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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

به  نامه ای  در  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
اسالمی نقطه نظرات خود درباره قانون مالیات 
حال  در  مجلس  در  که  را  افزوده  ارزش  بر 

بازبینی و اصالح است، اعالم کرد. 
ارزش  بر  مالیات  که  است  قید شده  نامه  این  در 
داخل  از  که  تجهیزاتی  شده  پرداخت  افزوده  
می شوند،  ارسال  آزاد  مناطق  به  و  خریداری 
اصالح  باید  امر  این  که  نمی شود  داده  عودت 
شود. همچنین الزم است درباره پرداخت مالیات 
مکرر در خصوص شرکت هایی که نماینده شرکت 
خارجی در ایران هستند، تجدیدنظر صورت بگیرد. 
اینکه فاکتور فروش  بر  با تاکید  ادامه نگارنده  در 
اقدام و در  از هر  و معامله کنندگان صوری قبل 

لحظه باید قابل شناسایی باشند، اذعان دارد که رد 
شدن فاکتورها به دلیل ورود صادر کننده فاکتور 

به لیست سیاه در سال های بعد منطقی نیست.
نگارنده در نامه بر حذف مالیات بر ارزش افزوده 
است که  تصریح کرده  و  داشته  تایید  در گمرک 
در معامله با شرکت های دولتی، مالیات بر ارزش 
افزوده حسب نقد شدن فاکتور باید مطالبه شود 
به  کتبی  نامه  ارائه  به  دولتی  کارفرمای  اینکه  یا 
مطالبات  اینکه  بر  مبنی  مالیاتی  امور  سازمان 
پیمانکار/ فروشنده را پرداخت نکرده است، موظف 
به  فاکتور  برگ  هر  صدور  حاضر  حال  )در  شود 
معنی ایجاد بدهی 9% برای صادر کننده است(.  

سندیکای صنعت برق ایران/ 

پیشنهادات کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکا برای اصالح 
قانون مالـیات بر ارزش افزوده به مجلس شـورای اسالمی

 مسیری متفاوت با وعده ها

دنیای اقتصاد/ دکتر موسی غنی نژاد اقتصاددان 
اتفاقاتی که طی هفته های اخیر در روند بررسی بودجه 
سال 9۷ رخ داد حقیقتا باید عجیب توصیف کرد، به این 
لحاظ که دولت به عنوان ارائه دهنده الیحه بودجه، باید 
افتاد  اتفاق  آنچه در عمل  اما  قاعدتا مدافع آن می بود، 
بودجه  و  برنامه  را نشان داد. رئیس سازمان  خالف آن 
که سمت سخنگویی دولت را نیز بر عهده دارد، تک تک 
برای سال  را  پیشنهادی دولت  موارد مندرج در الیحه 

آینده قابل مذاکره دانست.
او در بحث های مرتبط با افزایش قیمت حامل های انرژی، 
پس از انتقادات مخالفان، عنوان کرد که این ارقام صرفا 
پیشنهادهای دولت است و اصراری بر آنها نیست. یا در 
بودجه  اولیه  متن  کامال خالف  موضعی  یارانه ها،  بحث 
از  بیش  از حذف  امر  ابتدای  گرفت. چطور می توان در 
۳۰ میلیون نفر از یارانه بگیران سخن گفت، اما با شروع 
انتقادات از این تصمیم، نظر خود را به کلی تغییر داد و 
عنوان کرد که حتی یک نفر نیز از لیست یارانه بگیران 
حذف نخواهد شد؟ مگر نه اینکه بودجه از سوی مجموعه 
بودجه  و  برنامه  سازمان  و  است  شده  نگاشته  دولت 
دیدگاه های  برابر  در  باید  آن،  اصلی  متولی  به عنوان 

منتقدان پاسخگو، مدافع و دارای ادله کافی می بود؟
ادامه در صفحه 3 و 4/ 



 

 انرژی تجدید پذیر درمحاق
برق  قبوض  در  شده  محاسبه  برق  عوارض  دولت   «
این  دهد«؛  نمی  اختصاص  پذیر  تجدید  انرژی  به  را 
چالشی  است.  دولت  با  برق  صنعت  چالش  تازه ترین 
که حاال ممکن است به امنیت سرمایه گذاری در حوزه 
انرژی های تجدیدپذیر لطمه وارد کرده و سرمایه گذاران 

را فراری دهد. ادامه در صفحه3

 افزایش قیمت خرید تضمینی برق از 
نیروگاه های تجدیدپذیر بر اساس نرخ 

یورو
رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی 
تجدیدپذیر  نیروگاه های  تمامی  برق  اینکه  بیان  با 
تضمینی و به مدت 2۰ سال خریداری می  شود، گفت: 
هر ماه که صورت حساب نیروگاه ها پرداخت می شود با 
توجه به تورم آن ماه میزان پرداخت نسبت به ماه قبل 
افزایش می یابد.  و  تعدیل شده  قرارداد  انجام  زمان  و 

ادامه در صفحه5

 نصب 1۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی 
با مشارکت فرانسوی ها

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران از به مدار 
مشارکت  با  خورشیدی  نیروگاه  مگاوات   ۱۷ آمدن 
فرانسوی ها در استان تهران خبر داد و گفت: راندمان 
نیروگاه های خورشیدی ۴۰ درصد است، پس می توانیم 
نیروگاه  نصب  دارد  تهران  استان  که  قابلیتی  با 

خورشیدی را افزایش دهیم. ادامه در صفحه6

 تحویل گاز به نیروگاه ها تا نیمه 
اسفند 11.6 درصد رشد کرد

    تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت انتقال گاز از رشد 
۱۱.6 درصدی تحویل گاز به نیروگاه ها از آغاز امسال 
تا نیمه اسفند در همسنجی با پارسال خبر داد که به 

حفظ محیط زیست کمک می کند ادامه در صفحه6

 کرمان صاحب نیروگاه خورشیدی 
می شود

سفیر اتریش در ایران با بیان اینکه کشورش آمادگی 
همکاری برای ساخت نیروگاههای خورشیدی بیشتر 
پروژه  اول  فاز  اینک  ،گفت:  دارد  را  استان کرمان  در 
نیروگاه خورشیدی در این استان را در دست ساخت 

داریم ...ادامه در صفحه 6

  محدودیت صادرات کاال به عراق، 
مختص ایران نیست

    تهران- ایرنا- رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، 
افزایش عوارض بازرگانی صادرات کاال از سوی عراق را 
برنامه  ندانست و گفت:  ایرانی  فقط مختص کاالهای 
ادامه  است.  آن کشور  داخلی  تولید  از  بغداد حمایت 

در صفحه8

 بازار عراق رقابتی شده است اما 
مزیت های ایران بد نیست

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اظهار داشت: با امن 
تر شدن عراق، همه کشورها تقاضای فعالیت در این 
کشور را دارند، بنابراین بازار عراق یک بازار رقابتی در 

همه حوزه ها است. ادامه در صفحه8

 ایران بزرگترین اقتصاد خارج از 
WTO است

صنعتی  محصوالت  صادرات  توسعه  دفتر  کل  مدیر 
که  است  معتقد  تجارت  توسعه  سازمان  معدنی  و 
تجارت  سازمان  از  خارج  اقتصاد  بزرگترین  ایران 

جهانی)WTO( است. ادامه در صفحه8

 رشد اقتصادی سال 96 حدود ۴.۴ 
درصد است

مرکز پژوهش های مجلس، رشد اقتصادی سال 96 را 
حدود ۴.۴ درصد برآورد کرد. ادامه در صفحه9

 صادرات خدمات فنی مهندسی 
تابعی از روابط بین المللی است

مساله مهم در صادرات خدمات فنی مهندسی مسایل 
و روابط بانکی است. چرا که شرکت های ایرانی نمی 
توانند به موقع ضمانت نامه بفرستند و یا تامین مالی و 

پشتیبانی مالی کنند. ادامه در صفحه9

شورای نگهبان بودجه 9۷ را تایید کرد
ایسنا : سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه کل 
بودجه  در  مجلس  مصوبات  تایید  از   9۷ سال  کشور 
9۷ از سوی شورای نگهبان خبر داد و در عین حال 
مجمع  به  اراضی  استرداد  به  مربوط  حکم  که  گفت 
مجمع  این  و  شده  ارجاع  نظام  مصلحت  تشخیص 
ادامه در صفحه10 نظر خواهد کرد.  اعالم  آن  درباره 

 شبکه بانکی در 11 ماهه امسال بیش 
519 هزار میلیارد تومان تسهیالت 

پرداخت
در  ها  بانک  کرد:  اعالم  مرکزی  بانک  ایرنا-  تهران-   

۱۱ ماهه امسال 5 تریلیون و ۱9۴ هزار میلیارد ریال 
به بخش های  ریال( تسهیالت  میلیارد  )5۱9۴ هزار 
اقتصادی پرداخته اند که نسبت به دوره مشابه سال 
قبل ۴۱8 هزار و 2۰۰ میلیارد ریال معادل 8.8 درصد 

رشد دارد. ادامه در صفحه11

 دالر به ۴81۰ تومان رسید
سکه بهار آزادی

بر اساس معامالت بازار آزاد تهران، هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم ۴۴ هزار تومان گران شد و نرخ 

دالر هم به ۴8۱۰ تومان رسید..... ادامه در صفحه 11

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 اخبار صنعت برق

در  پذیر  تجدید  انرژي هاي  وضعیت  قانون/  روزنامه 
کشور و کاستي هاي موجود در مدیریت آن ها بررسي 

شد
انرژی تجدید پذیر درمحاق

قبوض  در  شده  محاسبه  برق  عوارض  دولت   «
نمی  اختصاص  پذیر  تجدید  انرژی  به  را  برق 
دهد«؛ این تازه ترین چالش صنعت برق با دولت 
امنیت  به  است  ممکن  حاال  که  چالشی  است. 
تجدیدپذیر  انرژی های  حوزه  در  سرمایه گذاری 

لطمه وارد کرده و سرمایه گذاران را فراری دهد.
سازمان  پژوهش  و  آموزش  معاون  مدنی،  کاوه 
می گوید:»  خصوص  این  در  زیست  محیط  حفاظت 
برداریم  قدم  پایدار  توسعه  مسیر  در  می خواهیم  اگر 
انرژی های تجدیدپذیر  و مسائل محیط زیستی نظیر 
برای مان اهمیت دارد، باید پیام روشن و اطمینان بخش 
به سرمایه گذاران در این حوزه ارسال کنیم. در حوزه 
انرژی تجدیدپذیر قوانین و تسهیالت جذاب تری نسبت 
خارجی  سرمایه گذاری  جذب  برای  حوزه ها  سایر  به 
به طور  نکنیم  تعهدات مان عمل  به  ما  اگر  اما  داریم. 
حتم بسیاري سرمایه گذارها کار را رها می کنند و البته 
از این کار  آن ها که می خواهند سرمایه گذاری کنند، 
منصرف می شوند. این روندی است که ما امروز شاهد 

آن هستیم«.
مدنی در ادامه می گوید:»زدن از بودجه پیش بینی شده 
کشور  نفع  به  تجدیدپذیر  نیروگاه های  احداث  برای 
گاهی  بودجه ای  محدودیت های  متاسفانه  اما  نیست 
تمرکز  جاری  مشکالت  روی  افراد  که  می شود  باعث 
کرده و اولویت های بلندمدت کشور را فراموش کنند«.

