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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

های  روش  نیز  رکود  از  رفت  برون  کالهی: 
تعریف شده ای دارد که یکی از اصلی ترین 

آن ها کاهش مالیات است.
سندیکای  مدیره  هیئت  رییس  کالهی،  علیرضا   
تهران  اتاق  خبری  سایت  با  گو  و  گفت  در  برق 
ایران و شرایط مالیاتی  اقتصاد  درباره رکود فعلی 
بنگاه های تولیدی گفت:  اقتصاد یک علم است و 
برون رفت از رکود نیز روش های تعریف شده ای 
دارد که یکی از اصلی ترین آن ها کاهش مالیات 
است. با کاهش مالیات ها همزمان با گسترده کردن 
دامنه مالیاتی می توان به رشد اقتصادی کمک کرد 

و عواید دولت را هم افزایش داد.
نظر  به  تهران گفت:  اتاق  نمایندگان  عضو هیئت 
من نظام مالیاتی کشورمان نمره قابل قبولی ندارد. 
سازمان امور مالیاتی موفق نشده پایه مالیاتی کشور 
را گسترده و عدالت مالیاتی را برقرار کند تا زمانی 

پرداخت  را  خود  سهم  اقتصادی  فعاالن  تمام  که 
نکند، فشار مالیاتی به گونه ای ناعادالنه بر دوش 
افتاد.  خواهد  شفاف  های  بنگاه  و  بگیران  حقوق 
افزوده  ارزش  مالیات  مورد  در  عارضه  بزرگترین 
که  است  حالی  در  دراین  و  است  مشاهده  قابل 
مالیات ارزش افزوده باید توسط تمامی حلقه های 

اقتصادی کشور پرداخت شود.
عدالت  وجود  عدم  بر  عالوه  داد:   ادامه  کالهی 
در اخذ مالیات مشکل ناکار آمدی و فساد هم از 
هرطور  .ممیزین  مالیاتیست  نظام  بارز  مشکالت 
این  و  کنند  می  تهیه  تشخیص  برگ  کنند  اراده 
باز  استفاده  سوء  برای  را  فضا  ای  سلیقه  برخورد 
می کند. اگر با ممیزین بابت برگ تشخیص های 
غیر واقعی و متورم برخورد شود، ممیزین مجبور 
خواهند شد که با دقت و منطق بیشتری با مودیان 

برخورد کنند.

اتاق تهران/ علیرضا کالهی، رییس هیئت مدیره سندیکای برق در گفت و گو با سایت خبری اتاق تهران:

یکی از راه های برون رفت از رکود، کاهش مالیات است
آرمان/  

جمشید عدالتیان شهریاری*

قبل از انقالب، کارخانجات پیشرو زیادی در کشور تاسیس 
این  کارشناسی شده  سیاست  یک  اساس  بر  که  بودند  شده 
در  مطرح  برندهای  عنوان  به  تا  کردند  می  دنبال  را  هدف 
منطقه )وحتی جنوب شرق آسیا( به بسط و توسعه فعالیت های 
تولیدی خود مبادرت کنند. در آن دوره سیاست های کلی 
اقتصادی بر این اساس تبیین شده بود تا بخش صنعتی ایران 
بتواند در سطح جهانی مطرح شود. در این دوره، در عرصه 
لوازم خانگی کارخانه هایی مثل آزمایش و ارج تاسیس شدند 
و در صنعت خودرو هم شاهد تولد کارخانه های آریا و ایران 
ناسیونال بودیم. هرچند این کارخانه های مورد اشاره در ابتدا، 
به مونتاژ ماشین آالت و قطعات می پرداختند، اما از آنجا که 
به دنبال دستیابی به فناوری و تکنولوژی های روز بودند، به 
سرعت توسعه یافته و حتی کار به آنجا رسید که کارخانه هایی 
در  خانگی،  لوازم  تولید  صنعت  در  آزمایش،  یا  و  ارج  مثل 
واقع آن سیاستی  زدند. در  را می  اول  سطح منطقه حرف 
که کارخانجات معتبر در قبل از انقالب در پیش گرفته بودند 
در صورت تدوام به همین نتیجه ای ختم می شد که امروزه 

صنایع لوازم خانگی کره جنوبی به آن دست یافته اند. 
ادامه در صفحه 3 /

تکلیف مان را با صنعت روشن کنیم
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ایلنا/ رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و 
صنایع وابسته:

شعار عدالت احمدی نژاد مردم را سه 
برابر فقیرتر کرد

داد  عدالت  شعار  که  نژاد  احمدی  گفت:  پارسا 
طبقه  یعنی  کرد.  فقیرتر  برابر   3 تا   2 را  مردم 
متوسط فقیر شد و 80 درصد به طبقه فقیر نزول 

کردند و نتیجه آن نیز منجر به رکود شد.
رئیس  پارسا  محمد  عوض  ایلنا  خبرنگار  گزارش  به 
صنایع  و  انرژی  صادرات  فدراسیون  مدیره  هیات 
دولت  اینکه   بیان  با  خبری  نشست  در  وابسته 
روحانی در دوسال اول درگیر برجام بود و به مسائل 
برجام  گفت:  نشد،  پرداخته  چندان  ما  مشکالت  و 
خارجی و داخلی باید به موازات هم جلو بروند البته 
ارتباط  زیادی مشکالت  تا حد  اکنون  که  باید گفت 
نامه حل شده  خارجی و سوئیفت و گرفتن ضمانت 
و نسبت به گذشته برای صادرکنندگان االن بهشت 

است.
وی افزود: در گذشته برای جابچایی پول کاله برداری 
می شد و پول صادرکنندگان از بین رفت ولی االن 
که ارتباط بانکی وجود دارد و پول از بانک به بانک 

جابجا می شود برای ما مزیت است. 
روابط  اگر  که  است  2این  برجام  کرد:  تصریح  پارسا 
خارجی حل شود چگونه بتوانیم روابط داخلی را حل 

کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت احمدی نژاد با 500 
تحویل  را  خزانه  صندوق  بدهی  تومان  میلیارد  هزار 
روحانی داد تا دولت اکنون به بانک و صندوق بیمه 
دولت  میزان  این  از  افزود:  باشد،  بدهکار  اجتماعی 
بخش خصوصی  به  تومان  میلیارد  هزار  حدود 100 

بدهکار است و بخش خصوصی این پول را از بانکها 
گرفته و برای دولت خرج کرده اند و دولت این پول 
را پس نداده است بنابراین 90 درصد تولیدکنندگان 
و پیمانکاران از دولت طلبکار و به بانکها بدهکارند وبه 
این ترتیب ما وقتی معوقه داریم نمی توانیم ضمانت 

نامه بانکی بگیریم.
رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع 
وابسته اظهار داشت: در تمام دنیا هرجا صادرت شکل 
گرفته دولت ریسک صادرکننده را پوشش داده یعنی 
بیمه  باید  صادرات  ضمانت  صندوق  و  مرکزی  بانک 
کنند تا بخش خصوصی بتواند وام بگیرد اما در ایران 

اینگونه نیست.
وی ادامه داد: ما یک پروژه در عراق گرفتیم صندوق 
توسعه ملی فاینانسی نداد و ما از طریق یک شرکت 
کوچک در ترکیه از اگزیم بانک ترکیه 300 میلیون 
توسعه  بانک  ولی  کردیم  دریافت  فاینانس  دالر 
صادرات و صندوق ضمانت صادرت اقدامی نکرد لذا 
وقتی پروژه ای مشمول زمان می شود ماهیت پروژه 

از بین می رود و رقبا کار را می گیرند.
اظهار  فدراسیون  استراتژی  به  اشاره  با  ادامه  وی در 
میلیارد دالر در سال صادرات  ما ساالنه 35  داشت: 
ماست  نفتی دست  غیر  و 70 درصد صادرات  داریم 
اگر بخواهیم این 70 درصد حفظ شود باید این 35 
و  شود  تبدیل  دالر  میلیارد   350 به  دالر  میلیارد 
صادرات داشته باشیم و برای این کار باید در 1404، 
200 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشته باشیم لذا 
این زمان 140 میلیارد دالر  تا  این فدراسیون  سهم 
است که باید به این رقم برسیم که در تقسیم بندی 
میزان صادرات کنونی )35 میلیارد دالر( 10 درصد 
خدمات پیمانکاری و خدمات فنی و مهندسی است 
که در 1404 باید 14 میلیارد دالر شود اما ظرفیت 

ادامه از صفحه 1/ 

چه  و  خودرو  بخش  در  چه  جنوبی  کره  صنایع 
راهبردی،  تبیین هدف  با  لوازم خانگی،  در بخش 
در  و  گذاشته  حوزه  دو  این  روی  را  خود  تمرکز 
و  فناوری  صنعتی،  کشورهای  با  مشترک  تولید 
دامنه تولیدات خود را در هر دو این صنایع توسعه 
به  خود  که  دارند  قرار  موقعیتی  در  حاال  و  دادند 
عنوان یک برند معتبر و صاحب فناوری های بومی 
که  آنجا  تا  در سطح جهانی مطرح هستند،  شده 
حتی صادرات خودرو این کشور به آمریکا از میزان 
این  اما  است.  بیشتر  کشور  این  از  واردات خودرو 
کرده  را طی  معکوس  مسیر  دقیقا  ایران  در  روند 
است، یعنی در حالی که صنایع لوازم خانگی ایران 
حتی چندین سال پیشتر از کره، تاسیس شد، اما 
این صنعت بعد از انقالب و به واسطه واگذاری های 
غیر اصولی از توسعه باز ماند. بعد از آنکه این شرکت 
ها مصادره شدند، به تبع مدیریت نارسا و نیز عدم 
راهبرد اصولی در این حوزه و در سطح کالن، اساسا 
صورت  صنعت  این  در  گذاری  سرمایه  و  توسعه 
نگرفت. بنابراین ورشکستگی اینگونه شرکت ها – و 
از جمله شرکت ارج – متاثر از عواملی چون تغییر 
روز  به  عدم  مدیریتی،  مالکیت ها، ضعف مجموعه 
شدن تکنولوژی و تولیدات این کارخانه ها و مهم تر 
از همه ضعف مالی آنها بوده است. هر چند استدالل 
می شود که واردات محصوالت مشابه از خارج یکی 
از عوامل ورشکستگی کارخانه های مذکور است، اما 
واقعیت این است که طی این سال ها اساسا به توسعه 

و حفظ این برندهای معتبر ملی کم توجهی شده 
است که اگر چنین نمی شد و برای رشد و توسعه 
آنها سرمایه گذاری های بلندمدت و هدفمند صورت 
می گرفت، چه بسا اینک این محصوالت ایرانی بود 
که بازارهای آسیا و دنیا را در حوزه لوازم خانگی 
در اختیار خود داشت. متاسفانه هرگز یک سیاست 
اصولی برای برتری جویی صنعتی از سوی مسئوالن 
امر صورت نگرفت و همواره در حوزه صنعت با یک 
سردرگمی مداوم مواجه بوده ایم تا آنجا که حتی 
سیاست های درست در حوزه صنعت و اقتصاد را 
نیز رها کرده و خود با اتخاذ سیاست های غلط تنها 
سطح تولیدی و صنعتی کشور را به عقب رانده ایم. 
بنابراین اگر خواهان این هستیم تا دوباره اولویت ها 
و مزایای اقتصادی خود را احیا کنیم، نخست باید 
حوزه های مورد نظر را دقیقا تعیین کرده و به طور 
عمیق برای توسعه آن سرمایه گذاری کنیم. بعد از 
آن باید به سمت تولیدات مشترک با دیگر کشورها 
مدرن  های  تکنولوژی  با  بتوانیم  تا  کنیم  حرکت 
آشنا شویم. سوم اینکه باید بتوانیم به بازارهای بین 
المللی و نمایشگاه های جهانی وارد شویم. مجموعه 
این اقدامات می تواند راهگشای این باشد تا صنایع 
پرمزیت ایران یک بار دیگر احیا شود. بی تردید در 
این مسیر، جذب سرمایه گذار خارجی که با خود 
بازارهای بین  به روز،  منابع مالی، تکنولوژی های 
المللی و تبلیغات جهانی را دارد، می تواند به صنایع 

کشور کمک شایانی بکند.

* عضو اتاق ایران

تکلیف مان را با صنعت روشن کنیم
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و  است  دالر  میلیارد   60 پیمانکاری  خدمات  در  ما 
ظرفیت بنگاه های ما 150 میلیارد دالر است اگر 40 
درصد  را برای صادرات بگذاریم 60 میلیارد دالر سهم 

فنی و مهندسی خواهد بود. 
پارسا تصریح کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی دو 
صورت انجام می شود یکی اینکه همه تجهیزات را از 
خارج از کشور خریداری کنیم که به این ترتیب  30 
درصد کار را ما انجام دادیم و بقیه تجارت متعلق به 
کمپانی های چین، ترک، هند و اروپایی است اما برای 
اینکه صادرات به گونه ای باشد که 80 درصد از ایران 
باشد باید راهکار پیدا کنیم وبه بخش خصوصی اجازه 
صادرات محصوالتی مثل گاز را بدهیم مشروط به اینکه 
خودش سرمایه گذاری کند بنابراین به جای صادرات 
گاز باید برق صادر کنیم و به جای صادرات برق تبدیل 
به فرآورده کرده و بعد صادر کنیم تا اشتغالزایی هم 

بیشتر شود.
وی یادآور شد: اگر برنامه 1404 فدراسیون اجرا شود 
اقتصاد مقاومتی تحقق می یابد و دولت در 1404 از 
نفت استفاده نمی کند و نفت به درامد بودجه نمی رود 
و فقط از محل مالیات ها درامد کسب می کند  و وقتی 
بنگاه های تولیدکننده 140 میلیارد دالر انرژی صادر 
می کنند سود آنها به مالیات می رود و درآمد مالیاتی 
به درامد دولت اضافه می شود  بنابراین ببرد درآمد در 
خود شرکت نفت هزینه شده و به بورس برود و 35 
درصد هم به عنوان بهره مالکانه به صندوق توسعه ملی 
داده شود و صرف اشتغالزایی شود و افزایش صادرت 

شود. 
رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع 
مصوبات  نژاد  احمدی  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وابسته 
مجلس را اجرا نمی کرد، اظهار داشت: گفته شده بود 
که نرخ ارز باید سالیانه معادل تورم داخلی و خارجی 

تعدیل شود در حالی که سالی سه درصد تعدیل شد ما 
45 درصد تورم داخلی داریم و تورم خارجی 3 درصد 
است یعنی ما باید 42 درصد تورم را اصالح می کردیم 
که نشد اگر کنترل می شد ارز شاید 2000 تومان بود 
و این باعث می شد تولید و اشتغالزایی رونق بگیرد و 

مقاومت ما در قبال تحریم ها افزایش یابد.
و  مافیا  تاثیر  تحت  سالها  آن  در  ما  داد:  ادامه  وی 
این  نتوانستیم  و  گرفتیم  قرار  قاچاق  واردکنندگان 
مسئله را حل کنیم احمدی نژاد نیز که شعار عدالت 
طبقه  یعنی  کرد.  فقیرتر  برابر   3 تا   2 را  مردم  داد  
نزول  فقیر  طبقه  به  درصد   80 و  شد  فقیر  متوسط 

کردند و نتیجه آن نیز منجر به رکود شد.
وی با بیان اینکه برای خروج از رکود مردم باید طبقه 
متوسط باشند، خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است 
درآمد  و  شود  واقعی  انرژی  های  حامل  قیمت  که 
رفاه ملی  و  توسعه ملی  به صندوق  ازصادرت  حاصل 
برود و حقوق باالی نرخ تورم برود تا مردم توانایی خرید 

داشته باشند و اقتصاد رونق بگیرد.
رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و تشکل 
ایران در ادامه  به پروژه ساختمانی 15  های وابسته 
میلیارد دالری در عراق اشاره کرد که  رئیس جمهور 
ترکیه برای گرفتن آن بیش از 10 بار با بخش خصوصی 
باالخره موفق شدند. توسعه  تا  این کشور همراه شد 
صادرات در ایران نیز نیازمند چنین همراهی هایی از 
سوی مسئوالن و متولیان امر است مساله ای که نظیر 
آن در دولتمردان ژاپنی و چینی به کرات مالحظه شده 

است.
وی همچنین گفت: در پنج سال گذشته نیز شرکت 
های ایرانی پروژه هایی به ارزش بیش از 30 میلیارد 
دالر فقط در کشور عراق برنده مناقصه شدند که به 

دلیل نبود حمایت های سیاسی از دست رفت.

پارسا از شکل گیری معاونت امور صادراتی در سطح 
ریاست جمهوری در آینده نزدیک خبر داد تا برجام 
داخلی در حوزه اقتصادی هر چه سریع تر شکل گرفته 

و از پراکنده کاری در این راستا جلوگیری شود.

ایسنا/ 
حمایت نکردن دولت عامل ابطال مناقصه 

یک میلیارد دالری بخش خصوصی

سال  توانست  خصوصی  بخش  این که  وجود  با 
بزرگ  مناقصات  در  دالر  میلیارد  یک  گذشته 
رتبه اول را کسب کند، اما به علت عدم حمایت 
سیاسی موفق به عملیاتی کردن این مناقصه ها 

نشد.
دبیر   - ایسنا، حمیدرضا صالحی  گزارش خبرنگار  به 
فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران - امروز 
در نشست خبری با بیان این  مطلب و اینکه علی رغم 
حمایت کشور ترکیه از مناقصات این کشور دیپلماسی 
اقتصادی مناسبی در ایران برای تقویت صادرات وجود 
ندارد، گفت: اگر می خواهید صادرات برق ارتقا پیدا کند 

باید دیپلماسی اقتصادی تقویت شود.
وی ادامه داد: به طور کلی برای این که در امر اقتصاد 
بتوانیم به بازارهای بزرگ تری دست یابیم باید به فکر 
ایجاد اشتغال و افزایش تولید بود که این مساله نیز جز 

تقویت دیپلماسی اقتصادی محقق نمی شود.

دبیر فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در 
خصوص بدهی های دولت عراق به ایران گفت: در حال 
حاضر یک میلیارد دالر عراق به اعضای برق فروخته 

شده از ایران بدهکاری دارد که تاکنون موفق به اخذ 
این رقم نشده ایم.

به گفته صالحی برخالف این که دولت ایران حمایت های 
دولت  این  اما  می کند،  عراق  دولت  از  همه جانبه ای 

تمایل به انجام پروژه توسط ایران ندارد.

