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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

 1۰ از  کمتر  به  انرژی  توزیع  در شبکه  برق  تلفات  کاهش  از  نیرو  وزیر 
دومین  بزرگ جهان،  با مشارکت شرکت های  گفت:  و  داد  درصد خبر 

دیسپاچینگ شبکه برق با ظرفیت 2۰۰ هزارمگاوات احداث می شود.
به  گزارش وزارت نیرو، حمید چیت چیان در جمع مدیران شرکت های توزیع برق 
کشور با اشاره به ضرورت ارتباط تنگاتنگ میان نیروهای صف و ستاد در صنعت 
برق کشور، گفت: کل صنعت برق، یک واحد منسجم و به هم پیوسته است و یک 
حادثه یا مشکل در یک نقطه از این صنعت در کشور، می تواند سایر بخش های 

این صنعت را متأثر سازد.
وزیر نیرو، افزود: تمام اجزاء تولید، توزیع، انتقال و البته مصرف تأثیرهای باالیی 
روی همدیگر دارند و صرف وجود اسامی متفاوت برای این بخش ها، به معنای 

تقطیع وظایف در میان آن ها نیست.
این عضو کابینه دولت با بیان اینکه بخش توزیع، پیشانی صنعت برق کشور 
است، تصریح کرد: چنانچه بیش از ۳۰ میلیون مشترک برق کشور با مشکلی 
روبرو باشند یا درخواستی داشته باشند، مستقیماً به شرکت های توزیع مراجعه 

می کنند.
پیشرو  صنایع  از  دنیا  در  برق  صنعت  امروزه  اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این 
از جدیدترین  استفاده  با  باید  برق  توزیع  است، شرکت های  فناوری  در حوزه 
فناوری ها و تکنولوژی ها هزینه های تمام شده خدمات را پایین آورده و بهترین 
خدمات را به مردم ارائه دهند، تصریح کرد: صنایع برق جهان در زمینه کاهش 

تلفات، به دستاوردهای بسیار خوبی دست یافته و شرکت های توزیع برق کشور 
در طول سه سال گذشته توانستند میزان تلفات را از ۱۵ درصد به حدود ۱۱ 
درصد کاهش دهند که این میزان در ماه های آتی به کمتر از ۱۰ درصد نیز 

برسد.
چیت چیان تأکید کرد: شرایط پسابرجام فرصت بسیار خوبی را در اختیار صنعت 
برق قرار داده است، در حالی که در شرایط تحریم، شرکت های درجه دوم و 
سوم دنیا پاسخگوی نیازهای ما در این صنعت نبودند؛ اما امروز با وجود برجام 
ایران پیشگام  برق  به صنعت  پیشنهادات  ارائه  برای  شرکت های معتبر جهان 

هستند.
وی افزود: یکی از مواردی بسیار مهم و البته حساس برای کشور، استفاده از 
همین ظرفیت پسابرجام برای راه اندازی دیسپاچینگ دوم است که شرکت های 
معتبر جهان در این حوزه در حال همکاری با ایران هستند و این مرکز جدید، 

قادر خواهد بود تا ظرفیت ۲۰۰ هزار مگاوات را مدیریت کند.
وزیر نیرو با بیان اینکه طراحی داشبوردی برای رصد حرکت و فعالیت شرکت ها 
می تواند ما را در رسیدن به اهداف و اولویت های تعیین شده یاری کند، یادآور 
شد: فاینانس خارجی از ظرفیت های مغفول در شرکت های توزیع است و باید 
از طریق توجه به این ظرفیت زمینه تسریع و گسترش خدمات توزیع برق در 

کشور را فراهم کرد.

وزارت نیرو/ وزیر نیرو خبر داد:

دنیای اقتصاد/ دکتر رضا بوستانی راه اندازی طرح بزرگ برقی ایران

اقتصاد دوران سخت رکود را پشت سر گذاشته است؛ رشد 
تولید در نیمه اول سال جاری به 4/ 7 درصد رسیده و روند 
اجرای  کنار  در  است.  شده  متوقف  تقریبا  تورم  کاهشی 
برجام، مجموعه ای از سیاست های بودجه ای انبساطی که 
اقتصاد  تحریک  در  داشتند،  نیز  هم جهت  پولی  بازخورد 
برای خروج از رکود موثر بودند. حال که ثمره سیاست های 
اقتصادی نمایان شده، الزم است این سیاست  ها متناسب با 

شرایط جدید تعدیل شوند.
درک منطق اجرای سیاست های انبساطی در دوره رکود، 
یا  بودجه ای  انبساطی  سیاست های  نیست.  دشواری  کار 
پولی می توانند از طریق ایجاد تقاضا به تحریک تولید کمک 
کنند، اما ادامه این سیاست ها در دوره رونق ـ آن هم با 
همان شدتی که در رکود اجرا می شده اند ـ باعث فاصله 
گرفتن اقتصاد از مسیر بلندمدت خود می شود. اجرای این 
سیاست ها ممکن است رشد را افزایش دهد، ولی این رشد 
پایدار نخواهد بود؛ زیرا این اقدامات تنها شرایط را برای 
این  فراهم می کند.  به ورطه رکود  اقتصاد  سقوط مجدد 
واقعیت چرخه های تجاری است؛ از پس هر رونق، رکودی 

خواهد آمد. 
ادامه درصفحه 3 /

زمینه سازی برای اصالحات اقتصادی



 

  جذب 3 میلیارد دالر سرمایه خارجی 
در صنعت برق

»برجام« امروز یک سالگی خود را جشن می گیرد و 
بوده  از صنایع کشور  بسیاری  مدت دستگیر  این  در 
هواپیمایی.  صنعت  تا  گرفته  نفت  صنعت  از  است. 
و  کرد  سپری  را  پویا  سال  یک  ایران  برجام  یمن  به 
و  بخرد  بفروشد، هواپیما  بیشتری  نفت خام  توانست 
قرارداد ساخت خودروهای یورو 4 و یورو ۵ با اروپاییان 
بیشتری  نفتی  غیر  و  نفتی  و محصوالت  منعقد کند 
را صادر کند. در این میان مذاکرات زیادی نیز برای 
به  آنها  اغلب  اما  شد  انجام  خارجی  سرمایه  جذب 
مرحله  در  فعاًل  خود،  قراردادی  ذات  نظیر  دالیلی 
مذاکره هستند یا آنکه هنوز تبدیل به قرارداد نهایی 
نشده اند؛ بجز صنعت آب و برق. در این زمینه حتی 
برق از صنعت آب نیز جلو زده است و امروز در یک 
انرژی  و  برق  امور  نیرو در  برجام معاون وزیر  سالگی 
اصلی  هدف  توانست  برق  صنعت  می گوید:  افتخار  با 
برجام را در همان سال ابتدایی محقق کند.....ادامه خبر

 اجرای پروژه تحقیقاتی مدیریت و 
پاالیش مجدد پساب نیروگاه های سیکل 

ترکیبی
 یک پروژه تحقیقاتي با نظارت کمیته مرکزي تحقیقات 
راهکار  ارائه  به  منتج  کرمان  ای  منطقه  برق  َشرکت 
پساب  از  مجدد  استفاده  و  پاالیش  مدیریت،  عملي 
نیروگاه هاي سیکل ترکیبي با هدف ارتقاي استاندارد 
زیست محیطي و افزایش کارایي مصرف آب شیرین در 

این نیروگاه ها شد........ادامه خبر

 با خام فروشی مخالفیم
افزایش  در  دخالتی  دولت  اینکه  بیان  با  اقتصاد  وزیر 
در  ارز  وفروش  خرید  نباید  گفت:  ندارد،  ارز  نرخ 
گوشه خیابان باشد، بلکه بانک ها باید به وظیفه خود 

برگردند.......ادامه خبر

 بازگشت عوارض وصولی از صادرات به 
صادرکنندگان

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تهیه لیست 
توسعه  برای  توانمند  و  خالق  افراد  از  نفره   ۱۵۰
کشور، گفت:عوارض وصول شده از محل صادرات، به 

صادرکنندگان برگردانده شود........ادامه خبر

 اعطای نشان امین الضرب به تجار نمونه
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از اعطای 
خبر  ایران  تجارت  برترین های  به  امین الضرب  نشان 

داد........ادامه خبر

 اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه 
کارفرمایان خوش حساب

قانون بخشودگی جرائم بیمه کارفرمایان خوش حساب، 
با  شد.  اجرا  گذشته  ماه  شهریور  تا  خرداد  از  ابتدا 
توجه به بازخوردهای اخذ شده و بررسی های صورت 
گرفته، پیشنهاد تمدید و تسهیل این قانون به مبادی 
دولت  هیات  در  گزارش ها  برابر  که  ارائه شد  مربوطه 
پذیرفته شده و در سه ماه پایانی سال جاری نیز اجرا 

می شود........ادامه خبر

 افزایش بهره وري بنگاه هاي دولتي، 
عمومي و خصوصي ضروري است

روز   صبح  مقاومتي  اقتصاد  فرماندهي  ستاد  جلسه 
دوشنبه  ۲7 دی به ریاست معاون اول رییس جمهور 

برگزار شد........ادامه خبر

 لیالز: بدون برجام سقوط آزاد اقتصاد 
ایران تا مرز فروپاشی ادامه پیدا می کرد

تهران-ایرنا- استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران 
با بیان این که بدون برجام سقوط آزاد اقتصاد ایران تا 
مرز فروپاشی ادامه پیدا می کرد گفت: رشد اقتصادی 
سال ۱۳96 را مداوم می دانم و آثار مدیریت دولت بر 
اقتصاد و همینطور برجام از مهر امسال خودش را نشان 

داد........ادامه خبر

 عدم اجرای کامل قانون رفع موانع تولید
عدم  از  انتقاد  با  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
رعایت ماده ۳7 قانون رفع موانع تولید، گفت: متاسفانه 
لیست های مختلف برای اخذ عوارض صادراتی از سوی 

دولت ارائه می شود........ادامه خبر

 رونمایی از 8 عامل اثرگذار بر اقتصاد ایران
مدیر اجرایی همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال 
96 به توضیح برنامه های این همایش که در اسفندماه 

امسال برگزار می شود، پرداخت........ادامه خبر

 عدم تحقق 62 هزار میلیارد تومان از 
درآمد بودجه 96

هزار   6۲ تحقق  عدم  از  مجلس  پژوهش های  مرکز 
میلیارد تومان از درآمدهای الیحه بودجه سال آینده 

خبر داد........ادامه خبر

 مجوزهای گمرکی صادرات الکترونیکی 
شد

تا چند روز دیگر سامانه گمرک روی مجوزهای کاغذی 
بسته شده و تنها مجوزهای الکترونیکی صادرات معتبر 

خواهند بود........ادامه خبر

 دالر 35 تومان ارزان شد
در جریان معامالت امروز)دوشنبه ۲7 دی( بازار آزاد 
تهران؛ قیمت هر دالر آمریکا با ۳۵ تومان کاهش، به 
۳9۰9 تومان رسید، این در حالی است که سکه تمام 
گران شد........ تومان  هزار  قدیم، ۵  آزادی طرح  بهار 

ادامه خبر

 بخش خصوصی یارانه بخش تولید را از 
دولت مطالبه کند

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
نماینده  عنوان  به  تعاون  و  بازرگانی  اتاق  از  اسالمی 
از  را  تولید  یارانه بخش  بخش خصوصی خواست که 

دولت مطالبه کنند........ادامه خبر

 تشکل ها و شرح حال اقتصاد بیمار
نغمه تخشا/ 

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت تهران
.......ادامه خبر

 اقتصادی اخبار صنعت برق

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

روزنامه ایران/ معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
»پسابرجام«  دستاورد های  از  »ایران«  با  گفت و گو  در 

خبر داد
جذب 3 میلیارد دالر سرمایه خارجی در 

صنعت برق

جشن  را  خود  سالگی  یک  امروز  »برجام« 
از  بسیاری  دستگیر  مدت  این  در  و  می گیرد 
گرفته  نفت  از صنعت  است.  بوده  صنایع کشور 
یک  ایران  برجام  یمن  به  هواپیمایی.  صنعت  تا 
خام  نفت  توانست  و  کرد  سپری  را  پویا  سال 
بیشتری بفروشد، هواپیما بخرد و قرارداد ساخت 
خودروهای یورو 4 و یورو 5 با اروپاییان منعقد 
را  بیشتری  نفتی  نفتی و غیر  کند و محصوالت 
صادر کند. در این میان مذاکرات زیادی نیز برای 
جذب سرمایه خارجی انجام شد اما اغلب آنها به 
دالیلی نظیر ذات قراردادی خود، فعاًل در مرحله 
به قرارداد  تبدیل  آنکه هنوز  یا  مذاکره هستند 
نهایی نشده اند؛ بجز صنعت آب و برق. در این 
زمینه حتی برق از صنعت آب نیز جلو زده است 
نیرو  برجام معاون وزیر  امروز در یک سالگی  و 
با افتخار می گوید: صنعت  انرژی  در امور برق و 
برق توانست هدف اصلی برجام را در همان سال 

ابتدایی محقق کند.
هوشنگ فالحتیان در گفت و گو با »ایران« وزارت نیرو 
را پیشرو در دستاوردهای برجام خواند و اظهار کرد: 
وزارت نیرو فقط در بخش برق توانست ۳ میلیارد دالر 
سرمایه خارجی را جذب کند. گمان نمی کنم در هیچ 
تبادل شده  از قرارداد  این حجم  از صنایع دیگر  یک 

باشد.
برای  نیرو  وزارت  در  کردیم  اینکه تالش  بیان  با  وی 

رفع مشکالت صنعت برق از تمام ظرفیت های برجام 
استفاده کنیم گفت: البته بخش آب و آبفا نیز توانست 
قراردادها و موافقتنامه های خوبی برای جذب سرمایه 
خارجی منعقد کند. لذا مجموعه وزارت نیرو در بخش 
آب و برق موفقیت های بزرگی بعد از برجام کسب کرد 
که در سطح عملکرد دولت طی یک سال بعد از برجام 

قابل مالحظه است.

2 قرارداد برقی تا پایان سال
با  فشرده ای  و  متعدد  بسیار  مذاکرات  برجام  از  بعد 
شرکت های معتبر اروپایی و آسیایی برای سرمایه گذاری 
در صنعت برق ایران انجام شد که به گفته فالحتیان 
سرمایه گذاران خارجی در این مالقات ها بر آمادگی شان 
برای سرمایه گذاری و ساخت نیروگاه در کشور ما تأکید 

می کردند.
معاون وزیر نیرو نتیجه هزاران ساعت مذاکره را این طور 
پسابرجامی،  مذاکرات  این  نتیجه  در  می کند:  بیان 
از کره جنوبی،  با شرکت های متعدد  موافقتنامه هایی 
ژاپن، ترکیه، چین و روسیه امضا کرده ایم. بعضی از این 
موافقتنامه ها تا آنجا پیش رفته که سرمایه گذار خارجی 
زمین گرفته است تا مطالعات اقتصادی را انجام دهند 
و در حال مذاکرات قرارداد  نهایی با آنها هستیم. وی 
ادامه داد: حداقل قرارداد سرمایه گذاری ۲ نیروگاه از 

این تعداد را تا پایان سال نهایی و اجرا می کنیم.

