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اخبار اقتصادی

مناقصات

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

عوض محمدپارسا گفت:»از فرصت طالیی که 
درستی  نحو  به  باید  آمده  پایین  نفت  قیمت 
حامل  قیمت  به  را  خودمان  و  کنیم  استفاده 

انرژی واقعی برسانیم.«
ایران در سال 1395 حساس ترین دوران  اقتصاد 
نیلی،  به طوریکه مسعود  را سپری می کند  خود 
به  هنگامیکه  جمهوری  رییس  اقتصادی  مشاور 
دیدار فعاالن اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران رفت 
در شروع بحث رو به رییس پارلمان بخش خصوصی 
تهران گفت:» این مقدار حساسیت در بخش اقتصاد 
تحلیل  زاویه  این  از  ندارم.«  خاطر  به  کنون  تا  را 
های اقتصادی در سال 95 همچنان با آب و تاب 
فراوانی مطرح می شود. تحلیل هایی که با بررسی 
رشد اقتصادی، تک نرخی شدن ارز، کاهش قیمت 
نفت و ... همچنان تیتر بسیاری از اخبار پر بیننده 

صفحات اقتصادی است. 
هیات  عضو  محمدپارسا،  عوض  رابطه  همین  در 
کافه  در  حضور  با  برق  صنعت  سندیکای  مدیره 
خبر به بررسی اقتصاد پس از تک نرخی شدن ارز 

پرداخت و عنوان کرد:  »کاهش نرخ بهره تا حدی 
قیمت تمام شده تولید را پایین می آورد و تولید 
داخلی را قابل رقابت تر می کند، منتها تک نرخی 
یعنی دالر  باشد،  کاهنده  اگر در جهت  ارز  کردن 
35۰۰ تومان به 3۰۰۰ تومان کاهش یابد، به تولید 
 35۰۰ دالر  نرخ  اگر  ولی  زند،  می  لطمه  داخلی 
تومان بشود و کمی بیشتر که معادل تورم داخلی 
تعدیل شود،  ارز  نرخ  تورم خارجی ساالنه  منهای 

تولید می تواند قابل رقابت تر و شکوفاتر شود.«
وی تصریح کرد: »زمانی که نرخ ارز را پایین نگه 
داریم، تولید خارجی و واردات کاال ارزان در می آید 
و تولیدکننده داخل ایران نمی تواند با تولیدکننده 

خارجی رقابت کند.«
به گفته او، »این، یکی از دالیل رکودی است که 
ما در ایران داریم. درست است که نرخ ارز به گونه 
ای باشد که اشتغال بیشتری ایجاد کنیم و تولید 
بیشتری داشته باشیم و جلوی ورود کاال خارجی 
گرفته شود؛ نه به صورت تعرفه ای، بلکه به صورت 

رقابتی.«

ادامه در صفحه 3 / 

خبرآنالین/ عملکرد اقتصادی دولت روحانی /عضو هیات مدیر سندیکای برق توضیح داد: 

چگونه با کاهش قیمت نفت کنار بیایم؟
تعادل/ حسین حقگو/ تحلیلگر اقتصادي

پاسخ  و  چیست  کشور  صنعت  امروز  سوال  مهم ترین 
از  بسیاري  گره گشاي  مي تواند،  اساسي  سوال  کدام  به 
معضالت، مشکالت حاد کنوني و آینده توسعه صنعتي 
که  است  جهت  آن  از  سوال  این  اهمیت  باشد؟  کشور 
نه امکانات فکري و مادي براي تمام مسائل و مشکالت 
چنین  اصوال  نه  و  دارد  وجود  صنعت  امروز  گریبانگیر 
روشي منطقي به نظر مي رسد. چرا که بسیاري از مسائل، 
ریشه در سواالت بزرگ تر دارند که با حل آن سوال یا 
سواالت اصلي مي توان انتظار حل تدریجي مسائل دیگر، 
البته در چارچوب ویژگي هاي خاص هر مساله داشت. اما 
مساله اصلي صنعت کشور به نظر این است که »منابع 
مالي الزم و انباشت سرمایه براي رشد اقتصادي و صنعتي 
کشور از کجا و چگونه باید تامین شود؟« معماي بزرگي 
که در ادبیات اقتصادي و صنعتي کشورمان همواره یک 
سوال اساسي بوده است. سوالي که البته گاه به واسطه 
وفور درآمدهاي نفتي به کناري نهاده شده و با کاهش 
بازگشته  دوچندان  با شدتي  دوباره  درآمدي  منابع  این 
است.در واقع مطالعات تاریخ معاصر نشان داده »پس انداز 
روش هاي  خارجي  سرمایه  و  دولتي  مالکیت  خصوصي، 

مختلف براي تامین انباشت سرمایه بوده اند. 
ادامه در صفحه 3 / 

مهم ترین مساله صنعت چیست؟
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
چگونه با کاهش قیمت نفت کنار بیایم؟

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق عنوان کرد: 
هم  داخلی  تولیدکننده  که  ارز  نرخ  شدن  واقعی  »با 
بتواند بازار داخلی را داشته باشد و هم صادرات را، آن 

زمان پول کشور تقویت می شود.«
پیشنهاد  ارز  نرخ  برای  خبر  کافه  در  حضور  با  وی 
ادامه  و  شود  واقعی  اول  مرحله  در  باید  ارز  که  داد 
داد:»اقتصاددان ها باید با فرمول های مختلف حساب 
با نظریه های  ارز  از نرخ  کنند و یک متوسط گیری 
متفاوت انجام دهند.  فاجعه انفجار نرخ ارز که در زمان 
احمدی نژاد رخ داد، پاسخ گوی این رویداد باید مجلس 
آن زمان و خود رییس جمهور باشد. تحریم این کار را 

نکرد، سیاست غلط اقتصادی موجب این اتفاق شد.«

اقتصاد کشور  یازدهم در حوزه   عملکرد دولت 
در این دوسال اخیر را چگونه ارزیابی می کنید؟

حوزه اقتصادی دولت در امر کنترل تورم که یکی از 
اهداف بوده ، بسیار مثبت عمل کرده است. 

به این دلیل که تورم تا حد 3۷  تا 43 درصدی سال 
های گذشته را که کمر اقتصاد را شکسته بود، را با دقت 
و مشقت کاهش داد. در این شرایط سخت شاهد بودیم 
که دولت سالیانه 3 الی 4 درصد نرخ ارز را تعدیل کرد. 

در سال های گذشته علی رغم تورم 43 درصدی و علی 
رغم اینکه در برنامه پنجم آمده بود که ارز باید سالیانه 
معادل تورم داخلی منهای خارجی تعدیل شود نرخ ارز 

تعدیل نشد.
 اثر این عدم تعدیل ارز باعث شد که تمام تولیدکنندگان 
و تمام شرکت های پیمانکاری قدرت رقابت خودشان 

را در داخل ایران نسبت به خارجی ها از دست بدهند 
و به تبع آن صادرات در بخش های خاص نیز دچار 

مشکل شده بود. 
انرژی که قیمت  مثال در بخش های حامل  به طور 
یارانه ای دارند مانند فرآورده های پتروشیمی و نفتی 
که عمده صادرات غیر نفتی ما از آن ها است اثر نمی 
فنی  خدمات  صادرات  و  صنعتی  صادرات  ولی  کند 
سهم  که  خدماتی  و  محصوالت  صادرات  و  مهندسی 
کاهش  باشد،  زیاد  آن  در  کشور  داخل  افزوده  ارزش 

پیدا کرد. 
تقاضا  ولی  داشت  وجود  داخل  در  کاال  عرضه  امکان 
وجود نداشت. به این دلیل که کارمندان حقوق بگیر 
زمانی که  یعنی  در چندسال گذشته تضعیف شدند. 
تورم 43 درصد بود حقوق را 1۸ درصد باال بردیم اما 
با تورم ۲۰ درصد حقوق را 1۲ درصد افزایش دادیم. 
افزایش حقوق  تورم  نرخ  زیر  بگیر ها  همیشه حقوق 
داشتند. معنی آن این است که قدرت خرید این افراد 
کم شد و طبقه متوسط به طبقه پایین تر انتقال یافتند 
و بخش عمده ای از طبقه متوسط تبدیل به طبقات 
فقیر و ضعیف شدند و باعث کاهش تقاضا شد . پس در 
حال حاضر اگر تولیدی هم باشد مصرف کننده ای که 

قدرت خرید داشته باشد ، وجود ندارد. 

در بخش انرژی و نفت و گاز از چه مسیری باید 
حرکت کرد؟

زیر ساخت هایی مانند بانک و بیمه برای صادرات غیر 
نفتی باید فراهم شود. قوانینی که در کشورهای دیگر 
وجود دارد که در تحت آن صندوق ضمانت صادارت و 
خود دولت ریسک صادرات را به عهده می گیرد و ما 
نیز باید در سیاست هایمان باید قوانین وضع نمائیم.  

به دلیل اینکه دولت به بخش خصوصی و بخش های 

ادامه از صفحه 1/ 
در این میان نظام سیاسي مبتني بر مالکیت دولت بر 
منابع طبیعي مانند کشورهاي نفتخیز تنها مدلي است 
که در آن انباشت سرمایه بدون نیاز به بخش خصوصي 
ماه 91(  – ساعدي- دي  )نیلي  است.«  تحقق  قابل 
مدلي که طي سال هاي اخیر و با کاهش شدید قیمت 
نفت و درآمدهاي نفتي دولت، دیگر جوابگوي نیازهاي 
وسیع مالي و ضرورت هاي توسعه اقتصادي و صنعتي 
با رشدهاي باالي کشور نیست. چنانکه بحث »تنگناي 
مالي« اکنون مهم ترین مانع بر سر راه خروج از رکود 
است و در دو بسته سیاستي دولت براي خروج از »رکود 
تورمي« )تیرماه 93( و »رکود« )آبان ماه 94( در صدر 
موانع قرار داشته است. همچنین براساس پایش هاي 
فعاالن  مشکل  مهم ترین  مجلس  پژوهش هاي  مرکز 
اقتصادي نیز موضوع تامین مالي و سرمایه در گردش 
از یک سو شاهد حجم  این در حالي است که  است. 
نقدینگي کشور به حدود هزار میلیارد تومان هستیم که 
نقش بمب ساعتي را براي اقتصاد کشور بازي مي کند. 
)دکتر نیلي – اردیبهشت 94( و از سوي دیگر وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در تالش وسیع است تا 16هزار 
میلیارد تومان را براي فعال سازي 1۲هزار بنگاه و طرح 
صنعتي فراهم آورد. اقدامي که حتي در صورت اجرا و 
وجود منابع و گذر از هزارتوهاي دیوانساالري کشور، 
واحدهاي  از  تعدادي  زخم  بر  موقتي  مرهمي  صرفا 
به شدت گرفتار خواهد بود و اصل مساله یعني چگونگي 
انباشت سرمایه و تامین منابع مالي الزم به صورتي 
بر جاي  توسعه صنعتي کشور همچنان  براي  پایدار 

خواهد ماند.

توسعه  روند  از مهم ترین ضروریات در  یکي  واقع  در 
صنعتي و ایجاد صنعت پویاي مبتني بر فعالیت بخش 
که  است  مالي  واسطه یي  نهادهاي  وجود  خصوصي، 
تولید هدایت کنند.  به سوي  را  سرمایه هاي کوچک 
طبیعي است در نبود این نهادهاي مالي و البته فقدان 
ثبات و امنیت الزم که سبب مي شود، بنگاه هاي اقتصادي 
به دلیل نااطمیناني موجود، مواد اولیه و تجهیزات مورد 
نیاز خود را در سطحي بیش از سطح بهینه نگهداري 
کنند، هزینه هاي بنگاهداري به شدت افزایش مي یابد 
و بنگاه هاي صنعتي همچنان کوچک مي مانند و طبعا 
در چنین اندازه هاي کوچک بنگاهداري، ایده هاي نوین 
اقتصادي محسوب مي شوند  و خالق که موتور رشد 
یا اصوال به وجود نمي آیند یا عملیاتي نمي شوند و در 
بیرون  امکان  و  نمي شود  بزرگ  اقتصاد  اندازه  نتیجه 
ایجاد  امکان  و  نمي یابد  را  داخلي  مرزهاي  از  رفتن 
پاسخ سوال  نمي شود.  فراهم  پایدار  و  اشتغال جدید 
انباشت  یعني چگونگي  توسعه صنعتي کشور  اصلي 
بازار سرمایه و  سرمایه و تامین مالي در گرو تقویت 
بانکي به عنوان دو پشتیبان صنعت در  اصالح نظام 
مراحل تاسیس و بهره برداري و حضور سرمایه مستقیم 
و غیرمستقیم خارجي براي کمک و شراکت در ارتقاي 
توان بنگاه هاي صنعتي است. قبل از آن، اما الزم است 
آن هم  صنعتي  توسعه  به  معطوف  سیاسي  اراده  که 
توسعه صنایع رقابت پذیر با محوریت بخش خصوصي 
شکل گیرد. الینحل ماندن مساله توسعه صنعتي طي 
فراهم  واسطه دشواري  به  اخیر شاید  از 6دهه  بیش 
آوردن این همه ضرورت هاست که مي تواند در نهایت 

»اسباب بزرگي« صنعت را فراهم کند.

مهم ترین مساله صنعت چیست؟
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ها  بانک  به  نیز  بخش خصوصی  بود  بدهکار  مختلف 
بدهکار بودند. این بدهکاری باعث شده است همچنان 
عدد طلبکاریشان از دولت عدد نسبتاً ثابتی بماند ولی 
بدهکاری آن ها به دولت شامل بهره و جریمه بشود. 
بنابراین معموالً این طلب 4 الی 6 سال دیر تر وصول 
می شود. این طبقه متوسط مانند بنگاه ها و تولیدی ها 
به مراتب فقیر تر و ضعیف تر می شوند. امنیت روانی و 
امنیت اقتصادی در این حوزه آن طور که باید هنوز به 

وجود نیامده است. 

شما چه راهکاری برای این موضوع پیشنهاد می 
کنید ؟

دولت مانند کاری را که در برنامه هسته ای انجام داد 
، کمیته مخصوصی را درست بکنند و راه حل مسائلی 
مانند تسهیل در محیط کسب و کار، ایجاد روش های 
ساده تر در بانک ها و برآورد کردن زیر ساخت ها را 
واقعی  ارز  نرخ  باید  نماید.  بررسی  و  گذاری  سیاست 
باشد. فکر غلط اقتصادی این است که نرخ ارز را کاهش 
دهند. به همین دلیل  قاچاق راحت وارد می شود و 
قاچاقچی سود زیادی می برد . واردات رسمی و غیر 
رسمی که بالی جان کشور ما است دارد اقتصاد کشور 
را نابود می کند. باید شرایط اقتصادی به سمتی رود 

که قاچاق بصرفه نباشد . 

از  باید  دولت،  درآمد  افزایش  برای  شما  نظر  به 
محل فروش نفت به عنوان مواد خام اضافه شود 
پایین  صنایع  گذاری  سرمایه  محل  از  اینکه  یا 

دستی نفتی؟
از سال ۲۷ بالیی که در این چند سال بر سر اقتصادمان 
آمد به جای ملی کردن واقعی صنعت نفت و گرفتن 
نفت از دست انگلیسی ها، آن را دولتی کردیم. در حالی 

که می بایست آن را ملی می کردیم. این موضوع باعث 
درآمد  در ستون  را  نفتی  های  درآمد  شد که ستون 
های دولت قرار دادند. به این دلیل که قبل از زمان رضا 
شاه و قاجار درآمد نفتی به صندوق خاص می رفت و 
صرف هزینه های جاری نمی شد. دولتی که نفت زیاد 
دارد و درآمدش از طریق فروش نفت تامین می شود 
دیگر مالیات نمی گیرد و نیازی به مالیات ندارد. بیشتر 
نداشته  دنبال  را  مردم  نارضایتی  که  سیاسی  مسائل 
باشد مدنظر قرار می گیرد . افزایش درآمد دولت باید 
از طریق بازده سرمایه گزاری ها در صنایع پایین دستی 
مالکانه  بهره  و  این محل  از  مالیاتی  افزایش درآمد  و 

مربوطه باشد .  
را  اقتصاد  خواهیم  می  وقتی  دنیا  اقتصاد  تمامی  در 
واقعی کنیم باید بودجه دولت فقط و فقط از درآمد 
از اصل  نه  باشد  بازده سرمایه گزاری  های مالیاتی و 
سرمایه و یا فروش نفت و هزینه کردن پول نفت . پول 
نفت باید در جهت توسعه ملی و ایجاد زیر ساخت ها 

مصرف شود. 

آیا نظر شما این است که شرکت نفت در وزارت 
خانه نماند و مستقل شود و سهام آن در بورس 

عرضه شود؟
بله، دولت 15 درصد سهامش را نگه دارد ولی شرکت 
که  توتال  مانند  شود.  عرضه  بورس  در  باید  نفت 
بزرگترین شرکت نفتی فرانسه است 15 درصد سهام 
آن برای دولت  و ۸5 درصد در بورس عرضه می شود 
. پتروناس نیز همانطور است. دولت 35 درصد قیمت 
بردارد و در صندوق  به عنوان بهره مالکانه  را  فروش 
وارد  را  درصد   ۲9 حاضر  حال  در  ببرد.  ملی  توسعه 
صندوق توسعه ملی می کند. حدود ۲۰ الی 3۰ درصد 
نیز مالیات ارزش افزوده است که به وزارت دارایی تعلق 

می گیرد.

می  ارزیابی  چگونه  شما  را  نفت  قیمت  کاهش 
کنید؟

از فرصت طالیی که قیمت نفت پایین آمده باید به نحو 
به قیمت حامل  را  استفاده کنیم و خودمان  درستی 
انرژی واقعی برسانیم. چون می دانیم به هر حال قیمت 
باال خواهد رفت و مثل همه جای دنیا بر روی  نفت 
بنزین مالیات بگیریم. بر مصرف مالیات بگیریم . دولت 
آنقدر از محل مالیات و سود و عوارض گمرکی درآمد 
داشته باشد که بتواند راه آهن یا مترو از این طریق 
سازد و در بخش های زیر ساخت مثل اتوبان سرمایه 
گزاری کند و وقتی چنین زیر ساخت هایی آماده بود 
مردم کمتر از اتومبیل استفاده می کنند و آالیندگی 

ها کاهش می یابد . 

بیشتر توضیح می دهید؟
کار با ارزشی که رییس جمهور انجام داد ولی در برابر 
سال  دو  در  که  بوده  این  کرد،  مخالفت  مجلس  آن 
گذشته پیشنهاد داده بودند  دالر به جای اینکه ۲۷5۰ 
تومان باشد، 5۰ تومان باال ببریم و به قیمت ۲۸۰۰ 
تومان عرضه کنیم. این 5۰ تومان ایجاد 5 هزار میلیارد 
تومان درآمد می نمود که می توانستیم آن را صرف 
بیمه سالمت کنیم. متاسفانه مجلس آن زمان بدون 
اینکه متوجه شود که چه ضربه ای به مردم و ریشه 
مملکت می زنند با افزایش 5۰ تومانی مخالفت کردند 
. درحالی که در همان زمان قیمت واقعی ارز 5 هزار 
الی 5 هزار و 5۰۰ تومان بود و اگر همان زمان افزایش 
نرخ ارز را به نسبت تورم داخلی منهای تورم خارجی 
گرفته بودند، دالر به جای ۲۷5۰ تومان 4۲۰۰ تومان 
می شد. اما به جای اینکار مالیات ارزش افزوده را ۲ 

درصد ) بجای یک درصد قانون ( باال بردند این افزایش 
مالیات ارزش افزوده 5 هزار میلیارد تومان درآمد مازاد 
. مردم وقتی  بیمه سالمت شد  ایجاد کرد که صرف 
که گرفتار و مریض می شوند و بیمارستان می روند 
و از بیمه های مربوطه استفاده می کنند از تعرفه و 
در   . شوند  می  برخوردار  درصدی  پرداخت ۷5  عدم 
گذشته این تعرفه ها ۲۰ تا 3۰ درصد بیشتر نبود . 
اثر بسیار مهمی را داشته  این 5 هزار میلیارد تومان 
است. ما می توانیم با واقعی کردن قیمت ها بیش از 
کردن  واقعی  با  دهیم.   افزایش  را  دولت  درآمد  این 
قیمت ها می توانیم 1۲۰ هزار میلیارد تومان بدست 
آوریم. می توانیم مشکل بیمه های مختلف مردم مانند 
افراد تحت  به  و کمک  بیمه سالمت  و  بیکاری  بیمه 
تکلف بهزیستی و کمیته امداد را حل کنیم و بقیه را 
صرف افزایش حقوق و سرمایه گزاری در زیر ساخت 
ها بنمائیم . در افزایش دالر از 1۲۰۰ تومان به 35۰۰ 
تومان بخش عمده ای از کارمندان و حقوق بگیران از 
افزایش  با  اند  رفته  تر  پایین  به طبقه  طبقه متوسط 
حقوق ها در حد  باالتر از نرخ تورم و در طی چند سال 
ایجاد  باال می رود و مقدمات  درآمد شاغلین بتدریج 
تقاضا برای تولیدات داخلی و خروج از رکود فراهم می 

گردد . 

