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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

ایران  برق  جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شعبه خراسان سندیکای 
در محل مجتمع  ماه سال جاری  مرداد  و هفتم  بیست  چهارشنبه شب   

بزرگ کوهسر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شعبه خراسان سندیکای برق ایران این جلسه با حضور 
ایران،  برق  سندیکای  دبیر  خراسان،  شعبه  هیات مدیره  اعضای  اعضا،  اکثریت 
عنوان  به  کشاورزی  و  معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  تشکل های  امور  سرپرست 

نماینده اتاق بازرگانی استان خراسان برگزار شد.

در ابتدای جلسه و پس از رسمیت یافتن مجمع وفق اساسنامه سندیکا در ابتدا از 
میان حاضرین رییس جلسه و دو ناظر و یک منشی انتخاب شد. در ادامه مهندس 
شادمان رییس شعبه خراسان سندیکای برق ایران گزارش عملکرد این سندیکا را 
به استماع اعضا رسانید و اعضای هیات مدیره نظرات خود را در خصوص برنامه های 

آینده این سندیکا ارئه دادند.
ادامه در صفحه 3/

سندیکای صنعت برق ایران/ 

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای برق ایران- شعبه خراسان  سندیکای صنعت برق ایران/ 

شرکت صانع شرق در چهارمین همایش ملی 
پایدار(  پذیری  )رقابت  رویکرد  با  برندینگ 

به عنوان برند برتر سال 1395 انتخاب شد.
و  بیست وهفتم  روزهای  که  همایش  این  در   
هدف  با  جاری  سال  ماه  مرداد  هشتم  و  بیست 
ارتقای سطح دانش و تقویت بنیه علمی واحدهای 
صنعتی در مشهد برگزار می شد، محسن شادمان 
مدیرعامل شرکت صانع شرق با دریافت لوح تقدیر 

مورد تجلیل قرار گرفت. 
ادامه در صفحه 3/

انتخاب صانع شرق به عنوان برند برتر 
سال 1395



 

 بررسی فرصت ها و چالش های  دو 
پروژه احداث خط در کمیته همکاری های 

مشترک
تامین مالی سندیکا  و  کمیته همکاری های مشترک 
روز دوشنبه هجدهم مرداد ماه سال جاری با حضور 
اعضا در محل سندیکا تشکیل جلسه داد.......ادامه خبر

خام فروشی خالف اقتصادمقاومتی است
صادرات  شرکت  مدیره  هیات  رییس  ایرنا-  تهران- 
ایران )صانیر(  برق  و  تجهیزات و خدمات صنایع آب 
اقتصاد  های  سیاست  خالف  فروشی  خام  گفت: 
مقاومتی است و انتظار می رود دولت گام های جدی 
تری در مقابله با این مساله و ارایه مشوق برای تقویت 

تولید داخلی بردارد.......ادامه خبر

 ایران در تولید ترانسفورماتور خودکفا 
می شود

استان  ترانسفو  آریا  شرکت  سهامدار  ایرنا-  سمنان- 
سمنان با بیان این که این واحد تولیدی روز پنجشنبه 
جمهوری  رئیس  اول  معاون  حضور  با  جاری  هفته 
افتتاح می شود، گفت : با آغاز به کار این شرکت در 
هفته دولت، نیاز کشور به واردات انواع ترانسفورماتورها 

از خارج برطرف می شود.......ادامه خبر

 تسویه بخشی از بدهی های وزارت نیرو 
از طریق تهاتر

وزیر نیرو گفت : حدود هزار میلیارد تومان از بدهی 
وزارت نیرو از طریق تهاتر پرداخت شده است.......ادامه 

خبر

 ائتالفی که می تواند پای گرافن را به 
صنعت باتری باز کند

چهار شرکت فعال در حوزه باتری و مواد مورد استفاده 
بتوانند  تا  دادند  تشکیل  جدیدی  ائتالف  باتری،  در 
مسیر استفاده از گرافن در باتری ها را هموار کنند.......

ادامه خبر

 آب، برق و سوخت در صدر تورم
تورم ساالنه  نشان می دهد  ایران  آمار  مرکز  اطالعات 
گروه آب، برق و سوخت در مرداد ماه ۲۷.۹ درصد بوده 
است که از میان سایر گروه های خوراکی و غیرخوراکی 
و خدمات بیشترین تورم ساالنه را تجربه کرده است.......

ادامه خبر

 افزایش مجدد پیک مصرف برق
پیک مصرف روزانه برق با افزایش ۹۳۶ مگاواتی نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته روبرو شد.......ادامه خبر

 ظرفیت تولید برق ایران به ۸0 هزار 
مگاوات افزایش می یابد

همزمان با هفته دولت، ساخت ۱۲ نیروگاه جدید برق 
با ظرفیت تولید ۶ هزار مگاوات آغاز شد که در صورت 
از مرز ۸۰ هزار  ایران  بهره برداری ظرفیت تولید برق 

مگاوات عبور می کند.......ادامه خبر

 بهره برداری از 3177 پروژه در بخش 
برق و انرژی کشور

هم زمان با فرارسیدن هفته دولت، وزارت نیرو ۳ هزار 
و ۱۷۷ پروژه در بخش برق و انرژی را افتتاح و ۱4۳ 
می کند.......ادامه  کلنگ زنی  کشور  سطح  در  را  پروژه 

خبر

 غفلت عجیب و سوال برانگیز برنامه 
ششم از موضوعات اساسی حوزه انرژی

قوانین  موضوعات  به  توسعه  ششم  برنامه  الیحه  در 
باالدستی حوزه انرژی مانند دوری از خام فروشی نفت 
و گاز و تکمیل زنجیره ارزش آن، افزایش سهم انرژی 
های تجدیدپذیر و نوین در سبد انرژی کشور، توسعه 
میادین نفتی و گاز کشور به ویژه میادین مشترک هیچ 

توجهی نشده است.......ادامه خبر

 سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
تولید برق استان اردبیل

برق  نیروی  توزیع  عامل شرکت  مدیر  ایرنا-  اردبیل- 
استان اردبیل از سرمایه گذاری بخش خصوصی برای 

تولید برق در این استان خبر داد..........ادامه خبر

 تصویب سیاست های بودجه 9۶
......ادامه خبر

 اعضای جدید مرکز داوری اتاق 
بازرگانی ایران انتخاب شدند

......ادامه خبر

 فراز و فرودهای رابطه بخش خصوصی 
و دولت یازدهم

......ادامه خبر

 خروج از رکود شرط اعطای تسهیالت 
به واحدهای تولیدی

......ادامه خبر

 تنها 5 هزار واحد کوچک اقتصادی در 
کشور مشکل دارند

......ادامه خبر

 گره کور رشد کند بهره وری در 
برنامه های توسعه

......ادامه خبر

 افزایش صادرات منجر به رشد 
اقتصادی شده است

......ادامه خبر

 در سالهای اخیر گامهای مهمی در 
جهت مهار تورم برداشته شد

......ادامه خبر

 صادرات آلمان به ایران بعد از لغو 
تحریم ها افزایش یافت

......ادامه خبر

 قیمت انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 
منتشر شد
......ادامه خبر

بازرگانی  اتاق  جدید  رئیس  رویکرد   
ایران

......ادامه خبر

 راه رسیدن به رشد پایدار
......ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه 
سندیکای برق ایران- شعبه خراسان

در ادامه این جلسه پرویز غیاث الدین دبیر سندیکای 
برق ایران سخنرانی خود را با نقد عملکرد وزارت نیرو 
در خصوص نوع تعامل با شرکت های خارجی و داخلی 

آغاز کرد.
وی گفت: از ابتدای تشکیل سندیکای سعی کرده ایم 
بگیریم و  نظر  را در  تولیدکنندگان داخلی  که منافع 
با تصمیمات بی دلیل و پشت پرده وزارت نیرو مقابله 

داشته باشیم.
وی افزود: در این مدت تمام تالش خود را کرده ایم که 
به صورت اهرم فشاری برای وزارت نیرو عمل کنیم که 

شکر خدا تا به امروز بسیار هم موفق بوده ایم.
بازرگانی  اتاق  شک  بدون  داشت:  اظهار  غیاث الدین 
ظرفیت های قابل توجهی در این حوزه دارد و می تواند 
به نمایندگی از کل بخش خصوصی به این حوزه ورود 
کند و نظراتش را در نهادهای سیاست گذار اعمال کند.

اعضای  اینکه  به  اشاره  با  ایران  برق  سندیکای  دبیر 
سندیکا باید در کنار هم باشند و با یکدیگر همبستگی 
داشته باشند، افزود: سندیکای برق ایران موفق شده 
است خود را به ثبات برساند و اکنون نیاز به دانش و 

پژوهش دارد. 
نادیده گرفت  نباید  از موضوعاتی که  وی گفت: یکی 
بودجه است. اگر همبستگی اعضا با هم وجود داشته 
باشند می توانند به لحاظ مالی نیز سندیکا را حمایت 
کنند. اگر سندیکا نتواند به لحاظ مالی مستقل باشد 

نمی تواند اقدامات بزرگی انجام دهد.
وی ادامه داد: در دوران پساتحریم هم به طور مضاعف 
باز شدن  از  صادق است و می بایست به جای هراس 
درب های کشور به روی کاال و صنعت خارجی، به قصد 

صدور محصوالت به ارتقای صنعت داخلی بپردازیم.
شعبه  خزانه دار  عنوان  به  اردکانی  مهندس  سپس 
خراسان گزارشی را در خصوص صورت های مالی سال 
نیز  را  سال ۹5  پیشنهادی  بودجه  و  ارائه  شعبه   ۹4
اعالم کرد که پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب 

اعضا رسید.

گفتنی است در پایان این جلسه پس از رای گیری به 
عمل آمده احمدرضا صفار با ۱۱ رای به عنوان بازرس 
عنوان  به  رای   ۹ با  معین تقوی  محمد رضا  و  اصلی 

بازرس علی البدل انتخاب شد.

سندیکای صنعت برق ایران/
بررسی فرصت ها و چالش های  دو پروژه 

احداث خط در کمیته همکاری های 
مشترک

مالی  تامین  و  مشترک  همکاری های  کمیته 
سال  ماه  مرداد  هجدهم  دوشنبه  روز  سندیکا 
اعضا در محل سندیکا تشکیل  با حضور  جاری 

جلسه داد.
در ابتدای این نشست ضمن  ارائه گزارش کوتاهی در 
مورد جلسات گذشته کمیته و اهم نتایج آن، نظرات 
اعضای کمیته پیرامون نامه ای که وزارت نیرو در مورد 
اجرایی کردن دو پروژه احداث خط به سندیکا ارسال 

داشته بود، متمرکز شد.
بر همین اساس اعضای جلسه تاکید کردند که انجام 
این دو پروژه به عنوان نمونه و تستی برای پروژه های 
آتی خط و دیگر پروژه ها خواهد بود و با بررسی و رصد 
دقیق این دو پروژه بایستی آن را مبنای فعالیت های 
و  ایرادات  کردن  برطرف  ضمن  تا  داد  قرار  بعدی 
مشکالت کار برای این تجربه فرمولی ارائه شود که در 

آینده مورد استفاده قرار گیرد. 
همچنین تاکید شد که هدف کمیته فراهم کردن مسیر 
و بستری است که این دو پروژه و پروژه های آتی به 
صورت فاینانس اجرا شود و مشکلی که در حال حاضر 

ادامه از صفحه 1/ 

سندیکای  عضو  شرکت  این  است  ذکر  به  الزم 
مهام  شرکت های  مجموعه  از  ایران  برق  صنعت 
شرق است که با بیش از ۱۰ سال سابقه در زمینه 
 )modular( مدوالر  و  سیار  پست های  تولید 
پست های  کیلوولت،   ۲۳۰ ولتاژ  سطح  تا 
کمپکت)compact(  تا سطح ولتاژ ۳۳ کیلوولت، 
و  فشارمتوسط  تابلوهای  نیز  و  خازنی  بانک های 

فشار ضعیف فعالیت دارد. 

پیام تبریک سندیکا به شرکت صانع 
شرق

انتخاب  بدینوسیله  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
شایسته شرکت صانع شرق  را به عنوان برند برتر 
سال ۱۳۹5 طی چهارمین همایش ملی برندینگ، 
خدمت جناب مهندس محسن شادمان مدیرعامل 
آن  محترم  کارکنان  و  صنعتی  واحد  آن  محترم 

شرکت تبریک عرض می نماید.

انتخاب صانع شرق به عنوان برند برتر سال 
1395
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

وجود دارد مربوط به عدم توانایی شرکت ها در تامین 
مالی پروژه های بزرگ وزارت نیرو است که در صورت 
ادامه روش های قبلی منجر به برگزاری مناقصه های 
این  از  داخلی  ماندن شرکت های  ناکام  و  بین المللی 

پروژه ها خواهد بود.
توجه  با  شد  مقرر  اعضا  نظرات  جمع بندی  با  نهایتا 
پروژه ها  انجام  در  شرکت ها  باالی  فنی  توان  به 
شرکت ها  تجمیع  طریق  از  مناقصات  به  ورود  ضمن 
نوع  با  متناسب  تخصصی  کنسرسیوم های  تشکیل  و 
تضامین  ارائه  نحوه  و  پول  دریافت  روش های  پروژه، 
این راستا تصریح  نیرو روشن شود. در  توسط وزارت 
شد بدین ترتیب با انجام چند پروژه بدین سبک، توان 
انجام  برای  راه  و  اثبات شده  ایرانی  فنی شرکت های 

پروژه های بعدی هموارخواهد شد.
ارائه این  در ادامه جلسه ضمن بحث و بررسی نحوه 
پروژه ها در میان شرکت های سندیکا، سازوکار تشکیل 
کنسرسیوم ها و هماهنگی های بین شرکت های عضو 
سندیکا، تاکید شد شرایط احراز صالحیت برای ورود 

به کنسرسیوم ها تدوین شود.
به  نسبت  فراخوان،  اعالم  با  شد  مقرر  براین  عالوه   
تشکیل  به  تمایل  که  شرکت هایی  به  اطالع رسانی 
همچنین  شود.  اقدام  دارند،  مشترک  کنسرسیوم  
بی طرفی سندیکا در تصمیمات اتخاذ  شده به منظور 

حفظ استقالل رای مورد تاکید قرار گرفت. 
تنظیم  طی  داشتند  مقرر  جلسه  اعضای  پایان  در 

پروژه های  مالی  تامین  مکانیسم  و  جزییات  نامه ای 
خط  دو  احداث  پروژه  به¬خصوص  نیرو  وزارت  آینده 
با مضمون  این راستا سواالتی  مشخص شود  که در 
نحوه بازپرداخت هزینه های پروژه، چگونگی تضامین 
ارائه ساورین گارانتی و یا  ارائه، از جمله امکان  مورد 
در صورت کار  با تامین کننده خارجی امکان دریافت 

تضامین از وزارتخانه، مطرح شد. 
بانکی  از کارشناسان  آینده  تا در  همچنین مقرر شد 
مطرح  شرایط  مورد  در  نظر  اظهار  و  مشورت  برای 
شده از جانب کارفرمایان در مورد نحوه بازپرداخت و 
تضامین ارائه شده دعوت به عمل آید. بر همین اساس 
پیگیری موارد فوق و اطالع رسانی به اعضای کمیته در 

دستور کار دبیر کمیته قرار گرفت.

