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اخبار اقتصادی

مناقصات

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

در شانزدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران، تحوالت 
بازرگانی کشور در سال گذشته مورد بحث و بررسی نمایندگان بخش 
افخمي راد،  ولي اله  با حضور  که  این نشست  در  گرفت.  قرار  خصوصی 
رییس سازمان توسعه تجارت ایران، برگزار شد؛ فعاالن اقتصادی خواستار 
توجه دولت به ملزومات توسعه صادرات شدند و البته افخمی راد نیز از 
کشور  در  صادرات  وضعیت  ارتقای  برای  متبوعش  سازمان  برنامه های 

سخن گفت.
در ابتدای این جلسه که به بازخوانی مهمترین رویدادهای عرصه تجارت اختصاص 
این کمیسیون، گفت: »رییس صندوق  از اعضای  داشت، محمد الهوتی یکی 
ضمانت صادرات کشور اعالم کرده است که این صندوق و بیمه مرکزی، پوشش 
بیمه ای ورود موقت به جای ارائه ضمانت نامه های بانکی را در دستور کار قرار 
داده اند.« او ادامه داد: »ظاهراً بیمه های البرز و دی مجوز های الزم برای ارائه این 
خدمت را از بیمه مرکزی دریافت کرده اند. در این صورت میان این نهادها برای 
پوشش بیمه ای ورود موقت رقابت شکل می گیرد و این رویه تجاری پس از حدود 
دیگر عضو  از سرگرفته می شود.« سیدرضی حاجی آقامیری  توقف  چهار سال 
این کمیسیون به ورود هیات های خارجی به کشور اشاره کرد و این نکته را نیز 
مورد انتقاد قرار داد که دولت در انعقاد تفاهم نامه ها بخش خصوصی واقعی را به 
کار نمی گیرد. هم چنین علیرضا کالهی صمدی از بحران شرکت های صادرکننده 

خدمات فنی و مهندسی در عراق گفت و اعالم کرد که اصل پرداخت ها انجام 
نشده و در مناقصات جدید نیز برنده ای اعالم نمی شود.

حمیدرضا صالحی هم به مصوبه مجلس در مورد بنزین دو نرخی اشاره کرد و 
گفت: »از آنجا که دو نرخی بودن بنزین رانت ایجاد می کند، اتاق باید در این 

مورد موضع گیری داشته باشد.«
ادامه در صفحه 9 /

اتاق تهران/  در شانزدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران مطرح شد

برنامه سازمان توسعه تجارت برای حمایت از صادرکنندگان تعادل/ جمشید عدالتیان / کارشناس مسائل اقتصادي

 در ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه به ارتقاي سهم 
بهره وري به یك سوم در پایان برنامه تاکید شده است اما 
عملکرد ها واقعیت هاي تلخي را نشان مي دهد. در واقع، 
فعل  آن  از  درست  اقدام  از  برگرفته  بهره وري  معناي 
بعد  بهره وري در دو  تعبیر دیگر،  به  است.  انجام دادن 
برخي  در  اثربخشي.   )2 کارایي،   )1 مي شود؛  سنجیده 
تشکل ها که ما شاهد کارایي آنها هستیم اما متاسفانه 
دیده  ندرت  به  NGOها  از  بسیاري  در  بخشي  اثر 
مي شود. طبق برآوردها؛ گزارش عملکرد سه سال برنامه 
پنجم توسعه نشان مي دهد که رکود اقتصادي، افزایش 
جمعیت بیکار، افزایش نرخ تورم، کاهش رقابت پذیري 
ورود کاالهاي سرمایه یي فاقد دانش و فناوري برتر به 
تولید  عوامل  کل  بهره وري  برکاهش  تحریم ها  واسطه 
عنصري  بهره وري  عصرامروزه  در  است.  گذاشته  تاثیر 
نقطه کانوني  و  اقتصادي  نظریه هاي جدید  محوري در 
تشکل ها  در  مي شود؛  پایدار شناخته  توسعه  تحقق  در 
مهم ترین موضوع اثرگذاري فعالیت افراد بر جامعه است 
باید  پساتحریم  دوران  باوجود  زماني  برهه  این  در  که 

درصدد تقویت تشکل ها باشیم. 
ادامه در صفحه 3 / 

استفاده از ابزارهاي نوین براي ارتقاي بهره وري 
تشكل ها



 

 راه اندازی کانال سندیكای صنعت برق
ابتدای  از  ایران  برق  صنعت  سندیکای  تلگرام  کانال 

هفته آغاز به کار کرد. ........ادامه خبر

 اولویت بخشی به صادرات، اقدامی برای 
مدیریت رکود در میان اعضا

دومین نشست مشترک روسای کمیته های تخصصی و 
عمومی سندیکا بیست و سوم فروردین ماه سال جاری 
دبیران  و  روسا  از  تن  پانزده  برگزار شد که  در حالی 
دبیر  الدین  غیاث  پرویز  مهندس  همراه  به  کمیته  ها 
........ این جلسه بودند.  از جمله حاضرین در  سندیکا 

ادامه خبر

 تشكیل کارگروه انرژی در محل اتاق 
بازرگانی خراسان رضوی 

برق  اعضای هیات مدیره سندیکای صنعت  و  رییس 
ماه  اردیبهشت  روز چهارشنبه هشتم  شعبه خراسان 
مهندس  با  نشستی  برگزاری  به  اقدام  جاری  سال 
شافعی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
خراسان رضوی در محل این اتاق کردند. ........ادامه خبر

 رتبه مپنا در بازار جهانی ، سوم است
توربین  کارخانه   : گفت  مپنا  شرکت  عامل  مدیر 
برتر  پنج شرکت  ارزیابی جهانی جزء  در  مپنا  سازی 

دنیاست.........ادامه خبر

 رکود شرکت های برق شكسته می شود
مدیر عامل توانیر با اشاره به وضعیت فعلی شرکت های 
برقی گفت: برنامه هایی را برای خروج شرکت ها از رکود 

در نظر گرفته ایم که امیدواریم در سال آتی با شیب مالئم 
وضعیت شرکت های برقی تغییر کند. ........ادامه خبر

 کارخانه ترانسفورماتور توزیع برق 
کشور به کمک کاهش تلفات برق می آید

در حالی که این روزها رفت و آمد شرکتهای کره ای 
یافته  افزایش  ایران  برق  صنعت  در  اروپایی  حتی  و 
خبرها حاکی از این است که در هفته جاری بزرگترین 
کارخانه ترانسفورماتور توزیع کشور با حضور مقامات 
می شود.  افتتاح  مجلس  نمایندگان  و  دولتی  مسئول 

........ادامه خبر

 دومین نشست دوجانبه ایران و ترکیه 
برگزار می شود

خصوص  در  ترکیه  و  ایران  دوجانبه  نشست  دومین 
 )ECO REM( اکو  منطقه ای  برق  بازار  تشکیل 
همکاری های  )سازمان  اکو  دبیرخانه  مشارکت  با 
اقتصادی( در روزهای 21 تا 22 اردیبهشت ماه سال 

جاری در شهر شیراز برگزار می شود. ........ادامه خبر

 مصرف بهینه برق حرکتی آگاهانه برای 
جلوگیری خاموشی

جدی گرفتن مساله مدیریت مصرف برق درکشور تنها 
راه نجات ازبحرانهای خاموشی درفصل تابستان است. 

........ادامه خبر

 تفاهم سازندگان ایرانی با انجمن صنایع 
انرژی هلند

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و انجمن 
صنایع انرژی هلند تفاهم نامه همکاری امضا کردند.........

ادامه خبر

 برگزاری دومین کنفرانس ملی فناوری، 
انرژی و داده با رویكرد مهندسی برق و 

کامپیوتر
با  داده  و  انرژی  فناوری،  ملی  کنفرانس  دومین  دبیر 
رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر در گفت و گو با برق 
با  داده  و  انرژی  فناوری،  ملی  »کنفرانس  گفت:  نیوز 
رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر« در 12 و 13 خرداد 
سال جاری و در شهر کرمانشاه برگزار می شود. ........

ادامه خبر

 رشد مصرف برق شهر تهران دو تا سه 
درصد پیش بینی می شود

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت برق تهران 
 3 از  کمتر  گذشته  سال  در  برق  مصرف  رشد  گفت: 
درصد بود که پیش بینی می شود امسال نیز همین 

رقم باشد.......ادامه خبر

در  رگوالتوری  نظام  ایجاد  ضرورت   
صنعت انرژی

........ادامه خبر

 تاسیس پژوهشكده بخش خصوصی 
توسط اتاق بازرگانی

........ادامه خبر

 تفاهم جدید استاندارد و گمرک برای 
تسهیل صادرات

........ادامه خبر

 مشكالت تولید و صنعت بدون رونق 
اقتصاد حل نمی شود

........ادامه خبر

 صاحبان مشاغل برای ارایه اظهارنامه 
مالیاتی خود 43 روز فرصت دارند

........ادامه خبر

 اگر نفت ارزان نمی شد رشد اقتصادی 
94 بیش از 5 درصد بود

........ادامه خبر

 جزئیات مشوق های صادراتی سال95
........ادامه خبر

  اولویت های ارزی سال 1395
........ادامه خبر

 3 عامل عقب ماندگي تشكل ها از رشد 
بهره وري

........ادامه خبر

 جدول قیمت سكه و ارز روز یک شنبه 
منتشر شد
........ادامه خبر

 بازارهای جهانی و داخلی فوالد در 
هفته ای که گذشت

........ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

سندیکای صنعت برق ایران/ 
راه اندازی کانال سندیكای صنعت برق

از  ایران  برق  صنعت  سندیكای  تلگرام  کانال   
ابتدای هفته آغاز به کار کرد.

 این کانال از روز شنبه هجدهم اردیبهشت ماه سال 
جاری به منظور اطالع رسانی لحظه به لحظه اخبار و 
موضوعات مربوط به صنعت برق، انرژي، اقتصاد و سندیکا 
راه اندازی شده است و اهدفی چون ارتباط هرچه بیشتر و 
موثرتر سندیکا با فعاالن و دست اندرکاران صنعت برق و 
انرژی کشور، اطالع رسانی اخبار مرتبط با صنعت برق، 
اخبار  اطالع رسانی  و همچنین  اقتصاد کشور  و  انرژی 
مرتبط با فعالیت ها و اقدامات سندیکا را دنبال می کند.

سندیکاي صنعت برق ایران یك نهاد صنفي، متشکل از 
470 شرکت سازنده تجهیزات، پیمانکار و مشاور صنعت 
برق است که در راستای دفاع از منافع مشروع اعضای 
بر اساس نقش و جایگاه  تشکل  های صنفی  خود و 
در سند چشم انداز 20 ساله کشور، افزایش اثر بخشی 
سرمایه  گذاری های انجام شده در صنعت برق از طریق 
ساماندهی بخش خصوصی و تعمیق مشارکت و شکل 
 دهی به سرمایه اجتماعی در میان خانواده صنعت برق 

ایران را دنبال می کند.
برای عضویت درکانال از طریق لینك زیر اقدام نمایید:

https://telegram.me/ieischannel

نشست  دومین  در  ایران/   برق  صنعت  سندیکای 
هم اندیشی روسای کمیته های سندیکا مطرح شد

اولویت بخشی به صادرات، اقدامی برای 
مدیریت رکود در میان اعضا

های  کمیته  روسای  مشترک  نشست  دومین 
سوم  و  بیست  سندیكا  عمومی  و  تخصصی 
فروردین ماه سال جاری در حالی برگزار شد که 
همراه  به  کمیته  ها  دبیران  و  روسا  از  تن  پانزده 
مهندس پرویز غیاث الدین دبیر سندیكا از جمله 

حاضرین در این جلسه بودند.
منظور  به  مطروحه  مباحث  پیرو  نشست  این  در 
سال 95  در  سندیکا  کمیته های  فعالیت   برنامه ریزی 
امور،  هدفمند سازی  و  اعضا   انتظارات  راستای  در 
موضوعات مختلفی توسط اعضا مطرح شد که حاصل 

بحث با چند موضوع مورد محوریت قرار گرفت.
به گفته مهندس صادق صیاد معاون امور کمیته های 
سندیکا در گفتگو با روابط عمومی سندیکا، با توجه به 
کمبود منابع مالی دولت و شرایط رکودی و آسیب زای 
برای شرکت های بخش خصوصی، توجه  متعاقب آن 
به مقوله صادرات به عنوان یك اولویت مهم و کلیدی 
توسط مهندس بخشی عضو هیات مدیره و رییس این 
نشست مطرح شد. در این راستا تاکید شد به منظور 
تشکیل کنسرسیومی صادراتی از اعضا، همه کمیته ها 
می بایست در جهت تحقق این هدف هم افزایی داشته 
باشند و به ارائه راهکار بپردازند تا با حضور حداکثری 
اعضای سندیکا امکان انجام پروژه های صادراتی فراهم 

آید.
مطرح  اولویت  و  کلیدی  نکته  دومین  مهندس صیاد 
شده در این نشست را توجه به پروژه هایی عنوان داشت 
که به صورت فاینانس مطرح می شود. وی در این رابطه 

ادامه از صفحه 1/ 
در حقیقت، یکي از چشم اندازهاي تشکل ها اهداف 
بلندمدت یا کالن آنهاست که براي به کرسي نشاندن 
را  انساني  نیروي  آن مجموعه وظایف بسیج کردن 
دارد و باید این عامل را )نیروي انساني( محك زد. 
در حقیقت، براي پیشبرد اهداف کالن نیروي انساني 
جز عواملي است که باید به آن توجه ویژه یي داشت. 
در زمینه ارتقاي بهره وري تشکل ها نیز 3 موضوع از 
سوي کارشناسان دنبال مي شود، 1( نیروي انساني، 
عوامل.  کل  بهره وري   )3 و  سرمایه  بهره وري   )2
انساني  نیروي  بنگاه ها  کردن  بهره ور  براي  بنابراین 
نقش مهمي را ایفا مي کند و مجموعه نیز براي ارتقاي 
مجموعه باید به این شاخص اهمیت دهد. به عنوان 
مثال دراین بازه زماني ما شاهد بودجه 300 برابري 
اتاق هاي صنایع، معادن و بازرگاني هستیم. به واقع، 
وضع  آن  براي  که  قانوني  زمینه  در  بازرگاني  اتاق 
شده موظف است بهبود فضاي کسب و کار را دنبال 
کند. درحقیقت، عواملي همچون نیروي انساني که 
مهم ترین رکن در پیگیري اهداف است، موضوعات 
این  آیا  که  اینجاست  سوال  اما  مي کند.  دنبال  را 
سازمان بهره ور بوده است؟ همان طور که گفته شد 
یك از موضوع هاي سنجش براي بهره وري بحث اثر 
بخشي است. باوجود چند برابر شدن نیروي انساني 
و بودجه براي این سازمان ما همچنان شاهد عدم 
بهره وري بودن این سازمان هستیم. متاسفانه براي 
ارتقاي شاخص بهره وري برخي مشکالت بر سر راه 
تشکل ها وجود دارد که این نوع مشکالت را مي توان 
»برون سازماني«  و  »درون سازماني«  دسته  دو  به 

را  سازماني  درون  موضوعات  کرد.  تقسیم بندي 
مي توان به دور بودن اعضا در کنار یکدیگر و عدم 
مشورت بر سر مسائل و موضوعات درنظر گرفته شده 
دانست و عوامل برون سازماني را نیز مي توان به برخي 
قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر که از سوي 
دولت ها وضع شده تعلق داد. بنابراین براي ارتقاي اثر 
بخشي سازمان ها باید از روش هاي مدرن که اکنون 
در  گاهي  گرفت.  به کار  مي شود،  استفاده  دنیا  در 
بنگاه هاي کوچك و متوسط ما شاهد نبود بهره وري 
هستیم این موضوع دور از انتظار نیست؛ چرا که مدیر 
یك مجموعه در آن واحد سکانداري چند مجموعه 
را بر عهده دارد، بنابراین از این بنگاه چطور مي توان 
انتظار افزایش بهره وري در کار را داشت؟ البته اکنون 
ما شاهد ابزارهاي نویني همچون تلگرام هستیم که 
به راحتي مي توان مدیریت یك مجموعه را به خوبي 
هدایت کرد و به این واسطه موضوع بهره وري را نیز 
به دست  براي  بخش خصوصي  بنابراین،  داد.  ارتقا 
از بهره وري در برنامه هاي توسعه یي  آوردن سهمي 
باید درصدد تامین زیرساخت ها باشد، چرا که با ورود 
هیات هاي تجاري به کشور ما بي شك شاهد نسل 
نوي ارتباطات )ورود دانش فني( خواهیم بود که به 
تحقق رساندن موضوعاتي همچون ارتقاي بهره وري 
در  و  نیست  انتظار  از  دور  بنگاه ها  و  تشکل ها  در 
به میزان  بهره وري یك مجموعه  ارتقاي  کالم آخر 
اثرگذاري آن ارتباط دارد و اکنون با ورود نسل جدید 
ارتباطات مدیران باید درصدد کاهش هزینه و تامین 

زیرساخت ها برآیند.

