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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

اقتصاد و صنعت ایران گرفتار رکودی مخرب 
دهه  یک  به  تدریج  به  آن  عمر  که  است 
می رسد. این رکود که در پنج سال ابتدایی اش 
بی  نرخی،  دو  ارز  درصد،   30 باالی  تورم  با 
ثباتی قیمت نهاده های تولید، تسهیالت گران 
قیمت و مهمتر از همه تحریم همراه بود، پایه 

های تولید را در کشور ضعیف کرد.
نسبی  تثبیت  تورم،  کاهش  با  یازدهم  دولت  اما 
قیمت ارز و از همه مهمتر به ثمر رساندن برجام 
شدت  از  تحریم ها،  فشار  توجه  قابل  کاهش  و 
آسیب های  از  برخی  چند  هر  کاست،  آسیب ها 
به  جبران  غیرقابل  اقتصادی،  بنگاه های  به  وارده 

نظر می رسید. 
با این حال رکود ادامه یافت و دامنه خود را در 
تمام زوایای تولید و صنعت گستراند. این بحران 
وسیع تری  و  گسترده تر  ابعاد  برق  صنعت  در 

صنعت  این  خرج  و  دخل  در  توازن  عدم  داشت. 
زیرساختی، بی نظمی های مالی دولت دهم، عدم 
قیمت  التفاوت  مابه  پرداخت  عدم  و  پیش بینی 
بیست  بدهی  انباشت  برق،  تکلیفی  و  شده  تمام 
نظام  بخش خصوصی،  به  میلیاردی  هزار  چند  و 
بانکی و تولیدکنندگان برق، چنان این صنعت را 
به ورطه ورشکستگی نزدیک کرده بود که حتی 
این  به  هم  یازدهم  دولت  صحیح  سیاست های 

بحران پایان نداد.
آنچه امروز از صنعت برق باقی مانده، نه آن صنعت 
داشت،  خودکفایی  ادعای  که  است  پرافتخاری 
به  که  است  صنعتی  از  نحیف  پیکره ای  بلکه 
سختی خود را سرپا نگه داشته است. در شرایط 
کنونی بزرگترین چالش این صنعت، رکود است. 
اقتصاد  مولفه های  از  بسیاری  هم  هنوز  اگرچه 
کالن برای بنگاه های اقتصادی داخلی مهیا نیست 

با وجود همین  اما شرکت های فعال صنعت برق 
انقالب  از  پس  دهه  سه  در  توانستند  دشواری ها 
این صنعت را به خودکفایی برسانند. پس آنچه که 
امروز صنعت برق را به شرایط کنونی سوق داده، 
چیزی فراتر از چالش های معمول فضای کسب و 

کار کشور است. 
ادامه در صفحه 3/

سندیکای صنعت برق ایران / 

اعالم آمادگی سندیکای صنعت برق برای

 همکاری و مشارکت با معاون جدید برق و انرژی وزارت نیرو

توفیق اجباری تورم تک رقمی دستاورد ناماندگار 
دولت یازدهم

شرق/ 
علی پاالر-کارشناس و تحلیلگر اقتصادی

است  شده  موجب  گذشته  سال های  نفس گیر  رکود 
که  آنچنان  یازدهم  دولت  اقتصادی  دستاورد  مهم ترین 
دلیل  به  درواقع  نچسبد.  اقتصادی  فعاالن  دل  به  باید 
تورم  نرخ  کاهش  اقتصادی،  درآمدهای  کاهش  و  رکود 
به افزایش قدرت خرید منجر نشده است؛ به عبارت دیگر 
اثر کاهش درآمد به مراتب قوی تر از اثر کاهش نرخ تورم 
روی کاهش قدرت خرید نقش داشته است. در توضیح 
بیشتر باید گفت تورم معلول برایند مجموعه ای از عوامل 
از جمله نقدینگی، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و انتظارات و... 
است که تنظیم همه عوامل مؤثر رمز بقای تورم پایین 
و مطلوب برای اقتصاد است. از این جهت درنظرگرفتن 
و تمرکز روی یک عامل، شاید موجب کاهش این متغیر 
مهم اقتصادی برای مقطعی شود که در نهایت موجب 
شد.  خواهد  اقتصادی  فضای  با  نرخ  این  ناهمخوانی 
ناهمسانی نرخ تورم و نرخ سود بانکی نمونه بارزی است 
که موجب شده متغیرهای درآمدی و هزینه ای برای یک 
بنگاه اقتصادی همخوانی نداشته باشد و چه بسا مشکلی 

به مشکل طرف عرضه اقتصاد اضافه شود. 
ادامه در صفحه 3/ 
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3 اخبار صنعت برق

 ادامه از صفحه 1/ 
اعالم آمادگی سندیکای صنعت برق برای

 همکاری و مشارکت با معاون جدید برق و 
انرژی وزارت نیرو

هم  هنوز  بیم ها  اینکه  وجود  با  و  کنونی  شرایط  در 
دکتر  انتخاب  به  برق  صنعت  فعاالن  است،  پررنگ 
رضا اردکانیان به عنوان یک انتخاب اصلح امیدهای 
و  وی  هوشمندانه  گزینش  حاال  اند.  بسته  بسیاری 
سپردن معاونت برق و انرژی وزارت نیرو به مهندس 
برجسته،  مدیران  از  یکی  عنوان  به  حائری  همایون 
امیدها  این  برق، می تواند  با تجربه صنعت  و  کارآمد 

را پررنگتر کند.
آشنایی و باور مهندس حائری نسبت به پتانسیل های 
بخش خصوصی بی تردید فرصتی گرانبها برای ایجاد 
اثربخش بین دولت و بخش خصوصی  مشارکت های 
به منظور برون رفت از بحران موجود است. سندیکای 
صنعت برق ایران هم ضمن تبریک به مهندس حائری 
برای  موفقیت  آرزوی  و  شایسته  انتخاب  این  بابت 
ایشان، آمادگی خود را جهت مشارکت جامع بخش 
و  داشته  اعالم  نیرو  وزارت  با  برق  صنعت  خصوصی 
این  جدی  چالش های  حل  بر  را  خویش  توان  تمام 

صنعت متمرکز خواهد کرد.
کنار  در  می تواند  نیرو  وزارت  انرژی  و  برق  معاونت 
مسائل کالنی مانند اصالح ساختار اقتصادی صنعت 
جذب  برای  خصوصی  بخش  توان  تجمیع  برق، 
سرمایه گذاری های خارجی، زمینه سازی برای ایجاد 
هم افزایی در شرکت های فعال صنعت برق به منظور 
سرمایه گذاری در پروژه های داخلی و نیز سازماندهی 
فاینانس ها با حفظ حقوق سازندگان داخلی را نیز در 

دستور کار خود قرار دهد. 

تامین  و  داخلی  سرمایه گذاران  برای  امنیت  ایجاد 
شرایط برابر با خارجی ها، تسهیل صادرات تجهیزات 
از طریق دیپلماسی  و خدمات فنی و مهندسی برق 
سیاسی و اقتصادی و اتکا بر توان تشکلی صنعت برق 
بدون  این صنعت،  منافع کالن  و  اهداف  پیشبرد  در 
توانمند  و  زیرساختی  بزرگ،  صنعت  می تواند  شک 

برق را به سمت توسعه ای پایدار سوق دهد.
صنعت برق ایران هنوز هم با چالش هایی مانند عدم 
متوقف،  قراردادهای  تیپ،  قراردادهای  سازی  پیاده 
فهارس بها و ... دست به گریبان است و تدبیر معاونت 
برق و انرژی می تواند به حل این مشکالت منجر شود.

 500 از  نمایندگی  به  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
شرکت فعال این صنعت و به عنوان یکی از بزرگترین 
کنار  در  توان  تمام  با  کشور  اقتصادی  تشکل های 
وزارت نیرو و سایر ذینفعان صنعت برق خواهد بود تا 
در قالب یک حرکت جمعی، منسجم و سازمان یافته 
برای بحران و رکودی که گریبانگیر این صنعت شده، 

چاره اندیشی کند.

سندیکای صنعت برق ایران / 
تالش برای تسهیل صادرات 

شرکت های دانش بنیان

اعضای کمیته دانش بنیان به همراه نایب رییس 
هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، دیروز، 
ارشد  مدیران  میهمان  ماه،  دی  ششم  و  بیست 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بودند.

در ابتدای این نشست پیام باقری، نایب رییس هیات 

توفیق اجباری تورم تک رقمی دستاورد ناماندگار دولت یازدهم

ادامه از صفحه 1/ 
به عبارت دیگر عملکرد درون زای سیستم اقتصادی 
غیر  در  بیاورد؛  پایین  را  اقتصادی  تب  دمای  باید 
این صورت صرف درنظرگرفتن یک متغیر، مانند 
عملکرد  با  اینکه  جای  به  که  است  بیماری  تب 
سیستم ایمنی بدن پایین آمده باشد؛ صرفا با کمک 
نسبی  کنترل  است.   شده  قطع  مسکن  داروهای 
نرخ رشد نقدینگی و ثبات انتظارات تورمی برآمده 
ارز تحت تأثیر مذاکرات  بازار  انتظارات در  از ثبات 
برجام مهم ترین عوامل مؤثر به عنوان اقدامات ارادی 
دولت در شکل گیری روند کاهشی نرخ تورم بوده 
است. نکته مهم در این میان نقش مؤثر دو عامل 
رکود بخش مسکن و نرخ سود باالی سپرده های 
در  دولت  اراده  از  عامل خارج  دو  به عنوان  بانکی، 
کاهش نرخ تورم است که نمی توان آنها را نادیده 
وزن  درنظرگرفتن  با  مسکن  بخش  رکود  گرفت. 
باالی این بخش، در میان گروه های کاالیی شاخص 
وزن  داشتن  )با  تورم  محاسبه  برای  مصرف کننده 
تقریبا 25درصدی( نقش مؤثر و تعیین کننده اي در 
از  است. همچنین  داشته  تورم  نرخ  کاهشی  روند 
سوی دیگر باالماندن نرخ سود سپرده بانکی به دلیل 
باالبودن هزینه تجهیز منابع، مانند ضربه گیری مانع 
از تحت تأثیر قرارگرفتن تقاضا از متغیرهایی چون 
اقتصاد  روزهای  این  اما حال  است.   بوده  مصرف 
ایران گویای شرایط دیگری است. ریسک سیاسی 
برجام که زمانی اثر کاهشی روی انتظارات و بازار 
ارز داشته است، جای خود را به ریسک بازگشت 
تحریم ها و افزایش تنش های منطقه ای داده است. 

بازگشت  ریسک  تحت تأثیر  نیز  تورمی  انتظارات 
بودجه ٩٧  الیحه  و  ارز  بازار  وضعیت  و  تحریم ها 
چشم انداز افزایشی به خود گرفته است. درخصوص 
الیحه  از  قرائن  و  شواهد  گفت  می توان  بودجه 
بر  از تصمیم دولت مبنی  بودجه سال ٩٧ حاکی 
تأمین اعتبارات دولت از محل افزایش قیمت هاست. 
همچنین سنگ اندازی های ترامپ در روند اجرای 
و  تجاری  شرکت های  ورود  از  مانع شدن  و  برجام 
تحت تأثیر  است  شده  موجب  خارجی،  سرمایه 
همچنان  مرکزی  بانک  سرمایه،  کمبود  مشکل 
به عنوان اولین و آخرین گزینه تأمین اعتبار باشد 
قابل  پولی  متغیرهای  وضعیت  بر  آن  تأثیرات  که 
مشاهده است. گزارش های بانک مرکزی از وضعیت 
بازار پول نیز نشان می دهد در همچنان روی پاشنه 
رشد  نرخ  جاری  سال  ابتدای  از  می چرخد.  قبلی 
و  درصد   2٣ میانگین  باالی  سطح  در  نقدینگی 
همچنین پایه پولی که در ابتدای سال ٩٦ به ١٤ 
درصد کاهش یافته بود؛ در مهرماه به ١٨ درصد 
افزایش یافته است و تحت تأثیر چشم انداز افزایشی 
مرکزی  بانک  به  بانک ها  بدهی  و  بودجه  کسری 
انتظار  غیرمجاز  در خصوص ساماندهی مؤسسات 
می رود افزایشی باشد. در نتیجه بازگشت تورم به 
روند افزایشی در آینده نزدیک دور از انتظار نخواهد 
بود. متأسفانه یا خوشبختانه در این میان وضعیت 
بازگشت  از  مانع  مسکن  بازار  و  سپرده  سود  نرخ 
روند نرخ تورم به حالت لجام گسیخته گذشته در 
کوتاه مدت و حتی میان مدت خواهد شد؛ مگر اینکه 

انتظارات تورمی سرعت تورم را شدت بخشد. 
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4 اخبار صنعت برق

معرفی  ضمن  ایران  برق  صنعت  سندیکای  مدیره 
سندیکا و اهداف آن، به معرفی زمینه فعالیت شرکت 
های دانش بنیان صنعت برق و اهداف پیش روی آنها 
تعامالت دو سویه میان  افزایش  پرداخت و خواستار 
سندیکا و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

شد.
و  سندیکا  بنیان  دانش  های  شرکت  کمیته  معرفی 
الزامات فعالیت آن در صنعت برق، اهداف کمیته و 
از  معاونت  این  با  سندیکا  ارتباط  جایگاه  همچنین 
جمله مسائل عنوان شده از سوی اعضای کمیته بود. 
مناقصات  به  بنیان  دانش  های  ورود شرکت  اهمیت 
تشکیل  و  هدف  کشورهای  های  لیست  وندور  و 
با  مرزی  برون  های  پروژه  اخذ  جهت  کنسرسیوم 
استفاده از فضاهای موجود و همکاری معاونت علمی 
و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی هم از دیگر 

درخواست های اعضای این کمیته بود.

هم  الملل  بین  کار  و  کسب  توسعه  دفتر  مدیرکل 
ضمن اعالم آمادگی در خصوص همکاری با شرکت

های دانش بنیان سندیکا در بحث صادرات، بر وجود 
دانش  های  شرکت  استفاده  جهت  مناسب  فضای 
بنیان سندیکا تاکید کرده و ارتباط با سفارتخانه ها و 
کارگزاری ها در کشورهای هدف جهت توسعه کسب 
نظر  در  وب سایت های  طریق  از  شرکت ها  معرفی  کار،  و 
گرفته شده و نیز امکان استفاده از خدمات قابل ارائه 
صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات را از 

جمله این فرصت ها نامیدند.
فناوری  و  علمی  معاونت  شد  مقرر  جلسه  این  در 
یکدیگر  همکاری  با  سندیکا  و  جمهوری  ریاست 
المللی  بین  نمایشگاه های  در  پاویون های مشترک 

برپا کنند.
معرفی نماینده سندیکا جهت همکاری و تعامل بیشتر 
با دفتر توسعه کسب و کار امور بین  الملل، برگزاری 

و  صادرات  توسعه  صندوق  بین  جانبه  سه  جلسه 
بین الملل و سندیکا در محل  تبادل فناوری، معاونت 
سندیکای صنعت برق ایران و نیز معرفی شرکت های 
دفتر  طریق  از  برق  حوزه  در  فعال  و  بنیان  دانش 
توسعه کسب و کار معاونت فناوری ریاست جمهوری 

از دیگر مصوبات این جلسه بود.
این گذاشته  بر  قرار  این جلسه  از  دیگری  در بخش 
شد که سندیکا شرکت های بین المللی و دارای دفتر در 
خارج از ایران را جهت همکاری به عنوان کارگزار به 
دفتر توسعه کسب و کار این معاونت معرفی کرده و 
هماهنگی الزم را به منظور برگزاری جلسه سه جانبه 
معاونت علمی و فن آوری با اداره کل صادرات وزارت 

نیرو و سندیکا عهده دار شود.

