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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

 Middle East Electricity( نمايشگاه بين المللي برق خاورميانه 
2017( با حضور بيش از 1500 شركت از 62 كشور جهان روز گذشته در 

دبي آغاز به كار كرد.
اسپانيا،  فرانسه،  ايتاليا،  آلمان،  كشورهاي  پاويون  كنار  در  ايران  كشور  پاويون 
سوييس، اتريش، روماني، جمهوري چك، انگلستان، آمريكا، كانادا، كره جنوبي، 
تايوان، مالزي، تركيه، هند، چين و ...  توسط سنديكاي صنعت برق ايران برپا شده 

است و تعدادي از شركت هاي فعال صنعت برق كشور با حضور در پاويون ايران به 
معرفي توانمندي هاي صادراتي خود خواهند پرداخت. 

تعداد بازديدكنندگان اين نمايشگاه كه از مهم ترين رويدادهاي صنعت برق در سطح 
بين الملل به شمار مي رود ٥٨ هزار نفر از ١٣٢ كشور جهان برآورد شده است. 

گفتنی است اين نمايشگاه از ٢٦ الي ٢٨ بهمن برابر ١٤ الي ١٦ فوريه ٢٠١٧ در 
مركز تجارت جهاني دبي برپا خواهد بود.

سندیکای صنعت برق ایران/ به همت سنديكای صنعت برق ايران برپا شد

پاويون ايران در نمايشگاه بين المللي برق خاورميانه
بازي برد- برد اقتصادي با همسايگان

تعادل/ الياس حضرتي مدير مسوول

رييس جمهوري امروز به دعوت باالترين مقام هاي عمان و 
كويت به اين دو كشور تعيين كننده در حاشيه خليج فارس 
اين سفر،  از  سفر مي كند. آن گونه كه اعالم شده، هدف 
بررسي راهكارهاي توسعه هرچه بيشتر روابط دوجانبه در 
بخش هاي دولتي و خصوصي و همچنين بررسي مسائل 
منطقه يي خواهد بود. بدون شك اين سفر مي تواند آغازي 
براي پايان برخي اختالفات سليقه يي با كشورهاي منطقه 
مخصوصا در رابطه با شرايط موجود در خاورميانه باشد و 
قطعا جنبه سياسي آن مي چربد اما در عين حال، پيوست 
اقتصادي چنين سفري غيرقابل انكار است. كشورهاي عربي 
باتوجه به جمعيت اندك و منابع مالي سرشار به واسطه 
چند سال قيمت باالي نفت، پتانسيل بااليي براي صادرات 
سرمايه دارند. اگرچه در ٢ سال گذشته كاهش قيمت نفت 
بر توان مالي آنها تاثير محسوسي گذاشته اما صندوق هاي 
سرمايه گذاري ملي كه در بسياري از اين كشورها تاسيس 
شده، اين امكان را دارند تا به سرمايه گذاري در ايران فكر 
سرمايه هاي  پذيراي  ايران  مالي  بازار  علي القاعده  كنند. 
خارجي است و حضور رييس جمهور اگر با ارائه فرصت هاي 

موجود همراه باشد، قادر به ايجاد تحولي شگرف است.

ادامه در صفحه 3 / 



 

انتخاب رييس و نايب رييس كميته 
اتوماسيون و مخابرات 

جلسه هيات رييسه كميته تخصصی اتوماسيون 
ماه  بهمن   26 شنبه  سه  سنديکا  مخابرات  و 
باحضور اعضا تشکيل شد و طی آن رييس، نايب 
دوره جديد  در  كميته  های  و خط مشی  رييس 

معين شدند.. ...ادامه خبر

 لزوم افزايش اختالف تعرفه گمركی 
مواد اوليه و قطعات 

سازندگان كليد مينياتوری بيستم بهمن ماه سال 
جاری طی تشکيل جلسه ای به بحث و تبادل نظر 
در خصوص مشکالت و پيشنهادات اعضای فعال 

در اين حوزه پرداختند.. ...ادامه خبر

 وزير نيرو: از صبر و همراهی مردم 
خوزستان تشکر می كنم

در  بحران  وضعيت  آخرين  تشريح  با  نيرو  وزير 
استان خوزستان، از شکيبايی و صبر و همراهی 

مردم خوزستان تشکر كرد.. ...ادامه خبر

 سبقت تركيه از ايران در حوزه 
انرژی های بادی

بادی  انرژی  علمی  انجمن  مديره  هيات  رئيس 
ايران با بيان اينکه نتيجه ارزيابی ها در خصوص 
اصال  امروز  به  تا  كشور  تجديدپذير  انرژی های 

مطلوب نيست.. ...ادامه خبر

 صادرات برق ايران به پاكستان افزايش 
يافت

در حالی كه پاكستان در حال مذاكره با ايران در 
كشور  اين  است،  برق  واردات  افزايش  خصوص 
برای تامين برق منطقه گوادر واردات برق از ايران 
را از 70 به 100 مگاوات افزايش داده است.............

ادامه خبر

 ضرورت تشکيل تشکل هاي منسجم و 
قدرتمند

»تجربه  كه  باورند  اين  بر  تشکلي  كارشناسان 
و  باشد«  داشته  كار جمعي وجود  در  بايد  كافي 
ايران  در  نيز  جمعي  كار  »فرهنگ  آن  بر  عالوه 
تقويت شود« اين كارشناسان مي گويند: فرهنگ 
همچنين  است  ضعيف  ايران  در  جمعي  كار 
و  هستند  فردگرا  اقتصادي  فعاالن  بيشتر 
در  حضور  اصول  ضد  موضوع)فردگرايي(  اين 

تشکل هاست. . ...ادامه خبر

 معافيت های مالياتی جديد؛ حمايت از 
توليد داخلی

مجدد  تنظيم  مالياتی  امور  سازمان  كل  رييس 
مشوق ها و معافيت های مالياتی از سوی دولت 
يازدهم را در راستای حمايت از توليد داخلی و 

افزايش سرمايه گذاری عنوان كرد.. ...ادامه خبر

 شرايط واردات محصوالت فوالدی تغيير 
كرد

واردات  شرايط  دولت،  هيات  مصوبه  اساس  بر 
محصوالت فوالدی تغيير كرد.. ...ادامه خبر

 معرفی بيش از 19 هزار بنگاه صنعتی 
كوچک به شبکه بانکی

قم - معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به فعاليت سامانه بهين ياب به منظور حمايت از 
از  بيش  معرفی  از  متوسط  و  كوچک  بنگاه های 
19 هزار و 73۴ بنگاه به شبکه بانکی خبر داد.. 

...ادامه خبر

 برگزاری پنجمين همايش دورنمای 
اقتصاد ايران/بررسی مسائل اقتصاد 

جهان
برگزاری  از  ايران  اقتصاد  دبير همايش دورنمای 
اسفندماه  در  همايش  اين  دوره  پنجمين 

سال جاری خبر داد.. ...ادامه خبر

 نرخ دالر به 3۸15 تومان رسيد
آزاد  بازار  بهمن    27 امروز  معامالت  جريان  در 
آزادی  بهار  تمام  سکه  قطعه  هر  قيمت  تهران، 
يک  به  افزايش،  تومان  هزار  سه  با  قديم  طرح 
ميليون و 169 هزار تومان رسيد، همچنين نرخ 

دالر هم 3۸15 تومان شد.. ...ادامه خبر

 تله ترامپ
مسعود خوانساری. ...ادامه خبر

 تمركزگرايي آفت تشکل گرايي به 
سبک ايراني

در ايران با 2 گروه تشکل روبه رو هستيم. گروه 
اول تشکل هايي كه به واسطه اصرار دولت براي 
مجلس  مصوب  قانون  براساس  تشکل گرايي 
دوم  گروه  و  گرفته اند  شکل  اسالمي  شوراي 
تشکل هايي كه به واسطه خواسته فعاالن بخش 

خصوصي به ثبت رسيده اند. ...ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

سندیکای صنعت برق ایران/  در جلسه اخير صورت 
گرفت؛

انتخاب رييس و نايب رييس كميته 
اتوماسيون و مخابرات 

جلسه هيات رييسه كميته تخصصی اتوماسيون 
ماه  بهمن   26 شنبه  سه  سنديکا  مخابرات  و 
باحضور اعضا تشکيل شد و طی آن رييس، نايب 
دوره جديد  در  كميته  های  و خط مشی  رييس 

معين شدند.
عمومی  مجمع  به  باتوجه  جلسه  اين  ابتدای  در 
و  رييس  تعيين  به منظور  اخير،  روزهای  در  كميته 
نايب رييس انتخاباتی برگزار شد كه طی آن به اتفاق 
موسی  و  رييس  به عنوان  رجايی  ايمان  آرا  اكثريت 
احمديان به عنوان نايب رييس كميته انتخاب شدند. 

در ادامه جلسه به دنبال بحث و تبادل نظر اعضا تهيه 
های  كارگروه  های  فعاليت  دستورالعمل  تدوين  و 
تخصصی كميته، پيگيری تدوين آيين نامه يكپارچه 
سازمان  توانير،  با  مكاتبات  تداوم  و  پيگيری  سازان، 
نهادهای  ساير  و  غيرعامل  پدافند  شبكه،  مديريت 
مربوطه و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط به عنوان 

اهداف و خط مشی های دوره جديد تعيين شدند.
های  برای شركت  آموزشی  دوره  برگزاری  همچنين 
فوق  های  پست  حفاظت  محوريت  با  نفتی  مشاور 
توزيع و انتقال، سيستم های اتوماسيون پست مبتنی 
بر IEC61850، سيستم های تله متری و پروتكل 
های ارتباطی شبكه های برق، فناوری مخابرات شبكه 
های قدرت و Arc Protection از ديگر مصوبات 

اين جلسه برای اجرا در دوره جديد بود. 

بازي برد- برد اقتصادي با همسايگان

ادامه از صفحه 1/ 
 نكته مهم در اين بين، ايجاد پايه هايي سياسي براي 
كنترل اختالفات با همسايگان غربي است كه كويت و 
عمان بهترين انتخاب براي بازي كردن چنين نقشي 
هستند. تجربه نشان داده اگر چنين همبستگي هايي 
براساس  مشترك  اقتصادي  منافع  و  بگيرد  شكل 
احترام متقابل تعريف شود، حل مسائل سياسي نيز 

آسان تر خواهد بود.
ثروتمند  نبايد در مورد كشورهاي  نكته مهمي كه 
حاشيه خليج فارس فراموش كرد، نقش موثري است 
داشته  مي توانند  ايران  به  سرمايه  هدايت  در  كه 
وسيع  تبليغات  با  گذشته  از  كشورها  اين  باشند. 
را  دنيا  مالي  نهادهاي  نظر مثبت عمده  توانسته اند 
به كشورهاي خود جلب كنند و از اين بابت دفاتر 
منطقه يي متعددي از سوي صاحبان سرمايه در اين 
تاسيس شده است. در عين حال خود  سرزمين ها 
آنها نيز از ثروت قابل توجهي برخوردارند كه به عنوان 
يك واسط، قادر به انتقال اين دو شق مهم از سرمايه 
هستند. به عبارت ديگر همسايگان اگر وارد معامالت 
از  كه  شناختي  به  باتوجه  شوند  برد-برد  اقتصادي 
شرايط عمومي يكديگر دارند راهنماي خوبي براي 
خارجي ها خواهند بود. در اين بين مزيت چشمگير 
اقتصاد ايران ظرفيت هاي متعدد در بخش حقيقي و 
در بازار سرمايه است كه قابليت بااليي براي جذب 
منابع مالي دارد. در همين راستا نمايندگان محترم 
مجلس نيز در برنامه ششم توسعه تمهيدات ويژه يي 
در اين باره قائل شده اند و انتظار دارند دولت نيز با 
درك حساسيت وضع موجود، از هيچ تالشي براي 

ايجاد بسترها فروگذار نكند.

