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پیام مثبت از سوی آلمان برای حفظ ظرفیت های همکاری 
اقتصادی با ایران؛ 

نقاط روشن همکاری ایران و 
آلمان در زمینه انرژی

فرهنگ ملی، زیربنای توسعه

دنیای اقتصاد/ دکتر روح اهلل اسالمی
قرار  موقعیتی  در  یعنی  است؛  چهارراه  ایران 
جمعیت ها  افکار،  ارتش ها،  عبور  محل  که  گرفته 
وضعیت  این  است.  غربی  و  شرقی  تمدن های  و 
باعث شده تنوعی از قومیت ها و فرقه ها در ایران 
وجود داشته و به لحاظ طبیعی باید گسست های 
تنوع،  همه  با  باشد.  شده  خلق  فراوانی  تاریخی 
که  دارد  ملی  پیوستگی  و  تاریخی  وحدت  ایران 
از عهد باستان تاکنون تداوم داشته است. به عنوان 
امشاسپندان  همان  ایرانی  ماه های  نام  مثال 
فارسی سنت دیرینه  زبان  است.  فرهنگ مزدایی 
رسیده  معاصر  روزگار  به  که  است  هزارساله ای 
است و ایرانی ها متن های سده میانه را به راحتی 
و  آیین ها  با  ایرانی ها  می فهمند.  و  می خوانند 
فلسفه  با  اغلب  که  ملی  همبسته ساز  مراسم 
و  زندگی شهری  مناسک شادی آفرین  و  طبیعت 
یکجانشین همراه بوده است سده های مختلف را 
در  و  شده اند  خوشنام  نخبگانی  کرده اند.  سپری 
از آنها به نیکی روایت می شود که نگهبان  تاریخ 
ایران بودند و آنان که نان و نمک سرزمین ایران 

زمینه  آلمان در  و  ایران  نقاط روشن همکاری 
2  انرژی

وزیر امورخارجه پیشین آلمان که به تهران سفر 
کرده است، در دیدار با وزیر نیرو گفت: روابط 

اقتصادی کنونی، مطابق میل آلمان نیست. 
سـاخت نخسـتین نیروگاه خورشـیدی البرز 

3  آغـاز شـد
3  ماجرای توزیع کارت انرژی چیست؟

سـازمان تامیـن اجتماعـی را بـه صاحبـان 
4  اصلـی اش بازگردانیـد

5 اصالحیه بخشنامه نحوه بازگشت ارز صادراتی
بـا وجـود چالش هـا توسـعه چابهـار ادامه 

5   می یابـد 
اتحادیه اروپا خواهان حرکت در مسیر توافقات 

6  قبلی/ اروپا کنار ایران خواهد ماند
هزینه یک درصدی غول های نفتی روی انرژی 

6  پاک
7  دِر اتاق وزیر و معاونان وی باز باشد

انتخاب رئیس سـتاد اطالع رسـانی و تبلیغات 
7  اقتصادی کشـور

8  بحران صندوق های بازنشستگی  کشور
8  معافیت مالیاتی و چند اشتباه

مراسم تکریم از »علی ربیعی« و معارفه
 »محمد شریعتمداری« وزیران پیشین و جدید تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی دوشنبه 21 آبان با حضور معاون اول رئیس 
جمهوری برگزار شد.
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پیام مثبت از سوی آلمان برای حفظ ظرفیت های 
همکاری اقتصادی با ایران؛ 

نقاط روشن همکاری ایران و 
آلمان در زمینه انرژی

تهران- ایرنا- وزیر امورخارجه پیشین آلمان که 
به تهران سفر کرده است، در دیدار با وزیر نیرو 
اقتصادی  روابط  گفت:  ایران  اسالمی  جمهوری 

کنونی، مطابق میل آلمان نیست.
»زیگمار  نیرو،  وزارت  تارنمای  یکشنبه  به گزارش 
گابریل« افزود: امیدواریم این سفر نقطه عطفی برای 
پیشرفت و توسعه بیشتر روابط اقتصادی کشورهای 

ایران و آلمان باشد.
در  موجود  سختی های  وجود  با  کرد  تاکید  گابریل 
شرایط فعلی، عالقه زیادی برای همکاری بین ایران 

و آلمان وجود دار.
وی اطمینان داد موضوع برگزاری نشست کمیسیون 

فوری  طور  به  را  آلمان  و  ایران  اقتصادی  مشترک 
پیگیری کند.

کمیسیون  ایرانی  مسوول  عنوان  به  نیز  نیرو  وزیر 
فدرال  جمهوری  اقتصادی  همکاری های  مشترک 
دیدار  این  گفت:  ایران  اسالمی  جمهوری  و  آلمان 
از سوی  مثبتی  پیام  از یک سو  کنونی  در شرایط 
آلمان برای حفظ ظرفیت های همکاری اقتصادی با 
جمهوری اسالمی ایران قلمداد می شود و از سوی 
دیگر نقطه روشنی برای همکاری در زمینه برق و 
انرژی به ویژه انرژی های تجدیدپذیر و بخش آب و 

برق محسوب می شود.
»رضا اردکانیان« افزود: وزارت نیرو و دولت به طور 
جدی درصدد رفع برخی مشکالت کنونی اند و ما 
به  مختلف  های  زمینه  در  ها  همکاری  امیدواریم 

طور جدی دنبال شود.
اردکانیان یادآوری کرد: ایران مصمم است تا سال 
2021 میالدی حدود سه هزار مگاوات به ظرفیت 

بخش انرژی تجدیدپذیر خود اضافه کند. 
آلمان  امورخارجه  پیشین  وزیر  ایرنا،  گزارش  به 
و  عامل  مدیران  از  اقتصادی  هیات  یک  صدر  در 
نمایندگان برخی شرکت های کوچک و متوسط این 

کشور به ایران سفر کرده است.
آلمان  ایران  آمار گمرک جمهوری اسالمی  پایه  بر 
در هفت ماهه امسال پنجمین صادرکننده کاال به 

ایران شد.
در این مدت آلمان با یک میلیارد و 426 میلیون 
دالر، از نظر ارزشی 5.42 درصد سهم صادرات کاال 

به ایران را از آن خود کرد. 
آلمان یکی از کشورهای حاضر در گروه 1+5 بود که 
توافق هسته ای برجام را در سال 1394 با جمهوری 
اسالمی ایران امضا کرد و با وجود خروج آمریکا از 

این توافق، تاکید کرده است به آن ادامه می دهد.

را تضعیف  و فرهنگش  نابود  را  را خورده، منابعش 
فردوسی  زمین  ایران  حکیم  روایت  به  کرده اند 

طوسی، همردیف ضحاک نام برده می شوند.
در دوره جدید اندیشمندان و اهالی خرد، گاهی راه 
انصاف نمی روند و برای توسعه هر آنچه به ذهنشان 
می آید زیربنا قرار می دهند. الزامات فرهنگی توسعه 
راه  دارند  اعتقاد  و  می دانند  بعدی  تک  عده ای  را 
مارکسیستی،  لیبرالیستی،  روایت های  از  توسعه 
سکوالریستی یا قومیتی عبور می کند. پژوهشکده ها 
و نهادهای فرهنِگ جهانی و محلی تاسیس می کنند 
توسعه هستند.  فرآیند  به دنبال سهم خویش در  و 
گروهی نیز به گمان خود از ایدئولوژی فرار کرده اند 
و به سمت تکثرگرایی روشنفکرانه رفته اند. این گروه 
اسالمی،  ملی،  فرهنگ  دارای  ایران  دارند  اعتقاد 
با  روایت ها  این  همه  باید  و  است  مدرن  و  شیعی 
انصاف و مدارا در جهان زیسِت آزاد قرار گیرند و هر 
یک سهمی برابر دارند و هر گونه یک دست سازی، 
سازمان دهی توتالیتریسم را رقم خواهد زد. واژگان 
روایت  این  در  کثرت گرایی  و  رواداری  دموکراسی، 
وجود دارد اما در عمل نوعی نسبی گرایی و گیجی 
در سیاست گذاری ها رقم خواهد زد. هر چه روایت 
جهان  ایدئولوژی  نوعی  و  است  دور  توسعه  از  اول 
وطنی را دنبال می کند که در عمل به قبیله گرایی 
متکثر،  و  مدرن  ظاهر  با  دوم  روایت  می انجامد 