امور صادراتی در حوزه  معاونت  ایجاد  پیشنهاد 
رییس جمهوری

وی راهکار خود را برای حل این مشکالت ایجاد یک 
جمهور  رییس  حوزه  در  صادراتی  امور  در  معاونت 
در  انرژی  صادرات  ارتقای  قصد  اگر  افزود:  و  دانست 
ساماندهی  مسوولیت ها  ابتدا  در  باید  داریم  را  کشور 

شود.
دبیر فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران با 
بیان اینکه اتحادیه صادراتی در سال 1389 آغاز به کار 
کرد و در سال 1392 اولین فدراسیون صادرات انرژی 
با تغییر نام و اصالح اساسنامه کار خود را شروع کرد 
اظهار کرد: هدف ما این است که با تجمیع شرکت های 
انجام  به  اقدام  باالدست  حوزه  در  بتوانیم  مختلف 
فعالیت  های صادراتی کنیم  و با حاکمیت نیز تعامل 

بهتری داشته باشیم.
صالحی اظهار کرد: با توجه به مشکالتی که یک شرکت 
در زمینه ضمانت نامه ها و حمایت های مالی بانک ها 
تنهایی  به  نمی تواند  دارد،  برند  ایجاد  همچنین  و 
از  جلوگیری  برای  همچنین  و  باشد  داشته  فعالیت 
رقابت مخرب و همچنین تقویت دیپلماسی اقتصادی 
در صدد تشکیل فدراسیون هستیم تا در حوزه های 

تخصصی صادراتی فعالیت کنیم.
توسعه  علیرغم  برجام  از  پس  ما  اینکه  بیان  با  وی 
آنچنانی  پیشرفت  اقتصادی  زمینه  در  سیاسی 
توجه  با  بازرگانی  اتاق  در  ما  کرد:  تصریح  نکرده ایم 
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اینکه میزان صادرات محصوالتی مثل خشکبار و  به 
میزان  اما  باالست  بسیار  ساالمبور  و  چرم  و  پوست 
باید  ما  لذا  نیست  نیروگاه  یک  اندازه  به  آنها  درآمد 

روی صادرات این بخش بیشتر متمرکز شویم.
دبیر فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران 
ادامه داد: الزمه ی انجام این کار حل مشکالت داخلی 
است ضمن اینکه باید دیپلماسی اقتصادی از جانب 
از سوی  به عنوان مطالبه ملی  و  تقویت شود  دولت 
حاکمیت در سفرهای برون مرزی نیز به این امر توجه 

شود.

و  انرژی  فدراسیون صادرات  ایلنا/ عضو هیات مدیره 
صنایع وابسته مطرح کرد:

رسوب هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی 
در بازار سرمایه؛ مانع بزرگ صادرات

تومانی  میلیارد  هزار   540 بدهی  گفت:  باقری 
 1000 نقدینگی  و  است  بزرگ  مانعی  نیز  دولت 
پول  بازار  در  آن  درصد  که 86  تومانی  میلیارد 
نیز  درصد   25 میزان  این  از  که  کرده  رسوب 

دراختیار موسسات غیرمجاز است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پیام باقری عضو هیات مدیره 
فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته در نشست 
خبری با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که دولتها به 
هم فخر می فروشند موضوع صادرات است، گفت: در 
کننده  مصرف  و  صادرکننده  جز  به  صادرات  چرخه 
سازمان  گمرک،  مثل  ذیمدخل  نهادهای  و  عوامل 
توسعه تجارت، دولت و قوانین  نیز نقش دارند که اگر 
هر حلقه از این زنجیره کار خودش را به نحو احسنت 

انجام ندهد فرایند صادراتی شکل نمی گیرد.
وی افزود: امروز آمار صادرات ما متناسب با انتظارات  و 
مطابق ظرفیت صادرت خدمات فنی و مهندسی و غیر 
نفتی نیست که بخشی به تحریم بر می گردد ضمن 

اینکه امروز نیز با موانع مختلف صادرات مواجهیم.
باقری تصریح کرد: البته دولت مشکالت خاص خودش 
نیز  را دارد و بدهی 540 هزار میلیارد تومانی دولت 
مانعی بزرگ است و نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی 
که 86 درصد آن در بازار پول رسوب کرده که از این 
میزان 25 درصد نیز دراختیار موسسات غیرمجاز است 
زعم  به  و  است  جدی  معضل  مسئله  این  بنابراین  و 
بسیاری از اقتصاددانان بزرگترین مشکل فضای کسب 

و کار مشکل نظام بانکی است. 
ظرفیت  از  استفاده  بعدی  مانع  کرد:  خاطرنشان  وی 
کرده  شروع  را  کارش  دهم  مجلس  است  قانونی 
فاصله  قانون زدگی  از  امیدواریم که در مجلس دهم 
بگیریم اما ما تورم در کشور و مجلس داریم به دلیل 

تعدد قوانین موازی است.
عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع 
رفع  برای  خوبی  های  ظرفیت  اینکه  بیان  با  وابسته 
باید ظرفیت  کرد:  داریم، خاطرنشان  قوانین صادرات 
قانونی را شناسایی و استفاده کنیم چراکه قوانین خوبی 
آن  به  باید  و  کند  می  صادرات حمایت  از  که  داریم 

پرداخته شود. 
وی با بیان اینکه کشور ما پتانسیل هاب انرژی منطقه 
را دارد، ادامه داد: ما هنوز از این ظرفیت کشور استفاده 
نکرده ایم به طوری که صادرات برق ما 1300 مگاوات 
است در حالی که ظرفیت صادرات ما حداقل 10 هزار 
به  توانیم  می  صادراتی  امکان  این  با  و  است  مگاوت 
عنوان شاهراه انتقال انرژی باشیم لذا باید به این مسائل 

بپردازیم.

رکود  شرایط  از  خواهیم  می  اگر  کرد:  تاکید  باقری 
خارج شویم باید موضوع صادرات را جدی بگیریم و به 
تحریک تقاضا خارج از کشور پرداخته شود تا از رکود 

فاصله بگیریم.

ایرنا/  مدیرعامل صانیر در پاسخ به ایرنا:
درک صادراتی و خروج از روزمرگی یاری 

رسان دولت در توسعه صادرات است

تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت صادرات خدمات 
و تجهیزات آب و برق ایران )صانیر( گفت: درک 
تواند  می  روزمرگی  از  خروج  و  صادراتی  دقیق 
یاری رسان دولت در توسعه صادرات کشور باشد 
و بی توجهی به این مسایل بر مقوله صادرات و 

حضور در بازارهای جهانی لطمه می زند.
»بهمن صالحی« امروز )یکشنبه( در جریان نخستین 
نشست مطبوعاتی فدراسیون صادرات انرژی و تشکل 
سرمایه  درباره  ایرنا  به  پاسخ  در  ایران،  وابسته  های 
گذاری چینی ها در پاکستان و چگونگی حضور شرکت 
های ایرانی در بازار بزرگ این کشور افزود: بطور کلی 
ارمنستان،  و  ترکمنستان  عراق،  پاکستان،  کشورهای 
بازارهای بزرگ هدف فدراسیون صادرات انرژی هستند.

صورت  به  ها  چینی  مسئول،  مقام  این  گفته  به 
استراتژیک برای حضور در پاکستان برنامه ریزی کرده 
اند که از جمله آن توسعه جاده ابریشم با عبور از شرق 

و جنوب شرق ایران و کشور پاکستان است.
وی گفت: چینی ها مجموعه ای از برنامه های توسعه 
انرژی خود را از این طریق برای حضور در دریای عمان 
دنبال می کنند؛ منطقه ای که برق و گاز در آن به وفور 

یافت می شود.
و  روسیه  کشورهای  از  پس  ایران  داد:  ادامه  صالحی 
آمریکا، سومین دارنده فارغ التحصیالن رشته های فنی 
و مهندسی در جهان است که این امکان می تواند توان 
تولیدی بسیاری ایجاد کرده و به ارتقای صادراتی کشور 

کمک کنند.
اضافه  ایران  انرژی  فدراسیون  مدیره  هیات  عضو  این 
کرد: متاسفانه شاهدیم دولت های گذشته عادت بدی 
در کشورهای همسایه ایجاد کرده اند و آن، بال اشکال 

بودن بدهی به ایران است.
بر گنجاندن  اقتصاد مقاومتی،  به مفهوم  با اشاره  وی 
دیپلماسی اقتصادی در برنامه های دولت و توجه به 

اقدام و عمل تاکید کرد.
نقصی در کشور  قوانین و مقررات بی  صالحی گفت، 
وجود دارد که از جمله آنها اساسنامه صندوق ضمانت 
کار  انجام  در  استعدادی  بی  نوعی  اما  است،  صادرات 

صادراتی دیده می شود.
وی یادآور شد: این فدراسیون قابلیت صادرات سالیانه 
نمونه  بطور  اما  دارد،  را  دالر  میلیارد   10 ارزش  به 
صندوق ضمانت صادرات کشور اصال استعداد اجرایی 

برای اعتبارسنجی شرکت ها ندارد.
در حوزه  دولت  تا  آن شد  مدیرعامل صانیر خواستار 
از  باشد و خارج  سیاسی، آدرس دهی صحیح داشته 
برای  تشریفاتی، نشست هایی عملیاتی  نشست های 

طرح ها و پروژه ها تدارک ببیند.

** نگاه دولتی مسئوالن
در این زمینه، همچنین »عوض محمد پارسا« رئیس 
هیات مدیره فدراسیون انرژی ایران به ایرنا گفت: در 
سفر ابتدای امسال رئیس جمهوری به پاکستان، شاهد 
برای  کشور  این  وزیر  نخست  به  ایشان  مساعد  قول 
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تضمین انرژی بودیم و بر این اساس، انتظار می رفت 
چند سند از مجموع اسناد امضا شده بین دو کشور در 

زمینه انرژی باشد.
وی اضافه کرد: از آنجایی که خط انتقال برق یک هزار 
و  متخصصان  توسط  تر  پیش  پاکستان،  به  مگاواتی 
کارشناسان داخلی مطالعه شده بود، انتظار داشتیم در 
این سفر نهایی شود، اما نگاه بشدت دولتی مسئوالن 

مانع از تحقق آن شد.
پارسا یادآور شد: همه اینها در حالی بود که عربستان 
در تالش بود تا بخشی از انرژی پاکستان را تامین کند، 
قطر قصد داشت با کپسول های گازطبیعی فشرده)سی 
ان جی ( به بخشی از بازار این کشور دست یابد، اما 
انتقال گاز ایران به پاکستان که تا ایرانشهر نیز  خط 

رفته بود، هنوز به نتیجه نرسیده است.
به گزارش ایرنا، امضای 6 سند همکاری میان ایران و 
پاکستان از دستاوردهای مهم سفر روحانی به پاکستان 

بود.
همزمان با سفر روحانی به پاکستان در راس یک هیات 
عالی اقتصادی و سیاسی ده ها نفر از تجار و بازرگانان 
در  سفر  این  فرصت  از  برداری  بهره  برای  نیز  ایرانی 
فضای پسابرجام به پاکستان سفر کردند و نشست های 

پرباری با جامعه تجار و بازرگانان پاکستان داشتند.
فدراسیون صادرات انرژی و تشکل های وابسته ایران از 
سال 1389 با عنوان »اتحادیه تشکل های صادراتی در 
حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، برق، آب و فاضالب، انرژی 
های نو، ساختمان و احداث و مخابرات و اتوماسیون« 
آغاز به کار کرد و در سال 1392 به عنوان نخستین 
فدراسیون صادرات انرژی و تشکل های وابسته ایران 

در اتاق بازرگانی ایران به ثبت رسید.
بزرگ،  و 130 شرکت صادراتی  تشکل صادراتی   18

عضو این فدراسیون هستند.

تجمیع  با  که  است  این  فدراسیون  تشکیل  از  هدف 
فعالیت  قالب  در  بتواند  صادرات،  حوزه  در  صداها 
را  حوزه  این  مشکالت  و  باالدستی  مسائل  مشترک، 
دنبال کرده و با حاکمیت تعامل بیشتری داشته باشد.

زمینه  در  قدرت  افزایش  برای  کنسرسیومی  تشکیل 
گرفتن پروژه های صادراتی، ایجاد برندهای صادراتی، 
دیپلماسی  تقریت  صادراتی،  های  شرکت  ایجاد 
اقتصادی و جلوگیری از رقابت مخرب شرکت ها، سایر 

اهداف تشکیل این فدراسیون است.
این  صادرات  دالر  میلیارد   35 مجموع  از  درصد   10
فدراسیون در سال گذشته مربوط به خدمات فنی و 
های  فرآورده  و  گازی  میعانات  درصد  مهندسی، 70 
پتروشیمی و 20 درصد دیگر آن را تولیدات صنعتی 

نظیر برق، گاز و سیمان تشکیل می داد.

ایسنا/ 
جدال وزارت نیرو با بدهی 30 هزار 

میلیارد تومانی

بدهی 30 هزار میلیارد تومانی، وزارت نیرو را از 
پای درآورده و گویی تدابیری که دولت نیز در 
رفع مشکالت  برای  تهاتر  و  اسناد خزانه  غالب 
این وزارتخانه در نظر گرفته پاسخگوی مشکالت 
از  زیادی  اعتراض های  اساس  همین  بر  نیست، 
سوی بخش خصوصی، بانک ها و موسسات مالی 

به سوی این وزارتخانه هجوم آورده است.
وزارت  فعلی  شرایط  در  ایسنا،  خبرنگار  به گزارش 
تا جایی که  است  روبرو  متفاوتی  با چالش های  نیرو 
آب  دارند که صنعت  اذعان  وزارتخانه  این  مسووالن 

این موضوع  و  اقتصادی خارج شده  تعادل  از  برق  و 
نیز می تواند تاثیرات مخربی در ادامه و احیا پروژه ها 

داشته باشد.
برق  صنعت  ساالنه  موجود  آمار  آخرین  اساس  بر 
کشور 10 هزار میلیارد تومان ضرر می کند که همین 
وجود  و  گذار  سرمایه  عدم جذب  موجب  نیز  مساله 
هر  در  است  شده  اسقاطی  نیروگاه  مگاوات   300
هزار   30 از  حاکی  نیرو  وزارت  فعلی  شرایط  صورت 
و  خصوصی  بخش  به  انباشته  بدهی  تومان  میلیارد 
بانک ها است و علی رغم اینکه طی سال های گذشته 
این وزارت خانه با یارانه دولت در بخش آب و برق و 
اما  بود  مانده  اعتبارات دولتی سرپا  تزریق  همچنین 

اکنون به مرز وزشکستگی و سقوط رسیده است.
در این بین دولت توزیع اسناد خزانه اسالمی به میزان 
میزان  به  خزانه  تسویه  اوراق  و  تومان  میلیارد   450
12 هزار و 500 میلیارد تومان را در قانون برای سال 
جاری  سال  در  که  است  قرار  همچنین  1395دیده 
بخش  وجود  این  با  اما  بگیرد  صورت  بدهی ها  تهاتر 
خصوصی بر این باور است که نه تنها مانند سال قبل 
این مبالغ وصول نخواهد شد بلکه با توجه به اینکه 
بخش خصوصی برای نقد کردن این اوراق باید آن ها 
را 20 درصد زیر ارزش ریالی در بازار بورس به فروش 

برسانند سود چندانی برای آن ها ندارد.
نبود نقدینگی و هجوم گسترده اعتراضات به ویژه در 
بیشتر  به سقوط  روز  هر  را  نیرو  وزارت  برق  صنعت 
سوق می دهد و به نظر می رسد که باید هرچه زود تر 
برای رفع مشکالت این وزارتخانه تدابیری لحاظ شود 
نیرو  وزیر  معاون  دائمی  علیرضا  میان  این  در  البته 
برای  را  وعده هایی  برنامه ریزی  و  اقتصادی  امور  در 
اما کماکان  این وزارتخانه داده  رفع مشکالت جاری 
عدیده ای  مشکالت  با  نیرو  وزارت  که  است  معتقد 

دست و پنجه نرم می کند.
نیرو  وزارت  نامحدود  مشکالت  به  اشاره  ضمن  وی 
جاری  بودجه سال  در  دیده شده  بندهای  وصول  از 
ابزار امیدواری و اظهار کرد: دولت برای جبران کمبود 
اسالمی  اوراق خزانه  تومان  میلیارد  اعتبارات 4500 
در اختیار وزارت نیرو قرار داد، همچنین از صندوق 
توسعه ملی سه میلیارد دالر در حوزه برق اعتبارات 
تخصیص یافت که بیش از نیمی از تسهیالت استفاده 
 20 به  بدهی  میزان  که  است  این  ما  تالش  و  ش 

میلیارد تومان کاهش یابد.
در حال حاضر تنها در بخش آب 600 طرح نیمه تمام 
سرمایه  تومان  میلیارد   200 به  نیاز  که  دارد  وجود 
است و وضعیت کلی وزارت نیرو شرایط نا مساعدی 
را در حوزه آب و برق نشان می دهد و می توان گفت 
کامل  به طوور  وزارتخانه  این  بدهی های  زمانی که  تا 

وصول نشود شرایط کماکان وخیم خواهد ماند.

ایسنا/ 
حسنوند رئیس کمیسیون انرژی شد

اعضای هیأت رئیسه کمیسیون انرژی در جلسه 
امروز )یکشنبه( این کمیسیون انتخاب شدند.

