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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

براي سومین  اراك، در سال 95،  شرکت گام 
سال متوالي به عنوان واحد نمونه خدمات فني 
مهندسي استان مرکزي برگزيده شد و نصراله 
رهنما مديرعامل اين شرکت طی مراسمی به 
با دريافت  و معدن  مناسبت روز ملی صنعت 
لوح تقدير و تنديسی از محمود زمانی استاندار 

استان مرکزی مورد تجلیل قرار گرفت.
الزم به ذكر است این شركت صنعتي عضو سندیکای 
صنعت برق ایران، در سال هاي 94 و 93 نيز موفق 

به كسب این عنوان شده بود.

ادامه در صفحه 3/ 

سندیکای صنعت برق ایران/ 

برگزیده شدن گام اراک به عنوان واحد نمونه فنی مهندسی استان مرکزی آرمان/  محمد صادق جنان صفت*

موضوعات مربوط به فيش های حقوقی و دریافتی های 
نجومی زمينه تبعيض و نابرابری را در ميان دستگاه های 
نوک  دیگر  عبارت  به  است.  آورده  وجود  به  موجود 
پيکان همه به سمت دولت است. سوالی كه مطرح 
حقوقی  فيش های  فقط  چرا  كه  است  این  می شود 
فيش های  چرا  است؟  شده  افشا  دولتی  مسئوالن 
فعاليت  ها  دستگاه  سایر  در  كه  افرادی  حقوقی 
را  بزرگنمایی  این  دليل  نمی شود؟  منتشر  می كنند 
دولت جست وجو  مخالف  رسانه های  اهداف  در  باید 
به  دسترسی  احتماال  كه  است  این  دوم  دليل  كرد. 
فيش های حقوقی دولتی بيشتر است. حتما فيش های 
حقوقی در دستگاه های دیگر وجود دارد و می توانيم 
از آنها مطلع شویم، اما فقط ذره بين ها را روی یک قوه 
باید از سایر دستگاه ها هم بخواهد  گرفته ایم. دولت 
كه فيش های حقوقی اعضا و مدیران آنها هم منتشر 
شود. مسلما مردم از این اقدام استقبال می كنند. اگر 
پرونده فيش های حقوقی باز شده باید در همه بخش 
فقط  كه  باشد  این طور  نباید  شود.  شفاف سازی  ها 

دولت قربانی این مساله شود. 
ادامه در صفحه 3 /

 شفاف سازی با کوچک کردن دولت



 

 چاپ کتاب »دانستنی های ارت« به 
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..........ادامه خبر 

 »مپنا« به دولت بازگشت/رای دادگاه 
برای بازگشت مهاب قدس به وزارت 
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.........ادامه خبر

 نانوپوششی که کیفیت بوردهای مدار 
چاپی را بهبود می دهد

..........ادامه خبر

 بسترهای قانونی مناسبی برای توسعه 
تجديدپذيرها به وجود آمده است
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صادارات برق کشور را به 3 هزار 
مگاوات می رسانیم

..........ادامه خبر 

  ثبت 900 مگاوات قرارداد تضمینی 
خريد برق تجديدپذير

..........ادامه خبر

برجام و افزايش سرمايه گذاری آب و برق
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کشور بسته می شود
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 2 هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق 
استان آذربايجان شرقی افزوده می شود
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 امضای تفاهم نامه همکاری بین 
پژوهشگاه نیرو و شرکت برق منطقه ای 

يزد
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 فقدان نظام رگوالتوری چالش بزرگ 
حوزه انرژی است
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 تعدادی از آيین نامه های اجرايی قانون 
بودجه سال 1395 کل کشور تصويب شد

.........ادامه خبر

 با سیستم يارانه ای نمی توان از 
ظرفیت های برجام استفاده کرد

.........ادامه خبر
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 امیدواری بخش خصوصی به رايزنان 
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کار
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 حمايت از تولید ملی اقتصاد مقاومتی 
کوتاه مدت است

.........ادامه خبر

 صادرات ايران به کشورهای منطقه کم 
می شود
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
برگزيده شدن گام اراك به عنوان واحد 

نمونه فنی مهندسی استان مرکزی

استاندارد  نمونه  به عنوان »واحد  اراک  انتخاب گام   .
سبز  صنعت  »واحد  سال 1394  در  مركزي«  استان 
كشور« در سال 1393، »واحد صنعتي نمونه استان 
نمونه«  كارآفرین  اول  در سال1390و»رتبه  مركزي« 
در سال 1380؛ تنها  بخشي از افتخارات این شركت 

طی 25 سال فعاليت آن است. 
انتقال  EPC خطوط  پروژه هاي  انجام  است  گفتنی 
نيرو  و  EPC برج هاي مخابراتي، طراحي و توليد 
خطوط  مهندسي  و  طراحي  نيرو،   انتقال  برج هاي 
انتقال نيروي برق فشار قوي، طراحي و توليد برج هاي 

پست هاي  فلزي  سازه هاي  توليد  طراحي،  مخابراتي 
فشار قوي، طراحي و توليد پایه هاي مشبک و تلسکوپي 
روشنایي،  و  متوسط  و  ضعيف  فشار  برق  )لوله اي( 
طراحي و توليد اسکلت هاي ساختماني طراحي، توليد 
پایه هاي دوربين و توليد و نصب گاردیل هاي جاده اي؛ 
از جمله زمينه های فعاليتي شركت صنعتي گام اراک 

را شامل می شود.

صنعتی  شرکت  به  سنديکا  تبريک  پیام 
گام اراك

سنديکای صنعت برق ايران بدينوسیله انتخاب 
شايسته شرکت صنعتی گام اراك  را به عنوان 
استان  نمونه  مهندسی  و  فنی  خدمات  واحد 
مهندس  جناب  خدمت   ،1395 سال  در  مرکزی 
نصراله رهنما مديرعامل محترم آن واحد صنعتی 
عرض  تبريک  محترم  شرکت  آن  کارکنان  و 

می نمايد. 

سندیکای صنعت برق ایران/ 
چاپ کتاب »دانستنی های ارت« به همت 

کمیته فنی شرکت آموج فرايند

 کتاب »دانستنی های ارت« به همت کمیته فنی 
شرکت آموج فرايند، از اعضای سنديکای صنعت 
که  است  رسیده  چاپ  به  حالی  در  ايران،  برق 
نگارندگان اين کتاب عوايد مالی فروش آن را به 

موسسه خیريه مهیار ارغوان اهدا کرده اند. 
گفته می شود مبحث سيستم زمين در شمار مباحثی 
است كه جامعه علمی- صنعتی ما كمتر بدان پرداخته 

ادامه از صفحه 1/ 

و  دستگاه ها  همه  حقوقی  فيش های  باید 
نمی شود  این طور  منتشر شود.  سازمان های خاص 
كه مردم بدانند مسئوالن دولتی چه ميزان حقوق 
دیگر  دستگاه  در  نفهمند  هيچ گاه  اما  می گيرند 
دریافتی ها چقدر است؟ موضوع فيش های حقوقی 
برای این دولت نيست و این موارد در همه دولت ها 
وجود داشته است، با این تفاوت كه در دولت های 
در  اما  نمی شد،  منتشر  حقوقی  فيش های  گذشته 
از  كلی  به طور  می شود.  انجام  كار  این  دولت  این 
زمانی كه دولت به شکل كنونی تشکيل شده و از 
آغاز تاكنون فيش های حقوقی نجومی بوده است، 
دولتی  مقامات  گزارش های  كه  آن طور  ظاهرا  اما 
نشان می دهد در سال 91 بخشنامه ای ابالغ شد كه 
دست شركت ها و سازمان ها را برای پرداختی های 
پرداختی  نظام  به  مشکل  این  گذاشت.  باز  باال 
مربوط می شود. ما همواره شاهد آن بودیم كه در 
رفاقتی  و  دوستانه  صورت  به  انتساب ها  دولت ها 
بوده است، ربط این مساله به همان نظام پرداختی 
است كه اشاره شد. به طور كلی تا وقتی سازمان ها 
و شركت های دولتی وجود دارند، این دریافتی ها 
هم وجود دارد. بنابراین تا جایی كه ممکن است و 
به مسائل حاكميتی نظام سياسی آسيب نمی رسد، 
را كم  دولتی  و سازمان های  باید شمار شركت ها 
باشند  كمتر  دولتی  شركت های  چه  هر  كنيم. 
بخش  می كند.  پيدا  كاهش  رانت  و  فساد  احتمال 
زیادی از این شركت ها و سازمان ها امکان خصوصی 
شدن دارند، اما دولت ناگزیر است برخی از آنها را 

است كه دولت  این  پيشنهاد مشخص  كند.  حفظ 
سازمان ها و شركت هایی را كه می تواند، به بخش 
خصوصی واگذار كند. به عنوان مثال، در حال حاضر 
ایدرو  دارد.  وجود  ایدرو  و  ایميدرو  سازمان  دو 
سال  كه  است  صنایع  نوسازی  و  توسعه  سازمان 
یعنی   13۷۶ سال  در  است.  شده  تاسيس   134۶
و  معادن  توسعه  عنوان  با  سازمانی  بعد  سال   40
صنایع معدنی تشکيل شده است. این دو سازمان 
هيچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. چرا باید دو سازمان 
با سازو كار یکسان، دو هيات عامل، دو مدیرعامل 
و... داشته باشيم؟ این مواردی است كه به سادگی 

می توان آنها را ادغام كرد.

* تحلیلگر اقتصادی

 شفاف سازی با کوچک کردن دولت
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

شده است. از آغاز فعاليت تا زمان حال شركت آموج 
فرایند با خوانش و ترجمه استانداردهای بين المللی و 
تدوین دوره آموزشی كوشيده است بخشی از این خالء 
را پر كند درحالی كه به موازات، دیگر پژوهشگران نيز 
گام های جدی چندی دراین خصوص برداشته اند كه 
اميد است وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه نيز بخش 
خصوصی را دراین خصوص یاری داده و نسبت به اقدام 
جدی تر  گام های  استاندارد  دستورالعمل های  اجبار  و 

بردارند.
 آسيب های ناشی از عدم اجرای ارت یا اجرای ناصحيح 
آن بر كسی پوشيده نيست و تالش آن است كه همه 
اجزا و عناصر انسانی و مادی این بحث دارای شناسنامه 
و از هویت اصيل برخوردار شوند. دركميته فنی شركت 
نوشتار كوشيده اند چکيده مطالب  دراین  آموج فرایند 

استانداردهای جهانی را با مخاطبان به اشتراک بگذارند. 
در این كتاب سعی شده كه از استانداردهای مطرح در 
سطح بين المللی استفاده شود و آخرین ویرایش های 
از  خواننده  تا  شود  آورده  كتاب  در  استانداردها  این 

صحت و ثقم مطالب اطمينان داشته باشد. 
و  مطرح  مسائل  به  توجه  با  كتاب  این  سرفصل های 

نيازهای موجود در پروژه های كشور انتخاب شده اند. 
از جمله استانداردهایی كه در این كتاب استفاده شده اند 
می توان به استانداردهایBS ،IEEE ، ITU-T و 
مباحثی  روی  بر  اصلی  تمركز  كه  كرد  اشاره   IEC
اندازه گيری  روش های  حفاظتی،  ارتينگ  همچون 
انواع  انتخاب  روش های  زمين،  سيستم  مقاومت 
الکترودها و هادی های زمين، اقدامات پيش گيرانه در 
برابر امواج الکترومغناطيسی، انواع سيستم های توزیع، 

محاسبه  روش های  همپتانسيل سازی،  و  همبندی 
انتخاب  نحوه  خطر،  ارزیابی  زمين،  سيستم  مقاومت 
دوره ای،  بازبينی های  و  تست  ارسترها،  و  صاعقه گير 

چک ليست ها و بررسی پروژه های موضوعی است.
چنان كه اشاره شد عواید حاصل از فروش این كتاب 
ارغوان  مهيار  سرطانی  بيماران  از  حمایت  مركز  به 
اميد كه مشاركت همگانی در  این  با  تعلق می گيرد، 
پيشگيری و درمان سرطان به فرهنگی همگانی تبدیل 

شود و این عارضه ناميمون ازجامعه ما رخت بربندد. 
متقاضيان دریافت این كتاب به منظور خرید اینترنتی 
آن می توانند به سایت شركت آموج فرایند به آدرس: 
مبلغ  و  مراجعه    www.amoujgroup.com
ارغوان                       مهيار  خيریه  موسسه  كارت  شماره  به  را  آن 

24۶۶-9950-۷011-۶03۷ واریز فرمایند.

تسنیم/
»مپنا« به دولت بازگشت/رای دادگاه 

برای بازگشت مهاب قدس به وزارت نیرو

با حکم دادگاه، 49 درصد از سهام مهاب قدس 
و 47 درصد از سهام مپنا که يک سال پیش به 
به  دوباره  بود  واگذار شده  آستان قدس رضوی 
وزارت نیرو بازگشت و وزارت نیرو از سهامداران 

عمده اين دو شرکت شد.
در  تسنيم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
حالی كه حدود یک ماه از آغاز دولت یازدهم گذشته 
بود، وزیر نيرو نسبت به یک مصوبه در دولت گذشته 

واكنش نشان داد.
هجدهم شهریور 92 حميد چيت چيان از لغو مصوبه 

دولت احمدی نژاد در خصوص احداث راه آهن گرگان 
ميليارد  12هزار  فساد  به دليل  مشهد  ــ  بجنورد  ــ 
برنامه  در  راه  »وزارت  بود:  گفته  و  داده  خبر  تومانی 
داشت تا خط راه آهن گرگان ــ بجنورد ــ مشهد را با 
4هزار ميليارد تومان هزینه توسط كنسرسيومی چينی 
ایرانی اجرایی كند به طوری كه 85 درصد منابع مالی 
پروژه از سوی چينی ها به صورت فاینانس پرداخت شود 
بخشی  ایرانی،  بخش  مالی  تأمين  درصد  برای 15  و 
از نيروگاه ها و اموال بيت المال در وزارت نيرو به ارزش 

۶00 ميليارد تومان به پيمانکار واگذار شود«.
به گفته این عضو كابينه دولت، در حقيقت بخشی از 
بيت المال به ارزش 12هزار و ۶00 ميليارد تومان برای 
واگذاری به پيمانکار این پروژه تخصيص پيدا كرده بود 

كه تنها ۶00 ميليارد تومان ارزش گذاری شده بود.
و  دولت  هيئت  در  مسئله  این  طرح  از  نيرو  وزیر 
گفت:  و  بود  داده  خبر  گذشته  دولت  مصوبه  لغو 
»می خواستند به جای 15 درصد پروژه بيش از 21 برابر 
پيش پرداخت و بيش از 3 برابر ارزش كلی پروژه را از 
بيت المال پرداخت كنند، مشخص است وقتی جلوی 
را  آنها  اعتراض  شده،  گرفته  بيت المال  تضييع  این 

به دنبال دارد«.
بود كه در دولت دهم مقرر شده  قرار  این  از  جریان 
بود كه راه آهن گرگان ــ بجنورد ــ مشهد با فاینانس 
خارجی اجرا شود، به صورتی كه 85 درصد تأمين مالی 
آن از سوی شركت خارجی سرمایه گذار صورت گيرد 

و 15 درصد آن از سوی دولت ایران تأمين شود.
قدس  آستان  با  درصد،   15 این  تأمين  برای  دولت 
تأمين  به  نهاد نسبت  این  توافق رسيد كه  به  رضوی 
مالی سهم دولت در این پروژه اقدام كند و در عوض 
به  را  برخی شركت های دولتی  مالکيتی  دولت سهام 

آستان قدس رضوی واگذار كند.

شماره   1772    30 تیر ماه 1395



5 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

یکی از این شركت ها كه قرار بود سهام آن بابت تأمين 
ــ  بجنورد  ــ  گرگان  راه آهن  مالی 15درصدی طرح 
شركت  شود،  واگذار  رضوی  قدس  آستان  به  مشهد 

مهاب قدس بود.
یازدهم،  دولت  در  دولت  هيئت  جلسه  نخستين  در 
در تاریخ چهارم شهریور ماه 92 مصوبه ای به امضای 
وزیران كابينه رسيد كه 10 مصوبه دولت گذشته با این 
برای اشخاص  امتياز خاص  ایجاد  عنوان كه متضمن 
حقيقی و حقوقی بود و یا تعهد مازاد بر اعتبار برای 

دستگاه ها ایجاد می نمودند، لغو شد.
یکی از این مصوبات، تأمين مالی طرح راه آهن گرگان 
تعيين شده در دولت  به صورت  ــ مشهد  بجنورد  ــ 
دهم بود. پيرو لغو این مصوبه، در دولت مقرر شد تا 
اسرع  در  پروژه  این  مالی  تأمين  برای  راهکار دیگری 
وقت اعالم شود تا لغو این مصوبه موجب توقف اجرای 
ـ مشهد نشود. در  ـ بجنوردـ  پروژه خط راه آهن گرگانـ 
حالی كه راهکار دیگری در مجموعه دولت مطرح نشد، 
قدس  آستان  به  قدس  مهاب  سهام شركت  واگذاری 
رضوی كه به گفته »موسی الرضا ثروتی« نماینده مردم 
بجنورد در مجلس شورای اسالمی، »در زمان حيات 
حقوقی مصوبات قبلی، قرارداد واگذاری سهام شركت 
و مجموعه  بين سازمان خصوصی سازی  مهاب قدس 
آستان قدس رضوی منعقد و حقوق مکتسبه آن برای 
ثالث  خریدار )آستان قدس رضوی( و حتی اشخاص 
)مقاطعه كاران( ایجاد گردیده بود.«؛ از طریق مجامع 
نيرو،  وزارت  با وجود مخالفت  و  پيگيری شد  قضایی 

سهام مهاب قدس به آستان قدس رضوی واگذار شد.
با واگذاری سهام شركت مهاب قدس به آستان قدس 
گذاری  سرمایه  شركت  سهام  درصد   49.98 رضوی، 
مهاب  مالکيت شركت  در  و آب صبا كه  برق  صنایع 
قدس بود، در عمل به آستان قدس رضوی واگذار شد.