خصوصی  بخش  از  حمایت  در  دولت  عملکرد 
چگونه بوده است؟ 

نسبت به قبل بهتر شده است.  

پیش بینی شما از اقتصاد سال 95 چگونه است؟ 
همانطور که دولت و بانک جهانی اعالم کردند ما 4 الی 

5 درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت.  
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 سندیکای صنعت برق ایران/ 
وعده دیدار تجاری شرکت های برقی در 
حاشیه نمایشگاه اختصاصی کره جنوبی 

تهران  در  جنوبی  کره  اختصاصی  نمایشگاه 
 95 سال  خردادماه  پنجم  الی  سوم  روزهای 
نمایشگاه های  دائمی  محل   7 شماره  سالن  در 
طبق  و  شد  خواهد  برگزار  تهران  بین المللی 
اعالم بخش بازرگانی سفارت کره جنوبی، تعداد 
2۰ شرکت از زمینه های مختلف صنعت برق در 

این نمایشگاه حاضر خواهند بود. 
ایران  برق  اساس دبیرخانه سندیکای صنعت  این  بر 
به  دعوت  عضو  شرکت های  از  نامه ای،  ارسال  طی  
شرکت های  فهرست  دریافت  ضمن  می آورد  عمل 
مربوطه  فرم  نمایشگاه،  این  برق  بخش  در  حاضر 
برای مالقات تجاری با هر یک از شرکت های مورد 
نظر را  از این لینک اخذ کرده و پس از تکمیل به 
بازرگانی سفارت کره جنوبی به شماره فکس  بخش 

۲6۲۰66۸9 -۰۲1 و یا به ایمیل های: 
 koreaexpo2016.6@gmail.com
 koreaexpo2016.5@gmail.com
  afsaneh@kotra.ir

ارسال فرمایند.

صانیر/ 
اولین همایش بین المللی توسعه صادرات 

انرژی به تعویق افتاد

اولین همایش بین المللی توسعه صادرات انرژی با 

شعار 3 دهه فعالیت در این عرصه به تعویق افتاد.
به گزارش روابط عمومی شرکت تجهیزات و خدمات 
این  همایش   ،  ) ) صانیر  ایران  برق  و  آب  و صنایع 
بین المللی که بنا بود در 4 خرداد ماه 95 برگزار شود 

به تعوبق افتاد.

فزاینده  موج  از  داخلی  شرکت های  شهرآرا/  روزنامه 
نگرانی  ابراز  به شرکت های خارجی  پروژه ها  واگذاری 

می کنند؛
خانه نشینی پیمانکاران ایرانی

شدن  عملیاتی  از  پس  و  گذشته  ماه  چند  در 
برجام، حضور روسای جمهور کشورهای مختلف و 
هیئت های اقتصادی در ایران به اوج خود رسیده 
به  می خواهند  صنعتی  کشورهای  همه  و  است 
چشمگیری  حضور  ایران  پر سود  بازار  در  نوعی 

داشته باشند.
همین مسئله منجر به امضای قراردادهای فراوانی بین 
نوع  این  آخرین  که  مختلف شده  کشورهای  و  ایران 
قراردادها به حضور رئیس جمهور کره جنوبی در ایران 
برمی گردد.به گزارش شهرآرا، در زمان تحریم ها بیشتر 
پروژه های داخل کشور توسط مهندسان و شرکت های 
ایرانی انجام می شد حال موفقیت آمیز بودن این شرکت ها 
در این گزارش نمی گنجد، اما همه اذعان دارند که اگر 
از  کمتر  داخلی  توان شرکت های  باشد،  مهیا  شرایط 
شرکت های خارجی نیست و بارها توسط مقامات اعالم 
شرکت های  همکاری  قراردادهای  بستن  در  که  شده 
قراردادهای  در  ایرانی  شرکت های  حضور  خارجی، 
امضای چندین  از  اما پس  رعایت شود.  باید  مختلف 

و چند موافقت نامه همکاری، هنوز حضور شرکت ها و 
پیمانکاران ایرانی در پروژه های مختلف پررنگ نبوده و 
همین مسئله سبب نگرانی به حاشیه راندن شرکت های 

داخلی شده است.

قراردادهای ناامید کننده
در همین رابطه رئیس سندیکای صنعت برق خراسان 
عملکرد  متاسفانه  اینکه  بیان  با  شهرآرا  با  گفتگو  در 
بخش دولتی در چند ماه ناامید کننده بوده است، اظهار 
کرد: در چند ماه اخیر بخش دولتی خودش مستقیم 
با شرکت های خارجی قرارداد می بندد، همانند حضور 
هیئت کره ای که به ایران آمد و قراردادهای زیادی بدون 
حضور بخش خصوصی به امضا رسید.محسن شادمان 
با تاکید بر اینکه این رویکرد دولت مشکالت قبلی را 
حادتر می کند، تصریح کرد: قراردادهایی که شرکت های 
داخلی در آن نباشند به نوعی واردات محسوب می شود 
بخش  افزود:  بود.وی  نخواهد  کشور  اشتغال  نفع  به  و 
دولتی به هر نحوی شده باید ارتباط طرف های خارجی 
را با بخش خصوصی واقعی کشور فراهم کند.شادمان 
تکنولوژی  انتقال  شرط  باید  دولت  اینکه  بر  تاکید  با 
بگذارد،  را  پروژه ها  در  داخلی  شرکت های  حضور  و 
خاطرنشان کرد: دولت باید از قدرت و البی گری خودش 
استفاده کند تا بخش خصوصی در این قراردادها حضور 
داشته باشد؛ اما حضور بخش دولتی و بستن قرارداد با 
شرکت های خارجی، واردات است.وی با بیان اینکه در 
برخی قراردادهای همکاری شاهد بودیم که تولیدی در 
ایران صورت نخواهد گرفت، تصریح کرد: اگر مسئوالن 
این خطر را جدی نگیرند، بی شک زیان های فراوانی به 
کشور خواهد رسید و در حال حاضر متاسفانه بسیاری از 

شرکت های ایرانی به حاشیه رفته اند.
تاکید بر استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی

رضوی  خراسان  قطعه سازان  انجمن  دبیر  همچنین 
ایرانی  تحریم شرکت های  زمان  در  اینکه  به  اشاره  با 
البته دولت  اظهار کرد:  فراوانی کشیدند،  سختی های 
ایرانی حمایت می کند  از شرکت های  اعالم کرده که 
و در جلسه اخیر قطعه سازان کشور با وزیر صنعت نیز 
عنوان شد که اگر قرار است خودروسازان ما با طرف 
خارجی خود مذاکره کنند، بهتر است از ظرفیت های 

بخش خصوصی استفاده شود.
ایرانی  شرکت های  هم  خوشبختانه  افزود:  جواهری 
آوردند  دست  به  خوبی  تجربه های  تحریم  زمان  در 
و هم توان حضور در بازار رقابتی را دارند لذا حضور 
بخش خصوصی می تواند برای کشور مثمر ثمر باشد.

وی ادامه داد: دولت باید این دقت را داشته باشد که 
همکاری  قراردادهای  در  ایرانی  با حضور شرکت های 
و  توانمند  با شرکت های خارجی، شرکت های داخلی 
مجهز به تکنولوژی و علم روز دنیا می شوند.جواهری با 
اشاره به سختی هایی که شرکت های داخلی در زمان 
تحریم ها پشت سر گذاشتند، تصریح کرد: ما تحریم ها 
را در حالی که می  توانستیم به خوبی به پایان برسانیم 
با تحریم داخلی و با سختی پشت سر گذاشتیم، لذا 
انتظار بخش خصوصی این است که در کنار بستر برای 
حضور ایران در عرصه بین المللی، حمایت کامل خود را 

از شرکت های ایرانی نیز داشته باشد. 

ایسنا/ اعضای سندیکای تولیدکنندگان برق :
بدهی 12 هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو 

به تولیدکنندگان برق

تولید  حوزه  در  خصوصی  بخش  حاضر  حال  در 
چرا  است،  روبه رو  عدیده ای  مشکالت  با  برق 
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که حدود 12 هزار میلیارد تومان وزارت نیرو به 
بخش خصوصی بدهی دارد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، مالکی - رییس سندیکای 
گردهمایی  حاشیه  در  امروز   - برق  تولید کنندگان 
به مشکالت  اشاره  با  بخش خصوصی  تولید کنندگان 
 5۰ از  بیش  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  برق  صنعت 
درصد تامین برق کشور توسط بخش خصوصی صورت 
می گیرد، اما با این وجود بخش خصوصی طلب زیادی 

را از وزارت نیرو دارد.
به گفته وی در شرایط فعلی الزم است که برای قیمت 
برق یک تعیین تکلیف صورت گیرد، چرا که هزینه ها 
یکدیگر  با  برق  و درآمدهای بخش خصوصی صنعت 

همخوانی ندارد.
رییس سندیکای تولید کنندگان برق با بیان این که در 
حال حاضر بخش خصوصی برای پرداخت هزینه های 
بانک ها  از  درصد   ۲۸ سود  با  وام  اخذ  به  اقدام  خود 
می کند، ادامه داد: در مواقعی حتی جریمه نیز به آنها 
تعلق می گیرد، لذا درخواست ما از دولت این است که 

توجه جدی ای به این وضعیت داشته باشد.
اعتقاد من صنعت برق چوب  به  مالکی تصریح کرد: 
نجابت خود را می خورد و باید به این مساله توجه کرد 
که اگر به وضعیت نیروگاه ها رسیدگی نشود احتمال 

خطر برای آنها افزایش می یابد.
شرکت  سندیکای  دبیر   - آریان پور  ادامه  در 
هزار  مطالبات 1۲  به  اشاره  با   – برق  تولید کنندگان 
میلیارد تومانی بخش خصوصی از وزارت نیرو در حوزه 
تولید برق گفت: باید تصمیماتی که در وزارت نیرو و 
در هیات تنظیم بازار گرفته می شود متناسب با شرایط 

بخش خصوصی باشد.
بخش  برای  سرمایه  بازگشت  که  این  بیان  با  وی 
خصوصی حدود شش درصد است، اظهار کرد: این در 

شرایطی است که که این شش درصد جوابگوی هیچ 
سرمایه گذاری نیست که این مساله نیز موجب شده 

مشکالت زیادی برای بخش خصوصی به وجود بیاید.
در ادامه صدرا - عضو سندیکای صنعت برق - با بیان 
این که پیرو ابالغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی 
فعالیت  و  توسط مقام معظم رهبری زمینه ی حضور 
بخش خصوصی در صنعت برق کشور فراهم آمد، گفت: 
اجرایی سازی اصل 44  پیشگام  به عنوان  نیرو  وزارت 
قانون اساسی در کشور واگذاری نیروگاه ها را از طریق 
طریق  این  از  و  کرد  فراهم  خصوصی سازی  سازمان 
از 5۰ درصد مصرف کنندگان را در  تامین برق بیش 

سال های 1393 و 1394 گواه این مدعا است.
مالکین  اساسی  مشکالت  از  یکی  وی،  گفته  به 
کمبود  اخیر  سال های  در  خصوصی  نیروگاه های 
اما به دلیل  نقدینگی و عدم پرداخت مطالبات بوده، 
همدلی و همزبانی بخش خصوصی با مجموعه وزارت 
نیرو این کمبود خللی را در تامین برق مشترکین ایجاد 

نکرده است.
این عضو سندیکای صنعت برق تصریح کرد: متاسفانه 
علی رغم همکاری همه جانبه بخش خصوصی با مجموعه 
از  تصمیماتی  شاهد  گذشته  سال  دو  در  نیرو  وزارت 
و  توانیر  شرکت  ایران،  برق  بازار  تنظیم  هیات  سوی 
این  که  هستیم  ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت 
تصمیمات موجب شد که به شدت نقدینگی پیشین 
و درآمد نیروگاه ها تحت تاثیر قرار بگیرد، گفت: عالوه 
توجیه  و  نیروگاه ها  اقتصادی  حیات  ادامه ی  این  بر 
اقتصادی برق در مقایسه با سایر فعالیت های اقتصادی 

در کشور ناممکن شد.
اخیر  اقدامات  و  تصمیمات  از  برخی  به  اشاره  با  وی 
پایه  نرخ  تغییر  عدم  کرد:  اظهار  نیرو  وزارت  مجمع 
آمادگی در سال های 1394 و 1395 که کامال مغایر 

ماده شش دستورالعمل اجرایی بند و ماده 133 قانون 
برنامه پنجم توسعه است به این معنا که وزارت نیرو از 
اجرای قانون باالدستی سرباز زده است که این مساله 
موجب شد بیش از 1۰ هزار میلیارد تومان از وزارت 

نیرو طلب داشته باشیم.
این عضو سندیکای صنعت برق در ادامه مدعی شد: 
قرار داد  با  مطابق  انرژی  فروش  مبالغ  پرداخت  عدم 
خرید انرژی، ساختار ناصحیح هیات تنظیم و اعضای 
کامال دولتی که ممکن است دارای انتفاع در بازار برق 
هستند جزو دیگر اقدامات اخیر وزارت نیرو بوده است. 
بدین معنا که با توجه به مالکیت نیروگاه های دولتی 
توسط توانیر و وزارت نیرو اکثریت اعضای هیات تنظیم 

بازار برق خود نماینده توانیر و وزارت نیرو هستند.
بین  تبعیض  برق  تولیدکنندگان  این عضو سندیکای 
نقدینگی  میزان  در  دولتی  و  خصوصی  نیروگاه های 
مدیریت شبکه  و شرکت  توانیر  از سوی  تامین شده 
اقدامات  از  یکی دیگر  را  ماه  هر  پایان  در  ایران  برق 
وزارت نیرو دانست و افزود: تغییرات مکرر در مجموعه 
مقررات هیات تنظیم بازار برق با هدف کاهش درآمد 
با  مشکالت  از  دیگر  بخشی  خصوصی  نیروگاه های 

وزارت نیرو است.
سندیکای  نماینده  از  دعوت  عدم  کرد:  تصریح  وی 
در  حضور  منظور  به  برق  تولید کننده  شرکت های 
نقطه نظرات  ارائه ی  و  تنظیم  هیات  مهم  جلسات 
کارشناسی، افزایش ظرفیت نیروگاه ها به منظور عرضه 
از طریق بورس انرژی از سوی شرکت مدیریت شبکه 
برق ایران و ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در 
عدم  همچنین  و  انرژی  بورس  قیمت  کاهش  نتیجه 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عدم تهاترات سازمان 
و  خصوصی سازی  سازمان  به  )بدهی  خصوصی سازی 
طلب از توانیر( جزو برخی از اقدامات وزارت نیرو است.

 واحد مرکزی خبر/ 
نخستین بار در ایران ؛ تامین سیار برق 

25 مگاواتی

مدیر عامل شرکت مپنا از تولید محصول جدید 
تا دو ماه اینده خبر داد که به صورت سیار برق 

تولید می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عباس علی آبادی 
گفت : در کالس ۲5 مگاواتی محصولی در بازار عرضه 
است  قادر  موبایل  یا  سیار  بصورت  که  کرد  خواهیم 

برای 1۰۰ هزار نفر برق تولید کند.
وی افزود : این نیروگاه در کمتر از یک ماه از زمان 

تقاضا در محل مستقر و به شبکه وصل می شود.
علی آبادی در مورد مزیت های محصول جدید گفت 
: این محصول قادر است پست خودش را به صورت 
سیار حمل کند و در زمان بروز حوادث غیر مترقبه 

هم برق تولید می شود.
وی ادامه داد : از دیگر ویژگی های این محصول حمل 
سوخت مورد نیاز است و با استقرار در نیرو گاه های 

بزرگ و هزار مگاواتی می تواند برق تامین کند.
علی ابادی افزود : محصوالت ما در تمامی کالس ها 

دارای باالترین استاندارد های جهانی است.
برق  تولید  تامین  در  مپنا  سهم  باره  در  آبادی  علی 
کشور گفت : مپنا با احتساب تجهیزات ساخته شده 
در این شرکت بیش از نیمی از برق کشور را تامین 
می کند و با استقرار 4 توربین در سیرجان - بهبان 
در آینده نزدیک، در حدود ۷۰۰ مگاوات به ظرفیت 

برق کشور اضافه خواهد شد.
وی ادامه داد : کشور ما با بیش از ۷5 هزار مگاوات 

برق رتبه چهاردهم در جهان را کسب کرده است .
مدیر عامل شرکت مپنا از افزایش توربین های جدید 
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در سبد محصوالت این شرکت خبر داد و گفت : امروز 
توربین های 3۲5  تا  توربین های ۲5 مگاوات  از  ما 
مگاوات گازی و بخاری در فهرست محصوالت داریم 
و بزودی از توربین های 5 مگاواتی تا 15 مگاواتی که 
فوق العاده کاربردهای استراتژیک در حوزه نفت و گاز 
و صنعت دارد به سبد محصوالت اضافه خواهیم کرد. 
وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار داشت : کالس 
اندازه  و  آنهاست  اندازه  بر  متمرکز  ها  توربین  های 
توربین ها نقشی بر تکنولوژی و پیشرفت آنها ندارد و 
مبتنی بر کالس های مختلف دسته بندی می شود. 
معموال 1۷ تا ۲۰ در صد از سهم توربین ها ی بزرگ 

و با کالس )E( تولید می شود.
علی ابادی ادامه داد : برای محلی که به ۲5 مگاوات 
برق نیاز است معموال از توربین های کوچک استفاده 
می شود در صورت استفاده از توربین های بزرگ و 
متمرکز برای انتقال برق نیاز به خطوط انتقال داریم 

که مقرون به صرفه نیست.
وی در خصوص نقش تحریم ها در روند پیشرفت این 
شرکت گفت : طراحی تحریم برای ورود تکنولوژی به 
کشور نبود بلکه ممانعت از حضور مپنا در بازار های 
جهانی محسوب می شد. تحریم موجب رقابت ناسالم 
در بازار فروش است زیرا ما برای دریافت ضمانت نامه 
راههای  به  به دستیابی  و شرکت در مناقصه مجبور 
غیر متعارف بودیم و این موجب افزایش هزینه های 
چند برابری می شد و قیمت تمام شده برای ما بسیار 
باال بود ولی با تمام این موانع در 5 سال گذشته بیش 
صادر  کشور  از  خارج  به  نیروگاه  مگاوات  هزار   5 از 

کردیم.
وی به حضور در مناقصه الجزایردر زمان تحریم اشاره 
کرد و گفت : در مناقصه ای که با حضور شرکت مپنا ، 
ایتالیا ، فرانسه ، آمریکا برگزار شد ؛ مپنا از نظر کیفی 

و قیمتی برنده شد اما به دلیل تحریم در حوزه حمل 
و نقل و نظام بانکی و برغم ارائه راهکار از سوی این 

شرکت مپنا مناقصه به ایران واگذار نشد.
وی ادامه داد : مپنا در جهان به عنوان سازنده توربین 
به  قادر  کشوری  کمتر  و  شده  شناخته  گازی  های 
تولید این تکنولوژی است . این شرکت فضای رقابت 
را در جهان ایجاد کرده و جایگاه خوبی در تعامل با 
عرصه  این  در  ما  افتخارات  از  یکی   . دارد  ها  کشور 

رقابت سالم است و نیاز به پشتوانه ملی داریم. 
مدیر عامل مپنا افزود : اگر فضای پسا تحریم محق 
خواهیم  جهانی  تعامالت  در  بهتری  فضای  گردد 

داشت.
علی آبادی در مورد نقش این شرکت در کار آفرینی 
در کشور گفت : در حال حاضر این شرکت حدود 1۰ 
ایجاد  با  از نخبگان کشور را جذب کرده و  نفر  هزار 
شرایط مطلوب از فرار مغز ها در این حوزه جلوگیری 

کرده است . 
ایجاد  شرکت  این  افتخارات  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
شغل بصورت مستقیم و غیر مستقیم برای 13۰ هزار 

نفر است .
گفت  صنعت  این  داخلی  مشکالت  درخصوص  وی 
برای فروش داخلی  تولید کننده  : درسایر کشور ها 
از  کاال  صادرات  هنگام  و  کند  پرداخت  مالیات  باید 
باید  و در کشور مقصد  است  معاف  مالیات  پرداخت 
موجب  توازن  این  و  شود  پرداخت  گمرک  و  تعرفه 
رشد تولید کننده میشود . در حالی که در کشور ما 
تعاریف درستی از تعرفه ها صورت نگرفته و تعرفه را 

ظلم در حق خریدار می دانند .

