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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

یازدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های 
و  اتوماسیون  کمیته  همکاری  با  ماه  دی   29 و   28 روزهای  قدرت 
مخابرات سندیکا در محل دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می شود.

معرفی توان ملی در حفاظت و اتوماسیون صنعت برق و معرفی پایان نامه های 
و  بوده  اتوماسیون  و  المللی حفاظت  بین  یازدهمین کنفرانس  اهداف  از  برتر 
اتوماسیون، طرح های  امنیت و قابلیت اطمینان در سیستم های حفاظتی و 
تولیدات  اثرات  برق، سیستم های حفاظتی خاص،  از سالمت شبکه  حفاظت 
پراکنده در حفاظت سیستم های قدرت و بومی سازی سیستم های حفاظتی و 

اتوماسیون برخی از محورهای آن را تشکیل می دهد.
گفتنی است در پی جلسه ای که پیش از این در مردادماه سال جاری باحضور 
استاد  جدید  شهرام  سندیکا،  مخابرات  و  اتوماسیون  کمیته  رئیسه  هیات 
دبیر  شهرتاش  سیدمحمد  و  صنعت  و  علم  دانشگاه  برق  مهندسی  دانشکده 
کنفرانس حفاظت و اتوماسیون شبکه های قدرت درخصوص نحوه همکاری 
کمیته اتوماسیون با دانشگاه علم و صنعت در برگزاری این کنفرانس برگزار شد، 
مقرر شد ضمن تشکیل کارگروه مشترک سندیکا و دانشگاه برای هماهنگی و 
راهبری موضوع و اطالع رسانی به توانیر، سندیکا از همه بسترها و کانال های 

ارتباط جمعی و اطالع رسانی خود در ارائه اطالعات به شرکت ها و مخاطبین 
آنها  تا  کند  استفاده  عضو  های  شرکت  حضور  نحوه  مدیریت  و  هماهنگی  و 
ضمن حضور موثر در برگزاری کنفرانس و کارگاه های آموزشی و نشست های 
ارائه مطالب  تخصصی آن نسبت به پیشنهاد محورهای اصلی جهت جلسات 
اقدام کنند. همچنین در جلسه مزبور توافق شد کمیته اتوماسیون و مخابرات 

سندیکا پاویونی را در محل کنفرانس دایر سازد.
شایان ذکر است آخرین مهلت ارسال مقاالت به دبیرخانه این کنفرانس دهم 
ماه  آبان  منتخب 17  های  نامه  پایان  مدارک  ارسال  مهلت  آخرین  و  آذرماه 
است. همچنین آخرین مهلت تکمیل فرم معرفی توان ملی 24 مهرماه سال 

جاری خواهد بود.
جهت اطالعات بیشتر، دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی اتوماسیون به 

شماره تماس 77240354 پاسخگوی مخاطبان خواهد بود.

سندیکای صنعت برق ایران/28 و 29 دی ماه با همکاری کمیته اتوماسیون و مخابرات سندیکا برگزار خواهد شد؛

یازدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت
تعادل/ 

محمدحسین برخوردار کارشناس اقتصادي

 فساد اداري به عنوان یکي از چالش هاي جدي نظام هاي 
طور  به  تاکنون  جوامع  شکل گیري  ابتداي  از  مختلف 
را نشانه رفته  از کشورها  پیوسته روند توسعه بسیاري 
و  پیشرفت  سطح  با  که  بحران آفرین  پدیده یي  است. 
توسعه یافتگي ارتباطي عکس دارد و به هر میزان درصد 
توسعه یافتگي کشورها کمتر باشد، فساد اداري در آنها 
بیشتر است. به نحوي که در کنش و واکنش هاي ناشي 
از آن قوانین به معناي واقعي بازدارندگي خود را از دست 
نظر مي رسد  به  اساس درحالي که  این  بر  مي دهند.   
کشورهاي پیشرفته در سطوح باال درگیر چنین معضلي 
باشند، این پدیده تمام سطوح زندگي مردمان ساکن در 
تاثیر  تحت  را  سوم  جهان  و  توسعه  درحال  کشورهاي 
خود قرار داده و به بیاني همه بخش ها را آلوده مي کند. 
همچنین شیب مداوم کشور به سمت فقر، رانت خواري، 
انحصارگرایي و سرکوب رشد اقتصادي در کنار بلعیدن و 
هرز رفتن بودجه ها در بخش هاي عمومي مانند آموزش، 
بهداشت و سایر خدمات عمومي ازجمله تبعات غیرقابل 

جبران گسترش فساد به شمار مي آید.
ادامه در صفحه 3/ 

آنگاه که قوانین، بازدارندگي خود را از دست 
مي دهند



 

 ضرورت برگزاری نشست مشترک 
سندیکا و وزرای کار و نیرو درراستای 

حل مشکالت بیمه
...ادامه خبر

بین  همکاری  تفاهم نامه  امضای   
پژوهشگاه نیرو و مرکز پژوهش های مجلس

...ادامه خبر

 گشایش نمادهای قراردادهای سلف 
موازی استاندارد برق با دوره تحویل 

هفتگی
...ادامه خبر

 راهکار محققان کشور برای ساخت 
قطعات الکترونیکی با مصرف کمتر انرژی

...ادامه خبر

 افزایش سرسام آور تعرفه اشتراک برق 
توسط وزارت نیرو ظلم به مردم است

...ادامه خبر

 سومین همایش ملی »فناوری های نوین 
انرژی« برگزار می شود

...ادامه خبر

 افزایش 12 درصدي برق تولیدي در 
نیروگاه منتظرقائم

...ادامه خبر

 راه اندازی بازار بهینه سازی انرژی و 
محیط زیست

...ادامه خبر

 به نام خصوصي سازي در صنعت برق، 
به کام عده اي خاص!

...ادامه خبر

 معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
شرکت های ایرانی در کشور کنیا

...ادامه خبر

وگوی  گفت  شورای  مثبت  عملکرد   
دولت و بخش خصوصی

...ادامه خبر

 رایزنی نمایندگان مجلس با رئیس 
جمهوری برای بخشش جرائم بانکی 

واحدهای تولیدی
...ادامه خبر

 افزایش غیرفنی تعرفه و حقوق ورودی 
کاالها

...ادامه خبر

حتی  نشد،  خبری   96 بودجه  از   
بخشنامه!
...ادامه خبر

 صادرات کشور به مرز 22 میلیارد دالر 
رسید

...ادامه خبر

 بررسی ممنوع الخروجی بدهکاران 
بخش خصوصی

...ادامه خبر

 استقرار طرح جامع مالیاتی تا پایان 
امسال

...ادامه خبر

 کاهش قیمت انواع سکه در بازار/نرخ 
سکه گرمی ثابت ماند

...ادامه خبر

 رجعت اقتصادهای بزرگ جهان به 
عرصه تجارت ایران

...ادامه خبر

 رشد صادرات هدف گذاری می خواهد
...ادامه خبر

اقتصادي  رشد  به  رسیدن  تا  پله پله   
مطلوب

...ادامه خبر

 حذف قوانین و پرداخت بدهي ها به 
پیمانکاران دو اولویت مهم دولت یازدهم

...ادامه خبر

 ریز نمرات وام دهی به تولید
...ادامه خبر

 کدام کاالها تخفیف سود بازرگانی 
ندارند؟

...ادامه خبر

 انتخاب دبیرکل جدید اتاق ایران
...ادامه خبر

 رویای روزهای کدر برای فلز سرخ
...ادامه خبر

 دوره آموزشی فنون مذاکرات تخصصی
......ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

کارگروه  جلسه  در  ایران/  برق  صنعت  سندیکای 
قراردادهای متوقف مطرح شد؛

ضرورت برگزاری نشست مشترک 
سندیکا و وزرای کار و نیرو درراستای 

حل مشکالت بیمه

جلسه کارگروه قراردادهای متوقف سوم مهرماه 
برگزار  و دبیر سندیکا  کارگروه  اعضای  باحضور 

شد.
در این جلسه مقرر شد موضوع تدوین روند کارگروه 
نیرو  وزارت  و  سندیکا  متوقف  قراردادهای  مشترک 
پیگیری شده و مکاتبات و جداول کارگروه قراردادهای 
متوقف جهت مذاکره با آرش کردی، مدیرعامل شرکت 

توانیر در اختیار دبیر سندیکا قرار گیرد.
همچنین به دنبال بحث و تبادل نظر اعضا درخصوص 
آنها بررسی  32 فقره قرارداد که مشکالت حق بیمه 
دفتر  به  ای  نامه  ارسال  طی  شد  مقرر  است،  شده 
وزیر نیرو جهت برگزاری نشست مشترک نمایندگان 

سندیکا، وزیر نیرو و وزیر کار اقدام شود.
مذاکره تلفنی با قائم مقام مدیرعامل برق منطقه ای 
آذربایجان درخصوص موضوع شرکت ساپتا و تصمیم 
جلسه  مصوبات  دیگر  از  رابطه  این  در  نهایی  گیری 

کارگروه قراردادهای متوقف بود. 

وزارت نیرو/ 
امضای تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه 

نیرو و مرکز پژوهش های مجلس

تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و مشاوره ای 
بین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی و 
پژوهشگاه نیرو در راستای توسعه تبادالت علمی 

به امضا رسید.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و مشاوره ای بین 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی به نمایندگی 
دکتر »کاظم جاللی« و پژوهشگاه نیرو به نمایندگی 
دکتر«محمدصادق قاضی زاده« پیش از ظهر امروز به 

امضا رسید.
در  مشترک  صورت  به  پژوهشی  طرح های  انجام 
به  مشاوره  ارائه  توافق طرفین،  و  موردنظر  حوزه های 
آثار  انتشار  و  آماده سازی  امور  در  همکاری  یکدیگر، 
پژوهشی، تبادل محصوالت علمی منتشر شده طرفین 
و همکاری در نظارت علمی بر طرح های پژوهشی از 

زمینه های همکاری خواهد بود.
گزارش ها،  مبادله  و  تهیه  در  همکاری  همچنین 
امکان  پژوهشی،  امور  برای  الزم  آمارهای  و  اطالعات 
و  یکدیگر  اسناد  و مرکز  از کتابخانه  استفاده طرفین 
برگزاری همایش ها و نشست های علمی، تخصصی به 
صورت مشترک همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی 

از دیگر محورهای اصلی این تفاهم نامه بود.
مدت اجرای این تفاهم نامه دو سال در نظر گرفته شده 

است.

ادامه از صفحه1/ 

شیوع و همه گیر شدن فساد در نظام اداري ضمن 
مي دهد  کاهش  را  نوآوري  و  خالقیت  درجه  آنکه 
موجب کاهش سرعت انجام امور، ایجاد جو بدبیني 
اینکه حیثیت یك  بر  و عالوه  بي اعتمادي شده  و 
مباحث  طرح  مي کند،  خدشه دار  را  اداري  نظام 
مي کشاند.  تمسخر  به  را  آرمان گرایانه  و  ارزشي 
عامالن  با  مناسب  برخورد  عدم  اینکه  دیگر  نکته 
فساد اداري، جامعه را از پویایي و حرکت به سمت 
پیشرفت باز داشته و آسیب هاي پنهاني و زیرپوستي 
به جامعه وارد مي کند که نمي توان براي آن حد و 
آثار منفي چنین  از  نیز  مرزي قائل شد. کشور ما 
در سال هاي  که  مساله یي  نیست.  مستثنا  چالشي 
توسعه  و  رشد  روند  در  را  بسیاري  اخیر مشکالت 
به وجود آورده است. یقینا تداوم چنین وضعیتي، 
معضلي است که اصل حاکمیت قانون را در کشور 
مخدوش کرده و با آسیب هاي بي حد و مرز خود مثل 
موریانه تمامي ساختارهاي مدیریت کشور را مورد 
حمله قرار مي دهد. هر چند که عواملي مثل ساختار 
اداري ناکارآمد، قوانین و مقررات و تعدد بخشنامه ها 
و  تبعیض آمیز  برخورد  اداري،  دستورالعمل هاي  و 
نادیده گرفتن نظام شایسته ساالري در شکل گیري 
فساد اداري نقش مهمي دارند اما به نظر مي رسد 
اجتماعي،  و  فرهنگي  مسائل  در  ریشه  مساله  این 
اقتصادي و سیاسي داشته باشد و در واقع نمي توان 
قابل  به راحتي  گفت که یك روزه شکل گرفته و 
حل باشد چراکه همه سطوح و الیه هاي اجتماع را 

تحت تاثیر خود قرار داده است. ازجمله مسائلي که 
درحال حاضر بسیاري از بخش هاي دولتي ما با آن 
مواجه هستند، نحوه انتصاب و واگذاري پست هاي 
سازماني بر مبناي مناسبات شخصي و به اصطالح 
باند بازي هاست. مشکلي که امروزه به امري عادي 
ورود  با  است  طبیعي  است.  شده  مبدل  عیان  و 
خودي ها، آنها در تمامي ارکان اداري نفوذ کرده و 
تا بخش هایي تحت  این پیوستگي عاملي مي شود 
مدیریت و کنترل عده یي سودجو و منفت طلب قرار 
گیرد و به دنبال آن فساد اداري با فساد اقتصادي 
هم کاسه شود و فاجعه زماني اتفاق مي افتد که در 
این  از  مفاسدي  نیز شاهد  کنترل  و  نظارت  حوزه 

دست باشیم.
نکته قابل توجه آن است درحالي که فساد اداري 
با سوءاستفاده یك صاحب میز  پایین  در رده هاي 
به تقاضا براي رشوه  و صندلي ممکن است منجر 
یا عرضه پارتي بازي و بي عدالتي شده و در نهایت 
رضایت ارباب رجوع را تشدید کند اما در سطوح باال 
وضعیت خطرناک تري پیدا مي کند. چراکه نخبگان 
سیاسي یا اقتصادي امکان انجام سوءاستفاده هایي را 
دارند که ممکن است حتي به افشاي اطالعات سري 
و زد و بند با خارجي ها در قراردادهاي اقتصادي نیز 
منجر شود. مساله یي که در سال هاي اخیر اخبار آن 
را کم  و بیش شنیده و خوانده ایم.  با توجه به آنچه 
گفته شد براي برخورد با فساد اداري عالوه بر ارائه 
تعریفي دقیق و شفاف، الزم است مدل هاي جدید 

مقابله با فساد مد نظر دلسوزان نظام قرار گیرد.
 کند.

آنگاه که قوانین، بازدارندگي خود را از دست مي دهند
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ایلنا/  مدیر عملیات بازار بورس انرژی ایران خبر داد:
گشایش نمادهای قراردادهای سلف 
موازی استاندارد برق با دوره تحویل 

هفتگی

با توجه به هماهنگی  های به عمل آمده با وزارت 
با  نمادهای   ،95 مهر   10 شنبه  تاریخ  از  نیرو، 
دوره تحویل هفتگی 8 آبان95 در تابلوی سلف 
موازی استاندارد بازار مشتقه بورس انرژی ایران 

گشایش می یابند.
به گزارش ایلنا از » سنا« محمد حسین عسگری، مدیر 
عملیات بازار بورس انرژی با اعالم این خبر گفت: این 
نمادها بر اساس دوره مصرف، شامل چهار نماد کم باری 
هفتگی، میان  باری هفتگی، اوج بار )پیك( هفتگی و بار 

پایه هفتگی هستند.
عسگری در ادامه بیان کرد: از آغاز معامالت برق در 
بورس انرژی تا کنون نمادهای با دوره تحویل روزانه 
در این بورس معامله می شدند که با توجه به برنامه  
انجام شده در نخستین مرحله، نمادهای  ریزی های 
مشخص  زمانبندی  برنامه  آن طی  از  پس  و  هفتگی 
نمادهای ماهانه، فصلی و ساالنه در بورس انرژی ایران 

مورد معامله قرار می  گیرند.
وی با تشریح بیشتر موضوع فوق اظهار داشت: در حال 
حاضر برق در قالب قراردادهای سلف موازی استاندارد 
در بورس انرژی عرضه می  شود. بر این اساس خریداری 
که برای مثال 50 قرارداد بار پایه هفتگی با شروع دوره 
تحویل 8 آبان 95 خریداری می کند، در حقیقت 50 
مگاوات برق مورد نیاز خود را برای کل 24 ساعت یك 
هفته که از  8 آبان 95 آغاز می  شود، تامین می کند.

به همین  داد:  ادامه  انرژی  بورس  بازار  مدیر عملیات 
هفتگی  باری  کم  قرارداد  که 100  نیروگاهی  ترتیب 

15 آبان 95 را عرضه می کند در واقع 100 مگاوات از 
ظرفیت خود را برای تمامی ساعات کم باری )8 ساعت 
در هر روز( یك هفته که از تاریخ 15 آبان 95 شروع 

می  شود، به فروش می  رساند.
قراردادهای خریداری  تفکیك  قابلیت  با  اشاره  با  وی 
دوره  با  نمادهای  به  تر  طوالنی   تحویل  دوره  با  شده 
قراردادها  خریداران  کرد:  اعالم  تر  کوچك  تحویل 
سقف  تا  جداگانه  طور  به  هفتگی،  تحویل  دوره  با 
این برق را در  قراردادهای خریداری شده می  توانند 
قالب نمادهای با دوره تحویل روزانه )در روزهای متعلق 
به همان هفته( در بورس انرژی مجدداً در طول دوره 

معامالتی قراردادها عرضه کنند.
وی افزود: وفق »ضابطه گشایش و طول دوره معامالتی« 
نمادهای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق مصوب 
هیات پذیرش بورس انرژی تمامی  نمادهای معامالتی 
با دوره تحویل هفتگی، چهار هفته پیش از«شروع دوره 

تحویل« گشایش می  یابند.
نیز  نماد  ادامه داد: طول دوره معامالتی هر  عسگری 
از روز گشایش نماد معامالتی تا 3 روز پیش از شروع 
دوره تحویل است. بر این اساس در شنبه هر هفته، 
در  بعد  هفته  هفتگی چهار  تحویل  دوره  با  نمادهای 

بورس انرژی قابلیت معامله پیدا می کنند.
مدیر عملیات بازار چهارمین بورس رسمی کشور خاطر 
راستای  در  هفتگی  نمادهای  فعال شدن  کرد:  نشان 
توسعه و تعمیق معامالت برق در بازار سرمایه کشور 
است و با گشایش این نمادها، خریداران و فروشندگان 
با سهولت بیشتری می  توانند نسبت به عرضه و تامین 

برق مورد نیاز خود در این بورس اقدام کنند.
بورس  در  برق  شده  انجام  معامالت  کل  ارزش  وی 
انرژی از ابتدا تاکنون را حدود 12 هزار و 830 میلیارد 
ریال اعالم کرد که 11 هزار و 462 میلیارد ریال آن 

متعلق به نمادهای بار پایه روزانه، 534 میلیارد ریال 
مربوط به نمادهای کم باری روزانه، 523 میلیارد ریال 
نمادهای میان باری روزانه و 311 میلیارد ریال متعلق 

به نمادهای بار پیك روزانه بوده است.
عسگری ادامه داد: در حال حاضر 30 نیروگاه بخش 
خصوصی و یازده نیروگاه دولتی )شامل نیروگاه های 
برق آبی و هسته  ای(، 39 شرکت توزیع نیروی برق و 
11 شرکت خرده فروشی برق بازیگران بازار برق بورس 

انرژی ایران را تشکیل می  دهند.
وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به ابالغ مصوبه هیات 
وزیران در خصوص تامین برق مصرف  کنندگان باالی 
5 مگاوات از طریق بورس انرژی در صورت طی مراحل 
الزم در وزارت نیرو به زودی شاهد ازدیاد تعداد فعاالن 
در  برق  معامالت  ارزش  و  حجم  افزایش  و  بازار  این 

بورس انرژی ایران باشیم.

