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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

چهارمین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور 
محل  در  جاری  سال  بهمن  چهارم  و  سوم 
برگزار  در حالی  تهران  نیروگاه طرشت شهر 
در  ایران  برق  صنعت  سندیکای  که  می شود 
بر  را  آن  جانبی  نمایشگاه  برپایی  دوره  این 

عهده دارد.
اتفاق  مهمترین  کنفرانس  این  است  ذکر  به  الزم 
محسوب  ترانسفورماتور  صنعت  در  کشور  ساالنه 
کارشناس  هزار  از  بیش  هرساله  که  می شود 
هم  گرد  دنیا  سراسر  از  را  ترانسفورماتور  صنعت 
پیشرفت های  آخرین  از  اطالع  ضمن  تا  می آورد 
صنعت ترانسفورماتور، دانش خود را در زمینه های 
تخصصی این صنعت به اشتراک گذارند. همچنین 
شرکت های فعال در زمینه ترانسفورماتور می توانند 
و  محصوالت  و  حضور یافته  جانبی  نمایشگاه  در 

خدمات خود را به مشتریان بالقوه ارائه دهند.

 بر این اساس با انجام هماهنگی های الزم جهت 
رویداد  این  در  عضو  های  شرکت  تسهیل حضور 
دریافت  برای  سندیکا  اعضای  صنعتی،  و  علمی 
غرفه از 15درصد تخفیف ویژه سندیکا برخوردار 

خواهند بود.
سندیکا  عضو  های  شرکت  از  منظور  همین  به 
نمایشگاه  این  در  حضور  جهت  شود  می  دعوت 
آدرس به  کنفرانس  سایت  به  مراجعه  ضمن 

اطالعات  مشاهده  و    www.transfo.ir
تکمیلی، برای دریافت فرم رزو غرفه به لینک زیر 

مراجعه فرمایند:
http://www.ieis.ir/fa-news-3954.

html

سندیکای صنعت برق ایران/ 

فراخوان نمایشگاه جانبی چهارمین کنفرانس ترانسفورماتور

نقش بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی

آرمان/  فرهاد آگاهی *
دنیای امروز، با شتاب غیر قابل وصف، به سمت گسترش 
مسیر  این  در  هرچند  می رود.  پیش  جهانی  ارتباطات 
اندازهایی وجود دارد، ولی این موضوع، واقعیتی  دست 
است انکار ناشدنی که در هر کنش و واکنشی، به وضوح 
این واقعیت،  به دنبال درک  قابل راستی آزمایی است. 
سبب  جهانی  ارتباطات  گسترش  از  ناشی  ظرفیت های 
شده کشورها با هوشمندی و آینده نگری، با توسل به 
افزایش قدرت و  برای  را  ابزارهای گوناگون تالش خود 
ثروت ملی افزایش دهند و در این میان، یکی از مهم ترین 
که  است  اقتصادی  دیپلماسی  توجه،  مورد  ابزارهای 
زمینه ها و چالش های خاص خود را به دنبال دارد و نه 
تنها کشورهای توسعه یافته، بلکه بسیاری از ممالک در 
حال توسعه نیز از آن برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود 
بهره می برند. این تالش ها مبتنی بر این واقعیت است 
که در وضعیت موسوم به جهانی شدن، کوشش دولت ها 
جهانی،  اقتصاد  در  بهتر  موقعیت  به  دستیابی  برای 
مستلزم بهره گیری مناسب از فن دیپلماسی برای افزایش 
انتقال  خارجی،  سرمایه های  جذب  زمینه  در  فرصت ها 
فناوری، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی است. 

ادامه در صفحه 3/ 
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3 اخبار صنعت برق

سندیکای صنعت برق ایران/ 
تقدیر اتاق ایران از سندیکا برای 

کمک به زلزله زدگان

کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
از  از کلیه تشکل های وابسته  نامه ای  ایران طی 
ارسال  با  ایران که  برق  جمله سندیکای صنعت 
رساندن  یاری  در  نقدی  غیر  و  نقدی  کمک های 
و کاهش آالم آسیب دیدگان حادثه ناگوار زلزله 
غرب کشور مشارکت و همراهی کرده اند تقدیر 

به عمل آورده است.
اولین  در  ایران  برق  صنعت  سندیکای  است  گفتنی 
به  فراخوان  با  ناگوار  این حادثه  بروز  از  روزهای پس 
جمع آوری  به  نسبت  تشکل،  این  کارکنان  و  اعضا 
کمک های انسان دوستانه و ارسال این اقالم به مناطق 

زلزله زده در غرب کشور اقدام کرده است.
 جهت مشاهده اصل نامه به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://www.ieis.ir/fa-news-3953.html

خبرگزاري صداو سيما / 
قرارداد ساخت نیروگاه با خارجی ها 

چرا؟

وقتی صنعتگران کشور توانایی تامین 100 درصد 
را  کشور  نیروگاه های  تجهیزات  و  ساخت  نیاز 
دارند چرا قرارداد و تفاهم نامه ساخت 15 هزار 

مگاوات نیروگاه با خارجی ها بسته شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداو سیما ؛ معاون وزیر 
انرژي مي گوید: حدود 50 هزار  امور برق و  نیرو در 
مگاوات موافقت اصولي با بخش خصوصي داخلي داریم 
که بسیاري از اینها بیش از 5 سال است که این پروانه 
ها را در دست دارند و کاري انجام ندادند بنابراین جاي 
سرمایه گذار خارجي وارد مي شود که سرمایه گذار 
داخلي حضور ندارد وگرنه حتما اولویت با سرمایه گذار 

داخلي است.
از  استفاده  اولویت  است  معتقد  فالحتیان  هوشنگ 
 98 از  بیش  چون  است  داخلي  نیروگاهي  تولیدات 
درصد نیروگاههاي در حال ساخت ازجانب مپنا ساخته 
نیروگاه ساز  ایران جزء معدود کشورهاي  مي شود و 

دنیاست.
به  نیرو 14 هزار میلیارد تومان  آنجایي که وزارت  از 
با  آنرا  توان پرداخت  و  بخش خصوصي بدهکار است 
توجه به شرایط مالي ندارد و از طرفي با توجه به رشد 
به  مگاوات  هزار   5 باید  سال  هر  برق  ساالنه  مصرف 

نقش بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی

ادامه از صفحه 1/ 

آن،  نوین  مفهوم  به  اقتصادی،  دیپلماسی  شاید 
مناسبات  پیش  از  بیش  یافتن  اهمیت  یعنی 
جنگ  دوران  از  خارجی،  روابط  در  اقتصادی 
با گسترش فرایند جهانی شدن به عنوان  سرد و 
یکی از قدرتمندترین حربه های کنش در فضای 
بین الملل شناخته شده و به مرور به عنوان بخشی 
از دیپلماسی سیال که از ملزومات یک سیاست 
خارجی موفق در عصر جهانی شدن است، تبدیل 
شده است. دیپلماسی اقتصادی که شامل مجموعه 
منافع  تاییدکننده  که  می شود  فعالیت هایی 
اقتصادی کشور در سطح بین المللی است، منافع 
اقتصادی کشورها را در خارج از مرزها و در اقتصاد 
جهانی گسترش داده و ضمن استفاده از ابزارهای 
مختلف برای دستیابی به منافع اقتصادی، پیوندی 
بین قدرت و رفاه فراهم می کند. یک دیپلماسی 
بازکردن  با  می تواند  موثر  و  فعال  اقتصادی 
درهای بازار کشور مقصد، صادرات کشور صاحب 
دیپلماسی اقتصادی را توسعه بخشیده، به تامین 
کرده،  کمک  کشور  توسعه  برای  خارجی  کمک 
و  باشد  خارجی  سرمایه گذار  هدایتگر  و  مشوق 
حتی موازنه پرداخت های فرامرزی را برقرار سازد. 
اما نکته حائز اهمیت این است که هرچند نقش 
دستگاه دیپلماسی در پیشبرد اهداف دیپلماسی 
و  است  فراوانی  اهمیت  حائز  خارجی  اقتصادی 
تشکیل  و  ایجاد ساختار جدید  با  وزارت خارجه 
معاونت اقتصادی گام مهمی در این راستا برخواهد 

بلوغ،  به  دولت  راسخ  اعتماد  بدون  ولی  داشت، 
عنوان  به  خصوصی  بخش  پیشتازی  و  توانایی 
اقتصادی،  دیپلماسی  عرصه  در  بازیگر  مهم ترین 
نخواهد  پایدار  و  مطلوب  سرانجام  به  مسیر  این 
ما  کشور  نظیر  کشورهایی  در  متاسفانه  رسید. 
که سهم اقتصاد دولتی در آنها ده ها برابر اقتصاد 
بخش خصوصی است، دولت ها تصور می کنند که 
مسیر دیپلماسی اقتصادی از بنگاه های دولتی و 
شبه دولتی می گذرد، ولی واقعیت تاریخی نشان 
که  است  مستقل  خصوصی  بخش  این  که  داده 
بازگشایی  را  تجارت خارجی  مسیرهای کورشده 

کرده است.

* نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق 
بازرگانی
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۴ اخبار صنعت برق

این  به  افزوده شود که  نیروگاهها  برق  تولید  ظرفیت 
ترتیب ساالنه 20 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاري 

جدید نیاز داریم.
مدیرعامل مپنا مي گوید: تامین سرمایه کامال امکان 
پذیر است ما متعهدیم براي تمام نیروگاههاي کشور 
از  استفاده  با  باشد  بازگشت سرمایه  چنانچه تضمین 
مدلهاي مالي چه در بازار سرمایه و انتشار اوراق مختلف 
و یا ایجاد صندوق پروژه در بورس یا گرفتن وام از بانک 

هاي خارجي و یا داخلي تامین سرمایه کنیم.
عباس علي آبادي معتقد است: همه این موارد سرمایه 
گذاري مشروط به تضمین بازگشت سرمایه امکان پذیر 

است.
ارتقاي کیفیت و افزایش راندمان نیروگاه ها از ضرورت 
هاي این صنعت خودکفا و پیشرفته است در 2 یا 3 
سال اخیر شرکت مپنا براي ارتقاي توربین هاي خود 
با زیمنس آلمان قراردادي بست تا فن آوري توربین 

کالس f را به ایران انتقال دهد.
وزیر سابق نیرو مي گوید وقتي در دنیا توربین گازي 
تولید مي شود که 40 درصد راندمان دارد آیا کسي 
حاضر است توربیني از ما بخرد که 33 درصد راندمان 

دارد.
این اختالف  به خاطر  افزاید:  حمید چیت چیان مي 
راندمان وقتي تولید کنندگان بخش خصوصي داخلي 
شرایط  این  در  رود  مي  خارجي  تولید  به سمت  نیز 
محصول  ارتقاء  به  مجبور  داخلي  کنندگان  تولید 
تولیدي مي شوند که حتما این رقابت به نفع کشور و 

به نفع تولیدکنندگان داخلي است.
البته وزیر سابق نیرو تاکید دارد باید تعادل حفظ شود 
از  و  بیافتد  فشار  و  زحمت  به  داخلي  تولیدکننده  و 
طرفي حمایت بي حد از تولید داخلي ما را از فن آوري 

جدید دنیا محروم مي کند.

انکار است  گرچه مشکل کمبود منابع مالي غیرقابل 
از سرمایه گذاري خارجي غافل شویم  نباید  بنابراین 
اما چطور از آن استفاده کنیم تا صنعت گران داخلي 

بیکار نشوند.
معاون سابق وزیر نیرو در امور برق و انرژي مي گوید: 
تمام نیروگاهها از همه نوع اعم از گازي ، بخار و آبي 
و  است  شده  ساخته  داخلي  تجهیزات  از  استفاده  با 
نیروگاهي کشور به 77 هزار مگاوات رسیده  ظرفیت 

است.
از  نیست  نیازي  من  نظر  به  افزاید:  مي  بهزاد  محمد 
بر  کنیم،  استفاده  تولید  براي  خارجي  هاي  شرکت 
عکس از امکانات داخلي در سایر کشورها براي تقویت 

صادرات باید استفاده شود.
وي معتقد است: با هماهنگي قبلي بین صنعتگران و 
امکانات  از  استفاده  سرمایه گذاران خارجي مي شود 
داخلي را با تمام توان زیادتر کرد و از حداکثر ساخت 

داخل در فاینانس هاي خارجي استفاده کنیم.