بودجه  قانون  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
سال 9۷ نحوه محاسبه عوارض مصرف برق در سال 

قانون  اساس  بر  که  عوارضی  کردند.  اصالح  را  آینده 
محاسبه  برق  قبوض  در  باید  برق  صنعت  از  حمایت 
و از شهروندان اخذشود. در ماده 5 قانون حمایت از 
برای  است  موظف  »دولت  است:  آمده  برق  صنعت 
طرح های  اجرای  جهت  الزم  منابع  از  بخشی  تامین 
برق  تولید  و  روستایی  شبکه های  نگهداری  و  توسعه 
تجدیدپذیر و پاک، عوارض مصرف هر کیلووات ساعت 
برق را در بودجه ساالنه پیش بینی کند. وجوه حاصل 
شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور 
اجرای  به  کمک  بابت  فقط  آن  ۱۰۰درصد  و  واریز 
نایب  پیام باقری،  می شود«.  هزینه  مذکور  طرح های 
رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق در این مورد 
می گوید:» میزان عوارض محاسبه شده در قبوض برق 
در سال های گذشته به ازای هر کیلو وات ساعت پنج 
هزار تومان بود. بر اساس الیحه دولت بنابراین بود که 
این عدد به 6 هزار تومان تغییر کند. اما در پی گزارش 
بودن  ناعادالنه  بر  مبنی  مجلس  پژوهش های  مرکز 
محاسبه این عوارض برای شهروندان ساکن در مناطق 
گرمسیر به دلیل استفاده بیشتر از برق و مصرف باالتر، 
نمایندگان اعداد ثابت را به هشت درصد تغییر دادند. 
با توجه به ارزان تر بودن قیمت پایه برق  این تغییر 
در مناطق گرمسیر، در حقیقت کمک به ایجاد فضای 
عادالنه در پرداخت این عوارض محسوب می شود اما 
اساس  بر  کند«.  نمی  ایجاد  برق  قیمت  در  تغییری 
موضوع  عوارض  بودجه 9۷  قانون   6 تبصره  »ه«  بند 
ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق کشور به میزان 
هشت درصد مبلغ برق مصرفی در سقف دوازده هزار و 

هشتصد میلیارد ریال تعیین شده است.

شرایط انرژی تجدیدپذیر در کشور
با وجود بسترهای مناسب قانونی برای سرمایه گذاری 

 مسیری متفاوت با وعده ها

ادامه از صفحه 1/ 

و  دولت  طرف  از  اینچنینی  موضع های  تغییر   
مشخصا سازمان برنامه و بودجه در روند بررسی 
بودجه سال 9۷ بسیار تعجب برانگیز بود و تقریبا 
بنیان  درخصوص  را  ناظران  جملگی  اعتماد 
اعتبار  به  و  کرد  سلب  دولت  تصمیم گیری های 
لطمه  جدی  به طور  برنامه  سازمان  کارشناسی 
رفع  باب  از  برای سال 9۷ صرفا  زد. گویا دولت 
تکلیف، مواردی را مرقوم و به مجلس ارسال کرده 
است تا در ادامه ببیند چه می شود! این در حالی 
و محاسبه  دقیق  به صورت  باید  بودجه  که  است 
شده در اختیار نمایندگان قرار می گرفت. واقعیت 
این است که به صورت سنتی، نمایندگان مجلس 
تالش می کنند تا تغییرات مدنظر خود را براساس 
بودجه  در  خود  انتخابیه  حوزه  منطقه ای  منافع 
اِعمال کنند و در مقابل، دولت به عنوان نماینده 
از  دفاع  به  ملی،  رویکرد  با  و  کارشناسی  تفکر 
اما زمانی که  پیشنهادی خود می پردازد.  بودجه 
بودجه تا این حد بی دفاع است، مالحظه می کنیم 
که دولت حتی خود نیز از پیشنهادهای اولیه اش 
این  در  حتی  که  تعبیری  می کند!  عقب نشینی 
عقب نشینی  زیرا  نباشد،  هم  درست  شاید  مورد 
زمانی معنی پیدا می کرد که بعد از ارائه این سند 
و دفاع از آن، در واکنش به تالش های طرف مقابل 
مقداری از مواضع اولیه خود کوتاه می آمدند، اما 
به وضوح دیده شد  این مدت  آن چیزی که در 
موضوعی  بود.   9۷ بودجه  ارائه دهندگان  تزلزل 

که نه تنها کارشناسان اقتصادی، بلکه نمایندگان 
مجلس را نیز درخصوص عملکرد دولت با شگفتی 

مواجه کرد.
پیرامون  امسال  اتفاقات  گفت  باید  متاسفانه 
بررسی بودجه 9۷ موجب پایه گذاری سنت بسیار 
بدی شد؛ به این ترتیب که گویا هیچ نهاد و فرد 
و  ندارد  عهده  بر  را  بودجه  مسوولیت  مشخصی 
و  دولت  آینده  سال  برای  که  است  این  بر  قرار 
مجلس، بدون در نظرگرفتن مسائل کارشناسی، 
درخصوص میزان و محل درآمدها و هزینه ها به 
بودجه  آنکه  حال  برسند!  مرضی الطرفینی  سند 
با  تا  دارد  نیاز  و  است  کارشناسی  کامال  سندی 
ارزیابی هایی دقیق، تمامی امکانات و منابع ممکن 
تصمیمات  یکسری  با  اینکه  نه  شود،  پیش بینی 
غیرکارشناسی در مجلس، سرفصل هایی اضافه یا 
کم شوند. به هرصورت در مورد هزینه ها می توان تا 
اندازه ای مذاکره و چانه زنی داشت اما درخصوص 
منابع درآمدی نمی توان بی محابا و بدون بررسی 
کارشناسی تغییراتی اِعمال کرد. در هر صورت از 
شواهد و قرائن این گونه به نظر می رسد که بودجه 
نیز  بودجه  و  برنامه  سازمان  خود  در  اساسا   9۷
باشد،  شده  تهیه  الزم  کارشناسی  دقت  بدون 
چراکه هیچ کس حتی رئیس این سازمان حاضر 
این  از  گویا  کند.  دفاع  آن  از  به طور جدی  نبود 
پس قرار است بودجه نیز همانند سایر مسائل با 

کدخدامنشی سیاست پیشگان رفع و رجوع شود!

ادامه در صفحه بعد 
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۴ اخبار صنعت برق

کشورمان  نسبی  مزیت های  و  تجدیدپذیر  بخش  در 
در  اهداف  با  ایران  برق  صنعت  حوزه،هنوز  این  در 
نظر گرفته شده در این بخش فاصله دارد. انرژی های 
تجدید پذیر همان گونه که از نام شان مشخص است، 
با محیط زیست  تمامی ندارند و قابل تجدید بوده و 
 5۳ حدود  ایران  در  حاضر  حال  در  هستند.  سازگار 
درصد سهم انرژی مصرفی از گاز طبیعی، ۴۴ درصد 
نیز  درصد  یک  و  برق آبی  انرژی  درصد  دو  نفت،  از 
قابلیت هایی که  زغال سنگ است. در واقع بر خالف 
در کشور وجود دارد، تنها یک درصد از مصرف انرژی 
در ایران، مربوط به انرژی های تجدیدپذیر است. پیام 
باقری در خصوص عقب ماندگی های صنعت برق ایران 
در حوزه تجدیدپذیر می گوید:» در حوزه تجدیدپذیر 
از  دارد،  وجود  در کشور  که  باالیی  استعداد  وجود  با 
برنامه عقب هستیم. در پایان برنامه ششم توسعه باید 
5۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را در مدار داشته 
باشیم، حال آنکه امروز متاسفانه کمتر از یک درصد از 
کل تولید برق ما از محل تجدیدپذیر است. نکته قابل 
توجه آنکه ایران در طول سال بیش از ۳۰۰ روز آفتابی 
دارد که این خود می تواند به تامین بیش از 8۰درصد 
در کمتر  استعداد  این  منجر شود.  انرژی خورشیدی 

نقطه جغرافیایی در جهان وجود دارد«.
باقری در ادامه با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری پنج 
میلیارد دالری برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه 
می گوید:» ایران جزو ۱۰کشور آالینده دنیا در حوزه 
انرژی است. بر اساس معاهده پاریس ما پذیرفته ایم که 
تا سال 2۰۳۰ میزان آالیندگی را به میزان ۱2 درصد 
کاهش دهیم. استفاده از انرژی های تجدیدپذیر یکی 
از راه های کاهش آالیندگی است«. باقری در ادامه در 
مورد تامین برق روستایی از محل انرژی تجدید پذیر 
دلیل  به  روستاها  بسیاری  به  رسانی  برق  می گوید:» 

اقتصادی  توجیه  فاقد  انتقال،  اصلی  از خطوط  فاصله 
بود. راهکار در نظر گرفته شده برای تامین برق روستاها 
استفاده از انرژی تجدیدپذیر است. با این تدبیر امروز 
ما بیش از ۱۰۰۰ نیروگاه کوچک پنج کیلو وات برای 
تامین برق روستاهای کوچک در کشور داریم که البته 
مزیت های  جمله  از  دارد.  ادامه  همچنان  رویه  این 
استفاده از نیروگاه های تجدیدپذیر حذف هزینه انتقال 
و تلفات شبکه است«. حمیدرضا صالحی، عضو هیات 
پتانسیل های  خصوص  در  بازرگانی  اتاق  نمایندگان 
تجدید  های  انرژی  محل  از  برق  تولید  برای  کشور 
پتانسیل هایش  به  توجه  با  ایران  گوید:»  می  پذیر 
توانایی تولید 6۰ هزار مگاوات برق از محل انرژی های 
به 6۰  این منظور  برای  البته  دارد که  را  تجدیدپذیر 
نیاز داریم. سرمایه گذاری  میلیارد دالر سرمایه گذاری 
در این بخش با توجه به زیرساخت های قانونی می تواند 
دلیل  به  متاسفانه  اما  گیرد.  قرار  مطلوب  شرایط  در 
مشکالت گوناگون تا به حال در جذب سرمایه خارجی 

در این حوزه موفق نبوده ایم«.