یکی از شركت های بورسی كه بخش قابل توجهی از 
سهامش در اختيار شركت سرمایه گذاری صنایع برق 
و آب صبا است، گروه بزرگ مپنا است، ازاین رو 4۷.۷4 
درصد از سهام مپنا نيز به آستان قدس رضوی واگذار 
شد و تركيب هيئت مدیره این شركت بزرگ ساخت 

تجهيزات نيروگاهی ایران تغيير كرد.
همچنين 51 تا ۶0 درصد سهام 39 شركت توزیع برق 
استانی، سهام عمده 25 شركت مدیریت توليد و بهره 
و  از سهام 44 شركت آب  نيروگاه ها، بخشی  برداری 
فاضالب استانی، آبياری و زهکشی و بخشی از سهام 
شركت هایی چون شركت مشانير، شركت حسابرسی 
برق تهران، شركت نيرو ترانس، شركت پارس سویچ 
و شركت مهساپ در اختيار آستان قدس رضوی قرار 

گرفت.
نيرو  وزارت  اینکه  تا  یافت،  ادامه  رویه  این  یک سال 
بازگشت  پيگير  و  كشاند  دادگاه  به  دوباره  را  موضوع 
سهام اعطا شده به آستان قدس رضوی شد تا اینکه 
در 2 روز اخير حکم دادگاه به نفع وزارت نيرو صادر 
شده و تمامی سهام های واگذار شده در فرآیند دو سال 

گذشته دوباره به وزارت نيرو بازگشت.
پيگيری خبرنگار تسنيم حاكی از این است كه احتمال 
تغيير در هيئت مدیره دو شركت بزرگ مپنا و مهاب 

قدس در روزهای آتی وجود دارد.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
نانوپوششی که کیفیت بوردهای مدار 

چاپی را بهبود می دهد

نوعی  عرضه  به  اقدام  چینی  شرکت  يک 

نانوپوشش کرده است که با استفاده از آن می توان 
بوردهای مدار چاپی با ابعاد کوچک تولید کرد. با 
اين فناوری امکان کوچکتر کردن ابعاد IC مورد 

استفاده روی بوردها فراهم می شود.
در  چينی  شركت های  از  یکی   RayPCB.com
شركت  این  است.  مدارچاپی  بوردهای  ساخت  حوزه 
بازار عرضه كرده  به  را  نانومقياس  پوشش  اخيرا یک 
این  كه  كرده اند  اعالم  شركت  این  مسئوالن  است. 
نانوپوشش در یک فرآیند دو مرحله ای روی بورد قرار 
گرفته و می تواند مانع از جریان یافتن لحيم روی سطح 
بورد شود. آنها مدعی هستند كه این نانوپوشش قادر 

است كيفيت قطعات بسيار كوچک را بهبود دهد.
این  كه  كرده  اعالم  كام  دات  ری پی سی بی  شرک 
نانوپوشش را برای استنسيل های بسيار كوچک روی 
بوردهای مدارچاپی كه قرار است  IC های بسيار ریز 

روی آن قرار گيرد، توصيه می كند.
این شركت از ماه گذشته اقدام به ثبت سفارش های 
بورد  توليدكننده  شركت های  سوی  از  مختلفی 
مدارچاپی كرده است شركت هایی كه به دنبال توليد 
استنسيل های در ابعاد بسيار كوچک هستند. كاهش 
دليل  به  مدارچاپی  بوردهای  روی  استنسيل ها  ابعاد 
انجام می شود. این شركت  تقاضای سفارش دهندگان 
اخيرا استنسيل های جدیدی به بازار عرضه كرده كه 

می تواند جایگزین فناوری موجود در بازار باشد.
یکی از شركت های فعال در بخش اسمبل بورد مدار 
بسيار  فناوری  استنسيل   STM  « می گوید:  چاپی 
مناسبی است كه از لحيم كاری صلب به سوی بوردهای 
بدون لحيم برویم. ما از فناوری ليزر برای برش فویل 
استيل ضدزنگ استفاده می كنيم. حجم لحيم باید با 
توجه به ميزان عملکرد بورد تعيين شود. ما از ضخامت 
مناسب بورد، بسته به كاربرد و نياز دستگاه، استفاده 

می كنيم. برخی از این بوردها برجستگی  0/020 داشته 
كه نياز به لحيم كاری بسيار نازكی است در حالی كه 

در بخش های ضخيم، لحيم ضخيم تری نياز است.«
او همچنين تایيد كرد كه این فناوری جدید شركت 
ری پی سی بی دات كام سه محصول مختلف است كه 

برای كاربردهای مختلف قابل استفاده خواهد بود.
مدیرعامل این شركت اخيرا مصاحبه ای با نشریه شنزن 
انجام داده كه در آن مصاحبه اعالم كرده است كه این 
می شود.  توليد  جهانی  استانداردهای  مطابق  فناوری 
وی در این مصاحبه عنوان داشته است كه: »مهندسان 
شركت ما به ارزیابی نياز مشتری پرداخته و براساس 

این نياز راهکار ارائه می دهند.«
متن خبر را در سایت اصلی از اينجا بخوانيد. 

ایلنا/ معاون برق و انرژی وزارت نيرو:
بسترهای قانونی مناسبی برای توسعه 

تجديدپذيرها به وجود آمده است

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تاکید بر اينکه 
از  تولیدی  برق  سهم  بايد  آينده  سال  پنج  در 
مگاوات  هزار  پنج  به  تجديدپذير  انرژی های 
مناسبی  قانونی  بسترهای  امروزه  گفت:  برسد، 

برای توسعه تجديدپذيرها به وجود آمده است.
چهارمين  فالحتيان«در  »هوشنگ  ایلنا،  به گزارش 
مناسب  استقبال  ایران،  بادی  انرژی های  كنفرانس 
را  كنگره  دوره  این  از  خارجی  و  داخلی  ميهمانان 
سرمایه ارزشمندی برای صنعت برق كشور دانست و 
اظهار اميدواری كرد هر چه بيشتر از قبل شاهد حضور 
انرژی های تجدیرپذیر در سبد توليد برق كشور باشيم.
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وی با تاكيد بر اینکه امروزه بسترهای قانونی مناسبی 
برای توسعه تجدیدپذیرها به وجود آمده است، ادامه 
این  تعرفه های جدیدی در  به  داد: در شرایط كنونی 
حوزه دست پيدا كرده ایم كه به تمامی سرمایه گذاران 
درازمدت  برای  ارقام  و  اعداد  این  می دهيم  اطمينان 
حاكم خواهد بود و تغييری در آن ایجاد نخواهد شد؛ 
لذا انتظار داریم سرمایه گذاران اهتمام بيشتری برای 

حضور در این بخش داشته باشند.
حضور  به  اشاره  با  نيرو  وزارت  انرژی  و  برق  معاون 
برای  نيرو  روزانه و مستمر سرمایه گذاران در وزارت 
كرد:  تصریح  مربوطه،  پروژه های  اجرای  در  مشاركت 
تجدیدپذیرها پس  در عرصه  به سرمایه گذاری  ميل 
از دوران پساتحریم از سوی متقاضيان خارجی افزایش 

چشم گيری پيدا كرده است.
فالحتيان با اشاره به اینکه عشق، اراده و سرمایه باید 
در حوزه فعاليت تجدیدپذیرها وجود داشته باشد، ادامه 
داد: یکی از دغدغه های شركت های خارجی مرتبط با 
مسائل پيرامون تغييرات قانونی بوده است كه به طور 
مثال اگر در سال آینده ماليات بر ارزش افزوده افزایش 
بيابد ما به التفاوت بين قيمت را باید پرداخت كنند 
یا خير؟ سرمایه گذاران خارجی بدانند قراردادهای كه 
از سوی این وزارتخانه به آن ها بسته می شود و آنچه 
در مفاد آن آمده تا انتها حاكم خواهد بود و تغييری 

نخواهد كرد.
باید حضور  بودجه 9۶  قانون  برای  اینکه  بيان  با  وی 
فعالی در زمينه تجدیدپذیر داشته باشيم، خاطرنشان 
كرد: با وجود اینکه كشور ما در عرصه تجدیدپذیرها، 
كشور نوپایی است و تجربه زیادی ندارد، ولی همواره 
از تجربه های جهانی برای وضع قوانين جدید و اصالح 
استفاده  نيازمند  ما  لذا  است،  كرده  استفاده  تعرفه ها 
حتی  و  خارجی  و  داخلی  نظران  صاحب  نظرات  از 

سازندگان فعال در این بخش هستيم.
با تاكيد بر اینکه در  معاون برق و انرژی وزارت نيرو 
انرژی های  از  باید سهم برق توليدی  پنج سال آینده 
تجدیدپذیر به پنج هزار مگاوات برسد، خاطرنشان كرد: 
ما نه تنها برای امسال بلکه برای چند سال آینده برای 
صرف هزینه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر با مشکلی 
بنابراین سرمایه گذاران دغدغه مالی  مواجه نيستيم، 

برای حضور در این بخش نداشته باشند.
فالحتيان با اشاره به اینکه بخش توليد و توزیع برق 
كرد:  اظهار  شود،  اداره  خصوصی  بخش  توسط  باید 
سرمایه گذاران  كه  كنيم  فراهم  را  شرایطی  باید  ما 
بپردازند،  فعاليت  به  این عرصه  در  بتوانند  راحتی  به 
همانگونه كه در دوران پساتحریم شرایط برای حضور 
بادی  نيروگاه های  احداث  قبال  در  خصوصی  بخش 
فراهم شده و سرمایه گذاران به خوبی می توانند در این 

عرصه به فعاليت بپردازند.
وی با تاكيد بر اینکه مشکلی در ارتباط با منابع الزم 
برای خرید تجهيزات توليد انرژی تجدید پذیر نداریم، 
تصریح كرد: ریسک سرمایه گذاری در كشور در حال 
كاهش یافتن است، پس ما می توانيم به خوبی از منابع 

مالی خارجی استفاده كنيم.
فالحتيان تصریح كرد: ایران در تمامی دوران های پس 
از انقالب نشان داده كه كشور خوش حسابی در عرصه 
بين المللی بوده است؛ ما مناطق بکری در زمينه انرژی 
بادی و خورشيدی برای سرمایه گذاری در كشور داریم 
معرفی  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  به  باید  كه 

كنيم.

 

جمع  در  نيرو  وزارت  انرژی  و  برق  معاون  ایلنا/ 
خبرنگاران:

صادارات برق کشور را به 3 هزار مگاوات 
می رسانیم

ظرفیت  گفت:  نیرو  وزارت  انرژی  و  برق  معاون 
سه  به  مگاوات   350 از  را  کشور  برق  صادارات 

هزار مگاوات افزايش می دهیم.
حاشيه  در  فالحتيان«  »هوشنگ  ایلنا،  به گزارش 
چهارمين كنفرانس انرژی های بادی ایران با حضور در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین 
وضعيت برق رسانی به كشورهای همسایه و وصل شدن 
شبکه برق رسانی كشور به اروپا، عنوان كرد: هم اكنون 
حدود ۷4 مگاوات برق را به كشور پاكستان صادرات 
این  است  عالقه مند  پاكستانی  طرف  كه  می كنيم 
بدهد كه  افزایش  مگاوات ساعت  به 100  را  ظرفيت 
در این راستا چندی پيش توافق نامه ای بين دو طرف 

انجام شده است.
برای  اقدامات الزم  نيز  داد: در حال حاضر  ادامه  وی 
برق  تاسيسات  در  نياز  مورد  زیرساخت های  ایجاد 
كه  است  انجام  حال  در  پاكستان  كشور  مرز  نزدیک 
اميدواریم ظرف سه تا چهارماه آینده صادارات برق به 

پاكستان را به 100 مگاوات ساعت برسانيم.
وی تصریح كرد: ما اعالم آمادگی خود را برای احداث 
نيروگاه به ميزان سه هزار مگاوات و صادارات برق را به 
مسئوالن پاكستانی اعالم كرده ایم كه در صورت توافق 
درازمدت  قراردادهای  انعقاد  برای  پاكستانی  طرف 
حاضر هستيم با استفاده از سرمایه گذاران داخلی در 
نزدیک مرز نسبت به احداث نيروگاه اقدام و ظرفيت 
صادارات برق به پاكستان را چند برابر ميزان كنونی 

افزایش بدهيم.

به  ایران  برق  انتقال  نيرو  وزارت  انرژی  و  برق  معاون 
اروپا را دارای دو مسير دانست و افزود: مسير نخست از 
طریق ارمنستان، گرجستان، روسيه و مسير دوم نيز از 

طریق آذربایجان و روسيه خواهد بود.
زیرساخت های الزم  ایجاد  زمينه  در  افزود:  فالحتيان 
و روسيه  آذربایجان  ایران،  از طریق  برق  انتقال  برای 
زیرساخت های الزم در كشور و استان آذربایجان فراهم 
شده است و پست ها به همراه خط انتقال صد درصد 
آذربایجانی  طرف  با  نيز  هم اكنون  است؛  شده  آماده 
با این كشور مبادله  تا  مذاكراتی در حال انجام است 
از آن ها  تابستان  ما  به شکلی كه  باشيم،  برق داشته 
برق وارد كرده و زمستان كه برق مازاد خود را تحویل 

آن ها بدهيم.
وی با بيان اینکه اميدواریم ظرف حداكثر یک ماه آینده 
جلسه ای در باكو در خصوص این موضوع داشته باشيم، 
افزود: به هر حال یکی از الزامات صادارات برق به سمت 
اروپا از مسير آذربایجان یه ایجاد زیرساخت های الزم 
برمی گردد كه در این ایران این زیرساخت ها صد درصد 

آماده است.
فالحتيان تصریح كرد: اگر قرار باشد برق به اروپا صادر 
شود، باید برق ایران، آذربایجان و روسيه متصل شود 
كه در این زمينه مذاكرات چندجانبه انجام شده و ادامه 
موضوع  این  مطالعه  در حال  نيز  آذری  و طرف  دارد 
است كه اگر توافق نهایی انجام شود انجام این كار تا 

حدود 500 مگاوات امکان پذیر است.
در  كرد:  خاطرنشان  نيرو  وزارت  انرژی  و  برق  معاون 
خصوص مسير ارمنستان، گرجستان و روسيه نيز خط 
انتقال برق در خاک كشور ارمنستان در حال  جدید 
حاضر توسط شركت های ایرانی در حال احداث است 
كه طبق برنامه ریزی صورت گرفته این خط ظرف 18 
ماه آینده به بهره برداری می رسد و امکان تبادل برق 
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روسيه  و  گرجستان  سمت  به  را  ارمنستان  و  ایران 
فراهم و توان آن را نيز از 350 مگاوات به هزار و 200 

مگاوات افزایش خواهد داد.
فالحتيان ادامه داد: برای ارسال برق به اتحادیه اروپا 
نيز مسير كشور تركيه در نظر گرفته شده است كه 
در تالشيم با اقدامات الزم ظرفيت صادارات برق را از 
350 مگاوات به یک هزار و 200 و سپس به سه هزار 
مگاوات افزایش دهيم و بر اساس برنامه ریزی صورت 
توسعه  آینده  سال  دو  یکی  ظرف  اميدواریم  گرفته 

صادارات برق از كشور تركيه آغاز شود. 

ایلنا/ مدیرعامل سانا خبر داد:
 ثبت 900 مگاوات قرارداد تضمینی 

خريد برق تجديدپذير

)سانا(  ايران  نو  انرژی های  سازمان  مديرعامل 
نیروگاه  مگاوات   100 امسال  پايان  تا  گفت: 

تجديدپذير در کشور به بهره  برداری می رسد.
به گزارش ایلنا، »سيدمحمد صادق زاده« در چهارمين 
كنفرانس انرژی بادی ایران با تاكيد بر اینکه از سال 
كنگره  این  پيشين  دوره  برپایی  با  همزمان  گذشته 
در تالش برای كاهش موانع حضور بخش خصوصی 
در حوزه انرژی های تجدید پذیر بوده ایم، عنوان كرد:  
خصوصی  بخش  مستمر  فکری  دغدغه های  از  یکی 
توليدی  برق  بهای  پرداخت  تضمين  و  قوانين  ثبات 
و  داخلی  فعاالن  از  اعم  بخش خصوصی  است؛  بوده 
تکنولوژی  تأمين  به  نسبت  خارجی  طرف های  نيز 
دغدغه  و  ندارند  مشکلی  پروژه ها  از  بهره برداری  و 
اصلی آن ها در قبال چگونگی اعتماد كردن به خرید 

تضمينی برق توسعه وزارت نيرو و دولت بوده است.
برق  الزام خرید  برای  اساس  این  بر  یادآور شد:  وی 
ماده  اجرایی  نامه  آیين  نيرو  وزارت  توسط  تضمينی 
تصویب  به  انرژی  مصرف  الگوی  اصالح  قانون   ۶1
رسيد كه براساس آن این وزراتخانه موظف است برق 
توليدی توسط سيستم های تجدیدپذیر را به صورت 
تضمينی بلندمدت خریداری كند؛ امروزه در هر یک 
توليد  در  تجدیدپذیرها  سهم  كه  دنيا  كشورهای  از 
انرژی افزایش پيدا كرده است به لطف خرید تضمينی 

بوده است.
با  )سانا(  ایران  نو  انرژی های  سازمان  مدیرعامل 
انرژی های  بلندمدت  تضمينی  خرید  اینکه  بر  تاكيد 
شورای  مجلس  مصوب  و  دائمی  قانونی  تجدیدپذیر 
طرفی  از  قانون  این  ابالغ  داد:  ادامه  است،  اسالمی 
برق  پول  پرداخت  برای  مالی  منابع  اختصاص  نيز  و 
بخش  امروزه  كه  شده  باعث  دیگر  سوی  از  توليدی 
خصوصی با شدت گسترده تری برای سرمایه گذاری 

در حوزه انرژی های تجدیدپذیر ورود پيدا كند.
صادق زاده با اشاره به اینکه هم اكنون 900 مگاوات 
ثبت  به  در كشور  فعال  برق  تضمينی خرید  قرارداد 
برنامه ریزی صورت  طبق  كرد:  تصریح  است،  رسيده 
گرفته از ابتدای مهرماه نخستين واحدهای این پروژه 
وارد مدار خواهد شد و تا پایان سال نيز 100 مگاوات 

از این رقم منعقد شده به بهره  برداری خواهد رسيد.
وی با تاكيد بر اینکه در یک سال اخير تغيير ضوابط 
و تعرفه های برقی مورد انتقاد قرار گرفته است، ادامه 
داد:  قانون گذار قيمت تضمينی خرید برق را براساس 
فرمولی به وزارت نيرو تکليف كرده كه اگر چه قيمت 
اما  باشد،  شده  تمام  هزینه  با  متناسب  باید  خرید 
فرمول موجود برای ایجاد یک وحدت رویه به درستی 

از سوی قانون گذار طراحی شده است.

مدیرعامل سازمان انرژی های نو ایران )سانا( با تاكيد 
فرمول  این  جهان  در  نفت  قيمت  تغيير  با  اینکه  بر 
مورد تغيير قرار می گيرد، تصریح كرد:  سال گذشته با 
نزول قيمت نفت، تجدیدپذیرها نيز با كاهش قيمت 
مواجه شده بودند، ولی این تغيير قيمت ها به ميزانی 
كند،  مواجه  جدی  مشکل  با  را  مجموعه  كه  نبود 
چرا كه به موازات كاهش قيمت نفت هزینه توسعه 
تجدیدپذیرها نيز اتفاق می افتد و چندان این حوزه را 

تحت تأثير قرار نمی دهد.
از  حاصل  منافع  به  اینکه  به  اشاره  با  صادق زاده 
اجتماعی  مختلف  حوزه های  در  تجدیدپذیرها 
صورت  ویژه ای  توجه  باید  غيرعامل  پدافند  همچون 
بگيرد، عنوان كرد: امروزه هر حادثه ای از قبيل زلزله 
باشد  آفرین  حادثه  كشور  برق  تأمين  برای  می تواند 
و با توجه به اینکه تأمين برق در كشور ما براساس 
گاز طبيعی و... صورت می گيرد، ظرفيت هفت هزار و 
500 مگابایاتی انرژی تجدیدپذیر ما می تواند كشور را 
در قبال هرگونه خطری در شرایط بحرانی و حساس 

به دور كند.
)سانا(  ایران  نو  انرژی های  سازمان  مدیرعامل 
مهم كشور  برای ساختمان  باید  ما  كرد:  خاطرنشان 
از جمله بيمارستان ها، مدارس و... از انرژی های بدون 
اكتفا به نفت و گاز و بهره مند از انرژی های تجدیدپذیر 
همچون باد و خورشيد برای توليد برق استفاده كنيم.

