
شماره  1887            26 دی ماه 1395

6

11

13

3

 

 

 

اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

طی  جاری  سال  دی ماه  بیست  وپنجم  شنبه  روز  سندیکا  نمایندگان 
شرک،  آن  محل  در  توانیر  شرکت  مدیرعامل  کردی  آرش  با  دیداری 
به بیان چالش ها و مشکالت پیش رو در کارگروه مشترک قراردادهای 

متوقف سندیکا و توانیر پرداختند.
از کارگروه  برگزاری ده جلسه  به  توجه  با  نمایندگان سندیکا  این نشست  در 
مشترک، ضمن ارائه گزارشی از روند آن به طرح چالش ها و موانع پیش رو در 

خصوص فعال سازی قراردادهای متوقف با شرایط روز پرداختند. 
در ادامه با بیان موضوعاتی جهت برون رفت از این مشکالت توسط مدیرعامل 
توانیر، مقرر شد پروژه های مطروحه در این کارگروه تحت سه دسته مورد بررسی 

و حل و فصل قرار گیرند.
بر این اساس که پروژه هایی که شرایط موجود، اعم از استفاده از ظرفیت های 
قراردادی، بخشنامه و شورای عالی فنی، قادر به پوشش ضرر و زیان بوده و امکان 
ادامه قرارداد بر مبنای آن وجود دارد، در یک دسته بندی مشخص در دستورکار 
قرار گیرد. همچنین  به تصویب رسید مواردی که با کاهش 25 درصدی موضوع 
قراردادی از حالت رکود و توقف خارج می شوند در جدولی جداگانه و در آخرین 
گرفتن  نظر  در  امکان  عدم  دلیل  به  که  گیرند  قرار  قراردادهایی  دسته بندی، 

شرایط و ضوابط بخشنامه ها برای آن ها، باید خاتمه داده شوند.
در نهایت با توجه به عدم بررسی تعداد زیادی از قراردادها در کارگروه مشترک 

مقرر شد ابالغیه جلوگیری از فسخ و ضبط ضمانت نامه ها تمدید شود.

سندیکای صنعت برق ایران/ در دیدار نمایندگان سندیکا با مدیرعامل توانیر حاصل شد

تمدید ابالغیه جلوگیری از فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه ها 
اتاق تهران/ 

بازار  به ستاد تنظیم  معاون اجرایی رئیس جمهور 
مس،   ( اولیه  مواد  کمبود  مشکل  پیگیری  دستور 
آلومینیوم، فوالد و...( مورد نیاز واحدهای صنعتی 

کشور را داده است.
رئیس هیات مدیره سندیکای برق می گوید آن چیزی که 
در ماه های گذشته در حوزه وزارت نیرو و در صنعت برق 
به عنوان جذب سرمایه گذاری خارجی از سوی مسئوالن 
بلکه  نیست  خارجی  سرمایه گذاری  اصاًل  می شود،  اعالم 
تنها دامن زدن به واردات است. علیرضا کالهی صمدی 
می گوید:» در قراردادهایی که در ماه های گذشته شاهد 
شرکت های  با  که  مذاکراتی  همچنین  و  بوده ایم  آن ها 
خارجی برای حضور در ایران در صنعت برق و حوزه نیرو 
دیده می شود این است که شرکت های خارجی در حربه 
اصاًل  و  به دنبال فروش کاال و خدمات هستند  فاینانس 
موضوع انتقال تکنولوژی و یا کار مشترک و جوینت و نچر 

شدن در میان نیست.«

ادامه درصفحه 3 /

هیات مدیره سندیکای برق هشدار می دهد:
نباید به نام جذب سرمایه گذار خارجی به دنبال 

افزایش واردات باشیم

جناب آقای مهندس عطااهلل آیت اللهی
رئیس محترم هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور جویاب تو

 
باکمال تأثر و تأسف مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترم 
تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان 

صبر و  شکیبایی آرزومندیم.



 

  بررسی راهکار وزارتخانه های نفت، راه 
و بهداشت در قراردادهای متوقف 

کارگروه قراردادهای متوقف، جهت بررسی روند کارگروه 
مشترک توانیر و سندیکا، روز چهارشنبه بیست ودوم 
دی ماه سال جاری اقدام به برگزاری نشستی با حضور 

اعضا در محل سندیکا کرد......ادامه خبر

 ارتباطات بین المللی حوزه انرژی های 
تجدیدپذیر توسعه می یابد

دیپلماسی  و  الملل  بین  کارگروه  مدیر  ایرنا-  تهران- 
تجدیدپذیر  انرژی های  فناوری  توسعه  ستاد  فناوری 
حوزه  المللی  بین  ارتباطات  توسعه  از  علمی  معاونت 
انرژی های تجدید پذیر در کشور خبر داد......ادامه خبر

 واحد سوم بخش گاز نیروگاه سیکل 
ترکیبي ماهشهر به بهره برداری رسید

با بهره برداری از سوم بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی 
ماهشهر، ظرفیت تولید برق این نیروگاه به بالغ بر 486 

مگاوات رسید......ادامه خبر

 چگونه هزینه قبض برق را 35 درصد 
کاهش دهیم؟

انرژی گرمایشی  راهکارهای کاهش مصرف  اجرای  با 
دربخش ساختمان، مصرف انرژی دراین بخش حدود 

۳5 درصد کاهش می یابد......ادامه خبر

 مصرف انرژی ایران چند برابر جهان
مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران گفت: آمارها 
در  ایران  انرژی  متوسط مصرف  نشان می دهد سرانه 

بخش کشاورزی ۳.۳ برابر متوسط مصرف انرژی و در 
بخش ساختمان )عمومی، تجاری، مسکونی و صنعت( 
نیز ۱.۹ برابر متوسط مصرف انرژی در جهان است....

ادامه خبر

  بدهی 7۰۰هزار میلیارد تومانی دولت به 
بخش خصوصی

به  دولت  بدهی  اینکه  به  اشاره  با  اقتصاد  وزیر 
بخش خصوصی در حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، 
گفت: بودجه عمرانی ۳۰ هزار میلیارد تومان است، اما 
دولت 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می کند......

ادامه خبر

 انتقاد از خصوصی سازی در دولت دهم
انتقاد  با  ایران  بازرگانی و صنایع و معادن  اتاق  رئیس 
درصد   8۹ گفت:  کشور  در  خصوصی سازی  روند  از 
بنگاه های ما وابسته به منابع بانکی هستند......ادامه خبر

 تجهیز خطوط تولید با گشایش اعتبار 
اسنادی مدت دار

بانک مرکزی در اجرای بند ۱۰ ابالغیه ارزی معاون اول 
رئیس جمهور، ضوابط گشایش اعتبار اسنادی مدت دار 
حداکثر معادل 5۰ میلیون دالر و صرفا برای هر واحد 

تولیدی موجود را، ابالغ کرد......ادامه خبر

 الزام بنگاههای تولیدی و بازرگانی به 
ارائه صورت مالی حسابرسی شده همراه 

اظهارنامه
به  ملزم  زیر  خدماتی  و  بازرگانی  تولیدی،  واحدهای 

سازمان  توسط  شده  حسابرسی  مالی  صورتهای  ارائه 
جامعه  عضو  حسابرسی  مؤسسات  یا  حسابرسی 
حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و 
یا حداکثر سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه 

شدند......ادامه خبر

 مذاکرات تجاری بازرگانان ایران و 
ترکیه

مختلف  بخش های  در  ترکیه  کارآفرینان  از  گروهی 
اقتصادی از جمله، گردشگری، کشاورزی و مواد غذایی، 
و  ساختمان  و  انرژی  صنعتی،  ماشین آالت  پوشاک، 
معماری با جمعی از تجار ایرانی دیدار کردند......ادامه 

خبر

 دوره تخصصی بازرگانی به زبان انگلیسی
مرکز آموزش اتاق تهران با همکاری موسسه فراگیران 
نخستین  صنعتی،  مدیریت  سازمان  به  وابسته  آوید 
دوره های تخصصی بازرگانی به زبان انگلیسی را برگزار 

می کند......ادامه خبر

 دالر3۴تومان ارزان شد
تهران،  دی   26 امروز  آزاد  بازار  معامالت  جریان  در 
قیمت دالر با ۳4 تومان به ۳۹۱۷ تومان رسید، این 
در حالی است که نرخ انواع سکه نیز با افت هزار تا ۱۱ 

هزار تومانی مواجه شده است.......ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

 سندیکای صنعت برق ایران/ در دستور کار کارگروه 
قراردادهای متوقف قرار گرفت

بررسی راهکار وزارتخانه های نفت، راه و 
بهداشت در قراردادهای متوقف 

کارگروه قراردادهای متوقف، جهت بررسی روند 
کارگروه مشترک توانیر و سندیکا، روز چهارشنبه 
بیست ودوم دی ماه سال جاری اقدام به برگزاری 

نشستی با حضور اعضا در محل سندیکا کرد.
قرارداد،  فقره  بررسی 46  به  توجه  با  نشست  این  در 
توانیر جهت  عامل شرکت  مدیر  با  نشستی  برگزاری 
در  درخواست ها  طرح  و  کارگروه  موضوعات  انعکاس 
شد  مقرر  همچنین  گرفت.  قرار  کار  دستور  اولویت 
وزیر  با  جلسه  برگزاری  جهت  الزم  هماهنگی های 
اقدامات  به  توجه  با  این  بر  پذیرد.عالوه  صورت  نیرو 
صورت گرفته در وزارتخانه های دیگر اعم از نفت، راه و 
بهداشت جهت برون رفت از معضل قراردادهای متوقف، 
مقرر شد موضوعات مربوط به وزارت نفت توسط مهدی 
مسائلی و امیرحسین طاهر زاده و موضوعات مربوط به 
وزارت راه و شهرسازی توسط محمودرضا مرتضوی در 
کوتاه ترین زمان ممکن بررسی و به کارگروه اعالم شود.

