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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

این شرکت یک غول جهانی است که در حوزه 
بسیار  و  فعال  حمل ونقل  و  گاز  و  نفت  نیرو، 

مطرح است
به  که   )GE( الکتریک  جنرال  آمریکایی  شرکت 
در  فعال  شرکت های  بزرگ ترین  از  یکی  عنوان 
حوزه نیرو، انرژی، نفت و گاز و حمل ونقل در جهان 
شناخته می شود، به دنبال راه اندازی دفتر رسمی در 
رئیس هیات  علیرضا کالهی صمدی،  است.  ایران 
به  خبر  این  اعالم  با  ایران  برق  سندیکای  مدیره 
الکتریک  جنرال  گفت:  تهران،  اتاق  خبری  سایت 
اولین شرکت آمریکایی خواهد بود که پس از سال ها 
در حوزه نیرو و انرژی در کشورمان فعال می شود؛ 
البته این شرکت در حوزه تجهیزات پزشکی فعال 
از  هم چنین  است.  داشته  دفتر  ایران  در  و  بوده 
وزارت خزانه داری آمریکا در دوران تحریم نیز مجوز 
فعالیت با ایران داشته اما اکنون به دنبال آن است 
که کار و حضور خود در ایران را گسترش دهد و در 

حوزه نفت، گاز و نیرو فعال شود.
دنبال  به  اکنون  هم  شرکت  این  اینکه  بیان  با  او 

گرفتن دفتر و استخدام نیرو در ایران است، گفت: 
ابتدا قصد دارد در حوزه  فکر می کنم این شرکت 
پیمانکاری و تامین تجهیزات فعال شود و احتماال 

به فکر فروش تجهیزات و واردات خواهد بود.
 به گفته کالهی این شرکت یک غول جهانی است 
فعال  حمل و نقل  و  گاز  و  نفت  نیرو،  حوزه  در  که 
نیز مجوزهای الزم  اکنون  و  است  بسیار مطرح  و 
برای حضور در ایران را از وزارت خزانه داری و دولت 

آمریکا گرفته است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با 
مثبت دانستن این حضور، گفت: حضور شرکت هایی 
مانند جنرال الکتریک در ایران سبب می شود که 
دیگر شرکت های بزرگ آمریکایی و اروپایی هم برای 
حضور در ایران تشویق شوند و رقابت شکل بگیرد. 
کشورمان  در  شرکت ها  این  حضور،  براین  عالوه 
باعث می شود دانش مدیریتی روز وارد کشور شود 
و نظام پرورش نیرو را با روش های مدرن منطبق 
شود که می تواند جلوی فرار مغزها را بگیرد و باعث 

انتقال دانش به شرکت های دیگر شود.

 رئیس هیات مدیره سندیکای برق در ادامه جهش 
حضور  دستاوردهای  از  دیگر  یکی  را  صادراتی 
شرکت های مهم خارجی در ایران دانست و گفت: 
داشته  حضور  کشورمان  در  وقتی  شرکت ها  این 
کل  برای  مناسبی  پایگاه  به  می تواند  ایران  باشند 
با  منطقه آسیا و خاورمیانه تبدیل شود. کشور ما 
توجه به نیروی کار، انرژی، مواد اولیه و استعدادهای 
بسیار دیگر می تواند حرف های بسیاری برای گفتن 
داشته باشد. حضور این شرکت ها از اهمیت بسیاری 
محسوب  مناسب  فرصت  یک  و  است  برخوردار 

می شود.
او در ادامه با اشاره به اینکه عالوه بر جنرال الکتریک 
شرکت های بزرگ دیگری نیز به دنبال حضور در 
ایران هستند به نمونه هایی اشاره کرد و گفت: اخیرا 
جلسه ای با مدیرعامل شرکت بوش در ایران داشتم و 
این شرکت به صورت جدی به دنبال سرمایه گذاری 

در ایران و توسعه کار است. 
ادامه در صفحه 3 /

اتاق تهران/ رئیس هیات مدیره سندیکای برق از حضور جنرال الکتریک و بوش در ایران خبر داد:

شرکتآمریکاییجنرالالکتریکدرایراندفترراهاندازیمیکند دنیای اقتصاد/ 
 Boston از  فاینانس  ابراهیم نژاد/دکترای  علی 

College آمریکا
دانشگاه  فاینانس  دکترای  کبیر/دانشجوی  پوریا 

Columbia آمریکا

توسعه بازار بدهی به عنوان یکی از اولویت های مهم برای 
اصالحات اقتصادی در دستور کار دولت قرار دارد. شاید 
بتوان اصلی ترین انگیزه دولتمردان برای توسعه بازار بدهی 
بخش های  به  دولت  بدهی های  پرداخت  برای  تالش  را 
مختلف اقتصاد ازجمله بانک ها و پیمانکاران دانست که 
در کنار سیاست کنترل تورم، دولت را ناگزیر به توسعه 
بازار بدهی به جای استقراض از بانک مرکزی کرده است.

بازار  حال سوال این است که آیا تنها اولویت سیاستی 
روزی  اگر  و  است  بدهی های دولت  مالی  تامین  بدهی، 
دولت به جای کسری بودجه، به مازاد بودجه برسد آیا باز 
هم توسعه بازار بدهی ضرورت دارد؟ تجربه جهانی نشان 
می دهد به صورت تاریخی، توسعه بازار بدهی عمدتا در 
پاسخ به افزایش حجم بدهی های دولت و نیاز به تامین 
مالی گسترده روی داده است و روند موجود در کشورمان 

کمابیش در بسیاری از کشورها مشاهده می شود. 
ادامه در صفحه 3 و 4 /

ابعاد سه گانه بازار بدهی

http://www.ieis.ir/fa-news-2828.html


 

  ضرورت حمایت دولت از صنایع 
اشتغال زا

خدمت  بدو  از  امید   , تدبیر  دولت  گفت:  نیرو  وزیر 
از فعالیت های صنایع منجر به اشتغال و رونق تولید 
در  برنامه های متعددی  و  پشتیبانی و حمایت کرده 

راستای گسترش اینگونه واحدها دارد.........ادامه خبر

 سرنوشت نیروگاه های پشت بامی به 
کجا رسید؟

نصب نیروگاه پشت بامی چند سال است که با هدف 
ارتقای استفاده از انرژی پاک مورد توجه قرار گرفت 
یکی  نکرد که  باید رشد  که  آنطور  این مدت  در  اما 
از عمده ترین دلیل این مساله نبود خرید تضمینی 
بود. به همین دلیل در آخرین اقدامات، دولت خرید 
در  بامی  نیروگاه های پشت  نصب  برای  را  تضمینی 
نظر گرفت و زین پس متقاضیان به راحتی می توانند 
های  نیروگاه  نصب  برای  سود  کسب  از  اطمینان  با 

خورشیدی اقدام کنند.........ادامه خبر

 کره جنوبی 600 میلیون دالر در 
ساخت نیروگاه خورشیدی فسا سرمایه 

گذاری می کند
شیراز- ایرنا- رئیس دانشگاه آزاداسالمی فارس گفت: 
دالر  میلیون   600 جنوبی  کره  تی  کی سی  شرکت 
در ساخت یک نیروگاه خورشیدی در شهرستان فسا 
از توابع استان فارس سرمایه گذاری می کند و این 
دانشگاه نیز در ساخت این نیروگاه مشارکت دارد.........

ادامه خبر

 تامین صددرصدي انرژي دانمارک از 
منابع تجدیدپذیر

وزارت اقلیم و انرژی دانمارک اعالم کرد قصد دارد تا 
سال 2050، وابستگی خود را به انرژی های زغالسنگ، 
انرژی موردنیاز  تمامی  و  برساند  به صفر  نفت  و  گاز 
خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کند.........ادامه خبر

 تعرفه برق در کشور متنوع می شود
تاثیرات  می تواند  برق  شبکه  هوشمندسازی  ایسنا: 
باشد  داشته  همراه  به  صنعت  این  برای  را  مثبتی 
مشترکان  برای  تعرفه ها  تنوع بخشی  به  می توان  که 

پرمصرف اشاره کرد. ........ادامه خبر

 انجام 56 میلیارد ریال معامله برق در 
بورس انرژی

گذشته  هفته  انرژی طی  بورس  در  برق  معامله های 
در تمامی نمادها و روزها و به ارزش 56 میلیارد ریال 

انجام شد.........ادامه خبر

 نیروگاه شماره 2 کیش وارد فاز تولید 
آزمایشی شد

با ورود نیروگاه شماره 2 کیش به فاز آزمایشی بزودی 
شود......... می  تامین  کیش  جنوب  های  پروژه  برق 

ادامه خبر

 وزارت انرژی و نهاد مستقل رگوالتوری 
تشکیل شود

الیحه برنامه ششم توسعه کشور چندماهی است که از 
سوی دولت یازدهم به مجلس پیشنهاد شده و بعد از 
چندین ماه بررسی در کمیسیون های مختلف از هفته 
گذشته الیحه به کمیسیون تلفیق رفته و ارزیابی ها 

درباره نهایی شدن آن پیش از رفتن به صحن علنی 
تهران  اتاق  رئیس  که  ای  الیحه  است؛  انجام  درحال 
اتاق تهران  هفته گذشته در جلسه هیات نمایندگان 
و  اقتصادی  رونق  جهت  در  در  آن  تدوین  خواستار 
خروج از رکود شد و گفت:» انتظار ما از مجلس و دولت 
محترم این است که باتوجه به اوضاع اقتصادی کشور 
موارد و بندهایی که می تواند در جهت رونق اقتصادی 
و خروج از رکود کمک کننده باشد را انشااهلل در برنامه 

تدوین و مصوب کنند.« ........ادامه خبر

 رکوردشکنی صنایع در مصرف برق
در  را  جدیدی  رکورد  گذشته  روز  در  کشور  صنایع 
مصرف برق طی هفته گذشته ثبت کردند.....ادامه خبر

 مبادالت دالری بانک های خارجی با 
ایران آزاد شد

........ادامه خبر

 تاکید بر ایجاد شرکت ملی مدیریت 
صادرات غیرنفتی

........ادامه خبر

 برنامه های توسعه واقعا کشور را به 
توسعه می رسانند؟

........ادامه خبر

 ارزیابی الیحه برنامه ششم در مرکز 
پژوهش ها
........ادامه خبر

 پیام مثبت صندوق بین المللی پول به 
ایران

........ادامه خبر

 چانه زنی طیب نیا با وزرای اقتصاد دنیا 
بر سر مسائل بانکی

........ادامه خبر

 ایران در حال حاضر آمادگی پیوستن به 
سازمان تجارت جهانی را ندارد

........ادامه خبر

 10 هزار بنگاه اقتصادی کوچک و 
متوسط غیرفعال در کشور وجود دارد

........ادامه خبر

 ضریب جینی در سال 94 به 39 صدم 
واحد رسید
........ادامه خبر

 کاهش مجدد نرخ انواع ارز
........ادامه خبر

 200 شرکت دولتی در فهرست واگذاری ها
........ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه1/ 
شرکت آمریکایی جنرال الکتریک در 

ایران دفتر راه اندازی می کند

بوش درحال چیدن تیم است و می خواهد لوازم خانگی 
توجه  کند.  تولید  ایران  در  خودرو  قطعات  حتی  و 
داشته باشید که شرکت بوش یک درصد کل صادرات 
است،  دالر  میلیون   200 حدود  که  را  ترکیه  کشور 
در اختیار دارد و 15 هزار نفر پرسنل در این کشور 
دارد. همچنین در جریان هستم که دو شرکت بزرگ 
)شرکت های  اف ام سی جی  حوزه  در  جهان  مطرح  و 
ایران  در  می خواهند   ) مصرف  کاالهای  تولیدکننده 
مواد  حوزه  در  آنها  از  یکی  که  کنند  سرمایه گذاری 
غذایی و دیگری تولیدات بهداشتی است؛ البته هنوز 
جزییات  نمی توانم  و  است  محرمانه  مذاکرات شان 

بیشتری از آن را بگویم.
ادامه  در  تهران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  این 
از  آن  در  که  است  بزرگی  بازار  ایران  بازار  می گوید: 
نظر کیفیت و مقدار عرضه ضعف های بسیاری وجود 
دارد و شرکت های خارجی با توجه به فرصت های این 

بازار عالقه مند به سرمایه گذاری هستند.
و  ایران  بین  هسته ای  توافق  شدن  اجرایی  با 
کشورهای 1+5 هیات های عالی رتبه بسیاری به همراه 
نمایندگانی از شرکت های بزرگ برای گسترش روابط 
از  نشان  که  کرده اند  سفر  ایران  به  سرمایه گذاری  و 
ایران  برای حضور و سرمایه گذاری در  عالقه جهانی 

دارد.

ادامه از صفحه1/ 
در عین حال، در برخی موارد، دولت ها توسعه این بازار 
را حتی در دوره های بدون کسری بودجه نیز به صورت 
دهه 90  در  مثال،  به عنوان  کرده اند.  پیگیری  جدی 
هنگ کنگ به دالیلی که در ادامه گفته خواهد شد، 
توسعه بازار بدهی و انتشار اوراق قرضه دولتی را در 
دستور کار قرار داد. این در حالی بود که دولت این 
به  نیازی  عمال  بودجه،  مازاد  وجود  دلیل  به  کشور 
انتشار اوراق نداشت و جالب است که به ناچار، عواید 
حاصل از انتشار اوراق را مجددا در بازارهای بین المللی 

سرمایه گذاری کرد.
فضای  در  است  الزم  می رسد  نظر  به  بنابراین 
سایر  از  مناسبی  درک  کشور،  سیاست گذاری 
کارکردهای بازار بدهی ایجاد شود تا بر اساس آن، یا 
به بازار بدهی به دید یک پنجره کوتاه مدت که صرفا 
در مواقع ضرورت به کمک دولت می آید نگریسته یا 
سیاست بلندمدتی برای توسعه آن اتخاذ شود. شاید 
بتوان یکی از مهم ترین کارکردهای هر بازاری، از جمله 
بازار بدهی را تولید اطالعات دانست. یک بازار بدهی 
کارآ و توسعه یافته حجم عظیمی از اطالعات ذی قیمت 
آحاد  تصمیمات  کردن  بهینه  در  که  می کند  تولید 
اقتصادی نقش کلیدی دارد. یکی از مهم ترین اطالعات 
تولیدشده در بازار بدهی و مشخصا اوراق بدهی دولت، 
نرخ بهره بدون ریسک است. نرخ بهره بدون ریسک 
از  مختلفی  بخش های  در  مرجع  نقطه  یک  به عنوان 
بازارهای مالی نقش کلیدی دارد. به عنوان مثال، یکی 
از مهم ترین الزامات توسعه بازار آتی، وجود نرخ بهره 
بدون ریسک است که حلقه اتصال قیمت های لحظه ای 
)spot( و آتی )future( است. بدون وجود نرخ بهره 

بدون ریسک، قیمت گذاری قراردادهای آتی به صورت 
کارآ صورت نمی گیرد و امکان از بین بردن ناکارآیی 
قیمتی یا فرصت های آربیتراژ در این بازار وجود ندارد. 
شاید یکی از دالیل عدم موفقیت بازار آتی سهام در 
فرصت های  دانست.  موضوع  همین  بتوان  را  ایران 
آربیتراژ و قیمت گذاری های عجیب در بازار آتی سکه 
مثال  بازار،  این  در  بحران  بروز  نهایتا  و  در سال 90 
دیگری از پیامدهای نبود نرخ بهره بدون ریسک در 

اقتصاد ایران است.
عالوه بر بازار آتی، کلیه ابزارهای مشتقه همچون اختیار 
)option( و سوآپ )swap( نیز برای قیمت گذاری 
درست و بدون آربیتراژ نیازمند نرخ بهره بدون ریسک 
هستند و درغیراین صورت نمی توان به راه اندازی این 
بازارها و ایفای نقش آنها در مدیریت ریسک امیدوار بود.  
الزم است تاکید کنیم که نرخ سود بانکی جایگزین 
مناسبی برای نرخ بهره بدون ریسک که از طریق بازار 
بدهی تولید می شود نیست، زیرا اوال نظام بانکی همواره 
مانند  گسترده  ناکارآیی های  و  مداخالت  دستخوش 
غیررقابتی بودن فرآیند تعیین نرخ سپرده و دخالت 
دولت در آن است و ثانیا، نرخ سود بانکی به خصوص 
سپرده گذار  آنکه  دلیل  به  بلندمدت،  سپرده های  در 
دارایی  یک  ندارد،  را  خود  سپرده  آنی  خروج  امکان 
نقدشوندگی  ریسک  بنابراین،  و  است  غیرنقدشونده 
نیز در آن منعکس شده است.یکی دیگر از مهم ترین 
قیمت گذاری  بدهی،  بازار  توسط  تولیدشده  اطالعات 
 Yield( ریسک اعتباری است. تفاوت بازده تا سررسید
to Maturity( اوراق دولتی بدون ریسک و سایر اوراق 
که ریسک نکول یا عدم بازپرداخت در آنها وجود دارد، 
معیار مناسبی برای قیمت گذاری ریسک اعتباری است. 