گونه  هر  می دهد.  نتیجه  را  اولیه  بی وطنی  همان 
فراتر رفتن از ایران در ابعاد سیاست گذاری گونه ای 
بی خانمانی برای شهروندان رقم می زند؛ شهروندانی 
تاریخ،  نمی دانند  رویکردی  چنین  نتیجه  در  که 
نمی دانند  و  چیست  ملی  منافع  و  دولت  جغرافیا، 

ایران کجاست.
روایت  و  منبع  تنها  ایران  روایت  و  ملی  منبع 
متن،  زمینه،  بدون  است.  توسعه  سیاست گذاری 
توسعه  به  رسیدن  امکان  ایران،  محتوای  و  ماهیت 
و  میزبان  یگانه  ایران  ملی  فرهنگ  ندارد.  وجود 
است. در هر جای جهان  توسعه  و محتوای  زمینه 

توسعه روی داده است، نخبگان
 اجماعی در مصلحت و منافع ملی به وجود آورده اند. 
بی وطن  و  مهمان  ایران،  غیر  روایت های  همه 
باشند،  ایران  کنار  در  که  صورتی  در  و  هستند 
تاریخ،  تحریف  نمادها،  کشتن  می دهند.  معنی 
ساکت  و  خاموش  ملی،  جغرافیای  به  بی اعتنایی 
شهروندان  بی خانمانی  جز  ایران  هویت  گذاشتن 
نتیجه ای ندارد و سیاست گذاری ها را بی متن خواهد 
سردرگمی  ندادن،  هزینه  مهاجرت،  علل  ساخت. 
که  است  غفلتی  ملی  منافع  در  ابهام  و  شهروندان 
از ایران داشته ایم. کدام کشور بدون توجه به تاریخ 
و میراث ملی توسعه پیدا کرده است؟ کدام الگوی 
کدام  است؟  بوده  محلی  یا  وطنی  جهان  توسعه، 
کشوری به تاریخ و میراث ملی خود بی توجه بوده 
را نگه نداشته و  است و حرمت صاحبخانه و خانه 
میراث  است؟ همه کشورها  یافته  توسعه دست  به 
ملی می سازند و حتی برخی از همسایگان ما سعی 
این  در  کنند.  خودی  را  ایران  نمادهای  می کنند 
باستان  عهد  از  بزرگ  ملی  میراث  که  ایران  میان 
تاکنون دارد هیچ گاه چنین به نمادها و تاریخ خود 

بی توجه نبوده است.
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ماجرای توزیع کارت انرژی چیست؟
مدتی است که موضوع توزیع کارت انرژی با هدف مدیریت مصرف برق مطرح شده، اما در این بین 

تضادهایی بین صحبت های مسووالن وجود دارد که آینده این طرح را مبهم کرده است.
به گزارش ایسنا، چندی پیش برای اولین بار موضوع توزیع کارت انرژی از سوی داوود فرخزاد - رئیس هیات 
مدیره شرکت مدیریت شبکه برق ایران - مطرح شد و وی صراحتا اعالم کرد که ایده توزیع کارت انرژی به 
منظور مدیریت مصرف در بین مشترکان داده شده که اگر مورد تایید مجلس قرار گیرد، وارد مرحله اجرا 

خواهد شد.
ابعاد مختلفی دارد که باید  انرژی گفت: بی شک این مسئله  وی در خصوص جزئیات طرح توزیع کارت 
اما همانطور که کارت سوخت در بین شهروندان توزیع و  ارزیابی قرار گیرد،  از جنبه های گوناگون مورد 
موجب شد که میزان مصرف کنترل شده باشد قصد داریم که با توزیع کارت انرژی نیز میزان مصرف برق 

را مدیریت کنیم.
ایده ای که شاید اجرا و عملی کردن آن کمی دور از ذهن باشد اما محمودرضا حقی فام - سخنگوی صنعت 
برق کشور - نیز روی آن صحه گذاشت و اعالم کرد که سه الگوی »اصالح تعرفه ها«، »صدور کارت انرژی« 
و »تغییرات پله های مصرفی« پیشنهادهای وزارت نیرو برای اصالح مصرف برق است و یکی از این سه روش 

برای مدیریت مصرف سال آینده انتخاب و اعمال خواهد شد.
این در شرایطی است که به تازگی محسن بختیار - معاون وزیر نیرو در امور برنامه ریزی و اقتصادی - به 
ایسنا گفت: در وزارت نیرو موضوعی تحت عنوان کارت انرژی مطرح نشده و بنده گمان نمی کنم که این 

مساله در وزارت نیرو عنوان شده باشد.
ایده توزیع کارت انرژی شاید بتواند تاثیرات مثبتی را به دنبال داشته باشد، اما به نظر می رسد که مشکالت 
آن نیز کم نباشد به همین دلیل انتظار می رود که این طرح از جهات مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد و بعد 

از آن وارد مرحله اجرا شود.

ساخت نخستین نیروگاه خورشیدی البرز آغاز شد
کرج-ایرنا-عملیات ساخت نخستین نیروگاه خورشیدی استان البرز روز دوشنبه با مشارکت سرمایه 

گذار خارجی در شهرستان اشتهارد این استان آغاز شد.
به گزارش ایرنا، این نیروگاه به ظرفیت 50 مگاوات با مشارکت بخش خصوصی و شرکت سرمایه گذار کشور 

چین در سطح یکصد هکتار از اراضی روستای پلنگ آباد شهرستان اشتهارد ساخته می شود.
برای احداث این نیروگاه 50 میلیون یورو از محل آورده های بخش خصوصی و شرکت سرمایه گذار خارجی 

هزینه خواهد شد.
طبق پیش بینی این نیروگاه تا یکسال آینده تکمیل وارد مدار بهره برداری می شود ضمن آنکه تا 100 

مگاوات قابل توسعه است.
ساخت نیروگاه های خورشیدی به منظور تامین انرژی پاک مورد حمایت و استقبال وزارت نیرو قرار گرفته 

است.
با توجه به محدودیت منابع آبی ، سوخت های فسیلی و هزینه باالی نیروگاه های سیکل ترکیبی ، گازی و 

آبی ، احداث نیروگاه های خورشیدی از اولویت ها است.
از دیگر سو طبق اعالم رضا اردکانیان وزیر نیرو ، ایران دارای بهترین وضعیت جغرافیایی برای بهره گیری 
از سوخت پاک خورشیدی است و راه اندازی سیستم های تولید کننده این نوع انرژی توسط مردم و بخش 

خصوصی حمایت می شود.
آئین آغاز عملیات احداث نیروگاه خورشیدی اشتهارد با حضور محمد علی نجفی استاندار البرز برگزارشد. 
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عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایی در گفت وگو با 
پایگاه خبری اتاق ایران

