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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

یک مقام مسئول با اشاره به مذاکرات گازی انجام 
برق  به  گاز  تبدیل  گفت:  ترکمنستان،  با  شده 
اقتصادی ترین سناریوی فعلی برای صادرات گاز ایران 

به کشورهای منطقه است.
به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاهلل رمضانی امروز در 
»نشست تخصصی معرفی نظریه شبکه انرژی خزر« 
گفت:  ایران،  گاز  تجارت  سیاست های  تشریح  در 
براساس گزارش برتیش پترولیوم انگلیس هم اکنون 
با پشت سرگذاشتن روسیه به بزرگترین دارنده ذخایر 

گاز طبیعی جهان تبدیل شده است.
مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز با اعالم اینکه 
در شرایط فعلی برای سومین سال متوالی از ایران به 
عنوان بزرگترین دارنده ذخایر گاز جهان یاد می شود، 
تصریح کرد: هم اکنون سه سناریو برای صادرات گاز 
طبیعی ایران تعریف و مطالعات اجرای آنها آغاز شده 
است.این عضو هیات مدیره شرکت گاز از مسیر خط 
لوله، ال ان جی و تبدیل گاز به برق به عنوان سه 
اولویت صادرات گاز ایران یاد کرد و اظهار داشت: هر 
یک از این مسیرها معایب و مزیت هایی به همراه دارد 
که به دنبال انتخاب بهترین گزینه ها برای هر یک از 

بازارها هستیم.این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در 
حال حاضر وسعت شبکه انتقال گاز ایران به حدود 
۳۴ هزار کیلومتر افزایش یافته است، تاکید کرد: با 
توجه وسعت شبکه فعلی انتقال از ظرفیت صادرات 
ساالنه ۳۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از مسیر 
خط لوله برخوردار هستیم.وی با بیان اینکه صادرات 
گاز به کشورهای همسایه از مسیر خط لوله اقتصادی 
و ایمن ترین سناریوی موجود است، تاکید کرد: با این 
وجود، ساخت خطوط لوله گاز دارای محدودیت های 

زیست محطیطی هم هست.
بازار  ایران برای ورود به  برنامه  با اشاره به  رمضانی 
LNG با توجه به لغو تحریم ها، یادآور شد: از سوی 
دیگر، سناریوی تبدیل گاز طبیعی به برق به جهت 
اقتصاد پروژه از اهمیت برخوردار بوده به این دلیل که 
تکنولوژی انتقال برق، هزینه سرمایه گذاری، هزینه 
بهره برداری و عملیات آن را پایین آورده است.مدیر 
امور بین الملل شرکت ملی گاز ادامه داد: اگر این موارد 
را در نظر بگیریم، این ایده مطرح می شود که گاز را 
تبدیل به برق کنیم و برق را در شبکه ای به جریان 
بیندازیم، بنابراین در قالب نشستی در عشق آباد بحث 

شبکه انرژی را مطرح کردیم.به گفته رمضانی بر این 
اساس، شبکه برقی با حضور کشورهایی همچون ایران، 
ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و یا کشورهای دیگر 
ایجاد می شود و کشورهایی که انرژی را تولید می کنند، 
برق را به این شبکه تزریق کرده و کشورهایی که نیاز 
دارند، از این شبکه برداشت می کنند.وی با یادآوری 
اینکه اگر بخواهیم این فرایند را در یک رینگ کوچک 
در نظر بگیریم کشورهایی که به تولید برق در این 
شبکه می پردازند، ایران و ترکمنستان هستند، اما اگر 
در رینگ بزرگتر در نظر بگیریم قطر و روسیه هم 
می توانند در این پروژه مشارکت داشته باشند، گفت: 
زیرا ٧۰ درصد ذخایر گاز طبیعی جهان در اختیار 
چهار کشور ایران، روسیه،   ترکمنستان و قطر است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه بخواهیم مشارکت 
بگیریم حداقل ١۰  نظر  در  را  ترکمنستان  و  ایران 
کشور می توانند مشارکت داشته باشند و کشورهای 
دیگر را هم به این حلقه اضافه کنیم بیش از ۳۰ کشور 
می توانند در این بازار مشارکت داشته باشند، تبیین 
کرد: در نشست عشق آباد این ایده مطرح شده و مورد 

استقبال قرار گرفته است.

مهر/ جزئیات سناریوی جدید صادرات گاز؛

ایرانجایگاز،برقصادرمیکند تعادل/جعفر مغرور 
عضو اتاق ايران و بلژيك و ايران و ايتالیا

از  که   »۴۴ اصل  »سیاست هاي  محوري  و  کانوني  اصل 
آن به عنوان »انقالب اقتصادي« یاد شده، کاهش حضور 
دولت در بنگاه هاي دولتي و افزایش سهم و حضور بخش 
است.  بوده  اقتصاد  در  بخش  این  بنگاه هاي  و  خصوصي 
راهبردي که اجراي آن متاسفانه تاکنون بسیار کم فروغ 
خالف  دهم  و  نهم  دولت  عملکرد  چنانکه  است.  بوده 
اصل  بندهاي سیاست هاي  و سایر  این سیاست  با  جهت 
۴۴ حرکت کرده و توسعه بنگاه هاي دولتي و تقویت آنها 
مد نظر قرار گرفت. به همین سبب و تنگ شدن امکان 
فعالیت بنگاه هاي خصوصي، تراز عملکردي این بنگاه ها در 
آن سال ها و متاثر از آن بالطبع سال هاي بعدتر، نامناسب و 
بعضا گویاي زیان هاي کالن بنگاه هاي خصوصي بوده است. 
چنانکه فعالیت بسیاري از کارخانه ها و کارگاه هاي کوچک 
و متوسط یا به طور کلي متوقف یا به دلیل رکود اقتصادي 
کار  به  مشغول  خود  تولید  ظرفیت  ۳۰درصد  با  حداکثر 
هستند.کاهش و حتي منفي شدن رشد تولید ناخالص ملي 
در سال هاي گذشته که توسط نهادهاي مختلف داخلي و 

خارجي اعالم شده مطلب فوق را تایید مي کند. 
ادامه در صفحه 3 /

وقتي بخش خصوصي فراموش مي شود؟!

تیر



 

 برنامه ريزی تولید 80 درصدی برق در 
بخش خصوصی

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو گفت:در حال 
حاضر 55 درصد برق کشور در بخش خصوصی تولید 
می شود که در برنامه ششم توسعه باید به 8۰ درصد 

برسد..........ادامه خبر

 افغانستان از سهم برق 300 میگاواتی 
پروژه  »کاسا 1000« صرف نظر کرد

کرد:  اعالم  پاکستان  تریبون«  »اکسپرس  روزنامه 
افغانستان از سهم ۳۰۰ میگاواتی برق وارداتی کشور 
تاجیکستان موسوم به پروژه  »کاسا ١۰۰۰« صرف نظر 

کرده است..........ادامه خبر

  انتشار کتاب کنترل بهینه سیستم های 
انرژی بادی

علمی  انتشارات  دفتر  همکاران  تالش  و  همکاری  با 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب کتاب »کنترل 
جواد  دکتر  ترجمه  بادی«  انرژی  سیستم های  بهینه 
علمایی عضو هیات علمی این واحد دانشگاهی و فاطمه 

کاظمی ثابت منتشر شد..........ادامه خبر

 اوج مصرف برق در محدوده 44 هزار 
مگاوات

پیک مصرف برق کشور روز گذشته دو شنبه ۳١ خرداد 
رسید.........ادامه  مگاوات  هزار  از ۴۴  بیش  به   ماه ٩5 

خبر

 پروانه تولیدکنندگان المپ پرمصرف 
باطل می شود

هیات دولت با صدور مصوبه ای، لغو پروانه تولیدکنندگان 
المپ های رشته ای باالی ۴۰ وات را تصویب و وزارت 
صنعت را مامور کرد تا نسبت به ابطال پروانه این دسته 

از تولیدکنندگان اقدام کند..........ادامه خبر

 بهینه سازی مصرف انرژی مستلزم 
توسعه کسب و کارهای جديد است

انرژی و محیط  بهینه سازی  ایرنا- دبیر ستاد  تهران- 
با  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  زیست 
مستلزم  انرژی  مصرف  بهینه سازی  که  این  به  اشاره 
دانش  بر  مبتنی  جدید  کارهای  و  کسب  توسعه 
راستا درصدد  در همین  این ستاد  است، گفت:  فنی 
فعال کردن پتانسیل های محلی، ملی و بین المللی 

است...........ادامه خبر

 گسترش مناسبات بانکی تهران-پکن/ 
گسترش روابط تجاری با چینی ها

رئیس کل بانک مرکزی گفت: روابط تجاری و اقتصادی 
حمایت  را  ایران  تحریم  زمان  در  که  کشورهایی  با 

کرده اند، گسترش می یابد..........ادامه خبر

 صادرات ايران به ترکمنستان به يك 
میلیارد دالر رسید

معاون وزیر صنعت از صادرات یک میلیارد دالری کاال 
به ترکمنستان خبرداد و گفت: ایران بیش از هر زمان 
دیگری به دنبال مستحکم کردن جای پای خود در 

بازار ترکمنستان است..........ادامه خبر

 آلمان پروژه های اقتصادی ايران را بیمه 
می کند

وزارت  بیمه هرمس،  به  ایران  بدهی  پرداخت  از  پس 
های  پروژه  ای  بیمه  مجدد  پوشش  از  آلمان  اقتصاد 

اقتصادی این کشور خبر داد..........ادامه خبر

 بخشودگی بدهی مالیاتی تا سقف 10 
میلیون ريال

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد: بدهی 
مالیاتی تا سقف ١۰ میلیون ریال بخشوده می شود..........

ادامه خبر

 نرخ تورم شهری در خرداد 1395 تك 
رقمی شد/ تورم 9.5 درصد شد

خدمات  و  کاالها  قیمت  شاخص  گزارش  اساس  پبر 
مصرفی خانوارهای شهری کشور در خرداد ١۳٩5نرخ 

تورم تک رقمی شد..........ادامه خبر

 جدول قیمت سکه و ارز روز سه شنبه 
منتشر شد

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

 افزايش ورود سرمايه های خارجی به 
ايران در دوران پساتحريم

فایننشیال تایمز در گزارشی به گشایش مجدد اقتصاد 
ایران به روی موج جدید سرمایه گذاری های خارجی 
پس از رفع تحریمهای اقتصادی و مالی در ابتدای سال 

۲۰١۶ پرداخت..........ادامه خبر

 اقتصاد مقاومتی و تولید اقتصاد گرا بايد 
در برنامه ششم مدنظر قرار گیرد

تولید  باید  که  این  بر  تاکید  با  بازرگانی  اتاق  رئیس 
اقتصاد گرا بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی در برنامه 
ششم مدنظر قرار گیرد گفت: پیشنهاد ما آن است که 
برنامه نویسی غلتان چهار ساله مدنظر قرار گرفته شود 
تا هر دولت پاسخگوی برنامه مدونش باشد..........ادامه 

خبر

 پرداخت وام به واحدهای کوچك و 
متوسط می تواند بخشی از مشکالتشان 

را حل کند
و  معدن  وزارت صنعت،  مختلف  مسئوالن  و  معاونان 
تجارت در روزهای گذشته از اختصاص وام ١۶ هزار 
و صنایع کوچک  واحدها  برای  تومانی دولت  میلیارد 
و متوسط خبر داده اند و اعالم کرده اند که دولت در 
تالش است تا پایان سال بیش از ٧5۰۰ واحد صنعتی 
را که تعطیل شده و یا به دلیل مشکالت اقتصادی با 
ظرفیت پایین کار می کنند، دوباره احیا کنند از همین 
رو نام این وام را هم تسهیالت احیاگر گذاشته اند..........

