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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

بخش  به نفع  دولتی  های  ارگان  از  بسیاری  ما  در کشور  متاسفانه 
و  فضای کسب  برای  ها  آن  های  گام  و  کنند  نمی  کار  خصوصی 
های  بنگاه  که  مشکالتی  میان  از  آید.  می  حساب  به  تهدید  کار 
بیمه  مشکالت  کنند،  می  نرم  پنجه  و  ها دست   آن  با  اقتصادی 
ای و موانع مالیاتی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. برهمین 
اساس سندیکای صنعت برق ایران در سالی که گذشت بر موانعی 
که سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی برای بنگاه های 
اقتصادی اعم از شرکت های عضو سندیکا ایجاد کرده اند، تمرکز 
بیشتری داشت و به همت کمیته حقوقی و قراردادها، کارگروه بیمه 
و کارگروه مالیات خود در این دو زمینه گام های جدی برداشت؛ گام 
هایی که نمی توان گفت به تنهایی رسیدن به مقصود را ممکن می 

کنند اما در ایجاد یک موج موثر نقش دارند. 
 

اقدامات سندیکا براساس مشکالت بیمه ای اعضا
سندیکای صنعت برق ایران در سال جاری درراستای حل مشکالت 
شرکت های عضو با مسائل بیمه ای در سه فاز اجرایی وارد عمل 
شد. سندیکا در نخستین گام خود در زمینه بیمه و تامین اجتماعی 
موضوعات  بتوانند  عضو  های  شرکت  تا  گرفت  نظر  در  مشاوری 

و  گذاشته  درمیان  حضوری  و  تلفنی  صورت  به  را  خود  مبتالبه 
راه حل مشکالت خود را جویا شوند. در کنار این امر، مکاتبات اعضا 
با سندیکا نیز جای خود را داشت؛ روال کار در این حوزه به این 
صورت بود که اعضا مشکالت و مسائل خود را که در ارتباط با تامین 
اجتماعی گریبانگیر آنان شده بود با سندیکا درمیان می گذاشتند 
و در ادامه سندیکا طی مکاتبه و تماس با سازمان تامین اجتماعی 
این مشکالت را مورد پیگیری قرار می داد. تمامی این فرایندها تنها 
فاز نخست اقدامات سندیکا را درخصوص مشکالت تامین اجتماعی 

شرکت های عضو تشکیل می داد.
فاز دوم اقدامات سندیکا درخصوص مسائل بیمه ای، اولویت بندی در 
این راستا بود. باتوجه به اینکه شمار مراجعات اعضا به مشاور سندیکا 
افزایش یافته بود، مقرر شد با هماهنگی کمیته حقوقی و کارگروه 
بیمه مشکالت اعضا دسته بندی شده و در قالب جدولی تنظیم شود. 
تا  شد  ارسال  عضو  های  تمامی شرکت  برای  به دست آمده  جدول 
اعضا بتوانند مشکالت خود را براساس جدول دسته بندی کرده و به 

سندیکا تحویل دهند. 

ادامه در صفحه 3 /

سندیکای صنعت برق ایران/ به بهانه موافقت سازمان امور مالیاتی با پذیرش اظهارنامه واحدهای تولیدی؛

روایت قطره هایی که دریا شدند



 

 ثمره کوچک یک پیگیری سندیکایی
با بدهی 23 هزار میلیارد تومانی اش به  نیرو  وزارت 
تولیدکنندگان برق، پیمانکاران و سیستم بانکی یکی از 
ویرانه ترین وزارتخانه هایی بود که اواسط سال 92 به 
یازدهمین دولت جمهوری اسالمی ایران تحویل داده 

شد. ....ادامه خبر

 تقدیر اتاق مشهد از شعبه خراسان 
سندیکا

کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  ریاست 
برق  دبیر شعبه خراسان سندیکای صنعت  از  مشهد 

ایران تقدیر کرد.....ادامه خبر

 نشست مشترک سندیکا با معاونت 
سازمان امور مالیاتی

برق  پیش جلسه نشست مشترک سندیکای صنعت 
امور  سازمان  مستقیم  های  مالیات  معاونت  با  ایران 
برگزار  سندیکا  محل  در  اسفندماه   9 کشور  مالیاتی 

شد....ادامه خبر

 ارجاع موضوع نگهداری ضمانت نامه ها 
به کارگروه راه حل

اسفندماه   16 توزیع  آالت  یراق  سازندگان  کمیته 
قراردادهای  و  حقوق  کمیته  دبیر  و  اعضا  باحضور 
سندیکا تشکیل جلسه داد و طی آن مقرر کرد موضوع 
دوره  تضمین  عنوان  به  ها  نامه  ضمانت  نگهداری 
گارانتی در کارگروه راه حل مورد پیگیری قرار گیرد. 

....ادامه خبر

 صادرات برق به عراق از سرگرفته شد
صادرات برق ایران به عراق پس از توافق دو طرف بر 
سر نحوه پرداخت بدهی عراق به ایران از سر گرفته 

شد.....ادامه خبر

 همایش »شناسایی سامانه  های 
اسکادای ایرانی« اردیبهشت 96 برگزار 

می شود
شرکت مدیریت شبکه برق ایران و پژوهشگاه نیرو با 
و  اسکادا  سامانه های  داخل  ساخت  اهمیت  به  توجه 
مدیریت انرژی، به خصوص در مراکز حیاتی و حساس 
شبکه برق کشور همایشی را به همین منظور در نیمه 
اول اردیبهشت ماه سال 96 برگزار می کند.....ادامه خبر

   وجود نیروهای ُمخِلص و متعهد در 
صنعت برق کشور نعمت بزرگی است 

وجود  گفت:  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
نیروهای ُمخلِص و متعهد در صنعت برق کشور نعمت 
بزرگی است و ما به جود چنین نیروهایی که در بحران 
افتخار می کنیم......ادامه  ها یاور و پشتیبان هستند، 

خبر

  تاکید جهانگیری بر استفاده از 
تجهیزات ساخت داخل

تهران- ایرنا- معاول اول رئیس جمهوری با اشاره به 
استفاده  برای  ها  وزارتخانه  از  برخی  طرح درخواست 
از تسهیالت مالی خارجی جهت خرید تجهیزات مورد 
نیاز اجرای پروژه های مختلف گفت: کمیسیون شورای 
اقتصاد باید این موضوع را به صورت سختگیرانه مورد 

بررسی قرار دهد تا تجهیزاتی که توان ساخت داخل 
تامین  کشور  داخل  از  حتما  دارد،  وجود  آن  برای 

شود.....ادامه خبر

 هیچ تردیدی نسبت به آمار اقتصادی 
وجود ندارد

وجه  هیچ  به  کرد:  تأکید  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
رشد  آمار  به  نسبت  تشکیکی  و  تردید  هیچگونه 
اقتصادی ارائه شده توسط بانک مرکزی وجود ندارد.....

ادامه خبر

 خصوصی سازی و واگذاری اقتصاد به 
بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد

هیات  عضو  و  ایران  اتاق  صادرات  کمیسیون  رئیس 
نمایندگان اتاق تهران معتقد است توجه به خصوصی 
سازی و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و واقعی 
اولویت های دولت برای  از مهم ترین  ارز  کردن نرخ 

سال آینده است....ادامه خبر

 چالش های اقتصاد ایران در سال 96
محمد جواد جمالی در یادداشتی چالش های اقتصاد 

ایران در سال 96 را اعالم کرد.....ادامه خبر

 نرخ دالر به 3772 تومان رسید
در جریان معامالت امروز  25 اسفند بازار آزاد تهران، 
قیمت سکه طرح قدیم با ده هزار تومان افزایش به یک 
میلیون و 193 هزار تومان رسید، همچنین نرخ دالر 

آمریکا نیز 3۷۷2 تومان است.....ادامه خبر

 ضرورت صداي واحد در تشکل ها
به  تشکلي  فعاالن  توسط  بارها  که  مباحثي  از  یکي 

بحث گذاشته شده، مساله چند صدایي تشکلي است. 
گروهي معتقد هستند که تشکل ها باید داراي صداي 
واحد  تریبون  یک  از  تشکل ها  مسائل  و  باشند  واحد 
به  نیاز  بحث  دیگر  گروهي  مقابل  در  و  شود  شنیده 
را  زمینه  یک  در  مختلف  صداي  چند  شدن  شنیده 

مطرح مي کنند.....ادامه خبر

 کاهش ریسک مطالبه از دولت به سمت 
صفر

ازجمله متداول ترین ابزارها برای پوشش کسری بودجه 
انتشار اوراق قرضه  دولت ها در نظام های غیراسالمی، 
ثانویه  بازارهای  در  که  است  خزانه  اسناد  به ویژه  و 

دادوستد می شوند. ....ادامه خبر

 انتظارات فعاالن اقتصادی از دولت
محمدحسین برخوردار....ادامه خبر

 ذی نفعان وضعیت موجود اقتصاد ایران
علی میرزاخانی....ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
روایت قطره هایی که دریا شدند

سندیکا  اجتماعی  تامین  و  بیمه  کارگروه  ادامه،  در 
درنهایت  و  داد  قرار  بررسی  مورد  را  دریافتی  جداول 
نامه ای به معاون پیمانکاران و کنترل درآمد سازمان 
تامین اجتماعي ارسال کرد. البته ازآنجا که ارسال نامه 
به ماه های پایانی سال جاری مربوط می شد، باوجود 
پیگیری های مستمر سندیکا پیشبرد کارها در سازمان 
تامین اجتماعی با تاخیر و کندی مواجه شد اما این 
روند چشم انداز موفق تری را برای سال آتی تصویر می 

کند. 
سندیکای صنعت برق ایران در فاز سوم اقدامات خود 
درخصوص مشکالت تامین اجتماعی، به استناد جداولی 
که ازسوی شرکت های عضو دریافت کرد، مشکالت را 
با هماهنگی کمیته حقوقی و قراردادها و کارگروه بیمه 
در 6 محور اصلی دسته بندی کرد. اجرای معافیت حق 
بیمه از بخش خرید تجهیزات در قراردادهای پیمانکاران 
و تولید کنندگان، اصالح بخشنامه 14 و 14/5 شامل 
واژه  و حذف  بخشنامه  از  های خاص  دستگاه  حذف 
کلید در دست از بخشنامه 14/5، اجرای بی قید و شرط 
از جمله ماده 40 قانون رفع موانع  قوانین و مقررات 
استثنای کلیه  لزوم  قانون حداکثر،  تولید و ماده 14 
فاکتورهای خرید از شمول حق بیمه، اصالح ترکیب 
اعضای هیات های بدوی و تجدید نظر با تعداد برابر 
های  تشکل  نماینده  و حضور  دو طرف  از  و مستقل 
مرتبط و شفافیت و صراحت در صدور بخشنامه ها و 
آیین نامه های اجرایی بر اساس نص صریح قانون و 
اعالم عمومی آن ها با هدف پیشگیری از برداشت های 

سلیقه ای، محورهای یادشده را تشکیل می دهند.
محورهای حاصله هم در کمیته حقوقی و قراردادها، هم 

در کارگروه بیمه و تامین اجتماعی و هم در جلساتی 
آن  ثمره  و  مدیره سندیکا مطرح شد  هیات  باحضور 
قراردادها  و  کمیته حقوقی  ازسوی  هایی  نامه  ارسال 
برای وزیر نیرو و درخواست تشکیل جلسه ای باحضور 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و البته وزیر نیرو بود 
توفیقی  آن  تشکیل  برای  جاری  سال  در  اگرچه  که 
حاصل نشد اما امید می رود که با تحقق آن در سال 

آینده نتایج خوبی در این زمینه حاصل شود. 
عالوه بر این، یکی از دستاوردهای سال جاری درزمینه 
تامین  با سازمان  اقتصادی  های  بنگاه  حل مشکالت 
اجتماعی که اقدامات و مطالبه گری های سندیکا نیز 
در تحقق آن موثر بوده است، بخشودگی جرایم بیمه 
که  شد  فراهم  آن  امکان  طرح  این  براساس  بود.  ای 
آن دسته از کارفرمایان خوش حساب که دارای دیون 
معوق تامین اجتماعی هستند، تا موعد مقرر دیون خود 
ای خود  بیمه  پرداخت جرایم  از  و  کنند  پرداخت  را 
معاف شوند. وقوع بحران برای کارگاه و همچنین ارائه 
کارگاه  بودن  بحرانی  بر  مبنی  تاییدیه  و  نامه  توصیه 
به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه و درنتیجه کاهش 
این  برای  آن، شرایط الزم  تولیدات  و  کارگاه  فعالیت 
راستا شرکت  این  در  داد.  می  تشکیل  را  بخشودگی 
های عضو سندیکا نیز با مراجعه به سندیکا درخواست 
بخشودگی خود را مطرح کردند تا سندیکا احراز شرایط 

الزم را برای آنان تایید کند. 

اقدامات سندیکا براساس مشکالت مالیاتی اعضا
سال  در  ایران  برق  صنعت  سندیکای  های  فعالیت 
جاری برای حل مشکالت مالیاتی اعضا نیز شامل سه 
گام مهم می شد. سندیکا در گام اول مانند آنچه در 
رابطه با مشکالت بیمه ای اتفاق افتاد، مشاوری را به 
مشکالت اعضا درخصوص امور مالیاتی اختصاص داد 

که هم ازسوی اعضا به شدت مورد استقبال قرار گرفت 
و هم بسیار موثر افتاد. 

در گام بعد نیز روالی که درخصوص تامین اجتماعی پی 
گرفته شده بود، تکرار شد و براساس جمع بندی های 
کمیته حقوقی و قراردادها، کارگروه مالیاتی سندیکا و 
اظهارات شرکت های عضو جدولی تنظیم شده و برای 
شرکت ها ارسال شد تا اولویت بندی ها کامال تفکیک 

و مشخص شود. 
در گام سوم جداول دریافتی بررسی و 5 محور اصلی 
از آن ها استخراج شد. محورهای یادشده در قالب نامه 
ای برای ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال 
شد و به دنبال آن به معاونت رییس کل ارجاع شد. در 
ادامه پیگیری ها اراده بر این بود که طی سال جاری 
امور  سازمان  مسئوالن  باحضور  مشترک  ای  جلسه 
مالیاتی و مسئوالن سندیکا تشکیل شود؛ در این راستا 
حتی زمان جلسه مشترک مشخص شد اما متاسفانه به 
دلیل ناهماهنگی سازمان امور مالیاتی قرار یادشده لغو 

و به سال بعد موکول شد. 
یکی از دستاوردهای مهم سندیکا درخصوص مشکالت 
مالیاتی، نامه ای بود که ازسوی سازمان امور مالیاتی 
برای سندیکا ارسال شد و طی آن این امکان مهیا شده 
بود که مشاور سندیکا در امور مالیاتی بتواند به عنوان 
نماینده سندیکا و شرکت های عضو با شرکت در هیات 
عضو  های  شرکت  از  سازمان  این  اختالف  حل  های 

سندیکا دفاع به عمل آورد. 
اظهارنامه  پذیرش  دیگر،  مهم  دستاورد  همچنین 
که  بود  مالیاتی  امور  سازمان  در  تولیدی  های  بنگاه 
به تازگی محقق شد. این موضوع در اواخر خردادماه 
سال جاری ازسوی اتاق بازرگانی تهران طرح شده بود. 
اول رییس  به معاون  نامه ای  ارسال  اتاق تهران طی 
جمهور پیشنهادهایی را درراستای بهبود فضای کسب 

و کار ارائه کرد که یکی از آن ها مربوط به مالیات بود. 
در یکی از ماده های بند یادشده به موضوع دریافت 
شده  اشاره  متوسط  و  کوچک  واحدهای  از  مالیات 
بود. پس از بررسی های گسترده و فراز و نشیب های 
گوناگون سرانجام پذیرش اظهارنامه تسلیمی مالیاتی 
واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از سوی سازمان 
امور مالیاتی، با موافقت این سازمان در ستاد فرماندهی 

اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید.
با تالش های بخش خصوصی  که  اخیر  متن مصوبه 
صنعت  سندیکای  های  پیگیری  و  افتاد  اتفاق  کشور 
برق ایران نیز در فرایند آن منشاء اثر بود، به این شرح 
و  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  راستای  »در  است: 
به منظور مساعدت در جهت مرتفع کردن مشکالت 
مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، سازمان 
امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به 
ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های 
مستقیم ترتیبی اتخاذ کند که ماموران مالیاتی ذی ربط 
صورت های  و  اظهارنامه ها  دادن  قرار  نظر  ملحوظ  با 
مالی تسلیمی واحدهای تولیدی موصوف و با اولویت 
تسلیمی،  اظهارنامه   اساس  بر  مالیات  کردن  قطعی 
ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیاتی، برگ 
را  آنان  و 1395  عملکرد سال 1394  قطعی  مالیات 
صادر و ابالغ کنند. بدیهی است در صورتی که امکان 
صدور برگ قطعی به شرح فوق میسر نباشد، مالیات 
ماده  تبصره 2  با رعایت مقررات  مزبور  عملکرد سال 
9۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب 2۷/ 11/ 1380 
صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان 

تعیین خواهد شد.«

و آنگاه همدلی ...
جوامع جهان سومی تا رسیدن به جایگاه کشورهای 
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توسعه یافته راهی طوالنی در پیش دارند. اگر از منظر 
باید گفت کشورهای  نگاه شود  موضوع  این  به  دیگر 
مسیری  فعلی  جایگاه  به  رسیدن  برای  یافته  توسعه 
به  ها  آن  فعلی  های  دارایی  و  اند  پیموده  طوالنی 
سهولت به دست نیامده است. در مسیر موفقیت موانع و 
مشکالت علی الدوام سر برمی آورند و رسیدن به هدف 
را ناممکن جلوه می دهند اما برای رسیدن به چشم 
پیگیری مستمر  و  ای جز تالش  زیبا چاره  اندازهای 
باور  به  ناامیدی  نباید  نمودن هدف  دور  ندارد.  وجود 
آورد؛ ازسوی دیگر عدم تحقق اهداف نشانه ناکارآمدی 
نیست. در کشورهایی مانند ایران به راحتی کار انجام 
است. سندیکای  مداوم  پافشاری  به  نیاز  و  نمی شود 
صنعت برق ایران کفش آهنین به پا کرده است و درراه 
برطرف سازی مشکالت اعضای خود و دست یافتن به 
قله های پیشرفت و آرامش تمام تالش خود را به کار 
گرفته است؛ اما تنها همدلی، همکاری و البته زمان این 

تالش را به سرمنزل مقصود خواهد رساند. 

