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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

برق 31 فروردین  نیروی  اختتامیه بیست و دومین کنفرانس توزیع 
ماه به میزبانی شرکت توزیع برق استان سمنان و در سالن امیرکبیر 

دانشگاه سراسری سمنان برگزار شد.
این مراسم باحضور علیرضا احمدی یزدی مدیر دفتر مدیریت مصرف برق 
شرکت توانیر، سید محمد موسوی زاده رییس اجرایی کنفرانس و مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان، علی اکبر صباغ مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای سمنان، عباس هنربخش رئوف ریاست دانشگاه سمنان و 
کارشناسان  و  استان  اجرایی  مدیران  دانشگاه سمنان،  از مسئوالن  جمعی 

ارشد صنعت برق کشور برگزار شد.
در این نشست مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان با اشاره 
بود،  شده  گنجانده  دوم  و  بیست  کنفرانس  قالب  در  که  هایی  نوآوری  به 
گفت: یکی از نوآوری ها بیمه میهمانان کنفرانس بود که برای نخستین بار 
اتفاق افتاد. همچنین تالش شد نشستهای تخصصی و کارگاه های آموزشی 

تکراری تازگی داشته و تکراری نباشند.

ادامه در صفحه 3/

سندیکای صنعت برق ایران/

نقطه پایان کنفرانس توزیع بیست و دوم

ارفاق مالیاتی به تولیدکنندگان

دنیای اقتصاد/ گروه بنگاه ها
معاون اول رئیس جمهور مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی را که 
حاوی یک ارفاق مالیاتی برای واحدهای کوچک و متوسط 
است، ابالغ کرد. براساس این مصوبه، سازمان امور مالیاتی 
موظف است اظهارنامه های مالیاتی ارائه شده از سوی مودیان 
را قطعی قلمداد کند و برگه تشخیص صادر نکند. اگر مانعی 
برای این اقدام وجود داشت، ارزیابی صرفا از اسناد و دفاتر 
واحدهای موصوف انجام می شود. مصوبه جدید عالوه بر اینکه 
کاهش بار مالیاتی تولیدکنندگان را به همراه دارد، فرصتی 

برای بهبود فضای کسب و کار نیز مهیا می کند. 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با ابالغ یک مصوبه، ارفاق 
مالیاتی برای واحدهای کوچک و متوسط قائل شد. مصوبه ای 
که پنج شنبه هفته گذشته از سوی معاون اول رئیس جمهور 
شد،  ابالغ  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  به  اجرا  برای 
کاهش  را  متوسط  و  کوچک  واحدهای  مالیاتی  مشکالت 
می دهد. واحدهای کوچک و متوسطی که مالیات سال 94 
آنها تعیین تکلیف نشده است، مشموالن این مصوبه هستند. 
اظهارنامه  تکلیف کرده طبق  مالیات  اداره  به  مصوبه جدید 

خود واحدها مالیات را تعیین کند.

ادامه در صفحه 3/ 



 

  ایفای نقش سندیکا در پروژه های 
کوچک مقیاس فتوولتاییک

تجدیدپذیر  انرژی های  کمیته  جلسه  نخستین 
محل  در  ماه  فروردین   27 جدید  سال  در 
ساختمان سندیکا برگزار شد و طی آن اعضای 
مقیاس  کوچک  پروژه های  درخصوص  کمیته 
فتوولتاییک کمیته امداد امام خمینی به بحث و 

تبادل نظر پرداختند.... ....ادامه خبر

  4۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید در کشور 
ساخته می شود

سمنان - معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
گفت: با هدف افزایش بازدهی انرژی در سال 96 
چهار هزار مگاوات نیروگاه جدید با تخصص بومی 

در کشور ساخته می شود... ....ادامه خبر

 قرارداد نیروگاه برق خورشیدی در 
سمنان منعقد می شود

های  تالش  با  گفت:  سمنان  استاندار   - سمنان 
صورت گرفته در راستای جایگزینی انرژی های 
پاک برای سوخت های فسیلی به زودی قرارداد 
منعقد  سمنان  در  خورشیدی  نیروگاه  ساخت 

خواهد شد... ....ادامه خبر

 ایران و ایتالیا در زمینه انرژی 
خورشیدی همکاری می کنند 

بندرعباس - ایرنا- رئیس هیات سرمایه گذاری 
موجود  های  ظرفیت  به  توجه  با  گفت:  ایتالیا 
درهرمزگان، مصمم به سرمایه گذاری در زمینه 

انرژی خورشیدی در این استان هستیم........ادامه 
خبر

 برنامه ترکمنستان برای افزایش 
صادرات برق از مسیر ایران

صادرات  حجم  افزایش  منظور  به  ترکمنستان 
برق خود در نظر دارد تا از طریق خاک ایران به 
کشورهای منطقه قفقاز برق صادر کند.........ادامه 

خبر

بانکی تسهیالت  درصدی   31 رشد   
مرکزی جزئیات تسهیالت  بانک  اقتصاد:  دنیای 
پرداختی شبکه بانکی کشور در سال گذشته را 
منتشر کرد. بر این مبنا در سال گذشته سیستم  
هزار   548 حدود  در  مجموع  در  کشور،  بانکی 
میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کرده است. ... 

....ادامه خبر

 فهرست جدید گمرکات اختصاصی 
کاالهای صادراتی منتشر شد

گمرکات  شده  روز  به  فهرست   - ایرنا   - تهران 
دستور  مبنای  بر  صادراتی  کاالهای  اختصاصی 
العمل اصالحی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز منتشر شد.. ....ادامه خبر

 رابطه دو سویه یارانه نقدی و نرخ تورم
بودن  زیان بار  بر  یادداشتی  طی  لیالز  سعید 

افزایش مبلغ یارانه تاکید کرد.. ....ادامه خبر

 توسعه بنگاه های کوچک؛ راه نجات 
تولید

مصرف  بهینه سازی  انجمن  عضو  بنگاه ها:  گروه 
به  منوط  تنها  تولید  رشد  کرد:  اعالم  انرژی 
بلکه  نیست  بزرگ صنعتی  کارخانه های  فعالیت 
 ایده و نوآوری هم  می تواند تولید محسوب شود. 
فرزاد کیاست راه نجات تولید و مقابله با بحران 
اشتغال را توسعه فعالیت های بنگاه های کوچک 
و متوسط دانست و گفت: ایران کشوری در حال 
 توسعه است که در این وضعیت باید اجازه رشد 
SSS )واحدهای کوچک و متوسط( را بدهد... ....

ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
کرد: الزمه همه  اظهار  ادامه  در  زاده  موسوی  محمد 
سازمانها مدیریت خلق منابع است که در این کنفرانس 
بهروری  به  نیاز  ایران  قرار گرفت. جامعه  توجه  مورد 
دارد. ما می بایست منابع خود را مدیریت کنیم و این 

پیش نیاز توسعه است. 
از  را  ما  دوستان  از  برخی  داد:  ادامه  زاده  موسوی 
پذیرش مسئولیت برگزاری کنفرانس منع می کردند 
اما خوشبختانه با تالش همکاران شرکت توزیع سمنان 
و سایر سازمان ها موفق شدیم از عهده این کار بزرگ 

برآییم.
وی با بیان اینکه کنفرانس توزیع به بیشتر هدفگذاری 
های خود دست یافت، بیان کرد: ما در این کنفرانس 
تعداد  این  از  که  کردیم  دریافت  مقاله   243 و  هزار 
335 مقاله مورد پذیرش قرار گرفت. درطول برگزاری 
ارائه شد، 77  به صورت شفاهی  مقاله  کنفرانس 73 
مقاله به صورت پوستر به چاپ رسید و الباقی مقاالت 

چاپ شدند.
توزیع  دوم  و  بیست  کنفرانس  اجرایی  کمیته  رییس 
نیروی برق سمنان عنوان کرد: در نمایشگاه جانبی 55 
غرفه برپا بود که از این میان 10 غرفه به استان سمنان 

مربوط می شد.
 200 و  هزار  حدود  از  پذیرایی  گفت:  پایان  در  وی 
میهمان کار آسانی نبود و باعث بروز نقایصی شد. اگر 
گرامی  میهمانان  از  همینجا  از  داشته  وجود  قصوری 

پوزش می طلبم.
در بخش بعدی این مراسم از حسین اعتماد رضایی 
شکرریز  مهدی  ترانسفو،  آریا  شرکت  مدیرعامل 
مدیرعامل شرکت مهندسی معراج طرح یاران و محمد 
بیرانوند مدیرعامل گروه صنعتی شایان برق به عنوان 

حامیان ویژه کنفرانس تقدیر به عمل آمد. 

