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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

مخابرات  و  اتوماسیون  کمیته  هیات رییسه 
سندیکا صبح سه شنبه بیست وششم مرداد ماه 
سال جاری در حالی تشکیل جلسه داد که نحوه 
همکاری کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات 
برگزاری  در  و صنعت  علم  دانشگاه  با  سندیکا 
و  حفاظت  بین المللی  کنفرانس  یازدهمین 
اتوماسیون طی تاریخ های 28 و 29 دی ماه در 

محوریت آن قرار داشت.
جدید  شهرام  حضور  با  که  نشست  این  ابتدای  در 
استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت 
و  حفاظت  کنفرانس  دبیر  شهرتاش  سیدمحمد  و 
اتوماسیون شبکه های قدرت در محل سندیکا تشکیل 
می شد، با هدف برگزاری هر چه پربارتر و هدفمندتر 
سمینار هریک از طرفین به ارائه دیدگاه ها و تجارب 

خود در این خصوص پرداختند.
و  اجرایی  روش  کنفرانس  دبیر  اساس  براین 
سیاست گذاری انجام شده در این خصوص را تشریح 
کرد و در ادامه روش همکاری طرفین و هم افزایی و 
تعامل سازنده سندیکا با دانشگاه و توانیر در برگزاری 
از جنبه های گوناگون مورد  پربار کنفرانس  و  موفق 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در نهایت مقرر شد ضمن تشکیل کارگروه مشترک 
سندیکا و دانشگاه برای هماهنگی و راهبری موضوع 
و  بسترها  همه  از  سندیکا  توانیر،  به  اطالع رسانی  و 
کانال های ارتباط جمعی و اطالع رسانی خود در ارائه 
این خصوص  به شرکت ها و مخاطبین در  اطالعات 
شرکت های  حضور  نحوه  مدیریت  و  هماهنگی  و 
اعضای  و  عضو  شرکت های  تا  کند  استفاده  عضو 
هیات رییسه ضمن حضور موثر در برگزاری کنفرانس 
آن  تخصصی  نشست های  و  آموزشی  وکارگاه های 
جلسات  جهت  اصلی  محورهای  پیشنهاد  به  نسبت 

ارائه مطالب اقدام کنند. 
مخابرات  و  اتوماسیون  کمیته  شد  توافق  همچنین 

سندیکا پاویونی را در محل کنفرانس دایر سازد.

سندیکای صنعت برق ایران/ 

همکاری کمیته اتوماسیون در برگزاری یازدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون  سندیکای صنعت 
برق ایران/ 

حسن الجوردی، 
پژوهشگر اقتصاد 

در حوزه برق و 
انرژی

تاریخچه  به  نگاهي 
شکل گیري صنعت برق در ایران نشان مي دهد که 
پایه گذاري صنعت برق به صورت خصوصي شکل 
مي گیرد، رشد و توسعه آن در یک فضاي رقابتي 
همچنین  و  شهرداري ها  خارجي ها،  مشارکت  با 
از  مجموعه اي  اما  مي شود.  انجام  دولت  دخالت 
اقتصادي  بیروني صنعت، شرایط  و  دروني  عوامل 
سبب  جهاني  اوضاع  همراه  به  کشور  اجتماعي  و 
مي شود تا صنعت برق دولتي شود و به نیم قرن 
تالش و کوشش در بسط و توسعه بخش خصوصي 
»موانع  کتاب  در  اشرف  احمد  شود.  داده  پایان 
تاریخی رشد سرمایه داری در ایران، بررسی دوره 
در  ایران  سرمایه داري  رشد  است،  معتقد  قاجار« 
مبادالت  گسترش  و  رشد  مدیون  نوزدهم  قرن 

بازرگاني و انباشت سرمایه است. 
ادامه در صفحه 3/

درس هایی از تاریخ

"قابل توجه اعضای محترم سندیکای صنعت برق ایران
با توجه به اهمیت و حساسیت مسائل بیمه ای و مالیاتی در فعالیت شرکت های عضو، مشاوران 
بیمه ای و مالیاتی سندیکا روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت 9 الی 14 برای ارائه خدمات 
مشاوره ای و کارشناسی در محل سندیکا مستقر و آماده پاسخگویی تلفنی و حضوری به اعضای 
محترم می باشند.خواهشمند است جهت مذاکره تلفنی و تعیین وقت مالقات حضوری با هر یک از 
مشاوران سندیکا با شماره تلفن 3-66570930 داخلی 118 خانم حسن پور تماس حاصل فرمایید.
دبیرخانه سندیکا”



 

  ارثی که از دولت دهم به وزارت نیرو 
رسید

دولت  کار  به  آغاز  »با  گفت:  کالهی صمدی  علیرضا 
کسری  گرفت.  شدت  برق  صنعت  مشکالت  دهم، 
جمله  از  خصوصی  بخش  تضعیف  سرمایه گذاری، 
برق  صنعت  تجهیزات  تامین کنندگان  و  پیمانکاران 
ارث  به  نیرو  وزارت  به  که  است  مشکالتی  ازجمله 

رسیده است.«..........ادامه خبر

 صنعت برق بیش از 320 تریلیون ریال 
بدهی دارد

تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال 
و توزیع برق ایران )توانیر( مجموع بدهی های صنعت 
برق به بانک ها، پیمانکاران، تولیدکنندگان برق و ... را 

بیش از 320 تریلیون ریال اعالم کرد...........ادامه خبر

 دولت مکلف به تشکیل رگوالتوری در 
وزارت نفت و نیرو شد

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در 
تشریح جلسه صبح کمیسیون متبوع خود گفت: دولت 
در برنامه ششم توسعه مکلف به تشکیل رگوالتوری در 

وزارت نفت و نیرو شد...........ادامه خبر

 مناقصه 400 پست برق برگزار می شود
وزیر نیرو با بیان اینکه در پیک بار تابستان امسال در 
سراسر کشور 43 مگاوات خاموشی برق را در کشور 
تجربه کردیم، گفت: بسیاری از پست ها و خطوط انتقال 
برق تهران بزرگ بیش از 50 سال عمر دارد...........ادامه 

خبر

 مدیریت 3 هزار مگاوات مصرف برق 
خاموشی وسیع در کشور را خنثی کرد

وزیر نیرو با اشاره به اینکه اگر در پیک تابستان امسال 
نمی شد  برق  به کاهش 3 هزار مگاوات مصرف  اقدام 
خاموشی وسیعی در کشور رخ می داد، گفت: به ازای هر 
هزار مگاوات تولید جدید برق در کشور 20 هزار میلیارد 
ریال سرمایه گذاری جدید مورد نیاز است...........ادامه خبر

 با نانوالکترود مسی، خودروهای 
الکتریکی مسافت طوالنی تری را طی 

می کنند
یک شرکت فعال در حوزه باتری با استفاده از الیه های 
متخلخل مس که حاوی نانوساختارهای سه بعدی است، 
الکترودی با کارایی باال برای تولید باتری ساخته است. 

..........ادامه خبر

 همکاری زیمنس آلمان در توسعه 
نیروگاه توانیر بندرعباس

بندرعباس-ایرنا- مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق 
توانیر  نیروگاه  توسعه  طرح  قرارداد   : گفت  هرمزگان 
بندرعباس نهایی شده و شرکت زیمنس آلمان که در 
این  با  بود،  دوران تحریم خدمات خود را قطع کرده 

طرح همکاری می کند...........ادامه خبر

 واکاوی قرارداد نیروگاه  سازی با شرکت 
ترک/ آیا رقیب کرسنت در راه است؟

سید کامران خاتمی..........ادامه خبر

 مصرف برق امسال 19 روز باالتر از پیک 
بار پارسال بود

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای تهران با بیان اینکه 

نیاز مصرف برق تهران نسبت به پیک تابستان سال 
گذشته 6،4 درصد رشد داشته است، گفت: پیک بار 
مصرفی روزانه سال جاری در تهران 9550 مگاوات بود 
با پیک 8989 مگاواتی سال گذشته،  که در مقایسه 

561 مگاوات افزایش داشت..........ادامه خبر

تهاتر بدهی دولت با مطالبات کلید خورد
..........ادامه خبر

 برگزاری دوره های ویژه کسب وکار برای 
مدیران بنگاه های اقتصادی

..........ادامه خبر

 رشد اقتصادی بهار در ادامه سال نیز 
مستمر خواهد بود

..........ادامه خبر

 کلیات الیحه برنامه ششم توسعه در 
کمیسیون برنامه و بودجه تصویب شد

..........ادامه خبر

 جزئیات رشد 4.4درصدی اقتصاد
..........ادامه خبر

 تجارت و روابط گمرکی میان کشورهای 
عضو اکو تسهیل شود

..........ادامه خبر

 سهم 8 درصدی تجارت درون منطقه ای 
اعضای اکو

..........ادامه خبر

 سیف برنامه جدید ارزی را اعالم کرد
..........ادامه خبر

 روابط بانکی ایران و عمان تسهیل شد
..........ادامه خبر

 85 درصد تولید ناخالص ملی در 15 
درصد بنگاه ها تولید می شود

..........ادامه خبر

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

 تشکیل مجمع گفت وگوی ملی برای 
توسعه اقتصادی

..........ادامه خبر

 3 راهکار برای 10 مانع صادراتی
..........ادامه خبر

 شافعي کاندیداي شهرستاني ها شد
..........ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

خبرآنالین/ 
 ارثی که از دولت دهم به وزارت نیرو 

رسید

علیرضا کالهی صمدی گفت: »با آغاز به کار دولت 
دهم، مشکالت صنعت برق شدت گرفت. کسری 
سرمایه گذاری، تضعیف بخش خصوصی از جمله 
صنعت  تجهیزات  تامین کنندگان  و  پیمانکاران 
برق ازجمله مشکالتی است که به وزارت نیرو به 

ارث رسیده است.«
صنایع  به  دولت  بدهی  موضوع  که  است  سال  چند 
برق مطرح شده است. با روی کار آمدن دولت یازدهم 
صاحبان صنایع برق، امیدوار بودند که برای این بخش 
پروژه های جدیدی تعریف شود تا هم این بخش رونق 
بگیرد و هم دولت بتواند بدهی هایش را بپردازد. در 
سالهای گذشته به دلیل رکود اقتصاد،بدهی های دولت 
حال  در  روز  هر  برق  حوزه  فعاالن  و  پیمانکاران   به 

افزایش است.
عضو  کالهی صمدی،  علیرضا  رابطه  همین  در 
هیات  رییس  و  اتاق بازرگانی تهران  هیئت نمایندگان 
دولت  گوید:»متاسفانه  می  برق  سندیکای  مدیره 
دهم نگاه مثبتی به فعاالن صنعت برق نداشت و عدم 
پرداخت مطالبه های این صنعت که از سال 86 آغاز 
بدهی  بحران  و  کرد  تشدید  را  مشکالت  بود،  شده 
بخش  فعاالن  و  پیمانکاران  به  نیرو  وزارت  انباشته 
خصوصی صنعت برق را پدید آورد. حجم مطالبه های 
صنعت برق در پایان فعالیت دولت دهم به 33 هزار 
میلیارد تومان رسید که این مطالبه ها ترکیبی از بدهی 
نیروگاه های  مالکان  برق،  تامین کنندگان  به  دولت 
خصوصی، بانک ها و شرکت های تامین کننده تجهیزات 

و پیمانکارها در حوزه های مختلف بود. «

آنچه در ادامه می خوانید مشروح گفت و گو خبرگزاری 
هیات  رییس  کالهی صمدی،  علیرضا  با  خبرآنالین 
مدیره سندیکای برق است که در کافه خبر انجام شد:

حسن  آقای  دولت  آمدن  کار  روی  از  سال  سه 
سال،  سه  گذشت  با  است.  گذشته  روحانی 
عملکرد دولت را در حوزه انرژی به ویژه صنعت 

برق چگونه ارزیابی می کنید؟  
پیش از این که نگاه انتقادی به عملکرد دولت یازدهم 
در حوزه انرژی داشته باشیم، بهتر است پیش زمینه ای 
را مطرح کنیم. به نظر می رسد سنجیدن عملکرد دولت 
یازدهم  در این مدت غیر منصفانه باشد.واقعیت این 
با  و  از مجلس هفتم  برق  است که مشکالت صنعت 
تصویب قانون تثبیت قیمت ها آغاز شد. با تصویب این 
قانون ضعیف، شاهد کمترین تورم در تمام حامل های 
انرژی و ازجمله برق بودیم. در واقع، پایین نگه داشتن 
قیمت  بین  عمیق  موجب شکاف  قیمت ها،  مصنوعی 
موضوع  همین  شد.  برق  فروش  قیمت  و  شده  تمام 
شکاف بیشتری را بین هزینه ها و درآمد وزارت نیرو 
قیمت ها، مشکالت  تثبیت  قانون  تصویب  کرد.  ایجاد 
اجرای  تداوم  بر  اصرار  و  آورد  وجود  به  را  ساختاری 
این قانون، موجب شد آقای فتاح وزیر وقت نیرو در 
دولت نهم برای جبران کسری منابع مالی صنعت برق 
با مجلس وقت وارد البی شود چراکه دولت نهم نیز 
محل  از  این صنعت  مالی  منابع  افزایش  به  عالقه ای 

بودجه دولتی نشان نمی داد. 
با آغاز به کار دولت دهم، مشکالت صنعت برق شدت 
گرفت. در این دولت، آقای فتاح از مقام وزارت کنار 
کابینه  در  نیرو  وزیر  عنوان  به  فردی  و  شد  گذاشته 
انتخاب شد که شناخت چندانی از صنعت برق نداشت 
ضمن آنکه از همراهی نمایندگان مجلس نیز برخوردار 

ادامه از صفحه 1/ 

به دنبال آن ایجاد صنایع جدید و سرمایه گذاري 
نسبتا  کارخانه هاي  احداث  و  صنعتي  محدود 
بزرگ، متوسط و کوچک مانند کارخانه هاي چراغ 
گاز و چراغ برق توسط تجار انجام مي گرفت. اما 
دو عامل ضعف و عدم اقتدار حکومت مرکزي و 
حمایت این حکومت ها ) قاجار( از خارجي-ها به 
ناشي  استعماري   نیمه  پیدایش وضعیت  همراه 
باعث  انگلیس  و  روسیه  کشاکش  و  رقابت  از 
است  در رشد صنایع شده  اساسي  مانعی  ایجاد 
و در نهایت نابودي آنها را در پی داشت. لذا تجار 
ترجیح دادند که به همان امر تجارت که قابلیت 
رقابت با خارجي ها را داشتند بپردازند.  بنابراین 
عرصه حضور بخش خصوصي در صنایع و صنعت 
این سهم نصیب  و  یافت  تدریج کاهش  به   برق 

دولت شد.
برای تشریح وضعیت تاریخی به دو نقل و قول 

مستقیم از کتاب فوق بسنده می کنم:
ناصرالدین شاه قاجار در مورد وجود ناامنی های 
ناشی از دخالت حکام و عوامل حکومتی در اوضاع 
اقتصادی  چنین می گوید: »اطمینان عامه حاصل 
نمی شود،  مگر به امنیت، امنیت فرع قانون است 
و قانون الزمه اش اجرا ... چون چنین شود، قلوب 
عامه از هر جهت اطمینان حاصل خواهد کرد و 
در آن وقت طبیعت مخلوق و طبیعت آب و خاک، 
آنچه در خود مکنون و مخفی دارند روز بروز در 

معرض ظهور و بروز خواهند رسانید، آب ها جاری 
می شود و زمین ها آباد،  صناعات ترقی می کند 
و معادن استخراج می شود،  پول های مردم از زیر 
نیست،  ایران کم  ... معادن  بیرون می آید  خاک 
اسباب  اند که  را کور کرده  آنها  اهل محل  ولی 
تاراج  رعیت  مال  که  همان طور  نشود،  زحمت 
می شود، همین طور مال دیوان به هدر می رود ... 
حد و اندازه، هیچ در کار نیست، باید مردم بدانند 
که اگر آبی جاری می کنند اقال پنج سال مالیات 
نمی دهند، اگر کسی چیزی اختراع می کند منافع 
آن حق اوست، حالیه کسی داخل کاری نمی شود 

و خرجی که نفع عامه در آن باشد نمی کند«. 
وضعیت  تشریح  در  انگلیس  وقت  سفارت  دبیر 
تبعیض بین تجار و کسبه ایرانی و خارجی چنین 
می گوید: »هر چقدر هم که موقعیت تجار خارجی 
در ایران نامساعد باشد، وضع آنان به هیچ وجه 
قابل مقایسه با طبقات پیشه ور و کشاورز ایرانی 
مالیات ها،  بودن  دلبخواهی  به خاطر  که  نیست 
عبوری  کاالهای  از  عوارض  اخذ  ویرانگر  نظام 
گسترش  به  قادر  راهداری  عوارض  و  شهرها  در 
فعالیت های تولیدی خود نیستند. به نظر من باید 
تجار  و  ایرانی  تجار  از  یکسانی  گمرکی  عوارض 
صادرات  گمرکی  عوارض  و   ... شود  اخذ  فرنگی 

رفته رفته کاهش یابد تا سرانجام ملغی شود«.

درس هایی از تاریخ
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نیرو کامال  این دولت، مدیریت ارشد وزارت  نبود. در 
مطیع سیاست های رییس جمهوری وقت بود و عمل 
کردن به این سیاست های غلط، وزارت نیرو را با مشکل 
رو به رو کرد. متاسفانه دولت دهم نگاه مثبتی به فعاالن 
این  مطالبه های  پرداخت  عدم  و  نداشت  برق  صنعت 
صنعت که از سال 86 آغاز شده بود، مشکالت را تشدید 
کرد و بحران بدهی انباشته وزارت نیرو به پیمانکاران و 

فعاالن بخش خصوصی صنعت برق را پدید آورد. 
گذشته از مطالبه های انباشته، بحران افزایش جهشی 
را  برق  صنعت  مشکالت   90 سال  در  ارز  قیمت 
دوچندان کرد و تضعیف شدید پول ملی در سال های 
ابتدایی دهه 90 موجب شد ارزش مطالبه های صدها 
برق،  صنعت  در  فعال  شرکت های  تومانی  میلیارد 
کاهش  سوم  یک  به  عمال  کوتاه  زمانی  دوره  یک  در 
با سیاست های غلط دولت دهم، هیچ  یابد. متاسفانه 
تعدیلی در قراردادهای وزارت نیرو با بخش خصوصی 
در  تاخیر  بر  افزون  برق  صنعت  و  نگرفت  صورت 
از دولت، خسارت مضاعفی  دریافت مطالبه های خود 
را بابت افزایش ناگهانی قیمت ارز و متضرر شدن در 
قراردادهای خود با دولت متحمل شد و درواقع تضعیف 
شرکت های  به ویژه  برق  صنعت  شرکت های  شدید 
متعلق به بخش خصوصی در این دوره آغاز شد. حال 
دست  می توانستند  بودند،  قوی  پیمانکارها  اگر  آنکه 
دولت را به عنوان کارفرما بگیرند و به تداوم روند توسعه 
رو به رشدی که از حدود دو دهه پیش آغاز شده بود، 
کمک کنند اما سیاست های دولت دهم به توقف این 

روند و تضعیف شرکت ها منجر شد.
به روند شکل گیری بدهی های انباشته به صنعت 
برق از دولت نهم اشاره کردید. این بدهی ها در 

پایان دولت دهم به چه مقداری رسید؟
حجم مطالبه های صنعت برق در پایان فعالیت دولت 

دهم به 33 هزار میلیارد تومان رسید که این مطالبه ها 
برق،  تامین کنندگان  به  دولت  بدهی  از  ترکیبی 
شرکت های  و  بانک ها  خصوصی،  نیروگاه های  مالکان 
حوزه های  در  پیمانکارها  و  تجهیزات  تامین کننده 
مختلف بود. از طرفی، با وجود آنکه بیش از 50 درصد 
دولت های  در  کشور  نفت  صنعت  تاریخ  درآمدهای 
اما صنعت برق در این دوره  نهم و دهم محقق شد، 
در  تومانی سرمایه گذاری  میلیارد  هزار  با کسری 15 
زیرساخت های این صنعت مواجه شد که این موضوع 

در زیرساخت های انتقال و توزیع پررنگ تر بود.