در  کرد:  اظهار  ایسنا  با  گفت وگو  در  نعمتی  بهروز 
و  رئیس  عنوان  به  حسنوند  فریدون  امروز  جلسه 
حسین امیری خامکانی و علی ادیانی به عنوان نواب 

رئیس کمیسیون انرژی انتخاب شدند.
به  خدری  و  پور  کرم  آقایان  هم چنین  افزود:  وی 
عنوان دبیر اول و دوم و قره خانی به عنوان سخنگوی 

کمیسیون انتخاب شدند.
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شانا/  از سوی مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی
کتاب مدلسازی شبکه انرژی منتشر شد

مدل  مبنای  بر  انرژی  شبکه  مدلسازی  کتاب 
زارع،  مهدی  قلم  به  انرژی  جریان  بهینه سازی 
از  رحیمی  غالمعلی  و  زاده  صادق  محمد  سید 
سوی مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی چاپ 

و روانه بازار نشر شد.
به گزارش شانا، هدف از تالیف کتاب مدلسازی شبکه 
انرژی بر مبنای مدل بهینه سازی جریان انرژی  کمک 
به درک بهتر روابط میان انرژی و عوامل اقتصادی و 
زیست محیطی و فراهم آوری ابزار الزم برای ارزیابی 
کمک  به  برق(  بخش  در  )بویژه  انرژی  سیاستهای 

روشهای مدل سازی است. 
مطالب ارائه شده حاصل سالها تجربه مولفان در مراکز 
کشور  انرژی  و  برق  صنایع  اجرایی  و  تصمیم گیری 
و پشتوانه علمی  بوده  نفت  و  نیرو  وزارتخانه های  در 
و  انرژی  برنامه ریزی  انرژی،  مدل سازی  دروس  ارائه 
کارشناسی  دوره های  در  انرژی  سیستمهای  تحلیل 
ارشد دانشگاههای صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 
با  نیز  را  امیرکبیر  دانشگاه صنعتی  و  دانشگاه شاهد 

خود دارد.
در بخشی از این کتاب می خوانیم: توسعه اقتصادی 
پایدار بستگی زیادی به کارآیی بخش انرژی از دید 
اقتصادی و فنی دارد.  توسعه فناوریهای نو انرژی و 
بکارگیری آنها در زیربخشهای عرضه و تقاضا دارای 
بوده و الزم است سیاستگذاری و  بلندمدت  طبیعت 
برنامه ریزی انرژی در افق بلندمدت صورت گیرد. این 
شرایط تدوین برنامه های انرژی و ارزیابی سیاستهای 
نیازمند  که  کند  می  پیچیده  وظیفه  یک  را  انرژی 

روشهای جامع مطالعاتی است.

ایسنا/ 
تحمیل هزینه  مازاد نیروگاه های 

گازوییل سوز بر دوش دولت

هزینه های  عمدتا  مایع  سوخت  با  نیروگاه هایی 
زیادی را در بعد مالی و محیط زیستی به کشور 
از  گفته ها  آخرین  اساس  بر  و  می کنند  تحمیل 
تعمیرات 20  زمان  نیروگاه ها در  این  مسووالن، 
تا 30 درصد هزینه بیشتری را به خود اختصاص 

می دهند.
آوردهای صورت  بر  ایسنا، طبق  به گزارش خبرنگار 
گرفته برای 90 هزار مگاوات تعمیرات سال گذشته 
حدود 2500 میلیارد تومان هزینه شد. ضریب هزینه 
زمان  زیرا  است  گاز  برابر   1.5 گازوئیل  واحدهای 
می رسد  نظر  مورد  زمان  از  زودتر  نیز  تعمیرات آن ها 
یعنی نیروگاهی که مصرف گاز دارد 50 درصد بیشتر 
کار می کند تا به تعمیرات برسند ولی نیروگاه های با 
می رسند،  تعمیرات  زمان  به  زودتر  گازوئیل  سوخت 
تعمیرات  می شود  مصرف  مازوت  وقتی  همچنین 

حدودا دو برابر می شود.  
نیروگاه های  در  تعمیرات  زمان  وقتی  دیگر  سوی  از 
موعد  به  سریعتر  یعنی  است  کوتاه تر  مایع  سوخت 
تا 30 درصد  نیز 20  تعمیر می رسند طبعا هزینه ها 
پیشاهنگ  گفته  به  اساس  برهمین  می یابد  افزایش 
تولید  مادرتخصصی  شرکت  تولید  راهبردی  معاون 
افزایش  خاطر  به  زمستان  در  حرارتی  برق  نیروی 
نیروگاه ها  به  گازرسانی  میزان  خانگی  گاز  مصرف 
محدود می شود، لذا اگر وزارت نفت سهمیه بیشتری 
از گاز به نیروگاه ها اختصاص دهد هزینه های. زارت 

نیرو نیز کاهش می یابد.
صرف  که  مبلغی  از  درصد   20 اینکه  بیا  با  وی 

تعمیرات نیروگاه ها می شود هزینه دستمزد و مابقی 
تعمیرات  انجام  اظهار کرد:برای  صرف قطعات است، 
عالوه بر تامین قطعات باید کارگاه های تعمیراتی نیز 
آماده باشد که در حال حاضر بزرگ ترین کارگاه های 
تعمیراتی در شهریار و کرج واقع شده و باید گفت که 
100 درصد تعمیرات نیروگاه ها برای سال جای انجام 

شده است.
که  شد  منکر  را  واقعیت  این  نمی توان  مجموع  در 
در  را  زیادی  هزینه  مایع  سوخت  با  نیروگاه های 
جنبه های مختلف به دولت تحمیل می کند بر همین 
اساس نیز سیاست تبدیل نیروگاه های بخار به سیکل 
ترکیبی جز یکی از سیاست های وزارت نیرو درآمده 
است که تا کنون به دلیل نبود سرمایه کافی آنطور 

که باید رشد پیدا نکرده است.

ایسنا/ 
تعادل برقرار کردن بین انرژی هسته ای 

و انرژی های تجدیدپذیر

انرژی های  از  با حمایت  ای  کارشناسان هسته 
با  ای  هسته  انرژی  کردند  تاکید  تجدیدپذیر 
قابل  بازدهی  و  اقتصادی  های  ارزش  به  توجه 
اعتماد به ویژه برای کشورهای در حال توسعه 

نباید نادیده گرفته شود.
تحلیلی   - خبری  پایگاه  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
نیشن مولتی مدیا، آگناته رایزینگ، مدیر کل انجمن 
المللی  بین  همایش  هشتمین  در  جهان  ای  هسته 
اتم اکسپو  2016 گفت: پرسش این نیست که کدام 

انرژی بهترین است بلکه سوال این است که ما باید 
چه توازنی برقرار کنیم.

کارشناسان هسته ای در این همایش تصریح کردند 
کنفرانس  یکمین  و  بیست  اهداف  به  باید  که جهان 
کردن  محدود  طریق  از  و  بماند  متعهد  پاریس 
گرمایش زمین به زیر 2 درجه سلسیوس از تغییرات 

آب و هوایی خطرناک جلوگیری کند.
در  که  ملل  مورد حمایت سازمان  گزارش  اساس  بر 
ماه مارس متشر شد، انرژی های تجدیدپذیر مزایای 
منحصر به فردی دارند. مزارع توربین های بادی را می 
توان در حدود 9 ماه ساخت و پارک های خورشیدی 
می توانند در 6 ماه ساخته شوند. در حالی که نیروگاه 
آن  ساخت  سال  چندین  زغال سنگی  و  گازی  های 
نیروگاه های  انجامد و حتی ساخت  ها به طول می 
انرژی هسته ای مدت طوالنی تری زمان می برد. این 
موضوع توضیح می دهند که چرا کشورهای در حال 
توسعه که بی تابانه خواهان ظرفیت های جدید انرژی 
هستند ممکن است سرعت در کار را انتخاب کنند. 
در سال 2015 به استثنای انرژی آبی )با ظرفیت 50 
مگاوات یا بیش تر( در مجموع 266 میلیارد دالر به 
طور جهانی در ظرفتی های تولید انرژی تجدیدپذیر 
این کار توسط  جدید سرمایه گذاری شد که عمدتا 

هند و چین صورت گرفت.
انرژی  در  توسعه  در حال  همان سال کشورهای  در 
گذاری  سرمایه  دالر  میلیارد   156 تجدیدپذیر  های 
 2014 سال  به  نسبت  درصد   19 حدود  که  کردند 
رشد داشت و نسبت به رقم 9 میلیارد دالر در سال 

2004 هفده برابر بیش تر بود.
انرژی های تجدید پذیر 10.3 درصد از تولیدالکتریسته 
جهان در سال گذشته را بر عهده داشتند که به معنی 
آن است که این  نوع انرژی از انتشار 1.5 گیگاتن دی 
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اکسید کربن جلوگیری کرده اند.
در  تجدیدپذیر  های  انرژی  سهم  شده  ریزی  برنامه 
درصد   30 به   2030 سال  تا  چین  انرژی  ترکیب 
برسد. چین هم چنین ظرفیت های هسته ای خود را 
نیز افزایش می دهد. این کشور در نظر دارد تا سال 
تا  باشد  داشته  فعال  راکتور   110 کم  دست   2030
سهم انرژی هسته ای را در ترکیب انرژی این کشور 

از 2 درصد به 10 درصد افزایش دهد.
نمایندگان کشورهای گوناگون در همایش اتم اکسپو 
به ارائه دالیل کشورها در استقبال از انرژی هسته ای 

پرداختند.
علی زورکارنین، رییس کمیته انرژی اتمی بنگالدش 
انرژی و دستیابی  افزایش  برای  گفت: در درخواست 
ترکیب انرژی مناسب، انرژی هسته ای تا سال 2030، 
10 درصد انرژی ترکیبی این کشور را تشکیل خواهد 

داد.
احمد هیاست، مدیر کل شرکت انرژی اتمی اردن نیز 
تا  این کشور مجبور است  این که  به  با توجه  گفت: 
90 درصد انرژی خود را وارد کند، استفاده از انرژی 
اوسایی  دارد.فرانکلین  قرار  کار  در دستور  ای  هسته 
سایی، مدیر کل کمیسیون انرژی اتمی نیجریه گفت 
نیروگاه  اولین  ساخت  االجل  ضرب   2025 سال  که 

انرژی هسته ای در این کشور است.
به شدت  این کشور  نمایندگان بالروس،  طبق گفته 
به گاز در تولید انرژی وابسته است و حجم زیادی از 
تا  نیاز دارد  این کشور  بنابراین  آن را وارد می کند. 
انرژی هسته ای  انرژی خود تنوع بخشد و  به منابع 

انتخاب ارزان تری است.
انتظار می رود نخستین واحد تولید انرژی در نیروگاه 
هسته ای در بالروس در سال 2018 و دومین واحد 

در سال 2020 راه اندازی شود.

ایلنا/ مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران در گفت وگو 
با ایلنا اعالم کرد:

4584 مورد سرقت برق در سال 94 

هاشمی با بیان اینکه دستکاری کنتور و سرقت 
برای  سارقین  های  شیوه  جمله  از  تجهیزات 
سرقت برق در تهران است، گفت: سارقین عالوه 
بر ایجاد خاموشی برای مشترکین یک محدوده 
شبکه های  به  خسارت  شدن  وارد  به  منجر 

برقرسانی نیز می شوند
محمد هاشمی مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران 
پدیده  درباره  ایلنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  بزرگ 
متاسفانه  تهران گفت:  برق در محدوده شهر  سرقت 
از  سرقت  پدیده  بزرگ  تهران  شهر  محدوده  در 
شبکه های برق به دو شکل و در حجمی قابل توجه 

اتفاق می افتد.
که  است  این شکل  به  سرقت  اول  شیوه  افزود:  وی 
کنتور  بدون  و  مجاز  غیر  استفاده  به  نسبت  سارق 
از شبکه مبادرت می کند و یا با دستکاری کنتور از 

پرداخت هزینه سر باز می زند.
با  تهران  برق  توزیع  شرکت  کرد:  تصریح  هاشمی 
انجام بازدیدهای گسترده و رصد کردن روند مصرف 
اینگونه  با  برخورد  و  کشف  به  نسبت  مشترکین 

مصارف اقدام می کند.
وی اظهار داشت: شیوه دوم به این صورت است که 
خصوصا  شبکه  تجهیزات  سرقت  به  نسبت  سارقین 
ایجاد  بر  عالوه  و  کرده  اقدام  هوایی مسی  سیم های 
خاموشی برای مشترکین یک محدوده منجر به وارد 
می شوند  نیز  برقرسانی  به شبکه های  شدن خسارت 
تعمیر  جهت  شرکت  اکیپ های  مراجعه  نیازمند  که 
برق  برقراری  و  شده  سرقت  شبکه  جایگزینی  و 

مشترکین خاموش شده، هستند.
مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ خاطرنشان 
کرد: شرکت توزیع برق تهران به منظور پیشگیری از 
این نوع سرقت نیز از سه سال گذشته تاکنون اقدام 
کابل های  با  موجود  مسی  شبکه های  جایگزینی  به 
درصد   70 از  بیش  اکنون  هم  و  کرده  آلومینیومی 
شبکه های مسی با کابل های خودنگهدار آلومینیومی 

جایگزین شده اند.
به  منجر  پیشگیرانه  اقدامات  انجام  شد:  یادآور  وی 
سال   3 طی  برق  شبکه  از  سرقت  چشمگیر  کاهش 

اخیر شده است
تاکید کرد: علیرغم کاهش 50 درصدی در  هاشمی 
آمار سرقت از شبکه، توجه به آمار سرقت انجام شده 
در سال 94 که بالغ بر 4584 مورد بوده است نشانگر 
نیاز به فعالیت بیشتر در این خصوص و مداخله نیروی 

انتظامی در پیشگیری و برخورد با این پدیده است.

 

ایسنا/ 
مگاوات  هزار   44 از  برق  مصرف  قله 

گذشت

پیک مصرف برق کشور دیروز )شنبه 29 خرداد 
ماه 95 ( با افزایشی 901 مگاواتی نسبت به روز 

گذشته از مرز 44 هزارمگاوات گذشت.
برق  مصرف  پیک  دیروز  ایسنا،  خبرنگار  به گزارش 
کشور 44 هزار و 401 مگاوات به ثبت رسید، درحالی 
که پیک مصرف برق کشور در روز مشابه پارسال 43 

هزار و 500 مگاوات گزارش شده بود.
گفتنی است که  این میزان درمقایسه با روز مشابه 

همچنین  است  یافته  افزایش  مگاوات   901 پارسال 
به  گذشته  روز  در  کشور  نیروگاه های  ذخیره  میزان 

سه هزارو 382 مگاوات رسید.
عالوه بر این صنایع کشور نیز در روز گذشته سه هزار 

و 473 مگاوات برق مصرف کردند.
باالی 44  به  پیک مصرف  افزایش  با  ایای  بر همین 
برای  می شود  درخواست  هموطنان  از  مگاوات،  هزار 
بهره مندی همگان از برق، مدیریت مصرف را به ویژه 
در ساعت های اوج بار )ساعات 12 تا 16 و 19 تا 23( 
در  صرفه جویی  با  و  دهند  قرار  خود  کار  دستور  در 
مصرف، صنعت برق را برای ارائه خدمت بهتر و تأمین 

برق پایدار یاری رسانند.

فارس/ /یادداشت وارده/
آزمون وزارت نیرو برای حذف یارانه 

پنهان مشترکان پرمصرف برق

در حال حاضر تعرفه برق به نحوی است که به 
به  می گیرد  تعلق  یارانه  مصرف  پلکانهای  تمام 
ماهیانه  برق  پرمصرف  خانواده  یک  که  گونه ای 
دریافت  برق  پنهان  یارانه  تومان  هزار   130

می کند.
مدیریت  جلسه  حاشیه  در  نیرو  وزیر  گذشته  هفته 
کرده  اعالم   95 سال  در  برق  مصرف  )اوج(  پیک 
بحران  از  گذر  برای  را  تدابیری  نیرو  وزارت  که  بود 
خاموشی در تابستان در نظر گرفته  است که مهم ترین 

آنها توجه به مدیریت مصرف برق است.
چیت چیان برنامه هایی چون کمک گرفتن از مردم 
در کاهش مصرف برق، درخواست از مصرف کنندگان 
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9 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

بزرگ برق برای تغییر زمان مصرف برق در زمان پیک 
عنوان  به  را  برق  تولید  دیزل های  از  استفاده  و  بار 

اصلی ترین محورهای تولید برق معرفی کرده است.
وزیر نیرو همچنین در این جلسه اعالم کرده است که 
با حذف یارانه پنهان مشترکان پرمصرف، تعرفه این 

گروه از مشترکان افزایش خواهد یافت.
اگرچه تعرفه های فعلی برق به صورت پلکانی است، 
با  می گیرد.  تعلق  پنهان  یارانه  پلکانها  تمام  به  اما 
ازای  به  )350تومان  برق  صادرات  فرصت  نظر  در 
ماهیانه  پرمصرف  مشترک  هر  ساعت(  هرکیلووات 
دریافت می کند،  برق  پنهان  یارانه  تومان  هزار   130
تومان   293 برق  فعلی  پلکانهای  تعرفه  حداکثر  اما 
برای هر کیلووات ساعت است و مصرف برق بیشتر با 
یارانه بیشتری همراه خواهد بود. در شکل)1( میزان 
یارانه پنهان دریافتی مشترکان پرمصرف و کم مصرف 

برق نشان داده شده است.

شکل)1( میزان یارانه پنهان دریافتی مشترکان 
پرمصرف و کم مصرف برق

نمودار مصرف برق و یارانه پنهان
یارانه  حذف  برای  پیشرفته  کشورهای  از  برخی 
روش های  از  پرمصرف  مشترکان  ناعادالنه  پنهان 
روش،  این  در  کرده اند.  استفاده  تعرفه گذاری  نوین 
افزایش آن باال می  با میزان  هزینه مصرف متناسب 
رود و در این صورت مصرف بیشتر با یارانه بیشتری 
همراه نمی شود و مشترکان پرمصرف به جای عموم 

مشترکان در کانون افزایش هزینه قرار می گیرند.
نظام تعرفه گذاری پلکانی-افزایشی با توجه به روند 
حامل  هر  از  مشخصی  میزان  مردم،  عموم  مصرف 
انرژی به عنوان الگوی مصرف تعریف می کند و هزینه 

مصرف کمتر از الگو، ارزان تر تعیین می شود.

با عبور مصرف از مقدار الگو، قیمت به صورت ناگهانی 
پرداخت  با  پرمصرف  مشترکان  تا  می یابد  افزایش 
هزینۀ واقعی انرژی، رفتار خود را اصالح کنند و فشار 

افزایش قیمت نیز از عموم مردم برداشته شود.
اغلب  برق  مصرف  که  است  داده  نشان  بررسی ها 
زیر  خود  زندگی  محیط  اقلیم  به  توجه  با  مشترکان 
الگوی مصرف است. به عنوان مثال بیش از 83% از 
استان  این  در  برق  مصرف  الگوی  تهران  مردم شهر 
)250 کیلووات ساعت برق در ماه( را رعایت می کنند 
و تعداد کمی از مشترکان الگوی نامناسبی در مصرف 

برق دارند.
است  این  موجود  وضع  اصالح  برای  عملی  راهکار 
پرمصرف  مشترکان   %17 برای  برق  تعرفۀ  که 
»غیریارانه ای« شود؛ به صورتی که مشترکان پرمصرف 
درماه،  ساعت  کیلووات   300 بر  مازاد  مصارف  برای 

بیش از 350 تومان )قیمت صادرات برق( بپردازند.