ایسنا/ 
راهکار محققان کشور برای ساخت 

قطعات الکترونیکی با مصرف کمتر انرژی

پژوهشگران دانشگاه کاشان با ارائه مدل مناسب 
برای  را  راهکاری  گرافینی،  ساختارهای  در 
ساخت قطعات الکترونیکی با مصرف انرژی کمتر 

ارائه دهند.
به گزارش ایسنا پژوهشگران ساختارهای گرافینی را 
بدلیل خواص منحصربفرد فیزیکی، جایگزین مناسب 
صنایع  در  رفته  بکار  قلع  ایندیم-  اکسید  ترکیبات 
الکترونیك وسلول های خورشیدی و پنل های لمسی 

و تصویری می دانند.

در این میان ساختارهای گرافینی لبه زیگزاگی خواص 
ایده  بنابراین  از خود نشان می دهند،  نیز  مغناطیسی 
طراحی قطعات الکترونیکی وابسته به اسپین بر مبنای 
نانوساختارهای گرافینی و کنترل و بهینه سازی خواص 
اسپینترونیکی بدون استفاده از مواد مغناطیسی، مورد 
توجه محققان قرار گرفته است. ایده طراحی، ساخت 
گامی  می تواند  گرافینی  ترانزیستورهای  از  استفاده  و 

کارآمد در جهت ایجاد تحول در نانوالکترونیك باشد.
از این رو محققان دانشگاه دانشگاه کاشان پروژه »ایجاد 
ترانزیستورهای  نانو  در  اسپینی  خالص  جریان های 
گرافینی سه پایان« را با پشتیبانی صندوق حمایت از 

پژوهشگران و فناوران اجرایی کردند.
در  کانال  متفاوت  و  مناسب  طراحی  با  طرح  این  در 
ترانزیستورهای گرافینی سه پایانه و استفاده از خواص 
مغناطیسی ذاتی لبه های زیگزاگی پولك های گرافینی، 

جریان هایی با قطبیدگی کامل اسپینی ایجاد شد.
عدم استفاده از مواد مغناطیسی، ضمن کاهش هزینه های 
ساخت، پراکندگی های مغناطیسی را کاهش داده و با 
توجه به ضخامت کم و طول نانومتری ترکیبات گرافینی، 
امکان کنترل جریان ها را بسادگی با صرف انرژی کمتر 
و با سرعت بیشتر فراهم می کند. با ارائه طرح جدید در 
ترانزیستورهای گرافینی سه پایانه و ارائه مدل محاسباتی 

مناسب به شبیه سازی آنان پرداخته شده است.
با  بوده  قادر  گذشته  سالیان  رسانا  نیم  صنعت 
بهینه سازی سیستم های الکترونی، قطعات کوچکتر و 
سریعتری تولید کند؛ اما این صنعت بدلیل مشکالت 
تکنیکی و محدودیت های علمی، در آینده ای نه چندان 
دور به بن بست خواهد رسید و نیاز به جایگزینی و 
یافتن صنعت و تکنولوژی جدیدی است که بتواند در 
جهت تولید ترانزیستور با چگالی بیشتر و با سرعت و 

بازدهی بیشتر گام بردارد.
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مهمترین  گرافین  پایه  بر  میدانی  اثر  ترانزیستورهای 
گزینه جایگزین نیمه رساناهای اکسید فلزی امروزی 
هستند که عالوه بر داشتن خصوصیات الکترونی ویژه 
این  در  اسپینی  جریان های  ایجاد  و  کنترل  امکان 

ساختارها را دارند.
بر این اساس، طراحی و مدل سازی قطعات الکترونیکی 
وابسته به اسپین بر مبنای نانو ساختارهای گرافینی، 
امکان کنترل و بهینه سازی خواص اسپین الکترونیکی 
را در این ساختارها فراهم کرده و شناخت کامل خواص 
کربنی  پایه  ساختارهای  نانو  مغناطیسی  و  فیزیکی 
می تواند گامی موثر در جهت ساخت قطعات الکترونیکی 

سریعتر، ارزانتر و با مصرف انرژی کمتر باشد.
از آنجا که ترانزیستورهای اثرمیدانی قلب الکترونیك 
و  الکترونیکی  قطعات  تمام  در  و  هستند  مدرن 
پردازنده ها حضور دارند؛ بنابراین نتایج این تحقیق در 
گسترش و تولید دانش فنی قطعات الکترونیکی مدرن 

بر پایه مواد غیر سیلیکونی مفید خواهد بود.

فارس/ کاتب در نامه ای به رئیس جمهور:
افزایش سرسام آور تعرفه اشتراک برق 

توسط وزارت نیرو ظلم به مردم است

عضو هیأت رئیسه مجلس با انتقاد شدید از باال 
رفتن تعرفه اشتراک برق، اعالم کرد: ظرف 3 سال 
گذشته وزارت نیرو تعرفه اشتراک برق را تا 800 

درصد افزایش داده که این ظلم به مردم است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، غالمرضا 
رئیسه  هیأت  عضو  و  گرمسار  مردم  نماینده  کاتب 
حسن  به  نامه ای  ارسال  با  اسالمی  شورای  مجلس 

روحانی رئیس جمهور با انتقاد از عملکرد وزارت نیرو 
در باال بردن تعرفه اشتراک برق خانگی و تجاری، اعالم 
کرد: در شرایطی که کشور با مشکالت عدیده اقتصادی 
دست و پنجه نرم می کند، افزایش تعرفه اشتراک برق 
خانگی توسط وزارت نیرو که از حدود 2 میلیون ریال 
سال 1392 به باالی 16 میلیون ریال در سال 1395 

رسیده، جز تشدید رکود چیزی در بر نخواهد داشت.
این نماینده مجلس همچنین در این نامه نوشت: مردم 
واحدهای  و  دارند  قرار  اقتصادی  نامناسب  در شرایط 
تولیدی و سرمایه گذاران نیز مشکالت عدیده ای دارند 
که اگر برای بهبود فضای کسب و کار کاری نکنیم، 

دچار مشکالت بیشتری خواهیم شد.
تا  است  خواسته  رئیس جمهور  از  نامه  این  در  کاتب 
دستور جلوگیری از این افزایش قیمت را صادر نمایند 
و اجازه ندهند تا وزارت نیرو با اعمال این سیاست غلط 
باعث آسیب بیشتر به مردم و بدنه تولید در کشور شود.

ایسنا/ آذر ماه امسال؛
سومین همایش ملی »فناوری های نوین 

انرژی« برگزار می شود

سومین همایش ملی »فناوری های نوین انرژی« 
به میزبانی دانشگاه صنعتی سجاد مشهد در 17 

تا 18 آذرماه امسال برگزار می شود.
دکتر ایمان احدی اخالقی، دبیر سومین همایش ملی 
اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در  انرژی  نوین  فناوری های 
کرد: سومین همایش ملی »فناوری های نوین انرژی« 
با مشارکت دانشگاه صنعتی سجاد، انجمن مهندسین 
برق و الکترونیك ایران ـ شاخه خراسان و شرکت برق 

کلیدی،  سخنرانی  چهار  ارائه  با  خراسان،  منطقه ای 
نشست  دو  و  آموزشی  کارگاه   9 تخصصی،  ارائه   6
صنعتی  دانشگاه  ظرفیت های  به  توجه  با  تخصصی، 

سجاد به میزبانی این دانشگاه برگزار می شود.
وی ادامه داد: این همایش در محورهای محیطزیست 
و تولید انرژی الکتریکی از منابع تجدیدپذیر، اقتصاد 
رو،  پیش  چالش های  و  برق  نوین  فناوری های 
فناوری های نوین روشنایی و هوشمندسازی ساختمان، 
امنیت سایبری، کاهش  اتوماسیون در صنعت برق و 
تلفات، مدیریت مصرف و افزایش بهره وری، کارآفرینی 

و مهندسی حرفه ای برگزار خواهد شد.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و مهندسی 
نمایشگاه   برگزاری  از  سجاد  صنتی  دانشگاه  پزشکی 
جانبی در حاشیه این همایش خبر داد و عنوان کرد: 
هر صنعتی که با موضوع فناوری های نوین انرژی در 
نمایشگاه محصوالت و  این  باشد، می تواند در  ارتباط 

ایده های خود را ارائه دهد.
اخالقی تصریح کرد: کمیته علمی بسیار فعالی سومین 
پشتیبانی  را  انرژی  نوین  فناوری های  ملی  همایش 
این  در  نفر   300 از  بیش  می رود  انتظار  و  می کند 

همایش مشارکت داشته باشند.
وی با اشاره به مشارکت انجمن های علمی دانشجویی 
سومین  برگزاری  در  مشهد  سجاد  صنعتی  دانشگاه 
همایش ملی »فناوری های نوین انرژی«، افزود: حضور 
دانشجویان در برگزاری این همایش موجب شادابی و 
از طرفی ایجاد ایده و انگیزه در آنان می شود، همچنین 
نیز  دانشجویی  تخفیفات  همایش  این  ثبت نام  در 

درنظرگرفته شده است. 
اخالقی اضافه کرد: مصرف انرژی در شهرها به شیوه 
سنتی صورت می گیرد که موجب اتالف بسیار انرژی و 

راندمان پایین آن می شود.

وی گفت: با توجه به اینکه مخاطبان اصلی این همایش 
کارشناسان و  متخصصان برق هستند، به مبحث اخالق 

حرفه ای اهمیت زیادی داده شده است.

وزارت نیرو/ در سه ماهه تابستان سال جاري صورت 
گرفت؛

افزایش 12 درصدي برق تولیدي در 
نیروگاه منتظرقائم

شهید  برق  تولید  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
در  منتظرقائم  شهید  نیروگاه  گفت:  منتظرقائم 
سه ماهه تابستان سال جاري با 12 درصد افزایش 
و 560 هزار  میلیون  پارسال حدود 2  به  نسبت 
کشور  شبکه  به  که  تولید،  برق  ساعت  مگاوات 

تحویل شد.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
و  خبر  این  بیان  ضمن  دهنوي«  »علیرضا  مهندس 
تشکر و تقدیر از کارکنان مجموعه اشاره داشت: این 
میزان برق تولید شده طي تابستان سال جاري نسبت 
به پیش بیني حدود 2 میلیون و 150 هزار مگاوات 
ساعتي پیش بیني شده، به میزان 19 درصد افزایش و 

قابل توجه است.
وی افزود: این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته که تولید نیروگاه بالغ بر2 میلیون و 290 
درصد  به 12  قریب  است،  بوده  ساعت  مگاوات  هزار 

افزایش را نشان مي دهد.
در  نیروگاهي  همکاران  تمامی  از  تقدیر  با  دهنوي 
بخش هاي مختلف بهره برداري، تعمیرات، مهندسي، 
این  تبلور  ...، گفت:  و  اداري  برنامه ریزي، بخش هاي 
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کارکنان  تالش  و  همسویي  نتیجه  شیرین،  واقعه 
بخش ها  تمامی  در  منتظرقائم  محمد  شهید  نیروگاه 
میهن  مردم  به  دلسوزانه  و  صادقانه  خدمت  هدف  با 

اسالمي بوده است.
اولیه  نیازهاي  زمره  در  برق  انرژي  اینکه  بیان  با  وي 
زندگي امروزي است، بیان داشت: مجموعه نیروگاهي 
فعالیت هاي  به  نیز  پاییز  فصل  در  منتظرقائم  شهید 
خاص این فصل مانند تعمیرات و ... مي پردازد تا بتواند 
در تامین برق شبکه در فصل زمستان و حتي بهار سال 

آینده سهم قابل توجهي داشته باشد.

علمی  معاونت  انرژی  بهینه سازی  ستاد  دبیر  ایسنا/ 
ریاست جمهوری خبر داد

راه اندازی بازار بهینه سازی انرژی و محیط 
زیست

محیط  و  انرژی  بهینه سازی  توسعه  ستاد  دبیر 
زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
با بیان این که ایران بسیار بیشتر از استانداردهای 
جهانی انرژی مصرف می کند و ممکن است برای 
بازنگری  به  نیاز  مصرف کنندگان  رفتار  تغییر 
وجود داشته باشد، از راه اندازی بازار بهینه سازی 

انرژی و محیط زیست در کشور خبر داد.
و  عمومی  روابط  مرکز  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
یداهلل سبوحی در جلسه طرح توسعه و استقرار سیستم 
منطقه  در  زیست  محیط  و  انرژی  مدیریت  یکپارچه 
میزان  به شدت  اشاره  با  پارس  انرژی  اقتصادی  ویژه 
مصرف انرژی در کشور اظهار کرد: مساله بهینه  سازی 

آلودگی محیط زیست چیزی در حدود 20  و  انرژی 
به  اجرایی  سال است که در دستور کار دستگاه های 
عنوان یك موضوع اصلی مطرح شده است و در این 
شده  تدوین  متعددی  اجرایی  آیین نامه های  خصوص 
خصوص  در  ابالغی  سیاست های  همچنین   است؛ 
دستاورد  منتهی  بودیم،  شاهد  را  مقاومتی  اقتصاد 
حاصله با توجه به قوانین و سیاست های مشخص شده 
در کشور نه تنها چشمگیر نبوده، بلکه محدود نیز بوده 
بودن  پایین  از  حاکی  است  ممکن  امر  این  که  است 

قیمت تمام حامل های انرژی در سطح کشور باشد.
انرژی  زمینه  در  اطالعات  فناوری  به  دسترسی  عدم 

معضل اساسی است
انرژی را هدف اصلی در رفع  سبوحی، کاهش شدت 
موانع و چالش های پیش رو در کشور خواند و گفت: 
در  انرژی  شدت  کاهش  موضوع  اهمیت  به  توجه  با 
کشور متاسفانه در این خصوص ضعف  های بی شماری 
وجود دارد که آلودگی محیط زیست در کالن شهرها و 
همچنین آلودگی زمین و آب در باالدستی نفت و گاز 
شاهد عینی این مساله است؛ از سویی دیگر بر اساس 
 99 سال  تا  بود  قرار  گرفته  صورت  برنامه ریزی  های 
نسبت به سال 90 کاهش 50 درصدی شدت انرژی 
را شاهد باشیم که این  موضوع نیز تحقق نیافته است.  
منطقه  در  زیست محیطی  آلودگی  به  اشاره  با  وی 
مواجه  و  فلر  موضوع  به  توجه  با  کرد:  اظهار  عسلویه 
سال  در  دائم  فلر  مکعب  متر  میلیون   400 با  شدن 
فلر  و همچنین  1/5 میلیارد متر مکعب معادل گاز 
ناپیوسته در کشور خالء اصلی با عنوان دسترسی به 

فناوری اطالعات مطرح می  شود.
دبیر ستاد توسعه بهینه سازی انرژی و محیط زیست 
بازیافت  و  بهینه  سازی  اینکه  بیان  با  علمی  معاونت 
انرژی در کشور با  بازده باال مورد تقاضا نبوده است، 

حوزه  در  قیمت ها  پایین  سطح  دلیل  به  کرد:  تصریح 
مطرح  فعالیت ها  از  حوزه  این  برای  تقاضایی  انرژی 
راستای  در  که  اساسی  مساله  رو   این  از  نمی  شود. 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  ابالغی  سیاست های 
جمهوری مطرح می شود، این است که اگر شرکت های 
دانش بنیان را تامین منابع کند، ولی بازاری برای این 
محصوالت نباشد، مسلما  فعالیتی نیز به وجود نخواهد 
آمد و تنها هزینه بدون خروجی مثبت مطرح است، 
از این رو مساله اساسی شناسایی چالش  های مهم و 
به تبع آن توسعه شرکت  های دانش  بنیان در راستای 

اقتصاد مقاومتی است.
سبوحی از  راه  انداز ی بازار بهینه سازی انرژی و محیط 
زیست خبر داد و گفت: با توجه به سیاست های پیش رو 
در ستاد بهینه  سازی انرژی و محیط زیست مقرر شده 
تا قیمت های انرژی تا پایان برنامه ششم به قیمت های 
خلیج فارس نزدیك شود؛ ولی در این خصوص گمانه 
وجود  تردید هایی  و  است  راه  سر  بر  زیادی  زنی های 
دارد، بنابراین ما با یك چالش اساسی با عنوان پایین 
بودن سطح قیمت های انرژی همراه هستیم که مانعی 
بسیار جدی است؛ از این رو در پی جلسات متعدد در 
ستاد با حضور نمایندگان وزارت خانه  های درگیر به این 
نتیجه رسیدیم که بازار بهینه سازی انرژی و محیط 

زیست را راه اندازی کنیم.
مشخص  بازار  این  چارچوب های  افزود:  ادامه  در  وی 
شده است و در حال حاضر در حال هماهنگی های الزم 
در بازار بورس انرژی هستیم و مهمترین قسمتی که با 
این حوزه همکاری می  کند، معاونت برنامه  ریزی وزارت 

نفت و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت است.
دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست تحقق 
ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و بازار این طرح ها را در 
راستای فعال تر شدن  شرکت های خدمات انرژی خواند 

و گفت: در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در چارچوب شرکت های دانش بنیان طرحی به تصویب 
رسید که شرکت های خدمات انرژی به عنوان شرکت های 
دانش  بنیان شناخته شوند و فرایندها به خدمات دانش 
بنیان تبدیل شوند تا بتوانیم با حمایت از فناوری  ها و  
سرمایه گذاری در زمینه بهینه سازی انرژی تقاضا برای 
فناوری را شکل دهیم و بر اساس مکانیزم های موجود 

شرکت های دانش بنیان را فعال کنیم.  
بازار خدمات  توسعه  رو  این  از  کرد:   تصریح  سبوحی 
طریق  از  ستاد  که  است  مسائلی  مهمترین  از  انرژی 
انجام خواهد  به  توانایی  ها  و هم افزایی  های  هماهنگی 
رساند و مساله بعدی ایجاد بازار هماهنگی است، به این 
صورت که اگر تقاضای خدمات انرژی شکل نگیرد، تنها 
هزینه خواهیم کرد و دستاوردی را شاهد نخواهیم بود.

برق نیوز/ یادداشت تحلیلی
به نام خصوصي سازي در صنعت برق، به 

کام عده اي خاص!

