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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

جلسه کارگروه قراردادهای متوقف یکشنبه هفتم شهریورماه با حضور اعضا 
در محل سندیکای صنعت برق برگزار شد.

در ابتدای جلسه باتوجه به پیگیری های این کارگروه در خصوص مالقات با وزیر نیرو، 
دبیر کارگروه دررابطه با جلسه مشترک با وزیر در تاریخ دوم شهریورماه سال جاری 
گزارشی ارائه داد و پس از آن اعضا نحوه ادامه تعامل کارگروه با وزارت نیرو را مورد 

بررسی قرار دادند. 
همچنین در ادامه جلسه مقرر شد کارگروه ضمن ارسال نامه ای به آرش کردی، 
آنان  با حضور  تا  توانیر شود  نمایندگان  توانیر خواستار معرفی  مدیرعامل شرکت 
برنامه  تهیه  به  نسبت  و سندیکا سریعا  نیرو  وزارت  کارگروه مشترک  در جلسات 
زمان بندی حل مشکل قراردادهای متوقف طی برگزاری جلساتی باحضور نماینده 

برق های منطقه ای ذیربط اقدام شود.
شایان ذکر است برای ارائه گزارش از روند حل مشکل قراردادهای متوقف به وزیر 

نیرو 3 ماه زمان درنظر گرفته شده است.

سندیکای صنعت برق ایران/ طی پیگیری های کارگروه قراردادهای متوقف سندیکا صورت گرفت؛

تعیین ضرب االجل سه ماهه برای حل مشکل قراردادهای متوقف 
تعادل/ فراز جبلي مشاور سردبير

اقتصادي  فعاالن  رتبه بندي  بحث  بار  نخستین 
توسط محمدمهدي راسخ دبیرکل وقت اتاق تهران 
پیشنهاد شد اما این موضوع به نام نهاوندیان نوشته 
شد. طرح اولیه این بود که با مشخص شدن اعتبار 
هر فعال اقتصاد امکان استفاده از افرادي همسطح در 
مذاکرات و همچنین در دادن اعتبار فراهم مي شود. 
در همین راستا چند پیمانکار با اتاق تهران مکاتبه 
راسخ خواست  از  نهاوندیان  نهایت  در  اما  داشتند 
که این قرارداد با ایکریك به عنوان یك بخش از 
اتاق بازرگاني بسته شود تا در حقیقت هزینه ها به 
نفع یك بخش زیرمجموعه اتاق بازرگاني شود. این 
از چند سال  بعد  زماني که  اما  بسته شد  قرارداد 
تعرفه هاي رتبه بندي مشخص شد با اعتراض شدید 
اعضا و حتي راسخ روبرو گشت. انتظارها در ابتدا 
این بود که رتبه بندي هر شرکت با رقم هایي بسیار 
پایین تر صورت گیرد اما تعرفه رتبه بندي بین یك تا 
10میلیون تومان براي هر شرکت بود. از همین جا 
دعوا بر سر رتبه بندي آغاز شد و شایعات زیادي در 

این خصوص به وجود آمد.
ادامه در صفحه 3/

تازه شدن زخم کهنه رتبه بندي



 

 مسائل مهم آب و برق در سال سوم 
دولت یازدهم

بررسی اقدامات وزارت نیرو در سال سوم دولت یازدهم 
این  و مرور مهمترین مسائل حاکم بر آب و برق در 
سال، نشان می دهد با وجود همه تالشها و برنامه ریزی 
های صورت گرفته، هنوز نارکارآمدی های بسیاری در 

بدنه صنعت آب و برق وجود دارد......ادامه خبر

 نفت کوره از سبد سوخت نيروگاه ها 
حذف می شود

همزمان با اجرای برنامه حذف سهم نفت کوره از سبد 
تحقق  و  افزایش صادرات  با هدف  نیروگاه ها  سوخت 
اهداف زیست محیطی، تغییر آرایش شبکه خطوط لوله 
و افزایش ظرفیت پایانه های نفتی برای صادرات بیشتر 

سوخت مایع کلید خورد......ادامه خبر

 صادرات برق ایران به ترکيه متوقف شد
توقف  به  اشاره  با  نیرو  وزارت  در  مسئول  مقام  یك 
صادرات برق ایران به ترکیه، دالیل توقف صدور برق به 
این کشور را تشریح کرد و گفت: قرارداد صادرات برق 
به ترکیه پابرجا بوده و قطع صادرات موقتی است......

ادامه خبر

 پيک مصرف برق همچنان در مسير 
صعودی

با وجود پشت سر گذاشتن بیش از ۲0 روز از نیمه دوم 
مسیر  در  روزانه  برق  مصرف  پیك  همچنان  تابستان 

صعودی قرار دارد......ادامه خبر

 راه اندازی واحد ذخيره سازی حرارت 
خورشيدی در دمای باال

طراحی،  انجام  حال  در  اصفهان  دانشگاه  محققان 
خودکار  واحد  یابی  مشخصه  و  راه اندازی  ساخت، 
حرارت  سازی  ذخیره  و  آوری  جمع  کیلوواتی   40
خورشیدی در دمای باال هستند تا از این طریق بتوانند 

انرژی مورد نیاز را تامین کنند......ادامه خبر

 گسترش همکاری های دانشگاه یزد با 
پژوهشگاه نيرو

دانشگاه یزد و پژوهشگاه نیرو با هدف توسعه فناوری 
امضا  همکاری  تفاهم نامه  فتوولتائیك  نوین  نسل 

کردند.........ادامه خبر

  نامه نگاری اتاق بازرگانی با طيب نيا
اقتصادی  امور  وزیر  به  نامه ای  در  اقتصادی  فعاالن 
مالیات  درصدی  دو  افزایش  لغو  خواستار  دارایی  و 

علی الحساب واردات شدند......ادامه خبر

 خوش بينی فعاالن بخش خصوصی به 
آینده اقتصادی برجام

رشد4.4 درصدی اقتصاد در سه ماه اول سال جاری 
را نمی توان رشدی اشتغالزا و برآمده از نتایج واقعی 
برجام دانست اما به گفته پورفالح باید نسبت به آینده 

امیدوار بود......ادامه خبر

 رشد اشتغالزایی الزمه ی رونق صادرات 
خدمات فنی و مهندسی

اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  سخنگوی 

با انتقاد از آمار باالی بیکاری در کشور گفت:با توجه 
به ظرفیت باالی نیروی تحصیل کرده در کشور،باید 
توجه  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات  موضوع  به 

شود......ادامه خبر

 نمره قبولی در 3 شاخص کالن اقتصادی
شمس اردکانی گفت:دولت در سه حوزه کاهش نرخ 
اقتصادی و توسعه  بر مثبت کردن رشد  تورم،اهتمام 

بخش انرژی عملکرد مثبتی داشته است......ادامه خبر

 دستورالعمل واگذاری ها به بخش 
خصوصی اصالح شود

کرج -ایرنا - وزیر صنعت معدن و تجارت گفت که باید 
دستورالعمل ها و آیین نامه ها در موضوع واگذاری ها 

به بخش خصوصی اصالح شود......ادامه خبر

 کاهش تورم توليدکننده به 3.3 درصد
با 0.۲ درصد کاهش  ماه  مرداد  تولیدکننده در  تورم 
نسبت به ماه قبل 3.3 درصد و تورم نقطه به نقطه آن 
با 0.1 درصد کاهش ۲.6 درصد محاسبه شده است......

ادامه خبر

 نبود توجه کافی به ظرفيت های 
منطقه ای در برنامه ششم

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: با اینکه مزیت های 
منطقه ای در برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته اما این 

میزان از اهتمام کافی نیست......ادامه خبر

 تنها 13درصد واگذاریها به بخش 
خصوصی بوده است

مهمترین  جمله  از  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 

در  آرامش  کردن  جایگزین  را  دولت  دستاوردهای 
عنوان  و هیجانات گذشته  ثباتی  بی  به جای  اقتصاد 
کرد و گفت که عضویت در FATF در جهت عزت و 

به سود مردم کشور است......ادامه خبر

 قيمت سکه و ارز روز دوشنبه در بازار 
منتشر شد
......ادامه خبر

 واگذاری 1420 ميلياردریال سهم به 
بخش خصوصی در15سال

واگذاری  گفت:  سازی  خصوصی  سازمان  کل  رییس 
این  در  گذشته  سال   15 طول  در  شده  انجام  های 
 4۲0 و  تریلیون  یك  ارزش  به  مجموع  در  سازمان 
میلیارد ریال بوده که 300 میلیارد ریال آن در قالب 
واگذاری به عموم مردم، 300 میلیارد ریال در قالب رد 
دیون و 300 میلیارد ریال دیگر در قالب سهام عدالت 

بوده است......ادامه خبر

 10 نشانه احيای اقتصاد ایران
.....ادامه خبر

 دوره آموزشي »فوق تخصصی فن بيان«
. .....ادامه خبر

 آینده نرخ تورم
دکتر علی فرحبخش.....ادامه خبر

 خوانساري در مسير نهاوندیان
 ......ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

تسنیم/  تسنیم گزارش می دهد
مسائل مهم آب و برق در سال سوم 

دولت یازدهم

بررسی اقدامات وزارت نيرو در سال سوم دولت 
یازدهم و مرور مهمترین مسائل حاکم بر آب و 
همه  وجود  با  دهد  می  نشان  این سال،  در  برق 
تالشها و برنامه ریزی های صورت گرفته، هنوز 
نارکارآمدی های بسياری در بدنه صنعت آب و 

برق وجود دارد.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
سوم  سال  در  چیت چیان«  »حمید  اقدام  بارزترین 
ساخت  قرارداد  انعقاد  نیرو  وزارت  در  وی  فعالیت 
5000 مگاوات نیروگاه توسط شرکتی ترکیه ای بوده 
عقیده  به   است.  شده  همراه  فراوانی  انتقادات  با  که 
است،  نشده  نهایی  هنوز  که  قرارداد  این  کارشناسان 
وارد  ضربه  داخلی  شرکت های  نیروگاه سازی  توان  به 

خواهد کرد.
یکی دیگر از اقدامات مهم وزیر نیرو در یك سال اخیر، 
امضای تفاهم نامه احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه سیکل 
ترکیبی با شرکت مپنا است که  قرار است واحدهای 
سیکل ساده گازی به سیکل ترکیبی تبدیل شود. اقدام 
برق  تضمینی  خرید  تعرفه  کاهش  برای  نیرو  وزارت 
تجدید پذیر نیز از اتفاقات مهم این دوره زمانی بود و 
این در حالی است که نگرانی سرمایه گذاران در مورد 
بی ثباتی سیاست های کشور در این زمینه حضور آنها 

در این عرصه را با چالش جدی روبرو کرده است.
پاکستان  به  برق  افزایش صادرات  نامه  توافق  امضای 
الگوی  مبنای  بر  مشترکین  آب  قیمت های  اصالح  و 
پلکانی - افزایشی از دیگر اقدام های مثبت وزارت نیرو 
وزارت خانه  این  اما  است.  بوده  گذشته  سال  یك  در 

ادامه از صفحه 1/ 

محمد نهاوندیان یکي از مهم ترین حامیان این طرح 
زماني که متوجه  بازرگاني  اتاق  باهوش  بود. رییس 
توصیه یي  شد  رتبه بندي  طرح  قبال  در  مقاومت ها 
به مدیران این طرح کرد. وي این پیشنهاد را مطرح 
کرد که قبل از جا انداختن رتبه بندي شما به 1000 
شرکت احتیاج دارید که با شما قرارداد ببندند و بعد 
از اینکه یارگیري کردید، مي توانید با قدرت بیشتري 
کنید؛  اجرایي  بازرگاني  اتاق  در  را  رتبه بندي  بحث 
حرفي که امروز بعد از چندین سال در حال اجرا است.

حمایت هاي زیاد نهاوندیان از این طرح پاي خانواده 
وي را نیز به ماجرا باز کرد. منتقدان از شراکت خانواده 
مقابل  در  و  مي دادند  خبر  طرح  این  در  نهاوندیان 
مجریان هرگونه ارتباطي را صرفا دوستانه مي دانستند 

و رابطه مالي را انکار مي کردند.
اما بخش غیرقابل انکار، رابطه مسووالن رتبه بندي با 
بدنه ائتالف براي فردا بود. یکي از سهامداران اصلي 
این طرح در لیست کاندیداهاي ائتالف براي فردا ظاهر 
شد و با موفقیت این گروه به هیات نمایندگان اتاق 
تهران و به تبع آن ایران راه یافت. همچنین مدیر دیگر 
این طرح از طریق تشکل ها موفق به حضور در هیات 
نمایندگان اتاق ایران شد تا رابطه آنها با اتاق از این نیز 

پیچیده تر شود.
با اعالم بخشنامه جدید گمرک اما بحث رتبه بندي 
مجددا داغ شد. گمرک در بخشنامه یي اعالم کرد تمام 
واردات  براي  بازرگاني  خصوصي  بخش  شرکت هاي 

باید 4درصد مالیات علي الحساب بدهند مگر آنکه در 
رتبه بندي رتبه زرین یا طالیي کسب کرده باشند. با 
این طرح عمال یا باید رقم هاي سنگین براي مالیات 
بخش خصوصي  همه شرکت هاي  یا  شود  پرداخت 

بازرگاني مجبور به ورود به بحث رتبه بندي مي شود.
گذشته از نحوه رتبه بندي و انتقاداتي که به آن وارد 

است 3 نکته اساسي را باید در نظر گرفت:
1- وضعیت مالي رتبه بندي و اتاق ایران شفاف نیست. 
در هفته هاي اخیر بابت بحث فیش هاي حقوقي اتاق 
اتاق ایجاد شد و  بازرگاني جنجال زیادي براي این 
نباشد مجددا  این بحث  اتاق مراقب  در صورتي که 
گذشته  سال  در  شد.  خواهد  تکرار  شرایط  همان 
مورد  رتبه بندي  مرکز  توسط  شرکت  هزار  حدود 
بررسي قرار گرفت. با توجه به تعرفه هاي رتبه بندي 
رتبه بندي شرکت ها حدود  رقم  میانگین  به صورت 
5میلیون تومان است پس باید حدود 5میلیارد تومان 
از شرکت ها پول دریافت شده باشد.این درحالي است 
که در گزارش بودجه این رقم در کنار سایر رقم هاي 
فاقد  و  شفاف  چندان  نه  به صورت  خدمات  درآمد 

جزئیات اعالم مي شود.
۲- بر اساس الگوي فعلي رتبه بندي نتایج با منحني 
اتاق  فعاالن  همه  اگر  یعني  دارد.  همخواني  نرمال 
تنها  گمرک  هم  باز  باشند  بازرگاني خوش حساب 
بخشي )حدود 15درصد فعاالن اقتصادي( را از مالیات 

علي الحساب معاف مي کند.
3- اما نکته یي که شاید از چشم بسیاري از فعاالن 
اقتصادي به دور مانده این است که قرار بود در تشکل ها 

افراد از رانت متفاوتي نسبت به سایر اعضا برخوردار 
بارها  فردا  ائتالف  شعارهاي  در  حقیقت  در  نشوند. 
تاکید شده بود که اگر امتیازي وجود دارد مسووالن 
اتاق باید در انتهاي صف باشند اما در رتبه بندي یکي 
از موارد امتیاز داشتن سمت در اتاق بازرگاني است و 
کساني که سمت خوبي در اتاق بازرگاني دارند از رتبه 

بهتري برخوردار مي شوند.
بر اساس بخشنامه جدید تنها چهار شرکت غیردولتي 
و غیرتولیدي هستند که مي توانند به خاطر داشتن 
کارت زرین بدون پرداخت مالیات علي الحساب واردات 
انجام دهند. نکته جالب آنکه 3 شرکت از میان هیات 
نمایندگان اتاق تهران هستند که ۲ نفر از مدیران آنها 
در هیات رییسه اتاق ایران نیز حضور دارند و یکي 
از واردکنندگان مشهور و بزرگ کاغذ است.  از آنها 
همچنین شرکت چهارم نیز از اعضاي هیات نمایندگان 
اتاق بازرگاني مشهد است. براي مثال با در نظر گرفتن 
حاشیه سود پایین کاغذ همین معافیت 4 درصدي 

مالیاتي به رانت مهمي در اقتصاد بدل مي شود.
در حقیقت عدم نظارت صحیح بر مساله یك قرارداد 
پیمانکاري در حال تبدیل شدن به یك پرونده رانتي 
بزرگ است چرا که در زمان صحیح روي آن نظارت 

صورت نگرفته است.

 

تازه شدن زخم کهنه رتبه بندي
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نتوانست کارنامه خوبی در زمینه توسعه صادرات برق، 
تعرفه  اصالح  برق،  تولید  ظرفیت  افزایش  برنامه های 
برق مشترکین پرمصرف و مدیریت افزایش بهره وری 
منابع آبی کشور و توسعه واحدهای شیرین سازی آب 
دریا داشته باشد و وعده کاهش تلفات برق کشور به 

زیر 10 درصد همچنان محقق نشده است.

* انعقاد قرارداد ساخت 5000 مگاوات نيروگاه 
حرارتی با شرکت ترکيه ای یونيت

شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه قرار است 4 نیروگاه 
به ظرفیت 5 هزار مگاوات به ارزش 3 میلیارد دالر در 
ایران احداث کند. این قرارداد 1۲ هزار میلیارد تومانی 
بزرگ ترین قرارداد سرمایه گذاری خارجی پس از برجام 
به شمار می رود. مسئوالن وزارت نیرو با بسنده کردن 
فعاالن  نگرانی های  آن،  درباره  کلی  مطالبی  بیان  به 
ایجاد تبعیض بین تولیدکنندگان  صنعت برق درباره 
داخلی و خارجی برق را دامن زده اند. به گفته فعاالن 
این صنعت، تضمین های مناسبی که دولت به سرمایه 
گذاری خارجی می دهد سبب قائل شدن تفاوت بین 

تولید کننده داخلی و خارجی شده است.
به  نیرو  وزارت  توجهی  کم  شائبه  شرایطی  در 
شده  ایجاد  نیروگاه  احداث  در  داخلی  توانمندی های 
خصوصی  بخش  دارند  تاکید  کارشناسان  که  است 
در صنعت  اقتصادی  و  فنی  توانمندی  نظر  از  داخلی 
برق سطح باالیی دارد به گونه ای که توانسته است در 
بازارهای بین المللی حضور داشته باشد که نمونه  بارز 

آن شرکت مپنا است. 

* کاهش تعرفه خرید تضمينی برق تجدید پذیر
توسعه  سند  برق،  تولید  سبد  کردن  متنوع  هدف  با 
فناوری انرژی های تجدیدپذیر تصویب و به اجرا درآمده 

مگاوات  هزار   5 ظرفیت  به  رسیدن  آن  در  که  است 
تا افق 1400 هدف  گذاری شده  نیروگاه تجدیدپذیر 
است. اما بر اساس مصوبه جدید وزیر نیرو، نرخ خرید 
تضمینی هر کیلووات  ساعت برق از منابع تجدیدپذیر 

کاهش یافته است.
گذاری  سرمایه  می تواند  نیرو   وزارت  اخیر  اقدام 
تاثیر  تحت  را  تجدیدپذیر  های  انرژی  حوزه  در  آتی 
با  واحدها  این  سوددهی  کاهش  از  مهم تر  دهد.  قرار 
نرخ های جدید، نگرانی سرمایه گذاران در مورد بی ثباتی 

سیاست های کشور در این زمینه است.