همچنین براساس رای کمیته ارزیابی کنفرانس از غرفه 
شرکت آریا ترانسفو به مدیریت حسین اعتماد رضایی، 
غرفه شرکت الکترونیک افزار آزما به مدیریت جمشید 
بردبار و غرفه شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان 
به مدیریت محمد موسوی زاده به عنوان غرفه های 

برتر نمایشگاهی تقدیر و قدردانی شد. 
گفتنی است از مدیران عامل شرکت های برق منطقه 
ای سمنان، گروه صنعتی آسیا، اسوه کار شاهرود، مون 
برق  نیروی  تولید  اصفهان،  گلنور  مهدیشهر،  گارشو 
شاهرود و ایران ترانسفو نیز به عنوان حامیان بیست 

و دومین کنفرانس تقدیر شد.

سندیکای صنعت برق ایران/ در جلسه عمومی کمیته 
انرژی های تجدیدپذیر بررسی شد؛

ایفای نقش سندیکا در پروژه های 
کوچک مقیاس فتوولتاییک

تجدیدپذیر  انرژی های  کمیته  جلسه  نخستین 
محل  در  ماه  فروردین   27 جدید  سال  در 
ساختمان سندیکا برگزار شد و طی آن اعضای 
مقیاس  کوچک  پروژه های  درخصوص  کمیته 
فتوولتاییک کمیته امداد امام خمینی به بحث و 

تبادل نظر پرداختند.
در ابتدای جلسه دبیر و نایب رییس کمیته انرژی های 
تجدیدپذیر موارد مطرح شده در جلسه مشترک اعضای 
هیات رییسه کمیته با معاونت اشتغال زایی و خودکفایی 
کمیته امداد امام خمینی را برای اعضای کمیته تشریح 
کردند. در همین راستا نایب رییس کمیته انرژی های 
تجدیدپذیر به تجربه مشابه کمیته در سال های 93 و 
94 و ایفای نقش تشکلی در پروژه های شرکت نفت 

اعضای کمیته درخصوص موارد  ادامه  اشاره کرد. در 
مبهم پروژه یادشده و تجربیات مشابه سایر اعضا تبادل 
نحوه  که  بود  این  اعضا  ابهامات  ازجمله  کردند.  نظر 
تنظیم قراردادها بعضا یک جانبه و به ضرر پیمانکاران 
است. اعضای کمیته تجدیدپذیر همچنین تاکید کردند 
فنی  ناظران  و  مجریان  که  است  داده  نشان  تجربه 
دچار  گاهی  مددجویان  با  مستقیم  ارتباط  درصورت 

مشکل می شوند. 
اعضای کمیته انرژی های تجدیدپذیر به وجود مراجع 
متعدد نظارتی در تایید مراحل انجام پروژه و کندی 
پروژه  مشکل  دیگر  عنوان  به  مطالبات  دریافت  روند 
اشاره کردند. عالوه بر این ایجاد مشکل برای پیمانکاران 
در دریافت مطالبات از دیگر دغدغه های اعضای کمیته 

انرژی های تجدیدپذیر بود.
در بخش بعدی جلسه مقرر شد تا در جلسه آتی هیات 
رییسه با کمیته امداد امام خمینی ابهامات فوق الذکر 
برطرف شده و درصورت نیاز درراستای حل مشکل از 
سوی سندیکا پیشنهادات و راهکارهایی اعم از تدوین 
قرارداد نمونه، تشخیص صالحیت شرکت ها و نظارت 
و  تجدیدپذیر  انرژی های  کمیته  سوی  از  پروژه ها  بر 
اعالم لیست مشاوران، پیمانکاران و سازندگان دارای 

صالحیت به کمیته امداد ارائه شود. 
در پایان موضوع تبیین جایگاه سازمان ساتبا و تعامل 
مطرح  سازمان  این  با  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
طور  به  دیگری  جلسه  در  موضوع  شد  مقرر  و  شد 
اندازی  راه  به عالوه  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  تفصیلی 
وبسایت کمیته انرژی های تجدیدپذیر به زبان فارسی 
و التین به منظور گسترش ارتباطات کمیته با تشکل ها، 
شرکت ها، نهادها و سازمان های داخلی و بین المللی در 

دستورکار دبیرخانه کمیته قرار گرفت.

دولت موضع ثابتی نسبت به نرخ ارز داشته باشد

ادامه از صفحه 1/ 
ماموران مالیاتی از صدور برگ تشخیص مالیات منع 
شدند و تنها به استناد به اظهار واحدها باید برگ قطعی 
مالیات را صادر کنند. این قدم مهمی در کاهش بار 
مالیاتی بنگاه های کوچک و متوسط به شمار می رود. 
این واحدها از این طریق می توانند از تنبیه مالیاتی 
مالی  صورت های  همچنین  و  جلوگیری  علی الراس 

سال 95 خود را نیز در موعد مقرر تسلیم کنند.
مصوبه جدید دو هدف جدی را دنبال می کند؛ هدف 
با  است.  علی الراس  مالیات  حذف  راستای  در  اول 
توجه به ماده 97 قانون مالیات های مستقیم، احتماال 
مالیات  همچنان  که  متوسطی  و  کوچک  واحدهای 
مالیات  مشمول  نشده،  تکلیف  تعیین  آنها  سال 94 
اولویت  با  جدید  مصوبه  اما  بود.  خواهند  علی الراس 
دادن به راه اول)تعیین مالیات بر اساس اظهار واحد( 
شیوه  کند.  جلوگیری  تنبیه  این  از  تا  دارد  سعی 
علی الراس یک تنبیه مالیاتی را در پی دارد. در اخذ 
مالیات به شیوه علی الراس به باالترین حد از مودی 
مالیات اخذ می شود. نحوه محاسبه آن در مواد قانونی 

مربوطه تشریح شده است.
دومین هدفی که در مصوبه مذکور پیگیری می شود، 
اقتصادی  بنگاه های  مالیاتی  بار  رساندن  حداقل  به 
است. این امتیاز به واحدهای کوچک و متوسط داده 
برای  را  بهبود فضای کسب و کار، زمینه  با  تا  شده 
مجموعه  کنند.  فراهم  بیشتر  رونق  و  سرمایه گذاری 

این اقدامات منجر به اشتغال بیشتر خواهد شد.
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

خبرگزاری مهر/ معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی
کشور  در  جدید  نیروگاه  مگاوات   4۰۰۰

ساخته می شود

سمنان - معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
گفت: با هدف افزایش بازدهی انرژی در سال 96 
چهار هزار مگاوات نیروگاه جدید با تخصص بومی 

در کشور ساخته می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ فالحتیان در حاشیه 
کنفرانس ملی صنعت برق به میزبانی دانشگاه سمنان 
جدید  های  نیروگاه  احداث  از  خبرنگاران،  جمع  در 
سیکل ترکیبی در سطح کشور طی سال جاری خبر 
داد و بیان داشت: ظرفیت این نیروگاه ها در نهایت به 
چهار هزار مگاوات خواهند رسید که حجم قابل قبولی 
از انرژی برق را وارد مدار مصرف ایران اسالمی خواهد 

کرد.
وی از این طرح ها به عنوان طرح های بزرگ حوزه برق 
و انرژی در سال جاری یاد کرد و افزود: نیروگاه های 
سیکل ترکیبی ویژگی بارزی دارند و آن هم بازدهی 
باال است که این بازدهی در نیروگاه های گازی کشور 
با اجرای بخش بخار، از 33 درصد به مرز 50 درصد 
افزایش می یابد که این امر در زمره اولویت های وزارت 

نیرو در سطح کشور است.
معاون وزیر نیرو در پاسخ به سوالی درباره ویژگی بارز 
این نیروگاه ها نیز توضیح داد: نیروگاه های جدید از 
بازدهی 5۸  نوع کالس »اف« احداث خواهد شد که 
درصد دارند لذا باید با اطمینان گفت که این نیروگاه 

ها می توانند با بازدهی باال به سرعت عملیاتی شوند.
فالحتیان با بیان اینکه ایران جزو پنج کشوری است که 
تمام نیروگاه هایش را در داخل کشور می سازد و این 
دومین ویژگی بارز این نیروگاه ها هستند، ابراز داشت: 

به واقع صنعت برق با توجه به متخصصان بومی، افتخار 
ایران اسالمی محسوب می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مقوله صادرات 
برق نیز اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۶.7 میلیارد 
کیلووات ساعت برق به کشورهای مختلف صادر شد که 
سهم عراق از این میزان یک هزار مگاوات و افغانستان و 

پاکستان هر کدام 100مگاوات است.