ادامه خبر

 ضرورت واکاوي نقاط ضعف تشکل ها
تشکل ها به عنوان بازوي مهم اقتصادي یاد مي شوند 
بخش  این  به  اهمیت  با  یافته  توسعه  کشورهاي  و 
توانسته اند کشتي اقتصادي خود را به مسیر درستي 

هدایت کنند. .........ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

واحد مرکزی خبر/ 
برنامه ريزی تولید 80 درصدی برق در 

بخش خصوصی

معاون برنامه ريزی و اقتصادی وزير نیرو گفت:در 
بخش  در  کشور  برق  درصد   55 حاضر  حال 
ششم  برنامه  در  که  شود  می  تولید  خصوصی 

توسعه بايد به 80 درصد برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا دائمی در 
مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: برای دستیابی به این 
هدف مهم بخش خصوصی باید ۲۰ هزار مگاوات جدید 

نصب شود.
وی همچنین اظهار داشت : انرژی های تجدید پذیر 
مانند خورشید، باد و ... با توجه به فراوانی سوخت های 

فسیلی در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
انرژی  فنی  دانش  اینکه  به  اشاره  با  نیرو  وزیر  معاون 
های تجدید پذیر در دنیا امروز بصورت خیره کننده 
ای در حال رشد و توسعه است، گفت : با سوخت های 
ارزان قیمت مثل گاز می توان چشم انداز روشنی برای 

ارتقای ظرفیت صادراتی برق در کشور ترسیم کرد.
در  ترکیبی  سیکل  نیروگاههای  توسعه  لزوم  بر  وی 
کشور تاکید کرد و افزود: این نیروگاهها اثر تخریبی بر 

محیط زیست ندارند. 
دائمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۳5 مگاوات 
انرژی های تجدیدپذیر تولید  برق در کشور از منابع 
می شود که این میزان تولید تا سقف ١۰۰۰ مگاوات 

افزایش خواهد یافت.
منابع  از  برق  تولید  گیری  شتاب  از  ادامه  در  وی 
تجدیدپزیر در کشور طی سال جاری خبرداد و افزود: 
در این زمینه ابزارهای الزم از جمله قوانین، مجوزهای 
شورای اقتصاد، تعرفه ها و سایر موارد پیش بینی شده 

است.
فرصت های سرمایه  از  ایران  نیرو گفت:  وزیر  معاون 
و  انرژی های خورشیدی  زمینه  در  بدیل  بی  گذاری 

بادی برخوردار است.
وی اظهار داشت: انرژی الکتریکی از منابع سوخت های 
فسیلی مثل گاز و منابع تجدید پذیر مانند خورشید و 
باد به صورت ترکیبی در ایران تولید می شود و این 

سیاست همچنان به قوت خود باقی است.
دائمی با اشاره به اینکه ۳5 میلیون مشترک برق در 
برق  به  امروز  مردم  زندگی  گفت:  دارد،  وجود  کشور 

وابسته است.
وی با اشاره به اینکه » برق یک کاالی رقابتی و در 
ارزان  به  توجه  با  افزود:  است«،  ای  یارانه  حال  عین 
بودن قیمت برق توجه چندانی در خصوص برچسب 
مصرف کاالهای الکتریکی در ایران نمی شود و صرفه 
جویی در مصرف برق در شرایط کنونی بسیار ضروری 

به نظر می رسد.
از  بسیاری  ایران  در  داشت:  اظهار  نیرو  وزیر  معاون 
الکتریکی منسوخ شده در دنیا استفاده می  کاالهای 
شود که این یک ظلم بزرگ و گناهی نابخشودنی است.

وی گفت: برغم اینکه ممنوعیت تولید المپ های باالی 
۴۰ وات در کشور هنوز خط تولید این نوع المپ ها 
جمع آوری نشده است و مردم هم بی محابا از کاالی 

مزبور استفاده می کنند.
فرهنگ صحیح صرفه  رعایت  اینکه  تصریح  با  دائمی 
جویی انرژی باید در جامعه نهادینه شود چون مصرف 
غیر منطقی اثرات مخربی بر اقتصاد ملی به ویژه اقتصاد 
دولت  حاضر  حال  در  افزود:  داشت،  خواهد  خانواده 
ساالنه برای تولید برق 5۰ هزار میلیارد تومان یارانه 

پرداخت می کند.
وی با تاکید بر اینکه الگوی مصرف انرژی برق در کشور 

ادامه از صفحه 1/ 
دلیل  به  دولتي  شرکت هاي  که  است  آن  واقع 
ارتباطات وسیع و دسترسي به انواع رانت، بسیاري 
از منابع و امکانات کشور را در اختیار دارند و بخش 
خصوصي اعم از صنعتگران و بازرگانان از این رانت و 
امکانات بي بهره اند. دسترسي به این شبکه ارتباطات 
سبب مي شود اگر یک شرکت دولتي نتواند وام خود 
را بازپرداخت کند به عناوین مختلف و با حمایت 
خصوصي  بخش  اگر  ولي  دهد  حیات  ادامه  دولت 
بنگاه  صاحبان  دارایي  کل  شود،  معضل  این  دچار 
مصادره مي شود و بنگاه هاي بخش خصوصي را به 
ورطه ورشکستگي مي کشاند. این درحالي است که 
بسیار  دولتي  بخش  ناکارآمدي  رقابتي  فضاي  در 
مشخص است، نمونه آن تعطیل شدن شرکت ارج 
که یکي از برندهاي بسیار معروف و مهم این کشور 
با سابقه 8۰ ساله است و با مدیریت دولتي به ورطه 

تعطیلي کشانیده شد.
با وجود اثبات این موضوع که شرکت هاي دولتي و 
البته شبه  دولتي به دلیل هزینه هاي مالي غیراصولي 
و ناکارآمدي مدیریتي، ناتوان از سودآوري هستند 
ولي شاهد آن هستیم که به دلیل برخوردار بودن 
اختیار  در  که  رانت هایي  و  دولت  کمک هاي  از 
در  حتي  و  مي دهند  ادامه  خود  حیات  به  دارند 
فعالیت ها  توسعه  حال  در  هلدینگ ها  انواع  قالب 
زیر  مجموعه هاي  در  جدیدي  بخش هاي  ایجاد  و 
نظر خود نیز هستند. چنانکه براساس اطالعات به 
دست آمده این شرکت ها اقدام به ایجاد شعبه در 
خارج از کشور کرده و دفاتري در کشورهاي هند، 
چین و کشورهاي اروپایي تاسیس کرده اند. به این 

ترتیب از یک طرف راه پرخرج مسافرت هاي خارجي 
از  و  کرده  باز  دفاتر خود  به  عنوان سرکشي  به  را 
ایجاد  اینکه در داخل کشور  به عوض  طرف دیگر 
شغل کنند، ایجاد شغل براي کارگران خارجي در 
خود  واقعي  رسالت  و  کرده اند  مربوطه  کشورهاي 
را فراموش کرده و سرمایه هاي کشور را به سمت 

کشورهاي خارجي سوق داده اند.
شرکت هاي  سود  از  مهمي  بخش  دیگر،  معني  به 
دولتي صرف مسافرت، حقوق هاي کالن و هزینه هاي 
دفاتر خارجي آنها مي شود درحالي که ترازنامه آنها 
زیان را نشان مي دهد؛ اما ظاهرا این امر مهم نیست 
چراکه آنها که صاحب سرمایه نیستند تا جوابگوي 

آن به سهامداران و... باشند!
اینکه اصل  بنابراین، این موضوع نشان مي دهد نه 
۴۴ رعایت نمي شود بلکه شرکت هاي دولتي و شبه 
و  برمي دارند  قدم  شدن  حجیم  جهت  در  دولتي 
هر چه بیشتر تالش مي کنند که آن قسمت کوچکي 
از صنعت و تجارت نیز که در اختیار بخش خصوصي 
این  بگیرند.  خود  اختیار  در  را  است  مانده  باقي 
و  رفتن  کجراهه  به  کشور  اقتصاد  یعني  در نهایت 
که  داده  نشان  تاریخ  بخش خصوصي.  نابود شدن 
سیستم دولتي عالوه بر اینکه ناکارآمد است، منابع 
مالي را در پروژه هاي غیرسودآور به هدر مي دهد. آیا 
زمان آن فرا نرسیده تا با اجراي صحیح سیاست هاي 
اصل ۴۴ هرم »خصوصي سازي« را با رسیدگي به 
ایجاد  و  دولتي  شبه  و  دولتي  بنگاه هاي  وضعیت 
فضاي رقابتي- که محیط الزم براي بخش خصوصي 
اصیل کشور در حوزه هاي مختلف صنعت و تجارت 

است- بر قاعده آن بنشانیم؟!

وقتي بخش خصوصي فراموش مي شود؟!

شماره   1753    1 تیر ماه 1395



4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

باید اصالح شود، اظهارداشت: متاسفانه کولر های گازی 
که وارد ایران می شود از حیث مصرف انرژی به هیچ 
وجه مناسب نبوده است و حتی کشورهای تولید کننده 
مثل ژاپن و کره کمتر از این نوع کولرها استفاده می 

کنند.
به  باید  امروز  ها  ساختمان   : گفت  نیرو  وزیر  معاون 
حداقل  به  انرژی  اتالف  که  شوند  طراحی  ای  گونه 
ممکن خود برسد و از طرفی استفاده بهینه از انرژی 
و بکارگیری لوازم الکتریکی با بهره وری باال در تمامی 
بخش های کشور امری حیاتی به نظر می رسد.البته 
برای کاهش  اساسی غافل شد که  نکته  این  از  نباید 
نظارتی  و  فرهنگی   ، اقتصادی  عوامل  انرژی  مصرف 

بسیار دخیل هستند.
خاطرنشان  خود  از سخنان  دیگری  بخش  در  دائمی 
کرد: صنعت برق در ایران و جهان دانش محور و بر 

مبتنی بر فناوری های پیچیده روز است.
H وی با اشاره به اینکه » نیروگاههای گازی کالس

امروز بر تارک صنعت برق دنیا می درخشند«، افزود: 
افزایش راندمان ۶۰ درصدی شرط صدور مجوز برای 
در  خصوصی  بخش  به  نیروگاهی  واحدهای  احداث 

کشور است.
انتقال  حال  این  در  داشت:  بیان  نیرو  وزیر  معاون 
به  برق  نیروگاهی  واحدهای   FوH تکنولوژی کالس 
داخل الزمه مشارکت سرمایه گذاری ایران با کشورهای 

خارجی است.
این پس واحدهای نیروگاهی جدید در  از  وی گفت: 
چون  شوند  می  ساخته   F کالس  اساس  بر  کشور 

راندمان تولید برق در این کالس ها بسیار باالست.
راندمان  حاضر  حال  »در  اینکه  به  اشاره  با  دائمی 
واحدهای  از  برق  تضمینی  درصدی شرط خرید   5٧
سوی  از  شرط  این  افزود:  است«،  کشور  نیروگاهی 

شورای اقتصاد به وزارت نیرو تکلیف شده است.
وی در ادامه بر ضرورت کاهش مصرف انرژی در تولید 
تولید  راندمان  وقتی  اظهارداشت:  و  کرد  تاکید  برق 
برق در واحدهای نیروگاهی افزایش پیدا کند اثر ات 
سوخت  مصرف  و  آلودگی  میزان  کاهش  بر  عظیمی 

برجا خواهد گذاشت.
معاون وزیر نیرو صنعت برق را بستر ساز تحقق سیاست 
های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: از مجموع ١٧ 
طرح بزرگ اقتصاد مقاومتی که به وسیله دولت ابالغ 
شده نیمی از این طرح ها در ارتباط با انرژی ها نو و 

اصالح ساختار صنعت برق است.
وی افزود: وزارت نیرو در چارچوب تحقق سیاست های 
اقتصاد مقاومتی به شدت به دنبال ذخیره سازی انرژی، 
 ... ارتقای واحدهای نیروگاهی ، کاهش تلفات برق و 

است .
اینکه جذب سرمایه عمده مشکل  به  اشاره  با  دائمی 
نیرو  وزارت  داشت:  اذعان  است،  ایران  برق  صنعت 
میلیارد دالر در کشور سرمایه گذاری  باید ۳  ساالنه 
کند بنابراین می طلبد موانع جذب سرمایه و سرمایه 
گذاری با ساز و کارهای مختلف در جامعه برطرف شود.