وزیر جدید کار باید سازمان 
تامین اجتماعی را به صاحبان 

اصلی اش بازگرداند
حسین سالح ورزی، عضو هیات رئیسه کانون 
راستای  در  می گوید:  ایران  کارفرمایی  عالی 
کاهش مداخالت دولت و صیانت از منابع صندوق 
به صورت  باید  سازمان  این  اجتماعی،  تأمین 
سه جانبه و با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما 
اداره شود. به عقیده او مأموریت محقق کردن 
این نیز بر عهده محمد شریعتمداری، وزیر جدید 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
کانون  رئیسه  هیات  عضو  ورزی،  سالح  حسین 
عالی کارفرمایی ایران می گوید: در راستای کاهش 
تأمین  منابع صندوق  از  و صیانت  دولت  مداخالت 
اجتماعی، این سازمان باید به صورت سه جانبه و با 
به  شود.  اداره  کارفرما  و  کارگر  نمایندگان  حضور 
عهده  بر  نیز  این  کردن  محقق  مأموریت  او  عقیده 
محمد شریعتمداری، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی است.
صبح امروز مراسم معارفه وزیر جدید تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با حضور معاون اول رئیس جمهوری 
این  از  پیش  که  شریعتمداری  محمد  شد.  برگزار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده داشت، به 
طور رسمی به عنوان وزر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
معرفی شد. این وزارتخانه محل اصلی رجوع کارگران 
فعاالن  انتظارات  می شود.  محسوب  کارفرمایان  و 
بر  عموما  وزارت خانه  این  از  کارفرمایی  و  کارگری 
امور  اداره  در  سه جانبه گرایی  اصل  رعایت  ضرورت 

مربوط به کارگران و کارفرمایان است.
در همین زمینه نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
راستای  در  است:  معتقد  ایران  و کشاورزی  معادن 
از  احتمالی  استفاده  در  دولت  مداخالت  کاهش 
از  صیانت  برای  و  اجتماعی  تأمین  سازمان  منابع 
منابع این صندوق، این سازمان حتماً باید به صورت 
کارفرما  و  کارگر  نمایندگان  حضور  با  و  سه جانبه 
اداره شود و مأموریت محقق کردن این مهم نیز بر 
عهده محمد شریعتمداری، وزیر جدید تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی است.
خبری  پایگاه  با  گفت وگو  در  سالح ورزی  حسین 
اینکه وقت آن رسیده که برای  با بیان  ایران،  اتاق 
و  کشور  تولیدی  بنگاه های  به  وارده  فشار  کاهش 
بیمه  حق  نرخ  میزان  انگیزشی،  سیستم  بهبود 
حال  در  افزود:  کند،  پیدا  کاهش  کارفرما  سهم 
حاضر حق بیمه سهم کارفرما در مشاغل سخت و 
زیان آور و مکانیسم محاسبه و وصول آن ناعادالنه و 
غیرقابل قبول است که حتماً نیاز به بررسی و اصالح 
دارد. به گفته او فضای مقرراتی موجود در سازمان 
تأمین اجتماعی بسیار سنگین و تغییرپذیر است و 
بهبود مقررات و کاهش حجم عظیم بخشنامه ها و 

دستورالعمل ها و رویه ها ضروری است.

ایران،  کارفرمایی  عالی  کانون  رئیسه  هیات  عضو 
مقررات  و  قوانین  از  عمده ای  بخش  نبودن  شفاف 
موجود در سازمان تأمین اجتماعی را از دیگر مسائل 
قابل بحث دانست و گفت: وجود تفاسیر مختلف از 
دستورالعمل های  و  بخشنامه ها  مصوبات،  قوانین، 
تأمین اجتماعی و همچنین تعدد مراحل و طوالنی 
تحمیل  و  اختالفات  بروز  باعث  آنها  اجرای  بودن 
به  غیراقتصادی  و  اقتصادی  فراوان  هزینه های 

کارفرمایان است.
سالح ورزی ادامه داد: در نحوه رسیدگی به شکایت 
هزینه  و  نمی شود  رعایت  سه جانبه گرایی  اصل  نیز 
اصلی در فرآیند دارایی و همچنین بار مالی پرداخت 

حق بیمه بر دوش کارفرماست.
تأمین  به  مربوط  مشکالت  اینکه  به  اشاره  با  او 
اجتماعی از جمله موانع مهم در فضای کسب وکار 
کشور محسوب می شود، تأکید کرد: دولت و مجلس 
ضمن اینکه باید از صدور مصوبات هزینه زا و ایجاد 
هرگونه تعهد جدید برای این سازمان اجتناب کنند، 
تأمین  حوزه  در  کسب وکار  موانع  رفع  برای  باید 

اجتماعی قدم بردارند.
اجازه  باید  ایران،  اتاق  رئیس  نائب  عقیده  به 
به بخش  اجتماعی  تأمین  شکل گیری صندوق های 
خصوصی داده شود تا ساختار نظام تأمین اجتماعی 

رقابتی شده و از انحصار دولت خارج شود.
سالح ورزی همچنین با بیان اینکه فعاًل در ترکیب 
اصل  به هیچ وجه  مطالبات  تشخیص  هیات های 
سه جانبه گرایی رعایت نمی شود، اظهار کرد: احیای 
با  اجتماعی  تأمین  سازمان  امنایی  هیات  ساختار 
حضور متناسب نمایندگان کارگر و کارفرما ضروری 
سازمان  این  اصلی  صاحبان  منافع  از  هم  تا  است 
معقول  روال  به  آن  کارکرد  هم  و  شود  حراست 

برگردد.

افول قیمت طال در بازارهای 
جهانی

در پی تقویت دالر آمریکا، روند کاهشی قیمت 
طال در بازارهای جهانی بازهم ادامه پیدا کرد و 

به پایین ترین سطح در یک ماه گذشته رسید.
قیمت  کاهشی  روند  آمریکا،  دالر  تقویت  پی  در 
طال در بازارهای جهانی بازهم ادامه پیدا کرد و به 

پایین ترین سطح در یک ماه گذشته رسید.
برابری  نرخ  افزایش  دنبال  به  طال  جهانی  قیمت 
دالر آمریکا در مقابل سایر ارزها در نتیجه سیاست 
بانک مرکزی این کشور، بعدازظهرجمعه به کمترین 

سطح خود در یک ماه گذشته رسید.
پنجشنبه  آمریکا  مرکزی  بانک  رویترز،  گزارش  به 
گذشته نرخ بهره را ثابت نگاه داشت اما تحلیلگران 
پیش بینی می کنند، این نرخ در ماه دسامبر )آذر-

میالدی  جاری  سال  در  بار  چهارمین  برای  دی( 
افزایش پیدا کند.

رشد  نرخ  کاهش  دنبال  به  آمریکا  مرکزی  بانک 
سرمایه گذاری پس از بحران مالی سال 2008 اقدام 
به کاهش نرخ بهره کرد، اما اکنون با بهبود اوضاع 
افزایش  سیاست  دیگر  بار  کشور  این  در  اقتصادی 

نرخ بهره را در پیش گرفته است.
ارزش  افزایش  آمریکا موجب  در  بهره  نرخ  افزایش 

دالر و کاهش قیمت طال می شود.
با  نیز  آمریکا  »کامکس«  بازار  در  طال  آتی  قیمت 
پنج شنبه  به  نسبت  کاهش  درصد  یک  از  بیش 
گذشته به یک هزار و 121 دالر و 20 سنت رسید.
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موسی پور در تشریح جزییات جلسه امروز 
صادرکنندگان با رئیس کل بانک مرکزی

اصالحیه بخشنامه نحوه 
بازگشت ارز صادراتی فردا ابالغ 

می شود
رئیس کل بانک مرکزی و و وزیر صنعت در رابطه 
امروز  ارز صادراتی،  بازگشت  با بخشنامه نحوه 
با نایب رئیس اتاق ایران،معاون فنی و خدمات 
بازرگانی اتاق ایران و رئیس کمیسیون صادرات 

اتاق ایران دیدار کردند.
رئیس کل بانک مرکزی و و وزیر صنعت در رابطه با 
بخشنامه نحوه بازگشت ارز صادراتی،  امروز با نایب 
بازرگانی  خدمات  و  فنی  ایران،معاون  اتاق  رئیس 
ایران  اتاق  صادرات  کمیسیون  رئیس  و  ایران  اتاق 

دیدار کردند.
به  مرکزی  بانک  رئیس کل  همتی،  عبدالناصر 
ساعته  دو  جلسه ای  در  امروز  صنعت  وزیر  همراه 
تسهیل  و  بازنگری  راهکارهای  صادرکنندگان،  با 

کردند  مقرر  و  بررسی  را  صادراتی  ارز  بازگشت 
اصالحیه تا فردا ابالغ شود.