نهایتا با توجه به مذاکره تلفنی با مدیر امور قراردادهای 
وزارت نفت به تصویب رسید مجوزهای مربوط به آن 
اختیار  در  و  دریافت  سندیکا  دبیر  توسط  وزارتخانه 

کارگروه قرار گیرد.

 ادامه از صفحه 1 /

او با اشاره به اینکه صنعت برق و نیرو در کشور ما از 
توانمندی های بسیار باالیی برخورد دار است و تقریباً 
به  ما  این صنعت  از ۹۰ درصد بخش های  بیش  در 
با  قراردادهایی که  خودکفایی رسیده ایم، گفت:» در 
شرکت های خارجی بسته می شود یا مذاکراتی که با 
آن ها صورت می گیرد باید روی استفاده از ظرفیت ها 
و توانمندی های داخلی تاکید شود و به این موضوع 
اشاره شود که طبق قانون باید این شرکت ها از تولیدات 
و ساخته های داخلی و توانمندی های داخلی استفاده 
موضوع  این  روی  نیرو  وزارت  درصورتی که  کنند، 
ضعیف عمل کرده است و این بدترین اتفاق است، االن 
شاهدیم که شرکت های خارجی با شرکت های داخلی 
وارد مذاکره شده اند و نمایندگان آن ها مثاًل به شرکت 
تابلوساز داخلی ما گفته که ما همه قطعات را وارد 
می کنیم و شما تنها اینجا کار پیچ کردن آن ها را انجام 

دهید، درصورتی که این کاماًل غلط است.«
قرضه  اوراق  و  فاینانس  موضوع  به  ادامه  در  کالهی 
بین المللی اشاره می کند و می گوید:» اگر قرار است ما 
از فاینانس های خارجی استفاده کنیم به این شرط که 
شرکت های خارجی به ما کاالهایشان را بفروشند و ما 
مصرف کننده و واردکننده شویم در اشتباه ترین مسیر 
گام نهاده ایم، آن هم در صنایعی که در آن ها با سال های 
تالش توانسته ایم به توانمندی برسیم، آن چیزی که 
ما در این صنایع نیاز داریم انتقال فّناوری های بروز و 
نوین است؛ به اعتقاد من اگر می خواهیم فاینانس های 
خارجی را با این شرایط که به واردکننده تبدیل شویم 

دریافت کنیم بهتر است اصاًل آن را فراموش کنیم و 
برای جذب سرمایه گذار خارجی به دنبال انتشار اوراق 
قرضه بین المللی باشیم تا پس از جذب سرمایه آن را 
در بخش هایی که نیاز کشور است هزینه کنیم نه اینکه 

به بهانه فاینانس به یک واردکننده تبدیل شویم.«
رئیس هیات مدیره  سندیکای برق در بخش دیگری 
از صحبت های خود به مشکل تأمین مواد اولیه صنایع 
مختلف ازجمله صنعت برق هم که در ماه های گذشته 
می کند  اشاره  بود،  تبدیل شده  بحرانی  موضوعی  به 
در  دراین باره  می گوید:»  چالش  این  حل  درباره  و 
صورت  گسترده ای  پیگیری های  گذشته  هفته های 
با محمد شریعتمداری  نیز  و مذاکراتی  گرفته است 
معاون اجرایی رئیس جمهور که مهمان اتاق تهران نیز 
بود، داشتیم و ایشان گام های مناسبی در این جهت 
برداشتند و حتی به ستاد تنظیم بازار دستور رسیدگی 
به این موضوع و تشکیل جلسه را دادند، نشستی که 
من و آقای دکتر سلطانی به نمایندگی از شرکت های 
مختلف و بخش خصوصی در آن حضور پیدا کردیم و 
توضیحاتی نیز ارائه دادیم که برای حاضران بسیار مهم 
و جالب بود و قرار شد تا گزارشی جامع دراین باره از 
سوی اتاق تهیه و به ستاد تنظیم بازار تحویل داده شود 

تا برای آن تصمیمات مناسبی گرفته شود.«
او در ادامه می گوید:» تعدادی محدودی شرکت های 
مادر درایران در حوزه هایی مانند پتروشیمی، فوالد، 
آلومینیوم، مس و... وجود دارند که این ها دولتی و یا 
خصولتی هستند و امتیازهای بسیار بزرگی از دولت 
و اقتصاد ملی در ارتباط با معادن، مواد اولیه، انرژی 
محصوالتشان  تولید  برای  و...  مبادله ای  ارز  ارزان، 

دریافت می کنند ولی در عوض به جای اینکه به فکر 
و  کوچک  صنایع  به خصوص  باشند  داخلی  صنایع 
به  اصاًل  و  رفتارسوداگرانه در پیش گرفته اند  متوسط 
این فکر نمی کنند کمی پدرانه برخورد کنند و هوای 
پایین دستی  و  دستی  میان  صنایع  و  مصرف کننده 
ماه های  در  که  اتفاقی  باشند.  داشته  هم  را  داخلی 
گذشته افتاد این بود که این شرکت ها انبارهای خود 
را خالی کرده اند و تمام تولیداتشان را صادر کرده اند 
واالن شرکت های داخلی با مشکل تأمین مواد اولیه 

روبه رو شده اند.«
کالهی همچنین در بخش دیگری از صحبت هایش 
اتاق تهران و ایران برای به نتیجه  با اشاره به اینکه 
رسیدن این بحث و حل این بحران باید جدی تر عمل 
کند، می گوید:» مسئوالن دولتی باید برای یک باره ام که 
شده روی خدماتی که به صنایع مادر کشور می دهند 
تجدیدنظر صورت دهند و بررسی کنند که با توجه به 
میزان خدماتی که به این شرکت ها ارائه می دهند آیا 
آن ها برای اشتغال و توسعه کشور و گردش چرخ تولید 

در کشور تالش می کنند.«

نباید به نام جذب سرمایه گذار خارجی به دنبال افزایش واردات باشیم
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۴ بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ایرنا/ 
ارتباطات بین المللی حوزه انرژی های 

تجدیدپذیر توسعه می یابد

و  الملل  بین  کارگروه  مدیر  ایرنا-  تهران- 
فناوری  توسعه  ستاد  فناوری  دیپلماسی 
توسعه  از  علمی  معاونت  تجدیدپذیر  انرژی های 
تجدید  انرژی های  حوزه  المللی  بین  ارتباطات 

پذیر در کشور خبر داد.
معاونت  از  ایرنا  علمی  گروه  یکشنبه  روز  گزارش  به 
حسین  امیر  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی 
میرآبادی، درباره فعالیت های این کارگروه اظهار کرد: 
بین  امور  به  رسیدگی  کارگروه  این  اصلی  ماموریت 
ارتباطات  با هدف توسعه  فناوری  الملل و دیپلماسی 
سایر  با  پذیر  تجدید  های  انرژی  حوزه  المللی  بین 
کشورها و نهادهای معتبر است که آژانس بین المللی 
انرژی های تجدید پذیر )IRENA( یکی از مهمترین 

این اهداف است.
المللی  بین  کنفرانس  در  راستا  دراین  داد:  ادامه  وی 
انرژی های تجدید پذیر که آذر ماه سال جاری برگزار 
شد این کارگروه با توجه به ارتباطات خود هیاتی از 
برای  را  پذیر  تجدید  های  انرژی  المللی  بین  آژانس 
ریزی  برنامه  که  کرد  دعوت  کنفرانس  در  شرکت 
هایی نیز برای فعالیت های آتی انجام شد که یکی از 
آنها برگزاری رویداد مشترکی با آژانس با عنوان ›روز 
انرژی های تجدیدپذیر‹ با حضور کلیه بخش های فعال 

انرژی های تجدید پذیر کشور است.
ستاد  فناوری  دیپلماسی  و  الملل  بین  کارگروه  مدیر 
توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر معاونت علمی 
با بیان اینکه توسعه ارتباطات با سایر نهادها همچون 
آژانس بین المللی انرژی )IEA( را نیز در برنامه داریم 

روندهای  از  آگاهی  و  ارتباطات  این  طریق  از  گفت: 
جهانی، سیاست های تعیین سهم انرژی های تجدید 
پذیر را در سبد انرژی کشور تدقیق می کنیم و براساس 
آن اقدمات مربوط به توسعه فناوری را انجام می دهیم. 
همچنین ارتباط حوزه تجدیدپذیر و موضوع تغییر اقلیم 
نیز از مباحث دیگر در حال پیگیری در کارگروه است 
زیرا این مسئله به صورت گفتمانی جدی در عرصه بین 
الملل دنبال می شود بنابراین در نظر داریم ستاد در 
این زمینه با آگاهی کامل نسبت به تحقق اهداف سند 
توسعه دانش بنیان انرژی های تجدیدپذیر گام بردارد.

میرآبادی افزود: تهیه گزارش هایی از وضعیت انرژی 
های تجدید پذیر در کشورهای مهم )نظیر کشورهای 
کشورهای  و  خاورمیانه  منطقه  کشورهای  خیز،  نفت 
دیگر  از  تجدیدپذیر(  های  انرژی  توسعه  در  پیشرو 
فعالیت های کارگروه است و تا کنون 5 عنوان گزارش 

رصد نیز آماده شده است.

وزارت نیرو/ با ظرفیت تولید ۱62 مگاوات؛
واحد سوم بخش گاز نیروگاه سیکل 

ترکیبي ماهشهر به بهره برداری رسید

با بهره برداری از سوم بخش گاز نیروگاه سیکل 
ترکیبی ماهشهر، ظرفیت تولید برق این نیروگاه 

به بالغ بر ۴86 مگاوات رسید.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، نیروگاه 
سیکل ترکیبی ماهشهر در قالب چهار واحد گازی از 
مجموعه طرح 6۰۰۰ مگاوات نیروگاه گازی )فاز دوم( 
توسط دولت در استان خوزستان برای تأمین برق با 
و  احداث است  فیزیکی 84 درصد در حال  پیشرفت 

به  مگاوات  به ظرفیت ۱62  آن  واحد سوم  هم اکنون 
بهره برداری رسیده است.

 بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته واحد چهارم پیش 
از پیک برق ۹6 وارد مدار برق کشور خواهد شد.

ظرفیت بخش گاز نیروگاه 648 مگاوات است و یک 
پست فشارقوی به ظرفیت 2۳۰ کیلوولت برق تولیدی 

از نیروگاه را به شبکه منتقل می کند.
 برای تأمین سوخت این نیروگاه در ایام کمبود گاز، 
۳ مخزن هرکدام به ظرفیت 2۰ هزار مترمکعب برای 
ذخیره گازوئیل تعبیه و طراحی شده اند که تا 45 روز 

می توانند سوخت نیروگاه را تأمین نمایند.
توسعه  راستای  در  ماهشهر  ترکیبی  سیکل  نیروگاه 
تولید برق کشور و پاسخگویی به رشد مصرف منطقه،  
و استفاده از حداکثر توان مهندسی داخل کشور در ۱5 
کیلومتری شهر ماهشهر و در حاشیه شرقی جاده قدیم 
جراحی و در زمینی به مساحت حدود ۱۰۰ هکتار واقع 

شده است.
اکثر  و  بوده  مپنا  شرکت  پروژه  این  اصلی  پیمانکار   

تجهیزات این نیروگاه ساخت داخل است.
با راه اندازی این واحد نیروگاهی، میزان برق تولید شده 
توسط شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 

در کشور در سال جاری به ۱8۰2 مگاوات رسید.

ایسنا/ 
چگونه هزینه قبض برق را 35 درصد 

کاهش دهیم؟

انرژی  مصرف  کاهش  راهکارهای  اجرای  با 
انرژی  مصرف  ساختمان،  دربخش  گرمایشی 

دراین بخش حدود 35 درصد کاهش می یابد.
به گزارش ایسنا، بخش خانگی با متوسط مصرف 4۱ 
در طی ۹ سال،  مترمکعب   میلیون  و ۳8۷  میلیارد 
4۱ درصد از کل مصرف انرژی کل کشور که بیشترین 
مصرف گازطبیعی را شامل می شود به خود اختصاص 

داده است.
بر همین اساس با اجرای تعدادی از راهکارهای کاهش 
مصرف انرژی گرمایشی در بخش ساختمان ها از جمله 
کاری  عایق  لوله ها،  و  تاسیسات  سامانه  کاری  عایق 
جداره خارجی ساختمان و نصب پنجره های دوجداره 
ایجاد فضای مناسب برای زندگی  بر  استاندارد عالوه 
دراین  انرژی  مصرف  رفاه،  سطح  افزایش  و  ساکنین 

بخش حدود ۳5 درصد کاهش یابد.
نصب پنجره های دوجداره با قاب های فلزی عایق شده، 
چوبی و یا UPVC استاندارد باعث به حداقل رساندن 
نفوذ هوا از بیرون به داخل ساختمان و جلوگیری از 
اتالف انرژی می شود این پنجره ها عالوه بر اینکه عایق 
صوتی خوبی هستند باعث کاهش اتالف انرژی تا ۷۰ 
درصد، کاهش بار حرارتی )گاز( در زمستان و همچنین 
کاهش بار برودتی )برق( در فصل تابستان و جلوگیری 
نیز  از ورود گرد و غبار و کاهش آلودگی های صوتی 

می شوند.
داشتن  نگه  گرم  در  مهمی  بسیار  نقش  کاری  عایق 
ساختمان در فصل زمستان و خنکی آن در تابستان 
دارد، به طوری که به کمک عایق کاری می توان دمای 
را در زمستان 5 درجه گرم تر  داخلی یک ساختمان 
بر  داشت.  نگه  خنک تر  درجه   ۱۰ تا  تابستان  در  و 
اساس یافته های فنی هر چه میزان مقاومت حرارتی 
عایق باالتر باشد، آن عایق حرارت کمتری را از خود 

عبورخواهد داد.
پنچره های  و  در  درزبندی  کارشناسان  اعتقاد  به 
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5 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ساختمان یکی دیگر از راهکارهای جلوگیری از اتالف 
انرژی دراین بخش به شمار می رود که معموالً اولین 
غیرمتحرک  مکان های  یا  منافذ  درزبندی  با  اقدام 
آغاز می شود که بیشترین اتالف را به خود اختصاص 
داده اند. بهتر است درزگیرهایی انتخاب شوند که عالوه 

بر منعطف بودن، طول عمرباالیی نیز داشته باشند.

ایسنا/ 
مصرف انرژی ایران چند برابر جهان

ایران گفت:  انرژی  بهره وری  مدیرعامل سازمان 
مصرف  متوسط  سرانه  می دهد  نشان  آمارها 
انرژی ایران در بخش کشاورزی 3.3 برابر متوسط 
)عمومی،  ساختمان  بخش  در  و  انرژی  مصرف 
تجاری، مسکونی و صنعت( نیز 1.9 برابر متوسط 

مصرف انرژی در جهان است.
سید حسین سجادی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
انرژی در تابستان سال ۱۳۹6، اظهار کرد: به  بحران 
منظور جلوگیری از خاموشی در فصل تابستان اقدامات 
متعددی در صنعت برق در نظر گرفته شده و در حال 

حاضر نیز در حال پیگیری است.
وی با اشاره به برخی از اقدامات صورت گرفته در این 
توزیع المپ های  و  تولید  داد: ممنوعیت  ادامه  زمینه 
رشته ای باالی 4۰ وات یکی از اقداماتی بوده که طی 
این مدت به طور جدی از سوی ما و بانک صنعت و 

معدن مورد پیگیری قرار گرفته است.
ایران،  انرژی  بهره وری  سازمان  مدیرعامل  گفته  به 
قرار شده تا بانک مذکور تسهیالت الزم را برای تغییر 
کاربری به تولیدکنندگان المپ های رشته ای بدهد و 

بهره وری  سازمان  طرف  از  نیز  تسهیالت  سود  یارانه 
انرژی داده شود.

 2۰۰۰ می تواند  اقدام  این  این که  بیان  با  سجادی 
مگاوات در پیک مصرف تاثیرگذار باشد، تصریح کرد: 
تا  این طرح  برای اجرایی شدن کامل  تمهیدات الزم 
سال ۱۳۹6 در نظر گرفته شده که امیدواریم در سال 

آینده شاهد نتیجه خوب آن باشیم.
وی با اشاره به ماده ۱2 قانون رفع موانع تولید، بیان 
کرد: به استناد این قانون طرح هایی را تنظیم و برای 
بررسی به شورای اقتصاد ارسال کرده ایم که امید است 

بعد از تصویب این طرح ها بتوان آنها را پیگیری کرد.
مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران ادامه داد: طرح 
اداری جزو  در حوزه روشنایی معابر و ساختمان های 
مواردی بود که مورد توجه قرار گرفت. همچنین برای 
تعریف کولرهای گازی جنوب با کولرهایی با راندمان 

باال برنامه ریزی هایی صورت گرفته است.
طرح  را  توجه  مورد  طرح های  از  یکی دیگر  سجادی 
بهسازی سیستم های متمرکز سرمایش عنوان و اظهار 
کرد: طرح دیگری را به منظور بررسی به شورای اقتصاد 
ارسال شده طرحی مربوط به ارتقاء و تعویض تجهیزات 
کارخانه های تولید سیمان به منظور افزایش راندمان 

بوده است.
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مهر/  طیب نیا اعالم کرد:
بدهی 7۰۰هزار میلیارد تومانی دولت به 

بخش خصوصی

به  دولت  بدهی  اینکه  به  اشاره  با  اقتصاد  وزیر 
بخش خصوصی در حدود 7۰۰ هزار میلیارد تومان 
است، گفت: بودجه عمرانی 3۰ هزار میلیارد تومان 
یارانه  تومان  میلیارد  هزار   ۴2 دولت  اما  است، 

پرداخت می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا در بیستمین جلسه 
هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه 
امروز مصادف با هفتمین روز درگذشت آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی است، گفت: ما در سهمگین ترین تحریم های 
اقتصادی بودیم؛ زیرا استکبار وقتی از پیروزی در جنگ 
ناامید شد، جنگ را در اقتصاد بر علیه ما شروع کرد که 

وسیع ترین تحریم ها بر علیه ما اعمال شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به کاهش قیمت نفت اشاره 
کرد و افزود: این شرایط پیچیده و سختی که به ما تحمیل 
شد؛ به خصوص وقتی به یاد آوریم در نتیجه سیاست 
غلط گذشته و ساختار اقتصادی نامتعادل سال های دور 
بوده است، دولت را در شروع کار با چالش های زیادی 

مواجه کرد.
وی با اعالم اینکه حجم بدهی های دولت بسیار باال است، 
گفت: نوع واگذاری هایی که انجام گرفت، ساختار مالکیت 
و مدیریت بنگاه ها را نسبت به گذشته ناکارآمدتر کرد. 
همچنین پرداخت های نقدی که دولت انجام می دهد، 

کشور را با مشکالت زیادی مواجه کرده است.
طیب نیا، با اشاره به بدهی های دولت به بخش خصوصی 
گفت: دولت 42 هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی دارد 
و ۱4 هزار میلیارد تومان بودجه فقط برای خرید گندم 
اختصاص می یابد؛ این در حالی است که هدف اصلی 

ما تأمین منافع ملی و منافع مردم است، همان چیزی 
که حضور مردم در روز تشییع پیکر آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی نشان داد و این امید را در ما زنده کرد که 

می توان حول منافع ملی وحدت داشت.