خبرگزاری مهر/ استاندار سمنان
قرارداد نیروگاه برق خورشیدی در سمنان 

منعقد می شود

های  تالش  با  گفت:  سمنان  استاندار   - سمنان 
صورت گرفته در راستای جایگزینی انرژی های 
پاک برای سوخت های فسیلی به زودی قرارداد 
منعقد  سمنان  در  خورشیدی  نیروگاه  ساخت 

خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز صبح سه شنبه 
در بیست و دومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع 
برق به میزبانی سالن امیرکبیر دانشگاه سمنان، ضمن 
اشاره به ظرفیت های این استان در راستای استفاده 
از انرژی های پاک مانند خورشید، بیان داشت: تفاهم 
نامه تولید یک هزار و 250مگاوات برق خورشیدی در 

سمنان با بخش خصوصی بسته شده است.
وی افزود: این طرح به زودی آماده آغاز عملیات اجرایی 
می شود که می توان آن را مهمترین قرار داد سرمایه 
انقالب  تاریخ  در  سمنان  استان  انرژی  بخش  گذاری 
اسالمی دانست که طی آن یک هزار و 200 مگاوات 
برق خورشیدی در این استان کویری و مستعد تولید و 

به خطوط برق کشور تزریق خواهد شد.
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استاندار سمنان با تاکید بر اینکه یکی از ویژگی های 
بارز سرمایه گذاری توجه به صرفه اقتصادی آن است، 
گفت: امروز صرفه اقتصادی برق خورشیدی در استانی 
که 300 روز در سال هوای آفتابی خالص دارد به واقع 
نکته ای قابل توجه برای سرمایه گذاران بخش انرژی 
است که خوشبختانه این امر ما را به سمت خوبی سوق 

داده است.
انرژی  تبدیل  مستعد  سمنان  داشت:  بیان  خباز 
بر  استان عالوه  این  برق است چر که  به  خورشیدی 
هیچگونه  فراوان  کویری  های  زمین  و  سوزان  آفتاب 
زیرگردی را نیز در خود نمی بیند و ارتباط مستقیم 
نور خورشید به صفحات فوتونی در طول روز، یکی از 
جذابیت های این استان برای سرمایه گذاری در بخش 

انرژی برق خورشیدی است.
وی افزود: سمنان ظرفیت های بسیاری برای سرمایه 
گذاری در حوزه تولید انرژی برق دارد که در همایش 
سرمایه گذاری که در اسفندماه94 به میزبانی سمنان 
سرمایه  به  نیز  حوزه  این  در  طرح  چند  شد  برگزار 

گذاران معرفی شد که نتایج خوبی را در بر داشت.
تا  خواست  سمنان  برق  مدیران  از  سمنان  استاندار 
مزیت های برق خورشیدی استان را به سرمایه گذاران 
سرمایه  با  امروز  افزود:  و  کنند  معرفی  متخصصان  و 
گذاری بر روی انرژی های پاک می توانیم صرفه جویی 
داشته  پاک  طبیعتی  با  همراه  را  سوخت  مصرف  در 
باشیم که این امر مصداق اقتصاد مقاومتی مورد تاکید 

رهبر معظم انقالب است.

 
ایرنا/ 

ایران و ایتالیا در زمینه انرژی خورشیدی 
همکاری می کنندنیاز دارد

بندرعباس - ایرنا- رئیس هیات سرمایه گذاری 
موجود  های  ظرفیت  به  توجه  با  گفت:  ایتالیا 
درهرمزگان، مصمم به سرمایه گذاری در زمینه 

انرژی خورشیدی در این استان هستیم.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی استانداری هرمزگان، 
مدیرکل  با  درنشست  چهارشنبه  روز  تورزنی  فابیو 
جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری هرمزگان 
افزود: این استان ازظرفیت های خوبی در زمینه ایجاد 

تاسیسات انرژی نو و پاک برخوردار است.
وی هدف از سفر به ایران به ویژه استان هرمزگان را در 
مرحله نخست شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری 
این استان در زمینه تولید برق از طریق انرژی خورشید 

و بادی عنوان کرد .
سرمایه  های  طرح  اجرای  ما  دیگر  هدف  افزود:  وی 
گذاری با مشارکت شرکت ها و نیروی کار ایرانی در 
تولید  دانش  انتقال  نهایت  در  و  نو  انرژی های  تولید 

انرژی پاک به شرکت های ایرانی است.
رئیس هیات سرمایه گذاری ایتالیا گفت: برنامه ما در 
نیرو گاه های  با احداث  ابتدا  این است که  هرمزگان 
فعالیت  به  اقدام  مگاوات   25 تا  خورشیدی  کوچک 
نموده و در گام های بعدی به سمت احداث نیروگاه 

های بزرگ تولید انرژی های نو حرکت کنیم.
مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری 
هرمزگان نیز گفت: مزرعه 744 هکتاری خورشیدی 
برای حمایت از سرمایه گذاران در زمینه تولید انرژی 

های پاک در این استان راه اندازی می شود.
استان  جایگاه  و  اهمیت  به  اشاره  با  پاکزاد  مسعود 
ایران  در  هرمزگان  استان  افزود:  ایران،  در  هرمزگان 
و  صادرات  درصد   ۶0 که  است  استراتژیک  استانی 

واردات کشور را به خود اختصاص داده است .
وی گفت: هرمزگان دارای 14 جزیره بزرگ و کوچک و 

1200 کیلومتر مرزهای آبی است که ظرفیت های بی 
نظیری برای سرمایه گذاری است.

وی ادامه داد: هرمزگان از دو منطقه آزاد تجاری و 5 
منطقه ویژه اقتصادی برخوردار است که این استان را 
از سایر استان های ایران از لحاظ ظرفیت های سرمایه 

گذاری متمایز نموده است.
وی به موقعیت بسیار مناسب هرمزگان در حوزه های 
ارتباطی اشاره کرد و در این رابطه افزود: هرمزگان از 
چهار مسیر ارتباطی زمینی ، ریلی ، هوایی و دریایی 
برخوردار است و کارخانه های فرآوری بسیاری در این 

استان در حال احداث می باشد.
پاکزاد به ظرفیت های درآمدزایی هرمزگان در حوزه 
درصد  افزود: 75  رابطه  این  در  و  کرد  اشاره  گمرک 
درآمد های گمرگی ایران از طریق گمرکات مستقر در 

استان هرمزگان تامین می شود.
مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری 
هرمزگان اظهار داشت: هرمزگان مقصد نهایی سرمایه 
گذاران  سرمایه  اکنون  هم  و  است  خارجی  گذاران 
خارجی در حال فعالیت با سرمایه گذاری مستقیم و 

مشارکتی در استان هستند .
پاکزاد افزود: در استان هرمزگان برای تسریع در فعالیت 
های سرمایه گذاری در زمینه تولید برق از انرژی های 
پاک نظیر انرژی خورشیدی یک زمین 744 هکتاری 
بندرعباس  در حاشیه شهربندرعباس در مسیر جاده 
به میناب تعیین شده ، تا تمامی سرمایه گذاری این 
بخش در یک جا مستقر شوند و با کمترین مشکالت و 
بروکراسی اداری اقدام به سرمایه گذاری و تولید انرژی 

کنند.
سرمایه  از  هرمزگان  استانداری  کرد:  خاطرنشان  وی 
گذاران خارجی در زمینه ایجاد زیرساخت ها و صدور 
نیاز سرمایه گذاری حمایت خواهد  مجوز های مورد 

کرد تا سرمایه گذاران با کمترین دغدغه و مشکل اقدام 
به سرمایه گذاری به ویژه در زمینه تولید برق از طریق 

انرژی های نو کنند.

برق نیوز/ 
برنامه ترکمنستان برای افزایش صادرات 

برق از مسیر ایران

صادرات  حجم  افزایش  منظور  به  ترکمنستان 
برق خود در نظر دارد تا از طریق خاک ایران به 

کشورهای منطقه قفقاز برق صادر کند.

افزایش  منظور  به  ترکمنستان  نیوز،  برق  گزارش  به 
حجم صادرات برق خود، در نظر دارد تا یک خط انتقال 
برق با ولتاژ باال در مسیرهای مری- سرخس- مشهد و 

بالکانابات-گنبد احداث کند.
به نوشته این روزنامه، ترکمنستان با احداث این خط، 
قادر خواهد بود تا صادرات برق به ایران را افزایش دهد 
و همچنین برق تولیدی خود را از طریق شبکه انتقال 
قفقاز  منطقه  کشورهای  دیگر  و  ترکیه  به  ایران  برق 

انتقال دهد.
همچنین برنامه هایی برای احداث یک خط انتقال برق 
در امتداد مسیر خط لوله انتقال گاز تاپی)ترکمنستان-

افغانستان-پاکستان-هند( وجود دارد.
و  پاکستان  و  تاجیکستان  به  برق  آینده، صادرات  در 
همچنین افزایش صادرات به افغانستان ممکن خواهد 

شد.
به گزارش دریک آنالین و به نقل از روزنامه نئوترال 
ترکمنستان، درحال حاضر، ترکمنستان به ایران، ترکیه 
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و افغانستان برق صادر می کند.

