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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

وزیر نیرو روز یکشنبه 23 اسفند ماه در سفر به 
البرز و قزوین، در بازدید از شهرک  استان های 
صنعتی هشتگرد، از کارخانه شرکت دانش بنیان 

الکترونیک افزا آزما بازدید کرد.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
همراه  به  نیرو  وزیر  چیت چیان«  »حمید  مهندس 
»مهندس فالحتیان« معاون برق و انرژی وزیر نیرو و 
همچنین  دکتر »سیدمحمد صادق زاده« معاون وزیر و 
رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی 
) ساتبا (   روز یکشنبه 23 اسفندماه راهی استان های 
البرز و قزوین شد و در اولین برنامه بازدید خود از خط 
برق در کارخانه دانش  تولید کنتورهای نسل جدید 

بنیان الکترونیک افزارآزما دیدن کرد.

ادامه در صفحه 3 /

سندیکای صنعت برق ایران/ در اولین برنامه سفر وزیر نیرو به استان های البرز و قزوین صورت گرفت؛

بازدید وزیر نیرو از کارخانه شرکت دانش بنیان »الکترونیک افزاآزما«

 تولید کنتورهای هوشمند برق با دانش صد در صد داخلی

روند  نتیجه  تولیدی  بنگاه های  اظهارنامه  پذیرش 
روزافزون همکاری های بخش خصوصی و دولت است

اتاق تهران/ محسن بهرامی ارض اقدس، 
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه 

صادرات اتاق تهران

بنگاه های  اظهارنامه  پذیرش  با  مالیاتی  امور   سازمان 
تولیدی موافقت کرد. برای این خبر باید گفت که از 
ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم روند همکاری های 
بخش خصوصی و دولت روز به روز در حال افزایش بوده 
است. اعتماد دولت به پارلمان بخش خصوصی روزافزون 
است و استفاده از نظر های مشورتی اتاق بازرگانی در 
از  تصمیم سازی و تصمیم گیری دولت بسیار موثرتر 

گذشته شده است.
بر اساس بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری، آقای 
جهانگیری به کلیه دستگاه ها و وزارتخانه هر تصمیم 
اقتصادی منوط به اخذ نظر از بخش خصوصی است و 
این روند نشان می دهد که ازیک طرف بخش خصوصی 
جایگاه خود را پیداکرده و از طرف دیگر هم دولت به این 

جایگاه بیش از گذشته واقف شده است.
نتیجه این اعتماد متقابل اصالح بعضی رویه هایی است 
دولت  اجتماعی  سرمایه  کاهش  باعث  درگذشته  که 

می شده و نارضایتی مردم را به دنبال داشته است.
ادامه در صفحه 3 / 



 

 هماهنگ سازی بیشتر اقدامات با 
تشکیل کارگروه تعرفه

کمیته حقوقی و قراردادها طی آخرین نشست خود در 
سال جاری موضوعات داوری، تعرفه و قراردادهای تیپ 

را مورد بحث و بررسی قرار داد........ادامه خبر

 اخذ تایید و اصالحات اعضا بر 
صورتجلسات مربوطه 

یکشنبه  روز  متوقف  قراردادهای  بررسی  کارگروه 
گذشته در محل سندیکا  به تشکیل آخرین نشست 

خود در سال جاری پرداخت........ادامه خبر

 حل وفصل اهم مشکالت اعضا در بخش 
توزیع 

روز  جاری  سال  در  راه حل  کارگروه  نشست  آخرین 
سه شنبه گذشته در محل سندیکا برگزار شد........ادامه 

خبر

 طراحی تجهیزات اتوماسیون و 
مانیتورینگ شبکه توزیع برق

مانیتورینگ  و  اتوماسیون  سامانه  ساخت  فنی  دانش 
با پشتیبانی  بوسیله کلیدهای هوشمند  توزیع  شبکه 
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک 

)صحا( توسط فناوران ایرانی کسب شد........ادامه خبر

  مدیرعامل مپنا: برجام می تواند با 
کاهش هزینه های مالی به افزایش حضور 

ایران در بازارهای بین المللی کمک کند
تهران- ایرنا- مدیرعامل گروه مپنا گفت: مهمترین گره 

گشایی برجام می تواند کاهش هزینه های مالی بویژه 
در مناسبات بانکی و بیمه ای باشد تا حضور کشورمان 

در بازارهای جهانی افزایش یابد........ادامه خبر

 براساس مصوبه مجلس قیمت آب و برق 
را افزایش نمی دهیم

وزیر نیرو از افزایش نیافتن قیمت و تعرفه های آب و 
برق در سال ۹۶ به علت مصوبه مجلس خبر داد........

ادامه خبر

 کاهش 3 درصدی رشد مصرف انرژی 
کشور در سال جاری

مدیرعامل سابا گفت: رشد مصرف انرژی کشور در ۵ 
سال گذشته نزدیک به ۵ درصد بوده که امسال به 2 

درصد رسیده است........ادامه خبر

 »علیرضا دائمی« قائم مقام وزیر نیرو در 
امور بین الملل/ »محسن بختیار« معاون 

برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو
دائمی و بختیار از همکاران با سابقه و مجرب ما در 
یافته  پرورش  دو  هر  نوعی  به  و  هستند  نیرو  وزارت 
این  دو  هر  امیدواریم  که  هستند  نیرو  وزارت  مکتب 
بزرگواران در جایگاه جدید زمینه ساز توسعه، همکاری 
باشند........ برق  و  بیشتر در صنعت آب  افزایی  و هم 

ادامه خبر

 لزوم حضور بخش خصوصی در بخش 
نیروگاه کشور

گفت:  ایران  انرژی  مصرف  بهینه سازی  انجمن  عضو 
مصرف  انرژی  خود  جمعیت  برابر   ۱۰ معادل  ایران 
می کند و در واقع هر چهار سال مصرف انرژی ما دو 

برابر می شود. اگر همین روال را ادامه دهیم در سال 
شد........ خواهیم  تبدیل  انرژی  واردکننده  به   ۱۴۰۵

ادامه خبر

 معاون وزیر نیرو خبرداد: شستشو و 
تعمیر اساسی 3900 کیلومتر از شبکه 

برق خوزستان
از  بعد  گفت:  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
وزارت  فراخوان  با  امسال،  ماه  بهمن  در  بحران  وقوع 
نیرو 3۹ شرکت توزیع، ۱۶ برق منطقه ای و شرکت های 
پیمانکار برای کمک به حل مشکل خوزستان بسیج 
شدند که این نیروها در مدت 2۰ روز 3۹۰۰ کیلومتر 
شبکه فشار ضعیف و متوسط را شستشو و تعمیرات 

اساسی را بر روی آن ها انجام دادند.....ادامه خبر

  اتاق تهران: ستاد اقتصاد مقاومتی 
پذیرش اظهارنامه بنگاه های تولیدی را 

تصویب کرد
.......ادامه خبر

 بخشی از مشکالت مالیاتی و بیمه حل 
شد

.......ادامه خبر

 اپلیکیشن »اتاق« رونمایی شد
.......ادامه خبر

 امیدواریم نرخ سود بانکی کاهش یابد
.......ادامه خبر

 جزئیات رشد اقتصادی 9ماهه امسال
.......ادامه خبر

 بخشنامه جدید گمرک برای تسریع در 
ترخیص کاال و حمایت از تولید ملی

.......ادامه خبر

امیدوار  بیشتر  کار  به  خصوصی  بخش   
شد

.......ادامه خبر

 تشویق بخش خصوصی به حرکت در 
مدار امید

.......ادامه خبر

 سکه طرح قدیم 20 هزارتومان گران 
شد

.......ادامه خبر

 حمایت از تشکل ها ضابطه مند مي شود
.......ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
بازدید وزیر نیرو از کارخانه شرکت 

دانش بنیان »الکترونیک افزاآزما«

اندازه گیری  تولید دستگاه های  و  این شرکت طراحی 
الکترونیک و کنتورهای پیشرفته و هوشمند برق را با 
استفاده از توان و دانش بومی متخصصان ایرانی انجام 

می دهد.
در  و   ۱3۵۹ سال  در  افزارآزما  الکترونیک   شرکت 
توسط  اسالمی  انقالب  پیروزی  سال های  نخستین 
با  فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف  از  شماری 
هدف خودکفایی علمی و آموزشی کشور تشکیل شد 
دستگاه های  اقسام  و  انواع  گذشته،  سال   37 طی  و 
سازمان ها،  برای  مخابرات   و  الکترونیک  اندازه گیری 

مراکز علمی و دانشگاهی توسط این شرکت طراحی 
و ساخته شده است.

تمامی مراحل طراحی بدنه، قالب ها، قطعات فلزی و 
مدارها و نرم افزارهای موردنیاز برای تولید دستگاه های 
اندازه گیری الکترونیک توسط بخش تحقیقات شرکت 
الکترونیک افزارآزما به صورت کامال بومی انجام می شود 
خارجی  شرکت  هیچ  لیسانس  تحت  شرکت  این  و 

فعالیت نمی کند.
تولید کنتورهای دیجیتال و هوشمند به صورت کامال 
ایرانی در این شرکت محقق شده و هم اکنون بیشتر 
نیاز داخل کشور به کنتورهای تک فاز و سه فاز از طریق 

این شرکت تامین می شود. 
این شرکت با توجه به افتتاح سالنهای مجهز و جدید 
میلیون  تولید ۶  اکنون ظرفیت  هم  تولید خود  خط 

پذیرش اظهارنامه بنگاه های تولیدی نتیجه روند روزافزون همکاری های بخش خصوصی و دولت است

ادامه از صفحه 1/ 
 ازجمله آنها رفتار ممیزان مالیاتی با مؤدیان مالیاتی 
و فعاالن اقتصادی بود که اخیرا به شدت به نارضایتی 
عمومی همه فعاالن اقتصادی تبدیل شده بود و کمتر 
محمل عمومی و خصوصی بود که شاهد گالیه های 
از رفتار سازمان مالیاتی کشور و  اقتصادی  فعاالن 
ممیزان مالیاتی نباشد. این توافق که درواقع آماده 
شدن و به نتیجه رسیدنش نیازمند یک بسترسازی 
طوالنی در مسیر بود خوشبختانه از میوه های تعامل 
جنبه های  از  که  است  خصوصی  بخش  و  دولت 

مختلف قابل ارزیابی است.
تولیدی،  بنگاه های  اظهارنامه  پذیرش  اینکه  اول 
بخش  اظهارات  به  دولتی  سازمان  اعتماد  موضوع 
خصوصی است. برای اولین بار اظهارنامه های فعاالن 
بخش خصوصی در بنگاه های کوچک و متوسط قرار 
است موردپذیرش سازمان مالیاتی قرار بگیرد. این 
اعتماد، سرمایه اجتماعی دولت را افزایش می دهد. 
همچنین هم این مسیر اعتماد متقابل ایجاد می کند. 
به این ترتیب اعتماد بخش خصوصی به دولت افزایش 

پیدا می کند.  
دوم این که رابطه ممیزان و مؤدیان را به حداقل 
ممکن کاهش می دهد و این خودش در شفاف سازی 
و بهبود فضای کسب وکار مؤثر است و حتی می تواند 

در کاهش فساد اداری هم تاثیر جدی داشته باشد.
نکته سوم به اعتقاد من این است که این مصوبه 
می تواند حتی موجب افزایش درآمدهای دولت باشد. 
تنظیم  مؤدی  توسط خود  اظهارنامه  وقتی  چراکه 
می شود طبیعتا او بالفاصله هم مالیاتش را پرداخت 

به حقوق  زودتر  هم  دولت  به این ترتیب  و  می کند 
خودش می رسد؛ اما وقتی با نارضایتی و اختالف، 
به  مالیاتی  مؤدیان  می شود،  صادر  مالیاتی  برگه 
شورای عالی اختالف مالیاتی و دیوان عدالت اداری 
اعتراض می کنند و به این ترتیب دولت هم دیرتر به 

پولش می رسد.
حجم  از  مصوبه،  این  با  که  است  این  آخر  نکته 
مراجع  در  مالیاتی  حوزه  در  دولت  رسیدگی های 
حل اختالف و شورای عالی اختالف مالیاتی به شدت 
خودش  اظهارکننده ای  وقتی  می شود.  کاسته 
می گوید چقدر مالیات باید بپردازد، همان میزان هم 
به راحتی می پردازد. به این ترتیب هم حجم مراجعات 

اداری کاهش پیدا می کند.
بنابراین این موارد که عنوان شد تنها بخشی از نتیجه 
توافق دولت و بخش خصوصی است و امیدوارم که 
این اعتماد دولت و بخش خصوصی باعث شود که 
در عمل شاهد باشیم که مالیات بیشتری با سرعت 
بیشتر و با رضایتمندی بیشتری امسال وصول شود 
است.  قابل اعتماد  بخش خصوصی  دهد  نشان  که 
میهن  خوب  مردم  مصوبه  این  با  هم  همچنین 
اسالمی این احساس را بکنند که پرداخت مالیات 
است.  کشور  آبادانی  و  توسعه  برای  ضرورت  یک 
به این ترتیب تمام کسانی که در ایران محلی برای 
کسب وکار دارند، به نسبت درآمدشان و طبق قانون 
خود را موظف بدانند که مالیات حقه را نه یک ریال 

بیشتر و نه یک ریال کمتر پرداخت کنند.

23 اسفند ماه 1395 شماره   1928    



4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

دستگاه انواع کنتور برق هوشمند و دیجیتال در سال 
را دارد. با توجه به کیفیت بسیار خوب و حجم تولید 
باالی  محصوالت این شرکت دیگر نیازی به واردات 
وجود  دیگر  کشورهای  از  برق  هوشمند  کنتورهای 
ندارد. از طرفی این شرکت دانش بنیان قادر است با 
محصوالت پیشرفته و با کیفیت خود با اکثر رقبای بین 
المللی از لحاظ کارایی و قیمت رقابت کند و در صورت 
حمایت در بازارهای منطقه و فرامنطقه ای محصوالت 

خود را به فروش برساند.