کاهش ارزش سهام و یا عدم تغییر در درازمدت که 
بخشی از آن در پی عدم افزایش سرمایه شرکت 
فروش  عامل  است  بورس  در  حاضر  برقی  های 
سهام توسط سهامدارن جزء )کارکنان شرکت های 
برقی( بوده که با قیمت غیرواقعی و پائین توسط 
افراد دیگری خریداری می شود و عمال با این روش 
عده ای خاص سودای تسلط بر این شرکت های 

بزرگ صنعت برقی را در سر می پرورانند.
بعد از جنگ تحمیلي اراده نظام اسالمي با رهنمودهاي 
رهبر معظم بر آن شد تا براي افزایش بهره وري در 
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7 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

دولتي  شرکتهاي  سازي  خصوصي  سمت  به  اقتصاد 
اصل 44  تفسیر  با  امر  این  رود.  پیش  دولتي  و شبه 
اوج  به  رهبري  مقام معظم  تاکیدات  و  اساسي  قانون 
خود رسید. در این بین خصوصي سازي در صنعت برق 
نیز از جمله مواردي بود، که با توجه به نیاز روز افزون 

به انرژي برق در کشور مورد توجه دولت قرار گرفت.
سازي  که خصوصي  دیگري  هاي  بخش  همچون  اما 
متاسفانه  نیز  بخش  این  در  بود،  مواجه  اشکاالتي  با 
عملکرد مطلوبي را شاهد نبودیم. مثال هاي متعددي 
براي این مدعا وجود دارد، اما در این مقاله به خصوصي 
سازي و نواقص مربوط به آن  در برق منطقه اي تهران 
مي پردازیم.به منظور مشارکت کارکنان برق تهران در 
شرکتهایی که برق منطقه اي تهران سهامدار آن بود، 
در  شرکت  این  گردید.  تاسیس  سرمایه  نیرو  شرکت 
سال 1384 از سهامي خاص به سهامي عام تبدیل و 
در سال 90 وارد بازار پایه فرابورس گردید. نیرو سرمایه 
با دارا بودن بیش از ده شرکت بزرگ از شرکتهاي فعال 
در صنعت برق، یکي از اولین شرکتهاي خصوصي شده 

در این حوزه مي باشد.
از زمان ورود شرکت نیرو سرمایه به بازار فرابورس بر 
شرکت،   توسط  شده  ارایه  مالي  هاي  گزارش  اساس 
دارایي هاي این شرکت با ارزش دفتري بسیار پایین در 
گزارش ها ارایه شده است و عمال ارزشگذاري واقعي 
اخیر کمی  نگرفته است گرچه در سال های  صورت 
این افزایش سرمایه صورت گرفته ولی با واقعیت هنوز 

تفاوت معناداری دارد.
شرکت متانیر با 50 سال تجربه در صنعت برق ایران 
و همچنین هدایت و راهبري شبکه برق تهران بزرگ 
و استان هاي مجاور که بیش از 30 درصد از بار کل 
مصرف شبکه کشور را دارا بوده و در سالهاي اخیر بین 
60 الي 90 میلیارد تومان فروش داشته است، داراي 

سرمایه دفتري 10 میلیون ریال مي باشد!
اساس شکل گیري هلدینگ نیرو سرمایه براي انتقال 
به  اي  منطقه  برق  شرکتهاي  برخي  و  متانیر  سهام 
کارمندان این شرکتها صورت گرفت. با اختصاص %30 
از سهام متانیر بطور مستقیم به نیرو سرمایه و %30 
نیرو  آگاهان  یعني  زیر مجموعه  به شرکت  سهام آن 
نیرو سرمایه  آگاهان  مالك 60% سهام  )نیرو سرمایه 
است( نیرو سرمایه عمال مدیریت شرکت بزرگ متانیر 

را در دست دارد.
ارزیابي  تجدید  براي  شرکت  مدیران  پیگیري  عدم 
دارایي ها در سالهاي که تجدید ارزیابي دارایي ها با 
معافیت مالیاتي همراه بود، باعث شده است، سهامداران 
جزء شرکت که عمدتا از کارکنان شرکت برق منطقه 
خود  ارزنده  های  دارایي  هستند،  متانیر  و  تهران  اي 
را با قیمتهاي بسیار کمتر از ارزش واقعي آن بفروش 
برسانند. متاسفانه همچنان نیز خبري مبني بر تجدید 
ارزیابي دارایي هاي شرکت وجود ندارد که این موضوع 

باعث نگرانی سهامداران جزء این است.
 این عدم شفافیت باعث شده است، دارایي کارکنان 
شرکت برق منطقه اي که دارای مالکیت بیش از 50 
درصد شرکت هستند، در سه سال گذشته ارزش بازار 
شرکت در بازار بورس با وجود تورم باال در کشور تغییر 
چندانی نداشته باشد و این در واقع به معناي کاهش 
دارایي سهامداران جزء همچون کارکنان برق منطقه 
اي و متانیر است. این در حالي است، که یکي از وظایف 
مدیران بروز کردن دارایي ها براي باال بردن شفافیت 

الزم دارایي های شرکت در بازار مي باشد.
بازار سرمایه،  به  ورود شرکت  از  دیگر، پس  از سوي 
شرکتهاي  بالندگي  دهنده  نشان  که  سرمایه  افزایش 
این حوزه است، مشاهده نشده و تنها در سال ابتدایي 

افزایش سرمایه 50 درصدي را شاهد بودیم.

سالیانه  مجامع  براي  مدیره  هییت  هاي  گزارش  در 
قول هاي مبني به ورود به حوزه نیروگاه هاي مقیاس 
کوچك از دو سال گذشته ذکر شده است، که در این 
نبوده  تاکنون شاهد  را  قابل ذکری  خصوص عملکرد 
ایم. بعنوان مثال در گزارش هییت مدیره شرکت براي 
سال منتهي به سال 93، شرکت مجوز 3 نیروگاه 7 
مگاواتي و یك نیروگاه 25 مگاواتي را اخذ کرده است، 
ارزش سهام  بر  آن  تاثیر  و  ها  پروژه  این  اما وضعیت 
شرکت اطالعی در دست نیست.کاهش ارزش سهام و 
یا عدم تغییر در درازمدت که بخشی از آن در پی عدم 
افزایش سرمایه شرکت است عامل فروش سهام توسط 
پائین  و  غیرواقعی  قیمت  با  که  بوده  سهامدارن جزء 
توسط افراد دیگری خریداری می شود و عمال با این 
روش سودای تسلط بر این شرکت بزرگ صنعت برقی 
را در سر می پرورانند.مدیران شرکت در سال جاري 
که توسط مقام معظم رهبري به سال اقدام و عمل در 
حوزه اقتصاد نامگذاري شده است؛ مي باید با اقدام و 
عمل واقعي عالوه بر ایجاد اشتغال پایدار، منابع را در 
جهت افزایش بهره وري هدایت نمایند. امري که نیاز 

به اقدام و عمل واقعي را مي طلبد.

صورت  کنیا  در  ایران  سفیر  حضور  با  نیرو/  وزارت 
گرفت؛

معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
شرکت های ایرانی در کشور کنیا

شرکت های  از  دعوت  با  کنیا  در  ایران  سفیر 
خصوصی ایران گفت: کنیا سرزمین فرصت های 
و شرکت های  گذاری محسوب می شود  سرمایه 

ایرانی می توانند حضور فعال در این کشور داشته 
باشند.

)پاون(،  نیرو  وزارت  رسانی  اطالع  پایگاه  به گزارش 
دکتر »هادی فرجوند« در همایش معرفی فرصت های 
ایران و کنیا  تجاری و توسعه همکاری های اقتصادی 
و  است  این کشور  توسعه  کنیا در حال  گفت: دولت 
برای پیشرفت در بخش های مختلف همچون تبدیل 
افریقا  مرکز  و  شرق  منطقه  ترانزیت  قطب  به  شدن 

برنامه های وسیعی دارد.
وی افزود: متوسط رشد اقتصادی کشور کنیا از سال 
2007 تاکنون افزون بر 5 درصد بوده است که با چنین 
رویکردی هر دوازده سال یکبار ثروت در این کشور دو 

برابر می شود که نتیجه آن رشد طبقه متوسط است.
وی با بیان اینکه طبقه متوسط جامعه موتور تحوالت 
اقتصادی محسوب می شود، گفت: رشد طبقه متوسط 
با رشد تقاضا و مصرف گرایی به دنبال دارد و این قشر 
از جامعه هر چه بیشتر رشد کند تقاضا بیشتر می شود.

در  تورم  نزولی  روند  به  اشاره  با  کنیا  در  ایران  سفیر 
این  از سال 2007 میزان تورم در  کشور کنیا گفت: 
کشور روبه کاهش است به طوری که در سال 2015 

میزان تورم این کشور حدود 6.6 درصد بود.
و  کرد  معرفی  فرصت ها  سرزمین  را  کنیا  کشور  وی 
گفت: رویکردهای مناسب اقتصادی این کشور باعث 

جذب سرمایه گذاران خارجی شده است.
فرجوند با تاکید بر اینکه ما در کنیا مزیت برتری نسبت 
به سایر رقبا داریم، افزود: تمام صنایعی که در ایران با 
20 تا 30 درصد ظرفیت فعالیت می کنند می توانند در 
بازار کنیا حضور یابند. وی خاطرنشان کرد: تجارت با 
هر کشوری همچون کنیا روال خودش را دارد و الزمه 

موفقیت در بازار حضور در این کشور است.
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اتاق تهران/ رییس خانه صنعت، معدن و تجارت در 
گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران ارزیابی کرد:

عملکرد مثبت شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی

وقتی نظرخواهی سازمان های دولتی از تشکل 
توام  مشترک  جلسات  با  خصوصی  بخش  های 
نباید نسبت به آن خوش بین بود. این  نیست، 
تا  است  صوری  بیشتر  ها  نظرخواهی  شکل 

عملیاتی.
معدن  صنعت،  خانه  رییس  مرتضوی،  محمدرضا 
تهران  اتاق  خبری  سایت  با  وگو  گفت  در  تجارت  و 
اثرگذاری شورای گفت وگوی دولت و بخش  درباره 
بخش  و  دولت  سوی  از  تعامالت   گفت:  خصوصی 
دولت  عمر  از  سال  سه  گذشت  از  پس  خصوصی 
به  باتوجه  است.  گرفته  شکل  شورا  این  در  یازدهم 
وجود  انتظار  این  یازدهم  دولت  انتخاباتی  شعارهای 
داشت که فاصله دولت و بخش خصوصی کمتر شود 
شورای  است.   شده  کم  فاصله  این  مواردی  در  که 
سازمان  یك  خصوصی  بخش  و  دولت  وگوی  گفت 
مختلف  های  بخش  با  مرتبط  موضوعات  بر  اثرگذار 
اقتصاد است. موفقیت این شورا نه تنها در تهران و به 
استان ها  بلکه در  اعضای موثر  دلیل حضور مستمر 

هم گزارش شده است.
تسهیل  ستاد  گیری  شکل  به  اشاره  با  مرتضوی 
و  ها  انجمن  و  نهاد  مردم  های  تشکل  مشارکت  با 
اثرگذاری  کاربرد موثر آن در سطح استان ها گفت: 
برای  خوبی  خبر  وگو  گفت  شورای  مثل  تشکیالتی 
نقاط  که  دهد  می  نشان  و  است  خصوصی  بخش 
تماس دولت با تشکل های مردم نهاد افزایش یافته 
است. این دستاوردی است که نباید از آن غافل بود.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مراجعه سازمان 
جای  به  خودشان  منتخب  افراد  به  دولتی  های 
همیشگی  آفت  را  ها  تشکل  در  مردم  نمایندگان 
ارتباط تشکل های بخش خصوصی با دولت برشمرد 
و گفت:  جهت گیری ها در زمینه تعامل بیشتر دولت 
با بخش خصوصی مثبت است. در حال حاضر وزیر 
نمایندگانی  خارجی  سفرهای  بیشتر  در  امورخارجه 
از بخش خصوصی را برای مذاکرات اقتصادی همراه 

می کند.
مرتضوی در باره بی اطالعی تشکل های کارگری و 
کارفرمایی درباره الیحه اصالح قانون کار گفت: وقتی 
نظرخواهی سازمان های دولتی از تشکل های بخش 
خصوصی با جلسات مشترک توام نیست، نباید نسبت 
به آن خوش بین بود. این شکل نظرخواهی ها بیشتر 
در  که  است  در حالی  این  عملیاتی.  تا  است  صوری 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد 
تسهیل، مشاوره های بخش خصوصی به دولت همراه 
انجام  مستمر  های  پیگیری  و  مشترک  جلسات  با 
صنعتی  های  خانه  وزارت  کلی  طور  به  شود.  می 
کار  وزارت  از  تر  فعال  را  یازدهم  دولت  اقتصادی  و 
ارزیابی می کنم و این در حالی است که وزارت کار به 
عنوان متولی تشکل های مردم نهاد دست باز تری در 
استفاده از ظرفیت این تشکل ها برای پیشبرد امور 

اقتصادی کشور دارد.  
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه 
کمترین جلسه های مشترک را در حوزه کارگری با 
متصدیان وزارت کار برگزار کرده است گفت: گالیه 
درباره  خانه  وزارت  این  نظرخواهی  عدم  درباره  ها 
الیحه اصالح قانون کار بجاست. این در حالی است 
که وزارت کار در شروع دوره دولت یازدهم جلساتی 
را در این زمینه برگزار کرد اما در ادامه در الک اداری 

های  تشکل  بین  گانه  سه  جلسات  است.  رفته  فرو 
کارگری، کارفرمایی و مسئوالن وزارت خانه می تواند  

به اصالح الیحه مربوط به قانون کار کمك کند.

ایرنا/ نماینده مردم ایالم خبر داد:
رایزنی نمایندگان مجلس با رئیس 

جمهوری برای بخشش جرائم بانکی 
واحدهای تولیدی

مهران،  ایوان،  چرداول،  ایالم،  مردم  نماینده   
ملکشاهی و سیروان در مجلس شورای اسالمی 
های کشور  استان  از  تعدادی  نمایندگان  گفت: 
جرائم  بخشش  برای  راهکاری  اتخاذ  منظور  به 
واحدهای تولیدی با ریاست جمهوری دیدار می 

کنند.
سالم امینی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
و مشکالت  موانع  باید تالش کنیم  اظهار کرد: همه 
را  صنعت  حوزه  در  بویژه  تولید  بخش  روی  پیش 
اتخاذ  را  آنها  کردن  برطرف  راهکارهای  و  شناسایی 

و ارائه کنیم.
تحقق  زمینه  ملی  تولیدهای  ارتقای  با  افزود:  وی 
اهداف اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقالب 
میسر می شود و به هر میزان بتوانیم در این مسیر 
گام برداریم فضای کسب و کار رونق گرفته و مشاغل 

جدیدی ایجاد خواهد شد.
با  شد:  یادآور  دهم  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
حمایت از بنگاه های کوچك و متوسط ضمن برون 
رفت این واحدها از رکود اقتصادی، بخش عمده ای از 

معضل اشتغال را نیز می توان حل و فصل کرد.

امینی تاکید کرد: مجمع نمایندگان استان ایالم در 
به  اقدامی که  از هر  اقتصاد مقاومتی  راستای تحقق 
و  پایدار  اشتغال  تولیدی،  های  فعالیت  بخشی  رونق 
احیای دوباره این واحدها بیانجامد، حمایت می کند.

وی گفت: دولت در سال جاری تسهیالت مناسبی را 
برای احیای واحدهای راکد کشور در نظر گرفته که 
از  با استفاده  در ایالم نیز تاکنون بیش از 30 واحد 
این امکان زمینه فعالیت دوباره را پیدا کرده اند که 
از جمله آنها فعالیت دوباره کارخانه گچ ماربره پس 
محصوالت  تولید  کارخانه  یا  و  توقف  سال  هفت  از 

بهداشتی سیروان است.
نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی افزود: 
بر اساس تصمیم های اخذ شده به منظور کمك به 
احیای واحدهای راکد و نیمه فعال جرائم و دیرکرد 
بانکی واحدهایی که زیر یك میلیارد ریال  مطالبات 

مطالبه بانکی داشته باشند، بخشیده می شود.
امینی خاطر نشان کرد: قرار است با حضور نمایندگان 
مردم 10 استان در مجلس شورای اسالمی نشستی 
با رئیس جمهوری برگزار شود تا در این دیدار زمینه 
بخشودگی واحدهای با مطالبات بیش از یك میلیارد 

ریال بررسی شود.
رونق  طریق  از  جز  اشتغال  ایجاد  امروز  گفت:  وی 
نیست  پذیر  امکان  گذار  سرمایه  جذب  و  اقتصادی 
مشکالت  و  موانع  ابتدا  در  کنیم  تالش  باید  همه  و 
واحدهای موجود را برطرف و با راه اندازی واحدهای 
صنعتی و تولیدی جدید در مسیر شکوفایی اقتصادی 

کشور و استان گام برداریم.
به گزارش ایرنا، 553 واحد صنعتی دارای پروانه بهره 
میلیون  هزار   265 حدود  گذاری  سرمایه  با  برداری 
ریال و ظرفیت اشتغال 9 هزار و 171 نفر در استان 
ایالم وجود دارد که 183 واحد برابر 33 درصد از آنها 

 بازگشت به عناوین 8 اخبار اقتصادی

شماره   1816     5 مهر ماه 1395



اکنون نیمه فعال و یا تعطیل است.
واحد   116 گرفته  صورت  های  ارزیابی  اساس  بر 
قابلیت احیا دارند  نیمه فعال استان  تولیدی راکد و 
که از ابتدای امسال تاکنون زمینه فعالیت دوباره بیش 

از 30 واحد فراهم شده است.

اتاق تهران/ مصوبه هیات وزیران زیر ذره بین معاونت 
بررسی های اقتصادی اتاق تهران

افزایش غیرفنی تعرفه و حقوق ورودی 
کاالها

با  تهران  اتاق  اقتصادی  بررسی های  معاونت 
53334ه  70673/ت  شماره  مصوبه  بررسی 
که  وزیران  هیات   95 ماه  شهریور   13 مورخ 
وارداتی  تعرفه های  متوسط  افزایش  به  منجر 
معمول  رویه  مخالف  را  اقدام  این  است،  شده 
تجارت  به سازمان  پیوستن  روند  تسهیل  برای 

جهانی برشمرده است.
اتاق  بررسی های  معاونت  کارشناسان  گزارش  به 
تهران، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی 573 
و  صادرات  مقررات  کتاب  جداول  تعرفه های  ردیف 
واردات تغییر کرده است. این اتفاق به دنبال مصوبه 
اخیر هیات وزیران رخ داده و بررسی ها نشان می دهد 
که دولت، بدون اغماض دست به تغییرات گسترده در 

جداول تعرفه ای زده است.
نشان  تهران  اتاق  اقتصادی  بررسی های  معاونت 
ورودی  حقوق  تحول،  و  تغییر  این  در  که  می دهد 
551 تعرفه هشت رقمی، بین 5 تا 50 واحد درصد 
این در حالی است که در 255  یافته است.  افزایش 

برابر  شده اند  نرخ  افزایش  مشمول  که  تعرفه  ردیف 
هیچ  جاری  سال  نخست  ماه  پنج  در  گمرک،  آمار 

وارداتی صورت نگرفته است.
بررسی  این  تهران،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
 68 به  مربوط  کاالهای  واردات  که  می دهد  نشان 
موافقت  اخذ  به  موکول  رقمی  هشت  تعرفه  ردیف 
جالب  است.  شده  کشاورزی  جهاد  وزارت  از  قبلی 
توجه این که در حالی واردات کاالهای مربوط به 56 
ردیف از این تعرفه ها که اکنون منوط به اخذ موافقت 
قبلی از این وزارتخانه شد، طی پنج ماه ابتدای امسال 

هیچ وارداتی برای این اقالم گزارش نشده است.
تهران  اتاق  اقتصادی  بررسی های  معاونت  گزارش 
از  حاصل  دستاورد  که  است  موضوع  این  گویای 
اعمال تغییرات بندهای مزبور بر تعرفه ها، در افزایش 
بی مورد متوسط تعرفه های وارداتی و تشدید برقراری 
خالصه  واردات  برای  غیرفنی  و  غیرتعرفه ای  موانع 
پیوستن  ضرورت  به  توجه  با  آنکه  حال  است.  شده 
ایران به سازمان تجارت جهانی، انتظار می رود عالوه 
نظام تجاری کشور، در حوزه  ارتقا  و  به روزرسانی  بر 
واردات مبانی و ضوابط تغییر تعرفه ها با رویکرد علمی 
و منطقی تنظیم شده و مورد بهره برداری قرار گیرد و 
یك رویکرد جامع نگر در تنظیم سیاست های تعرفه ای 

اعمال شود.