برای  باالتری  انگیزه  مشترکان  این  صورت  این  در 
راه  یک  داشت.  خواهند  برق  مصرف  الگوی  رعایت 
تعرفۀ  است که  این  پیشنهاد  این  اجرای  برای  ساده 
پله های باالی مصرف با درصد بیشتری نسبت به پله 
حاضر  درحال  چراکه  کند.  پیدا  افزایش  پایین  های 
تفاوت محسوسی  پلکانه ای موجود،  برق  تعرفه  برای 
مردم  عموم  الگوی  برق، طبق  کنترل مصرف  جهت 

وجود ندارد.
باعث شده است که  نبود نظام تعرفه گذاری مناسب 
کاهش  برای  انگیزه ای  تنها  نه  پرمصرف  مشترکان 
اشتباه  روند  این  بلکه  باشند،  نداشته  خود  مصرف 
مشترکان  تمام  برای  خاموشی  بروز  باعث  مصرف 
این  بنابر  شود.  تابستان  در  مصرف  کم  و  پرمصرف 
الزم است که وزیر نیرو طبق وعده داده شده، به جای 
درخواست از مردم و صنایع برای کاهش مصرف برق 
را  پرمصرف  مشترکان  برق  تعرفه  تابستان،  در  خود 

به گونه ای تعیین کند که نه تنها انگیزه کافی برای 
یارانه  بلکه  باشند،  داشته  خود  مصرف  الگوی  تغییر 

پنهان ناعادالنه این مشترکان نیز حذف شود.

*علی مقتدایی، کارشناس انرژی
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بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون  رییس  نایب  ایسنا/  
ایران تاکید کرد

 ضرورت حذف ارز مبادله ای از اقتصاد 
ایران

بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون  رییس  نایب 
به  بیشتری  سرعت  با  باید  است  معتقد  تهران 
سمت کاهش تخصیص ارز مبادله ای حرکت کرد 
تا هرچه زود تر شاهد ارز تک نرخی در اقتصاد 

ایران باشیم.
حمیدرضا صالحی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار 
کرد: کاهش تخصیص ارز مبادله ای نشانه مثبتی برای 
اقتصاد ایران است، چرا که یکی از موارد مهمی که باید 
در جهت کمک به تولید داخل و صادرات انجام شود 
خارج شدن از وضعیت ارز از حالت دو نرخی و حرکت 

به سمت یکسان سازی نرخ ارز است.
وی افزود: تا کنون وجود ارز مبادله ای آسیب هایی را 
ایجاد کرده که از جمله آن شکل گیری برخی امضا 
های طالیی است که به وسیله این امضاها محصوالت 
نهایی و تمام شده از خارج از کشور وارد می شود و عمال 
به کارخانه ها و واحد های تولیدی ضربه می زنند که 

زمینه را برای تعطیلی آن ها فراهم می کند.  
ادامه  تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
که می خواهد  برای کشوری  مبادله ای  ارز  وجود  داد: 
تولیدات رقابتی ایجاد کند و صادرات داشته باشد، اتفاق 
مقاومتی،  »اقتصاد  سال  در  باید  نیست.  خوشایندی 
اقدام وعمل« به تدریج به سمت کاهش و حذف ارز 
مبادله ای حرکت کنیم و شاهد ارز تک نرخی باشیم.  

صالحی درباره اینکه آیا بیشتر ارز مبادله ای در جهت 
این  یا خیر؟ گفت:  واردات کاالهای واسطه ای است 
بیشتر  مبادله ای  ارز  که  می شود  گفته  که  موضوع 

است  اولیه  مواد  و  واسطه ای  کاالهای  به  معطوف 
درست نیست و آمار های گمرک چنین چیزی را تایید 

نمی کند.  
تهران  بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون  رییس  نایب 
مبادله ای  ارز  تخصیص  کاهش  روند  اینکه  بیان  با 
ارز  آغاز می شد، عنوان کرد:  باید زودتر  واردات  برای 
و  نمی کند  ایران  اقتصاد  به  چندانی  کمک  مبادله ای 
تصمیم جدید مبنی بر کاهش تخصیص این نوع ارز 
توسعه صادرات  و  تولید  برای  مثبتی  و حرکت  اقدام 
است اما باید سرعت بیشتری به آن داده شود تا هر چه 

زودتر شاهد ارز تک نرخی باشیم.

مهر/ سیف اعالم کرد:
کاهش نرخ سود بانکی تا چند روز آینده/ 

تزریق منابع بیشتر به تولید

کاهش  اینکه  اعالم  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
محقق  دیگر  روز  تا چند  بانکی  تسهیالت  سود 
می شود، گفت: نرخ تورم تا یک ماه آینده به مرز 

تک رقمی می رسد.
گفت:  سیف  اهلل  ولی  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
تومان  میلیارد  یک  از  کمتر  که  تولیدی  واحدهای 
بدهی دارند، می توانند بدون پرداخت 6 درصد جریمه 
دیرکرد وام های خود را برای یک سال تمدید کنند، 
ضمن اینکه کاهش سود تسهیالت بانکی تا چند روز 
دیگر محقق می شود و این هم به صنایع کمک خواهد 

کرد.
بانک مرکزی اعالم کرد: عالوه بر 16 میلیارد  رئیس 
تومانی که قبال برای کمک به صنایع کوچک و متوسط 

در نظرگرفته شده است، منابع مالی بیشتری هم در 
اختیار این واحدها قرار خواهد گرفت.

وی همچنین با اشاره به اینکه روند کاهنده نرخ تورم 
همچنان ادامه دارد و در مدت یک تا دو ماه آینده به 
مرز تک رقمی می رسد، اظهار داشت: براساس منطق 
اقتصادی، با کاهش نرخ تورم بی تردید نرخ سود بانکی 

باید کاهش پیدا کند.
کاهش  برای  بانک ها  که  تصمیمی   : داد  ادامه  سیف 
مسیر  در  اند  گرفته  بانکی  سپرده  سود  15درصدی 
برنامه هایی است که بانک مرکزی ترسیم کرده و در 
عین حال بازار پول با عکس العمل طبیعی خود اهدافی 
را که بانک مرکزی ترسیم کرده است، محقق خواهد 

کرد.

اتاق تهران/ بیست ویکمین نشست کمیسیون تسهیل 
کسب وکار اتاق تهران مطرح شد

بررسی آخرین وضعیت ایران در 
شاخص های فضای کسب و کار

تسهیل  کمیسیون  نشست  بیست ویکمین  در 
دفعات  تعداد  به  نسبت  تهران،  اتاق  کسب و کار 
و  شد  انتقاد  شرکت ها  مالیاتی  امور  دادرسی 
در  طرح  برای  را  پیشنهادی  کمیسیون  اعضای 
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
بر اساس آن، رسیدگی  تهران مطرح کردند که 
به موارد مختلف مالیاتی بنگاه های اقتصادی که 
شامل مالیات بر حقوق و دستمزد، ارزش افزوده و 
نیز مالیات بر عملکرد می شود، به دفعات صورت 
نگرفته و صرفاً در یک نوبت تمامی این موضوعات 

مورد رسیدگی قرار بگیرد.
همچنین در این جلسه، گزارشی در زمینه وضعیت 
ایران در 10 شاخص فضای کسب و کار که بر اساس 
آمار سازمان های بین المللی تهیه شده، به اطالع اعضا 

رسید.
در ابتدای این نشست محمدرضا نجفی منش، رییس 
بیان  با  تهران،  اتاق  وکار  کسب  تسهیل  کمیسیون 
اینکه یکی از مشکالت عمده مودیان مالیاتی، مراجعه 
پرونده   های  به  رسیدگی  برای  مختلف  دفعات  به 
این زمینه پیشنهاد داده ایم  مالیاتی است، گفت: در 
برای  مراجعات  کاهش  برای  مالیاتی  مودیان  که 
و  نهاد  یک  با  تنها  مالیاتی،  موضوعات  به  رسیدگی 
اداره سر و کار داشته باشند.  به گفته وی، کمیسیون 
جلسات  در  که  است  کرده  تدوین  را  پیشنهاداتی 
ارائه  خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی  شورای 
می شود. نجفی منش همچنین، تصریح کرد که یکی 
نیز بخش خصوصی،  از خواسته های مودیان و  دیگر 
کاهش مدت زمان رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی 
از 5 سال به 2 سال است. در این نشست، همچنین 
اجتماعی  تامین  قانون  اصالحیه  پیش نویس  درباره 
آتی  ارائه و مقرر شد که در جلسه  سخنان کوتاهی 

کمیسیون در خصوص آن بحث و گفت وگو شود.

وضعیت ایران در شاخص های کسب وکار
اتاق  کسب وکار  تسهیل  کمیسیون  جلسه  ادامه  در 
تهران، گزارشی از آخرین وضعیت فضای کسب وکار 
کشور در اختیار اعضا قرار گرفت. این گزارش از سوی 
نغمه تخشا، دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران، 
ارائه شد و بر اساس آن، جایگاه ایران در 10 شاخص 
رتبه بندی فضای کسب وکار مورد بررسی قرار گرفت.

فضای  از  میالدی   2016 سال  گزارش  اساس  بر 
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فضای  در  ایران  رتبه  جهان،  کشورهای  کسب وکار 
از میان 189 کشور جایگاه 118 است و  کسب وکار 
نمره ایران در شاخص کلی فضای کسب وکار 57.44 
گزارش  در  استفاده  مورد  آمار  است.  شده  اعالم 
به  منتهی  یکساله  تا  بانک جهانی  کسب وکار 2016 

ژوئن 2015 را پوشش می دهد.
شاخص   10 پایه  بر  کسب وکار  فضای  کلی  شاخص 
دارایی ها، کسب  ثبت  مجوز،  آغاز کسب وکار، کسب 
اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، 
انرژی  دریافت  نیز  و  ورشکستگی  قراردادها،  اجرای 
و  صنعت  خانه  گزارش  در  که  می شود  تعیین  برق 
معدن استان تهران وضعیت ایران در هر یک از این 

شاخص ها مورد بررسی قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش و به نقل از گزارش بانک جهانی، 
طی سال گذشته میالدی، سازوکار دریافت مجوزهای 
ساختمانی در ایران آسان تر شده است. ایران از این 
نظر در سال2013 در رتبه 98 جهان قرار داشت که 
آورده  به دست  را  رتبه 69  توانست  در سال 2014 
است. اما، نزول دو پله ای ایران در رده بندی سهولت 
ثبت دارایی ها نیز رقم خورده است که بر این اساس، 
در سال 2013رتبه ایران از این نظر 89 بود اما طی 
سال 2014 جایگاه ایران به رتبه 91 نزول یافته است.

همچنین، بر اساس این گزارش، وام گرفتن در ایران 
در مقایسه با سایر کشورها سخت تر شده است که از 
این نظر، ایران در سال 2013 در رتبه 90 قرار داشت 
ولی در سال 2014 به جایگاه 97 تنزل یافته است. 
از  حمایت  گزارش،  این  دیگر  شاخص  در  همچنین 
سرمایه گذاران در ایران بهبود نیافته است. رتبه ایران 
شده  اعالم   150 گذاران  سرمایه  از  حمایت  نظر  از 
که نسبت به سال 2013 یک پله نزول داشته است. 
ایران در سال2013 رتبه 149 را از این نظر به خود 

اختصاص داده بود. در شاخص پرداخت مالیات ها نیز 
رتبه ایران تنزل پیدا کرده است به طوری که از این 
لحاظ، ایران از رتبه 122 به 123 رسیده است. نزول 
یک پله ای ایران در رده بندی سهولت تجارت نیز در 
این گزارش اعالم شده است و به این ترتیب، ایران از 
نظر کیفیت تجارت کاال در سال 2013 رتبه 166 را 
به دست آورده بود که در سال 2014 به رتبه 167 

نزول پیدا کرده است.
اما رتبه ایران در سال 2014، از نظر سهولت اجرای 
قراردادها، ثبات را تجربه کرده است در حالی که رتبه 
ایران در زمینه ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت 
تجاری سه پله نزول داشته و از 137 به 140 رسیده 
است. با این حال، ایران از نظر شاخص دریافت انرژی 
برق توسط شرکت ها نیز رتبه 88 را به خود اختصاص 
داده است. ایران در گزارش سال 2013 از این نظر 
ترتیب در  بدین  بود که  آورده  به دست  را  رتبه 94 
داشته  صعود  نظر  این  از  پله   6 معادل   2014 سال 
در  ایران  رتبه  در سال 2014  ترتیب،  این  به  است. 
10 شاخص تعیین کننده وضعیت فضای کسب وکار، 
در شش شاخص نزولی، در سه شاخص صعودی و در 

یک مولفه نیز ثابت بوده است.

اتاق تهران/ رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق 
تهران تشریح کرد

چالش های مالیاتی و بیمه ای 
بخش خصوصی و راهکارهای آن

پیگیری مشکالت فعاالن بخش خصوصی در حوزه 
کسب وکار، به محور اصلی جلسات و نشست های 

تخصصی  کمیسیون های  ویژه  به  و  تهران  اتاق 
حوزه  به  بنا  کمیسیون  هر  است.  شده  تبدیل 
تخصصی خود مشکالت فعاالن بخش خصوصی 
آنان  کسب وکار  فضای  در  موجود  چالش های  و 
ارائه می دهد؛  راهکار  برای حل آن  و  بررسی  را 
اتاق  رییسه  هیات  طریق  از  که  راهکارهایی 
تهران به نهادهای دولتی مربوط ارسال می شود 
و در جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش 

خصوصی نیز مطرح می شود.
اتاق  کسب وکار  تسهیل  کمیسیون  رابطه  همین  در 
تهران به مهم ترین مشکالت فعاالن بخش خصوصی 
در حوزه مالیات و بیمه می پردازد و در نظر دارد در 
ماه های آتی همایشی به همین منظور برگزار کند. در 
نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق تهران نیز رییس 
این کمیسیون در ارتباط با مشکالت مالیاتی سخنرانی 
رکود  به  توجه  با  گفت:  نجفی منش  محمدرضا  کرد. 
نیز  و  اقتصاد کشور در سال 1394  بر فضای  حاکم 
عدم دستیابی به اهداف تعیین شده برای رسیدن به 
رشد اقتصادی قابل قبول واحدهای تولیدی، افزایش 
واحدهای  بی معناست.  شرایط  این  در  مالیاتی  فشار 
تولیدی گرفتار در دام رکود، زیرفشار بانک ها و اسیر 
تاب  باید  چگونه  خارجی  و  داخلی  مشکالت  انواع 

تحمل فشارهای مالیاتی را داشته باشند؟
نجفی منش با بیان اینکه نظام مالیاتی به جای تمرکز 
روی مالیات ستانی از اقتصاد زیرزمینی، فشار را روی 
بیشتر  کشور  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  دوش 
هیچ گاه  کشور  بخش خصوصی  افزود:  است،  کرده 
اعالم نکرده انگیزه  یا عالقه ای برای پرداخت مالیات 
نظام  که  می شود  مربوط  جایی  به  گالیه  ولی  ندارد 
هم  رکود  دوران  در  حتی  کشور،  مالیاتی  و  اداری 
و  کشور  اقتصادی  بنگاه های  شرایط  نیست،  حاضر 

صاحبان کسب وکار را درک کند و تمامی توان خود 
را صرف تحقق درآمدهایی می کند که قرار است نقش 
جایگزین نفت را داشته باشد، ولی آیا اقتصاد پنهان 
کشور در این چرخه جایی می گیرد و فشاری به آنها 

نیز وارد می شود؟
تسهیل  کمیسیون  پیشنهادی  راهکار  نجفی منش 
این گونه  را،  خصوص  این  در  تهران  اتاق  کسب وکار 
کشور  تولیدی  واحدهای  کلیه  برای  که  کرد  عنوان 
معادل  افزایشی  با   ،1393 سال  شده  قطعی  مالیات 
در  مالیات  تعیین  مالک  تولیدکننده  تورم  شاخص 

سال 1394 قرار گیرد.
به  ادامه  در  تهران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  این 
گفت:  و  کرد  اشاره  افزوده  ارزش  بر  مالیات  موضوع 
مالیات  دریافت  برای  مالیاتی  امور  سازمان  رویکرد 
ارزش افزوده با مهلت حداکثر تا پایان دوره سه ماهه 
فروشنده  در حالی که  فروش،  فاکتور  از صدور  پس 
فروخته  یا خدمت  کاال  ارزش  خود  یا خدمات،  کاال 
ناعادالنه و مانعی در  اقدامی  شده را دریافت نکرده، 
روش  وی،  گفته  به  است.  کسب وکار  توسعه  برابر 
این است که دولت، مهلت زمان پرداخت  منطقی تر 
مالیات ارزش افزوده را افزایش دهد و حتی به پایان 
سال موکول کند تا اطمینانی نسبی داشته باشد که 
فروشنده به پول خود رسیده است. به این ترتیب نحو 
دریافت این مالیات از حالت تعهدی به نقدی تبدیل 

می شود.
نجفی منش سپس، به یکی از مشکالت اساسی فعاالن 
اقتصادی در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی اشاره 
و  برداشت  با  اجتماعی  تامین  سازمان  افزود:  و  کرد 
بخشنامه های  صدور  ضمن  قانون،  از  غلط  تحلیل 
فنی و اجرایی، واحدهای تحت هدایت خود را مکلف 
می کند در دوره ای حداکثر 10 ساله ضمن حسابرسی 
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اسناد مالی و دفاتر فعاالن اقتصادی نسبت به افزایش 
حوزه شمول پرداخت حق بیمه به قراردادها، خرید 
اقالم و کاال و نیز خرید خدمات، اقدام و با محاسبه 
جرایم دیرکرد تأدیه نسبت به وصول مبالغی گزاف و 

غیرمنصفانه و غیرقابل پرداخت عمل کنند.
انجام  شرایطی  در  مدیریتی  رفتار  این  وی،  گفته  به 
می شود که حسابرسی ساالنه به رغم نص صریح قانون 
که سازمان را مکلف به بازرسی و نه حسابرسی ظرف 
بیمه شدگان  فهرست  ارسال  تاریخ  از  ماه  مدت شش 
رییس  می شود.  تلقی  خالف  می کند،  کارگاه ها 
کمیسیون تسهیل کسب وکار در ادامه تصریح کرد: از 
سوی دیگر اصالح آیین نامه اجرایی مصوب سال 1386 
هیات وزیران در مورد مشاغل سخت و زیان آور که در 
آن پرداخت 4 درصد حق بیمه مربوط به این مشاغل 
و  داده شده  تسری  قانون  تصویب  از  قبل  به سنوات 
کارفرما را مکلف به پرداخت یکجای آن کرده، مورد 
درخواست فعاالن اقتصادی است. به گفته نجفی منش، 
اجتماعی  تامین  قانون  مواد 39و 101  اجرای صریح 
پیشنهادی  راهکار  اجتماعی،  تامین  سازمان  توسط 
در  که  کرد  خاطرنشان  وی  است.  معضل  این  رفع 
که  کارگرانی  کردن  بازنشست  هنگام  در  حال حاضر 
در مشاغل سخت و زیان آور فعالیت می کنند و برای 
سال های قبل از تصویب قانون، کارگر در آن مشاغل 
فعال بوده است، درخواست 4 درصد حق بیمه مربوطه 
را به همراه جرایم آن مطالبه می کنند که این مبالغ 
قباًل در محاسبات کارفرمایان پیش بینی نشده و عطف 
به ماسبق قانون نیز صحیح و عملی نیست و موجب 
در  می شود.او  کارفرمایان  به  هنگفتی  مبالغ  تحمیل 
مورد پیشنهاد و راهکار کمیسیون تسهیل کسب وکار 
در رابطه با رفع این مشکل، به اصالح عدم تسری حق 
بیمه اشاره کرد و موضوع 4 درصد مشاغل سخت و 

زیان آور به قبل از تصویت قانون مذکور و عدم عطف به 
ماسبق کردن قانون یاد شده را راهکار رفع این معضل 

عنوان کرد.