مشکالت موجود در بخش انتقال و توزیع برق از 
کجا ناشی می شود؟  

در سال های گذشته، با وجود سرمایه گذاری هایی که 

توجه الزم  انجام شد،  نیروگاهی کشور  پروژه های  در 
با  متناسب  توزیع  و  انتقال  زیرساخت های  توسعه  به 
رشد صنعت نیروگاهی صورت نگرفت در حالی که این 
زیرساخت ها باید با سرعت بیشتری گسترش می یافت 
چراکه در شهرهای ایران نوع رشد شهری متوازن نبوده 
و برخی شهرها به ویژه تهران خیلی سریع رشد کرده اند 
و نیاز دارند فراتر از برنامه های عادی، زیرساخت های 
انتقال و توزیع نیرو سریع تر توسعه پیدا کند تا مشکل 
باشیم. زمانی  یا خاموشی نقطه ای نداشته  باال  تلفات 
که زیرساخت های انتقال و توزیع توسعه پیدا نکند و 

نوسازی نشود، تلفات شبکه باال می رود.
به عنوان مثال، زمانی در شهر تهران که چهار میلیون 
تا پنج میلیون نفر جمعیت در آن زندگی می کردند، 
بیشتر  و  بود  پایین  مصرف  چگالی  و  بزرگ  خانه ها 

سال های  در  اما  بودند  کولر  و  آسانسور  فاقد  خانه ها 
گذشته با افزایش جمعیت در این شهر و متفاوت شدن 
نوع زندگی، ناگهان شرایطی ایجاد شده است که در 
یک منطقه تهران چگالی مصرف معادل پاریس و لندن 
9 مگابایت بر مترمربع شد اما متاسفانه زیرساخت های 
توزیع برق و انتقال همان زیرساخت های دهه 50 است. 
بنابراین، شرایط جدید زندگی شهری به شبکه توزیع 

قوی تری نیاز دارد.

با وجود کم توجهی های صورت گرفته در بخش 
توسعه زیرساخت های انتقال و توزیع، در دولت 
دهم با پدیده خاموشی به صورت گسترده مواجه 
نبودیم. به نظر شما، دلیل این امر چه بوده است؟

علت اصلی گریز از پدیده خاموشی در دولت دهم، این 
بود که مصرف برق صنعتی به دلیل رکود صنعتی و 
تعطیل شدن واحدهای تولیدی به شدت کاهش پیدا 
کرد. در این دوره، مصرف برق صنعتی به 25 درصد 
با یک سوم ظرفیت  رسید و بسیاری از صنایع عمال 
توسعه  در  عقب افتادگی  شد  باعث  این  بودند.  فعال 
انتقال و توزیع چندان به چشم نیاید  زیرساخت های 
خانگی  مصرف  نیاز  بتوانند  موجود  زیرساخت های  و 
و شهری را پاسخ بدهند و شبکه با خاموشی روبه رو 
صنعتی  بخش  در  برق  مصرف  کاهش  درواقع  نشود. 
موجب جبران رشد مصرف خانگی در شهرها می شد. 
البته این اتفاق یعنی کاهش سهم مصرف برق در بخش 
مولد و افزایش مصرف آن در بخش های غیرمولد مانند 
اقتصاد کشور بوده و  بخش خانگی سم مهلکی برای 

نشان دهنده رکود صنعتی است.

 ارزیابی شما از توانمندی های بخش خصوصی در 
حوزه صنعت برق چیست؟
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بخش خصوصی صنعت برق کشور بسیار توانمند بوده 
و در سال های گذشته ثابت کرده است که یک صنعت 
این  است. مصداق  اقتصادی  با کیفیت  توانمند  بومی 
ادعا نیز این است که پایین ترین متوسط وزنی حقوق 
حقوق  متوسط  داریم.  برق  صنعت  در  را  گمرکی 
گمرکی در صنعت برق حدود 15 درصد است در حالی 
که هیچ یک از صنایع دیگر این گونه نیستند. از طرفی، 
بیش از 80 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی 
بخش  دارد.  اختصاص  برق  و  آب  صنعت  به  کشور 
مدیون  را  برق  صنعت  دستاوردهای  این  از  عمده ای 
دوره وزارت آقای زنگنه در دولت سازندگی هستیم. در 
این دوره، فناوری های پیشرفته صنعت برق وارد کشور 
شد و شرکت ها بسیار توانمند شدند. ایران هم اکنون 
جزو معدود کشورهای سازنده توربین است و از صفر تا 
صد یک پروژه نیروگاهی را می توانیم در داخل کشور 
اجرا کنیم. این در حالی است که تقریبا تمام کشورهای 
همسایه ایران به کمک های خارجی در صنعت برق و 
در  میان کشورهای  در  ما  و  نیازمند هستند  نیروگاه 

حال توسعه، پیشرو هستیم.

در  چیت چیان  آقای  که  مشکالتی  مهم ترین 
رو به رو  آن  با  یازدهم  دولت  در  نیرو  وزارت 

هستند، شامل چه موضوع هایی است؟
وزارت نیرو در شروع به کار دولت یازدهم با مشکالت 
از دولت  این مشکالت  تمام  مواجه شد که  متعددی 
پیشین به آقای چیت چیان به ارث رسیده است. بدهی 
انباشته، کسری سرمایه گذاری، تضعیف بخش خصوصی 
ازجمله پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات صنعت 
برق ازجمله مشکالتی است که به وزارت نیرو به ارث 
رسیده است. درآمد باالی نفتی معادل 700 میلیارد 
طالیی  فرصت  یک  دهم  و  نهم  دولت های  در  دالر 

بود که با استفاده از این فرصت می توانستیم در تمام 
زیرساخت ها یک بازنگری اساسی ایجاد و یک سری از 
مشکالت ریشه ای را حل کنیم اما این اتفاق به دلیل 
سیاست های غلط نیفتاد و دولت یازدهم زمانی روی 
و  نفت  قیمت  کاهش  بودجه،  کسری  با  که  آمد  کار 
در  بود.  مواجه  دهم  دولت  بدهی های  شدن  انباشته 
این شرایط، دولت نمی توانست منابع مالی کافی را در 
دولت  محدود  بودجه  و  دهد  قرار  نیرو  وزارت  اختیار 
و  بهداشت  نظیر  بخش هایی  در  صرف سرمایه گذاری  
آموزش و پرورش شد که از اولویت باالتری برخوردار 
بودند و بنابراین، غیرمنصفانه است که وزارت خانه ای را 
که از توان مالی الزم برخوردار نیست، زیر تیغ انتقاد 
امکان  نیز  موجود  شرایط  در  که  هرچند  دهیم  قرار 

مدیریت بهتری در صنعت آب و برق وجود دارد.

مدیریت  بر  که  نقدی  اصلی ترین  شما  نظر  به 
وزارت نیرو در دولت یازدهم وارد است، چیست؟

 به نظر من، اصلی ترین ایراد عدم استفاده مناسب از 
ظرفیت های بند »ق« قانون بودجه و ماده 12 قانون 
مواد  این  از  مناسب  استفاده  است.  تولید  موانع  رفع 
مصرف  کاهش  پروژه های  اجرای  به  می تواند  قانونی 
انرژی و افزایش بهره وری انرژی در کشور منجر شود اما 
در چند سال اخیر حرکت جدی در این زمینه صورت 
نگرفته است. در حالی که در بخش هایی نظیر بخش راه 
استفاده خوبی از این ظرفیت ها صورت گرفت و معادل 
19 میلیارد دالر در قالب بهینه سازی مصرف انرژی در 
این بخش پروژه تعریف شد و ظرفیت های پیمانکاری 
و  اشتغال زایی  که  شدند  فعال  راه  بخش  در  تولید  و 
گردش اقتصادی را در این بخش به همراه داشته است. 
درمجموع، اگرچه مشکالت کنونی صنعت برق برجای 
مانده از عملکرد غلط دولت گذشته است، اما وزارت 

فضای  از  استفاده  با  نباید  نیز  یازدهم  دولت  در  نیرو 
یک سری  ایجاد  با  برجام،  توافق  از  پس  شده  ایجاد 
میانبرها برای شرکت های خارجی، درهای صنعت برق 
کشور را به سوی واردات باز کند و از این طریق، تیر 
نتیجه  در  که  ایرانی  به سمت شرکت های  را  خالص 
دیده  آسیب  گذشته  سال های  در  غلط  سیاست های 
که  نکنیم  فراموش  کند.  شلیک  شده اند،  تضعیف  و 
صنعت برق کشور با تالش های زیاد بومی شده و یکی 
دلیل  به  نباید  این صنعت  و  است  ایران  افتخارات  از 

تصمیم های عجوالنه و یکجانبه نگر از بین رود.

ایرنا/ در پاسخ به ایرنا؛ مدیرعامل توانیر:
صنعت برق بیش از 320 تریلیون ریال 

بدهی دارد

مدیریت  شرکت  مدیرعامل  ایرنا-  تهران- 
تولید، انتقال و توزیع برق ایران )توانیر( مجموع 
بدهی های صنعت برق به بانک ها، پیمانکاران، 
تولیدکنندگان برق و ... را بیش از 320 تریلیون 

ریال اعالم کرد.
»آرش کردی« امروز )سه شنبه( در آیین بهره برداری 
در محل  تهران  ای  منطقه  برق  پروژه شرکت  از 53 
نیروگاه برق آلستوم که با حضور حمید چیت چیان 
وزیر نیرو برگزار شد، در پاسخ به پرسش ایرنا درباره 
بدهی های صنعت برق افزود: امسال بیش از 120 هزار 
میلیارد ریال به تولیدکنندگان برق بدهکاریم، اما امید 
می رود با دریافت اسناد خزانه اسالمی بتوان بخشی از 

آنها را جبران کرد.
کردی تصریح کرد: هر چند هنوز اعداد و ارقام نهایی 

از 10  بیش  امسال  است  بینی شده  اما پیش  نشده، 
هزار میلیارد ریال اسناد خزانه در اختیار صنعت برق 

قرار گیرد.
تا  مهم  این  تحقق  صورت  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
15 هزار میلیارد ریال از بدهی های صنعت برق قابل 

پرداخت است.
به گزارش ایرنا، »آرش کردی« پیشتر در گردهمایی 
مدیران عامل شرکت های توزیع برق کشور با تاکید بر 
جدی بودن بحث وصول مطالبات شرکت های توزیع 
برای صنعت برق، از تهاتر 12 تریلیون و 700 میلیارد 
سال  در  توزیع  بخش  پیمانکاران  مطالبات  از  ریال 
گذشته و انعقاد قراردادهای دوجانبه بین بخش برق 
آبی و آب و فاضالب کشور برای کاستن از فشارهای 

مالی بر شرکت های توزیع خبر داده بود.

** رشد حدود 4 درصدی مصرف برق صنایع 
عمده

مدیرعامل توانیر در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا درباره 
مصرف برق صنایع، ادامه داد: امسال، در صنایع عمده 
که میزان مصرف برق آنها توسط سیستم دیسپاچینگ 
و جزو  و کنترل( کنترل شده  اطالعات  آوری  )جمع 
 3.8 رشد  شاهد  شوند،  می  محسوب  بزرگ  صنایع 

درصدی مصرف برق بودیم.
بار مصرفی  برآورد میزان  این مقام مسوول،  به گفته 
حاکی است که تا پایان تیرماه گذشته 4.6 درصد رشد 
تواند  می  که  رسیده  ثبت  به  صنایع  برق  مصرف  در 

نشاندهنده تحرک و رونق در این بخش باشد.
وی همچنین با اشاره به پیک بار امسال، از وجود یک 

هزار مگاوات ذخیره چرخان در صنعت برق خبر داد.
کردی تصریح کرد: ذخیره چرخان به ذخیره آن مقدار 
برق اطالق می شود که سیستم در زمان کارکردن می 
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تواند تولید کند و به محض بروز مشکل در هر جای 
شبکه، با تزریق آن به جبران کمبودها می پردازد.

وی یادآور شد: در همه جای جهان مرسوم است که 
واحد  بزرگترین  اندازه  به  را  چرخان  ذخیره  ضریب 
نیروگاهی موجود در شبکه در نظر می گیرند که این 

مهم برای ایران، نیروگاه اتمی بوشهر است.
به گزارش ایرنا، سه شنبه بیست و نهم تیرماه گذشته، 
اوج مصرف برق کشور در رکورد تازه خود از مرز 52 
هزار مگاوات گذشت و رقم 52 هزار و 370 مگاوات را 
به ثبت رساند که بیشترین پیک مصرفی از ابتدای سال 

1395 تاکنون بوده است.
افزایش سه  با  تابستان 1394  برق  بار مصرفی  پیک 
هزار مگاواتی نسبت به سال پیش از آن به 50 هزار و 

177 مگاوات رسیده بود.
مدیرعامل توانیر همچنین در پاسخ به پرسش یکی از 
خبرنگاران، با اشاره به آمار صادرات برق در ماه های 
گذشته تصریح کرد: امسال به دلیل نبود نیاز برخی 
همسایگان بویژه ترکیه، صادرات برق با کاهش مواجه 

شد.
کردی گفت: به دلیل خوب بودن وضعیت آبی ترکیه و 
در نتیجه تولید برق از نیروگاه های برقابی، این کشور 
نیاز کمتری به واردات برق از جمهوری اسالمی ایران 

پیدا کرد.
برای صادرات  محدودیتی  هیچ  مقابل،  در  افزود:  وی 
برق به عراق حتی در زمان پیک بار نداریم، هر چند 
مقرر بود در صورت مواجهه با مشکل در داخل کشور، 

صادرات برق به این کشور محدود شود.
به  برق  مگاوات   200 و  هزار  یک  صادرات  از  وی 
بدهی  پرداخت  و گفت:  داد  کشورهای همسایه خبر 
های برق نیز به تازگی از سوی این کشورها در دستور 

کارقرار گرفته است.

خانه ملت/  قره خانی درتشریح جلسه صبح کمیسیون 
انرژی:

دولت مکلف به تشکیل رگوالتوری در 
وزارت نفت و نیرو شد

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
اسالمی در تشریح جلسه صبح کمیسیون متبوع 
خود گفت: دولت در برنامه ششم توسعه مکلف 
به تشکیل رگوالتوری در وزارت نفت و نیرو شد.

خبرگزاری  خبرنگار  با  وگو  درگفت  قره خانی  اسداهلل 
خانه ملت،درتشریح جلسه صبح امروز )سه شنبه 26 
برنامه ششم توسعه ارجاع  مرداد ماه( گفت: جزئیات 
شده به کمیسیون و پیشنهادات الحاقی در جلسه امروز 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

از اصالح قیمت آب در طول  مناطق گرمسیری 
برنامه ششم توسعه مستثنی شدند

شورای  مجلس  در  آبادکتول  علی  مردم  نماینده 
الحاقی  پیشنهادات  از  یکی  براساس  اسالمی،افزود: 
مناطق گرمسیری از اصالح قیمت آب در طول برنامه 
ششم توسعه مستثنی شدند،با توجه به اینکه مناطق 
گرمسیری با مشکالتی همچون قطع آب و برق روبرو 
هستند نباید مشکالتی همچون افزایش تعرفه آب یا 

برق داشته باشند.
قره خانی با بیان اینکه ایجاد یک نهاد تنظیم مقررات 
یا رگوالتوری در وزارت نفت و نیرو از دیگر پیشنهادات 
الحاقی به الیحه برنامه ششم توسعه توسط کمیسیون 
تقریبا  واقع  در  رگوالتوری  داد:این  است،ادامه  انرژی 
خواهد  برعهده  رقابت  شورای  همچون  وظایفی 
نهاد  چنین  نیرو  و  نفت  وزارت  در  داشت،متأسفانه 
نظارتی وجود ندارد و تعیین قیمت، تعیین صالحیت 

پیمانکار، انتخاب ناظر و بازرس، تولیدکننده و فروشنده 
بر  رگوالتوری  نظام  است،بنابراین  مربوطه  وزارتخانه 
تعیین قیمت ها نظارت می کند و دولت مکلف شده این 
نهاد مستقل تنظیم مقررات را در وزارت نفت و نیرو 

ایجاد کند.
برنامه  برنامه ششم همانند  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تولید سالیانه 5 هزار مگاوات  به  پنجم دولت موظف 
برق شده است، یادآور شد: بر اساس مصوبه کمیسیون 
 BOO یا   BOT طریق  از  می تواند  برق  تولید  این 
انجام شود. همچنین بخش خصوصی در تولید 10 هزار 

مگاوات تولید برق سهیم است.

برداشت از حقابه تاالب ها در برنامه ششم توسعه 
ممنوع شد

کمیسیون  مصوبه  براساس  اینکه  بیان  با  قره خانی 
انرژی در برنامه ششم توسعه برداشت از حقابه تاالب ها 
ممنوع شد، افزود: متأسفانه درگذشته از حقابه باتالق 
گاوخونی،دریاچه ارومیه و ... برداشت می شد که سبب 
شده  مناطق  این  در  محیطی  زیست  مشکالت  بروز 

است.
جنوبی  مناطق  از  ریزگردها  تسری  به  اشاره  با  وی 
تا 15  از 15 خرداد  به سایر مناطق کشور،ادامه داد: 
ریزگرد  که  مناطقی  سایر  در  برق  مصرف  شهریور 
از  افراد  معموالً  اینکه  دلیل  به  کرده  سرایت  آنها  به 
محیط مسکونی خود خارج نمی شوند،همانند مناطق 

گرمسیری محاسبه شود.
راندمان  درصدی   5 افزایش  به  مکلف  نیرو  وزارت 

نیروگاه های خود در طول برنامه ششم توسعه شد
نماینده مردم در مجلس دهم،بیان کرد:براساس  این 
شده  مکلف  نیرو  وزارت  انرژی  کمیسیون  مصوبه 
راندمان نیروگاه های خود را به شکل میانگین 5 درصد 

افزایش دهد.همچنین وزارت نیرو برکاهش تلفات در 
انتقال، شبکه توزیع و مبادی تولیدی مکلف  خطوط 

شده است.
شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
یک  ماده  اجرای  بر  نیرو  کرد:وزارت  اسالمی،تصریح 
قانون هدفمندی یارانه ها درطول برنامه ششم توسعه 

مکلف شده است./

فارس/  وزیر نیرو:
مناقصه 400 پست برق برگزار می شود

تابستان  بار  پیک  در  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر 
خاموشی  مگاوات   43 کشور  سراسر  در  امسال 
برق را در کشور تجربه کردیم، گفت: بسیاری از 
پست ها و خطوط انتقال برق تهران بزرگ بیش از 

50 سال عمر دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حمید 
فوق  و  انتقال  پروژه   53 افتتاح  آیین  در  چیت چیان 
تأمین  گفت:  تهران،  منطقه  برق  شرکت  برق  توزیع 
برق شهر تهران از اهمیت زیادی برخوردار است و در 
بازدیدی که امسال به عمل آمد مشخص شد بسیاری 
از پست ها و خطوط انتقال برق تهران بیش از 50 سال 

عمر دارند.
برق  شرکت  همکاران  خوشبختانه  اما  داد:  ادامه  وی 
خوبی  به   95 سال  برای  پست ها  این  کردند  تالش 

مدیریت و سر پا نگه داشته شود.
چیت چیان با اشاره به اینکه پست شهید فیروزی در 
از پیشرفته ترین پست های برق است که  تهران یکی 
افزایش  به  توجه  با  است، گفت:  اجرا شده  در کشور 
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جمعیت شهرها و محدودیت زمین در شهرها نیاز است 
که پست های برق در سراسر کشور همانند پست شهید 
به روش CIS ساخته شده توسعه پیدا  فیروزی که 
زمین  به  و هم  دارند  کارایی خوبی  کند چرا که هم 