وی بر لزوم توليد برق از زباله ها تاكيد كرد و افزود: 
این امر با پرداخت هرگونه هزینه ای باید اجرایی شود 
تا از تبعات زیست محيطی كه امروزه گریبان بسياری 
از شهرهای كشور را گرفته جلوگيری كنيم، بنابراین 
بازپرداخت  برای  مالی  منابع  تأمين  است سهم  الزم 
برق توليدی تجدیدپذیرها از عوارض زیست محيطی 

در قانون برنامه ششم توسعه پيش بينی شود.

صادق زاده با اشاره به اینکه در پيش نویس برنامه به 
مسائل تجدیدپذیرها پرداخته نشده است، ادامه داد:  
با توجه به منابع موجود تمامی قرارداد ها هفت سال 
آینده حوزه تجدیدپذیرها مشکلی نخواهد داشت ولی 
برای بلندمدت و و پيوسته بودن این برنامه باید برای 
تأمين منابع مالی قراردادهای هفت سال آینده برنامه 
ریزی مناسبی اندیشيده شود كه این منبع حتماً باید 

در بخش عوارض زیست محيطی پيش بينی شود.
وی با تاكيد بر اینکه با توسعه تجدیدپذیرها می توان 
استفاده  بهينه ای  شکل  به  كشور  بومی  مزایای  از 
بادی،  نيروگاه های  از  با استفاده مناسب  افزود:   كرد، 
برای  می توانيم  و...  ای  هسته  بخاری،  خورشيدی، 
آینده كشور یک منبع مطمئن برای تأمين رفاه مردم 

داشته باشيم.

 

ایسنا/ /اثرات برجام در حوزه اقتصاد/
برجام و افزايش سرمايه گذاری آب و برق

برای  از برجام هیات های خارجی متفاوتی  پس 
انعقاد تفاهم در حوزه آب و برق به وزارت نیرو 
رفت وآمدها  اين  براساس  که  کردند  مراجعه 
تاکنون بالغ بر 90 میلیارد تفاهم نامه امضاء شده 

است.
محمد كبيری - مشاور وزیر نيرو در امور سرمایه گذاری 
برق  و  آب  صنعت  در  برجام  تاثيرات  به  اشاره  با   -
گفت: تحریم ها مانعی بر گذر روند معمولی مذاكرات 
نيازمند  دوران  آن  از  بازگشت  كه  بود  كشورها  بين 

گذشت زمان است.
ما  تحریم ها  شدن  برداشته  زمان  از  داد:  ادامه  وی 
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مجبوریم كه برای سرمایه گذار خارجی شرایط موجود 
در كشور را به طور كامل توصيف كنيم تا سرمایه گذار 

راغب به سرمایه گذاری در داخل كشور شود.
مشاور وزیر نيرو در امور سرمایه گذاری با بيان این كه 
به اعتقاد من سرمایه گذار عقل فيل، پای آهو و قلبی 
همچون گنجشک دارد، اظهار كرد: این مساله به این 
معناست كه سرمایه گذار تمام گام های خود را به طور 

حساس و حساب  شده بر می دارد.
كبيری بيان كرد: زمانی كه سرمایه گذار احساس كند 
شرایط در یک كشور مناسب نيست به دنبال جایی 
امن و باید گفت خوشبختانه در حال حاضر كشورهای 

اروپایی نسبت به ایران این اعتماد را پيدا كردند.
مشاور وزیر نيرو در امور سرمایه گذاری با بيان این كه 
كشورهای خارجی پروژه های ایران را شناسایی و به 
این اعتقاد رسيده اند كه بخش خصوصی شرایط خوبی 
انرژی های فسيلی  ایران دارد، گفت: در بخش  را در 
آب شيرین كن ها،  آب،  منابع  از  استفاده  تجدیدپذیر 
در  خوبی  پتانسيل های  آب  انتقال  پروژه های  و  سد 

ایران شناسایی شده است.
به  زیادی  تمایل  سرمایه گذاران  وی،  گفته  به 
دارند،  ایران  در  آب  و  برق  حوزه  در  سرمایه گذاری  
كه  دارند  عادت  سرمایه گذاران  این كه  دليل  به  اما 
گام های خود را به صورت مطمئن بردارند برای ایجاد 
سرمایه گذاری نيازمند موسسه بيمه ای مطمئن برای 

حمایت بودند.
كبيری اظهار كرد: در گذشته به دليل وجود تحریم ها 
ایران  شركت های بيمه ای به خاطر وجود بدهی های 
حاضر به تضمين نبودند، اما چند ماه قبل كه بسياری 
حاضر  شركت ها  این  شد  پرداخت  بدهی ها  این  از 

شدند كه تمام شركت های خارجی را حمایت كنند.
مشاور وزیر نيرو در امور سرمایه گذاری با بيان این كه 

در حال حاضر حداقل هر دو روز یکبار برای رسيدگی 
نشان  خاطر  می شود،  برگزار  جلساتی  مساله  این  به 
آمد 25  ایران  به  ریيس جمهور كره  اخيرا كه  كرد: 
ميليارد دالر قرارداد در بخش های مختلف تفاهم نامه 

امضاء شد.
وی با بيان این كه در بخش برق نيز به صورت پراكنده 
به طور  گفت:  است،  رسيده  امضاء  به  تفاهم نامه هایی 
به  مگاوات   5000 نصب  برای  تركيه  با  اخيرا  مثال 

ارزش پنج ميليارد دالر قرارداد نهایی شد.
ميليارد  بر 90  بالغ  تصریح كرد: در مجموع  كبيری 
تفاهم نامه پس از برجام با كشورهای مختلف به امضاء 

رسيد كه سهم صنعت آب و برق برابر است.
مشاور وزیر نيرو در امور سرمایه گذاری با بيان این كه 
برجام  از  پس  خارجی  كشورهای  از سمت  استقبال 
بسيار خوب بوده است، ادامه داد: حداقل روزی یک 

هيات خارجی برای مذاكره به ایران می آیند.
برای  نيرو  وزارت  اقدامات  خصوص  در  وی 
منظور  به  خارجی  كشورهای  به  اطمينان بخشيدن 
بين  مساله  این  كرد:  بيان  ایران،  در  سرمایه گذاری 
كشورهای مختلف، متفاوت بوده به طوری كه كشوری 
مانند كره كه سابقه فعاليت با ایران را دارد راحت تر 
اطمينان می كند كه در مورد كشورهای دیگر نيازمند 

مذاكره بيشتری است.
از  پس  كه  گفت  باید  كل  به طور  داد:  ادامه  كبيری 
در  خوبی  بسيار  سرمایه گذاری  فرصت های  برجام 
وزارت نيرو به وجود آمده و كشورهای خارجی تمایل 
زیادی برای سرمایه گذاری در صنعت آب و برق دارند.

واحد مرکزی خبر/ 
امسال پرونده برق رسانی روستاهای 

کشور بسته می شود

مجری برق روستايی کشور گفت: با برنامه ريزی 
مناسب و تامین منابع امسال پرونده برق رسانی 

روستاها بسته می شود.
ولی الدین مصلحتی شربيانی در مصاحبه اختصاصی با 
خبرنگار خبرگزاری صدا و سيما، با اشاره به اینکه 580 
برق  امسال  باالی 10 خانوار وجود دارد كه  روستای 
افزود: شرایط الزم برای برق دار شدن  دار می شود، 
این روستاها نداشتن معارض ، داشتن مجوز از منابع 

طبيعی و كد روستایی است.
انرژی  طریق  از  روستاها  رسانی  برق  زمينه  در  وی 
های تجدید پذیر)بادی و خورشيدی( نيز گفت: برق 
روستایی كشور یکی از دفاتر پيشتاز در این زمينه بود 
كه 181 روستا را از طریق انرژی خورشيدی و بادی 

برق دار كرده است.
بيشتر  كرد:  اضافه  كشور  روستایی  برق  مجری 
فارس، كرمان،  های  استان  در  روستاها  این 
خوزستان، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و شرقی، 
مركزی، اطراف تهران و به طوركلی همه استانها به جز 

استان سيستان و بلوچستان بوده است.
مصلحتی شربيانی تاكيد كرد: امسال نيز چهل روستا از 

طریق انرژیهای تجدید پذیر برق دار خواهد شد.
وی درباره برق دار شدن خانوارهای عشایر نيز گفت: 
عشایر ساكن پيشتر برق دار شدند اما عشایر غيرساكن 
هزار  كنند حدود سی  می  قشالق  و  یيالق  كوچ  كه 
خانوار هستند كه قرار است به آنها نيروگاه سيار داده 

شود.
مصلحتی شربيانی ادامه داد: ظرفيت این نيروگاههای 

قابل  همچنين  و  ساعت  وات   300 موبایلی  یا  سيار 
حمل و نقل است كه عشایر نيز استقبال كردند.

مجری برق روستایی كشور گفت: با هماهنگی سازمان 
عشایر 15 درصد هزینه نصب نيروگاههای سيار را قرار 
است عشایر پرداخت كنند كه بيشتر عشایر نيز این 

مبلغ را پرداخت كردند.
نصب  در  فنی  و  نظارتی  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
نيروگاههای سيار افزود: پارسال از برنامه عقب افتادیم 
اما تالش می كنيم امسال این مشکالت برطرف شود و 
تاكنون نيز حدود 200 مورد در یکی از استانهای كشور 

نصب شده است.

ایرنا/ یک مقام مسوول:
رکورد چهارهزار و200مگاواتی پیک بار 

پايتخت

برق  توزيع  شرکت  مديرعامل  ايرنا-  تهران- 
پیک  عبور  به  اشاره  با  بزرگ  تهران  ای  منطقه 
بار )اوج مصرف( برق تهران از مرز چهار هزار و 
200 مگاوات، خواستار صرفه جويی هر چه بیشتر 
مردم در مصرف برق و انتقال مصارف به ساعت 

های غیرپیک شد.
گفت  در  )چهارشنبه(  امروز  هاشمی«  »سيدمحمد 
وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: از ابتدای 
سال جاری تاكنون، بيشترین بار مصرف برق در تهران 
بزرگ در روز شنبه گذشته )2۷ تيرماه( به ميزان چهار 

هزار و 200 مگاوات به ثبت رسيد.
به گفته این مقام مسوول، با این وجود و گرمای شدید 
هوا هيچ برنامه ای برای خاموشی نداریم، مگر اینکه 
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محدودیت انتقال بار داشته باشيم و یا تجهيزات شبکه 
پيک  تيرماه(   2۷( گذشته  شنبه  شوند.روز  معيوب 
مگاوات   200 و  هزار   51 مرز  از  كشور  برق  مصرف 
گذشت كه ركوردی در سال جاری بود. این در حالی 
است كه پيک بار مصرفی برق در تابستان 1394 به 50 

هزار و 1۷۷ مگاوات رسيده بود.
هاشمی با اشاره به رابطه مستقيم مصرف برق و گرمای 
هوا كه این روزها شدت یافته است، بيان داشت: آحاد 
انتقال  بویژه  برق  مصرف  كاهش  با  توانند  می  مردم 
استفاده از برخی لوازم برقی به ساعت های غيرپيک، 
به یاری وزارت نيرو بيایند و در این زمينه اطالع رسانی 

رسانه ها می تواند بسيار مثمر ثمر باشد.
هاشمی یادآور شد: هيچ كجای جهان مرسوم نيست 
برای عبور از روزهای پيک مصرف برق كه محدود به 
سه یا چهار روز در سال می شود، سرمایه گذاری های 
و  مهم  این  به  دستيابی  بلکه  گيرد،  هنگفتی صورت 

عبور از پيک بار با مدیریت مصرف امکانپذیر است.
وی به برخی نقاط جهان اشاره كرد كه موفق شدند به 
آمار 48 درصد صرفه جویی در مصرف برق در ساعت 
های پيک دست یابند و گفت: مدیریت مصرف سبب 
می شود تا در كنار مواجه نشدن با خاموشی، از آسيب 

رسيدن به تاسيسات و تجهيزات جلوگيری شود.
مدیرعامل شركت توزیع برق منطقه ای تهران بزرگ 
برق  شبکه  در  انرژی  تلفات  ميزان  اینک  هم  گفت: 
تهران بزرگ به ۶.2 درصد رسيده است كه تالش می 

شود این رقم تا پایان سال به ۶ درصد تقليل یابد.
از  بزرگ  تهران  برق  توزیع  شركت  ایرنا،  گزارش  به 
چهار  دارای  كه  است  خاورميانه  مهم  های  شركت 
و  هزار  یک  از  و  بوده  مشترک  هزار  و 300  ميليون 
200 پست 20 كيلو ولت زمينی و یک سوم خطوط 
20 كيلو ولت كشور برخوردار و ساليانه نزدیک به 200 

هزار انشعاب برق واگذار می كند.

ایسنا/ مدیرعامل توانير تشریح كرد
دلیل کاهش قابل توجه صادرات برق ايران

براساس آمار میزان صادرات برق نسبت به سال 
گذشته به میزان قابل توجهی کاهش داشته که 

علت اين امر نیز عدم تقاضا مطرح می شود.
با  گفت وگو  در   - توانير  عامل  مدیر   - كردی  آرش 
ایسنا، در خصوص وضعيت صادرات برق به كشورهای 
از  برخی  در  معموال  برق  صادرات  گفت:  همسایه، 
این  اما  می شود،  روبه رو  نوسان  با  زمانی  برهه های 
مساله به معنای عدم توانمندی ایران برای تامين برق 

كشورهای همسایه نبوده است.
دليل  به  تركيه  كشور  در  مثال  برای  داد:  ادامه  وی 
را  نياز خود  آبی  برق  از طریق  بودند  توانسته  این كه 
تامين كنند تقاضایی برای صادرات برق وجود نداشت.

مدیر عامل توانير با بيان این كه برای صادرات برق به 
كشورهای همسایه هيچ گونه محدودیتی نداریم، بيان 
كرد: به طور كلی در طول سال ایران می تواند بين 11 تا 
13 ميليارد كيلووات ساعت صادرات برق داشته باشد.

ميليارد   10 گذشته  سال  برای  را  عدد  این  كردی 
كيلووات ساعت دانست و افزود: امسال به كشورهای 
افغانستان، عراق و پاكستان صادرات برق صورت گرفت، 

اما كشور تركيه تقاضایی برای صادرات برق نداشت.
وی با بيان این كه ایران پتانسيل خوبی برای صادرات 
برق دارد، تصریح كرد: نوسان در صادرات برق موضوعی 
نگران كننده نيست، چرا كه ایران قابليت صادرات برق 

را دارد.

فارس/ فارس خبر می دهد
 منحنی مصرف برق صعودی و قوت 

گرفتن خاموشی ها

پیک مصرف برق کشور ديروز در حالی با افزايش 
8 هزار و 584 مگاواتی نسبت به مدت مشابه در 
سال گذشته از مرز 52 هزار مگاوات گذشت که 
طبق گفته مديران ارشد وزارت نیرو گذشتن از 

مرز 50 هزار مگاوات ورود به منطقه قرمز است.
پيک  )سه شنبه(  دیروز  فارس،  خبرگزاری  به گزارش 
مصرف برق كشور در ركورد تازه خود، از مرز 52 هزار  
مگاوات گذشت و رقم 52 هزار و  3۷0 مگاوات را به 
ثبت رساند و این در حالی است كه پيک مصرف برق 
كشور در روز مشابه پارسال 43 هزار و ۷8۶ مگاوات و 
پيک مصرف سه شنبه گذشته 4۷ هزار و 810 مگاوات 

گزارش شده بود.
پيشتر آرش كردی مدیر عامل توانير به خبرنگار فارس 
گفته بود كه عبور پيک مصرف برق از مرز 50 هزار 
مگاوات به این معنی است كه ریسک شبکه برق باال 
رفته است،پس با توجه به اینکه پيک مصرف برق از 
مرز 52 هزار مگاوات عبور كرده است، احتمال اینکه 

خاموشی برق رخ دهد وجود دارد.
بنابراین گزارش، این رقم هفته گذشته به 51 هزار و 
25 مگاوات رسيد و اگر مشتركان برق در مصرف صرفه 

جویی نکنند، احتمال خاموشی وجود دارد.
روز  با  مقایسه  در  ميزان  این  گزارش،  این  اساس  بر 
مشابه پارسال 8 هزار و 584 مگاوات و در مقایسه با 
سه شنبه قبل، 4 هزار و 5۶0 مگاوات افزایش داشته 

است.

*ذخیره نیروگاهها همچنان در وضعیت نامطلوب
روز  در  كشور  نيروگاه های  ذخيره  ميزان  همچنين 

گذشته به یک هزار و 545 مگاوات رسيد.
صنایع كشور نيز در روز گذشته سه هزار و 490 مگاوات 

برق مصرف كردند.
با افزایش پيک مصرف برق به بيش از 52 هزار مگاوات، 
از هموطنان درخواست می شود برای بهره مندی همگان 
از برق پایدار، مدیریت مصرف را به ویژه در ساعت های 
اوج بار )ساعات 12تا 1۶ و 19 تا 23( در دستور كار 
لوازم  به كارگيری  از  این ساعات  در  و  داده  قرار  خود 
كشور  برق  و صنعت   كرده  پرمصرف خودداری  برقی 
یاری  پایدار  برق  تامين  و  بهتر  ارایه خدمات  برای  را 

رسانند.