 500 شرکت سازنده تجهیزات برقي در بخش 
خصوصي فعال است

رئیس سندیکاي برق مي گوید: اگر نیازي به واردات 
تجهیزات است مي توانیم این تجهیزات را به سمتي 
سوق دهیم که نیاز مواد اولیه را برطرف کند، به جاي 
واردات تجهیزات ساخته شده که بخش تولید را از مدار 

خارج مي کند.
علي بخشي معتقد است: اگر مطالبات بخش خصوصي 
به  توانند  مي  خصوصي  هاي  شرکت  شود  پرداخت 

جایگاه اصلي خود برگردند .
اعضاي سندیکاي برق معتقدند که بخش خصوصي به 
دلیل داشتن کارخانجات متعدد و توان تولید تجهیزات 
نیروگاهي بیشتر از دولتیها توان مذاکره با خارجیها را 

دارد.
نائب رئیس سندیکاي برق گفته است : بخش خصوصي 
از دولتیها ضعیف  نکردن طلب شان  به دلیل وصول 
شده و در مذاکره با هئیت هاي خارجي همیشه اولویت 

دوم را دارند.
پیام باقري معتقد است دولیتها باید از بخش خصوصي 
حمایت کنند و به این بخش اجازه ورود به مذاکرات با 
خارجیها را بدهند چون ادبیات مذاکره مسلط هستند 

و بارها آنرا تجربه کردند.
در  خارجیها  با  نیروگاه  ساخت  قرارداد  و  نامه  تفاهم 
دولت یازدهم منعقد شده است تصمیم وزیر جدید نیرو 
در برخورد با این شیوه سرمایه گذاري چه خواهد بود.

وزیر نیرو مي گوید: در این بخش باید از همه ابزارها 
استفاده کنیم البته بر توان داخلي تاکید خواهیم کرد.

جذب  هاي  فرصت  از  است  معتقد  اردکانیان   رضا 
سرمایه با رعایت اصول مورد تاکید دولت و قانون گذار 

باید بتوانیم بهره مند شویم.
وصول مطالبات صنعت برق از دولت، دیده شدن بخش 
خصوصي در مذاکرات با خارجیها، دادن تضمین هاي 
معتبردولتي به بخش خصوصي همانند شرکت هاي 
خارجي و حل مشکل اقتصاد برق از مهمترین چالش 

هاي این صنعت است.
به هر حال شاید به دلیل کمبود منابع مالي و به دنبال 
و  مالي  منابع  از  باشیم  مجبور  برق  مصرف  رشد  آن 
سرمایه خارجي استفاده کنیم ولي نباید صنعتگراني 
که در طول دوره تحریم و مشکالت اقتصادي صنعت 
برق را سر پا نگه داشتند و آنرا به رتبه 14 دنیا رساندند 

فراموش کرد.

ایلنا/ / معاون وزیر نیرو در گفت وگو با ایلنا:
افزایش 25 درصدی صادرات برق 

نسبت به سال گذشته

سوی  از  گاز  صادرات  گفت:  نیرو  وزیر  معاون 
و  گداشته  تاثیر  برق  صادرات  روی  نفت  وزارت 

میزان آن را کاهش می دهد.
هوشنگ فالحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اعالم اینکه 
گذشته  سال  به  نسبت  جاری  سال  در  برق  صادرات 
با  همراه  داشت:  اظهار  است،  بیشتر شده  درصد   25
احداث نیروگاه های جدید در کشور عراق و پاکستان و 
تامین برق افغانسان طبیعتا میزان صادرات نیز افزایش 

می یابد.
نفت  وزارت  سوی  از  گاز  صادرات  اینکه  بیان  با  وی 
روی صادرات برق تاثیر گداشته و میزان آن را کاهش 
به  گاز  صادرات  صورت  در  کرد:  تصریح  می دهد، 
کشورهای پیرامونی این کشورها راسا مبادرت به تولید 
برق می کنند و نیاز به واردات از ایران نخواهند داشت.

صادرت  برای  کماکان  ما  کرد:  خاطرنشان  فالحتیان 
آماده ایم و همین امکانات موجود و شبکه ها اجازه می 
دهند، بیش از 15 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر 
کنیم. در هر صورت راهبرد ما افزایش میزان صادرات 
است اما میزان آن بستگی به عرضه و تقاضا و بازارهای 

برق و انرژی دارد.
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ایسنا/ 
کاهش 1۴ درصدی بودجه وزارت نیرو

 1397 سال  بودجه  الیحه  در  دوازدهم  دولت 
را  نیرو  وزارت  برای  خود  پیشنهادی  بودجه 

نزدیک به 1۴ درصد کاهش داد.
ارائه شده در الیحه  ایسنا، طبق اطالعات  به گزارش 
به همراه سازمان های  نیرو  وزارت  آینده  بودجه سال 
میلیارد  و 478  زیرمجموعه خود حدودا  شش هزار 
تومان بودجه خواهند گرفت. این در شرایطی است که 
دولت در الیحه بودجه سال گذشته برای این وزارتخانه 
درخواست بودجه  هفت هزار و 500 تومانی کرده بود.

آنچه که در الیحه بودجه امسال خود را به خوبی نشان 
می دهد کاهش قابل توجه بودجه ستادی وزارت نیرو و 

افزایش بودجه برخی نهادهای زیرمجموعه است.
به طور مثال بودجه پیشنهادی برای پژوهشگاه نیرو که 
در سال گذشته سهمی معادل  48 میلیارد تومان را به 
خود اختصاص داده بود، امسال تا سطح 85.5 میلیارد 

تومان افزایش یافته است.
شرایطی  در  نیرو  وزارت  بودجه  درصدی   14 کاهش 
اتفاق افتاده که به نظر می آید بخش قابل توجهی از 
بودجه های ستادی دولت امسال با کاهش روبرو شده 

اند.

تسنيم/ 
 پرداخت منابع شرکتهای برق به 

توانیر بابت رد دیون

شرکت های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و 
تعیین  منابع  مکلفند  ای  منطقه  برق  شرکتهای 
شده در بودجه مصوب ساالنه خود را به ترتیب 
و  حرارتی  برق  تولید  تخصصی  مادر  شرکت  به 

شرکت توانیر بابت رد دیون پرداخت کنند.
بر  تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
اساس تبصره 15 الیحه بودجه  97، شرکت های تولید 
نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه ای 
مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب ساالنه خود 
را به ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی 
و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری در 
انتقال کشور  نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه  توسعه 

پرداخت کنند.
 همچنین  شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 
مکلف است منابع تعیین شده در بودجه مصوب ساالنه 
بوشهر  اتمی  نیروگاه  برداری  بهره  به شرکت  را  خود 

بابت هزینه های بهره برداری پرداخت کند.
شرکت های فروشنده برق نیروگاه های آبی موظفند 
تمام وجود حاصل از فروش برق خود را پس از کسر 
توسعه  در  گذاری  سرمایه  برای  تولید  های  هزینه 

نیروگاه های برق آبی به مصرف برسانند.
ب- نقل و انتقال اموال و دارایی و قراردادهای به شرط 
به شرکت های  توانیر  تمیلک شرکت مادر تخصصی 
توزیع نیروی برقی ازپرداخت هر گونه مالیات و سود 

سهام ابزاری معاف می باشد.
از  داده می شود  اجازه  توانیر(  )شرکت  به  دولت  ج- 
محل مطالبات خود از شرکت های توزیع نیروی برق 

نسبت به  افزایش سرمایه در این شرکت ها اقدام و 
سپس وزارت امور اقتصاد و دارایی قانون سیاست های 
کلی اصل )44( قانون اساسی، سهام مازاد بر چهل و نه 
)49( درصد شرکت توانیر در این شرکت ها را تا سقف 
دویست و پنجاه هزار میلیارد ریال  به بخش غیر دولتی 
با اولویت شهرداری های کشور در قبال مطالبات قطعی 

آنها از دولت و یا آورده نقدی واگذار نمایند.

ایسنا/ 
توسعه نیروگاه های برق آبی با وجوه 

حاصل از فروش برق

به  و  پایین دست سد  در  کارون ۴  نیروگاه سد 
 2107 میزان  به  برق آبی  انرژی  تولید  منظور 

میلیون کیلو وات ساعت احداث شده است.
برق  فروشنده  شرکت های   97 بودجه  اساس  بر 
نیروگاه های آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش 
برق خود را پس از کسر هزینه های تولید برای سرمایه 
مصرف  به  آبی  برق  نیروگاه های  توسعه  در  گذاری 

برسانند.
بودجه 97  تبصره 15  الف  بند  در  ایسنا،  گزارش  به 
آمده است: شرکت های تولید برق حرارتی و شرکت 
در  شده  تعیین  منابع  مکلفند  ای  منطقه  برق  های 
بودجه مصوب ساالنه خود را به ترتیب به شرکت مادر 
توانیر  شرکت  و  حرارتی  برق  نیروی  تولید  تخصصی 
بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه 

حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.
و  اموال  انتقال  و  نقل  تبصره  این  بند )ب(  اساس  بر 
دارایی ها و قراردادهای به شرط  تملیک شرکت مادر 

تخصصی توانیر به شرکت های توزیع برق از پرداخت 
هر گونه مالیات و سود سهام ابزاری معاف است.

اجازه داده می  توانیر(  به دولت )شرکت  بند )ج(  در 
شود از محل مطالبات خود از شرکت های توزیع نیروی 
برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکت ها اقدام 
و سپس وزارت امور اقتصادی و دارای در اجرای قانون 
سهام  اساسی،  قانون   )44( اصل  کلی  های  سیاست 
مازاد بر 49 درصد شرکت توانیر در این شرکت ها را 
تا سقف 250 هزار میلیارد ریال به بخش غیر دولتی با 
اولویت شهرداری های کشور در قبال مطالبات قطعی 

آنها از دولت و یا آورده نقدی واگذار کند.

در گفت وگو  برق  مقررات  تنظیم  فارس/ عضو هیأت 
با فارس:

هیأت تنظیم مقررات برق دخالتی در 
قیمت گذاری ندارد

عضو هیأت تنظیم مقررات برق با تاکید بر اینکه 
این هیأت در بورس برق هیچ دخالتی در قیمت 
و تعیین قیمت برق ندارد، گفت: برق سیب زمینی 
یا خودرو نیست پس هیأت تنظیم مقررات باید 

مستقل و با ادبیات برق آشنا باشد.
محمود رضا حقی فام در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که شرکت های 
اعضای هیأت  اینکه چرا  از  انتقاد  با  برق  تولیدکننده 
نیرو تشکیل  تنظیم مقررات برق را کارمندان وزارت 
می دهند و معتقدند نباید رئیس هیات یاد شده معاون 
وزیر نیرو باشد گفت: رگوالتورها در اصول باید مستقل 
باشند، اما بحثی که هست این است که این نهاد یک 
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فضای  ایجاد  برای  بیشتر  که  گذاشته  مقرراتی  سری 
رقابت است و هیچگونه محدودیتی برای بخش تولید 

ایجاد نمی کند.
به آن رگوالتور مستقل  تا رسیدن  افزود:بنابراین  وی 
که باید از جمعی تشکیل شود که لزوماً ممکن است 
از داخل وزارت نیرو نباشد این رگوالتور کنونی کارکرد 
مناسبی را دارد، در حال حاضر منافعی که مجموعه 
تولید از کنار فروش برق دارد، هیچ محدودیت خاصی 
را برای این تولیدکنندگان اعمال نکرده است و طبیعتاً 

وزارت نیرو هم در این نقش فعالیت می کند.
حقی فام تاکید کرد: وزارت نیرو بخش تولید، انتقال 
و توزیع برق را جزو مجموعه صنعت برق می شناسد 
را  تولیدکننده  و  مصرف کننده  که  نیست  اینگونه  و 
از بخش  نیرو  وزارت  که  نداند پس همانطور  از خود 
مصرف کننده و توزیع حمایت می کند، بخش تولید برق 

را نیز حمایت می کند. 

*هیأت تنظیم مقررات هیچ دخالتی در بورس و 
تعیین قیمت برق ندارد

عضو هیأت تنظیم مقررات برق در پاسخ به این سؤال 
بخش  از  که  می کنند  عنوان  برق  تولیدکنندگان  که 
قیمت  تقاضا  و  و عرضه  نمی شود  برق حمایت  تولید 
عمده فروشی برق را تعیین نمی کند اظهار داشت: به 
هیچ وجه اینگونه نیست، چرا که هیأت تنظیم مقررات 
تعیین  و  برق هیچ دخالتی در قیمت  بورس  برق در 
قیمت برق ندارد، مثل تمام نقاط دنیا سازمان بورس 
خرید و فروش را انجام می دهد و وزارت نیرو و هیأت 
تنظیم بازار برق قیمت برق را دیکته نمی کند، بنابراین 
براساس نظام داد و ستد اقتصادی این اقدامات صورت 

می گیرد. 