کمتری نسبت به سایر پست ها نیاز دارند.
اینکه پست های CIS نه فقط  به  با اشاره  نیرو  وزیر 
جهت  به  بلکه  انتقال  ظرفیت  افزایش  جهت  در 
حساسیت های فنی نقش مهمی دارند، گفت: همکاران 
ما در شرکت برق موفق شدند با وجود محدودیت های 
مالی در بحث مدیریت برق اقدامات خوبی انجام دهند 
از کمبود  بار امسال را بدون خاموشی ناشی  تا پیک 

تولید پشت سر بگذاریم.
چیت چیان به چند اقدام برای مدیریت پیک بار مصرف 
برق در تابستان امسال اشاره کرد و گفت: از پیک بار 
پارسال تا امسال 2 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده به 
ظرفیت برق کشور اضافه شد. همچنین همکاران ما در 
شرکت برق حرارتی تالش کرده اند که از ظرفیت های 
موجود نهایت استفاده را ببرند به طوری که با دو طرح 
ابتکاری 650 تا 700 مگاوات از ظرفیت های موجود 

بهره برداری بیشتری صورت گرفت.
برای  که  اقداماتی  از  دیگر  یکی  داد:  ادامه  نیرو  وزیر 
مدیریت برق کشور در تابستان انجام شد این بود که 
نیروگاه ها را در باالترین سطح آمادگی نگه داشتیم که 
میزان آمادگی نیروگاه ها برای تابستان به 100درصد 

برسد.
به گفته وی، همچنین ظرفیت نیروگاه های برق آبی 
به بیش از هزار مگاوات رسید که همین موضوع کمک 
بسیاری در تأمین تولید برق در تابستان کرد. هر چند 
نیروگاه های برق آبی در اصفهان به دلیل کمبود آب 

زاینده رود اقدام به تولید برق نکرد.
خوبی  همکاری  صنایع  امسال  داد:  ادامه  چیت چیان 

امسال 43  چند  هر  دادند  انجام  مصرف  مدیریت  در 
مگاوات در لحظه پیک خاموشی برق داشتیم که به 

دلیل محدودیت تولید برق نبوده است.
وی با بیان اینکه برای انجام این طرح نیاز به 2 میلیارد 
تومان سرمایه گذاری است اظهار کرد: در فاصله بین 
مگاوات   2000 کنون  تا  گذشته  سال  مصرف  قله 
شرایطی  در  این  البته  شد  مدار  وارد  جدید  نیروگاه 
بود که میزان مصرف نیز افزایش زیادی یافت اما در 
این میان اقداماتی برای کاهش میزان مصرف صورت 

گرفت.
وزیر نیرو با اشاره به این اقدامات اظهار کرد: مسئوالن 
برقی توانستند با توجیه کردن مصرف کنندگان بزرگ 
همچون صنایع برای انتقال مصرف برق خود به ساعات 
باشد که  غیر پیک 3000 مگاوات پیک  زایی داشته 
اقتصادی فراوانی را نیز به دنبال  تاثیرات  این مسئله 

داشته باشد.
وی تصریح کرد: در نتیجه این اقدام توانستیم از 6 هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری بی نیاز شویم و باید گفت 
که اگر این اقدام صورت نمی گرفت با توجه به نبود این 

میزان سرمایه قطعا کشور دچار خاموشی می شد.
وزیر نیرو همچنین از برگزاری مناقصه 400 پست برق 
خبر داد و گفت: شرکت برق منطقه تهران عهده دار 
برگزاری مناقصه 400 پستی است که در آینده انجام 

خواهد شد.
53 پروژه در محدوده عملیاتی برق منطقه ای تهران 
در سه استان تهران، قم و البرز با اعتباری بالغ بر 346 

میلیارد تومان با حضور وزیر نیرو افتتاح شد.
آغاز عملیات اجرایی 22 پروژه با حدود 294 میلیارد 
تومان اعتبار از دیگر برنامه های شرکت برق منطقه ای 

تهران است که از امروز کلید خورد.

فارس/ وزیر نیرو:
مدیریت 3 هزار مگاوات مصرف برق 

خاموشی وسیع در کشور را خنثی کرد

وزیر نیرو با اشاره به اینکه اگر در پیک تابستان 
مصرف  مگاوات  هزار   3 کاهش  به  اقدام  امسال 
برق نمی شد خاموشی وسیعی در کشور رخ می 
داد، گفت: به ازای هر هزار مگاوات تولید جدید 
سرمایه  ریال  میلیارد  هزار   20 کشور  در  برق 

گذاری جدید مورد نیاز است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حمید 
چیت چیان در حاشیه بهره برداری از 53 پروژه شرکت 
آلستوم  برق  نیروگاه  در محل  تهران  ای  منطقه  برق 
و ساعت های  ها  در فصل  برق  میزان مصرف  گفت: 
مختلف شبانه روز متفاوت است، اما کشورهایی موفق 
هستند که بتوانند منحنی تولید خود را هموارتر کرده 

و از بروز نوسان در آن جلوگیری کنند.
ازای هر هزار مگاوات تولید  به  اینکه  به  با اشاره  وی 
سرمایه  ریال  میلیارد  هزار   20 کشور  در  برق  جدید 
های  داد:شرکت  ادامه  است  نیاز  مورد  جدید  گذاری 
تا  برق منطقه ای و شرکت توزیع برق تالش کردند 
صنایع بزرگ، کشاورزان و آحاد مشترکان را به صرفه 
جویی در مصرف و انتقال آن به ساعت های غیرپیک 
ترغیب کنند؛ موضوعی که در مجموع به کاهش سه 

هزار مگاواتی مصرف برق انجامید.
چیت چیان تاکید کرد:اگر این اقدامات انجام نمی شد 
و صرفه جویی صورت نمی گرفت خاموشی های وسیع 
در کشور رخ می داد پس تحقق  این مهم، کشور را 
از 6 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بی مورد بی 

نیاز کرد.
امسال،  تا  گذشته  سال  بار  پیک  از  گفت:  نیرو  وزیر 

حدود دو هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شده 
اما در مقابل میزان مصرف رشد بیشتری را تجربه کرد.

افزود:  برق  پروژه  از 53  برداری  بهره  به  اشاره  با  وی 
انتقال و فوق  راستای توسعه شبکه های  امروز و در 
توزیع کشور، نیازمند 194 پست برق400، 230، 132 
و 63 کیلو ولت جدید هستیم که باید به شبکه اضافه 
شوند و انجام این مهم درقالب چند مناقصه بزرگ در 

کشور تجمیع شده است.
به گفته وی، کشور در آینده نیازمند پست های جدید 
بزرگ  در شهرهای  بویژه  گازی(  عایق  )دارای   GIS
از  باالتر،  کارآیی  و  کمتر  زمین  به  نیاز  با  که  است 
اطمینان فنی باالیی برخوردار است و بر این اساس، 
استفاده از آن از نظر اقتصادی و فنی به سود صنعت 

برق است.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
با نانوالکترود مسی، خودروهای 

الکتریکی مسافت طوالنی تری را طی 
می کنند

از  استفاده  با  باتری  در حوزه  فعال  یک شرکت 
الیه های متخلخل مس که حاوی نانوساختارهای 
برای  باال  کارایی  با  الکترودی  است،  سه بعدی 

تولید باتری ساخته است. 
این  آزمایشی  به صورت  باتری  تولیدکننده  دو شرکت 

الکترودها را استفاده کرده و نتایج جالبی گرفته اند.
باالیی  کارایی  حاضر  حال  در  الکتریکی  خودروهای 
از  استفاده  با  را می توانند  ندارند و مسافت محدودی 
فناوری   بهبود  در صورت  کنند.  باتری های خود طی 
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باتری ها می توان این خودروها را به گونه ای طراحی کرد 
که قادر به طی مسافت های بسیار طوالنی باشند.

برای حل   )Nano Nouvelle( نانو نوول شرکت 
کار  متخلخلی  الکترودهای  تولید  روی  مشکل  این 
است.  سه بعدی  نانوساختارهای  حاوی  که  می کند 
و  شده  استفاده  باتری ها  در  می تواند  نانوالکترود  این 

محدودیت های موجود را از میان بردارد.
اعالم کرده که نانوالکترود جدید این  نانو نوول اخیراً 
شرکت موسوم به Nanode توسط دو تولید کننده 
قرار  آزمایشی  استفاده  مورد  آمریکا  در  معتبر  باتری 
شرکت،  این  مدیرعامل  موروز،  استفانی  است.  گرفته 
تولید  به  بتواند  آزمایش  این  نتایج  که  است  امیدوار 

وسیع تر این نانوالکترودها بیانجامد.
موروز می گوید: »شرکت تسال توانسته است عملکرد 
خودرو الکتریکی Raodster EV خود را به اثبات 
برساند. این موضوع سرآغازی است برای توسعه فناوری 
خودروهای الکتریکی. می توان این خودروهای کم حجم 
و کارایی متوسط را به پلتفورم های پیشرفته تری تبدیل 
کرد. این روند می تواند به تولید انبوه این خودروها ختم 

شود.«
نانو نوول از قلع که دارای دانسیته انرژی باالتری نسبت 
به فناوری گرافیت است، برای تولید الکترود استفاده 
صورت  به  قلع  از  استفاده  حال،  این  با  است.  کرده 
طول  در  قلع  است.  روبرو  محدودیت هایی  با  تجاری 
فرآیند شارژ شدن، متورم شده و بخشی از انرژی خود 

را از دست می دهد.
برای حل این مشکل، در ساختار این الکترود از الیه های 
نازک متخلخل سه بعدی مسی استفاده شده است. این 
ساختار موجب می شود تا متورم شدن قلع به صورت 
آن  ساختاری  پایداری  و  شده  انجام  شده  کنترل 
همچنان باقی بماند. نتایج کار محققان نشان داد که 

این باتری ها می توانند مقدار زیادی انرژی را در حجم 
بسیار کمی ذخیره کنند.

موروز معتقد است که فناوری  نانو می تواند به راحتی با 
فرآیندهای فعلی تولید باتری منطبق شود. او می گوید: 
باتری ای تولید می کنیم که به سادگی  »ما به زودی 
با  سادگی  به  نانوالکترود  این  باشد.  انبوه  تولید  قابل 

فناوری های تولید رایج همخوانی دارد.«
متن خبر را در سایت اصلی از اینجا بخوانید. 

ایرنا/ 
همکاری زیمنس آلمان در توسعه نیروگاه 

توانیر بندرعباس

مدیریت  شرکت  مدیرعامل  بندرعباس-ایرنا- 
تولید برق هرمزگان گفت : قرارداد طرح توسعه 
نهایی شده و شرکت  بندرعباس  توانیر  نیروگاه 
زیمنس آلمان که در دوران تحریم خدمات خود 

را قطع کرده بود، با این طرح همکاری می کند.
ایرنا، بهمن نیکی روز سه شنبه در جمع  به گزارش 
خبرنگاران حوزه انرژی هرمزگان افزود:خرید تجهیزات 
از  بخشی  و  تکمیل شده  توانیر  نیروگاه  توسعه  طرح 

تجهیزات نیز ارسال شده است.
سیکل  بلوک  یک  شامل  توسعه  داد:طرح  ادامه  وی 
ترکیبی با دو واحد گازی و یک واحد بخار با مجموع 

ظرفیت 900مگاوات است.
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان تصریح 
کرد : واحدهای سیکل ترکیبی یاد شده از نوع کالس 

F هستند که برای اولین بار وارد کشور می شوند.
نیکی ؛ بازده باالی واحدها را مهمترین مزیت این سیکل 

ترکیبی دانست و افزود: واحدهای سیکل ترکیبی که 
بازده بین 25تا 30درصد  استفاده می شدند  تاکنون 
واحدهای  طراحی  و  تجهیزات  که  درحالی  داشتند 
سیکل ترکیبی طرح توسعه توانیر بندرعباس، بازده را 
برای اولین بار در ایران به رکورد 58 درصد می رساند.

این طرح  اعتبار و هزینه  از  با اظهار بی اطالعی  وی 
بهره  از  پس  توانیر  برق  تولید  داشت:ظرفیت  اظهار 
برداری از واحدهای سیکل ترکیبی جدید تا حدود 2 

هزار و 300مگاوات افزایش خواهد یافت.

فارس/ یادداشت اقتصادی
واکاوی قرارداد نیروگاه  سازی با شرکت 

ترک/ آیا رقیب کرسنت در راه است؟

سید کامران خاتمی: 
فاجعه  ماهیت  همه  نوشتار  این  انتخابی  عنوان 
میان  احتمالی  قرارداد  در  انجام  شرف  در  مالی 
قالب  در  و  دولت  پوشش  با  کشور  برق  صنعت 
با یک شرکت  را  گذاری خارجی  قانون سرمایه 

ترکیه ای به طور خالصه بیان می کند.
شرکت ترکیه ای که نام او در میان سرمایه گذاران دسته 
چندم در بازارهای فعال نیروگاه های مستقل در جهان 
دیده نمی شود، در حال گرفتن امتیاز تدارک مالی و 
اجرای هفت نیروگاه در ایران به ظرفیت نامی 6000 
مگاوات است که این ظرفیت باالترین ظرفیت واگذاری 
امتیاز چنین پروژه هایی در تاریخ این بخش در جهان 
است.  یعنی صنعت برقی که حتی تجربه یک قرارداد 
کوچک با سرمایه گذاران و بانکهای بین المللی را پشت 
بزرگترین  واگذاری  حال  در  یکباره  به  نگذاشته،  سر 

امتیاز تاریخ در این بخش به یک شرکت ترکیه ای با 
شایستگی فنی مالی اندک و غیرقابل مقایسه با بازیگر 

تراز اول این بخش در جهان است. 
آیا شگفت انگیز نیست که با چنین مقدماتی، موضوع 
شرکت  و  ایران  برق  صنعت  میان  مذاکرات  و  تفاهم 
ترکیه ای همچنان در جریان و در حال پیشرفت است 

و دستور توقف آن صادر نشده است؟

تصاحب 50 درصد مالکیت پروژه با آورده 10 
درصدی!

در جزئیات مالی و سرمایه گذاری، همه وامهای بانکی 
که شرکت ترکیه ای برای این پروژه تجهیز خواهد کرد 
به اعتبار تضامینی است که طرف های ایرانی در صنعت 
برق و دولت جمهوری اسالمی به او می دهند. با وجود 
ترکیه ای،  شرکت  به  اعتباری  موقعیت  چنین  دادن 
ظاهرا شرکت مادر تخصصی ایرانی به این نکته توجه 
نداشته که می تواند با آورده ای کمتر از ده درصد از کل 
نیاز مالی پروژه، 50 درصد مالکیت پروژه را برای خود 
حفظ کند.  یعنی 50 درصد از سود خالص پروژه که 
طی سی سال آینده قرار است به جیب شرکت ترکیه 
ای برود، می تواند در بیت المال کشور بماند یا معادل 
فروخته  ایران  برق  بازار  به  ارزانتری  برق  قیمت  آن 
شود.  این یک رویه معمول در جهان از سوی نهادهای 
برق واگذار کننده چنین قراردادهایی است. در امارت 
ابوظبی که کل شبکه برق آن را نیروگا ه های مستقل 
خصوصی تشکیل می دهند، این نسبت 60 درصد و در 

قطر 70 درصد و در عربستان 50 درصد است. 

شرکت ترکیه ای برای اینکه طرح تامین مالی نیروگاه را 
تکمیل کند، در نهایت باید نشان دهد که حداکثر 15 
تا 20 درصد از هزینه های سرمایه گذاری را در خالل 
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اجرای پروژه تامین خواهد کرد. شرکت ترکیه ای در 
عمل می تواند این وجوه را از سه منبع اصلی و از روابط 
داخلی پروژه که امتیاز آن را در دست دارد تامین کند. 

این سه منبع عبارتند از:
- برداشت تا یکصد میلیون دالر از حساب پروژه بابت 
کلیه  امضا  مرحله  تا  طرح  تدارک  پاداش  و  هزینه ها 

قراردادهای امتیاز و تکمیل طرح تامین مالی با بانکها
- قراردادن یکی از شرکت های خود در جایگاه پیمانکار 
دست اول پروژه و خرید تجهیزات و واگذاری پیمان های 
دست دوم و سوم به پیمانکاران داخلی و کسب سرشار 

از فرایند اجرایی در حد صدها میلیون دالر
- فروش برق توربین های گازی در مرحله سیکل باز 
که ظرف دو سال تکمیل می شود و کسب حداقل 500 
میلیون دالر درآمد خالص. دوره وامهای پروژه شامل 
سه سال ساخت و پنج سال باز پرداخت خواهد بود. 
بنا بر این همه درآمد فروش در سال اول بهره برداری، 
باز  اولین قسط  و  بود  ترکیه ای خواهد  سود شرکت 
تکمیل  از  پس  یعنی  ماه   42 یا   39 وامها  پرداخت 

سیکل ترکیبی نیروگاه ها قابل پرداخت خواهد بود.
بنابر این در مقطع راه اندازی پروژه در ساختار سیکل 
ترکیبی و آغاز تولید ظرفیت کامل نیروگاه ها و آغاز باز 
پرداخت اقساط وامها به بانکها، شرکت ترکیه ای نه تنها 
دالری ریسک سرمایه گذاری در این پروژه ها نخواهد 
داشت، بلکه عالوه بر مالکیت صد در صدی ظرفیت بی 
تا چند صد  نیروگاه،  سابقه 6000 مگاواتی در هفت 
تا آن مرحله بدست  نیز  میلیون دالر در آمد خالص 

آورده است. 
اما ماجرا از آن مرحله به بعد زیبا تر و شگفت انگیز تر 
می شود. بر پایه سخاوت بی مانند در این امتیاز، قیمت 
اجازه  ای  ترکیه  به شرکت  امتیاز  این  در  برق  خرید 
می دهد که کل وامهای پروژه ها را در یک دوره پنج 

ساله پرداخت و تسویه کند.  عالوه بر این، در همین 
مدت شرکت ترکیه صدها میلیون دالر سود بیشتر نیز 
کسب می کند. در این دوره پنج ساله، صنعت برق )و 
ضامن آن دولت( باید ساالنه حدود سه تریلیون تومان 
بابت خرید برق به شرکت ترکیه ای پرداخت کنند که 
تقریبا معادل همین مبلغ )بیش از 850 میلیون دالر 
به نرخ کنونی( ارز قابل انتقال در اختیار شرکت ترکیه 
ای قرار دهند. یعنی رقمی معادل کل ارزآوری کشور از 

فرش دستبافت و خشکبار.
هفت  ساله،  پنج  دوره  این  از  پس  ماجرا:  ادامه  اما  و 
نیروگاه کشور که همه بدهی ها و وجوه سرمایه گذاری 
شرکت  یک  مالکیت  تحت  شده،  مستهلک  آن  در 
شرکت(  این  حقیقی  مالکین  واقع  در  )و  ای  ترکیه 
او می تواند در سایر سالهای عمر مفید  بود و  خواهد 
این نیروگاهها )تا سی سال( به فروش برق ادامه دهد 
که تقریبا 80 درصد وجوه دریافتی سود خالص پیش 
از کسر مالیات خواهد بود. با فرض درآمد فروش برق 
ایران معادل یک سنت در هر کیلووات  بازار برق  در 
)بدون احتساب قیمت سوخت( در آمد فروش برق این 
نیروگاه ها معادل 400 میلیون دالر در سال )حدود 
1.5 تریلیون تومان در سال به نرخ کنونی( خواهد بود 
که دست کم 80 درصد آن را سود ناخالص تشکیل 
می دهد. در صورت برخورداری سرمایه گذار خارجی 
از معافیت مالیاتی، ساالنه کل در آمد این نیروگاه ها یا 
معادل کل ارز آوری کشور در صنعت فرش دستبافت 
باید به ارز تبدیل و بابت سود سرمایه گذار و یا هزینه 
خرید قطعات از فروشندگان تجهیزات به ارز تبدیل و 

از کشور خارج شود.
شاید گفته شود که این نیروگاه ها میتوانند برای تامین 
ارز مورد نیاز خود، برق خود را صادر کنند.  در پاسخ 
باید گفت که امتیاز صادرات برق از کشور، در صورت 

تولید  بایست نصیب همه  آن، می  برای  تقاضا  وجود 
کنندگان برق داخلی گردد و این نیروگاهها در نهایت 
باید معادل سهم خود در کل شبکه نیروگاهی کشور 
از چنین امتیازی برخوردار باشند. همچنین صادرات 
برق از کشور در صورت خرید گاز به قیمت اقتصادی 
بین المللی، نمیتواند سود آوری قابل توجهی نسبت به 
فروش برق در دخل داشته باشد، مگر اینکه کشور گاز 
ارزان رانتی را در اختیار تولید کنندگان برق قرار دهد.