شانا/ مجمع كشورهای صادركننده گاز:
لزوم همراهی گاز و انرژيهای تجديدپذير 

در مبارزه با گرمايش زمین

و  گاز طبیعی  و  انرژيهای تجديدپذير  ترکیب  با 
کاهش استفاده از ذغالسنگ و نفت می توان گرم 

شدن کره زمین را مهار کرد.
به گزارش خبرگزاری یی اف یی اسپانيا، سيد محمد 
حسين عادلی، دبير كل مجمع كشورهای صادر كننده 
گاز )جی یی سی اف( در مصاحبه ای اعالم كرد كه 
تركيب انرژیهای تجدیدپذیر و گاز طبيعی راهی برای 
افزایش بيش  از  جنگ عليه گرمایش جهانی است و 
از دو درجه سانتی گراد دمای سطح زمين جلوگيری 

می كند.
عادلی گفت: این كه گرمای جهانی نباید بيش از دو 
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یابد، مسئله بسيار مهمی  افزایش  درجه سانتی گراد 
انرژیهای  از  این مسئله تنها استفاده  است و راه حل 
تجدیدپذیر نيست؛ در مطالعه ای كه انجام دادیم به 
این نتيجه رسيدیم كه باید انرژیهای تجدیدپذیر را با 

گاز طبيعی تركيب كنيم.
این دیپلمات و در عين حال اقتصاددان ایرانی تأكيد 
و  نفت  مصرف  كاهش  با  باید  راهبرد  این  كه  كرد 
ذغالسنگ همراه باشد تا به نتيجه برسد و تصریح كرد 
انرژیهای  بازار  تا  كنند  تالش  باید  كشورها  همه  كه 
تجدیدپذیر و مصرف گاز طبيعی كه سوختی پاكتر از 

نفت و ذغالسنگ محسوب می شود را توسعه دهند.
جی یی سی اف پيش بينی می كند كه در 25 سال 
از 80  از سوختهای فسيلی در جهان  استفاده  آینده 
درصد به ۷5 درصد كاهش خواهد یافت، اما عادلی در 
این زمينه تصریح كرد این سوختها تا 50 سال دیگر 
همچنان مورد استفاده قرار خواهد گرفت، زیرا ميزان 
رشد انرژیهای تجدیدپذیر برای تأمين تقاضای انرژی 

جهانی كافی نخواهد بود.
عادلی گفت: ذخایر گاری بسيار بزرگی در جهان وجود 
دارد و عربستان، روسيه و ایران دارای ذخایر عظيمی 

هستند.
آمریکای  و  آفریقایی  آسيایی،  كشورهای  از  بسياری 
التين به گاز ارزان دسترسی دارند و برای استفاده از 
آن به فن آوریهای پيچيده ای در مقایسه با نيروگاه 

های خورشيدی نياز نيست.
این مقام مسئول ادامه داد: دانشمندان در پی یافتن فن 
آوری های جدید برای از بين بردن منواكسيد كربن 
پاک  انرژی  منبع  به یک  را  آن  تا  ذغالسنگ هستند 

تبدیل كنند.
ایران،  را كشورهای روسيه،  اف  اعضای جی یی سی 
ليبی،  گينه،  اكوادور،  مصر،  بولوویا،  الجزایر،  قطر، 

نيجریه، ترینيداد، توباگو، ونزوئال و امارات تشکيل می 
دهند و كشورهایی چون هلند، عراق، عمان، پرو و نروژ 

همواره دنبال كننده فعاليتهای این مجمع هستند.
در حالی كه كشورهای عضو این مجمع ۷0 درصد از 
ذخایر اثبات شده را دارا هستند، 42 درصد گاز جهان 
و 40 درصد گاز انتقال داده شده از طریق خط لوله را 
تأمين می كنند و سهم آنها از بازار ال ان جی جهانی 

۶5 درصد است.

ایرنا/ با احداث دو نيروگاه توسط سرمایه گذار خارجی/
2 هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق 

استان آذربايجان شرقی افزوده می شود

گفت:  استاندارآذربايجان شرقی   - ايرنا  تبريز- 
بناب  های  درشهرستان  نیروگاه   2 احداث  با 
دالری  میلیارد   2 گذاری  سرمايه  با  صوفیان  و 
برق  تولید  ظرفیت  به  مگاوات  هزار   2 خارجی، 

استان افزوده می شود.
بررسی  جلسه  در  چهارشنبه  روز  جبارزاده  اسماعيل 
صدور مجوزهای سرمایه گذاری خارجی برای توليد دو 
هزار مگاوات برق در استان، با بيان این كه برق زیربنای 
توسعه است، افزود: با توجه به این كه مصرف برق در 
استان به طور تقریبی با توليد آن برابری می كند و در 
واگذاری برق به مصارف باالی صنعتی مشکل داریم از 
دو سال قبل مصمم به افزایش ظرفيت توليد برق در 

استان شده ایم.
وی اظهاركرد: با توجه به وضعيت مالی شركت های 
زمينه  این  در  دولت  گذاری  سرمایه  امکان  دولتی، 
شده  انجام  های  پيگيری  با  اینرو  از  و  نيست  فراهم 

توانستيم یکی از سرمایه گذاران خارجی موفق، باسابقه 
و صاحب فناوری روز دنيا در صنعت برق را برای اجرای 

این پروژه جذب كنيم.
توافق  گذار  این سرمایه  با  كرد:  جبارزاده خاطرنشان 
كرده ایم كه دو نيروگاه در شهرهای بناب و صوفيان 
احداث كند كه این دو نيروگاه در مدت سه سال و با 
سرمایه گذاری دو ميليارد دالری احداث می شود و در 

مجموع نياز برق استان را تامين خواهد كرد.
این كه متاسفانه در یک و نيم سال  به  با اشاره  وی 
گذشته باوجود پيگيری های مکرر این سرمایه گذار، 
هنوز مجوز شروع عمليات اجرایی از سوی وزارت نيرو 
صادر نشده است، افزود: همانطور كه در جلسه شورای 
اعالم  ریيس جمهوری  معاون  با حضور  استان  اداری 
روند  با  ها  وزارتخانه  بدنه كارشناسی  متاسفانه  كردم 

سرمایه گذاری در استان همراهی نمی كند.
های  دستگاه  با  هماهنگی  داشت:  اظهار  جبارزاده 
مركزی ضروری است، اما این كه منتظر باشيم تا آنها 
برای استان ما تصميم بگيرند به جز اتالف وقت ثمره 

دیگری ندارد.
وی با بيان اینکه مدیران و تصميم گيران استان باید 
دست به دست هم داده و مقدمات الزم برای اجرای 
این پروژه را فراهم كنند، تاكيدكرد: مدیر استانی باید 
این توان و اختيار را داشته باشد كه در حوزه مسووليت 

خود تصميم گيری كند.
وی با تاكيد بر این كه نظر كارشناسی را باید مدیران 
شدن  فراهم  صورت  در  افزود:  كنند،  اعالم  استان 
استان،  مدیران  توسط  فنی  مسایل  تایيد  و  مقدمات 
خواهيم توانست به پشتوانه تصميمات استانی موافقت 

دستگاه های مركزی را نيز اخذ كنيم.
جبارزاده خطاب به مدیران استانی با بيان این كه باید 
دستگاه های مركزی را برای صدور مجوزهای سرمایه 

از  بهتر  بومی  مدیران  افزود:  كنيد،  متقاعد  گذاری 
مدیران مركز از شرایط استان اطالع دارند و بهتر می 
تصميم  مختلف  مجوزهای  در خصوص صدور  توانند 

گيری كنند.
استاندار آذربایجان شرقی با بيان این كه افزایش توليد 
كشور  غرب  شمال  و  استان  توسعه  حياتی  نياز  برق 
است، افزود: تکليف این پروژه باید امروز تعيين شود و 
از مدیران مسوول می خواهم كه با تمام توان مدیریتی 
با  منطبق  و  اساسی  تصميمات  قانونی  اختيارات  و 
زمان  ترین  سریع  در  پروژه  تا  كنند  اتخاذ  را  ضوابط 

ممکن اجرایی شود.
نياز  مورد  های  زیرساخت  كرد:  تاكيد  همچنين  وی 
این طرح از جمله آب، برق و گاز بدون مشکل تامين 
خواهد شد و مدیران استانی در این خصوص اهتمام 

كافی را خواهند داشت.
شركت  گذاران  سرمایه  با حضور  كه  نشست  این  در 
یونيت تركيه به عنوان مجری نيروگاه های برق بناب 
و صوفيان برگزار شد، مسایل مختلف این دو پروژه از 
جمله بحث های زیست محيطی، كاربری زمين، تامين 
زیرساخت ها، پدافند غيرعامل، امکان سنجی اتصاالت 
شبکه برق، معافيت های مالياتی و صدور مجوزهای 

استانی بررسی شد.
مورد  پایدار  آب  تامين  موضوع  شد  مقرر  همچنين 
نياز نيروگاه صوفيان در جلسه ای تخصصی با مدیران 
محل  در خصوص  و  شده  بررسی  استان  آب  صنعت 
احداث این نيروگاه نيز نظر كارشناسی دستگاه های 

مسوول طی یک هفته اعالم شود.
در زمان حاضر نيروگاه حرارتی گازی تبریز با ظرفيت 
توليد 800 مگاوات و نيروگاه حرارتی بناب با ظرفيت 
استان  برق  توليد  های  ظرفيت  عمده  مگاوات   550

هستند .
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صورت  نو  انرژی های  توسعه  هدف  با  نیرو/  وزارت 
گرفت؛

امضای تفاهم نامه همکاری بین 
پژوهشگاه نیرو و شرکت برق منطقه ای 

يزد

جديد  مأموريت  با  هم جهت  تفاهم نامه  اين 
پژوهشگاه نیرو در مديريت طرح های پژوهشی 
دانش  اقتصاد  توسعه  و  نیرو  وزارت  فناوری  و 
رشد  مراکز  شبکه  قالب  در  کشور،  در  بنیان 
واحدهای فناور صنعت آب و برق به امضا رسید.

پژوهشگاه نيرو و شركت برق منطقه ای یزد به منظور 
فناوری  رشد  مركز  راه اندازی  و  استقرار  »طراحی، 
پسيو و خورشيدی« تفاهم نامه همکاری امضا كردند.

با  )پاون(،  نيرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
توجه به پيشينه تاریخی استان یزد در بهره گيری های 
كاهش  غيرفعال  روش های  نيز  و  غيرفعال  مثبت 
فصول  در  خورشيدی  انرژی  مازاد  منفی  جنبه های 
با كمترین  با طبيعت  به طور كلی سازگاری  و  گرم 
قابليت  از  استفاده  پيشينه  و  مصنوعی  انرژی  صرف 
قبيل  از  خاک،  در  خورشيدی  انرژی  ذخيره سازی 
معماری غيرفعال، خانه و گلخانه زمين پناه، بادگير 
غيرفعال، قنات، آب انبار، كوزه نيمه تراوا، خنک كاری 
نيرو و  تفاهم نامه همکاری ميان پژوهشگاه  موضعی، 

شركت برق منطقه ای یزد منعقد شد.
این تفاهم نامه هم جهت با مأموریت جدید پژوهشگاه 
نيرو در مدیریت طرح های پژوهشی و فناوری وزارت 
نيرو و توسعه اقتصاد دانش بنيان در كشور، در قالب 
شبکه مراكز رشد واحدهای فناور صنعت آب و برق 

به امضا رسيد.
زمينه  در  خدمات  ارائه  تفاهم نامه،  این  براساس 

نظارت  یزد تحت  راه اندازی مركز  و  استقرار  طراحی 
برای  الزم  مشاوره های  ارائه  پژوهشگاه،  رشد  مركز 
در  استان  فناوری  توسعه  اولویت های  شناسایی 
فناوری های  رصد  تفاهم نامه،  موضوع  زمينه های 
مرتبط با موضوع تفاهم نامه، ارائه مشاوره برای جذب، 
در  متقاضی  فناور  شركت های  استقرار  و  پذیرش 
مركز، ارائه مشاوره و مشاركت در پایش فعاليت های 
شركت های مستقر در مركز و ارزیابی دوره ای آن ها، 
از  ماليات  و  بيمه  مدنی،  حقوقی،  مشاوره های  ارائه 

جمله تعهدات پژوهشگاه نيرو است.
ایران در استفاده  تاریخی  همچنين تدوین تجربيات 
در  ویژه  به  خورشيدی،  و  غيرفعال  روش های  از 
بازسازی  نمودن  آمد  روز  بين المللی؛  تعامالت  قالب 
و  غيرفعال  خدمات  و  محصوالت  بومی سازی  و 
بر  مبتنی  اقتصاد  توسعه  رویکرد  با  خورشيدی 
سازی  فرهنگ  اطالع رسانی،  دانش بنيان؛  محصوالت 
و فعال سازی ظرفيت كاربردها، خدمات و محصوالت 
خورشيدی،  و  غيرفعال  زای  اشتغال  و  هزینه  كم 
حمایت از راه اندازی شركت های فناور و دانش بنيان 
در راستای اهداف و تحت نظارت مركز رشد واحدهای 
فناور صنعت آب و برق )مركز رشد پژوهشگاه نيرو( از 
جمله رویکردهای مطرح شده در این تفاهم نامه است.

از آنجا كه تاكنون عمده تمركز و توجه فعاليت های 
انرژی های  حوزه  در  كشور  پژوهشی  و  دانش بنيان 
فعال  جنبه های  به  معطوف  تجدیدپذیر،  و  متعارف 
و  برق  توليد  به  توجه  )مانند  عرضه  سمت  و  توليد 
است،  بوده  انرژی خورشيدی(  از  و آب گرم  حرارت 
راه اندازی مراكز رشد فناوری برای توجه به جنبه های 
غيرفعال و بدون بهره گيری )یا با كمينه بهره گيری( 
از اجزای الکتریکی و مکانيکی و بدون صرف مستمر 
و  فعال  حوزه  دو  در  نسبی  توازن  برقراری  و  انرژی 

غيرفعال ضروری است.
متعهد  نيز  یزد  منطقه ای  برق  راستا شركت  این  در 
می شود تا نسبت به تأمين تمامی هزینه های راه اندازی 
و راهبری مركز یزد تحت نظر مركز رشد واحدهای 
فناور صنعت آب و برق )مركز رشد پژوهشگاه( شامل 
تأمين نيروی انسانی مدیریتی و اجرایی مركز، تأمين 
اداری  امکانات  استقرار،  مناسب  فضای  و  ساختمان 
به  دست یابی  راستای  در  موردنياز  زیرساخت های  و 
و  جذب  شناسایی،  پيگيری  نيز  و  تفاهم نامه  اهداف 
استقرار پژوهشگران و شركت های عالقمند و توانمند 
و  آزمایش  طراحی،  برای  مركز  اهداف  زمينه  در 
نظارت،  تحت  مرتبط  خدمات  و  محصوالت  ساخت 
پژوهشگاه  رشد  مركز  قوانين  و  آیين نامه ها  برابر 
و  مشاوره  خدمات  به  دسترسی  تسهيل گری  نيرو، 
آزمایشگاهی دانشگاه های منطقه و برگزاری جلسات 

هم اندیشی در این زمينه، اقدام نماید.
دكتر  حضور  با  تفاهم نامه  این  انعقاد  جلسه 
نيرو  پژوهشگاه  رئيس  قاضی زاده«  »محمدصادق 
عامل  مدیر  زادگان  صباغ  حسن  محمد  مهندس  و 
نيرو  پژوهشگاه  محل  در  یزد  منطقه ای  برق  شركت 

برگزار گردید.

اتاق تهران/ تحليل گزارش مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در نشست كميسيون انرژی اتاق تهران

فقدان نظام رگوالتوری چالش بزرگ 
حوزه انرژی است

انرژی  کمیسیون  نشست های  ادامه سلسله  در 
بیست وسومین  تهران،  اتاق  زيست  محیط  و 

ريیس  حضور  با  کمیسیون  اين  نشست 
کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
برگزار شد و طی آن در حضور نمايندگان بخش 
از اجرای سیاست های کلی  خصوصی، گزارشی 
انرژی از سوی محمد چگینی ارائه شد؛ گزارشی 
که به سیاست های کالن حوزه نفت و گاز کشور 
می پرداخت و در مورد سیاست های کلی حوزه 

انرژی توضیح می داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد چگينی 
قانون اساسی  به اصل 110  ابتدای سخنان خود  در 
رهبری  معظم  مقام  آن  براساس  كه  داشت  اشاره 
گفت:  او  می كنند.   ابالغ  را  نظام  كلی  سياست های 
وظایف  از  یکی  كلی،  سياست های  اجرای  بر  نظارت 
مقام معظم رهبری است كه ایشان به مجمع تشخيص 

مصلحت نظام تفویض كردند.
راهبردی  ارزیابی  گزارش  تشریح  به  سپس  وی 
اجرای سياست های كلی انرژی پرداخت كه از سوی 
كميسيون انرژی مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه 
شده است. به گفته چگينی، سياست های كلی انرژی بر 
پنج شاخه باالدستی نفت و گاز، پاالیشی، پتروشيمی، 
نيروگاهی و كاهش شدت انرژی طبقه بندی شده كه 
به طور دقيق مشخص  نيز  اصلی هر یک  محورهای 

شده است.
مصلحت  تشخيص  مجمع  انرژی  كميسيون  ریيس 
نظام سپس، به بخش باالدستی نفت و گاز اشاره كرد 
و در بيان مقایسه ذخایر باقی مانده نفت ایران با سایر 
كشورهای عضو اوپک، گفت: بر اساس آمار اوپک در 
سال 2014، ایران پس از ونزوئال و عربستان سعودی 
باقی مانده  ذخایر  ميزان  لحاظ  از  سوم  جایگاه  در 
نفت در ميان كشورهای عضو اوپک است. طبق این 
با  با 298 ميليارد بشکه، عربستان  اطالعات، ونزوئال 
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بشکه،  ميليارد   158 با  ایران  و  بشکه  ميليارد   2۶۶
پربارترین ذخایر نفت اوپک را در اختيار دارند.

به گفته چگينی، بولتن منتشر شده اوپک برای سال 
باقی مانده  ذخایر  لحاظ  از  كه  می دهد  نشان   2014
دارد.  قرار  دوم  جایگاه  در  روسيه  از  پس  ایران  گاز، 
ميزان ذخایر گاز باقی مانده روسيه 48 هزار و 810 
ميليارد متر مکعب و ایران 33 هزار و 850 ميليارد 

متر مکعب است.
لزوم شناخت منابع نفت و گاز در گستره آبی و خاكی 
ایران، از دیگر بخش های این گزارش است كه ریيس 
نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  انرژی  كميسيون 
توضيحاتی در رابطه با آن داد. به گفته چگينی، در 
این زمينه اولویت بندی های پنج گانه صورت گرفته كه 
در مجموع حدود 890 هزار كيلومتر مربع را پوشش 
زاگرس،  مناطق  اول  اولویت  اساس،  این  بر  می دهد. 
خليج فارس و سرخس را در برمی گيرد و قم و ایران 

مركزی نيز جزو اولویت دوم است.

حفر چاه نفتی در ايران و نروژ
در گزارش كميسيون انرژی مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، همچنين تعداد چاه های اكتشافی نفت در ایران 
چگينی،  گفته  به  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد 
در  كه  می دهد  نشان  كميسيون  این  بررسی های 
حدود  ایران  در  ساالنه  خورشيدی،   ۷0 دهه  ابتدای 
دو چاه اكتشافی نفت حفر می شد و این ميزان طی 
در  چاه   10 از  باالتر  به   1390 تا   1380 سال های 
سال رسيد و پس از آن مجدد كاهش یافت به طوری 
بعد  به   1390 سال  از  شاخص  این  نزولی  سير  كه 
تشدید شد تا آنجا كه در سال 92 تعداد حفر چاه های 
اكتشافی به 3 حلقه كاهش یافت. وی افزود: این در 
حالی است كه بررسی های ما نشان می دهد كه كشور 

نروژ ساالنه حدود 40 چاه اكتشافی را حفر می كند. 
بنابراین، در كشور ما در این زمينه نيز هدف گذاری 

مشخصی وجود ندارد.