ایسنا/ 
از بودجه 96 خبری نشد، حتی بخشنامه!

در فاصله کمتر از سه ماه مانده به موعد قانونی 
تحویل الیحه بودجه به مجلس هنوز بخشنامه 

ابالغ  ذی ربط  دستگاه های  و  سازمان ها  به  آن 
ظاهرا  که  است  حالی  در  این  است،  نشده 
بودجه  و  برنامه  سازمان  در  که  بخشنامه ای 
به هیات  و  بررسی  اقتصاد  تدوین و در شورای 
نهایی  تایید  به  هنوز  شده،  داده  ارجاع  دولت 

نرسیده است.
تحویل  قانونی  زمان  آذرماه   15 ایسنا،  گزارش  به 
اخیر  سال  سه  در  و  است  مجلس  به  بودجه  الیحه 
که دولت یازدهم بودجه ساالنه را تدوین و ارائه کرده 
در دوسال، زمان نیمه آذر رعایت شده، اما در سال 
آماده  الیحه  بود  شده  اعالم  اینکه  وجود  با  گذشته 
طول  مجلس  به  آن  بردن  ماه  دی   27 تا  اما  است، 
اینکه  به  توجه  با  بود  معتقد  دولت  که  چرا  کشید 
پساتحریم  فضای  اساس  بر  را   1395 بودجه  الیحه 
آماده کرده در نتیجه آن را همزمان با نهایی و اجرایی 
شدن برجام به مجلس خواهد برد. در این حالت بعد 
سال  ماه  دی   26 در  برجام  قطعی  شدن  اجرایی  از 
به  را  الیحه  جمهوری  رئیس  بعد  روز  یك  گذشته، 

مجلس تقدیم کرد.
و  برنامه  سازمان  درحالی   1396 بودجه  برای  اما 
نیمه آذر  تا  بودجه اعالم می کند که الیحه را حتما 
از  بودجه  بخشنامه  هنوز  که  کرد  خواهد  آماده  ماه 
سوی رئیس جمهوری ابالغ نشده است. این در حالی 
است که به روال گذشته بر اساس بخشنامه بودجه، 
و  تعیین  سازمان ها  مصارف  و  منابع  کلی  چارچوب 
اعتبارات  سقف  شامل  آن  پیوست های  به  توجه  با 
هزینه ای و تملك دارایی های سرمایه ای برنامه زمان 
تنظیم  بر  ناظر  مالی  و همچنین ضوابط  تهیه  بندی 
بودجه  تنظیم  و  تهیه  دستورالعمل  با  همراه  بودجه 
اضافه ضمائم  به  استانی  و  ملی  اجرایی  دستگاه های 
برنامه  سازمان  سوی  از  جمهوری  رئیس  امضای  با 

بودجه، به دستگاه های ذی ربط ابالغ می شود تا طی 
را  خود  مصارف  و  منابع  پیش بینی  مشخصی  دوره 
طبق  بتواند  نیز  سازمان  تا  اعالم  برنامه  سازمان  به 
شده  انجام  دستگاه ها  سوی  از  که  پیش بینی هایی 
با تعیین  الیحه بودجه سال بعد را تهیه و تنظیم و 
محورهای اصلی بودجه از جمله درآمد، هزینه، سقف 
بودجه، قیمت نفت و دالر الیحه را به هیات وزیران 
اعالم تا بعد از بررسی و تصویب نهایی، الیحه را در 

15 آذر به مجلس ارائه کند.
این در شرایطی است که اخبار دریافتی  از این حکایت 
در   1396 بودجه  بخشنامه  اینکه  وجود  با  که  دارد 
سازمان برنامه تدوین و در شورای اقتصاد تصویب و 
به هیئت وزیران رفته است، ولی ظاهرا هنوز خبری 
برنامه  سازمان  سوی  از  که  بخشنامه هایی  تایید  از 
تدوین و ارائه شده است، نیست! بنابراین تا هنگامی 
که بخشنامه از سوی روحانی به سازمان برنامه ابالغ 
نشود مراحل بعدی نیز انجام نشده و تدوین بودجه 
در روال خود قرار نخواهد گرفت. الیحه بودجه سال 
بر اساس چارچوب الیحه  قرار است  آینده در حالی 
برنامه ششم تدوین شود که برنامه هنوز در مجلس 

بررسی نهایی نشده و به تصویب نرسیده است.
سابقه قبلی ابالغ بخشنامه بودجه به دستگاه ها نشان 
می دهد که دولت یازدهم در اولین سال حضور خود 
در اداره کشور، بخشنامه بودجه 1393 را در 23 مهر 
1392 به دستگاه ها ابالغ کرده و در نهایت الیحه را 

در نیمه آذر به مجلس برده است.
اول  در  بخشنامه  نیز  گذشته  سال  بودجه  مورد  در 
مهرماه 1393 ابالغ شده و الیحه باز هم در نیمه آذر 
در  بخشنامه    1395 سال  برای  اما  رفت،  مجلس  به 
20 شهریورماه به دستگاه ها ابالغ شد و دولت الیحه 
برنامه ششم و الیحه بودجه را به طور همزمان بعد از 
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اجرایی شدن برجام در 27 دیماه 1394 و با تاخیر 
حدود چهار روزه ارائه کرد.

با این حال گرچه در بررسی و تصویب الیحه بودجه 
نظر  از  مجلس  و  دولت  بین  هم  اختالفاتی  امسال 
نمایندگان  و  داشت  وجود  تصویب  برای  زمانبندی 
انتخابات  دلیل  به  که  بودند  معتقد  دولت  برخالف 
الیحه  تصویب  فرصت  اسفندماه،  در  دهم  مجلس 
وجود ندارد، ولی آن طور که رئیس سازمان برنامه و 
بودجه سال  برای  باز هم هدف گذاری  بودجه گفته 
آینده همان ارائه الیحه در موعد مقرر است.نوبخت، 
زمان  را در  بودجه الیحه  و  برنامه  گفته که سازمان 

مقرر آماده و به دولت تحویل خواهد داد.
 گرچه رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که این 
دولت  به  ماه  آذر  نیمه  از  قبل  تا  را  الیحه  سازمان 
می برد، ولی این نمی تواند به مثابه تقدیم الیحه به 
مجلس در 15 آذر به معنای حتمی باشد چون ممکن 
است بر اساس شرایط پیش رو، دولت تصمیم به تاخیر 
در بردن الیحه بگیرد، همانطور که در سال گذشته 
اما  است،  آماده  بودجه  و  برنامه  لوایح  عنوان می شد 

دولت در انتظار اجرایی شدن برجام مانده بود.

ایسنا/ 
صادرات کشور به مرز 22 میلیارد دالر 

رسید

در شش ماهه نخست سال جاری صادرات کاال 
از ایران به حدود 22 میلیارد دالر و واردات کاال 
به کشور به 20 میلیارد دالر رسید. آلمانی ها نیز 
در این مدت توانستند به صدرنشین های لیست 

صادر کننده کاال به ایران راه باز کنند.
ایران  گمرک  اطالعات  اساس  بر  ایسنا،  گزارش  به 
در شش ماهه نخست سال  جاری صادرات غیرنفتی 
ایران با 5.9 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال 
رسید.  دالر  میلیون   706 و  میلیارد   21 به  گذشته 
گذشته  سال  نخست  ماهه  شش  در  کشور  صادرات 

20 میلیارد و 478 میلیون دالر بود.
ایران، در این مدت به 20  همچنین واردات کاال به 
در  که  است  رسیده  دالر  میلیون   308 و  میلیارد 
با مدت مشابه سال قبل 2.6 درصد کاهش  مقایسه 
یافته است. بنابراین تراز تجاری کشور همچنان مثبت 

است.
در شش ماهه نخست سال جاری، عمده ترین کاالی 
ایران میعانات گازی به ارزش 3 میلیارد و  صادراتی 
496 میلیون دالر بود که در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل 12.85 درصد کاهش داشته است.
گازهای طبیعی مایع شده نیز به ارزش یك میلیارد 
و 940 میلیون دالر در رتبه بعدی قرار دارد و پس 
هیدروکربورهای  و  نفتی  گازهای  ترتیب  به  آن  از 
میلیون دالر،  ارزش 836  به  مایع شده  گازی شکل 
روغن های سبك و فرآورده ها به جز بنزین به ارزش 
688 میلیون دالر و پروپان مایع شده به ارزش 636 

میلیون دالر قرار دارند.
همچنین در مدت یادشده 8 میلیارد و 698 میلیون 
دالر انواع کاالی پتروشیمی صادر شد که در مقایسه 
کرده  رشد  درصد   22.4 قبل  سال  مشابه  مدت  با 
کاالیی  گروه های  سایر  میان  در  کاالها  این  است. 
را  غیرنفتی  صادرات  کل  ارزش  از  سهم  بیشترین 
درصد   7.4 که  به  طوری  داده اند  اختصاص  خود  به 
پتروشیمی ها  به  کشورمان  غیرنفتی  صادرات  کل  از 

اختصاص دارد.

سهم سایر کاالها به استثنای پتروشیمی و میعانات 
شش  در  کشورمان  غیرنفتی  صادرات  کل  از  گازی 
این مدت 9  بود. در  ماهه سال جاری 43.82 درصد 
استثنای  به  کاال  انواع  دالر  میلیون   512 و  میلیارد 
میعانات گازی و پتروشیمی صادر شد. صادرات سایر 
کاالها هم در این مدت 1.84 درصد رشد داشته است.

نگاهی به اقالم عمده وارداتی
سال  نخست  ماهه  شش  طی  وارداتی  عمده  اقالم 
 551 ارزش  به  دامی  ذرت  شامل  ترتیب  به   1395
میلیون دالر، لوبیای سویا به ارزش 503 میلیون دالر، 
منفصله  قطعات  دالر،  میلیون   478 ارزش  به  برنج 
وسایل  انواع  و  دالر  میلیون   432 ارزش  به  خودرو 

نقلیه به ارزش 357 میلیون دالر بوده است.

خریداران عمده کاالهای ایرانی
همچنان  چین  که  می دهد  نشان  گمرک  اطالعات 
طوری  به  است  ایرانی  کاالهای  خریدار  بزرگ ترین 
که در شش ماهه ابتدایی سال  جاری حجم صادرات 
غیرنفتی کشور به چین به 3 میلیارد و 998 میلیون 
دالر رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.9 
درصد رشد داشته است. پس از چین به ترتیب امارات 
متحده عربی به ارزش 3 میلیارد و 401 میلیون دالر، 
عراق به ارزش 2 میلیارد و 976 میلیون دالر، ترکیه 
به ارزش 2 میلیارد و 321 میلیون دالر و جمهوری 
دارند.  قرار  دالر  میلیون  و 780  میلیارد  یك  با  کره 
صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای چین، ترکیه و 
کره جنوبی در این مدت افزایش داشته ولی صادرات 
عربی 18.5 درصد  متحده  امارات  به  ایران  غیرنفتی 
همچنین  است.  داشته  کاهش  درصد   3.4 عراق  و 

صادرات غیرنفتی ایران به سایر کشورها دراین مدت 
با رشد 4.1 درصدی همراه بوده است.

کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران
که  می دهد  نشان  نیز  ایران  خارجی  تجارت  آمار 
کاالهای  واردات  جاری  سال   ابتدایی  ماهه  در شش 
آلمانی افزایش یافته است. صادرات آلمان به ایران در 
این مدت به یك میلیارد و 122 میلیون دالر رسید 
درصد   26 قبل  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  که 
افزایش داشت. آلمان پنجمین صادرکننده بزرگ کاال 
به ایران به شمار می رود و رتبه های اول تا چهارم به 
ترتیب به کشورهای چین با 4 میلیارد و 860 میلیون 
دالر، امارات متحده عربی با 3 میلیارد و 457 میلیون 
میلیون   577 و  میلیارد  یك  با  کره  جمهوری  دالر، 
دالر  میلیون   329 و  میلیارد  یك  با  ترکیه  و  دالر 

اختصاص دارد.

مهر/ در کمیته ماده 76 مطرح شد؛
بررسی ممنوع الخروجی بدهکاران 

بخش خصوصی

به  اشاره  با   76 ماده  کمیته  دبیر  مقام  قائم 
فعاالن بخش  الخروجی  ممنوع  بررسی موضوع 
این  اقتصادی  فعاالن  خواسته  گفت:  خصوصی 
با بخشنامه بانک مرکزی عمل  است که مطابق 

شود.
به گزارش خبرنگار مهر،  حسین سالح ورزی پس از 
پایان نشست کمیته ماده 76 با اشاره به اینکه امروز 
در این جلسه سه دستور کار مورد بررسی قرار گرفت، 
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گفت: ایجاد وحدت رویه و اجرای دستورالعمل بانك 
مرکزی درباره ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی مورد 
بررسی قرار گرفت که براین اساس نمایندگان بانك 
را  نظرات خود  بازرگانی  اتاق  و  قضائیه  قوه  مرکزی، 

مطرح کردند.
این مشکل  برای حل  پیشنهاد   4 اینکه  بیان  با  وی 
قرار  بررسی  مورد  بعدی  جلسه  در  که  شد  مطرح 
تدوین  هنگام  در  دستگاه ها  اگر  افزود:  می گیرد، 
از دیدگاه بخش خصوصی و تشکل ها  العمل  دستور 

استفاده کنند مشکالت کمتر به وجود می آید.
قائم مقام دبیر کمیته ماده 76 با اعالم اینکه فعاالن 
تامین  مالیاتی،  موضوع های  واسطه  به  اقتصادی 
الخروج  بانکی و مقررات مختلف ممنوع  و  اجتماعی 
می شدند، اظهار داشت: اما االن بخشی از این مشکالت 
درخواست  مدنظر  که  موضوعی  اما  است  شده  رفع 
کنندگان است در رابطه با ممنوع الخروجی بدهکاران 

بانکی است.
به جای عمل کردن  بانك ها  داد:  ادامه  ورزی  سالح 
مراجعه  ثبت  ادارات  به  مرکزی،  بانك  بخشنامه  به 
می کنند و افراد را بدون حکم قضائی ممنوع الخروج 
می کنند، بنابراین خواسته فعاالن اقتصادی این است 

که براساس بخشنامه عمل شود.
وی با بیان اینکه آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری 
بدهکاران  بدهی  مجدد  تقسیط  و  دیرکرد  جرائم  و 
داشت:  اظهار  بود،  امروز  جلسه  دستورهای  دیگر  از 
ذی  مقررات  مورد  در  بازنگری  و  پیشنهاد  بررسی 
مورد  امروز  هم  بانکی  تسهیالت  تخصیص  و  نفعان 

بحث قرار گرفت.
قائم مقام دبیر کمیته ماده 76 ادامه داد: امروز این 
بررسی  و  بحث  به  فقط  و  نداشت  مصوبه ای  جلسه 
و  شده   پرداخته  مختلف  موضوعات  خصوص  در 

پیگیری  آتی  جلسه های   در  مصوبات  و  پیشنهادات 
می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،  ماده 76 قانون برنامه پنجم 
توسعه، به شناسایی قوانین و مقررات و بخشنامه های 
مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران و نیزقوانین و 
مصوبات و بخشنامه های مزاحم، خالء قانونی، اجرای 
پیشنهاد  تهیه  همچنین  و  قوانین  ناقص  یا  نادرست 
امنیت  ارتقای  و  مقررات  و  قوانین  اصالح  جهت 
اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه گذاری 
و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت 
تمام شده کاالها و خدمات در ایران همراه با ارتقای 
کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه گذاری 
ها  گذاری  سرمایه  از  بهینه  استفاده  نیز  و  تولید  و 
با  ماده 76  موجود می پردازد.کمیته  های  و ظرفیت 
اتاق  این ماده قانونی در  هدف پیگیری برای اجرای 

ایران تشکیل شده است.

مهر/ طیب نیا خبرداد؛
استقرار طرح جامع مالیاتی تا پایان 

امسال

طرح  استقرار  از  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
گفت:  و  خبرداد  امسال  پایان  تا  مالیاتی  جامع 
در  اساسی  تحوالت  منشاء  می تواند  طرح  این 

اقتصاد ملی باشد.
امور  وزارت  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
تردید  بدون  اقتصادی و دارایی، علی طیب نیا گفت: 
طرح  مهمترین  مالیاتی،  جامع  طرح  گفت  باید 
آن  اجرای  که  است  کشور  اخیر  دهه  دو  اقتصادی 

می تواند منشاء تحوالت اساسی در اقتصاد ملی ایران 
باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: یکی از مولفه های 
نفت  به  وابستگی  کاهش  مقاومتی،  اقتصاد  اصلی 
از  اخیر  دهه های  طی  همواره  که  موضوعی  است، 
سوی صاحب نظران و مسئوالن به عنوان یك دغدغه 
جدی مطرح بوده و از مهمترین طرح هایی است که 
در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی ابالغی از 
قرار  دولت  کار  در دستور  انقالب  معظم  رهبر  سوی 

گرفته است.
وی تصریح کرد: در جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد 
رئیس جمهور  معاون اول  حضور  با  که  نیز  مقاومتی 
برگزار شد، وی ضمن ابراز رضایت از روند پیشرفت 
مالیاتی  اولویت دار و مهم بودن طرح جامع  بر  پروژه، 

تاکید مضاعف داشت.
طیب نیا در ادامه تاکید کرد: این طرح یك طرح پویا 
به شمار می رود و مجریان آن باید توجه داشته باشند 
که طراحی و اجرای آن باید به گونه ای باشد که درجه 
ببرد  باال  رضایت مندی  با  را  مالیاتی  مودیان  تمکین 
و همچنین زمینه تحقق عدالت در مالیات ستانی و 

ارتقاء رضایت عمومی را در پی داشته باشد.
این  در  شده  ارایه  گزارش  به  اشاره  با  اقتصاد  وزیر 
شده  ارایه  که  گزارشی  اساس  بر  گفت:  جلسه 
پروژه  پیشرفت  روند  که  گفت  اطمینان  با  می توان 
رضایت بخش است؛ اما باز هم نیاز به کار جهادی و 
تالش مجاهدت گونه دارد تا به وعده ای که به مردم 
داده شده عمل شود. بر این اساس تا پایان سال جاری 
شاهد استقرار این طرح در نظام مالیاتی کشور باشیم.