بنا بر این در مقطع  پایان سال نهم )دو سال راه اندازی 
فروش  سال  یک   + باز  سیکل  در  گازی  توربینهای 
برق توربین های گازی و تکمیل نیروگاه ها در سیکل 
ترکیبی + پنج سال بهره برداری تجاری و باز پرداخت 
وامها( شرکت ترکیه ای مالک هفت نیروگاه با چشم 
انداز سود آوری حدود ده میلیارد دالری در دوره 25 
ساله پس از آن خواهد بود که می تواند با چنین چشم 
انداز سود آوری، کل دارایی های خود را به ارزش بیش 
از ده تریلیون تومان )که بستگی به فرایند فروش یا 
فروش  به  دارد(  خریداران  به  نیروگاهها  سهام  عرضه 
بگذارد و معادل ارزی آن را که میلیاردها دالر خواهد 
به خارج  انتقال  قابل  و  معتبر  ارز  ایران  دولت  از  بود 

مطالبه کند.
حال این پرسش مطرح است که چنانچه وزارت نیرو 
این پروژه را در میان گروهی از سرمایه گذاران معتبر 
به  نیروگاه های مستقل  و درجه اول جهان در زمینه 
پیشی  برای  آنها  از  برخی  آیا  می گذاشت،  مناقصه 
گرفتن از رقبای خود از بخشی از این کوهستان های 
بهتری  پیشنهاد  و  نمی کردند  صرفنظر  درآمدی 
نسبت به این شرکت ترکیه ای نمی دادند؟ آیا فلسفه 
مناقصه گذاری همین ایجاد رقابت در منافع هزینه ای 
و سود اوری پروژه ها نیست؟ آیا نمی شد دستگاه های 
وزارت برق با آورده ای نسبتا اندک، دست کم پنجاه 

ابتدا برای خود  از  از مالکیت این نیروگاه ها را  درصد 
حفظ  می کردند تا به همان میزان این سودهای سرشار 
را در بیت المال کشور نگه می داشتند؟  و بزرگترین 
داخلی  معتبر  و  بزرگ  شرکت های  آیا  اینکه  پرسش 
به  مبادرت  امتیازی  الگوی  همین  با  نمی توانستند 
تامین مالی پروژه از منابع بین المللی کنند و ضمن 
بکارگیری حد اکثری توان صنعتی داخلی در اجرای 
این نیروگاه ها، کل سودهای بر باد رفته در این پروژه را 

در داخل چرخه اقتصادی کشور نگه دارند؟
با توجه به عدم انتشار رسمی همه جزئیات قراردادی، 
شاید همه ارقام برشمرده شده باال دقت 100ر صدی 
واقعی  ارقام  از  حتما  نیرو  وزارت  ولی  باشند  نداشته 
آگاهی دارد و ضمنا می تواند بگوید که شرکت ترکیه 
ای با چه منعی در پیگیری الگوی تجاری یا بیزینس 
پالن برشمرده شده در باال مواجه است. آیا وزارت نیرو 
نمی بایست پیش از تصمیم گیری در واگذاری چنین 
امتیاز بی سابقه و زر خیزی به یک شرکت بی نام و 
نشان در این عرصه، مبادرت به ساماندهی یک طرح 
اقتصادی  منفعت  بیشتترین  کسب  با  بهینه  تجاری 
برای صنعت برق و اقتصاد کشور می کرد؟ وزارت نیرو 
و یا سایر دستگاه های اجرایی مسئول در امر پذیرش 
و پوشش سرمایه گذاری خارجی از چه مشورت های 
معتبر داخلی و بین المللی در این زمینه استفاده کرده 

اند؟
ضربات  به  نوشتار  این  در  اختصار،  رعایت  خاطر  به 
تامین  الگوی  و  نیروگاهی  امتیاز  این  که  مهلکی 
تجهیزات و ساخت آن به صنعت نیروگاه سازی داخلی 
از  کشور  دادن  گذر  چرخهای  موثرترین  از  یکی  که 

دوران شدید تحریم ها بود نمی پردازیم.
در خاتمه باید یادآور شد که نگارنده هیچ انتقادی را 
متوجه شرکت ترکیه نمی کند زیرا در ساختار فکری 
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10 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

تجارت بین المللی، دستیابی به حداکثر سود از امتیازها 
و قراردادهایی که کشورهای میزبان آماده تن دادن به 
آن هستند، جرم نیست. از دید کالن معنوی، شاید این 
یک جرم اخالقی باشد ولی یک جرم قضایی نیست. 
این  است  آور  درد  اینجانب  برای  همه  از  بیش  آنچه 
است که سرمایه گذاران و سایر فعاالن در این بخش در 
سطح بین المللی، با مشاهده چنین فرایندی و خدای 
نکرده اعطاء نهایی و قطعی این امتیاز، چه داوری در 
مورد صالحیت مسئولین اجرایی ایران می کنند و آیا 
با فرض وجود  ابهام خود را تنها  این  آنها  از  بسیاری 
برطرف  امتیازهایی  چنین  واگذاری  فرایند  در  فساد 
نمی کنند؟ آیا این برداشت شایسته کشوری است که 

از چنین رهبری آگاه و ساده زیست برخوردار است؟

فارس/  مدیر عامل برق منطقه ای تهران:
مصرف برق امسال 19 روز باالتر از پیک 

بار پارسال بود

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای تهران با بیان 
پیک  به  نسبت  تهران  برق  مصرف  نیاز  اینکه 
داشته  رشد  درصد   6،4 گذشته  سال  تابستان 
است، گفت: پیک بار مصرفی روزانه سال جاری 
با  مقایسه  در  که  بود  مگاوات   9550 تهران  در 
پیک 8989 مگاواتی سال گذشته، 561 مگاوات 

افزایش داشت.
خلق  خوش  غالمرضا  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
بهینه  و  پروژه احداث، توسعه  از 53  افتتاح  آیین  در 
سازی شبکه های انتقال و فوق توزیع تهران گفت: این 
طرح ها بالغ بر 346 میلیارد تومان اعتبار داشتند که 

مهمترین آن ها پست شهید فیروزی با ولتاژ 230، 63 
و 20 کیلووات در طرشت و پست 400 کیلوولت سیاه 

بیشه به وردآورد است.
وی افزود: عالوه بر این 53 پروژه، 22 پروژه انتقال و 
فوق توزیع به صورت همزمان که اعتباری بالغ بر 294 
زنی  کلنگ  نیرو  وزیر  توسط  و  دارند،  تومان  میلیارد 

خواهد شد.
با  تهران  ای  منطقه  برق  کرد:  تصریح  خلق  خوش 
پوشش 20 درصد از کل تجهیزات برق کشور و 15 
درصد ازمشترکین کل کشور از جایگاه بسیار مهمی در 

کشور برخوردار است.
در  جاری  سال  روزانه  مصرفی  بار  پیک  افزود:  وی 
تهران 9550 مگاوات بود که در مقایسه با پیک 8989 

مگاواتی سال گذشته، 561 مگاوات افزایش داشت.
مدیرعامل برق منطقه ای تهران گفت: در سال جاری 
19 روز نیاز مصرف برق تهران، بیش از پیک بار سال 
94 بود.خوش خلق با اشاره به افزایش نیاز مصرف در 
سالجاری اظهارداشت: تابستان سالجاری در مقایسه با 
سال گذشته نیاز مصرف برق تهران 6.4 درصد افزایش 

یافته است.
وی ادامه داد: در حاضر برق منطقه ای تهران با 6 حوزه 
مازندران، باختر، گیالن، سمنان، زنجان و اصفهان در 

ارتباط است.
رییس هیئت مدیره برق منطقه ای تهران تأکید کرد: 
راه اندازی دو پست شهید فیروزی با اعتبار 57 میلیارد 
تومان و پست 400 کیلوولت سیاه بیشه- وردآورد با 
اعتبار 80 میلیارد تومان بسیار توانست در پیک سایی 

پیک بار مصرفی تهران موثر باشند.
خوش خلق تصریح کرد: هدف از انجام این پروژه ها 
تأمین برق پایدار، مطمئن و مطلوب باحداقل قیمت 

تمام شده بوده است.
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ایلنا/ 
تهاتر بدهی دولت با مطالبات کلید خورد

عمومی  تعهدات  و  ها  بدهی  مدیریت  کل  مدیر 
دولت  بدهی  تهاتر  خوردن  کلید  از  دولت 
دریافت  مهلت  گفت:  و  داد  خبر  مطالبات  با 
انتشاراوراق خزانه برای تهاتر بدهی  درخواست 

با طلب دولت تا پایان سال جاری است.  
به گزارش ایلنا به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک 
اطالعیه شماره  به  اشاره  با  بنانی  ایران)ایِبنا(، مهدی 
)1( وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزود: بر این اساس 
و خصوصی  تعاونی  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  تمام 
برای تسویه بدهی ها و مطالبات خود از طریق صدور 
اوراق تسویه خزانه  باید درخواست خود را ارائه کند تا 

اقدامات الزم در این زمینه انجام شود.
وی با بیان اینکه، این اطالعیه در اجرای بند )و( تبصره 
5 قانون بودجه سال 1395 منتشر شده است، گفت:بر 
و 500  است که 12 هزار  بند دولت مجاز  این  اساس 
میلیارد تومان برای تهاتر بدهی ها اوراق خزانه منتشر کند.

مدیر کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت 
ادامه داد: بر این اساس اگر فردی به دولت بدهکار و در 
عین حال طلبکار هم باشد می تواند از این اوراق برای 

تهاتر بهره گیری کند.
وی اظهارداشت:  آیین نامه اجرایی انتشار اوراق خزانه 
در تاریخ 10 مرداد ماه 95 صادر شده و وزارت امور 
اقتصادی و دارایی نیز به سرعت اطالعیه مورد نظررا 

برای انجام امور صادر کرده است.
دولت  به  که  متقاضی  اشخاص  کرد:   تصریح  بنانی 
بدهکار و در عین حال طلب کار هستند باید درخواست 
خود را به وزارت امور اقتصادی ودارایی و یا به اداره کل 

بدهی ها ارایه کنند.

وی با بیان اینکه، تمامی درخواست ها به محض ثبت 
مورد رسیدگی قرار می گیرد ، گفت:  این اوراق با نام 
بوده و به اسم فرد درخواست کننده منتشر می شود .

مدیر کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت 
افزود: با انتشار این اوراق، تهاتر طلب و بدهی دولت به 
روز می شود البته این فرآیند مستمر و روزمره بوده و 

امکان انتشار اوراق پس از درخواست وجود دارد.
وی از مراجعه و تماس برخی از بدهکاران و طلبکاران 
در  تهاتر  و  خزانه  اسناد  از  گیری  بهره  برای  دولت 
روزهای گذشته خبر داد و گفت: این اوراق در بورس 
تهاتر  پته  تنها  و  بوده  معامله  قابل  بهادارغیر  اوراق  و 

محسوب می شود.
به گزارش ایِبنا، بر اساس اطالعیه شماره )1( وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی 
مطالبات  و  بدهی ها  تسویه  برای  خصوصی  و  تعاونی 
خود از طریق صدور اوراق تسویه خزانه  باید درخواست 
خود را با تکمیل درخواست صدور اوراق تسویه خزانه 
مطابق نمونه شماره )1( و الصاق تاییدیه های منضم به 
آن مطابق نمونه های شماره )2( و شماره )3(، بر مبنای 
محل استقرار دستگاه اجرایی بدهکار حسب مورد در 
استان به اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان مربوط 
)برای دستگاه های اجرایی بدهکار محلی( و در مرکز 
)برای دستگاه های اجرایی بدهکار متمرکز( به وزارت 
امور اقتصادی و دارایی )اداره کل مدیریت بدهی ها و 
تعهدات عمومی دولت( به نشانی تهران، خیابان باب 
همایون، وزارت اموراقتصادی و دارایی، طبقه سوم، کد 

پستی 1114943661( ارسال کنند.
اطالعیه مذکور به همراه فرم ها و سایر موارد مورد نیاز 
از پورتال اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی 
 http://iridmo.mefa.gov.ir نشانی  به  دولت 

قابل دریافت است.

ایسنا/ رییس انجمن کسب و کار ایران اعالم کرد
برگزاری دوره های ویژه کسب وکار برای 

مدیران بنگاه های اقتصادی

برگزاری  از  ایران  کار  و  کسب  انجمن  رییس 
دوره های ویژه کسب و کار برای مدیران بنگاه های 
اقتصادی در مهرماه سال جاری خبر داد و گفت: 
با توجه به ارتقای 33 پله ای رتبه ایران در فضای 
نیازمند  کسب و کار فعاالن عرصه کسب و کار 

ارتقای دانش و مهارتهای مدیریتی هستند.
کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در  سیاری  هادی 
خوشبختانه رتبه ایران در تامین فضای کسب و کار بر 
اساس آمارهای بین المللی با ارتقای 33 پله ای از 152 
به 130 و در بخش کارآفرینی با رشد 20 درصدی از 
جایگاه  ارتقای  نشانگر  که  است  رسیده  به 80   100
ایران در شاخصهای کسب وکار بوده و در کنار عوامل 
اقتصاد،  فرایند بهبود محیط کسب و کار در  کلیدی 

کشور را عینیت می بخشد.
کار  و  ارتقای شاخص کسب  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
کشور در فضای بین المللی و ضرورت استفاده مدیران 
کرد:  خاطرنشان  رو،  پیش  فرصتهای  از  بنگاه ها 
درصدد هستیم تا دوره های ویژه کسب و کار را برای 
مدیران بنگاه های اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی 
با بهره گیری از اساتید حرفه ای و نگرشی کاربردی با 
همکاری علمی دانشگاه ها و مدارس عالی کسب و کار 
برگزار کنیم و معتقدیم که طراحی و تدوین دوره های 
کاربردی با تکیه بر استانداردهای بین المللی می تواند 
راهکار مناسبی برای توانمندسازی صنایع و بنگاه های 

تولیدی و ارتقای بهره وری آنها باشد.
رییس انجمن کسب و کار ایران به استقبال روز افزون 
شرکت های خارجی برای ورود به ایران پس از اجرایی 

دغدغه  به  توجه  با  گفت:  و  کرد  اشاره  برجام  شدن 
صاحبان کسب وکار و بنگاه های اقتصادی کوچک برای 
رویارویی با شرکتهای خارجی باید برای توانمندسازی 
کسب و کارهای ایرانی و عرضه خالقیت ها و نوآوری های 
کارآفرینان خود به دیگر کشورها مدیرانی پرورش داد که 
توانایی راهبری، مدیریت تغییر و ارتقای دانش مهارتی 
در کارآفرینان و صاحبان ایده و کسب وکار را داشته 
باشند.به گفته سیاری، بخش خصوصی در شرایط کنونی 
باید توان رقابت خود برای ورود به عرصه های اقتصادی را 
تقویت کرده و قدرت خلق مزیتهای رقابتی برای مقابله 
استراتژیک با برندهای معتبر بین المللی را داشته باشد.

فارس/ نهاوندیان:
رشد اقتصادی بهار در ادامه سال نیز 

مستمر خواهد بود

رشد  به  اشاره  با  جمهور  رئیس  دفتر  رئیس 
اقتصادی بهار، ابراز امیدواری کرد: این رشد در 

ادامه سال نیز مستمر باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد 
میان  مشترک  همایش  حاشیه  در  امروز  نهاوندیان 
اتاق های بازرگانی و سازمان اکو در تهران در مورد رشد 
اقتصادی فصل بهار و ادامه داشتن این رشد در ماه های 
آینده، اظهار داشت: نرخ رشد سه ماهه 4.4 درصدی 
به جلو در بخش های  رو  داد حرکت  نشان  به خوبی 
مختلف خودش را در رشد نشان داد و در بخش های 
بودیم و در بخش نفت  صنعتی شاهد حرکت خوبی 

جهش بی سابقه ای به دلیل رفع تحریم ها روی داد.
رئیس دفتر رئیس جمهور تأکید کرد: رشد اقتصادی 

 بازگشت به عناوین 11 اخبار اقتصادی
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تولید  مانند  بخش هایی  در  نیز  غیرنفتی  صادرات  در 
کشاورزی و صنعتی خود را نشان داده است. افق پیش رو 
ادامه روند است به دلیل آنکه هزینه های تحریمی حذف 
شده است، طبعاً کاالهای ایرانی قدرت رقابت بیشتری 
داخل  بازارهای  در  داد:  ادامه  دارد.وی  رقابتی  بازار  در 
نیز قیمت تولید داخلی رقابتی تر می شود و با حرکت 
آرام و مطمئنی که در افزایش تقاضای کل وجود دارد 
می توان مطمئن بود، روند رشد اقتصادی ادامه پیدا کند. 
هدف گذاری 5 درصدی برای رسیدن به رشد 5 درصدی 
رخ دهد بلکه شاید قدری بیشتر از آن را با تالش بیشتر 
محقق کرد.نهاوندیان در مورد سرمایه گذاری نیز عنوان 
کرد: با توجه به افق مثبت پیش رو حتماً سرمایه گذاری 
افزایش می یابد و توسعه طرح های موجود نیز در کنار 
طرح های جدید مدنظر است که در مجموع نویدبخش 

رشد اقتصادی مثبت خواهد بود.

فارس/ جعفرزاده در گفت وگو با فارس:
کلیات الیحه برنامه ششم توسعه در 

کمیسیون برنامه و بودجه تصویب شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب 
کلیات الیحه برنامه ششم توسعه در جلسه صبح 

امروز کمیسیون متبوعش خبر داد.
عضو  و  رشت  مردم  نماینده  جعفرزاده  غالمعلی 
اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 
فارس  خبرگزاری  پارلمانی  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
اعالم کرد کلیات الیحه برنامه ششم توسعه جمهوری 
اسالمی در جلسه صبح امروز کمیسیون برنامه و بودجه 

پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

مهر/ رئیس اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد:
جزئیات رشد 4.4درصدی اقتصاد

تهران  معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  رئیس 
اقتصاد  4.4درصدی  رشد  جزئیات  تشریح  با 
ساختمان  و  سرمایه گذاری  گفت:  بهار  فصل  در 

همچنان رشد منفی دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری در نشست 
امروز هیأت نمایندگان اتاق تهران که با حضور وزیر 
ایران  اقتصاد  گفت:  است  برگزاری  حال  در  بهداشت 
در فصل بهار امسال مطابق با گزارش مرکز آمار ایران 
4.4درصد رشد داشته که بر این اساس، در بخش نفت 
متوسط صادرات 2.1 میلیون بشکه در روز را تجربه 
کرده ایم و 1.1 درصد از 4.4 درصد رشد را نفت تأمین 

کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در 
بخش کشاورزی نیز در فصل بهار 4درصد رشد و در 
بخش صنعت نیز رشد مثبت داشته ایم در حالی که 
رشد صنعت در فصل پاییز سال قبل 2.2- بوده است.