به  مرکزی  بانک  کل  رئیس  همتی،  عبدالناصر 
همراه رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
نمایندگان  با  ساعته  دو  جلسه ای  در  امروز  صبح 
تشکل های صادراتی، عالوه بر دریافت نقطه نظرات 
ارز  بازگشت  شیوه  با  رابطه  در  اقتصادی  فعاالن 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور که در 
قالب بخشنامه بانک مرکزی، ابالغ شده است، وعده 
دادند که دستورالعمل جدید با لحاظ کردن نظرات 
بخش خصوصی، تا فردا )سه شنبه 22 آبان ماه( ابالغ 
نایب  سالح ورزی،  حسین  جلسه،  این  در  شود. 
و  فنی  معاون  علیخانی،  مظفر  ایران،  اتاق  رئیس 
نفر، دبیرکل  ایران، جمشید  اتاق  بازرگانی  خدمات 
موسی پور،  عدنان  و  ایران  صادرات  کنفدراسیون 
حضور  نیز  ایران  اتاق  صادرات  کمیسیون  رئیس 
صادرکنندگان  نظرات  نقطه  بیان  به  که  داشتند 
ارز  بازگشت  شیوه  با  رابطه  در  اقتصادی  فعاالن  و 

حاصل از صادرات پرداختند.

در  صادرکنندگان  برای  ارزی  خوب  خبرهای 
راه است

اتاق  صادرات  کمیسیون  رئیس  موسی پور،  عدنان 
ایران با تشریح جزئیات جلسه امروز صادرکنندگان با 
رئیس کل بانک مرکزی گفت: صحبت صادرکنندگان 
در این جلسه، لغو پیمان سپاری ارزی بود که کلیت این 
موضوع از سوی رئیس کل بانک مرکزی مورد پذیرش 
واقع نشد، اما مقرر شد تا اصالحیه دستورالعمل شیوه 
بازگشت ارز حاصل از صادرات با نظر صادرکنندگان که 

در این جلسه مطرح شد، فردا ابالغ شود.
وی افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مسیر 
به  توجه  با  اما  بود،  هم نظر  صادرکنندگان  با  کامال 
بانک مرکزی  ارزی کشور، رئیس کل  شرایط خاص 
اصرار بر اجرای پیمان سپاری ارزی دارد؛ اما به نظر 
می رسد با توجه به مجموعه مذاکرات صورت گرفته 
در این جلسه، بخشنامه اصالح شده و فردا خبر خوب 

ارزی برای صادرکنندگان در راه باشد.
این  قالب  در  مناسبی  تغییرات  گفت:  موسی پور 
اصالحیه برای صادرکنندگان کوچک و متوسط لحاظ 
از  ارز حاصل  بازگشت  امر تسهیل و  خواهد شد که 
خواهد  دنبال  به  را  ارزی  تعهد  رفع  نیز  و  صادرات 
داشت، این در حالی است که در این جلسه، میزان 
صادرات این صادرکنندگان 6 تا ۷ میلیارد دالر تخمین 
زده شد که با توجه به شرایط کنونی کشور و نقش 
آفرینی این گروه از صادرکنندگان در تامین منابع ارزی 
کشور، مقرر گردید تا تسهیل بیشتری برای این گروه از 

صادرکنندگان ایجاد شود.
نحوه  دستورالعمل  در  تغییری  داشت:  اظهار  وی 
بازگشت ارز حاصل از صادرات در حوزه پتروشیمی 
آن  و  شد  نخواهد  ایجاد  گذشته  به  نسبت  فوالد  و 
صادرکنندگان باید با شیوه قبلی ارز حاصل از صادرات 

را بازگردانند.

قائم مقام وزیر خارجه هند

با وجود چالش ها توسعه چابهار 
ادامه می یابد

قائم مقام وزیر خارجه هند معتقد است: با وجود 
در  هندوستان  پیش روی  که  چالش هایی  تمام 
باقی ماندن در برنامه توسعه چابهار وجود دارد، 
این کشور به تعهدات خود پایبند بوده و از این 

بندر مهم ایرانی بیرون نخواهد رفت.
با وجود  است:  معتقد  وزیر خارجه هند  مقام  قائم 
در  هندوستان  پیش روی  که  چالش هایی  تمام 
باقی ماندن در برنامه توسعه چابهار وجود دارد، این 
بندر  این  از  و  بوده  پایبند  تعهدات خود  به  کشور 

مهم ایرانی بیرون نخواهد رفت.
تیرو مورتی وزیر خارجه هند تاکید کرد: هندوستان 
به  ویژه ای  توجه  که  کرده  اعالم  پیش  سال ها  از 
کنار  در  بندر  این  معتقدیم  ما  زیرا  دارد،  چابهار 
ایران،  اقتصادی  فعالیت های  توسعه  در  که  نقشی 
هندوستان و افغانستان دارد می تواند به عنوان پلی 
نیز  منطقه  اقتصادی  فعالیت های  توسعه  در  مهم 

مطرح شده و در نظر گرفته شود.
افغانستان  توسعه  برای  چابهار  این که  بیان  با  وی 
به  با توجه  تاکید کرد:  اهمیت بسیار زیادی دارد، 
قطعا  ایرانی  بندر  این  جغرافیایی  خاص  موقعیت 
رشد  معنی  به  می تواند  آن  فعالیت های  توسعه 
دیگر  حتی  و  کشور  سه  این  میان  همکاری ها 
که  است  این  ما  اولویت  باشد.  منطقه  کشورهای 
زیرساخت های توسعه در این بندر طوری گسترش 
یابد که رسیدن به بسیاری از این هدف ها را بتوان 
در یک برنامه ریزی مشخص به مرحله ی اجرا رساند.
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قائم مقام مدیرکل حمل و نقل اتحادیه اروپا اعالم کرد

اتحادیه اروپا خواهان حرکت در 
مسیر توافقات قبلی/ اروپا کنار 

ایران خواهد ماند

قائـم مقـام مدیـرکل حمـل و نقـل اتحادیه 
اروپـا با بیـان اینکـه اتحادیه اروپـا همواره 
در زمینـه حمـل و نقـل کنـار ایـران خواهد 
مانـد و همکاری هـا ادامـه خواهـد داشـت، 
گفـت: اتحادیـه اروپـا خواهـان حرکـت در 

مسـیر توافقـات قبلی اسـت.
خبرگـزاری  اقتصـادی  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
فـارس، ماجـا باکـران، امـروز در اجالس آموزشـی 
لجسـتیک و زنجیـره حمـل و نقـل کـه بـا حضـور 
16 تـن از اتحادیـه اروپـا در تهـران و در محـل 
سـازمان بنـادر و دریانـوردی برگـزار شـد، اظهـار 
داشـت: اتحادیـه اروپـا همـواره در بخـش حمل و 
نقـل کنـار ایـران بـوده اسـت و ایـن همکاری هـا 