برق نیوز/ 
سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی 

ترانسفورماتور برگزار خواهدشد

المللی  بین   نمایشگاه  و  کنفرانس  سومین 
شهریورماه   17 و   16 روزهای  ترانسفورماتور 
و  برق  مهندسین  انجمن  توانیر،  حمایت  با 
الکترونیک ایران، دانشگاه صنعتی شریف، دفتر 
سندیکای  و  جمهوری  ریاست  همکاری  های 
برگزار  طرشت  نیروگاه  در  ایران  برق  صنعت 

خواهد شد.
به گزارش برق نیوز, سومین کنفرانس و نمایشگاه بین  
المللی ترانسفورماتور روزهای 16 و 1۷ شهریورماه با 
الکترونیک  و  برق  مهندسین  انجمن  توانیر،  حمایت 
همکاری  های  دفتر  شریف،  صنعتی  دانشگاه  ایران، 
در  ایران  برق  صنعت  سندیکای  و  جمهوری  ریاست 

نیروگاه طرشت برگزار خواهد شد.
در  کشور  ساالنه  اتفاق  مهمترین  کنفرانس  این 
از  بیش  هرساله  باشد.  می  ترانسفورماتور  صنعت 
در  دنیا  سراسر  از  ترانسفورماتور  کارشناس   1۰۰۰
این کنفرانس شرکت نموده، از آخرین پیشرفت های 
به  صنعت ترانسفورماتور مطلع شده و دانش خود را 

اشتراک می گذارند.
همچنین شرکت های فعال در زمینه ترانسفورماتور می 
توانند در نمایشگاه جانبی حضور یافته و محصوالت و 

خدمات خود را به مشتریان بالقوه ارائه دهند.

ایلنا/ 
پرداخت یارانه در تولید برق علت توسعه 

نیافتن انرژی تجدیدپذیر

در  سوخت  قیمت  که  زمانی  تا  می رسد  نظر  به 
هزینه تولید برق لحاظ نشود و حتی هزینه تولید 
و انتقال و توزیع برق هم از طرف مصرف کنندگان 
پرداخت نشود نمی توان امیدی به توسعه انرژی 

تجدیدپذیر در کشور داشت.
یادداشت از سید مسعود احمدی- کارشناس انرژی- با 
وجود ظرفیت باالی تولید برق با استفاده از انرژی های 
برق   %1 از  کمتر  منابع  این  کشور،  در  تجدیدپذیر 
تولیدی کشور را تشکیل می دهند.  ظرفیت تولید برق 
تجدیدپذیر در کشور به اندازه ای باال است که می توان 
تمام برق مورد نیاز فعلی کشور را با استفاده از انرژی 

باد و خورشید تامین کرد.
در حال حاضر بیش از 95% از برق تولیدی کشور از 
سوزاندن سوخت های فسیلی مانند گاز، گازوئیل و نفت 
کوره در نیروگاه های حرارتی تولید می شود. محدودیت 
آالیندگی  برق،  انرژی  تامین  در  فسیلی  سوخت های 
سوخت های  به  نیاز  و  زمین  کره  دمای  افزایش  هوا، 
به  تبدیل  و  پتروشیمی  محصوالت  تولید  در  فسیلی 
ارزش افزوده بیشتر از علت های اصلی توجه بیشتر به 

انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق است.
و  باد  انرژی  موجود،  تجدیدپذیر  انرژی های  میان  از 
خورشید از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند.مطالعات 
در حوزه تولید برق از انرژی باد نشان داده است که 
4۰هزار  میزان  به  باد  انرژی  از  برق  تولید  ظرفیت 
مگاوات در کشور وجود دارد. همچنین در حوزه انرژی 
 3۰۰ داشتن  اختیار  در  با  ایران  ،کشور  خورشیدی 
روز آفتابی در سال از جایگاه ویژه ای برای تولید برق 
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برخوردار است. حال سوالی که پیش می آید این است 
که چرا با وجود ظرفیت باالی تولید برق تجدیدپذیر، 
این حوزه از توسعه مناسبی برخوردار نیست و فقط 
1% از انرژی برق تولیدی کشور از انرژی تجدیدپذیر 

به دست می آید؟
انرژی  تولید  فناوری های  نیافتن  توسعه  ریشه 
در  و  زیاد  یارانه  پرداخت  کشور،  در  تجدیدپذیر 
برق  تولید  برای  برای  رایگان  داشتن سوخت  اختیار 
است. در حال حاضر برای تولید، انتقال و توزیع هر 
قیمت سوخت،  احتساب  بدون  برق  کیلووات ساعت 
حدود 1۰۰ تومان هزینه می شود ولی مشترکین به 
صورت میانگین 6۰ تومان به ازای هرکیلووات ساعت 
پرداخت می کنند. محاسبات نشان داده است که در 
صورتی که قیمت سوخت را در محاسبات هزینه تمام 
با در  برق  تولید  لحاظ شود، هزینه  برق  تولید  شده 
نظر گرفتن ارزش صادراتی گاز، حدود 4۰۰ تومان به 

ازای هرکیلووات ساعت خواهد بود.
برق  تولید  واحدهای  احداث  هزینه  دیگر  طرف  از 
تجدید پذیر بادی و خورشیدی به گونه ای است که 
وجود برق ارزان تولید شده از سوخت فسیلی، امکان 
غیرمنطقی  را  تجدیدپذیر  انرژی  توسعه  برای  رقابت 
حوزه  در  یافته  توسعه  کشورهای  است.  کرده 
انرژی های نو مانند آلمان و چین با اتخاذ سیاست های 
خرید تضمینی، سرمایه گذاری در این حوزه را جذاب 
واحدهای  احداث  هزینه  گرفتن  نظر  در  با  کرده اند. 
تجدیدپذیر و دوره بازگشت سرمایه 5 ساله، نیاز به 
خرید تضمینی 6۰۰ تومان به ازای هرکیلووات ساعت 
توان  از  فعلی  شرایط  در  که  است  تجدیدپذیر  برق 
از  می توان  اگرچه  است.  خارج  نیرو  وزارت  و  دولت 
محل فروش سوخت های صرفه جویی شده به دلیل 
استفاده از انرژی تجدیدپذیر از سرمایه گذاری در این 

حوزه حمایت کرد اما تاکنون ساز و کار دقیقی در این 
رابطه تدوین نشده است.

به نظر می رسد تا زمانی که قیمت سوخت در هزینه 
تولید برق لحاظ نشود و حتی هزینه تولید و انتقال 
پرداخت  مصرف کنندگان  طرف  از  هم  برق  توزیع  و 
تجدیدپذیر  انرژی  توسعه  به  امیدی  نمی توان  نشود 

در کشور داشت.

تسنیم/ تسنیم خبر می دهد
وزارت نیرو خواستار استرداد الیحه 
دریافت عوارض برق تجدیدپذیر شد

با اتمام بررسی قانون بودجه در صحن مجلس، 
برق  عوارض  دریافت  الیحه  بررسی  مجددا 
برنامه صحن علنی قرار گرفت.  تجدیدپذیر در 
چیت  امضای  با  را  درخواستی  نیرو  وزارت  اما 
استرداد  خواستار  و  داده  ارائه  دولت  به  چیان 

این الیحه شده است.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
در  تجدیدپذیر  برق  عوارض  دریافت  الیحه  طرح 
های  هفته  در  اسالمی  شورای  مجلس  علنی  صحن 
پایانی سال 94 دو مرتبه در دستور کار قرار گرفت 
اما به دلیل تعدد برنامه های صحن و تعطیالتی که 
کرده  تحمیل  نهم  مجلس  به  دهم  مجلس  انتخابات 
بود، طرح این الیحه در صحن علنی مجلس در سال 

94 محقق نشد.
شورای  مجلس  کاری  هفته  نخستین  در  طرح  این 
صحن  برنامه  در  دیگر  بار  نیز   95 سال  در  اسالمی 
بررسی  نوبت  در  اما  است  گرفته  قرار  مجلس  علنی 

ماند تا اینکه بنا بر ماده 1۸۷ قانون آیین نامه داخلی 
کارهای صحن  دستور  کلیه  اسالمی  شورای  مجلس 
علنی و کمیسیون های مجلس که این طرح را هم 
از  بعد  به  آنها  بررسی  و  شد  ملغی  شود،  می  شامل 

تصویب قانون بودجه محول شد.
بعد از اینکه بررسی قانون بودجه سال 95 در مجلس 
جاری  هفته  در  رسید،  اتمام  به  اسالمی  شورای 
مجددا بررسی این الیحه و قرائت گزارش کمیسیون 
صحن  برنامه  در  آن  خصوص  در  مجلس  اقتصادی 
با  را  درخواستی  نیرو  وزارت  اما  گرفت.  قرار  علنی 
خواستار  و  داده  ارائه  دولت  به  چیان  چیت  امضای 

استرداد این الیحه شده است.
نخستین بار طرح دریافت مبلغی مازاد بر بهای برق 
روی قبوض برق مصرفی به عنوان عوارض به سال 91 
بازمی گردد. در این سال طرح عوارض ۲۰ ریالی برق 
عوارض  عنوان  با  کیلووات ساعت  هر  به ازای مصرف 
برق تجدیدپذیر به عنوان الیحه ای در مجلس شورای 
اسالمی مطرح شد اما پس از آنکه با وجود تصویب 
این الیحه در کمیسیون اقتصادی مجلس، کمیسیون 
این  کرد،  رد  را  آن  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی 
بودجه  قانون  در  اینکه  تا  ماند  مسکوت  عماًل  الیحه 
سال 9۲ کشور برای نخستین بار عوارض روی قبوض 

برق لحاظ شد.
عوارضی که روی قبوض برق بر اساس قانون بودجه 
سال 9۲ لحاظ شده بود به این صورت بود که »وزارت 
نیرو موظف است عالوه بر دریافت بهای برق به ازای 
هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی ریال 
از  و  درج  مربوطه  قبوض  در  برق  عوارض  به عنوان 
مشترکان برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی 
محل   9۲ سال  بودجه  قانون  در  نماید.«  دریافت 
مصرف این وجوه دریافتی بدین صورت مشخص شد: 

خزانه  نزد  توانیر  شرکت  حساب  به  حاصله  »وجوه 
داری کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفاً بابت 
نگهداری شبکه های روستایی و  و  توسعه  از  حمایت 
تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می شود. به این 
درک  با  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  ترتیب 
اهمیت پرداختن به توسعه، نگهداری و بهینه سازی 
شبکه های روستایی و ایجاد ظرفیت های جدید تولید 
کاری  چنین  به  اقدام  پذیر،  تجدید  منابع  از  برق 

کرده اند«.
این عوارض در بودجه سال 93 نیز عیناً تکرار شد و 
در بودجه سال 94 اگرچه میزان عوارض همان 3۰ 
ریال باقی ماند اما در بودجه سال جاری، برای هزینه 
این  از  بیش  تا  شد  تعیین  سقف  عوارض  این  شدن 

میزان در حساب خزانه داری کل کشور باقی بماند.
در متن قانون بودجه 94 کشور آمده است: »وزارت 
نیرو موظف است، عالوه بر دریافت بهای برق به ازای 
هر کیلووات ساعت برق فروخته شده، مبلغ سی )3۰( 
ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و 
خانه باغ های  و  باغ شهرها  جمله  از  برق  مشترکان  از 
اطراف روستاها و شهرها به استثنای مشترکان خانگی 
نماید. وجوه  دریافت  و چاههای کشاورزی  روستایی 
حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور 
میلیارد  چهارهزار  سقف  تا  حداکثر  و  می شود  واریز 
)4,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ریال صرفاً بابت حمایت از 
تولید  نگهداری شبکه های برق روستایی و  توسعه و 
توانیر هزینه  برق تجدیدپذیر و پاک، توسط شرکت 

می شود«.
برق  عوارض  دریافت  الیحه  تصویب  صورت  در 
به  برق مصرفی، یک ردیف  تجدیدپذیر روی قبوض 
برق  بهای  و  شده  اضافه  برق  قبوض  عوارض  بخش 

مصرفی در سال 95 افزایش خواهد یافت.
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شانا/ 
لزوم گسترش همکاریهای ایران و 

بنگالدش در حوزه نیروگاهی

رئیس فدراسیون اتاقهای بازرگانی بنگالدش بر 
لزوم گسترش همکاریهای ایران و بنگالدش در 

حوزه نیروگاهی تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار شانا، مسعود خوانساری، رئیس اتاق 
بازرگانی تهران، در دیدار با عبدالمطلب احمد، رئیس 
توسعه  به  نسبت  بنگالدش،  بازرگانی  اتاق  فدراسیون 

همکاریهای اقتصادی میان دو کشور تاکید کرد.
در ابتدای این نشست، مسعود خوانساری، با اشاره به 
حجم مراودات دو کشور گفت: حجم مناسبات تجاری 
ایران و بنگالدش در سطح 1۰۰ میلیون دالر قرار دارد 
و باید تالش کنیم حجم تجارت دو کشور به بیش از 
مقدار موجود افزایش یابد، همچنین موانع موجود بر 
سر مراودات بانکی به رغم لغو تحریمها هنوز به طور 

کامل رفع نشده است.
عبدالمطلب احمد، رئیس فدراسیون اتاقهای بازرگانی 
بنگالدش نیز سخنانش را با معرفی اجمالی از کشور 
متبوعش آغاز کرد و گفت: جمعیت بنگالدش به 1۷۰ 
میلیون نفر می رسد و با وجود این میزان جمعیت، رشد 
اقتصادی کشور ما طی 15 سال اخیر حدود 6 درصد 

بوده و اکنون به ۷ درصد رسیده است.
هایی  زمینه  در  بنگالدش  بازرگانان  امروز  افزود:  وی 
چون احداث اتوبان، احداث مناطق تجاری و نیروگاهی 
فعال هستند و بیش از ۷۰ درصد آنان روی این نوع 

پروژه ها سرمایه گذاری کرده اند.
ادامه  بنگالدش  بازرگانی  اتاقهای  فدراسیون  رئیس 
در  دالری  میلیارد   ۲9 گذاری  سرمایه  وجود  با  داد: 
بانکهای بنگالدش، پول کافی وجود دارد و ما در پی 

آن هستیم که استفاده صحیحی از این منابع صورت 
گیرد، امیدواریم با رفع مشکالت بانکی و گشایش ال 
سی مستقیم، مراودات اقتصادی دو کشور افزایش یابد.

وزارت نیرو/  توسط مدیرعامل توانیر صورت گرفت؛
تعیین متولیان پروژه های اولویت دار 

اقتصاد مقاومتی در بخش برق

پروژه های  متولیان  توانیر،  مدیرعامل  ابالغ  با 
اولویت دار وزارت نیرو در بخش برق ویژه اقتصاد 

مقاومتی معرفی شدند.
بر  )پاون(،   نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
مهندس »آرش کردی«، دکتر »محمود  ابالغ  اساس 
حقی فام« معاون هماهنگی توزیع توانیر به عنوان متولی 
محورهای »کاهش تلفات شبکه توزیع برق به کمتر از 
1۰ درصد و تک رقمی شدن این شاخص در کشور« و 
»نصب 5۰ هزار دستگاه کنتور هوشمند برق )فهام( بر 

روی چاه های آب کشاورزی« معرفی شده است.
از 1۰  تلفات کمتر  به  این گزارش دست یابی  پایه  بر 
درصد، برای نخستین بار در کشور هدف گذاری شده 

است.
شروع  و   AMI سیستم  »اجرای  محور  در  همچنین 
هوشمندسازی شبکه با نصب 4۰۰ هزار کنتور هوشمند 
)طرح فهام( در سال 1395 » مهندس »سیدحسین 
کشور  پنج گانه  مناطق  در  سابا  مدیرعامل  سجادی« 
و دکتر حقی فام در سایر مناطق کشور عهده دار این 

بخش شده اند.
کنتورهای  نصب  و  سازی  هوشمند  اساس  این  بر 
و  صنعتی  دیماندی،  مشترکان  اولویت  با  هوشمند 

کشاورزی در کشور انجام خواهد شد.
 براساس همین ابالغیه، مهندس »سیدرضا میرزازاده 
تولید  طرح  مجری  و  مدیرعامل  مشاور  حسینی« 
بخش  متولی  نیز  تجدیدپذیر  انرژی های  و  پراکنده 
تولید  نیروگاه  مگاوات  از 3۰۰  بهره برداری  و  تکمیل 

پراکنده شده  است.
»ولی الدین  مهندس  ابالغیه  این  در  همچنین  کردی 
مصلحتی شربیانی« مشاور مدیرعامل و مجری طرح 
اتمام  را عهده دار محور عملیاتی  برق رسانی روستایی 
بیست  تا  ده  دارای  روستاهای  تمامی  به  برق رسانی 

خانوار کرده است.
 

تسنیم/  تسنیم خبر می دهد
ساخت 6۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی 

چینی در ایران

شرکت Shanxi Energy چین 6۰۰ مگاوات 
نیروگاه فتوولتائیک در ایران احداث خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق 
مذاکرات مدیران شرکت Shanxi Energy چین 
با مسئوالن سازمان انرژی های نوی ایران مقرر شده 
اندازی 6۰۰  تا این شرکت چینی برای احداث و راه 
ایران سرمایه گذاری  در  فتوولتائیک  نیروگاه  مگاوات 

کنند.
این شرکت که در سال ۲۰۰۷ ساخت یک نیروگاهی 
برقآبی کوچک در ایران با ظرفیت 1۰۰ مگاوات را به 
انجام رسانده بود، اکنون قرار است نخستین نیروگاه 
خورشیدی را با ظرفیت 5۰ مگاوات احداث کند و پس 
زمینه  در  دیگر  طرحهای  احداث  خصوص  در  آن  از 

نقاط  در  مگاوات   55۰ ظرفیت  تا  خورشیدی  انرژی 
مختلف کشور، برنامه ریزی و اقدام کند.

برق نیوز/ 
اولین همایش ملی مهندسی قدرت و 

نیروگاه های هسته ای برگزار خواهد شد

اولین همایش ملی مهندسی برق قدرت و نیروگاه 
های هسته ای در آذرماه 1395 در شهر بوشهر 
با عنوان«اولین همایش ملی مهندسی قدرت و 

نیروگاه های هسته ای برگزار خواهد شد.
به گزارش برق نیوز, اولین همایش ملی مهندسی برق 
قدرت و نیروگاه های هسته ای در آذرماه 1395 در 
مهندسی  ملی  همایش  عنوان«اولین  با  بوشهر  شهر 
گسترش  هدف  »با  ای  هسته  های  نیروگاه  و  قدرت 
و تعمیق تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در زمینه 
مهندسی برق هسته ای و نیز ترویج تحقیقات سودمند 
در این زمینه، جهت به کارگیری در بخش های مختلف 

صنعت مهندسی هسته ای برگزار خواهد شد.
و  دانشگاهی  جامعه  فعال  حضور  با  رود  می  انتظار 
و  صنعت  بین  بیشتری  تعامل  بتوان  کشور،  صنعتی 
این همایش,  ارگان های حامی  برقرار نمود.  دانشگاه 
اتمی  نیروگاه  بوشهر-  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
شرکت  بوشهر-  استان  برق  توزیع  شرکت  بوشهر- 
علم  پارک  بوشهر-  استان  برق  انتقال  و  برداری  بهره 
باشگاه پژوهشگران  )بوشهر(-  فارس  فناوری خلیج  و 
علمی  اطالعات  پایگاه  اسالمی-  آزاد  دانشگاه  جوان 
جهاد دانشگاهی- پایگاه استنادی علوم جهان اسالم- 

سازمان بسیج مهندسین استان بوشهر می باشند.
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 این همایش در 1 و ۲ آذرماه  1395  سال جاری در 
بوشهر برگزار خواهد شد.آخرین مهلت  ارسال مقاالت 
1/۷/1395 خواهد بود که اعالم  نتایج داوری مقاالت 

تا تاریخ 1/۸/1395 می باشد.