در حال حاضر، در کشور ما سنجه ای برای قیمت گذاری 
از  مانع  موضوع،  این  و  ندارد  وجود  اعتباری  ریسک 
توسعه تامین مالی و دسترسی شرکت های با ریسک 
مالی شده  تامین  برخی روش های  به  باالتر  اعتباری 
است. به عالوه، پژوهش ها نشان می دهد در کشورهای 
دارای بازار بدهی توسعه یافته، بانک ها برای تعیین نرخ 
تسهیالت، از اطالعات بازار بدهی استفاده می کنند و از 
شرکت هایی که در بازار بدهی ریسک اعتباری کمتر و 
در نتیجه نرخ بازدهی اوراق پایین تری دارند، برای اخذ 
تسهیالت، بانکی نیز نرخ بهره کمتری مطالبه می کنند.

بُعد سوم اطالعات تولیدشده در بازار بدهی، بُعد زمان 
است. یکی از مهم ترین اطالعاتی که همواره از سوی 
ساختار  می شود،  پایش  مالی  بازارهای  معامله گران 
 Term structure of interest( سود  زمانی 
تامین مالی  rates( است که نشان می دهد هزینه 
بدهی با سررسیدهای مختلف در اقتصاد چقدر است. 
سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار فعالیتی زمان بر 
کاهش  عوامل  مهم ترین  از  یکی  و  است  پرریسک  و 
ریسک سرمایه گذاری، انطباق میان سررسید تعهدات 
مالی پروژه و به ثمر نشستن و سودآوری آن است. افق 
سرمایه گذاری برای یک کسب و کار بازرگانی صادرات 
و واردات می تواند چندماه باشد، در حالی که احداث 
است.  ساله  پروژه ای چندین  - شمال،  تهران  آزادراه 
ساختار زمانی سود به فعاالن اقتصادی عالمت می دهد 
که هزینه تامین مالی برای پروژه های با سررسیدهای 
مختلف چقدر است و بر این اساس، آنها را به سمت 
سوق  بلندمدت  یا  کوتاه مدت  سرمایه گذاری های 

می دهد.
ادامه در صفحه بعد /

ابعاد سه گانه بازار بدهی
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ایسنا/ وزیر نیرو مطرح کرد
ضرورت حمایت دولت از صنایع اشتغال زا

وزیر نیرو گفت: دولت تدبیر , امید از بدو خدمت 
رونق  و  اشتغال  به  منجر  فعالیت های صنایع  از 
برنامه های  و  کرده  حمایت  و  پشتیبانی  تولید 
واحدها  اینگونه  گسترش  راستای  در  متعددی 

دارد.
به گزارش ایسنا، حمید چیت چیان تصریح کرد: دولت 
دارای  صنعتی  واحدهای  احیا  برای  مدونی  برنامه 
با جدیت  و  مشکل در مناطق مختلف کشور داشته 

رونق و توسعه صنعت در کشور پیگیری می شود.
شهرک  از  بازدید  حاشیه  در  همچنین  وزیرنیرو 
شهرستان  تولیدی  واحدهای  برخی  و  آب  تخصصی 
دهنده  نشان  شهرک  این  در  ها  فعالیت  گفت:  نیر 
زمینه  این  در  گرفته  صورت  مناسب  سرمایه گذاری 

است.
دنبال  به  موفق  سرمایه گذاران  اینکه   بیان  با  وی 
در  کرد:  اضافه  هستند،  خود  فعالیت های  توسعه 
کنار تولید انواع نوشیدنی، تولید برق در این شهرک 

پیگیری می شود که از آن استقبال می شود.
راه  زمینه  در  درخواستی  کرد:  اضافه  چیان  چیت 
پیگیری  که  دارد  وجود  پی  سی.اچ.  نیروگاه  اندازی 
نیازهای شهرک آب  تامین  خواهد شد زیرا در کنار 
می تواند به شبکه برق استان نیز کمک کند و وزارت 
اقتصادی این  از این صنایع برای بهبود شرایط  نیرو 

خطه حمایت می کند.
استان  در  روزه  یک  سفری  انجام  برای  نیرو  وزیر 
اردبیل بسر می برد، چیت چیان قرار است از طرح های 
آب و برق استان بازدید و در نشست کارگره اقتصاد 

مقاومتی در استانداری اردبیل شرکت کند.

ایسنا/ 
سرنوشت نیروگاه های پشت بامی به کجا 

رسید؟

با  که  است  نیروگاه پشت بامی چند سال  نصب 
هدف ارتقای استفاده از انرژی پاک مورد توجه 
قرار گرفت اما در این مدت آنطور که باید رشد 
مساله  این  دلیل  ترین  عمده  از  یکی  که  نکرد 
در  دلیل  همین  به  بود.  تضمینی  خرید  نبود 
برای  را  اقدامات، دولت خرید تضمینی  آخرین 
گرفت  نظر  در  بامی  پشت  های  نیروگاه  نصب 
با  توانند  می  راحتی  به  متقاضیان  پس  زین  و 
اطمینان از کسب سود برای نصب نیروگاه های 

خورشیدی اقدام کنند.
دارای  خورشیدی  انرژی  فناوری  ایسنا،  گزارش  به 
دو شاخه  در  در جهان  که  است  نا محدودی  انرژی 
قرار  استفاده  مورد  الکتریکی  انرژی  تولید  و  حرارتی 
می گیرد، در کشورهایی که فاقد منابع انرژی فسیلی 
زیاد هستند، رویکرد بیشتری به سمت انرژی های نو 
نگاه  آن  به  جدی  منبع  یک  به عنوان  و  دارد  وجود 

می کنند.
افق های 2025 میالدی و بیشتر   رویکرد جهان در 
انرژی  و  پذیر  تجدید  انرژی های  از  استفاده  برای 
کند  حرکت  دلیل  اما  می شود  جدی تر  خورشیدی 
ایران در زمینه انرژی خورشیدی به اقتصاد انرژی باز 
می گردد، زمانی که هزینه انرژی الکتریکی درمقایسه 
تلفن همراه کمتر  با دیگر هزینه های مردم همچون 
قرار  مردم  اختیار  در  ارزان  بسیار  شکل  به  و  باشد 
گیرد، کمتر کسی برای مصرف بهینه ٬ صرفه جویی 
اهتمام  نو  انرژی های  از  استفاده  و  آن  مصرف  در 

می ورزد.

ادامه از صفحه قبل/ 
 در حال حاضر، در بازار بدهی کشورمان، انتشار اوراق 
با سررسیدهای فراتر از سه، چهار سال چندان مرسوم 
نیست و این موضوع، عمال ریسک سرمایه گذاری در 

پروژه های تولیدی بلندمدت را افزایش می دهد.
الزم است یادآور شویم که تولید اطالعات توسط بازار 
بدهی یا هر بازار دیگری در اقتصاد، در صورتی می تواند 
به بهینه سازی تصمیمات اقتصادی کمک کند که با 
اصالحات اقتصادی همراه باشد. به عبارت دیگر، اگر 
مداخالت  به  بدهی  بازار  راه اندازی  موازات  به  دولت 
خود در سایر بازارها همچون تعیین دستوری نرخ سود 
بانکی و دونرخی کردن بازار ارز ادامه دهد، اثر مثبت 
این اطالعات در تصحیح رفتار آحاد اقتصادی کاهش 
می یابد و حتی ممکن است به آنها عالمت غلط داده و 
سرمایه گذاری از فعالیت های مولد را به سمت سفته بازی 
در  ایجادشده  تعادل های  عدم  از  ناشی  سودجویی  و 
بازار  تولید اطالعات،  بر  بازارها سوق دهد. عالوه  این 
بدهی اثرات متعددی بر سایر اجزای نظام تامین مالی 
نوآوری،  و  کارآفرینی  حوزه  در  نمونه،  به عنوان  دارد. 
بازار  دارای  اقتصادهای  در  می دهد  نشان  بررسی ها 
بدهی توسعه یافته، تامین مالی شرکت های نوپا از طریق 
شرکت های سرمایه خطرپذیر )VC( رایج تر است، زیرا 
فرآیند خروج سرمایه گذاری  می توانند  این شرکت ها 
خود از شرکت های نوپا را از طریق فروش در بورس 
سهام یا انتشار اوراق بدهی با سهولت بیشتری انجام 

دهند.
به طور مشابه، برخالف تصور رایج، نظام بانکی و بازار 
بدهی لزوما به عنوان رقیب برای یکدیگر نیستند، بلکه 
در بسیاری از موارد، این دو می توانند نقش مکملی ایفا 

کنند. به عنوان مثال، بانک ها می توانند ریسک تفاوت 
 liquidity( خود  تعهدات  و  دارایی ها  نقدشوندگی 
mismatch( را که ناشی از کوتاه مدت بودن سررسید 
است  اعطایی  تسهیالت  بودن  بلندمدت  و  سپرده ها 
از طریق بازار بدهی مدیریت کنند. برای این منظور، 
تعهدات  سررسید  اوراق،  انتشار  با  بانک ها  یکسو  از 
تبدیل  با  از سوی دیگر،  و  را مدیریت می کنند  خود 
 )securitization( تسهیالت اعطایی به اوراق بهادار
از طریق بازار بدهی، دارایی های بلندمدت خود یا همان 
تسهیالت اعطایی را نقدشونده می کنند. انتشار اوراق 
رهنی )MBS( توسط بانک مسکن در ماه های اخیر 

نمونه ای از این فرآیند است.
به  بدهی  بازار  و  بانکی  نظام  هم افزایی  و  متقابل  اثر 
است.  مشهودتر  مالی  بحران  دوره های  در  خصوص 
به عنوان مثال، در دوره هایی که نظام بانکی دچار بحران 
از روش های رایج برای اصالح ساختار  می شود، یکی 
بانک ها و بهبود ترازنامه آنها انتشار اوراق در بازار بدهی 
است. به عالوه، بازار بدهی در دوره های بحران می تواند 
بخشی از فشار تامین مالی بر نظام بانکی را بردوش 
بکشد و به گفته رئیس سابق فدرال رزرو آمریکا )آلن 
گرینسپن( نقش »الستیک زاپاس« را برای نظام بانکی 
ایفا کند. وضعیت کنونی نظام بانکی کشورمان نمونه 
این موضوع است و در صورت وجود یک  از  واضحی 
بازار بدهی توسعه یافته، شاید تنگنای اعتباری و رکود 
اقتصادی کشورمان شدت کمتری داشت. در مجموع، 
بازار بدهی کارکردهای گسترده و فراتر از تامین مالی 
دولت داشته و الزم است، توسعه بلندمدت و پایدار این 
بازار به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام تامین مالی کشور 

مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرار گیرد.

ابعاد سه گانه بازار بدهی
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الکتریکی  انرژی  اقتصاد  موضوع  حل  منظور  بدین 
دست اندرکاران  دغدغه های  از  یکی   1۳91 سال  از 
صنعت برق کشور شد و وزارت نیرو اقدامات تشویقی 
برق در بخش  اقتصاد  برای حل معضل  ای  گسترده 

تجدید پذیرها انجام داد.
 یکی از این طرح ها ارائه 50 درصد یارانه به متقاضیان 
نصب پتل های خورشیدی بود؛ به گونه ای که برای 
ساختمان های دولتی 100 درصد و برای مشترکان 
شخصی 50 درصد یارانه احداث نیروگاه خورشیدی 
در پشت بام پرداخت می شد اما به گفته مدیر عامل 
سازمان انرژی های نو، مشکالتی با پرداخت این یارانه 
ایجاد شد که دستگاه نظارتی نسبت به آن انتقادهایی 
داشتند بر این اساس این روش کاًل به خرید تضمینی 
برق تبدیل شده و دیگر به نیروگاه های خورشیدی 

کوچک یارانه سرمایه گذاری پرداخت نمی شود.
نیروگاه  ساخت  برای  متقاضیان  که  کرد  اظهار  وی 
کوچک دیگر نیاز ندارند به سانا )سازمان انرژی های 
این سازمان موافقت  ایران( مراجعه کنند، چراکه  نو 
نامه هایی با ۳9 شرکت توزیع برق  امضا کرد تا این 
شرکت ها از طرف سانا به مشترکان مجوز و پروانه 

ساخت نیروگاه پشت بامی صادر کنند.
صادق زاده با بیان اینکه احداث این نوع نیروگاه ها 
نیاز به مجوز زمین، اتصال به شبکه و محیط زیست 
ندارد و به صورت مستقیم درخواست منجر به انعقاد 
قرارداد می شود، اعالم کرده که متقاضیان می توانند 
وبسایت  از  را  کشور  برق  توزیع  های  شرکت  نشانی 
سازمان انرژی های نو ایران دریافت و نسبت به تصب 

نیزوگاه اقدام کنند.
وی  همچنین از خرید مازاد تولید برق نیروگاه های 
تولیدی  برق  کل  که  گفته  و  داده  خبر  بامی  پشت 
به  بانوجه  چراکه  شود،  می  خریداری  متقاضیان 

محاسبه یارانه ای برق  شبکه از نظر اقتصادی برای 
مشترکان به صرفه تر است که از برق شبکه استفاده 
کنند چون و برق تولیدی خود را به شبکه بفروشند 
برق  توانند  می  خواهند  می  که  مشترکانی  البته 

