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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

بین الملل  امور  در  نیرو  وزیر  قائم مقام 
گفت: بر اساس مذاکرات صورت گرفته 1۵ 
میلیارد دالر قرارداد با بخش خصوصی در 

دست انعقاد است.
علیرضا دائمی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه 
خارجی  کشورهای  تمایل  یازدهم  دولت  در 
برای سرمایه گذاری در بخش آب و برق بسیار 
مذاکرات  از  بخشی  کرد:  اظهار  یافته  افزایش 
حال  در  خارجی  کشورهای  با  گرفته  صورت 
انجام است و باید گفت که از تمام کشورهای 
دنیا برای سرمایه گذاری در این دو بخش تمایل 

وجود دارد.
وی ادامه داد: به طور مثال تاکنون از کشورهای 
کشورهای  چین،  کره،  ژاپن،  اتریش،  آلمان، 
برای  کشورها  سایر  و  شرقی  جنوب  آسیای 

ایران  برق  و  آب  صنعت  در  سرمایه گذاری 
مالقات صورت گرفته است.

ضمن  بین الملل  امور  در  نیرو  وزیر  قائم مقام 
قیمت های آب  واقعی شدن  بر ضرورت  تاکید 
مسائل  مهم ترین  از  یکی  کرد:  عنوان  برق  و 
داخلی  حتی  و  خارجی  سرمایه گذاری  جذب 
بحث قیمت ها است. چرا که سرمایه گذار باید 
داشته  خود  سرمایه گذاری  از  کافی  اطمینان 

باشد.
دائمی با بیان اینکه اگر دولت می خواهد یارانه ای 
را در قالب آب و برق ارائه دهد باید به گونه ای 
باشد که سرمایه گذار اطمینان کافی از کسب 
منابع خود را داشته باشد و باید قاطعانه گفت 
که تنها در این صورت که سرمایه گذار تصمیم 

به آوردن سرمایه خود به ایران می کند.

برق  و  تمام مباحث آب  اینکه در  بیان  با  وی 
امکان سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایران 
این  مسئله  این  الزمه  کرد:  تاکید  دارد  وجود 
است که قیمت های آب و برق منطقی شود و 
باید به این مسئله نیز توجه کرد که واقعی شدن 

قیمت ها منافع کل کشور را در بر دارد.

ایسنا/ 

۱۵ میلیارد دالر آماده ورود به وزارت نیرو

پیشنهادهایی برای ساماندهی اقتصاد ایران

دنیای اقتصاد/مسعود خوانساری/ رئیس اتاق تهران
دوران پیش از استقرار رسمی کابینه جدید را باید زمان طالیی محسوب 
ارائه  و  دیدگاه ها  بررسی  و  بحث  گفت وگو،  امکان  هنوز  چراکه  کرد، 
راهکارهای عملیاتی برای بسیاری از مشکالت ساختاری اقتصاد ایران 
وجود دارد و اتفاقا در همین زمان به جهت تمرکز دولت و مجلس روی 
موضوع انتخاب کابینه و بررسی برنامه ها، ذهن ها برای شنیدن ایده های 
نو آماده است. از سوی دیگر خوشبختانه دولت دوازدهم از این مزیت 
برخوردار است که با اتکا به رای 24میلیونی مردم می تواند با استفاده 
از الگوهای سایر کشورها و با کمک بخش خصوصی دست به تصمیمات 
شجاعانه در عرصه اقتصاد بزند. در این راه دولت در قدم اول باید راهبرد و 
استراتژی 4ساله خود را برای اداره اقتصاد کشور تعیین کند.»راهبرد« و 
»برنامه« اجرایی هدفمند، بلندمدت و با پشتوانه علمی و عملی مهم ترین 
شرط تمام اقتصادهای جهان برای حرکت در مسیر پیشرفت به شمار 
مي  آید. بررسی تطبیقی الگوی کشورهایی مانند مالزی، سنگاپور و حتی 
ترکیه این موضوع را تایید مي  کند که توسعه منهای راهبرد ممکن 
نیست. به طور مشخص، راهبرد مالزی و سنگاپور توسعه فعالیت های 
بخش خصوصی و کاهش حجم و اندازه دولت از نظر مداخله و حضور 
در اقتصاد بود. همچنان که ترکیه بخش مهمی از راهبردهای اقتصادی 
خود را بر محور توسعه صنایع مبتنی بر توریسم توسط بخش خصوصی 
قرار داده است و مي توان مثال های دیگری از کشورهایی مانند ویتنام و 

تایوان برای اثبات این ادعا بیان داشت.
ادامه در صفحه 3 و4/



 

  تعلیق اعضای سندیکا در صورت عدم 
پرداخت بدهی 

جلسه کمیته سازندگان تابلوهای برق اردیبهشت ماه 
تشکیل شد و پس از بحث و تبادل نظر مصوبه هایی 
عدم  صورت  در  سندیکا  اعضای  تعلیق  خصوص  در 

پرداخت بدهی به تصویب رسید... ادامه خبر

 90 درصد سوخت نیروگاه ها با گاز 
تامین خواهد شد

در  گاز  مصرف  گفت:  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
نیروگاه ها در سال جاری به باالتر از ۹۰ درصد افزایش 
می یابد که رکوردی بی نظیر در صنعت برق کشور 

خواهد بود... ادامه خبر

 همکاري حدود ۵000 واحد صنعتي در 
طرح تشویقي توانیر برای کاهش پیک 

مصرف برق
طرح  در  صنایع  مشارکت  توانیر  شرکت  مدیرعامل 
ذخیره عملیاتي را در سال گذشته 4 هزار و 8۰۰ واحد 
عنوان کرد و گفت: در این طرح بیش از 6۰۰ مگاوات 

صرفه جویي صورت گرفته است... ادامه خبر

 اوج مصرف برق به ۵۵ هزار مگاوات 
خواهد رسید

ساتبا با پیش بینی رسیدن اوج مصرف برق به حدود 
۵۵ هزار مگاوات در تابستان خواستار مشارکت مردم 

برای تأمین برق پایدار شد....... ادامه خبر

 جهانگیری بخشی از آیین نامه اجرایی 
قانون بودجه سال 1396 را ابالغ کرد

تهران - ایرنا - معاون اول رئیس جمهوری تصویبنامه 
هیات وزیران درباره آیین نامه اجرایی بند )و( تبصره 
)۵( قانون بودجه سال 13۹6 کل کشور را برای اجرا به 

دستگاه های ذیربط ابالغ کرد... ادامه خبر

 خبر خوش بیمه ای برای شرکتهای 
خصوصی

قراردادهای خرید و فروش تجهیزات و اقالم مصرفی که 
به یکی از چالش های میان فعاالن بخش خصوصی و 
سازمان تامین اجتماعی بدل شده بود، برابر رأی دیوان 

عدالت اداری مشمول حق بیمه نمی شود... ادامه خبر

 آغاز تغییر قانون سرمایه گذاری 
خارجی ایران

آغاز  از  تهران،  بازرگانی  اتاق  پسابرجام  ستاد  عضو 
تغییر در قانون سرمایه گذاری خارجی ایران خبر داد 
و گفت: قانون کنونی ، مانع جدی در جذب سرمایه 

است... ادامه خبر

مهمتر  سازی  یکسان  از  ارز  نرخ  حفظ   
است

معاون ارزی بانک مرکزی گفت: یکسان سازی نرخ ارز 
در جایی مناسب و کارآمد است که پایدار و ادامه دار 
باشد. در حال حاضر اگر به صورت ناقص آن را اجرا 
کنیم ، تا 2۰ سال دیگر نمی توانیم آن را اجرا کنیم... 

ادامه خبر

 اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل 
افتتاح می شود

رئیس اتاق ایران در نشست با سفیر برزیل در تهران، از 
افتتاح اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل در هجدهم 
تیرماه خبر داد و گفت: با تشکیل اتاق مشترک برخی 
برداشته  کشور   2 اقتصادی  روابط  راه  سر  از  موانع 

می شود... ادامه خبر

 تشریفات گمرکی صادرات کاال کاهش 
یافت

تهرانـ  ایرناـ  بخشنامه مهم گمرک جمهوری اسالمی 
و  کاال  صادرات  تشریفات  کاهش  خصوص  در  ایران 
تسهیالت جدید صادراتی برای اجرا به گمرکات سراسر 

کشور ابالغ شد... ادامه خبر

 طرح رونق تولید از سر گرفته شد
تهران- ایرنا- معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن 
وتجارت با اعالم از سرگیری طرح رونق تولید ،اظهار 
داشت: سامانه بهین یاب تا روز گذشته مشغول پرونده 
های مربوط به سال گذشته بود، اما از امروز پذیرای 

ورودی های جدید است... ادامه خبر

 مقام مسئول:شوک ارزی در دولت 
یازدهم کنترل شد

تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق ایران 
می گوید، شوک های ارزی در دولت یازدهم کنترل و 
مدیریت شد و اکنون فعاالن اقتصادی خواهان یکسان 

سازی نرخ ارز هستند... ادامه خبر

 کارگاه آموزشی آشنایی با پنجره واحد 
تجارت فرامرزی

کارگاه آموزشی آشنایی با پنجره واحد تجارت فرامرزی 
)EPL( از سوی مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، 
افزایش اطالعات و  معادن و کشاورزی تهران و برای 
آگاهی فعاالن بخش خصوصی برگزار می شود... ادامه 

خبر

 نرخ دالر به 37۴9 تومان رسید
بازار  3۰خرداد(  شنبه  امروز)سه  معامالت  جریان  در 
آزاد تهران، قیمت انواع سکه با افزایش جزئی مواجه 
شد و در عین حال، نرخ دالر به 3۷4۹ تومان رسید... 

ادامه خبر

 گرفتاری صادرات خدمات فنی با 
ضمانتنامه ها

که  نکته  این  به  اشاره  با  بازرگانی  اتاق  نایب رییس 
موضوع  گرفتار  ما  مهندسی  و  فنی  صادرات خدمات 
ضمانتنامه هاست که خوشبختانه گشایش هایی در این 
حوزه انجام شده است، گفت: با تصمیمی که در شورای 
عالی صادرات غیرنفتی اتخاذ شده مبنی بر تخصیص 
2۵۰میلیون دالر سپرده نزد بانک ها برای ضمانتنامه ها، 

این مشکل تا حدی حل شده است... ادامه خبر

 کلید حل مشکالت بنگاه ها در دستان 
بخش خصوصی

.... ادامه خبر 

 معایب و محاسن تشکل گرایی از د ید گاه 
اقتصاد د انان سرشناس

..... ادامه خبر

 اقتصادی اخبار صنعت برق

 عناوین اخبار

30 خرداد ماه 1396 شماره   1977    



3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

سندیکای صنعت برق یران/ 
تعلیق اعضای سندیکا در صورت عدم 

پرداخت بدهی 

جلسه کمیته سازندگان تابلوهای برق اردیبهشت 
نظر  تبادل  و  بحث  از  پس  و  شد  تشکیل  ماه 
مصوبه هایی در خصوص تعلیق اعضای سندیکا 
در صورت عدم پرداخت بدهی به تصویب رسید.

بر  نظارت  کارگروه  اقدامات  گزارش  جلسه  دراین 
جلسه  برگزاری  برای  سندیکا  مجمع  اجرای  حسن 
هم اندیشی مورد بررسی قرار گرفت و از هیات مدیره 
نیزخواسته شد تا در جلسات حضور جدی تری داشته 
باشند.  همچنین  بااشاره به وضعیت حق عضویت های 
پرداختی اعضا تا پایان سال ۹۵ تاکید شد که شرکت 
های عضو دارای بدهی بیش از 2 سال با اطالع رسانی 
فهرست  از  معوقات  پرداخت  عدم  در صورت  و  قبلی 

اعضای سندیکا تعلیق شوند.
در ادامه جلسه نیز گزارش پانل چالش ها و راهکارهای 

صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی صنعت 
آب و برق در وزارت نیرو توسط رییس هیات مدیره 

سندیکا ارائه شد..
دراین جلسه مقرر شد این کمیته طی مکاتبه با صندوق 
و  پیگیری  را  بیمه صادرات  موضوع  ضمانت صادرات 
پیشنهاد شود صندوق به عنوان جوایز صادراتی بیمه 
صادرات را تقبل و پس از اتمام پروژه از جوایز صادراتی 

کسر کند.
روابط عمومی سندیکا دراین جلسه نیز گزارش عملکرد 
سال ۹۵ خودرا ارائه کرد و تصمیم گرفته شد تا روابط 
عمومی مسائل کلیدی سندیکا را در نشریه منتشر کند.

صالحیت  تشخیص  و  ارزیابی  نیزپیگیری  پایان  در 
سازندگان عضو کمیته و سایر کمیته های تخصصی در 
دستور کار قرار گرفت و مقرر شد براساس مصوبه مورخ 
۹۵/12/1هیات مدیره سندیکاضمن معرفی نمایندگان 
کمیته جهت حضوردرارزیابیها موضوع از طریق هیات 

مدیره نیز مورد پیگیری قرار گیرد. 

پیشنهادهایی برای ساماندهی اقتصاد ایران

ادامه از صفحه 1/ 
 اما به طور قطع روشن ترین نمونه مربوط به چین 
اقتصادی  و  سیاسی  اصالحات  دوران  در  که  است 
خود، راهبرد اتکا به بخش خصوصی را به جای حضور 
و  کرد  انتخاب  عرصه ها  همه  در  دولت  همه جانبه 
روشن  جهان  اقتصادی  نظام  در  جایگاهش  امروز 
کشورهایی  به  مربوط  نیز  متاخر  مثال های  است. 
مانند ژاپن و کره جنوبی مي  شود که راهبرد خود را 
توسعه بر محور بخش خصوصی قرار دادند و امروز به 
تصمیم گیری چند دهه قبل خود مي  بالند.طی چند 
بیشتر  هرچه  مشارکت  لزوم  بر  بارها  گذشته  دهه 
بخش خصوصی در اقتصاد کشور تاکید شده و حتی 
با وجود ابالغ اصل44 قانون اساسی و تاکید بر اسناد 
مسووالن  صریح  اظهارنظر  و  اقتصادی  باالدستی 
ساختاری  اشکاالت  از  یکی  اینکه  بر  مبنی  کشور 
سال های  در  به خصوص  ایران  اقتصاد  تفکری  و 
است،  اندازه  از  بیش  بودن  دولتی  انقالب  از  بعد 
و  دولت  دوش  روی  اقتصاد  بار  سنگینی  همچنان 
نهادهای وابسته به آن است. تسلط بیش از اندازه 
دولت بر اقتصاد سبب شده تا رشد سرمایه گذاری 
کاهش یابد و به طور خاص از سال ۹۰ تاکنون منفی 
دیگری هم  آسیب های  انحصاری  فضای  این  شود. 
به همراه آورده که از جمله آنها مي  توان به افزایش 
دامنه فساد، کاهش شفافیت و از میان رفتن فضای 
رقابت، همچنین کاهش بهره وری اشاره کرد. موضوع 
دیگری که عالوه بر اقتصاد دولتی مي  توان ذکر کرد، 
معضل بیکاری است. ریشه بیکاری امروز هدر دادن 
منابع در گذشته است. دولت نهم و دهم درآمدهای 

سرشار نفتی را در اختیار داشت که با عدم استفاده 
صحیح از آنها شرایطی را فراهم کرد که ضمن ایجاد 
رکود، میزان خالص تولید اشتغال نیز به صفر رسید. 
به همین دلیل امروز با آوار بیکاری مواجه شده ایم 
و مسوولیت این آواربرداری به دوش دولت دوازدهم 
افتاده  است. نباید فراموش کرد که در حال حاضر 
بیکاری نه تنها یک بحران اقتصادی که در واقع یک 
معضل بزرگ اجتماعی شده است. به هر جهت آنچه 
شرایط  بهبود  جهت  در  اقدامات  داریم،  نیاز  امروز 
برای  اقتصاد کشور است. دولت دوازدهم  بر  حاکم 
بیکاری  و  اقتصاد  بودن  دولتی  پدیده  دو  با  مقابله 
بازرگانی و  اتاق های  از پتانسیل نهفته در  مي  تواند 
بخش خصوصی در حد اعال استفاده ببرد. اتاق های  
بازرگانی آمادگی دارند در صورت تمایل دولت در 
و  نیمه تمام  طرح های  رساندن  اتمام  به  یا  تکمیل 
پروژه های ملی و استانی که به خاطر کمبود یا نبود 
اعتبارات به مشکل خورده اند، مشارکت فعال داشته  
بخش خصوصی  به  پروژه ها  این  واگذاری  باشند.با 
عظیم  سرمایه های  درآمدن  حرکت  به  بر  عالوه 
ملی و ایجاد اشتغال برای اقتصاد کشور، قدری از 
اقتصادی  مختلف  حوزه های  در  دولت  تصدی گری 
آنجا  از  دیگر،  موردی  در  شد.  خواهد  کاسته  هم 
اشتغال  بیشترین  متوسط  و  بنگاه های کوچک  که 
آمادگی  بازرگانی  اتاق های  کرد،  خواهند  جذب  را 
بنگاه ها و  این  با آسیب شناسی مشکالت  دارند که 
با همکاری دستگاه های دولتی در جهت رفع موانع 