روس ها برای ایران نیروگاه ارزان می سازند
است  نیروگاهی  به  مربوط  مذکور  قرارداد  دو  از  یکی 
که روس ها قرار است در ایران بسازند. نیروگاهی۱4۰۰ 

مگاواتی در استان هرمزگان.
فالحتیان با بیان اینکه بزودی جزئیات این قرارداد را به 
صورت رسمی اعالم خواهیم کرد، گفت: در نیمه اول 

 ادامه از صفحه 1 /

درست است که سیاست های سمت تقاضا )اقدامات 
را  بلندمدت  رشد  نمی توانند  پولی(  و  بودجه ای 
تسریع  کنند، اما می توان از آنها برای کاهش نوسانات 
اقتصادی بهره گرفت. البته نباید ارزش کاهش نوسانات 
اقتصادی را خفیف شمرد؛ تخفیف نوسانات از طریق 
پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و کاهش عدم اطمینان 
هزینه  و  می شود  کسب و  کار  شرایط  بهبود  موجب 

عامالن اقتصادی را کاهش می دهد.
و  دستگاه ها  بخشی  تمایالت  به  دادن  سامان  البته 
نهادهای دولتی کار ساده ای نیست؛ به خصوص اگر 
دسترسی به منابع آسان و هزینه تامین مالی مخارج، 
درخصوص  گذشته  دهه  چهار  تجربه  باشد.  پایین 
طیف  پوشش  برای  مرکزی  بانک  منابع  از  استفاده 
وسیعی از اقدامات، به روشنی این واقعیت را نشان 
می دهد. وزارتخانه ها و مجلس هر کدام به نوبه خود 
بودجه های  در  موهومی  درآمدی  و  واقعی  هزینه ای 
سنواتی می گنجانند و می دانند در نهایت منابع بانک 
مرکزی هر کسری را جبران می کند. فرآیندی که تنها 

نصیبش برای اقشار مزدبگیر تورم است.
تا وقتی که دسترسی نامحدود به منابع ارزان بانک 
مرکزی قطع نشود، این فرآیند معیوب ادامه خواهد 
جهان  اقتصادهای  درد،  این  عالج  برای  داشت. 
چارچوب نهادی موثری را به کار گرفته اند. در این 
چارچوب جدید به بانک های مرکزی استقالل بیشتری 
در به کارگیری توانایی هایشان برای دستیابی به اهداف 
مشخص اعطا می شود. برای تثبیت قیمت ها، از بانک 

مرکزی خواسته می شود به طور مستقل از ابزارهای 
ثبات قیمتی )کنترل  به هدف  برای دستیابی  خود 
تورم( استفاده کند و در مقابل نتایجی که به دست 

می آید در برابر نمایندگان مردم پاسخگو باشد.
مرکزی  بانک  به  استقالل  اعطای  جز  راهی  نیز  ما 
نداریم.  تورم  بر  همیشگی  پیروزی  تضمین  برای 
می تواند  چگونه  نباشد  مستقل  مرکزی  بانک  اگر 
بایستد.  اجرایی  نهادهای  درخواست های  مقابل  در 
منافع  به  توجیه های مختلف  با  درخواست هایی که 
ملی گره زده می شوند؛ یک روز برای حمایت از تولید 
محصوالت استراتژیک و روز دیگر برای تامین مسکن 
نیازمندان. این اقدامات ممکن است به اهداف بخشی 
اعالم شده برسند؛ ولی تردیدی نیست که با ایجاد 

تورم، منافع اقتصاد ملی را به خطر می اندازند.
استمرار  برای  مرکزی  بانک  استقالل  ارتقای 
دستاوردهای تورمی، یک الزام نهادی است. اما این 
اصالحات  انجام  به  نیاز  است.  سکه  روی  یک  تنها 
ساختاری به ویژه در نظام مالی و شبکه بانکی برای 
ارتقای رشد اقتصادی بلندمدت روی دیگر سکه است 
قابل تصور  مستقل  مرکزی  بانک  بدون  هم  آن  که 
بانک مرکزی در  استقالل  پیگیری  بنابراین  نیست؛ 
شرایط فعلی می تواند به ایجاد شرایط برای دستیابی 
به اهداف کوتاه  مدت و بلندمدت اقتصادی کمک کند.

زمینه سازی برای اصالحات اقتصادی
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

بهمن ماه مراسم کلنگ زنی این نیروگاه برگزار خواهد 
شد. محل ساخت نیروگاه ۱4۰۰ مگاواتی هرمزگان در 
استان  نیاز  تا هم  است  و جاسک  میناب  بین  فاصله 
هرمزگان را تأمین کند و هم نیاز منطقه مکران که قرار 

است در آنجا صنایع مستقر شوند.
یک  از  بیش  را  روسیه  و  ایران  قرارداد  ارزش  وی 
میلیارد و 6۰۰ میلیون دالر اعالم کرد و گفت: روسیه 
تأمین  بهره  کم  و  درازمدت  وامی  با  را  سرمایه  این 
خواهد کرد و نیروگاه ۵ سال یا حداکثر 6 سال دیگر 
به بهره برداری خواهد رسید. بهره پایین این وام ۱/6 
میلیارد دالری که منجر به ارزان تمام شدن نیروگاه 
۱4۰۰ مگاواتی می شود، یکی از جاذبه های این قرارداد 
بوده است. البته فالحتیان می گوید سازنده این نیروگاه 
طرف  و  است  روسی  و  ایرانی  شرکت های  از  تلفیقی 

روس در زمینه نیروگاه سازی با تجربه است.
از  ظاهراً  و  است  ترکیبی  سیکل  نوع  از  نیروگاه  این 
کالس F و H نیروگاه سازی که راندمان باالتر از ۵8 

درصد دارد تبعیت می کند.

ترک ها 2 هزار مگاوات نیروگاه می سازند
نیز در مراحل  ایران  نیروگاه سازی ترک ها در  قرارداد 
از  این قرارداد قبل  پایانی است و به گفته فالحتیان 

انقضای سال 9۵ نهایی خواهد شد.
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه اکنون با دستگاه ذی ربط 
مذاکرات نهایی را انجام می دهیم گفت: در مورد ظرفیت 
نیروگاه در مرحله اول که باید به این سرمایه گذار داده 
شود هنوز بحث جریان دارد و درحال رایزنی و تعامل 
هستیم. شرکت ترک به ساخت نیروگاهی بیش از ۵ 
هزار مگاوات در روز تمایل دارد اما به گفته فالحتیان 
دیدگاه های مختلفی در مورد سرمایه گذاری خارجی در 
این حجم مطرح و بنا شد برای شروع کار ۲ سایت از ۵ 

سایت مقرر شده را بسازد. پس از آن ایران پیشرفت کار 
را بررسی کند و بعد در صورتی که طرف ترک موفق 

عمل کرده بود، کار توسعه یابد.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تصریح کرد: ۲ 

سایت تقریباً معادل ۲ هزار مگاوات است.

نیروگاه های تجدیدپذیر پسابرجامی
بعد از برجام تمایل به سرمایه گذاری در صنعت برق 
با  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  در  هم  شد.  زیاد  بسیار 
راندمان باال و هم در نیروگاه خورشیدی، بادی و زباله 
سوز. سرمایه گذاران آسیایی، اروپایی و حتی امریکایی 
در زمینه نیروگاه های تجدیدپذیر رغبت زیادی نشان 
خصوص  در  می گوید:  فالحتیان  باره  این  در  دادند. 
از  استفاده  با  سال  پایان  تا  تجدیدپذیر  نیروگاه های 
تمایالتی که بعد از برجام ایجاد شده حداقل بین ۳۰ 
مختلف  نقاط  در  خورشیدی  نیروگاه  مگاوات   ۵۰ تا 
که  قولی  البته  می کنیم.  سراسری  شبکه  وارد  کشور 
سازمان انرژی های نو به ما داده راه اندازی ۱۰۰ مگاوات 
از سرمایه  با استفاده  بادی و خورشیدی  نیروگاه های 
بعد  گفت:  پایان  در  نیرو  وزیر  معاون  است.  خارجی 
خارجی  سرمایه  دالر  میلیارد  سه  مجموعاً  برجام  از 
یا تأمین مالی از خارج کشور محقق شد که بیش از 
یک میلیارد دالر آن مربوط به نیروگاه سیکل ترکیبی 

روسیه و مابقی نیروگاه های تجدیدپذیر بود.

برق نیوز/ 
اجرای پروژه تحقیقاتی مدیریت و 

پاالیش مجدد پساب نیروگاه های سیکل 
ترکیبی

مرکزي  کمیته  نظارت  با  تحقیقاتي  پروژه  یک   
تحقیقات َشرکت برق منطقه ای کرمان منتج به 
استفاده  و  پاالیش  راهکار عملي مدیریت،  ارائه 
با  ترکیبي  هاي سیکل  نیروگاه  پساب  از  مجدد 
هدف ارتقاي استاندارد زیست محیطي و افزایش 
کارایي مصرف آب شیرین در این نیروگاه ها شد.

 این پروژه تحقیقاتي با عنوان »امکان سنجي استفاده 
سرخس هاي  و  جلبک ها  فلور  قابلیت  از  کاربردي 
آبزي جهت پاالیش زیستي هیدرازین کلین درین و 
خنثي سازي اسیدیته پساب تصفیه خانه بخار نیروگاه 
با همکاري مشترک شرکت  و  ترکیبی«  هاي سیکل 
برق منطقه اي کرمان، دانشگاه شهید باهنر و نیروگاه 

سیکل ترکیبي کرمان انجام شد.
)پاالیش،  پساب  مدیریت  سازي  بهینه  پروژه  این  در 
با  ترکیبي  سیکل  هاي  نیروگاه  در  مجدد(  استفاده 
هدف افزایش بهره وري از مصرف آب و ارتقاي سطح 
طریق  از  ها  نیروگاه  این  محیطي  زیست  استاندارد 
آزمایشات تجربي و تدوین نتایج در قالب راهکار عملي 

مورد تحقیق و بررسي قرار گرفت.
سنجي  امکان  از  پس  پروژه،  این  نتایج  اساس  بر 
قابلیت فلور گیاهان پست آبزي جهت پاالیش زیستي  
هیدرازین از پساب کلین درین، سیستم حذف هیدرازین 
واقعي  شرایط  در  آزوال  آبزي  سرخس  از  استفاده  با 
زیست  روش  یک  ارائه  جهت  شد.  پیشنهاد  نیروگاه 
سازگار مناسب براي حذف هیدرازین از  پساب کلین 
درین نیروگاه هاي بزرگ و همچنین نیروگاه هایي که 

در مناطق پر باران و تاالبي بکر قرار گرفته اند، سیستم 
پاالیش هیدرازین با استفاده از روش فتواکسیداسیون 

در حضور ید پیشنهاد شد.
براي  مناسب  اجرایي  روش  بررسي  در  همچنین،   
قابلیت  نیروگاه،   NP پساب  اسیدیته  سازي  خنثي 
فلور گیاهان پست آبزي همراه با روش الکترولیز مورد 
امیدبخش  یافته هاي  قرار گرفت که علیرغم  بررسي 
در فاز تحقیقات آزمایشگاهي، کارایي سیستم خنثي 
سازي اسیدیته پساب NP در شرایط واقعي نیروگاه 
کلین  آب  جداسازی  لذا،  نگرفت.  قرار  تایید  مورد 
درین وپاکسازی آن از هیدرازین و برگرداندن آن به 
چرخه نیروگاه به عنوان عملي ترین راه براي کاهش 
نیروگاه  واقعي  شرایط  در   NP پسآب   تولید  حجم 
پیشنهاد شد. پیش بیني مي شود که در صورت اجراي 
نیروگاه  توسط  تحقیقاتي  پروژه  این  دستاوردهاي 
اقتصادي حاصل  میزان سود  کرمان،  ترکیبي  سیکل 
از اجراي آن ساالنه مبلغ تقریبي ۲۵۰-۲۰۰ میلیون 
تومان باشد که در صورت بهینه سازي سیستم آبیاري 
فضاي سبز نیروگاه، مبلغي معادل با ارزش ریالي ۱۵۰-

۱۰۰ هزار متر مکعب آب خام شیرین به سود سالیانه 
اضافه خواهد شد.

الزم به ذکر است، جزئیات نتایج و توضیح راهکارهاي 
حاصل از این پروژه تحقیقاتي جهت اطالع و استفاده 
مادر  شرکت  به  کشور  ترکیبي  سیکل  هاي  نیروگاه 
تخصصي تولید نیروی برق حرارتی منعکس گردیده 

است
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مهر/  طیب نیا اعالم کرد:
با خام فروشی مخالفیم

در  دخالتی  دولت  اینکه  بیان  با  اقتصاد  وزیر 
افزایش نرخ ارز ندارد، گفت: نباید خرید وفروش 
ارز در گوشه خیابان باشد، بلکه بانک ها باید به 

وظیفه خود برگردند.
و  نیا در شصت  علی طیب  مهر،  به گزارش خبرنگار 
بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای  نشست  چهارمین 
ارز، گفت: دولت  بازار  به وضعیت  اشاره  با  خصوصی، 
قصد ندارد که بازار ارز را امنیتی کند، این در حالی 
است که وضعیت بازار ارز را متفاوت از سال9۱ متفاوت 
می بینیم و با وضعیتی که در پیش داریم، فکر می 
کنیم که به وضعیت با ثباتی می رسیم و همانطور که 

دیدید، جلوی این روند صعودی گرفته شد.
وی با اشاره به اینکه فکر نکنید که بانک مرکزی در 
بازار دخالت می کند بلکه شرایط بازار اینگونه است، 
افزود: نگران اینکه در بازار ارز با جهش مواجه باشیم، 
نیستیم، این نوسانات در همه دنیا معمول است و نرخ 
دالر در برابر همه ارزها تقویت شده، در مقابل ریال هم 

تقویت شده است.
برای دولت  اینکه  اعالم  با  اقتصاد و دارایی  امور  وزیر 
باشد  مذاکرات  اصلی  محور  صادرات،  که  است  مهم 
و به این تعهدات خود پایبند است، اظهار داشت: ما 
معتقدیم که ثبات به معنی ثابت باقی ماندن نیست؛ 
البته همیشه بخش خصوصی هم طلبکار بود که چرا 

نرخ ارز متناسب با تورم نبوده است.
طیب نیا با بیان اینکه ما در دولت به ثبات فکر می 
کنیم و اینکه شایعه می کنند دولت به دنبال افزایش 
گفت:  است،  کذب محض  است  درآمد  برای  ارز  نرخ 
داند  دارد، می  باشد که  اگر دولت کمی عقل داشته 

در آستانه انتخابات، نرخ ارز نباید دچار نوسان شود تا 
روی انتخابات تاثیر بگذارد؛ بنابراین با توجه به اینکه 
عامه مردم به این نرخ اهمیت می دهند، این اتفاق رخ 

نخواهد داد.
وی با بیان اینکه شرایط برای افزایش نرخ ارز مناسب 
نیست و ما به عنوان افزایش درآمد به آن نگاه نمی 
کنیم، اظهار داشت: یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد 
کالن در هر کشوری، نرخ ارز مناسب است، نرخ ارزی 
آثار  باشد و در عین حال،  بتواند مشوق صادرات  که 
تورمی نداشته باشد؛ ضمن آنکه دولت به دنبال امنیتی 

کردن بازار هم نیست.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بانک ها باید در بازار ارز 
فعال شوند، گفت: در زمان تحریم این طور بود که به 
بود، در حالیکه  افتاده  به دست صراف ها  اجبار، کار 
نباید خرید و فروش ارز در گوشه خیابان باشد، بانک ها 
باید به وظیفه خود برگردند و در بازار به صورت شفاف 