به بخش خصوصی 6۰۰هزارمیلیارد  بدهی دولت 
تومان است

گاهی  اینکه  به  اشاره  با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
به  دولت  بدهی  رقم  اعالم  آیا  که  می پرسم  خود  از 
بخش خصوصی در جامعه به نفع ما است یا نه؟ گفت: در 
روزهای ابتدایی دولت تصور می کردم رقم بدهی ۱5۰ 
هزار میلیارد تومان است؛ اما االن رقم بدهی دولت بین 

6۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
واحد  هیچ  سال ۹2  از  قبل  تا  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گفت:  نبود،  دولت  بدهی  محاسبه  مسئول  سازمانی 
بودجه طرح های عمرانی 2۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان 
بودجه  به  اختصاص  هم،  دولت  بودجه  مابقی  و  است 
جاری دارد؛ بنابراین ما هیچ منابعی برای پرداخت بدهی 

دولت به بخش خصوصی نداریم.
طیب نیا با اشاره به اینکه منطقی نیست در کشوری که 
2۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی دارد، 42 
هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کند، گفت: درآمد ما 
از افزایش نرخ حامل های انرژی ۳۱ هزار میلیارد تومان 

است که مابه التفاوت این را دولت پرداخت می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه منطقی 
این بود که از افزایش نرخ حامل های انرژی، ۱۰ تا ۱5 
هزار میلیارد تومان برای اقشار ضعیف جامعه در نظر 
گرفته شده و مابقی را به بانک ها بدهیم، گفت: ما باید 
مشارکت  با  عمرانی  پروژه های  تا  کنیم  اهرم  را  پول 

بخش خصوصی انجام شود.
وی مهمترین مشکل کشور را تنگناهای مالی عنوان کرد 

و گفت: کمبود شدید سرمایه و مشکالت نظام بانکی، 
شرایط خطیری را برای نظام بانکی کشور ایجاد کرده 
از سویی بخش خصوصی، کمبود منابع مالی را  است، 
مطرح می کند و از سوی دیگر، عموم بانک ها تسهیالت 
بیشتری را نسبت به سپرده پرداخت کرده  و حتی از 
تسهیالت  اعطای  برای  برداشت  اضافه  مرکزی  بانک 

داشته اند.
طیب نیا ادامه داد: برنامه جامع عملیاتی را طراحی کردیم 
که با تکیه بر آن، می توان مشکالت نظام بانکی را حل 
کرد؛ بنابراین بر اساس این برنامه، بدهی دولت کاهش 

یافته و افزایش توان دولت را موجب می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تا سال ۹۳ 
عمده تأمین مالی از طریق سیستم بانکی بود، گفت: 
اوراق  و  نداشت  وجود  بدهی  بازار  زمانی،  بازه  این  در 
مشارکت با ضمانت سیستم بانکی بود؛ اما ما بحث بازار 

بدهی را مطرح کردیم.
وی هدف دوم دولت را ساماندهی بدهی ها عنوان کرد و 
گفت: درست است که بدهی ها نسبت به گذشته بزرگ 
شده است، اما نسبت به GDP عدد قابل مالحظه ای 
نیست و زیر 4۰ درصد است، این در حالی است که 

مشکل بزرگ ما نابسامانی این بدهی است.
طیب نیا با بیان اینکه منابع ما در حد پیش بینی محقق 
نشده است، گفت: سایر کشورهای نفتی در این مدت، 
از منابع مالی خارجی استفاده کردند؛ اما ما هنوز امکان 

استفاده از این ابزارها را نداریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هنوز بخشی 
از برجام در رابطه با کاهش تحریم ها اجرا نشده است، 
در  منابع خودمان  برخی  از  نتوانستیم  ما هنوز  گفت: 

خارج از کشور استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه در مالیات هم نمی توان بیش از این 

فشار آورد، گفت: می دانم اگر فشار بیشتر شود، به زیان 
اقتصاد ملی است و دولت هم به مالیات خود نمی رسد.

نباید  که  بخش هایی  در  دولت  اینکه  بیان  با  طیب نیا 
دخالت کند، بنگاه داری می کند به همین دلیل در بودجه 
کل کشور دولت حضور پررنگی دارد، گفت: مطلوب من 
این است که بازار بدهی در اختیار بخش خصوصی باشد 
و تالش کنیم تا دولت در حداقل حضور داشته باشد؛ اما 
در برخی موارد چاره ای نداشتیم که نمونه آن، پرداخت 

بدهی گندمکاران است.

سال سخت دولت در بودجه نویسی
طیب نیا با اعالم اینکه امسال سال بسیار سختی را در 
بودجه داشتیم، گفت: اما امسال با افزایش تولید گندم 
روبرو بودیم که البته این برای دولت سخت است زیرا 
دولت گندم داخلی را گران تر از خارج خریداری می 

کند که این خوب نیست.
وی با بیان اینکه همه می دانیم که اقتصاد ایران به نفت 
وابسته است، افزود: سهم مالیات به هزینه های دولت 
باید افزایش یابد، االن مالیات به صورت عادالنه وصول 

نمی شود زیرا اطالعات شفاف نیست.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سهم بخش های اقتصادی 
مختلف از مالیات متناسب نیست، افزود: معافیت های 
مالیاتی غیرمنطقی داریم که در هیچ کجا نیست، اینها 
فشار را بر صنعت می آورد و جور همه این ها را تولید 

می کشد.
طیب نیا با اعالم اینکه  به دنبال این هستیم تا مالیات 
بر ارزش افزوده را به مصرف کننده نهایی منتقل کنیم، 
اظهار داشت: سامانه مکانیزه فروش با کمک اتاق اصناف 
از تولید کننده به  تا مالیات  ایران در حال اجرا است 

مصرف کننده انتقال یابد.
وی با اشاره به اینکه طرح جامع مالیاتی طراحی شده 
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است، گفت: این سامانه با این هدف که مالیات را براساس 
اطالعات صحیح وصل کنیم و ارتباط میان مودیان و 

ماموران مالیاتی کاهش یابد، به اجرا می رسانیم.

یک  پرداخت  بدون  دالری  میلیون  مالی  گردش 
ریال مالیات

وزیر اقتصاد بر ضرورت مبارزه با پولشویی اشاره کرد و 
افزود: ما فردی را شناسایی کردیم که صدها میلیون ارز 

جابجا کرده بود اما یک پرونده مالیاتی نداشت.
طیب نیا با بیان اینکه معافیت های مالیاتی غیرضروری 
در ایران داریم، گفت: ما برای آب مالیات نداریم، که این 
به معنای فشار بر تولید است، باید بپرسیم که آیا اهداف 
ما از عدم مالیات بر آب محقق شده است یا نه؟ اگر 

چنین نیست باید معافیت های مالیاتی آن را برداریم.
وی با اشاره به اینکه در دو ماه گذشته مرکز اطالعات 
مالی یک تعداد مودی معرفی کرده است که اصال پرونده 
مالیاتی نداشته اند، گفت: برای آنها 8۰۰ میلیارد تومان 
پرونده مالیاتی درست کردیم و دولت در حال حاضر به 

دنبال این دسته از افراد است.

قصد آتش زدن ماموران گمرک را داشتند
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه اقداماتی که در اصالح امور 
گمرکی انجام دادیم مشکالتی را برای مسئوالن گمرک 
به وجود آورد، اظهار داشت: در سه شهر ماموران گمرک 
را بنزین ریخته و می خواستند آتش بزنند. همه اینها به 

این دلیل است که ما به دنبال شفاف سازی رفتیم.
وی با بیان اینکه سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری 
های اصل 44، کمتر از ۱۳ درصد بود، گفت: در واقع یک 

ساختاری ایجاد شد از ساختار قبلی ناکارآمدتر.

مهر/ شافعی اعالم کرد:
انتقاد از خصوصی سازی در دولت دهم

با  ایران  معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  رئیس 
انتقاد از روند خصوصی سازی در کشور گفت: 89 
درصد بنگاه های ما وابسته به منابع بانکی هستند.

در  شافعی  غالمحسین  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
اتاق  هشتم  دوره  نمایندگان  هیأت  جلسه  بیستمین 
ایران که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، گفت: وزیری 
را سراغ ندارم که به اندازه دکتر طیب نیا پای صحبت 
بخش خصوصی نشسته باشد؛ ایشان همواره در جلسات 
ما حضور داشتند.وی با اشاره به سالگرد برجام گفت: 
تنگناهای مالی، اولین مشکل کشور است و حدود 8۹ 

درصد بنگاه های ما وابسته به منابع بانکی هستند.
اعالم  با  ایران  معادن  و  و صنایع  بازرگانی  اتاق  رئیس 
بنگاه های  تأمین  زمینه  در  می تواند  بدهی  بازار  اینکه 
بزرگ ایفای نقش کند، افزود: از پیش بینی های دولت 
در بازار بدهی در بودجه ۹6 این طور به نظر می آید که 
دولت به دنبال این است که به جای بخش خصوصی در 

بازار تأمین مالی حضور پیدا کند.
به  ناچار  بزرگ  بنگاه های  اینکه  به  اشاره  با  شافعی 
دولتی  بخش  با  رقابت  برای  باالتر  سود  نرخ  پرداخت 
هستند، تصریح کرد: همین موضوع، تأمین مالی را برای 

بخش خصوصی پرهزینه می کند.
وی با اعالم اینکه بررسی منابع و مصارف در بودجه ۹6 
نشان می دهد که برای بخشی از اوراق در بخش مصارف، 
ردیفی تخصیصی نیازمند است؛ بنابراین در الیحه بودجه 
سعی در استقراض در پرداخت هزینه های خود را دارند، 
اظهار داشت: اوراق بدهی اگر در پروژه های بهره ور به 
کار برود، بسیار شایسته است اما به نمایندگی از بخش 