کمیته  کار  دستور  در  ایران/  برق  سندیکای صنعت 
حقوقی و قراردادها قرار گرفت

هماهنگ سازی بیشتر اقدامات با تشکیل 
کارگروه تعرفه

 
قراردادها طی آخرین نشست  و  کمیته حقوقی 
و  تعرفه  داوری،  خود در سال جاری موضوعات 
قراردادهای تیپ را مورد بحث و بررسی قرار داد.

بر این اساس نهایتا ضمن موکول شدن تصمیم گیری 
با  کمیته  آتی  جلسه  به  داوری،  موضوع  در خصوص 
تعرفه مقرر  اعضا، در خصوص موضوع  تمامی  حضور 

تشکیل  ناهماهنگ،  اقدامات  از  جلوگیری  شد جهت 
کارگروه تعرفه در دستور کار قرار گیرد.

سوی  از  عنوان شده  مساله  با  ارتباط  در  همچنین 
عدم  عنوان  با  مناسب  پاسخ  شد  مقرر  مقره سازان 
حکم کلی برای این موضوع و پیگیری موضوع توسط 

کارگروه تعرفه برای ایشان ارسال شود.
عالوه بر این در مورد موضوع قراردادهای تیپ مقرر شد 
از شرکت  مستمر  به طور  از طرف سندیکا  پیگیری ها 
توانیر صورت پذیرد و در نهایت انعکاس موضوع نامه 
اتاق بازرگانی تهران در خصوص تحلیل و سنجس حقوق 

مالکیت در ایران به اعضا در دستور کار قرار گیرد.

قراردادهای  در کارگروه  سندیکای صنعت برق ایران 
متوقف تا پایان سال صورت می گیرد 

اخذ تایید و اصالحات اعضا بر 
صورتجلسات مربوطه 

کارگروه بررسی قراردادهای متوقف روز یکشنبه 
آخرین  تشکیل  به  سندیکا   محل  در  گذشته 

نشست خود در سال جاری پرداخت.

در این نشست با توجه به ارسال تعدادی از صورتجلسات 
صورت گرفته  بررسی های  و  توانیر  شرکت  سوی  از 
مقرر شد  متوقف  قراردادهای  اعضای کارگروه  توسط 
برای  جداگانه  به طور  ارسالی  صورتجلسات  تمامی 
تایید  و  بررسی  از  پس  و  ارسال  مرتبط  شرکت های 

شرکت ها صورتجلسات از سوی سندیکا امضا شود.
این خصوص ذکر شد در صورت عدم   همچنین در 
تایید، الزامی است این شرکت ها مراتب خود را تا پایان 
سال جاری جهت بررسی و تصمیم گیری به سندیکا 
ارسال دارند تا هرچه زودتر تصمیم گیری در خصوص 

این صورتجلسات نهایی شود.

سندیکای صنعت برق ایران کارگروه راه حل سندیکا از 
طریق معاونت هماهنگی توزیع توانیر پیگیری می کند

حل وفصل اهم مشکالت اعضا در بخش 
توزیع 

جاری  سال  در  راه حل  کارگروه  نشست  آخرین 
برگزار  سندیکا  محل  در  گذشته  سه شنبه  روز 

شد.
در ابتدای این نشست با توجه به لزوم حل مشکالت 
اعضا، اهم موارد ارسالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت 
که در خصوص موضوع مدت تضمین محصول، مقرر 
شد این امر در جلسه آتی کارگروه با حضور مجتبی 
خدر زاده مدیرکل دفتر فنی و مهندسی معاونت توزیع 
توانیر و مهندس قلعه بانی نهایی و به عنوان طرح توسط 
شرکت  توزیع  هماهنگی  معاون  حقی فام  محمودرضا 

توانیر در هیات مدیره این شرکت مطرح شود.
تضمین  مدت  نامه  پیش نویس  شد  مقرر  ادامه  در 

توزیع شرکت  هماهنگی  معاونت  به  محصول خطاب 
سندیکا  توزیع  یراق آالت  کمیته  دبیر  توسط  توانیر 
اقدامات  ارسال شود. همچنین در خصوص  و  تنظیم 
رسید  تصویب  به  توزیع  شرکت های  عرف  خالف 
و جلوگیری  بررسی  به منظور   اقدامات  این  مجموعه 

جهت این معاونت ارسال شود.
پیمانکاری  خرید  تیپ  قراردادهای  با  ارتباط  در 
شرکت های توزیع مقرر شد کارگروهی در این زمینه 
این  بر  عالوه  شود.  تشکیل  الزم  هماهنگی های  با 
مطالبات اعالم شده اعضای سندیکا از دیگر موضوعات 
مطروحه در این نشست بود که در خصوص آن مقرر 
شد در اولین فرصت مطالبات مزبور به همراه صورت 
توزیع  هماهنگی  معاونت  برای  قطعی  وضعیت های 
مطالبات  با  ارتباط  در  شود.  ارسال  توانیر  شرکت 
وصول نشده سازندگان یراق آالت توزیع مقرر شد موارد 

مجدد به این معاونت  ارسال شود.
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ایسنا/  توسط فناوران ایرانی صورت گرفت
طراحی تجهیزات اتوماسیون و 

مانیتورینگ شبکه توزیع برق

و  اتوماسیون  سامانه  ساخت  فنی  دانش 
کلیدهای  بوسیله  توزیع  شبکه  مانیتورینگ 
از  حمایت  صندوق  پشتیبانی  با  هوشمند 
)صحا(  الکترونیک  صنایع  توسعه  و  تحقیقات 

توسط فناوران ایرانی کسب شد.
به گزارش ایسنا، هدف از انجام این طرح، تأمین بخشی 
از نقدینگی الزم جهت تکمیل طراحی و نمونه سازی 
سامانه اتوماسیون و مانیتورینگ شبکه توزیع بوسیله 

کلیدهای هوشمند است.
دکتر اسفندیار بامداد، مدیرعامل شرکت مجری طرح 
با بیان اینکه سامانه اتوماسیون و مانیتورینگ شبکه 
پارامترهای  ترانسدیوسر  بخش های  شامل  توزیع 
 ،B ۹7۱ آالرم یونیت مدل ،B 772 الکتریکی مدل
 B ۴۵۱ مدل )DCU( سیستم تجمیع و ارسال داده
تعریف،  به  بنا  )مبدل(  ترانسدیوسر  است، گفت: یک 
وسیله ای است که سیگنال الکتریکی حاصله از سنسور 
 ،۰-۵ )ولتاژ  استاندارد  الکتریکی  سیگنال  یک  به  را 

جریان 2۰-۴ میلی آمپر( تبدیل می کند.
وی افزود: این دستگاه در پست های فشار قوی نصب 
می شود و پارامترهای الکتریکی فیدرها را اندازه گیری 
آمپر  میلی   2۰-۴ سیگنال های  صورت  به  و  می کند 
می توان این پارامترها را به سمت RTU ارسال کرد. 
توانایی   RS  ۴8۵ پورت  بودن  دارا  با  دستگاه  این 
استفاده از مدباس را دارد و بدین وسیله نیز می تواند با 
DCU یا RTU ارتباط برقرار کرده و تمامی پارامترها 

را قرائت کند.
 B  ۹7۱ مدل  یونیت  آالرم  درباره  بامداد  دکتر 

توضیح داد: این محصول وظیفه جمع آوری آالرم ها و 
وضعیت های فیدرهای فشار قوی را بر عهده دارد و در 
ضمن توانایی فرمان قطع و وصل به کلید فیدر فشار 
قوی را داراست. این دستگاه به DCU متصل می شود 

و از این طریق فرمان می گیرد.
و  اتوماسیون  سامانه  از  بخش  این  درباره  وی 
مانیتورینگ شبکه توزیع تصریح کرد: نمایش و ثبت 
آالرم ها در پست های فشار قوی، مانیتورینگ آالرم ها 
در نیروگاه، ثبت و مانیتورینگ آالرم ها و وضعیت ها در 
پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها از جمله این کاربردهاست 
و دارای امکاناتی همچون ۱7 ورودی آالرم یا وضعیت،  
۴ رله خروجی فرمان پذیر، ثبت تمام آالرم ها و زمان 
وقوع با دقت ۰.۰۱ ثانیه، پورت RS ۴8۵ با پروتکل 
و  آالرم ها  تمام  آنالین  مانیتورینگ   ،MODBUS
شدن  سینک  قابلیت  و  سامانه  نرم افزار  با  وضعیت ها 

ساعت داخلی با پالس GPS است.
سیستم  درخصوص  طرح  مجری  شرکت  مدیرعامل 
نیز   451B مدل   )DCU( داده  ارسال  و  تجمیع 
گفت: سیستم تجمیع کننده داده )DCU( با هدف 
یکپارچه سازی و بهره برداری هوشمندانه از تجهیزات 
می شود.  ارائه  و  طراحـی  مانیتورینگ  و  اندازه گیری 
این سیستم وظیفه جمع آوری اطالعات از دستگاه های 

مختلف در پست فشار قوی را برعهده دارد.
وی تابلوی هوشمند کنترل کلید را یکی از بخش های 
توزیع  شبکه  مانیتورینگ  و  اتوماسیون  سامانه  مهم 
کلید  با  ارتباط  وظیفه  تابلو  این  افزود:  و  کرد  عنوان 
فشار متوسط را بر عهده دارد و با دارا بودن قابلیت های 
مختلف ارتباطی، مسیر مطمئن برای ارتباط با مرکز 

کنترل را فراهم می آورد.
کلی  ساختار  درباره  طرح  مجری  شرکت  مدیرعامل 
تابلوی کنترل گفت: در طراحی تابلوی کنترل هوشمند 

شده  کاملی  توجه  ایران  بومی  نیازهای  به  سکسیونر 
است و از تجربیات پرسنل شرکت های توزیع برق نیز 
در این زمینه استفاده شده است. از نکات قابل توجه 
)ارتفاع  زیر سکسیونر  در  کنترل  تابلوی  نصب  امکان 
با  پرتابل  پانل کنترل  از یک  استفاده  با  و  باال( است 
تنظیم  یا  فرمان  عملیات   RS  ۴8۵ سیم  رشته  دو 
سکسیونر انجام می پذیرد و بدین صورت امکان دزدیده 
شدن تابلو بسیار کم می شود. در خود سکسیونر نیز 
یک برد رابط و کنترل قوی نیز دیده شده و ارتباط 
 RS ۴8۵ از طریق پورت نیز  تابلو و سکسیونر  بین 
انجام می گیرد و دیگر نیازی به کابل ارتباطی 2۵ یا 3۰ 
رشته کنترلی نیست. می توان گفت که در طراحی این 
سیستم به ماژوالر بودن و ارتباط راحت زیر سیستم ها 

توجه خاصی شده است.
منطقه ای،  برق  شرکت های  بامداد،  دکتر  گفته  به 
شهرک های  و  گاز  و  نفت  صنایع  توزیع،  شرکت های 
صنعتی از جمله مصرف کنندگان این سامانه به شمار 

می روند.
در حال  این سامانه گفت:  تولید  درباره وضعیت  وی 
 DCU داده  ارسال  و  جمع کننده  سیستم  حاضر 
مراحل طراحی و تست و صحه گذاری را طی کرده و در 
حال نصب در پست های فشار قوی شهر شیراز است و 
مراحل تولید کلید هوشمند به همراه تابلوی اتوماسیون 
آن سال آینده آغاز می شود. همچنین قسمت مرکزی 
سامانه که همان نرم افزار مانیتورینگ و دیسپاچینگ 
با قابلیت دریافت اطالعات مکانی از سیستم اطالعات 

جغرافیایی GIS است، در سال آینده کامل می شود.
بر اساس اعالم روابط عمومی صحا، مدیرعامل شرکت 
محصول  این  صادرات  پتانسیل  درباره  طرح  مجری 
توضیح داد: این سامانه پس از اجرا و تکمیل قابلیت 
استفاده در کشورهای همجوار را داراست ولی نیاز به 

آن  در  فروش  از  پس  و خدمات  قوی  نمایندگی های 
کشورها دارد.

ایرنا/ 
 مدیرعامل مپنا: برجام می تواند با کاهش 
هزینه های مالی به افزایش حضور ایران 

در بازارهای بین المللی کمک کند

گفت:  مپنا  گروه  مدیرعامل  ایرنا-  تهران- 
کاهش  تواند  می  برجام  گشایی  گره  مهمترین 
هزینه های مالی بویژه در مناسبات بانکی و بیمه 
ای باشد تا حضور کشورمان در بازارهای جهانی 

افزایش یابد.
با  وگو  گفت  در  دوشنبه  روز  آبادی«  علی  »عباس 
خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به عملکرد صنعت برق 
اقدام مشترک )برجام(،  با اجرایی شدن برنامه جامع 
افزود: عملکرد این صنعت حتی پیش از برجام ممتاز 
که  بود  ها  بهترین  جزو  و  کشور  نیاز  با  متناسب  و 
شاهد عینی آن دستیابی به مقام نخست خاورمیانه و 
چهاردهم جهان در ظرفیت نصب شده نیروگاهی است.

هزار   7۶ از  بیش  امروز  مسوول،  مقام  این  گفته  به 
مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی در کشور وجود 
دارد و افزون بر ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه نیز در دست 

ساخت است.
وی با اشاره به آمارها در این زمینه، خاطرنشان کرد: 
در فاصله سال های ۱38۰ تا ۱38۵ بیش از ۱2 هزار 
و ۵82 مگاوات ظرفیت نیروگاهی در کشور نصب شد؛ 
در بین سال های ۱38۵تا ۱3۹۰نیز ۱۶ هزار و ۴2۱ 
مگاوات و در بین سال های ۱3۹۰ تا ۱3۹۵ نیز هشت 
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هزار و 28 مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه 
شد.