استفاده از ابزارهاي نوین براي ارتقاي بهره وري تشكل ها
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یادآور شد با توجه به کمبود منابع مالی، تعریف احتمالی 
نیازهای داخلی نیز احتماال با توجه به فاینانس داخلی 
یا خارجی مطرح خواهد بود. بنابراین در صورت حضور 
حداکثری کمیته ها و اعضا در پروژه های تعریف شده با 
منابع داخلی یا خارجی فاینانس، امکان ارائه راهکارها 
با  پروژه ها  انجام شدن  بهتر  به منظور  پیشنهاداتی  و 

حضور همه شرکت های عضو خواهد بود.
معاون امور کمیته های سندیکا در ادامه خاطر نشان 
ساخت: سومین موضوع مورد تاکید در این نشست که 
مجددا از طرف مهندس بخشی به نمایندگی از هیات 
مدیره سندیکا مطرح شد، شناسایی و ارائه راهکار برای 
حل معضالت و مشکالت جاری شرکت ها است. وی در 
این رابطه تصریح کرد: همان طور که می دانید شرکت ها 
بانك ها,  اصلی  محور  سه  در  عدیده ای  معضالت  با 
سازمان های مالیاتی و تامین اجتماعی مواجه اند  . عالوه 
بر این مسائلی درخصوص وضعیت قراردادهای موجود 
شرکت ها را تهدید می کند که الزامی است در تمامی 

و  پویا  مشارکتی  با  سندیکا  کمیته های  محورها  این 
همسو در سال 95 اقدام کنند تا در پایان سال بتوانیم 

کارنامه فعالیتی قابل قبولی به اعضا ارائه کنیم.    
امور  معاون  سوی  از  شده  ارائه  گزارش  مطابق 
بخش  در  ایران،  برق  صنعت  سندیکای  کمیته های 
رییس کمیته  باقری  مهندس  نشست  این  از  دیگری 
توسعه صادرات سندیکا جهت تاکید مجدد بر مطالب 
کمیته ها،  روسای  نشست  قبلی  جلسه  در  مطروحه 
فکر  اتاق  عنوان  به  را  کمیته ها  جلسات  ویژه  جایگاه 
اعضا  تك  تك  داشت:  عنوان  و  شد  یادآور  سندیکا 
می بایست نقش بازیگر-بازیگر را ایفا کنند. همچنین 
برگزاری جلسات مشترک کمیته ها با یکدیگر موجب 

پرهیز از موازی کاری کمیته خواهد بود.
نشست های   95 سال  در  شد  مقرر  اساس  همین  بر 
آخرین  در  و  ماهانه  کمیته ها  روسای  بین  مشترک 

دوشنبه هر ماه برگزار شود.
در ادامه مهندس صیاد در پاسخ به مسبوق به سابقه 

از  بعد  امر  این  داشت:  عنوان  نوع جلسات  این  بودن 
تغییر ساختار در سندیکا مبنی برتعریف سه معاونت 
معاونت  و  است  بوده  کمیته ها  و  اجرایی  پژوهشی، 
امور کمیته ها در جهت فعال کردن کمیته ها اقدام به 

برگزاری این نشست های مشترک کرده است.
در خصوص  همچنین  سندیکا  امورکمیته های  معون 
کردن  پررنگتر  جهت  شده  پیش بینی  سازوکارهای 
بسط  داشت:  اذعان  صادراتی  امور  در  اعضا  حضور 
عملیاتی این موضوع و شناسایی بازارهای هدف، پیرو 
محورهای کلی تعیین شده در این نشست در جلسات 
آتی صورت خواهد گرفت که نتیجه مورد انتظار از آن  
افزایش صادرات با نظر به توانمندی شرکت های عضو 
اعم از مهندسین مشاور، پیمانکاران و تولیدکنندگان 
در جهت خروج  و یا مدیریت شرایط رکودی صنعت 

برق خواهد بود.  
بر  سندیکا  نظارت  بحث  خصوص  در  همچنین  وی 
کیفیت کاال و خدمات صادرات افزود:  از آنجا که در 
تعریف  پایدار  به صورت  را  بازارهای هدف  است  نظر 
کنیم به چنین نظارتی از جانب مرجعی چون سندیکا 
نیاز است که بدین منظور تهیه مدل های مختلف برای 
خصوصی  بخش  صادراتی  کنسرسیوم های  تشکیل 
صنعت برق جهت هم افزایی توان صادراتی شرکت ها 

مد نظر است.
در پایان این گفتگو در رابطه با مرجع اصلی پیگیری 
مطالبات شرکت ها مهندس صیاد با اشاره به این مطلب 
که بحث مطالبات کماکان در دستورکار سندیکا خواهد 
با  متناسب  موضوعات  این  ساخت:   نشان  بودخاطر 
نیز  و  تخصصی  کمیته های  در  در  نظر  مورد  موضوع 
کمیته حقوقی و قراردادها در رابطه با امور مربوط به 
قرار خواهد  پیگیری  مورد  اجتماعی  تامین  و  مالیات 
گرفت. وی تصریح کرد در این گونه اقدامات اولویت با 

پرهیز از موازی کاری، فعالیت هدفمند و کار کارشناسی 
در جهت ارتقا کیفیت خدمت رسانی به اعضا خواهد 

بود.

سندیکای صنعت برق ایران/  به پیشنهاد هیات مدیره 
شعبه خراسان مقرر شد

تشكیل کارگروه انرژی در محل اتاق 
بازرگانی خراسان رضوی 

رییس و اعضای هیات مدیره سندیكای صنعت 
هشتم  چهارشنبه  روز  خراسان  شعبه  برق 
برگزاری  به  اقدام  جاری  سال  ماه  اردیبهشت 
نشستی با مهندس شافعی رییس اتاق بازرگانی، 
در  رضوی  خراسان  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 

محل این اتاق کردند.
ضمن  مدیره  هیات  اعضای  صمیمی  نشست  این  در 
حوزه  در  مبتالبه  مشکالت  پیرامون  مطالبی  عنوان 
صنعت برق، در خصوص موارد مربوطه به بحث و تبادل 

نظر پرداختند. 
برهمین اساس در خالل این نشست پیشنهاد سندیکا 
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جهت تشکیل کارگروه انرژی در محل اتاق بازرگانی 
قرار  شافعی  مهندس  استقبال  و  تایید  مورد  استان 
گرفت و مقرر شد مطابق اعالم ریاست اتاق بازرگانی 

مراتب پیگیری و اقدام شود. همچنین 
در رابطه با حمایت های مالی از طرح های پژوهشی و 
تحقیقاتی در حوزه صنعت برق، اتاق بازرگانی ضمن 
استقبال و قدردانی، آمادگی خود را جهت دریافت این 

گونه طرح ها از اعضای سندیکا اعالم داشت.
در  شد  پیشنهاد  نشست  این  از  دیگری  بخش  در 
جهت استفاده بیشتر از نقطه نظرات و پیشنهادهای 

سندیکا در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
استان، ضمن دعوت از پیشنهاد دهنده جهت حضور 
وکار  موانع کسب  رفع  به منظور  مربوطه،  در جلسات 
صنعت،  درحوزه  اقتصادی  فعالیت های  در  تسهیل  و 
سندیکا از این طریق مشارکت فعالی با این شورا داشته 

باشد.

واحد مرکزی خبر/ 
رتبه مپنا در بازار جهانی ، سوم است

: کارخانه توربین  مدیر عامل شرکت مپنا گفت 
پنج شرکت  ارزیابی جهانی جزء  مپنا در  سازی 

برتر دنیاست.
عباس علی آبادی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار 
خبرگزاری صدا و سیما افزود: طبق آخرین گزارش ها 
سهم بازار مپنا در دنیا در بین پنج شرکت برتر توربین 
توربین  یك  درباره  وقتی  بنابراین  است  سوم  سازی 

سازی صحبت می کنیم که می تواند چنین رتبه ای 
در دنیا داشته باشد یعنی از نظر کیفیت و قیمت در 

حدی بوده است که بتواند این رتبه را کسب کند.
وی درباره واردات توربین های کالس f از ایتالیا افزود: 
در داخل کشور توانایی ساخت توربینی را داریم که در 
سطح جهانی از نظر کیفیت و قیمت در حال رقابت 
از خارج وارد  را  توربینها  اگر بخواهند همین  است و 
نیز  مقاومتی  اقتصاد  مسیر  در  و  درست  اقدام  کنند، 

نیست. 
مدیرعامل شرکت مپنا در پاسخ به این سوال که شاید 
انتقال  ایتالیایی با کالس f به خاطر  ورود توربینهای 
فناوری باشد ، گفت : این شرکت ایتالیایی اجازه انتقال 
تکنولوژی را ندارد و خودش تحت لیسانس یك شرکت 
دیگر است بنابراین ممکن است مجوز مونتاژ بگیرد یا 
را  آن  فناوری  انتقال  مجوز  که  کند  وارد  را  توربینی 

گرفته باشد.
علی آبادی تصریح کرد: مگر در دنیا چند توربین ساز 
باید توربین ساز  ایران معادل همه دنیا  داریم که در 
پذیر  امکان  این سرمایه گذاری کالن  باشیم؟  داشته 
کشور  وارد  ایتالیایی  توربینهای  اگر  ،بنابراین  نیست 

شود باید مونتاژ شود که این کار درست نیست. 
وی با اشاره به اینکه تامین مالی در دنیا یك بازرگانی 
و تجارت است که به مناقصه گذاشته می شود ، افزود 
: در کشوری مانند ژاپن اگر شما پولی در بانك داشته 
باشید به آن سود تعلق نمی گیرد و از آن کسر هم می 
شود که به همین خاطر منابع مالی در بانك های دنیا 
وجود دارد که همه دوست دارند آن را سرمایه گذاری 
کنند به شرط آنکه تضمین بازپرداخت آن وجود داشته 

باشد.
تامین  برای  اینکه  اعالم  با  مپنا  شرکت  مدیرعامل 
مالی به سرمایه گذاران، متعهد هستیم گفت: معادل 

10 هزار مگاوات تامین مالی برای دولت انجام دادیم 
 ، اصلی  ، مشکل  نداریم  مالی  تامین  برای  و مشکلی 
اقتصاد برق است که اگر درست نشود هرچقدر سرمایه 
ایجاد می شود  بیشتر ریسك  بیاورند  این صنعت  به 
های  بخش  و  ندارد  وجود  آن  بازپرداخت  توان  چون 

دیگر اقتصاد باید تضمین بازپرداخت سرمایه بدهند.
علی آبادی با تاکید بر اینکه باید برای این موضوع چاره 
باید از جایی  : یا مانند گذشته  اندیشی شود ، گفت 
جبران شود که من توصیه نمی کنم )پول نفت( یا با 
اصالح تعرفه ها این مسئله بصورت کالن و همیشگی 
حل شود چنانکه در گذشته نیز صنعت برق سودآور 

بوده و حتی مالیات هم می داده است.
وی افزود: در حالی که هم اکنون صنعت برق زیان ده 
شده است و علت آن اختالف قیمت تمام شده و قیمت 

فروش برق است.

*برجام می تواند مشكالت بانكی مپنا را برطرف 
کند  

مدیرعامل شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران 
: در زمان تحریم نگران حضور خود در  )مپنا( گفت 
بازارهای جهانی بودیم که  برجام می تواند این مشکل 

را برطرف کند.
برجام  از  بعد  برای مپنا گشایش  ابادی  گفت:   علی 
همان حضور در بازارهای جهانی است ، نگران تولید در 
داخل نبودیم و در دوره تحریم نیز چراغ صنعت برق 
را روشن نگه داشتیم اما در زمان تحریم نگران حضور 

خودمان در بازارهای جهانی بودیم.
تجارت  نیروگاهی  صنعت  چون  افزود:  آبادی  علی 
فشرده ای دارد و رقابت در دنیا بین چند شرکت است 
که همه سعی می کنند بیشتر محصول تولیدی خود را 
بفروشند، بنابراین وضع اقتصادی شما زمانی که تقاضا 
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نباشد به هم می ریزد و نمی توانید توسعه فن آوری 
بدهید و محصول تولیدی قابل رقابت نمی ماند.

وی با تاکید بر اینکه رقابت برای فروش محصول بسیار 
سنگین است و چون مپنا می تواند محصوالت خود 
را با قیمت مناسب عرضه کند، برای شرکتهای بزرگ 
نگرانی ایجاد می شود،  گفت: برای شرکتهایی که در 

این عرصه فعالیت می کنند ، تحریم کمك کرد. 
اخیر  سالهای  در  کرد:  تاکید  مپنا  مدیرعامل شرکت 
تالش کردیم ساالنه 5 هزار مگاوات توربین بفروشیم به 
همین دلیل در دنیا رتبه سوم را بدست آوردیم گرچه 

پارسال 3 هزار مگاوات توربین گازی فروختیم.
ما  به  تواند  می  برجام  اینکه  به  اشاره  با  آبادی  علی 
کمك کند تا در عرصه بین المللی حضور پیدا کنیم 
، گفت: اگر برجام این فرصت را برای ما بوجود بیاورد 
تا محصوالت خودمان را به سهولت عرضه کنیم این 
تا زمانی که نظام  اما  باشد  تواند  دستاورد خوبی می 
بانکی کامال رونق نگیرد و نتوانیم تضامین بگیریم و 

پول منتقل کنیم این مشکل ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در زمان تحریم در مناقصه ای برنده شدیم 
ولی چون ضمانت نامه بانکی نمی توانستیم ارائه کنیم 

ما را کنار گذاشتند.
مدیرعامل شرکت مپنا درباره برطرف شدن مشکالت 
بین المللی بر اثر تحریم از زمان بعد از برجام گفت: در 

این شش ماه ارزیابی دقیقی از موضوع ندارم.

* لطفا طلب شرکت مپنا را پرداخت کنید 
مدیر عامل شرکت مپنا گفت : بیش از 5 هزار میلیارد 

تومان از وزارت  نیرو طلب داریم.
 علی آبادی درباره برنامه های سال 95 گفت: از مقامات 
کشور می خواهم از ما بیشتر حمایت کنند و مشخصا 
درخواست می کنم طلب مپنا را پرداخت کنند تا از 

پرداخت هزینه هنگفت بانکی نجات پیدا کنیم.
وی تاکید کرد: مپنا حتما می تواند در بازار رقابتی بین 
المللی بدرخشد و محصول درجه یك به دنیا عرضه 

خواهد کرد.
مدیر عامل شرکت مپنا با تشکر از حمایت های مقام 
معظم رهبری ، ریاست جمهوری و سایر مقامات کشور 
گفت: برنامه مپنا این است که در اندازه های مختلف 
ماشین و توربین تولید کند چون مشتری مپنا فقط 
گاز،  و  نفت   ، ریلی  صنایع  بلکه  نیست  برق  صنعت 

پزشکی، آی سی تی از دیگر مشتریان مپنا هستند.
علی آبادی تاکید کرد : مپنا برنامه های واقع بینانه و 
انقالب  آرمان  آرمان گرایانه دارد چون  در عین حال 
اسالمی آرمان بلندی است که براساس آن باید همتراز 
بزرگان دنیا باشیم و معتقدیم در دنیا می توانیم بهترین 
باشیم و تالش می کنیم از نظر کیفیت و کمیت در 
و  بگیریم  قرار  دنیا  مهم  و  بزرگ  شرکتهای  سطح 
طرحهای خودمان را متناسب با شان و نام ایران عرضه 

کنیم.
انتقال  برای  زیمنس  و  مپنا  بین  قرارداد  درباره  وی 
 : نیز گفت  ایران  به   f انرژی توربینهای کالس بهینه 
تولید توربین های کالس f را شروع کرده ایم و شرکت 
همکار ما زیمنس نیز شرکت خوبی است که امیدواریم 

تحریمها مانع کار آنها نشود.
مدیر عامل شرکت مپنا با اشاره به اینکه همکاری بین 
ایران و زیمنس دوجانبه است ، افزود: مپنا کارهایی را 
برای زیمنس انجام می دهد و آنها نیز کار دیگری برای 

ما انجام می دهند.
علی آبادی در مورد زمان انتقال تکنولوژی توربینهای 
کالس f نیز گفت: انتقال فناوری  مراحلی دارد چون در 
این قرارداد آمده است تعداد مشخصی توربین ساخته 

و فروخته شود تا هزینه انتقال فناوری به دست آید.

وی با اشاره به اینکه ما محدودیت بازار فروش داریم و 
اگر نتوانیم آن تعداد مشخص را تولید کنیم و بفروشیم 
زمان انتقال تکنولوژی بیشتر خواهد شد، گفت:  فکر 
زمان  تا سه سال  دو  مپنا  توان  به  توجه  با  کنم  می 

مناسبی برای انتقال فناوری از زیمنس باشد.

ایسنا/ 
رکود شرکت های برق شكسته می شود

فعلی  وضعیت  به  اشاره  با  توانیر  عامل  مدیر 
شرکت های برقی گفت: برنامه هایی را برای خروج 
شرکت ها از رکود در نظر گرفته ایم که امیدواریم 
در سال آتی با شیب مالئم وضعیت شرکت های 

برقی تغییر کند.
اشاره  با  ایسنا،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  کردی  آرش 
سال  کرد:  اظهار  برق  صنعت  پیمانکاران  وضعیت  به 
گذشته 2600 میلیارد تومان با استفاده از اسناد خزانه 
این  از  توانستیم  و  شد  کمك  پیمانکاران  به  اسالمی 

طریق مطالبات پیمانکاران را حل و فصل کنیم.
وی با بیان این که در حال حاضر در کار شرکت های 
این  کرد:  نشان  خاطر  است،  شده  ایجاد  رکود  برقی 
رکود در حال برطرف شدن است و با توجه به ظرفیت 
می توان  برق  صنعت  حوزه  در  کشور  در  شده  ایجاد 

نسبت به فعالیت این شرکت ها امیدوار بود.
به  توجه  با  باید  کرد:  تصریح  توانیر  عامل  مدیر 
سمت  به  برق  صنعت  در  شده  ایجاد  ظرفیت های 
با کسب  بتوان  باید  یعنی  برویم،  پیش  برق  صادرات 

بازارهای صادراتی صنعت برق را رونق بخشید.
از  بسیاری  نیز  حاضر  حال  در  این که  بیان  با  کردی 

شرکت ها این کار را آغاز کرده اند، گفت: ما نیز در این 
راستا کمك هایی را در قالب مناقصه داشته ایم.