دنیای اقتصاد/ 
رشد 31 درصدی تسهیالت بانکی

مرکزی جزئیات تسهیالت  بانک  اقتصاد:  دنیای 
پرداختی شبکه بانکی کشور در سال گذشته را 
منتشر کرد. بر این مبنا در سال گذشته سیستم  
هزار   548 حدود  در  مجموع  در  کشور،  بانکی 
است.  کرده  پرداخت  تسهیالت  تومان  میلیارد 
در حدود  پیشین  دوره  با  مقایسه  در  که  رقمی 
31 درصد افزایش یافته است. همچنین در سال 
گذشته به طور میانگین از هر 6 ایرانی باالتر از 18 
سال، یک نفر وام بانکی با رقم متوسط 62 میلیون 
تومان در یافت کرده است. با توجه به ثبت تورم 
حدودا 9 درصدی در سال گذشته، رشد واقعی 
تسهیالت پرداخت شده از سوی شبکه بانکی در 

سال گذشته حدود 22 درصد بود.

این در حالی است که این رقم در سال 1394 حدود 
2/ 10 درصد گزارش شده است. این رقم متوسط در 
مقایسه با سال پیشین در حدود 30 درصد افزایش یافته 
است. بیشترین سهم از این تسهیالت پرداختی، مطابق 
روال چند سال اخیر به ترتیب به بخش های »خدمات« 
و »صنعت و معدن« اختصاص داده شده است. حدود 
شده  پرداخت  خدمات  بخش  به  وام ها  از  درصد   40
است. در سال گذشته 30 درصد از مجموع تسهیالت 
و  بخش صنعت  به  نیز  بانکی کشور  پرداختی شبکه 
معدن پرداخت شده است. مجموع تسهیالت پرداخت 
شده به این بخش نیز با رشد 30 درصدی در مقایسه 

از 1۶0 هزار میلیارد تومان  با سال پیشین، به بیش 
رسیده که در حدود ۸2 درصد از آن به تامین سرمایه 

در گردش اختصاص داده شده است.
 رشد واقعی 22 درصدی

آمار منتشر شده از جزئیات وام های پرداختی در سال 
سال  در  کشور  بانکی  شبکه  می دهد  نشان  گذشته 
گذشته در مجموع در حدود 54۸ هزار میلیارد تومان 
است.  پرداخت کرده  قالب های مختلف  در  تسهیالت 
مقایسه این رقم، با مجموع تسهیالت بانکی اعطا شده 
پرداختی  تسهیالت  می دهد  نشان   ،1394 سال  در 
شبکه بانکی در سال 1395 در مقایسه با سال پیشین 
حدود 31 درصد افزایش یافته است. این در حالی است 
که در سال 1394 نیز مجموع تسهیالت پرداختی در 
مقایسه با مدت مشابه پیشین حدود 22 درصد افزایش 
یافته بود، بنابراین مجموع تسهیالت پرداختی بانک ها 
یافته  افزایش  طی دو سال گذشته حدود ۶0 درصد 
است. بر مبنای آمار منتشر شده، در سال گذشته حدود 
7/ ۸ میلیون فقره وام در قالب های مختلف پرداخت 
متوسط  به طور   1395 سال  در  بنابراین  است،  شده 
را  وام  اخذ  شرایط سنی  که  ایرانی  هر ۶ شهروند  از 
داشته، یک نفر وام دریافت کرده است. میانگین رقم 
وام های پرداخت شده در سال گذشته نیز حدود ۶2 
میلیون تومان بوده است. همچنین حدود ۶4 درصد از 
مجموع وام های پرداختی از سوی شبکه بانکی کشور 
سهم تامین سرمایه در گردش در بخش های مختلف 
اقتصادی کشور شده است. برمبنای آمار منتشر شده 
هدف  با  شده،  پرداخت  وام های  از  درصد   10 حدود 
ایجاد واحدهای مختلف صنعتی، خدماتی، بازرگانی و 
... به متقاضیان پرداخت شده است. سهم سایر بخش ها 
از مجموع وام پرداخت شده در سال گذشته نیز کمتر 

از 10درصد بوده است.

 رشد 3۰ درصدی تسهیالت تولیدی
بررسی جزئیات پرداخت وام های بانکی در سال گذشته 
نشان می دهد در سال 1395، رقمی بالغ بر 351 هزار 
میلیارد تومان، یعنی ۶4 درصد از وام های پرداختی با 
هدف تامین سرمایه در گردش در بخش های مختلف 
رقم  این  از  درصد   37 حدود  است.  شده  پرداخت 
نیز  تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار  یعنی حدود 130 
با هدف تامین »سرمایه در گردش واحدهای صنعتی« 
از  برخی  ادعای  برخالف  است.  شده  داده   اختصاص 
بانکی  سیستم  پشتیبانی  عدم  بر  مبنی  صنعتگران 
کشور از بخش تولید، مقایسه این رقم در مقایسه با 
سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن که از محل 
تسهیالت بانکی در سال گذشته تامین شده بود حدود 
30 درصد افزایش یافته است. این در شرایطی است 
که تنگنای موجود در شبکه بانکی کشور که بخشی از 
آن ناشی از تجمیع مشکالت داخلی و خارجی گذشته 
است، دست بانک ها را برای افزایش رقم تسهیالت و 

کاهش نرخ تسهیالت بسته نگه داشته است.
بر مبنای آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، 
تسهیالت  تعداد  از  نیمی  حدود  در  گذشته  سال  در 
پرداختی به بخش خدمات واگذار شده است. همچنین 
بخش خدمات با در اختیار داشتن سهم 40 درصدی 
بیشترین سهم از منبع تسهیالتی پرداخت شده را به 
خود اختصاص داده است. میانگین هر فقره وام پرداخت 
شده به بخش خدمات نیز در حدود 4۸ میلیون تومان 
بوده است. بر مبنای اطالعات منتشر شده، در حدود 
30 درصد از مجموع تسهیالت پرداخت شده نیز به 
بخش صنعت و معدن واگذار شده است. مقایسه این 
رقم با سهم بخش صنعت و معدن از تسهیالت بانکی 
در سال 1394 نشان می دهد که با وجود افزایش 30 
درصدی مجموع تسهیالت پرداختی به بخش صنعت، 

سهم این بخش از مجموع تسهیالت پرداختی تغییر 
چندانی نکرده است.

جزئیات تسهیالت بخش مسکن
بانک مرکزی، در  از سوی  طبق گزارش منتشر شده 
سال 1395، حدود 50 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
به بخش مسکن واگذار شده است. این رقم در مقایسه 
با سال پیشین در حدود 14 درصد رشد کرده است. 
میانگین هر فقره وام پرداخت شده به بخش مسکن 
در سال 1395 در حدود 45 میلیون تومان بوده است. 
به  پرداخت شده  وام  فقره  هزار  و 100  میلیون  یک 
از  درصد   9 حدود  در  مسکن  و  ساختمان  بخش 
به  را  مجموع وام های پرداخت شده در سال گذشته 
خود اختصاص داده است. این رقم در مقایسه با سال 
پیشین در حدود یک واحد درصد کاهش یافته است. 
مسکن  بخش  در  پرداختی  وام های  جزئیات  بررسی 
نشان می دهد بیش ترین سهم از وام های پرداخت شده 
به بخش مسکن و ساختمان، در قالب وام های خرید 
مسکن پرداخت شده است. مجموع وام های پرداختی با 
هدف خرید مسکن در سال گذشته در مقایسه با مدت 
مشابه پیشین حدود ۸/ 1 هزار میلیارد تومان افزایش 
کل  از  تسهیالت  از  قالب  این  سهم  اما  است،  یافته 
تسهیالت پرداخت شده به بخش مسکن و ساختمان، 
در مقایسه با سال پیشین حدود 2 درصد کاهش یافته 
ایجاد  برای  شده  پرداخت  تسهیالت  مجموع  است. 
واحدهای مسکونی نیز در سال گذشته در حدود 7/ 7 
هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال پیشین 

حدود ۸00 میلیارد تومان کاهش یافته است.
بر مبنای آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سال 
گذشته حدود 13 درصد از مجموع تسهیالت پرداختی 
پرداخت  »بازرگانی«  بخش  به  بانکی  شبکه  سوی  از 
شده است. مجموع تسهیالت پرداختی به این بخش 