علی آبادی با تاکید بر اینکه همه این دستاوردها در 
دوران تحریم ها و با منابع و تجهیزات داخلی به دست 
آمد، تصریح کرد: توان تولید سالیانه ۵۰۰ میلیارد کیلو 
در حالی  این  دارد؛  در کشور وجود  برق  وات ساعت 
است که کل نیاز سالیانه کشور 27۵ میلیارد کیلو وات 
ساعت بوده و حتی برای تامین سرمایه و برق مورد نیاز 

هیچ مشکلی وجود ندارد.
وی یادآوری کرد: امروز صنعت برق ایران به باالترین 
الیه های فناوری دسترسی دارد و مطابق رتبه بندی 
موسسه »مک کوری«، کشورمان عنوان سوم صادرات 
خارجی صنعت برق را به عنوان »صاحب فناوری« در 

سال 2۰۱۵ داشته است.
مدیرعامل مپنا تاکید کرد: امروز دیگر نباید به دنبال 
تامین مالی برای ساخت یا توسعه نیروگاه در کشور 

باشیم، بلکه باید این موضوع برای مصرف برق باشد.
اوقات  بیشتر  در  کشور  های  نیروگاه  اکثر  گفت:  وی 
سال با کمتر از ظرفیت واقعی خود کار می کنند و بر 
این اساس باید همچون نیروگاه های تلمبه- ذخیره ای 

به دنبال ذخیره سازی برق باشیم.
دنبال سرمایه  به  باید  امروز  تصریح کرد:  آبادی  علی 
گذاری در صنایع »برق بر« باشیم، زیرا اشتغالزاست و 
همچنین برای تامین مالی مصرف صحیح برق و اصالح 

توزیع بار برنامه ریزی داشته باشیم.
وی با تاکید بر لزوم توجه به مقوله اقتصاد برق، اظهار 
داشت: اگر اقتصاد برق را جذاب نکنیم، پذیرش سرمایه 

در این بخش دچار مشکل می شود.
این مقام مسوول ادامه داد: امروز در شرایطی هستیم 
اختیار  در  را  حرارتی  های  ماشین  روز  فناوری  که 
داریم و شرکتی نظیر زیمنس آلمان مطابق فناوری و 

دانش روز صنعت برق ایران حاضر شد به ساخته های 
کشورمان گواهی )الیسنس( ارائه کند.

وی با تاکید بر اینکه برجام باید کمک کند وضعیت 
صنعت برق بهتر از گذشته شود، تصریح کرد: مهمترین 
گره گشایی برجام می تواند کاهش هزینه های مالی 
حضور  تا  باشد  ای  بیمه  و  بانکی  مناسبات  در  بویژه 

کشورمان در بازارهای جهانی افزایش یابد.
درصدی  تا ۱۰  هفت  تلفات  به  پایان  در  آبادی  علی 
سرمایه گذاری در کشور متاثر از تحریم ها اشاره کرد.

به گزارش ایرنا، شامگاه بیست و ششم دی ماه ۱3۹۴ 
با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره 
اقدام  برنامه جامع  ایران در  ای  تعهدات هسته  انجام 
)گروه  مقابل  تعهدات طرف  اجرای  )برجام(  مشترک 
۱+۵( یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه 

تهران آغاز شد.

فارس/ چیت چیان در گفت وگو با فارس:
براساس مصوبه مجلس قیمت آب و برق 

را افزایش نمی دهیم

نیافتن قیمت و تعرفه های  افزایش  از  نیرو  وزیر 
آب و برق در سال 96 به علت مصوبه مجلس خبر 

داد.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  نیرو  وزیر  چیتچیان  حمید 
حوزه دولت خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال 
 ۹۶ سال  در  برق  و  آب  تعرفه های  و  قیمت  آیا  که 
مجلس  خیر،  داشت:  اظهار  خیر،  یا  می یابد  افزایش 
تصویب کرده که نباید افزایش پیدا کند، ما هم باید در 

چارچوب قانون عمل کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان / مدیرعامل سابا مطرح کرد؛
کاهش 3 درصدی رشد مصرف انرژی 

کشور در سال جاری

مدیرعامل سابا گفت: رشد مصرف انرژی کشور 
در 5 سال گذشته نزدیک به 5 درصد بوده که 

امسال به 2 درصد رسیده است.
کاهش 3 درصدی رشد مصرف انرژی کشور در سال 
خبرنگاران  باشگاه  اقتصادی  گروه  گزارش  جاریبه 
جوان،حسین سجادی مدیرعامل سابا در آیین معرفی 
مدیرعامل ساتبا که با حضور قائم مقام وزیر نیرو برگزار 
شد، با بیان اینکه کارهای ارزشمند این شرکت حاصل 
هم چون  فعالیت هایی  گفت:  است،  گروهی  فعالیت 
و  از طرح  فهام، حمایت  اروپا، طرح  جایزه سبز  اخذ 
ساخت ترموآکوستیک، همکاری با فرمانداری ورامین 
مصرف  بهینه سازی  طرح  پایلوت  اجرای  درخصوص 
با سرای  فرهنگی  این شهرستان، همکاری  انرژی در 
مربی  تربیت  آموزشی  طرح  و  شهرداری  محالت 
بهسامان در مدارس آموزش و پرورش از جمله تعدادی 

از این اقدام های مهم این سازمان بوده است.
رشد  درصدی   3 کاهش  به  اشاره  با  سابا  مدیرعامل 
در ۵  انرژی کشور  انرژی گفت: رشد مصرف  مصرف 
سال گذشته نزدیک به ۵ درصد بوده که امسال به 2 

درصد رسیده است.
رشد  که  تجاری  بخش  از  غیر  به  داد:  ادامه  سجادی 
سایر  است،  رسیده  درصد   ۹ به  درصد   8 از  مصرف 
بهتری  روند  گذشته  سال های  به  نسبت  بخش ها 

داشته اند.

ایلنا/ دو حکم جدید وزیر نیرو توسط قائم مقام وزیر 
ابالغ شد؛

»علیرضا دائمی« قائم مقام وزیر نیرو در 
امور بین الملل/ »محسن بختیار« معاون 

برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو

دائمی و بختیار از همکاران با سابقه و مجرب ما 
در وزارت نیرو هستند و به نوعی هر دو پرورش 
یافته مکتب وزارت نیرو هستند که امیدواریم هر 
ساز  زمینه  جدید  جایگاه  در  بزرگواران  این  دو 
توسعه، همکاری و هم افزایی بیشتر در صنعت 

آب و برق باشند.
به گزارش ایلنا، »ستار محمودی« قائم مقام وزیر نیرو 
معرفی  آیین  در  اسفند(   23 )دوشنبه  امروز  صبح 
معاونت  معارفه  و  تودیع  و  وزیر  الملل  بین  قائم مقام 
داشت:  اظهار  نیرو  وزیر  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی 
دائمی و  بختیار از همکاران با سابقه و مجرب ما در 
یافته  پرورش  دو  هر  نوعی  به  و  هستند  نیرو  وزارت 
این  دو  هر  امیدواریم  که  هستند  نیرو  وزارت  مکتب 
بزرگواران در جایگاه جدید زمینه ساز توسعه، همکاری 

و هم افزایی بیشتر در صنعت آب و برق باشند.
مهندس  زمان  در  خوبی  بسیار  اقدامات  افزود:  وی 
دائمی در این معاونت انجام شد که امیدواریم با قوت 

بیشتر در دوره جدید نیز ادامه پیدا کند.
برنامه ریزی  معاونت  کرد:  تأکید  نیرو  وزیر  مقام  قائم 
یک حوزه چند بعدی است که هر گونه اقدام از طرف 
آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روی کار سایر 
بخش های وزارتخانه تأثیر می گذارد، بنابراین مسئولیت 
خطیری بر دوش معاون جدید قرار گرفته که امیدواریم 
با کمک سایر همکاران این مجموعه بتوانند به خوبی 

آن را راهبری کنند.
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7 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

وی خاطرنشان کرد: معاونت برنامه ریزی وظیفه خطیر 
توازن بخشی به سایر بخش های وزارت نیرو را بر عهده 
دارد و کوچک ترین خلل در این بخش می تواند باعث 

زشتی پیکر زیبای این سازمان شود.

موفقیت این معاونت در سه سال گذشته مرهون 
تالش همکاران بوده است

در ادامه این مراسم مهندس »علیرضا دائمی« معاون 
ضمن  نیرو  وزیر  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  سابق 
تبریک به دکتر بختیار برای تصدی این معاونت گفت: 
بیش از سه سال حضور در معاونت برای بنده فرصت 
بسیار مغتنمی بود که بتوانم با تمام توان برای توسعه 

و ارتقای جایگاه وزارت نیرو تالش کنم.
سال  سه  در  معاونت  این  موفقیت های  افزود:  وی 
مجموعه  این  همکاران  کلیه  تالش  مرهون  گذشته 
این  نیز  امیدوارم که در زمان مدیریت جدید  بوده و 

موفقیت ها و تالش ها تداوم داشته باشد.
وی تصریح کرد: خوشبختانه دکتر بختیار فرد با تجربه 
ای در مجموعه صنعت آب و برق هستند و با کلیه ریزه 
کاری های این صنعت و نظام برنامه ریزی نیز آشنایی 

کامل دارند.

و  دولت  عمومی  منابع  به  وابستگی  *کاهش 
پیگیری برنامه اقتصاد مقاومتی

و  ریزی  برنامه  معاون جدید  بختیار«  دکتر »محسن 
امور اقتصادی وزیر نیرو نیز در این مراسم ضمن تشکر 
از زحمات مهندس دائمی گفت: معاونت برنامه ریزی 
وظایف خطیر و سنگینی در حوزه های تدوین مقررات، 
و  کوتاه  برنامه های  و  برق  و  آب  صنعت  انداز  چشم 
امیدوارم  که  دارد  برعهده  را  مجموعه  مدت  طوالنی 
بتوان با کمک همکاران دیگر این وظیفه را به خوبی 

انجام داریم.
اشراف  یک  بایستی  ریزی  برنامه  معاونت  افزود:  وی 
کامل بر روی موضوعات کاری سایر بخش های سازمان 
داشته باشد تا بتواند دست به تدوین برنامه جامعه برای 
صنعت بزند بنابراین کار این معاونت هم سنگین و هم 

به نوعی محرک سایر بخش هاست.
برای  معاونت  برنامه های  جمله  از  کرد:  تصریح  وی 
سال های آتی تدوین برنامه یی برای کاهش وابستگی 

صنعت به منابع عمومی دولتی است.
معاونت،  دیگر  برنامه های  از  کرد:  خاطرنشان  بختیار 
پیگیری برنامه »اقتصاد مقاومتی« در صنعت است که 
امیدواریم بتوانیم با کمک همکاران در سایر بخش ها 

این برنامه های خطیر را محقق کنیم.
در پایان این مراسم قائم مقام وزیر نیرو با اهدای لوح 
تقدیر از خدمات ارزنده مهندس علیرضا دائمی تشکر 
آرزوی  بختیار در سمت جدید  برای دکتر محسن  و 

توفیق کرد.

 

ایلنا/ عضو انجمن بهینه سازی مصرف انرژی؛
لزوم حضور بخش خصوصی در بخش 

نیروگاه کشور

ایران  انرژی  مصرف  بهینه سازی  انجمن  عضو 
انرژی  برابر جمعیت خود  ایران معادل 10  گفت: 
مصرف می کند و در واقع هر چهار سال مصرف 
انرژی ما دو برابر می شود. اگر همین روال را ادامه 
دهیم در سال 1405 به واردکننده انرژی تبدیل 

خواهیم شد.
ایلنا در نشست خبری  اقتصادی  به گزارش خبرنگار 

عضو انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران برنامه های 
این انجمن برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها 

تشریح شد.
برای  را  برنامه ای   8۴ سال  گفت:در  کیاست  فرزاد 
برخی  آن سال  در  و  کردیم  تدوین  انرژی  ساختمان 
آب  بحران  و  جمعیت  میزان  مورد  در  پیش بینی ها 
انجام دادیم که در نهایت همه آنها درست از آب در 
نتوانستیم  ساختمان  انرژی  مصرف  حوزه  در  اما  آمد 
این  در  زیرا  کنیم  پیش بینی  را درست  واقعی  میزان 
افزایش پیدا کرده بود که  انرژی چنان  مدت مصرف 
من می توانم بگویم ما بدمصرف ترین مردم کره زمین 

در حوزه انرژی هستیم.
وی ادامه داد: ایران معادل ۱۰ برابر جمعیت خود انرژی 
مصرف می کند و در واقع هر چهار سال مصرف انرژی 
ما دو برابر می شود. اگر همین روال را ادامه دهیم در 

سال ۱۴۰۵ تبدیل به واردکننده انرژی خواهیم شد.
گفت:  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
از  نظارت  عدم  و  معماری  ساختمان سازی، طرح های 
انرژی ساختمان  دالیلی است که سبب شده مصرف 
ما افزایش پیدا کند. ما در قانون برای کاهش مصرف 
هیچ گونه  آن  رعایت  که  داریم  را   ۱۹ مبحث  انرژی 
آن  اجرای  متولی  نیز که  و شهرداری ها  ندارد  الزامی 

هستند نظارتی اعمال نمی کنند.
وی در خصوص تکنولوژی های استفاده شده در حوزه 
گرمایشی و سرمایشی گفت: بیشترین تکنولوژی که 
امروز مصرف می کنیم منسوخ شده است و حتی در 
به  را  گرمایشی  و  کاالهای سرمایشی  که  کشورهایی 
ما صادر می کنند استفاده نمی شود.به سبب تحریم ها 
دچار عقب ماندگی زیادی شدیم و امروز هم اگر خط 
تولیدی وجود دارد برای تکنولوژی 3۰ سال پیش است.