خصوصی در این خصوص سؤاالتی دارم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: 
آیا از نظر شما گسترش فعالیت در بازار بدهی، نگرانی را 
بابت بازپرداخت بدهی معوق در آینده ایجاد نمی کند؟ 
دوم اینکه در الیحه بودجه ۹6 بازپرداخت اصل و سود 
بدهی از محل اوراق پیش بینی شده است. چه برنامه ای 

برای بازپرداخت این تعهدات وجود دارد؟
شافعی با طرح پرسش دیگری با عنوان اینکه با توجه 
بخش  در  بدهی  بازار  در  دولت  فعالیت های  حجم  به 
خرید تضمینی محصوالت کشاورزی چه برنامه ای برای 
بنگاه های خصوصی دارد؟ گفت: سیاست کلی اصل 44 
و خصوصی سازی از برنامه های مهمی است که در زمان 

ابالغ، همگان آن را انقالبی اقتصادی می دانستند.
وی با اشاره به تجربه ناموفق خصوصی سازی در کشور 
گفت: آنچه محقق شد با انتظار ما فاصله زیادی دارد زیرا 
عملکرد خصوصی سازی در کشور پیش از آنکه واقعی 
باشد، به جابجایی انحصارات از دولت به بخش عمومی و 

شبه دولتی منجر شد.
شافعی با اشاره به اینکه واگذاری ها برای کسب درآمد 
و رد دیون بوده است، گفت: بدون آنکه به توانمندی 
موضوع  این  وارد  شبه دولتی ها  شود،  توجه  خریداران 

شدند که اوج انحرافات را در دولت گذشته داشتند.
افزود:  ایران  معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  رئیس 
 2۱ می دهد  نشان  خصوصی سازی  سازمان  گزارش 
درصد از خصوصی سازی مربوط به رد دیون و اشخاص 
با اهداف  این  حقیقی و حقوقی دولتی بوده است که 
ارتقای  موجب  و  ندارد  هماهنگی  خصوصی سازی 

بهره وری نخواهد شد.
شافعی با طرح این پرسش که دولت چه برنامه ای برای 
مورد  در  متفاوتی  رویه ای  آیا  و  دارد  اقتصادی  بهبود 
خصوصی سازی اجرا می کند؟ گفت: بهبود حوزه کسب و 

کار و ایجاد فضای رقابت از الزامات اولیه است.

مهر/در قالب یک بخشنامه اعالم شد؛
تجهیز خطوط تولید با گشایش اعتبار 

اسنادی مدت دار

بانک مرکزی در اجرای بند 1۰ ابالغیه ارزی معاون 
اول رئیس جمهور، ضوابط گشایش اعتبار اسنادی 
مدت دار حداکثر معادل 5۰ میلیون دالر و صرفا 

برای هر واحد تولیدی موجود را، ابالغ کرد.
به گزارش خبرنگار مهر،  بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران در اجرای بند ۱۰ ابالغیه ارزی معاون اول رئیس 
مقاومتی،  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  رئیس  و  جمهوری 
ضوابط گشایش اعتبار اسنادی مدت دار حداکثر معادل 
5۰ میلیون دالر صرفا برای هر واحد تولیدی موجود، 
بابت واردات کاال به سرزمین اصلی به منظور تکمیل و 
تجهیز خطوط تولید تا سقف سه سال با رعایت ضوابط و 
مجموعه مقررات ارزی را به بانک ها و موسسات اعتباری 

ابالغ کرد.
در بند ۱۰ ابالغیه معاون اول رییس جمهوری آمده است 
»استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ 5۰ میلیون 
دالر در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط 
تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال )در 
صورتی که به تشخیص بانک توجیه مالی  داشته باشد( 

مجاز است«.
درخصوص  برجام  از  حاصله  گشایش های  به  توجه  با 
ایجاد روابط بانکی و استقرار روابط کارگزاری با بانک های 
خارجی که امکان گشایش اعتبارات اسنادی برای واردات 
اعتبارات  اینکه  به  توجه  با  و  فراهم شده است  کاالها 
اسنادی مکانیسم متعارف و متداول و امن ترین ابزار در 
بانکداری بین المللی برای تسویه و پرداخت قراردادهای 
خرید خارجی بوده و قبل از تحریم ها در کشور ما به طور 
گسترده از این ابزار استفاده می شد، بخشنامه شماره 
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خصوص  این  در   ۱۳۹5.۱۰.2۳ مورخ   ۹5.۳۳6۳88
صادر و به بانک ها ابالغ شده است.

متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

شماره  ابالغیه   ۱۰ بند  اجرای  در  احتراماً، 
اول  معاون   ۱۳۹5.۱۰.۱2 مورخ   5۳88۷.۱256۱2
محترم رئیس جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد 
اعتباراسنادی  گشایش  می رساند  اطالع  به  مقاومتی 
مدت دار حداکثر معادل 5۰ میلیون دالر صرفاً برای 
هر واحد تولیدی موجود، بابت واردات کاال به سرزمین 
اصلی به منظور تکمیل و تجهیز خطوط تولید تا سقف 
سه سال با رعایت ضوابط و مجموعه مقررات ارزی و 
به ویژه بند ۱5 از قسمت »الف« بخش اول مجموعه 

مذکور به شرح ذیل امکان پذیر خواهد بود:
انجام  ارائه مجوز وزارتخانه ذیربط مبنی بر  ۱ - اخذ و 
تولید  خطوط  تجهیز  و  تکمیل  منظور  به  واردات 
امکان  بودن  بالمانع  همچنین  و  اقتصادی  واحدهای 
ساله  سه  حداکثر  مدتدار  اسنادی  اعتبار  از  استفاده 

الزامی است.
2 - رعایت دستورالعمل های صادره در زمینه بررسی 
و  فردی  سقف  و  متقاضی  اعتباری  و  مالی  وضعیت 
بخشی تعهدات ایجادی الزامی بوده و گشایش اعتبار 
اسنادی مربوطه منوط به توجیه مالی واردات مورد نظر 

به تشخیص و ارزیابی آن بانک خواهد بود.
زمان  در  اعتبار  مبلغ  درصد   ۱۰ حداقل  ۳ -دریافت 
اسناد و  معامله  به هنگام  اعتبار، ۱۰ درصد  گشایش 

مابقی در زمان سررسید پرداخت.
با  اسنادی  اعتبارات  درخصوص   :۱ تبصره 
سه  تا  حداکثر  و  سال  دو  از  بیش  سررسیدپرداخت 
سال، مالک تامین ارز بابت مابقی مبلغ اسناد در تاریخ 
سررسید پرداخت، نوع ارز تعرفه کاالی موضوع ثبت 

پرداخت( خواهد  تاریخ مذکور )سررسید  سفارش در 
بود. بدیهی است در صورت تغییر تعرفه به ارز متقاضی، 
تامین ارز مربوطه بایستی از محل ارز متقاضی صورت 

پذیرد.
تبصره 2: درصدهای مذکور حداقل های دریافتی بوده 
و بانک بایستی در زمان گشایش اعتبار اسنادی و در 
طول دوره با توجه به وضعیت اعتباری مشتری وثایق 
و پوشش های الزم و کافی را اخذ نماید. وثیقه های 
ماخوذه از مشتریان بایستی سهل البیع، بالمعارض و از 

درجه نقدینگی باالیی برخوردار باشد.
پذیرش  درخصوص  متقاضی  از  کتبی  تعهد  اخذ   - 4
نوسانات نرخ ارز و تغییرات نوع نرخ ارز و نیز قبول کلیه 
مسئولیت های مترتبه بابت اعتبارات اسنادی مربوطه 

الزامی می باشد.
5 - گشایش اعتباراسنادی در چارچوب این دستورالعمل 
)با لحاظ نمودن مدت غیر فعال بودن آن( حداکثر با 
سررسید یک ساله امکان پذیر خواهد بود. تمدید در بازه 
زمانی مذکور درصورت انقضاء ثبت سفارش، منوط به 
تمدید ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و اخذ اصالحیه گواهی ثبت آماری با مالک قرار دادن 
خواهد  صورت  سفارش  ثبت  در  مندرج  ارز  نرخ  نوع 

پذیرفت.
اعتبارات  قالب  به ذینفع در  انجام پیش پرداخت   - 6
اسنادی مزبور، حداکثر به میزان ۱۰ درصد مبلغ اعتبار 
اسنادی با تأمین مبلغ مربوطه )عالوه بر پیش دریافت 
مأخوذه( در مقابل ضمانتنامه بدون قید و شرط معتبر 

بانکی امکان پذیر خواهد بود.  
۷ - کاهش سررسید پرداخت اعتبار اسنادی مفتوحه 

منوط به اخذ تاییدیه از این بانک می باشد.
8 - اخذ گواهی ثبت آماری از اداره نظارت ارز این بانک 
و نیز ثبت اطالعات مربوطه در سامانه مدیریت تعهدات 

ارزی کشور )سمتاک( الزامی می باشد.
۹ - درصورت عدم تامین معادل ریالی و یا ارزی توسط 
متقاضی، دریافت هزینه، خسارت های احتمالی و وجه 
التزام تاخیر تأدیه دین در چارچوب قرارداد منعقده و 
با رعایت دستورالعمل های صادره توسط ادارات ذیربط 

این بانک خواهد بود.