 ایرنا/ رییس هیات مدیره صانیر:
خام فروشی خالف اقتصادمقاومتی است

شرکت  مدیره  هیات  رییس  ایرنا-  تهران- 
برق  و  آب  و خدمات صنایع  تجهیزات  صادرات 
ایران )صانیر( گفت: خام فروشی خالف سیاست 
های اقتصاد مقاومتی است و انتظار می رود دولت 
گام های جدی تری در مقابله با این مساله و ارایه 

مشوق برای تقویت تولید داخلی بردارد.

امروز )دوشنبه( در  ایرنا، »رضا بختیاری«  به گزارش 
داخلی  کنندگان  تولید  از  تعدادی  با حضور  نشستی 
انتقال  خط  پروژه  تامین  برای  کشور  کابل  و  سیم 
برق ارمنستان به ایران، افزود: با وجود معادن فراوان، 
فناوری مناسب و برق کافی در داخل کشور، نهادهای 
مرتبط برای تقویت تولیدات ملی به اندازه کافی یاری 

نمی رسانند.
به گفته وی، در سال های گذشته برای چینی ها و 
ترکیه ای ها کار ایجاد شده، اما به تولید داخلی کمتر 

توجه شده است.
به  باید  دولت  کرد:  تاکید  مدیره صانیر  هیات  رییس 
تولید  تقویت  به  انرژی،  بخش  در  کاال  واردات  جای 
داخل توجه کند، زیرا تولید زمینه ساز اشتغال بوده و 

در نهایت به صادرات می انجامد.
بختیاری با اشاره به لزوم تقویت اقتصاد مقاومتی در 
با  گفت:  انرژی  تجهیزات  و  خدمات  صادرات  بخش 
بانک ها به کمک  اولیه فراوان در کشور،  وجود مواد 
موجب  مشکل  همین  و  آیند  نمی  تولیدکنندگان 
واردات بی رویه کاال ها و تجهیزات مورد نیاز بخش 

انرژی شده است .
وی افزود: تولیدکنندگان سیم و کابل با دریافت شمش 
آلومینیوم و داشتن مقداری پول می توانند محصوالت 
تولید و  مرغوب و استاندارد در زمان بندی مشخص 
اجرای  دست  در  های  پروژه  حتی  و  داخل  نیازهای 
جمله  از  بزرگ  های  شرکت  برای  را  کشور  از  خارج 

صانیر تامین کنند.
داخلی،  تولیدکنندگان  از  حمایت  کرد:  تصریح  وی 
را  و صادرات  مناسب شده  و  تولید مطلوب  به  منجر 

تقویت خواهد کرد.

** لزوم تعیین مشوق هایی برای تولیدکنندگان 

داخلی
در ادامه این نشست، مدیرعامل یکی از شرکت های 
تولیدکننده سیم و کابل در کشور، گفت: مشکل اصلی 
ما، صادرات محدود و تفاوت نرخ مواد اولیه در داخل و 

خارج از کشور است.
»داریوش روحی« ادامه داد: محدودیت های سیستم 
های  بانک  با  مقایسه  در  بهره  نرخ  تفاوت  و  بانکی 
و  کاال  تولیدکنندگان  مشکالت  دیگر  از  خارجی، 

تجهیزات است.
وی، امتیازاتی را که شرکت های خارجی برای رقابت 
از دیگر  ایرانی دریافت می کنند را  با تولیدکنندگان 
معضالت این بخش بویژه صنعت برق بر شمرد و گفت: 
برای تولید کنندگان داخلی مشوق ها و معافیت های 

جدی وجود ندارد.
برای  ترکیه  کرد:  اضافه  خصوصی  بخش  فعال  این 
حضور در بازارهای ایران و دیگر کشورهای منطقه برای 
تولید کنندگان داخلی خود از معافیت های مالیاتی، 
جوایز صادراتی، اعتبارات بانکی و مشوق های تولیدی 
استفاده می کند و این امر موجب شده تا نرخ تولید 
کاال و تجهیزات پایین باشد و بازارهای منطقه و حتی 

ایران را در اختیار بگیرند.
این تولید کننده کابل و سیم در کشور، خام فروشی 
را بزرگ ترین مشکل تولید کاالهای داخلی و برخالف 
سیاست های اقتصاد مقاومتی برشمرد و از مسووالن 

و دست اندرکاران خواست با این رویه برخورد شود.
برای صنایع  افزوده  ارزش  فروشی  به گفته وی، خام 
تعطیلی  به  منجر  و  کند  نمی  ایجاد  دستی  پایین 
کارخانجات و تولیدکنندگان در این بخش شده است.

احداث  پروژه  مجری  صانیر  شرکت  ایرنا،  گزارش  به 
انتقال برق ارمنستان به ایران به ارزش  سومین خط 
۱۰۷ میلیون و ۹۰ هزار یورو است که با اجرای آن، 
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هزار  به  فعلی  مگاوات   ۳۰۰ از  برق  انتقال  ظرفیت 
مگاوات افزایش خواهد یافت.

 ۲۷5 حدود  مسیری  در  دکل   ۷۳۰ پروژه  این  در 
کیلومتر نصب خواهد شد و میزان مصرف سیم و کابل 

موردنیاز بیش از هفت هزار و ۶۰۰ تن خواهد بود.
همکاران شرکت صانیر در این پروژه پیمانکاران داخلی 
تامین خدمات و  برای  با مشکالت جدی  هستند که 
با  کند  می  تالش  شرکت  این  و  مواجهند  تجهیزات 
تامین تجهیزات برای پروژه های خود از تولیدکنندگان 
داخلی با قیمت های مناسب از این بخش حمایت کند.

شرکت صانیر هم اینک ۱۸ پروژه در ۱۳ کشور جهان 
در دست اجرا دارد و به تازگی قرارداد ساخت نیروگاه 
بادی در کشور قزاقستان را با ظرفیت ۶۰ مگاوات امضا 

کرده است .
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری اواخر 
فروردین ماه امسال در ابالغیه هایی جداگانه به دستگاه 
اقتصاد  فرماندهی  ستاد  نامه  تصویب  اجرایی،  های 
های  برنامه  دار  اولویت  های  پروژه  به  ناظر  مقاومتی 
ملی اقتصاد مقاومتی را که در آن وظایف و تکالیف هر 
یک از دستگاه ها برای اجرای این پروژه ها به وضوح 

مشخص شده است، ابالغ کرد.

ایرنا/ 
ایران در تولید ترانسفورماتور خودکفا 

می شود

ترانسفو  آریا  شرکت  سهامدار  ایرنا-  سمنان- 
استان سمنان با بیان این که این واحد تولیدی 
اول  معاون  با حضور  پنجشنبه هفته جاری  روز 

رئیس جمهوری افتتاح می شود، گفت : با آغاز 
به کار این شرکت در هفته دولت، نیاز کشور به 
برطرف  خارج  از  ترانسفورماتورها  انواع  واردات 

می شود.
در  دوشنبه  روز  معماری  اهلل  فرج  ایرنا،  گزارش  به 
حاشیه بازدید خبرنگاران از این واحد تولیدی افزود: 
یکی از رویکرد اصلی این شرکت، سرمایه گذاری برای 
اهداف صادراتی و رقابت در بازارهای بین المللی است.

وی اظهار داشت : براساس هدفگذاری های شرکت آریا 
ترانسفو پیش بینی می شود، ۷۰ درصد از محصوالت 
در  نیز  محصوالت  بقیه  و  صادر  شرکت  این  تولیدی 

داخل کشور مصرف می شود.
وی خاطرنشان کرد : کشورهای هدف برای صادرات 
این شرکت تولیدی ترانسفورماتور، کشورهای همسایه 
ایران، برخی از کشورهای آفریقا و کشورهای آسیای 

جنوبی و شرقی است.
مقاومتی  اقتصاد  با  مطابق  را  این شرکت  اهداف  وی 
اشتغال  موجب  شرکت  این   : کرد  تصریح  و  دانست 
پایدار، تقویت تولید ملی و توانمند نیروی سازی نیروی 

انسانی می شود.
معماری یادآور شد : برای تولید محصوالت شرکت آریا 
ترانسفو از بهترین فناوری ها استفاده شده است که با 

استانداردهای به روز جهانی مطابقت دارد.
این  بیان  با  شهمیرزاد  ترانسفو  آریا  شرکت  سهامدار 
که این شرکت در زمان حاضر متشکل ازشرکت آریا 
ترانسفور شرق و شرکت آریا تراسفو قدرت است، گفت 
روغنی،  توزیع  ترانسفورماتورهای  انواع  شرکت  این   :

خشک رزینی و فوق توزیع برق را تولید می کند.
ها  شرکت  این  تولیدات  مجموعه   : داد  ادامه  وی 
شبکه  موردنیاز  ترانسفورماتورهای  همه  دربرگیرنده 

های برق از نیروگاه تا محل مصرف است.

باال،  راندمان  کم،  تلفات  تولیدات،  تنوع  معماری 
مشخصات فنی و کیفیت قابل رقابت با سازندگان برتر 
این صنعت در جهان را از ویژگی های اصلی محصوالت 

تولیدی این شرکت برشمرد.
روغنی  توزیع  ترانسفورماتورهای   : داشت  بیان  وی 
خشک  ترانسفورماتورهای  دستگاه،  هزار   ۳۰ ساالنه 
ترانسفورماتورهای  و  هزار دستگاه  پنج  رزینی ساالنه 
فوق توزیع و برق ساالنه ۲5 هزار مگاولت آمپر ظرفیت 

تولید دارند.
وی تصریح کرد : آریا ترانسفو شرق با مساحت ۹5 هزار 
متر مربع، ۸5۰ نفر ایجاد اشتغال می کند و شرکت آریا 
برای  با ۱۹۰ هزار متر مربع مساحت  ترانسفو قدرت 

یکهزار و ۲5۰ نفر ایجاد اشتغال می کند.
معماری کیفیت ماشین آالت و خطوط تولید این واحد 
تولیدی را بسیار مطلوب اعالم و اضافه کرد : ماشین 
آالت استفاده شده در این شرکت از آلمان و سوئیس 

تهیه می شود.
توابع  از  شهیمرزاد  بخش  در  تولیدی  واحد  این 

شهرستان مهدیشهر واقع شده است.

واحد مرکزی خبر/ چیت چیان :
تسویه بخشی از بدهی های وزارت نیرو 

از طریق تهاتر

از  تومان  میلیارد  هزار  حدود   : گفت  نیرو  وزیر 
بدهی وزارت نیرو از طریق تهاتر پرداخت شده 

است.
طریق  از  نیرو  وزارت  های  بدهی  از  بخشی  تسویه 
با  اختصاصی  مصاحبه  در  چیان  چیت  تهاترحمید 

خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اینکه قرار 
بود از ابتدای امسال بخشی از بدهی های این وزارتخانه 
از طریق تهاتر تسویه شود ، افزود: مکانیزم تهاتر در 
قانون پیش بینی شده و در قانون رفع موانع تولید در 
ماده )۲( بند )پ( آمده است اگر یک شرکت خصوصی 
از یک طرف به دولت بدهکار باشد و از طرف دیگر از 
شرکت های دولتی طلبکار باشد این شرکت خصوصی 
این  از  خود  طلب  و  بدهی  تهاتر  طریق  از  تواند  می 
جریان خارج و حذف شود و بدهی آن بر عهده شرکت 
دولتی باقی بماند که در مورد وزارت نیرو حدود هزار 

میلیارد تومان با این روش تسویه شده است.
وی گفت: این بدهی ممکن است بابت مالیات ، اقساط 
سازمان خصوصی به دولت یا نیروگاه باشد که به طور 

مثال بدهی آن به شرکت توانیر منتقل می شود.
قانون  سه  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  چیان  چیت 
اگر  افزود:   ، است  شده  بینی  پیش  تهاتر  برای  دیگر 
باشد و در عین  به دولت بدهکار  یک شرکت دولتی 
حال از دولت طلبکار هم باشد بابت مابه التفاوت قیمت 
تکلیفی و هزینه تمام شده واقعی می تواند اینها را با 

همدیگر تهاتر کند.
وزیر نیرو اضافه کرد : همچنین پیش بینی شده است 
به ویژه درباره بند )و( تبصره )5( قانون بودجه ۱۳۹5 
که بدهی های بخش خصوصی را با مطالبات شرکت 
های دولتی که از دولت دارند ، تهاتر کنیم و تاکنون 

هزار میلیارد تومان از این طریق عمل شده است.
وی افزود: امیدواریم با توجه به مکانیزم اوراق تسویه 
میلیارد  هزار  تا ۳  بینی شده ۲  پیش  که  هم  خزانه 
تومان از بدهی های صنعت برق به بخش خصوصی در 
برابر بدهی هایی که همان بخش خصوصی به دولت 

دارد باهم تهاتر کنیم.
وزیر نیرو گفت : عالوه بر اینها استفاده از خزانه اسالمی 
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نیز دیده شده است که دولت می تواند در برابر مطالباتی 
که شرکت های دولتی دارند درخصوص مابه التفاوت از 

طریق اسناد خزانه اسالمی به آنها پرداخت کند.
اضافه کرد: در سال جاری هزار و 5۰۰  چیت چیان 
و ۸۰۰  برق  بخش  های  برای شرکت  تومان  میلیارد 
تا ۹۰۰ میلیارد تومان تومان برای بخش آب در نظر 
گرفته شده است که به این ترتیب ۲ هزار و 4۰۰ تا 
مکانیزم  از  استفاده  با  تومان  میلیارد  و 5۰۰  هزار   ۲
این تهاتر صورت گرفته و در  و اسناد خزانه اسالمی 

اختیار بخش خصوصی قرار داده شده است.
بنابراین گزارش وزیر نیرو پیش این هم گفته است : 
۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی داریم که تالش می کنیم 

تا یک سال آینده آن تسویه کنیم. 
چیت چیان همچنین درباره رشد مصرف آب و برق در 
تابستان امسال نیز گفت: توانی که مصرف شده در برابر 
آن نیز تولید انجام شده است اما نسبت به پارسال در 
برق در زمان پیک لحظه ای مصرف 5 درصد مصرف 