ایسنا/ 
آغاز به کار بیست و چهارمین کنفرانس 

مهندسی برق ایران در شیراز

مهندسی  ملی  کنفرانس  چهارمین  و  بیست 
و  اساتید  صاحبنظران،  حضور  با  ایران،  برق 
دانشکده  در  مهندسی  رشته های  دانشجویان 
مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز آغاز 

به کار کرد.
ایسنا منطقه فارس، دکتر  به گزارش خبرنگار علمی 
دانشکده مهندسی  فرجاه، عضو هیات علمی  ابراهیم 
برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز، سه شنبه ۲1 اردیبهشت 
در حاشیه آغاز به کار بیست و چهارمین کنفرانس ملی 
به مدت 3  ملی  کنفرانس  این  گفت:  برق،  مهندسی 
روز و تا روز ۲3 اردیبهشت ماه در شیراز ادامه خواهد 

داشت.
و  برق  مهندسان  کنفرانس،  این  در  کرد:  اضافه  وی 
متخصصان این حوزه از دانشگاه ها، سازمان ها و صنایع 
مختلف از سراسر کشور و برخی کشورهای جهان به 
تبادل آخرین یافته های علمی در زمینه مهندسی برق، 

کامپیوتر و مهندسی پزشکی خواهند پرداخت.
مهندسی  کنفرانس  چهارمین  و  بیست  اجرایی  دبیر 
برق ایران، ارائه مقاله، برگزاری جلسات و کارگاه های 
مختلف  بخش های  از  را  نمایشگاه  برپایی  و  آموزشی 

این کنفرانس عنوان و خاطرنشان کرد: خالصه مقاالت 
ایران  تکنولوژی  و  علوم  مجله  ویژه نامه  در  برگزیده 

منتشر خواهد شد.
مهندسی  دانشکده  رییس  خیاطیان،  علی رضا  دکتر 
برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز نیز گفت: این بزرگترین 

رویداد علمی در حوزه برق و کامپیوتر است.
خیاطیان افزود: این کنفرانس بین المللی در گرایش های 
مخابرات، برق قدرت، الکترونیک و پزشکی و با حمایت 
علمی  مرکز  و  فارس  استان  مهندسی  نظام  سازمان 

کتابخانه و صنایع الکترونیک شیراز برگزار می شود.
دانشگاه  کامپیوتر  و  برق  مهندسی  دانشکده  رییس 
شیراز گفت: در این همایش علمی تخصصی از میان 
صورت  به  تعدادی  شده،  پذیرفته  مقاله   6۰4 تعداد 

سخنرانی و پوستر ارائه می شود.
و  برق  مهندسی  دانشکده  اینکه  بیان  با  خیاطیان 
هیات  عضو   55 اکنون  هم  شیراز  دانشگاه  کامپیوتر 
برتر کشور محسوب  علمی دارد و جزء 13 دانشکده 
انعقاد  به  موفق  دانشکده  این  کرد:  تصریح  می شود، 
برق  پاالیشگاه ها،  الکترونیک،  صنایع  با  قراردادهایی 
ملی  طرح های  اجرای  برای  دفاع  وزرات  و  منطقه ای 

شده است.

ایرنا/ 
رئیس دانشگاه شیراز: صنعت برق ایران 

با همکاري دانشگاه، دانش بنیان مي شود

هم  گفت:  دانشگاه شیراز  رئیس  ایرنا-  شیراز- 
افزایي  برق کشور در هم  اینک مدیران صنعت 
با دانشگاه ها طرح هاي کاربردي را  و همکاري 

ارتباط شایسته،  این  نتیجه  دنبال مي کنند که 
دانش بنیان شدن صنعت برق کشور خواهد بود.

لنگرودي، سه شنبه در  ارشاد  ایرنا مجید  به گزارش 
آیین افتتاحیه بیست و چهارمین کنفرانس ملي برق 
ایران در سالن رازي دانشکده مهندسي دانشگاه شیراز 
افزود: هم اینک ارتباط نزدیکي بین صنعت برق فارس 
و استادان دانشگاه شیراز برقرار است که به دنبال آن 
تعداد زیادي طرح هاي صنعتي و کارآفریني در حال 

اجراست.
وي با بیان این که کارآفریني نیاز جامعه است، اظهار 
دانشگاه،  و  صنعت  مشترک  هاي  طرح  اجراي  کرد: 

دانشجویان را کارآفرین پرورش مي دهد.
رئیس دانشگاه شیراز گفت: با توجه به اینکه یکي از 
محورهاي مهم توسعه و پیشرفت هر جامعه اي مسائل 
مرتبط با برق،  انرژي و زمین پاک است به همین سبب 
رسالت اجتماعي دانشگاه ایجاب مي کنددر عرصه هاي 
مختلف صنعتي، سیاسي، فرهنگي و اجتماعي جامعه 

ورود کند.
عنوان  به  شیراز  دانشگاه  افزود:  لنگرودي  ارشاد 
دانشگاهي با پیشینه ۷۰ سال در بسیاري از رشته هاي 
علمي و ایجاد دوره هاي مختلف نقش ارزنده اي داشته 
است و در این باره مي توان به ارائه نخستین دوره هاي 
مقطع دکترا در رشته هاي مهندسي برق و مهندسي 

شیمي اشاره کرد.
رئیس دانشگاه شیراز همچنین در آیین افتتاح همایش 
ملي اخالق جنگ و صلح که سه شنبه در تاالر حکمت 
ضرورت  بر  یافت،  گشایش  دانشگاه  این  ارم  پردیس 
ایفاي نقش دانشگاهیان در دستیابي به مقاصد عالي 
بشریت و ترویج گفتمان گفت و گو به جاي تنازع و 

درگیري تاکید کرد.
بیست و چهارمین کنفرانس ملي برق ایران که امروز 

)سه شنبه( با پیام وزیر علوم، تحقیقات و فناوري در 
دانشگاه شیراز گشایش یافت، روز پنجشنبه )بیست و 

سوم اردیبهشت( به کار خود پایان مي دهد.
نخستین همایش ملي اخالق جنگ و صلح نیز فردا 
)چهارشنبه( در آییني در دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

شیراز خاتمه مي یابد.

ایرنا/ سرپرست پایگاه استنادي جهان اسالم: 
تولید علم ایران در رشته مهندسي برق 

افزایش36 برابري داشته است

گفت:   اسالم  جهان  استنادي  پایگاه  سرپرست 
ایران در رشته مهندسي برق در  تولید علم در 

مدت 15 سال، افزایش 36 برابري داشته است.
به گزارش ایرنا، محمد جواد دهقاني سه شنبه در آیین 
آغاز به کار بیست و چهارمین کنفرانس ملي برق ایران 
در سالن رازي دانشکده مهندسي دانشگاه شیراز افزود:  
بنا بر آمار آي.اس.آي سهم ایران از تولید علم در رشته 
مهندسي برق از 54 مقاله در سال ۲۰۰۰ میالدي به 
یک هزار و 964 مقاله در سال ۲۰15 میالدي رسیده 

است.
رئیس مرکز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري 
گفت: افزایش 36 درصدي تولید علم ایران در این حوزه 
از دانش در حالي است که افزایش تولید علم جهان در 

این رشته، یک و هشت دهم درصد بوده است.
دهقاني با اشاره به اهداف ترسیم شده در سند چشم 
انداز توسعه بیست ساله کشور مبني بر دستیابي ایران 
به مرجعیت علمي در منطقه گفت:  باید توجه داشت 
با کمي گرایي محقق نمي شود  که مرجعیت علمي 
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11 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

و باید تولید علم در مسیر پاسخ به نیازهاي جامعه و 
صنعت صورت گیرد و نیز این که با در پیش گرفتن 
دیپلماسي علمي، از روند پیشبرد تولید علم در جهان 

مطلع شد.
بخش  در  اسالم  جهان  استنادي  پایگاه  سرپرست 
و  محققان  علم  تولید  گفت:   خود  از سخنان  دیگري 
پنج  الکترونیک  و  برق  مهندسي  در  ایراني  استادان 
درصد از تولیدات علمي کشور را در بر مي گیرد و این 

در حالي است که این نسبت در دنیا دو درصد است.
 ۲۰15 تا   ۲۰1۰ هاي  سال  بین  در  گفت:   دهقاني 
آمار  اساس  بر  علم  تولید  نظر  از  ایران  رتبه  میالدي، 
آي.اس.آي رتبه بیستم جهان بود و این در حالي است 
که رتبه کشور در تولید علم در رشته مهندسي برق 

و الکترونیک در جهان، جایگاه سیزدهم را دارا است.
وي ادامه داد:  در پنج سال اخیر، سهم ایران از تولید 
علم دنیا یک و چهار دهم درصد و سهم محققان کشور 
سه  دانش،  از  حوزه  این  در  برق  مهندسي  رشته  در 

درصد علم تولیدي در جهان بوده است.
رئیس مرکز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري با 
اشاره به دیدار خود با وزیر علوم کشور مالزي گفت:  این 
کشور هرچند امروز جایگاه ۲3 را در تولید علم جهان 
دارد اما سخت گیري هاي علمي را در دستور کار قرار 
داده است تا شاهد کیفي سازي مقاالت در مسیر پاسخ 

به نیازهاي جامعه خود باشد
که سه  ایران  برق  ملي  کنفرانس  و چهارمین  بیست 
شنبه با پیام کوتاه وزیر علوم، تحقیقات و فناوري در 
دانشگاه شیراز گشایش یافت، روز پنجشنبه به کار خود 

پایان مي دهد.

مهر/ هشدار جدید برقی به مردم ؛
فیوزهای برق را دستکاری نکنید

شرکت توزیع برق تهران با اعالم اینکه مشترکان 
ساختمان ها  و  منازل  برقی  فیوز  دستکاری  از 
خودداری کنند، تاکید کرد: مسئولیت خسارات 
وارد شده به شبکه و تاسیسات عمومی برق بر 

عهده مشترک است.
به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق 
تهران بزرگ با صدور اطالعیه ای از مشترکان خواست 

از تغییر فیوز انشعاب برق خودداری کنند.
بر این اساس با توجه به خطرها و خسارت های احتمالی 
تعویض خودسرانه فیوز برق توسط مشترکان، شرکت 
اعالم کرد: مشترکان  بزرگ  تهران  برق  نیروی  توزیع 
برق در صورت نیاز به قدرت و آمپراژ بیش از مقدار 
 ۲۲ مناطق  به  مراجعه  ضمن  باید  شده،  خریداری 
گانه توزیع برق و یا بخش خدمات الکترونیکی سایت 
شرکت های برقی، نسبت به درخواست استانداردسازی 
و  مقررات  مطابق  خود  قراردادی  قدرت  افزایش  و 

آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق اقدام کنند.
بر اساس این اطالعیه، اقدام مشترکین در استفاده از 
فیوز با آمپراژ بیش از قدرت خریداری شده که در قبض 
برق قید شده است، مغایر با مفاد آئین نامه تکمیلی 
تعرفه های برق بوده و دستکاری در لوازم اندازه گیری 

محسوب می شود.
از این رو در صورت عدم توجه مشترکان به این موضوع 
و همچنین افزایش مصرف برق بیش از استانداردهای 
به شبکه  وارد شده  تعیین شده، مسئولیت خسارات 
و  بود  خواهد  مشترک  عهده  بر  عمومی  تاسیسات  و 

مطابق مقرارت اعمال خواهد شد.

ایسنا/ 
وزارت نیرو موظف به واریز حق بیمه 

پایه درج در قبوض برق ساختمان ها به 
خزانه داری شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی وزارت نیرو را 
موظف کردند حق بیمه پایه را به طور جداگانه در 
به حساب  قبوض برق ساختمان ها درج کرده و 

خزانه داری کل کشور واریز کند.
شورای  مجلس  ایسنا،  پارلمانی  خبرنگار  گزارش  به 
اسالمی در جریان رسیدگی به الیحه تاسیس صندوق 
بیمه همگانی حوادث طبیعی در ماده ای از آن مصوب 
کردند که وزارت نیرو و شرکت های توزیع برق موظف 
طور  به  را  قانون  این  موضوع  پایه  بیمه  هستند حق 
جداگانه در قبوض برق ساختمان ها درج و به حساب 
خزانه داری کل کشور واریز کنند و خزانه داری موظف 
به انتقال صد در صد آن به حساب شرکت سهامی بیمه 

ایران است.
همچنین در ماده دیگری از این الیحه شرکت سهامی 
اقدام به فروش  ایران و شرکت های بیمه ای که  بیمه 
بیمه نامه پایه ای و تکمیلی حوادث طبیعی می کنند، 
در محل  وقوع حادثه  از  بالفاصله پس  موظف شدند 
از تاریخ وقوع  حاضر شوند و حداکثر ظرف دو هفته 

حادثه تعهدات خود را ایفا کنند.
همچنین بیمه مرکزی ایران موظف به نظارت دقیق 
در انجام تعهدات بیمه گران بر اساس مقررات شورای 

عالی بیمه است.
حوادث  در  شد  موظف  دولت  گزارش  این  اساس  بر 
طبیعی فاجعه بار با تشخیص شورای عالی بیمه و تایید 
هیات وزیران چنانچه منابع حساب ویژه برای پوشش 
اتکایی خسارت وارده کافی نباشد به پیشنهاد شورای 

عالی بیمه و تصویب هیات وزیران کسری حساب ویژه 
را تامین و پرداخت کند.

همچنین آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه 
ماه از تاریخ ابالغ آن به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران 
وزیران  هیات  تصویب  به  بیمه  عالی  شورای  تایید  و 

می رسد.
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در  جمهوری  رییس  دولت/   رسانی  اطالع  پایگاه 
همایش توسعه و سرمایه گذاری استان کرمان:
بار اصلی اقتصاد باید بر دوش بخش 

خصوصی باشد

و  ثبات  که  بوده  این  مدت  این  در  دولت  تالش 
که  زمانی  مردم  و  باشد  حاکم  کشور  در  امنیت 
غیرعادی  مشکالت  با  می شوند،  بیدار  صبح 
و  باشد  عادی  شرایط  بلکه  نباشند،  مواجه 
پایدار است که  سرمایه گذار در شرایط عادی و 

به سرمایه گذاری تشویق می شود.
رییس  جمهوری با بیان اینکه امروز مجموعه شرایط 
شورای  مجلس  انتخابات  پیام  با  مخصوصاً  کشور، 
اسالمی، فرصت های بسیار مناسبی را پیش روی ملت 
ایران قرار داده است، اظهار داشت: در گذشته همانند 
چشمه  امروز  و  بودیم  آب  انتظار  در  خشکی  بیابان 
جوشانی پیش روی ما جوشیدن گرفته است که باید 
از آب این چشمه به درستی در راستای توسعه همه 

جانبه کشور استفاده شود.
دولت، حجت االسالم  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
در  سه شنبه  روز  روحانی  حسن  دکتر  والمسلمین 
همایش توسعه و سرمایه گذاری استان کرمان، گفت: 
سال 94 با همه دشواری ها و موانع فراوانی که مخالفین 
اجرایی شدن برجام در منطقه و جهان بوجود آوردند، 
به پایان رسید و امسال شرایط بسیار مناسبی پیش 
روی ما قرار دارد که باید از این فرصت، دولت و بخش 

خصوصی، متقاباًل استفاده کند.
بار اصلی  اینکه معتقدم  بر  تأکید  با  رییس  جمهوری 
اظهار   ، باشد  خصوصی  بخش  دوش  بر  باید  اقتصاد 
داشت: بخش غیردولتی بر مبنای کار و سود فعالیت 
می کند و سرمایه خود را در جایی بکار می گیرد که از 

سود مناسب برخوردار بوده و اطمینان و امنیت الزم را 
احساس کنند.

دکتر روحانی وظیفه دولت را تامین امنیت اقتصادی 
دانست و اضافه کرد: بخش های بزرگی نیز در کشور 
وجود دارد که ورود بخش خصوصی در آن دشوار است 
دولت  دوش  بر  مسئولیت  بار  عمدتاً  موارد  این  در  و 
قرار دارد که از این موارد می توان به بخش آموزش، 

بهداشت و برقراری امنیت و امور زیربنایی اشاره کرد.
رییس  جمهوری با بیان اینکه همدلی و همسویی قوای 
سه گانه الزمه تحقق اهداف ملی است، گفت: دولت 
موظف است امنیت اقتصادی را در کشور بوجود بیاورد 
انتخابات مجلس شورای اسالمی از این نظر بسیار  و 
حائز اهمیت است، چرا که هر چقدر قوای سه گانه بهم 
مشترک  اهداف  دارای  و  باشند  همسوتر  و  نزدیک تر 
بوده و نسبت به مسایل منطقه، جهان و امور داخلی 
شرایطی  چنین  در  باشند،  داشته  نزدیک تری  فهم 

راحت تر می توان به اهداف بلند دست یافت.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه دولت یازدهم طی دوره 
و  امنیت  ایجاد  برای  زیادی  تالش های  خود  فعالیت 
ثبات انجام داده است، خاطر نشان کرد: برای سرمایه 
گذاری، اقتصاد باید قابل پیش بینی باشد و ما هیچگاه 
نظر  به  اعجاب انگیز  انجام دهیم که  نخواستیم کاری 
برنامه ریزی  گونه ای  به  باید  معتقدیم  که  چرا  برسد، 
شود که برای عموم مردم و سرمایه گذاران قابل فهم 
و پیش بینی باشد، چرا که در غیر این صورت شرایط 

برای سرمایه گذار سخت خواهد بود.
رییس  جمهوری اضافه کرد: تالش دولت در این مدت 
این بوده که ثبات و امنیت در کشور حاکم باشد و مردم 
زمانی که صبح بیدار می شوند، با مشکالت غیرعادی 
مواجه نباشند، بلکه شرایط عادی باشد و سرمایه گذار 

به سرمایه گذاری  است که  پایدار  و  عادی  در شرایط 
تشویق می شود.

با  کشور  ارتباط  اگر  کرد:  نشان  خاطر  روحانی  دکتر 
فراهم  نیز  اقتصادی  ارتباطات  و  نشود  ترسیم  دنیا 
کشور  داخل  در  سرمایه گذار  تفکر  بی تردید،  نگردد، 
محصور خواهد بود، اما زمانی که شرایط فراهم شود، 
محاسبه  به  جهان  کل  و  منطقه  برای  سرمایه گذار 

می پردازد.
رییس  جمهوری با تأکید بر اینکه تالش دولت بر این 
بوده که معضل ارتباطات کشور با دنیا را حل و فصل 
روابط  کردن  بی تردید خراب  کرد:  نشان  کند، خاطر 
کوتاهی  زمان  در  و  بوده  ساده  کاری  دنیا  با  کشور 
می تواند اتفاق بیفتد، اما اصالح مناسبات بین المللی 

سخت و زمانبر است.
دکتر روحانی خاطر نشان کرد: دولت در راستای بهبود 
ارتباطات کشورمان با جهان، اقدامات بسیار خوبی انجام 
داده و امروز افکار عمومی دنیا و نگاه جهانیان به ایران 
به نسبت به 3 سال پیش، بسیار متفاوت است و اعتماد 
امروز جهانیان به ایران از 3 سال پیش بیشتر می باشد 
و همه تالش دولت بر این بوده که این اعتماد هر چه 
بیشتر تقویت شود تا ایرانیان خارج کشور، کسانی که 
عالقمند به فعالیت در محیط اقتصادی ایران هستند، 
بتوانند به راحتی اهداف و فعالیت های خود را پیگیری 

کنند.
رییس  جمهوری با تأکید بر اینکه در حوزه اقتصادی، 
همه امور باید، شفاف، سالم و روشن باشد، اظهار داشت: 
روند قانون گذاری و آیین نامه نویسی می باید برای همه 
معلوم باشد و مجموعه اقداماتی که در این راستا انجام 
شده، امروز شرایط را نسبت به گذشته بسیار آماده تر 

کرده است.