چرا انرژی تجدید پذیر از برنامه عقب است؟
چندان  امر  توسعه ای  اهداف  از  ماندن  عقب 
این  در  اما  نیست.  ایران  اقتصاد  در  تعجب برانگیزی 
میان نکته قابل تامل این است که سرمایه گذاری در 
انرژی های تجدیدپذیر، نه فقط از اهداف برنامه ای که 
قانون  نظیر  کشور  دایمی  قوانین  در  مصرح  موارد  از 
اهداف  از  بلکه  ماده 6۱(بوده   ( الگوی مصرف  اصالح 
قانون حمایت از صنعت برق کشور نیز هست. صالحی 
در مورد دلیل عقب ماندگی در حوزه انرژی تجدیدپذیر 
می گوید:» گذشته از مشکالت حقوقی و نظام قراردادها 
ما در اجرای تعهدات مان نسبت به سرمایه گذارانی که 
به کشور ما آمده اند و هم اکنون مشغول به کار هستند 

 مسیری متفاوت با وعده ها

ادامه از صفحه 3/ 

با توجه به اینکه بر اساس آخرین تغییرات، در سال 
آینده هیچ یک از یارانه بگیران حذف نمی شوند و 
منابع درآمدی حاصل از افزایش قیمت حامل های 
در  دیگر  سوی  از  است،  شده  منتفی  نیز  انرژی 
این سال سررسید بسیاری از اوراق قرضه دولتی 
فشارهای  دیگر،  مشکالتی  کنار  در  فرامی رسد، 
مالی جدی به دستگاه های دولتی وارد خواهد آمد. 
ضمن اینکه برای سال 9۷ هزینه هایی ترسیم شده 
که منابع درآمدی الزم برای آن پیش بینی نشده 
است یا اگر پیش بینی شده بود، اینک دیگر منتفی 
شده است. قطعا یکی از تبعات خطرناک این گونه 
سیاست گذاری ها برای سال آینده، توسل دولت به 
بود؛  برای چاپ پول خواهد  بانک مرکزی  منابع 
مساله ای که قطعا منجر به افزایش تورم خواهد 
شد و دستاوردهای اقتصادی ارزشمند دولت در 
زمینه ثبات اقتصادی و کنترل تورم را نیز از بین 
خواهد برد. ضمن اینکه اگر دولت بخواهد برای 
تامین کسری  بودجه خود به افزایش بیش از پیش 
درآمدهای مالیاتی متوسل شود، در شرایطی که 
تولید و صنعت در وضعیتی بغرنج قرار دارند، به 
جای حل مساله بر ابعاد آن در دراز مدت خواهد 
دولت  نشده  دیر  تا  اینکه  کالم  خالصه  افزود. 
به  را  کارشناسی  ممکن شأن  هر طریق  به  باید 
کار بودجه نویسی برگرداند و اجازه ندهد این کار 
پوپولیستی  و  سیاسی  بازی های  دستاویز  خطیر 

قرار گیرد.
چه  که  می گیرد  صورت  حالی  در  اینها  همه 
در  چه  و   92 سال  انتخاباتی  تبلیغات  زمان  در 
شعارهایی  روحانی  آقای  جاری،  سال  انتخابات 
رویکردهای  از  نشانه هایی  که  می کردند  بیان 
وعده هایی  اینکه  داشت.  آزاد  بازار  بر  مبتنی 
پیروزی وزرای  از  اما پس  در مقطعی داده شود 
با  متضاد  حتی  یا  متفاوت  مسیری  در  کابینه 
زبان رئیس جمهوری گفته شده حرکت  از  آنچه 
کنند، اتفاق مبارکی نیست. یکی از صحبت هایی 
ایجاد  می شد،  مطرح  روحانی  آقای  توسط  که 
بازار  به  از رویکردهای متکی  استفاده  با  اشتغال 
آزاد بود اما شاهد بودیم در این راستا صرفا شعار 
داده می شود. تصمیم دولت برای اعطای وام های 
و  ورشکسته  بنگاه های  به  ارزان قیمت  کم بهره 
نیمه ورشکسته، از محل درآمدهای ایجادشده به 
واسطه افزایش قیمت حامل های انرژی، با هدف 
و  تکراری  سیاستی  که  درحالی  اشتغال،  ایجاد 
شکست خورده است را نمی توان حرکت در مسیر 
آزادسازی اقتصادی دانست. راه حلی که در دولت 
قرار  توجه  مورد  نیز  احمدی نژاد  و  آقای خاتمی 
گرفت، هربار با عدم موفقیت همراه شد و اتفاقا 
رقیبان  توسط  نیز  انتخاباتی  تبلیغات  زمان  در 
آقای روحانی مطرح می شد. اجرای سیاست های 
آزادسازی بیش از شعار، نیاز به عمل دارد. با حلوا 

حلوا دهن شیرین نمی شود!
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5 اخبار صنعت برق

 ۱۱۰۰ مبلغ  از  دولت  متاسفانه  نبوده ایم.  موفق  نیز 
اخذ  محل  از  تجدیدپذیر  انرژی  برای  تومان  میلیارد 
عوارض بر مصرف برق، تنها ۳۴ میلیارد تومان را به 
این بخش پرداخت کرده است که  سرمایه گذاران در 
این خود یک پیام منفی برای سرمایه گذاران خارجی 
است که در این بخش از اقتصاد ایران وارد شده اند«. 
اما اشاره نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی 
تهران به عدم اجرای ماده 5 قانون حمایت از صنعت 
برق کشور در حالی اتفاق می افتد که به گفته بسیاری 
کارشناسان حوزه اقتصاد برق، واریز عوارض بر مصرف 
برق به حساب خزانه و عدم التزام سازمان مدیریت به 
قانون،  این مبالغ در محل پیش بینی شده در  هزینه 
امروز به یکی از مشکالت اصلی این حوزه تبدیل شده 
است. پیام باقری نایب رییس سندیکای صنعت برق 
با وجود وصول 8۰۰  باره می گوید:»متاسفانه  این  در 
در  شده  پیش بینی  تومان  میلیارد   ۱۱۰۰ از  میلیارد 
بودجه 96 هنوز مبلغ قابل توجهی به سرمایه گذاران 
پرداخت نشده است. متاسفانه ورود سازمان مدیریت 
مشکل  با  را  قانون  اجرای  موضوع،  به  برنامه ریزی  و 
خزانه  به  دریافتی  عوارض  چون  است.  کرده  مواجه 
واریز می شود، هزینه آن نیز باید با نظر این سازمان 
انجام شود. متاسفانه سازمان برنامه بخشی از این مبلغ 
کرده  سرمایه گذاری  دیگر  جاری  هزینه های  برای  را 
است. در این شرایط متاسفانه بخشی از سرمایه گذاران 
اخذ مجوز شده و حتی کلنگ  به  خارجی که موفق 
دلیل  همین  به  بودند  زده  را  احداث  برای  نیروگاه 

انصراف دادند«.
انرژی  حوزه  در  سرمایه گذاران  هزینه  پرداخت  عدم 
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  سوی  از  تجدیدپذیر 
رییس  نایب  گفته  به  که  می افتد  اتفاق  حالی  در 
بخش های  در  سرمایه گذاری  برق،  صنعت  سندیکای 

مختلف اقتصاد ایران به سختی انجام می پذیرد. یکی از 
سرمایه گذاران در نیروگاه های تجدیدپذیر در این مورد 
می گوید:»در حالی که پرداخت ها به ما باید به صورت 
ماهانه یا دوماهه انجام می شد، متاسفانه از سوی دولت 
که  نحوی  به  می شود.  انجام  به طورنامنظم  پرداخت 
گاهی تا چند ماه خبری از پول نیست. این درحالی 
است که احداث نیروگاه های برق تجدیدپذیر گاهی در 
چند فاز پیش بینی و اجرا می شود و عدم اجرای تعهدات 
به دولت به طورحتم به پیشرفت فازهای مختلف پروژه 
لطمه وارد می کند. بسیاري سرمایه گذاران خارجی به 

همین دلیل در حال ترک ایران هستند«.

تجدیدپذیررا چگونه نجات دهیم؟
جذب  برای  قانونی  بسترهای  بودن  فراهم  وجود  با 
سرمایه گذاری در بخش انرژی تجدیدپذیر، کشورمان 
مانده  این بخش  در  پیش بینی شده  اهداف  در  هنوز 
 ۱۱۰۰ سهم  پرداخت  از  دولت  که  حالی  در  است. 
میلیارد تومانی تجدیدپذیرها از عوارض برق در سال 
شورای  مجلس  نمایندگان  است،  بوده  ناتوان   96
تا  را  مبلغ  این   ،9۷ سال  بودجه  قانون  در  اسالمی 
عددی  داده اند.  افزایش  تومان  میلیارد   ۱28۰ سقف 
به  جاری  روند  استمرار  درصورت  است  ممکن  که 
پرداخت  تجدیدپذیر  انرژی های  در  سرمایه گذاران 
راهکار  برق  صنعت  سندیکای  رییس  نایب  نشود. 
مناسب برای جذب این عدد پیش بینی شده در قانون 
برای نیروگاه های تجدیدپذیر را اصالح قانون می داند. 
او در این خصوص می گوید:»سندیکای صنعت برق در 
برای اصالح پیشنهاد  طول مدت بررسی بودجه 9۷، 
دولت در این تبصره تالش کرد. بر این اساس تالش 
شد که پس از واریز عوارض به خزانه، مبلغ مورد نیاز 
به طور مستقیم به حساب ساتبا واریز و در حقیقت 

سازمان مدیریت از این فرآیند کنار گذاشته شود، چون 
ادامه این روند به انصراف سرمایه گذاران منتهی خواهد 
با   PPA قرارداد  به  قایل  شد.سرمایه گذاران خارجی 
از  را می خواهند.  نیستندبلکه ضمانت حکومت  ساتبا 
این رو درتالش هستیم که قانون در این بخش اصالح 

و شرایط به نفع سرمایه گذاران تغییر کند«.
حمیدرضا صالحی نیز در این خصوص می گوید:» باید 
مقررات را به نوعی تنظیم کنیم که عوارض دریافتی از 
محل برق از دسترس دولت برای هزینه در جای دیگر، 
خارج شود. امیدواریم که در سال آینده شاهد چنین 
مساله ای نباشیم . بر اساس برنامه ششم باید بتوانیم 
5۰۰۰ مگاوات از برق کشور را از محل تجدیدپذیرها 
تامین کرده تا نیروگاه های با راندمان پایین و آالینده را 

از رده خارج کنیم«.

فارس/ رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر به فارس 
خبر داد

افزایش قیمت خرید تضمینی برق از 
نیروگاه های تجدیدپذیر بر اساس نرخ 

یورو

رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
نیروگاه های  تمامی  برق  اینکه  بیان  با  انرژی 
تجدیدپذیر تضمینی و به مدت 2۰ سال خریداری 
حساب  صورت  که  ماه  هر  گفت:  شود،  می  
نیروگاه ها پرداخت می شود با توجه به تورم آن 
زمان  و  قبل  ماه  به  نسبت  پرداخت  میزان  ماه 

انجام قرارداد تعدیل شده و افزایش می یابد.
سیدمحمد صادق زاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 

تمامی  برق  اینکه  به  اشاره  با  فارس  خبرگزاری 
نیروگاه های تجدیدپذیر به صورت تضمینی و به مدت 
2۰ سال خریداری می  شود،گفت: هر ماه که صورت 
حساب نیروگاه ها پرداخت می شود با توجه به تورم آن 
ماه میزان پرداخت را نسبت به ماه قبل و زمان انجام 

قرارداد تعدیل کرده و افزایش می دهیم.
رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی 
مبنای تعدیل قیمت ها را نرخ یورو عنوان کرد و افزود: 
مثال  عنوان  به  یورو  قرارداد  عقد  زمان  در  چنانچه 
قیمتی چهار هزار تومانی داشته باشد و در پنج سال 
آینده این رقم به هشت هزار تومان افزایش پیدا کند 
طبیعی است قیمت برقی که قرار است پرداخت شود 

هم به همین میزان هر ماه افزایش پیدا می کند.
با این حساب تورم در آن لحاظ شده  ادامه داد:  وی 
است و مطمئنا بازگشت سرمایه و سودی که برای این 

سرمایه گذاری در نظر گرفته شده تضمین شده است.
و  شهرها  تمامی  کرد:  نشان  خاطر  ساتبا  مدیرعامل 
استان ها یک نیروگاه تجدیدپذیر دارند و چنانچه فردی 
حتی پنج میلیون تومان سرمایه در اختیار داشته باشد، 
برق  و  احداث کند  کیلوواتی  نیروگاهی یک  می تواند 
تولیدی حاصله از نیروگاه خود را به صورت تضمینی و 

با قیمت مناسب به فروش برساند.
در  مسیری  تغییر  گذشته  سال  دو  از  داد:  ادامه  وی 
حوزه تولید برق تجدیدپذیرها ایجاد شده است و این 
تغییر ریل تحول خوبی در این عرصه ایجاد کرده است.