واردات  حول  كه  فعلي  داخلي  اجماع  بنابراين 
تكنولوژي، دانش فني و سرمايه خارجي به وجود آمده 
بهترين فرصت براي بازسازي روابط سياسي و تحكيم 
آن است. كشورهاي بسياري در مناطق مختلف دنيا 
توانسته اند با همين فرمول از برخي اختالفات سليقه يي 
عبور كرده و هسته يي پايدار از تعامالت اقتصادي شكل 
دهند. لذا از آنجا كه سياست منطقه يي ايران همواره بر 
رفع تنش ها در حاشيه مرزهاي خود بوده اين بار نيز 
بايد ابتكار عمل را در دست گرفته و با ايجاد شبكه يي 
پايدار در مسير مهندسي امنيت در منطقه گام بردارد. 
فرهنگ  كه  مي كند  تاييد  نيز  تاريخي  بررسي هاي 
ايراني همواره براي مديريت بازي هاي برد-برد پيشگام 
بوده و هرگز به دنبال سياست حذف ديگران در جهت 
اثبات خود نبوده است. اين پشتوانه عظيم تاريخي و 
فرهنگي در همزيستي مسالمت آميز و احترام به كيان 
سياسي و حاكميتي همسايگان بهترين توجيه براي 
گره  زدن سرنوشت اقتصادها به يكديگر است. معجزه 
اقتصاد نيز كه فراتر از مرزها، ملت ها را به هم پيوند 
مي دهد، از همبستگي منافع نسل حاضر و نسل هاي 
آينده وام مي گيرد. چنين همبستگي هايي نه تنها در 
كنترل مسائل سياسي و امنيتي به شدت موثر است 
تنظيم  زيادي  تا حد  نيز  را  آينده  از  انتظارات  بلكه 
همكاري  با  اميدواريم  جهت  همين  كرد.به  خواهد 
منطقه يي  همكاري  ظرفيت هاي  قوا،  همه  نزديك 
مطمئن  مسيري  و  بارور شده  ملي  منافع  براساس 
با حداقل ريسك تعريف شود تا اقتصاد ايران بتواند 
قابليت هاي  به  باتوجه  را  رفته خود  از دست  سهم 

ساختاري اش از همين مسير پس بگيرد.
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۴ بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

سندیکای صنعت برق ایران/  در نشست سازندگان 
كليد مينياتوری تاكيد شد

لزوم افزايش اختالف تعرفه گمركی مواد 
اوليه و قطعات 

سازندگان كليد مينياتوری بيستم بهمن ماه سال 
جاری طی تشکيل جلسه ای به بحث و تبادل نظر 
در خصوص مشکالت و پيشنهادات اعضای فعال 

در اين حوزه پرداختند.
در اين نشست ضمن ذكر نكات مهمی كه تا حصول 
نتيجه قابل قبول نياز به پيگيری جدی دارد، موارد 
زير مورد تجميع قرار گرفت. بر اين اساس با تاكيد بر 
فرهنگ سازی برای مصرف انواع كليدهای با كيفيت 
مردم  سرمايه های  حفظ  راستای  در  موضوع  اين 
از  ناشی  آتش سوزی  و  برق گرفتگی  موارد  كاهش  و 
قرار  نظر  مد  بی كيفيت  و  تقلبی  كليدهای  مصرف 

گرفت.
در بند ديگری از اين مسائل ضمن طرح بحث كيفيت 

توسط  كيفيت  تاييد  فعلی  روش های  استاندارد،  و 
مراجع مرتبط به شدت توسط حضار مورد نقد قرار 
گرفت. در اين رابطه تبعيض ها و رويه های سليقه ای 
عدم  و  داخلی  توليد  محصوالت  از  نمونه برداری  در 
عالوه  شد.  مطرح  وارداتی  كليدهای  از  نمونه برداری 
مينياتوری  كليد  خريد  روش   در  مشكالتی  اين  بر 
تناقض هايی  از  حاكی  كه  گرفت  قرار  اشاره  مورد 
حصوالت  با  مقايسه  در  تاييدشده  محصوالت  در 
خط  در   Sample Test فرايند  نيز  و  ارائه شده 
توليد در قياس با فرايند نمونه برداری از محل مصرف 
حضار  توسط  كه  است  ديگری  بسياری  مشكالت  و 

جهت پيگيری با همت و تالش جمعی مطرح شد.
برای  مكانيزمی  تعريف  ضرورت  به  اشاره  با  ادامه  در 
پرهيز از رقابت مخرب بين سازندگان كليد مينياتوری، 
تصريح شد موضوع قيمت دهی متفاوت برای كليدهای 
موجود در بازار با بحث كيفيت و استاندارد ارتباط بسيار 
بااليی دارد. به طوری كه قدرت قطع اتصال كوتاه نقشی 
تعيين كننده در قيمت كليدهای مينياتوری دارد، اما 

متاسفانه در حال حاضر ارتباط قيمت كليدها با قدرت 
تحمل جريان اتصال كوتاه در نظر گرفته نمی شود و 

اين امر نيازمند كار جمعی است. 
اختالف  به  اشاره  با  ادامه  در  نشست  اين  حاضرين 
و قطعات  اجزا  اوليه،  مواد  بين  تعرفه گمركی  اندك 
)حدود  ساخته شده  محصول  با  مينياتوری  كليد 
انگيزه  ايجاد  برای  مانعی  را  عامل  اين  درصد(،   ١٠
سرمايه  گذاری و افزايش عمق ساخت توصيف كردند. 
در اين راستا بر ضرورت افزايش اختالف بين تعرفه 
گمركی محصول ساخته شده با تعرفه مواد اوليه، اجزا 
و قطعات تاكيد شد تا به اين طريق از مسائلی چون 
تامين ٧٠ در صد محصوالت از چين جلوگيری شود.

وندورليست های  موضوع  طرح  با  اين  بر  عالوه 
اين  در  حاضر  اعضای  نظر  از  كه  توزيع  شركت های 
ضرورت  بر  می شوند،  تعيين  سليقه ای  اغلب  جلسه 
شركت  در  وندورليست ها  تاييد  برای  متولی  وجود 
به منظور  شد  مقرر  راستا  اين  در  شد.  تاكيد  توانير 
شركت های  نياز  مورد  كليدهای  كيفيت  افزايش 
توزيع، اصالح ضريب I به ميزان حداقل ٦٠ درصد در 
اسناد ارزيابی فنی و بازرگانی، اين موضوع با همايون 
حائری مديرعامل شركت مديريت شبكه برق مكاتبه 
شود. همچنين در خصوص واردات كليد مينياتوری، 
بازنگری در كف قيمت وارداتی كليد  لزوم تعريف و 

مينياتوری در گمرك های كشور پيشنهاد شد. 
پيگيری  جهت  شد  مقرر  جلسه  اين  اين  پايان  در   
جلسات  برگزاری  مطروحه،  مطالبات  مستمر 
در  ماهيانه  صورت  به  مينياتوری   كليد  سازندگان 
شد  مقرر  منظور  همين  به  گيرد.  قرار  كار  دستور 
مينياتوری  كليد  سازندگان  تلگرامی  گروه  تشكيل 
برای همفكری و تبادل نظر و انتقال ديدگاه ها توسط 

سنديكا صورت پذيرد. 

مهر/ در جمع خبرنگاران؛
وزير نيرو: از صبر و همراهی مردم 

خوزستان تشکر می كنم

در  بحران  وضعيت  آخرين  تشريح  با  نيرو  وزير 
استان خوزستان، از شکيبايی و صبر و همراهی 

مردم خوزستان تشکر كرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حميد چيت چيان در حاشيه 
جلسه هيات دولت و در جمع خبرنگاران در رابطه با 
داليل قطعی برق استان خوزستان نيز افزود: پس از 
طرف  به  ها  استان  اكثر  در  برق  صنعت  اتفاق،  اين 
برای شستشوی  را  الزم  اقدامات  و  رفتند  خوزستان 
تاسيسات انجام دادند كه در حال حاضر قطعی برق 
نداريم و اگر اشكاالتی وجود داشته باشد، متداول در 

صنعت برق است.
وی ادامه داد: حدود ٤ هزار و ٨٠٠ كيلومتر از خطوط 
اتصال، فوق توزيع و ١٠٥ پست از ٢٠٧ پست استان 
و  دارند  قرار  وضعيتی  چنين  معرض  در  خوزستان 

نيازمند شست و شو هستند.
همراهی  و  صبر  و  شكيبايی  از  همچنين  نيرو  وزير 

مردم خوزستان تشكر كرد.
چيت چيان گفت: در بهمن ماه هجوم گرد و خاك 
تا  باعث شد  هوا  رطوبت  افزايش  كنار  در  سابقه  بی 
سيستم های عايق شبكه برق تبديل به هادی شوند و 
جرقه های زياد موجب از مدار خارج شدن تاسيسات 

و قطع برق در استان خوزستان شد.
ستاد  تكاليف  درصدی   ٧٥ اجرای  از  همچنين  وی 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر وزارت نيرو خبر داد و 
گفت: اميدوارم در ماه های آينده اجرای اين تكاليف 

كامل شود.
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5 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ایسنا/ رئيس انجمن انرژی بادی ايران:
سبقت تركيه از ايران در حوزه 

انرژی های بادی

بادی  انرژی  علمی  انجمن  مديره  هيات  رئيس 
ايران با بيان اينکه نتيجه ارزيابی ها در خصوص 
اصال  امروز  به  تا  كشور  تجديدپذير  انرژی های 

مطلوب نيست.
دكتر هاشم اورعی در گفت وگو با خبرنگار ايسنا افزود:  
مگاوات  هزار   ٧٥ كشور  نيروگاهی  منصوبه  ظرفيت 
مگاوات   ١٣٠ حدود  تنها  ميزان  اين  از  كه  است 
شامل انرژی بادی بوده و سهم انرژی خورشيدی نيز 
كمتر و نزديك به صفر است. در واقع عليرغم وجود 
ظرفيت های قابل توجه بويژه در حوزه انرژی بادی و 
خورشيدی در كشور، متاسفانه ميزان استفاده از آنها 

اصال رضايت بخش نبوده و بسيار كم است.
اقليم  اورعی اضافه كرد: تركيه كه دارای مساحت و 
قابل مقايسه با كشور ماست و تقريبا توسعه صنعت 
انرژی بادی را با كشور ما آغاز كرده، امروز پنج هزار و 
٣٠٠ مگاوات نيروگاه بادی در حال بهره برداری دارد.

فارس  خليج  حاشيه  كشورهای  اينكه  بيان  با  وی 
آغاز  زمينه  اين  در  را  گسترده ای  بسيار  اقدامات 
كرده اند، اظهار كرد: دبی، ابوظبی و عربستان صعودی 
انرژی  راه اندازی شهرهايی هستند كه تمام  در حال 
تامين  تجديدپذير  انرژی  طريق  از  آنها  مصرفی 

می شود.
اين استاد دانشگاه گفت: طبيعی است كه كشورهايی 
استفاده  انرژی ها  اين  از  دانمارك  و  آلمان  همچون 
كنند، اما سال گذشته در كشور اتيوپی ٢٣٠ مگاوات 
ميزان  كه  حالی  در  است،  شده  نصب  بادی  نيروگاه 

منصوبه كشور ما نصف اين عدد است.