مگاوات  هزار   5 احداث  تفاهم نامه  امضای   *
نيروگاه سيکل ترکيبی با شرکت مپنا

تفاهم نامه ای به منظور احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه 
سیکل ترکیبی بین شرکت تولید برق حرارتی و شرکت 

مپنا در اردیبهشت ماه سال 95 به امضا رسید.
اگرچه مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی اعالم کرده 
است که این تفاهم نامه با هدف استفاده از توان تولید 
داخل در ساخت نیروگاه به امضا رسیده است، ماهیت 
تفاهم نامه بودن آن نشان می دهد که می تواند ضمانت 
که  است  حالی  در  این  بیاورد.  پایین  را  آن  اجرایی 
سیاست های وزارت نیرو نشان داده است که استفاده 
از توان داخل در اجرای طرح های صنعت برق چندان 
مورد تاکید این وزارت خانه نیست؛ به عنوان مثال می 
توان به قرارداد ساخت نیروگاه توسط شرکت ترکیه ای 

در ایران اشاره کرد.

مبنای  بر  مشترکين  آب  قيمت های  اصالح   *
الگوی پلکانی - افزایشی

از ابتدای مهرماه سال 94 بنا بر پیشنهاد وزارت نیرو 
با  و  افزایشی   - پلکانی  تعرفه گذاری  نظام  از  الهام  با 

تصویب شورای اقتصاد، پله های باالی مصرف آب با 
افزایش  یافت.  باالتری نسبت به سایر پله ها  درصد 
در نتیجه، مشترکین پرمصرف که تعداد کمی هستند 
رویه آب خود  می  بی  برای مصرف  بیشتری  هزینه 
الگوی مصرف  برای اصالح  بیشتری  انگیزه  و  پردازند 

خود پیدا می کنند.
اگرچه دولت تعرفه آب را به صورت پلکانی-افزایشی 
شده  تمام  قیمت   95 سال  در  اما  است،  داده  تغییر 
تولید هر مترمکعب آب شرب به طور متوسط در کشور 
1500 تومان بوده است در حالی که 390 تومان به 
طور متوسط بابت مصرف هر مترمکعب آب شرب از 

مردم دریافت شده است.

به  برق  صادرات  افزایش  نامه  توافق  امضای   *
پاکستان

در سفر رئیس جمهور به پاکستان در فروردین ماه سال 
درصد  این کشور 40  به  برق  مقرر شد صادرات   95
به صورت  یابد. در حال حاضر  افزایش  میزان کنونی 
پاکستان  به  برق  مگاوات   74 سال،  طی  در  متوسط 
صادر می شود و مقرر شده این میزان به 104 مگاوات 
افزایش یابد. در همین رابطه وزارت آب و برق پاکستان 
نامه ای را به وزارت نیرو ارسال کرده که این کشور 
تا   1000 بین  ایران  از  برق  واردات  افزایش  خواهان 

3000 هزار مگاوات شده است.

* وجود تضاد منفعتی در وزارت خانه های نفت و 
نيرو برای صادرات برق

اگرچه مجموع صادرات برق کشور در سال 94 بیش 
از 9.7 میلیارد کیلووات ساعت و یك درصد باالتر از 
سال 93 بود، این رقم همچنان 15.5 درصد کمتر از 
آمار سال 9۲ ارزیابی می شود. این در حالی است که 

قابل  نقش  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  در  برق  صادرات 
توجهی دارد و در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به 
منظور مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات 
نفت و گاز و افزایش ارزش افزوده بر افزایش صادرات 
برق تأکید شده است. با وجود تقاضای باالی کشورهای 
همسایه برای برق، میزان صادرات برق کشور محدود 

مانده است.
یکی از مهم ترین این چالش ها اختالف نظر وزارت نفت 
و وزارت نیرو درباره تخصیص درآمد حاصل از تبدیل 
بر اساس رویه های  برق است.  برق و صادرات  به  گاز 
موجود، 93 درصد درآمدهای حاصل از صادرات برق 
عاید وزارت نیرو و 7 درصد عاید وزارت نفت می شود. 
این در حالی است که اگر این وزارت  خانه، گاز را به 
تنها 14.5  نه  لوله صادر کند  یا خط   LNG صورت
بلکه  می شود  خودش  سهم  آن  درآمدهای  از  درصد 
و  دولت  خزانه  درآمدهای  تأمین  در  را  خود  وظیفه 
صندوق توسعه ملی انجام داده است. این موضوع باعث 
با طرف های  مذاکرات  در  نفت  وزارت  که  است  شده 
حال  ندهد.  قرار  اولویت  در  را  برق  صادرات  خارجی 
این  با تصمیم گیری صحیح در  به نظرمی رسد دولت 
زمینه، می تواند حضور بخش انرژی کشور را در منطقه 

مدیریت نماید.

ظرفيت  افزایش  برنامه های  نشدن  اجرایی   *
توليد برق

بنابر اظهارات مسئولین وزارت نیرو برای پاسخگویی 
به  هرساله  است  الزم  برق،  مصرف  تقاضای  رشد  به 
طور متوسط 5 هزار مگاوات ظرفیت تولید جدید به 
ترین  بدهکار  عنوان  به  نیرو  وزارت  وارد شود.  شبکه 
میلیارد  هزار   33 بدهی  حجم  با  دولت  خانه  وزارت 
را  گذاری  سرمایه  از  این حجم  تأمین  توانایی  تومان 
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برای افزایش تولید برق ندارد. کاهش سرمایه گذاری 
در حوزه تولید برق باعث نزدیك شدن توانایی تولید 
برق و میزان پیك مورد نیاز در زمان حداکثر بار شبکه 
های  بروز خاموشی   است  ممکن  اتفاق  این  که  است 

گسترده را در کشور به همراه داشته باشد.
دولت در اعمال خاموشی در بخش های مختلف کشور 
در  را  صنایع  خاموشی  برق،  مصرف  مدیریت   برای 
رکود  به  توجه  با  اقدام  این  است.  داده  قرار  اولویت 

اقتصادی کشور، سیاستی نادرست ارزیابی می شود.

مشترکين  به  برق  پنهان   یارانه  تخصيص   *
پرمصرف

 ،94 سال  در  خانگی  برق  تعرفه  آخر  پله  حالی  در 
ارزش هر کیلووات ساعت برق  ۲93 تومان است که 
شرایط،  این  نتیجه  در  است.  تومان   350 صادراتی 
مشترکین خانگی هر چه بیشتر برق مصرف کنند،  از 
یارانه بیشتری بهره مند می شوند. بر اساس محاسبات، 
مشترکین پرمصرف خانگی ماهانه از 130 هزار تومان 
بیشتر  بسیار  که  می کند  استفاده  برق  پنهان  یارانه 
این در  ؛  پنهان مشترکین کم  مصرف است  یارانه  از 
حالی است که برخی از کشورهای توسعه یافته دنیا 
با اعمال نظام تعرفه گذاری پلکانی - افزایشی مصرف 
روش،  این  در  کرده اند.  کنترل  را  مشترکین  برق 
باال می  آن  افزایش  میزان  با  متناسب  هزینه مصرف 
رود و در این صورت مصرف بیشتر با یارانه بیشتری 
همراه نمی شود و مشترکین پرمصرف به جای عموم 

مشترکین در کانون افزایش هزینه قرار می گیرند.

* غفلت از مدیریت و افزایش بهره وری منابع آبی 
کشور

به عقیده برخی از کارشناسان ، کشور ایران با مشکل 

کشور  اصلی  مشکل  بلکه  نیست  مواجه  آب  کمبود 
عدم مدیریت مناسب منابع آبی کشور است. در حال 
حاضر با 90 میلیارد مترمکعب آب حدود 100 میلیون 
افزایش  با  که  می شود  تولید  کشاورزی  محصول  تن 
بهره وری آب، با حدود 45 میلیارد مترمکعب می توان 
حدود ۲00 میلیون تن محصول کشاورزی برای تأمین 

غذای ۲50 میلیون نفر تولید کرد.
به نظر می رسد که می بایست یك مدیریت واحد برای 
سیاست گذاری در حوزه مدیریت منابع آبی شکل گیرد 
اما علی رغم اینکه همگان وزارت نیرو را متولی مدیریت 
منابع آب کشور می دانند، این وزارت خانه اختیارات 
آب  تقاضای  و  عرضه  موثر  های  بخش   در  محدودی 
و  آبخیزداری  توسعه  راهبرد  نمونه  عنوان  به  دارد. 
کشور  آب  احیای  ضروریات  از  یکی  که  آبخوان داری 
است ، مسولیت آن با وزارت جهاد کشاورزی و  سازمان 
جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور است. همچنین با 
توجه به سهم حداکثری بخش کشاورزی در مصرف 
و  قاعده گذاری  ابزار  هیچ  نیرو  وزارت   ، کشور  آب 

تنظیم گری برای مصرف آب بخش کشاورزی ندارد.

آب  شيرین سازی  واحدهای  توسعه  از  غفلت   *
دریا و کاهش منابع آب تجدیدپذیر

منابع آب تجدیدپذیر کشور در یك دهه پیش بیش 
در  میزان  این  است.  بوده  مترمکعب  میلیارد  از 130 
سال 93 به حدود 1۲0 میلیارد مترمکعب و در سال 
94 به حدود 110 میلیارد مترمکعب رسیده و در سال 
جاری این میزان باز کمتر شده است. در حال حاضر 
86 درصد منابع آب تجدید شونده کشور مورد استفاده 

قرار می گیرد.
یکی از راهکارهای جبران کمبود منابع آبی مورد نیاز 
کشور ، شیرین  سازی آب دریا است. با استفاده از این 

روش هم وضعیت کمبود آب مناطق حاشیه سواحل 
جنوبی کشور بهبود می یابد و هم بازده کلی تولید برق 
افزایش پیدا می کند. انتظار می رود که ظرفیت استفاده 
از شیرین سازی آب تا سال ۲0۲0 به 1۲0 میلیون 
در  آن  مترمکعب  میلیون   40 که  برسد  مترمکعب 
خاورمیانه برنامه ریزی شده است. این در حالی است که 
کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان 
برای رفع مشکل کمبود آب اقدام به تأسیس واحدهای 
آب  شیرین کن در کنار واحدهای تولید برق نموده اند و 
تقریبا تمام آب آشامیدنی این مناطق با استفاده از آب 
شیرین کن تأمین می شود. ظرفیت آب شیرین کن های 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در حال حاضر 
به 30 میلیون متر مکعب در روز می رسد. اما با وجود 
در  آب  مترمکعب  میلیون   4 روزانه  تولید  ظرفیت 
سواحل ایران )نیاز آب 16 میلیون نفر( تنها روزانه 40 

هزار مترمکعب آب دریا در کشور شیرین می گردد.

چاه های  فعاليت  شدن  مسدود  کند  سرعت   *
غيرمجاز

از سال 1384 تاکنون از 350 هزار چاه غیرمجاز تنها 
9 هزار و ۲00 حلقه چاه )3 درصد( مسدود شده است. 
این موضوع باعث شده  بهره وری آب از نظر فیزیکی 
و اقتصادی کاهش پیدا کند و کشور با کمبود سرمایه 
و مسایل مختلف در بخش آب رو به رو شود. برداشت 
بی رویه از آب های زیر زمینی باعث فرونشست زمین به 

خصوص در دشت های مرکزی ایران می  شود.

* تصویب نشدن تشکيل وزارت انرژی در الیحه 
بودجه 95

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پیش نویس 
کرد  پیشنهاد  دولت  به  توسعه  ششم  برنامه  الیحه 

وظایف مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو تفکیك و 
پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جدید انرژی تشکیل 
شود. موضوع انحالل وزارت نیرو و تشکیل وزارت انرژی 
در جلسه ای با حضور رئیس جمهور در دی ماه 94 به 
و  نفت  نیرو،  وزیر  جلسه  این  در  شد.  گذاشته  بحث 
اقتصاد مسائلی را در این خصوص بیان کردند. پس از 
اظهارات این 3 وزیر، موضوع به رأی گذاشته شد و در 

نهایت این موضوع به تصویب هیئت وزیران نرسید.
این در حالی است که برخی کارشناسان این اقدام را 
دارای اثرات مثبت و برخی همراه با اثرات منفی می 

دانند.
از  را  راهبردی  مزیت هایی  نیرو  و  نفت  وزارت  ادغام 
جمله سهولت تصمیم گیری ذیل یك مجموعه واحد 
برای تامین انرژی مناسب برای هر منطقه کشور، امکان 
ارتقای  برای  انگیزه  ایجاد  و  برق  اقتصاد  ساماندهی 
انگیزه  ایجاد  برق،  توزیع  و  انتقال  تولید،  وری  بهره 
انرژی کشور، کوچك  برای سرمایه گذاری در بخش 
کردن حجم دولت و سهولت تفکیك اصول حاکمیتی 
و تصدی گری، امکان برنامه ریزی در تبادالت بهینه 
برای  بندی  اولویت  کشور)سهولت  از  خارج  با  انرژی 
انتخاب بین صادرات برق یا گاز(، امکان انجام پژوهش 
انرژی کشور و کاهش هزینه  های منسجم در حوزه 

های دولت به همراه دارد.
از سوی دیگر، با توجه به گسترده بودن نیازهای صنعت 
هاب  به  تبدیل شدن  برنامه  که  ایران  در کشور  برق 
انرژی الکتریکی در منطقه را دارد، پیگیری برنامه های 
این صنعت، رصد و برنامه ریزی و مطالبه گری از سوی 
یك وزارتخانه مستقل را می طلبد و برخی کارشناسان 
یکی  در  برق  بخش  گیری  قرار  صورت  در  معتقدند 
انرژی، ساختار عریض و طویل  از بخش های وزارت 
وزارتخانه جدید با وجود نقش حیاتی نفت و فرآورده 
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های نفتی در اقتصاد ملی ایران، بخش برق و سیاست 
های توسعه ای آنرا به حاشیه می کشاند.

فارس/ 
نفت کوره از سبد سوخت نيروگاه ها حذف 

می شود

همزمان با اجرای برنامه حذف سهم نفت کوره از 
سبد سوخت نيروگاه ها با هدف افزایش صادرات 
آرایش  تغيير  محيطی،  زیست  اهداف  تحقق  و 
پایانه های  افزایش ظرفيت  لوله و  شبکه خطوط 
کليد  مایع  سوخت  بيشتر  صادرات  برای  نفتی 

خورد.
اطالع  پایگاه  از  نقل  به  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
رسانی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
و  نیروگاه ها  در  مایع  سوخت  مصرف  کاهش  ایران، 
اختصاص سهمیه گازوئیل و نفت کوره نیروگاهی به 
در  کشور  کالن  سیاست های  از  یکی  صادرات  بخش 

طول فعالیت دولت یازدهم تاکنون است. 
و   139۲ سال  از  که  می دهد  نشان  رسمی  آمارهای 
همزمان با آغاز فعالیت دولت یازدهم مصرف نفت کوره 
و گازوئیل در بخش صنعت و نیروگاه های برق روندی 
نزولی داشته است به طوری که مصرف سوخت مایع 
در صنایع و نیروگاه های کشور در سال 139۲ به ۲7 

میلیارد لیتر رسید.
حدود  کاهشی  با  سال 1393  در  مصرف  میزان  این 
هشت میلیارد لیتری به 19 میلیارد لیتر رسید و در 
نهایت سال گذشته مصرف سوخت مایع در صنایع و 
یافت  کاهش  لیتر  میلیارد  به حدود 1۲.7  نیروگاه ها 

و با توجه به افزایش عرضه گاز طبیعی به نیروگاه ها 
پیش بینی می شود مصرف نفت کوره و گازوئیل در این 

بخش به کمتر از 6 میلیارد لیتر کاهش یابد.
به عبارت دیگر در طول سه سال فعالیت دولت یازدهم 
به  از ۲7  نیروگاهی  و  صنعتی  مایع  مصارف سوخت 
کمتر از 6 میلیارد لیتر تا پایان سال جاری می رسد 
که یك ظرفیت مازاد به منظور تبدیل ایران به یکی 
ایجاد  انواع فرآورده نفتی  از بزرگترین صادرکنندگان 

شده است.
همزمان با کاهش و مدیریت مصرف سوخت مایع در 
صادراتی  آمارهای  کشور،  داخل  نیروگاهای  و  صنایع 
هم نشان می دهد که از ابتدای سال جاری تاکنون به 
طور متوسط روزانه 50 میلیون لیتر نفت کوره و 13 
میلیون لیتر گازوئیل به بازارهای جهانی و منطقه ای 

صادر شده است.
از سوی دیگر پیش بینی می شود با توجه به رویکرد 
و سیاست دولت مبنی بر افزایش سهم گاز طبیعی و 
کاهش سوخت مایع با هدف صادرات فرآورده نفتی که 
دستاوردهای متعدد اقتصادی و زیست محیطی برای 
کشور به همراه دارد به زودی سهم فرآورده های نفتی 
به ویژه نفت کوره در سبد تامین سوخت نیروگاه ها به 

صفر برسد.
با توجه به پیش بینی افزایش بیشتر تولید گاز طبیعی 
در ایران با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی، 
انواع  به منظور صادرات  بیشتری  مازاد  قطعا ظرفیت 
رو  این  از  و  شد  خواهد  ایجاد  نفتی  های  فرآورده 
برنامه ریزی گسترده ای به منظور تغییر آرایش شبکه 
قرار  کار  نفت در دستور  انتقال  مراکز  و  لوله  خطوط 

گرفته است.
به عبارت دیگر تا سه سال قبل آرایش شبکه خطوط 
به  جنوب  از  بیشتر  کشور  نفت  انتقال  مراکز  و  لوله 

شمال و مرکز کشور بود تا فرآورده نفتی بیشتری را 
برای تامین سوخت نیروگاه ها و صنایع کشور منتقل 
کند که با کاهش مصارف داخلی، با تغییراتی، مسیر 
شبکه انتقال فرآورده نفتی از شمال و مرکز به جنوب 

کشور و در حال گسترش است.
انتقال  لوله و شبکه  با تغییر آرایش خطوط  همزمان 
نفت کشور، بهره برداری از اسکله، پایانه ها و تاسیسات 
افزایش ظرفیت  منظور  به  بنادر کشور  و  در سواحل 
پهلوگیری و بارگیری کشتی های حمل فرآورده نفتی 
به عنوان دومین سیاست کلیدی در صدر برنامه های 
فرآورده های  و پخش  پاالیش  ملی  اولویت دار شرکت 

نفتی کشور قرار گرفته است.
بر این اساس تجهیز و بهره برداری از دو پست اسکله 
امکان  تا  پایانه نفتی ماهشهر آغاز شده  تخصصی در 
و حمل  نفتکش  فروند کشتی  پهلوگیری همزمان 6 

فرآورده نفتی در این پایانه فراهم شود.
پایانه  و  بندرعباس  نفتی  این در اسکله های  بر  عالوه 
برای  جدیدی  برنامه های  هم  خارک  و  الوان  نفتی 
تا  ایجاد شده  مایع  افزایش ظرفیت صادرات سوخت 
عمال امکان افزایش بیشتر صادرات انواع فرآورده نفتی 

فراهم شود.
بر اساس گزارش های ترازنامه انرژی کشور در شرایط 
نفت  پاالیش  سبد  در  کوره  نفت  تولید  سهم  فعلی 
کشور حدود ۲5 درصد بوده و این درحالی است که در 
پاالیشگاه های پیشرفته جهان این سهم کمتر از  پنج 
درصد است و ایران هم قصد دارد با استفاده از فرصت 
لغو تحریم ها، سهم تولید نفت کوره در پاالیشگاه های 

کشور را به کمتر از 10 درصد کاهش دهد.
از این رو همزمان با ثبت رکوردهای جدید افزایش تولید 
و صادرات نفت کوره، یکی از مهمترین سیاست های 
صنعت پاالیش نفت ایران در دوران پسا برجام امضای 

قرارداد با شرکت های صاحب دانش به منظور کاهش 
ظرفیت تولید نفت کوره و کاهش سهم این فرآورده 
نفتی به کمتر از 10 درصد در سبد محصوالت نفتی 

کشور است.
طرح های  اجرای  گرفته  انجام  برآوردهای  اساس  بر 
تولید  کیفیت  بهبود  و  کوره  نفت  تولید  کاهش 
فرآورده های جایگزین در پاالیشگاه های نفت کشور به 
که  دارد  نیاز  میلیارد دالر سرمایه گذاری  حدود 15 
تاکنون تفاهم نامه هایی با شرکت هایی از کره جنوبی، 
چین و ژاپن در برخی از پاالیشگاه های نفت کشور امضا 

شده است.