 

 خانه ملت؛/ 
تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، 

بودجه و محاسبات مجلس شد

محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
رئیسه  هیأت  انتخابات  برگزاری  از  مجلس، 

کمیسیون متبوعش خبر داد.
برنامه،  کمیسیون  رئیسه  هیأت  انتخابات  برگزاری 
رئیس  مجلس/تاجگردون  محاسبات  و  بودجه 

کمیسیون شد
با  وگو  گفت  در  آبادی  ایمن  جعفرزاده  غالمعلی 
دستور  به  اشاره  با  ملت،  خانه  خبرگزاری  خبرنگار 
برنامه،  امروز یک شنبه) 30 خرداد( کمیسیون  کار 
انتخابات  برگزاری  از  مجلس،  محاسبات  و  بودجه 

هیأت رئیسه این کمیسیون خبر داد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی، ادامه 
داد: انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه 
انتخابات  این  در  شد،  برگزار  مجلس  محاسبات  و 
رئیس،  عنوان  به  رای   21 با  تاجگردون  غالمرضا 
جهانبخش محبی نیا با 13 رای به عنوان نایب رئیس 
رئیس  نایب  عنوان  به  رای  با 11  قوامی  اول، هادی 
دوم، محمدمهدی مفتح با 21 رای به عنوان سخنگو، 
محمد فیضی با 11 رای  به عنوان دبیر اول و محسن 

بیگلری با 8 رای به عنوان دبیر دوم انتخاب شدند./

ایلنا/ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیان کرد:
برای سود 20 درصدی بانک ها فعالیت 

اقتصادی جایگزین وجود ندارد

علیرضا خائف با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی 
هیچ  کشور  اقتصاد  فعلی  وضعیت  در  گفت: 
فعالیتی وجود ندارد که سود 20 تا 25 درصدی 

داشته باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو 
با ایلنا با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی اظهارداشت: 
ما از این کاهش استقبال می کنیم  اما بعید می دانم که 
این طرح قابلیت اجرایی شدن را داشته باشد زیرا در 
کشور ما پول گران است و این کاهش منطق اقتصادی 

ندارد.
ادامه داد: از طرف دیگر در وضعیت  علی رضا خائف 
فعالیتی جایگزین سود 20  اقتصاد کشور هیچ  فعلی 
تا 25 درصدی که بانک ها پرداخت می کردند، نیست 
و تنها چند حرفه انگشت شمار وجود دارد که  در آن 
از  بسیاری  و سود  دارد  وجود  درصد  باالی 25  سود 

فعالیت های اقتصادی  کمتر از 20 درصد است.
وی در ادامه به طرح اخذ مالیات از سود بانکی اشاره 
کرد و اظهار داشت: این تصمیم باید توسط کارشناسان 
و اقتصاددانان مورد بررسی قرار بگیرد و تمام جوانب 
آن سنجیده شود زیرا دارای مزایا و معایب زیادی است.

خائف با اشاره به معایب کاهش نرخ سود بانکی، اظهار 
داشت: یکی از معایب این طرح این است که با خروج 
پول از بانک، نقدینگی درجامعه افزایش پیدا می کند 
و همین سبب رشد تورم می شود از طرف دیگر بازار 
سوداگری نیز رواج پیدا می کند. بر همین اساس الزم 
است تمام اثرات این طرح بررسی شود و دولت باید 
برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن برنامه ریزی کند.

ایسنا/ 
رئیس اتاق بازرگانی مطرح کرد:  تجارت 

زیرزمینی فضای کسب و کار را بدتر 
می کند

تجارت  که  این  بیان  با  بازرگانی  اتاق  رئیس 
زیرزمینی موجب بدتر شدن فضای کسب و کار 
پیدا  رونق  تولید  شرایط  این  در  گفت:   می شود 
کاالهای  سری  یک  به  کشور  همیشه  و  نکرده 

وارداتی وابسته است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، محسن جالل پور 
مجلس  امروز  علنی  جلسه  در  بازرگانی  اتاق  رئیس 
اظهار کرد: هر نوع قاچاقی که به صورت غیر قانونی در 
کشور رد و بدل می شود اثر مستقیم و بسیار تخریبی 
در فضای کسب و کار دارد و شرایط پیچیده تری را 

برای این فضا ایجاد می کند.
وی افزود: از طرفی تجارت زیر زمینی باعث می شود 
که فضای کسب و کار به مراتب بدتر باشد و ما قاچاق 
موجب  که  عواملی  یعنی  جهت  سه  از  باید  را  کاال 
آن می شوند و آنچه در حال حاضر و در آینده باعث 

می شود مورد بررسی قرار دهیم.
در  ایران  رتبه ی  کرد:  تصریح  بازرگانی  اتاق  رئیس 
فضای کسب و کار در بخش تجارت فرامرزی رتبه ی 
می کند  تشدید  را  قاچاق  که  عاملی  و  است   167
رتبه مان  که  کنیم  تالش  باید  ما  است.  رتبه  همین 
را در فضای کسب و کار بهبود بخشیم. البته قوانین 
فراوان و متنوعی در فضای کسب و کار وجود دارد که 

خود عامل تشدید کننده محسوب می شود.
تولید  در  کیفیت  به  نپرداختن  داد:   ادامه  جالل پور 
کاال موجب می شود تا کاالهای دیگری که در کشور 
از  و  شود  کشور  وارد  دارد  بیشتری  کننده  مطالبه 
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دارد  قاچاق وجود  برای  که  طرفی مجازات هایی هم 
و  است  کننده  پیشگیری  و  تشدیدی  چنان  آن  نه 

متاسفانه نه آن چنان اعمال و اجرا می شود.
وی با بیان اینکه عدم توجه به تولید و سرمایه گذاری 
است  گذار  سرمایه  انگیزه  و  اشتغال  کاهش  موجب 
و  شده  کم  هم  دولت  درآمد  قاچاق  با  عمال  گفت: 
وجود  دولت  اقتصادی  حاکمیت  کاهش  همچنین 

خواهد داشت و موجب گسترش پولشویی می شود.
رونق  تولید  شرایط  این  در  کرد:  تصریح  جالل پور 
پیدا نمی کند و همیشه کشور به یک سری کاالهای 
زمینی  زیر  اقتصاد  نتیجه  در  است  وابسته  وارداتی 

افزایش داشته و تولید مختل می شود.
وی بهبود فضای کسب و کار به ویژه در بخش تجارت 
فرامرزی، پرهیز از هر نوع تصویب دستوری در اقتصاد 
قانون  در  بازنگری  و  قیمت ها  کردن  واقعی  کشور، 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز را از جمله راهکارهای این 

مساله عنوان کرد.
قانون  کرد:  تصریح  پایان  در  بازرگانی  اتاق  رئیس 
قرار  بازنگری  مورد  باید  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
داشته  اقتصادی  رویکرد   آنچه  از  بیشتر  زیرا  گیرد 

باشد رویکرد امنیتی دارد.

ایسنا/ 
پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی 

مجلس شد

ترکیب هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی در دور دهم مشخص شد.

الیاس حضرتی در گفت وگو با ایسنا، ضمن اعالم این 

هَیأت  انتخابات  اساس  بر  و  امروز  ظهر  گفت:   خبر 
پورابراهیمی  محمدرضا  اقتصادی،  کمیسیون  رئیسه 
موسوی  و  شد  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
و  اول  نواب  عنوان  به  موسوی  فرید  و سید  الرگانی 
دوم و کاظم دلخوش به عنوان سخنگوی کمیسیون 

اقتصادی انتخاب شدند.
وی افزود: بر این اساس آقایان داریوش اسماعیلی و 
کمیسیون  این  دبیران  عنوان  به  شاهرودی  حسینی 

انتخاب شدند.

 

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز یک شنبه 

منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز روز یک شنبه در 
بازار منتشر شد.

نرخ فروش هر قطعه سکه  به گزارش خبرنگار مهر، 
یک  بازار  در  یک شنبه  امروز  جدید  طرح  بهار  تمام 
یک  قدیم  طرح  تومان،   500 و  هزار   42 و  میلیون 
 520 سکه  نیم  تومان،   500 و  هزار   40 و  میلیون 
هزار و 500 تومان، ربع سکه 272 هزار تومان و سکه 

گرمی 180 هزارتومان اعالم شد.
بازار  در  عیار  زرد 18  گرم طالی  هر  نرخ  همچنین 
داخلی 105 هزار و 492 تومان و نرخ هر اونس طال 

در بازارهای جهانی )دیروز( 1299 دالر است.
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را 
برای فروش 3456 تومان، هر یورو را 3916 تومان، 
لیر ترکیه 1198 و درهم  هر پوند را 4973 تومان، 

امارات را 946 تومان اعالم کردند.  

جدول قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه
قیمت بازار نوع سکه    
1042500 سکه  تمام  طرح  جدید   
1040500 سکه  تمام  طرح  قدیم   
520500 نیم سکه     
272000 ربع سکه     
180000 گرمی     
105492 هر گرم طالی 18 عیار   

نوع ارز   
3456 دالر     
3916 یورو      
4973 پوند     

   6
1198 لیرترکیه     

تعادل/ »تعادل« راهکارهاي اجرایي دولت براي رونق 
تولید را بررسي مي کند

رمزگشایي از پروژه تامین مالي 
بنگاه هاي کوچک

شدن  اجرایي  از  بعد  بالفاصله  یازدهم،  دولت 
براي  را  گسترده یي  برنامه ریزي هاي  برجام، 
توسعه کسب وکار کوچک و رونق تولید تدارک 
فضاي  در  تحرک  برنامه ها  این  متعاقب  تا  دید 
کسب وکار فرآیند اشتغالزایي و توسعه صادرات 

نیز محقق شود.
شرایط  اطالعاتي  پردازش  با  دولت  نخست  گام  در   
از  واقعي  تصویري  کرد،  تالش  اقتصادي  بنگاه هاي 
مهم ترین اولویت هاي این بخش به دست بیاورد؛ در 

آن ایام داشته هاي پژوهشي نهادهاي آماري و بانک 
مرکزي نشان مي داد که مشکل »تامین مالي بنگاه ها« 
به عنوان مهم ترین چالش پیش روي اقتصاد ایران در 
راس مطالبات فعاالن بخش خصوصي قرار دارد و بعد 
معیوب  این معضل، موضوعاتي چون ساختارهاي  از 
اولیه  مواد  تعرفه ها،  گمرکي،  مشکالت  مالیاتي، 
تامین  مشکل  حل وفصل  از  بعد  که  نشسته اند  و... 
این  از  بعد  پرداخته شود.  آنها  به  باید  بنگاه ها  مالي 
پردازش محتوایي، بانک مرکزي براي رهایي از رکود 
اقتصادي، سراغ مهم ترین اولویت پیش روي بنگاه ها 
رفت و تسهیالت دهي به بنگاه هاي اقتصادي کوچک 
انتخاب  استراتژیک  به عنوان یک هدف  را  و متوسط 
کرد تا شاید از این طرق بتواند بر رکود اقتصادي غلبه 
تا ساختار مالیاتي  کند. در مراحل بعدي تالش شد 
کشور در شرایط جدید مبتني بر این استراتژي کالن 
متوسط  و  کوچک  بنگاه هاي  از  حمایت  براي  دولت 
اصالح شود؛ دستورالعمل جدید سازمان امور مالیاتي 
براي تقسیط بدهي هاي مالیاتي بنگاه هاي کوچک و 
متوسط در همین راستا اجرایي شد. اما پرسشي که 
با این مقدمات به اذهان اهالي اقتصاد خطور مي کند 
یازدهم  دولت  تئوریک  برنامه هاي  آیا  که  است  این 
اینکه  یا  در عمل نتیجه دلخواه را دربر داشته است 
این ایده هاي اقتصادي هنگام اجرایي شدن به عاملي 
مرکزي  بانک  است؟  شده  بدل  خود  ضد  جهت  در 
کوچک  بنگاه هاي  مشکالت  حل وفصل  براي  تاکنون 
تامین  براي  بانکي  نظام  به  را خطاب  بخشنامه هایي 
مالي بنگاه ها و بخشش بدهي ها و غیره صادر کرده؛ 
توانسته  کارشناسان  از  بسیاري  اعتقاد  به  اقداماتي 
پاسخ  را  خصوص  بخش  فعاالن  مطالبات  از  بخشي 
نگاهي  اول  وهله  در  گزارش  این  جریان  در  دهد. 
براي  دولت  اجرایي  برنامه هاي  به  داشت  خواهیم 
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بعدي  مرحله  در  و  بنگا ها  مالي  تامین  مشکل  حل 
اجرایي دولت در  برنامه ریزي هاي  اثر  نتایجي که در 
فضاي کسب و کار خرد کشورمان ایجاد شده را مرور 

مي کنیم.

و  تولید  فضاي  به  راکد  بنگاه هاي  بازگشت   
صادراتي

بر اساس آخرین آمارهاي مراکز آماري، در حال حاضر 
7500 تا 10 هزار بنگاه اقتصادي کوچک و متوسط 
اثر  در  که  دارد  وجود  کشور  در  راکد  و  غیرفعال 
سوءمدیریت هاي دولت قبلي و مشکالت تحریم هاي 
خارجي به محاق تعطیلي رفته اند. بررسي هاي تحلیلي 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي نشان مي دهد که مبلغ 
160 هزار میلیارد ریال تسهیالت براي تحرک بخشي 
به فعالیت هاي بنگاه هاي راکد و نیمه راکد مورد نیاز 
بازآفریني  براي  را  مبلغ  این  یازدهم  دولت  که  است 
کل  همچنین  است.  داده  اختصاص  بنگاه ها  این 
تسهیالت پرداختي بانک مرکزي در سال 94، 417 
به  نسبت  درصدي   76 رشد  با  تومان  میلیارد  هزار 
تسهیالت پرداختي سال 93 و افزایش 22.2 درصدي 
بوده است. سهم تسهیالت پرداختي به بخش صنعت 
تومان  میلیارد  هزار   122 گذشته  سال  در  معدن  و 
بوده که نسبت به سال 93، 15.5 هزار میلیارد تومان 

افزایش داشته است.
در عین حال 263 هزار میلیارد تومان به سرمایه در 
گردش بنگاه ها اختصاص یافته است که 63. 1 درصد 
تسهیالت پرداختي را شامل مي شود و نسبت به سال 
 27 بوده،  تومان  میلیارد  هزار   56 رقم  این  که   93
درصد رشد داشته است. در همین حال، 100 هزار 
صنعت  بخش  گردش  در  سرمایه  به  تومان  میلیارد 
صنعت  به  آنچه  درصد   82 است.  یافته  اختصاص 

بوده  گردش  در  سرمایه  به  متعلق  یافته،  اختصاص 
است. این اعداد و ارقام نشان مي دهد که بخش قابل 
صرف  گذشته  3سال  طي  دولت  تمرکز  از  توجهي 
کوچک  بنگاه هاي  فعالیت هاي  روي  سرمایه گذاري 
طي  که  سرمایه گذاري هایي  است؛  شده  متوسط  و 
رشد  تحقق  بناي  زیر  است  قرار  آینده  سال هاي 

8درصدي مورد نظر دولت باشند.

 آسیب شناسي اعطاي تسهیالت
در  نیز  اسالمي  شوراي  مجلس  پژوهش هاي  مرکز 
کرده  اعالم  بانکي  نظام  آسیب شناسي  بررسي هاي 
است که به استناد آمار و اطالعات موجود در خصوص 
عملکرد تامین مالي بنگاه ها از سوي بانک ها، چالش ها 
مطلوب  مالي  تامین  زمینه  در  زیادي  آسیب هاي  و 
بنگاه ها و بخش هاي اقتصادي از بانک ها وجود دارد و 
نظر به نبود محیط قانوني و مقرراتي مناسب و کارآمد 
در این زمینه، لزوم اصالح قوانین و مقررات این حوزه 
و بازنگري در رویه ها و قواعد اعطاي تسهیالت توسط 

بانک ها بیش از پیش احساس مي شود.
نگاه به وضعیت سرفصل هاي آماري مربوط به عملکرد 
تامین مالي بنگاه ها و بخش هاي اقتصادي و مقایسه 
آن با نظام هاي آماري در سایر کشورها، نشان از آن 
عناوین  آمارها،  در  دقت  میزان  از  که صرفنظر  دارد 
زیادي  بسیار  خألهاي  داراي  آماري  سرفصل هاي  و 
است. این خألهاي قانوني موضوعي است که مجلس 
دهم بالفاصله پس از تشکیل کمیسیون هاي تخصصي 

باید به فکر ترمیم آن باشند.

