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سندیکای صنعت برق ایران از دستورکار ۱۰۰ روزه وزیر پیشنهادی نیرو رونمایی کرد. در این برنامه هشت اولویت مورد توجه قرار گرفته است 
که شامل »شایسته گزینی در انتخاب مدیران کلیدی صنعت و چابک سازی ساختارهای سازمانی و نهادی وزارت نیرو«، »تشکیل اتاق گفت وگوی 
و  نیمه تمام  پروژه های  معضل  مالی صنعت«، »حل  رفع مشکالت  و  نیرو  وزارت  معوقه  بدهی های  »تسویه  بخش خصوصی«،  و  نیرو  وزارت 
قراردادهای متوقف شده«، »تامین اعتبارات مورد نیاز توسعه صنعت و رفع موانع صنعت در تدوین الیحه بودجه ۱۴۰۱«، »اتخاذ تدابیر ویژه 
برای تامین پایدار سوخت نیروگاه ها و جلوگیری از خاموشی های زمستان«، »رفع موانع صادرات صنعت برق و تبادل الکتریکی« و »تسهیل 

تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولیدکنندگان و پیمانکاران احداث پروژه های صنعت برق« است.
با تشکیل دولت سیزدهم و انتخاب وزیر نیرو، تعیین دستورکار وزارت نیرو از جمله اقدامات مورد انتظار از وزیر منتخب خواهد بود؛ به ویژه 
در روزهای اخیر به دلیل بروز خاموشی ها و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، برنامه وزارت نیرو و اقدامات آن بیش از پیش مورد توجه عموم 
قرار خواهد گرفت و انتظار می رود وزیر جدید، مشکالت خاموشی ها را به سرعت برطرف کند. این در حالی است که مسائل صنعت برق بسیار 
ریشه دار بوده و ضروری است که به مسائل آن به صورت جامع و بنیادی پرداخته شود و ضمن مدیریت بحران های پیش رو، مسائل اساسی و 

بستـه پیشنهـادی صـد روزه 
سندیکای صنعت برق ایران برای وزیر نیرو

مجمع عمومی و انتخابات 
دور هشتم  هیات مدیره
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متن کامل

چالش های آن مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، 
سندیکای صنعت برق ایران، ضمن بررسی مشکالت 
آنها،  طبقه بندی  و  این صنعت  در  موجود  موانع  و 
و  کرده  شناسایی  را  صنعت  اساسی  چالش های 
متناسب با آن، راهبردها و راهکارهایی را به وزارت 
انتظار می رود، دولت  نیرو پیشنهاد کرده است که 
سیزدهم در طول دوره خدمت، آنها را محقق کرده 
و نتیجه مدنظر را حاصل کند. اما با توجه به اینکه 
اثر نهایی رفع چالش های مذکور در بلندمدت محقق 
خواهد شد، الزم است برای حل مسائل کوتاه مدت 
و  عاجل  به صورت  موضوعات  برخی  برق،  صنعت 
فوری در دستور کار مدیران وزارت نیرو قرار گیرد. 
به همین منظور سندیکای صنعت برق ضمن ارائه 
راهبردهای  و  مسائل  به  ناظر  که  پیوست  گزارش 
کالن صنعت برق است، مواردی را به عنوان دستور 
کار صد روز اول وزارت نیرو جهت توجه قرار دادن 
وزارت نیرو تدوین کرده که در هشت محور تنظیم 
نیرو  وزیر  توجه  مورد  می رود  انتظار  و  است  شده 

قرار گیرد:
۱- شایسته گزینی در انتخاب مدیران کلیدی صنعت 
و چابک سازی ساختارهای سازمانی و نهادی وزارت 
وزارت  انسانی  نیروی  در حال حاضر ساختار  نیرو: 
وجود  با  و  شده  متورم  تابعه،  شرکت های  و  نیرو 
خصوصی سازی  برق  صنعت  از  زیادی  بخش  آنکه 
و  نیرو  وزارت  میانی  و  ستادی  بخش  ولی  شده، 
فاقد  و  بوده  گسترده  همچنان  تابعه  شرکت های 
کارآیی و بهره وری مناسب است. این مساله عالوه بر 
تحمیل هزینه های باالسری به مجموعه صنعت برق 
که موجب باال رفتن قیمت تمام شده و گرانی برق 
می شود، موجب اتالف منابع و کند شدن فرآیندهای 
انجام  چه  اگر  است.  شده  اجرایی  و  تصمیم گیری 
امکان پذیر  کوتاه مدت  در  بخش  این  در  اصالحات 

نیست ولی انتظار می رود در انتخاب مدیران کلیدی 
انتخاب  بر  مبنی  اصلی  جهت گیری  برق  صنعت 
مدیرانی باشد که تخصص، توانمندی و قاطعیت الزم 
را برای ایجاد تغییرات اساسی در ساختار نهادی این 
صنعت داشته باشند و عالوه بر آشنایی با صنعت، از 
روحیه باالی تعامل با متخصصان و کارآفرینان این 
مناصب  منتخب  مدیران  باشند.  برخوردار  صنعت 
و  تخصصی  )معاونت های  وزارتخانه  این  کلیدی 
بخشی، مدیران شرکت های مادر تخصصی و روسای 
مشارکت  زمینه  بتوانند  باید  وابسته(  سازمان های 
به کارگیری  در  و  کنند  فراهم  را  و صنعتی  جمعی 
ابتکار  برق،  اداره صنعت  نوین  و مدل های  روش ها 
این  ریشه دار  مسائل  بتوانند  تا  باشند  داشته  عمل 
محافظه کاری  دوره  که محصول چندین  را  صنعت 

مدیران این صنعت بوده است، برطرف کنند.
بخش  و  نیرو  وزارت  گفت وگوی  اتاق  تشکیل   -2
بخش  که  توجهی  قابل  نقش  وجود  با  خصوصی: 
خصوصی در توسعه تاسیسات صنعت برق، مالکیت 
و بهره برداری آن دارد، متاسفانه فاقد جایگاه مناسب 
انتظار می رود در  است.  نیرو  وزارت  با  تعامل  برای 
آغازین  مراحل  در  به ویژه  نیرو،  وزارت  دوره جدید 
وزارت جدید نیرو، با ایجاد »اتاق گفت وگوی وزارت 
نیرو و بخش خصوصی صنعت برق« یک نهاد دائمی 
مدیران  و  نیرو  وزیر  مستقیم  تعامل  برقراری  برای 
خصوصی  بخش  نمایندگان  با  برق  صنعت  ارشد 
به کارگیری ظرفیت های بخش  برق جهت  صنعت 
خصوصی در رفع مشکالت این صنعت فراهم شود. 
به همین منظور پیشنهاد می شود با صدور حکمی 
از سوی وزیر نیرو، نهاد مشورتی »اتاق گفت وگوی 
وزارت نیرو و بخش خصوصی« با حضور نمایندگان 
تشکل های تخصصی بخش برق تشکیل و دبیرخانه 
دائمی آن در محل وزارت نیرو و با حکم وزارت نیرو 

دایر شود. این دبیرخانه به عنوان حلقه رابط دولت 
برگزاری  با  و  کرد  خواهد  عمل  بخش خصوصی  و 
مدیران  نیرو،  وزیر  بین  ادواری  مستمر  جلسات 
خصوصی،  بخش  نمایندگان  و  برق  صنعت  ارشد 
زمینه اداره مردمی صنعت برق را فراهم کرده و از 
توان کارشناسی و مشورتی شرکت های صنعت برق 
مستقیما استفاده کرده و زمینه مشارکت حداکثری 
صنعت،  این  مشکالت  رفع  در  را  خصوصی  بخش 

فراهم می کند.
رفع  و  نیرو  وزارت  معوقه  بدهی های  تسویه   -۳
شرکت های  و  نیرو  وزارت  صنعت:  مالی  مشکالت 
مطالبات  پرداخت  در  گذشته  سال های  در  تابعه 
بخش خصوصی فاقد انضباط مالی بوده و در نتیجه 
شرکت های  به  خود  دیون  موقع  به  پرداخت  عدم 
تولیدکنندگان و صنایع، موجب شده اند فعالیت های 
وقفه شود.  برق دچار  توسعه ای صنعت  و  عملیاتی 
تاثیر این معضل روی شرکت های کوچک و متوسط 
بیکاری  و  تعطیلی  به  گاه  و  بوده  بیشتر  مراتب  به 
کارکنان بخشی از بنگاه های فعال منجر شده است. 
در این رابطه ضروری است اوال پرداخت دیون دولت 
به شرکت های تولیدی، سازنده، پیمانکار و مشاوره 
شرایط  به  توجه  با  ثانیا  و  گیرد  قرار  اولویت  در 
توان  فاقد  که  متوسطی  و  کوچک  شرکت های 
مالی برای ادامه کار هستند، با تخصیص بخشی از 
رفع  در  تابعه،  شرکت های  و  نیرو  وزارت  نقدینگی 
مشکالت مالی این موسسات تسریع شود. بر اساس 
برآوردهای انجام شده و استعالم های صورت گرفته، 
حجم  ریال،  میلیارد  ۱۰هزار  حدود  تخصیص  با 
زیادی از بدهی های وزارت نیرو به تعداد بزرگی از 
احجام  مطالبات  با  متوسط  و  کوچک  شرکت های 
کوچک، تسویه می شود. برای شرکت ها و موسسات 
مالی بزرگ که از نظر تعدادی محدود تر بوده ولی 