تولید و جذب اشتغال حداکثری اقدام کنند.
ادامه در صفحه بعد/ 
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۴ بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

وزارت نیرو/  معاون وزیر نیرو؛
90 درصد سوخت نیروگاه ها با گاز تامین 

خواهد شد

امور برق گفت: مصرف گاز  نیرو در  معاون وزیر 
در نیروگاه ها در سال جاری به باالتر از 90 درصد 
افزایش می یابد که رکوردی بی نظیر در صنعت 

برق کشور خواهد بود.
بر  گفت:  فالحتیان  هوشنگ  نیرو،  وزارت  گزارش  به 
اساس آخرین گزارش ها مصرف گاز نیروگاهها در سال 
جاری نسبت به سه ماه اول پارسال 13 درصد بیشتر 

شده است.
مهم  حرکت   ، گاز  از  استفاده  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اقتصاد ملی بسیار مهم  زیست محیطی و در توسعه 
آثار  بر  عالوه  مایع  سوخت  از  استفاده  گفت:   ، است 
زیست محیطی هزینه تعمیرات را نیز باال می برد ضمن 

اینکه هزینه سوخت مایع گران تر از گاز است.
معاون وزیر نیرو در امور برق افزود : وقتی اعالم می 
کنیم سوخت نیروگاهها بیش از ۹۰ درصد با گاز تامین 
می شود ، پیام بزرگی در کمک به اقتصاد ملی دارد و 

می توانیم گازوئیل و مازوت را صادر کنیم.
گاز  مصرف   ۹۵ سال  ابتدای  در   : افزود  فالحتیان 
نیروگاهها ۵۵ درصد بود که با همکاری وزارت نفت و 
شرکت گاز به ۹۰ درصد رسید یعنی 4۰ درصد مصرف 
گاز افزایش و به همین میزان مصرف گازوئیل و مازوت 

کاهش یافت.
وی اضافه کرد : پارسال 1۰ درصد از سوخت نیروگاهها 

با گازوئیل و مازوت تامین شد.

وزارت نیرو/  مدیرعامل توانیر خبر داد؛
همکاري حدود ۵000 واحد صنعتي در 

طرح تشویقي توانیر برای کاهش پیک 
مصرف برق

در  صنایع  مشارکت  توانیر  شرکت  مدیرعامل 
طرح ذخیره عملیاتي را در سال گذشته ۴ هزار و 
800 واحد عنوان کرد و گفت: در این طرح بیش 

از 600 مگاوات صرفه جویي صورت گرفته است.
)پاون(؛  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به اهمیت طرح هاي 
تشویقي در کاهش اوج مصرف برق که همه ساله با 
شود،  مي  اجرایي  کشور  سراسر  در  توانیر  هماهنگي 
گفت: در این طرح ها شرکتهاي زیرمجموعه تا قبل 

از 1۵ خرداد هر سال با صنایع وارد مذکره مي شوند.
مهندس »آرش کردي« با اشاره به طرح ذخیره عملیاتي 
براي  برق  از طرح هاي تشویق محور  به عنوان یکي 
صنایع گفت: این طرح داوطلبانه و کامال هوشمندانه 

است و مشکلي براي صنایع ایجاد نمي کند. 
مذاکراتي  طي  طرح  این  در  که  این  بیان  با  کردي   
مشخص مي شود که صنایع چه زمانهایي مصرف خود 
از مدار، ظرفیت  با خروج آنها  را کاهش مي دهند و 
ایجاد شده در سایر بخشها مصرف شود، افزود: در این 
طرح 24 ساعت قبل از اینکه کسري در شبکه ایجاد 
شود به صنایع براي خروج از مدار اعالم آمادگي داده 

مي شود.
 مدیرعامل شرکت توانیر مشارکت صنایع در این طرح 
را در سال گذشته 4 هزار و 8۰۰ واحد عنوان کرد و 
گفت: در این طرح بیش از 6۰۰ مگاوات صرفه جویي 

صورت گرفته است.
سال  در  شده  انجام  قراردادهاي  با  کرد:  اعالم  وي   

پیشنهادهایی برای ساماندهی اقتصاد ایران

ادامه از صفحه قبل/ 
ارائه  دولت  به  اتاق ها می توانند  که  دیگر کمکی 
برنامه های  سنجش  و  بررسی  به  مربوط  دهند 
نقش  در  بخش خصوصی  می شود.  وزرا  و  دولت 
کارشناسی صالح و کارآزموده می تواند به نقد و 
تحلیل برنامه ها بپردازد و از پس آن فرصتی برای 
اصالح امور را مهیا سازد. البته از دولت هم باید 
انتظار داشت که در هنگام چینش تیم اقتصادی 
به موضوع هماهنگی آنها با هم توجه داشته باشد. 
تیمی هدفمند، توانا و یکدل مي  تواند زمینه بهبود 

شرایط کالن اقتصاد کشور را فراهم آورد.
بخش خصوصی  هم  خارجی  تجارت  حوزه  در 
به طور  باشد.  داشته  موثرتر  حضوری  می تواند 
خاص اتاق بازرگانی آمادگی و توانایی دارد که با 
کمک وزارت  خارجه مسوولیت رایزنان اقتصادی 
ایران در خارج از کشور را بر عهده گیرد. حضور 
تجار معتبر و آشنا با قواعد بین المللی در اتاق ها، 
زمینه هایی را فراهم آورده تا پتانسیل قدرتمندی 
در این بخش جمع و قابل عرضه به دولت باشد. 
باید دقت داشت که رشد و توسعه کسب و  اما 
ممکن  شرایطی  در  بخش خصوصی  کارهای 
می شود که ساختار اقتصاد ایران به سمت مبارزه 
راستا  همین  در  کند.  حرکت  فساد  با  جدی 
دیده بان  که  دارند  آمادگی  بازرگانی  اتاق های 
مبارزه  و  شفاف سازی  منظور  به  کشور  اقتصاد 
همکاری  زمینه  این  در  و  باشند  فساد  با  جدی 
اولویت  امروز  دهند.  انجام  دولت  با  گسترده ای 
چراکه  است  فساد  با  جدی  مبارزه  کشور  مهم 

بخش خصوصی و اقتصاد ایران از گسترش فساد 
آسیب جدی دیده  است. البته برای خروج از رکود 
نیاز به پیش شرط های دیگری هم وجود دارد. برای 
رسیدن به رشد اقتصادی 8درصدی نیاز است که 
بتوانیم سرمایه جذب کنیم. به همین جهت در 
دولت دوازدهم وزرای اقتصادی و رئیس کل بانک 
مرکزی باید موظف شوند که حداقل 1۰۰میلیارد 
دالر برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و تضمین 
فعالیت های بخش خصوصی تامین و فراهم کنند. 
دولت دوازدهم مي  تواند با اقدامات و انتخاب های 
آغاز  کشور  در  را  مدیریتی  تازه  دوران  خود 
کند. شاید زمان آن رسیده که در سایه حضور 
ورود  برای  زمینه   کارآزموده  و  باتجربه  نیروهای 
به دستگاه  پویا  و  انگیزه  با  تحصیلکرده،  جوانان 
بوروکراتیک کشور نیز فراهم شود. هرآنچه امروز 
و  شجاعانه  تصمیمات  دارد،  نیاز  ایران  اقتصاد 
قطعا  است.  جهان  روز  علمی  منطق  از  برآمده 
این مهم زمانی محقق مي شود که خون تازه ای از 
جوانی و دانش در نظام مدیریتی کشور جریان پیدا 
کند. به همین جهت باید به دولت توصیه کرد که 
با حفظ مالحظات، در همین گام اول نشان دهد 
که قواعد کهنه و فرسوده را به هم خواهد زد و از 
دل یخبندان اقتصاد کشور، چهره های نو، کارآمد، 
معرفی  مردم  به  را  دانش  با  و  دلسوز  باانگیزه، 
خواهد کرد. این گونه است که مي توان امیدوار به 
تغییر در بینش ها و نگرش های قدیمی بود و به 

انتظار فصل بهار اقتصاد ایران نشست.
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۵ بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

گذشته حدود 14۰ میلیارد تومان مشوق در این بخش 
به صنایع داده شده است.

با  منعقد شده  قراردادهاي  توانیر  مدیرعامل شرکت   
صنایع را در سال جاري بیش از 4 هزار و ۵۰۰ قرارداد 
اعالم و ابراز امیدواري کرد که این تعداد در سال جاري 

به بیش از ۵ هزار قرارداد برسد.
کردي تاکید کرد: درطرح ذخیره عملیاتي بي جهت 
صنایع را دچار محدودیت نمي کنیم بلکه صنایع در 
هنگام افزایش دما و مصرف برق، در قالب این طرح با 

ما همکاري و از مشوق هاي برق برخوردار مي شوند.
 وي افزود: صنایع براي اعالم آمادگي مشارکت در طرح 
ذخیره عملیاتي پاداش مي گیرند حتي اگر نیازي به 

استفاده از این طرح ایجاد نشود.

 

مهر/ مردم برای تأمین برق تابستان مشارکت کنند,
اوج مصرف برق به ۵۵ هزار مگاوات 

خواهد رسید

به  برق  مصرف  اوج  رسیدن  پیش بینی  با  ساتبا 
خواستار  تابستان  در  مگاوات  هزار   ۵۵ حدود 

مشارکت مردم برای تأمین برق پایدار شد.
با  نیرو؛   از وزارت  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
توجه به نزدیک شدن به فصل تابستان و لزوم صرفه 
جویی در مصرف برق برای جلوگیری از خاموشی های 
انرژی  های  احتمالی کارشناسان فنی ساتبا )سازمان 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق( خواستار مشارکت 
تمامی اقشار جامعه در زمینه صرفه جویی در مصرف 

برق شدند.
پیک  گذشته  سال  تابستان  گزارش،  این  اساس  بر 

و  بوده  مگاوات  و 6۹2  هزار  با ۵2  برابر  برق  مصرف 
طبق پیش بینی های مسئوالن وزارت نیرو این مصرف 
در تابستان امسال به بیش از ۵4 هزار مگاوات خواهد 
از  استفاده گسترده  افزایش،  این  علل  از  یکی  رسید. 
تجهیزات سرمایشی به خصوص کولرها، که حدود 3۰ 
درصد از مصرف برق بخش خانگی را به خود اختصاص 
می دهند، بوده وپیش بینی می شود که در تابستان سال 
جاری مصرف برق این نوع وسایل سرمایشی به حدود 

18 هزار مگاوات برسد.
بنابراین به اعتقاد کارشناسان ساتبا همکاری و مشارکت 
مردم با اجرای یک سری راه کارهای ساده در تأمین برق 

کشور ضروری به نظر می رسد.
 بنابراین گزارش، آمارها طی ده سال گذشته از سال 
8۵ تا ۹۵ نشان می دهد که در 4 سال ابتدایی پیک بار 
عمدتاً در شب اتفاق افتاده، به طوری که از سال 8۹ تا 
۹۵ پیک بار مصرف برق از شب به روز انتقال پیدا کرده 
و از 41 هزار مگاوات در سال 8۹ به ۵2 هزار و 6۹2 
مگاوات در سال ۹۵ می رسد که مقدار مصرف در طول 

تاریخ صنعت برق بی سابقه بوده است.
به عقیده کارشناسان صنعت برق در تابستان ۹6 برای 
نیاز  پایداری خدمات  برای  امنیت الزم  وجود حاشیه 
به 4۰۰۰ مگاوات صرفه جویی در مصرف برق است.  
استفاده از سایبان برای کولرهای آبی، عایق کاری کانال 
کولرها، تنظیم دمای آن برروی دمای آسایش )24 تا 
از روشنایی های طبیعی در روز،  26 درجه(، استفاده 
استفاده از المپ های کم مصرف و LED، عایق بندی 
از سامانه های مدیریت  بهره گیری  مناسب تأسیسات، 
هوشمند، خاموش کردن تأسیسات در زمان تعطیلی 
ادارات ازجمله روش هایی است که می تواند مصرف و 

هزینه های برق مصرف کنندگان را کاهش دهد.
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ایرنا/ 
 جهانگیری بخشی از آیین نامه اجرایی 

قانون بودجه سال 1396 را ابالغ کرد

جمهوری  رئیس  اول  معاون   - ایرنا   - تهران 
تصویبنامه هیات وزیران درباره آیین نامه اجرایی 
بند )و( تبصره )۵( قانون بودجه سال 1396 کل 
ابالغ  برای اجرا به دستگاه های ذیربط  را  کشور 

کرد.
هیات  دولت،  رسانی  اطالع  پایگاه  از  ایرنا  گزارش  به 
پیشنهاد  به   13۹6 خردادماه   21 جلسه  در  وزیران 
مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه 
و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، آیین نامه اجرایی 
بند )و( تبصره )۵( قانون بودجه سال 13۹6 کل کشور 

را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند )و( تبصره )۵( قانون بودجه سال 

13۹6 کل کشور
معانی  در  زیر  اصطالحات  آیین نامه  این  در  ماده 1- 

مشروح مربوط به کار می روند:
الف- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

به  اسناد تعهدی خاصی که  اوراق تسویه خزانه:  ب- 
اشخاص  به  دولت  قطعی  بدهی های  تسویه  منظور 
مزبور  اشخاص  از  دولت  قطعی  مطالبات  با  متقاضی 
و  طلبکار  اشخاص  اختیار  در  و  صادر  وزارت  توسط 

متقابال بدهکار قرار می گیرد.
پ- دستگاه طلبکار: وزارتخانه ها و موسسات دولتی که 

دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی هستند.
بدهکار: وزارتخانه ها، موسسات دولتی و  ت- دستگاه 
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای )طرح هایی که 
تامین  دولت  عمومی  بودجه  محل  از  آن ها  اعتبارات 

عمومی  نهادهای  و  موسسات  به  مربوط  و  می شود 
غیردولتی و شرکت های دولتی است( که دارای بدهی 

قطعی به اشخاص متقاضی هستند.
حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  متقاضی:  اشخاص  ث- 
و  مطالبات  تسویه  منظور  به  که  خصوصی  و  تعاونی 
بدهی ها از/به دستگاه بدهکار/طلبکار، متقاضی دریافت 

اوراق تسویه خزانه هستند.
ج- بدهی های قطعی دولت: بدهی دستگاه های بدهکار 
قانون   )1۹( ماده  استناد  به  که  متقاضی  اشخاص  به 
در   -  1366 مصوب   – کشور  عمومی  محاسبات 
چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 13۹۵ ایجاد و با 
توجه به ماده )2۰( قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید 
فاقد ذی حساب،  اجرایی  دستگاه های  )در  ذی حساب 
مدیرمالی یا عناوین مشابه( و رییس دستگاه اجرایی 
یا توسط سازمان حسابرسی،  ذی ربط رسیده باشد و 

حسابرسی ویژه شده باشد.
دستگاه های  مطالبات  دولت:  قطعی  مطالبات  چ- 
به  عمومی  منابع  بابت  متقاضی  اشخاص  از  طلبکار 
نفتی،  فرآورده های  و  نفت  از  حاصل  منابع  استثنای 
منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی)با سررسید 
دارای  درآمدهای  و  آتی(  سال های  و  جاری  سال 
مصارف خاص )درآمد - هزینه( که به تایید ذی حساب 
)در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیر مالی یا 
عناوین مشابه( و رییس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده 

باشد.
ماده 2- اقالم بدهی و طلب دولت به اشخاص متقاضی 
که مربوط به دستگاه  اجرایی خاصی نباشد و یا توسط 
بر  باشد،  نشده  اعالم  ذی ربط  اجرایی  های  دستگاه 
اساس تبصره )2( ماده )1( آیین نامه اجرایی ماده )1( 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
کشور موضوع تصویب نامه شماره 6124۰/ت۵223۰ه 

مورخ 1۷ مردادماه 13۹4با تایید سازمان حسابرسی، 
بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می شود.