از جمله این خألها مي توان به نبود آمار در خصوص 
و  متوسط  کوچک،  خرد،  بنگاه هاي  سهم  مقایسه 
بزرگ از تسهیالت، آمار تسهیالت اعطایي به تفکیک 

مستند  آمار  اقتصاد،  اصلي  بخش هاي  زیربخش هاي 
تسهیالت  آمار  تسهیالت،  مصرف  نحوه  خصوص  در 
اعطایي به تفکیک اشخاص حقیقي و حقوقي، مقایسه 
زیربخش هاي  از  هریک  سود  نرخ هاي  و  بازدهي ها 
اقتصادي با سود تسهیالت بانکي و سایر موارد دیگر 

اشاره کرد.

 دولت محدودیتي براي تامین مالي بنگاه ها ندارد
در تازه ترین اقدام براي کمک به خروج از رکود، در 
19خردادماه بانک مرکزي با ارسال نامه یي به مدیران 
عامل بانک ها خواستار اختصاص حداقل 10 درصد از 
تسهیالت بانکي به بنگاه هاي کوچک و متوسط براي 
اقتصادي شده  رونق  و  تولید  افزایش  اشتغال،  ایجاد 
به  نیز  مرکزي  بانک  رییس کل  ولي اهلل سیف  است. 
عنوان هسته مرکزي و متولي اصلي پروژه تامین مالي 
بنگاه ها به این نکته اشاره مي کند که دولت یازدهم 
هیچ  متوسط  و  کوچک  بنگاه هاي  مالي  تامین  براي 
محدودیتي در منابع و اختیارات ندارد اما باید از هدر 
خروج  رمز  سیف  کرد.  جلوگیري  مالي  منابع  رفت 
دانست  مالي  منابع  بهینه  تخصیص  در  را  رکود  از 
اقتصاد  در  تحول  و  رکود  از  خروج  »براي  گفت:  و 
باید از هدررفت منابع جلوگیري کرد و در این راستا 
تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه هاي  تصمیمات 
براي بانک ها الزام آور است.«سیف با اشاره به اینکه 
حل مشکالت اقتصادي بنگاه هاي کوچک و متوسط 
است  جاري  سال  در  دولت  اصلي  اولویت هاي  از 
گفت: »همانطور که پیش از این نیز اعالم کرده ایم، 
نظام بانکي با هیچ محدودیتي براي تامین مالي این 

بنگاه ها مواجه نیست.«

 هدایت تامین مالي صنایع بزرگ به سمت بازار 

سرمایه
در این میانه کارشناسان اقتصادي و مسووالن دولتي 
این  بیشتر  تاثیرگذاري  براي  را  متفاوتي  نسخه هاي 
سرمایه گذاري مطرح مي کنند. از یک طرف مسووالن 
تخصیص  نحوه  که  کرده اند  اعالم  مرکزي  بانک 
توسط  که  است  داده هایي  اساس  بر  تسهیالت 
دیگر،  سوي  از  و  مي شود  ارائه  استاني  کارگروه هاي 
باید  که  مي کنند  اعالم  خصوصي  بخش  نمایندگان 
مراقب ورود دالل ها به موضوع تسهیالت بانکي بود. 
با  مرکزي  بانک  اعتبارات  مدیرکل  میرمحمدصادقي 
و  توان  ارتقاي  براي  مرکزي  بانک  ابالغیه  به  اشاره 
راستاي  در  متوسط  و  کوچک  صنایع  رقابت پذیري 
اجراي اقتصاد مقاومتي، مي گوید: »حمایت بنگاه هاي 
و  است  ما  مدنظر  طرح  این  در  متوسط  و  کوچک 
بازار سرمایه و  باید سمت  تامین مالي صنایع بزرگ 

سرمایه خارجي هدایت شود.«
مي کند:  تصریح  مرکزي  بانک  اعتبارات  مدیرکل 
نفر   10 از  کمتر  داراي  واحدهاي  اساس،  این  »بر 
 50 و  کوچک  واحد  کارکن  نفر   50 تا   10 کارکن، 
نفر کارکن واحد متوسط محسوب مي شود و  تا 90 
مرکزي  بانک  دستورالعمل  حوزه  جزو  کارگاه ها  این 
کارگروه هایي  تشکیل  از  میرمحمدصادقي  هستند.« 
در استان ها براي بررسي وضعیت کارگاه ها براي اخذ 
با  موافقت  و مي گوید: »در صورت  وام خبر مي دهد 
کارگروه، نتیجه به بانک ها منعکس مي شود و آنها نیز 
نهایي  تصمیم  ماه  یک  ظرف  حداقل  هستند  مکلف 

خود را اعالم کنند.«

 چاه ویل مشکالت بنگاه هاي کوچک و متوسط
اما هستند کارشناساني که برخالف اکثریت معتقدند 
که این 160هزارمیلیارد ریال تسهیالت در برابر چاه 
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ویل مشکالت بنگاه ها، رقم قابل توجهي نیست و به 
تنهایي نمي توانند گره هزار توي مشکالت بنگاه هاي 

کوچک و متوسط را حل کند.
مرتضي عماد زاده در همین رابطه به ایسنا مي گوید: 
فراهم  را  سازوکار  این  مي شد  اگر  که  معتقدم  »من 
کرد که به جاي تخصیص پول به میزان معادل آن، 
امکانات در اختیار بنگاه ها قرار مي گرفت، براي رونق 
گرفتن بنگاه هاي کوچک و متوسط راهکار بهتري بود 
از بنگاه ها در تامین مواد اولیه  چون اکنون بسیاري 
مشکل  راهکار  این  اجراي  البته  دارند.  مشکل  خود 

است ولي نتیجه بهتر و دقت عمل بیشتري دارد.«
درباره  صنعتي،  مدیریت  سازمان  علمي  هیات  عضو 
مي دهد:  توضیح  بنگاه ها  به  پول  تخصیص  مشکالت 
»وقتي پول در اختیار بنگاه ها قرار مي گیرد حتما باید 
مانیتور شود که پول بابت همان هدفي که به قصد آن 
تخصیص داده شده است، صرف شده است یا خیر؟«

عمادزاده همچنین مي گوید: »اکنون تکلیف بنگاه هاي 
بزرگ روشن است چون بسیاري از بنگاه هاي بزرگ 
به کارکنان خود بدهي هاي معوقه دارند و تخصیص 
اعتبار به آنها بابت حل و فصل بخشي از مشکالتشان، 
کارکنانشان  به  آنها  معوقات  پرداخت  صرف  طبیعتا 
متوسط  و  کوچک  بنگاه هاي  براي  ولي  مي شود. 
وضعیت متفاوت است و مانیتور کردن این موضوع که 
پولي که به آنها اختصاص داده مي شود دقیقا صرف 
آن چیزي مي شود که باید بشود یا خیر، کار راحتي 
نیست و به یک سیکل جدید و نظام نظارتي دیگر نیاز 

است که معموال کار را ابتر مي گذارد.«
»متاسفانه  مي کند:  اضافه  اقتصادي  کارشناس  این 
وجوه  که  است  این  داریم  گذشته  از  که  تجربه یي 
در اختیار بنگاه ها قرار گرفته ولي اکثریت آن وجوه 
صرف کارهایي شده است که از ابتدا در برنامه قرار 

نداشته اند. به این معني که مثال قرار بود منابع براي 
تامین مواد اولیه به کار رود، ولي خرج کارهاي دیگر 

 شده است.«.
»اکنون  مي کند:  بیان  سخنانش  پایان  در  عمادزاده 
بعضي از صنایع کشور با انباشت بدهي به پیمان کار، 
تعمیرکنندگان، کارکنان و... رو به رو هستند اتفاقي 
که باید بیفتد این است که صنایع نیازمند، تسهیالتي 
را با نرخ بهره متناسب دریافت کنند و با این تسهیالت 
برخي از مشکالت جاري خود را حل کنند. در نتیجه 
تخصیص این پول به بنگاه هاي کوچک و متوسط در 
خروج از رکود صنایع نقش چشمگیري نخواهد داشت 
ولي یقیننا مي تواند در کار آنها گشایشي ایجاد کند.«

بانک بانک ملي ایران/
بانک بانک ملي ایران دستورالعمل 

حمایت مالي ازبنگاه هاي کوچک 
ومتوسط را صادرکرد

اجراي  در  تسریع  هدف  با  ایران  ملي  بانک 
به  تحرک بخشي  زمینه  در  دولت  برنامه هاي 
اقتصاد و رفع رکود در راستاي اقتصاد مقاومتي، 
دستورالعمل حمایت مالي از بنگاه هاي کوچک و 

متوسط را به شعب این بانک ابالغ کرد.
.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ایران، با توجه به 
تولیدي  واحدهاي  مالي  تامین  براي  بانک ها  رسالت 
کوچک و متوسط و به دلیل نقش مهم آنها در ایجاد 
ملي  بانک  مقاومتي،  اقتصاد  اهداف  تحقق  و  اشتغال 
حل  را  جاري  سال  در  خود  راهبردي  سیاست  ایران 
مشکالت مالي این واحدها قرار داده است.بانک ملي 

بازوي اصلي  بانک کشور و  ایران به عنوان بزرگترین 
دولت در اجراي سیاست هاي اتخاذ شده و به منظور 
تحقق اهداف اصلي اقتصادي دولت مبني بر خروج از 
رکود و تحرک بخشي به اقتصاد، از تمام ظرفیت هاي 
موجود خود در این زمینه استفاده و نقش خود را در 
این خصوص به خوبي ایفا خواهد کرد. بر این اساس 
شعب بانک ملي ایران آمادگي دارند درخواست هاي 
تسهیالتي بنگاه هاي تولیدي کوچک و متوسط را در 
چارچوب مقررات و دستورالعمل هاي بانک مرکزي ، 

مورد بررسي و اقدام قرار دهند.

با  اقتصاد«  »دنیای  گفت وگوی  در  اقتصاد/  دنیای 
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات بررسی شد

مسیر احیای بازارهای صادراتی

موجب  همواره  تجاري  و  سیاسي  »ریسک هاي 
نگراني صادرکنندگان در روند فعالیت آنها است؛ 
موجب  ریسک ها  این  از  هر یک  تحقق  که  چرا 
از  اختالل در وصول وجه کاال و خدمات صادره 

سوي آنها می شود.
 

بر همین اساس برای تشویق صادرکنندگان به توسعه 
فعالیت هاي صادراتي خود و کاهش نگراني آنها در این 
زمینه، همچنین ارائه پوشش هاي الزم به آنها در مقابل 
ریسک هاي سیاسي و تجاري، دولت ها اقدام به ایجاد 
شرکت های بیمه ای صادراتی یا صندوق پوشش ریسک 
و  نیست  مستثنی  زمینه  این  در  نیز  ایران  می کنند. 
صندوق ضمانت صادرات در این بخش فعال است که 
توسعه صادرات  اجرای سیاست های  نقش موثری در 

غیرنفتی و احیای بازارها ایفا می کند. با توجه به اینکه 
بسته حمایت از صادرات غیرنفتی اخیرا از سوی معاون 
»دنیای  شد،  ابالغ  اجرا  برای  رئیس جمهوری  اول 
اقتصاد« در یک گفت وگو با مدیرعامل صندوق ضمانت 
تحقق  در  نهاد،  این  نقش  بررسی  به  ایران،  صادرات 
سیدعلی«  »سیدکمال  است.  پرداخته  مذکور  بسته 
دالر  میلیارد   50 تحقق  به  نسبت  گفت وگو  این  در 
صادرات در این بسته ابراز امیدواری کرده و آن را قابل 
دسترسی می داند. در ادامه مشروح گفت وگوی »دنیای 
اقتصاد« را با مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران 

می خوانید.

اخیرا بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، از سوی 
ابالغ شد.  اجرا  برای  اول رئیس جمهوری  معاون 
میلیارد   10 افزایش  بسته،  این  اهداف  از  یکی 
صندوق  است،  سال جاری  در  صادرات  دالری 
این  تحقق  به  می تواند  چقدر  صادرات،  ضمانت 

هدف کمک کند؟
توسعه  پنجم  برنامه  ساله،  چشم انداز 20  سند  طبق 
ضمانت  صندوق  مقاومتی،  اقتصاد  سیاست های  و 
صادرات وظیفه حمایت از توسعه صادرات را برعهده 
دالر صادرات  میلیارد  تحقق 50  من  اعتقاد  به  دارد. 
در سال جاری نه تنها بلندپروازانه نیست، بلکه هدفی 
دست یافتنی است. حتی می توانیم بیشتر از این رقم 
نیز  صادرات  ضمانت  صندوق  باشیم.  داشته  صادرات 
همواره پشتیبان بخش صادرات بوده است. بنابراین با 
توجه به اینکه صادرات غیرنفتی کشور به 40 میلیارد 
دالر می رسد، باید حداقل 4 میلیارد دالر اعتبار برای 
پوشش بیمه صادرات تخصیص یابد و چنانچه هدف ما 
افزایش صادرات غیرنفتی به بیش از 50 میلیارد دالر 
به 5 میلیارد دالر  باید  این رقم  در سال جاری است، 
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کاالهای  برای  بازار  شناسایی  همچنین  یابد.  افزایش 
تولیدی در بازارهای جهانی و شناسایی سیستم بانکی 
کشورهای مختلف به منظور صادرات کاال و تامین مالی 
از محل منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی از 
طریق صدور ضمانت نامه، از وظایف این صندوق است. 
البته در حال حاضر با 38 کشور قرارداد همکاری داریم 
و امیدواریم با ساماندهی مناسبات بانکی و نقل وانتقال 
غیرنفتی  صادرات  به  را  خود  خدمات  بتوانیم  پولی، 
به ویژه در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی افزایش 

دهیم.

البته در شرایط فعلی یکی از دغدغه های اصلی 
این  است،  مالی  منابع  تامین  صادرکنندگان، 
را  منابع  این  می توانند  چگونه  تجار  از  دسته 

تامین کنند؟
چند روش برای تسهیل خدمات رسانی به صادرکنندگان 
وجود دارد که اولین روش، ارائه تسهیالت از محل منابع 
شده  اعالم  نرخ های  با  صادرات  توسعه  بانک  داخلی 
بانک مرکزی و تخفیفات آن است. دوم منابع بودجه ای 
با  ملی  توسعه  صندوق  منابع  اعطای  دیگر،  روش  و 
نرخ 16 درصد به مشتریان است. به طوری که دولت 
ملی،  توسعه  صندوق  محل  از  زمینه  این  در  یازدهم 
به  به صورت تسهیالت  تومان  2 هزار و 500 میلیارد 
صادرکنندگان اختصاص خواهد داد. همچنین از منابع 
بودجه ای و مشوق های صادراتی، منابع الزم در اختیار 
سازمان توسعه و تجارت قرار گرفته است. ضمن اینکه 
با افزایش 200 میلیون دالری سرمایه صندوق ضمانت 
صادرات و همچنین کاهش نرخ کارمزد صندوق، زمینه 
افزایش صادرات در سال 95 به خوبی فراهم شده است.

چه نوع حمایت های پوششی برای صادرات کاال و 

خدمات انجام می شود؟
ایران برای کمک بیشتر به  صندوق ضمانت صادرات 
صادرکنند گان و یاری آنها در تهیه منابع الزم برای تهیه 
کاالی صادراتی خدماتی را ارائه می کند؛ یکی از این 
خدمات »تامین مالی پیش از صدور کاال« است. گاهی 
یک صادرکننده برای شروع فرآیند صادرات، تهیه مواد 
اولیه، تامین سرمایه در گردش یا خرید کاالی موضوع 
قرارداد یا اعتبار اسنادی، نیاز به دریافت تسهیالت یا 
اعتبار دارد. در این گونه موارد بانک ها و موسسات مالی 
اقدام به تامین مالی پیش از صدور می کنند. در این 
صورت صندوق با ارائه »ضمانت نامه های ارزی، ریالی 
و ضمانت نامه اعتبار تولیدی«، نقش مهمی را در این 
زمینه ایفا می کند. دومین خدمت، »تامین مالی پس 
از صدور کاال« است. یعنی به طور کلی صادرکنندگان 
با  قرارداد،  انعقاد  و  تجاری  مذاکرات  به  اقدام  از  قبل 
برآورد توانایی و امکانات خویش، منابع الزم را جهت 
شروع فرآیند صادرات فراهم می آورند، اما اگر خریدار 
توانایی پرداخت را به صورت نقد نداشته باشد یا قادر 
کوتاه  زمان  مدت  در  خود  تعهدات  بازپرداخت  به 
نباشد، صادرات به صورت یوزانس خواهد بود. در چنین 
با  و  شتافته  صادرکنندگان  به کمک  بانک ها  حالتی، 
به  کمک  ضمن  حمل،  از  پس  مالی  تسهیالت  ارائه 
خریدار در جمع آوری منابع الزم جهت ایفای تعهدات، 
به موقع  ایفای  و  انجام صادرات  را در  صادرکنندگان 
تعهدات مالی داخلی حمایت می کنند. صندوق ضمانت 
و  خریدار  »اعتبار  ضمانت نامه  ارائه  با  نیز  صادرات 
بیمه نامه خرید دین اسناد صادراتی«، نقش مهمی را 

در این زمینه ایفا می کند.
تمام تالش ما در راستای حمایت از صادرکنندگان در 
بخش صادرات غیرنفتی این است که بتوانند از منابعی 
که از سوی دولت به این امر اختصاص یافته استفاده 

همکاری صندوق  نیازمند  زمینه  این  در  البته  کنند، 
توسعه ملی و بانک های عامل هستیم که ما را مورد 

حمایت قرار دهند تا دچار این مشکالت نشویم.

در حال حاضر دوره بازپرداخت در قالب اعتبار 
خریدار به طور یکسان برای صدور کاال و خدمات 
فنی و مهندسی 2 سال است که این امر موجب 
در  پیمانکاری  طرح های  فاینانس  کامل  توقف 
که  است  حالی  در  این  شده،  کشور  از  خارج 
آیین  در  اعتبار  و  پول  شورای  مصوبه  براساس 
نامه پیشین تامین مالی صادرات کاال و خدمات 
سال 84، بانک های عامل مجاز بودند که نسبت 
منابع  محل  از  مدت  میان  تسهیالت  اعطای  به 
و  ساخت  دوره  با  صادرکنندگان،  به  بانک  خود 
بازپرداخت حداکثر 10 ساله )مجموع دوره ساخت 
تسهیالت  نوع  این  کنند.  اقدام  بازپرداخت(  و 
شد  صادرات  توسعه  بانک  به  محدود  منحصرا 
مشارکت  عدم  و  بانک  این  محدود  منابع  که 
فراروی  مشکالت  دیگر  از  بانک ها  سایر  جدی 

صادرکنندگان بود. چرا چنین اتفاقی افتاد؟
متاسفانه شرایط مندرج در این آیین نامه، در نظامنامه 
ملی  توسعه  از محل صندوق  ارزی  تسهیالت  اعطای 

رعایت نشده است.