دکتر روحانی اضافه کرد: امروز برنامه و سبک دولت 
کاماًل برای همگان روشن است و می دانند که دولت بر 

چه مبنایی حرکت می کند.
به  اینکه دولت خواهان  بر  تأکید  با  رییس  جمهوری 
است،  غیردولتی  و  خصوصی  بخش  آمدن  صحنه 
گفت: اگر دولت خود را رقیب بخش خصوصی بداند 
هیچگاه موفقیتی به دست نخواهد آمد، اما اگر خود را 
تسهیل گر امور و حامی بخش خصوصی بداند مسایل به 
راحتی حل و فصل خواهد شد و امروز دولت از چنین 

نگاهی برخوردار است.
دکتر روحانی در ادامه به اقدامات دولت در حوزه آب 
اشاره  زمینه  این  در  انجام شده  و سرمایه گذاری های 
بیشترین  آب،  حوزه  در  یازدهم  دولت  گفت:  و  کرد 
سرمایه گذاری را انجام داده است و روز به روز شاهد 
تحوالت مثبتی در این زمینه خواهیم بود و باید کاری 
کنیم که بخش خصوصی نیز در این حوزه وارد عمل 

شود.
رییس  جمهوری تصریح کرد: دولت به تنهایی نمی تواند 
همه مشکالت را در بخش های مختلف از جمله آب و 
محیط زیست حل و فصل کند، لذا برای رفع مشکالت 
از  استفاده  همزمان  و  بخش خصوصی  ورود  نیازمند 

فناوری های جدید هستیم.
بخش  ورود  برای  شرایط  امروز  گفت:  روحانی  دکتر 
غیردولتی در حوزه های مختلف بسیار مناسب است و 
دولت هم کاماًل نسبت به این موضوع آمادگی داشته و 

از آن حمایت می کند.
در  اینکه سرمایه گذاری  بر  تأکید  با  رییس  جمهوری 
کشور نیازمند، امنیت و اطمینان خاطر است، گفت: 
اگر کسی بخواهد  به گونه ای است که  شرایط کشور 
امنیت سرمایه گذاری را بر هم بزند، مانند این است که 
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امنیت ملی را خدشه دار کرده است.
برنامه ریزی درست،  با  باید  تأکید کرد:  دکتر روحانی 
به سمت،  دنیا  با  تعامل  و  نو  فناوری های  از  استفاده 

توسعه و رفع مشکالت گام برداریم.
رییس  جمهوری تصریح کرد: امروز با توجه به شرایط 
امنیت  کشور،  اقتصادی  کالن  بخش  در  مناسب 
کشور  سراسر  در  که  پتانسیل هایی  و  سرمایه گذاری 
وجود دارد، شرایط مناسبی فراهم شده که بتوان تحول 

بزرگی را در سطح کشور و استان کرمان ایجاد کرد.
و  کارآفرینان  از  تعدادی  همایش  این  ابتدای  در 
سرمایه گذاران بخش خصوصی استان کرمان، دیدگاه ها 
و پیشنهادات خود را برای فعالیت در حوزه های مختلف 

سرمایه گذاری در سطح استان، مطرح کردند.
 

مهر/ رئیس اتاق تهران اعالم کرد:
نرخ رشد اقتصادی سال 94 صفر شد

رئیس اتاق تهران، نرخ رشد اقتصادی سال 94 را 
»صفر« اعالم کرد و گفت: با وجود برداشته شدن 
تحریم ها، بانک ها هنوز نمی توانند روابط خود با 

دنیا را عادی کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری در نشست 
امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
تهران با اشاره به پیش بینی صندوق بین المللی پول 
برای رشد اقتصادی ایران، گفت: این نهاد بین المللی، 
رشد اقتصادی ایران در سال جاری را 4 تا 4.5 درصد 
 5 رشد  داخلی  کارشناسان  که  حالی  در  کرده  اعالم 
از  ناشی  درصد   ۲ و  نفت  درصد   3 شامل  درصدی 

پیش  ایران  اقتصاد  برای  را  تحریم ها  شدن  برداشته 
بینی می کنند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، نرخ رشد 
اقتصادی سال 94 را »صفر« اعالم کرد و گفت: رشد 
4 تا 5 درصدی منطقی است، چرا که تولید افزایش 
یافته و قیمت نفت نیز باال رفته است و از سوی دیگر 
برداشته شدن تحریم ها هم موجب می شود تا ما به 

رشد 5 درصدی اقتصاد برسیم.
باید طی سال 95  ایران  اقتصاد  گفته خوانساری،  به 
چند اولویت را در دستور کار قرار دهد که مهمترین 
آنها اصالح نظام بانکی بوده و پس از آن نرخ ارز، رشد 
سرمایه گذاری و کاهش نظام اداری و بروکراسی است.

سیاست های  دلیل  به  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  وی 
نادرست اقتصادی دولت قبل، نظام بانکداری تضعیف 
شد و با وجود برداشته شدن تحریم ها، بانک ها هنوز 

نمی توانند روابط خود با دنیا را عادی کنند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در ادامه با 
اشاره به اهمیت نرخ ارز در اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: 
این شاخص سبب مقاومت پذیری اقتصاد ایران می شود 
و با توجه به اینکه امسال رشد قطعی اقتصاد پایین آمده، 

ضرورت دارد برای رقابت در بازار نرخ ارز واقعی شود.
گفت:  و  شد  اداری  بروکراسی  کاهش  خواستار  وی 
نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی از 3۸.۲ 
سال ۲۰1۲ به ۲9.۷ در سال ۲۰15 کاهش یافته که 

دولت باید برای آن فکری بکند.
خوانساری خاطرنشان کرد: مجلس نیز باید از تصمیمات 
بانکداری بدون  شتازبزده جلوگیری کرده و در حوزه 
اگر طرح  را صورت دهد، چرا که  نیز دقت کافی  ربا 
بانکداری بدون ربا با وضعیت فعلی تصویب شود، ضربه 

نهایی به بانکها خواهد بود.

مهر/ مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد:
اوضاع اقتصادی به روایت 291 تشکل

اوضاع  بررسی  نتایج  مجلس  پژوهش های  مرکز 
از  پرسش  با  را  پاییز سال 94  در  ایران  اقتصاد 

291 تشکل اقتصادی اعالم کرد.
پژوهش های مجلس  به گزارش خبرنگار مهر، مرکز 
نتایج پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز 1394 
ارزیابی ۲91 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه 
های ملی محیط کسب و کار در ایران را منتشر کرد. 
اقتصادي  تشکل  ارزیابی۲91  وزنی(  )میانگین  برآیند 
کار  و  ملی محیط کسب  مؤلفه  از ۲1  سراسر کشور 
ایران در پاییز 1394، نمره 6.۰4 از 1۰ )نمره بدترین 
ارزیابی( بوده که اندکی نامناسب تر از ارزیابی تابستان 
نمره  این  است. همچنین  میانگین 5.۸1(  )با   1394
بیانگر آن است که محیط کسب و کار ایران در پاییز 
)پاییز  قبل  سال  مشابه  فصل  با  مقایسه  در   1394
1393 با میانگین 5.۸1 از 1۰( نیز اندکی نامساعدتر 

ارزیابی شده  است.
در این مطالعه، به ترتیب سه مؤلفه »مشکل دریافت 
در  سرمایه  بازار  »ضعف  ها«،  بانک  از  تسهیالت 
تأمین مالی تولید و نرخ باالی تأمین سرمایه از بازار 
مؤسسات  و  ها  شرکت  تعهدي  »بی  و  غیررسمی« 
دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران 
و مؤلفه  ارزیابی شده  بقیه مؤلفه ها  از  تر  »نامناسب 
های »ضعف زیرساخت هاي تأمین برق«، »ضعف نظام 
توزیع و مشکالت رساندن محصول به دست مصرف 
کننده« و »ضعف زیرساخت هاي حمل و نقل« نسبت 
به سایر مؤلفه ها در پاییز 1394 مساعدتر محسوب 

شده اند

ایالم،  بوشهر،  هاي  استان  اقتصادي  هاي  تشکل 
کهگیلویه و بویراحمد و کردستان به ترتیب با میانگین 
ارزیابی  مجموعاً  و ۷.19  ارزیابی ۸.49، ۷.46، ۷.4۰ 
اقتصادي استان هاي سیستان و  بدتر و تشکل هاي 
به  قزوین  و  یزد  بختیاري،  و  چهارمحال  بلوچستان، 
ترتیب با میانگین ارزیابی 4.۲۷، 5.۰5، 5.۰۸ و 5.33 
سایر  هاي  تشکل  به  نسبت  بهتري  ارزیابی  مجموعاً 
استان ها از وضعیت مؤلفه هاي محیط کسب و کار در 

پاییز 1394 ارائه کرده اند
همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در پاییز 
1394 براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، 5.99 
از  1۰ )عدد 1۰ بدترین ارزیابی( ارزیابی شده است 
به طوري که میانگین ارزیابی محیط اقتصادي (شامل 
و  تولید  ساختار  کالن،  اقتصاد  محیط  مالی،  محیط 
محیط  ارزیابی  میانگین  و   5.۸۸ جغرافیایی(  محیط 
نهادي )شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط 
فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوري و نوآوري و 

محیط آموزشی و علمی( 6.1۰  است.
ارزیابی تشکل هاي مشارکت کننده در این مطالعه از 
مؤلفه هاي محیط کسب و  کار در ایران همچنان مؤید 
برداشت نامطلوب )میانگین کل ارزیابی، 6.۰4 از 1۰( 

آنها از وضعیت محیط کسب و کار در کشور است.
برآیند )میانگین وزنی( ارزیابی ۲91 تشکل اقتصادي 
مؤلفه محیط  از ۲1  مطالعه  این  در  کننده  مشارکت 
از   6.۰4 کّمیت   ،1394 پاییز  در  ایران  کار  و  کسب 
نسبت  که  است  بوده  بدتر(  ارزیابی  بزرگتر،  1۰)عدد 
نسبت  به   )1394 تابستان  در   5.۸1( قبل  فصل  به 

مساعدتر ارزیابی شده است.
»دریافت  قبل  هاي  فصل  مانند  نیز   1394 پاییز  در 
تسهیالت از بانک ها« همچنان به عنوان نامساعدترین 
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مؤلفه محیط کسب و کار ایران ارزیابی شده است. پس 
از آن »ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ 
همانند  نیز  غیررسمی«  بازار  از  سرمایه  تأمین  باالی 
سه فصل گذشته به عنوان دومین مانع اداره بنگاه ها 
ارزیابی شده است. »بی تعهدي شرکت ها و مؤسسات 
دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران« 
به عنوان سومین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار و 
»وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه هاي حکومتی« به 
عنوان چهارمین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار از 

نظر تشکله اي اقتصادي مطرح شده اند
نسبت  به   ،1394 پاییز  پایش  در  که  هایی  مؤلفه 
به  نیز  اند  شده  ارزیابی  ها  مؤلفه  سایر  از  مساعدتر 
ترتیب عبارتند از: »ضعف زیرساخت هاي تأمین برق«، 
به  محصول  رساندن  مشکالت  و  توزیع  نظام  »ضعف 
دست مصرف کننده«، »ضعف زیرساخت هاي حمل 
و نقل« و »کمبود نیروي انسانی ماهر و آموزش دیده« 
و »فقدان دسترسی به فناوري مورد نیاز« به تازگی از 
اضافه  بررسی  مؤلفه هاي مورد  به  پاییز 1394  دوره 
شده اند که در مجموع با این دو مؤلفه، تعداد مؤلفه 
هاي مورد بررسی به ۲3 مؤلفه می رسد. اما در نمودار 
زیر به منظور عدم اریب در روند مقایسه میانگین وزنی 
ارزیابی تشکل هاي اقتصادي مشارکت کننده این دو 

مؤلفه لحاظ نشده اند.
به  دولتی  مؤسسات  و  ا  شرکته  تعهدي  »بی  مؤلفه 
رقم  از  پیمانکاران«  به  بدهی خود  موقع  به  پرداخت 
رقم ۷.۲3  به  سال 1394  پاییز  در   ) )رتبه ۷   6/66
)رتبه 3( در پاییز 1394 رسیده است که نشان می 
دهد در طی سال هاي مورد بررسی شرایط این مؤلفه 
از نظر تشکل هاي مشارکت کننده به مرور نامساعدتر 

شده است.

و  مشتریان  هاي  چک  »برگشت  مؤلفه  همچنین 
همکاران« نیز از رقم 5.43 )رتبه 14( در پاییز سال 
1391 به رقم 6/63 در پاییز 1394 رسیده است که 
نشان می دهد در طی سالهاي مورد بررسی شرایط این 
مؤلفه از نظر تشکل هاي مشارکت کننده به مرور به 

نسبت نامساعدتر شده است.
مؤلفه »اعمال تحریم هاي بین المللی علیه کشورمان« 
نیز از رقم ۷.1۰ )رتبه 4( در پاییز سال 1391 به رقم 
6.49  در پاییز 1394 رسیده است که نشان می دهد 
در طی سال هاي مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر 
تشکل هاي مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر 

شده است.
بر پایه اعالم این مرکز، مؤلفه »بی ثباتی در قیمت مواد 
اولیه« از رقم ۸.۰۰ )رتبه 1( در پاییز سال 1391 به 
رقم 5.63 )رتبه 15( در پاییز 1394 رسیده است که 
نشان می دهد در طی سال هاي مورد بررسی شرایط 
این مؤلفه از نظر تشکل هاي مشارکت کننده به مرور 

به نسبت مساعدتر شده است.
مؤلفه »قیمت گذاري غیرمنطقی محصوالت تولیدي 
(رقم   ۸ رتبه  از  حکومتی«  نهادهاي  و  دولت  توسط 
رتبه 13)رقم 5.۷۸(  به  پاییز سال 1391  در   )6.56
در  دهد  می  نشان  که  است  رسیده  پاییز 1394  در 
طی سال هاي مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر 
تشکله اي مشارکت کننده به مرور به نسبت مساعدتر 

شده است.

مهر/ 
صادرات از واردات پیشی گرفت

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در فروردین 
سال 1395 صادرات نزدیک به یک میلیارد دالر 

بیش از واردات به کشور بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده گفت: 
در سال جاری شاهد رشد صادرات  بتوانیم  امیدوارم 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  راستای  در  غیرنفتی 
باشیم، در عین حال، طبقات تعرفه ای از 14 طبقه به 
1۰ طبقه و سپس در سال جاری به ۸ طبقه رسانده 
شده که این موضوع با جلسات فشرده با دستگاه های 

محقق شد.
صادرات  سال 1395  فروردین  در  اینکه  بیان  با  وی 
نزدیک به یک میلیارد دالر بیش از واردات به کشور 
بوده است، تصریح کرد: همراهی و همکاری مناسبی 
بین این وزارتخانه و کمیسیون های تخصصی مجلس 
به ویژه کمیسیون اقتصادی بود که این موضوع باعث 
تسریع در امور مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت 
شد. بر این اساس امیدوارم در مجلس دهم همکاری و 
همراهی مناسبی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بتوانیم  تا  پذیرد  صورت  اسالمی  شورای  مجلس  و 

سیاست های اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم.

ایسنا/ 
انتقاد سلطانی از عملکرد بخش خصوصی

بیان برخی  به  بازرگانی تهران  اتاق  نایب رییس 

خصوصی  بخش  تمام  نیمه  پروژه های  معضالت 
بین  کاری  موازی  که  کرد  تصریح  و  پرداخت 
تشکل های بخش خصوصی و هرز رفتن منابع از 

اصلی ترین مشکالت بخش خصوصی است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، پدرام سلطانی در چهاردهمین 
نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که امروز 
- ۲1 اردیبهشت - برگزار شد، عنوان کرد: مهمترین 
راز فاصله گرفتن کشور هایی مثل ما از توسعه یافتگی، 

هرز رفتن منابع و عدم استفاده بهینه از آن هاست.
وی ادامه داد: در بخش تشکل ها، تشکل های مختلفی 
که وابسته اتاق بازرگانی هستند یا خارج از اتاق فعالیت 
عمده  و  می کنند  کاری  موازی  هم  با  مرتبا  می کنند 

بحث هایشان به راهکار و نتیجه مشخص نمی رسد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: زمانی که 
بخش خصوصی اینگونه کار می کند باید انتظار خود 
را از کارایی در دولت کاهش دهد. آنچه ما در بخش 
خصوصی کم داریم، یک نقشه کار ملی برای پیگیری 

مسائل و مشکالت بخش خصوصی است.
بخش خصوصی  مشکالت  دیگر  به  اشاره  با  سلطانی 
گفت: هرز رفتن منابع در بخش خصوصی مسئله مهم 
دیگری است. همواره صحبت های مربوط به پروژه های 
نکته  این  به  اما کمتر  را شنیده ایم  نیمه کاره دولتی 
توجه کردیم که در بخش خصوصی هم پروژه های نا 
سوله های  از  بسیاری  مانند  دارد.  وجود  زیادی  تمام 
تعطیل شده، ماشین آالت از کار مانده و ظرفیت های 
به  ما  که  پرسید  باید  دارد.  وجود  که  بسیاری  خالی 
این ها  برای  فکری  چه  خصوصی  بخش  نهاد  عنوان 

کرده ایم؟
او به دالیل تعطیلی پروژه های بخش خصوصی اشاره و 
عنوان کرد: دلیل تعطیلی واحد ها فارغ از آن هایی که 
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چرخه عمرشان به پایان رسیده است، به چند موضوع 
بودن  پایین  سرمایه،  کمبود  که  بر می گردد  مشخص 
دانش مدیریت، نداشتن نوآوری و و فناوری در تولید و 
نداشتن بازار مناسب از جمله این دالیل است. بسیاری 
از این واحد ها را می توان با تلفیق منابع و ورود سرمایه 
گذار یا با معرفی آن ها به سرمایه گذار خارجی اصالح 

کرد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: این موضوع 
را به سرمایه گذاران خارجی پیشنهاد کردیم که به جای 
سرمایه گذاری های صفر در واحد های نیمه کاره سرمایه 
گذاری کنند؛ موضوعی که برای آن ها جالب بوده است.

اتاق  که  است  این  من  مشخص  پیشنهاد  افزود:  وی 
بازرگانی تهران این مسئولیت را برعهده بگیرد و بانک 
اطالعاتی از پروژه های نیمه کاره یا نیمه تعطیل بخش 
خصوصی در استان تهران و سپس در بعد بزرگتری 
خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  به  را  آنها  و  تنظیم 
بخش  مانده  معطل  ترتیب سرمایه  بدین  کنیم.  ارائه 

خصوصی را احیا می کنیم.

فارس/  در جلسه هیأت نمایندگان اتاق تهران مطرح 
شد

پنج ایراد به طرح جدید بانکداری بدون 
ربا/

تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیأت  عضو 
مسائلی  ربا  بدون  بانکداری  طرح  در  گفت: 
همچون جریمه دیرکرد، ماهیت پول و شبه پول، 
قراردادهای بانکی،  ساده سازی فعالیت های بانکی 

حل نشده است.

به گزارش خبرنگار حوزه بازرگانی خبرگزاری فارس، 
کوروش پرویزیان امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران، به ایرادات طرح جدید بانکداری بدون 
ربا اشاره کرد و گفت: در اصالح قانون  عملیات بانکی 
بدون ربا و الیحه جامعه بانکداری باید هدف اصلی این 
باشد که کسب و کارهای خصوصی بهتر انجام شود که 
این طرح جدید موضوع را نه تنها حل نمی کند بلکه آن 

را پیچیده تر خواهد کرد.
وی اضافه کرد: اگر نظر فعاالن اقتصادی در این زمینه 
لحاظ نشود ساده سازی و شفاف سازی انجام نمی شود.