وی تصریح کرد: آمار حکایت از این دارد که در بخش 
خدمات نیز رشد را در فصل بهار تجربه کردیم؛ این در 
حالی است که بخش های ساختمان و سرمایه گذاری 
همچنان با رشد منفی مواجه هستیم. البته موجودی 
که  کرد  اعالم  می توان  بنابراین  نیافته  کاهش  انبارها 

صادرات رونق داشته است.
بخش خصوصی  پیگیری های  با  خوانساری،  گفته  به 
و نظر دولت، یکسان سازی نرخ ارز در حال به نتیجه 
رسیدن است و با ابالغ بانک مرکزی برای آزادسازی 
این کار آغاز شده  بانکها  از سوی  ارز  خرید و فروش 
نیز  مبادله ای  ارز  قیمت  روزانه  افزایش  البته  است. 
نشانگر این است که حرکت به سمت یکسان سازی در 

حال شتاب گرفتن است.
وی با اشاره به جلسه اخیر فعاالن اقتصادی با رئیس 
مورد  مورد   6 داشت:  اظهار  مالیاتی  امور  سازمان 
تصمیم گیری واقع شده که نتایج آن را تا جلسه بعد 
هیأت نمایندگان اتاق تهران اعالم خواهد شد؛ البته در 
مورد مالیات های سال 94 نیز آنچه پیگیری می شود 
تلقی قطعی اظهارنامه های مالیاتی بنگاه های صنعتی 

به عنوان مالیات قطعی است.
اظهار  تهران  معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  رئیس 
قطعاً  جاری  سال  در   94 سال  مالیاتی  فشار  داشت: 
رخ نخواهد داد و با رشدی که در اقتصاد حاکم شده، 
امید می رود بخش صنعت بتواند به روند رو به رشد 
اساسی  بیکاری که معضل  و مشکل  داده  ادامه  خود 
کشور است نیز برطرف شود و این در شرایطی است 
که در فصل بهار صادرات غیرنفتی رشد داشته و قطعاً 
اگر صنعت در کنار صادرات به همین روال رشد یابد، 
شاهد افزایش بیش از پیش صادرات غیرنفتی در بخش 
صنعت خواهیم بود؛ بخصوص اینکه واقعی شدن نرخ 

ارز نیز امکان رشد صادراتی را مهیا می کند.
خوانساری خاطرنشان کرد: الیحه بودجه سال 95 کل 
کشور که تبصره 19 و 20 پیش نویس قبلی آن حذف 
تصویب  به  مجلس  بودجه  کمیسیون  در  بود،  شده 
رسیده و بنا است 40 هزار میلیارد تومان میان دولت 
و بانک مرکزی تهاتر شود در حالی که در کمیسیون 
بودجه تهاتر این بدهی به میزان 35 هزار میلیارد تومان 

به تصویب رسیده است.
وی گفت: همچنین بنابر این بود که افزایش سرمایه 
بانک ها به میزان 10 هزار میلیارد تومان انجام شود که 
متأسفانه در کمیسیون بودجه به تصویب نرسیده و قرار 
بر این است که این منابع در جای دیگری هزینه شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران همچنین 
حوزه  در  بهداشت  وزیر  پررنگ  حضور  به  اشاره  با 
بهداشت و درمان کشور گفت: بخش خصوصی در  حال 
حاضر در بخش بهداشت و درمان حضور جدی ندارد و 
کمترین سهم را در این بخش به خود اختصاص داده 
است و این در حالی است که در این بخش بیشترین 
و  داشته  دولتی  شبه  شرکت های  و  دولت  را  وظیفه 
بیشترین مجوز و امضای طالیی در اختیار وزارتخانه 

مذکور است. 

فارس/ رئیس اتاق بازرگانی ترکیه:
تجارت و روابط گمرکی میان کشورهای 

عضو اکو تسهیل شود

رئیس اتاق بازرگانی ترکیه گفت: تجارت و روابط 
تسهیل  باید  اکو  عضو  کشورهای  میان  گمرکی 

شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حصار 
چیکلی اوغلو رئیس اتاق بازرگانی ترکیه امروز در بیست 
و یکمین نشست کمیته اجرایی و کمیته های تخصصی 
اتاق بازرگانی و صنعت اکو و اولین نشست کنسرسیوم 
شرکت های خصوصی و دولتی فعال در زمینه انرژی، 
قدرت  بیانگر  ترکیه  نافرجام  کودتای  داشت:  اظهار 
دموکراسی بر زور و کودتا شد که با حمایت مردم به 

عقب رانده شد.
بازرگانی ترکیه در آن زمان توسط  اتا  ادامه داد:  وی 
شبکه های اجتماعی خود به فعاالن اقتصادی هشدار 
داد که از دموکراسی و شرایط پیش آمده مراقبت کنند.

کشورهای  اینکه  بیان  با  ترکیه  بازرگانی  اتاق  رئیس 
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مسلمان عضو باید رابطه و تعامالت بیشتری با یکدیگر 
در منطقه داشته باشند، تصریح کرد: تفاهمات بسیاری 
سرمایه  و  معادن  و  گاز  نفت،  کشاورزی،  زمینه  در 
اجتماعی وجود دارد و این سازمان رتبه خوبی در دنیا 
دارد، اما سطح پایینی از تجارت داریم و بیشتر سطح 
تجارت با کشورهای دیگر است، در حالی که باید سطح 

تجارت خارجی با کشورهای همسایه افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه ترکیه تجربیات خوبی در مورد 
مکانیزه و مدرن سازی گمرکات دارد، عنوان کرد: در 
این ارتباط با کشور پاکستان پروژه هایی در حال اجرا 
نیز کارهای مشترک  اعضا  با دیگر  امیدواریم  و  است 

برای تسهیل تجارت و رفع موارد گمرکی ایجاد شود.
مشترک  جلسات  ترکیه  خصوصی  بخش  فعال  این 
شد:  یادآور  و  کرد  ارزیابی  مثبت  را  گذشته  روزهای 
قانون حمل ونقل بین المللی )کارنه تیر( به خوبی در حال 
انجام است و ترانزیت بین کشورهای عضو و ارتباط بین 

گمرکات و اتاق های بازرگانی صورت می گیرد.
چیکلی اوغلو خواستار رفع مشکالت مربوط به قوانین 
روادید بین کشورهای عضو اکو شد و گفت: روابط میان 
باید تسهیل شود، زیرا اشتراکات  کشورهای همسایه 

زیادی میان ما وجود دارد.

فارس/ نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران خبر داد
سهم 8 درصدی تجارت درون منطقه ای 

اعضای اکو

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه از 
کشورهای  بازرگانی  مبادله  دالر  میلیارد   635
عضو اکو متأسفانه تنها 8 درصد یعنی 51 میلیارد 

دالر سهم تجارت درون منطقه ای بوده است.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
اتاق  مشترک  همایش  در  امروز  شافعی  غالمحسین 
اکو  اقتصادی  همکاری های  سازمان  و  ایران  بازرگانی 
بانک توسعه و تجارت  با حضور مقامات سازمان،  که 
اکو، بانک توسعه اسالمی و رؤسای اتاق بازرگانی برگزار 
شد، اظهار داشت: امروز بیست و یکمین نشست کمیته 
اجرایی و کمیته های تخصصی اتاق بازرگانی و صنعت 
اکو و اولین نشست کنسرسیوم شرکت های خصوصی و 

دولتی فعال در زمینه انرژی است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه کشورهای 
عضو اکو از ویژگی های بسیار مهمی برخوردار هستند، 
تصریح کرد: از نگاه آمار و ارقام در سال 2015 بالغ بر 
635 میلیارد دالر با جهان مبادله بازرگانی انجام شده 
که از این رقم 8 درصد یعنی 51 میلیارد دالر سهم 
تجارت درون  منطقه ای بوده است. همچنین در سال 
2013 سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه اکو 
به سال  نسبت  درصد  که 18  بوده  دالر  میلیارد   34
ماقبل کاهش داشت و 2 درصد از کل سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی جهان را که 1700 میلیارد دالر بود 

شامل می شد.
وی ادامه داد: طبق  آمار متأسفانه حجم کنونی تجارت 
الزم  و  نبوده  سازمان  این  شأن  در  سرمایه گذاری  و 
است رویکردی جدید با روشی نوین در راستای طرح 
برنامه ها و چشم  انداز و اجرایی کردن آن در اکو تدوین 

شود.
به گفته این فعال بخش خصوصی رایزنی اعضا درباره 
سند چشم  انداز 10 ساله 2016 تا 2025 باید در مرکز 
مورد توجه قرار گیرد و دبیرخانه پیش نویس این سند 
را تهیه و آن را در اختیار اعضا قرار داده تا با اهتمام 
برنامه  جامع تدوین و پیگیری مجدانه برای اجرایی و 

نهایی شدن به عمل آورد. در این زمینه نقش بخش 
خصوصی به عنوان قوای محرکه اقتصادهای منطقه و 
در رأس آنها اتاق های بازرگانی در اولویت قرار گیرد تا 
بتوان از این رهگذر سند چشم اندازی برای 10 سال 
اقتصادی  نیازهای  با  مطابق  که  کرد  طراحی  آینده 
گسترش  در  سازمان  اصلی  اهداف  به  و  بوده  منطقه 

روزافزون تعامالت و همکاری ها رهنمون شد.
شافعی با بیان اینکه شناسایی اولویت ها و تجهیز منافع 
ملی و منطقه ای در زمینه تجارت و بازرگانی ضرورت 
دارد، تصریح کرد: سه اصل در این راستا باید در اولویت 
تصمیم سازان سیاسی و اقتصادی قرار گیرد که شامل 
توسعه همکاری های بانکی، فعال تر شدن بانک توسعه، 
سرمایه گذاران  و  تجار  برای  روادید  صدور  تسهیل 
در  تسریع  نهایت  در  و  ترانزیت  عامالن حمل ونقل  و 
اجرای تعرفه های ترجیحی و رفع تعرفه های تبعیضی 

صورت بگیرد.

مهر/ درآمدهای ارزی در پسابرجام 2 برابر شد؛
سیف برنامه جدید ارزی را اعالم کرد

گذشته  در سال  گفت:  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
داشتیم  ارز  قیمت  در  افزایش  درصد   5 حدود 
و امسال نیز پیش بینی می شود این افزایش در 

همین حدود باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر هیئت دولت 
به استان کهگیلویه و بویراحمد، مقرر شد با مشارکت 
توسعه  ویژه  بانکی کشور، صندوق  نظام  و هماهنگی 
و جذب  گذاری  سرمایه  از  حمایت  منظور  به  استان 

طرح های اقتصادی با بهره وری باال تاسیس شود.

رئیس کل بانک مرکزی در این سفر ضمن اعالم این 
خبر، از تازه ترین آمار درباره حمایت شبکه بانکی از 
بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط خبر داد. به گفته 
وی، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 4 هزار بنگاه 
کوچک و متوسط در قالب طرح خروج این بنگاه ها از 
رکود و به کارگیری ظرفیت های تولیدی، موفق به اخذ 

تسهیالت از شبکه بانکی شده اند.
ولی اله سیف در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولید و نشست بررسی مسائل بانکی استان کهگیلویه 
به  ریاست جمهوری  در جریان سفر  که  بویراحمد  و 
این استان برگزار شد، ضمن اعالم این مطلب گفت: 
در آغاز سال جاری پروژه ای توسط سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور با همراهی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت تعریف شد که براساس آن پروژه، 7500 بنگاه 
کوچک و متوسط در کشور وجود دارد که نیاز به 16 
هزار میلیارد تومان تسهیالت برای از سرگیری ظرفیت 

تولیدی خود دارند.
وی ادامه داد: با توجه به اختصاص بیش از 417 هزار 
میلیارد تومان تسهیالت توسط شبکه بانکی در سال 
تسهیالت  اعطای  برای  بانکی  شبکه  توان  و  گذشته 
رقم  تومان،  میلیارد  هزار   16 رقم  جاری،  سال  در 
راحتی  به  منابع  این  تخصیص  و  نیست  چشمگیری 

انجام می شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: این تسهیالت تا آخر 
شهریورماه می تواند در اختیار 7500 واحد قرار گیرد 
و در حال حاضر بیش از 4 هزار بنگاه کوچک و متوسط 

موفق به اخذ تسهیالت در این قالب شده اند.
سیف با اشاره به اینکه اولویت اول برای تسهیالت نظام 
متوسط  و  کوچک  های  بنگاه  جاری،  سال  در  بانکی 
است، گفت: نظام بانکی به صورت مستمر از تولید و 
فعالیت مثبت اقتصادی حمایت می کند و محدودیتی 
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در این مورد متصور نیست.
رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر جلوگیری از تکرار 
بنگاه های  کرد:  خاطرنشان  گذشته،  اشتباه  تجربیات 
زودبازده نمونه طرح هایی بود که در گذشته اجرا و 
بخش عظیمی از تسهیالت اعطایی در قالب این طرح 
به مطالبات معوق تبدیل شد، اما در حال حاضر شبکه 
بانکی درتالش است تسهیالت را به سمتی هدایت کند 

که منجر به رشد، تولید و حرکت اقتصاد شود.
در  که  اقداماتی  درخصوص  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
استان کهگیلویه و بویراحمد می تواند منجر به تحوالت 
مثبت اقتصادی شود، گفت: این استان، استانی غنی و 
مستعد است و بهره برداری از ظرفیت های بالقوه این 
استان به سرمایه گذاری نیاز دارد. تشکیل صندوق ویژه 
توسعه برای جذب سرمایه گذاری در استان کهگیلویه و 
بویراحمد می تواند نقش موثری برای اهداف توسعه ای 
این استان ایفا کند و الگویی برای سایر استان ها باشد. 
استان کهگیلویه و بویراحمد از جمله استان هایی است 
که بانک ها به صورت سندیکایی با یکدیگر مشارکت 
با  باید تالش کنیم پروژه هایی  این حال  با  می کنند 

بازدهی کافی در این استان تعریف شوند.
وی ضمن ابراز خرسندی از فعالیت نظام بانکی برای 
بهبود فعالیت های کارگروه تسهیل و رفع موانع استان 
فعالیت  و  استقبال  گفت:  احمد  بویر  و  کهگیلویه 
داوطلبانه بانک ها در اجرای این پروژه ها نشان از عزم 
جدی نظام بانکی برای استفاده از فرصت پیش آمده و 
تبدیل آن به نقطه عطف و تحول در اقتصاد استان ها 

دارد.

درآمدهای ارزی در پسابرجام دوبرابر شده است
سیف ضمن اشاره به افزایش دوبرابری حجم صادرات 
نفت کشور و درآمدهای ارزی حاصل از آن افزود: یکی 

بین  شرایط  شدن  باز  برجام،  بزرگ  دستاوردهای  از 
اقتصاد مقاومتی  با اجرای  اقتصاد همراه  برای  المللی 
باالی  به سمت رشد  را  ما  که  است  داخل کشور  در 

اقتصادی پیش می برد.
تحوالت  و  جاری  سال  های  مورد حساسیت  در  وی 
پسابرجام گفت: سال 95 سال حساسی است چرا که  
اولین سال اجرای برجام در کشور است. با اجرای برجام 
در کشور تحوالت بزرگی اتفاق افتاد اما نباید فراموش 
کنیم که ظرفیت های کامل برجام را از طرف مقابل 
پیگیری کنیم. انتظار ما بسیار بیشتر است و به صورت 
بین  ارتباطات  تا  کنیم  می  پیگیری  را  آنها  مستمر 
المللی بانکی ما به شرایط عادی قبل از تحریم برگردد. 
اتفاق به طور کامل محقق نشده  در حال حاضر این 
است اما نسبت به قبل از برجام شرایط متفاوتی داریم 
و ارتباطات کارگزاری نظام بانکی، حضور سرمایه گذاران 
در کشور و قراردادهایی که بسته می شود به صورت 
مستمر در حال افزایش است و باید به آثار و ابعاد مثبت 

توجه کنیم.

پیش بینی اعطای تسهیالت 460 هزار میلیاردی 
در سال 95

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر 
نظام بانکی با محدودیت هایی از جمله تنگنای مالی و 
تسهیالتی مواجه است، گفت: علی رغم این محدودیت 
ها حجم تسهیالت اعطایی به بخش های اقتصادی در 
سال گذشته معادل 417 هزار میلیارد تومان بوده است 
و پیش بینی می شود این رقم در سال 1395 به 460 

هزار میلیارد تومان برسد.
سیف اصالح بخش مالی کشور را راهکاری برای رفع 
دولت  در  و گفت:  کرد  عنوان  ها  بانک  مالی  تنگنای 
یازدهم برنامه مناسبی تدوین شده و خوشبختانه در 

بانکی در  از مسائل نظام  دولت یازدهم درک شفافی 
ذهن مسئوالن وجود دارد و برنامه اصالح بخش مالی 
کشور با هدف حل مشکالت نظام بانکی طراحی شده 
است که بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و سازمان برنامه و بودجه، مسئولیت اجرای آن را به 

عهده دارند.
یادآور شد:  بانکی کشور  نظام  لزوم تحول  وی درباره 
به  توجه  با  که  چرا  شود  متحول  باید  بانکی  نظام 
استانداردهای عملیاتی بانکی نسبت به بانکداری روز 
دنیا در مورد اصول حاکمیت شرکتی و اصالح نسبت 
های مالی تعریف شده در نظام بانکی عقب هستیم. در 
حال حاضر مقدمات این تحول در حال انجام است و 
بانک مرکزی با ترجمه و ابالغ اسناد سه گانه بال به 
این سمت پیش می رود. این اقدامات باید به تدریج در 
شبکه بانکی انجام شود و بانک مرکزی حرکت در این 

مسیر را مدنظر قرار داده است.
رئیس شورای پول و اعتبار، تخصیص بهینه تسهیالت 
در  نظر  دقت  اگر  گفت:  و  دانست  مهم  موضوعی  را 
تخصیص بهینه منابع وجود داشته باشد تحول جدی 
را در پی دارد. باید توجه داشت تسهیالت باید به بنگاه 
را  توانند تسهیالت  اعطا شود که می  اقتصادی   های 
بازپرداخت کنند، بازدهی مناسب داشته باشد و منجر 
به اشتغال شود و اتخاذ تصمیماتی که منجر به هدررفت 

منابع می شود هیچ گونه توجیهی نخواهد داشت.

زمینه یکسازی نرخ ارز فراهم شد
اقتصاد  آرامش  اینکه  بیان  با  مرکزی  بانک  رئیس کل 
ما قابل مقایسه با سایر کشورهای نفتی نیست، گفت: 
در سال 1394 با کاهش قیمت نفت، شوک نفتی در 
را  نفتی  از کشورهای  به وجود آمد و بسیاری  جهان 
این شوک بر  اما  اقتصادی کرد  دچار نوسانات شدید 

اقتصاد کشور ما تاثیری نداشت.
طی  گرفته  صورت  های  تالش  نتایج  از  یکی  سیف 
سه سال گذشته در اقتصاد کشور را آرامش اقتصادی 
اقتصاد  در  ایجادشده  آرامش  و گفت:  دانست  موجود 
کشور، مقدمه ورود به تک نرخی شدن ارز است. نظام 
با  این سیاست  ارزی ما شناور مدیریت شده است و 
روند  ارز،  نرخ  آن  در  و  دارد  تفاوت  ارز  نرخ  ثتبیت 
طبیعی خود را متناسب با اقتضائات کالن اقتصاد کشور 
طی می کند؛ با این اوصاف در سال گذشته حدود 5 
درصد افزایش در قیمت ارز داشتیم و امسال نیز پیش 

بینی می شود این افزایش در همین حدود باشد.
رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم سیاست گذاری برای 
ارتقای سرمایه پایه بانک ها تأکید کرد و گفت: یکی از 
مهم ترین نسبت هایی که در بانک ها باید به آن توجه 
شود، نسبت کفایت سرمایه است. براساس استاندارهای 
بال 2 حداقل نسبت کفایت سرمایه 8 درصد است اما 
این  بانکی  نظام  نامناسب  شرایط  دلیل  به  متأسفانه 
نسبت در نظام بانکی حدود 4 درصد است. البته باید 
این نکته را مدنظر داشت که تحقق این هدف امری 
زمان بر و تدریجی است و بانک مرکزی با درک این 
مهم باید مسیری دقیق را برای جلوگیری از شوک های 
منفی بازدارنده و دستیابی به استانداردهای بال 2 و 3 

و ارتقای این نسبت به 13 درصد را طی کند.  
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به کاهش محسوس 
نرخ تورم و تأثیر آن بر نرخ سود بانکی گفت: در حال 
حاضر شاهد پایین آمدن وتک رقمی شدن نرخ تورم 
هستیم اما تأثیرات این کاهش در نرخ سود بانکی به 
چشم نمی آید. این وضعیت ناشی از چسبندگی پیش 
آمده به دلیل تنگنای مالی بوده است که بانک مرکزی 
در این خصوص تالش کرده است از طریق ساماندهی 
بازار بین بانکی این نرخ را از حدود 29 درصد به دامنه 
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قابل قبول 17 درصد پایین آورد.
همچنین در پایان این جلسه همزمان با والدت امام 
قرض  وام  فقره  هزار   5 تعداد  تا  شد  مقرر  )ع(  رضا 
الحسنه ازدواج ظرف مدت یک ماه آینده با همکاری 
شورای هماهنگی بانک ها به متقاضیان این استان اعطا 
شود. این جلسه از سلسله جلساتی است که با حضور 
رییس کل بانک مرکزی و با هدف تسهیل و رفع موانع 

تولید در استان های کشور برگزار می شود.