* سؤال این است که آیا نهاد تنظیم مقررات 
رادیویی زیرنظر مخابرات نیست؟ 

مصوبه  براساس  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  حقی فام 
باید  برق  رگوالتوری  و  مقررات گذاری  رقابت  شورای 
یک نهاد مستقل باشد و ظاهراً این مصوبه در هیأت 
دولت رأی نیاورده و تصویب نشده است، تصریح کرد: 
از لحاظ فلسفی به هر حال رگوالتوری ها باید مستقل 
باشند، اما سؤال این است که آیا نهاد تنظیم مقررات 

رادیویی زیرنظر مخابرات و یک نهاد مستقل نیست؟ 

*هر نهادی که بخواهد در صنعت برق 
مقررات گذاری کند باید مستقل و با ادبیات برق 

آشنا باشد
وی در پاسخ به این سوال که چرا قیمت عمده فروشی 
در بازار برق از سوی این هیأت 30 تا 40 درصد و به 
نفع شرکتهای توزیع پایین تر تعیین و به فروش می رسد 
افزود: در حال حاضر دغدغه ما این است که هر نهاد 
و شورایی بخواهد در صنعت برق مقررات گذاری کند 
در عین حال که باید مستقل باشد باید با ادبیات برق 

آشنا باشد.

* برق مثل سیب زمینی یا خودرو نیست
حقی فام تاکید کرد: برق مثل سیب زمینی و خودرو 
هیأت  است  نیاز  که  حال  عین  در  بنابراین  نیست، 
مجموعه ای  باید  باشد  مستقل  برق  مقررات  تنظیم 
باشند که کاماًل با مجموعه برق آشنا و پایداری فنی و 

اقتصادی برق را به هم نزند. 
بر اساس این گزارش چندی پیش حمید رضا فیالی 
تولیدکننده  شرکت های  سندیکای  هیأت مدیره  عضو 
برق با اشاره به اینکه هیأت تنظیم مقررات که رئیس 
آن معاون وزیر نیرو است قیمت برق در بازار برق را 

تعیین می کند، گفته بود بر این اساس تعیین قیمت در 
بازار به نفع شرکتهای توزیع بوده و 30 درصد پایین تر 

از قیمت عمده فروشی است.
فیالی گفته بود که اعضای هیأت تنظیم مقررات بازار 
برق ایران که همگی جزء کارمندان وزارت نیرو هستند 
و رئیس آن معادن وزیر نیرو در امور برق و انرژی است 

قیمت برق برق را تعیین می کنند.
به گفته وی در مورد بورس انرژی تعداد خریداران برق 
اندک است و عمدتاً شرکت های توزیع برق هستند که 
تولیدکننده های  و  برق می خرند  پایین  با یک قیمت 

برق را تحت فشار می گذارند.
فیالی تاکید کرده بود بر این اساس برق از یک قیمتی 
تولیدکننده  شرکت های  و  نمی شود  خریداری  باالتر 
مجبور می شوند به  قیمت هایی که آنها تعیین می کنند 
برق را به شرکتهای توزیع برق)شرکتهای زیرمجموعه 

وزارت نیرو( بفروشند.
بنا بر اظهارات وی بر اساس مصوبه شورای رقابت نهاد 
مقررات گذاری و رگوالتوری در برق باید تشکیل و نهاد 
مستقلی باشد، اما مصوبه شورای رقابت در هیأت دولت 

رأی نیاورده است.
وی افزود: اگر قرار است در قیمت گذاری برق عدالت 
باشد،  اوالً بازار برق باید تابع عرضه و تقاضا باشد و اگر 

قرار شد قیمت ها دستکاری شود مشکل آفرین نشود.

مهر/ الیحه بودجه 97؛
آبونمان مشترکان گاز هر واحد 

مسکونی 200 تومان، برق 100 تومان

بر اساس الیحه بودجه سال 97، وزارتخانه های 

واحد  هر  از  ماهانه  دارند  اجازه  نیرو  و  نفت 
مشترکان  و  تومان   200 گاز  مشترک  مسکونی 
برق 100 تومان اخذ کنند. این رقم برای مشترکان 

روستایی نصف می شود.
الیحه   ۶ تبصره  ح  بند  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
بودجه سال 97 کل کشور، به وزارتخانه های نفت و 
نیرو اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی 
مشترکان گاز مبلغ دو هزار ریال و از هر واحد مسکونی 
مشترک برق مبلغ یک هزار ریال اخذ نماید. متن کامل 

این ماده واحده به شرح زیر است:
قانون  به  مواد  برخی  الحاق  قانون   12 ماده  مطابق 
از  یک  هر  به  دولت،  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم 
وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی 
ربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی 
مشترکان گاز مبلغ دو هزار ریال و از هر واحد مسکونی 
مشترکین برق مبلغ یک هزار ریال اخذ و برای موارد 

مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند.
برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل 50 

درصد خواهد بود.

وزارت نيرو/  معاون توزیع توانیر در گفت وگو با پاون 
عنوان کرد؛

برنامه توانیر براي مدیریت 6000 
مگاواتي بار مصرف در تابستان 97/

در  تا  داریم  برنامه  گفت:  توانیر  توزیع  معاون 
پر  المپ  میلیون   5 از  بیش  تهران  کالنشهر 
تعویض کنیم که   LED با المپ هاي  را  مصرف 
این امر مي تواند در مدیریت بار مصرف پایتخت 
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بسیار موثر باشد.
معاون توزیع توانیر گفت: برنامه داریم تا در کالنشهر 
تهران بیش از 5 میلیون المپ پر مصرف را با المپ 
در  تواند  مي  امر  این  که  کنیم  تعویض   LED هاي 

مدیریت بار مصرف پایتخت بسیار موثر باشد.
»محمودرضا حقي فام« معاون هماهنگی توزیع توانیر 
در گفت وگو با پایگاه اطالع رساني وزارت نیرو )پاون(، 
انجام شده براي مدیریت مصرف و  اقدامات  در مورد 
تقاضا براي تابستان سال آتي اظهار داشت: برنامه هاي 
بسیار خوبي در حال تدوین است، خوشبختانه وزیر نیرو 
نیز تأکید فراواني بر روي این قضیه دارند که امیدواریم 
بتوانیم با جذب اعتبارات بیشتر در این زمینه همانند 

سال گذشته شاهد کاهش بار قابل توجهي باشیم.
با اجراي برنامه  وي افزود: در سال گذشته توانستیم 
هاي متنوع از جمله انعقاد بیش از 17 هزار قرارداد با 
مشترکین دیماندي صنعتي و کشاورزي بیش از 4000 

مگاوات از میزان مصرف را کاهش دهیم.
مدیریت  میزان  این  چنانچه  کرد:  تصریح  حقی فام 
نمي شد بار مصرف تابستان به مرز ۶0 هزار مگاوات 
نزدیک مي شد که در این صورت شبکه برق کشور را 

با مشکلي اساسي مواجه مي کرد.
در  شود  مي  بیني  پیش  گفت:  توانیر  توزیع  معاون 
مصرف  درصدي   5 از  بیش  رشد  با  نیز  تابستان 97 
با  بایست  مي  صورت  این  در  که  باشیم  مواجه  برق 
تدوین برنامه هاي منظم و دقیق میزان کاهش بار را تا 
۶000 مگاوات کاهش داد یعني 2000 مگاوات بیشتر 
از تابستان سال 9۶، که این امر بدون همکاري مردم 

عزیز امکانپذیر نخواهد بود.
حقی فام با اشاره به برنامه هاي جدید وزارت نیرو براي 
مدیریت مصرف در تابستان سال 97 نسبت به سال 
گذشته، اظهار داشت:  امسال بنا داریم تا از طریق راه 

اندازي سیستم IOT با همکاري مخابرات کشور، بار 
سرمایشي و گرمایشي ادارات و سازمان هاي دولتي را 

مدیریت و کاهش دهیم.
وي ادامه داد: همچنین بنا داریم تا دو مصوبه دولت را 
به شدت در سال آتي پیگیري کنیم. یکي از این مصوبه 
هاي بر تأمین 20 درصدي برق ادارات و سازمان هاي 
نیز  دوم  و  CHP هاست  و  نو  انرژي هاي  از  دولتي 
مصوبه دولت مبني بر کاهش 10 درصدي مصرف برق 
ادارات و سازمان هاي دولتي است که  توسط همین 
در  برق  تواند در مدیریت مصرف  این دو مي  اجراي 

تابستان 97 بسیار راهگشار باشد.   
حقي فام خاطرنشان کرد: همچنین برنامه داریم تا در 
کالنشهر تهران بیش از 5 میلیون المپ پر مصرف را با 
المپ هاي LED تعویض کنیم که این امر مي تواند 

در مدیریت بار مصرف پایتخت بسیار موثر باشد. 

ایسنا/ 
پول؛ علت ایست کنتورهای هوشمند

در  برق  مشترک  میلیون   3۴ حاضر  حال  در 
سراسر کشور وجود دارد که اگر هزینه تعویض 
هر کنتور ۴00 هزار تومان باشد، نیازمند 12 هزار 
کنتورهای  تمام  تعویض  برای  تومان  میلیارد 
کنونی و استفاده از کنتورهای هوشمند هستیم 
و طبق اعالم مدیر عامل توانیر، اگر دولت بپذیرد 
که هزینه های اجرای این طرح از محل منافع آن 
قابل بازگشت است، می توان زمینه اجرای آن را 

فراهم کرد.
به گزارش ایسنا، طبق برنامه ریزی های صورت گرفته 

باید در نیمه اول سال جاری برای 450 هزار مشترک 
دیماندی و چاه های کشاورزی کنتور هوشمند نصب 
انرژی های تجدیدپذیر  با تشکیل سازمان  اما،  می شد 
)ساتبا( طرح فهام به توانیر منتقل شد و اکنون این 

طرح متوقف شده است.
برای  زمینه  اقدام  این  با  که  است  شرایطی  در  این 
دور  راه  از  قرائت  و  برق  کنتورهای  هوشمندسازی 
کنتورها فراهم خواهد شد؛ همچنین چنین اقدامی در 
شرایطی که وضعیت آب در حد بحرانی است می تواند 

بهترین راه مدیریت مصرف آب باشد.
عالوه بر این با استفاده از کنتورهای هوشمند، می توان 
و  مدیریت  را  آب  زیرزمینی  منابع  از  برداشت  میزان 
مصرف را در این بخش به خوبی کنترل کرد. عالوه 
بر این استفاده از کنتورهای هوشمند امکانی را برای 
بخش هایی نظیر آب و گاز فراهم می کند که مصارف 

مشترکان را مدیریت و پایش کنند.
چاه  حلقه  هزار   270 بر  بالغ  اکنون  آمار  اساس  بر 
مجاز برقی و حدود 180 تا 200 هزار حلقه چاه مجاز 
گازوئیلی در کشور وجود دارد و براساس محاسبه های 
انجام شده برای برقی کردن و نصب کنتور هوشمند 
هرچاه  ازای  به  تومان  میلیون   2 حدود  چاه ها،  روی 

هزینه نیاز است.
کنتورهای  نصب  طرح  اجرای  ایسنا،  گزارش  به 
اقتصاد مقاومتی بوده  هوشمند که جزو سیاست های 
سال گذشته در وزارت نیرو به تصویب رسید در این 
باالی 30  با مصرف  بزرگ  با مشترکان  اولویت  طرح 
کیلووات و چاه های کشاورزی به اجرا درآمد و براساس 
برنامه ریزی های صورت گرفته قرار بود تمام 450 هزار 
از  بیش  که  کشاورزی  چاه های  و  دیماندی  مشترک 
50 درصد بار مصرفی کشور مختص به این دو بخش 

می شود به کنتورهای هوشمند تجهیز شوند.

در سال 1395 در کل کشور 115 هزار کنتور هوشمند 
نصب شد که 20 هزار کنتور مربوط به چاه کشاورزی 
باید  این طرح  های  ویژگی  و  درباره خصوصیات  بود 
این  نصب  با  مشترکان  این که  به  توجه  با  که  گفت 
کنتورها امکان مانیتورینگ و مشارکت در برنامه های 
بار را دارند می توانستند از مزایای خوبی در این عرصه 

بهره مند شوند.
در  بود  قرار  گرفته  صورت  پیش بینی های  براساس 
کاهش  مگاوات   1000 از  بیش  جاری  سال  تابستان 
پیک بار از طریق اجرای طرح ذخیره عملیاتی صورت 
گیرد که با متوقف شدن این طرح عمال اجرای این کار 
محقق نمی شود اما بر اساس گفته های مسووالن اگر 
می  باشد  داشته  این طرح  به  بیشتری  عنایت  دولت 

توان شاهد پیشرفت روز به روز این طرح بود.