سندیکای صنعت برق ایران/ 
ثمره کوچک یک پیگیری سندیکایی

تومانی  میلیارد  هزار   23 بدهی  با  نیرو  وزارت 
اش به تولیدکنندگان برق، پیمانکاران و سیستم 
بود  هایی  وزارتخانه  ترین  ویرانه  از  یکی  بانکی 
که اواسط سال 92 به یازدهمین دولت جمهوری 

اسالمی ایران تحویل داده شد. 
شاید به همین دلیل بود که پرداخت این بدهی و نجات 
وزارتخانه از این آوار نسبتا سهمگین به یکی از اولویت 
های وزارت نیرو تبدیل شد. به این ترتیب تالش شد 

ظرف بیش از سه سال گذشته بخش قابل توجهی از 
مطالبات به ویژه در بخش پیمانکاری پرداخت شود. 

هزار   ۷ رقم  از  نیرو  وزارت  بدهی  میزان  نهایت  در 
به نظر می  یافت.  اندازه ای کاهش  تا  تومان  میلیارد 
مطالبات  تهاتر  کنار  در  ها  پرداخت  این  انجام  رسید 
شرکت های بزرگی چون مپنا و البته عدم تعریف پروژه 
های جدید بدهی های معوق را از فهرست اولویت های 
وزارت نیرو خارج کرده است. اما مشکل کار آنجا بود 
که در معدود پروژه های تعریف شده و در حال اجرای 
وزارت نیرو هنوز هم شرکت های پیمانکار و سازنده 
ای بودند که مطالباتشان را دریافت نکرده بودند. قابل 
ذکر است که غالب این شرکت ها جزو مجموعه های 

کوچک یا متوسط محسوب می شوند. 
به این ترتیب سندیکای صنعت برق ایران پیگیری این 
موضوع را در دستور کار خود قرار داد. ارسال نامه به 
تمام شرکت های عضو به منظور جمع بندی میزان 
مطالبات شرکت ها اولین اقدام سندیکا در این راستا 
صورت  اقتصادی  و  حقوقی  کمیته  همت  به  که  بود 

گرفت. 
هر چند استقبال اندک شرکت ها در نهایت سندیکا 
به مطالبات 3 هزار میلیارد تومانی اعالم شده از سوی 
44 شرکت رساند. در مرحله بعد پیگیری مستقیم این 
مطالبات از طریق نامه نگاری با کارفرمایان هر یک از 
شرکت ها و همچنین معاونت هماهنگی توزیع شرکت 
توانیر و با اتکا به دستور مستقیم مهندس حقی فام در 

دستور کار قرار گرفت. 
خوشبختانه حاصل این تالش ها امیدوار کننده بود. 
آنها شرکت های  از کارفرمایان که 80 درصد  برخی 
مادر تخصصی و مجموعه های تابعه وزارت نیرو بوده 
و مابقی را شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی 
برق تشکیل می دادند، به نامه هایی که برای پیگیری 

طلب شرکت های عضو از سوی سندیکا ارسال شده 
بود پاسخ دادند و حتی االمکان بخشی از این بدهی ها 

را پرداخت کردند. 
به  که  شرکتی   44 از  درصد   40 ترتیب  این  به 
مبالغی  توانستند  بودند،  داده  پاسخ  سندیکا  استعالم 
در  این رخداد شاید  دریافت کنند.  را  از مطالباتشان 
ابعاد مطالبات میلیاردی صنعت برق آنقدرها چشمگیر 
نباشد اما نشان می دهد که می توان کار را در قالب 
یک حرکت تشکلی، هدفمند و جامع حتی در مقابل 
نتیجه  به  هم  نیرو  وزارت  مانند  ای  پیچیده  ساختار 

رساند. 
این حرکت یک »ما می توانیم« دیگر است که سندیکا 

باید آن را در سال 96 و در همه عرصه ها بیازماید. 

سندیکای صنعت برق ایران/ 
تقدیر اتاق مشهد از شعبه خراسان 

سندیکا

ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
مشهد از دبیر شعبه خراسان سندیکای صنعت 

برق ایران تقدیر کرد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد 
از دبیر شعبه خراسان به دلیل مشارکت و حضور فعال 
در کمیته استانی ماده ۷6 قانون پنجم خراسان رضوی 

با اهدای لوح تقدیر تشکر و قدردانی کرد.
گفتنی است شناسایی قوانین و بخشنامه های مخل 
های  بخشنامه  و  مصوبات  گذاری،  سرمایه  و  تولید 
مزاحم، خالء قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و 
ارائه پیشنهاد برای اصالح قوانین و مقررات محورهای 

برنامه  قانون   ۷6 ماده  استانی  کمیته  جلسات  اصلی 
پنجم خراسان رضوی را تشکیل می دهند.

سندیکای صنعت برق ایران/  در آینده نزدیک صورت 
خواهد گرفت؛

نشست مشترک سندیکا با معاونت 
سازمان امور مالیاتی

پیش جلسه نشست مشترک سندیکای صنعت 
برق ایران با معاونت مالیات های مستقیم سازمان 
امور مالیاتی کشور 9 اسفندماه در محل سندیکا 

برگزار شد.
پیش جلسه این نشست مشترک به منظور بررسی و 
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حل مشکالت مالیاتی اعضای سندیکا و باحضور علیرضا 
کالهی رییس هیات مدیره سندیکا، مسعود سعادتی و 
ولی اهلل بیات اعضای هیات مدیره سندیکا، پرویز غیاث 
الدین دبیر سندیکا، سید هادی هاشمی مشاور مالیاتی 
سندیکا، سید محمود مرتضوی عضو کارگروه مالیات و 
علی محمدی دبیر کارگروه مالیات و مالیات بر ارزش 

افزوده تشکیل شد.
احصاشده شرکت  به مشکالت  باتوجه  این جلسه  در 
های عضو سندیکای صنعت برق ایران 5 محور اصلی 
مالیاتی که پیش از این طی ارسال نامه ای به رییس 
کل سازمان امور مالیاتی کشور گزارش شده بود، مورد 
شد  مقرر  درنهایت  و  گرفت  قرار  نظر  تبادل  و  بحث 
صنعت  سندیکای  مشترک  نشست  در  موارد  تمامی 
برق ایران با نادر جنتی، معاونت مالیات های مستقیم 

سازمان امور مالیاتی کشور مطرح شود.
قابل  موارد  شد  مصوب  جلسه  این  در  این  بر  عالوه 
انعکاس در 5 محور یادشده استخراج و برای مجلس 
اقتصاد  ستاد  ایران،  بازرگانی  اتاق  اسالمی،  شورای 

مقاومتی و معاون اول رییس جمهور ارسال شود.

سندیکای صنعت برق ایران/ به دنبال اعتراض برخی 
از اعضا صورت گرفت؛

ارجاع موضوع نگهداری ضمانت نامه ها 
به کارگروه راه حل

کمیته سازندگان یراق آالت توزیع 16 اسفندماه 
باحضور اعضا و دبیر کمیته حقوق و قراردادهای 
سندیکا تشکیل جلسه داد و طی آن مقرر کرد 
عنوان  به  ها  نامه  ضمانت  نگهداری  موضوع 

تضمین دوره گارانتی در کارگروه راه حل مورد 
پیگیری قرار گیرد. 

آخرین  از  گزارشی  ارائه  طی  جلسه  این  ابتدای  در 
دریافت  درخصوص  کمیته  های  پیگیری  و  اقدامات 
مطالبات اعضا از وزارت نیرو، اعالم شد دستور پرداخت 
اسفندماه  تاریخ 23  تا  نتیجه  و  مطالبات صادر شده 

سال جاری مشخص خواهد شد. 
در  کمیته  اعضای  از  برخی  اعتراض  جلسه  ادامه  در 
ارتباط با نگهداری ضمانت نامه حسن انجام تعهدات 
تبادل  و  بحث  مورد  گارانتی  دوره  تضمین  عنوان  به 
به  ای  نامه  ارسال  طی  شد  مقرر  و  گرفت  قرار  نظر 
معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر مراتب اعتراض 
اعضا منعکس شود تا با طرح موضوع در کارگروه راه 
حل مورد پیگیری قرار گیرد. همچنین مقرر شد نامه 

یادشده به دبیر کمیته حقوقی و قراردادها نیز رونوشت 
شود.

در ادامه جلسه کمیته تولیدکنندگان یراق آالت توزیع، 
شرایط مندرج در تبصره 5 اسناد مناقصه شرکت توزیع 
خراسان رضوی درخصوص تبصره 4 از ماده 11 آیین 
نامه معامالت شرکت های توزیع مبنی بر استفاده از 
مقرر  و  شد  مطرح  توانیر  شرکت  تایید  مورد  لیست 
شد کمیته طی ارسال نامه ای به شرکت توزیع برق 
خراسان رضوی خواستار اعالم اسامی برندگان مناقصه 
تا  آنان شود  تایید صالحیت  به همراه تصویر گواهی 
بتواند بر اجرای تعهدات اعضای سندیکا نظارت داشته 

باشد. 
 

تسنیم/ 
صادرات برق به عراق از سرگرفته شد

صادرات برق ایران به عراق پس از توافق دو طرف 
بر سر نحوه پرداخت بدهی عراق به ایران از سر 

گرفته شد.
خبرگزاری  از  نقل  به  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
آناتولی، وزارت برق عراق در بیانیه ای اعالم کرد، ایران 
از روز سه شنبه، صادرات برق به این کشور را از سر 
گرفته است. صادرات برق ایران به عراق به دلیل بدهی 
های معوق طرف عراقی به مدت دو ماه متوقف شده 

بود.
در این بیانیه آمده است: »طرف ایرانی فعالیت خطوط 

برق را پس از وقفه ای دو ماهه از سر گرفته است.«
در این بیانیه اضافه شده که با فعالیت این خطوط برق، 
1300 مگاوات برق به شبکه توزیع برق عراق اضافه 

خواهد شد.
ژانویه گذشته، ایران به دلیل بدهی های معوق دولت 
بود،  رسیده  دالر  میلیارد  یک  به  آن  رقم  که  عراق 

صادرات برق به این کشور را متوقف کرد.
در جوالی 2016، ایران عرضه بخشی از برق از طریق 
خطوط برق »خرمشهر-بصره« و »کرخه-بیلدینگ« را 
که 800 مگاوات برق به عراق منتقل می کرد را متوقف 
کرد. این دو خط انتقال برق پس از آن مجددا برقرار 
شد، که بغداد 350 میلیون دالر از بدهی خود را به 

دولت ایران پرداخت کرد.
ایران بر اساس موافقتنامه منعقده  جمهوری اسالمی 
بین دو کشور در سال 2005 میالدی، 1500 تا 2000 

مگاوات برق به عراق صادر می کند.
یک منبع عراقی در این باره گفت، از سرگیری صادرات 
برق ایران به عراق پس از سفر اخیر یک هیئت عراقی 
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به تهران اتفاق افتاده است. در این سفر، دو کشور در 
مورد بازپرداخت بدهی ها در 3 قسط توافق کردند. به 
گفته این منبع، قرارداد فروش برق ایران به عراق تا 

پایان سال 201۷ تمدید شده است.

برق  با همکاری شرکت مدیریت شبکه  نیرو/  وزارت 
ایران و پژوهشگاه نیرو؛

همایش »شناسایی سامانه  های اسکادای 
ایرانی« اردیبهشت 96 برگزار می شود

پژوهشگاه  و  ایران  برق  مدیریت شبکه  شرکت 
نیرو با توجه به اهمیت ساخت داخل سامانه های 
مراکز  در  خصوص  به  انرژی،  مدیریت  و  اسکادا 
حیاتی و حساس شبکه برق کشور همایشی را 
به همین منظور در نیمه اول اردیبهشت ماه سال 

96 برگزار می کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، باتوجه 
به اهمیت ساخت داخل سامانه های اسکادا و مدیریت 
انرژی، به خصوص در مراکز حیاتی و حساس شبکه 
برق کشور، شرکت مدیریت شبکه برق ایران درصدد 
برگزاری  به  اقدام  نیرو  پژوهشگاه  همکاری  با  است 
اسکادای  سامانه های  »شناسایی  منظور  به  همایشی 

ایرانی« در نیمه اول اردیبهشت ماه سال 96 نماید.
دولتی، خصوصی  تمامی شرکت های  از  منظور  بدین 
و دانشگاه های کشور که در راستای طراحی و ساخت 
دور  راه  پایانه های  یا   EMS،اسکادا سامانه های 
قابل  محصول  و  می نمایند  فعالیت  ایرانی   )RTU(
ارائه دارند، دعوت می شود در صورت تمایل مشخصات 
همایش  برای  را  خود  پیشنهادی  برنامه  و  محصول 

مزبور به صورت یک ارائه 30 تا 45 دقیقه ای کتباً به 
پژوهشگاه نیرو گروه پژوهشی سامانه های کنترل شبکه 
از طریق نمابر شماره 880۷8296 حداکثر تا تاریخ 1۷ 

فروردین ماه اعالم نمایند.
استقبال  میزان  به  باتوجه  همایش  برگزاری  نحوه 
شرکت های داخلی به صورت میزگرد یک یا دو روزه 
خواهد بود که پس از جمع بندی نهایی متعاقباً اعالم 

خواهد شد.
 

 فرصت امروز/ 
  وجود نیروهای ُمخِلص و متعهد در 

صنعت برق کشور نعمت بزرگی است 

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: وجود 
نیروهای ُمخِلص و متعهد در صنعت برق کشور 
نعمت بزرگی است و ما به جود چنین نیروهایی 
که در بحران ها یاور و پشتیبان هستند، افتخار 

می کنیم.
غیور  تالش  از  قدردانی  آیین  در  فالحتیان  هوشنگ 
دنبال  به  افزود:  اهواز  در  کشور  برق  صنعت  مردان 
و  خوزستان  برق  شبکه  روی  غبار  و  گرد  نشستن 
نیرو  وزارت  زیرمجموعه  های  شرکت  همه  فراخوان 
در  وار  بسیجی  و  جهادی  کار  یک  در  پیمانکاران،  و 
مدت زمان کوتاهی توانستیم به یاری خداوند شرایط را 
مدیریت کنیم و با سرافرازی به مردم شریف خوزستان 
اعالم می کنم خدمتگزاران شما در صنعت برق کشور 

همواره آماده خدمت رسانی هستند.
وی اضافه کرد: من وظیفه خودم می دانستم در روز 
پایانی کار گروههای عملیاتی در اهواز حضور پیدا کنم 

و پیام تشکر وزیر نیرو را به همه عزیزان ابالغ و دست 
تک تک شما که در این بحران برای تامین و پایداری 

شبکه برق در خوزستان حضورداشتید را ببوسم.
فالحتیان تصریح کرد: صنعت برق کشور در همه بحران 
ها از جمله زلزله طبس، رودبار، بارش سنگین برف در 
شمال کشور طی سال های اخیر و در حوادث سیل ها 
همواره حضور فعال و به موقعی داشته و برق مناطقی 

که دچار مشکل شده بودند را پایدار کرده است.
وی ادامه داد: ما به خود افتخار می کنیم که چنین 
همکاران مخلص و متعهدی در همه بخش های صنعت 
اتفاق  این کار گروهی که در خوزستان  برق داریم و 
افتاد حرکت جهادی بی نظیری بود که باید مسئوالن 
نسبت به مستند سازی اقدامات برای مدیریت بحران 

در موارد مشابه اقدام کنند.
معاون وزیر نیرو درامور برق و انرژی خاطرنشان کرد: 
نصراهلل   نام  به  شما  همکاران  از  یکی  جهادی  حضور 
به  برای خدمت  به همراه سه فرزندش  امیرخانلو که 
در  متاسفانه  بودند،  آمده  پرورخوزستان  شهید  مردم 
این عملیات بزرگ جانش را از دست داد، یک حرکت 
در  که  هستید  گمنامی  سربازان  شما  و  بود  جهادی 

سنگر صنعت برق خدمت می کنید.
ماه  بهمن  در  بحران  وقوع  از  بعد  داشت:  بیان  وی 
امسال، وزارت نیرو طی فراخوانی 39 شرکت توزیع، 
16 برق منطقه ای و شرکت های پیمانکار برای کمک 
به حل مشکل خوزستان بسیج شدند که در مدت 20 
روز 3900 کیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط را 

شستشو و تعمیرات اساسی را روی آنها انجام دادند.
و  دکل   2350 حدود  همچنین  داد:  ادامه  فالحتیان 
بیش از 53 پست بزرگ برق نیز در این مرحله شستشو 
و بهینه سازی شدند که این مسئله برای ما یک تجربه 

بزرگ و مهم است و باید از آن درس بگیریم.