موردنیاز خود را هم از تولید خود تامین کنند.
به گفته مدیر عامل سازمان انرژی های نو، در طول 
برق موظف  توزیع  های  ماه گذشته که شرکت  یک 
خانگی  های  نیروگاه  ساخت  پروانه  مجوز  صدور  به 
شدند، حدود  100 کیلووات نیروگاه خانگی به بهره 
برداری رسیده است و پیش بینی می شود تا پایان 
سال دو مگاوات از محل نیروگاه های پشت بامی برق 
تولید خواهد شد که با اطالع رسانی بیشتر رسانه ها 

استقبال مشترکان بیشتر خواهد شد.
هر مشترک ایرانی می تواند برای ساخت پنج کیلووات 
مجوز  خود  منزل  بام  پشت  در  خورشیدی  نیروگاه 
دریافت کند و این مجوز برای مشترکان غیرخانگی 
مانند بخش صنعتی تا  100 کیلووات  بسته به نوع 

انشعاب می تواند احداث شود.
به طور مثال در یک آپارتمان 10 واحدی هم تک تک 
مشترکان می توانند برای دریافت مجوز برای نصب 
اقدام  کیلووات  پنج  ظرفیت  به  خورشیدی  صفحات 
کنند و هم هر 10 واحد می توانند به یک نفر وکالت 
را منعقد و مجوز یک  قرارداد  با مراجعه  او  تا  دهند 
نیروگاه  50 کیلوواتی در آپارتمان را دریافت کند و 
برق تولیدی خود را نیز می توانند از طریق انشعابات 

خود بفروشند.
هزینه احداث هر پنج کیلووات ساعت برق پشت بامی 
از نوع خورشیدی بدین سان است که متقاضیان با 20 
تا 22 میلیون تومان می توانند پنج کیلووات صفحه 
خورشیدی نصب کنند و قیمت خرید تضمینی برق 
تولیدی نیروگاه ها ۸00 تومان به ازای هر کیلووات 

ساعت برای نیروگاه های کوچک خورشیدی و ۳۷0 
می  گرفته  نظر  در  بزرگ  های  نیروگاه  برای  تومان 

شود.
شهروندانی که عالقه مند هستند در منزل خود اقدام 
برق  برای خرید  قیمت  رقم  برق کنند سه  تولید  به 
 100 خورشیدی  برق  است؛  شده  تعیین  مشترکان 
برق  تومان،   ۷00 حدود   آن  از  کمتر  و  کیلووات 
خورشیدی 20 کیلووات و بیشتر ۸00 تومان و برق 
تا یک مگاوات  5۷0  بادی کوچک  نیروگاه  تولیدی 

تومان محاسبه می شود.

ایرنا/ 
کره جنوبی 600 میلیون دالر در ساخت 
نیروگاه خورشیدی فسا سرمایه گذاری 

می کند

آزاداسالمی  دانشگاه  رئیس  ایرنا-  شیراز- 
فارس گفت: شرکت کی سی تی کره جنوبی 600 
میلیون دالر در ساخت یک نیروگاه خورشیدی 
در شهرستان فسا از توابع استان فارس سرمایه 
ساخت  در  نیز  دانشگاه  این  و  کند  می  گذاری 

این نیروگاه مشارکت دارد.
حمزه سارویی روز شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: 
مشارکت  با  ای  کره  شرکت  قرارداد،  این  براساس 
دانشگاه آزاد اسالمی فارس، یک نیروگاه خورشیدی 
هکتار   150 وسعت  به  زمینی  در  مگاواتی   200

شهرستان فسا احداث می کند.
وی اظهار کرد: شرکت کره ای در قرارداد متعهد شده 
خورشیدی،  نیروگاه  این  ساخت  قالب  در  که  است 

فناوری ساخت این نیروگاه را نیز به ایران منتقل کند.
گفت:  فارس  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
عملیات ساخت این کارخانه امسال آغاز می شود و 

بنا بر قرارداد باید در مدت 15 ماه به پایان برسد.
به  نیروگاهی  پروژه  این  ساخت  قرارداد  افزود:  وی 
واگذاری(  و  برداری  بهره  )ساخت،   B.O.T روش 
برداری خواهد  بهره  به  و  تکمیل  ماه  و در 15  بوده 

رسید.
سارویی با بیان اینکه ستاد توسعه اقتصادی و سرمایه 
بیان  است،  پروژه  این  اجرای  بر  ناظر  کشور  گذاری 
این  ساخت  در  کننده  مشارکت  پیمانکاران  کرد: 
پروژه، ایرانی خواهند بود و وسایل و تجهیزات مورد 
تامین  داخلی  تولیدات  از  نیز  طرح  این  در  استفاده 

می شود.
شهرستان فسا در 1۳0 کیلومتری جنوب شرق شیراز 

واقع است.

وزارت نیرو/ براي سال 2050 برنامه ریزي شد؛
تامین صددرصدي انرژي دانمارک از 

منابع تجدیدپذیر

کرد  اعالم  دانمارک  انرژی  و  اقلیم  وزارت 
را  خود  وابستگی   ،2050 سال  تا  دارد  قصد 
صفر  به  نفت  و  گاز  زغالسنگ،  انرژی های  به 
برساند و تمامی انرژی موردنیاز خود را از منابع 

تجدیدپذیر تأمین کند.
بر  )پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
طرح  این  دانمارک،  انرژی  کارشناسان  اعالم  اساس 
دولت دانمارک گام اولیه این کشور برای رسیدن به 
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اهداف جاه طلبانه این کشور برای رسیدن به انرژی 
پایدار در این کشور است.

کشور دانمارک بنا دارد تا سال 2020 وابستگی خود 
دهد.  کاهش  درصد   ۳۳ تا  را  فسیلی  انرژی های  به 
در طول سال های 19۸0 تا 2010 میزان استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر در کشور دانمارک از ۳ درصد 
این  اساس  بر  بنابراین  است؛  رسیده  درصد   19 به 
استراتژی کشور دانمارک سعی دارد تا سال 2020، 
یک  به  را  تجدیدپذیر  انرژی های  از  استفاده  میزان 

سوم کل انرژی خود برساند.
کشور  این  تکیه  عمده  کرده  اعالم  دانمارک  کشور 
انرژی های  روی  تجدیدپذیر  انرژی های  توسعه  برای 

بادی و زیست توده خواهد بود.
همچنین این کشور برنامه ریزی کرده تا سال 2020 
انرژی  از  را  خود  الکتریسیته  انرژی  از  نیمی  حدود 

بادی تأمین کند.
این  به  پاسخ  در  دانمارک  انرژی  وزارت  مسئوالن 
مصرف  برای  تجدیدپذیر  انرژی  قیمت  آیا  که  سؤال 
که  داده اند  توضیح  یافت،  خواهد  افزایش  کنندگان 
بر  تجدیدپذیر  انرژی های  توسعه  مالی  تأمین  عمده 
به  افزایش ها  این  اما  بود،  تعرفه خواهد  نظام  اساس 
کنندگان  مصرف  درصد   ۳۳ که  بود  خواهد  صورتی 
انرژی های تجدیدپذیر در سال 2020، هزینه ای کمتر 
از 11 درصد مصرف کنندگان این انرژی ها در سال 

2002 پرداخت کنند.
مسئوالن وزارت انرژی دانمارک یاد آور شده اند؛ این 
نسبتاً  رقابتی  صنایع  و  مصرف کنندگان  برای  انتقال 
ارزان خواهد بود؛ آن ها تخمین زده اند که هزینه این 
انرژی ها برای هر خانوار در طول یک ماه در باالترین 

حالت در سال 2020، به 10 یورو برسد.
مسئوالن این کشور خاطرنشان کرده اند؛ علت اتخاذ 

غیرمنتظره  افزایش  از  که  است  این  سیاست  این 
قیمت سوخت های فسیلی و افت شاخص سهام انرژی 
که ممکن است آینده امنیت انرژی این کشور را به 

خطر بیندازد، جلوگیری کند.

ایسنا/ 
تعرفه برق در کشور متنوع می شود

می تواند  برق  شبکه  هوشمندسازی  ایسنا: 
همراه  به  صنعت  این  برای  را  مثبتی  تاثیرات 
داشته باشد که می توان به تنوع بخشی تعرفه ها 

برای مشترکان پرمصرف اشاره کرد. 
هادی مدقق، معاون سیستم های اندازه گیری و شبکه 
هوشمند سازمان بهره وری انرژی ایران )سابا( با اشاره 
درخصوص  دنیا  سراسر  در  اجرایی  آیین نامه های  به 
تعرفه  سه  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  مساله،  این 
وجود  برق  صنعت  در  پرباری  و  کم باری  میان باری، 
با هوشمند کردن کنتورها  اینکه  به  توجه  با  و  دارد 
و  می شود  مانیتور  مصرف  میزان  ساعت  به  ساعت 
می توان  لذا  دارد،  وجود  مشترکان  بار  پایش  امکان 
همچون  متعددی  تعرفه های  کشورها  سایر  مانند 

بخش مخابرات تبیین کرد.
به  تنوع بخشی  موجب  مساله  این  اینکه  بیان  با  وی 
توجه  با  داد:  ادامه  می شود،  برق  صنعت  تعرفه های 
به اینکه میزان مصرف مشترکان یکسان نیست این 
مثال  به طور  باشد،  تاثیرگذار  بسیار  می تواند  روش 
اگر مشترکی قابلیت این را داشته باشد که در 500 
ساعت بحرانی در سال مدیریت مصرف کند در مابقی 
خریداری  را  برق  متوسط  قیمت  زیر  می تواند  سال 

کند. مدقق با بیان اینکه این مساله در دنیا در حال 
اجرا است، بیان کرد: در ایران نیز امکان اجرایی کردن 
این مساله وجود دارد و پیشنهاد این مساله نیز داده 
استفاده  کار  این  اجرایی کردن  اصلی  ابزار  اما  شده، 
سیستم های  معاون  است.  هوشمند  کنتورهای  از 
اندازه گیری و شبکه هوشمند سازمان بهره وری انرژی 
ایران از تجهیز ۴50 هزار مشترک دیماندی تا پایان 
سال خبر داد و گفت: منظور از مشترکان دیماندی 
چاه های  و  تجاری  صنعتی،  بزرگ  مشترکان  کلیه 

کشاورزی هستند.
 ۳0 از  بیش  مشترکان  این  اینکه  بیان  با  مدقق 
کیلووات مصرف برق دارند، اظهار کرد: مزیت تجهیز 
این مشترکان به کنتورهای هوشمند این است که به 
راحتی می توان مدیریت شبکه را در دست گرفت. به 
ازای هر  به  برای دولت  پروژه  این  اجرای  گفته وی، 
مشترک یک میلیون تومان هزینه دارد که تمهیداتی 
در این زمینه اندیشیده شده که بعضا موجب کاهش 

قیمت ها می شود.
هوشمند  شبکه  و  اندازه گیری  سیستم های  معاون 
سازمان بهره وری انرژی ایران با بیان اینکه ۴0 هزار 
مشترک دیماندی در 1۸ استان مجهز به کنتورهای 
به  که  است  این  هدف  کرد:  بیان  شده اند،  هوشمند 
دهیم. افزایش  را  هوشمند  کنتورهای  تعداد  تدریج 

مدقق با اشاره به تعرفه  کنتورهای هوشمند اظهار کرد: 
تعرفه ها را مجلس و دولت تعیین می کند و باید گفت 
بلکه  ایجاد تعرفه نیست،  که هدف اجرای این طرح 
عملیاتی  ذخیره  در طرح  می توانند  بزرگ  مشترکان 
شرکت و با گرفتن یکسری مشوق در پیک تابستان 
در  و  کاهش دهند  را  دیماند مصرفی خریداری شده 
قبال این مساله پاداش هایی را دریافت کنند. معاون 
سازمان  هوشمند  شبکه  و  اندازه گیری  سیستم های 

بهره وری انرژی ایران ادامه داد: رسیدن به این مساله 
به یک پایش و نظارت در مصرف نیاز دارد که یکی 
از اهداف طرح، فهم همین مساله است.مدقق تصریح 
کرد: اگر این سیستم پیاده شود تنوع زیادی در بحث 
حتی  و  می شود  اعمال  بار  مدیریت  روش  و  تعرفه 
می توان  هوشمند  کنتورهای  به  مشترکان  تجهیز  با 
نیز  تاکنون  که  کرد  تبیین  را  مفیدی  آیین نامه های 
و  تصویب  مرحله  به  اما  شده،  تبیین  آیین نامه هایی 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی  است.  نرسیده  اجرا 
چند درصد از کنتورهای هوشمند توسط شرکت های 
 100 کرد:  اظهار  می شود،  تامین  ایران  در  خارجی 
درصد کنتورهای موجود در ایران تولید داخل است 

و در این زمینه هیچ گونه قاچاقی صورت نمی گیرد.

وزارت نیرو/ برای یک هفته گذشته گزارش شد؛
انجام 56 میلیارد ریال معامله برق در 

بورس انرژی

هفته  طی  انرژی  بورس  در  برق  معامله های 
گذشته در تمامی نمادها و روزها و به ارزش 56 

میلیارد ریال انجام شد.
بر  )پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
در  ایران،  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  اعالم  اساس 
هفته گذشته )10 تا 1۴ مهر ماه( در بورس انرژی، 
هزار   ۷0 معادل  روزانه  باری  کم  نماد  در  ترتیب  به 
مگاوات ساعت برق با قیمت متوسط ۳61 هزار ریال 
بر مگاوات ساعت و در نماد میان باری روزانه معادل 
1۷ هزار و 220 مگاوات ساعات برق با قیمت متوسط 
۳۷9 هزار و 99۸ ریال بر مگاوات ساعت معامله های 
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برق انجام شد.
هزار   51 معادل  روزانه  پایه  بار  نماد  در  همچنین 
 ۳۷۴ متوسط  قیمت  با  برق  ساعت  مگاوات   ۳۸۴ و 
بار  نماد  در  و  ساعت  مگاوات  بر  ریال   91۸ و  هزار 
با  برق  مگاوات ساعت  و 6۴0  هزار  روزانه 12  پیک 
قیمت متوسط ۳90 هزار ریال بر مگاوات ساعت بین 

خریداران و فروشندگان انرژی معامله شد.
همان طور که مشاهده می شود قیمت تمام نمادها در 
هفته گذشته در مقایسه با هفته قبل از آن افزایش 

یافته است.
این  در  شده  انجام  معامله های  ارزش  اساس  این  بر 

هفته بیش از 56 میلیارد ریال بوده است.

ایلنا/ 
نیروگاه شماره 2 کیش وارد فاز تولید 

آزمایشی شد

با ورود نیروگاه شماره 2 کیش به فاز آزمایشی 
بزودی برق پروژه های جنوب کیش تامین می 

شود.
امور بین  از روابط عمومی و  ایلنا به نقل  به گزارش 
دو  آزاد کیش-نیروگاه شماره  منطقه  سازمان  الملل 
کیش که با هدف تامین انرژی مورد نیاز پروژه های 
جنوب جزیره و توسعه متوازن همه بخش های کیش 
ساخته شده در حال حاضر وارد فاز آزمایشی تولید 

شده است.
نیروگاه  سازی  زیر  عملیات  یافتن  پایان  با   9۴ سال 
شماره 2 آب و برق کیش یک دستگاه توربین گازی 
ظرفیت  و  مگاوات   ۳۷ نامی  ظرفیت  با    F6 مدل 

عملی ۳0 مگاوات خریداری و به جزیره کیش منتقل 
شد و با تامین سوخت مورد نیاز این نیروگاه در حال 

حاضر در مرحله آزمایشی تولید قرار دارد.
نیروگاه شماره 2 کیش به مدت یک ماه در مرحله 
نواقص  رفع  به  نسبت  تا  کند  می  فعالیت  آزمایشی 
وارد  آمادگی  درصورت  و  شود  اقدام  آن  احتمالی 
تا  نیز  نیروگاه  این  سوخت  شود.  می  تولید  مرحله 
زمان تامین گاز مورد نیاز با گازوییل تامین می شود.    
همچنین با  تولید انرژی توسط توربین شماره یک و 
تامین برق مورد نیاز تجهیزات شیرین کننده آب ٫ 
اولین دستگاه 2 هزار و پانصد مترمکعبی آب شیرین 
کن که خریداری شده نیز وارد چرخه تولید می شود.

