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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

باید عادالنه در زنجیره ارزش افزوده تقسیم شود و مزیت  منابع کشور 
نسبی برای همه صنایع ایجاد کند نه اینکه برای تعدادی محدود از شرکت 

میلیاردها دالر امتیاز فراهم شود.
در پی شکل گیری بحران تامین مواد اولیه همچون مس، آلومینیوم، فوالد و.. جمعی 
از تشکل های مهم بخش خصوصی کشور چند هفته پیش به رئیس جمهور نامه 
نوشتند و خواستار حل مشکل تامین مواد اولیه شدند، نامه ای که به گفته علی رضا 
کالهی رئیس هیات مدیره سندیکای برق ) یکی از تشکل هایی که نامه را امضا کرده 
بود( همچنان در انتظار پاسخ آن از سوی دفتر ریاست جمهور هستند. او درادامه می 
گوید:» هنوز پاسخی به این نامه و واکنشی دریافت نشده است و هفته گذشته نیز 
رئیس اتاق ایران نامه دیگری به رئیس جمهور در ارتباط با پیگیری مشکل تامین مواد 

اولیه واحدها ارسال کردند.«
او با اشاره به اینکه بعد مطرح کردن مشکل تامین مواد اولیه از سوی تشکل ها 
تعدادی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال رد موضوع بودند و از سوی 
دیگر نیز تالش کردند تا با عرضه بیشتر مواد اولیه مشکل واحدها را تا حدودی حل 
کنند، گفت:» بعد از اینکه ما موضوع را به صورت گسترده مطرح کردیم و نامه به 
رئیس جمهور نوشتیم انگار دوستان مقداری نگران شدند و در یک هفته اخیر مقداری 
وضعیت عرضه مواد اولیه را در برخی از بخش ها بیشتر کردند منتها این بار خواسته 
اصلی ما این است که این چالش برای همیشه حل شود؛ در حال حاضر 10، 12 سال 

است که در مقاطع مختلف ما با مشکل تامین مواد اولیه رو به رو می شویم و دائم 
شاهدیم که به صورت مقطعی مشکل برطرف شده است ولی این بار می خواهیم واقعا 
چارچوب و اصول را برای همیشه اصالح کنیم تا بعد از این حضور مدیران مختلف و 

جابه جایی ها دیگر یک شرایط عادالنه و به سود منافع ملی را شاهد باشیم.«
ادامه درصفحه 3 /

اتاق تهران/ علیرضا کالهی رئیس هیات مدیره سندیکای برق

صادرات مواد اولیه باید مشمول مالیات برعملکرد و مالیات ارزش افزوده شود دنیای اقتصاد/ 
دکتر موسی غنی نژاد

نوسانات شدید بازار ارز در روزها و هفته های گذشته، 
مساله ارزش پول ملی و اهمیت حفظ آن را دوباره به 
مشغله فکری فعاالن و عامه مردم عالقه مند به مسائل 
برخی  و  ناآگاهان  از  بسیاری  کرد.  تبدیل  اقتصادی 
آگاهان ذی نفع، ارزش پول ملی را صرفا در مقایسه با 
نرخ برابری آن با ارزهای خارجی می سنجند حال آنکه 

ارزش پول ملی مفهوم دیگری دارد.
و  برابری  نرخ  این  از  مستقل  مساله ای  مفهوم  این 
نرخ  این  دادن  قرار  معیار  اتفاقا  و  است  آن  بر  مقدم 
بسیار  می تواند  ملی  پول  واقعی  ارزش  برای سنجش 
گمراه کننده باشد. در فاصله سال های 1384 تا 1390 
شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی از حدود 
40 به 100 افزایش یافت یعنی 5/ 2 برابر شد. معنای 
این تغییر این است که قدرت خرید 1000 تومان در 
سال 1390 برابر 400 تومان سال 1384 بود؛ اما نرخ 
برابری ریال ایران در برابر دالر آمریکا تغییر چندانی 

در این مدت پیدا نکرد. 
ادامه درصفحه 3 /

جناب آقای دکتر محمدرضا عسگری
مدیر عامل محترم شرکت مهندسین مشاور بندآب

 
باکمال تأثر و تأسف مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده، برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و  شکیبایی آرزومندیم.
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

معنای ارزش پول ملی



 

  انتخاب رییس و نایب رییس جدید در 
کمیته کاهش تلفات 

نخستین نشست دور جدید هیات رییسه کمیته کاهش 
تلفات و افزایش بهره وری روز دوشنبه ششم دی ماه 
سال جاری با هدف انتخاب رییس و نایب رییس این 

کمیته برگزار شد......ادامه خبر

 تنظیم درخواست استمهال بدهی 
شرکت های خوش حساب 

کارگروه مالیات و مالیات بر ارزش افزوده سندیکا روز 
نماینده  با حضور  سه شنبه هفتم دی ماه سال جاری 
جلسه  تشکیل  سندیکا  بازرگانی  مهندسی  کمیته 

داد......ادامه خبر

 تعیین تکلیف تمامی مواد قانونی 
موضوع داوری

سه شنبه  روز  سندیکا  قراردادهای  و  حقوقی  کمیته 
سی ام آذر ماه سال جاری در راستای ماموریت محوله 
برگزاری  طی  کمیته،  این  به  سندیکا  مدیره  هیات 
داوری  موضوع  بررسی  و  بحث  خصوص  در  نشستی 
به نهایی  سازی تمامی ماده های باقی مانده این موضوع 

مبادرت ورزید......ادامه خبر

 پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی 
برق خاورمیانه برپا می شود

خاورمیانه  برق  بین المللی  نمایشگاه  در  ایران  پاویون 
از 26 تا 28بهمن ماه امسال در مرکز تجارت جهانی 

دوبی برگزار می شود......ادامه خبر

 اعزام تیم ایرانی به عراق برای بستن 
قرارداد جدید صادرات برق

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه توقف صادرات 
قرارداد است  اتمام مدت  به علت  به عراق  ایران  برق 
به عراق  برق  گفت: چنانچه بخواهیم صادرات دوباره 
در  را  جدید  اصالحیه  و  الحاقیه  باید  باشیم  داشته 

قرارداد تنظیم کنیم......ادامه خبر

 300 میلیارد تومان در برق تهران پروژه 
برای گذر از پیک تابستان

برای  گفت:  تهران  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
گذر از پیک مصرف برق در تابستان سال 1396، 300 
میلیارد تومان پروژه در حوزه پست ها و خطوط انتقال 

تعریف کرده ایم......ادامه خبر

 ارزش معامالت بورس انرژی ایران از 
مرز 80 هزار میلیارد ریال گذشت

بر اساس اعالم بورس انرژی، ارزش کل معامالت این 
بورس از ابتدای تشکیل تا کنون از مرز 80 هزار میلیارد 

ریال عبور کرد......ادامه خبر

 کسب اعتبار استاندارد ایزو 9001 توسط 
پژوهشگاه موادوانرژی

پژوهشگاه مواد و انرژی موفق به پیاده سازی استاندارد 
ایزو 9001 در حوزه ارائه خدمات آزمایشگاهی، تربیت 
محقق و پژوهشگر و توسعه بازار و تجاری سازی فناوری 

شد......ادامه خبر

 پروژه 1000 مگاواتی کویت برای تولید 
برق از راه انرژی تجدید پذیر

از  امور محیط زیست کویت  ایرنا - سازمان  تهران - 

راه  از  برق  تولید  فعالیت های خود در زمینه  توسعه 
تقویت صنایع مرتبط با انرژی تجدیدپذیر در این کشور 

خبر داد..........ادامه خبر

  اصالحیه ضوابط اجرایی تبصره )1( 
ماده )18۶( قانون مالیات های مستقیم

بانک مرکزی اصالحیه ضوابط اجرایی تبصره یک ماده 
186 قانون مالیاتهای مستقیم را به شبکه بانکی ابالغ 

کرد......ادامه خبر

 کاهش ۶4 درصدی بدهی خارجی ایران
 2015 سال  در  ایران  خارجی  های  بدهی  میزان 
میالدی با رسیدن به بیش از 6 میلیارد دالر در مقایسه 
با سال 2011 میالدی با کاهش64 درصدی روبرو شده 

است......ادامه خبر

 خسروتاج: مبادالت ایران و عراق در 
سه سال گذشته ممتاز است

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت روز دوشنبه در 
بغداد با سرپرستان دو وزارت خانه بازرگانی و صنعت 
و معدن عراق دیدار و در یک نشست با فعاالن بخش 
روابط  و  شرکت  کشور  دو  تولید  و  صنعت  خصوصی 
اقتصادی ایران و عراق را طی 3 سال گذشته، ممتاز 

توصیف کرد......ادامه خبر

 تاکید عراق بر گسترش روابط اقتصادی 
با ایران

»سلمان الجمیلی« سرپرست وزارت بازرگانی عراق روز 
سه شنبه بر تمایل کشورش جهت پیشبرد و گسترش 

روابط اقتصادی با ایران تاکید کرد......ادامه خبر

عضو اتاق تهران: صنعت ۶3 و کشاورزی 
27 درصد تسهیالت بانکی را جذب کرد

وزارت  غیرفلزی  صنایع  دفتر  مدیرکل  ایرنا-  تهران- 
تا  بررسی ها،  پایه  بر  صنعت، معدن و تجارت گفت: 
آذرماه امسال 63 درصد تسهیالت پرداخت شده، در 
بخش صنعت جذب شد و بخش کشاورزی نیز سهم 

27 درصدی را به خود اختصاص داد......ادامه خبر

و  مالیاتی  امور  سازمان  اتصال  حذف   
تامین اجتماعی به کارت بازرگانی

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: اشکالی که در کارت 
بازرگانی وجود دارد این است که سازمان امور مالیاتی و 
سازمان تامین اجتماعی را به این کارت متصل کرده ایم 
این شرایط حذف شود، شاهد سوء  و در صورتی که 
استفاده و تخلفات کمتری در این حوزه خواهیم بود......