سیر نزولی تولید نفت خام در ايران
توليد  روند  كه  می دهد  نشان  همچنين  گزارش  این 
در  دریایی،  و  خشکی  منابع  از  ایران  خام  نفت  كل 
در  و  داشته  نوسانی  روندی  اخير  سال   20 بررسی 
اساس،  این  بر  است.  یافته  كاهش  آن  ميزان  نهایت 
ميزان توليد نفت خام كشور در سال 13۷3 در حالی 
از منابع خشکی معادل 3 ميليون و 4۶5 هزار بشکه 
است  بوده  روز  در  بشکه  هزار  دریایی 402  منابع  و 
كه این ميزان در سال 1392 به ترتيب به 2 ميليون 
و 392 هزار بشکه و 428 هزار بشکه در روز رسيده 

است.
به گفته چگينی، ضریب بازیافت نفت خام در ایران 
ميزان  بازیافت،  )ضریب  است.  درصد   24.5 حدود 
بازیافت یا برداشت هر ميدان نسبت به نفت خام در 
اوليه آن است(. وی همچنين تصریح كرد كه  جای 
بررسی 3500 ميدان نفتی جهان نشان می دهد كه 
ميزان ضریب بازیافت نفت خام در جهان حدود 35 
درصد است. او با تاكيد بر اهميت این ضریب عنوان 
كرد كه هرچه این ضریب افزایش یابد ميزان برداشت 
خواهد  افزایش  باقی مانده  منابع  از  نفت  استحصال 

یافت.
قابل  باقی مانده  آمار  برابر  داد:  ادامه  چگينی  محمد 
به  نزدیک  كنونی  بازیافت  ضریب  با  نفت  استحصال 
ما  بازیافت  اگر ضریب  اما  است  بشکه  ميليارد   102
به نرخ معمول جهانی یعنی 35 درصد برسد ميزان 
ميليارد   ۷0 باقی مانده  ذخایر  همين  از  ما  برداشت 
نفت  استحصال  قابل  و ذخایر  افزایش می یابد  بشکه 

در كشور ما به 1۷2 ميليارد بشکه می رسد.

بهبود تولید و صادرات گاز طبیعی
مصلحت  تشخيص  مجمع  انرژی  كميسيون  ریيس 
گاز طبيعی  و صادرات  توليد  روند  به  ادامه  در  نظام 
كرد  اشاره  بيست سال گذشته  كشور طی دست كم 
و گفت: ضریب بازیافت گازطبيعی بر اساس گزارش 
است.   درصد   ۷0 حدود  كميسيون،  این  كارشناسی 
در  طبيعی  گاز  توليد  ميزان  اینکه  بيان  با  چگينی 
روز  در  مترمکعب  ميليون   1۶۷ معادل   13۷5 سال 
بود، افزود: این ميزان در سال 1392 به 499 ميليون 
مترمکعب در روز افزایش یافت. وی همچنين به روند 
گفت:  و  كرد  اشاره  طبيعی  گاز  واردات  و  صادرات 
در   92 سال  در  سبک  طبيعی  گاز  صادرات  ميزان 
حدود 25 ميليون مترمکعب در روز و واردات نيز در 
بوده  روز  در  مترمکعب  ميليون  این سال حدود 14 

است.
ذخایر  تولد  كه  كرد  خاطرنشان  حال  عين  در  وی 
توجه  مورد  مزیت  عنوان یک  به  باید  گاز  زیرزمينی 

قرار گيرد.

چالش ها و راهکارهای باالدستی نفت و گاز
مصلحت  تشخيص  مجمع  انرژی  كميسيون  ریيس 
باالدستی  به برخی چالش های بخش  ادامه  نظام در 
انرژی نفت و گاز اشاره كرد. وی با بيان اینکه فقدان 
این بخش  و سيستم رگوالتوری، چالش جدی  نهاد 
است، گفت: عدم صدور مجوزهای اكتشاف براساس 
نشدن  ارائه  پنجم،  برنامه  قانون   129 و   125 ماده 
آمار دقيق سطح اكتشاف شده در كشور و عدم وجود 
نهاد  سوی  از  مناسب  ابزار  با  موثر  و  كافی  نظارت 
سياست گذار از مهم ترین مشکالت این بخش است. 

چگينی همچنين تصریح كرد كه مطالعات گسترده 
سال   100 از  بيش  در  گرفته  صورت  زمين شناسی 
گذشته در اختيار سازمان زمين شناسی قرار نگرفته 
است. به گفته وی، وجود رژیم مالی قراردادی حاكم 
بر مدیریت و سرمایه گذاری در باالدستی نفت باعث 
تامين  درستی  به  صيانتی  توليد  سياست  كه  شده 

نشود.
ادامه به برخی پيشنهادها و راهکارهای رفع  وی در 
افزود: اجرای ماده  مشکالت این بخش اشاره كرد و 
به  برنامه پنجم، تشکيل و شروع  قانون  125 و129 
و  توسعه  اكتشاف  پروانه  صدور  نهاد  عاجل  فعاليت 
جمله  از  مقررات  تنظيم  همچنين  و  بهره برداری 
راهکارها است به شرط آنکه از نظر بودجه و نيروی 
شركت های  و  نفت  ملی  شركت  از  مستقل  انسانی 
بهره بردار باشد. ایجاد فضای رقابتی در حوزه اكتشاف 
نهاد  توسط  غيردولتی  بخش  برای  مجوز  صدور  با 
ریزدانه كل كشور  بلوک بندی  پروانه مستقل،  صدور 
زمينه  این  در  موفق  و  پيشرو  كشورهای  مطالعه  با 
)مانند نروژ( و شناسنامه دار كردن آنها و اعالم عمومی 
برقراری  برای فراخوان ها،  آنها  مشخصات جغرافيایی 
برای  مناقصه  منظم  دوره های  شفاف  برگزاری  و 
از  دارند،  قرار  اولویت  در  كه  بلوک هایی  در  اكتشاف 

دیگر راهکارهای مطرح شده از سوی وی بود.

راهکارهای بخش پااليشی
مصلحت  تشخيص  مجمع  انرژی  كميسيون  ریيس 
مشکالت  رفع  راه حل های  از  برخی  ادامه،  در  نظام 
شفاف  گفت:  و  برشمرد  را  كشور  پاالیشی  بخش 
كردن مبناي محاسباتي قيمت نفت خام تحویلي به 
پاالیشگاه ها و فرآورده هاي دریافتي از آنها و اعالم در 
هر ماه به پاالیشگاه ها جزو خواسته جدی این صنعت 
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13 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

از  ملي  توسعه  صندوق  سهم  دریافت  عدم  است. 
صادرات فرآورده هاي نفتي، تفکيک حوزه حاكميتی و 
تصدی گری پاالیشگاه ها با انجام صحيح واگذاری های 
و  پتروشيمی  صنایع  ملی  شركت  ادغام  و   44 اصل 
با توجه به ماهيت همخوان صنایع  پاالیش و پخش 
و  منافع  نظر  از  پاالیشگاه ها  و  پتروشيمی  تبدیلی 
شده  مطرح  راهکارهای  مهم ترین  از  سياست گذاری 

از سوی وی بود.

پیاده سازی  برای  و مجمع  تهران  اتاق  همکاری 
احکام برنامه ششم

در ادامه نشست كميسيون انرژی اتاق تهران، منصور 
معظمی یکصدا كردن مطالبات و خواسته ها از دولت 
برای  نتایج  بهترین  به  دستيابی  در  را  حاكميت  و 
اقتصاد و بخش خصوصی كشور، حياتی ارزیابی كرد 
و گفت: نظرات كارشناسی و راه حل های ارائه شده از 
سوی نهادهایی مانند اتاق بازرگانی، مجلس و مجمع 
در  و  شده  كاسه  یک  باید  نظام،  مصلحت  تشخيص 
بنابراین،  بگيرد.  قرار  مسول  مقامات  و  دولت  اختيار 
به  می توان  نهاد  سه  این  ميان  هم اندیشی ها  طی 
اجماع نظری واحد در حوزه انرژی نفت و گاز دست 
كميسيون  و  تهران  اتاق  زمينه،  این  در  و  كرد  پيدا 
را  ها  بخش  دیگر  با  تعامل  آمادگی  اتاق  این  انرژی 
اتاق  زیست  محيط  و  انرژی  كميسيون  ریيس  دارد. 
تا احکام موافق  باید كمک كنند  افزود: همه  تهران، 
عملياتی  ششم  برنامه  در  بخش خصوصی  نظرات  با 
برای آحاد  و اجرایی شود. چرا كه منافع آن ملی و 

جامعه خواهد بود.

حمايت از قراردادهای نفتی
منصور معظمی در پایان این نشست با تاكيد بر لزوم 

افزایش سرعت كار در حوزه نفت و انرژی تاكيد كرد 
كه كميسيون انرژی و محيط زیست اتاق تهران قصد 
قراردادهای  جدید  مدل های  از  حمایت  جهت  دارد 
این  از  واقعی  تصویر  یک  ارائه  برای  تالش  و  نفتی 
جلسات  فرصت سوزی  از  جلوگيری  برای  قراردادها 
متعددی با این محور ترتيب دهد. او گفت:  با توجه 
سرمایه گذاران  برای  انرژی  حوزه  باالی  جذابيت  به 
افزایش  برای  الزم  فضای  دارد  ضرورت  خارجی 
تصميم گيری های مقتدرانه و مستقل در حوزه انرژی 
از برخوردهای محافظه كارانه اجتناب  شکل بگيرد و 

شود.

 (  17الی 9ساعت از پنجشنبه روز)ساعت 8مدت به 95مرداد 7: زمان
سالن کنفرانس سندیکای صنعت برق ایران: محل
دکتر هاشمیآقای : مدرس دوره
 ثبت نام  دورهنحوه:

www.ieis.irسندیکا وب سایت متقاضیان دوره جهت ثبت نام و شرکت در دوره به بخش آموزش 
دیکا مراجعه نموده و فرم ثبت نام را تکمیل و به همراه فیش پرداخت هزینه دوره به واحد آموزش سن

.ارسال فرمایند
به ثبت  اقدام 95/05/02متقاضیانی که تا تاریخ می باشد و تومان هزار 350هزینه دوره

.خواهند شدتخفیف % 10نام نمایند مشمول 
در پایان دوره گواهینامه آموزشی صادر خواهد شد.
 خواهد بود95/05/04تاریخ مهلت ثبت نام تا.
 66570930-6(131داخلی )برای کسب اطالعات  بیشتر با واحد آموزش و پژوهش سندیکا

.تماس حاصل فرمایید
  بخش آموزش وب سایت سندیکا در دسترس می باشددر سرفصل دوره.

فراخوان برگزاری کارگاه آموزش ی 
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پایگاه اطالع رسانی دولت/ در جلسه هيات دولت به 
ریاست دكتر روحانی:

تعدادی از آيین نامه های اجرايی قانون 
بودجه سال 1395 کل کشور تصويب شد

هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه به رياست 
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی 
های  نامه  آيین  از  تعدادی  جمهوری،  ريیس 
را  کشور  کل   1395 سال  بودجه  قانون  اجرايی 

بررسی و به تصويب رساند.
ریاست  به  چهارشنبه  روز  جلسه  در  دولت  هيات 
حجت االسالم والمسلمين دكتر حسن روحانی ریيس 
قانون  اجرایی  های  نامه  آیين  از  تعدادی  جمهوری، 
بودجه سال 1395 كل كشور را بررسی و به تصویب 

رساند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، به موجب تصميم 
دولت، به ناشران اوراق مشاركت اجازه داده شد مبلغ 
یا  و  ریالی  مشاركت  اوراق  ریال  ميليارد  هزار  یکصد 
با تضمين خود  صکوک را به منظور اجرای طرح ها 
منتشر نمایند. این ناشران شامل وزرات اموراقتصادی 
و دارایی، شركت های وابسته به وزارتخانه های نيرو، 
نفت، راه وشهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيبانی 
نيروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطالعات، صنعت، 
معدن و تجارت و جهاد كشاورزی، سازمان انرژی اتمی 
ایران، شهردارهای كشور و سازمانهای وابسته هستند.

عالوه بر این، وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف شد 
نسبت به انتشار اوراق مشاركت ریالی تا مبلغ پنجاه 
هزار ميليارد ریال برای اجرای طرح های تملک دارایی 

های سرمایه ای انتفاعی نيمه تمام اقدام نماید.
بازپرداخت  نحوه  وزیران  هيات  تصميم  با  ادامه،  در 
وامهای اشخاص حقيقی و حقوقی غير دولتی كه دچار 

بيماری  و  آفت  یا  سرمازدگی  یا  خسارت خشکسالی 
های همه گير و یا حوادث غيرمترقبه و یا آتش سوزی 
موارد  دراین  كرد.  تعيين  را  باشند  شده  غيرعمدی 
بازپرداخت تسهيالت پس از تأیيد كارگروهی متشکل 
بانک مربوط، صندوق  نمایندگان جهاد كشاورزی،  از 
سه  مدت  به  فرمانداری شهرستان  و  كشاورزی  بيمه 
سال امهال می شود. صدور مجوز انجام مذاكره، پيش 
امضا )پاراف( و امضای موقت موافقتنامه بازرگانی ميان 
دیگر  از  كنيا،  جمهوری  و  ایران  اسالمی  جمهوری 

مصوبات این جلسه هيأت وزیران بود.
 

ایسنا/ /اثرات برجام در حوزه اقتصاد/
با سیستم يارانه ای نمی توان از 
ظرفیت های برجام استفاده کرد

نايب ريیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران 
اينکه به شکل مطلوب بتوان  معتقد است برای 
از ظرفیت های برجام استفاده کرد بايد به سمت 

اصالح نرخ ارز و آزادسازی قیمت ها برويم.
حميدرضا صالحی در گفت وگو با ایسنا، گفت:  بعد از 
برجام باید فضای كسب و كار را در داخل اصالح كنيم، 
یعنی به سمت اصالح نرخ بهره بانکی، اصالح نرخ ارز 
و همچنين واقعی سازی و آزاد سازی قيمت ها حركت 
كنيم چرا كه نمی توان با استفاده از سيستم یارانه ای از 

تمام ظرفيت های برجام بهره برد.     
اقتصاد  از موضوعات مهم  افزود:  یکی  وی همچنين 
توليدات  كه  است  بزرگی  بازارهای  گرفتن  اختيار  در 
را رقابتی كند و با برجام زمينه برای این اتفاق فراهم 

شده است.

فراهم  ما  برای  را  شرایطی  برجام  داد:  ادامه  صالحی 
كرده است كه با دنيا ارتباط داشته باشيم و بتوانيم با 
وارد كردن تکنولوژی های روز توليدات مان را با كيفيت 
و رقابتی كنيم و بازارهای بيشتری را در دست بگيریم.   
عضو هيات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: با وارد 
كردن تکنولوژی های روز و با استفاده از انرژی ارزان و 
نيروی انسانی مان است كه می توانيم به بازارهای راه 
پيدا كنيم كه تا قبل از برجام امکان آن برایمان وجود 
نداشت اما امروز با برجام این بازارهای جدید به عنوان 

بازارهای هدف مان مطرح شده است.   
به گفته صالحی با حضور در بازاراهای جدید است كه 
می توان توليدات و GDP )توليد ناخالص داخی( را 
افزایش داد و در نتيجه به شکوفایی اشتفال و رونق 

اقتصادی دست یافت.   
كه  است  این  سوال  اما  كرد:  تصریح  همچنين  وی 
تاكنون چقدر با برجام به این شرایط دست پيدا كردیم؟ 
به اعتقاد من بعد از برجام دستاوردهای خوبی داشته 
ایم كه از جمله مهمترین آن پایين آمدن هزینه های 
توليدمان بوده است. هزینه های توليدی كه در مقاطعی 
تا 40 درصد هم باال رفته بود اما با استفاده از برجام 
می توانيم اميدوار باشيم كه هزینه های اضافه در آینده 

به صفر برسد.

مهر/ سازمان جهانی تجارت گزارش داد؛
کارنامه ضعیف تجارت خارجی دولت

جهت  در  زمانی  تجاری  تراز  می گويد   WTO
تامین رشداقتصادی کشور خواهد بود که خالص 
صادرات و واردات مثبت و از محل پیشی گرفتن 

شود،اما  تامین  واردات  ارزش  از  صادرات  ارزش 
کارنامه دولت اين را نشان نمیدهد.

در  تجارت  جهانی  سازمان  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
جدیدترین گزارشی كه منتشر كرده و مبنای مطالعات 
گرفته  قرار  اقتصادی  فعاالن  اقتصادی  بررسی های  و 
تلقی  مثبتی  پدیده  لزوماً  را  تجاری  تراز  بهبود  است، 
نکرده و بر این باور است كه تراز تجاری زمانی معنادار 
و در جهت تامين رشد اقتصادی كشور خواهد بود كه 
خالص صادرات و واردات مثبت و از محل بيشی گرفتن 
ارزش  از  غيرنفتی(  كاالهای  )ترجيحا  صادرات  ارزش 

واردات، تامين شود.
گرفتن  بيشی  معنای  به  مثبت  تجاری  تراز  واقع،  در 
صادرات از واردات و بالعکس است. از این رو اقتصادهای 
جهان، اغلب تالش می كنند تا روند بلندمدت تجارت 
آنها در جهت بهبود تراز تجاری ضمن افزایش واردات 
متناسب با نيازهای رشد و توسعه اقتصادی آنها باشد. 
تجربه نشان داده كه عامل خالص صادرات و واردات، 
نقش اساسی در تامين رشد اقتصادی برخی از كشورها 
دارا بوده است. حال آنکه، بهبود تراز تجاری از محل 
افزایش صادرات و یا كاهش واردات قابل حصول است.

اتاق  اقتصادی  بررسی های  معاونت  مطالعات  نتایج   
بازرگانی تهران از روند فصلی تراز تجاری كشور طی 
فصل دوم 2010 تا فصل نخست سال 201۶ در مقایسه 
با فصول قبل، نشان می دهد كه در برخی فصول روند 
شده  افزایشی  و  معکوس  كشور  تجاری  تراز  كاهشی 
است كه این تغيير، رویداد مثبت و خوشایندی تلقی 
می شود. اما پرسش این است كه چه عاملی در بهبود 

تراز تجاری و مثبت شدن آن اثر داشته است؟
براساس آمارهای سازمان تجارت جهانی، تراز تجاری 
ایران در فصل اول سال 201۶ حدود 5 ميليارد دالر 
در  می دهد  نشان  شده  انجام  بررسیهای  است.  بوده 
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تقریبا  ایران  تجاری  تراز   ،201۶ سال  نخست  فصل 
سال  پایاني  فصل  با  مقایسه  در  دالر  ميليون   100
افزایش  آن،  در  مسلط  عامل  كه  یافته  بهبود   2015
حدود 900 ميليون دالری دالری صادرات بوده است. 
عاملی كه مانع از بهبود بيشتر تراز تجاری ایران در این 
فصل شده، افزایش حدود 800 ميليون دالری واردات 
است. به عبارت دیگر جمع جبری افزایش صادرات به 
 100 حدود  افزایش  به  منجر  واردات  افزایش  همراه 
ميليون دالری تراز تجاری در فصل نخست سال 201۶ 

شده است.
تا  سال 2014  پایانی  فصل  از  ایران  كاالیی  صادرات 
اما  نزولی را طي كرده است،  پایان سال 2015 روند 
نخست  فصل  در  سرانجام  متوالی،  فصل  پنج  از  پس 
سال 201۶، سهم منفی صادرات در رشد تراز تجاری 
 18.4 مثبت  سهم  برآیند  كه  نحوی  به  شد.  مثبت 
واحد درصدی افزایش صادرات و سهم منفی 1۶ واحد 
افزایش  به  منجر  نهایت  در  واردات  افزایش  درصدی 
است  ذكر  شایان  شد.  كشور  تجاری  تراز  درصدی   2
همچنان فاصله قابل توجهی)حدود ۷.5 ميليارد دالر( 
ميان صادرات كاالیی ایران در فصل اول 201۶ و فصل 
سوم 2014 وجود دارد و رشد ۶.4 درصدی صادرات 
كاالیی هنوز نتوانسته كاهش فصول قبل را جبران كند.