فنی  خدمات  درصد   90 گذشته  سال  وی  گفته  به 
مهندسی مربوط به وزارت نیرو بوده که از این میزان 

80 درصد مربوط به صنعت برق بوده است.
مدیرعامل توانیر با بیان این که با توجه به اقدامات در 
نظر گرفته شده پیش بینی می شود در آینده نزدیك و با 
شیب مالیم شرکت های صنعت برق از این رکود خارج 
شوند، اظهار کرد: تالش ما بر این است که صنعت برق 

توسعه پیدا کند. 

فارس/  فارس خبر می دهد
کارخانه ترانسفورماتور توزیع برق کشور 

به کمک کاهش تلفات برق می آید

شرکتهای  آمد  و  رفت  روزها  این  که  حالی  در 
ایران  برق  صنعت  در  اروپایی  حتی  و  کره ای 
در  که  است  این  از  حاکی  یافته خبرها  افزایش 
ترانسفورماتور  کارخانه  بزرگترین  جاری  هفته 
توزیع کشور با حضور مقامات مسئول دولتی و 

نمایندگان مجلس افتتاح می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از 
اینکه هفته گذشته شرکتهای کره ای در راس هیاتی 
ایران سفر  بلندپایه و در کنار رئیس جمهور خود به 
ایران  با  برق  مثل  مختلف  های  زمینه  در  تا  کردند 
همکاری کنند خبرها حاکی از این است که بالخره بعد 
از سالها انتظار بزرگترین کارخانه ترانسفورماتور توزیع 
کشور هفته جاری در استان تهران با حضور مقامات 

مسئول دولتی به بهره برداری خواهد رسید.
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یکی از برنامه ها و اهداف وزارت نیرو در همکاری با 
شرکتهای خارجی کاهش تلفات برق در کشور و یك 
رقمی کردن آن است بنابراین جایگزین کردن ترانس 
اهداف خود  در  را  وزارتخانه  این  تواند  می  برق  های 

کمك زیادی بکند.
که  کشور  توزیع  ترانسفورماتور  کارخانه  بزرگترین 
اهمیت فراوانی در حوزه توسعه صنعت برق دارد ، در 
فضائی بالغ بر 13 هکتار احداث شده است که با هدف 
تامین نیاز به ترانسفورماتور در بخش های تولید، انتقال 
و توزیع و همچنین توسعه صادرات و اشتغال، در شهر 
پرند و با سرمایه گذاری بالغ بر هزار و 500 میلیارد 

ریال احداث شده است.
گزارشها حاکی از این است که ساالنه در بزرگ ترین 
ترانس  هزار  کشور14  توزیع  ترانسفورماتور  کارخانه 
با هفت  برابر  ترانس  تعداد  این  تولید خواهد شد که 
هزار و 500 مگاولت آمپر و جلوگیری از خروج ساالنه 

40 میلیون دالر ارز از کشور است.
شرکت  تولیدی  جدید  سایت  این  افتتاح  با  همزمان 
و  مستقیم  بصورت  نفر   600 از  بیش  ترانسفو،  ایران 
کار  به  مشغول  مستقیم  غیر  بصورت  نیز  نفر   1500
خواهند شد و با صادرات تولیدات این کارخانه بیش از 

6 میلیون دالر ارز وارد کشور خواهد شد.

وزارت نیرو/ با هدف تشکیل بازار منطقه ای برق اکو؛
دومین نشست دوجانبه ایران و ترکیه 

برگزار می شود

دومین نشست دوجانبه ایران و ترکیه در خصوص 
 )ECO REM( تشكیل بازار برق منطقه ای اکو

با مشارکت دبیرخانه اکو )سازمان همكاری های 
ماه  اردیبهشت  تا 22  اقتصادی( در روزهای 21 

سال جاری در شهر شیراز برگزار می شود.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
این اجالس در راستای توافق های بیست و ششمین 
نشست شورای برنامه ریزی منطقه ای اکو )RPC(، با 
حضور  نمایندگانی از کمیته انرژی اکو و هیاتی 8 نفره 
از کشور ترکیه متشکل از نمایندگان وزارت انرژی و 
منابع طبیعی ترکیه، امرا )نهاد قانون گذار بازار انرژی 

ترکیه( و شرکت TEIAS برگزار خواهد شد.
هدف از برگزاری این نشست بررسی تاسیس بازار برق 

منطقه ای اکو اعالم شده است.
شرکت  توانیر،  شرکت  نیرو،  وزارت  از  نمایندگانی 
امور  وزارت  نفت،  وزارت  ایران،  برق  شبکه  مدیریت 
خارجه از طرف ایران در این نشست حضور خواهند 

داشت.
 

وزارت نیرو/  سازمان بهره وری انرژی ایران؛
مصرف بهینه برق حرکتی آگاهانه برای 

جلوگیری خاموشی

جدی گرفتن موضوع مصرف بهینه برق در کشور 
حرکتی آگاهانه و تنها راه جلوگیری از خاموشی 

در فصل تابستان است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون( به نقل 
از سازمان بهره وری انرژی ایران )سابا(، مدیریت مصرف 
برق به معنای تغییر نگرش آگاهانه مصرف کنندگان 
و  بهره برداری  نحوه  و  پرمصرف  تجهیزات  مورد  در 
زمان استفاده ازآنها است، هر ساله با شروع استفاده از 

تجهیزات سرمایشی در شروع فصل گرم، برای پوشش 
نیازحداکثری مصرف برق لزوم برنامه ریزی ومدیریت 
آشکار  پیش  از  بیش  تابستان  فصل  در  برق  مصرف 

می شود.
 177 و  هزار   50 گذشته  سال  در  برق  مصرف  اوج 
مگاوات بوده است و براساس مطالعات به طورمتوسط 
افزایش می یابد. این در  ساالنه حدود 2100 مگاوات 
حالی است که با مدیریت انرژی، می توان سرمایه گذاری 
جدید برای تأمین برق را به حداقل رساند و مانع احداث 

نیروگاه اضافی شد که فرآیندی هزینه براست.
آگاه سازی و آموزش همگانی، تدوین قوانین، تشویق، 
و  درآنها  انگیزه  وایجاد  کشور  انرژی  مدیران  ترغیب 
اصالح فن آوری ها می تواند کمك موثری به بهینه سازی 

مصرف انرژی در کشور کند.
همکاری با واحدهای صنعتی در طرح های تشویقی 
مدیریت مصرف و دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده 
برای گذراز تابستان بدون خاموشی مصداق بارز اقدام و 

عمل در راستای اقتصاد مقاومتی است.

ایسنا/ درحاشیه نمایشگاه نفت انجام شد
تفاهم سازندگان ایرانی با انجمن صنایع 

انرژی هلند

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و 
همكاری  نامه  تفاهم  هلند  انرژی  انجمن صنایع 

امضا کردند.
سازندگان  انجمن  رئیس  ایسنا،  خبرنگار  گزارش  به 
تجهیزات نفت با بیان این که وزارت نفت طی ماههای 
شرکتهای  درقبال  را  خود  رگوالتوری  خدمات  اخیر 

گفت:  است،  کرده  ارائه  خصوصی  بخش  به  خارجی 
سازندگان  میان  همکاری  های  تفاهمنامه  امضای 
داخلی و شرکتهای خارجی حاکی از عزم این وزارتخانه 

برای ارتقای توانمندی شرکتهای خصوصی است.
امضای  حاشیه  در  )یکشنبه(  امروز  خیامیان،  رضا 
صنعت  تجهیزات  سازندگان  انجمن  میان  تفاهمنامه 
نفت و انجمن صنایع انرژی هلند با اشاره به نقش مهم 
وزارت نفت در امضای این تفاهمنامه، اظهار کرد: وزارت 
نفت با معرفی شرکتهای خارجی به بخش خصوصی 

وظیفه رگوالتوری خود را به خوبی ایفا کرده است.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت امضای 
به منظور  را  انرژی هلند  انجمن صنایع  با  تفاهمنامه 
انتقال تکنولوژی، تشکیل شرکتهای مشترک و برقراری 
دوره های آموزشی به منظور ارتقای کیفیت کاالهای 

تولیدی اعالم کرد.
با امضای  انتظار داریم  براین اساس  وی تصریح کرد: 
تفاهمنامه های همکاری با شرکتهای خارجی، شاهد 

تشکیل شرکتهای مشترک و انتقال فناوری باشیم.
معرفی  با  نفت  وزارت  واقع  در  داد:  ادامه  خیامیان 
را  بخش  این  به بخش خصوصی،  شرکتهای خارجی 
برای اجرای قراردادهای جدید نفتی آماده می کند تا 
بتوانند به صورت مشترک به اجرای پروژه های نفتی 

اقدام کنند.
وی با بیان این که دو تفاهمنامه ای که در ایام نمایشگاه 
میان انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با ایتالیا 
و هلند امضا شد، با معرفی این شرکتها از سوی وزارت 
نفت صورت گرفت، ادامه داد: هم اکنون الگوی جدید 
شکل  خصوصی  بخش  و  نفت  وزارت  میان  همکاری 
انتقال  به  همکاریها  این  دیگر  سوی  از  است.  گرفته 
خواهد  داخل  در  کیفیت  با  تجهیزات  تولید  فناوری، 

انجامید.
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باحضور هنك کامپ، وزیر اقتصاد، انرژی و کشاورزی 
هلند و امیرحسین زمانی نیا، معاون اموربین الملل و 
همکاری  جداگانه  تفاهمنامه  دو  نفت  وزیر  بازرگانی 
نفت  صنعت  تجهیزات  سازندگان  انجمن  میان 
پیمانکاری  و  مهندسی  شرکتهای  انجمن  )استصنا(، 
نفت، گاز و پتروشیمی )اپك( با انجمن صنایع انرژی 

هلند به امضا رسید.
مشترک،  های  پروژه  انجام  مشترک،  گذاری  سرمایه 
تبادل  نمایشگاه،  برگزاری  تکنولوژی،  انتقال  آموزش، 
مشترک  نشست  برگزاری  تجاری،  و  فنی  هیئتهای 

تجاری از محورهای اصلی این تفاهمنامه بوده است.

برق نیوز/ 
برگزاری دومین کنفرانس ملی فناوری، 
انرژی و داده با رویكرد مهندسی برق و 

کامپیوتر

دبیر دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده 
با رویكرد مهندسی برق و کامپیوتر در گفت و گو 
با برق نیوز گفت: »کنفرانس ملی فناوری، انرژی 
و داده با رویكرد مهندسی برق و کامپیوتر« در 
12 و 13 خرداد سال جاری و در شهر کرمانشاه 

برگزار می شود.
سرویس علمی برق نیوز: دبیر دومین کنفرانس ملی 
و  برق  مهندسی  رویکرد  با  داده  و  انرژی  فناوری، 
کامپیوتر در گفت و گو با برق نیوز گفت: »کنفرانس 
ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و 
کامپیوتر« در 12 و 13 خرداد سال جاری و در شهر 

کرمانشاه برگزار می شود.

وی اظهار داشت: با توجه به سطح باالی علمی مقاالت 
از  اخذ مجوز  به  موفق  دوره،  اولین  در  پذیرفته شده 
انجمن IEEE شاخه کردستان شدیم که خود نشان 

از سطح علمی باال دارد.
شرکت  استقبال  به  اشاره  با  خسروی  فرشاد  دکتر 
کنندگان در اولین دوره کنفرانس و رضایت کامل از 
تبادل اطالعات علمی هدف از برگزاری دوره دوم این 
از تبادل بیشتر  کنفرانس را دستیابی به اهدافی اعم 
دست آوردهای علمی محققین کشور، ایجاد بستری 
مناسب جهت شناسایی مشکالت پایه ای در صنعت 
برق، بهبود سیستم های رایانه ای و توسعه در فناوری 
بین  نظر علمي، کاربردي و صنعتی  تبادل  اطالعات، 
و  تعمیم  کشور،  صنعتگران  و  دانشجویان  محققان، 
گسترش مرزهاي دانش فني در زمینه مهندسی برق و 

کامپیوتر معرفی کرد.
از  بیش  کرد: حضور  تصریح  ادامه  در  کنفرانس  دبیر 
پنجاه عضو هیات علمی دانشگاهی با مدرک دکتری 
رازی،  دانشگاه-های  از  کامپیوتر  و  برق  مهندسی 
و  سینا  بوعلی  ایالم،  کردستان،  کرمانشاه،  صنعتی 
طوسی،  نصیرالدین  خواجه  صنعتی  همدان،  صنعتی 
دانشگاه های مطرح کشور  و دیگر  امیرکبیر  صنعتی 

نشان از پتانسیل باالی کمیته علمی کنفرانس دارد.
وی به  برق نیوز گفت: کنفرانس در 12 و 13 خرداد 
سال جاری و در شهر کرمانشاه برگزار می شود. مقاالت 
از طریق سایت کنفرانس به آدرس ir.ted2016  به 
دبیرخانه واصل می گردد. هر مقاله در اولین فرصت به 
حداقل 2 داور با تخصص مربوطه ارسال می گردد. پس 
مقاله  داوری، وضعیت کیفی  نتیجه  پاسخ  دریافت  از 

مشخص شده و به نگارنده مقاله اطالع داده می شود.

واحد مرکزی خبر/ 
رشد مصرف برق شهر تهران دو تا سه 

درصد پیش بینی می شود

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت برق 
در سال گذشته  برق  گفت: رشد مصرف  تهران 
شود  می  بینی  پیش  که  بود  درصد   3 از  کمتر 

امسال نیز همین رقم باشد.
خبرنگار  با  اختصاصی  مصاحبه  در  ناظریان  کامبیز 
خبرگزاری صدا و سیما ، این روند با رعایت یك سری 

نکات ریز امکان پذیر است.
اینکه در شهر تهران چهار میلیون و  با اشاره به  وی 
200 هزار مشترک برق داریم ، افزود: اگر هر مشترک 
از روشن کردن یك المپ غیرضروری خودداری کند 

می تواند به پایداری شبکه برق کمك کند.
ناظریان با تاکید بر اینکه در زمان پیك مصرف برق 50 
درصد بار شبکه برق اضافه می شود که مشکالتی را به 
همراه دارد ، گفت: برای اینکه شبکه ها و تجهیزات برق 
رسانی بتواند برق مورد نیاز فصل گرما را تامین کند به 
سرمایه گذاری زیادی نیاز است که مشترکان با رعایت 
الگو و مدیریت مصرف می توانند این میزان سرمایه 

گذاری را کاهش دهند.
های  طرح   ، سازی  فرهنگ  بر  عالوه  افزود:  ناظریان 
ذخیره سازی عملیاتی که در بخش مشترکان صنعتی 
در نظر گرفته شده و همچنین کاهش تلفات شبکه 
مصرف  رشد  کاهش  در  گذشته  سال  در  برق  توزیع 

بسیار موثر بوده است.
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت برق تهران 
با توجه به شروع فصل گرما گفت: استفاده از وسایل 
و  رسد  می  خود  اوج  به  گرما  فصل  در  سرمایشی 
اصطالحا پیك شبکه اتفاق می افتد ودر شرایط خاص 

تابستان همکاری و مشارکت مردم در مدیریت مصرف 
بسیار ضروری است.

وی به دو پیك شب و روز اشاره کرد و گفت: ساعت 
تا   8 از  شب  پیك  ساعت  و   15 تا   11 از  روز  پیك 
11 شب است که توصیه می کنیم در این ساعت از 
تجهیزات سرمایشی و لوازم برقی غیرضروری استفاده 

نشود.
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ادامه از صفحه 1/ 
برنامه سازمان توسعه تجارت برای 

حمایت از صادرکنندگان

ایجاد خط اعتباری برای صادرات کاالی ایرانی 
به بازارهای جدید

 در ادامه این نشست، افخمی راد با اشاره به سخنان و 
تحلیل هایی که در مورد برجام مطرح می شود، گفت: 
»نتایج مذاکرات و اجرایی شدن برجام باید در فضایی 
عاری از نگاه های سیاسی مورد بررسی قرار گیرد. ضمن 
نباید فراموش کنیم که فضای بین المللی حول  آنکه 
ایران پیش از شکل گیری توافق چه وضعیتی داشت. 
و  کرده  فروکش  ایران هراسی  مذاکرات،  پیشرفت  با 
است.«  کرده  تغییر  ایران  علیه  منفی  ذهنیت های 
ایران  به  بسیاری  خارجی  »هیات های  داد:  ادامه  او 
آمده اند، نتیجه این رفت  وآمدها انعقاد چند تفاهم نامه 
بوده که تعدادی از آنها به امضای قرارداد منتج شده 

درآمد  که  می دهد  نشان  برآوردها  آنکه  ضمن  است. 
حاصل از گردشگری در سال گذشته 8 میلیارد دالر 
در سال  درآمد  این  پیش بینی می شود سطح  و  بوده 
تجارت  ماهیت  اما  برسد.  دالر  12میلیارد  به  جاری 
این گونه نیست که به محض ورود نمایندگان کشورها، 

تجارت میان دو کشور آغاز شود.«
از  خالصه ای  سپس  تجارت  توسعه  سازمان  رییس 
»ارزش  گفت:  و  کرد  ارائه  کشور  تجاری  عملکرد 
صادرات غیرنفتی در سال گذشته، 44,2 میلیارد دالر 
بوده و ارزش واردات 41,1 میلیارد دالر برآورد شده 
است. بر این اساس 16,6 درصد صادرات و 22 درصد 
واردات کاهش یافته است.« او ادامه داد: »صادرات در 
قبل  سال  مشابه  ماه  به  نسبت  جاری  فروردین سال 
8 درصد رشد نشان می دهد و صادرات میعانات گاز 
9,2 درصد و غیرمیعانات، 7,6 درصد رشد تجربه کرده 
سال 1394،  در  را  فرش  صادرات  افخمی راد  است.« 
 4 کشاورزی  محصوالت  دالر،  میلیون   333 معادل 

میلیارد دالر و محصوالت معدنی را 944 میلیون دالر 
عنوان کرد.

