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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

برق  صنعت  سندیکای  مدیره  هیئت  رئیس 
و  تولیدی  برق  تمام شده  قیمت  کاهش  گفت: 
افزایش تقاضا تولیدکنندگان به زیرساخت برق 
برای  بانکی  تسهیالت  سود  کاهش  مزایای  از 

صنعت برق به حساب می آید.
شده  تمام  قیمت  کاهش  تسهیالت  سود  کاهش 
با   دنبال داردعلیرضا کالهی در گفت وگو  به  را  برق 
خبرنگار گروه اقتصادخبرگزاری میزان ،در خصوص 
تاثیر کاهش نرخ سود بانک ها در صنعت برق کشور 
گفت: پروژه های صنعت برق در تمام حوزه ها شامل 
صادرات، برطرف کردن نیاز داخل و تامین کاال برای 
اجرایی شدن به مدت زمان زیادی نیاز دارد، از همین 
رو نرخ باالی سود تسهیالت فشار مزاعفی بر روی این 

صنعت به حساب می آید.
کاهش  تسهیالت،  سود  کاهش  افزود:  ادامه  در  وی 
قیمت تمام شده برق را برای تولید کننده به دنبال 
دارد، همچنین رونق تولید و سرمایه گذاری در بخش 

های مولد که از تاثیرات مثبت کاهش سود تسهیالت 
نتیجه  افزایش و در  را  برق  به زیرساخت  نیاز  است 

تقاضا برای برق را نیز باال می برد.
کالهی بیان کرد: صنعت برق به عنوان یکی از صنایع 
قدرتمند توانایی افزایش درآمدهای صادراتی و اشتغال 
با حمایت های منطقی  به گونه ای که  را دارد،  زایی 
درآمدهای  مدت  کوتاه  در  می توان  صنعت  این  از 
صادراتی خود را به 10 میلیارد دالر و در بلند مدت به 
30 میلیارد دالر افزایش دهد، که این میزان صادرات، 
رشد اقتصادی، افزایش صادرات دارای ارزش افزوده و 

پاسخگویی به نیاز منطقه را به دنبال دارد.
رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق خاطرنشان 
به خود کفایی 95  برق در حال حاضر  کرد:صنعت 
درصدی رسیده و 80 درصد صادرات خدمات فنی 
و مهندسی را به خود اختصاص داده است، از همین 
رو امیدواریم با سیاست های کارآمد شرایط را برای 

فعالیت تولیدکنندگان این عرصه بهبود بخشیم.

خبرگزاری میزان/

کاهش سود تسهیالت، کاهش قیمت تمام شده برق را به دنبال دارد
دنیای اقتصاد/

دکتر محمود سریع القلم استاد دانشگاه شهید بهشتی 
در رشته علوم سیاسی به تازگی و در ادامه نوشته های 
خود، متن جدیدی را درباره ویژگی های افراد ضعیف 
منتشر کرده که به نقل از سایت »عصر ایران« در پی 

می آید.
1- به ندرت سوال می کنند.

۲- تفاوت میان تدبیر و حیله را نمی دانند.
3- قابل پیش بینی نیستند.

۴- به ندرت فرد توانمندی اطرافشان پیدا می شود.
5- نهایت تالش خود را می کنند تا نگویند: اشتباه 

کردم.
۶- خیلی سریع می خواهند به پول برسند.

۷- خیلی اصرار دارند آدم های خوبی هستند.
8- تصور می کنند سر همه را کاله گذاشته اند.
9- دائما روش و فکر و حلقه تغییر می دهند.

10- شخصیت داشتن و ثبات شخصیتی برای منافع 
آنها آفت است.

اهمیت  خود  کارهای  پی آمد های  به  ندرت  به   -11
می دهند.

ادامه در صفحه 3 /

30 ویژگی افراد ضعیف از نگاه سریع القلم
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 حل معضالت بنگاه های کوچک، 
خواسته یراق سازان توزیع از 

هیات مدیره سندیکا
دوشنبه  روز  توزیع  یراق آالت  سازندگان  کمیته 
برگزار  حالی  در  جاری  سال  تیرماه  بیست وهشتم 
روی  پیش  مشکالت  و  معضالت  به  توجه  با  که  شد 
و  موجود  اقتصادی  شرایط  در  توزیع  یراق سازان 
....... بازار، مواردی مطرح شد.  و  مشکالت کسب و کار 

ادامه خبر

 صنعت برق استان در رکود است
رضوی  خراسان  برق  صنعت  سندیکای  رئیس  نایب 
گفت: به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر کشور صنعت 

برق استان در رکود کامل است. .......ادامه خبر

 1270 میلیارد تومان از مطالبات 
پیمانکاران توزیع برق تهاتر شد

 .......ادامه خبر

 صدور ضمانت نامه های بانکی برای 
شرکت های عمرانی زمانبر شده است

 .......ادامه خبر

 صادرات غیرنفتی 200 میلیارد دالری 
در افق 1404 دست یافتنی است

 .......ادامه خبر

 اسقاط نیروگاه های فرسوده زمان بر 
است

 .......ادامه خبر

معامله های  بر  برق  مصرف  اوج  تاثیر   
بورس

 .......ادامه خبر

 ادامه روند کاهشی حجم معامله های 
برق در بورس انرژی

 .......ادامه خبر

خودرو  ساخت  و  طراحی  بر  تمرکز   
خورشیدی غزال ایرانی 4

 .......ادامه خبر

 تعطیلی ادارات دولتی مصرف برق را 
کاهش داد
 .......ادامه خبر

 رکورد گازرسانی به نیروگاه ها شکست
 .......ادامه خبر

 اجرای برنامه ملی توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر
 .......ادامه خبر

 درخواست رسمی ساخت نیروگاه در 
مرز پاکستان

........ادامه خبر

 11 درخواست بخش تولید از دولت
 .......ادامه خبر

 تغییر در شیوه پذیرش تضامین 
صادراتی

 .......ادامه خبر

 ایران به دنبال ایجاد شرکت های کالن 
صادراتی

 .......ادامه خبر

  اثربخشی نظام مالیاتی سکوی پرتاب 
اقتصاد

 .......ادامه خبر

 حمایت از بخش خصوصی و پیش بینی 
بسته مشوق صادراتی

 .......ادامه خبر

 تاکید عضو کمیسیون انرژی بر توجه به 
جلوگیری از خام فروشی در برنامه ششم 

توسعه
 .......ادامه خبر

 جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه 
منتشر شد
 .......ادامه خبر

 42 هزار میلیارد تومان بدهي دولتي 
پیمانکاران را به زندان انداخت

 .......ادامه خبر

 خروج تولید از ریل رکود؟
 .......ادامه خبر

 25 سازمان سر راه تاجران
 .......ادامه خبر

 بررسی شرایط حاکم بر بازار مس و 
آینده آن

 .......ادامه خبر

 قبل از شوراي گفت  و گو بین بخش 
خصوصي و دولت گفت و گویي نبود

 .......ادامه خبر

 فهرست کاالهاي پردرآمد صادراتي 
منتشر شد
 .......ادامه خبر

 اقتصادی اخبار صنعت برق

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

سندیکای صنعت برق ایران/ 
حل معضالت بنگاه های کوچک، خواسته 

یراق سازان توزیع از هیات مدیره 
سندیکا

روز دوشنبه  توزیع  یراق آالت  کمیته سازندگان 
بیست وهشتم تیرماه سال جاری در حالی برگزار 
شد که با توجه به معضالت و مشکالت پیش روی 
یراق سازان توزیع در شرایط اقتصادی موجود و 

مشکالت کسب و کار و بازار، مواردی مطرح شد.
بر این اساس در ابتدای جلسه با طرح موضوع تهاتر 
دیون و مطالبات اعضای سندیکا در قبال بدهی های 
مالیاتی و بیمه ای، طرح و بررسی این مبحث از طریق 
کمیته حقوقی و قراردادها در دستور کار قرار گرفت.

شرکت های  از  اعضا  مطالبات  خصوص  در  ادامه  در 
شرکت  مدیرعامل  عنوان  با  تنظیمی  نامه  توزیع 
توانیر، به تصویب اعضای حاضر رسید ومقرر شدپس 
از ارسال آن از طریق دبیرخانه سندیکا، موضوع مورد 

پیگیری شرکت های عضو کمیته قرار گیرد.
بازار  فعلی  وضعیت  بررسی  ضمن  براین  عالوه 
منتشره  وندورلیست  از  صیانت  بحث   ، کسب وکار 
از  توانیر مطرح و  مقرر شد ضمن جلوگیری  شرکت 
از  جامانده  به شرکت های  احتمالی،  تخریب  هرگونه 
لیست، کمک و راهنمایی های الزم جهت اقدام عاجل 

در این خصوص ارائه شود.
بازرس  گزارش  از  ارائه خالصه ای  متعاقب  همچنین 
سندیکا در مجمع عمومی سالیانه این تشکل،کمیته 
مدیره  هیات  و  دبیر  توجه  خواستار   یراق سازان 
مشکالت  پیگیری  و  معضالت  حل  به  سندیکا 

بنگاه های کوچک  شد.
امور تحقیقات  نامه مدیر کل دفتر  با طرح  پایان  در 

برق شرکت توانیر به شماره 95/۲۷500/3۶8۷ مورخ 
تکمیل  و  دریافت  درخواست  در خصوص   95/۴/۲1
کمیته  عضو  سایرشرکت های  ازسوی  ارزیابی  اسناد 
نکرده اند  اقدام  ارزیابی  تاکنون جهت  که  یراق سازان 
قرائت شدوطی آن مهندس فکار نایب رییس کمیته 
متقبل شد پاسخ الزم تهیه و از طریق سندیکا ارسال 

نمایند.

خراسان  برق  صنعت  سندیکای  رئیس  نایب  ایسنا/ 
رضوی

صنعت برق استان در رکود است
 

خراسان  برق  صنعت  سندیکای  رئیس  نایب 
رضوی گفت: به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر 

کشور صنعت برق استان در رکود کامل است.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان اصغر نصرآبادی در 
حاشیه برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت برق که 
در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد، بیان کرد: 
متاسفانه اقتصاد کشور ما به دلیل تحریم ها دچار رکود 
بی سابقه ای شده و این رکود تاثیر به سزایی در صنعت 
برق داشته است. طبق پیش بینی ها هم این وضعیت تا 

انتهای سال نیز ادامه دارد. 
وی با بیان اینکه نقدینگی در این صنعت یکی از عواملی 
است که مانع رشد و توسعه می شود، اظهارکرد: رکود 
در این صنعت باعث شده که تولیدکنندگان موفق به 
فروش محصوالت خود نشوند چرا که متقاضی خرید 

برای مصوالت تولید شده نیز وجود ندارد.
برای  خوبی  فضای  اینکه  به  اشاره  با  نصرآبادی 
داد:  ادامه  ندارد،  وجود  برق  صنعت  تولیدکنندگان 

ادامه از صفحه 1/ 

1۲- با ارادت، چاپلوسی و وارونه جلوه دادن مسائل 
رشد می کنند.

دارند،  عجله  مقام  و  پول  کسب  برای  چون   -13
بسیار تزویر می کنند.

1۴- بیهوده می خندند.
15- برای ارائه تصویر مثبت از خود، از هر حیله ای 

استفاده می کنند.
مختلف  افراد  به  موضوع،  یک  با  رابطه  در   -1۶

تفاسیر مختلف می گویند.
1۷- بسیار طمع و حسادت دارند.

تا  بکشند  زحمت  سال  سی  ندارند  حوصله   -18
احترام دیگران را به دست آورند.

19- مجهز به صفت چاپلوسی اند.
دیگران  کار  از  سر  تا  می گذارند  وقت  بسیار   -۲0

درآورند.
۲1- حداقل نصف آنچه که می گویند صحت ندارد.

۲۲- اعتماد به نفس مبتنی بر جهل دارند.
۲3- افرادی بسیار کوتاه مدت هستند.

۲۴- چون با حیله گری کار خود را پیش می برند، 
بسیار فراموش کارند.

۲5- زبانشان بسیار تلخ است.
۲۶- اهل هیاهو هستند.

کار  اهریمنی  هر  با  پول  به  رسیدن  برای   -۲۷
می کنند.

۲8- تقریبا به جز پول و مقام، هیچ اصل دیگری 

برای آنها مهم نیست.
۲9- نتیجه )1(: اتومبیل بنز آنقدر با کیفیت است 
برای  سازی  وارونه  و  تبلیغ  و  دروغ  به  نیازی  که 

فروش ندارد.
افراد  خالقیت های  و  توانایی ها   :)۲( نتیجه   -30
باشخصیت آنقدر فراوان است که نیازی به بازی و 

تزویر و جعل ندارند.

30 ویژگی افراد ضعیف از نگاه سریع القلم
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

نیز  این صنعت  تولیدکنندگان  نقدینگی  اینکه  ضمن 
دولتی  ادارات  اگرچه  و  شده  بلوکه  دولتی  ادارات  در 
اوراق مشارکت را در قبال مطالبات تولیدکنندگان ارائه 
کرده اند اما این اوراق تحرکی را در این صنعت ایجاد 
اقتصادی  رونق  که  زمانی  تا  من  عقیده  به  نمی کند، 

شکل نگیرد نمی توانیم شاهد رشد این صنعت باشیم.
نایب رئیس سندیکای صنعت برق خراسان رضوی در 
ادامه در پاسخ به این سوال که به نظر شما برگزاری 
نمایشگاه های تخصصی صنعت برق چه تاثیری در این 
اینگونه  برگزاری  کرد:  اظهار  داشت،  خواهد  صنعت 
برای  راهکاری  برق  صنعت  تخصصی  نمایشگاه های 
آشنایی هر چه بیشتر مشارکت کنندگان این صنعت 
آن ها  میان  بیشتر  همبستگی  همچنین  و  یکدیگر  با 

می شود.

ایسنا/ 
1270 میلیارد تومان از مطالبات 
پیمانکاران توزیع برق تهاتر شد

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع 
برق ایران )توانیر( از تهاتر 1270 میلیارد تومان از 
مطالبات پیمانکاران توزیع برق در سال گذشته 

خبر داد.
به گزارش ایسنا، آرش کردی در گردهمایی مدیران 
عامل شرکت های توزیع برق کشور با تاکید بر جدی 
بودن بحث وصول مطالبات شرکت های توزیع برای 
صنعت برق، از انعقاد قراردادهای دوجانبه بین بخش 
از  کاستن  برای  کشور  فاضالب  و  آب  و  آبی  برق 

فشارهای مالی بر شرکت های توزیع خبر داد.

در  مقاومتی  اقتصاد  مجریان  تعیین  به  اشاره  با  وی 
صنعت برق به تبیین اقدام ها و وظایف پیش بینی 

شده در این خصوص پرداخت.
در  رهبری  معظم  مقام  تدبیر  توانیر  عامل  مدیر 
مقاومتی،  »اقتصاد  سال  عنوان  به  امسال  نامگذاری 
اقدام و عمل« را متناسب با وضعیت صنعت برق در 
سال جاری و به طور قطع در سال های آینده عنوان 
کرد و امسال را نقطه عطفی برای صنعت برق در این 

خصوص برشمرد.
کردی با تاکید بر اینکه برق رسانی روستایی موضوعی 
اجتماعی  تحکیم عدالت  و  مقاومتی  اقتصاد  در  مهم 
است به ظرفیت بند »ه« تبصره ۶ قانون اشاره کرد و 
گفت: »بطور قطع قابلیت برق رسانی به 580 روستای 
10 تا ۲0 خانوار باقیمانده وجود دارد و انتظار می رود 
برق  پایان  برپایی جشن  امسال شاهد  ماه  بهمن  در 

رسانی به روستاهای 10 تا ۲0 خانوار باشیم.«
مدیرعامل توانیر، مدیریت مصرف را در هر شرایطی 
برای صنعت برق الزم دانست و تاکید کرد: موضوع 
مدیریت مصرف و کاهش پیک )بار مصرفی( باید به 
که  آنچه  با  مطابق  و  بیافتد  جا  فرهنگ  یک  عنوان 

برای شرکت ها مشخص شده، اجرا شود.
وی کاهش تلفات را یکی دیگر از موضوع های مهم 
باید  اقتصاد مقاومتی در صنعت برق عنوان کرد که 

توسط شرکت های توزیع با جدیت پیگیری شود.
قابل  شیب  با  تاکنون  را  تلفات  کاهش  روند  کردی، 
قبول و رو به کاهش عنوان کرد و از اتخاذ تدابیری 
برای پیگیری موضوع کاهش تلفات با تاکید بر جنبه 

های فنی خبر داد.
اقتصاد  های  موضوع  اهم  اجرای  مسوولیت  که  وی 
مقاومتی در صنعت برق را از جمله مدیریت مصرف 
و کاهش تلفات عهده دار است، اطمینان داد هرگونه 

گشایشی با اولویت کمک به برنامه های کاهش تلفات 
شرکت ها دنبال خواهد شد.

مدیرعامل توانیر با ابراز امیدواری نسبت به اختصاص 
منابع قابل توجه به طرح کاهش تلفات برای دستیابی 
درباره  توضیحاتی  ارایه  به  شده،  بینی  پیش  افق  به 
فهام  کنتور طرح  هزار  نصب ۴50  و  هوشمندسازی 
پرداخت و بر ضرورت هماهنگی شرکت های توزیع 
و  فهام  افزاری طرح  نرم  و  افزاری  در مسایل سخت 
با  کشور  سطح  در  هماهنگ  های  استراتژی  اتخاذ 

محوریت معاونت هماهنگی توزیع توانیر تاکید کرد.
کشاورزی  های  چاه  درباره  را  نیرو  وزیر  تاکید  وی 
حجمی  کنتورهای  از  استفاده  با  آب  امور  تدبیر  و 
خاطرنشان کرد و گفت: در این زمینه راه اندازی 50 
هزار دستگاه کنتور برای صنعت برق هدفگذاری شده 

است.
این مقام مسوول، بخش توزیع را برپایه استدالل های 
فنی، اقتصادی و منافع مترتب بر اقتصاد ملی، بخش 

پیشتاز صنعت برق در جهان معرفی کرد.

ایلنا/ 
صدور ضمانت نامه های بانکی برای 

شرکت های عمرانی زمانبر شده است

مدیرعامل شرکت صادرات تجهیزات و خدمات 
فرآیند  گفت:  )صانیر(  ایران  برق  و  آب  صنایع 
ایرانی که  نامه برای شرکت های  صدور ضمانت 
در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی فعال 
پروژه  اجرای  این روند  زمانبر شده که  هستند، 
های عمرانی در خارج را با مشکل رو به رو کرده 

است.
به گزارش ایلنا، بهمن صالحی در حاشیه مجمع عمومی 
سالیانه شرکت صانیر اظهار داشت طوالنی بودن زمان 
و روش های صدور این ضمانتنامه ها گاهی اوقات حتی 
آزار دهنده می شود، به طوری که حس می شود دولت 
و بانک ها با بی میلی این حمایت ها را دنبال می کنند.

