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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

بخار  و  آب  آنالیز  سیستم  راه اندازی  دنبال  به 
مهندسی  شرکت  توسط  نیروگاهی  بویلرهای 
پیرامون سیستم قشم در روز دوشنبه گذشته، 
این شرکت عضو سندیکای صنعت  مدیرعامل 
بومی سازی  از  رسانه ها  با  گفتگو  در  ایران  برق 
با همکاری  یک قطعه استراتژیک صنعت نفت 
شرکت های دانش بنیان خبر داد و گفت: ایران 
به جمع 4 کشور سازنده سیستم اندازه گیری 

کیفیت و خلوص بخار آب پیوسته است.
محمد رفعت ماه  با اشاره به بومی سازی این سیستم 
شرکت  یک  توسط  کشور  در  بار  نخستین  برای 
دانش بنیان خاطر نشان ساخت: سیستم  اندازه گیری 
کیفیت و خلوص بخار با فشار ١١٠ اتمسفر و دمای 
٥٥٠ درجه سانتیگراد در سه مرحله آب-بخار- آب 
برای نخستین بار در ایران بومی سازی و با سرلوحه 
قراردادن سیاست های اقتصاد مقاومتی در منطقه آزاد 

قشم تولید شده است.
مدیرعامل شرکت مهندسی پیرامون سیستم قشم  با 

بیان این مطلب و ذکر این نکته که این سیستم  آنالیز، 
نخستین پروژه از ١٠ پروژه ای است که باید در سال 
به بومی سازی  با توجه  ٩٦ ساخته شود، اعالم کرد: 
و طراحی و ساخت این پروژه در کشور و با تکیه به 

توان داخلی و بی نیاز شدن از واردات، با اجرای این 
١٠ پروژه جمعا از خروج ٣ میلیون یورو ارز از کشور 

جلوگیری می شود.
ادامه در صفحه 3 /

سندیکای صنعت برق ایران/ با همکاری شرکت  پیرامون سیستم قشم انجام شد؛

ساخت قطعه استراتژیک در صنعت نفت
الزامات رشد تجارت در سال 96

دنیای اقتصاد/ محمد الهوتی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

چنانچه مقیاس برای سنجش عمکرد تجاری کشور، 
هدف  برنامه  از  که  می کنیم  مشاهده  باشد؛  آمارها 
برنامه  چراکه  هستیم.  عقب  سال ٩٥  برای  صادراتی 
2٠درصدی  رشد   ٩٥ سال  برای  شده  هدف گذاری 
صادرات  آمارهای  با  حاضر  حال  در  که  بود  صادرات 
شاهد  را  افزایشی  قبل،  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
نیستیم. ولی باید در نظر داشت سال ٩۴ صادرات افت 
که  داشته  را  22درصدی  افت  واردات  و  ١٦درصدی 
معکوس شدن چنین عملکردی، خود دستاورد مهمی 
صادرات  چرا  ولی  است.  کشور  خارجی  تجارت  برای 
نتوانسته به رشد 2٠درصدی دسترسی پیدا کند؟  در 
صادرات موانع جدی وجود دارد و اگر برطرف نشود، 

دستیابی به این رشد دور از انتظار است.
البته دولت برای افزایش صادرات در سال ٩٥ با تدوین 
با  تا  کرد  تالش  غیرنفتی،  صادرات  از  حمایتی  بسته 
حمایت از صادرکنندگان، صادرات کشور را توسعه دهد 
و به رغم اینکه با کاهش نرخ سود تسهیالت صادراتی به 
١١درصد گام مهمی برداشته شد، ولی میزان تسهیالت 

تخصیص یافته با میزان صادرات فاصله زیادی دارد. 
ادامه در صفحه 3 / 

پیام تبریک سندیکا به شرکت مهندسی پیرامون سیستم قشم

بخار  و  آب  آنالیز  سیستم  بومی سازی  بدینوسیله  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
بویلرهای نیروگاهی را برای اولین بار در کشور توسط شرکت مهندسی پیرامون 
محترم  مدیرعامل  رفعت ماه  محمد  مهندس  آقای  قشم، خدمت جناب  سیستم 

شرکت و کارکنان محترم آن واحد صنعتی تبریک عرض می نماید.



 

  فراخوان تکمیل پرسشنامه اتاق 
بازرگانی بین المللی

با  دارد  نظر  در   )ICC( بین المللی  بازرگانی  اتاق 
کمک اعضای  این اتاق پیمایشی در خصوص تاثیرات 

مسئولیت شرکتی انجام دهد........ادامه خبر

 بازدید وزیر نیرو از کارخانه دانش بنیان 
»الکترونیک افزاآزما«

وزیر نیرو امروز 22 اسفند در سفر به استان های البرز 
از  هشتگرد،  صنعتی  شهرک  از  بازدید  در  قزوین،  و 
کارخانه دانش بنیان الکترونیک افزا آزما بازدید کرد........

ادامه خبر

 خدمات برق در کشور مطابق با فناوری 
روز دنیا پیش می رود

کرج - ایرنا- مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز 
از  پس  های  سال  در  بنایی  زیر  اقدامات  به  اشاره  با 
برق  خدمات  گفت:  تاکنون  اسالمی  انقالب  پیروزی 
کشور مطابق با فناوری روز دنیا پیش می رود........ادامه 

خبر

 ایجاد بازار صادراتی و تأمین سرمایه 
برای حمایت از شرکت های دانش بنیان

برای  است  موظف  نیرو  وزارت  گفت:  نیرو  وزیر 
در  سرمایه  و  صادراتی  بازار  بنیان  دانش  شرکت های 
گردش مناسب از طریق بازپرداخت به موقع مطالبات 
آن ها را فراهم کند و تمام همت ما این است که بتوانیم 
به موقع به این وظایف خود عمل کنیم........ادامه خبر

از  تومان  میلیارد   4 حدود  اختصاص   
صندوق توسعه ملی به طرح های نیروگاهی 
رضازاده با ابراز امیدواری از اینکه در ایام باقی مانده 
از سال حدود 2٠٠٠ میلیارد ریال از همین محل در 
اختیار مشاوران و پیمانکاران قرار گیرد، افزود: امسال 
مبلغ ۴٥٠ میلیارد ریال دیگر نیز از محل منابع عمومی 
دولت در اختیار شرکت قرار گرفته است........ادامه خبر

نیروگاه  ساخت  اجرایی  عملیات   
خورشیدی در قزوین آغاز شد

قزوین- عملیات اجرایی ساخت نیروگاه خورشیدی با 
ظرفیت دو مگابایت در مراسمی با حضور وزیر نیرو در 

قزوین آغاز شد........ادامه خبر

 تضمین خرید 2۰ ساله برق از 
نیروگاه های تجدیدپذیر توسط دولت

وزیر نیرو گفت: دولت تضمین می دهد 2٠ سال برق 
خریداری  را  تجدیدپذیر  انرژی  نیروگاه های  تولیدی 

کند........ادامه خبر

 پیشنهاد همکاری ایران و استرالیا در 
بخش آب و انرژی های نو

معاون امور برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: 
ایران تمایل دارد در زمینه های مختلفی همچون تغییر 
اقلیم، انرژی های نو، شیرین سازی آب دریا و استفاده 
استفاده  زمینه ها  این  در  المللی  بین  فاینانس های  از 

کند........ادامه خبر

 محاسبات دقیق جایابی نیروگاه های 
خورشیدی

محققان پارک علم و فناوری قزوین با حمایت صندوق 

در  الکترونیک  صنایع  توسعه  و  تحقیقات  از  حمایت 
صدد جایابی و اندازه  دهی بهینه منابع تولیدات پراکنده 
در  اطمینان  قابلیت  محاسبات  رویکرد  با  خورشیدی 

شبکه های توزیع برق هستند........ادامه خبر

 پالک 511 بورس تهران به نام یک 
شرکت تولید برق شد

شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم با نماد »بجهرم« 
در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران 

درج شد.......ادامه خبر

 دستور نعمت زاده به صنایع فوالدی/
صنایع داخلی رادر اولویت قرار دهید

.......ادامه خبر

 رقابت پذیر شدن تولیدات با حل 
اختالف میان سازمان تامین اجتماعی و 

فعاالن اقتصادی
.......ادامه خبر

 پرداخت 16 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت رونق تولید به 22 هزار بنگاه

.......ادامه خبر

 افزایش بدهی ها در دولت یازدهم/دولت 
بدحساب،خوش حساب شد؟

.......ادامه خبر

 تخصیص نامطلوب منابع مشکل اقتصاد 
است

.......ادامه خبر

 ارتباط با بانکهای بزرگ بین المللی 
زمانبر است/ تک نرخی شدن ارز را 

دنبال می کنیم
.......ادامه خبر

 لزوم اجرای سریع یکسان سازی نرخ 
ارز در ایران به دلیل تفاوت بیشتر نرخ 

رسمی و بازار
.......ادامه خبر

 تکیه بیش از حد دولت به اوراق بدهی 
نگران کننده شده است

.......ادامه خبر

 نرخ دالر به 3749 تومان رسید
.......ادامه خبر

 الزامات تدبیر کارآمد
......ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
ساخت قطعه استراتژیک در صنعت نفت

وی با اشاره به اشتغال زایی برای بیش از 2٥ نفر نیروی 
اجرای  و تحصیلکرده در جزیره قشم در طول  بومی 
این پروژه تصریح کرد: شرکت مپنا در راستای عمل 
مهم ترین  از  یکی  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  به 
با اعتماد به توانمندی شرکت های  پروژه های خود را 
ما  و  کرد  واگذار  دانش بنیان  شرکت  یک  به  داخلی 
نیز با نگرش فنی در سطح استانداردهای جهانی و با 
تکیه بر خالقیت ایرانی توانستیم بر مشکالت پیچیده 
این کار غلبه کنیم و به محصول نهایی که مورد تایید 

کشورهای دیگر نیز قرار گرفته، دست یابیم.
برق  صنعت  سندیکای  عضو  شرکت  این  مدیرعامل 
ایتالیا،  از  ابتدا  سیستم  این  اینکه  به  اشاره  با  ایران 
هند، کره جنوبی و آلمان به صورت مستقیم و یا به 
تصریح  می شد،  کشور  وارد  خارجی  پیمانکار  واسطه 
کرد: خوشبختانه اکنون با اعتمادی که مدیران محترم 
شرکت مپنا به نیروهای داخلی کردند و حمایتی که 
برای  توانستیم  داشت،  پروژه  این  از  صنعت  وزارت 
طراحی  در کشور  را  آنالیز  این سیستم  بار  نخستین 

کرده و بسازیم.
رفعت ماه افزود: این پروژه از ابتدا تا انتها ٨ ماه زمان برد 
که مرحله طراحی بخاطر دقت فوق العاده زیاد بیشترین 
زمان را به خود اختصاص داد اما ساخت آن با کمک 
یک گروه 2٥ نفره از مهندسین، تکنسین ها و کارگران 
آموزش دیده با برنامه ریزی منسجم ظرف ۴٥ روز با 

موفقیت به پایان رسید.
در  کرد:  تصریح  ایران  برق  صنعت  سندیکای  عضو 
این مدت 2۴٠٠ نفر- ساعت برای طراحی و ١2٥٠٠ 
برای  نفر - ساعت  برای ساخت و 2١٠٠  نفر-ساعت 

مدیریت و تدارکات این سیستم زمان صرف شد.
از  نیازها  تامین  و  اهمیت خودکفایی  به  توجه  با  وی 
توانمندی ها داخلی گفت: در همین راستا، این محصول 
عالوه بر تامین نیاز بازار داخل می تواند به کشورهای 
آینده  ماه   ٦ تا  که  امیدواریم  و  شود  صادر  نیز  دیگر 

بتوانیم وارد بازار صادراتی شویم.
وی تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون و در همین مرحله 
اول تعدادی شرکت آلمانی و ترکیه ای از این محصول 
به نحو چشمگیری استقبال نموده که این می تواند به 
برنامه صادراتی این سیستم جامه عمل بپوشاند. البته 
با انجام تحقیق و توسعه در طراحی که هم اکنون در 
با کیفیتی  جریان است، مراحل دیگر این پروژه ها را 
دنبال  به  می توانیم  قطعا  و  داده  ادامه  باالتر  بسیار 

بازارهای صادراتی دیگر نیز باشیم.
از  ارز  از خروج  تنها  نه  پروژه  این  به گفته رفعت ماه، 
به  ورود  با  می تواند  بلکه  می کند  جلوگیری  کشور 
بازارهای صادراتی منطقه به ارزآوری در کشور کمک و 

صادرات با بهره وری باال را رقم  زند.
وی با اشاره به اعتماد سه شرکت آلمانی  و ترکیه ای 
ما  با  قرارداد همکاری  آمادگی عقد  و  این شرکت  به 
اعالم کرد: ما از صنعتگران داخلی به ویژه نیروگاه ها، 
صنایع پتروشیمی، پاالیشگاه ها و صاحبان صنایعی که 
از انواع گوناگون سیستم های آنالیز استفاده می کنند 
خواستاریم تا با اعتماد به محصول داخلی و خرید از 
داخل، هم به کیفیت باالتری در محصول دست یابند، 
هم از خدمات بی نظیر و ارزان بهره مند شوند و هم به 

جلوگیری از خروج ارز از کشور کمک کنند.