ادامه خبر

 دالر امروز را با 392۶تومان شروع کرد
کرکره صرافی ها برای انجام معامالت در بازار آزاد امروز 
ارز، باال رفته و معامالت آغاز شده؛ اما هم اکنون در 
را  دالر  نرخ  صرافی ها  ابتدایی،تابلوی  ساعات  همین 

3981تومان نشان می دهد......ادامه خبر

  نیازمند ثبات در حوزه ارز هستیم
.....ادامه خبر

 سمینار آموزشی»چگونه هوش مالی 
خود را افزایش دهیم؟«

 .....ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

 ادامه از صفحه 1 /
صادرات مواد اولیه باید مشمول مالیات 

برعملکرد و مالیات ارزش افزوده شود

درباره  ادامه  در  برق  سندیکای  مدیره  هیات  رئیس 
چارچوب هایی که باید درست شود، می گوید:» منابع 
کشور باید عادالنه در زنجیره ارزش افزوده تقسیم شود و 
مزیت نسبی برای همه صنایع ایجاد کند نه اینکه برای 
تعدادی محدود از شرکت میلیاردها دالر امتیاز فراهم 
شود. ببینید در سال های اخیر تمام توجه دولت و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت روی صنایع سنگین بوده است 
و آن چنان که باید به صنایع پایین دستی، واحدهای 

کوچک و توسط و اس ام ای ها توجه نشده است.  
کالهی با اشاره به اینکه باید معافیت های مالیاتی لغو 
شود، گفت:» صادرات مواد اولیه باید مشمول بر مالیات 
عملکرد و مالیات ارزش افزوده شود. به اعتقاد ما باید 
اصالح تعرفه واردات مواد اولیه و کاهش آن به حداقل 
اولیه  مواد  حوزه  در  رقابتی  فضای  ایجاد  برای  ممکن 
و  مادر  صنایع  از  بسیاری  بودن  انحصاری  به  توجه  با 
برخوردار بودن آن ها از یارانه های گوناگون در اولویت 

باشد.«
او با بیان اینکه باید برای حل مشکالت جلسه ای بین 
تشکل ها، وزیر صنعت معدن و تجارت و معاونان مرتبط 
این وزارت خانه برگزار شود، گفت: » تعدادی محدودی 
شرکت های مادر درایران در حوزه هایی مانند پتروشیمی، 
فوالد، آلومینیوم، مس و... وجود دارند که این ها دولتی و 
یا خصولتی هستند و امتیازهای بسیار بزرگی از دولت و 
اقتصاد ملی در ارتباط با معادن، مواد اولیه، انرژی ارزان، ارز 
مبادله ای و... برای تولید محصوالتشان دریافت می کنند 
ولی در عوض به جای اینکه به فکر صنایع داخلی باشند 
به خصوص صنایع کوچک و متوسط رفتارسوداگرانه در 

 ادامه از صفحه 1 /

پول  ارزش  محاسبه  را مالک  برابری  نرخ  این  اگر 
این  در  که  می پذیرفتیم  باید  می دادیم  قرار  ملی 
فاصله تغییر محسوسی نکرده است، اما این داوری 
غلط  یقین  به  ایران  اقتصاد  واقعیات  لحاظ  به 
کاهش  موجب  تورم  که  است  این  واقعیت  است. 
است  درست  می شود.  پول  ارزش  و  خرید  قدرت 
دالر  به  را   1390 سال  تومان   1000 وقتی  که 
برابر  بیش  و  قدرت خریدی کم  تبدیل می کردیم 
ناشی  قدرت خرید  این  اما  داشت؛  با سال 1384 
از یارانه ای بود که دولت در سایه وفور درآمدهای 
نفتی و به هزینه کل مردم ایران به متقاضیان ارز 
خارجی می داد. این سیاست نادرست که به شدت 
را  توهم  این  بود  ملی  تولید  و ضد  واردات  مشوق 
دامن می زد که گویا دولت توانسته ارزش پول ملی 
خرید  قدرت  که  است  این  واقعیت  کند.  حفظ  را 
پول را تنها با افزایش توان تولیدی و کنترل تورم 
یازدهم  دولت  خوشبختانه  و  کرد  حفظ  می توان 
توفیق خوبی در این سه سال گذشته در این زمینه 
داشته و توانسته بر تورم افسار گسیخته اوایل دهه 
1390 مهار بزند، اما دو تهدید جدی بر سر راه این 
دستاورد مهم دولت که دوام آن به معنی صیانت 
حقیقی از ارزش پول ملی است، وجود دارد؛ یکی 
افزایش بی رویه نقدینگی با فشار بر استفاده از منابع 
بانک مرکزی و دیگری وسوسه پایین نگه داشتن 
بر درآمدهای  تکیه  با  ارزهای خارجی  برابری  نرخ 
نفتی. پادزهر تهدید اول اصالح جدی نظام بانکی، 

و  سریع  گسترش  و  منضبط  پولی  سیاست  اتخاذ 
نظام مند بازار بدهی است. سیاست آسان یاب تامین 
مالی اقتصاد ملی از طریق پول ارزان قیمت که در 
چهار دهه گذشته اقتصاد ایران را گرفتار تورم مزمن 
برای همیشه کنار  یکبار  باید  دورقمی کرده است 
گذاشته شود. هزینه تامین مالی باید در بازار بدهی 
و براساس متغیر های حقیقی اقتصادی یعنی توان 
تقاضای  و  وام دادنی(  وجوه  )عرضه  ملی  پس انداز 
در  اتاق های  در  نه  و  شود  تعیین  سرمایه گذاری 
بسته و بر حسب خیاالت و آرزوهای سیاست گذاران 
موجب  که  مشکالتی  اغلب  سیاستمداران.  یا 
تالطم های تورمی در تراز اعداد دو رقمی و کاهش 
ارزش پول ملی از یکسو و نیز زمینگیر شدن نظام 
بانکی به علت انباشت مطالبات غیرجاری بانک ها از 
سوی دیگر شده عمدتا به سیاست غیرکارشناسی 
برمی گردد.  مالی  تامین  نرخ های  دستوری  تعیین 
محدود  سطحی  در  بدهی  بازار  راه اندازی  به رغم 
معضل  حل  برای  اساسی  و  مهم  بسیار  گامی  که 
فوق است، متاسفانه سیاست های نادرست پیشین 
درخصوص تامین مالی برخی بنگاه های مشکل دار 
از طریق نرخ های دستوری هنوز ادامه دارد. گویی 
مصلحت های سیاسی کوتاه مدت هنوز بر مالحظات 
کارشناسی درازمدت اولویت دارد. اما تهدید جدی 
دوم برای از دست رفتن دستاورد دولت در زمینه 
سیاسی  مصلحت های  برخی  به  نیز  تورم  کنترل 
کوتاه مدت مربوط می شود. به نظر می رسد مقامات 
مسوول در روزهای اخیر عزم خود را جزم کرده اند 
تا فنر رها شده نرخ ارز را به جای اولش برگردانند. 

این سیاست صرفا با تکیه بر منابع ارزی حاصل از 
صادرات نفت امکان پذیر است و نتیجه آن تقویت 
با همه تبعات مخرب آن  تصنعی ارزش پول ملی 
بود که در گذشته  اقتصادی خواهد  برای عملکرد 
به کرات تجربه کرده ایم. درست است که برقراری 
اقدامی ضروری برای برگرداندن  ارز  بازار  ثبات در 
اما  است،  کسب و کار  فضای  به  اطمینان  و  آرامش 
واقعیات  با  متناسب  سطحی  در  باید  ثبات  این 
به  نباید  سیاست گذار  گیرد.  صورت  ایران  اقتصاد 
جنگ با این واقعیات برود؛ چون این کار اگر هم در 
کوتاه مدت موفق باشد در درازمدت یقینا قابل دوام 
نخواهد بود و نتایج بسیار زیان بخشی در پی خواهد 
داشت. به رغم کنترل تورم در سه سال گذشته، پول 
ملی در این مدت نزدیک به 40 درصد ارزش خود 
را به صورت تورم انباشته از دست داده است. تثبیت 
نرخ ارز بدون در نظر گرفتن این واقعیت نتیجه ای 
جز فشار روی فنر کنترل ارزی و آماده کردن آن 
از  صیانت  برای  داشت.  نخواهد  آتی  جهش  برای 
باشد  طوری  باید  ارزی  سیاست  ملی  پول  ارزش 
واقعیات  بر حسب  ارز  نرخ  تدریجی  تعدیل  با  که 
اقتصاد ملی از بروز نوسانات شدید و مخرب فضای 
کسب و کار جلوگیری کند. چنین سیاستی در عین 
حال که مانع شکل گیری بیماری هلندی و آسیب 
می شود،  قیمت  ارزان  واردات  با  ملی  تولید  دیدن 
زمینه را برای افزایش سرمایه گذاری خارجی و ثبات 
ارزش  از  صیانت  می آورد.  فراهم  کالن  اقتصاد  در 
پول ملی با تقویت توان تولیدی کشور امکان پذیر 

است نه با دستورات اداری.

معنای ارزش پول ملی
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پیش گرفته اند و اصال به این فکر نمی کنند کمی پدرانه 
برخورد کنند و هوای مصرف کننده و صنایع میان دستی 
اتفاقی که  باشند.  را هم داشته  پایین دستی داخلی  و 
در دو ماه گذشته افتاده این است که این شرکت ها تا 
کمی موضوع بازگشت تحریم ها شروع شده است کامال 
انبارهای خود را جارو کرده اند و تمام تولیداتشان را صادر 
کرده اند و االن بازار داخل کامال خالی شده است و صنایع 
پایین دستی و میان دستی و به خصوص صنایع کوچک 
و متوسط با مشکل تامین مواد اولیه رو به رو شده اند و 

واحدهایشان خوابیده است.«

سندیکای صنعت برق ایران/ 
انتخاب رییس و نایب رییس جدید در 

کمیته کاهش تلفات 

نخستین نشست دور جدید هیات رییسه کمیته 
دوشنبه  روز  بهره وری  افزایش  و  تلفات  کاهش 
ششم دی ماه سال جاری با هدف انتخاب رییس 

و نایب رییس این کمیته برگزار شد.
در این نشست با کسب اکثریت آرا مدیرعامل شرکت 
رییس  عنوان  به  هوشیار  اکبر  پارس  ترانس پست 
به  اعالم آمادگی  با  انتخاب و مهدی مسائلی  کمیته 

سمت نایب رییس معرفی شد.
در ادامه با انجام هماهنگی های الزم مقرر شد زمان 
از  شنبه  سه  روزهای  کمیته  این  جلسات  برگزاری 
ساعت 7 الی 9 صبح اعالم شود. همچنین به تصویب 
رسید جلسات مجمع عمومی این کمیته جهت تبادل 

اطالعات با اعضا به صورت فصلی برگزار شود.
اعضای  جدیت  لزوم  بر  تاکید  ضمن  براین  عالوه 

هیات رییسه به مشارکت در جلسات و پیشبرد اهداف 
ضعف  و  قوت  نقاط  تبیین  کمیته،  ماموریت های  و 
دوره قبل و تعیین خط مشی کمیته در دور جدید در 

دستور کار قرار گرفت.