از  دیگری  بخش  در  تجارت،  توسعه  سازمان  رییس   
توسعه  برای  سازمان  این  برنامه های  به  سخنانش 
صادرات اشاره کرد و گفت: »برای صادرات هدف گذاری 
کمی  داشته ایم. فهرست کاالهای صادراتی ایران نشان 
می دهد که 50 کاالی نخست، حدود 90 درصد میزان 
صادرات را به خود اختصاص داده اند. حال اگر حمایت ها 
روی این 50 قلم کاال متمرکز شود، نتایج بهتری در پی 
خواهد داشت. یکی از اقدامات پیش بینی شده نیز ایجاد 
خط اعتباری و تالش برای حضور در بازارهایی است 
که تاکنون کاالهای ایرانی به آن راه نیافته اند. تامین 
نقدینگی، کاهش سود بانکی و سایر تامین مشوق های 
صادراتی نیز از جمله برنامه هایی است که قرار است در 

شورای عالی صادرات ارائه کنیم.«
 افخمی راد افزود: »در همین راستا، توجه بیش از پیش 
صادراتی  بزرگ  اهداف  عنوان  به  که  کشورهایی  به 
بزرگ  شرکت های  به  توجه  و  می شوند  شناخته 
صادراتی نیز از جمله برنامه های سازمان در سال جاری 
میلیون   10 از  بیش  سال  در  که  شرکت هایی  است؛ 
دالر صادرات دارند.« او با بیان اینکه، کریدور حمایتی 
شرکت های بزرگ را جزو الزامات سازمان قرار داده ایم، 
گفت: »تالش خواهیم کرد که هزینه تولید و هزینه 
بازارهای صادراتی کاهش  حضور این شرکت ها را در 
تجارت،  توسعه  سازمان  رییس  آنکه  از  پس  دهیم.« 
به  نیز  کمیسیون  اعضای  کرد،  ارائه  را  خود  گزارش 

طرح دیدگاه های خود پرداختند.

خنثی سازی نقدهای غیرمنصفانه
پس از این گزارش محسن بهرامی ارض اقدس، رییس 

کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، 
خدمات  ارائه  و  کاال  صادرات  فرآیند  روان سازی  بر 
بهرامی  کرد.  تاکید  صادرکنندگان  به  تسهیالت  و 
تبلیغاتی  اقدامات  و  سخنان  باید   « گفت:  هم چنین 
مخالفان سیاسی برجام را که به نقد های غیرمنصفانه 
می پردازند، خنثی کرد و این کار با ارائه نتایج عملی آن 

کامال امکان پذیر است.«

دولت به انتقادات منصفانه توجه کند
محمد الهوتی، از اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و 
این گزارش  ارائه  از  تهران، پس  اتاق  توسعه صادرات 
گفت: »تغییراتی که در دولت یازدهم و پس از اجرایی 
شدن برجام رخ داده است، بر کسی که منصف باشد، 
بخش  دست کم  مدت،  این  در  اما  نیست.  پوشیده 
به  اشاره  با  او  است.«  بوده  دولت  همراه  خصوصی 
ارائه کرد،  گزارشی که رییس سازمان توسعه تجارت 
گفت: »اگر این گزارش مورد بررسی کارشناسی قرار 
گیرد، می تواند موثر باشد. چند سوال مشخص وجود 
دارد که باید پاسخ داده و تحلیل شود. این که آیا با 
وجود کاهش واردات، قاچاق نیز کاهش یافته است؟ 
نیاز  کاالها،  برخی  ثبت سفارش  کردن  متوقف  با  آیا 
به این کاال از بازار داخلی تامین شده یا دولت به این 
از  انتقاد  با  ادامه  در  او  است؟«  بوده  بی توجه  نیازها 
برخی سیاست های تعرفه ای گفت: »اکنون دیگر زمان 
دیوار  از طریق  تولید صرفاً  از  که حمایت  نیست  آن 
تعرفه ای صورت گیرد.« او همچنین با با تاکید بر واقعی 
اردیبهشت  از  صادراتی  »کاالی  گفت:  ارز  نرخ  شدن 
سال قبل تا اردیبهشت سال جاری، 10 درصد گران 
شده است و مشخص نیست در شرایط تثبیت قیمت 
دالر، رقابت پذیری محصوالت ایرانی چگونه قرار است 

 بازگشت به عناوین 9 اخبار اقتصادی
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حفظ شود.« او همچنین گفت: »دولت باید میان نقد 
می گیرد،  انجام  دولت  تخریب  برای  آنچه  و  منصفانه 
منصفانه صورت  که  انتقاداتی  به  و  شود  قائل  تفاوت 

می گیرد، توجه نشان دهد.«
رقابت پذیری  درصدی   50 کاهش  از  نیز  کالهی 
به  ارزها سخن گفت و  برابر سایر  ایرانی در  کاالهای 
برخی الزامات جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد: 
»اگر این پیام را به سرمایه گذار بدهیم که هر لحظه 
ممکن است در مورد سیاست های اقتصادی و سیاسی 
عقب نشینی  سرمایه گذار  شود،  تازه ای  تصمیم گیری 
به  رسیدگی  خواستار  نیز  پارسا  محمد  می کند.« 
ضرورت صدور ویزاهای بلندمدت برای سرمایه گذاران 
و شرکای تجاری کشور شد.  سیدرضی آقامیری دیگر 
عضو این کمیسیون هم با اشاره به سخنان افخمی راد 
در مورد تمرکز بر شرکت های بزرگ گفت: »تاکنون 
نهاد دولت اجازه بزرگ شدن به بخش خصوصی نداده 
است. اکنون استراتژی دولت برای بزرگ شدن بخش 
خصوصی چیست؟« او همچنین گفت: »اختالف نظر در 
دولت در مورد نحوه سیاستگذاری نرخ ارز بسیار است.« 
نتوانسته ایم  هنوز  »ما  گفت:  نیز  صالحی  حمیدرضا 
مصداق  است؛  مهم  صادرات  که  بقبوالنیم  دولت  به 
بی توجهی به مقوله صادرات، اینکه سرمایه بانك توسعه 

صادرات چند سال است که تغییر نکرده است.«

صادرات، راه خروج از رکود
ابراهیم بهادرانی، مشاور رییس اتاق تهران، نیز بر این 
عقیده بود که در شرایطی که بودجه سال 95 با کسری 
بسیار همراه است، راه دیگری جز توسعه صادرات برای 
خروج از رکود نیست. او با بیان اینکه تنوع بازارهای 
صادراتی کشور اندک است، افزود: »بیش از 70 درصد 

می گیرد.  اطراف صورت  کشور  به 10  ایران  صادرات 
خوشحالی  موجب  نباید  واردات  کاهش  آنکه  ضمن 
شود؛ بلکه کاهش واردات در شرایط رکود به معنای 
واسطه ای  و  سرمایه ای  کاالهای  واردات  که  است  آن 
نیز کاهش یافته است.« بهادرانی در بخش دیگری از 
با  توسعه، طرحی  برنامه ششم  »در  گفت:  سخنانش 
عنوان زنجیره ای کردن شرکت ها را برای بهبود عملکرد 
نیازمند حمایت  این طرح  که  کرده ایم  پیشنهاد  آنها 

دولت است.«
محمدرضا انصاری، دیگر عضو این کمیسیون، نسبت به 
اتخاذ سیاست وحدت استراتژیك از سوی دولت تاکید 
کرد و گفت: »اتاق باید در این زمینه ترویج فکر کند.« 
او افزود: »برجام از دست اندازها عبور می کند و تجربه 
نشان داده است که پتانسیل حمایت از تحول قوی تر از 

مقاومت ها و مخالفت هاست.«

ارائه تسهیالت ریالی به صادرکنندگان
الدینی، عضو هیات مدیره صندوق  محمدرضا شجاع 
توسعه ملی نیز به این نکته اشاره کرد: »سیاست صندوق 
این است که به صادرکنندگان تسهیالت ریالی اعطا 
کند، چرا که تسهیالت ارزی آنها را به زحمت انداخته 
است. اما در مورد صادرات خدمات فنی و مهندسی، 
قرار است با همراهی صندوق ضمانت صادرات و بانك 
کنیم.  راه اندازی  خریدار  اعتبار  صادرات، خط  توسعه 
صادرکنندگان این نوع خدمات چنانچه در مناقصه ها 
از  کارگاه هایشان  تجهیز  برای  می توانند،  شوند  برنده 

منابع صندوق استفاده کنند.«
سازمان  رییس  افخمی راد،  نشست  این  انتهای  در   
توسعه تجارت، گفت: »سازمان توسعه تجارت با جدیت 
به دنبال الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است.«

نمایندگان  هیات  نشست  چهاردهمین  تهران/  اتاق 
اتاق تهران 21 اردیبهشت برگزار می شود

ضرورت ایجاد نظام رگوالتوری در صنعت 
انرژی

بخش  نمایندگان  گردهمایی  چهاردهمین 
هفته  سه شنبه  صبح  تهران  استان  خصوصی 

جاری در اتاق تهران برگزار می شود.
در بیست ویکمین روز از اردیبهشت ماه، طبقه هشتم 
نمایندگان بخش خصوصی است.  تهران میزبان  اتاق 
نمایندگانی که بعد از یك ماه دور هم جمع می شوند 
تا در مورد مسایل روز اقتصادی و قابل اعتنا برای بخش 

خصوصی بحث و تبادل نظر داشته باشند.
می شود  آغاز  صبح   7 ساعت  از  که  نشست  این  در 
ابتدا مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران، سخنرانی 
می کند و به عنوان رییس جلسه به مهمترین رویدادها 

و مسایل اقتصادی اشاره خواهد کرد.
پس از رییس و برابر برنامه مشخص شده سه سخنران 
پیش از دستور پشت تریبون قرار می گیرند و هر کدام 
اقتصادی مشخص شده صحبت  در مورد یك موضوع 
می کنند. حسن فروزان فرد، حمیدرضا صالحی و پدرام 
سلطانی سه عضو هیات نمایندگان هستند که پیش از 

وارد شدن به دستورجلسه سخنرانی می کنند.
سازمان  رییس  معظمی،  منصور  نشست  ادامه  در 
مشاور  و  )ایدرو(  ایران  صنایع  نوسازی  و  گسترش 
وزیر نفت، بحثی را که از اسفند ماه گذشته در هیات 
نمایندگان مطرح کرده است پی خواهد گرفت. »ایجاد 
او  نظام رگوالتوری در صنعت نفت« بحثی است که 
در دوازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در 
یازدهم اسفند ماه گذشته مطرح کرد و قرار شد در 
سال جاری به طور مفصل به آن بپردازد. معظمی در 

نشست روز سه شنبه جاری ایجاد نظام رگوالتوری در 
صنعت نفت، ضرورت و الزامات آن را بیان می کند.

پس از بحث و تبادل نظر سایر اعضای هیات نمایندگان 
در این مورد، محمود نجفی عرب که ریاست کمیسیون 
گزارشی  دارد،  برعهده  را  تهران  اتاق  اقتصاد سالمت 
هیات  به  کمیسیون  این  فعالیت های  و  عملکرد  از 

نمایندگان ارائه خواهد داد.
این نشست به طور زنده و مستقیم روی سایت اتاق 
تهران نیز پخش می شود و اعضای اتاق می توانند از این 
طریق در جریان کامل مباحث نمایندگان خود در اتاق 

تهران قرار بگیرند.
چهاردهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران روز 
سه شنبه 21 اردیبهشت ماه از ساعت 7 الی 9 صبح در 

طبقه هشتم اتاق تهران برگزار می شود.

ایسنا/ جالل پور به ایسنا خبر داد:
تاسیس پژوهشكده بخش خصوصی 

توسط اتاق بازرگانی

راه اندازی  از  ایران  بازرگانی  اتاق  رییس 
پژوهشكده بخش خصوصی به عنوان پژوهشكده 
اتاق بازرگانی و همچنین تاسیس فدراسیون ها و 
و  داد  خبر  اقتصادی  جدید  های  کنفدراسیون 
سازمان  به  ایران  پیوستن  پایه  مطمئنا  گفت: 

تجارت جهانی در سال جاری گذاشته می شود.
محسن جالل پور در گفت وگو با خبرنگار ایسنا،  گفت: 
اتاق بازرگانی ایران بر اساس تجربه 10 ماهه گذشته و 
رفت و آمد هیات ها، در سال جدید بازسازی بخش بین 
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الملل اتاق را شروع کرده است و به طور کلی ساختار 
این بخش را تغییر داده ایم.

وی ادامه داد: در این بازسازی تعریف جدید انجام شده 
است که بر طبق این تعریف جدید اتاق ایران بسیار 
به دنبال استفاده از قراردادها و ارتباطات چند جانبه 
بین ایران و کشور های دیگر است. ما در اتاق بازرگانی 
به سرعت به دنبال این موضوع هستیم که از امکان 
بهره  امروز  تا  که  جانبه  چند  سازمان های  ظرفیت  و 

نبرده ایم استفاده کنیم.
جالل پور افزود: برای سال جاری در بخش بین الملل 
و  اعزامی  هیات های  زمینه  در  جدی  بسیار  کارهای 
خواهیم  جدید  و  متفاوت  رویکردی  با  آن ها  پذیرش 
داشت تا به نتیجه ای که مقام معظم رهبری فرمودند 

یعنی اقدام و عمل حاصل شود.
برای  ایران  اتاق  جدید  تصمیمات  دیگر  بیان  به  وی 
سال جاری پرداخت و گفت: در بخش تحقیقات اتاق 
بخش  پژوهشکده  که  است  مصمم  ایران  بازرگانی 
خصوصی را به عنوان پژوهشکده اتاق ایران راه اندازی 
کند. همچنین در سال جاری افزایش تشکل ها، تشکیل 

فدراسیون ها و کنفدراسیون ها را در برنامه داریم.
رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آخرین وضعیت 
 )  WTO( به سازمان تجارت جهانی  ایران  پیوستن 
اتاق  در  را   WTO به  ایران  پیوستن  شرایط  گفت: 
و  قراردادیم  اصلی  اولویت  یك  عنوان  به  بازرگانی 
مشغول بررسی هستیم. مطمئنا پایه پیوستن ایران به 
سازمان تجارت جهانی در سال جاری گذاشته می شود 
اما حداقل برای پیوستن نهایی به این سازمان به دو - 

سه سال زمان نیاز است.

ایسنا رییس سازمان ملی استاندارد خبر داد
تفاهم جدید استاندارد و گمرک برای 

تسهیل صادرات

اساس  بر  گفت:  استاندارد  ملی  سازمان  رییس 
تفاهم نامه جدید این سازمان با گمرک، در زمینه 
گرفته  نظر  در  گمرک  برای  اختیاراتی  صادرات 
دریافت  به  مجبور  صادرکننده  بار  هر  که  شده 
به  شرایط  و  نباشد  استاندارد  سازمان  از  مجوز 
ضوابط  با  هم  صادرات  که  شده  دیده  گونه ای 

استاندارد و هم بدون معطلی انجام شود.
به گزارش خبرنگار ایسنا، نیره پیروز بخت در جلسه 
امضا تفاهم نامه بین سازمان ملی استاندارد و گمرک 
که امروز - 19 اردیبهشت - برگزار شد، اظهار کرد: 
این چندمین باری است که تفاهم نامه بین سازمان 

استاندارد و گمرک تجدید می شود.
کند  می  ایجاب  کشور  تحوالت  و  شرایط  افزود:  وی 
سازمان  در  موجود  اطالعات  کردن  روز  به  دنبال  به 
استاندارد و همچنین هماهنگ کردن با دیگر سازمان 

ها باشیم.
پیروز بخت ادامه داد: تحوالت و اهدافی که به دنبال آن 
هستیم و عزم داریم در سالی که مقام معظم رهبری به 
عنوان اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نام گذاری کردند 
به این اهداف برسیم، بدون هماهنگی با سازمان های 

دیگر محقق نمی شود.
گمرک  کرد:  تصریح  استاندارد  ملی  سازمان  رییس 
کشور طی سال های اخیر تحوالت مثبتی داشته است 
و روز به روز تسهیل تجارت با نظارت سازمان استاندارد 
اتفاق افتاده است و اخیرا نیز مجددا در گمرک بسته 

حمایت از تولید ارائه شد.
وی اضافه کرد: در این بسته عزم بر واردات مرتبط با 

تولیدکنندگان است و از سوی دیگر هم روان سازی 
برای  انجام شود. مطمئنا هم  باید  اولیه  مواد  واردات 
و  بسته حمایتی گمرک  اجرایی شدن سیاست های 
هم سیاست های اقتصاد مقاومتی باید بیشتر از سابق 

تعامل داشته باشیم.
پیروز بخت عنوان کرد: تفاهم نامه قبلی بین سازمان 
بود؛  امضا شده  اسفند 1392  استاندارد و گمرک در 
زمانی که سیاست های اقتصاد مقاومتی تازه ابالغ شده 
بود. اکنون بعد از گذشت دو سال که در سال اقدام و 
عمل اقتصاد مقاومتی هستیم نیاز برای تجدید نظر این 

تفاهم نامه بیشتر به چشم می خورد.