روزنامه شهروند/ کمبود سرمایه، خرد شدن شرکت ها 
و قیمت گذاری دستوری پیشروی ایران در بازار انرژی 

را کند کرده است
سراشیبی صنعت برق

صنعت برق ایران با وجود قرارگرفتن در تنگنای 
ارزان فروشی  به  مربوط  و مشکالت  مالی  تأمین 
محصوالت و خدماتش، بی تردید امروز از صنایع 
می شود.  محسوب  ایران  اقتصاد  در  پیشرو 
موفقیت های صنعت برق در حوزه تولید، انتقال 
و توزیع برق، صادرات محصوالت و خدمات فنی 
توانمندی های  محصول  اما  دنیا  به  مهندسی  و 
بخش  مناسب  سرمایه گذاری  و  متخصصان 

خصوصی در این حوزه است.
تا چند  برق  این همه در شرایطی است که صنعت   

دهه پیش چه به لحاظ ساخت تجهیزات و کاالهای 
مصرفی و چه به لحاظ اجرا و ارایه خدمات، صنعتی 
کامال وابسته بود. پیام باقری، نایب رئیس هیأت مدیره 
صنعت  این  شرایط  درباره  برق  صنعت  سندیکای 
بود  نحوی  به  شرایط  پیش  دهه  چند  »تا  می گوید: 
یا خط  نیروگاه، یک پست  اگر می خواستیم یک  که 
انتقال معمولی را احداث کنیم، باید هم تجهیزات را 
از کشورهای اروپایی یا آمریکایی وارد و هم برای اجرا 
می کردیم.  استفاده  خارجی  توانمندی شرکت های  از 
خوشبختانه در این چند دهه ای که از انقالب می گذرد، 
که  به نحوی  داریم،  قرار  برعکس  کامال  در شرایط  ما 
این  نیاز  مورد  تجهیزات  نصب  و  ساخت  حوزه  در 
صنعت، در مرز خودکفایی قرار گرفته ایم و ٩5 درصد 
از تجهیزات مورد نیاز در حوزه های مختلف از تولید تا 
انتقال و توزیع در داخل انجام می شود. امروز صنعت 
ایران محسوب  اقتصاد  پیشرو در  برق، صنعتی کامال 
می شود، به نحوی که عالوه بر اجرای پروژه های داخلی، 
و  فنی  خدمات  و  داخل  تولید  تجهیزات  هم اکنون 
مهندسی خود را به ٤0 کشور دنیا صادر می کنیم.« 
برق  صنعت  مهندسی  و  فنی  توان  مورد  در  باقری 
کشور می گوید: »صنعت برق در حوزه صدور خدمات 
فنی و مهندسی در چند سال گذشته با اختالف زیاد 
نسبت به سایر صنایع همواره رتبه نخست را به خود 
اختصاص داده است. در  سال ١٣٩٤ به گواه مستندات 
از ٩٨ درصد خدمات  بیش  تجارت،  و  توسعه  سازمان 
فنی و مهندسی کشور در خارج از کشور به این صنعت 

اختصاص داشته است.«
و  برق  صنعت  تولیدکنندگان  از  کالهی  علیرضا 
مدیرعامل کارخانه کابل ابهر نیز در این باره می گوید: 
»در صنعت برق ما امروز با تکنولوژی روز دنیا همگام 
هستیم، یعنی صنعت برق ایران و محصوالت و خدمات 
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آن هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ قیمت کامال در 
تعرفه  موزون  متوسط  دارد.  قرار  رقابت پذیر  شرایط 
گمرکی تجهیزات صنعت برق در کشور ١5 درصد است. 
هیچ رشته ای در صنعت ایران را نمی توان یافت که با 
این تعرفه واردات گمرکی توانایی رقابت با شرکت ها و 
محصوالت خارجی را داشته باشد. ما در این بخش با 
وجود مشکالت، نزدیک به 200 میلیون دالر صادرات 
این  داریم.  را  محصوالت  سایر  و  دکل  ترانس،  کابل، 
موفقیت با وجود هزینه های مضاعف نظیر مواد اولیه 
گران و بهره بانکی باال اتفاق افتاده است. در بازار های 
و   زیمنس  مانند  غربی  بزرگ  شرکت های  داخلی، 
ای بی بی که عمال بازار کشورهای خاورمیانه نظیر ترکیه 
رقابت پذیری  دلیل  به  درآورده اند،  خود  انحصار  به  را 
ایران  بازار  در  نتوانسته اند  عمال  ایرانی  شرکت های 

فعالیت چندانی داشته باشند.«

 بی نیاز از همکاری با خارجی نیستیم
 با وجود پیشرفت های غیر قابل انکار در صنعت برق، 
رقابت و همکاری با شرکت های بزرگ خارجی یکی از 
است.  در کشور  این صنعت  توسعه  و  پیشرفت  لوازم 
شرایط همکاری با شرکت های بزرگ و مطرح خارجی 
پس از توافق هسته ای و از بین رفتن محدودیت ها تا 
حدود زیادی فراهم شده است. پیام باقری در این باره 
های تک  صنعت   یک  چون  برق  »صنعت  می گوید: 
محسوب می شود و در دنیا همواره تغییراتی به سمت 
بهبود کیفیت تجهیزات در جریان است، باید نگاه ها به 
سمت به دست آوردن فناوری های نوین و روزآمد باشد؛ 
تکنولوژی  نیروگاهی صاحب  حوزه  در  مثال  به عنوان 
حقیقت  در  و  هستیم  نیروگاهی  توربین های  ساخت 
این  تولید کننده  بزرگ  کشور   ١0 جزو  کشورمان 
تجهیزات است، اما فناوری تولید توربین های نیروگاهی 

در کالس F که درحال تولید در دنیاست، هنوز به کشور 
ما نیامده است. در دوران سازندگی ظرفیت سازی های 
بسیار خوبی در همین راستا اتفاق افتاد و در نتیجه 
شراکت و همکاری با شرکت های بزرگ اروپایی فناوری 
مربوط به تولید توربین های نیروگاهی به کشور وارد 
شد و شرکت های خصوصی ما توانستند تحت لیسانس 
این شرکت ها و برند های مطرح، تولیدات خوبی داشته 
باعث  زمان  مرور  به  بعدها  روند  این  البته  که  باشند 
بومی سازی کامل این تکنولوژی در کشور شد. حاال و 
در دوران پسابرجام از طریق همکاری با این شرکت ها 
نظیر  شرکت هایی  داد.  ادامه  روند  این  به  می توان 
زیمنس،  ای بی بی یا آلستون امروز به ایران آمده  و دفاتر 
آخرین  درباره  باقری  کرده اند.«  باز  کشور  در  را  خود 
می گوید:  خارجی  شرکت های  این  با  همکاری  روند 
»روند همکاری با اروپایی ها نه با همان شدت گذشته 
اما به هرحال آغاز شده است. هم اکنون در حوزه تولید 
توربین های نیروگاهی در کالس F، میان شرکت های 
مپنا و زیمنس قرارداد ساخت و انتقال فناوری منعقد 
شده و قرار است نیروگاه بندرعباس با استفاده از این 
علیرضا  شود.«  احداث  سال  پنج   طول  در  توربین ها 
فناوری های  در  »ما  می گوید:  این باره  در  نیز  کالهی 
جدید البته نیاز به کار داریم و باید فضای همکاری با 
شرکت های خارجی را فراهم کنیم. به هرحال، صنعت 
برق امروز در حال گذار است و ورود فناوری های جدید 
به کشور مثل خودروهای برقی و تجهیزات آن نیازمند 

همکاری و البته تحقق توسعه در کشور است.«
سنگ ها را از پیش پای صنعت برق برداریم

با وجود موفقیت های بزرگ در صنعت برق، در نتیجه 
برخی  برای  حیات  شرایط  غلط  سیاست های  برخی 
این  واقعیت  است.  این صنعت دشوار شده  فعاالن  از 
است که با وجود توانمندی های موجود در صنعت برق 

کشور، اقتصاد برق در ایران از عدم تعادل رنج می برد. 
مالحظه  قابل  کاهش  برق،  بهای  بودن  واقعی  غیر 
بودجه عمرانی در این بخش، خرد شدن بیش از حد 
کیفیت  به  توجه  عدم  کوچک،  واحد های  در  صنعت 
بودن  باال  دولتی،  مناقصات  در  و خدمات  محصوالت 
نرخ تسهیالت بانکی، بهای باالی مواد اولیه مورد نیاز 
دست،  این  از  مواردی  و  داخلی  بازار های  در  صنعت 
کالهی  علیرضا  است.  صنعت  این  مشکالت  ازجمله 
درباره مشکالت صنعت برق می گوید: »صنعت برق از 
سیاست های غلط در رنج است؛ مثال در همین محصول 
اتحادیه  کابل 200 شرکت داریم، درحالی که در کل 
اروپا شاید ٣0 شرکت هم در این خصوص وجود ندارد. 
همین طور در تابلوسازی. تعدد و خرد شدن شرکت ها 
همه  ثانیا  می شود،  مخرب  رقابت  ایجاد  باعث  اوال 
شرکت ها را کوچک نگه می دارد. شرکت های کوچک 
نه می توانند به مقیاس اقتصادی دست پیدا کنند و نه 
می توانند در تحقیق و توسعه سرمایه گذاری فکر کنند. 
متعهد  باکیفیت  تولید  به  کوچک  شرکت های  ثالثا 
نیستند و تنها در پی حضور در پروژه ها با حداقل قیمت 
هستند. این تعدد بی مورد ناشی از سیاست های غلط 
در وزارت صنایع و البته وزارت نیرو است که در ارایه 
پروژه ها تنها به فاکتور قیمت توجه می کند.« کالهی 
در ادامه با اشاره به نیاز صنعت برق کشور به استفاده 
از مواد خام تولید داخل و گران فروشی این محصوالت 
در بازار های داخلی می گوید: »یکی دیگر از مشکالت 
صنعت برق گرانی قیمت مواد اولیه در داخل است. اگر 
ما قیمت نهاده های اصلی این صنعت مثل مس، فوالد، 
پلیمرها، آلومینیوم و... را که همگی در داخل کشور و 
را به جای خام فروشی  تولید می شود  یارانه دولتی  با 
در خارج از کشور، به بهای ارزان تر در اختیار فعاالن 
این صنعت قرار دهیم، شاهد رشد بیش از پیش این 

کشور  برای  بیشتر  افزوده  ارزش  نتیجه  در  و  صنعت 
مواد  متاسفانه  بود.  خواهیم  جامعه  در  اشتغالزایی  و 
اولیه در کشور با میلیارد ها دالر یارانه دولت در کشور 
ساخته می شود ولی مزیت نسبی تولیدکنندگان داخلی 

نیست.«
گذشته از موارد مورد اشاره در سخنان علیرضا کالهی، 
صنعت برق کشور در بخش نیروگاهی نیز از مشکالتی 
عدیده در رنج است. پیام باقری در تشریح مشکالت 
صنعت برق در این بخش به غیرواقعی بودن اقتصاد 
برق در کشور و فقدان سرمایه گذاری مناسب دولتی 
می گوید:  این خصوص  در  او  می کند.  اشاره  آن  در 
افزایش  برای  برنامه ای  اهداف  وجود  با  »متاسفانه 
ردیف های  بودجه  لوایح  در  متاسفانه  تولید،  راندمان 
حاضر  درحال  نمی شود.  پیش بینی  هیچ گاه  مناسب 
میانگین بازدهی نیروگاه های حرارتی ما ٣٧ تا ٣٨ درصد 
است. استاندارد دنیا در این حوزه بین ٤0 تا ٤١ درصد 
که  است  شده  تکلیف  توسعه  برنامه ششم  در  است. 
سالی یک درصد بر راندمان نیروگاهی افزوده شود، اما 
هر یک  درصد افزایش راندمان نیازمند 2000 میلیارد 
تومان سرمایه گذاری است که خوب متاسفانه نه بخش 
خصوصی ما چنین سرمایه ای در اختیار دارد و نه در 

ردیف های بودجه چنین بودجه ای مشاهده می شود.«
باقری درباره غیرواقعی بودن قیمت برق و آثار زیانبار 
آن بر صنعت برق می گوید: »در ماده ٦ قانون حمایت 
از صنعت نفت، مصوب  سال ٩٤، اشاره شده بود که 
برق  تکلیفی  قیمت  و  تمام شده  میان قیمت  اختالف 
باید محاسبه شود و در ردیف بودجه  از  سال ١٣٩٣ 
شود.  پرداخت  نیرو  وزارت  به  و  گیرد  قرار  سالیانه 
قیمت  اختالف  مسئول  که  نیرو  وزارت  حال،  هر  به 
ارزان قیمت  برق  ارایه  به  وقتی دولت تصمیم  نیست، 
از آن  آثار ناشی  باید خودش  به شهروندان می گیرد، 
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را پیش بینی کند. اگر طلب وزارت نیرو از این محل 
محاسبه شود، مبلغی در حدود 25 هزار میلیارد تومان 
در اختیار وزارت نیرو قرار خواهد گرفت. وزارت نیرو 
نیروگاه ها،  راندمان  افزایش  به  پول  این  با  می تواند 
پرداخت بدهی به بخش خصوصی، کاهش تلفات برق 
در خطوط انتقال و توزیع اقدام کند، ولی متاسفانه به 
قانون عمل نمی شود. وقتی منابع را در اختیار وزارت 
بخش خصوصی  به  هم  طبیعتا  نمی دهیم،  قرار  نیرو 
فعال در صنعت فشار وارد می شود و هم سرمایه گذاری 

در این صنعت کاهش می یابد.«
موفقیت های  وجود  با  که  می رسد  نظر  به  این گونه 
و  نفت  صنعت  در  مثال زدنی  توانمندی های  و  بزرگ 
ظرفیت های باالی آن برای توسعه، تصمیم سازان کشور 
هنوز به اهمیت و جایگاه این صنعت در اقتصاد ایران 
پی نبرده اند. تأکید بر غیرواقعی نگه داشتن قیمت ها در 
لوایح بودجه با وجود تاکیدات در قوانین توسعه ای، خود 
گواهی بر این مدعاست. از این رو باید گفت اصرار به 
انجام رفتارهای غیراقتصادی در این عرصه در آینده نه 
چندان دور یکی دیگر از ظرفیت های توسعه ای کشور 
را به تهدیدی بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل خواهد 
کرد؛ تهدید ناشی از ورشکستگی، تعطیلی واحدهای 

تولید برق و خاموشی.

سندیکای صنعت برق ایران / 
چالش کمیته حقوقی و قراردادها برای 

تعرفه های گمرکی

قراردادهای سندیکای صنعت  و  حقوقی  کمیته 
برق ایران بیست و پنجم دی ماه سال جاری در 

محل سندیکای صنعت برق ایران تشکیل جلسه 
داد. 

یکی  های گمرکی  تعرفه  بررسی  که  نشست  این  در 
دائمی  کارگروه  تشکیل  بود،  آن  اصلی  موضوعات  از 
تخصصی تعرفه های گمرکی پس از رایزنی با وزارت 
در  ها  تمامی کمیته  نمایندگان  با حضور  نیز  و  نیرو 
سندیکا، یکی از مصوبات اصلی بود. به عالوه مقرر شد 
که نظرات اعضا قبل از تشکیل کمیسیون ماده یک در 
هر سال جمع بندی و نهایی شود. قرار است کارگروه 
تهیه  و  انجام مطالعات  تعرفه های گمرکی،  مشترک 
پیشنهاد برای اصالح ردیف های تعرفه برای جلوگیری 
از هرگونه سوء استفاده از کلی بودن تعرفه ها را عهده 

دار شود. 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  با  مکاتبه  و  رایزنی 
سازمان توسعه تجارت و کمیسیون ماده یک به منظور 
تاکید بر لزوم نظرخواهی از تشکل های تخصصی در 
تصمیم  از  خودداری  و  گمرکی  های  تعرفه  خصوص 

گیری در این زمینه با اتکا به نظرات اشخاص حقیقی 
از دیگر مصوبات کمیته حقوقی و قراردادها بود.

این کمیته همچنین با کاهش تعرفه گمرکی هرگونه 
مواد اولیه به گونه ای که از تعرفه تجهیزات کامل و 
ساخته شده کمتر در نظر گرفته شود، موافقت کرده و 
هرگونه تغییر افزایشی در تعرفه ها را منوط به جبران 
کامل و بهنگام اثرات آن بر قراردادهای جاری دانست. 
لزوم  بر  همچنین  قراردادها  حقوقی  کمیته  اعضای 
توجه شرکت های کارفرما به این نکته که هر فعالیت 
اقتصادی طوالنی مدت منجمله تولید، نیاز به ثبات در 
قوانین و مقررات دارد تاکید کرده و اذعان کردند که 
هر گونه تغییر جهشی در مقررات و تغییر فوری بدون 
و  بینی  برای پیش  تنفس الزم  نظر گرفتن زمان  در 
برنامه ریزی، نقض غرض بوده و مورد تائید این سندیکا 

نخواهد بود.
کار  نتیجه  که  شد  مقرر  همچنین  جلسه  این  در 
کارشناسی انجام شده در سندیکا در خصوص تعرفه 

های گمرکی توسط دبیر کمیته ساخت داخل جمع 
بندی شده و در اختیار کمیته حقوقی و قراردادها قرار 
گیرد. البته مکاتبات اعضا و کمیته ها در مورد تعرفه 
در طول چند سال اخیر هم ضمیمه این گزارش خواهد 

شد.
تدوین ساز و کار اجرایی مناسب در دبیرخانه سندیکا به 
منظور تحقق تصمیمات کمیته ها، مکاتبه با نهادهای 
مرتبط در خصوص تخصصی نبودن گمرکات کشور و 
نیز مکاتبه با گمرک و کمیسیون ماده یک در خصوص 
عدم شفافیت تعرفه های گمرکی تجهیزات صنعت برق 
و نیز انجام اقدامات موثر برای HS کدهای گمرکی  
در گارگروه تخصصی از جمله مصوبات این جلسه بود. 
قراردادهای  و  حقوقی  کمیته  که  شد  مقرر  پایان  در 
سندیکا نقطه نظرات خود را در خصوص تعدیل نرخ ارز 
در قراردادها تا اول بهمن ماه به وزارت نیرو اعالم کند. 

سندیکای صنعت برق ایران / 
امکان حضور اعضا در غرفه مشترک 

سندیکا در نمایشگاه بین المللی 
ترانسفورماتور

از  یکی  عنوان  به  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
برگزارکنندگان و حامیان چهارمین کنفرانس و 
نمایشگاه بین المللی ترانسفورماتور، عالوه بر در 
نظر گرفتن تخفیف برای شرکت های عالقمند به 
رزو غرفه مستقل در نمایشگاه، غرفه مشترکی را 
نیز به منظور تسهیل و کاهش هزینه حضور اعضا 
با در اختیار داشتن یک  تا  در نظر گرفته است 
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میز و استند در  این فضا به معرفی توانمندی های 
خود بپردازند.

برای این منظور از شرکت های عضو، دعوت می شود 
اندک  زمانی  فاصله  و  فضا  به محدودیت  توجه  با  که 
باقی مانده تا برگزاری این نمایشگاه، درخواست خود را 
برای ثبت نام حداکثر تا پایان دی ماه از طریق تکمیل 
فرم مربوطه و ارسال آن به امور  نمایشگاه های سندیکا 

ارسال کنند. 
جهت مشاهده اطالعات تکمیلی و فرم ثبت نامه  به 
  http://ieis.ir/fa-news-4026.html لینک  

مراجعه کنید.