تسنیم/ نائب رئیس اتاق مشترک ایران و عمان خبر 
داد:

روابط بانکی ایران و عمان تسهیل شد

نائب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران وعمان 
با اعالم خبر تسهیل روابط بانکی ایران و عمان 
گشایش  مدیران  با  که  نشستی  دنبال  به  گفت: 
مشترک  اتاقی  در  ملی  بانک  اسنادی  اعتبار 
تشکیل شد، شرایط خدمات بانکی بین بانکی دو 

کشور تشریح شد.
پایگاه اطالع  از  به نقل  به گزارش خبرگزاری تسنیم 
محمد   ، وعمان  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  رسانی 
امین صباغی زاده اظهار کرد: با توجه به روابط مثبت 
سیاسی واقتصادی دو کشور و با پیگیری های بسیار 
خوب و مداوم اعضاء هیئت رئیسه به ویژه ریاست اتاق 
مشترک بازرگانی ایران و عمان، شرایط همکاری های 
بانکی ایران و عمان در ماه های اخیر بهبود یافته است.

بانکی  های  ضمانتنامه  انواع  صدور  امکان  افزود:  وی 
قبال سفته  در  و  در سال  درصد  کارمزد 0.5  نرخ  با 
بانکی  انتقال  وزیران،  محترم  هیئت  مصوبه  طبق  بر 

ارز  ریالی  خرید  خارجی،  ارزهای  و  کشور  دو  ریال 
صادرکنندگان به قیمت توافقی بازار آزاد و همچنین 

گشایش اعتبار اسنادی فراهم شده است.
براساس این گزارش، به دنبال نشستی که با مدیران 
گشایش اعتبار اسنادی بانک ملی در اتاق مشترک با 
حضور ریاست اتاق مشترک ایران و عمان و تعدادی 
بین دو  بانکی  اعضاء تشکیل شد، شرایط خدمات  از 

کشوربه شرح زیر اعالم شد:
مسقط،  در  ملی  بانک  شعبه  استقرار  به  توجه  با   -1
صدور انواع ضمانتنامه وضمانتنامه متقابل ارزی، بنا به 
ایرانی  واجد شرایط  و  معتبر  درخواست شرکت های 
کشور  به  ومهندسی  فنی  خدمات  صادرات  حوزه  در 
از  حمایت  اجرایی  نامه  آیین  مفاد  رعایت  با  عمان 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مصوب هیات 
وزیران امکانپذیر است. در همین ارتباط و به منظور 
تسهیل و توسعه حجم صادرات ، ضمانتنامه های ارزی 
مورد بحث، پس از اخذ مجوزهای الزم در قبال اخذ 
2درصد وجه نقد و 98 درصد سفته نسبت به ارزش 
مبلغ ضمانتنامه و با احتساب نرخ کارمزد نیم درصد، 

صادر می شود.
وصادرات  کاال  فروش  از  حاصل  ارز  خرید  امکان   -2
ایران  ملی  بانک  توسط  ومهندسی  فنی  خدمات 
توافقی  نرخ  با  ایران  ملی  صرافی  شرکت  وهمچنین 
وجود  آزاد  بازار  روز  نرخ  برمبنای  وفروشنده  خریدار 
دارد. همچنین در حال حاضر امکان دریافت ارز حاصل 
است؛  میسر  بانک  این  مسقط  شعبه  در  صادرات  از 
تابع  ایران،  در  نقدی  صورت  به  آن  پرداخت  هرچند 

قانون مبارزه با پولشویی است.
3- با توجه به تامین و تخصیص ریال عمان توسط بانک 
مرکزی ایران، گشایش اعتبار اسنادی به درخواست وارد 
کنندگان ایرانی از کشور عمان ، صدوراعتباراسنادی از 

طریق شعبه مسقط بانک ملی میسر است.
یا  مناقصه  در  شرکت  ضمانتنامه  صدور  امکان   -4
مزایده به طور مستقیم وغیر مستقیم از طریق شعبه 
مسقط بانک ملی بنا به درخواست متقاضیان عمانی 

میسر است.
5- انتقال و خرید ریال عمان به منظور سرمایه گذاری 

در ایران تابع قوانین مربوط به سرمایه گذاری است.
6- انتقال و فروش ریال عمان با تقاضای شرکت های 
وارد کننده ایرانی و از طریق شرکت صرافی ملی ایران 

امکانپذیر است.

تسنیم/  نعمت زاده:
85 درصد تولید ناخالص ملی در 15 

درصد بنگاه ها تولید می شود

ناخالص  تولید  درصد   85 گفت:  صنعت  وزیر 
ملی در 15 درصد کارخانه ها و بنگاه های بزرگ 

خصوصی و دولتی تولید می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد رضا نعمت زاده 
در همایش هایتک در تهران افزود: در این حال هشت 
درصد تولید ناخالص ملی در 70 درصد شرکت ها و 

بنگاه ها تولید می شود.
وی به نقش بنگاه های بزرگ اشاره کرد و گفت: هرچند 
بنگاه های بزرگ اهمیت دارند اما بنگاه های کوچک و 

متوسط نیز باید تقویت شوند.
در  و  کشور  در  بزرگ  های  بنگاه   : افزود  زاده  نعمت 
جهان مزایای زیادی دارند و پل ارتباطی بسیار خوبی 

بین صنایع کوچک و بزرگ هستند.
وی گفت: یکی از وظایف بنگاه های بزرگ حمایت از 

بنگاه های متوسط و کوچک است و این دو بخش الزم 
و ملزوم هم هستند.

نعمت زاده با اشاره به اینکه صنعت و کشاورزی مکمل 
هم هستند ، افزود: بنگاه های بزرگ توان تأمین منابع 
مالی خوبی دارند و اگر از داخل تجهیز منابع بکنند می 
توانند اوراق مشارکت صادر و خودشان آن را تضمین 

کنند.
ً  از ستاد هماهنگی اقتصادی در دولت  وی گفت: اخیرا
ایم که شرکت های بزرگ خودروسازی  اجازه گرفته 

اوراق مشارکت صادر کنند.
همه  تواند  نمی  دولت  اینکه  به  اشاره  با  زاده  نعمت 
وقتی  ملی  درآمد  افزود:   ، کند  برطرف  را  کمبودها 
کاهش یابد در درآمد سرانه نیز اثر می گذارد و رفاه را 

کاهش می دهد.
سرمایه  برای  خوبی  بسیار  های  فرصت  گفت:  وی 
گذاری وجود دارد و شرکت های بزرگ می توانند برای 

آبادی سواحل مکران اقدام کنند.
خصوصی  برای  افزود:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
بر  اکنون  هم  و  نشده  مناسبی  ریزی  برنامه  سازی، 
شرکت هایی که به بخش خصوصی واگذار شده قوانین 

و مقررات دولتی حاکم است.
وی گفت: برخی از این شرکت ها که به بخش خصوصی 
واگذار شده برای رد دیون بوده و قوانین همان قوانین 

دولتی است.
امور  به  از حد حاکمیت  بیش  به دخالت  زاده  نعمت 
بنگاه ها اشاره کرد و افزود: یکی از چالش های اصلی 
ما بحث مدیریت و یکی از دالیل کاهش رتبه در فضای 

کسب و کار وجود ساختارهای امر و نهی است.
وی به سیاست های 24 گانه اقتصاد مقاومتی اشاره 
کرد و گفت: این سیاست ها عصاره تصمیم حکومت 
داری است و اگر با دقت بخوانیم نمی توانیم ایرادی 
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بگیریم.
نعمت زاده افزود: سیاست های اقتصاد مقاومتی کتاب 
روشنی است که باید به آن عمل کنیم و نمی توانیم با 
دنیا تعامل و صادرات داشته باشیم اما از ظرفیت های 

موجود استفاده نکنیم.
پانزدهم  تا  صنعتی  واحد   1700 گفت:  صنعت  وزیر 
شهریور راه اندازی می شود که 35000 شغل ایجاد 
می کند و تا پایان سال تعداد این واحدها به 4000 

واحد می رسد.
به صورت خام  از صادرات  به ضرورت جلوگیری  وی 
 35 آهن  خام  سنگ  صادرات  با  افزود:  و  کرد  اشاره 

میلیارد دالر فوالد وارد کردیم.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز سه شنبه 

منتشر شد

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

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام 
بهار طرح جدید امروز سه شنبه در بازار یک میلیون و 
و  میلیون  قدیم یک  تومان، طرح  و 500  هزار   120
119 هزارتومان، نیم سکه 562 هزار تومان، ربع سکه 
291 هزارتومان و سکه گرمی 182 هزارتومان اعالم 

شد.
بازار  در  عیار   18 زرد  طالی  گرم  هر  نرخ  همچنین 
داخلی 113 هزار و 956 تومان و نرخ هر اونس طال در 

بازارهای جهانی 1351 دالر است.
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را  در همین حال، صرافان 

برای فروش 3536 تومان، هر یورو را 3980 تومان، هر 
پوند را 4622 تومان، لیر ترکیه 1219 و درهم امارات 

را 966 تومان اعالم کردند.

جدول قیمت سکه و ارز روز سه شنبه
قیمت بازار نوع سکه   

1120500 سکه تمام طرح جدید   
1119000 سکه تمام طرح قدیم   

562000 نیم سکه     
291000 ربع سکه     
182000 گرمی     
113956 هر گرم طالی 18 عیار   

نوع ارز  
3536 دالر     
3980 یورو     
4622 پوند     

966 درهم امارات    
1219 لیر ترکیه     

ایران/ مشاور ارشد اقتصادی روحانی پیشنهاد داد
تشکیل مجمع گفت وگوی ملی برای 

توسعه اقتصادی

در  باید  »ایران«:  با  گفت وگو  در  نیلی  مسعود 
اقتصاد  اساسی  مشکالت  و  مسائل  خصوص 

گفت وگوهای ملی را آغاز کرد
تأثیرپذیری  از  برآوردها  برجام،  اجرای  از  پس  ماه   6
برجام  چه  اگر  دارد.  حکایت  کشور  اقتصاد  مثبت 
تأثیرات مستقیم و کوتاه مدتی در این مدت 6 ماهه 

داشت مانند دسترسی ایران به ذخایر ارزی و پول های 
بلوکه شده خود، افزایش تولید و صادرات نفت خام به 
میزان قبل از تحریم ها، رکورد بی سابقه جذب نزدیک 
به 5 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی قطعی، ایجاد 
ثبات در اقتصاد و عبور از تالطم های ارزی و پولی و...، 
با این حال طبق نظر کارشناسان هنوز به صورت کامل 
از ظرفیت های این توافق بهره نبرده ایم. به دلیل برخی 
در  اجماع  نبود  همچنین  و  اقتصاد  ساختاری  موانع 
زمینه رویکردها و سیاستگذاری های مناسب اقتصادی 
و البته در کنار کارشکنی هایی که برخی کشورها انجام 
می دهند، اجرای برجام به صورت کامل تحقق نیافته 

است.
عنوان  به  رئیس جمهوری  ارشد  نیلی مشاور  مسعود 
تصمیم  و  سیاستگذاری ها  مهم ترین  در  که  فردی 
گیری های اقتصادی دولت یازدهم دخیل بوده، معتقد 
مسائل  به  راجع  کشور  داخل  در  که  وقتی  تا  است  
اساسی اقتصاد و مدیریت کشور به جمع بندی واحدی 
به  و  را حل کرده  نمی توانیم مشکالت کشور  نرسیم 
استفاده  برجام  مانند  ظرفیت هایی  از  اخص  صورت 
ایران  روزنامه  با  مفصلی  گفت و گوی  در  وی  کنیم. 
معتقد است که آنچه هم اکنون از آن بی بهره ایم، نبود 
اجماع در خصوص نحوه حل مشکالت اقتصادی است. 
باید مجمعی  پیشنهاد می کند که  اساس وی  این  بر 
تشکیل  کشور  مهم  ساختار های  و  بخش ها  با حضور 
شده و در خصوص نحوه دستیابی به توسعه اقتصادی، 
حل مشکالت کنونی و همچنین نحوه تعامل با دنیا 
گفت و گو ها آغاز شود. این مجمع که نیلی آن را نوعی 
لویه جرگه اقتصادی نام می نهد، زمینه ساز دستیابی به 
یک اجماع و گفتمان واحد درخصوص مسائل اساسی 

اقتصاد و در مرحله بعد سیاست خواهد بود.

عدم اجماع مشکل ساز است
در این خصوص وی می گوید: در بخش های مختلف 
در  هستیم.  مواجه  موضع  پراکندگی  یک  با  کشور 
خصوص مسائل اساسی اقتصاد این نبود اجماع بسیار 
به چشم می آید. اگر نتوانیم در خصوص نحوه تعامالت 
جهانی به توافق برسیم، در خصوص نحوه میدان دادن 
به بخش خصوصی اگر توافق حاصل نشود، در نحوه 
مدیریت درآمدهای نفتی، در نحوه حمایت از قشر کم 
در  دولت  جایگاه  و  نقش  در خصوص  جامعه،  درآمد 
اقتصاد، در نحوه حل مسائل بزرگی نظیر بیکاری، حل 
مشکل آب و مسائل بسیار دیگر اگر نتوانیم به توافق 
برسیم، طبیعی است که آثار اقتصادی برجام پدیدار 
اقتصاد ما به  نخواهد شد! وی معتقد است  وضعیت 
ماشینی شبیه است که فقط توانایی دارد در جاده با 
شیب صعودی و سرباالیی حرکت کند و وقتی در مسیر 
با شیب کاهشی و سرازیری قرار می گیرد و گشایشی 
برایش حاصل می شود، جاده را گم می کند یا در مسیر 
جاده به موانع زیادی برخورد می کند. بنابراین استفاده 
حدود  تا  برجام  از  پس  ظرفیت های  و  گشایش ها  از 
زیادی به این برمی گردد که ما چقدر خودمان بتوانیم 

در نحوه استفاده از این شرایط به توافق برسیم.

سیاست کوتاه مدت دیگر جواب نمی دهد
نیلی در خصوص اینکه بعد از برجام، برنامه دولت برای 
ایجاد این وفاق هنوز به نتیجه نرسیده است و در پاسخ 
به اینکه در نهایت چه اقدامی فارغ از برنامه های کوتاه 
مدت حل معضالت اقتصادی باید تدوین و پیاده شود، 
می گوید: ما در شرایطی که اکنون قرار گرفته ایم، در 
نیمه اول سال 95 مانند سه سال گذشته نمی توانیم 
راه حل های کوتاه مدت و برنامه های موقت چند ماهه 
این گونه  و  پیاده کنیم  اقتصادی کشور  را در عرصه 

 بازگشت به عناوین 16 اخبار اقتصادی

شماره   1790    26 مرداد ماه 1395



نتیجه  نه  و  است  اساسی  حل  راه  نه  دیگر  برنامه ها 
خواهد داد. البته برنامه های کوتاه مدتی نظیر خروج 
غیر تورمی از رکود و تحریک تقاضا که برای سال های 
کوتاه  برنامه های  همچنین  و  شد  تعبیه   94 و   93
کشور  اقتصاد  بر  زیادی  مثبت  تأثیرات  دیگر،  مدت 
به جای گذاشت و در شرایط تنگناهای شدید مالی و 
محدودیت های زیاد، با اینکه اقتصاد ما به لحاظ ساختار 
بود، کارکرد  بسیار شبیه  ونزوئال  اقتصاد  به  و شرایط 
کاماًل متفاوتی از خود نشان داد. ونزوئالیی که اکنون 
در شرایط آشفتگی شدید اقتصادی به سر می برد و با 
تورم چند صد درصدی مواجه است. در حالی که ما با 
تزریق ثبات اقتصادی هم اکنون تورم زیر 10 درصدی 
در  اقتصادی  رشد  زمینه  در  یا  می کنیم   تجربه  را 
مقایسه با کشورهایی مانند امارات که اقتصاد متنوعی 
دارد و تنها وابسته به نفت نیست و همچنین عربستان 
و برخی کشورهای دیگر که نسبت به 2014 رشد یک 
دوم یا یک چهارم را تجربه می کنند، ما رشد مثبت و با 

کیفیتی را شاهد هستیم.

باید در سیاست های اشتباه تجدیدنظر کرد
باید  که  هستیم  مرحله ای  در  اکنون  می گوید:  نیلی 
چشم انداز مشترک میان مدتی نسبت به آینده وضعیت 
اقتصادی کشور به دست آوریم. باید در خصوص مسائل 
گذاری  سرمایه  دنیا،  با  تعامل  بیکاری،  نظیر  اساسی 
خارجی، مشکل آب، مشکالت زیست محیطی و.. توافق 
داخلی به وجود آوریم. اینها همه مشکالتی است که 
خودمان ایجاد کردیم و کاماًل داخلی است و هیچ کس 
از بیرون به ما تحمیل نکرده است. باید در خصوص 
تجدید  کرده ایم  اتخاذ  قباًل  که  اشتباهی  تصمیمات 
نظر کنیم. باید زیرساخت های این گفت و گو های ملی 
را شکل دهیم. باید شب قدری برای خودمان داشته 

نیلی  کنیم.  ارزیابی  را  قبلی  سیاست های  و  باشیم 
می گوید به صورت رسمی طی سه دهه گذشته هیچ 
گاه تصمیمات اشتباهی که گرفته شد، کنار گذاشته 
نشد. باید این تصمیمات اشتباه را کنار بگذاریم و هیچ 
اوایل  یا  قبل تر  یا  قبل  دولت  تقصیر  نگوییم  هم  گاه 
انقالب و... بوده است. مسائلی است که پدید آمده و 

باید در خصوص آنها اصالحات جدی صورت پذیرد.

چند سال آینده مشکالت بزرگ تر می شوند
نیلی با ضروری و گریزناپذیر خواندن این گفت و گو های 
در  اکنون  می گوید:  وفاق  و  اجماع  ایجاد  برای  ملی 
موقعیتی هستیم که چند سال آینده برای کشور ما 
بسیار مهم است و مقیاس همه این مشکالت ذکر شده 
از  متشکل  باید  لویه جرگه  این  بزرگ تر خواهد شد. 
همه افرادی که در این تصمیمات و سیاستگذاری های 
موجب  را  کنونی  وضعیت  و  بوده اند  دخیل  گذشته 
در  بیکاری  مشکل  مثال  برای  شود.  تشکیل  شدند، 
زمره این مشکالت محسوب می شود که در چند سال 
آینده ابعاد وضعیت و تأثیر کلی آن بر اقتصاد و کلیت 
کشور بیشتر از اکنون خواهد بود. نرخ بیکاری دختران 
جوان بیش از 40درصد و بیکاری پسران جوان بیش 
البته  از 20 درصد است. اینها مشکالت بزرگی است 
من نمی گویم حتماً این چنین مشکالتی موجب پدید 
آمدن معضل امنیتی برای کشور می شود اما با پدید 
آمدن آسیب های اجتماعی در پی آن، به صورت کلی 

سرمایه اجتماعی جامعه را هدر می دهد.