ماده 3- اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه 
خزانه باید درخواست خود را براساس شرایط اعالمی 

وزارت به آن وزارت ارایه کنند.
تبصره 1- ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد 

حق نمی کند.
تبصره 2- مطالبات اشخاص متقاضی مطابق حکم بند 
بودجه سال 13۹6 کل کشور،  قانون  )و( تبصره )۵( 

صرفا باید تا پایان سال 13۹۵ ایجاد شده باشد.
اشخاص  درخواست  دریافت  از  پس  وزارت   -4 ماده 
از دستگاه های  دریافتی  اطالعات  اساس  بر  متقاضی، 
بدهکار و طلبکار، اقدامات الزم را برای بررسی و تعیین 

تکلیف درخواست ها انجام می دهد.
تبصره- در اجرای این ماده کلیه دستگاه های اجرایی 
 - کشوری  خدمات  مدیریت  )۵(قانون  ماده  موضوع 
مصوب1386 - مکلفند اطالعات مورد نیاز را بر اساس 
اعالم وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده )1( قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - 
مصوب13۹4- و آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های 

صادره به وزارت مذکور ارسال نمایند.
ماده ۵- به وزارت اجازه داده می شود در اجرای بند 
)و( تبصره )۵( قانون بودجهسال 13۹6 کل کشور و 
هزار  پنجاه   مبلغ  تا  آیین نامه  این  مقررات  اساس  بر 
میلیارد ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهی های 
به  صورت  دولت  قطعی  مطالبات  با  را  دولت  قطعی 
جمعی- خرجی، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه 
خزانه به اشخاص ذیربط، نتیجه را به دستگاه بدهکار، 
دستگاه طلبکار و سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم 
اعتبار  این  از  ریال  میلیارد  هزار    1۰ سقف  تا  نماید. 
برای تهاتر بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان 

حضرت امام )ره( و شرکت های وابسته به آن ستاد که 
حداقلسی درصد )3۰%( از سهام آنها متعلق به ستاد 
یا  و  )که صددرصد سهام  تابعه  مذکور و شرکت های 
مالکیت آنها راسا متعلق به ستاد مذکور است( باشد، 
منابع  خصوص  در  شده  مستثنی  موارد  لحاظ  بدون 
از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند  حاصل 

)چ( ماده )1( این آیین نامه، تعلق می گیرد.
تبصره 1- مالک تسویه حساب در صورتی که مبالغ 
متفاوت  دولت  قطعی  مطالبات  و  قطعی  بدهی های 

باشد، مبلغ کمتر خواهد بود.
تبصره 2- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بر 
اساس اعالم وزارت با رعایت مقررات مربوط نسبت به 
ابالغ اعتبار و تخصیص )به میزان اوراق تسویه صادره( 
ردیف  اعتبار  محل  از  شده  تسویه  بدهی های  بابت 
)13-1۰1۰۰۰ ( جدول شماره )8( قانون بودجه سال 

13۹6 کل کشور اقدام نماید.
تبصره 3- دستگاه بدهکار مکلف است درحین اجرای 
نقدی  تسویه  از  آیین نامه،  این  موضوع  تسویه  فرایند 

خودداری نماید.
ستاد  ماده،  این  اخیر  قسمت  اجرای  در   -4 تبصره 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نسبت به ارایه اطالعات 
و مستندات مربوط و انجام اقدامات الزم و انتقال اسناد 
مالکیت به نام دولت با هماهنگی وزارت )حسب مورد( 
از  اقدام  نماید.  خزانه  تسویه  اوراق  با صدور  همزمان 
تسویه  اوراق  باقی مانده  جاری  سال  ماه  دی  ابتدای 
خزانه از سهم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و 
شرکت های وابسته، قابل استفاده توسط سایر اشخاص 

متقاضی موضوع این آیین نامه خواهد بود.
ماده 6- وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات 
و  تعاونی  و حقوقی  اشخاص حقیقی  از  قطعی دولت 
قانون   )2( ماده  )پ(  بند  اجرای  در  که  خصوصی 
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نظام  مالی  وارتقای  رقابت پذیر  تولید  موانع  رفع 
کشور، به شرکت های دولتی )اعم از شرکت اصلی و 
یا شرکت های دولتی تابعه آنها( منتقل شده است با 
بدهی دولت به شرکت های مذکور )اعم از شرکت اصلی 
و یا شرکت های دولتی تابعه آنها( بابت مواردی مانند 
یارانه قیمت های تکلیفی )با تایید سازمان حسابرسی( 
منابع  خصوص  در  شده  مستثنی  موارد  لحاظ  بدون 
از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند  حاصل 
)چ( ماده )1( این آیین نامه از طریق صدور اوراق تسویه 

خزانه اقدام نماید.
تبصره- در مواردی که بدهی های قابل انتقال اشخاص 
به شرکت های  تعاونی  و  حقیقی و حقوقی خصوصی 
موانع  رفع  قانون   )2( ماده  )پ(  بند  موضوع  دولتی 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مشمول 
مفاد این ماده باشد، وزارت مجاز است نسبت به انتقال 
بدهی و تسویه آن با صدور اوراق تسویه خزانه بر اساس 

سازوکار مندرج در این آیین نامه اقدام نماید.
ماده ۷- تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی 
 ۵۰( درصد  پنجاه  از  بیش  که  خصوصی  و  تعاونی 
یا  مستقیم  به  صورت  آن ها  مالکیت  یا  و  سهام   )%
مجاز  باشد،  متقاضی  اشخاص  به  متعلق  غیرمستقیم 

است.
ماده 8- در اجرای تبصره )1( ماده )2( قانون رفع موانع 
وزارت  کشور،  مالی  نظام  ارتقای  و  رقابت پذیر  تولید 
مجاز است بدهی  دولت به نهادها و موسسات عمومی 
غیردولتی از جمله سازمان تامین  اجتماعی و شهرداری 
اشخاص حقوقی  یا  و  آنها  از  دولت  مطالبات  با  تهران 
از پنجاه  درصد )%۵۰(  آنها که بیش  تابعه  وابسته و 
سهام و یا مالکیت آنها متعلق به نهادها و موسسات 
مذکور باشد را تا سقف 1۰  هزار میلیارد ریال از طریق 

اوراق تسویه خزانه، تسویه نماید.

استفاده  قانون حداکثر   )1۰( ماده  دراجرای  ماده ۹- 
از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و 
تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )1۰4( قانون 
مالیات های مستقیم – مصوب 13۹1 - ، بدهی دولت 
به اشخاص متقاضی بابت اصل و سود اوراق مشارکت 
منتشره دولت در سال های 13۹2 و 13۹3 )به مبلغ 
مورد تایید بانک عامل یا رکن مربوط در بازار سرمایه( 
و  مالیات  بابت  مذکور  اشخاص  از  دولت  مطالبات  با 
خرید شرکت های دولتی از سازمان خصوصی سازی از 
طریق صدور اوراق تسویه خزانه تا سقف مبلغ پنج هزار 
ریال قابل تسویه است. اوراق مشارکت تسویه شده با 
از  مورد(  )حسب  امحا  مربوط، ضمن  مقررات  رعایت 

سرجمع بدهی دولت کسر می شود.
تبصره - مبلغ ارزش فعلی اوراق مشارکت قابل تسویه 
تاریخ  از  روزشمار  به صورت  زیر  رابطه  از  استفاده  با 
ثبت درخواست متقاضی )به همراه مدارک مربوط( در 

وزارت محاسبه می شود.
F = ارزش اسمی اوراق تا سررسید

i = نرخ سود سپرده های یک ساله اعالمی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران )تا سقف %2۰(

n = سال تا سرسید
A = مبلغ هر کاالبرگ )کوپن(

ماده 1۰- وزارت مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده 
از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه خزانه 
اقدام نماید. سازمان های ثبت  و اعالم تسویه حساب 
اسناد و امالک کشور و ثبت احوال کشور مکلفند از 
وزارت  با  را  الزم  همکاری  وب سرویس  ارایه  طریق 
سامانه  طریق  از  حساب  تسویه  اعالم  آورند.  به عمل 
مصوب  الکترونیکی-  تجارت  قانون  مشمول  مذکور 
1382- بوده و در حکم تسلیم و صدور اوراق تسویه 

خزانه است.

ماده 11- اوراق تسویه خزانه صادره در دستگاه اجرایی 
بدهکار به حساب دریافتی و پرداختی از محل اعتبار 
ردیف ) 13-1۰1۰۰۰( جدول شماره )8( قانون بودجه 
اجرایی  دستگاه  در  و  منظور  کشور  کل  سال 13۹6 
عملکرد  در  و  تلقی  وصولی  منابع  حکم  در  طلبکار 
ردیف )31۰1۰6( جدول شماره )۵( قانون بودجه سال 
13۹6 کل کشور و منابع عمومی مورد تسویه، اعمال 
حساب می شود. اعمال حساب جمعی– خرجی اوراق 
صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چارچوب نظام 
حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری 
به  است  مجاز  وزارت  می شود.  انجام  عمومی  بخش 
تسویه  اوراق  حساب  اعمال  نحوه  بر  مقتضی  طرق 
خزانه در دستگاه های بدهکار و طلبکار نظارت نموده و 
دستگاه های مذکور مکلف به همکاری و ارایه اطالعات 

الزم خواهند بود.
ماده 12- وزارت موظف است هر شش ماه یکبار گزارش 
عملکرد اجرای بند )و( تبصره )۵( قانون بودجه سال 
13۹6 کل کشور را به سازمان برنامه و بودجه کشور 

ارایه کند.
ماده 13- آیین نامه اجرایی بند )ی( تبصره )6( قانون 
)الف( ماده )2(  بند  بودجه سال 13۹4 کل کشور و 
نظام  ارتقای  و  رقابت پذیر  تولید  موانع  رفع  قانون 
/1۵8648 شماره  تصویب نامه  موضوع  کشور،  مالی 

ت۵28۹۵ه مورخ 2 اسفندماه 13۹4 لغو می شود.
به  اجرا  برای  را  مصوبه  این  جهانگیری  اسحاق 
وزارت  دارایی، کشور،  و  اقتصادی  امور  وزارتخانه های 
دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ کرده 

است .

تسنیم/ 
خبر خوش بیمه ای برای شرکتهای 

خصوصی

اقالم  و  تجهیزات  فروش  و  خرید  قراردادهای 
فعاالن  میان  چالش های  از  یکی  به  که  مصرفی 
بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی بدل 
شده بود، برابر رأی دیوان عدالت اداری مشمول 

حق بیمه نمی شود.
منتظری  محمدجعفر  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
صدور  با  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیات  رییس 
در  اجتماعی  تامین  سازمان  کرد:  اعالم  ای  اطالعیه 
اقالم  و  تجهیزات  فروش  و  خرید  قراردادهای  حالی 
کرده  بیمه  پرداخت حق  را مشمول  بنگاه ها  مصرفی 
انتقاد شدید فعاالن  با مخالفت و  بود، که این مساله 
و  جلسات  طی  بود.  شده  مواجه  خصوصی  بخش 
نشست های مختلفی این مساله در کنار دیگر مشکالت 
مانند بازرسی دفاتر در بازه 1۰ ساله مورد نقد و شکایت 
فعال  نهادهای  و  گرفت  قرار  بخش خصوصی  فعاالن 
بخش خصوصی مانند اتاق تهران از کانال های مختلف 
پیگیری حل این چالش ها را در دستور کار قرار دادند.

اکنون هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی که 
صادر کرده، عنوان کرده است نوع پیمان و موضوع آن 
به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین 
در  حقی  اجتماعی  تأمین  سازمان  برای  و  می شود 
تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف 
پیمانکاری با موضوعات مختلف پیش بینی نشده است. 
لذا این سازمان نمی تواند قراردادهای خرید و فروش را 
تحت عنوان قراردادهای پیمان مشمول حق بیمه کند.

به نظر می رسد، با صدور این رای توسط دیوان عدالت 
اداری این چالش فعاالن اقتصادی در مواجهه با سازمان 
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تامین اجتماعی برطرف شود و فعاالن بخش خصوصی 
بتوانند از این رأی در دفاع از خود بهره ببرند.

اداری،  عدالت  دیوان  عمومی  هیأت  رأی  موجب  به 
فاقد  اقالم مصرفی که  قراردادهای خرید تجهیزات و 
نیروی انسانی بوده و کاال مبادله می شود از شمول حق 
بیمه خارج است و تفسیر و گسترش قراردادهای خرید 
ماده 38  موضوع  پیمانکاری  قراردادهای  به  فروش  و 
قانون تأمین اجتماعی از طرف بازرسان )حسابرسان( 
تأمین اجتماعی به موجب رأی مذکور وجاهت قانونی 

ندارد.

رأی هیأت عمومی به شرح زیر است:
با توجه به این که براساس ماده 1۰ قانون مدنی، نوع 
یعنی  پیمان  طرفین  وسیله  به  آن  موضوع  و  پیمان 
سازمان  برای  و  می شود  تعیین  پیمانکار  و  کارفرما 
ادغام  و  پیمان  نوع  تعیین  در  اجتماعی حقی  تأمین 
و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات 
محتلف پیش بینی نشده است؛ بلکه به استناد بند 1 
میزان  به  بیمه  اجتماعی حق  تأمین  قانون  ماده 28 
معین شامل ۷ درصد بیمه شده، 2۰ درصد کارفرما و 
3 درصد دولت به ازای هر فرد بیمه شده قابل وصول 
مرقوم  قانون   38 ماده  استناد  به  همچنین  و  است 
باید  پیمانکاری  قراردادهای  که مقرر داشته است در 
مفاصاحساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه 
پرداختی ناظر به قرارداهایی است که از نیروی انسانی 
استفاده می کند. لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقالم 
مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می گیرد و مستقاًل 
منعقد می شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت 
فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه 
فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ 
باید  استفاده شده  کار  نیروی  بیمه  حق  الزاماً  گردد. 

پرداخت شود. از این جهت دادنامه شماره ۵61 – ۵6۰ 
را بدون  قرارداد خرید  – 1388/3/18 شعبه 1۷ که 
استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و 
ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای 
را خالف  اجتماعی  تأمین  سازمان  توسط  کار  نیروی 
اجتماعی  تأمین  سازمان  الزام  و  است  دانسته  قانون 
به تعیین حق بیمه فقط براساس قرارداد نیروی کار 
و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با 
مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 
ماده 12 و ماده 8۹ قانون تشکیالت و آیین دادرسی 
اداری مصوب سال 13۹2، برای شعب  دیوان عدالت 
در  مربوط  اداری  مراجع  سایر  و  اداری  عدالت  دیوان 

موارد مشابه الزم االتباع است.

مهر/ در گفتگو با مهر عنوان شد؛
آغاز تغییر قانون سرمایه گذاری خارجی 

ایران

از  تهران،  بازرگانی  اتاق  پسابرجام  ستاد  عضو 
خارجی  سرمایه گذاری  قانون  در  تغییر  آغاز 
ایران خبر داد و گفت: قانون کنونی ، مانع جدی 

در جذب سرمایه است.
بهروز علیشیری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح 
تغییر  از آغاز  یافته های یک گزارش علمی تفصیلی، 
و  داد  خبر  ایران  خارجی  سرمایه گذاری  قانون  در 
گفت: گزارش مقایسه ای قانون سرمایه گذاری خارجی 
ایران با بیست کشور جهان نشانگر آن است که قانون 
تغییرات  به  ایران،  خارجی  سرمایه گذاری  کنونی 

اساسی نیاز دارد.