کارگروه  سوی  از  ایران/   برق  صنعت  سندیکای 
مالیات مالیات بر ارزش افزوده سندیکا صورت گرفت

تنظیم درخواست استمهال بدهی 
شرکت های خوش حساب 

کارگروه مالیات و مالیات بر ارزش افزوده سندیکا 
روز سه شنبه هفتم دی ماه سال جاری با حضور 
سندیکا  بازرگانی  مهندسی  کمیته  نماینده 

تشکیل جلسه داد.
تخصصی  کمیته  مشترک  جلسه  پیرو  نشست  این   
و  مالیات  کارگروه  اعضای  با  بازرگانی  مهندسی 
بیست و سوم  روز  افزوده سندیکا در  ارزش  بر  مالیات 
معافیت شرکت های  موضوع درخواست  با  و  ماه  آذر 
خوش حساب و مشکالت قانونی در اجرایی شدن این 
کارگروه  اساس  براین  می گرفت.  صورت  درخواست 
کمیته  نماینده  از  خود  اخیر  نشست  طی  مالیات 
مهندسی بازرگانی جهت  بحث و بررسی در خصوص 

این درخواست دعوت به عمل آورد. 
کارگروه  دبیر  محمدی  علی  نشست  این  ابتدای  در 
اعضا  احصاشده  مشکالت  و  مسائل  تبیین  به  نسبت 
پرداخت که طی سه مرحله اطالع رسانی سندیکا، از 
مالیات  کارگروه  توسط  و  دریافت  عضو  شرکت های 
دسته بندی شده بود. این مشکالت پس از نهایی شدن، 
در 5 محور اصلی طی نامه ای خطاب به رییس کل 

سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد.
کارگروه  اعضای  بررسی  و  بحث  از  پس  ادامه  در 
شد  مقرر  بازرگانی  مهندسی  کمیته  نماینده  و 
بدهی  استمهال  بر  مبنی  موضوع درخواستی کمیته 
مجلس  برای  نامه ای  طی  خوش حساب  شرکت های 

ارسال و پیگیری شود.
همچنین مقرر شد با تنظیم یک بند جداگانه تحت 
عنوان استمهال بدهی موضوع درخواستی این کمیته 
در جلسه ای که با مدیران سازمان امور مالیاتی کشور 
برگزار خواهد شد، در کنار محور های اصلی مشکالت 

اعضا مطرح شود. 

و  حقوقی  کمیته  در  ایران/   برق  سندیکای صنعت 
قراردادهای سندیکا صورت گرفت

تعیین تکلیف تمامی مواد قانونی 
موضوع داوری

روز  سندیکا  قراردادهای  و  حقوقی  کمیته 
سه شنبه سی ام آذر ماه سال جاری در راستای 
این  به  سندیکا  مدیره  هیات  محوله  ماموریت 
کمیته، طی برگزاری نشستی در خصوص بحث 

تمامی  نهایی  سازی  به  داوری  موضوع  بررسی  و 
ماده های باقی مانده این موضوع مبادرت ورزید.

در نهایت مقرر شد پس از نهایی شدن دستور العمل های 
حق الزحمه  پرداخت  و  اختالف  حل  کمیته  تشکیل 
کمیته  این  در  مطروحه  پرونده های  جهت  سندیکا 
مصوب 89/6/14 هیات مدیره، مراتب به همراه موضوع 

داوری در اختیار هیات مدیره سندیکا قرار گیرد.

ایلنا/ 
پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی برق 

خاورمیانه برپا می شود

برق  بین المللی  نمایشگاه  در  ایران  پاویون 
خاورمیانه از 2۶ تا 28بهمن ماه امسال در مرکز 

تجارت جهانی دوبی برگزار می شود.
به گزارش ایلنا، پاویون ایران در نمایشگاه بین  المللی 
برق خاورمیانه از 26 تا 28بهمن ماه امسال در مرکز 

تجارت جهانی دوبی برگزار می  شود.
با  و  ایران  برق  صنعت  سندیکای  سوی  از  اقدام  این 
با هدف  ایران  از سازمان توسعه تجارت  کسب مجوز 
معرفی و عرضه دستاوردها، توانمندی ها و ظرفیت های 

صنعت برق صورت خواهد گرفت.
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بیشتر در  اطالعات  برای کسب  عالقمندان می توانند 
این خصوص و نحوه مشارکت با سندیکای صنعت برق 
با شماره تلفن 6- 66570930 تماس حاصل کرده و یا 
به تارنمای سندیکا به نشانی www.ieis.ir مراجعه 

کنند. 

فارس/ مدیرعامل توانیر در گفت وگو با فارس خبر داد
اعزام تیم ایرانی به عراق برای بستن 

قرارداد جدید صادرات برق

توقف  اینکه  بیان  با  توانیر  شرکت  مدیرعامل 
صادرات برق ایران به عراق به علت اتمام مدت 
صادرات  بخواهیم  چنانچه  گفت:  است  قرارداد 
دوباره برق به عراق داشته باشیم باید الحاقیه و 

اصالحیه جدید را در قرارداد تنظیم کنیم.
آرش کردی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی فارس در 
پاسخ به این سؤال که دلیل توقف صادرات برق ایران به 
عراق چیست، گفت: دلیل اصلی متوقف شدن صادرات 
برق ایران به عراق به  اتمام رسیدن زمان قرارداد میان 
دو کشور بوده است؛ چرا که ما هر سال قرارداد را به روز 
کرده و تنظیم می کنیم و باید الحاقیه و اصالحیه ها را 

نیز تنظیم کنیم.
وی افزود: در تنظیم قرارداد جدید باید بسته به شرایط 
مفاد  عمده  مسائل  سایر  و  ارز  قیمت  تغییر  و  روز 

جدیدی تنظیم شود.
مدیرعامل توانیر با بیان اینکه پیش تر به طرف عراقی 
اخطار داده بودیم که زمان صادرات برق ایران به این 
کشور رو به اتمام است و باید قرارداد را به روز کنیم، 
گفت: یک هیأت ایرانی از معاونان شرکت توانیر و سایر 

ارگان ها برای مذاکرات صادرات برق به این کشور سفر 
کرده اند.

کردی در  پاسخ به این سؤال که گفته می شود یکی 
از دالیل قطع صادرات برق ایران به عراق میزان بدهی 
برقی این کشور به ایران است که بیش از یک میلیارد 
دالر برآورد شده است، گفت: در این خصوص نمی توانم 
اظهارنظر کنم اما همواره ما با طرف عراقی در حال کار 
هستیم هرچند بابت نحوه وصول مطالبات نیز این تیم 
ایرانی با طرف عراقی مذاکراتی خواهد داشت اما باز هم 
تأکید می کنم قطع صادرات برق ایران به عراق به اتمام 

رسیدن زمان قرارداد بوده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا صادرات برق ایران 
به عراق افزایش می یابد یا خیر، گفت: شرایط کلی در 
این خصوص گذاشته شده است که به این موضوع ربط 
داشته است اما باید منتظر بمانیم تا هیأت ایرانی به 
را  این موضوع  از لحاظ کارشناسی  و  بازگشته  کشور 
بررسی کنیم که آیا قیمت برق صادراتی ایران به عراق 
افزایش یابد یا خیر، پس منتظر هستیم که مذاکرات 

نهایی شود.
طرف  آیا  سؤال  این  به  پاسخ  در  توانیر   مدیرعامل 
عراقی از ایران درخواست افزایش صادرات برق کرده 
است یا خیر، گفت: شبکه عراق اجازه نمی دهد که ما 
ما  معتقدیم  افزایش دهیم هرچند  را  میزان صادرات 
افزایش صادرات برق را در تابستان به دلیل نیاز داخلی 

نمی توانیم افزایش دهیم.
وی افزود: میزان صادرات برق ایران به عراق برحسب 
ایام هفته متغیر است اما به طور متوسط 700 مگاوات 

تا هزار مگاوات به عراق صادر می شود.
دیگر  ماه  یک  از  کمتر  کرد:  امیدواری  اظهار  کردی 

مجدداً صادرات برق ایران به عراق وصل شود.
از روز  به عراق  ایران  به گزارش فارس، صادرات برق 

گذشته قطع شده است.
بعضی منابع میزان بدهی عراق به ایران بابت بهای برق 
صادراتی را افزون بر یک میلیارد دالر براورد می کنند.

ایسنا/ 
300 میلیارد تومان در برق تهران پروژه 

برای گذر از پیک تابستان

گفت:  تهران  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
برای گذر از پیک مصرف برق در تابستان سال 
139۶، 300 میلیارد تومان پروژه در حوزه پست ها 

و خطوط انتقال تعریف کرده ایم.
بیان  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  خوش خلق  غالمرضا 
شرایط  آماده سازی  مشغول  حاضر  حال  در  این که 
کرد:  اظهار  هستیم،  تابستان  پیک  از  گذر  برای 
پیش بینی می شود که برای تابستان امسال نیز مانند 
سال گذشته مشکلی در زمینه ی تامین برق به وجود 

نیاید.
وی پیک مصرف برق تهران در تابستان سال 1396 
سال  افزود:  و  کرد  پیش بینی  مگاوات  هزار   10 را 
صورت  برنامه ریزی های  و  مردم  همکاری  با  گذشته 
گرفته هیچ مشکلی در حوزه برق به وجود نیامد که 
امسال نیز انتظار می رود در این زمینه هیچ مشکلی 

ایجاد نشود.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای تهران در خصوص 
زمستان  از  گذر  برای  گرفته شده  نظر  در  تمهیدات 
سال  زمستان  برای  کرد:  تصریح  نیز،  جاری  سال 
برق  تامین  برای  مساله ای  و  هیچ مشکل  نیز  جاری 

نداریم.

در  اخیر  روز  چند  قطعی های  داد:  ادامه  خوش خلق 
شرق و جنوب تهران به دلیل بروز حادثه بوده و هیچ 
به طور  لذا  است،  نداشته  برق  منابع  نبود  با  ارتباطی 
مابقی  در  تهران  برق  تامین  که  گفت  می توان  قطع 
مشکلی  هیچ  با   1396 سال  تابستان  و  جاری  سال 

مواجه نخواهد شد.