دارد. ادامـه 
وی بیـان کـرد: در سـال 2016 هیأتـی از اتحادیه 
اروپـا به رهبـری خانـم موگرینی، رئیس سیاسـت 
خارجـه اتحادیـه اروپـا بـه ایران سـفر کـرد که در 
ایـن دیـدار توافقـات ارزشـمندی در زمینـه حمل 
و نقـل در ابعـاد شـهری و هواپیمایی حاصل شـد. 
حـال پـس از آغـاز تحریم هـای جدیـد می گویـم 

در مسـیر همـان توافقـات حرکـت خواهیـم کرد.
قائـم مقـام مدیـرکل حمـل و نقـل اتحادیـه اروپـا 
اظهـار داشـت: 80 درصـد حمـل و نقـل جهـان از 
نظر حجم و ارزش از طریق دریا و توسـط کشـتی 
انجـام می شـود و اینکـه در چـه نقطـه ای و کجـا 

قـرار داشـته اسـت، اهمیـت ندارد.
باکـران اضافـه کـرد: اتحادیـه اروپا و قـاره اروپا در 
ادوار مختلـف تاریـخ از طریـق دریـا بـا قاره آسـیا 

تجارت داشـته اسـت.
بـه همیـن دلیـل خواهـان آن هسـتیم بیـن قـاره 
اروپـا و آسـیا ایـن ارتبـاط کمـاکان برقـرار باشـد.

موجـب  همکاری هـا  توسـعه  داد:  ادامـه  وی  

و  حمـل  زنجیـره  و  لجسـتیک  جریـان  می شـود 
نقـل به سـرانجام برسـد؛ ایـن مزیت حمـل و نقل 
به توسـعه کشـورها کمـک خواهد کـرد و در کنار 
آن منجـر به پایـداری اقتصادی و زیسـت محیطی 
نیز می شـود. بـه همین دلیـل باید امنیـت را ارتقا 
دهیـم و ایـن در کانـون فعالیت هـای مـا قـرار دارد.

قائـم مقـام مدیـرکل حمـل و نقـل اتحادیـه اروپـا 
رقابـت  بـرای  زمینـه  دارد  ضـرورت  کـرد:  بیـان 
سـالم و برابـر ایجـاد شـود و در کنـار آن بتوانیـم 
بـا افزایـش همـکاری با کشـورهای مختلف شـاهد 

نوین سـازی و ارتقـا بنـادر باشـیم.
بـه همیـن دلیـل خـوب اسـت کـه بتـوان تبـادل 

داشـت. خـود  فعالیت هـای  در  اطالعـات 
باکـران تصریـح کرد: جهان در حـال تحول بزرگی 
اسـت و عصـر دیجیتـال را تجربـه می کنیـم، بـه 
همیـن دلیـل فعالیت هـا در ایـن عرصه بـا نظارت 
بیشـتر انجـام می شـود و در حـوزه دریایـی هـم 
بایـد از ایـن عرصـه به بهترین شـکل بهـره گرفت. 
ایـن تحوالت بسـیار سـریع هسـتند و بـرای عقب 
تمرکـز  آنهـا سـازگار شـد کـه  بـا  بایـد  نمانـدن 
باالیـی از سـوی اتحادیـه اروپا و قـاره اروپا در این 

مـوارد انجام شـده اسـت.
می خواهیـم  اجـالس  ایـن  در  کـرد:  اضافـه  وی 
اولویت هـای  دربـاره  و صحبـت  تمرکـز  کنـار  در 
به طـور  اروپـا،  اتحادیـه  و  ایـران  بیـن  سیاسـی 
خـاص و تخصصـی اطالعـات بین دو طـرف تبادل 
شـود و در کنـار هـم بـا ایـن چالـش مواجه باشـیم.

قائـم مقـام مدیـرکل حمـل و نقـل اتحادیـه اروپـا 
می خواهیـم  خصوصـی  بخـش  از  داشـت:  اظهـار 
کـه بـا حاکمیـت و قانون گـذار همـراه باشـد، زیرا 
تـالش آنهـا در تسـریع فعالیت ها کمک به سـزایی 

داشـت. خواهد 

هزینه یک درصدی غول های 
نفتی روی انرژی پاک

انرژی بزرگ مشترکا حدود  شرکت های نفت و 
روی  را  خود   2۰18 سال  بودجه  از  درصد  یک 

انرژی پاک هزینه کردند.
داچ شل،  رویال  مانند  ایسنا، شرکت هایی  به گزارش 
توتال و بی پی در سال های اخیر هزینه روی نیروی بادی 
و خورشیدی و همچنین فناوریهای باطری را تسریع 
کرده اند و بدنبال نقش بزرگتر در اقدامات جهانی برای 
کاهش انتشار کربن و مقابله با گرمایش جهانی هستند. 
سرمایه گذاران در سال های اخیر فشار بر شرکت های 
انرژی مانند اکسون موبیل را برای کاهش انتشار کربن و 
هزینه بیشتر روی انرژی پاکتر و شفافیت درباره تغییرات 
 ،CDP جوی افزایش داده اند. اما طبق تحقیقات شرکت
ظرفیت  از  درصد   ۷0 حدود  در  اروپا  نفتی  غولهای 
تجدیدپذیر و تقریبا همه ظرفیت تحت توسعه جاری 
بخش انرژی سهم دارند. شل با برنامه های آتی برای هزینه 
یک تا دو میلیارد دالر در سال روی فناوریهای انرژی 
پاک از بودجه 25 تا 30 میلیارد دالری خود، پیشتاز 
است. شرکت اکوئینور نروژ قصد دارد 15 تا 20 درصد از 
بودجه خود را تا سال 2030 روی تجدیدپذیرها هزینه 
کند. از سال 2010 توتال حدود 4.3 درصد از بودجه 
خود را روی انرژی های پاکتر هزینه کرده است. بر اساس 
گزارش رویترز، در مجموع 24 شرکت انرژی بزرگ دنیا 
در سال میالدی جاری 1.3 درصد از کل بودجه 260 
میلیارد دالری خود را روی انرژی پاک هزینه کردند که 
تقریبا دو برابر 0.68 درصد سرمایه گذاری  این شرکت ها 

در فاصله سال 2010 تا 201۷ است.
این سرمایه گذاری ها پس از توافق جوی 2015 پاریس 
که طی آن دولت ها موافقت کردند انتشار کربن را تا پایان 

این قرن کاهش دهند، شتاب بیشتری گرفت.
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مطالبات اصناف، تجار، تولیدکنندگان و کارشناسان از 
وزیر جدید صمت 

دِر اتاق وزیر و معاونان وی باز 
باشد

ایران  بازرگانی  اتاق  صنایع  کمیسیون  رییس 
گفت: اولویت کاری وزیر جدید صمت باید رفع 

قوانین  وجود  و  قوانین  در  ناپایداری  مشکالت 
بخش خصوصی  نظرات  از  بهره گیری  با  مزاحم 
و  وزیر  اتاق  دِر  است  الزم  کار  این  برای  باشد. 