رئیس کل پیشین سازمان سرمایه گذاری و کمک های 
اقتصادی و فنی ایران که سرپرستی این کار مطالعاتی 
را به عهده دارد، افزود: قانون سرمایه گذاری خارجی 
بر  که  دارد  اساسی  بازنگری  و  تغییر  به  نیاز  ایران 
اقتصادی  ستاد  ابتکار  به  مطالعاتی  نیاز،  همین  پایه 
پسابرجام انجام شده که قریب به یک سال به طول 
انجامیده است؛ به نحوی که این قانون، در چهار حوزه 
اصلی و تعیین کننده مقرراتی که برای سرمایه گذاران 
خارجی اهمیت دارد، دچار مشکل بوده و یا ناقص و 

نارسا است.
ایران  قانون سرمایه گذاری خارجی  وی تصریح کرد: 
در شاخص های نظام پذیرش و سازمان متولی جذب 
نقل  نظام  مالکیت،  نظام  خارجی،  سرمایه گذاری 
فصل  و  حل  نظام  همچنین  و  سرمایه  انتقاالت  و 
می برد  رنج  بنیادین  نقایص  از  بین المللی،  اختالفات 

که باید به سرعت مورد بازنگری قرار گیرد.
قانون  در  بازنگری  پژوهشی  تیم  سرپرست 
حال  در  داشت:  اظهار  ایران  خارجی  سرمایه گذاری 
حاضر قانون سرمایه گذاری خارجی ایران، مجوزمحور 
است و این اقدام، محیط سرمایه گذاری خارجی کشور 
را مخدوش و هزینه زا کرده است؛ ضمن اینکه نظام 
منسوخ  خارجی  سرمایه گذاری  حوزه  در  غربالگری 
شده و باید از آن فاصله گرفت، به نحوی که سازمانی 
در  و  سیاستگذاری  محوریت  با  و  حرفه ای  مستقل، 

یک کالم پیشرو، طراحی و تاسیس گردد.
رئیس کل پیشین سازمان سرمایه گذاری و کمک های 
سازمان  کرد:  خاطرنشان  ایران  فنی  و  اقتصادی 
کنونی سرمایه گذاری خارجی با الگوهای مطلوب در 
کشورهای مشابه فاصله زیادی دارد و نمی توان انتظار 
داشت که با این کارکردها و ترتیبات مقرراتی، بتوان 
سرمایه گذاری خارجی مورد نیاز رشد اقتصاد ایران را 

فراهم کرد.
رئیس سابق هیات مقررات زدایی کشور تاکید کرد: 
سعودی،  عربستان  کویت،  عمان،  نظیر  کشورهایی 
ترکیه، هند، برزیل و چین طی چند سال اخیر، قانون 
و مقررات سرمایه گذاری خارجی خود را اصالح و به 
سمت ساده سازی حرکت کرده اند؛ این در حالی است 
که طی شانزده سال گذشته، هیچ تغییری در قانون 
صورت  ایران  خارجی  سرمایه گذاری  آئین نامه های  و 

نگرفته است.
علیشیری گفت: قانون و آئین نامه های کنونی تشویق 
حال  در  ایران  خارجی  سرمایه گذاری  از  حمایت  و 
حاضر، خود مانع جدی در جذب سرمایه گذاری های 
کالن خارجی است و این قانون، تفسیرپذیر، پرهزینه، 

غیرشفاف و مبهم است.
عضو ستاد پسابرجام اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان 
مبهم  ایران  در  غیرمنقول  اموال  مالکیت  نظام  کرد: 
فصل  و  حل  نظام  که  همانطور  است؛  تفسیرپذیر  و 
از مهمترین  بین المللی  به داوری  ارجاع  و  اختالفات 
بر  جدی  مانعی  که  است  چالش پذیری  حوزه های 
جذب و جلب سرمایه گذاری خارجی در ایران ایجاد 
اتاق  مصوبات  پایه  بر  اساس  همین  بر  است.  کرده 
تا پیشنهادات اصالح قانون  بازرگانی تهران قرار شد 
به  زودی  به  ایران  خارجی  سرمایه گذاری  مقررات  و 
عنوان یک مطالبه بخش خصوصی از دولت، به مراجع 

تصمیم گیری و قانونگذاری کشور ارجاع شود.
با  مهر  خبرگزاری  گفتگوی  مشروح  است،  گفتنی 
تغییر در  این  بهروز علیشیری، در خصوص جزئیات 
قانون سرمایه گذاری خارجی ایران طی روزهای آینده 

منتشر خواهد شد.
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مهر/ معاون ارزی بانک مرکزی؛
حفظ نرخ ارز از یکسان سازی مهمتر است

سازی  یکسان  گفت:  مرکزی  بانک  ارزی  معاون 
نرخ ارز در جایی مناسب و کارآمد است که پایدار 
به صورت  اگر  در حال حاضر  باشد.  دار  ادامه  و 
نمی  دیگر  سال   ۲0 تا   ، کنیم  اجرا  را  آن  ناقص 

توانیم آن را اجرا کنیم.
در  که  کامیاب  غالمعلی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران سخن 
یکسان  الزامات  درباره  توضیحاتی  ارائه  با  گفت،  می 
سازی نرخ ارز و اقدامات بانک مرکزی در این زمینه 
بار در سال  اولین  برای  ارز  نرخ  گفت: یکسان سازی 
۷2 و زمانیکه حجم تعهدات ما باال بود، کلید خورد. در 
حال حاضر یکسان سازی نرخ ارز امری مهم است اما 

حفظ آن مهم تر است.
وی با اشاره به اینکه دیون ارزی رقمی بالغ بر 3۰ تا 4۰ 
میلیارد دالر بوده است ، تصریح کرد: بحران پرداخت 
های کوتاه مدت در آن سال ها باعث شده بود، دیون 

بالقوه کمتر به بالفعل تبدیل شود.
کامیاب گفت: در مقابل، ذخایر ارزی ما در پایین سطح 
ممکن قرار داشت، از آن گذشته در آن سال ها اقتصاد 
کامال تک محصولی و وابسته به نفت بود. طرح یکسان 
سازی نرخ ارز در آن سال موفق نشد. تقریبا 1۰ سال 
طول کشید تا گام بعدی در سال 1381 برای دومین 

بار در یکسان سازی نرخ ارز برداشته شود.
های ساالنه  بودجه  و  برنامه  قانون  در  داد:  ادامه  وی 
پیش  ارزی  حجم  برای  را  هایی  نسبت  گذار  قانون 
بود  باال  تسهیالت  ارائه  اینکه  علیرغم  کرد  می  بینی 
اما ظرفیت جذب نداشتیم و ترکیب تعهدات از کوتاه 
مدت به بلند مدت تغییر کرده بود البته این در حالی 

است که اقتصاد به طور نسبی از تک محصولی در حال 
خارج کردن بود.

کامیاب تصریح کرد: در آن سال ما برای نخستین بار در 
تاریخ انقالب اسالمی اوراق قرضه بین المللی با موفقیت 
منتشر کردیم که این انتشار هم سیگنال مثبتی به بازار 
می داد و هم ما به عنوان متولیان اقتصاد این اعتماد به 
نفس را پیدا کردیم که قدرت جمع کردن ارز و جذب 
آن از بازار را داشته و تنها به پول نفت وابسته نیستیم.

وی بیان کرد: بانک مرکزی در سال 81 قدرت بسیار 
خوبی داشت و می توانست بین 1۰۰ تا 2۰۰ میلیون 
دالر نقدینگی به بازار تزریق و در عین حال مدیریت 
کند. از طرفی حساب ذخیره ارزی و تعریف نقش آن 
به طور کامل رعایت می شد، این تعریف آن بود که 
حساب ذخیره ارزی تنها برای مقابله با نوسانات قیمت 
نفت به کار گرفته و در کنار آن اجازه نوسانات شدید 

به ارز نمی داد.
کامیاب اظهار داشت: یکی از شروطی که سال 81 برای 
یکسان سازی نرخ ارز قرار داده شد، عدم افزایش نرخ 
کاالهای اساسی بود. تعادل بودجه به لحاظ درآمد و 
هزینه باید رعایت می شد این به معنای انضباط مالی 
شدیدی بود که دولت به آن پایبند بود از طرفی تعرفه 
های بازرگانی نیز دچار نوسان و تغییر نشد. یکی دیگر 
از شروط تامین ارز الزم برای تولید و فروش و صادرات 

بود.
وی افزود: در هر حال یکسان سازی نرخ ارز در سال 
81 به صورت کامال دقیق اجرا و طی چند سال آینده 
اتفاقات  بعد  های  سال  در  متاسفانه  اما  شد  رعایت 
سیاسی و تصمیمات نادرست اقتصادی باعث شد این 

سیستم ادامه پیدا نکند.
دولت  امروز  به  تا   ۹2 سال  از  اینکه  بیان  با  کامیاب 
همچنان به دنبال یکسان سازی نرخ ارز است، گفت: 

ما این را یک سیاست الزم می دانیم اما یکسان سازی 
نرخ ارز در جایی مناسب و کارآمد است که پایدار و 
ناقص  صورت  به  اگر  حاضر  حال  در  باشد.  دار  ادامه 
یکسان سازی نرخ ارز را اجرا کنیم و موفقیت حاصل 
نشود تا 2۰ سال دیگر نمی توانیم این یکسان سازی را 

اصالح و اجرا کنیم.
وی گفت: پس از اجرای برجام روابط در حال برقراری 
به  اشکاالت  از  بخشی  اما  باشد  می  مذاکره  و  مجدد 
شرایط داخلی بانک های ما بازمی گردد و ارتباطی به 
برجام ندارد. البته ما نمی گوییم برجام همه مشکالت 
را حل کرده است، اما عدم تمایل برخی بانک ها به 

گشایش اعتبارات ربطی به برجام ندارد.

بخش خصوصی بدنبال تثبیت نرخ ارز است
به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این نشست کوروش 
پرویزیان عضو اتاق بازرگانی با ارائه توضیحاتی درباره 
رویکرد اعضای این اتاق نسبت به تک نرخی کردن ارز 
گفت: در مورد موضوع تثبیت و تک نرخی شدن نرخ 
ارز تفکرات مختلفی در اتاق و اعضای هیات نمایندگان 
وجود دارد. ما در بخش خصوصی موضوع تثبیت نرخ 

ارز را دنبال می کنیم.
پرویزیان گفت: برخی دنبال افزایش نرخ ارز هستند به 
حدی که نرخ های بسیار فراتر از نرخ موجود در بازار 
را ضروری می دانند و این مسیر را دنبال می کنند اما 
برآیند نظرات اتاق همان روشی است که در طی سال 

های اخیر در قانون ثبت شده است.
عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: در سال های اخیر از 
سال ۹1 به بعد موضوعات پیچیده ای در فضای بازار 
و نرخ ارز به وجود آمد و پارامترهای جدیدی در این 
حوزه مطرح شد که قدرت دولت در پمپاژ ارز نسبت به 

گذشته تغییر کرد.

بازار  این  در  مهم  پارامترهای  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
تحریم های بین المللی بود که تاثیر خود را در شاخص 

مهمی مانند ارز و اقتصاد کشور به شدت نشان داد.
روش  یا  و  خرید  قدرت  روش  شد:  یادآور  پرویزیان 
و  داخلی  تورم  تفاضل  و  تورمی  محاسبات  مبنای 
خارجی مربوط به تراز پرداخت می باشد، با این اوصاف 
مختلف  صنایع  و  شد  شدیدی  تحوالت  دچار  کشور 

وادار به تدوین مجدد سناریوها شدند.
از  اتفاقی بسیار مثبتی که  افزود:  بازرگانی  اتاق  عضو 
سال ۹2 به بعد رخ داد این بود که بانک مرکزی شوک 
مدیریت  این  کرد.  مدیریت  را  ارز  نرخ  نوسانات  و  ها 
به تثبیت اقتصادی کشور کمک شایانی کرد و شرایط 
برای کنترل تورم و شاخص قیمت تولیدکننده و سایر 

شاخص ها فراهم شد.
وی گفت: دولت و بانک مرکزی به دنبال شفاف سازی 
عملکرد  سازی  شفاف  برای  ریال  و  ارز  بین  رابطه 
اقتصادی کشور هستند. به این دلیل که ظرفیت های 
ایجاد شده در کشور را با امکان دسترسی به ارز بدون 

رانت در اختیار داشته باشد.

فارس/ رئیس اتاق بازرگانی ایران:
اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل 

افتتاح می شود

برزیل در  با سفیر  ایران در نشست  اتاق  رئیس 
ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  افتتاح  از  تهران، 
با  و گفت:  داد  تیرماه خبر  در هجدهم  برزیل  و 
راه  سر  از  موانع  برخی  مشترک  اتاق  تشکیل 

روابط اقتصادی ۲ کشور برداشته می شود.
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بازرگانی  اتاق  از  به نقل  به گزارش خبرگزاری فارس 
با سفیر  ایران در نشست  بازرگانی  اتاق  ایران، رئیس 
برزیل در تهران، از افتتاح اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و برزیل در هجدهم تیرماه خبر داد و گفت: عدم وجود 
توسعه  مهم  موانع  از  کشور  دو  میان  بازرگانی  اتاق 
روابط اقتصادی بود که اکنون با تشکیل اتاق مشترک 
این مانع از سر راه روابط اقتصادی دو کشور برداشته 

می شود.
شافعی با اشاره به سابقه روابط اقتصادی ایران و برزیل 
گفت: بیش از یک قرن است که دو کشور با یکدیگر 

روابط اقتصادی سنتی دارند.
وی با تأکید بر رشد اقتصادی در برزیل و مطرح شدن 
این کشور به عنوان اقتصاد بزرگ منطقه گفت: ما در 
روابط اقتصادی خود با برزیل محدودیت نداریم. دولت 
توصیه  کشور،  خصوصی  بخش  به  همیشه  نیز  ایران 
کرده است در جهت توسعه روابط اقتصادی با برزیل 

گام بردارد.
سال  دو  طول  در  افزود:  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
برزیل  و  ایران  بین  خوبی  رفت وآمدهای  گذشته 
انجام شده و عالقه مندی زیادی در فعاالن اقتصادی دو 
کشور برای توسعه روابط اقتصادی وجود دارد و همه 
این ها نشان می دهد که فرصت های خوبی برای توسعه 

روابط میان دو کشور به وجود آمده است.
به  اشاره  در  کشور  خصوصی  بخش  پارلمان  رئیس 
گفت:  برزیل  و  ایران  میان  همکاری  ظرفیت های 
دوجانبه  همکاری های  برای  زیادی  متنوع  زمینه های 
زمینه  در  همکاری  آن ها  مهم ترین  که  دارد  وجود 
در  آبی  منابع  محدودیت  دلیل  به  است.  کشاورزی 
ایران، وزارت کشاورزی ما به دنبال کشت فرا سرزمینی 
در کشورهای دیگر است و برزیل از این نظر ظرفیت 

خوبی دارد.

دیگر  از  هم  را  غذایی  صنایع  و  گاز  و  نفت  شافعی 
زمینه های مستعد برای همکاری برشمرد و اضافه کرد: 
بسیاری از محصوالت برزیل مانند غالت، مواد پروتئینی 
امیدواریم در  ایران وارد می شوند که ما  به  و گوشت 

آینده هم این موضوع توسعه یابد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
ایران  میان  اقتصادی  روابط  توسعه  لزوم  بر  تأکید  با 
برزیل گفت: آمارها نشان می دهد که حجم روابط  و 
اقتصادی دو کشور از سال 2۰14 مطلوب بوده اما این 
میزان هنوز با ظرفیت های قابل توجه دو کشور متناسب 
نیست که امیدواریم با همکاری  مشترک هر چه بیشتر 

توسعه یابد.
اتاق مشترک و  با اشاره به تشکیل  ایران  اتاق  رئیس 
بیشتر شدن رفت وآمدهای فعاالن اقتصادی دو طرف، 
اقتصادی  برای فعاالن  بر ضرورت تسهیل صدور ویزا 

ایرانی تأکید کرد.
شافعی افزود: تجارت یک جاده دوطرفه است و پایداری 
روابط اقتصادی به رفت وآمد دو طرف و نزدیک شدن 

به توازن تجاری بستگی دارد.
رئیس اتاق ایران همچنین با تأکید بر لزوم رفع موانع 
بانکی، روابط بانکی را اصل اولیه روابط اقتصادی میان 

کشورها دانست.
رودریگو آزردو سانتوس سفیر برزیل در تهران با گذشت 
۵ ماه از آغاز فعالیتش در تهران گفت: در این مدت 
توانایی های  با ظرفیت ها و  جلسات زیادی داشته ام و 

بسیار تهران و ایران آشنا شده ام.
با اشاره به تراز تجاری ایران و برزیل گفت: تراز  وی 
به  برزیل  بیشتر  و  نیست  متعادل  کشور  دو  تجاری 
ایران صادرات دارد درحالی که فرصت های زیادی برای 

صادرات ایران به برزیل هم وجود دارد.
از  را  پزشکی  تجهیزات  و  محصوالت  سانتوس  آِزردو 

مواردی دانست که ایرانی ها می توانند به برزیل صادر 
کنند.