صندوق  و  صادرات  توسعه  بانک  اهمال  افزود:  وی 
ضمانت صادرات ایران، پروژه های صانیر و شرکت های 
و مشکالت  ها  با چالش  را  از کشور  در خارج  ایرانی 

عدیده مواجه کرده است.
صالحی استقبال سایر کشورها از صدور خدمات فنی 
و مهندسی این شرکت را حاکی از اعتماد جهانی به 
ایرانی  مدیران  و  مهندسان  کارآمدی  و  فنی  دانش 
دانست و گفت: این شرکت توانسته است در ۲1 سال 
گذشته آبرو و اعتبار خوبی برای کشور مهیا کند که 
تداوم این روند نیازمند حمایت های اعتباری و بانکی 

است.
در  ایرانی  پیشرو  های  کرد: شرکت  نشان  خاطر  وی 
زمینه ضمانت  در  حمایت  نیازمند  الملل  بین  عرصه 

پولی است.
عقد  به  موفق  صانیر  امروز  شد:  یادآور  صالحی 
قبرس،  چون  کشورهایی  در  متعددی  قراردادهای 
قزاقستان و ارمنستان شده است اما در مرحله آغاز کار 
برای دریافت پیش پرداخت های مربوطه باید ضمانت 

های الزم را داشت اما این ضمانت ها ناکافی است.
مدیرعامل صانیر درباره گشایش های پیش آمده در 
فضای پسابرجام نیز گفت: حداقل تاثیر برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام(، استقبال با روی گشاده شرکت 
های خارجی از فعاالن اقتصادی ایرانی است، اما هنوز 
در مراحل بعدی کار با چالش ها و مشکالتی مواجه ایم 

که رفع آنها زمانبر است.
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صالحی گفت: بخشی از این مساله مربوط به تصمیم 
تواند  می  حتی  و  است  ها  آمریکایی  نکردن  گیری 
ناشی از ورود آنها به عرصه انتخاباتی جدید باشد اما با 
صبوری می توان به دستاوردهای مدنظر برجام حتی 

در حوزه بانک ها و بیمه ها دست یافت.
اظهار  ترکیه  نافرجام  کودتای  وقوع  یادآوری  با  وی 
در  آشفتگی  بروز  به  منجر  اتفاق  این  داشت: هرچند 
بازار این کشور شده اما فرصت مغتنمی برای شرکت 
تر و توسعه کار در  پر رنگ  برای حضور  ایرانی  های 
بازارهای منطقه است که باید به نحو مقتضی از این 

فرصت ها بهره جست.
مدیرعامل صانیر درباره عملکرد این شرکت در سال 
گذشته و برنامه های آن برای سال جاری نیز گفت: 
امسال متعاقب سال گذشته که توانستیم شرکت صانیر 
را از نظر مالی و اعتباری به منظور ورود به بازارها و 
پروژه های بزرگ مهیا کنیم، تالش می کنیم تا توسعه 
شبکه ارتباطاتی آن را در بازارهای جهانی در دستور 
کار قرار دهیم و به سمت بازارهای هدف جدید حرکت 

کنیم.
انجام  نیز  میدانی  اقدامات  زمینه  این  در  افزود:  وی 
گرفته است که شامل حضور در بازارها، انجام مذاکرات 
و تفاهم ها و ارزیابی های واقع بینانه رو در رو است و 
انتظار می رود در فضای پسابرجام از فعالیت های این 

شرکت در سطح جهان استقبال بیشتری شود.
صالحی ابراز امیدواری کرد؛ کشور بتواند از این فرصت 
و  پساتحریم  فضای  در  آمده  دست  به  خوب  بسیار 

پسابرجام به خوبی استفاده کند.
این  های  پروژه  برخی  به  اشاره  با  صانیر  مدیرعامل 
شرکت، ابراز امیدواری کرد که امسال بتوان پروژه های 
خود را در کشورهای عراق، اتیوپی، سوریه، پاکستان و 

سریالنکا به اتمام رساند.

در  مناطق  برخی  در  البته  افزود:  حال  عین  در  وی 
اجرای پروژه با چالش ها و مشکالتی مواجه شده ایم 
انجام  پژوهش  و  تحقیق  آنها  روی  است  شایسته  که 

شود.
وی یادآور شد، سال گذشته گفت وگوهای فراوانی بین 
مسئوالن این شرکت با شرکت های خارجی از اروپا، 
آفریقا و آسیا انجام شد که امید می رود در سال جاری 

به نتیجه برسد.

ایرنا/ یک مقام مسوول:
صادرات غیرنفتی 200 میلیارد دالری در 

افق 1404 دست یافتنی است

مدیره  هیات  عضو  و  دبیرکل  ایرنا-  تهران- 
با  وابسته  صنایع  و  انرژی  صادرات  فدراسیون 
بر لزوم حرکت هماهنگ و منسجم برای  تاکید 
تقویت صادرات کشور گفت: دستیابی به صادرات 
با   1404 افق  در  دالری  میلیارد   200 غیرنفتی 

تقویت حمایت ها امکانپذیر است.
»حمیدرضا صالحی« روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا افزود: در شرایط کنونی اقتصادی کشور 
عنوان  به  تواند  می  صادرات  افزایش  رکود،  وجود  و 

پیشران اقتصاد مطرح باشد.
ارزش صادرات غیرنفتی تا پایان سالجاری 50 میلیارد 

دالر پیش بینی شده است.
به گفته وی، در سه سال گذشته اقدام های مناسبی 
از سوی دولت در زمینه کنترل تورم، برقراری انضباط 

مالی و توجه به صادرات انجام شده است.
این مقام مسوول با اشاره به افق ۲0 ساله کشور و پیش 

سال  در  غیرنفتی  صادرات  دالر  میلیارد   ۲00 بینی 
با بسترسازی مناسب  1۴0۴، اظهار داشت: این مهم 
نهادهای  تقویت  و  قانونگذار  های  دستگاه  و  دولت 

صادراتی دور از دسترس نخواهد بود.
تولی  در  تمرکز  و  دهی  انسجام  کرد:  تاکید  وی 
تقویت  برای  باید  است که  ای  اقتصادی مساله  گری 
زیرساخت صادراتی مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ امری 
که تاکنون محقق نشده و بطور مثال نهادهایی همچون 
هر  صادرات  توسعه  صندوق  و  صادرات  توسعه  بانک 

کدام زیرمجموعه یک وزارتخانه هستند.
صالحی با اشاره به فضای مثبت پسابرجام که روابط 
ابراز  یافت،  بهبود  مختلف  کشورهای  با  سیاسی 
بویژه  و  یابد  کاهش  بانکی  مشکالت  کرد  امیدواری 
مساله نقل و انتقال پول با خارج از کشور تسهیل شود.

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران تاکید 
کرد تقویت شرکت های صادراتی و بهبود فضای کسب 
رونق  برای  باید  که  است  هایی  اقدام  از جمله  کار  و 

صادرات غیرنفتی در کشور انجام شود.
صالحی گفت، امروز نیاز است به سمت اصالح و تقویت 
فضای کسب و کار در کشور پیش برویم و تمرکز و 

تولی گری در صادرات داشته باشیم.
ارایه  از  صانیر  شرکت  مدیره  هیات  رییس  نایب 
پیشنهاد تشکیل نهادی در ریاست جمهوری به عنوان 
معاونت توسعه صادرات خبر داد تا عالوه بر کنترل و 
تمرکزگرایی صادراتی، صدای واحدی برای پاسخگویی 
به بخش خصوصی بوده و سایر نهادهای حمایت گر 

صادراتی زیرمجموعه آن باشند.
وی بر لزوم حمایت از صادرکنندگان از طریق دیپلماسی 
سیاسی در کنار دیپلماسی اقتصادی تاکید کرد و گفت: 
بطور نمونه کشور ترکیه سال ها است به این طریق 
اینکه حاکمیت  به دلیل  ایران  اما در  عمل می کند، 

ملموس  موضوع  این  اندیشد،  می  نفتی  اقتصاد  به 
نیست و بسیاری شرکت های ایرانی در گذشته به رغم 
شایستگی و برنده شدن در مناقصه ها، پروژه ها را از 

دست می دادند.
فضای  یک  در  کشور  های  بانک  شد،  یادآور  صالحی 
گلخانه ای رشد کرده اند و سیاست های حاکم بر آنها 
که توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین 
می شود، نتوانسته است آنها را از این فضا و محدودیت 

خارج کند.
با  بودند  امیدوار  کشور  اقتصادی  فعاالن  افزود:  وی 
شکستن تحریم ها و با حضور بانک های خارجی در 
کشور، فضای کنونی حاکم بر بانک ها شکسته شده و 
به سمت وظیفه اصلی خود حرکت کنند، اما در فضای 
فعلی کشور بانک ها فقط سعی دارند در حاشیه سود 

قرار داشته باشند.
عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع 
وابسته ادامه داد: امروز اقتصاد کشور نیازمند آن است 
آوری،  جمع  از  پس  را  مردم  های  پول  ها  بانک  تا 
سرمایه گذاری کرده و بویژه در حوزه صادرات با صدور 
ضمانتنامه ها و ارایه تسهیالت به حمایت های الزم 

بپردازند.
به گفته ی صالحی ، امروز بانک توسعه صادرات ایران 
نیازمند افزایش سرمایه است تا قدرت نفوذ آن افزایش 
یافته و بتواند منابع فاینانس الزم را برای شرکت ها و 

پیمانکاران فراهم کند.

ایرانی کاهش  ** نرخ بهره فاینانس بانک های 
یابد

وی گفت: هم اینک نرخ بهره بانک های ایرانی در ارایه 
کشورهای  با  مقایسه  در  که  است  درصد   ۶ فاینانس 
های  شانس شرکت  مساله  همین  و  است  باال  رقیب 
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ایرانی را در گرفتن پروژه ها کاهش می دهد.
فاینانس های  ژاپن  نظیر  ، کشوری  به گفته صالحی 
خود را با نرخ بهره یک درصد ارایه می کند و در مقابل، 
ما به التفاوت هزینه های تمام شده را از محل فروش با 
قیمت باالتر تجهیزات شرکت هایش دریافت می کند 
و چنین مساله ای می تواند الگویی برای بانک های 

ایرانی باشد.
وی بار دیگر بر تقویت بانک توسعه صادرات و صندوق 
ضمانت صادرات کشور و افزایش سرمایه آنها به منظور 

ارتقای جایگاه صادراتی ایران تاکید کرد.

تولیدکنندگان  ریالی  میلیارد   100 مطالبات   **
برق از دولت

وی در پایان با اشاره به مطالبات فدراسیون انرژی از 
دولت، خاطر نشان کرد: این مطالبات امروز بیشتر به 
طلب تولیدکنندگان برق کشور از وزارت نیرو خالصه 

شده و رقمی افزون بر 100 هزار میلیارد ریال است.
صالحی گفت: به دلیل رکود حاکم بر کشور در 10 سال 
گذشته و کاهش پروژه ها، انباشت مطالبات پیمانکاران 

و سازندگان کاالها و تجهیزات رو به کاهش است.
با  گذشته  های  سال  در  نیرو  وزارت  شد:  یادآور  وی 
ارایه اوراق صکوک و اوراق مشارکت نسبت به پرداخت 
مطالبات پیمانکاران اقدام کرده، اما نرخ باالی افت ۲5 
درصدی این اوراق در بازار نقطه ضعف اصلی آنها است 
که حاشیه سود خوبی را برای دریافت مطالبات آنها به 

دنبال ندارد.
وزیرصنعت،  زاده  نعمت  محمدرضا  ایرنا،  گزارش  به 
اعالم  امسال  درخردادماه  کشورمان  تجارت  و  معدن 
کرد ارزش صادرات غیرنفتی کشور تا پایان امسال با 
افزایش ۲0 درصدی به بیش از 50 میلیارد دالر خواهد 

رسید.

وی که این مطلب را در گردهمایی صادرکنندگان و 
تشکل های صادراتی کشور عنوان کرده بود، همچنین 
صادرات  ارزش   1395 پایان  تا  کرد  بینی  پیش 
رقم  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  بخش  محصوالت 
دالر  میلیارد  پنج  کشاورزی  بخش  دالر،  میلیارد   38
و صادرات میعانات گازی به حدود هفت میلیارد دالر 

برسد.
ارزش  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  آمار  براساس 
 ۴۲ رقم   139۴ سال  در  کشور  غیرنفتی  صادرات 
میلیارد و ۴15 میلیون دالر بوده و از این رقم سهم 
صنعت و پتروشیمی ۷1.9 درصد با رقم 30 میلیارد و 

۴8۶ میلیون دالر اعالم شد.
در  ایران  گمرک  مقدماتی  آمار  بررسی  همچنین 
صادرات  حجم  دهد،  می  نشان   1395 ماه  فروردین 
گازی  میعانات  احتساب  با  غیرنفتی  کاالهای  قطعی 
)بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمدانی( در این 
بوده  تن  هزار  و 183  میلیون  مجموع هشت  در  ماه 
است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال )یعنی پنج 

میلیون و 93۴ هزار تن( 3۷.89 درصد رشد دارد.
این مدت سه  در  ارزش صادرات  گزارش،  این  برپایه 
میلیارد و ۶ میلیون دالر بوده که در مقایسه با مدت 

پیش گفته ۷.91 درصد رشد نشان می دهد.

ایسنا/ معاون وزیر نیرو:
اسقاط نیروگاه های فرسوده زمان بر 

است

فرسوده  های  نیروگاه  کردن  خارج  رده  از  طرح 
امسال بنا به تاکید وزیر نیرو به اجرا درآمد، اما 

آن طور که در ابتدا پیش بینی می شد نمی توان 
این طرح را در یک بازه زمانی کوتاه اجرایی کرد 
خارج  رده  از  برای  نیرو  وزیر  معاون  گفته  به  و 
احداث یک  به  نیاز  نیروگاه فرسوده  کردن یک 

نیروگاه سیکل ترکیبی است.
هوشنگ فالحتیان - معاون وزیر نیرو در امور برق و 
انرژی - در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، در خصوص 
اقدامات وزارت نیرو برای از رده خارج کردن نیروگاه 
نیروگاه  با توجه به احداث  های فرسوده اظهار کرد: 
سیکل ترکیبی با راندمان باال دیگر استفاده از نیروگاه 
های اسقاطی اقتصادی نیست و با وجود نیروگاه های 
سیکل ترکیبی دیگر جایی برای فعالیت نیروگاه های 

فرسوده وجود ندارد.
که  است  این  برق  صنعت  استراتژی  داد:  ادامه  وی 
در  نیرو  وزارت  لذا  یابد  افزایش  ها  نیروگاه  راندمان 
را  قدیمی  های  نیروگاه  تدریج  به  که  است  صدد 
نیز تمهیداتی را  این مساله  برای  بازنشسته کند که 

لحاظ کرده است.
اینکه  با بیان  انرژی  معاون وزیر نیرو در امور برق و 
شده  آغاز  راندمان  افزایش  پروژه های  از  بخشی 
،گفت:امیدواریم که در سال های آینده بتوانیم با قرار 
گرفتن نیروگاه های سیکل ترکیبی با راندمان باال در 
قالب یک حرکت اقتصادی نیروگاه های اسقاطی را از 

رده خارج کنیم.
مگاوات   3000 حاضر  حال  در  فالحتیان  گفته  به 
در  درصد   30 از  کمتر  راندمان  با  فرسوده  نیروگاه 
کشور فعالیت می کند که با توجه به برنامه ریزی های 
صورت گرفته تا 10 سال آینده این نیروگاه ها از رده 

خارج می شوند.

ایسنا/ 
تاثیر اوج مصرف برق بر معامله های بورس

در فصل تابستان با توجه به افزایش نیاز مصرف، 
حد  تا  ساعت ها  از  بعضی  در  برق  تولید  میزان 
زیادی به میزان مصرف نزدیک شده و همین امر 
باعث می شود تا در بازار عمده فروشی در برخی 
بسیار  سقف  های  قیمت  به  قیمت ها  ساعت ها 

نزدیک شود.
به گزارش ایسنا، صنعت برق کشور هر ساله در فصل 
و  برق  مصرف  پیک  عنوان  به  چالشی  با  سال  گرم 
آن،  از  عبور  با  و  است  رو  روبه  آن  از  گذر  چگونگی 
پیک  از  عبور  برای  و  برگزار  متعددی  های  نشست 
سال بعد چاره اندیشی می شود. بی شک عبور از پیک 
مصرف برای هر کشوری موفقیتی بزرگ محسوب می 
سال   1۴ حدود  توانسته  ایران  برق  صنعت  که  شود 
بدون بروز خاموشی سراسری و یا منطقه ای گسترده 

این افتخار را در پرونده خود ثبت کند.
نمی شود.  جا ختم  همین  به  پدیده  این  اهمیت  اما 
حبیب قراگوزلو، معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه 
برق ایران درباره تاثیر پیک بر معامله های بورس و بازار 
برق معتقد است متوسط قیمت ها در فصل پیک در 

مقایسه با سایر فصل ها در بازار برق افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه در فصل تابستان با توجه به افزایش 
نیاز مصرف، میزان تولید در بعضی از ساعت ها تا حد 
زیادی به میزان مصرف نزدیک شده و همین امر باعث 
می شود تا در بازار عمده فروشی در برخی ساعت ها 
قیمت ها به قیمت های سقف بسیار نزدیک شود، اظهار 
کرد: پیک برق می تواند در معامالت بورس تاثیر گذار 

باشد.
بهای  بودن ضرایب  باال  به  اشاره  با  برق،  بازار  معاون 
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آمادگی در تابستان گفت: با توجه به اینکه این ضرایب 
تاثیر  ها  نیروگاه  از  برق  خرید  قیمت  روی  مستقیما 
دارند، در بورس انرژی نیز نیروگاه ها برق خود را در 
تابستان با قیمت باالتری عرضه می کنند و از آنجایی 
نیاز است،  تولید می شود  برقی که  به  دانند  که می 
تا  دهند  می  انجام  ها  فصل  دیگر  در  را  تعمیراتشان 
برای تابستان بیشترین میزان آمادگی را داشته باشند. 
در واقع نیروگاه ها تالش می کنند تا بیشترین سود 
سالیانه خود را در تابستان به دست آورند. با این تفاسیر 
هر ساله در تابستان شاهد یک پیک قیمتی چه در بازار 

برق و چه در بورس انرژی هستیم.
نقدینگی،  تزریق  از  به گفته وی در بورس هم متاثر 
شاهد افزایش و یا کاهش حجم معامله ها هستیم که 
مجلس  و  دولت  صحیح  گیری  تصمیم  با  امیدواریم 
شورای اسالمی در مورد تعرفه های برق و نحوه تعامل 
نقدینگی  نیرو،  با وزارت  یارانه ها  سازمان هدفمندی 

بیشتری به بورس تزریق شود.
تا  بود  مقرر شده  در سال 95  کرد:  تصریح  قراگوزلو 
سازمان هدفمندی یارانه ها هزینه ای را از وزارت نیرو 
برای پرداخت یارانه ها کم نکند که این رقم بیش از 
۲ هزار میلیارد تومان است. در صورت کم نشدن این 
مبلغ، نقدینگی بسیار زیادی باقی خواهد ماند که می 
به  را  ها  معامله  و حجم  شده  تزریق  بورس  به  تواند 
گیری  تصمیم  این  البته  دهد.  افزایش  زیادی  مقدار 
هنوز در کش و قوس است. یک بحث دیگر نیز اصالح 
تعرفه های برق  است که اگر اصالح تعرفه های برق 
صورت پذیرد می تواند نقدینگی خوبی را به صنعت 
برق تزریق نماید. البته این امر هم در انتظار تصمیم 
دولت و مجلس بوده و با مشخص شدن آن، سهم بازار 
و بورس انرژی در تامین برق مشترکین در ادامه سال 

مشخص تر می شود.

ایلنا/ طی هفته گذشته صورت گرفت؛
ادامه روند کاهشی حجم معامله های برق 

در بورس انرژی

بورس  در  برق  معامله های  حجم  کاهشی  روند 
انرژی طی هفته گذشته نیز ادامه یافت.

