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فهرست

ــا تاکیـــد شـــده اســـت در شـــرایطی کـــه صنعـــت  در ایـــن نامه هـ
بـــرق از ســـاختار معیـــوب اقتصـــادی، کمبـــود شـــدید منابع مالـــی و 
نظـــام ناکارآمـــد حقوقـــی و قـــراردادی رنـــج می بـــرد، تصمیم ســـازی 
ـــن  ـــد ای ـــران ارش ـــت و مدی ـــد دول ـــع وزرای جدی ـــوری و قاط ـــر، ف موث
ـــتیبانی ها  ـــد؛ پش ـــوان تولی ـــا عن ـــه ب ـــالی ک ـــد در س ـــا می توان وزارتخانه ه
ــا نامگـــذاری شـــده، بخشـــی از بحران هـــای صنعـــت  و مانع زدایی هـ

ـــد. ـــع کن ـــرق را رف ب
ــازی  ــدی و چابک سـ ــران کلیـ ــاب مدیـ ــی در انتخـ ــته  گزینـ شایسـ
ســـاختارهای ســـازمانی و نهـــادی وزارت نیـــرو، تشـــکیل اتـــاق 
ـــریع در  ـــی، تس ـــش خصوص ـــکل های بخ ـــرو و تش ـــوی وزارت نی گفتگ
ـــی در  ـــاط مال ـــاد انضب ـــرو و ایج ـــه وزارت نی ـــای معوق ـــویه بدهی ه تس
شـــرکت های تابعـــه بـــرای پرداخـــت بدهی هـــای معـــوق و جـــاری، 
حمایـــت عملـــی از ســـاخت داخـــل بـــا تاکیـــد بـــر رقابت پذیـــری، 
ــرژی  ــرق و انـ ــت بـ ــاز صنعـ ــورد نیـ ــزات مـ ــت واردات تجهیـ مدیریـ
ــای  ــل پروژه هـ ــع معضـ ــرای رفـ ــژه بـ ــر ویـ ــاذ تدابیـ ــور و اتخـ کشـ
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ادامه از صفحه قبل 
نیمه تمـــام و قراردادهـــای متوقـــف بخشـــی از 
ـــر  ـــی اکب ـــه عل ـــندیکا ب ـــنهادی س ـــای پیش راهبرده
ــه  ــن بـ ــه همچنیـ ــن نامـ ــود. در ایـ ــان بـ محرابیـ
ـــرای  ـــاز ب ـــورد نی ـــارات م ـــع و اعتب ـــن مناب ـــزوم تامی ل
ـــن  ـــرق در تدوی ـــت ب ـــعه صنع ـــرمایه گذاری و توس س
الیحـــه بودجـــه 1401، تســـهیل صـــادرات کاالی 
بـــرق، تجهیـــزات و خدمـــات فنـــی و مهندســـی 
ــرمایه گذاران  ــت از سـ ــی و حمایـ ــادل الکتریکـ تبـ
ــده  ــر و تولیدپراکنـ ــای تجدیدپذیـ ــوزه انرژی هـ حـ
ـــه  ـــرق ب ـــی ب ـــد تضمین ـــای خری ـــا اصـــاح قرارداده ب
ـــروج  ـــرای خ ـــدی ب ـــای کلی ـــر راهبرده ـــوان دیگ عن

صنعـــت بـــرق از بحـــران، اشـــاره شـــده اســـت.  
ـــه ســـیدرضا  ســـندیکا همچنیـــن در نامـــه دیگـــری ب
ـــارت  ـــدن و تج ـــت، مع ـــر صنع ـــن وزی ـــی امی فاطم
چابک ســـازی  قبیـــل  از  راهبردهایـــی  نیـــز 
ـــق  ـــادی وزارت صمـــت، اجـــرای دقی ســـاختارهای نه
و همه جانبـــه قانـــون حداکثـــر اســـتفاده از تـــوان 
ـــار  ـــرد انحص ـــا رویک ـــور ب ـــی کش ـــدی و خدمات تولی
زدایـــی، شفاف ســـازی تعرفه هـــای گمرکـــی و 
ـــاد  ـــرق، ایج ـــت ب ـــزات صنع ـــت واردات تجهی مدیری
کارگـــروه مشـــترک وزارت صمـــت، وزارت نیـــرو و 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق بـــرای رســـیدگی بـــه 
ـــراری  ـــوزه و برق ـــن ح ـــاالن ای ـــدد فع ـــکات متع مش
هم افزایـــی ســـازنده میـــان صنایـــع باالدســـتی و 
ـــای  ـــش هزینه ه ـــت کاه ـــاخت محور جه ـــع س صنای
ـــدف  ـــا ه ـــاال ب ـــزوده ب ـــا ارزش اف ـــای ب ـــد کااله تولی
توســـعه صـــادرات تجهیـــزات و خدمـــات فنـــی و 
ـــک  ـــوان ی ـــه عن ـــرژی ب ـــرق و ان مهندســـی صنعـــت ب
ـــت.  ـــرده اس ـــرح ک ـــاال را مط ـــاوری ب ـــا فن ـــت ب صنع
ســـندیکا طـــی مکاتبـــه ای بـــا حجت الـــه عبدالملکـــی 
ـــد  ـــز تاکی ـــی نی ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــر تع وزی
کـــرده اســـت امـــروز بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق 

ـــش  ـــرای بی ـــتقیم ب ـــتغال مس ـــاد اش ـــم ایج علیرغ
ــدی در  ــای جـ ــا چالش هـ ــر، بـ ــزار نفـ از 150 هـ
ـــدم  ـــی و ع ـــتگاه های اجرای ـــترده دس ـــی گس بروکراس
ـــه در روال اداری  ـــدت روی ـــت و وح ـــفافیت، صراح ش
ـــه ادارات کار  ـــط از جمل ـــدی مرتب ـــازمان های کلی س
و تامیـــن اجتماعـــی مواجـــه اســـت. شایســـته  گزینـــی 
در انتخـــاب مدیـــران کلیـــدی و چابک ســـازی 
ـــاون، کار  ـــادی وزارت تع ـــازمانی و نه ـــاختارهای س س
ـــغلی  ـــت ش ـــوق و امنی ـــظ حق ـــی، حف و رفاه اجتماع
ـــاالن  ـــدگان و فع ـــت از تولیدکنن ـــا حمای ـــران ب کارگ
ـــه وضعیـــت ســـازمان تامیـــن  اقتصـــادی، رســـیدگی ب
ـــه صـــورت مشـــخص اداره کل وصـــول  اجتماعـــی و ب
ـــن  ـــیرزدایی از قوانی ـــور تفس ـــه منظ ـــه ب ـــق بیم ح
و بخشـــنامه ها در ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی بـــا 
۶00 شـــعبه در سراســـر کشـــورکه خـــود بعنـــوان 
یکـــی از مصادیـــق بـــارز مانع زدایـــی طـــی ایـــن 
ــاد کارگـــروه  ســـال ها عمـــل کـــرده اســـت، ایجـ
مشـــترک ســـازمان تامین اجتماعـــی، وزارت نیـــرو 
ـــه  ـــیدگی ب ـــرای رس ـــرق ب ـــت ب ـــندیکای صنع و س
ـــه  ـــوزه از جمل ـــن ح ـــاالن ای ـــدد فع ـــکات متع مش
پیشـــنهاداتی اســـت کـــه ســـندیکا بـــه وزیـــر کار 

ـــت. ـــرده اس ـــه ک ـــد ارائ جدی

هیــأت مقــررات زدایــی و بهبــود محیــط کســب و کار در پنجــاه و دومیــن نشســت خــود بــرای تســهیل 
ــه ای  ــران، مصوب ــری اســتان ته ــی در محــدوده شــعاع 120 کیلومت ــی و معدن ــای صنعت توســعه واحده

صــادر کــرد. 
بــه موجــب ایــن مصوبــه، صــدور مجــوز توســعه و نوســازی بــرای واحدهــای دارای پروانــه بهــره بــرداری 
ــه کســب تولیــدی و کارت شناســایی مســتقر در داخــل و خــارج شــهرک ها و نواحــی صنعتــی،  و پروان
تــا حداکثــر دو برابــر ظرفیــت موجــود در زنجیــره تولیــد در عرصــه و اعیــان موجــود بــا رعایــت ضوابــط 