در این گزارش رشد صادرات كاالیی در فصل نخست 
سال 201۶ را به افزایش صادرات نفت در این مدت 
آورده است: طی  ادامه چنين  و در  داده شده  نسبت 
سه سال اخير باالترین رشد مثبت تراز تجاری در فصل 
دوم سال 2015 رخ داده كه بخش عمده آن به واسطه 
كاهش واردات و نه افزایش معنادار صادرات بوده است

.

اتاق تهران/ احمد پورفالح، ریيس اتاق مشترک ایران 
و ایتاليا در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران:
امیدواری بخش خصوصی به رايزنان 

بازرگانی

پورفالح: رايزنان بازرگانی پیش از رفتن در اتاق 
انتظارات بخش خصوصی  با  ارتباط  بازرگانی در 
توجیه می شوند. من در دو سه مورد از نزديک 
شاهد توجیه رايزنان بازرگانی بودم و امیدواريم 
و  ماموريت  به  افراد  اين  اعزام  در  مسئله  اين 

کیفیت انجام وظیفه شان موثر باشد.
احمد پورفالح، ریيس اتاق ایران و ایتاليا در گفت وگو 
وضعيت  ارزیابی  درباره  تهران  اتاق  خبری  سایت  با 
دیپلماسی اقتصادی و دستاوردهای برجام گفت: اینکه 
بعد از گذشت شش ماه، یک سال یا حتی دوسال از 
از تحریم  اقتصادی ناشی  انتظار رفع مشکالت  توافق 
غير  و  منطقی  غير  باشيم،  داشته  را  اقتصادی  های 
كارشناسانه است. تجربه دیگر كشورهایی كه در دوره 
كه  دهد  می  نشان  بودند  تحریم  دچار  مختلف  های 
آثار تحریم ها در چندین سال از اقتصاد كشورها محو 
تحریم  سابقه  كه  از جمله كشورهایی  و  نخواهد شد 
اقتصادی را دارد و هنوز با آثار آن دست و پنجه نرم 
تحریم  مسئله،  این  از  گذشته  است.  عراق  كند  می 
های ایران به دليل اینکه نشات گرفته از چندین منبع 
بود، سنگين تر، گسترده تر و متنوع تر از تحریم های 
اقتصادی دیگر كشورها ارزیابی می شود و این مسئله 

آثار تحریم ها بر اقتصاد كشور را تشدید كرده است.
باید  كه  آنطور  پسابرجام  دوره  در  ما  گفت:  پورفالح 
نکردیم و در  یک صدا، منسجم و هم جهت حركت 
مقابل شاهد واكنش هایی از سوی طرف های مذاكره 
بودیم كه آن را فرصت طلبی تعبير كردیم. ما هنوز در 

انتظاراتمان از پسابرجام یک صدا عمل نمی كنيم و 
در عمل جز قدم های اجرایی كوتاه به نتایج مطلوب 
نظر  از  این وجود  با  ما  نظر من شرایط  به  نرسيدیم. 
دیپلماسی اقتصادی در وضعيت غيرطبيعی نيست و 
باید بردباری به خرج داد و البته بيشتر به دیپلماسی 
توجه كنيم. حتی یک جمله می تواند بهانه به دست 
كسانی بدهد كه عالقمند به شکاف بين ایران و دنيا 
هستند و منافعشان را در ضعف ایران تعریف می كنند. 
به نظر من امروز این خردمندی در كشور وجود داردكه 
نگذاریم با نفوذ در بخش های مختلف جامعه شرایط 
ژنو  توافق  از  پيش  یعنی  پيش  سال  یک  به  كشور 
بازگردد. من به عنوان فعال اقتصادی معتقدم كه هيچ 

راهی جز تعامل و هم فکری در شرایط فعلی نداریم.
اینکه  به  اشاره  با  ایتاليا  و  ایران  اتاق مشترک  ریيس 
مسئله مستشاران اقتصادی از دو سه سال پيش مطرح 
در  مقيم  سفير  توانمندی  براساس  گفت:  است  شده 
به حركت هایی  نماینده منتخب دست  یا  آن كشور 
زدند اما واقعيت این است كه در این حوزه استراتژی 
درستی نداشتيم و دچار روزمرگی شدیم و مستشاران 
اقتصادی تاثيری در ظرفيت های باالی اقتصاد ایران 
در كشورهای محل ماموریت نداشتند. حتی مستشاران 
كه  اقتصادی  مدیران  و  تجار  راهنمایی  با  ارتباط  در 
عالقمند به كار با اقتصاد ایران بودند به خوبی ایفای 
نقش نمی كردند و در زمينه ظرفيت های گردشگری 
ایران  هيچ بحثی به عمل نمی آمد و هيچ تبليغی نمی 
شد و این نمایندگان در بحث صادرات هم نتوانستند 

نقش موثری ایفا كنند.
وزارت  های  پيگيری  با  اخيرا  داد:  ادامه  پورفالح 
امورخارجه و سازمان توسعه تجارت قرار بر این شد كه 
نمایندگی از بخش اقتصاد انتخاب شوند و البته ترجيح 
ما این بود كه این نمایندگان از بخش خصوصی باشند 

اما از بخش دولتی  انتخاب می شوند. رایزنان بازرگانی 
پيش از رفتن در اتاق بازرگانی در ارتباط با انتظارات 
بخش خصوصی توجيه می شوند. من در دو سه مورد از 
نزدیک شاهد توجيه رایزنان بازرگانی بودم و اميدواریم 
به ماموریت و كيفيت  افراد  این  اعزام  این مسئله در 

انجام وظيفه شان موثر باشد.
ریيس اتاق مشترک ایران و ایتاليا گفت: رایزن بازرگانی 
ایران در سفارت كشورمان در ایتاليا در جلسه ای با 
حضور ریيس سازمان توسعه تجارت و نمایندگانی از 
ایتاليا و مدیر ایچه در ایران توجيه شد و در حال حاضر 
ارتباطات تجاری خوبی بين فعاالن اقتصادی ایران و 
برقرار  فرهنگی  رایزن  های  فعاليت  واسطه  به  ایتاليا 

است.

فارس/ در جمع خبرنگاران مطرح شد
توضیحات تاجگردون درباره علت رأی  

نیاوردن کلیات اصالحیه بودجه 95

علت  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
رأی  نیاوردن کلیات اليحه اصالحیه بودجه 95 را 
قانع نشدن اعضای کمیسیون درباره تسعیر نرخ 

ارز دانست.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، غالمرضا 
تاجگردون نماینده مردم گچساران و رئيس كميسيون 
حاشيه  در  اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه 
جمع  در  پارلمان  )چهارشنبه(  امروز  علنی  نشست 
ارائه توضيحاتی درباره علت رّد كليات  به  خبرنگاران 
كل كشور   1395 سال  بودجه  قانون  اصالحيه  الیحه 
بودجه  كميسيون  در  بحث  داشت:  اظهار  و  پرداخت 

 بازگشت به عناوین 15 اخبار اقتصادی

شماره   1772    30 تیر ماه 1395



درباره الیحه اصالحيه بودجه واقعاً یک بحث مستوفی 
شد و تقریبا 4 جلسه طوالنی به استماع نقطه نظرات 
مسئوالن مركز پژوهش ها، دولت و بانک مركزی در این 

زمينه پرداختيم.
وی افزود: برداشت بنده از عدم رأی آوری كليات الیحه 
با  ارتباط  نمایندگان در  بود كه  این  بودجه  اصالحيه 
به  این ماده مربوط  قانع نشدند،  این الیحه  ماده 35 
بحث تسعير نرخ ارز بود، خصوصاً اینکه موضوع تسعير 
نرخ ارز در 2 دولت و 2 مجلس هم مطرح شده و رأی 

نياورده است.
همچنين  مجلس  بودجه  و  برنامه  كميسيون  رئيس 
گفت: اگر كليات الیحه اصالحيه بودجه در كميسيون 
تصویب می شد ما اصالحات اساسی روی الیحه انجام 
فعاًل  نياورده، كاًل موضوع  اآلن كه رأی  اما  می دادیم، 

منتفی شده است.
وی اضافه كرد: با توجه به عدم رأی آوری كليات الیحه 
این  در  راه حل  چند  هم اكنون   ،95 بودجه  اصالحيه 
هيأت  به  را  كميسيون  گزارش  ما  دارد،  وجود  ميان 
رئيسه مجلس می دهيم، اگر دولت درخواست بررسی 
مجدد كليات الیحه اصالحيه بودجه در صحن علنی را 
بدهد، در پارلمان بررسی می شود، اگر نظر كميسيون 
مبنی بر رّد كليات اصالحيه بودجه در صحن علنی رأی 
بياورد، كه بهتر است، اگر رأی نياورد دوباره موضوع به 

كميسيون برمی گردد.
تاجگردون همچنين گفت: راه حل دوم این است كه 
الیحه  این  برای  مجدد  بررسی  درخواست  كاًل  دولت 
را ارائه ندهد و حالت سوم هم این است كه دولت با 
منتقدین و كسانی كه در كميسيون نظراتی داشتند، 
صحبت كند و متنی را توافق كنند تا با رأی دوسوم در 

كميسيون برنامه و بودجه مجدًد اصالح شود.

ایسنا/ نایب ریيس اتاق بازرگانی:
فقط رقابت، کیفیت می آورد

نايب رئیس اتاق بازرگانی ايران گفت: وقتی مدير 
با کیفیت نداشته باشیم هرچقدر هم استاندارد 
کیفی بگذاريم اين اتفاق نمی افتد و مدير زمانی 
کیفی می شود که در بستر رقابت قرار گیرد لذا 
اگر محیط کسب و کار مناسب و سالمت اداری در 
دستگاه دولتی نداشته باشیم کیفیت هم نداريم.

همایش  دومين  در  سلطانی  پدرام  ایسنا،  گزارش  به 
در  برتر  كيفيت  نقش  رویکرد  با  كيفيت  سراسری 
رضایتمندی مشتری، توليد كاالی با كيفيت در یک 
كشور را تابع نيروی انسانی با كيفيت و آن را تابع نظام 
آموزشی با كيفيت و نظام دولتی با كيفيت عنوان كرد 

تابع قوه مقننه و نمایندگان با كيفيت است.
وی ادامه داد: ویژگی كيفيت در همه ابعاد یک كشور 
می تواند بروز داشته باشد. دو اصل پيش نياز تمام این 
موارد تساهل و در راس مطالبه گری كيفيت است كه 
در راس این اتفاق باید بيفتد كه اعتماد به جامعه مدنی 
و بخش خصوصی به وجود بياید تا كارها را انجام دهند 
و خود ناظر خود باشند. همچنين جامعه باید مطالبه 
توليد  كيفی  كاالی  كننده  توليد  تا  باشد  كيفيت  گر 
پای  و مردم  انجام دهد  را  و دولت وظيفه خود  كند 
ها  آن  و  كنند  انتخاب  را  افراد  بهترین  رای  صندوق 

بتوانند نمایندگان خوبی باشند.
سلطانی همچنين اصالح قانون حقوق مصرف كننده را 
الزمه كار مجلس جدید دانست و اظهار كرد: انجمن 
های حمایت از حقوق مصرف كننده باید عضو محور 
باشند و سازو كار تعالی كيفيت هم باید به انجمن های 
توليد كننده واگذار شود. هر بخشی باید وظایف خود 
را به درستی انجام دهد، مصرف كننده از حقوق خود 

دفاع كند، توليد كننده نيز به حقوق خود مستقر باشد 
و دولت هم در این بين داور باشد.

نایب ریيس اتاق بازرگانی در جمع بندی صحبت های 
و  نظام كلی مدیریت كيفيت  و  خود اصالح سازوكار 
به سازمان های مربوطه پيشنهاد  را  استاندارد كشور 

كرد.
 - ایران  بهره وری  ملی  سازمان  رئيس   - طباطبایی 
عنوان سه  به  استاندارد  و  بهره وری، كيفيت  از  نيز  
بال رشد و توسعه اقتصادی كشورها نام برد و گفت: 
ممکن است  یک كشور پيشرفته در یک برهه با رشد 
یا تورم باال و زمانی با رشد و تورم پایين مواجه شود اما 
هيچ كشور پيشرفته ای ممکن نيست بهره وری باال، 
كيفيت و استاندارد قوی نداشته باشد و این ها بخش 
های جدا نشدنی كشورهای پيشرفته هستند. ما نيز 
برای پيشرفته كردن ایران باید سهم بيشتری از رشد 
اقتصادی را به بهره وری اختصاص دهيم و به كيفيت و 

استاندارد توجه بيشتری داشته باشيم.
وی اظهار كرد: تا 15 سال آینده نيمی از شغل های 
را  آموزش كيفيت الزم  اگر  و  روند  بين می  از  فعلی 
نداشته باشد و اگر نيروی انسانی در جای درستش قرار 
نگيرد، نمی توانيم كشوری بهره ور و با كيفيت باشيم.

طباطبایی با تاكيد بر توجه جوامع به فرهنگ، جوامعی 
ارتقای  قابليت  دارای  را  دارند  باالتری  فرهنگ  كه 

بهروری و كيفيت دانست.
وی همچنين فساد، نداشتن عدالت و شفافيت، نداشتن 
رقابت پذیری، نداشتن كارآفرینی و نبود تعامالت بين 
المللی را موانع بهره وری و باال بردن  كيفيت خواند 
وجود  مداوم  بهبود  كيفيت  و  وری  بهره  در  گفت:  و 
دارد و این راه هيچ وقت تمامی ندارد به خصوص در 
توليد محصوالت كشاورزی. توليد بيشتر بدون كيفيت 
ایران  در  اما  فقير  كشورهای  برای  مگر  ندارد  ارزشی 

كيفيت خيلی مهم است.
رئيس سازمان ملی بهره وری ایران همچنين با تاكيد بر 
استفاده از تکنولوژی و مدل های جدید كسب و كار، 

استفاده از مدل های قدیمی را منع كرد.
طباطبایی چالش های زیادی در دهه های پيشه رو 
از جمله رشد جهانی پيش بينی كرد كه خود متاثر 
هر  از  بيشتر  كرد  اعالم  و  است  ازپير شدن جمعيت 
زمان دیگر كيفيت و بهره وری پيشران اصلی رشد و 

شکوفایی كشورها خواهند بود.
وی ادامه داد: كمياب ترین منایع در حوزه های نيروی 
كار و سرمایه باید به سمت بنگاه های با بيشترین بهره 
وری و كيفيت جریان پيدا كنند كه می توانند در سطح 
سرمایه  به  نياز  همچنين  باشند.  پذیر  رقابت  جهانی 
توسعه و  و  آوری شامل تحقيق  نو  بيشتر در  گذاری 

آموزش ضروری است.

مهر/ طيب نيا عنوان كرد؛
امضای 45 میلیارد دالر قرارداد خارجی

وزير اقتصاد با اعالم اينکه از دی ماه سال گذشته 
تاکنون 45 میلیارد دالر قرارداد با خارجی ها امضا 
شده است گفت: قرارداد با بوئینگ بیشتر از آنکه 
برای ايران مهم باشد، برای آمريکا حساس است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طيب نيا با اعالم اینکه 
ایران پس از 14 سال به بازار جهانی اوراق قرضه باز می 
گردد گفت: ایران برای نخستين بار از سال 2002 به 

دنبال بازگشت به بازار جهانی اوراق قرضه است.
وزیر اقتصاد اظهارداشت: یک سال پس از امضای برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( كه این كشور را از انزوا 
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نجات داد، به دنبال تامين مالی توسعه اقتصادی كشور 
از طریق ورود به بازار جهانی اوراق قرضه است.

طيب نيا گفت: انتظار می رود ایران در آینده نزدیک 
یک رتبه اعتباری داشته باشد، گامی كه می تواند به 
وی  كند.  كمک  قرضه  اوراق  گذاران  سرمایه  جذب 
موسسات  با  مذاكره  سرگرم  ایرانی  های  مقام  افزود: 

رتبه سنجی هستند.
وی ادامه داد: هم اكنون زمينه برای صدور اوراق قرضه 
و اوراق بهادار مختلف ایران در بازارهای جهانی وجود 
دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: از زمان اجرای 
 45 حدود  گذشته  سال  ماه(  )دی  ژانویه  در  برجام 
ميليارد دالر قرارداد تامين مالی با كشورهای مختلف 
امضا شده، اما ممکن است چند ماه طول بکشد تا این 

قراردادها به مرحله اجرا برسند.
برای  ماشينی  وقتی  است،  طبيعی  افزود:  نيا  طيب 
مدتی متوقف بوده و می خواهد دوباره حركت كند، در 
ابتدا فشار زیادی را تحمل می كند و به نيروی بيشتری 
برای حركت نياز دارد، اما بعد حركت آن آسانتر می 

شود.
وزیر اقتصاد تصریح كرد: ما هم اكنون تاثير مثبت لغو 
تحریم ها را بر اقتصاد كشور می بينيم، به عنوان مثال 
در ارتباط با صادرات و توليد نفت، ما در زمان حاضر 
هيچ محدودیت خاصی در صادرات نفت نداریم. با این 
حال در بعضی بخش ها ما هنوز اقدام به بهره برداری 

كامل از ثمرات لغو تحریم ها نکرده ایم.
وی درباره قرارداد با بوئينگ افزود: ما واقعا درباره این 
قرارداد حساس نيستيم. این قرارداد به اندازه ای كه 
ممکن است برای آمریکا مهم باشد برای ما مهم نيست. 
شركت های دیگری در جهان هستند كه ما می توانيم 

نياز خود را از طریق آنها تامين كنيم.