به گزارش ایلنا، بر اساس اعالم شرکت مدیریت شبکه 
در  ماه(  تیر  تا 30   ۲۶( هفته گذشته  در  ایران،  برق 
بورس انرژی، به ترتیب در نماد کم باری روزانه معادل 
۴ هزار مگاوات ساعت برق با قیمت متوسط ۲80 هزار 
ریال بر مگاوات ساعت، در نماد بار پیک روزانه معادل 
1۲0 مگاوات ساعت برق با قیمت متوسط 3۴0 هزار 
ریال بر مگاوات ساعت و در نماد بار پایه روزانه معادل 
یک هزار و ۴۶۴ مگاوات ساعت برق با قیمت متوسط 
3۲9 هزار و 3۴۴ ریال بر مگاوات ساعت بین خریداران 
و فروشندگان انرژی معامله شد و در نماد میان باری 

هیچ معامله ای انجام نگرفت.
این  در  شده  انجام  معامله های  ارزش  اساس،  این  بر 
هفته بیش از یک میلیارد ریال بوده است و در طی این 
هفته حجم معامله ها در تمام نمادها و همچنین قیمت 

متوسط کاهش یافته است.
ارزش معامله های انجام شده در این هفته در مقایسه 
یافته  از 90 درصد کاهش  از آن، بیش  با هفته قبل 
است که بر اساس نظر کارشناسان این حوزه، کاهش 
 90 کاهش  سبب  برق،  توزیع  شرکت های  نقدینگی 
هفته  در  انرژی  بورس  معامله های  ارزش  درصدی 

گذشته شد.

 

ایرنا/ 
تمرکز بر طراحی و ساخت خودرو 

خورشیدی غزال ایرانی 4

ساخت  و  طراحی  پروژه  مدیر   - -ایرنا  کیش 
خودرو خورشیدی غزال ایرانی از طراحی غزال 
فراهم  صورت  در  گفت:  و  داد  خبر   )4( ایرانی 
شدن بسترهای الزم ،تجاری سازی و تولید انبوه 

غزال ایرانی را در دستور کار داریم .
کارن ابری نیا عصر شنبه در گفت وگوی اختصاصی 
با خودروی غزال  از سفر خود  ایرنا هدف  با خبرنگار 
ایرانی را معرفی این خودرو به جامعه، ارتباط دانشگاه با 
صنعت و جامعه، تقویت و استحکام بخشیدن به روحیه 
از  و کار تیمی عنوان کرد و گفت: در تور علمی که 
۲۶ تیرماه از منطقه آزاد انزلی آغاز کردیم از شهرهای 
رشت، قزوین، تهران، قم، کاشان، اصفهان، یزد، شیراز 
و بندرعباس عبور و وارد جزیره کیش بعنوان مقصد 

نهایی شدیم.
وی با بیان اینکه خودرو خورشیدی غزال 3 به همت 
مدت  در  تهران  دانشگاه  فنی  دانشکده  دانشجویان 
یکسال طراحی و ساخته شد اظهار کرد: این خودرو 
دو  گنجایش  کیلوگرم   ۴50 وزن  با  چرخه  چهار 

سرنشین را دارد .
ابری نیا گفت: این خودرو تا سرعت 130 کیلومتر بر 
ساعت را طی کرده است و در صورت مناسب و هموار 
بودن مسیر می تواند تا 1۶0 کیلومتر بر ساعت سرعت 

داشته باشد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد : آزمایش ها و بررسی 
های مختلفی همچون میزان مصرف و دریافت انرژی 
و مسائل مکانیکی و الکترونیکی خودرو در طول مسیر 
مورد بررسی قرار گرفت که در طرح های بعدی به طور 

یقین آن را مورد توجه قرار خواهیم داد.
ابری نیا مهمترین طرح و برنامه در دستور کار گروه را 
پس از بازگشت از کیش طراحی خودرو غزال ایرانی ۴ 
عنوان کرد و به ایرنا گفت:برای نخستین بار خودرویی 
ساخته  موتور  دو  و  چرخ   ۴ سرنشین   ۴ ظرفیت  با 

خواهد شد .
وی مهترین مشکل در طول مسیر را نامناسب بودن 
سطح برخی جاده ها عنوان کرد و گفت : در مجموع 

سفر خوب و بی حادثه ایی را تجربه کردیم .
استاد دانشگاه مکانیک دانشگاه تهران در پاسخ به سوالی 
در مورد تولید انبوه غزال ایرانی 3 به ایرنا گفت : مرکز 
طراحی و ساخت خودروی خورشیدی غزال ایرانی سال 
1383 در دانشکده فنی دانشگاه تهران فعالیت خود را 
آغاز کرده و سه نسل خودرو غزال ایرانی 1، ۲ و خودرو 
دانشگاه  این  ودانشجویان  استادان  توسط  آروین  برقی 
فراهم شدن  با  داریم  طراحی و ساخته شده و تالش 

بسترهای الزم در راستای تجاری سازی گام برداریم .
وی اضافه کرد: در این مسیر تولید خودرو سبک شهری، 
برقی و هیبریدی و بنزینی کم مصرف را پیشنهاد کرده 

ایم که امیدواریم بتوانیم آن را عملیاتی کنیم .
ابری نیا اظهار کرد : برگزاری برنامه های متنوع توسط 
تیم خودروی خورشیدی برای مردم هر شهر و منطقه 
و پاسخ به پرسش ها از برنامه های این تور علمی بود .

وی گفت : با ورود به جزیره کیش در پردیس بین الملل 
کیش دانشگاه تهران نیز برنامه ای ویژه برگزار می شود .

خورشیدی  خودروی  ساخت  و  طراحی  پروژه  مدیر 
ایرانی مهمترین برنامه تیم را حضور در رقابت  غزال 

های بین المللی استرالیا در سال آینده عنوان کرد.
این خودرو در رقابت های سال ۲015 استرالیا مقام 
سوم سرعت و مقام هفتم را در طی مسافت به دست 

آورد.
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فارس/ 
تعطیلی ادارات دولتی مصرف برق را 

کاهش داد

در  جمعه  گذشته  روز  کشور  برق  مصرف  پیک 
حالی به بیش از 47 هزار مگاوات رسید که ظاهرا 
تعطیلی ادارات و مراکز دولتی و خصوصی دلیل 
این کاهش بوده است و احتماال از امروز مجددا 

مصرف برق رو به افزایش خواهد گذاشت.
با وجود گرمای  به گزارش خبرگزاری فارس، دیروز و 
شدید هوا در سراسر کشور پیک مصرف برق ۴۷ هزار 
و 15۶ مگاوات بوده که این کاهش نسبی پیک نسبت 
به روزهای گذشته می تواند از سویی مربوط به تعطیلی 
ادارات و مراکز دولتی و خصوصی و از سوی دیگر به 

دلیل مدیریت مصرف انرژی توسط مردم باشد.
بر این اساس، میزان مصرف برای روز مشابه پارسال 
۴3 هزار و 5۶۴ مگاوات گزارش شده بود که این میزان 
در سال جاری 3 هزار و 59۲ مگاوات افزایش داشته 

است.
روز  در  کشور  نیروگاه های  ذخیره  میزان  همچنین 
گذشته به دو هزار و ۲۲0 مگاوات رسید و صنایع کشور 

نیز سه هزار و ۶0۴ مگاوات برق مصرف کردند.
در روز گذشته میزان مبادله های برق برون مرزی ایران 

با کشورهای همسایه به 1۷3۷ مگاوات بوده است.
به  ایران  برق  صادرات  میزان  مجموع  روز،  این  در 
ارمنستان  پاکستان،  عراق،  افغانستان،  کشورهای 
از  برق  واردات  مجموع  و  مگاوات   130۷ ترکیه  و 

کشورهای همسایه، ۴30 مگاوات بوده است.
بنابراین گزارش، پیک مصرف جمعه اول مردادماه در 
مقایسه با مدت مشابه هفته قبل )جمعه ۲5 تیرماه( با 

۲هزار و ۲8۷ مگاوات افزایش همراه بوده است.

فارس/ با گرم شدن هوا
رکورد گازرسانی به نیروگاه ها شکست

هم زمان با گرم تر شدن هوا مصرف گاز در بخش 
متر  میلیون  به 248  و  یافت  افزایش  نیروگاهی 
گفت  می توان  حساب  این  با  که  رسید  مکعب 

رکورد گازرسانی به نیروگاه ها شکسته شد.
با  فارس  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
کاهش مصرف گاز در بخش خانگی در فصل تابستان 
همانطور که انتظار می رفت مصرف گاز در نیروگاه ها 

به منظور افزایش تولید برق کشور باال رفت.
به گفته سرپرست دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران 
روزهای  طی  کشور  نیروگاه های  به  گازرسانی  رکورد 
گذشته با تحویل روزانه ۲۴8 میلیون مترمکعب گاز به 

این بخش شکسته شد.
عبدالرضا ابراهیمیان با تاکید براینکه پیش بینی می شود 
با افزایش دمای هوا تحویل گاز به نیروگاه های کشور به 
روزانه ۲55 تا ۲۶0 میلیون مترمکعب برسد، تصریح کرده 
است سال گذشته، معادل 83 درصد سوخت مورد نیاز 
نیروگاه ها از طریق گاز تامین شده بود.ظاهرا نیروگاه های 
کشور تا پایان امسال به معادل ۷3.5 میلیارد مترمکعب 
سوخت نیاز دارند که حدود ۷0میلیارد مترمکعب از این 

مقدار را گاز طبیعی  تشکیل می دهد.
در  گاز  به مصرف  نگاهی  با  است  گزارش حاکی  این 
باید  ابتدایی سال جاری  بخش نیروگاهی در سه ماه 
میلیارد و ۲۷5  از 1۶  بیش  امسال  ماه  گفت در سه 
میلیون مترمکعب گاز در نیروگاه ها مصرف شده است.

افزایش گاز رسانی به نیروگاه ها موجب کاهش مصرف 
به  منجر  می تواند  و  نیروگاه ها شده  در  مایع  سوخت 
افزایش ذخیره سازی و در نهایت صادرات سوخت مایع 

و درآمدزایی آن شود.

انرژی های  فناوری  توسعه  ستاد  سوی  از  ایسنا/ 
تجدیدپذیر معاونت علمی انجام می شود؛

اجرای برنامه ملی توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر

برنامه ملی توسعه انرژی های تجدیدپذیر از سوی 
تجدیدپذیر  انرژی های  فناوری  توسعه  ستاد 

معاونت علمی اجرایی می شود.
به گزارش ایسنا، سیروس وطنخواه ، دبیر ستاد توسعه 
فناوری انرژی های تجدیدپذیر معاونت علمی در نشست 
تخصصی »اهداف و مدل های توسعه صنعت باد کشور« 
درباره اجرایی شدن این برنامه ملی، اظهار کرد : این 
انرژی  حوزه  اندرکاران  دست  تمام  همکاری  با  ستاد 
مدیریت  سازمان  نیرو،  وزارت  همچون  تجدیدپذیر 
و  معدن  وزارت صنعت،  نفت،  وزارت  ریزی،  برنامه  و 
تجارت موظف شده تا برنامه ملی توسعه تجدیدپذیر را 
منطبق بر سندی که بدین منظور در سال گذشته تهیه 

شده است، اجرا کند.
در این نشست، دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی های 
تجدیدپذیر معاونت علمی، توسعه هر یک از حوزه های 
انرژی تجدیدپذیر را وابسته به سیاست های کشور در 

بخش انرژی عنوان کرد.
آن  در  که  برنامه ششم  به سیاست های  اشاره  با  وی 
به توسعه انرژی تجدیدپذیر تاکید شده و پیش بینی 
تولید پنج هزار مگاوات برق تجدیدپذیر در این برنامه، 
حصول به این نتیجه را در همگرایی دو اصل توسعه 

درون زا و برون نگر دانست.
طور  به  که  مسئله ای  کرد:  اظهار  همچنین  وطنخواه 
قطع به یقین بسیار حائز اهمیت است، ضریب جذب 
و تعمیق تکنولوژی و توانمندسازی داخلی در طی این 
روند است و در این عرصه کشورهایی  موفق بوده اند 

داخلی  توانمندی  با  را  خارجی  توانمندی  بتوانند  که 
هم راستا کرده و در جهت بومی سازی تکنولوژی گام 

بردارند.
تجدیدپذیر  انرژی های  فناوری  توسعه  ستاد  دبیر 
عنوان  به  این ستاد  نقش  به  ادامه  در  معاونت علمی 
نهادی فرادستگاهی اشاره کرد و گفت: ستاد با همکاری 
تمام دست اندرکاران حوزه انرژی تجدیدپذیر از جمله 
وزارت  ریزی،  برنامه  و  مدیریت  سازمان  نیرو،  وزارت 
تا  نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده 
برنامه ملی توسعه تجدیدپذیر را منطبق بر سندی که 
بدین منظور در سال گذشته تهیه شده است را اجرا 

کند.
وطنخواه ابراز کرد: این ستاد در سطح ملی بر اساس 
سند ملی به منظور هم راستا و هم جهت کردن تمام 
قوای کشور در این حوزه برای دستیابی به یک هدف 

مشخص و مطلوب فعالیت خواهد کرد.
 وی در ادامه عنوان کرد: با توجه به پتاسیل موجود در 
کشور در حوزه انرژی بادی که در برخی مناطق سرعت 
آن به دوازده متر بر ثانیه نیز می رسد و همچنین بر 
اساس برنامه هایی که بر پایه سیاست های موجود در 
برنامه ششم تدوین شده است، می توان شاهد توسعه 
انرژی بادی به شکلی متمایز و متفاوت با گذشته باشیم.

به  پرداختن  و  سوخت  مصرف  بهینه سازی  وطنخواه 
منابع جدید از جمله انرژی های تجدیدپذیر را در کنار 
تولید  غیرعامل،  پدافند  همانند  موجود  ضرورت های 
پراکنده و امنیت انرژی را امری اجتناب ناپذیر دانست.

وی در پایان به تصویب آئین نامه ماده ۶1 قانون اصالح 
الگوی مصرف برای خرید تضمینی برق اشاره کرد و 
با توجه به حضور سرمایه گذاران داخلی و  بیان کرد: 
نامه که  آئین  این  و تصویب  این نشست  خارجی در 
در  گذاران  سرمایه  آن  طی  و  است  مناسب  اقدامی 
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9 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

تکنولوژی  از  استفاده  احراز شرایطی همچون  صورت 
داخلی برای تولید برق تجدیدپذیر شامل دانش فنی 
و طراحی  داخل  تجهیزات ساخت  از  استفاده  ایرانی، 
درصد  تا 30  را  خود  تولیدی  برق  می توانند  داخلی، 

بیشتر از قیمت مصوب به فروش برسانند.
نشست تخصصی »اهداف و مدل های توسعه صنعت باد 
کشور« همزمان با چهارمین کنفرانس انرژی بادی ایران 
با حضور سیروس  نیرو  وزارت  در سالن همایش های 
انرژی های  وطنخواه مقدم، دبیر ستاد توسعه فناوری 
تجدیدپذیر معاونت علمی، احمد کفاشی رئیس امور 
انرژی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، علیرضا دایمی، 
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو و محمد 
دورعلی، رئیس چهارمین کنفرانس انرژی بادی ایران 

برگزار شد.

فارس/ 
درخواست رسمی ساخت نیروگاه در 

مرز پاکستان

خبرگزاری فارس: معاون وزیر نیرو در امور برق 
و انرژی از درخواست رسمی ایران برای ساخت 
نیروگاه در مرز پاکستان خبر داد و گفت: ایران به 
پاکستان اعالم کرده که می تواند در نزدیک مرز 
مگاوات  میزان 3هزار  تا  برق  نیروگاه  کشور  دو 

احداث کند. 
پاکستان  اینکه  بر  تاکید  با  فالحتیان  هوشنگ 
عالقه مند است ظرفیت واردات برق خود را از ایران 
افزایش دهد، گفت:  به 100 مگاوات  از ۷۴ مگاوات 
این عالقه از سوی پاکستان باعث شد، تا برای احداث 

رسمی  درخواست  کشور  دو  مرز  نزدیک  در  نیروگاه 
قدرت 3هزار  به  نیروگاهی  تا  کنیم  آمادگی  اعالم  و 
الزم  اقدامات  داد:  ادامه  وی  شود.  احداث  مگاوات 
تاسیسات  در  نیاز  مورد  زیرساخت های  ایجاد  برای 
برق نزدیک مرز کشور پاکستان در حال انجام است 
به  برق  صادرات  امسال  پاییز  اواخر  تا  می تواند  که 
پاکستان را به 100 مگاوات ساعت برساند.فالحتیان 
کرد:  اظهار  نیز  اروپا  به  ایران  برق  انتقال  مورد  در 
رخ  می تواند  مسیر  دو  از  اروپا  به  ایران  برق  انتقال 
دهد که مسیر نخست از طریق ارمنستان، گرجستان، 
روسیه و مسیر دوم از طریق جمهوری آذربایجان و 

روسیه خواهد بود.

 (  17الی 9ساعت از پنجشنبه روز)ساعت 8مدت به 95مرداد 7: زمان
سالن کنفرانس سندیکای صنعت برق ایران: محل
دکتر هاشمیآقای : مدرس دوره
 ثبت نام  دورهنحوه:

www.ieis.irسندیکا وب سایت متقاضیان دوره جهت ثبت نام و شرکت در دوره به بخش آموزش 
دیکا مراجعه نموده و فرم ثبت نام را تکمیل و به همراه فیش پرداخت هزینه دوره به واحد آموزش سن

.ارسال فرمایند
به ثبت  اقدام 95/05/02متقاضیانی که تا تاریخ می باشد و تومان هزار 350هزینه دوره

.خواهند شدتخفیف % 10نام نمایند مشمول 
در پایان دوره گواهینامه آموزشی صادر خواهد شد.
 خواهد بود95/05/04تاریخ مهلت ثبت نام تا.
 66570930-6(131داخلی )برای کسب اطالعات  بیشتر با واحد آموزش و پژوهش سندیکا

.تماس حاصل فرمایید
  بخش آموزش وب سایت سندیکا در دسترس می باشددر سرفصل دوره.