وزارت نيرو/ روزهای 2۶ و 27 آذر ماه؛
جشنواره تقدیر از برترین های پژوهش 

و فناوری وزارت نیرو برگزار می شو

نمایشگاه  و  فناوری  و  پژوهش  جشنواره 
طی  برق  و  آب  صنعت  حوزه  دستاوردهای 
وزارت  مشارکت  با  ماه  آذر   27 و   26 روزهای 
نیرو و شرکت های تابعه در محل پژوهشگاه نیرو 

برگزار می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(؛ این 
جشنواره با هدف تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر، 
پروژه های پژوهشی برتر و تجلیل از موسسات پژوهشی 

و دستگاه های اجرایی برتر برگزار می شود.
بررسی چالش های پیش رو در حوزه صنعت آب و برق، 
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نهادینه سازی و ارتقای جایگاه پژوهش و فناوری، جهت 
دهی به پژوهش های کاربردی، ایجاد نوآوری در حل 
مسائل و رفع نیازهای حوزه صنعت آب و برق، تبادل 
پژوهشگران  میان  آمده  دست  به  تجارب  و  اطالعات 
این  برگزاری  اهداف  از  انرژی  حوزه  صاحب نظران  و 
و  پژوهشگران  و  فناوران  از  است.تقدیر  جشنواره 
این  بخش های  مهمترین  از  برتر  فناورانه  طرح های 
جشنواره است.همچنین همزمان با برگزاری جشنواره، 
طی دو روز نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری 
حوزه صنعت آب و برق  نیز برپا خواهد شد و آخرین 
دستاوردهای حوزه صنعت آب و برق جهت بهره مندی 

عالقمندان ارائه خواهد شد.
   

خبرگزاری صدا و سيما /
نشست امکان سازی انرژی بادی در 

ایران برگزار شد

ایران«  در  بادی  انرژی  سازی  »امکان  نشست 
توسعه  هدف  با  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  در 
انرژی در کشور  این  به کارگیری  برای  همکاری 

برگزار شد.
روابط  از  نقل  به  سیما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
نشست  این  دبیر  امیرکبیر؛  دانشگاه صنعتی  عمومی 
انرژی های تجدید  توسعه  با هدف  این نشست  گفت: 
پذیر در کشور با حضور کشور های خارجی برگزار شده 

است.
حسین آفریده با بیان اینکه نشست »امکان سازی انرژی 
بادی در ایران« یک روزه است و عصر امروز به پایان 
می رسد، افزود: دانشگاه های برلین، دانشکده مهندسی 

انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سازمان های مختلف 
در این نشست حضور دارند.

آفریده گفت: همچنین شرکت های عالقه مند به دانش 
انرژی تجدید پذیر در ایران در این نشست حضور دارند 

تا نظرات خود را در این زمینه اعالم کنند.
دانشگاه  فیزیک  و  انرژی  مهندسی  دانشکده  رئیس 
سال  از  آلمان  اینکه کشور  بیان  با  امیرکبیر  صنعتی 
را در  بادی  انرژی  برابر  میزان 5  به  تا 2017   2003
کشور خود رشد داده است، افزود: در ایران الگو سازی 
نیاز  و  است  مهم  پذیر  تجدید  انرژی های  از  استفاده 
است که سیاست های این موضوع در نظر گرفته شود.

دبیر نشست »امکان سازی انرژی بادی در ایران« گفت: 
در نظر داریم موانع، گلوگاه ها و مسیر های استفاده از 

این انرژی را در این نشست تعیین کنیم.
وی افزود: تبادل نظر در این زمینه می تواند راهگشای 

استفاده هر چه بیشتر انرژی بادی در کشور باشد.
نشست  این  پایان  در  که  امیدواریم  گفت:  آفریده 
همکاری مشترک با کشور آلمان و سایر کشور ها فراهم 

شود.

انرژی امروز/ 
هفتمین کنفرانس بین المللی ایتک

هفتمین کنفرانس بین المللی ایتک »رویکردهای 
نوین در نگهداشت انرژی«، در بهمن ماه امسال 
این  شد.  خواهد  برگزار  تهران  دانشگاه  در 
کنفرانس که با توجه به اقبال عظیم دانشگاهها، 
در  برجسته  دانشجویان  و  محققان  دولت، 
کشور  خارج  و  داخل  از  انرژی  مهندسی  زمینه 

میشود،  شناخته  ایران  انرژی  برتر  کنفرانس 
سازمان  تهران،  دانشگاه  همکاری  با  سال  هر 
مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی، و با شرکت اغلب 
دانشگاههای برجسته ایران و جهان در دانشگاه 

تهران برگزار میشود.
در شش سال گذشته، بیش از پنجاه دانشگاه داخلی 
بیش  و  اند  کرده  حمایت  کنفرانس  از  المللی  بین  و 
از دویست نفر از اساتید برجسته ایرانی و بین المللی 
مقاالت ارسالی را داوری نموده اند که بسیاری از این 
مقاله های ارزشمند در پایگاههای معتبر نمایه شده و 

در مجالت مطرح بین المللی به چاپ رسیده اند.

بر  برگزار شد، عالوه  اولین کنفرانس  از سال 90 که 
شرکت بیش از پنجاه دانشگاه دولتی و آزاد، از بخش 
دولت، همه ساله شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت 
شرکت  پتروشیمی،  ملی  صنایع  شرکت  بخصوص 
پاالیش و پخش و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
و وزارت نیرو و سازمانهای تخصصی انرژی نظیر سانا، 
سابا، و زیرمجموعه های معاونت ریاست جمهوری و 
گاه از وزارت صنعت و معدن و تجارت در کنفرانس و 
نمایشگاه شرکت داشته اند. شرکت بسیاری کارشناسان 
برجسته از صنایع پتروشیمی، نفت، سیمان، فوالد و 
دیگر صنایع در کنفرانس به غنای همایش افزوده است.

در بخش آکادمیک، در این سالها بیش از پنجاه دانشگاه 
از  نفر  از دویست  بیش  با همراهی  و خارجی  داخلی 
دانشمندان و پژوهشگران حوضه انرژی به عنوان کمیته 
علمی و هیئت داوران در کنفرانس شرکت داشته اند. 
از نظر بین المللی، عالوه بر حضور مستمر سازمانهایی 
نظیر UNDP و UNIDO,ECO، کنفرانس شاهد 
حضور هیات ها و شخصیتهای خارجی از تایلند، ونزوئال، 
است. بوده  قزاقستان  و  آذربایجان  ایتالیا،  سویس، 

انرژی امروز/ آسیاتایمز اعالم کرد:
ژاپن به دنبال افزایش انرژی های 

تجدیدپذیر

دولت  از  زیست  محیط  طرفداران  درخواست  با 
بخش  در  سرمایه گذاری  آسان سازی  برای  ژاپن 
دنبال  به  کشور  این  تجدیدپذیر،  انرژی های 

بازنگری در آینده انرژی های تجدیدپذیر است.
براساس  امروز«  »انرژی  بین الملل  به گزارش خبرنگار 
رهنمودی که دو سال پیش مقامات ژاپن اعالم کردند 
انرژی های تجدیدپذیری چون برق خورشیدی و برق آبی 
بین 22 تا 24 درصد ترکیب انرژی کشور در سال 2030 
را به خود اختصاص می دهند. زغال سنگ هم 2۶ درصد 
و گاز طبیعی مایع 27 درصد از این ترکیب را برعهده 
تردیدهایی  و  شک  حاضر  حال  در  گرفت.اما  خواهند 
نسبت به واقعی بودن هدف 20 تا 22 درصدی سهم 
انرژی هسته ای در ترکیب انرژی ژاپن وجود دارد آن هم 
در زمانی که هنوز هم بعد از فاجعه سال 2011 فوکوشیما 
بسیاری از نیروگاه های اتمی این کشور خاموش هستند، 
دولت  رویایی  چگونگی  به  نسبت  تردیدهایی  و  شک 
ژاپن با این مقوله وجود دارد.بر همین اساس، آسیاتایمز 
نوشته است که افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر تا 
بازار  برای  خوبی  سیاسی  نشانه  می تواند  سال 2030 
باشد. در حال حاضر تعداد زیادی پروژه مربوط به برق 
زغال سنگی در این کشور وجود دارد که یک سوم آنها 
در حال راه اندازی هستند و بقیه در مرحله ارزیابی های 
زیست محیطی هستند.برآوردها می گویند که ژاپن که 
قرار بود در دوره زمانی 2008 تا 2012 از انتشارات خود 
را نسبت به سال 1990 حدود ۶ درصد کاهش دهد، در 
کنار اتحادیه اروپا و نیوزلند از بزرگ ترین بازیگران عرصه 

تجارت کربن محسوب می شود.
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رئیس  به  کشور  کل  خزانه دار  نامه  طی  ایران/  اتاق 
اتاق ایران اعالم شد

تسویه 5هزار میلیارد تومان از بدهی 
و طلب پیمانکاران

رئیس  به  نامه ای  ارسال  با  کشور  کل  خزانه دار 
اتاق ایران، از صدور 5هزار میلیارد تومان اوراق 
به منظور  وزارتخانه  این  سوی  از  خزانه  تسویه 
اشخاص  قطعی  مطالبات  و  بدهی ها  تسویه 
دولت  از  خصوصی  و  تعاونی  حقوقی  و  حقیقی 
خبر داد. پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی 
می توانند تقاضای خود برای استفاده از ظرفیت 

این اوراق را ارائه دهند.
به موجب بند )و( تبصره )5( قانون بودجه سال 139۶ 
امور  وزارت  به  آن،  اجرایی  آئین نامه  و  کشور  کل 
اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است در راستای 
تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص، حقیقی و حقوقی 
تعاونی و خصوصی از دولت، تا سقف 5هزار میلیارد 
مطالبات  و  کرده  صادر  خزانه  تسویه  اوراق  تومان 
از اشخاص و  او  با بدهی های قطعی  را  قطعی دولت 
طرف های مذکور، به صورت جمعی – خرجی تسویه 

کند.
ایران، سید رحمت اهلل  اتاق  پایگاه خبری  گزارش  به 
کشور،  کل  خزانه دار  و  مالی  نظارت  معاون  اکرمی، 
ایران،  اتاق  نامه ای به غالمحسین شافعی، رئیس  در 
اوراق  صدور  تائیدیه  فرم های  نمونه  ارسال  ضمن 
به  موضوع  این  اطالع رسانی  خواستار  خزانه،  تسویه 
عضو  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  و  پیمانکاران  کلیه 
اتاق ایران برای استفاده از ظرفیت اوراق مذکور شده 

است.
بر این اساس کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی )تعاونی 

مؤسسات  و  )وزارتخانه ها  دولت  به  که  خصوصی(  و 
)وزارتخانه ها،  دولت  از  متقاباًل  و  بدهکار  دولتی( 

مؤسسات و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای 
تملک  طرح های  اجرای  بابت  غیردولتی،  عمومی 

دارایی های سرمایه ای از محل بودجه عمومی دولت، 
طلبکار هستند باید برای تسویه بدهی ها و مطالبات 
اوراق تسویه خزانه، درخواست  از طریق صدور  خود 

خود را ارائه دهند.
و  بدهی ها  تسویه  موضوع   )1( اطالعیه شماره  طبق 
خزانه،  تسویه  اوراق  طریق صدور  از  دولت  مطالبات 
اوراق  صدور  درخواست  تکمیل  با  باید  متقاضیان 
بر  آن  به  منظم  تائیدیه های  الصاق  و  خزانه  تسویه 
بدهکار  اجرایی  دستگاه های  استقرار  محل  مبنای 
حسب مورد در استان به اداره امور اقتصادی و دارایی 
اقتصادی و  امور  به وزارت  استان مربوط و در مرکز 

دارایی ارسال کنند.
پورتال  از  موضوع  این  تکمیلی  اطالعات  همچنین 
عمومی  مالی  دارایی های  و  بدهی  مدیریت  مرکز 
Iridmo. نشانی  به  خزانه(  تسویه  اوراق  )قسمت 

mefa.ir قابل دریافت است.

مهر/  مهر خبر می دهد؛
جزییات بودجه سال 97 کل کشور

و  میلیون  بودجه11  الیحه  جمهوری  رئیس 
تقدیم  را  کشور  کل  ریالی  میلیارد  9۴9هزار 

مجلس شورای اسالمی کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بودجه سال 1397 کل کشور 
از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و نهصدو چهل و نه 
هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و 
چهار میلیون)11,949,354,۶74,000,000(ریال  و 
از حیث مصارف بالغ یازده میلیون و نهصدو چهل و نه 
هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد 

9 اخبار اقتصادی
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و چهار میلیون )11,949,354,۶74,000,000( ریال 
به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و 
واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه 
عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های 
سرمایه ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و دویست و 
نه هزار و یک صد و ده میلیارد و هشتصد  و  چهل 
نود و یک میلیون )4,249,110,891,000,000(  و 

ریال  شامل:
و  میلیون  سه  بر  بالغ  عمومی  منابع    -1
میلیارد  نود  چهارصدو  و  هزار  هشتاد  و  ششصد 

)3,۶80,490,000,000,000( ریال
2-  درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی 
و  ششصد  و  هزار  هشت  و  شصت  و  پانصد  بر  بالغ 
میلیون  یک  و  نود  و  هشتصد  و  میلیارد  بیست 

)5۶8،۶20،891،000،000( ریال
مؤسسات  و  بانکها  دولتی،  شرکتهای  بودجه  ب- 
انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع 
تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و یکصد و سی و 
نه هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و چهار صد 
و نود و یک میلیون ) 8,139,871,491,000,000 
بر  بالغ  پرداختها  و سایر  ها  از حیث هزینه  و  (ریال 
هشت میلیون و یکصد و سی و نه هزار و هشتصد و 
هفتاد و یک میلیارد و چهار صد و نود و یک میلیون 

)8,139,871,491,000,000(ریال
را  کشور  کل   97 سال  بودجه  الیحه  کامل  متن 
https://media.mehrnews.( اینجا 
 )com/d/2017/12/10/0/2658620.pdf

می توانید دریافت و مطالعه کنید.