الزامات رشد تجارت در سال 96

ادامه از صفحه 1/ 

از طرف دیگر، به دلیل عدم تحقق بودجه این بسته، 
عمال امکان شرایط بهتر برای صادرکنندگان فراهم 
نشد. به طور مثال، از هزار میلیارد تومانی که برای 
حمایت از صادرات غیرنفتی در بودجه ١٣٩٥ دیده 
پرداخت  تجارت  توسعه  سازمان  به  مبلغی  شد، 
نشده است، نرخ ارز متناسب با تورم افزایش نیافته 
است.  نکرده  پیدا  نیز کاهش  و هزینه حمل ونقل 
حال اگر بخواهیم با این روش حرکت کنیم و بعد 
انتظار داشته باشیم که رشد 2٠درصدی صادرات 
به  نیست.  بجایی  انتظار  قطعا  کند؛  پیدا  تحقق 
باال  افزوده  ارزش  با  و  صادرات  افزایش  حال  هر 
حتما  و  است  رقابتی  و  باکیفیت  تولید  نیازمند 
تولید  از  حمایت  براساس  سیاست گذاری ها  باید 
با محوریت صادرات باشد تا از این طریق بتوانیم 
رخ  زمانی  مهم  این  ببخشیم.  رونق  را  صادرات 
تا  باشد  داشته  رقابت سالم وجود  داد که  خواهد 
کیفیت ارتقا پیدا کند. ما نمی توانیم تنها با استفاده 
یا  محدود  را  واردات  غیرمنطقی  تعرفه  دیوار  از 
تولید  از  حمایت  که  کنیم  تصور  و  کنیم  ممنوع 
تولید می تواند صادرات محور شود.  و  انجام شده 
این سیاست که متاسفانه  تنها سیاست حمایت از 
شکست خورده ای  سیاست  است،  کشور  در  تولید 
است. اگر به دنبال اجرای ابالغیه اقتصاد مقاومتی 
هستیم، باید طرحی نو دراندازیم و با سیاست های 
جدید و کارآمد به سمت اجرایی شدن آن حرکت 
کنیم، نه اینکه اقتصاد مقاومتی را با سیاست های 

خود منطبق کنیم. اقتصاد مقاومتی تولید درون زا 
تولیدی  باید  پس  داده،  قرار  هدف  را  برون نگر  و 
و  صادراتی  رویکرد  که  گیرد  قرار  حمایت  مورد 
توان صادراتی داشته باشد. چنین رویکرد و هدفی 
کاری دوچندان می طلبد که قبل از هر چیز باید 
بازنگری در سیاست های گذشته حمایت از تولید و 
صادرات اتفاق بیفتد و قطعا این مهم در کوتاه مدت 
امکان پذیر نخواهد بود.حال با نزدیک شدن به سال 
١٣٩٦، باید گفت که سال آینده از دو منظر برای 
انتخابات  اینکه  یکی  است؛  مهمی  بسیار  سال  ما 
سوال  این  و  داریم  رو  پیش  را  ریاست جمهوری 
سیاست های  آینده  دولت  در  که  است  مطرح 

اقتصادی کنونی ادامه خواهد یافت؟
برنامه  ابالغ  اینکه سال ١٣٩٦، سال  موضوع دوم 
بسیار  می تواند  هم  این  که  است  توسعه  ششم 
راه  نقشه  می رسد،  نظر  به  اگرچه  باشد.  اثرگذار 
همان اقتصاد مقاومتی است، قطعا برای رونق تولید 
و خروج کلی از رکود، کوتاه ترین راه توسعه صادرات 
است و توسعه صادرات نیازمند افزایش بهره وری، 
ایرانی  کاالهای  شدن  رقابتی  و  قیمت ها  کاهش 
است؛ برای رسیدن به این شرایط مطلوب ترین راه 
بهبود محیط کسب وکار یا تامین شرایط مطلوب 
سرمایه گذار داخلی و جذب سرمایه گذاران خارجی 
خواهد بود. از سوی دیگر، بازنگری در سیاست های 
برطرف  صادرات،  برای  تولید  هدف  با  اقتصادی 
و  تسهیالت  نرخ  کاهش  صادراتی،  موانع  کردن 
در  باید  تورم،  با  متناسب  ارز  نرخ  کردن  واقعی 

دستور کار قرار گیرد.
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سندیکای صنعت برق ایران/ 
فراخوان تکمیل پرسشنامه اتاق بازرگانی 

بین المللی

با  اتاق بازرگانی بین المللی )ICC( در نظر دارد 
خصوص  در  پیمایشی  اتاق  این  اعضای   کمک 

تاثیرات مسئولیت شرکتی انجام دهد.
بر این اساس ICC طی ارسال نامه ای درخواست خود 
را مبنی بر پاسخگویی اعضا به سواالت این پیمایش در 
قالب تکمیل پرسشنامه اینترنتی به این آدرس  مطرح 
کرده است که از عالقمندان دعوت می شود با مشارکت 
در این زمینه نسبت به هر چه غنی تر شدن داده های 

این پژوهش یاری رسانند.

به  نیرو  وزیر  سفر  برنامه  اولین  در  نیرو/  وزارت 
استان های البرز و قزوین صورت گرفت؛

بازدید وزیر نیرو از کارخانه دانش بنیان 
»الکترونیک افزاآزما«

وزیر نیرو امروز 22 اسفند در سفر به استان های 
صنعتی  شهرک  از  بازدید  در  قزوین،  و  البرز 
هشتگرد، از کارخانه دانش بنیان الکترونیک افزا 

آزما بازدید کرد.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
مهندس »حمید چیت چیان« وزیر نیرو امروز )یکشنبه( 
راهی استان های البرز و قزوین شد و در اولین برنامه 
بازدید خود از خط تولید کنتورهای نسل جدید برق 
در کارخانه دانش بنیان الکترونیک افزارآزما دیدن کرد.

دستگاه های  داخل  تولید  و  طراحی  شرکت  این 

و  پیشرفته  کنتورهای  و  الکترونیک  اندازه گیری 
بومی  دانش  و  توان  از  استفاده  با  را  برق  هوشمند 

متخصصان ایرانی انجام می دهد.
در  و   ١٣٥٩ سال  در  افزارآزما  الکترونیک   شرکت 
توسط  اسالمی  انقالب  پیروزی  سال های  نخستین 
با  فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف  از  شماری 
هدف خودکفایی علمی و آموزشی کشور تشکیل شد 
دستگاه های  اقسام  و  انواع  گذشته،  سال   ٣۴ طی  و 
سازمان ها،  برای  مخابرات  و  الکترونیک  اندازه گیری 
مراکز علمی و دانشگاهی توسط این شرکت طراحی 

و ساخته شده است.
و  مدارها  قالب ها،  بدنه،  طراحی  مراحل  تمامی 
دستگاه های  تولید  برای  موردنیاز  نرم افزارهای 
اندازه گیری الکترونیک توسط بخش تحقیقات شرکت 
الکترونیک افزارآزما به صورت کامال بومی انجام می شود 
خارجی  شرکت  هیچ  لیسانس  تحت  شرکت  این  و 

فعالیت نمی کند.
تولید کنتورهای دیجیتال و هوشمند به صورت کامال 
ایرانی در این شرکت محقق شده و هم اکنون بیشتر 
نیاز داخل کشور به کنتورهای تک فاز و سه فاز از طریق 

این شرکت تامین می شود. 
   

ایرنا/  مدیرعامل توزیع برق البرز:
خدمات برق در کشور مطابق با فناوری 

روز دنیا پیش می رود

برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل  ایرنا-   - کرج 
در  بنایی  زیر  اقدامات  به  اشاره  با  البرز  استان 
سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون 

روز  فناوری  با  برق کشور مطابق  گفت: خدمات 
دنیا پیش می رود.

به گزارش ایرنا، ناصر اسکندری روز یکشنبه 22 اسفند 
در حاشیه بازدید وزیر از یک شرکت تولید کنتور برق 
در شهرستان ساوجبالغ افزود: امروز صنعت برق کشور 
روز آمد بوده و توسعه آن مطابق با فناوری روز انجام 

می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز گفت: اکنون 
شاهد شکوفایی یکی از شرکت های بزرگ تولید داخلی 
درصنعت برق با استفاده ازفناوری دانش بنیان همگام 

با شتاب در صنعت در شهرستان ساوجبالغ هستیم.
وی اضافه کرد:کنتورهای تولیدی این شرکت مطابلق با 

کیفیت جهانی ساخته می شوند
رئیس هیات مدیره شرکت الکترونیک افزارآزما گفت:این 
شرکت طی ٣7 سال توانسته درحوزه برق،الکترونیک 
بنیان  باشد وشرکتی دانش  فعالیت داشته  ومخابرات 
تمام محصوالتش حاصل تحقیقات وتجاری  بوده که 

سازی خود شرکت است.
برق  کنتورهای  تولید   ٨١ ازسال  جمشیدبردبارافزود: 
در این شرکت آغاز شد که تابستان امسال خط تولید 

کنتورهای هوشمند راه اندازی کردیم .
وی تنها مشکل این شرکت را تامین سرمایه درگردش 
دانست و گفت: درصدد هستیم تا از طریق فاینانس 
بدون تامین واردات محصول ، مشکل را رفع نموده وبه 

سه کشور صادرات را داشته باشیم.
افزارآزما  الکترونیک  شرکت  مدیره  هیات  رئیس 
گفت:درحال طراحی کنتورهای مخصوص برای آفریقا 
نیز هستیم واگر این مسیر برای صادرات امکان پذیر 

شود این کارخانه هم دو برابر خواهد شد.

ایلنا/ وزیر نیرو در بازدید از واحد صنعتی کنتورسازی 
در هشتگرد عنوان کرد؛

ایجاد بازار صادراتی و تأمین سرمایه برای 
حمایت از شرکت های دانش بنیان

برای  است  موظف  نیرو  وزارت  گفت:  نیرو  وزیر 
شرکت های دانش بنیان بازار صادراتی و سرمایه 
در گردش مناسب از طریق بازپرداخت به موقع 
مطالبات آن ها را فراهم کند و تمام همت ما این است 
که بتوانیم به موقع به این وظایف خود عمل کنیم.

به گزارش ایلنا، »حمید چیت چیان« وزیر نیرو در بازدید 
از یک شرکت کنتورسازی هوشمند در هشتگرد کرج 
گفت: ده سال پیش از خط تولید کنتورهای دیجیتال 
این شرکت بازدید کردم و امروز شاهد این هستیم که 
یکی از پیشرفته ترین کنتورهای هوشمند دنیا در این 

شرکت ساخته می شود.
وی افزود: کنتورهای این شرکت تمام استانداردهای 
را در  تمام تست های مذکور  و  رعایت  را  نیرو  وزارت 

همین محل کارخانه انجام می دهد.
وی تصریح کرد: امید است با کمک سایر شرکت های 
دانش بنیان در این زمینه، تمامی کنتورهای مشترکین 
ارتقای  باعث  هم  امر،  این  کنیم؛  هوشمندسازی  را 
خدمات به مشترکین می شود و هم زمینه بهره وری 

انرژی در کشور را افزایش می دهد.
مهندس  هزار  چندین  ساالنه  کرد:  تأکید  نیرو  وزیر 
در کشور فارغ التحصیل می شود، این سرمایه انسانی 
ارزشمند می تواند بسترساز رشد صنعت آب و برق و 

ارزش افزوده برای کشور باشد.
کنتورهای  با  مرتبط  قطعات  تمام  کرد:  اضافه  وی 
از  اولیه  هوشمند بجز یک قطعه پالستیکی که مواد 

خارج از کشور وارد می شود، تولید داخل است.
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وی گفت: از ٨ میلیون کنتور هوشمند داخلی در کشور 
نظرم  به  که  می شود  مرجوعی  کنتور  هزار   2٠ تنها 

افتخار بزرگی برای صنعت برق کشور است.
چیت چیان خاطرنشان کرد: از خدمات اصلی ما به این 
شرکت ها می تواند ایجاد بازار صادراتی و تأمین سرمایه 
در گردش و بازپرداخت به موقع مطالبات آن ها باشد، 
که تمام همت ما این است که بتوان به موقع به این 

وظایف خود عمل کنیم.
وی با اشاره به پایبندی وزارت نیرو به اقتصاد مقاومتی، 
اظهار داشت: خوشبختانه صنعت آب و برق کشور از 
نظر توانمندی داخلی از سطح بسیار باالیی برخوردار 
است، اینکه صنعت برق ٩٠ درصد و صنعت آب ٩٥ 
درصد از نیاز داخلی را از داخل تأمین می کند بیانگر 

اهمیت درون زایی بودن این صنعت است.
و  پژوهشی  مرکز  هزاران  دنیا  در  کرد:  تصریح  وی 
دانشکده وجود دارد که بایستی از نتایج تحقیقات آن ها 

برای انتقال تکنولوژی و تجربیات استفاده کرد.

نیروی  و  آب  منابع  توسعه  شرکت  مدیرعامل  ایلنا/ 
ایران:

از  تومان  میلیارد   4 حدود  اختصاص 
صندوق توسعه ملی به طرح های نیروگاهی 

رضازاده با ابراز امیدواری از اینکه در ایام باقی 
مانده از سال حدود 2۰۰۰ میلیارد ریال از همین 
محل در اختیار مشاوران و پیمانکاران قرار گیرد، 
افزود: امسال مبلغ 45۰ میلیارد ریال دیگر نیز از 
محل منابع عمومی دولت در اختیار شرکت قرار 

گرفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمدرضا رضازاده 
مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در 
نشست خبری امروز در جمع خبرنگاران با اعالم اینکه 
در سال جاری ٣٩ هزار و ٨٠ میلیارد ریال اعتبار جهت 
اجرای پروژه ها به ما اختصاص یافته است، گفت: ٣٦ 
هزار میلیارد ریال از این اعتبار از محل صندوق توسعه 
ملی بوده که در قبال تولید برق در اختیار ما قرار گرفت 
و 2١٠ میلیارد ریال نیز از محل اسناد خزانه و اوراق 
مطالباتشان  بابت  و مشاوران  پیمانکاران  به  مشارکت 

پرداخت شد.
وی با ابراز امیدواری از اینکه در ایام باقی مانده از سال 
حدود 2٠٠٠ میلیارد ریال از همین محل در اختیار 
امسال مبلغ  افزود:  قرار گیرد،  پیمانکاران  مشاوران و 
عمومی  منابع  محل  از  نیز  دیگر  ریال  میلیارد   ۴٥٠

دولت در اختیار شرکت قرار گرفته است.
رضازاده در ادامه با اشاره به اینکه در اجرای پروژه های 
اقتصاد مقاومتی موفقیت صد در صدی حاصل شده، 
تصریح کرد: یکی از این طرح ها، سد رودبار لرستان 

بود که با حضور وزیر نیرو آبگیری شد.
وی ادامه داد: سد یاد شده قرار بود پیش از اوج مصرف 
واحد  نخستین  و  برسد  برداری  بهره  به  امسال  برق 
نیروگاهی آن، چرخش اولیه را بیست و دوم بهمن ماه 
داشت اما تست های بعدی نیروگاه به دلیل بروز پدیده 
ریزگرد در خوزستان به تاخیر افتاد اما پنجم اسفند 
این کار پایان یافت و طبق اعالم دیسپاچینگ بخش 
دیگری از برنامه ها در آینده نزدیک اجرایی می شود.