فراخوان برگزاری کارگاه آموزش ی 
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تسنیم/  بانک ها هیچ تغییری در رفتار خود با بخش 
تولید ندارند

11 درخواست بخش تولید از دولت

خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اعالم اینکه 
طی سالهای گذشته دولت در پرداخت یارانه های 
سهم بخش تولید به تعهدات خود عمل ننموده 
است اعالم کرد: بانکها با تداوم روال گذشته هیچ 
با بخش تولید  تغییری در رفتار و برخورد خود 

نشان نمی دهند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیست 
و هفتمین اجالس سراسری خانه های صنعت، معدن 
و تجارت ایران برگزار و بیانیه پایانی آن  با 1۲ محور 

اعالم شد.
 اهم محورهای این بیانیه به شرح زیر است:

1( حال که اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری 
به عنوان نقشه راه آینده اقتصاد کشور ترسیم و امسال 
عمل  و  اقدام  مقاومتی،  اقتصاد   « شعار  به  مزیّن  نیز 
آگاهان  و  کارشناسان  داریم  انتظار  است،  گردیده   »
اقتصادی و مدیریتی دولت، بخش خصوصی و تشکلهای 
فراگیر و تخصصی، تمامی ابعاد این موضوع مهم را از 
تعاریف اصلی تا پیشنیازها، راهبردها و راهکارها مورد 
بررسی و مطالعه قرار داده و پس از دستیابی به فهمی 
واحد و عملکردی همسو و اثربخش، با شفافیت تمام در 
برابر دیدگان عموم قرار دهند تا هر شخص حقیقی یا 
حقوقی به وظیفه خود آگاهی یابد و بتوان ضمن رصد 
و سنجش عملکرد عاملین آن، درنهایت به نتیجه ای 
مطلوب دست یافت. خانه های صنعت، معدن و تجارت 
در این مسیر با تمام توان خود اهتمامی ویژه مبذول 

خواهند داشت.
مهلت  پایان  از  سال  سه  از  بیش  اینکه  به  نظر   )۲

اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده می گذرد 
عیان گشته،  بر همگان  آن  و مشکالت  ها  و کاستی 
خواستار بازبینی این قانون بر مبنای واقعیتهای موجود 
و تبدیل آن به قانون مالیات بر مصرف با تمرکز بر اصل 
وصول مالیات از مصرف کننده نهایی در پای صندوق 
این  تا زمانی که  اعتقاد داریم  و  های فروش هستیم 
مهم احراز نشود تداوم اجرای این قانون به شیوه فعلی 

همچنان به زیان بخش تولید خواهد بود.
3( نظام بانکی کشور که می بایست در سالهای تحریم 
و رکود و تورم به عنوان پشتیبان و حامی در خدمت 
تولید ملی قرار می گرفت، کارنامه قابل قبولی نداشت و 
در حال حاضر نیز که شرایط رکود سنگین ادامه دارد 
ولی تحریم و تورم تا حد فراوانی کنترل شده است، 
بانکها با تداوم روال گذشته هیچ تغییری در رفتار و 
نظر  به  نمیدهند.  نشان  تولید  بخش  با  برخورد خود 
می رسد چنانچه اراده ای برای بازگرداندن نظام بانکی 
بر روی ریل توسعه ملی وجود داشته باشد، دولت می 
با  بانکی  سیستم  در  را  خود  اقتدار  و  بایست جدیت 
بازمهندسی  بانکی،  نظام  مقررات  و  قوانین  اصالح 
ساختار منابع انسانی منطبق با اصالحات پیش گفته 
و برخورد جدی با متخلفین و استنکاف کنندگان از 
سیاستهای جامع کشور را با همکاری قوای مقننه و 

قضائیه نشان دهد.
تورم،  نرخ  رفتن  باال  زمان  در  اینکه  به  توجه  با   )۴
و  بهره  مستقیم  ارتباط  ناقص  استدالل  با  ها  بانک 
تورم، نرخ سود تسهیالت بانکی را افزایش دادند و با 
این کار چرخه افزایش مستمر تورم را تشدید کردند، 
حال که نرخ تورم تا حد زیادی تحت کنترل درآمده و 
در شرف تک رقمی شدن است، انتظار داریم که نرخ 
سود تسهیالت بانکی به ویژه برای بخش تولید به عدد 

منطقی و قابل رقابت با رقبای بین المللی برسد.

5( توسعه بخش معدن مستلزم توجه ویژه و تسریع در 
رسیدگی به مشکالت و نیازها میباشد، پیشنهاد می 
دیرکرد  تخصیص جرایم  و  تعیین  در خصوص  گردد 
حقوق دولتی معادن، اختیارات بیشتری به سازمانهای 

صمت استانها تفویض گردد.
۶( نظر به این که طی سالهای گذشته دولت در پرداخت 
عمل  تعهدات خود  به  تولید  بخش  های سهم  یارانه 
ننموده است، ضمن تاکید بر ضرورت حیاتی تسریع 
در پرداخت دیون دولت به بخش تولید، پیشنهاد می 
نماییم که این دیون توسط دولت به تدریج و از طریق 
بابت  کارفرمایان  سهم  پرداختهای  از  بخشی  تقبل 
حق بیمه تامین اجتماعی کارگران واحدهای تولیدی 

مربوطه پرداخت شود.
توزیع گسترده کاالهای  و  اشاعه  و  ۷( معضل عرضه 
قاچاق خارجی و محصوالت غیرقانونی و زیر پله ای در 
بازار داخلی و نبود کنترل بر کیفیت و قیمت این کاالها 
و نیز قاچاق کاالهای نامرغوب و غیر استاندارد ایرانی به 
بازارهای خارج از کشور، سالهاست که تولیدکنندگان 
داخلی را دچار مشکل و خسارت می نماید. برخورد 
همه جانبه و هماهنگ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، 
اداری، انتظامی، امنیتی و قضایی با این معضل، همواره 
مورد انتظار تولیدکنندگان کشور بوده است و ما نیز 

همچنان بر کنترل و حل این مشکل ابرام داریم.
8( با سپاس از دولت محترم بابت تشکیل ستادهای 
فرماندهی  ستادهای  و  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل 
اقتصاد مقاومتی در کلیه استانها که تاکنون آثار مثبتی 
از خود بر جای گذاشته اند، انتظار داریم که خانه های 
صمت به عضویت اصلی کلیه ستادها و کارگروهها و 
کمیته های مربوطه درآیند و به منظور الزم االجرا و 
اثر بخش شدن مصوبات ستادهای مذکور تمهیداتی 
اتخاذ شود تا عالوه بر خاتمه دادن به بهانه جویی ها 

از  و عدم همکاری برخی دستگاههای اجرایی، بتوان 
برکات وجودی این ستادها و آثار مثبت آن در اقتصاد 

ملی بهره مند شد.
بستانکاری  تکلیف  تعیین  و  اعالم  در  تسریع   )9
واحدهای تولیدی از دوایر و شرکتهای دولتی و چاره 
کمک  تواند  می  دولت  دیون  پرداخت  برای  جویی 
مهمی به افزایش انگیزه سرمایه گذاران و خروج اقتصاد 
از رکود باشد. تهاتر بدهی دولت به واحدهای تولیدی 
با بدهی همان واحدها به سیستم بانکی و سازمانهای 
تامین اجتماعی و امور مالیاتی و نظایر آن ها بخش 
بزرگی از مشکالت ناشی از بدهی های تولیدکنندگان 
و جرایم سرسام آور ناشی از آن ها را رفع خواهد کرد. 
گواهی رسمی بدهی های دولت میتواند به عنوان اوراق 
بهادار در تهاتر بدهی های فعاالن اقتصادی به یکدیگر 

نیز مبادله شود.
10( استقرار امنیت در کشور در قیاس با کشورهای 
منطقه و همجوار مرهون فداکاری و جانفشانیهای کلیه 
ارکان سیاسی، انتظامی، نظامی و امنیتی کشور است 
که شایسته تقدیر و سپاسگزاری می باشد. امیدواریم 
در آینده نزدیک شرایطی فراهم آید که با بهبود محیط 
کسب و کار، سرمایه گذاران امنیت اقتصادی ایران را 

نیز به صورت ملموس تجربه نمایند.
یادآوری  و  جاری  مصوبات  و  قوانین  به  اتکاء  با   )11
تجربه موجود مبتنی بر عملکرد ناکارآمد و غیر بهره 
ور دولت در بنگاهداری و انجام برخی امور اجرایی، این 
تشکل به عنوان نماینده تشکلهای تخصصی استانی و 
ملی بخش صنعت و معدن و تجارت، اثبات کرده در 
مواردی که اختیارات و تصدی هایی را تقبل نموده، 
توانسته است به بهترین نحو و به احسن وجه از عهده 
تعهدات خود برآید و انتظار موکد دارد که دولت محترم 
در احصاء و واگذاری تصدی های قابل واگذاری و غیر 
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حاکمیتی خود به بخش غیر دولتی با اولویت تشکلهای 
بخش خصوصی به طور جدی اقدام و تسریع نماید.

وحدت  لزوم  به  اعتقاد  با  تشکل  این  اعضای  ما   )1۲
و همدلی بین کلیه تشکلهای فعال و قانونمدار بخش 
عملی  بر  را  خود  اهتمام  اقتصاد  تعاونی  و  خصوصی 
نمودن این اعتقاد معطوف داشته و به نیت یاری دست 
عزیزانمان در کلیه تشکل ها به ویژه اتاق بازرگانی و 
صنایع و معادن و کشاوری ، اتاق اصناف و اتاق تعاون 

را برادرانه و صمیمانه می فشاریم.

مهر/ سیدعلی به مهر خبرداد؛
تغییر در شیوه پذیرش تضامین صادراتی

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از تغییر 
کشورهای  صادراتی  تضامین  پذیرش  شیوه  در 
اروپایی ها خطوط  به  ایران  دنیا خبرداد و گفت: 
اعتباری کوتاه مدت شش ماهه و یکساله می دهد.

سیدکمال سیدعلی در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش 
کارمزد ارائه پوشش بیمه های صادراتی خبرداد و گفت: 
با کاهش نرخ کارمزد ارایه پوشش  بیمه های صادراتی، 
شرایطی که در ارتباط با پوشش بیمه ها صورت گرفته 
است، در دو سه ماه اخیر 9 برابر سه ماهه اول سال 
پایان سال،  تا  امیدواریم  بنابراین  است؛  بوده  گذشته 
نزدیک به دو میلیارد دالر پوشش بیمه ای داشته باشیم.

افزود:  ایران  صادرات  ضمانت  صندوق  مدیرعامل 
معادل ۷00  در سال 93  بیمه های صادراتی  پوشش 
میلیون دالر بوده که در سال 9۴ نیز به یک میلیارد 
دالر رسیده است؛ اما اکنون پیش بینی ما این است که 
دو میلیارد دالر پوشش بیمه ای داشته باشیم؛ بنابراین 

پوشش های  نداشته،  رشد  صادرات  اینکه  علیرغم 
اهداف  امیدواریم  و  می شود  فعال  مجددا  ما  بیمه ای 
ارایه محصوالت جدید در سال جاری،  برای  صندوق 
از  به خارج  به صدور ضمانت نامه های مستقیم  منجر 

کشور شود.
وی در خصوص روش های تامین مالی بخش صادرات 
نیز تصریح کرد: صندوق شیوه های تامین مالی جدید 
را انجام می دهد؛ اما تغییراتی در شیوه پذیرش تضامین 
صورت گرفته و برای بازارهایی که توجیه فنی- اقتصادی 
برای ما داشته باشد، کار پررنگ تر ادامه می یابد، یعنی 
ایران از این پس در پذیرش تضامین صادراتی تغییر 
جهت داده و هدفدار کار را دنبال می کند. در گذشته 
تضامین دولت در بسیاری از کشورهای ضعیف نیز ارایه 
شده است، در حالیکه اکنون سعی ما بر این است که 
کشورهایی را تامین مالی داشته باشیم که حتی اگر 
توانایی  دولت  آن  گیریم،  می  را  دولت  نامه  ضمانت 
بازپرداخت اقساط را داشته باشد؛ پس با چشم بازتر 

عمل می کنیم.
موتور  خود  صادرات  گسترش  البته  گفت:  سیدعلی 
محرک اقتصاد کشور است؛ همینطور اشتغال را افزایش 
می دهد، پس ما امیدواریم به هر حال شرایط برجام 
شود، حرکت های  فعال  بانکی  سیستم  اگر  و  اجرایی 
خطوط  و  شد  خواهد  فعال  نیز  ما  اعتباری  خطوط 
اعتباری سریعتر گشایش می یابد. البته ما از کشورهای 
اما  اعتباری دریافت می کنیم،  اروپایی عمدتا خطوط 
در برخی کشورها که صادرات پسته، فرش و کاالهای 
سنتی ما رونق دارد، خطوط اعتبار ی کوتاه مدت شش 

ماهه و یکساله هم می دهیم.

مهر/ معاون نعمت زاده خبرداد؛
ایران به دنبال ایجاد شرکت های کالن 

صادراتی

از  صنعت  وزارت  گفت:  صنعت  وزیر  معاون 
شرکت های پیشتاز صادراتی حمایت می کند.

گفت:  افخمی راد  ولی اله  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
به  منوط  صادرات  شدن  رقابتی  که  نیست  تردیدی 
حضور مقیاس بزرگ ها در عرصه تجاری کشور است؛ 
اما برای رسیدن به این هدف باید از شرکت های موجود 
حمایت های الزم را به عمل آوریم و مسیر رشد آنها را 
بیش از پیش هموارکنیم تا بتوانند در مقیاس بزرگ تر 

فعالیت کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در بررسی 
میزان صادرات ما به روسیه چندین مسئله وجود دارد 
که باید به آنها توجه کرد، اینکه چرا با وجود اعطای 
تسهیالت به صادرکنندگان از قبیل کاهش تعرفه های 
ایجاد  با روسیه،  ایجاد کریدور سبز گمرکی  گمرکی، 
برخی  اعتبارسنجی  و  آستاراخان  مستقیم  پرواز 
از سوی صندوق ضمانت صادرات  شرکت های روسی 
چشمگیری  مثبت  روند  روسیه  به  صادرات  کنون  تا 
نداشته است و آیا این موضوع با نبود شرکت های بزرگ 
این  یا مشکالت دیگری در  صادراتی مربوط می شود 

مسیر وجود دارد.
این تحلیل ها عواملی مانند  از  وی تصریح کرد: یکی 
نوسانات قیمت روبل، عدم وجود ارتباطات بانکی و باال 
بودن قیمت تمام شده محصوالت تولیدی ایران را مد 
نظر قرار می دهد و تحلیل دوم مربوط به عدم وجود 
شرکت های بزرگ صادراتی است؛ یعنی با وجود اینکه 
مثال مسیر تجارت با روسیه را تسهیل کرده ایم اما چون 
این نوع شرکت ها در ایران وجود ندارد در امر صادرات 

چندان توفیری حاصل نشده است.
افخمی راد در خصوص افزایش صادرات از طریق ایجاد 
بزرگ  شرکت های  داشت:  اظهار  بزرگ  شرکت های 
بلکه  کرد  ایجاد  ساکن  به  ابتدا  نمی شود  را  صادراتی 
باید در ابتدا شرکت های پیشرو در صادرات را شناسایی 
بزرگ  به مقیاس  نهایت  تا در  تقویت کنیم  را  آنها  و 
رقابتی  البته  میان  این  در  ؛  یابیم  در صادرات دست 
در  بزرگ ها  مقیاس  حضور  به  منوط  صادرات  شدن 
عرصه تجاری کشور است که بر این اساس، وظیفه ما 
این است که برای پیشروهای صادراتی شاهراهی ایجاد 
کنیم و هر شرکتی که بتواند در مسیر ماندگاری در 
بازارهای هدف، افزایش حجم صادرات، باالبردن کیفیت 
و رقابتی کردن قیمت و ... گام بردارد آن شرکت را به 

سمت این شاهراه سوق دهیم و از او حمایت کنیم.
داریم  انتظار  ما  گفت:  تجارت  توسعه  کل  رئیس 
به  هدفمند  صورت  به  خصوصی  بخش  شرکت های 
موضوع صادرات بیاندیشند و طبق برنامه  پیش بروند 
ارائه پیشنهادها و نقطه نظرات خود در چگونگی  با  و 
حجم  افزایش  و  صادراتی  بزرگ  شرکت های  تشکیل 

تجارت به ما کمک کنند.

مهر/
 اثربخشی نظام مالیاتی سکوی پرتاب 

اقتصاد

رئیس کل سازمان مالیاتی گفت: ارتقای کارآیی 
و اثربخشی نظام مالیاتی، سکوی پرتاب اقتصاد 

کشور به سمت توسعه پایدار اقتصادی است.
گفت:  تقوی   کامل  سید  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
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نیازمند  دیگر  زمان  هر  از  بیش  کشور  اقتصاد  امروز 
حضور و مشارکت آحاد مردم در عرصه کار و تالش 
اقدام  مقاومتی؛  »اقتصاد  نام  به  که  سالی  در  و  است 
همگانی  عزم  و  ملی  اراده  شده،  نامگذاری  عمل«  و 
اتکا  اقتصاد مقاومتی که  برای محقق ساختن اهداف 
به درآمدها و منابع درون زا و تامین هزینه های کشور 
از محل درآمدهای پایدار مالیاتی از مولفه های اساسی 
برون  برای  راهکار موجود  تنها  به شمار می رود،  آن 

رفت از وضعیت ناپایدار اقتصادی است.
وفاق  اظهارداشت:  کشور  مالیاتی  سازمان  کل  رئیس 
جمعی و مشارکت ملی برای ارتقای توان نظام مالیاتی 
و توسعه زیرساخت ها به منظور استقالل و شکوفایی 
اقتصاد کشور در سال جاری، نمودی دوچندان یافته 
و کلیه ارکان نظام اکنون به این اجماع رسیده اند که 
ارتقای کارآیی و اثربخشی نظام مالیاتی، سکوی پرتاب 
اقتصاد کشور به سمت توسعه پایدار اقتصادی به شمار 

می رود.
تقوی نژاد ادامه داد: امسال در راستای اقدام و عمل 
از  اقتصاد مقاومتی، رویکرد حمایت  به سیاست های 
گذاری  سیاست  در  اقتصادی  رونق  و  اشتغال  تولید، 
همین  از  گرفت.  قرار  توجه  مورد  مالیاتی  نظام  های 
رو، در خرداد و تیرماه که به بهار مالیاتی موسوم است، 
همراهی مودیان محترم با نظام مالیاتی و مشارکت در 
امر تامین هزینه های جاری، عمرانی و آبادانی کشور، 
جلوه ای متفاوت یافت و حماسه ای ماندگار از وفاق 

جمعی به بار نشست.
وی تاکید کرد: از یکسو نظام مالیاتی توافقی منحصر به 
فرد با اصناف کشور کرد و رویکرد متفاوتی از تعامل با 
مردم و اعتماد به مودیان رقم خورد و از سویی دیگر، 
محترم  مودیان  سوی  از  چشمگیر  مشارکتی  شاهد 
بودیم که پاسخی شایسته به اعتماد نظام مالیاتی بود.

ایسنا/ یک مقام سازمان تجارت عنوان کرد:
حمایت از بخش خصوصی و پیش بینی 

بسته مشوق صادراتی

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: هر 
برنامه ای را که بخش خصوصی برای ایجاد ارزش 
افزوده در تجارت خارجی ارائه کند، از سوی این 
سازمان پیگیری و حمایت می شود تا به توسعه 
تجارت خارجی در زمینه های مختلف دست پیدا 

کنیم.
ایسنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  مودودی  محمدرضا 
منطقه خوزستان، اظهار کرد: این سازمان تکلیف دارد 
تا برای بخش خصوصی فعالیت و از آن ها حمایت کند 
تراز  شدن  مثبت  و  خارجی  تجارت  توسعه  شاهد  تا 

تجاری کشور باشیم.
هدف  با  واردات  مدیریت  مهم  وظیفه  دو  افزود:  وی 
شرکت های  ایجاد  و  کشور  تجاری  تراز  کردن  مثبت 
تجارت  کردن  تخصصی  هدف  با  صادراتی  بزرگ 
است  تجارت کشور  توسعه  بر عهده سازمان  خارجی 
که این سازمان آن ها را به عنوان تکلیف پذیرفته و به 

شدت پیگیری می کند.
مودودی تصریح کرد: به منظور انجام هر چه بهتر این 
این  برنامه هایی را در  تکلیف، سازمان توسعه تجارت 
دو زمینه ارائه کرده تا بتواند در زمینه توسعه تجارت 
خارجی موفق تر عمل کند و شاهد توسعه این بخش 

باشد.
وی با اشاره به تراز تجاری مثبت ایران و حفظ رشد 
تراز تجاری نسبت به 3 ماهه گذشته عنوان کرد: در 3 
ماه اول سال تراز تجاری کشور 1.5 میلیارد دالر مثبت 
ماهه،   3 این  در  صادرات  میزان  که  گونه ای  به  بوده 
10.5 میلیارد دالر و میزان واردات حدود 9 میلیارد 

دالر بوده است.
مودودی در خصوص حمایت از صادرکنندگان توسط 
این سازمان اظهار کرد: برای حمایت از صادرکنندگان، 
برای  مختلف  حوزه های  در  صادراتی  مشوق  بسته 
صادرکنندگان در نظر گرفته شده که به صورت جدی 
در حال پیگیری است. همچنین زیرساخت های الزم 
تا  هستند  بررسی  حال  در  نیز  تجارت  توسعه  برای 
بتوانیم به صورت نرم افزاری و سخت افزاری به توسعه 
امسال کشور  اینکه  بیان  با  کنیم. وی  تجارت کمک 
کره جنوبی نیز جز 5 کشور اول صادراتی ایران قرار 
گرفت، خاطرنشان کرد: کشورهای عراق، امارات چین، 
اهداف  در  اصلی  کشور   5 جنوبی  کره  و  افغانستان 
پله  یک  هندوستان  امسال  و  هستند  ایران  صادراتی 

پایین تر از آن ها قرار گرفته است.

