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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

وزارت نیرو که خود را وارث پروژه های بی اساس 
از  از گذشت سه سال  قبل می داند پس  دولت 
پروژه  و  طرح  صدها  همچنان  یازدهم  دولت 
نیرو  وزیر  که  دارد  خود  کارنامه  در  نیمه تمام 

علت اصلی اجرائی نشدن آن ها را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، وزیر نیرو امروز در نشست خبری با 
بیان اینکه یکی از انتقاد ها به دولت قبل در وزارت 
نیرو این بوده که به صورت خلق الساعه پروژه هایی را 
تعریف کرده اند در پاسخ به ایسنا گفت مثال در یکی 

از پیوست های سال ٩٠ حدود ٦٠ طرح اضافه شد.
وی ادامه داد طرح های عمرانی نمی تواند منجر به 
انجام کار بیشتر شود؛ چون منابع مالی وزارت نیرو 

محدود است.
وی با بیان اینکه در حال حال طرح های در دست 
تومان  میلیارد  هزار  حدود ٥٥٠  آب  بخش  در  اجرا 
که  است  در حالی  این  کرد:  اظهار  دارد  اعتبار الزم 
حدود  نیرو  وزارت  ساالنه  عمرانی  اعتبارات  میزان 

٥/٣هزار میلیارد تومان است.

17 سال برای طرح های نیمه تمام نیاز است!
در  نیرو  وزارت  اعتبارات  اگر  کرد:  تصریح  نیرو  وزیر 
همین حد باقی بماند و هزینه های طرح ها نیز افزایش 
طول  سال   ۱۷ حدود  متوسط  طور  به  نکند،  پیدا 
می کشد تا طرح های باقی مانده اجرایی شود، اما این 
در شرایطی است که اجرای یک طرح آبی مثال ایجاد 

یک سد نیاز به زمان دو تا چهار سال دارد.
عملکرد  به  انتقاد  این  این که  بیان  با  چیت چیان 
تاکنون وزارت  ادامه داد: کاری که  گذشتگان است، 
نیرو انجام داده جلوگیری از ایجاد طرح های جدید و 
بازنگری در طرح های موجود بوده است که در همین 
راستا نیز بسیاری از طرح ها که از نظر اقتصادی مقرون 
به صرفه نبوده و اجرای آنها عمال بی فایده بوده است را 

متوقف کرده است.
به گفته وی، از زمان دولت یازدهم اجرای ۱۴۴ طرح 
سدسازی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت و برهمین 
اساس ٥٠ طرح به طور کامل کنار گذاشته و وزارت 

نیرو روی ساخت ٩۴ طرح متمرکز شد.

وزیر نیرو با بیان این که تا امسال ۱٩ طرح اجرایی شد، 
تصریح کرد: از طریق تمرکز منابع مالی در طرح های 
محدود توانستیم سرعت اجرای فعالیت را افزایش دهیم.

بر  مبنی  ایسنا  دیگر  سوال  به  پاسخ  در  چیت چیان 
این که اگر وزارت نیرو با مشکل منابع مالی مواجهند، 
چرا با کاهش تعرفه برق مترو موافقت کرده اند، گفت: 
اختیارات  خارج  مساله  این  مورد  در  تصمیم گیری 

وزارت نیرو بوده است.

ثبات قیمت آب و برق
برق،  و  آب  قیمت  آخرین وضعیت  در خصوص  وی 
ادامه داد: وضعیت اقتصاد آب و برق مشخص است 
به طوری که باید گفت در حال حاضر از نظر اقتصادی 
دارد،  قرار  برق در شرایط غیرپایداری  و  صنعت آب 
اثرات  گرفته  قرار  دولت  مدنظر  بیشتر  که  آنچه  اما 

اجتماعی ناشی از تغییرات قیمت آب و برق است.

ادامه در صفحه 3/

ایسنا/ / وزیر نیرو به ایسنا پاسخ داد

علت عقب ماندگی پروژه های وزارت نیرو چیست؟ آرمان/ محمدمهدی رئیس زاده*

بدهی های دولت به بخش های مختلف اقتصادی و 
از جمله نظام بانکی و بخش خصوصی، موضوع تازه 
ای نیست و طی سه دهه گذشته، همواره تمامی 
دولت ها به میزانی از این بدهی ها را داشته اند. اما 
بدهی های  موضوع  در حال حاضر  که  ای  مساله 
دولت را برجسته می کند، انباشت مبالغ این بدهی 
هاست که تسویه آنها بخش بزرگی از درآمدهای 
دولت را به خود اختصاص می دهد. نکته اینجاست 
که در شرایط فعلی و متاثر از کاهش درآمدهای 
ناشی از فروش نفت، منابع مالی برای تسویه این 
بدهی ها در مضیقه قرار دارد و همین موضوع فشار 
مضاعفی را به دولت تحمیل می کند. بنابراین الزم 
است تا در موضوع تسویه بدهی ها، ابزارهای دیگر 
و از جمله منابع درآمدی ناشی از دریافت مالیات ها 
مورد توجه قرار گیرد. اما در این مسیر، عالوه بر 
انباشت مکرر بدهی ها که طی دولت های مختلف 
ایجاد شده، دولت کنونی با یک مشکل ساختاری 
دولت  بدنه  فربه شدن  به  آن  و  است  مواجه  هم 

مربوط می شود.
ادامه در صفحه 3/

کوچک سازی ، مقدمه تسویه بدهی های دولت



 

 ایران ظرفیت تبدیل شدن به قطب 
انرژی منطقه را دارد

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان 
این که نصف قیمت واقعی برق از مردم گرفته می شود 
گفت: ایران ظرفیت تبدیل شدن به قطب انرژی منطقه 

را دارد..........ادامه خبر

آمادگی  ضریب  نیرو:  وزیر  معاون   
 100 به  نزدیک  جاری  سال  در  نیروگاه ها 

درصد است
معاون برق و انرژی وزیر نیرو، ظرفیت مدیریتی و دانش 
مجموعه وزارت نیرو را در مقایسه با سایر کشورهای 
و  کرد  توصیف  قبولی  قابل  در وضعیت  یافته  توسعه 
گفت: ضریب آمادگی نیروگاه های ما در سال جاری 
نزدیک به ۱٠٠ درصد بوده که در تاریخ صنعت برق 

کشور کم سابقه است..........ادامه خبر

 جذب سرمایه خارجی اولویت دولت در 
بخش انرژی

کشور،  وزارتخانه  بدهکارترین  عنوان  به  نیرو  وزارت 
توانست بزرگترین مساعدت را از دولت تدبیر و امید 
از آن خود کند. به این ترتیب این وزارتخانه، طی یک 
تصمیم جمعی از پرداخت یارانه ۲ هزار و ۲٠٠ میلیارد 

تومانی معاف شد..........ادامه خبر

 موفقیت محققان کشور در تجاری سازی 
قطعات و تجهیزات نیروگاهی

محققان یکی از شرکت های فناور با کسب توانمندی 
در طراحی و تولید قطعات و تجهیزات نیروگاهی، موفق 

این  نیاز  مورد  الکتریکی  ماشین های  تجاری سازی  به 
صنعت شدند..........ادامه خبر

 بهره برداری از 11 طرح شاخص توزیع 
برق تهران بزرگ

شاخص  طرح   ۱۱ دولت  هفته  آغاز  با  هم زمان 
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در بخش های 
اعتباری  با  برق رسانی  شبکه  احداث  و  بهینه سازی 
بالغ بر یک هزار و ۷٠٠ میلیارد ریال به بهره برداری 

می رسد..........ادامه خبر

 جهش 5 هزار مگاواتی پیک مصرف برق
پیک مصرف برق روزانه با افزایشی قابل توجه ٥ هزار 
و ۸٣٠ مگاواتی نسبت به مدت مشابه روز قبل به ۴٩ 

هزار و ۲٥٠ مگاوات رسید..........ادامه خبر

 ارزش معامله های برق در بورس انرژی 
افزایش یافت

حجم معامله های انجام شده برق در بورس انرژی در 
 ٦۱۲ و  هزار   ٦۲٣ به  و  یافت  افزایش  گذشته  هفته 

مگاوات ساعت رسید..........ادامه خبر

 انتقال جریان برق با باکتری خاک!
آمریکا  دریایی  نیروی  تحقیقات  سازمان  محققان 
اولین بار  برای  تراریخته  باکتری های  از  استفاده  با 
انتقال  نیاز به سیم فلزی رسانا  جریان برق را بدون 

دادند.............ادامه خبر

اطلس طرح های صنعتی 95
وزارت صنعت، معدن و تجارت جزئیات یکی از هفت 
مقاومتی در  اقتصاد  از سوی ستاد  طرح محول شده 

سال ٩٥ را منتشر کرد.........ادامه خبر

 سهم بخش خصوصی از تسهیالت اعطا 
شده مشخص نیست

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران، مهمترین مشکل بخش خصوصی را مسایل بانکی 
و تامین مالی ذکر کرد و گفت: سهم بخش خصوصی از 
یک هزار و ٣٠٠ میلیارد ریال تسهیالت بانکی پرداخت 
شده در چهار ماه نخست امسال مشخص نیست..........

ادامه خبر

 پرداخت 2 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
به شرکت های کوچک و متوسط

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به پرداخت ۲ 
هزار میلیارد ریال تسهیالت به شرکت های کوچک و 
متوسط گفت: استان های تهران، کرمان، فارس، خراسان 
رضوی و یزد، پنج استان اول در اعطای تسهیالت به 

بنگاههای کوچک و متوسط هستند..........ادامه خبر

 سمینار آشنایی با تامین مالی از طریق 
مرابحه

مرکز آموزش اتاق تهران در تداوم برنامه های آموزشی 
با  خود به ویژه برای آشنایی بیشتر فعاالن اقتصادی 
با موضوع  آموزشی  و سرمایه، یک سمینار  پول  بازار 
تامین مالی از طریق اوراق مرابحه برگزار می کند..........

ادامه خبر

 انتخابات رئیس اتاق ایران 1۴ شهریور 
برگزار می شود

در جلسه امروز هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با 
رأی اکثریت مقرر شد که انتخاب رئیس در ۱۴ شهریور 

ماه پیش رو صورت گیرد..........ادامه خبر

 دردهای چهارصد روزه رئیس سابق 
اتاق ایران

محسن جالل پور با حضور در جلسه هیئت نمایندگان 
اتاق ایران، ضمن مرور کارنامه چهارصد روزه ریاست 
از رئیس  تا  اقتصادی درخواست کرد  از فعاالن  خود، 

جدید حمایت و پشتیبانی کنند..........ادامه خبر

 ۴/1 میلیارد دالر سرمایه خارجی در 
صنعت عملیاتی شد

از بخش های مهم  حوزه صنعت و معدن کشور یکی 
اقتصاد کشور محسوب می شود که در سه سال اخیر 
و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم تحوالت عمدتاً 

مثبتی را پشت سر گذاشته است..........ادامه خبر

 پیش بینی مودیز درباره افق بازار فلزات 
اساسی

قیمت مس و برخی دیگر از فلزات اساسی طی چند 
هفته اخیر کاهش یافته و این درحالی است که ارزش 
اساسی  فلزات  قیمت  باید  قاعدتا  و  آمده  پایین  دالر 

حمایت می شد. .........ادامه خبر

 در مذمت سیاست زدگی
مسعود خوانساری...........ادامه خبر

 اقتصادی اخبار صنعت برق

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
علت عقب ماندگی پروژه های وزارت نیرو 

چیست؟

وزیر نیرو بیان کرد: آنچه که در صنعت آب و برق طی 
سه سال اخیر اتفاق افتاده این است که میزان افزایش 
آب و برق در قیاس با افزایش تورم بسیار ناچیز بوده 
است و علی رغم این که وزارت نیرو پیشنهاداتی را برای 
افزایش قیمت آب و برق اعالم می کند، اما دولت به 
دلیل در نظر گرفتن مسائل اجتماعی این موضوع را 

رد کرده است.

هیچ امتیاز باالتری به سرمایه گذار خارجی داده 
نشده است

خارجی  سرمایه گذاری های  خصوص  در  چیت چیان 
حمایت  و  تشویق  قانون  کرد:  اظهار  نیرو،  وزارت  در 
سرمایه گذار خارجی نه تنها در سیاست های کلی نظام 
مورد توجه قرار گرفته، بلکه در مقاطع گوناگون رهبر 
اما نکته مهم و  تاکید کرده اند،  این مساله  به  انقالب 
اصلی در جذب سرمایه گذار تطابق سیاست های کشور 
مصلحت  گرفتن  نظر  در  و  قانونی  موازین  با  خارجی 

کشور است.
وی با اشاره به وضعیت جذب سرمایه گذار در صنعت 
برق، افزود: صراحتا اعالم شده که وزارت نیرو با استفاده 
از شرکت های عمومی، خصوصی و تعاونی ها اقدام به 
تولید خود  افزایش ظرفیت های  و  جذب سرمایه گذار 
کند و سرمایه گذاران باید بدانند که دراین میان هیچ 
امتیاز باالتری به سرمایه گذار خارجی داده نشده است.

براساس  مساله  این  بر  عالوه  داد:  ادامه  نیرو،  وزیر 
از  کرده  تعیین  اقتصاد  شورای  که  تعرفه هایی 
سرمایه گذار خارجی ۱٥ درصد خریداری می شود. عالوه 

بر این نیروگاه هایی که خارجی ها متعهد به ساخت آنها 
می شوند باید راندمانی حدود ٥۱ الی ٦۸ درصد داشته 
باشد و این در حالی است که در حال حاضر راندمان 

نیروگاه ها ۴۷ درصد تخمین زده می شود.
چیت چیان با بیان این که تاکنون ٣۷ هزار مگاوات مجوز 
برای بخش خصوصی داخلی برای ساخت نیروگاه صادر 
شده است اظهار کرد: این در حالی است که تاکنون 
نیرو  وزارت  و  نشده  ساخته  بیشتر  مگاوات  هزار   ۱۸
این آمادگی را دارد که عین قراردادی که با کشورهای 
نیز  داخلی  سرمایه گذار  برای  می شود  بسته  خارجی 

ایجاد کند.
وی با بیان این که متن تمام قراردادها به صورت تیتر 
در  کرد:  تصریح  است،  موجود  نیرو  وزارت  سایت  در 

زمینه ی ایجاد قراردادها هیچ شبهه ای وجود ندارد.
تنها مرجعی است  وزارتخانه  این  نیرو،  وزیر  به گفته 
کشور  دشت های  وضعیت  از  دقیقی  آمارهای  که 
اعالم می کند و هیچ سازمان دیگری نمی تواند چنین 
اطالعاتی را به دست آورد و اگر آمارهای مختلفی از 

جاهای مختلف ارائه می شود بی شک صحت ندارد.

وعده وزیر نیرو برای پرداخت بدهی ها تا پایان 
سال

بیان  نیرو،  وزارت  بدهی های  در خصوص  چیت چیان 
کرد: وزارت نیرو به دلیل این که شکاف قابل مالحظه ای 
بین قیمت تمام شده و قیمت فروش کاالی خود وجود 
آن  هزینه های  و  درآمدها  بین  تعادل  عدم  یک  دارد 
ایجاد شده است. به طوری که باید گفت در حال حاضر 
که  دارد  بدهی  تومان  میلیارد  هزار   ٣۲ نیرو  وزارت 
امیدواریم طی یکسال آینده موضوع بدهی های وزارت 

نیرو برطرف شود.
وی با اشاره به برنامه هایی تبیین شده برای پرداخت 

ادامه از صفحه 1/ 

 این بزرگی و حجم گسترده دولت، خود به عاملی 
تبدیل شده که برنامه ریزی های مختلف به منظور 
تسویه بدهی ها را با مشکل رو به رو می کند. به 
عبارت دیگر، هر چند دولت تالش می کند تا از 
بزرگی  یا تخصیص بخش  و  مالیاتی  نظام  طریق 
را  خود  بدهی های  شده،  حاصل  درآمدهای  از 
این  از  زیادی  بخش  واقعیت  در  اما  کند،  تسویه 
هزینه ها صرف امورات جاری دولت و بدنه اداری و 
بروکراسی گسترده آن می شود و در نتیجه انباشت 
بدهی ها به طور مداوم به تعویق افتاده و افزایش 
که  زمانی  تا  نظر می رسد  به  رو،  این  از  می یابد. 
تصدی  عمده  و  نشود  کوچک سازی  دولت  بدنه 
از  خارج  و  خصوصی  بخش  به  دولت  گری های 
دولت منتقل نشود، نمی توان به طور کامل امیدی 
به تسویه بدهی های دولت داشت. فارغ از این، در 
این روند تنها درآمدهای دولت که می تواند صرف 
نهایت  در  و  اشتغال زایی  یا  عمرانی  پروژه های 
توسعه اقتصادی را باعث شود، صرف هزینه های 
جاری شده و کمترین توفیقی در تسویه بدهی ها 
هم حاصل نمی شود. اما اگر دولت در بخش های 
حجم  کند،  شدن  کوچک  به  اقدام  ضرور  غیر 
بزرگی از فعالیت های عمرانی و عملیاتی به بخش 
نه  اتفاق  این  تبع  به  و  شده  منتقل  خصوصی 
تنها این بخش توانمند می شود، بلکه هزینه های 
بسیاری از دوش دولت برداشته می شود. با توانمند 
شدن بخش خصوصی، فرصت های شغلی فراوانی 

نیز ایجاد می شود که این اتفاق زمینه ها را برای 
جذب نیروهایی که به واسطه کوچک سازی دولت 
از بدنه آن خارج شده اند فراهم می کند. بنابراین، 
بدهی های  معضل  حل  مقدمه  می رسد،  نظر  به 
دولت، کوچک سازی و چابک سازی این مجموعه 
به شیوه های  البته می توان  آن هم  از  بعد  است. 
از  یکی  کرد.  اقدام  بدهی ها  تسویه  به  دیگری 
ارز است که دولت ذیل  این شیوه ها تسعیر نرخ 
به مجلس  بودجه  قانون  و ٣٦  اصالحیه های ٣٥ 
در  موثری  گام  تصویب،  صورت  در  و  است  داده 
رابطه با تسویه بدهی های دولت برداشته می شود. 
عالوه بر آن، دولت می تواند با انتشار اوراق قرضه 
یا اوراق صکوک بدهی های خود را به نظام بانکی و 
سایر پیمانکاران تسویه کند. چنانچه بدهی دولت 
بانک  به  بانک ها  بدهی  آن  تبع  به  و  بانک ها  به 
مرکزی تسویه شود، با تحرکی که در نظام پولی 
و بانکی کشور ایجاد می شود، اقتصاد کالن هم از 
رکود خارج شده و به سمت رشد حرکت می کند.

* مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی

کوچک سازی ، مقدمه تسویه بدهی های دولت
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بدهی ها، اظهار کرد: براساس ماده ٦ قانون رفع موانع 
تولید قرار است بدهی نیروگاه هایی که واگذار شده اند 
از دوش وزارت نیرو برداشته شود و براین اساس ۱۲ 
به  باید  نیرو  وزارت  بدهی های  از  تومان  میلیارد  هزار 

دولت منتقل شود.
وزیر نیرو ادامه داد: عالوه بر این با استفاده از مکانیزم 
اوراق خزانه اسالمی ۱۲ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان و 
از طریق اسناد خزانه ۷٥٠٠ میلیارد تومان پیش بینی 
شده است که به کمک پرداخت بدهی های وزارت نیرو 
بیاید و می توان گفت که این مساله می تواند به عنوان 

یک مکانیزم کاهش بدهی عمل کند.
چیت چیان با بیان این که ۱٥٠٠ میلیارد تومان از طریق 
اسناد خزانه اسالمی تاکنون پرداخت شده است، ادامه 
داد: با استفاده از تصمیم دولت مبنی بر عدم پرداخت 
یارانه نقدی از سوی وزارت نیرو ۲٥٠٠ میلیارد تومان 
درآمد به وزارت نیرو باز می گردد که تاکنون نیز دو ماه 
آن پرداخت شده و سه ماه دیگر در راستای پرداخت 

است.

3500 میلیارد تومان اعتبار برای تغییر 
شیوه های آبیاری

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای ارتقاء 
کشاورزی،  در  آب  مصرف  میزان  بهره وری  افزایش  و 
مسدود  غیرمجاز  چاه  حلقه   ٥۷٠٠ تاکنون  گفت: 
شده که این مساله می تواند تاثیر زیادی در پایداری 

دشت های کشور داشته باشد.
وزیر نیرو ادامه داد: عالوه بر این وزارت جهاد کشاورزی 
فعالیت گسترده ای در راستای تبدیل شیوه های آبیاری 
در نظر گرفته به طوری که ٣٥٠٠ میلیارد تومان که 
برابر با کل اعتبارات عمرانی وزارت نیرو است برای این 

مساله در نظر گرفته شده است.

چیت چیان با بیان این که قطعا با یک مدیریت صحیح 
از  برداشت  ازدیاد  مانع  می تواند  کشور  در دشت های 
آب های زیرزمینی و ارتقاء بهره وری در حوزه کشاورزی 
شد، بیان کرد: برنامه های گسترده ای را برای این مهم 
در نظر گرفته ایم که با کمک وزارت جهاد کشاورزی 

می توانیم اثرات مثبت آن را دریافت کنیم.

1000 میلیارد تومان برای کاهش یک درصدی 
تلفات آب

کاهش  برای  نیرو  وزارت  برنامه های  به  اشاره  با  وی 
هدررفت آب، اظهار کرد: برای جلوگیری از تلفات آب 
اقدامات وسیعی انجام شده است، اما یک اقدام بسیار 
ضروری و مهم در این زمینه بازسازی شبکه آبرسانی 
کشور است، اما با توجه به این که این موضوع بسیار 
را  آن  به سرعت  نمی تواند  نیرو  وزارت  است  هزینه بر 

انجام دهد.
تلفات  کاهش یک درصدی  این که  بیان  با  نیرو  وزیر 
آب نیازمند ۱٠٠٠ میلیارد تومان سرمایه گذاری است، 
اضافه کرد: به تازگی در بوشهر و یکی از مناطق تهران 
به صورت پایلوت براساس قراردادی که با کشورهای 
صورت  آب  هدررفت  کنترل  شده  امضاء  خارجی 
می گیرد که امیدواریم با اجرای روش های نوین بتوانیم 

موفقیت هایی در این زمینه کسب کنیم.  

تسنیم/  معاون برنامه ریزی وزیر نیرو:
ایران ظرفیت تبدیل شدن به قطب انرژی 

منطقه را دارد

نیرو  وزیر  اقتصادی  امور  و  ریزی  برنامه  معاون 

از مردم  این که نصف قیمت واقعی برق  بیان  با 
گرفته می شود گفت: ایران ظرفیت تبدیل شدن 

به قطب انرژی منطقه را دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا دائمی در مصاحبه 
با رادیو گفت وگو در خصوص موضوع قیمت واقعی آب 
و برق خاطر نشان کرد: هنوز فاصله ی بسیار زیادی 
وجود دارد و به عبارتی قیمت تمام شده ی برق را اگر 
بدون سوخت )گازی که در نیروگاه ها برای تولید برق 
استفاده می گردد ( در نظر بگیریم بیش از ۱٠٠ تومان 
و در صورتی که با احتساب سوخت باشد به رقمی بیش 
از ٣٥٠ تومان خواهد رسید در حالی که ما تقریبا نیمی 

از مبلغ ۱٠٠ تومان را از مردم اخذ می کنیم.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو ضمن اشاره 
به قیمت جهانی آب و برق افزود: در کشورهای همسایه 
نظیر عراق و ترکیه مبلغی حدود ۱۲ تا ۱٥ سنت می 
باشد ضمن اینکه تأکید می کنم ما هرگز قیمت واقعی 

آب و برق را از مردم دریافت نکرده ایم.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان 
این که حتی هدفمند کردن یارانه ها تعرفه های آب و 
برق را به قیمت واقعی نرساند اذعان کرد: شاید یکی از 
دالیلی که مصرف آب و برق در کشور ما بیشتر از سایر 
کشورهاست این است که اینگونه مؤلفه های اقتصادی 

در کشور عمل نمی کنند.
وی در ادامه افزود: دولت، ساالنه بیش از ٥٠ هزار میلیارد 
تومان یارانه ی آب و برق پرداخت می کند اما هدفمند 
کردن یارانه ها عمال نتوانست فاصله ی قیمت تکلیفی و 

قیمت های تمام شده را پر کند.
علیرضا دائمی از صادرات ٥ درصدی برق تولیدی کشور 
خبر داد و تصریح کرد: با اطمینان کامل می گویم که 
با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و نیز سیاستهای 
تبدیل  ،ظرفیت  بلند مدت کشور  انداز  کالن و چشم 

شدن به قطب انرژی منطقه را داریم.
وی در این باره ادامه داد: ما می توانیم در کنار صادرات 
گاز همچنان مبادالت برق را در دستور کار خود داشته 
باشیم چرا که این فعالیت می تواند مزیتی نسبی برای 
کشور ایجاد کرده و زمینه ی باز شدن کشور را در جایگاه 

های بین المللی مهیا کند.

موافقت سازمان محیط زیست با انتقال آب به 
مناطق مرکزی

چیت چیان در خصوص آخرین وضعیت انتقال آب به 
مناطق مرکزی ایران، بیان کرد: انتقال آب چه از طریق 
دریای خزر و چه از طریق خلیج فارس و دریای عمان 
نیازمند تایید و حمایت از سازمان محیط زیست است 
که در رابطه با انتقال خلیج فارس موافقت هایی صورت 

گرفته و امیدواریم این کار سرعت بیشتری پیدا کند.

میزان صادرات برق دو برابر واردات
کرد:  تصریح  برق،  صادرات  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
ایران به چهار کشور ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان 
صادرکنند خالص برق و همچنین با دو کشور آذربایجان 
و ارمنستان در حال مبادله و از کشور ترکمنستان نیز 

به طور خالص واردکننده برق است.
به گفته وزیر نیرو میزان صادرات برق از ایران دو برابر 
واردات از کشورهای همسایه است و ایران توانسته از 

این طریق درآمد خوبی را به دست آورد.
چیت چیان با اشاره به برنامه وزارت نیرو برای ساماندهی 
که  مصوبه ای  براساس  داد:  ادامه  کارون،  رودخانه  به 
شورای عالی آب با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی 
احیای  تدوین شده موضوع  زیست  و سازمان محیط 
قرار  آلودگی ها  از  آن  کردن  عاری  و  کارون  رودخانه 
قرار  اجرا  و  توجه  مورد  ششم  برنامه  طول  در  است 
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بگیرد.
و  آب  برای  فاینانس  اجازه  دولت  کرد:  اظهار  وی 
فاضالب خوزستان را داده است که امیدواریم در طول 
برنامه ششم این کار انجام و در پایان این برنامه شاهد 

پاکی کامل رودخانه کارون باشیم.  
وزیر نیرو با بیان این که اگر نیاز مصرف صنایع به آب 
افزایش یابد وزارت نیرو قادر است تا دو برابر آب را در 
اختیار صنایع قرار دهد، اضافه کرد: براساس مطالعات 
صورت گرفته در ٦٠٩ دشت و تمام حوزه های آبریز 
سهم  کردن  رها  از  بعد  که  شد  مشخص  آب  منابع 
محیط زیست تمامی وزارتخانه ها تا چه میزان قادر به 

برداشت آب هستند.

افزایش جمعیت تهران مساوی بی آبی
چیت چیان ادامه داد: در تهران مشکل منابع آب بیش 
از سایر شهرها به چشم می خورد و باید به این مساله 
توجه کرد که تهران جز پنج سدی که در آن ساخته 
شد دیگر ظرفیت ایجاد سد ندارد و اگر جمعیت تهران 
بیش از این افزایش یابد، پاسخگوی تامین آب تهران 

نخواهیم بود.
به گفته وی، براساس آمار منتشر شده رشد جمعیت 
در تهران بیش از این افزایش نخواهد یافت و امیدواریم 
اگر  اما  نکنیم،  برخورد  مشکلی  با  زمینه  این  در  که 
این اتفاق حادث شود به ناچار باید از آب چاه ها و یا 

روش های دیگر استفاده کنیم.

واردات آب در حد یک ایده باقی مانده است
وزیر نیرو تصریح کرد: در حال حاضر هیچ واردات آبی 
این  واقع  در  و  نمی گیرد  صورت  دیگر  کشورهای  از 
مساله به عنوان یک ایده در حال مطالعه است که هنوز 

هیچ تصمیمی برای آن گرفته نشده است.

چیت چیان در خصوص قیمت  تمام شده آب و درآمدی 
قیمت  کرد:  نشان  نیرو می رسد، خاطر  وزارت  به  که 
تمام شده در آب شرب به طور متوسط هر مترمکعب 
هزینه  که  است  حالی  در  این  و  است  تومان   ۱٠٠٠
شیرین کردن آب در هر مترمکعب ٣٠٠٠ تومان برای 
اما این در حالی است که  وزارت نیرو رقم می خورد، 
در شهر  مترمکعب  هر  برای  درآمد  تومان  تنها ۴٠٠ 
ارمغان  به  نیرو  وزارت  برای  روستا  در  تومان  و ۱٣٠ 

می آید.
با بیان این که تفاوت بین درآمد و هزینه قیمت  وی 
تمام شده آب ٣٠٠٠ میلیارد تومان است، گفت: این 
مساله تنها مربوط به آب نمی شود، بلکه در بخش برق 

نیز شاهد چنین وضعیتی هستیم.
به گفته وزیر نیرو در سال ۱٣٩۴ متوسط هزینه تولید، 
انتقال و توزیع برق نزدیک ۱٠٠ تومان بود و حدود 
۲۴٠ میلیارد کیلووات ساعت برق به مصرف کنندگان 
فروخته می شد، یعنی هزینه کل صنعت برق حدود ۲۴ 

هزار میلیارد تومان تومان بود.
هر  فروش  قیمت  متوسط  اما  داد:  ادامه  چیت چیان 
کیلووات ساعت برق در سال ۱٣٩۴ حدود ٦٠ تومان 
ساعت  کیلووات  هر  ازای  به  که  می شد  زده  تخمین 
وزارت نیرو ۱٠ تومان نیز به سازمان هدفمندی یارانه ها 
پرداخت می کرد، در واقع ۱۲ هزار میلیارد تومان بین 

هزینه و درآمد برق کسری وجود داشت.
وی افزود: براساس تمهیدات اندیشیده شده قرار شد در 
منابع آب کشور ۱٠.۸ میلیارد مترمکعب به طور ساالنه 
زیست  مسائل  برای  کشور  تجدیدپذیر  آب  منابع  از 

محیطی و احیای تاالب ها تخصیص یابد.
وزیر نیرو از افتتاح ۲۲٥ پروژه در بخش آب و فاضالب 
به ارزش ۱٣ هزار و ٦٥٩ میلیارد ریال و ٣۱۷۷ پروژه 
در بخش برق و انرژی به ارزش ٥٥ هزار و ۲٠۷ میلیارد 

ریال در هفته دولت خبر داد و گفت: در مجموع ٣۴٠۲ 
پروژه به ارزش ٦۸ هزار و ۸٦٦ میلیارد ریال در این 

هفته افتتاح خواهد شد.

وزارت نیرو / 
معاون وزیر نیرو: ضریب آمادگی نیروگاه ها 

در سال جاری نزدیک به 100 درصد است

معاون برق و انرژی وزیر نیرو، ظرفیت مدیریتی و 
دانش مجموعه وزارت نیرو را در مقایسه با سایر 
کشورهای توسعه یافته در وضعیت قابل قبولی 
توصیف کرد و گفت: ضریب آمادگی نیروگاه های 
ما در سال جاری نزدیک به 100 درصد بوده که در 

تاریخ صنعت برق کشور کم سابقه است.
به گزارش وزارت نیرو، با حضور »هوشنگ فالحتیان« 
شرکت   ٦ عملکرد  از  نیرو  وزیر  انرژی  و  برق  معاون 
برق منطقه ای در پنج سال گذشته در زمینه ارتقای 

شاخص های سیستم رله و حفاظت تقدیر شد.
عملکرد  درخصوص  الزم  های  بررسی  انجام  از  پس 
ای  منطقه  برق  های  شرکت  حفاظتی  های  سیستم 
و  حفاظتی  سیستم  صحیح  عملکرد  شاخص  دو  با 
برنامه  معاونت  سوی  از  مهندسی  شاخص  عملکرد 
ریزی و نظارت بر امنیت شبکه شرکت مدیریت شبکه 
آذربایجان،  ای  منطقه  برق  های  شرکت  ایران،  برق 
گیالن، مازندران، غرب و زنجان به ترتیب حائز بهترین 
عملکرد در ارتقای شاخص عملکرد صحیح سیستم های 
حفاظتی و شرکت برق منطقه ای خراسان حائز بهترین 

عملکرد در ارتقای شاخص عملکرد مهندسی شدند.
در این مراسم فالحتیان با اشاره به انتخاب ٦ شرکت 

برق منطقه ای با فاصله اندک از دیگر شرکت ها، ضمن 
تشکر از عملکرد خوب سایر شرکت های برق منطقه 
ای ابراز داشت: وضعیت شرکت های برق منطقه ای 
با یکدیگر متفاوت است. با توجه به شرایط سخت و 
بهبود  اعتراف کرد که  باید  از مناطق  بعضی  متفاوت 
شاخص های عملکرد حفاظتی برای بعضی از شرکت 

ها دشوار است.
بهبود شاخص ها  از آنجایی که شیب  ادامه داد:  وی 
برای همه شرکت های برق منطقه ای بوده است، جا 
دارد که از زحمات آنها نیز تشکر و در این مراسم از ٦ 
شرکتی که به عنوان دارندگان بهترین شاخص عملکرد 

انتخاب شده اند تقدیر کنیم.
فالحتیان وضعیت عملکرد سیستم های رله و حفاظت 
 )۸٥ )سال  شاخص  این  بررسی  ابتدای  زمان  در  را 
نامناسب توصیف کرد و گفت: برنامه ریزی ها و اقدام 
هایی که در این ۱٠ سال انجام شده ما را در شرایطی 
قرار داده که در حال حاضر شاخص عملکرد ما به بیش 
از ۸۱ درصد رسیده و این امر از یک موفقیت بزرگ 

حکایت دارد.

جاری  سال  در  ها  نیروگاه  آمادگی  **ضریب 
نزدیک به 100 درصد است

وی در ادامه یکی از عوامل رسیدن به این موفقیت را 
تأسیس و ایجاد شرکت مدیریت شبکه برق ایران به 
عنوان قدمی مبارک در صنعت برق کشور با داشتن 

محیطی تخصصی و پویا عنوان کرد.
وزارت  دانش مجموعه  و  فالحتیان ظرفیت مدیریتی 
یافته  توسعه  کشورهای  سایر  با  مقایسه  در  را  نیرو 
در وضعیت قابل قبولی توصیف کرد و گفت: ضریب 
آمادگی نیروگاه های ما در سال جاری نزدیک به ۱٠٠ 
درصد بوده که در تاریخ صنعت برق کشور کم سابقه 
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است و نشان از تسلط و وقوف تخصصی بخش های 
خصوصی و دولتی در کارهایشان دارد.

در ادامه این مراسم مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه 
برق ایران تهیه نظام نامه سیستم رله و حفاظت شبکه 
برق کشور را یکی از کارهای مهم این شرکت در سال 
منظور  به  سند  این  گفت:  و  کرد  عنوان  اخیر  های 
یکنواخت سازی سیاست گذاری ها، تأمین تجهیزات 
و  دانشگاه  اساتید  همت  با  حفاظتی  برداری  بهره  و 
صنعت تهیه شده و ویرایش دوم آن در سال ٩۴ به 

چاپ رسیده است.
»رضا ریاحی« با بیان این مطلب که امروز می توانیم 
ادعا کنیم که شاخص های حفاظتی ما با شاخص هایی 
که در سازمان های معتبر بین المللی وجود دارد قابل 
مقایسه و تطبیق است، تشریح کرد: از دیگر کارهای 
مهمی که در این شرکت انجام گرفته، بررسی و تحلیل 
حوادث شبکه بر اساس اطالعات ارسالی از شرکت های 
برق منطقه ای است. در این تحلیل ها سعی شده تا از 
اطالعات سیستم WAMS به منظور تحلیل حوادث 
استفاده شده و درکنار آن درس آموخته های به دست 
از حوادث را برای شرکت های برق منطقه ای  آمده 

ارسال و از تکرار حوادث مشابه جلوگیری کنیم.
همچنین در این مراسم معاون برنامه ریزی و نظارت 
را در  امنیت شبکه »داود فرخزاد« بحث حفاظت  بر 
ارتباط مستقیم با امنیت شبکه توصیف کرد و گفت: 
در صورت عملکرد اشتباه سیستم های حفاظتی، حتی 
سرمایه  ها  آن  در  کافی  اندازه  به  که  هایی  سیستم 

گذاری شده است، دچار مشکل می شوند.
فرخزاد در ادامه افزود: دو محور اصلی در بحث امنیت 
به  بودن است یعنی  امن  شبکه های قدرت، کافی و 
ایستا  حالت  در  بار  تأمین  برای  ظرفیت  کافی  اندازه 
داشته باشیم و امن یعنی سیستم ظرفیت پاسخگویی 

باشد.  داشته  را  احتمالی  اغتشاشات  و  نوسانات  به 
عملکرد صحیح سیستم حفاظتی تأثیر مستقیم روی 

هر دو محور مذکور خواهد داشت.
با یک تفکر سیستمی  از سال ۸٥  اینکه  بیان  با  وی 
بحث ارتقای عملکرد سیستم های حفاظتی دنبال شده 
است، تاکید کرد: الزم است با تعیین شاخص مناسب 
و پایش مستمر آن و انجام اقدام های اصالحی، یک 

چرخه بهبود مستمر ایجاد کرد.
اندازه  ویژگی شاخص های  توضیح  در  وی همچنین 
گیری گفت: شاخص های اندازه گیری سیستم های 
قابل  و  ساده  دارد،  امکان  که  جایی  تا  باید  حفاظتی 

فهم باشند.
و  مطالعات  دفتر  مدیر  زاده«  »ایوب  مراسم  این  در 
ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  شبکه  حفاظت 
انجام شده در  فعالیت های  به شرح  ارائه گزارشی  با 
زمینه سیستم های رله و حفاظت و مقایسه نتایج و 
موفقیت های کسب شده در این خصوص در مقایسه با 

کشورهای رده اول دنیا پرداخت.
در پایان این مراسم ٦ شرکت دارنده رتبه های برتر، 
لوح تقدیر خود را از معاون وزیر نیرو در امور برق و 

انرژی دریافت کردند.