برای  انجمن  این  فعالیت های  خصوص  در  کیاست 

باال بردن بهره وری انرژی ساختمان گفت: با برگزاری 
از  اعم  مختلف  شرکت های  با  مذاکرات  و  سمینارها 
داخلی و خارجی سعی می کنیم آنها را به سمت استفاده 
از آخرین تکنولوژی روز دنیا هدایت کنیم.  همه اینها 
در موضوع مبحث ۱۹ و مذاکراتی که با وزارت راه و 
شهرسازی داشتیم برخی از نظرات ما دربرنامه ششم 

توسعه گنجانده شد.
عضو اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: بخش خصوصی 
را وارد حوزه ساخت نیروگاه نکرده ایم و به همین دلیل 
است که امروز بیشتر نیروگاه ها با 3۰ درصد بهره وری 
کار می کنند. بخش خصوصی به سبب نگاه اقتصادی 
که دارد سعی می کند که حداقل اتالف منابع را نداشته 

باشد.

ایسنا/ پایان طرح پاکسازی تجهیزات برق خوزستان 
از ریزگردها

معاون وزیر نیرو خبرداد: شستشو و 
تعمیر اساسی 3900 کیلومتر از شبکه 

برق خوزستان

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: بعد 
از وقوع بحران در بهمن ماه امسال، با فراخوان 
وزارت نیرو 39 شرکت توزیع، 16 برق منطقه ای 
و شرکت های پیمانکار برای کمک به حل مشکل 
خوزستان بسیج شدند که این نیروها در مدت 20 
روز 3900 کیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط 
بر روی آن ها  را  را شستشو و تعمیرات اساسی 

انجام دادند.
در  فالحتیان  هوشنگ  ایسنا،  خبرنگار  گزارش  به 
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8 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

آیین قدردانی از تالش نیروهای صنعت برق کشور و 
خوزستان که روز گذشته، 22 اسفندماه در اهواز برگزار 
شد، اظهار کرد: همچنین حدود 23۵۰ دکل و بیش 
از ۵3 پست بزرگ برق نیز در این مرحله شستشو و 
بهینه سازی شدند که این مساله برای ما یک تجربه 

بزرگ و مهم است و باید از آن درس بگیریم.
 وی با اشاره به مساله ریزگردها و تاثیر آن بر شبکه 
برق خوزستان افزود: صنعت برق قربانی ریزگردها شده 
و همه مسئوالن کشور و استان برای حل این معضل 
بار  به  بخش ها  همه  در  فراوانی  خسارات  که  بزرگ 

آورده، در تالش هستند.
 معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تصریح کرد: این 
اطمینان را به مردم خوزستان می دهیم که ما در کنار 
آن ها در همه حال خواهیم بود که بتوانند به توسعه 

صنعت، خدمات و کشاورزی بپردازند.
 فالحتیان عنوان کرد: به دنبال نشستن گرد و غبار بر 
روی شبکه برق خوزستان و فراخوان همه شرکت های 
کار  یک  در  پیمانکاران،  و  نیرو  وزارت  مجموعه  زیر 
جهادی و بسیجی وار و در زمان کوتاهی توانستیم به 
لطف 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 افزود: من وظیفه خودم می دانستم در روز پایانی 
کار، گروه های عملیاتی در اهواز حضور پیدا کنم و پیام 
تشکر وزیر نیرو را به این نیروها ابالغ کنم که در این 
در  برق  شبکه  پایداری  و  تامین  برای  و  اخیر  بحران 

خوزستان حضور داشتید.
همه  در  کشور  برق  صنعت  کرد:  تصریح  فالحتیان   
بحران ها از جمله زلزله طبس، رودبار و بارش سنگین 
برق در شمال کشور طی سال های  اخیر و در حوادث 

سیل ها همواره حضور فعال و به موقعی داشته و برق 
کرده  پایدار  را  بودند  شده  مشکل  دچار  که  مناطقی 

است.
 وی خطاب به نیروهای عملیاتی طرح ضربتی، بیان 
کرد: وجود نیروهای ُمخلِص و متعهد در صنعت برق 
کشور نعمت بزرگی است و ما به وجود چنین نیروهایی 
که در بحران ها یاور و پشتیبان هستند، افتخار می کنیم. 
یکی از همکاران شما به نام نصراهلل امیرخانلو که به 
همراه سه فرزندش برای خدمت به مردم شهیدپرور 
خوزستان آمده بود، متاسفانه در این عملیات جانش 
را از دست داد و این مساله، یک حرکت جهادی بود و 
شما سربازان گمنامی هستید که در سنگر صنعت برق 

خدمت می کنید.
 در این آیین فاتحه ای به یاد مرحوم امیرخانلو که از 
اعضای گروه های عملیاتی استان مازنداران بود، قرائت 
و لوح تقدیری نیز به سرگروه این گروه جهت اهدا به 

خانواده آن مرحوم تقدیم شد.
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ایرنا/ 
 اتاق تهران: ستاد اقتصاد مقاومتی 

پذیرش اظهارنامه بنگاه های تولیدی را 
تصویب کرد

معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  پیشنهادی  طرح 
اظهارنامه  »پذیرش  درباره  تهران  کشاورزی  و 
و  کوچک  تولیدی  واحدهای  مالیاتی  تسلیمی 
در  مالیاتی  امور  سازمان  موافقت  با  متوسط«، 

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شد.
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  دوشنبه  گزارش  به 
فرماندهی  ستاد  مصوبه  براساس  تهران،  کشاورزی 
اقتصاد مقاومتی، مالیات عملکرد سال ۱3۹۴ و ۱3۹۵ 
واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با اولویت قطعی 
یا  آنان  تسلیمی  اظهارنامه  اساس  بر  مالیات  کردن 
به  رسیدگی  اساس  بر  مالیات  درآمد مشمول  تعیین 
همه  در  مودیان  این  ابرازی  مدارک  و  اسناد  دفترها، 
اداره های امور مالیاتی سراسر کشور محاسبه می شود.

این مصوبه در امور مالیاتی بخش خصوصی و بنگاه های 
و  تعامل  و  می کند  ایجاد  تسهیل  متوسط  و  کوچک 
اعتماد بین دولت و بخش خصوصی را افزایش می دهد.

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  اجرایی  راهکارهای 
بار مشکالت بنگاه های  کشاورزی تهران برای کاهش 
صنعتی و اقتصادی در قالب پیشنهادهای دهگانه به 
معاون اول رییس جمهوری که ریاست ستاد فرماندهی 
اقتصادی مقاومتی را برعهده دارد، ارایه و تاکنون بخش 

زیادی از آن عملیاتی شده است.
اتاق تهران، متن این مصوبه ستاد  از  ایرنا  به گزارش 

فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است:
»همسو با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و رفع 
مشکالت مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، 

سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات تبصره الحاقی به 
ماده 2۹ آیین نامه اجرایی ماده 2۱۹ قانون مالیات های 
با  مالیاتی  ماموران  که  کند  اتخاذ  ترتیبی  مستقیم 
ملحوظ کردن اظهارنامه ها و صورت های مالی تسلیمی 

واحدهای تولیدی اقدام کنند.
بر اساس این مصوبه، با اولویت قطعی مالیات بر اساس 
برگ  صدور  از  خودداری  ضمن  تسلیمی،  اظهارنامه  
سال  عملکرد  قطعی  مالیات  برگ  مالیاتی،  تشخیص 

۱3۹۴ و ۱3۹۵ آنان را صادر و ابالغ می شود.
بدیهی است در صورتی که امکان صدور برگ قطعی 
به شرح فوق میسر نباشد، مالیات عملکرد سال مزبور 
با رعایت مقررات تبصره 2 ماده ۹7 قانون مالیات های 
طریق  از  فقط   ۱38۰ بهمن   27 مصوب  مستقیم 
رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین خواهد 

شد.«
به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقالب بیست و نهم بهمن 
۱3۹2 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را بر اساس 
بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابالغ کردند و امسال 
را نیز سال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« نام نهادند.

در اقتصاد مقاومتی به تولید درونزا و برونگر و رفع موانع 
آنها توجه شده است.

مهر/ نایب رئیس اتاق ایران به مهر اعالم کرد:
بخشی از مشکالت مالیاتی و بیمه حل 

شد

دو  به  اشاره  با  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب 
حمایت  برای  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  مصوبه 
تامین  سازمان  پس،  این  از  گفت:  بنگاهها،  از 

قبل  یکسال  تا  حداکثر  تواند  می  اجتماعی 
سرفصل حقوق را بررسی کند.

حسین سالح ورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره 
به مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دولت، اظهار داشت: 
بر اساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، مواد 3۹، ۴7 
و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی که مورد اختالف میان 
فعاالن اقتصادی و سازمان تامین اجتماعی بود و در 
مورد  گفتگو،  شورای  و  دولت  گذشته  هفته  مصوبه 

تاکید قرار گرفته بود، تائید شد.
وی با بیان اینکه از این پس سازمان تامین اجتماعی 
در صورت وجود شکایت می تواند حداکثر تا یکسال 
قبل و فقط سرفصل حقوق و دستمزد را مورد بررسی 
قرار دهد، گفت: در گذشته بازرسان این سازمان، بدون 
توجه به چهارچوب های قانونی صورتحساب های مالی 
را تا ۱۰ سال گذشته بررسی کرده و در موارد متعددی، 

اقدام به صدور برگ جریمه می کردند.
با  ایران  بازرگانی و صنایع و معادن  اتاق  نایب رئیس 
واحدهای  مالیاتی  مودیان  مشکالت  بررسی  به  اشاره 
تولیدی کوچک و متوسط در این ستاد، اظهار داشت: 
بر اساس این مصوبه، مقرر شد سازمان امور مالیاتی 
مشکالت  کردن  مرتفع  جهت  در  مساعدت  اعمال 
در  را  متوسط  و  کوچک  تولیدی  واحدهای  مالیاتی 
ماده 2۱۹  اجرایی  آیین نامه  ماده 2۹  اجرای  راستای 
قانون مالیات های مستقیم در دستور کار قرار داده و 
ترتیبی اتخاذ کند تا ماموران مالیاتی، همراه با مالک 
تسلیمی  مالی  و صورت  اظهارنامه ها  دادن  قرار  عمل 
واحدهای کوچک و متوسط، تعیین مالیات بر اساس 

اظهارنامه تسلیمی مؤدیان را در اولویت قرار دهند.
به  ملزم  مالیاتی  امور  داد: سازمان  ادامه  ورزی  سالح 
همکاری با بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط شد؛ 
سازمان  مأموران  برای  که  صورتی  در  که  نحوی  به 

مؤثر  مالیاِت  قطعی  برگ  صدور  امکان  مالیاتی،  امور 
عملکرد  مالیات  نداشت،  وجود  فوق الذکرـ  به شرح  ـ 
قانون  ماده ۹7  تبصره 2  رعایت مقررات  با  سال ۹۴ 
مالیات های مستقیم مصوب 27 اسفند سال ۱38۰ و 
صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان 

تعیین خواهد شد.

تسنیم/ 
اپلیکیشن »اتاق« رونمایی شد

فهرست اعضای اتاق های بازرگانی سراسر کشور 
بازرگانی  کارت  سامانه  در  جستجو  امکان  با 
هوشمند، استعالم اعتبار کارت بازرگانی، استعالم 
اعتبار گواهی مبدا، ثبت نام هیات های اعزامی و 
پذیرشی تجاری بخش هایی از خدمات ارائه شده 

در اپلیکیشن اتاق است.
پایگاه اطالع  از  به نقل  به گزارش خبرگزاری تسنیم 
صدری،  ایران،محمدمهدی  بازرگانی  اتاق  رسانی 
اتاق  ارتباطات  سرپرست مدیریت فناوری اطالعات و 
نمایندگان  هیات  نشست  در  سخنانی  طی  ایران، 
بازرگانان  نوین  »چهارسوق  را  اتاق  جدید  اپلیکیشن 
رسمی  رویدادهای  اطالع رسانی  و  خواند  ایران زمین« 
فعاالن  معرفی  کشور،  سراسر  های  اتاق  و  ایران  اتاق 
تایید شده اقتصادی کشور از سوی اتاق ایران، فراهم 
اقتصادی  فعالیت  سابقه  معرفی  برای  فضایی  آوردن 
تجار، کسب وکار و محصوالت آن ها و همچنین ایجاد 
به  تجاری   B2B مذاکرات  برگزاری  برای  بستری 

صورت آنالین را از ویژگی های این اپلیکشن برشمرد.
صدری همچنین ، تعامل دو سویه و چند سویه میان 
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اتاق ایران، فعاالن اقتصادی کشور، کارگزاران تجاری و 
همچنین پژوهشگران حوزه اقتصاد را محور شکل گیری 
قرار  اتاق  »اپلیکیشن  و گفت:  دانست  اپلیکیشن  این 
است با ارائه بستری نوین، به عنوان شبکه اجتماعی 

فعاالن اقتصادی کشور عمل کند.«
برنامه  بر  تاکید  با  ایران  اتاق  فاوا  مدیریت  سرپرست 
ریزی فاوا اتاق ایران برای تقویت خدمات غیرحضوری 
امکان  آمدن  »فراهم  گفت:  کشور  بازرگانان  به 
صدور  درخواست  و  مبدا  گواهی  صدور  درخواست 
معرفی نامه جهت ویزا به سفارتخانه ها قدم بعدی در 

تکمیل اپلیکیشن اتاق خواهد بود.«
شده  بهینه  و  به روزرسانی  نسخه  اتاق،  اپلیکیشن 
سامانه همراه فعاالن اقتصادی ایران است که پیش از 
ایران  اتاق  فاوا  از سوی مدیریت  این در سال ۱3۹3 
اپلیکیشن جدید، امکان  در دسترس قرار گرفته بود. 
جستجوی هوشمند در لیست دارندگان کارت بازرگانی 
در سراسر کشور و همچنین اطالعات مربوط به رشته 
فعالیت، ثبت سفارش ها و واردات انجام شده و همچنین 
گواهی مبداهای صادر شده به نام آن ها را در اختیار 

قرار می دهد.
تعامل  برای  نیز  قدرتمند  بستری  اپلیکیشن،   این  در 
و  گروه ها  قالب  در  کشور  اقتصادی  فعاالن  آنالین 
کشور  سراسر  بازرگانی  های  اتاق  رسمی  کانال های 
از سوی  ایجاد شده  کانال های  و  گروه ها  و همچنین 
کاربران فراهم شده است. تقویم رویدادهای سفرهای 
تجاری )اعزام و پذیرش(، تقویم همایش ها، کنفرانس 
ها، نمایشگاه ها و اتفاقات خاص هر صنف، اطالع از 
مقررات و آئین نامه های حوزه تجارت و کسب و کار، 
اقتصادی  دسترسی به آمارها و گزارش های معاونت 
و  گذاری  سرمایه  های  فرصت  از  اطالع  ایران،  اتاق 
با بخش  تجاری و همچنین آخرین خبرهای مرتبط 

این  امکانات  از  دیگری  بخش های  کشور  خصوصی 
اپلیکیشن است.