ایسنا/ 
تاکید عضو کمیسیون انرژی بر توجه به 

جلوگیری از خام فروشی در برنامه ششم 
توسعه

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
از  برداشت  و  از خام فروشی، توسعه  جلوگیری 
میادین مشترک و افزایش ضریب بازیافت را از 

مهمترین اهداف برنامه ششم عنوان کرد.
به  اشاره  با  ایسنا  با  گفت وگو  در  خادمی  اهلل  هدایت 
اینکه برای تحقق سیاست های  اقتصادی مقاومتی باید 
وزارت  ببریم گفت:  داخلی  منابع  از  استفاده  حداکثر 
نفت باید در حوزه صنعت نفت به دنبال این باشد که 
تا جایی که امکان دارد از خام فروشی جلوگیری شود 

و این یکی از اهداف مهم برنامه است.
و  مقاومتی  اقتصاد  با  فروشی  خام  کرد:  تصریح  وی 
دادن  دست  از  نوعی  به  و  دارد  مغایرت  ملی  منافع 
سرمایه است که متاسفانه این کار همچنان ادامه دارد.

هم چنین  مجلس  در  باغملک  و  ایذه  مردم  نماینده 
افزایش  باید  میادین  از  بازیافت  ضریب  کرد:  اظهار 
پیدا کند یعنی سعی کنیم از نفت در جایی که داریم 
بیشترین تولید و برداشت را داشته باشیم زیرا همانطور 
که می دانیم ذخایر نفتی یک عدد دارد و آنچه که قابل 
برداشت است، عدد دیگری می باشد و باید تالش کنیم 

ضریب برداشت را افزایش دهیم.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس هم چنین با انتقاد از 
این که پس از گذشت این سال ها هنوز نتوانستیم دانش 
نفی را صادر کنیم، گفت: در حال حاضر کشورهایی 
هستند که پروژه هایی در خارج از کشورشان دارند اما 
در کشور شرکت نفت هنوزی کاری انجام نداده است.

خادمی در ادامه بر توسعه و برداشت از میادین مشترک 
تاکید کرد و افزود: قطعا توسعه میادین مشترک باید 
باشد چرا که قطر  برنامه ششم  اولویت ها در  از  یکی 
 LNG بازار  و  برداشت کرده  میادین  این  از  توانست 
دنیا را در اختیار بگیرد، کاری که ما نتوانستیم انجام 

دهیم.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر 

شد

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

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام 
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بهار طرح جدید امروز شنبه در بازار یک میلیون و 8۶ 
هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 8۴ هزار تومان، 
نیم سکه 5۴۴ هزار تومان، ربع سکه ۲80 هزارتومان و 

سکه گرمی 180 هزارتومان اعالم شد.
بازار  در  عیار   18 زرد  طالی  گرم  هر  نرخ  همچنین 
داخلی 110 هزار و ۴50 تومان و نرخ هر اونس طال در 

بازارهای جهانی 13۲3 دالر است.
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را  در همین حال، صرافان 
برای فروش 3508 تومان، هر یورو را 388۲ تومان، هر 
پوند را ۴۶۷1 تومان، لیر ترکیه 1181 و درهم امارات 

را 9۶1 تومان اعالم کردند.

جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه
قیمت بازار نوع سکه    
108۶000 سکه تمام طرح جدید   
108۴000 سکه تمام طرح قدیم   
5۴۴000 نیم سکه     
۲80000 ربع سکه     
180000 گرمی     
110۴50 هر گرم طالی 18 عیار   

نوع ارز  
3508 دالر     
388۲ یورو     
۴۶۷1 پوند     
9۶1 درهم امارات    

1181 لیر ترکیه     

تعادل/  سخنگوي دولت با اشاره به ناتواني دولت در 
بازپرداخت منابع مالي اش عنوان کرد

42 هزار میلیارد تومان بدهي دولتي 
پیمانکاران را به زندان انداخت

ماجراي فیش هاي حقوقي سر درازي دارد، هنوز 
هم فیش هاي چندین ده میلیوني دریافت کنندگان 
آخر  خانه  به  هنوز  اما  مي کنند.  قرباني  را  خود 
به عزم دولت گویا قرار نیست  بنا  و  نرسیده اند 
تا مشخص شدن و تعیین تکلیف نهایي پرونده 
قضایي خواهان  و  دولتي  مدیران مسووالن  این 
مسدود شدن این پرونده ها شوند، تا کنون بنا به 
اظهار محمد باقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت 
جریان  در  دولتي  ارشد  مدیر   13 برنامه ریزي  و 
افشاي حقوق هاي نجومي برکنار شده اند و دولت 
تصمیم گرفته است تا حقوق وزیران خود را در 
نخستین گام تک رقمي کند تا روال براي کاهش 

حقوق مدیران دیگر بیش از پیش فراهم شود.
در همین حال اما نوبخت از موضوعي جدید در دولت 
سخن مي گوید که قابل توجه است؛ در شرایطي که 
صد  و  میلیوني  ده  چند  حقوق هاي  مدیران  برخي 
میلیوني ساالنه دریافت مي کنند بدهي ۴۲هزار میلیارد 
توماني انباشت شده در سال هاي اخیر دولت موجب 
بیفتند؛  زندان  به  دولت  طلبکار  پیمانکاران  تا  شده 
موضوعي که موجب شده تا دولت تصمیم جدي تري 
بازپرداخت  براي  مشارکت  اوراق  از  استفاده  براي 

بدهي هایش اتخاذ کند.
با این حال نوبخت سعي مي کند در این باره توضیح 
در  عمومي  افکار  شدن  روشن  براي  و  بدهد  کمتري 
دهد.  توضیح  بیشتر  حقوقي  فیش هاي  خصوص 
سازمان  بررسي هاي  اساس  بر  که»  است  معتقد  وي 

از  دولتي  مدیران  معدودي  تعداد  کشور  کل  بازرسي 
افرادي  بیشتر  و  کرده اند  استفاده  مزایا  و  حقوق  این 
که این حقوق ها را دریافت کرده اند مربوط به بخش 
خصولتي یعني بنگاه هاي اقتصادي مرتبط و غیرمرتبط 
با دولت هستند. این بنگاه هاي اقتصادي در سال هاي 
گذشته به مرور از قوانین خاصي استفاده و خود را از 
شمول قانون مدیریت خدمات کشوري جدا کرده اند. 
نوبخت با بیان اینکه این بنگاه ها مجوز قانوني در این 
زمینه داشته اند، افزود: شوراي حقوق و دستمزد راه را 
براي همه دستگاه هایي که از قانون مدیریت خدمات 
براي همه چارچوب  و  بودند بست  کشوري مستثني 
مشخصي تصویب شد. براي دریافتي همه کساني که 
از بودجه کل استفاده مي کنند سقف و کف دریافتي 
مشخص شده است. نوبخت افزود: »کف دریافتي براي 
برخي بازنشستگان معادل 900 هزار تومان است که به 
وسیله راه هاي دیگر ازجمله پرداخت غیرنقدي دریافتي 

این افراد نیز به یک میلیون تومان رسیده است.«
وي با اعالم اینکه در چهار ماه نخست سال جاري، پنج 
هزار و 500 میلیارد تومان بین کارکنان دولت براي 
ایجاد تعادل در دریافتي ها تقسیم شده، توضیح داده 
است: »با این کار کف حقوق کارکنان دولت افزایش 
یافته است. همچنین درباره بازنشستگان افرادي که در 
گذشته بازنشست شده اند و سطح حقوق آنها مربوط 
است،  کشوري  خدمات  مدیریت  قانون  از  پیش  به 
دولت به سمت تعدیل دریافتي آنها پیش مي رود. در 
برنامه ششم همه تبعیض ها و تفاوت ها در دریافت ها به 
حداقل مي رسد. 13 مدیر ارشد به دلیل دریافت هاي 
غیرمتعارف به نوعي از کار برکنار شده اند. با توجه به 
اینکه بیشتر کارکنان سطح مشخصي از حقوق ها دارند 
و با آن زندگي مي کنند ما نیز باید از حقوق مان بگذریم 
احساس  و  دریافت  حتما  را  رقمي  تک  و حقوق هاي 

نارضایتي  موجب  آنچه  مي کشند.  چه  دیگران  کنیم 
مي شود تبعیض و فقر نیست بلکه احساس آن است. 
نظارتي و ذي حسابان  و  بازرسي  از همه دستگاه هاي 
انتظار داریم که ماهانه سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
را از دریافت ها با خبر و حتي اگر یک مورد اضافه تر از 
سقف تعیین شده در شوراي حقوق و دستمزد دریافتي 

وجود داشت به ما اعالم کنند.«
سخنگوي دولت افزوده است: »سقف استفاده از بودجه 
کل نه تنها براي مدیران بلکه افرادي که در مناطق بد 
نیز مشغول هستند مطابق مصوبه شوراي  و هوا  آب 
حقوق و دستمزد محدود شده است. از این پس درباره 

دریافتي
تا  آنها  شأن  رعایت  با  قوه  سران  از  بگیران  حقوق 
و  حقوق  شوراي  مصوبه  مبناي  بر  رده ها  پایین ترین 

دستمزد است.«

دولت براي خروج از رکود مصمم است
معاون رییس جمهور درباره رد الیحه اصالحیه قانون 
و  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  در   95 سال  بودجه 
»این  است:  گفته  اسالمي  شوراي  مجلس  محاسبات 
برخي  بودن  غایب  دلیل  به  دیگر  بار  یک  را  الیحه 
مطرح  آن  در  رأي گیري  زمان  در  کمیسیون  اعضاي 
الیحه  نگرفتیم  نتیجه  کمیسیون  در  اگر  و  مي کنیم 
را در صحن علني مجلس مطرح خواهیم کرد. امسال 
دولت براي خروج از رکود مصمم است دستکم ۷500 
یا نیمه تعطیل را فعال کند و  واحد تولیدي تعطیل 
1۶ هزار میلیارد تومان نیز براي این موضوع اختصاص 
داده است. تاکنون شش هزار و ۲00 مورد پس از طي 
مراحل در استان ها به بانک ها معرفي شده اند و روند 
پرداخت تسهیالت به آنها آغاز شده است اما بانک ها 
زمینه  این  در  بیشتري  سرعت  باید  و  دارند  مشکل 
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داشته باشند. الیحه اصالح قانون بودجه سال 95 براي 
کمک به بانک ها در جهت توانمندسازي آنها براي ارایه 
تسهیالت به این ۶۲00 واحد تعطیل و نیمه تعطیل 
سپرده هاي  از  توجهي  قابل  بخش  اکنون  است.  بوده 
بانک ها که به صورت تسهیالت پرداخت شده بازنگشته 

است.«

پیمانکاران طلبکار از دولت در زندان هستند
از  یکي  دولت  اینکه  بیان  با  مدیریت  سازمان  رییس 
این  مبلغ  است،  بانکي  نظام  به  بدهکاران  بزرگ ترین 
بدهي را ۴۲ هزار میلیارد تومان اعالم و اضافه کرده 
است: »برخي از پیمانکاران طلبکار از دولت اکنون در 
زندان هستند و الیحه اصالح قانون بودجه امسال راهي 
براي پرداخت بدهي دولت به این پیمانکاران است. چون 
دولت پول نقد ندارد مي خواهد از روش هاي رایج دنیا 
یعني انتشار اوراق مالي استفاده کند و این در الیحه 
اصالح قانون بودجه آمده است. در سال گذشته با بسته 
سال،  پایاني  ماهه  سه  در  اقتصادي  رونق  کوتاه مدت 
رشد اقتصادي به دو درصد افزایش یافت اما در مجموع 
سال گذشته یک درصد رشد اقتصادي داشتیم. امسال 
کرده ایم  برنامه ریزي  درصد  پنج  اقتصادي  رشد  براي 
و ساالنه باید حدود یک میلیون فرصت شغلي ایجاد 
کنیم. کاهش نرخ سود تسهیالت بانکي و ساماندهي 
موسسات پولي و مالي از جمله 10 برنامه دولت براي 

اصالح نظام بانکي است.«
این مقام مسوول در دولت درباره برجام ادامه مي دهد: 
»بیشتر تحریم ها در بحث هسته اي مربوط به موضوع 
تحریم نفتي بود و ما حق نداریم بیشتر از آن چیزي 
که هست از آن تعریف کنیم یا دستاورد بزرگي را که 
داریم ناچیز نشان دهیم. به ما اجازه نمي دادند بیشتر 
از یک میلیون بشکه نفت خام صادر کنیم و قرار بود 

این میزان را نیز ۲0 درصد، ۲0 درصد کاهش دهند و 
به سیاست نفت در مقابل غذا برسند. حتي کشورهایي 
که ما به آنها کمک مي کنیم یک گام جرأت ندارند از 
خط و نشاني که براي آنها مي کشند پا را فراتر بگذارند. 
اکنون بر اساس آخرین آمار، روزانه دو میلیون و 5۶8 
هزار بشکه نفت صادر مي شود. وي گفت: از ۲۷ دي 
سال گذشته تا کنون به جز اعتراف وزیر خزانه داري 
دالري  میلیارد  سه  سرمایه گذاري  بر  مبني  امریکا 
مستقیم خارجي در ایران، بیش از سه میلیارد و ۴18 
استان ها سرمایه گذاري  میلیون دالر در ۴1 طرح در 
شده است. آخرین مورد ۴ و ۲ دهم میلیارد دالر براي 
انرژي الکتریکي سرمایه گذاري مستقیم خارجي شده 
است. وي گفت: باید بانک ها خود را اصالح کنند و از 

همه ظرفیت هاي برجام استفاده شود.
عمراني  پروژه هاي  به  دولت  کمک  به  البته  نوبخت 
هم اشاره کرده و با اعالم اینکه ۷ هزار میلیارد تومان 
نظر  در  جاري  سال  براي  استان ها  عمراني  اعتبارات 
به  تومان  میلیارد   3500 اختصاص  از  است،  گرفته 
استان ها تاکنون خبر داد. این رقم جداي از اعتبارات 
طرح هاي ملي است. دولت در بازه زماني هشتم تا 30 
تیر 1۲ هزار و ۷00 میلیارد تومان براي این طرح ها 

اختصاص داده است.

 بازگشت 70درصد از حقوق هاي غیرمتعارف بیمه 
مرکزي

عبدالناصر همتي، رییس کل بیمه مرکزي با اشاره به 
پرداخت هاي نامتعارف در بیمه مرکزي گفت: »مبالغي 
پرداخت  مرکزي  بیمه  در  حقوقي  عرف  از  خارج  که 
شده بود، عودت داده شد و همچنین در مورد وام هاي 
بازگردانده  خزانه  حساب  به  درصد   50 تقریبا  کالن 
شد و از بقیه نیز چک دو ماهه براي بازگشت اموال 

بیمه  اتفاقات رخ داده در  دریافت شده است. در پي 
کرد،  تغییر  این شرکت  انساني  منابع  معاون  مرکزي 
بیمه مرکزي سازماني فني است، لذا براي تصمیم گیري 
در عزل و نصب ها باید مسائل فني را در نظر گرفت. 
مماشاتي در برخورد با متخلفان صورت نگرفته است و 
حقوق هاي کارکنان شرکت بیمه درحال بررسي است 
که در صورت محرز شدن هر نوع تخلفي با آنها برخورد 
مي شود. بخشي از پرداخت هاي حقوقي نامتعارف ناشي 
از عدم اطالع و بخشي نیز تخلف بوده است؛ بنابراین 
تنبیه متناسب با جرم و در زمان مقرر انجام مي شود. 
۷0 درصد از حقوق هاي غیرمتعارف بیمه مرکزي به 
خزانه برگردانده شده و مابقي در مردادماه عودت داده 

مي شود.«

دنیای اقتصاد/ اسحاق جهانگیری خواستار هدف گذاری 
کمی بانک ها برای پرداخت وام به بنگاه ها شد

خروج تولید از ریل رکود؟

و  معدن  صنعت،  وزارت  معدن:  و  صنعت  گروه 
تجارت در حالی مامور فعال سازی واحدهای راکد 
و نیمه فعال کوچک و متوسط در سال جاری شد 
که دولت تامین به موقع منابع مالی این واحدها 

را در دستور کار قرار داده است. 
در این خصوص در آخرین جلسه کارگروه ملي تسهیل 
در  جمهوری  رئیس  اول  معاون  تولید،  موانع  رفع  و 
تولیدی  واحدهای  پرونده  سریع تر  بررسی  راستای 
کوچک و متوسط راکد و نیمه فعال که به تسهیالت 
تا  شد  آن  خواستار  دارند،  نیاز  گردش  در  سرمایه  و 
بانک های عامل یک هدف گذاری کمی برای پرداخت 