آیا این مشکل رفع خواهد شد؟
راه  سر  بر  موجود  موانع  تا  کرد  خواهیم  تالش 
همکاری  با  امر  این  که  شود  برداشته  صادرکنندگان 

نهادهای مرتبط با موضوع امکانپذیر است.

چقدر  حاضر  حال  در  ضمانت  صندوق  سرمایه 
ریسک  میزان  چه  پوشش  توانایی  و  است 

صادراتی را دارد؟
میلیون   200 صادرات  ضمانت  صندوق  خوشبختانه 
دالر افزایش سرمایه داشته و در حال حاضر سرمایه 
آن به 500 میلیون دالر رسیده است. با این افزایش 
سرمایه، صندوق توانایی پوشش ریسک صادرات تا 10 

برابر سرمایه را خواهد داشت.

 تا به حال چه میزان پوشش صادراتی از سوی 
این صندوق انجام شده است؟

مجموع پوشش صادرات خدمات فنی و مهندسی، در 
بازه زمانی 10 ساله یعنی 1384 تا1394، افزون بر 4 
میلیارد دالر بوده که شامل 56/ 2 میلیارد دالر پوشش 

بیمه ای و 44/ 1 دالر پوشش ضمانت نامه ای است.

چه میزان از مبلغ قرارداد صادرکنندگان از سوی 
صندوق ضمانت صادرات پوشش داده می شود؟

بستگی به نوع قراردادی دارد که پیمانکاران ایرانی با 
را  قراردادی  چنانچه  می کنند.  منعقد  کشورها  دیگر 
امضا یا در مناقصات مختلف برنده شوند، وظیفه ما این 
است که تا انتهای کار آنها را مورد حمایت مالی قرار 
دهیم. البته باید دید چه اندازه صندوق توسعه ملی، 
منابع مالی الزم را در اختیار ما قرار می دهد یا اینکه 
بانک ها چه اندازه می توانند منابع ارزی خود را به این 
کار اختصاص دهند. در مجموع باید گفت این صندوق 
به دنبال کسب سود نیست و تنها به توسعه بازارهای 

صادراتی کشور می اندیشد.

و  کاال  صدور  بحث  در  که  دیگری  مهم  موضوع 
خدمات مطرح است وجود بازارهای هدف ماست، 
ما کدام کشورها  بازارهای هدف  در حال حاضر 

هستند؟
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بازارهای هدف صادرات خدمات ما با چرخش از سوي 
آمریکاي التین و آفریقا به آسیا، از 29 کشور در سال 
1387 به 8 کشور در سال 1393 محدود شده و در 
صادرات  عمده  بازار  تنها  به عنوان  عراق   1394 سال 
خدمات ایران است. البته بازار هدف ما به صورت عمده 
آسیا )عمدتا عراق(، آمریکای التین و آفریقا است. در 
ارمنستان،  کشورهای  با  پروژه هایی  نیز  حاضر  حال 
ما  کار  دستور  در  و...  آذربایجان  جمهوری  سریالنکا، 

قرار دارد.

با توجه به اینکه بازار عراق یکی از بازارهای مهم 
اما  بوده و هست،  هدف ما در سال های گذشته 
داخلی  بحران های  دلیل  به  اخیر  سال  چند  در 
از  است،  برخوردار  باالیی  ریسک  از  کشور  این 
این رو تمایل برای صدور کاال و خدمات به این 
کشور کاهش یافته، آیا اقداماتی برای پوشش این 

ریسک ها لحاظ شده است؟
ورود  دارند،  باالیی  ریسک  که  بازارهایی  در  صندوق 
ایرانی  این طریق حضور صادرکنندگان  از  تا  می کند 
در این بازارها را آسان تر سازد. عراق و افغانستان دو 
بازاری هستند که مورد توجه صندوق قرار گرفته است. 
به طوری که کارمزد صندوق برای افراد فعال در این دو 
کشور به نیم درصد کاهش پیدا کرده است. از این رو 
بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال 94، تسهیالت 
از  منظور حمایت  به  میلیون دالر  معادل 200  ارزی 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق 
صندوق  ضمانت  تحت  فروشنده«  »اعتبار  قالب  در 
این  اساس  بر  می شود.  اعطا  ایران  صادرات  ضمانت 
مصوبه از اواخر سال گذشته تاکنون، 41 فقره گزارش 
در  پروژه  دارای  پیمانکاری  شرکت   27 برای  صدور 
عراق در مجموع مبلغ 112 میلیون و 60 هزار یورو 

صادر  ضمانت نامه   37 است.  شده  تصویب  و  تنظیم 
شده که ارزش آن 102 میلیون و 548هزار یورو بوده 
و 4 ضمانت نیز در دست صدور است که ارزش آنها 

9میلیون و 511 هزار یورو است.

حال چنانچه صادرکننده ای به دالیل تیره شدن 
خریدار  کشور  با  سیاسي  روابط  قطع  یا  روابط 
سررسید  در  خود  مطالبات  دریافت  به  موفق 
نشود، آیا این نوع ریسک های سیاسی از طریق 

صندوق پوشش داده خواهد شد؟
این  از سوی  بله. ریسک های سیاسی و تجاری قطعا 
صندوق پوشش داده خواهد شد. یعنی چنانچه اموال 
قبیل  از  سیاسی  دالیل  به  پیمانکار  یا  سرمایه گذار 
جنگ، شورش یا تغییر حکومت مصادره شود و امکان 
است  مکلف  صندوق  نباشد،  وی  برای  فعالیت  ادامه 
چنانچه مشتری اقدام به صدور بیمه نامه کرده باشد، 

خسارت وی را پرداخت کند.

و  کاال  صادرات  روند  می توان  آیا  مجموع  در   
خدمات را یک روند رو به رشد و مثبت ارزیابی 

کرد؟
با توجه به اینکه از سال 80 تا به امروز خدمات صادراتی 
ما از 3 میلیارد دالر به 42 میلیارد دالر رسیده است، 

می توان این روند را رو به رشد تلقی کرد.

تجارت فردا/ / 
تولید و نرخ سود

محمد گلشاهی
شاید بتوان گفت که اعالم آمار ماهانه کاهش نرخ تورم 
از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار اگر باعث خوشحالی 
آحاد  و  اقتصاددانان  مدیران،  مسووالن،  از  بسیاری 
جامعه کشور شود قطعا برای بانکداران و مدیران عامل 

بانک ها خبر چندان خوشایندی نیست.
مدتی است که اعالم ماهانه کاهش نرخ تورم این نگرانی 
در  باید  باز  آیا  که  کرده  ایجاد  بانک ها  مدیران  در  را 
نشستی - شاید ناخواسته و باالجبار- شرکت کنند و در 
رابطه با کاهش یا عدم کاهش نرخ سود بانکی به بحث 
و جدل بپردازند و در نهایت نیز یک یا دو درصد از نرخ 
سود سپرده ها بکاهند و البته مدیران بسیاری از این 
بانک ها از فردای این تصمیم به دنبال راهکاری باشند 
که بتوانند این قانون جدید را به اصطالح دور بزنند و با 
لطایف الحیلی از اجرای کامل آن سر باز زنند که نمونه 
آن را می توان در تشکیل صندوق های سرمایه گذاری و 
بلوکه کردن بخشی از تسهیالت اعطایی در دو جنبه 
با توجه  نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیالت دید. 
این کاهش - بخوانید  بانک ها در  این عدم تمایل  به 
بانک  دالیل  تسهیالت  و  سپرده ها  سود  دستوری- 

مرکزی برای این دخالت در بازار پول چیست؟ 
شاید نگرانی اول بانک مرکزی که بسیار درست و بجا نیز 
بود، افتادن بانک ها در دامی باشد که در نهایت سبب از 
بین رفتن اعتماد عمومی به سیستم بانکی شود. رشد 
روز افزون رقابت بانک ها در اعطای سود به سپرده ها و 
تسهیالت سبب شده بود در حالی که کشور در شرایط 
با وضعیت  نامتناسب  نرخ هایی  به سر می برد،  رکودی 
بانکی  هر  و  شود  اعطا  سپرده ها  به  کشور  اقتصادی 

برای جذب بیشتر سپرده ها یا از دست ندادن سپرده ها 
مجبور به پرداخت سودهایی می شد که در نهایت و در 
صورت عدم دخالت بانک مرکزی سبب ورشکستگی 
بسیاری از بانک ها می شد. موسسه اعتباری ثامن الحجج 
که در دوره ای اقدام به پرداخت سود باالی 30 درصد 
می کرد شاید دورنمای بسیاری از بانک های کشور در 
این زمینه باشد. باید در نظر گرفت که سهامداران بانک 
در این شرایط می توانند ادعا کنند که ارقام پرداختی 
بابت سود سپرده ها از سرمایه آنها بوده و با پرداخت 
این گونه بابت سپرده ها متضرر شده اند. به این منظور 
بانک مرکزی چه به صورت غیر مستقیم و با ورود به بازار 
بین بانکی و چه به صورت مستقیم و تشکیل جلسات 

سعی در پایین آوردن نرخ سود بانک ها کرده است.
برای  را  خود  دالیل  زمینه  این  در  نیز  بانک ها  البته 
این نرخ ها دارند. بانک ها به دلیل آنچه به نوعی نقص 
نظام بانکی ما یا ترس از دست دادن مشتریان است 
این امکان را ندارند که با توجه به کاهش تورم و نیز 
دستورالعمل بانک مرکزی به کاهش نرخ سود، نرخ سود 
براساس  دهند.  کاهش  را  خود  بلندمدت  سپرده های 
آخرین آمار اعالم شده از سوی بانک مرکزی مربوط به 
بهمن ماه 1394 از میزان 9458 هزار میلیارد ریال کل 
سپرده های بخش غیردولتی شامل سپرده های دیداری 
که  ریال  میلیارد  هزار   4381 حدود  غیردیداری  و 
معادل 46 درصد است مربوط به سپرده های بلندمدت 
و 3603 هزار میلیارد ریال نیز مربوط به سپرده های 
کوتاه مدت است که 38 درصد از کل سپرده ها را شامل 
می شود. با توجه به این نکته در حال حاضر و به دلیل 
سهم باالی سپرده های بلندمدت در نظام بانکی، هزینه 
سودهای  تعلق  به سبب  بانک ها  برای  پول  تمام شده 
گذشته که تا سال گذشته حتی تا 25 درصد نیز بوده 
را  تغییر چندانی  بانکی  و کاهش سود  باالست  است 
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در رابطه با هزینه تمام شده پول بانک ها در کوتاه مدت 
ایجاد نمی کند. در حالی که با توجه به نوع تسهیالتی 
که بانک ها و به خصوص بانک های خصوصی )تسهیالت 
مشارکت مدنی( پرداخت می کنند در بازه های زمانی 
از سه ماه تا حداکثر یک سال باید این تسهیالت را 
تمدید کنند که در نتیجه مجبور به تمدید با نرخ جدید 
و کمتر از قبل هستند که با این روال از میزان حاشیه 
به عنوان  که  بانک ها  شد.  خواهد  کاسته  آنان  سود 
یک بنگاه اقتصادی به دنبال سودآوری هستند تمایل 
به ثبات یا کاهش تدریجی نرخ در میان مدت داشته 
باشند در حالی که با توجه به روند کاهشی سریع نرخ 
نظام  همراهی  خواستار  مرکزی  بانک  و  دولت  تورم، 

بانکی در این زمینه هستند.
با این حال نگرانی اصلی در زمینه سود باالی سپرده ها 
و تسهیالت مربوط به رکود ادامه دار کشور است. دولت 
و بانک مرکزی با اعمال فشار بر بانک ها و کاهش نرخ 
اقتصاد  رونق  برای  را  فراهم کردن شرایط  سود قصد 
دارند. در واقع استدالل اصلی مطرح شده این است که 
سود باالی سپرده های بانکی عمال سبب شده تقاضای 
از یک  بانک ها  با کاهش نرخ سود  یابد.  موثر کاهش 
کاهش  بنگاه ها  برای  تولید  تمام شده  هزینه  طرف 
می یابد که باعث کاهش قیمت ها و در نتیجه افزایش 
تقاضا می شود و از طرف دیگر کاهش نرخ سود بانکی 
تحریک  موجب  که  می شود  نقدینگی  افزایش  سبب 
سود  نرخ  کاهش  اثر  بنابراین  می شود؛  نیز  تقاضا 
سپرده ها از دو جهت روی تقاضا اثر گذاشته و باعث 

می شود از رکود فعلی کشور کاسته شود.
اصلی ترین  به عنوان  بانکی  نظام  استدالل،  این  با 
دولت،  سوی  از  کشور  بنگاه های  مالی  تامین  کننده 
بخش خصوصی و بنگاه های کشور متهم به کم کاری 
جهت توقف رکود و ایجاد رونق اقتصادی شده است. 

اما باید توجه داشت اگر نرخ سود سپرده های بانکی، 
به هر دلیلی به موازات کاهش نرخ تسهیالت کاهش 
نیابد، آنگاه بحث رونق تولید مورد انتظار از بابت تزریق 
از طریق هدایت سرمایه های موجود در  منابع جدید 
بانک ها به سمت سرمایه گذاری در بخش تولید به طور 

کل منتفی می شود.
البته صنایع و بنگاه های کشور همواره انتظار دارند که 
بانک ها با نرخ سود پایین تر از نرخ معمول تسهیالت در 
اختیار آنان قرار دهند، اما برخی از مشکالت کشور نیز 
ارزان قیمتی بود که در سال های  این تسهیالت  بابت 
است.  قرار گرفته  اختیار بخش خصوصی  گذشته در 
تسهیالت با نرخ سود پایینی که در راستای حمایت از 
تولید صنایع در سال های گذشته عمدتا از سوی بانک 
نمونه ای  می شد  پرداخت  صنایع  به  معدن  و  صنعت 
صنعتی  شهرک های  در  است.  پرداخت ها  این گونه  از 
کشور و به خصوص در اطراف تهران، واحدهای زیادی 
را می توان مشاهده کرد که با در اختیار گرفتن یک 
با ساختن  نهایت  در  و  آن  دیوار بندی  و  زمین  قطعه 
یک ساختمان معمولی اقدام به اخذ تسهیالت کرده اند 
و پس از رها کردن واحد اقدام به استفاده از این وام 
در بازارهایی از قبیل مسکن، سکه و ارز کرده اند و از 
این راه سودهای کالنی نیز به جیب زده اند به عالوه 
آنکه در بازپرداخت اقساط نیز تعلل ورزیده اند. بی شک 
بانک ها و به خصوص بانک های خصوصی تمایل کمتری 
به پرداخت وام به کارخانه ها و صنایع با توجه به این 

تجربه دارند.
از طرف دیگر باید عنوان کرد که مشکالت حال حاضر 
کشور بیشتر ساختاری است و با کاهش یا افزایش نرخ 
سود این مشکالت تغییر چندانی نمی کند. همچنین در 
سال های اخیر که نرخ سود تسهیالت بسیار پایین تر از 
نرخ تورم بود و همچنین جهش ناگهانی نرخ ارز که 

تولید در داخل را برای بسیاری از واحدهای تولیدی به 
صرفه می کرد و نیز مشکالت در ورود کاالهای خارجی، 
بوده  کشور  تولیدی  واحدهای  برای  مناسبی  فرصت 
است تا بتوانند توان تولیدی خود را افزایش دهند. با 
این حال به نظر می رسد این فرصت نیز مانند بسیاری از 
فرصت های دیگر از دست رفته است؛ چراکه بی گمان از 
دست رفتن بازارهای کشوری مانند عراق یا کشورهای 
استقالل یافته از شوروی مربوط به نظام بانکی کشور 
نیست و نبود برنامه ریزی و کیفیت محصوالت تولیدی 
در این زمینه تاثیر بیشتری داشته است. ضمن آنکه 
از سیاست های دولتی در دولت گذشته مانند  برخی 
ثابت نگه داشتن نرخ ارز برای سال های متمادی عمال 
توان رقابتی تولیدکنندگان را برای رقابت با کاالهای 

خارجی از بین برده است.
به عنوان  بهره  نرخ  از  صرف  استفاده  دیگر  به عبارت 
باید  تنها نیروی مولد صنعت، تفکری اشتباه است و 
مجموع تورم، نرخ سود بانکی و نرخ ارز را در یک بسته 
سیاستی به عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی در نظر 
گرفت به اضافه آن که بسیاری از مشکالت مطرح شده 
در رابطه با کارآفرینان مساله قوانین کشور در زمینه 
مسائل  تمام  گره زدن  است.  و...  مالیات  کار،  نیروی 
کشور به مقوله سود بانکی یادآور سیاست های دولت 
گذشته است که در مقطعی تصمیم گرفت با کاهش 
در کشور  را  تولید  و سپرده مشکالت  تسهیالت  نرخ 
برطرف کند. هرچند که در حال حاضر شرایط کشور 
با توجه به روند نزولی نرخ تورم متفاوت است با این 
حال تالش دولت برای استفاده از نرخ سود بانکی برای 
تحریک تقاضا تعجب برانگیز است. البته کاهش بیش 
بر تک نرخی  تاکید دولت  نیز  و  نفت  قیمت  اندازه  از 
کردن تورم در برخی اوقات دست دولت را برای اجرای 
به نظر  اما  است،  کرده  تنگ  کمی  جایگزین  سیاست 

نیز در رابطه  بانک ها  به  اندازه  از  می رسد فشار بیش 
با کاهش نرخ سود بانکی در کوتاه مدت نتایج موثری 
میان مدت  برنامه  یک  در  و  داشت  نخواهد  پی  در  را 

می توان به اهداف از پیش تعیین شده دست یافت.
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 دنیای اقتصاد
مترجم: رویا مرسلی

HBR: منبع

گفت و گوهای سخت فارغ از اینکه حول چه محوری 
بگویید  مشتری تان  به  باشد  الزم  اینکه  مثال  باشند، 
که پروژه با تاخیر همراه است یا هدایت جلسه ای را 
بر عهده داشته باشید که موضوع آن بی انگیزه بودن 
صورت  هر  در  باشد،  کارآیی شان  ارائه  در  کارکنان 
باید  چگونه  هستند،  مدیریت  اجتناب ناپذیر  بخش 
خود را برای چنین گفت و گوهایی آماده کنید؟ چگونه 
باید کلمات درست را در لحظه انتخاب کنید و چگونه 
تا  گفت و گو  که  کنید  ایجاد  تعادل  طوری  می توانید 

حد ممکن آرام و روان  پیش برود؟

افراد خبره چه می گویند
های ویکس به عنوان نویسنده مجموعه »شکست در 
ایجاد ارتباط« می گوید: »همه ما در گذشته تجربیات 
بدی از این گونه گفت و گوها داشته ایم.« ممکن است 
جدی  به طور  را  شما  داغ  بحث  یک  طی  رئیس تان 
از  یکی  است  ممکن  یا  باشد  کشیده  چالش  به 
کارمندانتان در جلسه بازبینی کارآیی شروع به گریه 
کند؛ شاید مشتری تان تلفن را روی شما قطع کند. 
به همین خاطر ما می خواهیم از این مسائل جلوگیری 
کنیم اما آیا این توانایی را داریم؟ نکته اینجاست که 
مطلق  یک  و  صفر  نمی توان  را  سخت  گفت و گوهای 
در نظر گرفت. این نظر ژان فرانکو مانزونی است که 
موسسه  در  سازمانی  توسعه  و  انسانی  منابع  استاد 
INSEAD است. مهم این است که یاد بگیریم چگونه 
»نتیجه  که  کنیم  هدایت  طوری  را  گفت و گوها  این 

بهتری به دست آید: درد و رنج کمتر برای خود شما و 
همچنین درد و رنج کمتر برای مخاطبتان«. در اینجا 
این مساله می پردازیم که چگونه می توانید  به شرح 
به دست  سخت  گفت و گوهای  از  را  دارید  نیاز  آنچه 
آورید، در عین حال که رابطه تان نیز سالم باقی بماند.