مهر/ در گفتگو با مهر اعالم شد:
صادرات برق ایران به ترکيه متوقف شد

یک مقام مسئول در وزارت نيرو با اشاره به توقف 
صادرات برق ایران به ترکيه، دالیل توقف صدور 
برق به این کشور را تشریح کرد و گفت: قرارداد 
صادرات برق به ترکيه پابرجا بوده و قطع صادرات 

موقتی است.
یك مقام مسئول در وزارت نیرو امروز در گفتگو با مهر 
از  ایران به ترکیه، گفت:  تایید توقف صادرات برق  با 
اواسط فروردین ماه سال جاری تاکنون صادرات برق 

ایران به ترکیه متوقف شده است.
ترکیه،  به  برق  صادرات  توقف  دالیل  تشریح  در  وی 
تصریح کرد: با توجه به حجم باالی بارش های بهاری 
در ترکیه، ظرفیت سدهای آب این کشور کامل و حتی 

سرریز شده است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با افزایش موجودی 
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در  برق  تولید  رفتن  باال  و  ترکیه  سدهای  در  آب 
نیروگاه های برقآبی این کشور درخواست توقف واردات 
برق از ایران را ارئه کرده است، اظهار داشت: قرارداد 
صادرات برق ایران به ترکیه به قوت خود باقی بوده و 

فسخ نشده است.
ترکیه  اکنون بخش خصوصی  اینکه هم  اعالم  با  وی 
به  توجه  با  کرد:  تاکید  است،  ایران  از  برق  خریدار 
کاهش موجودی ذخایر سدهای آب ترکیه احتمال از 
سرگیری صادرات برق ایران به این کشور همسایه تا 

چند هفته آینده وجود دارد.
این مقام مسئول در وزارت نیرو با یادآوری اینکه ایران 
همواره نسبت به تامین برق و انرژی ترکیه پایبند بوده 
است، خاطرنشان کرد: ترکیه از مشتریان سنتی برق 

ایران به شمار می رود.
به گزارش مهر، گزارش مدیریت شبکه برق ایران هم 
نشان می دهد که حجم صادرات برق ایران از یکهزار و 
800 مگاوات در سال گذشته از ابتدای سال جاری تا 
محدوده یکهزار و ۲00 تا یکهزار و 300 مگاوات کاهش 

یافته است.

کاهش واردات برق ترکيه در سال 2016
اعالم کرده  انتشار گزارشی،  با  امروز  دیلی صباح هم 
است:  واردات برق ترکیه در نیمه نخست سال جاری 
میالدی به مدت مشابه سال ۲015 حدود 46 درصد 

کاهش یافته است.
از جمله دالیل کاهش واردات برق ترکیه تمرکز دولت 
افزایش تولید برق و همچنین استفاده  بر  این کشور 
از انرژی های تجدیدپذیر در تولید نیرو بوده است که 
وابستگی این کشور در حوزه نیرو را به خارج کاهش 

داده است.
ترکیه،  خارجی  تجارت  از  شده  ارائه  آمارهای  به  بنا 

میالدی  گذشته  سال  نخست  ماهه   6 در  کشور  این 
۲.5 میلیارد کیلووات ساعت برق از یونان، بلغارستان، 
گرجستان و ایران وارد کرد این حجم در سال جاری 
با 46 درصد کاهش به 1.89 میلیارد کیلووات ساعت 

رسید.
از سوی دیگر سال گذشته ارزش واردات برق به ترکیه 
در این مدت ۲3۲ میلیون دالر ارزیابی شد که در مدت 
مشابه سال جاری این رقم با 61 درصد کاهش به 89 

میلیون دالر رسید.
در این مدت بلغارستان با صادرات 359 میلیون کیلووات 
ساعت بزرگترین تأمین کننده برق ترکیه بود. در 6 ماه 
نخست سال جاری، یونان، آذربایجان و گرجستان در 
کنار بلغارستان به ترکیه برق صادر کردند اما اگرچه 
ایران در سال گذشته از جمله کشورهای تأمین کننده 
برق ترکیه بود در سال جاری آماری از صادرات نیرو 

توسط ایران به ترکیه به چشم نمی خورد.

برنامه افزایش ظرفيت صادرات برق به ترکيه
به گزارش مهر، از حدود دو سال قبل تاکنون با ساخت 
خطوط جدید انتقال با ظرفیت ۲30 کیلوولت و یك 
پست جدید برق در شمالغرب کشور، ظرفیت صادرات 

برق ایران به ترکیه افزایش یافته است.
بر اساس اعالم مسئوالن صنعت برق با تکمیل نهایی و 
راه اندازی خطوط جدید انتقال، امکان افزایش ظرفیت 
صادرات برق ایران به بیش از 400 مگاوات در ساعت 

فراهم شده است.
در شرایط فعلی در دو محور »خوی« به »باش قلعه« و 
»بازرگان« به »دوغو بایزید« برق ایران به ترکیه صادر 
می شود و بخش خصوصی عالقمند خرید برق از ایران 
است که در این راستا مذاکراتی بین دو طرف در حال 

انجام است.

این در حالی است که ایران و ترکیه قرار است به صورت 
مشترک نیروگاهی را در مرز دو کشور احداث کنند که 

در این صورت برق بیشتری به ترکیه صادر می شود.
ذکر این نکته ضروری است که وزارت نیرو ایران و یك 
شرکت ترک اخیرا قراردادی به منظور ساخت حدود 
4 میلیارد دالر نیروگاه جدید برق در کشور امضا کرده 

اند.

ایسنا/ 
پيک مصرف برق همچنان در مسير 

صعودی

با وجود پشت سر گذاشتن بيش از 20 روز از نيمه 
دوم تابستان همچنان پيک مصرف برق روزانه در 

مسير صعودی قرار دارد.
به گزارش ایسنا، با وجود پشت سر گذاشتن بیست و 
سه روز از نیمه دوم تابستان پیك مصرف برق دیروز 
)یکشنبه( با ثبت رقم 49 هزار و 101 مگاوات با افزایش 
نسبی 393 مگاواتی نسبت به مدت مشابه مصرف پیك 

در روز گذشته روبرو شد.
پیك مصرف برق در همین زمان در مقایسه با سال 
قبل که رقمی معادل 44 هزار و 6۲3 مگاوات گزارش 
شده است، 4 هزار و 478 مگاوات افزایش داشته است.

این گزارش می افزاید؛ در این روز کل مبادالت روزانه 
برق یك هزار و 914 مگاوات گزارش شد که یك هزار 
و 38۲ مگاوات آن صادر و 53۲ مگاوات آن وارد شده 

است.
آمارهای شرکت مدیریت شبکه برق نشان می دهد که 
ذخیره نیروگاهی در این روز معادل یك هزار و 758 

مگاوات گزارش شد که در مقایسه با مدت مشابه دیروز 
167 مگاوات افزایش نشان می دهد.

الزم به ذکر است مصرف برق صنایع در همین روز برابر 
با 3 هزار و 469 مگاوات گزارش شده است

ایسنا/ با تالش محققان کشور صورت می گیرد
راه اندازی واحد ذخيره سازی حرارت 

خورشيدی در دمای باال

محققان دانشگاه اصفهان در حال انجام طراحی، 
ساخت، راه اندازی و مشخصه یابی واحد خودکار 
40 کيلوواتی جمع آوری و ذخيره سازی حرارت 
خورشيدی در دمای باال هستند تا از این طریق 

بتوانند انرژی مورد نياز را تامين کنند.
به گزارش ایسنا، خورشید، گوی غول پیکر درخشانی 
در وسط منظومه شمسی و تامین کننده نور، گرما و 
انرژی  زمین است که از بدو پیدایش اولین حیات در 
روی زمین انرژی خورشیدی در پدیده فتوسنتز کاربرد 

داشته است.
در عصر حاضر با پیشرفت تکنولوژی از انرژی خورشیدی 
به شیوه های مختلف برای تولید انرژی استفاده می شود. 
در کشور ما نیز محققان بر روی فناوری های مرتبط با 
انرژی خورشیدی در حال تحقیق و پژوهش هستند تا 
از این منبع انرژی پاک و در دسترس به طور بهینه و 

مطلوب استفاده شود.
انرژی های  فناوری  توسعه  ستاد  راستا،  این  در 
تجدیدپذیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
می کند  حوزه حمایت  این  در  را  متعددی  پروژه های 
که طراحی، ساخت، راه اندازی و مشخصه یابی واحد 
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ذخیره سازی  و  جمع آوری  کیلوواتی   40 خودکار 
حرارت خورشیدی در دمای باال )باالتر از 350 درجه 
این  حمایت  مورد  پروژه های  این  از  یکی  سانتیگراد( 
ستاد است که توسط محققان دانشگاه اصفهان در حال 

انجام است.
ذخیره سازی  واحد  طراحی  پروژه  این  انجام  از  هدف 
همچون  حرارتی  خورشیدی  سیستم های  در  حرارت 
کلکتورهای سهموی و بشقابی، سازه فرزنل است که 

فاز اول آن به اتمام رسیده است.
مناسب  و کیفیت  با دقت  فرزنل  اساس سازه  این  بر 
سیستم  ساخت  و  طراحی  و  شده  ساخته  و  طراحی 
ذخیره سازی حرارت به همراه یك یخچال برای واحد 
سرمایش نیز انجام شده است. دریافت کننده مرکزی 

فرزنل نیز مرحله بهینه سازی خود را طی می کند.
تولید انواع آبگرمکن های خورشیدی فلوتر دار، تحت 
مختلف  ظرفیت های  با  هوشمند  و  پروانه ای  فشار، 
برای مصارف خانگی و صنعتی از دیگر دستاوردهای 
به کشورهای  قابلیت صادرات  که  است  محققان  این 

همسایه را دارند.

ایسنا/ 
گسترش همکاری های دانشگاه یزد با 

پژوهشگاه نيرو

توسعه  با هدف  نيرو  پژوهشگاه  و  یزد  دانشگاه 
تفاهم نامه  فتوولتائيک  نوین  نسل  فناوری 

همکاری امضا کردند.
به گزارش ایسنا همکاری در توسعه فناوری سلول های 
عملکرد  تست  و  ساخت  فتوولتائیك،  نوین  نسل 

سلول های مذکور با راندمان و طول عمر قابل رقابت 
خط  ساخت  منظور  به  بین المللی  دستاوردهای  با 
در  همکاری  تجاری سازی،  امکان  و  پایلوت  تولید 
مدیریت دانش و همکاری در شبکه سازی متخصصان 
از  سلول ها  این  در حوزه  تحقیقاتی  آزمایشگاه های  و 

موضوعات این تفاهم نامه است.
نیاز  مورد  فناوری های  توسعه  منظور  به  همچنین 
صنعت برق و انرژی، شرکت ادوات نوری نانوساختاری 
ایساتیس دانشگاه یزد نیز با پژوهشگاه نیرو تفاهم نامه ای 

را امضا کرد.
ساخت و تهیه برخی از مواد نانویی مورد استفاده در 
صنعت برق به منظور استحکام، دوام بیشتر و محافظت 
کارگاه های  برگزاری  در  مشارکت  شبکه،  تجهیزات 
نانو در صنعت  فناوری  از  استفاده  تخصصی در مورد 
برق و انرژی و فناوری ساخت سلول های خورشیدی 
تفاهم نامه  این  موضوعات  از  جدید  نسل  نانوساختار 

است.
جریان  در  تفاهم نامه ها  این  گزارش،  این  اساس  بر 
برگزاری چهارمین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در 
صنعت برق و انرژی که در پژوهشگاه نیرو برگزار شد، 

امضا شده است.
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اتاق تهران/  اعتراض مالیاتی فعاالن اقتصادی؛
نامه نگاری اتاق بازرگانی با طيب نيا/ 

افزایش ماليات را لغو کنيد

امور  وزیر  به  نامه ای  در  اقتصادی  فعاالن 
دو  افزایش  لغو  خواستار  دارایی  و  اقتصادی 

درصدی ماليات علی الحساب واردات شدند.
متن کامل نامه پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران 

به وزیر امور اقتصاد و دارایی به شرح زیر است:

 جناب آقای دکتر طیب نیا
وزیرمحترم اموراقتصادی و دارایی

با سالم،
از  درصد   4 دریافت  می رساند؛  استحضار  به  احتراماً 
در  مندرج  ورودی  حقوق  و  گمرکی  ارزش  مجموع 
الحساب  علی  مالیات  عنوان  به  گمرکی  اظهارنامه 
شماره  بخشنامه  موضوع  کاال  قطعی  واردات 
 1395.6.4 مورخ   73.144.183093.941۲373
کشور  اجرایی  گمرکات  به  خطاب  که  ایران  گمرک 
اقتصاد کشور  این که  به  با عنایت  صادر شده است، 
به  توجه  با  روبرو است و همچنین  با رکود شدیدی 
اثر منفی آن بر محیط کسب و کار به مصلحت نمی 
شرایط  در  قطعی  واردات  از  مبلغ  این  وصول  باشد. 
همراه  به  را  زیر  منفی  پیامدهای  و  عوارض  فعلی 

خواهد داشت:

1- افزایش ناگهانی قیمت تمام شده کاالهای وارداتی
۲- بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور

گردش  در  سرمایه  و  نقدینگی  کمبود  تشدید   -3
واحدهای اقتصادی

4- نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل 
رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی

5-گرانتر شدن فرایند واردات قانونی کاال و بالنتیجه 
شیوع بیشتر قاچاق کاال

بردار  تفسیر  به  توجه  با  اداری  فساد  زمینه  6-ایجاد 
بودن بخشنامه مزبور.

به  با توجه  الذکر و  با عنایت به مراتب فوق  علیهذا، 
این که جنابعالی در جلسه مورخ 1395.3.۲۲ مقرر 
کشور  مالیاتی  امور  سازمان  پیشنهاد  که  فرموده اید 
مبنی بر وصول 4 درصد مالیات علی الحساب با در 
جلسه ای  در  کشور  اقتصادی  مالحظات  گرفتن  نظر 
مرکب از رؤسای محترم گمرک ایران، سازمان توسعه 
تجارت ایران و اتاق ایران بررسی و اتخاذ تصمیم شود 
نگردیده  برگزار  بحث  مورد  این که جلسه  به  نظر  و 
است، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
به نمایندگی از فعاالن اقتصادی و تشکل های مربوطه 
استدعا می نماید دستور فرمایید بخشنامه فوق الذکر 

توسط گمرک ایران کان لم یکن اعالم شود.
قانون   ۲74 ماده  طی  قانونگذار  است  ذکر  شایان 
را جهت  قانونی الزم  ابزارهای  مالیات های مستقیم 
برخورد با اشخاصی که فرار مالیاتی دارند و در نهایت 
بازرگانی  کارت  واسطه  به  مالیاتی  فرار  از  پیشگیری 
امور  سازمان  بنابراین،  و  است  نموده  بینی  پیش  را 
قانونی دولت  این طریق حقوق  از  تواند  مالیاتی می 

را استیفاء نماید.
اصالحیه  تصویب  می سازد  نشان  خاطر  پایان  در 
توسعه  سازمان  ایران،  گمرک  مشترک  پیشنهادی 
صدور  فرآیند  زمینه  در  ایران  اتاق  و  ایران  تجارت 
یك  ماده  کمیسیون  تصویب  به  که  بازرگانی  کارت 
واردات  و  صادرات  مقررات  قانون  اجرایی  آیین نامه 
نیز  و  وزیران  محترم  هیأت  توسط  است  رسیده  نیز 

بازرگانی  کارت های  رتبه بندی  دستورالعمل  تصویب 
توسط وزرای محترم عضو کمیسیون مزبور می تواند 
انحرافات احتمالی در زمینه فرار مالیاتی از محل  از 

کارت بازرگانی جلوگیری کند.

اتاق تهران/  احمدپورفالح، رییس اتاق ایران و ایتالیا 
در گفت وگو باسایت خبری اتاق تهران مطرح کرد
خوش بينی فعاالن بخش خصوصی به 

آینده اقتصادی برجام

اول سال  ماه  در سه  اقتصاد  درصدی  رشد4.4 
جاری را نمی توان رشدی اشتغالزا و برآمده از 
نتایج واقعی برجام دانست اما به گفته پورفالح 

باید نسبت به آینده اميدوار بود.
رشد4.4 درصدی اقتصاد در سه ماه اول سال جاری 
را نمی توان رشدی اشتغالزا و برآمده از نتایج واقعی 
برجام دانست اما به گفته پورفالح باید نسبت به آینده 
امیدوار بود. احمد پورفالح، رییس اتاق ایران و ایتالیا 
در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران در رشد 4.4 
گفت:  جاری  سال  اول  ماه  سه  در  اقتصاد  درصدی 
رشد 4.4 درصدی اعالم شده از سوی رییس جمهور 
در فضای کسب و کار به ویژه شرکت های کوچك و 
صنایع متوسط قابل لمس نیست. این رشد ناشی از 
از فعالیت های بزرگ دولت است و به  مجموعه ای 
دلیل افزایش صادرات نفت ایران و توفیقات ایران در 
حوزه صنایعی مثل فوالد حاصل شده است. در قالب 
فضای کسب و کار شاهد اثرات این رشد که منجر به 

رونق تولید و افزایش اشتغال شود نبودیم.
و  حقیقی  رشد  به  چگونه  که  باره  این  در  پورفالح 

اشتغالزا می رسیم گفت: دولت تنها در شرایط افزایش 
به  برنامه بودجه  از  انحراف  از  بودجه عمرانی و عدم 
را  بودجه خودش  ناگهانی در  سوی هزینه هایی که 
نشان می دهد می تواند به رشد حقیقی در اقتصاد 
هایی  زیرساخت  تمام  تحقق  به  امیدوار  ما  برسد. 
عملیاتی  برجام  از  بعد  کردیم  می  فکر  که  هستیم 
می شود. این زیرساخت ها می تواند رشد حقیقی را 
تضمین کند اما  هنوز آماده نشده و هنوز آنچه نتایج 
برجام است در اقتصاد ظهور نکرده است. هنوز شرایط 
نیفتاده  راه  سویفت  است،  نشده  عادی  پول  انتقال 
است و گشایش ال.سی به راحتی برای شرکت های 
بانك  از  بانك های محدودی  ایرانی ممکن نیست و 
های خارجی با ما کار می کنند. چند صدایی که در 
بانك  تعلل  و  تردید  باعث  دارد  وجود  کشور  داخل 
های بزرگ شده است و از سوی دیگر شیطنت های 
معمول طرف های خارجی در این قضیه باعث تاخیر 

در بروز دستاوردهای برجام شده است.
رییس اتاق ایران و ایتالیا در ادامه با تاکید بر اینکه 
من  گفت:  بود  امیدوار  و  بین  خوش  آینده  به  باید 
کماکان نسبت به دستاوردهای برجام خوش بینم و 
فکر می کنم به زمان بیشتری برای بروز آن در اقتصاد 
کشور نیاز داریم. امیدواریم همانطور که دست دولت 
در فروش نفت و افزایش صادرات نفت نسبتا باز شده 
است، مسائل دیگر ناشی از تحریم از جمله مشکالت 
انتقال پول و سویفت حل شود. سه سال  به  مربوط 
از دوره تصدی گری دولت یازدهم صرف برجام شده 
از  بعد  تنها چندماه  آن  دستاوردهای  تحقق  و  است 
انتظار  مورد  که  دستاوردهایی  نیست.  ممکن  برجام 
فعاالن اقتصادی از برجام است هنوز عملیاتی نشده 
است و ممکن است رشد های اقتصادی ایده آل پیش 
بینی شده در برنامه ها و سند چشم انداز به دست 
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بین  دولت خوش  به  نسبت  من  این  وجود  با  نیاید. 
هستم و عزم دولت  برای تحقق رشد باال در اقتصاد 

کشور مشهود است.