مجلس  منتخبین  گردهمایی  در  نعمت زاده  تسنیم/ 
دهم:

مشكالت تولید و صنعت بدون رونق 
اقتصاد حل نمی شود

وزیر صنعت گفت: 8 هزار طرح نیمه تمام صنعتی 
در سال گذشته راه اندازی شد اما این در حالی 
بود که در سال 91 حدود 21 تا 22 درصد رشد 
شدند  خارج  نیروها  و  داشتیم  اشغال  در  منفی 
 90 سال  به  موضوع  این  در  می شود  تالش  که 

برگردیم.
تسنیم،  خبرگزاری  پارلمانی  خبرنگار  گزارش  به 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  نعمت زاده  محمدرضا 
بعدازظهر امروز در پنل اقتصادی گردهمایی منتخبین 
بیان  با  سخنانی  طی  اسالمی  شورای  دهم  مجلس 
در  ملی  ناخالص  تولید  درصد   7 تا   6 حدود  اینکه 
است،  صنعت  وزارت  ریزی های  برنامه  و  زیرمجموعه 

گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای انقالب 
یك وزارتخانه بود و بعد به دو وزارتخانه و سپس به سه 
وزارتخانه تبدیل شد و در حال حاضر سازمان گسترش 
معدنی  صنایع  و  توسعه  سازمان  و  صنایع  نوسازی 

زیرمجموعه های این وزارتخانه هستند.
راهبردی  برنامه  توانسته  وزارت  اینکه  بیان  با  وی 
10ساله را رونمایی کند، گفت: وزارت صنعت تا افق 
چشم انداز، سیاست ها و اهداف و کالن خود را مشخص 
کرده که عمده فعالیت ما سرمایه گذاری در این بخش 

خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: عمده فعالیت 
ما در اختیار بخش خصوصی و دولتی است که البته 
را  اجتماعی بخش های غیردولتی  تأمین  سازمان های 
فعالیت ها در بخش غیردولتی  دارند و عمده  به عهده 

متمرکز شده است.
سال  از  ما  فعالیت  عمده  کرد:  خاطرنشان  نعمت زاده 
گذشته پیگیری اقتصاد مقاومتی بوده و در این زمینه 
فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی 7 مورد را شناسایی 
در  همچنین  است،  کرده  محول  صنعت  وزارت  به  و 
اقتصاد  برای  که  اقتصاد  وزارت  12گانه  سیاست های 
اجرای  مسئول  صنعت  وزارت  شده،  تعیین  مقاومتی 

سیاست های اقتصاد دانش بنیان شده است.
وی عدم کفایت سرمایه بانك ها و توقف سرمایه بانك ها 
و صنعت  تولید  از مشکالت  یکی  را  امور مختلف  در 
برشمرد و گفت: بدهی غیرجاری و معوقات بانك ها در 
این دو سال رو به کاهش بوده و وزارت صنعت نقش 
خود را در این زمینه ایفا کرده است اما مشکالت تولید 

و صنعت بدون رونق اقتصادی نمی تواند حل شود.
سال  در  کرد:  تصریح  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
گذشته یك هزار واحد تولیدی و صنعتی را که فعالیت 
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آنها تعطیل شده بود، فعال کردیم و برای امسال نیز 
با توجه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، 10 هزار 
واحد کوچك و متوسط را پیشنهاد دادیم و ضوابط آن 
را مشخص کردیم و بانك مرکزی نیز دو بخشنامه برای 

آن صادر کرد تا این واحدها فعال شوند.
نیمه تمام  طرح  هزار   8 گفت:  همچنین  نعمت زاده 
صنعتی در سال گذشته راه اندازی شد اما این در حالی 
بود که در سال 91 حدود 21 تا 22 درصد رشد منفی 
تالش  که  شدند  خارج  نیروها  و  داشتیم  اشغال  در 

می شود در این موضوع به سال 90 برگردیم.
پرسید که  بنده  از  از دوستان  وی تصریح کرد: یکی 
شرایط  این  با  و  هستید  شاغل  جا  تا 15   10 »شما 
چطور می خواهید مشکل بیکاری را حل کنید؟« که 
ما  برای  مجلس  هم  و  اساسی  قانون  هم  بگویم  باید 
محدودیت اعمال کرد که موظفیم به آن عمل کنیم. 
چیزی  مجلس  در  نفر  یك  یا  رسانه  یك  اگر  حاال 
می گوید باید بداند که صحبت هایش باید براساس سند 

باشد.
بازنشستگی  از  اضافه کرد: پس  اساس  بر همین  وی 
و  بگیرید  را  یك شرکت  سهام  »یك  گفتند  بنده  به 
عضو هیئت مدیره شوید« که من قبل از رأی اعتماد از 
همه آنها استعفا دادم. بنابراین اگر با یك سهم انسان 
صاحب پتروشیمی می شود خوشا به حالش اما در هر 
صورت بنده استعفا دادم و از آنجا بیرون آمدم و یکی از 
نمایندگان کنونی نیز در مورد من مطالبی را فرمودند 

که ما هم پاسخ دادیم.

ایسنا/ 
صاحبان مشاغل برای ارایه اظهارنامه 

مالیاتی خود 43 روز فرصت دارند

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی 
صاحبان  مالیاتی  اظهارنامه  ارائه  مهلت  کشور 

مشاغل را تا پایان خردادماه اعالم کرد.
ایران،  مالیاتی  رسانه  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
محمدتقی پاکدامن با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی 
کشور از ابتدای امسال موظف به اجرای اصالحیه قانون 
مهم ترین  از  یکی  گفت:  است،  مستقیم  مالیات های 
تغییرات در قانون جدید تغییر مهلت ارائه اظهارنامه های 
مالیاتی صاحبان مشاغل )اشخاص حقیقی( از تیر به 

خردادماه است.
و  سهولت  هدف  با  تغییر  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سرعت بخشیدن در ارائه اظهارنامه مالیاتی و افزایش 
راندمان ارایه خدمات به مودیان صورت گرفته است، 
افزود: فرم اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1394 
است، صاحبان  قرارداده شده  سازمان  روی سایت  بر 
سامانه  به  مراجعه  با  اکنون  هم  از  می توانند  مشاغل 
به  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  الکترونیکی  عملیات 
آدرس WWW.TAX.GOV.IR نسبت به ارسال 
اظهارنامه و پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی اقدام 

کنند.
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور 
با تاکید بر اینکه سیاست سازمان دریافت اظهارنامه به 
صورت کاماًل الکترونیکی است و ارایه نسخه کاغذی به 
واحدهای مالیاتی ضرورتی ندارد، ادامه داد: امیدواریم 
صاحبان مشاغل )اشخاص حقیقی( از هم اکنون نسبت 
تا در  اقدام کنند  ارائه اظهارنامه های مالیاتی خود  به 

روزهای پایانی دچار مشکل نشوند.
مقرر  موعد  در  فردی  اگر  خاطرنشان کرد:  پاکدامن 
براینکه  عالوه  نکند  ارائه  را  خود  مالیاتی  اظهارنامه 
قانون  در  که  تسهیالتی  و  معافیت ها  از  نمی تواند 
درآمدی  میزان  هر  به  کند،  استفاده  پیش بینی شده 
که کسب می کند مشمول مالیات است و از این بابت 

مشمول جریمه عدم تسلیم اظهارنامه نیز می شود.

ایسنا/ طیب نیا:
اگر نفت ارزان نمی شد رشد اقتصادی 94 

بیش از 5 درصد بود

که  است  معتقد  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
افتاد  نمی  اتفاق  نفت  قیمت  جهانی  کاهش  اگر 
رشد اقتصادی در سال1394 به بیش از 5 درصد 

افزایش پیدا می کرد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، علی طیب نیا امروز در دومین 
روز همایش قانونگذاری و نظارت، الزامات و راهکارها 
که در محل مجلس قدیم برگزار شد، اظهار کرد: در 
منفی  اقتصادی  رشد  و  درصد  تورم 45  سال 1392 
6,8 درصد بود. دولت برنامه های مفصلی را برای تنظیم 
شرایط اقتصادی اجرا کرد که در نتیجه آن تورم کنترل 
و مهار شد و زمینه برای دستیابی به رشد اقتصادی در 
سال 1393 فراهم شد تا جایی که رشد مثبت 3 درصد 

را در سال 1393 شاهد بودیم.
وی افزود: در چنین شرایطی با کاهش جهانی قیمت 
نفت مواجه شدیم و با توجه به وابستگی اقتصاد ایران 
به درآمدهای نفتی رشد اقتصادی کند شد در حالیکه 
اگر این کاهش قیمت نفت اتفاق نمی افتاد در سال 

1394 رشد اقتصادی به بیش از 5 درصد افزایش پیدا 
می کرد.

در  امسال  ما  داد:  ادامه  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
رسیده  نتیجه  به  برجام  که  ایم  گرفته  قرار  شرایطی 
و  تورم  نزولی  روند  برای  ها  ظرفیت  همه  از  باید  و 
برنامه  در طول  اقتصادی 8 درصد  به رشد  دستیابی 

استفاده کنیم.
او در ادامه این همایش اظهار کرد: در کشورهایی که 
نفت،  قیمت  کاهش  هستند  نفت  به  وابستگی  دچار 
رکورد و تورم همزمان را به دنبال دارد، بنابراین کاهش 
در  را  تورم  و  رکود  عامل  دو  هر  طبیعتا  نفت  قیمت 
اقتصاد ما تشدید می کرد و ما نیازمند مقابله همزمان 
رکود  با  مقابله  ما  اولویت  اما  بودیم  پدیده  دو  این  با 
بود زیرا هزینه های بیکاری و کساد به مراتب از تورم 

سنگین تر است.
وی با تاکید بر لزوم برقراری آرامش در اقتصاد کشور، 
سایر  و  ارز  بازار  در  آرامش  برقراری  ما  کرد:  تصریح 
بازارها را به عنوان شرط الزم برای رشد اقتصادی دنبال 
کردیم و خوشحالیم که آرامشی در این بازارها حاکم 

شده و از این ناحیه لطمه ای به تولید وارد نمی شود.
طیب نیا تنگنای اعتباری و بدهی دولت را دو چالش 
عمده عنوان و خاطرنشان کرد: یکی از دالیل تنگنای 
اعتباری، کمبود منابع قابل وام دهی بانك ها و دیگری 
نرخ سود است لذا ما باید عرضه منابع قابل وام دهی را 
زیاد کنیم چرا که مشکل عمده تولیدکنندگان، کمبود 
منابع است و در مقابل بانك ها به خاطر کمبود سرمایه 
و مطالباتشان از دولت نمی توانستند منابع الزم را در 

اختیار تولیدکنندگان قرار دهند.
وزیر اقتصاد با اشاره به میزان بدهی دولت، گفت: تا 
پایان سال 1393 بدهی دولت 380 هزار میلیارد تومان 
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نظر  در  نیز  را  نفت  ملی  شرکت  بدهی  اگر  که  بوده 
بگیریم مجموع بدهی دولت به عدد 540 هزار میلیارد 
تومان می رسید. البته ما سعی کردیم به شکل اصولی با 
این مشکل برخورد کنیم و در همین رابطه دو تبصره را 
در الیحه بودجه 1395 پیش بینی کردیم که متاسفانه 

در مجلس رای نیاورد.
وی خطاب به منتخبان مجلس دهم، گفت: شما که به 
خوبی به مشکل تنگنای اعتباری وقوف دارید و اهمیت 
آن را در رشد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی می دانید، 
کمك کنید این تبصره را داشته باشیم تا بتوانیم موانع 

تولید را از این طریق کاهش دهیم.
بهبود  لزوم پیگیری دو رویکرد  بر  تاکید  با  نیا  طیب 
به  ها  بنگاه  مالکیت  واگذاری  و  کار  و  کسب  محیط 
بخش خصوصی واقعی، اظهار کرد: ما در مورد بهبود 
فضای کسب و کار برنامه خوبی تنظیم کردیم و رتبه 
ایران از 152 به 118 ارتقا پیدا کرد. در مورد واگذاری 
مالکیت ها نیز در حالیکه واگذاری به بخش خصوصی 
واقعی تا سال 1393 حدود 13 درصد بوده، در سال 
1393 این میزان به 87 درصد و در سال 1394 به 

100درصد افزایش پیدا کرد.
در  رونق  ایجاد  و  عمرانی  بودجه  درباره  اقتصاد  وزیر 
کشور، گفت: اصوال با تکیه بر دولت و این بودجه ها 
نمی شود رشد اقتصادی را محقق کرد بلکه باید طرح 
های عمرانی انتفاعی را به بخش خصوصی واگذار کنیم. 
ما همچنین بنا داریم آمایش سرزمین و توزیع عادالنه 

واحدهای تولیدی را در برنامه ششم دنبال کنیم.
طیب نیا در پایان با اشاره به الیحه اصالح قانون پولی و 
بانکی کشور، گفت: این قانون یك قانون دائمی قدیمی 
است که حدود 50 سال تجربه اجرای آن را در کشور 
داریم و قطعا با مشکالتی مواجه است و به اصالح نیاز 

قانون کار  این  نیز تیمی روی  از دولت گذشته  دارد. 
کردند و در دولت فعلی وزارت اقتصاد و بانك مرکزی 
اهتمام جدی در این زمینه داشتند. ما معتقدیم نباید 
قانون دائمی را عجله ای اصالح کرد چرا که نتیجه آن 
منطقی نخواهد بود بلکه این موضوع باید در مجلس 

بعد با دقت و تامل مورد بررسی قرار گیرد.

مهر/ با حضور نعمت زاده و طیب نیا بررسی شد؛
جزئیات مشوق های صادراتی سال95

به  کمک  بین المللی،  نمایشگاه های  در  حضور 
هوایی،  و  دریایی  ریلی،  منظم  خطوط  برقراری 
کمک سود تسهیالت بانكی و پرداخت بخشی از 
هزینه اجازه دفاتر از جمله مشوق های صادراتی 

سال 95 است.
به گزارش خبرگزاری مهر، دستورالعمل پرداخت جوایز 
و  معدن  صنعت،  وزرای  حضور  با   95 سال  صادراتی 

تجارت و امور اقتصادی و دارایی بررسی شد.
در این نشست مشوق های صادراتی شامل حضور در 
برقراری خطوط  به  المللی،  کمك  بین  نمایشگاه های 
سود  کمك  اعطای  هوایی،  و  دریایی  ریلی،  منظم 
خدمات،  و  کاال  صادرکنندگان  به  بانکی  تسهیالت 
انبار  و  دفاتر  اجاره  هزینه های  از  بخشی  پرداخت 
شرکت های صادراتی در خارج برای پرداخت در سال 

95 بررسی شد.
ایرانی  برند  ثبت  هزینه های  از  بخشی  پرداخت 
بازاریابی  تبلیغات،  به  کمك  هدف،  بازارهای  در 
اطالع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی در حوزه صادرات 

مطابق شیوه نامه مربوطه و پرداخت بخشی از هزینه 
صدور ضمانت نامه ها و بیمه نامه های صادراتی نیز از 
دیگر مشوق های صادراتی است که به صادرکنندگان 

واجد شرایط، اختصاص می یابد.

دنیای اقتصاد/
 اولویت های ارزی سال 1395

به  و  ارز طی سه سال گذشته  نرخ  ثبات نسبی 
خصوص در سال گذشته باعث شد تا نگرانی ها 
یابد؛  کاهش  دولت  ارزی  سیاست  درخصوص 
به طوری که تا پیش از سال 1392)چه در دوران 
ثبات نرخ ارز تا پیش از سال 1390 و چه در دوران 
نوسان یا به بیان بهتر بحران ارزی پس از سال 
ارزی کشور و استراتژی دولت  1390(، سیاست 
از مهم ترین نگرانی ها و  ارز، یكی  بازار  در قبال 
در  و  بوده  اقتصادی  کارشناسان  دغدغه های 
قرار  اصالحات  اولویت های  فهرست  اول  ردیف 
کاهش  و  ارز  بازار  در  ثبات  بنابراین  داشت. 
نوسانات و نااطمینانی ها در این بازار را باید یكی 
طی  دولت  سیاستی  دستاوردهای  مهم ترین  از 

سه سال گذشته دانست.
تنها  در سال 1394  ارز  نرخ  غیر رسمی  به طوری که 
2/ 5 درصد افزایش داشته است. با این حال با وجود 
بازار،  این  در  ارزی  سیاست گذار  توجه  قابل  موفقیت 
برای رسیدن به هدف یك بازار ارز باثبات و شفاف، الزم 
است تا اقداماتی از سوی سیاست گذار صورت گیرد. به 
خصوص آنکه اهمیت بازار ارز در سال 1395 به جهاتی 

قابل توجه تر از سال های گذشته خواهد بود.
یك  از  که  متغیری  به عنوان  ارز  نرخ  کلی  به طور 
داشته  توجهی  قابل  نقش  تجاری  سیاست  در  جهت 
و بر میزان صادرات و واردات اثرگذار خواهد بود و از 
طرف دیگر متاثر از سیاست  پولی بوده و سیاست گذار 
پولی با تغییرات نرخ ارز موجبات تغییر پایه پولی را 
فراهم می سازد، اهمیت زیادی دارد و بخش زیادی از 
ثبات در محیط اقتصاد کالن ناشی از ثبات در بازار ارز 
در  ایران  اقتصاد  احتمالی  این حال تحوالت  با  است. 
سال 1395 لزوم توجه ویژه سیاست گذار به این بازار 
را همراه خواهد داشت که در زیر به برخی از این موارد 

اشاره خواهد شد:

1- احتمال کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم: 
بانکی و در راس آن تالش برای کاهش  اصالح نظام 
اولویت های  از  تورم  نرخ  با  متناسب  بانکی  سود  نرخ 
اصلی دولت در سال 1395 است. درصورتی که دولت 
باید  همزمان  به طور  یابد،  دست  مهم  این  به  بتواند 
برنامه ویژه ای برای سایر بازارهای جایگزین سپرده های 
بانکی داشته باشد. کاهش سودآوری سپرده گذاری در 
بانك منجر به حرکت منابع به سایر بازارها خواهد شد 
که بازار ارز یکی از مهم ترین جایگزین های آن است. 
در چنین شرایطی امکان ورود سفته بازان به این بازار 
و افزایش قابل توجه تقاضا برای ارزهای خارجی وجود 
به شدت  را  بازار  این  در  نرخ ها  است  ممکن  و  داشته 

دستخوش تغییر قرار دهد.