مهر/ 
حذف 500 مجوز زائد در حوزه کسب و کار

 2000 حدود  تاکنون  گفت:  اقتصاد  وزير  معاون 
مجوز صدور کسب و کار احصاء شده که از اين 
تعداد 500 مجوز به عنوان مجوز زائد شناسايی 

و حذف شد.
ارائه  با  محمدی  شاپور  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
اقدامات صورت گرفته در خصوص بهبود  از  گزارشی 
محيط كسب و كار گفت: با اقداماتی كه در این حوزه 
انجام شد، شاخص بهبود محيط كسب كار كشور از 

رتبه 152 به رتبه 118  ارتقاء یافت.
وی با اشاره به اینکه مهم تر از حذف مجوز ها، تعيين 
زمان واقعی صدور مجوز كسب و كار و رعایت آن به 
صورت عملی است اظهارداشت: شرایطی فراهم شده 
كه دستگاه ها به صورت داوطلبانه مجوزهای زائد را 
حذف كنند و هيئت مقررات زدایی به رغم اختيار، راسا 

این كار را انجام نمی دهد.
سقف  ها  مجوز  تمام  صدور  برای  افزود:  محمدی 
زمانی گذاشته می شود و با اعالم عمومی این سقف 
زمانی، تمام دستگاه ها باید در آن مدت زمان تعيين 
شده جواب مثبت یا منفی را ارائه دهند. معاون امور 
اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه چنانچه صدور 
انشعاب آب، گاز،  به همراه مجوز های  مجوز ساخت 
كار  یکجا صادر شود، سرعت  به صورت  برق  و  تلفن 
افزایش می یابد افزود: در این راستا استانداری ها با 
توانند كمک  همکاری و هماهنگی شهرداری ها می 
شایان توجهی كنند و از استاندار تهران می خواهيم كه 

این كار در استان تهران اجرایی شود.
را  مجوز  صدور  مراحل  بتوانيم  چنانچه  گفت:  وی 
رفع  در  كنيم  اعالم  متقاضيان  به  پيامکی  به صورت 

مشکالت احتمالی و تسریع روند صدور مجوز كمک 
خواهد كرد. معاون وزیر امور اقتصاد با اشاره به اینکه، 
زمانی سامانه پيامکی قابليت اجرایی دارد كه مجوزها 
اجرایی  دستگاه  هر  اظهارداشت:  شوند  الکترونيکی 
الکترونيکی  تالش كند تا 5 مجوز خود را به صورت 
صادر كند تا از این سامانه به صورت مطلوب استفاده 

شود.

در  توليد  اول  دغدغه  مالی  تنگناهای  اقتصاد/  دنیای 
زمستان سال 94 معرفی شد

آنالیز محیط کار در پسابرجام

در  مجلس  پژوهش های  مرکز  اقتصاد:  دنیای 
گزارش پايش محیط کسب وکار در زمستان 94، 
معرفی  بنگاه ها  اول  دغدغه  را  مالی  تنگناهای 

کرد. 
ارزیابی سراسری از 233 تشکل اقتصادی نشان می دهد 
بازار  بانک ها«، »ضعف  از  تسهيالت  دریافت  »مشکل 
سرمایه در تامين مالی توليد و نرخ باالی تامين سرمایه 
از بازار غيررسمی« و »بی تعهدی شركت ها و موسسات 
دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پيمانکاران« 
سه مولفه اصلی مزاحم در كسب وكار است. ارزیابی ها 
حاكی از آن است كه با خروج اقتصاد كشور از بحران 
و عادی شدن روابط خارجی با اجرای برجام، ماهيت 

مولفه های مزاحم توليد تغيير كرده است.
گروه صنعت و معدن: پایش محيط كسب وكار ایران در 
زمستان سال 94 كه همزمان با خروج كشور از بحران 
و عبور از تحریم های بين المللی است، بيانگر آن است 
كه بنگاه های ایرانی همچنان با تنگناهایی با محوریت 

مساله تامين مالی مواجه بوده اند؛ تنگناهایی كه همواره 
از چالش های اصلی محيط كسب و كار كشور محسوب 
مجلس،  پژوهش های  مركز  اعالم  طبق  است.  شده 
محيط  پایش  در  بنگاه های شركت كننده  نظر  برآیند 
كسب و كار ایران این بوده كه »مشکل دریافت تسهيالت 
از بانک ها« و »ضعف بازار سرمایه در تامين مالی توليد و 
نرخ باالی تامين سرمایه از بازار غيررسمی« دو مساله 
و  است  بوده  اقتصادی  بنگاه های  توجه  مورد  نخست 
در رده سوم مشکالت بنگاه های توليدی »بی تعهدی 
شركت ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی 

خود به پيمانکاران« قرار داشته است.

چالش های اصلی بنگاه ها
مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در بررسی 
مجموع  در  گذشته  سال  زمستان  در  گرفته  صورت 
233 تشکل اقتصادی در سراسر كشور را موردارزیابی 
مولفه  گرفته، سه  ارزیابی صورت  در  است.  داده  قرار 
بازار  بانک ها«، »ضعف  از  تسهيالت  دریافت  »مشکل 
سرمایه در تامين مالی توليد و نرخ باالی تامين سرمایه 
از بازار غيررسمی« و »بی تعهدی شركت ها و موسسات 
دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پيمانکاران« 
از جمله تنگناهای اصلی بنگاه های توليدی محسوب 
می شوند. با مقایسه نامساعدترین مولفه ها در ارزیابی 
می توان  اقتصادی  تشکل های  توسط  گرفته،  صورت 
در   1394 زمستان  به  منتهی  فصل  پنج  در  گفت 
در  كه  بانک ها«  از  تسهيالت  دریافت  »مشکل  كنار 
تشکل های  الینفک  مشکالت  از  یکی  دوره ها  تمام 
اقتصادی بوده و در ارزیابی های صورت گرفته در فصل 
زمستان سال گذشته نيز توانسته نمره ۷5/ ۷ از 10 
)10 بدترین ارزیابی محسوب می شود( را كسب كند، 
نيز قرار دارند كه به دفعات تکرار  مولفه های دیگری 
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مفاسد  »وجود  به  می توان  خصوص  دراین  شده اند. 
اقتصادی در دستگاه های دولتی« و »اعمال تحریم های 
بين المللی عليه ایران«، به عنوان دیگر چالش های اصلی 
از سوی  اشاره كرد.  اقتصادی كشور  بنگاه های  مقابل 
دیگر »ضعف بازار سرمایه در تامين مالی توليد و نرخ 
باالی تامين سرمایه از بازار غير رسمی«، »بی تعهدی 
شركت ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی 
خود به پيمانکاران« نيز به دفعات به عنوان مولفه های 
نامساعد در تشکل های اقتصادی شناسایی شده اند. با 
توجه به موارد مذكور می توان گفت مولفه های محيط 
كسب وكار، عواملی هستند كه به طور مشترک بر اراده 
اثر  مطالعه  مورد  جامعه  در  بنگاه ها  همه  عملکرد  و 
می گذارند، اما تقریبا خارج از كنترل مدیران بنگاه ها 
بنگاه های  هستند. محيط كسب وكار عمدتا در حوزه 
زیرا  می شود  مطالعه  و  بررسی  متوسط  و  كوچک 
بنگاه های بزرگ تا حدودی می توانند با صرف هزینه هایی 
مانند تبليغات برای تغيير فرهنگ مصرفی و رایزنی در 
محافل سياستگذاری، عوامل خارجی موثر بر اداره و 
بنگاه های  كنند،  اما  مهار  را  خود  بنگاه های  عملکرد 
به همين  و  ندارند  قابليتی  متوسط چنين  و  كوچک 
دليل بهبود محيط كسب وكار برای بنگاه های كوچک 
و متوسط اهميت زیادی دارد. از سوی دیگر مولفه هاي 
»ضعف زیرساخت هاي تامين برق«، »ضعف نظام توزیع 
و مشکالت رساندن محصول به دست مصرف كننده« 
نسبت  ونقل«به  حمل  زیرساخت هاي  »ضعف  و 
به طوری  شده اند؛  ارزیابی  مولفه ها  سایر  از  مساعدتر 
كه »ضعف زیرساخت هاي تامين برق« در ارزیابی های 
صورت گرفته نمره 08/ 4 از 10 را در زمستان سال 
در  ارزیابی  با  است.  داده  اختصاص  خود  به  گذشته 
گفت  می توان   1394 زمستان  به  منتهی  فصل  پنج 
اكثر مولفه  های نامساعد در كسب و كار در مدت زمان 

مورد ارزیابی یکسان بوده و تنها جابه جایی های صورت 
گرفته در مولفه ها به »تمایل مردم به خرید كاالهای 
خارجی و تقاضای كم برای محصوالت ایرانی مشابه«، 
غيرمنصفانه  رقابت  و  وارداتی  كاالهای  پایين  »تعرفه 
محصوالت رقيب خارجی در بازار« و »كمبود نيروی 

انسانی ماهر و آموزش دیده« باز می گردد. از سوی دیگر 
»كمبود نيروی انسانی ماهر و آموزش دیده« كه در دو 
فصل تابستان و پایيز سال گذشته توانست در ليست 
قرار  اقتصادی  تشکل های  برای  نامساعد  مولفه های 
گيرد، در مدت زمان مورد بررسی توانست به نمره 8/ 

5 از 10 دست پيدا كند. تا پيش از افزودن این مولفه به 
مولفه های ارزیابی كسب و كار این ذهنيت وجود داشت 
انسانی ماهر و آموزش دیده« در  كه كمبود »نيروی 
كشور به یکی از چالش های نهادی از سوی بنگاه های 
این  ارزیابی  از  پس  اما  شد،  خواهد  تبدیل  اقتصادی 
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مولفه توانست به عنوان مولفه مساعدتری در ارزیابی ها 
قرار گيرد.

مولفه های تاثیرگذار
تشکل های اقتصادی سراسر كشور در 22 دوره پایش 
را  نامناسب«  مالی  »محيط  كار،  و  كسب  محيط 
به عنوان مشکل اول محيط كسب و كار ارزیابی كرده اند. 
نرخ باالی تامين سرمایه از بازار غير رسمی، خود به 
مالی  محيط  بودن  نامناسب  نشانگر  می تواند  تنهایی 
در كشور باشد. اگرچه ممکن است بنگاه ها به لحاظ 
مناسبی  عملکرد  خود  بودجه بندی  و  مالی  مدیریت 
نداشته باشند اما باال بودن نرخ تامين سرمایه به عنوان 
متغيری كه در نظام بازار آزاد و خارج از بنگاه تعيين 
می شود، نشان می دهد كه سازوكار حاكم بر اقتصاد در 
جهت ارتقای محيط كسب و كار نيست. از سوی دیگر 
»محيط اقتصاد كالن بی  ثبات« به عنوان دومين مانع 
محيط كسب و كار كشور در ميانگين كل ارزیابی شده 
ثبات  به  كارها  و  كسب  گزارش،  این  براساس  است. 
نياز  اقتصاد  در  آینده  بينی  پيش  قابليت  و  امنيت  و 
دارند. »بی ثباتی در قيمت مواد اوليه« یکی از عوامل 
نشان دهنده بی ثباتی در محيط اقتصاد كالن محسوب 
فصل  به  نسبت   94 زمستان  در  مولفه  این  می شود. 
بررسی  اما  است؛  نداشته  توجهی  قابل  تغييرات  قبل 
نشان دهنده آن است كه محيط  مولفه مذكور  روند 
اقتصاد كالن از تابستان 91 به بعد به تدریج از ثبات 
بيشتری برخوردار شده است.»ساختار توليد« به عنوان 
باالیی  اهميت  از  نيز  كسب و كار  محيط  دیگر  جز 
اجزای  از  دیگر  یکی  سياسی  محيط  است.  برخوردار 
مهم محيط كسب و كار محسوب می شود. وجود مفاسد 
اقتصادی در دستگاه های حکومتی را می توان به عنوان 
شاخصی برای این جز از محيط كسب و كار تلقی كرد. 

به عنوان  نيز  مذكور »محيط حقوقی«  موارد  كنار  در 
می شود  محسوب  كسب و كار  محيط  از  مهم  جزئی 
می دهد.  قرار  تاثير  تحت  را  بسياری  مولفه های  كه 
در  اثرگذار  مولفه های  دیگر  از  فرهنگی«  اما »محيط 
محيط كسب و كار محسوب می شود. »تمایل مردم به 
خرید كاالی خارجی«، »تقاضای كم برای محصوالت 
ایرانی مشابه و عرضه كاالهای خارجی قاچاق در بازار 
داخلی« و... از زمره مولفه های هستند كه از این بخش 
و  فناوری  »محيط  دولت«،  »ساختار  می گيرند.  اثر 
نوآوری«، »محيط آموزشی و علمی « و...از دیگر عوامل 
ارزیابی  روند  هستند.  كسب و كار  محيط  در  اثرگذار 
اقتصادی و محيط نهادی كسب و كار در دوره  محيط 
می دهد  نشان   1394 زمستان  تا   1390 سال  بهار 
كه محيط اقتصادی در یک سال منتهی به زمستان 
سال 1394 بهبود اندكی یافته است؛ اما محيط نهادی 

نامساعدتر شده است.

 وضعیت استان ها
اما بررسی ميانگين ارزیابی مولفه های محيط كسب و كار 
استان ها )شامل تشکل های سراسری( در  به تفکيک 
زمستان 1394 بيانگر آن است كه در مدت زمان مورد 
بررسی به ترتيب استان های بوشهر، قزوین، كهکيلویه 
به عنوان  همدان  و  جنوبی،  خراسان  بویراحمد،  و 
كسب و كار  محيط  نامساعدترین  دارای  استان های 
استان  صورت گرفته  ارزیابی های  در  شده اند.  ارزیابی 
بوشهر در زمستان سال گذشته نمره 15/ 8 از 10 را 
كسب كرد و به این طریق در ميان استان های مورد 
به  را  كسب و كار  محيط  نامساعدترین  عنوان  بررسی 
استان  به  یافته  اختصاص  نمره  داد.  اختصاص  خود 
كهکيلویه و بویراحمد نيز پس از بررسی برابر با 04/ ۷ 
از 10 بوده كه این استان را در رده دومين استان دارای 

محيط نامساعد كسب و كار قرار داد؛ اما خراسان جنوبی 
به سومين استان با كسب نمره 2۶/ ۶ از 10 سومين 
خود  آن  از  را  كسب و كار  لحاظ  به  نامساعد  استان 
بختياری،  و  چهارمحال  مركزی،  استان های  اما  كرد. 
یزد، اردبيل و هرمزگان به ترتيب مساعدترین محيط 
ارزیابی كسب و كار را به خود اختصاص داده اند. استان 
به كسب  موفق  بررسی  مورد  زمان  در مدت  مركزی 
نمره 84/ 4 از 10 شد و به این طریق در رده بهترین 
نمره  گرفت.  قرار  كسب و كار  محيط  لحاظ  به  استان 
استان چهارمحال و بختياری نيز در ارزیابی ها برابر با 
5۶/ 5 از 10 بوده و یزد نيز به عنوان سومين استان 
توانست نمره 28/ 5 از 10 رتبه كسب و كار را به خود 

اختصاص دهد.

ایسنا/ ریيس كميسيون معدن و صنایع معدنی اتاق 
بازگانی ایران:

حمايت از تولید ملی اقتصاد مقاومتی 
کوتاه مدت است

اتاق  معدنی  صنايع  و  معدن  کمیسیون  ريیس 
اقتصاد مقاومتی در  ايران گفت: مفهوم  بازگانی 
کوتاه مدت شامل حمايت از تولید ملی، مديريت 

منبع انرژی و مديريت مصرف می شود.
به گزارش ایسنا در منطقه كویر بهرام شکوری امروز 
اقتصاد  - چهارشنبه - در سمينار علمی و تخصصی 
ظرفيت  بررسی  رویکرد  با  عمل  تا  اقدام  از  مقاومتی 
ها و الزامات مقاوم سازی اقتصاد استان كه در محل 
استانداری كرمان برگزار شد، اظهار كرد: برای نخستين 
بار در دهه گذشته مباحث اقتصادی مقاومتی زمانی 

مطرح شد كه كشورهایی اقتصاد آسيب پذیر را مطرح 
كردند، چراكه با مشکالتی مواجه شده بودند.

ایجاد  یعنی  مقاومتی  اقتصاد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مقاومت ملی در برابر مخاطره های جهانی افزود: در 
یا  محيطی  زیست  های  زیرساخت  باید  زمينه  این 
توليد سبز، زیرساخت های اقتصادی، زیرساخت های 
حکمرانی، زیرساخت های اساسی و اجتماعی مد نظر 

باشد.
شکوری بيان كرد: معيشت مردم و اقتصاد در جامعه 
بسيار مهم است و این مساله در شعارهایی كه مقام 
معظم رهبری هر ساله عنوان می كنند كامال مشهود 
است از این رو مردم هرگز به رفاه نمی رسند مگر اینکه 
وضعيت مردم از بدتر به بهتر پيش برود و در مسير 

عمل به اقتصاد مقاومتی حركت كنيم.
ریيس كميسيون معدن و صنایع معدنی اتاق بازگانی 
اقتصاد  اند«  فرموده  رهبری  معظم  مقام  گفت:  ایران 
فشار،  شرایط  در  كه  اقتصادی  آن  یعنی  مقاومتی 
تحریم، دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند 

تعيين كننده رشد و شکوفایی اقتصاد كشور باشد«.
وی ادامه داد: مفهوم اقتصاد مقاومتی در كوتاه مدت 
انرژی،  منبع  مدیریت  ملی،  توليد  از  حمایت  شامل 
منابع  و  از زمان  استفاده حداكثری  مدیریت مصرف، 
و حركت براساس برنامه كه متاسفانه از منابع انرژی 
به درستی استفاده نشد و علی رغم اینکه ما كشوری 

مسلمانی هستيم اما اسراف می كنيم.
در  مقاومتی  اقتصاد  مفهوم  كرد:  تصریح  شکوری 
اقتصاد،  بودن  مقاوم  مردم،  بر  تکيه  نيز  مندت  بلند 
اقتصاد دانش بنيان، كاهش وابستگی به نفت و تبيين 
دانشگاهی و آكادميک اقتصاد مقاومتی نيز تعریف شده 

است.
وی یادآور شد: واژه«ای كاش« نشان دهنده این است 
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كه با مطالعه كاری را انجام نمی دهيم و نشانه بی عقلی 
است درنتيجه اهميت دادن به اقتصاد دانش بنيان و 
توسل جویی از عقالنيت در فعاليت های اقتصادی می 

تواند كشور را در بلند مدت به توسعه برساند.
های  استراتژی  افزود:  بازرگانی  مدیریت  دكترای  این 
از؛ استراتژی های درون نگر  توسعه صنعتی عبارتند 
یعنی سياست جایگزینی واردات و برون نگر به معنی 
سياست توسعه و گسترش صادرات، سياست صادرات 

گرا و سياست جایگزینی صادرات.
شکوری اظهار كرد: واژه استراتژی در ادبيات اقتصادی 
به مجموعه سنجيده ای از سياست ها اطالق می شود 
می  است  توسعه كشور  همان  كه  به هدف  را  ما  كه 
رساند كه طبعا سازگاری و هماهنگی بين سياست ها 

حائز اهميت است.
توسعه  استراتژی  اهداف  ترین  اساسی  از  گفت:  وی 
صنعتی می توان به افزایش توليد، صادرات، درآمد و 

كاهش بيکاری و رفع فقر و محروميت اشاره كرد.
شکوری با اشاره به اینکه رشد اقتصادی در 10 سال 
گذشته 2.5 درصد بوده است، یادآور شد: فقر عاملی 
است كه معضالت و ناهنجاری های اجتماعی را ایجاد 
توسعه  عوامل  مهمترین  از  یکی  رو  این  از  كند؛  می 

صنعتی از بين بردن فقر است.
ریيس كميسيون معدن و صنایع معدنی اتاق بازگانی 
ایران تصریح كرد: در استراتژی درون گرا طرح آمایش 
انجام  و  كشور  های  پتانسيل  شناسایی  و  سرزمين 
جایگزین  و  كاال  توليد  آنها،  روی  بر  گذاری  سرمایه 

كردن آن با نمونه مشابه خارجی مطرح است.
وی تصریح كرد: كاالهای قاچاق اكنون توليد داخلی را 
هدف گرفته است درنتيجه باید از توليدات داخلی در 
مقطع زمانی حمایت شود و بعد از اینکه این توليدات 

روی چای خود ایستادند حمایت ها كمرنگ شد.