نرخ ارز تعیین شود.
هدف  هم،  بخشنامه  این  در  اینکه  بیان  با  نیا  طیب 
همین بوده و هست و دخالت دستوری مدنظر دولت 
نبوده و نیست، در مورد عوارض صادراتی، گفت: این 
دولت اوایل کار خود، عوارض صادرات را کاهش داد؛ 
باال  برای صادرات  را  اینکه عوارض  دنبال  به  بنابراین 
نمی  برای صادرات  و محدودیتی هم  نیستیم  ببریم، 

خواهیم.
وی با اعالم اینکه قطعا در سیاست اقتصاد مقاومتی، 
این است که جلوی خام  از جهت گیری اصلی  یکی 
فروشی را بگیریم و در جهت ارزش افزوده برویم، اظهار 
داشت: حاال یکی دو قلم کاال است که محل بحث است 
و پیشنهادات زیادی از بیرون دولت داشتیم که باید 

جلوی صادرات خام این کاالها را بگیریم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ما نباید از منابع این کشور 

برداشت کنیم و خام بفروشیم، افزود: یکی از راه حل 
ها این است که کاالی خام به جای صادرات در داخل 
کشور، ارزش افزوده داشته باشد، بنابراین اگر هم بحثی 
باشد، در این چهارچوب است؛ در غیر این صورت دولت 

قصد اینکه دولت محدودیتی بر صادرات باشد، ندارد.
طیب نیا در خصوص ارزیابی و اعتبارسنجی واحدهای 
تولیدی متقاضی دریافت تسهیالت که مشمول ماده 
۱4۱ قانون تجارت است، گفت: در حکم قانون مالیات 
های مستقیم، آمده که اضافه ارزش مشمول مالیات 
نیست، شرطی که گذاشته این است که اگر صرفا یک 
شرکت بخواهد افزایش تجدید ارزیابی کند و به حساب 
تعلق نمی  به آن  مالیاتی  یعنی  برود،  صاحبان سهام 
اما شرکتی که زیان داشته است، چه تکلیفی  گیرد؛ 

دارد.
وی با بیان اینکه در گذشته شرکت ها این امکان را 
داشتند که افزایش سرمایه بدهند و پس از ارزیابی که 
مراجعه  بانک  به  شد،  نمی  ماده ۱4۱  مشمول  دیگر 
کرده و وام بگیرند، گفت: االن مشکل این است که این 
پول مستقیم نمی تواند به حساب سرمایه برود و وقتی 
به بانک مراجعه می کند، با مشکل صورت های مالی 

مواجه می شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بحث ما این است که چطور 
داشت:  اظهار  کنیم،  فصل  و  حل  را  مشکل  دو  این 
منطقی  از یک  المللی  بین  استانداردهای حسابداری 
این  به  باید  اعتقاد داریم که  برخوردار است، ما واقعا 
سمت برویم، برای همه بانک ها و شرکت های بورسی 
بخشنامه کردم که الزاما باید صورت های مالی سال 9۵ 

را باید بر اساس استانداردهای بین المللی ابالغ کنند.
وی با اشاره به اینکه اگر شرکتی ناتوان باشد، ما به زور 
نمی خواهیم نگه داریم، افزود: ورشکستگی یک عاملی 
ناتوان ها به کنار بروند، بنابراین دنبال این  است که 

نیستیم که ناتوان ها را زورگی سرپانگه داریم؛ اما می 
دانیم که در مقطع فعلی، مشکل تحریم از بیرون به 
اقتصاد آمده و نرخ ارز، تکانه شدیدی داشته که شرایط 

را برای بنگاه ها سخت کرده است.
باید   ۱4۱ ماده  به  راجع  اینکه  بیان  با  اقتصاد  وزیر 
کارگروهی از بخش خصوصی و دستگاه های مربوطه 
و  مالیاتی  امور  سازمان  حسابرسی،  سازمان  مانند 
بانک مرکزی، در سازمان بورس تشکیل شود، گفت: 
این  و  باشد  بازرگانی  اتاق  با  کارگروه  این  مسئولیت 
ترکیب که گفتیم، موضوع وارد کارگروه شود و و ظرف 
دو هفته، به یک جمع بندی برسیم تا مشکالت بنگاه 

ها را حل کنیم.
طیب نیا با اشاره به اینکه اگر بانکی مکلف می کند تا 
برای تسهیالت یک درصدی سپرده گذاری کند، باید 
مورد  در  پیگیری شود، گفت:  مرکزی  بانک  از سوی 
فرمول باید بگویم، اینکه فرمول مرکب است و ربا است 
را قبول نداریم و در آن زمان هم که تصمیم گرفتند، 
جلسات  و  بودم  اعتبار  و  پول  شورای  این  عضو  من 
مختلفی گذاشته شد؛ بنابراین اینکه بهره مرکب و ربا 

است، قبول ندارم.

مهر/ نعمت زاده وعده داد:
بازگشت عوارض وصولی از صادرات به 

صادرکنندگان

تهیه  به  اشاره  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
برای  توانمند  و  خالق  افراد  از  نفره   15۰ لیست 
توسعه کشور، گفت:عوارض وصول شده از محل 

صادرات، به صادرکنندگان برگردانده شود.
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در  زاده  نعمت  محمدرضا  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
و  شصت و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت 
بخش خصوصی، با اشاره به تهیه لیست ۱۵۰ نفری از 
افراد خالق و توانمند برای توسعه کشور، گفت: اینها 
و  دارند  کار  توان  و  عالقه  عشق،  که  هستند  افرادی 
از  بنابراین  هستند،  توسعه  اهل  داده  نشان  تجربه 
اتاق تقاضا دارم که در این زمینه فکر کنند؛  اعضای 
چراکه هر یک از فعاالن اقتصادی، مولد و خالق بوده و 

می توانند وارد طرح های توسعه ای شوند.
وی با بیان اینکه در جمعی عنوان کردم که عملکرد 
شما مدیران است که کشور این طور فقیر مانده است، 
افزود: به آنها گفتم که هر کدام از شما می توانید یک 
شهر ایجاد کنید، ما افرادی داریم که نقش استاندار را 
می توانند داشته باشند و اگر پا پیش بگذارند، شهرها 

متحول می شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود انجمن 
های تخصصی متعدد در کشور، خاطرنشان کرد: برآیند 

این انجمن ها، باید تصمیمات مهم و بزرگ باشد.
از  عوارض  اخذ  خصوص  در  همچنین  زاده  نعمت 
صادرکنندگان نیز گفت: همانطور که در برنامه پنجم 
هم آمده است و قانون صراحت دارد، این پول باید به 

سمت صادرات با ارزش افزوده باال برود.
نعمت زاده با بیان اینکه ما نتوانستیم از سازمان مدیریت 
و گمرک، عوارض وصول شده از محل صادرات را به 
برگردانیم،  افزوده  ارزش  با  با صادرات  صادرکنندگان 
اما یک ریال آن  بنابراین عوارض وصول شده،  گفت: 
به صادرات برنگشته است؛ زیرا این عوارض می تواند 

موضوعی برای تشویق صادرات غیرنفتی باشد.

مهر/ خوانساری خبر داد:
اعطای نشان امین الضرب به تجار نمونه

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از 
اعطای نشان امین الضرب به برترین های تجارت 

ایران خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری در نشست 
به  اشاره  با  تهران  اتاق  تاسیس  سالگی   ۱۳۳ خبری 
برگزاری مراسم ویژه اعطای نشان امین الضرب گفت: 
این مراسم به مناسبت ۱۳۳ سالگی تاسیس اتاق تهران 
برگزار می شود و طی آن به ۳ نفر از کارآفرینان نمونه، 

نشان امین الضرب داده می شود.
وی با اشاره به اینکه مدال هایی هم به سایر افراد برگزیده 
اعطاء خواهد شد، گفت: در نهایت در این مراسم، ۲۰ 
نفر برگزیده شده و مورد تقدیر قرار می گیرند؛ ضمن 
اینکه ما قصد داریم تا نشان امین الضرب مانند نوبل، 

جایگاه ویژه ای پیدا کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
با بیان اینکه نشان امین الضرب به برترین های تجارت و 
مسئولیت های اجتماعی اعطاء می شود، گفت: از آنجائی 
که امین الضرب موسس اتاق تهران در ۱۳۳ سال قبل 
زیادی  اقدامات  قاجار،  دوران  خفقان  زمان  در  و  بود 
انجام داد و همانطور که می دانید قانون مشروطیت، در 
خانه وی نوشته شده است، بر همین اساس، اتاق تهران 
قصد دارد تا با اعطای این نشان، نام پیشکسوتان را در 

این حوزه گرامی بدارد.
وی با اشاره به تعیین حدود ۱6 شاخه برای انتخاب 
شاخص ها،  انتخاب  در  تهران  اتاق  گفت:  برگزیدگان 
تالش زیادی کرد؛ اما سعی شد تا در تعیین برترین ها 
دخالتی نشود تا این مراسم حالت فرمایشی پیدا نکند.

خوانساری با اشاره به اینکه متاسفانه به جایگاه تولید، 

وارد  انقالب خدشه  از  پس  سرمایه دار  و  سرمایه گذار 
به  برنامه ها  برخی  در  متاسفانه  داشت:  اظهار  شد، 
سرمایه گذاری و سرمایه دار توجهی نشده و آنها ارزش 
تلقی نمی شوند و همانطور که می دانید االن بزرگترین 
سرمایه گذار  فقط  و  است  بیکاری  ما  کشور  بحران 

می تواند این مشکل را حل کند.
وی با تاکید بر اینکه 9۰ درصد برترین هایی که انتخاب 
شده اند، افرادی هستند که فعالیت های تجاری خود را 
از صفر شروع کرده اند، گفت: معتقدم این تجار حتی از 
بیل گیتس هم بزرگتر هستند؛ زیرا برای ادامه فعالیت 

با شرایط سختی روبرو بوده اند.

اتاق تهران/ تسهیالتی برای کارفرمایانی که ناخواسته 
دچار معوقات و جریمه شده اند

اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه 
کارفرمایان خوش حساب

کارفرمایان  بیمه  جرائم  بخشودگی  قانون 
ماه  شهریور  تا  خرداد  از  ابتدا  خوش حساب، 
اخذ  بازخوردهای  به  توجه  با  شد.  اجرا  گذشته 
پیشنهاد  گرفته،  صورت  بررسی های  و  شده 
تمدید و تسهیل این قانون به مبادی مربوطه ارائه 
شد که برابر گزارش ها در هیات دولت پذیرفته 
اجرا  نیز  جاری  سال  پایانی  ماه  سه  در  و  شده 

می شود.
قانون بخشودگی جرائم در رابطه با کارفرمایانی اجرا 
می شود که حق بیمه کارگران تحت پوشش خود را 
با قانون به سازمان تأمین  به صورت منظم و مطابق 
اجتماعی پرداخت می کردند، اما به دلیل بروز مشکالت 

ناخواسته از جمله حوادث و بالیای طبیعی، تحریم های 
ظالمانه و نوسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شده و از 
پرداخت حق بیمه و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی 

کار بازمانده اند.
صنعتی،  واحدهای  کارفرمایان  جرائم  این  از  پیش 
در  ولی  بودند  بخشودگی  مشمول  تولیدی  و  معدنی 
سازمان  با  مرتبط  کارفرمایان  کلیۀ  جدید  آئین نامه 
نیز می توانند از این مزایا استفاده کنند. این قانون از 
تاریخ هشتم دی ماه )9۵/۱۰/۰8( به مدت ۳ ماه در 
واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی اجرا می شود 
و کارفرمایان می توانند برای پرداخت یا تعیین تکلیف 
کشور  سراسر  اجتماعی  تأمین  شعب  به  خود  بدهی 

مراجعه کنند.
حداکثر  تا  بدهی  اقساط  و  نقد  پرداخت  صورت  در 
یک سال، تمامی جرائم بیمه ای کارفرمایان بخشیده 
تمایل  کارفرمایان  که  صورتی  در  همچنین  می شود. 
باشند  داشته  بیشتری  اقساط  در  بدهی  تقسیط  به 
بخشی از جرائم آنان متناسب با مدت تقسیط مشمول 

بخشودگی قرار می گیرد.
این آیین نامه اصالحی در جلسه هشتم دی ماه هیات 
وزیران به پیشنهاد شماره ۱778۱۲ مورخ ۱۳9۵.۱۰.۵ 
استناد اصل  به  و  اجتماعی  رفاه  و  تعاون، کار  وزارت 
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ایران با تغییراتی، به تصویب رسید.
ظرف  کارفرمایی  که  صورتی  در  آئین نامه،  این  طبق 
۱8 ماه قبل از ارایه مدارک مستند و مستدل که مانع 
حقوق  یا  صورت مزد  است،  شده  مقرر  تکالیف  انجام 
بیمه شدگان را برای حداقل ۱6 ماه ارسال و پرداخت 
محسوب  خوش حساب  کارفرمایان  جزو  باشد،  کرده 

می شود.
پذیرش دالیل و مدارک ابزاری و نحوه تشخیص، نوع 
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)تولیدی، معدنی، صنعتی و  فعالیت کارگاه  و شمول 
تامین  سازمان  عهده  به  و  قانون  اساس  بر  خدماتی( 

اجتماعی خواهد بود.
واحدهای  کارفرمایان  وزیران،  هیأت  مصوبه  براساس 
مشمول در صورتی که کل جرایم متعلقه آنها مربوط 
به قبل از تصویب این آیین نامه باشد، چنانچه حداکثر 
تا سه ماه از تاریخ الزم االجرا شدن در مورد پرداخت 
و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده بر اساس مدارک 
توافق  تامین اجتماعی  با سازمان  ابرازی  و مستندات 
این  موضوع  متعلقه  جرایم  بخشودگی  از  کنند، 
آیین نامه برخوردار خواهند شد. در خصوص آن دسته 
از کارگاه های مشمول که بعد از الزم االجرا شدن این 
آیین نامه به علت بروز یکی از موضوعات دالیل ابرازی 
مشمول شده اند، مهلت ارایه مدارک مربوط به سازمان 

یادشده تا سه ماه از وقوع دالیل مزبور خواهد بود.
حداکثر  قانون   )۱۳( ماده  اجرای  در  آیین نامه  این 
استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای 
ماده  اصالح  و  صادرات  امر  در  آنها  تقویت  و  کشور 
)۱۰4( قانون مالیات های مستقیم از سوی معاون اول 

رییس جمهور ابالغ شده بود.
متن این آیین نامه با اعمال اصالحات به شرح زیر است:

آیین نامه اجرایی ماده )۱۳( قانون حداکثر استفاده از 
و  کشور  نیازهای  تأمین  در  خدماتی  و  تولیدی  توان 
تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )۱۰4( قانون 

مالیات های مستقیم

معانی  در  زیر  اصطالحات  نامه  آیین  این  در  ماده۱ـ 
مشروح مربوط به کار می روند:

تولیدی،  فعال  واحدهای  مشمول:  کارگاه های  ـ  الف 
صنعتی و معدنی شامل هر شخص حقیقی و یا حقوقی 
دولتی و یا غیردولتی که در امور تولید کاال، تجهیزات، 

نرم افزار،  سخت افزار،  از  اعم  محصوالتی  یا  خدمات 
فناوری و نشان )برند( فعالیت می کند.