زیســت محیطــی مربوطــه بامانــع اســت.
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت مکلــف اســت بــه اســتعام های مربــوط بــه توســعه واحدهــای صنفــی 
ــل  ــخ تکمی ــدت 20 روز از تاری ــر ظــرف م ــی حداکث ــدی در شــهرک ها و نواحــی صنعت ــی تولی و صنعت

مــدارک و مســتندات پاســخ دهــد.
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ـــد  ـــی عق ـــه اجرای ـــر روی ـــرکت توانی ـــل ش ـــره و مدیرعام ـــات مدی ـــس هی ـــی زاده، رئی ـــن متول ـــد حس محم
ـــبکه  ـــت ش ـــرکت مدیری ـــه ش ـــرا ب ـــرای اج ـــک را ب ـــاس کوچ ـــای مقی ـــه در نیروگاه ه ـــای دوجانب قرارداده

ـــرد. ـــاغ ک ـــرق اب ـــروی ب ـــع نی ـــرکت های توزی ـــه ای و ش ـــرق منطق ـــرکت های ب ـــران، ش ـــرق ای ب

ابالغ.رویه.اجرایی.عقد.قراردادهای.دوجانبه.در.نیروگاه.های.مقیاس.
کوچک
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شـــرکت توتال انـــرژی فرانســـه و دولـــت عـــراق 
ـــه ارزش 27  ـــراردادی ب ـــته، ق ـــنبه گذش روز یکش
ـــزرگ  ـــروژه ب ـــار پ ـــرای اجـــرای چه ـــارد دالر ب میلی
انـــرژی از جملـــه تولیـــد گاز در جنـــوب عـــراق 
ـــران  ـــت ای ـــر نف ـــان وزی ـــاندند. همزم ـــه امضـــا رس ب
ـــرف  ـــرای مص ـــران ب ـــی در ای ـــود گاز طبیع از کمب

ـــر داد. ـــال خب ـــتان امس ـــی زمس ـــی ط خانگ
ــران،  ــاق تهـ ــی اتـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ
ـــرژی  ـــارد دالری توتال ان ـــرارداد 27 میلی ـــای ق امض
ــورت  ــس از آن صـ ــراق پـ ــت عـ ــه و دولـ فرانسـ
ــدی  ــه چنـ ــور فرانسـ ــه رئیس جمهـ ــت کـ گرفـ
ــاس  ــفر و در اجـ ــور سـ ــن کشـ ــه ایـ پیـــش بـ

ــرد. ــران در بغـــداد شـــرکت کـ سـ
شـــرکت  مدیرعامـــل  پویـــان،  پاتریـــک 
توتال انـــرژی در مراســـم امضـــای ایـــن قـــرارداد 
ـــه  ـــرمایه گذاری اولی ـــا س ـــرکت ب ـــن ش ـــت، ای گف
10 میلیـــارد دالری شـــروع بـــه کار می کنـــد. او 
ـــحالم  ـــت: "خوش ـــی نوش ـــه در توییت ـــاه ژانوی در م
ــای گاز و  ــتم و از میدان هـ ــره هسـ ــه در بصـ کـ
ــد گاز در  ــش تولیـ ــردم. افزایـ ــدن کـ ــت دیـ نفـ
اولویـــت عـــراق و همچنیـــن توتـــال اســـت. 
ـــراق  ـــی ع ـــات نفت ـــم کار کنیم!"مقام ـــا ه ـــد ب بیایی
نیـــز پیمانـــکاری توتال انـــرژی در تولیـــد گاز 
طبیعـــی در ایـــن کشـــور را اتفاقـــی بـــزرگ در 
ــا  ــه آن بـ ــران و عرضـ ــش واردات گاز از ایـ کاهـ

قیمـــت پایین تـــر در عـــراق می داننـــد.
در ایـــن رابطـــه، حمیدرضـــا صالحـــی دبیـــرکل 
ــادرات  ــیون صـ ــره فدراسـ ــات مدیـ ــو هیـ و عضـ
ــور  ــای جمهـ ــتیبانی روسـ ــران، پشـ ــرژی ایـ انـ
کشـــورها از شـــرکت ها و پیمانـــکاران کشـــور 
متبـــوع خـــود در بازارهـــای بین المللـــی را، 
ـــان  ـــاد جه ـــش رو در اقتص ـــای پی ـــت دولت ه اولوی

ـــش  ـــدی پی ـــفر چن ـــه س ـــاره ب ـــا اش ـــد و ب می دان
ــه  ــه بـ ــور فرانسـ ــرون رئیس جمهـ ــل مکـ امانوئـ
ـــداد،  ـــران در بغ ـــاس س ـــرکت در اج ـــراق و ش ع
ـــراق  ـــات ع ـــا مقام ـــور ب ـــن کش ـــت ای ـــات دول توافق
ــوزه  ــرژی در حـ ــه کار توتال انـ ــروع بـ ــرای شـ بـ
نفـــت ،گاز، بـــرق و انـــرژی خورشـــیدی ایـــن کشـــور 
اثرگـــذار دانســـته و گفـــت: به رغـــم حضـــور 
ــراق  ــت عـ ــراری امنیـ ــران در برقـ ــتمر ایـ مسـ
ــی  ــکل گیری برخـ ــر و شـ ــال های اخیـ ــی سـ طـ
همکاری هـــای اقتصـــادی میـــان دو کشـــور، 
ـــر  ـــاس اخی ـــران در اج ـــور ای ـــور رئیس جمه حض
ــرای  ــنی بـ ــرانجام روشـ ــت سـ ــداد می توانسـ بغـ
ایرانـــی در بـــازار  نقش آفرینـــی پیمانـــکاران 
ـــن  ـــفانه ای ـــه متاس ـــد ک ـــته باش ـــراق داش ـــرژی ع ان

اتفـــاق رخ نـــداد.
ـــل  ـــران، تمای ـــا در ای ـــه دولت ه ـــان اینک ـــا بی وی ب
و بـــاوری بـــه حضـــور شـــرکت ها در بازارهـــای 
ـــد،  ـــان ندارن ـــاط جه ـــر نق ـــه و دیگ ـــدف منطق ه
ـــران  ـــت در ای ـــتراتژی دول ـــه و اس ـــر روی ـــزود: اگ اف
اصـــاح نشـــود، بـــازار بـــزرگ انـــرژی عـــراق را 
ــر  ــه دیگـ ــی کـ ــم داد در حالـ ــت خواهیـ از دسـ
کشـــورها در باالتریـــن ســـطح سیاســـی بـــه 
ـــترش  ـــرای گس ـــود ب ـــرکت های خ ـــت از ش حمای
بـــازار در عـــراق بـــه رقابـــت مشـــغول هســـتند.
صالحـــی، از جملـــه ناکامی هـــا بـــرای فعالیـــت 
شـــرکت ها و پیمانـــکاران ایرانـــی در پروژه هـــای 
نفـــت و گاز عـــراق را فقـــدان اســـتانداردهای 
ــت  ــرای وزارت نفـ ــول بـ ــل قبـ ــان و قابـ همسـ
عـــراق می دانـــد و معقتـــد اســـت کـــه در ایـــن 
ـــد مســـیر  ـــران بای ـــت ای ـــت و وزارت نف رابطـــه، دول
ـــش  ـــراق را در پی ـــت ع ـــا دول ـــره ب ـــی و مذاک رایزن
گیـــرد تـــا شـــرکت های ایرانـــی از گردونـــه 

ــد. ــا نماننـ ــازار جـ ــن بـ ــا در ایـ رقابت هـ
ـــا اشـــاره  ـــران ب ـــاق ته ـــدگان ات ـــات نماین عضـــو هی
ـــراق،  ـــت ع ـــا دول ـــرژی ب ـــر توتال ان ـــرارداد اخی ـــه ق ب
ـــد اجـــرای  ـــن شـــرکت فرانســـوی می توان ـــزود: ای اف
ــرارداد را  ــن قـ ــق در ایـ ــورد توافـ ــای مـ پروژه هـ
بـــه شـــرکت های ایرانـــی بـــه عنـــوان پیمانـــکار 
دوم واگـــذار کنـــد، بـــا ایـــن حـــال شـــرط 
اولیـــه ایـــن اســـت کـــه پیمانـــکاران ایـــران در 
ـــته  ـــگاه داش ـــراق جای ـــت ع ـــت وزارت نف وندورلیس
ـــت  ـــاش وزارت نف ـــه ت ـــز ب ـــن نی ـــه ای ـــند ک باش
ـــراق  ـــت ع ـــا دول ـــره ب ـــرای مذاک ـــران ب ـــت ای و دول
برمی گـــردد. اتفاقـــی کـــه تاکنـــون هیـــچ گاه رخ 