از كاغذ و مجوز برق توليد نمی شود
انرژی های  خصوص  در  ارزيابی ها  داد:  ادامه  وی 
تجديدپذير كشور تا به امروز اصال مطلوب نيست، اما 
كاغذبازی و صدور مجوز در اين حوزه بسيار است كه 

از هيچ كدام از آنها برق توليد نمی شود.
از  استفاده  به  اعتقاد  نيرو  وزرات  كرد:  بيان  اورعی 
انرژی تجديدپذير داشته و نسبت به اين مهم دغدغه 
دارد، پس مشكل به وزارت نيرو ختم نمی شود و دو 
به  نيرو  وزارت  دارد.  وجود  خصوص  اين  در  مشكل 
بادی و خورشيدی  نيروگاه  به  تمامی مسائل مربوط 
مهندسی  و  فنی  فقط  را  مسئله  اين  و  نيست  واقف 
می بيند چراكه اين تفكر وزارتخانه است، در صورتی 
كه اين موضوع قبل از فنی بودن اقتصادی است، اما 

متاسفانه وزارت نيرو صورت مسئله را نمی داند.
وزارت  كرد:  اضافه  ايران  بادی  انرژی  انجمن  رئيس 
نيرو كارهای بيرون را نمی داند و ثانيا از توان و قدرت 
و  زيستی  محيط  مسائل  اگر  نيست.  برخوردار  كافی 
فرهنگی در كشور مهمتر قلمداد شود، فشار مطالبات 
عمومی بر روی اين نهادها بيشتر می شود كه در حال 

حاضر اين فشار وجود ندارد.

مافيای خودرو كار خود را بلد است
اعالم  مرتبا  داريم  خاطر  به  وقتی  از  داد:  ادامه  وی 
و  كرده  ايجاد  آلودگی  خودرو  فالن  كه  می شود 
اما  نكنيم،  نمره گذاری  را  خودرو  آن  پس  دودزاست 
مافيای خودرو كار خود را بلد است چون زور صنعت 

خودرو از زور سازمان محيط زيست ما بيشتر است.
وی در بخش ديگری از سخنانش با بيان اينكه استان 
بادی در كشور  انرژی  از  بهره مندی  موفق در زمينه 
انجمن  برنامه های  برخی  به  اشاره  با  ندارد،  وجود 
انرژی بادی گفت: اين انجمن با مشاركت وزير نيرو 

تاسيس شده و سه سال از عمر آن می گذرد. برگزاری 
آن  طی  كه  است  اقداماتی  از  ساليانه  كنفرانس های 
مسئوالن وزارت اقتصاد، بانك مركزی، سازمان برنامه 
و بودجه و نهادهای مختلف حضور به هم رسانده و 
به  نسبت  همچنين  آنها  می شوند،  آشنا  مهم  اين  با 
اقدامات و وظايف خود در اين زمينه مورد سوال قرار 

می گيرند.  
كه  ندارد  را  آمادگی  اين  سيستم  اينكه  بيان  با  وی 
توسعه  آنرا  و  استفاده كند  تجديدپذير  انرژی های  از 
در  بلندمدت  اقدامات  سال  سه  اين  در  گفت:  دهد، 
نظر گرفته شده، اما چند سال طول می كشد تا آنچه 

كه كاشته شده سبز شود.

تسنیم/ 
صادرات برق ايران به پاكستان افزايش 

يافت

در حالی كه پاكستان در حال مذاكره با ايران در 
كشور  اين  است،  برق  واردات  افزايش  خصوص 
برای تامين برق منطقه گوادر واردات برق از ايران 

را از 70 به 100 مگاوات افزايش داده است.
به گزارش خبرگزاری تسنيم به نقل از پايگاه خبری 
با  مذاكره  حال  در  پاكستان  كه  حالی  در  نيوز،  دی 
اين  است،  برق  واردات  افزايش  خصوص  در  ايران 
از  برق  واردات  برق منطقه گوادر  تامين  برای  كشور 
ايران را از ٧٠ به ١٠٠ مگاوات افزايش داده و در حال 
برنامه ريزی برای رساندن اين رقم به ١٠٠٠ مگاوات 

است.
دسامبر  از  كويته،  برق  عرضه  مدير شركت  گفته  به 

به ١٠٠  از ٧٠  ايران  از  پاكستا  برق  واردات   ،٢٠١٦
منطقه  به  مازاد  برق  ميزان  اين  كه  رسيده  مگاوات 
گوادر ارسال شده است. وی افزود، كار بر روی يك 
برق ٣٠٠ مگاواتی در گوادر در حال  توليد  كارخانه 

انجام است.
با  ايران  عليه  غرب  های  تحريم  دليل  به  آباد  اسالم 
مشكالتی در زمينه توافقات با بانك های ايرانی مواجه 
با دولت  بار ديگر مذاكراتی را  است. دولت پاكستان 
ايران آغاز كرده و پس از لغو تحريم ها اسالم آباد برق 
دارد ٣  تمايل  ايران  ايران خواهد خريد.  از  بيشتری 

هزار مگاوات برق به پاكستان صادر كند.
اما به گفته يك مقام ارشد پاكستانی، بين دو كشور 
نظر وجود  اختالف  برق صادراتی  تعرفه  در خصوص 
ايران و  دارد. حدود ١٥ سال پيش در سال ٢٠٠٢، 
پاكستان اولين موافقتنامه صادرات برق به ميزان ٣٤ 
 ٧٤ به  را  رقم  اين  سپس  و  كردند  امضا  را  مگاوات 
مگاوات  به ١٠٠  رقم  اين  اكنون  و  رساندند  مگاوات 

رسيده است.
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تعادل/ 
ضرورت تشکيل تشکل هاي منسجم و 

قدرتمند

»تجربه  كه  باورند  اين  بر  تشکلي  كارشناسان   
و  باشد«  داشته  كار جمعي وجود  در  بايد  كافي 
ايران  در  نيز  جمعي  كار  »فرهنگ  آن  بر  عالوه 
تقويت شود« اين كارشناسان مي گويند: فرهنگ 
همچنين  است  ضعيف  ايران  در  جمعي  كار 
و  هستند  فردگرا  اقتصادي  فعاالن  بيشتر 
در  حضور  اصول  ضد  موضوع)فردگرايي(  اين 

تشکل هاست. 
در  ايران  اتاق  نمايندگان  هيات  عضو  زمينه  اين  در 
بخش  مي گويد:  ايران  اتاق  پايگاه خبري  با  گفت وگو 
و  منسجم  تشكل هاي  در  حضور  با  تنها  خصوصي 
قدرتمند مي توانند مطالبات خود را پيگير باشند. براي 
تاثيرگذاري بيشتر بايد اين تشكل ها هم صدا باشند و در 

بيان مطالباتشان اشتراك نظر داشته باشند.
صنفي  تشكل هاي  اهميت  درباره  صالحي  حميدرضا 
مي گويد: بخش خصوصي تنها با حضور در تشكل هاي 
منسجم و قدرتمند مي توانند مطالبات خود را پيگير 
باشند؛ تجربه جهاني و داخلي نشان داده هيچ نهادي 
هستند،  اقتصاد  خود  از  برآمده  كه  نهادهايي  مثل 
اقتصادي آن حوزه  بنگاه هاي  نمي توانند در سرنوشت 
انرژي  صادرات  فدراسيون  دبيركل  باشند.  تاثيرگذار 
و صنايع وابسته ايران مي افزايد: نمونه اين تشكل هاي 
مهم و تاثيرگذار، اتاق هاي سراسر كشور و اتاق ايران به 
عنوان مادر تشكل هاست كه در تاثيرگذاري آن در قدرت 
گرفتن و جان اقتصاد بخش خصوصي نبايد شك كرد. 
صالحي گويد: تشكل هاي بخش خصوصي در انعكاس 
مطالبات حوزه اقتصادي نقش بسزايي دارند؛ اما براي 

تاثيرگذاري بيشتر بايد اين تشكل ها هم صدا باشند و در 
بيان مطالباتشان اشتراك نظر داشته باشند. صالحي با 
اشاره به هم صدايي ميان تشكل ها مي افزايد: به عنوان 
مثال در فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته ايران 
بارها با هم صدايي توانسته ايم به هدف مورد نظر برسيم؛ 
حتي در نوشتن چند بند قانون برنامه توسعه نظر تشكل 

مربوط و اتاق ايران دخالت مستقيم داشتيم.

چه  مطالبات  پيگيري  و  در طرح  انسجام  براي   
بايد كرد؟

ادغام  به  اشاره  با  تهران  اتاق  نمايندگان  هيات  عضو 
تشكل هاي موازي تصريح مي كند: بايد بنگاه دارها در 
تشكل هاي مختلف بخش خصوصي حضور داشته باشند 
و تشكل هاي موازي و كوچك با يكديگر ادغام شوند. 
او ادغام تشكل هاي موازي را در يكديگر، نشانه بلوغ 
و هم صدايي در هدف واحد مي داند و اظهار مي كند: 
اقتصاد ايران دولتي است نه خصوصي و نقش تشكل ها 
در آن زياد نيست؛ اما ما براي مطالبه گري نبايد تكه 
 تكه و ضعيف عمل كنيم. او بخشنامه »الزام دريافت 
نظرات بخش خصوصي پيش از تدوين مقررات دولتي« 
بخش  انسجام  نشانه  را  رييس جمهوري  اول  معاون 
خصوصي در مطالبه گري مي داند. صالحي با اشاره به 
اول رييس جمهور مي گويد:  جزئيات بخشنامه معاون 
در جزييات بخش نامه ارسال شده از سوي معاون اول 
رييس جمهور آمده است: »نظر به لزوم بهره گيري از 
نظرات تشكل هاي غيردولتي اقتصادي نظير اتاق هاي 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، تعاون ايران 
كارگري،  و  كارفرمايي  تشكل هاي  و  ايران  اصناف  و 
يا  تدوين  در  مكلف اند  اجرايي  دستگاه هاي  تمامي 
ارائه  در  و  اجرايي  رويه هاي  و  بخشنامه ها  اصالح 
پيشنهاد براي تصويب مقررات دولتي، نظر تشكل هاي 

را اخذ و مورد توجه قرار دهند. دفتر هيات  ذي ربط 
دولت نيز در فرآيند بررسي پيشنهادهاي مربوط ضمن 
اخذ نظر كتبي تشكل هاي ذي ربط در صورت لزوم از 
نماينده آنها براي شركت در جلسات دعوت مي كند.« 
در حقيقت، تشكل ها و فعاالن اقتصادي بايد به  جاي 
فردگرايي تفكر سيستمي را در فضاي موجود كسب و 

كار كليد بزنند.

 نقش آموزش در انسجام تشکل ها
آموزش  كار،  كيفيت  بهبود  براي  مي گويد:  صالحي 
به  نياز  تشكل ها،  آموزش  بنابراين  است؛  الزم  جدي 
بايد آموزش با هدف گذاري انجام شود.  انسجام دارد. 
خود  نقش  اهميت  متوجه  تشكل ها  از  خيلي  گاهي 
نيستند؛ الزم است دبيرهاي تشكل ها و حتي خيلي 
موتور محركه  و  اصلي  نقطه  ببينند؛  آموزش  اعضا  از 
توسعه تشكل ها دبيرها هستند؛ حتما دبيران بايد به  
روز باشند و به مسائل روز آشنايي داشته باشند.« به 
با  همكاري  و  ادغام  از  نبايد  تشكل ها  صالحي،  گفته 
همديگر واهمه داشته باشند؛ حتما انسجام و همگرايي 
نتيجه مطلوب تري از تشتت آرا خواهد داشت. او معتقد 
حضور  ايران  اتاق  در  ١٧٠-١٨٠تشكل  حدود  است: 
يك  در  موازي  و  تشكل هاي كوچك  از  دارند؛ خيلي 
حوزه فعال هستند كه الزم است اين تشكل ها در قالب 
فدراسيون و كنفدراسيون با هم اجماع كنند. او تصريح 
هم  و  است  تاثيرگذار  تشكل ها  هم صدايي  مي كند: 
اينكه اتاق ايران هم به  جاي ٢٠٠تشكل با ٢٠تشكل 
مواجه خواهد بود در اين صورت ارتباط هدفمند برقرار 

مي شود و همكاري به سهولت انجام مي شود.