مستدل  و  مستند  مدارک  ارایه  ابرازی:  دالیل  ـ  ب 
مبنی بر خارج از اختیار بودن و بروز حوادث غیرمترقبه 
خارج از اراده که مانع انجام تکالیف مقرر شده است 
آتش سوزی  سرمازدگی،  تگرگ،  برف،  قبیل سیل،  از 
مالی تحریم های  آثار  و  نظایر آن  و  زلزله  غیرعمدی، 
اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی که تاثیر مستقیم در 
فعالیت ها و تولیدات کارگاه های مشمول داشته و طی 
دوره مشخص منجر به تعطیلی موقت یا رکود فعالیت 

و یا نیمه فعال شدن آنها شده است.
پـ  سوابق خوش حسابی: کارفرما ظرف )۱8( ماه قبل 
حقوق  یا  مزد  ابرازی، صورت  دالیل  موضوع  وقوع  از 
بیمه شدگان را برای حداقل )۱6( ماه ارسال و پرداخت 
به  بیمه مربوط  باشد. در خصوص جرایم حق  نموده 
قبل از تصویب این آیین نامه، مدت بررسی صورت مزد 
و حقوق بیمه شدگان و پرداخت حق بیمه متعلقه )4( 

ماه از ۱8 ماه خواهد بود.
تـ  قانون: قانون اصالح قانون تأمین اجتماعی و برخی 
تأدیه  به  به منظور تشویق کارفرمایان  قوانین مربوط 
بیکاری  بیمه  و  بیمه  بابت حق  معوقه سنواتی  دیون 
کارکنان ـ مصوب ۱۳87 ـ مجمع تشخیص مصلحت 

نظام و اصالحات بعدی آن.
ث- پذیرش دالیل و مدارک ابزاری و نحوه تشخیص، 
نوع و شمول فعالیت کارگاه )تولیدی، معدنی، صنعتی 
و خدماتی( بر اساس قانون و به عهده سازمان تامین 

اجتماعی خواهد بود.
استفاده  قانون حداکثر   )۱۳( ماده  اجرای  در  ماده۲ـ 
از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و 
تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )۱۰4( قانون 
جریمه های  از  قسمتی  یا  تمام  مستقیم،  مالیات های 

مقرر در قانون تأمین اجتماعی به درخواست کارفرما 
و در چارچوب این آیین نامه قابل بخشودگی است.

ماده۳ـ کارفرمایان کارگاه های مشمول که دارای بدهی 
حق بیمه و بیمه بیکاری در دوره موضوع دالیل ابرازی 
می باشند در صورتی که برابر ماده )4( این آیین نامه 
با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، می توانند از 
بخشودگی موضوع ماده )۲( اصالحی قانون برخوردار 

شوند.
صورتی  در  مشمول،  کارگاه های  کارفرمایان  ماده4ـ 
از  آنها مربوط به قبل  ابرازی  که دوره موضوع دالیل 
تصویب این آیین نامه باشد، چنانچه ظرف سه ماه از 
تاریخ الزم االجرا شدن این آیین نامه در مورد پرداخت 
اجتماعی  تأمین  سازمان  با  شده  قطعی  بدهی  اصل 
این  موضوع  جرایم  بخشودگی  از  نمایند،  توافق 
آیین نامه برخوردار خواهند شد. درخصوص آن دسته 
از الزم االجراشدن این  از کارگاه های مشمول که بعد 
آیین نامه به علت بروز یکی از موضوعات دالیل ابرازی 
مشمول شده اند، حداکثر مهلت ارایه مدارک مربوط به 
از وقوع دالیل مزبور خواهد  یادشده سه ماه  سازمان 

بود.
مراجع  تأیید  مورد  ابرازی  دالیل  پذیرش  ـ  ماده۵ 
ذی ربط و نحوه احراز سوابق خوش حسابی کارگاه های 
به تشخیص و موافقت سازمان تأمین  مشمول، صرفاً 
اجتماعی براساس ضوابط مصوب هیأت مدیره سازمان 

مذکور خواهد بود.
ماده6ـ  در کلیه مواردی که بدهی موضوع این آیین نامه 
تقسیط شده یا می شود، در صورتی که کارفرما هر یک 
از اقساط را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، بدهی 
تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه، نسبت به مانده 
 )۲( تبصره  رعایت  با  حال  به  تبدیل  تاریخ  از  بدهی 
جرایم  شد.  خواهد  دریافت  قانون   )۱( ماده  اصالحی 

مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول است 
و مجدداً تقسیط نخواهند شد.

ماده7ـ کارگاه های ورشکسته، فاقد فعالیت و برچیده 
شده، از شمول این آیین نامه مستثنی می باشند.

بر اساس ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، کارفرمایانی که 
تا پایان اسفندماه سال ۱۳86 دارای بدهی حق بیمه 
هستند؛  اجتماعی  تأمین  سازمان  به  بیکاری  بیمه  و 
این  تصویب  تاریخ  از  ماه  شش  ظرف  که  درصورتی 
قانون درمورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده 
با سازمان یاد شده توافق نمایند، ازبخشودگی جرائم به 

شرح زیر برخوردار خواهند بود:

معوقه ظرف یک  بدهی های  پرداخت  – درصورت   ۱
سال از تاریخ توافق باسازمان، از بخشودگی معادل صد 
خواهند  برخوردار  مربوط  جرائم  درصد)۱۰۰درصد( 

شد.
۲ - در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف ۱8 ماه 
از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هشتاد و 
پنج درصد )8۵%( جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

مدت  ظرف  معوقه  بدهی های  پرداخت  -درصورت   ۳
۲4 ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل 
برخوردار  مربوط  جرائم  درصد)%7۵(  پنج  و  هفتاد 

خواهند شد.
4 - درصورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت 
۳۰ ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل 
خواهند  برخوردار  مربوط  جرائم  درصد)%6۰(  شصت 

شد.
۵ - درصورت پرداخت بدهی های معوقه حداکثر ظرف 
مدت ۳6  ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی 
برخوردار  مربوط  درصد)۵۰%(جرائم  پنجاه  معادل 

خواهند شد.
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پایگاه اطالع رسانی دولت/ دکتر جهانگیري در جلسه 
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تاکید کرد:

افزایش بهره وري بنگاه هاي دولتي، 
عمومي و خصوصي ضروري است

صبح  مقاومتي  اقتصاد  فرماندهي  ستاد  جلسه 
روز  دوشنبه  27 دی به ریاست معاون اول رییس 

جمهور برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، معاون اول رییس 
جمهور با اشاره به گزارش ارائه شده در این جلسه در 
خصوص میزان رشد اقتصادي کشور در سالهاي پس 
از انقالب اسالمي،  بر ضرورت افزایش بهره وري بنگاه 

هاي دولتي، عمومي و خصوصي تاکید کرد.
رییس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نقش بنگاه هاي 
بزرگ اقتصادي در رشد و توسعه کشور را خاطرنشان 
ساخت و خواستار تدوین چارچوب ها و ضوابط الزم 
براي واگذاري مدیریت این بنگاه ها به مدیران توانمند، 

مجرب و متخصص شد.
دکتر جهانگیري افزود: افزایش تولید و بهره وري بنگاه 
هاي اقتصادي در دستور کار ستاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي است و باید در این زمینه برنامه ریزي منسجم 

صورت پذیرد.
وي سپس با اشاره به گزارش دبیرخانه ستاد از واگذاري 
بر  نیمه تمام به بخش خصوصي،  طرح هاي عمراني 
رفع موانع پیش رو براي تسریع در واگذاریها تاکید و 
خاطرنشان کرد: با توجه به انتظار مردم در استانهاي 
مختلف بویژه مناطق محروم کشور براي تکمیل طرح 
مطمئني  راهکارهاي  است  ضروري  تمام  نیمه  هاي 
براي مرتفع کردن عوامل بازدارنده واگذاري این طرح 

ها تدوین شود.
رییس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تصریح کرد: 

براساس برنامه ریزي انجام شده در چارچوب اقتصاد 
مقاومتي باید ۲۵۰۰ طرح عمراني نیمه تمام به بخش 
خصوصي واگذار شود اما در موضوع واگذاریها عالوه بر 
در نظرگرفتن توانمندي و صالحیت بخش خصوصي 

باید زمینه بروز هرگونه فساد نیز از بین برود.
دولت  اینکه  بیان  با  همچنین  جهانگیري  دکتر 
بازپرداخت سود اوراق مشارکت منتشر شده را تعهد 
کرده و در زمان مقرر باز پرداخت خواهد کرد، گفت: 
مردم حفظ  و  نزد بخش خصوصي  باید  دولت  اعتبار 
شود و در این خصوص راهکارهاي مطمئني طراحي 

شده است.
در این جلسه که وزراي نیرو، نفت، صنعت، معدن و 
و  ارتباطات  دارایي،  و  اقتصادي  امور  کشور،  تجارت، 
مسلح  نیروهاي  پشتیباني  و  دفاع  اطالعات،  فناوري 
و  اداري  و  بودجه  و  برنامه  هاي  سازمان  روساي  و 
فناوري  و  علمي  معاونین حقوقي،  استخدامي کشور،  
رییس جمهور ، رییس سازمان میراث فرهنگي صنایع 
دستي و گردشگري ، مشاور اقتصادي رییس جمهور 
و رییس صندوق توسعه ملي حضور داشتند؛ دبیرخانه 
ستاد گزارشي از شاخص هاي مدیریت در بنگاه هاي 
بزرگ اقتصادي و همچنین گزارشي از  بررسي عوامل 
تملک  هاي  طرح  واگذاري  برنده  پیش  و  بازدارنده 

دارایي هاي سرمایه اي ارایه کرد.  
بر اساس گزارش دبیرخانه ستاد تا کنون ۱۳۳۰ پروژه 
نیمه تمام عمراني در سطح ملي و استاني واگذار شده 
و فراخوان براي ۱6۰7 طرح نیمه تمام دیگر نیز داده 

شده است.

ایرنا/ 
لیالز: بدون برجام سقوط آزاد اقتصاد 

ایران تا مرز فروپاشی ادامه پیدا می کرد

شهید  دانشگاه  اقتصاد  استاد  تهران-ایرنا- 
بهشتی تهران با بیان این که بدون برجام سقوط 
آزاد اقتصاد ایران تا مرز فروپاشی ادامه پیدا می 
کرد گفت: رشد اقتصادی سال 1396 را مداوم می 
دانم و آثار مدیریت دولت بر اقتصاد و همینطور 

برجام از مهر امسال خودش را نشان داد.
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  دوشنبه  روز  لیالز  سعید 
طول  در  برجام  دستاوردهای  درباره  ایرنا  سیاسی 
یکسال گذشته افزود: اگر نگاهی به وضعیت اقتصادی 
کشور بیندازیم، می بینیم که آثار این سیاست ها و 
تغییر مسیری که اقتصاد ایران در سه سال گذشته به 

خود دیده ، تقریبا روز به روز است.
یازدهم  دولت  سال  سه  تا  دو  در  ما  داد:  ادامه  وی 
درخصوص برجام به مقدمه کار پرداختیم و در واقع 
از اقتصاد ایران آوار برداری کردیم و از اوایل سال سوم 
مدیریت  و سیاسی  اجتماعی  اقتصادی،  آثار  شاهدیم 
جدیدی که بر کشور حاکم است ، بتدریج آشکار می 

شود.
این کارشناس مسایل اقتصادی یکی از کارهای بسیار 
مهم مدیریت جدید کشور را اجرای برجام عنوان کرد و 
گفت: یعنی بدون این که رشد سرمایه گذاری در کشور 
به صورت جدی شکل گرفته باشد مسیر رشد اقتصادی 
در سه سال گذشته کامال معکوس شده است یعنی به 
جای منفی 7 درصد بیش از 7 درصد مثبت شده است 
و همه شواهد نشان می دهد که ما تا پایان سال این 

رشد اقتصادی را ادامه خواهیم داد.
لیالز افزود: اگر قیمت جهانی نفت خام در این حدی 

باقی  افتاده  اتفاق  میالدی  ابتدای سال ۲۰۱7  از  که 
بماند برای سال 96 هم یک رشد اقتصادی بین ۵ تا 

6 درصدی کامال قابل تحقق و دسترسی خواهد بود.
وی در ادامه به موضوع بیکاری اشاره کرد و گفت: آنچه 
برای مردم مهم است موضوع بیکاری و اشتغال است. 
از ۵ میلیون دانشجویی که کشور دارد می شود فهمید 
که سالی یک میلیون حداقل فارغ التحصیلی دانشگاهی 
داریم که اگر آنها را با افراد جویای کار غیردانشگاهی 
جدید جمع کنیم یک میلیون و دویست تا سیصد هزار 

نفر در این سالها به بازار کار ایران اضافه می شود.
اگر  اقتصادی خاطرنشان کرد:  این کارشناس مسایل 
نژاد  احمدی  دولت  زایی  اشتغال  عملکرد  بود  قرار 
این سه سالی که گذشت تکرار شود نرخ رسمی  در 
بیکاری در ایران در سه سال گذشته حداقل سالی بین 
نرخ  اگر  یعنی  کرد.  می  پیدا  افزایش  درصد   ۵ تا   4
بیکاری در ابتدای دولت یازدهم ۱۲ درصد بود ما االن 

باید نرخ بیکاری رسمی ۲۵ تا ۲6 درصد می داشتیم.
لیالز گفت: اگر نرخ بیکاری االن نصف شده ، معنی اش 
این است که در سه سال گذشته دولت موفق شده بین 
اما در دولت  7۰۰ تا 7۵۰ فرصت شغلی ایجاد کند، 
نهم و دهم در 8 سال مجموع فرصت شغلی ایجاد شده 

به۱۰۰ هزار هم نمی رسید.
وی یادآور شد: با وجود یک پنجم شدن ورودی منابع 
ارزی به کشور، در ایران نه تنها به کاهش رشد اقتصادی 
و یا حتی منفی شدن رشد اقتصادی منجر نشد بلکه 
این رشد اقتصادی مثبت هم شد. کشورهای همجوار 
و مشابه ایران مثل روسیه، عربستان سعودی، کویت، 
کاهش  دچار  یا  همه  ونزوئال  و  عربی  متحده  امارات 

شدید رشد اقتصادی شدند یا رشد منفی داشتند.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران اضافه کرد: 
آیا  این سوال که  به  پاسخ دادن  برای  بهترین مالک 
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تفاوتی  همین  خیر؟  یا  است  داشته  ای  فایده  برجام 
است که ایران با بقیه کشورهای صاحب نفت پیدا کرده 

است.
لیالز گفت: کشور نروژ که کشور توسعه یافته ای است 
و به بی تاثیر بودن درآمدهای نفتی در رشد اقتصادی 
معروف است اکنون در دنیا ادبیاتی شکل گرفته مبنی 
بر این که نروژ در اثر کاهش شدید درآمدهای نفتی 
دچار مشکالت اقتصادی شده است. ولی در ایران نه 
تنها ما تمام این مسایل را جذب و هضم کردیم بلکه 
موفق شدیم که رشد اقتصادی واقعی داشته باشیم و 
این رشد اقتصادی حداقل تا پایان سال 96 ادامه دارد 

و یا حداقل قابل توجه و مداوم خواهد بود.
وی در ادامه به آسیب هایی که در 8 سال دولت نهم 
و دهم به اقتصاد ایران وارد شد اشاره کرد و گفت: با 
وارده  و آسیب های  ها  زیان  به عمق و شدت  توجه 
به اقتصاد ایران بین سال های 84 تا 9۲؛ سال های 
زیادی طول می کشد تا بتوانیم قدرت توده مردم را 

احیا کنیم.
این کارشناس مسایل اقتصادی افزود: آقای روحانی در 
سه سال گذشته بین ۱۲ تا ۱۵ درصد از قدرت خرید 
از دست رفته کارمندان و کارگران را احیا کرده است. 
این عدد در مورد بازنشستگان بیش از ۲۰ درصد است؛ 
در صورتی که بین سالهای 84 تا 9۲، 7۳ درصد قدرت 
خرید کارمندان و کارگران ایران از دست رفته بود که 
در این دولت حدود ۲۰ درصد جبران شده است؛ البته 
هنوز هم از آن چیزی که باید باشد بسیارعقب هستیم 

و کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
می  مداوم  را  سال 96  اقتصادی  رشد  داد:  ادامه  وی 
دانم و از مهرماه امسال به بعد دیگر وارد قسمت بهبود 
و  اقتصاد  بر  دولت  مدیریت  آثار  یعنی  اقتصاد شدیم 

همینطور برجام، از مهر امسال تازه خود را نشان داد.