نداده اســـت.
ـــروش ســـاالنه حـــدود 2  ـــه ف ـــن ب صالحـــی همچنی
میلیـــارد دالر بـــرق و 1.5 میلیـــارد دالر گاز از ایـــران 
ـــه  ـــت ک ـــد اس ـــد و معتق ـــاره می کن ـــراق اش ـــه ع ب
ـــرای  ـــتوانه ای ب ـــد پش ـــی می توان ـــع مال ـــن مناب ای
واگـــذاری و اجـــرای پروژه هـــای انـــرژی عـــراق 
ـــد. ـــی باش ـــکاران ایران ـــرکت ها و پیمان ـــط ش توس

دبیـــرکل فدراســـیون صـــادرات انـــرژی ایـــران، 
ـــران  ـــت در ای ـــی دول ـــت کاف ـــدم حمای ـــداوم ع ت
از شـــرکت ها در بـــازار عـــراق را عاملـــی جـــدی 
ـــرژی  ـــازار ان ـــران از ب ـــی ای ـــروج تدریج ـــرای خ ب
عـــراق می دانـــد و تاکیـــد می کنـــد کـــه دولـــت 
کنونـــی و دولت هـــای گذشـــته، تاشـــی بـــرای 
ــط  ــراق توسـ ــرژی عـ ــای انـ ــب پروژه هـ تصاحـ
شـــرکت های ایرانـــی بـــه خـــرج ندادنـــد و ایـــن 

رویـــه کمـــاکان ادامـــه دارد.
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است.

به گـزارش خبرنـگار مهر، هرچنـد فرارهـای مالیاتی 
همچنان در حال انجام اسـت و نورافکن سـازمان امور 
مالیاتـی تنها باالی سـر تولیدکننـدگان و بخش های 
شـفاف اقتصاد روشـن شـده، اما وزیر صمت می گوید 
کـه قرار اسـت مالیـات بر تولیـد از 25 درصـد به 10 
درصـد ظـرف 4 سـال کاهـش یابـد، موضوعـی کـه 
بایـد دیـد چقـدر در شـرایط کنونـی اقتصاد ایـران و 
بـا افزایش روزافـزون اتکا به درآمدهـای مالیاتی برای 

گـذران امور دولـت عملیاتی خواهـد بود.
شرط کاهش مالیات تولید

در همیـن رابطـه وحیـد عزیزی کارشـناس اقتصادی 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار مهـر اظهار داشـت: کاهش 

مالیـات تولیـد از 25 درصـد بـه 10 درصـد می توانـد 
حتـی در کمتـر از 4 سـال و طـی ۳ سـال نیـز انجام 
شـود منتهی شـروطی دارد کـه حتماً باید بـه عنوان 

پیش نیـاز اجرا شـود.
کامـل  اعمـال  پیش شـرط  مهم تریـن  افـزود:  وی 
و دقیـق اصاحـات مالیاتـی اسـت؛ یعنـی تکمیـل 
و  معافیت هـا  اصـاح  اطاعاتـی،  زیرسـاخت های 
اصـاح روش مالیـات گیری از شـرکت ها و اشـخاص 

حقوقـی بایـد بـه صـورت کامـل اعمـال شـوند..
عزیـزی گفـت: در صـورت اعمـال ایـن اصاحـات در 
نظـام مالیاتی، کاهش مالیات تولید امکان پذیر اسـت 
و حتـی بـه سـود دولت نیز تمام می شـود زیـرا وقتی 

نـرخ مالیـات تولید 25 درصد اسـت فـرار مالیاتی هم 
بـه مراتب بیشـتر می شـود از ایـن رو کاهـش نرخ به 

افزایـش تمکین مالیاتی کمـک می کند.
این کارشـناس اقتصادی افـزود: همچنین در صورتی 
کـه ایـن مالیـات از طریـق مالیـات بـر اشـخاص یـا 
مالیـات بـر تقسـیم سـود سـهام جایگزیـن شـود، 

کاهـش درآمـدی متوجـه دولـت نخواهـد شـد.
کاهـش یکبـاره مالیات طی ۳ سـال تولیـد امکانپذیر 

است
عزیـزی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه عـدم تکمیـل 
زیرسـاخت ها، در حـال حاضر عمًا شـرکت ها مالیات 
25 درصـدی نمی دهنـد و اغلـب کمتـر از ایـن ارقام 
می پردازنـد امـا وقتـی ایـن نـرخ کاهـش یابد فشـار 
روانـی کاهـش می یابـد و بـه همـان تناسـب دغدغه 
اظهـار مالیـات و عـدم تمکیـن مالیاتی از بیـن می رود.

وی تاکیـد کـرد: لـذا هزینـه وصـول کاهـش می یابد 
و تولیـد سـود بیشـتری کـرده و ایـن سـود را صـرف 

توسـعه خـود می کنـد.
عزیـزی در مـورد کاهش پلکانـی نرخ مالیـات تولید، 
گفـت: لزومـی به کاهـش پلکانی نیسـت و در صورت 
اجـرای پیش شـرط ها، می تـوان در یـک مرحلـه نرخ 
را حتـی ظـرف ۳ سـال بـه صـورت یک بـاره کاهـش 

داد.
ایـن کارشـناس اقتصـادی تاکیـد کـرد: دولـت بایـد 
توجـه داشـته باشـد کـه اگـر ایـن اقـدام بـه تنهایی 
انجـام شـود سیاسـت ناقصـی خواهـد بـود و مضرات 
دیگـری بـه دنبـال خواهـد داشـت، بـه گونـه ای کـه 
تنهـا شـاید کمک حـال بخشـی از جامعـه باشـد و از 
آن طـرف نظـام مالیاتـی و درآمدهـای دولـت دچـار 

شود. خسـران 

 با توجه به اینکه سه نفر از اعضای هیات مدیره این 
نظام مهندسی، از فعاالن صنعت برق کشور انتخاب 
می شوند، از اعضایی که نسبت به کاندیداتوری در 
درخواست  کرده اند،  اقدام  انتخابات  از  دوره  این 
می شود مراتب را جهت اطاع رسانی به مدیران و 
فعاالن صنعت برق، به دبیرخانه سندیکا اعام کنند.

معرفی.کاندیداهای.صنعت.برق.
در.انتخابات.نهمین.دوره.هیات.
مدیره.نظام.مهندسی.ساختمان.

استان.تهران
نهمین.دوره.انتخابات.هیات.مدیره.نظام.مهندسی.
مهرماه.۱4۰۰. نهم. لغایت. ساختمان.کشور،.دوم.