ایران  نیروی  و  آب  منابع  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
رودبار  سد  نیروگاه  نخست  واحد  اینکه  به  اشاره  با 
فروردین سال ٩٦ مورد بهره برداری رسمی قرار می 
با حضور  آذرماه  نیز  داریان  سد  داشت:  اظهار  گیرد، 
رئیس جمهور آبگیری شد و سه واحد نیروگاهی دارد 

که در چارچوب برنامه های اقتصاد مقاومتی یکی از 
آنها باید به بهره برداری برسد.

وی با ابراز امیدواری از اینکه فروردین آینده همزمان 
با آماده شدن خط انتقال برق از سوی برق منطقه ای 
برسد،  برداری  بهره  به  داریان  نیروگاه سد  کرمانشاه، 
طرح  نیز  غربی  آذربایجان  در  سردشت  سد  گفت: 
اقتصاد مقاومتی این شرکت است که از 2 ماه پیش 

آماده آبگیری شده است.
اجرایی سد قوچم در  اظهار داشت: عملیات  رضازاده 
انتهای سامانه انتقال آب از سد آزاد به قروه- دهگالن 
اعالم زمان  انتظار  اجرایی شده و هر 2 طرح در  نیز 

افتتاح رسمی مسئوالن است.
و  آبیاری  های  درباره طرح های شبکه  ادامه  در  وی 
زهکشی نیز گفت: قطعه نخست طرح گرمسیری در 
شبکه های اصلی و سامانه اجرا شده اما ساخت شبکه 
های فرعی بر عهده وزارت جهادکشاورزی است  ودر 
این خصوص سد ازگله در باالدست طرح گرمسیری 

آماده بهره برداری و آبگیری است.
و  ورزی  شور  های  طرح  اجرای  به  اشاره  با  رضازاده 
استفاده از آب دریاها برای افزایش سرانه آب جمعیت 
کشور و دستیابی به توسعه، افزود: برای شروع کار در 
تا  از خوزستان  ١٣ منطقه در سواحل جنوبی کشور 
سیستان و بلوچستان نقاطی شناسایی و مزارع پایلوت 
ایجاد شده است که عالوه بر شیرین سازی آب، جلبک 
ها و گیاهانی متناسب با آب شور در آنها پرورش داده 
می شو د که پس از به نتیجه رسیدن این طرح ها در 
مزارع نمونه، الگوی کشت هر منطقه به سرمایه گذاران 

بخش خصوصی معرفی خواهد شد.
در ادامه این نشست رضازاده گفت: کمبود منابع مالی 
این شرکت  اولویت  از  ها  پروژه  برخی  تا  سبب شده 
خارج شود که از جمله آنها برخی طرح های مطالعاتی 

باالدست سد سیمره است همچنین  حوضه کرخه و 
سد پارسیان در استان فارس و سد تنگه معشوره در 
حوضه کرخه از جمله سدهایی هستند که مشخصات 
آنها مورد بازنگری قرار گرفته و تخصیص آبی جدیدی 

برایشان در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مطالعات سه سد 
در حوضه آبریز کرخه متوقف شده و مشخصات سه سد 

دیگر مورد بازنگری قرار گرفته است.
این مقام مسئول با اشاره به تولید ١2 درصد کل برق 
کشور توسط شرکت آب و نیرو، گفت: بیش از ١١ هزار 
مگاوات نیروگاه این شرکت به بهره برداری رسیده و 
در آینده نزدیک ۴٥٠ مگاوات برق در نیروگاه رودبار 
لرستان، 2١٠ مگاوات در نیروگاه داریان، ١٥٠ مگاوات  
سد و نیروگاه سردشت، ١٣٠ مگاوات در سد و نیروگاه 
چمشیر و 7٥٠ مگاوات در سد و نیروگاه بختیاری با 
تکمیل مراحل اجرایی، به ظرفیت برق تولیدی اضافه 
خواهند شد. رضازاده  گفت: تکمیل طرح های غرب 
کشور، آبگیری سد و نیروگاه چم شیر، بهره برداری از 
دوم  واحد  و  داریان  نیروگاهی  و سوم  دوم  واحدهای 
کردن  عملیاتی  همچنین  و  لرستان  رودبار  نیروگاه 
قرارداد BOT سد کارون 2 اولویت های این شرکت 

در سال ٩٦ را تشکیل می دهند.

 

مهر/ 
عملیات اجرایی ساخت نیروگاه 

خورشیدی در قزوین آغاز شد

نیروگاه  ساخت  اجرایی  عملیات  قزوین- 
خورشیدی با ظرفیت دو مگابایت در مراسمی با 
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6 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

حضور وزیر نیرو در قزوین آغاز شد.
در  اسفند  یکشنبه 22  روز  مهر،  گزارش خبرنگار  به 
مراسمی با حضور حمید چیت چیان وزیر نیرو، فریدون 
همتی استاندار قزوین، و نمایندگان استان در مجلس 
نیروگاه  ساخت  اجرایی  عملیات  اسالمی،  شورای 
بادی  مزرعه  در  مگابایت  دو  ظرفیت  با  خورشیدی 
کهک تاکستان آغاز شد. برای ساخت این نیروگاه، پنج 

میلیارد تومان هزینه خواهدشد.
قرارداد خرید تضمینی برق این نیروگاه خورشیدی دو 
مگابیتی با سازمان انرژی های نوی ایران )سانا( مبادله 

شده است.
کارفرما  با  انجام شده  مذاکرات  به  توجه  با  همچنین 
مقرر شده بستر مناسبی جهت اتصال تا ظرفیت ١٠٠ 
مگابایت، نیروگاه بادی فراهم شده و عملیات احداث فاز 
بعدی نیز در دستور کار قرار گیرد. وزیر نیرو همچنین 

از مزرعه بادی کهک در تاکستان بازدید کرد.

ایسنا/ چیت چیان اعالم کرد
تضمین خرید 2۰ ساله برق از نیروگاه های 

تجدیدپذیر توسط دولت

وزیر نیرو گفت: دولت تضمین می دهد 2۰ سال 
را  تجدیدپذیر  انرژی  نیروگاه های  تولیدی  برق 

خریداری کند.
به گزارش ایسنا، حمید چیت چیان در حاشیه افتتاح 
نیروگاه خورشیدی و بادی کهک در جمع خبرنگاران 
از  یکی  کهک  بادی  مگاواتی   ٥٥ نیروگاه  گفت: 
و  است  داخلی  تجهیزات  دارای  که  است  سایت هایی 
توسط صنایع داخلی تولیدشده است که این ویژگی 

ممتاز نیروگاه به شمار می رود.
بسیار  و ظرفیت  پتانسیل  افزود: در سراسر کشور  وی 
ازجمله  تجدیدپذیر  انرژی  انواع  تولید  درزمینه  خوبی 
انرژی بادی، خورشیدی، زمین گرمایی و زیست توده است.

است  سالی  نخستین  امسال  کرد:  اظهار  نیرو  وزیر 
صورت  به سرعت  تجدیدپذیر  انرژی های  توسعه  که 
نیروگاه  مگاوات   ١٦ تنها  گذشته  سال  در  می گیرد، 
تجدیدپذیر را به ثمر رساندیم ولی امسال این میزان از 

١٠٠ مگاوات نیز گذشته است.
صورت  برنامه ریزی های  طبق  کرد:  خاطرنشان  وی 
گرفته پیش بینی می شود در سال آینده 7٠٠ مگاوات 
شود،  افزوده  تجدیدپذیر  نیروگاه های  به  ظرفیت 
به ١٠٠٠  میزان  این  نیز  بعد  سال های  در  همچنین 

مگاوات نیز خواهد رسید.
چیت چیان تصریح کرد: استان قزوین ظرفیت گوناگونی 
بادی ٥٥  نیروگاه  شود،  استفاده  آن  از  باید  که  دارد 
مگاواتی کهک و نیروگاه خورشیدی 2 مگاواتی ازجمله 
کارهای بزرگی است که توسط عالقه مندان به آینده 
گرفته  صورت  محیط زیست  به  عالقه مندان  و  کشور 

است که دولت از آن ها حمایت می کند.
وی یادآور شد: بزرگ ترین حمایت دولت تضمین خرید 

2٠ ساله برق تولیدی این نیروگاه ها است.
متوسط  به طور  را  برق  دولت  کرد:  تصریح  نیرو  وزیر 
تولیدی  برق  ولی  می رساند  فروش  به  تومان   ٦٦
که  می کند  خریداری  تومان   ٣7٠ را  نیروگاه ها  این 
انرژی های  از  دولت  جدی  حمایت  نشان دهنده  این 

تجدیدپذیر است.
وی افزود: در تمام کشور ظرفیت صنعتی خوبی وجود 
دارد که می توان به استان های قزوین، زنجان، خراسان، 
تهران و اصفهان اشاره کرد، محصوالت صنایع ایرانی 
عالوه بر داخل در خارج از کشور نیز رونق خوبی دارد و 

ما نیروگاه های عظیمی در کشورهای مختلف تأسیس 
کرده ایم.

وزارت نیرو/  معاون برنامه ریزی وزیر نیرو در نشست با 
وزیر تجارت و سرمایه گذاری استرالیای جنوبی عنوان 

کرد؛
پیشنهاد همکاری ایران و استرالیا در 

بخش آب و انرژی های نو

معاون امور برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو 
مختلفی  زمینه های  در  دارد  تمایل  ایران  گفت: 
همچون تغییر اقلیم، انرژی های نو، شیرین سازی 
آب دریا و استفاده از فاینانس های بین المللی در 

این زمینه ها استفاده کند.
)پاون(،  نیرو  وزارت  رسانی  اطالع  پایگاه  به گزارش 
ریزی  برنامه  امور  معاون  دائمی«  »علیرضا  مهندس 
و امور اقتصادی وزارت نیرو عصر امروز )یکشنبه( در 
مالقات با »مارتین همیلتون اسمیت« وزیر تجارت و 
سرمایه گذاری ایالت استرالیای جنوبی اظهار داشت: 
ایران و استرالیا از نظر اقلیمی بسیار مشابه هستند و 
ایران در مناطق خشک و  حدود سه چهارم از خاک 

نیمه خشک قرار دارد.
وی افزود: این عامل باعث شده تا در طول تاریخ آب از 
جایگاه ویژه ای برای ایرانی ها برخوردار باشد. در برنامه 
ششم توسعه، بحث مدیریت آب در کنار حفظ محیط 

زیست و اشتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
خوبی  بسیار  همکالری  زمینه های  کرد:  تصریح  وی 
بین پژوهشکده ها و دانشگاه های دو کشور برای انجام 
تحقیقات مشترک در زمینه مسائل آب و انرژی وجود 

دارد.
وی گفت: در حال حاضر دو دانشگاه ملبورن و شریف 
و  علمی  تحقیقات  انجام  زمینه  در  در حال همکاری 

پژوهشی در زمینه آب در کشور هستند.
دائمی با اشاره به زمینه های کاری وزارت نیرو گفت: 
تولید،  وظیفه  هم زمان  طور  به  ایران  در  نیرو  وزارت 
انتقال و نگهداری آب و انرژی را در کشور بر عهده دارد 
همچنین این وزارتخانه مسئولیت جمع آوری و تصفیه 

فاضالب شهری و روستایی نیز هست.
چون  بحث هایی  در  دارد  تمایل  ایران  داد:  ادامه  وی 
و  نو، شیرین سازی آب دریا  انرژی های  اقلیم،  تغییر 
زمینه ها  این  در  المللی  بین  فاینانس های  از  استفاده 
در  استرالیایی  شرکت های  چنانچه  و  کند  استفاده 
این خصوص حاضر به فعالیت باشند، ایران حاضر به 

همکاری است.
وی تأکید کرد: سواحل وسیعی در جنوب کشور وجود 
دارد و شیرین سازی آب دریا یکی از برنامه های جدی 
شرکت های  و  است  آتی  سال های  برای  نیرو  وزارت 
استرالیایی با توجه به دانش و تکنولوژی ای که دارند 

می توانند در این زمینه بسیار راهگشا باشند.
وزیر تجارت وسرمایه گذاری ایالت استرالیای جنوبی 
نیز در این نشست با اشاره به اهمیت آب در این ایالت، 
گفت: حجم مبادالت تجاری ایران و استرالیا در حال 
حاضر حدود یک میلیون و ٥٠٠ هزار دالر است که با 
توجه به حجم اقتصاد دو کشور چندان مناسب نیست.

وی افزود: امیدواریم با گشایشی که در فضای پسابرجام 
حاصل شده بتوانیم تعامالت دو کشور را در زمینه های 
دانشگاهی و تحقیقاتی، مدیریت آب و تکنولوژی، بهره 
نو  انرژی های  و  دریا  آب  سازی  شیرین  انرژی،  وری 

گسترش دهیم.
وی تصریح کرد: سه دانشگاه برتر استرالیا که دوتای 
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مشار  به  نیز  دنیا  برتر  دانشگاه های  جمله  از  آن ها 
در  و  دارند  قرار  جنوبی  استرالیای  ایالت  در  می روند 

زمینه های تحقیقاتی بسیار با تجربه هستند.
همیلتون اسمیت ادامه داد: در حوزه شیرین سازی آب 
دریا و انتقال آب نیز شرکت های استرالیایی از تجربیات 
خوبی برخوردار هستند و در حال حاضر نیز حدود 2 
میلیارد دالر سرمایه گذاری در بحث شیرین سازی آب 

دریا در حال سرمایه گذاری هستیم.
انرژی های تجدیدپذیر  وی خاطرنشان کرد: در بحث 
نیز استرالیا از سابقه بسیار خوبی برخوردار است و در 
حال حاضر حدود ۴۴ درصد از سهم انرژی استرالیا از 
محل انرژی های تجدیدپذیر تأمین می شود و هدف ما 

رساندن این عدد به ٦٠ درصد از کل انرژی است.