فارس/از سوی سازمان امور مالیاتی اعالم شد
الزام بنگاههای تولیدی و بازرگانی به 

ارائه صورت مالی حسابرسی شده همراه 
اظهارنامه

واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی زیر ملزم 
توسط  مالی حسابرسی شده  ارائه صورتهای  به 
حسابرسی  مؤسسات  یا  حسابرسی  سازمان 
با  همراه  ایران  رسمی  حسابداران  جامعه  عضو 
از  پس  ماه  سه  حداکثر  یا  و  مالیاتی  اظهارنامه 

مهلت انقضای ارائه اظهارنامه شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی 
کشور  مالیاتی  امور  سازمان  ایران،  اسالمی  جمهوری 
مالیاتهای  قانون   2۷2 ماده  اجرای  در  کرد:  اعالم 
مستقیم اصالحی مصوب ۳۱/4/۱۳۹4 مجلس شورای 
اسالمی، کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی 
زیر ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط 
سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه 
حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و 
یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای 
ارائه اظهارنامه می باشند و در صورت عدم انجام تکالیف 
بیست  مقرر در ماده فوق، مشمول جریمه ای معادل 

درصد )2۰%( مالیات متعلق خواهند بود.
ماده  )د(  و  )الف(  بندهای  موضوع  شرکتهای  ـ  الف 
واحده »قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای 

حسابداران ذی صالح به عنوان حسابدار رسمی«
در  پذیرش  متقاضی  یا  شده  پذیرفته  شرکتهای  ۱ـ 

بورس اوراق بهادار.
2ـ شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای الف و ب ماده 

۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی.
٭ با توجه به تاریخ اجرای اصالحیه قانون مالیاتهای 
مستقیم، مقررات ماده 2۷2 قانون مالیاتهای مستقیم 
در مورد مشموالن این بند که شروع سال مالی آنها از 

تاریخ ۱/۱/۱۳۹4 است، الزم االجرا می باشد.
ب ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس نوع فعالیت

۱ـ شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در 
اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای 

خارجی مصوب ۱۳۷6، در ایران ثبت شده اند.
2ـ شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته 

به آنها.
۳ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها، 

سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها.
ج ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس حجم فعالیت

سایر اشـخاص حقـوقی و حقیـقی )شامل شرکـت های 
همچنین  و  شرکت ها  سایـر  و  خـاص  سهـامی 
مؤسسات  و  شرکت ها  غیرتجاری،  انتفاعی  مؤسسات 
تعاونی و اتحادیه های آنها و اشخاص حقیقی که طبق 
مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی 
می باشند( که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، 
جمع کل ناخالص درآمد )فروش و یا خدمات ـ اعم 
میلیارد  از 5۰  بیش  آنها  غیرعملیاتی(  و  عملیاتی  از 
ریال )در مورد شـرکت های پیمانکاری، دریافتـی آنها 
بابت پیمان های منعقدشده بیش از 5۰ میلیارد ریال( 
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یا جمع دارایی های آنها )جمع ستون بدهکار ترازنامه( 
بیش از 8۰ میلیارد ریال باشد.

مفاد این اطالعیه درخصوص اشخاص موضوع بندهای 
)ب( و )ج( که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۱/۱/۱۳۹6 

و به بعد می باشد، الزم الرعایه است.
قانون   2۷2 ماده  مقررات  راستای  در  فوق  مراتب 
مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/4/۱۳۹4 اعالم می گردد و 
تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط 
و همچنین اطالعیه های وزارت امور اقتصادی و دارایی 

کماکان به قوت خود باقی خواهدبود.

سازمان امور مالیاتی کشور

مهر/ در اتاق تهران برگزار شد:
مذاکرات تجاری بازرگانان ایران و ترکیه

بخش های  در  ترکیه  کارآفرینان  از  گروهی 
مختلف اقتصادی از جمله، گردشگری، کشاورزی 
صنعتی،  ماشین آالت  پوشاک،  غذایی،  مواد  و 
تجار  از  جمعی  با  معماری  و  ساختمان  و  انرژی 

ایرانی دیدار کردند.
اتاق بازرگانی و  از  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
اتاق  صنایع و معادن تهران، هیات تجاری و صنعتی 
آمده  تهران  به  که  ترکیه  آنتالیای  و صنایع  بازرگانی 
است، با حضور در تهران با جمعی از تجار و بازرگانان 

ایرانی مالقات کرد.
این  آنتالیا، سرپرستی  و صنایع  بازرگانی  اتاق  رئیس 
هیات تجاری را برعهده دارد و اعضای آن، گروهی از 
از  اقتصادی  مختلف  بخش های  در  ترک  کارآفرینان 

جمله، گردشگری، کشاورزی و مواد غذایی، پوشاک، 
معماری  و  ساختمان  و  انرژی  صنعتی،  ماشین آالت 
اتاق  با سخنرانی مقامات  ابتدا  این گردهمایی  بودند. 
تهران و اتاق آنتالیا آغاز شد و سپس، فعاالن اقتصادی دو 
کشور برای گفت وگوهای تجاری و بررسی ظرفیت های 

همکاری مشترک، پای میز مذاکره نشستند.
دبیرکل  دو کشور  تجاری بخش خصوصی  نشست  در 
بر  تهران طی سخنانی،  اتاق  بین الملل  امور  معاون  و 
توسعه همکاری های اقتصادی دو کشور همسایه تاکید 
و مالقات و مذاکره رو در روی فعاالن اقتصادی هر دو 
را  نقاط مشترک همکاری ها  به  برای دستیابی  طرف 

مهم ارزیابی کردند.
محمدرضا بختیاری معاون امور بین الملل اتاق تهران، 
میان  مالقات  اینکه طی سال جاری چندین  بیان  با 
برگزار  تهران  اتاق  در  ترکیه  و  ایران  بخش خصوصی 
شده است، گفت: همکاری های تجاری و صنعتی میان 
دو کشور به خوبی پیش می رود و در حال حاضر برخی 
از شرکت های ترکیه ای نیز اقدام به سرمایه گذاری در 

ایران کرده اند.
وی با اشاره به ظرفیت گسترش مناسبات اقتصادی دو 
کشور به ویژه در بخش گردشگری، افزود: آمار نشان 
می دهد که ساالنه بیش از 2 میلیون گردشگر ایرانی از 
آنتالیا ترکیه بازدید می کنند و این در حالی است که 
میزان حضور گردشگران ترکیه در ایران رقمی ناچیز 
و در حدود ۳۰ هزار گردشگر در سال است، از این رو 
باید دو طرف با رفع نقاط ضعف و ارتقای ظرفیت های 
گردشگری خود، توازن اقتصادی را در این بخش ایجاد 

کنند.
بختیاری با بیان اینکه ترکیه از جمله کشورهایی است 
که در دوره تحریم ها همواره در کنار ایران بود و امروز 
نیز این کشور در اولویت طرف تجاری ایران در دوره 

دو  تجاری  روابط  حجم  افزود:  دارد،  قرار  پساتحریم 
کشور ایران و ترکیه رقمی در حدود ۱۰ میلیارد دالر 
نزدیکی دو  و  به سابقه همکاری ها  توجه  با  است که 

کشور، رقم قابل توجهی نیست.

با  همکاری  در  را  نوینی  فصل  ترکیه  و  ایران 
یکدیگر آغاز کنند

ضمن  تهران  اتاق  کل  دبیر  عشقی،  بهمن  ادامه  در 
خوشامدگویی به هیات تجاری آنتالیا به روابط دیرینه دو 
کشور ایران و ترکیه اشاره کرد و گفت: دو کشور بزرگ 
ایران و ترکیه در همسایگی یکدیگر از روابط تاریخی 
دیرینه و بسیار خوبی برخودار هستند. مشترکات این 
دو کشور از قبیل دین، فرهنگ، زبان، سابقه تاریخی و 
بسیاری جهات دیگر باعث شده که پیوندی عمیق بین 
مردم دو کشور به وجود آید؛ به طوری که هرکدام از 
اتباع دو کشور، کشور مقابل را مانند خانه دوم خود 

می دانند و احساس غربت نمی کنند.
باعث  مشترک  عواطف  و  احساس  این  افزود:  عشقی 
شده که از دیرباز رفت و آمدهای زیادی بین طرفین 
میلیون   2 از  بیش  ساالنه  چنانکه  باشد.  جریان  در 
بازدید می کنند که مقصد  از کشور ترکیه  ایرانی  نفر 
که  هرچند  شماست؛  زیبای  استان  آنان  از  بسیاری 
را  اندکی  رقم  ایران  از  ترک  بازدیدکنندگان  تعداد 
تشکیل می دهد. اما به هرحال این رفت و آمدها باعث 
روابط  و  از یکسو  تاریخی  و  روابط فرهنگی  گسترش 

اقتصادی و تجاری از سوی دیگر شده و می شود.
وی با اشاره به اینکه، دو کشور ایران و ترکیه دارای 
پتانسیل ها و امکانات عظیم از ذخایر نفت و گاز، معدن، 
ادامه  غیره هستند،  و  گردشگری  کشاورزی، صنعت، 
به  را  دو کشور  اقتصاد  می تواند،  پتانسیل ها  این  داد: 
یکدیگر پیوند بزند مضافاً اینکه اقتصاد ایران و ترکیه، 

در بسیاری از زمینه ها مکمل یکدیگر است. البته باید 
اذعان کرد که حجم روابط فیمابین در حال حاضر به 
هیچ وجه درخور دو کشور نیست و هنوز از بسیاری 
از زمینه های موجود برای همکاری مورد استفاده قرار 

نگرفته است.
دبیرکل اتاق تهران در ادامه یکی از دالیل توسعه اندک 
اعمال تحریم های ظالمانه  را  روابط تجاری دو کشور 
علیه ایران دانست و افزود: اکنون که تحریم ها لغو شده 
است فرصت جدیدی پیش آمده تا هر دو کشور بتوانند 
از فرصت پیش آمده و توانایی های خود به نفع گسترش 
بهره مند شوند. هرچند که  اقتصادی  و  روابط تجاری 
ترکیه در هنگام تحریم ها در بسیاری موارد در کنار ما 
بود و روابط تجاری خود را با ایران قطع نکرد لذا الزم 
است در اینجا اعالم کنم که ما هیچ گاه کشورهایی را 
که در دوران سخت تحریم در کنار ما بودند فراموش 
نمی کنیم و در تجارت به آنها اولویت می دهیم؛ ترکیه 