تأمین  و  تأدیه دین  تأخیر،  نرخ سود، جریمه  به  وی 
مالی اشاره کرد که هیچ کدام از اینها در طرح جدید 
حل نمی شود و در توضیح بیشتر گفت که هیأت مدیره 
را  دیرکرد  جریمه  می تواند  فعلی  قانون  در  بانک ها 
ببخشند اما اکنون پیش بینی شده به جای آنکه بانک ها 
جریمه دیرکرد را بگیرند صندوقی در بانک مرکزی در 
نظر  از  که  بگیرد  را  این جریمه  که  گرفته شود  نظر 

مشتری و اصل ربوی بودن موضوع حل نمی شود.
در  ناظر شرعی  استقرار  به  پارسیان  بانک  مدیرعامل 
شعب بانک ها را موضوع دیگری عنوان کرد که در طرح 
جدید بانکداری بدون ربا این افراد مانند ناظرین ذبح 
شرعی که در کشورهای اسالمی مستقرند حضور یابند 
که محل اشکال است. چرا که باید توجه کرد باید از 

ابزارهای نوین بانکی در این راستا استفاده کرد.
و  پول  شبه  پول،  ماهیت  اعتبار،  ماهیت  پرویزیان 
از دیگر مواردی برشمرد که در  بانکی را  قراردادهای 
حل  را  مسئله ای  و  است  مناقشه  محل  جدید  طرح 
نمی کند او بر این نکته تأکید کرد که در این طرح جا 
داشت تا ظرفیت مشارکت دولت، شبکه بانکی و بخش 

خصوصی هم در نظر گرفته شود.

ایسنا/ هفته آینده
5۰ شرکت بزرگ ایتالیایی به ایران 

می آیند

نایب رییس اتاق بازرگانی تهران از برگزاری فروم 
اقتصادی )گفت وگو( ایران و ایتالیا در هفته آینده 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، مهدی جهانگیری امروز در 
بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  جلسه  چهاردهمین 
تهران با اعالم این خبر گفت: کمیته سرمایه گذاری و 
بین الملل ستاد پساتحریم اتاق تهران در ادامه فعالیت 
هفته  دوشنبه  برای  را  همایشی  برگزاری  خود  های 
آینده تدارک دیده و قرار است حدود 5۰ شرکت مهم 
و بزرگ ایتالیایی در این همایش حضور داشته باشند.

افزود: برای برگزاری هرچه بهتر این فروم تاکنون  او 
جلسات متعددی در اتاق تهران برگزار شده و پنج پنل 
تخصصی برای این همایش در نظر گرفته شده است 
که این پنل ها در بخش های انرژی، زیربنایی، بیمه، 

گردشگری و تجارت برگزار خواهد شد.
برنامه  کرد:  اضافه  تهران  بازرگانی  اتاق  رییس  نایب 
کنار  در  ها  پنل  در  که  است  گونه ای  به  ها  ریزی 
حضور نمایندگان شرکت های ایتالیایی، اعضای هیات 
شرکت  خصوصی  بخش  فعاالن  و  اتاق  نمایندگان 
داشته باشند و مسئولیت پنل ها نیز بر عهده رؤسای 
پنل  موضوعات  با  مرتبط  که  اتاق  های  کمیسیون 

هاست، خواهد بود.

مهر/ 
جزئیات توافق 25 بندی گمرکات ایران و 

ترکیه

روسای گمرک ایران و ترکیه درباره 25 موضوع 
راه  سر  بر  موجود  گمرکی  موانع  رفع  به  مربوط 
توسعه و تسهیل تجارت میان دو کشور و ارائه 

راهکارها توافق کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران و ترکیه برای 
دوم  مرحله  اجرای  مانند  موضوع   ۲5 در  همکاری 
 ۲4 مجاز،  اقتصادی  فعاالن  پویایی  تیرالکترونیکی، 
ساعته و دو برابر شدن ظرفیت مرز بازرگان- گوربالغ 
با قاچاق کاال و مواد  و اجرای برنامه مشترک مبارزه 

مخدر با استفاده از اشعه ایکس توافق کردند.
صورتجلسه این توافق به امضای »مسعود کرباسیان« 
رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران و »جیناپ 
به  توجه  با  رسید.  ترکیه،  گمرک  رئیس کل  آشجی« 
تصویب موافقتنامه »ایجاد دروازه مشترک مرز زمینی 
سرو - اسن دره« در مجلس های دو کشور و اعالم آن 
از سوی مجاری دیپلماتیک، دو طرف اعالم کردند این 
موافقتنامه از بیست و هفتم خرداد امسال )شانزدهم 
در  طرف  دو  همچنین  الزم االجراست.   )۲۰16 ژوئن 
آگوست  از  الکترونیکی  تیر  دوم  مرحله  اجرای  مورد 

۲۰16 )مهرماه 1395( توافق کردند.
برنامه  مورد  در  کردند  توافق  کشور  دو  نمایندگان 
یک  در  و  همکاری   )AEO( مجاز  اقتصادی  فعاالن 
نشست فنی تجربه های خود را در اختیار یکدیگر قرار 
دهند، همچنین دو طرف توافق کردند همه اقدام های 
خودروهای  شمار  افزایش  و  عبور  تسهیل  برای  الزم 
ورودی و خروجی را به طور موثر با استفاده از مسیرهای 
دوگانه برای خودروهای تجاری در دروازه مرزی زمینی 
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بازرگان - گوربالغ انجام دهند.
طرف ایرانی از طرف ترکیه ای خواست نیروی انسانی 
کافی را برای دستیابی به هدف های این بند تامین 
کند، فضای پارکینگ را توسعه و ساعت های کاری را 
به ۲4 ساعت افزایش دهد و اختالل های سامانه های 

رایانه ای برای کامیون ها را رفع کند.
اعالم  ایرانی  به طرف  ترکیه  نماینده  نشست  این  در 
کرد: دروازه مشترک زمینی گوربالغ را برای دو برابر 
کردن اندازه و ظرفیت آن بازسازی می کند. همچنین 
دو طرف توافق کردند فعالیت گمرک سرو- اسن دره را 
بر پایه ۲4ساعت و هفت روز پس از افتتاح عملی کنند.

ایران و ترکیه برای کنترل موثر موادمخدر و روانگردان ها 
به  اختفا  و چگونگی  مورد کشفیات  در  کردند  توافق 
همراه تصاویر و مستندات الزم با یکدیگر همکاری و 
به طرف مقابل گزارش کنند. به منظور خودداری از 
معطلی کامیون ها در دو طرف مرز و کاهش هزینه های 
تجارت، دو طرف پذیرفتند در یک نشست کارشناسی، 
تبادل  و  عبوری  کامیون های  اسکن  یک بار  عملیات 

الکترونیکی تصاویر ایکس ری را اجرا کنند.
و  موادمخدر  قاچاق،  کاالهای  تجارت  با  مبارزه  برای 
پیش سازها دو طرف توافق کردند یک کمیته مشترک 
 ۲۰16 آگوست  تا  مشترک  عملیات  انجام  درباره 
)مهرماه 1395( ایجاد شود. طرف ترکیه ای از نماینده 
پروژه  و  ابریشم  جاده  ابتکار  به  پیوستن  برای  ایران 
کاروانسراها، درخواست پشتیبانی کرد که با استقبال 

طرف ایرانی همراه شد.
میان  گمرکی  امور  در  دوجانبه  همکاری  موافقتنامه 
و  بیست  ترکیه  جمهوری  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
سوم نوامبر سال ۲۰۰۰ میالدی )سوم آذرماه 13۷9( 
و همچنین یادداشت تفاهم تبادل الکترونیکی اطالعات 

درباره حمل ونقل بین المللی وسایل نقلیه، کاال و مسافر 
در هفتم آوریل ۲۰15 میالدی )هجدهم فروردین ماه 

1394( امضا شد.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز سه شنبه 

منتشر شد

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

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام 
بهار طرح جدید امروز سه شنبه در بازار یک میلیون و 
33 هزار و 6۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و 33 
هزار تومان، نیم سکه 533 هزار تومان، ربع سکه ۲۸9 

هزار تومان و سکه گرمی 193 هزار تومان اعالم شد.
بازار  در  عیار   1۸ زرد  طالی  گرم  هر  نرخ  همچنین 
داخلی 1۰5 هزار و 49۰ تومان و نرخ هر اونس طال در 

بازارهای جهانی  1۲66 دالر است.
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را  در همین حال، صرافان 
برای فروش 3453 تومان، هر یورو را 3945 تومان، هر 
پوند را 49۸۷ تومان، لیر ترکیه 1۲۰9 تومان و درهم 

امارات را 944 تومان اعالم کردند.  

جدول قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه
قیمت بازار نوع سکه    
1۰336۰۰ سکه  تمام  طرح  جدید   
1۰33۰۰۰ سکه  تمام  طرح  قدیم   
533۰۰۰ نیم سکه     
۲۸9۰۰۰ ربع سکه     

193۰۰۰ گرمی     
1۰549۰ هر گرم طالی 1۸ عیار   

نوع ارز   
3453 دالر     
3945 یورو      
49۸۷ پوند     
944 درهم     

1۲۰9 لیرترکیه     

اعتماد/ یک نماینده مجلس:
شاه کلید اقتصاد مقاومتي در دست بخش 

خصوصي است

تولید  از  حمایت  مقاومتي  اقتصاد  کالم  »جان 
است.  خصوصي  بخش  بیشتر  دخالت  با  داخلي 
در  مردمي  فعالیت هاي  و  مردم  خاطر  همین  به 
صورت  در  که  دارند  ویژه  جایگاهي  برنامه  این 
غفلت از نقش مردم، همه تالش ها بیهوده خواهد 
بود زیرا نقش فعاالنه مردم مي تواند جامعه را از 
نامطلوب کنوني خارج کند و همچنین  وضعیت 
از  بیگانگان  تحرکات  مقابل  در  را  ایران  اقتصاد 

آسیب مصون دارد.«
در  »اعتماد«  سوال  به  پاسخ  در  نکو  ابراهیم  را  این 
خصوص ویژگي هاي اقتصاد مقاومتي و راه هاي تحقق 
این برنامه مي گوید. او در ادامه مي افزاید: بدترین اشتباه 
برنامه اي  مقاومتي  اقتصاد  کنیم  تصور  که  است  این 
است که مي تواند ضربتي تمام مشکالت اقتصادي ایران 
را حل کند. اقتصاد مقاومتي در حقیقت هدفي است 
که اجراي برنامه هاي متعدد، قانونگذاري و قانون زدایي، 

هماهنگي میان بخش هاي مختلف برنامه و... مي تواند 
امکان تحقق این هدف را فراهم سازد. اقتصاد مقاومتي 
وردي نیست که کسي بخواند و مشکالت مرتفع شود، 
اتفاقا الزمه هایي دارد که باید در برنامه ریزي هاي دقیق 

و مدون آن را برشمرد.
مقام  توسط  که  مقاومتي  اقتصاد  اصول  نکو  گفته  به 
معظم رهبري ابالغ شده، براي بهبود وضعیت و خروج 
از شرایط فعلي است و طبیعتا هر چه بیشتر این برنامه 

در کشور اجرایي شود، نتایج بهتري گرفته مي شود.
اقتصاد  شاه کلید  مي دهد:  ادامه  نهم  مجلس  نماینده 
مقاومتي توجه به بخش تولید و بخش خصوصي است 
و کساني که قصد دارند این برنامه به بهترین صورت 
اجرایي شود باید بر این دو مساله تمرکز کنند و نقش 
بخش ها و افراد مختلف را به درستي شناسایي کنند. 
درنتیجه اگر قصد داریم با اصول اقتصاد مقاومتي پیش 
برویم، نمي توان دولت، مجلس، قوه قضاییه و مردم را 

نادیده بگیریم.
اقتصاد  شدن  اجرایي  در  مجلس  نقش  درباره  او 
مقاومتي گفت: قوانین مجلس باید در راستاي کمک 
به تولید و سهولت فعالیت بخش خصوصي باشد. عالوه 
بر این قوانین مصوبه مجلس عالوه بر اینکه باید اقتصاد 
مقاومتي را مدنظر داشته باشند، باید به نحوي تنظیم 
به  باشند؛  داشته  هم  شدن  اجرایي  امکان  که  شوند 
عبارت دیگر قوانین مصوب مجلس نباید صرفا آرماني و 
ایده آلیستي باشند بلکه باید بر اساس واقعیات موجود 
تصمیمات مطلوب اتخاذ شود. در طرف مقابل دولت 
هم باید در حد توان خود با مجلس رابطه خوبي داشته 

باشد و از مشکالت خود، قوه مقننه را بي خبر نگذارد.
نکو ادامه مي دهد: با تصویب قانون نمي توان از رکود 
و  مدت  میان  کوتاه مدت،  براي  باید  بلکه  شد،  خارج 
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از  زمان  مرور  به  و  باشیم  داشته  برنامه  بلندمدت 
وضع کنوني خارج شویم. همچنین باید اهداف سند 
چشم انداز ۲۰ ساله را نیز مدنظر داشت. عالوه بر این 
اساسي  اصول  از  یکي  که  داخلي  تولید  تقویت  براي 
در  ویژه  به  بي رویه  واردات  از  است،  مقاومتي  اقتصاد 
داخلي  تولیدات  تا  کنیم  خودداري  مصرفي  کاالهاي 
و بنگاه هاي ایراني امکان رشد و نمو بیشتري داشته 

باشند.

تعادل/ عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت 
در گفت وگو با »تعادل«:

نداشتن نیروي انساني کارآزموده مشکل 
ارتقاي تشکلي

از  آنهایکي  اعضاي  و  کارکنان  دانش  سطح  ارتقاي 
دغدغه هاي امروز جامعه تشکلي است. در بازه کنوني 
که درب کشورهاي اروپایي و آسیایي برکشورمان باز 
است  موضوعاتي  از  یکي  فني  دانش  ارتقا  است  شده 
جدي  توجه  آن  به  هیچگاه  کشورمان  متولیان  که 
بازرگاني  و  معادن  صنایع،  اتاق  حال،  نداشته اند. 
ایران براي سال 95 استراتژي خاصي را براي ارتقاي 
در  مي کند.  دنبال  تشکل ها  انساني  نیروي  بهره وري 
خالقي  آرمان  با  گفت وگو  در  »تعادل«  راستا؛  همین 
ایران  وتجارت  معدن  خانه صنعت،  هیات مدیره  عضو 
را  تشکل ها  در  آموزشي  نظام  روي  پیش  چالش هاي 
بررسي مي کند. او معتقد است: »باوجود سپري کردن 
درصدد  باید  تشکل ها  و  انجمن ها  پسابرجام  دوران 
تقویت نیروي انساني خود پیش روند. دوره هاي »قوانین 
»روش هاي  کاال«،  ترخیص  و  گمرک  امور  مقررات  و 

با  تجاري  بین الملل«، »مذاکرات  تجارت  در  پرداخت 
رویکرد  با  »بازاریابي  بین المللي«،  مذاکرات  گرایش 
صادرات«، »مکانیسم هاي تبلیغ جهت ارتقاي صادرات 
سفارشات  و  خرید  »مدیریت  خارجي«،  بازارهاي  در 
و  تخصصي  رویدادهاي  و  »نمایشگاه ها  خارجي«، 
مالي  قراردادهاي  »تنظیم  بازرگاني«،  بین المللي 
بازرگاني داخلي و قراردادهاي بین المللي« و »صادرات 
اعضاي  که  است  موضوعاتي  جمله  از  گام«  به  گام 
دارند. درحقیقت،  آگاهي  باره کمتر  این  در  تشکل ها 
یکي از چالش هاي تشکل ها موضوع »کمبود بودجه« 
تاسیس چنین  با  این مجموعه ها مي توانند  که  است 
واحدهاي دانشگاهي عالوه بر ارتقا سطح دانش اعضاي 
خود، درآمد شرافتمندانه یي نیز کسب کنند تا برخي 
کمبودهاي منابع مالي آنها از این طریق جبران شود.« 
آنچه در زیر مي خوانید ادامه گفت وگوي ما با این فعال 

تشکلي است.

ارتقاي آموزش  کارشناسان مقوله هایي همچون 
در  قدم  مهم ترین  را  انساني  نیروي  یا  کارکنان 
حال،  مي دانند.  سازمان  هر  فعالیت  راستاي 
میزان  چه  درتشکل ها  انساني  نیروي  آموزش 

اهمیت دارد؟
را  انساني در تشکل ها  نیروي  واقع، بحث آموزش  در 
کرد.  بررسي  و  مطرح  مي توان  جنبه  دو  از  مي توان 
باید دوسوال  این دو جنبه  بررسي  براي  در حقیقت، 
پرسید. سوال اول این است که تشکل ها براي ارتقاي 
بهره وري نیروي انساني خودشان چه کردند و هم اکنون 
در  دارد؟  قرار  وضعیتي  چه  در  انساني شان  نیروي 
جنبه دوم نیز باید پرسید که هم اکنون در کشور ما 
بنابراین  هستیم،  تشکل ها  گسترده  فعالیت  شاهد 
فعال  کشور  در  که  تشکل هایي  زیاد  تعداد  وجود  با 

هستند، سکانداران آنها براي تجهیز و توسعه سرمایه 
انساني شان چه اقداماتي را انجام دادند؟ درحقیقت، اگر 
بخواهیم وضعیت تشکل هاي کشور را سبک و سنگین 
کنیم باید گفت که تشکل ها براي توانمندتر کردن و 
توسعه دادن ساختارشان بنابر چارچوبي که در قانون 
انساني  نیروي  آموزش هاي  ارتقا  و  تجهیزکردن  براي 
تشکل ها  به واقع،  نرفته اند.  پیش  درست  دارد،  وجود 
بهترین  به  بتوانند  اینکه  براي  را  والزم  کافي  توانایي 
وجه ماموریت هاي ازپیش تعیین شده را به مرحله اجرا 
برسانند، کسب نکردند؛ که عدم اجراي درست برنامه ها 
از سوي تشکل ها به برخي دالیل مرتبط مي شود. بطور 
کلي یکي از دالیل عدم موفقیت تشکل ها در بحث هاي 
آموزشي را مي توان به کمبود منابع مالي و نوع ساختار 

حاکم بر آن تشکل تعلق داد.

به هرحال، اعضاي تشکل ها نیز براین باورند که به 
میزان مبالغي که حق عضویت پرداخت مي کنند، 
از  را  مدرن(  آموزشي  )بحث هاي  کافي  خدمات 
زمینه  این  در  نیستند.  شاهد  تشکل  آن  سوي 

ارزیابي شما چیست؟
باتوجه به نوع ساختار و اختیاراتي که به این تشکل ها 
اختیارهاي  نوع  این  گفت،  مي توان  مي شود  سپرده 
تشکلي بیشتر جنبه ستادي دارد و اعضا نمي توانند بطور 
مداوم به آن تشکل مراجعه کنند. بنابراین، زماني که 
ما یک سازمان غیر دولتي را تشکیل مي دهیم اعضایي 
که در راس هیات مدیره یا کارکنان آنجا فعالیت دارند، 
نمي توانند مطالبه یي براي آموزش داشته باشند. چراکه 
و  ندارند  به عضویت  الزامي  وجود چنین تشکل هایي 
این نوع سازمان هاي غیردولتي نهادهاي مدني هستند 
که با منابع خصوصي فعالیت و درصدد برطرف کردن 

مشکالت پیش روي چارچوبشان است.

تشکل ها  فعالیت  نحوه  به  باال  صحبت هاي  در 
در  ما  داشتید.  اشاره  آنها  عضویت  حق  عدم  و 
تشکل هایي همچون اتاق اصناف شاهد اخذ حق 
عضویت هستیم و به گفته اعضاي آنها، درمقوله 
آموزش هیچ خدمتي از سوي متولیان امر انجام 

نشده است. نظر شما در این باره چیست؟
به هرحال، در ماده هاي قانوني نظام صنفي بحث هایي 
قانون گذار  و  دارد  وجود  اعضا  عضویت  بر حق  مبني 
فعالیت واحدهاي صنفي بدون پروانه کسب را غیرقانوني 
مي داند. درحقیقت، تشکل هایي همچون اصناف داراي 
درآمدهاي جانبي هستند و در مقابل اعضاي کارکنان 
نیز حقوق زیادي را براي تخصص در آن مکان مي طلبد 
که خارج از وظایف آن نهاد است. بنابراین در بسیاري از 
موارد به دلیل نبود بودجه کافي ما شاهد از دست رفتن 
نیروهاي متخصص بوده ایم و در این زمینه باید گفت 
انساني  نیروي  بهره وري  شرایطي  چنین  وجود  با  که 
براي  نیز  این سوال  البته شاید  یافت.  کاهش خواهد 
خوانندگان پیش آید که چرا در برخي واحدهاي صنفي 
ما شاهد فعالیت برخي اعضا بطور مداوم هستیم؟ در 
از تشکل ها ماندن اعضا تنها به  حقیقت، در بسیاري 
دلیل آن است که افراد به کار تشکلي عالقه ذاتي دارند 
که این موضوع منجربه افزایش طول عمر فعالیت آنها 

در آن بخش تشکلي شده است.