اصل ۴۴  به سیاست های  اشاره  ادامه ضمن  در  وی 
قانون اساسی، قانون هدفمندی یارانه ها، قانون الحاق 
دو، قانون رفع موانع تولید و قانون حمایت از صنعت 
برق گفت: محتوی اصلی این 5 قانون بر تامین برق 
با  خانگی(  و  کشاورزی  صنعتی،   ( کنندگان  مصرف 
ناگفته  دارد  تاکید  نیرو  وزارت  سوی  از  ارزان  قیمت 
نماند وزارت نیرو زمانی می تواند به نحو احسن به این 
تکلیف قانونی عمل کند که دولت تفاوت قیمت برق 

را بصورت عادالنه در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.
معاون وزیر نیرو اذعان داشت: رقم ما به التفاوت قیمت 
این  البته  برق در سال ١۲ هزار میلیارد تومان است 

مبلغ بدون در نظر گرفتن هزینه سوخت و تنها تبدیل، 
انتقال و توزیع انرژی را شامل می شود.

وی گفت: برای اینکه وزارت نیرو بتواند ساختار نظام 
به جزء  کند  برق حفظ  در صنعت  را  اقتصادی خود 
از محل صادرات نفت است  اغلب  منابع درآمدی که 
دولت باید ما به التفاوت قیمت برق را که معادل ١۲ 

هزار میلیارد تومان است به وزارت نیرو پرداخت کند.
شود  ایجاد  شرایط  این  اگر   : کرد  خاطرنشان  دائمی 
وزارت نیرو در خرید برق تضمینی از بخش خصوصی 

مشکل نخواهد داشت.
وی در ادامه با بیان اینکه سرمایه گذاران زیادی عالقه 
مند به سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدیدپذیر 
، تولید پراکنده ، نیروگاههای بزرگ سیکل ترکیبی و ... 
در کشور هستند ، گفت : سرمایه گذاری در این صنعت 

بسیار سود آور است.
نگهداشتن  سرپا  برای  کرد:  تصریح  نیرو  وزیر  معاون 
صنعت برق کشور ساالنه نیاز به ۲5 تا ۳۰ هزار میلیارد 
هزار  تا ١۲  میزان ١۰  این  از  که  است  منابع  تومان 
به  ما  و  مردم  به  برق  فروش  محل  از  تومان  میلیارد 

تفاوت باید از سوی دولت تامین شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه وزارت نیرو دیگر عالقمند 
به سرمایه گذاری در تولید و احداث واحدهای نیروگاهی 
برق در کشور نیست، یادآورشد: بخش خصوصی باید 
میدان دار سرمایه گذاری در صنعت برق و وزارت نیرو 
تنها عهده دار خرید برق، انتقال برق و سیستم تنظیم 

مقررات باشد.

مهر/  روزنامه اکسپرس تریبون گزارش داد؛
افغانستان از سهم برق 300 میگاواتی 

پروژه  »کاسا 1000« صرف نظر کرد

روزنامه »اکسپرس تريبون« پاکستان اعالم کرد: 
وارداتی  برق  میگاواتی   300 سهم  از  افغانستان 
کشور تاجیکستان موسوم به پروژه  »کاسا 1000« 

صرف نظر کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری »رصد«، 
»روزنامه اکسپرس تریبون« به نقل از  »خواجه محمد 
آصف«، وزیر نیروی پاکستان، نوشته است: اسالم آباد 
تمامی ١۳۰۰ میگاوات برق وارداتی از تاجیکستان را 
میگاواتی  از سهم ۳۰۰  افغانستان  و  می کند  دریافت 

خود از این پروژه، صرف نظر کرده است.
 خواجه آصف این موضوع را هنگام امضای قرارداد این 

پروژه، میان تاجیکستان و پاکستان بیان کرده است.
بر اساس گزارش روزنامه اکسپرس تریبون، امضای این 
قرارداد، در پایان پنجمین نشست کمیسیون مشترک 
و  تاجیکستان  اقتصادی  علمی  همکاری های  تجاری، 

پاکستان، صورت گرفت.
سه  روی  خود  تاجیکستانی  همتای  با  آصف  خواجه 
مسیر انتقال این پروژه، نیز صحبت کرده است. یکی 
از این مسیرها، مسیر افغانستان است؛ اما این مسیر 
برای  پیشنهادی  دیگر  مسیر  است.  مواجه  موانعی  با 
انتقال این پروژه، مسیر »واخان« است که از طریق مرز 

شمالی پاکستان وارد این کشور می شود.
گزینه  سوم برای انتقال این پروژه، بندر »کاشغر« است 
که کریدور اقتصادی میان چین و پاکستان به شمار 

می رود، در نظر گرفته شده است.
در همین حال، »عبدالبصیر عظیمی« سخنگوی وزارت 
از سهم  اینکه دولت کابل  باره  افغانستان در  نیروی  
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۳۰۰ میگاواتی خود از این پروژه، صرف نظر کرده یا نه، 
گفت: تا کنون تصمیم نهایی در این مورد گرفته نشده 

است و رایزنی  ها ادامه دارد.
به گفته وی، استفاده از برق وارداتی پروژه کاسا ١۰۰۰ 
برای افغانستان در هر کیلووات 8.١ سنت هزینه دارد 

که برای شهروندان افغانستان خیلی هزینه بر است.
افغانستان  ادامه تصریح نمود:  عبدالبصیر عظیمی در 
گزینه دیگری را نیز به جای پروژه  کاسا ١۰۰۰ در نظر 
دارد که می تواند از برق وارداتی کشورهای ترکمنستان 
خواهد  کمتری  هزینه   که  کند  استفاده  ازبکستان  و 

داشت.
الزم به ذکر است کشورهای تاجیکستان، قرقیزستان، 
افغانستان و پاکستان توافقنامه پروژه  »کاسا ١۰۰۰« را 
امضا کرده اند که بر اساس آن، قرار شد برق وارداتی از 
قرقیزستان و تاجیکستان به قدرت ١۳۰۰ میگاوات به 

افغانستان و پاکستان منتقل شود.

آنا/
 انتشار کتاب کنترل بهینه سیستم های 

انرژی بادی

با همکاری و تالش همکاران دفتر انتشارات علمی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب کتاب 
»کنترل بهینه سیستم های انرژی بادی« ترجمه 
دکتر جواد علمايی عضو هیات علمی اين واحد 

دانشگاهی و فاطمه کاظمی ثابت منتشر شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، کتاب کنترل بهینه 
سیستم های انرژی بادی در زمینه عملکرد، مدل سازی 
به عنوان  بوده و می تواند  بادی  و کنترل توربین های 

یک کتاب مرجع در دروس کار شناسی ارشد و دکترا 
مورد توجه دانشجویان برق و انرژی قرار گیرد.

فصول کتاب به نحوی تنظیم شده تا بتواند پاسخگوی 
دانشجویان در دروس تولیدات پراکنده، انرژی های نو و 

انرژی های تجدید پذیر باشد.
روش های  از  کنترلی  تکنیک های  کتاب  این  در 
کالسیک تا بهینه از قبیل LQG تحلیل، ارزیابی و 

مقایسه شده اند.

شانا/ دیروز ثبت شد
اوج مصرف برق در محدوده 44 هزار 

مگاوات

پیك مصرف برق کشور روز گذشته دو شنبه 31 
خرداد  ماه 95 به بیش از 44 هزار مگاوات رسید.

پیک  خردادماه،   ۳١ دوشنبه  دیروز  شانا،  به گزارش 
مصرف برق کشور ۴۴ هزار و ٩٧۳ مگاوات بوده که این 
میزان در روز مشابه پارسال ۴۶ هزار و 8۶8 مگاوات 

گزارش شده بود.
بر این اساس، میزان مصرف برق کشور درمقایسه با روز 

مشابه پارسال ١8٩5 مگاوات کاهش یافت.
روز  در  کشور  نیروگاه های  ذخیره  میزان  همچنین 
گذشته به ۲ هزار و ۴5۴ مگاوات رسید و صنایع کشور 

نیز سه هزار و ۲٩۰ مگاوات برق مصرف کردند.
در روز گذشته میزان مبادله های برون مرزی برق ایران 

با کشورهای همسایه به ١٧88 مگاوات رسید.
برق  صادرات  میزان  مجموع  نیرو،  وزارت  گزارش  به 
پاکستان،  عراق،  افغانستان،  کشورهای  به  ایران 
واردات  مجموع  و  مگاوات  ترکیه ١۳۳٩  و  ارمنستان 

میزان  به  ترکمنستان  و  ارمنستان  از کشورهای  برق 
۴۴٩ مگاوات ثبت شد.

مهر/ با مصوبه برقی دولت ؛
پروانه تولیدکنندگان المپ پرمصرف 

باطل می شود

پروانه  لغو  مصوبه ای،  صدور  با  دولت  هیات 
تولیدکنندگان المپ های رشته ای باالی 40 وات 
را تصويب و وزارت صنعت را مامور کرد تا نسبت 
به ابطال پروانه اين دسته از تولیدکنندگان اقدام 

کند.
از ممنوعیت واردات و  به گزارش خبرنگار مهر، پس 
کشور،  داخل  در  پرمصرف  رشته ای  المپ های  تولید 
با صدور مصوبه ای پروانه تولیدکنندگان  هیات دولت 

این المپ ها را هم لغو کرد.
افزایش  یا  و  تولید جدید  پروانه  اساس صدور  این  بر 
التهابی  المپ های  موجود  تولید  خطوط  ظرفیت 
باطل  دولت  هیات  سوی  از  وات   ۴۰ باالی  رشته ای 

اعالم شده است.
در همین حال سازمان بهره وری انرژی ایران، اعالم 
ماه  فروردین   ۲۲ جلسه  نامه  تصویب  براساس  کرد: 
ورود  ثبت سفارش  و  تولید  دولت  هیات  سال جاری 
کشور  به  وات   ۴۰ باالی  رشته ای  التهابی  المپ های 

ممنوع شد.
براساس این مصوبه، گمرگ ایران موظف شد از ترخیص 
المپ های رشته ای پرمصرف برق به کشور جلوگیری به 
عمل آورد و فقط واردات المپ های پربازده صرفا با بر 

چسب انرژی حداقل B به داخل کشور مجاز شد.

از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از 
زمان تصویب نامه هیات وزیران به مدت 8 ماه فرصت 
دارد تا نسبت به لغو پروانه تولید کنندگان المپ های 

رشته ای باالی ۴۰ وات اقدام کند.
ملی  برنامه  راستای  در  این سیاست  مهر،  گزارش  به 
اصالح الگوی مصرف و افزایش بهره وری انرژی، همسو 
با سیاست های جهانی در خصوص رفع بحران انرژی 

اتخاذ شده است.
کانادا،  همچون  کشورهایی  تاکنون  ایران،  بر  عالوه 
ایاالت متحده آمریکا، ژاپن، روسیه، چین، کره جنوبی، 
استرالیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اقدام به حذف 
منابع  جایگزینی  و  رشته ای  المپ های  از  استفاده 

پربازده مانند المپ های کم مصرف و LED کرده اند.

ایرنا/ 
بهینه سازی مصرف انرژی مستلزم توسعه 

کسب و کارهای جديد است

و  انرژی  بهینه سازی  ستاد  دبیر  ايرنا-  تهران- 
رياست  فناوری  و  علمی  معاونت  زيست  محیط 
جمهوری با اشاره به اين که بهینه سازی مصرف 
جديد  کارهای  و  کسب  توسعه  مستلزم  انرژی 
در  اين ستاد  فنی است، گفت:  بر دانش  مبتنی 
پتانسیل های  فعال کردن  راستا درصدد  همین 

محلی، ملی و بین المللی است.
به گزارش روز سه شنبه گروه علمی ایرنا از مرکز روابط 
جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  عمومی 
یداهلل سبوحی با اشاره به میزان مصرف انرژی در حوزه 
آالینده های  و پخش  تولید  افزود: کاهش  گاز  و  نفت 
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6 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

زیست محیطی به مفهوم ارتقاء کیفیت زندگی می تواند 
بر گسترش منابع طبیعی کشور و پایدار بودن توسعه 
ارتباط  رو  این  از  بگذارد،  تأثیر  اجتماعی  و  اقتصادی 
کاهش  و  انرژی  بهینه سازی  بین  تنگاتنگی  بسیار 
آلودگی محیط زیست وجود دارد و همین ارتباط در 
از  باالیی برخوردار است و  از اهمیت بسیار  کشور ما 
چند دهه پیش هم در اقتصاد جهانی مورد توجه جدی 

بوده است.
را  زیست  محیط  و  انرژی  سازی  بهینه  توسعه  وی 
مستلزم توسعه و کاربرد فناوری ها با بازدهی باال دانست 
و گفت: توسعه و کاربرد فناوری های کارآمد، مبتنی بر 

دانش فنی است.
ستاد  امر  این  تحقق  برای  رو  این  از  گفت:  وی 
بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی در 
برای  کار جدید  و  ایجاد کسب  راستای  در  دارد  نظر 
بخش های  در  زیست  محیط  و  انرژی  بهینه سازی 
پتانسیل های  کردن  فعال  به  اجتماعی  و  اقتصادی 
محلی، ملی و بین المللی بپردازد، چرا که توسعه کسب 
و کار دانش بنیان به منظور ارتقاء بهره بری انرژی است.