از  حمایت  صندوق  حمایت  با  خبرنگاران/  باشگاه 
صنایع الکترونیک محقق می شود؛

محاسبات دقیق جایابی نیروگاه های 
خورشیدی

حمایت  با  قزوین  فناوری  و  علم  پارک  محققان 
صنایع  توسعه  و  تحقیقات  از  حمایت  صندوق 
الکترونیک در صدد جایابی و اندازه  دهی بهینه 
رویکرد  با  خورشیدی  پراکنده  تولیدات  منابع 
محاسبات قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع 

برق هستند.
خورشیدیبه  نیروگاه های  جایابی  دقیق  محاسبات 
جوان،  خبرنگاران  باشگاه  اقتصادی  گروه  گزارش 
و  فنی  شرکت  مدیره  هیئت  رئیس  مدرسی  احسان 
مهندسی طلوع صنعت تاجیک و مجری طرح جایابی و 

اندازه دهی بهینه منابع تولیدات پراکنده خورشیدی با 
رویکرد محاسبات قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع 
بهینه سازی و جایابی،  پروژه  این  از  برق گفت: هدف 
سایزینگ این نیروگاه ها در شبکه نمونه است که متعاقبا 
منجر به کاهش تلفات، ماکزیمم کردن سود، به تعویق 
افتادن توسعه پست ها و هزینه ها و بهبود پروفیل ولتاژ 
در شبکه مورد مطالعه با حضور نیروگاه های خورشیدی 

)نیروگاه های تجدیدپذیر( خواهد شد.
اهمیت ضریب  به  توجه  با  امروزه  بیان کرد:  مدرسی 
قابلیت  پارامترهای  و  توان  تولید  تجهیزات  کارکرد 
همچنین  و  خورشیدی  نیروگاه های  در  اطمینان 
دقیق  محاسبات  عدم  از  ناشی  وارده  خسارت های 
مناسب  راهکاری  ارائه  اطمینان،  قابلیت  پارامترهای 
برای افزایش ضریب قابلیت اطمینان در منابع تولیدات 

پراکنده )نیروگاه های خورشیدی( حائز اهمیت است.
طلوع  مهندسی  و  فنی  شرکت  مدیره  هیئت  رئیس 
صنعت تاجیک ادامه داد: بنابراین با مطالعاتی که در 
گرفت  خواهد  انجام  واقعی  شبکه  روی  بر  طرح  این 
تجهیزات  خرابی  گزارشات  تحلیل  و  ثبت  با  می توان 
در نرم افزار DIgSILENT، شبکه را از لحاظ میزان 
شاخص های قابلیت اطمینان بررسی کرد که منجر به 

جلوگیری از قطعی شبکه برق باال دست می شود.
عملی  و  پژوهشی  ابعاد  به  توجه  با  وی،  گفته  به 
طرح و همچنین اهمیت مقوله تولید انرژی های نو و 
تجدیدپذیر، نتایج در حوزه دانشگاهی و هم در حوزه 

تولید نیرو قابل استفاده خواهد بود.
نظر گرفتن  با در  این طرح  مدرسی تصریح کرد: در 
کلیه عوامل فنی و اقتصادی مرتبط با نصب منابع تولید 
پراکنده )نیروگاه های خورشیدی( نظیر تلفات، پروفیل 
ولتاژ، سطح اتصال کوتاه و سود و هزینه های ناشی از 
نصب این منابع به مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه 

منابع تولید پراکنده در پست ها پرداخته خواهد شد.
با  رابطه  در  هزینه،  بحث  نهایت  در  داد:  ادامه  وی 
SAIFIو  و   SAIDI(اطمینان قابلیت  شاخص های 
CAIDIو...( بر روی المان های شبکه های توزیع مورد 

بررسی واقع شده و به واحد پول تبدیل می شود.
طلوع  مهندسی  و  فنی  شرکت  مدیره  هیئت  رئیس 
صنعت تاجیک با اشاره به دیگر اقداماتی که در قالب 
طرح  این  در  اظهارکرد:  شود،  می  انجام  پروژه  این 
کاهش  برای  مناسب  راهکارهای  ارائه  به  همچنین 
تولیدات  منابع  بهینه  جایابی  و  اندازه دهی  مشکالت 
پراکنده )نیروگاه های خورشیدی( به منظور کاهش و 
افزایش سود در شبکه  انداختن هزینه ها و  به تعویق 
در شبکه  اطمینان  قابلیت  تاثیر محاسبات  اساس  بر 
پرداخته می شود که با انجام محاسبات فوق، قطعیت 

در تولید توان به واحد پول تبدیل می شود.
وی با بیان اینکه در نهایت می توان میزان خسارت از 
عدم تامین توان را از فاکتور ENS به دست آورد و 
از  منظور  ارائه کرد، گفت:  آن  برای کاهش  راهکاری 
است   Energy Not Supplied همان   ENS
به عبارتی دیگر این شاخص میزان بار تأمین نشده در 
سیستم را نشان می دهد که اگر هر چه این مقدار بیشتر 
باشد از لحاظ هزینه به سیستم شرکت توزیع خسارت 
وارد می کند و همچنین سطح قابلیت اطمینان سیستم 
را هم پایین می آورد که می توان با مطالعات دقیق و 
اقدام در این راستا قابلیت اطمینان شبکه را باالتر برد تا 
میزان خسارت و هزینه های وارده به شرکت های توزیع 

برق را کاهش داد.
به گفته مدرسی، به طور کلی با اندازه دهی و جایابی 
بهینه و مناسب منابع تولیدات پراکنده )نیروگاه های 
خورشیدی( می توان فاکتورهای هزینه را کاهش داد و 

متعاقباً کلیه پارامتر های شبکه را بهبود بخشید. 

تسنیم/ 
پالک 511 بورس تهران به نام یک شرکت 

تولید برق شد

نماد  با  جهرم  نیروگاهی  مولد  توسعه  شرکت 
بورس  دوم  بازار  نرخ های  فهرست  در  »بجهرم« 

اوراق بهادار تهران درج شد.
تسنیم؛  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در پی مصوبه 2٥ 
خردادماه گذشته هیئت پذیرش اوراق بهادار، در بورس 

اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.
بر اساس این گزارش؛ شرکت توسعه مولد نیروگاهی 
از  یکی  مالک  و  غیردولتی  شرکتی  عنوان  به  جهرم 
تولید  نیروگاه های کشور، نقش بسزائی در  بزرگترین 
برق کشور دارد و در حال حاضر نیز ظرفیت تولید برق 
این شرکت در نیروگاه جهرم بالغ بر ٩٦۴ مگاوات است 
که با احداث واحدهای جدید)بخش بخار( و سیستم 
به ١٥٥٩  گاز  توربین  به  ورودی  هوای  کننده  خنک 

مگاوات افزایش خواهد یافت.
گفتنی است؛ با توجه به احراز موارد تعیین شده در 
نیروگاهی  مولد  توسعه  شرکت  دیروز  از  مصوبه ها، 
پذیرفته  یازدهمین شرکت  و  پانصد  عنوان  به  جهرم 
گرم«،  آب  و  بخار  گاز،  برق،  »تامین  بخش  در  شده 
گروه و طبقه ی »تولید، جمع آوری و توزیع برق« و 
بورس  دوم  بازار  نرخ های  فهرست  در  »بجهرم«  نماد 

اوراق بهادار تهران درج شده است.
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مهر/ مهر خبر می دهد؛
دستور نعمت زاده به صنایع فوالدی/
صنایع داخلی رادر اولویت قرار دهید

به دنبال نامه انتقادی تشکل ها به رئیس جمهور 
مشکالت  و  اولیه  مواد  ارزان  صادرات  مورد  در 
تامین این کاالها برای صنایع داخل، نعمت زاده 
دستور داد تا فروش مواد اولیه به صنایع داخلی 

در اولویت باشد.
آمیز  اعتراض  نامه  از  پس  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
تشکل های  صنعتی به رئیس جمهور در مورد صادرات 
ورق های فوالدی با قیمت پایین تر از فروش به داخل، 
انتقادات زیادی متوجه دولت شد که چرا مواد اولیه را 
با قیمتی گران تر در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار 

می دهد.
آمیز،  اعتراض  نامه  این  از  چندماه  گذشت  از  پس 
سرانجام وزارت صنعت، معدن و تجارت با این موضوع 
موافقت کرد که در فروش ورق های فوالدی مجتمع 
فوالد مبارکه و دیگران تاکید شود که فروش به صنایع 

داخلی در  اولویت اصلی باشد.
در این خصوص امیرحسین کاوه دبیر سندیکای لوله و 
پروفیل فوالدی با تایید این خبر، به خبرنگار مهر گفت: 
در راستای احقاق حقوق شرکت های عضو سندیکا  و 
تامین نیاز صنایع پایین دستی و تکمیلی داخل کشور 
به ورق های  فوالدی که ماده اولیه ٦٠٠ گروه کاالیی 
و  معدن  و  صنعت  وزیر  است،  کشور  داخل  مختلف 
تجارت در نامه ای پیروی گزارش کار فوالد مبارکه،  
ابالغ کرده است تا در فروش ورق های فوالدی مجتمع 
در   داخلی  به صنایع  فروش  دیگران،  و  مبارکه  فوالد 

اولویت اصلی قرار گیرد.
براساس این گزارش؛ در نامه ای که به امضای میکائیل 

عظیمی، سرپرست دفتر صنایع معدنی فلزی رسیده، 
آمده است: احتراما با عنایت به پی نوشت مقام عالی 
وزارت با عنوان »جناب آقای دکتر سرقینی همانطور 
که مالحظه می شود مقادیر امسال کاهش یافته است؛ 
صنایع  به  هم  باید  که  بفروشند  ورق  بخواهند  اینکه 
صنایع  ورق  تامین  تا  شود  رسیدگی  لطفا  بفروشند 
داخلی در اولویت قرار گیرد« ارسال می شود، ضمنا 
باتوجه به حمایت های صورت گرفته از تولیدات داخلی 
شایسته است، تامین نیاز داخل که اولویت اول است 

نباید روند کاهشی داشته باشد.
های  ورق  فروش  استراتژی  در  فرمایید  دستور  لطفا 
اول  اولویت  داخلی  نیاز  )تامین  شرکت  آن  تولیدی 
و  معمول  الزم  اقدام  بررسی،  موضوع  باشد(  )اصل( 
گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای تامین نیاز 
داخلی واحدها و برنامه های آن شرکت را برای بهره 

برداری به این دفتر ارسال فرمایند.

ولی  با  تهران  اتاق  سایت خبری  گفتگو  تهران/  اتاق 
اهلل افخمی راد، معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان 

تامین اجتماعی
رقابت پذیر شدن تولیدات با حل اختالف 

میان سازمان تامین اجتماعی و فعاالن 
اقتصادی

تقریبا بخش عمده و حدود 9۰ درصد از خواسته 
های بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی از تامین 

اجتماعی برطرف شده است.
 چندی پیش مشکالت مسایل بین بخش خصوصی و 
سازمان تامین اجتماعی به اوج خود رسید. به طوری 

که در نامه ده بندی رییس اتاق تهران به معاون رییس 
جمهوری درباره مسایل و مشکالت فعاالن اقتصادی، 
چند مورد به سازمان تامین اجتماعی اختصاص داشت. 
البته االن با کمک دولت و همکاری فعاالن اقتصادی و 
سازمان تامین اجتماعی مشکالت و مسایل تا حدودی 
بسته  قرار شد  هم  پیش  وقت  چند  است.  حل شده 
فضای  بهبود  برای  تامین اجتماعی  سازمان  حمایتی 
یک  بود  قرار  هم  همچنین  شود.  ابالغ  کار  و  کسب 
اصالحیه و بخشنامه از طرف سازمان تامین اجتماعی 
قبلی  های  بخشنامه  در  که  ابهاماتی  تا  شود  منتشر 

وجود داشته است را برطرف شود.
از جمله مشکالت سازمان تامین  اجتماعی که پیش 
روی فعاالن اقتصادی قرار بود، رسیدگی ١٠ ساله به 
لیست های بیمه ای بود که از طرف کارفرما داده می 
شود. این در حالی است که فعاالن بخش خصوصی می 
گویند این رسیدگی باید براساس همان لیست کارفرما 
و ٦ ماهه باشد. مشکل بعدی برسر قراردادها بود. چرا 
که یکسری خرید و فروش و یکسری پیمان وجود دارد. 
اصل براین است که پیمانکارها پروژه ای را برای یکبار 
تولید می کردند. امکان دارد آنها در کار از نیروهای 
خارج از شرکت استفاده کنند. مثال راه و جاده درست 
می کردند و از مردم محلی نیرو می گرفتند. پیمانکارها 
در این سیستم مبلغی را به بیمه می دادند و بعد از 
آن هم مصافا می گرفتند. طبق قانون ١٣٥۴ مصوب 
مجلس تا سال ١٣٨٥ این مساله خرید و فروش ها را 
شامل نمی شد اما از سال ٨٥ به بعد ظاهرا اتفاقی می 
افتد که خرید و فروش هم پیمان به حساب می آید. 
و سفارش  بخرد  یعنی ممکن است خودروساز قطعه 
دهد، اما تامین اجتماعی آن را پیمان تلقی می کند. 
حاال اما به گفته ولی اهلل افخمی راد، معاون اقتصادی 
و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی ٩٠ درصد این 

مسایل حل شده است. او در گفتگو با سایت خبری اتاق 
تهران درباره بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی و 

تاثیر آن در اقتصاد صحبت هایی را مطرح کرد.

*بخشنامه ای که قرار بود توسط سازمان تامین 
اجتماعی برای بهبود فضای کسب و کار منتشر 

شود به کجا رسید؟
اختالف نظری که در برداشت از مقررات بین فعاالن 
اجتماعی  تامین  سازمان  شعب  کارکنان  و  اقتصادی 
وجود داشت، کنار رفت و برداشته شد. با این بخشنامه 
از  نگرانی  به  منجر  که  موانعی  از  ای  عمده  بخش 
شود.  می  برطرف  بود  شده  اقتصادی  فعاالن  جانب 
این بخشنامه را آقای نوربخش، رییس سازمان تامین 

اجتماعی صادر کردند.

اجتماعی  تامین  سازمان  و  اقتصادی  *فعاالن 
این  از  میزان  چه  داشتند،  هم  با  اختالفاتی 

اختالفات حل شده است؟
تقریبا بخش عمده و حدود ٩٠ درصد از خواسته های 
بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی از تامین اجتماعی 

برطرف شده است.