تسهیالت در نظر بگیرند.
تزریق به موقع منابع مالی به بخش های مولد اقتصادی 
واحدها  این  به  رونق بخشی  راهکارهای  جمله  از 
محسوب می شود، راهکاری که برای تحقق آن دولت 
در سال جاری تزریق 1۶ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
برای صنایع کوچک و متوسط را مد نظر قرار داد. حال 
اسحاق جهانگیری خواهان آن است که بانک های عامل 
یک هدف گذاری کمی برای خود تعیین کنند و متعهد 
تعداد  اختیار  در  را  الزم  تسهیالت  ماه  هر  که  شوند 
مختلف  استان های  تولیدی  واحدهای  از  مشخصی 
قرار دهند. به گفته برخی فعاالن اقتصادی تزریق 1۶ 
برای صنایع کوچک و  هزار میلیارد تومان تسهیالت 
در  مستقیم  هزار شغل  ایجاد 1۶0  می تواند  متوسط 
با در نظر گرفتن  باشد که  به همراه داشته  را  کشور 
موثر  تخصیص  اشتغال،  چندبرابرکنندگی  ضریب 
تسهیالت صنایع کوچک و متوسط می تواند منتهی به 
شود.  کشور  اقتصاد  در  جدید  شغل  هزار  خلق 500 
فعاالن اقتصادی این نکته را نیز قید می کنند که بخش 
قابل توجهی از تسهیالت کنونی منجر به ایجاد اشتغال 
واحدها  موجود  وضعیت  حفظ  صرف  و  نشده  جدید 
آنها خواهد شد. شدت  کارگران  اخراج  روند  توقف  و 
گرفتن مشکالت نقدینگی واحدهای تولیدی کوچک 
بخش  تا  شد  موجب  اخیر  سال های  متوسط، طی  و 
تعطیل  نیمه  متوسط  و  واحدهای کوچک  از  اعظمی 
با رفع  تا  یازدهم سعی دارد  شوند؛ روندی که دولت 
به  جاری  سال  در  را  واحدها  این  نقدینگی،  مشکل 
چرخه تولید بازگرداند. اقدامی که موجب شد معاون 
ملي  کارگروه  اخیر  جلسه  در  رئیس جمهوری  اول 
تسهیل و رفع موانع تولید اعالم کند که دولت متعهد 
شده است در سال جاری تولید کشور را راه اندازی کند 
و انتظار ما از بانک های عامل و همه بخش ها این است 
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که همه توان و تالش خود را در این زمینه به کار گیرند.
جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه از 
بررسی  روند  درخصوص  بانک ها  عامل  مدیران  سوی 
و  راکد  متوسط  و  کوچک  تولیدی  واحدهای  پرونده 
نیمه فعال و ارائه تسهیالت برای راه اندازی این واحدها 
گفت: عملکرد بانک ها در این زمینه مثبت بوده است. 
معاون اول رئیس جمهوری از بانک های عامل خواست 
در راستای بررسی سریع تر پرونده واحدهای تولیدی 
کوچک و متوسط راکد و نیمه فعال که به تسهیالت و 
سرمایه در گردش نیاز دارند، هر بانک یک هدف گذاری 
کمی برای خود تعیین کند و متعهد شود که در هر 
از  مشخصی  تعداد  اختیار  در  را  الزم  تسهیالت  ماه 
واحدهای تولیدی استان های مختلف کشور قرار دهد 
رونق  شاهد  آینده  ماه  چند  ظرف  ترتیب  این  به  تا 
تولید و اشتغال در کشور باشیم. وی افزود: انتظار ما 
پایان سال تعداد واحدهای صنعتی  این است که در 
و تولیدی نیمه فعال و راکد که به کمک نظام بانکی 
و  بود  خواهد  انتظارات  از  فراتر  شده اند،  احیا  مجددا 
رئیس جمهوری  و  انقالب  معظم  رهبر  خواسته های 
اقتصادی کشور  ایجاد رونق تولید و رشد  درخصوص 
تاکید  اول رئیس جمهوری  محقق خواهد شد. معاون 
براساس  و  دریافتی  گزارش های  به  توجه  با  کرد: 
بازدیدهایی که از واحدهای صنعتی و تولیدی کشور 
در چند ماه اخیر داشته ام، استنباط من این است که 
تولید و صنعت  افراد می گویند،  آنچه برخی  برخالف 
تولیدی  از واحدهای  کشور متوقف نیست و بسیاری 
با ظرفیت مناسب در حال کار و فعالیت هستند. وی 
کارهای  درباره  اطالع رسانی  گاهی  متاسفانه  افزود: 
سازنده و خوبی که انجام می دهیم، آن طور که باید 
صورت نمی گیرد و در مقابل، برخی افراد و رسانه ها، 
ضعف های دولت را برجسته کرده و به صورت چند برابر 

جلوه می دهند که الزم است در این خصوص دقت و 
تمرکز بیشتری به خرج دهیم تا مردم از اقدامات مثبت 
و سازنده دولت آگاه شوند.معاون اول رئیس جمهوری 
گفت: با توجه به شناختی که از صنعت کشور دارم و با 
درنظر گرفتن گزارش های دریافت شده و بازدیدهایی 
که طی چند ماه اخیر از واحدهای تولیدی داشته ام، 
معتقد هستم که تولید کشور حتما راه اندازی خواهد 
شد و دغدغه تولید و اشتغال کشور تا حد زیادی مرتفع 
می شود. جهانگیری با تاکید براینکه نمی توانیم نسبت 
شرایط  دلیل  به  که  تولیدی  واحدهای  سرنوشت  به 
باشیم،  بی تفاوت  شده اند  مواجه  مشکل  با  اقتصادی 
تصریح کرد: ضرورت راه اندازی و احیای بخش تولید 
واقعی کلمه است  به معنای  کشور یک موضوع ملی 
با جدیت به  انتظار داریم همه مدیران و مسووالن  و 
این موضوع بپردازند، زیرا باور ما این است که همگی 
در یک کشتی نشسته ایم و باید این کشتی را با کمک 
یکدیگر به حرکت درآوریم. وی اظهار کرد: اینکه علیه 
نظام بانکی فضاسازی منفی ایجاد شود درست نیست، 
زیرا بانک ها از مظلوم ترین بخش ها هستند و در عین 
حال بیشترین مسوولیت را در تامین مالی برای اقتصاد 
کشور برعهده دارند و این طبیعی است که وقتی یک 
بخش دارای اهمیت فراوانی در اقتصاد باشد، از طرف 

همه بخش ها مورد انتقاد قرار گیرد.

منابع انحرافی چالشی برای تولید
در این جلسه که وزرای کشور، صنعت،معدن و تجارت، 
بانک ها  عامل  مدیران  و  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
گزارشی  زاده  نعمت  محمدرضا  داشتند،  حضور  نیز 
به  و  کرد  ارائه  تولید  رونق  طرح  اجرای  عملکرد  از 
تشریح مشکالت و موانع پیش روی واحدهای تولیدی 
به  همچنین  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  پرداخت. 

توسط  که  پرونده هایی  تعداد  از  آماری  گزارشی  ارائه 
بانک های  به  تولید  موانع  رفع  استانی  کارگروه های 
عامل ارسال شده، ارائه کرد و گفت: گروه هایی برای 
نظارت مشخص شده اند تا بررسی کنند که تسهیالت 
ارائه شده به واحدهای تولیدی نیازمند، در چه مسیری 
تا منجر به راه اندازی تولید و اشتغال  هزینه می شود 

شود.
به  که  هستند  منابعی  جمله  از  یافته  انحراف  منابع 
یکی از موانع اصلی برسر راه کارآمدی و تاثیرگذاری 
بدل  متوسط  و  کوچک  صنایع  به  منابع  تزریق  در 
شده است. فعاالن اقتصادی معتقدند که در این میان 
منابع انحراف یافته به چرخه نقدینگی وارد شده و به 
انبساط اقتصاد منجر می شود. در ادامه این نشست وزیر 
در  موجود  موانع  و  تجارت مشکالت  و  صنعت،معدن 
روند رسیدگی به پرونده واحدهای تولیدی نیمه فعال و 
راکد را مطرح کرد و خواهان در نظر گرفتن راهکاری 
برای عبور از این مشکل شد. وزیر کشور نیز در این 
برای  بانک ها  با  جلسه ای  برگزاری  از  گزارشی  جلسه 
پیشنهادها در جهت حل مشکالت  و  بررسی مسائل 
ارائه  تولیدی  واحدهای  به  ارائه تسهیالت  پیش روی 
با  نشست  این  در  نیز  مرکزی  بانک  کل  رئیس  کرد. 
اهداف  تحقق  برای  بانکی  نظام  در  براینکه  تاکید 
اقتصادی در سال 95 احساس مسوولیت فراوانی وجود 
دارد، گفت: در نظام بانکی عزمی جدی ایجاد شده تا 
به  بخشیدن  تحرک  در جهت  را  خود  واقعی  رسالت 

اقتصاد و تولید کشور انجام دهند.
جهت گیری  بانکی  نظام  کرد:  اظهار  سیف  ولی اهلل 
راه اندازی  و  اقتصاد  به  بخشی  تحرک  برای  دولت 
برای همراهی  و  است  کرده  به خوبی درک  را  تولید 
با برنامه های دولت کاماًل مصمم است. وی با یادآوری 
بانک های خصوصی در سال های گذشته نقش  اینکه 

چندانی در سیاست های دولت بر عهده نداشتند، گفت: 
بانکی،  نظام  در  گرفته  صورت  سیاست گذاری های  با 
ظرف یکی دو سال اخیر بانک های خصوصی به صحنه 
آمده اند و در راستای اجرای برنامه های دولت گام های 
اقدامات  گزارش،  این  اساس  بر  برداشته اند.  موثری 
دولت برای تسریع در روند احیای واحدهای صنعتی 
کوچک و متوسط راکد و نیمه فعال در حالی است که 
تامین سرمایه  اعتباری،  تنگناهای  اخیر  در سال های 
در گردش الزم و کافی با هزینه مناسب برای صنایع 

کوچک و متوسط را از دسترس خارج ساخته است.
در عین حال، به اعتقاد کارشناسان، سرکوب قیمت های 
فروش و تورم ناچیز بهای تولیدکننده صنعتی در برابر 
افزایش هزینه های نهاده های تولید و نیروی کار، حاشیه 
که  رسانده  حداقل  به  را  تولیدکننده  واحدهای  سود 
منجر به زیان دهی بخش مهمی از بنگاه های صنعتی 
و ایجاد معوقات بانکی و بدهی به دستگاه های دولتی 
نامناسب  استمرار شرایط  به  توجه  با  و اشخاص شد. 
و مخل بخش های مولد، به تدریج فعالیت بسیاری از 
واحدهای تولیدی متوقف شده یا به رکود کشیده شد. 
در این میان، هر چند که تزریق منابع مالی به تولید 
صنعتی دارای باالترین سطوح برگشت اقتصادی، ایجاد 
اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و صادرات است، اما به 
و  تقویت ساختارها  و  ایجاد  بدون  کارشناسان  اعتقاد 
نهادهای پشتیبان بخش های مولد، کارکرد و اثربخشی 
خود را تا حد زیادی از دست می دهد. در هر صورت 
تزریق منابع مالی به صنایع کوچک و متوسط ضمن 
آنکه در مجموع روی خروج از رکود در کل اقتصاد کم 
و بیش تاثیر خواهد داشت، با امیدبخشی و رفع بخش 
ایجاد  ضمن  صنعتی،  واحدهای  مشکالت  از  مهمی 
اشتغال جدید، مانع از ریزش بیشتر اشتغال مولد نیز 
خواهد شد. با این حال باید توجه داشت، رکن اساسی 
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در تاثیر این تسهیالت روی خروج از رکود بنگاه های 
کوچک و متوسط تولیدی، به میزان زیادی به کارآیی 
و کارآمدی دستگاه های ذی ربط و بانک های عامل در 

تخصیص بهینه منابع بستگی خواهد داشت.

پیچیده  تشریفات  »دنیای اقتصاد«  اقتصاد/  دنیای 
فرآیند تجارت خارجی در ایران را بررسی می کند

25 سازمان سر راه تاجران

شناسایی و حذف مجوزهای مزاحم کسب و کار در 
دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفته و برای 
تحقق آن، هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور 
احصای  مامور  اقتصاد،  وزارت  ازسوی  مجوزها 
مجوزهای کلیه دستگاه های کشور شد. آخرین 
آمار اعالم شده ازسوی معاون وزیر اقتصاد حاکی 
از آن است که تاکنون حدود دو هزار مجوز در 
کسب و کار احصا شده که از این تعداد 500 مجوز 
به عنوان مجوز زائد، شناسایی و حذف شده است.

اقدامی،  چنین  با  که  دارد  اعتقاد  محمدی  شاپور 
از رتبه 15۲  شاخص بهبود محیط کسب وکار کشور 
به رتبه 118 ارتقا یافته است. این آمار نشان می دهد 
که تنها یک چهارم از مجوزهای احصا شده توسط این 
هیات، حذف شده اند، در حالی که در برخی از دستگاه ها 
گفته  به  که  هستیم  مقرراتی  تورم  شاهد  همچنان 
فعاالن اقتصادی، محیط نامناسبی را برای کسب و کار 
است  از حوزه هایی  یکی  تجارت خارجی  زده اند.  رقم 
که تاجران، برای فعالیت در این بخش با فرآیندهای 
پیچیده ای مواجه اند. از این رو کمیسیون حمل و نقل، 
لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران، طی گزارشی، 

واردات  صادرات،  امر  برای  مجوز دهنده  سازمان   ۲5
این گزارش،  براساس  است.  اعالم کرده  را  ترانزیت  و 
لزوم اخذ مجوزهای مختلف و زمانبر بودن صدور آن، 
لجستیکی  چالش های  اصلی ترین  از  یکی  به عنوان 
کشور در حوزه فرآیندهای گمرکی محسوب می شود. 
همچنین تعدد سازمان ها و دستگاه های سیاست گذار و 
ناظر در تجارت رسمي نیز یکی دیگر از مشکالت این 

بخش به شمار می آید.
و  مقررات  تنظیم  »سازمان  گزارش،  این  براساس 
از دستگاه های صدور مجوز  ارتباطات رادیویی« یکی 
برای انجام صادرات و واردات است که زمان احتمالی 
سازمان  این  توسط  متقاضیان  درخواست  به  پاسخ 
شده  برآورد  ماه  یک  الی  روز  هفت  مجوز دهنده، 
است. همچنین صدور مجوز ازسوی »سازمان میراث 
بخش  در  گردشگری«  و  دستی  صنایع  فرهنگي، 
زمان  از  دقیقی  اطالع  اما  می پذیرد.  صورت  صادرات 
پاسخ دهی به تقاضای اخذ مجوز، ازسوی این سازمان 
نیز  کشوري«  هواپیمایي  »سازمان  نیست.  دست  در 
تنها برای واردات، مجوز صادر می کند که زمان پاسخ 
به درخواست تاجران ازسوی این سازمان مجوزدهنده، 
مشخص نیست. »وزارت صنعت، معدن و تجارت« از 
دیگر دستگاه های فعال در امر مجوزدهی برای صادرات 
پاسخ دهی  برای  برآوردشده  زمان  که  است  واردات  و 
ازسوی این سازمان، دو روز تا یک ماه است. »کمیسیون 
و یک  واردات، مجوز صادر می کند  برای  ماده یک«، 
هفته تا یک ماه طول می کشد تا پاسخ به درخواست ها 
ازسوی این سازمان، داده شود. »معاونت غذا و داروی 
دیگر  از  پزشکی«  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت 
است  گمرکی  رویه های  در  مجوز دهنده  سازمان های 
که برای انجام صادرات و واردات، مجوز صادر می کند 
و پاسخ دهی این سازمان به درخواست کنندگان، بین 
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»سازمان  بود.  خواهد  زمانبر  ماه  یک  تا  هفته  یک 
صدور  به  ترانزیت  و  صادرات  بخش  در  پایانه ها« 
به  سازمان  این  پاسخگویی  زمان  و  می پردازد  مجوز 
متقاضیان، یک هفته برآورد شده است. »سازمان امور 
بر  را  واردات  برای  مجوز  صدور  نیز  کشور«  مالیاتي 
عهده دارد که براساس این گزارش، پاسخ دهی توسط 
این سازمان مجوز دهنده، فوری خواهد بود. »سازمان 
ایران«،  مرکزي  »بانک  و  زیست«  محیط  از  حفاظت 
نهال«، »اداره  بذر و  »موسسه تحقیقات ثبت گواهي 
کل تجهیزات پزشکي«، »سازمان دامپزشکی« و »امور 
صنایع استان ها« نیز برای صادرات و واردات به صدور 
مجوز می پردازند و زمان برآورد شده برای پاسخ دهی 
به درخواست تجار ازسوی این سازمان ها، یک هفته تا 
یک ماه است. »سازمان انرژی اتمی« نیز برای صادرات 
و واردات مجوز صادر می کند و زمانی حدود یک هفته 
تا دو هفته برای پاسخ دهی به درخواست ها توسط این 
دخانیات  »شرکت  است.  الزم  مجوز دهنده  دستگاه 
مجوز  به صدور  واردات  و  امر صادرات  در  که  ایران« 
می پردازد، برای پاسخ به درخواست متقاضیان، به ۲ 
تا ۷ روز زمان نیاز دارد. زمان برآورد شده برای صدور 
مجوز برای واردات و صادرات ازسوی »وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی« حداکثر یک هفته برآورد شده است. 
امر  در  نیز  نفت«  »وزارت  و  خارجه«  امور  »وزارت 
صادرات و واردات مجوز صادر می کنند و زمان پاسخ 
به درخواست های متقاضیان توسط این دو وزارتخانه، 
حدود دو هفته تا یک ماه زمان می برد. »کانون پرورش 
فکري کودکان و نوجوانان« هم برای صادرات و واردات 
مجوز صادر می کند و حداکثر یک هفته طول می کشد 
تا به درخواست کنندگان در خصوص صدور مجوز پاسخ 
بدهد. »سازمان ملی استاندارد ایران« از دیگر متولیان 
صدور مجوز برای واردات و صادرات است، اما براساس 

این گزارش، زمان پاسخ دهی به درخواست صدور مجوز 
ازسوی این سازمان، بستگی به نوع کاال دارد و از یک 
روز تا چندماه متغیر است. همچنین زمان پاسخ دهی 
به صدور مجوز برای واردات و صادرات ازسوی »وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح« نیز مشخص نیست. 
»اداره  و  صنعت«  وزارت  اقتصادي  امور  کل  »اداره 
دستگاه  دو  نیز  محرکه«  نیروي  و  ماشین سازي  کل 
صادرکننده مجوز برای واردات هستند و حدود هفت 
روز تا یک ماه برای پاسخ دهی به زمان نیاز دارند. زمان 
پاسخ دهی به پاسخ دهی به تجار توسط »سازمان حفظ 
نباتات« نیز که مجوزدهی برای صادرات و واردات را بر 

عهده دارد، بستگی به نوع کاال دارد.
مقررات  و  قوانین  موجب  به  ایران  در  اساس،  این  بر 
موجود، در مجموع ۲5 وزارتخانه، سازمان یا دستگاه 
کاال،  ترانزیت  و  واردات  صادرات،  مورد  در  دولتی 
سیاست گذاری، دخالت و نظارت می کنند. وزارتخانه ها و 
دستگاه های مذکور غالبا نه تنها در مراحل تصمیم گیری 
بلکه  و سیاست گذاری ملی در مورد مقررات مربوطه 
در مراحل اجرایی نیز دخالت و نظارت دارند. این امر 
می تواند از جمله دالیل افزایش هزینه، زمان و اسناد 
الزم برای تجارت رسمي و به تبع آن طوالني شدن 

زمان ترخیص کاال از مبادی رسمی باشد.
متعدد  نامه های  موافقت  و  کنوانسیون ها  عالوه بر 
هنجارهای  و  استانداردها  با  متناسب  که  بین المللی 
حاکم  کشور  گمرکی  امور  و  تجارت  بر  بین المللی، 
نیز وجود  داخلی مصوب  قانون  از ۴0  بیش  هستند، 
دارد که تمامی مواد یا برخی از مواد آنها، برای گمرک 
برخی  میان  تعارضات  است.  الزم  خارجی  تجارت  و 
قوانین داخلی با مفاد برخی کنوانسیون های بین المللی 
با  داخلی  قوانین  برخی  میان  تناقضات  و  الزم االجرا 
در  موجود  چالش های  و  مشکالت  جمله  از  یکدیگر، 

این زمینه است. »قانون امور گمرکی«، »قانون مقررات 
مبادالت  ساماندهی  »قانون  واردات«،  و  صادرات 
آزاد تجاری ـ  اداره مناطق  مرزی«، »قانون چگونگی 
و  تشکیل  »قانون  ایران«،  اسالمی  جمهوری  صنعتی 
اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران« و 
»قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسالمی ایران« 