وی با اشاره به مسئله ریزگردها و تاثیر آن بر شبکه 
برق خوزستان گفت: صنعت برق قربانی ریزگردها شده 
که همه مسئوالن کشور و استان برای حل این معضل 
بار  به  ها  بخش  همه  در  فراوانی  خسارات  که  بزرگ 

آورده، درتالش هستند.
این  گفت:  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
اطمینان را به مردم خوزستان می دهیم که ما در کنار 
توسعه  به  بتوانند  که  بود  در همه حال خواهیم  آنها 
صنعت، خدمات و کشاورزی بپردازندگفتنی است در 
از  که  امیرخانلو  مرحوم  یاد  به  ای  فاتحه  آیین  این 
اعضای گروههای عملیاتی استان مازنداران بود، قرائت 
شد و لوح تقدیری نیز به سرگروه این گروه جهت اهدا 

به خانواده آن مرحوم تقدیم گردید.
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ایرنا/  در جلسه شورای اقتصاد اعالم شد؛
تاکید جهانگیری بر استفاده از تجهیزات 
ساخت داخل/ کمیسیون سختگیری کند

تهران- ایرنا- معاول اول رئیس جمهوری با اشاره 
برای  ها  وزارتخانه  از  برخی  به طرح درخواست 
استفاده از تسهیالت مالی خارجی جهت خرید 
مختلف  های  پروژه  اجرای  نیاز  مورد  تجهیزات 
گفت: کمیسیون شورای اقتصاد باید این موضوع 
را به صورت سختگیرانه مورد بررسی قرار دهد تا 
تجهیزاتی که توان ساخت داخل برای آن وجود 

دارد، حتما از داخل کشور تامین شود.
اول  معاون  رسانی  اطالع  پایگاه  از  ایرنا  گزارش  به 
رئیس جمهوری، در جلسه شورای اقتصاد عصر امروز-

چهارشنبه- به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار شد، 
درخواست برخی از وزارتخانه ها مورد بحث و تصمیم 

گیری قرار گرفت.
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزرای  که  جلسه  این  در 
نفت، نیرو، راه و شهرسازی، بهداشت،  درمان و آموزش 
کشاورزی،  جهاد  دارایی،   و  اقتصادی  امور  پزشکی،  
علمی  معاون  کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
و فناوری رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی 
مبنی  نفت  وزارت  درخواست  با  داشتند،  حضور  نیز 
اوراق  واگذاری  برای  اقتصاد  بر اصالح مصوبه شورای 
مشارکت ریالی شرکت های توسعه نفت و گاز موافقت 

شد.
احداث  برای  خارجی  مالی  تسهیالت  از  استفاده 
در  بشکه  هزار  ظرفیت 300  به  خام  نفت  پاالیشگاه 
روز در منطقه جاسک از دیگر درخواست های وزارت 
نفت بود که پس از ارائه گزارش درخصوص اهداف و 
مشخصات فنی و اقتصادی این طرح، شورای اقتصاد با 

آن موافقت کرد.
در این نشست همچنین برخی درخواست های وزارت 
نیرو مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارائه 
دیدگاه ها و نظرات اعضای شورا، این درخواست ها به 

تصویب رسید.
از  استفاده  با  زنجان  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  احداث 
برق  نیروی  انتقال  طرح  خارجی،  مالی  تسهیالت 
انتشار  خارجی،  مالی  تسهیالت  از  استفاده  با  زنجان 
به  آبرسانی  طرح  اجرای  برای  ریالی  مشارکت  اوراق 
شادگان،  و  خرمشهر  آبادان،  اهواز،   های  شهرستان 
خرید 312 دستگاه پست های فوق توزیع شرکت های 
برق منطقه ای، سرمایه گذاری از محل منابع داخلی 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران به منظور اجرای طرح 
اصالح  و  پشتیبان  و  ملی  دیسپاچینگ  مرکز  احداث 
سد  طرح  اجرای  خصوص  در  اقتصاد  شورای  مصوبه 
نیرو  از جمله درخواست های وزارت  مخزنی شفارود 

بود که پس از ارائه توضیحات وزیر، به تصویب رسید.
این  درخواست  هم  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
سبز  کاغذ  کارخانه  احداث  بر  مبنی  را  وزارتخانه 
خوزستان با استفاده از تسهیالت مالی خارجی مطرح 

کرد که پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.
اصالح و تمدید مصوبه احداث پروژه قطار حومه ای 
شهر جدید گلبهار به مشهد و اصالح و تمدید مصوبه 
شورای اقتصاد درخصوص برقی کردن راه آهن تهران 
و  راه  وزارت  های  درخواست  جمله  از  نیز  مشهد  ـ 
شهرسازی بود که پس از ارائه توضیحات و توجیهات 
فنی از سوی وزیر راه و شهرسازی، با این دو درخواست 

موافقت شد.
تعاونی،  شرکت  به  ثبات  آجر  شرکت  سهام  انتقال 
ترک  طریق  از  ثبات  آجر  کارکنان  توزیع  و  تولیدی 
امور  وزارت  درخواست  عنوان  به  مزایده  تشریفات 

اقتصادی و دارایی و خرید تضمینی برگ سبز چای و 
پیله ابریشم برای سال 96 به عنوان درخواست وزارت 
جهاد کشاورزی در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت و با این درخواست ها موافقت شد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز درخواست 
این وزارتخانه را مبنی بر احداث سه بیمارستان ۷40 
تختخوابی برکت در شهرهای تهران و اهواز با استفاده 
از تسهیالت مالی خارجی مطرح و شورای اقتصاد با این 

درخواست موافقت کرد.

ایسنا/ سیف:
هیچ تردیدی نسبت به آمار اقتصادی 

وجود ندارد

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: به هیچ وجه 
هیچگونه تردید و تشکیکی نسبت به آمار رشد 
وجود  مرکزی  بانک  توسط  شده  ارائه  اقتصادی 

ندارد.
به گزارش ایسنا، ولی اهلل سیف صبح امروز )چهارشنبه( 
خبرنگاران،  جمع  در  دولت  هیأت  جلسه  حاشیه  در 
اظهار کرد: من دیده ام که بعضی ها به این آمار تردید 
نشان می دهند. اما این دستاورد قابل افتخاری است و 
دولت خوشحال است که توانسته این درصد رشد را 
حاصل کند. در کنار آن تورم تک رقمی یک دستاورد 
بعد  از  توانسته ایم   1395 سال  در  که  است  بزرگی 

اقتصادی حاصل کنیم.
بانک  که  دیگری  اقدامات  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
مرکزی خوشبختانه توانسته انجام دهد ساماندهی بازار 
غیرمتشکل و موسسات غیرمجاز است که ثامن الحجج 

بود که خوشبختانه در کنار  از موارد خاص آن  یکی 
جمله  از  مختلف  دستگاه های  همکاری  و  همفکری 
تقریباً  توانسته  کشور،  قضایی  و  امنیتی  دستگاه های 
ساماندهی کاملی صورت دهد و این مسأله را حل و 

فصل کند.
سیف اضافه کرد: بحث هشت تعاونی که در موسسه 
کاسپین ادغام شدند مطرح بود که تا االن پنج تعاونی 
دارایی ها و بدهی های خود را به کاسپین منتقل کردند 
و کاسپین در حال حاض پاسخگوی سپرده گذاران آن 
پنج تعاونی است. امیدواریم سه تعاونی دیگر در یکی 
مورد  دو  و  شود  قطعی  آنها  مورد  یک  آینده  روز  دو 
دیگر در سال آینده عملیاتی می شود که می تواند به 

سپرده گذاران آرامش دهد.
درسال  که  دیگری  بحثی  کرد:  بیان  همچنین  وی 
برای  مناسب  سامانه های  از  استفاده  داشتیم   1395
از  یکی  که  بود  مردم  اقتصادی  وضعیت  ساماندهی 
بود که  نمونه های آن نسخه سوم سامانه »چکاوک« 
بحث تبادل الکترونیکی چک و اسناد بهادار است که 
خوشبختانه نسخه های اول و دوم آن در سال های قبل 
عملیاتی شده و نسخه سوم آن که شرایط تحصیلی 
بیشتری ایجاد می کند در سال 1395 در چند بانک به 
صورت آزمایشی انجام شد که در سال 1396 به صورت 

کامل عملیاتی خواهد شد.
به سامانه »نسیم«  اشاره  با  بانک مرکزی  رئیس کل 
یادآور شد: تمرکز کلیه حساب های دولت در سامانه 
نسیم باعث می شود که انتظام جدیدی در حساب های 
خزانه دولت به وجود بیاید و از هدر رفتن و بالتکلیفی 
این منابع جلوگیری کند. برای اولین بار است که بانک 
موجب  به  که  مسئولیت هایی  می شود  توانا  مرکزی 
قانون به عنوان بانکدار دولت بر عهده دارد انجام دهد.

در  رو  پیش  اقدامات  مهمترین  درباره  همچنین  وی 

 بازگشت به عناوین 7 اخبار اقتصادی

25 اسفند ماه 1395 شماره   1930    



سال 1396 گفت: این دو سامانه که اشاره کردم در 
سوم  نسخه  بحث  یعنی  می شود.  کامل   1396 سال 
چکاوک و سامانه نسیم که در سال 1394 شروع شده 
و درسال 1396 نهایی می شود. یکی دیگر از اقداماتمان 
بانکی کشور  انتظام بخشی و اصالح نظام  با  رابطه  در 
است که مشکالتی دارد. ما سامانه نظارتی جدید بانک 
مرکزی را عملیاتی کردیم و در سال آینده برای اولین 

بار مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان اظهار کرد: شفافیت 
از بحث های جدی  بانک ها یکی  در صورت های مالی 
ماست که امیدواریم با اختیارات بیشتری که در قانون 
برنامه ششم به بانک مرکزی داده شده بانک مرکزی 
بتواند هرچه بیشتر در ساماندهی و انتظام بخشی بازار 

پول منشأ اثر باشد و اقدامات الزم را انجام دهد.

از  ایران  اتاق  صادرات  کمیسیون  رئیس  تهران/  اتاق 
اولویت های اقتصادی می گوید:

خصوصی سازی و واگذاری اقتصاد به 
بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد

عملکرد  کنیم،  بررسی  بخواهیم  منصفانه  اگر 
دولت من حیث المجموع نسبت به دور قبلی و 
باتوجه به شرایطی که به ارث برده است مناسب 

و خوب بوده
هیات  عضو  و  ایران  اتاق  صادرات  کمیسیون  رئیس 
نمایندگان اتاق تهران معتقد است توجه به خصوصی 
سازی و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و واقعی 
برای  اولویت های دولت  از مهم ترین  ارز  کردن نرخ 
سال آینده است، با سید رضی حاجی آقا میری درباره 

عملکرد دولت در سال جاری و اولویت های اقتصادی 
گفت و گو کرده ایم:

ارزیابی شما از عملکرد اقتصادی دولت در سال 
جاری چگونه است؟

دولت  عملکرد  کنیم،  بررسی  بخواهیم  منصفانه  اگر 
به  باتوجه  و  به دور قبلی  المجموع نسبت  من حیث 
شرایطی که به ارث برده است مناسب و خوب بوده 
دارد  انتظاراتی هم وجود  و  انتقادها  اگرچه که حتما 
ولی این درست نیست که دائم انتقاد کنیم. همه امید 
ما به این است که بگوییم در این چهارسال و باتوجه به 
شرایطی که دولت اقتصاد را تحویل گرفت وقت و زمان 
کافی وجود نداشته است برای اینکه به همه مسائلی 
که باید رسیدگی می شود، رسیدگی شود و امیدواریم 
که در دور بعدی و چهارسال آینده ) اگر در انتخابات 
پیروز شود( دولت با تغییر مشی خود در مواردی که به 

آن ها انتقاد وارد است، شرایط را جبران کند.

کار  باید در دستور  که  اولویت هایی  ترین  مهم 
دولت برای سال آینده قرار گیرد و این انتقادهایی 
که به آن اشاره کردید، شامل چه چیزهایی می 

شود؟
به نظر من عدم توجه به خصوصی سازی و واگذاری 
اقتصاد کشور به بخش خصوصی مهم ترین مسئله ای 
مختلف  های  دولت  در  و  انقالب  ابتدای  از  که  است 
هستیم  درگیر  آن  با  و  گرفته  قرار  توجهی  بی  مورد 
گیرد.  قرار  ویژه  توجه  مورد  موضوع  این  امیدوارم  و 
از سوی دیگر باتوجه به انتخابات سال آینده اگر این 
دولت از سوی مردم انتخاب شود تصور می کنم یک 
بازنگری در بخش اقتصادی کابینه باید صورت گیرد تا 
انشاهلل شاهد هماهنگی بیشتر باشیم و تشتت آرایی 

را که در مسائل مهم اقتصادی دیدیم دیگر شاهدش 
نباشیم. برای مثال می توانم به موضوع ارز اشاره کنم 
که اصالح شرایط کنونی قربانی همین تشتت ها و چند 
دستگی شد، زیرا درمورد نرخ ارز در هیات دولت شاهد 

نظرات مختلفی هستیم.

اینکه  به  باتوجه  کردید؛  اشاره  ارز  نرخ  به  شما 
هستید،  ایران  اتاق  صادرات  کمیسیون  رئیس 
فکر می کنید دولت برای اصالح شرایط ارز چه 
برنامه و اولویتی را سال آینده باید داشته باشد؟

من فکر می کنم یکی از مهم ترین مسائل و اولویت 
هست  ارز  نرخ  سازی  واقعی  کشورما  اقتصادی  های 
حتی قبل از تک نرخی شدن و یکسان سازی؛ برای 
تک  تا  بینم  می  تر  عملی  را  واقعی شدن  من  اینکه 
نرخی شدن و معتقدم حداقل دولت باید از این مرحله 
شروع اصالح شرایط را شروع کند. تک نرخی شدن 
شاید یکسری زیرساخت ها نیاز داشته باشد که از توان 
دولت هم اکنون خارج باشد ولی برای واقعی کردن باید 
کارها شروع شود. تک محور بودن اقتصاد روی تولید و 
صادرات نفت که بیماری است که ما از دیرباز دچار آن 
بوده ایم و هم اکنون هم هست، مانع این می شود که 
بخش خصوصی بتواند فعال شود و صادرات غیرنفتی 
افزایش پیدا کند و در نتیجه ما همچنان با محدودیت 
ارز مواجه هستیم و تا این محدودیت وجود داشته باشد 
کار دولت برای تک نرخی کردن سخت پیش خواهد 
رفت برای اینکه نمی تواند به صورت نامحدود ارز را 

عرضه کند.

 

مهر؛
چالش های اقتصاد ایران در سال 96

های  چالش  یادداشتی  در  جمالی  جواد  محمد 
اقتصاد ایران در سال 96 را اعالم کرد.

در  جمالی،  جواد  محمد  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
یادداشتی به بیان فراز و نشیب های سال 95 پرداخته 

است:
و  رسد  می  گوش  به  بهار  پای  صدای  نرمک،  نرمک 
در روزهای پایانی سال، فراز و نشیبهای 95 از جلوی 
چشممان می گذرد. خبرهای تلخ و شیرینی که در 
آنها، حادثه  بدترین  و دیدیم که  طول سال شنیدیم 
تلخ پالسکو و همچنین حادثه ریلی سمنان- دامغان 
المپیک  در  ایرانی  قهرمانان  پیروزی  آنها،  بهترین  و 
چهره  مرگ  ناگوار،  اخبار  از  بود  پر  امسال  بود.  ریو 
های مختلف سیاسی، هنری و مشهور، از مرگ آیت 
کیارستمی،  عباس  مرگ  تا  رفسنجانی  هاشمی  اهلل 
رشیدی،  داوود  جوهرچی،  حسن  منصورپورحیدری، 
هنری  های  چهره  از  دیگر  بسیاری  و  زاده  فنی  دنیا 
و معروف و این دم آخر هم، علی معلم عزیز که سال 
95 را به سیاه ترین سال برای هنر به خصوص سینما 

تبدیل کرد.
اتفاقات مهم جهانی هم که خود حکایتی دیگر دارد. از 
عجیب ترین اتفاقات و از جمله پدیده ترامپ به عنوان 
شگفت آورترین وقایع. کودتای ترکیه، خروج بریتانیا 
وقایع  سفید،  کاخ  در  ترامپ  اروپا، حضور  اتحادیه  از 
نیس فرانسه، اسکار فروشنده برای ایران و وقایع ریز و 
درشتی که 95 را به سالی پر هیاهو و جنجالی تبدیل 
کرد. در این بین مسائل اقتصادی کشور که همچون 

سالهای اخیر با بحران همراه بود.
روزهای پایانی دی ماه 94 بود که برجام اجرایی شد؛ 
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اجرایی  برجام،  از  بعد  دولت  اقتصادی  های  وعده  اما 
نشد و سال 95 را به سالی سخت و بحرانی در اقتصاد 
در  تحریمها  لغو  و  برجام  توافق  با  کرد.  تبدیل  ایران 
می  بینی  پیش  کارشناسان  اکثر   ،95 سال  ابتدای 

کردند اقتصاد ایران از رکود خارج شود.
بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 95 را 
5.9 درصد پیش بینی کرده بود؛ اما به اعتقاد بسیاری 
کارشناسان و صاحبنظران، نرخ رشد 3 تا 4 درصد در 
سال 95 واقع بینانه تر بود؛ اگرچه با تمام این پیش 
بینی ها، اقتصاد ایران نه تنها از رکود خارج نشد؛ بلکه 

همچنان بحرانی باقی ماند.
بین  صندوق  پیش،  چندی  که  است  حالی  در  این 
المللی پول در گزارشی با اعالم نرخ رشد 6.6 درصد 
در سال جاری، برآورد کرد که نرخ رشد در سال96، به 
3.3 درصد کاهش یابد و تورم هم در سال آینده روند 

صعودی داشته باشد.
اساسی، پیش روی  نظر می رسد سه چالش  به  البته 
در  و  باشد  داشته  آینده وجود  در سال  ایران  اقتصاد 
صورتی که در تنظیم و تصویب بودجه، به این چالش ها 
توجه نشده باشد، شوک های جدی در سال آینده برای 

بودجه دولت به وجود خواهد آمد.
بازار  در  نوسانات  کماکان  که  است  این  اول  چالش 
جهانی بسیار باال بوده و این بازارها، بی ثبات هستند؛ 
محقق   2016 سال  در  اهداف  این  تنها  نه  بنابراین 
در سال 201۷  پیش بینی می شود  بلکه  نمی شود،   
نیز این بازارها از مسیر تعیین شده خود خارج شوند و 
نوسانات در سال آینده میالدی نیز، تقریبا افزایش یابد.

نکته دوم، چالش یکسان سازی نرخ ارز است که اجرای 
این سیاست در صورتی که بانک مرکزی به تعهد خود 
بازار، قیمت را  پایبند باشد و اجازه دهد که نیروهای 
تعیین کنند،   آنگاه به یک چالش بزرگ برای اقتصاد 

در  اینکه  چالش  سومین  و  شد  خواهد  تبدیل  ایران 
صورتی که بانک مرکزی در بازار ارز دخالت مستقیم 
نکند، احتمال اینکه نرخ ارز رو به افزایش رود، زیاد است 
و در این شرایط، ممکن است مقادیری که با آن بودجه 
بسته می شود، دچار تغییرات اساسی شده و به دستاورد 
مهمی که دولت در سال 95 به دست آورده و به عنوان 

رسالت سال 96 در نظر گرفته است، دست نیابد.