این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان این که در 6 
نداشتیم  خوبی  اقتصادی  وضع  هم  امسال  اول  ماهه 
یادآور شد: ولی از مهر به بعد وضعیت در حال بهتر 
شدن است و ظرف چهار تا ۵ ماه آینده آثار بهتری از 
این وضعیت خواهید دید و عملکرد نفت و درآمدهای 
نفتی و همینطور صادرات غیرنفتی و بازرگانی خارجی 

رو به بهبود خواهد بود.

مهر/ رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اعالم کرد:
عدم اجرای کامل قانون رفع موانع تولید

از  انتقاد  با  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
تولید،  موانع  رفع  قانون   37 ماده  رعایت  عدم 
اخذ  برای  مختلف  های  لیست  متاسفانه  گفت: 

عوارض صادراتی از سوی دولت ارائه می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد الهوتی عضو شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جلسه امشب این 
شورا که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر 
صریح  انتقاد  با  شد،  برگزار  تجارت  و  معدن  صنعت، 
نسبت به عدم رعایت شروط ماده ۳7 قانون رفع موانع 
تولید در رابطه با اخذ عوارض صادراتی از صادرکنندگان، 
سوی  از  مختلف  لیست های  اکنون  متاسفانه  گفت: 
وزارتخانه ها جهت اخذ عوارض صادراتی ارایه می شود 
که بعضا بدون در نظر گرفتن شروط مصَرح در قانون 
ثبات  عدم  و  صادرکنندگان  گرفتاری  باعث  و  است 

قوانین شده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه از دولت 
تدبیر و امید انتظار می رود بر اساس قوانین مصوب، 
نسبت به اجرای این قانون اقدام کند، در بخش دیگری 

از سخنان خود در خصوص بخشنامه ارزی اخیر و عدم 
در  مرکزی  بانک  آتی  تصمیمات  نسبت  آن  شفافیت 
خصوص ارز صادرکنندگان، از وزیر اقتصاد درخواست 

کرد که در این خصوص شفاف سازی شود.
با شفاف سازی کامل، دغدغه  وی تصریح کرد: دولت 
صادرکنندگان را برطرف کند که بر این اساس، البته 
وزیر اقتصاد ضمن اعتماد دهی به بخش خصوصی در 
این رابطه اعالم کرد که قرار نیست در موضوع نرخ ارز، 
اتفاق خاصی رخ دهد و اصوال، دولت به دنبال پیمان 
ارز  سپاری ارزی و پیگیری مباحث امنیتی در بحث 

صادراتی نیست.
بانک  نماینده  پیشنهاد  با  جلسه  این  در  همچنین 
مرکزی مقرر شد، نشستی با صادرکنندگان و فعاالن 
اقتصادی برگزار شود و بانک مرکزی در آن، نسبت به 
تصمیمات و برنامه های آتی بانک مرکزی در حوزه ارز، 
به  باشد که  شفاف سازی کرده و گفتگوهایی داشته 
شفافیت کمک کرده و دغدغه صادرکنندگان برطرف 

کند.

ایسنا/ در همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال 96 
صورت می گیرد

رونمایی از 8 عامل اثرگذار بر اقتصاد ایران

مدیر اجرایی همایش دورنمای اقتصاد ایران در 
سال 96 به توضیح برنامه های این همایش که در 

اسفندماه امسال برگزار می شود، پرداخت.
با  حسنی  امیررضا  ایسنا،  بازار  سرویس  گزارش  به 
اشاره به اینکه در پایان سال این سئوال برای فعاالن 
اقتصادی پیش می آید که چه شرایطی را می بایست 

در مدیریت ریسک های سرمایه گذاری در نظر بگیریم، 
 7۵ از  بیش  همایش  این  در  گذشته  سال  در  گفت: 
درصد از جمالت کلیدی سخنرانان به وقوع پیوست و 

این تلنگری برای سرمایه گذاران به شمار می رود.
 9 از  گذشته  سال  افزود:  ایران  اقتصاد  موسسه  مدیر 
ابعاد تاثیرگذار اقتصادی رونمایی شد و امسال با توجه 
به اینکه 6۰ تا 7۰ درصد این ابعاد مشترک هستند، 
ایران  اقتصاد  بر  اثرگذار  عامل  هشت  از  رونمایی  به 

می پردازیم.
مدیر اجرایی همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال 96  
به بیان جمله کلیدی در زمینه کسب و کارها پرداخت 
سرمایه گذاری  کاری  و  کسب  هیچ  در  ما  گفت:  و 
سرمایه گذاری  خود  آگاهی  روی  باید  بلکه  نمی کنیم 
کنیم که این آگاهی در واقع آگاهی از عدد و رقم در 

کسب و کار است.
رشد  یا  کشور  در  اقتصادی  رشد  کرد:  بیان  حسنی 
تکنولوژی  توان  به  مختلف  کشورهای  در  اقتصادی 

بستگی دارد.
وی در ادامه به پنل های اصلی همایش اشاره کرد و 
گفت: همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال 96 در 
سه پنل اصلی برگزار می شود که شامل پنل اول: اقتصاد 
مقاومتی، برنامه ششم توسعه و بودجه 96، پنل دوم: 
چشم انداز بازارهای مالی )بازار سرمایه، پول و بیمه( و 
پنل سوم: روندهای آتی در بازار مسکن و امالک است.

در  که  را  چالش هایی  ایران  اقتصاد  موسسه  مدیر 
موضوعات  درباره  را  می شوند  مطرح  همایش  این 
و  ریل  و  تجدیدپذیر  انرژی های  آب،  محیط زیست، 
همایش  افتتاحیه  در  افزود:  و  کرد  عنوان  راه آهن 
دورنمای اقتصاد ایران به ارزیابی تصویر اقتصاد ایران 

می پردازیم.
به گفته مدیر اجرایی همایش دورنمای اقتصاد ایران 
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تحلیل  جهان،  و  ایران  اقتصاد  ترسیم   ،96 سال  در 
پول  سرمایه،  )بازار  مالی  بازارهای  کاربردی  و  علمی 
اقتصاد  بر  کالن  سیاست های  تاثیر  برآورد  بیمه(،  و 
ایران )اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و بودجه(، 
بررسی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت ساختمان 
فرآیند  در  پژوهشی  و  علمی  ظرفیت های  معرفی  و 
این  برگزاری  اهداف  از  اقتصادی  تصمیم گیری های 

همایش هستند.
مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  آقامحمدی  علی 
بانکی  و  پولی  کمیته  رییس  ابوالحسنی  اصغر  نظام، 
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیمان قربانی 
رییس  دیواندری  علی  مرکزی،  بانک  اقتصادی  معان 
پورابراهیمی  محمدرضا  بانکی،  و  پولی  پژوهشکده 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، طهماسب مظاهری 
رییس کمیته بازار سرمایه دبیرخانه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، امیر باقری مدیرکل دفتر اقتصاد کالن 
کنعانی مقدم  برنامه ریزی، حسین  و  مدیریت  سازمان 
تشخیص  مجمع  دبیرخانه   44 اصل  کمیته  رییس 
دفتر  معاون  خاندوزی  احسان  سید  نظام،  مصلحت 
اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، فیروزه خلعتبری 
ملی  رییس سازمان  رویا طباطبایی یزدی  اقتصاددان، 
بهره وری، محمدرضا رنجبر فالح مدیرعامل سابق بانک 
هیات مدیره  عضو  انارکی  رحیمی  ابوالقاسم  تجارت، 
بانک مسکن و بهروز ملکی تحلیل گر ارشد بازار مسکن 

از جمله سخنرانان این همایش هستند.
ایرانیان  اقتصاد  موسسه  توسط  اشاره  مورد  همایش 
برگزار می شود و دانشگاه خوارزمی حامی علمی این 

همایش است.
همایش دورنمای اقتصاد ایران ۱۳96 در ۱9 اسفندماه 
همایش های  سالن  در   ۲۰ تا   ۱4 ساعت  از  امسال 

بین المللی دانشگاه شهیدبهشتی برگزار می شود.

فارس/ مرکز پژوهش های مجلس خبر داد
عدم تحقق 62 هزار میلیارد تومان از 

درآمد بودجه 96

مرکز پژوهش های مجلس از عدم تحقق 62 هزار 
بودجه سال  از درآمدهای الیحه  میلیارد تومان 

آینده خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بررسی 
رقم  از  که  می دهد  نشان  مجلس  پژوهش های  مرکز 
در  دولت  عمومی  منابع  تومان  میلیارد  هزار   ۳۲۰
بودجه سال آینده، در نهایت حدود ۲۵8 هزار میلیارد 
تومان  میلیارد  هزار   6۲( می شود  محقق  آن  تومان 
عدم تحقق(. در مورد مصارف عمومی نیز انتظار این 
است که هزینه های جاری حدود ۲۱۳ هزار میلیارد 
تومان، طرح های عمرانی حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان 
تومان  میلیارد  هزار  دولت ۱۲  بدهی های  پرداخت   و 

محقق شود.

محورهای مهم بودجه سال 96
نفت: در الیحه بودجه با فرض فروش هر بشکه نفت 
خام به قیمت ۵۵ دالر، صادرات نفت و میعانات گازی 
معادل ۲.۵۳ میلیون بشکه در روز، نرخ برابری ریال به 
دالر حدود ۳۳۰۰ تومان، منابع نفتی در حدود ۱۱۱ 
هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است )در بودجه 
بود(.  تومان  میلیارد  هزار  رقم حدود 74  این   ۱۳9۵
انتظار است که حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع 
نفتی در سال آینده محقق شود. تسلط سیاست های 
مالی پولی در ایران باعث می شود که دولت برای تامین 
کسری بودجه خود از طرق متفاوت از جمله افزایش 
باید  کار  این  از  جلوگیری  برای  کند.  اقدام  ارز  نرخ 
سازوکاری اتخاذ شود که درآمدهای مورد نیاز دولت 

از منابع نفتی مستقل از نرخ ارز باشد و سیاست های 
نیازهای  بازار باشد و  ارزی براساس عرضه و تقاضای 

مالی دولت در آن اثرگذار نباشد.

صندوق  توسعه ملی
سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و میعانات 
گازی و گاز ۲۰ درصد برای سال ۱۳96 در نظر گرفته 
شده است. در سیاست های کلی برنامه ششم و اقتصاد 
مقاومتی به افزایش تدریجی سهم صندوق توسعه ملی 
تاکید شده با این حال با مالحظه اینکه مقادیر حقیقی 
تغییر  اخیر  در سال های  عمرانی  و  هزینه های جاری 
چندانی نداشته الزم است که این کار با احتیاط و تدبیر 

انجام گیرد.
همچنین از طریق تبصره »4« الیحه بودجه )بندهای 
صندوق  امنای  هیات  اختیارات  »د«(  و  ،»ج«  »ب« 

توسعه ملی تضعیف شده است.

اجازه برداشت از حساب ذخیره ارزی
پیش بینی  بودجه،  الیحه   »۱« تبصره  »ج«  بند  در 
شده است که چنانچه منابع دولت از محل واگذاری 
دارایی های سرمایه ای کمتر از ۱۱6۱ هزار میلیارد ریال 
شود از حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت از 
محل واگذاری اوراق بهادار مالی اقدام کند. این امر در 

واقع ارائه متمم بودجه در حین تصویب بودجه است.

مالیات بر ارزش افزوده
 ۳ که  است  درصد   9 افزوده  بر  ارزش  مالیات  نرخ 
درصد آن برای شهرداری ها و ۵ درصد برای دولت و 
یک درصد آن نیز برای بخش سالمت است. در الیحه 
بودجه سهم دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی 
شده است و انتظار است که حداقل ۲9 هزار میلیارد 

تومان آن محقق شود.

اوراق تعهدزا )مشارکت، صکوک و اسناد خزانه 
اسالمی(

در الیحه بودجه ۱۳96، در طرف منابع حدود ۳۲.۵ 
هزار میلیارد تومان منابع از فروش اوراق مالی در تبصره 
تومان  میلیارد  هزار   ۲۰( است  شده  پیش بینی   »۵«
برای اجرای طرح های عمرانی در بند »ب«، 7.۵ هزار 
اشخاص  قطعی  مطالبات  تسویه  برای  تومان  میلیارد 
حقیقی و حقوقی در بند »هـ« و ۵ هزار میلیارد تومان 

برای تهاتر بدهی های دولت در بند »و«(.
همچنین در طرف مصارف، حدود ۱4.۵ هزار میلیارد 
تومان برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده 
اشخاص  مطالبات  )تسویه  است  شده  گرفته  نظر  در 
هزار   ۵ دولت  بدهی های  تسویه  تومان،  میلیارد   ۵۰
 8.۵ اسالمی  خزانه  اسناد  بازپرداخت  تومان،  میلیارد 
هزار میلیارد تومان و بازپرداخت اصل اوراق مشارکت 

طرح های عمرانی یک هزار میلیارد تومان(.
رقمی   »۵« تبصره  »ح«  بند  در  فوق  موارد  بر  عالوه 
معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق برای بازپرداخت اصل 
و سود اوراق سررسید شده در نظر گرفته شده است. 
این امر نشان می دهد که بودجه دولت در حال ورود به 
مسیری است که به سرعت بدهی های دولت را افزایش 
داده و در کنار وابستگی اقتصاد به نفت، اقتصاد به انتشار 
وابسته  دولت  بدهی های  بازپرداخت  برای  مالی  اوراق 
شود. تداوم این امر در بلند مدت ضمن تهدید ظرفیت 
بخش خصوصی، می تواند دولت را هم در تنگنا قرار دهد.

اوراق بهادار شرکت های دولتی و شهرداری ها
به   »۵« تبصره  طریق  از   ،۱۳96 بودجه  الیحه  در 
اوراق  انتشار  اجازه  دولتی  شرکت های  و  شهرداری ها 
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مالی تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان و به شرکت نفت 
اجازه انتشار اوراق ارزی تا سقف ۳ میلیارد دالر داده 
شده است. از ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی، ۱۰ 
دولتی، ۵ هزار  برای شرکت های  تومان  میلیارد  هزار 
میلیارد تومان برای شهرداری ها و ۵ هزار میلیارد تومان 
با  شرکت های وزارت نفت در نظر گرفته شده است. 
مالحظه اینکه چنین ظرفیت هایی در سال ۱۳9۵ نیز 
نداشت  توجهی  قابل  عملکرد  و  بود  شده  پیش بینی 
انتظار است که عملکرد آنها در سال آینده نیز اندک 

باشد.
میلیارد   ۳ است  شده  داده  اجازه  دولت  به  همچنین 
دالر اوراق ارزی برای بازپرداخت اوراق سررسید شده 
شرکت ملی به نفت ایران منتشر شود و این عالوه بر 
اوراق مالی ریالی  انتشار ۵ هزار میلیارد تومان  اجازه 
است که به دولت برای بازپرداخت اوراق مالی ریالی 

سررسید شده، داده شده است.