افزایش یافته است.
وزیر نیرو گفت : با مدیریت مصرف و به مدار آمدن ۲ 
از توان  هزار مگاوات نیروگاه جدید و استفاده بیشتر 
سپری  را  امسال  تابستان  پیک  توانستیم  نیروگاهی 

کنیم.
چیت چیان درباره میزان مصرف آب در تابستان امسال 
از یک  بیش  آب شرب شهری  بخش  در   : گفت  نیز 
مصرف  رشد  پارسال  مصرف  پیک  به  نسبت  درصد 

داشتیم.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
ائتالفی که می تواند پای گرافن را به 

صنعت باتری باز کند

باتری و مواد مورد  چهار شرکت فعال در حوزه 
استفاده در باتری، ائتالف جدیدی تشکیل دادند 
تا بتوانند مسیر استفاده از گرافن در باتری ها را 

هموار کنند.
گرافوید )Grafoid( یک شرکت خصوصی در حوزه 
تولید صنعتی گرافن است. این شرکت اعالم کرد که 
ائتالفی با عنوان 2GL با چهار مجموعه دیگر ایجاد 
کرده است که هدف از آن توسعه کسب و کار سبز با 

استفاده از گرافن است.
انجام  توافق نامه ای  قالب  در  مشترک  همکاری  این 
می شود که در ماه مارس ۲۰۱۶ برای اولین بار مطرح 
نانومواد، فرایندها و  شد. این ائتالف در حوزه توسعه 
است.  سبز  انرژی  تولید  برای  نیاز  مورد  فناوری های 

شرکت های ذیل در این ائتالف شرکت کرده اند:
• گرافوید: یکی از شرکت های پیشرو در حوزه گرافن 
انجام  خصوص  این  در  زیادی  سرمایه گذاری های  که 
داده است. این شرکت در حال حاضر به دنبال استفاده 

تجاری از گرافن است.
• فوکوس گرافیت )Focus Graphite(: شرکتی 
است که در بخش استخراج گرافیت فعالیت دارد و هدف 
اصلی آن تولید مواد اولیه برای استفاده در باتری های 
یون لیتیم است. این شرکت قصد دارد گرافیت را به 
این  در  بیشتری  افزوده  ارزش  و  کرده  تبدیل  گرافن 

مسیر به دست آورد.
بخش  در   :)Stria Lithium( لیتیم  استریا   •
توسعه  دنبال  به  و  دارد  ففغعالیت  معدن  استخراج 

فناوری  فلز لیتیم است.

• بریل باتری )Braille Battery(: از تولید کنندگان 
باتری یون لیتیم سبک با عملکرد باال است.

گری اکونومو، مدیرعامل و بنیانگذار شرکت گرافوید، 
بازار گرافن  برای رشد  ائتالف  می گوید: »2GL یک 
است. این همکاری می تواند به توسعه فناوری  باتری ها 
نیز ختم شده و برای این چهار شرکت مزایای مختلفی 

را به همراه داشته باشد.«
این همکاری مشترک موجب می شود بازیگران اصلی 
زنجیره تولید باتری از استخراج کننده معدن تا تولید 

کننده باتری با هم همکاری کنند.
اکونومو می افزاید: »ایجاد این ائتالف می تواند مزیت های 
رقابت پذیر برای ما ایجاد کند تا در نهایت بتوانیم به 
توسعه فناوری تولید انرژی سبز کمک کنیم. با تغییر 
مرزهای فناوری های باتری، ما می توانیم مواد جدیدی 
برای ساخت باتری تولید کرده و دانسیته انرژی ذخیره 

شده را نیز افزایش دهیم.«
تجاری  باتری های  اصلی  اجزاء  از  لیتیم  و  گرافیت 
موجود در بازار هستند که گرافن می تواند به توسعه 

این باتری ها کمک کند. 
متن خبر را در سایت اصلی از اینجا بخوانید. 

ایسنا/ جزئیات تورم مردادماه
آب، برق و سوخت در صدر تورم

تورم  می دهد  نشان  ایران  آمار  مرکز  اطالعات 
ماه  مرداد  در  سوخت  و  برق  آب،  گروه  ساالنه 
۲7.9 درصد بوده است که از میان سایر گروه های 
خوراکی و غیرخوراکی و خدمات بیشترین تورم 

ساالنه را تجربه کرده است.

ایران  آمار  مرکز  اطالعات  براساس  ایسنا،  گزارش  به 
 ۲۳۱ عدد  به   ۱۳۹5 سال  مردادماه  در  کل  شاخص 
رسید که نسبت به ماه قبل ۱.4 درصد افزایش یافته 

است.
تورم نقطه به نقطه مردادماه ۷.4 درصد است که نسبت 
به تورم نقطه به نقطه ۶.5 درصدی تیرماه افزایش یافته 
است. نرخ تورم ساالنه در مردادماه به ۸.۷ درصد رسیده 
است و نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد کاهش یافته است.

و  آشامیدنی ها  »خوراکی ها،  عمده  گروه  شاخص 
دخانیات« در این ماه به رقم ۲۷4.5 رسید که نسبت 
به ماه قبل ۲.۸ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه 
اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به ۲۷۲.5 رسید 
افزایش داشته است.  که نسبت به ماه قبل ۳ درصد 
مشابه  ماه  به  نسبت  خوراکی ها  اصلی  گروه  شاخص 
سال قبل ۸.۸ درصد افزایش داشته و نرخ تورم ۱۲ ماه 

این گروه ۶.۸ درصد است.
دخانیات«  و  آشامیدنی ها  گروه »خوراکی ها،  شاخص 
نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۸ درصد افزایش یافت 
و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد 
۱۳۹5 نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۸ درصد است 

که نسبت به تیر سال ۱۳۹5 کاهش یافته است.
در  خدمات  و  خوراکی  غیر  کاالهای  گروه  شاخص 
مردادماه سال جاری به رقم ۲۱۶ رسید که نسبت به 
ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش یافته است. میزان افزایش 
خدمات  و  غیرخوراکی  کاالهای  عمده  گروه  شاخص 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۸ درصد بوده است. 
نرخ تورم ساالنه این گروه ۹.5 است که نسبت به نرخ 

تورم  ۹.۹ درصدی تیرماه کاهش یافته است.
اقالم  میان  در  می دهد  نشان  آمار  مرکز  های  داده 
خوراکی بیشترین تورم متعلق به گروه سبزیجات بود 
که تورم ۱۲.۸ درصدی را تجربه کرده است کمترین 
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تورم نیز به گروه میوه و خشکبار تعلق دارد که تورم 
ساالنه منفی ۲ درصدی را گذرانده است.

خدمات  و  خوراکی  غیر  اقالم  درمیان  همچنین 
بیشترین تورم ساالنه متعلق به آب برق وسوخت است 
که تورم ساالنه ۲۷.۹ درصدی را تجربه کرده است و 
کمترین تورم ساالنه به گروه ارتباطات متعلق است که 
تورم ۱.۷ درصدی داشته است. همچنین تورم ساالنه 
گروه بهداشت و درمان ۱۱.۶ درصد و تورم ساالنه گروه 

آموزش ۱5.۲ درصد بوده است.

ایسنا/ 
افزایش مجدد پیک مصرف برق

پیک مصرف روزانه برق با افزایش 93۶ مگاواتی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبرو شد.

دیروز  برق  مصرف  روزانه  پیک  ایسنا،  به گزارش 
با  مگاوات   4۹۹ و  هزار   4۸ رقم  ثبت  با  )یکشنبه( 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  مگاواتی   ۹۳۶ افزایش 

گذشته روبرو شد.  
همچنین پیک مصرف برق در این روز نسبت به روز 
گذشته با کاهش ۷5۱ مگاواتی روبرو بود در این روز 
کل مبادالت روزانه برق ۱۹۳۲ مگاوات گزارش شد که 
یک ۱۲۹۱مگاوات آن صادر و ۶4۱ مگاوات آن وارد 

شده است.
گفتنی است ذخیره نیروگاهی در این روز معادل ۱۸5۳ 
مگاوات گزارش شد که در مقایسه با مدت مشابه دیروز 

۱5۰ مگاوات افزایش نشان می دهد.

مهر/ با ساخت ۱۲ نیروگاه جدید؛
ظرفیت تولید برق ایران به ۸0 هزار 

مگاوات افزایش می یابد

همزمان با هفته دولت، ساخت 1۲ نیروگاه جدید 
برق با ظرفیت تولید ۶ هزار مگاوات آغاز شد که 
در صورت بهره برداری ظرفیت تولید برق ایران از 

مرز ۸0 هزار مگاوات عبور می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سال جاری تاکنون 
با بهره برداری از ۱۰ واحد جدید نیروگاهی ظرفیت 
تولید برق ایران به بیش از ۷4 هزار مگاوات افزایش 

یافته است.
دولت  هفته  رسیدن  فرا  با  همزمان  حال،  درهمین 
عملیات ساخت ۱۲ نیروگاه جدید با ظرفیت تولید ۶ 

هزار و ۸4 مگاوات برق در کشور آغاز شده است.
بر این اساس تا چند روز آینده به طور رسمی عملیات 
در  برق  نیروگاه   ۱۲ ساخت  زنی  کلنگ  و  اجرایی 
زرند، قشم  تبریز،  آباد،  بویین زهرا، خرم  بندرعباس، 
دو، شاهرود، چابهار، ارومیه، تهران، عسلویه و ماکو با 
آغاز  ریال  میلیارد  اعتباری معادل ۱۷۸ هزار و ۳۳۷ 

خواهد شد.
از سوی دیگر پیش بینی می شود با بهره برداری از این 
۱۲ نیروگاه جدید برق، در قالب یک برنامه چهار ساله 
ظرفیت تولید برق ایران از مرز ۸۰ هزار مگاوات عبور 
کند، این درحالی است که یکی از برنامه های صنعت 
برق ایران در قالب اجرای برنامه ششم توسعه افزایش 

تولید برق کشور به بیش از یکصد هزار مگاوات است.
نیروگاه جدید، شهریورماه  آغاز ساخت ۱۲  با  همسو 
تولید  ظرفیت  با  هم  جدید  نیروگاه  سه  جاری  سال 
یکهزار و 4۶۰ مگاوات به طور رسمی افتتاح خواهند 
شد ضمن آنکه این نیروگاه پیش از فرا رسیدن فصل 

تابستان و به منظور تامین برق مشترکان راه اندازی و 
به شبکه برق کشور سنکرون شده بودند.

در کنار بهره برداری و افتتاح رسمی سه نیروگاه برق 
حرارتی، شهریورماه سال جاری ۲۲ طرح تولید برق از 
انرژی های نو )نیروگاه های بادی و خورشیدی( از جمله 
نیروگاه بادی کهک قزوین، نیروگاه خورشیدی قم هم 

به بهره برداری خواهند رسید.

وزارت نیرو/ 
بهره برداری از 3177 پروژه در بخش برق 

و انرژی کشور

نیرو  وزارت  دولت،  هفته  فرارسیدن  با  هم زمان 
را  انرژی  و  برق  بخش  در  پروژه  و 177  هزار   3
افتتاح و 143 پروژه را در سطح کشور کلنگ زنی 

می کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، وزارت 
نیرو در آستانه فرارسیدن هفته دولت امسال که به نام 
»اقدام و عمل ملت-دولت؛ امیدوار و استوار« نام گذاری 
شده است، از ۳ هزار و ۱۷۷ پروژه با ارزش ریالی 55 
هزار و ۲۰۷ میلیارد ریال در بخش برق و انرژی بهره 

برداری می کند.
نیروگاه   ۳ از  دولت  هفته  در  می افزاید،  گزارش  این 
گناوه، بهبهان وسیرجان با ظرفیتی معادل یک هزار 

و 4۶۰ مگاوات بهره برداری می شود.
از ۷ پست 4۰۰ کیلووات، ۱۹ پست ۲۳۰  همچنین 
 ۶۳ پست   ۳۳ و  کیلووات   ۱۳۲ پست   ۳۲ کیلووات، 
کیلوواتی با ارزش ریالی ۷ هزار و ۹5۶ میلیارد ریال 

بهره برداری می شود.

بر پایه این گزارش، ۶۲ پروژه برق رسانی روستایی با 
پوششی بالغ ۷۶۰ خانوار به بهره برداری می رسد که با 
افتتاح این پروژه ها تعداد کل روستاهای برق دار شده تا 

هفته دولت به 5۶ هزار و ۲۳۲ روستا می رسد.
افتتاح ۲ هزار و ۹۶۷ طرح توزیع با ارزش ریالی ۹ هزار 
و ۱۶۶ میلیارد ریال از پروژه های دیگری است که در 

این هفته به بهره برداری می رسد.
بر پایه این گزارش، ۲۲ طرح در انرژی های نو )بادی، 
بادی کهک قزوین،  نیروگاه  از جمله  و...(  خورشیدی 
ریال  میلیارد   ۲۸4 ارزش  با  قم  خورشیدی  نیروگاه 

افتتاح می شود.
براساس اعالم وزارت نیرو ۲۳ پروژه خطوط انتقال به 
طول یک هزار و ۱5۲ کیلومتر و اعتباری معادل 4 هزار 
و ۶۰۸ میلیارد ریال از پروژه های دیگری است که در 

این هفته افتتاح می شوند.
همچنین در این هفته از ۱4۳ پروژه با ارزشی معادل 

۱۸5 هزار و ۸۸۶ میلیارد ریال کلنگ زنی می شود.
شروع عملیات اجرایی ۱۲ نیروگاه با حجمی معادل ۶ 
هزار ۸4 مگاوات در ۱۲ شهر بندرعباس، بویین زهرا، 
خرم آباد، تبریز، زرند، قشم ۲، شاهرود، چابهار، ارومیه، 
تهران، عسلویه و ماکو با اعتباری معادل ۱۷۸ هزار و 

۳۳۷ مگاوات از طرح های قابل توجه این هفته است.
بهینه سازی  طرح   ۲۳ اجرای  گزارش،  این  براساس 
با  نو  انرژی های  حوزه  در  پروژه   4 و  انرژی  مصرف 
حجمی معادل ۶۷ مگاوات از طرح های دیگری است 

که در این هفته کلنگ زنی می شوند.
همچنین ۹5 طرح توزیع و ۳ خط انتقال به متراژ 4۳ 
کیلومتر نیز در این هفته عملیات اجرایی آن ها شروع 
می شود.گفتنی است، افتتاح ۶ پست به ارزش یک هزار 
و ۶۱ میلیارد ریال از طرح های دیگری است که در این 

هفته کلنگ زنی می شود.
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تسنیم/ 
غفلت عجیب و سوال برانگیز برنامه ششم 