 بازگشت به عناوین 6 اخبار اقتصادی

2 اردیبهشت ماه 1396 شماره   1941    



تومانی  میلیارد  هزار   15 افزایش  با  گذشته  سال  در 
)معادل 2۶ درصد( در مقایسه با مدت مشابه پیشین، 
به حدود 72 هزار میلیارد تومان رسیده است. میانگین 
معادل  نیز  بازرگانی  بخش  در  پرداختی  وام  فقره  هر 
۶4 میلیون تومان بوده است. بخش کشاورزی نیز با 
جذب حدود 9درصد از وام های پرداخت شده در سال 
گذشته، کم ترین سهم را در میان بخش های مختلف 
از مجموع وام های پرداخت شده در سال گذشته در 
سوی  از  شده  منتشر  آمار  مبنای  بر  داشت.  اختیار 
بانک مرکزی، در سال گذشته در مجموع ۶/ 4۶ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت به بخش کشاورزی پرداخت 
به  اعطایی  تسهیالت  با  رقم  این  مقایسه  است.  شده 
بخش کشاورزی در سال گذشته نشان می دهد منابع 
تسهیالتی بخش کشاورزی در سال گذشته در مقایسه 
با مدت مشابه پیشین، بیش از 31 درصد افزایش یافته 
است. بر مبنای اطالعات منتشر شده، در سال گذشته 
در مجموع یک میلیون و ۸00 هزار فقره وام کشاورزی 
پرداخت شده است. هر کدام از تسهیالت گیرندگان در 
بخش کشاورزی نیز به طور میانگین وامی حدود 2۶ 

میلیون تومان دریافت کرده است.

ایرنا/ 
اختصاصی  گمرکات  جدید  فهرست 

کاالهای صادراتی منتشر شد
گمرکات  شده  روز  به  فهرست   - ایرنا   - تهران 
دستور  مبنای  بر  صادراتی  کاالهای  اختصاصی 
العمل اصالحی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز منتشر شد.

با  فهرست  این  از گمرک،  ایرنا  روز شنبه  گزارش  به 

نیز  و  کاالها  صادراتی  امور  انجام  در  تسهیل  هدف 
نظارت موثر بر امر صادرات به روز رسانی شده که به 

شرح زیر است.
**فرآورده ها و مشتقات مایع نفت و گاز:

گمرکات جلفا، بازرگان، بندر امام خمینی)ره(، شهید 
آبادان،  خسروی،  آستارا،  باشماق،  دوغارون،  رجایی، 
میرجاوه،  نوردوز، سرخس،  بوشهر،  مهران،  خرمشهر، 
رازی  گمرک  طریق  از  ریلی  خروج  )برای  سهالن 
های  محموله  صدور  تشریفات  انجام  حهت  صرفا  و 
آذربایجان  استان  در  مستقر  تولیدی  واحدهای  نفتی 
شرقی(، زاهدان )برای اظهار محموله های ریلی که از 
میرجاوه خارج می شود(، خارک )صرفاً برای تولیدات 
پتروشیمی خارک(، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی )برای 
صدور محصوالت تولیدی واحدهای تولیدی مستقر در 
مناطق مذکور(، میل 7۸ )ماهیرود(، کرمانشاه، سمنان، 
مشهد  قم،  شیراز،  یزد،  اراک،  اصفهان،  تهران،  غرب 
)صرفاً برای خروج گمرکات مرزی سرخس و دوغارون(، 
های  شرکت  های  محموله  خروج  برای  )تنها  میلک 
خوشنام و محموله های بسته بندی مشمول استاندارد 
عنوان  به  )تنها  پیرانشهر  و  پیشین  گمرک  ملی( 
گمرکات خروجی( منطقه ویژه اقتصادی کاوه، لرستان.

مرز خروج محوالت اظهاری در گمرکات مبدا صدور، 
العمل  دستور   14 ماده  موضوع  مجاز  گمرکات  تنها 

ستاد و گمرکات معرفی شده برای خروج است.
** پیش ساز مواد مخدر:

گمرکات غرب تهران، شهید رجایی، بازرگان، فرودگاه 
دوغارون،  تولوئن(،  )فقط  بوشهر  )ره(،  خمینی  امام 
آبادان، خرمشهر، مشهد، اصفهان، کرمانشاه، بندر امام 

خمینی، ارومیه، سمنان، بیرجند.
**محصوالت دخانی تولید داخل یا مشارکتی:

خسروی،  انزلی،  بندر  رجایی،  شهید  بندر  گمرکات 

فرودگاه امام خمینی، آبادان، خرمشهر، شیراز، اصفهان، 
شهید باهنر، غرب تهران، آستارا، ارومیه، گلستان

**طال، نقره و جواهرات:
مشهد،  اصفهان،  خمینی)ره(،  امام  فرودگاه  گمرکات 

یزد، تبریز
**زعفران:

خیمنی،  امام  فرودگاه  تهران،،  غرب  شیراز،  گمرکات 
آبادان، خرمشهر، مشهد، یزد، اصفهان، بیرجند، تبریز، 
و  بوشهر  قم،  کرمان،  باهنر،  شهید  رجایی،  شهید 

البرز)کرج(، لرستان
**فرش دستباف:

گمرکات فرودگاه امام خمینی)ره(، گمرک غرب تهران، 
آبادان، خرمشهر، سهالن، شهید رجایی، امانات پستی و 
همه گمرکات مراکز استان ها منوط به داشتن حداقل 

دو کارشناس فرش.
** پوست، چرم و ساالمبور:

تبریز،  همدان،  مشهد،  سهالن،  تهران،  غرب  گمرک 
سمنان، لرستان، آبادان، خرمشهر، زاهدان، شهید باهنر 
و شهید رجایی )داشتن دو کارشناس که دوره آموزشی 

الزم را دیده اند، ضروری است.
**پسته:

گمرکات فرودگاه امام خمینی)ره(، آبادان، خرمشهر، 
انزلی،  بندر  ساوه،  نوشهر،  رفسنجان،  سیرجان، 
شهیدباهنر، سهالن، گناوه و همه گمرکات صادراتی 
های  آزمایشگاه  داشتن  به  مشروط  ها  استان  مراکز 

استاندارد مجهز برای تشخیص درصد افالتوکسین.
**صنایع دستی مینیاتوری، خاتم کاری شده، منبت 
کاری یا معرق کاری شده، سفال و سرامیک دست ساز:

گمرکات فرودگاه امام خمینی)ره(، آبادان، خرمشهر و 
همه گمرکات صادراتی مراکز استان ها

پایگاه خبری اتاق ایران/ 
رابطه دو سویه یارانه نقدی و نرخ تورم

بودن  زیان بار  بر  یادداشتی  طی  لیالز  سعید 
افزایش مبلغ یارانه تاکید کرد

طی هفته های اخیر وعده هایی برای افزایش مبلغ یارانه 
ریاست  انتخابات  کاندیداهای  برخی  سوی  از  نقدی 
که  است  حالی  در  این  است.  شده  مطرح  جمهوری 
با شیوه فعلی در هیچ کشوری  پرداخت یارانه نقدی 

صورت نمی گیرد.
طی هفته های اخیر وعده هایی برای افزایش مبلغ یارانه 
ریاست  انتخابات  کاندیداهای  برخی  سوی  از  نقدی 
که  است  حالی  در  این  است.  شده  مطرح  جمهوری 
با شیوه فعلی در هیچ کشوری  پرداخت یارانه نقدی 
ندارد  وجود  دنیا  در  کشوری  هیچ  نمی گیرد.  صورت 
که مانند ایران به صورت منظم و ماهانه یارانه ای را به 
عربی  کشورهای  باشد.  کرده  پرداخت  نقدی  صورت 
مازاد  محل  از  ونزوئال  یا  خلیج فارس  جنوب  حاشیه 
مردمشان  به  چیزی  گاهی  خود  نفتی  درآمدهای 
می دهند اما همان یارانه هم بیشتر به صورت غیر نقدی 
و از طریق تثبیت قیمت ارزاق عمومی پرداخت می شود. 
کشورهای سوسیالیستی هم به جای اینکه پول نقد به 
مردم بدهند قیمت ها را پایین نگه می داشتند. شرایط 
جهانی  مختلف  الگوهای  با  ایران  در  یارانه  پرداخت 
یارانه  مثال  برای  دارد.  هم  دیگری  زیاد  تفاوت های 
امارات، کویت  مانند عربستان،  نفتی  برای کشورهای 
امری وابسته به درآمد نفتی دولت ها است. اما درآمد 
نفتی ایران آن قدر زیاد نیست که کفاف همین مقدار 
یارنه امروز را هم بدهد. دولت برای تأمین هزینه های 
حداکثر  حالت  بهترین  در  که  دارد  درآمدهایی  خود 

هزینه هایش را پوشش می دهد.
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بنابراین تنها با افزایش شدید درآمدهای نفتی و افزایش 
شدید تورم که به زیان اقشار فقیر است، دولت می تواند 