نیرو  قدس  شرکت   / ایران  برق  صنعت  سندیکای 
برگزار کرد؛

 سمینار رو ش هاي استفاده از پهباد در 
خطوط انتقال

روز  نیرو  قدس  مشاور  مهندسی  شرکت 
یکي  از  دعوت  با  ماه  دي  بیست وسوم  شنبه 
پهپاد  سیستم های  اروپایی  عرضه کنندگان  از 
پیشگیرانه  نگهداري  و  تعمیر  برنامه هاي  در 
شرکت هاي  براي  را  سمیناري  برق،  شرکت هاي 

برق منطقه اي سراسر کشور برگزار کرد. 
در این سمینار  که در محل شرکت قدس نیرو ب برگزار 
بهره برداري  از متخصصان  نفر  از چهل  بیش  می شد، 
خطوط انتقال نیرو از سراسر کشور حضور داشتند و 
نماینده شرکت لندل اسپانیا، ضمن تشریح نرم افزارها 
به  صنعت،  این  در  استفاده  مورد  سخت افزارهاي  و 

سواالت پرشمار حاضرین پاسخ گفت.

همچنین در پایان این سمینار، قدس نیرو به عنوان 
نو،  آوري هاي  فن  در  پیشتاز  مهندسی  شرکت  یک 
تمامی  سوی  از  سیستم  این  جامع  معرفي  سبب  به 
قرار  قدردانی  مورد  سمینار  این  در  شرکت کنندگان 

گرفت.
گفتنی است افزایش چشمگیر طول خطوط انتقال نیرو 
و لزوم مراقبت و نگهداري صحیح آن ها، به منظور حفظ 
تداوم جریان برق، هزینه هاي زیادي را به شرکت هاي 
برق منطقه اي تحمیل کرده است؛ به طوری که گاه 
نیروي انساني کافي و منابع مالي و تجهیزات مناسب 
براي بازدیدهاي دوره اي در اختیار این شرکت ها قرار 
ندارد. اما با توسعه فن آوري هاي جدید و ساخته شدن 
جاي  جدید  ابزار  این  از  استفاده  تدریج  به  پهپادها، 
پیشگیرانه  نگهداري  و  تعمیر  برنامه هاي  در  را  خود 

شرکت هاي برق در جهان باز کرده است.

فارس گزارش می دهد
»یونیت«  با  نیروگاه سازی  قرارداد  یک  شماره  حامی 

فارس/ 
حامی شماره یک قرارداد 

نیروگاه سازی با »یونیت« ترکیه تغییر 
کرد

توسط  نیروگاه  ساخت  قرارداد  که  حالی  در 
نوع  از  زیادی  مخالفان  هنوز  ترکیه  یونیت 
حمایت  یک  شماره  مرد  تغییر  با  دارد  وطنی 
گفت  توان  می  تقریباً  قرارداد  این  از  کننده 
باقی  محرمانه  کماکان  آن  جزئیات  که 
شود. منتشر  نیست  قرار  ظاهراً  و  مانده 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،اواسط 
خرداد ماه سال گذشته بود که شرکت ترکیه ای »یونیت 
با  قراردادی  انعقاد  از  بیانیه ای  انتشار  با  اینترنشنال« 
وزارت نیروی ایران برای احداث هفت نیروگاه جدید با 
ظرفیت ٦000 مگاوات و به قیمت ٤.2 میلیارد دالر در 
ایران خبر داد و از همانجا بود که مخالفت ها و ایرادات 

بعضا به جا از این قرارداد هر روز بیشتر و بیشتر شد.
هر روز که از زمان این بیانیه گذشت کالفی حجیم از 
سوی وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی برق حرارتی 
دور این قرارداد کشیده شد تا مبادا شرکت های داخلی 

از جزئیات آن مطلع شوند.
اقدام  این  برای  دوره  همان  در  زیادی  های  واکنش 
این واکنش  به  با بی توجهی  بار  صورت گرفت و هر 
ها مجوز آن توسط شورای اقتصاد صادر شد.اعتراضات 
به حدی رسید که برخی نهادهای دانشگاهی و حتی 
شرکت های بزرگ مانند مپنا اعالم کردند که این اقدام 
وزارت نیرو در حالی صورت می گیرد که قرارداد مذکور 

از نوع قراردادهای مرسوم خرید برق در کشور نیست.
مخالفان این قرارداد بر این اعتقاد خود پافشاری کرده و 
اعالم می کردند که مشکل اقتصاد صنعت برق و ناتوانی 

وزارت نیرو در پرداخت بدهی های چند هزار میلیارد 
تا  تومانی خود به سرمایه گذاران داخلی موجب شده 
سرمایه گذاران در شرایط فعلی توان و تمایلی به احداث 

نیروگاه جدید در کشور نداشته باشند.
کار تا حدی پیش رفت که برخی از همین پیمانکاران 
پرسش ها  این  نیروگاه  سازنده  بزرگ  های  شرکت  و 
را مطرح کردند که چه ترتیبات مناقصه ای برای این 
پروژه در نظر گرفته شده است؟ آیا احداث این تعداد 
شرکت های  بین  مناقصه  برگزاری  طریق  از  نیروگاه 
شفاف  فضایی  در  و  بوده  خارجی  و  داخلی  توانمند 
صورت پذیرفته یا صرفا مذاکره مبنای انتخاب شرکت 

یونیت اینترنشال بوده است؟
برخی  سوی  از  ای  رسانه  فشار  ماه  چند  گذشت  با 
این  تا  شد  باعث  برق  صنعت  در  تاثیرگذار  نهادهای 
قرارداد تعدیل شود و سرانجام به عدد ١،2 میلیارد دالر 
کاهش یابد،اما با گذشت بیش از ١٨ ماه هنوز جزئیات 
این قرارداد منتشر نشده و برخی سواالت را در اذهان 
ایجاد کرده است که مگر این قرارداد چه بوده و چه 
ندارند  اند که دوست  بوده  قرارداد  این  کسانی پشت 

علنی شود.
رفتن و جابجایی روز گذشته فالحتیان معاون سابق 
وزیر نیرو در امور برق و انرژی وزارت نیرو که رئیس 
نیز  برق حرارتی  مادر تخصصی  هیات مدیره شرکت 
هست این سئوال را در اذهان ایجاد کرد که آیا با رفتن 
قرارداد  برق معادالت  این مسئول قدیمی در صنعت 
رمزگشایی شده و جزئیات آن برای بخش خصوصی 

داخلی مشخص می شود یا خیر؟

با  نیروگاه  ساخت  مپنا:قرارداد  عامل  *مدیر 
یونیت ترکیه اشتباه بود

امسال  ماه  تیر  مپنا در  عامل  عباس علی آبادی مدیر 
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بود که در گفت وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به 
برای  مپنا  با  ترکیه  یونیت  شرکت  آیا  که  سوال  این 
ما  داشت:  اظهار  است،  کرده  مذاکره  نیروگاه  ساخت 
اقدامی  ترکیه ای چه  این شرکت  که  نمی دانیم  هنوز 
انجام می دهد و این موضوع را باید از مقامات وزارت 
نیرو بپرسید، اما از نظر بنده، قرارداد ساخت نیروگاه با 

یونیت ترکیه اشتباه است.
البته سه ماه قبل از اظهارات مدیر عامل مپنا حمید 
چیت چیان وزیر وقت نیرو درباره زمان اجرایی شدن 
تولید  نیروگاه  ساخت  برای  ترکیه  یونیت  قرارداد 
مسیر  در  یونیت  قرارداد  که  بود  گفته  حرارتی  برق 
بررسی های نهایی است اما معلوم نیست این قرارداد 

چه زمانی اجرایی شود.

جزئیات  برق:هنوز  صنعت  سندیکای  *رئیس 
قرارداد را نمی دانیم

در  نیز  برق  صنعت  سندیکای  رئیس  بخشی  علی 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان 
نیرو تیپ  اینکه سرانجام شرکت برق حرارتی وزارت 
قرارداد احداث نیروگاه توسط شرکت »یونیت« ترکیه 
را علنی و قرارداد آن را به سندیکا ارسال کرد، گفت: 

هنوز جزئیات این قرارداد را نمی دانیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت نیرو )شرکت 
کرد،  علنی  را  یونیت  قرارداد  جزئیات  حرارتی(  برق 
گفت: بارها با انتقاداتی که از قرارداد ساخت نیروگاه 
توسط شرکت »یونیت« ترکیه داشتیم از شرکت مادر 
تخصصی برق حرارتی درخواست کردیم اگر جزئیات 
این قرارداد را علنی نمی کند حداقل در اختیار بخش 

خصوصی و سندیکای صنعت برق قرار دهد.
نتیجه  به  و  انجام  درخواست  این  بارها  افزود:  وی 
به  را  آن  جزئیات  تا  شد  قرار  سرانجام  اما  نرسیدیم، 

سندیکای برق ارسال کنند که متأسفانه شرکت مادر 
بسنده  قرارداد  تیپ  ارسال  به  برق حرارتی  تخصصی 

کرده و خبری از جزئیات نبود.
بخشی در پاسخ به این سوال که ظاهراً حجم قرارداد 
به ١.2 میلیارد دالر کاهش یافته است، گفت:  حجم 
قرارداد را نیز ما از رسانه ها متوجه می شویم و ظاهراً به 
حدود ١.2 میلیارد دالر و ساخت فعاًل یک نیروگاه آن 

هم ظاهراً در بندرعباس منتهی شده است.
این سوال  به  پاسخ  برق در  رئیس سندیکای صنعت 
که با آمدن فرد جدیدی برای معاونت برق وزارت نیرو 
آیا می توان امیدوار بود که به بخش خصوصی داخلی 
هستیم  امیدوار  داشت:  اظهار  شود،  بیشتری  توجه 
ارتباط  و  فاینانس شفاف شود  و  قراردادهای خارجی 

وزارت نیرو با بخش خصوصی بیشتر شود.
حائری  همایون  گذشته  روز  گزارش  این  اساس  بر 
جایگزین هوشنگ فالحتیان معاون امور برق و انرژی 
وزیر نیرو شد، آنهم در شرایطی که برخی اخبار از نگاه 
قرارداد  این  به  نیرو  وزارت  متفاوت سکانداران جدید 

حکایت دارد.

انرژی امروز/ 
ورود حائری به معاونت برق، نویدبخش 

جریان فکر جدید است

ابراز  زنجان  منطقه ای  برق  شرکت  عامل  مدیر 
در  حائری  همایون  فعالیت  با  تا  کرد  امیدواری 
سمت معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، فکر 

جدیدی در صنعت برق جاری شود.
بهمن اهلل مرادی در گفتگو با خبرنگار نیروی »انرژی 

امروز«، با تاکید بر اینکه تغییر و تحول، نشات گرفته 
است، گفت: هر دوره ای شرایط  از ذات یک سیستم 
خاص خود را دارد و از زحمات معاونان پیشین هم باید 
تشکر کرد اما امید است با ورود مهندس حائری یک 

فکر جدید در صنعت برق جاری شود.
وی تصریح کرد: مهندس حائری در تمام زمینه ها کار 
کردند و سوابق مدیریتی خوبی دارند. ایشان از نیروگاه 
و  توانیر   ، توزیع  شرک  ای،  منطقه  برق  شرکت  تا 
مدیریت برق شبکه ایران،تجربه مدیریت دارند و جامع 
الشرایط بودن او، نشان دهنده انتخاب خوبی است که 
مهندس  امیدوارم  است.  انجام شده  فعلی  شرایط  در 
حائری در پست جدیدی که برعهده دارند موفق باشند.

شرکت  توزیع  بر  نظارت  دفتر  امروز/مدیرکل  انرژی 
توانیر:

با انتصاب حائری، تحول بنیادین در 
راه است

توانیر  شرکت  توزیع  بر  نظارت  دفتر  مدیرکل 
درمورد انتصاب همایون حائری به عنوان معاون 
وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: حضور آقای 
و  بنیادین  تحول  موجب  سمت  این  در  حائری 

اقدام اساسی در صنعت برق می شود.
»انرژی  نیروی  خبرنگار  با  گفتگو  در  صادقی  مسعود 
امروز«، با تاکید بر شناخت حائری، اظهار کرد: آقای 
من  رییس  تهران،  توزیع  شرکت  در  مقطعی  حائری 
بود و با دیدگاه هایشان کامال آشنا هستم. این انتصاب 
جرقه ای از امید برای همه بود و ما را واقعا خوشحال 

کرد.

وی تصریح کرد: البته مدیران قبلی هم بسیار زحمت 
کشیدند اما اگر قرار است تحول صورت گیرد، تحوالت 
به سمت مسایل مثبت پیش می رود  و حضور آقای 
اساسی  اقدام  و  بنیادین  تحول  یک  به  منجر  حائری 

خواهد شد.
مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر با اشاره 
به مشکالت صنعت برق، گفت: انتصاب آقای حائری 
به عنوان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی را به 
بودند  ما  ایشان همیشه رییس  فال نیک می گیریم. 
تبریک  او  به  را  جدید  پست  صمیمانه  اما  هستند  و 

خیرمقدم می گویم.

انرژی امروز/
حائری، فرد برجسته صنعت برق

علمی  افزایش سطح  از  سیرد  ملی  کمیته  دبیر 
درباره  و  داد  خبر  برق  توزیع  زمینه  در  کشور 
وزیر  معاون  عنوان  به  حائری  همایون  انتصاب 
نیرو در امور برق، اظهار کرد: آقای حائری تجارب 
گوناگونی از مدیریت در عرصه های مختلف برق 
دارند  را  کشور  برتر  دانشگاه های  در  تدریس  و 
بنابراین امیدواریم صنعت برق مسیر پیش روی 

خود را به خوبی و درستی طی کند.
نیروی  خبرنگار  با  گفتگو  در  هاشمی  محمد  سید 
المللی  بین  کنگره  اینکه  به  اشاره  با  امروز«،  »انرژی 
مهندسی توزیع برق )سیرد( یکی از کنگره هایی است 
که 50 سال در دنیا قدمت دارد و ابتدا در کشورهای 
انگلستان و و بلژیک آغاز شده است، گفت: این کنگره 
در زمینه مهندسی توزیع کار برگزار می شود و پس از 
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انگلیس و بلژیک به کل اروپا تعمیم داده شده است.
است؛  شده  فعال  حوره  این  در  نیز  ایران  افزود:  وی 
که  است  ایران سومین کشوری  اروپا،  از  غیر  درواقع 
پس از آمریکا و چین، به عنوان عضو اصلی فعال است. 
تا دو سال قبل ایران عضو وابسته بود و اکنون توانسته 

عضو پیوسته سیرد شود.
دبیر کمیته ملی سیرد با تاکید بر اهمین کنگره سیرد 
در صنعت برق، گفت: هر سال هم تعداد مقاالت بیشتر 
می شود؛ امسال تعداد مقاله ارسالی، ١١ درصد افزایش 
می شوند  ارزیابی  گروه  شش  در  مقاالت  است.  یافته 
و افرادی چون دکتر حقی فام، دکتر فتوحی و دکتر 

گلکار آنها را داوری می کنند.
هاشمی با تاکید بر اینکه در سال جاری تمام مقاالت به 
سور تورپوستر ارائه شده است، گفت: سیرد در ایران، به 
صورت منطقه ای برگزار و کنگره بین المللی سیرد در 
سال آینده در اسلوانی برگزار می شود. البته تا امسال، 
کنگره سیرد در ایران به صورت ملی برگزار شده اما از 
سال آینده از کشورهای همسایه و منطقه برای حضور 
و سه  اروپایی  اصلی  عضو  سیرد ١٨  می شود.  دعوت 
عضو اصلی غیر اروپایی دارد. یکی از شروط عضو اصلی 
کنگره  علمی  سطح  است.  خوب  مقاالت  ارائه  شدن، 
بنابراین عضو  است،  پیدا کرده  ارتقاء  ایران  در  سیرد 

اصلی شده ایم.

حائری؛ با کوله باری از تجربه
بزرگ  تهران  برق  توزیع  شرکت  سابق  مدیرعامل 
درمورد انتصاب همایون حائری به عنوان معاون وزیر 
نیرو در امور برق و انرژی نیز گفت: همه پیش از این 
خوب وظیفه خود را انجام دادند اما آقای حائری یکی 

از نیروهای برجسته صنعت برق است.
استاد  هم  حائری،  آقای  کرد:  تصریح  هاشمی 

شریف،  دانشگاه های  مانند  کشور  برتر  دانشگاه های 
در  تجربه خوبی  است وهم  نصیر  و خواجه  امیرکبیر 
مدیرعامل  توانیر،  مدیرعامل  وی   دارد،  برق  صنعت 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران و مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای بوده است بنابراین با توجه به تجاربی 
که دارند امیدوارم صنعت برق کشور مسیر خود را به 

خوبی طی کند.