فارس/ از ابتدای تشکیل تا کنون
ارزش معامالت بورس انرژی ایران از مرز 

80 هزار میلیارد ریال گذشت

بر اساس اعالم بورس انرژی، ارزش کل معامالت 
این بورس از ابتدای تشکیل تا کنون از مرز 80 

هزار میلیارد ریال عبور کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بورس انرژی، 
ایران  انرژی  بورس  جاری  روز  معامالت  جریان  در 
بورس  فیزیکی  بازار  در   ،)95 ماه  دی   13 )دوشنبه 
نفت  پاالیش  آیزوریسایکل  کاالهای  ایران  انرژی 
سنگین  برش  و  سبک  کوره  سوخت  بندرعباس، 
پتروشیمی تبریز و نفتای سبک پاالیش نفت تهران 
در رینگ داخلی و حالل 402 پاالیش نفت شیراز در 
رینگ بین الملل بازار فیزیکی مورد عرضه قرار گرفتند 
و  عرضه   ها  این  در  گرفته  صورت  معامالت  کل  که 
عرضه های مازاد معادل 6,994 تن به ارزش قریب به 

97 میلیارد ریال بود.
امروز همچنین بازار برق شاهد معامله 939 قرارداد 
معادل 22,536 مگاوات ساعت به ارزش بیش از 15 

میلیارد و 476 میلیون ریال بود.
پیک  بار  نمادهای  امروز،  معامالتی  جلسه  آغاز  در 
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باری  کم  و  روزانه  باری  میان  روزانه،  پایه  بار  روزانه، 
روزانه 13/11/95 گشایش یافتند و همچنین نمادهای 
بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم 
باری روزانه 17/10/95 در پایان جلسه معامالتی امروز 

متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغاز شد.
برای  نیز  استاندارد  موازی  سلف  تابلوی  در  امروز 
بازار  در  بیشتر  و  یکسال  سررسید  با  قراردادهای 
فعال  نمادهای  کلیه  در  ایران،  انرژی  بورس  مشتقه 
 148 و  میلیارد   1 از  بیش  ارزش  با  قرارداد   500

میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.
در مجموع ارزش کل معامالت امروز در بورس انرژی 
ایران به 113 میلیارد و 572 میلیون ریال بالغ گردید. 
با احتساب معامالت امروز ارزش کل معامالت بورس 
انرژی ایران از ابتدا تا کنون از مرز 80،000 میلیارد 
ریال عبور کرد که در این بین 48،000 میلیارد ریال 
سهم بازار فیزیکی و 32،000 میلیارد ریال سهم بازار 

مشتقه است.
آتی )سه شنبه 14 دی ماه 95(،  در جلسه معامالتی 
بازار قراردادهای سلف  عالوه بر معامالت مستمر در 
موازی  سلف  قراردادهای  و  برق  استاندارد  موازی 
استاندارد با سررسید یکسال و بیشتر در بازار مشتقه، 
پتروشیمی  پالس  پنتان  کاالهای  عرضه  به  می توان 
پارس، آیزوفید، آیزوریسایکل، نفتای سنگین تصفیه 
 404 حالل  و   410 حالل  نفتا  بلندینگ  نشده، 
و  آوران  فن  پتروشیمی  متانول  شیراز،  نفت  پاالیش 
در سه  گاز خانگیران  پاالیش  گازی  میعانات  شیراز، 
گرید )TP( ،)200-TP-400( و )S-500(، برش 
آهن  ذوب  )عمده(  قطران  جم،  پتروشیمی  سنگین 
اصفهان و حالل 410 پاالیش نفت آبادان در رینگ 
رینگ  در  تبریز  نفت  پاالیش   402 حالل  و  داخلی 

بین الملل بازار فیزیکی اشاره کرد.

ایسنا/ 
کسب اعتبار استاندارد ایزو 9001 توسط 

پژوهشگاه موادوانرژی

پیاده سازی  به  موفق  انرژی  و  مواد  پژوهشگاه 
خدمات  ارائه  حوزه  در   9001 ایزو  استاندارد 
آزمایشگاهی، تربیت محقق و پژوهشگر و توسعه 

بازار و تجاری سازی فناوری شد.
پژوهشگاه  عمومی  روابط  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
مدیر  احمد ظهیرمیردامادی،  مهندس  انرژی،  و  مواد 
کیفیت پژوهشگاه مواد و انرژی با اعالم این خبر اظهار 
کرد: پیرو دستور ریاست پژوهشگاه و در راستای بهبود 
تجاری سازی  و  پژوهشی  آموزشی،  خدمات  کیفیت 
پژوهشگاه، الزامات استاندارد مذکور پیاده سازی و مورد 

ممیزی قرار گرفت و گواهینامه آن اخذ شد.

ایرنا/ 
پروژه 1000 مگاواتی کویت برای تولید 

برق از راه انرژی تجدید پذیر

تهران - ایرنا - سازمان امور محیط زیست کویت 
از توسعه فعالیت های خود در زمینه تولید برق از 
راه تقویت صنایع مرتبط با انرژی تجدیدپذیر در 

این کشور خبر داد.
به گزاش روز سه شنبه ایرنا کویت قصد دارد با استفاده 
از انرژی تجدیدپذیر توان تولید برق را تا 1000 مگا 
وات افزایش دهد تا از حجم بکارگیری منابع نفت و 

گاز کاسته شود.
حمایت  اعالم  با  نیز  کویت  امیر  االحمد  صباح  شیخ 

کامل خود از اجرای پروژه های کالن انرژی تجدیدپذیر 
دستور داده است که کویت باید تا سال 2030 میالدی 
انرژی  راه  از  را  خود  نیاز  مورد  برق  از  درصد   15

تجدیدپذیر تهیه کند.
کویت در حال حاضر هزینه های زیادی بابت سوخت 
میشود  متحمل  برق  های  نیروگاه  فعالیت  مصرفی 
از  برق  و  آب  روزافزون مصرف  افزایش  به  توجه  با  و 
سوی مردم بویژه در گرمای فصل تابستان، مسئوالن 
این کشور امیدوارند با به کارگیری انرژی خورشیدی 
٬میزان سوخت مصرفی مورد نیاز نیروگاه های تولید 

برق را کاهش دهند.
های  انرژی  از  برداری  بهره  کویتی  مقامات  گفته  به 
انرژی  منابع  به  دسترسی  افزایش  باعث  تجدیدپذیر 
کمتر  و  شهر  حاشیه  مناطق  برای  مطمئن  و  پایدار 
توسعه یافته می شود و در همین راستا کویت پروژه 

ای را در منطقه السالمی کلید زده است.
علمی  های  پژوهش  آکادمی  مسئوالن  اعالم  بر  بنا 
درآمد  منابع  افزایش  راستای  در  کشور  این  کویت، 
برای منابع تامین انرژی باید روز به روز بتواند گام های 
تجدیدپذیر  های  انرژی  توسعه  به سمت  را  مهمتری 

بردارد.
سالم الحجرف مدیر کل اداره انرژی های تجدید پذیر 
آکادمی پژوهش های علمی کویت طی اظهاراتی ضمن 
تشریح سیاستهای کویت برای استفاده از انرژی تجدید 
پذیر گفت : امروزه انرژی های تجدیدپذیر، پاک، بدون 
محدودیت و قابل اعتماد بوده و در صورتی که به طور 
منابع  عنوان  به  توانند  پیدا کنند می  توسعه  صحیح 
انرژی قابل اطمینان نقش مهمی در رسیدن به اهداف 

توسعه پایدار کشور ایفا کنند.
انرژی های تجدیدپذیر به دو گروه  وی اظهار داشت 
اصلی تقسیم می شوند که شامل کاربردهای نیروگاهی 

برای تولید برق، و کاربردهای غیر نیروگاهی به منظور 
تولید حرارت و سرمایش است.

تحقق  راستای  در  را  کویت  مهم  های  گام  الحجرف 
شاخص های پیشرفت، در وهله اول احداث سه نیروگاه 
انجام شده  پژوهشهای  و  تحقیقات   : گفت  و  دانست 
در  الزم  شرایط  و  ها  شاخص  کویت  دهد  می  نشان 
انرژی  از  بهینه  استفاده  برای  برداشتن  گام  جهت 

خورشیدی را داراست.
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مهر/  به شبکه بانکی ابالغ شد؛
اصالحیه ضوابط اجرایی تبصره )1( ماده 

)18۶( قانون مالیات های مستقیم

بانک مرکزی اصالحیه ضوابط اجرایی تبصره یک 
ماده 18۶ قانون مالیاتهای مستقیم را به شبکه 

بانکی ابالغ کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی،  به 
موجب اصالحیه ماده )1( ضوابط اجرایی تبصره )1( 
ماده )186( قانون مالیات های مستقیم، اعطای هرگونه 
تسهیالت و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات 
اسنادی یا صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا 
ریالی برای اشخاص حقوقی از مبلغ 3 میلیارد ریال و 
باالتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ 1 میلیارد و باالتر 
ظرف مدت یک سال شمسی، مشمول مقررات تبصره 

یک ماده )186( قانون یاد شده هستند.
بر این اساس، در بخشنامه  به شبکه بانکی اعالم شده،  
پیرو بخشنامه شماره 77969 /91 مورخ 28 /3 /1391 
موضوع ضوابط اجرایی تبصره )1( ماده )186( قانون 
سطح  در  تغییر  به  توجه  با  مستقیم،  مالیات های 
تسهیل  لزوم  و  اخیر  سالیان  طی  قیمت ها  عمومی 
به /برای  تعهدات  ایجاد  یا  و  تسهیالت  اعطای  فرآیند 
فعاالن اقتصادی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد 
مقاومتی، با توافق رییس کل بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، 
ماده )1( ضوابط اجرایی تبصره )1( ماده )186( قانون 

مالیات های اصالح شده است.
ریالی  معادل  بخشنامه  این   1 ماده  تبصره  اساس  بر 
اساس  بر  ارزی  ایجادی  تعهدات  و  اعطایی  تسهیالت 
ایران،  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  مرجع  نرخ 
و  تسهیالت  شمول  عدم  یا  شمول  تعیین  مبنای 

تعهدات مذکور به حکم تبصره یادشده است.
پیش از این و به موجب بخشنامه شماره 77969 /91 
مورخ 28 /3 /1391 و ماده )1( ضوابط اجرایی تبصره 
)1( ماده )186( قانون مالیات های مستقیم، اشخاص 
حقوقی از مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و 
باالتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ پانصد میلیون 
ریال و باالتر در ظرف یکسال شمسی، مشمول مقررات 

تبصره )1( ماده 186 این قانون بودند.