معاونان وی همیشه باز باشد.
ایسنا،  با  گفت وگو  در  گلپایگانی  روغنی  ابوالفضل 
جدید  وزیر  کاری  سابقه  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
صنعت، معدن و تجارت، وی عالوه  بر این که با حوزه  
قانون گذاری  آشنا است حوزه اجرایی را هم به خوبی 
می شناسد و بنابراین با بخص خصوصی آشنا است 
اما از آن جایی که این وزارتخانه دارای بخش های 
را  بسیاری  تالش های  و  تغییرات  است،  متعددی 

می طلبد.
وی افزود: "رضا رحمانی" به عنوان متولی صنعت 
بخش  این  مشکالت  و  مسائل  حل  دنبال  به  باید 
باشد. البته شرایط نامناسب حال حاضر و معضالت 
در حوزه صنعت تنها مختص به همین حوزه نبوده 
و مشکالت دیگری در بخش هایی همچون مالیات، 
بانک ها، بیمه و شرایط ناپایداری قوانین در مجلس 
نیز وجود دارد که خارج از مسائل خود این وزراتخانه 
است اما به علت این که مرتبط با صنعت است وزیر 

جدید نیز باید به آن ها توجه کند.
با  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  این 
تاکید بر این که ناپایداری در قوانین و وجود قوانین 
تصریح  است،  شده   دردسرساز  گاها  نیز  مزاحم 
کرد: باید قوانین مزاحم شناسایی و برای رفع آنها 

پیشنهادات الزم به مجلس و دولت ارائه شود.
اخیر  سال  چند  در  گلپایگانی،  روغنی  اعتقاد  به 
بسیار ضعیف شده  وزارتخانه  این  حوزه صنعت در 
باید  آن  بزرگتر کردن  و  برای حفظ  بنابراین  است 
ارتباط  بیشتری صورت گیرد. همچنین  تالش های 
انجام  هوشمندانه تر  بسیار  باید  خصوصی  بخش  با 
خصوصی  بخش  حاضر،  حال  شرایط  در  شود. 

می تواند بسیار کمک کننده به وزارتخانه باشد. البته 
صورت  به  بازرگانی  اتاق  باید  همکاری  این  کانون 
با  فردی  صورت  به  این که  نه  باشد  سازمان یافته 
تشکل ها ارتباط بگیرند چرا که ارتباط گرفتن های 

فردی به هیچ وجه مناسب و کارگشا نیست.
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: 
در حوزه صنعت، معدن و تجارت، موضوع مهم دیگر 
نداشتن برنامه راهبردی و استراتژیک است لذا در 
این حوزه باید از کارشناسان داخلی، خارجی و تفکر 
بخش خصوصی استفاده شود تا این مشکالت به هر 

شکل ممکن حل شوند.
وزیر  اتاق  در  است  الزم  این که  بر  تاکید  با  وی 
خاطرنشان  باشد،  باز  همیشه  وی  معاونان  و 
با  صمت  وزارت  بین  خوبی  ارتباط  بایستی  کرد: 
تشکل های اتاق بازرگانی و خود اتاق بازرگانی وجود 
داشته باشد و تعاملی سازنده صورت گیرد چرا که با 
این تعامل های سازنده به طور قطع مشکالت بزرگ 

کشور حل خواهد شد.
روغنی گلپایگانی در پایان سخنان خود گالیه کرد 
که "چرا تاکنون از کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی 
ایران برای استفاده از نظرات دعوت نشده است. هر 
چند مدت کوتاهی است که رحمانی به عنوان وزیر 
صنعت، معدن و تجارت انتخاب شده است اما انتظار 
ایران  بازرگانی  اتاق  صنایع  کمیسیون  از   که  بود 

دعوت و نظرات بخش خصوصی گرفته می شد".
در  رحمانی  رضا  پیش  چندی  ایسنا،  گزارش  به 
و  معدن  صنعت،  وزرای  صالحیت  بررسی  جریان 
دارایی  و  اقتصادی  امور  شهرسازی،  و  راه  تجارت، 
رای  با کسب 203  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  و 
مجلس  نمایندگان  رای   265 مجموع  از  موافق 
شورای اسالمی به عنوان وزیر جدید وزارت صنعت، 

معدن و تجارت )صمت( انتخاب شد.

با حکم رئیس جمهور

رحمانی فضلی به عنوان رئیس 
ستاد اطالع رسانی و تبلیغات 
اقتصادی کشور منصوب شد

حسن روحانی، رئیس جمهور در حکمی وزیر کشور 
را به عنوان رئیس ستاد اطالع رسانی و تبلیغات 

اقتصادی کشور منصوب کرد.
حسن روحانی، رئیس جمهور در حکمی وزیر کشور را 
به عنوان رئیس ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی 

کشور منصوب کرد.
رئیس جمهور در حکمی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر 
کشور را به عنوان »رئیس ستاد اطالع رسانی و تبلیغات 

اقتصادی کشور« منصوب کرد.
متن حکم حجت االسالم والمسلمین  حسن روحانی به 

این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
اقتصادی  عالی هماهنگی  اجرای مصوبات شورای  در 
نظر به مراتب تعهد و تجربیات ارزنده، جنابعالی به موجب 
این حکم به عنوان »رئیس ستاد اطالع رسانی و تبلیغات 
اقتصادی کشور« منصوب می شوید. سیاست گذاری و 
برنامه ریزی رسانه ای و نظارت بر اجرای آنها برای ایفای 
نقش فعال و مؤثر در مواجهه با جنگ روانی و اقتصادی 
تمامی  عالی  شورای  مصوبه  طبق  است.  انتظار  مورد 
مسئوالن و اعضای قوای سه گانه، ائمه جمعه، کارکنان 
نهادهای رسمی کشوری و لشگری و کلیه رسانه های 
کشور موظف به هماهنگی، همکاری و اجرای تصمیمات 
ابالغی ستاد می باشند. توفیق شما را در انجام شایسته 
وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی 
و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید، در خدمت به اسالم 

و ملت شریف ایران از خداوند متعال مسألت دارم.
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ربیعی هشدار داد

صندوق های بازنشستگی، 
بحران بعدی کشور

و  معارفه  مراسم  در  دوشنبه  روز  ربیعی  علی 
تودیع وزیران جدید و سابق وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی افزود: این وزارتخانه 17 صندوق 
دارد که دچار بحران های جدی هستند و باید 

برای حل آنها اقدام های جدی انجام شود.
علی ربیعی روز دوشنبه در مراسم معارفه و تودیع 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  سابق  و  جدید  وزیران 
اجتماعی افزود: این وزارتخانه 1۷ صندوق دارد که 
دچار بحران های جدی هستند و باید برای حل آنها 

اقدام های جدی انجام شود.
علی ربیعی روز دوشنبه در مراسم معارفه و تودیع 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  سابق  و  جدید  وزیران 
اجتماعی افزود: این وزارتخانه 1۷ صندوق دارد که 
دچار بحران های جدی هستند و باید برای حل آنها 

اقدام های جدی انجام شود.
وی به تحوالت رخ داده در نهادهای اجتماعی اشاره 
ای  گونه  به  اجتماعی  تحوالت  داد:  ادامه  و  کرد 
زندگی می کنند  است که گویا مردم جایی دیگر 

و ارزش های اجتماعی دولتی، به شکلی دیگر است.
ربیعی خاطرنشان کرد: تحوالت جمعیتی به تنهایی 
می تواند یک جامعه را متحول کند که ایران اکنون 

با این مساله روبرو است.
با تاکید بر  وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
این  اقشار ضعیف گفت:  از فقرا و  ضرورت حمایت 
وزارتخانه، سخنگوی دهک های پایین و بی پناهی 

است که نیاز به مراقبت های ویژه دارند.
به گفته وی پیامدهای عناد و دشمنی سایر کشورها، 
در زندگی مردم خود را نشان می دهد، بنابراین باید 
با اشتغال زایی برخی از این معضالت را از بین برد.