مورد  های  ساخت  زیر  و  امکانات  است  ذکر  شایان 
نیاز برای افزایش میزان تولید آب و برق نیز در این 
نیروگاه پیش بینی شده است تا در صورت زیاد شدن 
تولید  ظرفیت  افزایش  قابلیت  نیروگاه  این  متقاضی 

معادل نیاز مصرف کنندگان را داشته باشد.
گفتنی است عملیات ساخت نیروگاه شماره 2 آب و 
برق کیش در زمینی به وسعت 50 هزار متر مکعب 
تیر ماه سال 9۳ آغاز شده است و تامین آب و برق 
کیش تا پایان سال 9۷ در برنامه عملکرد این نیروگاه 

پیش بینی شده است.

 

محیط  و  انرژی  کمیسیون  پیشنهاد   ۴ تهران/  اتاق 
زیست اتاق تهران برای برنامه ششم

وزارت انرژی و نهاد مستقل رگوالتوری 
تشکیل شود

چندماهی  کشور  توسعه  ششم  برنامه  الیحه 

مجلس  به  یازدهم  دولت  سوی  از  که  است 
در  بررسی  ماه  از چندین  بعد  و  پیشنهاد شده 
هفته گذشته الیحه  از  مختلف  های  کمیسیون 
درباره  ها  ارزیابی  و  رفته  تلفیق  کمیسیون  به 
علنی  صحن  به  رفتن  از  پیش  آن  شدن  نهایی 
اتاق  رئیس  که  ای  الیحه  است؛  انجام  درحال 
تهران هفته گذشته در جلسه هیات نمایندگان 
جهت  در  در  آن  تدوین  خواستار  تهران  اتاق 
گفت:»  و  رکود شد  از  و خروج  اقتصادی  رونق 
است  این  محترم  دولت  و  مجلس  از  ما  انتظار 
و  موارد  کشور  اقتصادی  اوضاع  به  باتوجه  که 
بندهایی که می تواند در جهت رونق اقتصادی و 
خروج از رکود کمک کننده باشد را انشااهلل در 

برنامه تدوین و مصوب کنند.« 
که  بحثی  ترین  مهم  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  او 
و  بیکاری  معضل  شود  توجه  آن  به  باید  برنامه  در 
گفت:»  است،  اشتغال  افزایش  برای  راهکارهایی 
کاهش فساد در تمامی دستگاه ها و ارکان نظام یکی 
از مباحث جدی دیگر است که باید در برنامه دیده 
شود، موضوع کمبود و بحران آب و همچنین بهبود 
محیط کسب و کار و طرح های بانک داری و مسائلی 
که در اقتصاد کشور به عنوان مشکالت اساسی است 

امیدواریم در برنامه دیده و گنجانده شود.«
اما در این بین و همزمان با شروع بررسی برنامه ششم 
نیز به عنوان  اتاق تهران  در مجلس شورای اسالمی 
عملکرد  فعال  حوزه  این  در  خصوصی  بخش  تشکل 
و در کمیسیون های مختلف به بررسی این موضوع 
را  پیشنهادهایی  و  ها  گزارش  نهایت  در  و  پرداخت 
تهیه کرد که یکی از مهم ترین آن ها در حوزه نفت، 
گاز و انرژی بود که از سوی کمیسیون انرژی و محیط 
زیست اتاق تهران تدوین شد و پیشنهادهایی را ارائه 

زیست  و محیط  انرژی  پیشنهادهای کمیسیون  داد. 
اتاق در چهار بند ارائه شده است که می تواند گفت 
مهم ترین آن پیشنهاد تشکیل وزارت انرژی و ایجاد 

نهاد رگوالتوري مستقل در حوزه انرژی است.
اتاق  زیست  محیط  و  انرژی  کمیسیون  پیشنهادات 
این شرح  به  توسعه  برنامه ششم  براي الیحه  تهران 

است:
مرتبط  موازي  هاي  ساختار  کلیه  ادغام  و  تجمیع 
تشکیل  و  نیرو  پتروشیمي،  گاز،  نفت،  هاي  فعالیت 
وحدت  و  یکپارچگي  تحقق  هدف  با  انرژي  وزارت 

مدیریت انرژي تا سال اول برنامه.
انرژي  حوزه  در  مستقل  رگوالتوري  نهاد  ایجاد   
و  خصوصي  هاي  بخش  از  نمایندگاني  حضور  با 
نمایندگان تشکل هاي مرتبط با هدف تثبیت جایگاه 
فاصله  و  کلي  حاکمیت  و  نظارتي  گذاري،  سیاست 
تسهیل  ضروري؛  غیر  گري  تصدي  امور  از  گرفتن 
براي مشارکت  آن  ترغیب  و  حضور بخش خصوصي 
منافع  گري؛حفظ  تصدي  امور  پذیرش  در  تر  بیش 

ملي و ایجاد رقابت سالم در میان فعاالن این بخش.
    به منظور نظارت موثر بر تولید صیانتي و شناخت 
کامل منابع نفت و گاز و حمایت از تاسیس شرکتهاي 
موضوع ماده 12 سیاستهاي کلي برنامه ششم حوزه 
حاکمیتي وزارت نفت از شرکت ملي نفت با استقالل 
از شرکت ملي نفت تفکیک  انساني  بودجه و نیروي 
مي گردد. به گونه اي که نیروي انساني منتقل شده 
به وزارت نفت کماکان از حقوق و مزایاي قبلي بهره 
مند باشند بر این اساس به وزارت نفت اختیار بکار 
گیري نیروي مورد نیاز ماده ۳ این قانون هم سطح 
با شرکت ملي نفت داده مي شود. بودجه مورد نیاز 
از محل حق صدور پروانه و نظارت مذکور در ماده ۳ 
قابل تامین میباشد. حداکثر سه ماه پس از تصویب 

شماره   1824     17 مهر ماه 1395



8 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

از  و پس  تهیه  نیاز  مورد  هاي  نامه  آیین  قانون  این 
تصویب هییت وزیران اجرا مي گردد.

بنیان در  تاسیس شرکتهاي دانش  از  حمایت دولت 
صاحب  خارجي  شرکتهاي  مشارکت  با  کشور  داخل 
 ، مهندسي  طراحي،  براي  دانش  داراي  و  صالحیت 
در حوزه  فناوري  انتقال  و  تجهیزات  نصب   ، ساخت 
انرژي شامل باال دستي و پایین دستي نفت و  هاي 
گاز و تبدیل نیروگاهي و اعطاي تسهیالت الزم دراین 

زمینه به منظور افزایش درون زائي اقتصاد کشور.
پیش  که  است  شده  ارائه  حالی  در  پیشنهادها  این 
انرژی  کمیسیون  رئیس  معظمی  منصور  هم  این  از 
با سایت  تهران در گفت و گو  اتاق  و محیط زیست 
نهاد  و  انرژی  وزارت  گیری  شکل  بر  اتاق  خبری 
رگوالتوری مستقل تاکید کرده و اعالم کرده بود که 
در برنامه به این موضوعات مهم پرداخته نشده است.

ایسنا/ 
رکوردشکنی صنایع در مصرف برق

صنایع کشور در روز گذشته رکورد جدیدی را 
در مصرف برق طی هفته گذشته ثبت کردند.

به گزارش ایسنا، صنایع کشور با مصرف ۴26۸ مگاوات 
برق روز پرکاری را در آخرین روز هفته گذشته رقم 

زدند.
پیک مصرف برق در روز گذشته به ۳6 هزار و 110 
مگاوات رسید که  نسبت به زمان مشابه سال گذشته 

1۷۸5 مگاوات کاهش یافت.
مهر   16( جمعه  روز  در  کشور  نیروگاه های  ذخیره 
روز  به  نسبت  افزایش  مگاوات   169۷ با    )1۳95

گذشته آن به رقم 9۷2۴ رسید.
در این روز کل مبادالت برق کشور، 162۴ مگاوات 
بخش  سهم  مگاوات   11۳۴ میزان  این  از  که  بوده 
صادرات و ۴90 مگاوات سهم واردات برق به کشور 

بوده است.
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مهر/ بر اساس اعالم وزارت خزانه داری آمریکا؛
مبادالت دالری بانک های خارجی با ایران 

آزاد شد

ایاالت متحده اعالم کرد که اقدامات جدیدی را 
در پیش گرفته است که تحریم ها علیه ایران را 
بیشتر از بین برده و کار شرکت های خارجی برای 

تجارت با ایران را آسان تر می سازد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکونومیک تایمز، 
راهنمای  آمریکا،  ایاالت متحده  خزانه داری  وزارت 
جدیدی را روز جمعه منتشر کرده است که به تجار 
اجازه می دهد مراودات مالی خود را با دالر و از طریق 
مؤسسات بانکی فراساحلی )که در آن بانک موردنظر 
در مکانی خارج از محل سکونت سپرده هایش مستقر 
می شود( انجام دهند اما به شرطی که وارد نظام مالی 

ایاالت متحده نشوند.
در  محدودیت  همچنین  آمریکا،  خزانه داری  وزارت 
معامالت خارجی با شرکت های ایرانی که ممکن است 
توسط افراد در معرض تحریم های ایاالت متحده باشند 
را نیز حذف کرد. وزارت خزانه داری، این افراد را »اتباع 

خاص تعیین شده« و یا SDNs نامیده بود.
گروه کشورهای 5+1  و  ایران  گزارش،  این  اساس  بر 
توافق هسته ای  اجرای  به  تاریخ 1۴ ژوئیه 2015  در 
و یا برنامه جامع اقدام مشترک رسیدند که راه برای 
برداشته شدن تعدادی از تحریم ها علیه ایران را باز کرد.

که  هسته ای  توافق  وجود  با  نیوز،  فاکس  گزارش  به 
ایاالت متحده  بود،  شده  ایران  تحریم های  لغو  باعث 
شرکت های  از  برخی  و  ایران  علیه  تحریم ها  برخی 
خصوصی و دولتی ایران را حفظ کرده بود. این افراد 
که با عنوان اتباع خاص تعیین شده، معرفی  شده بودند، 
بالستیک  موشک  برنامه های  با  مرتبط  افراد  عمدتاً 

گروه های  از  حمایت  و  بشری  حقوق  مسائل  ایران، 
لیست  در  ایاالت متحده  در  که  بوده اند  نظامی خاص 

گروه های تروریستی قرار دارند.
که  است  آمده  آمریکا  خزانه داری  وزارت  بیانیه  در 
معامالت خارجی با سازمان های تحریم نشده ایرانی که 
ایرانیان ذکر شده در لیست  توسط بخشی و یا همه 
تحریم های  با  »لزوماً  هستند،   SDN یا  تحریم ها 

آمریکا همراه نخواهد شد«.
این گام وزارت خزانه داری آمریکا که جمعه بعدازظهر 
برداشته شد، به دلیل انتقادهای مکرر ایران در مورد 

برداشته نشدن تحریم ها بوده است. 

اتاق تهران/  در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهران مطرح شد

تاکید بر ایجاد شرکت ملی مدیریت 
صادرات غیرنفتی

تسهیل  کمیسیون  نشست  بیست وسومین  در 
تعیین  بر  تهران  اتاق  توسعه صادرات  و  تجارت 
پروژه  های  انجام  در  تهران  اتاق  نقش  و  جایگاه 
در  و  شد  تاکید  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  سه گانه 
عین حال، اعضای این کمیسیون تشکیل شرکت 
ملی مدیریت صادرات را در دستورکار و پیگیری 

قرار دادند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست 
محمد عیدیان نماینده اتاق بازرگانی تهران در قرارگاه 
ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران به برخی تصمیمات 
اتخاذ شده از سوی این ستاد اشاره کرد و گفت: طی 
اعطای تسهیالت  این ستاد، شرایط  از مصوبات  یکی 

16 هزار میلیارد ریالی به واحدهای تولیدی بر این مبنا 
مقرر شده است که بنگاه متقاضی باید سودآور بوده و 
از مزیت نسبی برخوردار باشد، همچنین فروش داخلی 
مناسبی داشته و تولیدات آن نیز باید دارای کیفیت 

قابل قبول باشد.
برای  تهران  استان  در  پرونده   2۷۴9 وی،  گفته  به 
ثبت رسیده است که پس  به  این تسهیالت  دریافت 
مجاز  پرونده  پایش، ۸0  و  بررسی  مرحله  چندین  از 
عیدیان  شدند.  قرارداد  اخذ  و  تسهیالت  دریافت  به 
تصریح کرد که در استان تهران 2,9 درصد از مجموع 
پرونده های ثبت نامی برای دریافت تسهیالت 16 هزار 
میلیارد ریالی موفق به اخذ قرارداد برای دریافت این 

تسهیالت شده اند.
محمد عیدیان در بخش دیگری از سخنانش، به عزم 
و  اشاره  قاچاق  خانگی  لوازم  جمع آوری  برای  دولت 
آن را اقدامی مناسب و امیدوارکننده دانست. عیدیان 
از سوی  اقدام ضربتی  این  دنبال  به  که  کرد  تصریح 
کشور  در  خانگی  لوازم  رسمی  نمایندگی های  دولت، 

می توانند مدیریت و هدایت بازار را به دست گیرند.
قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی استان تهران در ادامه، 
استان  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  گزارش  از  بخش هایی 
تهران را بیان کرد. عیدیان با بیان اینکه در سال 9۴ 
میزان کشفیات کاالی قاچاق 0,1۷ درصد بود که این 
رقم در سال جاری به 1,۷ درصد رسید، افزود: مقابله با 
قاچاق نیاز به استفاده از تکنولوژی و فناوری جدید نیز 
دارد که در این زمینه می توان با استقرار ماهواره های 
اطالعاتی و مخابراتی، تمامی مرزهای کشور را زیر نظر 
گرفت. وی همچنین با اشاره به اینکه در ستاد اقتصاد 
مقاومتی استان تهران، 5۸ طرح و 25۷ پروژه تعریف 
شده است، افزود: در این ستاد، 12 برنامه ملی تببین 
شده که از این میان، اجرای ۳ برنامه به اتاق بازرگانی 

سپرده شده است.
محمد عیدیان این سه برنامه را توسعه ظرفیت تولید 
کردن  مردمی  پایین دستی،  توسعه  زنجیره  تکمیل  و 
توسعه  و  اقتصاد  برون گرایی  پیشبرد  نیز  و  اقتصاد 
صادرات غیرنفتی عنوان کرد. به گفته وی، پنج پروژه 
نیز برای استان تهران تعریف شده است که باید تا سال 
1۳99 اجرایی شود و در عین حال، مقرر شده است 
که شرکت تخصصی در حوزه صادرات صنایع کوچک 

نیز ایجاد شود.
رییس  ارض اقدس،  بهرامی  محسن  زمینه،  همین  در 
اتاق  صادرات  توسعه  و  تجارت  تسهیل  کمیسیون 
تهران، به نقش اتاق بازرگانی به عنوان هدایتگر اقتصاد 
آزاد و تقویت و توسعه نقش بخش  خصوصی در اقتصاد 
کشور اشاره کرد و گفت: حال که ستاد اقتصاد مقاومتی 
بازرگانی محول  اتاق  به  را  برنامه های خود  از  بخشی 
کرده است، باید از این فرصت استفاده کرد و برنامه های 
واگذار شده را تا دستیابی به نتایج مطلوب آن پیگیری 
به  نیز  کمیسیون  این  عضو  دیگر  پارسا  محمد  کرد. 
موضوع نرخ ارز و برابری در این بازار اشاره کرد و الزمه 
تحقق اهداف ستاد اقتصاد مقاومتی و برنامه های تببین 
اتاق بازرگانی را تشکیل کمیته هایی برای  شده برای 

رسیدگی به نرخ ارز عنوان کرد.
و  معدن  صنعت،  وزارت  نماینده  فیاض  محمدرضا 
تجارت در هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به موضوع 
تشکیل نهادی مستقل برای توسعه صادرات غیرنفتی 
اشاره کرد و افزود: از این فرصت باید استفاده کرد و با 
تشکیل شرکت ملی صادرات، تحولی در نظام صادرات 
مدیریت،  توسعه  معاون  کرد.   ایجاد  کشور  غیرنفتی 
منابع و امور استان های وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
در همین زمینه استفاده از تجربیات افراد موفق را مورد 

تاکید قرار داد.