از موضوعات اساسی حوزه انرژی

در الیحه برنامه ششم توسعه به موضوعات قوانین 
باالدستی حوزه انرژی مانند دوری از خام فروشی 
افزایش  ارزش آن،  نفت و گاز و تکمیل زنجیره 
سبد  در  نوین  و  تجدیدپذیر  های  انرژی  سهم 
انرژی کشور، توسعه میادین نفتی و گاز کشور به 

ویژه میادین مشترک هیچ توجهی نشده است.
تحلیلی  خبری  پرتال  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
عیار آنالین در بررسی مفاد الیحه برنامه ششم توسعه 
های  بخش  در  الیحه  این  ضعف  از  انرژی  بخش  در 
استراتژیک و مهم انرژی خبر داد. مشروح این گزارش 

در ادامه آمده است:
ماه سال ۹4،  آبان  اینجا شروع شد که ۱۲  از  ماجرا 
نشست  یک  در  دولت  نوبخت،سخنگوی  باقر  محمد 
خبری، از امضای قوانین برنامه های توسعه، جزو مهم 
که  شود  می  محسوب  کشور  باالدستی  قوانین  ترین 
اهداف و سازوکارهای رسیدن به اهداف نظام را در افق 
پنج ساله مشخص می کنند. از سال ۶۸ تاکنون، پنج 
قانون برنامه توسعه به تصویب مجلس رسیده و اجرایی 

شده است.
پنجم  برنامه  قانون  اجرای  آخرین سال  نیز  سال ۹4 
در  توسعه  برنامه ششم  قانون  بود  قرار  و  بود  توسعه 
آینده  سال  ابتدای  از  تا  برسد  تصویب  به  سال  این 
اجرایی شود. با این وجود، با توجه به تاخیر دولت در 
ارائه الیحه برنامه ششم توسعه و نهایتا ارایه »الیحه 
احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه« به جای 
این الیحه در ۲۷ دی ماه ۹4، امکان تصویب برنامه 
ششم توسعه پارسال از سوی مجلس فراهم نشد. در 

نتیجه، زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه یک سال 
دیگر تمدید شد و بررسی الیحه برنامه ششم توسعه 
به مجلس دهم موکول شد. 4 مرداد امسال این الیحه 
با عنوان »الیحه برنامه ششم توسعه« و اضافه شدن 
تقدیم مجلس شورای  قبلی  به الیحه  ماده نسبت   4
این الیحه در  بررسی  روند  به زودی  و  اسالمی شد  

کمیسیون های تخصصی مجلس آغاز می شود.
به صورت کلی، اولویت بندی مسائل بنیادین کشور و 
ارائه راهبردها، سیاست ها و اقدامات اجرایی در برنامه 
های پنج ساله توسعه باید بر اساس سیاست های کلی 
از  ابالغی  و  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  مصوب 
سوی مقام معظم رهبری باشد، به عبارت دیگر، مقام 
سیاستگذار، چارچوبی برای برنامه ریزی معین می کند 
و دولت ملزم به ارائه برنامه در آن چارچوب است. نظر 
به سلسله مراتب هنجارهای حقوقی در نظام جمهوری 
اسالمی ایران که برگرفته از قانون اساسی است، دولت 
و مجلس مکلفند در تهیه، رسیدگی و تصویب الیحه 
و یا قانون برنامه پنج ساله توسعه، مفاد سیاست های 
کلی نظام به خصوص سیاست های کلی برنامه پنج 
اولویت های نظام  بیانگر جهت گیری و  ساله را )که 
در دوره پنج ساله برنامه است(، رعایت کنند. بر این 
تصویب  و  تهیه  در  موظفند  مجلس  و  دولت  اساس، 
الیحه یا قانون برنامه پنج ساله توسعه، احکام، بخش ها 
و اهداف مختلف آن را به نحوی ترتیب دهند که نحوه 
به خصوص  نظام  اجرای سیاست های کلی  و  تحقق 
برنامه پنج ساله به طور روشن و  سیاست های کلی 
صورت  به  باشد.  مشخص  قانون  یا  الیحه  در  شفاف 
خاص، در برنامه ششم توسعه نیز انتظار می رود که 
»سیاست های کلی برنامه ششم توسعه« )ابالغی مقام 
تیرماه ۹4( و »سیاست های کلی  معظم رهبری در 
اقتصاد مقاومتی« )ابالغی مقام معظم رهبری در بهمن 

ماه ۹۲( مبنای برنامه ریزی قرار گیرند.
اقتصادی  از مهم ترین حوزه های  بدون تردید، یکی 
کشور، حوزه انرژی است. همین موضوع نیز سبب شده 
است تا این حوزه جایگاه شاخصی در قوانین باالدستی 
برنامه ششم توسعه داشته باشد به گونه ای که مواد ۱۱ 
تا ۱۸ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و مواد 4، 
۸ و ۱۳ تا ۱5 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به 

حوزه انرژی اختصاص پیدا کرده است.
با این وجود، صرفا دو ماده از مواد ۳5 گانه الیحه برنامه 
ششم توسعه به حوزه انرژی ارتباط دارد. ماده ۱۲ این 
عدالت  ارتقاء  منظور  »به  است:  زیر  شرح  به  الیحه 
انرژی  و  بهره وری در مصرف آب  افزایش  اجتماعی، 
تولید و  افزایش  یارانه ها در جهت  و هدفمند کردن 
توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می 
شود که قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کاالها 
و خدمات یارانه ای را با رعایت مالحظات اجتماعی و 
اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع 
به  توجه  با  سال ۱۳۹۹  پایان  تا  بتدریج  تولیدات،  و 
مواد ، قانون هدفمند کردن یارانه ها اصالح و از منابع 
حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، 
حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت 
های  شاخص  ارتقای  و  هوا  آلودگی  کاهش  انرژی، 
عدالت اجتماعی و حمایت های اجتماعی از خانوارهای 
نیازمند و تامین هزینه های جاری و سرمایه گذاری 
شرکت های ذی ربط در چارچوب بودجه های ساالنه 
این   ۱۳ ماده  دوم  بند  آورد«.  عمل  به  را  الزم  اقدام 
الیحه نیز به این شرح است: »وزارت نیرو مکلف است 
به منظور حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تعیین 
قیمت تمام شده آن…ضوابط اخذ جریمه مشترکان 
پرمصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای 
کاربری خانگی و غیرخانگی را ظرف مدت ۶ ماه پس 

از ابالغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد رسانده و 
اجرایی نماید«.

بر همین اساس می توان گفت در الیحه برنامه ششم 
هدفمندی  قانون  اجرای  موضوعات  به  صرفا  توسعه 
یارانه ها و کاهش شدت انرژی که مرتبط با بندهای 
و  توسعه  برنامه ششم  کلی  های  سیاست  و ۱4   ۱۱
مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های   ۸ و   4 بندهای 
هستند، توجه شده است. به عبارت دیگر، بررسی های 
صورت گرفته و همچنین گزارش شماره ۱4۷۲۱ مرکز 
الیحه  درباره  اسالمی   شورای  مجلس  های  پژوهش 
برنامه ششم توسعه نشان می دهد که در این الیحه 
به سایر موضوعات مورد تاکید قوانین باالدستی حوزه 
انرژی مانند دوری از خام فروشی نفت و گاز و تکمیل 
زنجیره ارزش آن، افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر 
و نوین در سبد انرژی کشور، توسعه میادین نفتی و گاز 
کشور به ویژه میادین مشترک هیچ توجهی نشده که 
عجیب و سوال برانگیز است. عالوه بر این، متاسفانه 
موضوعات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و کاهش 
انرژی نیز در ماده ۱۲ و بند دوم ماده ۱۳ به  شدت 
صورت کلی و بدون اشاره به معیار یا شاخص خاصی 
مطرح شده اند و بر همین اساس پیش بینی می شود 
تصویب این مواد نیز کمک چندانی به فرآیند اجرایی 
ششم  برنامه  اجرای  طول  در  موضوعات  این  شدن 

توسعه نکند.
انرژی سند  بخش  در  که  است  این  توجه  قابل  نکته 
سازمان  توسط  که  توسعه  ششم  برنامه  تفصیلی 
سند  و  است  شده  منتشر  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
برنامه محسوب می شود، ۱۷  این  پشتیبان  و  اصلی 
در بخش  راهبرد  و ۱۳  گاز  و  نفت  در بخش  راهبرد 
برق درنظر گرفته شده است ولی سیاست ها و اقدامات 
اساسی پیش بینی شده برای اجرای هر کدام از این 
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9 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

راهبردها ارتباط چندانی با مواد مرتبط با بخش انرژی 
در الیحه برنامه ششم توسعه )ماده ۱۲ و بند دوم ماده 
۱۳( ندارند که نشاندهنده این موضوع است که دولت 
احساس می کند برای تحقق برنامه های خود در این 
بخش و تحقق اهداف کمی آن نیاز به دریافت مجوز 
قانونی خاصی از مجلس شورای اسالمی ندارد. عالوه بر 
این، حتی در الیحه برنامه ششم توسعه هیچ ردپایی 
از اکثریت اصالحات نهادی و ساختاری مورد نیاز برای 
تحقق اهداف کمی این برنامه )مطابق با سند تفصیلی 
برنامه ششم توسعه( مانند تشکیل وزارت انرژی وجود 
ندارد که می تواند حاکی از این موضوع باشد که اصوال 
ارتباط زیادی بین الیحه برنامه ششم توسعه و سند 

تفصیلی این برنامه وجود ندارد!.

جمع بندی:
حوزه  در  توسعه  ششم  برنامه  الیحه  بندهای  و  مواد 
انرژی، ارتباط ضعیف و ناکافی با موارد مدنظر سیاست 
کلی  های  سیاست  و  توسعه  برنامه ششم  کلی  های 
اقتصاد مقاومتی در این حوزه دارد. در نتیجه، ضرورت 
دارد کمیسیون انرژی مجلس دهم با همکاری دولت 
درباره افزودن مواد الزم مرتبط به حوزه انرژی به الیحه 
برنامه ششم توسعه اقدام کند تا در تصویب این برنامه، 
اولویت های مورد تاکید سیاست های کلی برنامه ششم 
این  اقتصاد مقاومتی در  توسعه و سیاست های کلی 

حوزه به صورت واقعی مورد توجه قرار گیرد.

ایرنا/ 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید 

برق استان اردبیل

اردبیل- ایرنا- مدیر عامل شرکت توزیع نیروی 
بخش  گذاری  سرمایه  از  اردبیل  استان  برق 
خصوصی برای تولید برق در این استان خبر داد.

مهندس علیرضا علیزاده روز دوشنبه در گفت وگو با 
خبرنگار ایرنا، گفت: نیروگاه تولید برق انگوت در حال 
هم  بخش خصوصی  توسط  گرمی  احداث شهرستان 
اکنون بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در 

آینده نه چندان دور به بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: این نیروگاه ظرفیت تولید 5.4 مگاوات برق 
را دارد و با سرمایه گذاری بیش از ۱۲۰ میلیارد ریالی 

بخش خصوصی احداث می شود.
علیزاده همچنین از پروژه تولید برق 5.4 مگاواتی در 
میلیارد  با سرمایه گذاری ۱۲۰  بیله سوار  شهرستان 
اظهار کرد:  و  داد  توسط بخش خصوصی خبر  ریالی 
این پروژه هم کلنگ زنی شده و در حال احداث است.

اردبیل  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
تعداد پروانه صادر شده برای احداث نیروگاه های تولید 
از  بیش  را  اردبیل  شهرستان  در  گاز  از  برق  پراکنده 
5۰ مگاوات عنوان کرد و گفت: شرکت توانیر آماده هر 
نوع همکاری با سرمایه گذاران بخش خصوصی در این 

زمینه است.
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مهر/  نوبخت خبرداد؛
تصویب سیاست های بودجه 9۶

تصویب  از  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
در  کشور  کل   9۶ سال  بودجه  سیاست های 
شورای اقتصاد خبر داد و گفت: سرشماری نفوس 

و مسکن از ماه آینده آغاز می شود.
در  نوبخت  محمدباقر  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
مراسم تودیع و معارفه رئیس مرکز آمار ایران گفت: 
بودجه  بخشنامه  سیاست های  و  خط مشی ها  امروز 
تصویب  به  اقتصاد  شورای  در  کشور  کل   ۹۶ سال 
نرخ  آمار،  اساس  بر  که  است  درحالی  این  می رسد؛ 

تورم مردادماه به ۸.۷ درصد رسیده است.
سرشماری  آغاز  از  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
هر  افزود:  و  خبرداد  آینده  ماه  از  مسکن  و  نفوس 
آنچه که از لحاظ ابزار برای اجرای سرشماری نفوس 
شد،  خواهد  تامین  سرعت  به  باشد،  نیاز  مسکن  و 
آینده  ماه  از  این سرشماری  که  است  حالی  در  این 
آغاز می شود. این در حالی است که مرجعیت مرکز 
تنها  کشور،  رسمی  آمارهای  انتشار  برای  ایران  آمار 
از تاکید  معطوف به مستندات قانونی نبوده و ناشی 
کارشناسان و خبرگان کشور برای استعالم داده های 

قابل اتکا و قابل اطمینان است.
وی تصریح کرد: هیچ گاه برای یک پژوهشگر نمی توان 
استعالم های قانونی را مالک کار قرار داد؛ در حالیکه 
او برای تکمیل کار تحقیقاتی خود به مرجعی مراجعه 
وی  تحقیقات  دقت  بضاعت  بر  بتواند  که  می کند 
بودجه ها  و  برنامه ها  تدوین  برای  که  آنچه  بیفزاید. 
می توان به آن اتکا کرد، دسترسی به آمارهای دقیق 
و صحیح و مبتنی بر سری های زمانی است که مرکز 

آمار به آنها دسترسی دارد.