سفیر برزیل در تهران در رابطه با انجام سرمایه گذاری های 
مشترک هم گفت: در دنیای امروز تجارت های مشترک 
رونق یافته اند و فعاالن اقتصادی دو کشور می توانند در 

کشور مقابل شرکت های مشترک تأسیس کنند.
آزِردو سانتوس کشاورزی، انرژی، زیرساخت ، خدمات 
ساختمان و مهندسی، تجهیزات نفت و گاز، معدن و 
مشترک  همکاری  زمینه های  از  را  پزشکی  تجهیزات 

میان ایران و برزیل عنوان کرد.
سفیر برزیل در تهران افزود: ما به ایران فقط به عنوان 
ایران برای ما  بلکه  بازاری کوتاه مدت نگاه نمی کنیم، 

یک شریک پایدار و بلندمدت است.
توسعه  تسهیالت  ایجاد  بر  همچنین  سانتوس  آزِردو 
روابط اقتصادی دولت برزیل در زمینه های حمل ونقل 
و ایجاد پرواز مستقیم بین ایران و برزیل تأکید کرد و 
گفت: دولت برزیل آماده  است در این زمینه با دولت 

ایران تفاهم نامه  امضا کند.
سفیر برزیل در تهران همچنین با اشاره به وجود موانع 
برجام  از  بعد  که  می کنیم  احساس  ما  گفت:  بانکی 
وضعیت کمی بهتر شده است. در عین حال ما اطالعات 
بانک های  به  را  استاندارهای آن ها  و  ایرانی  بانک های 
بانک های  با  همکاری  به  تا  می کنیم  منتقل  برزیلی 

ایرانی تشویق شوند.
آزِردو سانتوس افزود: خیلی از بانک های برزیل مایل 
وابستگی  اما  ایرانی هستند،  بانک های  با  به همکاری 
آن ها به بانک های آمریکایی مانع این همکاری است که 

تالش می کنند موافقت آن ها را هم جلب کنند.
با  خود  دیدار  به  همچنین  تهران  در  برزیل  سفیر 
مسئوالن بانک مرکزی ایران اشاره کرد و گفت: بانک 
مرکزی ایران برای حل مسائل بانکی میان دو کشور، به 

زودی هیاتی به برزیل اعزام خواهد کرد. آزِردو سانتوس 
از شافعی خواست نماینده اتاق ایران نیز در این هیات 

حضور داشته باشد.

ایرنا/ 
تشریفات گمرکی صادرات کاال کاهش 

یافت

تهران ـ ایرنا ـ بخشنامه مهم گمرک جمهوری 
تشریفات  کاهش  خصوص  در  ایران  اسالمی 
برای  صادراتی  تسهیالت جدید  و  کاال  صادرات 

اجرا به گمرکات سراسر کشور ابالغ شد.
»مسعود  مزبور،  سازمان  تارنمای  از  ایرنا  گزارش  به 
های  هفته  در  ایران  گمرک  کل  رییس  کرباسیان« 
گذشته از برنامه جدید برای کاهش تشریفات گمرکی 
صادرات کاال و ارائه تسهیالت جدید به صادرکنندگان 
خبر داد و برای این منظور بخشنامه ای به گمرکات 

برای اجرا ابالغ شد.
اجرایی  شکل  امسال  ماه  تیر  از 1۷  جدید  بخشنامه 
خواهد داشت و گام مهمی پس از الکترونیکی شدن 
گمرک در حوزه صادرات به شمار می رود و توان این 
الکترونیکی و هوشمند،  سازمان پس از تکمیل نظام 
افزایش قابل توجهی یافته و راه را برای پیاده سازی 

مدیریت هوشمند و سیستمی باز کرده است.
بخشنامه جدید گمرک به این شرح است:

1 - مسیراظهارنامه های صادراتی درسه بخش کنترل 
سطح یک )سبز(، کنترل سطح دو )زرد( وکنترل سطح 

سه )قرمز( درسیستم انتخاب مسیر تعیین می شود.
توانند در  2 - واحدهای تولیدی درصورت تمایل می 
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زمان اظهار محموله های صادراتی خود، موارد»ارزیابی 
در محل« را انتخاب کند. )انتخاب این گزینه به منزله 
درخواست سیستمی »ارزیابی در محل« است( تا در 
صورت تعیین مسیر کنترل سطح سه، عملیات ارزیابی، 

در محل انجام شود.
کنترل  در  که  صادراتی  های  اظهارنامه  پیرامون   - 3
سطح یک و کنترل سطح دو قرار گرفته و یا محموله 
های صادراتی متقاضی ارزیابی در محل که در کنترل 
سطح سه قرار می گیرند، نیازی به ورود حامل ها به 
داخل گمرک مبدأ صادرات )به استثناء اظهارنامه هایی 
که گمرک مبدأ و مرز خروج یکسان باشد( و نیز نیازی 

به توزین در گمرک مبدأ )داخلی( نیست.
فرآیندهای  امورگمرکی،  جامع  سامانه  براساس   - 4
کارشناسی و ارزیابی ادغام و بررسی اظهارنامه ها در 

یک مرحله انجام می شود.
دو  کنترل سطح  های  اظهارنامه  اسنادی  بررسی   - ۵

توسط گمرک مبدأ انجام می شود.
6 - درباره حامل های مربوط به اظهار کاالهای کنترل 
سطح یک و کنترل سطح دو الزامی به الصاق پلمپ 

نیست.
۷- غیراز اظهارنامه هایی که درمسیر کنترل سطح سه 
قرار گرفته و در گمرک داخلی تشریفات گمرکی آنها 
صورت می گیرد، در سایر موارد درب خروج گمرکات 

مبدأ غیرفعال است.
در  که  محل«  در  »ارزیابی  های  اظهارنامه  برابر   - 8
کنترل سطح سه قرار می گیرند، الصاق پلمپ و ثبت 
شماره آن توسط گمرک مبدأ صادرات انجام می شود.

کنترل  در  که  صادراتی  های  اظهارنامه  برپایه   - ۹
سطح یک یا دو قرارگرفته و یا محموله های صادراتی 
متقاضی ارزیابی در محل که در کنترل سطح سه قرار 
می گیرند، اطالعات مربوط به حامل ها و بیجک ها 

سیستم  در  اظهارکننده  یا  کاال  صاحب  توسط  باید 
پنجره واحد تجارت فرامرزی )EPL( ثبت می شود.

در  که  صادراتی  های  محموله  کلیه  درباره   -1۰
ضوابط  مطابق  و  شوند  می  اظهار  داخلی  گمرکات 
گواهی  یا  مجوز  اخذ  به  موکول  آنها  صادرات  جاری، 
تا وصول مجوز  از سازمانهای همجوار است، سیستم 
مورد نیاز، اجازه ثبت اطالعات حامل را به صاحب کاال 

)اظهارکننده( نخواهد داد.
کنترل  و  یک  سطح  کنترل  مشمول  کاالهای   - 11
سطح دو که از گمرکات مبدأ به گمرکات مرزی ارسال 
شوند،  می  خارج  کشور  از  که  هرشکل  به  شود،  می 
الصاق پلمپ ،کنترل و بررسی کاالبا اظهارنامه در مرز 
خروج صورت می پذیرد ودر خصوص کاالهای مشمول 
کنترل سطح سه نیز طبق مقررات مربوطه اقدام می 

شود.
12 - چنانچه هرگونه مغایرت در اطالعات مندرج در 
اظهارنامه های صادراتی کشف شود، ویرایش اطالعات 
اظهارنامه پس از بررسی و تأیید طبق مقررات توسط 
گمرک مرز خروج، در همان گمرک مرزی قابل انجام 
بوده و نیازی به بازگردانی اظهارنامه به گمرک مبدأ 

صادرات نیست.

ایرنا/ معاون وزیر صنعت :
طرح رونق تولید از سر گرفته شد

تهران- ایرنا- معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، 
رونق  از سرگیری طرح  اعالم  با  وتجارت  معدن 
روز  تا  یاب  بهین  سامانه  داشت:  ،اظهار  تولید 
سال  به  مربوط  های  پرونده  مشغول  گذشته 

های  ورودی  پذیرای  امروز  از  اما  بود،  گذشته 
جدید است.

به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، »رضا 
انقالب که  افزود: پیرو فرموده رهبر معظم  رحمانی« 
متوسط  و  کوچک  صنعتی  واحدهای  برای  »دولت 
فکری کند«، چند پروژه در قالب پروژه های اقتصاد 
مقاومتی طراحی و اجرا شد که یکی از آنها »طرح رونق 
تولید« نام گرفت تا بتواند سرمایه در گردش واحدهای 

کوچک ومتوسط را تامین کند.
رحمانی توضیح داد: طرح رونق تولید در قالب بسته 
ای با همکاری بانک مرکزی طراحی شده که در آن 
هر واحدی می تواند محصوالت خود را تولید کرده و 

به فروش برساند.
وی ادامه داد: در این میان مشکلی به دلیل عدم تامین 
مالی و سرمایه در گردش برای تعدادی از واحدهای 
بر  صنعتی کوچک و متوسط وجود داشت که عالوه 
تامین مالی امتیازاتی برای فروش و صادرات قائل شد .

اگر واحدی بطور مثال  این مقام مسئول اضافه کرد: 
چک برگشتی یا بدهی یا مشکالتی نظیر بیمه، بدهی 
مالکانه  های  نسبت  عدم  و  مالیاتی  امور  سازمان  به 
به  تسهیالت  دریافت  مانع  همگی  که  باشد  داشته 
نادیده گرفته  متوسط می شود،  و  واحدهای کوچک 

شده تا این واحدها مجدد فعال شود.
وی تصریح کرد: نتیجه اصلی طرح رونق تولید، تثبیت 
وضعیت اشتغال، افزایش اشتغال و راه اندازی چرخه 
تولید در واحدهای کوچک و متوسط ثبت نام کننده 

در سامانه بهین یاب خواهد بود.
برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت  معاون طرح و 
در ادامه یادآوری کرد: پارسال 16۰ هزار میلیارد ریال 
برای هفت هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و معدنی در نظر 
گرفته شده بود و امسال نیز 2۰۰ هزار میلیارد ریال 

برای 1۰ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط لحاظ 
شده است.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، این 
موضوع تصویب شده و بانک مرکزی ابالغ الزم را انجام 

داده است.
خصوصی  های  بانک  پارسال  داشت:  اظهار  رحمانی 
عملکرد ضعیف تری نسبت به بانک هایی نظیر بانک 
صادرات،  سپه،  معدن،  و  صنعت  کشاورزی،  ملی، 

تجارت، ملت، رفاه و توسعه و تعاون داشتند.
وی گفت: در مرحله بعد، این معاونت همه واحدهای 
صنعتی نیمه تمامی که بیش از 6۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارند و شمار آنها به 6 هزار واحد می رسد را 
به عنوان اقدام جدید شناسایی کرده و با هدف نوسازی 
و بازسازی آنها 1۰۰ هزار میلیارد ریال برای پنج هزار 

واحد کوچک و متوسط اختصاص خواهد داد.
این مقام مسئول وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه 
داد: برای نوسازی صنوف تولیدی نظیر ریخته گری، 
نجاری و ... که نیاز به نوسازی دارند، در اقدام جداگانه 
ای سیاست های این معاونت با همکاری معاونت امور 

اقتصادی و بازرگانی پیاده سازی خواهد شد.

** ورود بخش معدن به سامانه بهین یاب
بازگشایی  و  تولید  رونق  اینکه طرح  بیان  با  رحمانی 
مجدد سامانه بهین یاب دو پروژه از 44 پروژه اقتصاد 
تولید  افزود: در طرح رونق  مقاومتی وزارتخانه است، 
سال ۹6 بخش معادن نیز اضافه شده که در این صورت 
معدنکاران نیز می توانند با ورود به سامانه بهین یاب 

ثبت نام کنند.
به گفته این مقام مسئول، هدف کلی طرح رونق تولید 
افزایش 1۰ درصدی اشتغال و محصوالت تولیدی در 
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واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ثبت نام کننده در 
سامانه ی بهین یاب است .

وی تصریح کرد: پیش بینی می شود با اجرای طرح 
رونق تولید ۵۰ هزار شغل جدید ایجاد شود، همچنین 
با تکمیل پروژه های با پیشرفت باالی 6۰ درصد نیز 
بویژه  صنوف  برای  و  جدید  شغل  هزار   12۰ ایجاد 
از  دور  هزار شغل جدید  ایجاد 2۵۰  تولیدی  صنوف 

ذهن نخواهد بود.
به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  ایرنا،  گزارش  به 
منظور بهبود محیط کسب و کار و افزایش کیفیت ارائه 
اطالعات و خدمات، پنجره واحد اطالعات و خدمات 
صنعت، معدن و تجارت را راه اندازی کرده است. درگاه 
بهین یاب صرفا نمای ارائه خدمات به متقاضیان برای 

ثبت اطالعات و درخواست آنان است.

ایرنا/ 
مقام مسئول:شوک ارزی در دولت 

یازدهم کنترل شد/ درخواست یکسان 
سازی نرخ ارز

سرمایه  و  پول  کمیسیون  رئیس  ایرنا-  تهران- 
اتاق ایران می گوید، شوک های ارزی در دولت 
فعاالن  اکنون  و  شد  مدیریت  و  کنترل  یازدهم 
اقتصادی خواهان یکسان سازی نرخ ارز هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »کوروش پرویزیان« 
در نشست کارشناسی بررسی الزام ها و نتایج یکسان 
سازی نرخ ارز گفت: تفکرات مختلفی از تثبیت و تک 
نرخی شدن نرخ ارز در اتاق و اعضای هیات نمایندگان 
وجود دارد و ما در بخش خصوصی موضوع تثبیت نرخ 

ارز را دنبال می کنیم.
وی ادامه داد: برخی دنبال افزایش نرخ ارز هستند، به 
حدی که نرخ های بسیار فراتر از نرخ موجود در بازار 
را ضروری می دانند و این مسیر را دنبال می کنند، اما 
برآیند نظرات اتاق همان روشی است که در سال های 

اخیر در قانون ثبت شده است.
پرویزیان گفت: در سال های اخیر از سال 13۹1 به 
بعد موضوع های پیچیده ای در فضای بازار و نرخ ارز 
به وجود آمد و پارامترهای جدیدی در این حوزه مطرح 

شد.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
همچنین افزود: یکی از پارامترهای مهم در این بازار 
تحریم های بین المللی بود که تاثیر خود را در شاخص 

مهمی مانند ارز و اقتصاد کشور به شدت نشان داد.
پرویزیان بیان کرد: روش قدرت خرید و یا روش مبنای 
خارجی  و  داخلی  تورم  تفاضل  و  تورمی  محاسبات 
مربوط به تراز پرداخت است، با این اوصاف کشور دچار 
تحوالت شدیدی شد و صنایع مختلف وادار به تدوین 

مجدد سناریوها شدند.
رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق ایران افزود: اتفاقی 
این  داد  رخ  بعد  به  سال 13۹2  از  که  مثبتی  بسیار 
ارز را  بود که بانک مرکزی شوک ها و نوسانات نرخ 
مدیریت کرد. این مدیریت به تثبیت اقتصادی کشور 
کمک شایانی کرد و شرایط برای کنترل تورم و شاخص 

قیمت تولیدکننده و سایر شاخص ها فراهم شد.
پرویزیان تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی به دنبال 
شفاف سازی رابطه بین ارز و ریال برای شفاف سازی 
که   دلیل  این  به  هستند.  کشور  اقتصادی  عملکرد 
ظرفیت های ایجاد شده در کشور با امکان دسترسی به 

ارز بدون رانت در اختیار داشته باشد.
در این نشست »غالمعلی کامیاب« معاون ارزی بانک 

مرکزی حضور داشت و به پرسش ها و ابهام های ارزی 
فعاالن تجاری و اعضای اتاق بازرگانی پاسخ داد.