شکوری گفت: سياست جایگزینی واردات با شرایطی 
همچون اولين مرحله صنعتی شدن، به دليل محدودیت 
و  داخلی  بيکاری  واردات،  روی  بر  ارزی كشور  منابع 
شرایط جنگ یا تحریم های اقتصادی بر كشورها، در 

كشورهای در حال توسعه اجرا می شود.
های  سياست  موفقيت  عدم  دالیل  به  اشاره  با  وی 
مليتی  و چند  بزرگ  های  مقابله شركت  افزود:  فوق 
استفاده  با  داخلی  توليدكنندگان  با  مستقيم  طور  به 
از دامپينگ، اجرای ناقص سياست جایگزینی واردات 
این سياست و  از  و بعضا عدم حمایت اساسی دولت 
وجود فساد در بخی از رده های تصميم گيری، سياست 

گذاری و قانون گذاری كشور مثل اخذ رشوه.
ریيس كميسيون معدن و صنایع معدنی اتاق بازگانی 
ایران بيان كرد: در استراتژی برون نگر باید به سياست 
توسعه و گسترش صادرت توجه كرد؛ بطوریکه در این 
سياست باتوجه به بلوغ شركت های داخلی و توانایی 
تامين  كنار  در  جهانی  بازارهای  در  رقابت  برای  آنها 
نيازهای داخل كشور، مازاد محصول خود را به بازارهای 

خارجی صادر می كنند.
شکوری خاطرنشان كرد: رشد و توسعه اقتصادی هر 
كشور از تركيب منطقی حداقل چهار عامل در كنار 
مهارت  و  دنيا  روز  های  تکنولوژی  دانش،  از  استفاده 
های مدیریتی امکان پذیری است كه این چهار عامل 
عبارتند از سرمایه مالی، منابع انسانی، منابع و ذخایر 
و  زیرساختی  های  سرمایه  و  طبيعی  های  سرمایه  و 

عوامل زیربنایی.

ایسنا/ تاثير تحوالت منطقه بر اقتصاد ایران/
صادرات ايران به کشورهای منطقه کم 

می شود

عضو هیات نماينگان اتاق بازرگانی تهران معتقد 
است به دلیل تحوالت سیاسی در منطقه از جمله 
کودتا در ترکیه و ادامه تنش در کشورهايی مثل 
عراق و افغانستان، صادرات ايران به کشورهای 
خواهد  روبرو  کاهش  با  جاری  سال  در  منطقه 
بايد جهت گیری تجاری و  شد و به همین دلیل 
مناطق  بازارهای ساير  به سمت  را  صادراتی مان 

دنیا از جمله آفريقا و آسیا میانه تغییر دهیم.
محمد حسين برخوردار در گفت وگو با ایسنا، گفت: در 
روابط تجاری ایران و تركيه، ایران بيشتر صادركننده 
نفت و گاز به این كشور است و تركيه نيز غالبا به شکل 
ایران  لوازم خانگی و پوشاک به  قانونی و غير قانونی 

صادرات دارد.  
می شود  ایجاد  تشنج  تركيه  در  كه  زمانی  افزود:  وی 
بازارهای  و  می گذارد  تاثير  آن  اقتصاد  بر  طبيعتا 
روابط  آن سطح  دنبال  به  و  می كند  افت  بورس شان 
تجاری ایران با این كشور هم به سمت كاهش خواهد 
رفت؛ از این جهت و با توجه به سایر تنش ها در دیگر 
كشورهای منطقه به نظر می رسد نباید انتظار داشته 

باشيم كه صادرات مان به اندازه سال های قبل باشد. 
ادامه داد:  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  عضو هيات 
باید بتوانيم از سایر فرصت ها در دیگر كشورها استفاده 
تا  روسيه  بازار  از  می توانستيم  مثال  عنوان  به  كنيم؛ 
قبل از آنکه تركيه از روسيه عذر خواهی كند استفاده 
دليل  به  و  كردیم  عمل  كند  بسيار  و  ببریم  مطلوبی 
آشنا نبودن با تجارت بين الملل این فرصت را از دست 
دادیم. حتی با وجود اینکه روسيه تعرفه واردات برخی 

اقالم را برای ما به صفر رساند اما باز هم نتوانستيم كار 
چندانی انجام دهيم.

بازارهای  و  صادرات  طرف  به  باید  كرد:  عنوان  وی 
مناسب در كشورهای آفریقایی، آسيای ميانه حركت 
كنيم، چرا كه ظرفيت های بسيار خوبی دارند. همچنين 
آمادگی  ایران  با  كار  برای  اروپایی  كشورهای  برخی 
دارند و ما هم باید از این فرصت ها استفاده كنيم. فقط 
باید توجه داشته باشيم كه با برنامه و استراتژی عمل 
كنيم تا بتوانيم جایگزین مناسبی برای تركيه در دیگر 

بازارها باشيم.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه 

منتشر شد

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

قطعه سکه  هر  فروش  نرخ  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
یک  بازار  در  چهارشنبه  امروز  بهار طرح جدید  تمام 
ميليون و 85 هزارتومان، طرح قدیم یک ميليون و 84 
هزار تومان، نيم سکه 544 هزار تومان، ربع سکه 280 

هزارتومان و سکه گرمی 180 هزارتومان اعالم شد.
بازار  در  عيار   18 زرد  طالی  گرم  هر  نرخ  همچنين 
داخلی 110 هزار و ۶۶9 تومان و نرخ هر اونس طال در 

بازارهای جهانی 132۷ دالر است.
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را  در همين حال، صرافان 
برای فروش 3502 تومان، هر یورو را 3890 تومان، هر 
پوند را 4۶۷0 تومان، لير تركيه 1198 و درهم امارات 

را 959 تومان اعالم كردند.
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جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه
قیمت بازار نوع سکه    
1085000 سکه تمام طرح جدید   
1084000 سکه تمام طرح قدیم   
544000 نيم سکه     
280000 ربع سکه     
180000 گرمی     
110۶۶9 هر گرم طالی 18 عيار   

نوع ارز  
3502 دالر     
3890 یورو     
4۶۷0 پوند     
959 درهم امارات    

1198 لير تركيه     

دنیای اقتصاد/  صندوق بين المللی پول منتشر كرد
چشم انداز اقتصاد جهان 2016

اقتصاد بین الملل: صندوق بین المللی پول  گروه 
با عنوان »چشم  )IMF( در گزارش جديد خود 
از  را  پیش بینی اش   »2016 جهان  اقتصاد  انداز 
رشد اقتصاد جهان در سال جاری و سال آينده 

میالدی اعالم کرد. 
جاری  سال  در  جهان  اقتصادی  رشد  اساس،  این  بر 
سال  در  و  بود  خواهد  3درصد   /1 با  برابر  ميالدی 
201۷ ميالدی این رقم به 4/ 3 درصد خواهد رسيد. 
در پيش بينی قبلی صندوق كه در ماه آوریل منتشر 
شده بود، رشد اقتصادی جهان در سال جاری ميالدی 
 3  /5 با  برابر  سال 201۷  در  و  درصد   3  /2 با  برابر 

پول  بين المللی  بود.صندوق  شده  پيش بينی  درصد 
به  تاثيرات منفی رای  را  این كاهش پيش بينی  علت 
»برگزیت«  به  موسوم  اروپا  اتحادیه  از  بریتانيا  خروج 
عنوان كرد. براساس گزارش صندوق بين المللی پول، 
در ميان كشورهای پيشرفته، بریتانيا بيشترین كاهش 
پيش بينی رشد اقتصادی را داشته است به طوری كه 
پيش بينی رشد اقتصادی این كشور برای سال جاری 
ميالدی با 2/ 0 درصد كاهش به ۷/ 1 درصد رسيده 
و برای سال آینده با افت 9/ 0 درصدی رو به رو شده 
و به 3/ 1 درصد رسيده است. صندوق بين المللی پول 
برای سال  اقتصادی چين  از رشد  را  پيش بينی خود 
جاری و سال آینده ميالدی تغيير نداده و در رقم ۶/ 
۶ درصد برای امسال و 2/ ۶ درصد برای سال 201۷ 
حفظ كرده است. این وام دهنده بين المللی همچنين 
پيش بينی می كند به دليل رشد خوب حوزه یورو در 
نيمه نخست امسال، رشد اقتصادی این حوزه در سال 
201۶ نسبت به پيش بينی قبلی اندكی بيشتر خواهد 
این صندوق  اما  رسيد.  درصد خواهد  به ۶/ 1  و  بود 
پيش بينی رشد اقتصادی این حوزه را در سال 201۷ 
به اندازه 2/ 0 درصد كاهش داد و به 4/ 1 درصد رساند.

 بازگشت به عناوین 21 اخبار اقتصادی

شماره   1772    30 تیر ماه 1395



دنیای اقتصاد/ 

David Burkus :نويسنده
مترجم: مريم مرادخانی

Forbes :منبع

اغلب مدیران برای استخدام نیروی کار، ابتدا رزومه ها 
را بررسی می کنند و سپس با افراد مصاحبه می کنند. 
نتیجه  این  به  این مدیران  از  از مدتی، بسیاری  پس 
در  جدید  نیروهای  از  زیادی  درصد  که  می رسند 
مصاحبه ها عملکرد بهتری داشته اند تا در محیط کار. 
رهبران خبره اما، برای گزینش نیرو از تمام اعضای 
هوشمندانه تر  بتوانند  تا  می گیرند  کمک  خود  تیم 
زنجیره ای »هول  بگیرند.در سوپرمارکت های  تصمیم 
»اعضای  را  کارمندان   ،)Whole foods( فودز« 
تیم« می نامند. این یک شعار یا کلیشه بی معنا نیست. 
اعضایشان  و  تیم ها  است  مهم  آنچه  شرکت  این  در 
موقعیت   یا  شعبه ها  شغلی،  جایگاه های  نه  هستند، 

جغرافیایی آنها.
هر شعبه دارای ۸ تا 10 تیم از کارکنان است که هر 
کدام در بخش هایی مثل تولید، چیدمان، آماده سازی 
عمل  آزادی  از  تیم ها  می کنند.  کار  صندوق  و  غذا 
به راحتی  علت  همین  به  و  برخوردارند  قابل توجهی 
سفارش  را  اقالمی  چه  که  بگیرند  تصمیم  می توانند 
دهند، چگونه روی اقالم قیمت گذاری کنند و چگونه 
سازمان،  این  در  کنند.  تبلیغ  فروش  افزایش  برای 
تمرکز بر فعالیت تیمی تنها محدود به مغازه ها نیست 
سطوح  باالترین  تا  زنجیروار  صورت  به  رویه  این  و 
جغرافیایی،  منطقه  هر  در  می یابد.  ادامه  سازمان 
چندین فروشگاه وجود دارد، هر فروشگاه یک مدیر 
تحت  نیز  منطقه  یک  فروشگاه های  تمامی  و  دارد 
به  فعالیت ها  تمامی  دارند.  قرار  رهبر  یک  نظارت 
صورت تیمی انجام می شود. هم رهبران منطقه ای با 
یکدیگر به صورت تیمی کار می کنند و هم مدیران 
سازمان،  این  بنیانگذار  منطقه.  یک  فروشگاه های 
»جان مکی« نیز خود عضو یک تیم سه نفره است. او 

تحت عنوان co-CEO فعالیت می کند. این یعنی او 
مقام مدیریت ارشد اجرایی را با فرد دیگری شریک 
است. نفر سومی هم وجود دارد که رئیس هیات مدیره 

سازمان است.
نام  نیز  سازمان  رسالت  بیانیه  حتی  فودز،  هول  در 
مخصوص خودش را دارد: »بیانیه اتکای متقابل«. آنها 
مدعی هستند که هول فودز در درجه اول مجموعه  ای 
از افراد است که در کنار یکدیگر کار می کنند تا برای 
بقیه مردم ارزش آفرینی کنند. فعالیت تیمی در این 
سازمان به قدری حائز اهمیت است که تیم ها حتی 
اجازه دارند اعضای جدید را خودشان انتخاب کنند. 
هم اکنون بیش از ۴۰۰ سوپرمارکت هول فودز در سه 
کشور آمریکا، بریتانیا و کانادا مشغول به فعالیتند و 
نفر  هزار   ۶۰ به  بزرگ  مجموعه  این  کارکنان  شمار 
حفظ  سازمان،  این  گسترش  با  همزمان  می رسد. 
فرهنگ اصیل آن به مهم ترین دغدغه مدیران تبدیل 
شد چرا که بخش اعظمی از توسعه سازمان وابسته 
راه های  از  یکی  بود.  شرکت ها  دیگر  با  آن  ادغام  به 

مستقل  نیمه  تیم های  تشکیل  فرهنگ،  این  تقویت 
بود. اما بهترین راه برای حفظ خمیره اصلی سازمان 
این بود که فرآیند تصمیم گیری و گزینش یک نیروی 
چشمگیر  رشد  شود.  انجام  گروهی  به صورت  جدید 
شده  حاصل  تالش ها  همین  نتیجه  در  شرکت  این 
بیندازید،  نگاهی  فورچون  آرشیو مجله  به  اگر  است. 
خواهید دید که نام شرکت هول فودز سال هاست که 
برتر جهان که ساالنه منتشر  لیست صد شرکت  در 

می شود قرار دارد.
فرآیند استخدام یک عضو جدید در این شرکت کمی 
مثل  درست  است.  متفاوت  سوپرمارکت ها  سایر  با 
طراحی شرکت، استخدام نیز به صورت گروهی انجام 
می شود. اعضای جدید باید یک فرآیند ۶۰ روزه را پشت 
است،  گوناگون  مصاحبه های  شامل  که  بگذارند  سر 
با  حضوری  مصاحبه های  تلفنی،  مصاحبه های  مثل 
رهبران، مصاحبه های چند نفره با مسووالن استخدام 
قبول  مصاحبه ها  تمام  در  نفر  یک  وقتی  مدیران.  و 
شد، مدیر فروشگاه، او را »به طور موقت« در یکی از 

موردکاوی شرکت »هول فودز« و ساختار تیمی منحصربه فرد
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تیم ها عضو می کند. پس از گذراندن دوره آزمایشی، 
اعضای دائمی گروه به اتفاق تصمیم می گیرند که فرد 
مربوطه در تیم بماند یا خیر. برای آنکه یک فرد به 
عنوان کارمند در این شرکت استخدام شود، رای دو 
سوم اعضای تیم الزم است. رای گیری ضروری است 
اما انتخاب روش رای گیری بر عهده اعضای تیم هاست. 
کاندیداهایی که رای نیاورده اند، یا باید یک تیم جدید 
یا  بگذرانند  دوباره  را  آزمایشی  مرحله  و  کنند  پیدا 
جدید  نیروی  انتخاب  فرآیند  کنند.  ترک  را  شرکت 
برای  چه  می شود،  انجام  گروهی  صورت  به  همیشه 

استخدام یک صندوقدار، چه یک تحلیلگر مالی.
این است که  این فرآیندهای تیم محور  منطق پشت 
استخدام، یک تصمیم حیاتی است و تمام تصمیمات 
مستقیما  که  شود  اتخاذ  افرادی  توسط  باید  حیاتی 
مورد،  این  در  دارند.  قرار  تصمیمات  آن  تاثیر  تحت 
آنکه چه کسی عضو یک گروه شود،  بر سر  تصمیم 
باید توسط اعضای همان گروه صورت پذیرد. به عالوه، 
گروه،  یک  اعضای  به  وتو  یا  مثبت  رای  حق  دادن 
کمک می کند تا هر کس مسوولیت عملکرد خود را 
کاندیداها در  از  بسیاری  آنجا که  از  بگیرد.  بر عهده 
فرآیند رای دهی قبول می شوند، رد کردن یک کاندیدا 
برای اعضای تیم یک لحظه سرنوشت ساز است. شعار 
مادامی  و  است  متقابل«  »اتکای  شرکت  این  اصلی 
که افراد نتوانند در برابر یک مدیر بایستند و بگویند: 
»این فرد برای گروه ما مناسب نیست، به دنبال فرد 
نرسیده اند.  متقابل  اتکای  درجه  به  باشید«،  دیگری 
عضو جدید باید با سایر اعضای تیم از نظر مهارت ها، 
داشته  سنخیت  فرهنگی  و  شخصیتی  ویژگی های 

باشد. این برای هول فودز مهم است چرا که مهم ترین 
معیار سنجش عملکرد در این شرکت، تیم ها هستند. 
هر  از  تیم  هر  عملکرد  اطالعات  شرکت،  این  در 
فروشگاهی در دسترس سایر فروشگاه ها و تیم ها قرار 
مشابه  تیم های  با  داده ها  این  اساس  بر  تیم ها  دارد. 
دهند.  ارتقا  را  عملکرد خود  تا  رقابت می کنند  خود 
تیمی  داده های  براساس  نیز  به کارکنان  پاداش دهی 

صورت می گیرد. پاداش در این سازمان »مشارکت در 
سود« نام دارد.

باشد،  باالتر  تیم  و دستاوردهای یک  هرچه عملکرد 
سهم اعضای آن از سود بیشتر است. بنابراین اعضای 
تیم باید بدانند که یک عضو جدید بر کیفیت عملکرد 
اعضای  از  دسته  آن  به ویژه  می گذارد،  تاثیر  چگونه 
توانسته اند  اما  ندارند  باالیی  عملکرد  که  جدیدی 

می گوید:  مکی  دهند.  فریب  را  استخدام  مسووالن 
»شما همیشه می توانید رهبر یک تیم را فریب بدهید 
اما اعضای یک تیم را نه. اعضای تیم به سادگی حقایق 
پنهان شما را کشف می کنند«. هدف اصلی هول فودز 
از  این است که  استخدام گروهی  و  از تصمیم گیری 
افرادی  استخدام  شود:  جلوگیری  شایع  مشکل  یک 
که در مصاحبه ها موفق ظاهر می شوند اما در عمل، به 
آن اندازه موفق نیستند. هرچند ممکن است فرآیند 
این  که  شرکت هایی  در  استخدام  و  تصمیم گیری 
اما  برسد،  نظر  به  متفاوت  کرده اند  انتخاب  را  روش 
فلسفه اصلی تمام آنها یکی است: تصمیم بر سر آنکه 
یک عضو جدید استخدام شود یا نشود، حق کسانی 
است که قرار است با او کار کنند. کشف پتانسیل های 
می توان  سختی  به  و  نیست  آسان  کارمند  یک 
پیش بینی کرد که آیا این پتانسیل ها شکوفا خواهند 
شد یا نه. دقیق ترین راه برای تشخیص پتانسیل های 
برعهده  را  قضاوت  که  است  این  کار  کاندیدای  یک 
همکاران آینده اش بگذارید؛ کسانی که بیش از همه 

تحت تاثیر عملکرد او خواهند بود.
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