منابع  کمبود  از  مکرر  بطور  صحبت هایتان  در 
مالي سخن مي گویید. ما هر ساله شاهد افزایش 
اعضاي تشکلي در اتاق هاي بازرگاني هستیم که 
برعکس فعالیت تمام تشکل هاي دیگر این نهاد 
از وضعیت مالي خوبي برخوردار است؛ به گونه یي 
که هر ساله منابع مالي آن نسبت به سال گذشته 
وجود چنین  با  آیا  مي یابد.  افزایش چشم گیري 
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هزینه کردن  انتظار  نباید  عظیم الجثه یي  تشکل 
انساني  نیروي  و  کارکنان  ارتقاي  براي  آموزش 

داشت؟
بله، ما شاهد فعالیت هاي تشکلي عظیم الجثه هستیم 
که تعداد کارکنان آنها نیز نسبت به سایر تشکل هاي 
دیگر زیاد است. در حقیقت، تشکل ها را مي توان به دو 
کمبود  با  که  تشکل هایي  کرد؛ 1(  دسته طبقه بندي 
منابع مالي برخوردار هستند، ۲( تشکل هایي که منابع 
مالي زیادي را در دسترس دارند. اتاق صنایع، معادن 
تشکل هایي  دسته  آن  جز  ایران  و  تهران  بازرگاني  و 
به شمار مي روند که داراي منابع مالي الزم هستند. 
به طور  کارکنانشان  براي  آنها  آموزش هاي  بنابراین 
بدنه  در  حقیقت،  در  است.  ستادي  یا  پشتیباني 
تشکل ها ما باید شاهد یک سري افراد زبده و کار بلد 
درامور اداري باشیم که از فعالیت هاي اجرایي و ادبیات 
تشکل گرایانه آگاه باشد. درحال حاضر کشور در فضاي 
پساتحریم سیر مي کند و دوره هاي آموزشي مربوط به 
بین الملل، گمرک، روش هاي  تجارت  و  امور صادرات 
تامین مالي بنگاه ها و... باید در دستور کار سکانداران 

تشکل ها براي ارتقاي بهره وري انجام شود.

تشکل ها  کردید  اشاره  شما  که  همانطور  پس 
باید به سمت، تربیت افراد تشکل محور حرکت 
کنند. حال، این آموزش ها چه میزان در ارتقاي 

بهره وري اثر بخش است؟
به هرحال، براي نیروهاي انساني مستقر در تشکل ها 
باید یک آموزشگاهي براي راه اندازي بحث هاي تشکلي 
مدیریتي  اداري،  مسائل  باید  درحقیقت  کرد.  ایجاد 
انساني  نیروي  ساختارهاي  در  تشکالتي  مهارتي  و 
و  درست  درمسیر  مجموعه  یک  تا  شود  راه اندازي 
ما  واقع،  به  کند.  حرکت  شده  گرفته  درنظر  اهداف 

برسیم  نقطه  این  به  باید  متولیان تشکل ها  به عنوان 
به  باید  انساني  نیروي  بردن مهارت کار  باال  براي  که 
یک انجمن جامع تشکالتي دست یابیم و این موضوع 
را باید به صورت عملیاتي شده راه اندازي کنیم تا در 
با  نشویم.  روبه رو  عدیده  مشکالت  با  مواقعي  چنین 
راه اندازي چنین تشکلي ما شاهد گردهمایي نخبگان 
تشکلي خواهیم بود که به امور واقف اند و این موضوع 
نیز مي تواند سرمایه گذاري براي نیروي انساني جوان 
ما به شمار رود. نیروي انساني که جهت توسعه کار در 
تشکل ها تربیت شده و مي تواند از این راه تشکل هاي 
دیگر را نیز به اهداف شان نزدیک و امور تشکالتي شان 

راساماندهي کند.

در نهایت راه حل ارتقاي بهره وري در نیروي کار 
چیست و در این باره چه باید کرد؟

بخش هاي  در  پیشرفته  کشورهاي  حاضر  حال  در 
اقتصادي درصدد تمهیداتي براي ارتقاي بخش بهره وري 
هستند. بنابراین براي ارتقاي بهره وري نیروي کار نیز 
تشکل ها باید درصدد راه اندازي مباحث آموزشي باشند. 
مباحثي  شان  اساسنامه  در  تشکل ها  دیگر،  تعبیر  به 
کار  کیفیت  به  مربوط  ومسائل  آموزش  برارتقا  مبني 
ارتقاي  براي  اساسي  راه حل  هستند.  دارا  را  پرسنل 
بهره وري کارکنان این است که تشکل ها با ارگان ها و 
سازمان هایي همچون دانشگاه جامع علمي کاربردي در 
مباحث آموزشي وارد مذاکره شوند. هرچند که برخي 
تشکل ها براي این موضوع تمهیداتي اندیشیده اند و با 
ارزیابي انجام شده نیاز روز کارکنان را مورد سنجش 
قرار داده اند و براساس آن نیز بادانشگاه هایي همچون 
در  اعضا  و  شدند  مذاکره  وارد  کاربردي  علمي  جامع 
راستاي تقویت بخش تشکل در دوره هاي کوتاه مدت و 

بلندمدت در حال آموزش هستند.

کالم آخر...
ما داراي تشکل هایي ازقبیل اتاق تعاون، اصناف و خانه 
صنعت، معدن و تجارت هستیم که یکي از دغدغه هاي 
آنها موضوع ارتقاي آموزش است. بنابراین این تشکل ها 
با مرکز آموزش و دیگر ارگان ها براي بحث آموزش وارد 
مذاکره شدند و هم اکنون نیز ما شاهد تاسیس بسیاري 
از واحدهاي دانشگاهي در غالب موضوعات صنعتي و 
صنفي هستیم. درواقع، همانطور که گفته شد یکي از 
که  است  بودجه  کمبود  موضوع  تشکل ها  چالش هاي 
این مجموعه ها مي توانند با تاسیس چنین واحدهاي 
دانشگاهي عالوه بر ارتقاي سطح دانش اعضاي خود، 
برخي  تا  کنند  کسب  نیز  شرافتمندانه یي  درآمد 

کمبودهاي منابع مالي آنها از این طریق جبران شود.

دنیای اقتصاد/ 
بوی پوپولیسم

دکترموسی غنی نژاد
اقتصاددان

دولت تدبیر و امید اقتصاد کشور را در شرایط بحرانی 
رکود تورمی در سال 139۲ تحویل گرفت، شرایطی 
از جنگ  پس  سال های  از  اوضاع  وخامت  نظر  از  که 
تحمیلی تاکنون بی سابقه بود. با این همه دولت موفق 
شد با ایجاد اعتماد عمومی بحران را به خوبی مدیریت 
کند و تورم باالی 4۰ در صدی را به نزدیک 1۰ درصد 
کاهش دهد. این دستاورد با سیاست های انضباط مالی 
و پولی میسر شد. بیشترین انرژی دولت در دو سال 
و نیم گذشته صرف مذاکرات هسته ای و به سرانجام 

رساندن موفقیت آمیز آن شد که طبیعتا راه را برای به 
حرکت درآوردن جدی اقتصاد ملی باز کرد، اما به رغم 
در  دولت  می رسد  نظر  به  بزرگ،  دستاورد های  این 
آستانه آخرین سال دوره چهار ساله نخست خود، به 
دالیلی، دچار نوعی تردید و تعلل در اجرای اصالحات 

اقتصادی اساسی شده است.
گفتار های  در  محترم  رئیس جمهور  ویژه  به  و  دولت 
اقتصادی خود از ابتدای به دست گرفتن قدرت، به طور 
مستمر بر اقتصاد رقابتی و بیرون آوردن اقتصاد ملی 
کرده  اشاره  و  تاکید  دولتمدار  دیوانساالری  چنبره  از 
در  موثری  و  ملموس  اقدامات  متاسفانه  اما در عمل، 
این خصوص صورت نگرفته است. وعده های مربوط به 
کاستن از حجم عظیم مجوزهای دولتی با حرکت های 
الک پشتی مقامات مسوول، عمال روی کاغذ مانده است. 
آزادسازی در حوزه قیمت گذاری که از الزامات اقتصاد 
رقابتی است به جد گرفته نشده و سازمان حمایت و 
شورای رقابت همچنان بر طبل قیمت گذاری می کوبند. 
ادامه  تعرفه ها همچنان  ابزار  با  سیاست های حمایتی 
دارد و برنامه روشنی برای سیاست تجاری دولت که 
سازگار با اقتصاد رقابتی باشد، هنوز تعریف نشده است.

موفقیت  به صورت  را  تورم  نرخ  توانسته  دولت  گرچه 
آمیزی کاهش دهد، اما در غیاب بازار بدهی متشکل، 
و  یافته  افزایش  نگران کننده ای  به صورت  نقدینگی 
دستاورد  به  دوری  چندان  نه  آینده  در  است  ممکن 
مهم دولت در کنترل تورم لطمات جدی بزند. در حالی 
که کل اقتصاد ملی، اعم از بخش خصوصی و دولتی 
از کمبود نقدینگی در تنگنا هستند و تنها راه بیرون 
ایجاد  تورم،  به  زدن  دامن  بدون  تنگنا،  این  از  آمدن 
و توسعه بازار بدهی در بخش های دولتی و خصوصی 
است، اقدامات انجام گرفته در این خصوص در ابعادی 
بسیار محدود و با کندی ناامیدکننده ای، آن هم فقط 
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در بخش دولتی، پیش می رود. طرح مربوط به انتشار 
اوراق بدهی از سوی بنگاه های بزرگ که ظاهرا از سوی 
مقامات ذی ربط مورد قبول واقع شده، عمال به مرحله 

اجرایی نرسیده و تکلیف آن هنوز روشن نشده است.
یارانه های  مساله  درخصوص  دولت  می رسد  نظر  به 
نقدی که در شرایط دشوار کنونی و با کاهش کم سابقه 
درآمدهای نفتی به چالش بزرگی برای بودجه کشور 
تبدیل شده، هنوز به جمع بندی روشنی نرسیده است. 
است،  رفاه  وزارت  کار  دستور  در  اکنون  که  کاری 
شناسایی افراد ثروتمند و حذف بخشی از آنها است که 
کاری غیر منطقی و عمال نشدنی است. دولت موظف به 
شناسایی و حمایت مالی از اقشار کم درآمد و نیازمند 
است تا یارانه نقدی را منحصرا به آنها پرداخت کند. 
این اقشار که حدود 15 میلیون نفر )دو دهک پایینی( 
تخمین زده می شود به راحتی قابل شناسایی هستند، 
 ۸۰ تا   ۷5 درآمدی  وضعیت  شناسایی  که  حالی  در 
میلیون جمعیت کشور کاری ناممکن و بیهوده است. 
سوی  از  منطقی  به طور  یارانه  دریافت  نیازمند  اقشار 
نهادهای ذی ربط و متولی امر یعنی سازمان بهزیستی و 
کمیته امداد باید شناسایی و معرفی شوند و متقاضیان 
جدید باید از طریق این نهاد در لیست یارانه بگیر ها 
قرار گیرند، اما به دالیلی که متاسفانه بوی پوپولیسم 
از آن به مشام می رسد، دولت با تعلل در صدد اقدام 
با گرفتن  است  یعنی منتظر  در مسیر مخالف است؛ 
با  بانکی که مرتبط  از نهادهایی مانند نظام  اطالعات 
وضعیت ثروتمندان هستند، آنها را شناسایی و حذف 

کند!

در  سرمایه گذاران  ترغیب  راستای  در  اقتصاد/  دنیای 
صنایع کوچک صورت می گیرد

مجوز یک روزه برای کسب و کار

صنایع  برای  کار  و  کسب  جواز  صدور  فرآیند 
کوچک یک روزه می شود. اصالح روند صدور جواز 
تاسیس برای صنایع کوچک در راستای ترغیب 
سرمایه گذاری  امر  در  تسهیل  و  سرمایه گذاران 
رئیس  گفته  به  و  گرفته  صورت  صنایع  این  در 
صنعتی  شهرک های  و  کوچک  صنایع  سازمان 
ایران مهم ترین بخش این اصالحات، کوتاه کردن 
زمان صدور مجوز است که از این پس در یک روز 

کاری مجوز برای متقاضیان صادر خواهد شد.
ارائه تخفیف به متقاضیان سرمایه گذاری در شهرک های 
صنعتی، کاهش پیش پرداخت ها و آسان کردن اقساط از 
دیگر برنامه های تشویقی است که از سوی این سازمان 
برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است. از سوی 
تخصصی  کمیته  تشکیل  به  اقدام  سازمان  این  دیگر 
تسهیل و رونق در همه استان های کشور کرده است. 
کوتاه کردن پروسه صدور جواز تاسیس یکی از عوامل 
اثرگذار بر بهبود محیط کسب و کار است و در این راستا 
نیز بسیاری از کشورهایی که در دهه های اخیر طعم 
رشد را چشیده اند، از این مسیر عبور کرده اند، مسیری 
که این امکان را به متقاضی سرمایه گذاری می دهد تا 
در مدت زمان کوتاه تری بتوانند به جوازهای کسب و 
کار دسترسی پیدا کنند. روندی که برای اجرایی کردن 
تجارت  و  وزیر صنعت،معدن  معاون  یزدانی،  علی  آن 
برای صنایع  اجرایی شدن آن  چندی پیش خواستار 
کوچک شد و در این خصوص نیز با ارائه پیشنهادی 
به  که  کرد  اعالم  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  به 
دنبال کاهش این مدت به یک ساعت است تا راه اندازی 

واحدهای صنعتی کوچک و اجرای طرح های توسعه ای 
در سال جاری سرعت گیرد. مدیرعامل سازمان صنایع 
کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران اعالم کرده 
بود که برای مجوز احداث صنایع بزرگ و کوچک یک 
روند  شدن  طوالنی  امر  این  که  می شود،  طی  مسیر 
صدور جواز تاسیس برای صنایع کوچک را به همراه 
دارد؛ به همین دلیل از سوی سازمان صنایع کوچک 
برای اصالح این فرآیند به وزیر صنعت، معدن و تجارت 
پیشنهادی ارائه شد که با تایید وزیر صنعت، معدن و 
تجارت قابل اجرا است. اقدام صورت گرفته در حالی 
جواز  دریافت  برای  متقاضیان  این  از  پیش  که  است 
احداث برای صنایع کوچک ملزم به مراجعه به سایت 
بهین یاب و پر کردن فرم 4۰ صفحه ای پیش بینی شده 
در این سایت بودند، اما در حال حاضر و با توجه به 
اصالح صورت گرفته نیاز برای ورود به سایت بهین یاب 
سرمایه گذاران  برای  صفحه ای   4۰ فرم  کردن  پر  و 
نخواهد بود و فقط فرم یک صفحه ای درخواست برای 
تاسیس صنایع کوچک تکمیل شده و جواز تاسیس در 
کمتر از یک روز صادر خواهد شد؛ بنابراین مسیر صدور 
جواز صنعتی در سراسر کشور کوتاه و آسان تر خواهد 
مجوزی  تاسیس،  جواز  صنعتی،  فعاالن  گفته  شد.به 
است که براساس دستورالعمل های موجود به موجب 
آن متقاضی می تواند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط 
به نسبت به شروع کارهای اجرایی و نصب ماشین آالت 
اقدام کند، اما برای دریافت آن نیاز به مراجعه به سایت 
صفحه ای   4۰ درخواست  فرم  کردن  پر  و  بهین یاب 
فعاالن  گفته  به  است.  مربوط  استعالم های  کسب  و 
صنعتی پیش از این برای دریافت جواز تاسیس بسته 
زمان  تا سه هفته  از یک  ارائه می شد  که  به طرحی 
مد  مجوز  و  بررسی  متقاضی  درخواست  تا  می برد 
نظر صادر شود؛ روندی که زمانبر بودن آن مشکالت 

بسیاری را برای فعاالن صنعتی به وجود می آورد، اما 
و  کوچک  صنایع  سازمان  پیشنهادی  طرح  براساس 
صنعت،  وزارت  به  ایران  صنعتی  شهرک های  شرکت 
واحدهای  برای  تاسیس  تجارت صدور جواز  و  معدن 
شد.  خواهد  منتقل  سازمان  این  به  صنعتی  کوچک 
جواز  پروسه های صدور  از  بسیاری  که حذف  اقدامی 
را به همراه خواهد داشت و با این شرایط این امکان 
به وجود می آید تا جواز صنعتی در مدت زمان کوتاهی 

صادر شود.

مشوق های جدید برای سرمایه گذاران
شهرک های  و  کوچک  صنایع  سازمان  مدیرعامل 
تشویق  برای  گفت:  خبر  این  اعالم  با  ایران  صنعتی 
سرمایه گذاران و تسهیل در امر سرمایه گذاری، فرآیند 
صدور جواز تاسیس صنایع کوچک اصالح و در یک 
روز صادرخواهد شد. علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت مهم ترین بخش این اصالحات را کوتاه 
کردن زمان صدور مجوز عنوان کرد و گفت: در آینده ای 
نزدیک، مجوز مورد نیاز برای تاسیس واحدهای صنعتی 
داده خواهد  متقاضیان  به  کاری  روز  در یک  کوچک 
شد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مدارک 
و مطالعات اولیه نیز تا حد زیادی آسان تر شده است 
واحد صنعتی  تاسیس  مجوز  و سرمایه گذار می تواند، 
خود را در مدت زمان کمتری دریافت کند.یزدانی با 
اشاره به اینکه مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
جذب  برای  جدیدی  تشویقی  برنامه های  سازمان  و 
سرمایه گذاران درنظر گرفته اند، خاطرنشان کرد: ارائه 
شهرک های  در  سرمایه گذاری  متقاضیان  به  تخفیف 
صنعتی، کاهش پیش پرداخت ها و آسان کردن اقساط 
شهرک های  شرکت  در  تشویقی  برنامه های  جمله  از 
واحدهای  مجموع  است.وی  استان ها  کلیه  صنعتی 
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صنعتی به بهره برداری رسیده در کل کشور را ۸۷ هزار 
و 659 واحد عنوان کرد و گفت: هم اکنون 3۷ هزار و 
1۲۰ واحد صنعتی در شهرک های صنعتی کشور قرار 
دارند که از این تعداد بیش از 34 هزار و 5۰۰ واحد آن 
صنایع کوچک هستند که زیر 1۰ نفر اشتغال دارند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح 
در  صنعتی  طرح   ۸4۰ و  هزار   99 اکنون  هم  کرد: 
سطح کشور در دست ساخت وساز است.یزدانی بابیان 
اینکه ۷۸ درصد واحدهای صنعتی در دست ساخت 
کشور بین صفر تا ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، 
اظهار کرد: باز فعال کردن 1۰ هزار واحد صنعتی که 
غیرفعال یا با کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت می کنند 
نیز از برنامه های در دست اقدام است.وی در ادامه به 
برنامه ها و سیاست های وزارت صنعت، معدن و  بیان 
تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران اشاره کرد و گفت: در اولین گام در سال جاری 
استان های  در همه  رونق  و  تسهیل  کمیته تخصصی 
مشکالت  بررسی  پیگیر  که  شد  تشکیل  کشور 
سازمان  است.مدیرعامل  غیرفعال  صنعتی  واحدهای 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران افزود: این 
کمیته پس از پاالیش و رصد پرونده واحدهای دارای 
مشکل، حمایت هایی را برای به حرکت درآوردن آنها 
اجرا خواهد کرد.یزدانی در پایان ارائه ضمانت نامه به 
تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه صنایع کشور را 
یکی از برنامه های تشویقی سازمان عنوان کرد و گفت: 
 3۰ سقف  تا  ضمانت نامه  تامین  و  کارمزدها  کاهش 
میلیارد ریال از جمله برنامه های تشویقی صندوق های 
حمایتی نظیر صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 

کوچک است.