خانه ملت/ صدیف بدری مطرح کرد:
رشد اشتغالزایی الزمه ی رونق صادرات 

خدمات فنی و مهندسی

شورای  مجلس  عمران  کميسيون  سخنگوی 
اسالمی با انتقاد از آمار باالی بيکاری در کشور 
تحصيل  نيروی  باالی  ظرفيت  به  توجه  گفت:با 
کرده در کشور،باید به موضوع صادرات خدمات 

فنی و مهندسی توجه شود.
رشد اشتغالزایی الزمه ی رونق صادرات خدمات فنی 
باید  بانکی  سیستم  اصالح  در  تعارفات  مهندسی/  و 

کنار گذاشته شود
خبرگزاری  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  بدری  صدیف 
در  کشور  نامناسب  وضعیت  به  اشاره  ملت،با  خانه 
زمینه نرخ بیکاری گفت: برای رفع مشکالت اقتصادی 
کنار  را  تعارفات  مشکالت  با  برخورد  در  باید  کشور 

گذاشت.
نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای 
معظم  مقام  دغدغه  رفع  لزوم  بر  تاکید  با  اسالمی 
رهبری در تمامی زمینه ها مانند بیکاری گفت: باید 
تمامی سازمان ها با کار کارشناسی و هماهنگی،مشکل 
بیکاری را رفع کنند و نباید فراموش کرد این مشکل 

زمینه ساز بسیاری از مسائل است.
افزود:درحالی  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
آمار بیکاری در کشور باال است که این آمار براساس 

نظر  هفته،در  در  شخص  یك  ساعته  چند  فعالیت 
گرفته شده است.

افزود: آمارهای متفاوتی درباره جمعیت بیکار  بدری 
در کشور وجود دارد که باید آمار واقعی در این زمینه 
بصورت شفاف بیان شود تا برنامه ریزی الزم بصورت 

صحیح برای اشتغال زایی صورت گیرد.

اشتغالزایی با صادرات خدمات فنی و مهندسی
اینکه راهکار رفع مشکل بیکاری اجرای  با بیان  وی 
دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی است،افزود: باید 
از تولیدات داخل استفاده شود تا اشتغال رونق یابد و 

در این زمینه فرهنگ سازی نقش مهمی دارد.
بدری،افزود:با توجه به ظرفیت باالی نیروی تحصیل 
کرده درکشور،باید به موضوع صادرات خدمات فنی و 

مهندسی توجه شود.
شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  سخنگوی 
کشور  بانکی  سیستم  اصالح  کرد:در  اسالمی،تصریح 
این  اینکه  دلیل  به  شود  گذاشته  کنار  تعارفات  باید 
روبرو کرده؛بطور  با مشکل  را  اقتصاد کشور  سیستم 
بانك،وام  از  که  تولیدکنندگانی  از  بسیاری  مثال 
مناسبی  مالی  وضعیت  از  اند  کرده  اخذ  باال  سود  با 

برخوردار نیستند./

خبرآنالین /
نمره قبولی در 3 شاخص کالن اقتصادی

شمس اردکانی گفت:دولت در سه حوزه کاهش 
نرخ تورم،اهتمام بر مثبت کردن رشد اقتصادی 
داشته  مثبتی  عملکرد  انرژی  بخش  توسعه  و 

است.
با  وگو  گفت  در  انرژی  اقتصاد  ارشد  کارشناس  این 
جمله  از  بیرونی  فشارهای  اینکه  بیان  خبرآنالین،با 
ایران  علیه  گذشته  سال  سه  در  صهیونیستی  البی 
افزایش یافت،اظهارداشت:نباید فراموش کرد که شاه 
ایران  علیه  ای  هسته  مذاکرات  جریان  در  عربستان 
البی می کرد که این مذاکرات به نتیجه برسد.در این 
ایران  علیه  کوششی  هیچ  از  خارجی  دشمنان  مدت 
همراهی  گروهی  هم  داخل  در  نبودند،البته  فروگذار 

می کردند.
وی افزود:تجار تحریم و کسانی که از آشوب و تحریم 
را همراهی  این میان دشمن  نیز در  بردند  سود می 
می کردند و با مخالفت های خود در راه توافق هسته 

ای سنگ اندازی می کردند.
بر  عالوه  ایران  ملت  اینکه  بیان  با  اردکانی  شمس 
دشمنان خارجی  در داخل هم دشمنانی دارند،گفت: 
دشمن ملت ایران بیکاری،رکود و توسعه نیافتگی است.

دولت  در  که  بروکراتهایی  گفت:  حال  عین  در  او 
نتیجه  در  نبودند  تولیدگرا  گرفتند،افراد  مسئولیت 
گاهی مواقع با عدم هماهنگی هایی هم در بین بخش 
تولید و سیاست گذاری مواجه بودیم،اما در مجموع 

کارنامه اقتصادی دولت،کارنامه قابل قبولی است.

ایرنا/ وزیر صنعت، معدن وتجارت: 
دستورالعمل واگذاری ها به بخش 

خصوصی اصالح شود

تجارت  و  معدن  صنعت  وزیر   - -ایرنا  کرج 
گفت که باید دستورالعمل ها و آیين نامه ها در 

اصالح  خصوصی  بخش  به  ها  واگذاری  موضوع 
شود.

دوشنبه  روز  زاده  نعمت  محمدرضا  ایرنا،  گزارش  به 
دراین  افزود:  البرز،  استان  اداری  شورای  درنشست 
اند  شده  دلگیر  نیز  رهبری  معظم  مقام  مهم  بخش 
که چرا کار پیش نمی رود که این امر به دستورالعمل 
ها و آیین نامه هایی که در گذشته تصویب شده، باز 

می گردد.
وی تاکید کرد: این دستور العمل ها باید اصالح شود 
و اگر پیشنهادی دراین زمینه وجود دارد، اعالم شود.

با  و  است  دولت محدود  اعتبارات  گفت:  زاده  نعمت 
توجه به این موضوع باید کارها به مردم واگذار شود. 
الزم  که  شده  آغاز  زمینه  این  در  اقدامات  از  برخی 

است تالش های بیشتری صورت گیرد.
آب  کشاورزی،  های  بخش  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
بتوان  تا  گیرد  صورت  موثری  اقدامات  باید  برق  و 

خدمات بهتری به مردم ارائه داد.

فارس/ بانك مرکزی اعالم کرد
کاهش تورم توليدکننده به 3.3 درصد

درصد   0.2 با  ماه  مرداد  در  توليدکننده  تورم 
تورم  و  درصد   3.3 قبل  ماه  به  نسبت  کاهش 
نقطه به نقطه آن با 0.1 درصد کاهش 2.6 درصد 

محاسبه شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی 
بانك مرکزی، خالصه نتایج به دست آمده از شاخص 
بهای تولیدکننده در ایران بر اساس سال پایه 1390 

مساوی است با 100 به شرح زیر است:
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ماه  مرداد  در  ایران  در  تولیدکننده  بهای  شاخص 
 ۲.6 معادل  قبل  سال  مشابه  ماه  به  نسبت   1395

درصد افزایش داشته است.
شاخص مذکور در 1۲ ماه منتهی به مرداد ماه 1395 
نسبت به 10 ماه منتهی به مرداد 94 به میزان 3.3 

درصد افزایش نشان می دهد. 
شاخص بهای تولیدکننده در این ماه به عدد ۲۲1.7 
رسید که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزایش داشته 

است.
به گزارش فارس، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده 0.1 
درصد و تورم میانگین 0.۲ درصد کاهش داشته است. 

تسنیم/ نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو 
با تسنیم مطرح کرد

نبود توجه کافی به ظرفيت های 
منطقه ای در برنامه ششم

اینکه  با  گفت:  ایران  بازرگانی  اتاق  نایب رئيس 
مزیت های منطقه ای در برنامه ششم مورد توجه 
قرار گرفته اما این ميزان از اهتمام کافی نيست.

تسنیم  خبرنگار  با  گفت وگو  در  شافعی  غالمحسین 
در مشهد مقدس اظهار داشت: باید به این باور رسید 
که برای ایران با این تنوعی که دارد نمی توان نسخه 
واحدی پیچید اما نگاهی که به توسعه مناطق شده 
بسیار کم بوده و اصاًل کافی نیست و نگاه باید محلی 
و منطقه ای باشد و سطح اختیارات منطقه ای باال رود.

بودجه های  تقسیم کننده  استان ها  اینکه  افزود:  وی 
نگاه  باید  و  نکرده  توسعه  به  کمکی  باشند  کشوری 
بهبود  برای  انگیزه  تا  داشت  مناطق  به  درآمدی 

وضعیت به وجود بیاید.
توسعه  اینکه  بیان  با  ایران  بازرگانی  اتاق  نایب رئیس 
است، خاطرنشان  فراموشی سپرده شده  به  روستاها 
کرد: یکی از مسائل مهمی که هم اکنون مغفول مانده 
آغاز کرده  پایه  از  باید  را  این است که بحث توسعه 
برده  باال  را  شهری  جذابیت های  شهرها  در  اینکه  و 
ایجاد  تفریحی  مراکز جذاب  مولد  کارهای  به جای  و 

کرده و منابع روستاها را از بین برده ایم.
شافعی ادامه داد: ما در روستاها برق، آسفالت و تلفن 
برده ایم اما روستاها با این حال تخلیه می شوند چراکه 
اصول توسعه روستایی دچار مشکل هستند که باید 

توجه بیشتری به تولید در این حوزه شود.
وی با اشاره به اینکه نباید در مورد مسائل اقتصادی 
نظر  در  کرد:  تصریح  بود،  کوتاه مدت  حل  به دنبال 
برطرف کردن  برای  مقطعی  ُمسکن های  گرفتن 
در ساختار  اگر  اما  است  مناسب  اقتصادی  مشکالت 
پولی و مالی کشور اصالح ایجاد نشود هیچ توسعه ای 

به وقوع نمی پیوندد.
با  باید  داد:  ادامه  ایران  بازرگانی  اتاق  نایب رئیس 
پایه گذاری  برای  گذشته  تلخ  تجربه های  از  استفاده 
در  مسئله  این  و  شده  برنامه ریزی  جدید  نظام  یك 

اولویت قرار گیرد.

مهر/ وزیر امور اقتصادی و دارایی:
تنها 13درصد واگذاریها به بخش 

خصوصی بوده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی از جمله مهمترین 
آرامش  کردن  جایگزین  را  دولت  دستاوردهای 

در اقتصاد به جای بی ثباتی و هيجانات گذشته 
در   FATF در  عضویت  که  گفت  و  کرد  عنوان 

جهت عزت و به سود مردم کشور است.
برنامه  نیا در  به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب 
»نگاه یك« شبکه یك سیما در مورد اقتصاد کشور 
در  ایران  اقتصاد  افزود:  به گذشته  اجمالی  نگاهی  با 
ما  است،  بوده  روبرو  مشکالتی  با  گذشته  های  سال 

اقتصادی داشتیم که از عدم تعادل رنج می برد.
وی تصریح کرد: در سال های گذشته سیاست های 
ساختارهای  و  شد  اعمال  ایران  اقتصاد  در  نادرستی 
سال  در  که  دشمنان  کرد.  تر  نامتوازن  را  نامتعادل 
های جنگ تحمیلی نتوانسته بودند سیاست های خود 
را به ایران تحمیل کنند زمانی که متوجه وابستگی 
ما  متوجه  را  خود  های  تحریم  شدند  نفت  به  ایران 
کردند.  گسترده ترین تحریم ها علیه ما تحمیل شد و 
در سال 91 رشد اقتصادی ایران به منفی شش ممیز 
هشت دهم درصد رسید. تورم در همان سال به 40 

درصد و تورم نقطه ای به 45 درصد رسید.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ما هر کدام از این دو وضعیت را 
در گذشته به تنهایی تجربه کرده ایم، اما ترکیب این 
دو باهم شرایط بسیار متفاوتی را در اقتصاد ایران به 
وجود آورده بود که در آن شرایط با همه هیجانات و 
التهابات در بازارهای ارزی، طال و دارایی روبرو بودیم.  
در فضای سیاسی هم شرایط مساعد نبود و هر روز 
شاهد اختالفاتی بین قوا بودیم که تنش ها را بیشتر 

می کرد.

تورم توليدی به 2.2 درصد رسيد
سه  در  ما  و  دارد  آرامش  به  نیاز  اقتصاد  گفت:  وی 
سال گذشته این آرامش را به اقتصاد دادیم و از این 
 8.9 به  حاضر  حال  در  تورم  کردیم.  عبور  مشکالت 

درصد و در سه ماهه نخست سال جاری تورم تولیدی 
به ۲.۲ درصد رسید و این نشان می دهد که از ناحیه 

تولید، فشاری برای افزایش قیمت ها وجود ندارد.
وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در گذشته گفت: در 
بازار ارز ما توانستیم آرامش را برقرار کنیم و هنوز به 

اوج قیمت ارز در سال 91 نرسیده ایم.
اقتصاد تأکید کرد: دولت توانسته است شرایط  وزیر 
تورمی را مهار کند و آرامش را در بازارها برقرار کند.  
رونق  به  دستیابی  و  رکود  از  خروج  دولت،  هدف 
اقتصادی بود و در این جهت تقویت توان تولید مورد 

توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به ایجاد ثبات و آرامش به عنوان دلیل 
اصلی رسیدن به موفقیت در سال های گذشته گفت: 
می  اگر  و  دارد  امن  فضای  به  نیاز  گذاری  سرمایه 
خواهیم سرمایه گذاران داخلی و خارجی را تشویق به 

این کار کنیم نیازمند ثبات هستیم.
طیب نیا خاطرنشان کرد: در حوزه رشد اقتصادی در 
تا  را تصویب کردیم  بسته خروج  اولین  شهریور 9۲ 
بسته خروج تورمی که در دولت تصویب و الیحه آن 
به مجلس تقدیم شد، آماده شود و امروز هم شاهد 

قانون آن هستیم.
وی ادامه داد: بسته های دیگر که نتیجه آن در سال 
93، رشد اقتصادی سه درصد بود، از جمله اقدامات 
دیگر است.  این مسئله توفیق مهمی بود اقتصادی که 
در حال تحریم است توانسته به رشد اقتصادی برسد.

طیب نیا با اشاره به مذاکرات هسته ای در سال 93 
شاید  اقتصادی،  توفیقات  این  نبود  اگر  گفت:   94 و 
طرف های مذاکره کننده حاضر به پذیرفتن شرایط 

ایران نبودند.
رشد  با  سالی  توانست  می   94 سال  افزود:  وی 
اقتصادی باالتر باشد، اگر با همان روالی که سال 93 
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را آغاز کرده بودیم و می توانستیم به رشد اقتصادی 4 
تا 5 درصدی برسیم.  متأسفانه در سال 93 با کاهش 
نفت  قیمت  که  طوری  به  شدیم  مواجه  نفت  قیمت 
از آن در آن سال رسید. طیب  به 30 دالر و کمتر 
ایران  در  نفت،  قیمت  کاهش  این  علیرغم  گفت:  نیا 
توانستیم رشد اقتصادی داشته باشیم اما میزان آن به 

1.3 درصد کاهش یافت.
کاهش آسيب پذیری اقتصاد کشور

تأثیرپذیری  و  نفت  قیمت  کاهش  به  اشاره  با  وی 
کشورهای مختلف از این رویداد، خاطرنشان کرد: بر 
اساس آمار صندوق بین المللی پول که جدیداً اعالم 
نفت  قیمت  کاهش  از  را  تأثیر  کمترین  ایران  شده 
داشته و این به معنای این است که ایران نسبت به 
تکان های خارجی در حوزه اقتصادی، آسیب پذیری 

اش کاهش یافته است.
رشد   95 سال  اول  ماهه  سه  در  افزود:  نیا  طیب 
این  از  ایم که  بوده  را شاهد  اقتصادی 4.4 درصدی 

میزان ۲.9 درصد مربوط به بخش صنعت است.
 0.۲ رشد  در سال 94  بخش صنعت  داد:  ادامه  وی 
 4.۲ به  آن  میزان   95 سال  در  که  داشته  درصدی 
پایان سال،  تا  اقتصادی  و هدف رشد  درصد رسیده 
رسیدن به پنج درصد است که به نظر قابل دستیابی 

است.

کاهش قابل توجه شاخص فالکت
نرخ  جمع  فالکت  شاخص  کرد:  تأکید  اقتصاد  وزیر 
به عدد  تورم است که در سال 9۲ و 91  و  بیکاری 
باالیی رسیده بود، اما با اتخاذ سیاست های مناسب 
این شاخص به میزان زیادی کاهش یافته و حتی از 
متوسط کشور در سال های گذشته کمتر شده است.

زمان  در  اقتصاد  مناسب  وضعیت  اشاره  با  نیا  طیب 

از  بعد  که  هایی  گشایش  به  توجه  با  گفت:  فعلی 
مذاکرات هسته ای رخ داده است به نظر می رسد می 

توانیم شاهد رشد در کشور باشیم.
وی در خصوص رکود افزود: رکود به وضعیتی گفته 
می شود که یك کشور برای سه فصل متوالی رشد 
منفی داشته باشد، به طوری که ما در سال 91 و 9۲ 

برای هشت فصل رشد اقتصادی منفی داشتیم.

از رکود خارج شدیم
طیب نیا ادامه داد: در سال 93 ما چهار فصل متوالی 
رکود  از  یعنی  این  و  داشتیم  مثبت  اقتصادی  رشد 
به  تولید  رسیدن  معنای  به  این  ایم.  شده  خارج 
نیست.  گذشته  های  زمان  در  تولید  حداکثر  میزان 
وزیر اقتصاد افزود: در سال 9۲ درآمدهای دولت ۲0 
درصد کاهش داشت و شرایط سال 93 ما را به زمان 

گذشته برنگردانده است.
طیب نیا با اشاره به رشد اقتصادی 1.3 درصدی کشور 
در سال 94 افزود: در سال 95 شاهد رشد اقتصادی 
4.4 درصدی بودیم که در پی سیاست های دولت در 
جهت تشویق به تولید و کار بوده است. وی ادامه داد: 
سیاست هایی که برای زمان رکود در نظر گرفته می 
شود تشویق تولید کننده به کار است که اثرش کندتر 
در اقتصاد ظاهر می شود اما این در حالی است که 
در حوزه مقابله با تورم، نتایج سریعتر ظاهر می شود.