موج/  فالحتیان طی بازدید از موج مطرح کرد
جذب سرمایه خارجی اولویت دولت در 

بخش انرژی

وزارتخانه  بدهکارترین  عنوان  به  نیرو  وزارت 
کشور، توانست بزرگترین مساعدت را از دولت 
تدبیر و امید از آن خود کند. به این ترتیب این 

پرداخت  از  جمعی  تصمیم  یک  طی  وزارتخانه، 
یارانه 2 هزار و 200 میلیارد تومانی معاف شد.

انرژی، عرفانه تاجیکی/ وزارت  خبرگزاری موج؛ گروه 
توانست  وزارتخانه کشور،  بدهکارترین  عنوان  به  نیرو 
بزرگترین مساعدت را از دولت تدبیر و امید ازان خود 
تصمیم  یک  وزارتخانه، طی  این  ترتیب  این  به  کند. 
جمعی از پرداخت یارانه ۲ هزار و ۲٠٠ میلیارد تومانی 
معاف شد. البته چنین رخدادی، هرچند قابل توجه، اما 
شاید بتواند سنگی از کوه بدهکاری های وزارت نیرو 
بردارد. از طرفی از گوشه و کنار گالیه های متعددی از 
سوی بخش خصوصی و استفاده کنندگان از انرژی برق 
به گوش می رسد.گالیه هایی که در صورت رسیدگی 
از  تواند مشکل قشر عظیمی  تنهایی می  به  هر یک 
مردم و در نهایت صنعت برق کشور را حل کنند. به 
این ترتیب شد که هوشنگ فالحتیان، معاون وزیر نیرو 
در امور برق و انرژی را به خبرگزاری موج دعوت کردیم 
تا درباره مسائل و مشکالت صنعت برق گپ و گفتی 
داشته باشیم، بخش نخست این مصاحبه را در ادامه 

می خوانید:

برق  صنعت  های  تازه  از  ابتدا  فالحتیان  *آقای 
کشور برایمان بگویید؟

از  که  اقتصادی  درصدی   ۸ رشد  تحقق  راستای  در 
سوی دولت مطرح شد، توانستیم ٥ هزار مگاوات برق 
به شبکه سراسری اضافه کنیم. این در حالی است که 
ظرفیت نصب شده نیروگاه های ما در حال حاضر ۷٥ 
هزار و ٥٠٠ مگاوات است که در ۱٠ سال آینده باید 
٥٠ هزار مگاوات به این میزان اضافه شود.در پساتحریم 
اخیر قیمت نفت  اینکه طی سال های  به  توجه  با  و 
کاهش یافته است و با وجود اینکه بعد از لغو تحریم ها 
میزان فروش نفت ایران افزایش یافته است، به دلیل 

پایین بودن قیمت نفت، تمام مشتقات آن نیز با کاهش 
قیمت مواجه بوده است.

مهم  دولت،  های  مساعدت  گرفتن  نظر  در  *با 
ترین اولویت صنعت برق کشور را چه میدانید؟

کلی  طور  به  پساتحریم  در  ایران  اولویت  ترین  مهم 
جذب سرمایه گذاران خارجی است. اگر موفق به انتقال 
سرمایه خارجی به کشور شویم بی شک فضای کسب 
کار نیز بهبود می یابد. به این ترتیب منابع و سرمایه 
های داخلی کشور را می توانیم صرف موارد آموزشی، 
بهداشتی و … کنیم. عالوه بر این در تالشیم تا زیر 
ساخت های صنعت برق مثل ساخت نیروگاه ها را از 
طریق فاینانس یا سرمایه های خارجی تامین کنیم. در 
همین راستا موافقتنامه ای با بخش خصوصی داخلی 
در زمینه تامین ٣٥ هزار مگاوات برق امضا کرده ایم 
در مقابل این موافقتنامه، به همین منظور مذاکراتی 
در جهت جذب  خارجی   گذاران  سرمایه  با  داشتیم 
های  ساخت  زیر  احداث  منظور  به  خارجی  سرمایه 
مذاکرات  این  البته  کردیم.  برق شروع  جدید صنعت 
هنوز به نتیجه نرسیده است، اما در صورت به نتیجه 
را  اقتصاد  شورای  مصوبه  اینکه  به  توجه  با  رسیدن، 
کسب کردیم، می توانیم سرمایه ای به ارزش ٣ میلیارد 

دالر جذب کنیم.

بخش  کدام  به  سرمایه  این  تخصیص  *اولویت 
خارجی،شرکت  های  شرکت  بر  است؟عالوه 

ایرانی هم در این پروژه حضور دارد؟
این حجم سرمایه را در بخش راه اندازی نیروگاه سیکل 
ترکیبی به ظرفیت ٥ هزارمگاوات سرمایه گذاری می 
کنیم. این نیروگاه ها که دارای کالس F  دارای راندمان 
  H ٥۸ درصدی است و اگر از نیروگاه هایی با کالس
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استفاده شود، می توانیم راندمان خود را به ٦٠ درصد 
هم برسانیم، حال آنکه توان حداکثری توربین هایی که 
در داخل کشور ساخته می شود، نزدیک به ٥٠ درصد 
است.ما باید به فناوری ها جدید در زمینه صنعت برق 
به  با شرکت مپنا  یافتیم. در همین راستا  دست می 
به  قراردادی  داخلی  های  توربین  تولیدکننده  عنوان 

ارزش ٥ هزار مگاوات امضا کردیم.

*با جذب سرمایه خارجی موافق هستید؟سیاست 
وزارت نیرو در این راستا چیست؟

با توجه به اینکه منابع ارزی وزارت نیرو و حتی دولت 
محدود است باید به جذب سرمایه خارجی بپردازیم. 
از  که  است  نحوی  به  خارجی  گذاران  جذب سرمایه 
بخش  از  آن  مگاوات  مگاوات، حداقل ۱٥٠٠  هزار   ٥
تولیدات داخلی تامین شود، البته در تالشیم تا ٣٥٠٠ 
مگاوات باقی مانده را نیز به نحوی تحت پوشش تولید 
راهبرد  گفت  توان  می  ترتیب  این  به  ببریم.  داخل 
با سرمایه گذاران  وزارت نیرو به نحوی است که هم 
داخلی و هم سرمایه گذاران خارجی در تعامل باشد. تا 
به این ترتیب بتوانیم صنعت برق را به عنوان یک بنگاه 

اقتصادی به رونق برسانیم.

کشور  برق  صنعت  آینده  از  تان  بینی  *پیش 
چیست؟

از  نیرو  وزارت  معافیت  و  به٣ حمایت دولت  توجه  با 
پرداخت یارانه، بی شک در آینده نه چندان دور شاهد 
رشد و توسعه صنعت برق در کشور هستیم. از سویی 
دیگر سرمایه گذارانی که در این صنعت سرمایه گذاری 
کردند می توانند بخشی از مطالبات خود را به شکل 
اوراق  اسناد خزانه اسالمی که دولت در اختیار ما قرار 

داده است.

طرحی  چنین  اجرای  نتیجه  از  تان  ارزیابی   *
چیست؟

سرمایه  جذب  موفق  طرحی  چنین  شدن  اجرایی  با 
این  به  ایم.  شده  دالر  میلیارد   ٣ ارزش  به  خارجی 
ترتیب در شرایط جدید باید در بازارهای جهانی اعتماد 
با  شود.  اجرایی  پروژه  این  نهایت  در  تا  کنیم  سازی 
اجرای چنین طرحی عالوه شناساندن پتانسیل صنعت 
برق ایران به خارجی ها،می توانیم منابع ارزی دولت را 
افزایش دهیم، در نهایت نیز برای صنعت برق به عنوان 
بخش  با  الزم  همکاری  بسترهای  اقتصادی  بنگاهی 

خصوصی داخلی و خارجی را فراهم کنیم.

در  نیرو  وزارت  راهبرد  ترین  مهم  نظرتان  *به 
در  خصوصی  بخش  چیست؟جایگاه  پسابرجام 

این میان کجا است؟
با  سازنده  و  مثبت  تعامل  ایجاد  نیرو  وزارت  راهبرد 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی است تا از این طریق 
بتوانیم بر اساس هدف گذاری ها و البته اصل ۴۴ قانون 
اساسی گامی در راستای خصوصی سازی هرچه بیشتر 
صنعت برق کشور برداشته باشیم. با توجه به حمایت 
توان گفت  می  تردید  بی  نیرو،  وزارت  از  دولت  های 
که به تدریج در آینده با بهبود فضای صنعت برق می 
شویم. به این ترتیب بخش قابل توجهی از پیمانکاران 
که در بخش های مختلف صنعت برق سرمایه گذاری 
کرده اند میتوانند مطالبات خودشون رو دریافت کنند. 
یارانه  تومان  میلیارد   ۲٠٠ ۲هزار  پرداخت  لغو  البته 
نقدی از سوی وزارت نیرو، به خودی خود می تواند 

بهوپرداخت مطالبات پیمانکاران کمک کند.

ایسنا/ 
موفقیت محققان کشور در تجاری سازی 

قطعات و تجهیزات نیروگاهی

کسب  با  فناور  شرکت های  از  یکی  محققان 
توانمندی در طراحی و تولید قطعات و تجهیزات 
ماشین های  تجاری سازی  به  موفق  نیروگاهی، 

الکتریکی مورد نیاز این صنعت شدند.
با  تیموریان، مجری طرح  ابوالقاسم  ایسنا  گزارش  به 
اشاره به توانمندی ایجاد شده در زمینه تولید موتورهای 
الکتریکی گفت: با مطالعات انجام شده به دانش فنی 

طراحی و ساخت ماشین های الکتریکی دست یافتیم.
وی ساخت شینه های نیروگاهی را از دیگر دستاوردهای 
شینه های  کرد:  خاطرنشان  و  برد  نام  مطالعات  این 
نیروگاه ها هستند که موفق  نیاز  از  نیروگاهی بخشی 
با  توافق  یا  طراحی  با  متناسب  را  بخش  این  شدیم 
تولید  نیروگاه ها،  واقع در  ژنراتور  مشتری و نصب در 

کنیم.
همچون  متنوعی  نیروگاهی  خدمات  ارائه  تیموریان 
اورهال  عملیات  اجرای  نظارت،  مشاوره،  بهره برداری، 
واحدهای  دوره ای  تست های  و  مکانیکی  و  الکتریکی 
و  برشمرد  این شرکت  دیگر خدمات  از  را  نیروگاهی 
افزود: خدمات این شرکت مطابق با استانداردهای روز 
بخش های  متنوع  نیازهای  با  متناسب  و  بین المللی 

متقاضی ارائه می شوند.
الکتریکی  ماشین های  انواع  تامین  به  محقق  این 
بر آن  اشاره کرد و گفت:  عالوه  وابسته  و تجهیزات 
پس از سه دهه فعالیت قادر به ارائه خدماتی در حوزه 
 DC. تعمیرات اساسی انواع الکتروموتور و ژنراتورهای
ماشین های  و  ضدانفجار  الکتریکی  ماشین های   AC

الکتریکی خاص هستیم.

وزارت نیرو/ 
بهره برداری از 11 طرح شاخص توزیع برق 

تهران بزرگ

شاخص  طرح   11 دولت  هفته  آغاز  با  هم زمان 
در  بزرگ  تهران  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
بخش های بهینه سازی و احداث شبکه برق رسانی 
با اعتباری بالغ بر یک هزار و 700 میلیارد ریال به 

بهره برداری می رسد.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
شرکت  مدیرعامل  هاشمی«  »سیدمحمد  مهندس 
گفت:  زمینه  این  در  بزرگ  تهران  برق  نیروی  توزیع 
و  احداث  به  نسبت  یازده طرح  قالب  در  این شرکت 
متوسط،  فشار  شبکه  خط  کیلومتر   ٥٠ بهینه سازی 
احداث و بهینه سازی ۱٣٦ کیلومتر خط شبکه فشار 
ضعیف و همچنین احداث و بهینه سازی ۱۲۴ دستگاه 

پست فشارمتوسط اقدام خواهد کرد.
وی همچنین افزود: برقراری ۲٦ هزار و ۴۱٠ انشعاب 
مشترکین، قرائت متمرکز کنتورهای دیماندی اولیه و 
ثانویه براساس طرح فهام، نصب ۸٠٠٠ دستگاه خازن 
فشارضعیف ۱۲.٥ کیلوواری در راستای کاهش تلفات 
از ۲۱٠  بهره برداری  و  نصب  و  راکتیو  توان  جبران  و 
دستگاه سکسیونر جدید ۲٠ کیلوولت هوایی در شبکه 
توزیع برق تهران بزرگ از جمله طرح های مذکور است.

به گفته هاشمی نصب و بهره برداری از ٣۷٠ دستگاه 
 ۲٠ کلید  دستگاه   ۱۴۸٠ با  جدید  اتوماسیون  پست 
مانور  و  پایداری  قابلیت  افزایش  کیلوولت در راستای 
شبکه ۲٠ کیلوولت تهران بزرگ، اجرای مانیتورینگ 
پست های فوق توزیع تهران در راستای ارتقای وضعیت 
برنامه ریزی  و  کیلوولت  مدیریت شبکه ۲٠  و  کنترل 
برای تکمیل این مهم تا سال ۱٣٩٦، ارتقای خودروهای 
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8 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

مانور و عیب یابی ۲٠ کیلوولت شرکت به لحاظ خودرویی 
و تجهیزات پیشرفته ذی ربط و همچنین رصد آنالین 
وضعیت قطع و وصل روشنایی از دیگر طرح ها در این 

زمینه است.

 ایسنا/ 
جهش 5 هزار مگاواتی پیک مصرف برق

پیک مصرف برق روزانه با افزایشی قابل توجه 5 
هزار و 830 مگاواتی نسبت به مدت مشابه روز 

قبل به ۴9 هزار و 250 مگاوات رسید.
به گزارش ایسنا، آمارهای شرکت مدیریت شبکه برق 
کشور نشان می دهد که پیک مصرف برق روزانه دیروز 
)شنبه( با ثبت رقم ۴٩ هزار و ۲٥٠ مگاوات و افزایش 
قابل توجه ٥ هزار و ۸٣٠ مگاواتی مگاواتی نسبت به 

مدت مشابه مصرف پیک در روز گذشته روبرو شد.
برپایه این گزارش، پیک مصرف برق در همین زمان 
با سال قبل که رقمی معادل ۴٣ هزار و  در مقایسه 
٣۲٣ مگاوات گزارش شده است، ٥ هزار ٩۲۷ مگاوات 

افزایش داشته است.
این گزارش می افزاید؛ در این روز کل مبادالت برق یک 
هزار و ٩۱٠ مگاوات گزارش شد که یک هزار و ٣٥٥ 

مگاوات آن صادر و ٥٥٥ مگاوات آن وارد شده است.
ذخیره نیروگاهی در این روز معادل یک هزار و ۷٠٣ 
مگاوات گزارش شد که در مقایسه با مدت مشابه دیروز 
یک هزار و ۸۷۲ مگاوات کاهش نشان می دهد. مصرف 
برق صنایع در همین روز برابر با ۴ هزار و ۲۱٦ مگاوات 

گزارش شده است.

ایسنا/ 
ارزش معامله های برق در بورس انرژی 

افزایش یافت

حجم معامله های انجام شده برق در بورس انرژی 
در هفته گذشته افزایش یافت و به 623 هزار و 

612 مگاوات ساعت رسید.
به گزارش ایسنا، در ۴ روز معامالتی از پنج روز هفته 
گذشته )۲۴ تا ۲۷ مرداد ماه( در بورس انرژی، به ترتیب 
در نماد کم باری روزانه معادل ۴۲ هزار و ٥٦٠ مگاوات 
ساعت برق با قیمت متوسط ٣۱٠ هزار و ۱٩ ریال بر 
مگاوات ساعت و در نماد میان باری روزانه معادل ۸۲ 
هزار و ۲٦٠ مگاوات ساعات برق با قیمت متوسط ٣۴٠ 

هزار و ٣۴٥ ریال بر مگاوات ساعت معامله شد.
ایران،  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  اعالم  اساس  بر 
هزار   ۴٩۸ معادل  روزانه  پایه  بار  نماد  در  همچنین 
 ٣٣٣ متوسط  قیمت  با  برق  ساعت  مگاوات   ۷٩۲ و 
هزار و ۸٥۴ ریال بر مگاوات ساعت بین خریداران و 
فروشندگان انرژی معامله شد و در نماد بار پیک روزانه 

هیچ معامله ای صورت نگرفت.
این  در  شده  انجام  معامله های  ارزش  اساس،  این  بر 
هفته، بیش از ۲٠۷ میلیارد ریال بوده که در مقایسه 
با هفته قبل از آن، رشد قابل توجهی را نشان می دهد.

ایسنا/ 
انتقال جریان برق با باکتری خاک!

محققان سازمان تحقیقات نیروی دریایی آمریکا 
با استفاده از باکتری های تراریخته برای اولین بار 

رسانا  فلزی  سیم  به  نیاز  بدون  را  برق  جریان 
انتقال دادند.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس دیلی، با توجه به 
انجام  الکترونیکی  تجهیزات  تولید  روزافزون  افزایش 
برخی از بروزرسانی ها برای کاهش مقیاس مدارهای 
اطالعات  انتقال  افزایش سرعت  کنار  الکترونیکی در 

امری ضروری به نظر می رسد.
از  میکروب شناسی  متخصص  الولی،  درک  دکتر 
دانشگاه ماساچوست و سرپرست تیم مطالعاتی مرکز 
بیولوژیک  نانوسیم   جدید  نسل  کرد:  عنوان   ONR
کامال رسانا بوده و هزاران برابر نازکتر از موی انسان 

است.
وی در ادامه افزود: استفاده از سیم  رسانای بیولوژیک 
مقیاس  و  وزن  تنها  نه  الکترونیکی  نوین  وسایل  در 
تراشه ها را کاهش، بلکه سرعت پردازش اطالعات را 

نیز به طور چشمگیری افزایش می دهد.
نانوسیم های  تولید  به دانش  برای دستیابی  محققان 
را  خاک  در  موجود  مختلف  باکتری های  بیولوژیک 
از تحقیقات  قرار دادند.  سرانجام پس  بررسی  مورد 
نانو  تولید  برای   Geobacter باکتری  بسیار 
انتخاب  اکسیدآهن  بین  رسانا  پروتئینی  رشته های 

شد.
ژئوباکتر در حالت طبیعی مقداری الکتریسیته برای 
حیات خود تولید می کند، اما این جریان برای انسان 

کارایی ندارد و تنها با الکترود قابل تشخیص است.
دکتر درک الولی با همکاری تیمی زبده از متخصصان 
تولید  برای  را  ژئوباکتر  ژنی  ذخیره  توانست  ژنتیک 
نانورشته های رسانا بهینه سازی کند. در نتیجه میزان 
برابر   ۲٠٠٠ تا  بیولوژیک  رشته های  نانو  رسانایی 
افزایش یافت و همچنین دوام آنها نیز در مقایسه با 

رشته های طبیعی باکتری بهبود یافت.