بهینه سازی  کار  و  چنانچه کسب  اگر  اظهارکرد:  وی 
 انرژی با شکل گیری و فعال شدن بازار کارایی انرژی و 
تبدیل انرژی صرفه جویی شده با صدور کاالهای ارزش 
افزوده باال، و از طریق گسترش فعالیت بخش خصوصی 
در  اساسی  تحول  امکان  شود،  همراه  عرصه  این  در 
فرآیند توسعه کشور ایجاد می شود و بطور قطع می-

توان شاهد توسعه عمقی و پرشتاب اقتصاد شد.
وی بیان کرد: مصرف نفت و گاز در بخش های اقتصادی 
و اجتماعی، با تولید و پخش گازهای گلخانه ای و سایر 
هرگونه  و  است  همراه  زمین  و  آب  هوا،  آالینده های 
کاهش در مصرف انرژی، محدودیت تخریب منابع و 
همچنین کنترل و کاهش تولید و پخش آالینده های 

زیست محیطی را در پی خواهد داشت.
منابع  عظیم  حجم  شدن  بالفعل  اهمیت   ***

ناشی از بهینه  سازی انرژی
کشور  در  انرژی  مصرف  اهمیت  به  اشاره  با  سبوحی 
افزود: بیش از ٩5 درصد مصرف انرژی کشور، مربوط 

به نفت و گاز است.
وی بیان کرد: پتانسیل بهینه سازی انرژی در کل جهان 
قریب به هفت میلیارد تن معادل نفت در سال برآورد 
می شود که رقم بسیار قابل توجهی است و در حدود 
شمار  به  ما  کشور  در  اولیه  انرژی  مصرف  برابر   ۳۰

می رود.
میان  در  انرژی  بهینه سازی  پتانسیل  به  اشاره  با  وی 
مدت و بلندمدت اظهارکرد: پتانسیل بهینه سازی انرژی 
در میان مدت ۴۲۰ میلیون بشکه معادل نفت در سال 
است و در بلندمدت ٧۶۰ میلیون بشکه معادل نفت در 
سال برآورد می شود و بالفعل شدن این حجم عظیم 
منابع از انرژی می تواند به کاهش هزینه تولید در کشور 
و رشد سریع اقتصاد و همچنین کاهش تخریب محیط 

زیست منجر شود.
مولفه های  از  یکی  انرژی  بهینه سازی  داد:  ادامه  وی 
اساسی برای افزایش پتانسیل ها و توسعه کشور و ارتقاء 

توانمندی اقتصادی کشور است.
کسب  توسعه  مستلزم  را  انرژی  بهینه سازی  سبوحی 
انرژی  سازی  بهینه  گفت:  و  خواند  جدید  کارهای  و 
مستلزم توسعه کسب و کارهای جدید مبتنی بر دانش 
با  انرژی  کارآمد  فناوری های  کاربرد  و  توسعه  و  فنی 

بازده باال است.
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مهر/ 
گسترش مناسبات بانکی تهران-پکن/ 

گسترش روابط تجاری با چینی ها

و  تجاری  روابط  گفت:  مرکزی  بانك  کل  رئیس 
اقتصادی با کشورهايی که در زمان تحريم ايران 

را حمايت کرده اند، گسترش می يابد.
دیدار  در  سیف  اهلل  ولی  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
با هیات چینی با اعالم اینکه ایران از سرمایه گذاری 
توسعه  برای  ایران  گفت:  کند،  می  استقبال  خارجی 
اقتصادی نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارد و بر این 
اساس از همکاری موسسه های خارجی در این زمینه 

استقبال می کند.
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با قائم مقام موسسه 
سرمایه گذاری چین )CIC( و هیات همراه، با اشاره به 
روابط مثبت دو کشور ایران و چین، از تمایل مقامات 
ایرانی برای گسترش همکاری های تجاری خبر داد و 
گفت: رئیس جمهوری ایران خواهان گسترش روابط و 
همکاری های بیشتر با کشورهایی هستند که در زمان 
تحریم و در شرایط سخت، ایران را حمایت کرده اند، 
بر این اساس همکاری های تجاری و اقتصادی با چین 

بیش از پیش تعمیق می یابد.
سیف با بیان دستاوردهای دولت تدبیر و امید در حوزه 
اقتصادی و تجاری  و لزوم جذب سرمایه های خارجی 
گفت: از آغاز دولت یازدهم برنامه های اقتصادی و اقدام 
های موثری برای مهار تورم، انضباط پولی و مالی، ثبات 
بازارهای مختلف از جمله بازار ارز انجام شده، ضمن 
ایران روند رشد  آنکه سرمایه گذاری های خارجی در 
اقتصادی را تسریع می کند بر همین مبنا از سرمایه 
گذاری فعاالن اقتصادی و  موسسه سرمایه گذاری چین 

)CIC( در ایران استقبال می کنیم.  

رئیس شورای پول و اعتبار، تسویه بدهی شرکت های 
بیمه ای بین المللی را از اقدامات پسابرجام خواند و 
گفت: تاکنون در زمینه تسویه معوقات به شرکت های 
بیمه ای ساچه ایتالیا، اوکابه اتریش، کوفاس فرانسه و 
هرمس آلمان اقدام های مهمی انجام شده و همچنین 
برقراری  راستای  در  بسیاری  و گشایش های  تالش ها 
روابط بانکی با کشورهای آسیایی و اروپایی رخ داده 

است.  
مقام  قائم  کپینگ«  »لی  جلسه  این  در  همچنین 
موسسه سرمایه گذاری چین )CIC( با ارائه توضیحاتی 
برای  تمایل  از  موسسه،  آن  فعالیت  خصوص  در 
ایران  اسالمی  جمهوری  توسعه  برنامه  در  مشارکت 
خبر داد و گفت: از دو سال پیش همکاری با صندوق 
توسعه ملی را آغاز کرده ایم، اما برای گسترش همکاری 
های بیشتر نیازمند دریافت اطالعات از بانک مرکزی 
در زمینه سیاست های مالی، سرمایه گذاری خارجی و 

نحوه فعالیت در جمهوری اسالمی ایران هستیم.

مهر/ 
صادرات ايران به ترکمنستان به يك 

میلیارد دالر رسید

معاون وزير صنعت از صادرات يك میلیارد دالری 
کاال به ترکمنستان خبرداد و گفت: ايران بیش از 
هر زمان ديگری به دنبال مستحکم کردن جای 

پای خود در بازار ترکمنستان است.
گفت:  افخمی راد  ولی اله  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
مستحکم  دنبال  به  دیگری  زمان  هر  از  بیش  ایران 
کردن جای پای خود در بازار ترکمنستان است که در 

این راستا، امیدواریم با مشارکت هر چه بیشتر تجارو 
بازرگانان ایرانی و با اتکا به توان نیروهای متخصص و 
کارآمد خود و بخش تولید کشور، بتوانیم به اهداف مد 

نظر دست یابیم.
مقامات  افزود:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
عالی رتبه دو کشور اهتمام ویژه ای به توسعه مبادالت 
تجاری و افزایش حجم مبادالت تجاری دارند، این در 
حالی است که شرایط حال حاضر ترکمنستان بیش 
از هر زمان دیگری آماده  حضور کاالهای ایرانی است 
کشورمان  دالری  میلیارد  یک  صادرات  به  توجه  با  و 
به ترکمنستان و واردات 8 میلیارد دالری ترکمنستان 
از جهان، امکان افزایش حجم مبادالت تجاری وجود 
دارد و ما خواستار توجه جدی تجار کشورمان به این 

بازار است.
و  ایران  فرهنگی  و  دینی  اشتراکات  به  ادامه  در  وی 
ترکمنستان و بازار پنج میلیونی این کشور اشاره کرد 
و خواهان برنامه ریزی  برای حضور مستمر در این بازار 
شد و در عین حال گفت: نیازهای ترکمنستان همسو 
با توانمندی های است که با توجه به مشکالتی که برای 
رسالت  دارد،  وجود   CIS کشورهای  به  کاال  صدور 
سازمان توسعه تجارت ایران را کمک و مساعدت در 
فضای  ایجاد  و  صادرکنندگان  مشکالت  حل  مسیر 

رقابتی برای حضور در بازارهای هدف دانست.
حلقه  را  برای صادرات  تولید  و  بازاریابی  راد،  افخمی 
مفقوده فعالیت تولیدکنندگان ایرانی دانست و اظهار 
از  یکی  تجاری  نمایشگاه های  در  حضور  داشت: 
ایران  تجارت  توسعه  سازمان  پیشنهادی  راهکارهای 
برای نفوذ هرچه بیشتر  در بازارهای هدف است. در 
این میان، بازرگانانی که به فکر گسترش مبادالت خود 
به کشورهای حوزه CIS هستند، باید از ترکمنستان 

کار خود را آغاز کنند.

وی افزود: در میان کشورهای حوزه CIS جمهوری 
اسالمی ایران بیشترین صادرات را به ترکمنستان دارد 
و رشد اقتصادی باالی این کشور در سال های اخیر و 
همچنین ذخایر عظیم نفت و گاز و همچنین توجه 
ویژه دولتمردان ترکمنستانی به صاحبان صنایع ایران 
حائز اهمیت است، ضمن اینکه تهاتر گازی میان ایران 
و ترکمنستان، صادرات به این کشور را تسهیل کرده 

است.

مهر/ 
آلمان پروژه های اقتصادی ايران را بیمه 

می کند

هرمس،  بیمه  به  ايران  بدهی  پرداخت  از  پس 
ای  بیمه  مجدد  پوشش  از  آلمان  اقتصاد  وزارت 

پروژه های اقتصادی اين کشور خبر داد.
خبری  شبکه  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
دویچه وله، وزارت اقتصاد آلمان با اعالم این خبر افزود: 
از روزهای آتی پوشش بیمه ای پروژه های اقتصادی 

ایران از سر گرفته می شود.
براساس گزارش رسانه های آلمانی این اقدام می تواند 
و همکاری های  اقتصادی  مبادالت  افزایش  به  منجر 

دیگر برلین -تهران شود.
وزارت اقتصاد آلمان اعالم کرده که با پرداخت بدهی 
بیمه ای  پوشش  مانع  هرمس،  دولتی  بیمه  به  ایران 
پروژه های مشترک و صادرات به این کشور برطرف شد.

پوشش بیمه ای هرمس در واقع نمونه ای دقیق برای 
تضمین  سرمایه گذاری شرکت های آلمانی در همکاری 
با کشورهای خارجی بخصوص در حوزه صادرات است. 

 بازگشت به عناوین 7 اخبار اقتصادی
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آلمان ضرر و زیان  بیمه ای هرمس دولت  با پوشش 
این  مقابل  طرف  تعهدات  انجام  عدم  از  احتمالی 

شرکت ها را جبران می کند.