از  فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
تولیدی  برق  تضمینی  خرید  قیمت  پیش  سال  دو 
تضمینی  صورت  به  و  ارائه  تجدیدپذیر  نیروگاه های 
احداثی  نیروگاه های  تمامی  برق  سال   2۰ مدت  به 

خریداری می  شود.
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6 اخبار صنعت برق

فارس/  مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران خبر 
داد

نصب 1۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی با 
مشارکت فرانسوی ها

از  تهران  استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
به مدار آمدن 1۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی با 
مشارکت فرانسوی ها در استان تهران خبر داد و 
گفت: راندمان نیروگاه های خورشیدی ۴۰ درصد 
است، پس می توانیم با قابلیتی که استان تهران 

دارد نصب نیروگاه خورشیدی را افزایش دهیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حاجی 
اینکه  به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  تیموری  رضا 
تا ماه های گذشته در استان تهران تنها یک مگاوات 
نصب  پراکنده  شکل  به  هم  آن  خورشیدی  نیروگاه 
شرکت  و  ایرانی  شرکت  یک  مشارکت  با  بود،گفت: 
مگاواتی   ۱۰ خورشیدی  نیروگاه  یک  فرانسه  »هانو« 
در شمس آباد و ۷ مگاواتی در دماوند نصب شده و به 
زودی با حضور مقامات مسئول به بهره برداری خواهد 

رسید.
وی با اشاره به اینکه وضعیت تهران به گونه ای است که 
توانایی نصب نیروگاه خورشیدی دور تا دور آن وجود 
دارد،اظهار داشت: با توجه به قرارداد خرید تضمینی 
بخش  سرمایه گذاران  از  خوبی  حمایت  دولت  برق 

خصوصی در این زمینه دارد.
تیموری ادامه داد: در حال حاضر قیمت هر کیلووات 
ساعت برق خریداری شده ۴9۰ تومان است، اما قیمت 
 8۴ ساعت  هرکیلووات  برق  مشترکان  به  آن  فروش 

تومان است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران در خصوص 
وضعیت انشعابات غیرمجاز گفت: در استان تهران بالغ 

بر 8۰ تا 9۰ هزار انشعاب غیرمجاز داریم که با قانون 
جدید تعیین تکلیف انشعابات غیرمجاز)ماده 8( حدود 
آنها  به  برقدار کردیم و  را  انشعاب غیرمجاز  ۱2 هزار 

کنتور داده شد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون ۴۰ هزار انشعاب غیرمجاز 
برق درخواست  برای دریافت کنتور  تهران  استان  در 
داده اند، گفت: به هر حال قانون جدید تعیین تکلیف 
انشعابات غیرمجاز )ماده 8( باعث شد روند خوبی برای 

نصب کنتور برق برای انشعابات غیرمجاز طی شود.
تهران  استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل  پیشتر 
در خصوص تامین برق مسکن مهر گفته بود که هر 
مسکن مهری که ساخته شده و یا ساخته شود تأمین 
های  شرکت  زمینه  این  شود،در  می  انجام  آن  برق 
عمران پرند و پردیس نیاز است همراه و همپای شرکت 
توزیع باشند و در تعیین بر و کف خیابان ها و کوچه ها 
اقدامات بهنگام انجام دهند تا اجرای پروژه ها به موقع 

انجام شوند.
نیرو  وزارت  سوی  از  اساس  این  بر  کرد:  تصریح  وی 
مبلغی در حدود 28 میلیارد تومان و از منابع داخلی 
شرکت نیز مبلغی در حدود ۱۰ میلیارد تومان، تأمین 
منابع شده است که برای احداث شبکه، نصب ترانس، 
روشنایی معابر، کنتور و سایر تجهیزات اختصاص می 
یابد، خوشبختانه خرید تجهیزات انجام شده و اجرای 
پروژه ها با انتخاب پیمانکاران به مرحله اجرایی رسیده 

است.

ایرنا/ 
تحویل گاز به نیروگاه ها تا نیمه اسفند 

11.6 درصد رشد کرد

انتقال گاز  ایرنا- مدیرعامل شرکت      تهران- 
ها  نیروگاه  به  گاز  از رشد 11.6 درصدی تحویل 
با  همسنجی  در  اسفند  نیمه  تا  امسال  آغاز  از 
پارسال خبر داد که به حفظ محیط زیست کمک 

می کند
به گزارش تارنمای وزارت نفت، »سعید توکلی« اعالم 
کرد: از آغاز سال تا نیمه اسفند، 65 میلیارد و 9۰۰ 
تحویل  کشور  نیروگاه های  به  گاز  مترمکعب  میلیون 

داده شد.
وی اضافه کرد: گازرسانی به نیروگاه ها اهمیت بسیار 
کاهش  و  زیست  محیط  حفظ  در  زیرا  دارد،  زیادی 
آلودگی هوا اثرگذار است و نیز سبب صرفه جویی در 

مصرف سوخت مایع می شود.
توکلی افزود: امسال سهم دریافت گاز نیروگاه ها بسیار 

زیاد بود و این رقم در سال آینده افزایش می یابد.
به گفته وی، از آغاز امسال تا پایان بهمن ماه بیش از 
۱82 میلیارد و 5۰۰ میلیون مترمکعب گاز به مبادی 

مصرف در کشور منتقل شد.
وی یادآوری کرد از پارسال تاکنون به حدود 2 هزار 
کیلومتر خط لوله گاز تزریق شده که بخش عمده آن 

به خط ششم سراسری مربوط است.
پارس  جدید  فازهای  اندازی  راه  با  ایرنا،  گزارش  به 
جنوبی، میزان تولید گاز کشور به حدود 8۰۰ میلیون 

مترمکعب رسیده است.
بخش خانگی با مصرف بیش از ۴۰۰ میلیون مترمکعب 
گاز در روز به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده گاز در 

کشور به شمار می رود.

ایرنا/ سفیر اتریش درایران
کرمان صاحب نیروگاه خورشیدی 

می شود

اینکه کشورش  بیان  با  ایران  در  اتریش  پسفیر 
نیروگاههای  ساخت  برای  همکاری  آمادگی 
خورشیدی بیشتر در استان کرمان را دارد ،گفت: 
اینک فاز اول پروژه نیروگاه خورشیدی در این 

استان را در دست ساخت داریم .
به گزارش ایرنا ،اشتفان شولتز سه شنبه شب در جریان 
بازدید از فاز اول و در حال اجرای نیروگاه ۱.2 مگاواتی 
در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان اظهار کرد: فاز دوم 
سال  دو  طی  خورشیدی  نیروگاه  مگاواتی   6۰ پروژه 
آینده با سرمایه گذاری 55 میلیون یورو احداث خواهد 

شد.
وی با اشاره به اینکه طی دوسال اخیر 2پروژه اقتصادی 
بزرگ اتریش در استان کرمان اجرا شده است، اظهار 
داشت: دو سال پیش هیات اقتصادی از ایالت اتریش 
به کشور ایران سفر داشته و این سفر نتیجه اقتصادی 

قابل ملموسی داشته است .
ایران  شولدز گفت: اولین پروژه که توسط اتریش در 
بود  رفسنجان  در  خورشیدی  نیروگاه  شد  احداث 
توسط  است که  بزرگ دوم هم در گل گهر  پروژه  و 

اتریشی ها در حال انجام است.
وی بیان کرد: اتریش آمادگی خود را برای همکاری با 
ایران به ویژه استان کرمان و منطقه رفسنجان اعالم 

می کند.

** مدرن ترین خط تولید فوالد در کرمان راه 
اندازی می شود

شولتز با اشاره به اینکه استان کرمان و شهر رفسنجان 
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۷ اخبار صنعت برق

به  داد:  ادامه  است،  سرمایه گذاری  اصلی  مناطق  از 
زودی هم کلنگ  زنی مدرن ترین خط تولید فوالد در 

استان کرمان به زمین زده خواهد شد .
وی گفت :کشورش منابع نفتی ندارد بلکه این منابع 
انسانی اتریش است که در رفاه اقتصادی نقش بسزایی 
داد و در نظر داریم دانش و دستاوردهایمان را با شما 

ایرانیان به اشتراک بگذاریم.
شولتز در رابطه با انرژی های تجدید پذیر هم گفت: 
اتریش در سطح جهان در حوزه استفاده از منابع انرژی 
های تجدید پذیر پیشرو است طوی که 9۱.8 درصد 
و  شود  می  پذیر کسب  تجدید  منابع  از  اتریش  برق 
یکی از راهبردهای اتریش در همکاریهای توسعه ای در 

تامین انرژی از منابع تجدید پذیر است.
وی اظهار داشت : این همکاری اتریش با سازمانهای 
منطقه ای در جنوب شرق آفریقا و چند منطقه دیگر 
وجود دارد و مرکز این هماهنگی ها در تهران خواهد 

بود.
خورشیدی  نیروگاه  پروژه  مدیر  پورامیری  محمدعلی 
۱.2 مگاواتی رفسنجان هم در این بازدید گفت: فاز دوم 
پروژه با سرمایه گذاری 55 میلیون یورو و به ظرفیت 
6۰ مگاوات است که یک پست برق هم در کنار آن 

احداث خواهد شد.
وی بیان کرد: تامین برق شهرک در آینده به طور کامل 
حل می شود عالوه بر توسعه برق شهرک، کارخانه ها 

نیز مشکالت تامین برق شان حل می شود.
پور امیری بیان کرد: فاز دوم در دو سال آینده تکمیل 
وارد  این پروژه  آینده 5۰ درصد  می شود و در سال 

مدار می شود.
عنوان سومین  به  نیروگاه خورشیدی  این  افزود:  وی 
از  قطعاتش  تمام  که  است  ایران  در  مگاواتی  نیروگاه 
تولید اتریشب وده و در حال حاضر تنها نیروگاهی می 

باشد که با استانداردهای اروپایی ایجاد شده است.
با  رفسنجان  مگاواتی   ۱.2 خورشیدی  نیروگاه  پروژه 
سرمایه گذاری 5 میلیارد تومان بخش خصوصی ایرانی 
ایجاد  ها  اتریشی  سرمایه گذاری  یورو  میلیارد  یک  و 

شده است.
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ایرنا/ خسروتاج در گفت وگو با ایرنا:
محدودیت صادرات کاال به عراق، 

مختص ایران نیست

    تهران- ایرنا- رئیس سازمان توسعه تجارت 
کاال  صادرات  بازرگانی  عوارض  افزایش  ایران، 
ایرانی  کاالهای  مختص  فقط  را  عراق  سوی  از 
تولید  از  حمایت  بغداد  برنامه  گفت:  و  ندانست 

داخلی آن کشور است.
»مجتبی خسروتاج« روز چهارشنبه در گفت و گو با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: براساس آنچه مسئوالن 
همه  برای  بازرگانی  عوارض  اند،  کرده  اعالم  عراقی 

کشورهای صادرکننده به عراق افزایش یافته است.
وی ادامه داد: وزیران صنعت و بازرگانی عراق اعالم 
دنبال  به  صادراتی  های  محدودیت  در  اند  کرده 

برخورد تبعیض آمیز با ایران نیستند.
معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: 
مسئوالن عراق می گویند تولیدات عراق در بعضی از 
زمینه ها از جمله محصوالت کشاورزی در حال رشد 
بوده و به همین سبب به دنبال حمایت از تولیدات 

داخلی، عوارض بازرگانی افزایش یافته است.
خسروتاج با یادآوری روابط مناسب ایران و عراق در 
سال های اخیر، گفت: همواره در دیدار با مسئوالن 
عراقی تاکید داریم اگر قرار است عراق با یک کشور 
تجارت ترجیحی داشته باشد، آن کشور ایران است؛ 
باید در قالب موافقت نامه جدید، تعرفه های ترجیحی 

مشمول ایران شود.
به گزارش ایرنا، عراق سومین مقصد صادرات کاال و 
نخست  ماه  در ۱۱  رود.  به شمار می  ایران  خدمات 
امسال 5.6 میلیارد دالر کاال و خدمات به عراق صادر 

شده است.