طبیعی  طور  به  دستگاهی  هر  اینکه  بیان  با  نوبخت 
پژوهشی  مراکز  به  آمار  انتشار  و  ارجاع  تهیه،    برای 
هیات  تالش  کرد:  عنوان  دارد،  محفوظ  حقی  خود 
برای  اقدامی  آمار  مرکز  مرجعیت  برای  وزیران 
سایر  در  پژوهشی  فعالیت های  کردن  مخدوش 
دستگاه ها نیست؛ بنابراین موضع رئیس جمهور برای 
مرجعیت مرکز آمار، تکرار رسمیت قانونی این مرکز 
از  نشان  آن  واقعی  احکام  و  توسعه  برنامه ششم  در 

همین علمکرد است.
نرخ  با  همسو  بانکی  سود  نرخ  کاهش  افزود:  وی 
ولی  است،  دولت  کار  دستور  در  تورم  تک رقمی 
زیر ۱۰  تورم  نرخ  است که  این  در  معذوریت دولت 
درصد با دستور ایجاد شود، بلکه باید در روند طبیعی 

همراه با کاهش نرخ تورم اتفاق بیفتد.
تا  تورم  نرخ  کاهش  سیاست  اینکه  درباره  نوبخت 
کارشناسان  زیرا  یابد  می  ادامه  دولت  در  زمانی  چه 
اقتصادی وجود چند درصد تورم را الزمه اقتصاد پویا 
هنوز  مطلوب  تورم  نرخ  تا  داشت:  اظهار  دانند،  می 
فاصله داریم؛ البته باید در شاخص های کالن اقتصادی 
نوعی تعادل وجود داشته باشد، اما تالش دولت این 
زیرا  نباشند؛  مواجه  گرانی  پدیده  با  مردم  که  است 
افزایش  همین  دولت  از  مردم  خواسته های  از  یکی 
هم  نکته  این  به  باید  البته  است؛  آنها  خرید  قدرت 
تورم گویای تالش دولت  نرخ  اشاره کرد که کاهش 

برای حفظ قدرت خرید مردم است.
برنامه  الیحه  به  نمایندگان  برخی  انتقاد  درباره  وی 
دولت  اینکه  به  توجه  با  داشت:  اظهار  توسعه  ششم 
و  داد  انجام  ای  نوآورانه  اقدام  الیحه  این  تدوین  در 
برخی احکام تکراری را پیش از تقدیم آن، در قالب 
برخی  تصویب کرد،  دایمی در مجلس  احکام  الیحه 
حال،  عین  در  دارند؛  آن  به  شکلی  ایراد  نمایندگان 

در مجلس  توسعه  برنامه ششم  دایمی  احکام  الیحه 
و  رفت  فرآیند  در  اکنون  و  است  رسیده  تصویب  به 

برگشت شورای نگهبان قرار دارد.
پنج  در  توسعه  ششم  برنامه  الیحه  گفت:  نوبخت 
تقدیم  نهم  مجلس  به  صفحه  هزار  دو  و  پیوست 
در  آن  جزئیات  و  کلیات  تصویب  وجود  با  و  شد 
نهم،  مجلس  دوره  اتمام  دلیل  به  تلفیق،  کمیسیون 
آمدن مجلس دهم  کار  با روی  اما  ماند؛  باقی  کارها 
این الیحه با همان پیوست ها تقدیم مجلس شد که 
در آن برنامه های دولت، اهداف، سیاست ها و اقدامات 
اجرایی در  ۱5 موضوع فرابخشی و ۳۲ موضوع بخشی 

به تفصیل مشخص شده است.
وی تاکید کرد:این الیحه با بهره گیری از تجربه ۱۰ 
برنامه توسعه ای کشور تدوین شده و به جای آنکه 
اولویت قرار گیرند، برنامه ای جامع  همه مسایل در 
نگر ولی مساله محور انتخاب شد تا اولویت ها و منابع 
باشد؛ به هرحال  برای تحقق آن مشخص  نیاز  مورد 
تاکنون همه کمیسیون های تخصصی مجلس بویژه 
کمیسیون برنامه و بودجه به کلیات آن رای داده اند 
و امید می رود در صحن علنی مجلس نیز نمایندگان 
با خرد جمعی خود الیحه را کامل تر به قانون تبدیل 

کنند.
گمانه  برخی  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
زنی ها مبنی بر واقعی نبودن آمار تورم و بیکاری را 
ایران  آمار  مرکز  همکاران  گفت:  و  دانست  نادرست 
همواره در تالشند همه آمار و اطالعاتی که به دست 
عنوان  به  من  اما  کنند؛  پیمایش  دقت  با  آورند  می 
رییس سازمان برنامه و بودجه طی سه سال گذشته 
هرگز قبل از جمع بندی و انتشار رسمی آمار، هیچگاه 
نتوانستم از هیچ آمار و اطالعاتی مطلع شوم و تنها 
تفاوت من با سایرین این است که از نخستین کسانی 

هستم که بعد از انتشار رسمی از آمار با خبر می شود.
وی ادامه داد: این امر نشانگر کار صحیح و حرفه ای 
وهیچ  است  آمار  مرکز  کارشناسان  مدارانه  اخالق  و 
و  تهیه  فرآیند  و  انتشار  در  اداری  مراتب  سلسلسه 
تنظیم آمار اثرگذار نیست؛ در این میان عده ای ممکن 
است به فراخور نوع نگاه سیاسی و مشرب اداری خود 
عالقه مند باشند آنچه دوست دارند بشنوند؛ اما این 

مرکز آنچه واقعیت است را بیان می کند.

مهر/ 
اعضای جدید مرکز داوری اتاق بازرگانی 

ایران انتخاب شدند

اعضای جدید مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع 
و معادن ایران انتخاب شدند.

هیئت  اعضای  انتخابات  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
هیات  نظر  با  آن،  طی  و  برگزار  داوری  مرکز  مدیره 
به  موفق  جدید  اعضای  بازرگانی،  اتاق  نمایندگان 
برای  اساس،  این  بر  شدند.  داوری  مرکز  در  حضور 
داوری  مرکز  هیئت مدیره  جدید  عضو  سه  تعیین 
فرقانی،  فریدون  اوالدی،  عسگر  اسداله  ایران،  اتاق 
محمدرضا قمی، زمانی، ناصر ریاحی و آقاخانی خود 
را به عنوان نامزدهای انتخاباتی معرفی کردند. پس از 
رای گیری محمد رضا قمی ۱۸۰ رای، فریدون فرقانی 
رای،   ۹۱ زمانی  رای،   ۱۱4 ریاحی  ناصر  رای،   ۱۳5
عسگراوالدی 4۷ رای و آقاخانی، ۳۹ رای را به خود 

اختصاص دادند.
و  فرقانی  فریدون  قمی،  محمدرضا  ترتیب  بدین 
مدیره  هیئت  جدید  اعضای  عنوان  به  ناصرریاحی 
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مرکز داوری اتاق ایران تعیین شدند. در دوره گذشته 
و  خرمشاهی  ضیاءالدین  سید  عسگراوالدی،  اسداهلل 
علی شمس اردکانی اعضای هیئت مدیره مرکز داوری 
بودند که از بین آنها تنها عسگراوالدی نامزد انتخابات 
جدید شد اما نتوانست رای کافی برای حضور مجدد 

در هیئت مدیره را به خود اختصاص دهد.

ایسنا/ نقد عملکرد سه ساله دولت/
فراز و فرودهای رابطه بخش خصوصی و 

دولت یازدهم

رابطه فعاالن اقتصادی بخش خصوصی با دولت 
یازدهم در سه سال گذشته با فراز و فرودهایی 
همراه بوده است و با وجود تعامالت و همسویی 
پرداخت  عدم  گذشته،  به  نسبت  بیشتر 
رکود  مسئله  کاران،  پیمان  به  دولت  بدهی های 
و سیاست های مالیاتی نسبت به صنایع کوچک 
بخش  که  است  مواردی  مهمترین  از  متوسط  و 

خصوصی نسبت به عملکرد دولت نقد دارد.
بخش  اقتصادی  فعاالن  رابطه  ایسنا،  گزارش  به 
بخش  با  عرصه  این  در  صنایع  صاحبان  و  خصوصی 
دولتی در سال ها و چند دهه اخیر با افت و خیرهای 

زیادی همراه بوده است.
نهم  دولت  آمدن  کار  روی  با  و  پیش  دهه  یک  در 
بسیاری از ناظران و فعاالن اقتصای بر این باور بودند 
که بخش خصوصی به دلیل آنکه دولت اعتقاد چندانی 
نداشت  کشور  اقتصاد  در  بخش خصوصی  به حضور 
آن  در  که  سیاست هایی  دلیل  به  و  شد  نزول  دچار 
زمان اعمال شد بخش خصوصی روز به روز ضعیف تر 

شد و میزان تاثیرگذاریش در فضای اقتصادی داخلی 
و بین المللی به حداقل ممکن رسید.

مهمترین نقاط مشترک بخش خصوصی و دولت 
یازدهم

اما در سال ۱۳۹۲ و با روی کار آمدن دولت یازدهم 
بود.  خصوصی  بخش  فعاالن  برای  جدیدی  دوران 
اتاق  اسبق  رییس   - نهاوندیان  محمد  انتخاب  شاید 
بازرگانی ایران - به عنوان رییس دفتر رییس جمهور 
را بتوان نقطه آغازی برای این تحول به حساب آورد. 
در  زیادی  مدیریت  سابقه  آنکه  وجود  با  نهاوندیان 
بخش  میان  در  هم  طرفی  از  اما  دارد  دولتی  بخش 
تجربه  همچنین  و  است  مقبولیت  دارای  خصوصی 
ریاست اتاق را هم دارد، از این جهت این انتخاب به 
عنوان نشانه مثبت در جهت روابط بخش خصوصی و 

دولت تعبیر و تفسیر شد.
از سال ۱۳۹۲،   بعضی جلسات مشترک دولت و بخش 
خصوصی که در دولت نهم تقریبا به فراموشی سپرده 
شده بود بار دیگر کلید خورد و به شکل منظم برگزار 
خصوصی  بخش  و  دولت  گوی  و  گفت  شورای  شد. 
این جلسات بوده  از جمله  و جلسه کمیته ماده ۷۶ 

است.
جلسات شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی در 
سه سال گذشته تقریبا هر ماه به صورت ماهانه و به 
صورت منظم با حضور علی طیب نیا به عنوان رییس 
شورای گفت وگو، محسن جالل پور، رییس سابق اتاق 
بازرگانی ایران و سایر اعضای شورای گفت وگو برگزار 
بخش خصوصی،  مختلف  مشکالت  و  مباحث  و  شد 
بنگاه های تجاری، مسائل مربوط به صادرات، واردات، 
اقتصاد کشور  قوانین تجاری و سایر موضوعات مهم 
در این جلسات مطرح و در مورد آن ها بحث و تبادل 

نظر شد.
همچنین به غیر از وزیر اقتصاد، دیگر وزرای اقتصادی 
از  مدیران  دیگر  و  کار  وزیر  صنعت،  وزیر  جمله  از 
جمله رییس کل بانک مرکزی و مقامات پولی، بانکی 
و رییس سازمان تامین اجتماعی در جلسات شورای 
پیدا  حضور  جلسات  موضوع  تناسب  به  گو  و  گفت 

کردند.
جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 
تقویت  در  خصوصی  بخش  فعاالن  عموم  اعتقاد  به 
ارتباط بخش خصوصی و بخش دولتی نتیجه بخش 
بوده است و در راستای حل و فصل شدن برخی از 

مشکالت بخش خصوصی موثر واقع شده است.
در سه سال گذشته و به ویژه بعد از برجام بیش از 
۱۰۰ هیات اقتصادی و سیاسی از کشورهای مختلف 
از مقامات عالی رتبه  ایران آمدند و تعداد زیادی  به 
وزیر،  نخست  رییس جمهور،  در سطح  این کشورها 
به  و دولتی  اقتصادی بخش خصوصی  ارشد  مدیران 
اتاق  رییس  با  را  دیدارهایی  و  آمدند  بازرگانی  اتاق 
بازرگانی داشتند؛ اتفاقی که شاید در بیشتر موارد به 
قرارداد و تفاهم نامه جدی بین بخش خصوصی ایران 
و طرف های مقابل منجر نشد اما دست کم در ارتقای 
بخش  برای  فضا  شدن  باز  و  بازرگانی  اتاق  جایگاه 
خصوصی در عرصه بین المللی بسیار موثر بود. رفت 
و آمدهایی که توانست زمینه  مطلوبی برای تعامالت 
با  ایران  خصوصی  بخش  برای  عملیاتی تر  و  بیشتر 
شرکت های معتبر در سطح جهانی را در آینده ایجاد 

کند.
 در همین عرصه از دیگر نکات قابل توجه دیگر در 
سه سال گذشته در رابطه بخش خصوصی و دولت، 
رییس  سفرهای  در  خصوصی  بخش  پررنگ   حضور 
در  به طوری که  است؛  بوده  وزاری دولت  و  جمهور 

چند سفر مهم رییس جمهور که جنبه های اقتصادی 
در آن بسیار پررنگ بود رییس اتاق بازرگانی به همراه 
نیز حضور داشتند  از فعاالن بخش خصوصی  هیاتی 
در مذاکرات اقتصادی با طرف های مقابل در محور کار 
قرار داشتند که نمونه بارز آن در جریان سفر رییس 

جمهور به ایتالیا و فرانسه در سال گذشته بود.

اختالفات اصلی دولت و بخش خصوصی در چه 
موضوعاتی است؟

 اما اگر نقاط اشتراک و مسائل مورد تفاهم بین بخش 
خصوصی و دولت بگذریم در این سه سال مواردی هم 
بوده است که محل اختالف بین دو طرف بوده است.