تحقق  که  باشید  داشته  یقین  افزود:  همچنین  وی 
این هدف و استقرار کامل طرح جامع مالیاتی طرحی 
ماندگار برای همه دست اندرکاران این طرح خواهد 

مالیاتی،  عدالت  تحقق  سبب  آن  اجرای  زیرا  بود، 
رعایت  و  اقتصادی  شفافیت  المال،  بیت  از  حراست 

هرچه بیشتر حقوق مردم خواهد شد .
وی در پایان به عملکرد مناسب سازمان امور مالیاتی 
داشت:  بیان  و  کرد  اشاره  جاری  سال  ماهه   6 در 
خوشبختانه سازمان امور مالیاتی در 6 ماهه اول سال 
افزایش  جاری عملکرد خوبی داشته و امسال ضمن 
مالحظه  قابل  کاهش  شاهد  مالیاتی،  درآمدهای 
خرسندی  جای  که  ایم  بوده  نیز  مودیان  نارضایتی 

دارد.

مهر/ در معامالت بازار آزاد؛
کاهش قیمت انواع سکه در بازار/نرخ 

سکه گرمی ثابت ماند

در بازار آزاد امروز)دوشنبه( تهران، قیمت انواع 
سکه با کاهش 1000 تا 2500 تومانی مواجه بود، 
اما نرخ سکه یک گرمی، بدون تغییر باقی ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، در بازار آزاد امروز)دوشنبه( 
تهران، در حالی قیمت انواع سکه از 1000 تا 2000 
مقابل  در  گرمی  یك  سکه  که  یافت  کاهش  تومان 
تغییر قیمت مقاومت کرد. همچنین قیمت هر گرم 
طالی 18 عیار در بازار آزاد نیز با کاهش جزئی مواجه 
شاهد  را  افزایش  اندک  طال  اونس  هر  نرخ  اما  بود، 

است.
آزادی  تمام بهار  این اساس قیمت هر قطعه سکه  بر 
طرح جدید یك میلیون و 116 هزار و 700 تومان، 
قدیم  طرح  آزادی  بهار  تمام  سکه  قطعه  هر  قیمت 
یکم میلیون و 116 هزار تومان، نیم سکه 566 هزار 
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تومان، ربع سکه 296 هزار تومان و سکه یك گرمی 
186 هزار تومان است.

قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی 1338 دالر 
و 30 سنت و نرخ هر گرم طالی 18 عیار 113 هزار 

و 979 تومان است.
هر دالر در بازار آزاد امروز تهران 3569 تومان، یورو 
4020 تومان، پوند 4672 تومان، درهم امارات 979 

تومان و لیر ترکیه 1216 تومان است.

مهر/ مهر گزارش می دهد؛
رجعت اقتصادهای بزرگ جهان به عرصه 

تجارت ایران

روابط تجاری ایران که در سال های اخیر محدود 
به کشورهای همسایه شده بود، امسال توسعه 
کشورهای  با  ایران  تجاری  مبادالت  و  یافته 

صنعتی جهان رشد داشته است.
در  ایران  خارجی  تجارت  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
قرار  مختلفی  عوامل  تاثیر  تحت  گذشته  سال های 
سوء  آثار  و  تحریم  عوامل  این  مهمترین  که  گرفت 
آن در بازار ایران بود. تحریم های یکجانبه غرب علیه 
ایران در سال های گذشته عالوه بر اینکه حجم تجارت 
خارجی ایران را کاهش داد، موجب شد شرکای بزرگ 
تجاری ایران همکاری های خود با ایران را قطع کرده 

یا محدود کنند.
این  به  منجر  تجاری  بزرگ  شرکای  رفتن  دست  از 
منطقه  کشورهای  به  محدود  ایران  تجارت  که  شد 
وارد  ایرانی  پیمانکاران  و  بازرگانان  اغلب  و  شده 
بازارهای این کشورها شوند. هرچند که رابطه تجاری 

مناسب با کشورهای همسایه یکی از مهمترین اصول 
استراتژیك برای یك کشور است اما در این میان از 
دست رفتن شرکای بزرگ تجاری که نقش عمده ای 
بازار  را در  اثراتی  ایفا می کنند  تجارت جهانی  را در 

ایران برجای گذاشت.
واردات  و  آمارهای صادرات  پسابرجام  در شرایط  اما 
با  ایران  تجاری  روابط  که  می دهد  نشان  کشورها  از 
برخی از قدرت های بزرگ اقتصادی دنیا افزایش یافته 
و در مقابل، مقاصدی که طی سالهای اخیر بیشترین 
اختصاص  خود  به  را  ایران  واردات  و  صادرات  حجم 
ایران  خارجی  تجارت  در  شان  سهم  بودند،  داده 

کاهش یابد.
براساس آخرین آمار گمرک، کشور کره جنوبی جزو 
5 کشور اول است اخیرا ایران رابطه تجاری خود را  
با آن افزایش داده است. از سوی دیگر، تجارت ایران 
با کشور آلمان هم در این مدت رشد داشته بطوری 
که در 6 ماهه ابتدای امسال نسبت به سال گذشته 
به رقم یك میلیارد و 122  ایران  به  آلمان  صادرات 
میلیون دالر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال 
هنوز  البته  دهد.  می  نشان  افزایش  درصد   26 قبل 

آلمان پنجمین صادرکننده کاال به ایران است.
آمارها نشانگر این است که قدرت های بزرگ اقتصادی 
برداشته شدن  و  ایران هستند  بزرگ  بازار  دنبال  به 
کمك  نقل  و  حمل  بخش  در  خصوص  به  تحریم ها 
سالهای  طی  است.  کرده  موضوع  این  به  را  زیادی 
کشتیرانی  علیه  بر  که  یکجانبه ای  تحریم های  اخیر 
اپراتور بندر شهیدرجایی اعمال  جمهوری اسالمی و 
شده بود، تاثیرات منفی زیادی را بر عملکرد صادرات 
و واردات ایران گذاشته بود. در آن شرایط کاالها از 
سوی کشتیرانی های خارجی در بنادر حاشیه  خلیج 
فارس تخلیه می شدند و از آنجا با شناورهای کوچك 

موضوع  این  که  می شد  حمل  شهیدرجایی  بندر  به 
زیان  زیادی را به کشور وارد می کرد.

اما با برداشته شدن تحریم ها در بخش حمل و نقل، 
کاالها به صورت مستقیم با استفاده از کشتیرانی های 
همین  که  می شود  ونقل  کشورها حمل  بین  داخلی 
آمارهای صادرات و واردات  به کاهش  موضوع منجر 
مشابه  مدت  به  نسبت  عربی  متحده  امارات  با  ایران 
سال قبل شده است. آمار 6 ماهه گمرک هم حاکی 
از کشورهای  ایران  وارات  و  از آن است که صادرات 
است  یافته  کاهش  عراق  و  عربی  متحده  امارات 
بطوری که صادرات غیرنفتی ایران به امارات متحده 
عربی18.59 درصد و عراق 3.41 درصد کاهش داشته 
است. همچنین واردات از امارات متحده عربی در این  

مدت 17.3 درصد کاهش نشان می دهد.

کاهش تجارت با امارات و عراق
کنفدراسیون  رییس   الهوتی  محمد  باره  دراین 
آمار  اینکه  بیان  با  مهر  با  گفتگو  در  ایران  صادارات 
6 ماهه گمرک نشان می دهد که صادرات نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 5.99 درصد  رشد و واردات 
2.6 کاهش  داشته است، گفت: بنابراین این موضوع 
کاهش  که  گذشته  سال  برخالف  که  می دهد  نشان 
واردات باعث مثبت شدن تراز تجاری ایران شده بود، 
در 6 ماهه امسال صادرات رشد داشته است و دلیل 

تراز مثبت تجاری کاهش واردات نیست.
وی با اشاره به اینکه آمار نشان می دهد جهت گیری 
دولت در خصوص صادارت درست بوده است، افزود: 
از سال 93   ما کمتر  پارسال صادرات  این،  بر  عالوه 
بود و رشد صادرات در سال جاری نشان می دهد که 

در حال نزدیك شدن به شرایط سال 93 هستیم.
الهوتی دلیل کاهش صادارت به امارات متحده عربی 

را برداشته شدن تحریم ها و معامالت مستقیم ایران 
با سایر کشورها دانست و گفت: در واقع االن به طور 
کره  مانند  به کشورهایی  کاال  نقل  و  مستقیم حمل 
جنوبی و چین انجام می گیرد و نیازی نیست که از 

طریق کشور دیگری باشد.
با اشاره به اینکه  رییس کنفدراسیون صادرات ایران 
این موضوع نشاندهنده این است که کاالهای ایرانی 
عرضه  صادراتی  بازارهای  در  مستقیم  صورت  به 
کاالها  این  که  معنا  این  به  داشت:  اظهار  می شوند، 
بدون واسطه و پرداخت  های واسطه ای به کشورهای 

دیگر می رسند.
به  نسبت  ایران  تجاری  روند  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
سال گذشته مثبت است، گفت: البته باید این را در 
حجم  بیشترین  آمارها  طبق  که  باشیم  نظرداشته 
پتروشیمی  و  گازی  میعانات  گاز،  به  ما  صادراتی 
معدنی  صنعتی،  کاالهای  سهم  و  دارد  اختصاص 
غیرنفتی   صادرات  از  درصد   50 تقریبا  کشاورزی  و 
است، بنابراین دولت باید به این سمت برود که سهم 

این کاالها در سبد صادراتی افزایش یابد.
الهوتی ادامه داد: دولت باید برنامه ریزی داشته کند 
افزایش  باالتر  افزوده  ارزش  با  کاالهایی  صادرات  تا 
پیدا کند و کاالهای ساخته شده جای گاز طبیعی و 
میعانات گازی که متشقاتی از نفت به شمار می روند 

را بگیرد.

رشد صادرات واقعی شد
اینکه  به  اشاره  با  تهران  اتاق  نمایندگان  عضو هیات 
دولت  توجه  صادرات،  رشد  در  مهم  عوامل  از  یکی 
به اقتصاد مقاومتی است، افزود: بعد دوم که اهمیت 
در  االن  زیرا  است  برجام  شدن  اجرایی  دارد  زیادی 
فقط  ما  وابستگی  که  هستیم  شاهد  صادراتی  سبد 
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کشورهای  و  یافته  کاهش  حاشیه ای  کشور  چند  به 
جدیدی هم در سبد صادراتی ما مشاهده می شود.

مهمتر  کشورهای  با  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
داریم  ارتباط  جنوبی  کره  مانند  صنعت  صاحب  و 
کشورهای  ناامن  شرایط  دلیل  به  که  مشکالتی  و 
فعاالن  گریبانگیر  عراق  و  افغانستان  مانند  همسایه 

اقتصادی می شد، در کشورهای جدید وجود ندارد.
الهوتی با بیان اینکه پس از سال ها توانستیم حجم 
تعادل  به  را  واردات  و  صادرات  و  خارجی  تجارت 
برسانیم و به نفع صادرات رشد داشته باشیم، گفت: 
باید  صادرات  حجم  افزایش  با  صادرات  رشد  البته 
از  درصد  زیرا 85  واردات  کاهش  با  نه  بیافتد  اتفاق 
واردات رسمی کشور در خدمت تولید است و کاهش 

وارادات اتفاق خوبی نیست.
رییس کنفدراسیون صادارات ایران با تاکید بر اینکه 
افزود:  شود،  ریزی  برنامه  قاچاق  کاهش  برای  باید 
واردات رسمی حتی اگر  افزایش افزایش یابد،  نشان 
دهنده رونق تولید و استفاده از مواد اولیه برای تولید 
و ایجاد ارزش افزوده است در حالیکه نگرانی و دغدغه 
دولت باید این باشد که واردات قاچاق را که همگی 
کاالی ساخته شده و مصرفی هستند، کاهش دهد.  

ایسنا / خسروتاج:
رشد صادرات هدف گذاری می خواهد

با بیان   قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
اینکه رشد صادرات خواهان هدف گذاری است، 
می کنند  مهیا  دولت ها  را  صادرات  بستر  گفت: 
امر بخش خصوصی هستند که وارد  و مجریان 

صحنه می شوند و کار را انجام می دهد.
ششمین  در  خسروتاج  مجتبی  ایسنا،  گزارش  به 
استان  غیرنفتی  صادرات  توسعه  کارگروه  نشست 
آیتم های  از  متاثر  صادرات  کرد:  اظهار  هرمزگان 
متعددی از جمله انگیزه و توانایی بخش خصوصی و 
تقاضا و سایر موارد است که این اوامر از آن پروسه ای 

پیچیده ای می سازد.
استان،  صادرات  شورای  وظیفه  اینکه  بیان  با  وی 
مهیا کردن امور برای صادرکنندگان است، بیان کرد: 
این بخش خصوصی است که تکنولوژی مورد نیاز و 
معیارهای رقابت را با کارشناسان و متختصصان خود 

احصاء و وارد می کند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
برجام یکی از بسترهای مهم در امر توسعه صادرات 
در  می خواهیم  چگونه  اینکه  کرد:  یادآوری  است، 
عرصه تجارت و سرمایه گذاری خود را از سایر کشورها 
متمایز کنیم، امری مهم و اساسی است که نیازمند 
بررسی است کما اینکه کشورهای همانند کرواسی و 
سنگاپور به تربیت به سخت کوشی و نظم شهره دارند 

و این عوامل به نوعی سبب رشد آنها شده است.
میلیارد   50 گذاری  هدف  اینکه  بیان  با  خسروتاج 
برای تحقق  دالری برای صادرات داریم، اضافه کرد: 
گذاری های  هدف  مخلتف  بخش های  برای  رقم  این 

کلی  و بخشی تعریف شده است.
از  یکی  تعرفه ای  نظام  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
راه های حمایت از تولید است، گفت: امروز قاچاق به 
عنوان یکی از تهدیدات اصلی در حوزه تولید کشور 

به شمار می رود.
پی  در  افزود:  ایران  تجارت  توسعه  سازمان   رئیس 
ساماندهی تجارت مرزی که حجم آن نیز قابل تامل 
است، در دولت هستیم کما اینکه در ماه های اخیر به 

وفور مصوباتی را در این راستا داشته ایم که امید است 
نتیجه این ساماندهی ها سبب رفاه بیشتر مرزنشینان 

شود.
وی با بیان اینکه نمایندگی های خارجی  باید، در قدم 
اول با کاالهای سرمایه ای و سپس در ساختاری که 
به سود دانش کشور باشد وارد عرصه سرمایه گذاری 
حال  در  پله  به  پله  و  تدریج  به  کرد:  اضافه  شوند، 

پیشبرد تعامالت خود با سایر کشورها هستیم.
به  نیاز  مورد  تفویضات  اگر  اینکه  بیان  با  خسروتاج 
در  جهش  و  رشد  نمی توان  نشود  واگذار  استان ها 
صادرات را انتظار داشت، ادامه داد: کما اینکه مرکز 
نیز خود بر این امر واقف است و به دنبال واگذاری 
بیشتر  اختیارات  به  نیاز  اگر  و  است  تفویضات  سایر 

دولت نیز حاضر به وگذاری بیشتر اختیارات است.
وی تصریح کرد: ایران کشوری استراتژیك در حوزه 
تجارت دنیا به شمار می رود که همه باید تالش کنیم 

به جایگاه واقعی خود برسیم.

تعادل/ 
اقتصادي  رشد  به  رسیدن  تا  پله پله 

مطلوب

محسن بهرامي ارض اقدس 
رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران

در میان شاخص هاي اقتصادي هر کشوري نرخ رشد از 
اهمیت بسیار زیادي برخوردار است چرا که این نرخ، 
تعیین کننده میزان درآمد سرانه یك کشور به شمار 
مي رود. اقتصاد ایران به دلیل وفور منابع نفتي در یك 

دوره یي از رشد نسبتا قابل توجهي برخوردار بود اما از 
آنجا که این رشد ارتباط بسیاري با درآمدهاي نفتي 
نفت  قیمت  کاهش  با  داشت، طي سال هاي گذشته 
و افت تقاضا در اقتصاد، رشد اقتصادي نیز با کاهش 

مواجه شد.
تشدید  با  تقاضا  افت  و  نفتي  درآمدهاي  کاهش 
تحریم ها پیامدهاي ناگوار بسیاري براي اقتصاد کشور 
به همراه داشت. هرچند دولت طي سال هاي گذشته 
تالش کرد با کنترل تورم و کاهش نااطمیناني ها در 
اقتصاد و بهبود وضعیت کسب وکار بستر را براي رشد 
افزایش فروش  اما  فراهم کند  اقتصادي  پایدار  و  باال 
نفت بار دیگر توانست به نرخ رشد اقتصادي در کشور 
کمك کند. هرچند اقتصاد ایران توانست پس از دو 
سال رشد منفي در سال هاي 1391 و 1392 رشد 
این  تداوم  اما  را در سال 1393 تجربه کند،  مثبتي 
رشد در سال 1394 میسر نشد. چرا که رکود حاکم 
بر اقتصاد کشور نه تنها از میان نرفت بلکه به واسطه 
سیاست هاي دولت خروج از آن با موانع بزرگي روبه رو 

شد.
رشد  شده،  منتشر  آمارهاي  براساس  دیگر  سوي  از 
اقتصادي پس از اجراي برجام نشان دهنده آن است 
در  است.  نفتي  درآمدهاي  از  ناشي  کشور  رشد  که 
اقتصادي  رشد  توانسته  نفت  بخش  تحریك  واقع 
واحدهاي  تحرک  نه  بزند  رقم  را  کنوني  4.4درصد 
شرایطي  در  بنابراین  کشور.  در  صنعتي  و  تولیدي 
و  است  مانده  باقي  قوت خود  به  رکود همچنان  که 
نامناسبي  وضعیت  در  کشور  در  تولیدي  بنگاه هاي 
به سر مي برند، آمار رشد اقتصادي مثبت است. این 
موضوع دستاورد بزرگي براي اقتصاد کشور محسوب 

مي شود.
نباید فراموش کرد که رسیدن به رشد مطلوب مستلزم 

 بازگشت به عناوین 13 اخبار اقتصادی

شماره   1816     5 مهر ماه 1395



دارا بودن زیرساخت هاي مناسب است که متاسفانه در 
پاره یي از بخش ها از آن بي بهره هستیم. این کمبودها 
عمدتا مرتبط با عوارض ناشي از تحریم ها نیست زیرا 
را  مطلوب  رشد  هم  تحریم ها  سونامي  وقوع  از  قبل 
در اقتصاد کشور شاهد نبودیم. به طوري که هرگز به 
برنامه چشم انداز  رشد 8درصدي پیش بیني شده در 
ادامه روند کنوني نیز دست  با  دست پیدا نکردیم و 
این  وجود  با  نیست.  امکان پذیر  رشد  این  به  یافتن 
بین  از  محور  حول  کشور  در  باید  سیاست گذاري ها 
بردن رکود و رسیدن به رشد اقتصادي مطلوب باشد و 
رسیدن به این مهم نیازمند فعال کردن بخش تولید و 
صادرات در اقتصاد کشور است. زیرا مهم ترین بخشي 
که مي تواند، تولید ناخالص داخلي در ایران را افزایش 