منابع نفتی را به ریال تبدیل کند و به مردم بدهد.
کشور  اقتصاد  به  بیشتر  تورم  تحمیل  یارانه،  افزایش 
به  که  است  آینده  سرمایه گذاری  منابع  یارانه  است. 
صورت نقدی به مردم پرداخت می شود. در شش سال 
گذشته هفت برابر کل بودجه عمرانی یک سال دولت 
نقدی  یارانه  تومان   میلیارد  هزار   300 حدود  یعنی 
پراخت کرده ایم. آن هم در حالی که کل بودجه عمرانی 
بوده  تومان  میلیارد  هزار  گذشته 40  سال  در  دولت 
است. با پول یارانه نقدی می توانستیم حداقل  یک تا 
دو میلیون تومان شغل ایجاد کنیم اما تمام این منابع 
از دست رفته است. البته این چیز عجیبی نیست که 
اوایل دهه 90 اشتغال  تا  اول دولت نهم  از سال های 
خوبی ایجاد نشد چرا که منابع سرمایه گذاری شان را به 
مصرف اختصاص دادند و نتوانستند شغل جدید تولید 

کنند.
افزایش مبلغ یارانه ها اساساً در ایران موضوعیت ندارد. 
درآمد نفت آنقدر باال نیست که بگوییم مازادی برای 
راه  تنها  می ماند.  باقی  مردم  نقدی  یارانه  پرداخت 
افزایش یارانه این است که دولت نرخ تورم را آن قدر 
زیاد کند که به جای 45 هزار تومان، 100 هزار تومان 
از طریق  که  است  این  آن،  دیگر  معنی  دهند.  یارانه 
تورم 200 هزار تومان از جیب مردم برداشت کند. به 
گفته او این دقیقا اتفاقی بوده که در دولت قبل رخ داد. 
ارزش کاال و خدمات در سال 90 تا 92  دو برابر شد 
یا به زبان دیگر 100 درصد افزایش پیدا کرد اما این 
در حالی بود که ماهانه 45 هزار تومان به هر نفر یارانه  
پرداخت شد. به همین دلیل با وجود پرداخت یارانه، 
میلیون ها نفر به زیر خط فقر رانده شدند. چراکه تورم 

بیش از دو برابر یارانه را از جیب مردم دزدید.

دنیای اقتصاد/ 
توسعه بنگاه های کوچک؛ راه نجات تولید

مصرف  بهینه سازی  انجمن  عضو  بنگاه ها:  گروه 
به  منوط  تنها  تولید  رشد  کرد:  اعالم  انرژی 
بلکه  نیست  بزرگ صنعتی  کارخانه های  فعالیت 
 ایده و نوآوری هم  می تواند تولید محسوب شود. 
فرزاد کیاست راه نجات تولید و مقابله با بحران 
اشتغال را توسعه فعالیت های بنگاه های کوچک 
و متوسط دانست و گفت: ایران کشوری در حال 
 توسعه است که در این وضعیت باید اجازه رشد 

SME )واحدهای کوچک و متوسط( را بدهد.

کشورهای  در  صنعتی  بزرگ  واحدهای  از  حمایت 
مانند  کشوری  در  اما  می دهد،  جواب  توسعه یافته 
ایران باید مسیر حرکت واحدهای کوچک و متوسط 
فرهنگ  که  زمانی  داد:  ادامه  وی  کرد.  فراهم  را 
خصوصی سازی واقعی در کشور جا افتاد و بنگاه های 
کوچک توانستند با ظرفیت اصلی خود کار کنند، آنگاه 
بر اساس  بزرگ تر حمایت کرد.  از واحدهای  می توان 
به عنوان  توجه  با  اقتصادی،  کارشناس  این  اظهارات 
سال 9۶ که تولید و اشتغال را مورد توجه قرار داده 
است، باید به این نکته توجه کرد که تولید تنها محدود 
فعالیتی  نمی شود، هر  بزرگ صنعتی  کارخانه های  به 
به  کند،  ایجاد  مالی  گردش  و  تولید  ارزش افزوده  که 
معنای تولید تلقی می شود. در این مفهوم، خالقیت و 
نوآوری، ایده و خدمات، همگی تولید به شمار می آیند. 
انرژی در پاسخ  بهینه سازی مصرف  انجمن  این عضو 
به این سوال که چرا در ایران، خالقیت و استفاده از 
فکرهای نو نمی تواند به بهبود تولید کشور منجر شود 
به مسائل فرهنگی و شرایط اجتماعی ایران پرداخت و 

افزود: نوآوری که منجر به بهره وری در تولید شود در 
بستر فرهنگی خاص با شرایطی مشخص اتفاق می افتد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به قانون مالیات بر 
ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: این قانون که اصالحیه 
آن در دست بررسی قرار دارد، گروه هایی از واحدهای 
اقتصادی را معاف اعالم کرده و گروه هایی را مشمول 
پرداخت مالیات می داند که این گروه بندی بر اساس 
معیارهای مشخصی صورت نگرفته و مشکل ساز شده 
ندارد  دلیلی  شد:  یادآور  اقتصادی  فعال  این  است. 
کارشناسان  سالیق  که  باشیم  داشته  مبهم  قانونی 
مالیاتی بتواند در آن اثرگذار باشد؛ امروز که اصالحیه 
به  باید  است،  بررسی  حال  در  مجلس  در  قانون  این 
این نکته توجه کرد تا قانونی تصویب نکنیم که قابل 
تفسیر باشد. وی افزود: هر فردی که بخواهد وارد یک 
صنعت شود باید بداند که طبق قانون چه میزان مالیات 

پرداخت می کند.
کیاست یکی از راه های گسترش تولید را فراهم کردن 
بسترهای سرمایه گذاری در ایران برشمرد و تاکید کرد: 
در هر کشوری ضریب ریسک سرمایه گذاری محاسبه 
از سرمایه گذاران خارجی هنگام  می شود که بسیاری 
ورود به یک بازار، ضریب موردنظر را بررسی کرده و 
ترتیب  این  به  می کنند.  تصمیم گیری  آن  اساس  بر 
پایین  کشور  در  را  ریسک  ضریب  کرد  تالش  باید 
امنیت و  بیاوریم. وی اظهار کرد: سرمایه گذار، ثبات، 
بازگشت سرمایه را مالک قرار داده و طبق آن حرکت 
تنها  نه  که  نکنیم  فراموش  افزود:  کیاست  می کند. 
ایران بلکه هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی و با تکیه 
بر سرمایه های داخلی خود پیشرفت کند، بلکه روابط 
اقتصادی بین المللی نیز زمینه رشد و توسعه را فراهم 

می کند.
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دنیای اقتصاد/ 
مترجم: مریم رضایی

گذشته  سال   20 تا   10 مدیران  صحبت  پای  وقتی 
»مدیریت گرایی«  می شویم  متوجه  می نشینیم، 
)managerialism( - هنر انجام کارها توسط افراد 
دیگر – منبع اصلی ناامیدی، عدم تعهد و ناکارآمدی 
در بیشتر سازمان ها است. ارزش آفرینی مدیریت گرایی 
برای  نوزدهم که  به عنوان تکنولوژی اجتماعی قرن 
افراد بدون  از  کنترل و هماهنگ سازی تعداد زیادی 
مهارت ایجاد شد، هر روز کاهش می یابد. انسان امروز 
فرآیندهای  و  ساختارها  بر  تکیه  با  می کند  تالش 
اقتصاد  یک  در  صنعتی،  عصر  برای  شده  طراحی 
استفاده  که  کند.زبانی  ایجاد  ثروت  دانش محور 
و  هدف گرایی  کنترل،  و  برنامه ریزی  زبان  می شود، 
برتری،  و  کارآمدی  مبنا،  و  معیار  عملکرد،  شاخص 

تخصص گرایی و استانداردسازی است.
همه اینها نوعی روش تفکر را القا می کنند که در برابر 
با آن مواجهند،  چالش هایی که  شرکت ها این روزها 

چندان مناسب نیستند.
مدیریت  است.  کرده  پیدا  تغییر  دستورالعمل ها 
کردن  متحول  نیست.  جوابگو  دیگر  بیشتر  کردن 
به  برون سپاری،  روش های  انتخاب  با  مدیریتی  مدل 
بازمهندسی، کاهش  حداقل رساندن اهرم های مالی، 
این  مثل  مدیریتی  فرآیندهای  دیگر  و  واسطه گرایی 
به  نیاز  که  بزرگ  قدیمی  خانه  یک  در  که  می ماند 
عوض  را  در  دستگیره  فقط  دارد،  اساسی  تعمیرات 
مواجهند  آن  با  کسب وکارها  که  مشکالتی  کنیم! 
و  ندارد  داخلی  فرآیندهای  و  سیستم ها  به  ربطی 
بیشتر به متغیرهای خارجی و سازمانی مثل نهادها و 
ساختارهایی که انتظار می رود شرکت ها در قالب آن 
عمل کنند، مرتبط است. قرارداد کار، قانون تعداد روز 
و ساعات کار، شرح وظایف شغلی، فرهنگ زیاد کار 
کردن، شرکت با مسوولیت محدود، چرخه گزارش دهی 
فصلی، ذهنیت نظم دهی؛ همه اینها مختص فرهنگ 
مدیریت مردد، کارمندان شاکی و ذی نفعان غیرفعال 
و کنش پذیر هستند. سال ها شاهد بازده نزولی برای 
مدیریت بوده ایم. ما باید پیشتاز مدل های جایگزینی 