فارس/ رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد
بخشودگی بدهی مالیاتی تا سقف 10 

میلیون ريال

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد: 
بدهی مالیاتی تا سقف 10 میلیون ريال بخشوده 

می شود.
امور  سازمان  از  نقل  به  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
مالیاتی، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعالم 
کرد: بدهی مالیاتی تا سقف ده میلیون ریال بخشوده 

می شود.
بخشودگی  بخشنامه ای  طی  نژاد،  تقوی  کامل  سید 
قانون   ١۳۰ ماده  تبصره  موضوع  مالیاتی  بدهی های 
مصوب  اصالحیه  آخرین  مستقیم  مالیات های 

۳١/۴/١۳٩۴ را ابالغ کرد.
هزینه  به منظور کاهش  است:  آمده  بخشنامه  این  در 
درآمد  تحصیل  سال  که  مالیات هایی  بدهی  وصول 
مربوط یا تعلق آن ها حسب مورد قبل از سال ١۳8١ 
است و با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و 
دارایی بنا به اختیار حاصل از مفاد تبصره اصالحی ماده 
)١۳۰( قانون مالیات های مستقیم مصوب ١۳٩۴/۴/۳١ 
تا  می دارد  مقرر  بدین وسیله  اسالمی  شورای  مجلس 
به شرح ذیل  برای هر مؤدی  ریال  سقف ده میلیون 

بخشوده شود:
١- مودیان مالیاتی که مجموع بدهی های مالیاتی قبل 

از سال ١۳8١ آنان تا سقف ده میلیون ریال می باشد.
۲- مودیان مالیاتی که مجموع بدهی های مالیاتی قبل 
از سال ١۳8١ آنان بیش از مبلغ ده میلیون ریال بوده 
و تا پایان سال ١۳٩5 نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی 

مازاد بر ده میلیون ریال خود اقدام نمایند.

مرکز آمار ایران/ مرکز آمار ایران:
نرخ تورم شهری در خرداد 1395 تك 

رقمی شد/ تورم 9.5 درصد شد

پبر اساس گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات 
خرداد  در  کشور  شهری  خانوارهای  مصرفی 

1395نرخ تورم تك رقمی شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران، 

نرخ تورم شهری در خرداد ماه ١۳٩5 تک رقمی شد.
١- شاخص کل )بر مبنای ١۰۰= ١۳٩۰( در خرداد ماه 
سال ١۳٩5 عدد ۲۲۴.۲ را نشان می دهد که نسبت 
افزایش  است.  داشته  افزایش  قبل ۰.5 درصد  ماه  به 
شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه 
به نقطه( ۶.١ درصد می باشد که نسبت به همین اطالع 
تغییرات  درصد  است.  یافته  کاهش  قبل ۶.8  ماه  در 
شاخص کل )نرخ تورم شهری( در دوازده ماه منتهی به 
خرداد ماه سال ٩5 نسبت به دوره مشابه سال قبل 5.٩ 
درصد است که نسبت به همین اطالع در اردیبهشت 

ماه ١۳٩۴، ١۰.۲ کاهش یافته است.
و  آشامیدنی ها  »خوراکی ها،  عمده  گروه  شاخص   -۲
دخانیات« در این ماه به رقم ۲۶۰.١ رسید که نسبت 
افزایش داشته است. شاخص  به ماه قبل ١.۰ درصد 
گروه اصلی »خوراکی ها« در ماه مورد بررسی به عدد 

۲5٧.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ١.۰ درصد افزایش 
داشته است. شاخص گروه اصلی »خوراکی ها« نسبت 
نشان  افزایش  درصد   ۳.8 قبل  سال  مشابه  ماه  به 
می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ٧.5 درصد 
است. شاخص گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴.۲ درصد 
افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در 
دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ١۳٩5 نسبت به دوره 
مشابه سال قبل ٧.5 درصد است که نسبت به همین 
داشته  کاهش  ماه ١۳٩۴، 8.۴  اردیبهشت  در  اطالع 

است.
و  غیرخوراکی  »کاالهای  عمده  گروه  شاخص   -۳
خدمات« در خرداد ماه ١۳٩5 به رقم ۲١١.8 رسید 
که نسبت به ماه قبل ۰.۳ افزایش است. میزان افزایش 
شاخص گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« 
نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.٩ درصد بوده است 
سال  ماه  خرداد  به  منتهی  ماه  دوارده  تورم  نرخ  و 
١۳٩5 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ١۰.۴ 
درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به 

اردیبهشت ماه ١۳٩۴، ١١.۰ کاهش یافته است.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز سه شنبه 

منتشر شد

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

قطعه سکه  هر  فروش  نرخ  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
یک  بازار  در  سه شنبه  امروز  جدید  طرح  بهار  تمام 

میلیون و ۳۳ هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 
۳۲ هزار تومان، نیم سکه 5١٧ هزار و 5۰۰ تومان، ربع 
سکه ۲٧۰ هزار تومان و سکه گرمی ١8۰ هزارتومان 

اعالم شد.
بازار  در  عیار   ١8 زرد  طالی  گرم  هر  نرخ  همچنین 
داخلی ١۰5 هزار و ٧۶ تومان و نرخ هر اونس طال در 

بازارهای جهانی ١۲8۳ دالر است.
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را  در همین حال، صرافان 
برای فروش ۳۴۶۴ تومان، هر یورو را ۳٩۳5 تومان، هر 
پوند را 5۰8٧ تومان، لیر ترکیه ١۲۰٧ و درهم امارات 

را ٩۴5 تومان اعالم کردند.  

جدول قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه
قیمت بازار نوع سکه    
١۰۳۳۰۰۰ سکه  تمام  طرح  جدید   
١۰۳۲۰۰۰ سکه  تمام  طرح  قدیم   
5١٧5۰۰ نیم سکه     
۲٧۰۰۰۰ ربع سکه     
١8۰۰۰۰ گرمی     
١۰5۰٧۶ هر گرم طالی ١8 عیار   

نوع ارز   
۳۴۶۴ دالر     
۳٩۳5 یورو      
5۰8٧ پوند     
٩۴5 درهم امارات    

١۲۰٧ لیرترکیه     
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ایسنا/ فایننشیال تایمز گزارش داد 
افزايش ورود سرمايه های خارجی به 

ايران در دوران پساتحريم

گشايش  به  گزارشی  در  تايمز  فايننشیال 
مجدد اقتصاد ايران به روی موج جديد سرمايه 
تحريمهای  رفع  از  پس  خارجی  گذاری های 

اقتصادی و مالی در ابتدای سال 2016 پرداخت.
به گزارش ایسنا، آمار fDi Markets که سرویس 
مونیتور سرمایه گذاریهای بین المللی فایننشیال تایمز 
است، نشان می دهد که پیش از برداشته شدن تحریمها 
ایران از میان ١۴ کشور خاورمیانه در زمینه سرمایه 
گذاری مستقیم خارجی در فاصله ژانویه سال ۲۰۰۳ تا 
دسامبر سال ۲۰١5 در رتبه دوازدهم قرار داشت که با 

١.۶۲ درصد سهم بازار برابر بود.
از زمان برداشته شدن تحریمهای بین المللی در سال 
جاری، ایران در این رتبه بندی با ١١.١١ درصد سهم 
بازار به رده سوم صعود کرده و پس از امارات متحده 

عربی و عربستان سعودی قرار گرفته است.
توافق هسته ای میان ایران و قدرتهای جهانی در ژوییه 
سال  ژانویه  در  توافق  این  اما  شد،  امضا  سال ۲۰١5 

۲۰١۶ اجرایی شد.
داراییهای  از  دالر  میلیاردها  تحریمها  شدن  برداشته 
بلوکه شده ایران در خارج از کشور را آزاد کرد و به ایران 
امکان داد به بازار جهانی نفت بازگردد. محدودیتهایی 
که در دوران تحریمها برای فروش نفت به وجود آمده 
است به از دست رفتن بیش از ١۶۰ میلیارد دالر از 

درآمدهای نفتی از سال ۲۰١۲ منجر شد.
 ۲۰١۳ سال  از  ایران  در  خارجی  گذاری  سرمایه  اما 
که این کشور تنها سه پروژه سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی را جذب کرد، به طور مستمر افزایش یافته و به 

هشت پروژه در سال ۲۰١۴ و ٩ پروژه در سال ۲۰١5 
رسیده است.

با این همه در سه ماهه اول سال ۲۰١۶ که پس از 
اجرایی شدن برجام تحریمها برداشته شدند، این روند 
تسریع شد و ایران ۲۲ پروژه سرمایه گذاری مستقیم 
باالترین  که  کرد  جذب  مذکور  مدت  در  را  خارجی 
 fDi نرخ سرمایه گذاری از زمان آغاز ثبت آمار توسط

Markets در سال ۲۰۰۳ بوده است.
اشتغالزایی و هزینه سرمایه در فاصله سال ۲۰١۳ تا 
۲۰١۶ افزایش یافت و در حالیکه ۳5۲ شغل با هزینه 
سرمایه ٧٩ میلیون دالر در سال ۲۰١۳ ایجاد شد، این 
با هزینه  به ۲٧۳۲ شغل جدید  رقم در سال ۲۰١۴ 

سرمایه ١.۶٧ میلیارد دالر بالغ شد.
اگرچه سال ۲۰١5 افزایش هزینه سرمایه کلی را نشان 
داد اما طی سه ماهه اول این سال هیچ پروژه سرمایه 
گذاری مستقیم خارجی برخالف سه ماهه اول سال 

۲۰١۶ جذب نشد.
از زمانی که تحریمها برداشته شده اند خدمات مالی 
بخشی بوده که بیشترین جذب سرمایه را داشته است 
و چهار سرمایه گذاری از شرکتهای مختلف با هزینه 

سرمایه ۶۰ میلیون دالر جذب کرده است.
بازرگانی،  خدمات  خودرو،  بخش  در  همچنین  ایران 
هم  منسوجات  و  مصرفی  الکترونیکی  محصوالت 

سرمایه گذاریهایی را جذب کرده است.
ایران  در  مذکور  مدت  در  که  کشورهایی  اصلی ترین 
سرمایه گذاری کردند کشورهای کره جنوبی و آلمان 
بودند که به اتفاق ۲.١5 میلیارد دالر سرمایه گذاری را 

متعهد شدند.
با سرمایه گذاری  شرکت فوالدسازی کره ای پوسکو 
فوالد  کارخانه  یک  ساخت  برای  دالر  میلیارد   ١.۶
در منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار تا سال آینده، 

است.  بوده  ایران  در  خارجی  گذار  سرمایه  بزرگترین 
است،  پوسکو  زیرمجموعه  که  انرژی  پوسکو  شرکت 
اعالم کرد ه با یک شرکت ایرانی برای ساخت نیروگاه 

گازسوز 5۰۰ مگاواتی تفاهم نامه امضا کرده است.
ایران  در  خارجی  سرمایه گذاریهای  صعودی  روند 
نشان  است،  شده  ثبت   fDi Markets توسط  که 
می دهد که بهبود اقتصادی ایران ادامه دارد. حدود ١٩ 
سرمایه گذار برای سرمایه گذاریهای آتی در ایران ابراز 
به سال  افزایش نسبت  عالقه کرده اند که ٩۰ درصد 

۲۰١5 نشان می دهد.