 ضرورت نظام رتبه بندي در بخش تشکل ها
مي گويد:  اقتصاد  در  رقابت  اصل  به  اشاره  با  صالحي 

رتبه بندي تشكل ها الزم است؛ در حقيقت رقابت در 
اقتصاد اصل رهگشايي است و بايد محترم شمرده شود 
كارآمد  دبيران  معرفي  تشكل ها،  رتبه بندي  بنابراين 
براي  را  عرصه  مي تواند  قوي  تشكل هاي  و  تشكل ها 
رقابت تشكل ها هموار كند. ما نياز داريم در تشكل هاي 
بخش خصوصي افراد متخصص و كارآمد حضور داشته 
باشند و آموزش و رقابت اصل اساسي تخصص گرايي 

است.
وي در ادامه عنوان مي كند: ادغام تشكل هاي موازي 
اصلي اساسي و نشانه بلوغ بخش خصوصي در شرايط 
رتبه بندي  تشكل ها  بايد  ديگر  طرف  از  است؛  حاضر 
شوند تا در نهايت براي تقويت تشكل هاي ضعيف اتاق 

ايران سياست حمايت تدوين كند.
صالحي درباره شاخص هاي رتبه بندي مي گويد: افراد، 
كارشناسان، صاحب نظران حوزه هاي متعدد و مرتبط و 
فعاالن اقتصادي مي توانند اين شاخص ها را شناسايي 
كرده و از تجربه حوزه هاي ديگر در عمل استفاده كنند.

باشگاه خبرنگاران/ 
معافيت های مالياتی جديد؛ حمايت از 

توليد داخلی

مجدد  تنظيم  مالياتی  امور  سازمان  كل  رييس 
مشوق ها و معافيت های مالياتی از سوی دولت 
يازدهم را در راستای حمايت از توليد داخلی و 

افزايش سرمايه گذاری عنوان كرد.
معافيت های مالياتی جديد؛ حمايت از توليد داخلی

جوان،   خبرنگاران  باشگاه  اقتصادی  گروه  گزارش  به 
مالياتی  امور  سازمان  كل  رييس  نژاد  تقوی  كامل 
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،معافيت های مالياتی را يكی از ابزارهای سياست مالی 
خواند كه اساسا برای تامين دو هدف تخصيص مجدد 

منابع و تحقق عدالت اجتماعی اعمال می شود.
وی افزود: از اين رو دولت يازدهم فراهم كردن شرايط 
و زمينه های مساعد در چارچوب يك نظام انگيزشی 
و اعطای معافيت های مالياتی در راستای حمايت از 
از سياست  به عنوان يكی  را  توليد و سرمايه گذاری 
های كارآمد و موثر نظام مالياتی كشور برگزيد و در 
با اعطای تخفيف ها و معافيت های  اين مدت  طول 
مالياتی، موفق شد زمينه های الزم برای انتقال سرمايه 
تمركززدايی  راستای  در  را  نقاط محروم كشور  به  ها 

فراهم سازد.
تقوی نژاد ادامه داد: فراهم كردن شرايط برای توسعه 
فضای كسب و كار، رونق توليد و افزايش صادرات و 
ديگر  از  نيز  ركود  از  خروج  های  سياست  همچنين 
اهداف دولت يازدهم بود كه با اصالح قانون ماليات های 
مستقيم محقق شد و اين در حالی است كه پيش از 
آغاز به كار دولت يازدهم، اعطای معافيت های مالياتی 
به صورت غيرهدفمند و غيرشفاف، تبعاتی چون ايجاد 
زمينه های فساد تبعيض مالياتی و فرار مالياتی را به 

دنبال داشت.
وی تصريح كرد: قانون اصالحيه ماليات های مستقيم 
ايجاد تغييرات در معافيت ها و مشوق  با  از يك سو 
های مالياتی غيرهدفمند و ناكارآمد و از سوی ديگر 
در  مهمی  گام  آميز،  تبعيض  های  حمايت  حذف  با 
جهت تغيير روند سابق و از بين بردن تبعيض و فرار 
مالياتی برداشت؛ به بيان ديگر، دولت با اصالح قانون 
ماليات های مستقيم، اقدام به بهبود نظام انگيزشی و 
فراهم كردن زمينه مساعد برای اصالح نظام مالياتی 
و افزايش فضای رقابتی در اقتصاد و در نهايت تحقق 

هرچه بيشتر عدالت مالياتی كرد.

راستا  اين  در  افزود:  مالياتی  امور  رييس كل سازمان 
تدابيری در اصالحيه قانون ماليات های مستقيم درنظر 
گرفته شد كه مهم ترين آنها به خروج معافيت ها از 
حالت عمومی و تمركز آن در حوزه های اثرگذار باز می 
اين اصالحيه، هدفمندسازی  در  ترتيب،  بدين  گردد. 
معافيت های مالياتی در بخش های صادرات، توليد، 
درمان،  و  بهداشت  گردشگری،  كشاورزی،  بورس، 
حقوق كاركنان، شركت های دانش بنيان، فعاليت های 
ايجاد مشوق های  و همچنين  تحقيقاتی  و  پژوهشی 
جديد مالياتی برای فعاالن اقتصادی به منظور افزايش 
سرمايه گذاری های اقتصادی و جذب سرمايه گذاری 

های خارجی مدنظر قرار گرفت.
و  ها  معافيت  يازدهم،  دولت  در  اينكه  بيان  با  وی 
مشوق های مالياتی گسترده ای برای حمايت از توليد 
داشت:  اظهار  شد،  گرفته  نظر  در  گذاری  سرمايه  و 
دارند كه  مالياتی  تعديل  موارد جنبه  اين  از  بسياری 
رابطه مستقيم با امور مالياتی اكثريت جامعه دارد كه 
و  تعديل  و  اصالح ساختار  به  توان  آنها می  از جمله 
يكسان سازی نرخ ماليات حقوق كليه حقوق بگيران 
و ٢٠  نرخ ١٠  تعيين  و  غيردولتی(  و  دولتی  از  )اعم 
درصدی ماليات حقوق، تعديل معافيت پايه متناسب 
با نرخ تورم ساليانه و كاهش طبقات ماليات بر درآمد 
اشخاص حقيقی از پنج طبقه به سه طبقه و كاهش 

نرخ نهايی آن از ٣٥ درصد به ٢٥ درصد اشاره كرد.
تقوی نژاد با بيان اينكه بواسطه اصالح قانون ماليات 
مالياتی  های  مشوق  و  ها  معافيت  مستقيم،  های 
و سرمايه گذاری  توليد  از  برای حمايت  ای  گسترده 
در نظام مالياتی ايران به وجود آمد، افزود: همچنين 
امور  سازمان  يازدهم،  دولت  های  سياست  براساس 
تالش  مختلف  های  بخشنامه  بواسطه صدور  مالياتی 
كرد در جهت حمايت از توليد، گام های موثری بردارد 

توليدی  واحدهای  مالياتی  های  بدهی  تقسيط  كه 
كوچك و متوسط از آن جمله است.

تقوی نژاد گفت: در اين حوزه می توان به اعمال نرخ 
از  درآمد حاصل  به صد در صد  نسبت  مالياتی  صفر 
محصوالت  و  غيرنفتی  كاالهای  و  خدمات  صادرات 
بخش كشاورزی، اعمال نرخ صفر ماليات برای فعاليت 
غيردولتی  حقوقی  اشخاص  معدنی  و  توليدی  های 
اقامتی  مراكز  و  ها  هتل  ها،  بيمارستان  همچنين  و 
گردشگری به مدت پنج سال و در مناطق كمتر توسعه 
يافته به مدت ١٠ سال، افزايش ميزان معافيت مالياتی 
واحدهای صنعتی و معدنی مناطق كمترتوسعه يافته تا 
سقف معافيت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری 

و صنعتی اشاره كرد.

مهر/ بر اساس مصوبه هيات دولت؛
شرايط واردات محصوالت فوالدی تغيير 

كرد

واردات  شرايط  دولت،  هيات  مصوبه  اساس  بر 
محصوالت فوالدی تغيير كرد.

بازرگانی  اتاق  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
تهران، بر اساس مصوبه ٢٥ بهمن ١٣٩٥ هيات وزيران، 
دو تعرفه ٧٢٠٩ و ٧٢١٣ محصوالت فوالدی تخت نورد 
شده با پهنای ٦٠٠ ميلی متر و باالتر و ميله های گرم 
نورد شده به فهرست ١٧ مورد تعرفه مندرجات بند ٣ 
ذيل فصل ٧٢  كتاب مقررات صادرات و واردات اضافه 

می شود.
و  معدن  وزارت صنعت،  تشخيص  نتيجه حسب  در   
تجارت در صورت عدم امكان توليد و تامين از داخل 

حقوق  مذكور،  تعرفه های  تحت  وارداتی  محصوالت 
ورودی ٥ درصد ارزش تعيين می شود.

مهر/ معاون وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد؛
معرفی بيش از 19 هزار بنگاه صنعتی 

كوچک به شبکه بانکی

قم - معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به فعاليت سامانه بهين ياب به منظور حمايت از 
بنگاه های كوچک و متوسط از معرفی بيش از 19 

هزار و 73۴ بنگاه به شبکه بانکی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی يزدانی در مراسم افتتاح 
٩ پروژه شركت شهرك های صنعتی استان قم پيش 
از ظهر چهارشنبه در شهرك صنعتی شكوهيه برگزار 
شد، با اشاره به وظايف سازمان صنايع كوچك، اظهار 
و  ايجاد  و  خرد  و  كوچك  بنگاه های  از  حمايت  كرد: 
توسعه زيرساخت های صنايع از جمله وظايف سازمان 

صنايع كوچك و شركت شهرك های صنعتی است.
وی با اشاره به افتتاح ٩ پروژه در حوزه زيرساختی در 
بر ١٦  بالغ  اعتباری  با  پروژه ها  اين  افزود:  قم،  استان 
ميليارد تومان در شهرك های صنعتی استان قم افتتاح 

می شوند.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك های صنعتی 
ايران تصريح كرد: اين پروژه ها در حوزه آبرسانی، منابع 

آب، ايجاد معابر و ٨ كارگاه توليدی است.
توليدی  كارگاه های  توسعه  اهميت  به  اشاره  با  وی 
جوان،  نيروهای  اشتغال  و  كارگيری  به  منظور  به 
خاطرنشان كرد: با به وجود آمدن شرايط حمايتی فعلی 
و اعطای تسهيالت به صورت ٢٠ درصد پيش پرداخت 
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و ٣٢ ماه اقساط جوانان كارآفرين بسياری می توانند در 
محيط هايی كه شركت شهرك ها به بهره برداری رسانده 

است مشغول به كار شوند.
يزدانی با تأكيد بر اهميت همراهی سيستم بانكی از 
جمله صندوق كارآفرينی و بانك های خصوصی، تصريح 
اقتصاد  ستادفرماندهی  تشكيل  با  دولت  امسال  كرد: 
متوسط  و  كوچك  بنگاه های  از  حمايت  در  مقاومتی 

اقدامات ويژه ای را در پيش گرفته است.