بهبود محیط  اختالف  موارد مورد  این  از  شاید یکی 
مستمر کسب و کار باشد. بهبود مستمر محیط کسب 
رییس  اقتصادی  شعارهای  اصلی ترین  از  یکی  کار  و 
جمهور در انتخابات ۱۳۹۲ بود اما پس از گذشته سه 
سال بسیاری از فعاالن بخش خصوصی بر این باورند 
که دولت در رسیدن به این هدف موفق نبوده و در 
کار  و  کسب  بهبود  سیاست ها  برخی  دلیل  به  عمل 

اتفاق نیفتاده است.
مهمترین دلیلی که برای نرسیدن به این مهم از سوی 
بخش خصوصی عنوان می شود رکود بی سابقه در 
بخش های مختلف اقتصادی است. رکودی که سبب 
باشد و  اقتصادی حدود صفر  شد سال گذشته رشد 
با رشد منفی رو  مانند صنعت  حتی بعضی بخش ها 

برو شود.
و  دولت  بین  رکود  مسئله  در  که  مواردی  از  یکی 
محل  خصوصی  بخش  بنگاه های  و  اقتصادی  فعاالن 
است.  دولت  تورم  کاهش  سیاست  است  اختالف 
کاهش تورم و تک رقمی شدن آن از سوی دولت و 
اقتصادی  اکثر کارشناسان صاحب نظران  همین طور 
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در  دولت  اقتصادی  دستاورد  مهمترین  عنوان  به 
سه سال گذشته است. بخش خصوصی نیز با وجود 
و  کرده  حمایت  تورم  کاهش  این  از  کلیت  در  آنکه 
باید  است  معتقد  اما  می داند  مهمی  دستاورد  را  آن 
تمرکز  اقتصادی  رونق  ایجاد  و  رکود  از  خروج  برای 
عمیق تر  به  تورم  کاهش  بر  داشتن  اصرار  و  کردن 
شدن رکود اقتصادی دامن زده است و نیاز است که 
دولت سیاست هایی را در جهت تحریک تقاضا و رونق 

اقتصادی اتخاذ کند.
 ۱۳۹5 سال  می رسد  نظر  به  انتقادات  این  وجود  با 
و  داخلی  و  خارجی  سرمایه  جذب  برجام،  اجرای  با 
از  خروج  برای  بیشتری  امیدواری  صادرات  افزایش 
رکود وجود دارد و بر اساس آمارها هم رشد اقتصادی 
در سه ماه نخست سال جاری 4.4 درصد بوده است، 
رشدی که امیدواری ها را برای رسیدن به رشد پنج 

درصدی در پایان امسال به وجود آورده است.
کوچک  بنگاه های  مالیات   پرداخت  و چگونگی  نحوه 
و متوسط از اختالفات دیگر بخش خصوصی و دولت 
شرایط  در  است  معتقد  بخش خصوصی  است.  بوده 
رکود اقتصادی و در وضعیتی که تولید داخلی ضعیف 
شده است سیاست های دولت در زمینه مالیات سخت 
گیرانه است و باعث فشار بیشتر به بخش خصوصی 
دلیل  به  هم  دولت  می رسد  نظر  به  اما  است.  شده 
مجبور  است  درمضیقه  پولی  و  مالی  لحاظ  به  اینکه 

شده است که به سمت سیاست های مالیاتی برود.
به  دولت  بدهی های  پرداخت  عدم  موضوع  همچنین 
صنایع و پیمان کاران  بخش خصوصی از دیگر مسائل 
مورد تاکید بخش خصوصی در سه سال گذشته بوده 

است.
در مجموع به نظر می رسد با وجود اختالفات و برخی 
چالش هایی که میان دولت یازدهم و بخش خصوصی 

وجود دارد، در سطح کالن و رویکردهای کلی میان 
نقاط  و  سویی  هم  گذشته  به  نسبت  بخش  دو  این 
مورد  نقاط  همین  و  دارد  وجود  بیشتری  اشتراک 
تفاهم این امید را به وجود آورده تا در آینده مشکالت 

میان دو طرف با تعامل و تفاهم حل شود.

ایسنا/  سیف عنوان کرد
خروج از رکود شرط اعطای تسهیالت به 

واحدهای تولیدی

اینکه  به  اشاره  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
محصوالت  ارائه  جهت  الزم  بازار  که  واحدهایی 
بانکی  تسهیالت  از  توانند  نمی  ندارند،  را  خود 
به  را  منابع  باید  است  معتقد  کنند،  استفاده 
و  رشد  موجبات  که  دهیم  اختصاص  واحدهایی 

توسعه را فراهم کنند.
به گزارش ایسنا، ولی اهلل سیف در بدو ورود به استان 
و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  با  دیدار  در  گلستان 
سیاست  گذشته  در  کرد:  تصریح  گلستان  استاندار 
داشت،  وجود  بزرگ  به صنایع  توجه  بر  مبنی  هایی 
اما در سال جاری و با توجه به تأکیدات مقام معظم 
رهبری، دولت توجه به صنایع کوچک و متوسط را در 
اولویت کار خود قرار داده است. اگرچه صنایع بزرگ 
نقش قابل توجهی در اقتصاد کشور دارند، اما صنایع 
و  تولید  رونق  توانند موجب  و متوسط  می  کوچک 

افزایش اشتغال شوند.
هیچ  جدید،  های  سیاست  اجرای  در  افزود:  وی 
محدودیتی برای استانهای مختلف کشور وجود ندارد 
و به میزانی که استانها بتوانند رونق تولید و اشتغال 

ایجاد کنند، تسهیالت ارائه می شود.
های  سیاست  شد:  یادآور  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
ابالغی جدید با بررسی تمام اقدامات گذشته صورت 
شده  تالش  پیشین،  مشکالت  رفع  ضمن  و  گرفته 
بتوانند  که  اعطا شود  واحدهایی  به  بانکی  تسهیالت 

خود را از حالت رکود خارج کنند.

تسنیم/ وزیر صنعت، معدن و تجارت:
تنها 5 هزار واحد کوچک اقتصادی در 

کشور مشکل دارند

وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: ۸0 هزار واحد 
کوچک در کشور داریم که تنها 5 هزار واحد آنها 

دچار مشکل هستند و مابقی آنها کار می کنند.
به گزارش خبرنگار بخش بازرگانی خبرگزاری تسنیم، 
محمدرضا نعمت زاده امروز در حاشیه نشست خبری 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران در 
خصوص اعطای مجوز به شرکتهای بازاریابی اینترنتی 
گفت: سایتهای مجاز اقتصادی در رشته های مختلف 
سایتهایی  ایجاد  از  اینکه  برای  اما  می کنند  فعالیت 
مقررات جدیدی  شود  جلوگیری  گولدکوئست  مانند 

وضع می کنیم.
وی در خصوص اعطای تسهیالت به صنایع کوچک و 
متوسط گفت: این تسهیالت تنها به شرکتهای بخش 
خصوصی اختصاص می یابد و آنها مورد حمایت قرار 
می گیرند و شرکتی از بخش دولتی مشمول این طرح 

دولت نشده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اظهارات 
متناقض خود در خصوص خروج از رکود تصریح کرد: 

هر فعالیت اقتصادی که رشد مثبت داشته باشد یعنی 
از رکود خارج شده است و رونق دارد و در صورتی 
که 4 درصد رشد ۸ درصد بشود رونق بیشتری پیدا 
رکود  با  ما  باشد  منفی  این رشد  اگر  اما  است  کرده 

مواجه هستیم.
در  کوچک  واحد  هزار   ۸۰ کرد:  تصریح  نعمت زاده 
کشور داریم که تنها 5 هزار مورد آنها دچار مشکل  

هستند و مابقی آنها کار می کنند.

خبرآنالین/ چرا رشد های بهره وری در اقتصاد ایران 
محقق نمی شود؟

گره کور رشد کند بهره وری در برنامه 
های توسعه

 بایزید مردوخی می گوید:»رکن اصلی رشد بهره 
وری در کشورهای توسعه یافته بخش خصوصی 
است و نفت باعث بی توجهی به بخش خصوصی 

و در نتیجه کاهش رشد بهره وری می شود .«
تبصره ۳4 الیحه برنامه ششم سهم بهره وری از رشد 
در  برنامه  در طول  درصد  را ۳5  اقتصاد  درصدی   ۸
نظر گرفته است،این در حالی است که عملکرد  پنج 
هرگز  وری  بهره  که  دهد  می  نشان  گذشته  برنامه 

سهم قابل قبولی در اقتصاد ایران  نداشته است.
به گزارش خبرآنالین،کارشناسان می گویند،بهره وری 
بیماری  یا  سالمت  نشان دهنده  که  است  شاخصی 
مورد  توسعه  عوامل  از  یکی  به عنوان  و  است  اقتصاد 
تولید  سرانه  واقع  در  دارد.  قرار  برنامه ریزان  تاکید 
ناخالص داخلی  شاخص بهره وری را می سازد. اینکه 
می  ایجاد  ارزش افزوده  میزان  چه  کشور  در  فرد  هر 
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کند.
از  کشور  در  بهره وری  دهد،  می  نشان  عملکردها 
اقتصادی  تعاریف  براساس  است؛  کمتر  دنیا  متوسط 

این موضوع یعنی آنکه اقتصاد ما بیمار است.
براساس آمارهای بانک مرکزی شاخص بهره وری در 
نکرده  تغییری  هیچ  گذشته  سال   5۰ در  ما  اقتصاد 
کم  اقتصاد  ارزش افزوده  از  تورم  نرخ  اگر  است.یعنی 
شود، سرانه   تولید هر ایرانی با 5۰ سال پیش یکی 

است.
باره به خبرآنالین  اقتصاددان دراین  بایزید مردوخی 
می گوید:»علت رشد پایین بهره وری و تحقق نیافتن 
اهداف پیش بینی شده در برنامه ها گسستگی نظام 
تدبیر در کشور است. از طرفی  اتکای شدید بودجه 
به درآمدهای نفتی سبب شده تا رشد بهره وری مورد 

هدف در برنامه ها هرگز محقق نشود.«
نفتی  درآمدهای  به  اتکا  کند:»  می  اضافه  وی 
سهم  کنند  سعی  دستگاه ها  از  هریک  شده  موجب 
آن  از  نفت  فروش  از  حاصل  درآمدهای  از  بیشتری 
خود کنند و همواره در دستگاهها برای کسب سهم 
نظام  اگر  آنکه  آید،حال  بوجود  نظر  اختالف  بیشتر 
تدبیر یعنی Governances بر نهادهایی که در 
تصمیم گیری ها حضور دارند حاکم شود، شفافیت 
که  است  این  ما  کشور  مشکل  اما  شود.  می  ایجاد 
نفت، در 5۰ سال گذشته کانال توزیع پول نفت بوده 
است. نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران در طول سال ها 
نشان می دهد هرگاه پول درآمدهای حاصل از فروش 
نفت افزایش یافته است، سرعت برنامه های توسعه با 
کاهش چشمگیری مواجه می شود. اما کاهش قیمت 

نفت به کمک اقتصاد ایران آمده است.«
این اقتصاددان معتقد است که نفت عامل بی توجهی 
در  وری  بهره  رشد  رکن  که  خصوصی  بخش  به 

کشورهای توسعه محسوب می شوند،نیز هست.او می 
گوید:» کاهش بهای نفت موجب شده نگاه ها به بخش 
خصوصی تغییر کند. اگر همین امروز قیمت نفت به 
گری  تصدی  دوباره  دولت  برسد،  دالر  بشکه ای صد 
کرده و میدان دار اقتصاد می شود و بخش خصوصی به 

فراموشی سپرده می شود.«

اتاق تهران/ محمد الهوتی در گفتگو با سایت خبری 
اتاق تهران مطرح کرد

افزایش صادرات منجر به رشد اقتصادی 
شده است

این  در  که  موضوعات  از  یکی  الهوتی  گفته  به 
افزایش  است،  بوده  دخیل  اقتصادی  رشد 
به  داد:  ادامه  او  است.  بوده  غیرنفتی  صادرات 
هرحال، موضوعی که االن قابل توجه است و می 
توان لحاظ کرد، رشد آمارهای صادرات غیرنفتی 
است. در 4 ماه اول سال جاری نسبت به مدت 
 ۲1.11 غیرنفتی  صادرات  گذشته،  سال  مشابه 
درصد رشد داشته است. این به این معنی است 
گرفته  صورت  زمینه  این  در  هایی  حمایت  که 

است که چنین رشدی هم رخ داده است.
 در بهار امسال رشد 4.4 درصدی در اقتصاد کشور 
رخ داد. رشدی که باید استمرار داشته باشد تا بتواند 
تغییراتی در اقتصاد کشور رخ دهد و ادامه آن اشتغال 

هم تغییر کند.
تهران و  اتاق  نمایندگان  محمد الهوتی، عضو هیات 
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با سایت 
کرد:  اعالم  اقتصادی  رشد  درباره  تهران  اتاق  خبری 

رشد اقتصادی یک مرتبه و اتفاقی نیست. به هرحال 
یکسری فاکتورها و سیاست هایی لحاظ و اجرا شده 

که منتج به این رشد اقتصادی شده است.
این رشد  از موضوعات که در  به گفته الهوتی یکی 
اقتصادی دخیل بوده است، افزایش صادرات غیرنفتی 
بوده است. او ادامه  داد: به هرحال، موضوعی که االن 
قابل توجه است و می توان لحاظ کرد، رشد آمارهای 
جاری  سال  اول  ماه   4 در  است.  غیرنفتی  صادرات 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، صادرات غیرنفتی 
معنی  این  به  این  است.  داشته  رشد  درصد   ۲۱.۱۱
این زمینه صورت گرفته  است که حمایت هایی در 

است که چنین رشدی هم رخ داده است.
جدا  کرد:  تاکید  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رییس 
از این که در جزییات آماری اختالف نظرهایی وجود 
اقتصادی رخ داده  باید توجه کرد که رشد  اما  دارد، 
درصد   ۲۱ این  در  که  کرد  توجه  باید  البته  است. 
کاالیی  ردیف  دو  است،  داده  رخ  که  صادراتی  رشد 
مربوط به صادرات گاز طبیعی قرار داده شده که در 
است. سهم  نداشته  قرار  آمارهای سال های گذشته 
این دو ردیف هم ۱4.4 بوده است که تاثیر مستقیمی 
جدا  ترتیب  این  به  است.  داشته  صادراتی  رشد  در 
از این اختالف نظرها که برای ما توجیه نشده است 
و  گمرک  مسئوالن  دولت،  نداریم(،  قبول  اینکه  )نه 
سازمان توسعه تجارت باید از آمارشان دفاع یا شفاف 

سازی کنند.
آن  الهوتی،  های  صحبت  براساس  حال  این  با  اما 
افزایش  که  است  این  است،  مشخص  که  چیزی 
صادرات رخ داده است. چرا که تولید هم بیشتر شده 
است. او همچنین درباره استمرار رشد اقتصادی ادامه 
داد: همین روند حمایتی باید ادامه پیدا کند. دولت 
باید استراتژی از تولید و صادرات را ادامه دهد تا این 

رشد اقتصادی در داخل کشور ملموس شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین گفت: 
به  اما وقتی  اعتماد داریم.  اقتصادی  آمار رشد  به  ما 
بنگاه ها و بازار داخلی نگاه می کنیم تغییر آنچنانی 
ایجاد نشده و قابل لمس نیست. ما به این جمع بندی 
می رسیم که وقتی صادرات رشد داشته است، امیدوار 
هستیم که در بخش داخلی هم دولت موفق شود این 

تغییرات را ایجاد کند تا رشد قابل لمس شود.

 

در  جهانگیری  دکتر  دولت/  رسانی  اطالع  پایگاه 
جلسه شورای اقتصاد تصریح کرد:

در سالهای اخیر گامهای مهمی در جهت 
مهار تورم برداشته شد

به  )دوشنبه(  امروز  اقتصاد عصر  جلسه شورای 
ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

اسحاق  ،دکتر  دولت  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
اقتصاد  اینکه  به  اشاره  با  جلسه  این  در  جهانگیری 
پایین  و  بیکاری  تورم،  موضوع  سه  از  همواره  ایران 
بودن بهره وری رنج برده است، خاطرنشان کرد: در 
با سیاستگذاری صحیح دولت تدبیر و  سالهای اخیر 
برداشته  تورم  مهار  در جهت  مهمی  های  گام  امید، 
شد و از این پس دولت موضوع بهره وری را به عنوان 

یکی از جهت گیری های اصلی دنبال خواهد کرد.
این  در  هم  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
جلسه با اشاره به مراسم تودیع و معارفه رییس مرکز 
از  گزارشی  مراسم  این  در  داشت:  اظهار  ایران،  آمار 
آخرین وضعیت تورم کشور ارائه و خوشبختانه اعالم 
شد که روند کاهنده تورم همچنان ادامه دارد و از ۹ 

 بازگشت به عناوین 13 اخبار اقتصادی

شماره   1794    1 شهریور ماه 1395



درصد در تیرماه به ۸.۷ درصد در حال حاضر کاهش 
یافته است.