ژئوباکتر  توسط  تولید شده  پروتئینی  رشته های  نانو 
درک  برای  دارند.  قطر  نانومتر   ۱.٥ حدود  تراریخته 
نانومتر  این رشته ها بهتر است بدانید که یک  اندازه 

معادل یک میلیاردیم یک متر است.
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تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  اقتصاد/   دنیای 
ظرفیت های جدید تولیدی را اعالم کرد

اطلس طرح های صنعتی 95

و  معدن  صنعت،  وزارت  معدن:  و  صنعت  گروه 
تجارت جزئیات یکی از هفت طرح محول شده 
را   95 در سال  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  از سوی 

منتشر کرد
. راه اندازی ٣٦ طرح مهم و ملی در سراسر کشور یکی 
از هفت ماموریت پیش بینی شده برای این وزارتخانه 
در سال جاری است که براساس گزارش منتشر شده 
٥ طرح آن با سرمایه گذاری پنج هزار و ۷٠٠ میلیارد 
ریالی و اشتغال هزار و ۸٥٠ نفری راه اندازی شده است. 
پیش از این نیز جزئیات تکمیل طرح های صنعتی با 
پیشرفت فیزیکی باالی ٦٠ درصد یکی دیگر از هفت 
بود،  وزارتخانه منتشر شده  این  به  طرح محول شده 
برای تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی که پیشرفت 
میلیارد  هزار   ۱٦ دارند،  درصد   ٦٠ از  بیش  فیزیکی 
تومان تسهیالت در نظر گرفته شده است که واحدهای 
واجد شرایط می توانند با ثبت نام در سایت »بهین یاب« 

نسبت به دریافت این تسهیالت اقدام کنند.
»رونق تولید و تعیین تکلیف هفت هزار و ٥٠٠ واحد 
تولیدی مشکل دار با هدف فعال کردن آنها«، »ایجاد 
توسعه صنعت  و  نیاز  مورد  اولیه  مواد  زنجیره  توازن 
»ارتقای  پایدار«،  تولید  برای  کشور  مس  و  فوالد 
رقابت پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با 
واردات  هدفمند  »مدیریت  صادرات«،  افزایش  هدف 
»افزایش  تجاری«،  مثبت  تراز  حفظ  راستای  در 
صادرات کاال و خدمات غیرنفتی به میزان ۱٠ میلیارد 
دالر در سال ۱٣٩٥ نسبت به سال ۱٣٩۴«، »تکمیل 
 ٦٠ باالی  فیزیکی  پیشرفت  با  صنعتی  طرح های 

درصد« و »تکمیل و راه اندازی ٣٦ طرح مهم و ملی« 
هفت ماموریت ابالغی برای این وزارتخانه در سال ٩٥ 
است، ماموریت هایی که در راستای بازگرداندن رونق 
به بخش تولید در نظر گرفته شده اند و فعاالن صنعتی 
مشکالت  از  برخی  آنها  کردن  اجرایی  با  امیدوارند 

بخش صنعت و معدن مرتفع شود.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  برنامه  و  طرح  معاون 
درباره آخرین وضعیت »تکمیل و راه اندازی ٣٦ طرح 
تا  امسال  ابتدای  از  اینکه  بیان  با  ملی«  و  مهم 
با  ملی  و  مهم  طرح   ٣٦ از  طرح  پنج  تیرماه،  پایان 
و  ریال  میلیارد   ۷٠٠ و  هزار  پنج  سرمایه گذاری 
اشتغال یک هزار و ۸٥٠ نفر راه اندازی شده است به 
»ایرنا« گفت: با تکمیل و راه اندازی این ٣٦ طرح مهم 
وارد  سرمایه گذاری  ریال  میلیارد  هزار   ۱٣٠ ملی  و 

مرحله بهره برداری می شود.
با تاکید بر اینکه این طرح ها  ابویی مهریزی  حسین 
از  و کل کشور  استان کشور مستقر هستند  در ۲٠ 
آن بهره مند خواهد شد، گفت: با تکمیل و راه اندازی 
این طرح ها ۱٣ هزار و ٣٠٠ شغل مستقیم به وجود 
خواهد آمد. معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن 
و تجارت درباره شاخص های انتخاب این طرح ها نیز 
نقشی که می توانند  به  توجه  با  این ٣٦ طرح  گفت: 
مواد  تامین  کشور،  غیرنفتی  صادرات  به  کمک  در 
درون زایی  نسبی  ارتقای  تولید،  زنجیره  برای  اولیه 
و  واردات  به  نیاز  کاهش  اقتصاد،  برون گرایی  و 
زنجیره  و تکمیل  از خام فروشی  همچنین جلوگیری 
مهریزی  ابویی  شده اند.  انتخاب  باشد،  داشته  ارزش 
با اشاره به اینکه سه پروژه فوالدی تا مهرماه امسال 

به بهره برداری می رسد، گفت: با راه اندازی ۱۴ طرح 
فوالدی موجود در پروژه تکمیل و راه اندازی ٣٦ طرح 
زنجیره  ظرفیت  به  تن  میلیون   ۱٩  /۲ ملی،  و  مهم 
اسفنجی،  آهن  گندله،  تا  کنسانتره  )از  فوالد  تولید 

شمش و نورد( اضافه می شود.
تن  هزار   ۲۷ همچنین  طرح ها  این  کرد:  اضافه  وی 
ایجاد می کند  ارزش مس  زنجیره  ظرفیت جدید در 
هزار   ۱٥٠ سیمان،  ظرفیت  به  تن  میلیون   ۴  /٥ و 
دستگاه به ظرفیت تولید لوازم خانگی، ٦/ ۲ میلیون 
تن به ظرفیت تولید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 
و همچنین ۱٦٥ هزار تن به ظرفیت صنایع سلولزی 
اضافه خواهد کرد. ابویی مهریزی با اشاره به اینکه سه 
طرح از این طرح های مهم و ملی مربوط به صنعت 
خودرو و قطعات خودرو است، گفت: با راه اندازی این 
سه طرح، معادل ۱۸۴ هزار دستگاه به ظرفیت تولید 

خودروی کشور اضافه می شود.
به گفته وی، این طرح ها همچنین سه هزار و ٥٠٠ 
 ٣٠٠ و  میلیون   ۲ دارویی،  تولیدات  ظرفیت  به  تن 
هزار دستگاه به ظرفیت تجهیزات صنعت برق، ۱٠٥ 
هزار تن به ظرفیت فرآوری صنایع غذایی، ۲۸ هزار 
تن به ظرفیت محصوالت شیمیایی، ۴٠٠ هزار تن به 
به ظرفیت  ظرفیت کانی غیرفلزی )کک( و یک تن 
تولید طالی کشور اضافه خواهد شد. معاون طرح و 
برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این نیز 
در مورد برنامه »تکمیل طرح های صنعتی با پیشرفت 
فیزیکی باالی ٦٠ درصد« به عنوان یکی دیگر از هفت 
ماموریت اولویت دار تصویب شده در ستاد فرماندهی 
پایان  تا  گفت:  وزارتخانه  این  برای  مقاومتی  اقتصاد 
تیرماه یک هزار و ٥٠۸ پروژه راه اندازی شده است. 
ابویی مهریزی حجم سرمایه گذاری برای بهره برداری 
هزار   ۱۱٠ حدود  را  پروژه   ٥٠۸ و  هزار  یک  این  از 
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و  کرد  ذکر  تومان(  میلیارد  هزار   ۱۱( ریال  میلیارد 
افزود: با راه اندازی این طرح ها، ۲٦ هزار و ٦٠٠ شغل 
پراکندگی  مورد  در  است.وی  شده  ایجاد  مستقیم 
استقرار این پروژه ها گفت: در هر استان چند پروژه 
اشتغال زایی  ترتیب،  این  به  و  است  شده  راه اندازی 
طرح  معاون  می شود.  کشور  کل  شامل  پروژه ها  این 
کل  تعداد  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  برنامه  و 
را  درصد   ٦٠ باالی  پیشرفت  با  صنعتی  طرح های 
هشت هزار و ٥٠٠ طرح اعالم کرد و گفت: بر اساس 
برنامه عملیاتی که به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
اعالم کرده ایم، مقرر شده است تعدادی از این طرح ها 
را تا پایان امسال به بهره برداری برسانیم و تعدادی را 
نیز به صورت نسبی تکمیل کنیم و پیشرفت فیزیکی 

آنها را افزایش دهیم.
و  هزار  پنج  امسال  برنامه،  این  اساس  بر  افزود:  وی 
درصد   ٦٠ باالی  پیشرفت  با  صنعتی  طرح   ۴٠٠
راه اندازی و به بهره برداری می رسد؛ به عبارتی در هر 
فصل یک هزار و ٣٥٠ طرح باید به بهره برداری برسد. 
این  برای  شده  انجام  سرمایه گذاری  مهریزی،  ابویی 
پنج هزار و ۴٠٠ طرح صنعتی با پیشرفت باالی ٦٠ 
میلیارد  هزار  ریال)۲۲  میلیارد  هزار   ۲۲٠ را  درصد 
تومان( عنوان کرد و گفت: با راه اندازی این طرح ها، 

٩٠ هزار شغل مستقیم ایجاد می شود.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  برنامه  و  طرح  معاون 
با اشاره به اینکه، این پروژه ها شامل همه رشته های 
صنعتی می شود، گفت: تکمیل و راه اندازی طرح های 
نخست  است:  توجه  قابل  جنبه  چند  از  تمام  نیمه 
پایدار  اشتغال  کشور  سراسر  در  طرح  این  اینکه، 
ایجاد می کند؛ عالوه بر این، راه اندازی این پروژه ها به 
افزایش تولید ختم و به این ترتیب زنجیره ارزش با 

سهم بیشتر داخلی تکمیل نسبی می شود.

ایرنا/ نایب رییس اتاق بازرگانی ایران:
سهم بخش خصوصی از تسهیالت اعطا 

شده مشخص نیست

بازرگانی،  اتاق  رییس  نایب  ایرنا-  تهران- 
مهمترین  ایران،  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
مشکل بخش خصوصی را مسایل بانکی و تامین 
مالی ذکر کرد و گفت: سهم بخش خصوصی از 
بانکی  یک هزار و 300 میلیارد ریال تسهیالت 
امسال  نخست  ماه  چهار  در  شده  پرداخت 

مشخص نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »پدرام سلطانی« 
اتاق  نمایندگان  هیات  نشست  در  یکشنبه  امروز 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به 
این که میزان تسهیالت پرداخت شده نسبت به سال 
گذشته شش تا هفت درصد رشد داشته است، گفت: 
به بخش های مختلف صنعت، کشاورزی  منابع  این 
های  بخش  سهم  اما  است  شده  پرداخت  خدمات  و 
تسهیالت  این  از  خصوصی  و  دولتی  شبه  دولتی، 

مشخص نیست.
در  که  کشوری  در  آمار  احصای  برای  افزود:  وی 
باید تقسیم تسهیالت برای بخش  مسیر گذار است، 
خصوصی و دولتی و همچنین سهم صنایع کوچک و 

متوسط به تفکیک مشخص شود.
چهار  را  کشور  در  سرمایه  کفایت  میزان  سلطانی 
درصد عنوان کرد و گفت: این رقم در کشورهای دنیا 
بانک  از هشت درصد است. ضریب ریسک در  بیش 
های ما بسیار باال و سه درصد ضریب ریسک مشابه 

نمونه جهانی است.
برقراری روابط  از دالیل کندی  وی مدعی شد یکی 
بانکی با دنیا نطام بانکی پرریسک است و ما باید نظام 

بانکی خود را بهبود بخشیم.
** لزوم برخورد جدی دولت با موسسه های 

غیرمجاز بانکی
از سخنان  دیگری  در بخش  ایران  اتاق  رییس  نایب 
خود درباره موسسات پولی و بانکی غیر مجاز گفت: 
بانکی  قاچاقچیان  غیرمجاز  بانکی  و  پولی  موسسات 
اقتصاد  آنها نقشی مخرب در  و مالی کشور هستند؛ 

دارند و موجب باال ماندن نرخ سود بانکی شده اند.
موسسات  رشد  در  موثر  دالیل  از  یکی  سلطانی 
غیرمجاز را نبود برخورد قاطع با آنها عنوان و تاکید 
کرد دولت باید در این زمینه به طور جدی وارد شود.

نظام  که  این  به  اشاره  با  بخش خصوصی  فعال  این 
پولی و بانکی کشور به طراحی و اصالح ساختار جدی 
و اساسی نیاز دارد، گفت: رکود حاکم بر اقتصاد کشور 
دولت و بخش خصوصی را در شرایط بی سابقه ای 

قرار داده است.

** بهبود فضای کسب و کار، خواسته اصلی 
بخش خصوصی

سلطانی در ادامه دیدگاه های خود برای بهبود فضای 
کسب و کار در کشور را خواسته اصلی بخش خصوصی 
عنوان کرد و اصالح نظام مالی کشور با حذف مقررات 
بر  مالیات  مشکالت  سریع  اصالح  زاید،  مجوزهای  و 
ارزش افزوده، تناسب بخشیدن به نرخ ارز را از جمله 

این راهکارها برشمرد.
موثر  انداختن  جریان  به  ایران  اتاق  رییس  نایب 
اقتصادی  رویکرد  اتخاذ  مالی،  و  پولی  موثر  ابزارهای 
اداری  در قاچاق کاال و اصالح بوروکراسی بی هدف 
و شفافیت در اقتصاد را از ضرورت های بهبود فضای 

کسب و کار عنوان کرد.
سلطانی درباره لزوم حاکمیت شفافیت در همه ارکان 

کشور گفت: بخش خصوصی همواره از نبود شفافیت 
نهاد  یک  عنوان  به  و  است  دیده  آسیب  کشور  در 
بودجه  گزارش  که  مفتخریم  عمومی  نهاد  و  فراگیر 
خود را در معرض عموم قرار می دهیم تا همه بدانند 

بخش خصوصی پیشگام شفاف سازی است.
به حواشی  راجع  از سخنانش  دیگری  در بخش  وی 
اخیر درباره اتاق ایران گفت: با حواشی و اقدام های 
مالی  ساختار  در  نظمی  بی  درباره  که  ای  نابخردانه 
اتاق مطرح شده است، باید بگویم که نه بی انضباطی 
مالی در اتاق رخ می دهد و نه حقوقی بیشتر از آنچه 

باید، به فردی داده شده است.
در  اتاق  گذارند  نمی  برخی  چرا  افزود:  سلطانی 
از  و  باشد  داشته  قرار  است،  شایسته  که  جایگاهی 

بخش خصوصی دفاع کند.

** راه حل درونی تضاد منافع
سلطانی ادامه داد: اتاق بازرگانی نهاد بخش خصوصی 
و محل طرح مسایل و راهکارها و مشاور سه قوه است 
را حفظ  خود  تعادل  و  متانت  موارد  همه  در  باید  و 
کنیم و آنچه از همکاران خود انتظار داریم این است 

که نقدها را در عین حفظ احترام و ادب بیان کنند.
راهکار  اخذ  اتاق،  وظایف  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  است،  مختلف  صنایع  منافع  تضاد  حل  برای 
منافع  تضاد  رفع  به  درونی  کار  و  ساز  یک  در  باید 
در صنایع مختلف بپردازیم و نقطه ای بهینه را برای 

منافع صنوف و صنایع پیدا کنیم.

بودجه  تفریغ  نمایندگان  هیات  درصد   88  **
9۴ را تایید کردند

بر اساس این گزارش، گزارش تفریغ بودجه سال مالی 
فیاض  احمد  از سوی  نیز   ٩۴ اسفند   ۲٩ به  منتهی 
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بخش، دبیرکل اتاق ایران ارایه شد.
وی در این رابطه توضیح داد: براساس بودجه مصوب 
اتاق برای سال ٩۴  اتاق ایران میزان منابع درآمدی 
بیش از دو هزار و ٩۴٠ میلیارد ریال تعیین شده بود 
ریال  میلیارد   ۲۱٠ و  هزار  دو  نیز  مصارف  میزان  و 
درنظر گرفته شده بود که در بخش درآمدها دو درصد 
رشد و در بخش مصارف هفت درصد کاهش هزینه 

داشته ایم.
تیر  کارانه  بخش  به  اتاق  درآمدهای  از  درصد   ۱۴
سال  بر خالف  سال ۱٣٩۴  در  که  شود  می  مربوط 
های گذشته این پرداختها در تیر ماه سال بعد انجام 
نشده  محاسبه  درآمدها  قسمت  در  بنابراین  و  شد 

است.
مصوبه  در  آنچه  به  نسبت  داد:  ادامه  بخش  فیاض 
اتاق آمده بود، در هزینه های پرسنلی چهار  بودجه 
درصد رشد، در هزینه های اداری ۲۷ درصد، در هزینه 
های سرمایه ای ۲٠ درصد و در حوزه تسهیالت دهی 

نیز ۴ درصد کاهش داشته ایم.
نیز  ایران  اتاق  رییسه  هیات  عضو  پیرموذن  حسین 
با اشاره به گزارش حسابرسی و تفریغ بودجه گفت: 
برای نخستین بار است که همه مدارک بررسی شده 
حسابرس قانونی در اختیار هیات نمایندگان قرار می 

گیرد.
وی ساماندهی تشکل ها و رتبه بندی آنها را از اقدامات 
سال  طول  در  ایران  اتاق  های  تشکل  معاونت  مهم 
گذشته عنوان و اعالم کرد: کمیته راهبردی تشکل ها 
به وجود آمده و قرار است از این پس پرداخت های 

تشکل ها بر اساس رتبه بندی انجام شود.
با   ٩۴ سال  بودجه  تفریغ  گزارش  ایرنا،  گزارش  به 
اعضای  تایید  مورد  مثبت  رای  کسب ۸۴.۴٦ درصد 
برای  جلسه  این  گرفت.در  قرار  نمایندگان  هیات 

نیز   ۱٣٩٥ سال  قانونی  حسابرس  و  بازرس  انتخاب 
رای گیری صورت گرفت و بر این اساس ۸٦.۱ درصد 

از اعضا با تغییر شرکت حسابرسی موافقت کردند.

فارس/ مدیرعامل بانک توسعه صادرات اعالم کرد
پرداخت 2 هزار میلیارد ریال تسهیالت 

به شرکت های کوچک و متوسط

به  اشاره  با  صادرات  توسعه  بانک  مدیرعامل 
به  تسهیالت  ریال  میلیارد  هزار   2 پرداخت 
شرکت های کوچک و متوسط گفت: استان های 
و  رضوی  خراسان  فارس،  کرمان،  تهران، 
به  تسهیالت  اعطای  در  اول  استان  پنج  یزد، 

بنگاههای کوچک و متوسط هستند.
توسعه  بانک  از  نقل  به  فارس  به گزارش خبرگزاری 
اینکه  به  اشاره  با  آبادی  صالح  علی  ایران،  صادرات 
فرمایشات  راستای  در  ایران  صادرات  توسعه  بانک 
مقام معظم رهبری و سیاست دولت محترم مبنی بر 
اقتصاد مقاومتی، پرداخت تسهیالت به شرکت های 
کوچک و متوسط صادرات محور را بطور ویژه پیگیری 
بنگاههای کوچک و  به سهم ۱۷ درصدی  می کند، 
بانک  تسهیالت  مانده  مجموع  از  SMEها  متوسط 
اشاره کرد و افزود: بانک توسعه صادرات ایران تاکنون 
مالی  تسهیالت  متوسط  و  کوچک  شرکت   ۱٥٥ به 

پرداخت کرده است.
وی افزود: این در حالی است که به تازگی نیز پرداخت 
تأئید  به  تسهیالت به ٣٠ شرکت کوچک و متوسط 
رسیده و این شرکت ها در فرآیند اخذ تسهیالت قرار 
گرفته اند که این موضوع نشان دهنده جهت گیری 

خاص بانک در افزایش سهم SMEها از تسهیالت 
اعطایی است.