ریال  میلیارد  ۳۰ هزار  بر  بالغ  آنها  مطالبات  حجم 
است، از طریق تسویه با اوراق بدهی )اسناد خزانه و 
سایر اوراق بهادار( یا تهاتر بدهی آنها به نظام بانکی 
این صنعت  مالی  توسعه ملی، مشکالت  و صندوق 

برطرف خواهد شد.
قراردادهای  و  نیمه تمام  پروژه های  معضل  ۴- حل 
فوری  و  حیاتی  مشکالت  از  یکی  شده:  متوقف 
صنعت برق، توقف قراردادهای توسعه و زیرساختی 
و  حقوقی  محدودیت های  دلیل  به  صنعت  این 
قراردادی بوده است. از اقدامات عاجل مورد انتظار 
صنعت برق در جهت افزایش ظرفیت تولید و شبکه 
برق، رفع معضل قراردادهای نیمه تمام و اتمام این 
پروژه ها است. در این جهت ضروری است »کارگروه 
ویژه « با اختیارات کامل و با حضور نمایندگان وزارت 
نیرو، شرکت مادرتخصصی توانیر، نهادهای نظارتی 
)سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، دادستانی کل 
تخصصی  و  اقتصادی  تشکل  نمایندگان  و  کشور( 
مربوطه به منظور تعیین تکلیف قراردادهای متوقف 
و صدور احکام الزم االجرا تشکیل شود. این کارگروه 
می بایست گام های اساسی زیر را برای رفع معضل 
انجام رساند. در گام اول؛  قراردادهای نیمه تمام به 
قراردادهای متوقف با توجه به اهمیت، مبلغ و میزان 
قراردادهای  و  شده  غربالگری  پروژه ها،  پیشرفت 
حیاتی )اولویت دار( و قراردادهای غیرحیاتی )خارج 
از اولویت( شناسایی شوند. در گام دوم؛ قراردادهای 
الباقی  و درباره  اولویت خاتمه داده شوند  از  خارج 
قراردادهایی  تعهدات  مانده  اولویت دار،  قراردادهای 
سال  ارزی  از جهش های  قبل  آنها  ابالغ  تاریخ  که 
۱۳۹۶ بوده بررسی و مبلغ قرارداد بر مبنای تغییر 
نرخ دالر نسبت به ابالغ قرارداد، به روزرسانی شوند. 
 ۸۰ تبصره  اصالح  با  است  الزم  منظور  این  برای 
قانون بودجه سال ۱۳۵۶ حدود اختیارات وزارتخانه 
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خاموشی.زمستان/میعانات.

گازی.به.سبد.سوخت.نیروگاه.ها.
اضافه.شود

مدیرعامل.مپنا.گفت:.میعانات.گازی.مازاد.کشور.

در.حال.حاضر.می.تواند.در.نیروگاه.مورد.استفاده.

قرار.گرفته.و.سبد.سوخت.فسیلی.مورد.استفاده.
برای.تولید.برق.را.متنوع.سازد.

عباس علی آبادی، مدیر عامل گروه مپنا در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ضمن اشاره 
به پیش رو بودن پدیده خاموشی فصل زمستان به 
دلیل کمبود سوخت عنوان کرد: یکی از راهکارهای 
سوخت  کمبود  مسئله  حل  منظور  به  رو  پیش 
نیروگاهی توجه به سایر ظرفیت های کشور از جمله 

میعانات گازی است.
استفاده  مدل  تشریح  مپنا ضمن  گروه  عامل  مدیر 

به  نیروگاه گفت: میعانات گازی  میعانات گازی در 
عنوان یک محصول همراه با گاز طبیعی در میادین 
فراورده  به  تا  می رود  پاالیشگاه  به  و  شده  تولید 

تبدیل شود.
*میعانات گازی، سبد سوخت فسیلی مورد استفاده 

در نیروگاه را متنوع می کند
وی با بیان اینکه در حال حاضر تولید میعانات گازی 
گفت:  است،  کشور  پاالیشگاه های  ظرفیت  مازاد 
میعانات گازی مازاد کشور در حال حاضر می تواند 
در نیروگاه مورد استفاده قرار گرفته و سبد سوخت 
فسیلی مورد استفاده برای تولید برق را متنوع سازد.

میعانات  از  استفاده  اینکه  بیان  در  آبادی،  علی 
این  گفت:  دارد،  محیطی  زیست  محدودیت 
زدایی  مرکاپتان  واحدهای  احداث  با  محدودیت ها 
قابل حل بوده و میعانات پس از مرکاپتان زدایی به 

سوخت مناسبی برای نیروگاه تبدیل می شود.
نیروگاه های کشور  در  میعانات  از  استفاده  *تجربه 

وجود دارد
مدیر عامل گروه مپنا با اشاره به سابقه استفاده از 
میعانات در نیروگاه های کشور گفت، گروه مپنا در 
نیروگاه عسلویه سابقه استفاده از میعانات گازی به 
عنوان سوخت را دارد، لذا این آمادگی وجود دارد 
که این سوخت در سایر نیروگاه های حرارتی مورد 

استفاده قرار گیرد.
آیا  اینکه  به  پاسخ  ضمن  پایان  در  آبادی  علی 
استفاده از میعانات گازی می تواند مشکل خاموشی 
کند، گفت:  را حل  آینده  ماه   ۵ در  زمستان  فصل 
مشکالت  می تواند  گازی  میعانات  از  استفاده  قطعا 
را  زمستان  در  سوخت  کمبود  از  ناشی  خاموشی 
باید  رابطه  این  در  تصمیم گیری  اما  دهد،  کاهش 
در  میعانات  از  استفاده  زیرا  شود  انجام  سرعت  به 

نیروگاه الزاماتی نظیر احداث مخازن ذخیره دارد.

گفت  در  دوشنبه  مظفری"روز  رحیمی  "عبدالعلی 
علی  درباره حضور  ایرنا  اقتصادی  با خبرنگار  گو  و 
اکبر محرابیان در وزارت نیرو و اقدام هایی که وی 
اولویت کاری  باید در  اعتماد  در صورت اخذ رای  
خود قرار دهد، افزود: یکی از مشکالت اصلی وزارت 
نیرو عدم تراز مصرف و تولید برق است و تا زمانی 
که میزان تولید برق از مصرف کمتر باشد نمی توان 
انتظار داشت که کشور از خاموشی ها فاصله بگیرد.
وی ادامه داد: با توجه به کمبود تولید برق که طی 
برنامه  باید  است  شده  بیشتر  هم  اخیر  های  سال 
هایی اجرا شود تا به طور فوری برق مورد نیاز در 

مدار مصرف قرار گیرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان ساخت: بدین جهت 
توصیه می کنم که در مدیریت منابع آب اقدام های 
الزم انجام شود تا بهتر از گذشته بتوان از نیروگاه 

آبی با هدف تولید برق استفاده کرد.
مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
قطعی  ما  های  نگرانی  از  یکی  کرد:  خاطرنشان 
برق در فصل زمستان است؛ سال گذشته ۱۰ روز 
خاموشی داشتیم و اگر روند موجود ادامه پیدا کند، 
تا ۳۰  به 2۰  زمستان  در  روزهای خاموشی  تعداد 

روز خواهد رسید.
رحیمی مظفری گفت: برای جلوگیری از خاموشی 
ها، وزارت نفت باید خود را مکلف به تامین سوخت 
با کمبودی  تا وزارت نیرو در این بخش  مایع کند 
روبرو  نشود، اگر با تاخیر، سوخت مایع تامین شود 

خاموشی ها بیشتر خواهد شد.
وزیر  محرابیان؛  اکبر  علی  کرد:  خاطرنشان  وی 
پیشنهادی نیرو تجربه وزارت داشته است و این امر 
یک اتفاق میمون است چرا که با مدیریت باالدستی 

کامال آشنا است.
با  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
بیان اینکه وزیر پیشنهادی نیرو، مدیری جهادی و 
عملیاتی است که تجربه کارهای بزرگ چون تحقق 
پیش  گفت:  دارد،  را  ماندگار  مهر  ملی  های  طرح 
با حضور قطعی  نیرو  این است که وزارت  ما  بینی 
کند؛  عبور  ها  از چالش  تواند  پیشنهادی می  وزیر 

مجلس نیز در این مسیر همراهی خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، علی اکبر محرابیان مدرک مهندسی 
عمران خود را از دانشگاه علم و صنعت اخذ کرده 
از  بعد  نهم(  )دولت   ۱۳۸۶ سال  در  وی  است. 
سپس،  و  سرپرست  طهماسبی،  علیرضا  برکناری 

وزیر صنایع و معادن شد.
به کابینه دولت دهم  محرابیان در شهریور ۱۳۸۸ 
نیز با عنوان وزیر صنایع و معادن راه یافت و تا سال 
ادغام  بازرگانی  وزارت  با  وزارتخانه  این  که   ۱۳۹۰

شد، عهده دار این مسئولیت بود.