اهداف  تحقق  و  برق  بر صنعت  نیرو/  گذري  وزارت 
برنامه ششم توسعه کشور؛

صنعت برق در آیینه 1400

نوعي  به  را  برق  برنامه هاي صنعت  عدم تحقق 
مي توان شکست برنامه ششم توسعه و دستیابي 
باقي ماندن بخش اعظمي  البته  و  اهداف آن  به 
از مشکالت کشور در زمینه فقر، بیکاري، کاهش 

رشد اقتصادي و ... تلقي کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رساني وزارت نیرو )پاون(، بر 
اساس پیش بیني هاي موجود و بر اساس آنچه که در 
حال حاضر در بخش مصرف برق در حال اتفاق افتادن 
است، ساالنه به طور متوسط ٦ تا ٧ درصد بر میزان 
مصرف برق در کشور افزوده مي شود، به گونه اي که 
در تابستان سال گذشته نیز میزان مصرف برق در اوج 
بار خود به 55 هزار و ٤00 مگاوات رسید که این رقم 

در نوع خود بي سابقه بود.
همچنین میزان فروش برق به مشترکین متناسب با 
این افزایش مصرف نیز باال رفت و عدد 250 میلیارد 
کیلووات ساعت را ثبت کرد که اگر این رشد ٦ تا ٧ 
درصدي مصرف را در سال هاي آینده نیز متصور باشیم 

باید انتظار داشت میزان فروش برق به مشترکین در 
سال آینده به 2٦5 میلیارد کیلووات ساعت و در سال 

١٤00 به ٣١٦ میلیارد کیلووات ساعت برسد.
افزایش  این  با  متناسب  شود  مي  برآورد  همچنین 
مصرف برق، حداکثر نیاز مصرف اصالحي نیز ٤ تا 5 
درصد افزایش پیدا کند که اگر این امر صورت پذیرد، 
حداکثر نیاز مصرف اصالحي کشور در سال ١٤00 به 

بیش از ٧0 هزار مگاوات مي رسد.
با احتساب چنین رشد مصرفي در سال هاي آتي مي 
به عنوان  کشور  حرارتي  هاي  نیروگاه  شرکت  بایست 
متغیر اصلي در تأمین برق کشور)نزدیک به ٨٦ درصد 
بر  شود(  مي  تامین  ها  نیروگاه  این  از  کشور  برق  از 
میزان ظرفیت نصب شده نیروگاهي کشور بیفزاید، که 
با احتساب نیاز مصرف اصالحي و رشد ٦ تا ٧ درصدي 
مصرف در اوج بار تابستان، مي بایست چیزي نزدیک 
به 2٦ هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شود که 
تاکنون در سال جاري بعنوان اولین سال شروع برنامه 
ششم توسعه، تنها ١٩0٤ مگاوات آن وارد مدار شده 

است.
مجموعه مواردي که در اینجا ذکر شد به این معناست 
و  شبکه  پایداري  تداوم  براي  کشور  برق  صنعت  که 
تداوم رکورد روشنایي خود در ١5 سال گذشته نیازمند 

جذب سرمایه گذاري داخلي و خارجي است.
سرمایه اي که تنها براي صنعت نیروگاهي کشور ساالنه 
به چیزي نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان مي رسد. 
این در حالي است که کل درآمدهاي صنعت در سال 

گذشته برابر با همین مقدار بوده است.
اقتصادي  براي  چاره  اکنتون  هم  از  چنانچه  بنابراین 
برق  مصرف  میزان  کاهش  یا  و  برق  صنعت  کردن 
نیندیشیده نشود، ممکن است با تداوم وضعیت کنوني 
تحقق  در  اي  عدیده  مشکالت  با  کشور  برق  صنعت 

برنامه هاي پنج ساله ششم توسعه مواجه شود.
و همان طور که مي دانیم عدم تحقق برنامه هاي این 
صنعت را به نوعي مي توان شکست برنامه ششم توسعه 
و اهداف آن و باقي ماندن بخش اعظمي از مشکالت 
کشور در زمینه فقر، بیکاري، کاهش رشد اقتصادي و 

... تلقي کرد. 
   

وزارت نیرو/ معاون هماهنگی توزیع توانیر در ششمین 
کنفرانس منطقه اي سیرد تاکید کرد

شبکه هاي توزیع موجود در میانه راه 
رسیدن به شاخص هاي شبکه هاي 

آینده

سیرد  اي  منطقه  کنفرانس  دوره  ششمین 
گردهمایي  بزرگترین  و  مهمترین  عنوان  به 
متخصصان صنعت توزیع برق کشور روز 26 دی 

ماه در پژوهشگاه نیرو گشایش یافت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(؛ در 
افتتاحیه این کنفرانس، محمودرضا حقي فام  مراسم 
با محور«  توانیر در سخناني  توزیع  معاون هماهنگي 
شبکه هاي توزیع برق آینده برپایه ریزشبکه ها« گفت: 
آینده،  توزیع  هاي  شبکه  هاي  شاخص  به  دستیابي 
نیازمند تحول در سیستم هاي سنتي موجود هستیم 

تا شاخص هاي آن تغییر کند.
لزوم  پراکنده،؛  تولید  منابع  گسترده  مدیریت  از  وي 
افزایش رویت پذیري ، نظارت و اطالع از زمان واقعي 
سیستم و نیاز به کاهش هزینه بهره وري، به عنوان 
بخشي از شاخص هایي یاد کرد که شبکه هاي سنتي 
بازنگري  و  تحول  مورد  این خصوص  در  باید  موجود 
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قرار گیرند.
آالینده هاي  لزوم کاهش  فام خاطرنشان کرد:  حقي 
انتظار  افزایش  برق،  از صنعت  ناشي  زیست محیطي 
مصرف کنندگان براي داشتن برق با کیفیت و ضرورت 
از  آوري شبکه  تاب  افزایش  و  پذیري  آسیب  کاهش 
دیگر شاخص هایي است که باید شبکه هاي سنتي را 

براساس آن متحول کرد.
معاون هماهنگي توزیع توانیر در عین حال اضافه کرد: 
از  از یک سو در مرحله شناخت فناوري و  اکنون  ما 

سویي دیگر در مرحله شناخت نیازها هستیم.
حقي فام همچنین بر لزوم تحول در نظامات صنعت 
برق براي رسیدن به شبکه هاي توزیع مورد نظر آینده 
تاکید کرد و گفت: آماده شدن نظام مالي و اقتصادي 
ضرورت  گذاري،  سرمایه  جذب  براي  برق  صنعت 
تنظیمي  مقررات  و  مدیریتي  ساختاري  اصالحات 
براساس کارآیي، لزوم تدوین روش هاي جدید طراحي 
و  استانداردها  در  بازنگري  شبکه،  برداري  بهره  و 
دستورالعمل ها و بازسازي و تقویت نیروي انساني از 
به هدف  یابي  براي دست  نیاز  مورد  موارد  مهمترین 
تحول در نظامات صنعت برق در رسیدن به شبکه هاي 

توزیع آینده به شمار مي رود.
وي تاکید کرد: هرگونه برنامه ریزي در جهت رسیدن 
به شبکه هاي توزیع آینده باید با توجه به مالحظاتي 
صورت گیرد که از آن جمله مي توان به در نظر گرفتن 
آینده،  شبکه  به  سنتي  توزیع  شبکه  از  گذار  شرایط 
شاخص  طراحي  اي،  منطقه  مالحظات  کردن  لحاظ 
هاي سنجش پذیر در هر مرحله جهت میزان تطبیق 
با نقشه راه شبکه توزیع طراحي و ساختار انعطاف پذیر 

شبکه اشاره کرد.
حقي فام همچنیني با تاکید براین که در این راه باید 
نکاتي کلیدي را نیز در نظر داشته باشیم، اظهارداشت: 

لزوم بازنگري در استانداردهاي طراحي و بهره برداري 
براي پذیرش تحول در صنعت توزیع برق، لزوم طراحي 
که  واقعیت  این  پذیرش  با  توزیع  صنعت  ساختاري 
این  یا  ندارد  را  تحول  ایجاد  توانایي  موجود  ساختار 
تحوالت بسیار کند خواهد بود، تقویت و بازسازي نیروي 
انساني، فني، مدیریتي صنعت توزیع براي حرکت مؤثر، 
ایجاد آمادگي الزم جهت توسعه گسترده منابع ذخیره 
ساز، منابع انرژي توزیع شده، سیستم فناوري اطالعات 
سایر  با  وهماهنگي  برق  توزیع  سطح  در  مخابرات  و 
نهادهاي خدماتي جهت حرکت به سمت برنامه ریزي 
هماهنگ چند زیرساخت به صورت همزمان از جمله 
نکات کلیدي است که باید در دستیابي به شاخص هاي 
شبکه هاي توزیع آینده مورد نظر تصمیم گیران باشد.

معاون هماهنگي توزیع توانیر با اشاره این که اکنون 
در مرحله میانه شبکه هاي سنتي و مدرن قرار داریم 
خاطرنشان کرد: باید شاخص هاي کیفي و کمي شبکه 
چون تلفات، خاموشي ها و... به سطح کشورهاي توسعه 

یافته و پیشرو در این خصوص نزدیک کنیم.
دبیر کمیته  این گزارش، سید محمد هاشمي  برپایه 
ملي سیرد ایران در مورد این کنفرانس نیز گفت: در 
کنفرانس امسال تعداد ٦5٤ مقاله از سوي نویسندگان 
به دبیرخانه کنفرانس سیرد رسیده که بر اساس داوري 
١5٩ مقاله پذیرفته شده که طي دو روز کنفرانس به 
صورت شفاهي و پوستر براي عالقمندان ارایه مي شود.

اي  منطقه  کنفرانس  هاي  برنامه  داد:  ادامه  هاشمي 
سیرد بر اساس الگوي کنگره جهاني سیرد است که این 
کنگره هر دوسال یکبار در یکي از کشورهاي اروپایي 
برگزار مي شود. وي اظهار داشت: کنگره جهاني سیرد 
در واقع معتبر ترین نهاد علمي بین المللي است که به 
صنعت توزیع نیروي برق و ارایه آخرین دستاوردهاي 

علمي و فني آن مي پردازد.

مقر  کرد:  تصریح  ادامه  در  ایران  سیرد  کمیته  دبیر 
اصلي این نهاد علمي در کشور بلژیک است که بیست 
کشور جهان شامل هفده کشور اروپایي و سه کشور 
غیر اروپایي شامل ایران، چین و امریکا عضو اصلي آن 
عنوان عضو  به  دیگر  هستند. همچنین هجده کشور 
وابسته با سیرد بین الملل همکاري دارند که شرایط 

عضویت اصلي را حاصل نکرده اند.
همکاري  کرد:  اضافه  هاشمي  محمد  سید  مهندس 
ایران با سیرد بین الملل از سال ١٣٧٨ آغاز شده و تا 
حدود دو سال قبل به عنوان عضو وابسته )غیراصلي( 
با این نهاد علمي همکاري داشت. اما طي چند سال 
گذشته و به دنبال حضور موفق پژوهشگران ایراني در 
بیشترین مقاالت  احراز  و  اجالس هاي جهاني سیرد 
پذیرفته شده توسط نویسندگان ایراني در اجالس هاي 
اخیر، همچنین بر اساس ارزیابي هاي صورت گرفته از 
سطح علمي و دانش فني پژوهشگران ایراني، کشور ما 
به عنوان سومین  موفق شد در سال 20١٦ میالدي 
نهاد معتبر  این  اصلي  به عضویت  اروپایي  کشور غیر 

بین المللي درآید.
توزیع  هاي  شرکت  کارفرمایي  صنفي  انجمن  دبیر 
نیروي برق و کمیته سیرد ایران همچنین افزود: پس 
صنفي  انجمن  در  ایران  سیرد  دبیرخانه  استقرار  از 
کارفرمایي شرکت هاي توزیع نیروي برق و برگزاري 
منظم کنفرانس هاي منطقه اي سیرد در تهران، که 
و  هستیم  آن  دوره  ششمین  برگزاري  شاهد  اینک 
انطباق برنامه هاي آن با کنگره جهاني سیرد، از جمله 
دیگر عوامل پذیرش ایران به عنوان عضو اصلي سیرد 

بین الملل بوده است.

 

ایسنا/ 
معاون توانیر: 95 درصد برق کشور در 

داخل تولید می شود

معاون هماهنگی انتقال شرکت توانیر، گفت: در 
حال حاضر 95 درصد برق کشور در داخل تولید 

می شود و به زودی به خودکفایی دست می یابیم.
دوازدهمین  در  حسینی  سیدزمان  ایسنا،  گزارش  به 
کنفرانس حفاظت و اتوماسیون سیستم های قدرت در 
دانشگاه علم و فناوری مازندران در بهشهر، اظهار کرد: 
در قانون برنامه ششم توسعه بر دولت تکلیف شده که 
با کشورهای همسایه ایران ارتباط برقی داشته باشیم 

و با توسعه بازار برق باید ایران هاب برق منطقه شود.
وی افزود: در حال حاضر ایران با ٨ کشور همسایه از 
تا  حالی که  در  دارد  برق  شبکه ای  ارتباط  خاکی  مرز 
پیش از سال 5٧ ایران هیچ ارتباط شبکه ای با کشورها 
اهداف  گرفتن  نظر  در  با  انقالب  از  پس  و  نداشت 
سیاسی و اقتصادی، این ارتباط شبکه ای با کشورهای 

همسایه برقرار شد.
معاون هماهنگی انتقال شرکت توانیر خاطرنشان کرد: 
ایران با کشورهای ترکیه، عراق، جمهوری آذربایجان، 
ارتباط  افغانستان و پاکستان  ارمنستان، ترکمنستان، 
واردات  بیشترین  میان  این  از  دارد که  برق  شبکه ای 
برق از ترکمنستان و بیشترین صادرات برق به عراق 

صورت می گیرد.
حسینی گفت: مسئله گاز دی اکسید کربن و محیط 
برنامه ششم توسعه گنجانده شده که  نیز در  زیست 
طبق آن باید تا 5 سال آینده پنج هزار مگاوات انرژی 
تجدیدپذیر وارد شبکه برق کشور شود تا گاز دی اکسید 

کربن کاهش پیدا کند.
وی با بیان این که طبق سیاست گذاری های ارگان های 
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بین المللی تا سال 2050 الزاما باید ٧0 درصد خودروهای 
دنیا برقی شوند، افزود: در حال حاضر در ایران حدود 
١٧ میلیون خودرو و ١٣ میلیون موتورسیکلت وجود 
دارد و در مجلس در حال برنامه ریزی و پیگیری هستند 
تا هر سال ١0 درصد موتورسیکلت های معمولی کاهش 
پیدا کند و به موتورسیکلت برقی تبدیل شود چرا که 
هر یک موتورسیکلت به اندازه ٤ خودروی معمولی در 

محیط آلودگی ایجاد می کند.
معاون هماهنگی انتقال شرکت توانیر اظهار کرد: اکنون 
ایران رتبه چهاردهم را از نظر شاخص های تولید برق 
در دنیا دارد در حالی که تا سال 5٧ ایران ٩0 درصد 
نیاز برق کشور را از خارج وارد می کرد و به کشورهای 
برق  درصد   ٩5 حاضر  حال  در  اما  بود  وابسته  دیگر 
کشور در داخل تولید می شود و به زودی به خودکفایی 

دست می یابیم.
حسینی تصریح کرد: در حال حاضر ایران از نظر مصرف 
برق رتبه هجدهم را در جهان دارد، سهم مصارف برق 
درصد،   ٣٣ خانگی  بخش  در  حاضر  حال  در  کشور 
درصد، صنعتی  کشاورزی ٣.١5  درصد،  عمومی ٩.٧ 
٣2.٧ درصد و سایر مصارف)تجاری( ٧.٤ درصد است 
که البته در تالش هستیم مصرف برق خانگی را کاهش 

و مصرف برق صنعتی را افزایش دهیم.

ایسنا/ 
کاهش خاموشی چقدر هزینه دارد؟

علی رغم اینکه میزان خاموشی ها از ابتدای دولت 
همچنان  اما  است  داشته  خوبی  کاهش  یازدهم 
و  کند  از آن خود  را  استاندارد  میزان  نتوانسته 

 3000 سالی  اگر  توانیر،  شرکت  معاون  گفته  به 
برق  فرسوده  اصالح شبکه  برای  تومان  میلیارد 
داده شود، می توان میزان خاموشی را به زیر 2.5 

دقیقه رساند.
به  گزارش ایسنا، بر اساس آمار سال گذشته به ازای 
هر مشترک 2:5٤ دقیقه خاموشی برق در روز وجود 
داشت به طوریکه در طول سال میزان خاموشی ها به 
٩50 دقیقه رسید. همچنین در سال ٩5 و ٩٦ میزان 
متوسط خاموشی به ازای هر مشترک در بخش توزیع 
١.٨ دقیقه در روز و در باالدست 0.٧ تخمین زده شده 

است.
به طورکلی در ٣٦5 روز سال حدود ٧0 تا ٨0 دقیقه 
هر  دیگر  عبارت  به  دارد،  وجود  کشور  در  خاموشی 
مشترک در کشور 2.5 دقیقه خاموشی را در روز تجربه 
برنامه  ریزی های صورت گرفته  بر اساس  می کند که 

باید این عدد به ١.5 دقیقه کاهش یابد.
طبق اعالم مسئوالن برقی پیش بینی می شود با فعالیت 
های انجام گرفته می توان در طول سال 200 دقیقه 
خاموشی را کاهش داد که این عدد به ازای هر مشترک 
در طول سال ٧00 دقیقه و در طول روز کمتر از دو 
دقیقه خواهد بود که با استانداردهای جهانی در حال 

تطابق است.
البته باید گفت که استاندارد بین المللی تعریف شده 
برای خاموشی در هر کشوری متفاوت است. به طور 
برابر  پنج  خاموشی  میزان  شمالی  آمریکای  در  مثال 
هلند است که این به معنای عدم رعایت استانداردها 
در صنعت برق نیست، چراکه اندازه گیری این مسئله 

پارامترهای گوناگونی دارد.
معاون    حقی فام  رضا  محمود  راستا  همین  در 
هماهنگی توزیع شرکت توانیر  اعالم کرده که سال 
گذشته در دو حوزه خوزستان و شمال مشکل بزرگی 

انجام شده در  با فعالیت های  اما امسال  وجود داشت 
صنعت برق پایداری شبکه بهتر شده و تا کنون مشکل 

عمده ای در این حوزه ها نداشته ایم.
اشاره  هم  برق  خاموشی های  کاهش  ضرورت  به  وی 
کرده و گفته که میزان خاموشی های برق به ازای هر 
ایرانی ساالنه حدود   ٧00 دقیقه است که باید این 
میزان کاهش یابد، چراکه به ازای یک درصد کاهش 
تلفات در شبکه های توزیع برق، حدود 250 تا ٣00 

میلیارد تومان به صنعت برق کمک خواهد شد.
با توجه به اینکه سال گذشته در دو حوزه خوزستان و 
شمال مشکل بزرگی وجود داشت و امسال با فعالیت های 
انجام شده در صنعت برق پایداری شبکه بهتر شده و 
ندارد  این حوزه هاوجود  در  عمده ای  مشکل  کنون  تا 
انتظار می رود که اهداف تعیین شده در راستای کاهش 

خاموشی محقق شود.