تامین  سازمان  اختالفات  و  مشکالت  *حل 
اجتماعی و فعاالن اقتصادی چه کمکی به اقتصاد 

می کند؟
این موارد باعث می شود که فضای کسب و کار کشور 
شرایط مناسب تری را بگیرد. به این ترتیب قیمت تمام 
شده کاال و خدمات در واحدهای تولیدی کاهش پیدا 
می کند. طبیعتا با این موارد محصوالت تولید ایران 
رقابت پذیرتر می شوند و می توانند در بازارهای جهانی 
هم حضور پیدا کنند. همچنین با این اصالحیه نگرانی 

 بازگشت به عناوین 8 اخبار اقتصادی
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بنگاه های فعال اقتصادی بابت دریافت های سازمان 
تامین اجتماعی به حداقل می رسد و رفع خواهد شد.

*این بخشنامه بالفاصله اجرایی می شود؟
این بخشنامه بالفاصله از هفته گذشته که ابالغ شد، 

اجرایی هم شده است.

مهر/ معاون وزیر صنعت اعالم کرد؛
پرداخت 16 هزار میلیارد تومان 

تسهیالت رونق تولید به 22 هزار بنگاه

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
: تولید تاکنون 16 هزار و 8 میلیارد  اعالم کرد 
به واحدهای  تومان تسهیالت طرح رونق تولید 
کشاورزی  و  معدنی  صنعتی،  متوسط  و  کوچک 

پرداخت شده است.
 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، 
محسن صالحی نیا افزود : از این تعداد ١2 هزار میلیارد 
تومان مربوط به واحدهای صنعتی و معدنی و ۴ هزار 

میلیارد تومان مربوط به بخش کشاورزی است.
وی متوسط پرداخت تسهیالت را یک میلیارد  و ٩٠ 
میلیون تومان در بخش صنعت و معدن و ٣٠٨ میلیون 

تومان در بخش کشاورزی عنوان کرد.
به گفته صالحی نیا کل تسهیالت پرداختی در طرح 
رونق تولید به واحدهای صنعتی و تولیدی و طرحهای 
نیمه تمام 22 هزار و ۴٣٣ واحد بوده است که از این 
تعداد ٩ هزارو ٥٠٠ واحد صنعتی و معدنی،  حدود ١٠ 
هزارو 7٠٠ واحد جهاد کشاورزی و ٣١٥٠ طرح نیمه 
و ١7٠٠  معدنی  و  صنعتی  طرح  شامل ١۴٠٠  تمام 

طرح جهاد کشاورزی بوده است.
صنعتی،  تولیدی  واحد  هزار    ٥٩ حدود   : افزود  وی 
معدنی و کشاورزی و طرحهای تولیدی برای دریافت 
از این تعداد ۴٦ هزارو  تسهیالت ثبت نام کردند که 
٥٠٠ واحد تولیدی شامل  ١٦ هزار  واحد صنعتی و 

معدنی و ٣٠ هزار واحد کشاورزی بودند.
صالحی نیا ادامه داد: همچنین از کل واحدهای ثبت 
نام شده  ١2 هزارو ۴٠٠ طرح نیمه تمام  شامل ۴ هزار 
واحد کشاورزی  و معدنی و ٨٠٥ هزار  طرح صنعتی 

بودند.
بر اساس آمار بانکهای کشاورزی، ملی، ملت، صادرات، 
تجارت، سپه و صنعت و معدن در این امر پیشتاز بودند.

طی  داد:  ادامه  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزی  معاون 
١٠ ماهه سال جاری ارزش مطلق تخصیص منابع کل 
صنعت و تولید ١2۴ هزار میلیارد تومان و درصد آن 
2٩ درصد کل تسهیالت بوده است که بخشی از آن 
تجدید یا تسهیالتی است که از قبل هم اخذ شده بود 

و با توجه به شرایط برای تمدید و اخذ آن اقدام شد.
وی میزان کل تسهیالت بخش تولید  را در ١٠ ماهه 
سال گذشته  ٨٦ هزار میلیارد تومان و با حدود ۴٣ 

درصد تغییر در عدد مطلق اعالم کرد.

مهر/ اتاق بازرگانی تهران بررسی کرد؛
افزایش بدهی ها در دولت یازدهم/دولت 

بدحساب،خوش حساب شد؟

دولت تالش می کند با استفاده از ابزارهای نوین 
مالی، بدهی هایی را که از دولت ها نهم و دهم به 
ارث برده تسویه کند اما آمار نشان می دهد که 

رشد  دولت  بدهی های  دوندگی ها،  همه  باوجود 
کرده است.

اتاق بازرگانی و  از  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
صنایع و معادن تهران، در اسفندماه سال گذشته بود 
که علی طیب نیا وزیر اقتصاد در همایش تدوین برنامه 
ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاضر شد 
و درباره مباحث مختلف اقتصادی ازجمله بدهی های 
دولت صحبت کرد. طیب نیا گفت که بدهی های دولت 
یک ظرفیت است و دولت باید از این ظرفیت استفاده 
کند. بدهکار بودن مضر نیست بلکه بدهکار بدحساب 
و  اقتصاد  وزیر  می شود.  مشکالت  بروز  باعث  بودن 
بدهی  رقم  که  کرد  اشاره  هم  مسئله  این  به  دارایی 
دولت باال نیست اما روند افزایش آن در دولت قبلی و 
ترکیب این بدهی ها مشکل ساز شده است که با احصا و 
سازمان دهی آن می توان از این چالش استفاده و آن را 

به یک پتانسیل مناسب تبدیل کرد.
تا    ٣٦٠ گذشته  سال  دو  در  دولت  بدهی های  رقم 
٥۴٠ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در دی ماه 
سال گذشته وزیر اقتصاد اعالم کرد که بدهی دولت و 
که  است  تومان  هزار  دولتی ٣٨٠  بخش  شرکت های 
١٩٦ هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت و ١٨٦ هزار 
در  و   است  دولتی  بدهی شرکت های  تومان  میلیارد 
بهترین شرایط که بودجه عمرانی کشور 2٠ تا ٣٠ هزار 
میلیارد تومان است، اگر دولت بخواهد از طریق بودجه 
بدهی را بپردازد باید 2٠ سال بودجه عمرانی را صرف 

پرداخت بدهی کند.

بدهکاری که خوش حساب شد
دولت تالش کرده بارونق بازار بدهی  دست کم تا در سال 
٩٦ معضل بدهی های انباشت شده اش را حل کند و از 
بدهکار بدحساب به بدهکار خوش حساب تبدیل شود. 

پیمانکاران، صندوق های بازنشستگی، تأمین اجتماعی 
دولت  هستند.  دولت  طلبکاران  مهم ترین  بانک ها  و 
تالش کرده با انتشار صکوک اجاره و مرابحه در کنار 
اسناد خزانه اسالمی از شرمندگی طلبکاران دربیاید. بنا 
بر اعالم وزارت اقتصاد و دارایی مراحل انتشار این اوراق 
نهایی شده و بخشی از بدهی دولت در سال های ٩۴ و 

٩٥ با همین مکانیسم تسویه شده است.

پیش بینی انتشار 15 هزار میلیارد تومان صکوک 
اجاره

اسالمی  کشورهای  در  که  است  نوینی  ابزار  صکوک 
به جای اوراق قرضه به کار می رود. با استفاده از صکوک 
بخشی از دارایی های دولت در قالب اجاره به شرط تملیک 
از منافع  استفاده  واگذار می شود و حق  به طلبکاران 
واگذار  تعهد  به  طرف های  اجاره بها  قبال  دارایی ها در 
می شود و آن ها عالوه بر دریافت سود در انتهای دوره 
اصل پول را دریافت می کنند. در پایان دوره دارایی های 
دولت به خود دولت بازگردانده می شود. دولت یازدهم 
برای اولین بار انتشار صکوک به میزان ١٠٠٠ میلیارد 
تومان را در الیحه بودجه سال ٩۴ پیش بینی کرد و 
اجازه یافت تا ۴٠ هزار میلیارد تومان از بدهی هایش 
به بانک ها و پیمانکاران را از طریق صکوک بپردازد. در 
بودجه سال ٩۴، ٥٠٠ میلیارد تومان صکوک محقق 
انتشار صکوک  شد و در بودجه سال ٩٥، پیش بینی 
آذرماه  در  یافت.  افزایش  تومان  میلیارد  هزار   ١٥ به 
سال جاری، هیئت وزیران مجوز انتشار 2 هزار و ٥٠٠ 

میلیارد تومان صکوک اجاره را تصویب کرد.

اوراق مرابحه و تسویه مطالبات گندم کاران
مرابحه  بدهی هایش  پرداخت  برای  دولت  دیگر  ابزار 
است. مرابحه شیوه ای برای تأمین نقدینگی بنگاه ها بر 
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اساس عقد اسالمی است. در این شیوه بنگاه موردنظر 
برای تأمین مالی موسسه مالی بامنظور خاص یا واسط 
ایجاد می کند. واسط با انتشار اوراق مرابحه از طریق 
شرکت تأمین سرمایه، وجوه سرمایه گذاران مردمی را 
جمع می کند و به وکالت از آنان کاالی موردنیاز بنگاه 
بیع  به صورت  و  نقد خریداری می کند  به طور  را  بانی 
مرابحه نسیه به بانی می فروشد. بانی متعهد می شود تا 
در موعد سررسید قیمت نسیه کاال را از طریق شرکت 
دارندگان  برساند.  اوراق  دارندگان  به  سرمایه  تأمین 
سود  از  و  بمانند  منتظر  سررسید  تا  می توانند  اوراق 
اوراق خود  از سررسید  قبل  یا  استفاده کنند  مرابحه 
اقتصاد و  برسانند. وزارت  به فروش  ثانوی  بازار  را در 
دارایی اعالم کرده که ١٠٠٠ میلیارد تومان از مطالبات 
دولت به وسیله پذیره نویسی اوراق مرابحه در سال ٩٥ 
اوراق  از  ایران  در  بار  اولین  برای  است.  شده  تسویه 
کاران  گندم  مطالبات  از  بخشی  تسویه  برای  مرابحه 
در فرا بورس در آبان ماه سال ٩٥ استفاده شده است  
و بخش قابل توجهی از این اوراق توسط صندوق های 

سرمایه گذاری و افراد حقیقی خریداری شده است.

وضع االن چطور است؟
نشان  جاری  سال  آذرماه  در  مرکزی  بانک  گزارش 
می دهد که رقم بدهی بخش دولتی به بانک ها 2٠٩ 
هزار میلیارد تومان برآورد شده است که از این میزان 
حدود ١٨٠ هزار میلیارد مربوط به خود دولت است 
دولتی  وابسته  مؤسسات  و  شرکت ها  به  آن  مابقی  و 
مربوط می شود. بر اساس اطالعات بانک مرکزی رقم 
بدهی دولت در آذرماه ٩٥ نسبت به آذرماه ٩۴ حدود 
با  2٥ درصد رشد داشته است. دولت تالش می کند 
استفاده از ابزارهای نوین مالی بدهی را که از دولت ها 
نشان  آمار  اما  کند  تسویه  برده  ارث  به  دهم  و  نهم 

می دهد که باوجود همه دوندگی ها، بدهی های دولت 
رشد کرده است. به نظر می رسد سال آینده با توجه 
به زمینه سازی برای پرداخت بدهی با  ابزارهای نوین، 
های  تالش  دهی  نتیجه  برای  تعیین کننده ای  موعد 

دولت یازدهم باشد.

فارس / رئیس اتاق بازرگانی ایران:
تخصیص نامطلوب منابع مشکل اقتصاد 

است

مشکل  داشت:  بیان  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
امروز ما تنها کمبود منابع نیست، بلکه آنچه طی 
سالهای گذشته و امروز مغفول مانده، تخصیص 

نامطلوب و ناصحیح منابع کشور است.
فارس،  خبرگزاری  بازرگانی  خبرنگار  گزارش  به 
غالمحسین شافعی امروز 22 اسفند در آخرین جلسه 
سال جاری هیأت نمایندگان اتاق گفت: اگر بخواهیم 
معضالت  پیدایش  برای  بنیادین  و  ریشه ای  درمان 
اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را برشماریم، باید بگوئیم، 
عدم توسعه اقتصادی عامل اصلی تأثیرگذار بر همه این 

معضالت شرایط اقتصادی فعلی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در شرایط امروز توسعه 
اقتصادی ریشه حفظ، افزایش، اقتدار و امنیت کشور 
است و اگر بخواهیم، یکی از مشکالت اصلی موجود در 
اقتصاد کشورمان را دنبال کنیم، باید بگوییم عدم وجود 
سرمایه، منابع مالی و سرمایه گذاری از عوامل آن است.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی ما این مسائل نیست، 
در  تأخر  و  تقدم  عدم  ما  اصلی  مشکل  بلکه  گفت: 
دلیل  به  بعضاً  متأسفانه  که  است  اقتصادی  مفاهیم 

دخالت گروه های ذینفع حاصل شده و همچنان برای 
آن تبلیغ می شود.

شافعی بیان داشت: مشکل امروز ما تنها کمبود منابع 
نیست، بلکه آنچه طی سالهای گذشته و امروز مغفول 
مانده، تخصیص نامطلوب و ناصحیح منابع کشور است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: البته مهمتر از منابع 
احساس  شدت  به  جامعه  در  آن  نبود  آنچه  مالی، 
آن  نبودن  و سودآور  تولید  نبودن  اقتصادی  می شود، 

است.
وی بیان داشت: به نظر می رسد که باید بخش های مولد 
اقتصادی کشور که پیشروی اقتصاد است، از بخش های 

مولد جدا شده و نگاهی نو به آن داشته باشیم.
شافعی گفت: همچنین باید نظام مالی و پولی کشور 
کار گرفت که  به  مولد  تولید  از  را در جهت حمایت 
مطمئناً نباید از نقش خطیر بانک ها در چنین مسیری 

غافل ماند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: باید بانک ها را 
تحت لوای برنامه بلندمدت و توسعه ای کشور به کار 
گرفت و از طرفی به این واقعیت توجه کرد که اندازه 
اقتصاد ایران ظرفیت پذیرش این همه موسسات مالی 

و بانک  را ندارد.
افزود:  آنها فکر کرد،  ادغام  به  باید  اینکه  بیان  با  وی 
از عوامل باال بودن قیمت تمام شده پول  شاید یکی 

تعدد موسسات مالی و بانک ها باشد.
مشکالت  از  یکی  دولت  سنگین  بدنه  گفت:  شافعی 
اصلی اقتصاد کشور است که علیرغم این بدنه سنگین 
و کاهش قیمت نفت که فشار تأمین هزینه های جاری 

را مضاعف کرده، دولت حاضر به تعدیل خود نیست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: اشکال اساسی 
در برنامه های توسعه ای کشور وجود دارد و متأسفانه 
از  و  شهرها  به  روستا  از  مهاجرت  شاهد  هم اکنون 

و معضل  بزرگ هستیم  به شهرای  شهرهای کوچک 
حاشیه نشینی شهرها به سرعت در حال افزایش است.