دکتر نوبخت همچنین به موضوع بودجه سال ۱۳۹۶ 
به جز سال  و خاطرنشان کرد:  اشاره  نیز  کل کشور 
دیپلماسی  با  مرتبط  مسائل  دلیل  به  که  گذشته 
شد،  ارائه  مجلس  به  تأخیر  با  بودجه  الیحه  کشور، 
امیدوارم امسال همانند سنوات گذشته بتوانیم الیحه 
بر اساس نظام بودجه  بودجه سال ۹۶ کل کشور را 
ریزی مبتنی بر عملکرد و در زمان مقرر به مجلس 

شورای اسالمی ارائه دهیم.
در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، نفت، کشور، 
نیرو، صنعت،معدن و تجارت و معاون رییس جمهور 
در امور اجرایی نیز حضور داشتند، درخواست وزارت 
نفت مبنی بر طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه 
آبادان مطرح شد و پس از توضیحات وزیر نفت درباره 
مشخصات اقتصادی و فنی این طرح، شورای اقتصاد 

با این درخواست موافقت کرد.

فارس/  رویترز:
صادرات آلمان به ایران بعد از لغو 

تحریم ها افزایش یافت

لغو تحریم ها،صادرات  از  بعد  اعالم کرد:  رویترز 
آلمان به ایران افزایش قابل توجهی داشته است 
و پیش بینی می شود این افزایش در سال آینده 

به 30 درصد برسد.
به گزارش گروه بین الملل اقتصادی خبرگزاری فارس، 
رسمی،  تجاری  آمارهای  براساس  رویترز،  از  نقل  به 
و  ماشین آالت  عمدتاً  که  ایران  به  آلمان  صادرات 

تجهیزات مربوطه است در نیمه نخست امسال بعد از 
لغو تحریم ها علیه ایران افزایش قابل توجهی داشته 

است.
صادرات  است  کرده  اعالم  آلمان  فدرال  آمار  اداره 
نسبت  امسال  نخست  ماه   ۶ در  درصد   ۱5 ایران  به 
رقمی  و  یافته  افزایش  گذشته  سال  مشابه  مدت  به 
را  دالر(  میلیارد   ۱.۳( یورو  میلیارد   ۱.۱۳ معادل 

شامل می شود.
ایران   - آلمان  بازرگانی  اتاق  رئیس  تاکوس  مایکل 
برای  ایران  در  زیادی  بسیار  تقاضای  می گوید 
همچنین  دارد  وجود  آنها  تجهیزات  و  کارخانجات 
محصوالت شیمیایی و مهندسی برق هم از تقاضای 

باالیی برخوردار است.
میزان  همچنین  کرد  اعالم  آلمان  فدرال  آمار  اداره 
اساساً  که  تجدیدپذیر  انرژی  تکنولوژی  درباره  تقاضا 
قابل  رشد  نیز  است  باد  از  برق  تولید  ایستگاه های 

توجهی داشته است.
به  صادرات  که  است  کرده  پیش بینی  همچنین  وی 
ایران در ماه های آینده افزایش بیشتری خواهد داشت 
و به میزان ۲5 درصد  در سال ۲۰۱۶ و تا ۳۰ درصد 

در سال ۲۰۱۷ افزایش یابد.
علیه  تحریم ها  لغو  است  گفته  همچنین  تاکوس 
آنها  لغو  با  اکنون  بود  برقرار  سال  چندین  که  ایران 

پیمان های تجاری جدیدی امضا شده است.
در  دیگری  مثبت  عالمت  گزارش،  این  براساس 
علی رغم  که  دارد  وجود  روسیه  به  آلمان  صادرات 
وجود تحریم ها علیه روسیه میزان صادرات آلمان به 
این کشور تنها با افت ۳.5 درصدی مواجه شده است 
بین المللی  تحریم های  که  است  آن  از  حاکی  این  و 

علیه روسیه کمترین تأثیر را داشته است.

مهر/ 
قیمت انواع سکه و ارز در روز دوشنبه 

منتشر شد

دوشنبه  روز  بازار  در  ارز  و  سکه  انواع  قیمت 
منتشر شد.

نرخ فروش هر قطعه سکه  به گزارش خبرنگار مهر، 
یک  بازار  در  دوشنبه  امروز  جدید  طرح  بهار  تمام 
میلیون و ۱۱۱ هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون 
ربع  تومان،  هزار  نیم سکه 55۸  هزارتومان،  و ۱۱۰ 
سکه ۲۸۸ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۱ هزارتومان 

اعالم شد.
بازار  در  عیار  زرد ۱۸  گرم طالی  هر  نرخ  همچنین 
داخلی ۱۱۲ هزار و ۹۳5 تومان و نرخ هر اونس طال 

در بازارهای جهانی ۱۳۳۳ دالر است.
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را 
برای فروش ۳54۲ تومان، هر یورو را 4۰۶۰ تومان، 
لیر ترکیه ۱۲۲۰ و درهم  تومان،  پوند را 4۶۲۸  هر 

امارات را ۹۶۸ تومان اعالم کردند.

جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه
قیمت بازار- تومان نوع سکه   
۱۱۱۱۰۰۰ سکه تمام طرح جدید   
۱۱۱۰۰۰۰ سکه تمام طرح قدیم   

55۸۰۰۰ نیم سکه    
۲۸۸۰۰۰ ربع سکه     
۱۸۱۰۰۰ گرمی     
۱۱۲۹۳5 هرگرم طالی ۱۸ عیار   

نوع ارز  
۳54۲ دالر     
4۰۶۰ یورو     

4۶۲۸ پوند     
۹۶۸ درهم امارات    

۱۲۲۰ لیر ترکیه    

دنیای اقتصاد/ 
رویکرد رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران

یحیی آل اسحاق
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

موثری  نقش  دنیا  جای  همه  در  بازرگانی  اتاق های 
در اقتصاد، جهت گیری ها و خط مشی ها، به موفقیت 
رسیدن ها یا شکست اقتصاد آن کشور دارند. به ویژه 
اینکه امروزه بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد در 
دنیا به شمار می رود. از این رو، جایگاه اتاق بازرگانی 
برای  مجتمع  و  باشگاه  نهاد،  ساختار،  یک  به عنوان 
بخش خصوصی تعریف می شود و جایگاه آن به اندازه 
جایگاه این بخش در اقتصاد هر کشور خواهد بود. اما 
کشوری  هر  در  اتاق  هر  هندسی  جغرافیای  و  حوزه 
متفاوت است. امروزه وضعیت اتاق ها در ایران به ویژه 
به  است،  اتاق ها  سایر  هدایت کننده  که  ایران  اتاق 
دلیل شرایطی که در ساختار اقتصادی کشور وجود 
دارد و انتظاراتی که از این مجموعه می رود، در یک 

نقطه اوج است.
در کشور ما انتظار از اتاق بازرگانی بسیار باال است؛ 
این در حالی است که در دیگر کشورها چنین انتظاری 
از سوی جامعه مطرح نمی شود. دلیل انتظارات باال از 
پارلمان بخش خصوصی در ایران طی کردن مراحل 
از  ایران  اقتصاد  است.  این کشور  در  اقتصاد  مختلف 
یک اقتصاد دولتی، بر اساس اصل 44 قانون اساسی 
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و قصد  است  به سمت خصوصی سازی حرکت کرده 
بخش  بنابراین  دارد؛  را  اقتصاد  ساختار  بازسازی 
خصوصی در این دوره نقش جدی را خواهد داشت. 
در حال حاضر مجلس شورای اسالمی اعتقاد دارد که 
همه فعالیت های اقتصادی را باید به بخش خصوصی 
واگذار کرد. حتی در جلسات علنی نیز به رای اتاق 
بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی میدان داده 
واقع در شرایط  را می شنود. در  این بخش  و صدای 
جدید توپ را در زمین اتاق ایران انداخته اند. از سویی 
اظهارنظرات رئیس جمهور و کابینه وی، نشان می دهد 
خصوصی  بخش  به  امور  واگذاری  به  نیز  آنها  که 
معتقدند. در تمامی شوراهای عالی، کرسی را نیز برای 
با  قوه قضائیه  نظر گرفته اند، حتی  بازرگانی در  اتاق 
تمام قوا از بخش خصوصی حمایت می کند. نخبگان 
و سیاستمداران کشور در تمام جهت گیری های خود 
بر واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید دارند. البته 
عنوان »پارلمان بخش خصوصی« نیز باری را به اندازه 
یک پارلمان بر دوش اتاق می گذارد. هدایت بسیاری 
از هیات های خارجی که به همراه مقامات بلندپایه به 
حتی  و  است  بازرگانی  اتاق  عهده  بر  می آیند،  ایران 
روسای جمهور کشورهای مختلف در اتاق ایران حضور 
می یابند. از سویی براساس قانون، اتاق بازرگانی، در 
در شرایطی  بنابراین  دارد.  را  قوه جایگاه مشاور  سه 
که کل جهت گیری اقتصاد به سمت خصوصی سازی 
را در  به گونه ای قصد دارند توپ  پیش می رود، همه 
زمین اتاق بیندازند و این به رغم همه محدودیت هایی 

است که در کل اقتصاد کشور وجود دارد.
مشکالت متعددی در ساختار اقتصادی کشور وجود 
غیرعادی  اقتصادی  شرایط  ایجاد  به  منجر  که  دارد 
نرخ  رکود،  همچون  مشکالتی  است؛  شده  ایران  در 
کاهش  آب،  بحران  بانکداری،  نظام  مسائل  بیکاری، 

تمام  شرایط  این  با  حال  نفتی.  درآمدهای  و  منابع 
است.  شده  معطوف  بازرگانی  اتاق  سمت  به  نگاه ها 
حتی در بهبود روابط خارجی نیز از این پارلمان انتظار 
همکاری می رود. بنابراین کسی که بر مسند ریاست 
در اتاق بازرگانی ایران تکیه می زند، باید تمامی این 
موارد را مد نظر قرار دهد و برای آن برنامه ریزی داشته 
باشد. اما برخی از محدودیت ها در بخش خصوصی نیز 
است.  ایران  بازرگانی  اتاق  داخلی  واسطه ساختار  به 
ساختاری که در حال حاضر کارآیی ندارد و قدیمی 
حال  در  اتاق  جایگاه  که  است  حالی  در  این  است. 
اما ساختار آن هنوز  بوده،  با گذشته  متفاوت  حاضر 
تغییری نکرده است. البته این تغییر باید شامل حال 
قانون اتاق هم باشد. بر این اساس، رئیس اتاق ایران 
با ساختاری نه چندان مناسب در اتاق ایران، انتظارات 
باالی بیرونی، محدودیت های بین المللی و تالطم های 
پارلمان  این  رئیس  بنابراین  است؛  روبه رو  اقتصادی 
باید ظرفیت چنین موضوعاتی را داشته باشد. اولین 
شاخصی که باید مورد توجه قرار بگیرد، درک رئیس 
تنوع  با  باید  فرد  این  است.  شده  مطرح  مسائل  از 
موضوعاتی که با آن مواجه است، آشنا باشد. شرایط 
موجود را درک و مسائل بین المللی را نیز تحلیل کند. 
رئیس اتاق ایران باید مسائل اقتصاد داخلی و مراکز 
نوع  بداند.  را  داخلی  تصمیم سازی  و  تصمیم گیری 
ارتباطاتش با مجلس، دولت و نهادهای تصمیم گیرنده 
به گونه ای باشد که حرف او مورد پذیرش قرار گیرد 

و به او میدان بدهند.
از سوی دیگر، ایجاد رابطه و اعتماد به تمام بازیگرانی 
رئیس  ازسوی  دارند،  نقش  کشور  اقتصاد  در  که 
است.  اهمیت  حائز  بسیار  خصوصی  بخش  پارلمان 
در صورت شکل گیری این اعتماد، هنگامی که رئیس 
این اتاق درخصوص مساله ای اظهارنظر می کند، قطعا 

عقبه ای خوشایند خواهند داشت. عالوه بر این، ایران 
فضاهای  و  قدرت  تقسیم  نظر  از  که  است  کشوری 
سیاسی، همچنین مجموعه ای از دیدگاه ها و نظریات 
مختلف، دارای تنوع باالیی است. تمامی این دیدگاه ها 
و جناح ها در اتاق ها نیز تاثیرگذار و تاثیرپذیر هستند. 
رئیس اتاق ایران قطعا باید شخصی باشد که چنین 
جریاناتی را مدیریت کند؛ چراکه وظیفه او این است 
اقتضائات  را در چارچوب  منافع بخش خصوصی  که 
کشور هدایت کند. بنابراین برای فرماندهی و مدیریت 
این نهاد، به فردی جامع الجهات نیاز داریم. در عین 
حال، رئیس اتاق ایران برای ایفای نقش درست، باید 
با  مطابق  که  رود  پیش  جهت گیری هایی  سوی  به 
نمی تواند  صورت  این  غیر  در  است.  جامعه  واقعیات 

موفقیتی کسب کند.
حاکمیت  از  قسمتی  اتاق  که  کنیم  قبول  باید  ما 
نکته  نکته،  این  است.  ایران  اسالمی  جمهوری 
حساسی است. اتاق یک باشگاه برای یک امور خاص 
خصوصی  بخش  به  مربوط  که  است  درست  نیست. 
کرده  پیدا  که  جایگاهی  به واسطه  امروزه  اما  است، 
از حاکمیت کشور محسوب می شود.  قسمتی  است، 
هیچ یک از وزارتخانه ها به اندازه این پارلمان دارای 
نفوذ و اقتدار و حضور در حوزه های اقتصادی نیستند. 
همچنین اتاق بازرگانی موظف است که منافع بخش 
پیچیده ای  بسیار  کار  این  و  تامین کند  را  خصوصی 
اما  باشد.  توانمند  که  است  فردی  آن  الزمه  و  است 
اتاق،  رئیس  برای  تصمیم گیر  جامعه  در حال حاضر 
بیش از آنکه از این زاویه به کرسی ریاست اتاق دقت 
کند، به منافع گروهی، جناحی و شخصی خود توجه 
دارند. در حالی که آنچه مقبول است و کمتر به آن 
توجه می شود، مصالح کل اتاق بازرگانی است. از این 
اقتصاد  بتواند مصالح ملی،  باید  ایران  اتاق  رو رئیس 

و نظام را در اولویت قرار دهد، ضمن اینکه به مسائل 
مصلحت  اول،  مصلحت  لذا  کند.  رسیدگی  نیز  دیگر 
اتاق و بخش و نظام و نگاه ملی است. خالصه کالم 
نه  باشد،  ملی  یک شخصیت  باید  اتاق  رئیس  اینکه 

یک شخصیت بخشی.