برگزار.می.شود
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به گزارش ایسنا، حجت اله عبدالملکی وزیر تعاون، 
اعتماد  رأی  دریافت  از  پیش  اجتماعی  رفاه  و  کار 
مجلس از وعده هایی سخن گفت که پس از راهیابی 
به وزارتخانه به عنوان اولویتهای مهم خود در طول 
چهار سال تصدی در کابینه سیزدهم آنها را تحقق 

خواهد بخشید.
از جمله وعده هایی که وزیر کار اعام کرده در طول 
دوران وزارتش آنها را عملی کند، می توان به طور 

فهرست وار به این موارد اشاره کرد:
رأس  در  و  برنامه  اولین  عنوان  به  فسادستیزی   *
وزارتخانه،  زیرمجموعه های  با فساد در  مبارزه  آن 
ریشه کنی فساد در شستا و زیرمجموعه های آن، 
برکناری مدیران رانتی و ناسالم و استفاده از مدیران 

شایسته و کارآمد

تامین  * شفاف سازی دخل و خرج های سازمان 
اجتماعی

* تقویت دستمزد و حمایت از کارفرمایان با برنامه 
مهار تورم و بهبود فضای کسب و کار

* ایجاد قرارگاه فرماندهی اشتغال کشور و طراحی 
نقشه کار از طریق تقسیم کار ملی بین وزارتخانه ها 

و تعامل با نظام بانکی و سایر دستگاه های اجرایی
* تقویت اشتغال و رفع بیکاری با تحقق برنامه یک 

میلیون شغل در سال
* رفع فقر و افزایش رفاه اجتماعی و بهبود معیشت

* ایجاد نظام سه جانبه میان کارگران، کارفرمایان و 
دولت به منظور پیگیری مسائل حقوقی

* استفاده از بازار سرمایه در جهت منافع تعاونی ها، 
عملیاتی کردن قوانین بر زمین مانده بخش تعاون، 
افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی، تقویت سرمایه 
ضمانت  صندوق  از  حمایت  تعاون،  توسعه  بانک 
سرمایه گذاری تعاون و تعریف شاخص کسب و کار 

تعاونی ها
* تکمیل سامانه جامع روابط کار و زیرسامانه های 

آن
از  کار  نوین  روشهای  با  خانگی  اشتغال  توسعه   *
زنجیره  در  خانگی  مشاغل  سهم  افزایش  و  منزل 

اشتغال
* راه اندازی سامانه جامع اشتغال ایرانیان به عنوان 
یک بانک غنی اطاعات با همکاری معاونت اشتغال

* اجرای قانون جامع فنی و حرفه ای و بازار محور 
کردن آموزش های مهارتی

جمله  از  سرفصلها  و  رئوس  این  ایسنا،  گزارش  به 
اولویتهای برنامه های اجرایی حجت اله عبدالملکی 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که قرار است 
آنها را در چهار سال تصدی اش در وزارت کار دنبال 

کند.

مهم.ترین.وعده.های.وزیر.
تعاون،.کار.و.رفاه.اجتماعی

بهبود.فضای. فسادستیزی،.تقویت.دستمزدها،.

کسب.و.کار،.افزایش.رفاه.اجتماعی.و.بهبود.وضع.

معیشت.از.مهمترین.برنامه.های.وزیر.کار.است.

وزارتش. دوران. طول. در. را. آنها. داده. وعده. که.
محقق.خواهد.کرد.

به گزارش ایسنا، جولین هورو، مدیر شرکت مشاوره 
انرژی اسکن" گفت: در شرایطی که ذخایر  "انژی 
فصل  آغاز  از  پیش  هفته  چند  درست  اروپا  گاز 
گرمایش، حدود 20 درصد پایینتر از میانگین فصلی 
گاز  عرضه  مسیرهای  به  گران  معامله  است،  مانده 
دوخته  چشم  زمستانی  تقاضای  و  اروپا  به  روسیه 
اند. اروپا با کمبود عرضه در زمستان و آب و هوای 
است  ممکن  که  شد  خواهد  روبرو  سردی  شدیدا 
قیمتها را به بیش از 100 یورو به ازای هر مگاوات 

ساعت برساند.
جریان گاز در ایستگاه مالنو در آلمان که گاز روسیه 
را از یک خط لوله ترانزیت مهم دریافت می کند، 
پایینترین حد خود در دو هفته گذشته رسید.  به 
حجم گاز در این مسیر از اواخر ژوییه کاهش پیدا 
کرد و پس از آتش سوزی در یک کارخانه گازپروم 
در روسیه که اوایل اوت روی داد، کاهش بیشتری 

پیدا کرد.
گازپروم روز دوشنبه اعام کرد درخواست مشتریان 

یامال-اروپا دریافت  لوله  از خط  را  اروپایی که گاز 
می کنند که این سوخت را از طریق مالنو منتقل 

می کند را به طور کامل تامین خواهد کرد.
همچنین قیمت گاز همزمان با افزایش هزینه مجوز 
کربن تحت سیستم تجارت آالیندگی اتحادیه اروپا 
صعود کرده است زیرا افزایش هزینه انتشار کربن، 
برای  را  رود  می  به شمار  پاکتری  که سوخت  گاز 

تولید برق جذابتر می کند.
تحلیلگران گروه مالی سیتی در یادداشتی نوشتند: 
انتظار می رود تقاضا در آسیا همچنان محموله های 
تولید  کند.  دور  ها  اروپایی  دسترس  از  را   LNG
صنعتی در چین و هند، تقاضا برای تولید برق را به 
میزان قابل ماحظه ای افزایش داده است و عمده 
این برق با سوزاندن زغال سنگ تولید می شود اما 

تقاضا برای گاز را هم تحت تاثیر قرار داده است.
بهای معامات گاز هلند برای ماه آتی روز دوشنبه 
4.2 درصد صعود کرد و به 5۳.۶۸ یورو به ازای هر 
مگاوات ساعت رسید و تا ساعت چهار و ۳4 دقیقه 
شد.  معامله  یورو   52.55 لندن  وقت  به  بعدازظهر 
 ICE بهای معامات ماه آتی گاز در انگلیس در بازار

فیوچرز یوروپ ۳.۸ درصد صعود کرد.
بازار منتظر نشانه هایی درباره زمان آغاز خط لوله 
جریان  است.  آلمان  به  روسیه  از   2 استریم  نورد 
یافتن گاز از این مسیر می توانند محدودیت عرضه 
که در آستانه فصل زمستان وجود دارد را برطرف 

کند.
نورد استریم 2  اپراتور  بلومبرگ،  بر اساس گزارش 
روز دوشنبه در بیانیه ای اعام کرد نخستین عرضه 
آخرین  زیرا  شد  خواهد  آغاز  سال  پایان  از  پیش 
بخش احداث لوله در دست انجام است. گام بعدی 
این خط  آلمان  و  متصل کردن بخشهای دانمارک 

لوله است.

قیمت.گاز.در.اروپا.رکورد.جدید.
زد

کاهش. پی. در. اروپا. طبیعی. گاز. معامالت. بهای.

تشدید. و. منطقه. این. به. روسیه. گاز. صادرات.
محدودیت.عرضه،.به.رکورد.باالیی.صعود.کرد.
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ـــل از وزارت  ـــه نق ـــر ب ـــزاری مه ـــزارش خبرگ ـــه گ ب
ـــه  ـــفر ب ـــان س ـــی در جری ـــا عظیم ـــرو، حمیدرض نی
ـــال  ـــروگاه در ح ـــد از نی ـــتان و بازدی ـــتان خوزس اس
ـــتای  ـــت: در راس ـــک گف ـــه اندیمش ـــاخت دوکوه س
ــور،  ــرق کشـ ــت بـ ــت های صنعـ ــرای سیاسـ اجـ
ایـــن نیـــروگاه 451 مگاواتـــی بـــا برخـــورداری از 
ـــداث  ـــار اح ـــد بخ ـــک واح ـــد گازی و ی ـــک واح ی

ـــد. ـــد ش خواه
معـــاون توســـعه طرح هـــای شـــرکت بـــرق 
ـــن  ـــد گاز ای ـــه واح ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــی ب حرارت
ـــدار  ـــده وارد م ـــال آین ـــاه س ـــا خردادم ـــروگاه ت نی
ــن  ــروژه دومیـ ــن پـ ــت: ایـ ــد، گفـ ــد شـ خواهـ
نیـــروگاه از مجموعـــه نیروگاه هـــای کاس اف 
ـــوب  ـــه در چارچ ـــت ک ـــران اس ـــاالی ای ـــان ب راندم
ـــان  ـــروگاه راندم ـــگاوات نی ـــزار م ـــج ه ـــرارداد پن ق
ـــی  ـــرمایه گذاری دولت ـــق س ـــا از طری ـــا مپن ـــاال ب ب

در حـــال احـــداث اســـت.
ــای  ــرد: تأمیـــن بخشـــی از نیازهـ ــه کـ وی اضافـ
ـــش  ـــه، افزای ـــرق منطق ـــداری ب ـــود پای ـــبکه و بهب ش
متوســـط راندمـــان نیروگاه هـــای حرارتـــی و 
صرفه جویـــی در مصـــرف ســـوخت، کاهـــش 
از  اســـتفاده  و  زیســـت محیطی  آالینده هـــای 
ـــزات از  ـــل تجهی ـــاخت داخ ـــی و س ـــات داخل امکان

جملـــه اهـــداف ایـــن پـــروژه اســـت.
ـــه  ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــان ک ـــی خاطرنش عظیم
ـــک  ـــه پی ـــوط ب ـــای مرب ـــزو طرح ه ـــروژه ج ـــن پ ای
ـــا  ـــده اســـت، در تاشـــیم ب ـــرق ســـال آین مصـــرف ب
ـــی الزم  ـــع مال ـــروژه مناب ـــی ارکان پ ـــکاری تمام هم
ـــا  ـــم ت ـــن کنی ـــد تأمی ـــن واح ـــل ای ـــرای تکمی را ب
ـــه نصـــب  ـــد نســـبت ب ـــز بتوان ـــکار مربوطـــه نی پیمان
تجهیـــزات و راه انـــدازی آن تـــا خردادمـــاه ســـال 

ـــد. ـــدام کن ـــده اق آین

معاون.توسعه.شرکت.برق.حرارتی:

دومین.نیروگاه.با.راندمان.باال.
تا.سال.آینده.به.بهره.برداری.