 طرز فکر خود را تغییر دهید
اگر در گفت و گویی گرفتار شده اید که آن را »مشکل« 
قبل  از  بودکه  خواهد  بیشتر  احتمال  این  می نامید، 
درباره آن احساس اضطراب و ناراحتی داشته باشید، 
مانزونی پیشنهاد می کند به جای داشتن این طرز فکر 
»سعی کنیم آن را در قالب مثبت قرار دهیم و ذهن 
مثال  به عنوان  کنیم.«  مشغول  آن  به  کمتر  را  خود 
بدهید؛  فیدبک  منفی  کارآیی  برای  نیست  قرار  شما 
بلکه قرار است یک گفت وگوی سازنده درباره توسعه 

نه،  بگویید:  رئیستان  به  نیست  قرار  باشید.  داشته 
ویکس  کنید.  ارائه  جایگزین  راه حل  یک  باید  بلکه 
بهترین  به  گفت و گوی سخت  یک  »زمانی  می گوید: 
شکل ممکن است پیش برود که در ذهن خود آن را 

گفت و گوی عادی بدانید.«

 نفس بکشید
مانزونی می گوید: »هرچه آرام تر و متمرکز تر باشید، 
هدایت  را  مشکل  گفت وگوی  یک  می توانید  بهتر 
زمان های  روز  »طی  می کند:  پیشنهاد  او  کنید.« 
استراحت منظمی داشته باشید تا بتوانید نفس توام 
با تفکر داشته باشید.« این کار به بازیابی تمرکز شما 
به شما می دهد که  را  این ظرفیت  و  کمک می کند 
هرگونه ضربه ای که سر راهتان قرار می گیرد را خنثی 
کنید. این تکنیک باالخص در همان لحظه عملکرد 

نحوه مدیریت یک گفت و گوی سخت در محیط کار
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موضوعی  با  همکاران  از  یکی  اگر  مثال  دارد.  خوبی 
که ممکن است به یک گفت و گوی سخت منتج شود 
به سراغ شما آمد، معذرت خواهی کنید و یک وقت 
تنفس برای خود بگیرید )یک فنجان چای برای خود 
بیاورید یا در شرکت کمی قدم بزنید( و فکر خود را 

متمرکز کنید و به آنها نظم بدهید.

برنامه ریزی کنید اما متن از پیش تعیین شده ای 
را تهیه نکنید

اگر مطالب مهمی که می خواهید بگویید را به صورت 
می تواند کمک کننده  کنید،  یادداشت برداری  تیتروار 
باشد، اما تهیه پیش نویس کامل از محتوای گفت و گو 
»این  ویکس می گوید:  است.  تلف کردن  وقت  کامال 
برنامه  اندک است که گفت و گو طبق  بسیار  احتمال 
شما  مقابل  طرف  برود.«  پیش  شما  پیش نویس 
از  خارج  اگر  و  بگویید  چه  است  قرار  شما  نمی داند 
متن پیش نویس شما صحبت کند در این صورت شما 
دو  این حالت،  در  داشت.  نخواهید  به جلو  رو  راهی 
طرفه بودن گفت و گو بسیار مصنوعی به نظر می رسد. 
»انعطاف پذیر«  باید  گفت و گو  برای  شما  استراتژی 
ممکن«  پاسخ های  از  »مجموعه ای  متضمن  و  بوده 
باید  شما  زبان  ویکس،  نظر  طبق  همچنین  باشد. 

»ساده، شفاف، مستقیم و خنثی باشد.«

 به دیدگاه های طرف مقابل احترام بگذارید
وارد یک  است«  با ذهنیت »حرف، حرف من  هرگز 
گفت و گویی سخت نشوید. ویکس توصیه می کند قبل 
از مطرح کردن موضوع دو سوال از خودتان بپرسید: 

مشکل  مقابل  طرف  نظر  از  و  چیست؟  »مشکل 
چیست؟« اگر مطمئن نیستید که نظر طرف مقابل 
بپرسید.«  و  نمی دانید  را  آن  که  »بپذیرید  چیست، 
اهمیت  او  »به  که  نشان دهید  مقابل خود  به طرف 
می دهید.« مانزونی می گوید: »به طرف مقابل نشان 
دهید که درک احساسات او برایتان مهم است و زمانی 
و  کلمات  بفهمید  که  دهید  اختصاص  امر  این  به  را 
لحن صدای او چه پیامی دارند.« وقتی حرف های او 
را شنیدید به دنبال نقاط اشتراک بین  نظر خودتان و 

طرف مقابل بگردید.

دلسوز باشید
که  می دهد  نشان  ما  به  »تجربه  می گوید:  مانزونی 
پرتنشی  کاری  روابط  به  اغلب  گفت و گوها  نوع  این 
بنابراین  باشد.«  دردآور  می تواند  که  می شود  منجر 
به  همدلی  حس  داشتن  با  که  است  هوشمندانه 
دلسوز  و  مالحظه گر  بپردازیم.  حساس  موضوعات 
برای  کار  این  الزاما  »شاید  می گوید:  ویکس  باشید. 
مدیریت  طوری  می توانید  اما  نباشد،  خوشایند  شما 
کنید که گفت و گوهای سخت به گونه ای هدایت شوند 
که دلگرم کننده، با صداقت و عادالنه باشند.« در عین 
را  مقابل  طرف  احساسات  نکنید  سعی  هرگز  حال 
برانگیزید. بدترین کاری که می توانید انجام دهید این 
است که از طرف مقابل خود بخواهید نسبت به شما 
کنید  پرهیز  عباراتی  چنین  گفتن  از  کند.  دلسوزی 
که »من از اینکه این را می گویم احساس خیلی بدی 
دارم« یا انجام این کار برای من بسیار سخت است. 

هرگز نقش یک قربانی را بازی نکنید.

آرام باشید و گوش دهید
مانزونی  تنش،  شعله ورشدن  از  اجتناب  به منظور 
را  گفت و گو  »سرعت  کنیم  سعی  می کند  توصیه 
کاهش دهیم.« کند کردن آهنگ و مکث قبل از پاسخ 
را می دهد  این شانس  به شما  به طرف مقابل  دادن 
می شود  باعث  و  کنید«  پیدا  را  درست  کلمات  که 
او  مقابل خنثی شوند.«  منفی در طرف  »احساسات 
به آنچه طرف مقابل می گوید گوش  می افزاید: »اگر 
دهید؛ بیشتر احتمال خواهد داشت که به موضوعات 
پایان بهتری را  درست اشاره کنید و تقریبا همیشه 
با  شما  حرکات  که  شوید  مطمئن  زد.«  خواهد  رقم 
در  »اگر  می گوید:  ویکس  باشد.  هماهنگ  زبانتان 
هستید،  مشغول  خود  هوشمند  تلفن  با  که  حالی 
بگویید »دارم گوش می دهم« این یک توهین است.«

در صورت امکان امتیازاتی برای طرف مقابل در 
نظر بگیرید

گفت و گویی  انجام  به  ملزم  »اگر  می گوید:  ویکس 
هستید که »طرف مقابل را در موقعیت مشکلی قرار 
خودتان  از  می گیرد،«  آنها  از  را  چیزی  یا  می دهد 
او  به  بتوانم  که  دارد  وجود  امتیازی  »آیا  بپرسید: 
بدهم؟« به عنوان مثال اگر الزم است شخصی را که 
کنید،  اخراج  می کند  کار  شما  با  است  زیادی  مدت 
می توانید بگویید: »توصیه نامه محکم و معتبری برایت 
الزم  اگر  ببینی؟«  را  آن  داری  تمایل  آیا  نوشته ام؛ 
است به رئیستان بگویید که نمی توانید یک مسوولیت 
خاص را قبول کنید، یک جایگزین مناسب برای آن 
هیچ  باشید،  »سازنده  می گوید:  مانزونی  دهید.  ارائه 

کس مشکالت را دوست ندارد.« ارائه دادن گزینه های 
مناسب »به طرف مقابل کمک می کند راه برون رفت 
از مشکل را ببینید و همچنین متضمن پیام احترام 

است.«

تامل کنید و یاد بگیرید
از گذراندن یک گفت و گوی سخت، خوب است  بعد 
به آنچه گذشت فکر و تحلیل کنید که چه مواردی 
به خوبی پیش رفت و چه مواردی چندان خوب نبود. 
مانزونی می گوید: »به این موضوع فکر کنید که دلیل 
کارهای  چه  و  بود  چه  عکس العمل هایتان  برخی 
متفاوتی انجام داده اید یا مطالب متفاوتی را به زبان 
کنید  مشاهده  می کند  توصیه  نیز  ویکس  رانده اید.« 
که دیگران چگونه با موفقیت چنین موقعیت هایی را 
پشت سر می گذارند و تاکتیک های آنها را یاد بگیرید. 
او می گوید: »هدایت درست یک گفت و گوی مشکل 

تنها یک مهارت نیست، بلکه نیاز به شجاعت دارد.«

اصولی که باید به خاطر داشت:
- طی روز چندین وقت تنفس داشته باشید؛ هرچه 
آرام تر و متمرکزتر باشید، بهتر می توانید گفت و گوهای 

سخت را هدایت کنید.
به  کار  این  دهید؛  کاهش  را  گفت و گو  سرعت   -
و  کنید  پیدا  را  مناسب  کلمات  می کند  کمک  شما 
همچنین این پیام را به طرف مقابل می دهد که به او 

گوش می دهید.
دیگر،  یا جایگزین های  راه حل ها  دادن  پیشنهاد  با   -

روش  هایی برای سازنده بودن پیدا کنید.
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- اگر قرار است خبرهای بدی ارائه دهید، آن را در 
عوض  در  نخوانید؛  سخت«  »گفت  و گوی  خود  ذهن 
حداقل  یا  مثبت  محیطی  در  را  بحث  کنید  سعی 

خنثی دنبال کنید.
چگونه  بحث  اینکه  درباره  پیش نویس  نوشتن  از   -
نکته  چند  است  الزم  اگر  کنید؛  اجتناب  برود  پیش 
گفت و گو  در  اما  کنید،  یادداشت برداری  را  مهم 

پذیرنده و انعطاف پذیر باشید.
- نظرات طرف مقابل را نادیده نگیرید-از طرف مقابل 
بپرسید او مشکل را چگونه می بیند و سپس در میان 

دیدگاه هایتان به دنبال نقاط اشتراک بگردید.

مورد کاوی شماره 1
شفاف، مستقیم و به دور از احساسات باشید

شرکت  مدیرعامل  و  موسس  به عنوان  تورمن،  تاباتا 
 Integrated Finance and Accounting
دولتی  مشتریان  دارای  شرکت  یک  که   Solution
از  یکی  با  که  می دانست  خود  است،  خصوصی  و 
کارمندان مساله دارد. او می گوید: »این کارمند انسان 
خوبی بود و ساعات طوالنی کار می کرد، اما بهره وری 
او دچار مشکل بود.« به عقیده تاباتا، این کارمند برای 
پستی که در آن کار می کرد مناسب نبود. او و تیمش 
استفاده از چندین واسطه را امتحان کردند، از جمله 
کند،  کار  راهنمای حرفه ای  با یک  او  بگذارند  اینکه 
اما بعد از شش ماه، نتیجه آن طور که انتظار می رفت 

شرکت  مدیر  که  رسید  آنجا  به  کار  سرانجام  نبود. 
چاره ای جز اخراج او ندید. تاباتا از رساندن این خبر به 
او هراس داشت. او می گوید: »من واقعا این انسان را 
دوست داشتم. ما یک شرکت کوچک هستیم و همه 
کارمندان  خانواده  درباره  ما  هستند.  نزدیک  هم  به 
اطالع داریم و حتی می دانیم تعطیالت خود را چگونه 
می گذرانند، در عین حال، همه افراد نقشی را در تیم 
ایفا می کنند و اگر یکی از آنها ضعیف باشد، کل تیم 
این  برای  را  آنکه خودش  برای  او  ضعیف می شود.« 
به عنوان  ساله اش  تجربه 20  به  کند  آماده  گفت و گو 
بلوف  کسی  ارتش  در  کرد.  مراجعه  ارتش  افسر 
و  است  جدی  مساله  یک  کار  او  اعتقاد  به  نمی زند، 
برای انجام آن باید قوی بود و به اطرافیان اهمیت داد 
و احساسات در آن جایی ندارد. کلمات او در مقابل 
آن کارمند ساده بودند. او به کارمندش گفت که برای 
»پست خود مناسب نیست« و توضیح داد که شرکت 
تا آخر ماه او را نگه می دارد و جزئیات بسته خدماتی 
شرکت را به او ارائه کرد. تاباتا می گوید: »هرچند آن 
کارمند از این مساله خوشحال نبود، اما اخراجش را 
جلسه  تاباتا طی  هرچند  پذیرفت.«  افسر  یک  مانند 
این  درباره  هنوز  اما  داد،  نشان  را  خود  احساسات 
گفت و گو تردید دارد. او می گوید: »احساس بدی دارم 
کار  او  داشتن  نگه  اما  دارم،  نگه  را  او  نتوانستم  که 

درستی نبود. ما باید رو به جلو حرکت کنیم.«

 مورد کاوی شماره 2
خود را در قالب ذهنی صحیح قرار دهید

بتی تامپسون، به عنوان مدیرکل پرسنل در شرکت بوز 
آلن همیلتون به واسطه مسوولیتش با گفت و گوهای 
سخت خو گرفته است. به عنوان مثال، اخیرا باید به 
با سابقه شرکت می گفت  و  از کارمندان موفق  یکی 
که پست او در سازمان حذف خواهد شد. او می گوید: 
با  ارتباط کمتری  او  زمان می گذشت، شغل  »هرچه 
وجود  هم  مکان  مساله  همچنین  می یافت.  سازمان  
اما  بود،  کشور  سوی  آن  در  او  تیم  چراکه  داشت؛ 
نداشت.«  کارآیی  این شیوه دیگر  او در سوی دیگر. 
بتی تصمیم گرفت که این خبر را یکباره به  او ندهد، 
بلکه در چند سری گفت وگو طی چند ماه و چندین 
گفت و گو به او اطالع دهد. او می گوید: »نمی خواستم 
قبل  او  است.«  فرآیند  یک  این  به نظرم  کنم.  عجله 
با آن کارمند مطرح کند به خود  را  آنکه موضوع  از 
یادآوری کرد که نسبت به این شخص حسن نیت دارد. 
به گفته بتی، »باید انرژی خوبی برای وارد شدن به 
چنین مسائلی داشته باشیم. مثال اگر از جایی می آیید 
اتفاق  مساله ای  )چنین  هستید  آزرده  و  خسته  که 
می افتد چون ما انسان هستیم( در این صورت قادر 
باشید.  داشته  سازنده  گفت و گوی  یک  بود  نخواهید 
باید فکر کنید »بهترین روش برای رساندن این پیام 
به این شخص چیست؟«« اولین قدم این بود که با 
آن کارمند بنشینید و از او بپرسید کارها چگونه پیش 
می رود. او می گوید: »می خواستم بدانم ناامیدی های 

در  را  خودش  او  می خواستم  هستند.  کدام  او  خود 
آینه ببیند نه اینکه من خار چشم او باشم.« بعد از 
اینکه آن کارمند صحبت کرد، بتی دیدگاه های خود 
ابتدا  در  او  گذاشت.  میان  در  او  با  مساله  درباره  را 
حالت تدافعی به خود گرفت، اما بعد از دومین بار که 
آنها با هم صحبت کردند، او نیز پذیرفت که مشکلی 
وجود دارد. در آخرین گفت و گو، آن کارمند تصمیم 
گرفت که شرکت را ترک کند، آنها گفت و گوی بسیار 
خوبی داشتند. بتی می گوید: »او می دانست که من به 

او اهمیت می دهم.«

 بازگشت به عناوین 21 یادداشت مدیریتی
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اللهّم َطّهرني فیِه من الَدنَِس واألْقذاِر وَصّبرني فیِه علی 
کائِناِت األْقداِر وَوّفْقني فیِه للّتقی وُصْحبِه األبْراِر بَِعْونَِک یا 

ُقّرَه عْیِن الَمساکین.

خدایا پاکیزه ام کن در این روز از آلودگی ها و ناپاکی ها و 
شکیبایي ام ده در آن به آنچه از انجام امور مقدر است و 

توفیقم ده در آن برای تقوا و همنشینی با نیکان به یاریت 
ای روشنی چشم مستمندان.
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