کار  محیط  یک  وارد  تازه  که  افرادی  به  که  باشیم 
می شوند انگیزه بدهد و انرژی بخش آنهایی باشد که 
داخل آن محیط هستند. نقش مدیریت ارشد به طور 
فزاینده ای به سمت بازطراحی فضای سازمانی می رود 
که در آن به هر حال کار انجام می شود، بدون اینکه 
بر محتوای آن نظارت صورت بگیرد. در حالت ایده آل، 
یک بازار اشتغال رقابتی زمانی رشد خواهد کرد که 
روزهای  و  ساعات  ترکیب  تغییر  سوی  به  شرکت ها 
کاری، ایجاد مشوق های غیرپولی و فرصت هایی برای 

تشویق کارکنان به سوی کارآفرینی روی بیاورند.
جان مینارد کینز، اقتصاددان انگلیسی برجسته قرن 
ساعات   2030 سال  تا  بود  کرده  پیش بینی  بیستم، 
یافت.  خواهد  کاهش  هفته  در  ساعت   15 به  کاری 
با این حال، می بینیم که در برخی جاها افراد حتی 
بیشتری کار  بیستم ساعات  به دهه 30 قرن  نسبت 
می کنند. این یک تناقض است. منطق کینز احتماال 
»مطلوبیت  دنیا،  مردم  ثروت  افزایش  با  که  بود  این 
 )marginal utility of income( »نهایی درآمد
خواهد  کاهش  فراغت«  نهایی  »مطلوبیت  نسبت  به 

یافت. اما هر چقدر ثروتمندتر می شویم، سخت تر کار 
می کنیم، ساعات بیشتری سر کار می مانیم و دوست 
روزهای  تعداد  مساله  شویم.  بازنشسته  دیرتر  داریم 

کار به یک بازنگری اساسی نیاز دارد.
شغل های  که  )محیطی  گیگی  اقتصاد  اصطالحات 
موقت با تعهدات کوتاه مدت و آزادکاری در آن رواج 
که  موقتی  )فروشگاه های  پاپ آپ  فروشگاه  دارد(، 
معموال  آنها  محصوالت  و  می شوند  ظاهر  یک شبه 
و  محلی  محصوالت  بازارچه  است(،  انحصاری 
قرارداد کاری صفر  نوآوری،  بازارها، قطب  چندشنبه 
که  کارفرما  و  کار  نیروی  بین  قرارداد  )نوعی  ساعت 
در آن بدون مشخص کردن ساعات و روزهای کاری، 
فرد وظیفه ای را انجام می دهد و پول دریافت می کند. 
گفته می شود این نوع قرارداد باعث حذف استخدام 
دائم می شود( و عناوین دیگری از این دست، همگی 
جلوه ای از این واقعیت هستند که شرایط کار می تواند 
از این قالب همیشگی خارج شود و جامه تازه ای به 

تن کند.
رسانه ها  در  روزها  این  ساعت  صفر  کار  قراردادهای 

وقت بر هم زدن نظام کاری سنتی فرارسیده است
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بسیار منفی پوشش داده می شوند، در حالی که 80 
به  می بندند  قراردادهایی  چنین  که  افرادی  درصد 
نصیبشان  کار  در  که  انعطافی  و  عمل  آزادی  دلیل 
می شود، راضی هستند. مشکل واقعی ماهیت فرموله 
قراردادهای کاری کلیشه ای است. این روزها دائم در 
به  اما  لزوم چابکی شرکت ها صحبت می شود،  مورد 
مدرن  جامعه  در  نهادها  انعطاف ناپذیرترین  از  یکی 
سفت و سخت چسبیده ایم. پس چرا به سوی چهار روز 
کار در هفته روی نیاوریم؟ علیه ایده کاهش ساعات 
باید  کاری یک بحث قابل تامل وجود دارد: همیشه 
بین ساعات انجام کار و درآمدی که به دست می آید، 
همه  کاری  ساعات  اگر  باشد.  داشته  وجود  تعادل 
کاهش یابد، به طور حتم رشد اقتصادی کاهش می یابد 
می دهد. قرار  تحت الشعاع  را  دستمزدها  و  حقوق  و 

دفاع  طوالنی  کاری  ساعات  فرهنگ  از  که  آنهایی 
می کنند، دو فرضیه مرتبط به آن را مطرح می کنند: 
بهره وری  و  کاری  هفته  طول  بین  اینکه  اول 
اینکه  دوم  دارد؛  وجود  مثبتی  رابطه  کار  نیروی 
کردن،  کار  کمتر  ازای  در  نمی دهد  ترجیح  کسی 
نشان  شواهدی  اما  کند.  دریافت  کمتری  حقوق 
نیست: این طور  همیشه  دلیل  چهار  به  که  می دهند 

وظیفه  یک  انجام  برای  کمتر  کاری  ساعات   )1
ریان  که  همان طور  زمان:  هدررفت  کاهش  یعنی 
تری هاوس  آنالین  آموزش  موسس شرکت  کارسون، 
وانمود کنید  اینکه  به جای  پنجم هفته  گفته: »روز 
هرچه  باشید.«  تعطیل  کال  می توانید  می کنید،  کار 
گرفته  نظر  در  کار  یک  انجام  برای  بیشتری  ساعات 
شود، کسی که آن را انجام می دهد به دنبال راه های 

بیشتری برای منحرف کردن حواس خود است تا از 
یکنواختی رهایی یابد. این بازتاب قانون پارکینسون 
)Parkinson Law( است که می گوید: »هر کاری 
به اندازه زمانی که برای آن در نظر گرفته شده طول 
می کشد.« دو برابر شدن ساعات کار به معنی دو برابر 
کارهای  مورد  در  خصوص  به  نیست.  بازدهی  شدن 
کاری  ساعت  گرفتن  نظر  در  خالقانه،  و  دانش محور 
مشخص و طوالنی اثر برعکس دارد. پرکاری بیهوده 
یک تهدید در محیط کار است. گفته می شود فیدل 
دنبال  به  همواره  آلمان  ارتش  سران  از  مولتکه،  ون 
فرمانده های باهوش و تنبل بود، چون آنها ساده ترین 
راه ها را برای انجام یک وظیفه پیدا می کردند؛ از نظر 
او افسران نادان و پرانرژی خیلی کارها انجام می دادند، 
اما تقریبا همه این کارها به نتیجه خاصی نمی رسید. 
بسیاری از ما خیلی زود این نوع مدیران را شناسایی 
می کنند،  تعیین  هدف  دائما  که  افرادی  می کنیم؛ 
می کنند،  کم  را  هزینه ها  می سنجند،  را  تالش ها 
فرآیندها را بازمهندسی می کنند، دیگران را قضاوت 
می کنند. کار  طوالنی  ساعات  البته  و   – می کنند 

تقویت کننده  و  محرک  بیشتر،  هفته  آخر  تعطیالت 
و  نوآوری  مساله،  خالقانه  حل  است:  خالق  ذهن 
شکیبایی  و  اطمینان  که  شرایطی  در  انتقادی  تفکر 
و  نظارت  دائم  که  شرایطی  به  نسبت  دارد،  وجود 
می کند.  پیدا  تبلور  بیشتر  هست،  کار  روی  اجبار 
آن  در  که  می شود  انجام  باکیفیت  زمانی  کار 
فراید، موسس شرکت  نشود. جیسون  ایجاد  اختالل 
آخر  تعطیالت  تابستان ها  که  بیس کمپ  نرم افزاری 
می کند،  زیاد  روز  یک  خود  کارکنان  برای  را  هفته 

چهار  که  کاری  »کیفیت  که  رسیده  نتیجه  این  به 
روز در هفته انجام می شود، از پنج روز باالتر است.«