می.رسد
معاون.توسعه.شرکت.برق.حرارتی.با.بیان.اینکه.
مجموعه. از. نیروگاه. دومین. دوکوهه. نیروگاه.
نیروگاه.های.کالس.اف.راندمان.باال.است،.گفت:.
در.تالشیم.تا.این.نیروگاه.تا.خرداد.سال.آینده.به.

بهره.برداری.برسد.

اول.مهرماه؛.پایان.
محدودیت.های.برقی.صنایع

ایران. برق. شبکه. مدیریت. شرکت. مدیرعامل.

ضمن.قدردانی.از.همکاری.خوب.صنایع.فوالدی.

محدودیت.های. پایان. از. امسال،. تابستان. در.
برق.رسانی.به.صنایع.تا.اواخر.شهریور.خبر.داد.

بــه گــزارش ایســنا، مصطفــی رجبــی مشــهدی در 
ســمینار تخصصــی چالــش بــرق در زنجیــره فــوالد 
در تشــریح اعمــال محدودیت هــا بــرای تامیــن 
بــرق صنایــع گفــت: تابســتان امســال، مواجهــه بــا 
ــابقه،  ــم س ــالی ک ــه خشکس ــی از جمل چالش های
تامیــن بــرق پایــدار بــرای همــه مشــترکان را 
ــت  ــه اولوی ــه ب ــا توج ــن ب ــاخت، بنابرای ــوار س دش
ــار  ــی، ناچ ــی و عموم ــه بخــش خانگ ــانی ب برق رس
بــه اجــرای محدودیت هایــی بــرای بخــش صنعــت 

شــدیم کــه در ایــن زمینــه صنایــع فــوالدی 
ــتند. ــرق داش ــت ب ــا صنع ــمندی ب ــکاری ارزش هم
ســخنگوی صنعــت بــرق افــزود: در طرح هــای 
ایــن  بــار،  اوج  دوره  در  مصــرف  مدیریــت 
ــرا  ــان اج ــورهای جه ــه کش ــا در هم محدودیت ه
می شــود. در کشــور مــا هــم از ســاعت 24 تــا 10 
ــع وجــود  ــرای مصــرف صنای ــی ب ــح محدودیت صب

ــت. نداش
رجبــی مشــهدی اظهــار کــرد: رشــد مصــرف انرژی 
بــرق امســال نســبت بــه ســال گذشــته حــدود 10 
درصــد بــوده، در حالی کــه در گذشــته شــاهد رشــد 
ســاالنه 4 تــا 5 درصــد بوده ایــم. همچنیــن امســال 
ــوالد در  ــع ف ــه صنای ــده ب ــل داده ش ــرژی تحوی ان
فروردیــن مــاه، 25 درصــد رشــد داشــته کــه ســعی 
می کنیــم بــا توجــه بــه ایــن رشــد تــا پایــان ســال 

انــرژی مــورد نیــاز صنایــع را تامیــن کنیــم.
وی ادامــه داد: در زمســتان هــم کــه چالــش 
ســوخت وجــود دارد، در صــورت تامیــن بــه موقــع 
ــی  ــه محدودیت ــم هیچگون ــعی می کنی ــوخت س س

ــال نشــود. ــن بخــش اعم ــه ای ب
نیروگاه هــای  خصــوص  در  مشــهدی  رجبــی 
خودتامیــن بخــش صنعــت گفــت: در بخــش 
ــرق  ــه شــبکه ب ــن ب ــای خودتامی اتصــال نیروگاه ه
کشــور حتمــا تســهیل گری خواهیــم کــرد تــا 

ــند. ــته باش ــدار داش ــرق پای ــع ب صنای
مدیرعامــل شــرکت مدیریــت شــبکه برق ایــران در 
ــد،  ــای جدی ــدازی کارخانه ه ــوع راه ان ــان، موض پای
ــا در  ــی آنه ــرق مصرف ــزان ب ــه می ــه ب ــدون توج ب
برابــر هــر یک تــن فــوالد تولیــدی را نگــران کننده 
دانســت و خواســتار آن شــد تــا قبــل از راه انــدازی 
ایــن کارخانه هــا، ماننــد ســایر کشــورها بــه مســئله 

بهینه ســازی مصــرف حتمــا توجــه شــود.
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میرکاظمی،  مسعود  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
رئیس سازمان برنامه و بودجه دو روز پیش رؤسای 
را  بودجه 1401  الیحه  ستاد  اعضای  و  کارگروه ها 
منصوب کرد. نگاهی به احکام صادره نشان می دهد 
را  بودجه  ستاد  اخیر  سالهای  ترکیب  میرکاظمی 
حفظ کرده و همان تیم قبلی قرار است کار تدوین 
الیحه  اولین  که  کشور  آینده  سال  بودجه  الیحه 
راهبری  را  است  سیزدهم  دولت  تدوینی  بودجه 

کنند.
فضای  در  زیادی  بازتاب  پیش  روز  دو  احکام  این 
انتقاد  با  عمدتاً  و  داشت  کشور  کارشناسی 
کارشناسان خبره و دلسوزی که طی سالهای اخیر 
دغدغه اصاح ساختار بودجه را داشتند، همراه شد.
آخرین الیحه  عنوان  به  بودجه سال 1400  الیحه 
عملکرد  از  کامل  بازتابی  دوازدهم،  دولت  تنظیمی 

مهر.گزارش.می.دهد؛

آزموده.را.آزمودن.خطاست/
طراحان.بودجه.فاجعه.بار۱4۰۰.

همچنان.بر.مسند!
رئیس.سازمان.برنامه.کسانی.را.بعنوان.اعضای.
در. که. کرده. منصوب. بودجه.۱4۰۱. الیحه. ستاد.
دولت.یازدهم.و.دوازدهم.تحت.تأثیر.تصمیمات.
غیرکارشناسی. تصمیمات. بودجه. در. سیاسی،.

متعددی.را.رقم.زده.اند.