طیب نیا با اشاره به کاهش قیمت نفت در سال 93 
اتفاق از لحاظ شدت و طول زمان خاص  گفت: این 
بوده است و تجربه نشان داده زمانی که کاهش قیمت 
نفت رخ می دهد، تورم افزایش می یابد اما در سال 

93 ما رشد اقتصادی را داشتیم.
قیمت  کاهش  علیرغم   94 سال  در  داد:  ادامه  وی 
اثربخش  از  نشان  این  که  یافت  کاهش  تورم  نفت، 

بودن سیاست های تولیدی در کشور بوده است. وزیر 
یافتن قیمت نفت،  با کاهش  افزود:  ادامه  اقتصاد در 
عربستان،  آذربایجان،  روسیه،  مثل  دیگر  کشورهای 
ونزوئال و ... دچار مشکل شدند اما اقتصاد ایران کاماًل 
مبنی  سؤالی  به  پاسخ  در  نیا  طیب  بود.  آرامش  در 
بر اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی به 

دنبال کاهش وابستگی اقتصاد به نفت است.
از نفت 31  ادامه داد: در سال 94 سهم بودجه  وی 
به  عملکرد  در  امیدواریم   95 سال  در  و  بود  درصد 
کرد:  تأکید  نیا  طیب  برسیم.  میزان  این  از  کمتر 
افزایش تولید نفت عامل مؤثر در رشد اقتصادی است 
و این شاخص در تولید ناخالص ملی تأثیرگذار است، 
اما باید بکوشیم آن را کاهش دهیم. وی با یادآوری 
این  افزود:  اقتصادی 4.4 درصدی در سال 95  رشد 
بخش  در  و  نبوده  نفت  حوزه  به  مربوط  تنها  رشد 

کشاورزی و تولید هم تأثیر گرفته است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: هدف ما این است که کاری 
کنیم که رشد در همه بدنه اقتصاد کشور جاری شود 
و تنها مربوط به یك حوزه نشود. طیب نیا در خصوص 
ملموس نبودن رشد اقتصادی در بستر جامعه گفت: 
وقتی رشد از صنایع بزرگ بدست می آید، مردم اثر 
کردیم  تالش  امسال  و  کنند  می  کمتر حس  را  آن 
در کنار صنایع بزرگ توجه ویژه به صنایع کوچك و 

متوسط داشته باشیم.

هفت هزار واحد توليدی در معرض تعطيلی
متوسط  و  کوچك  واحد  هزار  هفت  داد:  ادامه  وی 
شناسایی شدند که در وضعیت تعطیل یا نیمه تعطیل 
و  نداشتند  ساختاری  مشکالت  واحدها  این  و  بودند 
امور  نیا گفت: سازمان  بودند. طیب  قابل احیا شدن 
مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و گمرک مکلف به 

نظام  و  شدند  شده  شناسایی  واحدهای  با  همکاری 
بانکی هم تسهیالت مختلف به آنها ارائه کرده است.

دولت  هفته  در  استانی  سفرهای  به  اشاره  با  وی 
وضعیت  بهبود  شاهد  مختلف  های  استان  در  افزود: 
واحدهای تولیدی کوچك و متوسط نسبت به گذشته 
هستیم و می توانیم آرامش را در بنگاه های کوچك 
مشاهده کنیم. وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که تا 
پایان سال بتواند بیش از هفت هزار واحد کوچك و 

متوسط را مورد حمایت قرار دهد.
طیب نیا در خصوص میزان نقدینگی کشور گفت: در 
میلیارد  هزار   1000 حدود  به  نقدینگی  حاضر  حال 
و  اسکناس  شامل  نقدینگی  این  که  رسیده  تومان 
مسکوکات مردم و سپرده های مردم در نظام بانکی 
است. وی با اشاره به نرخ های باالی سود بانکی در 
سال های گذشته افزود: نرخ رشد باالی نقدینگی در 
وزیر  باالست.  سود  نرخ  دلیل  به  گذشته  های  سال 
نقدینگی در سال  ترکیب  تغییر  اقتصاد در خصوص 
نقش  اخیر  های  سال  در  کرد:  تأکید  گذشته  های 
ضریب فزاینده در نقدینگی افزایش یافته که این به 
معنای رشد نظام بانکی است و این شاخص می تواند 

تأثیر خود را در تولید نشان دهد.
طیب نیا گفت: طبق آمار بانك مرکزی، در سه ماهه 
نخست امسال رشد تسهیالت اعطایی نظام بانکی را 
شاهد بوده ایم و با توجه به کاهش تورم، این به معنای 
قدرت خرید تسهیالت نظام بانکی در کشور است. وی 
افزود: نظام بانکی در حال حاضر وظیفه خود را خوب 
نظام  این  بانکی در  باید تسهیالت  و  انجام می دهد 
به سمت تولید هدایت شود. وزیر اقتصاد تأکید کرد: 
برنامه عملیاتی جامع در نظام بانکی تنظیم شده است 
جلوگیری  نقدینگی  انحرافات  و  گیری  جهت  از  که 

می کند.
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ساختار  اصالح  بلندمدت  های  برنامه  تدوین  لزوم 
اقتصاد

طیب نیا تصریح کرد: تسهیالت بانکی باید در جهت 
باشد.  نیازهای مردم  تولید و همچنین  نیازهای  رفع 
فرصت  از  باید  گفت:  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
مدت  بلند  های  برنامه  و  استفاده  ها  تحریم  حذف 
اصالح ساختاری اقتصادی را در کشورمان پیاده کنیم.

طیب نیا با بیان اینکه نفتی و دولتی بودن، دو مشکل 
سیاست  افزود:  است،  ایران  اقتصاد  عمده  بیماری  و 
های ابالغی اقتصاد مقاومتی برای حل مشکل نفتی 
اصلی  منشاء  که  شده  طراحی  ایران،  اقتصاد  بودن 

رکود و رشد پایین اقتصادی در کشورمان است.
وی ادامه داد: برای مشکل دولتی بودن اقتصاد ایران، 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام 
ها  این سیاست  اجرای  قانون  و  ابالغ  رهبری  معظم 

توسط مجلس شورای اسالمی تصویب و اجرا شد.
طیب نیا، هدف از مجموعه این سیاست ها را ایجاد 
بخش خصوصی توانمند و فضای رقابتی بیان و اضافه 
کرد: بخشی از سیاست های اصل 44 به درستی اجرا 
نشد و صرفا به واگذاری مالکیت بنگاه ها، آن هم به 

نحو غیرصحیح پرداخته شد.

بخش خصوصی  به  ها  واگذاری  درصد   13 فقط 
بود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس برآوردها،  
تنها حدود 13 درصد از واگذاری های انجام شده به 
وی  بود.  دولتی  شبه  بقیه  و  واقعی  بخش خصوصی 
افزود: آن چه که می تواند زمینه را برای رشد و نمو 
کند محیط  فراهم  ایران  اقتصاد  در  بخش خصوصی 

کسب و کار مناسب است.
درصد  چند  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  نیا  طیب 

اقتصاد کشورمان، دولتی است گفت: دولت در آنچه 
و  امنیت  تأمین  جمله  از  بوده  اش  ذاتی  وظیفه  که 
اجتماعی  تأمین  و  بهداشت  و  پرورش  و  آموزش 
مناسب را انجام نداده است و آن جاهایی که دولت 
نباید دخالت می کرد از جمله تولید کاالها و خدمات 

خصوصی، دخالت خود را توسعه داده است.
وی با اشاره به اینکه باید واگذاری به بخش خصوصی 
واقعی را در کنار اصالح و بهبود محیط کسب و کار 
برای  دولت  این  ابتدای  تا  افزود:  بدهیم  قرار  مدنظر 
اما  نداشت،  ویژه وجود  واحد سازمانی  کار،  و  کسب 
این منظور و سامانه  در دولت یازدهم، دفتری برای 
ای ایجاد شد تا دستگاهای مختلف، مجوزها را در آن 

ثبت کنند.
طیب نیا با بیان اینکه در سال 94، دو هزار مجوز در 
آن ثبت شد، ادامه داد: در مرحله اول و در سال 94 
حدود 500 مجوز غیر ضروری را با توافق دستگاه ها، 
حذف و در مرحله بعدی فرآیند صدور برخی مجوزها 

را تسهیل کردیم.
این  مجموعه  افزود:  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
اقدامات، نتیجه داده و رتبه ما در بهبود فضای کسب 

و کار از 15۲ به 118 ارتقاء یافت.
طیب نیا ابراز امیدواری کرد هر سال 10 رتبه بهبود 
برنامه ریزی  میان مدت  دوره  در  و گفت:  کنیم  پیدا 

کردیم، تا به رتبه 70 برسیم.
به گفتمان  باید  تاکید کرد: اصالح کسب و کار  وی 
ملی تبدیل شود و قوای قضائیه و مقننه، شهرداری ها 
و همه مردم، دستگاه ها و بخش خصوصی باید برای 

بهبود محیط کسب و کار تالش کنند.

جذب 7 ميليارد دالر سرمایه گذاری خارجی 
در سال جاری

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه سرمایه 
گذاری  سرمایه  های  راه  از  یکی  مستقیم  گذاری 
دالر  میلیارد   7 امسال  برای  گفت:  است،  خارجی 
بودیم  کرده  ریزی  برنامه  را  خارجی  گذاری  سرمایه 
که تا امروز حدود 4 میلیارد دالر آن را جلب کردیم 

و این در حوزه های غیرنفتی است.
سرمایه  جذب  و  جلب  میان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تفاوت است گفت: آن چه وظیفه وزارت امور اقتصادی 
و دارایی است جلب سرمایه گذاری خارجی است اما 

برای عملی شدن آن زمان نیاز است.
و  فاینانس  طریق  از  خارجی  مالی  تأمین  نیا،  طیب 
و  بیان  گذاری  سرمایه  دیگر  روش  را  اعتباری  خط 
اضافه کرد: در سفر هفته گذشته ام به چین موافقت 
نامه ای با بانك »توسعه« این کشور امضا شد که 15 
میلیارد دالر برای طرح های ایران اختصاص دهد و 
موافقت نامه دیگری با یکی دیگر از بانك های چین 

امضاء کردیم که بدون سقف بود.
 70 حدود  به  ها  نامه  موافقت  این  گفت: حجم  وی 

میلیارد دالر رسیده است.
از  دیگری  بخش  در  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
در  را  خود  تعهدات  اینکه  به  اشاره  با  خود  سخنان 
برجام صادقانه و فوری انجام دادیم، افزود: انتظار ما 
این بود که طرف ما هم تعهدات خود را فوری و آنی 

انجام دهد، اما این اتفاق به صورت بالفاصله نیفتد.

مشکلی برای دریافت پول نفت نداریم
طیب نیا با بیان اینکه آثار برجام به تدریج در حال 
ظهور است، ادامه داد: اوال حدود یك میلیون بشکه 
به صادرات )تولید( نفت خام ما اضافه شد زمانی ۲ و 
7 دهم میلیون بشکه نفت تولید می کردیم و اکنون 
حدود 3 و 8 دهم میلیون بشکه نفت صادر )تولید( 

می کنیم.
نفت  و  ندارد  اشکالی  نفت  تولید  صرف  گفت:  وی 
شیوه  است  مهم  که  چه  آن  اما  است،  الهی  نعمت 

صحیح استفاده از منابع ناشی از فروش نفت است.
طیب نیا افزود: اکنون پول فروش نفت را با ارزهای 
نیستیم، در قبال  معتبر دریافت می کنیم و مجبور 
آن، کاال یا ارزهای نامعتبر دریافت کنیم و توانسته ایم 

منابع را به حساب های بانکی خودمان واریز کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش 
که آیا ارز ناشی از فروش نفت به داخل کشور وارد 
می شود؟ گفت: دلیلی ندارد ارز را وارد کشور کنیم 
به اندازه ای که فروش نفت انجام می دهیم در جهان 
اسکناس وجود ندارد و معموال مبادالت در بانك انجام 

می شود.
از فروش نفت تحت کنترل و  ناشی  افزود: پول  وی 

اراده ماست و کامال می توانیم از آن استفاده کنیم.
طیب نیا گفت: در حوزه کشتیرانی و بیمه با مشکل 
عمده ای مواجه نیستیم و به راحتی از خدمات بانکی 

از جمله سوئیفت می توانیم استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه بانك های ما روابط کارگزاری زیادی 
با بانك های کوچك و متوسط جهان و اخیرا با برخی 
بانك های بزرگ ایجاد کرده اند، افزود: هفته گذشته 
از  یکی  در  معتبر  ارز  به  حساب  یك  شدیم  موفق 
استفاده  آن  از  و  دایر  خود  نفت  خریدار  کشورهای 

کنیم.

هزینه سربار تحریم، 10 درصد مبادالت خارجی 
بود

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه هزینه 
شدت  به  ما  خارجی  مالی  منابع  از  استفاده  های 
کاهش یافت، گفت: برآورد می شد هزینه مبادله ما 
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در نقل و انتقال پول حداقل 10 درصد باشد.
مبادالت خارجی  اگر سال 94 حجم  داد:  ادامه  وی 
کشور 1۲0 میلیارد دالر بود 10 درصد آن 1۲ میلیارد 
دالر یعنی حدود 40 هزار میلیارد تومان هزینه ناشی 
از تحریم ها می شد، اما اکنون این هزینه به حداقل 

ممکن کاهش یافته و از بین رفته است.
طبیعی  نتیجه  گفت:  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
تحریم ها و روش های نامتعارف نقل و انتقال پول، 

فساد از جمله پرونده بابك زنجانی است.
حوزه  در  نخست  ماه   5 در  امسال  افزود:  نیا  طیب 
صادرات 10 و ۲ دهم درصد به لحاظ ارزشی و از نظر 

وزنی ۲5 و 6 دهم درصد افزایش صادرات داشتیم.
وی اضافه کرد: در برابر رشد ۲5 درصدی صادرات ما، 
واردات ما رشد منفی داشت که به لحاظ وزنی 6 و 3 
از نظر ارزشی حدود 3 درصد کاهش  دهم درصد و 

یافته است.
طیب نیا تاکید کرد: در نتیجه در 5 ماه نخست امسال 
و  غیرنفتی  صادرات  دالر  میلیارد   19 شدیم  موفق 
کمی بیش از 16 میلیارد دالر واردات داشته باشیم، 
بنابراین مازاد تراز تجاری غیرنفتی ایران در این مدت 
حدود ۲ و نیم میلیارد دالر شده است، در حالی که 
دالر  میلیارد  یك  سال  کل  در  بار  نخستین  پارسال 

مازاد تراز تجاری داشتیم.
وی گفت: این موضوع نشان می دهد که در شاخص 
های اقتصاد مقاومتی موفقیت های قابل مالحظه ای 
منابع  حوزه  در  چه  نفت  به  ما  وابستگی  و  داشتیم 

ریالی و چه ارزی در حال کاهش است.
میزان  همان  به  گفت:  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
ایران  برای  ثمری  هیچ  برجام  معتقدند  که  کسانی 
نداشت در اشتباهند آن هایی هم که تصور می کنند 
برجام به تنهایی نسخه شفابخش معجزه آفرین برای 

اقتصاد ایران است هم در اشتباه هستند.
طیب نیا افزود: مشکالت سال های اخیر ما محصول 
نامتعادل،  اقتصادی  ساختارهای  عمده  عامل  سه 
سیاست های اقتصادی غلط گذشته و تحریم ها بوده 

است و باید همه این مشکالت برطرف شود.
وی گفت: رشد اقتصادی در بیش از 30 سال گذشته 
اما  داشتیم،  درصد  دهم  یك  و   3 میانگین  طور  به 
در 8 سال منتهی به سال 9۲ رشد ما ۲ و ۲ دهم 
وضعیت  هم  ها  تحریم  از  قبل  بنابراین  بود،  درصد 
اقتصادی ما خوب نبود، پس نباید انتظار داشت که با 
رفع تحریم ها، همه مشکالت اقتصادی کشور برطرف 

شود.
طیب نیا تاکید کرد: باید از فرصت حذف تحریم ها 
ساختاری  اصالح  مدت  بلند  های  برنامه  و  استفاده 

اقتصادی را در کشورمان پیاده کنیم.

به FATF اطالعات تراکنش مالی نمی دهيم
بانك مرکزی  اقتصادی و دارایی درباره قرارداد  وزیر 
با F.A.T.F گفت: این یك سازمان بین  کشورمان 
الدولی است که اکنون حدود 19۲ کشور یا مستقیما 
اند که  پیوسته  او  ای  یا سازمان های منطقه  به آن 
با  مبارزه  به  مربوط  مسایل  هدایت  آن  مسئولیت 

پولشویی و تأمین مالی تروریزم است.
اساس  بر  از سال ۲008  اینکه  به  اشاره  با  نیا  طیب 
سیاه  فهرست  در  را  ایران  سیاسی  های  انگیزه 
پولشویی و تأمین مالی تروریزم قرار دادند، افزود: سه 
کشور ایران، کره شمالی و کوبا در این فهرست بودند 
شمالی  کره  و  ایران  کشور  دو  و  شد  خارج  کوبا  که 

باقی مانده بودند.
وی با تاکید بر اینکه قرار گرفتن ما در این فهرست 
سیاسی، ناروا و ناعادالنه بود، ادامه داد: وضعیت ما در 

مبارزه با پولشویی از بسیاری از کشورهای منطقه و 
جهان، مناسب تر است و شایسته نبود ما را در این 

فهرست قرار دهند.
بانك ها  از کشورهای دنیا و  اینکه  بیان  با  نیا  طیب 
با  افزود:  نکنند،  کار  ایران  با  که  بود  شده  خواسته 
به  اسالمی  شورای  مجلس  شد  که  هایی  پیگیری 
پیشنهاد قوه قضائیه قانون مربوط به مبارزه با تأمین 
ها  آن  از  بهانه  این  و  کرد  تصویب  را  تروریزم  مالی 

گرفته شد.
از  نام کشورمان  برای خروج  ها  آن  کرد:  اضافه  وی 
اجرا  را  ای  برنامه  که  کردند  پیشنهاد  فهرست سیاه 
کنیم و آن را ارسال کردند که اکثرا موارد این برنامه 

مورد توجه ما هم بوده است.
برنامه وجود داشت  این  در  مورد  نیا گفت: ۲  طیب 
تأمین  با  مبارزه  قانون  بندهای  از  یکی  اینکه  یکی 
بهانه  اینکه  برای  ما  و  کنیم  اصالح  را  تروریزم  مالی 
دستگاه  همه  هماهنگی  با  ندهیم  ها  آن  دست  ای 
و دادگستری،  اطالعات  وزارت  از جمله  های ذیربط 
پاسخ مثبت همکاری اما مشروط و در چارچوب قانون 

اساسی کشورمان را به آن ها دادیم.
وی افزود: تصور برخی این بود که معنی موافقت نامه 
بانك مرکزی با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی 
و کارگروه ویژه اقدام مالی آن« F.A.T.F« این است 
پیدا  ما  به  نسبت  اطالعاتی  اشراف  سازمان  این  که 
بانك  گونه  هیچ  سازمان  این  که  حالی  در  کند  می 
بانکی  سیستم  از  اطالعاتی  هیچ  و  ندارد  اطالعاتی 
کشورمان در اختیارش قرار نمی دهیم در چارچوب 
توافق های دوجانبه ممکن است با برخی از کشورها 
بنا به انتخاب خودمان، اطالعات مبادله کنیم همان 
گونه که اکنون با سازمان پولشویی روسیه در مبارزه 

با داعش همکاری و مبادله اطالعات می کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ایران قربانی 
در  که  نیست  شایسته  کرد:  تأکید  است،  تروریسم 

جهان، حامی گروه های تروریستی تلقی شویم.
با  مرکزی  بانك  اخیر  توافق  به  اشاره  با  نیا  طیب 
سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه 
اتفاقی که افتاده در  اقدام مالی آن )f.a.t.f( گفت: 
جهت عزت و قطعا به سود مردم کشورمان بوده است.