عضو.هیات.رییسه.کمیسیون.انرژی.مجلس:

جلوگیری.از.خاموشی.ها.با.

اجرای.طرح.های.توسعه.ای.
توسط.وزیر.پیشنهادی.نیرو

کمیسیون. رییسه. هیات. عضو. ایرنا-. تهران-.

انرژی.مجلس.گفت:.وزیر.پیشنهادی.نیرو،.مدیر.

جهادی.و.انقالبی.است.و.با.توجه.به.سابقه.ای.که.

در.بخش.صنعت.و.معدن.داشته.می.تواند.با.اجرای.

برنامه.های.توسعه.ای.مانع.از.خاموشی.های.آتی.
شود.و.یا.آنها.را.به.حداقل.برساند.
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انتقاد.رئیس.اتاق.ایران.از.کره.جنوبی.به.دلیل.تبعیت.از.تحریم.های.
ضد.ایرانی

رئیس.اتاق.بازرگانی.ایران.با.انتقاد.از.رویکرد.دولت.کره.جنوبی.در.تبعیت.از.تحریم.ها.علیه.ایران،.گفت:.
کره.جنوبی.باید.به.دنبال.راهکارهای.جبرانی.باشد.

بـه گـزارش خبرنـگار اقتصـادی خبرگـزاری فارس، 
غالمحسـین شـافعی امـروز در دیـدار بـا یـو کانـگ 
هیـون، سـفیر کره جنوبـی در اتـاق بازرگانـی ایران 
بـا انتقـاد از رویکـرد دولـت ایـن کشـور نسـبت بـه 
ایـران بعـد از آغـاز تحریم ها،گفـت: در نقاط مختلف 
ایـران ردپـای کـره جنوبی در انـواع و اقسـام صنایع 
و فعالیت هـای اقتصـادی دیـده می شـود، امـا بعـد 
از تحریم هـا علیـه ایـران ، اثـرات منفـی ناشـی از 
تحریم هـا از سـوی کـره جنوبـی بـرای مـا بسـیار 
تعجـب آور بـود. زیـرا علیرغـم رابطـه دیرینـه بیـن 
دو کشـور و رابطـه خـوب اقتصـادی بین دو کشـور، 
پیـروی کـره جنوبـی از مسـائل تحریـم بـرای مـا 
بسـیار سـخت تر از سـایر کشـورها بود، بطـوری که 
حتـی اذهـان فعـاالن اقتصـادی کشـورمان نسـبت 
بـه کارکـرد در کـره جنوبـی از حالـت مثبـت بـه 
منفـی تبدیـل شـد.  رئیـس اتـاق بازرگانـی ایـران 
بـا اشـاره بـه مبالغ قابـل توجه مسـدود شـده ایران 
در کـره جنوبـی، افـزود: حتـی در رابطـه بـا  دارو و 
مـواد غذایـی کـه از دایـره تحریم هـا خـارج بـود، ما 
نتوانسـتیم از محـل ایـن منابـع بلوکه شـده بـا کره 
جنوبـی همـکاری داشـته باشـیم، در صورتـی کـه 
بـا سـایر کشـورها مانند کشـور ژاپـن که وابسـتگی 
زیـادی بـه نیز بـه آمریـکا دارد مسـائلی از این قبیل 
را نداشـتیم و توانسـتیم بـا این کشـور مخصوصا در 
مـورد مـواد دارویـی همکاری هـا را ادامـه دهیم و از 

طریـق کشـورهای ثالـث همکاری هـا را دهیـم. 
* کاهـش روابـط تجـاری ایران و کـره جنوبی از ۱7 

بـه کمتـر از 2 میلیارد دالر
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه  ایـن مسـائل بـرای هـر دو 
کشـور از نظـر اقتصـادی خسـارت خواهـد داشـت، 
گفـت: در حالـی کـه پیـش از ایـن حجـم تجـارت 
سـاالنه ایـران و کـره جنوبـی ۱7 میلیـارد دالر بود، 

اکنـون ایـن رقم  بـه کمتر از 2 میلیـارد دالر کاهش 
یافتـه اسـت و ایـن خسـارت بزرگـی بـرای فعـاالن 
اقتصادی دو کشـور محسـوب می شـود بطـوری که 
خـالء وجـود کـره در ایـران باعـث شـده اسـت کـه 
فعـاالن اقتصـادی ایرانی بـه دنبال جایگزین باشـند 
و ایـن فعالیـت هـای آینـده مـا را هـم تحـت تاثیـر 
قـرار خواهـد داد .رئیـس اتـاق بازرگانـی ایـران بیان 
داشـت: برخـی از شـرکت هـای ایرانـی قراردادهایی 
را بـا فعـاالن اقتصادی کـره جنوبی به امضا رسـانده 
انـد و بـه ازای آن مبالغـی را نیـز پرداخـت کرده اند، 
امـا موفـق بـه خریـد کاال نشـده اند لـذا از جنابعالی 
تقاضـا دارم تـا بـرای حـل ایـن موضـوع اقدام شـود. 
وی افـزود: در حـال حاضـر مـی تـوان  نسـبت بـه 
تامین بخشـی از نیازها در زمینه تجهیزات پزشـکی 
و دارو را از طریق کره فراهم کنیم و این مسـاله می 
توانـد بـرای آینده فعـاالن اقتصادی دو کشـور مفید 
باشـد. از سـویی از بیـن رفتن بـازار ایران بـرای کره 
جنوبـی مـی تواند مسـاله مهمی باشـد و بایـد برای 

ایـن موضوع راهکاری اندیشـیده شـود. 
بـرای تلطیـف  بایـد  شـافعی گفـت: کـره جنوبـی 
کـردن روابـط تجـاری بیـن دو کشـور، روش هـای 
جبرانـی را در نظـر بگیـرد تا در ادامه بتوانیم سـطح 
همـکاری هـا را ارتقـا دهیـم. در ادامـه رئیـس اتـاق 
ایـران درباره اسـتفاده از تمام ظرفیت هـای این اتاق 
بـرای احیـای همکاری هـای تجـاری و رفـع موانع و 
مشـکالت موجود بین دو کشـور اعـالم آمادگی کرد 
و پیشـنهاد داد تـا کمیتـه ای دائمـی بین دو کشـور 
بـرای برقراری ارتباط مسـتمر بین فعـاالن اقتصادی 
تشـکیل شـود. وی بیان داشـت:  ایران و کره جنوبی 
بعـد از ایـن می تواننـد همـکاری  مشـترک خـود را 
فراتـر از ایـران بـرده و در سـطح منطقـه گسـترش 

دهند.
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بــه گــزارش روز ســه شــنبه ایرنــا از روابــط 
ــران،  ــرق ای ــبکه ب ــت ش ــرکت مدیری ــی ش عموم
»مصطفــی رجبــی مشــهدی« در واکنــش بــه 
خبرهــای منتشــر شــده مبنــی بــر کوپنــی شــدن 
ــی  ــع کوپن ــزود: در واق ــک اف ــده نزدی ــرق در آین ب
ــچ  ــه هی ــدارد و ب ــی ن ــوم خاص ــرق مفه ــدن ب ش
عنــوان خبرهــای منتشــر شــده در فضــای مجــازی 

ــدارد. ــت ن صح

برق.کوپنی..نمی.شود
تهران-.ایرنا-.مدیر.عامل.شرکت.مدیریت.شبکه.
برق.ایران.گفت:.برق.کوپنی.نخواهد.شد.و.انتشار.

چنین.خبری.دور.از.واقعیت.است.