ایرنا/ 
امضاء تفاهم نامه همکاری بین 

پژوهشگاه های مواد و انرژی و نیرو

    کرج - ایرنا - رییس پژوهشگاه مواد و انرژی 
ایران گفت: تفاهم نامه ای به منظور هم افزایی 
و همکاری های مشترک، بین این پژوهشگاه و 
دکتر محمدصادق قاضی زاده رئیس پژوهشگاه 

نیرو به امضاء رسید.
سید محمدتقی صالحی  در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، 
افزود: ایجاد زمینه همکاری متقابل بین پژوهشگاه های 
مواد و انرژی و نیرو در زمینه انجام وظایف اساسنامه 
علمی،  آموزشی،  پژوهشی،  های  زمینه  در  و  ای 

مطالعاتی، مهندسی و ترویجی با در نظر گرفتن کلیه 
منابع و امکانات فنی، نیروی انسانی، اطالعات و تجربه 
و تخصص آنان و همچنین حرکت به سمت هم افزایی 
علمی تخصصی در سطح ملی، کمک به توسعه علمی 
کشور و تحقق اهداف سند چشم انداز و نقشه علمی 

کشور از اهداف این تفاهم نامه است.
همکاری  نامه،  تفاهم  این  موضوع  داشت:  اظهار  وی 
پژوهشی  های  و طرح  ها  پروژه  انجام  برای  مشترک 
مطابق با فراخوان واگذاری پروژه های فناورانه در حوزه 
نیازهای  با  مطابق  ها  پروژه  لیست  که  انرژی  و  مواد 
ظرفیت  اساس  بر  و  نیرو  پژوهشگاه  راهبردی  اسناد 
ماموریت هیات  و همچنین  فناوری  و  پژوهشی  های 
و  تعیین  این  از  پس  انرژی  و  مواد  پژوهشگاه  امنای 

اعالم خواهد شد.
از  استفاده  امکانات،  و  اطالعات  تبادل  داد:  ادامه  وی 
پژوهشی،  فنی،  علمی،  های  توانمندی  و  ها  ظرفیت 
آموزشی، آزمایشگاهی، فرهنگی، کارآفرینی، اجرایی و 

قانونی طرفین است.
وی یادآور شد: این تفاهم نامه که در 2 نسخه و ٧ ماده 
تنظیم شده، از تاریخ امضاء و مبادله به مدت ٣ سال 
اعتبار دارد که با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.

از آزمایشگاه ها،  نیرو  وی گفت: مسئوالن پژوهشگاه 
پژوهشکده ها، مرکز رشد، نمایشگاه تجهیزات فناوری 
با  نزدیک  از  و  بازدید  سبز  ساختمان  و  پژوهشی  و 

فعالیت ها و دستاوردهای این پژوهشگاه آشنا شدند.
های  فعالیت  به  نشستی  طی  داشت:  اظهار  صالحی 
مابین  مشترک  های  همکاری  برای  پژوهشگاه،  این 
نیرو و  دو پژوهشگاه اعالم آمادگی شد و وزیر سابق 
عضو هیات امنای پژوهشگاه مواد و انرژی به پتانسیل 
دارد  انرژی  و  مواد  پژوهشگاه  که  خوبی  ظرفیت  و 
اشاره کرد و ایشان گفتند که فضا، زمینه های کاری 
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زمینه  تواند  می  پژوهشگاه  این  مناسب  تجهیزات  و 
همکاری خوبی را با پژوهشگاه نیرو فراهم کند.

همکاری  خواهان  نیرو  پژوهشگاه  کرد:  بیان  صالحی 
متقابل و ارتباط نزدیک بین اساتید دو پژوهشگاه شد 
و ارتباط بیشتر اساتید و همکاری در پروژه ای مرتبط 

می تواند به سرمایه گذاری بلند مدت تبدیل شود.
پژوهشگاه مواد وانرژی ایران در مشکین دشت فردیس 

البرز مستقر است.

ایسنا/ 
استفاده بی سابقه آمریکا از انرژی های 

تجدیدپذیر

در  تجدیدپذیر  انرژی های  از  برق  تولید  میزان 
کشور آمریکا در سال 2017 رکورد جدیدی در 

این حوزه به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت، انرژی تجدیدپذیر 

در سال گذشته در آمریکا نقش مهمی ایفا کرد.
»اداره  و  »رودیوم«  گروه  از  آمده  دست  به  داده های 
انرژی  که  می دهد  نشان  آمریکا  انرژی«  اطالعات 
خورشیدی و باد ٩٤.٧ درصد از ظرفیت برق جدید، 
یعنی ١5.٨ گیگاوات از ١٦.٧ گیگاوات اضافه شده در 

سال 20١٧ را تامین کردند.
این امر عمدتا به این دلیل است که سوخت فسیلی در 

حال اتمام است.
عرصه  به  پا  پذیر  تجدید  انرژی های  که  گفت  باید 
باد در سال  و  انرژی خورشیدی  جدیدی گذاشته اند. 
20١٦ میالدی ١٦.٧ گیگاوات در ظرفیت جدید برق 
تولید کردند، در حالی که مشخصا انرژی خورشیدی 

رکورد جدیدی بر جا گذاشت.
این سرعت فزاینده، رشد و تحوالت بیشتری در سال 
سال  در  برق  تولید  میزان  داشت.  همراه  به   20١٧

20١٧ یک نقطه عطف مهم بود.
برق حاصل از انرژی خورشیدی و باد برای اولین بار 
از ١0 درصد مصرف برق آمریکا  در ماه مارس بیش 

را تامین کرد.
محیط زیست نیز تغییر اندکی احساس کرد، چرا که 
انتشار گاز دی اکسیدکربن در سال 20١٧ به میزان 
یک درصد کاهش پیدا کرد. البته این در حالی است که 
میزان انتشار گازهای گلخانه ای بین سال های 2005 تا 
20١٦ به طور متوسط تنها ١.٦ درصد کاهش یافته 

است.

جایزه  اعطای  مراسم  هجدمین  در  نیرو  وزیر  تعادل/ 
بنیاد جهانی انرژی خبر داد

هدف گذاری وزارت نیرو برای کاهش 
ردپای آب و کربن

میزبان  سران  اجالس  سالن  گذشته،  روز 
قاره  و 5  از 70 کشور  دوستداران محیط زیست 
نژادی،  زبانی،  اختالف  باوجود  که  بود  مختلف 
تا  بودند  آمده  گردهم  خود  سیاسی  و  فرهنگی 
هوا،  آب، خاک،  مدیریت  در  دستاوردهای خود 
فعاالن  دیگر  با  را  پالستیک  و  جوانان  انرژی، 
زیست محیطی جهان و سیاستمداران به اشتراک 

بگذارند.
 همان طور که مجید سرایداریان رییس انجمن مدیریت 
سبز ایران و مسوول برگزاری این اجالس عنوان کرد 

»تنها چیزی که باعث پیوند و دور هم آمدن ماست، 
در  انسان ها  غذای  و  آب  انرژی،  تامین  بابت  نگرانی 
زیست محیطی  محدودیت های  که  است  روزگاری 
نادیده گرفته می شوند.« اما آنچه در کنار تنوع چهره ها 
از  بسیاری  لباس  بودن  غیررسمی  می آمد،  چشم  به 
شرکت کنندگان در این اجالس و همچنین پر بودن 
سالن در مدت 5 ساعت برگزاری مراسم بود؛ مواردی 
اهداف  حاضران  که  داشت  آن  از  حکایت  شاید  که 
و حتی خستگی های  که ظواهر  دارند  در سر  واالیی 
آن را تحت تاثیر قرار می دهد. این نشست که با نام 
»اجالس جهانی آب« برگزار می شد و فعاالن اقتصادی 
و اجتماعی فراوانی را به خود می دید، در حالی برای بار 
دوم در ایران برگزار شد که خشکسالی های چند سال 
اخیر کشور، نگاه مسووالن و فعاالن زیست محیطی را 
به تجربه های خارجی در مدیریت آب و انرژی جلب 
کرده و از این نظر اهمیت فراوانی داشت. حضور رضا 
توسعه  معاون  رضوی  ابوالفضل  نیرو،  وزیر  اردکانیان 
روستایی رییس جمهور، علیرضا دایمی قائم مقام وزیر 
مدیرعامل  پرورش  محمد  بین الملل،  امور  در  نیرو 
دیگر  جمعی  و  تهران  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
معدن  و صنعت،  نیرو  وزارتخانه های  ارشد  مدیران  از 
شرکت کنندگان  از  بود.  موضوع  این  موید  تجارت  و 
رییس  نئومان  ولفگانگ  به  می توان  برجسته خارجی 
بنیاد جهانی انرژی و مسوول برگزاری ساالنه اجالس 
جهانی آب اشاره کرد. پیش از این قرار بود که مانکا 
به  حضور  اجالس  این  در  نیز  عنان  کوفی  و  گاندی 
ارسال  با  و  نشدند  امر  این  به  اما موفق  برسانند،  هم 
با شرکت کنندگان  را  پیام هایی ویدئویی نظرات خود 
در میان گذاشتند. این مراسم، فرصتی بود تا وزیر نیرو 
در  تهران  استان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت  و 
دوران کم بارانی های زمستانی، درخواست های خود را 

به گوش مردم برسانند؛ درخواست هایی که محور آن، 
»تغییر الگوی زندگی« و »نیاز به کاهش مصرف آب به 
وسیله مشترکین« بود. مشروح گزارش »تعادل« را در 

ادامه می خوانید.
اجالس جهانی  کننده  برگزار  انرژی که  بنیاد جهانی 
مراسم  سال،  هر  و  دارد  عضو  کشور  است، ١٨٧  آب 
در  را  انجام شده  پروژه های  بهترین  به  اعطای جایزه 
کشور خاصی برگزار می کند. امسال، از ١٣0کشوری 
هوا،  آب، خاک،  مختلف  در حوزه های  که طرح هایی 
بود  دعوت شده  داشتند،  پالستیک  و  جوانان  انرژی، 
رویداد  بزرگ ترین  )که  رویداد  این  در  کشور  که ٧0 
زیست محیطی جهان به شمار می رود(، شرکت کردند. 
عالوه بر آنها، دست کم فعاالن ١0 کشور دیگر نیز از 
طریق پیام های ویدیویی یا ابزارهای دیجیتالی، در این 
کنفرانس شرکت کردند. در این مراسم که با همکاری 
انجمن مدیریت سبز ایران و وزارت نیرو برگزار می شد، 
برتر  بین چند طرح  در  توانستند  نیز  ایرانی  2 طرح 
جهانی قرار بگیرند.  طرح مدیریت جامع آب شرکت 
در  توانست  سرچشمه(  مس  معدن  )در  مس  ملی 
با طرحی  مقام نخست مشترک  آب،  گروه طرح های 
از سریالنکا را به دست آورد. شرکت ملی مس که در 
قرار  از خشک ترین و کم آب ترین مناطق کشور  یکی 
دارد، در چند سال گذشته و در پی کاهش سطح آب 
زیرزمینی، طرحی را با مشارکت ٤ موسسه تحقیقاتی 
خارجی شروع کرد تا آب استفاده شده در کارخانه های 
خود را جداسازی کرده و آن را دوباره مورد استفاده 
قرار دهد. با اتمام طرح جامع آب این شرکت، نه تنها 
مصرف آب تازه برای هر تن مس تولیدی، نصف خواهد 
شد، هزینه های شرکت ملی مس هم برای تامین آب 

کاهش قابل توجهی خواهد یافت.
در سال 20١5 نیز که ایران برای نخستین بار میزبان 
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طرح های  تمام  بین  از  بود،  آب شده  جهانی  اجالس 
تصفیه  کشور،  در سطح  شده  بررسی  زیست محیطی 
خانه فاضالب تهران به عنوان طرح برتر در این اجالس 
و  بازچرخانی  دیگری،  به شکل  که  بود  انتخاب شده 
می ساخت.  امکان پذیر  را  آب  از  چندباره  استفاده 
ثانیه  در  مترمکعب   ٨ تصفیه خانه،  این  آب  خروجی 
است که مقدار قابل مالحظه یی است و کمک شایانی 
به حفظ منابع آبی کشور می کند. در این تصفیه خانه 
از زیست توده ها و اختالف فشارها نیز برای تولید برق 
استفاده می شود. به این صورت، عالوه بر کاهش اثرات 
زیست محیطی تصفیه خانه و کاهش گازهای گلخانه یی، 
برق نزدیک به ٣00 هزار نفر از شهروندان تهران هم 
تامین می شود. این طرح در سال جاری نیز به دلیل 
نوآوری و دانش فنی آن )که تنها 2 تا ٣ کشور به آن 
دست یافته اند(، در بین طرح های حفاظت از هوای ارائه 
را کسب  ویژه«  »جایزه  انرژی،  بنیاد جهانی  به  شده 

کرد.
برای این دوره از اجالس بنیاد جهانی انرژی، 2000 
طرح مختلف در سطح جهان به مرکز بنیاد فرستاده 
شده بودند تا در سطوح منطقه یی، ملی و جهانی به آنها 
جوایزی اعطا شود. در هر کشور، حداکثر به ١5طرح 
جایزه ملی تعلق گرفت و این طرح ها به ارزیابی های 
جهانی راه  یافتند. از ایران نیز ٨٧ طرح ارائه شده بود 
که 2 طرح یاد شده، مهم ترین جوایز زیست محیطی 
در  پارس  پتروشیمی  البته  کردند.  دریافت  را  جهان 
ادامه طرح های زیست محیطی خود، حامی مالی جوایز 
گروه حفاظت از خاک نیز شده بود. انتخاب طرح های 
برتر این دوره به وسیله 20 کارشناس زیست محیطی از 
5 قاره جهان و براساس معیارهای میزان نوآوری، توجه 
به  هزینه  نسبت  فرهنگی،  و  اجتماعی  مولفه های  به 
منفعت طرح و قابلیت کاربرد آن در کشورها انجام شد.

 لزوم تغییر الگوی زندگی
اعطای  مراسم  افتتاحیه  در  نیرو  وزیر  اردکانیان  رضا 
جوایز بنیاد جهانی آب ضمن خیرمقدم به میهمانان 
چالش هایی  اصلی ترین  از  یکی  کرد:  عنوان  خارجی، 
که بشر امروز و وضعیت طبیعی کره  خاکی را تهدید 
می کند، تغییرات اقلیمی ناشی از الگوی زندگی است.

وی افزود: این الگو که امکان ادامه حیات برای انسان را 
زیر سوال برده است، حاصل نوعی الگوی زندگی  است 
که به خصوص پس از انقالب صنعتی بر جامعه بشری 

حاکم شده است.
منابع  طبیعی آن  داد: در جهانی که  ادامه  اردکانیان 
محدود است و در بسیاری از موارد پاسخگوی الگوی 
جهانی  در  و  نیست  امروز  بشر  اسراف  کارانه  مصرف 
دیگری  از  پس   یکی   آن  اکولوژیک  مرزهای  که 
درحال فروشکستن است قطعا پرداختن به  هر یک از 
موضوعات آب، خاک، هوا، انرژی، جوانان و پسماند که 
را  انرژی  بنیاد جهانی  فعالیت های  اساسی  محورهای 

تشکیل می دهند نه  تنها مفید بلکه ضروری است.
و  فقر  چون  دیگری  موارد  کرد:  اضافه  نیرو  وزیر 
نابرابری، ایمنی، بهداشت و سالمت، غذا، تغییر اقلیم، 
رشد جمعیت، چالش های اجتماعی اقتصادی و صلح 
و  کشورها  توسعه  پایداری  در  نیز  جهانی  امنیت  و 

تاب آوری جامعه جهانی نقشی کلیدی دارند.
هدف گذاری  مولفه های  بیشتر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تاثیرات  یکدیگر  بر  انرژی  جهانی  بنیاد  توسط  شده 
و  همبست  ها  این  شناسایی  گفت:  دارند،  متقابل 
اجتناب  و  مثبت  هم افزایی های  از  استفاده  بر  تاکید 
کلیدی  راهبردهای  از  یکی  منفی  هم افزایی های  از 
در  توفیق  و  سیاست گذاری ها  و  برنامه ها  تدوین 
رسیدن به اهدافی است که امروزه سازمان های بزرگ 
بین المللی، بسیاری از کشورها، بنگاه های خصوصی و 

سازمان های مردم  نهادی چون بنیاد جهانی انرژی به 
ایران  نیروی  افزود: وزارت  اردکانیان  آن پرداخته اند.  
به عنوان یک سازمان دولتی که تامین کننده خدمات 
مرتبط با برق و انرژی و آب و فاضالب برای جمعیت 
بیش از ٨0 میلیونی جمهوری اسالمی ایران و برخی از 
کشورهای همسایه است در جایگاه وظایف حاکمیتی 
خود بر پایداری در برنامه های توسعه و ارتباط تنگاتنگ 
همه  ابعاد آن با دو مولفه آب و انرژی معتقد و واقف 
است.  وی تشریح کرد: در واقع دسترسی پایدار به آب 
با کیفیت و خدمات بهداشتی مرتبط با آب همچنین 
دسترسی به انرژی پایدار برای همگان بر عهده وزارت 
ارتباط  اهداف  این  تحقق  وی،  گفته  به  است.  نیرو 
مستقیمی با تغییر الگوی زندگی و مصرف ما در سطوح 

فردی، سازمانی، ملی و بین المللی دارد.
که  راستاست  همین  در  دقیقا  کرد:  اظهار  نیرو  وزیر 
پروژه  انرژی  جهانی  بنیاد  همکاری  با  نیرو  وزارت 
با  جامعه  سطح  در  الگوسازی  برای  را  داوطلبانه یی 
2موضوع محاسبه، پایش و کاهش ردپای آب و کربن 

در ساختمان ستادی وزارت نیرو آغاز کرده است.
به گفته اردکانیان، بررسی های اولیه نشانگر آن است 
که در میان مدت امکان کاهش ٣2درصدی ردپای آب 
ردپای  ٣٧درصدی  کاهش  و  مجازی(  آب  )ازجمله 

انرژی در این ستاد وجود دارد.
اردکانیان ادامه داد: وزارت نیرو با اجرای طرح هایی در 
در  را  انرژی  بهره وری  افزایش  پروژه های  ملی،  سطح 
برق در  پایین دستی  و  میان دستی  باالدستی،  سطوح 
دست اجرا دارد که در هر بخش در چارچوب اهداف 
ملی کاهش انتشار گازهای گلخانه یی در راستای مقابله 
اهداف  آن  با  سازگاری  همچنین  اقلیم  تغییر  آثار  با 
مشخصی را برنامه ریزی کرده و درحال اجرای آنهاست.