و  گسترش  بانک،  کلی  سیاست  اینکه  بیان  با  وی 
تسهیل تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط ، در 
کنار بنگاه های بزرگ اقتصادی است، افزود: با توجه 
های  استان  اغلب  در  موجود  باالی  های  به ظرفیت 
کشور در زمینه فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط، 
شناسایی دقیق ظرفیت های استانی را در دستور کار 
قرار داده ایم تا بتوانیم عدالت در تخصیص تسهیالت 
را متناسب با ظرفیت استان ها و در چارچوب الزامات 

بانک مرکزی، اجرایی کنیم.
به  تسهیالت  حاضر،  حال  در  افزود:  آبادی  صالح 
بنگاههای کوچک و متوسط فعال در صنایعی مانند 
فرش، خشکبار و مواد غذایی، آبزیان، چرم، زعفران و 
سایر حوزه هایی که دارای ارزش افزوده، به ویژه در 
حوزه صادراتی هستند پرداخت شده و یا در فرایند 
پرداخت است، ضمن اینکه آمادگی داریم برای سایر 
حوزه هایی که ظرفیت صادرات در آنها وجود دارد، 

تسهیالت مناسبی اختصاص دهیم.
ای  بخشنامه  در  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 
و  کوچک  های  بنگاه  مالی  تأمین  العمل  دستور 

متوسط را به سیستم بانکی ابالغ کرده است.
بر این اساس، بنگاه های مشمول این دستورالعمل از 
شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت 
نامه رعایت شاخص های  نسبت مالکانه و مفاد آیین 
مالی در اعطای تسهیالت سرمایه در گردش به اشخاص 
حقیقی و حقوقی توسط بانک های دولتی به منظور بهره 

مندی از تسهیالت و تعهدات مستثنی هستند.
همچنین موسسه اعتباری می تواند بدهی غیرجاری 
این  مشمول  های  بنگاه  ریالی  میلیارد  ده  از  کمتر 

دستورالعمل را به مدت یک سال امهال کند.

صنایع،  بازرگانی،  اتاق  آموزش  مرکز  تهران/  اتاق 
معادن و کشاورزي تهران برگزار می کند

سمینار آشنایی با تامین مالی از طریق 
مرابحه

برنامه های  تداوم  در  تهران  اتاق  آموزش  مرکز 
بیشتر  آشنایی  برای  ویژه  به  خود  آموزشی 
یک  سرمایه،  و  پول  بازار  با  اقتصادی  فعاالن 
سمینار آموزشی با موضوع تامین مالی از طریق 

اوراق مرابحه برگزار می کند.
این سمینار به مدت دو ساعت و در روز شنبه ششم 
می شود.  برگزار   ۱٦ الی   ۱۴ ساعت  از  ماه  شهریور 
سعیدی  علی  دکتر  برعهده  کارگاه  این  در  تدریس 
بر  نظارت  معاونت  مسوولیت  هم اکنون  که  است 
بهاردار  اوراق  و  بورس  سازمان  در  را  مالی  نهادهای 
برعهده دارد و از مدرسان مجرب در حوزه آشنایی با 

اوراق مرابحه و تفاوت آن با دیگر اوراق بهادار است.
آموزشی،  دوره  این  برگزاری  از  تهران  اتاق  هدف 
آشنایی هرچه بیشتر سرمایه گذاران یا عالقمندان به 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه از طریق صندوق های 
اتاق  آموزش  مرکز  اعالم  بر  بنا  است.  سرمایه گذاری 
تهران، سرفصل های تعیین شده برای آموزش در این 
ماهیت صندوق های  محورهای  در  دو ساعته  کارگاه 
پروژه،  ارزی،  معامله،  قابل  مشترک،  سرمایه گذاری 
از  مالی  تامین  نحوه  کاالیی،  و  ساختمان  و  زمین 
طریق صندوق های فوق الذکر، نحوه سرمایه گذاری و 

مزایای آن و .. است.
این سمینار در ساختمان شماره )۲( اتاق تهران برگزار 
می شود و با توجه به محدودیت ظرفیت آخرین مهلت 
است.  کارگاه  این  برگزاری  از  قبل  روز  سه  ثبت نام 
با  می توانند  کارگاه  این  در  ثبت نام  برای  عالقمندان 
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مراجعه به لینک فرم مربوط به حضور را پر کرده و 
برای مرکز آموزش اتاق تهران ارسال کنند.

هم چنین حضور در این دوره برای اعضای اتاق تهران 
هیچ هزینه ای در برندارد و رایگان است.

مرکز آموزش اتاق تهران پیش از این نیز سمینارهایی 
برای تامین مالی از طریق انتشار اوراق ساخت، اوراق 
اجاره و صندوق پروژه برگزار کرده بود که با استقبال 
اعضای اتاق تهران و فعاالن بازار سرمایه مواجه شده 

بود. 

مهر/ 
انتخابات رئیس اتاق ایران 1۴ شهریور 

برگزار می شود

در جلسه امروز هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایران با رأی اکثریت مقرر شد که انتخاب رئیس 

در 1۴ شهریور ماه پیش رو صورت گیرد.
محسن  استعفای  از  بعد  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
جالل پور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 
نمایندگان  هیأت  امروز  جاری،  سال  ماه  مرداد  در 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با رأی اکثریت 
رئیس  انتخاب  روز  را  شهریور   ۱۴ تا  گرفت  تصمیم 
جدید قرار دهد.هم اکنون در جلسه هیأت نمایندگان 
عارضه  دلیل  به  که  جالل پور  محسن  که  شد  اعالم 
بود، دقایقی  داده  استعفا  از سمت خود  قلبی  شدید 
دیگر در جلسه حضور خواهد یافت و چند دقیقه ای 
را سخنرانی خواهد کرد و این در شرایطی است که 
او از سمت خود در هیأت رئیسه اتاق و ریاست اتاق 
برای  تاریخ  بود.دو  داده  استعفا  نیز  کرمان  بازرگانی 

یکی  در  تا  بود  شده  مشخص  جدید  رئیس  انتخاب 
برگزار  انتخابات  ماه  گزینه های ۱۴یا ۲۸ شهریور  از 
شود که بر این اساس ٦۲.٥ درصد از اعضای هیأت 

نمایندگان، تاریخ ۱۴ شهریور را انتخاب کردند.

مهر/ در جلسه امروز اتاق ایران عنوان شد؛
دردهای چهارصد روزه رئیس سابق اتاق 

ایران

هیئت  جلسه  در  حضور  با  پور  جالل  محسن 
کارنامه  مرور  ضمن  ایران،  اتاق  نمایندگان 
چهارصد روزه ریاست خود، از فعاالن اقتصادی 
و  حمایت  جدید  رئیس  از  تا  کرد  درخواست 

پشتیبانی کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن جالل پور با حضور 
در جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران، با شفاف سازی 
نسبت به عملکرد چهارصد روزه خود توضیحاتی را در 
خصوص کارنامه کاری اتاق ایران در دوره ریاستش، 
حقوق دستمزد مشاوران عالی اتاق و تاثیرپذیری خود 

از دولت، توضیحاتی را ارائه کرد.

متن کامل سخنان جالل پور به شرح زیر است:
بسمه تعالی.

عرض سالم و ادب و احترام دارم خدمت همه اعضای 
کلیه  از  دارم  ویژه  وتشکر  نمایندگان  هیئت  محترم 
عزیزان که در طول یکماه گذشته بطور مداوم پیگیر 
احوال بنده بوده اند و از دعای خیر و اظهار لطف همه 

شما بسیار سپاسگزارم.
اتاق  برادرانم در هیئت ریئسه محترم  از همکاران و 

و  اند  کشیده  را  بنده  جور  هم  ماه  یک  این  در  که 
هم با بزرگواری و کرامت، اظهار لطف فراوانی مبذول 

داشتند، بسیار ممنونم.
توان  چقدر  که  نمیدانم  را  خود  حالی  شرایط  چون 
صحبت در خدمت عزیزان را داشته باشم ابتدا از همه 
شما عزیزان حاللیت طلبیده و از دعای خیرتان تشکر 

می کنم.
هیات  فاخر  مجموعه  از  کوچکی  عضو  من  چند  هر 
نمایندگان اتاق ایران بودم ولی شما با بزرگواری این 
تفویض  کوچکتان  برادر  این  به  را  خطیر  مسئولیت 
فرمودید. در مدت فعالیت من در اتاق، هر آنچه کم 
و کاستی در بنده بود با بزرگی و عظمت خود جبران 
کرامت  با  مرا  اشکاالت  و  ایرادات  همواره  کردید. 
نادیده گرفتید و با اغماض و سعه صدر این برادرتان 
را درمسئولیت سنگینش همراهی نمودید. اساسا رمز 
همپوشانیست.  و  اتحاد  در  خصوصی  بخش  قدرت 
شما که عصاره منتخب بخش خصوصی ایرانید، بمن 
آموختید چگونه سی مرغ می توانند کار سیمرغ کنند 
.الزم است عذرخواهی وپوزش فراوان خود را بدلیل 
تقصیر و عدم توان فیزیکی برای به منزل رساندن این 
طلب  وضمن  داشته  معروض  را  دوره  تاپایان  امانت 
از شما  عفو  استدعای  متعا،  ایزد  درگاه  از  بخشایش 
بخش  سربلند  مردان  و  زنان  تک  تک  از  و  عزیزان 

خصوصی ایران را بنمایم.
همچنین الزم میبینم از کلیه پرسنل اتاقهای سراسر 
کشور خصوصا اتاق ایران تشکر و سپاسگزاری نموده 
از همه گذشتها و همراهی های این عزیزان در طول 
دوره خدمتم قدردانی بنمایم ونسبت به همه کوتاهی 

هایم ازهمه آنان طلب عفو بنمایم.
از آنجا که اینک در میان شما عزیزان اعضای هیت 
نمایندگان دوره هشتم اتاق سخن میگویم صحبتم را 

به ۱۴  نگاهی  اول گذرا  تقدیم میکنم:  در دو بخش 
ماه گذشته و بعد یادآوری آنچه که در باقیمانده این 
بوده وانشاهلل هیت ریسه محترم و  دوره منظور نظر 
رییس آتی نیز به آن اهتمام داشته و خواهند داشت.

اهتمام  مورد  روز   ۴٠٠ این  طول  در  آنچه  به  ابتدا 
هیات ریسه و من بود می پردازم. هدف اصلی ارتقای 
ایران در  اقتصاد  جایگاه بخش غیر دولتی و مردمی 
جایگاه  ارتقاء  محور  وحول  مقاومتی  اقتصاد  راستای 

تشکلها و درأس آن اتاقها بود.
نزد  در  ایران  اتاق  و  خصوصی  بخش  تصویر  اصالح 
افکار عمومی، تصمیم سازان و ذینفعان از اهداف ما 
بود. گامهای اولیه و محکمی در این زمینه برداشته 

شد ولی هنوز راه زیادی در پیش است.
ارکان  با  مستمر  و  نزدیک  ارتباط  راستا  این  در 
سازی  اعتماد  و  اتاق  اعضای  منافع  حول  حاکمیت 
اتاق، حاکمیت و جامعه اصل اساسی  حرفه ای بین 

است.
اتاق ایران قانوناً نماینده بخش خصوصی اما همزمان 
بایستی  لذا  اقتصادست.  عرصه  در  قوه  سه  مشاور 
در  قدرت  ارکان  با  سازنده  و  موثر  تعامل  بدنبال 
اتاق  باشد.  ایرانی  بنگاههای  نهایی  منافع  راستای 
و  حاکمیت  از  بخشی  نه  و  است  سیاسی  باشگاه  نه 
لحاظ  بدین  است.  حاکمیت  مقابل  اپوزیسیون  نه 
رابطه  ایجاد  و  اتاق  قانونی  جایگاه  پذیرش  گسترش 
احترام و اعتماد با قوای حاکمیتی که از سوی مردم 
و  اصلی الزم  دارند،  را  اداره کشور  و وظیفه  انتخاب 
ناپذیر است. ایجاد چنین رابطه ای و حفظ  اجتناب 
آن محتاج تجربه، تالش، گردآوری مذاکره گران حرفه 
ای و ایجاد قوه کارشناسی پویاست. به همین دلیل 
بنده در طول ۱۴ سال ریاست اتاق کرمان و ۱۴ ماه 
ریاست اتاق ایران همواره با پافشاری بر تعامل مثبت 
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با قوای حاکمیتی سعی کرده ام با جلب اعتماد این 
اقتصاد،  واقعیات موجود در عرصه  انتقال  با  و  ارکان 
اتاق رابعنوان مشاوری امین برای حاکمیت بشناسانم. 
سپس در تعامل و ارتباط مستمر با ارایه راهکارهای 
مستدل، منطقی و کارشناسی که بر پایه منافع ملی 
پیشنهاد، تدوین وتنظیم می شود پیگیرمنافع بخش 
خصوصی باشم. سعی کردم اتاق نه مقهور و سرسپرده 

حاکمیت باشد و نه در گالویزی با آن!
اعتمادجامعه  اتاق  سرمایه  مهمترین  همانقدرکه 
اقتصادی ایران باالخص اعضا بدان است، ایجاد رابطه 
اعتمادآمیز و حرفه ای بین نهاد اتاق و قوای حاکمیت 

نیز مهم است.

مایلم یکبار دیگر تصریح کنم که این اعتماد بر سه 
اصل استوار می گردد:

اول اولویت دادن به منافع ملی در عمل و نه شعار
دوم پذیرش فراگیر فعاالن اقتصادی در اتاق و جلب 

اعتماد آنان
کارشناسی،  وراهکارهای  نظرات  نقطه  ارائه  سوم  و 

منطقی و فاخر توسط اتاق.

بر پایه رعایت این اصول اتاق ایران در طول ۱۴ ماه 
گیری  تصمیم  ارکان  در  مستمر  حضور  با  گذشته 
کشور اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه و تعداد رو 
به تزایدی از مجامع وشوراهای تصمیم گیری همواره 
اعتمادو  قابل  و  معرفی یک چهره مطمئن  در  سعی 
کارشناس از اتاق داشته ونقطه نظرات را بصورت موثر 

انتقال داده است.
صد البته، شفافیت کامل در اتاق، رکن ایجاد چنین 
اعتمادی نزد اعضای اتاق و قوای سه گانه است. من از 
حرکت بسوی شفافیت حداکثری مالی واطالع رسانی 

دوره هشتم، هدفگذاری  ابتدای  از  گویم.  سخن می 
»اتاق شیشه ای«مطرح و حرکت بسوی شفافیت در 
همه بخش های اتاق، اصل اساسی هییت رییسه بوده 

است.
بی انصافیهای اخیر در خصوص پرداخت های نجومی 
در اتاق هیچ پایه و مبنای واقعی ندارد. همانگونه که 
بارها عرض کرده ام کلیه پرداخت ها وحسابهای اتاق 
شفاف و قابل ارائه به اعضای محترم هیئت نمایندگان 
این  که  بس  همین  دروغ  این  بزرگی  از  باشد.  می 
تهمت را به رئیس و اعضای هیئت رییسه و مشاوران 
اتاق نسبت داده اند که بایستی عرض کنم کار در اتاق 
ایران برای رئیس و اعضای هیات رییسه در همه ادوار 
افتخاری بوده و حتی یک ریال در طول دوره خدمتی 
وهیئت  ریئسه  هیئت  رئیس،  نمایند.  نمی  دریافتی 
نمایندگان براساس میل خود برای خدمت به بخش 
خصوصی کشور بصورت افتخاری در اتاق به خدمت 
مشغول بوده و هستند. در این دوره جمعاً یک حکم 
ابالغ  اتاق  مشاور عالی و سه حکم مشاور رئیس در 
نبوده،  قانونی  منع  گرچه  هم  عزیزان  این  که  شده 
افتخاری  بصورت  و  نداشته  دریافتی  ریال  حتی یک 

عمل نموده اند.
مشاور عالی من درطول این مدت، تمام وقت دراتاق 
مشغول خدمت بود وگاهی بیش از چهارده ساعت در 
روز وقت گذاری کرد. با اینکه قانونا و عرفا منعی نبود، 
اما در هنگام قبول حکم، شرط کرد که حتی یک ریال 
بایستی  نکند.  دریافت  پاداش  و  مزایا  و  بابت حقوق 
خدوم  و  دانشمند  فرهیخته،  مرد  این  از  جا  همین 
سپاسگزاری نمایم. حتما دبیر کل محترم نسبت به 
آنچه در طول این مدت برای شفافیت در پرداخت ها 
و تنظیم منطقی حقوق ها انجام شده توضیح داده یا 
خواهند داد. با درخواست دبیر کل ایشان نیز میزان 

دریافتی شان در سطح معاونین وکمتر از عرف رایج 
اتاق  عرف  از  کمتر  حتی  و  مشابه  های  سازمان  در 

ایران در سالهای گذشته، تعیین شد.
همچنین دراتاق ایران، پرداخت حقوق و مزایا صرفا 
به پرسنل تمام یا پاره وقت دارای قرارداد ممکن است 
و هیچ گونه پرداخت اضافه به هر عنوان ممکن نیست 
و پایه حداقل و حداکثری پرداخت ها بر مبنای عرف 

جامعه و براساس سوابق و تحصیالت میباشد.
اخیر همواره  در دوره  اتاق  انسانی  نیروی  بهره وری 
است  محسوس  کاماًل  نیز  آن  ارتقای  و  بوده  مدنظر 
و اشاره به اینکه بعضی پرسنل سخت کوش اتاق در 
طول ۱۴ ماه گذشته بیش از حد انتظار ظاهر شده و 
تالش مضاعف داشته و حتی روز های اگر الزم بوده، 
تعطیل و ایام عید نوروز مشغول بوده اند نیز ضروری 
و الزم است. من در قبال این همکارانم احساس دین 

می کنم.
اتاق در  برای  ایمیج سازی  و  برای اصالح تصویر  اما 
داخل و خارج یکی از فعالیت های گسترده در بخش 
بین الملل صورت پذیرفته است. دراین راستا شخصا 
بیش از ۲٠٠ مالقات رسمی در داخل و خارج کشور 
روز   ۴٠٠ طول  در  خارجی  هیئتهای  و  مسئولین  با 
گذشته داشته ام که نشان از حجم فعالیت های انجام 
شده در این زمینه است. من هیچ مالقاتی را بدون 
پیش  مهم،  مالقاتهای  در  همیشه  و  نرفته  مطالعه 
جلسه  قدر حوصله  به  کردم  ام. سعی  داشته  جلسه 
با حضور تشکل ها و گاهی بدون حضورآنان،  گاهی 
رانم.  پیش  به  را  اقتصادی  مختلف  بخشهای  منافع 
ام  ماه من ۱۴ سفر خارجی داشته  این ۱۴  درطول 
که اغلب آنها در معیت ریاست محترم جمهور، معاون 
آنها  و درطی  بوده  وزیر محترم خارجه  اول،  محترم 
برگزار  غیررسمی  و  رسمی  جلسه  و  مالقات  دهها 