وی ادامــه داد: تنهــا قــرار اســت مشــترکانی 
ــرق بیشــتری را  ــه ب ــه پرمصــرف هســتند، یاران ک
ــه  ــه کــم مصــرف هــا پرداخــت کننــد ب نســبت ب
طــوری کــه هــر کســی بیشــتر مصــرف کنــد بایــد 
بــه طــور پلکانــی پرداختــی بیشــتری هــم داشــته 

باشــد.
بــرق کشــور خاطرنشــان  ســخنگوی صنعــت 
ــرق  ــروگاه هــای ب ــرد: ظرفیــت نصــب شــده نی ک
ــول  ــن در ط ــک میانگی ــر پی ــش از دو براب ــا بی م
ســال اســت. بایــد بــه ســمتی برویــم کــه بــا یــک 
ــارد  ــزاران میلی ــرق، ه ــرف ب ــش مص ــد کاه درص

ــم. ــی کنی ــه جوی ــان صرف توم
رجبــی مشــهدی بــا بیــان اینکــه حــدود ۱۳ هــزار 
مــگاوات در تولیــد و مصــرف بــرق نــا تــرازی 
وجــود دارد، افــزود: در حــال حاضــر هیــچ بحثــی 
تحــت عنــوان جیــره بنــدی بــرق مطــرح نیســت 
ــرق را  ــا در مناطقــی کــه ســقف مصــرف ب و صرف
ــال  ــا اعم ــی از محدودیت ه ــد، برخ ــت نکنن رعای

مــی شــود.
ســخنگوی صنعــت بــرق کشــور گفــت: در دو 
ــا افزایــش دمــا مواجــه  هفتــه اول شــهریور مــاه ب
ــت  ــا صنع ــرایط قطع ــن ش ــود و در ای ــم ب خواهی
بــرق تحــت فشــار خواهــد بــود و در صورتــی کــه 
ــای  ــق جدول ه ــیم، طب ــته باش ــرق داش ــود ب کمب
ــرق  ــرای ســاعاتی قطعــی ب ــی ب خاموشــی احتمال
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــت، ای ــم داش خواهی
آغــاز فصــل پاییــز بــا کاهــش دمــا شــرایط بهتــر 

خواهــد شــد.
ه  گــزارش ایرنــا، مصــرف بــرق پــس از چنــد روز 
ــاز  ــود را آغ ــی خ ــد افزایش ــاره رون ــش، دوب کاه
ــم ۶۳  ــه رق ــه روز گذشــته ب ــه ای ک ــه گون ــرد ب ک

ــید. ــگاوات رس ــزار و ۶۴۶ م ه

به  گزارش روز سه شنبه ایرنا از  پایگاه اطالع رسانی 
آورده  پیام  این  در  اردکانیان"  نیرو،"رضا  وزارت 
خیر  دعای  و  الهی  بی کران  الطاف  پرتو  در  است: 
ارشد  مسووالن  دلگرمی های  و  همراهی ها  مردم، 
دولت  ارکان  پشتیبانی های  و  حمایت ها  و  کشور 
دولت  در  نیرو  وزارت  اسالمی،  شورای  مجلس  و 
جنگ  از  ناشی  بی سابقه  باوجودمضایق  دوازدهم 
برخی  با  مواجهه  و  کرونا  ویروس  شیوع  اقتصادی، 
اثرات مهم تغییر اقلیم از جمله وقوع خشک ترین و 
سیالبی ترین سال های آبی نیم قرن اخیر، که دوران 
پرتنشی از مدیریت را رقم زد، از کارنامه درخشان و 

قابل قبولی برخوردار است.
ملی  برتر  دستگاه  عنوان  به  داد:انتخاب  ادامه  وی 
شهید  متوالی  جشنواره  چهار  ارزیابی های  در 
امر  این  نمادهای  جمله  از  رجایی)۱۳۹7-۱۴۰۰( 

بشمار می رود.
از  ایران  بزرگ  ملت  به  خدمت  نوشت:  اردکانیان 
برنامه ریزی  و  بهره برداری رساندن منظم  به  طریق 
شده صدها طرح بزرگ و مهم زیربنایی آب و برق در 

اقصی نقاط کشور و شروع عملیات اجرایی طرح های 
مهم  طرح های  به  پرداختن  همراه  به  دیگر  متعدد 
سازوکاری عمدتاً معطوف به مدیریت توأمان تولید 
و مصرف، تسریع و تسهیل فرآیندهای انجام کار و 
ارتقای حقوق و سطح خدمات و عبور پیروزمندانه 
تمام  خاک،  و  آب  این  دشمنان  که  شرایطی  از 
ایران  ملت  تا  گرفتند  بکار  را  خود  تالش  و  سعی 
را به زانو درآورند، افتخار بزرگی است که در طول 
نیز شد  اینجانب  نصیب  روز گذشته  حدود ۱۴۰۰ 
راه،  این  در  عزیزان  شما  با  همکاری  و  همراهی  و 

حالوت این تجربه را صدچندان کرد.
وزیر نیرو ادامه داد: نیل به این اهداف و دستاوردهای 
ارزشمند، که می تواند زمینه ساز توفیق های بیشتر 
در سال های آینده باشد، جز با کمک و تالش مجدانه 
شما همکاران گرامی میسر و ممکن نبود و بی تردید 
مهمترین نیروی محرکه این تالش و تحول، دانش 
تخصصی، تعهد به انجام وظیفه و عشق همه ما به 

میهن و مردم سرافرازمان است.
پیش رو  سال های  در  دارم  واثق  رجاء  افزود:  وی 
جهادی  روحیه  این  تقویت  و  حفظ  با  همچنان 
مهمترین  به عنوان  زمان  و  وقت  دانستن  قدر  و 
سرمایه زندگی، این راه را با انگیزه و توان مضاعف 
و  خداوند  خشنودی  موجب  و  داد  خواهید  ادامه 
خواهید  فراهم  را  ایران  سرافراز  ملت  رضایتمندی 

آورد.
و  همکار  عزیزان  شما  یکایک  از  نوشت:  اردکانیان 
خانواده های محترمتان، که طی این سال ها پشتیبان 
شما در به انجام رساندن مسوولیت ها و ماموریت های 
و  کرده  سپاسگذاری  صمیمانه  بوده اند،  خطیرتان 
حاللیت می طلبم. از ذات اقدس باری تعالی سالمتی 
را  و همگی تان  را خواستارم  روزافزون تان  توفیق  و 

به خداوند بزرگ می سپارم. موفق و سربلند باشید.

خداحافظی.وزیر.نیرو.با.خانواده.
بزرگ.صنعت.آب.و.برق

تهران.-.ایرنا.-.وزیر.نیرو.در.پیام.خداحافظی.خود.

خطاب.به.همکاران.صنعت.آب.و.برق.نوشت:.نیل.

به.اهداف.و.دستاوردهای.ارزشمند.که.می.تواند.

زمینه.ساز.توفیق.بیشتر.در.سال.های.آینده.باشد،.

جز.با.کمک.و.تالش.مجدانه.شما.همکاران.گرامی.
میسر.و.ممکن.نبود.
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با.حضور.میرکاظمی؛

اولین.جلسه.ستاد.بودجه.سال.
۱4۰۱.تشکیل.شد

اولین.جلسه.ستاد.تدوین.الیحه.بودجه.سال۱4۰۱.

با.حضور.رئیس.سازمان.برنامه.و.بودجه،.معاونان،.
روسای.امور.و.مشاوران.این.سازمان.تشکیل.شد.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از ســازمان 
برنامــه و بودجــه، مســعود میرکاظمــی معــاون 
رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه 
کشــور در ایــن جلســه ضمــن گرامیداشــت هفتــه 
ــرد و  ــاد ک ــر ی ــی و باهن ــهیدان رجای ــت، از ش دول
گفــت: هرچنــد عمــر دولــت ایــن شــهیدان کوتــاه 

بــود، ولــی بــه عنــوان یــک الگــوی اســالمی 
ــد. ــدان ماندن جاوی

میرکاظمــی گفــت: مــا کشــور ثروتمنــدی هســتیم 
و منابــع خــدادادی فراوانــی داریــم، از لحــاظ 
از  ثروت هــای خــدادادی  و  منابــع  برخــورداری 
کشــورهای کــم نظیــری هســتیم، ولــی چــرا منابــع 
ــود؟ ــده می ش ــر دی ــا کمت ــه م ــرات آن در جامع و اث