کاهش  راستای  در  نیز  آب  بخش  در  افزود:  وی 

نه  اقلیم  تغییر  و  جمعیت  ازدیاد  از  ناشی   تنش های 
افزایش  و  آب  هدررفت  از  جلوگیری  برنامه های   تنها 
بهره وری در مصرف آن را دنبال می کند بلکه اجرای 
پروژه هایی که در آن استفاده از هم افزایی های مثبت 
تقویت  زیست  محیط  و  انرژی  آب،  همبست های  در 

می شود را نیز اکیدا مد نظر دارد.
به گفته وی، نمونه یی از این فعالیت ها پروژه شرکت 
آب و فاضالب استان تهران از زیرمجموعه های وزارت 
نیرو است که جایزه جهانی بنیاد جهانی انرژی را در 

دی ماه ١٣٩٤)ژانویه 20١٦( به خود اختصاص داد.

 امید آبفا به کاهش مصرف آب
محمد پرورش، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
تهران روز گذشته و در حاشیه مراسم اعطای جوایز 
خبرنگاران  جمع  در  جهان  زیست محیطی  طرح های 
بیان کرد: مجوزهای قانونی که مجموعه آب و فاضالب 
براساس آن بتواند به طور مستقیم با مشترکان پرمصرف 
برخورد کند تاکنون تدوین نشده است. وی افزود: در 
سال ٩٣ که با مشکل کم آبی مواجه بودیم، گردش 
میزان مصرف مشترکان را ثبت و ضبط کردیم و در 
اختیار دبیرخانه شورای تامین استان تهران قرار دادیم 
و آنها مجوز قطع موردی را صادر کردند. وی ادامه داد: 
امیدواریم با اطالع رسانی و بدون نگران کردن مردم، 
با این حال  مشترکان مصرف خود را مدیریت کنند. 
اگر قرار باشد یک مشترک آب را بی منطق مصرف کند 
مانند سال ٩٣ ورود پیدا می کنیم و قطع های موقت را 

خواهیم داشت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران افزود: 
اکنون قطع کردن موقت آب در دستور کار نیست و 
امیدواریم مصارف توسط مشترکان مدیریت شود.  وی 
برنامه  و  امسال  بودن  بارش  کم  و  ارتباط خشک  در 

27 دی ماه 1396 شماره   2114    



14 اخبار صنعت برق

مورد  آب شرب  تامین  برای  فاضالب  و  آب  مجموعه 
نیاز اظهار کرد: ما وظیفه داریم خدماتمان را با کمیت 
پرورش  کنیم.  ارائه  مشترکان  به  مناسب  کیفیت  و 
ادامه داد: به این منظور با شرکت آب منطقه یی تهران 
مختلف  شرایط  برای  را  قرمز  و  زرد  سبز،  سناریو   ٣
اول  مرحله  در  نیست  بنا  افزود:  تدوین کرده ایم. وی 
در  کنیم؛  اعمال  خانگی  مشترکان  برای  محدودیتی 
ارائه کردیم  به گونه یی  را  آبرسانی  سال ٩٣ خدمات 
که مشترکان خانگی متوجه محدودیت ها نشدند. وی 
پیش بینی های  به  توجه  با  که  کرد  امیدواری  اظهار 
داشته  بارندگی  نظر  از  را  نرمالی  سال  هواشناسی، 
امروز  تا  اگرچه  افزود:  ارتباط  این  در  پرورش  باشیم. 
پیش بینی ها عمال اتفاق نیفتاده است اما امیدواریم در 

بهمن و اسفند این وضعیت جبران شود.

 

ایسنا/ 
اجرای 7 میلیارد دالر پروژه های انرژی 

تجدیدپذیر در عربستان

عربستان سعودی انتظار دارد امسال پروژه های 
نیروگاه های  به خصوص  تجدیدپذیر  انرژی 
آغاز  میلیارد دالر  ارزش هفت  به  را  خورشیدی 

کند.
دفتر  مدیر  الشهری،  تورکی محمد  ایسنا،  گزارش  به 
سعودی،  عربستان  تجدیدپذیر  انرژی  پروژه  توسعه 
به  پروژه  هشت  برای  امسال  مناقصه ها  کرد:  اظهار 
مجموع ظرفیت ٤.١25 گیگاوات صادر می شود. هزینه 
این پروژه ها بین پنج تا هفت میلیارد دالر خواهد بود.

عربستان سعودی و سایر تولید کنندگان نفت خاورمیانه 

تقاضای  تامین  برای  تجدیدپذیر  انرژی های  دنبال  به 
داخلی رو به رشد هستند تا بتوانند نفت بیشتری را 

برای کسب درآمد باالتر صادر کنند.
عربستان سعودی به دنبال نصب ٩.5 گیگاوات ظرفیت 

خورشیدی و بادی تا سال 202٣ است.
نیروی  برای  خود  قیمت  پیشنهادات  سازندگان 
پایینی  رکورد  به  اخیر  سال های  در  را  خورشیدی 

کاهش دادند.
الشهری گفت: ما امیدواریم به این رکوردشکنی ادامه 
دهیم. پروژه های عربستان سعودی امسال شامل ٣.٣ 
گیگابات نیروی فتوولتایک خورشیدی و ٨00 مگاوات 

بادی است.
برندگان مناقصه هزینه های فاینانس را پوشش می دهند 
در حالی که دولت ضمانت می کند برق تولید شده از 

این پروژه ها را طی مدت 25 سال خریداری کنند.
به گفته الشهری، این کشور قصد دارد ٣.٤5 گیگاوات 
نیروی تجدیدپذیر را تا سال 2020 به شبکه متصل 
کند که شامل ٧00 مگاوات نیروی خورشیدی و بادی 

است که پیش از این تحت مناقصه قرار گرفته اشت.
عربستان سعودی انتظار دارد پیشنهادات نهایی برای 
ساخت نیروگاه بادی ٤00 مگاوات در شمال غرب این 

کشور در 20 مارس انجام گیرد.
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مهر/  مهر منتشر کرد:
متن کامل گزارش مجلس از عملکرد 

دولت در حمایت از تولید

گزارش کمیسیون ویژه درخصوص بخش تولید 
با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان 
تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور در 

صحن مجلس قرائت شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه 
مجلس شورای اسالمی متن کامل گزارش کمیسیون 
ویژه درخصوص بخش تولید با رویکرد اجرای قانون 
حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین 

نیازهای کشور قرائت شد.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
رویکرد  با  تولید  بخش  درخصوص  نظارتی  گزارش 
و  تولیدی  توان  از  استفاده  حداکثر  قانون  اجرای 

خدماتی در تأمین نیازهای کشور

در  نظام  کلی  سیاست های  و  باالدستی  اسناد 
حوزه تولید

ایران  اسالمی  جمهوری  انداز  چشم  سند  اساس  بر 
مهم  شاخص های  مهمترین  ش،  ه.   ١٤0٤ افق  در 
اول  جایگاه  به  دستیابی  تولید،  حوزه  با  مرتبط  و 
اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی، دانش بنیان 
شدن اقتصاد، اتکاء به سهم برتر منابع انسانی و تولید 
ملی، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، افزایش درآمد 

سرانه و دستیابی به اشتغال کامل است.
و  کار  از  حمایت  ملی،  تولید  کلی  سیاست های  در 
سرمایه ایرانی، بخش تولید از منظر ارتقاء رقابت پذیری 
و افزایش بهره وری عوامل تولید، بهره گیری از تحقیق 

و توسعه با هدف ارتقاء درجه ساخت داخل، گسترش 
تولید  ارزش،  زنجیره  تکمیل  بنیان،  دانش  اقتصاد 
مورد  بیشتر  مثبت،  ارزآوری  خالص  با  محصوالت 
تأکید قرار گرفته و تنقیح و اصالح قوانین و مقررات 
رفع  و  تولیدی  بخش های  در  فعالیت  تسهیل  برای 

موانع سرمایه گذاری بسیار حائز اهمیت است.
در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بعنوان سنگ 
بنای سیاست های کلی و قانون برنامه ششم توسعه، 
نقش  و  سهم  افزایش  و  صادرات گرا  تولید  بر  تأکید 
بهره وری،  رشد  است.  خصوصی  بخش  مشارکتی 
تولید  رقابت پذیری،  افزایش  انسانی،  سرمایه  تقویت 
محصوالت و خدمات راهبردی، تنوع در مبادی تأمین 
تأکید  با  غیرنفتی  تقویت صادرات  وارداتی،  کاالهای 
تقویت  مثبت،  ارزآوری  خالص  و  افزوده  ارزش  بر 
همکاری های منطقه ای و بین المللی، تکمیل زنجیره 
در  تأکید  مورد  مهم  مؤلفه های  جمله  از  و...  ارزش 
حوزه تولید کشور محسوب شده که باید در سرلوحه 
کار دستگاه های متولی بخش تولید کشور قرار گیرد.

نگاه سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در حوزه 
بکارگیری سیاست های حمایتی برای تولید و ساخت 
از  بهره گیری  قبیل  از  داخل عمدتاً حول محورهایی 
ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی، گسترش، تعمیق 
با  آن  ابزارهای  و  مالی  تأمین  جامع  نظام  ارتقاء  و 
ارزش،  زنجیره  تکمیل  خارجی،  و  داخلی  مشارکت 
طراحی،  برای  دانش بنیان  شرکت های  بکارگیری 
فناوری  انتقال  و  تجهیزات  نصب  ساخت،  مهندسی، 
و... است که ضرورت دارد در  در صنایع نفت و گاز 
رویکردهای مواجهه با تولید و ساخت داخل، سرلوحه 
دستگاه های  سیاست گذاران،  برنامه ریزان،  کار 

اجرایی)کارفرما( و پیمانکاران عمومی قرار گیرد.
از مجموع ١2٤ ماده،  برنامه ششم توسعه  قانون  در 

2٣ ماده )معادل ١٩ درصد( شامل احکام حمایت از 
تولید است. این حمایت ها از نوع بخشی و فرابخشی 
تأمین  نوع  از  عمدتاً  حمایت ها  این  ماهیت  و  است 
و  مقررات  و  قوانین  اصالح  بیمه ای،  حمایت  مالی، 
زیرساخت های  بهبود  نهادی،  زیرساخت های  بهبود 
افزایش  و  کم آبی  بحران  با  مقابله  منطقه ای، 
ایجاد  کار،  و  تسهیل در شروع کسب  آب،  بهره وری 
تولید،  رونق  معدن،  بخش  در  نهادی  زیرساخت های  
بازسازی و نوسازی صنایع و تأمین مالی، حمایت از 
و  نقل  و  حمل  از  حمایت  برق،  و  گاز  نفت،  صنعت 
برنامه ششم توسعه  تحریک بخش مسکن است. در 
همانند پنج برنامه قبلی پس از انقالب اسالمی، احکام 
مرتبط با تأمین مالی بخش تولید از فراوانی بیشتری 
برخوردار است. شایان ذکر است که در شش برنامه 
به  مربوط  احکام  انقالب،  از  پس  توسعه  ساله  پنج 
از 20 درصد  بیش  با سهم  تولید  مالی حوزه  تأمین 
از بیشترین میزان فراوانی برخوردار بوده است اما در 
حوزه  اساسی  مشکل  مهمترین  و  اولین  هنوز  عمل 
تولید، مشکل تأمین مالی و عدم دسترسی به منابع 

مالی مورد نیاز است.
در احکام قانون برنامه ششم توسعه، رویکرد حمایت 
از تولید و ساخت داخل عمدتاً مشتمل بر موارد زیر 

است:
زنجیره  در  منطقه ای  و  معتبر  شرکت های  جذب   

تولید داخلی به شکل مستقیم )بند »ث« ماده )٤((
 ارتقای کیفیت و رقابت پذیر ساختن کاالهای تولید 
سیاست های  اصالح  طریق  از  صادرات  برای  داخل 

ارزی، تجاری و تعرفه ای )بند »ذ« ماده )٤((
تولیدی  بخش های  در  بیمه ای  ابزارهای  گسترش   
ماده   »الف«  بند   )٣( )جزء  کشور  اقتصاد  تجاری  و 

))١١(

و  تولیدی  توان  از  استفاده  حداکثر  قانوِن  رعایت   
اجرایی  دستگاه های  طرح های  تمامی  در  خدماتی... 
که از تسهیالت مالی خارجی استفاده می کنند )ماده 

))20(
پایان  تا  صنایع  نوسازی  و  بازسازی  طرح  اجرای    
با هدف  توسعه  برنامه ششم  قانون  اجرای  اول  سال 
افزایش کیفیت و رقابت پذیری )بند »ح« ماده )٤٦((

 رعایت قانوِن حداکثر در تأمین ناوگان و تجهیزات 
قطار شهری )ماده )5٨((

تولید  افزایش  و  دانش بنیان  اقتصاد  از  حمایت 
)بند  دانش بنیان  خدمات  و  محصوالت  صادرات  و 

»ج«ماده )٦٤((
  ارتقای مشارکت فعاالن اقتصادی در زنجیره تولید 

بین المللی )بند »چ« ماده )٦٤((
در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 
قانون  اجرای  اهمیت  به  توجه  با  نیز  کشور  مالی 
اولویت  به  تولید،  بخش  بر  آن  اثرات  و  حداکثر 
تأکید  مناقصه ها  برگزاری  در  داخلی  تولیدکنندگان 
قانون   )٦٤( ماده  موجب  به  همچنین  است.  شده 
تمامی  کشور،  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام 
معامالت و قراردادهای خارجی دولتی به مبلغ بیش 
حداکثر،  قانوِن  رعایت  با  باید  دالر  میلیون  ده  از 
با  و  بین المللی  یا  و  محدود  مناقصه  طریق  از  تنها 
باید  استثناء  و موارد  اطالع رسانی الزم صورت گیرد 
امور  وزیر  از  متشکل  نفره  سه  کمیته ای  تأیید  به 
اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و 
وزیر مربوطه یا باالترین مقام اجرایی ذی ربط برسد. 
در  آن  پایش  و  کار  و  کسب  محیط  بهبود  موضوع 
جهت تسهیل و رفع موانع بازدارنده نیز از موارد مهم 
مورد تاکید قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 
قوانین  دیگر  و  رقابت پذیر  تولید  موانع  رفع  قانون  و 

15 اخبار اقتصادی
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اثرگذار بر بخش تولید است که باید در سرلوحه کار 
نهادهای حاکمیتی بخش تولید کشور قرار گیرد.