هدفمندی یارانه ها
در الیحه بودجه ۱۳96 )تبصره »۱4«(، به دولت اجازه 
داده شده در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا مبلغ 
48 هزار میلیارد تومان از طریق اصالح قیمت کاالها و 
خدمات و ردیف های یارانه ای درآمد کسب کند و آن را 
برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی و ارائه خدمات 

حمایتی و کمک به تولید و اشتغال تخصیص دهد.
از اصالح قیمت  واقعیت آن است که در آمد حاصل 
و   )... و  گاز  و  گازوئیل، برق  )بنزین،  کاالها و خدمات 
اما  است.  عمومی  مصارف  و  منابع  جزو  آن،  مصارف 
سازمان  برای  شده  تعریف  حقوقی  ماهیت  دلیل  به 
هدفمند کردن یارانه ها این منابع و مصارف در سقف 

بودجه عمومی آورده نمی شود.
منابع حاصل از فروش حامل های انرژی بین سه بخش 

توزیع می شود که عبارتند از: شرکت های تولیدکننده 
و  ...(، شهرداری ها  و  توانیر  پاالیش  و پخش،  )مانند 
دهیاری ها و سازمان هدفمندی یارانه ها، در حال حاضر 
و  دقیق  به صورت  از سه گروه مذکور  سهم هر یک 

مبتنی بر قواعد مشخص تعیین نمی شود.
همچنین سهم طرح تحول سالمت، حمایت از تولید و 
... نیز در عمل در موضوع هدفمندی مشخص نیست. 
عالوه بر موارد مذکور تداوم یا عدم تداوم سیاست هایی 
که درباره حذف دهک های درآمدی باال و ثبت نام افراد 
بود، در  به دولت تکلیف شده  جدید در سال ۱۳9۵ 

الیحه بودجه مشخص نیست.

اعتبارات استانی
از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، ۲6.۵ 
درصد آن منابع استانی و مابقی آن منابع ملی است، 
در حالی که فقط ۵ درصد اعتبارات در طرف مصارف 
عمومی به صورت استانی است و 9۵ درصد آن ملی 
استانی  عمومی  مصارف  برابر   ۵ استانی  درآمد  است. 

است و این امر حاکی از تمرکز اداره کشورها است.

تعرفه خدمات دولتی
دولتی  خدمات  تعرفه  بودجه،  الیحه   ۱6 جدول  در 
انتظامی(  خدمات  گذرنامه،  شناسنامه،  صدور  )مانند 
ارائه شده که در مقایسه با سال ۱۳9۵ در اکثر موارد، 

تعرفه ها ثابت مانده است.

ردیف های متفرقه
در  عمومی  منابع  تومان  میلیارد  هزار   ۵8 حدود 
ردیف های متفرقه توزیع شده است )۳4 هزار میلیارد 
تومان هزینه ای و ۲4 هزار میلیارد تومان عمرانی(. هر 
چقدر اعتبارات ردیف های متفرقه بیشتر باشد، احتمال 

بروز رفتار مبتنی بر صالحدید به جای رفتار مبتنی بر 
قواعد بیشتر خواهد شد.

جامعیت بودجه
در تبصره های بودجه ارقامی ذکر شده اند که در جداول 
بودجه بازتاب ندارند و این امر باعث می شود که منابع 
بودجه کمتر از مقداری باشد که در عمل ممکن است 

تحقق پیدا کند.
نهادهای  بودجه  کلی  ارتباط  ضرورت مشخص شدن 

عمومی و غیردولتی با بودجه کل کشور
نهادهای عمومی و غیردولتی به لحاظ ماهیت منابعی 
که دراختیار دارند و نوع وظایفی که درباره عموم مردم 
انجام می دهند جزیی از بخش  عمومی هستند. عالوه بر 
این حجم منابعی را در اختیار دارند که نسبت به حجم 
منابع عمومی دولت قابل توجه است و تصمیم گیری 
درباره نحوه وصول منابع و محل مصرف آنها بر وضعیت 
عمومی  بودجه  اندازه  به  اجتماعی کشور  و  اقتصادی 

دولت اهمیت دارد.
لذا الزم است که تصویر کلی از بودجه آنها در زمان 
ارائه الیحه بودجه کل کشور به صورت پیوست جهت 
اطالع نمایندگان مجلس و مردم ارائه شود که از جمله 
بودجه  به  می توان  غیردولتی  عمومی  نهادهای  این 
شهرداری ها، بودجه نهادها و بنیادهای انقالب اسالمی 
و مصارف صندوق توسعه ملی و بودجه سازمان تامین 

اجتماعی اشاره کرد.

باز بودن سقف بودجه
ردیف  چندین  مقابل  در  یک  عدد  مورد،  چند  در 
بودجه ای قرار داده شده است . این کار باعث می شود 
نتیجه  در  و  نشود  بسته  بودجه کل کشور  که سقف 
دولت مختار است که به صالحدید خود عمل کند و 

صالحیت تصویبی مجلس نقض می شود.

اعطای حق جابجایی اعتباری 
درصد   ۱۰ تا  اعتبار  جابجایی  حق   »۱6« تبصره  در 
اعتبارات هزینه ای )بجز فصول اول و ششم( و ۵ درصد 
اعتبارات عمرانی برای اجرای طرح های ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی و در تبصره »۱7« حق جابجایی ۱۰ 
هزار میلیارد تومان از اعتبارات هزینه ای و عمرانی برای 
داده شده است که  بانک های دولتی  افزایش سرمایه  

این امر صالحیت تصویب بودجه را نقض می کند.

ارتباط برنامه ششم توسعه و بودجه 1396
مقایسه جداول کالن مالی اسناد برنامه ششم توسعه و 
جداول کالن بودجه سال ۱۳96 نشان می دهد که سر 
جمع منابع عمومی بودجه ۱۳96 تقریبا مشابه ارقام 
جداول کالن اسناد برنامه است، اما ترکیب آن مقاومت 
است. پس از تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس 
الزم است بررسی مجدد شود که تا چه حد ارقام الیحه 
بودجه با جداول کالن مالی برنامه ششم توسعه سازگار 

است.

طرح های عمرانی
نسبت اعتبارات عمرانی به اعتبارات هزینه ها در یک 
در  درصد  از 4۵  و  داشته  کاهنده  روند  گذشته  دهه 
سال ۱۳76 به حدود ۱۵ درصد در سال ۱۳9۵ رسیده 
است. این امر در کنار آغاز صدها طرح عمرانی جدید 
دو  عمرانی  طرح های  مشکالت  تا  است  شده  موجب 

چندان شود.

بهره برداری از طرح های عمرانی از طریق 
مشارکت عمومی- خصوصی
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طرح های  اعتبارات  نسبت  کاهنده  روند  مالحظه  با 
نیمه  عمرانی  طرح های  وجود  و  هزینه ای  به  عمرانی 
الیحه   »۲۰« تبصره  در  کشور، دولت  در  فراوان  تمام 
پیش بینی کرده است که بخشی از طرح های عمرانی 
کشور را به صورت مشارکتی )خصوصی- عمومی( به 
امر می تواند نقش سازنده ای  این  برساند.  بهره برداری 
در بهره برداری از طرح های عمرانی داشته باشد، اما به 
دلیل گسترده بودن حوزه مذکور و مجموعه اقدامات 
الزم برای آن بهتر است که دولت این کار را با تقدیم 

الیحه به سرانجام برساند.
در ادامه این مسیر در الیحه بودجه ۱۳96 پیش بینی 
از  بانک های دولتی  نزد  شده است که سرمایه دولت 
محل حساب های پرداختنی و اضافه برداشت به میزان 
۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد که این امر به معنای 
دخالت دولت در ساز و کار بانک مرکزی و پاداش به 

متخلفان است.
عالوه بر آن ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز از طریق اعتبارات 
افزایش  امکان  متفرقه  ردیف های  و  مالی  و  عمرانیی 
سرمایه بانک ها دیده شده است که این امر به دلیل 
بودجه ای،  ردیف های  درباره  مجلس  مصوبات  نقض 

صالحیت های تصویبی بودجه را نقض می کند.

حقوق و دستمزد
یکی از نقایص الیحه بودجه سنواتی آن است که به 
صورت صریح کل پرداختی حقوق و مزایا به کارکنان 
برخی  بر  مبتنی  نیست.  ردیابی  قابل  آن  در  دولت 
است در مجموع حدود  آمده  در گزارش  فروضی که 
۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق و مزایای 
است.  شده  گرفته  نظر  در  بازنشستگان  و  شاغالن 
همچنین پیش بینی شده است که حقوق و دستمزد تا 
سقف ۱.۵ میلیون تومان در ماه معاف از مالیات باشد.

استقراض خارجی
در بند »ب« تبصره »۳« الیحه بودجه اجازه استقراض 
خارجی تا سقف ۵ میلیارد دالر از دولت های خارجی و 
نهادهای بین المللی داده شده است، اما ساز و کار آن و 

جزئیات مالی آن مشخص نشده است.
د( برخی از راهبردهای مجلس شورای اسالمی برای 

تصمیم گیری درباره الیحه بودجه

عبارتند از:
۱ـ واقعی کردن منابع و مصارف.

۲ـ تعیین تکلیف ارتباط احکام برنامه و بودجه.
صندوق  به  مربوط  ارقام  و  احکام  تکلیف  تعیین  ۳ـ 

توسعه ملی.
4ـ تعیین تکلیف استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی 

در صورت عدم تحقق منابع حاصل از فروش سرمایه،
نحوه  و  تعهدزا  اوراق  انتشار  تکلیف حجم  تعیین  ۵ـ 

استفاده از آن در سال ۱۳96.
6ـ تعیین تکلیف موضوع هدفمند کردن یارانه ها.

7ـ تعیین تکلیف استقراض خارجی.
8ـ تعیین تکلیف حداقل درآمد معاف از مالیات.

9ـ تعیین تکلیف افزایش سرمایه بانک های دولتی.
۱۰ـ تعیین تکلیف تمرکز وجوه در خزانه و راه اندازی 

سامانه ثبت حقوق و مزایا.
۱۱ـ تعیین تکلیف بهره برداری از طرح های عمرانی از 

طریق مشارکت عمومی - خصوصی.
۱۲ـ تعیین تکلیف ارتباط برنامه ششم توسعه و بودجه 

.۱۳96
۱۳ـ تعیین تکلیف اعطای حق جابجاییی اعتباری.

۱4ـ تعیین تکلیف سقف بودجه.
۱۵ـ تعیین تکلیف اوراق بهادار شرکت های دولتی و 

شهرداری ها.

منابع و مصارف عمومی دولت سال جاری و سال 
آینده و پیش بینی عملکرد آنها )هزار میلیارد 

ریال( 

هدفمندی یارانه ها
در تبصره »۱4« الیحه بودجه سال ۱۳96 به موضوع 
براساس  است.  شده  پرداخته  یارانه ها  هدفمندسازی 
در  که  شد  خواهد  داده  اجازه  دولت  به  تبصره،  این 
و خدمات  کاالها  قیمت  اصالح  محل  از  سال ۱۳96 
موضوع قانون مذکور، تا مبلغ 48۰ هزار میلیارد ریال 
که  است  مجاز  دولت  عالوه  به  کند.  کسب  درآمد 
جهت  در  عمومی  بودجه  منابع  یارانه ای  ردیف های 
یارانه ها استفاده نماید. محورهای  مصارف هدفمندی 
مصارف هدفمندی براساس آنچه در الیحه پیشنهادی 
از: پرداخت نقدی و غیرنقدی به  آمده است عبارتند 
حمایتی،  خدمات  ارائه  نیازمند،  و  هدف  خانوارهای 
کمک به بخش تولید و اشتغال. در رابطه با این تبصره 

نکات زیر قابل توجه است:
از  که  هدفمندی  قانون  اجرای  از  حاصل  منابع  ۱ـ 
قانون  موضوع  خدمات  و  کاالها  قیمت  اصالح  محل 

گاز(  و  برق  آب،  نفتی،  فرآورده های  قبیل  )از  مذکور 
اما  است  عمومی کشور  منابع  می آید، جزء  به دست 
هدفمند  سازمان  برای  شده  تعریف  ماهیت  دلیل  به 
لحاظ  بودجه عمومی کشور  در سقف  یارانه ها  کردن 
نشده و فقط در تبصره »۱4« به آن اشاره شده است 
و در پیوست شرکت های دولتی درج می شود. این امر 
غیر  صورت  به  و  کرده  مخدوش  را  بودجه  شفافیت 

واقعی منابع دولت را کمتر نشان می دهد.
بر این اساس پیشنهاد می گردد به منظور ایجاد شفافیت 
از فروش داخلی  منابع حاصل  نظارت، همه  امکان  و 
نفت خام، میعانات گازی، آب، برق و گاز طبیعی به 
حساب های خزانه داری کل کشور با درج در ردیف های 
مشخص در قسمت منابع عمومی بودجه واریز شود. با 
این کار اصل پنجاه و سوم قانون اساسی نیز برای اولین 
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 1396 1395 شرح
 بيني عملكردپيش اليحه بيني عملكردپيش قانون

 1.38 1.596 1.248 1.574 درآمدها

 1.005 1.161 748 790 ايهاي سرمايهواگذاري دارايي

 196 443 279 579 هاي ماليواگذاري دارايي

 3.582 3.200 2.275 2.944 جمع منابع عمومي دولت

 2.127 2.364 1.915 2.138 هاهزينه

 335 627 236 575 ايهاي سرمايهتملك دارايي

 119 209 125 231 هاي ماليتملك دارايي

 2.582 3.200 2.275 2.944 جمع مصارف عمومي دولت
 



بار در رابطه با منابع هدفمندی اجرایی خواهد شد و 
اصل شفافیت بودجه نیز تا حدود زیادی تحقق می یابد.

اجرای  آغای  از  برانگیز  چالش  مسائل  از  یکی  ۲ـ 
توزیع  نحوه  امروز،  تا  یارانه ها  کردن  هدفمند  قانون 
است.  بوده  انرژی  حامل های  فروش  از  حاصل  منابع 
این منابع در میان سه گروه شرکت های تولید کننده 
نفتی،  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  شرکت  )نظیر 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  توانیر(،  شرکت  گاز،  شرکت 
)سهم شهرداری ها و دهیاری ها( و سازمان هدفمندی 
یارانه ها توزیع می شود. چگونه توزیع منابع میان سه 
گروه مذکور همواره با چانه زنی در دولت انجام شده و 

رویه مشخص و مدونی ندارد.
همین شرایط در الیحه بودجه سال ۱۳96 هم تکرار 
ایجاد  منظور  به  و  مسئله  این  حل  برای  است.  شده 
دولت  می گردد،  پیشنهاد  قانون  اجرای  در  شفافیت 
مکلف شود تا سهم هر یک از گروه های سه گانه فوق را 

در بودجه سال ۱۳96 تعیین نماید.
از  حاصل  منابع  سمت  در  شفافیت  عدم  موضوع  ۳ـ 
در  گسترده تری  ابعاد  در  هدفمندی،  قانون  اجرای 
خصوص مصارف آن نیز صادق است. در تبصره موضوع 
هدفمندی در الیحه بودجه سال جاری، اشاره دقیقی 
به میزان مصارف و اجزای آن نشده است. این شیوه 
موجب  بودجه،  الیحه  در  هدفمندی  موضوع  طرح 
کاهش توان نظارتی مجلس بر عملکرد دولت در این 

رابطه خواهد شد.
به عالوه مشخص نیست که سهم طرح تحول سالمت 
در مصارف هدفمندی چه مقدار خواهد بود؟ در قوانین 
بودجه سال های گذشته که سهم تولید و سایر مصارف 
کمتر  بسیار  نوعاً  مصارف  این  سهم  می شد،  تصریح 
پرداخت می شد، لذا به نظر می رسد عدم درج دقیق 
مصارف، این مشکل را می تواند تشدید کند. بنابراین 

پیشنهاد می شود که سهم مصارف گوناگون به صورت 
جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج شده و در قالب 

جدولی در این تبصره گنجانده شود.
4ـ بسیاری از تکالیف دولت در اجرای قانون هدفمندی 
سال  بودجه  قانون   »۱4« تبصره  براساس  یارانه ها 
۱۳9۵ از جمله حذف سه دهک باالی درآمدی کشور 
و یا ثبت نام افرادی که موفق به ثبت نام برای دریافت 
یارانه نشده اند، اجرا نشده است و در الیحه بودجه سال 

۱۳96 نیز اشاره ای به آنها نشده است.