مهر/ در بازار آزاد تهران؛
نرخ دالر به 3772 تومان رسید

بازار آزاد  امروز  25 اسفند  در جریان معامالت 
تهران، قیمت سکه طرح قدیم با ده هزار تومان 
افزایش به یک میلیون و 193 هزار تومان رسید، 
همچنین نرخ دالر آمریکا نیز 3772 تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معامالت امروز بازار 
آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید با 1300 تومان کاهش به یک میلیون و 186 
هزار و ۷00 تومان رسید؛ همچنین سکه طرح قدیم 
نیز با ده هزار تومان افزایش به نرخ یک میلیون و 193 

هزار تومان معامله شد.
در عین حال قیمت هر نیم سکه ۷12 هزار و 500 
تومان، ربع سکه 383 هزار تومان و سکه یک گرمی 
249 هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی 
1203 دالر و 30 سنت و هر گرم طالی 18 عیار نیز 

112 هزار و 824 تومان است.
هر دالر آمریکا 3۷۷2 تومان، یورو 412۷ تومان، پوند 
4802 تومان و درهم امارات 1060 تومان است. نرخ 

لیر ترکیه هم 10۷۷ تومان است.

تعادل/ »تعادل« از تناقض رفتارهاي تشکل گرایانه در 
ایران گزارش مي دهد

ضرورت صداي واحد در تشکل ها

یکي از مباحثي که بارها توسط فعاالن تشکلي به 
بحث گذاشته شده، مساله چند صدایي تشکلي 
باید  تشکل ها  که  هستند  معتقد  گروهي  است. 
از  باشند و مسائل تشکل ها  داراي صداي واحد 
یک تریبون واحد شنیده شود و در مقابل گروهي 
صداي  چند  شدن  شنیده  به  نیاز  بحث  دیگر 

مختلف در یک زمینه را مطرح مي کنند.
 هر دو دیدگاه داراي نکات مهمي است و قابل دفاع 
اما مشکلي که در این میان ایجاد مي شود، این است 
که عمال از فواید هیچ کدام از این دو دیدگاه استفاده 
نمي شود ولي مشکالت هر دو دیدگاه در تشکل هاي 

بخش خصوصي وجود دارد.

 مساله شکل اول، صداي واحد تشکلي
براي  اول درخصوص تعدد تشکل ها مي گوید  دیدگاه 
اینکه تشکل ها بتوانند به شکل بهتري خدمات خود را 
ارائه دهند، الزم است که یک صداي واحد از تشکل ها 
دولت  اصوال  دیدگاه  این  براساس  برسد.  گوش  به 
تشکل هاي بخش خصوصي را جدي نمي گیرد؛ چراکه 
در جواب یک سوال جواب هاي متعدد و گاهي متناقض 
جلسات  موضوع  این  مثال  مي شود.  شنیده  آنها  از 
مشورتي وزرا با تشکل هاست. در این جلسات معموال 
دعوت  مختلف  دیدگاه هاي  با  تشکل  از چندین  وزیر 
مي کند و شاهد بحث ها و اختالف نظرهاي تشکل ها در 
آن جلسه هستیم. در آخر وزیر با این استدالل که با 
این اختالف نظر نمي توان به نتیجه واحد رسید عمال 

پیشنهاد خود را به اجرا درمي آورد.

طرفداران دیدگاه اول مي گویند اصوال تشکل ها ایجاد 
شده اند که نظر فعاالن اقتصادي از یک تریبون مطرح 
شود و وقتي نظرات متفاوت باشد طبیعتا نوعي نقض 
غرض رخ داده است. از نظر این دیدگاه، منافع فعاالن 
اقتصادي براي حمایت از تشکل محدود است و یک 
مي تواند  کوچک  تشکل  چند  از  بهتر  قوي  تشکل 

مشکالت فعاالن بخش خصوصي را پیگیري کند.

 مساله شکل دوم، شنیده شدن تمام صداها
اول  اثرات منفي دیدگاه  به  انتقاد  اما در  دیدگاه دوم 
شکل گرفت. براساس این دیدگاه اگر تنها یک تشکل 
به عنوان تشکل رهبر صنف وجود داشته باشد و این 
تشکل در اختیار گروهي خاص قرار گیرد ممکن است 
تشکل در راستاي منافع فردي یا یک گروه خاص قدم 
دیده  تشکل  در  گروه ها  سایر  دیدگاه  عمال  و  بردارد 
یک  براي  مي گوید  دوم  دیدگاه  اساس  این  بر  نشود. 
صنعت یا صنف خاص مي توان چندین تشکل ایجاد 
مطرح  را  خود  نظرات  کدام  هر  تشکل ها  این  و  کرد 
کنند. به اعتقاد این افراد همانطور که در اقتصاد، رقابت 
باعث شکوفایي مي شود در تشکل ها هم رقابت بین آنها 
باعث تقویت آنها مي شود و مي توان مطمئن بود که اگر 
یک تشکل در دست گروهي خاص باشد بقیه تشکل ها 

مي توانند بحث هاي صحیح را مطرح کنند.

 از دست دادن تمام فواید
هر دو دیدگاه داراي فوایدي براي نظام تشکلي است و در 
عین حال مشکالتي را ایجاد مي کند. در سال هاي اخیر 
نظر مسووالن تشکلي روي بحث دیدگاه اول بود اما در 
عمل دیدگاه دوم بیشتر اجرایي شده و شاهد شکل گیري 
اینکه کدام  از  فارغ  زیادي هستیم.  تشکل هاي موازي 
دیدگاه کارایي بیشتري در ساختار اقتصاد ایران دارد، 
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این یک واقعیت است که امروز در اقتصاد ایران عمال 
هر دو دیدگاه رایج است اما به جاي استفاده از فواید 
این دو روش عمال ایرادات آن دامن گیر نظام تشکلي 
تشکل هاي  هستیم  واقعیت  این  شاهد  ما  است.  شده 
بزرگ که قرار بود براساس دیدگاه اول باعث همصدایي 
تشکل ها شوند عمال تریبون یک گروه برنده در انتخابات 
آن مي شوند. همچنین تشکل هاي کوچک تر و موازي که 
قرار بود باعث افزایش رقابت و هم افزایي در هر صنف 
شوند به ابزاري در اختیار مسووالن آن قرار گرفته اند و 
فعاالن اقتصادي براي افزایش قدرت خود اقدام به ثبت 
تشکل هاي مجازي مي کنند. در حقیقت اصوال قرار است 
برسد که صداي کل  به گوش  از تشکل صداي واحد 
فعاالن آن صنف باشد اما نه صداي واحدي که حرف 
ایجاد  و  مي رسد  به گوش  باشد  فعاالن صنف ها  همه 
تشکل ها  بین  رقابت  افزایش  باعث  موازي  تشکل هاي 
شده است. نتیجه این موضوع تنها این بوده که تشکل ها 

ضعیف باقي مانده اند.

 نیاز به تشکل هاي ائتالفي
شاید مهم ترین دلیل چنین مشکالتي در نظام تعیین 
که  بوده ایم  شاهد  بارها  ما  باشد.  تشکلي  مسووالن 
مسووالن یک تشکل براي چندین سال یا حتي چندین 
دهه ثابت بوده اند. این مشکل امروز به شکل هیات مدیره 
و هیات رییسه هایي یک دست و بدون وجود دیدگاه هاي 
مختلف بروز پیدا کرده است. در حقیقت تشکل ها نیاز 
داشته  خود  مسووالن  تعیین  در  سازوکاري  که  دارند 
باشند که تضمین کند، افراد منتخب نمونه یي صحیح 
دلیل  اصوال  هستند.  خود  تشکل  اعضاي  تمامي  از 
اینکه هیات مدیره تشکل ها نیز از چند نفر)نه تنها یک 
رییس( تشکیل مي شود همین موضوع است. اگر چنین 
تشکل  یک  هیات مدیره  اعضاي  تعیین  در  سازوکاري 

شکل گیرد طبیعتا مي توان در بلندمدت انتظار داشت 
که تقریبا نظر اکثریت جامع اعضاي تشکل اجرایي شود 
و در مقابل حقوق اقلیت ها هم حفظ شود. در چنین 
طبیعتا  که  تشکل ها  سایر  است  کافي   تنها  شرایطي 
اعضاي مشترکي با تشکل اصلي دارند اوال صداي واحد 
تشکل اصلي را بپذیرند و در مقابل تشکل اصلي برخي 
کارها را به تشکل هاي دیگر بسپارد. با این روش عمال 
تشکل هاي دیگر مي توانند به فعالیت بپردازند و نظام 

تشکلي آن صنف را تقویت کنند.

 نظام فدراسیوني به مشکل برمي خورد
طرح  حاضر  درحال  شده  مطرح  مشکل  حل  براي 
مطرح  بازرگاني  اتاق  در  تشکلي  فدراسیون سازي 
است اما حقیقت این است که همان مشکل تشکل ها 
در  پیچیده تري  شکل هاي  به  موازي  تشکل هاي  و 
فدراسیون ها نیز وجود خواهد داشت. اختالف بر سر 
تعیین هیات مدیره اگر در رده اول تشکل ها حل نشود 
داشت  خواهد  وجود  هم  تشکل ها  بعدي  رده هاي  در 
و فدراسیون سازي تنها باعث پیچیده تر شدن مشکل 
سازوکار  که  است  الزم  منظور  این  براي  خواهد شد. 
انتخاب هیات رییسه ها به جاي فدراسیون سازي بهبود 

یابد.

شرق/ 
کاهش ریسک مطالبه از دولت به سمت 

صفر

ازجمله متداول ترین ابزارها برای پوشش کسری 
بودجه دولت ها در نظام های غیراسالمی، انتشار 

در  که  است  اسناد خزانه  به ویژه  و  قرضه  اوراق 
بازارهای ثانویه دادوستد می شوند. 

این اسناد در حقیقت مبلغی از بدهی است که با تنزیل 
اسناد  اوراق  این  که  صورتی  در  می رسد.  فروش  به 
ماهیت قرض  آنها  اولیه  فروش  نباشند،  واقعی  بدهی 
اقتصادی  نظام  برای  ابزار  این  بنابراین  است.  بهره  با 
اما  نیست.   استفاده  قابل  ما  کشور  مانند  ربا  بدون 
اسناد خزانه اسالمی، ابزاری مالی است که براساس آن 
دولت می تواند برای انجام مبادالت تجاری مانند خرید 
کاالها و خدمات، صادرات و واردات، احداث طرح ها و 
پروژه های عمرانی و همچنین تأمین هزینه های جاری، 
معامالت  وارد  حقوقی  یا  حقیقی  شخصیت های  با 
مدت دار شود و به جای پرداخت اسناد بدهی متعارف 
مانند چک یا سفته، به آنان اسناد بدهی استانداردشده 
به نام اسناد خزانه اسالمی تحویل دهد. اوراق خزانه 
اسالمی از بدهی واقعی دولت به طرف معامله حکایت 
اجرای  برای  دولت  که  تعهدی  ازای  به  یعنی  دارد. 
اوراق  نقد،  پول  جای  به  می دهد،  مشخصی  طرح 
تا  خزانه مدت دار می دهد. طلبکاران دولت می توانند 
سررسید اوراق خزانه منتظر بمانند و مبلغ اسمی اسناد 
با محدودیت مالی  را دریافت کنند و در صورتی که 
روبه رو شدند و نیاز به پول نقد پیدا کردند، می توانند 
اوراق خود را در بازار بورس یا دیگر بازارهای ثانویه به 
تناسب مدت باقی مانده تا سررسید با تنزیل بفروشند. 
در صورت فروش این اوراق در بازار ثانویه، خریداران و 
دیگر دارندگان این اوراق نیز می توانند به فروش مجدد 
آنها اقدام کنند و این روند همچنان ادامه یابد.  قبل 
در  اهداف گوناگون  با  اسالمی، دولت وقت  انقالب  از 
و  و در سال های 1320، 1341، 1346  چند مرحله 
1348 به انتشار اوراق خزانه اقدام کرد اما در همه این 
بود، مورد  نوع معامله ربوی  این  آنکه  به علت  موارد، 

استقبال مردم قرار نگرفت. این موضوع که آیا می توانیم 
اسناد خزانه اسالمی داشته باشیم، سال ها محل بحث و 
گفت و گو بوده است که در نهایت کمیته فقهی سازمان 
امکان  بررسی دقیق سازو کار  با  بهادار  اوراق  و  بورس 

انتشار این اوراق را فراهم کرد.
  کارکردهای اسناد خزانه برای دولت و سرمایه گذاران

مرکزی  بانک  و  دولت  توسعه یافته،  کشورهای  در 
اعمال  را  متفاوتی  پولی  سیاست های  کشورها  آن 
سیاست  برای  ثانویه  بازار  از  مرکزی  بانک  می کنند. 
اولیه،  بازار  کمک  به  دولت  و  می کند  استفاده  پولی 
اما در  پولی مبادرت می کند،  به تنظیم سیاست های 
مالی  بازار  اینکه  دلیل  به  درحال توسعه  کشورهای 
عمیق و گسترده ای وجود ندارد، بانک مرکزی نیز از 
بازار اولیه برای تنظیم بازار پول و اعمال سیاست های 
بانک  می کند.  استفاده  انبساطی  و  انقباضی  پولی 
مرکزی می تواند در مواقعی که نیاز به سیاست انبساط 
و انقباض پولی دارد، از طریق خریدوفروش اسناد به 
نقش  ابزار  این  به این ترتیب  بزند.  این سیاست دست 
دوگانه ای را ایفا خواهند کرد و یک گام به جلو برای 
اقتصاد ایران محسوب می شوند. از این طریق که تأمین 
انبساطی  مالی  سیاست  یک  عمرانی  پروژه های  مالی 
از سطح جامعه  را  نقد  پول  اینکه  لحاظ  از  اما  است، 
می کند.  عمل   عکس  صورت  به  می کند،  جمع آوری 
اوراق مشارکت  اوراق می تواند جایگزین  این  بنابراین 
پوشش  برای  ابزاری  اسناد  این  شود.  مرکزی  بانک 
کسری بودجه دولت ها محسوب می شود که دولت ها 
به عالوه،  برطرف می کنند.  آن  انتشار  با  را  نیاز خود 
سرمایه گذارانی  برای  کوتاه مدت  سرمایه گذاری  ابزار 
است که می خواهند نقدشوندگی دارایی خود را حفظ 
کرده و در عین حال، سرمایه گذاری کنند. ازهمین رو 
و  است  کوتاه مدت  سرمایه گذاری  برای  موفقی  ابزار 

 بازگشت به عناوین 10 اخبار اقتصادی

25 اسفند ماه 1395 شماره   1930    



سایر  برای  سود  کف  تعیین  برای  سنجه ای  می تواند 
ابزارهای مالی باشد. یکی دیگر از کارکردهای این اوراق 
را می توان پوشش ریسک تأمین مالی فعاالن اقتصادی 

از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری دانست.
اسناد خزانه اسالمی در چهار گروه بررسی شده اند:

پرداخت  برای  اسالمی  اسناد خزانه  اول:  انتشار  گروه 
بدهی ها  این  است،  مرکزی  بانک  به  دولت  بدهی 
ناشی از وام و اعتبار اعطایی بانک مرکزی به دولت و 

مؤسسه ها و شرکت های دولتی است.
مالکیت  جهت  از  مرکزی  بانک  با  دولت  که  آنجا  از 
مشترک است، اما از نظر مدیریت متفاوت هستند و از 
آنجا که بدهی های دولت به بانک مرکزی، محاسباتی 
و  بوده  صوری  اسناد  بنابراین  نیست،  واقعی  و  بوده 
اسالمی  خزانه  اسناد  بدهی،  نوع  این  برای  نمی توان 
منتشر کرد. اما در سایر کشورها از این ابزار استفاده 

می شود.
انتشار اسناد خزانه اسالمی برای پرداخت  گروه دوم: 
بدهی ها  این  است،  بانکی  شبکه  به  دولت  بدهی 
دولت  به  بانک ها  اعطایی  تسهیالت  از  عمده  طور  به 
اوراق  انتشار  می شود.  ناشی  دولتی  شرکت های  و 
مورد  در  اما  ندارد،  اشکالی  بانک های خصوصی  برای 
شرکت  مردمی  پروژه های  در  اگر  دولتی،  بانک های 
با  اگر  اما  نداشته،  اشکالی  اوراق  انتشار  باشد،  کرده 
شرکت دولتی معامله کرده باشد، قابل تبدیل به اسناد 
واقعی نیست و انتشار اوراق اسناد خزانه برای این اوراق 

شرعی محسوب نمی شود.
گروه سوم: انتشار اسناد خزانه اسالمی برای پرداخت 
است،  غیردولتی  عمومی  نهادهای  به  دولت  بدهی 
دولت  قانونی  تعهدهای  سبب  به  بدهی ها  این گونه 
برای تأمین خدمات عمومی و اجرای برنامه های رفاه 
اجتماعی به وجود می آیند که درباره بدهی دولت به 

اسالمی  خزانه  اسناد  می توان  عام المنفعه،  مؤسسات 
منتشر کرد.