 بازگشت به عناوین 9 اخبار اقتصادی
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مهدی شریفی نیک نفس دیگر عضو کمیسیون تسهیل 
تجارت و توسعه صادرات نیز با اشاره به ایجاد شرکت 
زمینه، شرکت  این  در  گفت:  صادرات،  مدیریت  ملی 
بازرگانی پتروشیمی با همکاری سازمان توسعه تجارت 
به  پایلوت  صورت  به  را  صادرات  ملی  شرکت  ایران، 
مرحله اجرا درآورده است که می توان این تجربه را به 

اتاق بازرگانی منتقل کرد.
در پایان این نشست مقرر شد که جایگاه و نقش اتاق 
تهران در اجرای پروژه های محول شده از سوی ستاد 
اقتصاد مقاومتی استان تهران مشخص شود و همچنین 
از  نیز  موضوع تشکیل شرکت ملی مدیریت صادرات 

سوی این کمیسیون مورد پیگیری قرار بگیرد.

اتاق تهران/ پدارم سلطانی در گفتگو با سایت خبری 
اتاق تهران برنامه ششم توسعه را تحلیل کرد

برنامه های توسعه واقعا کشور را به 
توسعه می رسانند؟

هوای  و  حال  روزها  این  توسعه  ششم  برنامه 
متفاوتی دارد. از طرفی مورد انتقاد قرار می گیرد 
و از طرفی دیگر گروهی از آن دفاع می کنند. اما 
در این میان گروهی هم به طور کلی روح برنامه 

نویسی در کشور را زیر سوال می برند.
 پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق تهران درباره برنامه 
ششم توسعه به سایت خبری اتاق تهران گفت: تجربه 
در کشور نشان داده که برنامه های توسعه چه پیش از 
انقالب و چه پس از آن از نوشته تا عمل با هم تفاوت 

های بسیار دارند.
می  را  برنامه  دولتی  هر  که  زمانی  سلطانی  گفته  به 

نویسد و دولتی دیگر و یا مجموعه ای دیگری آن را 
او  داد.  اتفاقاتی هم رخ خواهد  اجرا می کند، چنین 
ادامه داد: اگر قرار است دولت برنامه ای داشته باشد 
و  را معین کند  برنامه اش  ابتدای شروع کارش  باید 
احکام الزم را از مجلس بگیرد و اجرا کند. این سیستم 
برنامه در کشور ما به جهت تغییر دولت ها جواب نداده 
و در حد مورد نیاز هم جواب نخواهد داد، چرا که نشان 

می دهد روش ها و سالیق متفاوت است.
سلطانی همچنین اضافه کرد: برنامه های توسعه عمال 
تبدیل شده اند به ایستگاه ها و فرصت هایی برای اینکه 
دولت ها بتوانند اختیاراتی را که در قالب سایر قوانین 
نمی توانند به سرعت به مجلس ببرند و اخذ کنند در 
آن برنامه ها قرار می دهند و آن اختیارات را از مجلس 
بگیرند. البته از طرف دیگر هم مجلس متقابال برنامه 
را فرصتی می داند برای اینکه بعضی تکالیفی را که 
تعبیه  برنامه  قانون  در  بخواهد  دولت  از  دارد  دوست 

کند.
تمام  کرد:  تاکید  همچنین  تهران  اتاق  رییس  نایب 
با  مستقیمی  ارتباط  نتوان  که  شده  باعث  موارد  این 
هدفگذاری های کمی برنامه و احکامی که در برنامه 
وجود دارد پیدا کرد و با هم ارتباط داد. چون اگر چنین 
بود برنامه ها نباید تا این میزان دستخوش تغییر می 
شدند. دولت باید می توانست بندها و موارد را با جداول 
ارتباط مستقیم بدهد، اگر جداول مورد تایید مجلس 
بود طبیعتا احکامش را هم باید بپذیرد. به همین جهت 
من به طور کلی فکر می کنم که اگر می شد برنامه ای 

بنویسیم برای دیگر برنامه ننوشتن بهتر بود.  
روش  و  مدیریتی  نظام  داد:  ادامه  همچنین  سلطانی 
های کشورداری ما به جای اینکه منوط به برنامه های 
استراتژیکی  تفکرات  بر  مبتنی  باید  باشند  پنجساله 
باشند که در پی هم قرار می گیرند و دولت ها به جای 

اقدامات همدیگر را نقض کنند و مرتب مسیر  اینکه 
حرکت کشور را تغییر دهند، مدام روی یک ریل به 

طور مستمر کار یکدیگر را ادامه می دادند.

ایلنا/ 
ارزیابی الیحه برنامه ششم در مرکز 

پژوهش ها

مرکز پژوهش های مجلس الیحه برنامه پنجساله 
ششم توسعه را در حوزه سیاست داخلی مورد 

نقد و ارزیابی قرار داد.
به گزارش ایلنا دفتر مطالعات سیاسی این مرکز با بیان 
این مطلب که امروزه کشوری توسعه یافته محسوب 
می شود که در همه ابعاد و زمینه ها به رشد و پیشرفت 
توسعه صرفا  ترتیب،  این  به  افزود:  باشد  یافته  دست 
از تاکید بر بعد اقتصادی فراتر رفته و به جنبه های 
اجتماعی، سیاسی، محیط زیستی و .... نیز توجه پیدا 

کرده است.
یافتگی  ترین دالیل عدم توسعه  اصلی  از  شاید یکی 
سابقه  علیرغم  که  باشد  موضوع  همین  ایران  کامل 
ابعاد مختلف توسعه به  برنامه ریزی طوالنی، همواره 
طور همزمان مورد توجه جدی و عملی قرار نگرفته اند.

این در حالی است که اگر چه در سند برنامه ششم 
جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه 
مهم  موضوعات  به   )1۳99-  1۳95( ایران  اسالمی 
تقسیمات  انتخابات،  احزاب،  قبیل  از  سیاست داخلی 
کشوری، شوراهای اسالمی و ... تاکید شده اما در الیحه 
توجهی به این مسائل نشده و بهتر آن است در قانون 

برنامه به موارد فوق توجه شود.

گزارش مرکز پژوهش ها در ادامه بر اساس سند برنامه 
ششم پیشنهاداتی در حوزه سیاست داخلی در راستای 
تقویت نقش احزاب در عرصه سیاسی، تدوین برنامه 
جامع تقسیمات کشوری، تهیه برنامه جامع مدیریت 

شهری و الیحه جامع انتخابات ارائه کرده است.

مهر/ سیف مطرح کرد؛
پیام مثبت صندوق بین المللی پول به 

ایران

رئیس کل بانک مرکزی پیام دریافتی از صندوق 
اعالم  و  دانست  دلگرم کننده  را  پول  بین المللی 
دوش  بر  اقتصادی  بهبود  مسئولیت  همه  کرد: 
سیاست پولی نیست؛ بلکه سیاست بودجه ای و 

اصالحات ساختاری نیز مهم است.
به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله سیف در کانال تلگرامی 
خود نوشت:به منظور همراهی رئیس جمهور کشورمان 
در سفر به جنوب شرق آسیا، در اجالس مشترک پاییزه 
واشنگتن  در  بانک جهانی  و  پول  بین المللی  صندوق 
شرکت نکردم؛ اما پیام این اجالس دلگرم کننده است.

که  می کند  تاکید  صندوق  مدیرعامل  الگارد،  خانم 
سیاست  دوش  بر  اقتصادی  بهبود  مسئولیت  همه 
پولی نیست؛ بلکه دو ضلع دیگر سیاست بودجه ای و 
اصالحات ساختاری نیز وجود دارد. بدون آن دو عامل، 
سیاست پولی انبساطی نمی تواند رشدی را به همراه 

داشته باشد.
خود  هزینه کردن  چگونگی  مورد  در  باید  دولت ها 
 )fiscal policy( بیندیشند. در سیاست بودجه ای
مصرف  چگونگی  بلکه  نیست،  مهم  هزینه  رقم  تنها 
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بودجه نیز اهمیت دارد و عالوه بر آن، می بایست به 
دولت  بودجه  و  کرد  توجه  نیز  ساختاری  اصالحات 
می تواند به این اصالحات کمک کند. یعنی در سایه 
سازگاری میان این سه سیاست است که می توان به 
رشد اقتصادی پایدار و فراگیر دست یافت؛ در غیر این 
صورت خطوط اعتباری به تنهایی راه به جایی نمی برد.

در عین حال صندوق بین المللی پول بر این نظر است 
اصالحات  به  کم توجهی  و  پولی  انبساط  به  اتکاء  که 
وارد  آسیب  و  تورم  به  می تواند  بودجه،  و  ساختاری 
کردن به اعتماد فعاالن اقتصادی دامن بزند که نتیجه 
نهایی آن، کاهش بهره وری و رشد اقتصادی خواهد بود.

مهر/ در حاشیه اجالس بانک جهانی صورت گرفت؛
چانه زنی طیب نیا با وزرای اقتصاد دنیا بر 

سر مسائل بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه اجالس 
ایتالیا  و  ترکیه  اقتصاد  وزرای  با  جهانی  بانک 
و  بانکی  چالش های  و  مسائل  مورد  در  و  دیدار 

گمرکی پیش روی ایران گفتگو کرد.
امور  وزارت  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
با همتای  دارایی، علی طیب نیا در دیدار  و  اقتصادی 
با اشاره به تحوالت اخیر و رفع موانع  ترکیه ای خود 
ناشی از تحریم ها علیه کشورمان، خواستار تسریع در 

توسعه روابط اقتصادی دوجانبه شد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت توسعه همکاری های 
بانکی میان آنکارا و تهران افزود: نظام بانکی ما برای 
افزایش روابط کارگزاری با بانک های ترکیه آماده است 
و امیدوارم بر اساس توافقات حاصل شده، شاهد تسریع 

این روند در همکاری بانک های جدید ترک باشیم،
طیب نیا در ادامه با اشاره به همکاری های مناسب قبلی 
در زمینه تجارت فرامرزی دوجانبه بیان داشت: ایران 
برای تسریع در روند تجاری با ترکیه آمادگی دارد فراتر 
از موضوع پنجره واحد گمرکی در مسیر ایجاد دروازه 
هستیم  مطمئن  ما  و  بردارد  گام  گمرکی  مشترک 
این موضوع میتواند اسباب تحول بنیادین در تجارت 

دوجانبه را فراهم سازد.
وی با انتقاد از وضعیت صف های طوالنی کامیون ها 
در مرزهای مشترک دو کشور برای انجام امور گمرکی 
تاکید کرد: چنین وضعیتی در شان فعاالن اقتصادی دو 
کشور نیست و ما همانگونه که قبال نیز در عمل نشان 
داده ایم برای رفع کامل این مشکل آمادگی و در واقع 

اصرار داریم.
معاون  شمشک،  مهمت  همچنین  دیدار  این  در 
روابط  به  اشاره  با  ترکیه  اقتصاد  وزیر  و  نخست وزیر 
کشور  دو  سیاسی  و  فرهنگی  رشد  به  رو  و  مناسب 
توسعه  در  ایران  دولت  خوب  نگاه  وجود  من  گفت: 
همکاری های دو جانبه را قدر میدانم؛ اما اعتقاد دارم 
اصال  کشور  دو  میان  تجارت  و  سرمایه گذاری  حجم 

متناسب با روابط سیاسی نیست.
وی با استقبال از پیشنهاد و اراده کشورمان در توسعه 
همکاری های گمرکی و تجاری گفت: ما آمادگی کامل 
برای توسعه همکاری های گمرکی میان دو کشور داریم 
و معتقدیم این تالش، پیشتاز اصلی افزایش مبادالت 

تجاری است.
مهمت شمشک در پایان با عالم آمادگی آنکارا برای 
انتقال تجارب مفید کشورش در جذب سرمایه بخش 
خصوصی در پروژه ها بر همکاری های بانکی نیز تاکید 
چند  کارگزاری  روابط  توسعه  مقدمات  گفت  و  کرده 
بانک مهم ترکیه فراهم شده است که به زودی توسعه 

همکاری خود را با بانک های ایران عملی خواهند کرد.
همچنین پیر کارل پادوان، وزیر اقتصاد ایتالیا در دیدار 
سفر  برای  خود  آمادگی  از  کشورمان  اقتصاد  وزیر  با 
به ایران به منظور نهایی کردن توافقات مالی و بانکی 

صورت گرفته در آینده ای نزدیک خبر داد.
بهبود  و  تعهداتمان  انجام  به  معتقد  گفت:ما  پادوان 
روابط با ایران هستیم و همه توانمان را برای برداشتن 

موانع بکار گرفته ایم.
وزیر اقتصاد ایتالیا با تاکید بر اینکه ما آماده حرکت 
شتابان به جلو برای توسعه همکاری های اقتصادی با 
ایران هستیم افزود: بانکها و شرکت های ایتالیایی برای 
افزایش همکاری های دوجانبه اراده جدی دارند و اکنون 
نیز منتظر پاسخ شما درباره پیشنهاد شرکت های ساچه 

و اگزیم بانک هستیم.
طیب نیا نیز در این دیدار نسبت به کندبودن روند انجام 
تعهدات غرب در موضوع همکاری بانک های بزرگ با 
نظام بانکی ایران انتقاد کرد و خواهان انجام تعهدات 

غرب در این خصوص شد.
به سود  ایران و غرب  روابط  بهبود  اینکه  بیان  با  وی 
تمام کشورها خواهد بود گقت: ارتقاء امنیت و ثبات در 
منطقه پر آشوب خاورمیانه بدون نقش آفرینی محوری 
ایران امکان پذیر نیست و ما میدانیم که چه رسالت 
بر عهده گرفته ایم و همچنین می دانیم که  سنگینی 

غرب این موضوع را به خوبی درک کرده است.
وزیر اقتصاد کشورمان افزود: ما بر این باوریم که اکنون 
دوره پسامذاکره است و باید اراده جمعی ما به اجرای 
توفقات معطوف شود هدفی که ما بدان پایبند هستیم؛ 
اما طرف مقابل سرعت الزم را در انجام تعهداتش ندارد.