که  الیحه ای  است؛   1400 بودجه  ستاد  اعضای 
در  دولت،  وقت  مسئوالن  ادعای  و  انتظار  برخاف 
سمت منابع غیرواقعی و در سمت مصارف ولخرجانه 

بود.
الیحه بودجه سال 1400 علیرغم تأکیدات متعدد 
رهبری انقاب بر لزوم انجام اصاحات ساختاری، از 
نظر اعداد و ارقام درآمدی و هزینه ای، عجیب ترین 
تدوین  روحانی  دولت  در  که  بود  بودجه ای  الیحه 
شد و هیچ نسبتی با سیاست های اقتصاد مقاومتی و 
اصاح ساختار بودجه نداشت. الیحه ای که با کسری 
تراز عملیاتی حدود ۳20 هزار میلیارد تومانی تنظیم 
به  بودجه  تراز عملیاتی  بود.  تقدیم مجلس شده  و 

معنای درآمدها منهای هزینه هاست.
 1400 بودجه  الیحه  در  درآمد:  برآورد  بیش   -1
منابع و مصارف عمومی نسبت به قانون بودجه سال 
قبل از آن 47 درصد افزایش داشت. این افزایش در 
حالی بود که در سال ۹۸ و ۹۹ حدود یک سوم از 
منابع مصوب قانون بودجه محقق نشد و در الیحه 
بودجه 1400 نیز هیچ برنامه جدیدی به جز اوراق 
پیش فروش نفت برای افزایش منابع عمومی ارائه 

نشده بود.
به اذعان کارشناسان، دلیل اصلی افزایش چشمگیر 
منابع عمومی در الیحه بودجه 1400، تاش برای 
شدید  افزایش  دلیل  به  بودجه  کسری  پوشاندن 

مصارف عمومی بخصوص هزینه ها بود.
از  دیگر  یکی  هزینه ها:  درصدی   4۶ افزایش   -2
 4۶ افزایش   1400 بودجه  الیحه  عجیب  ارقام 
 ۹۹ بودجه  قانون  با  مقایسه  در  هزینه ها  درصدی 
بود که این افزایش عمدتاً به دلیل پرداخت حقوق و 
مزایای کارمندان و بازنشستگان بود. البته در قانون 
بودجه ۹۹، منابع برداشتی از صندوق توسعه ملی 
تومان( جزو  میلیارد  تبصره 4 )42 هزار  اساس  بر 

ولی  بود  نظر گرفته شده  بودجه در  منابع عمومی 
منابع  جزو  مذکور  منابع   ،1400 بودجه  الیحه  در 
عمومی بودجه قرار نگرفته بود. اگر منابع برداشتی 
از صندوق توسعه ملی را از قانون بودجه ۹۹ حذف 
کنیم، میزان افزایش سقف هزینه ها در الیحه بودجه 
درصد   5۹ به   ۹۹ بودجه  قانون  به  نسبت   1400
افزایش چشمگیر هزینه ها در حالی  این  می رسید. 
اصاح  راستای  در  دولت  می رفت  انتظار  که  بود 
بودجه و در شرایطی که با محدودیت منابع مواجه 
بود، هزینه ها را کنترل و محدود کند نه اینکه سقف 

هزینه ها را 4۶)5۹ درصد( افزایش دهد.
۳- بیش برآورد درآمدهای نفتی: یکی دیگر از ارقام 
عجیب الیحه بودجه ۳.5 برابر شدن رقم درآمدهای 
نفتی در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۹ بود. دولت 
با  بود  کرده  بینی  پیش   1400 بودجه  الیحه  در 
صادرات روزانه 2.۳ میلیون بشکه نفت حدود 1۹۹ 
هزار میلیارد تومان درآمد از این محل کسب کند. 
این اعداد در حالی در الیحه بودجه 1400 گنجانده 
شد که متوسط صادرات نفت کشورمان در سال ۹۸ 
حدود 500 هزار بشکه در روز بود و صرفاً ۳0 درصد 
از درآمدهای نفتی پیش بینی شده محقق شد و در 
سال ۹۹ نیز میزان تحقق درآمدهای نفتی کمتر از 

20 درصد بوده است.
با هدف  این بیش برآورد که به اذعان کارشناسان 
تراز کردن صوری بودجه و پوشاندن کسری بودجه 
بودجه  لوایح  در  که  بود  رویه ای  بود،  شده  انجام 

سنوات قبل هم انجام شده بود.
درآمدهای  به  بودجه  درصدی   41 وابستگی   -4
نفتی: یکی دیگر از اقدامات عجیب در الیحه بودجه 
1400 وابستگی حدود 41 درصدی به درآمدهای 

نفتی بی توجه به سند برنامه ششم توسعه بود.
اگرچه محمدباقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه 

بودجه  الیحه  وابستگی  که  می کرد  اعام  بودجه  و 
این  میزان  اما  است  درصد   2۳.7 نفت  به   1400
برنامه  سازمان  بود.  درصد   41 واقع  در  وابستگی 
درباره  که  غلطی  رویه  مشابه  دولت  مسئوالن  و 
الیحه  وابستگی  میزان  داشتند،   ۹۹ بودجه  الیحه 
بودجه به نفت را صرفاً آن دسته از درآمدهای نفتی 
بخش  در  بودجه  کان  جداول  در  که  می دانستند 
و  داشت.  قرار  سرمایه ای«  دارایی های  »واگذاری 
به  بودجه  وابستگی  میزان  محاسبه  در  عامدانه 
یعنی  بودجه  الیحه  نفتی  درآمدهای  سایر  نفت، 
اوراق  انتشار  و  ملی  توسعه  صندوق  از  استقراض 
بخش  در  بودجه  کان  جداول  در  که  نفتی  سلف 
»واگذاری دارایی های مالی« درج می شود را در نظر 

نمی گرفتند.
 1۹۹ نفت  فروش  برای   1400 بودجه  الیحه  در 
از  تومان  میلیارد  هزار   70 تومان،  میلیارد  هزار 
استقراض  و  نفت،  فروش  پیش  اوراق  انتشار  محل 
1۸ درصد از سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی 
از درآمدهای نفتی )رقمی حدود 75 هزار و 500 
میلیارد تومان( پیش بینی شده بود که به این معنا 
از  تومان  بود که حدود ۳45 هزار و 500 میلیارد 
نظر  در  نفتی  منابع  محل  از  بودجه  عمومی  منابع 
 41 نفت  به  بودجه  وابستگی  و  است  شده  گرفته 

درصد است.
بودجه  وابستگی  میزان  »حداقل«  رقم  این  البته 
سال آینده به نفت است چون دولت در قالب بند 
بود  کرده  بینی  پیش  بودجه  الیحه   4 تبصره  »و« 
که حدود 2.۹ میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی 
هزار   40 »حداقل«  که  کند  برداشت   ETS نرخ  با 
میلیارد تومان برآورد می شد. با این حساب، میزان 
نفت  به   1400 بودجه  الیحه  وابستگی  »واقعی« 

حدود 44 درصد بود.
متن کامل

https://www.mehrnews.com/news/5298180/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF
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آیا.زمان.حذف.یارانه.پنهان.فرا.
رسیده.است؟

تهران-.ایرنا-.یارانه.پنهان.از.چالش.های.دیرینه.

اقتصاد.کشور.محسوب.می.شود.که.چگونگی.رفع.

آن.از.دغدغه.های.همیشگی.نظام.سیاستگذاری.

بوده.است؛.نکته.قابل.توجه.این.است.که.حذف.

اقشار. که. باشد. گونه.ای. به. باید. یارانه. نوع. این.

ضعیف.جامعه.ضمن.برخورداری.از.کمک.هزینه.

دور. به. آن. احتمالی. سوء. پیامدهای. از. نقدی.
باشند.

ــه و  ــا، موضــوع یاران ــه گــزارش روز سه شــنبه ایرن ب
ســرو ســامان دادن بــه آن از مهمتریــن چالش هــای 
ــاله  ــر س ــت ه ــت. دول ــور اس ــادی کش روز اقتص
ــه  ــکار، ب ــه آش ــر یاران ــن براب ــت چندی ــور اس مجب
شــیوه های مختلــف یارانــه پنهــان بــه مــردم 
ــار  ــاد و فش ــه زی ــر هزین ــاوه ب ــد. ع ــت کن پرداخ
ــاله  ــود مس ــه وارد می ش ــر بودج ــه ب ــنگینی ک س
ــان در  ــه پنه ــه یاران ــع عادالن ــدم توزی ــر، ع مهم ت
ــه  ــه همیشــه ب ــن بخــش از یاران ــه اســت. ای جامع
دســت اقشــار ضعیــف نمی رســد و ثروتمنــدان 
ــی اســت  ــن درحال ــد. ای بیشــتر از آن بهــره می برن
کــه هــدف از اعطــای یارانــه بایــد کمــک بــه 
ــر  ــه و عادالنه ت ــن جامع ــدی پایی ــای درآم دهک ه