تشکيل كارگروه ملی تسهيل و رفع موانع توليد
وی از تشكيل كارگروه ملی تسهيل و رفع موانع توليد 
خبر داد و گفت: اين كارگروه در همه استان ها هم در 
سطح استانی و به منظور رفع موانع توليدی پيش روی 
كارآفرينان و با تأكيد بر سياست های اقتصاد مقاومتی 

تشكيل شده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فعاليت 
بنگاه های  از  حمايت  منظور  به  ياب  بهين  سامانه 
كوچك، عنوان كرد: ١٩ هزار و ٧٣٤ بنگاه كوچك و 
متوسط توسط همين سامانه تا به امروز به سيستم و 
شبكه بانكی معرفی شده اند كه ١٢ هزار و ٢٠٠ قرداد 
بنگاه  و ٩٦٣  هزار  به ١١  و  شده  منعقد  امروز  به  تا 

تسهيالت پرداخت شده است.
پايش،  مرحله  سه  در  بنگاه ها  اين  كرد:  تصريح  وی 
ارزيابی و نظارت می شوند، قبل از معرفی به كارگروه، 
در كارگروه و بعد از اينكه تسهيالت گرفتند كميته ای 

بر شيوه مصرف اين تسهيالت نظارت می كنند.
يزدانی افزود: تا به امروز ٨ هزار و ٣٥٧ ميليارد تومان 
تسهيالت به بنگاه هايی كه تنها از طريق سامانه بهين 
تأمين  در  كه  ويژه ای  شرايط  با  شده اند  ثبت  ياب 
اجتماعی و معوقات بانكی و با لحاظ شرايط مختلف 

پرداخت شده است.

وی با تأكيد بر اينكه در سال آينده هم اين حمايت ها 
ادامه پيدا می كند، افزود: در راستای حمايت بنگاه های 
كوچك و سرمايه گذاری اين تسهيالت ارائه می شود و 
به همين منظور استقرار در شهرك های صنعتی را به 

همه سرمايه گزاران توصيه می كنيم.

افزايش قيمت در هيچ كدام از شهرک های 
صنعتی نداريم

مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك های صنعتی 
ايران افزود: در سال آينده در هيچ كدام از شهرك های 
تعداد  به جز  داشت  نخواهيم  قيمت  افزايش  صنعتی 
اندكی از شهرك ها و نواحی كه تقاضا محور هستند و 
حداكثر تا نرخ تورم اين افزايش قيمت خواهند داشت.

به هيئت مديره  به  اختيارات  اينكه همه  بيان  با  وی 
تاكيد  شد،  خواهد  تفويض   ٩٦ سال  از  استانی  های 
كرد: با اين اقدام هيئت مديره با شناختی كه از صنعت 
استان دارد و نياز به نوع سرمايه گزاری و شرايط پيش 
باعث  هم  كه  كند  عمل  می تواند  اقساط  پرداخت، 
سرعت گرفتن كار می شود و هم توسعه سرمايه گزاری 

را در پی خواهد داشت.
يزدانی با تأكيد بر اهميت استان قم در دوره های زمانی 
مختلف اين استان را يكی از اثرگذارترين استان های 
كشور خواند و اظهار كرد: استان قم در ادوار مختلف 
از جمله در به ثمر رسيدن انقالب نقش بسيار مهم و 
برجسته ای ايفا كرده است و ما وظيفه داريم كه زمينه 

توسعه و رشد اين استان را فراهم كنيم.

مهر/ در اسفندماه صورت می گيرد؛
برگزاری پنجمين همايش دورنمای 

اقتصاد ايران/بررسی مسائل اقتصاد 
جهان

برگزاری  از  ايران  اقتصاد  دبير همايش دورنمای 
اسفندماه  در  همايش  اين  دوره  پنجمين 

سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا حسنی در نشستی 
خبری كه در محل خبرگزاری مهر برگزار شد، اظهار 
داشت: پنجمين همايش دورنمای اقتصاد ايران، نهم 
اسفند ماه سال جاری در مركز همايش های بين المللی 
برگزار  الی ٢٠  ساعت ١٤  از  بهشتی  شهيد  دانشگاه 

خواهد شد.
وی بررسی وضعيت فعلی و تاثيرات برجام، برنامه ششم 
توسعه و بودجه ٩٦، تحليل بازارهای مالی )سرمايه پول 
و بانك( فرصت ها و چالش های اقتصاد ايران و جهان، 
منتخب  صنايع  سكه،  ارز،  طال،  نفت،  بازار  آتی  روند 
همايش  اين  محورهای  از جمله  را  مسكن  و  بورسی 
اين همايش  عنوان و اضافه كرد: ما سعی كرديم در 
خالی از هر گونه نگاه خاص به مسائل اقتصادی، آنچه 

كه واقعيت اقتصاد است را بيان كنيم.
با  اقتصادی  پژوهش های  و  مطالعات  موسسه  مدير 
فرصت ها  می كنيم  همايش سعی  اين  در  اينكه  بيان 
و چالش هايی كه هست و راه حل هايی كه می تواند به 
سرمايه گذاران در اين زمينه كمك كند مطرح شود، 
افزود: تغيير كالن مدنظر ما نيست ضمن اينكه در اين 
همايش از هشت عامل اثرگذار بر اقتصاد ايران رونمايی 

می شود.
حسنی تصريح كرد: سال آينده سالی است كه بايد با 
دقت و آگاهی بيشتری، نسبت به سالهای گذشته در 

زمينه اقتصادی، قدم برداشت.  
وی با اشاره به اينكه آگاهی ما نسبت به مسائل بورس 
و سرمايه می تواند سودآور باشد، وضعيت اقتصاد جهان 
را در سال آينده مورد اشاره قرار داد و گفت: ما هرچه 
و  شود  می  پرچالش تر  اقتصادجهان  می رويم،  جلوتر 
نظرمان اين است كه سال آينده، رفتار قيمت ها تغيير 
نوسانات،  و  قيمت ها، چالش ها  رفتار  اين  كه  می كند 
ريسك های بيشتری را برای سرمايه گذاران و بازرگانان 

به همراه خواهد داشت.
مدير موسسه مطالعات و پژوهش های اقتصادی با بيان 
اينكه يكی از اصلی ترين سواالت سرمايه گذاران اين 
اتفاقی خواهد  برای طال چه  است كه در سال آينده 
افتاد؟، گفت: طال يك كاالی تاثيرپذير است، به خاطر 
همين از سياست های كلی بانك مركزی آمريكا به طور 
بانك مركزی  تأثير می پذيرد،  سياست های  مستقيم 
آمريكا در سال آينده، عمال سياست افزايش نرخ بهره 
است؛  به دو علت نيز اين اتفاق خواهد افتاد كه دليل 
نخست آن افزايش قيمت نفت است كه موجب تشديد 
تورم آمريكا می شود و دليل دوم سياست های مالی 
ترامپ است كه اين موضوع نيز باعث افزايش تورم در 

كشور آمريكا خواهد شد.
بار  يك  گذشته،  سال  آمريكا  اينكه  بيان  با  حسنی 
سال  برای  داد:  ادامه  است،  داشته  بهره  نرخ  افزايش 
آينده افزايش نرخ بهره را در اين كشور سه بار اعالم 
كرده اند اما با توجه به رشد اقتصادی جهان، احتمال 
اينكه اين اتفاق دو بار رخ دهد بيشتر خواهد بود ضمن 
اينكه اين مسير قطعا، طال را در بلندمدت تحت تاثير 
نزولی قرار خواهد داد و شاخص دالر آمريكا صعودی 

خواهد بود.
رشد  برای  خوبی  سال  امسال  اينكه  به  اشاره  با  وی 
رشد    ،٢٠١٦ سال  افزود:  نبود،  جهان  اقتصادی 
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اقتصادی جهان ٢.٥ درصد و پائين ترين رشد اقتصادی   
از سال ٢٠١٠، بود. بر اين اساس، چشم اندازی برای ما 
ترسيم می شود اين است  كه سال آينده رشد اقتصادی 
جهان، حداكثر ٢.٩ درصد باشد، با اين حال كشورهای 
در حال توسعه می توانند رشد اقتصادی بيشتری داشته 

باشند.
مدير موسسه مطالعات و پژوهش های اقتصادی با بيان 
اينكه درباره سه مساله اساسی در سال ٢٠١٧ بيشتر 
خواهيم شنيد گفت: خروج انگلستان از اتحاديه اروپا 
و تأثير آن بر اقتصاد انگليس و اتحاديه اروپا، انتخابات 
به  توجه  با  اروپا  در  متخلفان  يافتن  قدرت  و  امريكا 
مسائلی مانند انتخابات فرانسه و غيره، مواردی هستند 
كه ما در سال ٢٠١٧ بيشتر درباره آن خواهيم شنيد.

وی درباره آينده چالش های آمريكا با دو كشور چين و 
مكزيك نيز اظهار داشت: به نظر می رسد به دليل اينكه 
ارتباط مالی آمريكا با كشور چين بسيار زياد است در 
آينده چالش های اين دو كشور با يكديگر كمتر شود. 
آمريكا،  خدمات  و  كشاورزی  بخش  در  اينكه  ضمن 
بنابراين  دارند،  چشمگيری  حضور  مكزيكی  كارگران 
خواهد  كاهش  نيز  مكزيك  با  كشور  اين  چالش های 

يافت.
تكنولوژی  سال   ٢٠١٧ سال  اينكه  بيان  با  حسنی 
خواهد بود اظهار داشت: طی پنج الی شش سال آينده 
در ٥٠ سال گذشته  دنيا  تا سال ٢٠٢٥، هرچقدر  و 
در زمينه تكنولوژی رشد كرده، در پنج تا شش سال 
آينده، به همان ميزان رشد خواهد كرد؛   چه اشخاص، 
چه سازمان ها و چه كشورها، اگر در زمينه تكنولوژی 
اندازه ای كاهش خواهد  به  آنها  وارد نشوند، بهره وری 
يافت كه توان رقابت در سطح بين المللی را از دست 

خواهند داد.
وی با اشاره به اينكه در همايش دورنمای اقتصاد ايران 

در بخش اقتصاد جهان موارد فوق مطرح می شود اظهار 
مطرح  مسائلی  نيز،  داخل  اقتصاد  بخش  در  داشت: 

می شود كه به برخی از آنها اشاره می كنم.
با  اقتصادی  پژوهش های  و  مطالعات  موسسه  مدير 
باور كنيم می توان  را  اگر برخی چالش ها  اينكه  بيان 
برای پيدا كردن راه حل آنها اقدام كرد گفت: برخی 
مشكالت و چالشها در اين زمينه كمرنگ نشان داده 
می شود و به همين دليل كسی به دنبال راه حل برای 
آنها نيست كه همين مسئله باعث می شود در درازمدت 

دچار مشكل شويم.
حسنی مشكالت موجود در حوزه بانكی، مالی و تامين 
مالی  كشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: قطعاً بايد با 
تغيير ساختار و قوانينی كه قديمی هستند، اين مشكل 
را حل كرد. چرا كه هر چه جلوتر برويم اين چالشها 

پررنگ تر و تاثيرگذاری آنها بيشتر خواهد شد.
وی عنوان كرد مطلب بعدی اين است كه بودجه امسال 
تقريباً بر روی نفت ٥٠ تا ٥٥ دالری تدوين شده، اين در 
حالی است كه حداكثر قيمت نفت در سال آينده بين 
٥٥ تا ٦٠ دالر، تحليل می شود. بنابراين ريسك قيمت 
نفت، به نسبت سال ٩٥ در بودجه افزايش پيدا كرده 
است و هر يك دالری كه قيمت نفت از ميانگين ٥٥ 
دالر كاهش پيدا كند، ما را با توجه به اينكه درآمدهای 
نفتی مان در سال ٩٦ در بودجه افزايش يافته به سمت 
اين خواهد برد كه ٢٥٠٠ تا ٣٠٠٠ ميليارد تومان با 

كسری در ترازنامه مان مواجه شويم.
مدير موسسه مطالعات و پژوهش های اقتصادی، بحث 
بازرگانی را نيز مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: تراز 
تجاری كشور، مدتی است كه مثبت شده و در سال 
آينده نيز اگر اتفاق خاصی رخ ندهد احتمال دارد كه 
وضعيت به همين شكل باقی بماند اما مسئله اين است 
بنابراين  و  محدود  كشور  چند  به  ما  تجاری  تراز  كه 

ريسك بازرگانی ما زياد است؛ بايد به دنبال بازارها و 
مناطق جديد صادراتی باشيم.