وی افــزود: در چنــد ســال گذشــته خیلــی از 
ــر رســیده اند و ســطح  ــه خــط فق ــا ب ــان م هموطن
ــای  ــت، نیروه ــده اس ــن آم ــا پایی ــد خانواره درآم
تحصیل کــرده فراوانــی، بیــکار هســتند، همــه 
امکانــات بــرای آبادانــی بــه روســتاها رفتــه، ولی کار 
و اشــتغال وجــود نــدارد. در ۸ ســاله گذشــته بیــش 
از 2,7۰۰ هــزار میلیــارد تومــان بودجه هزینه شــده 
ــه ۵  ــداف برنام ــه اه ــته ایم ب ــا توانس ــا م ــت. آی اس
ســاله برســیم؟ علــت محقــق نشــدن آن هــا 
ــن  ــرای تدوی ــت؟ ب ــکال کار کجاس ــت؟ اش چیس
ــت،  ــده اس ــیده ش ــادی کش ــت زی ــه زحم بودج
ــود  ــران می ش ــات جب ــن زحم ــتگی ای ــی خس زمان

ــود. ــق ش ــر محق ــورد نظ ــداف م ــه اه ک
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه در ادامــه افــزود: 
آیــا در چنــد ســاله گذشــته توانســتیم رشــد کنیم؟ 
چــرا رشــد نکرده ایــم؟ آیــا نبایــد آســیب شناســی 
کنیــم؟ در طــول ۴2 ســال گذشــته شــرایط 
مختلفــی ماننــد افزایــش و کاهــش قیمــت نفــت، 
ــته ایم، مشــکل  ــا و … داش ــر دولت ه ــم، تغیی تحری
ــم  ــه مشــکل داری ــم ک ــول داری ــا قب کجاســت؟ آی
ــر  ــکان تغیی ــا ام ــم؟ آی ــاد کنی ــر ایج ــد تغیی و بای
وجــود دارد؟ البتــه در کشــور در بعضــی قســمت ها 

تغییــرات جــدی انجــام شــده اســت.
معــاون رئیــس جمهــور گفــت: بایــد تغییــر ایجــاد 
ــه  ــت ک ــروری اس ــر ض ــن تغیی ــرای ای ــود و ب ش

برنامــه داشــته باشــیم. بــرای اینکــه بازنگــری 
شــود و آدرس درســت اقتصــادی بدهیــم بایــد 
بودجــه ای تنظیــم شــود تــا اهــداف دقیــق برنامــه 
محقــق گــردد، شــفاف باشــد، قابــل نظارت باشــد و 

ــد. ــدار باش ــکان پای ــش حتی االم منابع
ــرای  ــه ب ــم بودج ــرد؛ تنظی ــان ک ــر نش وی خاط
ســال آینــده بایــد واقعــی، قابــل اندازه گیــری 
و قابــل رصــد باشــد تــا بتوانــد از راهبردهــای 
ــتیبانی  ــور پش ــی کش ــت های کل ــی و سیاس اساس
ــه  ــی ب ــداف عال ــد از اه ــه بای ــم بودج ــد. تنظی کن
ــه  ــه ای ب ــف بودج ــه از ردی ــد ن ــن بیای ســطح پایی
ســمت بــاال بــرود. از ابتــدا عملیاتــی شــدن بودجــه 
مدیریــت شــود تــا هــر مــاه بتــوان عملکــرد آن را 
ــای کوچــک ســطح کشــور  ــرد، از حوزه ه رصــد ک
ــا  ــا ســطح کالن، از ســازمان ها و ادارات ت ــه ت گرفت
ــود. ــام ش ــد انج ــن کار بای ــا ای ــطح وزارتخانه ه س

ــت:  ــور گف ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئی
ــه  ــه نقط ــا را ب ــه م ــه خــط کشــی اســت ک بودج
هــدف می رســاند، اگــر خــوب تنظیــم شــده باشــد 
مــا را بــرای رســیدن بــه نقطــه هــدف بــه درســتی 

ــد. ــت می کن هدای
ــود  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــی در بخ میرکاظم
گفــت: چــرا بهــره وری کل و بهــره وری ســرمایه ای 
مــا ثابــت و یــا منفــی اســت؟ و مجموعــاً رونــد آن 
ــادی  ــع زی ــی کــه مناب ــوده اســت، در حال ــی ب نزول
ــر  ــد مؤث ــه تولی ــا منجــر ب صــرف شــده اســت، ام
نشــده اســت. تســهیل کســب و کار باعــث افزایــش 
ــا برداشــته شــود  ــد رانت ه ــره وری می شــود. بای به
تــا بهــره وری بــاال رود. نیــاز بــه یــک برنامــه ملــی، 
اصــالح راهبردهــا و تجدیــد نظــر در برنامه هــا 
ــد و  ــخص باش ــه مش ــداف برنام ــد اه ــم، بای داری
اینکــه بــا چــه سیاســت هایی بایــد مدیریــت شــود. 

ــر،  ــل اجــرا، نظــارت پذی ــد شــفاف، قاب بودجــه بای
ــور  ــی کش ــداف عال ــده اه ــخگو و تضمین کنن پاس
باشــد. اگــر بــه قانــون برنامــه و بودجــه برگردیــم و 
ــه  درســت حرکــت کنیــم همــه دســتگاه ها هــم ب

ــد. ــت می کنن ــت حرک ــا درس ــت از م تبعی
ــرای  ــته ب ــد گذش ــه رون ــت: ادام ــی گف میرکاظم
ــد تجدیدنظــر جــدی  ــروز پاســخگو نیســت، بای ام
ــیل الزم در  ــه پتانس ــاد دارم ک ــود. اعتق ــام ش انج
پرســنل ســازمان برنامــه و بودجــه وجــود دارد، بــا 
ــیار  ــه بس ــاختار بودج ــر س ــه تغیی ــه اینک ــه ب توج
ــر  ــر خــدا اگ ــوکل ب ــا ت ســخت و دشــوار اســت، ب
ــش  ــه اثربخ ــم ب ــم می توانی ــی بدهی ــر اساس تغیی
بــودن آن امیــدوار باشــیم. بایــد بــه وظایــف 
ــی  ــا بودجــه مبتن ــی ســازمان توجــه شــود، ت اصل
ــی و  ــدون پیچیدگ ــل اجــزا، ب ــا حداق ــه ب ــر برنام ب
ــتیبان  ــر و پش ــن، مؤث ــه ممک ــاده ترین وج ــه س ب

ــود. ــرا ش ــم و اج ــور تنظی ــی کش ــداف مل اه
و  هزینه هــا  منابــع،  بایــد  گفــت:  میرکاظمــی 
بایــد  ســازمان  شــوند،  بازنگــری  دســتگاه ها 
پاســخگوی برنامه هــا باشــد تــا انشــاءا… مشــکالت 
مــردم دنبــال و حل شــود. اشــتغال ایجــاد و بیکاری 
کــم شــود، بانک هــا ســامان بگیرنــد. تخصیــص بــه 
ــا  ــی ت ــطح مل ــا از س ــه برنامه ه ــد ک ــه ای باش گون
اســتانی مدیریــت شــوند، دولــت بایــد تســهیل گــر 

ــد. ــب و کار باش کس
در ایــن جلســه برنامــه زمــان بنــدی، جهــت 
 ،۱۴۰۱ ســال  بودجــه  الیحــه  گیری هــای 
و  بحــث  مــورد  بودجــه  اجرایــی  رویکردهــای 
ــا  ــت و تشــکیل کار گروه ه ــرار گرف ــر ق ــادل نظ تب
بــرای ادامــه کار تدویــن الیحــه، پیشــنهاد و بــرای 
ــه  ــه مســئوالن مربوطــه ارائ بررســی های بیشــتر ب

ــد. ش
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مقام.مسئول.به.مهر.خبر.داد؛

معامله.۲.هزارو.۹۱6.میلیارد.تومان.دالر.در.بازار.متشکل.ارزی
مدیر.ارتباطات.بازار.متشکل.ارز.ایران.از.انجام.معامالت.دالری.در.این.بازار.طی.مرداد.ماه.امسال.به.

ارزش.۲.هزارو.۹۱6.میلیارد.تومان.خبر.داد.