و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  رئیس  زرگران«  »کاوه 
از  این  از  پیش  تهران  بازرگانی  اتاق  غذایی  صنایع 
و  غذایی  محصوالت  صادرات  درصدی   ۱۰ کاهش 
کشاورزی در ۱۱ ماه نخست امسال خبر داد و دلیل 

آن را اعمال تعرفه های وارداتی عراق بیان کرد.
تا هفت ماه نخست امسال صادرات محصوالت غذایی 
از  بعد  اما  داشت  افزایش  به  رو  روندی  کشاورزی  و 

مهرماه، روندی نزولی به خود گرفت.
در ۱۱ ماه نخست امسال ۳.5 میلیارد دالر محصول 
به دیگر کشورها  به وزن ۳.۷ میلیون تن  کشاورزی 
صادر شد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، از 
درصد   ۱۰ وزنی  نظر  از  و  درصد  چهار  ارزشی  نظر 

کاهش داشته است.

تسنیم/ 
بازار عراق رقابتی شده است اما 

مزیت های ایران بد نیست

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اظهار داشت: با 
امن تر شدن عراق، همه کشورها تقاضای فعالیت 
بازار عراق یک  بنابراین  این کشور را دارند،  در 

بازار رقابتی در همه حوزه ها است.
در  اسحاق  آل  یحیی  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
خصوص سفر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و 
هیئت همراه به عراق گفت: این هیئت ترکیبی از دولت 
و یک گروه هم رئیس اتاق بازرگانی ایران و اتاق های 
بازرگانی استان های مرزی و بنده هم به عنوان رئیس 

اتاق مشترک ایران و عراق در این هیئت بودم.
عنوان  این سفر،  اهداف  و  ها  برنامه  وی در خصوص 

اقتصادی  در حوزه  داریم  که  سالی  این ۱۴  در  کرد: 
و  و مشکالت  منفی  و  مثبت  نقاط  کنیم،  می  تالش 
نارسایی هایی را داشتیم و قرار بود در این فرصت این 
مسایل را حل و فصل نماییم و برنامه ای که با شرایط 
جدید تطبیق نماید، بریزیم و فعالیت ها بصورت بهتر 

شروع شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، وضعیت عراق را از 
نظر اقتصادی تشریح کرد و گفت: عراق از نظر توانایی 
صادرات  یعنی  دارد  خوبی  بالقوه  وضعیت  مالی  های 
نفتی در حدود دو برابر ما و جمعیتی نصف ما دارد و 
دارای یک بازاری است که ۴۰ سال عقب نگه داشته 

شده است که نیاز به همه حوزه ها دارد.
و می  است  آماده  عراق  در  اقتصادی  بازار  افزود:  وی 
توان در عراق زمینه همکاری و فعالیت در حوزه های 
مواد غذایی، مصالح ساختمانی، دارو و وسایل بهداشتی، 
میوه و تره بار، گردشگری و خدمات فنی و مهندسی 

را داشت.
آل اسحاق بیان کرد: حجم مبادالت تا پایان سال بین 
هفت تا هشت میلیارد دالر بوده است. بیشتر به عراق 

صادرات داشته ایم.
حائز  را  عراق  دولت  جدید  وضعیت  تشخیص  وی 
گرفتار  تاکنون  عراق  شد:  متذکر  و  دانست  اهمیت 
مسایل داعش و مسایل امنیتی و نظامی بوده است و با 
عنایت خداوند و کمک ایران و تالش های خودشان، از 
این مشکل تقریبا رهایی یافته اند، و شرایط به سمت 
مسایل اقتصادی دارد می رود. تاکنون بیشترین فعاالن 
در بازار عراق چین، ترکیه و ایران بوده اند ولی االن 
با توجه به امن تر شدن عراق، همه کشورها تقاضای 
فعالیت و حضور در این کشور را دارند، بنابراین بازار 

عراق یک بازار رقابتی در همه حوزه ها است.
بنابراین  ایران و عراق ادامه داد:  اتاق مشترک  رئیس 

و هم  لحاظ کیفیت  از  قیمت، هم  لحاظ  از  باید هم 
از لحاظ خدمات پس از فروش و هم فاینانس ها بازار 

عراق مورد توجه قرار بگیرد تا در رقابت پیروز شویم.
وی تاکید کرد: مزیت های ایران بد نیست هم به لحاظ 
نزدیک بودن ما، هم به لحاظ تکنولوژی و مسایل فنی 
از شرایط خوبی برخورداریم و این فضای مثبتی برای 
حضور در این بازار داریم ولی باید به رقبای دیگر توجه 
بتوانند در  افرادی که  و  ببینیم  را  کنیم و مالحظات 
عراق جایی پیدا کنند حداقل تا ۱5 سال می توانند 

فعال باشند.
آل اسحاق خط مشی و جهت گیری دولت عراق در 
و  دانست  بعدی  مشکل  را  اقتصادی  مسایل  با  رابطه 
کشور  در  گذاری  سرمایه  دنبال  به  ها  عراقی  گفت: 
تا واردات کاال و حمایت های الزم  خودشان هستند 
را هم در این زمینه می کنند. استدالل آنها رسیدن به 

خودکفایی است.

ایسنا/ سازمان توسعه تجارت:
ایران بزرگترین اقتصاد خارج از 

WTO است

مدیر کل دفتر توسعه صادرات محصوالت صنعتی 
و معدنی سازمان توسعه تجارت معتقد است که 
ایران بزرگترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت 

جهانی)WTO( است.
ارائه   با ایسنا، به  مسعود کمالی اردکانی در گفت وگو 
توضیحاتی درباره صادرات محصوالت صنعتی - معدنی 
پرداخت و با بیان اینکه بخشی از این صادرات مربوط 
شاید  کرد:  اظهار  می شود،  پتروشیمی  محصوالت  به 
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و  نفتی  آمار صادرات  دنیا  از کشورهای  در هیچ یک 
غیرنفتی تفکیک نشود.

مدیر کل دفتر توسعه صادرات محصوالت صنعتی و 
معدنی در پاسخ به منتقدان خام فروشی فرآورده های 
نفت و پتروشیمی گفت: در این زمینه نظرات متفاوت 
به  گاز  از  فرایندی  طی  وقتی  مثال  عنوان  به  است 
زیرا محصول  نکرده ایم  گرانول می رسیم، خام فروشی 
البته  است.  خوبی  افزوده  ارزش  دارای  آمده  بدست 
تولید  برای  گرانول  این  که  شود  فراهم  شرایطی  اگر 
افزوده بیشتر مورد استفاده قرار  با ارزش  محصوالتی 

گیرد تاثیرگذاری اقتصادی بیشتری خواهد داشت.
وی افزود: به هر صورت ساختار اقتصاد ایران به این 
شکل است که صنایع پایین دستی در بخش پتروشیمی 
و حتی معدن نسبت به صنایع باال دست توسعه کمتری 
داشته اند. با این وجود اگر دراین سال هاتمرکز بر توسعه 
و سرمایه گذاری صنایع باالدستی در زمینه هایی مانند 
امروز  قطعاً  نبود  پتروشیمی  و  فلزی  صنایع  فوالد، 

صادرات ما به همین عدد هم نمی رسید.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت 
در پاسخ به این سوال که  آیا پس از ۴۰ سال از انقالب 
این انتظار درستی نیست که صنایع پایین دستی هم 
دارای رشد متوسط باشند؟ توضیح داد: توسعه صنایع 
پایین دستی نیازمند سرمایه گذاری های کالن است و 
بدون تعامل با اقتصاد جهانی و جذب سرمایه خارجی 

امکان توسعه گسترده و سریع این فعالیت ها نیست.
اردکانی در ادامه با اشاره به برنامه های توسعه صادرات 
اظهار کرد: شاید بتوان گفت در یک اقتصاد نفتی اگر 
الزم  اول  گام  در  دهیم  افزایش  را  صادرات  بخواهیم 
است که حجم تولید را باال ببریم. از سوی دیگر باید 
که  شوند  اصالح  نیز  صادرات  توسعه  زیرساخت های 
راهها،  توسعه  مانند  مواردی  شامل  زیرساخت ها  این 

تجهیز گمرکات، توسعه حمل و نقل و لجستیک بهینه 
وباالخره زیرساختهای مالی و بانکی می شوند.

وی افزود: اکنون در هر یک از بخش ها اقتصادی که 
صحبت می شود متولیان آنها می گویند ما برای توسعه 
این بخش ها نیاز به سرمایه داریم. حال آنکه اقتصاد 
ایران هم متکی به نفت است و در این سال ها قیمت 
که  است  این  واقعیت  است.  بوده  کاهش  به  رو  نفت 
امور زیرساختی و توسعه ای مورد  برای  بودجه ای که 
نظر است اکنون وجود نداشته و بودجه کشور بیشتر 
دنیا  اقتصاد  که  حالی  در  می شود،  امور جاری  صرف 
روابط  براساس  که  دارد  خاصی  مدل های  خود  برای 
میان تجارت و اقتصاد جهانی بخشی از سرمایه  گذاری 
تأمین  کشورها  از  خارج  از  اقتصاد  تجهیز  برای  الزم 

می شوند.
)WTO( جهانی  تجارت  سازمان  ایسنا،  گزارش  به 

بیش از دو دهه است که در مناسبات اقتصادی کشورها 
در سطح بین المللی جایگاه ویژه دارد. عضویت در این 
سازمان مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی 
است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته  است.

ایران جزو کشورهایی به حساب می آید که با وجود 
پیگیری های فراوان در سالیان گذشته هنوز به عضویت 
سازمان تجارت جهانی درنیامده است. موانعی که برای 
وجود  جهانی  تجارت  سازمان  به  ایران  شدن  ملحق 
دارد را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد. دسته 
اول موانعی است که به قوانین، مقررات و مالحظات 
جهانی  تجارت  سازمان  به  پیوستن  برای  اقتصادی 
کشورها  تمامی  که  است  طبیعی  می شود.  مرتبط 
برای عضویت رسمی در این سازمان مشکالت قانونی،   
مقرراتی و همچنین مسائل مختلف مربوط به واردات و 
صادرات را مورد توجه قرارمی دهند و قوانین خودشان 
را با قوانین سازمان تجارت جهانی هماهنگ می کنند 

یا اینکه برای انطباق الزم با قوانین این سازمان، زمان 
درخواست می کنند.