حمایت  نیازمند  پایین  های  دهک  افزود:  ربیعی 
هستند و اگر کسی بخواهد تئوری اقتصاد آزاد را در 
این شرایط اجرایی کند بدون شک می خواهد نظام 

را به خطر بیندازد.
وی با یادآوری این که مخالف واگذاری شرکت های 
تابعه نیست، تصریح کرد: من با چوب حراج زدن به 
اموال مخالف هستم، اگر واگذاری ها منطقی انجام 

شود هیچ اشکالی ندارد.
این  بیان  با  اجتماعی  رفاه  تعاون کار و  وزیر سابق 
که کتاب مصائب یک وزیر را خواهم نوشت، اظهار 
داشت:»امان از ذی نفعانی که حقی ندارند و بر این 

وزارتخانه می تازند.«
به  متعلق  وزارتخانه  اینجا  کرد:  تصریح  وی 
بازنشستگان با حقوق یک میلیون و 500 هزارتومان 
و  تومان  میلیون   2 از  کمتر  حقوق  با  کارگران  و 
یتیمان و زنان سرپرست خانوار است که باید برای 

حل معضالت آنها تمهیداتی جدی اندیشید.
اشاره  سالمت  بیمه  اجرای  های  سختی  به  ربیعی 
کرد و گفت: اجرای این طرح توانست 11 میلیون 
بیمه  مشمول  را  نشین  حاشیه  نیازمند  و  فقیر 

درمانی کند.

مهدی پازوکی، استاد دانشگاه عالمه طباطبایی

معافیت مالیاتی و چند اشتباه
در شرایط کنونی اقتصادی کشور، افزایش نرخ 
بنگاه ها  و  باشد  اشتباه  اقدامی  شاید  مالیات 
که  بهتر است  اما  به سمت رکود سوق دهد  را 
پایه مالیاتی باال برود و گستره آن بیشتر شود. 
که  معناست  بدان  مالیاتی،  گستره  رفتن  باال 
معافیت های مالیاتی باید به سمت صفر میل کند. 
طرز تفکر برخی سیاستگذاران درباره معافیت 

مالیاتی خالف اصول کارشناسی است.
نرخ  افزایش  کشور،  اقتصادی  کنونی  شرایط  در 
به  را  بنگاه ها  و  باشد  اشتباه  اقدامی  شاید  مالیات 
سمت رکود سوق دهد اما بهتر است که پایه مالیاتی 
باال برود و گستره آن بیشتر شود. باال رفتن گستره 
مالیاتی  معافیت های  که  معناست  بدان  مالیاتی، 
برخی  تفکر  طرز  کند.  میل  صفر  سمت  به  باید 
اصول  مالیاتی خالف  معافیت  درباره  سیاستگذاران 

کارشناسی است.
باید  با وجود تحریم ها کشور  در شرایط کنونی که 
وابستگی به نفت را کاهش دهد، مالیات مهم ترین 
بنیاد  مثال  عنوان  به  است.  دولت  درآمدی  منبع 
واحدهایی  دماوند  شهرستان  در  هم اکنون  مسکن 
برای کسب سود می سازد، چرا نباید مالیات دهد؟ 
این یک قانون کلی است و هرکس در کشور درآمد 
دارد، باید مالیات دهد. وقتی بنیاد شهید نیروگاه و 
از  نباید  وجه  هیچ  به  دارد،  سرمایه گذاری  شرکت 
مالیات معاف باشد. این معافیت های مالیاتی، عرصه 

رقابت را برای بخش خصوصی تنگ می کند.
نرخ  افزایش  کشور،  اقتصادی  کنونی  شرایط  در 
را  بنگاه ها  و  باشد  اشتباه  اقدامی  شاید  مالیات 

پایه  که  است  بهتر  اما  دهد  سوق  رکود  سمت  به 
مالیاتی باال برود و گستره آن بیشتر شود. باال رفتن 
معافیت های  که  معناست  بدان  مالیاتی،  گستره 
تفکر  طرز  کند.  میل  صفر  سمت  به  باید  مالیاتی 
برخی سیاستگذاران درباره معافیت مالیاتی خالف 
در  مالیات  نرخ  هم اکنون  است.  کارشناسی  اصول 
درصد   ۷.5 داخلی  ناخالص  تولید  به  نسبت  ایران 
است، این نرخ در ترکیه 20 درصد و در کشورهای 
شرایط  در  است.  درصد   50 حدود  اسکاندیناوی 
به طور همزمان  آن  قیمت  و  نفت  فروش  که  فعلی 
محل  از  ما  کشور  جاری  بودجه  یافته،  کاهش 
مالیات ها تأمین می شود. توجه به تمام آمار و ارقام 
داخلی و بین المللی تنها تأییدکننده این نکته است 

که ما باید گستره مالیاتی را باال ببریم.
به  باید مختص  تنها  مالیاتی  این میان معافیت  در 
مناطق محروم باشد. مثاًل در سیستان و بلوچستان 
به  نزدیک  سرمایه گذاران  برای  را  مالیات  نرخ  باید 
با  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  تا  کنیم  صفر 
توسعه  و  به سرمایه گذاری  اقدام  بیشتری  جذابیت 
در  کنند.  مناطق  دست  این  در  خود  فعالیت های 
غیر این صورت همه نهادهایی که فعالیت اقتصادی 
انجام داده و به کسب درآمد می پردازند الزم است 
وجود  نباید  استثنایی  و  کنند  پرداخت  مالیات  که 
داشته باشد. طبیعتاً اگر نظام مالیاتی کشور چتری 
همه گیر برای همه فعاالن اقتصادی اعم از دولتی، 
خصوصی یا شبه دولتی شود آنگاه می توان امیدوار 
شکل  کشور  در  رقابت  پایه های  از  یکی  که  بود 
است.  کرده  رقابت پذیر تر  را  ایران  اقتصاد  و  گرفته 
انرژی  سو  یک  از  ما  بنگاه های  این صورت  غیر  در 
از  و  نمی پردازند  مالیات  و  می کنند  استفاده  ارزان 
سویی دیگر محصوالتی را به بازار روانه می کنند که 

خریداری در بازارهای جهانی ندارد.
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یادداشت

چهار قدم تا تشکیل یک هیات مدیره کارآمد
در اتاق هیات مدیره چه می گذرد؟)قسمت اول(

مترجم: مریم مرادخانی
نیازمند  بیشتر،  »مسوولیت   :  McKinsey منبع: 

تعهد، زمان و انرژی بیشتر است.«
تشکیل یک هیات مدیره قدرتمند به هیچ وجه 
آسان نیست. در بسیاری از شرکت های مطرح، 
هیات مدیره ها عملکرد موفقی ندارند یا شکست 
 activist( کنشگر  سرمایه گذاری  خورده اند. 
investing( رواج یافته. این سهامداران در امور 
حتی،  و  می کنند  دخالت  شرکت ها  مدیریتی 
مهره ها را جابه جا می کنند. پیشرفت تکنولوژی 
هم بسیاری از معادالت را بر هم زده است. و اینها 
تنها چند دلیل بر این ادعا هستند که حاکمیت و 
کارآمدی هیات مدیره ها بیش از هر زمانی اهمیت 

پیدا کرده است.
بود.  »نظارت«  هیات مدیره  وظیفه  تنها  سابقا 
قبول  هیات مدیره ها  اعضای  همه  تقریبا  حاال  اما 
این  است.  وظایفشان  از  یکی  تنها  این  که  دارند 
روزها هیات مدیره ها باید در تعیین استراتژی، امور 
امور  ریسک،  مدیریت  اکتساب،  و  ادغام  دیجیتال، 

استعدادها، فناوری اطالعات و حتی بازاریابی نقش 
رابطه  در  که  پیچیدگی هایی  اگر  و  باشند.  داشته 
امور فرهنگی وجود دارد را نیز  با چیدمان اعضا و 
البته،  و  کنید  اضافه  شده  ذکر  مسوولیت های  به 
نظر  در  نیز  را  اخالقی  و  اجتماعی  مسوولیت های 
چقدر  هیات مدیره ها  کار  که  دید  خواهید  بگیرید، 