اتاق تهران/ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران برگزار می کند

کارگاه آموزشی آشنایی با پنجره واحد 
تجارت فرامرزی

با پنجره واحد تجارت  کارگاه آموزشی آشنایی 
اتاق  آموزش  مرکز  سوی  از   )EPL( فرامرزی 
و  تهران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
بخش  فعاالن  آگاهی  و  اطالعات  افزایش  برای 

خصوصی برگزار می شود.
کارگاه  این  تهران،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به   
بنگاه های  مدیران  ویژه صاحبان کسب و کار،  آموزشی 
و  می شود  برگزار  تهران  اتاق  اعضای  و  اقتصادی 
ترانزیت  مبانی  و  اصول  چون  سرفصل هایی  آن  در 
مانیفست  ثبت  اظهارنامه،  انواع  خارجی،  و  داخلی 
سازمان های  با  ارتباط  ترخیصیه،  ثبت  الکترونیکی، 
همجوار، ارزش گذاری گمرکی، عدل بندی الکترونیکی، 
فرآیندهای ترخیص کاال و ... در رویه های صادرات و 

واردات به مخاطبان آموزش داده می شود.
شماره  ساختمان  در  که  آموزشی  کارگاه  این  مدت 
آموزشی  ساعت   8 می شود،  برگزار  تهران  اتاق  دو 
است که در روزهای پنج شنبه از ساعت ۹ تا 13 برپا 
می شود. شروع این دوره نیز از پنج شنبه 1۵ تیرماه ۹6 

برنامه ریزی شده است.
مدرس این دوره آموزشی حبیب اله نجاتی زاده است که 
سوابق اجرایی زیادی در سرپرستی گمرکات مختلف 

دارد و معاونت مدیریت اطالعات گمرکی دفتر فناوری 
اطالعات گمرک ایران را نیز برعهده داشته است.

فعاالن اقتصادی و اعضای اتاق تهران که عالقه دارند 
در این دوره آموزشی شرکت کنند می توانند با دریافت 
این  و تکمیل فرم ثبت نام براساس داده های فرم، در 
دوره حضور یابند. هم چنین عالقمندان می توانند برای 
کسب اطالعات بیشتر می توانند با مرکز آموزش اتاق 
تلفن 881۰۷۷32 و 881۰۷۷23  با شماره  و  تهران 

تماس بگیرند.

مهر/ در معامالت بازار آزاد تهران؛
نرخ دالر به 37۴9 تومان رسید

30خرداد(  شنبه  امروز)سه  معامالت  جریان  در 
افزایش  با  سکه  انواع  قیمت  تهران،  آزاد  بازار 
به  دالر  نرخ  حال،  عین  در  و  شد  مواجه  جزئی 

37۴9 تومان رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معامالت امروز)سه 
شنبه( بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید با 6۰۰ تومان افزایش به یک میلیون 
و 212 هزار و 4۵۰ تومان رسید. همچنین هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و 1۷۷ 
ربع  تومان،  و ۵۰۰  نیم سکه 642 هزار  تومان،  هزار 
سکه 3۷4 هزار و ۵۰۰ تومان و سکه یک گرمی 2۵1 
را  تومانی  افزایش هزار  است که هر یک  تومان  هزار 
نشان می دهد.هر اونس طال در بازارهای جهانی 124۷ 
دالر و 4۰ سنت و هر گرم طالی 18 عیار 114 هزار 
و ۷1 تومان است.هر دالر آمریکا 3۷4۹ تومان، یورو 
42۷۰ تومان، پوند 48۵۵ تومان، درهم امارات 1۰2۹ 

تومان و لیر ترکیه 11۰2 تومان است.
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تعادل/ 
گرفتاری صادرات خدمات فنی با 

ضمانتنامه ها

نایب رییس اتاق بازرگانی با اشاره به این نکته که 
صادرات خدمات فنی و مهندسی ما گرفتار موضوع 
گشایش هایی  خوشبختانه  که  ضمانتنامه هاست 
در این حوزه انجام شده است، گفت: با تصمیمی 
که در شورای عالی صادرات غیرنفتی اتخاذ شده 
نزد  دالر سپرده  تخصیص ۲۵0میلیون  بر  مبنی 
این مشکل تا حدی  برای ضمانتنامه ها،  بانک ها 

حل شده است.
به گفته محمدرضا انصاری بدهی های دولت بابت جایزه 
صادراتی مهم است و نوعی بی توجهی به صادرات است. 
با پرداخت این بدهی می توان اعتماد صادرکنندگان را 
مجددا باال برد و به دنبال آن شاهد باال رفتن حجم 

صادرات باشیم.
وی گفت: امروز مساله یی که در این باره مطرح است؛ 
اختصاص  با  موضعی  اقدام  یک  ضمانتنامه  مورد  در 
بانک  امیدوارم  من  که  شده  انجام  دالر  2۵۰میلیون 
توسعه صادرات از این فرصت استفاده کند و همه این 
پول را در اختیار بگیرد و در بانک های کشورهای دیگر 
آن شرکت ها  برابر  چند  معادل  تا  کند  سپرده گذاری 
قراردادی  هر  برای  البته  کنند.  امضا  قرارداد  بتوانند 
بین 3۰– 2۰درصد ضمانتنامه الزم است. یعنی مبلغ 
دالر  میلیارد  یک  از  بیش  رقمی  دالر  2۵۰میلیون 

می تواند قرارداد ضمانت کند.
بازار  در  حضور  ظرفیت  مورد  در  انصاری  محمدرضا 
خدمات فنی و مهندسی حوزه خلیج فارس گفت: ما 
در حوزه خلیج فارس می توانیم در بخش ساخت وساز 
مهندسان  طرفی  از  چون  باشیم  داشته  موثری  ورود 

ما عملکرد کیفی خوبی دارند و سابقه درخشانی در 
ایفای تعهدات خود داشته اند و از طرفی با قیمت های 
از  که  و چینی  ترک  رقبای  به  نسبت  مناسب  بسیار 
رقبای اصلی ما هستند، کار می کنند لذا همواره قیمت 
خدمات فنی و مهندسی ایران از این کشورها پایین تر 

بوده یا برابر است.
کشور  برای  زمینه  این  در  برجام  که  فرصتی  به  وی 
برجام  اجرای  آغاز  گفت:  و  کرد  اشاره  کرده،  فراهم 
ما  زندگی  در  که  بود  مبارکی  اتفاق  تحریم ها  لغو  و 
بیش از همه اثر داشت؛ چراکه بیشترین آسیب ها را 
تحریم ها  از  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرکنندگان 
مجدد  ارتباط  معنای  به  دنیا  با  توافق  حال  و  دیدند 
با اقتصاد دنیاست و با وجود تمام کاستی های داخلی 
و موانع موجود در مسیر توسعه کشور، بسیار مثبت 
و مفید ارزیابی می شود و ورود سرمایه خارجی را به  
دنبال دارد. اما مدیریت ورود سرمایه است که آینده را 
تامین می کند و مقصود ما باید ظرفیت سازی ملی برای 

سال ها و نسل های آینده باشد.
انصاری حوزه خلیج فارس را فرصتی مناسب برای ورود 
فعاالن حوزه صادرات خدمات دانست و گفت: پتانسیل 
همکاری و صادرات با کشورهای خلیج فارس به لحاظ 
فنی و مهندسی وجود دارد ولی این قصه تابع حسن 
مناسبی  روابط  که  جایی  کشورهاست.  میان  روابط 
وجود دارد، کار بهتر پیش می رود. نتیجتا کشورهایی 
که دارای روابط بهتری با ما هستند مانند عراق، سوریه 
و این روزها احتماال قطر و لبنان، فضای خوبی برای 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی فراهم می شود.

تعادل/ عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی تهران در گفت وگو با »تعادل« مطرح کرد

کلید حل مشکالت بنگاه ها در دستان 
بخش خصوصی

مشکالت پیش روی فعاالن اقتصادی آن قدر در 
هم پیچیده و زیاد است که نهادهای دولتی برای 
برطرف سازی بخش عظیمی از مشکالت، آنها را 
به تشکل های مربوطه پاس می دهند؛ این موضوع 
اقتصادی  فعاالن  گفته  به  که  است  حالی  در 
به  مربوط  تشکل های  در  اداری  بروکراسی های 
حوزه های اقتصادی نیز آن قدر زیاد است که به 
و  پیگیری  مورد  را  مربوطه  امور  می توان  ندرت 

بررسی قرار داد. 
فعاالن  روی  پیش  مشکالت  کاهش  درباره  حال 
اتاق  رییسه  هیات  عضو  مقیمی،  فاطمه  اقتصادی، 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به »تعادل« 
تخصصی  کمیسیون های  دارای  ایران  اتاق  می گوید: 
به طور  کمیسیون ها  این  در  خبره  افراد  که  است 
تخصصی اقدام به فعالیت می کنند. از این رو فعاالن 
بنگاه های  مشکالت  رفع  برای  می توانند  اقتصادی 
صنعتی خود به این کمیسیون های تخصصی مراجعه 
نظر  به  شود.  رسیدگی  آنها  مشکالت  به  تا  کنند 
می رسد، این پیشنهاد آسان ترین راهی باشد که فعاالن 
اقتصادی می توانند از طریق آن بنگاه خود را به بهترین 
با این فعال  نحو مدیریت کنند. ماحصل گفت وگو را 

تشکلی در ادامه می خوانید:
این روزها اکثر صنعتگران کشور نسبت به کمبود 
شکایت  و  گله  صنعتی  واحدهای  در  نقدینگی 
از  یکی  اقتصادی  فعاالن  گفته  به  بنا  دارند. 
معضالت بخش های صنعتی کمبود نقدینگی در 

اینکه  به  باتوجه  تولید کشور است. حال  مسیر 
بسیاری از کارشناسان تزریق منابع مالی از سوی 
برای  می دانند،  رانت  نوعی  را  بنگا ه ها  به  دولت 
ارتقا بخش تولید و صادرات کاالهای غیرنفتی به 

بازارها چه باید کرد؟
به نکته خوبی اشاره کردید این روزها اکثر صنعتگران 
کشور دغدغه کمبود سرمایه را مطرح می کنند؛ آنها 
راه برون رفت از مشکالت حوزه تولید را تزریق منابع 
امروز  که  درحالی  می پندارند،  دولت  سوی  از  مالی 
زمان اجرای این نوع اقدام ها گذشته و امیدواریم که 
به روزهای گذشته باز نگردیم. اعطای پول به سیستم 
ارزیابی و واکاوی قرار گیرد  بنگاه ها مورد  بدون آنکه 
اقدامی به خودی خود اشتباه است، ما باید سیستمی 
را راه اندازی کنیم و در کنار این سیستم کارشناسانی را 
قرار دهیم که بتوانند صورت وضعیت بنگاه ها را واکاوی 
کنند و براساس معیارهای الزم به مسووالن واحدهای 

صنعتی منابع الزم را بپردازند.

توسط  بنگاه ها  مالی  کردن  شارژ  با  کلی  به طور 
دولتمردان موافق هستید یا مخالف؟

چناچه این نوع اقدام ها به طور کارشناسی و ضابطه مند 
در  کارشناسان  که  معتقدم  است.  خوب  شود،  انجام 
حوزه صنعت باید صورت وضعیت از عملکرد بنگاه ها 
را به طور کارشناسی و دقیق مورد بررسی قرار دهند. 
اگر تزریق منابع در جای خودش و به موقع پرداخت 
شود و اقدام ها نیز مورد زیرذربین قرار گیرد، می تواند 
اقدامی مثبت محسوب شود؛ چراکه این روزها جریان 
اعطای پول به سیستم جز دغدغه های اهالی صنعت 
نظام  در  غیراصولی  رفتارهای  نوع  این  باید  که  شده 
باشد  قرار  چناچه  واقع  در  شود.  حذف  اقتصادی 
دولتمردان ما بدون اقدام های کارشناسی شده منابعی 
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را برای بنگاه های زودبازده صنعتی تزریق کنند اقدام 
نا به جایی است و به نوعی باید گفت شارژ کردن این 

بنگاه ها ریختن پول در چاه ویل است.

بسیاری از صنعتگران ما تنها بهانه  برای صادرات 
اخذ  را  غیرنفتی  تولیدی  کاالهای  شدن  محور 
منابع مالی از دولت می دانند. برای خاتمه دادن به 
این رفتارها در نظام اقتصادی سالم و رقابت پذیر 

چه باید کرد؟
و  صنایع  حوزه  در  رقابت پذیری  برای  اوقات  گاهی 
از  راه حل هایی  کاالها  شدن  محور  صادرات  افزایش 
سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می شود. حال باید 
این پرسش را مطرح کرد که اساسا در نظام اقتصادی 
ما حالل مشکالت تنها ارائه برنامه است؟ معتقدم که 
گره گشای مشکالت  نمی تواند  تدوین برنامه  صرفا 
در  اساسا  که  چرا  باشد؛  کشور  اقتصاد  روی  پیش 
برنامه هایی  مشکالت صنعت  برای حل  موارد  برخی 
توسط کارشناسان اقتصادی نوشته شد که متاسفانه 
اقتصاد  بخش های  روح  با  برنامه ها  نوع  این  ارائه 
طرح  ارائه  بنابراین  است.  بوده  ناسازگار  ما  کشور 
می تواند توجیه پذیر باشد. به شرط آنکه ابتدا طرح ها 
نیازسنجی، آماده و به فعاالن اقتصادی ارائه شود. در 
واقع اگر طرح قابلیت اجرا در زمان را نداشته باشد، 

بی فایده است.

شده  کارشناسی  اقدام های  به  سخنانتان  در 
اشاره  دولتی  بنگاه های  به  منابع  تزریق  درباره 
بازرگانی،  اتاق  آیا تشکل هایی همچون  کردید. 
شناسایی  به  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
بنگاه های دارای مزیت با قابلیت صادرات محور 

پرداخته است؟

اگر بنگاه ها به تشکل های خود مراجعه کنند، بخشی 
به  می شود.  برطرف  باره  این  در  مشکالت  این  از 
به شمار  قبول  قابل  مبانی  از  یکی  تشکل ها  هرحال 
و  امور  پیگیری  برای  به تشکل ها  مراجعه  و  می روند 
اقدام  تولیدی می تواند  به واحدهای  اختصاص منابع 
معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  در  ما  باشد.  خوبی 
که  هستیم  تخصصی  کمیسیون های  دارای  ایران 
به  اقدام  تخصصی  حوزه های  در  که  متخصص  افراد 
کار می کنند،می توانند برای رفع مشکالت بنگاه های 
صنعتی خود به این مراکز )کمیسیون های تخصصی( 
اولویت  تا به این شیوه بتوان براساس  مراجعه کنند 
نسبت به مشکالت آنها اقدام شود. به اعتقاد ما فعاالن 
تشکلی و اقتصادی، تشکل ها از مبنا و استناد کاری 
تخصصی  کمیسیون  هستند.  برخوردار  قبولی  قابل 
دارند  حضور  آن  در  متخصص  افراد  که  است  جایی 
رو  پیش  اقتصادی  نظام  چالش های  و  مسائل  از  و 
بازرگانی  اتاق  همچون  تشکل هایی  هستند.  آگاه 
به  تولیدی  بنگاه های  مشکالت  رفع  و  بررسی  برای 
کمیسیون های تخصصی نهادینه شده در اتاق مراجعه 
می کند. بنابراین کمیسیون ها رساترین راهی است که 
فعاالن اقتصادی می توانند به جوابگوی درستی دست 

یابند.

فعاالن  و  بنگاه ها  اکثر  اینکه  به  باتوجه  حال 
در  حاکم  وضعیت  به  نسبت  ما  اقتصادی 
کمیسیون ها  آیا  دارند،  شکایت  و  گله  اقتصاد 
توانسته اند، جوابگوی نیاز این فعاالن اقتصادی 

باشند؟
مشکالت  برطرف سازی  برای  امروز  به  تا  که  کسانی 
بازرگانی  اتاق  به کمیسیون های تخصصی  بنگاهشان 
پیگیری  با  آنها  مشکالت  از  بخشی  کرده اند  مراجعه 

اعضای هیات مدیره برطرف شده، اما مشکالت پیش 
رو این است که برخی بنگاهداران برای برطرف سازی 
مشکالتشان به کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی 

مراجعه نمی کنند.

در دوران برجام موضوعاتی همچون پیوستن به 
سازمان تجارت جهانی مطرح می شود. در مسیر 
نمایندگان  سوی  از  باید  اقداماتی  چه  راه  این 

تشکلی رعایت شود؟
از  تجارت جهانی یکی  به سازمان  ایران  الحاق  برای 
ناوگان  تجهیز  گیرد،  قرار  موردتوجه  باید  که  اصولی 
حمل ونقل زمینی است. باید گفت که ناوگان زمینی 
ایران در مقایسه با استانداردهای بین المللی وضعیت 
که  زیربنایی  و  محوری  مساله یی  ندارد.  مناسبی 
برای توسعه اقتصادی کشور الزامی است بازسازی و 
نوسازی ناوگان ها است که از اساسی ترین نیاز کشور 
اقتصادی  ارتباط  ابزارهای  بنابراین  می رود.  شمار  به 
با  همتراز  باید  بین المللی  فضاهای  در  حضور  برای 

سایر دنیا شود.