نموده ام.
در این سفرها و مالقاتها تعریف درست و واقعی بخش 
بوده است. بسیار خوشحالم  ایران مد نظر  خصوصی 
که عرض کنم به گفته بسیاری از مقامات بلند پایه 
داخلی و خارجی آنچه توسط تیم بین الملل و اعضای 
اتاق اتفاق افتاده از حد انتظار باالتر بوده است. حضور 
جمهور،  روسای  ثابت  درخواست  به  ایران  اتاق  در 
ملی  هیاتهای  و  اقتصادی  وزرای  وزیران،  نخست 
بازدیدکننده از تهران، تبدیل شده است. ساختارهای 
حاکمیتی هم دریافته اند، مراجعه مقامات بین المللی 
به اتاق ایران، سبب ارتقای وجهه ملی است. در این 
پایه  بلند  از یکصد و بیست مقام  راستا حضور بیش 
نخست  چهار  جمهور،  رییس  شش  شامل  خارجی 
اتاق و دهها مقام مهم  وزیر، ۲٥ وزیر و یازده ریس 

خارجی در اتاق ایران را یاداوری میکنم.
ارسال پیش-هیات کوچک تخصصی  با  اعزام هیاتها 
یکی دو نفره، جلسه به جلسه از پیش طراحی و برنامه 
ریزی می شد. اگر پنج روز همراه رییس جمهور در 
سفر بودیم، صنعتگران و تجار لحظه به لحظه برنامه 
های تنظیم شده ای را داشتند که نمایندگان ما قبال 
با سازمانهای ملی طرف مقابل و  با حضور در محل 

سفارتهای خودمان طراحی و بدقت اجرا می کردند.
امروز دکتر ظریف هیات اقتصادی اتاق را در سفرهای 
رسمی خود، همه جا همراه خود میخواهد. مهر تایید 
کنارتایید  در  جهانی،  درطراز  و  متخصص  وزیر  این 
جدی  تحول  از  نشان  سفرها،  در  حاضر  اعضای 

درعملکرد بین المللی اتاق است.
آنچه کردیم قدمهای اول بود. امیدوارم رییس بعدی 
جدیت  با  را  اتاق  المللی  بین  توان  ارتقای  برنامه 

مضاعف پیش برد.
پانزده  به  اتاق  سفررئیس  دوره  نیزدراین  داخل  در 
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استان کشورو مالقات های متعدد با استانداران، ائمه 
جمعه و مسئوالن رده باالی استان ها صورت پذیرفت 
و ارتقای جایگاه اتاقهای شهرستانها همواره مورد نظر 
.ایجادمراکز  است  قرارداشته  محترم  ریسه  هیت 
دراستانها  اتاق  سه  مشترک  ودبیرخانه  تحقیقات 
استانداران،  جمعه،  ائمه  با  اتاقها  تعامل  بر  تاکید  و 
استان  های  دادگستری  روسای  و  نمایندگان  مجمع 

ها در این راستا قابل ذکر است.
اگر بخواهم به ۲٠ مورد برجسته انجام شده در طول 
۱۴ ماه گذشته در اتاق ایران اشاره کنم میتوان به:  

۱: تشکیل شورایعالی پیشکسوتان
۲: دبیرخانه مشترک سه اتاق

٣: پایه گذاری پژوهشکده اتاق ایران
۴: تدوین وتصویب نظام تشکلی اتاق درهیئت رییسه

٥: آغازنهضت تاسیس فدراسیونها دراتاق
٦: ایجادمراکزتحقیقات در استانها

۷: ایجادپایگاه خبری فارسی وانگلیسی اتاق ایران
۸: راه اندازی مرکزامارواطالعات اقتصادی اتاق ایران

٩: انجام قدامات اولیه برای راه اندازی مرکزملی رتبه 
بندی اتاق ایران

۱٠: راه اندازی نظام رتبه بندی تشکلها
 ۷٦ گفتگووماده  شورای  های  دبیرخانه  ادغام   :۱۱

وتشکیل یک نهاد مستقل دراتاق ایران وشهرستانها
نامه  شیوه  ها،  نامه  آیین  تصویب  و  تدوین   :۱۲
هاواساسنامه های متعددازجمله ائین نامه اتاق های 

ETIR مشترک
۱٣: حرکت به سمت الکترونیکی کردن مدارک حمل 

و نقل بین المللی وراه اندازی
موسسات  ملی  شبکه  ایجاد  و  گذاری  پایه   :۱۴
ملی  شبکه  اولین  عنوان  به  خیریه  و  نیکوکاری 

کشوردرجامعه نیکوکاری ابرار
۱٥: مطالعه جامع درساختاروچارت اتاق

۱٦: حرکت درجهت شفافیت در نظام بودجه ریزی، 
تفریغ و بصورت کلی حساب های مالی اتاق ها

۱۷: به روزوکارآمدکردن بخش بین الملل
۱۸ : راه اندازی واحد پایش مقررات وبخشنامه ها

۱٩ : ترویج نشست های تجلیل ازفرهیحتگان دراتاق
۲٠ : سوق دادن کمیسیون هاومرکزتحقیقات بسوی 
طرح ها و لوایح مجلس ودولت ازجمله برنامه ششم، 

اصول
نقطه  وارائه  تمام  نیمه  های  پروژه  اقتصادمقاومتی، 

نظرات مدون کارشناسی شده به قوای مختلف
گزارش  در  اقدامات  مشروح  که  دیدم  امروز  البته 

عملکرد یکساله اتاق، خدمتتان تقدیم شده است .

و اما در بخش دوم صحبت پیرامون توصیه هایی برای 
باقیمانده این دوره میباشد.

بخش  و  اتاق  جایگاه  رشدروزافزون  مسیر  ادامه 
بعنوان  بایستی  کشور  وخارج  درداخل  خصوصی 

اولویت اتاق مد نظر باشد .
در این راستا همکاری همه فعاالن اقتصادی، اعضای 
اصلی  نمایندگان،  هیئت  اعضای  هاخصوصا  اتاق 

اساسی و ضروری است.
اقتصاد  ومردمی  خصوصی  بخش  پذیرفت  بایستی 

ایران امروزنیازبه انسجام و وحدت دارد.
قانون،  تصریح  به  که  ایران  اتاق  همین خصوص  در 
نهاد عالی مدنی و قانون مند این بخش است، بایستی 

انسجام را در اولویت خود قرار دهد .
توصیه جدی من به اعضای محترم هیت نمایندگان 
هیئت  از  جدی  پشتیبانی  برانسجام،  تاکید  ضمن 
االمکان  حتی  است.  جدید  منتخب  ریس  و  ریئسه 

تعیین رییس باید متکی بر ضریب آرایی حتی بیشتر 
لز رای مرحمتی به بنده باشد. همه باید بپذیریم که 
رقابت تا پایان انتخابات هیت ریسه ورییس اتاق معنا 
دارد و پس از آن بایستی همه توان و ظرفیت ها برای 

پشتیبانی از رئیس وهیئت ریسه بکار گرفته شود .
رئیس اتاق بعنوان نماینده وسخنگوی بخش خصوصی 
ایران بایستی به پشتیبانی اعضای اتاق مستظهر باشد. 
دور از انصاف است که رییس را به عنوان نوک پیکان 
خط حمله جلو بفرستیم و خود پشتیبانی وهمراهی 

الزم را نداشته باشیم.
مابایستی  شدهمه  انتخاب  جدید  رئیس  وقتی 
را  هایش  کاستی  و  نواقص  صدر،  وسعه  باهمراهی 
دهیم.  جلوه  بزرگ  را  او  قوت  نقاط  و  داده  پوشش 
نمایندگان  هیئت  اعضای  بین  در  هیچکس  مسلما 
نبوده و نیست که بی نقص باشد و هیچ کس نیست 
که بتواند رضایت همه را جلب کند .مهم این است 
که قبل از انتخاب سعی در گزینش بهترین کنیم اما 
پس ازانتخاب، همه سعی مان متوجه پوشش نواقص 
وکاستی های منتخبمان وحمایت تمام وکمال از او 
مشاوره  و  علن  در  رئیس  به  احترام  و  اعتماد  باشد. 
میتواند  خفا،  در  او  به  راهکارها  و  انتقادات  ارائه  و 
عامل اقتدار او و در نتیجه پیشرفت بخش خصوصی 

کشورباشد.
ایران  باقدرت بخش خصوصی  باید سخنگوی  رئیس 
باشد و همه اعضای هیئت نمایندگان باید برای حفظ 

شخصیت، قدرت و اقتدار او بکوشند .
این رسم بسیار بدی است که در جامعه ماباب شده 
که پس از انتخاب یک نفر به عنوان رییس یا جمعی 
در  آنها، سعی  تقویت  بجای  رئیسه  هیئت  عنوان  به 
همه  اتاق  داخل  مسلما  باشیم.  داشته  آنها  تخریب 
را  ایرادات هم  و  بوده  منتقد  به هم  میتوانیم نسبت 

خصوصی  بخش  فرهیختگان  از  حداقل  ولی  بگوییم 
انتظار بیش از این است که به تخریب نمایندگانشان 
درفضای جامعه دست بزنند. چه برسد بعضی تخریب 

ها که آلوده به دروغ هم باشد.
از  سپاس  و  خداوند  درگاه  به  شکر  ضمن  درپایان 
تک تک زنان و مردان بزرگ هیات نمایندگان وهمه 
پرسنل محترم اتاق، از اینکه این فرصت بوجود آمدتا 
در این ماهها بتوانم خدمتگزار بخش خصوصی ایران 

باشم بسیار مفتخرم.
به گمان من، مسئولیت ها امانتی موقتی هستندوبایستی 
بزرگترین گناهان در  از  یکی  امانت کوشید.  درحفظ 
شرع مقدس خیانت در امانت است. پس همه کسانی 
امانت  درحفظ  بایستی  پذیرند  می  را  مسئولیتی  که 
همه آنچه را که در توان دارند بکار ببندند. امیدوارم 

من به نوبه خود چنین کرده باشم.
پست  در  هم  باز  قلبی،  ازبیماری  بعد  توانستم  می 
ریاست اتاق بمانم و با ظرفیت کم روزی چند ساعت 
کار کنم. بعضی ها چنین توصیه می کردند. اما واقعا 
برخود فرض واجب دانستم که کسی دراین ماموریت 
و کمال در خدمت  تمام  بتواند  پیدا کند که  حضور 
فعاالن اقتصادی باشد. بایستی در جامعه تلقی امانت 
از مسئولیت، جا بیفتد. هرمسئولی احساس کرد که 
به هر دلیلی نمی تواندادای وظیفه کند بایستی جای 
برای اخذ  به دیگری بسپرد. چگونه است که  خودرا 
مسئولیت احساس وظیفه و تکلیف میکنیم؟ خوبست 
کمال  و  تمام  ارائه  امکان  دلیلی  هر  به  که  زمانی 
خدمت را نداریم، نیز چنین احساسی داشته باشیم. 
گاهی پیش می آید که وظیفه و تکلیفمان، واگذاری 

مسئولیت به شخصی توانمند تر وشایسته تراست.
تقصری که  و  از هر قصور  مجددأ ضمن عذرخواهی 
داشتم و با تشکر فراوان از همه همکاران اتاق ایران 

 بازگشت به عناوین 1۴ اخبار اقتصادی

شماره   1793    31 مرداد ماه 1395



سروران  شما  همه  و  ها  تشکل  و  اتاقها  پرسنل  و 
وبرای  موفقیت  آرزوی  جدید  رییس  برای  محترم، 
هیات رییسه نیز آرزوی ادامه خدمت موفق را دارم. 
من به عنوان همقطار مجروح و جا مانده تان، توقع 
پیش  از  بیش  و همکاری  منسجم  و  فاخر  انتخاباتی 

بارئیس جدیدرادارم.
دعای خیر شما همواره سرمایه اصلی من بوده واکنون 
برای سالمتی و برگشت کامل به جامعه نیز تقاضامند 
بخشش  عفوو  مستدعی  همچنین  و  خیر  دعای  این 

شمانسبت به همه قصوراتم هستم.
کارآفرینان  و  دارد  سربلند  را  عزیز  ایران  یکتا  ایزد 
عطا  کسب  و  کار  وسعت  و  برکت  را  وطن  کوشای 

فرماید.
پروردگارا، بر رسول خاتم و خاندان نور درود فرست 
و خشکسالی  دروغ  از دشمن،  را  کهن  این سرای  و 
مصون دار. بارالها، از خزائن رحمتت بر دشت و دمن و 
کوه وصحرای ایران، باران نعمت و عافیت و شادمانی 

و خردورزی ببار. آمین یا رب العالمین.

هرکه مارا یاد کرد ایزد مر او را یاد باد
هر که مارا خوار کرد از عمر برخوردار باد
هر که اندر راه ما خاری فکند از دشمنی
هر گلی از باغ وصلش بشکفد بی خار باد
در دو عالم نیست مارا باکسی گرد و غبار
هر که ما را رنجه دارد، راحتش بسیار باد

والسالم

ایران/ وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با 
»ایران«:

۴/1 میلیارد دالر سرمایه خارجی در 
صنعت عملیاتی شد

از بخش های  حوزه صنعت و معدن کشور یکی 
مهم اقتصاد کشور محسوب می شود که در سه 
سال اخیر و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم 
گذاشته  سر  پشت  را  مثبتی  عمدتًا  تحوالت 

است.
 برای بیان آنچه اتفاق افتاد تنها مقایسه رشد منفی 
به رشد  آن  تغییر  و  در سال ٩۱  ۱٥ درصد صنعت 
در  کافیست.  اول ٩٥  ساله  مثبت ۸/۸ درصدی سه 
این میان فارغ از برنامه ریزی های انجام شده جهت 
تحول  دو  کشور  صنایع  کارآمدی  و  نوسازی  ارتقای 
مثبت سبب شد جهش صنعت شتاب بیشتری به خود 
گذاری  سرمایه  رشد  موجب  که  برجام  یکی  بگیرد. 
خارجی و افزایش توان صادرات صنعتی ایران شد و 
سرمایه گذاری ۲ میلیارد دالری را در طول چند ماه 
پس از اجرای برجام به همراه داشت و دیگری طرح 
مهم فعالسازی واحد های تولیدی که عمدتاً در دولت 
همچنین  و  اقتصاد  ریشه ای  مشکالت  علت  به  قبل 
بودند.  شده  خارج  فعالیت  چرخه  از  تحریم ها  فشار 
دولت در این راستا طرح اعطای تسهیالت ۱٦ هزار 
را  کشور  متوسط  و  خرد  صنایع  به  تومانی  میلیارد 
هزار   ۱۲ احیای  با  است  قرار  که  طرحی  زد.  کلید 
واحد تولیدی هم فرآیند اشتغالزایی را شتاب بخشد و 
هم ظرفیت های تولیدی صنایع را بالفعل کند. در این 
زمینه با محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و 

تجارت گفت و گو کرده ایم که در ادامه می آید.

طی سه سال گذشته حوزه صنعت و معدن 
تا چه حد توانسته در جذب سرمایه های 

خارجی موفق عمل کند و آیا توانست »اقتصاد 
مقاومتی« را هم در این حوزه پیاده سازی کند؟

جذب  در  معدن  و  صنعت  حوزه  خوشبختانه 
سرمایه گذاران کارنامه خوبی دارد به گونه ای که در 
تعداد ۱۲۴طرح  امید،  و  تدبیر  دولت   فعالیت  دوره 
در حوزه صنعت و معدن با حجم سرمایه گذاری ۴/۱ 
میلیارد دالر و پیش بینی اشتغالی برابر۱۷هزارو٥۲٠ 
رسیده  هیأت سرمایه گذاری خارجی  تصویب  به  نفر 
است که از این تعداد، ٥۴ طرح راه اندازی و موفق به 
اخذ پروانه  بهره برداری شده اند و ۷٠ طرح نیز در حال 
طی مراحل اجرایی هستند. پس از تصویب برجام نیز 
در بخش صنعت و معدن تعداد ۲٩ طرح و واحد با 
حجم سرمایه گذاری ۲میلیارد دالر و اشتغال ٦٩٠٩ 
نفر، موفق به اخذ مصوبه هیأت سرمایه گذاری خارجی 
مقاومتی۱۲  اقتصاد  راستای  در  شده اند.همچنین 
برنامه ملی و ٦٠ طرح ملی از سوی ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید که وزارت صنعت 
به عنوان مسئول یک برنامه ملی)توسعه اقتصاد دانش 
زنجیره  در  بهره وری  )ارتقای  ملی  طرح   ٥ و  بنیان( 
نوسازی  و  توسعه  نان،  و  آرد  و مصرف گندم،  تولید 
صنایع کشور، توسعه معدن و صنایع معدنی، سیاست 
های تجاری )کنترل واردات( متناسب با توان تولید 
داخلی کشور و توسعه صادرات غیرنفتی( انتخاب شد.

فیزیکی  پیشرفت  با  صنعتی  طرح های  تکمیل 
باالی 60 درصد به کجا رسیده است؟

برای سال ٩٥ هدف گذاری ما تکمیل ٥۴٠٠ طرح در 
استان های کشور است که تا ۱٥ مرداد تعداد ۱٥۱۷ 
تحقق  معنای  به  این  و  رسیده  بهره برداری  به  طرح 

۸٥ درصد برنامه یاد شده است.در ٣٦طرح ملی هم 
را  طرح   ٥ سال جاری(،  ماه  مرداد  نیمه  توانستیم)تا 
کامل کنیم. امید است تا پایان تابستان ٩٥ تعداد٩ 
پیش بینی  به  توجه  با  و  برسد  بهره برداری  به  طرح 
تا  فوق  از طرح های  بهره برداری  برای  گرفته  صورت 
پایان تابستان ٩٥ که ۱۲ طرح بوده است ۷٥ درصد 

از برنامه محقق می شود.

در حال حاضر سهم بخش خصوصی در مذاکرات 
و گفت و گو با طرف های خارجی چقدر است؟

در  بخش خصوصی  پررنگ  به حضور  یازدهم  دولت 
بخش های مختلف اقتصاد باور دارد.از زمانی که برجام 
اتفاق افتاد مسئوالن دولتی در تمام سفرهای خود با 
قرار  ضمن  نیز  آنها  تا  بودند  همراه  بخش خصوصی 
با شرکت هایی  بتوانند  گرفتن در جریان گفت و گوها 
ایران هستند، مذاکره کنند. با  که خواهان همکاری 

طرف های  با  خصوصی  بخش  از  نفر  صدها  تاکنون 
دولت  برخالف  دولت  کردند.این  گفت و گو  خارجی 
گذشته به بخش خصوصی و نگاه کارشناسی اهمیت 
بسزایی می دهد.ما بر این امر اعتقاد داریم که بخش 
سطح  امیدواریم  و  دهد  انجام  را  کار  باید  خصوصی 
بخش  سهم  حاضر  حال  شود.در  بیشتر  همکاری ها 
 ۷٥ معدن  درصد،   ۷٠ صنعت  حوزه  در  خصوصی 
به چنین  با توجه  درصد و اصناف صد درصد است. 
بخش  از  ویژه  حمایت  دولت  که  می طلبد  سهمی 

خصوصی کند.