سخت تر شده است.
روسای  ارشد،  مدیران  راهنمای  متن،  این 
هیات مدیره  اعضای  و  اجرایی  مدیران  هیات مدیره، 
است تا از پیچیدگی هایی که در رابطه با حاکمیت 
وجود   )corporate governance( سازمانی 
دارد، سر در بیاورند و در عین حال، با چهار حوزه 
هیات مدیره  یک  تشکیل  ضروریات  از  که  اصلی 
قدرتمند هستند آشنا شوند. این چهار حوزه از این 

قرارند:
گسترش دامنه فعالیت ها

که  می دهد  نشان  کینزی  مک  جهانی  نظرسنجی 
فراتر  سرپرستی  حوزه  از  موفق،  هیات مدیره های 
دارند.  نقش  امور  از  وسیع تری  در طیف  و  رفته اند 

از آنجا که بعضی از اینها در حیطه وظایف مدیران 
اعضای  و  مدیران  این  وظیفه  هستند،  نیز  اجرایی 
هیات مدیره است که مرز میان مدیریت و حاکمیت 
را مشخص کنند. تعیین یک دستورالعمل جامع و 
همکاری  نیازمند  هیات مدیره،  برای  نگرانه  آینده 
مدیر ارشد اجرایی و رئیس هیات مدیره است. این 
کوتاه  آفرینی  ارزش  بر  تمرکز  به جای  باید  برنامه 
ارائه  بلندمدت  بقا و موفقیت در  مدت، راهی برای 
با  رابطه  در  پیشگویانه  رویکرد  یک  اتخاذ  کند. 
استراتژی: نظرسنجی مک کینزی نشان می دهد که 
حوزه  به  چیزی  هر  از  بیش  هیات مدیره ها  اعضای 
استراتژی توجه می کنند. وظیفه آنها این است که 
اطالعات  تعیین کنند،  را  استراتژی  چارچوب کلی 
مربوط به راهکارهای جایگزین را از مدیران دریافت 
را  برگزیده  استراتژی  آخر،  در  و  کنند  بررسی  و 
اطمینان  باید  اجرایی  ارشد  مدیران  کنند.  تصویب 
وظیفه  این  هیات مدیره،  اعضای  که  کنند  حاصل 

ارزشمند را انجام می دهند.
هیات مدیره  اعضای  دیجیتال:  عصر  به  اعضا  ورود 
نقش  امور،  و سایر  استراتژی  تعیین  در  آنکه  برای 
دیجیتالی«  »سواد  باید  باشند،  داشته  تری  عمیق 
خود را افزایش دهند. بسیاری از این افراد احساس 
تکنولوژی،  آور  سرسام  پیشرفت  از  که  می کنند 
اینکه  برای  عقبند.  جدید،  رقیبان  و  ریسک ها 
رابطه  در  خود  جمعی  دانش  هیات مدیره،  اعضای 
گفت وگوهای  و  دهند  افزایش  را  تکنولوژی  با 
درباره  باید  باشند،  داشته  مدیران  با  سازنده ای 
فعالیتشان،  با حوزه  متناسب  دیجیتال  مهارت های 

تفکر و تعمق کنند.
تکنولوژی:  با  رابطه  در  مناسب  سواالت  پرسیدن 
در  تری  جامع  سواالت  موفق،  هیات مدیره  یک 
مطرح  اطالعات  فناوری  و  تکنولوژی  با  رابطه 

می کند. به عنوان یک عضو هیات مدیره، با گسترش 
اجرایی  مدیران  تا  می کنید  کمک  فعالیت هایتان 
این راستا  روی حوزه تکنولوژی تمرکز کنند و در 
ارشد  مدیران  منظور،  این  به  کنند.  سرمایه گذاری 
فناوری، مدیران اجرایی و اعضای هیات مدیره باید 
به یک زبان مشترک برسند تا بتوانند در رابطه با 
عملکرد IT گفت وگو کنند. گفت وگوها نباید فقط 
حول محور هزینه ها باشد، بلکه باید درباره ارزش و 
قابلیت هایی که فناوری اطالعات ایجاد می کند نیز 
صحبت شود. در این گفت وگوها می توانید این پنج 

سوال اساسی را مطرح کنید:
 تکنولوژی چطور می تواند فعالیت اصلی کسب وکار 

را تقویت کند؟
وکار  کسب  به  را  ارزشی  چه   IT اصلی  پروژه های 

اضافه می کنند؟
چقدر طول می کشد تا واحد IT عملیات های جدید 

را راه اندازی کرده و گسترش دهد؟
واحد IT چقدر در معرفی تکنولوژی های جدید و 

رسیدن به نتایج دلخواه، صالحیت دارد؟
عصر  به  ورود  برای   IT واحد  در  ما  نیروهای  آیا 

دیجیتال به اندازه کافی مهارت دارند؟
بررسی ادغام و اکتساب با یک دورنمای بلندمدت: 
بعضی از مدیران اجرایی تصور می کنند که دخالت 
حد  اکتساب،  و  ادغام  امور  در  هیات مدیره  اعضای 
می زند  هم  بر  را  حاکمیت  و  مدیریت  میان  مرز  و 
اما نباید فراموش کنیم که این اعضای هیات مدیره 
هستند که حرف آخر را می زنند و ادغام و اکتساب را 
بررسی و تصویب می کنند. آنچه در مدیران اجرایی 
در  است.  مدت  کوتاه  منافع  می کند،  ایجاد  انگیزه 
حالی که هیات مدیره انتخاب شده اند تا ارزش های 
جهت گیری ها  از  و  کنند  بررسی  را  بلندمدت 

جلوگیری کنند. ادامه دارد...
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نگاه آخر

بندر »انزلی«

بی شـک از زمانیکه انسـانها در سـواحل دریای خزر سـاکن شـدند با دریا سـر وکار داشـتند و برای 
گذشـتن از دریـا بـه منظـور دادو سـتد و نزدیکـی بـا اقـوام دیگر و بهـره گیـری از منابـع دریایی، به 
سـاخت قایـق ها، کشـتی هـای کوچک و بـزرگ بادبانی و تجـاری مبـادرت ورزیدند. خلیـج انزلی از 
۲ نظـر مـورد توجـه دریانـوردان بوده اسـت. ۱- موقعیـت طبیعی خلیـج و کانال انزلـی ۲- موقعیت 
جغرافیایـی انزلـی و نزدیکـی آن بـه مراکز تجاری اسـتان گیالن. ایـن بندر در سـال ۱۳۰۶ که تحت 
مدیریـت کشـور روسـیه بـود، بـه مقامات دولتـی وقت تحویـل داده شـد و در سـال ۱۳۰۱ نیز اولین 
کشـتی توسـط آلمان هـا از اروپـا بـه بنـدر انزلـی آورده شـد. بندر انزلـی یکـی از بنادر فعـال در بین 
کشـورهای حاشـیه دریای خزر و به دلیل واقع شـدن در مسـیر ترانزیتی کریدور شـمال- جنوب از 
اهمیـت باالیـی برخوردار اسـت. زیر سـاخت های مناسـب، وجـود انبارهای چند منظـوره و ترمینال 
متنـوع و برخـورداری از مدرن تریـن تجهیـزات تخلیه و بارگیری، امـکان ارائه خدمـات متنوعی را به 
مشـتریان فراهـم کـرده اسـت و همچنین بهره منـدی از سیسـتم ترافیکی دریایـی، بندر انزلـی را از 
سـایر بنادر همسـایه در حوزه دریای خزر متمایز سـاخته. بندر انزلی بزرگترین بندر حاشـیه دریای 
خـزر بـا مسـاحتی در حـدود یک میلیون متـر مربع اسـت و دارای ظرفیـت ۱۱ میلیون تن اسـت.  
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