ایسنا/ رئیس اتاق بازرگانی در مجلس: 
اقتصاد مقاومتی و تولید اقتصاد گرا بايد 

در برنامه ششم مدنظر قرار گیرد

رئیس اتاق بازرگانی با تاکید بر اين که بايد تولید 
اقتصاد گرا بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی در 
پیشنهاد  گفت:  گیرد  قرار  مدنظر  ششم  برنامه 
ما آن است که برنامه نويسی غلتان چهار ساله 
تا هر دولت پاسخگوی  مدنظر قرار گرفته شود 

برنامه مدونش باشد.
علنی  جلسه  در  جالل پور  محسن  ایسنا،  گزارش  به 
امروز سه شنبه مجلس سه شنبه بعد از ارائه گزارش 
نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: ما 
به عنوان بخش خصوصی معتقدیم که این نوع برنامه 
نویسی، برای برنامه های توسعه نواقصی دارد که باید 

این نقاط ضعف برطرف شود.
به گفته ی وی، باید برنامه ی نوشته شده برای فضای 
کسب و کار نوآوری داشته و این برنامه پروژه محور 

باشد نه این که برنامه ای متشکل از انتظاراتی باشد که 
برآورده شدن آن وجود نداشته  برای  فضای مناسبی 

باشد.
جالل پور با بیان اینکه پیشنهاد ما برنامه نویسی غلتان  
۴ ساله است گفت: به نظر ما بهتر است هر دولتی با 
روی کارآمدنش در نامه ۴ ساله به مجلس ارائه دهد و 

در این مدت پاسخگوی برنامه اش باشد.
از  انتظار  مهمترین  کرد:  تاکید  بازرگانی  اتاق  رئیس 
قرار  این موضوع است که  به  پرداختن  توسعه  برنامه 
مختلف  بخش های  ارتقاء  باعث  برنامه  محتوای  است 
همچون  اقتصادی باشد و الزم است برای آن همگرایی 

و هماهنگی وجود داشته باشد.
برنامه های  است  بهتر  ما  نظر  به  اینکه  بیان  با  وی 
بلند مدت به نگاه پروژه ای تغییر پیدا کند گفت: باید 
تسهیالت الزم برای کارآمد سازی کشور ارائه شود و 
برنامه ارائه شده پرداخت های متناسب و ایجاد انگیزه 
داشته باشد که تاکنون در برنامه های گذشته این اتفاق 

رخ نداده است.
اساس اصول  بر  باید  برنامه ی توسعه  به گفته ی وی، 
اقتصادمقاومتی در تولید اقتصاد گرا در بخش اقتصادی 
اهداف  از  یکی  عنوان  به  مقاومتی  واقتصاد  باشد 

توسعه ای مد نظر قرار گیرد.
سازی  چابک  و  سازی  کوچک  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
دولت به عنوان یکی از اهداف مهم  برنامه گفت: باید 
در برنامه برخی از پروژه ها اولویت داشته باشد که در 
این راستا  باید اقتصاد نفت محور به اقتصاد متکی به 

منابع و توسعه بخش خصوصی تغییر پیدا کند.
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اتاق تهران/  فرهاد فزونی عضو هیات نمایندگان اتاق 
تهران در گفت و گو با سایت اتاق تهران:

پرداخت وام به واحدهای کوچك و 
متوسط می تواند بخشی از مشکالتشان 

را حل کند

معاونان و مسئوالن مختلف وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در روزهای گذشته از اختصاص وام 16 
هزار میلیارد تومانی دولت برای واحدها و صنايع 
کرده  اعالم  و  اند  داده  خبر  متوسط  و  کوچك 
اند که دولت در تالش است تا پايان سال بیش 
از 7500 واحد صنعتی را که تعطیل شده و يا به 
دلیل مشکالت اقتصادی با ظرفیت پايین کار می 
کنند، دوباره احیا کنند از همین رو نام اين وام را 

هم تسهیالت احیاگر گذاشته اند.
درباره این وام و اثرات آن و نتایجی که می تواند داشته 
باشد با فرهاد فزونی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران 
و دانش آموخته اقتصاد از دانشگاه کالیفرنیا گفت و گو 
کرده ایم، او معتقد است در شرایط کنونی که اقتصاد 
و تولید کشور با رکودی سخت دست به گریبان است 
هرگونه کمک و حمایت دولت از صنایع به بخصوص 

صنایع کوچک و متوسط می تواند بسیار مهم باشد.
گوید:»  می  تهران،  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  این 
نحوی  به  اکنون  هم  کشور  اقتصادی  شرایط  ببینید 
واحدهای  به  ای  اندازه  هر  به  و  کمکی  هر  که  است 
تولیدی می تواند مفید باشد و به اعتقاد من این رویه 
تسهیالت  پرداخت  برای  کرده  انتخاب  دولت  که  ای 
به واحدهای کوچک و متوسط و توجه به آن ها می 
تواند بسیار خوب و مثبت باشد؛ برخالف نظر بعضی 
از کارشناسان که می گویند دولت باید بیشتر توجه 
هاتش به شرکت ها و واحدهای بزرگ باشد من تصور 

و  کوچک  های  شرکت  کنونی  شرایط  در  کنم  می 
بنابراین جمع  نیاز بسیاری به حمایت دارند  متوسط 

بندی کلی ام از پرداخت این تسهالت مثبت است.«

او در ادامه می گوید:» اما این که فکر کنیم با پرداخت 
این تسهیالت و کمک ها همه ی مشکالت واحدها حل 
خواهد شد، این طور نخواهد بود، برای مثال فرض کنید 
در طول ١۰ سال گذشته هیچ نوع افزایش بهره وری 
را به دلیل استفاده از تکنولوژی های روز و کارآمدتر 
سوی  از  جدیدی  های  تکنولوژی  و  ایم  نبوده  شاهد 
واحدهای صنعتی کشور خریداری نشده است، خوب 
با این تسهیالت این اتفاق همچنان نخواهد افتاد و این 
مشکل پابرجا خواهد ماند. به نظرم من با این تسهیالت 
بسته به چالش واحدها و اولویت هایشان بیشتر عمل 
خواهد شد، ممکن است واحدی آنقدر بدهی و معوقات 
داشته و تحت فشار باشد که این پول از این دست به 
آن دست برای پرداخت این بدهی ها شود و یا در واحد 
دیگر برای تامین نقدینگی به کار رود، بنابراین برای 
هزینه کرد این تسهیالت نمی توان نسخه واحدی داد 

و بسته به شرایط شرکت ها متفاوت خواهد بود.«
فرهاد فزونی در ادامه می گوید:» موضوع مهم این است 
که در کنار پرداخت این تسهیالت شرایط استفاده از آن 
هم برای واحدها و تولیدکنندگان مناسب باشد و این 
می تواند تحرک در صنعت کشور ایجاد کند و حرکت 
های بعدی را هم به وجود بیاورد و نباید به یک مرحله 
تنها نگاه کنیم؛ تحریک تولید و واحدهای تولیدی با 
پرداخت تسهیالت می توانند همانند ماشینی باشد که 
هول داده می شود و بعد بیش از انتظارات چرخ هایش 

به حرکت در می آیند.«
همچنین  تهران،  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  این 
در پاسخ به این سوال که آیا نباید در کنار پرداخت 

نیز در کشور تحریک  را  تقاضا  به واحدها،  تسهیالت 
کرد، می گوید:» من به شدت با تحریک تقاضا مخالف 
یارانه ها هم در  پرداخت  اولی که  از همان  و  هستم 
کشور شروع شد این مخالفت را بارها اعالم کردم، توجه 
داشته باشید که تحریک تقاضا قابل کنترل و هدایت 
نیست یعنی وقتی شما وجهی را در اختیار مردم قرار 
می دهید الزاما در آن مسیری که شما پیش بینی می 
کنید و می خواهید، هزینه نخواهد شد بنابراین حاصلی 
را حمایت  تولید  ولی در عوض وقتی شما  ندارد  هم 
می کنید نتیجه آن دیده می شود و می دانید که در 
کارخانه ای خاص و انشاهلل هدف مند هزینه خواهد شد 
و بعد اشتغال ایجاد خواهد کرد و برای کارگران در آمد 
به همراه خواهد داشت و در نتیجه آن ها می توانند در 
یک چرخه خرید کاال انجام دهند و به این شکل شاهد 

رونق بازار هم خواهیم بود.«

تعادل/ رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در 
گفت وگو با »تعادل« مطرح کرد

ضرورت واکاوي نقاط ضعف تشکل ها

ياد  اقتصادي  مهم  بازوي  عنوان  به  تشکل ها 
مي شوند و کشورهاي توسعه يافته با اهمیت به 
اين بخش توانسته اند کشتي اقتصادي خود را به 

مسیر درستي هدايت کنند. 
حال با توجه به اینکه نهاد ناظر بر اتاق، یعني شوراي 
مي شود  تعیین  دولت  سوي  از  اتاق،  بر  نظارت  عالي 
و یعني دولت، ناظر بر تشکیالتي است که قرار است 
کارشناسان  زماني  برهه  این  در  باشد.  دولت  منتقد 
اقتصادي مهم ترین عامل ناکارآمدي اتاق ها و فعالیت 

تشکل گرانه را منوط به فعالیت افراد دولتي در بدنه 
براي  »تعادل«  حال،  مي پندارند.  خصوصي  بخش 
سراغ  به  تشکل گرایي  بخش  ضعف  نقاط  واکاوي 
عبدالوهاب سهل آبادي رفته که مشروح گفت وگوي ما 

را با این فعال تشکلي در زیر مي خوانید:
کارشناسان اقتصادي مي گویند که اتاق ها و تشکل هاي 
اقتصادي ظرفیت قابل توجهي در فرآیند تصمیم سازي 
حال  در  مرتبا  ظرفیت  این  و  دارند  تصمیم گیري  و 
ظرفیت هاي  ازاین  امروز  به  تا  حال،  است.  گسترش 
موجود بخش خصوصي براي بهبود اوضاع اقتصاد چه 

میزان استفاده شده است؟
صنوف  عملکرد  و  هستند  جامعه  بطن  از  تشکل ها 
تشکیل  درصدد  افراد  که  مي شود  باعث  نیز  مختلف 
یک تشکل برآیند و به واقع تشکیل یک تشکل جدید 
دهند. به عنوان مثال امروز ما شاهد فعالیت تشکل هاي 
گرها،  ریخته  ماشین سازي،  مانند  صنعتي  همگن 
فعالیت  بر  عالوه  حال  هستیم.  سلولزي  و  شیمیایي 
این نوع تشکل هاي همگن ما شاهد فعالیت یک سري 
طبق  که  هستیم  نیز  کارفرمایي  انجمن  تشکل هاي 
ماده ١۳١ قانون کار کانون عالي کارفرمایي را تشکیل 
اتاق  تشکل هاي  فعالیت  شاهد  ما  نیز  اکنون  داده اند. 
بازرگاني هم هستیم. در واقع تشکل ها از بدنه فعاالن 
در  بتوانند  واسطه  این  به  تا  تاسیس شدند  اقتصادي 
همراه  کشور  اقتصاد  بخش  تصمیم گیري  عرصه 
دولتمردان باشند و به متولیان براي بهبود فضاي کشور 
کمک کنند، اما در واقعیت ما شاهد حضور غیرفعال 

آنها در ارکان هاي تصمیم گیري هستیم.

تشکل ها  و  اتاق ها  که  هستید  باور  براين  شما 
بهبود  در  را  قبولي  قابل  عملکرد  نتوانستند 
اوضاع اقتصادي کشور داشته باشند، به نظر شما 

 بازگشت به عناوین 10 اخبار اقتصادی

شماره   1753    1 تیر ماه 1395



تصمیمات  از  نبايد  دولتمردان  و  حاکمیت  چرا 
بهبود سازي  براي  افراد  اين  شده  کارشناسي 

بخش اقتصاد استفاده کنند؟
شاهد  تشکل ها  و  خصوصي  بخش  شرایطي  هر  در 
اقتصادي  عرصه  در  دولتمردان  تصمیم گیري هاي 
انتقاد خود  بودند، در این زمینه نیز بخش خصوصي 
را بارها و بارها از سوي تریبون هاي مختلف رسانه یي 
اعالم کرده است و دیگر نمي داند براي افزایش سهم 
خود در ارکان هاي تصمیم گیري اقتصاد کشور باید از 
چه راهي وارد شود؟ درواقع، اگر تغییر تصمیم گیري 
حاکمیت و دولت قرار است از سوي چنین انتقادهاي 
اثر  ترتیب  افراد  چرا  نمي دانیم  باشد  سازنده یي 
نمي دهند و به صداي بخش خصوصي کشور به عنوان 
از  بسیاري  اقتصادي توجهي نمي کنند. در  نهاد مهم 
در  دولتمردان  برخي تصمیم گیري ها  ما شاهد  اوقات 
نوع  این  که  زماني  نهایت  در  و  بودیم  اقتصاد  حوزه 
تصمیمات به مرحله اجرا مي رسید، با یک سري نواقص 
رو به رو بود که در چنین شرایطي دولتمردان از بخش 
خصوصي براي برطرف سازي این نوع نقص ها دعوت به 
عمل مي آوردند و از آنها براي بهبود این نوع تصمیمات 
نابهنگام مشورت مي خواستند. به عنوان مثال در ستاد 
بخش  اندازه  به  کار هیچ کس  و  امور کسب  تسهیل 
نیست.  خبر  با  تولید  بخش  وضعیت  ز  ا  خصوصي 
درواقع تشکل ها در بخش صنعت به خوبي از میزان 
فعالیت واحدهاي صنعتي در استان ها باخبر هستند و 
در بازه زماني مشخص با این فعاالن صنعتي نشستي 
کسب  فعالیت هاي  نحوه  و  وضعیت  درخصوص  را 
سر  بر  مانعي  اگر  تا  مي کنند  جو  و  پرس  کارشان  و 
از طریق  باشد  اقتصادي وجود داشته  این فعاالن  راه 
خانه هاي صنعت، معدن و تجارت، اتاق هاي بازرگاني 
واسطه  این  و  مي کنند  اطالع رساني  و...  شهرستان ها 

اگر  و  مي گیرد  قرار  پایش  مورد  آنها  عملکرد  میزان 
برخي واحدهاي صنعتي  ارائه تسهیالت  با  باشد  قرار 
تسهیالت  اخذ  براي  را  فضا  این  تشکل ها  شود،  احیا 
که  هستیم  شاهداین  ما  هرحال،  به  مي کنند.  مهیا 
کشورهاي صنعتي با آزادسازي اقتصاد به سمت توسعه 
یافتگي پیش رفتند و ما نیز باید در این بازه زماني به 
این سمت و سو حرکت کنیم. بنابراین دولت باید در 
دوران پسا تحریم به بخش تشکل گرایي کشوراهمیت 
بیشتري دهد. درهرحال، دراین بازه زماني تشکلهاي 
بخش خصوصي بیش از هر سازمان و ارگاني دیگري 
از مشکالت، توانمندي هاي موجود بخش اقتصاد کشور 
آگاه هستند و امیدواریم که دولت براي برطرف کردن 
مشکالت واحدهاي تولیدي ابتدا از بخش خصوصي و 

تشکل هاي همگرا اظهارنظرکنند.