می کند:  شادتر  را  کار  محیط  بیشتر  آزاد  زمان   )3
است،  کمتر  آنها  در  کار  ساعات  که  کشورهایی 
کاهش  رفاهشان  سطح  اینکه  بدون  هستند،  شادتر 
در  می دهد  نشان   OECD  2013 گزارش  یابد. 
کشورهای  وقت  تمام  حقوق بگیر  کار  نیروی  میان 
دنیای  در  را  کاری  روزهای  کمترین  هلند  مختلف، 
توسعه یافته دارد و میانگین ساعات کاری این کشور 
در هفته به 29 ساعت می رسد. پس از آن، کشورهای 
سوئیس  ساعت(،   33( نروژ  ساعت(،   33( دانمارک 
می گیرند.  قرار  ساعت(   36( سوئد  و  ساعت(   35(
گزارش  طبق  کشورها  همین  که  است  تصادفی  آیا 
شادترین  جزو   2013 سال  جهانی«  »شادمانی 
گزارش  این  گرفته اند؟  قرار  هم  دنیا  کشورهای 
شواهدی را ارائه می کند مبنی بر اینکه شادی رابطه 
دارد. عمر  طول  و  سالمت  بهره وری،  با  مستقیمی 

حفظ  و  جذب  باعث  روزه  چهار  کاری  هفته   )4
استعدادهای بیشتری می شود:  اضافه کردن یک روز 
و  بیشتر  آزادی  معنی  به  هفته  هر  در  تعطیالت  به 
به  که  اشاره ای  هر  است.  بیشتر  استعدادهای  جذب 
سختکوش ترین  حتی  می شود،  کمتر  کاری  روزهای 
می آورد. وجد  به  را  حرفه ای  کارکنان  و  مدیران 

و  سنت ها  بعد،  سال   30 تغییرنقش شرکت ها 
پای  رد  آخرین  عنوان  به  را  امروز  کاری  عادت های 
فئودالیسم در محیط کار مرور خواهیم کرد. این به 
معنای آن نیست که نیروی کار امروزی مثل رعیت 
ناامیدکننده  و  فرضیات غلط  بلکه می خواهیم  است، 

در مورد ماهیت انسان را که بسیاری از فعالیت های 
محیط کار را توجیه می کند، نشان دهیم. بسیاری از 
برای 70 سال  کار می شوند،  دنیای  وارد  افرادی که 
برنامه ریزی  کارفرما  یک  با  همکاری  و  کردن  کار 
و  خوش بین  پرانرژی،  خالق،  که  افرادی  نمی کنند. 
ماجراجو هستند دوست دارند تا قبل از 45 سالگی 
کنند.  ایجاد  خودشان  برای  کار  در  استقالل  نوعی 
وارد  تازه  که  افرادی  بیشتر  منطقی،  صورت  به  اما 
که  دارند  انتظار  و  نیاز  می شوند،  کسب وکار  دنیای 
یک  خودشان،  استارت آپ  در  شدن  مستقل  از  قبل 
دوره کارآموزی را برای داشتن فراست در کسب وکار 
بگذرانند. نقش شرکت ها در این میان مثل انکوباتوری 
می تواند باشد که نیروی کار جوان مهارت ها و اعتماد 
به نفس خود را برای راه اندازی بنگاه موفق خودش 
در آن به دست می آورد. نیروی کاری که دوست دارد 
بسیار  بماند،  شرکتی  در  همچنان  50 سالگی  از  بعد 
کم است. جوامع ما به تدریج به سمتی می روند که 
با شبکه ای از کارآفرینان و کسب وکارهای مشارکتی 
)که عمدتا توسط دوستان و هم قطاران اداره می شود( 
از  جوان تر  افراد  برای  افراد  این  می شوند.  شناخته 
خودشان فرصت های کاری ایجاد می کنند. شرکت ها 
به طور فزاینده ای کارکنان خود را کارآفرینان بالقوه ای 
می بینند که به تقویت کسب وکار آنها کمک می کنند، 
نه شهروندانی وفادار. در نتیجه همه کارکنان دو وظیفه 
کسب وکار  برای  که  روزمره«  »کار  داشت:  خواهند 
که  توسعه ای«  »کار  و  می کند  ارزش آفرینی  اصلی 
در آن آماده راه اندازی بنگاه خودشان می شوند. این 
فعالیت ها در نهایت به هم مرتبط می شوند. کار روزانه 

2 اردیبهشت ماه 1396 شماره   1941    



 بازگشت به عناوین 11 یادداشت مدیریتی

به عبارت دیگر، این شرکت هر سال روی 10 سازمان 
توسط  یک  هر  که  می کند  سرمایه گذاری  جانبی 
این  ما  پیش بینی  اداره می شوند.  آن  سابق  کارکنان 
است که ظرف مدت 10 سال جمع ارزش بازاری که 
این بنگاه های جدید ایجاد می کنند بیشتر از شرکت 
پاداش  مادر یک  برای شرکت  این  بود.  مادر خواهد 
بزرگ محسوب می شود، چرا که شرکت را صرفا از یک 
جایگاه اشتغال زا به جایگاهی که کسب وکار می آفریند 
می توان  را  شرکت ها  نوع  این  است.  کرده  منتقل 
این  بودن  عملی  شواهد  نامید.  جسور«  »بنگاه های 
مدل هر روز بیشتر می شوند. به عنوان مثال، بنگاه های 
 )alumni( »جدیدی که به پشتوانه »انجمن الومنی
شرکت هیولت پاکارد از سال 1990 شکل گرفته اند، 
البته  این شرکت هستند.  از خود  ارزشمندتر  اکنون 
که  است  این   HP شرکت  مورد  در  موجود  تراژدی 
تحوالت را پیش بینی نکرد و بنابراین سرمایه گذاری 
نداد. انجام  تازه  کسب وکارهای  در  جدیدی 

است  کسانی  بین  فرق  جامعه  در  واقعی  نابرابری 
آن  به  که  کسانی  و  می کنند  تمرین  را  قدرت  که 
چسبیده اند. با این حال، بیشتر ما با انتخاب کارمندی 
در برابر خوداشتغالی، این نابرابری را تصدیق می کنیم. 
سالمت اقتصادی و نیروی حیاتی یک جامعه با نسبت 
مقاومت  شدن  استخدام  جاذبه  برابر  در  که  افرادی 
خودشان  می گیرند  تصمیم  عوض  در  و  می کنند 
زندگی کاری خود را مدیریت کنند، سنجیده می شود. 
همان طور که والدین فرزندشان را بزرگ می کنند و 
از آب و گل درمی آورند و فرد بالغی را تحویل جامعه 
را  جوان  کارکنان  باید  هم  کسب وکارها  می دهند، 

به خودشان  بودن  متکی  و  یافتن  استقالل  به سوی 
پیچیدگی،  غافلگیری،  تازگی،  ابهام،  دهند.  پرورش 
هستند.  زاینده خالقیت  همگی  پوچی  و  ناسازگاری 
این جمله تکراری که »کسب وکارها از ابهام متنفرند« 
باعث  بلکه  می کند،  گمراه  را  کسب وکارها  تنها  نه 
خالقیت شان  از  جلوگیری  و  آنها  به  زدن  صدمه 
شرایط  در  خوب  کسب وکارهای  واقع،  در  می شود. 
غیرقابل پیش بینی رشد می کنند. بازارها به بنگاه هایی 
پاداش می دهند که فرصت ها را در ابهام و پیچیدگی 
شناسایی کرده اند. اگر می توانستیم آینده را پیش بینی 
با  افراد  به وجود نمی آمد.  کنیم که اصال کارآفرینی 
اندازه  به  را  چیز  هیچ  کسب وکار  حوزه  در  استعداد 
ابهامی که بتوانند استراتژی های نوآورانه از آن بیرون 
بیشتر  رقابتی،  مزیت  بیشتر  ندارند.  دوست  آورند 
پیشرفت های کارآفرینی و بیشتر منابع ثروت زایی از 
تفاسیر مختلفی که افراد مختلف از داده های مشابه 
دارند، حاصل می شوند. خود بازار یک ابزار فیلترکننده 
دنیای  از  که  است  کسب وکارهایی  زدن  کنار  برای 
انرژی الزم  و  یا هوش  پرنوسان می ترسند  و  پرابهام 
برای کشف فرصت ها و رسیدن به نوآوری های مخل 
چنین  می توانند  خودشان  کسب وکارها  ندارند.  را 
دنیایی را تقویت کنند و در آن به رقابت بپردازند و در 
نتیجه فرصت های فراوان ثروت آفرینی توسعه دهند.
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مه مراسم اختتامیه بیست و 
دومین کنفرانس ملی شبکه 
 - برق  نیروی  توزیع  های 
فروردین ماه 1396 - سمنان

بولتن  محترم  مخاطبان 
الکترونیک سندیکای صنعت برق 
است  خواهشمند  )رسانا(  ایران 
نقدهای  و  پیشنهادها  نظرات، 
info@ ایمیل   طریق  از  را  خود 
تلفن های  شماره  ویا   ieis.ir
6-6657۰93۰  به ما اطالع دهید.
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