2- انتظار ورود سرمایه گذاران خارجی: با رفع تحریم ها 
ایران،  به  خارجی  تجاری  متعدد  هیات های  ورود  و 
تالش   1395 سال  برای  دولت  اولویت های  از  یکی 
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مسلما  بود.  خواهد  خارجی  سرمایه گذار  جذب  برای 
سرمایه گذار خارجی توجه ویژه ای به تحوالت بازار ارز 
خواهد داشت. وجود ارزهای دو یا چند نرخی، مشخص 
نبودن سیاست ارزی و شفاف نبودن استراتژی دولت 
در قبال تغییرات نرخ ارز متناسب با نرخ تورم از عوامل 
بازدارنده برای ورود سرمایه گذاران خارجی خواهد بود.

بودن  نفتی و در پیش  افزایش درآمدهای  انتظار   -3
که  می شود  پیش بینی   1395 سال  در  انتخابات: 
درآمدهای نفتی از دو جهت افزایش قیمت نفت خام 
و افزایش میزان تولید و صادرات افزایش یابد. از این 
رو درآمدهای ارزی نیز به این واسطه افزایش خواهد 
یافت. در شرایطی که کشور انتخابات ریاست جمهوری 
را در ابتدای سال 1396 در پیش دارد، سیاست گذار 
در  ارز  نرخ  کاهش  برای  زیادی  تمایل  است  ممکن 
صورت بهتر شدن درآمدهای ارزی داشته باشد. در این 

صورت مسلما صادرات با چالش مواجه خواهد شد.

مهم ترین  از  شد  اشاره  آنها  به  باال  در  که  مواردی 
سال  در  پیش بینی  قابل  ارز  بازار  به  مربوط  تحوالت 
1395 است که الزم است سیاست گذار به این موارد 
توجه ویژه داشته باشد. از این رو موارد زیر از مهم ترین 

اولویت های سیاست گذاری ارزی خواهد بود:

1- یکسان سازی نرخ ارز: یکسان سازی نرخ ارز و ایجاد 
بود  خواهد  ارز  بازار  اولویت  مهم ترین  تك نرخی  ارز 
نخست سال  ماه  در سه  نظر می رسد که حتی  به  و 
حال  در  باشد.  مهیا  امر  این  برای  شرایط  نیز  جاری 
حاضر بخش قابل توجهی از معامالت با نرخ غیر رسمی 
صورت می گیرد، همچنین فروش ارز با نرخ غیر رسمی 

این  از  دولت  درآمد  افزایش  باعث  نیز  دولت  برای 
خواهد  نفتی  کاهش یافته  درآمدهای  جبران  و  محل 
شد. از طرف دیگر همان طور که اشاره شد برای ورود 
سرمایه گذاران خارجی الزم است تا بازار ارز شفاف و 
تك نرخی باشد. در غیر  این صورت این بازار از وضعیت 
احتمال  مقطعی  نوسانات  در  و  گرفته  فاصله  رقابتی 

ورود سفته بازان را نیز افزایش خواهد داد.

سیاست  اعالم  ارزی:  سیاست  اعالم  در  شفافیت   -2
ارزی در ابتدای سال و پایبندی به آن از اولویت های 
بازار است. همان طور که سیاست گذار پولی طی  این 
اعالم  را  هدف  تورم  نرخ  ساله  هر  گذشته  سال   های 
کرده و به آن پایبند بوده است، درخصوص سیاست 
شود.  گرفته  پیش  در  رویه  همین  باید  نیز  ارزی 
سیاست گذار ارزی به عنوان مثال در ابتدای سال باید 
نرخ  افزایش  ارزی طی سال  کند که سیاست  عنوان 
بود. یعنی به عنوان مثال  با تورم خواهد  ارز متناسب 
ارزهای خارجی در انتهای سال 8 تا 10 درصد افزایش 
خواهند داشت. اعالم چنین سیاستی و پایبندی به آن 
قدرت پیش بینی در این بازار را افزایش داده و از این 
رو سرمایه گذاران خارجی با اطمینان بیشتری به بازار 
ورود سفته بازان  از  وارد خواهند شد. همچنین  ایران 
پس از کاهش احتمالی نرخ سود بانکی، به این بازار 

جلوگیری خواهد شد.

3- اعالم موضع سیاست گذار در مقاطع حساس: مسلما 
هر بازاری در مقاطع کوتاه مدت با نوسان مواجه خواهد 
بازار در بلندمدت است.  شد و آنچه مهم است ثبات 
آنچه در نوسانات کوتاه مدت اهمیت دارد آن است که 
بازار  وارد  به سرعت  سیاست گذار در چنین شرایطی 

کند.  اعالم  نوسانات  قبال  در  را  خود  مواضع  و  شده 
با  کوتاه مدت  بازه  یك  در  نرخ ها  اگر  مثال  به عنوان 
نوسان زیاد مواجه شد، سیاست گذار می تواند اعالم کند 
که چنین نوساناتی جزئی از سیاست بلندمدت در طول 
سال بوده و کنترل خواهد شد یا در مقابل اعالم کند 
که به منظور مقابله با نوسانات کوتاه مدت، با قاطعیت 
در بازار ورود خواهد کرد. چنین اعالم مواضعی توسط 
سیاست گذار مانع از تبدیل شدن نوسانات کوتاه مدت 

به بحران های ارزی خواهد شد.
در مجموع همان طور که عنوان شد، با توجه به عملکرد 
قابل قبول دولت در بازار ارز، چالش های این بازار از 
پیش رو  سال  در  سیاست گذاری  اصلی  اولویت های 
نخواهد بود، با این حال با توجه به اهمیت متغیر نرخ 
ارز از منظر ثبات اقتصاد کالن و جذب سرمایه گذاران 
خارجی و سایر موارد عنوان شده، الزم است تا برخی 
ارز و شفافیت در  اقدامات در جهت تك نرخی شدن 
این بازار صورت گیرد. در غیر این صورت، تغییرات و 
برای ورود  به مانعی جدی  ارز می تواند  نرخ  نوسانات 
اقتصادی  رشد  نتیجه  در  و  خارجی  سرمایه گذاران 

تبدیل شود.

تعادل/ رییس کارگروه رقابت کمیسیون خصوصي سازي 
اتاق ایران در گفت وگو با »تعادل« مطرح کرد

3 عامل عقب ماندگي تشكل ها از رشد 
بهره وري

توسعه یافته  کشورهاي  در  گذشته  دهه  دو  در   
از  اقتصادي  رشد  از  عمده یي  سهم  شده  سعي 

عوامل  کل  بهره وري  شاخص هاي  رشد  طریق 
تامین شود.

ارتقاي  طریق  از  اقتصادي  رشد  به  دستیابي  امروزه   
بهره وري از مهم ترین اهداف اقتصادي کشورها به شمار 
به طور صریح  بهره وري  در حقیقت، مصادیق  مي رود. 
قرار  اقتصادي مدنظر  توسعه  برنامه هاي  در  و ضمني 
برنامه ها پیش بیني شده  گرفته است، به طوري که در 

بود که رشد بهره وري در کشورمان به
35 درصد برسد، اما به گفته کارشناسان؛ حتي رشد 
3درصدي بهره وري نیز در بنگاه هاي اقتصادي کشور 
شکرخدایي  فرشید  حال،  است.  نشسته  کرسي  به 
عضو  و  ایران  کیفیت  مدیریت  انجمن  نایب رییس 
ایران معتقد است: »  بازرگاني  اتاق  نمایندگان  هیات 
تشکل ها  حوزه  در  بهره وري  تحقق  عدم  چالش هاي 
به 3عامل بستگي دارد؛ 1( ناآگاهي روساي تشکل ها 
نیروي  همچنین  و  بنگاه هایشان  ارتقاي  چگونگي  از 
تشکل هاي  در  ارزیابي  فرهنگ   عدم   )2 انساني، 

اقتصادي )رقابت پذیري(،
3( استفاده از رانت هاي دولتي در فعالیت هاي اقتصادي 
بنگاه ها از جمله مواردي است که باعث عقب ماندگي 
شده  کشور  توسعه یي  برنامه هاي  در  موضوع  این 
با  مشروحش  گفت و گوي  ادامه  در  وي  البته  است. 
»تعادل« براین باور است که باید شعار »دولت نباید 
در بحث هاي اقتصادي دخالت کند.« را از سوي رسانه 
ملي فرهنگ سازي کنیم تادیگر تشکل ها و بنگاه هاي 
اقتصادي در زمان بحران خواستار اعطاي یارانه نشوند. 
آنچه در زیر مي خوانید، ماحصل گفت وگوي ما با این 
رییس کارگروه رقابت کمیسیون خصوصي سازي اتاق 

ایران است که در زیر مي خوانید.
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به  اقتصادي  به رشد  براي دستیابي  امروزه دنیا 
فكر ارتقاي بهره وري است. در ایران ما شاهد دو 
سازمان مسوول در بحث اندازه گیري هستیم. در 
و  آمار  مرکز  اندازه گیري  بحث  تفاوت  حقیقت، 
بانک مرکزي با اندازه گیري مرکز ملي بهره وري 

در چیست؟
دست  فعالیت  یك  در  اثربخشي  و  کارایي  بهره وري 
کار  به  واقع گرایانه  نگرشي  بهره وري  است.  جمعي 
با فکر و  انسان  و زندگي و فرهنگي است که در آن 
واقعیت ها  و  ارزش ها  با  را  فعالیت هایش  هوشمندي، 
منطبق مي کند تا بهترین نتیجه را جهت اهداف مادي 
و معنوي بگیرد. بهره وري را به عنوان مفهومي جهت 
بهره وري  گرفت.  نظر  در  مي توان  بهتر  نتیجه  کسب 
موضوع  طرح  دنبال  به  که  است  جدیدي  مقوله 
بهره وري در جامعه روبه رشد و متحول و پویا مطرح 
مي شود. تحقق اهداف و دستاوردها و نتایج مورد انتظار 
در ابعاد مختلف علمي، آموزشي، پژوهش و فناوري و... 
بهره وري و  برنامه یي جامع در زمینه  مستلزم تدوین 

اجراي کامل آنهاست.

کشورها  اقتصادي،  بحث هاي  مدرن سازي  به  باتوجه 
سعي دارند سهم بیشتري از تجارت جهاني را به خود 
بتوانند  باید  این هدف  به  نیل  براي  اختصاص دهند. 
امر  این  و  دهند  افزایش  را  خود  رقابت پذیري  توان 
جز از طریق ارتقاي بهره وري امکان پذیر نخواهد بود. 
بررسي سهم رشد بهره وري کل عوامل تولید در رشد 
گذار  حال  در  یا  یافته  توسعه  درکشور هاي  اقتصادي 
بیانگر این واقعیت است که در دو دهه گذشته در این 
اقتصادي  رشد  از  عمده یي  کشورها سعي شده سهم 
از طریق رشد شاخص هاي بهره وري کل عوامل تامین 

شود. امروزه دستیابي به رشد اقتصادي از طریق ارتقاي 
بهره وري از مهم ترین اهداف اقتصادي کشورها به شمار 
مي رود. به طوري که در ماده79در راستاي ارتقاي سهم 
بهره وري در رشد اقتصادي آمده است: »تا پایان برنامه 
سوم  یك  اقتصادي  رشد  محل  از  شد  قرار  بهره وري 

باشد که این موضوع هیچ گاه محقق نشد.«
بنابراین، مصادیق بهره وري به طور صریح و ضمني در 
برنامه هاي توسعه اقتصادي مدنظر قرار گرفته است. در 
حقیقت، وقتي بهره وري افزایش مي یابد، تولید ناخالص 
و  یافت  افزایش خواهد  تولید  عوامل  از  ملي سریع تر 
متوسط تولید نیز به ازاي هر واحد عوامل تولید افزایش 
کاهش  در  بهره وري  بهبود  نقش  همچنین،  مي یابد. 
بود.  خواهیم  شاهد  ما  را  صادرات  توسعه  و  هزینه ها 
را  موضوع  نوع  دو  بهره وري  بحث  در  ما  در حقیقت، 
ارزیابي مي کنیم. یك بهره وري در حوزه کالن و دیگري 
بهره وري در حوزه خرد. در ارزیابي بنگاه ها بخشي از 
محاسبات بهره وري کالن تشکل ها به صورت کاهش 
و افزایش درآمد که در سطح ملي وجود دارد ارزیابي 
مي شود که در این باره مرکز ملي آمار و سازمان ملي 
بهره وري اعداد را پایش و محاسبه مي کنند؛ درحالي 
مقایسه  بحث  در  بهره وري  ملي  سازمان  معیار  که 
بهره وري  ملي  جشنواره  در  نیست.  طور  این  بنگاه ها 
بهره وري  کار،  نیروي  از  اعم  بنگاه ها  فعالیت  میزان 
سرمایه وبهره وري کل عوامل به صورت بنگاه به بنگاه 

ارزیابي و مصاحبه مي شود.

در حقیقت، روش ارزیابي مرکز ملي بهره وري با 
مرکز آمار و بانک مرکزي متفاوت است. حال، این 
موضوع را مي توان به دلیل نبود آماري شفاف در 

کشور دانست؟

به هر حال، هر سازماني بنا به آماري که در دسترس 
دارد، میزان محاسباتش نیز متفاوت است. به طور کلي؛ 
مرکز آمار و بانك مرکزي وضعیت بنگاه ها را به صورت 
سرجمع بررسي مي کنند اما این سازمان بنگاه، بنگاه 
وضعیت را براي تشکل هاي مورد نظر رصد مي کند و 
از این طریق ارزش افزوده تشکل ها مشخص مي شود. 
ارزیابي ها  نوع  این  از  بعد  بهره وري  کارشناسان  البته 
تفاوت رقم هاي به دست آمده را با مرکز ملي آمار و 

بانك مرکزي محاسبه مي کند.

براي  تشكل ها  ارزیابي  نوع  این  درهرحال، 
با روش هاي مدرن تحقق  بار است که  نخستین 

مي یابد؟
مرکز  سوي  از  ارزیابي ها  نوع  این  هم  گذشته  در 
هیات  مي شد.  انجام  صنعت  وزارت  پژوهش هاي 
پیشنهاد  به  بنا   1384/5/9 مورخ  جلسه  در  وزیران 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و به استناد ماده 
اجتماعي  اقتصادي ،  توسعه  چهارم  برنامه  قانون   )7(
بهره وري  ملي  سازمان  که  کردند  مصوب  فرهنگي  و 
ایران منحل  شود و مرکز ملي بهره وري ایران به شکل 
برنامه ریزي  و  مدیریت  سازمان  تابع  دولتي  موسسه 
موضوع  این  حقیقت،  در  اما  تشکیل مي شود.  کشور 
ارزیابي بنگاه ها در طول تاریخ براي نخستین بار و با 
حمایت اتاق صنایع، معادن و بازرگاني اتفاق مي افتد. 
بنابراین، در این بازه زماني باید دنبال احیاي بنگاه هاي 
صنعتي پیش رویم؛ به طوري که هر بنگاه براي رصد 
ارتباط  در  سازمان  این  با  مي تواند  خود  فعالیت هاي 
باشد تا از وضعیت و نحوه عملکرد بنگاه خود مطلع 

شود.

بهره وري  حوزه  در  ضعف  نقاط  از  یكي 
تشكل هاچیست و چه باید کرد؟

خیلي  متاسفانه  که  است  این  ضعف  نقاط  از  یکي 
ارزیابي  یعني  موضوع  این  از  تشکل ها  و  بنگاه ها  از 
بنگاه هاي خود و ارتقاي آنها ناآگاه هستند یا نوعا به 
اساس کار اعتقادي ندارد. یکي از اقدامات اساسي این 
این  در  جلساتي  باید  تشکل ها  ذي نفعان  با  که  است 
باره برگزار کرد. درحقیقت ارزیابي تشکل ها از طریق 
سازمان ملي بهره وري مي تواند عملکرد مطلوبي را براي 
بحث  اصل  مهم ترین  بنابراین  کند.  ایجاد  آنها  آینده 
فرهنگ سازي این موضوع در جامعه اقتصادي دولتي 
محور است که امیدواریم در آینده توسعه و ارتقاي این 

بنگاه ها را از این سو شاهد باشیم.