انتقاد  دولتي  اقتصاد  عملکرد  به  همیشه  شما 
از  شده  مطرح  انتقادهاي  نیز  معموال  و  داشتید 
زباني  به طور  خصوصي  بخش  نمايندگان  سوي 
بوده و هیچ استراتژي براي مقابله با اين موضوع 
پیاده سازي نشده است. حال شما به عنوان متولي 
صنعت،  خانه  ريیس  و  کشور  خصوصي  بخش 
معدن و تجارت ايران چه اقداماتي را براي رفع 

موانع موجود در حوزه کسب و کار داريد؟
خانه صنعت، معدن و تجارت تاکنون توانسته ارز یابي 
کلي را در بخش هاي صنعت، معدن و تجارت داشته 
باشد. متاسفانه یکي از معضالت کشور ما نبود آمار و 
ارقام جامع و شفاف است و این موضوع نیز در چند 
سال گذشته یک معضلي را میان سازمان امورمالیاتي 
و بنگاه هاي اقتصادي ایجاد کرده است. درواقع، در یک 
سال گذشته ما توانستیم از میزان عملکرد واحدهاي 
صنعتي فعال و غیرفعال اطالعاتي را به دست آوریم. 

با  نوعي  به  واحد صنعتي  یا ٩۰هزار  این 8۰  درواقع 
تشکل ها در ارتباط اند. شما در سوالتان در مورد انتقاد 
کرده اید  سوال  بخش خصوصي سازي  در خصوص  ما 
بنده در این باره باید بگویم که همه ساله روز صنعت، 
معدن و تجارت با مدیریت بخش هاي تشکلي هدایت 
لشکري  و  کشوري  ارشد  مقام هاي  با  نیز  سال  هر  و 
از  از چندین سال  بعد  برگزار مي شد،  اما  این جشن 
این هستیم که  ما شاهد  امسال  این جشن  برگزاري 
برگزاري  وزارت صنعت، معدن و تجارت خود متولي 
این جشن شده و به نظر بخش خصوصي نیز اهمیتي 
نداده است. به هرحال، این نوع رفتارهاي دولتمردان 
آن  به  نسبت  خصوصي  بخش  که  است  گالیه هایي 
ما شاهد  روزه  نیز همه  از طرفي  اظهارنظر مي کنند. 
مناسبت هاي مختلف خود  این هستیم که دولت در 
اعالم مي کند که ما در عرصه هاي تصمیم گیري از نظر 
تشکل ها بهره مي بریم و به آنها نیز میدان مي دهیم و 
از طرفي نیز افراد تشکلي در بخش عمل شاهد خالف 
این نوع موضوع هاي مطرح شده از سوي دولت هستند.

بیان  باال  صحبت هاي  در  نیز  شما  که  همان طور 
که  باورند  براين  نیز  کارشناسان  برخي  کرديد. 
اتاق، يعني شوراي عالي نظارت بر  نهاد ناظر بر 
اتاق، از سوي دولت تعیین مي شود و يعني دولت، 
منتقد  است  قرار  که  است  تشکیالتي  بر  ناظر 
دولت باشد. به تعبیر ديگر کارشناسان اقتصادي 
مهم ترين عامل ناکارآمدي اتاق ها را افراد دولتي 
در بدنه بخش خصوصي مي پندارند. نظر شما در 

اين باره چیست؟
این موضوع در قانون بهبود فضاي کسب و کار است 
آمده  قانون  این  در  درواقع  است  مجلس  مصوبه  و 
تشکل ها  از  مراحل  خیلي  در  باید   دولت  که  است 

به طور  باشد.  خصوصي  بخش  ناظر  و  کند  استفاده 
کلي ما شاهد این هستیم که در اتاق از نظر تشکل ها 
استفاده نمي شود درحالي که بخش خصوصي به خوبي 
مي تواند در تصمیم گیري ها ورود پیدا کند و با اعمال 
را  کشور  اقتصاد  موجود  وضعیت  کارشناسي  نظرات 
نجات دهد. به طور کلي باید بگویم که ما نمي خواهیم 
که  مي خواهیم  حداقل  اما  باشیم  تصمیم گیرنده  که 

درتصمیمات نقش خود را به خوبي ایفاکنیم.

به طور کلي براي ورود بخش خصوصي و تشکل ها 
در بخش خصوصي چه پیشنهادي داريد؟

متاسفانه پیش روي به سمت اصل ۴۴ را بارها ما تکرار 
کرده ایم و رهبر معظم انقالب نیز از این بند از قانون به 
خوبي حمایت کرده است. متاسفانه ما بارها انتقادهاي 
اما متاسفانه به برخي  خود را صراحتا اعالم کرده ایم 
درنهایت شاهد  و  برمي خورد  دولت  بدنه  در  دوستان 

رفتارهاي بالعکس هستیم.

در نهايت راهکار عملي چیست؟
راهکار عملي را قانون مشخص کرده است. آیا منظور 
شما از راهکار عملي مقابله با دولت است؟ به نظر بنده 
در این بازه زماني مقابله با دولت راهکار خوبي نیست 
و فضاي کشور نیز دیگر تاب این نوع چالش ها را ندارد 
و باید در فضاي آرام تري این نوع پیشنهادها مطرح و 

بحث هاي کارشناسي شده نیز اعمال شود.
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 دنیای اقتصاد/  پرويز نصرتی کردکندی
p.nosrati@yahoo.com

عضو انجمن ايرانیان فارغ التحصیل ژاپن و مدير 
استراتژی شرکت پارساپلیمر شريف

سازمان ها به دنبال ثبات کارها و استاندارد کردن آنها 
برای آینده هستند، این بزرگ ترین چالش برای زندگی 
و رشد، مهلک ترین  ماندگاری  برای  و  آنهاست  کاری 
چالش ها را از استاندارد های کارکردی تجربه می کنند، 
نه چندان  گذشته های  به  نسبت  چالش ها  این  جنس 
دور هم از نظر بزرگی، فراوانی و همه جانبه بودن تغییر 
و  هولناک  بیماری های  تعبیری  به  شاید  است؛  یافته 
ناشناخته ای با ویروس های جدید و تازه از راه می رسند 
درمانی  شیوه های  گذشته  راهکارهای  و  داروها  با  و 
موجود، امکان مبارزه و بهبود ندارند و باید متناسب 
با نوع بیماری و ویروس و شرایط جدید به درمان آن 
حداقل  یا  مرگ  موجب  این صورت  غیر  در  پرداخت، 
این  عمده  پرسش  ولی  می شویم  کسب وکار  تضعیف 
است آیا راهی وجود دارد که سازمان در مواجهه با این 
چالش ها بتواند به شکل بهتری ایستادگی و مقاومت 
باید به کار  کند؟ برای چنین منظوری چه تمهیداتی 

گرفته شود؟

نوگرايی سازمانی
به دلیل قدمت و سال های طوالنی کارکرد  سازمان ها 

و  گذشته  کسب وکار  مدل های  گیری  به کار  یا  خود، 
داشتن مختصات سازمانی کهنه غالبا ناتوانی مفرطی 
نسبت به شرایط محیطی جدید دارند و به دلیل روحیه 
ثبات گرایی این رفتارها، تبدیل به استاندارد های کاری 
نیز می شود و برای انجام درست کارهایی که می تواند 
داده  کارکنان  به  نیز  آموزش هایی  آورد  به بار  میرایی 
می شود. هرچند سازمان های نوپا به دلیل جوان بودن 
به دلیل  عموما  ولی  دارند  معموال  بهنگام  شرایطی 
به کارگیری افراد باتجربه در شروع کسب وکار که قطعا 
دارای ذهنیت گذشته و متکی به همان چارچوب های 
گذشته و پارادایم مربوط به فضای کسب کار گذشته 
سازمان های  شرایط  به  نزدیک  شکنندگی  با  است، 

قدیمی حرکت می کنند.

از طراحی مجدد سازمانتان غفلت نکنید
مطالعات جالب توجه دکتر بِرتون و همکارانش در سال 
2004 نشان داد چیدمان صحیح در طراحی سازمان 
به عملکرد برتر در کسب وکار منجر می شود و باید با 
با آن ترمیم  تغییر شرایط این چیدمان نیز متناسب 
در  که  همان طور  شود.  بازآفرینی  مواقع  برخی  در  و 
برای  سازمان ها  آمد  نوشتار  این  گذشته  بخش های 
ماندن و برنده شدن و برنده باقی ماندن نیازمند درک 
پارادایم حاکم و داشتن چارچوب های ذهنی متناسب 
با آن هستند و این موضوع قطعا الزم است ولی کافی 
نیست، چراکه درصورت عدم طراحی سازمان متناسب 

برای  همراهی  امکان  شما  سازمان  جدید،  شرایط  با 
مقابله با چالش های جدید را پیدا نمی کند و پرواضح 
باز  همسو  سازمان  یک  نبود  کارزار  این  در  که  است 
سوی  از  موضوع  فهم  –به رغم  شکست  جز  عواقبی 

مدیران ارشد - در پی نخواهد داشت.