ایسنا/ گمرک اعالم کرد
مجوزهای گمرکی صادرات الکترونیکی 

شد

تا چند روز دیگر سامانه گمرک روی مجوزهای 
کاغذی بسته شده و تنها مجوزهای الکترونیکی 

صادرات معتبر خواهند بود.
صدور  سمینار  در  موضوع  این  ایسنا،  گزارش  به 
مجوزهای الکترونیکی جهت رویه صادرات در پنجره 
 ۲۰ نمایندگان  حضور  با  که  فرامرزی  تجارت  واحد 
بود،  شده  برگزار  مجوزدهنده  سازمان  و  وزارتخانه 

مطرح شد.
باره  این  در  گمرک  صادرات  دفتر  مدیرکل  غالمی، 
اعالم کرده است که در راستای تحقق اهداف اقتصاد 
توسعه صادرات کاالهای غیرنفتی، حذف  و  مقاومتی 
مجوزهای کاغذی، افزایش شفافیت، کاهش هزینه و 
زمان تجارت و حمایت همه جانبه از تولید و صادرات، 
مقرر شد در روزهای آتی قفل سیستمی انجام  شود تا 
الکترونیکی  قانونی صرفا به صورت  تمامی مجوزهای 

ارائه شود.
به گفته وی، با اقدامات مؤثری که در ۱۰ ماهه گذشته 
ورود  از جمله  به صادرات  مربوط  رویه های  در حوزه 
مواد  ورودی  حقوق  استرداد  موقت،  خروج  موقت، 
که  تسهیالتی  و  تولید  در  رفته  کار  به  وارداتی  اولیه 
به صادرات فراورده های نفتی و پتروشیمی ارائه شده 
می توان به یقین اعالم کرد که بسیاری از هزینه های 
پیگیری و مراجعه حضوری مکرر برای اخذ مجوزها و 
بروکراسی های مربوطه از سازمان های تخصصی کاهش 

پیدا کرده است.
همچنین زمان انجام تشریفات کاال به شدت کاهش 
پیدا خواهد کرد، از طرفی دقت و صحت انجام تشریفات 

گمرکی و اخذ مجوزها تضمین می شود.
غالمی همچنین گفته است: باید تالش کنیم هزینه 
امکان  تا  دهیم  کاهش  را  کاالی صادراتی  تمام شده 
رقابت با کاالی مشابه رقبای خارجی را داشته باشیم و 

قدم مثبتی در راستای توسعه صادرات برداریم.
روزهای  در  دارد  نظر  در  ایران  گفته می شود گمرک 
آینده مجوزهای صادرات را صرفا به صورت الکترونیکی 
از دستگاه های همجوار دریافت کند. این در حالی است 
که در حال حاضر در بحث واردات مجوزها به صورت 
سیستمی و الکترونیکی از سازمان های همکار دریافت 

می شود.
قرار بر این است که سامانه صدور مجوزها از دسترس 
خارج و صرفا مجوزهای صادرات از طریق سامانه جامع 

گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی اخذ شود.
به گزارش ایسنا، پیش از این صدور مجوزها در رویه 
واردات الکترونیکی شده بود و البته در رویه صادرات 
نیز برخی سازمان ها مجوزها را به صورت الکترونیکی در 
سامانه به گمرک ارائه می کردند که با قفل شدن سامانه 
جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی روی 

مجوزهای کاغذی، در روزهای آتی تمامی مجوزهای 
دریافت  الکترونیکی  صورت  به  صرفا  صادرات  قانونی 

خواهد شد.

مهر/ در بازار آزاد تهران رخ داد؛
دالر 35 تومان ارزان شد

در جریان معامالت امروز)دوشنبه 27 دی( بازار 
آزاد تهران؛ قیمت هر دالر آمریکا با ۳۵ تومان کاهش، 
این در حالی است که سکه  تومان رسید،  به ۳9۰9 

تمام بهار آزادی طرح قدیم، ۵ هزار تومان گران شد.
معامالت  جریان  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
امروز)دوشنبه( بازار آزاد تهران، قیمت هر دالر آمریکا 
با ۳۵ تومان کاهش به ۳9۰9 تومان رسید؛ همچنین 
یورو با ۳ تومان کاهش به 4۲98 تومان، پوند با ۳۵ 
یک  با  امارات  درهم  تومان،  به 4848  کاهش  تومان 
تومان کاهش به ۱۱۰4 تومان و لیر ترکیه با دو تومان 

افزایش به ۱۰9۰ تومان رسید.
همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید با هشتصد تومان کاهش به یک میلیون و ۱8۵ 
هزار و ۵۰۰ تومان رسید، سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم اما ۵ تومان گران شد و نرخ آن به یک میلیون 
و ۱۵۵ هزار تومان رسید. در عین حال نیم سکه 6۰۲ 
یک  و سکه  تومان  هزار  ربع سکه ۳۲۰  تومان،  هزار 

گرمی ۲۰۵ هزار تومان است.
هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۲۰۳ دالر و هر گرم 

طالی ۱8 عیار نیز ۱۱۵ هزار و ۱۵۵ تومان است.
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خانه ملت/ دلخوش اباتری:
بخش خصوصی یارانه بخش تولید را از 

دولت مطالبه کند

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی از اتاق بازرگانی و تعاون به عنوان 
نماینده بخش خصوصی خواست که یارانه بخش 

تولید را از دولت مطالبه کنند.
با  وگو  درگفت  اباتری  دلخوش  سیدکاظم 
یارانه  وضعیت  درباره  ملت  خانه  خبرنگارخبرگزاری 
قانون   8 ماده  گفت:در  کشور  تولید  و  صنعت  بخش 
هدفمندی یارانه ها پیش بینی الزم انجام شده و ۳۰ 
درصد به بخش صنعت اختصاص یافته است؛به طوری 
یارانه ها ۵۰ درصد سهم  از مجموع ۱۰۰ درصد  که 
خانوارها بود که به صورت نقدی باید پرداخت می شد، 
۳۰ درصد سهم تولید که شامل سه بخش کشاورزی 
و صنعت و خدمات می شود و ۲۰ درصد نیز دراختیار 

دولت قرار گرفت تا بتواند مشکالت خود را حل کند.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسالمی 
افزود:در بخش صنعت نیز ما در قانون هدفمندی یارانه 
ها تسهیالت ارزان قیمت،تغییر نگرش در تولید،اصالح 
ساختار و کمک هایی که باید به این بخش انجام می 
این درحالی است که  و  ایم  بینی کرده  را پیش  شد 
دولت بخش هایی از هزینه ها همچون آب،برق و گاز را 
با بخش صنعت تهاتر کرد؛اما از زمان شروع،این کار به 

صورت کامل اجرایی نشد.
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی 
اتاق  که  است  این  ما  کرد:پیشنهاد  تصریح  اسالمی 
نسبت  کشور  تعاون  اتاق  و  معادن  و  بازرگانی،صنایع 
به درصد سهم خود از یارانه آمار را استخراج کرده و با 
عدد و ارقام به دولت و مجلس مقدار سهمی که دریافت 

کرده و مقداری که باید دریافت کند را اعالم کند.
را  تولید  یارانه  اینکه دولت می گوید که  بیان  با  وی 
یارانه  گوید  می  خصوصی  بخش  اما  کرده  پرداخت 
و  مجلس  عنوان  به  است،افزود:ما  نکرده  دریافت  ای 
قانونگذار می گوییم دولت بخشی را تهاتر کرده،اما به 
صورت کامل پرداخت نکرده است که این موارد باید 
توسط بخش خصوصی شفاف سازی شود و آن ها از 
دولت بخواهند که مقدار باقی مانده از این یارانه را به 

آن ها پرداخت کند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید 
کرد: ما در قانون اصل 44 همه اختیارات را به بخش 
معظم  مقام  فرمایش  که  آنچه  و  ایم  داده  خصوصی 
رهبری بود را را تحقق بخشیده به لحاظ قانون چیزی 
کم نداریم و دولت باید قانون را اجرا کند و نحوه اجرای 
قانون نیز قابل پیگیری است و نظارت مجلس زمانی 
تحقق پیدا و شکل مناسبی به خود می گیرد که بخش 
خصوصی این اطالعات را به مابدهد تا ما بتوانیم وظیفه 

نظارتی خود را بهتر انجام دهیم./

تعادل/ 
تشکل ها و شرح حال اقتصاد بیمار

نغمه تخشا/ 
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

فعالیت هاي  تنظیم  در  خصوصي  بخش  جایگاه 
دولت  با  )تشکل ها(  آن  رابطه  و  چیست  اقتصادي 
که  است  مرسومي  سوال  دو  این  باشد؟  باید  چگونه 
در محافل اقتصادي میان کارشناسان مطرح مي شود. 
بررسي تجربیات تشکل بخش خصوصي، نشان مي دهد 

واگذار کردن برخي امور تنظیمي به این بخش موفقیت 
آمیز نبوده است. اموري چون »تنظیم ورود و خروج 
فعاالن اقتصادي به یک بازار«؛ »واگذاري اختیار حل و 
فصل دعاوي به یکي از طرفین دعوا«؛ »قیمت گذاري 
در بازارهاي حساسي« که هنوز نیاز به قیمت گذاري 
ناکارآمدي  بر  دلیل  موارد  این  از  یک  هیچ  اما  دارد. 
تشکل هاي بخش خصوصي نیست بلکه مشکل از اجرا 

و نبود زیرساخت هاي الزم است.
 در مقابل در نظر گرفتن نقش مشورتي براي بخش 
منجر  تصمیم گیري ها  کیفیت  بهبود  به  خصوصي 
تشکل هاي  در  کارشناسي  بدنه  وجود  و  مي شود 
خصوصي مي تواند در شناسایي مشکالت اعضا، انتقال 
مطالبات به تصمیم سازان و ارائه راه حل هاي سیاستي 
نقشي تعیین کننده داشته باشد. عالوه بر این، فعالیت 
از  اجتناب  تشکل هاي بخش خصوصي مستلزم  موثر 
عضوگیري اجباري و الزام به ارائه خدمات براي جذب 

اعضاي جدید است.

 تشکل ها حلقه هاي واسط بین دولت و جامعه
در مجموع شواهد موکد آن است، زماني که استفاده از 
ظرفیت تشکل هاي بخش خصوصي نافع است که این 
باشند و در مقابل، زماني  بازار  نهادها مکمل و مقوم 
نافع  بخش خصوصي  تشکل هاي  ظرفیت  از  استفاده 
نیست که این نهادها به محل بازتوزیع منافع تبدیل 

شوند.
حلقه هاي  عنوان  به  مدني،  نهادهاي  از  استفاده   
واسط بین دولت و جامعه، براي تسهیل ارتباط، ارائه 
درخواست ها و مطالبات و نیز امر نظارت و پیگیري، 
که  است  مختلف  جوامع  در  بشري  مثبت  تجارب  از 
در قالب شوراها، احزاب، سندیکاها و نظایر آن نمایان 

مي شوند.

جایگاه  همواره  تشکل ها  نیز،  اقتصادي  حوزه  در   
خاصي داشته و مي توانند فضاي مساعدي براي تعاملي 
و  اقتصادي  بنگاه هاي  بین  یافته،  سامان  و  سازمان 
حاکمیت، به وجود آورند. با توجه به اینکه در قانون 
بهبود مستمر محیط کسب و کار، که اواخر سال 9۰ 
در مجلس شوراي اسالمي تصویب شد، به تشکل هاي 
اقتصادي و نقش آن ها در بهبود فضاي کسب و کار، 
توجه ویژه یي شده است، در خصوص نقش تشکل ها در 
شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي که محور 
اصلي قانون مذکور است باید نگاه عمیق تري داشت و 
رسانه ها باید این نقش مهم را اطالع رساني کنند. توجه 
ویژه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به نقش 
تشکل ها، حکایت از رویکرد حاکمیت به استفاده بیشتر 

از این پتانسیل دارد.
 این بدان معني هست که باید درتعریف ساختار اقتصاد 
کشورتجدید نظر شود؛ کاهش نقش تصدي گري دولت 
و افزایش سهم بخش خصوصي و تعاوني در فعالیت هاي 
اقتصادي و رابطه بین دولت و سایر بخش ها، ضرورتي 
است که مبناي قانون اجراي سیاست هاي اصل 44 قرار 
گرفت و پس از آن در قوانین تکمیلي آن مانند قانون 
بهبود مستمر فضاي کسب و کار، بازتاب یافت. بدیهي 
تصدیگري  نقش حاکمیتي، کاهش  به  توجه  با  است 
دولت، به معناي حذف نظارت نیست بلکه در شرایط 
جدید، سازوکارهاي جدیدي را مي طلبد. تجربه نشان 
استفاده  بدون  یافته،  توسعه  اقتصادهاي  که  داده 
تشکل هاي  قالب  در  اقتصادي  فعاالن  ساماندهي  از 
بهتر جامعه و حکومت، موفق  تعامل  براي  اقتصادي، 

نبوده اند.
میان  واسط  اقتصادي، حلقه هاي  واقع تشکل هاي  در 
دلیل  به  حال  عین  در  که  هستند  دولت  و  بنگاه ها 
نظارتي  ابزار  مي توانند  خود،  تخصصي  ویژگي هاي 
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مناسبي را در حوزه فعالیت خود، به کار بگیرند و در 
این مسیر، بار بزرگي را نیز از دوش حاکمیت بردارند. 
اجتماعي  یا  اقتصادي  الزامات  مي دهد  نشان  شواهد 
داده  از تشکل ها سوق  استفاده  به سوي  را  حاکمیت 

است. هر حرکت و قانوني، پاسخ به یک نیاز است.
 بحث بر سر، درستي و نادرستي پاسخ داده شده به 
نیاز یا شکل آن نیست. اما در هر حال، باید توجه کرد 
که حتما مسال هاي هست که رویکرد جدیدي اتخاذ 
مي شود. به طور مثال نام گذاري چند سال اخیر از سوي 
مقام معظم رهبري مبني بر اقتصاد مقاومتي نشان داده 
است که موضوع اصلي کشور در حال حاضر، اقتصاد 
است. فضاي جامعه هم چنین برداشتي را القا مي  کند. 
 » عمل  و  اقدام  مقاومتي  جاري»اقتصاد  سال  وقتي 
نامیده شد، قطعا حرکت هاي قبلي کافي نبوده است 
که از مردم و مسووالن خواسته شد تا به سمت اقدام و 

عمل در آن حوزه پیش بروند.
 تجربه هاي اقتصادي چند سال اخیر هم نشان مي دهد 
اقتصادي در  از ظرفیت هاي جامعه و فعاالن  باید  که 
قالب نهادهاي سازمان یافته، به صورت جهادي استفاده 
کرد. از یاد نباید برد که دانش اجتماعي، از دل تجربه 
اجتماعي بیرون مي آید. باید گفت که محور و هسته 
کار،  و  کسب  مستمر  محیط  بهبود  قانون  مرکزي 
شوراي گفت وگو است. این شورا نقشي پر رنگ براي 

تشکل هاي اقتصادي قائل شده هست.