مهر / 
قيمت سکه و ارز روز دوشنبه در بازار 

منتشر شد

ارز روز دوشنبه در  انواع سکه و  جدول قيمت 
بازار منتشر شد.

نرخ فروش هر قطعه سکه  به گزارش خبرنگار مهر، 
یك  بازار،  در  دوشنبه  امروز  جدید  طرح  بهار  تمام 
میلیون و 113 هزار تومان، طرح قدیم یك میلیون 
ربع  تومان،  هزار  نیم سکه 570  هزارتومان،  و 110 
سکه ۲96 هزارتومان و سکه گرمی 18۲ هزارتومان 

اعالم شد.
بازار  در  عیار  زرد 18  گرم طالی  هر  نرخ  همچنین 
داخلی 113 هزار و 109 تومان و نرخ هر اونس طال 

در بازارهای جهانی 1318 دالر است.
در همین حال، نرخ هر دالر آزاد برای فروش 3553 
را 4667  پوند  هر  تومان،  را 401۲  یورو  هر  تومان، 
تومان، لیر ترکیه 1۲۲7 و درهم امارات را 971 تومان 

اعالم کردند
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ایرنا/ رییس کل سازمان خصوصی سازی:
واگذاری 1420 ميلياردریال سهم به 

بخش خصوصی در15سال

خصوصی  سازمان  کل  ریيس  ایرنا-  تهران- 
سازی گفت: واگذاری های انجام شده در طول 
به  این سازمان در مجموع  15 سال گذشته در 
ارزش یک تریليون و 420 ميليارد ریال بوده که 
300 ميليارد ریال آن در قالب واگذاری به عموم 
مردم، 300 ميليارد ریال در قالب رد دیون و 300 
ميليارد ریال دیگر در قالب سهام عدالت بوده 

است.
اشرف  »میرعلی  ایرنا،  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
نشست  در  )دوشنبه(  امروز  پوری حسینی«  عبداهلل 
ابتدای  از  افزود:  دولت  هفته  مناسبت  به  خبری 
تاسیس سازمان خصوصی سازی در خرداد ماه سال 
1380 تا به امروز، نزدیك به یك هزار و 111شرکت 
در لیست واگذاری ها به بخش خصوصی قرار گرفته 

اند.
به گفته این مقام مسوول، تا امروز حدود 49 درصد 
این شرکت ها واگذار شده اند، دولت در 11 درصد 
موارد به دنبال واگذاری نیست و 11 درصد دیگر نیز 

از لیست واگذاری خارج شده اند.
باقی  درصد   ۲9 در  کرد:  خاطرنشان  حسینی  پوری 
به  و  ندارند  واگذاری  قابلیت  شرکت   115 مانده، 
اما  احتمال زیاد، آنها نیز از لیست خارج می شوند، 
۲0 شرکت امسال در دستور کار واگذاری قرار دارند.

انجام شده در طول  واگذاری های  وی تصریح کرد: 
15 سال گذشته در مجموع به ارزش یك تریلیون و 
4۲0 میلیارد ریال بوده که 300 میلیارد ریال آن در 
مزایده، سهام  از  )اعم  مردم  به عموم  واگذاری  قالب 

در  ریال  میلیارد   300 ترجیحی(،  سهام  و  تدریجی 
قالب  در  دیگر  ریال  میلیارد   300 و  دیون  رد  قالب 

سهام عدالت بوده است.
رییس کل سازمان خصوصی سازی با بیان این که در 
سه سال گذشته از نظر برگزاری مزایده ها، کار بسیار 
بزرگی در این سازمان انجام شده است، ادامه داد: تا 
و  تعداد 49 میلیون و 13۲ هزار  پایان سال 1394 
۲51 نفر در سهام عدالت ثبت نام شدند و از ابتدای 

امسال، دیگر مجوزی برای ثبت نام نداشتیم.
سرمایه  شرکت   60 اینك  هم  گفت:  حسینی  پوری 
پذیر داریم که تا امروز 49 مورد آنها قیمتگذاری شده 

اند و سهامشان به مشموالن تخصیص یافته است.
وی اضافه کرد: حدود 110 هزار میلیارد ریال متعلق 
از  برخی  البته  که  است  مانده  باقی  شرکت   11 به 
یا  و  ندارند  سودی  و  داشته  نامطلوبی  وضعیت  آنها 
به  توان  می  آنها  جمله  از  که  دارند  انباشته  زیان 
پاالیشگاه نفت آبادان، شرکت های خدمات بازرگانی 

و هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد.
بیان داشت: در  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  معاون 
مقابل، 300 هزار میلیارد ریال سهام شرکت ها برای 
سهام عدالت قیمتگذاری شده که البته در بین آنها 
نیز برخی شرکت های کم بازده، کم سود ده و زیان 

ده )مانند شرکت دخانیات( نیز وجود دارند.

سهام  سود  ریال  ميليارد  هزار   175 واریز   **
عدالت به خزانه

هزار   175 تاکنون   1385 سال  از  کرد:  تصریح  وی 
میلیارد ریال سود سهام عدالت به خزانه واریز شده 

است.
تا  های 1385  بین سال  یادآور شد:  پوری حسینی 
1388 مبلغ 13 هزار میلیارد ریال سود سهام عدالت 

بجای واریز شدن به خزانه، بین مشموالن توزیع شد 
این  ادامه  از  اسالمی  شورای  مجلس  آن  از  پس  که 

روند جلوگیری کرد.
مطابق  نیز  ریال  میلیارد  هزار   60 مبلغ  گفت:  وی 
مصوبه مقرر بود به عنوان سود از شرکت های سرمایه 
پذیر بابت سهام عدالت دریافت شود که اگر موفق به 
دریافت آن شویم با احتساب 175 هزار میلیارد ریال 
سود  ریال  میلیارد  هزار   ۲35 مجموع  در  پیشگفته، 

واریزی به خزانه خواهد بود.
داشت:  اظهار  سازی  خصوصی  سازمان  کل  رییس 
که  سودهایی  از  ریال  میلیارد  هزار   55 گذشته  در 
شرکت  سرمایه  افزایش  به  بود،  شده  داده  مردم  به 
ها تعلق گرفت و بر این اساس، احتمال دارد بخشی 
از این مبالغ که قرار است به خزانه واریز شود تحت 
از  ها«  افزایش سرمایه شرکت  در  عنوان »مشارکت 

دست برود و کاهش یابد.
وی تصریح کرد: با این اوصاف برآورد می شود ۲۲5 
هزار میلیارد ریال سود از بابت مشموالن سهام عدالت 

به خزانه واریز شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره 
به تخفیف لحاظ شده برای دو دهك نخست جامعه 
دو  این  اگر جمعیت  کرد:  خاطرنشان  قانون،  مطابق 
دهك در حدود 15 میلیون نفر در نظر گرفته شود، 
می  ریال  میلیارد  هزار   75 به  نزدیك  تخفیف  مبلغ 
شود و با احتساب ۲۲5 هزار میلیارد ریال واریزی به 
بر 300  افزون  آزادسازی  قابل  خزانه، مجموع سهام 

هزار میلیارد ریال می شود.

ایران/ »ایران« شاخص های کالن اقتصادی در سال 
9۲ و اوایل 95 را بررسی می کند

10 نشانه احيای اقتصاد ایران

نشانه های ده گانه:
1- تبدیل رشد اقتصادی منفی 6/8 به مثبت 4/4

۲- کاهش تورم از 40درصد به 8/7 درصد
3- پیشی گرفتن صادرات از واردات

4- احیای صادرات نفت به مقدار پیش از تحریم
5- صعود شاخص بورس از 60هزار واحد به مرز 90 

هزار واحد
6- ثبت رکورد ۲0 ساله جذب سرمایه گذاری خارجی

7- تحقق اقتصاد غیر نفتی
8- آغاز خروج بخش های اقتصادی از رکود

9-افزایش شفافیت محیط اقتصادی
10- بهبود 5 میلیارد دالری تراز تجاری غذایی

شیب نزولی شاخص های کالن اقتصاد ملی ایران در 
طول نیمه دوم دهه 80 و همچنین اوایل دهه 90، بر 

کسی پوشیده نیست.
استفاده  نبود  و   اقتصادی  غلط  سیاست های  اجرای 
بهینه از دوره وفور درآمدهای نفتی افزون بر اعمال 
شدید ترین تحریم های اقتصادی تاریخ سبب شده بود 
که حتی برخی کارشناسان از فروپاشی قریب الوقوع 

اقتصاد ایران سخن بگویند.
مالی  بی انضباطی  شد  آن  دچار  اقتصاد  که  مرضی 
گسترده ای را موجب شد که تورم را به مرز 40 درصد 
افولی نزدیك به منفی 7 درصد  و رشد را در شیب 
کشاند. این بی انضباطی، بازارهای شاخص سرمایه ای 
نوسانات  دچار  نیز  را  طال  و  ارز  بازار  و  بورس  نظیر 
عمیقی کرد که معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داد 
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اقتصاد آن دوران  به ویژگی برجسته  را  و سوداگری 
تبدیل کرد. رکود بر فعالیت های تولیدی سایه افکند 
و ده ها هزار بنگاه تولیدی و صنعتی از سال 90 به بعد 
رو به تعطیلی رفت.  با این حال فعالیت های سه ساله 
اقتصادی و  انضباط  برقراری  دولت یازدهم در مسیر 
اقتصاد ملی منجر شد که  احیای  به  مالی در کشور 
امروزه بر هیچ کس اعم از کارشناسان و مردم پوشیده 
نیست. در گزارش حاضر به اختصار 10 نشانه عمده 
احیای اقتصاد ملی در دوران سه ساله اخیر ذکر شده 

است.

مثبت  به   6/8 منفی  اقتصادی  رشد  تبدیل   -1
4/4

نرخ رشد اقتصادی در هر کشوری به مثابه دماسنج 
حرکت کلی اقتصاد آن کشور محسوب می شود. سال 
9۲ و در آغاز به کار دولت یازدهم، اقتصاد نرخ رشد 
منفی 6.8 درصد را تجربه می کرد. تحت تأثیر رکود 
گسترده در بخش های مختلف اقتصادی، هم تولید و 
هم صادرات در بخش های مختلف با افت محسوسی 
مواجه شده بود.  نتیجه سیاست های سه ساله دولت 
به عالوه برجام و گشایش های حاصل شده ناشی از 
و  مثبت  در شیب  اقتصادی  رشد  مالیم  آن، حرکت 
تدریجی بود که نهایتاً نرخ این متغیر مهم را به مثبت 

4.4 درصد در بهار 95 رساند.

2- کاهش تورم از 40درصد به 8/7 درصد
می شود  محسوب  اقتصادی  مهم  مؤلفه های  از  تورم 
هم  و  است  اجتماعی گسترده ای  آثار  دارای  هم  که 
برای اقشار مختلف مردم کاماًل محسوس است. رکن 
اساسی برقراری انضباط مالی سه ساله توسط دولت 
به  آغاز  هنگام   9۲ ماه  مهر  است.  تورم  نرخ  کنترل 

کار دولت، تورم نرخ 40.4 درصدی را تجربه می کرد 
که بخش عمده آن تورم مواد غذایی بود که زندگی 
این حال  با  قرار می داد.   تأثیر  را تحت  عادی مردم 
تورم  تیر ماه سال جاری برای نخستین بار تك رقمی 
این  نیز  ماه  مرداد  در  و  رسید  درصد   9.۲ به  و  شد 
نرخ باز هم روند کاهشی خود را حفظ کرده و به 8.7 

درصد رسید.

3- پيشی گرفتن صادرات از واردات
ما  واردات  انقالب همواره  از  در طول 37 سال پس 
مانند  دوره هایی  در  حتی  و  می چربید  صادرات  بر 
بر 60  بالغ  به  سال 90 میزان واردات رسمی کشور 
میلیارد دالر رسیده بود. با این حال سیاست دروازه 
بانی واردات دولت یازدهم منجر به مثبت شدن تراز 
تجاری کشور پس از 37 سال در سال 94 شد و این 
روند در 5 ماهه نخست سال 95 هم ادامه یافته است.
4- احيای صادرات نفت به مقدار پيش از تحریم

عنوان  به  ایران  نفت  صادرات  ها  تحریم  تأثیر  تحت 
مهم ترین پایه درآمدی کشور دچار اختالل شد و به 

نصف رسید.
با این حال در دولت یازدهم و پس از اجرای برجام 
روند احیای صادرات نفت ایران به خوبی پیش رفت 
 ۲ به  ایران  میعانات  و  نفت  اوایل 95 صادرات  در  و 

میلیون و 700 هزار بشکه رسید.

5- صعود شاخص بورس از 60هزار واحد به مرز 
90 هزار واحد

بی اعتمادی گسترده مردمی به روند آینده اقتصادی 
و سیاسی کشور در طول سال های نیمه دهه 80 و 
اوایل دهه 90 موجب شده بود که بورس و بازارهایی 
و  ابزارهای سوداگری مردم  به  ارز  و  بازار طال  مانند 

بخش های پنهان اقتصاد تبدیل شوند با این حال در 
بازارهایی  در  اقتصادی  انضباط  اخیر  سال  سه  طول 
رویکرد  تغییر  دهنده  نشان  ارز  و  طال  بورس،  مانند 
مردم از یکسو و آثار سیاست های اقتصادی دولت از 
و  گذاران  سرمایه  جوش  و  جنب  است.  دیگر  سوی 
شاخص ها  بی سابقه  ارتقای  موجب  بورس  در  مردم 
کانال 90  مرز  به  توانست  بورس  مقاطعی  در  و  شد 
هزار واحدی هم نزدیك شود، این در حالی است که 
شاخص کل در نیمه اول سال 9۲ در مرزهای 60 الی 

6۲ هزار واحدی در نوسان بود.

سرمایه گذاری  جذب  ساله   20 رکورد  ثبت   -6
خارجی

سرمایه گذاری خارجی شاخصی است که هم ارتباط 
مستقیمی به میزان ثبات اقتصادی دارد و هم نشان 
اقتصاد  بین المللی بودن یك  پویایی و  دهنده میزان 
محسوب می شود. بررسی آمارهای آنکتاد )کنفرانس 
ارکان  از  یکی  که  ملل(  سازمان  توسعه  و  تجارت 
نشان  می شود  محسوب  ملل  سازمان  اقتصادی  مهم 
می دهد که میزان سرمایه گذاری خارجی مستقیم در 
ایران طی ۲0 سال گذشته با افت و خیز های فراوانی 

روبه رو بوده است.
حصول  از  پس  تایمز  فایننشیال  آمارهای  مطابق 
در  تنها  بین المللی،  شدید  تحریم های  لغو  و  برجام 
توجه  قابل  صعودی  شیب  یك  با   ۲016 ماهه  سه 
 4/5 به  خارجی  سرمایه گذاری  میزان  بی سابقه،  و 
میلیارد دالر رسید. با اینکه این آمار تنها در سه ماهه 
اول ۲016 رقم خورده است، در ۲0سال اخیر سابقه 

نداشته است.

7- تحقق اقتصاد غير نفتی
اقتصاد نفتی معضلی است که در تاریخ ایران همواره 
بودجه ای  درآمدهای  در  نفت  سهم  داشت.  وجود 
تجربه  را  درصد   70 باالی  نرخ های  همواره  کشور 
کاهش  برای  دولت  ساله  سه  سیاست های  می کرد. 
در  نفت  سهم  که  شد  موجب  نفت  به  وابستگی 
درآمدهای بودجه ای سال به سال کاهش یافته و در 
سال 95 نفت تأمین کننده تنها 30 درصد درآمدهای 

بودجه ای کشور باشد.  
همچنین سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه 95 بالغ 
بر 50 درصد شد. افزایش صادرات غیر نفتی که در 
5 ماهه سال 95 شاهد رشد 10 درصدی نسبت به 
بوده و رقم حدوداً ۲0 میلیارد دالری را  سال پیش 
شاخصه های  از  یکی  عنوان  به  نیز  است  کرده  ثبت 
مهم تحقق اقتصاد غیر نفتی به حساب می آید. این 
موضوع تحول بسیار مهمی در ساختار اقتصاد کشور 

محسوب می شود.

8- آغاز خروج بخش های اقتصادی از رکود
بروز نشانه های مختلف در سطح بخش های اقتصادی 
خورده  کلید  رکود  از  خروج  که  است  این  از  حاکی 
اقتصادی  مهم  بخش های  در  بویژه  مهم  این  است. 

نظیر مسکن و صنعت بیشتر محسوس است.
جاری  سال  ماه  مرداد  در  مرکزی  بانك  آمار  طبق 
معامالت مسکن تهران افزایش 30 درصدی را نسبت 
گفته  به  و  می کند  تجربه  قبل  مشابه سال  مدت  به 
رئیس اتحادیه امالک کشوری فاز اول خروج مسکن 
آغاز شده است. همچنین در بخش صنعت  از رکود 
شاهد رشد 8 درصدی سه ماهه بودیم که به افزایش 
تولید و صادرات صنعتی در چند ماه گذشته و بویژه 
همچنین  است.   مربوط  برجام  گشایش های  از  پس 
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اعطای تسهیالت 16 هزار میلیارد تومانی به صنایع 
کوچك و متوسط که در سال جاری کلید خورده و 
تا شهریور قرار است به 7500 بنگاه اعطا شود روند 

خروج از رکود را تسریع کرده است.

9-افزایش شفافيت محيط اقتصادی
تجارت  روند  و  اقتصادی  فعالیت های  از  فسادزدایی 
رکوردهای  شاهد  اخیر  ساله  سه  در  کشور  خارجی 
بی سابقه ای بود و در این راستا شاهد بودیم که حجم 
قاچاق کاال به عنوان یکی از عوامل ضد تولید و رونق 
اقتصادی روند کاهشی شدیدی داشته است. بر اساس 
آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال حجم قاچاق از 
۲5 میلیارد دالر سال 9۲ به 15 میلیارد دالر در سال 

94 کاهش یافته است.   
در همین راستا ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و 
ایجاد انضباط در نهادهای پولی و مالی هم در راستای 
افزایش شفافیت در سه سال اخیر به یکی از ارکان 

مهم سیاست های اقتصادی کشور تبدیل شد.

10- بهبود 5 ميليارد دالری تراز تجاری غذایی
تراز تجاری بخش غذایی هر کشوری نشان می دهد 
و  اساسی  کاالهای  تأمین  در  چگونه  کشور  یك  که 
عمل  کشور  آن  مردم  معیشت  نیاز  مورد  ضروری 
مؤلفه های  زمره  در  مقوله  این  اینکه  ضمن  می کند. 