در  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  گوهررستمی  مهدی 
رابطه با تعداد و حجم معامالت انجام شده در بازار 
در  گفت:  امسال  ماه  مرداد  طی  ایران  ارز  متشکل 
مرداد ماه سال جاری در مجموع برای نماد معامالتی 
دالر، ۱۱ هزار و ۱۸ فقره معامله به ارزش حجمی 
۱۱۶ میلیون و ۴۱ هزار و 2۰۰ دالر صورت گرفته 
این رقم برای نماد معامالتی یورو،  است. همچنین 
این  که  بود  یورو  و ۳۰۰  هزار  و ۴۹2  میلیون   ۱۴
معامله   ۳۸۱ و  هزار   2 انجام  با  معامالت  از  حجم 

حاصل شده است.
در  دالر  نرخ  موزون(  )میانگین  میانگین  افزود:  وی 
و  تومان   ۱۰۵ و  هزار   2۵ جاری  سال  ماه  مرداد 
میانگین نرخ یورو در این بازار 2۹ هزار و ۴7۶ تومان 

بوده است.
وی یادآور شد: پایین ترین و باالترین نرخ دالر در بازه 
زمانی مرداد ماه به ترتیب »2۳ هزار و ۹۱۱« و »2۶ 
هزار و 7۶۴« تومان بوده است. به عالوه پایین ترین و 

باالترین نرخ نماد معامالتی یورو نیز به ترتیب »2۸ 
هزار و 2۶۰« و »۳۱ هزار و ۵۱۰« تومان ثبت شده 

است.
گوهررستمی در رابطه با ارزش معامالت دالر و یورو 
معامالت  ارزش  مجموع  در  گفت:  گذشته  ماه  طی 
دالر در مرداد ماه برابر 2 هزار و ۹۱۶ میلیارد تومان 
و معامالت یورو برابر ۴۶2 میلیارد تومان ثبت شده 

است.
نهاد  این  قانونی  رسالت  و  جایگاه  به  اشاره  با  وی 
عنوان  به  ایران  ارز  متشکل  بازار  کرد:  اظهار  ارزی 
تنها مرجع رسمی کشف نرخ نقدی )اسکناس( ارز 
است  توانسته  امروز  تا  راه اندازی  زمان  از  کشور  در 
با رعایت اصول و موازین »بازارمحورانه« و همچنین 
و  مؤثر  جایگاه  رقابتی  و  شفاف  رویکردهای  اتخاذ 
سازنده ای را در کشف و انتشار نرخ نقدی اسکناس 

ارز ایفا کند.
مدیر ارتباطات بازار متشکل ارز ایران با بیان اینکه تنها 
حدود ۹ ماه از انتشار عمومی نرخ ارزهای معامالتی 
در بازار متشکل ارز ایران می گذرد خاطرنشان کرد: 
نهاد  این  از  که  مطلوبی  و  نسبی  شناخت  با  امروز 
در افکار عمومی و فعاالن ارزی شکل گرفته است، 
شاهد استقبال بی نظیر مردم و فعاالن ارزی از انتشار 
نرخ های ارز معامالتی این بازار در سطح رسانه ها و 
شبکه های اجتماعی هستیم که این موضوع می تواند 
قانونی  و  رسمی  بازار  تقویت  بلندمدت  و  میان  در 
و  غیرقانونی  بازارهای  اثر شدن  کم  و  ارز  اسکناس 

غیررسمی ارزی را به دنبال داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز اطالع 
سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  رسانی، 
برنامه و بودجه کشور، هیأت وزیران در جلسه مورخ 
۱7 مرداد ۱۴۰۰، به پیشنهاد مشترک وزارت امور 
بودجه  و  برنامه  سازمان های  و  دارایی  و  اقتصادی 
استناد  به  و  کشور  استخدامی  و  اداری  و  کشور 
بودجه  قانون  واحده  ماده   )۱۹( تبصره  )ج(  بند 
بند  این  اجرایی  آیین نامه  کشور،  کل   ۱۴۰۰ سال 
به  را  عملکرد  بر  مبتنی  بودجه ریزی  درخصوص 

تصویب رساند.
موضوع  اجرایی  دستگاه  فوق،  آیین نامه  موجب  به 
این آیین نامه موظف است اعتبارات هزینه ای ابالغی 
سال ۱۴۰۰ خود را در چارچوب مفاد دستورالعمل 
در  مندرج  عملکرد  بر  مبتنی  بودجه ریزی  اجرایی 
این  و  کشور  کل   ۱۴۰۰ سال  بودجه  بخشنامه 

تصویب نامه هزینه کند.
است  موظف  مربوط  اجرایی  دستگاه  همچنین 
دستگاه  مقام  باالترین  مسئولیت  با  کارگروهی 
از  دعوت  با  و  وی  طرف  از  مجاز  مقام  یا  اجرایی 
مسئولین تصمیم گیر و کارشناسان خبره در جهت 

پیاده سازی تمام ابعاد بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد 
شامل برنامه ریزی )از جمله تدقیق برنامه و خروجی 
ها(، هزینه یابی و مدیریت عملکرد تشکیل دهد. این 
کارگروه بخش جداگانه در ساختار سازمانی دستگاه 

اجرایی محسوب نمی شود.
خروجی ها  بر  مبتنی  عملکرد  شاخص های  تبیین 
کلیدی  شاخص های  تبیین  کارایی،  سنجش  برای 
سنجش  برای  سازمانی  اهداف  بر  مبتنی  عملکرد 
ارزیابی  نظام  سازی  پیاده  و  طراحی  اثربخشی، 
و  عملکرد  مستمر  بهبود  برای  عملکرد  مدیریت  و 
نمودن  مهیا  و  هزینه ها  کاهش  و  بهره وری  ارتقای 
امکان تبادل اطالعات این نظام با سامانه های داخلی 
از دیگر وظایف دستگاه های اجرایی مندرج در این 

آیین نامه است.
بودجه  قانون   )۱۹( تبصره  )الف(  بند  اجرای  در 
سال ۱۴۰۰ کل کشور، تمامی دستگاه های اجرایی 
مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند 
خروجی ها  هزینه یابی  به  نسبت   ۱۴۰۰ سال  در 
)کاال یا خدمات( و تکمیل و استقرار کامل سامانه 
ورودی  اطالعات  که  شده  تمام  قیمت  حسابداری 
آن از تبادل داده های سایر سامانه های دستگاه های 

اجرایی به دست  می آید، اقدام کنند.
به موجب آیین نامه یاد شده، دستگاه اجرایی موضوع 
این آیین نامه می تواند تا صددرصد منابع حاصل از 
بر  مبتنی  بودجه ریزی  اجرای  از  ناشی  صرفه جویی 
توسط  مطلوب  عملکرد  تأیید  به  مشروط  عملکرد ، 
سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص 
اعتبار به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آن 
اعتبارات مصوب  بر سقف تخصیص  مازاد  دستگاه، 
کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده )۳۰(  قانون 
برنامه و بودجه کشور با اصالحات و الحاقات بعدی، 

هزینه کند.

معاون.اول.رئیس.جمهور.آیین.
نامه.اجرایی.بودجه.ریزی.مبتنی.

بر.عملکرد.را.ابالغ.کرد
اجرایی. نامه. آیین. جمهور. رئیس. اول. معاون.
سازمان. به. را. عملکرد. بر. مبتنی. ریزی. بودجه.

برنامه.و.بودجه.و.سایر.دستگاه.ها.ابالغ.کرد.
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متن کامل

تسنیم،   خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با انتشار 
گزارشی با عنوان »گزارش نظارتی درخصوص پیامد 
 ۱۴۰۰ سال  بودجه  قانون   »7« تبصره  عدم اجرای 
بر  ورودی  حقوق  محاسبه  مبنای  ارز  نرخ  )اصالح 
افزایش  اینکه  بر  تأکید  با   »))ETS( مبنای سامانه 
قیمت کاالهای وارداتی ناشی از اجرای این سیاست، 
این  »اجرای  کرد:  اعالم  است،  درصد   ۱۰ حداکثر 
سیاست منجر به افزایش درآمدهای دولت به میزان 
حداقل ۳۰۰هزار میلیارد ریال خواهد شد که به نظر 

می رسد تحقق این امر کاماًل اجرایی است«.
بر  تأکید  با  مرکز  گزارش  »مقدمه«  بخش  در 
مالیات  دولت،  درآمدی  اصلی  منابع  از  یکی  اینکه 
این  تحقق  که  است  ورودی(  )حقوق  واردات  بر 
واردات  تحقق  میزان  مانند  دیگر  ارقام  به  رقم 
محاسبه  مبنای  ارز  نرخ  تصحیح  و  پیش بینی شده 
ریال  هزار   ۴2 حاضر  حال  در  )که  ورودی  حقوق 
ارقام  »براساس  است:  آمده  دارد،  بستگی  است( 
 ۱۴۰۰ سال  بودجه  قانون  در  مصوب  رقم  بودجه، 
میلیارد  واردات، معادل ۵۴۶,۰2۵  بر  مالیات  برای 

ریال و مصوب سه دوازدهم قانون بودجه مزبور نیز 
۱۳۶,۵۰۶ میلیارد ریال است.