برای  اسالمی  خزانه  اسناد  انتشار  چهارم:  گروه 
پیمانکاران بخش خصوصی  به  دولت  بدهی  پرداخت 
است، مطالبات پیمانکاران از دستگاه های دولتی بابت 
قراردادهای انجام کار در طرح های تملک دارایی های 
توسعه ای  طرح های  دیگر  همچنین  و  سرمایه ای 
در  و  سنواتی  بودجه  قوانین  در  ذکرشده  زیربنایی  و 
به  حالت  این  در  است.  عمرانی  بودجه  سرفصل های 
علت اینکه معامله ای صورت گرفته و به پشتوانه آن، 

بدهی پدید آمده، انتشار اسناد خزانه بالمانع است.
  کاهش ریسک مطالبه از دولت

اصطالح بازار بدهی به بازاری اطالق می شود که اوراق 
بدهی در آن مبادله می شود. در بازارهای جهانی این 
اوراق شامل اوراق قرضه، اوراق خزانه، اوراق تجاری و 
مشابه آن است. در حقیقت بازار بدهی، بازاری است 
دولت ها  و  شرکت ها  که  بدهی  اوراق  دادوستد  برای 
نیازهای  مالی  تأمین  به  می توانند  آن  از  استفاده  با 
عرضه  طریق  از  می تواند  موضوع  این  بپردازند.  خود 
اما  پذیرد.  بازارهای سازمان یافته صورت  یا  خصوصی 
اصل  اسالمی،  بازار سرمایه کشورهای  در  آنجا  که  از 
بر انتشار اوراق بدهی مبتنی بر شریعت اسالمی است، 
از ابزارهای مالی اسالمی استفاده می شود. بازار بدهی 
اجزای مختلفی دارد که از آن جمله می توان به اوراق 
اوراق تجاری، تبدیل به  اوراق رهنی،  بدهی شرکتی، 
اوراق  بهادار سازی، خدمات رتبه بندی اعتباری و... اشاره 
کرد. یکی از اولویت های وزارت اقتصاد که مسئولیت 
نگهداری و مدیریت بدهی های دولت را بر عهده دارد، 
کارکردها و مزایاي انتشار اوراق خزانه اسالمي است. 
ایجاد  و  دولت  بدهی های  مدیریت  دنبال  به  ازاین رو 
به  بدهی های دولت  تبدیل  از طریق  بدهی  بازار  یک 

این نوع  ثانویه برای خریدوفروش  بازار  ایجاد  اوراق و 
از اوراق است. راه اندازی بازار بدهی ضمن شفاف کردن 
مانده بدهی های دولتی، امکان نقدشدن این بدهی ها از 
طریق بازار سرمایه را فراهم می کند. عرضه اسناد خزانه 
بازارهای  مهم ترین  از  یکی  توسعه  زمینه ساز  اسالمی 
به  می تواند  که  است  بدهی  بازار  یعنی  کشور،  مالی 
تعیین نرخ سود به عنوان یکی از نیازهای اصلی اقتصاد 
کشور کمک کند. توجه به آمار و ارقام موجود در بازار 
بدهی  بازار  اندازه  که  دارد  این  از  نشان  بدهی کشور 
به بیش از 350   هزار   میلیارد ریال بالغ شده است که 
این امر حاکی از رشد درخورمالحظه بازار بدهی است. 
هرچند بازار بدهی کشور در مقایسه با سایر بازار های 
روند  اما  است  برخوردار  کمتری  از حجم  دنیا  بدهی  
ارائه  مالی  تأمین  در  را  جدیدی  تجربه  آن  روبه رشد 
بازار  تعمیق  و  توسعه  که  است  ذکر  شایان  می کند. 
زیرساخت های  فراهم کردن  نیازمند  کشور  در  بدهی 
موردنیاز در زمینه ارتقای شفافیت، راه اندازی مؤسسات 
رتبه بندی اعتباری، تعامل در بازارهای سرمایه دنیا در 
انتشار اوراق بدهی بین المللی و اتخاذ تدابیر الزم در 
کنترل تورم انتظاری آتی است تا بتوان به نحو مناسب 
بازار بدهی استفاده  از ظرفیت های  و مدیریت  شده  ای 

کرد.
بازار بدهی کشور مشتمل بر اوراق مشارکت بورسی، 

اسناد خزانه  و  استاندارد  موازی  اوراق سلف  صکوک، 
از  درصد   46 اسالمی  خزانه  اسناد  که  است  اسالمی 
بازار را به خود اختصاص داده است و پس از آن اوراق 
استاندارد  موازی  سلف  اوراق  و  صکوک  مشارکت، 
به ترتیب با 25، 16 و 12 درصد رتبه های بعدی را به 

خود اختصاص داده اند.

  ویژگی های اسناد خزانه اسالمی منتشرشده
به  و  شده   عرضه  تاکنون  که  اسالمی  خزانه  اسناد 
نمادهای اخزا معروف هستند، در قالب بودجه سال های 
بوده اند که »اخزا 1«  بند »ط«  به  93 و 94 مربوط 
به  تا 6، مربوط  اخزا 2  و  بودجه سال 93  به  مربوط 
بودجه سال 94 هستند. در سال جاری ما با دو سری 
اسناد خزانه اسالمی روبه رو هستیم که در چارچوب 
بند »ه« و بند »ز« قانون بودجه سال 95 به طلبکاران 
خزانه  اسناد  یک سری  می شوند.  واگذار  غیردولتی 
قبلی  اوراق  ادامه  در  تا 11  اخزا  ۷  قالب  در  اسالمی 
منتشر شده و »سخا 1« و »سخا 2« که در چارچوب 
بند »ز« بودجه امسال منتشر شده اند، دارای سررسید 
پایان  تا  به ترتیب  آنها  و سررسید  کوتاه مدت هستند 
سال جاری است.  نمادهای اخزا با سررسید کمتر از 
یک سال و نمادهای سخا با سررسید کمتر از یک ماه 
منتشر شده است. این اسناد قابلیت خریدوفروش در 
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ادامه از صفحه5

یادداشت

پالسکو نمونه بارز 
مدل مدیریت ریسک ایرانی

واقعه دردناک پالسکو هرچند در سطح ملی قلوب  �
اقشار مختلف ملت شــریف ایران را جریحه دار کرد و 
به نماد ایثار و فداکاری، جان فشانی و غرور ملی مردم 
ایران تبدیل شــد، اما نمایانگر مسائل و موارد متعددی 
بود که پرداختــن به هریک می تواند به  عنوان درس و 
عبرتی تاریخی راهنمای آینده ما باشد. حادثه پالسکو 
را باید از زوایا و جنبه های مختلف بررســی کرد؛ به این 
دلیل که عوامل متعددی در ایجاد آن دخالت داشته و 
جامع پذیری در این زمینه می تواند زوایای پنهان حادثه 
را مشخص کند. در این نوشتار، نگارنده صرفا قصد دارد 
از جنبه مدیریت ریسک به بررسی این حادثه پرداخته و 
در نهایت تعیین کند آیا مفاهیم و اصول اولیه مدیریت 
ریسک درخصوص این ساختمان رعایت شده است یا 
خیر؟ در تعریفی بســیار ساده می توان مدیریت ریسک 
را زندگــی هوشــمندانه در نظر گرفت؛ بــه این معنی 
که انســان در زندگی مسائل و مشــکالت احتمالی را 
قبل از وقوع پیش بینی و اقداماتــی انجام داده که در 
درجــه اول آن ها به وقوع نپیونــدد و در صورت وقوع 
(با وجود انجــام اقدامات الزم) حداقــل ضرر و زیان 
را داشته باشد. بر این اســاس، گام اول مدیریت ریسک 
شناســایی (و ارزیابی) خطر هــای احتمالی و گام دوم 
اتخاذ سیاست ها و انجام اقدامات الزم جهت کاهش 
احتمال وقوع و اثرات منفی آنهاســت.  طبق شواهد 
موجود گام نخســت مدیریت ریسک درباره ساختمان 
پالســکو (تا حدود زیادی) برداشته شده و هشدار های 
الزم را ســازمان های مختلــف (از جملــه ســازمان 
آتش نشانی) داده اند؛ اما متأسفانه گام دوم، به  عنوان 
مکمل مدیریت ریســک برداشته نشــده است. به نظر 
می رســد انجام کار ها به طــور کامل و دقیق و مطابق 
با اصول علمی هنوز در فرهنگ ما به جایگاه شایسته 
خود نرسیده است. نگرانی عمده ای که وجود دارد این 
اســت که مثال های متعــددی در زمینه های مختلف 
وجود دارد که صاحب نظران و بعضا متولیان مربوطه 
در رابطه با وقوع آنها هشــدارهایی داده، ولی با کمال 
تأسف احساس می شــود اقدامات الزم و کافی درباره 
مدیریت ریســک آنها صورت نگرفته اســت. در پایان 
امیــدوارم با پندآموزی از گذشــته و به کارگیری اصول 
علمی، از جمله مدیریت ریسک در جنبه های مختلف 
زندگی، بتوانیم از وقوع حوادث زیان بار جلوگیری کنیم. 

خبر 

سهام عدالت فعال آزاد نمی شود
فــارس: رئیس ســازمان خصوصی ســازی در  �

نشست خبری روز گذشته خبر داد: مشموالن سهام 
عدالت به ازای تخصیص ٥۳۰  هزار تومانی ســهام 
عدالت در سال مالی ۹٦ حدود ۹۰  هزار تومان سود 
خواهند گرفت. علی اشــرف عبداله  پوری حســینی 
روز گذشــته در نشســت خبری در محل ســازمان 
خبر داد: برای دو دهــک اول به دلیل برخورداری 
از تخفیف، این ســود بین ۱٥۰ تــا ۲۰۰  هزار تومان 
خواهــد بــود. رئیس ســازمان خصوصی  ســازی 
گفت: ورقه ســهام را نمی توانیــم فعال آزاد کنیم، 
اما حقوق مالکانه ســهام داران یعنی ســود سهام 
آنهــا را می توانیم به مشــموالن بدهیم. او درباره 
ســامانه ســهام عدالت گفت: تاکنون ۲٤  میلیون و 
٤۰۰  هزار نفر به ســامانه مراجعــه کرده اند. او  در 
پاسخ به ســؤالي درباره دلیل اطالع رسانی نکردن 
قبل از راه اندازی ســامانه ســهام عدالت و اینکه 
مشاهده شده در برخی کافی نت ها در ازای پرینت 
صورت حســاب وجــه دریافــت می شــود، گفت: 
دریافت چنین وجهی حرام اســت. او در پاسخ به 
سؤالی مبنی بر اینکه توزیع سود نقدی در مجامع 
ســال آینده درصورتی که شرکت ها برنامه افزایش 
سرمایه داشته باشــند، به چه صورت خواهد بود 
و آیا خصوصی ســازی به وکالت از مشــموالن در 
افزایش سرمایه شرکت خواهند کرد، پاسخی نداد؛ 
اما در صحبت های خود عنوان کرد: در ســال ۹۷ 
پس از مشخص شــدن صندوق های قابل معامله 
ســهام عدالت قطعا نمایندگان این صندوق ها در 

مجامع و در سود شرکت خواهند کرد. 

هشدار به زمین خواران نوروزی
تسنیم: ســازمان امور اراضی کشور هم زمان با  �

فرارسیدن تعطیالت نوروزی نســبت به تبلیغات 
زمینــه  در  ســودجویانه  فعالیت هــای  و  کاذب 
خریــد زمیــن و ویالســازی و ساخت وســازهای 
غیرمجــاز در زمین های کشــاورزی هشــدار داد. 
سازمان امور اراضی کشــور هم زمان با فرارسیدن 
تعطیالت نوروزی و شــدت گرفتن تبلیغات کاذب 
و فعالیت های ســودجویانه در زمینه خرید زمین 
در  غیرمجــاز  و ساخت وســازهای  ویالســازی  و 
زمین های کشاورزی با انتشار اطالعیه ای اقدام به 
آگاه ســازی عمومی درباره قوانین و مقررات حوزه 
اراضی و جلوگیری از سوءاســتفاده های احتمالی 

کرده است.

از آنجا که دولت با بانک مرکزی 
از جهت مالکیت مشترک است، 
اما از نظر مدیریت متفاوت هستند و از آنجا که بدهی های 
دولت به بانک مرکزی، محاسباتی بوده و واقعی نیست، 
بنابراین اســناد صــوری بوده و نمی توان بــرای این نوع 
بدهی، اســناد خزانه اســالمی منتشــر کرد. اما در سایر 

کشورها از این ابزار استفاده می شود.
گروه دوم: انتشار اسناد خزانه اسالمی برای پرداخت 
بدهی دولت به شبکه بانکی است، این بدهی ها به طور 
عمده از تسهیالت اعطایی بانک ها به دولت و شرکت های 
دولتی ناشــی می شــود. انتشــار اوراق برای بانک های 
خصوصی اشــکالی ندارد، اما در مورد بانک های دولتی، 
اگر در پروژه های مردمی شرکت کرده باشد، انتشار اوراق 
اشکالی نداشته، اما اگر با شــرکت دولتی معامله کرده 
باشــد، قابل تبدیل به اسناد واقعی نیست و انتشار اوراق 

اسناد خزانه برای این اوراق شرعی محسوب نمی شود. 
گروه سوم: انتشار اسناد خزانه اسالمی برای پرداخت 
بدهــی دولت به نهادهــای عمومی غیردولتی اســت، 
این گونــه بدهی ها به ســبب تعهدهــای قانونی دولت 
بــرای تأمین خدمات عمومی و اجــرای برنامه های رفاه 
اجتماعــی به وجود می آیند که دربــاره بدهی دولت به 
مؤسســات عام المنفعه، می توان اســناد خزانه اسالمی 

منتشر کرد. 
گــروه چهارم: انتشــار اســناد خزانه اســالمی برای 
پرداخت بدهی دولت بــه پیمانکاران بخش خصوصی 
اســت، مطالبات پیمانکاران از دستگاه های دولتی بابت 
قراردادهای انجــام کار در طرح های تملک دارایی های 
ســرمایه ای و همچنیــن دیگــر طرح های توســعه ای 
و زیربنایــی ذکرشــده در قوانیــن بودجه ســنواتی و در 
ســرفصل های بودجه عمرانی اســت. در این حالت به 
علت اینکه معامله ای صورت گرفته و به پشــتوانه آن، 

بدهی پدید آمده، انتشار اسناد خزانه بالمانع است. 
  کاهش ریسک مطالبه از دولت

اصطــالح بازار بدهی به بازاری اطالق می شــود که 
اوراق بدهی در آن مبادله می شــود. در بازارهای جهانی 
این اوراق شامل اوراق قرضه، اوراق خزانه، اوراق تجاری 
و مشابه آن اســت. در حقیقت بازار بدهی، بازاری است 
برای دادوســتد اوراق بدهی که شــرکت ها و دولت ها با 
اســتفاده از آن می توانند به تأمین مالــی نیازهای خود 
بپردازند. این موضوع می تواند از طریق عرضه خصوصی 
یا بازارهای سازمان یافته صورت پذیرد. اما از آنجا  که در 
بازار ســرمایه کشورهای اســالمی، اصل بر انتشار اوراق 
بدهی مبتنی بر شریعت اسالمی است، از ابزارهای مالی 
اسالمی استفاده می شــود. بازار بدهی اجزای مختلفی 
دارد کــه از آن جمله می توان به اوراق بدهی شــرکتی، 
اوراق رهنی، اوراق تجاری، تبدیل به اوراق  بهادار سازی، 
خدمــات رتبه بنــدی اعتباری و... اشــاره کــرد. یکی از 
اولویت هــای وزارت اقتصاد که مســئولیت نگهداری و 
مدیریت بدهی هــای دولت را بر عهــده دارد، کارکردها 
و مزایاي انتشــار اوراق خزانه اســالمي است. ازاین رو به 
دنبال مدیریت بدهی های دولت و ایجاد یک بازار بدهی 
از طریــق تبدیــل بدهی هــای دولت بــه اوراق و ایجاد 
بــازار ثانویه برای خریدوفروش این نوع از اوراق اســت. 
راه اندازی بازار بدهی ضمن شفاف کردن مانده بدهی های 
دولتی، امکان نقدشدن این بدهی ها از طریق بازار سرمایه 
را فراهم می کند. عرضه اسناد خزانه اسالمی زمینه ساز 
توسعه یکی از مهم ترین بازارهای مالی کشور، یعنی بازار 
بدهی اســت که می تواند به تعیین نرخ ســود به عنوان 
یکی از نیازهای اصلی اقتصاد کشور کمک کند. توجه به 
آمار و ارقام موجود در بازار بدهی کشور نشان از این دارد 
که اندازه بــازار بدهی به بیش از ۳۵۰   هزار   میلیارد ریال 
بالغ شده است که این امر حاکی از رشد درخورمالحظه 
بازار بدهی اســت. هرچند بازار بدهی کشور در مقایسه 
با ســایر بازار های بدهی  دنیــا از حجم کمتری برخوردار 
اســت اما روند روبه رشــد آن تجربه جدیدی را در تأمین 
مالی ارائه می کند. شایان ذکر است که توسعه و تعمیق 
بازار بدهی در کشور نیازمند فراهم کردن زیرساخت های 
موردنیاز در زمینه ارتقای شفافیت، راه اندازی مؤسسات 
رتبه بنــدی اعتباری، تعامل در بازارهای ســرمایه دنیا در 
انتشــار اوراق بدهی بین المللی و اتخــاذ تدابیر الزم در 
کنترل تورم انتظاری آتی است تا بتوان به نحو مناسب و 

مدیریت  شده  ای از ظرفیت های بازار بدهی استفاده کرد.
بازار بدهی کشور مشتمل بر اوراق مشارکت بورسی، 
صکوک، اوراق ســلف موازی اســتاندارد و اسناد خزانه 
اســالمی است که اســناد خزانه اســالمی ۴۶ درصد از 
بازار را به خود اختصاص داده اســت و پس از آن اوراق 
مشــارکت، صکــوک و اوراق ســلف موازی اســتاندارد 
به ترتیب با ۲۵، ۱۶ و ۱۲ درصد رتبه های بعدی را به خود 

اختصاص داده اند. 
  ویژگی های اسناد خزانه اسالمی منتشرشده

اســناد خزانه اســالمی که تاکنون عرضه شده  و به 
نمادهای اخزا معروف هستند، در قالب بودجه سال های 

۹۳ و ۹۴ مربوط به بند «ط» بوده اند که «اخزا ۱» مربوط 
به بودجه ســال ۹۳ و اخزا ۲ تا ۶، مربوط به بودجه سال 
۹۴ هســتند. در سال جاری ما با دو ســری اسناد خزانه 
اســالمی روبه رو هســتیم که در چارچوب بند «ه» و بند 
«ز» قانون بودجه سال ۹۵ به طلبکاران غیردولتی واگذار 
می شوند. یک سری اســناد خزانه اسالمی در قالب اخزا 
 ۷ تا ۱۱ در ادامه اوراق قبلی منتشــر شــده و «سخا ۱» و 
«ســخا ۲» که در چارچوب بند «ز» بودجه امسال منتشر 
شــده اند، دارای سررســید کوتاه مدت هستند و سررسید 
آنها به ترتیب تا پایان ســال جاری است.  نمادهای اخزا 
با سررسید کمتر از یک سال و نمادهای سخا با سررسید 
کمتر از یک ماه منتشــر شــده اســت. این اسناد قابلیت 
خریدوفروش در بازار ثانویــه بورس را دارد.  بازار بدهی 
کشور این قابلیت را دارد تا با تعیین سازوکارهای الزم و با 
بهره گیری از ابزارهای تأمین مالی اسالمی موجود در آن 
از جمله اوراق استصناع و صندوق پروژه و سازوکارهای 
تأمین مالــی پروژه  محور بتوان نســبت بــه تأمین مالی 
پروژه های نیمه کاره و واگذاری پروژه های بخش عمومی 