دنیای اقتصاد/ 
راه رسیدن به رشد پایدار

دکتر رضا بوستانی
تحوالت دهه گذشته کوله باري از تجربیات اقتصادي 
از  تجربیاتي که شاید مي شد  است.  فراهم ساخته  را 
آورد  به دست  کشورها  دیگر  اقتصادي  تاریخ  مطالعه 
و از هزینه هاي سنگین آن اجتناب کرد. یکي از این 
تجربیات ارزنده به نظام مالي مربوط مي شود؛ تجربه اي 
دخالت هاي  و  سیاست گذاري  ضعف  داد  نشان  که 
مشکالت  مي تواند  چگونه  مالي،  بخش  در  بیروني 
اقتصادي را براي آینده اقتصاد به ارمغان آورد. پرهیز 
از تکرار اشتباهات گذشته کمترین بهره اي است که از 

این تجربیات پرهزینه باید گرفت.
با  تنها  مالي  بخش  سیاست هاي  گذشته،  دهه  در 
توجه به نقش نرخ سود به عنوان هزینه سرمایه گذاري 
به عنوان  این نرخ  طراحي شدند و به طور کلي، نقش 
تشویق کننده پس انداز نادیده گرفته شد. این سیاست ها 
که  مي شدند  حمایت  جامعه  در  گروه هایي  توسط 
به دلیل دسترسي تضمین شده به منابع، تنها به دنبال 
و  بودند  مالي  نظام  از  مالي  تامین  کاهش هزینه هاي 
طرح هاي  مالي  تامین  براي  تقاضا  به دلیل  هم  دولت 
توسعه اي یکي از ذي نفعان عمده در این گونه  سیاست  ها 
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بود. پیامد این رویکرد در عمل، فشار بر بانک ها براي 
تامین مالي طرح ها با نرخ هایي پایین تر از نرخ هاي سود 
منجر  سال ها  براي  سیاست  این  تداوم  و  بود  تعادلي 
به تضعیف شبکه بانکي، عدم توسعه بازارهاي مالي و 
در نهایت افت سرمایه گذاري و رشد اقتصادي شد. در 
در  باکیفیت  دارایي هاي  اکنون  تحوالت،  این  نتیجه 
نظام مالي کمیاب شده و نرخ سود به طور معنا داري از 
نرخ تورم فاصله گرفته است. به رغم تجربه ناموفق دهه 
همچنان  سود،  نرخ هاي  دستوري  کاهش  در  گذشته 
عده اي بر ادامه این روند تاکید مي کنند؛ بدون توجه به 
اینکه ادامه روند گذشته هزینه هاي زیادي را )به صورت 
صعود تورم یا افت تولید( بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد.

آنچه رشد اقتصادي را در بلندمدت تضمین مي کند، 
کوتاه مدت  سیاست هاي  نه  و   - ساختاري  اصالحات 
مدیریت تقاضا - است. همه اقتصاد هاي جهان فارغ از 
درجه توسعه یافتگي شان نیازمند اصالحات ساختاري 
هستند؛ اقتصادهاي صنعتي به دنبال نهادهاي مدرن تري 
براي تشویق موثر نو آوري هستند و اقتصادهاي در حال 
توسعه به اصالحات براي فعلیت بخشیدن به نیروهاي 
بازار مي اندیشند. ممکن است شکل سیاست  ها متفاوت 
باشد، ولي هیچ اقتصادي در جهان وجود ندارد که خود 

را بي نیاز از اصالحات ساختاري مستمر بداند.
اصالحات  از  بلندي  فهرست  ایران،  اقتصاد  براي 
امروز  آنچه  اما  کرد؛  پیشنهاد  مي توان  را  ساختاري 
تبدیل شده،  اقتصاد  براي رشد  به محدودیتي جدي 
مالي  نظام  دیروز  تا  اگر  است.  مالي  نظام  چالش هاي 
از تجهیز منابع براي ایجاد ظرفیت هاي جدید تولیدي 
بنگاه ها  مالي  تامین  از  بانکي  نظام  امروز  بود،  ناتوان 
نیز  موجود  تولیدي  ظرفیت هاي  از  بهره برداري  براي 
عاجز شده است؛ بنابراین اولویت اصلي کشور در مسیر 
رشد بلندمدت و فراگیر، اصالح نظام مالي است. درک 

اصالحات  اجراي  و  تدوین  مالي،  نظام  شرایط سخت 
راه  تنها  بخشي نگري ها،  بازگشت  از  پرهیز  و  عمیق 
کامیابي است. با درک این موضوع، نهادهاي اقتصادي 
کرده اند؛  طراحي  را  بانکي  نظام  اصالح  برنامه  دولت 

برنامه اي که اجراي آن یک ضرورت ملي است.
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 دنیای اقتصاد/ 

مترجم: مریم رضایی
Knowledge Wharton :منبع

این شرایط برای اکثریت کارمندان آشنا است که برای 
مقابله با یک مشکل یا تمرکز بر نوشتن یک متن به 
چند ساعت یا دقیقه وقت آزاد نیاز دارند، اما در همین 
ایمیل ها،  وقفه ها شروع می شوند:  و  اختالل ها  مواقع 
انگار  اجتماعی.  شبکه های  پست های  و  اس ام اس ها 
همه ما در تقال هستیم از دنیای اختالل ها به سوی 
مکان آرامی بخزیم که قادر باشیم در آن واقعا کاری 

را به سرانجام برسانیم.
علوم  استاد   ،)Cal Newport( نیوپورت  کال 
تئوری  در  که  تاون  جورج  دانشگاه  کامپیوتر 
کتاب  در  دارد،  تخصص  شده  توزیع  الگوریتم های 
تازه خود به نام »عمیق کاری: قوانینی برای موفقیت 
بعد  از  را  مساله  این  پراختالل،«  دنیایی  در  متمرکز 
روانشناسی بررسی کرده و به مزیت های داشتن زمان 
طولی برای تفکر پیوسته می پردازد. در واقع نیوپورت 

در این کتاب شکایت نامه ای از عصر دیجیتال نگاشته 
است. او مثل بسیاری از کارشناسان پیش از خودش 
توانایی  بر  فرسایشی  اثری  اینترنت  که  است  معتقد 

تمرکز ما گذاشته است.
کار،  ایمیل در محیط  مداوم  تبادل  او می نویسد که 
کرده  تبدیل  صرف  انسانی«  »ماشین های  به  را  ما 
که باعث شده عادات کاری سطحی داشته باشیم و 
از تفکر عمیق دور بمانیم. این تفکر عمیق می تواند 
انجام  یا  استراتژی های کسب وکار جدید  ایجاد  برای 
کارهای مهم تر صرف شود. او هشدار می دهد: »وقتی 
اختصاص  کار  در  آشفته  کم عمقی  به  زیادی  زمان 
انجام  برای  را  خود  ظرفیت  دائم  طور  به  می دهید، 
کارهای عمیق کاهش می دهید. تحول فرهنگ کاری 
ما به سوی کم عمقی، فرصت اقتصادی گسترده ای را 
برای عده معدودی که پتانسیل مقاومت در برابر این 

روند را درک کرده اند، فراهم می کند.«

نیاز عمیق  به عمیق کاری
استراتژی های  ایجاد  مسوول  کارمندان  همه  مسلما، 
نیستند؛  بزرگ  فکر های  داشتن  یا  کسب وکار جدید 

گفته  به  باشند.  داشته  را  کارها  این  زمان  اگر  حتی 
مدرسه  از  مدیریت  بازنشسته  استاد  میر،  مارشال 
نیوپورت کرده شامل حال  بحثی که  بیشتر  وارتون، 
نمی شود.  دارند،  غیرخالقانه  کارهای  که  افرادی 
الزم  شاید  و  است  قانونی  بحث  یک  این  »مطمئنا، 
مثل  استراتژی هایی  برای  زیادی  کارمندان  باشد 
عمیق کاری زمان اختصاص دهند.« اما میر می افزاید 
که مشکل بزرگ بسیاری از افراد ایجاد تعادل است؛ 
اشاره  او  هستند.  خسته کننده  غیرخالقانه  مشاغل 
کارهای  در  بیشتری  تنوع  دنبال  به  »افراد  می کند: 
خود هستند. در برخی مشاغل، آنها ترجیح می دهند 
اما  باشد،  داشته  وجود  بیشتر  تنوع  و  کمتر  تمرکز 
را  اتفاقی  چنین  وقوع  اجازه  اقتصادی  الزامات 
نمی دهد. بنابراین آنها تنوع را در خارج از کار خود 
است  این  کتابش  در  نیوپورت  نظر  می کنند.  پیدا 
که افراد می خواهند خالق باشند، اما با کار تکراری 

مواجه نمی شوند.
»به  می  گوید:  وارتون  مدیریت  استاد  بیدول،  ماتیو 
انجام  که  کاری  به  زیادی  حد  تا  این  حتم،  طور 
وقتی  میالدی،   70 دهه  در  دارد.  بستگی  می دهید 

مدیران  مورد  در  را  بررسی  مینتزبرگ همین  هنری 
شد،  زیادی  کاری  اختالل های  متوجه  داد،  انجام 
دیگران  کار  مانع  به همکارانی که  اختالل ها  این  اما 
تکنولوژی  می شد.«  محدود  تلفن  زنگ  یا  می شدند 
هزینه های  اگرچه  و  کرده  بیشتر  را  اختالل ها  این 
ارتباط با دیگران را پایین آورده، اما هزینه هایی از نوع 

دیگر بر ما اعمال کرده است.
»یکی  می گوید:  وارتون  مدیریت  استاد  گرانت،  آدام 
تحقیق  قرن  یک  به  نزدیک  از  پس  که  مسائلی  از 
پردازش  در  انسان ها  که  است  این  رسیده ایم  آن  به 
موازی خوب عمل نمی کنند، بلکه در پردازش سریالی 
عملکرد خوبی دارند. وقتی فردی به طور کامل درگیر 
موضوعی نمی شود، نمی تواند حجم کار قابل توجهی 

را انجام دهد.«
کالیفرنیا  دانشگاه  از  مارک  گلوریا  که  مطالعه ای 
 11 تنها  کارمندان  که  می دهد  نشان  داده  انجام 
دقیقه می توانند بدون اختالل بر انجام کاری متمرکز 
با  کار  کیفیت  بین  فرقی  هیچ  او  تحقیق  اما  شوند. 
نیافته  می شود،  انجام  اختالل  با  که  کاری  و  تمرکز 
است  این  شده  مشخص  که  موضوعی  تنها  است. 

نیاز به عملکرد متمرکز در دنیای پر اختالل
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سرعت  بردن  باال  با  را  کاری  اختالل های  افراد  که 
بهای  این موضوع  البته  کارشان جبران می کنند که 
گزافی دارد، چرا که استرس، ناامیدی و فشار جسمی 

بیشتری را باید متحمل شوند.
در واقع، نیوپورت در کتاب خود می گوید که نیاز به 
عمیق کاری در حال افزایش است و این نیاز به تازگی 
ایجاد شده است. در اقتصاد صنعتی، کارگران بدون 
اینکه حتی مجبور شوند تمرکز کنند، عملکرد کاری 
خوبی داشتند، اما تحول ما به سوی اقتصاد اطالعاتی، 
تبدیل  دانش ورزانی  به  بیشتر  چه  هر  را  کار  نیروی 
می کند که عمیق کاری جریان کلیدی کار آنها است. 
توانایی ما برای انجام عمیق کاری همزمان با باال رفتن 
ارزش آن، به طور فزاینده ای کاهش می یابد. نیوپورت 
و  مدیران  دانشمندان،  نویسندگان،  خود  کتاب  در 
دانشگاهیان متعددی را مثال می زند که می توانند با 
سرعت باالیی بازدهی داشته باشند. به گفته او، کلید 
آن کار کردن عمیق است. اینکه تمرکز پایدار چگونه 
دارد؛  مبنایی عصب شناختی  پیشرفت می شود  باعث 
از نواختن یک ساز موسیقی گرفته تا حل مشکالت 

پیچیده.
امروزه روش های سازماندهی کارها آنقدر متعدد است 
که با تولید نتایج باکیفیت در تناقض است. انجام چند 
وظیفه متعدد می تواند مانع تمرکز باشد. وقتی از یک 
کار به کار دیگری روی می آوریم، تمرکز و توجه کامل 
همراه ما نمی آید و عمده آن روی کار اولی که انجام 

می دادیم باقی می ماند.

مراقبت از توجه
از  دقیقه  هر  برای  که  است  این  نیوپورت  توصیه 
برای  باید  که  زمانی  از  باشید.  داشته  برنامه  روزتان 
کنید.  مراقبت  دهید،  اختصاص  کردن  تمرکز 
ابزارهای  هستند؟  مناسب  کجا  اجتماعی  رسانه های 

شبکه ای مانند فیس بوک اعتیادآور هستند، زمان ما 
را می دزدند و توجه ما را از فعالیت های حامی اهداف 
شخصی و حرفه ای ما دور می کنند. باید از این ابزارها 
مراقبت شود و تحت این آزمایش قرار بگیرند که آیا 
بر  تاثیری  هیچ  اصال  یا  دارند  منفی  یا  مثبت  اثری 

اهداف شما ندارند؟
مارشال میر شک دارد که بین عدم تمرکز و انتخاب 
طبیعی که به سبک های مدیریت و رهبری مطلوب 
او  باشد.  داشته  وجود  ارتباطی  منجر شده اند،  امروز 
یا 30 سال گذشته، توجه زیادی  می گوید: »در 20 
به مساله رهبری سازمانی صورت گرفته و دو ویژگی 
مثبت.  اثر  خلق  و  کاریزما  از؛  عبارتند  آن  برجسته 
دینامیکی که  به  نسبت  این موضوع در قضاوت من 
افراد در آن رشد می کنند و دائما غرق در اطالعات 
نقش  ندارند،  کردن  تمرکز  برای  وقتی  و  می شوند 

دارد.«
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و نقدهای خود را از طریق ایمیل  ahmadi@ieis.ir ویا 
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مسئول بولتن روزانه سندیکا

شیروان دره، اردبیل 
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