مهر/ الیحه بودجه 97؛
پرداخت بدهی دولت به 

بخش خصوصی از محل واگذاری اموال 
و دارایی ها

بر اساس تبصره دو الیحه بودجه سال 97 کل 
کشور، دولت می تواند بدهی خود به بخش های 
خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی 
سهم  و  دارایی ها  و  اموال  واگذاری  محل  از  را 

الشرکه متعلق به خود بپردازد.
الیحه   2 تبصره  اساس  بر  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
بودجه سال 97 کل کشور، به دولت اجازه داده می 
شود در سال 1397، مصارف مربوط به واگذاری بنگاه 
بند )د( سیاست های  های دولتی موضوع جزء )2( 
از  را  اساسی  قانون   )44( چهارم  و  چهل  اصل  کلی 
طریق جدول شماره )13( این قانون و بدهی خود به 
بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر 
دولتی را از محل واگذاری اموال و دارایی ها و سهم 
های  و شرکت  موسسات  و  دولت  به  متعلق  الشرکه 
دولتی به استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج 
در جزء )2( بند )د( سیاست های کلی اصل چهل و 
شماره  جدول  طریق  از  اساسی  قانون   )44( چهارم 

)18( این قانون پرداخت کند.
 ،1397 سال  در  واگذاری  حال  در  های  شرکت  ب: 
مواد  برخی  الحاق  قانون   )4( ماده  حکم  مشمول 
 )2( دولت  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون  به 

مصوب 4/12/1393 می باشند.

مهر/ الیحه بودجه 97؛
اسناد خزانه، سال 97 هم منتشر 

می شود

دولت به منظور تسویه بدهی خود به طرح های 
تضمینی  خرید  سرمایه ای،  دارایی  تملک 
های  بدهی  تادیه  کشاورزی،  محصوالت 
سازمان های بیمه سالمت و تولیدکنندگان برق، 

اسناد خزانه اسالمی منتشر می کند.
 5 تبصره  ه  بند  اساس  بر  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
منظور  به  دولت  کشور،  کل   97 سال  بودجه  الیحه 
با  اسالمی  خزانه  اوراق  خود،  بدهی های  تسویه 
سررسید 3 ساله منتشر خواهد کرد. متن کامل این 

تبصره به شرح زیر است:
هـ : دولت اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید 
و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران )طرح 
های تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی 
محصوالت استراتژیک کشاورزی، مابه التفاوت قیمت 
بدهی  تادیه  فروش،  قیمت  با  محصوالت  تضمینی 
های سازمان های بیمه پایه سالمت و مطالبات تولید 
کنندگان برق( تا سقف نود و پنج هزار میلیارد ریال 
قوانین  در  اسناد  این  اصل  بازپرداخت  کند.  واگذار 
بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و 
خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات 
ردیفهای فصل مربوطه و جدول )8( این قانون نسبت 

به تسویه آن اقدام نماید.
خزانه،  تسویه  )اوراق(  اسناد  طریق  از  دولت  و: 
و حقوقی  اشخاص حقیقی  به  بدهیهای قطعی خود 
تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط 
قطعی  مطالبات  با  ایجاد شده،  سال 139۶  پایان  تا 
اشخاص  از  دولتی(  و موسسات  ها  )وزارتخانه  دولت 

صورت  به  ریال  میلیارد  هزار  سی  مبلغ  تا  مزبور 
جمعی-خرجی تسویه کند.

از اشخاص حقیقی و حقوقی  مطالبات قطعی دولت 
تعاونی و خصوصی که در اجرای بند )پ( ماده )2( 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
بدهی  با  شده  منتقل  دولتی  های  شرکت  به  کشور 
اشخاص  مطالبات  مذکور،  های  شرکت  به  دولت 
بابت  از دولت  تعاونی  و  و حقوقی خصوصی  حقیقی 
بدهی  با  ای  سرمایه  های  دارایی  تملک  های  طرح 
اشخاص یاد شده به بانک ها و موسسات اعتباری غیر 
بانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات 
اعتباری غیر بانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل 

تسویه است.
های  پرداخت  جریان  استمرار  منظور  به  دولت  ز: 
میلیارد  تا مبلغ یکصد هزار  خزانه داری کل کشور، 
یک  از  کمتر  سررسید  با  اسالمی  خزانه  اسناد  ریال 
های  تخصیص  را صرف  مزبور  اسناد  و  منتشر  سال 
بودجه  و  برنامه  سازمان  از سوی  ابالغی  دار  اولویت 
کشور موضوع این قانون نماید. تسویه این اسناد در 
سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری 
کل کشور می باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد 

منتشره به سال بعد ممنوع است.
ح: دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید 
میلیارد  هزار  پنجاه  معادل  تا   1397 سال  در  شده 
اصل  نماید.  منتشر  ریالی  اسالمی  مالی  اوراق  ریال 
و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در 

بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود.

10 اخبار اقتصادی
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مهر/  الیحه بودجه 97؛
سقف معافیت مالیاتی 2 میلیون 

تومان باقی می ماند

کل   97 سال  بودجه  الیحه   6 تبصره  اساس  بر 
کشور، سقف معافیت مالیاتی 2 میلیون تومان 

شد.
الیحه  تبصره۶  اساس  بر  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
بودجه سال 97 کل کشور، سقف معافیت مالیاتی ماده 
84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 4/12/13۶۶ و 
اصالحات بعدی آن در سال 1397، مبلغ دویست و 
چهل میلیون ریال)ماهانه دو میلیون تومان( تعیین 
می گردد. نرخ مالیات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی 
آن  برابر  پنج  تا  مذکور،  مبلغ  بر  مازاد  غیردولتی  و 
مشمول مالیات ساالنه ده درصدی، و نسبت به مازاد 

آن بیست درصد است.
و   57 مواد  موضوع  اشخاص  مالیاتی  معافیت  میزان 
101 قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد 

میلیون ریال تعیین می گردد.
در عین حال مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر 
ارزش افزوده مصوبه 17/2/1387 و اصالحات بعدی 
 1397 سال  در  جدید  قانون  تصویب  زمان  تا  آن 

تمدید می شود.

مهر/ الیحه بودجه 97؛
سقف فاینانس  طرح ها مشخص شد

کشور،  کل   97 سال  بودجه  الیحه  اساس  بر 
باقیمانده  بر  سقف فاینانس برای طرح ها عالوه 

سال قبل، معادل ریالی سی میلیارد دالر تعیین 
می شود.

الیحه   3 تبصره  اساس  بر  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
برای  فاینانس  سقف  کشور،  کل   97 سال  بودجه 
طرح ها، عالوه بر باقیمانده سال قبل، معادل ریالی 30 
میلیارد دالر تعیین می شود. متن کامل این تبصره به 

شرح زیر است:
مورخ   94344/0101 شماره  مصوبه  رعایت  با  الف: 
در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع   23/12/1395
خارجی  مالی  تامین  تسهیالت  سقف   1397 سال 
باقیمانده سهمیه  بر  عالوه  ها  برای طرح  )فاینانس( 
سال قبل، معادل ریالی سی میلیارد )30 میلیارد( دالر 
تعیین می شود. در مواردی که استفاده از تسهیالت 
مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت 
و  اصل  بازپرداخت  بر  مبنی  ایران  اسالمی  جمهوری 
هزینه های تسهیالت مالی اخذ شده از منابع بانکهای 
کارگزار خارجی و بانکها و موسسات توسعه ای بین 
المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است 
از طرف  نمایندگی  به  وزیران  هیات  تصویب  از  پس 
دولت ضمانتنامه های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز 
برای طرح های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه 
صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران 

به مقام مسئول ذی ربط تفویض نماید.
طرح های بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای 
عمومی غیر دولتی نیز با سپردن تضمین های الزم به 
بانکهای عامل می توانند از تسهیالت مذکور استفاده 
کنند و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح های 
مذکور از محل عایدات طرح تامین و پرداخت خواهد 

شد.
اقتصاد که  کلیه طرح های مصوب شورای  مورد  در 
منابع آنها از محل تسهیالت مالی خارجی )فاینانس( 

تامین می شوند، اخذ تاییدیه دستگاه اجرائی ذی ربط 
)به منظور تائید اولویت برای استفاده از تامین مالی 
منظور  )به  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  خارجی(، 
جمهوری  مرکزی  بانک  دولتی(،  ضمانتنامه  صدور 
اسالمی ایران )به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز 
ارزی کشور( و سازمان برنامه و بودجه کشور )صرفاً 
برای کنترل طرح های بخش دولتی شامل طرح های 
سرمایه  های  دارایی  تملک  های  طرح  و  ها  شرکت 
ای( ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از 
طرح ها از محل عایدات و یا منابع پیش بینی شده 

در قانون بودجه قابل پرداخت است.
بند )پ( ماده  اولویت های  با رعایت  اقتصاد  شورای 
را  مذکور  تسهیالت  توسعه،  برنامه ششم  قانون   )4(
فنی،  توجیه  دارای  که  دولتی  بخش  های  طرح  به 
اختصاص  باشند،  محیطی  زیست  و  مالی  اقتصادی، 

می دهد.
امور  وزارت  دولتی،  غیر  های  طرح  خصوص  در 
اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین 
الزم از بانکهای عامل که به پشتوانه اخذ وثائق مناسب 
و کافی از مالکان طرح ها صادر شده است، نسبت به 

صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام نماید.
اجرای طرح  برای  اجازه داده می شود  به دولت  ب: 
تبصره  این  )الف(  بند  در  مقرر  سقف  رعایت  با  ها 
اعتباری  و  مالی  یا تضمین تسهیالت  اخذ  به  نسبت 
یا کمک بالعوض تا مبلغ پنج میلیارد دالر از دولت 
ها، موسسات مالی خارجی و بین المللی اقدام نماید.

ج: به منظور تسریع در جذب تسهیالت تصویب شده 
از بانک های توسعه ای از جمله بانک توسعه اسالمی، 
 )AIIB( بانک سرمایه گذاری زیر ساختهای آسیایی
استفاده  های  دستگاه  اکو،  تجارت  و  توسعه  بانک  و 
موافقت  از  پس  مجازند  مذکور  تسهیالت  از  کننده 

سازمان برنامه و بودجه کشور خارج از سقف اعتبارات 
به  نسبت  قانون  این  مربوطه  ردیفهای  در  مندرج 
با  متبادله  موافقتنامه  چارچوب  در  آن  کرد  هزینه 
سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیفهای مذکور 

اقدام نمایند.

مهر/ وزیر اقتصاد اعالم کرد:
پیاده سازی مفهوم اقتصاد امن 

وزیر اقتصاد گفت: امروز اقتصاد ایران در تالش 
جانب  از  که  را  امن«  »اقتصاد  مفهوم  تا  است 
مقام معظم رهبری تبیین شده، با رویکرد ایجاد 
توسعه  و  محور  مردم  باثبات،  مقاوم،  اقتصادی 

خواه پیاده سازی کند.
سیما،  و  صدا  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
فنی  همایش  چهاردهمین  در  کرباسیان،  مسعود 
ساالنه مقامات مالیاتی کشورهای اسالمی، با تاکید بر 
اینکه اقتصاد کشورهای اسالمی می توانند به قطبی 
تأثیرگذار در نظام اقتصادی جهانی تبدیل شود، گفت: 
پیش زمینه مورد نیاز برای تحقق هرچه بهتر چنین 
ایده ای، این است که قواعد و چارچوب های مشترکی 

میان کشورهای اسالمی تعیین شود.
وی افزود: البته نظام مالیات ستانی اسالمی، این مزیت 
را ایجاد کرده که کشورهای اسالمی با توجه به فرهنگ 
برآمده از قواعد دینی و وجود فرهنگ رفتاری مشترک 
بتوانند هرچه ساده تر این فرآیند همگن سازی را پیش 

برند.
کرباسیان گفت: باید تأکید کرد که ظرفیتهای غیرقابل 
که  دارد  وجود  اسالمی  اقتصاد کشورهای  در  انکاری 

11 اخبار اقتصادی

19 آذر ماه 1396 شماره   2087    



می توان با هم افزایی، گسترش مبادالت مالی، سرمایه 
گذاری های مشترک و توسعه فعالیت های اقتصادی 
مولد و اشتغال آفرین، اقتصاد جهان اسالم را به قطبی 
مؤثر در اقتصاد جهانی تبدیل کرد؛ اما دستیابی به این 
به  مربوط  آن  مهمترین  که  دارد  ملزوماتی  موقعیت 
بازنگری در ساختارهای نظام مالیاتی تمام کشورهای 
اسالمی در جهت ایجاد شفافیت بیشتر و روان سازی و 
بروکراسی زدایی از نظام های مالیاتی به منظور رقابت 