برای حفظ تراز مثبت تجاری چه کارهایی انجام 
خواهید داد؟

سال  اول  ماهه  چهار  در  تجاری  تراز  شدن  مثبت 
و  سال جاری  در  روند  این  استمرار  بر  تصمیم  ٩٥و 
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چهارماهه  در  نفتی  غیر  صادرات  درصدی   ۲۱ رشد 
رسیدن  و  اجرایی سازی  راستای  در    ٩٥ سال  اول 
طرح  عملیاتی  برنامه  در  شده  پیش بینی  هدف  به 
تراز  این  حفظ  برای  حال  است.  مقاومتی  اقتصاد 
بسته  تهیه  است.یک  گرفته  صورت  اقدام  چندین 
حمایتی و مشوق های صادراتی که شامل استفاده از 
ارزی یک  ملی )سپرده گذاری  توسعه  منابع صندوق 
بابت  دالر  میلیارد   ۲ به  افزایش  قابل  دالر  میلیارد 
اعتبار خریدار، سپرده گذاری ریالی ۲٠ هزار میلیارد 
ریال و سپرده گذاری ارزی، بدون سقف جهت سرمایه 
از منابع  در گردش واحدهای صادراتی(دوم استفاده 
بانکی )تسهیالت بانکی صادراتی با نرخ ۱۴درصد برای 
کشاورزی و ۱٦درصد برای صنعت( سوم استفاده از 
از  ریال  میلیارد  هزار   ٣ )مبلغ  بودجه  قانون  منابع 
میلیارد  هزار  مبلغ  یارانه ها،  هدفمندی  اعتبار  محل 
ریال یارانه سود تسهیالت از محل اعتبار هدفمندی 
یارانه ها ومبلغ ٥ هزار میلیارد ریال از محل بند »ب« 
بازارهای  سازی  نهایی   همچنین   )۱۴ تبصره  »د«  و 
به منظور تحقق هدف صادراتی ۱٠  هدف صادراتی 
میلیارد دالری در این بازارها ازگام های اساسی وزارت 

صنعت برای مثبت ماندن تراز تجاری است.

»برجام« چه تأثیری بر فعالیت های حوزه صنعت 
گذاشت؟

اتفاق های مهمی در این بخش افتاد که اکنون فعاالن 
صنعتی به آن اذعان دارند.به عنوان مثال می توان به 
ایجاد فضای باز و غیرانحصاری برای فعاالن اقتصادی، 
صادرات،  بازار  متنوع سازی  جهت  در  بازار  توسعه 
حذف محدودیت های تجارت و سرمایه گذاری، امکان 
هزینه  وکاهش  تسهیالت خارجی  پذیر شدن جذب 
مبادله و تولید با حذف واسطه ها و رفع موانع اشاره 

کرد.

با توجه به خوش بینی که در حوزه صنعت ایجاد 
این حوزه  پایان سال در  تا  را  شده چه رشدی 

پیش بینی می کنید؟
اگر رشد اقتصادی کشور حداقل ۴ تا ٥ درصد باشد 
درصد   ۸ تا   ۷ حدود  آن  تبع  به  صنعت  رشد  نرخ 

می شود.

سال گذشته نرخ رشد صنعت منفی بود این در 
افزایش  از  پیش بینی ها حکایت  که  است  حالی 
نرخ  که  گرفته  صورت  تغییری  چه  داشت.حال 
پرداخت  می کنید؟آیا  اعالم  را  8درصدی  رشد 

تسهیالت افزایش یافته است؟
نقدینگی  است.نیاز  نکرده  پیدا  افزایش  تسهیالت 
بخش صنعت و معدن در سال ٩٥ حدود ۲٠٠ هزار 
میلیارد تومان است که در سه ماهه اول سال جاری 
این  است.  شده  پرداخت  تومان  میلیارد  هزار   ۲۸/٥
عدد سهم ٣٠/٥ درصدی صنعت از بخش تسهیالت 
تسهیالت  از  صنعت  نیاز  گذشته  است.سال  بانکی 
بانکی ۱۷٥ هزار میلیارد تومان بود که تنها ۱۲۲ هزار 
میلیارد تومان پرداخت شد.یکی از دالیل رشد صنعت 

در برجام است.
نکته دیگر امیدواری بین صنعتگران نسبت به آینده 
اقتصاد است. اتفاق مهم دیگری که در این حوزه رخ 
است)نمودارها  داخلی  تولیدات  خرید  افزایش  داده 
حال  در  ایرانی  کاالهای  خرید  که  می دهد  نشان 
به  نسبت  مردم  نگاه  است(خوشبختانه  افزایش 
مرور  به  و  است  کرده  تغییر  وطنی  کاالهای  خرید 
بود.در  خواهیم  مصرف  الگوی  تغییر  شاهد  زمان 
داخلی  تولیدکنندگان  که  است  شرایط ضروری  این 

کاالهای با کیفیت و قیمت مناسب وارد بازار کنند.جا 
دارد از مردم تشکر کنیم که این جهت گیری را پیدا 
کردند. ما هم وظیفه داریم که از آنها حمایت کنیم. 
حضور سرمایه گذاران خارجی هم دلیل دیگر افزایش 
تولیدات صنعتی خواهد بود.موضوع دیگری که باعث 
می شود ما رشد صنعت را پیش بینی کنیم واگذاری 
امور به بخش خصوصی واقعی است.در وزارت صنعت 
که  بزرگ  معادن  اکتشاف  مثل  خاص  موارد  در  جز 
مابقی  می کند  فعالیت  آن  روی  دولتی  بخش  هنوز 
بخش ها مردمی و خصوصی شده است.همچنین برای 
شده  تدوین  ویژه  برنامه  متوسط  و  کوچک  صنایع 
نیمه  ٥٠٠واحد  ۷هزارو  بتوان  که  گونه ای  به  است 
فعال و راکد را فعال کنیم. آمار نشان می دهد هزار و 
۴٠٠واحد توانسته اند به تسهیالت برسند. امیدواریم 
نظام بانکی در این بخش سرعت عمل به خرج دهد. 
بزرگتر را هم مدنظر داریم و هر هفته  ما واحدهای 
کارگروه رفع موانع تولید را در سطح کشور با حضور 
نمایندگان و معاونان وزارتخانه ها تشکیل می دهیم و 

تصمیماتی می گیریم که موانع کاهش پیدا کند.
و  کشورها  با  تعامل  در  اقتصادی  دیپلماسی  نقش 

جذب سرمایه های خارجی چگونه دنبال می شود؟
روشن  را  موضوع ها  همه  مقاومتی  اقتصاد  سیاست 
برون  رویکرد  ها  زمینه  تمام  در  ما  لذا  است  کرده 
جامعه  با  می خواهیم  اساس  این  داریم.بر  گرایی 
و  صنعتی،علمی،تکنولوژی  حوزه های  در  الملل  بین 
توسعه صادرات حرکت کنیم.در این شرایط اولویت ما 
دسترسی به آخرین فناوری های جهانی است.رابطه 
فرصتی  اکنون  و  بود  شده  قطع  کشورها  اکثر  با  ما 
که  موضوعی  شود.دومین  احیا  گذشته  که  است 
است  آن هستیم جذب سرمایه های خارجی  دنبال 
و  بانکی  ،تسهیالت  مشترک  همکاری  قالب  در  که 

در  که  موضوع  است.سومین  پیگیری  قابل  فاینانس 
حال پیگیری است باز شدن بازارهای خارجی به روی 
کاالهای ایرانی است.بازار تمام کشورها به روی کاالی 
این  تمام  برجام  از  پس  ولی  بود  شده  بسته  ایرانی 
باز شده است.اولویت ها در مقطع فعلی موارد  درها 
موارد  این  قطعاً  دیگر  سال   ٥ اما  است  شده  عنوان 

تغییر می کند.

برخی ها معتقدند هنوز رکود در این حوزه وجود 
ادامه  زمانی  چه  تا  رکود  شما  اعتقاد  به  دارد 
خواهد داشت؟از سویی  گالیه های صنعتگران 
برای  است  بیمه ای  و  مالیاتی  مشکالت  فشار 
برنامه  تولید چه  نفع  به  این حوزه  در  بازنگری 

ای دارید؟
اقتصادی رشد منفی داشته  زمانی که شاخص های 
هستیم  حال حرکت  در  رکود  به سمت  یعنی  باشد 
رکود  از  یعنی  شود  مثبت  ها  شاخص  وقتی   اما 
فاصله گرفته ایم.لذا طبق آمارهایی که مراکز مسئول 
از رکود  آماردهی اعالم می کنند ما در حال خروج 
هستیم  که با پشت سر گذاشتن رکود نرخ بیکاری 
هم کاهش خواهد یافت.حال برخی ها می گویند اگر 
بیکار  میلیون   ۲ هنوز  چرا  است  رفته  بین  از  رکود 
برای  اما  کرد  صفر  را  بیکاری  عدد  توان  داریم؟نمی 
کاهش آن اقدام های الزم در حال اجرا است.در مورد 
قیمت کاالها هم وضعیت بدین شکل است.زمانی که 
نرخ تورم افزایش پیدا می کند قیمت کاالها با سرعت 
بیشتری گران می شود مانند سال های گذشته ولی 
با کاهش نرخ تورم رشد قیمت کاالها آهنگ کندی 
  ۴/۲( صنعت  رشد  و  تورم  نرخ  کاهش  با  دارد.حال 
درصد (شرایط کشور حتی نسبت به سال قبل از آن 
صنعتی  رونق  سال   ٩٥ است.سال  شده  بهتر  بسیار 
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و  بیمه  های  حوزه  در  صنعتگران  است.مشکالت 
شده  قرار  یازدهم  دولت  در  دارد.اما  واقعیت  مالیات 
کنند.سازمان  همکاری  صنعتگران  با  ها  بخش  این 
امور مالیاتی قول داده است در صورت هر گونه فشار 
نشود.در  صنعت  بخش  مالیات،شامل  افزایش  برای 
مورد بیمه هم قول داده شده که شورای عالی تأمین 
بواسطه آن هزینه  تا  اجتماعی هزینه ها را کم کند 

تولید هم افت کند.

دنیای اقتصاد/  کدام فلز اساسی بهترین عملکرد را 
خواهد داشت؟

پیش بینی مودیز درباره افق بازار فلزات 
اساسی

قیمت مس و برخی دیگر از فلزات اساسی طی 
درحالی  این  و  یافته  کاهش  اخیر  هفته  چند 
باید  قاعدتا  و  آمده  پایین  ارزش دالر  که  است 

قیمت فلزات اساسی حمایت می شد. 
قیمت مس اخیرا در محدوده ۴۸٠٠ دالر در هر تن 
در  مودیز  رتبه سنجی  موسسه  است.  کرده  نوسان 
گزارش جدید خود به بررسی چشم انداز بازار فلزات 
بر  موثر  عوامل  و  پرداخته  آینده  ماه های  در  اساسی 
قیمت ها را تشریح کرده است.در این گزارش که جهان 
سهم آن را منتشر کرده، آمده است مهم ترین عامل 
موثر بر قیمت فلزات اساسی، شرایط اقتصادی در چین 
است. چین بزرگ ترین مصرف کننده فلزات اساسی در 
جهان است و تحوالت اقتصاد این کشور مستقیما بر 
قیمت ها تاثیر دارد. دولت چین در ابتدای سال جاری 
میالدی برنامه هایی برای کمک به رونق اقتصاد این 

در  پروژه هایی  شامل  برنامه ها  این  کرد.  آغاز  کشور 
بودجه  اخیرا  بود.اگرچه  زیرساخت ها  توسعه  حوزه 
اما  شده  کمتر  پروژه ها  این  به  شده  داده  اختصاص 
در  اساسی  فلزات  مصرف  بر  شده  سبب  آنها  اجرای 
چین افزوده شود؛ زیرا فعالیت در بخش های خدمات 
و تولید صنعتی چین افزایش یافته است. دولت چین 
نرخ هدف برای رشد اقتصاد این کشور در سال جاری 
میالدی را ٥/ ٦ تا ۷ درصد تعیین کرده و پیش بینی 

شده این هدف تحقق خواهد یافت.
فلزات  قیمت  معتقدند  مودیز  موسسه  تحلیلگران 
شده  مشاهده  سطوح  در  آینده  ماه های  در  اساسی 
به  این  و  داشت  قرار خواهد  امسال  دوم  ماه  در سه 
معنای رشد نسبی قیمت ها در آینده است. البته نباید 
انتظار داشت قیمت ها به شدت افزایش یابند. در بین 
فلزات اساسی، نیکل و روی به ترتیب با ۲٠ درصد و 
۴٣ درصد افزایش قیمت، بهترین عملکرد را در سال 
جاری میالدی تاکنون داشته اند.از دید موسسه مودیز، 
تاثیر  اساسی تحت  فلزات  قیمت  آینده  ماه های  طی 
اخبار اقتصادی، تغییرات نرخ های بهره در اقتصادهای 
بزرگ و افت و خیز ارزش دالر قرار خواهد داشت. در 
بهتر  برای عملکرد  عاملی  روی، کسری عرضه  مورد 

محسوب می شود.
طی هفته های اخیر پیش بینی شده افزایش نرخ های 
بهره در آمریکا به پایان سال جاری میالدی موکول 
سال  معتقدند  نیز  تحلیلگران  برخی  شد.  خواهد 
انجام می شود. اگر این پیش بینی ها  اقدام  آینده این 
کند  رشد  خیلی  نمی تواند  دالر  ارزش  یابد،  تحقق 
اساسی  فلزات  قیمت  از  حمایت  برای  عاملی  این  و 
آمریکا  اقتصاد  از  منتشر شده  آنکه خبرهای  با  است. 
کشور  این  مرکزی  بانک  اما  است،  مثبت  عموما 
که  دیگری  کند.عامل  عمل  احتیاط  با  داده  ترجیح 

بر قیمت فلزات اساسی تاثیر دارد، داده های اقتصادی 
از مصرف کنندگان بزرگ فلزات اساسی یعنی آمریکا، 
منطقه یورو و ژاپن است. پیش بینی می شود وضعیت 
اقتصادهای یاد شده طی ماه های آینده به تدریج بهتر 
افزوده  اساسی  فلزات  بر مصرف  این حالت  در  شود. 

خواهد شد.
اساسی  فلزات  بازار  افق  شد  گفته  آنچه  به  توجه  با 
منفی نیست و می توان انتظار داشت قیمت ها رشدی 
نسبی داشته باشند. در این میان اگر اختالل هایی در 
خواهند  بیشتری  رشد  قیمت ها  بیاید،  پدید  عرضه 
 ٩ از  یکی  انگلستان  ساکدن  مالی  موسسه  داشت. 
موسسه مالی مجاز به فعالیت در بورس فلزات لندن 
»ال ام ای« در اواخر ماه میالدی گذشته قیمت فلزات 
اساسی را در ٣ ماه آینده منتشر کرده و در گزارش 
خود سقف قیمت ها را در این بازه زمانی رو به رشد 
مس  قیمت  سقف  گزارش  این  کرد.براساس  اعالم 
این  انتشار  با  می رسید،  تن  هر  در  دالر   ٥۲٥٠ به 
در  مس  قیمت ها،  به  خوش بینی  افزایش  و  گزارش 
بورس های آتی یک درصد به سمت ٥هزار دالر در تن 
حرکت کرد. این پیش بینی خوشایند ساکدن درباره 
شده  روبه رو  جدید  بحرانی  با  مس  انعطاف پذیر  فلز 
به  بحران  این  ایجاد می کند.  تردید  که در وقوع آن 
دلیل کشته شدن کارگران در معادن زامبیا و از سوی 
از  که  شرکتی  داده؛  رخ  گلنکور  چندملیتی  شرکت 
سال ۱٩۷۴ میالدی تاکنون در زمینه معدن و فلزات 
فعال است. پیش تر این شرکت تصمیم داشت تا برای 
سرمایه گذاری  زامبیا  در  خود  فعالیت های  توسعه 
غول  این  نیز  هم اکنون  و  دهد  انجام  گسترده تری 
معدنی جهان در حال کار روی نشست ٣ شفت جدید 
است و برای آنها ۱/ ۱میلیارد دالر آمریکا هزینه صرف 
کرده تا بتواند از فناوری استفاده کند که عمر معدن 

را به ۲٥ سال افزایش دهد؛ اما همه این تصمیمات 
نتیجه مرگ  اینکه در  روبه رو شده  مانع  با یک  فعال 

۴ کارگر در ۴ حادثه مجزا، معادن آن تعطیل است.

دنیای اقتصاد/ 
در مذمت سیاست زدگی

مسعود خوانساری
دولت  عملکرد  نقد  بر  قرار  روزی  اگر  حتم  به طور 
باشد، کابینه یازدهم بیش از آنکه برای اقداماتی که 
و  نگرفته  که  تصمیماتی  برای  شود،  نقد  داده  انجام 
اقداماتی که انجام نداده سرزنش می شود. این ویژگی 
بزرگ دولت یازدهم است که تصمیمات اشتباه کمی 
برخی  که  است  این  نیز  دولت  البته ضعف  و  گرفته 
تصمیمات درست را با جسارت اجرایی نکرده است. 
از عمر دولت یازدهم می گذرد و هرچه به  سه سال 
پایان عمر دولت نزدیک تر می شویم، موج انتقادها و 

گاهی تخریب ها نیز شدت می گیرد.
تخصصی  دیدگاه های  بیان  بر  چنان  سیاسی  فضای 
اقتصادی سایه می اندازد که حتی موضوعات مهم  و 
اقتصاد  بر  برجام«  اجرای  »اثرات  مانند  اثرگذاری  و 
مواجه  شبهه هایی  با  نیز  ایرانی  جامعه  وضعیت  و 
به  گذشته  دهه های  و  سال ها  تمام  تجربه  می شود. 
است  پررنگ  چنان  سیاست  جوهر  که  آموخته  ما 
که هر کاغذی را سیاه می کند و نقش های سیاست 
چنان به مذاق عده ای خوش می آید که زیبایی های 
دیگر را در نگاه آنان می پوشاند. واقعیت این است که 
اقتصاد  کلیت  مهم تر  آن  از  و  ایران  بخش  خصوصی 
حتی  است.  بی نتیجه   مناقشات  این  از  خسته  ایران 
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جامعه ایرانی و شهروندان این کشور نیز بیش از آنکه 
چشم به راه  باشند،  خاص  گروهی  و  جناح  دل بسته 
از  ایران  اقتصاد  برای نجات  ایده های موثر  و  طرح ها 

رکود و رهایی فرزندانشان از دام بیکاری هستند.
جو  گسترش  از  صراحت  به  خصوصی  بخش 
باعث  سیاست زدگی  است.  نگران  سیاست زدگی 
افزایش تنش و از میان رفتن ثبات در تصمیم گیری ها 
می شود؛  کشور  اقتصاد  کلیت  بر  حاکم  فضای  و 
نیست  عالقه مند  کسب وکاری  صاحب  هیچ  بنابراین 
یک  این  اما  شود،  حاکم  کشور  در  وضعیت  این  که 
کارنامه  بررسی  به  دیگر  موضوع  است.  سکه  روی 
دولت بازمی گردد. آیا دولت یازدهم به همان اندازه که 
منتقدانش می گویند، بی اثر بوده؟ یا اینکه به میزانی 
که مدافعانش تاکید می کنند، اقتصاد ایران را به اوج 
رسانده است؟ قطعا پاسخ هردو سوال منفی است، اما 
بهتر است با دیدی روشن و منصفانه کارنامه دولت را 

در آستانه هفته دولت قضاوت کنیم.