این باشد  از عوامل این مسئله  وی گفت: شاید یکی 
توجه  موضوع  این  به  توسعه ای  برنامه های  در  ما  که 
نکرده ایم که باید توسعه از روستا ایجاد شود و توسعه 
شهری باعث بالیای جدید و توسعه حاشیه نشینی و 

تهدید امنیت جامعه می شود.
تورم  کاهش  سیاست های  از  ما  اینکه  بیان  با  وی 
دولت استقبال می کنیم، خطاب به دولتمردان گفت: 
اما نگرانیم که مسئوالن در صدد استفاده از ابزارهای 
انبساط پولی برای رونق اقتصادی باشند، بدون اینکه 

انبساط پولی متوجه بخش های مولد باشد.
شافعی افزود: این نگرانی وجود دارد که بدون کاشت 

نهال تولید، بخش مالی جامعه را متورم کنیم.
با  بیان داشت:  به تصمیم گیران  پایان خطاب  وی در 
نمی شود،  عادی  و شرایط  قوانین  و  عادی  تصمیمات 

شرایط غیر عادی را تغییر داد.

جام جم/ رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با 
جام جم آنالین :

ارتباط با بانکهای بزرگ بین المللی زمانبر 
است/ تک نرخی شدن ارز را دنبال می 

کنیم

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
با  بانکی  روابط  حاضر  حال  در  گفت:  تهران 
بانکهای خارجی بیشتر در حد بانکهای کوچک 
و متوسط برقرار شده است و امیدواریم به مرور 
بین  بزرگ  بانکهای  با  داخلی  بانکهای  ارتباط 
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المللی نیز برقرار شود .
آنالین  با جام جم  گو  و  در گفت  مسعود خوانساری 
درباره وضعیت ارتباط با بانکهای بزرگ خارجی گفت 
: ارتباط با بانک های بزرگ خارجی امری زمانبر است 
و روی کار آمدن رییس جمهورجدید آمریکا اگر چه 
فقط  وی  تصمیمات  تاثیرات  اما  است،  گذاشته  تاثیر 
روی ایران نیست بلکه بر روی همه دنیا تاثیر گذاشته 

است.
وی عضویت در« اف ای تی اف« )گروه ویژه اقدام مالی 
( را ضروری خواند گفت : پیوستن به«اف ای تی اف« 
می تواند بر مراودات بانکی با بانک های بین المللی 
بسیار تاثیر بگذارد و اگر عضو آن نشویم مشکلزا خواهد 

بود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
با اشاره به اینکه در سال های گذشته به دلیل تحریم 
با  ارتباط خوبی  بانکی کشور  نظام  المللی،  بین  های 
بانک های خارجی نداشته است اظهار داشت: بنابراین 
اقتصادی  های  همکاری  توسعه  برای  گام  مهمترین 

میان دو کشور، ایجاد و توسعه روابط بانکی است.
وی در پاسخ به این پرسش که چند نرخی بودن ارز 
چه تاثیری بر اقتصاد کشور گذاشته است گفت : ارز 
چند نرخی باعث می شود به کاالی خارجی سوبسید 
دهیم وعالوه بر آن چند نرخی بودن ارز باعث ایجاد 
رانت می شود چرا که تنهادر فضای شفاف است که 

زمینه رانت از بین می رود.
افزایش نرخ  به دنبال  خوانساری گفت: ما هیچ وقت 
ارز نبودیم بلکه بر این باوریم که ارز باید قیمت واقعی 
خودش را بیابد و مالک عمل قرار گیرد درآن صورت 
است که تولیدکننده و کارآفرین می توانند نفع ببرند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
تورم  اساس  بر  باید ساالنه  ارز  نرخ  اینکه  بر  تاکید  با 

قیمتش واقعی شود گفت: باید به این نکته توجه داشت 
که دولت هر چند یکبار ممکن است توانایی تزریق ارز 
را به اقتصاد کشور نداشته باشد و درچنین شرایطی 
باعث می شود که همانند سال ٩١ قیمت نرخ ارز فنر 
گونه با افزایش قیمت زیاد مواجه شود ، بنابراین برای 
جلوگیری از چنین مشکالتی عالوه بر لزوم تک نرخی 
کردن ارز قیمت آن نیز باید هر سال متناسب با تورم 
ارزجلوگیری  های جهشی  قیمت  از  که  یابد  افزایش 

شود.
تک  آینده  سال  اوایل  از  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
نرخی کردن ارز که قرار بود در سال ٩٥ انجام شود به 

طوری جدی از سوی دولت دنبال شود.

فارس/ کارشناس ارشد صندوق بین المللی پول اعالم 
کرد

لزوم اجرای سریع یکسان سازی نرخ 
ارز در ایران به دلیل تفاوت بیشتر نرخ 

رسمی و بازار

زمان سقوط  را  ارز  نرخ  ایران یکسان سازی  اگر 
بهره  آن  مزایای  از  می کرد  اجرا  نفت  قیمت 
چه  هر  را  طرح  این  باید  ایران  می برد  بیشتری 
نرخ  و  نرخ رسمی  تفاوت  زیرا  بزند  کلید  زودتر 
درصد   2 استاندارد  از  بیش  ایران  در  ارز  بازار 

است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد  بین الملل خبرگزاری فارس 
به نقل از فایننشیال تریبون، کاتریونا پیورفیلد، یکی 
گفت  پول  المللی  بین  صندوق  ارشد  کارشناسان  از 
پیش  از  زیادی  بخش  ایران  دولت  اینکه  به  توجه  با 

اقدامات الزم برای یکسان سازی نرخ ارز را انجام داده 
است این امکان وجود دارد که نرخ ارز در این کشور به 

زودی یکسان سازی شود.
وی تأکید کرد نیمی از واردات ایران بر اساس نرخ ارز 
در بازار انجام می شود و قیمت کاالها نیز بر اساس نرخ 

ارز بازار انعطاف پذیر هستند.
بازار ارز بین بانکی نیز در ایران مجددا شکل گرفته و 
به همین دلیل نیز زیر ساخت های الزم برای یکسان 

سازی زودهنگام نرخ ارز در ایران فراهم شده است.
وی که مسئولیت هیئت صندوق بین المللی پول که 
اخیرا به ایران سفر کردند را بر عهده داشت گفت این 
یکسان  را  ارز  نرخ  تا  است  خواسته  ایران  از  صندوق 
سازی کند و شناوری آن را مدیریت کرده و بر همین 

اساس از مزایای آن استفاده کند.
صندوق بین المللی پول به صورت ساالنه کارشناسان 
تا سالمت  فرستاده  خود  عضو  کشورهای  به  را  خود 

اقتصادی آنها را مورد ارزیابی قرار دهند.
از بازگشت به مقر این صندوق  این کارشناسان پس 
گزارش خود را ارائه داده و مدیران ارشد صندوق بین 
المللی پول در دیدار با مقامات کشورهای عضو، توصیه 
های الزم خود را بر مبنای همین ارزیابی ها به آنها 

ارائه می دهند.
ارزیابی اخیر که به مدت 2 هفته در ایران صورت گرفت 
نشان داد که پس از توافق هسته ای و باز شدن برخی 
گره های اقتصاد ایران،  روند خروج از رکود آغاز شده 

است.
در سفر کارشناسان صندوق بین المللی پول به ایران، 
وزارتخانه ها و سازمان  بانک مرکزی،  با مقامات  آنها 
ها، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، سازمان های مردم 
نهاد، شرکت ها و نهادهای اجتماعی جلساتی را برگزار 

کردند.

پیورفیلد، گفت در سفر امسال تفاوت های اساسی در 
اقتصاد ایران نسبت به پارسال شاهد بودیم.

وی ادامه داد در حالی که پارسال رشد اقتصادی ایران 
منفی بود امسال شاهد تغییرات شگرف و رشد ٦ تا ٦.٥ 

درصدی بودیم.
که  صورتی  در  است  معتقد  اقتصادی  کارشناس  این 
ایران سیاست یکسان سازی نرخ ارز را در زمان سقوط 
قیمت نفت در بازار جهانی اجرا می کرد می توانست از 

مزایای آن بهره ببرد.
از  بارها  پول  المللی  بین  داد صندوق  ادامه  پیورفیلد 
ایران خواسته است تا یکسان سازی نرخ ارز را هر چه 
زودتر کلید بزند چرا که تفاوت نرخ رسمی و نرخ بازار 

ارز در ایران بیش از استاندارد 2 درصد است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا صندوق بین المللی 
ارز  نرخ  سازی  یکسان  برای  را  معینی  تاریخ  پول 
معین  را  تاریخی  ما  کند گفت  نمی  تعیین  ایران  در 
نمی کنیم چرا که در آخر این دولت ایران است که 
تشخیص خواهد داد چه موقع بازار ارز ثبات داشته و 
به منابع بین المللی دسترسی کافی دارد تا بتواند از 
افزایش یکباره نرخ ارز جلوگیری کند و این سیاست 

را اجرا شود.
ایرانی  مقامات  از  اخیر  در سفر   وی همچنین گفت 
خواستیم تا بازار ارز را با افزایش قوانین مبادالت ارزی 
قانونمند کرده و با هدایت معامالت ارزی به سوی بانک 

ها به آنها شفافیت بیشتری ببخشند.
ایرانی  مقامات  با  خود  جلسات  در  کارشناسان  این 
را  ارزی  مبادالت  بر  ای  نظارت لحظه  تا  اند  خواسته 
افزایش داده و زیر ساخت های الزم برای نظارت بر 

مبادالت ارزی را فراهم کند.
پیورفیلد معتقد است یکی از اصول بهبود اوضاع بازار 

ارز ایران افزایش شفافیت این بازار است.
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بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس  نایب  تسنیم/ 
مجلس:

تکیه بیش از حد دولت به اوراق بدهی 
نگران کننده شده است

مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس  نایب 
گفت: موضوعی که نگران آن هستم تکیه بیش 
اسناد  قالب  در  که  بدهی است  اوراق  بر  از حد 
اگر  شود.  می  منتشر  مشارکت  اوراق  خزانه، 
تواند  می  آنها  انباشت  نشود،  مدیریت  درست 

خطرناک باشد .
نیا  تسنیم، جهانبخش محبی  گزارش خبرگزاری  به 
در مصاحبه با رادیو گفت و گو با ابراز به اینکه بودجه 
سال ٩٦ برجستگی خاصی را دارا نمی باشد، گفت: 
تقریبا   ٩٦ سال  بودجه  های  ویژگی  و  ها  شاخصه 
تکراری است و برجستگی و نشان مشخصی نسبت به 

تدوین بودجه با سالیان قبل نداشته است.
وی با ابراز نگرانی از تکیه بیش از حد دولت و  بودجه 
به اوراق بدهی، تصریح کرد: بخش منفی که نگران آن 
هستم تکیه بیش از حد بر اوراق بدهی است که در 
قالب اسناد خزانه، اوراق مشارکت و امثال اینها منتشر 
می شود. البته می تواند با مدیریت بهینه تقویت بازار 
اقتصاد کشورهای  در  االن  باشد که  داشته  را  بدهی 
پیشرفته مطرح است اما اگر مدیریت درستی برایش 
نشود، انباشت آنها می تواند خیلی خطرناک باشد و 

بالیی سر ما بیاورد که نفت آورده است.
وی متذکر شد: البته توجه به عائله بهزیستی، کمیته 
شده  ایثارگران  به  که  خوبی  توجه  ویژه  به  و  امداد 
است اگر جنبه عملیاتی و عینی پیدا کند، می تواند 

از برجستگی های مثبت و امدادی بودجه باشد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 

با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، اظهار  اسالمی  
داشت: بودجه باید پیامدهای خاص اقتصادی اش را 
تورم  مقوله  رفاه،  معیشت،  مصرف،  تولید،  حوزه  در 
و خروج از رکود به نوعی به اثبات برساند و در این 
زمینه ها آن خوش بینی هایی که وجود دارد، ندارم.

وی با ابراز تاسف از اینکه اتکای به نفت در بودجه ٩٦ 
متاسفانه چسبندگی  گفت:  است  کرده  پیدا  افزایش 
و  پیدا کرده و مقاوم شده است  به نفت مقاومت  ما 
برنامه  به  نگاه  و  های کالن  مبحث سیاست  این  در 
و نگاه منطقی به اقتصاد را از روی ناچاری فراموش 

کرده ایم.
محبی نیا به درآمدهای حاصل از مالیات اشاره کرد 
و گفت: متاسفانه فرار مالیات را داریم و باید برایش 
عزم جدی را داشته باشیم اما با وجود این فرار و با 
وجود اینکه در بعضی موارد معافیت های مالیاتی بی 
ربطی داریم پیش بینی درآمدهای مالیاتی مان خوب 

بوده است.
وی در خصوص انطباق بودجه ٩٦ با برنامه و سیاست 
های کالن کشور عنوان کرد: انطباق بودجه با برنامه 
ششم خوب و با سیاست های کالن بد نبود ولی در 
حوزه سیاست های اقتصاد مقاومتی شعار زده هستیم 

تا عملیاتی. 