به بخش خصوصی اقدام کند. 
  مزیت اسناد خزانه نسبت به سایر روش  ها

یکی از مســائل مهم در تأمین مالی دولت این است 
که دولت یک بدهکاِر خوش حساب باشد و ریسک نکول 
بدهی های دولت در بازار صفر محاسبه شود. به عبارتی 
 (High Credit rating) دولت از باالترین رتبه اعتبــاری
برخوردار باشد. راه اندازی بازار بدهی ضمن شفاف کردن 
مانده بدهی های دولتی، امکان نقدشــدن این بدهی ها از 
طریق بازار ســرمایه را فراهــم می کند. همچنین عرضه 
موفق اســناد خزانه اسالمی و ســایر اوراق تأمین مالی 
اســالمی به این بســتگی دارد که اوال دولــت چقدر به 
عمــل به تعهدات  خود پایبند اســت و ثانیا چه ظرفیتی 
در بــازار برای عرضه این اوراق وجــود دارد. با توجه به 
معامالت این ابزار در بازار سرمایه کشور، مهم ترین مزیت 
اســتفاده از این ابزار تأمین مالی، ایجاد شفافیت در مبلغ 
پرداختی بدهی های دولت به نهادهای عمومی و ســایر 
طلبــکاران  اســت، در صورتی که ســایر روش هایی که 
بازارمحور نباشــند از این شفافیت الزم برخوردار نیستند. 
همچنیــن وجود بــازار ثانویــه برای خریدوفــروش این 
اوراق، از مهم ترین مزایای این روش در مقایســه با سایر 

روش هاست. 
  کارایی اسناد خزانه در اقتصاد

یکــی از مهم ترین موضوعات بــرای افزایش کارایی 
و بهره وری در اقتصاد کشــور، عنصر شــفافیت اســت. 
مطالعات نشان می دهد نبود شفافیت باعث شکل گیری 
بحران هــای مالــی و نواقص جدی در سیاســت گذاری 
خواهد شــد. همچنان که اشاره شــد، هموارشدن مسیر 
پیشرفت در کشور، نیازمند عنصر شفافیت است. بنابراین 
بی توجهی به این عنصر مهم، کاهش سرمایه اجتماعی 
و بی اعتمادی مردم بــه نظام اقتصادی را در پی خواهد 
داشــت.  از ســوی دیگر وجود این ابــزار منجر به ایجاد 
انضبــاط مالی در نحــوه پرداخت مطالبــات نهادهای 
ایجاد کننده رشــد و توســعه در اقتصاد کشور از جمله 
پیمانکاران و طلبکاران از دولت خواهد شد و خوشبینی 
آنها را نســبت به دریافت مطالبات خود و تحرک بیشتر 
به همراه خواهد داشت؛ ضمن اینکه دولت را نسبت به 

پرداخت مطالبات آنها، منضبط خواهد کرد. 
با توجه به امکان معامالت این ابزار در بازار ســرمایه 
کشور، مســلم است که شفافیت در پرداخت بدهی های 
دولت نیز افزایش خواهد داشت و این موضوع می تواند 
منجر به ایجاد رضایت خاطر برای پیمانکاران و صاحبان 
صنایع مختلف شود که به نوعی برای پیشرفت و توسعه 

پایدار در حال فعالیت هستند. 
  پتانسیل فروش اسناد در بورس

اسناد خزانه اسالمی امکان پذیرش و عرضه در بازار 
اوراق بهــادار با درآمد ثابت (بدهــی) فرابورس ایران را 
دارند. بازار ثانویه اسناد خزانه در بورس اوراق بهادار، به 
دلیل اجرای بند دو مــاده هفت قانون بازار اوراق بهادار 
و مــاده ۲۶ قانون رفع موانع تولیــد رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشــور براساس دستورالعمل انتشار این ابزار 
در مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲ از ســوی شــورای عالی بورس و 
اوراق بهادار شکل  گرفته است. در این بازار، اسناد خزانه 
بر مبنای ضوابط خرید دین و برحســب شرایط عرضه و 
تقاضای وجوه در بازار مالی، به قیمتی متفاوت با قیمت 
اسمی، دادوســتد می شــوند. مطابق این دستورالعمل 
ناشــر (وزارت امور اقتصــادی و دارایی کــه نماینده از 
طرف دولت است) باید در پایان هر هفته فهرست کامل 
دارندگان اولیه را که اسناد خزانه اسالمی در همان هفته 
به ایشــان تخصیص  یافته است، به فرابورس اعالم کند. 
فرابورس نیز باید فهرست دریافتی را جهت ثبت مالکیت 
دارندگان اســناد خزانه اسالمی، به شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه ارائه کند. همچنین 
فرابورس برای تســهیل فروش اســناد خزانه اسالمی با 
سررسید یکســان از سوی بســتانکاران دولت، اقدام به 

ایجاد صرفا یک نماد معامالتی متناسب با تاریخ سررسید 
می کند. 

بنابرایــن هــر پیمانکار یــا صاحب طلــب از دولت 
می تواند براســاس قیمت اوراق که از طریق مکانیســم 
عرضــه و تقاضا در بازار تعیین می شــود، ایــن اوراق را 
به وجــه نقد تبدیل کند. ارزش اســناد خزانه اســالمی 
عرضه شــده در ســال ۱۳۹۴ معادل پنج هــزار   میلیارد 
تومان بوده اســت که در ۱۰ماهه ســال ۱۳۹۵ به ۹   هزار   
میلیارد تومان افزایش یافته اســت. این آمار نشان دهنده 
افزایش ۸۰ درصد ارزش اسناد خزانه منتشر شده از سوی 
دولت است. همچنین براساس آمار و ارقام منتشرشده از 
بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، پیشنهاد دولت برای تأمین 
مالی از طریق اوراق مالی اسالمی ۲۰   هزار   میلیارد تومان 
و از طریق اسناد خزانه مبلغ ۷۵   هزار   میلیارد ریال است. 

  جذابیت اسناد خزانه برای خارجی ها
خرید اســناد خزانه به وسیله سرمایه گذاران خارجی 
در بازار ســرمایه کشور ســابقه خوبی دارد. اسناد خزانه 
اســالمی ابزاری اســت که با ضمانت دولــت و وزارت 
اقتصاد منتشر می شــود و این امر از نگاه سرمایه گذاران 
خارجی جذاب اســت. ســابقه پرداخت مبالغ اصل این 

اوراق نشان دهنده نبود ریسک نکول اعتباری است. 
بــا توجه بــه اعتبار بــاالی دولت در تأمیــن مالی از 
منظر سرمایه گذار خارجی، ارائه این ابزار به سرمایه گذار 
خارجــی، برای تأمین مالی اثربخش اســت. در صورتی 
که ســرمایه گذاران خارجی برای حضــور در پروژه های 
نیمه تمــام اعالم آمادگی کنند، ایــن جایگزینی می تواند 
روش مناســبی برای دریافت مطالبات پیمانکاران باشد. 
عالوه بر آن در صورتی که ابزار پوشش ریسک نرخ ارز نیز 

برای سرمایه گذاران خارجی مهیا شود، جذابیت مضاعف 
می شود. 

  مزیت های افزایش میزان عرضه اسناد خزانه
نخســت از منظــر روش تأمیــن مالی دولــت برای 
پرداخت بدهی ها و جبران کســری بودجه، این روش به 
سایر روش ها که در سال های متمادی در کشور استفاده 
می شده، مانند استقراض از بانک مرکزی ارجحیت دارد و 
به طور مؤثری از تزریق پول پرقدرت جلوگیری می کند که 
در کنترل نرخ تورم بسیار مؤثر بوده است. دوم حرکت به 
سمت  ایجاد رونق اقتصادی است. در واقع تعیین تکلیف، 
پرداخت یا بازارپذیرکردن بدهی دولت به پیمانکاران گره 
از کار فروبسته قشر کارآفرین و مولد کشور باز می کند. آنها 
توان جدیدی می یابند تا پروژه های جدیدی شروع کنند که 
اشتغال زایی ایجاد می کند و هم می توانند بدهی معوق 
خود به بانک هــا را بپردازند که اینها از نظر اقتصاد ملی 
مثبت هســتند. سوم از منظر سیاست نرخ گذاری و ایجاد 
یکپارچگی در بازار پول و ســرمایه. بازار پول و ســرمایه 
روی هم تأثیرگذارند؛ اگر حجم صدور اوراق با حساسیت 
الزم کنترل و متناســب با ظرفیت بازار زمان بندی نشود، 
منجر به افزایش نرخ های تنزیل یا ســود در بازار سرمایه 
می شــود که با تأخیر زمانی اندک این افزایش نرخ ها بر 
بازار پول و نرخ ســود سپرده بانک ها هم اثرگذار خواهد 
بود. بنابراین در چنین شــرایط عدم تعادلی سیاست گذار 
پولــی عمال قادر به کنترل نرخ های مصوب خود در بازار 
پول نخواهد بود. زیرا بانک های کشور برای جلوگیری از 
خروج ســپرده های خود و جلوگیری از ســفته بازی پول 
امکان رعایت نرخ های مصوب را نخواهند داشت که این 

موضوع به نفع اقتصاد کالن نخواهد بود. 

 کاهش ریسك مطالبه  از دولت  به سمت صفر
نماد

اخزا 1
اخزا 2
اخزا 3
اخزا 4
اخزا 5
اخزا 6
اخزا 7
اخزا 8
اخزا 9

اخزا 10
سخا1
سخا2

حجم انتشار به میلیون ریال
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000

قیمت روزبازگشایى به ریال 
900,501
872,066
855,582
841,327
832,952
877,999
860,000
850,000
846,290
837,350
985,500
993,500

قیمت اسمى در پایان دوره به ریال
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

تاریخ عرضه
1394/07/08
1394/11/17
1394/11/12
1394/11/13
1394/11/14
1395/04/14
1395/06/28
1395/06/31
1395/08/05
1395/07/28
1395/09/24
1395/10/11

تاریخ سررسید
1394/12/23
1395/06/21
1395/07/21
1395/08/21
1395/09/09
1395/12/25
1396/05/06
1396/05/23
1396/07/03
1396/07/03
1395/10/19
1395/11/19

طول دوره (روز)
165
218
254
283
300
254
313
327
334
341
25
9

نرخ مؤثر سالیانه
%26,1
%25,8
%25,1
%25,0
%24,9
%20,6
%19,2
%19,9
%20,0
%20,9
%23,8
%30,3

سود معادل بانکى
%23,4
%23,1
%22,6
%22,5
%22,4
%18,8
%17,7
%18,3
%18,4
%19,2
%21,5
%26,7

مشخصات اسناد خزانه اسالمى منتشرشده در فرابورس 1395/11/12

جمع کل  165,000,000 میلیون ریال

 محمدباقر پوروالشائى
 استاد دانشگاه مشهد

سند بخشی از جاده  چالوس به نام 
یک رستوران دار است

ایرنا: رئیس اداره راهداری اســتان البرز با اشاره به  �
اســتقرار تعداد بسیار زیادی رســتوران در مسیر جاده 
کرج - چالوس و مشــکالتی که این موضوع به همراه 
دارد، گفت: یکی از رستوران داران جاده چالوس حتی 
ســند قطعــه ای از جــاده را در اختیــار دارد و مدعی 
مالکیت بــر این قطعه از جاده اســت. عباس صفری 
در آستانه آغاز سفرهای نوروزی و ترددهای بسیار باال 
در این مسیر، گفت: همواره توقف خودروها در اطراف 
جاده کرج - چالوس حوادثی را ایجاد کرده اســت که 
بخشی عمده ای از این توقف ها مربوط به رستوران های 
بین راهی است. وی با اشاره به اینکه رستوران ها در این 
مســیر بی رویه گسترش یافته و بیشتر آنها نیز پارکینگ 
ندارند، گفت: همین موضوع باعث می شود تا خودروها 
در مقابل این رستوران ها و در حریم جاده توقف یا پارک 
کنند که این موضوع افزایش تراکم خودروها و حوادث 
را به دنبال دارد. رئیس اداره راهداری البرز گفت: یکی 
از رستوران داران در جاده کرج - چالوس سند مالکیت 
حریم جــاده ای را در اختیار داشــته و پس از تعریض 
جاده اکنون آن قطعه داخل جاده قرار دارد و امروز وی 
ادعای مالکیت بر این قطعــه از جاده را دارد. صفری 
همچنین خاطرنشان کرد: وی به طور جدی پیگیر این 
موضوع است و از ادعای خود درباره مالکیت خود بر 
این قطعه کوتــاه نمی آید؛ در صورتی که از ابتدا نیز این 

قطعه در حریم جاده قرار داشته است. 

تجمع کولبران سیستانی مقابل 
فرمانداری زهک

تسنیم: در حالی چند روز از رونمایی کتاب برنامه  �
تأمین مالی خرد و بیمه شدن کولبران به وسیله وزیر کار 
می گذرد که روز گذشته تعدادی از کولبران سیستانی 
به دنبال ادامه دو ماه تعطیلی معبر مرزی «شاهگل»، 
مقابل فرمانداری زهک تجمع کردند. تجمع کنندگان 
خواستار بازگشایی این معبر مرزی با افغانستان شدند، 
معبــری که به گفتــه برخی منابع خبــری حدود ۶۰ 
روز از تعطیلی اش می گذرد و حدود ســه هزار نفر را 
بی کار کرده اســت.  تعطیلی این معبــر و تعدادی از 
بازارچه های مرزی سیستان وبلوچســتان در شرایطی 
ماه هاست ادامه دارد که مطالبه این روزهای کولبران 
شمال غرب کشــور تأمین بیمه و به رسمیت شناختن 
شــغل کولبری اســت. آنها تا حــدودی در این زمینه 
موفق هم بوده اند، چراکه براســاس اعالم نمایندگان 
مجلــس قرار اســت «کولبری» به عنوان یک شــغل 
شناخته شود و کولبران از نیمه دوم فروردین  ۹۶ بیمه 

تأمین اجتماعی شوند. 

نگاه



بازار ثانویه بورس را دارد.  بازار بدهی کشور این قابلیت 
را دارد تا با تعیین سازوکارهای الزم و با بهره گیری از 
ابزارهای تأمین مالی اسالمی موجود در آن از جمله 
اوراق استصناع و صندوق پروژه و سازوکارهای تأمین 
مالی پروژه  محور بتوان نسبت به تأمین مالی پروژه های 
نیمه کاره و واگذاری پروژه های بخش عمومی به بخش 

خصوصی اقدام کند.

  مزیت اسناد خزانه نسبت به سایر روش  ها
یکی از مسائل مهم در تأمین مالی دولت این است که 
دولت یک بدهکارِ خوش حساب باشد و ریسک نکول 
بدهی های دولت در بازار صفر محاسبه شود. به عبارتی 
 High Credit( اعتباری  رتبه  باالترین  از  دولت 
rating( برخوردار باشد. راه اندازی بازار بدهی ضمن 
نقدشدن  امکان  دولتی،  مانده بدهی های  شفاف کردن 
را فراهم می کند.  بازار سرمایه  از طریق  این بدهی ها 
سایر  و  اسالمی  خزانه  اسناد  موفق  عرضه  همچنین 
اوراق تأمین مالی اسالمی به این بستگی دارد که اوال 
دولت چقدر به عمل به تعهدات  خود پایبند است و 
ثانیا چه ظرفیتی در بازار برای عرضه این اوراق وجود 
سرمایه  بازار  در  ابزار  این  معامالت  به  توجه  با  دارد. 
کشور، مهم ترین مزیت استفاده از این ابزار تأمین مالی، 
ایجاد شفافیت در مبلغ پرداختی بدهی های دولت به 
نهادهای عمومی و سایر طلبکاران  است، در صورتی که 
سایر روش هایی که بازارمحور نباشند از این شفافیت 
الزم برخوردار نیستند. همچنین وجود بازار ثانویه برای 
خریدوفروش این اوراق، از مهم ترین مزایای این روش 

در مقایسه با سایر روش هاست.

  کارایی اسناد خزانه در اقتصاد
کارایی  افزایش  برای  موضوعات  مهم ترین  از  یکی 

است.  شفافیت  عنصر  کشور،  اقتصاد  در  بهره وری  و 
مطالعات نشان می دهد نبود شفافیت باعث شکل گیری 
سیاست گذاری  در  جدی  نواقص  و  مالی  بحران های 
خواهد شد. همچنان که اشاره شد، هموارشدن مسیر 
است.  شفافیت  عنصر  نیازمند  کشور،  در  پیشرفت 
بنابراین بی توجهی به این عنصر مهم، کاهش سرمایه 
اجتماعی و بی اعتمادی مردم به نظام اقتصادی را در پی 
خواهد داشت.  از سوی دیگر وجود این ابزار منجر به 
ایجاد انضباط مالی در نحوه پرداخت مطالبات نهادهای 
ایجاد کننده رشد و توسعه در اقتصاد کشور از جمله 
پیمانکاران و طلبکاران از دولت خواهد شد و خوشبینی 
آنها را نسبت به دریافت مطالبات خود و تحرک بیشتر 
به همراه خواهد داشت؛ ضمن اینکه دولت را نسبت به 

پرداخت مطالبات آنها، منضبط خواهد کرد.
بازار سرمایه  ابزار در  این  امکان معامالت  به  توجه  با 
کشور، مسلم است که شفافیت در پرداخت بدهی های 
دولت نیز افزایش خواهد داشت و این موضوع می تواند 
منجر به ایجاد رضایت خاطر برای پیمانکاران و صاحبان 
صنایع مختلف شود که به نوعی برای پیشرفت و توسعه 

پایدار در حال فعالیت هستند.