طیب نیا در پایان گفت: ما بر اساس شرایط کشورمان و 
با رویکردانتقال دانش و فناوری پیشنهادات ارایه شده 
از سوی کشورهای مختلف از جمله ایتالیا را بررسی 

می کنیم. ما بر این باوریم که ایتالیا عالقمند همکاری 
با ایران است اما انتظار داریم در رفع موانع همکاری نیز 

با جدیت و توان بیشتری گام بردارد.

تسنیم/ سبزعلیپور:
ایران در حال حاضر آمادگی پیوستن به 

سازمان تجارت جهانی را ندارد

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: چنانچه 
تبیین  سیاستهای  راستای  در  را  ایران  اقتصاد 
اقتصاد  درخصوص  رهبری  معظم  مقام  شده 
مقاومتی، قوی و قدرتمند نمائیم قطعاً همه دنیا 
اعم از دوست و دشمن مجبور خواهند بود که ما 

را نیز وارد بازیهای جهانی کنند.
سبزعلیپور  محمدرضا  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
شورای  رئیس  و  ایران  جهانی  تجارت  مرکز  رئیس 
خصوصی  بخش  و  مقاومتی  اقتصاد  سیاستگذاری 
نسبت به تالش جمعی از اعضاء کنگره آمریکا جهت 
جلوگیری از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی 
WTO واکنش نشان داد و گفت: با عنایت به اوضاع 
اقتصادی ایران که ما بهتر از خارجی ها از آن باخبریم و 
باتوجه به جنگ اقتصادی غرب با ایران که طی سالهای 
المللی  با اعمال شدیدترین تحریم های بین  گذشته 
برعلیه اقتصاد کشورمان صورت گرفته و تا به امروز نیز 
ادامه دارد، متأسفانه و یا خوشبختانه باید این واقعیت 
را برای چندمین بار اعالم نمایم که در حال حاضر )) 
کشورمان آمادگی پیوستن به سازمان تجارت جهانی 
WTO را ندارد((.!! به همین خاطر به اعضاء کنگره 
آمریکا توصیه میکنم که خیلی خود را خسته نکنند و 
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دنبال تالش بیهوده جهت جلوگیری از عضویت ایران 
در سازمان تجارت جهانی WTO نباشند.

در  شدن  جهانی  فرآیند  امروزه  داشت:  اظهار  وی 
از جانب سازمان ملل و  بین الملل بطور جدی  سطح 
سازمانهای تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار 
جهانی سازی  بعد  در  میشود.  برده  پیش  به  و  گرفته 
اقتصاد مشخصاً میتوان مشاهده نمود که سه سازمان 
و  جهانی  بانک  پول،  بین المللی  )صندوق  بین المللی 
تخصصی  سازمانهای  بعنوان  جهانی(  تجارت  سازمان 
در حیطه اقتصاد، سیاست هایی را در پیش گرفته اند 
که کاماًل در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارد و 
چون این سازمانها بنوعی نقش هماهنگ  کننده اقتصاد 
جهانی را برعهده دارند لذا با استفاده از ابزارهایی که 
و  جهان  مختلف  کشورهای  میباشد  اختیارشان  در 
بویژه کشورهای در حال توسعه را بسمت سیاستهایی 
که در پیش گرفته اند سوق میدهند و کشوری که در 
راستای این سیاستها حرکت نکند را به انحاء مختلف 
عملکرد  بهتر،  بیانی  به  میدهند.  قرار  فشار  تحت 
در  ملی  اقتصادهای  حضور  برای  مذکور  سازمانهای 
فرآیند اقتصاد جهانی نوعی اجبار را ایجاد میکند که 
همین اجبار باعث میشود تا هر کشوری که بنابه هر 
دلیلی آمادگی حضور در این فرآیند را نداشته باشد 
خود را در مسیر انزوا  ببیند. بعنوان مثال اگر کشوری 
اصلی  متولی  که  جهانی  تجارت  سازمان  عضویت  به 
تجارت آزادانه کاال و خدمات در سطح جهان میباشد 
درنیاید عماًل  قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق 
در بازارهای جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر ممکن 
منجربه  مذکور  سازمان  در  کشور  این  عضویت  است 
این اتفاق ناخوشایند شود که در کوتاه مدت، بسیاری 
از صنایع نوپا در آن کشور از میان رفته و نابود شوند 
را بشدت تحت فشار  تناقض، کشور مذکور  و همین 

نیز  تعدیل  قدرت  هرگونه  حقیقت  در  میدهد.  قرار 
زمانی را از این کشور سلب می نماید. بانک جهانی نیز 
اعطای وام به کشورهای نیازمند را عمدتاً مشروط به 
اجرای سیاستهای آزادسازی و خصوصی سازی منوط 
نموده که نوعی اجبار برای کشورهای نیازمند محسوب 
مشاوره  بواسطه  هم  پول  بین المللی  میشود. صندوق 
ارائه میدهد،  و راهکارهایی که به کشورهای مختلف 
حرکت به سمت جهانی شدن را تشویق می نماید که 
در اصل این سه سازمان بزرگ اقتصادی جهان، بستر 
ظهور دهکده جهانی را فراهم آورده و زمینه هدایت و 

عضویت کشورها را در این دهکده برعهده دارند.
که  چندیست  باینکه  باعنایت  نمود:  تصریح  علیپور 
دولتمردان ایران از جمله وزرای محترم صنعت، معدن 
جهانی  تجارت  سازمان  یاد  خارجه  امور  و  تجارت  و 
WTO افتاده و بدون درنظر گرفتن واقعیات، شرایط 
پیوستن  داستان  مجدداً  رو،  پیش  مشکالت  و  روز 
کشورمان به این سازمان را پیش کشیده اند، اما باید 
به  پیوستن  برای  ایران  مشکالت  که   داشت  توجه 
سازمان تجارت جهانی به دو بخش داخلی و خارجی 
تقسیم میشود. بغیر از معضالت و نابسامانی های فعلی 
حاکم بر اقتصاد ایران، برخی دیگر از قوانین داخلی با 
از جمله اصل ۴۴  ندارند.  مقررات WTO همخوانی 
بر صنایع و  انحصار دولت  قانون اساسی و مالکیت و 
معادن بزرگ، بانکداری، رادیو و تلویزیون، کشتیرانی، 
هواپیمایی و.... )یعنی حضور بیش از حد دولت و شبه 
بخش  کمرنگ  نقش  و  اقتصاد  عرصه  در  ها  دولتی 
خصوصی در فعالیتهای اقتصادی( همچنین تک نرخی 
نبودن نرخ ارز و قوانین مربوط به بیمه خارجی، سرمایه 
واردات  باالی  تعرفه های  ایران،  در  گذاری خارجیان 
 WTO مقررات  با  داخلی  قوانین  از  دیگر  برخی  و 

مغایرت دارند.

برابر  در  مهمترین سد  موانع خارجی  و  اما مشکالت 
الحاق ایران به WTO میباشند. هرچند پیوستن به 
سازمان تجارت خارجی مزایای زیادی برای ایران در بر 
خواهد داشت لکن دستیابی به این امر منوط به رفع 
مشکالت سیاسی ایران با غالب کشورهای جهان علی 
الخصوص بازیگران اصلی و قدرتمندان عرصه تجارت 
گیرنده  تصمیم  و  بزرگ  اعضاء  همچنین  و  جهانی 
پیوستن  شرایط  قطع  بطور  میباشد.  سازمان  این 
موافقت  گرو  در   WTO در  کشوری  هر  عضویت  یا 
تمامی کشورهای عضو با الحاق کشور جدید میباشد 
و چنانچه یکی از اعضاء هم مخالف باشد بطور قطع 

عضویت کشور متقاضی، مورد قبول واقع نمیشود. 
این صاحب نظر تجارت جهانی یکی از مهمترین موانع 
اصلی پیوستن ایران به این سازمان را رأی منفی آمریکا 
و همپیمانانش دانست که مطمئناً باعث میشود تا اجماع 
الزم بنفع کشورمان بوجود نیامده و پذیرش ایران مورد 
موافقت قرار نگیرد. در ضمن واقعیت را هم نباید کتمان 
کرد زیرا آمریکا از نظر اقتصادی بسیار قدرتمند بوده و 
بر این اساس غالب اعضاء نیز از آن کشور حرف شنوی 
کشورها  سایر  تصمیم  بر  کشور  این  مخالفت  دارند. 
تأثیر گذار است البته جدای از آمریکا، حتی اگر یک 
عضو ضعیف هم با پذیرش ایران مخالفت کند باز هم 
عضویت ایران در دستور کار  WTO قرار نمیگیرد. 
بطور مثال عضویت کشور بزرگی همچون روسیه در 
دستان کشور کوچک گرجستان محبوس شده بود که 
باالخره با پادرمیانی قدرتهای بزرگی همچون آمریکا 
پس از 1۸ سال این گره باز شد و عضویت روسیه مورد 
موافقت قرار گرفت. حال جدای از آمریکا و همپیمانان 
اروپایی اش، کشوری همچون اسرائیل یا عربستان و 
همپیمانان آنها نیز در برابر عضویت ایران قرار دارند 
که باتوجه به اختالفات ریشه ای و اعتقادی ایران با 

کشورها  آن  وجود  مطمئناً  صهیونیست،  دولتمردان 
مانع بزرگی بر سر راه عضویت ایران در سازمان تجارت 
جهانی خواهد بود. حال برای رفع این موانع یا باید از 
بیائیم و  اعتقادی و شعارهای داده شده کوتاه  اصول 
یا فعاًل عطای عضویت ایران در WTO را به لقایش 
ببخشیم. باالخره آمریکا و همپیمانانش از این مسئله 

بعنوان حربه ای سیاسی علیه ایران سود خواهند برد.
علیپور در ادامه با اشاره به اعمال تحریمهای خارجی 
قرار  پرتنش سیاسی  فضای  در  درکل چنانچه  افزود: 
داشته باشیم مطمئناً با سخت گیریهایی در روند الحاق 
که  میگردیم  مواجه  جهانی  تجارت  سازمان  به  ایران 
در این راستا اعمال تحریمها خارجی نیز باعث تأخیر 
در روند این الحاق خواهد شد که آن وقت ایران باید 
شرایط سختگیرانه تری را برای این الحاق بپذیرد. البته 
جناب  با  هند  در  پیش  سال  که شش  نشستی  طی 
آقای پاسکال المی رئیس سابق سازمان تجارت جهانی 
داشتم ایشان گفتند که یکی از مهمترین توصیه های 
عضویت  خواهان  که  کشورهایی  همه  مقامات  به  ما 
میباشند این است که این کشورها اول اقتصادشان را 
آماده و با قوانین این سازمان منطبق کنند و سپس 
حمایت سیاسیدیگر کشورهای عضو را جلب نمایند. 
تنش  که  زمانی  تا  است  طبیعی  بین  این  در  پس 
سیاسی با دنیا و به خصوص با کشورهای مهم و اثرگذار 
از حمایت سیاسی آنها نیز  جهان داشته باشیم قطعاً 
محروم هستیم و اگر فکر کنیم که این کشورها باوجود 
مشکالت سیاسی عمیق با ایران، حتماً هنگام مذاکره، 
مشکالت فیمابین را فراموش کرده و بدون مالحظات 
سیاسی درخصوص مسائل تجاری با ما مذاکره میکنند 
کاماًل در اشتباه بوده و فکری غلط در سر داریم. هر 
چند که هنوز وارد مرحله مذاکرات به معنای واقعی 
نشده و فعاًل فقط به سؤاالت درخواستی سازمان پاسخ 
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داده ایم ولیکن هرچه رشته بودیم نیز در دوران هشت 
ساله احمدی نژاد پنبه شد اما بهرحال دیر یا زود وارد 

مذاکره خواهیم شد.
با  ایران  سیاسی  اختالفات  زمانیکه  تا  رو  همین  از 
همچنین  و  نشود  فصل  و  حل  معاند  کشورهای 
قطعاً  نگردد  مرتفع  نیز  اقتصادی کشورمان  مشکالت 
پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی امری محال 
و غیر ممکن است، ضمناً الزم به ذکر است که برجام 
پر جنجال نیز هنوز به فرجام نرسیده است و به تار 
مویی بند است که اجرا و یا عدم اجرای آن میتواند بر 
معادالت سیاسی و اقتصادی کشورمان اثرات مثبت و 

یا منفی داشته باشد.
علیپور در پاسخ به این سوألی که در ذهن همه مردم 
وجود دارد مبنی براینکه با آغاز اجرای برجام و کاهش 
تجارت  سازمان  به  پیوستن  به  میتوانیم  آیا  تحریمها 
به  ایران  پیوستن  روند  گفت:  باشیم؟  امیدوار  جهانی 
کاماًل  پروسه  یک   WTO جهانی  تجارت  سازمان 
تخصصی و مجزائی است که چندان ربطی به مذاکرات 
ایران با 1+ 5 ندارد و الحاق ایران و موانع موجود بر سر 
راه عضویت ایران چیزی غیر از اینهاست، البته رفع و 
ایران،  از تحریمهای اعمال شده برعلیه  تعلیق برخی 
نماند که  ناگفته  اما  روانتر میکند  تا حدودی  را  امور 
اجرای تفاهمنامه برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
پر از ابهام است و آینده ای تیره و تار برای آن متصور 
میباشد که چه بسا با بد عهدی های آمریکا، این رشته 
نیز به پنبه مبدل شود. البته بنظر بنده، درحال حاضر 
یک  جهانی  تجارت  سازمان  به  کشورمان  پیوستن 

آرزوی محال و دست نیافتنی برای ایران است!!
اما کشور ایران نیز ازجمله کشورهایی است که همانند 
سایر اقتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته، دیر یا زود 
منتهی عضویت  میشود.  رانده  اقتصاد جهانی  بسمت 

از  قبل   WTO جهانی  تجارت  سازمان  نزد  ایران 
گسترده  سیاستهای  بکارگیری  نیازمند  چیزی  هر 
آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات قابل توجهی در 
قوانین و مقررات اقتصادی و کوتاه شدن دست دولت 
و شبه دولتی ها از فعالیتهای اقتصادی است که این 
اقتصاد کشور و  بر  تاثیر گسترده ای  تغییرات میتواند 

امنیت اقتصادی داشته باشد.
به اعتقاد اینجانب عضویت ایران نزد سازمان تجارت 
و  ضروری  امری  جهانی  دهکده  به  ورود  و  جهانی 
اجتناب ناپذیر است پس مجدداً تأکید میکنم که دیر 
یا زود باید این اتفاق بیافتد زیرا در آینده ای نه چندان 
دور، اعضاء WTO فقط با هم تجارت خواهند کرد و با 
کشورهای غیر عضو، ارتباط اقتصادی نخواهند داشت. 
 WTO البته الزم به ذکر است که عضویت ایران در
آنهم با اقتصادی که فعاًل داریم اصاًل میسر نیست و به 
باشد، قطعاً  امکان عضویت وجود داشته  اینکه  فرض 
میبریم  بسر  آن  در  با وضعیتی که  و  در حال حاضر 
از سم هم برای ایران مهلک تر و خطرناکتر است!! اما 
اگر زیرساخت های اقتصادی را بسازیم و صنایع مادر 
را احیاء، نوسازی و گسترش دهیم و دست آخر کشور 
را به یک صادرکننده کاالهای غیرنفتی مبدل نمائیم 
آنوقت پیوستن به این سازمان برای ما مفید، سودمند 
و سرشار از رشد و شکوفائی خواهد بود ولیکن بدون 
انجام این اقدامات، عضویت در WTO فقط موجب 
هم  کشور  در  فعال  کارخانۀ  چند  این  تا  شد  خواهد 
درکل  شود.  بسته  نیز  آنها  درب  و  ورشکست  سریعاً 
کشور ما از بابت عضویت در WTO بدنبال ورود به 
دهکده و خانواده تجارت جهانی است تا بتواند سهم و 
منافع خود را از فرصت های اقتصادی بین 162 کشور 

عضو سازمان بدست آورد.
وی با اشاره باینکه صنعت وتجارت ایران برای الحاق 

به این سازمان به چه تغییر و تحوالتی نیاز دارد گفت: 
هر کشوری در دنیا، ناچار به ارتباط با سایر کشورهای 
جهان میباشد و به همین خاطر در سند چشم انداز 
ایران نیز این رابطه و تعامل با جهان با صفت سازنده و 
مؤثر بودن و براساس اصول حکمت و عزت و مصلحت 
اقتصادی  تعامالت  طبیعی  بطور  و  است  شده  مطرح 
کشورمان و در رأس آن صادرات غیرنفتی، باید چنین 
باشد. اول دولت و دولتمردان باید به این باور برسند که 
حیات و پیشرفت آینده کشورمان در گرو درآمدهای 
بیش از پیش صادرات غیرنفتی است و بعد از آن از 
های  جذابیت  ایجاد  و  دقیق  سازی  فرهنگ  طریق 
گوناگون، میبایست دید شخصی را به دید ملی و توجه 
به منافع شخصی را توجه به منافع ملی مبدل نمایند.

رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش 
که  میکنم  تکرار  هم  باز  کرد:  خاطرنشان  خصوصی 
عضویت در سازمان تجارت جهانی WTO زمانی برای 
ایران مفید و سودمند میباشد که ایران، کشوری کاماًل 
صادراتی باشد و بر روی صنایع مادر سرمایه گذاری 
ریشه ای و بنیادی کرده باشد نه مثل االن که کشوری 
کاماًل وارداتی داریم و اعداد و ارقام کاالهای خارجی 
قاچاق سرسام آور است و اکثر صنایع و کارخانجات نیز 
بدلیل مشکالت اقتصادی ورشکست شده و یا درحال 
ورشکستگی هستند و غالب کارگران کارخانه ها هم 
زمانیکه  تا  پس  میباشند.  خود  معوقه  حقوق  بدنبال 
پابرجاست،  جهانی  عرصه  در  ایران  سیاسی  تنش 
اکثر  است،  اقتصادی  مشکالت  در  غرق  کشورمان 
شرکتها و کارخانجات فرسوده و ورشکسته میباشند،60 
الی۷0 درصد فعالیتهای اقتصادی کشورمان در اختیار 
دولت و شبه دولتی ها باشد، بخش خصوصی قوی و 
کارآمد نداشته باشیم، کشوری کاماًل واردکننده باشیم 
تا صادرکننده، قاچاق بی رویه کاال ادامه دارد و از ارز 

تک نرخی خبری نیست و سایه رکود، تورم و بیکاری 
بر سر ایران و ایرانی سنگینی کند و درکل باوجود تیم 
ضعیف و ناهماهنگ اقتصادی دولت، هیچگاه عضویت 
ایران در سازمان تجارت جهانی WTO محقق نخواهد 
شد که اگر به فرض محال هم چنین اتفاقی در فضای 
با  کر،  شیطان  گوش  و  دهد  رخ  امروز  اقتصادی  بد 
تمام این مشکالت، درهای سازمان تجارت جهانی را 
باز کنند و ایران را با عزت و احترام و فرش قرمز به 
عضویت WTO درآورند این عضویت همانند شمشیر 
تیزی، ابتدا صنایع فعال کشورمان را و سپس ایران را 
قلع و قم خواهد کرد. از همین رو به دولتمردان عزیز 
توصیه میکنم که بجای خوشبینی کاذب، بهتر است 
کمی واقع بین باشند و بجای انجام کارهای تبلیغاتی 
و پوپولیستی، اول مشکالت را مرتفع و اقتصاد ایران 
را بطور زیربنائی بازسازی کنند تا خود به خود زمینه 
بین  سازمانهای  سایر  و   WTO در  ایران  عضویت 
المللی فراهم شود نه اینکه به هر قیمتی شده کارها را 
اجرا کنیم تا بتوانیم در داخل و خارج جار بزنیم ای ایها 
الناس: ببینید که ما چه کارهای مهمی انجام داده ایم 
و چه قراردادها و تفاهمنامه هایی را در دوران صدارت 
مان به امضاء رسانده ایم: مثاًل برجام را ما به نتیجه 
همچنین  و  کردیم  اجرا  ما  هم  را   FATF رساندیم 
الحاق ایران به WTO را هم ما به سرانجام رساندیم!!! 
که همۀ اینها بیش از اینکه اجرایی و مفید باشد بیشتر 
که  گفتند  می  دیروز  تا  آقایان  دارد.  تبلیغاتی  جنبه 
اند در  با جان کری نوشیده  چون یک استکان چای 
نتیجه آمریکا و سازمان تجارت جهانی برای عضویت 
ایران در WTO چراغ سبز نشان داده اند!! پس چه 

شد؟ چرا چراغها به یکباره قرمز و یا خاموش شدند؟!!
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران درخاتمه اظهار داشت: 
واقعیت غیرقابل انکار این است که آرامش و پیشرفت 
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ایران در گرو صلح ودوستی با کشورهای جهان میباشد 
نه در دشمنی با آنها، زیرا هیچ کشوری به تنهایی قادر 
به رفع مشکالت، توسعه و پیشرفت و یکه تازی در دنیا 
ایم. روابط  نخواهد بود و ما هم چنین ادعایی نکرده 
با کشورهای جهان  با احترام متقابل  شایسته، همراه 
بوده  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از  کشوری  هر  برای 
ودستیابی به این امر مهم در عرصه جهانی، نیازمند 
فضای  در  مدبرانه  و  راهبردی صحیح  سیاست  اتخاذ 
بین الملل را می طلبد و نمیتوان خود را تافته ای جدا 
بافته از سایر کشورهای جهان دانست. پس به ناچار 
خارج  جهان  با  سازنده  و  مناسب  تعاملی  به  موظف 
سیاسی  اختالفات  و  تنشها  رفع  بطورقطع  میباشیم. 
نیست  انتظار  از  دور  خارجی  دشمنان  با  کشورمان 
فقط زمان دقیق آن مشخص نیست و نهایتاً صلح و 
دوستی، عاقبت تنش ایران با جهان غرب نیز خواهد 
بود )بقول معروف دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز 
فقط  باشد  تر  طوالنی  آن  زمان  چه  هر  لکن  ندارد(. 
ضرر آن برای کشور بیشتر خواهد بود. پس باعنایت 
به فرمایشات بزرگان ما که فرموده اند: صد دوست کم 
و یک دشمن زیاد، ضروری بنظر میرسد تا دولتمردان 
ایران اسالمی با توجه به فواید آرامش برای پیشرفت 
با تدبیر  ایران،  با در نظر گرفتن منافع ملی  کشور و 
مناسب و سیاستی خاص و هدایت پدرانه رهبر بزرگوار 
انقالب قدمهای مثبت و سازنده ای را در جهت رفع 
تنشها و اختالفات سیاسی با همسایگان و جهان غرب 
به رهبری آمریکا برداشته و امتیازات چشمگیری را نیز 
بنفع کشور و مردم عزیزمان از آنها بگیرند. ضمناً این 
مهم را نباید از مدنظر دور کنیم که چنانچه اقتصاد 
ایران را در راستای سیاستهای تبین شده مقام معظم 
رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی، قوی و قدرتمند 
نمائیم قطعاً همه دنیا اعم از دوست و دشمن مجبور 

خواهند بود که ما را نیز وارد بازیهای جهانی بکنند فلذا 
دنیا نمیتوانند بی اهمیت از کنار یک اقتصاد قدرتمند، 
راستا  این  در  و  بگذرد  ایران  بنام  بزرگی  و  برجسته 
نمیتوانند  آمریکا  کنگره  نمایندگان  حتی  هیچکس 
ایران را از حضور در مجامع بین المللی حذف نمایند 
احترام، جهت  و  و عزت  و صلوات  با سالم  دنیا  بلکه 
حضور ایران در مجامع بین المللی به دنبال کشورمان 
خواهد بود فقط بشرطی که دولتمردان و مسئولین ما 
عملکردی درست، مقتدرانه و عزتمندانه داشته باشند 
و با لحاظ منافع ملی، ایران را ارزان نفروشند و چنان 
و گرفتاریهای  تنها همه مشکالت  نه  تا  بکنند  کاری 
کشور را برای همیشه حل و فصل نمایند بلکه ایران و 

ایرانی را در جهان سربلند کنند.

فارس / مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت:
10 هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط 

غیرفعال در کشور وجود دارد

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 10 هزار 
بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط غیرفعال و راکد 
مدیریت  یا  نقدینگی  کمبود  دلیل  به  کشور  در 
مشکالت  دچار  گذشته  سالیان  طی  نامطلوب 

عدیده ای شده اند.
فارس  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
اولین  خبری  نشست  در  امروز  توفیق  اصغر  علی 
نمایشگاه  و  تجاری  کارگزاران  بین المللی  همایش 
موضوع  امروز  گفت:   Berokerexpo2016
دریافت خدمات تخصصی جهت پیشبرد اهداف تجاری 
بنگاه های اقتصادی از موضوعات مورد توجه بوده و این 

تا  کار  و  ایجاد یک کسب  ایده  فرآیند ظهور  از  مهم 
توسعه آن مورد توجه فعاالن اقتصادی قرار می گیرد. 

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: آنچه مسلم 
است موفقیت در کسب و کار با بهره مندی از خدمات 
حرفه ای توسعه کسب و کار یا همان دریافت خدمات 
تخصصی سازی حاصل می شود و در این میان نقش 
بروکرها یا همان کارگزاران تجاری نقش ویژه و غیر 

قابل انکار است. 
و  کوچک  اقتصادی  بنگاه  هزار   10 وجود  گفت:  وی 
متوسط غیرفعال و راکد در کشور که اغلب به دلیل 
سالیان  طی  نامطلوب  مدیریت  یا  نقدینگی  کمبود 
بر  گواه  خود  شده اند  عدیده  مشکالت  دار  گذشته 

اهمیت ویژه این موضوع است. 
توفیق با تأکید بر نقش آفرینی مؤثر کارگزاران تجاری 
در بهبود فضای کسب و کار و توسعه حرفه ای روابط 
سمینارهای  و  رویداد  این  برگزاری  با  گفت:  تجاری 
تخصصی جانبی زمینه رشد و توسعه فضای کسب و 
اقتصادی  فعاالن  با  تعامالت کارگزاران  افزایش  و  کار 

داخلی و خارجی فراه می شود. 
برگزاری  مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت اهداف 
فضای  ایجاد  را  تجاری  کارگزاران  بین المللی  رویداد 
ارتباطی و ترویحی مؤثر جهت تبیین اهمیت فعالیت 
افزود:  و  کرد  عنوان  تجاری،  )بروکرهای(  کارگزاران 
و  ایرانی  حقوقی  و  حقیقی  بروکرهای  شناسایی 
خارجی، ایجاد ارتباط مؤثر نهادهای دولتی، تشکل ها 
و بخش های خصوصی با بروکرهای تجاری و بررسی 
مشکالت و چالش های پیش رو جهت توسعه کمی و 
کیفی فعالیت های کارگزاری از دیگر اهداف برگزاری 

این رویداد است. 
توفیق با اشاره به اهمیت و نقش خدمات بروکرهای 
تجاری در موفقیت بنگاه های اقتصادی از کلیه فعاالن 

صنعتی و اقتصادی کشور درخواست کرد و گفت: تا با 
مشارکت در رویداد ضمن آشنایی با بازیگران کلیدی 
با  کاری  تعامالت  ایجاد  فرصت  کار  و  کسب  توسعه 

کارگزاران تجاری داخلی و خارجی را فراهم کنند.
وی بیان داشت: اولین همایش و نمایشگاه بین المللی 
کارگزاران تجاری با حضور کارگزاران حوزه های ثبت، 
کارگزاران  حقوقی،  و  مشاوره  خدمات  کارگزاران 
خدمات آموزش، کارگزاران تأمین مالی و ... برگزار و 
همایش ها و نمایش گاه های آن هم از تاریخ 25 لغایت 
تهران  بین المللی  نمایشگاه های  محل  در  آذرماه   2۸

برگزار می شود.

فارس/ روابط عمومی مرکز آمار ایران اعالم کرد
ضریب جینی در سال 94 به 39 صدم 

واحد رسید

جینی  ایران، ضریب  آمار  مرکز  اعالم  اساس  بر 
در سال 1394 در کل کشور 0,39 بوده است که 
در مقایسه با سال قبل از آن 0,01 افزایش داشته 

است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران، 
جامعه،  درامد  نابرابری  سنجش  شاخص های  از  یکی 
بین  است  عددی  است. ضریب جینی  ضریب جینی 
صفر و یک )یا صفر و صد در صد( که در آن صفر به 
معنی توزیع کاماًل برابر درامد یا ثروت و یک به معنای 

نابرابری مطلق در توزیع است.
آمارگیری  از طرح  نابرابری  سال هاست که شاخص های 
به  و  ایران محاسبه  آمار  مرکز  درامد خانوار  و  هزینه 
سیاستگذاران، اقتصاددانان و کاربران اصلی طرح ارایه 
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می  شود.
نگاهی به اهم نتایج شاخص های نابرابری درسال 1۳9۴ 
در مناطق شهری و روستایی و کل کشور نشان می دهد 

که:
-  ضریب جینی در سال 1۳9۴ در کل کشور 0,۳9 
بوده است که در مقایسه با سال 1۳9۳  با عدد 0,۳۸ 
به میزان 0,01 افزایش داشته است. در مناطق شهری 
از 0,۳6 به 0,۳۷  افزایش  با 0,01  نیز ضریب جینی 
با عدد  رسیده است و همچنین در مناطق روستایی 

0,۳۴ بدون تغییر باقی مانده است.
جینی  کاهش ضریب  بیشترین  شهری  مناطق  در   -
در سال 1۳9۴ نسبت به سال1۳9۳ مربوط به استان-

های آذربایجان غربی، ایالم و البرز بوده است. به عبارت 
دیگر بیشترین کاهش نابرابری در این سه استان رخ 

داده است.
- در مناطق روستایی بیشترین کاهش ضریب جینی 
در سال 1۳9۴ نسبت به سال 1۳9۳ مربوط به استان 

لرستان بوده است.
- سهم بیست درصد فقیرترین جمعیت در سال 1۳9۴ 
در کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب با 
اعداد 0,06، 0,0۷ و 0,0۷ نسبت به سال 1۳9۳ بدون 

تغییر بوده است .
خاطر نشان می سازد که نشریه طرح ضریب جینی 
به  آمار  ملی  درگاه  در  زودی  سال های 9۴-1۳۸9به 

نشانی www.amar.org.ir قابل دسترسی است.