پذیر کردن اقتصادها است.
ایران  در  ما  امروز  اساس  همین  بر  کرد:  تصریح  وی 
راهبردهایی را برای جهت دهی به مسیر اقتصاد کشور 
تدوین کرده ایم که برآمده از راهبردهای کالن سند 
اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامه های ابالغی رئیس 

جمهور است.
وزیر امور اقتصادی ودارایی با بیان اینکه امروز اقتصاد 
که  را  امن«  »اقتصاد  مفهوم  تا  است  تالش  در  ایران 
رویکرد  با  شده،  تبیین  رهبری  معظم  مقام  ازجانب 
باثبات ، مردم محور و توسعه   ، اقتصادی مقاو  ایجاد 
خواه پیاده سازی کند افزود: طبیعتا در چنین نگاهی 
به هم خوان سازی ساختارهای مالیاتی و واقعیت های 

اقتصادی نیاز است .
وی با اشاره به اینکه در ایران هم نظام مالیاتی تالش 
می کند تا نه در مقابل بنگاههای اقتصادی که در کنار 
با  اقتصادی  فعال  ترتیب  این  به  افزود:  بیایستد،  آنها 
احساس امنیت به فعالیت خود ادامه می دهد چرا که 
بخش  فعال  برای  مالیاتی  دستگاه  سوی  از  پیام  این 
نظام منصفانه، حرمت  این  ارسال شده که  خصوصی 
بخصوص  و  مودیان  با  عاقالنه  و  فساد  از  عاری  دار، 

صاحبان کسب و کار مواجه می شود.
کند  می  تالش  ایران  مالیاتی  نظام  گفت:  کرباسیان 
فاکتورهای  مهمترین  از  و  باشد  کارآفرینان  همراه  تا 

این نگاه انتقاد پذیری، مشاوره پذیری و روزآمد کردن 
روشها و مکانیزم های مالیات ستانی است .

وزیر اقتصاد افزود: همچنین تعیین مسیر برای اقتصاد 
ایران که به تازگی از بند تحریم های ظالمانه و یکطرفه 
رها شده با عمل به اهداف اقتصاد مقاومتی که تاکید بر 
چهار رکن »درون زا« ، »برون نگر« ، »عدالت محور « 
و »دانش بنیان« بودن اقتصاد دارد، صورت می گیرد 
.نظام اقتصادی ایران به این باور رسیده که توسعه با 
درآمدهای نفتی ضمن اینکه منجر به تضعیف رابطه 
میان دولت و ملت می شود، به شدت آسیب پذیر و 
متکی به مولفه های بیرونی مانند نوسان درآمدها تحت 

تاثیر کاهش قیمت نفت است .
کرباسیان گفت: همین مورد منجر به ثبات زدایی از 
اقتصاد می شود به همین دلیل نظام اقتصادی ایران 
اساس کار خود را بر محور درآمدهای باثبات مالیاتی 
قرار داده است . به کارگیری این رویکرد سبب شد تا 
میزان درآمدهای مالیاتی کشور در سال گذشته 25 

درصد رشد را تجربه کند .
وی افزود: همچنین باید تاکید کرد که نظام سیاسی 
ایران ، بر محور مردم ساالری دینی و دموکراسی متکی 
بر آموزهای اسالمی بنا شده و این نظام فکری در تالش 
است تا با تقویت رابطه مالی میان دولت و ملت ، پایه 
های خدشه ناپذیر حضور دولتی هایی پاسخگو، مردم 

محور و صلح طلب را مستحکم کند .
کرباسیان گفت: اقتصاد ایران به دلیل ظرفیتهای خود 
مانند برخورداری از نعمت امنیت در منطقه نسبتاً نا 
امن ، زیرساخت های مناسب ، مواهب خدادادی مانند 
معادن غنی و متنوع و نیروی کار تحصیل کرده ، جوان 
و ارزان به شدت مورد توجه سرمایه گذاران بین المللی 

قرار گرفته است .
نظام  برای  را  ضرورتی  موضوع  همین  افزود:  وی 

بازنگری  به  دست  تا  کرده  ایجاد  ایران  اقتصادی 
اصالحی در ساختارهایی مانند نظام مالیاتی با اهداف 
راهبردی افزایش درآمدهای مالیاتی ، بهبود مملوس 
در نظام مالیاتی از طریق افزایش سرعت ، سهولت و 
و   ، مالیات  امر وصول  در  تسهیل   ، مالیاتی  شفافیت 

افزایش رضایت مودیان مالیاتی بزند .
کرباسیان با تاکید براینکه اولین اقدام اصالح فرهنگ 
عمومی شهروندان در جهت توجه به پرداخت مالیات 
است که قدم های اساسی در این زمینه برداشته شده 
است گفت : نباید از یاد برد که اصالح فرهنگ عمومی 
امری زمان بر و البته بی اندازه موثر در توسعه اقتصادی 
که  داشت  توجه  باید  همچنین  و  آید  می  شمار  به 
همزمان فرهنگ مالیات ستانی نیز باید مورد بازنگری 

قرار گیرد .
وی افزود: خوشبختانه نظام مالیاتی ایران با بکارگیری 
سیستم  تا  کرده  تالش  منطقی  و  مدرن  های  روش 
بروکراتیک و نیروی انسانی خود را متناسب با نیازهای 

امروز اقتصاد همخوان و مدرن سازی کند .
مورد  اهداف  تحقق  جهت  به  اما  گفت:  کرباسیان 
سازی  بهینه  منظور  به  کشور  اقتصادی  نظام  نظر 
ساختارهای مالیاتی ، رویکرد دوم بر محور ایجاد تحول 
در سه حوزه سیاست های مالیاتی ، مدیریت مالیاتی و 

خدمات مالیاتی استوار شده است .
وزیر امور اقتصادی ودارایی گفت: اصالح قانون مالیات 
های مستقیم ، بازنگری و اصالح قانون فعلی مالیات 
قانون  شدن  دائمی  الیحه  قالب  در  افزوده  ارزش  بر 
مالیات بر ارزش افزوده تهیه و ارائه الیحه نحوه استفاده 
بر صندوق های مکانیزه فروش  نظارت  و  نگهداری   ،
اصلی ترین اقدامات در حوزه سیاست های مالیاتی به 

شمار می آید .
وی افزود: حوزه دوم اصالح ساختار مالیاتی با مدیریت 

جامع  طرح  سازی  پیاده   . شود  می  مربوط  مالیاتی 
مالیاتی به عنوان مهمترین پروژه تحول نظام مالیاتی 
ایران ، ایجاد و توسعه پایگاه اطالعات اقتصادی مودیان 
و کاهش بار مالیاتی بخش تولید به عنوان مهمترین 

اقدامات در این حوزه صورت گرفتند .
خدمات  حوزه  در  گفت:  دوازدهم  کابینه  عضو  این 
مالیاتی نیز می توان به ساماندهی مجوزها و تسهیل 
مالیات  نظام  اجرایی  ، اصالحات  و کار  محیط کسب 
اعتبار  استرداد  خصوص  در  ویژه  به  افزوده  ارزش  بر 
الکترونیکی کردن  مالیاتی صادرکنندگان و گسترش 
فرآیندهای مالیاتی و تسهیل امور مودیان اشاره کرد .

کرباسیان گفت: نباید از نظر دور داشت که دستیابی 
به اهدافی مانند اتکای کشور به درآمدهای پایدار مانند 
مالیات از طریق یک نظام مالیاتی پیشرو و توسعه یافته 
بدست می آید که حامی تولید ، سرمایه گذاری و ایجاد 

اشتغال باشد

ایسنا/ نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد
لزوم حذف قوانین دست و پاگیر در 

کشور

اکنون  گفت:  ایران  بازرگانی  اتاق  نایب رئیس 
شاهد وجود بیش از 11 هزار قانون در کشور بوده 
باید  کشور  کسب وکار  فضای  تسهیل  برای  که 

قوانین زائد و دست و پاگیر حذف شوند.
به گزارش ایسنا، حسین سالحورزی با بیان اینکه اولین 
و مهم ترین مسئله در کشور بحث اشتغال جوانان بوده 
که تحقق این هدف با رشد اقتصادی انجام پذیر است، 
الزامات، زیرساخت ها و  به  اقتصادی  اظهار کرد: رشد 
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منابع خاصی نیاز دارد که خوشبختانه در کشور منابع و 
نیروی انسانی مناسب وجود دارد، اما الزمه تبدیل این 

منابع به ارزش افزوده رشد اقتصادی است.
در  کرد:  خاطرنشان  ایران  بازرگانی  اتاق  نایب رئیس 
اوایل انقالب کشور وارد جنگی تحمیلی سنگینی شد 
که آسیب های جدی به اقتصادمان وارد کرد و از طرفی 
تحریم های  راه های مختلف  از  اسالمی  انقالب  از  بعد 
یک جانبه ای علیه ایران صورت گرفت و امکان استفاده از 

فناوری و منابع مالی خارجی از ما گرفته شد.
وی افزود: در مقاطعی با وجود کسب درآمد حاصل از 
فروش نفت وضعیت درآمدی خوبی داشتیم، اما این 
منابع با سوء مدیریت به ارزش افزوده تبدیل نشده و 
باعث شد که نرخ تشکیل سرمایه ثابت نرخی نباشد 

که یک رشد اقتصادی ثابت و پایداری داشته باشیم.
سالحورزی بابیان اینکه هم زمان با شروع تحریم های 
اخیر درآمدها کاهش پیداکرده و امکان جذب سرمایه 
و استفاده از تکنولوژی از کشور سلب شد، بیان کرد: 
در کشور سرمایه گذاری های خارجی قابل توجهی حتی 
بعد از برجام صورت نگرفته و دلیل این موانع مختلف 

خارجی و داخلی است.
با توجه به تهدیدهای آمریکا در قبال  وی ادامه داد: 
در  سرمایه گذاری  برای  خارجی  سرمایه گذار  ایران 
با  معتقدند  که  چرا  نمی کند  امنیت  احساس  کشور 
خروج احتمالی آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم ها 

متحمل ضرر می شوند.
باوجود  کرد:  اظهار  لرستان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
داخلی  نظر  از  کشور  اطراف  در  مناسب  فرصت های 
قوانین و مقررات ما جذب کننده سرمایه گذار نبوده و 
خارجی  سرمایه گذار  جذب  برای  مقدماتی  بسترهای 

فراهم نیست.
و 80  قانون  هزار  از 11  بیش  اینکه  به  اشاره  با  وی 

هزار مقررات در کشور وجود دارد، گفت: هرساله بانک 
جهانی و مؤسسات اقتصادی مطرح رتبه بندی کشورها 
اعالم  کسب وکار  فضای  کسب  سهولت  زمینه  در  را 
می کنند، که بر اساس آمار سال 2018 میالدی ایران 
با چهار رتبه سقوط نسبت به سال پیش از آن در رتبه 

124 قرار دارد.
این است که  باال نشان دهنده  افزود: آمار  سالحورزی 
فضای  سهولت  و  مناسب  شرایط  به  سرمایه گذاران 
برای سرمایه گذاری خود  را  کسب وکار سایر کشورها 
اصالح  مناسب  فضای  با  کشورهای  و  کرده  انتخاب 
قرار  خود  کار  دستور  در  را  مقررات  کاهش  و  مداوم 

می دهند.