مهر/ بانک جهانی گزارش داد؛
کاهش ۶4 درصدی بدهی خارجی ایران

سال 2015  در  ایران  خارجی  های  بدهی  میزان 
میالدی با رسیدن به بیش از ۶ میلیارد دالر در 
مقایسه با سال 2011 میالدی با کاهش۶4 درصدی 

روبرو شده است.
گزارشی  در  جهانی  بانک  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
 2015 سال  در  ایران  خارجی  بدهی  اگرچه  نوشت: 
میالدی با کمی افزایش روبرو شده اما همچنان به طرز 
قابل توجهی کمتر از میزان بدهی این کشور در سال 
2011 میالدی است که به دنبال روبرو شدن با تحریم 

های غرب با افزایش چشمگیری روبرو شد.  
 گزارش بانک جهانی که تحت عنوان »آمار بدهی بین 
المللی سال 2017 میالدی« منتشر شده، حکایت از 
آن دارد که بدهی ایران در سال 2015 میالدی به 6 
میلیارد و 320 میلیون دالر رسید. این رقم کمی بیشتر 
از  بدهی سال 2014  ایران است اما با این وجود در 
میلیون  و 340  خارجی 17میلیارد  بدهی  با  مقایسه 
دالری این کشور در سال 2011 میالدی حدود 64 

درصد کمتر است.  
در  ایران  بلند مدت  بدهی های خارجی  میزان  البته 
سال 2015 میالدی 2.326 میلیارد دالر و بدهی های 
کوتاه مدت این کشور 2.019 میلیارد دالر و نیز بدهی 
ایران به سازمان های مالی بین المللی 1.976 میلیارد 

دالر اعالم شده است.
همچنین در این گزارش آمده، بیشترین میزان بدهی 
خارجی ایران بین سال های 2000 تا 2005 میالدی 
اتفاق افتاده که از 8.02 میلیارد دالر به 21.54 میلیارد 
دالر رسید و بیشترین رقم در تاریخ بدهی های خارجی 

این کشور محسوب می شود.  
این در حالی است که میزان بدهی های خارجی ایران 
به تدریج در طی سال های بعد از آن کاهش پیدا کرد 
و در سال 2012 میالدی با رسیدن به 7.40 میلیارد 
میالدی  سال 2005  بدهی  میزان  سوم  یک  به  دالر 

کاهش یافت.  
همچنین آمار نشان می دهد که بدهی های خارجی 
 5.44 به  رسیدن  با  میالدی   2014 سال  در  ایران 
میلیارد دالر به کمترین میزان در 14 سال اخیر  خود 

رسید.  
در جای دیگری از گزارش بانک جهانی آمده که حجم 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2015 
میالدی به 2 میلیارد دالر کاهش یافت که حاکی از 

روند نزولی آن برای سومین سال متوالی است.  
این در حالی است که رفع تحریم ها می تواند انگیزه ای 
برای افزایش میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 

این کشور شود.  
رفع  زمان  از  شود،  می  گزارش  اساس  همین  بر 
تحریم ها تا کنون، در حدود 11 میلیارد دالر جذب 

سرمایه گذاری خارجی در ایران شده است.

ایرنا/
خسروتاج: مبادالت ایران و عراق در سه 

سال گذشته ممتاز است

بغداد - ایرنا - معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت 
وزارت  دو  سرپرستان  با  بغداد  در  دوشنبه  روز 
خانه بازرگانی و صنعت و معدن عراق دیدار و در 
یک نشست با فعاالن بخش خصوصی صنعت و 
تولید دو کشور شرکت و روابط اقتصادی ایران و 

عراق را طی 3 سال گذشته، ممتاز توصیف کرد.
و  تجاری  تاج که در راس یک هیات  مجتبی خسرو 
صنعتی در بغداد بسر می برد، در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا، ضمن گزارشی از برنامه های سفر خود به عراق، 
جمهوری  های  نمایندگی  اغراق،  بدون  کرد  تاکید 
، بویژه سفارت و رایزنی  ایران در این کشور  اسالمی 
و  بخشی  نظام  جهت  در  سال،   3 این  طی  بازرگانی 

توسعه روابط بسیار خوب عمل کرده اند.
وی روابط ایران و عراق را با دیگر نقاط قابل مقایسه 
ندانست و با استناد به نظر سفیر ایران درباره عبور از 
مرحله صدور کاال و ورود به فاز سرمایه گذاری های 
مشترک و تعمیق طرح های مشارکتی، ابراز امیدواری 
کرد که با رفع محدودیت های مالی عراق و برداشته 
شدن موانع، روابط دو کشور مسیر جدیدی را طی کند.

قائم مقام وزارت صنعت و معدن و تجارت کشورمان، 
حجم متوسط ساالنه مبادالت میان دو کشور را 6 تا 
6 و نیم میلیارد دالر ذکر کرد و گفت این مبادالت در 
9 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 
این درحالی است  و  ارزشی داشته است  درصد رشد 
تنها شامل مبادالت تجاری است و  اعالمی  ارقام  که 
خدمات فنی و مهندسی را شامل نمی شود که اگر آن 
را هم محاسبه کنیم، متوسط ارزش مبادالت دو کشور 

 بازگشت به عناوین 7 اخبار اقتصادی
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از مرز 8 میلیارد دالر نیز عبور خواهد کرد.
وی تاکید کرد که ارزش روابط اقتصادی میان ایران 
حجم  و  جایگاه  این  حفظ  که  است  این  در  عراق  و 
مبادالت و تثبیت آن در حالی در این سال ها جریان 
داشته است که کشور عراق در جنگ علیه داعش و 

کاهش واردات و بحران مالی روبه رو بوده است.
با  دیدارهایش  پیرامون  توضیحی  در  تاج،  خسرو 
سرپرست های وزارت خانه های بازرگانی و صنعت و 
معدن عراق گفت ، در این دیدارها، نیازهای عراق و راه 

های توسعه روابط دو کشور بررسی شد.
به سمت  عراق  دولت  جدید  رویکرد  به  اشاره  با  وی 
زمینه  در  عراقی  های  طرف  افزود:   ، صنعتی  توسعه 
های مختلف از جمله ، ساخت سیلو و نوسازی و تامین 
های  بخش  نیز  و  مربوطه  تجهیزات  و  آالت  ماشین 
لوازم خانگی و مصالح ساختمانی ، تمایل خود را ابراز 

داشتند.
قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت، اضافه کرد، 
در مذاکرات با مسئوالن دو وزارت خانه بر تسریع در 
مذاکرات جهت فعال کردن نظام تعرفه های ترجیهی 
میان دو کشور به توافق رسیدیم و در دیدار سرپرست 
وزارت صنایع و معادن عراق قرار شد کمیته مشترکی 
اقدام در زمینه فرصت های سرمایه  و  بررسی  جهت 
گذاری و اولویت های سرمایه گذاری و نیز نظام تعرفه 

های ترجیهی تشکیل شود.
وی اعضای این کمیته را معاونان وزیر صنایع و معادن 
دو کشور و نیز رئیسان اتحادیه صنایع و مدیران کل 
شد  قرار  گفت،  و  دانست  کشور  دو  گذاری  سرمایه 
مشکالت شرکت های سرمایه گذار ایرانی در عراق نیز 
که در ادامه کار با مشکل روبه رو شده اند، در همین 

کمیته حل و فصل شود.
در  را  ایرانی  هیات  های  نشست  همچنین  خسروتاج 

بغداد مورد اشاره قرار داد و گفت که یک نشست با 
بخش های دولتی عراق و یکی هم با بخش خصوصی 
موانع  و  مشکالت   ، طرفین  آن  در  که  شد  برگزار 

همکاری ها را مورد بررسی قرار دادند.
وی یکی از مشکالت عمده را در روابط دو کشور در 
حوزه خدمات بانکی دانست و گفت در نشست بعد از 
به  بغداد  ایران در  بانک ملی  نمایندگی  ظهر مسئول 
طرف های شرکت کننده در نشست توضیحات مربوط 
به راه های استفاده از پتانسیل های بانکی، بویژه در 

راستای گشودن ال سی را ارائه کرد.
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی، سعید اوحدی 
نیز  و  عراق  و  ایران  روابط  پیگیری  ستاد  مسئول 
نمایندگان برخی وزارت خانه ها و همچنین گروهی 
از فعاالن بخش خصوصی و مدیران صنایع آرد و روغن 

در نشست های روز دوشنبه در بغداد حضور داشتند.

ایرنا/ 
تاکید عراق بر گسترش روابط اقتصادی 

با ایران

بازرگانی  وزارت  سرپرست  الجمیلی«  »سلمان 
جهت  کشورش  تمایل  بر  شنبه  سه  روز  عراق 
پیشبرد و گسترش روابط اقتصادی با ایران تاکید 

کرد.
به گزارش شبکه خبری »الموقف العراقی«، الجمیلی 
گفت: عراق مایل است با کشورهای صادرکننده کاال 

به ویژه ایران تفاهم نامه همکاری مشترک امضا کند.
کرد:  اعالم  ای  بیانیه  صدور  با  عراق  بازرگانی  وزارت 
به  ایران  اقتصادی  هیات  با  بغداد  در  سلمان جمیلی 

و  صنعت  وزیر  مقام  قائم  خسروتاج  مجتبی  ریاست 
هیات  این  کرد.  وگو  گفت  و  دیدار  تجارت  و  معدن 
اتاق  و  ایران  خصوصی  بخش  نمایندگان  از  مرکب 

بازرگانی مشترک ایران و عراق است.
پیشتر  که  دوجانبه  مذاکرات  ادامه  لزوم  بر  الجمیلی 
در تهران آغاز شده و حرکت به سمت دریافت نتایج 
همسایه  کشور  دو  میان  روابط  برای گسترش  مثبت 

تاکید کرد.
بازرگانی  حوزه  اخیر  های  نشست  به  همچنین  وی 
عراق با هیات تجاری ایران اشاره کرد و گفت: گفت 
یافت  تمرکز  محور  قالب سه  در  ایرانی  هیات  با  وگو 
که برجسته ترین آن را تعرفه گمرکی میان دو کشور 

تشکیل می دهد.
سرپرست وزارت بازرگانی عراق در عین حال توضیح 
اختیارات  جزو  گمرکی  تعرفه  کردن  برطرف  که  داد 
به مصوبه های سیاسی  نیاز  پارلمان است و  دولت و 
دارد تا در قالب پیش نویس قانون جهت تصویب تقدیم 

پارلمان شود.
بر  ایرانی  کاالهای  پذیرش  لزوم  الجمیلی،  گفته  به 
با  مذاکره  مورد  محور  دیگر  عراق  معیارهای  اساس 
هیات تجاری ایران بود و قرار شد دو طرف در خصوص 
شیوه کار بر اساس معیارهای یاد شده به توافق برسند.