از جمله قوانین داخلی برای تجارت خارجی است.
جمله  از  قوانینی  رعایت  ایرانی،  تجار  برای  ازسویی 
ارزش  بر  مالیات  »قانون  سالیانه«،  بودجه  »قوانین 
افزوده«، »قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز«، »موادی از 
قانون مالیات های مستقیم« و »قانون حمل و نقل و عبور 
اسالمی  جمهوری  گمرک  قلمرو  از  خارجی  کاالهای 
ایران« نیز الزم االجرا است.  همچنین »قانون چگونگی 
و  بازرگانی  سود  گمرکی،  حقوق  وصول  و  محاسبه 
مالیات انواع خودرو و ماشین آالت راهسازی وارداتی و 
ساخت داخل و قطعات آنها«، »موادی از قانون الحاق 
موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت«، 
»موادی از قانون اصالح قوانین و مقررات سازمان ملی 
استاندارد ایران«، »موادی از قانون ارتقای کیفی خودرو 

از قانون  و سایر تولیدات صنعتی داخلی« و »موادی 
افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی« 
از دیگر قوانینی است که تجارت خارجی بدون توجه 
به آنها امکان پذیر نخواهد بود. به عالوه فعاالن اقتصادی 
برای صادرات و واردات موظفند  »قانون الحاق دولت 
تجدیدنظر  کنوانسیون  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات 
گمرکی«، »قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران 
دولت  الحاق  »قانون  موقت«،   ورود  کنوانسیون  به 
جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون گمرکی مربوط 
تیر«،  کارنه های  تحت  کاال  بین المللی  حمل و نقل  به 
»موادی از قانون حفظ نباتات«، »موادی از قانون مواد 
از  بهداشتی«،»موادی  آرایشی و  خوراکی، آشامیدنی، 
معافیت  »قانون  کشور«،  دامپزشکی  سازمان  قانون 
صادرات کاال و خدمات از پرداخت عوارض« و  »موادی 
از قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف 
سوخت« را نیز رعایت کنند. از دیگر قوانین الزم االجرا 
برای تجارت خارجی نیز می توان به مواردی همچون 
معالجه  در  ارزی  صرفه جویی  امنای  هیات  »قانون 
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محیط  مستمر  بهبود  قانون  از  »موادی  بیماران«،  
کسب و کار«، »موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات 
از  »موادی  کشور«،  صنایع  نوسازی  تسهیل  قانون 
ایران«، »قانون ممنوعیت  اتمی  انرژی  قانون سازمان 
به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره«، »موادی از 
قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران«، »موادی از 
آیین نامه اجرایی قانون اصالح قانون معادن« و »موادی 
اموال  فروش  و  جمع آوری  سازمان  تاسیس  قانون  از 
تملیکی« اشاره کرد. عالوه بر این در گزارش پیش رو، 
تولیدی  توان  از  قانون حداکثر استفاده  از  از »موادی 
و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در 
از شرکت ها  قانون حمایت  از  امر صادرات«، »موادی 
و  نوآوری ها  تجاری سازی  و  بنیان  دانش  موسسات  و 
 )۴( ماده  به  تبصره  یک  الحاق  »قانون  اختراعات«،  
اجتماعی،  اقتصادی،  توسعه  چهارم  برنامه  قانون 
قانون  از  »موادی  ایران«،  اسالمی  فرهنگی جمهوری 
مدیریت پسماندها« نیز به عنوان قوانین الزم االجرا در 

امر تجارت یاد شده است.
همچنین اجرای »موادی از قانون محاسبات عمومی«، 
»موادی از قانون مجازات اسالمی«، »موادی از قانون 
کنوانسیون  به  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  الحاق 
روتردام در مورد آیین اعالم رضایت قبلی برای برخی 
مواد شیمیایی و سموم دفع آفات خطرناک در تجارت 
بین الملل«، »موادی از قانون اجازه عضویت جمهوری 
کنترل  درباره  بازل  کنوانسیون  در  ایران  اسالمی 
انتقاالت برون مرزی مواد زائد زیان بخش و دفع آنها«، 
»موادی از قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران 
ازن«،  الیه  از  حفاظت  مورد  در  وین  کنوانسیون  به 
اسالمی  جمهوری  دولت  الحاق  قانون  از  »موادی 
و  انباشت  تولید،  گسترش،  منع  کنوانسیون  به  ایران 
و  آنها«  انهدام  و  شیمیایی  سالح های  به کارگیری 

»مواد مرتبط از سایر موافقت نامه ها و کنوانسیون های 
نیز برای تجارت خارجی الزم  بین المللی الزم االجرا« 
است. بنابراین، ۴3 قانون نیز برای فعالیت تجاری وجود 
مورد  باید  ترانزیت  و  صادرات  واردات،  برای  که  دارد 
توجه قرار گرفته و اجرا شود. این در حالی است که 
به گفته کارشناسان و فعاالن اقتصادی، تورم مقررات و 
قوانین به عنوان یکی از موانع بهبود محیط کسب و کار 

مطرح می شود.

دنیای اقتصاد/ 
بررسی شرایط حاکم بر بازار مس و آینده 

آن

مس  قیمت  اخیر  هفته  چند  در  سهم:  جهان 
نوسانی قابل مالحظه داشته و اکنون قیمت هر 
تن از این فلز اساسی به مرز 5 هزار دالر رسیده 

است.
بوده،  اخیر صعودی  ماه  در یک  قیمت ها  کلی  روند   
نامساعدی که  به رغم شرایط  قیمت ها  دلیل رشد  اما 
بر بازار حاکم است چیست؟ آیا می توان به رشد بیش 
کاهش  گذشته  هفته  بود؟  امیدوار  قیمت ها  پیش  از 
گزارش  اما  کرد،  قیمت ها کمک  رشد  به  دالر  ارزش 
منفی از تغییرات قیمت مسکن در چین در ماه گذشته 
مالحظه ای  قابل  رشد  قیمت ها  شد  سبب  میالدی 
نداشته باشند. در گزارش ها آمده بود در ماه گذشته 
نگرانی هایی  امر  این  و  رشد قیمت مسکن کند شده 
چین  می کند.  ایجاد  مس  برای  تقاضا  کاهش  درباره 
بزرگ ترین مصرف کننده مس در جهان است و ضعف 

اقتصاد آن بر قیمت این فلز فشار وارد می کند.

دولت چین برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصاد 
و  زیرساختی  پروژه های  اجرای  بر سرعت  کشور  این 
ساخت مسکن افزوده است. اگر تقاضا در بخش مسکن 
مس  به ویژه  اساسی  فلزات  و  فوالد  بازار  یابد  کاهش 

لطمه خواهد دید.
عامل دیگری که از افزایش قیمت مس و دیگر فلزات 
با  است.  دالر  ارزش  رشد  می کند  جلوگیری  اساسی 
آنکه بانک مرکزی آمریکا قصد ندارد در آینده نزدیک 
این  امسال  نهایت  در  اما  ببرد،  باال  را  بهره  نرخ های 
نرخ ها افزایش می یابد و این عاملی برای رشد ارزش 
به  معتبر  ارزهای  دیگر  ضعف  همچنین  است.  دالر 
رشد  تحلیلگران  است.برخی  دالر  ارزش  رشد  معنای 
قیمت مس و دیگر فلزات اساسی در هفته های اخیر را 
حاصل پیش بینی اجرای سیاست های حمایتی جدید 
از سوی بانک های مرکزی بزرگ و نیز به تعویق افتادن 
برنامه افزایش نرخ های بهره در آمریکا می دانند. پس 
نگرانی های  انگلستان  در  همه پرسی  نتیجه  اعالم  از 
زیادی درباره تاثیر منفی خروج این کشور از اتحادیه 
اروپا به وجود آمد و پیش بینی شده بانک های مرکزی 
برای کاستن از این تاثیر تدابیر جدید انبساطی اتخاذ 
 کنند. اما به نظر می رسد این پیش بینی درست نیست. 
بانک مرکزی انگلستان در نشست اخیر خود هیچ اقدام 
حمایتی جدیدی انجام نداد و پیش بینی شده شورای 
سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا در نشست خود که 
فردا برگزار می شود تدابیر جدیدی برای رونق اقتصاد 
نکته دیگری که سرمایه  نگیرد.  نظر  یورو در  منطقه 
گذاران در بازار فلزات اساسی باید به آن توجه داشته 
دوم  نیمه  در  شده  پیش بینی  که  است  این  باشند 
امسال شرایط اعتباردهی در چین به شکلی است که 
از تقاضا برای فلزات اساسی کاسته خواهد شد. هفته 
پیش میزان اعتبارات اعطا شده در ماه گذشته اعالم 

اقتصاددان ها  از پیش بینی  باالتر  با آنکه رقم ها  شد و 
تاثیرات  می گویند  بارکلیز  بانک  کارشناسان  اما  بود، 
حمایتی وام ها در توسعه بخش ساخت و ساز در حال 
کاهش است. از دید این کارشناسان دالیل زیادی برای 
امیدواری به تداوم افزایش قیمت فلزات اساسی وجود 

ندارد.

تعادل/ حسین سالح ورزي در گفت  و گو با »تعادل« 
مطرح کرد

قبل از شوراي گفت  و گو بین بخش 
خصوصي و دولت گفت و گویي نبود

بازرگاني  اتاق  رییس  سالح ورزي،  حسین   
دبیر  مقام  قائم  عنوان  به  که  است  خرم آباد 
دبیرخانه  این  فعالیت هاي  به  گفت وگو  شوراي 
جدید  دولت  در  که  پذیرفت  باید  دارد.  نظارت 
باعث  بازرگاني  اتاق  و  دولت  بین  حسنه  روابط 
تقویت این شورا شده و شاید دلیل آن استفاده 
از یک مدیر بخش خصوصي و نه دولتي در راس 

مدیریت اجرایي این شوراست.
نهاد  این  عملکرد  به  انتقاداتي  هنوز  وجود  این  با   
گفت وگو  به  سالح ورزي  با  آنها  درباره  که  است  وارد 

پرداختیم.

شوراي  جلسه  بار  یک   هفته   2 هر  قانون  طبق 
گفت وگو باید برگزار شود اما این جلسات ماهي 
یک  بار برگزار مي شود، دلیل این مساله چیست؟

نه براساس آیین نامه و دستورالعملي که تنظیم شده 
است ماهي یک  بار است و تقریبا همیشه برگزار شده 
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است. حداقل در دوره مسوولیت من شوراي گفت وگو 
بخشي بود که جلسات منظمي داشته است. درحال 
جلو  تقویم  این  براساس  و  دارد  تقویم  اصوال  حاضر 

مي رود.

گو  و  گفت   شوراي  در  را  انتظار  مورد  نتایج  آیا 
شاهد هستید؟

داشته  خوبي  عملکرد  گفت وگو  شوراي  خوشبختانه 
است. در واقع ما باید به دو نکته توجه کنیم اول اینکه 
تا به حال بخش خصوصي تجربه گفت وگو با بخش هاي 
براساس  که  است  کار جدیدي  این  و  نداشته  دولتي 

قانون این فرصت فراهم شده است.
در دولت سابق به دلیل اینکه دولت مخالف قانون بهبود 
مستمر محیط کسب و کار بود در یک مقطعي در اواخر 
پیدا  نمایندگان دولتي حضور  از  بسیاري  دولت دهم 
نمي کردند به دلیل اینکه اعضاي حاکمیتي را دولتي ها 
تشکیل مي دادند و آنها در این شورا حاضر نمي شدند 

بنابراین شوراي گفت وگو نقش چنداني نداشت.
نمایندگان  حتي  دولتي  اعضاي  جدید  دولت  در  اما 
مجلس و قوه قضاییه در جلسات شورا شرکت مي کنند 
و نسبت به گذشته استقبال خوبي داشته که توانسته 
است کارکرد بهتري از خود نشان دهد. تقریبا در دولت 
حضور  اعضا  اکثر  شده  تشکیل  که  جلساتي  جدید 
داشته اند همچنین رییس شورا که وزیر اقتصاد است 

در بیش از 90درصد جلسات شرکت کرده اند.
در شوراي گفت وگو معموال موضوعات و مسائلي که 
مطرح مي شود به نتایج و جمع بندي مي رسند. اساسا 
موضوعاتي که در این جلسات طرح مي شود، دیدگاه 
و انتقادات بخش خصوصي راجع به شرایط حاکم بر 
فضاي کسب و کار، قوانین و مقررات همچنین رویه یي 
خاص در نظام اقتصادي  است. شورا یک نهاد قانونگذار 

یا  تصویب  را  قوانین  بتواند  که  نیست  مجلس  مانند 
اصالح کند لذا اتفاقي که مي افتد، این است که بخش 
خصوصي نظرات خود را درباره موضوع مطرح مي کند 
کارشناسي اي  جلسات  براساس  دبیرخانه  نهایت  در 
و  طرح  را  پیشنهاد ها  است،  کرده  برگزار  قبل  از  که 

درخصوص موضوع تصمیم گیري مي شود.
از  حمایت  بسته  دولت  که  هنگامي  مثال  عنوان  به 
صادرات را تهیه و ابالغ کرد در این راستا در شوراي 
به  نسبت  را  خود  نظر  خصوصي  بخش  گفت وگو 
اعالم  صادرات  از  حمایت  بسته  کارایي  و  اثربخشي 
مي کند و اعضا انتقادات بخش خصوصي را مي شنود 
ایجاد  از دستگاه هاي ذي ربط  که کارگروهي متشکل 
مي شود و در آن اصالحیه ها یا پیشنهادات اصالحي را 

تهیه و اعمال مي کنند.
مورد  زیاد  دفعات  به  شورا  در  دست  این  از  مسائلي 

بررسي و تحلیل قرار گرفته است.
در حوزه تامین اجتماعي مسائل و مشکالت متعددي 
تامین  داشتیم که وزیر محترم کار و رییس سازمان 
و  کردند  پیدا  حضور  شورا  جلسات  در  اجتماعي 
این  از  بسیاري  به کمک بخش خصوصي  توانسته اند 

مشکالت را رفع کنند.
همچنین در حوزه مالیاتي مسائل به شکل هاي مختلف 
مطرح شده و آخرین موضوعي که در جلسه شورا مورد 
استرداد  نحوه  دستورالعمل  بحث  گرفت  قرار  بررسي 
مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان بود که در نهایت 
تصمیم شورا این بود که در جهت تسریع و تسهیل 
آیین نامه اصالح شود  ارزش افزوده  بر  استرداد مالیات 
و نظرات فعاالن و ذي نفعان در این موضوع اعمال شد.

بنده شخصا عملکرد شوراي گفت وگو در دوره فعلي را 
مثبت ارزیابي مي کنم و در آینده بعضي احکام مانند 
مکانیسم ضمانت اجرایي مصوبات شورا تصویب و ابالغ 

ظرف  مي شود  مکلف  دولت  شرایط  این  در  مي شود؛ 
مدت 30روز مصوبات این شورا را در دستور کار قرار 

دهد و در مورد آنها تصمیم گیري کند.

شما پیش بیني مي کنید که تا چند وقت دیگر 
این اتفاق خواهد افتاد؟

خوشبختانه درحال حاضر فضا به شکلي شده که دولت 
را  کار  و  فضاي کسب  که  است  مساله  این  دنبال  به 
نیز تالش  تسهیل کند و در مجلس شوراي اسالمي 
مي شود که قوانین را در جهت بهبود فضاي کسب و 
کار پیش ببرند. همچنین در قوه قضاییه مي بینیم که 
در رفع مشکالت بخش خصوصي و فعاالن اقتصادي 

اهتمام ورزیده اند.

در  دولت  همکاري  بر  که  تاکیداتي  به  توجه  با 
ارزیابي  مي توانید  داشته اید،  گفت وگو  شوراي 
چه  همفکري  و  همکاري  میزان  این  که  کنید 
ظرفیت هایي براي بخش خصوصي ایجاد مي کند؟

بخش خصوصي به غیر از اینکه به منافع و انتفاع بیشتر 
خود فکر مي کند همواره دغدغه رشد و بهبود وضعیت 
ایجاد  این است که  اقتصادي کشور را دارد. نظر من 
مشارکت و همفکري میان دولت و بخش خصوصي در 
شوراي گفت وگو موجب مي شود که در نهایت تسهیل 
شاخص هاي  بهبود  نتیجه  در  و  کار  و  کسب  شرایط 
اقتصادي را داشته باشیم که همه اینها زمینه موفقیت 
برنامه  در  واقع  در  مي کند.  ایجاد  را  بخش خصوصي 
شورا آمده است که باید سیاست ها و اقداماتي در نظر 
اقتصاد  در  را  خصوصي  بخش  سهم  که  شود  گرفته 

مشخص کند.

شوراي  براي  شده  تنظیم  مقررات  در  اگرچه 
مجزایي  وظایف   76 ماده  کمیته  و  گفت وگو 
مشخص شده اما درحال حاضر مي بینیم که این 
دو نهاد عملکرد یکساني دارند. با توجه به این 

مساله وجود دو نهاد ضروري است؟
اینها دو نهاد مجزا هستند که هدف کلي آنها در یک 
راستا قرار دارد ولي فعالیت آنها به شکلي تنظیم شده 
کالن تر  و  کلي تر  مسائل  به  گفت وگو  شوراي  در  که 
ولي  شده  پرداخته  کار  و  کسب  فضاي  و  اقتصادي 
در کمیته ماده ۷۶ به طور مشخص به اصالح برخي 

آیین نامه ها، مقررات و دستورالعمل ها مي پردازند.
ناقص،  اجراي  که  جاهایي  در   ۷۶ ماده  کمیته  در 
خأل قانوني یا مقررات مزاحم در کسب و کار فعاالن 
اقتصادي ورود کرده ایم. براي مثال در پرورش آبزیان یا 
دام و طیور رویه یي وجود داشته که فعاالن این حوزه 
و موجب  و کار  مانع کسب  قوانین  این  بودند  معتقد 
افزایش هزینه هاي تولید است. بنابراین، این مباحث را 
وارد جلسات کمیته ماده ۷۶ کردند تا کارشناسي هاي 
الزم انجام شود و در رفع این موانع قوانیني را پیشنهاد 

کنند.

با وظایف مشابه و نزدیک به هم  ایجاد دو نهاد 
ضروري است؟

موانع  کاهش  با  رابطه  در  بیشتر  چه  هر  من  نظر  به 
کسب و کار فعالیت کنیم و نهادهاي بیشتري ایجاد 
کنیم به نفع بخش خصوصي همچنین نظام اقتصادي 
مقررات زدایي  عالي  هیات  اینکه  ضمن  است  کشور 
شکل گرفته که براساس قانون تصویب شده و طي یک 
سال گذشته توانسته مجوز هاي شروع کسب و کار را از 
۲هزار عنواني که وجود داشته 500 مورد آن را کاهش 
دهد که بسیار موثر است لذا من معتقدم هر چه ابزار 
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بیشتري براي بهبود کسب و کار و لغو مقررات مضرر 
ایجاد شود، بهتر است.

را چطور  گفت وگو  آینده شوراي  سال  برنامه 5 
پیش بیني مي کنید؟

درحال حاضر دو موضوع را در شورا پیش مي بریم که 
یک سري برنامه هاي میان مدت هستند براي مثال از 
به  توجه  با  که  شده  تصویب  شورا  در  امسال  ابتداي 
برنامه هاي 1۲ساله اقتصاد مقاومتي موضوعاتي که در 
دستور کار هستند مرتبط با برنامه هاي 1۲گانه باشند. 
بررسي و تحلیل این برنامه ها و فراهم کردن ساز وکار 

براي اجراي بهتر جزو این برنامه هاست.
همچنین ممکن است مساله یي در اقتصاد کشور پیش 
بیاید که شورا براساس آیین نامه یي که دارد به موضوع 
ورود کند و آن را در دستور کار قرار دهد. در برنامه 
بلندمدتي که مبتني بر سیاست هاي 1۴0۴تدوین شده 
هدفگذاري شده که از نظر سهولت فضاي کسب و کار 
در رنکینگ هاي جهاني ایران جزو 50 کشور اول این 

رتبه بندي از نظر سهولت فضاي کسب و کار باشد.