از سوی دیگر بر اساس گزارش عملکرد مالی دولت 
 ۳2,۸2۴ تنها   ۱۴۰۰ سال  نخست  سه ماهه  در 
میلیارد ریال از ناحیه مالیات بر واردات عاید دولت 
بر  مالیات  میزان تحقق  به عبارت دیگر  است،  شده 
به  نسبت  سال ۱۴۰۰  نخست  سه ماهه  در  واردات 
مصوب سه دوازدهم قانون بودجه، حدود 2۴ درصد 
و میزان عدم تحقق آن 7۶ درصد بوده است که اگر 
وضعیت فعلی یعنی عدم اجرای بند »و« تبصره 7 
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ )ترخیص کلیه کاالها اعم 
از کاالهای اساسی و سایر کاالها با نرخ ارز ترجیحی 
در  تحقق  عدم  درصد  یابد،  تداوم  ۴2۰۰۰ریالی( 
بود، چرا که  نگران کننده خواهد  بسیار  پایان سال 
رقم مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بر اساس نرخ 
سامانه )ETS( در قانون بودجه ملحوظ شده است«.
در  ادامه گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه 
فروردین   ۱۸ مورخ  وزیران  هیئت  مصوبه  براساس 
ایران مجاز شده  ۱۴۰۰، گمرک جمهوری اسالمی 
است تا زمان تصویب و ابالغ سود بازرگانی و حقوق 
ورودی )که زمان آن نامعلوم است(، حقوق ورودی 
جهت ترخیص کاالها از گمرکات کشور را براساس 
حالی  در  این  و  نماید  محاسبه  ۴2۰۰۰ریالی  ارز 
بودجه  قانون   7 تبصره  بند »و«  براساس  که  است 
سال ۱۴۰۰، نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی 
اساسی،  کاالهای  استثنای  )به  وارداتی  کاالهای 
دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی( در سال ۱۴۰۰، 
 )ETSبانک مرکزی )نرخ سامانه ارز اعالم شده  نرخ 
این جزء،  اظهار است، آمده است: »اجرای  در روز 
سال  ابتدای  از  بودجه  قانون  اجزای  سایر  همانند 
جاری الزم االجرا بوده است، اما به دلیل عدم ابالغ 
به گمرکات کشور، تاکنون این مصوبه ابالغ و اجرا 

اعتراض.مرکز.پژوهشهای.
مجلس.به.عدم.اجرای.حکم.

3۰هزار.میلیارد.تومانی.بودجه
با. اسالمی. شورای. مجلس. پژوهش.های. مرکز.
قانون. .7 تبصره. »و«. بند. عدم.اجرای. به. اشاره.
بودجه.مبنی.بر.اصالح.نرخ.ارز.مبنای.محاسبه.
اجرای. کرد:. اعالم. دولت. توسط. ورودی. حقوق.
این.سیاست.منجر.به.افزایش.درآمدهای.دولت.
خواهد. ریال. میلیارد. حداقل.3۰۰هزار. به.میزان.

شد.

نشده است، عجیب تر آنکه در مصوبه هیئت وزیران، 
دریافت  ضرورت  و  نرخ  این  بودن  علی الحساب  به 
تضامین کافی و تعیین فرایند پرداخت مابه التفاوت 
اشاره ای نشده است و این، خالف نص صریح قانون 
است. توضیح اینکه هیئت تطبیق و بررسی مصوبات 
دولت با قوانین مجلس شورای اسالمی نیز مصوبه 
قانون  مغایر  را   ۱۴۰۰,۱,۱۸ مورخ  وزیران  هیئت 

بودجه دانسته است«.

پژوهش های  مرکز  گزارش  از  بخش  این  ادامه  در 
با توجه به عدد  مجلس آمده است: »ازسوی دیگر 
 ،۱۴۰۰ سال  بودجه  قانون  در  گرفته شده  نظر  در 
مقرر شده بود تغییرات در نرخ حقوق ورودی توسط 
اصالح  به گونه ای  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
شود که حداقل حدود ۳۰۰هزار میلیارد ریال از این 
ناحیه به عایدی دولت از مالیات بر واردات افزوده 
شود به طوری که میزان حقوق ورودی دریافت شده 
از کاالهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای نسبت 
به سال ۱۳۹۹ تغییری نکند، این موضوع درحالی 
است که با توجه به کاهش قابل توجه نرخ ارز در 
اجرای  برای  اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ فرصتی طالیی 
این سیاست )تغییر نرخ ارز مبنای حقوق ورودی( 
حتی بدون کاهش نرخ حقوق ورودی کاالها ایجاد 
گردید که متأسفانه دولت از این فرصت ایجادشده 
حکم  اجرای  عدم  حال،  هر  به  ننمود.  استفاده 
مربوطه از قانون بودجه سال ۱۴۰۰، خالف آشکار 
ضروری  و  بوده  اسالمی  شورای  مجلس  مصوبه 
اجرا شود،  قانونی مزبور هرچه سریعتر  است حکم 
همچنین می توان این اطمینان را به سیاستگذار داد 
که منافع اجرای این سیاست بسیار بیشتر از مضار 

اندک و کوتاه مدت آن است«.
در ادامه گزارش بازوی کارشناسی مجلس توضیحاتی 

درباره منافع و مضرات اجرای این سیاست آمده که 
عبارت است از: »با وجود آنکه بخش اصلی واردات 
با نرخ نیما صورت می گیرد، مبنای محاسبه حقوق 
این  است،  ۴2۰۰۰ریالی  ارز  نرخ  همچنان  ورودی 
واردات  برای  مزیت  نوعی  آنکه  بر  عالوه  موضوع 
دچار  را  دولت  درآمدزایی  می شود،  محسوب 
چالش جدی می کند؛ آن هم در شرایطی که طبق 
بودجه دولت در سال ۱۴۰۰  پیش بینی ها، کسری 

قابل توجه خواهد بود.
درواقع، در نظر گرفتن نرخ ارز ۴2۰۰۰ریالی برای 
محاسبه حقوق ورودی، فارغ از خالف قانون بودن، 
عالوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی 
را نیز کاهش می دهد و درنتیجه، نرخ حمایت مؤثر 
از کاالی داخلی در مقابل کاالی وارداتی را نیز عماًل 
کاهش داده است. محاسبات عایدی ناشی از تغییر 
ارز  نرخ  از  ورودی  حقوق  محاسبه  مبنای  ارز  نرخ 
قانون بودجه  ارز مفروض در  به نرخ  ۴2۰۰۰ریالی 
بند  اجرای  صورت  در  می دهد  نشان   ۱۴۰۰ سال 
»و« تبصره 7 قانون بودجه سال ۱۴۰۰ )تغییر نرخ 
ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی 
تجهیزات  و  دارو  اساسی،  کاالهای  )به استثنای 
مصرفی پزشکی(( براساس نرخ سامانه ETS با نرخ 
محل  از  دولت  درآمد  ریال،   2۴۰,۰۰۰ متوسط  
سال ۱۴۰۰  از  باقیمانده  7ماهه  در  ورودی  حقوق 
احتساب  بدون  ریال  میلیارد   ۳2۵,2۹۰ بر  بالغ 
مالیات بر ارزش افزوده و ۵۹۸,2۵۰ میلیارد ریال با 
احتساب مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد که این 
رویه می تواند تا حدودی از میزان کسری بودجه و 

ناترازی بودجه در سال ۱۴۰۰ بکاهد.
ازسوی دیگر، هرچند بررسی های مرکز پژوهش های 
نرخ  مبنای  ارز  نرخ  افزایش  می دهد  نشان  مجلس 
 ۱۰ )حداکثر  محدود  به صورت  ورودی،  حقوق 
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متن کامل

 روز بخیر آقای نالو. ممنون که زمان خود را در اختیار 
ما گذاشتید. ابتدا ممکن است اندکی درباره خودتان 
به ما بگویید؟ دکترای مطالعات رفتار سازمانی دارید. 
و  ارشد  دوره های  هدایت  در  تخصص  این  چگونه 
دکترای مدیریت اجرایی دانشجویان آدنسیا به شما 

کمک می کند؟
 ۱۰ اکنون  خالصه،  طور  به  شما.  دعوت  از  ممنون 
سال از فعالیتم در مدرسه کسب وکار آدنسیا می گذرد 
و پیش از آن در یک شرکت مشاوره منابع انسانی 
دکترای  و  ارشد  مدیرگروه  هم چنین  بودم.  مشغول 
مدیریت اجرایی هستم که شامل ۱۵ دوره آموزشی 
و  دانشجو   ۴۰۰ آفریقا(،  و  آسیا  )اروپا،  قاره   ۳ در 
بیش از ۸۰۰ فارغ التحصیل می شود. فکر می کنم که 
رزومه حرفه ای و دانشگاهی من در مدیریت و رفتار 