مهر/ در بازار آزاد تهران؛
نرخ دالر به 3749 تومان رسید

در جریان معامالت امروز  22 اسفند بازار آزاد 
تهران، قیمت انواع سکه تمام بهار آزادی از دو 
تا نه هزار تومان گران شده است. همچنین نرخ 

دالر هم به 3749 تومان رسید.
معامالت  جریان  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
با  انواع سکه  بازار آزاد تهران، قیمت  امروز)یکشنبه( 
افزایش مواجه بود؛ به نحوی که نرخ هر قطعه سکه 
تومان  با حدود ٩ هزار  قدیم  آزادی طرح  بهار  تمام 
تومان   ٥٠٠ و  هزار   ١٨۴ و  میلیون  یک  به  افزایش 
با  جدید  طرح  سکه  قیمت  همچنین  است.  رسیده 
۴١٠٠ تومان افزایش نرخ یک میلیون و ١٩٣ هزار و 

2٠٠ تومانی را تجربه می کند.
 ٦٩٥ تومانی  هزار  هفت  افزایش  با  سکه  نیم  قیمت 
هزار و ٥٠٠ تومان، ربع سکه با افزایش ٣ هزار تومانی 
٣٨2 هزار تومان و سکه یک گرمی با افزایش دو هزار 

تومانی 2۴٨ هزار تومان است.
هر اونس طال در بازارهای جهانی ١2٠٥ دالر و ٥٠ 
و ٩١٦  هزار  عیار ١١2   ١٨ گرم طالی  هر  و  سنت 

تومان است.
هر دالر آمریکا ٣7۴٩ تومان، یورو ۴٠٨٨ تومان، پوند 
۴7١٠ تومان، لیر ترکیه ١٠٣٩ تومان و درهم امارات 

١٠٣٩ تومان است.

دنیای اقتصاد/ 
الزامات تدبیر کارآمد

دکتر موسی غنی نژاد
دولت تدبیر و امید در حالی به پایان دوره چهار ساله 
اولیه اش نزدیک می شود که در کنار دستاوردهای مهم 
و انکارناپذیرش، هنوز برخی کاستی ها و ناکامی ها را 
نتوانسته برطرف کند. هدف این نوشته ارائه گزارشی 
بلکه  نیست،  یازدهم  از عملکرد دولت  هرچند کوتاه 

اشاره به دالیل ناکامی های برخی تدابیر اتخاذشده و 
احیانا چاره اندیشی برای رفع آنها است.

سیاست  حوزه  در  اصلی  وعده  دو  با  یازدهم  دولت 
وعده  آمد.  سرکار  بر  اقتصادی  وضعیت  و  خارجی 
جامعه  با  اختالفات  رجوع  و  رفع  بر  ناظر  نخست 
جهانی بر سر مسائل هسته ای و برداشتن تحریم های 
ظالمانه مربوط به آن بود که بیش از دو سال وقت 
مثبت  به طور  باالخره  اما  گرفت،  را  دولت  انرژی  و 
وضعیت  بهبود  به  دوم  وعده  یافت.  تحقق  موثری  و 
نتایج  به  به رغم رسیدن  اقتصادی مربوط می شد که 
مثبت در برخی زمینه ها، در عین حال با ناکامی هایی 

نیز روبه رو شد. 
بررسی و تحلیل این ناکامی ها نشان می دهد که مشکل 
یازدهم  دولت  از  فراتر  عمیق تری  ریشه های  اصلی 
چشم انداز  نمی توان  آن  به  پرداختن  بدون  و  دارد 
روشنی برای دولت دوازدهم و به تبع آن برای آینده 
کشورمان تصور کرد. وعده های دولت تدبیر و امید در 
حوزه اقتصاد به طور کلی کنار گذاشتن سیاست های 
و  اقتصادی  منطق  به  آوردن  روی  و  پوپولیستی 
سیاست های کارشناسانه بود. از این رو انضباط پولی 
و مالی از همان سال اول در دستور کار قرار گرفت 
بعد  به صورت منسجمی در سال های  اینکه  به رغم  و 
برخی  در  مثبتی  نسبتا  دستاوردهای  نشد،  پیگیری 
زمینه ها از جمله کاستن از ابعاد نگران کننده تورم به 
همراه داشت. اما به نظر می رسد این دستاورد مهم که 
مصداق عینی آن تورم تک رقمی در سال جاری است، 

امروزه در معرض خطر جدی قرار گرفته است. 
با  دهم  و  نهم  دولت های  که  است  این  واقعیت 
عرصه  در  غیر کارشناسانه،  و  عوامانه  سیاست های 
پرتگاه  لبه  در  را  ایران  اقتصاد  خارجی،  و  داخلی 
انتقال  به طوری که  بود؛  داده  قرار  خطرناکی  بسیار 
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گرفت  صورت  شرایطی  در  یازدهم  دولت  به  قدرت 
که اقتصاد ملی با رکود تورمی بی سابقه ای دست به 
امید  و  تدبیر  در چنین وضعیتی دولت  بود.  گریبان 
به درستی اولویت های خود را رفع تحریم ها از یکسو و 
اتخاذ سیاست های پولی و مالی منضبط از سوی دیگر 
قرار داد. بر همه کارشناسان اقتصادی آشکار بود که 
چنین سیاست هایی، بدون اندیشیدن تدابیر جایگزین 
برای تامین مالی هزینه های دولت و نیازهای فعاالن 
تعمیق  پیش  از  بیش  را  اقتصادی  رکود  اقتصادی، 
خواهد بخشید. برای چاره جویی این معضل خطرناک، 
پیشنهاد  مالی کشورمان  برجسته  برخی کارشناسان 
ایجاد بازار بدهی، یا تجاری کردن بدهی های دولت و 
بخش خصوصی را ارائه دادند که متاسفانه مسووالن 
دولتی در ابتدای کار استقبال چندانی از آن نکردند. 
انرژی زیادی صرف شد تا باالخره مسووالن  زمان و 
پذیرفتند که بازار بدهی بخش مهمی از بازار سرمایه 
را تشکیل می دهد و توسعه آن برای خروج غیر تورمی 
از رکود اجتناب ناپذیر است؛ اما این تدبیر دیرهنگام 
نتوانست مسیر درستی  اولیه اش  نتایج مثبت  به رغم 
طی کرده و جای مناسبی برای خود در بازار سرمایه 
بانکی و بورسی،  باز کند. در واقع مسووالن ذی ربط 
این بازار را رقیب تهدید کننده ای تلقی کردند که باید 
کرد.  جلو گیری  آن  توسعه  از  ممکن  وسیله  هر  به 
این تهدید ظاهرا به مساله کشف قیمت وام در بازار 
به  و  نقدینگی  انتقال  آن  نتیجه  که  می شود  مربوط 
هم خوردن تعادل شکننده و کم و بیش دستوری در 

نظام بانکی و بازار سهام است. 
گویا این مسووالن محترم منطق اقتصادی را تا جایی 
می پذیرند که با منویات و انتظارات آنها سازگار باشد، 
در غیر  این صورت به »تنظیم بازار« متوسل می شوند 
دیگر  ازسوی  نشود.  خارج  دست شان  از  کنترل  که 

در  براین  سابق  که  دولتی  محترم  مقامات  برخی 
مقاومت می کردند  بدهی  بازار  ناشناخته  پدیده  برابر 
اکنون با پی بردن به کرامات مترتب بر آن، درصدد 
مالی  تامین  برای  ابزاری  به  آن  تبدیل  با  برآمده اند 
بودجه  کسری  به  دادن  پوشش  و  جدید  هزینه های 
و فصل کنند.  را حل  روزمره خود  دولتی، مشکالت 
و  گندم  تضمینی  خرید  برای  بدهی  اوراق  انتشار 
این  از  بارزی  مصداق های  سالمت  بخش  هزینه های 

انحراف مسیر است. 
ما،  کشور  در  بدهی  بازار  بودن  جدید  به  توجه  با 
و  احصا  دقیقا  دولت  پیشین  بدهی های  باید  ابتدا 
تا زمانی که  انواع آن تجاری سازی شود.  با  متناسب 
)وزارت  دولت  خزانه داری  مانند  متمرکزی  سازمان 
امور اقتصادی و دارایی( این کار مهم را انجام نداده 
جدول  دولت  بدهی های  همه  فرع  و  اصل  برای  و 
ایجاد  باشد،  نکرده  ارائه  مشخصی  زمان بندی شده 
مثبتی  نتیجه   بدهی  بازار  ابزار  با  جدید  بدهی های 
بدهی  بازار  به عالوه  کرد.  نخواهد  ملی  اقتصاد  عاید 
منحصر به بخش دولتی نیست، همین بازار در بخش 
با  و  شود  واقع  موثر  بسیار  می تواند  هم  خصوصی 
تامین مالی نیازهای بنگاه های بزرگ، بخش مهمی از 
فشار روی نظام بانکی را برای اعطای اعتبارات کاهش 
دهد. اما متاسفانه کار جدی برای باز کردن راه برای 

شکل گیری چنین بازاری صورت نگرفته است. 
وجود  ضرورت  درخصوص  ذی ربط  مسووالن  ظاهرا 
بازار بدهی مصداقی  قانع نشده اند. موضوع  آن هنوز 
آن  گره  تا  که  است  عمیق تر  و  کلی  مساله  یک  از 
یقینا روی خواهد  زیادی  نمونه های مشابه  باز نشود 
داد و مانع به نتیجه رسیدن هر تدبیر دیگری خواهد 
و  منسجم  فکری  چارچوب  فقدان  مساله  آن  شد. 
ربع  از  بیش  است.  تدبیر  نظام  مجموعه  در  سازگار 

قرن است که اقتصاد دولتی به ظاهر مقبولیت خود 
داده،  دست  از  مسووالن  میان  در  و  ما  کشور  در  را 
اقتصاد  قاعدتا  که  آن  بدیل  درخصوص چگونگی  اما 
مبتنی بر بخش خصوصی و نظام بازار باید باشد هنوز 
اجماعی شکل نگرفته است. هر مسوولی از ظن خود 
نمی توانند  این ظن ها  و چون  می شود  نظام  این  یار 
را  یکدیگر  آثار  دهند،  تشکیل  را  سازگاری  مجموعه 
خنثی می کنند؛ به طوری که کارآمدی کل نظام تدبیر 

به شدت کاهش می یابد.
 وزیری که به گمان خود به حمایت از بخش خصوصی 
نظام  و  می برد  باال  را  تعرفه ها  دیوار  است  برخاسته 
تسهیالت  نرخ  با  اعتبارات  اعطای  به  وادار  را  بانکی 
یارانه ای به بنگاه های ناکارآمد می کند، غافل از اینکه 
ادامه  واقع  در  و  است  بازار  منطق  کارها خالف  این 

اقتصاد دولتی به شکلی دیگر است. 
از یکسو، بخشی از نظام تدبیر بازار بدهی راه می اندازد 
و نرخ واقعی وام پولی در اقتصاد را آشکار می سازد؛ 
اما از سوی دیگر، مقامات رسمی پولی به صالحدید 
تسهیالت  و  برای سود سپرده ها  دستوری  نرخ  خود 
اعالم می کنند. باالخره معلوم نمی شود مجموعه نظام 
را  دولتی  مصلحت  یا  پذیرفته  را  بازار  منطق  تدبیر 

مقدم می شمارد. 
کم آبی  بحران  با  کشور  که  می شود  اعالم  یکسو  از 
روبه رو است، اما از سوی دیگر برای خرید تضمینی 
گندم ١٥ هزار میلیارد تومان )آن هم از منابع بازار 
بدهی!( هزینه صرف می شود. بحران کم آبی از منظر 
فرصت  هزینه  بودن  باال  معنای  به  اقتصادی  منطق 
قیمتی  به  گندم  تضمینی  خرید  و  است  آبی  منابع 
باالتر از قیمت های جهانی معنای دیگری جز تشویق 

کشاورزان به هدر دادن منابع آبی کشور ندارد. 
از  حاکی  دست  این  از  مثال هایی  زیاد  بسیار  شمار 

در  اقتصادی  سازگار  و  منسجم  تفکر  فقدان  بحران 
به  فکری  که  زمانی  تا  است.  کشور  تدبیر  نظام  کل 
حال این معضل بزرگ نشود هیچ تدبیر و سیاستی به 

نتیجه مطلوب نخواهد رسید. 
الزمه هر تدبیر کارآمدی این است که به عنوان جزئی 
از تفکر منسجم ناظر بر کل نظام تدبیر تعریف شود 
یا کل مجموعه  با دیگر اجزا  و هیچ جزئی در تضاد 
نباشد. آیا دولت دوازدهم آمادگی آن را خواهد داشت 

تا تدبیر کارآمد را در این چارچوب تعریف کند؟
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دنیای اقتصاد/  مترجم: ساسان قاسمی

آشنایی یا اصطالحا شکستن یخ افراد می تواند راهی 
موثر برای شروع جلسه آموزشی یا تشکیل تیم باشد. 
کننده،  سرگرم  اغلب  و  تعاملی  جلسات  که  آنجا  از 
می توانند  می شوند،  برگزار  اصلی  جلسات  از  پیش 
از جلسه،  افراد در شناخت یکدیگر و درک هدف  به 
به درستی طراحی  اگر چنین جلسه ای  کمک کنند. 
و ساده سازی شود، حقیقتا می تواند همه چیز را برای 
شروعی فوق العاده آماده سازد. افراد با شناخت یکدیگر، 
جلسه،  اهداف  درک  با  و  تسهیل کننده ها  شناخت  با 
می توانند مشارکت بیشتر و مفیدتری در جلسات داشته 
باشند و به شکلی موثرتر به کسب نتیجه موفقیت آمیز 

کمک کنند.
اما آیا تا به حال رویدادی را تجربه کرده اید که جلسه 
باشد؟  نرفته  پیش  خوبی  به  آن  از  پیش  آشنایی 
همان طور که یک جلسه فوق العاده می تواند مسیر را 
جلسه  یک  سازد،  هموار  فوق العاده  رویداد  یک  برای 
بد نیز می تواند گواه یک فاجعه باشد. یک جلسه بد 
حالت،  بدترین  در  و  وقت  اتالف  حالت،  بهترین  در 
شرکت  آن  در  که  است  افرادی  تمام  شرمساری 
به عنوان یک  موفق  آشنایی  رمز یک جلسه  کرده اند. 
تسهیل کننده، این است که ساده برگزار شود. جلسه 
را با اهداف مشخصی که در سر دارید، طراحی کنید 
و این اطمینان را حاصل کنید که جلسه برای تمامی 
جوی  کنند،  شرکت  آن  در  است  قرار  که  افرادی 

مناسب و راحت ایجاد خواهد کرد. مقاله حاضر به شما 
درخصوص اندیشیدن به اهداف جلسه، کمک خواهد 
کرد و انواع جلسات آشنایی که می توانید از آنها بهره 
ببرید را به شما پیشنهاد می دهد. پیش از هر چیز باید 
دلیل برگزاری جلسه آشنایی را به یاد داشته باشید، 

یعنی شروعی فوق العاده برای رخدادی بزرگ.