که  می آید  حساب  به  طبیعی  موانع  جزو  موارد  این 
می توان آن ها را در یک فرایند طبیعی بر طرف کرد اما 
موانعی که در دسته دوم قرار می گیرند، موانع سیاسی 
برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است. با 
ایران در دهه های قبل معموال درگیر  اینکه  توجه به 
محدودیت ها و تحریم های یک جانبه و چند جانبه بوده 
است و از سوی دیگر تعامالت اقتصادی و تجاری ایران 
با کشورهای مختلف دچار چالش هایی بوده عضویت 

در سازمان تجارت جهانی با موانعی روبرو بوده است.
اما از آنجاکه یکی از مطالبات اصلی فعاالن اقتصادی به 
منظور تسهیل و در واقع نظام مند شدن مناسباتشان با 
دیگر کشورها عضویت در سازمان تجارت جهانی است 
اقتصادی  ضرورت  و  مطالبه  این  که  می رسد  نظر  به 
مسئوالن  و  شود  پیگیری  مجددا  دوازدهم  دولت  در 
با  را  خود  مذاکرات  و  رایزنی ها  اقتصادی  ومقامات 
سازمان تجارت جهانی برای عضویت در این سازمان 

انجام دهند.

فارس/ مرکز پژوهش های مجلس:
رشد اقتصادی سال 96 حدود ۴.۴ 

درصد است

اقتصادی سال  رشد  مجلس،  پژوهش های  مرکز 
96 را حدود ۴.۴ درصد برآورد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز 
با  گزارشی  در  اسالمی،  شورای  مجلس  پژوهش های 
عنوان تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، به عملکرد رشد 

اقتصادی 9 ماهه اول سال 96 و برآورد این سال پرداخت.
در این گزارش آمده است؛ با در نظر گرفتن جدیدترین 
جهاد  وزارت  برآورد  دسترس  در  اطالعات  و  آمار 
برآورد  کشاورزی،  محصوالت  تولید  از  کشاورزی 
سال  انتهای  تا  دولت  جاری  و  عمرانی  هزینه های 
از تولید و صادرات نفت تا  انتظار  96، تحوالت مورد 
انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت ها و تشکل های 
خودروسازی،  شامل  مختلف  صنایع  با  مرتبط 
محصوالت پتروشیمی و سایر راجع به میزان تولیدات 
محصوالت شان تا انتهای سال 96، رشد ارزش افزوده 
بخش کشاورزی در سال 96 حدود ۳.8 درصد، نفت 
۳.۱ درصد، صنعت ۴.۱ درصد، ساختمان منفی 2.6 
درصد و خدمات 5.۳ درصد برآورد می شود. از مهمترین 
چالش هایی که در سال جاری رشد اقتصادی را محدود 
و  دولتی  سرمایه گذاری  پایین  سطح  است،  کرده 
خصوصی است، این عامل در سال جاری به رشد منفی 
بخش ساختمان منجر شده و در سال های آتی رشد 
محدود سایر بخش ها را در پی خواهد داشت. برآورد 
مرکز پژوهش ها از رشد اقتصادی سال 96 حدود ۴.۴ 
درصد است صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در 
آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی کشور را در سال 
2۰۱۷ به ترتیب ۴.2 و ۴ درصد پیش بینی کرده اند.

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

صادرات خدمات فنی مهندسی تابعی 
از روابط بین المللی است

مهندسی  فنی  در صادرات خدمات  مهم  مساله 
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مسایل و روابط بانکی است. چرا که شرکت های 
ایرانی نمی توانند به موقع ضمانت نامه بفرستند 

و یا تامین مالی و پشتیبانی مالی کنند.
 کارشناسان معتقدند صادرات خدمات فنی مهندسی 
مشکالت  و  باشد  داشته  بسیاری  ارزآوری  تواند  می 
اشتغال را تا حدودی حل کند. اما طی سال ها آنطور 
که باید و شاید به این بخش از صادرات توجه نشده 
است. مشوق های صادراتی طی چندین سال گذشته، 
به صادرکننده ها اعطا نشده و روابط بین المللی که 
هم  است  مهندسی  فنی  زیرساخت صادرات خدمات 
بهبود آنچنانی نداشته است. محمد امیرزاده در گفتگو 
آینده  سال  بررسی  به  تهران  اتاق  خبری  سایت  با 

صادرات خدمات فنی مهندسی پرداخته است.

سال  برای  را  مهندسی  فنی  خدمات  *صادرات 
آینده چطور پیش بینی می کنید؟

به نظر من اتفاقات خوبی در جریان است. مجلس در 
بودجه سال 9۷، مبلغی برای توسعه صادرات خدمات 
فنی مهندسی در نظر گرفته است. این مبلغ قرار است 
جایزه  عنوان  به  هم  و  مالی  پشتیبانی  لحاظ  به  هم 
صادراتی در نظر گرفته شود. بنابراین با وضعیتی که 
مشاهده می شود، من خوش بینم که سال آینده رشد 
وجود  مهندسی  فنی  خدمات  صادرات  برای  خوبی 

داشته باشد.

فنی  خدمات  صادرات  تواند  می  اقداماتی  *چه 
مهندسی را افزایش دهد؟

صادرات خدمات فنی مهندسی تابعی از رفتار و تعامل 
به  تواند  بیشتر می  روابط  بین کشورهاست.  روابط  و 
راهیابی شرکت های فعال ایرانی به این کشورها کمک 
با  ایران  المللی  بین  و  دیپلماتیک  روابط  کند. هرچه 

های  برای حضور شرکت  راه  باشد،  تر  قوی  کشورها 
ایرانی هموارتر می شود.

*در بازارهای سنتی مانند عراق اوضاع صادرات 
خدمات فنی مهندسی چگونه است؟

ما خوش بین هستیم که دولت بتواند با مذاکره کارها را 
پیش ببرد. اما فعال خبرهای خوبی به گوش نمی رسد 
و به نظر نمی رسد جا برای شرکت های ایرانی مناسب 
باشد. تقریبا در تمام بازارهای صادراتی جهان به غیر از 
عمان که با ایرانی ها مثبت برخورد می کند، شرکت 

های ایرانی با مشکالتی مواجه هستند.

*مهمترین مشکل چیست؟
مساله مهم، مسایل و روابط بانکی است. چرا که شرکت 
های ایرانی نمی توانند به موقع ضمانت نامه بفرستند 
در  اصوال  کنند.  مالی  پشتیبانی  و  مالی  تامین  یا  و 
همه جای دنیا ورود به کسب و کارهای بین المللی با 
فاینانس و »ای پی سی اف« صورت می گیرد که ایران 
در این زمینه تقریبا کاری انجام نداده است. اما با این 
حال امیدواریم اقداماتی برای افزایش صادرات خدمات 
فنی مهندسی از جایی شروع شود و این حرکت انجام 

شود.

ایسنا/ 
شورای نگهبان بودجه 9۷ را تایید کرد

ایسنا : سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
کل کشور سال 9۷ از تایید مصوبات مجلس در 
بودجه 9۷ از سوی شورای نگهبان خبر داد و در 
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عین حال گفت که حکم مربوط به استرداد اراضی 
شده  ارجاع  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  به 
کرد. خواهد  نظر  اعالم  آن  درباره  مجمع  این  و 

نگهبان  شورای  کرد:  اظهار  یوسف نژاد  اصغر  علی 
تایید  را   9۷ سال  بودجه  الیحه  در  مجلس  مصوبات 
الحاق به تبصره ۱۱ که مربوط به  کرده و یک مورد 
از  اینکه پیش  به  توجه  با  بود  اراضی دولتی  استرداد 
این شورا نسبت به آن ایراد گرفته بود و مجلس بر نظر 
قبلی خود اصرار کرده بود به مجمع تشخیص مصلحت 
تشخیص  مجمع  آنچه  هر  و  است  کرده  ارجاع  نظام 

اعالم کند تعیین کننده خواهد بود.

ایرنا/ / بانک مرکزی:
شبکه بانکی در 11 ماهه امسال بیش 

519 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
پرداخت

    تهران- ایرنا- بانک مرکزی اعالم کرد: بانک ها 
در 11 ماهه امسال 5 تریلیون و 19۴ هزار میلیارد 
به  تسهیالت  ریال(  میلیارد  هزار   519۴( ریال 
به  نسبت  که  اند  پرداخته  اقتصادی  های  بخش 
و 2۰۰ میلیارد  دوره مشابه سال قبل ۴18 هزار 

ریال معادل 8.8 درصد رشد دارد.
به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، سهم تسهیالت پرداختی 
در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش های اقتصادی 
طی ۱۱ ماهه سال جاری مبلغ ۳2۱9.۱ هزار میلیارد 
ریال معادل 62 درصد کل تسهیالت پرداختی است که 
در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۷8.۳ هزار 

میلیارد ریال معادل 5.9 درصد افزایش داشته است.

سهم تسهیالت پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش 
بخش صنعت و معدن در ۱۱ ماهه سال جاری معادل 
۱2۷8.۱ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 
در  سرمایه  به  یافته  تخصیص  منابع  از  درصد   ۳9.۷
 ۳2۱9.۱ مبلغ  )به  اقتصادی  بخش های  همه  گردش 

هزار میلیارد ریال( است.
در  پرداختی  تسهیالت  ریال  هزارمیلیارد  از ۱5۱2.2 
بخش صنعت و معدن معادل 8۴.5 درصد آن به مبلغ 
در  سرمایه  تامین  برای  ریال  میلیارد  هزار   ۱2۷8.۱
اولویت دهی  و  توجه  بیانگر  پرداخت شده که  گردش 
به تامین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال 

جاری است.
در این مدت تعداد 256 هزار و 98۳ فقره تسهیالت 
هر  پرداختی  میانگین  با  معدن  و  صنعت  بخش  به 
فقره پنج میلیارد و 88۴ میلیون ریال پرداخت شده 
است.  بخش ها  سایر  پرداختی  میانگین  از  بیشتر  که 
درضمن در بخش خدمات تعداد ۴ میلیون و ۷۰6 هزار 
فقره  پرداخت هر  میانگین  با  تسهیالت  فقره  و 25۱ 

۴۴۷ میلیون ریال پرداخت شده است.
گفتنی است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری 
مالحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت 
و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی 
از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس 
از طریق  بانک ها  افزایش توان مالی  به  ضروری است 
افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش 
تسهیالت غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح 
اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تامین 
سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف 
بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت 
مالی  درتامین  مهم  ابزار  یک  عنوان  به  سرمایه  بازار 

طرح های اقتصادی )ایجادی( توجه ویژه ای کرد.