دولت چه کرد؟
برخی  در  یازدهم  دولت  که  می دهد  نشان  آمارها 
است.  رسانده  انجام  به  موثری  اقدامات  حوزه ها 
کاهش  درصد،   ٩  /٥ به  درصد   ۴۲ از  تورم  کاهش 
میزان قاچاق از ۲٥ میلیارد دالر به ۱٥ میلیارد دالر 
نیست(،  مشخص  کاال  قاچاق  واقعی  رقم  )اگرچه 
بشکه  میلیون   ۱  /۱ از  نفت  صادرات  میزان  افزایش 
به ۱/ ۲ میلیون بشکه در روز، افزایش میزان صادرات 
طی  بار  اولین  برای  که  واردات  به  نسبت  غیرنفتی 
نوسانات  از  جلوگیری  است،  داده  رخ  اخیر  دهه   ٥
شدید نرخ ارز بدون دالرهای نفتی به مدت بیش از 
سه سال و نیم، تک نرخی شدن تورم مواد غذایی از 
٦٠ درصد سال ۱٣٩۱ به عددی کمتر از ۱٠درصد، 

افزایش نرخ رشد اقتصادی از منفی ٥/ ٦ درصد در 
سال ۱٣٩۱ به یک درصد در سال ۱٣٩۴، رشد منظم 
بعد،  به  از سال ۱٣٩۲  پتروشیمی  و  صنایع فوالدی 
کاهش ٩ تا ۱٠ درصدی هزینه واردات، ایجاد ثبات 
روش های  اتخاذ  عدم  معنای  به  تصمیم گیری ها  در 
هیجانی در مدیریت کشور، احیای سازمان مدیریت و 
برنامه  ریزی )البته این سازمان نیز در اقدامی اصالحی 
به دو بخش تقسیم شد(، پیش بینی پذیری در اقتصاد 
ایران پس از ۱٠ سال و افزایش شاخص بورس از ٦۲ 
 ٣٠ رشد  از  نشان  که  واحد  هزار   ۸٠ به  واحد  هزار 
درصدی دارد، بخشی از موفقیت های اقتصادی دولت 
را نشان می دهد. اقداماتی مانند ایجاد بسترهای الزم 
و  برای رشد بخش کشاورزی طی سال های گذشته 
برنامه های  فهرست  در  فساد  با  مبارزه  گرفتن  قرار 
دولت را نیز می توان از اقدامات قوه مجریه در راستای 
این  به هرحال  کرد.  قلمداد  مقاومتی  اقتصاد  اجرای 
مشخصی  حوزه های  در  دولت  می دهد  نشان  آمارها 
موفق بوده است. به طور خاص اجرای برجام و توافق 
به  ثبات بخشی  جهت  در  بزرگی  گام  هم  هسته ای 

اقتصاد ایران بود.

 آنچه دولت انجام نداد؟
مدیرانی  از  بهره گیری  وجود  با  یازدهم  دولت 
کارآزموده، برخی اقدامات را نیز به سرانجام نرساند. 
دولت  برای  گذشته  از  مانده  برجای  میراث  رکود، 
بزرگ،  بحران  این  متاسفانه  ولی  است،  یازدهم 
همچنان پابرجا و از عواقب آن هم تداوم بیکاری در 
تحلیل های  آنچه  براساس  البته  است.  ایران  اقتصاد 
علمی نشان می دهد امروز اقتصاد ایران دچار »رشد 
پایین اقتصادی« است که به طور حتم وضعیت خوبی 
دولت  متاسفانه  نیست.  کشور  اقتصاد  روی  پیش 

برای موضوعات مشخصی مانند واقعی سازی نرخ ارز 
با جسارت و سرعت تصمیم گیری نکرد. سه سال از 
بررسی  گرفتار  کابینه  هنوز  و  می گذرد  دولت  عمر 
هم  امروز  مانده است.  تصمیم  این  سیاسی  حواشی 
اقتصاد  بر سر  انتخابات چنان  و  قطعا سایه سیاست 
ایران سنگین می شود که هر تصمیم گیری جدیدی 
با  باید  را  فهرست  این  می کند.  مواجه  اخالل  با  را 
بیان  وجود  با  دولت  کرد.  تکمیل  دیگری  موضوعات 
نداده  پایان  بانک ها  بحران  به  صریح رئیس جمهوری  
اصالحی صورت گرفته،  اقدامات  اثر  در  اگرچه  است. 
مالی  موسسات  و  بانک ها  در  تا حدی  مالی  انضباط 
و اعتباری حاکم شده ولی سرعت اقدام برای اصالح 
نظام بانکی بسیار پایین است. نظام بانکی ایران بیمار 
از  استفاده  یا  دارو  تجویز  بدون  بیماری  این  و  است 

عمل جراحی بهبود نمی یابد.
همچنین دولت برای تامین بودجه خود بیش از اندازه 
فشارهای مالیاتی را برکسانی که مالیات می پردازند، 
وارد کرده است. همزمان سازمان تامین اجتماعی هم 
با اقدامات خود عرصه را بر بنگاه های اقتصادی تنگ تر 
کرده است. هر دوی این موارد باعث تعطیلی تعدادی 
گسترش  بسا  چه  و  کشور  اقتصادی  بنگاه های  از 
رفتارهای  برخی  متاسفانه  است.  شده  رکود  بیشتر 
در  تصمیم گیری  شد  موجب  دولت  محافظه کارانه 
مورد یارانه حامل های انرژی به انجام نرسد و موضوع 
بدون  همچنان  نیز  نقدی  یارانه های  انواع  پرداخت 
تغییر باقی بماند. از سوی دیگر طی سه سال گذشته 
فضای  و  نشد  کوچک  عنوان  هیچ  به  دولت  اندازه 
مهم تر  آن  از  نگرفت.  ایران شکل  اقتصاد  در  رقابتی 
ایران  اقتصاد  دل  از  هم  زائد  بوروکراسی های  اینکه 
بیرون نرفت و همچنان فضا مانند سابق باقی مانده 
است. البته در اثر این دو موضوع، فساد هم کماکان در 

اقتصاد ایران خودنمایی می کند. همه این موضوعاتی 
که به آنها اشاره شد در توان تصمیم  گیری دولت بود و 
جسارت در عمل و دقت در اتخاذ روش ها می توانست 
برای رفع آنها موثر باشد. به هر حال امروز برای نقد 
دولت  داشت.  نظر  در  را  انصاف  باید  دولت  عملکرد 
داده  انجام  موثری  اقدامات  گذشته  سال  سه  طی 
که منجر به بروز انقالب در اقتصاد ایران نشده ولی 
است.  کرده  جلوگیری  اقتصاد  این  انفجار  از  حداقل 
بخش  خصوصی اعتقاد دارد که حفظ آرامش و تحلیل 
برمبنای نگاه کارشناسی نیاز امروز کشور است و نباید 

از این مدار منصفانه خارج شد.
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 دنیای اقتصاد/ 

مترجم: رویا مرسلی
HBR :منبع

در بعضی محیط های کاری جابه جایی و تغییر پرسنل 
این به آن معنا است که  اتفاق می افتد و  به سرعت 
ممکن است هرچند ماه، یک رئیس جدید برای شما 
منصوب شود. چگونه می توانید در حالی که قرار است 
اشغال می کند، همواره در  را  این پست  شخصی که 
حال تغییر باشد با او رابطه موثری داشته باشید؟ تا 
این شخص سرمایه گذاری کنید؟  باید روی  چه حد 
رشد  و  شدن  موفق  برای  را  آنچه  می توانید  چگونه 
کردن به آن نیاز دارید از این افراد دریافت کنید؟ و 

آیا حفظ استمرار وظیفه شما است؟

افراد خبره چه می گویند
مدیریت رابطه شما با رئیستان در نفس خود به اندازه 
کافی چالش انگیز هست. اگر قرار باشد که این شخص 
هر 6 ماه تغییر کند، این وظیفه به مراتب مشکل تر و 

برنامه  وقت گیر می شود. رب ربل به عنوان هدایت گر 
 )MAPP( کاربردی  مثبت  روانشناسی  در  استادی 
در دانشگاه پنسیلوانیا و یکی از نویسندگان مجموعه 
»بار اضافی مشترک« می گوید »بخش بزرگی از کار 
منوط به ایجاد ارتباط است. شما به طور مرتب با افراد 
روبه رو می شوید، نسبت به آنها شناخت پیدا می کنید، 
هنجار ایجاد می کنید و الگو می سازید. اگر مدیرتان 
همواره در حال تغییر باشد، باید کار خیلی بیشتری 
انجام دهید تا دوباره ارتباط ایجاد کنید و این مستلزم 
سرمایه گذاری زیادی در وقت و انرژی است.« پریسیال 
استراتژی های  شرکت  مدیرعامل  به عنوان  کالمن 
است  بوستون  در  مشاوره  شرکت  یک  که  حرفه ای 
چرخه  در  افتادن  که  است  موافق  موضوع  این  با 
رویارویی با مدیران جدید »یکی از ناامیدکننده ترین 
ناامید شدن بهتر  کارهای جهان است.« اما به جای 
است کنشگر باشید. داشتن چند رئیس طی سال های 
طوالنی کار ساده ای نیست، اما روش هایی وجود دارد 
تا بتوان این موقعیت چالش انگیز را قابل تحمل کرد. 

در اینجا به ذکر چند نکته می پردازیم.

برای یک »مصاحبه« با او برنامه ریزی کنید
بهتر است تعارف را کنار بگذاریم. واقعیت این است 
که یک »مدیر جدید« می تواند برای چشم انداز شغلی 
»درباره  می گوید  ربل  باشد.  خطرناک  خیلی  شما 
اینکه که هستید، چگونه کار می کنید، نقاط قوت و 
اهدافتان چیست با او صحبت کنید.« مهم است که 
در همان مراحل اولیه این زمان مالقات را با رئیس 
جدید خود برنامه ریزی کنید و چنین گفت وگویی با 
او داشته باشید« باالخص اگر زمان تغییر و تحول در 

سازمانتان باشد.

اولویت های جدید را کشف کنید
در مرحله بعد، کمی فعالیت کار آگاهی انجام دهید. 
کالمن می گوید: »باید دلیلی که این رئیس منصوب 
شده است را پیدا کنید و اینکه این انتصاب چه معنایی 
برای سازمان شما و مسیر موفقیت خودتان دارد. او 
می گوید: »شاید مساله مربوط به شکست های مدیر 
رئیس  که  است  بیشتر  احتمال  این  اما  باشد،  قبلی 
جدید نشانه هایی از تغییر در مسیر سازمان یا تغییر 
برای  باشد.«  داده  ارائه  سازمان  ماموریت  در  جهت 

خود،  همطراز  همکاران  با  موضوع  این  به  بردن  پی 
رئیستان  رئیس  یا  دیگر  واحدهای  در  همکاران  یا 
رئیس  با  بیشتر  آشنایی  فرآیند  در  کنید.  صحبت 
جدید مشارکت کنید. در مرحله بعد یا »خودتان را 
با اولویت های جدید تطبیق دهید« یا »اگر قرار است 
شرکت مسیر کامال متفاوتی را در پیش گیرد، با خود 
فکر کنید که آیا هنوز می خواهید بخشی از آن باشید 

یا خیر.«

تعدیل و تنظیم
در  مسائل  چالش انگیزترین  از  یکی  می گوید  ربل 
با این تغییرات مکرر این است که »وارد یک  رابطه 
ادامه  در  او  است.«  مشکلی  کار  شدن  جدید  ریتم 
می افزاید: »مزیت کار کردن طوالنی مدت با یک نفر 
این است که می دانید باید چه انتظاراتی داشته باشید 
و بسیاری از موضوعات قابل پیش بینی هستند.« اما 
وقتی چارت سازمانی دائما در نوسان باشد، شما باید 
رفتار  و  کنید  به روز  را  خود  ذهنی  »مدل های  مرتبا 
و روش کاری خود را تعدیل کنید. کالمن می گوید 
افراد  این  به  که  باشد  می تواند کمک کننده  کار  این 

نحوه انطباق با تغییر مکرر مدیران
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به عنوان رئیس خود فکر نکنید بلکه آنها را به عنوان 
مشتریان خیلی مهم در نظر بگیرید که هرکدامشان 
الزم  دارند.«  را  خود  خاص  نیازهای  و  خصوصیات 
است »انطباق یابید و تغییر کنید« و خودتان را وفق 
دهید. از هرکدام از روسای جدید بپرسید دوست دارد 
نحوه ارتباط با او چگونه باشد. از او بپرسید هرچند 
وقت آخرین گزارش ها را می خواهد و بفهمید تا چه 
مطلوب  گزارش ها  این  در  او  برای  جزئیات  از  حد 
او  »از  او  با  کار  از  بیشتر  یا  ماه  یک  از  بعد  است. 
بخواهید درباره کار شما فیدبک بدهد.« در دام این 
رئیسی  با  قوی  رابطه  ایجاد  به  نیاز  که  نیفتید  تفکر 
کالمن  ندارید.  شود  عوض  به زودی  است  ممکن  که 
می گوید: »الزم است سرمایه گذاری زیادی روی این 
انتظار دارید زمان  مساله داشته باشید« مهم نیست 
ربل می گوید  باشد.  کوتاه  این شخص چقدر  تصدی 
این زمان هرچقدر برای شما کوتاه باشد برای او نیز 
هست. او می افزاید: »داشتن رابطه خوب با همکاران 
می کند«  لذت بخش تر  را  شما  کاری  روز  رئیستان  و 
خواهد  افزایش  نیز  شما  بهره وری  حال  عین  در  و 
یافت. الزم نیست بهترین دوست جدیدتان باشد، اما 
خوب است که سعی کنید او را بهتر بشناسید. درباره 
خانواده اش  و  هفته اش  آخر  برنامه های  سرگرمی ها، 
بپرسید. پذیرنده و کنجکاو باشید، اگر این گفت وگوها 

راه به جایی نمی برند بر کار متمرکز شوید.

تمرکز بر یادگیری
حرفه ای  وضعیت  بهترین  در  حتی  می گوید  کالمن 
صرفا  خود  توسعه ای  نیازهای  همه  »برای  نباید  نیز 
به رئیستان تکیه کنید.« اما یک مدیر جدید تقریبا 
دارد.  به شما  یاددادن  برای  مفیدی  همیشه موضوع 
او ممکن است یک متخصص برجسته فروش باشد، 
دارای  یا  بازاریابی،  در  ماهر  استراتژیست  یک  یا 
زودگذر  رئیس های  باشد.  باالیی  فنی  مهارت های 
هدایت  و  راهنمایی  برای  مناسبی  گزینه  شاید 
پیشبرد  بحث  که  زمانی  باالخص  نباشند،  کارکنان 
اهداف سازمان در میان باشد، اما ربل اشاره می کند 
که این روسا اغلب »اطالعات نو- پیش زمینه جدید، 
تجربه های نو و چشم اندازهای تازه« با خود به همراه 
با  را  خود  »شغل  دهند  اجازه  می توانند  آنها  دارند. 
برای  »فرصتی  مزیت  از  پس  ببینید.«  تازه ای  نگاه 

یادگیری« بهره مند شوید.

 به رفتار خودتان توجه کنید
قبلی  اندازه  به  ا  ر  رئیس جدیدتان  کنید  فکر  شاید 
دوست ندارید یا برای او آنقدر احترام قائل نیستید، 
اما در تفکر منفی باقی نمانید. ربل پیشنهاد می کند 
»توجه و انرژی خود را روی مسائلی بگذارید که بر آنها 
کنترل دارید و کارهایی که می توانید برای بهتر شدن 
وضعیت انجام دهید.« نزد همکاران درباره بدی های 
را  خودتان  می خواهید  اگر  نکنید.  شکایت  رئیستان 
خالی کنید نزد همسر یا دوست خود صحبت کنید 

به  نمی کند.(  کار  شما  کار  محیط  در  که  )هرکسی 
دنبال افرادی باشید که به شما فیدبک صادقانه درباره 

صحت و اعتبار شکایت هایتان بدهند.

حفظ روابط
یکی از نقاط روشن در رابطه با تغییر مکرر مدیریت 
آن است که تعداد مدیران ارشدی که می توانند کار 
به همین خاطر  افزایش می یابد.  تایید کنند  را  شما 
هوشمندانه است که با مدیران کوتاه مدت نیز به عنوان 
بخشی از شبکه رشد حرفه ای خود بنگرید. ربل به این 
موضوع اشاره می کند که »شبکه های کاری می توانند 
ما را در مسیر پیش رو که قابل پیش بینی نیست یاری 
کنند. کالمن نیز اشاره می کند که حتی اگر به این 
با همه روسای قبلی  ارتباط  نتیجه برسید که حفظ 
رئیس  نزد  اما »هرگز  از شما می گیرد  زیادی  انرژی 
فعلی خود درباره رئیس قبلی بدگویی نکنید. این کار 
با رئیس جدید به خطر  را  رابطه تان  نه تنها می تواند 
باعث شود رئیس قبلی تان  بلکه ممکن است  اندازد، 

نیز احساس بدی نسبت به شما پیدا کند.«

اصولی که باید به خاطر داشت
- کمی کاوش کنید تا به علت انتصاب این رئیس پی 
و  سازمان  بر  تاثیری  تصمیم چه  این  اینکه  و  ببرید 

مسیر شغلی شما می گذارد.
- اراده انطباق و تغییر سبک و رفتار خود را داشته 
وفق  مدیر جدید  با شرایط  را  بتوانید خود  تا  باشید 

دهید.
و  در سطح شخصی  را  جدید  رئیس  کنید  تالش   -
حرفه ای بهتر بشناسید، همان طور که در مورد هریک 

از همکاران جدید خود چنین می کنید.
- در ذهنیت منفی بافی نمانید. بهتر است انرژی خود 
را روی موضوعاتی بگذارید که بتواند به بهبود شرایط 

کمک کند.
یاد  برای  هیچ چیز  رئیس جدید  که  نکنید  تصور   -
او  که  کنید  فکر  موضوعاتی  به  ندارد.  شما  به  دادن 

می داند اما شما نمی دانید.
نزد رئیس فعلی خود درباره رئیس قبلی بدگویی   -
نکنید. این کار می تواند بر روابط شما با رئیس فعلی 
قبلی  رئیس  احترام  شود  باعث  و  بگذارد  منفی  اثر 

نسبت به شما از بین برود.

 بازگشت به عناوین 20 یادداشت مدیریتی

شماره   1793    31 مرداد ماه 1395



www.ieis.ir  ۱21نگاه آخر                      آدرس: تهران  خیابان فاطمی غربی  خیابان سیندخت شمالی  پالک ٥

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 6-66570930  به ما اطالع دهید.

با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

منطقه گردشگری کپز، اردبیل
عکس از شایان غیاث الدین
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