پایگاه  با  گفت وگو  در  بهرامن  محمدرضا  ایران/  اتاق 
خبری اتاق ایران

به جای واگذاری مالکیت بنگاه های 
دولتی، مدیریت آن ها واگذار شود

موظف اند  دولت ها  می گوید:  بهرامن  محمدرضا 
ظرفیت سازی  خصوصی  بخش  توسعه  برای 
کنند و این کار در شرایطی که حدود 80 درصد 
ایجاد  نیازمند  است،  دولتی  کاماًل  ایران  اقتصاد 
شرایط و زمینه هایی است که به خروج دولت از 

تصدی گری منجر شود.
معادن  بازرگانی، صنایع،  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
توسعه  برای  ظرفیت سازی  گفت:  ایران،  کشاورزی  و 
از  یک  اقتصاد  خصوصی سازی  و  خصوصی  بخش 
بنگاه های  توسعه  که  به گونه ای  دولت هاست؛  وظایف 
بنگاه های  گرفتن  بدون  خصوصی،  بخش  اقتصادی 

دولتی سهم خود را از اقتصاد کشورها افزایش دهند 
و منجر به خصوصی شدن اقتصاد شوند اما الزمه این 
کار این است که شرایط و زمینه های مورد نیاز برای 

آن ایجاد شود.
اتاق  پایگاه خبری  با  بهرامن، در گفت وگو  محمدرضا 
ایران، افزود: در ایران به واسطه اینکه 75 تا 80 درصد 
فرصتی  و  زمینه  است،  دولتی  کاماًل  کشور  اقتصاد 
فعالیت بخش  توسعه  با  اقتصاد  برای خصوصی سازی 
ابتدا  که  است  این  مستلزم  و  ندارد  وجود  خصوصی 

تصدی گری دولت بر اقتصاد کاهش یابد.
ابد  تا  دولت  اینکه  بیان  با  ایران  معدن  خانه  رئیس 
نمی تواند تصدی گری های خود را حفظ کند و این بار 
تصدی گری  کرد:  تصریح  بکشد،  به دوش  را  سنگین 
کار دولت ها نیست و جز به صورت درصدی در صنایع 
و  سیاست گذاری ها  کنترل  برای  آن هم  استراتژیک، 
شوند  تصدی گری  مقوله  وارد  نباید  خود  برنامه های 

بلکه باید به سمت سیاست گذاری بروند.
بهرامن با تاکید بر اینکه دولت باید بنگاه داری را رها 
کند، اظهار کرد: در این صورت اگر دولت تمرکز خود 
نگرانی خاصی  بگذارد،  تدوین سیاست گذاری ها  بر  را 
برای توسعه بخش خصوصی و خصوصی سازی اقتصاد 
ایران وجود نخواهد داشت و با استفاده از معافیت های 
تشویقی، بنگاه های اقتصادی خصوصی وارد ریل توسعه 

خواهند شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در زمینه خروج دولت 
از تصدی گری در حوزه اقتصاد نیز گفت: در این مسیر 
یکی از مواردی که مطرح می شود این است که به جای 
واگذاری مالکیت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی، 
مدیریت آن دوره های بلندمدت 10 تا 30 ساله واگذار 
شود و مانند فرایند اجاره به شرط تملیک، به مرور زمان 

این بنگاه ها خصوصی شوند.

بهرامن با تاکید بر اینکه باید تعاریف و نگاه های خود 
را در مقوله خصوصی سازی عوض کنیم، اظهار کرد: بر 
اساس شرایط، باید واگذاری با مزایده ها را به واگذاری 
بر اساس توافق تبدیل کنیم و بازی برد- برد را مدنظر 
داشته باشیم تا به نتیجه مطلوب برسیم نه اینکه یک 
واگذار  به هرکسی  باالترین قیمت  به  را  بنگاه دولتی 
با شکست مواجه شد در پی  کنیم و وقتی واگذاری 

استرداد آن به دولت باشیم.

تسهیل  کمیسیون  نشست  هفتمین  در  تهران/  اتاق 
کسب و کار اتاق تهران بررسی شد

بررسی وضعیت اقتصاد ایران در 
شاخص ورشکستگی گزارش بانک 

جهانی

با  خود  نشست  در  خصوصی  بخش  نمایندگان 
ورشکستگی  شاخص  در  ایران  وضعیت  بررسی 
دادگاه های  ایجاد  بر  بانک جهانی  گزارش 2018 

تجاری تاکید کردند.
کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران که از ماه های 
گذشته با دعوت از مراجع ذیربط، بررسی راهکارهای 
رده بندی های  در  کار  و  کسب  شاخص های  ارتقای 
بار و در  این  جهانی را در دستورکار قرار داده است، 
هفتمین گردهمایی اعضا و میهمانان این کمیسیون، 
مورد  را  ورشکستگی  حوزه  در  ایران  رتبه  موضوع 
از  با حضور نمایندگانی  این نشست  بررسی قرار داد. 
اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه برگزار شد. 
برای  دادگستری  وزارت  صالحدید  به  تصفیه  ادارات 
رسیدگی به امور ورشکستگی در شهرستان ها تاسیس 
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 می شود.
تسهیل  کمیسیون  رییس  نجفی منش،  محمدرضا   
کسب و کار اتاق تهران در ابتدای این جلسه با اشاره 
به نشست هایی که این کمیسیون در جهت کمک به 
ارتقای شاخص های اقتصادی برگزار کرده، از اهمیت 
تمرکز روی شاخص ورشکستگی سخن گفت و افزود: 
موضوع ورشکستگی اگرچه از جمله مباحث مهم در 
فضای کسب و کار و تجارت به شمار  می آید، اما فضای 
کسب و کار ایران به نحو شایسته نتوانسته است از این 

امکان بهره بگیرد.
 او با بیان اینکه ایران در شاخص ورشکستگی گزارش 
اخیر بانک جهانی از فضای کسب و کار چهار پله تنزل 
داشته است، افزود: رتبه ایران از 15۶ در گزارش سال 
2017 انجام کسب وکار )Doing Business( به 
رتبه 1۶0 در گزارش جدید این نهاد بین المللی افت 

کرده است.

قوانین مربوط به ورشکستگی به روز نیست
او سپس از حمیدرضا کاتبی، نماینده اداره تصفیه امور 
اقدامات  که  کرد  درخواست  قضائیه  قوه  ورشکستگی 
نهاد متبوع خود را در زمینه ارتقا شاخص ورشکستگی 
به  اشاره  با  ابتدای سخنانش  در  کاتبی  کند.  بیان  را 
برخی اختالف نظرهایی که میان اداره تصفیه و بانک 
جهانی در تهیه آمارها وجود دارد، گفت: بانک جهانی 
اطالعات خود را از یک سری پرسش شونده از بخش 
خصوصی دریافت  می کند. متاسفانه ما متوجه شده ایم 
پاسخ های  کرده اند  دریافت  که  پاسخ هایی  اکثر  که 
درستی نبوده و به نظر  می رسد، این اطالعات نادرست 
امکان  آنکه  است. ضمن  ارائه شده  کم آگاهی  باب  از 
شناسایی کسانی که مورد پرسش قرار  می گیرند نیز 

وجود ندارد.

کاتبی در ادامه به برخی از مصادیق این اختالفات اشاره 
کرد و گفت: برای مثال، نظر بانک جهانی این است که 
هزینه ورشکستگی در ایران 15 درصد است؛ اما نظر 
ما این است که این هزینه 15درصد نبوده و 7 درصد 
بازستانی  نرخ  مورد  در  بانک  ارزیابی  است. همچنین 
17,9درصد است اما برآوردهای ما در این مورد، رقم 
82,8 را نشان  می دهد. یا نظر بانک این است که قدرت 
قوانین 5 درصد است و ارزیابی های ما رقمی معادل 14 

درصد را نشان  می دهد.
او با بیان اینکه بحث ورشکستگی در محاکم دادگستری، 
دچار مهجوریت است، افزود: ما قوانین موجود را برای 
بانک جهانی ترجمه کرده و ارسال کردیم. همچنین 
اختالفات را هم تبیین کردیم. اما ظاهرا بانک، امتیازها 
را نپذیرفته و رتبه ایران چهار پله نیز تنزل کرده است. 
برای مثال در قانون ورشکستگی ایران، قرارداد ارفاقی 
و ادامه فعالیت تاجر به صالحدید اداره تصفیه را در 
بحث بازسازی پیش بینی شده است. اما بانک جهانی 
این موارد را به عنوان استمهال تلقی کرده و تجدید 

ساختار نمی داند.
این جهت  از  بانک جهانی  ادعای  البته  ادامه داد:  او   
صحیح است که قوانین معطوف به حوزه ورشکستگی 
با  هنوز  و  است   1318 سال  به  مربوط  ما  کشور  در 
اصالح  مورد  در  اما  است.  نشده  منطبق  روز،  شرایط 
قوانین تجارت و تصفیه گام هایی برداشته شده است. 
ضمن آنکه در دو سال گذشته، به طور جدی کار روی 
این شاخص ها آغاز شده است. ما حتی ویدئو کنفرانسی 
هم با مسئوالن بانک جهانی برگزار کردیم و نظرات شان 

را جویا شدیم.
برداشت ها  اختالف  برخی  وجود  به  دیگر  بار  کاتبی 
میان اداره تصفیه و بانک جهانی اشاره کرد و گفت: 
ایران طی  بازستانی در  برای مثال ما  می گوییم، نرخ 

چهار سال معادل 82,8 درصد است. اما بانک جهانی 
می گوید این نرخ باید ساالنه اعالم شود.

جهانی  عرف  با  موجود  قوانین  اینکه  بر  تاکید  با  او   
تسویه،  به  مربوط  قانون  افزود:  ندارد،  همخوانی 
ماه   8 را  ورشکستگی  پرونده های  به  رسیدگی  زمان 
پیش بینی کرده اما به دلیل نبود دادگاه های تجاری، 
زمان رسیدگی به چهار سال  می رسد. در واقع، ما برای 
باید مانند  اموال ورشکسته را جمع آوری کنیم  آنکه، 
و  بایستیم  دادگاه ها  در صف  و حقوقی  افراد حقیقی 
پرونده مورد رسیدگی گرفته و برای آن رای صادر شود.

در  ما  گفت:  ادامه  در  تصفیه  اداره  کارشناس  این   
فروش اموال نیز دچار مساله هستیم و ماشین آالت در 
کارخانه هایی که به فروش  می رسانیم متعلق به موج 
دوم تکنولوژی است. این ها را به عنوان آهن پاره از ما 
خریداری  می کنند. اما بستانکاران تصور  می کنند که 

این ماشین آالت دارای ارزش است.

فضای کسب و کار در سنت گیر کرده است
 در ادامه محمدرضا نجفی منش با اشاره به اختیاراتی 
که قانون برنامه پنجم در زمینه اصالح قوانین مخل 
کسب و کار به اتاق های بازرگانی داده است، گفت: ما 
هم در زمینه تغییر قوانین و هم در زمینه کوتاه کردن 
به شما  اموال  می توانیم  فروش  نیز  و  زمان رسیدگی 

کمک کنیم.
هم چنین داریوش مهاجر، کارشناس این کمیسیون با 
بیان اینکه فضای کسب و کار ایران در سنت گرفتار 
از  اقتباس  با  ایران  تجارت  قانون  افزود:  است،  شده 
قانون تجارت که مربوط به 200 سال پیش می شود 
تالش های  رغم  به  وجود  این  با  است.  شده  نوشته 
صورت گرفته، قانون تجارت ایران هنوز به روزرسانی 
نشده است. البته مشکالت فضای کسب و کار منحصر 

به نقایص قانونی نیست و این فضا گرفتار زنجیره ای 
که  بجوییم  راهکارهایی  باید  اکنون  است.  مشکالت 

فضای کسب و کار را وارد گردونه تغییر بکند.
مهاجر این نکته را مورد تاکید قرار داد که مقصود او از 
تغییر، صرفا متوجه قوانین نیست و باید فرآیند ها نیز 
مورد اصالح قرار گیرد. او ادامه داد: بخشی از فرآیندها 
نیز با تغییر نگرش ها در بطن جامعه صورت  می پذیرد.

نجفی منش نیز بر این عقیده بود که اصالحات اعم از 
تغییر قوانین و فرآیندها باید به صورت تدریجی به پیش 
برود. او گفت: حتی اگر الزم باشد با کمک اداره تصفیه 
بسته ای  مستقل  حقوقدانان  ظرفیت  از  بهره گیری  و 
پیشنهادی برای اصالح قانون مربوط به ورشکستگی 

تهیه و به مراجع ذیربط ارائه  می شود.
 رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار نسبت به ایجاد 
محمدرضا  کرد.  تاکید  نیز  تجاری  ویژه  دادگاه های 
نجفی منش پیشنهاد کرد که یکی از کشورهای موفق 
مورد  تجارت  قانون  و  ورشکستگی  قانون  زمینه  در 
مطالعه قرار گیرد و راه های دستیابی به دستاوردهای 

این کشور نیز بررسی شود.
و  بهبود فضاي کسـب  و  پایش  از دفتر  اختیاری که 
کـار وزارت اقتصاد و امور دارایي در این نشست حضور 
یافته بود گفت که این معاونت کشورهایی که بیشترین 
گذشته  سال های  طی  در  و  داشته  را  ایران  تشابه 
بیشترین اصالحات را بر در مورد قانون ورشکستگی 

داشته اند، مورد مطالعه قرار داده است.
کاتبی هم گفت: هر تغییری که مورد نظر کمیسیون 
و  ورشکستگی  قانون  در  باشد  کار  و  کسب  تسهیل 
سرانجام  به  اما  اعمال  می کنیم.  تصفیه  اداره  قوانین 
اگر  قرار دهد.  پیگیری  مورد  را کمیسیون  رساندنش 
از شعارگرایی به عملگرایی روی بیاوریم،  می توانیم در 
ایجاد  زیادی  کار کشور گشایش های  و  فضای کسب 
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کنیم.
پیشنهادات  که  خواست  کاتبی  از  نیز  نجفی منش 
اصالحی خود را در مورد قوانین در اختیار اتاق تهران 
و وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار دهد تا تصویب آن از 
طریق این دو نهاد نیز مورد پیگیری قرار گیرد. داریوش 
آغاز  نیز گفت: کاری در کنفدراسیون صنعت  مهاجر 
درخواست  خصوصی  بخش  شرکت های  از  و  شده 
اعالم  هستند،  ورشکستگی  حال  در  اگر  که  شده 
کنند تا راهکاری برای جلوگیری از ورشکستگی این 
شرکت اندیشیده شود. چنانچه این موضوع در قانون 
ورشکستگی نیز لحاظ شود، از ورشکستگی بسیاری از 

شرکت ها جلوگیری  می شود.