مهر/ پرویزیان اعالم کرد:
امیدواریم نرخ سود بانکی کاهش یابد

رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق ایران با بیان 
اینکه شبکه بانکی مورد حمایت قرار نمی گیرد، 
آینده  سال  بانکی  سود  نرخ  امیدواریم  گفت: 

تغییر کند و به سمت کاهش برود.
اتاق بازرگانی و  از  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
صنایع و معادن تهران، کوروش پرویزیان در خصوص 
اینکه آیا نرخ سود بانکی سال آینده تغییر می کند، 
گفت: ما امیدواریم نرخ سود بانکی سال آینده تغییر 
کند و به سمت کاهش برود. به عبارتی انتظار ما این 
است که همه کمک کنند تا نرخ در حدود نرخ های 
مصوب شورای پول و اعتبار قرار بگیرد، یعنی حدود 
و مجموع  دولت  درآمدی  اگر وضع  البته  درصد.   ۱۵
بازار حفظ  ثبات  و  باشد  مناسب  ارزی کشور  شرایط 
شود و نرخ تورم هم به همین شکل کاهشی ادامه پیدا 
کند، ما شاهد کاهش بیشتر این نرخ ها هم خواهیم 

بود.
وی با اشاره به نرخ سود تسهیالت، افزود: به صورت 
معمول هر زمانی که نرخ سود سپرده ها کاهش پیدا 
می کند، نرخ سود تسهیالت هم به دنبال آن کاهش 
پیدا خواهد کرد. یک فاصله  ۵ درصدی باید بین نرخ 
داشته  وجود  تسهیالت  سود  نرخ  و  ها  سپرده  سود 
باشد.  اما اگر با توجه به مقررات موجود به طور مثال 
سود سپرده قانونی حدود ۱3 درصد، آیین نامه موجود 

صندوق ضمانت سپرده ها، بحث نسبت نقدینگی که به 
صورت نقد در بانک ها و ای تی ام ها باید وجود داشته 
باشد و اوضاع و احوال نرخ بین بانکی تغییر کند، شاید 
این تفاوت را بتوان  در حدود ۴ درصد و ۴.۵ درصد 

هم کاهش داد.
رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق ایران ادامه داد: 
این اتفاق در واقع مورد خاص است. اینکه تا چه حد 
بسته های رفع تنگنای مالی که دولت طراحی کرده، 
اجرایی شود و به بانک ها کمک شود و مطالبات معوق 
آنها سر و سامان بهتری پیدا کند، اوضاع رونق مناسب 
باشد که تسهیالت گیرندگان بتوانند تعهدات خودشان 
را انجام دهند و مجلس هم کمک کند تا بی انضباطی 
های نهادی که در بعضی قانون و مقررات وجود دارد، 
برای  بهتری  نرخ  تعادل  انتظار  باید  ما  شود،  برطرف 
بر  باشیم. عالوه  داشته  را  بانکی  در شبکه  تسهیالت 
این اگر تامین مالی بنگاه های بزرگ از بازار سرمایه 
انجام شود، همچنین با توجه به فضای بعد از برجام، 
اوضاع سرمایه گذاری خارجی بهتر شود و روابط بانکی 
به منابع  تا دسترسی  با خارج آسان تر صورت گیرد 
خارجی راحت تر انجام شود، باز هم امکان کاهش نرخ 

تسهیالت وجود دارد.
وی در خصوص اینکه چرا در شرایط فعلی نرخ های 
بانکی کاهش پیدا نمی کند؟، افزود: معضل جدی که 
االن وجود دارد این است که شبکه بانکی مورد حمایت 
همه جانبه قرار نمی گیرد. نه تنها مورد حمایت نیست، 
بعضا محدودیت های فراتر از قانون هم بر آن اعمال می 
شود و اوضاع بانک ها را به بدتر از آن چیزی که است 
به طور مستقیم  دانیم که  االن می  تبدیل می کند. 
و غیرمستقیم، شبکه بانکی بیش از ۹۰ درصد تامین 
مالی کشور را در بخش های مختلف برعهده دارد. این 
بار، بار سنگینی است و حتما با نارضایتی و طوالنی 

شدن فرایند بررسی درخواست ها، تقاضاهای انباشته 
شده اضافی و بعضا تقاضاهای مصنوعی رو به رو می 
شود. اگر این موضوعات و موارد که گفتم انجام شود 
و همه کمک کنند فضا به شرایط عادی برگردد، فکر 
می کنم امکان تسهیل در فضای کسب و کار بهتر هم 

وجود خواهد داشت.

مهر/ معاون بانک مرکزی اعالم کرد؛
جزئیات رشد اقتصادی 9ماهه امسال

اقتصادی 9  بانک مرکزی رشد  اقتصادی  معاون 
ماهه کشور را 11.6 درصد اعالم کرد و گفت: رشد 
اقتصادی نه ماهه امسال بدون احتساب نفت 1.9 

درصد است.
نشست  در  قربانی  پیمان  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
امسال،  ماهه  نه  در  گفت:  خبرنگاران  با  خود  خبری 
نشانگر  پایه ۹۰،  اساس سال  بر  اقتصادی  ارقام رشد 
این است که رشد اقتصادی در فصل اول به 7.۴ درصد 
رسیده است، این رقم در گروه کشاورزی 3.۵ درصد، 
۵۶.۱ درصد نفت، ۴.۹- صنعت و معدن، صنعت و برق 
و گاز آب نیز مثبت و ساختمان نیز منفی بوده است، 
اما در فصل دوم رشد اقتصادی به ۱۱.۹ درصد رسیده 
است که متشکل از رشد ۴.۱ درصدی کشاورزی، ۶۵.7 
درصدی گروه نفت، 3.۱ درصدی گروه صنایع و معادن 

بوده است.
وی ادامه داد: در نه ماهه امسال، رشد گروه کشاورزی 
و  نفت ۶۵.۴ درصد، گروه صنایع   ۴.2 درصد، گروه 
معادن  ۰.3 درصد بوده است و در گروه خدمات رشد 

2.۴ درصدی را شاهد بوده ایم.
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وی تاکید کرد: در گروه صنایع و معادن بخش معدن 
به منفی ۰.2 درصد بهبود یافته  و بخش برق، آب و 
گاز رشد ۵.۱ درصدی، صنعت ۵.8 درصد و ساختمان 

منفی ۱7.۱ درصد بوده است.

عملکرد خوب دولت در کنترل تورم
قربانی همچنین با اشاره به سیاست کنترل تورم دولت 
عملکرد  یازدهم  دولت  تورم،  حوزه  در  گفت:  یازدهم 
خوبی داشته و نرخ تورم نقطه به نقطه باالی ۴۵ درصد 
بوده که با کاهش چشمگیر در یک روند مستمر در 
سه سال گذشته، اکنون به 8.7 درصد رسیده است و 
امسال را بعد از 2۵ سال می توانیم، تورم تک رقمی 

داشته باشیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: تورم تولیدکننده 
نرخ تورم ۴.۵ درصدی دارد، ضمن اینکه تورم نقطه به 
نقطه نیز به 8.۹ درصد رسیده است که روند خوبی را 
سپری می کند، این در حالی است که تورم نقطه به 
نقطه افزایش یافته، بیشتر در حوزه ساخت و صنعت بوده 
است که حکایت از خروج از رکود در حوزه صنعت دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص و پیچیده 
گذاری  سرمایه  رشد  حوزه  در  یازدهم  دولت  ابتدای 
منفی، تمرکز بر این شد که هدف بر مهار تورم قرار 
گیرد و بازار ارز متالطم، آرام شد و از آن برای مهار 
انتظارات تورمی استفاده شد؛ اما از اواخر سال ۹3 که 
شوک منفی نفت که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار 
داد، فعالیت های اقتصادی سال ۹۴ را تحت تاثیر قرار 
داد، اما ما صیانت مطلوبی در حوزه حفظ ثبات بازار ارز 

داشتیم و کاهش تورم نیز رقم خورد.

رشد نقدینگی ناشی از توجه دولت به صنعت و 
کشاورزی است

قربانی با بیان اینکه، امسال در پایان دیماه نقدینگی به 
۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار داشت: 
نقدینگی رشد 2۶ درصدی نسبت به سال قبل دارد و 
در صدد هستیم که با تقویت انضباط پولی و مالی رشد 
را کاهش داده و بتوانیم از این رهیافت، گام مناسبی 
در جهت تثبیت دستاوردهای تورمی در اقتصاد داشته 

باشیم.
اسفندماه ۱7.۶  به  نسبت  دیماه  نقدینگی  افزود:  وی 
درصد رشد کرده است، اما این امر نشانگر این است که 
سهم پایه پولی بیشتر از قبل بوده است و این نشانگر 
است،  بوده  و کشاورزی  به صنعت  بانکی  نظام  توجه 
به نحوی که خرید تضمینی گندم نیز صورت گرفته 
و در حوزه صنعت نیز صنایع کوچک و متوسط مورد 

حمایت قرار گرفته است.

نقش موثر مطالبات بانک مرکزی در افزایش پایه 
پولی

به گفته قربانی، در اجزای پایه پولی مالحظه می شود 
که خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 3.۶ درصد 
کاهش یافته و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش 
دولتی 3 درصد کاهش و سهم مطالبات بانک مرکز از 

بانکها ۱۶.7 درصد بوده است.
بانکها،  از  مرکزی  بانک  مطالبات  امسال  افزود:  وی 
که  است  بوده  پولی  پایه  افزایش  مهم  موارد  از  یکی 
به دالیلی است که قبال ذکر شده، همچنین در حوزه 
ضریب فزاینده وقتی نگاه می کنیم، نسبت اسکناس 
به  ها،  سپرده  کل  به  اشخاص  دست  در  مسکوک  و 
2.8 درصد کاهش یافته است که نشانگر تاثیر بانکداری 
نقدینه خواهی جامعه است، همچنین  به  الکترونیک 
نسبت سپرده قانونی به کل سپرده ها نیز کاهش یافته 

است.

نرخ سود بین بانکی 19 درصد است 
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه هر واحد 
افزایش پایه پولی، هفت واحد افزایش نقدینگی را به 
که  مسائلی  از  یکی  کرد:  تصریح  است،  داشته  دنبال 
بانک مرکزی از سال گذشته بر روی آن تمرکز داشته و 
تالش کرده که از آن برای بهبود شرایط بانکها استفاده 
کند، بازار بین بانکی است، که به واسطه بحث تنگنای 
نقدینگی که در اواخر سال ۹3 با آن مواجه شدیم، نرخ 
سود بازار بین بانکی به باالی 28 درصد رسیده بود، اما 
اکنون این نرخ کاهش یافته و در پایان سال جاری به 
محدود ۱۶.۵ درصد هم رسیده است، ولی از مرداد به 

بعد، روی محدوده ۱۹ درصد بوده است.
قربانی گفت: انتصاب نرخ بین بانکی که یک بانک اعالم 
می کند، مالک عمل نیست و بر اساس اطالعات بانک 
که  است  حالی  در  این  کرد.  نرخ  اعالم  باید  مرکزی 
یکی از مسائل مهمی که در اقتصاد ایران طی سالهای 
گذشته روبرو بودیم، شوک منفی قیمت نفت است که 
قیمت های نفت از محدوده باالی ۱۰۰ دالر در اوایل 
استمرار  و  است  رسیده  درصد  زیر ۵۰  به   ،۹3 سال 
کاهش قیمت آن، قیمت را به 2۵ دالر در بهمن ۹۴ 
رسانده است، اما در نهایت در مدت اخیر، بهبود یافته 

و به محدوده ۵3 دالر رسیده است.