ــد. ــروت باش ــع ث ــدن توزی ش
ــذف  ــت و ح ــه مدیری ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ب
یارانــه پنهــان بایــد در اولویــت دولت مــردان باشــد. 
ــه از  ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ــی ریی ــه تازگ ب
وجــود ۶۳ میلیــارد دالر یارانــه پنهــان ســخن گفته 
ــای  ــه حامل ه ــی« یاران ــعود میرکاظم ــت. »مس اس
 700 و  یک هــزار  بــه  نزدیــک  نیــز  را  انــرژی 
میلیــارد تومــان بــرآورد کــرده و گفتــه اســت: یــک 
ــد و دارای  ــی دارن ــی مطلوب عــده کــه وضعیــت مال
امــوال و دارایــی زیــادی هســتند، بیشــترین ســهم 
را می برنــد امــا یــک فــرد روســتایی، ســهم بســیار 

ــرژی دارد. ــه ان ــی از یاران اندک
آیا زمان حذف یارانه پنهان فرا رسیده است؟

همچنیــن، »مصطفــی طاهــری« عضــو کمیســیون 
صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســامی در ایــن 
مــورد گفتــه بــود: الزم اســت روش پرداخــت یارانــه 
پنهــان در کشــور هدفمنــد شــود امــا در عیــن حال 
نبایــد در اجــرای آن بــه کســی آســیبی هــم برســد 

و مــا معتقدیــم چنیــن چیــزی شــدنی اســت.
و  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  رییــس  تأکیــد 
ــه  ــر ضــرورت مدیریــت یاران نماینــدگان مجلــس ب
پنهــان و ارائــه آمــار و ارقــام دربــاره میــزان آن خود 
گویــای اهمیــت ایــن موضــوع اســت. مقــدار یارانــه، 
چگونگــی پرداخــت آن و مهمتــر از همــه، اینکــه به 
ــانی  ــه کس ــه چ ــرد و ب ــق می گی ــانی تعل ــه کس چ
ــوردار  ــی برخ ــیت  باالی ــرد از حساس ــق نمی گی تعل

اســت.
بیــش از یــک دهــه از اجــرای قانون هدفمندســازی 
ــه دلیــل  ــه نظــر می رســد ب یارانه هــا می گــذرد و ب
ــا اهــداف  در نظــر نگرفتــن حساســیت های فــوق ب
ــال  ــرای مث ــم. ب ــه داری ــیار فاصل ــون بس ــه قان اولی
ــی  ــان ناش ــه پنه ــی از یاران ــال ها بخش ــن س در ای

ــه  ــه صــورت آشــکار ب ــن ب از افزایــش قیمــت بنزی
ــه   همــه مــردم داده شــده اســت. امــا اعطــای یاران
ــر بــه آحــاد جامعــه در عمــل باعــث شــد کــه  براب

نیازمنــدان تحــت پوشــش واقعــی قــرار نگیرنــد.
یارانه هــای پنهــان شــدیدتر  ایــن موضــوع در 
اســت.  همــه مــردم بــه شــکل یکســان از آن 
بهره منــد نمی شــوند. بــرای مثــال کســی کــه یــک 
ــرق و آب بیشــتری مصــرف  ــزرگ دارد و ب ــه ب خان
می کنــد بهــره بیشــتری از یارانه هــای آن نیــز 
ــودرو  ــد خ ــه فاق ــرادی ک ــا اف ــت. ی ــد داش خواه
ــن  ــد. ای ــره ای نمی برن ــن به ــه بنزی هســتند از یاران
ــه ثــروت  ــه نوعــی بیانگــر توزیــع ناعادالن مســاله ب

ــت. ــه اس ــی در جامع مل
میــزان یارانــه پرداختــی بــه صــورت پنهــان بســیار 
ــس در  ــدی و آشــکار اســت. پ ــه نق بیشــتر از یاران
ــاالی  ــک ب ــه ده ــا س ــد ی ــراد ثروتمن ــوع اف مجم
جامعــه بــه مراتــب یارانــه ای بیشــتر از افــراد 
ــد.  ــت می کنن ــن دریاف ــای پایی ــف و دهک ه ضعی
در جــدول زیــر میــزان بهره منــدی دهک هــای 
ــده  ــرژی آم ــش ان ــان بخ ــه پنه ــه ای از یاران هزین
اســت. دهــک اول کــه پایین تریــن هزینــه را دارد از 
5.0۶ درصــد و دهــک دهــم از 14.۸2 درصــد یارانه 

ــرژی بهــره منــد هســتند. ان
آیا زمان حذف یارانه پنهان فرا رسیده است؟

ــود  ــکی وج ــان ش ــه پنه ــذف یاران ــرورت ح در ض
نــدارد. زیــرا روزانــه میلیاردهــا ریــال از بیت المــال 
ــاص داده  ــه اختص ــی از جامع ــار و طبقات ــه اقش ب
ــان  ــد و هم زم ــه آن ندارن ــازی ب ــه نی ــود ک می ش
جمعیــت میلیونــی ضعیــف و کم درآمــد از آن 
محــروم هســتند. بــا ایــن حــال در صــورت فراهــم 
اقتصــاد  ســطح  در  به ویــژه  شــرایط،  نبــودن 
ــن اســت  ــان ممک ــه پنه ــه حــذف یان کان هرگون

پیامدهــای بســیار بــدی بــرای جامعــه در بــر 
ــد. ــته باش داش

ــا  ــردن آنه ــکار ک ــان و آش ــای پنه ــذف یارانه ه ح
ــازی  ــرف و آزادس ــک ط ــدی از ی ــت نق و  پرداخ
قیمت هــا از ســوی دیگــر می توانــد بــا فــرض 
ثبــات ســایر شــرایط، آثــار مثبــت رفاهــی بیشــتری 
نســبت بــه پرداخــت همــان میــزان یارانــه از طریق 

کنتــرل قیمــت داشــته باشــد.
ــوان  ــد می ت ــا باش ــاد کان مهی ــرایط اقتص ــر ش اگ
انتظــار داشــت کــه هــم تولیدکننــدگان در فضــای 
مصــرف  هــم  و  کننــد  فعالیــت  رقابتی تــری 
کننده هــای نیازمنــد یارانــه در کنــار دســتیابی بــه 
ــه  ــرف یاران ــی مص ــد، در چگونگ ــع درآم ــک منب ی

ــته باشــند. ــار بیشــتری داش ــز اختی خــود نی
در ایــن حالــت می تــوان انتظــار رونــق تولیــد 
ــن  ــه چنی ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــت. ام را داش
پیامــد مثبتــی فقــط در صورتــی کــه ســایر شــرایط 
اقتصــادی فراهــم باشــد رخ خواهــد داد و اگــر 
ــدید  ــورم ش ــد ت ــب نباش ــادی مناس ــرایط اقتص ش
ــدی  ــای نق ــش یارانه ه ــرعت نق ــه س ــد ب می توان
ــران را از بیــن  ــد یارانه بگی ــدرت خری ــش ق در افزای
ــه نقــدی 45 هــزار و  ــون یاران ــرد.  چنانچــه اکن بب
500 تومــان قــادر نیســت قــدرت خریــدی معــادل 
ــی  ــای ایران ــه خانواره ــدن آن ب ــی ش ــل اجرای اوای
بدهــد و در عمــل، نقــش خاصــی در پوشــش ســبد 

ــدارد. ــوار ن ــه خان هزین
اگــر بخواهیــم سیاســت حــذف یارانه هــای پنهــان 
بــه بــاال رفتــن واقعــی ســطح رفــاه اقشــار ضعیــف 
جامعــه منجــر شــود، بایــد تــاش کنیــم بــا تقویــت 
ــرل و کاهــش  شــاخص های کان اقتصــادی و کنت
ــه  ــت یاران ــین پرداخ ــه پیش ــرار تجرب ــورم از تک ت

نقــدی در گذشــته جلوگیــری کنیــم.
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یادداشت

اصا نمی دانم چه جوابی باید به این سواالت بدهم. 
کارم  محل  در  معموال  من  بخواهید،  را  راستش 
انزوا می کنم چون هیچ شوق و اشتیاقی  احساس 
و  علوم  من،  کاری  حوزه  ندارم.  شغلم  به  نسبت 
فناوری و مهندسی است. کارمان خیلی سخت است. 
)آنهایی  سابقم  های  همکاسی  و  همکاران  تمام 
به  به شدت  کنند(  تمام  را  درسشان  توانستند  که 
شغلشان ابراز عاقه و تعهد می کنند. به نظرم این 
این حوزه است چون  بقا در  راه  تنها  عالی است و 
این حوزه  کارکنان  و  دانشجوها  از  انتظارات  سطح 
این شغل  که  مثبتی  نکته  تنها  اما  باالست.  خیلی 
برایم دارد این است که از وقتی اینجا استخدام شده 