ورشکستگی همیشه مذموم نیست
دبیر  رییس زاده،  محمدمهدی  نشست،  این  ادامه  در 
لزوما  ورشکستگی  گفت:  نیز  نساجی  صنایع  انجمن 
میزان  استان ها،  برخی  در  اکنون  اما  نیست.  مذموم 
اعالم ورشکستگی افزایش یافته و این روند بیشتر به 

بدهی های بانکی مربوط  می شود.

او گفت: البته، در برخی موارد این اعالم ورشکستگی ها 
برای فرار از تسویه بدهی های بانکی صورت  می گیرد. 
در تشخیص وضعیت بنگاه، تشکل ها بسیار  می توانند 
کدام  خصوصی  می داند  بخش  که  چرا  کنند.  کمک 
واحد قابل بازیافت است و کدام واحد باید ورشکسته 

شود.
 رییس زاده پیشنهاد کرد که معاونت کسب و کار اتاق 
تهران مطالعه ای تطبیقی از دو یا سه کشور موفق در 
زمینه ورشگستگی به انجام رسانده و نتیجه آن را در 
کمیسیون ارائه کند. او همچنین پیشنهاد اصالح قانون 
تجارت  قانون  که  اصالحاتی  با  متناسب  ورشکستگی 

نیاز دارد را مطرح کرد.
تسهیل  کمیسیون  رییس  نشست،  این  پایان  در 
مطرح  موارد  جمع بندی  در  تهران  اتاق  کسب وکار 
بهترین  روی  را  هدف گذاری  است  الزم  گفت:  شده، 
رتبه ای قرار دهیم که در دنیا وجود دارد. در عین حال 
بهبود مستمر  قانون  نیز در  ایجاد دادگاه های تجاری 
کسب و کار مورد تاکید قرار گرفته است و باید مورد 
پیگیری قرار گیرد. ضمن این که عالوه بر اصالح قانون 
ورشکستگی باید حمایت از سهامداران خرد نیز مورد 

توجه قرار گیرد.
از تصمیم سران قوا  محمدرضا نجفی منش هم چنین 
برای اصالح قانون قبلی مالیات بر ارزش افزوده خبر داد 
و گفت: به رغم آنکه ظرف دو سال گذشته، تالش های 
بسیاری برای تدوین اصالحیه قانون مالیات بر ارزش 
افزوده صورت گرفته بود، اکنون سران قوا در جلسه ای 
مورد  قبلی  قانون  همان  که  رسیده اند  نتیجه  این  به 
این  در  ما بخش خصوصی  نظر  از  گیرد.  قرار  اصالح 
مرحله نیز باید نظرات خود را در نسخه جدید قانون 

مالیات بر ارزش افزوده اعمال کند.
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دنيای اقتصاد/ 
مترجم: سید حسین علوی لنگرودی

 منبع: گالوپ 

هرکسی دارای استعدادهای متعددی است و الگوهای 
مختلف تفکر، احساسات و رفتارها را در اختیار دارد 
کرد.  استفاده  مولدی  شکل  به  آنها  از  می توان  که 
حداقل  می تواند  فردی  هر  که  داده  نشان  تحقیقات 

یک کار را بهتر از ۱۰ هزار نفر دیگر انجام دهد.
افرادش را  اگر مدیری بخواهد استعدادهای  بنابراین 
به عملکرد تبدیل کند باید هر فرد را در همان شغلی 
به کار گیرد که به طور طبیعی برای آن ساخته شده 
و با آن پیوند احساسی و فکری دارد. چنین روشی در 
همه جا جواب می دهد چه در ورزش، چه در هنرهای 
تجسمی و کسب و کار و حتی سینما. نمونه مشهور 
مشهور  فیلم  به  سینما  در  درست  کارگیری  به  این 
کارگردان  که  جایی  می شود،  مربوط  کسیدی  بوچ 
ابتدا تصمیم داشت پل نیومن را در نقش ساندانس 
و رابرت رد فورد را در نقش بوچ به بازی بگیرد. اما 
مشخص  کامال  فیلم  از  سکانس  چند  ضبط  از  پس 
شد که هر کدام از این دو بازیگر بزرگ توانایی ایفای 
نقش های محوله را ندارند و بهتر است که نقش آنها با 

هم عوض شود و نتیجه آن شد که این فیلم به یکی 
از فیلم های ماندگار تاریخ سینما تبدیل شود.

اما در دنیای کسب و کار این نقش دهی باید با دقت 
و حساسیت بیشتری صورت پذیرد چرا که اوال باید 
افراد چه چیزی  درون  که  کرد  درستی مشخص  به 
وجود دارد و صرف نگاه کردن به ظاهر و ویژگی های 
فیزیکی افراد کافی نیست و ثانیا اغلب مدیران تحت 
تاثیر کیفیت هایی مانند دانش و مهارت های افراد قرار 
می گیرند و در نتیجه از توجه کافی به استعدادهای 
که  هست  هم  دلیل  همین  به  می کنند.  غفلت  آنها 
بازاریابی  زمینه  در  باال  تحصیالت  دارای  که  افرادی 
هستند، اولین گزینه برای تصدی پست بازاریابی در 
شرکت ها در نظر گرفته می شوند و افراد دارای مدرک 
حسابداری برای فعالیت در بخش حسابداری کاندیدا 
در  افراد  کارگیری  به  در  ایرادی  چند  هر  می شوند. 
و مهارت هایشان  اساس دانش  بر  بخش های مختلف 
وجود ندارد اما نکته اساسی در کم اهمیت جلوه دادن 
به طوری  است.  نهفته  فرد  هر  استعدادهای  عامل 
که اگر به عنوان  فاکتوری در صدر فهرست عوامل 
نگیرد،  قرار  شغل  در  فرد  انتخاب  در  تعیین کننده 
ریسک شکل گیری و ارائه عملکرد متوسط یا ضعیف 

به شدت افزایش خواهد یافت.

شکار استعدادها و کشف استعدادهای درونی افراد از 
بزرگ  مدیران  موفقیت  برای  نانوشته  رازهای  جمله 
شناسایی  از  پس  بزرگ  مدیران  می شود.  محسوب 
استعدادهای درونی افرادشان آنها را در مناسب ترین 
مدیر  یک  مثال،  به عنوان  می گیرند.  کار  به  قسمت 
فروش موفق، فروشنده ای که دارای روحیه تهاجمی 
کار  به  در منطقه ای  را  باالست  نفس  به  اعتماد  با  و 
اساسی  توجه  جلب  و  بزرگ  تحولی  به  که  می گیرد 
مشتریان بالقوه و بالفعل نیاز دارد، در حالی که همین 
مدیر برای منطقه ای که ساکنان آن افرادی نکته سنج 
مدارا  اهل  و  صبور  فروشنده ای  هستند،  حساس  و 
کاندیدا  را  محترمانه  و  نزدیک  رابطه ای  برقراری  و 
به عنوان  تازگی  به  مدیری  کنید که  می کند.  فرض 
هیچ  و  است  شده  انتخاب  کاری  تیم  یک  مدیر 
رهبری اش  تحت  افراد  استعدادهای  درباره  اطالعی 
را  آنها  باید  اما  نکرده  انتخاب  را  آنها  که  ندارد، چرا 
هدایت کند و مسوولیت عملکرد آنها بر عهده اوست. 
دست  موقعیت هایی  چنین  در  مدیران  از  بسیاری 
»باقی ماندگان«  گروه  دو  به  تیم  اعضای  تقسیم  به 
بعضی  از حذف  و پس  می زنند  و »حذف شوندگان« 
آنها  برای  شایسته  جانشین های  دنبال  به  افراد  از 
اما  باشند.  برگزیده  را  آنها  خودشان  که  می گردند 

کار  این  از  موقعیت هایی  چنین  در  بزرگ  مدیران 
از  کدام  هر  با  می دهند  ترجیح  و  می کنند  اجتناب 
افراد تیم به صحبت بنشینند و از آنها در مورد نقاط 
آنها  می پرسند.  رویاهایشان  و  اهداف  و ضعف،  قوت 
برای مدتی به شکلی نزدیک با تمام اعضای تیم کار 
آنها  تا دریابند که  آنها را زیر نظر می گیرند  کرده و 
چگونه با همدیگر ارتباط برقرار می کنند، از همدیگر 
حمایت می کنند و چرا کاری را انجام می دهند. آنها به 
درستی می دانند که مطمئن ترین راه برای شناسایی 
استعدادهای هر فرد، تماشای رفتار او طی زمان است. 
در مرحله بعد، مدیران بزرگ افراد تیم را به سه گروه 
تقسیم می کنند: گروهی که باید در تیم باقی بمانند، 
به  متفاوتی  نقش  تا  شوند  تشویق  باید  که  گروهی 
سومی  گروه  و  شوند  خارج  گروه  از  و  گیرند  عهده 
می شود  یاد  »حرکت کنندگان«  عنوان  با  آنها  از  که 
استعدادهای  دارای  که  می شود  کسانی  شامل  و 
ارزشمند موثری هستند که به درد تیم می خورد اما 
به هر دلیلی هنوز در موقعیت بروز آن استعدادها قرار 
به عنوان  این گروه سوم  به  بزرگ  نگرفته اند. مدیران 
نگاه  بزرگ  کارهای  انجام  برای  طالیی  فرصت های 
استعدادهای  این  شکوفاسازی  با  قادرند  و  می کنند 
مدیران  بزنند.  بزرگی  کارهای  به  دست  ناشناخته 

به شکار استعدادهای افرادتان بروید
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حرکت کنندگان  کاری  موقعیت های  تغییر  با  بزرگ 
از  و  شده  متمرکز  فرد  هر  قوت  نقاط  بر  می توانند 
تبدیل  عملکرد  به  را  آنها  استعدادهای  طریق،  این 
یک  مدیر  که  ام  مندی  مثال،  به عنوان  می کنند.  
شرکت داروسازی است، داستانی در این مورد برای 
به عنوان  پیش  چندی  او  است.  کرده  تعریف  گالوپ 
مدیر بخش طراحی در شرکت خود منصوب شد. یکی 
از کسانی که زیرمجموعه مندی کار می کرد فردی به 
نام جان بود. او نقشی استراتژیک در شرکت داشت 
و کارش ارائه توصیه های کلیدی به مشتریان شرکت 
بود.  هنگامی که مندی وارد این بخش شد، دریافت 
که  باالیی  هوش  و  خوب  استعداد  به رغم  جان  که 
داشت، دل به کار نمی داد و از نظر احساسی و عاطفی 
خیلی ها،  عقیده  به  و  نمی کرد  کارها  درگیر  را  خود 

زمان اخراج او از شرکت فرارسیده بود.
اما مندی چیزی را درون جان می دید که فوق العاده 
بود. قضیه از این قرار بود که مدتی جان برای رئیسی 
کار می کرد که به او توجه داشت، عملکرد فوق العاده ای 
از خود بروز داده و به بهترین شکل و باالترین کیفیت 
به وظایفش عمل می کرد.  اما پس از جابه جا شدن 
انگیزه اش را برای کار کردن  آن رئیس، جان دوباره 
از دست داد و به حالت خمودگی قبلی اش بازگشته 
بود. مندی با آگاهی از این سابقه جان، تصمیم گرفت 
او را جزو »حرکت کنندگان« تیمش طبقه بندی کرده 
بها  و  با جان  نزدیک  ارتباط  برقراری  با  تا  بکوشد  و 
دادن به او، گامی اساسی در ارتقای عملکرد او بردارد 
و این کار را کرد. در نتیجه این ابتکار بود که جان 
فوق العاده اش  استعداد  با  توانست  و  شد  احیا  دوباره 
یادسپردن اسم  به  و  با مشتریان  ارتباط  برقراری  در 
مشتریان،  از  کدام  هر  درمورد  خاص  نکات  و  آنها 
عملکردی بی نظیر از خود نشان دهد. این مندی بود 

که با کنکاش در سوابق و درون جان توانست بهترین 
عملکرد ممکن را از او دریافت کرده و استعدادهای 
و  کند  تبدیل  برجسته  عملکردی  به  را  او  برجسته 

مانند هر مدیر بزرگ دیگری می دانست که هر فردی 
دارای استعداد یا استعدادهای درخشانی است که او را 
در زمینه هایی خاص، استثنایی و فوق العاده می سازد 

از  را  خارق العاده  عملکردی  آن،  کشف  با  می توان  و 
آنها طلب کرد.
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