سفته بازی ارز محدود شد
در  داشتن  قرار  به  توجه  با  ایران  اقتصاد  افزود:  وی 
تحریم ها و ساختار و سهم مهم نفت در تولید و تامین 
مالی دولت، تحت فشار قرار گرفته است که با اقدامات 
بانک مرکزی نرخ ارز از مسیر باثبات خود خارج نشد و 
توانست ثبات خود را حفظ کند و این از مصادیق بارز 
اقتصاد مقاومتی است که به بانک مرکزی در مدیریت 
انتظارات تورمی کمک کرده است تا امسال دستاورد 

دولت  مهم  قول  یک  عنوان  به  را  رقمی  تک  تورم 
یازدهم، عملیاتی کنیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: یکی از مسائل مهم 
این بود که در مواجهه با شوک قیمت نفت، توانستیم 
ماه 3.۱  اساس در دی  این  بر  را کنترل کنیم،  تورم 
و  داشتیم  قبل  ماه  به  نسبت  را  ارز  نرخ  رشد  درصد 
بهمن ماه نسبت به دی ماه 3.۱ درصد کاهش داشته 
ایم، البته عملیات سفته بازی محدودی هم انجام شد 
که در آن مقطع، رئیس کل بانک مرکزی هم تاکید 
کرد که بانک مرکزی متعهد به این است که نرخ ارز را 
در مسیر صحیح و متناسب با اقتضائات کالن هدایت 

کند و تحرکات و تحوالت مقطعی بود.
نزولی است و در  ارز  بازار  اکنون مسیر  قربانی گفت: 
حال طی روند ترسیم شده است و بازار ارز به حالت 
ثبات برگشته است و در آینده نیز بانک مرکزی متعهد 
است و تالش می کند که از ثبات بازار دفاع کرده و 
نرخ ارز را در مسیری متناسب با متغیرهای بنیادین در 
اقتصاد هدایت کند، به نوعی که تورم و ارزش پول ملی 

مورد صیانت واقع شود.
رشد 37درصدی پرداخت تسهیالت بانکی

به  ماهه  یازده  در  بانکی  پرداختی  تسهیالت  حجم 
۴77.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه 
با رقم دوره مشابه سال قبل 37.۱ درصد رشد نشان 
می دهد، در این میان سهم سرمایه در گردش ۶3.7 
درصد بوده که در حوزه صنعت و معدن این سهم به 
بحث  در  قبلی  روند  پس  است؛  رسیده  درصد   8۱.8

هدایت منابع به مسیر قبلی، طی شده است.
پایبند  ارز  نرخ  یکسان سازی  به  دولت  قربانی گفت: 
است و اگر مشاهده می شودد که فاصله از این هدف 
در  شرایط  برخی  که  است  آن  دلیل  به  ایم،  گرفته 
اقتصاد ایران وجود دارد که هنوز زمان را برای یکسان 
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سازی مساعد  نمی کند، چراکه ما به دنبال یکسان 
سازی پایدار هستیم.

بیش از تکلیف، به بنگاهها تسهیالت پرداخت 
شد

تسهیالت  کل  ریال  میلیارد  هزار  از ۱۵8  گفت:  وی 
خرید تضمینی گندم در سال ۹۵، معادل ۴۴ درصد 
بانکی  بانکی تحت عنوان تسهیالت  از سوی سیستم 
زمینه  این  در  لذا  است،  شده  تامین  مرابحه  اوراق  و 
عملکرد بانکها مناسب است. همچنین در حوزه حمایت 
از بنگاههای کوچک و متوسط نیز، با توجه به تاکید 
مقام معظم رهبری، تالش شده تا این حوزه مورد توجه 
قرار گیرد، بر این اساس آخرین عملکردی که سیستم 
بانکی نشان می دهد، حکایت از آن دارد که در 22 
اسفند امسال از ۵۹ هزار واحد ثبت نام شده در سامانه 
از  واحد  بود، 2۰.۱  تعبیه شده  راستا  این  در  که  ای 
کارگروههای استانی معرفی شده اند و ۱۱ هزار واحد 
از این رقم، از سوی بانکها به صورت مستقیم تامین 

مالی شده اند.
وی افزود: در مجموع 23 هزار و 8۰۰ واحد تسهیالت 
گرفته اند که رقمی معادل ۱۶.3 هزار میلیارد تومان را 
در بر می گیرد. پس نظام بانکی به لحاظ تعداد و مبلغ 

از اهداف تعیین شده فراتر رفته است.

رشد 11درصدی پرداخت وام ازدواج 
عملکرد  به  اشاره  با  مرکزی  بانک  اقتصادی  معاون 
یازده  اعالم کرد: در  ازدواج،  الحسنه  تسهیالت قرض 
تسهیالت  فقره  هزار   8۹3.3 معادل   ۹۵ سال  ماهه 
پرداخت شده که ارزشی معادل 8۵ هزار میلیارد ریال 
دارد؛ این رقم در مقایسه با کل سال ۹۴، رشدی حدود 
پرداختی نشان می  تعداد تسهیالت  ۱۰.۹ درصد در 

دهد.

ماجرای اختالف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار 
و دستور رئیس جمهور

وی با اشاره به شوک منفی قیمت نفت گفت: در این 
شوک منفی، اقتصادهای نفتی کامال متاثر می شوند، 
به این معنا که بودجه دولت و میزان واردات تحت تاثیر 
به یک چهارم  قیمت  وقتی  بنابراین  گیرند؛  قرار می 
تنزل می یابد، قدرت عرضه ارز را محدود می کند اما 
در سال ۹۴ نیز واردات کاهش یافته است، اما اثر منفی 
در رشد اقتصادی را هم به ثبت رساند و کشورهایی 
مثل قطر، امارات و عربستان و روسیه، تحت تاثیر قرار 
گرفتند، البته در سال ۹۴ رشد اقتصاد ایران هم از این 
محل تاثیر منفی گرفت که عالیم آن از سال ۹3 شروع 

شده بود.
آمار  انتشار  بانک مرکزی  قربانی گفت: در سال ۹۴  
نداشت چراکه در ارقام رشد اقتصادی سال ۹3 با مرکز 
آمار اختالف داشتیم، بنابراین دولت تصمیم گرفت که 
ارقام مرکز آمار را منتشر کند و کارگروهی هم برای 
دالیل اختالف تشکیل شد که در نهایت، رئیس جمهور 
در مصاحبه تلویزیونی در دیماه سال جاری نیز به بانک 
مرکزی و مرکز امار دستور داد که سال پایه را ۹۰ اعالم 
کنند. بر همین اساس ارقام سال ۹۵ را منتشر کردیم.

سال پایه تورم از سال آینده به 95 تغییر می کند
وی افزود: در حوزه رشد اقتصادی بانک مرکزی سال 
آمار  مرکز  البته  که  است  داده  تغییر   ۹۰ به  را  پایه 
درصدد است که سال پایه را به ۹۰ تغییر دهد، بنابراین 
اختالفات کاهش خواهد یافت، بنابراین این یک نقطه 
قوت نظام آماری کشور است که دو نهاد مستقل آمار 
برای  متقابل  کنترل  یک  عنوان  به  این  و  دهند  می 

عملکرد متغیرهای اقتصادی عمل می کند، ولی باید 
برطرف  هست،  پایه  سال  با  رابطه  در  که  اختالفاتی 

کنیم تا باعث تشتت آماری نشود.
قربانی گفت: ما تغییر سال پایه ۱3۹۰ را انجام دادیم و 
تسری به ارقام سالهای قبل یافته است؛ بر این اساس 
و خدمات  کاال  پایه شاخص  یکی سال  پایه  دو سال 
مصرفی که سال ۹۰ است و سال پایه تولید ناخالص 
داخلی و حسابهای ملی که سال 83 است را تا مرداد 
۹۶ به ترتیب به سال ۹۵ و سال ۹۰ تغییر خواهیم داد 
یعنی سال پایه نرخ تورم سال ۹۵ و سال پایه تولید 
تغییر   ۹۰ سال  به  ملی  حسابهای  و  داخلی  ناخالص 

می کند.
قربانی گفت: ارقام رشد اقتصادی مورد تجدیدنظر قرار 
رشد  نرخ  در  اتفاقاتی  اساس  این  بر  که  است  گرفته 

صورت گرفته و تغییراتی داشته است.
وی افزود: در سال ۹۴ شوک منفی قیمت نفت، اثرات 
خود را در سرمایه گذاری ساختمان نشان داده و بخشی 
از بودجه های  عمرانی را انجام داده است، لذا در سال 
گذشته به واسطه شوک برون زایی که در اقتصاد ایران 
رخ داد، سبب شد که کشور از لحاظ رشد اقتصادی 

کاهش را نسبت به سال ۹3 تجربه کنیم.

در سرمایه گذاری عملکرد مناسب نداشتیم
معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: به لحاظ 
برای  مناسبی  عملکرد  هنوز  عملکرد  گذاری  سرمایه 
اقتصاد نیست ولی باید به اجزای آن دقیق نگاه کنیم، 
آنچه که باعث این امر شده به سرمایه گذاری در بخش 
ولی در حوزه تشکیل سرمایه  برمی گردد  ساختمان 
ثابت ناخالص در بخش ماشین آالت، شاهد رشد مثبت 
هستیم که این رشد در فصل اول 2.3 درصد، فصل 

دوم 3.۵ درصد و فصل سوم ۱۰.۵ درصد شده است.

مهر/ گمرک ایران اعالم کرد؛
بخشنامه جدید گمرک برای تسریع در 

ترخیص کاال و حمایت از تولید ملی

شورای  مصوبات  اساس  بر  گمرک  معاون 
تسریع  تسهیل،  منظور  به  و  اطالعات  فن آوری 
حمایت  و  کاال  ترخیص  امور  در  شفاف سازی  و 
اقتصاد  سیاست های  اجرای  در  و  ملی  تولید  از 

مقاومتی، بخشنامه جدیدی ابالغ کرد.
فرود  گمرک،  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
عسگری، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران براساس 
مصوبات شورای فن آوری اطالعات و به منظور تسهیل، 
تسریع و شفاف سازی در امور ترخیص کاال و حمایت از 
تولید ملی و در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، 
بخشنامه جدیدی به گمرکات سراسر کشور ابالغ کرد.

ذیل  به شرح  ابالغ شده  بند  در ۶  که  بخشنامه  این 
است:

)ارز  بانکی  رویه  با  وارده  کاالهای  اظهاری  ارزش   -۱
مبادله ای( تا سقف مأخذ ۱۵ درصد حقوق ورودی، با 
عنایت به اختالف نرخ ارز رسمی اعالمی از سوی بانک 
مرکزی با ارز آزاد )غیررسمی( مستند به ماده ۱۴ قانون 
امور گمرکی پذیرفته و صرفاً در موارد ظن بیش بود، 
 2۵۶/2۴/۱/۹۴/۱۴7۹۹۵ شماره  دستورالعمل  حسب 
مورخ ۹۵/8/۹ پس از ترخیص کاال و اعالم مراتب به 
بانک عامل مبنی بر عدم تسویه از طریق سامانه جامع 
گمرکی به منظور بررسی و اعالم نظر نهایی با دفتر 

بررسی و تعیین ارزش و تعرفه مکاتبه گردد.
 TSC 2- در صورت عدم پذیرش ارزش مندرج در
با نگهداری کاال و یا در صورت تمایل ذی نفع با اخذ 
کاال  گمرکی،  امور  قانون   ۴۵ ماده  موضوع  سپرده 
از  که  گمرکی  توسط  بالفاصله  موضوع  و  ترخیص 

 بازگشت به عناوین 12 اخبار اقتصادی

23 اسفند ماه 1395 شماره   1928    



ریاست محترم کل تفویض اختیار ارجاع پرونده را دارند 
به کمیسیون رسیدگی به اختالفات منعکس تا خارج از 
نوبت مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد و عدم دریافت 

جریمه منوط به تصریح آن در رأی صادره می باشد.
3- چنانچه ارزش کاالیی در سامانه TSC ثبت نشده 
با ارسال اسناد و مدارک  باشد، صاحب کاال می تواند 
مثبته و یا سوابق ترخیص با رعایت شرایط همزمانی 
مورد تأیید گمرک و یا در صورت لزوم ارائه نمونه کاال 
و یا کاتولوگ از دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه 

درخواست ثبت ارزش در سامانه TSC نماید.
مشمول  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  اینکه  به  نظر   -۴
قیمت گذاری و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی می باشد، فلذا پذیرش ارزش اظهاری 
کاالهای وارده مذکور با رویه بانکی پس از اخذ مجوز 
همزمان  و  بوده  بالمانع  مذکور  وزارتخانه  از  ترخیص 
کاال  واحد  هر  به  مربوط  اطالعات  کاال،  ترخیص  با 
همانند سایر کاالهای وارده و پس از تکمیل کامل فیلد 
اظهارنامه ارزش و درج مشخصات دقیق کاال از طریق 
سامانه جامع گمرکی به منظور بررسی و ثبت اطالعات 
کاال در سامانه TSC به دفتر بررسی و تعیین ارزش 

و تعرفه ارسال شود.
توسط  کاال  صاحب  اظهاری  ارزش  پذیرش  عدم   -۵
می بایست  اجرایی  گمرک  یا  و  متمرکز  کارشناس 
مستند به ماده ۱۵ قانون امور گمرکی و مواد ۱۰ الی 
2۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور باشد. لذا از صدور 
اکیداً  قانونی  مستندات  رعایت  بدون  ارزش  تفاوت 
خودداری و به هنگام مکاتبات با دفتر ستادی ذی ربط، 

مستندات و دالیل قانونی مربوطه ذکر شود.
برای  گمرک  سوی  از  استنباطی  ارزش  اختالف   -۶
کاالهایی که ارزش آنها در سامانه TSC ثبت شده 
با در نظر گرفتن حجم خرید و شرایط معامله  است 

با دامنه تغییرات تا ده درصد )به استثناء انواع پارچه، 
انواع خودروهای مشمول  نبافته،  منسوجات  پوشاک، 
شیشه ای،  ظروف  انواع  خوراکی،  برنج  خودرو،  قانون 
انواع  و  بهداشتی  و  آرایشی  لوازم  سرامیک،  و  چینی 

کاالی دخانی و تنباکوی معسل( پذیرفته می شود.