 چه زمانی باید از جلسه آشنایی بهره برد
این  این جلسات مشخص است،  نام  از  همان طور که 
جلسات برای آشنایی یا اصطالحا »شکستن یخ« افراد 
شرکت کننده در یک رویداد یا جلسه برگزار می شوند. 
این تکنیک اغلب زمانی به کار می رود که افرادی که 
معموال با یکدیگر کار نمی کنند و شناختی از یکدیگر 
ندارند، قرار است به منظور هدفی مشخص و مشترک، 
با یکدیگر دیدار کنند. بنابراین زمانی از جلسه آشنایی 

بهره ببرید که:

• شرکت کنندگان پیش زمینه های متفاوتی دارند.
• نیاز است که پیوندی بین افراد ایجاد شود تا بتوانند 
برای هدفی مشخص با یکدیگر همکاری داشته باشند.

• تیم شما تازه تشکیل شده است.
• موضوعاتی که قرار است در خصوص آنها بحث کنید، 
جدید  و  ناآشنا  شرکت کننده،  افراد  از  بسیاری  برای 

است.
• شما باید شرکت کنندگان را بشناسید و خود را بهتر 

به آنها بشناسانید.

ابتدا  را بشکنید، در  افراد  زمانی که می خواهید »یخ« 
آگاهی  شود  شکسته  است  قرار  که  »یخی«  از  باید 
یابید. اگر قرار است افرادی با ذهنیت های مشابه را گرد 
هم آورید، »یخ« صرفا به این حقیقت اطالق می شود 
که افراد تا به حال با یکدیگر دیداری نداشته اند. اگر 
افرادی با مدارج و سطوح مختلف در سازمان را برای 
یک بحث آزاد گرد هم آورید، »یخ« بر تفاوت جایگاه 
است  قرار  اگر  یا  دارد.  داللت  شرکت کنندگان  بین 
و چشم اندازهای  فرهنگ ها  زمینه ها،  پیش  با  افرادی 
کاری مختلف را گرد هم آورید، »یخ« بر برداشت های 
افراد از یکدیگر اطالق می شود. شما باید با حساسیت 
خاصی این تفاوت ها را مدیریت کنید. تنها بر آنچه برای 
رویداد مورد نظر اهمیت دارد، متمرکز شوید. )به خاطر 
در  که  رویدادی  برای  می خواهید  که  باشید  داشته 
راه است »یخی« را بشکنید نه اینکه کل توده یخ را 
درهم بشکنید و صلحی جهانی ایجاد کنید(. زمانی که 
به دنبال طراحی و تسهیل رویداد موردنظر هستید، 
تفاوت ها،  به جای  که  است  این  کار  بهترین  همیشه 
بر شباهت هایی نظیر عالیق مشترک در نتیجه رویداد 

موردنظر، معطوف شوید.

طراحی جلسات آشنایی
کلید موفقیت این است که اطمینان حاصل کنید این 
فعالیت به طور مشخص بر تحقق اهداف معطوف است و 
برای تمامی افراد شرکت کننده مناسب است. زمانی که 
تعیین کردید آشنایی در چه زمینه ای باید شکل گیرد 

یا اصطالحا »یخ« مورد نظری که باید شکسته شود 
جلسه  اهداف  کردن  مشخص  بعدی  مرحله  چیست، 

است.
برای مثال، زمانی که افراد برای حل مشکالت کاری گرد 

هم جمع می شوند، اهداف مورد نظر عبارت است از:
با  موردنظر  رویداد  برای  سازنده ای  کاری  محیط 
مشارکت خوب افراد شرکت کننده، صرف نظر از سطح 
یا نقش آنها در سازمان ایجاد کنید. با ذهنیتی مشخص 
از اهداف، می توانید طراحی جلسه را آغاز کنید. از خود 
در خصوص چگونگی تحقق این اهداف، سوال کنید. 

برای مثال از خود بپرسید:
• چگونه می توان مشارکت را برای افراد راحت کرد؟

با  افرادی  برای  همسطح  جوی  می خواهید  چگونه   •
سطوح مختلف ایجاد کنید؟

• چگونه می خواهید حسی مشترک از هدف را در ذهن 
افراد ایجاد کنید؟

برای بررسی بیشتر همچنین باید از خود بپرسید که 
واکنش هر یک از افراد به جلسه چه خواهد بود؟ آیا 
آیا  کرد؟  خواهند  راحتی  احساس  شرکت کنندگان 
تلقی  ارزشمند  و  مناسب  را  جلسه  شرکت کنندگان، 

خواهند کرد؟
انواع  مثال: جلسات آشنایی )یا اصطالحا یخ شکن ها( 
طراحی  منظور  یک  برای  هرکدام  که  دارند  مختلفی 
شده اند. در اینجا نگاهی به چند نمونه از معروف ترین 
مورد  می توانند  چگونه  اینکه  و  داشت  خواهیم  آنها 

استفاده قرار گیرند.

ترفندهایی برای باز کردن یخ افراد در جلسات
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جلسات آشنایی مقدماتی
این نوع جلسات آشنایی برای معرفی شرکت کنندگان 

به یکدیگر و تسهیل گفت وگو بین آنها به کار می روند.
حقایق کمتر شناخته شده: از شرکت کنندگان بخواهید 
که نام، بخشی که در آن کار می کنند، یا شغلی که 
در سازمان دارند، طول مدت خدمت و اطالعاتی که 
ممکن است دیگران در مورد آنها ندانند را با دیگران به 
اشتراک بگذارند. عنوان »حقایق کمتر شناخته شده«، 
به رکنی بدل می شود که می تواند در کمرنگ کردن 
تفاوت های مرتبه ای/ موقعیتی در تعامالت و معاشرات 

آتی به افراد کمک کند.
درست یا غلط: از شرکت کنندگان بخواهید خودشان را 
معرفی کنند و ۳ یا ۴ جمله در مورد خود بیان کنند 
که یکی از آنها واقعیت ندارد؛ سپس از دیگر افراد گروه 
بخواهید که جمله کذب در مورد آن فرد را تشخیص 
دهند. این تمرین نه تنها در شناسانده شدن افراد به 
یکدیگر موثر است، بلکه به شروع تعامل و معاشرت در 

گروه نیز کمک می کند.
به دو گروه  بخواهید  از شرکت کنندگان  ها:  مصاحبه 
تقسیم شوند. سپس افراد در قالب گروه های دو نفره با 
همگروهی خود برای مدت زمان تعیین شده، مصاحبه 
کنند. زمانی که گروه مجددا گرد هم آمدند، هر گروه 

مصاحبه خود را با افراد دیگر در میان می گذارد.
حل مسائل و مشکالت: از شرکت کنندگان بخواهید در 
قالب گروه های کوچک با یکدیگر کار کنند. یک طرح 
مساله ساده برای آنها جهت کار برای مدت زمانی کوتاه 
طراحی کنید. زمانی که همه گروه ها، مشکل را تحلیل و 
بازخوردهای خود را آماده کردند، از هر گروه بخواهید 
تحلیل و راه حل های خود را برای کل گروه ارائه دهند.

امکان  که  کنید  انتخاب  ساده ای  بسیار  طرح  نکته: 
مشارکت برای همه وجود داشته باشد. قصد این نیست 

این  بلکه هدف  کنیم،  را حل  واقعی  که یک مشکل 
است که گروه برای معاشرت و تعامالت بیشتر یا حل 
یکدیگر  با  است،  پیش  در  که  رویدادی  در  مشکالت 

آشنا شوند و اصطالحا »یخشان باز شود«.

»یخ شکن هایی« برای تشکیل تیم
بخواهیم  که  می شود  استفاده  زمانی  ترفند ها  این  از 
افرادی را در مراحل اولیه تشکیل تیم، گرد هم آوریم. 
این می تواند به افراد در شروع کار با یکدیگر به شکلی 
برنامه هایی  و  اهداف  تحقق  راستای  در  منسجم تر 

مشترک، کمک کند.
وب انسانی: بر چگونگی ارتباط و وابستگی افراد گروه 
با کالف  با یکدیگر، متمرکز است. این تسهیل کننده 
توپی آغاز می شود. به این شکل که یک طرف از کالف 
را نگه می دارید و سپس توپ را به نفر بعدی می دهید 
و هر یک از افراد که نوبت به او می رسد، خود و نقشی 
که در سازمان بر عهده دارد را معرفی می کند. زمانی که 
را  او بخواهید کالف  از  را معرفی کرد،  این فرد خود 
به  به فرد دیگر گروه بدهد. فردی که توپ را دست 
دست می کند باید توضیح دهد ارتباطش با فرد دیگر 
چیست. این فرآیند تا زمانی ادامه پیدا می کند که همه 
خود را معرفی کرده باشند. برای تاکید بر وابستگی های 
بین افراد تیم، تسهیل کننده ابتدای کالف را می کشد و 

دیگر افراد گروه باید دست خود را حرکت دهند.
چالش توپ: این تمرین یک چالش ساده و زمان بندی 
شده برای تیم جهت کمک به تمرکز بر اهداف مشترک 
ایجاد  دیگر،  افراد  دادن  شرکت  برای  افراد  تشویق  و 
می کند. این تسهیل کننده، گروه را در قالب یک محور 
مدیریت می کند و از هر فرد می خواهد توپ را داخل 
دایره مورد نظر بیندازد و ابتدا اسم خود و سپس اسم 
فردی که توپ را برای آن پرتاب می کند، بیان کند. 

)در اوایل این تمرین، افراد صرفا توپ را برای فردی 
او را می دانند(. وقتی هر فرد  نام  پرتاب می کنند که 
حداقل یکبار توپ را پرتاب کرد، حال زمان این است 
که چالش آغاز شود - یعنی چرخش هرچه سریع تر 

توپ در میان تمامی افراد گروه.
برای این فرآیند، مدت زمانی را تعیین کنید و سپس 
از افراد گروه بخواهید که در خالل مدت زمان تعیین 
چالش  که  همان طور  برسانند.  پایان  به  را  کار  شده، 
بیشتر و بیشتر می شود، افراد باید عملکرد خود را بهبود 
بخشیده و توپ را برای فردی که در فاصله نزدیک تری 
به آنها قرار دارد، پرتاب کنند؛ و به این ترتیب افراد یاد 

می گیرند که در قالب یک گروه کار کنند.
امیدها، ترس ها و انتظارات: زمانی که شرکت کنندگان 
دارند،  تیم  به عنوان یک  از چالش خود  بهتری  درک 
بی شک عملکرد بهتری خواهند داشت. افراد را در قالب 
گروه های ۲ یا ۳ نفره تقسیم بندی کنید و سپس از افراد 
بخواهید درخصوص انتظارات خود در مورد رویداد یا 
کار پیش رو، اعم از ترس ها و امید های خود، صحبت و 
بحث کنند. با گردآوری ۳ یا ۴ مورد از امیدها، ترس ها 
یا ۳نفره، پاسخی  از گروه های ۲  انتظارات هر یک  و 

کلی از گروه اتخاذ کنید.

یخ شکن هایی برای کشف موضوع
این ترفند به منظور انتخاب موضوعی برای آغاز یا شاید 
برای تغییر سرعت و انرژی بخشی دوباره به افراد در 

خالل رویداد مورد نظر به کار می رود.
می کند  کمک  افراد  به  تمرین  این  واژگانی:  ارتباط 
از  فهرستی  دریابند.  را  بحث  مورد  موضوع  دامنه 
کلمات مرتبط با موضوع آموزش یا رویداد مورد نظر 
تهیه کنید. برای مثال، در کارگاهی با موضوع ایمنی و 
سالمت، از افراد بخواهید کلمات یا عباراتی که درباره 

»مواد خطرناک« به ذهنشان می آید را بازگو کنند. آنها 
پاسخ هایی نظیر »خطر، « »ویرانگر«، »قابل  احتماال 
تمامی  کرد.  خواهند  ارائه  را  و...  »هشدار«  اشتعال«، 
پیشنهادها را روی تخته بنویسید و بر حسب موضوع، 
ارتباطی بین آنها ایجاد کنید. می توانید از این فرصت 
برای معرفی اصطالحات اساسی و بحث درباره دامنه 
آموزش یا رویداد مورد نظر )چه چیزی در حیطه مورد 
نظر قرار می گیرد و چه چیزی خارج از حیطه مورد نظر 

است(، استفاده کنید.
سواالت حیاتی و مهم: این سواالت به هر یک از افراد 
این فرصت را می دهد سواالت کلیدی خود را که امید 
پاسخ دهد،  آنها  به  نظر  یا رویداد مورد  آموزش  دارند 
مطرح کنند. همچنین می توانید از این فرصت برای بحث 
در خصوص دامنه و اصطالحات کلیدی حوزه مورد نظر 
استفاده کنید. مطمئن شوید که سواالت را نزد خود نگه 
دارید و در خالل رویداد مورد نظر و نتیجه گیری های 

پایانی، مجددا به سواالت مطروحه بازگردید.
برای  می توان  ترفند  این  از  فکری:  توفان  و  همفکری 
انرژی  و  شرکت کنندگان  یخ«  »شکستن  اصطالحا 
بخشی مجدد به آنها در خالل رویداد مورد نظر بهره 
برد. اگر در خالل فرآیند حل مساله، پیشرفتی حاصل 
جلسه  یک  برگزاری  با  به راحتی  می توانید  نمی  شود، 
همفکری و توفان فکری، سرعت فرآیند را تغییر دهید. 
اگر به دنبال پاسخ هایی برای مشکالت مربوط به خدمات 
مشتریان هستید، به جای همفکری در مورد راه حل برای 
به  مشکالت  کردن  مطرح  چگونگی  درباره  مشکالت، 
همفکری بپردازید. این کار می تواند مجددا تفکر خالقانه 
را در افراد ایجاد کند و در زمانی که سطح انرژی در حال 

افول است، انگیزه ای دوباره به گروه ببخشد.

Mind Tools :منبع

 بازگشت به عناوین 15 یادداشت مدیریتی
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مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سندیکای صنعت 
برق ایران )رسانا( خواهشمند است نظرات، پیشنهادها 
 ahmadi@ieis.ir  و نقدهای خود را از طریق ایمیل
ویا شماره تلفن های 6-6657۰93۰  به ما اطالع دهید.
با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

بازار تجریش درآستانه سال نو 
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