حمل  کمیسیون  رییسه  هیات  عضو  عنوان  به 
برای  برجام  دوران  در  که  اقداماتی  نقل  و 
برطرف سازی ناوگان هوایی انجام شد را چطور 

ارزیابی می کنید؟
بعد از اجرای تفاهمنامه برجام، اقدام مثبتی در حوزه 
تجهیز ناوگان های هوایی کشور برداشته شد و ایران 
هواپیما  فروند  چند  تفاهمنامه ها  با  مطابق  توانست 
به تنهایی  اقدام  این  اما  کند؛  وارد  کشور  داخل  به 
کشور  حمل ونقل  راه های  دیگر  باید  و  نیست  کافی 
که  کرد  اشاره  باید  دیگر  سوی  از  شود.  تقویت  هم 
ناوگان های زمینی ایران در مقایسه با استانداردهای 

باید گفت که  دارند، حتی  نامناسبی  جهان وضعیت 
قبولی  قابل  اقدام  زمینی  نقل  و  حمل  حوزه  در  ما 
از  بسیاری  انسداد  باعث  تحریم ها  نداده ایم.  انجام  را 
ما  برای  راهی  هیچ  از  تردد  قابلیت  و  شد  مسیرها 
ممکن نبود. زمان تحریم ها اجازه توقف در بندرگاه ها 
را نداشتیم و همچنین قادر به بیمه ناوگان ها نبودیم 
و برای رفع نیاز خود از پرچم دیگر کشورها استفاده 
می کردیم اما اینها همه مشکالت نیستند و راننده ها 
هم در روادید خود دچار مشکل شده بودند. تحریم ها 
به ندرت  تردد  و  کرد  مسدود  اروپا  با  را  ما  ارتباط 
اما در این برهه زمانی که سختی های  پیش می آمد 
اجرای  در  باید  نمی کنیم  تجربه  دیگر  را  دوره  آن 
صحیح مقررات جابه جایی کاالی تجارت و همچنین 
برای الحاق به قوانین WTO تالش الزم را به عمل 
آوریم. باید گفت که در شرایط امروز سایه تحریم ها 
کم رنگ از گذشته شده و باید چاره یی برای نوسازی و 
به روزرسانی هرچه سریع تر وسایل حمل ونقلی کشور 

درنظر بگیریم.

فعاالن اقتصادی بارها گفته اند که به دلیل موانع 
از  نتوانسته ایم  ما  نقلی  و  حمل  بخش های  در 
فرصت های تجاری سایر کشورها استفاده کنیم. 

چه راه حلی در این باره ارائه می دهید؟
با  نقلی  و  حمل  بخش های  در  ما  است  طور  همین 
مشکالت عدیده یی مواجه بوده و هستیم. کامیون ها 
نتوانسته اند، جوابگوی جابه جایی کاالها شوند و این 
مجال های  از  بسیاری  فرصت سوزی  باعث  موضوع 
قوانین  اجرای  زمینه  باید  است.  شده  ایران  تجاری 
را  الزم  ابزارهای  و  ناوگان  توسعه  و  کرده  فراهم  را 
برای ورود به روابط اقتصادهای بین الملل اولویت قرار 
دهیم. برای حل این موضوع دولت باید به شرکت های 
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حقوقی اجازه ورود کامیون ها و ناوگان های پیشرفته 
را بدهد هرچند که قوانین واردات آن وجود دارد اما 

در اجرا با سختی مواجه خواهیم شد.

حرف آخر...
باید امکانات زیرساختی ایران را تقویت کنیم. تسهیالت 
و  کند  کمک  اعتبارها  توانمندی  به  می تواند  دولت 
همچنین ایجاد تشکل هایی که به نحو تخصصی وارد 
مباحث اصلی حمل ونقل می شود برای حل هرچه بهتر 

و سریع تر این موضوع الزامی است.

 

اعتقاد   نظام تشکلی  به  اقتصاد د انان  آیا همه  تعادل/  
د ارند ؟

معایب و محاسن تشکل گرایی از د ید گاه 
اقتصاد د انان سرشناس

تشکل های بخش خصوصی الاقل د  ر قانون و روی 
کاغذ د  ر سال های اخیر امتیازات فراوانی از د  ولت 
این  بسیاری  و  گرفته اند    قانون گذار  نهاد  های  و 
تصور را د  ارند   که نظام تشکلی تنها راه حل برون 

رفت از اقتصاد   د  ولتی و د  ولت زد  ه ایران است.
این  عمل  د  ر  که  است  شد  ه  باعث  موضوع  این   
تصور شکل گیرد   که از نظر علم اقتصاد   تنها راه حل 
خصوصی سازی نظام تشکلی است. این د  ر حالی است 
ویژه  به  اقتصاد  د  انان  از سوی  که  مهمی  انتقاد  ات  که 
اقتصاد  د  انان سرشناس از تشکل های بخش خصوصی 
مطرح می شود   کمتر د  ید  ه شود  . انتقاد  اتی که هرچند   
اما  نیست  خصوصی  بخش  تشکل های  کامل  نافی 
تمامی  د  ر  بلکه  ایران  د  ر  نه  تشکل ها،  این  مشکالت 

د  لیل  همین  به  می د  هد  .  نشان  را  جهان  کشورهای 
د  ر این گزارش به مروری بر اد  بیات تشکلی از د  ید  گاه 

اقتصاد  د  انان مشهور پرد  اخته ایم.

***
 د  ید  گاه های بد  بینانه به تشکل ها

مروری بر نظریات مشارکت بخش خصوصی د  ر فرایند   
تصمیم گیری و سیاست گذاری کشورها نشان می د  هد   
که برخی نظریه ها نگاهی بد  بینانه و بعضی نیز د  ید  ی 
خوشبینانه به تشکل های بخش خصوصی و مشارکت 
د  ر نظام تصمیم گیری کشورها د  ارند  . تشکل های بخش 
اعضا  از  برای حمایت  نهاد  هایی  از  مرور  به  خصوصی 
به نهاد  هایی مطالبه گر از د  ولت ها به نفع اعضا تبد  یل 
شد  ند   و تالش آنها اثرگذاری د  ر سیاست های گذاری های 
مشهور  اقتصاد  د  ان  السون،  منکور  است.  کشورها 
امریکایی که سال ها د  ر د  انشگاه مریلند   و پرینستون به 
تد  ریس اقتصاد   پرد  اخت د  ر زمره بد  بین های اقتصاد  ی 
نسبت به تشکل گرایی قرار می گیرد.   وی براین اعتقاد   
است که بخش خصوصی به محض متشکل شد  ن و ورود   
به عرصه های تصمیم گیری و مقررات گذاری، تشکیل 
ائتالف می د  هد   و مقررات را به نحوی تنظیم می کند   
گروه ها  و  افراد    سایر  هزینه  به  گروهی اش  منافع  که 
حد  اکثر شود  . این مشارکت ها اغلب صبغه توزیعی د  ارند   
و اثری د  ر بزرگ شد  ن کیک اقتصاد  ی و افزایش سهم 
همگانی از این کیک ند  ارند  . بخش خصوصی بیشتر با 
انگیزه کسب رانت اقتصاد  ی و توزیع مجد  د   منافع از 
سمت مصرف کنند  گان و تولید  کنند  گان د  ر نظام های 
رساند  ن  تصویب  به  با  و  می کند    رخنه  تصمیم گیری 
مقررات جانب د  ارانه، تخصیص منابع را مختل می نماید  . 
این نظر اولسون از سوی میلتون فرید  من، اقتصاد  د  ان 
بر  نیز  فرید  من  است.  تایید   شد  ه  نیز  امریکایی  شهیر 

کارکرد  های منفی تشکل ها صنفی صحه گذاشته و آنها 
را مخل نظام بازار می د  اند  . وی معتقد   است که تشکل ها 
اتخاذ تصمیمات  از  با نفوذ بر تصمیمات د  ولت، مانع 
نافع برای جامعه شد  ه و بد  ین ترتیب مناع جمع فد  ای 
تنها نقش  نه  انجمنی خاص می شود  . فرید  من  منافع 
اتحاد  یه ها و تشکل های صنفی را مثبت نمی د  اند   بلکه 

آنها را مخل رشد   اقتصاد  ی معرفی می کند  .

 منافع عمومی قربانی منافع تشکلی
گری بکر نیز بر این اعتقاد   است که موفقیت گروه های 
د  ر  نفوذ  و  د  هی  سازمان  چگونگی  به  قد  رتمند   
بستگی  آنها  بیشتر  رای  و کسب  د  ولتی  د  ستگاه های 

د  ارد   زیرا د  ولتمرد  ان بر اساس قاعد  ه
قد  رتمند    گروه های  تاثیر  تحت  شخصی،  نفع طلبی 
مانند   تشکل های صنفی قرار می گیرند  . بنابر این اغلب 
منافع گروه های قد  رتمند   را مورد   حمایت قرار می د  هند   
بکر  اعتقاد    به  فراموش می کنند  .  را  منافع همگانی  و 
گروه های کوچک ولی با نفوذ د  ر امریکا تاثیر زیاد  ی بر 

مصوبات و تصمیم گیری های اقتصاد  ی د  ارند  .
ریچارد   نلسون نیز که د  ید  ی منفی د  ارد   بر این اعتقاد   
است که فرآیند   تکامل فناوری با تشکل اتحاد  یه ها و 
تراست ها به خطر می افتد   زیرا اتحاد  یه ها برای افزایش 
منافع و سود   خود   د  ر تالش هستند   و از آنجا که ورود   
د  ستیابی  برای  مانعی  را  جد  ید    فناوری های  و  رقبا 
د  ولت  د  ر  نقوذ  با  تلقی می کنند    بیشتر  به سود    خود   
د  ولتی تالش می کنند    بر سیاست های  تاثیرگذاری  و 
تا به هر نحو ممکن از این فرآیند   جلوگیری و برای 
تالششان  نتیجه  هرچند    کنند    کسب  منفعی  خود   
مانع از رشد   سریع فناوری شود  . هگارد   د  یگر مخالف 
بیان  چنین  را  د  ید  گاهش  کار  و  کسب  انجمن های 
می کند  : انجمن های کسب و کار د  ولت را واد  ار می کنند   

که برای آنها رانت اضافی ایجاد   کند  . آنها برای د  ستیابی 
اقتصاد  ی  برخی اصالحات  انجام  مانع  اهد  اف خود    به 
نیز  ویگز  می شوند  .  هستند    رانت  کاهش د  هند  ه  که 
البی گری را تنها راه تشکل ها برای مشارکت آنها د  ر 
فرآیند   تصمیم گری می د  اند  . به صورت کلی مخالفان 
تشکل ها بر این عقید  ه اند   که این تشکل ها گروه هایی 
با منافع بسیار متمرکز هستند   که می توانند   با قد  رت 
وارد    د  ولت  سیاست های  بعضی  بر  زیاد  ی  فشار  خود   
کنند   و آنها را به کاری واد  ارند   که نتایج مستقیم برای 
گروهشان د  اشته باشد   اما لزوما به نفع تمامی فعاالن 

اقتصاد  ی نباشد  .

 د  ید  گاه های مثبت به تشکل ها
د  ر مقابل اقتصاد  د  انانی هم موافق شکل گیری و نقش 
تشکل ها د  ر اقتصاد   هستند   و معتقد  ند   تشکل ها منافع 
بخش خصوصی را تامین می کند  . اونر گریف، اقتصاد  د  ان 
مشهور نهاد  گرا انقالب تجاری را زایید  ه امنیت بیشتر 
صنفی  تشکل های  فعالیت  پرتو  د  ر  تجاری  مباد  الت 
می د  اند   و از تشکل ها به عنوان عوامل بهبود   د  هند  ه و 

ایمن ساز محیط کسب و کار نام می برد  .
وی روابط تجار و موانع پیش روی فعالیت آنان را پیش 
از انقالب تجاری مورد   مطالعه قرار می د  هد   و این مطلب 
را بیان می کند   تشکیل انجمن ها و اقد  امات جمعی د  ر 
پیشبرد   اهد  اف گروه و د  ر رفع موانع کسب و کار عاملی 
تاثیرگذار است. به اعتقاد   گریف انجام اقد  امات جمعی 
رویه های  تعریف  صنفی،  د  رون  د  اد  گاه های  )ایجاد   
بازرگانان  از سوی صنف  تجاری و وضع استاند  ارد  ها( 
د  ر د  وران پیش از انقالب تجاری، امنیت محیط فعالیت 
د  ولت های  به  نوبه خود    به  این مساله  آورد  .  فراهم  را 
حاکم د  ر رفع نواقع و نیز ناتوانایی های نظام حقوقی و 
قضایی شان د  ر فراهم آورد  ن محیط امن تجاری کمک 
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کار  و  بهبود   محیط کسب  برای  بنابراین گریف  کرد  . 
ائتالف ها و  اصناف،  ایجاد    اقتصاد  ی  اهد  اف  و پیشبرد   

همکاری های بخش خصوصی را موثر می د  اند  .
آلبرت هرشمن، اقتصاد  د  ان معروف آلمانی نیز بر این 
اعتقاد   بود   که تشکل ها به عنوان صد  ای صاحبان کسب 
و کار، اعتراضات و پیشنهاد  های بخش خصوصی را به 
گوش تصیم گیران می رسانند   و به این ترتیب د  ر بهبود   
ایفا می کنند  .  اساسی  نقش  د  ولت  تصمیمات  کیفیت 
این تشکل ها مطالبات اعضای خود   را پیگیری می کنند  ، 
مانع از اتخاذ و اجرای تصمیمات زیان بار می شوند   و 
د  ر اجرایی شد  ن سیاست های نافع نقش آفرین هستند  . 
تشکل های  که  می شود    باعث  کارکرد  هایی  چنین 
اقتصاد  ی د  ر بهبود   کیفیت د  ولت و تصمیماتش سهیم 

شد  ه و از منافع د  ولت کارآمد  
بهره مند   شوند  . تشکل ها بد  ین تریتیب مانع از گسترش 
نارضایتی، توسعه بخش غیررسمی اقتصاد   و مانند   آن 
شد  ه و از این حیث موجب ارتقای انسجام اجتماعی 

می شوند   و بخشی از بار د  ولت را به د  وش می کشند  .
پیتر اوانز با ارائه نظریه د  ولت مستقل ریشه د  ار نقش 
به  را روشن کرد  ه است.  اقتصاد  ی  د  وگانه تشکل های 
اعتقاد   اوانز د  ولت به شرطی می تواند   بستر ساز توسعه 

باشد   که از د  و ویژگی ذیل برخورد  ار باشد  :

عمومی  منافع  تا  باشد    کارآمد    اد  اری  نظام  د  ارای   -
را تعقیب کند   و برای اجرای آن ظرفیت های الزم را 

د  اشته باشد  .
- ارتباط د  ولت با جامعه از طریق تشکل های اقتصاد  ی 

سازمان د  هی شد  ه باشد  .
از نظر اوانز تشکل های اقتصد  ی از جمله انجمن های 
کارفرمایی، ابزاری برای هر د  و شرط د  ولت توسعه گرا 
است. این تشکل ها می توانند   از فساد   د  ر د  ولت جلوگیری 

کرد  ه و با ارائه اطالعات گسترد  ه د  رباره شرایط واقعی 
اقتصاد  ی از تصمیم گیری های اشتباه جلوگیری کنند  . 
بد  ون تشکل های اقتصاد  ی ارتباط سازمان یافته د  ولت 
با جامعه منتفی می شود   و د  ولت نمی تواند   بطور مستمر 
از مطالبات اجتماعی و واقعیت های اقتصاد  ی اطالعات 
الزم را به د  ست آورد  . تکیه بر جامعه مد  نی و نهاد  های 
گروهی، گرد  آوری و اشاعه اطالعات را تسهیل و حرکت 
جمعی را تسریع می کند  . د  ر واقع د  ید  گاه اوانز بر این 
امر استوار است که د  ولت د  ر عین حقظ استقالل خود   

باید   با بخش خصوصی تعامل د  اشه باشد  .