دولت گفت وگو ها را از مجلس آغاز کند
وی در تبیین شرایط ویژه ای که در آن به سر می بریم 
،می گوید: به صورت کلی باید گفت سرفصل های مهمی 
که  دارد  وجود  کشور  سیاسی  و  اقتصادی  مسائل  از 

تعیین کننده اند و شرایط مثبتی ندارند. اینها مسائلی 
هستند که سال های زیادی است تداوم دارند و البته 
سال های نیمه دوم دهه هشتاد در تشدید اینها مؤثر 
بوده و همچنین تحریم ها هم موجب سرباز شدن این 
قبول  قابل  غیر  شرایط  بنابراین  است.  شده  زخم ها 
خفته ای داشتیم که با یک دوره وفور نفتی مواجه شده 
و به آن دامن زده شد. بعد با شرایطی مواجه شد که 
انگار  تحریم ها  اعمال  با  که  شبیه شد  گازی  اتاق  به 
کبریت به آن زده شد و به هم ریختگی اقتصادی را 

موجب شد.
این  ایجاد  برنامه دولت برای  اینکه  به  نیلی در پاسخ 
وفاق و گفت و گوهای داخلی و ملی چیست ،می گوید: 
اگر  کند.  آماده  را  گفت و گو ها  این  زمینه  باید  دولت 
االن امکان این گفت و گوها با نهادهایی مانند مجلس 
یا برخی دیگر از بخش های کشور پیش آمده است باید 

زمینه ایجاد این گفت و گو ها را فراهم کند.

دنیای اقتصاد/ فعاالن بخش خصوصی در گفت وگو با 
»دنیای اقتصاد« مطرح کردند

3 راهکار برای 10 مانع صادراتی

»مشکل  فریادرس:  فرشته  بازرگانی،  گروه 
صادرات ایران به کشورهای منطقه چه مسائلی 
که  پرسشی  اقتصادی؟«  یا  سیاسی  است؛ 
اظهارنظرهای  اقتصادی  فعاالن  و  کارشناسان 
مختلفی در این باره مطرح می کنند و ضمن بیان 
راه  بر سر  که  موانعی  و  مشکالت، محدودیت ها 
تجارت با این کشورها وجود دارد، درصدد ارائه 
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود روابط تجاری 

ایران با کشورهای منطقه هستند.
از  بر منطقه  این سال ها تنش های سیاسی حاکم  در 
با  ایران  روابط  بر  حاکم  سیاسی  اختالفات  و  یکسو 
از  عربی  متحده  امارات  و  عربستان  کشورهایی چون 
سوی دیگر، کاهش مراودات اقتصادی ایران را در پی 
خلیج فارس  حاشیه  کشورهای  اگرچه  است.  داشته 
دارند  ایران  با  خوبی  تجاری  روابط  عربستان  جز  به 
و می توان آنها را پتانسیل بسیار خوبی برای افزایش 
صادرات غیرنفتی ارزیابی کرد، اما نمی توان سودی که 
این کشورها از تجارت با ایران می بردند را نیز کتمان 
کرد. از این رو به گفته کارشناسان، کشورهایی که به 
دالیل سیاسی، تصمیم به قطع یا کاهش روابط تجاری 
خود با ایران دارند، باید بدانند بیشترین زیان این اقدام 
سیاست های  از  یکی  چراکه  بود؛  خواهد  آنها  متوجه 
دولتمردان ایرانی، گسترش و توسعه روابط تجاری و 
اقتصادی با کشورهای منطقه است. به همین منظور 
»دنیای اقتصاد« در این گزارش با بهره گیری از نظرات 
فعاالن بخش خصوصی، به بررسی چالش های تجارت 
فعاالن  از  برخی  است.  پرداخته  منطقه  کشورهای  با 
تنش های  به  ایران،  صادرات  افت  معتقدند  اقتصادی 
سیاسی در منطقه ارتباط چندانی ندارد؛ بلکه بیشتر به 
مشکالت زیرساختی و بانکی برمی گردد. اما برخی دیگر 
بر این باورند که تنش های سیاسی مزید بر علت شده 
و صادرات ایران به کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار 
داده است. در مقابل فعاالن بخش خصوصی پیشنهادی 
مطرح می کنند مبنی بر اینکه دولت در راستای ارتقای 
تجارت ایران با کشورهای منطقه، مشکالت پیش روی 
»مشکالت  کند.  برطرف  را  ایرانی  بازرگانان  و  تجار 
ساختاری و مالی«، »حمل ونقل نامناسب و مشکالت 
ترانزیتی«، »مسائل گمرکی«، »تعدد و تغییر قوانین 
ایران و عراق(«، »باالبودن  از کشورها)مثل  در برخی 
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ارزش پول ملی در برابر ارزش ارز که به صادرات کشور 
لطمه می زند«، »چندنرخی بودن ارز و نرخ پایین ارز«، 
»فقدان توان رقابت تولیدکننده داخلی با رقبای خود 
قیمت  و  پایین  کیفیت  دلیل  به  جهانی  بازارهای  در 
برای  بازار  نبود  و  باالی محصوالت«، »مشکل فروش 
در  کسب وکار  مناسب  محیط  »نبود  محصوالت«، 
کشورها«  دیگر  با  بانکی  مراودات  »مشکل  و  کشور« 
از جمله موانعی است که فعاالن اقتصادی درخصوص 
صادرات به کشورهای منطقه مطرح و ضمن تاکید بر 
رفع آنها، پیشنهادهایی نیز ارائه می دهند. به گفته آنها، 
برای تقویت صادرات باید دو استراتژی »برنامه محوری« 
متولیان  کار  دستور  در  اقتصادی«  »دیپلماسی  و 
قرار گیرد؛ همچنین »تشکیل معاونت  تجارت کشور 
سوی  از  پیشنهادی  موارد  دیگر  از  صادرات«  توسعه 
کاال  صدور  در  تسهیل  برای  خصوصی  بخش  فعاالن 
به کشورهای منطقه است؛ چراکه به اعتقاد آنها یک 
بررسی وضعیت  به دنبال  ندارد که  نفر مسوول وجود 

صادرات کشور باشد.

تقویت بازارهای صادراتی
عراق،  و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس  آل اسحاق  یحیی 
از  یکی  را  صادرات  اقتصاد«  »دنیای  با  گفت وگو  در 
ضرورت های اصلی کشور عنوان می کند و می گوید: در 
حال حاضر یکی از مشکالت عمده واحدهای تولیدی 
کشور مشکل فروش است که فروش محصوالت یا از 
طریق بازارهای داخلی یا خارجی امکان پذیر است. این 
در حالی است که در شرایط فعلی امکان تحریک پذیری 
بازار داخلی در کوتاه مدت وجود ندارد. به گفته وی، 
نزدیک ترین راه میدان دادن به صادرات کشور و تقویت 
بازارهای صادراتی است. آل اسحاق در عین حال اولویت 
صادراتی کشور را بازارهای منطقه می داند و می گوید: 

ایران اساسا به دنبال توسعه روابط تجاری با 15 کشور 
اقتصاد و  همسایه است؛ چراکه توسعه تجارت، رونق 

افزایش امنیت ملی را در پی دارد.
به  ما  سال ها  این  در  که  است  باور  این  بر  وی  البته 
کشورهای منطقه به جز دو کشور عراق و افغانستان 
بزرگی  بازار  نتوانستیم  و  نداشته ایم  صادرات چندانی 
ایران و عراق اگرچه  اتاق مشترک  پیدا کنیم. رئیس 
معتقد است روابط تجاری تا حدی نیز متاثر از روابط 
سیاسی بین کشورها است اما موانع صادراتی ایران به 
می گوید:  و  می کند  عنوان  اقتصادی  را  کشورها  این 
کشورهای  با  صادرات  برای  ما  که  مشکلی  نخستین 
منطقه با آن روبه رو هستیم، بحث »مراودات بانکی« 
ترانزیتی  و  حمل ونقل  مشکالت  مساله  دوم  و  است 
مانع  فعال بخش خصوصی سومین  این  است.  کشور 
عنوان  جهانی  بازارهای  در  ایران  رقبای  را  صادراتی 
می کند که تجار ما توان رقابت با آنها را ندارند. »سیستم 
اداری و بازرگانی حاکم بر برخی از کشورهای منطقه« 
چهارمین مانعی است که آل اسحاق به آن اشاره می کند 
که بیشتر براساس روابط داخلی خودشان تنظیم شده 
و به نوعی بیشتر قبیله ای و سنتی است. به گفته وی، 
در این زمینه باید بتوانیم با این نوع سیستم اداری آنها 

ارتباط برقرار کنیم.
برای  ایران  روی  پیش  بازارهای  از  یکی  آل اسحاق 
توسعه صادرات که اکنون اولین شریک صادراتی ایران 
کشور  این  مي کند:  تاکید  و  مي خواند  عراق  را  است 
هم به عنوان بازار بالقوه و هم بازار بالفعل برای ایران 
در سطح منطقه به شمار می رود. این فعال اقتصادی 
به این موضوع نیز اشاره کرد که عراق باید مقدمات 
الزم در حوزه هاي حمل ونقل، گمرک، استاندارد و ... 
را فراهم کند؛ چراکه یکی از مشکالت ما در مراودات 
تجاری با این کشور، تعدد و تغییر قوانین زیاد است. 

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اظهار امیدواری کرد: 
با توجه به ظرفیت های موجود، صادرات به عراق در 
آینده  به 20 میلیارد دالر افزایش یابد. وی تاکید کرد: 
برند کاالهای ایرانی در عراق به ویژه در حوزه فنی و 
مهندسی مانند برق، مورد قبول و قابل رقابت است. 
آل اسحاق بر این باور است که تاجر و فعال اقتصادی 
اقتصادی اش ریسک  فعالیت  برای  نباید  که فکر کند 
وجود داشته باشد، تاجر نیست، چراکه تجارت با سود 

و زیان سروکار دارد.

صادرات الزام است نه انتخاب
اینکه  بر  تاکید  با  صالحی  حمیدرضا  دیگر  سوی  از 
غیرنفتی  صادرات  افزایش  باید   1404 افق  براساس 
در دستور کار قرار گیرد تا به سمت اقتصاد غیرنفتی 
اقتصاد« می گوید: توجه به  حرکت کنیم، به »دنیای 
صادرات در شرایط کنونی، یک الزام است نه انتخاب. 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق ایران در عین 
حال تاکید می کند: بازارهای هدف ما در منطقه باید 
بیشتر از سایر کشورها مدنظر متولیان تجارت کشور 
قرار گیرند. وی معتقد است که بازارهای هدف را باید 

از طریق ابزار اقتصادی و سیاسی رصد کرد.
بیان  به  ادامه  در  ایران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
دارد  وجود  کشور  صادرات  راه  سر  بر  که  موانعی 
می پردازد و نخستین مانع را باالبودن ارزش پول ملی 
در برابر ارزش ارز می داند و در این باره می گوید: در این 
سال ها تالش ما بر این بوده که ارزش ریال نسبت به 
ارزش ارز باال نگه داشته شود که این امر به صادرات 
ما صدمه زده است، زیرا زمانی که ارزش ریال نسبت 
کشورها  سایر  با  خارجی  تجارت  در  و  ارزها  سایر  به 
کاهش می یابد، باعث گران تر شدن واردات و رقابتی تر 
شدن صادرات ایران می شود. صالحی بر این باور است 

رقابتی تر  نسبتا  ایران  ریال، صادرات  ارزش  با کاهش 
می شود و برای خارجی ها به صرفه تر است که اجناس 
ایرانی را خریداری کنند. مانع دیگری که صالحی، درباره 
صادرات کاالهای ایران به ویژه به کشورهای منطقه به 
آن اشاره می کند این است که تولید داخلی باید توان 
رقابت داشته باشد. به گفته وی، فضای کسب وکار ما 
در دهه گذشته توان رقابت را از تولیدکننده ها سلب 
نیز  کاالها  دیگر کنترل کیفیت  از طرف  است.  کرده 

مورد غفلت واقع شده است.
»نرخ سود بانکی« از دیگر موانعی است که به گفته 
چراکه  می شود؛  رقابتی  توان  کاهش  باعث  صالحی 
باعث می شود قیمت تمام شده کاال باالتر برود. صالحی 
معتقد است ما باید از داخل بنیه بنگاه های اقتصادی را 
قوی تر کنیم و مشکالت ساختاری را برطرف کنیم تا 
بتوانیم حجم صادرات کشور را افزایش دهیم. به گفته 
صالحی، عالوه بر موانع ساختاری و مشکالت مالی و 
بانکی، ما به دلیل تحریم ها از تکنولوژی روز دنیا عقب 
هستیم. در این دوره باید از فرصت های پیش آمده در 

پسابرجام استفاده و برخی از مشکالت را رفع کنیم.

راهکارهای پیشنهادی
این فعال اقتصادی در عین حال یک راهکار پیشنهادی 
دارد و آن این است که در این دوره باید از »ابزارهای 
دیپلماسی اقتصادی« بیشتر بهره ببریم تا بتوانیم هم 
اینکه زمینه را برای  بازارهای دنیا را بشناسیم و هم 
کنیم.  فراهم  خارجی  واقعی  سرمایه گذاری  جذب 
اتاق  نمایندگان  این عضو هیات  پیشنهاد دیگری که 
و  نهاد  یک  باید  که  است  این  می کند  مطرح  تهران، 
و  ایرانی  کاالهای  صادرات  موانع  رفع  برای  سازمانی 
توسعه صادرات تشکیل شود چراکه به گفته وی، در 
ایران یک نفر مسوول وجود ندارد که به دنبال بررسی 
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اینکه اوضاع دنیا را به نفع  یا  وضعیت صادرات باشد 
صادرات کاالهای ایرانی رصد کند. به عبارتی دیگر، در 

این حوزه نهاد پاسخگویی نداریم.
ادرای  و  سیاسی  سیستم  در  باید  می افزاید:  صالحی 
داشته  صادرات«  توسعه  »معاونت  مثل  نهادی  خود، 
جایگاه  و  برطرف  را  صادرات  حوزه  موانع  تا  باشیم 
صادرات ایران را ارتقا بخشد. از طرفی صالحی عالوه 
بر ذکر این مشکالت که چون سدی بر سر راه صادرات 
ما به کشورهای منطقه وجود دارد، موانع سیاسی را در 
این بین نیز دخیل می داند و معتقد است که دولت ها از 
تنش های سیاسی به وجود آمده در منطقه بکاهند تا با 
ایجاد بسترهای مناسب و از طریق کریدورهای سیاسی 

بتوانند بازارهای هدف را در اختیار بگیرند.

تعیین مقاصد جدید صادراتی
ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس  دیگر،  سوی  از 
بیشتر  را  کشور  صادراتی  کاالهای  اینکه  به  اشاره  با 
کاالهایی با ارزش افزوده پایین و خام تشکیل می دهند، 
به »دنیای اقتصاد« می گوید: این در حالی است که خود 
کشورهای منطقه صادرکننده این نوع کاالها هستند. از 
این رو نیازی به کاالهای ما ندارند. از طرفی کشورهای 
هستند،  گران  و  لوکس  کاالهای  دنبال  به  نیز  عربی 
که ایران توان تولید یا صادرات این کاالها را ندارد یا 
کشورهای شمالی مثل روسیه و ترکیه جزو کشورهای 
صادرکننده مطرح و رقبای ما هستند. محمد الهوتی 
بر این باور است که ایران می توانست برنامه صادرات به 
کشورهای CIS )کشورهای مستقل مشترک المنافع( 
دلیل  به  متاسفانه  که  باشد  داشته  کار  دستور  را 
ضعف مدیریت و سیاست های اتخاد شده، نتوانستیم 
اگر  بگیریم. الهوتی معتقد است  اختیار  آنها در  بازار 
سیاست گذاری دولت در مورد کشورهای CIS مورد 

حمایت قرار گیرد، بازار جدید و بسیار خوبی برای برای 
ما خواهد بود. به گفته الهوتی در حال حاضر دو کشور 
عراق و افغانستان بازاری برای محصوالت ما به شمار 
می روند. وی افزود: به طور مثال ایران با کشوری مثل 
با این  اینکه روابط ما  از  تا قبل  امارات متحده عربی 
است،  داشته  خوبی  روابطی  شود،  تنش  دچار  کشور 
به طوری که امارات واسط صادرات کاالهای ما به دیگر 
کشورها بود. الهوتی در بخشی از سخنان خود نیز به 
می گوید:  و  می کند  اشاره  کشور  صادراتی  مشکالت 
باالی محصوالت،  ضعف ساختاری، قیمت تمام شده 
بودن  پایین  حمل ونقل،  ضعف  بسته بندی،  ضعف 
کیفیت کاالها، رقابتی نبودن کاالهای تولید داخلی و از 
همه مهم تر تنش سیاسی بین ایران و برخی کشورهای 
الهوتی  البته  می شود.  ایران  صادرات  از  مانع  منطقه 
ترکیه  و  روابط سیاسی روسیه  زمانی که  یادآور شد: 
دچار تنش شد فرصت خوبی برای ما فراهم بود؛ اما 
صادرکنندگان ایرانی نتوانستند از آن بهره ببرند. یکی 
دیگر از موانعی که رئیس کنفدراسیون صادرات به آن 
اشاره کرد، نرخ باالی تسهیالت بانکی در سیستم بانکی 
تورم 10 درصد  که  زمانی  گفته وی  به  است.  کشور 
است، نرخ 18 درصدی تسهیالت معنا ندارد. به اعتقاد 
وی، زمانی که رشد ساالنه نرخ ارز 5درصد و تورم 15 
درصد است، این مشکل آفرین است و اجازه نمی دهد 
بازارهای  در  تولیدکنندگان  و  صادرکنندگان  که 
پیرامونی به راحتی حضور داشته باشند. ناصر ریاحی 
صادرات  اصلی  مشکالت  درباره  اقتصادی  فعال  دیگر 
ایران، به »دنیای اقتصاد« می گوید: برخی تحوالتی که 
در منطقه به وجود آمده است، نمی تواند تغییراتی در 
روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه ایجاد کند. 
البته حذف داعش از منطقه، بر روند صادراتی ما به 
به لحاظ  بود؛ چرا که عراق  عراق بسیار موثر خواهد 

فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مناسبات بسیار خوبی با 
اظهار می کند:  فعال بخش خصوصی  این  دارد.  ایران 
مشکالت اصلی صادرات ما به موارد دیگری برمی گردد 
برای  زیرساخت های الزم  در  آن ضعف  مهم ترین  که 
انتقاالت  و  نقل  مساله  دیگر،  از سوی  است.  صادرات 
پولی در زمینه صادرات برای ما بسیار اهمیت دارد که 
با مشکل روبه رو هستیم. ریاحی تصریح می کند: زمانی 
که روابط ترکیه و روسیه به هم خورده بود به دلیل 
استفاده  این فرصت  از  نتوانستیم  زیرساخت ها  ضعف 
کنیم و حضور جدی در بازار روسیه داشته باشیم. از 
سوی دیگر، برخی از محصوالت صادراتی ما به لحاظ 
کیفیت، قیمت تمام شده، بسته بندی و زیرساخت های 
صادراتی با کشوری چون ترکیه قابل مقایسه نیست که 
بخواهیم بازار روسیه را در رقابت با ترکیه در اختیار 
بگیریم و برای همین نتوانستیم از این فرصت تاریخی 
که در اختیار ما قرار گرفت استفاده کنیم. وی با اشاره 
نرخی  چند  شاهد  کشور  اقتصاد  در  اکنون  اینکه  به 
بودن ارز و نرخ پایین ارز به صورت مصنوعی هستیم، 
گرفت.  ما خواهد  از صادرکنندگان  را  رقابت  امر  این 
به گفته وی از 35 سال گذشته تاکنون نرخ ارز 300 
برابر شده؛ این در حالی است که قیمت برخی کاالها 
و حقوق و دستمزد رشدی هزار برابری داشته است. 
به گفته ریاحی نرخ ارز باید واقعی شود و اگر دولت 
قصد دارد به گروه های خاصی یارانه بدهد از طرق دیگر 
باشد. وی همچنین اظهار می کند: باالبودن قیمت تمام 
شده کاالها از یکسو و نرخ سود باالی بانکی و نظام 
مالیاتی غیر عادالنه از سوی دیگر سبب افت صادراتی 
با  مشابه  نظری  در  ریاحی  است.  شده  منطقه  در  ما 
مناسبات  می گوید:  خصوصی  بخش  فعاالن  دیگر 
سیاسی ایران با دیگر کشورهای منطقه تاثیر زیادی به 

در اختیار گرفتن بازارهای هدف دارد.