استراتژیك اقتصاد محسوب می شود.
تراز  یازدهم،  دولت  فعالیت های  سال  سه  طول  در 
تجاری بخش غذایی کشور که بالغ بر منفی 8 میلیارد 
دالر بود با 5 میلیارد دالر کاهش به منفی 3 میلیارد 

دالر رسید که بهبود قابل توجهی را نشان می دهد.

دنیای اقتصاد /
دوره آموزشي »فوق تخصصی فن بيان«

واحد آموزش روزنامه »دنيای  اقتصاد« یک دوره 
بيان،  فن  تخصصی  »فوق  عنوان  با  آموزشی 
 سخنرانی، سخنوری حرفه ای و تسلط در گفتار« 

در روز چهارشنبه 10 شهریور برگزار می کند. 
این دوره 4 ساعته شامل سرفصل هایی همچون اصول 
تاثیرگذاری  و  سخنوری  اصول  حرفه ای،  بیان  فن 
و  فروش  در  سخنوری  تکنیك های  مخاطب،  بر 
مذاکرات تجاری، تکنیك های غلبه بر هیجان، ترس 
رفع  راهکارهای  گفتن،  سخن  هنگام  در  استرس  و 
اصالح  تکنیك های  همچنین  و  گفتاری  ایرادهای 
و  کارگاهی  به صورت  که  است  افراد  صدای  و  لحن 
با  مي توانند  عالقه مندان  شد.  برگزارخواهد  عملی 
تلفن های  شماره  با  »دنیاي اقتصاد«  آموزش  واحد 
برای  یا  بگیرند  تماس   8776۲416 و   8776۲411
tc.den. کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به سایت

ir مراجعه کنند.

دنیای اقتصاد/ 
آینده نرخ تورم

دکتر علی فرحبخش
پنگاه سطحی به شاخص های اقتصادی نه فقط برای 
کارکشته  سیاست گذاران  برای  بلکه  عادی  مردم 
اقتصادی نیز می تواند گاهی گمراه کننده باشد یا عالئم 
اشتباهی را مخابره کند. باالخص برای سیاست گذاران 
اقتصادی که همواره نگاه به آینه عقب دارند و برآورد 

دقیقی از آینده روندهای اقتصادی حتی در میان مدت 
ندارند. چنین است که همواره داشته های امروز نتایج 
سیاست های دیروز است و سیاست های امروز فقط با 

نگاه به نتایج فردا قابل ارزیابی است.
آن  ذکر  که  ادله ای  از  عینی  یك مصداق  ارائه  برای 
سال های  در  تورم  فرود  و  فراز  به  می توان  رفت، 
اخیر اشاره کرد. نرخ تورم نقطه به نقطه که درهنگام 
 45 قله  به   9۲ سال  ریاست جمهوری  انتخابات 
گرفت  درپیش  نزولی  روندی  بود،  رسیده  درصدی 
در خرداد سال 95  فصلی  نوسانات  برخی  باوجود  و 
یعنی پس از دوره ای دقیقا سه ساله به رکورد حداقلی 
8/ 6 درصدی رسید که آن را باید در زمره پایین ترین 
دهه 50  در  نفتی  آغاز شوک  از  پس  تورم  نرخ های 
دانست که می توانست یك بار برای همیشه به جراحی 

غده تورم در اقتصاد ایران بینجامد.
براساس آمار بانك مرکزی، روند نزولی نرخ تورم ادامه 
عمومی  سطح  دوباره  رشد  امسال  تابستان  و  نیافت 
قیمت ها آغاز شد. در مردادماه امسال سطح قیمت ها 
1/ 1 درصد افزایش یافته است و مقدار تورم میانگین 
تورم  میزان  و  درصد   8  /9 به  مردادماه  پایان  در 
نقطه به نقطه به 4/ 9 درصد افزایش یافته است. این 
آمار دو عالمت جدی به سیاست گذار می دهد. اوال در 
دو ماه اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه 6/ ۲ درصد افزایش 
یافته است و ثانیا اکنون نرخ تورم نقطه به نقطه به عنوان 
 )Leading Indicator( پیشرو  شاخص  یك 
به  و  است  گرفته  قرار  میانگین  تورم  از سطح  باالتر 
این ترتیب پیش بینی می شود نرخ تورم میانگین نیز 
به تبع نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه های آینده سیر 

صعودی خواهد داشت.

به منظور تحلیل آنچه گذشت، سیاست گذار باید قادر 

باشد به سه سوال پاسخ روشن و دقیقی بدهد:

1- عامل یا عوامل کاهنده نرخ تورم در سه سال اخیر 
چیست؟

۲- چه عواملی باعث برگشت تورم از نقطه حداقلی 
شده است؟

3- روند صعودی نرخ تورم در چه سطحی آرام خواهد 
گرفت و به تعادل می رسد؟

در پاسخ به سوال اول باید متذکر شد که اگرچه رشد 
نقدینگی همواره به عنوان متهم ردیف اول ایجاد تورم 
در ایران مطرح بوده است، ولی کاهش نرخ تورم به 
واسطه عوامل دیگری همچون تثبیت نرخ ارز، بهبود 
بانکی  سود  نرخ  ساختن  منطقی  و  تورمی  انتظارات 
به روند  نگاهی  با  ادعا  این  اثبات  حاصل شده است. 
نقدینگی در سه سال اخیر به راحتی ممکن است. در 
این دوره رشد ساالنه نقدینگی در پایین ترین حد خود 
به کمتر از ۲۲ درصد نرسیده است که با هیچ معیاری 
کرد.  یاد  انقباضی  سیاست  به عنوان  آن  از  نمی توان 
سیاست گذاران  گذشته  سال  دوم  نیمه  در  متاسفانه 
حاصل  دستاوردهای  از  سرمست  و  خوشحال  کشور 
شده و بدون توجه به دالیل کاهش نرخ تورم، دوباره 
دوباره  رشد  بخش  نوید  که  نهادند  مسیری  در  گام 
قیمت ها است. همچون معتادی که آن زمان که در 
وسوسه  دوباره  دارد،  قرار  اعتیاد  کامل  ترک  شرف 
که  را  آنچه  همه  آنی  لذت های  قصد  به  و  می شود 
کاشته بود، بر باد می دهد. نقطه انحرافی سیاست های 
دولتی از سال پیش با طرح تحریك تقاضا آغاز شد 
که دولت تصمیم گرفت وام های کم بهره را با فشار بر 
پایه پولی به خرید خودرو اختصاص دهد و پس از آن 
نیز با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به باز کردن 
موفقیت  اخیر  سال های  در  که  کرد  اقدام  زنجیری 

 بازگشت به عناوین 17 اخبار اقتصادی

شماره   1799    8 شهریور ماه 1395



خود را در لگام بخشیدن به نرخ تورم اثبات کرده بود.
جالب آنکه تبعیت نرخ سود بانکی از نرخ تورم همواره 
تورم  نرخ  هرگاه  که  دارد  قرار  یك طرفه ای  جاده  در 
سود  نرخ  کاهش  برای  تریبون ها  تمام  یابد،  کاهش 
نرخ  که  زمان  آن  ولی  می آیند؛  در  صدا  به  بانکی 
تورم افزایش می یابد، حتی برای یك مورد در تاریخ 
نکرده  نرخ سود  افزایش  به  اقدام  ایران سیاست گذار 
کاهش  آن  از  پس  و  تقاضا  تحریك  سیاست  است. 
بانکی از جمله سیاست هایی بود  دستوری نرخ سود 
انجام گرفت؛ ولی اکنون بیم  ابرو  با قصد اصالح  که 
آن می رود که به چشم بیمار نیز صدمات جدی وارد 
به  امسال  بهار  در  اقتصادی  رشد  آمار  آخرین  کند. 
خوبی شاهد این ادعا است که اگرچه رشد اقتصادی 
ایران پس از اجرای برجام از اواخر دی ماه آغاز شده 
است، ولی این رشد بر پایه افزایش صادرات نفت بنا 
شده است که اساسا سیاست های انبساطی دولت در 
آن بی تاثیر است. نگاهی به آمار تولید بخش صنعت 
آن  از  روشنی حکایت  به  امسال  آغازین  ماه های  در 
دارد که بسیاری از بخش های مهم صنعتی همچنان 
در رکود به سر می برند و سیاست های تحریك تقاضا 
و کاهش دستوری نرخ سود بانکی نتوانسته گرهی از 

مشکالت آنان بگشاید.
ماده  یك  همچون  پولی  انبساط  سیاست های 
رادیواکتیو در طول زمان انرژی خود را آزاد می کند 
نیمه دوم  از  آغاز شده  به نظر می رسد سیاست های  و 
در  درصدی   30 نقدینگی  رشد  به  که  گذشته  سال 
پایان سال 94 انجامیده بود، اکنون آهسته آهسته اثر 

خود را بر سطح عمومی قیمت ها برجای می گذارد.
سوال سوم آن است که حرکت U شکل تورم تا کجا 
جدیدی  تعادل  سمت  به  اگر  و  یافت  خواهد  ادامه 
پیش برود، این نقطه کجا خواهد بود. بررسی ها نشان 

می دهد در بدبینانه ترین حالت ممکن می توان تصور 
کرد که از ابتدای پاییز امسال دستاورد تورم تك رقمی 
از میان خواهد رفت. حتی اگر خوش بینانه ترین حالت 
را در نظر بگیریم، در شرایطی که موتور افزایش سطح 
عمومی قیمت ها در مواد خوراکی و آشامیدنی در چند 
ماه اخیر روشن شده است، نرخ های تورم حداقل 11 
تا 1۲ درصدی تا پایان سال قابل حصول است. به این 
ترتیب به نظر می رسد تورم نه تنها نتوانسته است به 
آن  بازگشت  امکان  بلکه  کند،  میل  جدیدی  تعادل 
به تعادل های بلندمدت پیشین بسیار محتمل است. 
می دهد،  جلوه  مهم  بسیار  را  جدید  نرخ های  آنچه 
تغییر ترکیب نقدینگی از سهم یك چهارمی پول به 
سهم یك هفتمی در آخرین آمار بانك مرکزی است. 
افزایش نرخ سود بانکی توانسته بود حجم عمده ای 
از نقدینگی کشور را در سپرده های میان مدت فریز 
کند؛ ولی این سپرده ها همچون غولی در چراغ جادو 
عمل می کنند که با بازگشت دوباره انتظارات تورمی 
را  بازارها  از  بسیاری  می تواند همچون یك سونامی 
در هم بریزد. به نظر می رسد سیاست گذار پولی برای 
میوه چینی از سیاست های خود بسیار عجوالنه عمل 
وشکیبایی،  صبر  با  می توانست  که  حالی  در  و  کرد 
ایران  اقتصاد  از  همیشه  برای  را  سرطانی  غده  این 
گذر  زود  لذایذ  در جست وجوی  دوباره  کند،  خارج 
به سمت سیاست هایی منحرف شد که دستاوردهای 
تهدید جدی  مقابل  در  را  شده  اندوخته  زحمت  به 

قرار داده است.

تعادل/ تکرار تاریخ به سبك اتاق بازرگاني
خوانساري در مسير نهاوندیان

درحالي که کمتر از یک هفته به زمان انتخابات 
ریيس اتاق بازرگاني باقي مانده تقریبا نتيجه تا 
حسين  آنکه  وجود  با  است.  روشن  زیادي  حد 
انسجام  حفظ  براي  است  کرده  اعالم  پيرموذن 
راي گيري  تا  نخواهد شد  کاندیدا  روسا  شوراي 
بين وي و شافعي صورت نپذیرد اما اختالف در 

شهرستان ها بسيار زیاد است.
 از یك سو بعضي از چهره هاي مطرح شهرستان ها با 
تهران درحال مذاکره هستند و از سوي دیگر برخي 
براي نایب رییسي معامله کرده اند. با این حساب اگر 
اتفاق عجیبي رخ ندهد، مسعود خوانساري پنجمین 
بازرگاني خواهد شد. در هفته هاي اخیر  اتاق  رییس 
انتقادات بي شماري به سابقه دولتي خوانساري صورت 
رییس  به  خوانساري  مثل  هیچ کس  شاید  اما  گرفت 
شباهت  نهاوندیان  محمد  یعني  ایران  اتاق  پرافتخار 
ندارد. نگاهي به سابقه این دو از مسیر کامال یکسان 

میان خوانساري و نهاوندیان خبر مي دهد.

 دو ریيس از اتاق تهران
هر چند در دوران خاموشي، نهاوندیان یك دوره در 
اما  داشت  حضور  ایران  بازرگاني  اتاق  رییسه  هیات 
حضور پررنگ نهاوندیان در اتاق بازرگاني از میانه دوره 
پنجم و ریاست وي بر اتاق تهران آغاز شد. جدال هاي 
تمام نشدني میان خاموشي و بهزادیان منجر به کنار 
خاموشي  اما  شد  تهران  اتاق  رییسه  هیات  گذاشتن 
تا گزینه  بازنگشت  اتاق تهران  نیز مجددا به ریاست 
محمد نهاوندیان به عنوان محتمل ترین گزینه در اتاق 
بازرگاني تهران بر کرسي ریاست بنشیند. هر چند که 

اتاق  ریاست  اما  نبود  بیشتر  دوره  نصف  ریاست  این 
تهران به سکوي پرش نهاوندیان بدل شد.

مسعود خوانساري نیز هر چند در اتاق بازرگاني تهران 
و ایران حضور داشت اما با ریاست اتاق تهران بود که 
به خود گرفت. وي در زمان  رنگ و بوي جدي تري 
انتخابات ریاست اتاق بازرگاني در دوره هفتم رقیب 
غالمحسین شافعي بود ولي با وجود داشتن حمایت 
گروه هاي مختلف و منتقد اتاق چندان در میان بدنه 
اتاق بازرگاني شناخته شده نبود اما امروز تقریبا همه 
اتاقي ها وي را به عنوان رییس اتاق تهران مي شناسند. 
وي در دوره قبل رییس کمیسیون حمل و نقل بود و 
نهاوندیان نیز پیش از ریاست بر اتاق تهران بر کرسي 
ریاست کمیسیون تجارت جهاني و WTO تکیه زده 
داشتند.  کمیسیوني  سوابقي  افراد  این  دو  هر  و  بود 
هر چند که این تنها وجه شباهت در سابقه قبل از 

ریاست اتاق تهران آنها نیست.

 دو مدیر دولتي سابق
سوابق دولتي نهاوندیان و خوانساري هر دو به بعد از 
انقالب اسالمي بازمي گردد. با در نظر نگرفتن سابقه 
از  وي  اصلي  کار  سابقه  سیما،  و  صدا  در  نهاوندیان 
آغاز  موقت  دولت  در  بازرگاني  وزارت  روابط عمومي 
شد سپس به سمت هایي همچون معاونت هماهنگي 
وزارتخانه  همان  برنامه  و  معاونت طرح  آن  از  بعد  و 
شد. پس از آن نهاوندیان به امریکا رفت و در دانشگاه 
جورج واشنگتن به تحصیل پرداخت. سمت بعدي وي 
در سال 7۲ و معاونت وزارت بازرگاني در زمان وزارت 

آل اسحاق بود.
 وي در دوران شریعتمداري هم در این وزارتخانه و 
در مرکز پژوهش هاي بازرگاني باقي ماند اما از سال 
80 تا 84 مشاور اقتصادي سیدمحمد خاتمي، رییس 
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اقتصادي  شوراي  رییس  و  شدن  جهاني  ملي  مرکز 
سازمان صدا و سیما شد. در سال 84 جزو ستاد علي 
تنظیم  را  وي  اقتصادي  برنامه هاي  و  بود  الریجاني 
کرد. رابطه این دو ادامه پیدا کرد به طوري که زماني 
که الریجاني به سمت دبیر شوراي عالي امنیت ملي 
انتخاب شده بود و نهاوندیان معاونت اقتصادي او را 
انتخاباتي  در   86 سال  در  نهایت  در  گرفت.  برعهده 
تاریخي نهاوندیان موفق به شکست علینقي خاموشي 
اتاق  بر  ریاست وي  آغاز  تا شاهد  اندکي شد  راي  با 

بازرگاني ایران باشیم.
معاونت  به  بیشتر  هم  خوانساري  مسعود  سوابق  اما 
انقالب  از  خوانساري پس  مسعود  است.  مربوط  وزرا 
معاون وزارت کشاورزي از سال 1359 تا پایان جنگ 
بود. با روي کار آمدن دولت سازندگي اما خوانساري 
ترجیح داد از وزارت جهاد برود و در این دولت مشاور 
ریاست سازمان تامین اجتماعي شد. اما نام خوانساري 
بیشتر در دولت اصالحات شنیده شد، زماني که در 
دولت سیدمحمد خاتمي، معاون وزارت راه و رییس 
زمان  همان  در  بود.  راهداري  و  حمل ونقل  سازمان 
بهزادیان در  و دیرین وي محمدرضا  دوست قدیمي 
کرده  پا  به  زیادي  خاک  و  گرد  ایران  و  تهران  اتاق 
کند.  حمایت  وي  از  داشت  تالش  خوانساري  و  بود 
قدیمي خود  از دوستان  بهزادیان جمعي  نهایت،  در 
آنها  از  یکي  آورد که خوانساري  بازرگاني  اتاق  به  را 
بود. چهره هایي همچون محسن مهرعلیزاده یا محسن 
صفایي فراهاني از دیگر افرادي بودند که در این دوره 

به اتاق آمدند.

 پيروزي بدون داشتن راي اکثریت
الگوي ریاست خوانساري و نهاوندیان نیز به  شدت به 
به کرسي ریاست  یکدیگر شبیه است. هر دو زماني 

اتاق بازرگاني تهران رسیدند که رقیبي وجود نداشت 
و با حداکثر آرا به این سمت دست یافتند. اما نکته 
جالب میزان آراي آنها در اتاق بازرگاني ایران است. 
وجه  هیچ   به  اجماع  و  صلح  شرایط  در  نهاوندیان 
کنار  با  زمان  آن  در  نداشت.  ریاست  براي  شانسي 
مهرعلیزاده،  محسن  میان  رقابت  بهزادیان  گذاشتن 
معاون سابق رییس جمهور و علینقي خاموشي، رییس 
قبلي اتاق بازرگاني ایران بود. تا چند روز آخر با وجود 
تمام شایعات نهاوندیان به کاندیدا بودن وي اعتراف 

نمي کرد.
انتخابات  از  قبل  48ساعت  که  مي گوید  مهرعلیزاده 
داد.  را  بودن خودش  کاندیدا  به وي خبر  نهاوندیان 
سنتي  طیف  منسجم  راي  با  وجه  هیچ   به  وي  راي 
اتاق قابل رقابت نبود. در عین حال اپوزیسیون اتاق 
براي شکست  کافي  اندازه  به  نیز  تحول  گروه  یعني 
خاموشي راي نداشتند. در روز انتخابات اما به واسطه 
از  بازرگاني  تغییر کرد.  بازرگاني شرایط  شجاع الدین 
کشیدن  کنار  پیشنهاد  تحولي ها  به  نهاوندیان  طرف 
با علم بر اینکه در  به نفع نهاوندیان را داد. آنها نیز 
این انتخابات شکست خواهند خورد تنها براي رییس 
کردند  حمایت  نهاوندیان  از  خاموشي  مجدد  نشدن 
و در جلسه یي که هیچگاه جزییات آن اجازه انتشار 

نیافت، خاموشي در مقابل نهاوندیان شکست خورد.
به  شبیه  زیادي  حد  تا  هم  رو  پیش  انتخابات  روند 
خوانساري  مسعود  آراي  تعداد  است.  موضوع  همین 
کمتر از گزینه هاي دیگر به ویژه گزینه شهرستان ها 
شهرستان ها  میان  در  دستگي  چند  ایجاد  اما  بود 
اقلیتي  آراي  نفع  به  را  ورق  پرده  پشت  معامالت  و 

خوانساري چرخاند.
 شاید هیچ کس انتظار نداشت که در شوراي روسا تا 
این حد اختالف نظر رخ دهد. با وجود آنکه حسین 

پیرموذن براي جلوگیري از اختالف از کاندیدا شدن 
انصراف داد و حتي در هفته پیش از انتخابات براي 
تعداد  اما  کرده  سفر  کشور  از  خارج  به  استراحت 
زیادي از شهرستان ها حاضر به معامله بر سر کرسي 
غالمحسین  دیگر  طرف  از  شده اند.  نایب رییسي 
شافعي نیز چندان در یارگیري از میان شهرستان ها 
به  شرایط  تا  است  نکرده  عمل  موفق  تشکل ها  و 
گونه یي پیش رود که اگر اتفاق خاصي نیفتد، انتخاب 
در  مي رسد  نظر  به  نظر  آید.  به  قطعي  خوانساري 
یك  به  سابق  رییس  یك  هم  باز  رو  پیش  انتخابات 
نایب رییس مغلوب خواهد شد و الگویي دقیقا مانند 

الگوي نهاوندیان تکرار مي شود.