را  كشور  روی  پيش  چالشهای  از  ديگر  يكی  حسنی 
مورد اشاره قرار داد و گفت: با روی كار آمدن ترامپ 
در آمريكا، در بخش شاخص دالر وافت ارز كشورهای 
ديگر، قدرت خريد اين كشورها كاهش پيدا می كند كه 
اين مسئله می تواند در امر خريد اين كشورها از ايران و 

در نتيجه صادرات ما تاثيرگذار باشد.

مهر/ در جريان معامالت بازار آزاد؛
نرخ دالر به 3۸15 تومان رسيد

آزاد  بازار  بهمن    27 امروز  معامالت  جريان  در 
آزادی  بهار  تمام  سکه  قطعه  هر  قيمت  تهران، 
يک  به  افزايش،  تومان  هزار  سه  با  قديم  طرح 
ميليون و 169 هزار تومان رسيد، همچنين نرخ 

دالر هم 3۸15 تومان شد.
معامالت  جريان  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
امروز)چهارشنبه( بازار آزاد تهران، قيمت هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادی طرح جديد با ١٨٠٠ تومان افزايش به 
يك ميليون و ١٨٩ هزار و ٥٠٠ تومان رسيد، همچنين 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادی طرح قديم نيز با ٣ هزار 
تومان افزايش به يك ميليون و ١٦٩ هزار تومان رسيد.

در اين ميان هر نيم سكه ٦٣٩ هزار تومان، ربع سكه 
٣٤٢ هزار تومان و سكه يك گرمی نيز ٢١٦ هزار تومان 

است.
بازارهای جهانی ١٢٢٧ دالر و ٥٠  اونس طال در  هر 
سنت و هر گرم طالی ١٨ عيار نيز ١١٤ هزار و ٨٥٦ 

تومان است.

قيمت هر دالر آمريكا ٣٨١٥ تومان، يورو ٤١٢٤ تومان، 
لير  امارات ١٠٦١ تومان و  پوند ٤٨٢٥ تومان، درهم 

تركيه ١٠٧٣ تومان است.

دنیای اقتصاد/ 
تله ترامپ

مسعود خوانساری
برای رئيس جمهوری كه در لحظه تصميم می گيرد، در 
ثانيه واكنش نشان می دهد و بدتر از همه اينكه كوهی 
از كينه های قديمی را به دوش می      كشد، چه تعبيری 
روابط  تنظيم  راهنمای  و  روشنگر  كه  يافت  می      توان 
مورد  در  كه  تحليل هايی  انبوه  حجم  ميان  از  باشد. 
ترامپ نوشته شده، دقيق ترين همين يك جمله است: 
»او كاخ سفيد را قبضه كرده است.« و به اين ترتيب 
دنيا در برابر اتفاقی كم سابقه قرار گرفته كه حداقل در 

يك قرن اخير نمونه آن را نديده بود.
ترامپ با امضا های مكرر خود روی قوانين مختلف آمده 
بيشتر  می رسيد  به نظر  كه  را  شعارهايش  تك تك  تا 
او  البته  فانتزی و رای آور باشد، به مقام اجرا درآورد. 
به جای اينكه به قول خودش با تانك وارد كاخ سفيد 
شود، اين بار سوار بر توييتر آمده تا هر لحظه جهان را 

بهت زده سازد.
از ديواركشی در مرز مكزيك تا عقب نشينی از توافق 
شعار  دادن  سر  از  آرام،  اقيانوس  آن سوی  با  تجاری 
ممنوعيت  تا  يكپارچه  اروپای  از  بريتانيا  خروج  لزوم 
ورود شهروندان هفت كشور اسالمی به خاك آمريكا، 
كليد  ترامپ  كه  است  جنگ هايی  سلسله  همگی 
او دفتر كارش در كاخ سفيد را به صحنه  زده  است. 
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يك  هيات  در  و  كرده  تبديل  تلويزيونی  استوديوی 
به نظر مي رسد احتمال كمي وجود  سازمان رسانه اي 
بيايد. احتماال  پايين  آنتن  از روی  دارد كه به سادگی 
طی چهار سال آينده بايد با مخاطرات اين هميشه در 

صحنه بودن او مواجه شد.
هم  را  آمريكا  در  آزاد  رسانه های  قواعد  حتی  ترامپ 
می      رود.  ديگری  راه  كه  داده  نشان  و  كرده  مخدوش 
واكنش او به رسانه هايی كه با آنها مخالف است يك 
تكذيب  و  بطالن  به  مربوط  كليشه ای  لغات  فرهنگ 
ماه  يك  طی  كه  جنجال هايی  تمام  وجود  با  است. 
برجسته  تحليلگر  يك  گفته  به  شده،  پا  به  گذشته 
جهانی، توفانی كه ترامپ در لحظه ورود به كاخ سفيد 
و  بين المللی  روابط  صخره های  به  هنوز  كرده  پا  به 
واقعيت های تقسيم بندی ها و موازنه های آمريكا برخورد 

نكرده و در واقع هنوز بازی واقعی آغاز نشده است.
اما محصول رفتار ترامپ طی اين مدت كوتاه از ميان 
رفتن اقتدار آمريكا و ايجاد اجماع جهانی عليه او بوده 
در  گاهی  و  گسترده  تظاهرات  پوشش  در  گاهی  كه 
جمالت ديپلماتيك سران كشورها بروز می      كند. به اين 
ترتيب كشوری كه طی يك قرن گذشته تمام تالش 
خود را برای گسترش »هژمونی آمريكايی« در جهان 
به كار برده بود، اكنون در دامی افتاده كه تماما تصوير 

گذشته را مخدوش كرده است.
انجام  ترامپ  آنچه  داشت  توجه  بايد  حال  اين  با 
بندهای  ابتدايی ترين  از  يكی  به  عمل  واقع  در  داده 
برنامه هايش بوده است. احتماال با اين روش، ترامپ به 
سمت پيگيری ديگر شعارهای خود نيز می      رود و قطعا 
هشدار برنی سندرز در مورد غيرقابل پيش بينی بودن 
و جنگ طلب بودن او را نيز بايد جدی گرفت. سندرز 
با  انتخاباتی سابق ترامپ است كه اعتقاد دارد  رقيب 
كرد.  شوخی  نبايد  غيرعادی  چنين  رئيس جمهوری 

ترامپ تقريبا هر عملی را كه به شهرت بيشترش دامن 
بزند انجام می      دهد و از پس اين استراتژی خسارت های 
بسياری به نظم و ثبات جهانی وارد می      شود و شايد به 
همين دليل باشد كه »شی« رئيس جمهوری چين برای 
معدود دفعات و طی سخنرانی خود در اجالس داووس 
اعتبار قراردادهای  به موضوع جهانی سازی و تضمين 
بين المللی اشاره كرده و البته همه اشارات او مستقيم 
به ترامپ می      رسيد كه در گام اول، تجارت جهانی را 
هدف گرفته است. واكنش چين در واقع نبض جهان 
عواقب  از  عميق  هراسی  در  می      دهد  نشان  كه  است 

رفتارهای ترامپ قرار گرفته است.

تهديد  هم  و  فرصت  هم  می      توان  را  ترامپ  اما 
قلمداد كرد.

پوپوليست  سران  ديگر  برای  حتی  ترامپ  اقدامات 
مردم  امروز  و  شده  تمام  گران  هم  جهان  كشورهای 
بسياری از كشورها مانند فرانسه می      دانند كه اگر رای 
سرنوشت  به  بدهند،  پوپوليست  چهره ای  حضور  به 
هم  ايران  اين  از  پيش  مدتی  می      شوند.  دچار  آمريكا 
چنين تجربه ای داشت و حداقل امروز شهروندان ايرانی 
با اين خاطره تلخ، اعتدال را به جای توجه به شعارهای 

غيراجرايی و پوپوليستی نشانده اند.
با  همسو  را  ترامپ  رفتارهای  می توان  جهت  يك  از 
منافع بلندمدت اقتصاد ايران قلمداد كرد؛ چراكه اجماع 
كه  می      گيرد  صورت  روزهايی  در  دقيقا  ضدآمريكايی 
ثمرات اجرای برجام در اقتصاد ايران نمود پيدا كرده 
اقتصادی  روابط  آغاز  تا  با جهان  ارتباط  بهبود  است. 
نياز به حداقل يك سال زمان داشت كه خوشبختانه 
اين دوره طی شده و در حال حاضر ارتباطات ايران با 
بسياری از كشورها اصالح شده و روندها در حال بهبود 
برای انجام سرمايه گذاری های خارجی است. در چنين 

تمام  ناخواسته  ديپلماتيك  بازی  در  آمريكا  شرايطی، 
بسترها را برای ايران مهيا كرده است. اروپا كه تا دو 
سال قبل، چشم به تصميمات آمريكا داشت، امروز تا 
اندازه ای مستقل عمل می      كند و حتی سران كشورهای 
برخی  عليه  رسمی  موضع گيری های  به  اروپايی  مهم 
فرصتی  جهت  اين  از  می      پردازند.  ترامپ  رفتارهای 
مناسب در اختيار ايران قرار گرفته تا همزمان با بهبود 
روابط خود با اروپا و شرق آسيا، زمينه های فعاليت های 

مشترك را مهيا كند.
تبديل  به ضد خود هم  به سرعت  ترامپ می      تواند  اما 
ديپلماتيك  عرف  با  نسبتی  هيچ  او  رفتارهای  شود. 
ندارد و از اين جهت ممكن است كه زمينه عصبانيت 
كشورهای ديگر و به خصوص ايران را فراهم كند ولی 
به طور قطع بروز هر واكنشی به ترامپ در واقع حركت 
در مسير بازی او و گرفتار شدن در تله ترامپ است. از 
همين رو بايد توجه داشت كه موضع گيری های مقامات 
و حتی بخش خصوصی ايران در مقابل رفتارها، اقدامات 
و قوانينی كه ترامپ وضع می      كند، بايد حساب شده و 
كه  داده  نشان  و  است  ترامپ شومن  باشد.  سنجيده  
می      تواند از واكنش ها برای خود كنش بسازد. در اين 
شرايط كه جهان هر لحظه به او بيش از گذشته بدبين 
شده و راهپيمايی های عظيم عليه اقدامات او ترتيب 
داده می شود، ديگر نيازی به موضع گيری های رسمی 
در كشورهايی مانند ايران نيست؛ بنابراين حداقل در 
تقابل های  زمانی كوتاه مدت، می توان عرصه  بازه  يك 
نداد  اجازه  و  كرد  واگذار  ديگران  به  را  ديپلماتيك 
اجماعی كه ترامپ عليه خود ساخته از ميان برود و به 

كشور ثالثی مانند ايران منتقل شود.
امروز ايران اختيار دارد كه چهره ای صلح طلب، اعتدالی، 
نشان دهد كه هيچ  از خود  باثبات  و  منطقی، صبور 
توجهی به بازی های تبليغاتی ترامپ ندارد و پاسخ هر 

اقدامی را در چارچوب عرف بين المللی می دهد. حداقل 
از  ايران،  متحدان  كه  است  اين  رفتار  اين  مزيت های 
امروز  كه  می      شوند  انتخاب  برجام  موافقان  فهرست 
تقريبا كل اروپا و جنوب شرق آسيا را پوشش می      دهد.