تعادل/ کاهش و افزایش صادرات محصوالت کشاورزي 
و صنعتي

فهرست کاالهاي پردرآمد صادراتي 
منتشر شد

صادرات کشور در سه ماهه نخست امسال بدون 
رشد4  ارزشي  نظر  از  گازي  میعانات  احتساب 
درصدي و از نظر وزني رشد 21درصدي را نسبت 
به  و  کرده  تجربه  گذشته  سال  مشابه  مدت  به 

رقمي معادل 8.8 میلیارد دالر رسیده است.
 بر اساس آمار منتشر شده از سازمان توسعه تجارت در 
مدت مورد بررسي، صادرات گروه هاي کاالیي صنعت، 
و  پوشاک  معدني،  محصوالت  صنایع دستي،  و  فرش 
کشاورزي  محصوالت  و  پتروشیمي  بخش  اما  چرم، 
تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت و کاهش قیمت جهاني 
همین  در  است.   داشته  کاهشي  روند  کاالها  برخي 
زمینه، گزارش »تعادل« از فهرست کاالهاي پردرآمد 
صادراتي حاکي است؛ مهم ترین محصوالت کشاورزي 
محصوالت  تازه،  میوه هاي  پسته،  مغز  و  پسته  ایران 
و  خرما  سیب زمیني،  کشمش،  زعفران،  حیواني، 
محصوالت آبزیان بوده و صادرات اقالم کشاورزي در 3 
ماه سال جاري به 8۶1 میلیون دالر رسید که 8درصد 
نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.  همچنین 
در بخش صادرات محصوالت صنایع غذایي در مقایسه 
با محصوالت کشاورزي شرایط بهتري وجود دارد چرا 
که صنایع غذایي با ارزش افزوده بیشتري همراه بوده و 
آمار نشان مي دهد که صادرات این محصوالت در 3 ماه 
سال جاري با افزایش 5 درصدي نسبت به سال گذشته 
به 53۷میلیون دالر معادل 3۲9هزار تن رسیده است. 
در آمار منتشر شده فرآورده هاي لبني، بیسکویت، نان و 
شیریني، انواع کمپوت و کنسرو، رب گوجه، خمیرهاي 
غذایي و ماکاروني، انواع کنسانتره و... مهم ترین اقالم 
که  شده  عنوان  غذایي  صنایع  در  ایران  صادراتي 
پاکستان،  افغانستان،  عراق،  کشورهاي  به  اقالم  این 

آذربایجان، روسیه، امارات، ترکیه و... صادر مي شود.
در بخش صادرات معدن و صنایع معدني نیز بر اساس 
آمار، اقالم عمده معدن و صنایع معدني به میزان یک 
رشد 3۷  که  دالر صادر شده  و 81۴میلیون  میلیارد 
درصدي نسبت به سال گذشته داشته است. مهم ترین 
بخش سنگ آهن،  این  در  صادراتي  کاالیي  گروه هاي 

سنگ تزییني خام، چدن، آهن و فوالد و مصنوعات 
و  کاشي  روي، سیمان،  آلومینیوم، سرب،  آنها، مس، 
سرامیک و مهم ترین بازارهاي این محصوالت را عراق، 
چین، افغانستان، ترکمنستان، امارات، کویت، پاکستان، 
صادرات  دیگر،  از سوي  عنوان شده اند.   هند  و  قطر 
محصوالت پتروشیمي به دلیل کاهش قیمت نفت و 
نخست  ماهه  در 3  قیمت جهاني محصوالت  کاهش 
به طور  است.  داشته  13درصدي  کاهش  جاري  سال 
دقیق تر در بخش اقالم عمده پایه نفتي از نظر وزني 
با ۲درصد رشد  اما فقط  افزایش داشته   ۶۴.5 درصد 
ارزشي همراه بوده است. در بخش صادرات محصوالت 
گروه برق و مکانیک نیز، با وجود رشد مناسبي که در 
برخي گروه هاي صنعتي از قبیل خودروهاي تجاري، 
الستیک،  و  تیوب  تریلي،  و  تراکتور  خودرو،  قطعات 
مبلمان  غیرانرژي بر،  خانگي  لوازم  قطعات،  و  شناور 
ارزشي  کاهش  با  اما  داشته،  وجود  و...  دکوراسیون  و 
11.۷درصدي در صادرات مواجه بوده که امیدواریم با 
اجرایي شدن برنامه هاي حمایتي و تامین مالي در حوزه 
صنعت این مشکالت به زودي برطرف شود. در حوزه 
دارو و تجهیزات پزشکي نیز در 3 ماه نخست سال با 
افزایش ۷۲ درصدي از نظر وزني و ۶9.۴ درصدي از 

نظر ارزشي مواجه بوده ایم.

 کوچک بودن واحدهاي تولیدي، سد صادرات
در این زمینه مدیرکل صادرات کاالي سازمان توسعه 
برخي  در  صادرات  کاهش  دالیل  تشریح  در  تجارت 
محدودیت  چند  با  کشاورزي  بخش  گفت:  بخش ها 
براي صادرات مواجه است و باید این محدودیت  ها تا 
این بخش  اینکه در  بر  امکان حذف شود، عالوه  حد 
صادراتي  محصول  تدارک  براي  سربار  هزینه هاي 
باالست، بنابراین کاهش صادرات این محصوالت امري 

دور از انتظار نیست. به گفته محمود بازاري، کوچک 
بودن واحدهاي تولیدي، عدم ردیابي محصول باکیفیت 
براي صادرات نیز از دیگر مشکالت صادرات محصوالت 

کشاورزي است.
مدیرکل صادرات کاالي سازمان توسعه تجارت همچنین 
رشد صادرات محصوالت معدني را به افزایش تقاضاي 
بازار جهاني به خصوص بازار چین مرتبط مي داند. به 
اعتقاد او، معضل خام فروشي در بخش صادرات همواره 
مورد انتقاد فعاالن اقتصادي و صاحب نظران بوده است؛ 
معضلي که با وجود تاکید فراوان بر کاهش آن همچنان 
روند گذشته خود را طي مي کند. بازاري در این زمینه 
مي گوید: خام فروشي و افزایش صادرات محصوالت با 
ارزش افزوده در بخش معدن و صنایع معدني یکي از 
اهداف دولت است، اما به منابع مالي و سرمایه هنگفت 
نیاز دارد و دولت باید این سرمایه را از از طریق جذب 

سرمایه خارجي تامین کند.

 دالیل کاهش صادرات محصوالت مهم نفتي
اقالم  بازاري در مورد علل کاهش صادرات در برخي 
کاالیي معتقد است که 3کاهش درآمدهاي نفتي در 
ایران و کشورهاي همسایه، رکود در بخش ساخت و 
ساز، گرایش کشورهاي منطقه براي افزایش تولیدات 
کشورها،  برخي  در  واردات  تعرفه  بودن  باال  داخلي، 
برخي  صادرات  براي  موردي  مجوزهاي  صدور 
از جمله عوامل  و...  محصوالت مثل محصوالت دامي 
با اشاره به  پایان  کاهنده صادرات بوده است. وي در 
سال  در  صادرات  دالري  50میلیارد  هدف گذاري 
با  نیمه دوم سال  امیدواري کرد که در  اظهار  جاري 
صادرات  میزان  پتروشیمي  طرح هاي  از  بهره برداري 

ایران افزایش یابد.
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 رشد 10 برابري صادرات در 15 سال اخیر
به  تجارت  حوزه  در  ایران  بودن  جوان  حال،  هر  در 
ویژه در بخش صادرات از جمله مباحثي است که در 
این بخش  به واسطه اهمیت جایگاه  چند سال اخیر 
گرفته  قرار  دولتمردان  توجه  مورد  کشور  اقتصاد  در 
کاالهاي  صادرات  افزایش  با  کوشیده اند  همواره  و 
غیرنفتي با ارزش افزوده باال، تراز تجاري کشور را به 
سمت و سوي مثبت سوق داده و از مزایاي کشور در 
این بخش به نحو بهینه استفاده کنند. بر اساس اعالم 
سازمان توسعه تجارت ایران در 15سال اخیر صادرات 
کشور رشد هزار برابري داشته است و از ۴.۲ میلیارد 
دالر صادرات غیرنفتي در سال 80، به ۴۲ میلیارد دالر 

در سال 9۴ رسیده است.
اگرچه ظرفیت هاي موجود در کشور مي تواند اعداد و 
ارقامي چند برابر این میزان را در تجارت کشور رقم 
بزند، اما به هر حال و با در نظر گرفتن موانعي که در 
سال هاي گذشته پیش روي تجار کشور وجود داشته، 
بوده است. گفته مي شود  قبولي  قابل  ارقام رشد  این 
که همکاري و تالش بخش خصوصي و دولتي در این 
صادرات  و  تجارت  توسعه  و  ارتقا  براي  عاملي  راستا، 

کشور بوده است.
محمدرضا مودودي، معاون سازمان توسعه تجارت در 
این زمینه مي گوید: اگرچه بخش عمده یي از صادرات 
دولتي  کارخانه هاي  و  شرکت ها  به  وابسته  غیرنفتي 
خصوصي  بخش  تالش هاي  اما  است  نیمه  دولتي  و 
این رشد  در  و  است  تحسین  زمینه شایسته  این  در 
10 برابري صادرات غیرنفتي در 15سال اخیر بخش 
خصوصي بسیار موثر بوده است. به گفته وي، با وجود 
اینکه تجار ایراني همیشه خواهان مراودات اقتصادي 
از  آنها  براي  زیرساخت هایي  و  بوده اند  عراق  با کشور 
سوي دولت ایجاد مي شود، اما تمام این زیرساخت ها 

بي بهره مي ماند و این تجار ردپایي از خود در کشور 
عراق به جا نمي گذارند و سهمي ناچیز در توسعه این 
کشور دارند. مودودي افزود: بخش عمده یي از فروش و 
تجارت محصوالت ما به صورت پیله وري و خام فروشي 
است، اما باید پذیرفت که دوره فروش از درب کارخانه 
به پایان رسیده و اگر این روند همچنان ادامه پیدا کند، 
بخش عمده یي از بازارهاي صادراتي خود را از دست 

خواهیم داد.
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دنیای اقتصاد/ 

مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد
fastcoexist :منبع

اغلب نام دانمارک را به عنوان »شادترین کشور جهان« 
نیز  کار  در سر  بلکه  خانه  در  نه تنها  آنها  می شنویم. 
خوشحال و راضی هستند. طبق مطالعات بسیاری که 
در مورد رضایت شغلی بین کشورهای مختلف انجام 
زندگی  دانمارک  در  جهان  کارمندان  شادترین  شد، 
به طور مداوم در فهرست فوربس  می کنند. دانمارک 
برای کسب وکار  بهترین کشورها  لیست های  دیگر  و 
در رتبه باالیی قرار دارد. امتیاز باالی این کشور در 
شفافیت، آزادی فردی و پولی و توازن کار وزندگی به 
دانمارک کمک کرده است که در چند رتبه بندی در 

راس آنها قرار بگیرد.

 

اما چرا کارگران دانمارکی شادتر هستند؟
کارگران  درصد   18 می دهد  نشان  گالوپ  تحقیقات 
آمریکایی از نظر احساسی با محیط کار خود چندان 
ارتباطی ندارند و احتماال بهره وری پایینی نیز دارند. 
تنها 10 درصد  دانمارکی  کارگران  برای  آمار  همین 

است.
ساعات کاری منصفانه: نه تنها دانمارکی ها تمایل 
آنها  بلکه  دارند؛  منصفانه  و  معقول  کاری  به ساعات 
5 تا 6 هفته تعطیالت در سال، چند تعطیالت ملی 
یک سال  مدت  به  حقوق  با  باال  زایمان  مرخصی  و 
برای پدر و مادر دریافت می کنند. طبق آمار سازمان 
گرچه   )OECD( اقتصادی  همکاری های  و  توسعه 
می کنند،  کار  سال  در  ساعت   1790 آمریکایی ها 
کار  ساعت   1540 متوسط  به طور  دانمارکی ها 
فراغت  ساعات  دانمارکی ها  همچنین  می کنند. 
دارند.   OECD کشورهای  دیگر  به  نسبت  بیشتری 
شرکت های دانمارکی تشخیص داده اند که کارمندان، 
یک زندگی نیز خارج از کار خود دارند و بیش از حد 

هم  و  کارمندان  برای  هم  هفته  یک  در  کردن  کار 
سودآوری سازمان ها مفید نیست.

فاصله کم قدرت: در محیط کار دانمارکی دستورات 
و  می شود  داده  زیردستان  به  کمی  بسیار  مستقیم 
پیشنهاد  قالب  در  را  دستورات  این  غالبا  کارمندان 
می بینند. فاصله قدرت باال به این معنا است که هر 
به عنوان  می شود.  تلقی  قانون  حکم  در  رئیس  کلمه 
محیط های  در  را  قدرت  اختالف  در   40 رتبه  مثال 
کاری  محیط های  برای   18 امتیاز  با  آمریکا  کاری 
در جهان  را  قدرت  اختالف  پایین ترین  که  دانمارک 
دارد، مقایسه کنید. این به آن معنا است که کارمندان 
دانمارکی استقالل بیشتری در محیط کار خود دارند.

دادن  دست  از  دانمارک  در  بیکاری:  باالی  مزایای 
دست  از  با  نیست.  جهان  پایان  معنای  به  شغل تان 
دادن شغل، برای دو سال 90درصد حقوق اصلی فرد 
بیمه  عالی  شرایط  از  حاکی  که  می شود  داده  او  به 
بیکاری در این کشور است. در صورتی که از دست 

دادن شغل در بسیاری از کشورها می تواند منجر به 
یک بحران مالی برای فرد شود و فرد را مجبور سازد 
که در شغلی بماند که شاید حتی از آن متنفر است 
و علت این امر از دست ندادن مزایای شغلی عنوان 

می شود.

میالدی،   1800 دهه  اواسط  از  مداوم:  آموزش 
کرده  تمرکز  کارگرانش  دائمی  آموزش  بر  دانمارک 
سیاست های  از  مجموعه ای  با  سیاست  این  است. 
دولتی، اتحادیه ها و شرکت ها تا به امروز ادامه داشته 
به  که  کارمندی  هر  به  تقریبا  سیاست ها  این  است. 
اخذ  و  دولت  توسط  شده  پرداخت  آموزش  دنبال 
مهارت های جدید است کمک می کند. به این سیاست 
و  می شود  گفته  فعال«  کار  نیروی  بازار  »سیاست 
هزینه   OECD کشورهای  سایر  به  نسبت  دانمارک 
به  امر  این  می کند.  برنامه ها  نوع  این  برای  بیشتری 
کارگران دانمارکی اجازه می دهد تا دائما رشد کنند 

و توسعه یابند.

دانمارکی ها شادترین کارمندان جهان
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و  انگلیسی  زبان های  گرچه  شادی:  بر  تمرکز 
کلمات  اما  دارند  مشترک  قوی  ریشه های  دانمارکی 
وجود  زبان  یک  در  تنها  که  دارند  وجود  بسیاری 
دارند. به عنوان مثال کلمه arbejdsglæde تنها 
در زبان دانمارکی وجود دارد. Arbejde به معنای 
بنابراین  است؛  شادی  معنای  به   glæde و  کار 
arbejdsglæde یعنی »شادی در محیط کار«. 
این کلمه تنها در زبان های دیگر شمال اروپا )سوئدی، 
نروژی، فنالندی و ایسلندی( وجود دارد؛ اما استفاده 
از آن در هیچ زبان دیگری در این کره خاکی معمول 
بدانید که درحالی که کشورهای  است  نیست. جالب 
اسکاندیناویایی از کلمه arbejdsglæde استفاده 
را   karoshi کلمه  آن  به جای  ژاپنی ها  می کنند، 
دارند که به معنای »مرگ ناشی از کار بیش از حد« 
راهی  تنها  شغل  یک  دانمارکی ها  اکثر  برای  است. 
لذت  دنبال  به  آنها  بلکه  نیست  درآمد  کسب  برای 
که  است  داده  نشان  مطالعات  هستند.  کار  از  بردن 
کارگران شاد بهره ورتر و نوآورتر هستند و در نتیجه 
درآمد  و  داشته  شادتری  مشتریان   شاد  شرکت های 
به  است  ممکن  امر  این  می کنند.  کسب  بیشتری 
توضیح این امر کمک کند که چرا کارگران دانمارکی 

در بین بهره ورترین کشورهای OECD قرار دارند.

عامل موفقیت کسب وکار دانمارکی ها چیست؟
تیمی  کار  بر  دانمارکی ها  کاری  فرهنگ  تیمی:  کار 
متمرکز است. در عین حال هر فردی در سازمان در 
مدیر  و  رئیس  به  حسن نیت  ابراز  برای  رقابت  حال 
خود است اما این رقابت به آن شکلی نیست که در 

محیط  یک  نبود  است.  متداول  کشورها  از  بسیاری 
محیط  یک  کند،  تمرکز  رقابت  بر  تنها  که  بی رحم 
کاری کم استرس ایجاد می کند و فرصت های بیشتری 

برای همکاری پدید می آورد.

ساختار مسطح و غیرسلسله مراتبی: مدیریت در 
که  می کند  غذا صرف  تیمش  همراه  اغلب  دانمارک 
آزاد  پالن  اداره  رویکرد طراحی محیط  این  براساس 
است. پالن آزاد سلسله مراتب را از بین می برد و این 

محیط به طور طبیعی جریان اطالعات را از سطوح باال 
به پایین آسان تر می سازد.

استقالل داخلی: تفکر مستقل و استقالل به اندازه 
کار تیمی در فرهنگ کسب و کار دانمارک با ارزش 
است. کسب و کارهای دانمارکی کارمندان را تشویق 
می کنند تا مشکالت یا راه هایی را که موجب کارکرد 
راه حل هایی  و  کنند  شناسایی  می شود  شرکت  بهتر 
با  مرتبط  می توانند  راه حل ها  این  که  دهند  ارائه 

رفتار  نوع  این  نباشد.  یا  باشد  آنها  مستقیم  وظایف 
همه کارمندان را ذی نفع می سازد و احساسی را القا 
در  و  می شود  شنیده  افراد  همه  صدای  که  می کند 

راستای کارکرد بهتر شرکت خواهد بود.

شیوه مدیریتی دلسوزانه: مزایای باالی بیکاری در 
دانمارک، موجب شده است که حفظ کارمندان برای 
شرکت ها حالت رقابتی داشته باشد و این امر منجر 
به محیط کاری بهتر می شود. آنها به مراقبت بیشتر 
باید  نیز  کارمندان  دارند.  نیاز  تیم شان  و  کارمندان 
مافوق خود را به عنوان مدیر بپذیرند. آنها می دانند 
که رئیس شان تصمیم نهایی را می گیرد و مسوولیت 
آنها را دارد اما رابطه آنها تساوی طلبانه تر است. مساله 
مهم این است که کارمندان مافوق خود را در درجه 
اول به عنوان »انسان« بپذیرند. دانمارکی ها می گویند: 
»اگر من شما را تنها به عنوان رئیسم ببینم و نه یک 
انسان؛ ممکن است شرکت شما را ترک کنم و رئیس 

بهتری انتخاب کنم.«
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