هر  که  هستند  تشكل هایي  جمله  از  فوالدي ها 
سوي  از  بنگاهایشان  بهره وري  موضوع  ساله 
حال،  مي شود.  ارزیابي  بهره وري  ملي  سازمان 
وضعیت این صنعت استراتژیک را چطور ارزیابي 

مي کنید؟
البته سازمان ملي بهره وري نه تنها تشکل هاي فوالدي 
را بلکه بسیاري از تشکل هاي دیگر که مشتاق بهبود 
قرار  ارزیابي  مورد  را  باشند  خود  عملکرد  توسعه  و 
مي دهد. در حقیقت، سازمان ملي بهره وري 35 صنعت 
را شناسایي و عملکرد آنها را نسبت مشابه سال قبلشان 
مورد بررسي قرار داده است. معموال این اقدام سازمان 
ملي بهره وري هزینه یي را بالغ بر 1/5 میلیارد تومان به 

عنوان مسوولیت اجتماعي متقبل مي شود.

بنگاه صنعتي  و  ارزیابي هر تشكل  در حقیقت، 
براي این سازمان 1/5 میلیارد تومان هزینه بردار 
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یا  تشكل ها  سوي  از  مبلغ  میزان  این  است؟آیا 
بنگاه ها تامین مي شود یا خیر؟

به هرحال، بهره ورکردن بنگاه ها و تشکل هاي سرطاني 
یك مسوولیت اجتماعي است، اگر مرکز ملي بهره وري 
اجتماعي مثال  ارگان هاي دیگر  از  با یکي  را بخواهم 
بزنم موسسه محك مي تواند نمونه خوبي در مقایسه 
موسسه  این  به واقع،  باشد.  بهره وري  ملي  سازمان  با 
ارزیابي مي کند  را  انسان ها  عملکرد جسمي و روحي 
بر  را  انسان ها  این سازمان عملکرد  نیز  و در مقابلش 
اقدامات  بهبود  براي  و  بررسي  اقتصادي  مسائل  سر 
آنها کارنامه اعطا مي کند تا صاحبان بنگاه ها در برابر 
معضالت و موانعي که بر سر راه دارند، اقدامات جدي 

را به عمل آورند.

در این بازه زماني ما شاهد آمد و رفت هیات هاي 
تجاري از کشورهاي اروپایي و آسیایي هستیم. 
در  ایراني  تشكل هاي  و  بنگاه ها  بهره وري  آیا 
مقایسه  قابل  اروپایي  شرکت هاي  با  مقایسه 

است؟
به هرحال، ما در دوران پسابرجام ورود چندین شرکت 
در  کشورهاي  حقیقت  در  بودیم.  شاهد  را  اروپایي 
حال توسعه همانند ایران درصدد تقویت اشتغالزایي، 
هستند،  افزوده  ارزش  بردن  باال  و  سرمایه گذاري 
بسیاري  ایران  علیه  نابرابر  تحریم هاي  به  باتوجه  اما 
بود  ما شده  اقتصادي  بنگاه هاي  راه  سد  مشکالت  از 
نوع  این  کردن  برطرف  درصدد  خصوصي  بخش  که 
معضالت است. درحقیقت امیدواریم با بهبود مولفه هاي 
ما شاهد ورود سرمایه گذاران خارجي و  و کار  کسب 
ارتقاي بهره وري باشیم. به هرحال، کشورهاي توسعه 
یافته درجه استفاده موثر از هریك از عوامل تولید را 

براي تشکل ها و بنگاه هاي اقتصادي خود درنظر دارند و 
میزان عملکرد بنگاه هاي کشورهاي پیشرفته درمقایسه 
با ما قابل قیاس نیست. چراکه آنها با محوریت اقتصاد 
آزاد فعالیت مي کنند و اما ما همچنان شاهد معضلي 

همچون اقتصاد دولتي محور هستیم.

پس شما معتقد هستید در دوران پساتحریم ما 
باید به سمت آزادسازي اقتصاد حرکت کنیم؟ با 
براي  امكان  این  آیا  دولتي  اقتصاد  بزرگ شدن 
اقتصاد  آزادسازي  سمت  به  تشكل ها  حرکت 

وجود دارد؟
حرکت به سمت اقتصاد آزاد راهي است که کشورهاي 
با  تاکنون  مگر  رفته اند.  پیش  آن  به سمت  پیشرفته 
دخالت دولت دربحث هاي اقتصادي معضالت بنگاه ها 
براي  دولت  تاکنون  آیا  است؟  مرتفع شده  وتشکل ها 
برندسازي و فروش بهتر کاالهاي بنگاه ها اقدام جدي 

به عمل آورده است؟

در این بازه زماني راه حل نهایي چیست؟
از آنجایي که دولت باید نقش سیاست گذاري داشته و 
نقش اجرایي نداشته باشد، راه حل نهایي این است که 
افزایش توان بخش خصوصي  نگرش دولت به سمت 

پیش برود و در این باره هیچ دخالتي نداشته باشد.

شما به عدم دخالت دولت در بخش هاي اقتصادي 
که  است  درحالي  موضع  این  هستید  معتقد 
حمایتي  کمک هاي  خواستار  تشكل ها  روساي 
هستند.  کشور  تولید  بخش  به  یارانه  جمله  از 

نظرتان در این باره چیست؟
از نظر بنده یارانه نوعي رانت است. اگر کارشناسان بخش 

خصوصي اعطاي یارانه از سوي دولت را نوعي حمایت 
مي پندارند، سخت در اشتباه هستند. در حقیت آنها از 
رانت هاي دولتي استفاده مي کنند که هیچ گاه جهت 
در  نکرده اند.  استفاده  کشور  تولید  ارتقاي  و  توسعه 
حقیقت این افرد بنگاهداران دولتي هستند که در جلد 
اگر  بخش خصوصي سیاه نمایي مي کنند. در حقیقت، 
سیاست گذاري و اجرا بخش اقتصاد به بخش خصوصي 
که  مي دانند  خوبي  به  افراد  این  شود،  محول  واقعي 
کارخانه هاي تولیدي را در کجا احداث کرده و به چه 

نوعي مي توانند از آن ارزش افزوده به دست آورند.

از  باید  شعارهایمان  در  که  معتقدید  شما  پس 
دخالت  اقتصادي  بخش هاي  در  نباید  »دولت 
کند« استفاده کنیم و ادبیات »دولت بایدها« را 

کنار بگذاریم.
بله ما به عنوان فعاالن اقتصادي باید ادبیات و شعار 
کند«  دخالت  اقتصادي  بخش هاي  در  نباید  »دولت 
از  باید  را  مطالبه  این  و  بیاوریم  در  فرهنگ  یك  به 
امروز  به  تا  مگر  کنیم.  فرهنگ سازي  رسانه ها  کانال 
و  توسعه  شاهد  دولتمردان  نابه جاي  دخالت هاي  با 
این  در  دولت  مگر  بوده ایم؟  اقتصادي  پیشرفت هاي 
بازه زماني توانست مشکالت و موانع اصلي پیش روي 
اقتصاد کشور را برطرف کند؟دولت باید با بهبود قوانین 
در  کند.  باز  خصوصي  بخش  پیشرفت  براي  را  فضا 
به  را  اصل 44  قوانیني همچون  باید  دولت  حقیقت، 

مرحله اجرا برساند.

ما  کشور  اقتصاد  بر  حاکم  شرایط  به  باتوجه 
بنگاه هاي  از  بسیاري  ورشكستگي  شاهد 
کوچک و متوسط هستیم. حال، با وجود چنین 

شرایطي شما به عنوان فعال بخش خصوصي چه 
پیشنهادي براي توسعه و احیاي آنها دارید؟

همیشه  حاکمیت  اقتصادي  بخش هاي  در  متاسفانه 
ناتوان توجه داشته و بسیاري  بنگاه هاي ضعیف و  به 
از رانت ها نیز در این نوع بخش ها تزریق شده است. 
درحالي که بنگاه هاي بزرگ بدون کمك و توجه دولت 
پیشرفت  و  توسعه  راه  شخصي  منابع  از  بااستفاده  و 
بنگاه هاي  شدن  زمین گیر  بنابراین  کرده،  طي  را 
کوچك و متوسط در این بازه زماني که ما شاهد ورود 
براي  را  منفعت  تنها  هستیم  خارجي  سرمایه گذاران 
ارکان هاي ملي به بار خواهد آورد. به هرحال این بنگاه ها 
تا چشم انداز 1404 خواه ناخواه از مسیر اقتصاد حذف 
بنگاه هاي  نیز ما شاهد ورود  خواهند شد و جاي آن 
اقتصادي با ظرفیت هاي بالقوه هستیم. بنابراین، براي 
زمین گیر شدن بنگاه هاي ضعیف و متوسط که هیچ 

توجیه اقتصادي ندارند، جاي نگراني نیست.

 حرف آخر...
در  زیادي  امتیازهاي  شاهد  ما  پسابرجام  دوران  در 
جذب  در  کشاورزي  و  معدني  صنعتي،  بخش هاي 
در  ما  به واقع،  داریم.  وخارجي  داخلي  سرمایه گذار 
حوزه هایي همچون صنعت کشاورزي، صنایع غذایي، 
دردسترس  را  خوبي  مزیت هاي  ذاتي  به طور  فرش 
گاز،  نفت،  مانند  درحوزه هایي  ما  آن  بر  عالوه  داریم. 
پتروشیمي و معادن داراي تنوع ارزش افزوده هستیم 
ارزش  مي توانیم  تولید  حلقه هاي  تکمیل  با  البته  که 
توسعه  در کشورهاي  کنیم.  ایجاد  را  بیشتري  افزوده 
تامین  خدمات  سوي  از   GDP درصد   80 یافته 
مي شود و نه تولید. بنابراین ما دراین بازه زماني درصدد 

توسعه صنایع دانش بنیان هستیم.
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با  بهره وري  لحاظ  از  بنیان  دانش  صنایع  درحقیقت، 
را  خروجي  بیشترین  مالي(  )منابع  ورودي  کمترین 
براي اقتصاد به ارمغان مي آورد، البته مزیت این صنعت 
است.  موضوع  همین  در  کشور  صنایع  دیگر  با  نیز 
براي  نیز  جمهوري  ریاست  کاربردي  علمي  معاونت 
توسعه اقتصاد دانش بنیان سیاست هاي خوبي را ارائه 
برنامه پنجم و ششم توسعه  به گونه یي که در  کرده 
باالدستي درنظر گرفته شده  اسناد  این موضوع جزو 
که متاسفانه براي توسعه آن در بخش هاي اقتصادي 
با دو چالش مواجه هستیم. نخستین موضوع بحث هاي 
تجاري سازي آن است و دوم ایده هایي است که بعضا 

به مرحله اجرا نمي رسد.
ایده هاي  شاهد  ما  دانشگاهي  بخش هاي  در  البته   
بوده ایم.  دانشجویان  و  اساتید  سوي  از  پول ساز  و  نو 
کاربردي  علمي  معاونت  ساختار  در  ما  متاسفانه  اما 
ریاست جمهوري شاهد نبود بیزینس من  در بحث هاي 
اساتید  و  دانشجویان  برخي  البته  هستیم.  تجاري 
دانشگاهي براین باورند که براي تجاري سازي این نوع 
ایده ها باید منابعي از سوي دولت اخذ شود که بخش 
خصوصي به این نوع دیدگاه ها نقد دارد. ما باید ایده ها 
را تبدیل به ثروت کنیم و نه آنکه منابعي دولتي را براي 
دانش بنیان  صنایع  حقیقت،  در  کنیم.  تزریق  ایده ها 
به طور فطري پول ساز است و باتزریق منابع دولتي تنها 
رانت ایجاد کرده و طرح ها را با شکست مواجه خواهیم 

کرد.

مهر/ 
جدول قیمت سكه و ارز روز یک شنبه 

منتشر شد

جدول قیمت انواع سكه و ارز روز یک شنبه در 
بازار منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام 
بهار طرح جدید امروز یك شنبه در بازار یك میلیون و 
39 هزار و 500 تومان، طرح قدیم یك میلیون و 39 
هزار تومان، نیم سکه 533 هزار تومان، ربع سکه 291 

هزار تومان و سکه گرمی 195 هزار تومان اعالم شد.
بازار  در  عیار   18 زرد  طالی  گرم  هر  نرخ  همچنین 
داخلی 106 هزار و 110 تومان و نرخ هر اونس طال در 

بازارهای جهانی )دیروز( 1288 دالر است.
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را  در همین حال، صرافان 
برای فروش 3451 تومان، هر یورو را 3950 تومان، هر 
پوند را 4978 تومان، لیر ترکیه 1218 تومان و درهم 

امارات را 942 تومان اعالم کردند.  

جدول قیمت سكه و ارز در روز یک شنبه

قیمت بازار نوع سكه    
1039500 سکه  تمام  طرح  جدید   
1039000 سکه  تمام  طرح  قدیم   
533000 نیم سکه     
291000 ربع سکه     
195000 گرمی     
106110 هر گرم طالی 18 عیار   

نوع ارز   
3451 دالر     

3950 یورو      
4978 پوند     
942 درهم     

1218 لیرترکیه     

دنیای اقتصاد/ 
بازارهای جهانی و داخلی فوالد در 

هفته ای که گذشت

در هفته ای که گذشت قیمت سنگ آهن وارداتی 
در چین در ابتدا روندی رو به باال به خود گرفت، 
در  میلگرد  و  بیلت  قیمت  شدن  نزولی  با  ولی 
 61 از  و  شد  نزولی  نیز  سنگ آهن  بازار  چین 
به 60 دالر  دالر هر تن سی اف آر هفته گذشته 
نیز سنگ آهن  بازگشت. در بورس دالیان چین 
بازار مسكن چین فعالیت  ارزان شد.  تا 3 دالر 
زیادی ندارد. حباب بازار فوالد نیز ترکیده است 
اثر منفی گذاشته  بازار سنگ آهن  بر  این رو  از 
سنگ آهن  قیمت  افت  می رود  انتظار  است. 

مدتی ادامه داشته باشد.
پشت  را  آرامی  هفته  ترکیه  در  قراضه  واردات  بازار 
سر گذاشت. معامله چندانی صورت نگرفت و همه در 
افزایش قیمت های اخیر و  از  بازار پس  بررسی  حال 
افزایش خرید ها بودند. قراضه سنگین کالس 1 و 2 
آمریکا 5/ 312 دالر هر تن سی اف آر ترکیه و ثابت بود. 
اوایل  تعطیالت  در  نیز  سی آی اس  عرضه کننده های 
ماه مه  بودند. ولی خرید ترکیه از بازار داخلی قراضه 
فعال تر شده بود. قراضه سنگین کالس 2 ژاپن 279 
تا 284 دالر هر تن فوب و ثابت بود. البته معامله ای 

نشد چون ژاپنی ها در تعطیالت یك هفته ای گلدن 
وارداتی  عرضه  کاهش  با  که  کره ای ها  بودند.  ویك 
کردند  بیشتری  خرید  داخلی  بازار  از  شدند  روبه رو  
تا 13 دالر رشد  بازار داخلی آن  و قیمت قراضه در 
داشت. قراضه کانتینری سنگین کالس 1 و2 خلوص 
تا 298 دالر هر تن  تایوان 295  20-80 آمریکا در 
سی اف آر بود. قراضه سنگین کالس 1 آمریکا نیز در 

کره 325 دالر هر تن سی اف آر و بدون خریدار بود.
دالر   25 چین  داخلی  بازار  در  بیلت  گذشته  هفته 
ارزان شد و به 360 دالر رسید. افت قیمت بازار چین 
موجب رکود بازار بیلت سی آی اس نیز شد و قیمت 
بیلت صادراتی تا 415 دالر هر تن فوب نیز کاهش 
به دلیل تعطیالت  اغلب عرضه کننده ها  البته  داشت. 