وضعیت موجود بخش های مختلف اقتصاد کشور
عملکرد رشد اقتصادی کشور طی پنج سال اخیر نشان 
می دهد طی سال های ١٣٩١، ١٣٩2 و ١٣٩٤ رشد 
به طور  اقتصاد  بود. در سال ١٣٩٣  اقتصادی منفی 
گونه ای  به  شد  خارج  تورمی  رکود  شرایط  از  موقت 
درصد   ٣/2 رشد  به  مرکزی  بانک  آمار  براساس  که 
از  و رشد سرمایه گذاری ٧/٨ درصد و کاهش تورم 
باالی ٣0 درصد به ١٤/٨ درصد رسید اما از اواسط 
ماهیت  با  رکود  وارد  اقتصاد کشور  مجدداً  این سال 
کاال  مؤثر  تقاضای  کمبود  یعنی  تقاضا  مشکل طرف 
و خدمات شد. براساس آمار مرکز آمار ایران در سال 
١٣٩5 رشد اقتصادی به ١١/١ درصد و براساس آمار 
بانک مرکزی به ١2/5 درصد و رشد اقتصادی بدون 
نفت هم به ٣/٣ درصد رسید. به اعتقاد کارشناسان 
و مراکز آماری کشور، حاصل افزایش رشد اقتصادی 
اقتصاد  خالی  ظرفیت های  شدن  فعال   ،١٣٩5 سال 
به ویژه در بخش نفت و گاز و صنعت بوده است که 
گازی  میعانات  و  خام  نفت  صادرات  از  ناشی  عمدتاً 
پس از اجرای برجام می باشد. بنابراین تاکید بر رشد 
بخش نفت نمی تواند متضمن دستیابی به نرخ رشد 
برنامه ششم توسعه در سال های  اقتصادی ٨ درصد 
آتی باشد. شایان ذکر است حتی در سال ١٣٩5 هم 
تا  اقتصاد را ١١  که آمار نهادهای رسمی، نرخ رشد 
نفت  بدون  اقتصاد  رشد  می دهند،  نشان  درصد   ١2
واقعی  بخش  اصلی  واقعیت  که  بود  درصد   ٣ حدود 

اقتصاد یا تولید کشور می باشد.
در سال های اخیر رشد بخش کشاورزی مثبت و پایدار 
بوده و طی دوره پنج ساله ١٣٩١ تا ١٣٩5 به طور 

متوسط از رشد حدود 5 درصد برخوردار بوده است. 
رشد  نرخ  متوسط  با  کشاورزی  بخش  تولیدات  کل 
به  در سال ١٣٩2  تن  میلیون  رقم ٩٧  از  درصد   ٧
رقم ١١٨/٧ میلیون تن در پایان سال ١٣٩5 افزایش 

یافته است.
 ،١٣٩١ سال های  در  صنعت  بخش  افزوده  ارزش 
١٣٩2 و ١٣٩٤ منفی بود و به ترتیب ٤/١، ٣/5 
و ٤/٦ درصد بود ولی درسال های ١٣٩٣ و ١٣٩5  
رشد  با  درصد   ٦/٩ و   ٨ با  ترتیب  به  صنعت  بخش 
مثبت همراه بود. براساس آمار بانک مرکزی، شاخص 
 ١٣٩5 سال  در  صنعتی  بزرگ  کارگاه های  و  تولید 
رشد  عمده  است.  بوده  مواجه  درصدی   ٧/٩ رشد  با 
بخش صنعت در سال ١٣٩5 مربوط به گروه خودرو، 
و  بوده  و محصوالت شیمیایی  پالستیک  و  الستیک 
در گروه پوشاک، سیمان و کاغذ با رکود مواجه بوده 
است. ارزش افزوده بخش معدن به جز سال ١٣٩٤ 
که با رشد منفی ١0/5 درصد مواجه بود؛ در سال های 
سال  در  و  بوده  مثبت  رشد  دارای  تا ١٣٩5   ١٣٩١

١٣٩5 این رشد 2/١ درصد بود.
اخیر  پنج سال  بخش ساختمان )مسکن( طی دوره 
در تمامی سال ها دارای رشد منفی بود و در سال های 
این  قبل  سال های  با  مقایسه  در   ١٣٩5 و   ١٣٩٤
وضعیت رکودی تشدید شد به گونه ای که رشد بخش 
ساختمان در دو سال اخیر به ترتیب ١٧ و ١٣/١ 
درصد بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی در 
سال ١٣٩5 قیمت مسکن از حالت سکون خارج شده 
و افزایش یافته و حجم معامالت خرید نیز با افزایش 
معامالت ٤/5  این سال حجم  است. در  بوده  روبه رو 
به  نسبت  درصد   5/2 مربع  متر  هر  قیمت  و  درصد 

مدت مشابه سال قبل، رشد داشته است.
بخش های آب، برق و گاز در پنج سال اخیر با رشد 

مثبت و بطور میانگین ٤/5 درصد رو به رو بوده است 
و در سال ١٣٩5 نیز این رشد معادل ٦/٨ درصد بود 
که در مقایسه با سال قبل به بیش از دو برابر افزایش 

یافته است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، بخش نفت به رغم رشد  
٣٦/5 درصد و 5/١ درصد به ترتیب در سال های 
از   ١٣٩5 تا   ١٣٩٣ سال های  در   ،١٣٩2 و   ١٣٩١
 ١٣٩5 سال  در  و  شد  برخوردار  باالیی  مثبت  رشد 
از  به رشد چشمگیر ٦١/٦ درصد رسید که حکایت 
محدودیت های  رفع  و  پسابرجام  فضای  مثبت  اثرات 
صادرات و بهره گیری از ظرفیت های خالی این بخش 

بوده است.
سرمایه  تشکیل  زمینه  در  کشور  اقتصاد  عملکرد 
ثابت ناخالص در سال های اخیر از وضعیت مناسبی 
بقیه  در   ١٣٩٣ سال  استثنای  به  و  نبوده  برخوردار 
سال ها با رشد منفی مواجه بوده که دلیل آن، عمدتاً 
به بدترشدن فضای کسب و کار و خروج بخش قابل 
سمت  به  مولد  فعالیت های  از  سرمایه ها  از  توجهی 
براساس  می شود.  داده  نسبت  مولد  غیر  فعالیت های 
آمار بانک مرکزی، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 
در سال های ١٣٩١ و ١٣٩2 به ترتیب ١٩ و ٧/٨ 
درصد بوده است. تشکیل سرمایه ثابت سال ١٣٩٣، 
در  رشد  این  اما  شد  مواجه  درصدی   ٧/٨ رشد  با 
به  ترتیب  به  سال های ١٣٩٤ و ١٣٩5 منفی شد و 

١2 و ٣/٧ درصد تنزل یافت.
رکود  آمدن  وجود  به  دالیل  آسیب شناسی  در 
تورمی در سال های اخیر و تبدیل شدن آن به رکود 
غیرتورمی در حال حاضر، اجماع نظرات کارشناسی 
برای  تقاضا  کاهش  یا  تقاضا  کمبود  به  معطوف 
است.  کشور  داخل  تولیدی  کاالهای  و  محصوالت 
بعبارت دیگر کاهش مصرف خانوار یا دولت به دلیل 

کاهش قدرت خرید خانوار و افت شدید مخارج دولت 
در قالب هزینه های عمرانی، موجبات کاهش تقاضا و 

در نهایت کاهش تولید را فراهم آورده است.
بخصوص  و  کشور  اقتصاد  فعلی  شرایط  در  بنابراین 
وضعیت رکودی تولید، عدم پایبندی به اجرای قانون 
رکود  شرایط  تشدید  به  خارج  از  خرید  و  حداکثر 
به همین  و  بیشتر دامن خواهد زد  فعلی  غیرتورمی 
ابزار سیاستی  از مهمترین  بنظر می رسد یکی  دلیل 
از تولید داخل،  اثرات رکود و حمایت  جهت کاهش 
قانونی  خالء های  رفع  حداکثر،  قانون  نواقص  اصالح 
موجود، بهره گیری از ابزارهای نوین در جهت تسهیل 
و تحریک در بکارگیری از توانمندی های داخل و به 
خصوص افزایش ضمانت اجرایی قانون، تقویت نظام 
قانون حداکثر می باشد. شایان  نظارتی و رگوالتوری 
ذکر است که اصالح قانون حداکثر بعنوان تنها نسخه 
عالج بخش حوزه تولید کشور نمی باشد اما می تواند 
بخش  تقاضای  کمبود  مشکل  حل  در  مهمی  عامل 

تولید کشور محسوب شود.

راهبردها و اولویت ها در بخش های امور تولیدی 
و زیربنایی

و  راهبردها  اهم  گرفته،  انجام  بررسی های  مطابق 
اولویت های بخشی تعیین شده توسط دولت در اسناد 
پشتیبان قانون برنامه ششم توسعه که در حقیقت به 
محسوب  برنامه  احکام  اجرایی  نسخه  دولت،  اعتقاد 

می شود به شرح ذیل می باشد:
بخش آب: بهره برداری پایدار از منابع آب و افزایش 
و  نیاز  مورد  آب  پایدار  تأمین  تولید،  در  بهره وری 
تعادل بخشی  و  احیاء  مصرف،  در  بهره وری  افزایش 
منابع آب زیرزمینی، ساماندهی فعالیت های اقتصادی 

براساس توان اکولوژیکی حوضه های آبریز.
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بخش کشاورزی: ارتقاء بهره وری بخش، بهبود امنیت 
صنایع  توسعه  طبیعی،  منابع  از  صیانت  غذایی، 
تنظیم  و  راهبردی  تأمین ذخایر مطمئن  کشاورزی، 

بازار داخلی.
صنعتی  رقابت پذیری  ارتقاء  معدن:  و  صنعت  بخش 
بر  مبتنی  صنایع  توسعه  صنایع،  نوسازی  کشور، 
فناوری پیشرفته و دانش بنیان، توسعه زنجیره ارزش 
در بخش صنعت و معدن و ارتقاء بهره وری، شناسایی 
ذخایر معدنی و ارتقای سهم بخش معدن در اقتصاد 

کشور.
بخش مسکن: تشویق نوسازی در بخش، ارتقاء نظام 
اجتماعی،  مسکن  توسعه  ساختمان،  اجرایی  و  فنی 

تنوع بخشی به ابزارهای مالی در تأمین مسکن.
و  شبکه حمل  اصالح  و  توسعه  نقل:  و  بخش حمل 
نقل با بکارگیری فناوری های نوین )با اولویت بخش 
ریلی(، تعادل بخشی در استفاده از حوزه های مختلف 
حمل و نقل، توسعه بنادر و ارتقاء کارکرد آنها، ایجاد 

مدیریت واحد در حوزه های مختلف.
بهره وری  افزایش   : برق(  و  گاز  )نفت،  انرژی  بخش 
ظرفیت های  افزایش  انرژی،  مصرف  بهینه سازی  و 
جدید و تکمیل زنجیره ارزش افزوده صنعت نفت و 
گاز، حداکثر کردن تولید با اولویت میادین مشترک، 
و  بازارهای جهانی  در  جایگاه کشور  ارتقای  و  حفظ 
منطقه ایی انرژی، افزایش ضریب بازیافت با مالحظات 
کاربرد  در  اتکایی  خود  افزایش  محیطی،  زیست 
انرژی،  عرضه  امنیت  ارتقا  و  پیشرفته  فناوری های 
تنوع بخشی اقتصادی در سبد انرژی کشور با تاکید 
بر انرژی های تجدید پذیر و کارآمدتر ساختن ساختار 

سازمانی بخش انرژی کشور.
زیرساختی  سرمایه گذاری  افزایش  ارتباطات:  بخش 
دولت، فراهم نمودن بسترهای تولید و توسعه محتوای 

فناوری،  صاحب  کشورهای  با  فعال  تعامل  و  بومی 
زیرساخت های  توسعه  و  منطقه ای  متوازن  توسعه 
قابلیت های  ارتقا  و  ارتباطات  و  پستی  شبکه های 

امنیتی شبکه های ICT، همزمان با توسعه شبکه.

ارزیابی عملکرد قانون حداکثر و ارائه راهکارهای 
اصالحی

رفع   ١٣٩١ سال  در  حداکثر  قانون  اصالح  از  هدف 
ایرادات مکانیزم اجرای قانون و تقویت ضمانت اجرا 
بود که در عمل محقق نشد. به اعتقاد کارشناسان و 
در سال ١٣٩١  قانون حداکثر  اصالح  صاحب نظران، 
و  کمرنگ  را  قبلی  قانون  منسجم  درونی  مفاهیم 
حکمفرما  را  داخل  ساخت  در  جزئی گرایانه  نگاهی 
کرد و به نوعی بازگشت به دوران قبل از وجود قانون 
 ،١٣٧5 سال  مصوب  حداکثر  قانون  است.  حداکثر 
مجموعه ای سازگار و پیوسته ای از سیاست گذاری در 
بوده  داخل  ساخت  توانمندی های  از  استفاده  حوزه 
بخش  الزام  آن؛  کلیدی  عناصر  مهمترین  که  است 
عمومی به ارجاع کار به شرکت های ایرانی )با تأکید بر 
پیمانکار طراحی – ساخت EPC( و ساختار نظارت 
الزاِم  بخش  در  است.  بوده  قانون  اجرایی  ضمانت  و 
ایرانی،  شرکت های  به  کار  ارجاع  به  عمومی  بخش 
ایرانی یا شرکت  ایرانی  چه به صورت شرکت صرفاً 
به  کار  انجام  ارزش  درصد   5١ باید  حداقل  خارجی 
دست شرکت ایرانی باشد که این امر ارتباط کارفرما 
ارتباط  به  را  خارجی  پیمانکار  با  عمومی(  )بخش 
با پیمانکار خارجی تبدیل می کرد و  ایرانی  پیمانکار 
بدین روش، فناوری و تجربیات پیمانکار خارجی به 

پیمانکار ایرانی االصل منتقل  می گردد.
در شرایط فعلی و در اغلب پروژه های تکرارپذیر مانند 
فازهای پارس جنوبی، فوالدسازی ها، صنایع سیمان، 

پیمانکاران  به  کار  ارجاع  غیره  و  شهری  قطارهای 
متنوع خارجی صورت پذیرفته و اطالعات فنی آن ها 
در  استفاده  هیچ گونه  بدون  دولتی  کارفرماهای  نزد 
اگر  که  حالی  در  می شود  انباشته  بعدی،  فازهای 
نماینده  عنوان  )به  ایرانی  پیمانکاران  بین  ارتباط 
برقرار  خارجی  پیمانکاران  و  دولتی(  کارفرمای 
می شد؛ تجربیات و دانش بدست آمده در پروژه های 
شدن  توانمند  موجبات  و  بود  استفاده  قابل  بعدی، 
پیمانکارهای ایرانی را فراهم می ساخت. از طرف دیگر 
مناقصات بخش  در  طرف های خارجی شرکت کننده 
عمومی را ملزم می کرد که برای حضور در بازار ایران 
باید نوعی همکاری فنی و انتقال دانش به پیمانکاران 
عالوه  فعلی  قانون   )٤( ماده  در  بپذیرند.  را  ایرانی 
یا  وزیر ذی ربط  به  داخل  نِصاِب ساخت  واگذاری  بر 
خارجی  خرید  به  دستگاه ها،  اجرایی  مقام  باالترین 
مستقیم دستگاه های اجرایی برای تأمین نیاز طرح یا 
پروژه تأکید شده است که این به منزله حذف نقش 
خارجی  طرف های  با  تعامل  در  ایرانی  پیمانکارهای 

است.
قانون  در  اجراء  ضمانت  و  نظارت  ساختار  بخش  در 
یک  بعنوان  بودجه  و  برنامه  سازمان  قبلی،  حداکثر 
تنظیم گری  نهاد  یا  و  نظارت  متولی  فرابخشی،  نهاد 
و  بود  شده  تعیین  قانون  اجرای  در  )رگوالتوری( 
ذیل  در  بود.  عهده دار  را  نظارتی  کارگروه  مسئولیت 
این کارگروه نظارتی، کارگروهی کارشناسی تشکیل 
شده بود که سازندگان بخش خصوصی و تشکل های 
صنفی آن ها، بعنوان مطالبه گر در مقابل کارفرمایان 
و  ساز  این  اما  بوده اند  رأی  صاحب  عمومی  بخش 
نظام کنترل  استقرار  از جمله  به دالیل مختلف  کار 
فقدان  مالی،  مدیرات  و  ذیحسابی ها  بر  نظارت  و 
سازماندهی اجرایی برای نظارت و عدم همکاری مؤثر 

میان دستگاه ها و وزارتخانه ها به نتیجه نرسید.
قانون فعلی حداکثر مصوب سال ١٣٩١ با هدف رفع 
افزایش ضمانت اجرایی قانون  ایرادات قانون قبلی و 
در قالب طرح تهیه و به تصویب رسید اما مزیت های 
قانون حداکثر مصوب سال ١٣٧5 به این متن جدید 
انجام  کارهای  مهمترین  از  یکی  نشد.  منتقل  قانون 
شده در قانون جدید حداکثر در مقایسه با قانون قبلی، 
تغییر نهاد تنظیم گری )رگوالتوری( از نهاد فرابخشی 
مانند  بخشی  نهاد  یک  به  بودجه  و  برنامه  سازمان 
اختیارات  اعطای  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
تعیین نِصاِب ساخت داخل از شورای اقتصاد به وزرای 
چرخش  مهمترین  که  است  بوده  )ذینفع(  ذی ربط 
و  بیشتر  کار  ارجاع  در  تسهیل  برای  جدید  قانون 
در  که  است  بوده  حداکثر  قانون  کارآمدی  افزایش 
همکاری  عدم  از جمله  مختلفی  چالش های  با  عمل 
تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  با  وزارتخانه ها  دیگر 

روبه رو شده است.
 %5١ حداقل  موضوِع  حداکثر،  جدیِد  قانون  در 
در  اول   %5١ غالِب  پارادایم  دو  قالب  در  می بایست 
ارجاع کار به شرکت های ایرانی یا ایرانی خارجی و 
5١% دوم مربوط به خرید مواد و تجهیزات و تأمین 
خدمات مورد نیاز پروژه ها یا خریدهای پروژه ای مورد 
اما در عمل موضوع خریدهای  قرار می گرفت  تأکید 
مانند  پروژه ای  از  غیر  خریدهای  موضوع  با  پروژه ای 
دوام  با  مصرفی  کاالها  روتین  و  متعارف  خریدهای 
و سرمایه ای توسط دستگاه های اجرایی و مشموالن 
قانون حداکثر، مخلوط شده است که این مسئله در 
ماده )2( قانون حداکثر فعلی به روشنی قابل مشاهده 

است.
درخصوص  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  عملکرد 
ماهیت  دارای  عمدتاً  جدید  حداکثر  قانون  اجرای 
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و  رعایت  تقاضای  و  جلسات  برقراری  مکاتبه ای، 
درخواست ارسال فهرست کاالهای خارجی مورد نیاز 
نهایت تذکر به دستگاه های اجرایی بوده است  و در 
و حتی در ایفای وظایف اصلی جهت تکمیل سامانه 
و  داخلی  توانمندی های  و  محصوالت  و  اقالم  جامع 
ایجاد وندورلیست به منظور دسته بندی و ساماندهی 
عدم  دلیل  به  نیز  صالحیت  صاحب  شرکت های 
همکاری سایر دستگاه های اجرایی، موفق نبوده است. 
حداقل  موضوع  اجرایی شدن  بر  نظارت  برای  اصوالً 
بر خرید  )دستگاه دولتی(  کارفرما  توسط  5١% دوم 
پیمانکاران نوع EPC، وجود فهرستی از شرکت های 
 Approved(وندورلیست یا  صالحیت  صاحب 
Vendor List( مشتمل بر عرضه کنندگان معتبر و 
رتبه بندی شده، فوق العاده ضروری و حیاتی است که 
متأسفانه در قانون جدید کاماًل مغفول مانده و تعیین 