ترامپ و رابطه با او حركت روی خط باريكی است كه 
هر دم ممكن است از يك طرف خسارت بگيرد؛ ولی 
حداقل اگر گزاره اجماع عليه ترامپ در سراسر جهان 
ثمرات  كه  بود  اميدوار  می      توان  شود،  گرفته  نظر  در 
برجام به كمك اقتصاد ايران بيايد. اما حداقل اقداماتی 
كه ايران بايد انجام دهد اين است كه بسترهای داخلی 
برای كار بيشتر بخش خصوصی و جلب سرمايه گذاران 
خارجی و به خصوص سرمايه های ايرانيان مقيم خارج 
از كشور را مهيا سازد، موانع ساختاری را برطرف كند 
و فضايی رقم بزند تا توجه همه تاثيرگذاران جامعه و 

اقتصاد ايران متوجه داخل باشد.

تعادل/ »تعادل« علل كاهش كارايي تشكل هاي بخش 
خصوصي در ايران را بررسي مي كند

تمركزگرايي آفت تشکل گرايي به سبک 
ايراني

در ايران با 2 گروه تشکل روبه رو هستيم. گروه 
اول تشکل هايي كه به واسطه اصرار دولت براي 
مجلس  مصوب  قانون  براساس  تشکل گرايي 
دوم  گروه  و  گرفته اند  شکل  اسالمي  شوراي 
تشکل هايي كه به واسطه خواسته فعاالن بخش 

خصوصي به ثبت رسيده اند. 
در دوره خصوصي سازي و شروع شعارهاي اعتماد به 
بخش خصوصي اختيارات تشكل هاي گروه اول افزايش 
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دولت  متمركز  ساختار  كه  بود  اين  مشكل  اما  يافت. 
تشكل هايي با ساختار متمركز مي خواست. به همين 
دليل در مرحله اول شاهد تمركز اختيارات روي چند 
تشكل خاص مانند اتاق هاي ٣ گانه بوديم. در مرحله 
بعد همين تشكل ها نيز ساختاري نسبتا متمركز پيدا 
كردند و وظايفي كه به آنها از سوي دولت تفويض شده 
اين  لذا  ماند.  باقي  آنها  از  بخش هايي  اختيار  در  بود 
مساله باعث كاهش كارايي تشكل هاي بخش خصوصي 
در ايران شده است. اين درحالي است كه بخش هاي 
زيادي از تشكل هاي بخش خصوصي بدون استفاده از 

ظرفيت هاي خود باقي مانده است.

 تمركزگرايي به سبک دولتي
با وجود تشكل هايي از جنس بخش خصوصي در ايران، 
عمال اكثر تشكل هاي قوي و بزرگ ايران توسط دولت 
متوجه  كه  دولت  آمدند.  وجود  به  آنها  امكانات  با  و 
مشكالت  خصوصي  بخش  با  مواجهه  در  بود  شده 
به  گيرد  قرار  دولت  روي  پيش  است  ممكن  زيادي 
فكر ايجاد يك راه حل جايگزين افتاد. ايجاد نهادهايي 
كه خصوصي ترين بخش دولت باشند و در عين حال 
مي توانست  خصوصي  بخش  در  قسمت  دولتي ترين 
حلقه ارتباط دولت با بخش خصوصي باشد. بحث هايي 
همچون اخذ ماليات و اجراي سياست هاي دولت ممكن 
بود با واكنش هايي همراه شود پس الزم بود، نهادهايي 
مانند تشكل ها شكل گيرند تا دولت بخشي از وظايف را 
به آنها محول كند تا از ايجاد مقاومت جلوگيري شود.

با شروع وزيدن نسيم خصوصي سازي اين موضوع رنگ 
نيز  بلندپايه نظام  و بوي ديگري پيدا كرد. مسووالن 
دولت گرايي  و مشكالت  دولت  بخش  كارايي  عدم  به 
جز  چاره يي  كارايي  افزايش  براي  و  بودند  برده  پي 
تقويت بخش خصوصي نمي ديدند. كوچك شدن دولت 

دولت  عين حال  در  بود.  ممكن  اختيارات  تفويض  با 
از دست وي خارج  كامال  اختيارات  اين  نمي خواست 
شود پس استفاده از تشكل هاي دولت ساخته با نظارت 
مستقيم دولتي ها بهترين روش بود. با توجه به ساختار 
متمركز دولت ها طبيعي بود كه تشكل هاي متناظر هر 
متمركز  ساختاري  داراي  مي بايست  نيز  خانه  وزارت 
بخش  در  كه  بوديم  شاهد  دليل  همين  به  و  باشند 
و  اختيارات  اكثريت  مشخص  تشكل هايي  خصوصي 
وظايفي كه دولت به بخش خصوصي تفويض مي كرد را 
دريافت مي كردند و اين اختيارات ميان تمام تشكل ها 

براساس توانايي هاي آنها تقسيم نشده بود.

 تمركز گرايي درون تشکل هاي بخش خصوصي
اما مشكل به تمركز اختيارات در چند تشكل خالصه 
نشد. تشكل هايي كه بيشترين اختيارات به آنها داده 
شده بود، در عمل خود داراي ساختاري متمركز شدند 
و اختيارات در بخش هاي مشخصي از آنها خالصه شد. 
براي مثال در اتاق بازرگاني عمال اكثريت اختيارات به 
اين  از  نمايندگان  هيات  و سهم  رسيد  رييسه  هيات 
هيات  ميان  فاصله  بود.  اندك  بسيار  عمال  اختيارات 
رييسه و هيات نمايندگان به همين دليل افزايش يافت.

در اتاق اصناف نيز چنين الگويي پياده شد. هر چند 
در اين بخش اتحاديه هاي صنفي هر كدام در بخش 
خود داراي ابتكار عمل شدند اما در عمل هيات رييسه 
و  بودند  كامل  اجرايي  قدرت  داراي  اصناف  اتاق هاي 
مي توانستند كارها و تصميمات اتحاديه ها را وتو كنند. 
در اتاق تعاون نيز كم و بيش همه  چيز به هيات رييسه، 
رييس و دبيركل خالصه مي شود و با وجود شكل گيري 
كميسيون ها شاهد اين موضوع هستيم كه كميسيون ها 

در حد مشورت باقي مي مانند.
تشكل ها  ساختار  در  مي توان  را  موضوع  اين  دليل 

دانست. اين تشكل ها به سبك سازمان هاي دولتي شكل 
به چارت سازماني تشكل هاي  نگاهي گذرا  گرفته اند. 
بيشتر  تشكل ها  اين  مي دهد،  نشان  خصوصي  بخش 
شباهت  بخش خصوصي  بزرگ  بنگاه هاي  به  آنكه  از 
وزارتخانه ها  و  دولتي  سازمان هاي  به  باشند  داشته 
شباهت دارند. حضور مديران دولتي سابق در راس اين 
مديران  اين  آشنايي  علت شد.  بر  مزيد  نيز  تشكل ها 
با بروكراسي سازماني دولتي شايد در ابتدا باعث نظم 
بخشي به كارهاي تشكل هايي همچون اتاق ايران بود 
اما در بلندمدت باعث شد كه اين تشكل ها به مانند 
وزير  به  نهايت  باشند كه همه چيز در  وزارتخانه هايي 

ختم مي شود.

 كاهش كارايي تشکل ها
ايجاد  خصوصي  بخش  براي  مشكالتي  پديده  اين 
بخش  كارايي  كه  بود  اين  مشكل  مهم ترين  مي كرد. 
خصوصي مانند سازمان هاي دولتي كاهش پيدا كرد. 
نسبت  خصوصي  بخش  كارايي  فزوني  دليل  اصوال 
اما  ظرفيت هاست  تمامي  از  بهينه  استفاده  دولت  به 
زماني كه شاهد اين مساله هستيم كه تشكل بخش 
خصوصي ساختاري دولتي پيدا كرد طبيعي است كه 
همان مشكالتي كه در سازمان هاي دولتي وجود دارد 
در تشكل نيز پيدا مي شود و صرفا نام بخش خصوصي 

باعث افزايش كارايي نخواهد شد.
فعاالن  انتقاد  مورد  مختلف  دوران  در  موضوع  اين 
فعاالن  مثال  براي  گرفت.  قرار  نيز  خصوصي  بخش 
انتخابات  ايام  در  بازرگاني  اتاق  در  خصوصي  بخش 
تاكيد  اتاق  ساختار  مناسب  كارايي  عدم  بر  بارها 
شعارهايي  مهم ترين  از  اتاق  چابك سازي  و  داشتند 
در  مي شد.  داده  مختلف  گروه هاي  توسط  كه  بود 
حقيقت بخش خصوصي متوجه اين مشكل است كه 

پارلمان بخش خصوصي به هيچ وجه به يك نهاد بخش 
خصوصي شباهت ندارد. شايد به همين دليل باشد كه 
تاكنون سبقه دولتي  بازرگاني  اتاق  اكثر دبيركل هاي 
داشته اند چرا كه با چنين ساختار دولتي و متمركزي 
طبيعتا مديران بخش خصوصي كمتر آشنا هستند و 

يك مدير دولتي براي آن مناسبت تر است.
اتاق  به  زيادي  اختيارات  و  وظايف  حاضر  درحال 
بازرگاني اعطا شده است اما اجراي اين وظايف عمال 
در اختيار هيات رييسه قرار گرفته شده است. حضور 
قادر  اتاق  كه  متعددي  قوانين  و  مختلف  مجامع  در 
اين دليل  به  اين موضوع  به اجراي كامل آن نيست. 
است كه بخش هاي زيادي از اتاق عمال بدون استفاده 
بهينه باقي مانده است و در مقابل هيات رييسه عمال از 
زندگي روزمره خود نيز بازمانده اند و در عين حال كارها 

به شكل درست انجام نمي شود.

 بخش هاي مغفول
اگر به عنوان نمونه به اتاق بازرگاني بپردازيم مي توان 
بخش هاي مختلف مغفول واقع شده آن نگاهي كنيم. 
كميسيون ها: بسياري از انتقادهاي اعضا از هيات رييسه 
مربوط به عدم استفاده بهينه از ظرفيت هيات نمايندگان 
است. در مقابل مشكل اين است كه نمي توان از تمام 
ظرفيت هيات نمايندگان به شكل فعلي استفاده كرد. 
اين يك واقعيت است كه تقريبا تمام هيات نمايندگان 
عضو يك كميسيون هستند پس اگر بخشي از وظايف 
اتاق بازرگاني به كميسيون ها تفويض شود عمال تمامي 
شده اند.تشكل ها:  گرفته  كار  به  نمايندگان  هيات 
نزديك به ٣٥٠تشكل عضو اتاق بازرگاني هستند كه 
حدود ١٥٠تشكل داراي كرسي ثابت هيات نمايندگان 
هستند. هر كدام از اين تشكل ها داراي پتانسيل هايي 
هستند كه در صورت دادن اختيارات مي توانند وظايفي 
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را اجرا كنند. امروز سال ها است كه اتاق بازرگاني به 
تشكل ها كمك مالي مي كند اما اگر همين كمك مالي 
در ازاي انجام كارهايي كه وظايف اتاق بازرگاني است 
عملي  تقويت  شاهد  مي توانستيم  مي گرفت،  صورت 

تشكل ها باشيم.  
ابزار روابط بين الملل در  اتاق هاي مشترك: مهم ترين 
ابزار  اين  و  است  مشترك  اتاق هاي  اقتصادي  بحث 
اما  است.  ايران  خارجي  تجاري  شركاي  تاييد  مورد 
عمال  مشترك  شوراهاي  و  اتاق ها  سال  براي چندين 
آنها  به  قرار داشته اند و وظايف مختصري  در حاشيه 
داده شده است. حال اگر اتاق با پذيرش اين موضوع 
به  را  خود  بين المللي  وظايف  از  بخشي  شود،  حاضر 
اين تشكل ها تفويض كند عمال شاهد خواهيم بود در 
بحث روابط بين الملل اتاق داراي قدرت بسيار بيشتري 
مي شود و در عين حال اتاق هاي مشترك نيز به صورت 

جدي تري به فعاليت مي پردازند.
اتاق هاي استاني: اتاق ايران به صورت مستقيم با اعضا 
اعضا  و  ايران  اتاق  واسط  حلقه  و  نيست  ارتباط  در 
دادن  است.  تهران  اتاق  ازجمله  شهرستان  اتاق هاي 
بخشي از وظايف اتاق ايران به اتاق هاي استاني مي تواند 
باعث شود كه اتاق ايران براي وظايف مهم تر خود مانند 
سياست گذاري  و  تصميم گيري  جلسات  در  حضور 

فرصت بيشتري داشته باشد.