نیز یکی از این کشورهاست.
او با اشاره به حجم روابط تجاری غیرنفتی ایران و ترکیه 
که حدود 4.۳ میلیارد دالر برآورد می شود، گفت: این 
رقم با توجه به ظرفیت ها و امکانات موجود دو کشور 
اندک به نظر می رسد. روابط دو کشور با در نظر گرفتن 
مبادالت نفتی حدود ۱۰ میلیارد دالر است حال آنکه 
رهبران دو کشور هدف ۳۰ میلیارد دالر را برای روابط 
تجاری تعیین کرده اند که دور از دسترس نیست. برای 
تحقق این هدف الزم است دو کشور تالش کنند تا از 
یک سو موانع موجود از قبیل بانکی، پولی، گمرکی، 
ترانزیت، تعرفه های ترجیحی و غیره را از میان بردارند 
و از سوی دیگر با تغییر در رویه تجارت سنتی و تبدیل 
مشترک  سرمایه گذاری  جمله  از  نوین  اشکال  به  آن 
صادارت  و  کشور  دو  داخل  در  مصرف  و  تولید  برای 
به کشورهای منطقه و ثالث به یک تجارت و همکاری 
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باثبات و دراز مدت دست یابند.
به گفته عشقی، یکی از مشکالت عمده در راه تجارت 
ایران و ترکیه، موانع بانکی و نقل و انتقاالت مالی است. 
روحانی  آقای دکتر  اخیر جناب  داد: در سفر  ادامه  او 
رئیس جمهور کشورمان به ترکیه و در مالقات با جناب 
آقای اردوغان، طرفین نسبت به تاسیس و افتتاح بانک 
مشترک توافق کردند که این خود می تواند در تسریع 
روابط تجاری و اقتصادی نقل و انتقال پولی و مالی، 
سرمایه گذاری مشترک و بسیاری دیگر از جهات کمک 

شایانی به توسعه روابط کند.
 دبیر کل اتاق تهران سپس به سایر مزیت های ارتقای 
سطح مناسبات دو کشور اشاره کرد و گفت: دو کشور 
ایران و ترکیه با جمعیتی حدود ۱6۰ میلیون نفر اکثراً 
جوان و تحصیلکرده و همچنین وجود ۱5 همسایه با 
را  بزرگی  بازار  که  نفر  میلیون  جمعیتی حدود 4۰۰ 
تشکیل می دهند و همچنین امکانات صنعتی، فنی و 
کشاورزی که در اختیار دارند می توانند با همکاری و نه 
رقابت با یکدیگر درهای نوینی را به روی خود بگشایند. 
الزمه این همکاری ها شناخت و تفاهم با یکدیگر است 
که اعزام هیات های تجاری و مالقات، مذاکرات و بازدید 

از توانایی های طرفین می تواند این راه را تسهیل کند.
عشقی در ادامه به معرفی جایگاه اتاق تهران در اقتصاد 
کشور پرداخت و گفت: اتاق بازرگانی تهران به عنوان 
از  بیش  که  بخش خصوصی کشور  تشکل  بزرگترین 
اختیار  را در  ناخالص ملی کشور  تولید  از  5۰ درصد 
دارد آماده همکاری کامل با طرف ترکیه برای تحکیم 
و توسعه هرچه بیشتر روابط تجاری است، ما طی چند 
سال گذشته با اعزام سه هیات بلندپایه تجاری از اتاق 
تهران به ترکیه و پذیرش و میزبانی هیات های زیادی 
از ترکیه آمادگی خود را در این مورد اعالم کرده ایم 
برپایی  تجاری،  هیات های  بیشتر  هرچه  تبادل  به  و 

تبادل  و  نمایشگاه  برگزاری  اقتصادی،  سمینارهای 
اطالعات اقتصادی تجاری با ترکیه عالقمند هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع آنتالیا نیز در این نشست، 
با تاکید بر اینکه بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی دو 
کشور می توانند تحول عظیمی در مناسبات دو طرف 
تجاری  هیات  گذشته  سال  سفر  گفت:  کنند،  ایجاد 
اطالعات  تا  کرد  فراهم  را  فرصتی  تهران،  به  آنتالیا 
و  آوریم  دست  به  آتی  همکاری های  نوع  از  مناسبی 
امروز همراه با آگاهی دقیق تر از مناسبات دو کشور، 
هیات اقتصادی قوی را برای تعامل بیشتر روابط تجاری 

به تهران آورده ایم.
صنایع  و  بازرگانی  اتاق  اینکه  بیان  با  چتین«  »داود 
است،  ترکیه  کشور  قدیمی  اتاق های  از  یکی  آنتالیا 
به روابط دو کشور در حوزه گردشگری اشاره کرد و 
افزود: طی سال 2۰۱4 میالدی، نزدیک به ۳.5 میلیون 
گردشگر از کشور روسیه به آنتالیا آمدند که این میزان 
گردشگر نتیجه 2۰ سال تبلیغات مستمر و گسترده در 
زمینه ظرفیت های گردشگری ترکیه در کشور روسیه 
بود. از این رو، ایران و ترکیه نیز برای توسعه همکاری ها 
در بخش گردشگری باید به تقویت زیرساخت ها در این 

زمینه اقدام کنند.
کشاورزی  و  گردشگری  حوزه  دو  حال،  عین  در  وی 
ایران  با  آنتالیا  اقتصادی  اولویت های همکاری  را جزو 
از  برخورداری  بر  عالوه  آنتالیا  افزود:  و  کرد  عنوان 
ظرفیت باالی صنعت گردشگری، در دیگر بخش ها از 
جمله سیستم های گلخانه ای، صنایع کشاورزی، صنعت 
کشتی سازی و نیز معدن دارای توانمندی های باالیی 
اتاق  اعزامی  هیات  که  کرد  تاکید  چتین  داود  است. 
آنتالیا به تهران، عالقمند است ظرفیت های مشارکت 
را شناسایی و با شرکت های ایرانی همکاری بسیاری 

بیشتری نسبت به زمان کنونی داشته باشد.

صنایع،  بازرگانی،  اتاق  آموزش  مرکز  تهران/   اتاق 
معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند

دوره تخصصی بازرگانی به زبان انگلیسی

موسسه  همکاری  با  تهران  اتاق  آموزش  مرکز 
مدیریت  سازمان  به  وابسته  آوید  فراگیران 
صنعتی، نخستین دوره های تخصصی بازرگانی به 

زبان انگلیسی را برگزار می کند.
توانمندی های مدیران  ارتقای  با هدف  این دوره که   
ارشد و کارشناسان بنگاه های اقتصادی برگزار می شود، 

از دوم بهمن ماه آغاز خواهد شد.
با  قرن حاضر  در  و کسب وکار  کنونی  زندگی  شرایط 
ارتباط  برقراري  امکان  و  است  متفاوت  گذشته کامال 
زبان  یادگیري  آنچه  مهیاست.  جهان  از  نقطه  هر  با 
کرده  اهمیت  حائز  شرایطی  چنین  در  را  انگلیسی 
پیشروي این زبان به عنوان زبان تجارت جهانی است. 
همتایان  و  مشتریان  با  که  افرادي  براي  اهمیت  این 
دارند  را  آن  قصد  یا  و  می کنند  همکاری  برون مرزي 

بسیار ملموس است.
توانایی ایجاد رابطه تاثیرگذار در قالب زبان انگلیسی 
در پروژه هاي کسب وکار بین المللی از اهمیت ویژ ه اي 
برخوردار است که می توان آن را به عنوان یک پل و یا 

یک سد در راه گسترش کسب و کار دانسا.
در این راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي 
تهران که بر لزوم فراگیري زبان تخصصی بازرگانی براي 
مدیران ارشد و کارشناسان بنگاه هاي اقتصادي تاکید 
دارد در نظر دارد نسبت به برگزاري دوره هاي تخصصی 

بازرگانی به زبان انگلیسی اقدام کند.
عالقمندان می توانند تا پایان دی ماه سال جاري نسبت 
نمابر:  طریق  از  آن  ارسال  و  ثبت نام  فرم  تکمیل  به 
edu@ 88۱۰۷۷62 و یا پست الکترونیک به آدرس

tccim.ir  به مرکز آموزش اتاق تهران اقدام کنند. 
بیشتر  اطالعات  ارائه  برای  تهران  اتاق  آموزش  مرکز 
 88۱۰۷۷2۳ و   88۱۰۷۷۳2 شماره های  طریق  از 

پاسخگو خواهد بود.

مهر/ در جریان معامالت بازار آزاد تهران؛
دالر3۴تومان ارزان شد

دی   26 امروز  آزاد  بازار  معامالت  جریان  در 
تهران، قیمت دالر با 3۴ تومان به 3917 تومان 
رسید، این در حالی است که نرخ انواع سکه نیز 

با افت هزار تا 11 هزار تومانی مواجه شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، امروز دالر آمریکا در بازار آزاد 
رسیده  تومان  به ۳۹۱۷  کاهش  تومان  با ۳4  تهران، 
به  کاهش  تومان   ۱4 با  نیز  یورو  اینکه  ضمن  است، 
42۹۹ تومان رسیده است. بر این اساس پوند 48۷8 
تومان، درهم امارات ۱۱۰5 تومان و لیر ترکیه ۱۰8۷ 

تومان است.
همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
تومانی، یک میلیون و ۱۷۹  افزایش ۳2۰۰  با  جدید 
هزار و 4۰۰ تومان معامله می شود. همچنین سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۱۱ هزار تومان کاهش به 
با کاهش  نیم سکه  تومان،  یک میلیون و ۱5۰ هزار 
با  سکه  ربع  تومان،  هزار   6۰۳ به  تومانی  هزار   6۰۳
یک  سکه  و  تومان  هزار   ۳22 تومانی  ۳هزار  کاهش 

گرمی با کاهش هزار تومانی 2۰5 هزار تومان است.
در عین حال هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۱۹۷ 
دالر و ۹۰ سنت و هر گرم طالی ۱8 عیار نیز ۱۱4 

هزار و ۷4۰ تومان است.