  پتانسیل فروش اسناد در بورس
بازار  امکان پذیرش و عرضه در  اسناد خزانه اسالمی 
ایران را  اوراق بهادار با درآمد ثابت )بدهی( فرابورس 
دارند. بازار ثانویه اسناد خزانه در بورس اوراق بهادار، به 
دلیل اجرای بند دو ماده هفت قانون بازار اوراق بهادار 
و ماده 26 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشور براساس دستورالعمل انتشار این ابزار 
در مورخ 1393/3/12 از سوی شورای عالی بورس و 
اوراق بهادار شکل  گرفته است. در این بازار، اسناد خزانه 
بر مبنای ضوابط خرید دین و برحسب شرایط عرضه و 

تقاضای وجوه در بازار مالی، به قیمتی متفاوت با قیمت 
دستورالعمل  این  مطابق  می شوند.  دادوستد  اسمی، 
از  نماینده  که  دارایی  و  اقتصادی  امور  )وزارت  ناشر 
فهرست  هفته  هر  پایان  در  باید  است(  دولت  طرف 
در  اسالمی  خزانه  اسناد  که  را  اولیه  دارندگان  کامل 
همان هفته به ایشان تخصیص  یافته است، به فرابورس 
اعالم کند. فرابورس نیز باید فهرست دریافتی را جهت 
ثبت مالکیت دارندگان اسناد خزانه اسالمی، به شرکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارائه 
اسناد  فروش  تسهیل  برای  فرابورس  همچنین  کند. 
خزانه اسالمی با سررسید یکسان از سوی بستانکاران 
دولت، اقدام به ایجاد صرفا یک نماد معامالتی متناسب 

با تاریخ سررسید می کند.
بنابراین هر پیمانکار یا صاحب طلب از دولت می تواند 
از طریق مکانیسم عرضه و  اوراق که  براساس قیمت 
تقاضا در بازار تعیین می شود، این اوراق را به وجه نقد 
تبدیل کند. ارزش اسناد خزانه اسالمی عرضه شده در 
سال 1394 معادل پنج هزار   میلیارد تومان بوده است 
که در 10ماهه سال 1395 به 9   هزار   میلیارد تومان 
افزایش یافته است. این آمار نشان دهنده افزایش 80 
از سوی دولت  اسناد خزانه منتشر شده  ارزش  درصد 
از  منتشرشده  ارقام  و  آمار  براساس  همچنین  است. 
برای  دولت  پیشنهاد  کشور،  کل  سال 1396  بودجه 
هزار       20 اسالمی  مالی  اوراق  طریق  از  مالی  تأمین 
میلیارد تومان و از طریق اسناد خزانه مبلغ ۷5   هزار   

میلیارد ریال است.

  جذابیت اسناد خزانه برای خارجی ها
خارجی  سرمایه گذاران  وسیله  به  خزانه  اسناد  خرید 
در بازار سرمایه کشور سابقه خوبی دارد. اسناد خزانه 
وزارت  و  دولت  ضمانت  با  که  است  ابزاری  اسالمی 

اقتصاد منتشر می شود و این امر از نگاه سرمایه گذاران 
خارجی جذاب است. سابقه پرداخت مبالغ اصل این 

اوراق نشان دهنده نبود ریسک نکول اعتباری است.
با توجه به اعتبار باالی دولت در تأمین مالی از منظر 
سرمایه گذار  به  ابزار  این  ارائه  خارجی،  سرمایه گذار 
خارجی، برای تأمین مالی اثربخش است. در صورتی 
پروژه های  برای حضور در  که سرمایه گذاران خارجی 
نیمه تمام اعالم آمادگی کنند، این جایگزینی می تواند 
روش مناسبی برای دریافت مطالبات پیمانکاران باشد. 
نرخ  ابزار پوشش ریسک  بر آن در صورتی که  عالوه 
ارز نیز برای سرمایه گذاران خارجی مهیا شود، جذابیت 

مضاعف می شود.

  مزیت های افزایش میزان عرضه اسناد خزانه
نخست از منظر روش تأمین مالی دولت برای پرداخت 
سایر  به  روش  این  بودجه،  و جبران کسری  بدهی ها 
استفاده  کشور  در  متمادی  سال های  در  که  روش ها 
ارجحیت  مرکزی  بانک  از  استقراض  مانند  می شده، 
دارد و به طور مؤثری از تزریق پول پرقدرت جلوگیری 
می کند که در کنترل نرخ تورم بسیار مؤثر بوده است. 
دوم حرکت به سمت  ایجاد رونق اقتصادی است. در 
واقع تعیین تکلیف، پرداخت یا بازارپذیرکردن بدهی 
دولت به پیمانکاران گره از کار فروبسته قشر کارآفرین 
و مولد کشور باز می کند. آنها توان جدیدی می یابند تا 
پروژه های جدیدی شروع کنند که اشتغال زایی ایجاد 
می کند و هم می توانند بدهی معوق خود به بانک ها 
را بپردازند که اینها از نظر اقتصاد ملی مثبت هستند. 
سوم از منظر سیاست نرخ گذاری و ایجاد یکپارچگی 
بازار پول و سرمایه روی هم  بازار پول و سرمایه.  در 
تأثیرگذارند؛ اگر حجم صدور اوراق با حساسیت الزم 
نشود،  زمان بندی  بازار  ظرفیت  با  متناسب  و  کنترل 
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منجر به افزایش نرخ های تنزیل یا سود در بازار سرمایه 
می شود که با تأخیر زمانی اندک این افزایش نرخ ها بر 
بازار پول و نرخ سود سپرده بانک ها هم اثرگذار خواهد 
بود. بنابراین در چنین شرایط عدم تعادلی سیاست گذار 
پولی عمال قادر به کنترل نرخ های مصوب خود در بازار 
پول نخواهد بود. زیرا بانک های کشور برای جلوگیری 
از خروج سپرده های خود و جلوگیری از سفته بازی پول 
امکان رعایت نرخ های مصوب را نخواهند داشت که این 

موضوع به نفع اقتصاد کالن نخواهد بود.

دنیای اقتصاد/ 
انتظارات فعاالن اقتصادی از دولت

محمدحسین برخوردار
دستاوردهای متعدد دولت یازدهم در حوزه اقتصادی 
را نباید نادیده بگیریم و بیهوده سطح توقعات از دولت 
را باال ببریم؛ چراکه باید پذیرفت مشکالت ساختاری 
متعددی در بدنه اقتصادی کشور در طول چند دهه 
اخیر و به ویژه در دوره تشدید تحریم ها شکل گرفته 
بر  است.  فرسایشی  و  زمانبر  آنها  به  دادن  که سامان 
همین اساس، اینکه دولت توانسته آرامش را به اقتصاد 
دهد،  قرار  خود  اصلی  ریل  در  را  اقتصاد  و  بازگرداند 
کاری بس دشوار و طوالنی است. از سوی دیگر، دولت 
را  اقتصادی  قوانین  به  خود  پایبندی  همواره  یازدهم 

اعالم و اذعان کرده که نمی توان از آنها تخطی کرد.
راهبری  لزوم  به  اعتقاد راسخ دولت  از  نشان  امر  این 
قالب قوانین شفاف، دانش محور و تجربه  اقتصاد در 
شده دارد. حال با وجود تمام اقدامات مثبتی که دولت 
یازدهم انجام داده، انتظارات فعاالن اقتصادی از دولت 

واقع  در  است.  بوده  انتظار  حد  از  فراتر  حاکمیت  و 
تصور آنها این بود که با ورود به دوره پسابرجام، رشد 
اقتصادی به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت 
تا به دنبال آن، تحرک به واحدهای تولیدی کشور باز 
گردد و تقاضا در بازار افزایش یابد. »برخورد جدی با 
مفسدان اقتصادی« از دیگر توقعات فعاالن اقتصادی 
است؛ اما آنچه نباید از نظر دور داشت اینکه در این 
آرامش  در  اقتصادی  پرونده های  به  رسیدگی  دولت 
و  سیاسی  بهره برداری  و  هوچی گری  از  دور  به  و 
جناحی صورت می پذیرد، اما به هرحال توقع این بود 
مشوق  بتواند  فساد  با  مبارزه  مثبت  سیگنال های  که 
فعالیت های شفاف و شناسنامه دار شده و هزینه ها و 
را  آفرینان  رانت  و  قاچاقچیان  قانون شکنان،  ریسک 
افزایش دهد. »تعریف شاخص های مطالعاتی و عملیاتی 
برای سرفصل های اقتصاد مقاومتی«، از دیگر توقعات 
فعاالن اقتصادی بود، تا از این طریق جلوی بسیاری 
اقتصاد  پیاده سازی  بر  مبنی  فرافکنی ها  و  ادعاها  از 
مقاومتی گرفته شود. چراکه برخی نگاهی سودجویانه 
بر  تکیه  با  تنها  و  داشته  مقاومتی  اقتصاد  مقوله  به 
دارند  قصد  عمل،  بدون  توخالی  شعارهای  یکسری 
مسیر تحقیق و تفحص ها و بازرسی ها را از خود دور 

کنند.
از دیگر توقعات فعاالن اقتصادی این بود که به جای 
و  دانش  خلق  بر  تولید،  ورود خطوط  بر  تکیه صرف 
بیشتری  تمرکز  صنعت  و  دانشگاه  ارتباط  تقویت 
توسعه یافته،  اقتصادهای  بارز  وجه  چراکه  می کردیم. 
سمت  به  آن  هدایت  و  دانش  تولید  مدار  بر  حرکت 
بالندگی تکنولوژیک است. در واقع امروزه با پیچیده تر 
شدن روابط کار، تولید و تجارت و همچنین با افزایش 
منابع  محدودیت  آن  کنار  در  و  جویای کار  جمعیت 
زیرساخت های  دیدن  تدارک  جز  چاره ای  طبیعی، 

با تکیه بر  انتقال دانش به صنعت  اولیه برای تمرین 
پتانسیل های داخلی و بارور سازی آنها نداریم. فعاالن 
با  باید  دولت  که  داشتند  تاکید  همچنین  اقتصادی 
علمی«  »انضباط  با  همراه  طراحی«  »قدرت  ایجاد 
زمان،  از  حداکثری  »استفاده  رویکرد  تسریع کننده 
مکان و امکانات « باشد و در این میان حمایت از عمق 
بخشیدن به تولید ملی و نه حمایت صرف از »تولید 
نماند  ناگفته  است.  اهمیت  دارای  رویکرد  یک  کاال« 
کنترل  برای  منسجمی  برنامه های  یازدهم  دولت  که 
بنگاهداری  نظیر  بازار؛  رقابت پذیری  دست اندازهای 
بانک ها، انحراف اقتصاد ازسوی شبه دولتی ها، ارز چند 
نرخی، رقابت نابرابر واردکنندگان قانونی با قاچاقچیان، 
سودهای  وضعیت  آزاد،  مناطق  غیرشفاف  معضالت 
دستوری نظام بانکی دارد، اما مساله  اساسی این است 
طالیی  دوره های  عمر  و  محدود  بسیار  فرصت ها  که 

کوتاه است.

دنیای اقتصاد/ 
ذی نفعان وضعیت موجود اقتصاد ایران

علی میرزاخانی
اقتصاد ایران در مسیر خود به سمت مقصد توسعه یافتگی 
با موانعی مواجه است که برخی از این موانع ناشی از 
مقاومت »ذی نفعان وضعیت موجود« است. اما سوال 
هستند؟  گروه هایی  چه  ذی نفعان  این  که  است  این 
پاسخ صحیح به این پرسش می تواند امکان شناسایی 
را  اقتصادی  اصالحات  که  موانعی  اصلی  ریشه های 
زمین گیر می سازد فراهم کند که بدون این شناسایی، 

برخورد ریشه ای با موانع غیرممکن خواهد بود.

تاکنون دو  پاسخ به این پرسش داده شده است. دکتر 
ایران  اقتصادی  نظام  که  دارد  اعتقاد  آخوندی  عباس 
یک نظام مرکانتیلیستی است و ذی نفعان این سیستم 
اقتصادی مانع اصالحات ساختاری هستند. مرکانتیلیسم 
یک مکتب فکری است که سیاست  اقتصادی اروپایی ها 
این مکتب  قرن تحت تاثیر  از 2  بیش  بریتانیا  به ویژه 
بود، یعنی از قرن 16 تا قرن 18. در واقع آدام اسمیت، 
بنیان گذار مکتب اقتصاد آزاد، در برابر این مکتب فکری 
قیام کرد. کارنامه مرکانتیلیسم، اتحاد قدرت سیاسی 
و قدرت تجاری حول نوعی ملی گرایی اقتصادی بود. 
سیستم  که  دارد  اعتقاد  نگارنده  دیگر،  دیدگاهی  در 
اقتصادی فعلی ایران بیشتر شبیه نوعی تیول داری در 
ادامه تیول داری سنتی است که فقط شکل آن عوض 
شده و کمی مدرن تر شده است. به این مفهوم که اگر 
واگذار  تیول  به عنوان  سرزمینی  قطعات  گذشته،  در 
می شد در حال حاضر، این بنگاه های اقتصادی هستند 
که جایگزین قطعات سرزمینی شده و به شکل تیول 
در قالب دولتی و نیمه دولتی و شبه دولتی به تیول داران 

واگذار می شوند.
وجه تمایز مرکانتیلیسم که نوعی سرمایه داری رفاقتی 
است با تیول داری، شاید این باشد که در مرکانتیلیسم، 
قدرت تجاری اگرچه تحت تاثیر قدرت سیاسی است، اما 
اوال این تاثیر دوجانبه است، ثانیا قدرت تجاری، روی 
دارایی ها و اموال خود، حق مالکیت دارد و جیره خوار 
قدرت سیاسی نیست. اما در نظام تیول داری، فقدان 
هیچ گونه  تیول داران  که  می شود  باعث  مالکیت  حق 
سرمایه های  از  محافظت  برای  مسوولیتی  احساس 
مادی و انسانی تیول تعلق گرفته به آنها نداشته باشند 
و به این نتیجه برسند که باید هرچه سریع تر بار خود 
را ببندند؛ چراکه معلوم نیست این حق انتفاع از تیول، 
این  و  باشد  داشته  دوام  آنها  برای  زمانی  مدت  چه 
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ایران است. خروجی  اقتصاد  پدیده بسیار آشنایي در 
ایران بسیار شبیه به تیول داری  نظام اقتصادی فعلی 
است و وضعیت حاکم بر بسیاری از بنگاه های دولتی  و 
نیمه دولتی و شبه دولتی گواه این مدعاست؛ از این نظر 
که سرمایه های انسانی و مادی و انباشت دانش و تجربه 
افول  به  رو  نزولی  مسیری  در  عمدتا  بنگاه ها  این  در 
دارد. اما در عین حال، می توان عالئمی از وجود یک 
زائده مرکانتیلیستی هم در کنار سیستم تیول داری در 

اقتصاد ایران مشاهده کرد.
برای توضیح بیشتر شاید بتوان با رجوع به تاریخ، دو 
نوع رویکرد را برای مدیریت اقتصاد در سال های پس 
از انقالب مشاهده کرد. رویکرد اول که به نوعی ریشه 
بود که مدیریت  اعتقاد  این  بر  بازار سنتی داشت  در 
بنگاه های اقتصادی بر جای مانده از نظام پیشین باید 
در اختیار فعاالن اقتصادی معتقد به نظام جدید قرار 
بگیرد و در مقابل، رویکردی از چپگرایان نیز معتقد به 
اداره این بنگاه ها ذیل بوروکراسی دولت بودند. متاسفانه 
دیدگاه سومی که معتقد به تفکیک اقتصاد از حاکمیت 
باشد همواره غایب بود و خصوصی سازی نیز به بدترین 
رویکرد  پیروزی  نتیجه اش  اجرا شد که  شکل ممکن 
دوم بر رویکرد اول بود که از دل آن تیول داری مدرن 
متولد شد و به همین دلیل با تسامح می توان آن را به 
پیروزی تیول داری بر مرکانتیلیسم تعبیر کرد. پیروزی 
تیول داری اگر چه رویکرد مرکانتیلیستی را به حاشیه 
برد، اما مشکل آنجاست که بعضا تنها بدیل تیول داری 
نگرش،  این  که  می شود  دانسته  مرکانتیلیسم  نوعی 
می تواند اقتصاد ایران را در بزنگاه خروج از زمینگیری 
که  غلط  رویکرد  دو  این  کند.  گرفتار  باطلی  دور  در 
در سال های پس از انقالب همواره با هدف سهمگیری 
بیشتر در تقابل با هم بوده اند، چنین القا می کنند که 
است؛  اقتصادی  قدرت  به  اتصال  در  حاکمیت  اقتدار 

غلبه  نتیجه  است.  معکوس  کامال  قضیه  در حالی که 
این  همزیستی  حتی  یا  رویکرد  دو  این  از  کدام  هر 
دو رویکرد با هم، کاهش اقتدار حاکمیت خواهد بود؛ 
چرا که امتیازات و اختیارات در هر دو نظام در اختیار 
مرکانتیلیست ها و تیول داران خواهد بود و مسوولیت 
خروجی که در هر دو وضعیت چیزی جز تباهی اقتصاد 
نیست متوجه حاکمیت خواهد بود و این وضعیتی است 
که هم اکنون می توان به عینه آن را دید.خروج از این 
وضعیت، نیازمند تغییر چارچوب فکری حاکم بر نظام 
تصمیم سازی اقتصادی است که سیاستگذاری اقتصادی 
تابعی از این چارچوب فکری است. بدون اجماع روی 
این چارچوب فکری که در آن مرز اقتصاد از سیاست 
همانند همه کشورهای توسعه یافته به روشنی شفاف و 
تفکیک شده باشد عبور پایدار از چالش های بحران ساز 

اقتصادی تقریبا غیرممکن خواهد بود.
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دنیای اقتصاد/  
Timothy Butler :نویسنده

مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد

کسب و کار  جهان  جدید  قهرمانان  به  کارآفرینان 
تبدیل شده اند. در دانشکده کسب و کار هاروارد، جایی 
که من طرح توسعه شغلی را مشاوره می دهم، حتی 
دانشجویانی که می خواهند به شرکت های بلوچیپ1 
بپیوندند و هیچ قصدی برای شروع استارت آپ  ندارند، 
اگر کسی به آنها بگوید که آنها »کارآفرینانه« عمل 
نکرده اند، ممکن است این را بی احترامی قلمداد کنند. 
کارآفرینی  می کنم:  درک  را  مساله  این  دلیل  من 
است.  ارزشمند  شدت  به  امروز  کار  نیروی  بازار  در 
به  می خواهند  اندازه ها  و  همه شکل ها  در  شرکت ها 
شدت نوآور و چابک دیده شوند و همه این ویژگی ها 

به طور سنتی به کارآفرینان نسبت داده می شود.
شرکت ها در فرآیندهای استخدام خود، روشی علمی 
برای جداسازی کارآفرینان واقعی از دیگر کاندیداهای 
قبلی رجوع  به کلیشه های  ندارند در عوض،  مستعد 

این  حل  چگونگی  روی  پژوهشم  در  من  می کنند. 
برای  در تالش  کار کرده ام.  توسط شرکت ها  مشکل 
را ویژه می سازد،  اینکه چه چیزی کارآفرینان  درک 
نتایج تست روانشناسی روی بیش از 4 هزار کارآفرین 
رهبر   1800 برابر  در  را  متعدد  کشورهای  از  موفق 
کسب و کار که خودشان را به عنوان مدیران کل و نه 
کارآفرین معرفی کرده اند مقایسه کردم. جای شگفتی 
نبود که این دو گروه نکات مشترک داشتند. در 28 
بعد از 41 بعد رهبری سازمانی، تقریبا هیچ تفاوتی در 
مهارت های آنها نبود. زمانی که با دقت بیشتری نگاه 
کردم و ارزیابی های مهارت آنها را با اطالعات عالئق 
مقایسه  آنها  شخصیتی  ویژگی های  و  زندگی شان 
کردم دریافتم که کارآفرینان سه خصوصیت مشخص 
دارند: توانایی پیشرفت در شرایط عدم اطمینان، میل 
منحصر به فرد  مهارت  و  پروژه ها  مالکیت  به  شدید 
مثال،  به عنوان  که  دریافتم  همچنین  قانع سازی.  در 
همواره  کارآفرینان  که  نیست  طور  این  همیشه 

خالقیت خارق العاده ای داشته باشند.