دهد، همین بخش ها هستند.
توسعه یافتگي  درجه  در  تفاوت  باعث  امروز  آنچه 
صنعتي  و  تولیدي  فعالیت هاي  میزان  شده  کشورها 
است که در این کشورها صورت مي گیرد. به خصوص 
کشور  اشتغال  در  نیز  مهمي  نقش  بخش  این  آنکه 
دارد و از سوي دیگر صنعت یکي از بخش هایي است 
درآمدهاي  ارتقاي  و  افزوده  ارزش  رشد  باعث  که 
توسعه  براي  اما  میان  این  در  مي شود.  کشور  سرانه 
تولید داخلي و دستیابي به رشد باال، نیازمند اصالح 
است  آن  نشان دهنده  شواهد  هستیم.  موارد  برخي 
که افزایش دانش و تکنولوژي در حوزه هاي مختلف 
صنعتي، رشد و توسعه اقتصادي را براي کشورها به 
همراه دارد. بنابراین اقتصاد ایران نیز براي دستیابي 
و  صنایع  بتواند  باید  خود  مدنظر  توسعه  و  رشد  به 

تولیدات خود را به روز کند.
از سوي دیگر یکي از مشکالت اساسي در تولید کشور 
بنابراین براي دستیابي  نبود بهره وري مطلوب است. 
باال،  اقتصادي  رشد  به  رسیدن  و  صنعتي  توسعه  به 

کند.  پیدا  افزایش  بخش ها  تمام  در  باید  بهره وري 
صرف  نیازمند  موضوع،  این  به  پرداختن  چند  هر 
در  بتوان  که  صورتي  در  اما  است  زیاد  بسیار  زمان 
قانونمداري،  همانند  پارامترهایي  کشور  برنامه ریزي 
میزان  کار،  قانون  اجتماعي،  مسوولیت  و  اخالق 
به  تعریف کرد  را  و...  تعطیالت، کوچك سازي دولت 
قابل  کمك  کشور  اقتصاد  به  مي توان  قطعي  صورت 

توجهي کرد.
این میان یك نکته حایز اهمیت وجود دارد؛  اما در 
اینکه نگاه دولت باید به بخش خصوصي تغییر کند. به 
عبارت بهتر، بخش خصوصي باید جدي گرفته شود 
بتواند  تا  با آن همکاري و همراهي کنند  و همه قوا 
نقش مهم و جدي خود را در اقتصاد کشور ایفا کند. 
باید به بررسي تجربه توسعه صنعتي  براي این مهم 
در کشورهاي پیشرفته و نگاه آنها به بخش خصوصي 
توجه کرد. به نظر مي رسد که سیاست گذاران کشور 
باید بتوانند براساس الگوي توسعه صنعتي، تغییرات 
به  تا ضمن دستیابي  ایجاد کنند  اقتصاد  اساسي در 
تولید  بخش  تقویت  به  بتوان  مشخص  الگوي  یك 
که  است  داخلي  تولید  این  زیرا  پرداخت.  کشور  در 
مي تواند رشد اقتصادي را در کشور ایجاد کند. قطعا 
در این میان توجه به مسائل و چالش هایي که تولید را 
با مخاطره و ریسك مواجه مي کنند نیز حایز اهمیت 
تولید  این روزهاي  از چالش هاي اساسي  است. یکي 
مسووالن  مي رسد  نظر  به  که  کاالست  قاچاق  بحث 
باید نگاه جدي تري نسبت به گذشته براي مبارزه با 
باید این موضوع را در نظر  این مقوله داشته باشند. 
از  را  بسیاري  تولید داخلي کشور ضربات  داشت که 

قاچاق متحمل شده است.
با  باید  میان  این  در  مي رسد  نظر  به  دیگر  سوي  از 
فساد اداري و مالي نیز برخورد جدي صورت گیرد. در 

صورتي که بتوان مدیران را بر مبناي شایسته ساالري 
انتخاب کرد، به خوبي مي توان تحوالت را در اجراي 
سیاست و برنامه شاهد بود. یکي از موضوعات اساسي 
کنوني  شرایط  در  کشور  اقتصاد  به  مي تواند  که 
با  اقتصادي  دیپلماسي  همسویي  کند،  جدي  کمك 
تعامل  باید  اساس  این  بر  است.  سیاسي  دیپلماسي 
قرار  خود  فعالیت هاي  سرلوحه  دنیا  با  را  برد  برد- 

دهیم.
با  ارتباط  که  کرد  فراموش  نباید  صورت  هر  در 
کشورهاي توسعه یافته به خصوص در زمینه دریافت 
همکاري هاي  و  سو  یك  از  روز  تکنولوژي  و  دانش 
اقتصادي از سوي دیگر مي تواند، موجب توانمند شدن 
اقتصاد کشور شود. در این میان باید از هرگونه برخورد 
سیاسي با پدیده هاي مختلف جلوگیري به عمل آید. 
از سوي دیگر ذکر این نکته حایز اهمیت است که با 
مسائل اقتصادي به صورت شعاري و هیجاني برخورد 
نشود. بر همین اساس نیز بر این باورم که در جهت 
عمل  شتابزده  نباید  تورم  نامناسب  پدیده  کاهش 
زمینه کاهش  در  بسیج شدن همه بخش ها  مي شد. 
تورم با شیب تند و زمان کوتاه، موجب آسیب دیدن 
سایر بخش ها از جمله کمك به سنگین تر شدن رکود 
در فضاي کسب وکار مي شود که با وجود تالش هاي 
بر  این پدیده شوم  دولت در جهت رهایي هنوز هم 

گردن بخش خصوصي سنگیني مي کند.
از  باید توجه داشت، رکود در صورتي  این اساس  بر 
از  اصولي  بتواند حمایت  بین خواهد رفت که دولت 
حذف  دیگر  سوي  از  باشد.  داشته  خصوصي  بخش 
به  نقدینگي  تزریق  برجام،  در  یکصدایي  یارانه ها، 
بخش هاي مولد و مسوول کشور، تك نرخي کردن ارز 
و اجراي بي چون وچراي قوانین مي تواند کمك جدي 

به حل این مشکل کند.

هرچند نباید از یاد برد که رکود در کشورهاي در حال 
نفتي  درآمدهاي  به  متکي  که  ایران  توسعه یي چون 
است، هیچ گاه از میان نخواهد رفت. زیرا در کشورهایي 
زیاد  سرمایه گذاري هاي  نفتي  دالرهاي  سایه  در  که 
اما  گرفته  صورت  صادراتي  نگاه  با  بعضا  و  موازي  و 
به  فعالیت  براي  الزم  آمادگي  زیرساخت ها  سایر 
از بین نخواهد رفت.  ندارند، رکود  را  صورت متداوم 
این کشورها قدرت خرید مردم روزبه روز کاهش  در 
پیدا مي کند و نهایتا استاندارد مصرف پایین مي آید، 
مي توان  اما  نمي رسد  صفر  به  هرگز  رکود  بنابراین 
با بازنگري سایر تنگناها، راهي براي  امیدوار بود که 

تعدیل رکود پیدا کرد.

تعادل/ فعاالن تشکلي مطرح کردند
حذف قوانین و پرداخت بدهي ها به 

پیمانکاران دو اولویت مهم دولت یازدهم

و  خارجي  سرمایه گذار  جذب  براي  روزها  این   
رشد بخش اقتصاد کشور حذف و اصالح قوانین 
در دستور کار دولت و تشکل هاي مربوطه قرار 
مزاحم  قوانین  ازدیاد  بر  عالوه  است.  گرفته 
بدهي دولت به پیمانکاران نیز جز سرخط خبرها 
به شمار مي رود و کارشناسان زیادي نیز در این 
باره معتقدند: دولت اعالم کرده است که 40هزار 
پیمانکاران  به  بدهي هایش  از  تومان  میلیارد 
پرداخت مي شود؛ این موضوع درحالي است که 
ندارد که در  را  دولت درحال حاضر منابع الزم 
اختیار پیمانکاران و صنعتگران قرار دهد. هفته 
گذشته محمدباقر نوبخت، معاون رییس جمهوري 
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و رییس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد که 
به  دولت  بدهي هاي  از  تومان  میلیارد  40هزار 
موضوع  این  که  مي شود  پرداخت  پیمانکاران 
هنوز در هاله یي از ابهام قرار دارد؛ چراکه دولت 
طرح هاي  تکمیل  بدهي ها،  پرداخت  بر  عالوه 
خصوصي  بخش  کار  دستور  در  را  تمام  نیمه 
قرار داده که به اعتقاد کارشناسان تشکلي؛ اگر 
قرار باشد دولت بدهي هاي خود را تا پایان سال 
پروژه  بي شک  ندهد  اختصاص  پیمانکاران  به 
طرح هاي نیمه تمام هم به همین روال معطل و 

بالتکلیف خواهد ماند.
همچنین؛ هفته گذشته معاون وزیر کار در گفت وگو 
با یکي از خبرگزاري ها درباره اصالح قانون کار اظهار 
کرد که الیحه در دولت قبل تهیه شده است و هیچ 
آن  روي  یازدهم  دولت  سوي  از  تغییري  و  اصالح 
صورت نگرفته است و اگر درخواست مکتوب و رسمي 
این  گرفتن  پس  براي  کارگري  تشکل هاي  سوي  از 
الیحه ارائه شود، در صورت موافقت اعضاي شواریعالي 

کار، این الیحه از مجلس پس گرفته مي شود.
از  کارگران  نظر  تامین  کار،  وزیر  معاون  گفته  به 
اولویت هاي نخست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
نمایندگان  از  مسوول  این  است.  یازدهم  دولت 
کرده  دعوت  کارفرمایي  و  کارگري  عالي  تشکل هاي 
»الیحه  مجدد  بررسي  براي  تمایل  صورت  در  است 
درخواست  کار،  عالي  شوراي  در  کار«  قانون  اصالح 

مکتوب خود را ارسال کنند.

 تشکل ها درباره اصالح قانون کار  برنامه ارائه 
دهند

هیات  عضو  احرامیان  بهادر  زمینه؛  همین  در 
نمایندگان تهران معتقد است: اصالح قانون کار یك 

الزام براي بهبود محیط کسب و کار است.
 بنابراین کارگران و کارفرمایان در مورد اصالح قانون 
کار متفق القولند.  سید بهادر احرامیان، درباره لزوم 
اصالح قانون کار در گفت وگو با سایت خبري »اتاق 
قوانین  با  مقایسه  در  ایران  کار  قانون  گفت:  تهران« 
کار در دیگر کشورهاي جهان داراي نقص هایي است.

راضي  کارفرما  نه  و  کارگر  نه  قانون  این  اجراي  از   
است.  الزام  یك  ایران  در  کار  قانون  اصالح  و  نیست 
چه  و  کارفرمایي  چه  کارگري،  تشکل هاي  چه 
سرمایه گذاران بنگاه هاي تولیدي درباره اصالح قانون 
اصالح  از  القول  متفق  و  ندارند  تردیدي  و  کار شك 

قانون کار حمایت مي کنند.
نمایندگان  تعامل  اینکه  به  اشاره  با  احرامیان   
مي تواند  دولت  و  کارفرمایي  کارگري،  تشکل هاي 
اختالف نظر در مورد بندهاي مورد نظر براي تغییر را 
به حداقل برساند، گفت: از سوي کارفرمایان خاتمه 
دادن قراردادها و تعریف کار موقت از موارد الزم در 

اصالح قانون کار است.
 در تمام دنیا یکي از انواع قراردادهاي کار، کارهاي 
و  قوانین  چارچوب  در  که  است  ساعتي  یا  موقتي 
در  اما  مي شود  تنظیم  آن  مزایاي  و  حقوق  مقررات 
عضو  بزنیم.  دور  را  قانون  باید  زمینه  این  در  ایران 
هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با اشاره به جاي 
خالي مقررات مربوط به مشاغل موقت گفت: تعریف 
درستي از این منظر در قانون کار نداریم و در قانون 
کار در مباحث مثل پرداخت بیمه، هزینه مستمري 
از  از این دست دچار مشکالتي هستیم و  و مسائلي 

قوانین کار دنیا فاصله زیادي داریم.

 رقم بدهي دولت به پیمانکاران شفاف نیست
از سوي دیگر؛ رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگاني 

پیمانکاران  به  دولت  بدهي  پرداخت  درباره  ایران 
شفاف  خیلي  پیمانکاران  به  دولت  بدهي  رقم  گفت: 
نیست چون آمارهاي متعددي وجود دارد. بخشي از 
پیمانکاران عدد خودشان را اعالم مي کنند و دولت هم 
رقم خودش را ارائه مي دهد. اختالف در تعدیل هاي 
سنواتي و مواردي است که پیمانکار خودش را محق 

مي داند ولي دولت براي او حقي قائل نیست.
عنوان  ادامه  در  روغني  روغني گلپایگاني  ابوالفضل   
توان  به  نسبت  افرادي هستم که  از  یکي  بنده  کرد: 
و  شك  پیمانکاران  به  دولت  بدهي  این  بازپرداخت 
شبهه دارم. چرا که معتقدم دولت در حال حاضر منابع 
افزود:  وي  ندارد.  را  بازپرداخت  این  براي  الزم  مالي 
قرار بود دولت طي چند ماه گذشته به 7500واحد 
تولیدي کوچك و متوسط تسهیالتي بالغ بر 16هزار 
به  تاکنون  نوبخت،  گفته  به  کند.  اعطا  دالر  میلیارد 
بیش از سه هزار و 45واحد تولیدي تسهیالت اعطا 

شده است.

 این اعالم در حالي است که پرداخت چنین 
ارقامي واقعي نیست.

استان  من  مي دهد:  توضیح  باره  این  در  روغني   
مازندران و مرکزي را دقیق خبر دارم و  آمار تسهیالت 
ارائه شده به آنها خیلي کمتر از این تعداد است. مثال 
در مازندران، طي دو هفته پیش دو واحد از بین بیش 
معتقد  وي  بگیرند.  وام  بودند،  توانسته  100واحد  از 
است: دولت درحال حاضر منابع الزم را ندارد که در 

اختیار پیمانکاران و صنعتگران قرار بدهد.
 رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران تصریح  کرد: این 
حرف به دلیل بدبیني نیست بلکه دولت پول ندارد، 
درآمد نفتي کاهش یافته و ذخایر ارزي کافي وجود 
40هزار  بازپرداخت  بر  مبني  شده  ارائه  آمار  ندارد. 

میلیارد تومان نیز مقداري خوشبینانه است؛ درحالي 
که دولت اگر بگوید پول ندارم بهتر از این است که 

امیدواري کاذب بدهد.

صاحبان  شد؛  تمام  ثبت نام  مهلت  اقتصاد/  دنیای 
صنایع خواستار تداوم پرداخت تسهیالت ارزان شدند

ریز نمرات وام دهی به تولید

رسید.  پایان  به  ثبت نام  مهلت  اقتصاد:  دنیای 
تولیدي کوچک، متوسط و طرح هاي  واحدهای 
با پیشرفت فیزیکی باالی 60 درصد  نیمه تمام 
برای  که  داشتند  مهلت  ماه  شهریور  پایان  تا 
سایت  به  تولید  ارزان  تسهیالت  دریافت 
وزارت  خدمات  و  اطالعات  )درگاه  بهین یاب 
صنعت، معدن و تجارت( مراجعه و ثبت نام کنند.

گذشته  روز  خصوصی  بخش  در  اقتصادی  فعاالن   
بانك  نمایندگان  میان  مشترک  نشستی  برگزاری  با 
مرکزی و اعضای دو کمیسیون »صنایع« و »بازار پول 
و سرمایه« اتاق بازرگانی ایران، ضمن بررسی پرونده 
وام دهی به تولید، خواستار تداوم پرداخت تسهیالت 

به بنگاه ها شدند.
و  هزار   7 مالي  تامین  منظور  به  مذکور  تسهیالت 
500 واحد تولیدی که برای تکمیل پروژه هایشان با 
پیشرفت  سویی  از  و  بودند  مواجه  نقدینگی  مشکل 
مالی  اعتبار  با  داشته اند،  درصد   60 باالی  فیزیکی 
16 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. طبق 
و  معدن  صنعت،  وزارت  سوی  از  شده  منتشر  آمار 
طرح  آغاز  از  تولیدی  واحد   892 و  9هزار  تجارت، 
روی  پیش  مشکالت  حل  برای  تاکنون  تولید  رونق 
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تولید، تسهیالت بانکی دریافت کردند. از مجموع این 
تعداد واحد تولیدی و صنعتی، 4 هزار و 331 واحد 
از طریق کارگروه ستاد تسهیل استان ها توانستند به 
تسهیالت مورد نیاز خود دست یابند و 5 هزار و 561 
واحد صنعتی کوچك و متوسط نیز مستقیما از طریق 
تسهیالت  تسهیل،  ستاد  کارگروه  با  بانك ها  توافق 
 969 با  رضوی  خراسان  استان های  کردند.  دریافت 
با 775  با 968 واحد،  تهران  واحد صنعتی،  اصفهان 
واحد و مازندران و یزد هر کدام با 719 و 477 واحد 
به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را به خود اختصاص 
 3 با  کشاورزی  بانك  که  است  حالی  در  این  دادند. 
اول،  رتبه  در  تسهیالت  پرداخت  مورد   339 و  هزار 
دوم  رتبه  در  مورد   406 و  هزار  یك  با  ملت  بانك 
رتبه  در  192 واحد  و  هزار  یك  با  صادرات  بانك  و 
و 182  هزار  یك  با  ملی  بانك های  دارند.  قرار  سوم 
در  تسهیالت  پرداخت  مورد  با 833  تجارت  و  مورد 
رتبه های چهارم و پنجم قرار دارند. سخنگوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مهلت ثبت نام 
هزار   16 تسهیالت  دریافت  برای  تولیدی  واحدهای 
میلیارد تومانی دولت تا آخر شهریور ماه بود، گفت: 
در مجموع تا سوم مهرماه امسال 9 هزار و 892 واحد 
تولیدی از سیستم بانکی تسهیالت دریافت کرده اند.