 بازگشت به عناوین 1۰ اخبار اقتصادی
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دنیای اقتصاد/ 
John Traphagan :نویسنده

مترجم: سید ساجد متولیان

یک تصور مشترک در حوزه فرهنگ سازمانی آن است 
که فرهنگ به عنوان یک نیروی وحدت بخش انگاشته 
می شود که افراد را کنار یکدیگر جمع می کند تا برای 
دسترسی به اهداف سازمانی به طور اثربخشی فعالیت 
عنوان  به  سازمانی  فرهنگ  رویکرد،  این  در  كنند. 
پروژه هایی  در  که  می شود  گرفته  نظر  در  متغیری 
تا  به کار گرفته می شود  اجتماعی  همچون مهندسی 

اتحاد و پیوستگی ایجاد كند.
اندیشیدن  برای  اثربخشی  راه  نه  رویکرد  این  اما 
ماهیت  اینکه  نه  و  است  سازمانی  فرهنگ  به 
شاید  می دهد.  بازتاب  را  سازمانی  فرهنگ  واقعی 
فرهنگ  اما  کنید،  تعجب  موضوع  این  شنیدن  از 
سازمانی همان قدر که به »اتحاد« مربوط می شود به 
»چنددستگی« نیز مربوط است. برخالف تصوری که 
نظر می گیرد  در  معین  امر  یک  را  سازمانی  فرهنگ 

که رفتار افراد در سازمان را شکل داده و آنها را به 
یکدیگر پیوند می دهد، در عمل فرهنگ چیزی است 
که افراد در سازمان ها اغلب به شیوه ای راهبردی آن 
را به کار می گیرند تا به اهداف شان برسند. همچنین 
که  كند  ایجاد  را  مبنایی  می تواند  سازمانی  فرهنگ 
مشخصی  ارزش های  و  ایده ها  افراد  آن  اساس  بر 
موجود  ارزش های  و  ایده ها  با  رقابت  و  تقابل  در  را 
ارزش ها  از  بخش هایی  اینکه  می کنند؛ ضمن  مطرح 
و ایده های موجود را که از یک بستر فرهنگی خاص 

نشات گرفته، می پذیرند.
سوی  از  عام  به طور  که  سازمانی  ارزش های  حتی 
آنها پذیرفته می شود و زیربنای  سازمان ها و اعضای 
یک فرهنگ را شکل می دهد نیز آنقدرها یکدست و 
مشترک نیست. برای مثال، سیاستمداری را در نظر 
بگیرید که ارزش هایی همچون »آزادی« و »اختیار« 
او  با  نیز  رای دهندگان  شاید  می ستاید.  بسیار  را 
هم عقیده باشند که اینها ارزش های مهمی هستند، اما 
احتماال تفسیر آنها از این ارزش ها با یکدیگر اختالفات 
عمیقی خواهد داشت. این مفاهیم تا آنجایی می تواند 

به عنوان یک ارزش مشترک مطرح باشد که مردم آن 
را به شیوه ای یکسان تعریف می کنند.

در سازمان ها، به طور دائمی افراد ارزش ها را به گونه ای 
متفاوت تفسیر می کنند و بر سر آن با یکدیگر مباحثه 
دارند. در دانشگاهی که در آن تدریس می کنم، یکی 
می شود،  حمایت  آن  از  که  بنیادین  ارزش های  از 
می شود:  تعریف  این طور  که  است  مسوولیت پذیری 
»خدمت کردن به عنوان یک شتاب دهنده برای ایجاد 
تغییرات مثبت در دانشگاه و فراتر از آن.« این تعریف 
خودم  برای  را  مسوولیت پذیری  من  که  چیزی  با 
تعریف کرده ام بسیار متفاوت است. من به جای آنکه 
مسوولیت پذیری را شتاب دهنده  ایجاد تغییرات مثبت 
تلقی کنم، آن را پاسخگویی و وظیفه شناسی می دانم. 
همچنین یک نفر چگونه می تواند تغییرات مثبت را 
تعریف کند؟ به نظر من حتی در تعریف این عبارت 
ندارد.  وجود  نظری  اتفاق  دانشگاه  اعضای  بین  نیز 
باشند  داشته  قبول  دانشگاه  اعضای  اکثر  اگر  حتی 
احتماال  است،  مهم  ارزش  یک  مسوولیت پذیری  که 
برای  آنها موافق هستند که جمله ای که  از  بسیاری 

تعریف آن ذکر شده نمی تواند به طور کامل برداشت 
و ذهنیت تک تک آنها نسبت به این مفهوم را به طور 

کامل بیان كند.
افراد در سازمان  پیچیده تر می شود که  اوضاع وقتی 
برمی خیزند،  مشترک«  »ارزش های  با  مخالفت  به 
درحالی که کماکان به تعهدشان برای موفقیت سازمان 
متعهد هستند. این موضوع را می توان وقتی به وضوح 
و  بازتعریف  به  اقدام  مدیر  یک  که  کرد  مشاهده 
اصالح یک پروژه می كند تا بازتاب دهنده دیدگاه های 
افزایش  باشد.  انجام کارها  او راجع به نحوه  شخصی 
آشکار  اعتراضات  یا  کار  محل  از  غیبت  محسوس 
سازمان  رهبران  سوی  از  اتخاذشده  تصمیمات  به 
جلوه های دیگری از این امر است. به بیان دیگر، یک 
فرد ممکن است دقیقا به خاطر اینکه خود را متعهد به 
سازمان می داند، به مخالفت با رهبر سازمان برخیزد، 
زیرا احساس می کند مسیری که رهبری سازمان در 

آن جهت حرکت می کند اشتباه است.
گرد  برای  خاص  به طور  که  ارزش هایی  گاهي  حتی 
نیز  گرفته اند  شکل  یکدیگر  کنار  افراد  آوردن  هم 

وقت آن رسیده نگاه کلیشه ای به فرهنگ سازمانی را کنار بگذاریم
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پژوهش ها  برخی  کرد.  نخواهند  کار  خوب  ضرورتا 
محیط  در  تنوع  شناختن  رسمیت  به  داده اند،  نشان 
را  احساس  این  کارکنان  همه  به  آنکه  جای  به  کار 
بدهد که به شمار آورده می شوند، به برخی افراد این 
احساس را می دهد که کنار گذاشته شده اند یا مورد 
نکته  یک  به  را  ما  فوق  موارد  گرفته اند.  قرار  تهدید 
مهم می رساند و آن این است که تالش برای متحد 
نهایت  در  »فرهنگ«  یک  طریق  از  سازمان  کردن 
قدرت  ابراز  این  به  افراد  است.  قدرت  تمرین  نوعی 
به شیوه های گوناگونی پاسخ می دهند که بستگی به 
میزان همخوانی ارزش های مرتبط با فرهنگ سازمانی 

با باورهای شخصی خودشان دارد.
اساسا فرهنگ مجموعه ای از باورهای مشترک نیست، 
در  افراد  که  است  قدرت  ارتباطات  از  بلکه شبکه ای 
آن گنجانده شده اند و آنها از این شبکه برای رسیدن 
به اهداف شخصی و جمعی استفاده می کنند، ضمن 
به محدود شدن  اینکه در عین حال می تواند منجر 
توانایی آنها برای دسترسی به همان اهداف نیز شود. 
را  افراد  اینکه  ضمن  می تواند  قدرت  ارتباطات  این 
گرد یکدیگر جمع کند آنها را متفرق نیز كند، زیرا 
منابع  به  متفاوت  دسترسی  های  محصول  روابط  این 
ما  اینکه  بر  قدرت  بین  تفاوت  این،  هستند. عالوه بر 
چگونه به ارزش های مشترک توسط اعضای یک گروه 
پاسخ می دهیم و راجع به آنها فکر می کنیم هم تاثیر 

می گذارد.
کردن  متحد  برای  راهی  عنوان  به  فرهنگ  به  اتکا 
سوء  ایجاد  به  منجر  است  ممکن  سازمان  اعضای 
برداشت در افرادی شود که در جایگاه قدرت هستند 
که  آورد  وجود  به  آنها  در  را  نادرست  تصور  این  و 
ارزش های بنیادین که از سوی سازمان ابراز می شوند 

بدون چون و چرا از سوی کارکنان پذیرفته شده اند. 
کمرنگ  را  واقعیت  این  می تواند  همچنین  امر  این 
به  لزوما  بنیادین  ارزش های  از  افراد  پیروی  که  کند 
این خاطر نیست که آن  ارزش ها را قبول دارند، بلکه 
آنها ارزش های دیگر مانند حفظ امنیت شغلی شان را 
اهداف شخصی شان می بینند.  به  از دستیابی  مهم تر 

طریق  از  می تواند  کارکنان  بین  اتحاد  که  تفکر  این 
از  ناشی  شود،  حاصل  سازمانی  فرهنگ  یک  ایجاد 
یک پندار ناپخته و سطحی راجع به کارکرد فرهنگ 
سازمانی  فرهنگ های  واقعیت  اما  است.  سازمانی 
پیچیده ای  متغیرهای  دربرگیرنده  آنها  که  است  آن 
هستند که می توانند افراد را کنار هم جمع کنند یا 

آنها را متفرق سازند یا به طور توامان هر دو کارکرد را 
داشته باشند. برای رسیدن به چنین نگرش جامعی 
فرهنگ  سراغ  به  کلیشه ای  نگاه های  از  فراتر  باید 

سازمانی رفت و دقیق تر آن را مورد بررسی قرار داد.

HBR :منبع
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 ahmadi@ieis.ir  و نقدهای خود را از طریق ایمیل
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 نازنین احمدی 
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