تعادل/ دود سفید از جلسه شوراي روساي شهرستان ها 
برخاست

شافعي کاندیداي شهرستاني ها شد

روساي  شوراي  جلسه  دیروز  صبح   10 ساعت 
اتاق هاي  اکثریت روساي  با حضور  شهرستان ها 
ایران  بازرگاني  اتاق  در  شهرستان ها  بازرگاني 
گزینه  تعیین  به  که  جلسه یي  شد؛  برگزار 
ایران  بازرگاني  اتاق  ریاست  براي  شهرستاني ها 

اختصاص داشت. 
عنوان  به  شافعي  غالمحسین  فعال  اساس  این  بر 
کاندیداي ریاست اتاق ایران مطرح شد هر چند قرار 
تصمیم  استراتژي  تغییر  و  ضرورت  صورت  در  شد 
جدیدي اتخاذ شود ولي در صورت حفظ شرایط موجود 
و کاندیدا نشدن اعضاي تهراني هیات رییسه به نظر 

مي رسد شانس شافعي بیشتر از سایرین شد.
هر چند شوراي روساي اتاق هاي بازرگاني یک جلسه 
رسمي محسوب نمي شود اما به دلیل سهم مهمي که 
این شورا در آراي هیات نمایندگان دارد در چند سال 
اخیر به مهم ترین مرکز اخذ تصمیمات اساسي براي 

اتاق ایران بدل شده است.
و  تهران  بازرگاني  اتاق هاي  تنها روساي  این شورا  در 
جلسه  دومین  نیز  دیروز  دارند.  عضویت  شهرستان 
شوراي روساي شهرستان ها پس از استعفاي جالل پور 
با وجود  قبلي  برگزار شد. جلسه  انتخابات  با موضوع 
آنکه پس از استعفاي جالل پور برگزار مي شد اما اجازه 
ورود به بحث انتخابات داده نشد اما در این جلسه قرار 

بر بررسي وضعیت انتخابات گرفته شد.
عنوان  به  سلطاني  پدرام  که  قبل  جلسه  برخالف 
اداره  را  جلسه  ایران  بازرگاني  اتاق  اول  نایب رییس 
مي کرد در این جلسه مصوب شده بود که تنها روساي 
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اتاق ها حضور داشته باشند. در این شرایط سلطاني امکان 
حضور در جلسه را نداشت ولي انتظار بر این بود که 
تهران  اتاق  به دلیل سمت ریاست  مسعود خوانساري 
از  این وجود خبري  با  باشد.  داشته  در جلسه حضور 
خوانساري نیز در این جلسه نبود. این موضوع انتقادهاي 
برخي از روساي شهرستان ها را در پي داشت. آنها مدعي 
بودند که عدم حضور خوانساري نشانه فرق گذاشتن وي 
بین اتاق تهران و اتاق هاي شهرستان است و وي خود 

باعث پررنگ شدن این صف بندي ها مي شود.

 هیات رییسه در مقابل هم نمي ایستند
اداره این جلسه با منشي هیات رییسه اتاق ایران و رییس 
اتاق بازرگاني کرمانشاه، کیوان کاشفي بود. کاشفي در 
جلسه اعالم کرد که اعضاي هیات رییسه در انتخابات 
مطمئن  صورت  به  و  ایستاد  نخواهند  یکدیگر  مقابل 
اعالم مي کرد که از سوي تهران پدرام سلطاني، مسعود 
خوانساري یا محمدرضا انصاري کاندیدا نخواهند شد. هر 
چند که وي مساله احتمال حمایت تهران از گزینه یي 

غیر از اعضاي هیات رییسه اتاق ایران را رد نمي کرد.
با این فرض جلسه به بررسي احتماالت پرداخت و بعد از 
بحث و گفت وگوي فراوان غالمحسین شافعي به عنوان 
کاندیداي ریاست از سوي شوراي روساي شهرستان ها 
براي انتخابات رییس اتاق بازرگاني ایران معرفي شد. هر 
چند شافعي اعالم کرد که به دلیل مسائل خانوادگي 
و کاري باید یک هفته روي این موضوع فکر کند اما 
با اجماع نظر شوراي روساي شهرستان ها عمال شافعي 
به عنوان کاندیداي ریاست مطرح شد. هر چند که در 
این جلسه اعالم شد که این تصمیم در شرایط فعلي 
گرفته شده است و در صورت ضرورت و تغییر استراتژي 
احتمال تغییر در نظر شوراي روسا وجود دارد. با این 

حساب تا حد زیادي یک طرف انتخابات روشن شد.

 کنار کشیدن کاندیداهاي احتمالي
اما مساله مهم تر در این جلسه اجماع بر سر ارائه تنها یک 
کاندیدا براي ریاست اتاق بازرگاني ایران بود. پیش از این 
افراد مختلفي از شوراي روسا به عنوان کاندیداي ریاست 
مطرح شده بودند. براي مثال مي توان به سهل آبادي از 
اصفهان و رازقي از شیراز اشاره کرد. اما در جلسه دیروز 
تمامي کاندیداها در مقابل این تصمیم سکوت کردند و به 
صورت ضمني با سکوت خود از شافعي حمایت کردند تا 
احتمال حضور دو کاندیدا از روساي شهرستان ها تقریبا 
به صفر برسد. همچنین درباره زمان پیشنهادي انتخابات 
نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت و قرار شد هفته 
دوم شهریور به عنوان زمان انتخابات برگزیده شود. هر 
چند این تصمیم نیاز به راي هیات نمایندگان اتاق ایران 
دارد ولي با توجه به راي زیاد شوراي روساي اتاق ها در 
هیات نمایندگان به نظر مي رسد، گزینه آنها داراي راي 
کافي باشد و انتخابات پیش از آنکه انتظار مي رفت به 

پایان برسد.

 از هسته مرکزي ائتالف فردا چه خبر؟
برخالف شهرستان ها که توانستند روي گزینه خود به 
توافق برسند اما در تهران وضعیت متفاوت است. درحال 
حاضر از 40کرسي انتخابي هیات نمایندگان اتاق تهران 
در  ائتالف  این  فرداست.  ائتالف  اختیار  در  36کرسي 
هسته مرکزي خود جلسات زیادي براي بررسي وضعیت 
کاندیداي مورد نظر برگزار کرده اما هنوز جمع بندي در 
این خصوص صورت نپذیرفته است. مشکل اول توافق 
تهراني ها و شهرستاني ها براي هیات رییسه دوره هشتم 
باقي  شهرستان ها  اختیار  در  ریاست  آن  در  که  است 
مي ماند. شکستن این توافق عمال تهران و شهرستان ها را 
وارد فاز تقابل خواهد کرد. از سوي دیگر انتخاب گزینه 
ریاست هم به چالشي اساسي براي اتاق بازرگاني تهران 

بدل شده است.
ائتالف فردا چندان موافق کاندیدا شدن  هسته اصلي 
خوانساري  مسعود  مقابل  در  و  نیست  سلطاني  پدرام 
نیز تمایلي براي ریاست ندارد. به ویژه آنکه خوانساري 
3سال قبل نیز کاندیداي ریاست بود و در مقابل گزینه 
شهرستاني ها یعني غالمحسین شافعي با اختالف اندکي 

شکست خورد.
به همین دلیل گزینه هاي دیگري از سوي تهران درحال 
رایزني است. با توجه به اینکه قرار نیست گزینه مورد نظر 
از ائتالف فردا باشد یکي از حالت هاي ممکن استفاده از 
دولتي هاي حاضر در اتاق بازرگاني است. در همین رابطه 
چند گزینه مطرح شده است. یکي از گزینه ها مسعود 
کرباسیان، رییس کل گمرک است. کرباسیان پیش از 
این نیز در بحث نایب رییس اولي اتاق ایران چنین نقشي 
را ایفا کرد و گروهي که بعدها ائتالف فردا نام گرفت براي 
جلوگیري از اختالف وي را کاندیداي نایب رییسي کرد 

که در مقابل گزینه خواستاران تحول به پیروزي رسید.
گزینه دولتي دیگر مجتبي خسروتاج است. وي با وجود 
سابقه  هم  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  مقامي  قائم 
بخش خصوصي دارد و هم چندین دوره در اتاق حضور 
داشته است. به همین دلیل رقیب دیروز خوانساري امروز 
به یکي از گزینه هاي وي براي کمک گرفتن بدل شده 

است.
گذشته از گزینه هاي دولتي در این میان از گزینه هاي 
دیگري نیز اسم برده مي شود. عالمیرمحمد صادقي یکي 
از این چهره هاست. وي از سوي مجمع فعاالن توسعه 
براي ریاست کاندیدا شده است همچنین به عنوان یک 
چهره قدیمي بخش خصوصي در اتاق سابقه زیادي دارد. 
هر چند که میرمحمد صادقي امروز در کسوت نماینده 
دولت در اتاق حضور پیدا کرده اما ریاست وي بر اتاق 
ایران بیش از هر کس به نفع نواب جوان وي است که در 

عمل اتاق را به دست خواهند گرفت.

 مذاکرات گزینه شهرستاني ها با تهران
از سوي دیگر منابعي از مذاکرات میان شافعي و ائتالف 
تقابل  اخیر صحبت  روز  چند  در  مي دهند.  خبر  فردا 
میان شهرستان ها و تهران در صورت ورود خوانساري 
یا سلطاني در رقابت ریاست مطرح بود. بر این اساس 
حسین پیرموذن اعالم کرده بود که اگر تهران تصمیم به 
شکستن قرار اول دوره داشته باشد براي ریاست کاندیدا 
خواهد شد و جلو آنها خواهد ایستاد اما اگر از اعضاي 
تهراني هیات رییسه کسي کاندید نشود براي ریاست 

نخواهد آمد.
بر همین اساس و با توجه به شرایط یکي از گزینه هاي 
در  بود.  شافعي  غالمحسین  فردا  ائتالف  پیشنهادي 
همین رابطه گفته مي شود، مذاکراتي میان شافعي و 
تهراني ها صورت گرفته است و احتمال اجماع تهراني ها 
روي شافعي وجود دارد. شاید به همین دلیل بود که 
روز گذشته کیوان کاشفي در جلسه شوراي روسا بسیار 
محکم از مساله کنار کشیدن سلطاني و خوانساري از 

کاندیداتوري صحبت مي کرد.
تهراني ها کامال مشخص  استراتژي  این وجود هنوز  با 
نیست. ائتالف فردا نشان داده است که بسیار سازمان 
یافته عمل مي کند و هیچ مانور خبري روي کارهاي خود 
را رصد کرده و در  بلکه در آرامش وضعیت  نمي دهد 

دقیقه 90 به صحنه ورود مي کند.
باید دید آیا تصمیمات گرفته شده تا روز انتخابات باقي 
مي ماند یا اینکه اتفاقات دیگري در این میان رخ خواهد 
داد. به ویژه آنکه هنوز زمان زیادي تا انتخابات باقي مانده 

است.
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 دنیای اقتصاد/

Liz Ryan :نویسنده
مترجم: مریم مرادخانی

Forbes :منبع

مشاور عزیز
»امی«،  همکارم  اشتباه  خاطر  به  من  گذشته  هفته 
به دردسر افتادم. او که قرار است برای مدت طوالنی 
به مرخصی برود، مدتی است به من آموزش می دهد 
تا در غیاب او، بعضی از وظایفش را انجام دهم. امی 
را  تقصیر  من  و  است  فوق العاده ای  مربی  و  دوست 
نکاتی  از  بعضی  نظرم  به  اما  نمی اندازم،  او  به گردن 
خودش  شخصی  راه حل های  داده،  تعلیم  من  به  که 
قانونی  روال  با  و  هستند  رایج  مشکالت  حل  برای 
در  ندارند.  مطابقتی  هیچ  شرکت  در  کارها  انجام 
تعلیم  من  به  امی  آنچه  نمی دانستم  مدت  این  تمام 
تا  است  سازمان  مقررات  محدوده  از  خارج  می دهد، 

اینکه هفته پیش در جلسه کارکنان که امی در آن 
حضور نداشت شرکت کردم و یکی از اعضای جلسه 
از مشتریانم چند سوال درباره  از من پرسید: »یکی 
چگونگی دریافت اعتبار برای تبلیغات مشارکتی دارد. 
با  بگیرد؟« گفتم: »من  از چه کسی می تواند کمک 
دریافت  برای  الزم  شرایط  اگر  و  می گیرم  تماس  او 
اعتبار را داشته باشد، حدود دو هفته دیگر می تواند 
میز  انتهای  در  که  رئیس  کند«.  دریافت  خود  چک 
کسی  »چه  گفت:  و  برافروخت  ناگهان  بود،  نشسته 
کار  می شود؟  آماده  هفته ای  دو  این چک،  که  گفته 
و  می شود  مربوط  حسابداری  بخش  به  مشتری  این 
فرآیندهای اداری دریافت اعتبار، حدود یک ماه طول 
می کند  اشتباه  مدیرم  که  مطمئنم  من  می کشد«. 
چون با چشم خودم دیده ام که وقتی امی به بخش 
حسابداری درخواستی می فرستد، به سرعت کارش را 
انجام می دهند. او می داند در بخش حسابداری با چه 
کسانی صحبت کند که کارش را زودتر انجام دهند، 
»اوه!  گفتم:  و  کنم  مخالفت  مدیرم  با  نخواستم  اما 

دستم  از  مدیر  کشیدم.  خجالت  واقعا  خب«.  بسیار 
عصبانی شد.

سوالم اینجا است که از کجا بدانم چه چیزی 
مورد تایید مدیرم نیست و ممکن است او را 

عصبانی کند؟

ارسال  درخواست ها  برای  امی سال ها  پاسخ: احتماال 
از کانال های ارتباطی خاص خودش استفاده  می کرده. 
شاید به کلی فراموش کرده یا اصال نمی داند که روال 
کاری اش مطابق با استانداردها نیست. یا شاید روش 
او برای ارسال درخواست ها، تنها روش مورد پذیرش 
این  از  سازمان  رئیس  و  است  حسابداری  بخش 
موضوع اطالع ندارد. شاید رئیس تو در جریان آخرین 
هم هست.  شاید  نیست.  اداری  فرآیندهای  تغییرات 
اگر او بر سر یک موضوع با تو مخالفت کرد یا عصبانی 
شد، این دلیل نمی شود که حق با اوست و تو اشتباه 
کرده ای. بعضی مدیران دوست دارند اعضای تیمشان 

روش ها و ایده های جدید را امتحان کنند اما بعضی 
دیگر ترجیح می دهند همه چیز دقیقا طبق قوانین و 

مقررات پیش برود.
بهتر است قبل از اینکه مرخصی امی آغاز شود، جواب 
این سوال را پیدا کنی که »روال کار واقعا کدام است 

و چرا؟«
اگر همکاران تو در بخش حسابداری، درخواست های 
امی را در عرض دو هفته پاسخ می دهند اما رئیست 
درخواست ها  انجام  برای  که  می گوید  اطمینان  با 
جای  یک  حتما  است،  الزم  وقت  ماه  یک  دست کم 
ابهامی  ایراد دارد. اگر در روال کار پیچیدگی یا  کار 
وجود دارد، بهتر است درباره آن تحقیق کنی. همه 
مدیریت  سازمان  مدیر  با  را  خود  رابطه  ناچاریم  ما 
کنیم و از حساسیت ها و دغدغه هایش مطلع باشیم. 
به هر حال مدیران هم مثل ما انسان هستند و درست 
مثل بقیه آدم ها گاه سر یکسری مسائل، از کوره در 
می روند. نیازی نیست در حضور مدیر سازمان، مراقب 
از عقاید و  بهتر است  اما  باشی  تک تک حرف هایت 

کارهایی که نباید در حضور مدیر سازمان انجام داد
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در  نباید  که  کاری  پنج  شوی.  مطلع  او  دیدگاه های 
حضور رئیس خود انجام دهی از این قرارند:

اداری  فرآیندهای  به  اشاره  یا  توضیح  ترویج،   .۱
غیراستاندارد

۲. صحبت درباره اینکه خودت یا یکی از همکارانت به 
دنبال تغییر شغل هستید )مگر اینکه سازمان در حال 
تعدیل نیرو باشد و بدانید که به هر حال عذر شما را 

خواهند خواست(.
۳. توصیه یا اظهار نظر درباره سیاست های سازمانی

کردن  بدنام  یا  عیب جویی  تحقیرآمیز،  انتقاد   .۴
همکاران، مدیر، مشتریان یا فروشندگان طرف قرارداد

۵. گله و شکایت بابت میزان حقوق، ساعات کاری یا 
مشکالت شغلی دیگر

اگر  بپردازم.  موارد  این  به  جزئی تر  کمی  بده  اجازه 
برای انجام یکی از امور اداری، راهی را کشف کردی 
زمان  بود، در یک  بهتر  روال کاری همیشگی  از  که 
مناسب آن را با رئیس خود مطرح کن. تا آن زمان، 
نباید هیچ سیاست یا قانون پذیرفته شده ای را نادیده 
بگیری. این کار به دور از ادب است و تو را در زمره 
قانون شکنی  دارند  دوست  که  می دهد  قرار  افرادی 

کنند یا قوانین را به میل خودشان تغییر دهند.
این موضوع را در  اگر به دنبال شغل جدید هستی، 
از  خودش  او  اینکه  مگر  نکن،  مطرح  رئیس  حضور 
کرده  حمایت  تو  تصمیم  از  و  بوده  جریان  در  قبل 
از همکاران خود در  به هیچ یک  باشد. در محل کار 

رابطه با کاریابی مشاوره نده. اگر کسی به همفکری 
تو نیاز دارد، می تواند بعد از پایان ساعات کاری با تو 

صحبت کند.
در هر شرکتی سیاست های سازمانی خاصی در جریان 
است اما به دور از ادب و اخالق حرفه ای است اگر در 
این  درباره  مدیر،  حضور  در  به خصوص  و  کار  محل 
 سیاست ها اظهار نظر کنی یا توصیه ای ارائه دهی. اگر 
می خواهی همه از تو به عنوان کارمندی یاد کنند که 

به فعالیت تیمی متعهد است، هرگز در حضور مدیر 
سازمان از کسی انتقاد نکن. زمانی که کار خود را آغاز 
می کنی، تیم تو تا حدی گسترش می یابد که تک تک 
مشتریان، فروشندگان، همکاران، کارمندان قراردادی 
می گیرد.  بر  در  را  کار  متقاضیان  و  شرکا  موقتی،  و 
از  است  ممکن  تو،  مثل  درست  و  انسانند  آنها  همه 
و  شوند.  سرخورده  یا  ناراحت  کسی  رفتار  یا  عمل 
در آخر اینکه، هرگز درباره مشکالت شغلی ات، مثل 

حقوق یا ساعات کاری، در حضور مدیر سازمان گله 
و شکایت یا شوخی نکن. اگر واقعا مشکلی هست که 
باید آن را با مدیر در میان بگذاری، آن را مستقیما 
اگر مدیر سازمان بشنود  و بی پرده مطرح کن چون 
از  تو در جمع همکاران، در حال گله و شکایت  که 
شرایط هستی، واقعا دلسرد خواهد شد. نگران نباش. 
باید  که  کاری  اولین  نشده ای.  مرتکب  اشتباهی  تو 
انجام دهی این است که تحقیقات خود را شروع کنی. 
در  کارمندانش  که  ببین  و  برو  بخش حسابداری  به 
آینده از تو چه انتظاراتی خواهند داشت و سپس تمام 
سیاست های مکتوب سازمان را به روز کن و مدیر را 

نیز در جریان روال جدید انجام کارها قرار بده.
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