 تشکل های بخش خصوصی د  ر ایران
یا الاقل مد  یران  ایران هرچند   ممکن است د  ولت  د  ر 
میانی د  ولت اعتقاد   چند  انی به تشکل ها ند  اشته باشند   
اصل  یک  عنوان  به  اقتصاد  ی  تشکل های  بحث  اما 
غیرقابل انکار د  ر قوانین و مقررات پذیرفته شد  ه است. با 
این وجود   نباید   فراموش کرد   که نهاد   تشکلی د  ر د  رون 
خود   د  ارای مشکالتی ساختاری است و این مشکالت 
شد  ه  تبیین  خوبی  به  بد  بین  اقتصاد  د  انان  سوی  از 
است. الزم است که فعاالن تشکلی و د  ولت د  ر کنار 
تالش برای تقویت تشکل ها، از آفت ها و مشکالتی که 
تشکل ها ممکن است گریبانگیر آنها نیز بشوند   که اتفاقا 
د  ر سال های اخیر بسیاری از آنها را مشاهد  ه کرد  ه ایم 
آگاه باشند   و بحث تشکل های اقتصاد  ی را به عنوان یک 

وحی منزل و بد  ون ایراد   نپذیرند  .
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دنیای اقتصاد/ 
پرویز نصرتی کردکندی

عضو انجمن ایرانیان فارغ التحصیل ژاپن

کسب وکارهای امروزی به طور فزاینده ای نگران تغییرات 
هستند. خروج کسب وکارهای بزرگ این نگرانی ها را 
روز به روز افزایش داده و این موضوع تبدیل به یک 
صحبت های  است.  شده  سازمان ها  در  اصلی  دغدغه 
از  است  عبارت  سازمان ها  رهبری  در  متداول  و  رایج 
موضوعاتی مانند تغییر ساختار، تغییر سازماندهی، تغییر 
تغییرات  تکنولوژیک،  تغییرات  راهبرد و جهت گیری، 
در سیستم ها )به خصوص سیستم توزیع( و تغییر در 
شیوه های یادگیری سازمان. هیچ سازمانی را در دنیا 
نمی توان یافت که سرگرم چنین چالش هایی نباشد و 
نیاز به تغییر را تا عمق جان درک نکرده و تسلیم تغییر 
نشده باشد و راهی جز تغییر شرایط برایش باقی نمانده 
باشد. سال ها پیش الوین تافلر در کتاب به یاد ماندنی 
خود به نام »موج سوم« گفت که وقتی تغییرات حادث 
می شوند، سه گروه از مردم و سازمان ها را می توان با 
گروه  کرد:  شناسایی  تغییر  با  برخوردشان  نوع  توجه 
اول که حداکثر یک درصد را تشکیل می دهند، با موج 
تغییرات همراه و همسو می شوند و ضمن پذیرش آن با 
رفتار و عملکرد مناسب منافع بسیار زیادی نیز کسب 
می کنند. این گروه ریسک پذیر بوده و بر همین اساس 
نه تنها از تغییرات متضرر نمی شوند، بلکه موفقیت های 

چشمگیری نیز به دست می آورند.
تشکیل  را  فراوانی  درصد   9 حداکثر  که  دوم  گروه 
منتظر  می دانند  باهوش  را  خود  معموال  و  می دهند 
تغییرات  با  مواجهه  در  را  می شوند شرایط گروه یک 
مالحظه کنند و ببینند آیا آنها موفق می شوند یا نه. 
این گروه هرچند نسبت به گروه اول نفع کمتری کسب 
می کنند، ولی خود را از مهلکه تغییر عبور می دهند 
و به محافظه کار مشهور هستند و ریسک های بزرگی 
درصد   90 حداقل  که  سوم  گروه  نمی دهند.  انجام 
فراوانی و مابقی جامعه را تشکیل می دهند، در مواجهه 
با تغییر منفعل عمل می کنند؛ به طوری که تغییر از 
روی آنها عبور کرده و نابودشان می کند. این گروه در 
بهترین شرایط فقط ضرر نمی کنند و قطعا هیچ سودی 
این  بارز  مشخصه های  از  شد.  نخواهد  نصیبشان  هم 
آنها است و همه دنیا را در  گروه عدم ریسک پذیری 
ناکارآمدی خود مقصر می دانند جز خودشان که مقصر 
از همه چیز شکوه داشته و  اصلی هستند و همیشه 
ناراضی هستند. باید بدانیم تغییرات – چه آن را تکامل 
- موضوع  در محیط کسب وکار  انقالب  و چه  بنامیم 
منحصربه فردی است که نهادهای سازمانی به تنهایی 
قادر به مقابله با آن نیستند و یک اجماع همه جانبه و 
مداوم را نیاز دارد. شرایط داخلی و محیطی هر سازمان 
در مواجهه با تغییرات متفاوت است و همچنین نوع 
متفاوت  می تواند  هستیم  مواجه  آن  با  که  تغییراتی 

باشد.

انواع تغییر
شدت  اثرگذاری  در  می تواند  تغییرات  که  همان طور 
انواع  به همان صورت می تواند  باشد،  و ضعف داشته 
مختلفی برای یک سازمان داشته باشد. طبیعی است 
وقتی یک گوناگونی پیچیده در انواع تغییرات پیش رو 
مولفه های  با  آنها  شناخت  ضمن  بتوانیم  باید  داریم، 
مختلف، تصمیم های درست، منطقی و بهنگامی را برای 
سازمان بگیریم. البته در برخی مواقع، فرصت رویارویی 
با تغییر از دست می رود و سازمان بدون طبقه بندی 
در نوع تغییرات، انرژی و نیروی خود را در موضوعاتی 
کم اثرتر یا زمان دار می گذارد و تغییراتی را که اولویت 
از  رهایی  برای  می کند.  فراموش  است  داشته  مقابله 
این اشتباه مهلک، باید با اولویت بندی و تنظیم شیوه 
مبارزه، نظام تجزیه و تحلیل تغییرات را در سازمانتان 

راه اندازی کنید.
سه  قالب  در  می توان  را  تغییر  انواع  راستا  همین  در 
متغیر اصلی طبقه بندی کرد و با مواجهه دو به دوی 
آنها در دیاگرام های سه گانه، شرایط مواجهه با تغییر 
مورد نظر را شناسایی کرد، این سه مولفه عبارت است 

از:

1- عمق تغییر
عمق تغییر درجه ای است که ممکن است بر ماهیت 
کسب وکار تاثیر بگذارد. این تاثیر می تواند در طیفی 
سطحی  تغییرات  در  باشد.  عمیق  تا  سطحی  از 

تصمیم گیری برای مقابله با چالش های مطرح به راحتی 
انجام می شود، چراکه عواقب جدی در صورت صحیح 
ریسک  و  ندارد  وجود  سازمان  برای  تغییرات  نبودن 
اشتباه  از  ناشی  هزینه  و  است  پایین  بسیار  اشتباه 

سازمان را به بن بست کارکردی نمی رساند.
تغییرات  از  مجموعه ای  که  باشید  هوشیار  ولی  باید 
سطحی در یک دوره زمانی خاص خود می تواند تبدیل 
با  مواجهه  در  شما  که  چرا  شود،  عمیق  تغییرات  به 
خیل تغییرات هرچند به شکل کوچک هستید، ولی 
و  است  بودن  گسترده  از  حاکی  تغییرات  این  برآیند 
می تواند استراتژی کسب وکار شما را دستخوش عدم 
اثر بخشی کند. از سوی دیگر تغییراتی هستند که به 
تنهایی می توانند ماهیت کسب وکار شما را دستخوش 
قبیل  از  اتفاقاتی  کنند.  مهلک  و  اساسی  گرفتاری 
تغییرات اجباری در تکنولوژی تولید  یا فرمول و نحوه 
نظر  در  را  و...  شده  ارائه  و  جدید  محصوالت  ساخت 
بگیرید. شرکت های نوکیا و کداک، ابر قربانیان تغییرات 
توان  افتاده  اتفاق  تغییرات  برابر  در  که  بودند  عمیق 
ماندن پیدا نکردند ، چرا که نتوانستند خود را با شیوه و 

تکنولوژی جدید تولید همراه کنند.

۲- سرعت تغییرات
آن  ماندگاری  و  شدت  از  ترکیبی  تغییرات  سرعت 
است. شاید روند صعودی در سرعت تغییر، ناکارآمدی 
سازمان ها را در مواجهه با آن صد چندان کرده است و 

سونامی تغییرات و راهبردهای سازمانی
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به دالیل زیر  باید شناسایی کافی از آن صورت بگیرد:

الف( نخست اینکه برای مواجهه با تغییر مجبور هستید 
بخشی از نیرو و توان سازمان و منابع مشخصی را درگیر 
آن کنید  که در صورت عدم رخداد تغییر می توانستید 
ارزش سازمان کنید.  زنجیره  موارد دیگری در  صرف 
سرمایه گذاری  و  درست  تصمیم  عدم  اوقات  گاهی 
کمتر در مواجهه با تغییر خود به عامل سقوط تبدیل 
صرف  را  منابعی  و  هزینه  یکسو  از  که  چرا  می شود، 
کردید که کافی نبوده است و از سوی دیگر سازمان را 
هم نسبت به گذشته ضعیف تر کرده و ادامه داده اید ، 
بدون اینکه بتوانید استفاده مناسبی ببرید و عمال به 
استیالی تغییر بدون غلبه بر کاستی ها سرعت مرگ 

خود را افزایش داده اید.
و  سریع  تصمیم گیری  به  نیاز  تغییرات  سرعت  ب( 
تصحیح راهبرد دارد . اشتباه بزرگ برخی از سازمان ها 
بدون  و  است  استراتژی ها  اجرای  متعصبانه  ادامه  در 
در نظر گرفتن شرایط تغییر که اتفاق افتاده به آنچه 
دیده اند  تدارک  چشم انداز  به  رسیدن  برای  قبل  از 
پایبندی ترسناکی دارند . حتی در برخی از سازمان ها 
 باید چشم انداز هم با درک برخی تغییرات دستخوش 

تغییر شود.

3- چگونگی اجرای تغییرات
دو  می تواند  کرد ،  مقابله  تغییرات  با  بتوان  که  روشی 
رویه کامال متفاوتی داشته باشد. در شرایطی رهبران 
به  را  کارکنان  که  می یابند  را  امکان  این  سازمان 
مشارکت گسترده متقاعد کنند و شرایطی نیز وجود 
با فشار  تغییرات  با  برنامه های مقابله  اجرای  دارد که 

رهبری سازمان و از طریق اعمال مدیریت آمرانه اتفاق 
می افتد . پارادوکس بزرگ در قسم دوم این موضوع تن 
دادن به یک روش آمرانه و استبدادی از یکسو و تسلیم 
شدن در شرایطی است که اقدامی صورت نگیرد. برخی 
را  با موضوع  برخورد کردن  این گونه  ارشد  از مدیران 

به دلیل حیاتی بودن آن قابل توجیه می دانند.

تجزیه و تحلیل تغییرات
برای تجزیه و تحلیل تغییرات، روش متقن و فراگیری 
وجود ندارد . شاید در زمان برنامه ریزی های استراتژیک 
تغییرات  و  آینده  از  کاملی  تحلیل  و  تجزیه  سازمان، 
برخی  که  بپذیریم  باید  ولی  باشید .  داشته  احتمالی 
نبودن  مناسب  تغییرات ،  سرعت  مانند  موضوعات 
دیگر،  مولفه های  و  موضوعات  و  سازمانی  فرهنگ 

شرایط را غیرقابل پیش بینی می کنند.

تقابل عمق و سرعت تغییرات
می توانید  تغییر،  عمق  و  سرعت  شرایط،  به  توجه  با 

چهار استراتژی را اتخاذ کنید:
آرام و عمق سطحی حادث  با سرعتی  تغییر  اگر   -1
شده یا خواهد شد  باید برای جلوگیری و از دست دادن 
عالقه همه آنهایی که  باید به تغییر توجه کنند تمرکز 
عمیق  و  کم محسوس  و  آرام  که سرعت  چرا  کنید، 
آن  وقوع  به  نسبت  افراد  می شود  باعث  تغییر  نبودن 
تردید کنند و  باید رهبری سازمانی با شناسایی زوایای 
تاریک و پنهان تغییر همه را نسبت به این مهم آگاه و 

تحریک کند.
است،  وقوع  حال  در  باالیی  سرعت  با  تغییر  اگر   -2
ولی عمق ناچیزی دارد  باید رهبری سازمان نسبت به 

تثبیت موقعیت های جدید مدیریت خود را اعمال کند.
3- اگر سرعت تغییرات ناچیز است، ولی عمق تغییرات 
زیاد است  باید برای جلوگیری از انگیزه های مواجهه با 
آن در بین مدیران و کارکنان نگران بود و برنامه هایی 

برای افزایش انگیزه ایجاد کرد.
بسیار  تغییر  که سرعت  شرایطی هستید  در  اگر   -4
سریع و در عین حال عمق تغییر نیز بسیار باال است، 
باشید ،  از هم گسختگی سازمان  و  نگران جدایی   باید 
از  قابل توجهی  بخش  گسیل  به  مجبور  شما  چراکه 
تغییر  با  مواجهه  به سمت  کارکردهای خود  و  منابع 
هستید و امکان از هم گسیختگی در این شرایط بسیار 

زیاد خواهد بود.

تقابل چگونگی اجرا و عمق تغییرات
اجرایی  چگونگی  و  تغییر  عمق  شرایط  به  توجه  با 
شدن آن، می توانید چهار استراتژی را اتخاذ کنید: 1- 
اگر عمق تغییرات سطحی بوده و اجماع و مشارکت 
بهینه سازی  با  باشد،  باید  چشمگیر  آن  در  کارکنان 
مزایای حاصل از اقدام یا اقدام های انجام شده، از تغییر 
تغییر  واقع،  در  کرد.  مناسب  استفاده  آمده  وجود  به 
نه تنها تهدیدی به شمار نمی آید، بلکه می تواند یک 

فرصت مناسب برای سازمان باشد.
باشد،  باال  و مشارکت هم  باال  تغییرات  اگر عمق   -2
 باید با هدف گذاری سریع و تمرکز بر هدف های تغییر 

شرایط را به نفع سازمان مهیا کرد.
ولی  باشد،  پایین  و  سطحی  تغییرات  عمق  اگر   -3
تحمیل  را  تغییر شرایط  برنامه  اجرای  برای  مدیریت 
کرده است  باید ضمن حمایت و پشتیبانی از برنامه های 

تشویقی، برنده شدن را در دستور کار خود قرار دهد.

اجرایی تحمیلی و  برنامه های  و  تغییر عمیق  اگر   -4
و  تایید  عدم  از  اجتناب  ضمن  باشد،  باید  دستوری 
رفتار مداخله جویانه با افراد درگیر در برنامه ، برنامه های 
حمایتی برای شرایط برنده شدن در آن را جاری کنید  .

تقابل سرعت تغییر و چگونگی اجرای آن
اجرایی  چگونگی  و  تغییر  شرایط سرعت  به  توجه  با 

شدن آن می توانید چهار استراتژی را اتخاذ کنید:

با  اجرایی  برنامه  ولی  آهسته  تغییر  سرعت  اگر   -1
مشارکت کارکنان انجام می شود،  باید با حفظ حضور 
جدی  حضور  برنامه  اجرای  در  سازمان  رهبری  قوی 

داشت تا شرایط مطابق اهداف مورد نظر پیش رود.

2- اگر سرعت تغییرات آهسته باشد و در عین حال 
کارکنان مشارکت فعالی در برنامه نداشته باشند،  باید 
نسبت به افزایش مشارکت و فعال کردن آنها اهتمام 

جدی داشت.
کارکنان  مشارکت  و  سریع  تغییرات  سرعت  اگر   -3
نیز باال است،  باید نسبت به حمایت رهبری سازمان و 
تقویت آن به شکلی عمل کرد که بهترین و موثرترین 

نتیجه را بتوان ایجاد کرد.

4- اگر سرعت تغییر باال و برنامه به شکل دستوری 
اجرا می شود،  باید ضمن اجتناب از انسداد بین مدیریت 
ارشد و مجریان تغییر نسبت به اعمال برنامه هایی که 

مشارکت کارکنان را برمی انگیزد جدی بود.
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مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سندیکای صنعت 
برق ایران )رسانا( خواهشمند است نظرات، پیشنهادها 

و نقدهای خود را از طریق ایمیل  ahmadi@ieis.ir ویا 
شماره تلفن های 6-66۵70930  به ما اطالع دهید.

با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

دعاي ماه مبارک رمضان
روز بیست و پنجم

اللَُّهمَّ اْجَعْلِني ِفیِه ُمِحّباً ِلَْولَِیائَِک َو ُمَعاِدیا ِلَْعَدائَِک ُمْسَتّناً بُِسنَِّة 
ِبیِّیَن َخاتَِم أَنِْبَیائَِک یَا َعاِصَم ُقُلوِب النَّ

خدایا مرا در این ماه دلبسته اولیا و دشمن دشمنانت قرار ده، 
و آراسته به راه و روش خاتم پیامبرانت گردان، ای نگهدارنده 
دل های پیامبران.
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