مدیران کمک  تجربیات مشترک  به درک  سازمانی 
با  به طور خالصه، همه مدیران مواجه  کرده است. 
آن  جهانی  زمینه  در  کنونی  عصر  پیچیدگی های 
مناسبی  زمینه  اجرایی،  مدیریت  دوره های  هستند. 
برای پیاده سازی عملی مطالعات رفتار سازمانی است. 
به عنوان مثال، به دلیل آنکه دانشجویان و استادان 
فرانسه،  )چین،  هستند  مختلف  کشورهای  از  ما 
آنها  از  بسیاری  و   )... و  مراکش  سنگال،  الجزیره، 
نیز به صورت مجازی تحصیل یا تدریس می کنند، 
مطالعات  و  دور  راه  از  مدیریت  درباره  آموخته هایم 
میان فرهنگی را از نزدیک لمس می کنم. اکنون حس 
مشترک  چشم اندازی  و  هدف  تدوین  که  می کنم 
کاری  و شیوه های  عقاید  دیدگاه ها،  با  افرادی  برای 
مختلف چقدر اهمیت دارد. با برخورداری از ذهنی 
باز، نه تنها مطالب بیشتری درباره خود می آموزید، 
یابید! هر  به خرد جمعی هم دست  بلکه می توانید 
روز، بیش از پیش متوجه می شوم که استادان و تیم 
مدیریت ما چقدر از نظر انسانی غنی هستند. همین 
موضوع انگیزه اصلی فعالیت و مهم ترین مولفه برای 
حس مشترک تعلق به یک گروه است. ما قصد داریم  
ارشد و دکترای مدیریت اجرایی خود  در دوره های 
به  را  آموخته های چندفرهنگی و چندنسلی  همین 

مخاطبان خود انتقال دهیم.
به  آدنسیا  اجرایی  مدیریت  ارشد  کارشناسی  دوره   

جهان  در  دوره ها  بهترین  از  یکی  عنوان  به  تازگی 
دوره های  تمام  بین  در  رتبه ششم  و  شناخته شده 
شاید  دارد.  را  فرانسه  اجرایی  مدیریت  تحصیلی 
به دلیل چشم انداز  بتوان  را  این موفقیت  از  بخشی 
می توانید  دانست.  شما  کسب وکار  مدرسه   2۰2۵
توضیح دهید که دوره آموزشی شما چه وجه تمایزی 
با دیگر مدارس کسب وکار دارد و ویژگی چشم انداز 

2۰2۵ شما چیست؟
برگزارکنندگان  از  یکی  که  مفتخریم  بسیار  ما  بله، 
شمار  به  جهان  اجرایی  مدیریت  دوره های  برتر 
می رویم. در حقیقت، چند سال پیش نام این دوره 
را به »مدیریت مسووالنه« تغییر دادیم تا نشانی از 
اجتماعی کسب وکارها  به مسوولیت پذیری  ما  تعهد 
باشد؛ موضوعی که ۱۰ سال پیش آن را آغاز کردیم. 
با این حال، در آن زمان مسوولیت پذیری اجتماعی 
خریدار چندانی نداشت. به همین دلیل ناچار بودیم 
که نام آن را به صورت کلی تر »دوره تمام وقت ارشد 
دوره  در  حال،  این  با  بگذاریم.  اجرایی«  مدیریت 
تحصیالت دکترا، حتی نام مسوولیت پذیری اجتماعی 
را هم حذف نکردیم. در این دوره، همکاری نزدیکی 
با صندوق جهانی طبیعت )WWF( داشتیم و یک 
هفته خاص از آموزش ها را به کسب وکار مسووالنه 
و پایدار برای جامعه و محیط زیست اختصاص دادیم. 
مسوولیت پذیری  مفهوم  که  بودیم  آن  دنبال  به  ما 
برای کسب وکارها را توسعه دهیم، نگاهی گسترده تر 
طبیعت  و  جامعه  بر  اثرات کسب وکار  و  نقش ها  به 
داشته باشیم و شیوه اجرای آن را به مخاطبان خود 
بیاموزیم. یکی از اهداف اصلی این رویکرد آموزشی، 
روزافزونی  طور  به  چرا  که  بود  موضوع  این  بررسی 
فعالیت هایشان  اثرات  مقابل  در  شرکت ها  مدیران 
گذشته،  در  می شوند.  دانسته  مسوول  جامعه  بر 
بود.  سهامداران  سود  افزایش  آنها،  مسوولیت  تنها 

شرکت ها  سهامداران  که  داشتیم  انتظار  همچنین 
اثرات  و  جامعه  قبال  در  بیشتری  مسوولیت پذیری 
داشته  خود  شرکت  فعالیت های  زیست محیطی 
باشند. مساله پایداری نه تنها در دوره ها و مباحث 
سبز(  تامین  زنجیره  مثال،  عنوان  )به  ما  آموزشی 
دیده می شود، بلکه کارگروه های تخصصی هم در این 
قدم جلوتر  ما همچنین یک  کرده ایم.  ایجاد  زمینه 
رفته ایم و به تازگی یک دوره آموزشی خاص با نام 
»حداکثرسازی عملکرد جهانی« با همکاری دانشگاه 
مونتری  تکنولوژی  دانشگاه  و  )آمریکا(  بوستون 
)مکزیک( معرفی کرده ایم که به شرکت کنندگان در 

دوره، بینش جهانی درباره این مسائل بدهیم.
در چشم انداز 2۰2۵ مدرسه کسب وکار آدنسیا، تمام 
یک  در  را  مشتریان  و  کسب وکارها  جامعه،  سطوح 
عملکردی  با  که  معتقدیم  و  می بینیم  واحد  قالب 
مسووالنه در تمام سطوح و دستیابی به خرد جمعی 
گروه ها(  و  افراد  تمام  توانمندی های  از  استفاده  )با 

می توانیم به طور مشترک بر مشکالت فائق آییم.
 موسسه جهانی مشاوره مک کنزی پیش بینی کرده 
است که سال 2۰2۱، آغاز یک تحول باشد. به نظر 
شما، یک رهبر سازمانی خوب در جهان پس از کرونا، 
چگونه فردی است؟ مدیران چگونه می توانند نقش 

اساسی در مواجهه با این جهان جدید ایفا کنند؟
 هنجارهای جدید، هر چه که باشند، به نظر می رسد 
به  توجه  کرونا،  بحران  از  کشورها  عبور  از  پس  که 
شد.  خواهد  پیش  از  بیش  کسب وکارها  پایداری 
قدیمی  معیارهای  مالی،  عملکرد  و  مالی  اطالعات 
بودند.  شرکت ها  و  کسب وکارها  عملکرد  سنجش 
مشکل اصلی این معیارها، کوته بینی و کوته اندیشی 
ناشی از بازارهای سرمایه داری بودند. جهان به سمت 
جایی  می رود؛  پیش  چندسرمایه ای  ارزش آفرینی 
به عنوان سرمایه  افراد و محیط زیست هم  باید  که 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3791975-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87


10

شماره  2947 2 شهریور 1400

10

نگاه آخر

بازگشت.پناهندگان.نظامی.به.کشور.افغانستان

https://www.irna.ir/photo/84444088/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

	ضرورت تعامل سازنده محرابیان با مجلس برای دستیابی به اهدافرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به توانمندی محرابیان وزیر پیشنهادی نیرو، گفت: تعامل سازنده با مجلس برای رسیدن به اهداف ۴ ساله صنعت آب و برق ضرورت دارد.
	محرابیان برنامههای توسعهای بخش نیرو را به خوبی اجرا میکند
	نواقص برنامه وزرای پیشنهادی نفت و نیرو به علت محدودیت زمانی بود
	خاندوزی برای اقتصاد ایران چه میکند؟
	برنامه امیدوارکننده رئیسجمهور برای اصلاح ساختار بودجه
	همکاری با بخش خصوصی برای افزایش صادرات
	تاکید خاندوزی بر افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی کشور
	بخشبندی بازارها و مشتریان



	راهکاری برای حل مشکل خاموشی زمستان/میعانات گازی به سبد سوخت نیروگاهها اضافه شود
	جلوگیری از خاموشیها با اجرای طرحهای توسعهای توسط وزیر پیشنهادی نیرو
	انتقاد رئیس اتاق ایران از کره جنوبی به دلیل تبعیت از تحریمهای ضد ایرانی
	برق کوپنی نمیشود
	خداحافظی وزیر نیرو با خانواده بزرگ صنعت آب و برق
	اولین جلسه ستاد بودجه سال ۱۴۰۱ تشکیل شد
	معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد را ابلاغ کرد
	معامله ۲ هزارو ۹۱۶ میلیارد تومان دلار در بازار متشکل ارزی




	Button 1022: 