نسبت  دانشگاه  اول  سال  از  که  عمیقی  نفرت  ام، 
به  تبدیل  و  این حوزه داشتم، یک مقدار کمتر  به 

یکسری احساسات ضد و نقیض شده.
می دانم که این احساسات روی عملکردم تاثیر می 
گذارد. و تجربه کارهای مختلف در دوران دانشگاه 
داشته  دوست  را  شغلی  اگر  که  داده  نشان  من  به 
بروز می  از خودم  بیشتری  اشتیاق  انگیزه و  باشم، 
دهم. اما جالب اینجاست که من در شغل فعلی ام، 
دریافت  مثبت  بازخورد  دائما  دارم.  خوبی  عملکرد 
می کنم و افزایش تعداد مسوولیت هایم، گواه حرفم 
است، اما همین، فشار را روی من بیشتر و تعریف 
مهارت  گسترش  و  شرکت  این  در  ام  آینده  مسیر 

هایم را سخت تر می کند.
بدون اشتیاق و حس بلندپروازی برای آینده، چطور 
تنها  ببرم؟  پیش  را  مدیرم  با  گفت وگو  توانم  می 
رضایت  شغل،  این  در  شود  می  باعث  که  چیزی 
داشته باشم احساس مفید بودن و کمک کردن به 
دیگران است. با اینکه سرپرستم آدم خوش اخاقی 
که  بگویم  او  به  راست  و  توانم رک  نمی  اما  است، 
کاری  هیچ  انجام  به  نسبت  اشتیاقی  کوچک ترین 
بگویم.  را  همین  دارم  دوست  خیلی  گرچه  ندارم. 
ندارد، چطور  به شغلش  ای  عاقه  هیچ  وقتی  آدم 

گزینه هایش را سبک و سنگین کند؟
پاسخ: دوست عزیز، آیا هیچ وقت به این فکر کرده 

چه.کنیم.وقتی.هیچ.تصوری.از.آینده.شغلمان.نداریم؟
مشاور.عزیز،.شرکتی.که.برایش.کار.می.کنم.شدیدا.طرفدار.اجرای.برنامه.پیشرفت.شغلی.برای.کارمندها.
هستند.و.در.ارزیابی.عملکرد.ساالنه،.با.ما.درباره.اهداف.حرفه.ای.و.مهارت.هایمان.صحبت.می.کنند..
هم.سرپرستم.و.هم.چند.تا.از.مدیران،.اخیرا.چندین.بار.از.من.سواالتی.از.این.قبیل.پرسیده.اند:.
»از.اینجا.به.کجا.می.خواهی.بروی؟.چه.کار.می.خواهی.بکنی؟.چه.چیزهایی.را.دوست.داری؟.به.چه.
چیزهایی.عالقه.نداری؟.آیا.برنامه.پنج.ساله.داری؟«..و.می.دانم.که.به.زودی.باید.با.مدیرم.بنشینم.و.

رسما.درباره.اهدافم.صحبت.کنم.

متن کامل

ای که شاید این حوزه کاری به دردت نمی خورد؟ 
چون من فکر می کنم احتماال جای تو آنجا نیست. 
دلیل حرفم، این نیست که نسبت به شغلت، اشتیاق 
نداری. خیلی ها هستند که عاشق شغلشان نیستند. 
دلیلم این هم نیست که هدف شفافی نداری. چون 
این  حرفم  دلیل  است.  طبیعی  هم  نداشتن  هدف 
است که گفتی ابتدای دوران دانشجویی ات، »نفرت 
عمیقی« نسبت به رشته ات داشتی و از آن موقع، 
نشان  که  هستی  نقیض  و  ضد  احساسات  دچار 

دهنده ناراحتی و نارضایتی عمیق است.
بگذار واضح بگویم: عدم عشق و اشتیاق نسبت به 
دائما  ما  است.  و طبیعی  ندارد  ایرادی  هیچ  شغل، 
در گوش نسل جدید خوانده ایم که »باید کاری را 
انجام دهی که عاشقش هستی و شغلت، باید منشأ 
رضایتمندی ات باشد«. البته اگر بخواهم دقیق تر 
بگویم، ما این را خطاب به طبقه های باالی جامعه 
است،  دیگر  یک مشکل  این خودش  که  ایم  گفته 
اما بیشتر جمعیت جهان، اساسا برای پول کار می 
در  بکشیم.  خجالت  بابتش  ندارد  دلیلی  و  کنند 
مایه  باید  »شغل  گویند  می  که  آنهایی  حقیقت، 
چون  اند  زده  آسیب  جوامع  به  کلی  باشد«،  لذت 
مورد  اما شغل  شوی،  می  بزرگ  باور  این  با  وقتی 
عاقه ات را پیدا نمی کنی، حس می کنی البد یک 
ایرادی داری. بهتر بود به آدم ها یاد می دادیم که 
کاری پیدا کنند که مناسبشان باشد و از آن متنفر 
نباشند. پیدا کردن کاری که هم عاشقش باشی و 
جهات  بسیاری  از  کنی،  زندگی  گذران  بتوانی  هم 
مثل بردن بلیت التاری است. اگر اتفاق بیفتد عالی 
تو یک  نیست که  این  اگر نشد، معنایش  اما  است 
بازنده ای.اما اگر شغلت را که دست کم 40 ساعت 

در هفته را با آن
می گذرانی اصا دوست نداری، این یک نشانه است 

دیگری  های  شغل  دارد.  ایراد  کار  جای  یک  که 
بدبختی  احساس  انجامشان  با  شاید  که  هستند 
نکنی. خودت هم این را می دانی چون گفتی که در 
دوران دانشگاه، شغل هایی داشتی که مورد عاقه ات 
بوده اند. تو تازه اول مسیر حرفه ای ات هستی. می 
خواهی10 سال دیگر هم همین حس را با خودت 
داشته باشی؟ یا 20 سال دیگر؟ گزینه های دیگری 
هم وجود دارد. مخصوصا در حوزه علوم و فناوری، 
خیلی گزینه ها و شغل ها هستند که شامل کاری 
که االن انجام می دهی نیستند، اما حتی می توانی 
این  به  محدود  تو  بروی.  بیرون  حوزه  این  از  کا 
مسیر  راه،  میانه  در  مردم  از  خیلی  نیستی.  حوزه 
)بعضی ها  تغییر می دهند  کاما  را  ای شان  حرفه 
امکان  کاما  این  دیرتر(.  حتی  ها  بعضی  و  زودتر 
پذیر است و رضایت و کیفیت زندگی ات طوری باال 

می رود که به امتحانش می ارزد.
اما اگر برداشتم از نامه ات اشتباه بوده و در کارت، 
برای  انگیزه  و  هدف  فقط  داری،  رضایت  احساس 
اگر  ندارد.  اشکالی  این  نداری،  آینده  مسیر  تعیین 
مشکل، فقدان هدف و بلندپروازی برای آینده است، 
در صحبت هایت با مدیر، این موضوع را مطرح کن. 
همکارهای  بقیه  که  »می بینم  بگویی:  توانی  می 
شغلشان  از  خاصی  های  جنبه  به  من،  هم سطح 
را  بعدی شان  گام  مندند که کمک می کند  عاقه 
تعیین کنند، اما من دقیقا نمی دانم به چه چیزی 
عاقه دارم. چند تا مسیر هستند که در نظر دارم 
و خوشحال می شوم اگر بگویید به نظر شما، کدام 
نیاز هست که  آیا اصا  تر است.  برای من مناسب 
روی جنبه خاصی برای شروع تمرکز کنم؟« بعضی 
ها هم در این شرایط می گویند: »من بیشتر دوست 
دارم در همین کاری که انجام می دهم، بهتر و بهتر 

شوم.«

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3796094-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
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نگاه آخر

ثبت.جهانی.راه.آهن.اراک

https://www.mehrnews.com/photo/5273635/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9
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