بانک مرکزی تاکید دارد همچنان باید در تداوم مسیر 
جاری مالحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر 
گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی 

ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
مالی  توان  افزایش  به  است  ضروری  اساس  این  بر 
بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه 
بانک ها، کاهش تسهیالت غیرجاری و بازگرداندن آنها 
به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری 
بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از 
فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های 
تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم 
توجه  )ایجادی(  اقتصادی  طرح های  مالی  درتامین 

ویژه ای کرد.
رکود  از  اقتصادی  های  بنگاه  ایرنا، خروج  گزارش  به 
و نیز رشد تولید در بخش های مختلف اقتصادی از 
قرار  بانکی  یازدهم در دستور کار نظام  ابتدای دولت 
دارد که این سیاست با توجه به نامگذاری سال های 
95 و 96 با عنوان اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم 
انقالب با رویکرد تامین سرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی دنبال شده است تا به این ترتیب ضمن خروج 

واحدهای تولیدی از رکود، اشتغال نیز بهبود یابد.

مهر/ در بازار آزاد تهران؛
دالر به ۴81۰ تومان رسید

سکه بهار آزادی

قطعه  هر  تهران،  آزاد  بازار  معامالت  اساس  بر 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۴ هزار تومان 

گران شد و نرخ دالر هم به ۴81۰ تومان رسید.
معامالت  جریان  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
قطعه  هر  قیمت  تهران،  آزاد  بازار  امروز)چهارشنبه( 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۴ هزار تومان گران 
شد که بر این اساس، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم به یک میلیون و 62۰ هزار تومان رسیده 

است.
با  نیز  جدید  طرح  آزادی  بهار  تمام  سکه  قطعه  هر 
افزایش ۳۱ هزار و 6۰۰ تومانی به یک میلیون و 6۴2 
هزار و 6۰۰ تومان رسیده است. هر نیم سکه 8۰۴ هزار 
تومان، ربع سکه 5۰۴ هزار تومان و سکه یک گرمی 

۳۴۱ هزار تومان است.
بازارهای جهانی ۱۳25 دالر و ۱2  اونس طال در  هر 
 59۰ و  هزار   ۱5۳ عیار   ۱8 طالی  گرم  هر  و  سنت 

تومان است.
هر دالر آمریکا ۴8۱۰ تومان، یورو 58۷۴ تومان، لیر 
ترکیه ۱۳۱2 تومان، درهم امارات ۱۳62 تومان، پوند 

69۳۰ تومان است.

11 اخبار اقتصادی
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دنیای اقتصاد/ 
 Allan Lee، Sara Willis ، Amy :نویسندگان

 Wei Tian
مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد

 : HBR :منبع 

در  کارمندان  وقتی  که  است  داده  نشان  تحقیقات 
توانمندی کنند، عملکرد شغلی  محیط کار احساس 
سازمان  به  تعهد  و  بیشتر  شغلی  رضایت  قوی تر، 
اغلب  سازمانی  رهبران  از  بسیاری  داشت.  خواهند 
و  و تصمیم گیری  اختیار  واگذاری  با  تالش می کنند 

اشتراک اطالعات کارمندان شان را توانمند کنند.
این سبک  است که  داده  نشان  ما  اخیر  پژوهش  اما 
انواع خاصی  انگیزه بخشی در  از رهبری سازمانی در 
بهترین  به  کارمندان  از  خاصی  انواع  و  عملکرد  از 
توانمندساز  سازمانی  رهبران  می کند.  عمل  شکل 
زمانی  چه  که  بدانند  باید   )Empowering(

سازمانی  راهبران  نوع  این  باشند.  کارآتر  می توانند 
هدف  یافتن  برای  دیگران  به  کمک  که  دریافتند 
تبدیل شدن  برای  زیردستان  اجبار  به حالت  نسبت 
به پیروان وفادار نتایج بسیار بهتری به دست می دهد 
و آنها با دادن آزادی عمل به دیگران جهت هدایت 
سازمان اثر بالقوه خود را گسترش می دهند. درواقع 
و  کارکنان  توانمندساز  سازمانی  رهبری  نوع  این 
فضای  در  مشارکت  منظور  به  را  خود  گروه  اعضای 

اجتماعی و اقتصادی توانمند می سازد.
ما تحلیل جامعی روی رهبران سازمانی که زیردستان 
خود را توانمند کرده بودند انجام دادیم و نتایج ۱۰۵ 
مطالعه را آزمون کردیم که شامل داده های بیش از 
در  ما  مقاله  می شد.  کشور   ۳۰ از  کارمند  هزار   ۳۰
مجله »رفتار سازمانی« منتشر شد. در این مقاله ما 
سازمانی  رهبری  سبک  آیا  اینکه  به  داشتیم  نگاهی 
توانمندساز با عملکرد شغلی بهبودیافته مرتبط بوده 
است یا خیر و بررسی کردیم که آیا این در مورد انواع 

رفتار  روزانه،  مانند عملکرد وظایف  متفاوت عملکرد 
شهروندی سازمانی و خالقیت درست است یا خیر.

همچنین چند مکانیزم را بررسی کردیم که می تواند 
سازمانی  رهبری  از  نوع  این  چرا  که  دهد  توضیح 
عملکرد شغلی را بهبود خواهد بخشید؛ به عنوان مثال 
آیا این اثرات به خاطر افزایش احساس توانمندی ایجاد 
رهبر  به  یافته  افزایش  اعتماد  به خاطر  یا  است  شده 
رهبران  آیا  که  کردیم  بررسی  نهایت  در  سازمانی؟ 
سازمانی که بر توانمندسازی کارمندان متمرکز بودند، 
روی عملکرد شغلی کارمندان، در سراسر فرهنگ ها، 
تاثیر  برابر  به طور  کارمندان  تجربه  سطوح  و  صنایع 

گذاشتند یا خیر.
اول  آورد:  به دست  را  اصلی  نتیجه  چند  ما  تحلیل 
اینکه رهبرانی که کارمندان خود را توانمند می کنند، 
آنها  شهروندی  رفتار  و  خالقیت  بر  ی  تاثیرگذار  در 
شناخته  رسمی  به طور  که  رفتاری  مثال،  عنوان  )به 
نمی شود یا به آن پاداش داده نمی شود؛ مانند کمک 

به همکاران یا توجه به عملکردهای کاری که الزامی 
رهبران  این  ثانیا  هستند.  تاثیرگذارتر  نیستند( 
سازمانی، در مقایسه با رهبرانی که به کارمندان خود 
قدرتی نمی دهند، با توانمندسازی کارمندان شان، به 
احتمال بیشتری مورد اعتماد آنها قرار می گیرند. ثالثا 
فرهنگ های غربی،  به  نسبت  فرهنگ های شرقی  در 
رهبران سازمانی که کارمندان خود را توانمند کرده اند، 
تاثیرگذاری بر عملکرد کارمندان موثرتر بودند و  در 
اثر مثبت تری بر کارمندانی داشتند که تجربه کاری 
کمتری دارند. رهبران سازمانی که کارمندان شان را 
توانمند می کنند، کارمندانی خالق تر و مفیدتر دارند.

تحلیل ما اثرات رهبران سازمانی که توسط زیردستان 
شده  رتبه بندی  توانمندساز  افرادی  عنوان  به  خود 
زمینه  این  در  که  کرد  مقایسه  افرادی  با  را  بودند 
به  که  رهبران سازمانی  بودند.  گرفته  امتیاز کمتری 
به  بودند،  شده  شناخته  توانمندساز  افرادی  عنوان 
احتمال بیشتری قدرت را به کارمندان شان محول و 

چه زمانی توانمندسازی کارمندان موثر واقع می شود؟

12 یادداشت مدیریتی
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زیردستان خود را تشویق به تصمیم گیری مستقالنه 
آنها  بیشتری،  احتمال  به  دیگر،  سوی  از  می کردند. 
دارای کارمندانی بودند که هم توسط رهبر سازمانی  
و هم همکاران شان، به عنوان افرادی با خالقیت باال و 

رفتار سازمانی خوب دسته بندی می شدند.
به طور خاص، به نظر می رسد این نوع رهبری سازمانی 
کارمندان را تشویق به گردآوری ایده های نو، تفکر در 
مورد روش های نوین، کمک به سایرین در محیط کار، 
داوطلب شدن برای انجام وظایف اضافی و حمایت از 

سازمان شان کند.
فرآیند  دو  طریق  از  اثرات  این  که  دریافتیم  ما 
کارمندانی  اول،  است.  داده  رخ  مجزا  روان شناسی 
که تصور می کردند رهبران سازمانی شان توانمندساز 
در  توانمندی  احساس  بیشتری  احتمال  به  بودند، 
محیط کار می کردند؛ حس بیشتری از خودمختاری 
یا کنترل در کارشان داشتند؛ احساس می کردند که 
کارشان معنایی دارد و با ارزش های آنها منطبق است 
شایسته  توانایی هایشان  در  آنها  اینکه  نهایت  در  و 

هستند و می توانند تفاوتی ایجاد کنند.
بر خالقیت کارمندان و  توانمندی، هم  این احساس 
هم رفتار آنها، کمک کرده است. کارمندان توانمند به 
افرادی قدرتمند و معتمد هستند؛  بیشتری  احتمال 
کسانی که به اهداف معنا دار متعهد هستند و ابتکار و 
خالقیت زیادی برای رسیدن به آنها نشان می دهند. 
آنها آزادی گردآوری ایده های نو و این اطمینان که 

این ایده ها ارزش خواهند داشت را دارند.
رهبران  به  بیشتری  احتمال  به  کارمندان  ثانیا، 
افرادی  عنوان  به  که  می کردند  اعتماد  سازمانی 

توانمندساز شناخته می شوند. آنها ایمان بیشتری به 
مدیران خود داشتند و به احتمال بیشتری بدون این 
احساس که مورد استثمار قرار گرفته اند، تمام تالش 
خود را به خرج می دادند. زمانی که یک رهبر سازمانی 
تالش می کند تا کارمندان خود را توانمند کند، از آنها 
کار  در  بیشتری  مسوولیت  و  چالش ها  تا  می خواهد 

اخذ کنند.
ممکن است کارمندان چنین کاری را به عنوان تالش 
توسط  کار  انجام  از  اجتناب  برای  سازمانی  رهبر 
رهبر  وقتی  که  دریافتیم  اما  کنند.  تفسیر  خودش 
حمایت  و  مشاوره  زمینه  در  توانمندساز  سازمانی 
یک  می تواند  است  فعال  نیز   کارمندان  توسعه  از 
که  دریافتیم  ما  کند.  ایجاد  اعتماد  از  سرشار  رابطه 
به  اعتماد  احساس  این  روانی،  توانمندسازی  مانند 
در  هم  توانمندساز،  سازمانی  رهبری  اثرات  توضیح 
بعد خالقیت و هم رفتار سازمانی، کمک کرده است. 
این امر به این دلیل است که اعتماد با تزریق حس 
ریسک های  تا  قادر می سازد  را  کارمندان  که  امنیت 
بیشتری را بدون آسیب پذیری بپذیرند، نااطمینانی را 

در محیط سازمان کاهش می دهد.