اتاق تهران/ رئیس اتاق تهران 
بخش خصوصی به کار بیشتر امیدوار شد

معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  پیشنهادی  طرح 
اظهارنامه  پذیرش  بر  مبنی  تهران  کشاورزی  و 
و  کوچک  تولیدی  واحدهای  مالیاتی  تسلیمی 
متوسط از سوی سازمان امور مالیاتی، سرانجام با 
موافقت این سازمان در ستاد فرماندهی اقتصاد 

مقاومتی به تصویب رسید.
تهران در مورد جلسه  اتاق  مسعود خوانساری رئیس 
بخش  آنچه  گفت:  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  امروز 
اینده  به  امیدوار  و  راند  می  پیش  به  ایران  خصوصی 
می کند، جو اطمینان میان دولت و صاحبان کسب و 
کار است. خوشبختانه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی، 
اقدامی منطقی و درست در این جهت صورت گرفت به 
طوری که با پذیرش اظهارنامه های مالیاتی سال ۹۴ و 
۹۵ بنگاه های کوچک و متوسط موافقت شد. این اتفاق 
به معنای دستیابی به درکی متقابل میان قوه مجرییه 
و بخش خصوصی است. دولت نشان داده که در کمال 
حسن نیست به بخش خصوصی اعتماد پیدا کرده و 
نباید  رکود  های  در سال  که  پذیرفته  دیگر  از طرف 

فشاری مضاعف به بخش خصوصی کشور وارد کرد.
خوانساری ادامه داد: از سوی دیگر صاحبان کسب و 

این  که  باشند  دل خوش  این  به  توانند  می  هم  کار 
رفتار دولت به معنای اطمینان بخشی برای تالش و 
کار بیشتر است. آنچه دولت با این اقدام خود نهادینه 
ساخته، تکریم فرهنگ اخالق کسب و کار نیز هست. 
بخش  که  پذیرفته  حاکمیت  امروز  که  طوری  به 
در  نهایت صداقت  در  خصوصی سخت کوش کشور، 
مورد موضوعات مالی مانند مالیات اظهارنظر می کند 
و چنین است که باید اتفاق رخ داده را به مثابه عیدی 
تصمیم  در  امروز  دانست.  خصوصی  بخش  به  دولت 
مورد  تهران  بازرگانی  اتاق  پیشنهاد  منطقی،  گیری 

پذیرش قرار گرفته است.
رئیس اتاق تهران افزود: می توان امیدوار بود که چنین 
نگاه های در حوزه های دیگر اقتصادی نیز حاکم شود. 
در این مسیر آنچه رخ می دهد، تفاهم بیشتر و برآمده 
از نگاه استراتژیک میان دولت و بخش خصوصی است. 
امروز اقدام دولت در ستاد اقتصاد مقاومتی، عیدی به 

فعاالن بخش خصوصی بود.  
رئیس اتاق تهران همچنین بیان داشت: باید از زحمات 
آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و همچنین 
آقای تقوی نژاد رئیس سازمان امورمالیاتی نیز قدردانی 
کرد که با توجه و تالش خود زمینه تحقق این خواسته 

بخش خصوصی را فراهم آوردند.

 

اتاق تهران/ عضو هیات رئیسه اتاق تهران بیان داشت
تشویق بخش خصوصی به حرکت در 

مدار امید

معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  پیشنهادی  طرح 
اظهارنامه  پذیرش  بر  مبنی  تهران  کشاورزی  و 

و  کوچک  تولیدی  واحدهای  مالیاتی  تسلیمی 
متوسط از سوی سازمان امور مالیاتی، سرانجام با 
موافقت این سازمان در ستاد فرماندهی اقتصاد 

مقاومتی به تصویب رسید.
دار  خزانه  و  رئیسه  هیات  عضو  واحدی،  حامد  سید 
اتاق تهران در مورد اقدام امروز ستاد اقتصاد مقاومتی 
بخش  تعامل  بدون  ایران  اقتصاد  توسعه  قطعا  گفت: 
بخش  راه  این  در  نیست.  ممکن  دولت  و  خصوصی 
و  کارشناسی  پیشنهادهای  مدام  طور  به  خصوصی 
راهبردی خود را به دولت ارائه کرده است. امروز آنچه 
در ستاد اقتصاد مقاومتی رخ داده، هم عمل واقعی به 
اصل اقتصاد مقاومتی و هم نشانه ای از تعامل بیشتر 
بخش خصوصی و دولت است. بخش خصوصی ایران 
در سال های سخت رکود به کار ادامه داده و قدیمی 
بنگاهای کوچک  اینکه  عقب نشسته است. بخصوص 
و متوسط بیشترین میزان فشار را متحمل شدند. در 
این شرایط پذیرش اظهارنامه های مالیاتی سال ۹۴ و 
۹۵ به معنای احترام بخش خصوصی و قدردانی از آنها 
برای ادامه کار و تالش است. امیدواریم این رفتار دولت 
به حوزه های سرنوشت ساز دیگری مانند نظام تامین 
اجتماعی و نظام ارزی کشور هم تعمیم یابد و از این 
راه بخش خصوصی کشور هرچه بهتر و بیشتر در مسیر 

توسعه حرکت کند.

مهر/ در معامالت امروز بازار تهران؛
سکه طرح قدیم 20 هزارتومان گران شد

اسفند(  )دوشنبه 23  امروز  معامالت  در جریان 
بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 
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آزادی طرح قدیم 20 هزارتومان و نیم سکه 16 
هزار و 500 تومان افزایش یافت.

امروز  معامالت  جریان  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
)دوشنبه( بازار آزاد تهران،  هر قطعه سکه تمام  بهار 
آزادی طرح جدید با 3۱۰۰ تومان کاهش، یک میلیون 
قطعه  هر  اما  معامله شد  تومان  و ۹۰۰  هزار  و 2۰۶ 
تومان  هزار  با 2۰  قدیم  آزادی طرح  بهار  تمام  سکه 
افزایش، یک میلیون و ۱۹8 هزارتومان؛  نیم سکه با 
۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش، 7۱8 هزارتومان، ربع 
سکه با ۶۰۰۰ تومان افزایش 38۹ هزارتومان و سکه 
هزارتومان   2۴۹ افزایش  تومان  با ۱۰۰۰  گرمی  یک 

معامله شد.
همچنین امروز قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی 
۱2۰8 دالر و ۴۰ سنت و هر گرم طالی ۱8 عیار ۱۱3 
هزار و 2۴۰ تومان بود؛ قیمت دالر نیز 37۴۵ تومان،  
پوند  تومان،  امارات ۱۰۴۰  تومان، درهم  یورو ۴۱۰۹ 

۴7۱۱ تومان و لیر ترکیه ۱۰۴۰ تومان بود.  

بازرگاني  اتاق  تشکل هاي  معاونت  برنامه هاي  تعادل/ 
ایران در سال ۹۶ در گفت وگو با »تعادل«:

حمایت از تشکل ها ضابطه مند مي شود

در  آموزش  بحث   95 سال  آخر  ماهه  چند  در   
تشکل ها رنگ و بوي جدي تري به خود گرفت و 
اقدامات مهمي در زمینه بهبود وضعیت تشکل ها 
کشاورزي  و  معادن  صنایع،  بازرگاني،  اتاق  در 
ایران رخ داد. با این وجود هنوز کارهاي زیادي 
و  اساسي  مشکالت  حل  براي  باید  که  است 
ساختاري تشکل ها صورت گیرد. سال 96 یکي 

از فرصت هاي طالیي براي این کارهاست. 
اتاق هاي  انتخابات  فضاي  تاثیر  تحت  عمال   ۹7 سال 
بازرگاني قرار خواهد گرفت و به همین دلیل ضرورت 
دارد که بسیاري از کارها در سال ۹۶ در فضایي آرام 
آغاز شود. درباره برنامه هاي تشکل ها در اتاق بازرگاني 
این  تشکل هاي  معاون  سیف،  نادر  صحبت هاي  پاي 
اتاق نشستیم. وي همچنین در این گفت وگو به برخي 
انتقادهاي اساسي از معاونت تشکل ها پاسخ داد که در 

ادامه مي خوانید:

بعضي انتقادات از معاونت تشکل ها مطرح است 
که البته از قبل مدیریت شما وجود داشته است. 
به اعتقاد برخي حضور  این است  نخستین آنها 
نمایندگان خالف  از تشکل ها در هیات  تعدادي 
قانون اتاق است. بر اساس قانون تنها اتحادیه ها و 
سندیکاها حق دارند در هیات نمایندگان کرسي 
باشند ولي در حال حاضر فدراسیون ها،  داشته 
نمایندگان  هیات  در  هم  انجمن ها  و  کانون ها 

کرسي دارند. پاسخ شما به این انتقاد چیست؟
مساله در قانون اتاق نهفته است. نخستین موضوع این 
است که قانون اتاق باید بازنگري و به روز شود؛ به ویژه 
و  دارد  قانون وجود  تغییر  به  نیاز  در بخش تشکل ها 
هم اکنون نیز هیاتي براي بازنگري قانون تشکیل شده 
است. اتفاقا در این هیات از تشکل ها هم نمایندگاني 
قانون جدید  نظر تشکل ها در  نقطه  دارند که  حضور 
اعمال شود. نظر شخصي من این است که منظور قانون 
از ذکر عنوان سندیکا و اتحادیه همه تشکل ها بود و 
عضو  قانوني  را  تشکل ها  همه  داشته  قصد  قانونگذار 
هیات نمایندگان بداند اما در آن زمان تنها سندیکا و 

اتحادیه در اتاق ایران وجود  داشت.
نمایندگان  هیات  اعضاي  انتخاب  بحث  وجود  این  با 

باید  و  است  جدي تري  مسائل  و  مشکالت  داراي 
با  اکنون  ما  گرفت.  پیش  در  را  جدیدي  راهکارهاي 
فعلي  سازوکار  با  نمي توانیم  که  انتقادات  و  سواالت 
پاسخ بگوییم. مثال یک تشکل مي گوید چرا ما با 2۰۰ 
با ۱۰ عضو  عضو یک کرسي داریم و تشکل دیگري 
یک کرسي. بعضي سهم از GDP و گردش مالي در 
اقتصاد را معیار مي دانند. همه اینها ما را به این نقطه 
مي رساند که باید سازوکار عضویت در هیات نمایندگان 
بي جواب  حاضر  حال  در  زیادي  سواالت  کند.  تغییر 
کرسي  مي توانند  قدمتي  چه  با  تشکل ها  مثال  است. 
داشته باشند یا اینکه چرا یک فدراسیون یک کرسي 
دارد و اعضاي آن نیز هر یک، یک کرسي دارند. این 

مسائل باید بررسي شود.

انتقاد دیگر عدم حضور تشکل ها در هیات رییسه 
است. در قانون چنین موضوعي ذکر نشده است 
اما در عمل چنین مساله را شاهد هستیم. نظرتان 

در این باره چیست؟
از نظر من کسي که مي تواند، انتخاب کند باید بتواند 
این نیست که یک  انتخاب شود و معني دموکراسي 
نفر بتواند انتخاب کند ولي نتواند انتخاب شود. هیات 
این  اصالح  به  قائل  هم  شافعي  آقاي  ویژه  به  رییسه 
دنبال  به  ما  راهبردي  جلسات  در  و  هستند  موضوع 
اصالح آن هستیم. با وجود این هنوز مشکالتي در این 
مسیر وجود دارد. یک بحث این است که کساني که 
به هیات نمایندگان مي آیند صالحیت دارند یا خیر. از 
نظر من اگر قبل از ورود به هیات نمایندگان اگر کسي 
از کانال صالحیت عبور کرد و وارد هیات نمایندگان 
شد حتما باید انتخاب هم شود. یک سري بحث هم 
مطرح بود که نمایندگان تشکل ها معموال سریع تغییر 
مي کنند. در بعضي از تشکل ها هر ۶ ماه یک نماینده 

معرفي شده است. قبل از ورود تشکل ها به هیات رییسه 
این فرآیند هم باید عضو شود. بخشي از انتخاب باید از 
درون تشکل ها باشد یعني اگر تشکل ها فردي را براي 
عضویت در هیات نمایندگان معرفي مي کنند بعضي 
معیارهایي  مثال  باشد.  داشته  را  الزامات  و  ویژگي ها 
مانند داشتن چند سال سابقه مستمر در آن صنعت و 
مسائلي شبیه به آن را داشته باشد. اگر فردي از طرف 
تشکل عضو هیات رییسه شد و ۶ ماه بعد تشکل وي را 
برکنار کرد عمال ثبات هیات رییسه به هم مي ریزد. اگر 
این مشکالت برطرف شود فکر مي کنم هیات رییسه 

هم مخالف این مساله نیستند.

برنامه هاي معاونت تشکل ها در سال 96 چیست؟
انجام  باید  که  تشکل هاست  در حوزه  زیادي  کارهاي 
از  بسیاري  همچنین  داریم.  بسیار  نرفته  راه  و  شود 
تشکل ها  حوزه  در  ما  است.  مانده  ناقص  هم  کارها 
بعضي نابساماني ها داریم که بر اساس برنامه باید در 
سال ۹۶ به آنها بپردازیم. تعداد قابل توجهي تشکل 
مجمع  برگزاري  مثل  خود  قانوني  تکالیف  که  داریم 
را بیش از 3 سال است که انجام نداده اند. اینها باید 
تشکل ها  از  نمایندگاني  شود.  رسیدگي  و  ساماندهي 
آنها  کارت هاي  تاریخ  که  داریم  نمایندگان  هیات  در 
خیلي وقت است به پایان رسیده یا باید کارت ها تمدید 
از  بعضي  تغییر دهد.  را  نماینده خود  یا تشکل  شود 
تشکل ها را داریم که با یکدیگر اختالف منافعي با هم 
دارند و چندین ماه است که این اختالفات حل نشده 
حقوقي  واحد  کمک  با  تشکل ها  معاونت  باید  است. 
متعددي  درخواست هاي  کند.  رسیدگي  را  مشکالت 
اولویت بندي  با  و  ادغام داریم  و  الحاق  تاسیس،  براي 
صورت گرفته قرار است که در 2-3 ماه اول سال ۹۶ 
رسیدگي شود. تنها در سال ۹۵ حدود 7۰درخواست 
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به این شکل داشته ایم که هیچ اقدامي روي آن صورت 
نگرفته است. همین اندازه درخواست هم از سال هاي 
قبل داریم که بالتکلیف مانده و اینکه چرا اقدامي نشده 

است، جاي بررسي دارد.
من معتقد هستم که نباید درخواستي را بدون جواب 
بگذاریم و حتي اگر قرار است به تشکلي نه بگوییم باید 
با ذکر دلیل و به صورت واضح بیان شود. اینکه یک 
درخواست را نگه داریم رفتار محترمانه یي با تشکل ها 
برنامه ها  از  یکي  نیست.  درخواست کننده  افراد  و 
ساماندهي درخواست هاست که در چند ماه اول تعیین 
دستورالعمل  تعیین  دیگر  کارهاي  از  شود.  تکلیف  و 
حمایت از تشکل هاست که هم قائده مند است و هم 
به  مشخصي  چارچوب  کرده ایم  سعي  و  ضابطه مند 
عمال  دستورالعمل  این  بدهیم.  تشکل ها  از  حمایت 
آماده است و اگر تصویب شود در سال آینده اجرایي 
مي شود. با توجه به نگرش مثبت آقاي شافعي و هیات 
راهبردي قرار است بودجه حمایت از تشکل ها تقویت 
شود و جهش خوب بودجه حمایتي نسبت به سال ۹۵ 
و ۹۴ خواهیم داشت. تخصیص این بودجه برنامه ریزي 
بلکه  نباشد  ما مي خواهیم حمایت سلیقه  مي خواهد. 