آنها  هستند.  فعال  و  کنجکاو  بیشتر  آنها  بلکه 
را  نااطمینانی ها  بلکه  نیستند؛  ریسک  جویندگان 
می یابند و انگیزه ایجاد می کنند. در این مقاله، برخی 
کلیشه ها در مورد کارآفرینان را بررسی خواهم کرد 
و آنچه در واقعیت وجود دارد را توضیح خواهم داد. 
و  مصاحبه  سواالت  در  عملی  توصیه های  همچنین 

گزینش رزومه ارائه خواهم داد.

نیازمندی های خود را بشناسید
باید  مدیران  کارآفرینی،  رهبران  استخدام  از  پیش 
به یک سوال مهم پاسخ دهند: آیا این شرکت واقعا 
به این فرد نیاز دارد؟ همه چالش های سازمانی یک 
پژوهش  در  نمی کنند.  ایجاب  را  کارآفرینی  نگرش 
به  به شدت  به عنوان یک گروه،  من موسسان موفق 
اندازه گیری  را  کنترل  و  قدرت  به  میل  که  مقیاسی 
به طور  امتیاز  این  و  دادند  باالیی  امتیاز  می کند، 
باالتر  غیرکارآفرین  رهبران  به  نسبت  قابل توجهی 
در  تعارض  به  منجر  می تواند  خصوصیت  این  بود. 
قدرت  و  اطالعات  اشتراک  که  شود  موقعیت هایی 

برای عملکرد سازمانی حیاتی است. اگر به این نتیجه 
رسیدید که یک رهبر کارآفرین، آن چیزی است که 
آنگاه درک شخصیت  دارد،  نیاز  آن  به  سازمان شما 
است.  مهم  پیچیده  و  دقیق  روش  یک  از  کارآفرین 
اکنون بیایید نگاهی به دیدگاه های عمومی در مورد 

کارآفرینی و نتایج تحقیق بیندازیم.

تصور قالبی: کارآفرینان فوق العاده خالق هستند.

کنجکاو  جست وجوگران  کارآفرینان  حقیقت: 
برای مخاطره، یادگیری و فرصت ها هستند.

یک تصور عمومی این است که کارآفرینان و افرادی 
که از محیط های به شدت در حال تغییر و نوآور لذت 
می برند، نسبت به سایرین خالق تر هستند. اما انواع 
بسیاری از خالقیت در کسب و کار وجود دارد. به عنوان 
مثال برخی مدیران، در تثبیت کردن خالق هستند 
و از چالش بازگرداندن یک سیستم به موقعیت بهینه 
که  است  درست  قطعا  گرچه  می برند.  لذت  قبلی 

چگونه رهبر کارآفرینی واقعی را شناسایی و استخدام کنیم؟
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اما بسیاری  برتری دارند؛  کارآفرینان در تفکر اصیل 
واقعیت،  در  هستند.  چنین  نیز  غیرکارآفرینان  از 
آنچه افراد کارآفرین را جدا می سازد چیزی است که 
وسیع تر  که  چیزی  می رسد؛  نظر  به  متفاوت  اندکی 
و عمیق تر از آن چیزی است که با لغت »خالقیت« 
توضیح  را  آن  داریم  قصد  که  چیزی  می شود.  بیان 
دهیم توانایی پیشرفت در شرایط عدم اطمینان است.

یک جنبه مهم برای این بعد »پذیرا بودن تجربیات 
جدید« است. من در پژوهشم دریافتم که این ویژگی، 
تنها خصوصیتی است که رهبران سازمانی کارآفرین 
پذیرا  می سازد.  متمایز  آنها  متعارف  همتایان  از  را 
بودن تجربیات جدید به معنای داشتن یک نیاز پویا 
برای جست وجو و یادگیری است. این مورد مستلزم 
غیرقابل پیش بینی  محیط های  در  عمل  به  میل  تنها 
نیست؛ بلکه یک موقعیت بهبودیافته از انگیزه است 
که در شرایط ناشناخته ها و ناآزموده ها اتفاق می افتد. 
می دهند،  باالیی  امتیاز  بعد  این  به  که  افرادی  برای 
ناشناخته ها به جای اضطراب، منبع هیجان هستند. 
غیرمعمول«  چیزهای  »خلق  فرآیند  از  کارآفرینان 
لذت می برند. آنها نسبت به همتایان شرکتی شان خود 
را کمتر مقید به عرف می دانند و بیشتر این فرض را 
شود.  بهتر  می تواند  چیز  همه  که  می گیرند  نظر  در 
آنها در محیط هایی پیشرفت می کنند  این دلیل،  به 
یا  اما هیچ محصول  بازار وجود دارد  که یک فرصت 
خدماتی وجود ندارد یا جایی که یک محصول است 

اما استراتژی ورود به بازار واضح و روشن نیست.

تصور قالبی: کارآفرینان از ریسک لذت می برند 

و به دنبال آن هستند.

حقیقت: کارآفرینان ریسک را راحت تر 
می پذیرند.

یک دیدگاه غالب دیگر، این است که افراد کارآفرین 
نیست؛  این قضیه درست  اما  ریسک هستند.  عاشق 
مانند هر فرد موفق در جهان کسب و کار، کارآفرینان 
فرصت  هر  در  ریسک  کردن  حداقل  دنبال  به  نیز 
هستند. گرچه بسیاری از مطالعه ها نشان داده اند که 
کارآفرینان نسبت به مدیران معمول راحت تر با ریسک 
پذیرش  که  زمانی  دیگر،  عبارت  به  می آیند.  کنار 
ریسک برای دستیابی به هدف مطلوب ضروری است، 
کارآفرینان در کنار آمدن با آن و مدیریت نگرانی ها 
بیندازد، بسیار  پا  از  را  و اضطرابی که شاید سایرین 
بهتر عمل می کنند. تحقیق من همچنین نشان داده 
است که همکاران رهبران کارآفرینی، آنها را نسبت 
با  »راحتی  شاخص  در  سنتی تر  اجرایی  مدیران  به 
ریسک« به طور قابل توجهی باالتر رتبه بندی کرده اند. 
خود  شرکتی  همتایان  به  نسبت  کارآفرین  رهبران 
در  نیستند.  پراستقامت تر  و  سرسخت تر  ضرورتا 
بازبینی   360 از  که  انعطاف پذیری  رتبه بندی های 
به دست آمده است، من هیچ تفاوت شگرفی بین این 
دو گروه پیدا نکردم. بلکه نکته ای که دریافتم این بود 
مبهم  و  غیرقابل پیش بینی  شدت  به  محیط های  که 
شمار  به  انگیزه  منبع  یک  کارآفرین  رهبران  برای 
می روند. این دلیل دومی است که چرا آنها در شرایط 

نبود اطمینان پیشرفت می کنند.

ارزیابی توانایی برای پیشرفت در شرایط عدم 
اطمینان

پذیرا بودن تجربیات جدید و راحتی با ریسک، اجزای 
محیط های  در  خوب  عملکرد  برای  توانایی  اصلی 
افراد  از  بسیاری  گرچه  هستند؛  غیرقابل پیش بینی 
انعطاف  یا  استقامت  یکدندگی،  برای  ضروری  نکات 
ویژگی های  اینها  می کنند.  درک  نادرست  به طور  را 
به شدت مطلوب برای یک رهبر سازمانی هستند )و 
موقعیت سازمان شما ممکن است به آنها نیاز داشته 
کارآفرین  رهبر  یک  برای  شما  هدف  اگر  اما  باشد( 

است، این ویژگی ها نامربوط خواهند بود.
آیا  کنید:  امتحان  را  موارد  این  باید  آن  به جای 
به طور  که  می کند  انتخاب هایی  موردنظر  کاندیدای 
واضح به دنبال مخاطره است و از حداقل سازی ریسک 
می آموزد؟ این مثال ها ممکن است شامل موارد زیر 
برای  انتخاب یک دانشکده کمتر شناخته شده  شود: 
در  سال  یک  گذراندن  خاص؛  عالقه  یک  پیگیری 
انتخاب  رشد؛  تجربه  یک  به عنوان  کشور  از  خارج 
نوآور  به شدت  برای یک شرکت کوچک  کار کردن 
بخش  یک  در  زندگی  بزرگ؛  شرکت  یک  به جای 
حرفه ای  نقاط  به جای  شهر  یک  جذاب  و  متفاوت 
قبلی  نقش های  در  واقعی  ریسک های  اخذ  معمول؛ 
سازمانی و پذیرش پروژه ها برای دریافتن اینکه کدام 
هستند.  نامطمئن  پیامدها  کدام  و  کمیاب  منابع 
جسورانه  سواالت  کارآفرین  مدیران  مصاحبه،  زمان 
در  شد،  خواهند  پیش قدم  مکالمات  در  می پرسند، 
نشان  اندکی  نگرانی  مطلوب  پاسخ های  ارائه  مورد 
را  بی صبرانه  تقریبا  و  محض  اشتیاق  و  داد  خواهند 

آشکار خواهند کرد. آیا پاسخ های کاندیداها قانونمند 
نشان  اجازه  کاندیداها  به  که  فرصتی  نوع  هر  است؟ 
ناشناخته ها  کشف  برای  خود  ظرفیت  و  اراده  دادن 
به شما  ندهید. سواالت پیش رو  از دست  را می دهد 
کمک خواهد کرد تا کاندیداهایی را شناسایی کنید 
اما  می کنند.  پیشرفت  عدم اطمینان  شرایط  در  که 
به دنبال حوزه ای  نباشید؛  پاسخ ها  بهترین  به دنبال 
باشید که در آن کاندیدای موردنظر از ارزش اکتشاف، 
یادگیری، نگرش های جدید و میل به پذیرش ریسک 

برای دستیابی به یک نتیجه مهم دفاع کند.

برخی سواالت مصاحبه که باید به آنها توجه کنید:
از کدام یک بیشتر می ترسید: اضطراب یا ناامیدی؟

آیا می خواهید برای محقق کردن امری مهم، خود را 
به دردسر بیندازید؟

کدام یک ارزشمندتر است؟ غریزه یا خرد؟ چرا؟
کدام یک ارزشمندتر است؟ تصور یا تحلیل؟ چرا؟

است.  مریخ  در  شدن  ساکن  دنبال  به  فضانورد  یک 
این  به  می خواهد  که  شما  از  بخشی  بین  مکالمه ای 
ماموریت بله بگوید و بخشی که ممکن است نه بگوید 

داشته باشید.
ما )یا یک رقیب( تصمیم گرفتیم تا این محصول را به 
این شیوه شروع کنیم. چگونه می توانیم آن را به طور 

متفاوتی انجام دهیم؟
پیش رو  کلمات  جفت  هر  از  گزینه  یک  سرعت،  به 
امتیاز  پاسخ ها  این  به  نکنید  )سعی  کنید.  انتخاب 

دهید، بلکه به دنبال یک الگوی کلی باشید.(
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با ثبات یا منعطف/ مسلم یا بالقوه/ با احتیاط یا جسور/ 
یا  امنیت  یا حقوق/  یا ممکن/ پاداش  قابل پیش بینی 
یا  شناخته  ثبات/  یا  تغییر  ثابت/  یا  چابک  فرصت/ 
ناشناخته/ شکیبایی یا هیجان/ وحشی یا رام/ متنوع 

یا قطعی/ به ارث بردن یا ایجاد کردن.

تصور قالب: کارآفرینان فروشندگان مادرزاد هستند.
حقیقت: این مورد درست است.

تایید  را  پیشین  مطالعات  از  بسیاری  من  تحقیق 
می کند؛ مطالعاتی که بر اهمیت اطمینان و قوه اقناع 
مهم  که  زمانی  دارند.  تاکید  کارآفرین  رهبران  بین 
است موفق شوید یا چیزی را محقق کنید، اما روشن 
نیست که چگونه این کار را انجام دهید، باید در ابتدا 
به این باور برسید که می توانید به هدفتان دست یابید 
و دوم اینکه همه افرادی که می توانند به شما کمک 

کنند را متقاعد کنید.
کارآفرینان باید بتوانند دیدگاه خود را به اعضای تیم 
آنها چیز  آنکه  از  را پیش  این کار  و  بفروشند  آینده 
دیگری برای ارائه داشته باشند انجام دهند. بسیاری 
سرمایه گذاران  به  را  خود  ایده های  باید  افراد  از 
شرکای  و  خطرپذیر  سرمایه گذاران  به  بعدا  و  اولیه 
سرمایه گذاری مشترک بفروشند. همه کارآفرینان باید 
قادر به فروش ایده های خود به مشتریان باشند. مورد 
مشابه برای افرادی به کار می رود که در حال رهبری 
سرمایه گذاری های جدید در خالل نهادهای بزرگ تر 
موفق ترین  از  یکی  یاکوکا«  »لی  هستند.  شرکتی 
مردان صنعت اتومبیل در جهان، یک رهبر کارآفرینی 

بود که کل شغل خود را در تنظیمات بزرگ شرکتی 
آموزش  به عنوان یک مهندس  او  سپری کرد. گرچه 
دیده بود، اما خیلی زود قدم در مسیر فروش گذاشت 
استثنایی  فردی  او  از  که  بود  فروشش  توانایی  و 
به  تغییری  هر  در  متقاعدسازی اش  مهارت  ساخت. 
او کمک کرد. یک مورد از کارهای بزرگ فروش او: 
متقاعد کردن شرکت فورد برای سرمایه گذاری بزرگ 
ارزان قیمت تر)که  اسپورت  ماشین های  توسعه  در 

منجر به موفقیت پدیده فورد موستانگ شد(.

ارزیابی قوه اقناع
ارزیابی قوه اقناع با ارزیابی توانایی برای پیشرفت در 
متفاوت  مالکیت  به  اشتیاق  و  اطمینان  نبود  شرایط 
با کاندیداها  تعامالت  از  اکثر شواهد مستقیما  است. 
به  رهبران سازمانی که مشتاق  و  ناشی خواهد شد. 
که  کرد  خواهند  متقاعد  را  شما  هستند،  بعد  این 
آنها می توانند کار را به نتیجه برسانند. آنها به دنبال 
مسائل مرتبط و اقدام های بالقوه در یک مسیر ثابت 
ناشناخته های  مورد  در  و  بود  و هوشمندانه خواهند 
این موقعیت صداقت خواهند داشت؛ اما در عین حال 
بر پیشامدهای  فائق آمدن  توانایی خود در  در مورد 

غیرمترقبه شکی به خود راه نمی دهند.
در اینجا چند سوال مصاحبه در مورد رفتار گذشته 
که ممکن است مفید باشد ارائه کرده ایم؛ گرچه این 
پاسخ ها باید نسبت به رفتار واقعی یک کاندیدا طی 
فرآیند انتخاب، وزن کمتری داشته باشد. در واقع باید 
این بعد رهبری کارآفرینی را ارزیابی کنید؛ چنانچه 
استخدام  فروش  اجرایی  موقعیت  یک  برای  گویی 

شده اید.

توجه  آنها  به  باید  که  مصاحبه  پرسش های  برخی 
کنید:

چه نوع تجربیاتی در زمینه فروش داشته  اید؟
فروش چالش برانگیزی  تجربه  مورد  در  می توانید  آیا 

که داشته اید برای ما بگویید؟
آیا می توانید یک موقعیت خاص را توصیف کنید که 
آن قدر مهم بوده باشد که شما نظر دیگران را تغییر 

دهید؟
متقاعد کردن یک گروه از همتایان اجرایی تا چه حد 

نسبت به فروش به یک مشتری متفاوت است؟

نتیجه
زیادی  مشترک  نکات  استثنایی  سازمانی  رهبران 
چالش های  با  را  خود  می توانند  آنها  اکثر  و  دارند 
سازمانی پیش رو وفق دهند. گرچه رهبران سازمانی 
موقعیت  یک  که  زمانی  هستند،  کارآفرین  واقعا  که 
نیازمند یک اقدام مخاطره آمیز است برتری می یابند 
باانگیزه تر  می یابد  افزایش  نااطمینانی  که  زمانی  و 
می شوند و توانایی قابل توجهی برای ترغیب دیگران 
برای پیروی از اقدام شان دارند. این ویژگی ها می تواند 
در سازمان های پیچیده مساله ای غامض باشد؛ جایی 
با یکدیگر  باید سخت  که واحدهای ثابت کسب و کار 
و  اطالعات  روزانه  باید  رهبران سازمانی  و  کنند  کار 
شما  سازمان  اگر  اما  بگذارند.  اشتراک  به  را  توانایی 
نیاز به کسی دارد که  ایده های نوآورانه را به بنگاه های 
بالغ و مستقل تغییر دهد یا مدل های کامال جدیدی 

را ارائه دهد، شاید زمان آن فرارسیده است که یک 
رهبر سازمانی کارآفرین استخدام کنید.

پی نوشت:
به  نیویورک  بورس  تعریف  پایه  بر   blue chip  .1
انواعی از سهام ابر شرکت ها گفته می شود که از نظر 
کیفیت، اطمینان، قابلیت و توانایی سودآوری شهرتی 

ملی را دارا باشند.

HBR :منبع

 بازگشت به عناوین 17 یادداشت مدیریتی
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