منوچهر طاهایی با اشاره به اینکه براساس توافق به 
عمل آمده میان بانك مرکزی و وزارت صنعت، معدن 
در  تولیدی  واحد   331 و  هزار   4 تاکنون  تجارت  و 
قالب تسهیالت 16 هزار میلیارد تومانی منابع مورد 
بر  عالوه  کرد:  اظهار  کرده اند،  دریافت  را  خود  نیاز 
رونق  طرح  ضوابط  براساس  هم  بانکی  سیستم  این، 
پرداخت  تسهیالت  تولیدی  واحد  و 561  هزار   5 به 
کرده است. وی افزود: قرار شده با توجه به امکانات 
طرف  از  تسهیالت  پرداخت  روند  بانکی  سیستم 

اما  باشد،  داشته  ادامه  تولیدی  واحدهای  به  بانك ها 
دارد.  بانك ها  منابع  با  نزدیکی  ارتباط  موضوع  این 
واحدهای  اسامی  جزئیات  اعالم  مورد  در  طاهایی 
داشته اند،  را  تسهیالت  دریافت  امکان  که  تولیدی 
شهریور  آخر  تا  واحدها  ثبت نام  مهلت  کرد:  تصریح 
و هنوز  پیدا کرده  ثبت نام  امکان  برخی  اما  بود،  ماه 
آنها  پرونده  و  نرسیده  تسهیالت  دریافت  مرحله  به 
تکمیل  محض  به  که  است  استانی  کارگروه های  در 
اسامی  آینده  روز   15 ظرف  تسهیالت  پرداخت  و 
اهمیت  به  توجه  با  کرد:  تصریح  می شود.وی  اعالم 
رفع مشکالت مالی واحدهای تولیدی، احتمال اجرای 
مرحله دوم طرح تامین مالی بنگاه های زودبازده در 
اوایل سال آینده وجود دارد زیرا وزیر صنعت، معدن 
و تجارت به جد دنبال این موضوع است. طاهایی در 
پاسخ به اینکه در حال حاضر چه میزان از اعتبارات 
واحدهای  به  تومانی  میلیارد  هزار   16 تسهیالت 
تولیدی اختصاص پیدا کرده است، گفت: حدودا 10 
هزار میلیارد تومان از این تسهیالت پرداخت شده و 
هنوز سقف 16 هزار میلیارد تومانی تکمیل نشده که 
با توجه به درخواست های متعدد ثبت نام شدگان این 

سقف تا چند روز آینده تکمیل خواهد شد.
اما بخش خصوصی هم روز گذشته در نشست مشترک 
دو کمیسیون »صنایع« و »بازار پول و سرمایه« اتاق 
بازرگانی ایران به بررسی ساز و کار عملکرد پرداخت 
تسهیالت 16 هزار میلیارد تومانی به صنایع کوچك 
حضور  با  که  نشست  این  در  پرداخت.  متوسط  و 
بانك  اعتبارات  مدیر  مذکور،  کمیسیون  دو  روسای 
مرکزی، معاون سازمان شهرک های صنعتی کوچك 
اقتصادی برگزار شد،  از فعاالن  و متوسط و تعدادی 
بانك مرکزی و دولت درخواست  از  بخش خصوصی 
کرد تا با توجه به تقاضای زیاد، پرداخت تسهیالت به 

بنگاه های کوچك و متوسط تا پایان سال ادامه یابد. 
همچنین صاحبان صنایع کوچك به بیان مشکالت و 

همچنین بیان انتظارات خود از دولت پرداختند.

مسابقه توزیع پول نداریم
محمدرضا قربانی، مدیر اعتبارات بانك مرکزی در این 
پرداخت تسهیالت طرح  اهداف  اظهار کرد:  نشست، 
رونق صنایع کوچك و متوسط کامال مشخص است 
را  تسهیالت  دریافت  واجدان شرایط  آن  آیین نامه  و 
کامال مشخص کرده است. وی با بیان اینکه بانك ها 
از  مطمئن  باید  که  هستند  اقتصادی  بنگاه  یك 
بنابراین الزم است  باشند، گفت:  پول خود  بازگشت 
برای پرداخت تسهیالت از سوی بانك ها اعتبارسنجی 
انجام شود.قربانی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه 
و  کوچك  صنایع  به  تسهیالت  پرداخت  در  بانك ها 
متوسط سلیقه ای عمل می کنند، اظهارکرد: اگر بانکی 
پس از اعتبارسنجی به این نتیجه می رسد که نباید 
به  موضوع  این  یابد  اختصاص  تسهیالت  بنگاهی  به 
معنای برخورد سلیقه ای نیست، بلکه قرار نیست که 
داشته  کشور  سطح  در  پول  توزیع  مسابقه  بانك ها 

باشند.
نبود  قرار  کرد:  تصریح  مرکزی  بانك  اعتبارات  مدیر 
تقاضا برای تسهیالت تا این اندازه سرعت پیدا کند و 
به دنبال افزایش تقاضا برای دریافت تسهیالت، بانك 
خواست  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  از  مرکزی   
تا  کند،  کنترل  شرایط  براساس  را  تقاضا  میزان  تا 
مشکلی در زمینه پرداخت تسهیالت به وجود نیاید.

بانك ها  اظهارکرد:  تسهیالت  نرخ سود  مورد  در  وی 
به ازای سپرده سپرده گذاران 15 درصد سود پرداخت 
می کنند و آن سپرده را با سود 18 درصد در اختیار 
متقاضیان تسهیالت قرار می دهند که این مابه التفاوت 

3 درصدی جز ضرر و زیان چیزی نیست و برای هزینه 
شعبه، حقوق پرسنل و... صرف می شود. قربانی افزود: 
براساس ماده 92 قانون برنامه پنجم الزام بانك ها به 
اهدای تسهیالت ارزان قیمت منوط بر این است که 
دولت یارانه سود را پرداخت کند که البته این موضوع 
به نظام بانکی مربوط نمی شود و باید دولت درباره آن 
که  اظهارنظر  این  به  واکنش  در  وی  باشد.  پاسخگو 
میزان تسهیالت پرداختی به بخش کشاورزی بیش از 
صنعت بوده است، تاکید کرد: این مساله صحت ندارد 
و طبق آمار سامانه این رقم به صورت برابر است؛ شاید 
از نظر تعداد در بخش کشاورزی جلوتر باشیم، ولی از 

نظر ارزشی با هم برابر هستند.
وی در مورد عدد 7 هزار و 500 واحد تولیدی که در 
زمانی  کرد:  تشریح  گرفتند،  قرار  مدنظر  کار  ابتدای 
و  کوچك  صنایع  وضعیت  به  رسیدگی  ضرورت  که 
متوسط از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار 
گرفت، نظام بانکی وظیفه خود دید برنامه جدی برای 
رهایی این بخش از مشکالت مالی تهیه کند که بر 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  میدانی  کار  اساس 
اگر 7 هزار و 500 واحد تولیدی تامین مالی شوند، 
تا حدی رکود حاکم بر اقتصاد کمرنگ می شود. البته 
برنامه  آن  برای  دولت  که  نیست  اعتباری  همه  این 
ریزی کرده است. مدیر اعتبارات بانك مرکزی ادامه 
تومان  میلیارد  هزار   417 گذشته  سال  دولت  داد: 
از آن را هم  تسهیالت پرداخت کرد. اگر 50 درصد 
جدید  تسهیالت  آن  بقیه  بگیریم،  نظر  در  تمدیدی 
بوده به این معنا که دولت 200 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت پرداخت کرده است. حال اگر 10 درصد از 
قرار  متوسط  و  اختیار صنایع کوچك  در  میزان  این 
قربانی  باشد.  باالیی داشته  اثرگذاری  گیرد، می تواند 
این  به  تنها  بانك ها  پرداختی های  کرد: سقف  تاکید 
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طرح محدود نیست و قرار نیست فقط به 7 هزار و 
500 واحد تسهیالت پرداخت شود. تنها این تعداد از 

واحدها در اولویت اعطای وام قرار گرفته اند.

 رونقی دهی به بازار
معاون سازمان  مقیمی،  فرشاد  این نشست  ادامه  در 
صنایع کوچك و شهرک های صنعتی ایران، رونق دهی 
به بازار را هدف اصلی این طرح معرفی کرد و گفت: 
بخش زیادی از واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی 
مواجه هستند. طبق برآوردهایی که انجام شد تصمیم 
گرفتیم طرح مذکور را اجرایی کرده و از این طریق به 
رفع رکود کمك کنیم. طبق آنچه در سایت بهین یاب 
که سامانه اصلی اجرای طرح است، درج شده، تا به 
آنها،  از میان  االن 57 هزار واحد ثبت نام کردند که 
10 هزار واحد از داخل شهرک های صنعتی و 47 هزار 
واحد به خارج از شهرک های صنعتی مربوط می شوند. 
بین  آمار  و  اطالعات  بودن  یکپارچه  بر  تاکید  با  وی 
بانك مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکید 
کرد: هر واحد و بنگاهی که از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت پروانه بهره برداری دریافت کرده باشد، حتی 
از 10 نفر باشند، جزو  افراد شاغل در آن کمتر  اگر 
واحدهای کوچك صنعتی به شمار می روند و مشمول 

دریافت تسهیالت می شوند.
کمیسیون  رئیس  پرویزیان،  کوروش  نشست  این  در 
به  توجه  با  ایران  بازرگانی  اتاق  سرمایه  و  پول  بازار 
متوسط  و  کوچك  صنایع  صاحبان  درخواست های 
برای دریافت تسهیالت، گفت: شبکه بانکی و صاحبان 
تولید  کسب و کار دغدغه واحدی دارند و آن رونق 
وی  است.  تسهیالت  پرداخت  آمار  یکپارچه سازی  و 
افزود: بهتر است منابعی که از سوی دولت به تولید 
تخصیص داده می شود، در راستای کاهش هزینه های 

بر  همچنین  وی  باشد.  کوچك  کارهای  و  کسب 
یکپارچه سازی آمار در وزارت صنعت و بانك مرکزی 
از  خصوصی  بخش  داد:  ادامه  پرویزیان  کرد.  تاکید 
بانك ها درخواست دارد که از برخورد سلیقه ای امتناع 
کرده و مطابق بخشنامه بانك مرکزی و در چارچوب 
تعیین شده، عمل کرده و سهم بخش خصوصی واقعی 
را در این تسهیالت مشخص کنند. رئیس کمیسیون 
بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه 
از  کشاورزی  بخش  به  پرداختی  تسهیالت  آمار  باید 
صاحبان  درخواست  این  گفت:  شود،  جدا  صنعت 
بانك  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  از  صنایع 

مرکزی است.
شفاف تر  رابطه  برای  باید  همچنین  افزود:  پرویزیان 
بین بانك ها و مشتریان مکانیزم های اعتبارسنجی با 
تخصصی  انجمن های  و  اتحادیه ها  تشکل ها،  کمك 
قراردادهای  در  که  مشکلی  به  وی  بگیرد.  شکل 
اشاره کرد و گفت: متاسفانه در  بانك ها وجود دارد، 
قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، یك اجبار را 
برای قراردادهای بانکی منظور کرده اند که بر اساس 
آن، یك الگو از این قراردادها باید در شورای پول و 
کرده  سخت  را  شرایط  امر  این  شود.  مصوب  اعتبار 
است؛ چراکه مصوبه را نمی توان تغییر داد. در حالی 

که باید مفاد قرارداد، منعطف باشد.
بازرگانی  اتاق  سرمایه  و  پول  بازار  کمیسیون  رئیس 
ایران گفت: بخش خصوصی تداوم پرداخت تسهیالت 
تعداد  به  توجه  با  را  متوسط  و  بنگاه های کوچك  به 
بانك ها  و  دولت  از  سال  پایان  تا  متقاضیان  زیاد 
رئیسه  هیات  پیرموذن، عضو  است. حسین  خواستار 
درخواست  و  بانکی  بدهکاران  به وضعیت  ایران  اتاق 
جدید آنها برای حضور در این طرح اشاره و خواستار 
اساس  بر  شد.  متقاضیان  از  تعداد  این  تعیین تکلیف 

اظهارات عضو هیات رئیسه اتاق ایران اگر واحدی به 
بانك بدهکار باشد، باید وارد پروسه حسابرسی قانونی 
از تسهیالت جدید  این حالت نمی تواند  شود که در 
بهره مند شود. اگر هدف این طرح ساماندهی صنایع 
پس  است،  آنها  معضالت  رفع  و  متوسط  و  کوچك 
طبق  و  کرده  تغییر  روند  این  که  دهیم  اجازه  باید 
تسهیالت  پرداخت  به  اقدام  جدید  دستورالعمل های 
ایران  اتاق  رئیسه  هیات  عضو  کاشفی،  کیوان  کنیم. 
اعالم خبر اجرایی شدن طرح مذکور را بارقه امید در 
گفت: خوشبختانه  و  کرد  عنوان  کوچك  صنایع  دل 
عملکرد به نسبت خوبی را در این رابطه شاهد بودیم. 
هرچند همچنان روند تسهیالت دهی از سوی شعب 
بانك ها کند و پیچیده انجام می شود. فعاالن اقتصادی 
بانك ها  چرا  دارند؛  انتقاد  روند  این  بودن  طوالنی  از 
با صراحت  بانك مرکزی که  اساس بخشنامه های  بر 
توجه  هستند،  مسیر  این  شدن  کوتاه  خواستار 

نمی کنند.

دنیای اقتصاد/ 
کدام کاالها تخفیف سود بازرگانی 

ندارند؟

سه  با  هیات دولت  پیش  چندی  اقتصاد:  دنیای 
هدف»حمایت از تولید داخلی«، »پیشگیری از انحراف 
در  اختالل  از  »جلوگیری  و  خارجی«  تجارت  در 
اثربخشی نظام تعرفه ای ناشی از وجود تخفیفات سود 
بازرگانی برای واردات کاال از برخی مناطق مرزی«، با 
لغو تخفیف سود بازرگانی 69 قلم کاال موافقت کرده 
کاال  قلم   69 لیست  انتشار  به  اقدام  اکنون  که  بود 

جوشکاری،  الکترود  »انواع  است:  کرده  زیر  شرح  به 
قفل آویز،  کابل،  و  سیم  انواع  فوالدی،  مفتول  انواع 
تفلون  ظروف  انواع  فلزی،  پنجره  و  درب  یراق آالت 
فوالدی، انواع ظروف تفلون آلومینیومی، انواع قاشق و 
چنگال فلزی، انواع لوازم التحریر، انواع پروفیل، لنت ها 
نشده،  سوار  و  نسوز  پنبه  فاقد  ترمز  بالشتك های  و 
سایر قطعات سایش، لنت های ترمز سوار شده برای 
سواری؛ وانت و تراکتور کشاورزی، سابو، انواع چیلر، 
رادیاتور  آلومینیومی،  رادیاتور  مشعل،  آبگرم،  دیگ 
هواساز،  منظوره،  دو  پکیج  شوفاز،  پکیج  فوالدی، 
کاکائو،  فاقد  شیرینی های  سایر  آدامس،  فن کویل، 
کاکائو  پودر  از  غیر  فرآوردهای  سایر  و  کاکائو  پودر 
مثل قند و شکر، سایر شکالت ها، مخلوط و خمیرها، 
فرآورده های غالت و غذایی، خرده گندم برشته، نان 
خشك و زنجفیلی، بیسکوئیت و ویفرها، نان سوخاری 
و سایر انواع محصوالت خبازی، شامپوها، اسب، االغ، 
قاطر واستر زنده، حیوانات زنده، ماکیان زنده، گوشت 
زیتون،  روغن)سویا،  انواع  انواع حیوانات، چای،  زنده 
و  کلزا(  بادام زمینی،  نارگیل،  آفتابگردان،  دانه  نخل، 

سایر چربی ها و روغن های ثابت نباتی.«

اقتصادنیوز/
انتخاب دبیرکل جدید اتاق ایران

دبیر کل جدید اتاق ایران انتخاب شد. علیرضا 
قند  صنایع  انجمن  مدیره  هیات  رئیس  اشرف، 
با پیشنهاد غالمحسین شافعی، رئیس  و شکر، 
ایران  اتاق  هیات رئیسه  تصویب  و  ایران  اتاق 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  جدید  دبیرکل  به عنوان 
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انتخاب شد. در دوره  ایران  معادن و کشاورزی 
احمد  ایران،  اتاق  در  جالل پور  محسن  ریاست 

فیاض بخش، دبیر کل اتاق ایران بود.

دنیای اقتصاد/ مقاوم سازی بازار مس چین به سود 
قیمت ها تمام نشد

رویای روزهای کدر برای فلز سرخ

باید  را  بازارهای جهانی  افزایش قیمت مس در 
به شمار  پایه  فلزات  بازار  در  رخداد  مهم ترین 
آوریم؛ هرچند دورنمای قیمتی اهمیت بیشتری 

پیدا می کند.
 هم اکنون نزدیك به یك ماه است که قیمت مس در 
تا جایی  قرار داشته  بازارهای جهانی در مسیر رشد 
کاهش  است.  رسیده  مهمی  نقطه  به  هم اکنون  که 
تقاضا،  نسبی  بهبود  انتظار  انبارها،  محدود موجودی 
نوسان ارزش دالر و توجه به این کاال به عنوان محملی 
برای سرمایه گذاری و تنوع دارایی ها مواردی است که 
بازار حمایت کرده اند. در صورتی که  این  از  تاکنون 
رشد قیمت ها از سطوح شکننده فعلی نیز گذر کند، 
می توان به دست یافتن به رکوردهایی باالتر از 5 هزار 

دالر در هر تن نیز امیدوار بود.
برای  فعلی خود رکوردهایی جدی  باالی  قیمت های 
این  است  ممکن  ولی  می آیند،  به شمار  مس  بازار 
شود.  تبدیل  رویایی  روزهایی  به  قیمتی،  سرخوشی 
مس  قیمت  که  داشت  اشاره  نیز  نکته  این  به  باید 
در سال 2011 به بیش از 10 هزار دالر در هر تن 
نیز رسیده بود ولی هم اکنون از قیمت هایی بیش از 
می شود.  یاد  ایده آل  سطوحی  به عنوان  دالر  هزار   5

به عنوان  بازار چین  در  بنیادین  تغییرات  به  توجه  با 
شاید  جهان،  در  کاال  این  مصرف کننده  مهم ترین 
دست یافتن به قیمت های پیشین در سال های پیش 
تولیدکنندگان  بازار و  تنها خیال پردازی فعاالن  رو، 
نشان  مس  بازار  در  آمارها  آخرین  بیاید.  به شمار 
می دهند که بهای هر تن مس خالص در بورس فلزات 
تن  هر  در  دالر   4815 نقدی  معامالت  برای  لندن 
بوده، ولی همین رقم برای معامالت سلف سه ماهه 
در همین بازار 4840 دالر در هر تن قیمت گذاری 
ارزان تر  فعلی  شرایط  در  ساده تر  عبارت  به  می شود. 
آینده خواهد  ماه   3 در  تحویل  و  پرداخت  از خرید، 
بود. همین ویژگی ساده نشان می دهد دورنمای بهای 
مس برای فعاالن بازار جهانی مثبت ارزیابی شده، ولی 