ضابطه مند باشد.
مطرح  تشکل ها  رتبه بندي  بحث  دلیل  همین  به   
دید  افق  یک  ایران  اتاق  به  اوال  رتبه بندي  مي شود. 
و  دارند  قرار  کار  کجاي  در  تشکل ها  که  مي دهد 
اساس  بر  حمایت  که  مي کند  کمک  ما  به  همچنین 
این ارزیابي باشد و تشکل ها با فعالیت بیشتر حمایت 
بیشتري داشته باشند. البته منظور این نیست که فقط 
از تشکل هاي درجه الف حمایت مي شود بلکه ممکن 
است بحث حمایت از تشکل هاي ضعیف تر هم مطرح 
مي گوید  ما  به  رتبه بندي  این  دیگر  طرف  از  باشد. 
تشکل ها در کدام حوزه ها قوي هستند و کدام حوزه ها 

نیاز به کمک دارند.
از زماني که شما به معاونت تشکل ها آمده اید بیشترین 
آموزش  برنامه  هستیم.  شاهد  را  آموزشي  جلسات 

تشکل ها در سال ۹۶ به چه شکل است؟
امروزه نگاه دنیا به بحث آموزش تغییر کرده است و 
پایه تحول در تمام دنیا آموزش است ولي در بخش 
تشکل ها عمال آموزش مغفول مانده بود. به همین دلیل 
در این چند ماه بیشترین بحث ما آموزش بود. از نظر 
با آموزش هموار مي شود.  من مسیر توسعه تشکل ها 
ما با چند گروه مشاوره که تجربیات زیادي در بحث 

آموزش دارند، جلساتي گذاشتیم.
همچنین سرفصل هایي از قبل وجود داشت اما مهم ترین 
کار ما برگزاري یک نیازسنجي در زمینه آموزش بود. 
آموزش در دو سطح اعضاي تشکل ها و ارکان تشکل ها 

یعني دبیر و دبیرخانه و کارکنان تشکل ها است.
 در این خصوص حدود 8۰ دوره آموزشي در این دو 
سطح براي سال ۹۶ در نظر گرفته شده است. بعضي 
موضوعات تخصصي مانند مسائل ثبتي، حوزه تامین 
دوره هاي  مذاکره،  فن  مالیاتي،  مباحث  اجتماعي، 
تشریفات  پروتکل هاي  و  واردات  و  تخصصي صادرات 
موضوعاتي است که براي تشکل ها الزم است بدانند. 
همچنین ۵۰ دوره هم براي تشکل هاي استاني در نظر 
گرفته شده است. خوشبختانه بودجه مناسبي هم براي 
این موضوع در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر در 
سال ۹۶ برگزاري همایش سراسري تشکل هاي سراسر 
کشور را در نظر داریم که کامال بي سابقه است. هدف 
از این همایش شناخت نقش تشکل ها در اقتصاد کشور 

است.
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دنیای اقتصاد/  
مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد

یک  در  رسوایی  یک  به  بیرون  از  که  افرادی  برای 
اغلب  این موقعیت  نگاه می کنند،  یا سازمان  شرکت 
به نظر غیرقابل قبول و غیرقابل درک می رسد. چگونه 
رهبران سازمان اجازه وقوع چنین اتفاقی را داده اند؟ 
اشتباه  کارهای  انجام  موافق  افراد  از  بسیاری  چرا 
بیشتر  ما  باشد،  بزرگ تر  نتایج  این  چه  هر  بوده اند؟ 
سرهایمان را به نشانه شگفتی تکان می دهیم. اما این 
نگاه از داخل همان سازمان مذکور به طور قابل توجهی 
مانند  کسب و کار  در  که  می دانیم  است.  متفاوت 
می کنند؛  بدی  کارهای  گاهی  خوب  افراد  زندگی، 
یا یک  باشد  دروغ کوچک  بد می تواند یک  کار  این 

کالهبرداری بزرگ.
مدیریت  دانشکده  در  مشاور  استاد  کوچکی  مریم 
کالگ در دانشگاه نورث وسترن، درک علل این پدیده 
را به عنوان یک کار برجسته در دوره تحصیلی خود 
رشته  در  لیسانس  اخذ  از  پس  است.  کرده  انتخاب 

فیزیک در دانشگاه تهران و به همراه آن کسب مدرک 
تا  رفت  آمریکا  به  کوچکی   2007 سال  در   ،MBA
در  سازمانی  رفتار  رشته  در  را  خود  دکترای  مدرک 
اوتا  دانشگاه  در  اکلس  دیوید  کسب و کار  دانشکده 
 2014 سال  در  اینکه  از  پیش  سپس  کند.  دریافت 
عنوان  به  را  سال  دو  بپیوندد،  کالگ  دانشکده  به 
ادموند  اخالقیات  »مرکز  در  دکترا  پست  دانشجوی 
جی.سفرا« در دانشگاه هاروارد گذراند. کوچکی روی 
عنوان  به  می کند.  مطالعه  غیراخالقی  رفتار  عوامل 
مثال او دریافته است که موسیقی هایی که اضطراب 
را القا می کنند، بیشتر موجب تشویق افراد به فریب 
دادن می شوند و احتمال زیادی وجود دارد که افراد 
فریب دهنده خاطرات مبهمی از سوء رفتار خود داشته 
که  است  مداخله هایی  دنبال  به  کوچکی  باشند. 
کنند  رفتار  اخالقی  تا  کند  کمک  افراد  به  می تواند 
و زمانی که شاهد انجام کار اشتباه هستند، جرات و 
جسارت صحبت در مورد آن را داشته باشند. کوچکی 
اخالقی  شکست های  تاثیرگذاری  مورد  در  همچنین 
بر کارمندان و سازمان ها تحقیق کرده است. مصاحبه 

اخیر او با S+B را می خوانید:

مستعد  را  افراد  می تواند  چیزی  چه   :S+B
لغزش های اخالقی کند؟

وقتی به رسوایی های گذشته نگاه می کنیم، همیشه 
می توانیم شماری از عوامل دخیل را شناسایی کنیم. 
ممکن است آنها زیرکانه و حتی گاهی به نظر بی ربط 
بیایند؛ اما می توانند اثرات ژرفی بر تصمیمات و رفتار 
خیانت  مستعد  ما  همه  باشند.  داشته  افراد  اخالقی 
هستیم؛ این اتفاق می تواند برای هر کدام از ما در هر 
سطحی و در هر نوع سازمانی بیفتد. به عنوان مثال، 
من اغلب از کارمندان می شنوم که احساس خستگی 
از  است  ممکن  آنها  اضطراب  می کنند.  استرس  یا 
امر  این  باشد.  ناشی شده  اهداف غیرواقعی  مدیریت 
می تواند نتیجه فشارهای عملکردی یا رقابت باشد. یا 
می تواند نتیجه این اتفاق باشد که سازمان آنها قدم 
در یک تحول با بسیاری از مسائل ناشناخته می گذارد. 
تحت شرایط نرمال، مردم هنگام تصمیم گیری درمورد 

منافع و هزینه ها، به طور معقوالنه فکر می کنند.

اما زمانی که احساس فشار می کنند، این امر می تواند 
منابعی را که آنها برای اخالقی عمل کردن و مقاومت 
در وسوسه ها نیاز دارند کاهش و آنها را در موقعیت 
موقعیت  این  در  افراد  که  زمانی  دهد.  قرار  تهدید 
هستند، احتمال بیشتری وجود دارد که در رفتارهایی 
مشارکت کنند که نفع شخصی دارد؛ رفتارهایی که 
چون  می کردند.  اجتناب  آن  از  صورت  این  غیر  در 
می گیرد؛  قرار  دفاعی  حالت  در  مغز  لحظه،  این  در 
شخصی  منفعت  مورد  در  تنها  کوتاه مدت  در  افراد 
همکارم  و  من  که  تحقیقی  در  می کنند.  فکر  خود 
نوعی  به  که  داشتیم  شرکت کنندگانی  دادیم،  انجام 
از موسیقی گوش می دادند که موجب القای اضطراب 
آرام تر  موسیقی  به  دیگر  گروهی  و  می شد  آنها  به 
گوش می دادند. دریافتیم که کسانی که به موسیقی 
به  بیشتری  تمایل  می دهند،  گوش  مضطرب کننده 
فریب دادن دارند. در مطالعه دیگر، از شرکت کنندگان 
خواستیم در مورد زمانی که احساس فشار یا اضطراب 
افراد  نمونه ها  آن  یادآوری  کنند. حتی  فکر  کرده اند 
در  می داد.  قرار  دادن  فریب  معرض  در  بیشتر  را 

چرا کارمندان خوب، کارهای بد می کنند؟
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سرپرستان  از  آمده  به دست  داده های  با  دیگر،  جای 
بین  همبستگی  یک  که  شدیم  متوجه  کارمندان،  و 
کسانی که سطح باالتری از اضطراب را بیان می کنند 
رفتارهای  به دلیل  مدیرانشان  سوی  از  که  کسانی  و 

غیراخالقی شناسایی شده اند، وجود دارد.

الگوی  یک  اغلب  شرکتی  رسوایی های   :S+B
رفتار غیراخالقی را آشکار می کنند. چه چیزی 
افراد را مکررا به تقلب و عدم صداقت تحریک 

می کند؟
این حوزه ای از تحقیق است که ما چیز زیادی در مورد 
آن نمی دانیم؛ مخصوصا وقتی صحبت از سازمان ها به 
میان می آید، این مساله بغرنج تر می شود. یک فرض 
می تواند این باشد که افراد بدی وجود دارند و این افراد 
می کنند.  بدی  کارهای  کاری(  چه  نیست  )مهم  بد، 
رفتار  به  بد دست  انسان های  تنها  که  تصور  این  اما 
می دانیم  است.  اشتباهی  تصور  می زنند،  غیراخالقی 
احساس  می زنند،  بد  رفتار  به  دست  افراد  وقتی  که 
پشیمانی و دیگر احساسات منفی به سراغ آنها می آید 
و ممکن است فرض کنیم که این احساسات منجر به 
این می شود که افراد مکررا از انجام کارهای متقلبانه 
این مساله ضرورتا درست  باز هم  اما  اجتناب کنند. 
سازمانی  فرهنگ های  مورد  در  تحقیقاتی  نیست. 
غیراخالقی وجود داشته است و به طور واضح چنین 
فرهنگ هایی رفتارهای بد پی در پی را تقویت می کنند. 
افراد  تحقیق دیگر نشان داده است که ممکن است 
در  که  ناهماهنگی  احساس  بر  آمدن  فائق  برای 
نتیجه تقلب ایجاد می شود، دست به کارهایی بزنند. 

قوی ترین آن توجیه است: به عنوان مثال آنها رفتار بد 
با غیرانسانی جلوه دادن قربانی خیانت شان،  را  خود 
مدرکی  تحقیقات،  از  شماری  در  می کنند.  توجیه 
 unethical( برای آنچه آن را فراموشی غیراخالقی

amnesia( می نامیم پیدا کردیم.
غیراخالقی  فعالیت های  از  افراد  خاطره  زمان،  طی 
گذشته خود در مقایسه با دیگر انواع فعالیت ها )که 
مثبت و خنثی تر هستند(، از جزئیات کمتر و وضوح 

فریب  فرصت  افراد  به  ما  است.  برخوردار  پایین تر 
دادن در یک بازی را دادیم؛ اگر آنها عملکرد خود را 
بیشتری  پول  می توانستند  می دادند،  گزارش  اشتباه 
خواستیم  آنها  از  بعدتر،  روز  چند  آورند.  به دست 
که  دریافتیم  کنند.  یادآوری  را  بازی  این  جزئیات 
بودند  داده  فریب  که  شرکت کنندگانی  خاطرات 
نسبت به کسانی که این کار را نکرده بودند، وضوح 
کمتری داشت. این فراموشی به افراد کمک می کند 
تا احساس تهدید و در راستای آن، اضطراب را حذف 

کنند یا کاهش دهند.

باقی  قابل اعتماد  می توانند  چگونه  افراد   :S+B
بمانند؟

انجام  را  بدی  کار  اینکه  قبول  خودمان  برای  حتی 
می دهیم دشوار است. برای اینکه یادگیری واقعی رخ 
از  افراد  که  کنند  کاری  باید  سازمانی  رهبران  دهد، 
به  باید  کارمندان  کنند.  امنیت  احساس  روانی  نظر 
این باور برسند که سازمان شان، جایی است که آنها 
می توانند از اشتباهات و حتی از شکست های اخالقی 
خود بیاموزند. من به دانشجویانم می گویم که آنها تا 
چه اندازه قدرتمند هستند: آنها باید به این نکات فکر 
در  و  بود  بعدی خواهند  مدیران  آنها  که  کنند؛ چرا 
نتیجه، مسوولیت بهتر کردن کار و زندگی دیگر افراد 

را بر عهده دارند.

strategy-business :منبع
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ویا شماره تلفن های 6-66570930  به ما اطالع دهید.
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