 مانيفست بخش خصوصي
به  نياز  به مساله  »تعادل« در سرمقاله روز يك شنبه 
همان  در  بود.  پرداخته  ايران  اقتصاد  براي  مانيفست 
روز نايب رييس اتاق بازرگاني ايران نيز به بحث تقسيم 
كار در اتاق بازرگاني و مشكالتي كه امروز گريبانگير 
بخش خصوصي به دليل همين عدم تقسيم كار صورت 
گرفته اشاره داشت و راه حل را تدوين مانيفست بخش 

خصوصي دانست. شايد اين مهم ترين پيشنهادي باشد 
كه در طول چند ماه اخير از سوي هيات رييسه ارائه 
شده و بخش خصوصي نياز دارد با مانيفستي روشن از 

تمامي ظرفيت هاي خود براي اقتصاد بهره برد.

 بازگشت به عناوین 12 اخبار اقتصادی
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دنیای اقتصاد/ 
مترجم: سيد ساجد متوليان

پژوهشگر حوزه بالندگی فردی و سازمانی

مربی  مدیریت،  کنار  در  که  دارند  وجود  مدیرانی 
)Coach( نیز هستند و برخی از مدیران این نقش 
دسته  مدیران  گفت  نمی توان  ندارند.  عهده  بر  را 
خود  عمال  آنها  اما  هستند،  بدی  مدیران  لزوما  دوم 
در  استعدادها  پرورش  برای  کارآمد  ابزار  یک  از  را 
سازمان شان محروم کرده اند. ما در پژوهش های خود 
مدیرانی را مورد مطالعه قرار دادیم که به مربیگری 
کارکنان خود نیز می پرداختند و به دنبال آن بودیم 
متمایز  بقیه  از  را  این مدیران  تا دریابیم چه چیزی 
می سازد. از ماحصل صدها مصاحبه ای که با مدیران 
عامل  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  دادیم  انجام  مربی 
تمایزبخش این مدیران مدل ذهنی )Mindset( آنها 
باور  را   )Coaching( مربیگری  اهمیت  آنها  است: 
دارند و نگرش آنها به جایگاه خود به عنوان یک مدیر 

از  یکی  عنوان  به  را  مربیگری  که  است  گونه ای  به 
ابزارهای مهم مدیریتی می  دانند. بسیاری از این افراد، 
مربیان حرفه ای با آموزش های تخصصی نبودند، بلکه 
مدیران صف و ستاد سازمان ها و انسان هایی پرکار و 
سختکوش بودند. اما چه چیزی باعث می شد که این 
مدیران مربیگری را جدی بگیرند و آن را در برنامه 
روزانه خودشان بگنجانند؟ در ادامه چهار دلیل اصلی 
را  مربی  مدیران  سوی  از  مربیگری  ابزار  از  استفاده 

آورده ایم:

برای  مهم  ابزار  یک  عنوان  به  مربیگری  به  آنها   )۱
دستیابی به اهداف کاری می نگرند: این مدیران صرفا 
مربیگری  به  بودند  خوبی  آدم های  که  دلیل  این  به 
پرورش  آنها  بلکه  نمی پرداختند،  کارکنان شان 
استعدادهای کارکنان را به عنوان یک فعالیت کلیدی 
برای رسیدن به موفقیت در کارشان در نظر می گیرند. 
بسیاری از مدیران این بهانه را می آورند که وقت کافی 
برای برگزاری جلسات مربیگری با کارکنان را ندارند، 

اما اگر به مربیگری به عنوان یک »ضرورت« و نه به 
عنوان یک »انتخاب« بنگریم دیگر »وقت« بهانه قابل 
اهداف مختلفی  با  مربی  مدیران  بود.  نخواهد  قبولی 
در  اینکه  جمله  از  برگزیده اند،  را  مربیگری  رویکرد 
حال رقابت با دیگر سازمان ها برای جذب استعدادها 
هستند، در یک بازار به شدت متغیر و متالطم فعالیت 
می کنند، در حال تالش هستند تا رهبران نوپای شان 
را در سازمان نگه دارند یا قصد دارند بازیگران قابل 
اعتماد )Solid Players( را در سازمان شان پرورش 
باور مدیران مربی  دارد که  بدهند. دو فرضیه وجود 
را پشتیبانی می کند. اول اینکه افراد بسیار بااستعداد 
را بسیار سخت می توان پیدا و جذب کرد. اگر شما 
افراد  بالندگی  به عنوان مدیری شناخته شوید که به 
کمک می کنید، آنها خود به خود به سوی شما جذب 
به  نمی تواند صرفا  اینکه یک سازمان  دوم  می شوند. 
دست  موفقیت  به  بااستعداد  افراد  از  تعدادی  اتکای 
قابل  بازیگران  به  ستاره ها  عالوه بر  شما  کند.  پیدا 
اعتماد نیز نیاز دارید و آنها نیز به مدیری نیاز دارند 

که به آنها کمک کند مهارت های شان را شکل بدهند 
و با واقعیات در حال تغییر بازار کنار بیایند.

لذت می برند: مدیران  افراد  پرورش دادن  از  آنها   )۲
مربی به هنرمندانی شباهت دارند که به چیزی نگاه 
می کنند و با خودشان فکر می کنند از درون آن چیز، 
زیباتر  و  ارزشمندتر  جالب تر،  بهتر،  چیزی  می تواند 
خلق شود. این مدیران با خود می اندیشند که افرادی 
که برای آنها کار می کنند صبح ها بر سرکارشان حاضر 
نمی شوند که صرفا وظایف شان را انجام بدهند، بلکه 
رشد  و  بگیرند  یاد  می خواهد  دلشان  کارکنان  اغلب 
نقش های شان  ایفای  عهده  از  خوبی  به  هم  تا  کنند 
بازار  تغییر  حال  در  محیط  با  را  خود  هم  و  برآیند 
کارکنان  مربیگری  مربی،  مدیران  دهند.  وفق  کار 
می بینند.  خود  حرفه  از  الینفکی  بخش  به عنوان  را 
آنها باور دارند که افراد با باالترین پتانسیل که اغلب 
سازمان  موفقیت  در  را  سهم  بیشترین  می توانند 
تا  دارند  نیاز  مدیران شان  کمک  به  باشند،  داشته 

چرا مديران بايد زمان بيشتری را به مربيگری اختصاص دهند؟

 بازگشت به عناوین 13 یادداشت مدیریتی
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جاه طلبی های سازنده خود را بشناسند.

مربی  مدیران  هستند:  کنجکاو  مربی  مدیران   )۳
خالصانه  به طور  آنها  می پرسند.  زیادی  سواالت 
چگونه  کاری  امور  که  دریابند  هستند  عالقه مند 
پیش می رود، کارکنان شان با چه نوع مسائلی مواجه 
هستند، خأل ها و فرصت ها کجاست و کدام نیازها را 
بهتر می توان برآورده کرد. به طور مرسوم این مدیران 
آموزش  کردن  سوال  چگونه  به  راجع  ندارند  نیاز 
ببینند زیرا این یکی از توانمندی های ذاتی آنها است. 
کنجکاوی مثبت این مدیران به آنها کمک می کند که 

گفتمان مربیگری را بهتر پیش ببرند و بده بستان بین 
این کارمند  نتیجه  و کارمند تسهیل شود. در  مربی 
می تواند تفکرات، تردیدها، اشتباهات و موفقیت هایش 
را بدون نگرانی با مربی در میان بگذارد تا آنها بتوانند 
با یکدیگر راجع به آنچه در حال اتفاق افتادن است 

تبادل نظر کنند.

۴( آنها به برقراری ارتباطات عالقه مند هستند: یکی 
از مدیران مربی به ما گفت: »دلیل اینکه افراد به من 
گوش می دهند این است که باور دارند زمانی که با 
هم گفت وگو می کنیم، در حال تالش هستم تا خودم 

را جای آنها بگذارم.« این همدلی به یک مدیر مربی 
اجازه می دهد تا به درکی صحیح از نیازهای کارکنانش 
نیاز ها  با آن  را متناسب  برسد و سبک مربیگری اش 
»مستقیم  روحیه  با  کارکنان  از  برخی  کند.  تنظیم 
مدیرشان  سراغ  کنم«  قبولش  می توانم  بگو،  من  به 
می آیند. برخی دیگر نیاز دارند که در خلوت شان فکر 
رابطه  یک  برسند.  جمع بندی  به  خودشان  و  کنند 
مستحکم و مبتنی بر اعتماد متقابل به مدیران مربی 
کمک می کند تا بفهمند در مسیر مربیگری باید چه 
رویکردی اتخاذ کنند. همچنین مدیران مربی چندان 
تالش نمی کنند که خودشان را درگیر سلسله مراتب 

کنند.
همان گونه که یکی از مدیران مربی به ما گفت: »همه 
ما کاری برای انجام دادن داریم، همه ما مهم هستیم 
و همه ما ممکن است با فردی دیگر جایگزین شویم. 
پس در نهایت، هیچ کس واقعا باالتر از دیگری نیست. 
ببینیم  تا  کنیم  کار  یکدیگر  با  داریم  نیاز  فقط  ما 
می توانیم به چه دستاوردهایی برسیم.« برای مدیرانی 
آن  اول  گام  باشند  مربی  مدیر  یک  می خواهند  که 
یک  خود  که  بیابند  سازمان  در  را  فردی  که  است 
این  در  را  آنها  بخواهند  او  از  و  است  توانمند  مربی 
مسیر یاری کند. در گام دوم مدیران باید بپذیرند که 
برای شروع فرآیند مربیگری باید فضایی از اعتماد و 
رابطه مستحکم بین آنها و کارکنان شان برقرار باشد. 
در صورتی که کارکنان احساس کنند در این فرآیند 
در معرض مورد قضاوت قرار گرفتن یا حتی به خطر 
افتادن موقعیت شغلی شان هستند، با فرآیند مربیگری 
که  است  آن  سوم  گام  کرد.  نخواهند  برقرار  ارتباط 

مربیگری  بیاموزد.  را  مربیگری  پایه ای  اصول  مدیر 
بگوییم،  را  پاسخ ها  افراد  به  که  نیست  این  به  راجع 
گفت وگوی  آنها  با  بتوانیم  که  است  آن  مهم تر  بلکه 
باز  پایان  سواالت  آنها  از  و  باشیم  داشته  سازنده ای 
بپرسیم تا آنها بتوانند راجع به کار خودشان و اینکه 
چطور می توانند آن  را به نحوی متفاوت و اثربخش تر 
پیدا  را  پاسخ ها  خودشان  و  بیندیشند  بدهند،  انجام 
کنند. در پایان باید توجه داشت که مدل ذهنی یک 
مدیر مربی همواره باید متمرکز بر کارکنانش و بهبود 
عملکرد آنها باشد و نه موفقیت های شخصی خودش.

HBR :منبع
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مخاطبان محترم بولتن الکترونيک سنديکای صنعت 
برق ايران )رسانا( خواهشمند است نظرات، پيشنهادها 

 ahmadi@ieis.ir  و نقدهای خود را از طريق ايميل
ويا شماره تلفن های 6-66570930  به ما اطالع دهيد.
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