ایرنا/ تا آذرماه امسال
عضو اتاق تهران: صنعت ۶3 و کشاورزی 
27 درصد تسهیالت بانکی را جذب کرد

غیرفلزی  صنایع  دفتر  مدیرکل  ایرنا-  تهران- 
پایه  بر  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 

بررسی ها، تا آذرماه امسال ۶3 درصد تسهیالت 
و  شد  جذب  صنعت  بخش  در  شده،  پرداخت 
بخش کشاورزی نیز سهم 27 درصدی را به خود 

اختصاص داد.
بازرگانی،  اتاق  خبری  پایگاه  شنبه  سه  گزارش  به 
صادقی  »مهدی  تهران،  کشاورزی  و  صنایع،  معادن 
نیارکی« در نشست مشترک کمیسیون کشاورزی، آب 
و صنایع غذایی و کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق 
تهران، درباره تسهیالت اعطایی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به بخش صنعت و کشاورزی از طریق تارنمای 
»بهین یاب« یا به طور مستقیم از بانک ها گزارشی ارایه 

کرد.
به گزارش ایرنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح 
و  کوچک  های  بنگاه  به  کمک  برای  را  تولید  رونق 

متوسط تولیدی مشکلدار طراحی کرده است.
این واحدها از طریق تارنمای بهین یاب تقاضای خود را 

برای دریافت تسهیالت اعالم می کنند.
مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در این نشست گفت: تسهیالت پرداخت شده 
در بخش صنعت به صورت فرآیندی )از طریق تارنمای 
بهین یاب( به سه هزار و 521 واحد تولیدی و به میزان 
میزان  یافت.  اختصاص  ریال  میلیارد   569 هزار   47
تسهیالت اعطایی به این بخش از طریق بانک ها نیز 
42 هزار و 532 میلیارد ریال بود که به چهار هزار و 

685 واحد تولیدی داده شد.
 77 و  هزار   19 نیز  کشاورزی  بخش  در  افزود:  وی 
میلیارد ریال تسهیالت اعطایی فرآیندی به پنج هزار 
و 872 بنگاه تولیدی و 13 هزار و 73 میلیارد ریال 
تسهیالت بانک ها به سه هزار و 896 واحد تولیدی 

پرداخت شد.
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** فعالیت بیش از 11 هزار واحد صنایع غذایی 
در کشور

به گزارش ایرنا، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع 
بر  کرد  یادآوری  نشست  این  در  تهران  اتاق  غذایی 
اساس دستورالعمل های مرتبط با تخصیص تسهیالت 
موانع  رفع  قانون  در  که  غذایی  صنایع  واحدهای  به 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی آمده است، همه 
بانک های عامل غیرتخصصی موظفند دستکم معادل 
بخش  به  را  کشور  اقتصاد  در  کشاورزی  بخش  سهم 

کشاورزی اختصاص دهند.
واحد  هزار   11 از  بیش  کرد:  اعالم  زرگران«  »کاوه 
صنایع غذایی در کشور فعالیت می کنند که 433 واحد 
از آنها بیش از یکصد نفر کارکن دارند اما فقط 32 واحد 

صنایع غذایی در بورس هستند.
اصلی  های  راه  از  یکی  بورس  بازار  زرگران،  گفته  به 
تامین سرمایه در شرکت بزرگ صنعت غذا در جهان به 
شمار می رود اما به دلیل غیبت بیشتر بنگاه های بزرگ 
این بخش در بازار سرمایه، امکان جذب منابع مالی این 

راه میسر نیست.
به گزارش ایرنا در این نشست تاکید شد بانک ها از 
کشاورزی  بخش  به  منابع خود  درصد  اختصاص 25 
سوی  از  راهکارهایی  و  پیشنهاد  همچنین  گریزانند. 
اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران 
برای بهبود وضعیت تامین مالی بنگاه های این بخش 

مطرح شد.
به گزارش ایرنا، درگاه بهین یاب پنجره واحد اطالعات 
و خدمات صنعت، معدن و تجارت است که از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارایه خدمات به 
با  آنان  درخواست  و  اطالعات  ثبت  برای  متقاضیان 
هدف بهبود محیط کسب و کار و افزایش کیفیت ارایه 

اطالعات و خدمات راه اندازی شده است.

http://www.behinyab. نشانی درگاه بهین یاب
ir است.

ایلنا/ رئیس اتاق بازرگانی تهران خواستار شد؛
حذف اتصال سازمان امور مالیاتی و تامین 

اجتماعی به کارت بازرگانی

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: اشکالی که در 
کارت بازرگانی وجود دارد این است که سازمان 
امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی را به این 
کارت متصل کرده ایم و در صورتی که این شرایط 
حذف شود، شاهد سوء استفاده و تخلفات کمتری 

در این حوزه خواهیم بود.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
اجاره ای  بازرگانی  کارت های  مورد  در  ایلنا،  اقتصادی 
اظهار  حوزه،  این  در  گرفته  تخلفات صورت  برخی  و 
را  بازرگانی  کارت  دارد  وظیفه  بازرگانی  اتاق  داشت: 
برای تاجران صادر کند و مراحل تائید هویت و فعالیت 

متقاضی کارت از دیگر وظایف این نهاد است.
 مسعود خوانساری ادامه داد: اما در این بین تخلفاتی 
صورت می گیرد که مسئولیت آن با اتاق نیست. به طور 
مثال اداره راهنمایی رانندگی برای متقاضیان گواهینامه 
صادر می کند، اما اگر فردا صاحب گواهینامه تخلفی 
کرد دیگر مسئولیت آن با واحد صدور گواهینامه نیست.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی ابتدا برای صدور کارت یکی 
سری مدارک و مستندات از متقاضی دریافت می کند، 
اگر از همان ابتدا این مدارک ایراد داشت این اشتباه 
متوجه اتاق است اما اگر مدارک نقصی نداشت و پس 
از صدور، صاحب کارت بازرگانی تخلفی کرد این دیگر 

برای اتاق مسئولیت ایجاد نمی کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اشکالی که 
در کارت بازرگانی وجود دارد این است که  سازمان 
امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی را به این کارت 
متصل کرده ایم و در صورتی که این شرایط حذف شود، 
این حوزه  در  تخلفات کمتری  و  استفاده  شاهد سوء 

خواهیم بود.

مهر/ مهر از بازار آزاد ارز خبر می دهد؛
دالر امروز را با 392۶تومان شروع کرد

کرکره صرافی ها برای انجام معامالت در بازار آزاد 
امروز ارز، باال رفته و معامالت آغاز شده؛ اما هم 
اکنون در همین ساعات ابتدایی،تابلوی صرافی ها 

نرخ دالر را 3981تومان نشان می دهد.
در  ارز  نرخ  نوسانات  از  بعد  مهر،  گزارش خبرنگار  به 
چند  با صدور  مرکزی  بانک  ورود  و  گذشته  روزهای 
بخشنامه به سیستم بانکی، امروز معامالت بازار آزاد ارز 
با دالر 3926 تومانی آغاز شد و بر این اساس، صرافی ها 
ترجیح دادند تا در نرخگذاری امروز دالر، یکدست تر با 

هم عمل کنند.  
از معامالت،  با گذشت ساعاتی  اکنون  اساس،  این  بر 
قیمت به 3981 تومان هم رسیده است که حکایت از 
افزایش 55 تومان قیمت در یکی دو ساعت اخیر دارد.

قیمت یورو هم با 50 تومان افزایش به 4266 تومان، 
پوند با 29 تومان افزایش به 4868 تومان، درهم امارات 
با 12 تومان افزایش قیمت به 1105 تومان و لیر ترکیه 

با 6 تومان افزایش به 1169 تومان رسیده است.

با  گفت و گو  در  جنان صفت  صادق  محمد  آرمان/ 
»آرمان«:

 نیازمند ثبات در حوزه ارز هستیم

رئیس جمهور یکشنبه شب و در یک گفت وگوی 
از  گزارشی  ارائه  ضمن  تلویزیونی،  مستقیم 
اقدامات  و  کشور  روز  موضوعات  مهم ترین 
دولت در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی، 
داخلی،  مسائل  مهم ترین  درباره  فرهنگی، 
منطقه ای و بین المللی با مردم سخن گفت.آقای 
و  اشتغال  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  روحانی 
برنامه های دولت گفت: اشتغال مهم ترین مساله 
بسیار  معضل  می تواند  بیکاری  و  است  کشور 

بزرگی برای جامعه و کشور ما باشد. 
همچنین اضافه کرد: یک تالش همگانی برای ایجاد 
شمار  به  توجه  با  و  است  ضروری  کشور  در  اشتغال 
اشتغال  به  نیاز  دانشگاهی  التحصیالن  گستردهفارغ 
وجود دارد که روند این بخش مثبت بوده است با توجه 
به اینکه کل شاغالن ما در سال 92 بیش از 21 میلیون 
و 300 هزار نفر بوده که این رقم امروز به 23 میلیون 
نفر رسیده است. محمد صادق جنان صفت، کارشناس 
اقتصادی درباره گفته های رئیس جمهور و به طور کلی 
درباره مسائل اقتصادی ایران در گفت و گو با »آرمان« 
سیاست  فقدان  دالیل،  مهم ترین  از  »یکی  می گوید: 
ارزی مناسب در کشور است، یعنی شرایط در این بازار 
ارز به گونه ای باشد که کمترین دستکاری ها، دخالت ها 
و سنگ اندازی ها در بازار ارز حاکم باشد که این شرایط 
سیاست های  ندارد.  وجود  ایران  در  کنونی  مقطع  در 
ارزی ایران به صورتی است که کسی اطمینانی از نرخ 
سیاست های  مرکزی  هسته  و  شاخص  عنوان  به  ارز 
ارزی در آینده ندارد. سرمایه گذاران خارجی به همین 
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یا  دولت  دخالت  از  نداشتن  اطالع  همچنین  و  دلیل 
بانک مرکزی در تغییر نرخ ارز تمایلی به وارد کردن 

سرمایه به ایران را ندارند..«

اشاره  شب  یکشنبه  صحبت های  در  روحانی  آقای 
ایجاد  و  سرمایه گذاری  اشتغال،  ایجاد  راه  که  کردند 
فضای مناسب است. فضای مناسب سرمایه گذاری در 
شرایط فعلی کشور چگونه به وجود می آید؟ آیا اصال 
این فضای مناسب در کشور وجود دارد؟ همچنین در 
و  است  متالطم  و  نوسان  دچار  ارز  بازار  حاضر  حال 
شاهد چند نرخی بودن بازار ارز هستیم. آیا در چنین 
شرایطی سرمایه گذاران، چه داخلی و چه خارجی، این 
ریسک را قبول می کنند و حاضر به سرمایه گذاری در 

ایران هستند؟

مطالعه  نهادهای  و  بین المللی  سازمان های  منظر  از 
از  که  آمارهایی  آخرین  کار،  و  کسب  فضای  کننده 
کسب  فضای  درباره  بین المللی  نهادهای  این  سوی 
و کار در ایران در سال 2016 اعالم شده است رتبه 
ایران حدود 123 از میان 180 کشور است که رتبه 
خوب و مناسبی نیست. از طرفی در داخل کشور یکی 
بین  مجادالت سیاسی  کم شدن حجم  از شاخص ها 
دولت و منتقدان آن است، به این صورت که یک مبارزه 
اینکه  برای  باشد  داشته  باید وجود  قانونمند  سیاسی 
نهاد دولت در انتخابات برنده شود. در ایران شاخص 
سیاسی برای کسب قدرت خیلی روند مناسبی ندارد 
و منتقدان دولت مستقر به نوعی صحبت می کنند که 
اتفاق  هیچ  و  ندارد  ثبات  کشور  در  چیز  هیچ  گویی 
که  است  شده  دلیلی  همین  و  است  نیفتاده  خوبی 
و  نکنند  استقبال  فضا  این  از  خارجی  سرمایه گذاران 
برای سرمایه گذاری در ایران تمایلی نداشته باشند. از 

نشانه های عملی عدم تمایل به سرمایه گذاری در ایران 
این است که حدود 200 هیات سیاسی-اقتصادی پس 
خیلی  کارکردی  آثار  اما  شدند،  ایران  وارد  برجام  از 
کشور  فضای  حاضر  حال  در  بنابراین  داشتند.  کمی 
برای سرمایه گذاری که موجب ایجاد اشتغال و کسب و 
کار شود مناسب نیست. در ایران چند دلیل اقتصادی 
بالقوه برای ناراحتی و ابهام در سرمایه گذاران خارجی 

وجود دارد.