چگونه سازمانی بايد داشته باشیم؟
آماده سازی  و  جدید  پارادایم  شرایط  با  مقابله  برای 
سازمان برای رویارویی با تغییر، چارچوب های ذهنی 
مناسب رهبری الزم است ولی کافی نیست، هرچند 
تغییر، ریسک زیادی دارد ولی ریسک بزرگ تر آن است 
که این تغییرات را اعمال نکنید و باز هیچ اتفاقی در 
فضای کسب وکار شما پدید نیاید.  محققان، به همه 
که  می دهند  هشدار  کسب وکارها  همه  در  سازمان ها 
بمانند  زنده  نوین  پارادایم  در شرایط  اگر می خواهند 
و همچنان رشد کنند، باید به ایجاد فرهنگی مبتنی 
بر انعطاف پذیری در سازمان خود همت گمارند، برای 
این مهم ابتدا باید به چهار سوال اساسی برای درک 
کلیدی،  پرسش  چهار  این  شود،  داده  پاسخ  موضوع 
شما را راهنمایی می کند که برای ایجاد یک سازمان 

انعطاف پذیر چه کار باید کنید؟
سوال اول: بزرگ ترین کمک به انعطاف پذیری سازمان 
شما چگونه می تواند پدید آید و چه راه هایی را برای 

این موضوع می شناسید؟
برنامه های  که  تهدیدی  بزرگ ترین  دوم:  سوال 

کدام  است  مواجه  آن  با  شما  سازمان  انعطاف پذیری 
مانع  و  مخالف  شرکت  در  جریان هایی  چه  و  است 

انعطاف پذیری است؟
مقوله  تا  داد  انجام  باید  کارهایی  چه  سوم:  سوال 
برنامه های انعطاف پذیری در سازمان شما بتواند به طور 
درکسب وکارتان  فرصت  تصاحب  و  کشف  به  منظم 
فرهنگ  یک  به  تبدیل  موضوع  این  و  کند  کمک 

کارکردی شود.
سوال چهارم: آیا اعضای هیات مدیره نگرانی اصلی شان 
مقوله  این  و  است؟  سازمان  انعطاف پذیری  زمینه  در 
مهم در اولویت های پیگیری مدیران اجرایی نیز هست؟

اگر قبول کنیم سازمان منعطف از بدیهیات زنده ماندن 
و رشد است، سازمانی که می خواهد منعطف باشد باید 

چه ویژگی هایی داشته باشد؟
 

ويژگی های سازمان منعطف
برای هر  بی بدیل  ویژگی  برای چنین وضعیتی شش 
ظرفیت  انسجام،  ویژگی های  دارد،  وجود  سازمانی 
اعتمادسازی  و  اعتبار  موثر،  روابط  چابکی،  انطباقی، 
که هر سازمانی با توجه به قابلیت انعطاف پذیری خود 
این  است.  دارا  را  شش گانه  این  از  متفاوتی  ترکیب 
شاخص های  و  داشته  اندازه گیری  قابلیت  ویژگی ها 
را  آن  قابلیت  سطح  و  بلوغ  و  دارند  نیز  اندازه گیری 
می توان در هر سازمانی تعیین کرد تا با نزدیکی توازن 
انعطاف پذیری  از  باالتری  سطح  به  این شش گانه  در 

انعطافداشتهباشیدتاباقیبمانید
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پیدا  دست  کسب وکار  فرصت های  بیشتر  تصاحب  و 
کرد. سه ویژگی درونی: صفات سه گانه، یعنی انسجام، 
قابلیت انطباق و چابکی نشان دهنده قابلیت سازمان از 
بعد درونی و توان مواجهه آن با تغییرات محیطی است.

1 – انسجام: یعنی نیروى اعمال شده بر کارکنان گروه 
بیش تر از كل نیروهایى است كه مي كوشد آنان را به 
ترك گروه وادار سازد و انسجام آنها را از میان بردارد. 
و  دارند  دوست  را  یكدیگر  كه  کارکنانی  عبارتی،  به 
فعالیت  و  بمانند  باقى  یكدیگر  در حضور  مي خواهند 
منسجم هستند. همبستگی  دلیل  به همین  و  كنند 
گروه یکی از شاخص های مهمی است که بر اعضای 
گروه اثر زیادی دارد. گروه ها از لحاظ انسجام متفاوتند. 
جذب  گروه  افراد  آن  در  که  است  حدی  انسجام 
آرمان های گروه سهیم  و  و در هدف ها  یکدیگر شده 
بیشتر جذب یکدیگر  اعضای گروه  می شوند. هر قدر 
آنها هماهنگ تر  و سازمانی  فردی  و هدف های  شوند 
باشد، انسجام گروه بیشتر خواهد شد . پیامدهای دیگر 
انسجام، کار کردن با لذت کارکنان و مشارکت فعال در 
رسیدن سازمان به آرمان هایش است.  آرمان مشترک، 
فهم نزدیک به هم از چالش های پیش رو، کارکرد های 
تکمیلی کارکنان نسبت به همدیگر و تالش همگانی 
برای برنده شدن در کسب وکار است. باید کارکنان به 
این باور در فرهنگ سازمانی برسند که حضور آنها در 
و  نیست  یکدیگر  با  رقابت  و  مقابله  برای  کار  محیط 
همه آنها برای خلق ارزش و برنده شدن دور هم جمع 
شده اند و افراد همزمان ملزم به انجام دو وظیفه اساسی 
مسوولیت های  برکارکرد  عالوه  اینکه  آن  و  هستند 
نیز که کامل کننده رفتار و  سازمانی، کارکرد دیگری 

کارکردهای همکاران باشد، تعیین کند.
2- ظرفیت انطباقی: دومین ویژگی در عرصه داخلی 
در  است که چقدر سازمان  انطباقی سازمان  ظرفیت 

آیا  و  دارد  آمادگی  چالش ها  و  محیط  با  خود  تطابق 
توانایی و استعداد بروز ظرفیت های جدیدی از کارکرد را 
می تواند ارائه دهد، درجه هوشیاری در درک موضوعات 
پیچیده و جدید از سوی سازمان ظرفیت انطباقی است. 
شرایط انطباقی پیچیده و کار آمد، به دلیل توانایی در 
تغییرات محیطی،  به  انطباق سریع و خالقانه نسبت 
سیستم های  هستند.  توجه  مورد  و  فرد  به  منحصر 
پیچیده قابلیت های خود را برای پاسخگویی انطباقی 
تنوع بخشی  با  داخلی  تقاضای  یا  محیطی  مسائل  به 
به راهبردها یا رفتارهایشان، بهبود می بخشند. زمانی 
که سیستم های انطباقی پیچیده به درستی کار کنند، 

ظرفیت انطباقی را برای سازمان ایجاد می کنند.
تغییر است  برای  توانایی سازمان  3- چابکی: چابکی 
تا فرصت هایی را که براساس این تغییر ایجاد می شود 
سازمانی  چابک  سازمان  دهد.  قرار  بهره برداری  مورد 
تغییرات  با  را  خود  و  کند  تغییر  می تواند  که  است 
سازمان های  امروزه  دهد،  وفق  پیروزمندانه  محیطی 
زیادی در مواجهه با افزایش رقابت حاصل از نوآوری های 
تکنولوژیک و محیط های متغیر بازار و تغییر در تقاضای 
موجب  بحرانی  وضعیت  این  گرفته اند.  قرار  مشتریان 
تغییرات اساسی در اولویت ها، دیدگاه های استراتژیک 
و رسالت استراتژیک در بازار رقابتی، توسعه و بهبود 
انعطاف پذیری و مسوولیت پذیری سازمانی شده است. 
با داشتن پیش آگاهی نسبت به  به نظر می رسد که 
قطعی  وقوع  پذیرش  فراتر  آن  از  و  آن  تصور  تغییر، 
تغییر به جای هراس از آن ، بهتر می توان مسیر تغییر 
باشیم. آن  تحقق  عامل  خود  حتی  و  کرد  تعیین  را 

چگونه می توان چابکی را با قدرت رقابتی مقایسه کرد؟ 
اگر یک سازمان بخواهد چابکی خود را بهبود ببخشد 
بهبود شناسایی  برای  را  اصلی  موانع  چگونه می تواند 
چابکی  به  موثر  دستیابی  در  می شود  چگونه  کند؟ 

نقش داشت؟ پاسخ به این سواالت برای تئوری پردازان 
طراحی سازمان چابک بسیار حیاتی است.

 سه ويژگی بیرونی
ارتباط  بیرون سازمان  به  تا ششم  ویژگی های چهارم 
ایجاد  اعتبارسازی و  ارتباطات یکپارچه،  پیدا می کند 
اعتماد سه ویژگی است که باید در مواجهه با کارکنان، 
مشتریان، شرکای کسب وکار و سایر ذی نفعان مورد 

استفاده قرار بگیرد.
4- ارتباط: ارتباط مداوم و همه جانبه با همه ذی نفعان 
یکی از ویژگی های کلیدی در موضوع انعطاف پذیری 
مقدار  به  همه جانبه  ارتباطات  این  وقتی سطح  است 
به یک شایستگی  تبدیل  قبولی رسید می تواند  قابل 
سازمانی نیز بشود چرا که شناخت ذی نفعان می تواند 
منجر به رفتار وپیامد متناسب و جاذبی شود و برای 
چنین رفتاری شرایط جدید آنها در نظر گرفته می شود 
و قطعا با تغییر این نیازها شیوه بازی و واکنش سازمان 
نیاز  با  مطابق  جدید  شرایط  در  و  یافته  تغییر  نیز 

ذی نفعان انعطاف کارکردی می دهد.
قابل  و  درست  کارکردهای  فراوانی  وقتی  اعتبار:   -5
با  رفتار  و  چالش ها  و  پدیده ها  با  سازمان  انعطاف 
ذی نفعان، افزایش می یابد قابلیت اطمینان سازمان یا 
همان اعتبار سازمان نیز افزایش می یابد. موضوع برند 
یک سازمان هم از اعتبار ایجاد شده به وجود می آید، 
طبق نظریه جدید دکتر احمد روستا در سال2013 که 
در مراکز علمی و مدیریتی و به خصوص از سوی کاتلر 
پدر علم بازاریابی دنیا نیز مورد قبول واقع شد، مساله 
نظریه توتال برندینگ بود، توتال برند یا برند فراگیر 
رویکرد نوینی است که از هم افزایی سه برند شخصی، 
برند محصول و برند نهایی شکل می گیرد، برای تحقق 
برند فراگیر نیاز به اعتبار فراگیر است و هرچه اعتبار 

سازمان افزایش یابد برند سازمان قدرت می گیرد، البته 
موضوع اعتبار، کارکردهای بیشتری از رشد برند نیز 
دارد که رضایتمندی همه ذی نفعان مانند کارکنان و... 
را به همراه دارد و شرایطی پدید می آورد که سازمان 
برای  خود  کارکردهای  در  را  الزم  انعطاف  به راحتی 

افزایش اعتبار نشان دهد.
در  چگونه  می گیرد  یاد  سازمان  وقتی  اعتماد:   -6
مراودات خود پاسخ مناسب و درخوری مبتنی بر ارزش 
خوب به ذی نفعان بدهد اعتماد آنها را جلب می کند. 
ابعاد متفاوتی  اعتماد یک مفهوم چند بعدی است و 
دارد. قابلیت پیش بینی، توانمندی، شایستگی، تخصص، 
از  واقعیت  پذیرش  عالقه،  باز،  مدیریت  خیرخواهی، 
ابتدای آن هستند. این مولفه در افزایش انعطاف پذیری 
در سازمان کمک بزرگی می کند و معموال یک فرآیند 
و  کارکنان  به  اعتماد  بگیرید  نظر  در  است  طرفه  دو 
بالعکس، چقدر می تواند در ایجاد شرایط جدید توام با 
تفاهم که از اصول انعطاف پذیری نیز تبعیت می کند، به 

رفتار موثر طرفین کمک کند.
صرفا  بعد  در  اول  سه گانه  که  عنصر   6 این  مجموع 
داخلی و سه گانه دوم در بعد بیشتر خارجی سازمان 
باید به شکل یکپارچه در سازمان اتفاق بیفتد تا شرایط 
آرمانی شکل گیرد، مانند مسابقه قایق سواری چند نفره 
پاروزنی هستند  قایق مشغول  است که در دو سمت 
دیگر  در سمت  نفر  سه  و  قایق  یک سمت  نفر  )سه 
توازنی در  باید  پاروزنی  قایق(. می مانند و در مسابقه 
دو طرف پاروزن ها ایجاد شود تا قایق بتواند به شکل 
را  خود  رقابت  و  کند  حرکت  باال  سرعت  و  مستقیم 
برای برنده شدن ادامه دهد. از بخش بعدی به برخی 
سازمانی  تئوری  و  کارکردها  در  تفاوت ها  مصادیق 

خواهیم پرداخت، سه شنبه هر هفته با ما باشید.
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6-66570930  به ما اطالع دهید.
با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سنديکا

قلعه رستم، در شهرستان زابل 

 روز پانزدهم
دعاي ماه مبارک رمضان

اللهّم اْرُزْقني فیِه طاَعَه الخاِشعین واْشَرْح 
فیِه َصْدري بإنابَِه الُمْخبتیَن بأمانَِك يا أماَن 

الخائِفین.

ای خدا! در اين روز طاعت بندگان خاشع و 
خاضع نصیب من گردان و شرح صدر مردان 

فروتن خداترس را به  من عطا فرما به حق 
امان بخشی خود ای ايمنی دل های ترسان.
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