در بازار نبودند.
در بازار داخلی ترکیه قیمت بیلت 20 دالر دیگر باال 
کارخانه  درب  تن  هر  دالر   475 تا   445 به  و  رفته 
رسید. بیلت چین در ترکیه خریداری نداشت و قیمت 
اسمی آن 415 تا 420 دالر هر تن سی اف آر بود. بیلت 
سی آی اس نیز تا 465 دالر هر تن سی اف آر بود ولی 
خریداری نداشت. اما قیمت بیلت در سه روز اول هفته 
در بازار داخلی نزولی بود. قیمت سایز 120 میلی متر 
سایز  و  رسید  تومان   1280 تا  متر   6 طول  داخلی 
150 میلی متر بعضی کارخانه ها به کف 1350 تومان 
هر کیلو کاهش یافت. این در حالی بود که محصول 
یا  ارفع  خوزستان،  فوالد  مثل  بزرگ  کارخانه های 
نیشابور در بازار نبود. روز دوشنبه فوالد خوزستان با 
حفظ قیمت پایه 1450 تومان به بازار آمد همین امر 
باعث تقویت بازار شد؛ چرا که نگرانی دست اندرکاران 
مثبت  به  بازار  روحیه  و  شد  برطرف  قیمت  افت  از 
قیمت  بهبود  با  روز سه شنبه گذشته  از  کرد  تغییر 
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میلگرد و دیگر مقاطع، تقاضای بیلت بهبود پیدا کرد؛ 
در حالی که عرضه بسیار محدود بود و همین امر نیز 
باعث شد تا قیمت بیلت با ارزش افزوده به 1460 تا 
پیشنهادهای  بازار  در  برسد.  کیلو  هر  تومان   1480
با 7 درصد نرخ یوزانس  400 دالری محصول چین 
با  واردکننده  برای  قیمت  این  شنیده شده است که 
همراه  )به  تومان   1800 حدود  گمرکی  هزینه های 
با  زیادی  فاصله  که  است  افزوده(  ارزش  بر  مالیات 
قیمت شمش داخلی دارد. کارخانه های تولید شمش 
داخلی قراضه مورد نیازشان را خریده اند و همین امر 
باعث کاهش قیمت قراضه شده است به همین دلیل 
عده ای انتظار دارند قیمت شمش نیز کاهش یابد اما 
ادامه  با  بازار به عهده فوالد خوزستان است.  هدایت 
صادرات توسط فوالد خوزستان از یك طرف بازار باید 
با سیاست تعادل عرضه و تقاضا بسازد و از طرف دیگر 

خود را با نوسان قیمت مقاطع هماهنگ کند.
آنچه مسلم است، سیاست صادرات فوالد به خصوص 
مازاد  هم  ایران  در  کرد.  خواهد  پیدا  ادامه  شمش 
اولیه،  مواد  هم  و  دارد  وجود  شمش  تولید  ظرفیت 
بنابراین سیاست صادرات فوالد اعم از آهن اسفنجی 
یافت.  خواهد  ادامه  نفت  صادرات  مانند  شمش  یا 
بنابراین اگر قیمت شمش در بازارهای جهانی کاهش 
یابد و مثل سال گذشته میالدی به 300 دالر در هر 
تن هم برسد، باز هم صادرات آن برای ایران واجب 
این  تداوم  سیاسی،  اقتصادی  الزامات  که  چرا  است، 
شرایط  در  تنها  می کند.  اجتناب ناپذیر  را  سیاست 
چشمگیرتر  صادرات  این  فوالد  جهانی  بازار  فعلی 
ماه  یك  در  تنها  که  کرد  فراموش  نباید  است.  شده 
گذشته بیش از 5/ 1 میلیون تن سنگ آهن از ایران 
صادر شده است. از دیگر سو شاید تا یك یا دو سال 

آینده با توجه به افزایش ظرفیت و تنوع تولید، فوالد 
فراموش  نباید  شود.  ایران  صادراتی  کاالی  دومین 
کرد که صادرات شمش تنها توسط فوالد خوزستان 
صورت نمی گیرد، در سال های پیش رو سیاست همه 
صادرات  به  تولید  از  قسمتی  اختصاص  کارخانه ها 
جهانی  فوالد  بازار  در  رکود  احتمال  که  بود  خواهد 
بیشتر  را  صادرات  برای  ایرانی  کارخانه های  رقابت 

خواهد کرد.
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دنیای اقتصاد/

مترجم: روناک طه زاده
kellogg :منبع

قابل  نژادی  و  قومی  فرهنگ  دارای  که  کشورهایی 
رنج  اقتصادی  کند  رشد  از  اغلب  هستند،  توجهی 
اینکه پای یک زن در میان باشد! تنوع  می برند مگر 
قومی و نژادی معموال به عنوان یک حسن و فضیلت 
اما  می شود.  تبلیغ  ملت ها  و  سازمان ها  تیم ها،  برای 
یک شمشیر  می تواند  تنوع  که  می دانند  اقتصاددانان 
سطح  که  است  داده  نشان  تحقیقات  باشد:  دولبه 
باالیی از تنوع قومی با کاهش تولید ناخالص داخلی 
مرتبط است. نیکالس پیرس، استادیار بالینی مدیریت 
و سازمان در دانشکده مدیریت کالگ عنوان می کند: 
»این یافته به خوبی تثبیت شده است. ایجاد و راه اندازی 
گروه متنوعی از افراد آسان است، اما یکپارچه سازی و 
یکی کردن آنها به عنوان یک مجموعه واحد و فراگیر 

کار بسیار سختی است.«
در  سازمان  و  مدیریت  استادیار  پرکینز،  سوزان  اما 

کاترین  و  پیرس  همراه  به  مدیریت کالگ،  دانشکده 
فیلیپس از دانشگاه کلمبیا به جای در نظر گرفتن این 
ارتباط به عنوان یک داده، از این امر شگفت زده شدند 
یک  از  آن  تبدیل  و  تنوع  تعدیل  برای  »راه هایی  که 
تهدید به پیشرفت وجود دارد و بعضی از مدیران قادر 
به انجام آن هستند.« محققان در ادبیات روانشناسی 
سبک های  تفاوت  در  گرایشاتی  متوجه  اجتماعی، 
رهبری زنان و مردان شدند. پیرس می گوید آیا ممکن 
است مدیران زن- که بیشتر از مردان تمایل دارند که 
مشارکتی تر باشند- برای مقابله یا حتی دگرگون کردن 
ارتباط منفی بین تنوع نژادی و رشد اقتصادی مجهز 
باشند. پیرس توضیح می دهد: »بسیاری از تحقیقات 
]روانی[ بر این موضوع متمرکز شده است که چگونه 
این تفاوت سبک رهبری در گروه های کوچک یا تیم ها 
قرن  نیم  در  زن  مدیران  ظهور  می کند.  نقش  ایفای 
گذشته در سطح فعالیت های ملی، ما را به این سمت 
از درس هایی که ما در مورد  پیش می برد که برخی 
زنان در سازمان ها به دست آورده ایم، را به بخش دولتی 

نیز تعمیم بدهیم.«

مدیران زن کجا به کامیابی و موفقیت می رسند؟
این تیم تحقیقاتی برای تحقیق کردن درخصوص این 
سوال، سه سال را صرف تدوین مجموعه ای از داده های 
منحصربه فرد برای به دست آوردن مشاهداتی از مدیران 
زن و مرد در 139 کشور در طول یک دوره 55 ساله 
کردند. آنها همچنین اطالعات مربوط به عملکرد تولید 
ناخالص داخلی )GDP( را در کنار سطح تنوع قومی 
و نژادی اندازه گیری کردند. پیرس همچنین می گوید: 
»تنوع و شمول فقط مفاهیم هنجاری که حس بهتری 
به ما خواهند داد، نیستند. فرآیند کار ما تالش برای 
فراتر کار کردن از آمار توصیفی، برای مقایسه واقعی 
نتایج عملکرد بود.«تجزیه و تحلیل محققان مهر تایید 
دوباره ای روی ارتباط بین تنوع قومی و نژادی باالی 
کشورها و رشد اقتصادی بسیار کند زد. اما زمانی که 
جنسیت یک مدیر ملی در نظر گرفته شد، ارتباط بین 
به طور  داخلی  ناخالص  تولید  و  نژادی  و  قومی  تنوع 
پیش بینی کرد  آنها  قطبی شد. مدل  دو  چشمگیری 
که در کشورهای بسیار متنوع، داشتن یک مدیر زن 
تولید  رشد  بودن 6 درصدی  باالتر  با  متوسط  به طور 

ناخالص داخلی همراه است )در مقایسه با زمانی که 
یک مرد در راس هرم مدیریتی باشد(. هر چه کشوری 
از لحاظ قومیتی متنوع تر باشد، این اثر شدیدتر است: 
پیرس می گوید: »ما این موضوع را در لیبریا که یکی از 
متنوع ترین کشورها از لحاظ قومی و نژادی است بررسی 
کردیم، که رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده 
با مدیریت زنان 15/ 6 درصد و با مدیریت مردان 69/ 
0 درصد درصد بود«.پیرس می گوید: »در کشورهایی 
اغلب  هستند،  زیادی  داخلی  درگیری های  دارای  که 
مردم به دنبال سیگنال هایی همانند مشارکتی بودن 
و دیکتاتور یا خودخواه نبودن در فرد مسوول هستند. 
نقش جنسیت زنان، نمادی از همکاری و توانمندسازی 

صداهای به حاشیه رانده شده است.«
نویسندگان  مشاهدات  با  شده  انجام  تحقیقات  نتایج 
در مورد سبک های مدیریت زنان و مردان و تاثیر آن 
بر عملکرد شرکت ها و تیم ها مطابقت داشت. پرکینز 
را  ما  که  موضوعی  »همچنین  می کند  خاطرنشان 
درخصوص این تاثیر در سطح کشور شیفته کرده بود، 
مفاهیم بزرگی برای عرصه های دیگری که ممکن است 

آیا جنسیت مدیران به اندازه سبک مدیریت آنها اهمیت دارد؟
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تصمیم گیرندگان مدرسه کالگ نیز خود با آن مواجه 
شده باشند در پی داشت. اگر به صنایعی که در آن 
مدیران عامل زن تاثیر بیشتری از مدیران عامل مرد 
داشته اند بنگریم، اغلب این موضوع در شرایطی اتفاق 
بوده و تضادهای داخلی  می افتد که همه چیز مبهم 
وجود دارد و ایجاد تغییر و تحول ضروری است. به طور 
متوسط می توان گفت مدیران عامل زن عملکرد بهتری 
در  مدیریت  به  زنان  اما  ندارند،  مرد  عامل  مدیران  از 
این گونه شرایط تمایل بسیار بیشتری دارند و این گونه 
منطق،  این  با  می کند.«  پیدا  بهبود  اوضاع  که  است 

شرکتی همانند یاهو- که در حال تالش برای تجدید 
ساختار و تجدید قوای خود برای کارکنان و سهامداران 
خود و نه فقط به خاطر مشتریان یا رقبای خود بود، 
عاقالنه ماریسا مایر را به عنوان مدیرعامل خود انتخاب 
باید مقداری احتیاط  کرد.اما در تفسیر این اطالعات 
رابطه  یک  ایجاد  برای  ادعایی  پیرس  و  پرکینز  کرد. 
علت و معلولی بین تنوع قومی و نژادی، مدیریت زنان 
و بهبود عملکرد تولید ناخالص داخلی ندارند. پیرس 
است،  کننده  قانع  همبستگی  یک  »این  می گوید: 
موضوع  این  باعث  عواملی  چه  اینکه  کشف  برای  اما 

شده اند، کار بیشتری باید انجام شود«. تعداد مدیران 
زن در مجموعه بانک اطالعاتی نیز نسبتا کوچک بود 
)61 زن از مجموع 1338 فرد در طول پنجاه و پنج 
سال(.عالوه بر این، نویسندگان تحت فشار بودند که 
نباید یافته هایشان به عنوان پوششی برای کلیشه های 
جنسیتی رهبری سازمانی تفسیر شود. پیرس عنوان 
می کند »پیام و هدف ما این نیست که اگر شما یک 
مرد هستید، نباید و نمی توانید در کشوری که دارای 
تنوع قومی و تضادهای داخلی است، مدیریت کنید. 
تفکر ما این است که هر رهبری در چنین شرایطی 
مشارکتی،  و  جامع  مدیریت  درخصوص  باید  شاید 
قاطع تر باشد و این ویژگی ها در سبک مدیریت زنان 
بیشتر مشاهده می شود«. نظر پرکینز این است که این 
یافته ها نباید انتظارات اجتماعی از نقش های جنسیتی 

را تغییر یا بسط دهد.
نویسندگان همچنین روی داشتن قضاوت های ارزشی 
درباره سبک مدیریت مشارکتی گونه »زنانه« در مقابل 
پافشاری  و  اصرار  »مردانه  رقابتی تر  مدیریت  سبک 
همیشه  موضوع  این  می کند«  عنوان  پیرس  داشتند. 
راسخ  عزم  اوقات  گاهی  نیست.  خوب  همیشه  یا  بد 
حیاتی است و گاهی اوقات گوش دادن و درگیر شدن 
و همدردی اهمیت بیشتری پیدا می کند. وی اضافه 
مهم تر  جنسیتی  برچسب  از  که  چیزی  که  می کند 
یا زن.  باشد  است، چابکی یک مدیر است خواه مرد 
وی می گوید: »شما فردی را که اینقدر درگیر موضوعی 
شده است که نمی تواند تصمیم بگیرد یا کسی که تا 
که  است  حیاتی شده  تصمیمات  اتخاذ  درگیر  حدی 
دیگران را مشارکت نمی دهد و نظر آنها را نمی پرسد، 

در  که  می خورد  مدیریت  درد  به  نمی خواهید. کسی 
آن واحد بتواند بنا به اقتضای شرایط از این دو سبک 

مدیریت استفاده کند.«

حاال  در  صعودی  صورت  به  زنان  مدیریت  آیا 
افزایش است؟

به ندرت اتفاق می افتد که بتوانید یک مدیر ملی پیدا 
کنید که بتواند سبک مدیریت خودش را به تناسب 
روال زمانه که مدام در حال تغییر و تحول است، تغییر 
قرن  اقتصاد جهانی  در  که  است  معتقد  پیرس  دهد. 
21 که به طور فزاینده ای مبهم و به هم پیوسته است، 
»اندیشه و تفکر مدیریت »ما« در مقابل »آنها« در حال 
اجرا است و سبک مدیریت مشترک بیشتر از گذشته 
دارای ارج و قرب شده است.« آیا می توان این موضوع 
را این گونه تفسیر و ترجمه کرد که ورود زنان به دنیای 
مدیریت افزایش یافته است؟ )بر اساس اطالعات مقاله 
برابر  از سال 1950 چهار  مربوطه، تعداد مدیران زن 
این  »بررسی  می گوید:  پرکینز  است(.سوزان  شده 
احتمال دقیقا همان چیزی است که نویسندگان امید 
نشان  علم  بپردازند.  آن  به  بعدی  مطالعات  در  دارند 
می دهد که مردم درک کرده اند که زنان و مردان دارای 
ویژگی های مدیریتی متفاوت هستند، اما جامعه اغلب 
چگونه بر اساس آن برداشت ها عمل کرده و یک مدیر 
زن را انتخاب می کنند؟« این سوال به ویژه به گسترش 
انقالب های دموکراتیک به رژیم های سابق دیکتاتوری 
بدون  یا  )با  توسعه  حال  در  دنیای  در  استبدادی  یا 
دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی مثبت( مربوط است.
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موضوع : تجدید مناقصه تست وتصفیه ترانس وتوسعه و 
احداث شهری ۹۵/۲/۱-۲-۳

حوزه فعالیت فراخوان:   امور پیمانکاری
  

نوع برگزاری : دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال
 

تاریخ بازگشایی پاکات : ۳ / ۳ / ۱۳۹۵ - سوم خرداد 
ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۳ / ۳ / ۱۳۹۵ - سوم خرداد 

ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و دوم 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۳ / ۳ / ۱۳۹۵ - سوم خرداد 

ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر :  ایران - گلستان - گرگان
    

محل دریافت اسناد: گرگان ابتدای جاده آق قال بعد از 
شرکت آب منطقه ای ساختمان شماره ۲ شرکت توزیع 

نیروی برق استان گلستان -امور تدارکات
  

طبقه بندی موضوعی:   پیمانکاری راه-ابنیه-تاسیسات

موضوع : عملیات حفاری و کابل کشی خط ۱۳۲ 
تکمداره پست ستارخان به گلستان )۱۶۰۲/۳۴۰(

حوزه فعالیت فراخوان:   امور پیمانکاری
  

نوع برگزاری: یک مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال
  

برآورد مالی: 27000000000

تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۰ / ۳ / ۱۳۹۵ - دهم 
خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۱۰ / ۳ / ۱۳۹۵ - دهم 

خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۲۳ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 
سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۰ / ۹ / ۱۳۹۵ - دهم آذر 

ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
    

توضیحات : مناقصه یک مرحله ای می باشد.
  

موضوع: واگذاری فعالیت های خدمات تخصصی 
نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال

تاریخ بازگشایی پاکات : ۸ / ۳ / ۱۳۹۵ - هشتم 
خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۶ / ۳ / ۱۳۹۵ - ششم 

خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۶ / ۳ / ۱۳۹۵ - ششم خرداد 
ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۶ / ۳ / ۱۳۹۵ - ششم 

خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر :  ایران - قزوین - قزوین
   

محل دریافت اسناد : امور قراردادها

موضوع: ۰۱/۹۵ خرید قطعات کمپرسور هوا نیروگاه 
بندرعباس

حوزه فعالیت فراخوان :   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری : یک مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال
  

برآورد مالی : 706400000

تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۱ / ۳ / ۱۳۹۵ 
  

مهلت ارسال پیشنهاد : ۱۰ / ۳ / ۱۳۹۵ 
  

مهلت دریافت اسناد : ۲۸ / ۲ / ۱۳۹۵ 
  

تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۰ / ۹ / ۱۳۹۵ 
  

کشور / استان / شهر: ایران - هرمزگان - بندر 
عباس

      
محل دریافت اسناد : بندرعباس ـ جاده اسکله شهید 
امور   - هرمزگان  برق  تولید  مدیریت  شرکت  ـ  رجایی 
بازرگانی و انبار/ تهران- میدان ونك- ساختمان توانیر- 
بلوك ۲- طبقه ۳- دفتر شركت مدیریت تولید برق هرمزگان

  
طبقه بندی موضوعی :   قطعات-تجهیزات-ماشین 

آالت

21 مناقصات

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستانبرق منطقه ای آذربایجانشرکت مدیریت تولید برق شهید رجاییشرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

 بازگشت به عناوین 
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مخاطبان محترم بولتن الكترونیک سندیكای 
صنعت برق ایران )رسانا( خواهشمند است 
نظرات، پیشنهادها و نقدهای خود را از طریق 
ایمیل  ahmadi@ieis.ir ویا شماره تلفن های 
6-66570930  به ما اطالع دهید.
با تشكر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیكا

چالسر، تنكابن، مازندران    /
 عكس از شایان غیاث الدین
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