این دالیل چیست و چه باید کرد؟
یکی از مهم ترین دالیل، فقدان سیاست ارزی مناسب 
در کشور است، یعنی شرایط در بازار ارز باید به گونه 
ای باشد که کمترین دستکاری ها، دخالت ها و سنگ 
در  شرایط  این  که  باشد  حاکم  ارز  بازار  در  اندازی ها 
مقطع کنونی در ایران وجود ندارد. سیاست های ارزی 
به عنوان  ارز  از نرخ  ایران به صورتی است که کسی 
شاخص و هسته مرکزی سیاست های ارزی در آینده 
اطمینان ندارد. سرمایه گذاران خارجی به همین دلیل 
بانک  یا  دولت  دخالت  از  نداشتن  اطالع  همچنین  و 
مرکزی در تغییر نرخ ارز تمایلی به وارد کردن سرمایه 
خود به ایران را ندارند. دومین دلیلی که می توان به 
آن اشاره کرد، سیاست های پولی در کشور است که 
وضعیت نامشخصی دارد؛ یعنی اگر نرخ بهره بانکی به 
شود،  تصور  پولی  سیاست های  مرکزی  هسته  عنوان 
این نرخ تحت قیمومیت بانک مرکزی است. فضای کار 
در بازار پولی به صورتی است که شرایط برای جذب 
مناسب  داخلی  حتی  و  خارجی  سرمایه گذاری های 
نیست، یعنی دولت و بانک مرکزی عموما سیاست های 
تکلیفی زیادی بر دوش بانک ها می گذارند و بانک ها را 
بانک ها  از طرفی  باز می دارند.  آزادی عمل در کار  از 
با  مناسبات  در  سرمایه  اصلی  تامین کننده  عنوان  به 

خارجی ها شرایط خوبی ندارد و آن جاده هموار و صافی 
که در همه کشورها وجود دارد در ایران پیدا نمی شود. 
عوامل گفته شده باعث شده است تا از ورود سرمایه به 
میزان نیاز اقتصاد ایران جلوگیری شود. بر اساس برنامه 
ششم و کمیسیون تلفیق، ساالنه حدود 15 درصد از 
سرمایه مورد نیاز باید از طریق سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی، فاینانس و مشارکت خارجی تامین شود که 
با شرایط فعلی اقتصاد کشور تحقق آن بعید به نظر 

می رسد.

رشد  نرخ  به  رئیس جمهور  صحبت های  در 
بانک  آمار  اساس  بر  که  شد  اشاره  اقتصادی 
مرکزی نرخ رشد نیم سال اول 7/4 درصد اعالم 
برخی کارشناسان  این در حالی است که  شده، 
معتقدند که اقتصاد ما در رکود به سر می برد و 
در بازارهای مختلفی مانند بازار مسکن تقاضای 
زیادی وجود ندارد، نظر شما در این مورد چیست؟ 
رشد اقتصادی 7/4 درصد بر چه اساسی به وجود 

آمده است؟
مساله  این  به  عدد  این  توجیه  در  دولت  مشکل 
برمی گردد که با گذشت سه فصل از سال 95، هنوز 
موفق به اعالم عدد رشد اقتصادی سال 94 نشده است. 
اساسی  چه  بر  بگویند  دارند  حق  منتقدان  بنابراین 
رشد اقتصادی محاسبه شده است در صورتی که رشد 
و  مرکزی  بانک  نیست.  مشخص   94 سال  اقتصادی 
دولت باید این انتقاد را بپذیرد و نهادهای مربوطه را 
ملزم به اعالم رشد اقتصادی سال 94 کنند. بر اساس 
گفته برخی مراکز، نرخ رشد اقتصادی سال 94 حدود 
صفر تا 0/5 درصد بوده است، به نظر من دلیل رشد 
اقتصادی 7/4 درصدی پایین بودن نرخ رشد در سال 
94 است. بر اساس گفته رئیس بانک مرکزی، بیشترین 

عدد رشد به ترتیب از صادرات نفتی، صنعت خودرو 
به  مربوط  بخش  عمده ترین  که  است  کشاورزی  و 

درآمدهای نفتی است.

برجام هم  در گفت و گوی یکشنبه شب موضوع 
مطرح شد و همچنان آقای روحانی مانند قبل، 
از برجام دفاع می کند. به نظر شما تا امروز برجام 

چه دستاوردهایی برای کشور داشته است؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند که برجام نقطه عطفی 
است که مانع سقوط اقتصاد و بدتر شدن شرایط کشور 
شده است بنابراین برجام از نظر دولت دستاورد مثبتی 
اقتصادی،  کارشناسان  از  بسیاری  می شود.  محسوب 
عدم تشدید تحریم ها و افزایش صادرات نفت با توجه 
قراردادهای  انعقاد  و  نقل،  و  تحریم های حمل  لغو  به 
خارجی با شرکت های خودروسازی و هواپیماسازی را 

دستاوردهای مهم برجام برمی شمارند.

دنیای اقتصاد/ 
سمینار آموزشی»چگونه هوش مالی خود 

را افزایش دهیم؟«

افراد  به  کمک  هدف  با  »دنیای اقتصاد«  روزنامه 
سمینار  یک  خود  مالی  هوش  بردن  باال  برای 
را  خود  مالی  هوش  »چگونه  عنوان  با  آموزشی 
افزایش دهیم« هوش مالی بیشتر؛ درآمد بیشتر 
در تاریخ 30 دی ماه برگزار می کند. هوش مالی، آن 
بخش از هوش ماست که برای حل مسائل مالی از 
آن استفاده می کنیم. تحقیقات دانشمندان نشان 
می دهد که معموال رشد ذهنی 14 تا 18 سالگی به 
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حد کمال می رسد.
بعد از اینکه رشد ذهنی و هوشی به حد کمال خود 
رسید، بهره هوشی افراد معموال ثابت می ماند و ممکن 
تربیتی  و  محیطی  تغییر  که  صورتی  در  فقط  است 
بیشتر باشد، چند واحد افزایش یا برعکس کاهش یابد. 
از طرفی همه می دانیم در مدارس درباره دانش مالی 
اکثر  یاد نمی دهند و  به ما چیزی  و پول در مدارس 
افراد تا سنین باال فقط به تحصیالت دانشگاهی اکتفا 
می کنند؛ بنابراین دلیل عدم رشد هوش مالی افراد به 
سادگی قابل درک است! یکی از دغدهای قشر ضعیف 
و متوسط جامعه این است که برای پول و به خاطر یک 
حقوق ثابت آخر ماه سخت کار کنند. مشکل کار کردن 
برای پول این است که مجبورید سخت و طوالنی مدت  
بیشتر  دارایی های  افزودن  که  صورتی  در  کنید.  کار 
نیست.  یا طوالنی مدت تر  نیازمند صرف کار سخت تر 
در عوض، شما می توانید هوش مالی خود را افزایش 
دهید. در واقع، هر چه هوش مالی شخصی باالتر باشد، 
با  و  بیشتر  دارایی هایی  و  می دهد  انجام  کمتری  کار 
کیفیت بهتر به دست می آورد. متوجه شدید، دارایی ها 
برای ثروتمندان کار می کنند و این یعنی هوشمندانه 
»دنیای اقتصاد«  روزنامه  راستا  این  در  کردن!  کار 
سمینار »چگونه هوش مالی خود را افزایش دهیم؟« 
را در تاریخ 30 دی ماه با سخنرانی مهندس علی رجبی 
این دوره  برگزار می کند. سرفصل های کلیدي  ابهری 
شامل موارد زیر است: هوش مالی چیست؟، پنج هوش 
مالی، یکپارچگی مالی، تکنیک های پیشرفته تر افزایش 
با  آشنایی  فکر،  اتاق  فرانهاد  با  )آشنایی  مالی  هوش 
مدل های  سرمایه،  تامین  توسعه گری،  مهارت های 
مدرن مشارکت، توسعه ارتباطات و ...( و ارتقای هوش 
عالقه مندان  است.  جریان  در  حرکت  تئوری  با  مالی 
مي توانند  آموزشي  دوره  این  در  متقاضیان شرکت  و 

شماره  با  »دنیاي اقتصاد«  روزنامه  آموزش  بخش  با 
تلفن های 87762411 و 87762416 تماس بگیرند 
یا برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به سایت مرکز 

آموزش به آدرس tc.den.ir مراجعه کنند.
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دنیای اقتصاد/ 
پرویز نصرتی کردکندی

عضو انجمن ایرانیان فارغ التحصیل ژاپن و مدیر 
استراتژی شرکت پارساپلیمر شریف

از زمانی که مکتب نئوکالسیک ها در بیش از هشت 
روابط  نهضت  شروع  و  هاثورن  مطالعات  دل  از  دهه 
و  افراد  نگرش  گرفت ،  شکل  سازمان ها  در  انسانی 
کارکنانی که یک سازمان را شکل می دادند دستخوش 
شد  سازمانی  رهبران  رویکرد  در  بنیادین  تغییرات 
از  گوناگونی  تعریف های  دهه  هشت  از  بیش  طی  و 
منابع انسانی و چگونگی تبدیل آن به سرمایه انسانی 
ارائه شده است .در سال های اخیر، سرمایه انسانی یک 
سازمان به کارکنانی اطالق می شود که در خلق ارزش 

در سازمان سهم داشته باشند.
آنها  که  است  این  کارکنانی  چنین  خصوصیات  اما 
عاشق کار خود باشند ، سوال بنیادین در این تعریف 
این است که چگونه می شود کارکنانی عاشق داشت ؟ 
از  باشد  خود  کار  عاشق  فرد  هر  اینکه  برای  قطعا 
فرآیندی تبعیت می کند و ابتدای این فرآیند با لذت 

بردن از کار شروع می شود.  شاید بی جهت نبوده که 
برای  خود  سخنرانی های  در  دفعات  به  جابز  استیو 
ساعت  یک  می خواهید  »اگر  می گفت :  کارکنانش 
روز  یک  می خواهید  اگر  بخوابید ،  باشید  خوشبخت 
خوشبخت باشید به پیک نیک بروید ، اگر می خواهید 
ولی  بروید ،  به مسافرت  باشید  یک هفته خوشبخت 
از  باشید  خوشبخت  عمر  تمام  برای  می خواهید  اگر 
جابز  استیو  تعریف  این  اگر  ببرید.«  لذت  خود  کار 
چنین  می شود  بپذیریم،  دائمی  خوشبختی  برای  را 
استنباط کرد که کارکنانی که عاشق کار خود هستند 
به  را  سازمان  هم  و  هستند  خوشبخت  خود  هم 
به  کارمندان  همه  تبدیل  اما  می رسانند .  نیک بختی 
آن  عاشق  و  می برند  لذت  خود  کار  از  که  کارکنانی 
به نظر می رسد و  هستند بسیار سخت و غیرممکن 
شرایطی  چنین  خلق  برای  قطعا  نیز  زیادی  راه های 

می توان متصور بود.