مهر / در بازار آزاد؛
کاهش مجدد نرخ انواع ارز

قیمت سکه تمام  بهار آزادی طرح قدیم امروز با 
6 هزار تومان کاهش، به یک میلیون و 81 هزار 
تومان رسید. نرخ انواع ارز هم کاهش را تجربه 

می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، در بازار آزاد امروز)شنبه( تهران، 
قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با 6 هزار تومان 
کاهش به یک میلیون و ۸1 هزار تومان، سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید با ۷00 تومان کاهش به یک میلیون 
و ۸2 هزار و 600 تومان، نیم سکه و سکه یک گرمی 
بدون تغییر به ترتیب به 5۴6 هزار تومان و 1۸0 هزار 
تومان رسید، اما ربع سکه با افزایش قیمت هزار تومانی، 
نرخ 2۸۷ هزار تومانی را تجربه می کند.هر اونس طال در 
بازارهای جهانی 125۸ دالر و 60 سنت و هر گرم طالی 
1۸ عیار 109 هزار و ۸00 تومان قیمتگذاری شده است.

قیمت انواع ارز امروز هم در بازار آزاد، با کاهش مواجه 
به نحوی که هر دالر ۳5۸۴ تومان، یورو ۴0۴0  بود، 
تومان، پوند ۴5۷0 تومان، درهم امارات 9۸2 تومان و 

لیر ترکیه 119۷ تومان است.

مهر/ مشاور سازمان خصوصی سازی خبر داد:
200 شرکت دولتی در فهرست واگذاری ها

اینکه  بیان  با  خصوصی سازی  سازمان  مشاور 
امسال 200 شرکت دولتی در فهرست واگذاری ها 
بر حسن  نظارت  گفت:تا 5سال،  گرفته اند،  قرار 
دریافت  برای  واحدها  معرفی  حتی  و  کار  انجام 

وام، به عهده این سازمان است.
جعفر سبحانی در گفتگو با مهر با تشریح برنامه واگذاری  
شرکت های دولتی در نیمه دوم امسال گفت: برای سال 
جاری، 200 شرکت دولتی در فهرست واگذاری ها قرار 
گرفته که در حال قیمت گذاری و طی فرآیند واگذاری  
آنها هستیم، بر این اساس امیدواریم تا پایان سال همه 

شرکت های مشمول واگذاری، به سرانجام برسند.
اول  نیمه  در  افزود:  خصوصی سازی  سازمان  مشاور 
عمده  و  نشد  واگذار  بیشتر  شرکت  چند  امسال، 
واگذاری ها برای نیمه دوم امسال در نظر گرفته شده 
کار  اما  شود؛  طی  باید  آن  قیمت گذاری  مراحل  که 

سرعت بیشتری گرفته است.
وی تصریح کرد: تمامی شرکت هایی که از سوی سازمان 
خصوصی سازی واگذار شده اند، بدون استثناء به صورت 
مداوم، تحت نظارت این سازمان ادامه فعالیت می دهند 
و به موجب قانون، 5 سال نظارت بر حسن انجام کار 
آنها بر عهده سازمان است و به صورت دوره ای و حداقل 
دو نوبت در سال، مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرند 
تا از روند و فرآیند تعیین شده برای آنها خارج نشوند؛ 
ضمن اینکه اگر الزم باشد تا این واحدها برای دریافت 
موافقت  باید  حتما  شوند،  معرفی  بانک  به  تسهیالت 
حال،  هر  در  کنند.  کسب  را  خصوص سازی  سازمان 
سازمان از این ابزار برای نظارت بر آنها استفاده می کند.

به گفته سبحانی، سال گذشته ارزیابی کلی و دقیقی بر 
مبنای نظرسنجی از حدود 5۴ شرکتی که به صورت 
بلوکی واگذار شده بودند، انجام شد؛ چراکه شرکتهایی 
که به صورت غیربلوکی واگذار می شوند، معموال 5 تا 
10 درصد سهام آن واگذار می شود که این رقم، خیلی 
عملکرد مثبت و منفی ناشی از فرآیند سهام متعلق به 
دولت را ممکن است نشان ندهد؛ ولی سهامی که باالی 
50 درصد واگذار می شود و به اصطالح بلوکی است، 

باشد، می توان  یا بدی داشته  اگر شرکت روند خوب 
برداشت کرد که این عملکرد، ناشی از خصوصی سازی 

است.
وی اظهار داشت: شرکت های واگذار شده که 55 شرکت 
نظرسنجی  این  در  شده اند،  واگذار  بلوکی  صورت  به 
مورد ارزیابی قرار گرفته اند؛ به نحوی که نه تنها توسط 
سازمان خصوصی سازی بلکه از سوی نهادهای نظارتی 
آمار، کار  همچون مرکز پژوهش های مجلس و مرکز 
آماری دقیقی انجام شده که به صورت رسمی نتایج آن 
اعالم نشده است، ولی کلیات آن نشانگر این است که 
اشتغال بخش خصوصی نه تنها بعد از واگذاری کاهش 

نداشته، بلکه 2 درصد هم رشد را نشان می دهد.
سبحانی خاطرنشان کرد: ممکن است در یک شرکت، 
مجموع  در  که  باشد  بوده  نفر   500 کارگران  تعداد 
باشند؛ ولی واگذاری در رشد  یافته  تعداد آن، تقلیل 
کارایی و بهره وری، موثر بوده و بر خالف آن است که 
به  به بخش خصوصی، کمکی  واگذاری  گفته می شود 

پیشرفت اقتصادی نکرده است.
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دنیای اقتصاد/ 
نویسندگان: دارسی هیچکاک و مارشا ویالرد

مترجم: مهدی نیکوئی
nikoueimahdi@gmail.com

به  توجه  و  پایداری  سمت  به  حرکت  امروزه 
محیط زیست تبدیل به یک الزام برای تولیدکنندگان 
انجام  اتفاق  این  اگر  است.  شده  مختلف  صنایع  و 
برای  را  فراوانی  مشکالت  دولت  و  مشتریان  نشود، 
مقابل،  طرف  در  کرد.  خواهند  ایجاد  تولیدکنندگان 
سبز شدن منجر به کسب یک مزیت رقابتی قدرتمند 
در مقابل سایر فعاالن بازار می شود. یکی از مهم ترین 
اقداماتی که می توان برای بهره گیری از این فرصت ها 
و دوری از تهدیدها در پیش گرفت، تمرکز بر طراحی 
که  است  آن  موضوع  این  دلیل  است.  محصوالت 
آن  طراحی  از  ناشی  محصول  یک  اثرات  از  بسیاری 
است. به عنوان مثال، یک راننده فورد هیچ گاه نمی تواند 
به مصرف سوختی دست پیدا کند که در خودروهای 

هیبریدی تویوتا مشاهده می شود؛ اهمیتی هم ندارد 
که چه اندازه در نگهداری و سرویس کردن آن کوشا 
باشد. به همین دلیل است که بیشتر استراتژی های 
مرتبط با تولید محصوالت سبز به طراحی آنها مرتبط 

می شوند:
محیط  برای  »طراحی  زیست:  محیط  برای  طراحی 
در  که  است  صنایع  در  جدیدی  مفهوم  زیست« 
استراتژی  این  در  است.  یافته  رواج  اخیر  سال های 
اثرات زیست محیطی یک محصول  تا  تالش می شود 
چه در تولید آن و چه در استفاده نهایی اش کاهش 
اولیه ای  مواد  از  استراتژی  این  نخست  گام  در  یابد. 
استفاده می شود که کمترین پیامدها را داشته باشند. 
استفاده از مواد بازیافتی، قابل بازیافت، استفاده کمتر 
از انرژی، بهره گیری از مواد فراوان تر )به ویژه فلزها(، 
میزان سمی بودن مواد و شیوه به دست آوردن آنها 

در این استراتژی مدنظر قرار می گیرد.
یک  اثرات  استراتژی،  این  در  عمر:  چرخه  ارزیابی 
محصول در طول کل چرخه عمر آن مورد توجه قرار 

حمل ونقل  آمده اند؟  کجا  از  آن  خام  مواد  می گیرد. 
آنها چگونه انجام شده است؟ تولید محصوالت به چه 
شکلی بوده است؟ توزیع و فروش آن به مشتری به 
چه نحوی انجام می شود؟ مشتری چگونه از محصول 
انتهای عمر مفید محصول چه  استفاده می کند؟ در 
اتفاقی می افتد؟ در استراتژی »ارزیابی چرخه عمر« 
مورد  مراحل  این  از  هرکدام  زیست محیطی  اثرات 
توجه دقیق قرار می گیرند. از این شیوه می توان برای 
اجتماعی  و  اثرات زیست محیطی  به حداقل رساندن 

منفی استفاده کرد.
هزینه های چرخه عمر: این استراتژی هم شباهت های 
تفاوت  این  با  دارد؛  عمر«  چرخه  »ارزیابی  با  زیادی 
محیط  به  وارده  آسیب های  هزینه های  که  کوچک 
زمان  از  هزینه ها  این  می گیرد.  قرار  مدنظر  زیست 
امحای  و  نگهداری  تا  تولید  و  توسعه  و  تحقیق 
است  قرار  که  زمانی  می شوند.  محاسبه  محصوالت 
شود،  انتخاب  یکی  تولیدی  گزینه  چند  بین  از 
کند  کمک  می تواند  عمر«  چرخه  »هزینه های 

کمترین  که  بگیرد  قرار  کار  دستور  در  گزینه ای  تا 
دنبال  به  را  اجتماعی  و  زیست محیطی  هزینه های 
محصوالت  که  می دهد  نشان  استراتژی  این  دارد. 
تولیدی،  فرآیندهای  ابتدای  در  کمتر  هزینه های  با 
به  نیستند.  بلندمدت  در  گزینه ها  ارزان ترین  غالبا 
این صورت تمام هزینه های کوتاه مدت و بلندمدت را 
در نظر گرفته و توجه خاصی به مالحظات ایمنی و 

هزینه های بازیافت و امحا می شود.
با  آن:  ابزارهای  و  محصول  عمر  چرخه  مدیریت 
اهمیت یافتن چرخه عمر محصوالت، رویکرد دیگری 
با نام مدیریت چرخه عمر محصول هم در سال های 
و  ابزارها  مدت  این  در  است.  شده  برجسته  گذشته 
نرم افزارهایی هم برای کمک کردن به تصمیم گیری ها 
انتخاب های  به  منجر  می توانند  که  شده اند  ارائه 
سبزتری شوند. در این رویکرد، به ویژگی ها و اثرات 
یک محصول در تمام چرخه عمر آن با نگاه تجاری و 
مهندسی نگریسته می شود و هدف اصلی آن عملکرد 

موفقیت آمیز بلندمدت در بازار کسب وکار است.

استراتژیهاییبرایسبزکردنصنایع
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مدیریت  و  سیاه  فهرست  خاکستری،  فهرست 
مشتریان  و  کشورها  حاضر  حال  در  تامین:  زنجیره 
فهرست های  که  کرد  مشاهده  می توان  را  مختلفی 
بهتر  که  مختلفی  شیمیایی  مواد  )شامل  خاکستری 
سیاه  و  شوند(  حذف  تولیدی  فرآیندهای  از  است 
از  استفاده  که  شیمیایی  مواد  از  دسته  آن  )شامل 
اختیار  در  را  خود  نیست(  مجاز  محصوالت  در  آنها 
که  بود  موضوع  همین  داده اند.  قرار  تولیدکنندگان 
باعث اختالف و کشمکش شرکت سونی و اتحادیه اروپا 
برای استفاده بیش از حد از کادمیوم در دستگاه های 
پلی استیشن شد. طبیعی است که شما می دانید چه 
مواد و اجزایی را در محصوالت خود استفاده می کنید. 
اما بسنده کردن به این سطح از مراعات کافی نیست. 
شما همچنین باید بدانید که مواد اولیه و محصوالت 
خریداری  خود  تامین کنندگان  از  که  نیم ساخته ای 
در  اگر  هستند.  موادی  و  اجزا  چه  دارای  می کنید، 
بخشی از زنجیره تامین شما، یکی از مواد فهرست شده 
استفاده شوند، مطمئن باشید که کل کسب وکار شما 

در خطر از دست دادن بازار خود است.
به  نزدیک  بسیار  حوزه های  از  یکی  سبز:  شیمی 
سال های  در  که  سیاه  و  خاکستری  فهرست های 
اقدام  زمانی که  است.  یافته، شیمی سبز  رواج  اخیر 
پدید  به  منجر  می کنید،  محصول  یک  تولید  به 
می شوید.  هم  ناخواسته ای  فرعی  محصوالت  آمدن 
موضوع  این  نگران  شیمیدان ها  هیچ گاه  گذشته،  در 
اندازه سمی  تا چه  آنها  فرعی  نبودند که محصوالت 
از  بسیاری  بود که  این وضعیت سبب شده  هستند. 
صنایع، از جمله شرکت های داروسازی منجر به تولید 
یا  برخی محصوالت فرعی شوند که به شدت سمی 

هدف  که  حالی  در  صورت،  این  به  بودند.  سرطان زا 
اصلی آنها بهبود سالمتی انسان یا تامین نیازهای او 
بود، به طور غیرمستقیم منجر به بیمارتر شدن او و 

آسیب های فراوان به سالمتی اش می شدند.
تبدیل محصوالت به خدمات: یکی از دالیل مشکل ساز 
که  است  آن  ما  صنایع  و  تولیدی  فرآیندهای  بودن 
عنوان  به  را  خود  که  زمانی  داریم.  اشتباهی  اهداف 
یک تولیدکننده بشناسید، راه کسب درآمد بیشتر را 
در افزایش میزان فروش خود خواهید دانست؛ فارغ 
از آنکه محصوالت شما تا چه اندازه زیان آور هستند. 
یکی  کارکردی  یا فرسودگی  کاهش عمر محصوالت 
از راه های دستیابی به سودآوری است. هر چقدر که 
مشتریان شما یک محصول را سریع تر دور بیندازند و 
نیاز به یک محصول جدید داشته باشند، بهتر است. 
با این حال، برخی از شرکت ها به دنبال آن هستند 
که  کنند  دنبال  را  جدید  کسب وکار  مدل  یک  که 
است.  بهتر  زیست  محیط  برای  هم  و  آنها  برای  هم 
تبدیل  کسب وکار،  جدید  مدل  این  به  رسیدن  راه 
کردن یک محصول به یک خدمت است. گاه مشتری 
واقعا نمی خواهد مالک یک محصول باشد؛ در عوض 
خواستار خدمتی هستند که آن محصول ارائه می کند. 
به عنوان مثال بسیاری از مشتریان نیازمند یک دریل 
بلکه تنها چند سوراخ روی دیوار خانه شان  نیستند، 
می خواهند. شما می توانید این سوراخ ها را برای آنها 

ایجاد کنید.

منبع: کتاب حرکت به سمت پایداری
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