فاصله قیمتی چندانی ندارد.
ماه  در  تحویل  برای  مس  بهای  آمریکا  بازار  در 
هر  بر  دالر   2 /2 به  افزایش  درصد   0 /3 با  دسامبر 
آگوست   10 از  حد  باالترین  که  یافته  افزایش  پوند 
تاکنون به شمار می رود. از ماه آگوست تاکنون قیمت 
مس در بورس های بین المللی در مسیر افزایش قرار 
مطلوبی  نسبتا  قیمت های  در  هم اکنون  و  داشته 
داشت  اشاره  نیز  نکته  این  به  باید  البته  دارد.  قرار 
که موجودی انبارهای مس در بورس فلزات لندن در 
اقصی نقاط جهان روندی کاهشی داشته هرچند این 
افت موجودی انبارها، چندان هم پرشتاب نبوده است. 
فلزات  بورس  در  مس  انبارهای  موجودی  هم اکنون 
لندن در رقمی کمتر از 350 هزار تن در حال نوسان 
است. احتمال کاهش بیشتر موجودی انبارهای مس 
به  قیمت ها  احتمال رشد  و همچنین  بورس  این  در 

این دلیل نیز متصور است.
باز هم چین رویکرد اصلی خود را در بازار که همان 
واردات مواد معدنی مس دار و کاهش جدی واردات 

به  اوضاع  بار،  این  ولی  داده  ادامه  بود،  خالص  مس 
طرز وخیمی به سمت تهدید بازارهای جهانی حرکت 
کرده است. »دنیای اقتصاد« تاکنون بارها این رویکرد 
بازار هشدار داده   را مطرح کرده و تأثیرات آن را بر 
مصرف  بزرگ ترین  به عنوان  چین  هم اکنون  است. 
کننده مس در جهان، با تعقیب سیاست های کلی و 
پیشین خود به جایی رسیده است که صادرات مس 
تصفیه شده آن به بیش از دو برابر افزایش یافته ولی 

واردات آن به شدت کاهش یافته است.
)ماه  آگوست  ماه  در  تنها  می دهند  نشان  آمارها 
)تصفیه  واردات مس خالص  میالدی( حجم  گذشته 
شده( چین به کمترین حد در 18 ماه گذشته کاهش 
یافته یعنی به صورت دقیق تر، هم اکنون واردات مس 
چین در سطوحی نزدیك به فوریه سال 2015 قرار 
معدنی  مواد  واردات  که  است  حالی  در  این  دارد. 
به  کشور  این  به  مس  کنسانتره  مخصوصا  مس دار 
یافته است. رشد حجم صادرات مس  افزایش  شدت 
به ذات خود  باید جدی گرفت، زیرا  را  خالص چین 
تهدیدی جدی به شمار آمده اما تنها نکته ای که از 
را  می کند  محافظت  چین  برابر  در  جهانی  بازارهای 
باید حجم داد و ستد مس خالص چین دانست؛ زیرا 
به  است.  منفی  خالص چین  تجاری مس  تراز  هنوز 
از صادرات خود، مس  بیشتر  تر، چین  عبارت ساده 
خالص وارد می کند. در صورتی که این شرایط باز هم 
ادامه یابد، باید گفت که چهره جدیدی از بازار مس 

در معامالت بین المللی ترسیم خواهد شد.
واردات  حجم  می دهد  نشان  چین  گمرک  آمارهای 
 66 و  هزار   232 آگوست  ماه  در  چین  خالص  مس 
 251 جوالی  ماه  در  نرخ  این  درحالی که  بوده  تن 
هزار تن و در مدت مشابه سال قبل، 262 هزار تن 
بوده است. از سوی دیگر حجم صادرات مس خالص 

چین در همین مدت و دقیق تر به نسبت مدت مشابه 
به  خود  که  رخدادی  است؛  شده  برابر   4 قبل  سال 
مس  جهانی  بازارهای  شکستن  درهم  برای  تنهایی 
کافی است. از سوی دیگر آمارها نشان می دهد حجم 
واردات مواد معدنی و کنسانتره مس در ماه آگوست 
ماه  بیشترین حد در 6  بوده که  تن  میلیون   1 /45
با سال  مقایسه  در  می رود؛ همچنین  به شمار  اخیر 
به  می دهد.  نشان  را  افزایش  درصد   26 نیز  گذشته 
و  پرو  از  رقم  این  از  تن  هزار   407 دقیق تر  صورت 
366 هزار و 770 تن آن از شیلی وارد شده است. این 
در حالی است که در مدت مشابه سال قبل واردات 
این گروه از مواد اولیه از پرو 223 هزارتن و از شیلی 
با بی نیازی بیشتر  397 هزار و 700 تن بوده است. 
از واردات، شاهد هستیم که حجم تولید کارخانه های 
تصفیه مس در چین در ماه آگوست در باالترین حد 
را  آن  اصلی  دلیل  البته  که  بوده  گذشته  ماه   6 در 
برای  بهتر  فضایی  ایجاد  و  واردات  کاهش  در  باید 
تولید داخلی در این کشور جست وجو کرد. با توجه 
افزایش محسوس  از  برآوردها حکایت  موارد،  این  به 
سودآوری این قبیل کارخانه ها دارد هرچند به صورت 
کلی در یکسال اخیر، حجم واردات کانی های مس دار 
به چین 34 درصد افزایش یافته که رشد سودآوری و 
همچنین افزایش ظرفیت تولید کارخانه های تصفیه، 

تغلیظ و ذوب مس چین را به همراه داشته است.
البته استراتژی اصلی دولت چین در بازار مس تنها 
تولید  رشد  و  مس دار  کانی های  واردات  افزایش  در 
بازار،  واقعیت های  به  توجه  با  بلکه  نیست،  داخلی 
اوراق قرضه و حتی بهای  بازارهای سهام،  اوضاع در 
مس در بازارهای جهانی، باز هم در پاره ای از اوقات 
به  نگاهی  نیم  چین،  در  اقتصادی  بزرگ  بخش های 
تغذیه انبارهای خود از این فلز ارزشمند داشته اند تا 
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جایی که با واردات کالن مس در قیمت های پایین، 
شرایط ایده آلی برای ثبات سرمایه گذاری، پراکنده و 
ذخایر  تامین  همچنین  دارایی ها  سبد  کردن  متنوع 
استراتژیك خود به کار گرفته اند تا جایی که در 8 ماه 
ابتدایی سال جاری، باز هم حجم واردات مس خالص 
بوده،  مشابه  از مدت  باالتر  این کشور 16 درصد  به 
ولی با توجه به عدم تغییر در ساز و کارهای بازار و 
نظام عرضه و تقاضا، می توان این گونه استناد کرد که 
این حجم خرید، در مکانی امن نگهداری شده و ثبات 
اقتصادی را در بازار مس چین برای آینده به ارمغان 

خواهد داشت.
این موجودی ذخایر که چندان  پایه  بر  در هر حال 
بر  می تواند  آن  مالك  نیست،  شفاف  آمارها  در  هم 
پایه دارایی واقعی موجود، اقدام به اخذ اعتبار کرده و 
بخش بزرگی از سرمایه گذاری اولیه خود را به سهولت 
مستهلك کند. به عبارت ساده تر در قیمت های پایین 
دارایی  همین  پایه  بر  و سپس  کرده  به خرید  اقدام 
به کار  را  قدرتمندی  مالی  تامین  قیمت ها،  رشد  با  و 
می گیرد که بخش های اقتصادی دیگر را تحت الشعاع 

قرار ندهد.

دنیای اقتصاد/ روزنامه »دنیاي اقتصاد« برگزار می کند
دوره آموزشی فنون مذاکرات تخصصی

 7 چهارشنبه  روز  در  »دنیای  اقتصاد«  روزنامه 
»فنون  عنوان  با  آموزشی  دوره  یک  مهرماه، 
سرمایه گذاری  جذب  تخصصی  مذاکرات 

بین المللی« برگزار می کند. 
مذاکره بر سر هر موضوعی و گرفتن نتیجه درخور یك 

هنر است. مذاکرات تخصصی همانند سرمایه گذاری و 
تامین مالی به سبب وجود فاکتورهای متعدد، مانند 
مهارت  ایجاد  نیازمند  دیگر،  تخصصی  مذاکره  هر 
به  است.  سازمان ها  اهداف  پیشبرد  برای  مدیران  در 
همین دلیل در مراکز آموزشی اجرایی همواره مهارت 
به  را  آنیم شما  بر  قرار دارد. ما  اولویت  مذاکرات در 
یك مذاکره کننده مسلط به اوضاع و مطالب مطروحه 
در مذاکرات سرمایه گذاری و تامین مالی بین المللی 
تبدیل کنیم. روزنامه »دنیای اقتصاد« دوره فوق را به 

مدت 5 ساعت برگزار می کند.
سرفصل های این دوره عبارتند از:  استراتژی مناسب 
ایجاد  آیا  چیست؟  شما  شرکت  مالی  تامین  برای 
ارائه  و  سرمایه گذار  جذب  یا  است  مناسب  بدهی 
سهام؟ آشنایی با مدل میانگین موزون هزینه-سرمایه 
برای تعیین استراتژی و اجرای آن؛ قبل از شروع به 
قرار  مدیران  توجه  مورد  باید  مواردی  چه  مذاکرات 
ارائه و  باید  گیرند؟ در حین مذاکرات چه اطالعاتی 
شوند؟  ارائه  نباید  داده هایی  چه  و  شود  درخواست 
مدل  ارائه  شانس؛  بر  مبتنی  مذاکرات  از  اجتناب 
موسسات  دسته بندی  سیستم  مذاکرات  در  هدفمند 
 Dueتهیه نحوه  سرمایه گذاران؛  و  اعتباری  و  مالی 
چگونگی  آزمایی؛  راستی  بسته  یا   Diligence
مذاکرات  در  مقابل  طرف  ضعف  و  قوت  نقاط  تهیه 
به   Counter Proposal ارائه  نحوه  و  فاینانس 
طرف خارجی. عالقه مندان و متقاضیان به شرکت در 
این دوره آموزشي مي توانند با واحد آموزش روزنامه 
و   87762411 تلفن های  شماره  با  »دنیاي اقتصاد« 
اطالعات  کسب  برای  یا  بگیرند  تماس   87762416
آدرس  به  آموزش  واحد  سایت  به  نام  ثبت  و  بیشتر 

tc.den.ir مراجعه کنند.
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دنیای اقتصاد/ 
مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد

شاید این پرسش در ذهن شما نیز شکل گرفته باشد 
که کدام نوع رهبری سازمانی بهتر است؟ رهبری از 
باال به پایین مستبدانه یا تقویت سازمان از پایین به 
باال؟ اگر این چنین است باید بگوییم که این سوال از 
اساس اشتباه است. در حقیقت شرکت ها هم نیاز به 
رهبری سازمانی قدرتمند دارند و هم رهبری سازمانی 
مطرح  گونه  این  سوال  این  است  بهتر  خیراندیش: 
در  کنیم.  استفاده  یک  کدام  از  زمانی  چه  که  شود 
جهان کسب و کار، ما در مورد نوع رهبری سازمانی 
سردرگمی  و  گیجی  دچار  هستیم  آن  خواستار  که 
سازمانی  رهبران  خواهان  ما  یکسو،  از  می شویم. 
طریق  از  که  کسانی  هستیم؛  الهام بخش  و  قدرتمند 
دیگران کارها را انجام می دهند. از سوی دیگر، افرادی 
را می خواهیم که روی جلد مجالتی مانند فایننشال 

تایمز و فورچون از آنها ستایش می شود. افرادی مانند 
جف بزوس از شرکت آمازون و لری الیسون از اوراکل. 
آنها بر امور نظارت می کنند و سازمان های خود را از 
طریق ترکیبی از کاریزما، ترس و فشار شدید هدایت 

می کنند.
اما شاید نکته کلیدی این است که ما انواع مختلفی 
متفاوت  چالش های  برای  را  سازمانی  رهبران  از 
می خواهیم. یک شرکت در بحران نیاز به کسی دارد 
نقش  و  کند  کار  قاطعیت  با  و  سرعت  به  بتواند  که 
خود را تغییر دهد. متاسفانه شما نمی توانید همیشه 
بگویید که یک شرکت در چه موقعیتی است. قطعا، 
زمانی که یک شرکت در یک بحران قرار دارد همه 
افراد این را می دانند. اما طیف وسیعی از شرکت ها در 
دارند:  قرار  آسودگی  و  بحران  بین  ناحیه خاکستری 
آنها عملکرد خوبی دارند؛ اما با طیفی از چالش ها و 
تهدید رخ دادن مسائل مخل مواجه هستند. در چنین 
آموزش(  درمانی،  خدمات  مالی،  )خدمات  مواردی، 

حال  در  مقیاسی  چه  در  تغییر  این  نمی دانید  شما 
رخ دادن است و در تخمین بیش از حد این تهدید، 
درست به اندازه تخمین کمتر از حد آن ریسک هایی 

وجود دارد.

نیاز به یک رهبر با توان دوسویه 1دارید
یک  برای  درست  سازمانی  رهبری  سبک  بنابراین 
یک  به  نیاز  شما  چیست؟  موقعیت  این  در  شرکت 
در  مساوی  به طور  که  دارید،  متوازن  سازمانی  رهبر 
اجرای این دو نوع متفاوت مهارت داشته باشد. آنها 
باید قادر به قبول مسوولیت باشند اما همچنین باید 
بتوانند فعالیت خود را متوقف کنند و به دیگران اجازه 
دهند تا به امور رسیدگی کنند. چگونه درمی یابید که 
چه زمانی قبول مسوولیت کنید؟ عالئم هشداردهنده 
آگاه  مسوولیت  این  اخذ  شروع  زمان  از  را  شما  که 
می کنند چیست؟ رابرت برگلمن مفهوم »ناهماهنگی 
که  مفهومی  است؛  کرده  بررسی  را  استراتژیک« 

در  که شما  جایی  بین  رشد  به  رو  ارتباط  عدم  یک 
اتفاق  حقیقتا  آنچه  و  هستید  آن  انجام  برای  تالش 
می افتد است. اگر شما از استراتژی اطالعات دیجیتال 
شرکت تان صحبت می کنید، اما فروشندگان به فروش 
شما  پس  می دهند،  ادامه  کاغذی  پرداخت  تعهدات 
یک مورد دقیق از ناهماهنگی استراتژیک دارید. برای 
نشان دادن آن، نیاز به اطالعات پاالیش نشده و فوری 
از افراد خط مقدم سازمان دارید و سپس نیاز به یک 
چرخه درونی از مشاوران دارید تا در درک دیدگاه های 
رسانند:  یاری  به شما  متناقضی که می شنوید  اغلب 
من  به  می کنم،  تفسیر  را  این  مانند  اطالعاتی  »من 
بگویید چرا ممکن است من اشتباه کرده باشم.« این 
نوعی از سواالتی است که باید بپرسید. اما شما نیاز 

به قدرت کافی برای اجرا کردن تغییرات نیز دارید.
پاسکال کاگنی رئیس پیشین بخش اروپایی اپل آن را 
»دیکتاتوری خیرخواه« در سازمان می نامد. شما نیاز 
به رهبران سازمانی قدرتمند دارید که برای تنبیه یا 

ویژگی های رهبران سازمانی با توان دوسویه
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تشویق افراد آماده باشند و اعتبارشان را در این راه به 
خطر می اندازند. اپل نیز با چنین فرد مقتدری هدایت 
مشابهی  مستبدانه   رفتار  می توانید  شما  است.  شده 
را از لری الیسون از شرکت اوراکل، مارک زاکربرگ 
از فیس بوک، لری پیج و سرگئی برین از گوگل نیز 
ببینید. ما از این دیکتاتوری به عنوان بهترین رفتار 
به طور  کاگنی  پاسکال  نمی کنیم.  دفاع  شرکت  در 
تعدیل  برای  خیرخواهانه  رفتار  برای  نیاز  به  صحیح 
سازمان  راس  در  که  آنهایی  مستبدانه  داوری های 
هستند اشاره می کند. اما هنوز نیازی به یک سیستم 
حکمرانی وجود دارد که بقیه چیزها را تحت الشعاع و 
چنین افرادی را تحت کنترل قرار دهد. بنابراین، اگر 
و  هستید  شرکت  در  قطعی  تغییرات  دنبال  به  شما 
قدرت رسمی ندارید، پیش از اینکه تصمیمات گرفته 
شود، نیاز به کار شدید بر اعمال نفوذ و ایجاد حمایت 
کنونی  وضع  نباشد،  چنین  این  اگر  داشت.  خواهید 

غالب خواهد شد.

چگونه این عمل را متوازن می کنید
برای اینکه یک رهبر سازمانی با توان دوسویه باشید، 
نیاز به عقب نشینی و جست وجوی ثبات و قطعیت از 
سوی سایرین دارید. طی سال ها، این سبک مدیریت، 
اثبات شده است. این امر نیاز به فردی دارد که هدف 
سازمان را به طور واضح بیان می کند، جایی که نیاز 
است حمایت می کند و به افراد آزادی عمل می دهد. 
اما این امر چندان آسان نیست، به خصوص اگر افراد 
برای یک سبک سازمانی باال به پایین استفاده شوند. 

»ارائه« مسوولیت برای یک مدیر ارشد آسان است؛ 
اما این به آن معنا نیست که این مدیر همیشه آن را 
تعریف  کارهای  انجام  از  مدیران  برخی  »می پذیرد«. 
شده خود خوشحال هستند اما نه اینکه ابتکار عمل 
را برای انجام کار بیشتر به دست بگیرند. برخی دیگر 

مسوولیت هایی را که به آنها محول می شود می پذیرند 
خود  زیردست  مدیر  به  دادن  قدرت  در  سپس  اما 
مسوولیت  خأل  یک  آن  نتیجه  می خورند.  شکست 
است. شما باید از طریق طیفی از روش های رسمی و 
غیررسمی بسیار سخت کار کنید تا به یک فرهنگ 

توانمندسازی دست یابید. مهارت، شناخت زمانی است 
به  بیشتری  و مسوولیت  بکشید  کنار  را  که خودتان 
سایرین بدهید. مدل »دیکتاتور خیرخواه« در سازمان 
گرفته  به کار  غیرمعمولی  موقعیت هایی  در  تنها  باید 
اما  است.  نیاز  مورد  بزرگ  قطعی  تغییرات  که  شود 
این امر ایجاد گذار از کنترل »باال-پایین« به مالکیت 
»پایین به باال« را آسان تر نمی سازد. بخشیدن قدرت 
در شرکت مانند این برای همه طبیعی و آسان نیست.

سازمان ها  در  ناهماهنگی  بر  نظارت  پاسخ  بنابراین، 
شده  لغزش  دچار  کارمندان  تعهد  سطوح  آیا  است: 
دست  از  را  خود  بااستعداد  مدیران  شما  آیا  است؟ 
سازمان  پایین  از  امیدبخش  ایده های  آیا  می دهید؟ 
راهی  یافتن  برای  پاسخ ها  می شوند؟  گرفته  نادیده 
اینها  اما  هستند؛  دشوار  آن  کنترل  و  درک  برای 
در  تصمیم گیری  از  پیش  شما  که  هستند  عالئمی 
است،  بهتر  سازمان تان  برای  اینکه چه سبکی  مورد 
به  نیاز  امر  این  دارید.  آنها  به  کردن  توجه  به  نیاز 
رهبری  این  نهایت  در  اما  دارد  عظیمی  خودآگاهی 
سازمانی با توان دوسویه است که همه این چیزها را 

در برمی گیرد.

پی نوشت:

Ambidextrous.1
london.edu :منبع
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