حس توانمندی، همیشه عملکرد وظایف روزانه را 
بهبود نمی بخشد

منجر  توانمندساز،  سازمانی  رهبران  که  دریافتیم  ما 
به عملکرد خوبی در وظایف روزانه و شغلی کارمندان 
می شوند؛ اما در این زمینه نسبت به رهبران سازمانی 
همچنین  نداشتند.  تفاوتی  چندان  غیرتوانمندساز 
میزان زیادی نوسان نیز وجود داشت: گاهی رهبران 

سازمانی که تالش می کنند کارمندان شان را توانمند 
به  می رسانند.  آسیب  آنها  به  فایده  از  بیشتر  کنند، 
داده  نشان  ما  تحلیل  در  مطالعه  یک  مثال،  عنوان 
چالش  و  مسوولیت  ارائه  برای  تالش  با  که  است 
بیشتر به کارمندان در محیط کار، رهبران سازمانی 
زیاد  را  کارمندان شان  مسوولیت  بار  توانمندساز، 
باال  را  آنها  شغلی  استرس  نتیجه  در  و  می کنند 
می برند. رهبران سازمانی توانمندساز که عملکرد بهتر 
در وظایف روزانه را می دیدند، کسانی بودند که رابطه 
خوب با کارمندان شان را توسعه داده و بیشتر مورد 

اعتماد قرار می گرفتند.
درک  چگونگی  از  که  داد  نشان  دوباره  ما  نتایج 
کارمندان از رفتار رهبر سازمانی شان، می توان اثرات 
تعیین  را  آنها  توانمندسازی  با  کارمندان  هدایت 
یا  بیشتر  خودمختاری  کارمندان  است  ممکن  کرد. 
ببینند  عنوان شاخصی  به  را  اشتراکی  تصمیم گیری 
و  آنهاست  به  سازمانی  رهبر  اعتماد  نشان دهنده  که 
به آنها فرصت هایی برای توسعه و رشد ارائه می دهد 
که  ببینند  الگویی  عنوان  به  را  آنها  است  ممکن  یا 
رهبر سازمانی قادر به هدایت سازمان نیست و تالش 
می کند تا از تصمیمات دشوار اجتناب کند. در مورد 
دوم، ممکن است کارمندان در مورد نقش شان ناامید 
در  بدتری  عملکرد  نتیجه  در  و  بشوند  نامطمئن  و 
وقتی  نتیجه  در  باشند.  داشته  خود  روزانه  وظایف 
را  کارمندان  تا  می کنند  تالش  سازمانی  رهبران 
توانمند کنند و به آنها قدرت بیشتری بدهند، ضروری 
است که فشار خیلی زیاد به آنها وارد نکنند و مانع از 

ایجاد نااطمینانی شوند.

کلید این موضوع در درک انتظارات کارمندان نهفته 
است. تحقیقات اخیر نشان داده است که کارمندان از 
اینکه رهبران سازمانی باید تا چه حد آنها را توانمند 
نگرش های  دارند. وقتی  را  انتظارات خودشان  کنند، 
زیردستان  انتظارات  با  سازمانی  رهبران  توانمندساز 
منطبق نباشد- به عنوان مثال، اگر آنها خودمختاری و 
مسوولیت های تصمیم گیری خیلی زیاد یا خیلی کمی 
کارمندان  است  ممکن  کنند-  اعطا  زیردستان  به  را 

ارزیابی منفی از این رفتار داشته باشند.

واکنش برخی کارمندان بیش از سایرین نسبت 
به سبک رهبری توانمندساز

سازمانی  رهبری  چرا  اینکه  بیشتر  فهم  برای 
توانمندساز، عملکرد شغلی روزانه برخی از کارمندان 
را بهبود می بخشد اما عملکرد سایرین را خیر، دیگر 
فاکتورهایی را تحلیل کردیم که ممکن است در این 
میان نقشی ایفا کنند؛ مانند محیط فرهنگی، صنعت 

و تجربه کارمندان.
بحث هایی پیرامون اینکه آیا قدرت دادن به کارمندان 
یک اصل مدیریتی »غربی« است یا خیر وجود دارد؛ 
فرهنگ های  در  را  مساله  این  فردی  است  ممکن 
رهبری  اثرات  ما  نکند.  معنا  چین  مانند  »شرقی« 
کارمند  وظایف  عملکرد  بر  توانمند کننده  سازمانی 
را در فرهنگ های غربی و شرقی بررسی کردیم. در 
که  سازمانی  رهبران  که  دریافتیم  شگفتی،  کمال 
توسط کارمندان در شرکت های واقع در فرهنگ های 
توانمندکننده  افرادی  عنوان  به  )مانند چین(  شرقی 
در  سازمانی  رهبران  به  نسبت  بودند،  شده  شناخته 
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اثر  آمریکا(  ایاالت متحده  )مانند  غربی  فرهنگ های 
بزرگتری بر عملکرد روزانه دارند.

سازمانی  رهبری  رفتارهای  دیگر،  عبارت  به 
توانمندکننده و قدرت دهنده )به عنوان مثال، واگذاری 
اختیار و ارائه مسوولیت اضافی( منجر به عملکرد بهتر 
فرهنگ های  در  کارمندان  روزانه  فعالیت  در  شغلی 
شرقی در مقایسه با فرهنگ های غربی شده است. این 
نتیجه ممکن است با این حقیقت توضیح داده شود 
جمهوری  و  هند  چین،  مانند  شرقی  جوامع  در  که 
کره، از افرادی که در قدرتمند ترین جایگاه ها هستند، 
انتظار می رود تا به افراد در جایگاه های پایین تر کمک 
انتظار  نیز  زیردستان  از  و  کنند  حمایت  آنها  از  و 
می رود تا وفادار باشند و از رهبر سازمانی خود اطاعت 
کنند. این هنجار اجتماعی باید پذیرش توانمندسازی 
رهبری سازمان را بین کارمندان افزایش دهد و حتی 

اثرات آن را تقویت کند.
انگلستان  ایاالت متحده،  مانند  غربی،  جوامع  در  اما 
بیشتری  استقالل  کارمندان  است  ممکن  آلمان،  و 
را از سوی رهبر سازمانی خود ترجیح داده و انتظار 
داشته باشند. در این زمینه، مراقبت و نگرانی گسترده 
داده  نشان  توانمندساز  سازمانی  رهبر  توسط  که 
تالشی  یا حتی  تعدی  یک  عنوان  به  می تواند  شده، 
ممکن  امر  این  شود.  دیده  غیررسمی  کنترل  برای 
در  ضعیف تری  اثرات  ما  چرا  که  دهد  توضیح  است 
رهبری  آن  در  که  کرده ایم  پیدا  غربی  فرهنگ های 
پذیرش  مورد  همیشه  نظر  به  توانمندساز  سازمانی 
انداخته ایم  نگاهی  موضوع  این  به  همچنین  نیست. 
که آیا رهبری سازمانی توانمندساز در کسب و کارهای 

خدمات  )مانند   )labor-intensive( کاربر 
مراقبت های  و  آموزش  ساخت وساز،  گردشگری، 
سازمانی  کارآیی  برای  »افراد«  آن  در  که  پزشکی( 
کلیدی هستند، در مقایسه با کسب و کارهای دارایی بر 
انرژی،  مثال،  )به عنوان   )asset-intensive(
سرمایه  به  که  حمل و نقل(  و  دور  راه  از  ارتباطات 
قابل توجهی از دارایی های فیزیکی و مالی نیاز دارند، 
موثرتر خواهد بود یا خیر. با کمال تعجب این مورد 

آن چیزی نبود که فکرش را می کردیم.
توانمندساز  ما فرض کردیم که ممکن است رهبری 
و  اتوماسیون  به دلیل  دارایی بر  کسب و کارهای  در 
اجباری  بیشتر  ساختار یافته تر،  کاری  فرآیندهای 
رهبری  که  می دهد  نشان  ما  یافته های  اما  باشد؛ 
سازمانی توانمندساز در صنایع مختلف سودمند است.

در نهایت، بررسی کردیم که کدام کارمندان ممکن 
است از یک رهبر سازمانی که به دنبال توانمندسازی 
به  خاص  به طور  و  ببرند  را  سود  بیشترین  آنهاست 
نگاهی  شرکت  یک  خالل  در  کارمندان  تصدی 
اکثر  در  نمونه  به طور  اطالعات  این  انداختیم چراکه 
برای  نماینده خوبی  مطالعات در دسترس هستند و 
در خالل یک سازمان  کارمندان  تجربه  درک سطح 
سازمانی  رهبری  که  دریافتیم  می شود.ما  محسوب 
عملکرد  بر  مثبت تری  مراتب  به  تاثیر  توانمندساز 
روزانه کارمندانی داشته که در مقایسه با کارمندانی 
حضور  مشاغل شان  در  طوالنی  مدت  برای  که 
دیگر،  عبارت  به  دارند.  کمتری  تجربه  داشته اند، 
رهبران سازمانی توانمندساز، بهبودهای بیشتری در 
به  نسبت  کم تجربه تر  کارمندان  بین  شغلی  عملکرد 

کارمندان باتجربه تر مشاهده کردند.
که  چرا  کرد  شگفت زده  را  ما  همچنین  مساله  این 
شغلی  دانش  و  تجربه  با  کارمندان  می کردیم  تصور 
داده  فرصت های  کسب  برای  اندکی  توانایی  کمتر، 
گرچه  داشت.  خواهند  مدیران  توسط  آنها  به  شده 
کسب  در  خاص  به طور  جدیدتر  اعضای  احتماال 
می گذارند،  خوبی  تاثیر  و  هستند  هوشیار  فرصت ها 
بنابراین ممکن است دادن فرصت به پرسنل جدیدتر 
ابزار  یک  خاص  به طور  نقش شان،  تصاحب  برای 

رهبری سازمانی موثر باشد.

توانمندسازی، در واقع حمایت از کارمندان است
مورد  در  را  جدیدی  دیدگاه های  ما  تحلیل  گرچه، 
در  اما  می کند،  بیان  توانمندساز  سازمانی  رهبران 
تحلیل  برای  اندکی  نسبتا  مطالعات  حوزه ها  برخی 
طولی  مطالعات  مثال،  عنوان  به  بود.  دسترس  در 
رابطه  نمی توانستیم  بنابراین  و  بودند  اندک  بسیار 
ما  همبستگی های  کنیم؛  تعیین  را  معلول  و  علت 
به  منجر  توانمندساز  رهبری  آیا  که  نمی کنند  تایید 
افزایش در عملکرد کارمندان می شود یا خیر و اینکه 
احتمال  به  دارند  بهتری  عملکرد  که  کارمندانی  آیا 
زیاد مسوولیت بیشتری به آنها داده می شود و توسط 
مطالعات  و  خیر  یا  می شوند  توانمند  رهبران شان 
داده های  )مانند  عملکرد  واقعی  داده های  از  کمتری 
فروش( استفاده کردند؛ بیشتر مطالعات بر رتبه بندی 
که  بودند  متکی  کارمندان  عملکرد  از  سازمان  رهبر 
ممکن است دچار سوگیری شود. به طور کلی، گرچه 
نتایج ما نشان می دهد که رهبری سازمانی توانمندساز 

را  آنها  انگیزه دهد و خالقیت  به کارمندان  می تواند 
برانگیزد؛ اما می تواند بار اضافی و استرس ایجاد کند 
وارد  آسیب  آنها  روزانه  عملکرد  به  است  ممکن  که 
سازد. درک اینکه رهبری توانمندساز محدودیت های 
خود را دارد و عواملی مانند اعتماد و تجربه بر نحوه 
برای مدیران ضروری  اثر می گذارد،  آنها  درک رفتار 

است.
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