 آیا تهران به حامي ریيس مي رسد؟
وي  به  همه  از  بیش  که  کسي  نهاوندیان  دوره  در 
ایران کمك کرد یحیي آل اسحاق  اتاق  براي ریاست 
یعني  معاون خود  با  وزارت  دوران  از  آل اسحاق  بود. 
نهاوندیان رابطه گرمي داشت و حتي در روز انتخابات 
ریاست نهاوندیان بر اتاق ایران وي برگه هاي تبلیغاتي 

نهاوندیان را به اتاق آورد.
به  را  ریاست  کرسي  وي  نهاوندیان  انتخاب  از  بعد   
آل اسحاق داد تا براي 6 سال نهاوندیان اتاق ایران و 
آل اسحاق اتاق تهران را ریاست کنند. از هم اکنون نیز 
یعني  شایعه ریاست حامي اصلي مسعود خوانساري 
پدرام سلطاني بر اتاق تهران بر سر زبان ها افتاده است. 
سلطاني بیش از هر کس در موفقیت خوانساري در 
انتخابات 18 اسفند 93 ریاست اتاق تهران همچنین 

نایب رییسي وي بر اتاق ایران نقش داشت.
براي  ائتالف  جریان  لیدر  خوانساري  که  چند  هر   
فردا محسوب مي شود اما بسیاري سلطاني را رییس 
در سایه مي دانند. رابطه این دو از زمان برنامه ریزي 

شافعي  و  خوانساري  خسروتاج،   میان  رقابت  براي 
بسیار صمیمي شد. حال گفته مي شود که در صورت 
تهران  اتاق  ریاست  از سمت  پیروزي خوانساري وي 
را  اتاق  این  در  وي  و سلطاني جاي  مي دهد  استعفا 
بر  مبني  نهاوندیان  ریاست  مدل  تا  گرفت  خواهد 

همکاري کامل تهران و ایران کامل شود.
باید کامال یکي   خاستگاه نهاوندیان و خوانساري را 
آنها متفاوت است  از سوابق  دانست. هر چند بعضي 
اما شباهت هاي میان این دو بسیار بیش از تفاوت هاي 
نهاوندیان  بسیاري معتقد هستند که  آنهاست. هنوز 
پرنفوذترین شخص در اتاق بازرگاني ایران است و این 
براي پیروزي  را  بیشترین شانس  نیز گروهي که   بار 
نهاوندیان  الگوي  سبك  به  دقیقا  دارند  انتخابات  در 

بازي مي کنند.
بخش خصوصي  از  رییس  یك  جایگزین  نهاوندیان   
را  کار  همین  نیز  خوانساري  مي رسد  نظر  به  و  شد 
از 3سال مجددا شاهد  بعد  خواهد کرد. در حقیقت 
ایران  اتاق  به  نهاوندیان  به  شبیه  چهره یي  بازگشت 

هستیم.
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 دنیای اقتصاد/ 
James Allen :نویسنده

مترجم: سعید مختاری

از  سرشار  انقالبی  شرکت های  تاسیس  داستان 
یاد  به  را  ادواری  داستان ها  این  بی باکی هاست. 
مصمم  کارآفرینان  از  مبتکر  گروه  یک  که  می آورند 
را  ناممکن ها  شرکت،  تاسیس  ماموریت  راه  در 
تعطیل می شد  کارخانه  که  زمانی  ممکن می کردند. 
می رفت  بین  از  بارگیری  در  حیاتی  سفارشی  یا 
وجد  به  مشکل  آن  نجات  چالش  از  قهرمانان  این 
می آمدند. این دوران را با عنوان »عصر قهرمانان« به 
افسانه ای؛  از توان و پیشرفتی  یاد می آوریم؛ دورانی 
از یک  زمانه ای که شرح وظایف اهمیتی بس کمتر 

ایده ناب داشت.
اما این وضع در عین حال ناپایدار است. همچنان که 
رشد  انقالبی  شرکت های  عملکرد  حوزه  و  حجم 
ناگزیر درمی یابند که موفقیت آینده شان  می کند به 
قهرمانان  است که  و ظرفیت هایی  مهارت ها  در گرو 

فاقد آن هستند. اینجاست که مشکل آغاز می شود.
می توانند  چگونه  شرکت ها  اینکه  درباره  ما  تحقیق 

در حین توسعه به رشد و سوددهی پایداری برسند، 
برخی  با  رشدی  حال  در  شرکت  هر  می دهد  نشان 
از  را  او  می تواند  که  است  مواجه  متداول  فشارهای 
دور رقابت خارج سازد. یکی از سهمگین ترین فشارها 
زمانی بروز می کند که درآمد سریع تر از ظرفیت رشد 
می کند. وقتی با موسسان شرکت ها سخن می گوییم 
شکایت  دارند،  رشد  مشکل  اینکه  از  آنها  از  اندکی 
مشکل  که  می گویند  بسیاری  عوض  در  و  می کنند 
نمی توانند  است  این  ایشان  مراد  دارند.  پایدار  رشد 
رشد  سرعت  با  متناسب  را  سازمان  توسعه  و  رشد 

درآمد مدیریت کنند.
و  بحرانی  بسیار  عاقبتی  به  قهرمان ها  بر  اتکا 
افراد  بهترین  حتی  می شود.  ختم  پیش بینی ناپذیر 
قبال  در  را  شرکت  که  می شوند  ضعیف  آنچنان 
پذیر  آسیب  رفته  دست  از  فرصت های  و  اشتباهات 
نیازمند  که  می یابد  در  سازمان  مدیریت  می کنند. 
سیستم های حرفه ای و مدیرانی حرفه ای برای اداره 
آنهاست. اما این امر چالش بزرگی را پیش رو می نهد: 
شرکت چگونه می تواند بدون ایجاد آن نوع پیچیدگی 
را  تحول آفرینی  انگیزه  که  بوروکراسی طاقت فرسا  و 
که  انگیزه ای  نطفه خفه می کند، حرفه ای شود؟  در 

رشد اولیه شرکت از آن نشات گرفته است.
طبق تجربه ما، تیم مدیریت در بسیاری مواقع هنگام 
سازمان  سازی  حرفه ای  و  جدید  ظرفیت  افزودن 
اغلب  از حد احساساتی عمل می کند. مدیران  بیش 
سازمان  قهرمان ها،  بر  اتکا  تسهیل  شوق  و  شور  در 
می اندازند.  معیوب  سیستم های  از  چرخه ای  به  را 
فقدان انگیزه تحول در بسیاری از متصدیان سردرگم 
نقطه  این  در  شده  اتخاذ  تصمیمات  به  می توان  را 

انحراف بحرانی مربوط کرد.

اشتباهات  مشتی  مرتکب  اغلب  مدیریت  گروه های 
متداول می شوند که عبارت است از:

آنها دست به تدوین نبوغ خود می زنند. بیشتر اوقات 
نیل  برای  راه  بهترین  گروه موسس فکر می کند که 
آن  که  است  این  مخصوص شرکت  عمل  ضابطه  به 
و  غریزه  که  می کنند  تالش  آنها  کنند.  مکتوب  را 
بریزند توی یک  بردارند و  را  احساسات شخصیشان 
فرآیندهای تصمیم سازی، حساب های  سناریویی که 
بلغور می کند که دیگران  را  سرانگشتی و روند هایی 
تقلید  آن  از  شرکت  اولیه  موفقیت  حفظ  برای  باید 
راهنما  دفترچه  این  که  اینجاست  مشکل  کنند. 

می کند  عددسازی  نوع  آن  به  تشویق  را  شرکت 
مجذوب  را  ساده  مدیران  از  خاصی  نسل  تنها  که 
سازمان  مراتب  سلسله  زود  خیلی  می کند.  خود 
روی  از  می دهند  ترجیح  که  می شود  افرادی  از  پر 
بیشتر،  دستورالعمل  هرچه  کنند.  مدیریت  دفترچه 
بهتر و شروع می کنند به استخدام چنین متصدیانی. 
و  گرفته  قرار  جایشان  سر  سیستم ها  دیگر  بار  یک 
زیادی  می شود، شرکت های  تثبیت  وضعیت شرکت 
در  موضوع  این  کردن  برجسته  به  می کنند  شروع 
بوروکراتیک  و  بزرگ  آنها  اینکه  نیروها.  به کارگیری 
پیچیده ای  سیستم های  به  خود  عملیات  برای  و 
خوبی  چیز  به  تبدیل  بیش  و  کم  هستند  متکی 
می شود. در اصل آنها می گویند: » بیا با ما کار کن. 
خود  پیش  و  هستیم«.  ایمن  ما  هستیم.  موفق  ما 
برای  بزرگ  شرکت  یک  تجربه  که  می کنند  خیال 
به  و  است  مناسب  شرکت  یک  بزرگ  مشکالت 
شرکت هایی  از  که  می گردند  جدیدی  نیروی  دنبال 
خیال  و  شده اند  جدا  طویل  و  عریض  تشکیالت  با 
می کنند که آنها با خود اصل حرفه ای درست را به 
آنها  که  چیزی  اوقات  بیشتر  آورد.  خواهند  ارمغان 
آنها  است.  فکر وظیفه خوری  با خود می آورند طرز 

حرفه ای سازی یک کسب وکار نوپا و اجتناب از شکست

 بازگشت به عناوین 20 یادداشت مدیریتی

شماره   1799    8 شهریور ماه 1395



کارمندان سیستم های بزرگ بوده اند اما واقع امر آن 
است که آن سیستم ها را ایجاد نکرده اند. درحالی که 
از یک رشته نخ  بتواند  به کسی دارید که  نیاز  شما 
طناب محکمی برای نگه داشتن ببافد، در حالی که 
کسی را به کار گرفته اید، برای نگه داشتن تنها طناب 

موجود به اندازه یک هیات 45 نفره توقع دارد.
آنچه از دست رفته آن عزم تحول خواه قبلی است: 
آشفته  شاید  است،  زدن  آب  به  بی گدار  »قضیه 
این میدان به  از  را  اما آخرش رقیبت  بازاری بشود، 
محتاط  مدیر  نوع  آن  هم  حرف  این  برده ای«.  در 
یک  به  مقید  که  می کند  جذب  را  قانونمندی  و 
است  چیزی  این  و  است.  وظیفه خواری  بوروکراسی 
را منحرف می کند. آن  استعداد درجه یک شما  که 
گام  تیغ  لبه  روی  زرنگ  که  و  زبر  مدیران  از  دسته 
و  رونق  نثار  را  متمردانه ای  خیالی  بی  و  برمی دارند 
می خواهند  که  هستند  کسانی  آنها  می کنند،  رکود 

همه چیز را هماهنگ کنند.
در دوران قهرمان ها هر پیشنهاد جبران مافاتی یک 
چیز »یکجانبه« بود که اغلب اوقات هم توی راهروها 
سرش  بر  آن  ثبات  و  سابقه  به  توجهی  کمترین  با 
توافق می شد. حاال شرکت 50 رئیس یعنی 50 طرح 
می گیرند  تصمیم  موسسین  دارد.  مختلف  جبرانی 
و  شفاف  ضوابط  که  می کنند  کار  کنند،  هماهنگ 
ردیف کاری استاندارد ایجاد و بسته های پیشنهادی 

برای هر ردیف ارائه کنند.
که  وقتی  می شوند  متحمل  زیادی  درد  رئیس   50
بسته های  طرف  به  را  آنها  جدید  سیستم های 
می دهند.  تاب  کارشان  ردیف  برای  استاندارد 

عقب  امور  عملی  جبران  درد  به  هنوز  ماحصل 
قراردادهای  در  مشابهی  پدیده  نمی خورد.  افتاده 
و  خدمات  تنظیم  محصول،  قیمت گذاری  تدارکات، 
بقیه اتفاق می افتد. همین که شکایت ها باال می گیرد 
و ضعف های فوق استعداد آشکار می شود، شروع به 
التماس می کند: تو واقعا می توانی مسائل موردی را 
با بسته های پیشنهادی کمیسیون رتق و فتق کنی؟ 
انقالبی  حس  جان  شیره  که  نیست  اشتباهات  این 
تحوالت  دیگر  مانند  می کشد.  را  شرکت  یک شبه 
بنا  تدریج  به  معیوب  سیستم های  چرخه  فرهنگی، 
آزمایش  مثل  درست  است.  ظریفی  نکته  و  می شود 
کاغذ تورنسل ما اغلب از موسسان می پرسیم »امروز 
ملحق  کردی  درست  خودت  که  شرکتی  به  آیا 
گویاست.  می آید  پی  از  غالبا  که  مکثی  می شوی؟« 
این شانس را دارند که درباره آنچه در وهله اول برای 
کنند،  فکر  بود  الهام شان  منشأ  شرکت  بنیانگذاری 
خیلی شان می فهمند که ماموریت اصلی زیر خروارها 
به  است.  شده  دفن  سیستم  اداره کننده  و  سیستم 
اسم حرفه ای گری سازمان زمین خورده است و آن 
صاف  بوده  شرکت  قدرت  مایه  همیشه  که  تیزی ای 

صاف شده است.
یک  در  انقالبی  ماموریت  اعاده  به  که  راهی  یک 
در  به خصوص  یا  ولو   - می کند  کمک  شرکت 
برخی  کالف  که  است  این   – بزرگ  تصدیگری های 
سیستم های معیوب را باز کنند و افسار کوشش های 
حرفه ای سازی را به دست استراتژی مرکزی شرکت 
تاثیرگذارترین تیم های مدیریتی اصول مهم  بدهند. 

معدودی را دنبال می کنند:

اگر  حرفه ای سازی.  مباحث  در  استراتژی  تفسیر 
حرفه ای سازی به حال خودش رها شود هر شرکتی 
است  این  کار  چاره  انداخت.  خواهد  پا  از  عاقبت  را 
بنا  که اطمینان یافت هر تصمیمی که سیستمی را 
استراتژی  به  می گیرد  به کار  را  و حرفه ای ها  می نهد 
سازمان  توانایی  و  می شود  مربوط  شرکت  مرکزی 
تعریف  یعنی  این  می دهد.  افزایش  اجرا  برای  را 
با  آن  دقیق  تطبیق  و  ابتکارات شرکت  باارزش ترین 
آن  جست وجوی  در  که  اساسی  تجربه   – ماموریت 
هستید- و آن چیزی که هر شخص باید انجام دهد. 
بنابراین تجربه واقعی که در پی آن هستید چیست؟ 
بدون چنین مبحث مهمی تالش برای حرفه ای سازی 

به باد خواهد رفت.
بگذارید قهرمان ها دوباره گام بردارند. هر جا امکانش 
هست برخی از تکالیف تحلیل ماموریت را به چالش 
کنید.  تبدیل  بالقوه  قهرمان های  برای  توسعه ای 
و  پرداخت  رده  از  باالتر  قدری  کارهای  مطالبه  با 
بدهید  را  فرصت  این  آنها  به  افرادتان  تجربه  سطح 
که خودشان را ثابت کنند. برخی موفق می شوند و 
برخی شکست می خورند اما این چالش الهام بخش 
سوق  انقالبی  ماموریت  سوی  به  تا  بود  خواهد  آنها 
هدایت  و  خود  محل  در  سیستم ها  گزینش  یابند. 
انطباقی. البته مهم است که قیمت گذاری و رده های 
نیازمندند  نیز  رهبران  اما  شود.  ضابطه مند  پرداخت 
سیستم ها  کنند.  تشویق  را  خالقه  دخالت های  تا 
برای 80 درصد تصمیمات هستند اما در 20 درصد 
را حفظ  مهم  در صورتی که یک مشتری  باقیمانده 
یا یک کارمند مهم را در کارش موفق سازند، مردم 

رهبران  شد.  خواهند  قواعد  شکستن  به  تحریک 
و  کنند  هدایتگری  تا  دارند  نیاز  که  می فهمند  نیز 
نبوغ شان را از طریق کارآموزی و نه دفترچه ها پیش 

ببرند.
دسته  آن  افزودن  بی هوش«.  »مطیع  استخدام 
نیازمند  ناچار  به  ماموریت  تحلیل  ظرفیت های  از 
از  دیده  آموزش  خوبی  به  متخصصان  به کارگیری 
به  این  اما  است.  مسوولیت دار  و  بزرگ  شرکت های 
موجود  فکر  یک طرز  با  افراد  همان  استقرار  معنای 
نیست. تعداد زیادی مطیع بی هوش در سازمان های 
انقالب  یک  استقبال  به  که  آنها  دارد-  وجود  بزرگ 
اندکی هرج و مرج را به حل و فصل راحت  رفته و 
بوروکراتیک ترجیح می دهند. شرکت هایی که مانند 
می کنند  استخدام  متصدیان  نه  و  تحول آفرینان 
کسانی را جذب می کنند که طبیعت آشفته و همیشه 

در حال تغییر تحول پایدار را ترجیح می دهند.
حال  در  شرکت های  چالش  همواره  حرفه ای سازی 
شتاب  مهار  برای  روشی  هیچ  و  است  بوده  رشد 
کار  این  دادن  انجام  بد  از  سریع تر  شرکت،  حرکت 
قهرمانان یک  و  میان سیستم ها  اما می توان  نیست. 
تعریف  معنای  به  پایدار  توسعه   کرد.  ایجاد  تعادل 
با  همزمان  جدید  سیستم های  به  نیاز  محل  دقیق 
تالش  دارد.  انقالبی شرکت  انگیزه   اهمیت  بر  اصرار 
برای حرفه ای سازی همواره باید راهی به سوی یک 

هدف باشد و نه خود هدف.
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مخاطبان محترم بولتن الکترونيک سندیکای صنعت 
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و نقدهای خود را از طریق ایميل  ahmadi@ieis.ir ویا 
شماره تلفن های 6-66570930  به ما اطالع دهيد.
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