 ویژگی های کارکنان عاشق کار
دکتر مارتا ای فینی تحقیقی در این زمینه انجام داده 
و در آخرین اثر خود به نام »چگونه کارکنانی بزرگ 

و خوب خلق کنیم« نتایج آن را انتشار داده که قابل 
توجه است:

1- کارکنان عاشق به هدف و فلسفه وجودی سازمان 
مداومی  تالش  آنها  تحقق  برای  و  داشته  باور  خود 

انجام می دهند.
2- می دانند که از چه مسیری به دستاوردهای بهتر 

در کارشان دست پیدا می کنند.
3- کارکنان عاشق نیازی به مراقبت و کنترل نداشته 
و زمانی که هدف به روشنی برای آنها مشخص باشد، 

در راه رسیدن به آن حرکت خواهند کرد.
نگرش  در  چندگانه  تلفیق  با  عاشق  کارکنان   -4
سماجت  و  انگیزش  خالقیت ،  تمرکز ،  دقت ،  مثبت ، 
بهترین  و  می شوند  تبدیل  فوق العاده  نیروی  یک  به 

توانشان را برای سازمان صرف می کنند.
که  می آورند  وجود  به  شرایطی  عاشق  کارکنان   -5

همیشه مورد اعتماد همگان قرار می گیرند.
سازمانی  سطوح  همه  احترام  مورد  همیشه  آنها   -6

هستند و این احترام یک احترام متقابل است.
از  بسیاری  منبع  به  تبدیل  عاشق  کارکنان   -7

پیشنهادها و نظرات مفید و موثر در سازمان می شوند.

قطعا رهبری هر سازمانی بزرگ ترین دارایی سازمان 
خود را داشتن کارکنانی با ویژگی های خوب می داند 
و آرزوی آن را دارد، ولی چگونه می شود این آرزو را 

محقق کرد ؟
قوام  می تواند  باشد،  دوطرفه  عشق  وقتی  معموال 
کردارش  و  رفتار  که  سازمانی  رهبری  باشد .   داشته 
تقویت  در  می تواند  قطعا  باشد  کارکنان  قبول  مورد 
اگر  باشد.  موثر  بسیار  کارشان  به  کارکنان  عشق 
با  فرضی  گروه  دو  به  را  کارکنان  مجموع  بخواهیم 
دیدگاه مثبت و منفی تقسیم کنیم نتیجه می گیریم 
در سازمان هایی که کارکنان عاشق کارشان نیستند 
به  کمکی  نه تنها  هستند،  بی تفاوت  به کار  نسبت  و 
بزرگی  دلیل  خود  بلکه  کرد،  نخواهند  ارزش  خلق 
برای تخریب سازمان خواهند بود و چند برابر آنچه 

می گیرند نیز ضرر خواهند رساند.
در یک بررسی همه جانبه در آمریکا، بهره وری پایین 
سال  در  دالر  350 میلیارد  بر  بالغ  کارکنان  این گونه 
برای سازمان ها ضرر مالی داشته است . همین بررسی 

بهره وری سرمایه انسانی با کارکنانی عاشق به کار تحقق می یابد
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درصد  تا 80   60 که  در شرکت هایی  می دهد  نشان 
سهامداران  سود  هستند،  کارشان  عاشق  کارکنان 
در  درحالی که  است،  درصد   20  /2 متوسط  به طور 
کارمندان  درصد   40 سقف  تا  فقط  که  شرکت هایی 
سود  متوسط  به طور  هستند،  کارشان  عاشق 
از  کمتر  یعنی  است؛  بوده  درصد   9  /6 سهامداران 
نصف. وقتی چنین تفاوت فاحشی را می بینیم تقریبا 
عشق  ایجاد  از  ناشی  هزینه های  که  گفت  می توان 
به کار در کارکنان مجانی تمام می شود . اما ابتدا باید 
پایین  تا  را  آن  و  کرد  شروع  سازمانی  هرم  راس  از 
سازمان گسترش داد. در غیر این صورت هزینه های 

صورت گرفته بدون هیچ عایدی خواهد بود.
در  باوری  چنین  ایجاد  که  باشیم  داشته  توجه  باید 
از  متاثر  و  نمی آید  به وجود  لحظه  یک  در  کارکنان 
لحظه لحظه کارکرد گروه رهبری و مدیران شرکت 
در  و  سازمان  جای  جای  در  فرهنگی  چنین  است .  
کارکنان  با  برخورد  و  تصمیم گیری ها  زمان های 
می تواند در شکل دهی آن تاثیر مثبت یا منفی داشته 
کارکنان شخص  نبودن  و  بودن  عاشق  باشد.مسوول 
رهبری سازمان است . یک مقطع یک روزه از کار را در 
نظر بگیرید که همه سر کار حاضرند و با شوق و ذوق 
زیادی مشغول کار کردن هستند و بدون اینکه از آنها 
خواسته باشید به یکدیگر کمک می کنند تا بهترین 
چنین  در  آورند.  به وجود  سازمان  در  را  خروجی 
اهتمام  از  و  بدانید  شده  تمام  را  کار  نباید  شرایطی 
را  فعلی  سطح  و  بردارید  دست  زمینه  این  در  خود 
کافی پندارید. بلکه باید دست به کار شوید و در سطح 
باالتری از به کارگیری روش های ایجاد چنین فرهنگی 

اقدام کنید . برای این کار می توانید پنج سوال کلیدی 
به عنوان رهبر از خود بپرسید:

1( چگونه می توانید از یک فرهنگ مبتنی بر اعتماد ، 
عالقه، اشتیاق  و همبستگی در شرکت استفاده کنید 
تا عملکرد کارکنانتان را به سطح باالتری از وضعیت 

فعلی برسانید؟
رفتاری در  الگوی  به عنوان یک  2( چگونه می توانید 
سازمان عمل کنید تا کارکنانتان را به سطح باالتری 

از وضعیت فعلی برسانید؟
3( چه کسی از هیات مدیره یا تیم رهبری می تواند به 
شما در استفاده از این فرهنگ در شرکت کمک کند؟

4( آیا نیاز بیشتری به اعالم تعهد شما به چشم انداز 
بتواند  که  است  کالن  اهداف  و  سازمان  ماموریت  و 

اهتمام جدی تر شما را در تحقق آنها نشان دهد؟
5( آیا در این راستا به آموزش های جدیدی که بتوانید 
توانمندی خود را در زمینه انگیزه های رهبری افزایش 

دهید، نیاز دارید؟

شاید با خواندن مطالب باال فکر کنید مدیریت همیشه 
از باال به پایین در حال جریان است. اما هرچه به این 
موضوع اعتقاد بیشتری داشته باشید ، کمتر می توانید 
محیطی مملو از کارکنانی عاشق به کار داشته باشید، 
دارند،  عاشق  کارکنانی  که  سازمان هایی  در  که  چرا 
چنین  ایجاد  برای  است .  کارکنان  دست  در  رهبری 

رویکردی فعالیت های زیر را باید انجام دهید:

• کارکنان خود را به این باور برسانید که مایلید بخشی 
از وظایف رهبری را به آنها واگذار کنید. موافقت آنها 

را برای این موضوع جلب کنید، ولی انتظار اینکه همه 
آن را بپذیرند نداشته باشید.

دهید  نشان  آنها  به  تیمی  جلسات  در  شرکت  با   •
اجازه می دهید  و  باشد  باید  تیم چگونه  رهبری یک 

همه نظرات خود را بیان کنند.
سبک  به  راجع  کارکنانتان  دیدگاه  از  کنید  سعی   •
رهبری خود مطلع شوید، چون در برخی مواقع آن 
را  چیزی که عمل می کنیم و فکر می کنیم هستیم 
باید  خود  در  که  رفتارهایی  و  نمی پذیرند  دیگران 
از  بیشتری  پذیرش  تا  کنید  مشخص  بدهید  تغییر 

سوی کارکنان داشته باشید.
به چه  متوجه شوید  تا  کنید  کار  تیم های خود  با   •
و  جدی  نقش  و  دارند  احتیاج  دیگری  آموزش های 
مسوولیت رهبری خود را به نحو شایسته تری انجام 

دهند.

کارکنان عاشق کار باید بیشتر بدانند
برخی مواقع سازمان ها اطالعات کمتری به رده های 
مختلف سازمانی می دهند و تمامی اطالعات کلیدی 
را فقط چند نفر به شکل متمرکز در اختیار دارند .در 
موضوعات  در  افراد  مشارکت  انتظار  شرایطی  چنین 
و ظالمانه  از ذهن  بسیار دور  و چالش های سازمانی 
است .  اگر بخواهید افراد همراه با مشارکت با عشق و 
عالقه زیادی در حل چالش ها مشارکت کنند، بدانید 
که نیاز به اطالعات دارندو این اطالعات هم در حوزه 
فلسفه  چون  است.  کاری  تیم های  در  هم  و  فردی 
کارکنان  برای  مالکیت  احساس  نوعی  به کار  عشق 
ایجاد می کند، نبود اطالعات مانند یک جریان منفی 

به  دارید  نیاز  کار  این  برای  می کاهد .  آنها  انگیزه  از 
مسائل زیر توجه کنید:

• توجه کنید و اطمینان بیابید تمام اطالعات الزم و 
نکات کلیدی فعالیت سازمان شما در زنجیره ارزش 
اطالع رسانی  شایسته ای  شکل  به  کارکنان  سوی  از 
شده است و قبل از اینکه کارکنان از راه های دیگری 

اطالعات کسب کنند، خودتان آنها را مطلع کنید.
• به تمام سواالت کارکنان خود به صورت شفاف و 
صادقانه جواب بدهید. با این کار آنها به شما بیشتر 
خواهد  خوبی  تاثیر  کارکردشان  در  و  کرده  اعتماد 

داشت .
چنانچه پاسخ شما شفاف و درست نباشد، در صورت 
دست  از  را  خود  اعتماد  کارکنان  آن  شدن  متوجه 

می دهند.
شکل  به  را  خود  نظرات  دهید  اجازه  کارکنان  به   •
زمانی  عمیق  و  سالم  ارتباطات  کنند.  بیان  آزادانه 
اتفاق می افتد که دو طرفه باشد. بیشتر از آنکه حرف 

می زنید به کارکنانتان گوش دهید.

 بازگشت به عناوین 13 یادداشت مدیریتی
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مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سندیکای صنعت 
برق ایران )رسانا( خواهشمند است نظرات، پیشنهادها 

 ahmadi@ieis.ir  و نقدهای خود را از طریق ایمیل
ویا شماره تلفن های ۶-۶۶570930  به ما اطالع دهید.

با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

قلعه فورگ در استان خراسان جنوبی
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