دنیای اقتصاد/ بیزینس اینسایدر بررسی کرد
گجت هایی برای میز کار یک کارمند خالق

اغلب ما زمان زیادی از روز را پشت میز کارمان 
را  اقدامی  هر  است  بهتر  بنابراین  می گذرانیم؛ 
برای داشتن یک تجربه کاری بهتر و لذت بخش تر 
انجام دهیم. با این اوصاف است که کارشناسان و 
نویسندگان مجله بیزینس اینسایدر به بررسی و 
معرفی گجت ها و ابزارهای دیجیتالی پرداخته اند 
که می توانند به سادگی میز کار شما را جذاب تر 
کرده و به افزایش بهره وری و خالقیت شما کمک 

کنند.
پایه موبایل: اگر می خواهید از گوشی موبایل یا تبلت تان 
کارتان  میز  روی  دوم  نمایش  صفحه  یک  به عنوان 
نوتیفیکیشن  از  یا حتی  ببینید  استفاده کنید، ویدئو 
هایتان باخبر شوید، یک پایه محکم با اندازه متوسط 
می تواند این کار را برای شما راحت تر بکند. به عنوان 
نمونه پایه سبک وزن و کاربردی Kanex برای انواع 
ابزارهای دیجیتال با اندازه های مختلف مناسب است و 
با قیمت ارزان 13 دالری می تواند انتخاب خوبی باشد.

کیبورد مکانیکی: الزم نیست شما یک گیمر حرفه ای 
باشید تا به یک کیبورد مکانیکی و جان سخت نیاز 
از   Orion G610 داشته باشید. یک کیبورد مدل
Logitech می تواند انتخاب خوبی برای میز کار شما 
باشد؛ کیبوردی محکم با کلیدهای نرم که اثر انگشت 
کلیدهای  میان بر،  کلیدهای  نمی ماند.  آن  روی  شما 
 Logitech مفید  نرم افزار  و  رسانه ای  چند  کنترل 
برای شخصی سازی کلیدها می توانند امکانات خوب و 
قابل توجهی باشند. این کیبورد دارای نور پس زمینه 
پشت کلیدهایش است که امکان کار در محیط های کم 

نور را به کاربرانش می دهد و به این ترتیب شما را به 
نیرویی حرفه ای و کارآمدتر تبدیل می کند. این کیبورد 
در حال حاضر با قیمت 1۲۰ دالر در بازار عرضه شده 

و به فروش می رسد.

ماوس های  با  کار  به  افراد  اغلب  بی سیم:  ماوس 
نیست  بد  اما  کرده اند،  عادت  بی کیفیت  و  معمولی 
البته  و  بهتر  ماوس  یک  از  استفاده  برای  که  بدانید 
بپردازید.  زیادی  چندان  هزینه  نیست  الزم  راحت تر 
 Logitech از   Marathon M705 مدل  ماوس 
برای کاربران راست و چپ  پیشنهاد خوبی است که 
دست مناسب بوده و با دو باتری AA تا دو سال کار 
یک  کارتان  میز  روی  کامپیوتر  اگر  بنابراین  می کند. 
پورت USB خالی دارد، می توانید با پرداخت 33 دالر 

و خرید این ماوس آن را پر کنید.

کارهای  میان  در  گاهی  رومیزی:  اسپیکرهای 
مختلف یک موسیقی مالیم می تواند به شما آرامش 
داده و به افزایش تمرکزتان کمک کند؛ بنابراین یک 
جفت اسپیکر رومیزی با کیفیت می تواند به سرگرمی 
 Polk Audio بهتر شما در محل کار کمک کند. 
بود.  خواهد  مناسبی  انتخاب  احتماال   Hampden
هرچند این اسپیکرها با قیمت ۲۰۰ دالر چندان ارزان 
نیستند، اما ظاهر مناسب آنها برای قرار گرفتن روی 
میز چوبی و بزرگ یک مدیر جذاب به نظر می رسد. 
بلوتوث  یا   USB پورت  با  اتصال  امکان  اسپیکر  این 
را داشته و صدا را به صورت شفاف و کیفیت مناسب 

پخش می کند.

هاب USB: اگر لپ تاپ شما تعداد کافی از پورت های 
USB را ندارد تا بتوانید همه لوازم جانبی تان را به 

آن متصل کنید، به یک هاب USB نیاز دارید. مدل 
کاربردی  و  خوب  انتخاب  یک   Anker پورتی  ده 
است که در واقع تعداد پورت هایی بیش از نیاز اغلب 
 3,۰ USB کاربران دارد. این دستگاه حتی از پورت

هم پشتیبانی می کند.

هارد درایو اکسترنال: اگر ترجیح می دهید چیزی را 
روی کامپیوتر میز کارتان ذخیره نکنید تا به این ترتیب 
امنیت بیشتری برای اطالعات تان فراهم کنید، بهترین 
پیشنهاد استفاده از یک هارد درایو اکسترنال است که 
می تواند صندوق امن اطالعات و داده های شما باشد و 
 Seagate .همیشه و همه جا شما را همراهی کند
Backup Plus یکی از بهترین انتخاب ها برای این 
کار است که با سرعت مناسب و ظرفیت باال، فضای 
جالب  می کند.  فراهم  را  نیاز شما  مورد  ذخیره سازی 
است بدانید که این هارد درایو اکسترنال همراه با دو 
 Microsoft OneDrive سال فضای ابری رایگان
هارد  این  می شود.  عرضه  گیگابایت   ۲۰۰ ظرفیت  با 
عرضه  بازار  به  دالر   1۲۰ قیمت  با  ترابایتی   4 درایو 

می شود.
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دنیای اقتصاد/

مترجم: فریبا ولیزاده
switchandshift :منبع

آیا ارزش های سازمان تان زنده هستند یا تنها واژه هایی 
می خورند؟  چشم  به  کاغذی  اسناد  روی  که  بی جان 
عملی  سازمان  ارزش های  مداوم  به طور  که  هنگامی 
می شوند، فرهنگ شکل می گیرد. زمانی که تمامی اعضا 
با تمام وجود می پذیرند،  ارزش های اصلی سازمان را 
تداعی گر  که  می گیرد  شکل  سازمان  از  تصویری 
تمامی  است.  خارج  جهان  و  کارکنان  یکپارچگی 
سازمان ها دارای فرهنگ هستند. برخی فرهنگ ها از 
قابلیت ایجاد فضای کاری برخوردار هستند که کارکنان 
آن عالقه مند به فعالیت در آن هستند و مشتریان از 
ادامه کسب وکار و تعامل با آن لذت می برند. در عوض، 
محیط نامناسب و مسموم برخی از سازمان ها تمایل 
کارکنان به رشد و همچنین تعلق خاطر آنان را کاهش 

می دهد.
می توان به واسطه تعریف دقیق ارزش ها اقدام به ایجاد 
فرهنگ های مولد و مثبت کرد و از طریق همین ارزش ها 
بنیان با ثباتی برای فرآیندهای تصمیم گیری و اجرا در 
میان کارکنان فراهم کرد. وقتی تمامی اقدامات مطابق 
ارزش ها باشد، صداقت حرف اول را خواهد زد. وقتی 
سازمانی ارزش ها را به روشنی بازگو می کند، تک تک 
کارکنان آن تالش برای دستیابی اهدافی یکپارچه را 
باور خواهند داشت. سازمان هایی که ارزش های زنده 
آن  در  فعالیت  به  افراد  که  مکان هایی هستند  دارند، 
افتخار می کنند. احترام سرلوحه کسب وکارهایی است 
این  شک  بدون  دارند.  شده  شناخته  ارزش هایی  که 
کسب وکارها در میان موفق ترین ها جای دارند. گزارش 
 Great Place to Work  2012  The موسسه 
بهترین  با  شرکت  صد  سهام  قیمت  که  است  مدعی 
فرهنگ ها و اصول اخالقی، رشد سیصد درصدی داشته 
است. به نظر شما چگونه می توان ارزش های مورد نظر 

را به مبنایی برای اقدامات سازمان تبدیل کرد؟

1. ارزش های سازمانی را به روشنی تبیین کنید
از  همگان،  برای  ارزش ها  که  کنید  حاصل  اطمینان 
کارکنان عملیاتی گرفته تا اعضای هیات مدیره، صریح 
و قابل درک هستند. رهبری سازمان مسوول تعیین 
ارزش های کلیدی سازمان است ولی بهتر است در این 
فرآیند از مشارکت اعضای دیگر سازمان نیز استفاده 
شود. ارزش ها مفاهیمی اجماعی نیستند ولی مشارکت 

عاملی کلیدی در رسیدن به بهترین ارزش است.

2. رهبران سازمان شکل دهنده ارزش ها هستند
ارزش ها  است.  ارزش ها  حفظ  کلید  صداقت  و  ثبات 
که  می شوند  تبدیل  سازمان  مرکزی  محور  به  زمانی 
رهبران سازمان آنها را در اقدامات و رفتارهای خود به 

کرات مدل سازی کنند.

3. ارزش ها را در قالب عمل معرفی کنید
ارائه تعریفی عملی از ارزش ها، کارکنان را در رسیدن 
اگر  مثال،  برای  می کند.  یاری  مشترک  تعریفی  به 

شماست،  نظر  مورد  ارزش های  از  یکی  باز  ارتباطات 
ممکن است در تبیین آن از عبارات توصیف گر استفاده 
در  خود  موقعیت  از  صرف نظر  اعضا  »تمامی  کنید: 
سازمان، موظف به اشتراک گذاری چشم انداز خود در 

خصوص رشد و توسعه سازمان هستند«.

4. افزودن جزئیات خاص به شرح وظایف شغل 
برای انعکاس شفاف تر ارزش ها

اگر خدمت به مشتری از ارزش های اصلی مورد نظر 
پذیرش  مسوول  وظایف  در شرح  باید  است،  سازمان 
به نکات ذیل اشاره شود: در تعامالت رعایت احترام، 
به  است.  الزامی  مشتری  به  کمک  و  خوشرویی 
درخواست ها به سریع ترین شکل ممکن پاسخ دهید و 

حتی فراتر از آن عمل کنید.

5. ارزش ها را به بخش مهمی از عملکرد تبدیل 
کنید

همواره در گفت وگوهای غیررسمی و جلسات ساالنه 

ارزش ها را به محور اصلی کسب وکارتان تبدیل کنید

 بازگشت به عناوین 21 یادداشت مدیریتی
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اقدامات  باشید.  داشته  تاکید  ارزش ها  بر  سازمان، 
تک تک کارکنان سازمان را درخصوص عملی کردن 
آنان در  موفقیت های  ارزش های سازمان جویا شوید. 

این مسیر را با سایرین به اشتراک بگذارید.

6. استخدام، ترفیع و اخراج کارکنان مشروط به 
تبعیت از ارزش ها

کنید.  حاصل  اطمینان  افراد  بهترین  انتخاب  از 
پتانسیل  جدید  استخدام های  که  باشید  مطمئن 
جلسات  در  دارند.  را  سازمان  ارزش های  با  همراهی 
تجاربشان  درخصوص  افراد  از  استخدامی  مصاحبه 
سازمانی  ارزش های  با  مرتبط  چالش های  زمینه  در 
باید در خصوص  اعضای سازمان  سوال کنید. تمامی 
حفظ ارزش های آن احساس مسوولیت داشته باشند. 
ارزش های  برخالف  فردی  رفتارهای  که  درصورتی 
سازمان است، به سرعت وارد عمل شوید. توضیحات 
کافی در خصوص اشتباهات آنان ارائه کنید و در مسیر 
اصالح رفتار همراه شان باشید. اگر رفتارهای هر یک از 
کارکنان به طور مکرر خالف ارزش های سازمان باشد، 
به احتمال زیاد بهترین گزینه حذف عنصر مذکور از 
سازمان خواهد بود. کارکنانی که توان انطباق پذیری با 
ارزش های سازمان را ندارند تاثیر معکوسی بر دیگران 
داشته و مخرب فرهنگ سازمانی هستند. تیمی که از 
بر  باشد،  گرفته  ارزش های مشترک شکل  با  اعضایی 

تیمی با انسجام کمتر ارجحیت دارد.

7. به طور منظم نمونه هایی از ارزش های زنده را 
ارائه کنید

سازمان  ارزش های  حفظ  در  که  کارکنانی  از  همواره 
بدانند که  اجازه دهید  کوشا هستند، قدردانی کنید. 
قدردان تالش های آنان هستید و سازمان تا چه اندازه 
باشید.  منحصربه فرد  است.  آنها  اقدامات  تاثیر  تحت 
صداقت  سازمان  ارزش های  از  یکی  اگر  نمونه،  برای 
او  به  خود  کارمند  کشیدن  چالش  به  از  پس  است، 
تا چه  او  بگویید که به خوبی می دانید تصمیم گیری 
اندازه دشوار بوده است، سازمان به او افتخار می کند 
و او را به عنوان یکی از اعضای قابل اعتماد خود تلقی 
ارزش های  که  کسب وکارهایی  از  نمونه هایی  می کند. 

خود را حفظ کرده اند:
Zappos: این شرکت به دلیل ارزش های منحصربه فرد 
 Zappos است.  بوده  بسیاری  توجه  مورد  خود 
و  می کند  پیگیری  مجدانه  را  خود  ارزش های 
استراتژی هایی را برای کسب اطمینان از پیاده سازی 
آنها در فعالیت های روزمره کارکنانش در نظر گرفته 
است. از آنجا که محیط خارق العاده این شرکت شهرت 
فراوانی پیدا کرده است، با درخواست های فراوانی بیش 
از نیاز واقعی روبه رو است. متقاضیان خود محور و متکبر 
صرف نظر از سایر استعدادها و مهارت هایشان جایی در 
این شرکت ندارند. تواضع و فروتنی، از ارزش های اصلی 

این شرکت است.
خطوط هوایی Southwest: این شرکت نیز همچون 
اساس  بر  را  جدید  استخدام های   ،Zappos شرکت 

ارزش های سازمانی انجام می دهد. ارزش های محوری 
این شرکت شامل روحیه جنگجویانه، قلبی خدمتگزار و 
رفتاری دوستانه است. اگر متقاضیان استخدام، شور و 
شوقی نداشته باشند و رفتاری دوستانه از خود نشان 
 Southwest .ندهند، شانس استخدام نخواهند داشت
از ۴۰ سال متوالی در میان سودآورترین  برای بیش 

شرکت ها بوده است.
سال ۲۰۰۸  در  شرکت  این   :Maple Leaf Food
میالدی، به واسطه شیوع نوعی بیماری تحت عنوان 
Listeria که ناشی از مواد غذایی بود، با چالش هایی 
این شرکت مایکل مک کین،  روبه رو شد. مدیرعامل 
تبیین  چنین  را  این شرکت  مهم  ارزش های  از  یکی 
چارچوبی  در  است  درست  که  را  آنچه  »هر  می کند: 
انجام دهید«.  اقدامات مسووالنه و احترام  از انسجام، 
مردم  از  کین  مک  تلخ،  واقعه  آن  از  پس  بالفاصله 
مشکل  رفع  کامل  مسوولیت  و  کرده  عذرخواهی 
تالش  صحت  از  دارید  تمایل  اگر  گرفت.  برعهده  را 
کارکنان در حفظ ارزش های سازمان مطلع شوید، از 
آنها درباره همین ارزش ها بپرسید. اگر بتوانند با شور 
و اشتیاق فراوان آنها را توصیف کنند، بدانید که این 

ارزش ها در سراسر سازمان ریشه دوانده اند.

دالیل اهمیت ارزش ها سازمانی چیست؟
ما بر اساس مجموعه ای از قوانین زندگی می کنیم که 
انتخاب ها و نحوه رفتارمان را تحت تاثیر قرار می دهند.

اگر زمان کافی برای تعریف ارزش ها اختصاص دهید، 

طبیعتا توان همراهی مداوم با ارزش های منتخب و در 
نتیجه تحقق سازوکارهای صادقانه را خواهید داشت. 
در سازمانی که ارزش های محوری آن صریح و شفافند، 
کارکنان وفادارترند و نرخ جابه جایی نیروی انسانی در 
آنها به مراتب کمتر است. براساس نظرات کنت ماژر 
رویکردی  محور:  ارزش  »رهبری  عنوان  با  کتابی  در 
انقالبی در موفقیت کسب وکار و افزایش رفاه شخصی«، 
سازمان ها و کسب وکارهای پیشگام در کالس جهانی از 
فرهنگ های مبتنی بر ارزش های محوری برخوردار ند. 
سازمان هایی که ارزش های استواری تعریف کرده اند، 
بدنه  و  راضی  مشتریانی  شاد،  کارکنانی  با  نهایت  در 
عملیاتی قدرتمند در صحنه کسب وکار حاضر می شوند.

 بازگشت به عناوین 22 یادداشت مدیریتی
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موضوع : تابلو فشار ضعیف کامپوزیت با فونداسیون 
کامپوزیتی

حوزه فعالیت فراخوان:   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال

تاریخ بازگشایی پاکات : ۸ / ۳ / ۱۳۹۵ - هشتم خرداد 
ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۸ / ۳ / ۱۳۹۵ - هشتم خرداد 

ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۲۵ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 
پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۸ / ۵ / ۱۳۹۵ - هشتم مرداد 

ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر : ایران - فارس - شیراز
    

 

موضوع : خرید انواع کنتور

حوزه فعالیت فراخوان:   امور خرید یا تامین کاال
 

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال
 

تاریخ بازگشایی پاکات: ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 
نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد: ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 

نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 
نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۹ / ۴ / ۱۳۹۵ - بیست و 

نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر : ایران - خراسان رضوی - 
مشهد

     
طبقه بندی موضوعی :   تجهیزات برق-الکترونیک-

مخابرات

موضوع: خرید انواع یراق آالت شبکه فشار ضعیف 
کابل خودنگهدار

حوزه فعالیت فراخوان:   امور پیمانکاری
  

نوع برگزاری : دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال
  

برآورد مالی : 7300000000

تاریخ بازگشایی پاکات : ۸ / ۳ / ۱۳۹۵ - هشتم 
خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۸ / ۳ / ۱۳۹۵ - هشتم 

خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۲۴ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 
چهارم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۸ / ۴ / ۱۳۹۵ - هشتم تیر 

ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر : ایران - خراسان شمالی - 
بجنورد

    
محل دریافت اسناد: شرکت توزیع نیروی برق استان 

خراسان شمالی

موضوع: خرید ۴۰۶۰۰عدد انواع کلمپ انشعاب و 
ارتباط خط کابل خود نگهدار

حوزه فعالیت فراخوان :   امور خرید یا تامین کاال
  امور سازندگان

 
نوع برگزاری: دو مرحله ای

  
واحد پولی برآورد مالی: ریال

تاریخ بازگشایی پاکات : ۸ / ۳ / ۱۳۹۵ -
  

مهلت ارسال پیشنهاد : ۶ / ۳ / ۱۳۹۵ -
  

مهلت دریافت اسناد : ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۵ 
  

تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۱ / ۴ / ۱۳۹۵ 
  

کشور / استان / شهر : ایران - کردستان - سنندج
    

محل دریافت اسناد: شرایط مناقصه عمومی و 
www.kurdelectric. مدارك مرتبط در آدرس
com از تاریخ ۹۵/۰۲/۲۲ لغایت ۹۵/۰۲/۲۷ قابل 

دانلود می باشد
    

توضیحات: شرایط مناقصه عمومی و مدارك مرتبط 
در آدرس www.kurdelectric.com از تاریخ 
۹۵/۰۲/۲۲ لغایت ۹۵/۰۲/۲۷ قابل دانلود می باشد

23 مناقصات

شرکت توزیع نیروی برق استان فارسشرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهدشرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالیشرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

 بازگشت به عناوین 
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www.ieis.ir  15 24نگاه آخر                      آدرس: تهران  خیابان فاطمی غربی  خیابان سیندخت شمالی  پالک

مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سندیکای 
صنعت برق ایران )رسانا( خواهشمند است 
نظرات، پیشنهادها و نقدهای خود را از طریق 
ایمیل  ahmadi@ieis.ir ویا شماره تلفن های 
6-6657۰93۰  به ما اطالع دهید.
با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

بهار در ایالم    
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