 قانون درباه نقش تشکل ها چه مي گوید؟
 براي بیان اهمیت تشکل ها همین کافي است که در 
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، 7 ماده بطور 
مستقیم، به تشکل ها اشاره مي کند. ۱4 ماده و تبصره 

هم وظایف اتاق ها را مدنظر قرار مي دهد.
است که  مکلف شده  دولت  بهبود،  قانون  ماده ۲  در 

نظرات تشکل ها را در مراحل بررسي موضوعات مختلف 
از  خصوصي  بخش  تشکل هاي  یعني  این  کند.  اخذ 
هستند.  اقتصادي  سیاست گذاري هاي  مهم  ارکان 
مهم ترین نکته قانون بهبود، وجود سامانه اي است براي 
انجام چنین موضوعي که همان شوراي گفت وگو است. 
درگاه این شورا نیز دبیرخانه آن است. پس ساز و کار 

الزم در دبیرخانه خواهد بود.
از سوي دیگر ماده ۳ نیز دستگاه هاي اجرایي را مکلف 
نظر  رویه ها،  و  مقررات  اصالح  یا  تدوین  کرده هنگام 
نیز  استعالم کنند. در ماده ۱۲  را  تشکل هاي ذیربط 
اصالح  براي  خود  درخواست هاي  مي توانند  تشکل ها 
قوانین یا مقررات و دستورالعمل ها و نظایر آن ها را که 
به  استدالل فني،  به همراه  مخل کسب و کار است، 
دبیرخانه شوراي گفت وگو ارسال و موضوع را پي گیري 
کنند. دبیرخانه شورا نیز موظف است که در صورت 
مخالفت شورا، دالیل مخالفت را کتبا به تشکل مربوط 
به  گویي  پاسخ  اینجا  در  که  کنید  دقت  کند.  اعالم 
پاسخ  هم  آن  است؛  قانوني  تکلیف  یک  درخواست، 
کتبي. این موضوع، کمک خوبي به شفاف سازي است. 
همچنین در ماده ۱۵، کلیه دستگاه هاي اجرایي مرتبط 
با محیط کسب و کار و حتي سازمان ها و ادارات وابسته 
آنها در استان ها، موظف هستند که پاسخ گوي سواالت 
تشکل ها و فعاالن اقتصادي باشند. لذا مشاهده مي شود 
مطالبات  از  گفت وگو  شوراي  موضوع هاي  سري  یک 

تشکل ها نشأت مي گیرد.

 اتاق ها فهرست ملي تشکل هاي اقتصادي را 
تهیه کنند

بودن  سراسري  تشخیص   ،۱ ماده  پ  بند  تبصره 
و  ایران   – اتاق ها  عهده  بر  را  اقتصادي  تشکل هاي 
تعاون – گذاشته است. عالوه بر این وظیفه تشخیصي، 

ملي  فهرست  تا  شده اند  مکلف  اتاق ها   ،۵ ماده  در 
را هم  تغییرات  و  تهیه کرده  را  اقتصادي  تشکل هاي 
تشکلي  اقتصادي،  فعالیت  در  اگر  ضمنا  کنند.  اعالم 
وجود ندارد، اتاق ها موظف به ایجاد زمینه الزم براي 
اتاق ها موظف  ساماندهي و ثبت آن ها شده اند؛ حتي 
وجود  موازي  تشکل  که  فعالیت هایي  در  که  هستند 
و  یک پارچه سازي  شبکه سازي،  ادغام،  زمینه  دارد، 
انسجام تشکل هاي موازي را فراهم کند. به نوعي نقش 
تشکل تشکل ها یا به بیاني دیگر نقش مادر تشکل ها بر 
دوش اتاق هاست. شایان ذکر است اصل صریح قانون، 
اتاق  عضو  که  آنها  بازمي گردد، چه  تشکل ها  همه  به 
هستند و چه آنها که عضو نیستند. پس قانون اتاق ها 
نظر  به  است.  پذیرفته  تشکل ها  تشکل  عنوان  به  را 
مي رسد در مباحث تئوریک یا حقوقي تا حدي چنین 
باشد اما باید دید در فرایندها و رویه هاي اجرایي چه 
اتفاقي مي افتد؟ اما درتحقق این مهم بستگي دارد از 
چه منظري به موضوع نگاه کنیم؟ طبعا به کارگیري 
هر واژه اي، فقط استفاده از کلمه اي در دهان نیست، 
بلکه ساختار مفهومي اي نیز در ذهن افراد دارد یا ایجاد 

مي کند.
داده  اقتصادي  تشکل هاي  به  که  بهایي  این  با  االن   
باید در خصوص  اگر بپذیریم که دولت  شده است و 
هر تشکل، نظارت تخصصي، شایسته و مناسبي را ایفا 
کند، این مفهوم مي تواند از یک واژه معمول فراتر رفته، 
کارهاي ویژه  را بین دولت )به معناي عام آن( و اتاق ها 
شکل دهد. آنچه در قانون بهبود مستمر محیط کسب 
و کار و در شواهد عیني مالحظه مي شود، این است که 
تشکل ها به تناسب، بخشي از فعاالن و نیز بنگاه هاي 

اقتصادي را نمایندگي مي کنند.

 نمایندگي در تشکل ها
در  کشور  در  تشکل ها  این  از  زیادي  مجموعه  حاال 
نمایندگي  نقش   و  هستند  فعال  مختلف  زمینه هاي 
فقط  نمایندگي،  نقش  ایفاي  مي کنند.  ایفا  را  خود 
واسطه گري براي درخواست مطالبه اعضا نیست؛ بلکه 
تعامل و رابطه دو طرفه و انتقال درخواست طرف مقابل 
نیز  مسوولیت پذیري  و  پاسخگویي  اصل  هست.  نیز 
ایجاب مي کند که تشکل ها در عین انتقال خواسته هاي 
طرف مقابل )منظورم حاکمیت است(، نقش نظارتي بر 

اعضا را نیز بر عهده بگیرند.
مانند  و  ندارد  معنا  نمایندگي  صورت،  این  غیر  در 
رسانه یي یک سویه براي طرح مسائل یک طرف ماجرا 
عمل خواهد کرد. تشکل ها به دلیل آنکه برآیند آراي 
اعضا هستند و مشروعیتي که در بین اعضا دارند و نیز 
تخصص مربوط، بهتر از هر نهاد دیگري مي توانند نقش 
نظارتي خود را ایفا کنند. درواقع دولت باید در اینجا 
با سازوکارهایي، نظارت بر بخش خصوصي و تعاوني را 
از طریق تشکل هاي مختلف اعمال کند. درنهایت باید 
گفت براي درمان اقتصاد بیمار کشور باید شرح حال 
بیمار را از همراهان آنکه همان تشکل ها هستند پرسید 

تا کارآمد ترین و بهترین نسخه تجویز شود.
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دنیای اقتصاد/ 
Nellie Akalp :نویسنده

مترجم: مریم رضایی

بدون شک، زنان در مشاغل و مدیریت به اندازه مردان 
مهارت، هوش و قابلیت دارند. اما مدیریت کارکنان زن، 
گاهی  باشد،  زن  کسب وکار  مالک  خود  وقتی  به ویژه 
کارمندان  از  متفاوت  رویکردی  اتخاذ  نیازمند  اوقات 
مرد است. برای من، موفقیت در ایجاد فضایی سرشار 
از احترام متقابل، دلواپسی، انطعاف پذیری و فرصت ها 
سال هایی  طول  در  است.  نبوده  آسانی  کار  هیچ گاه 
که کارمندان زن را در تیمم مدیریت کرده ام، همواره 
آنها سازگار  با  را  بوده ام سبک مدیریتی خود  مجبور 
کنم. اعتراف می کنم در این مسیر اشتباهاتی داشته ام. 
دیگر صاحبان کسب وکار  که  بوده ام  شاهد  همچنین 
زن نیز خطاهایی مرتکب شده اند. با بررسی همه این 
مسائل، نتیجه ای که می گیرم این است که به عنوان 
هم جنس  کارمندان  مدیریت  هنگام  زن،  مدیر  یک 

خود، سعی کنید از این پنج اشتباه اجتناب کنید:

1( تالش بیش از حد برای برقراری روابط 
دوستانه نزدیک

زن  مدیر  یک  عنوان  به  که  است  اغواکننده  این 
با همکاران هم جنس خود صمیمی شوید،  بخواهید 
اختیاری که  تا در  نکنید  فراموش  را  اما مرزبندی ها 
دچار  دارید،  وظایف  واگذاری  و  تصمیم گیری  برای 
مشکل نشوید. این به معنای آن نیست که نباید رفتار 
دوستانه داشته باشید یا به آنها اهمیت ندهید، بلکه 
باید نقش ها و مسوولیت ها را فارغ از روابط دوستانه 
مدیر  وقتی  زن  کارمندان  برخی  البته  کنید.  معین 
هم جنس شان به آنها نزدیک می شود و می خواهد با 
باشد، خودشان احساس  روابط صمیمانه داشته  آنها 
دوست  مدیری  هیچ  مطمئنا  می کنند.  بودن  معذب 
ندارد با کارمندانش به رستوران یا خرید برود. برخی 
ابعاد زندگی خود  از دیگر  را  دارند کار  افراد دوست 
جدا کنند. بنابراین باید مطمئن شوید که به فضای 

خصوصی کارمندان خود ورود نمی کنید.

2( تصور اینکه پول بیشترین اهمیت را دارد
در  حرفه ای  به صورت  که  زنانی  بیشتر  بدون شک، 
عرصه کسب وکار فعالیت می کنند، در تامین نیازهای 
اما در ضمن،  دارند  نقشی جدی  مالی خانواده خود 
از  آنها به نقش پرورشی خود و نیز حمایت اخالقی 
رویاها و اهداف اعضای خانواده تعهد دارند. بنابراین با 
اینکه یک حقوق خوب می تواند به برخی زنان انگیزه 
بدهد و رضایت شغلی آنها را جلب کند، برخی دیگر 
از زنان بیشتر از انعطاف پذیری محیط کارشان و کنار 
رضایت  احساس  زندگی شان  برنامه های  با  آن  آمدن 
می کنند. برای این دسته از زنان، پاداش اضافه کاری 
از  شدن  غافل  و  شب کاری  ازای  در  که  کارانه ای  یا 
می کنند،  دریافت  فرزندان شان  اجتماعی  برنامه های 
همراه  خاطره  نمی تواند  پول  ندارد.  چندانی  اهمیت 
را  زندگی  لحظات  مهم ترین  در  فرزندان  با  بودن 
منعطف  فضای  که  شرکت هایی  باالی  درک  بخرد. 
درک  را  خود  کارمندان  نیازهای  گونه  این  و  دارند 
می کنند و امکان بودن در کنار خانواده را برای آنها 
ناب  طالی  از  زن  کارکنان  برای  می آورند،  فراهم 

معنادار  کارهای  انجام  همچنین  دارد.  ارزش  بیشتر 
وظایف  برای  باال  مبالغ  دریافت  از  بیش  اثربخش،  و 
مادی ارزش دارد. البته کارهای تکراری و کسل کننده 
معنا  آن  به  این  اما  شوند،  انجام  باید  باالخره  هم 
نیست که یک کارمند باید تمام وقت درگیر این گونه 
وظایف شود. مدیران باید هر زمان که امکان داشت، 
تیم  اعضای  بین  را  خسته کننده  و  خشک  کارهای 
کارمندان  بیابند که همه  و روش هایی  تقسیم کنند 
این شانس را داشته باشند که در کنار انجام این گونه 
کارها فرصت  هایی برای تمرین خالقیت و مهارت های 

تحلیلی داشته باشند.

3( تالش برای مربی بودن
صرفا چون شما یک مدیر زن هستید و کارمندتان هم 
یک زن است، دلیل بر آن نیست که می خواهد برای 
باشید  راهنمایش  همواره  بزرگ تر  و  بهتر  چیزهای 
باید وجود  احترام متقابل  آماده اش کنید. مطمئنا  و 
کامال  کاری  رابطه  یک  می توانید  اما  باشد،  داشته 
موفق ایجاد کنید، بدون اینکه نقش مربیگری داشته 

پنج اشتباه مدیریتی زنان صاحب کسب وکار
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باشید. حتی اگر کارمند زنی دارید که می خواهد شما 
برای او مربیگری کنید، باید در نظر داشته باشید که 
اثر  دیگر  کارمندان  فکر  طرز  بر  چقدر  موضوع  این 
می گذارد. این کار ممکن است تعادل روابط شخصی 
در فضای شرکت را به هم بریزد، چون تیم تان فکر 

می کند هوای یک نفر را بیشتر دارید.

4( نقش مادری ایفا کردن
از آنجا که مادر چهار فرزند هستم، همیشه این تمایل 
در من وجود دارد که چنین نقشی را در محل کار 
اجازه  زن  مدیر  یک  عنوان  به  اینکه  کنم.  پیاده  هم 
با همکاران  دهیم غریزه های مادری در روابط کاری 
اثر بگذارد، از یک طرف می تواند به نفع دینامیک های 
محل کار شما باشد و از طرف دیگر، می تواند کامال 
و  درک  دادن  نشان  باشد.  داشته  معکوس  نتیجه 
را  تیم  اعضای  وفاداری  و  روحیه  می تواند  صبوری 
هم  نابجا  و  مداوم  نصیحت های  اما  کند،  تقویت 
نکنید  بگیرد. سعی  را  آنها  نفس  به  اعتماد  می تواند 
در محل کار »مادر« باشید. این نقش شما به عنوان 

صاحب یک کسب وکار نیست.

5( افراط در تحسین و اعتباربخشی
دارد  زیادی  بسیار  مزایای  کارمندان  کردن  تحسین 
آن  شدن  انجام  درست  از  که  است  مهم  بسیار  اما 
کارمندان  مورد  در  )هم  کنید  حاصل  اطمینان  کار 
زن و هم کارمندان مرد(. ستایش بیش از حد افراد 
باشد.  آزاردهنده  و  شود  تعبیر  دورویی  به  می تواند 
انجام  عالی  را  کاری  واقعا  شخصی  وقتی  همچنین 
می دهد، چنین فضایی می تواند اثر معنابخش عبارات 
مطمئن  همیشه  کند.  کم  را  شما  تحسین برانگیز 

اهمیت  با  کارکنانتان می کنید،  از  که  تعریفی  شوید 
دستاوردهای آنها مطابقت داشته باشد. در نهایت، به 
صیقل  مستلزم  شما  موفقیت  زن،  مدیر  یک  عنوان 
دادن مهارت های مدیریتی تان است تا بتوانید تعادلی 

اثربخش میان اختیار، درک، صبوری، قدرت و انصاف 
نسبت به افرادی که در تیم شما کار می کنند، ایجاد 
برای  را  خود  زنانه  توانمندی های  بگیرید  یاد  کنید. 
قدرت بخشیدن به کارمندان زن و مدیریت هماهنگ 

حدود  از  باشد  نیاز  اینکه  بدون  ببرید،  به کار  آنها 
مشخص و خطوط قرمز عبور کنید.

Forbes :منبع
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