تکلیف نشده است.
فناوری  انتقال  قانون، حوزه  این  نقاط ضعف  از  یکی 
خارجی،  قراردادهای  در  است.  آن  اجرایی  ضوابط  و 
داخلی  توانمندی های  توسعه  و  فناوری  انتقال  بحث 
قانونی  به زیرساخت های  المللی  بین  قراردادهای  در 
بیشتری نیاز دارد که قانون جدید حداکثر پاسخگوی 
این نیازها نیست.  در حال حاضر با توجه به تصویب 
توانمندی های  توسعه  و  فناوری  پیوست  »نظام نامه 
مهم  طرح های  و  بین المللی  قراردادهای  در  داخلی 
مقاومتی،  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  توسط  ملی« 
ضرورت توجه به این مهم را دوچندان نموده است. 
مصوب  حداکثر  قانون   )2( ماده   )2( تبصره  حذف 
سال ١٣٧5 موجب حذف نقش سازمان پژوهش های 
»قانون حمایت  اثربخشی  در  ایران  و صنعتی  علمی 
از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی 
نوآوری ها و اختراعات« شده است. این در حالی است 

که کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون حداکثر، 
برگزاری  از  قبل  ماه   ٦ حداقل  بودند  شده  موظف 
مناقصه، فهرست انواع تکنولوژی های مورد نیاز خود را 
به این سازمان اعالم کنند و بدین طریق زمینه قانونی 
حمایت از فعالیت های دانش بنیان و بکارگیری آنها 
در سطح کالن کشور فراهم شود که این امر در قانون 
جدید حداکثر، رعایت نشده است. شایان ذکر است 
بهبود و استقرار نظام بیمه ای شامل ضمانت نامه های 
بیمه ای و عملکردی در اصالحیه قانون حداکثر فعلی، 
بیشتر  هرچه  استفاده  برای  الزم  بسترهای  می تواند 
از توانمندی ها و خدمات شرکت های دانش بنیان را 

فراهم سازد.
در بیان ضرورت اصالح قانون حداکثر عالوه بر نکات 
بسیار  نکته  این  شده  مطرح  کارکردی  و  ماهوی 
اهمیت دارد که بخش زیادی از مواد این قانون بدلیل 
تصویب قوانینی مهم در چند سال اخیر، از حیز انتفاع 
خارج شده اند. برای نمونه مواد ٧ تا ١0، مواد ١٤ تا 
مهمی  قوانین  تصویب  بدلیل   2١ و   20 مواد  و   ١٨
مانند قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مالی کشور، قانون اصالح قانون مالیات های مستقیم، 
اصل  کلی  سیاست های  اجرای  قانون  اصالح  قانون 
تغییرات  دچار  یا  حذف  غیره  و  اساسی  قانون   ٤٤
اساسی شده اند. شایان ذکر است که در حالت شکلی، 
 ١0٤ ماده  حذف  بدلیل  نیز  حداکثر  قانون  عنوان 
قانون اصالح قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 

١٣٩٤، نیازمند اصالح و بازنگری است.
در آسیب شناسی قانون حداکثر فعلی، عمدتاً به موارد 

اساسی زیر اشاره می شود:

و  حداکثر  قانون  از  اجرایی  دستگاه های  بی اطالعی 
نحوه اجرای آن.
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رديف
  نام پروژه

)EPC(  
  نام كاال

سورس 
خريداري 

  شده

سازندگان 
 توانمند داخلي

ارزش تقريبي 
  (برآوردي)

1  
  نيروگاه هاي هريس، اسالم آباد غرب

  (تانا انرژي) (فراب)، 

توربين، مبدل، 
 شيرآالت الكترو موتور

  مختلف

مپنا، ايركولر آبان،
  كاوه مبدل

آذرآب، 
سازي اراكماشين

000/000/420€

2 
  پااليشگاه ستاره خليج فارس

  (قرارگاه خاتم االنبياء)

مبدل حرارتي 
  الكتروموتور، توربين

  همزن، شيرآالت

  كوره پمپ

كره، ايتاليا،
  هند

اير كولر آبان، فاتح
صنعت كيميا، 

  جهان
000/000/400€

3 
  نيروگاه هاي مازندران، يزد، خرم آباد، رودشور

  (مپنا)

پمپ، شيرآالت، مبدل،
بويلر، تابلو برق 

  الكتروموتور

  آلمان

  ايتاليا

پمپيران، پتكو، 
دمافين، آذرآب، 
گرماگستر، جمكو،

  ميرآب

000/000/350€

4 
  شركت ملي نفت ايران

  )آسميكو(

لوله هاي كربن استيل

از ارزش 	 % 65(
ريد از برآوردي، خ

خارج در نظر گرفته 
  شد)

-  

شركت لوله گستر 
اسفراين، ايران 

حفاران و شركت 
  آر. تي. سي

257,400,000$

  بويلر، پمپ  پااليشگاه بيدبلند 5
اتريش، 
  آلمان

آذرآب، پمپيران، 
  پتكو

000/000/40€ 

6 

 %100متروي شيراز(يك خطخارجي)،  %100متروي مشهد(دو خط
خارجي)، تونل توحيد و  %100خارجي)، متروي اصفهان(يك خط

خارجي)، تونل شهريور  %100خارجي)، تونل نيايش( %100رسالت (
خارجي)،  %100خارجي)، تونل امامزاده هاشم ( %100بندر عباس (

 %100متروي تهران( 4ايراني)، خط  %100متروي تهران( 3خط 
 خارجي). %50ايراني و  %50متروي تهران( 7ز خط ايراني)، (بخشي ا

فن هاي محوري جت 
فن تونل هاي مترو و ...

  اروپا

مپرا(مهندسي 
پيشگامان رفيع 

  ايرانيان)،

پارس دانش و 
 شركت فن ايران

000/000/25$ 
**  

 €000/000/25  پمپيران، پتكو  آلمان  پمپ  سيراف انرژي پتروشيمي 7

  فوالد جهان آرا اروند 8
پكيج تصفيه آب، پكيج

  توليد اكسيژن
  مختلف

زالل ايران، طاليه 
داران صنعت 

  فرآيند
000/000/25€ 

  كيميا داران كوير 9
بويلر، ميكسر، 

هاي برق و سيستم
  كنترل

  چين
داران صنعتطاليه

فرآيند، 
سازي اراكماشين

000/000/5€  
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عدم نظارت توسط دستگاه های مسئول و عدم تهیه 
آیین نامه های این قانون.

 فقدان یک مرجع تخصصی برای قضاوت در مورد 
این  تولیدات داخلی که  با  وارداتی  تشابه محصوالت 
متشکل  تخصصی  کمیته های  وجود  نیازمند  امر 
خصوص  این  در  تا  است  ذی ربطان  و  ذی نفعان  از 

تصمیم گیری کنند.
سوی  از   )AVL( وندورلیست  اصالح  عدم    
و  کارفرمایان  سوی  از  یا  اجرایی  دستگاه های 
عنوان  به  داخلی  شرکت های  افزودن  در  مقاومت 
ارزیابی  سیستم  فقدان  معتبر،   تأمین کنندگان 
سلیقه ای  و  لیست  به  ورود  در  سازندگان  صالحیت 
عمل کردن فرآیند ارزیابی. شایان ذکر است که وندور 
لیست، نیازمند بهنگام سازی مستمر ساالنه است و 
بر اساس تجربه دستگاه های بهره بردار در اکثر موارد، 
سازندگان داخلی به دلیل قرار گرفتن در این لیست 
به مرور از توانمندی تولیدی خود کاسته و در برخی 
موارد به واردات از خارج با برچسب برند خود اقدام 

می کنند که این امر نافی ساخت داخل است.
  مقید نمودن اعتبارات اسنادی توسط کارفرمایان 
از  صرف  استفاده  بر  تأکید  و  موارد  برخی  در 
اعتبارات  متن  در  غربی  اروپای  تأمین کنندگان 

اسنادی.
معیارهای  در  داخل  ساخت  نداشتن  موضوعیت 
مناقصات  فرآیند  برگزاری  حین  پیشنهادات  بررسی 

توسط دستگاه های دولتی.
بهره بردار،  و  دولتی  دستگاههای  نگاه  از  همچنین 
نحوه بومی سازی و میزان ساخت داخل از موارد مورد 
مناقشه در اجرای قانون حداکثر است به گونه ای که 
وارد  کشور  خارج  از  اولیه  مواد  ابتدایی،  مراحل  در 
عمده  داخلی  سازنده  فرآیند،  ادامه  در  و  می شود 

)عمدتا  از خارج کشور  را  اجزای محصول  و  قطعات 
چین( وارد و یا اغلب با نام شرکت داخلی در خارج 
این  می کند.  عرضه  داخلی  تولید  عنوان  به  و  تولید 
تلقی  بومی سازی  و  داخل  ساخت  نام  به  موضوع 
می گردد. لذا برای جلوگیری از این مسائل، الزم است 
شرکت های بازرسی ثالث، کاال را مطابق برنامه آزمون 
مبادی  از  کارفرما  تایید  مورد   ]١[)ITP( بازرسی  و 

توافق شده، ترخیص نماید تا قابل نظارت باشد.
و  صاحب نظران  کارشناسان،  اعتقاد  به  بنابراین 
مشکل  مهمترین  تخصصی،  تشکل های  و  انجمن ها 
و  اجراء  بر  نظارت  ضعف  حداکثر،  قانون  زمینه  در 
نبود ضمانت های اجرایی الزام آور است و کارفرمایان 
طرف  داخلی  سازندگان  یا  پیمانکاران  یا  و  دولتی 
توانمندی  وجود  با  محدودیتی  هیچ  بدون  قرارداد 
داخل، اقدام به خرید خارجی می کنند. برای نمونه بر 
اساس اطالعات )غیررسمی( بدست آمده از انجمن ها 
و تشکل های تخصصی به برخی از موارد عدم رعایت 
قانون حداکثر در سال های اخیر می توان به شرح زیر 

اشاره کرد:
  خرید خارجی توربین، مبدل، شیرآالت الکتروموتور 
در پروژه نیروگاه های هریس، اسالم آباد غرب به مبلغ 
داخلی  شرکت های  حالی که  در  یورو؛  میلیون   ٤20
مپنا، ایرکولر آبان، کاوه مبدل، آذرآب و ماشین سازی 
اراک توانمندی ساخت محصوالت فوق الذکر را دارند.

الکتروموتور، توربین    خرید خارجی مبدل حرارتی 
همزن، شیرآالت کوره پمپ در پروژه پاالیشگاه خلیج 
فارس از کشورهای کره جنوبی، ایتالیا و هند به ارزش 
تقریبی ٤00 میلیون یورو؛ در حالی که شرکت های 
داخلی ایرکولر آبان، فاتح صنعت کیمیا، طالیه داران 
تولید  توانمندی  جهان،  شرکت  و  فرآیند  صنعت 

محصوالت فوق الذکر را دارند.

بویلر،  مبدل،  شیرآالت،  پمپ،  خارجی  خرید   
نیروگاه های  پروژه  در  الکتروموتور  برق  تابلو 
کشورهای  از  رودشور  و  خرم آباد  یزد،  مازندران، 
میلیون   ٣50 تقریبی  ارزش  به  ایتالیا  و  آلمان 
پمپیران،  داخلی  شرکت های  حالی که  در  یورو؛ 
میرآب،  و  جمکو  گرماگستر،  آذرآب،  دمافین،  پتکو، 
دارند. را  فوق الذکر  محصوالت  ساخت  توانمندی 

لحاظ خرید خارجی حدود ٦5 % از ارزش 220 هزار 
شرکت  اخیر  مناقصه  در  استیل  کربن  لوله های  تن 
ملی نفت ایران به ارزش برآوردی حدود 25٧ میلیون 
مناقصه:  برنده  پیشنهادی  قیمت  به  استناد  با  دالر 
این در حالی است که به رغم توانمندی شرکت های 
داخلی، در فرآیند بررسی پیشنهادات اسناد مناقصه 
بیشتر موضوع تامین کاالی مورد نیاز پروژه و پاکات 
و  و موضوع ساخت داخل  بوده  مناقصه مطرح  مالی 
اهمیت آن در معیارهای بررسی پیشنهادات و فرآیند 
برگزاری مناقصه، فاقد امتیاز است. این در حالی است 
که در قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب سال 
پیشنهادی  قیمت های  برای  ترجیحی  ١٣٨2 ضریب 
قانون  در  و  شده  گرفته  درنظر  داخلی  سازندگان 
رفع  قانون  و  کشور  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام 
موانع تولید رقابت پذیر یکی از شروط اصلی برگزاری 
مناقصات، اولویت دادن به سازندگان داخلی و رعایت 
مناقصه  برنده  انتخاب  از  پس  است.  حداکثر  قانون 
امکان  دیگر  ایرانی(،  سازندگان  و  شرکت ها  )حتی 
اجرای قانون حداکثر وجود نخواهد داشت و نظارت 
داخل  در  را  محصول  این  آیا  که  مناقصه  برنده  بر 
تولید می کند و یا واردات می کند و با برچسب خود 
به کارفرما تحویل می دهد به نوعی رنگ باخته و به 

بوته فراموشی سپرده می شود.
رغم  به  می دهد  نشان  اخیر  مناقصه  همین  تجربه   

داخل  در  ساخت  اما  داخلی،  شرکت  شدن  برنده 
از  صورت نمی گیرد و حدود ٦5 درصد ارزش پروژه 
است  درحالی  این  تامین خواهد شد.  واردات  طریق 
که شرکت های رد شده در مناقصه، توان تولید ١00 
درصد ارزش پروژه را دارند. این بدین معنی است که 
قانون حداکثر در برگزاری مناقصات اهمیت ندارد و 
رویکرد و اولویت کارفرما فقط بر تامین کاالی مورد 
نیاز است نه ساخت در داخل و فرجام این نوع نگاه 
به تولید در کشور، می شود همان آفت مونتاژکاری و 
شکل گیری صنعت مونتاژ که مقام معظم رهبری در 
علمی  جوان  نخبگان  با  دیدار  در  اخیرشان  سخنان 
کشور بیان فرمودند و از آن بعنوان آفت مونتاژکاری 
نام برده اند که صنعت ما را گرفتار نموده و موجبات 
توقف تحرک و کار علمی و غفلت از نوآوری را فراهم 
تغییر  مشکالت،  این  حل  الزمه  ساخت.  خواهد 
سازندگان  توانمندی های  از  استفاده  و  رویکردها 
داخلی، بکارگیری تولیدات داخلی با عمق ساخت باال 
بخصوص در خریدهای پروژه ای از طریق ارزیابی دقیق 
تولیدکننده ها  توانمندی های  و  امکانات  بر  کارفرما 
بر  بازرسی  و  نظارت  و  مناقصه  برگزاری  از  قبل 
بر  نظارت  اجرا،  حین  در  داخلی  سازنده  تولید  خط 
آن  و سهم  سازنده  نیاز  مورد  وارداتی  قطعات  حجم 
در کل ارزش پروژه در قالب برنامه آزمون و بازرسی 
است. مونتاژکاری  آفت  از  اجتناب  بمنظور   )ITP(

پایان پیشنهاد می شود »قانون حداکثر استفاده  در 
از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور 
و   تقویت آن ها در امر صادرات و اصالح ماده )١0٤( 
در   ١٣٩١/5/١ مصوب  مستقیم«  مالیات های  قانون 
چارچوب پیش نویس پیوست مورد اصالح و بازنگری 
مقرارت  قانون   )٣١( ماده  اصالح  طرح  و  گیرد  قرار 
صادرات و واردات به شماره ثبت 2٧٨ و طرح الحاق 
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ثبت  شماره  به  تولید  موانع  رفع  قانون  به  ماده  دو 
قانون  بازنگری  در  موضوع،  ارتباط  بدلیل  نیز   2٧١
حداکثر لحاظ گردد و بررسی جداگانه این دو طرح 
از دستور  در کمیسیون های مجلس شورای اسالمی 

کار خارج گردد.

تسنیم/ 
بدهی  ای  زنجیره  تهاتر  از  دفاع  در 

دولت

خصوص  در  بودجه  تلفیق  کمیسیون  مصوبه 

پیمانکاران  و  بانکها  دولت،  بدهی های  تهاتر 
را در پی  اقتصادی  نظرات متفاوت کارشناسان 

داشته است.
خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر مصوبه کمیسیون 
کارشناسان  مختلف  واکنشهای  با  بودجه  تلفیق 
برخی  اساس  این  بر  است.  شده  رو  به  رو  اقتصادی 
کارشناسان معتقدند این تهاتر منجر به افزایش ١١0 
هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی شده 
بدهی های  برای جبران  دولت  این مسیر دست  از  و 
برخی  دیگر  سوی  از  می رود.  مردم  جیب  در  خود 
تهاتری بدهی  این روش  با  نیز معتقدند  کارشناسان 

پیمانکاران و بانکها تثبیت خواهد شد.
کمیسیون تلفیق مجلس به مصوبه ای رای داده است 

که امکان تهاتر ١١0 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت 
را به صورت دولتبستانکار از دولت) مثال پیمانکار( 
بینی می  بودجه ٩٧ پیش  بانک مرکزی، در  بانک 
به   خود  شده  حسابرسی  بدهی  دولت  یعنی  کند. 
پیمانکار  ، صاف می کند.  اوراق تسویه  با  را  پیمانکار 
از این اوراق می تواند برای تسویه دیون خود با دولت) 
بدهی خود  با آن  یا  و  استفاده کند  بیمه(  و  مالیات 
اوراق  این  بانک هم می تواند  بانک تسویه کند.  با  را 
بانک  به  به عنوان رد دیون  را  را دریافت کند و آن 
مرکزی بدهد. این یک طرح عالی است. انتقاداتی به 
این طرح وارد شده که ذیال نسبت به بعضی از آنها 

نکاتی عرض می شود:
انتقاد اول: این روش عمال بانکهای متخلف را تشویق 
می کند و به آنها نوید می دهد همیشه راهی برای حل 

مشکل پیدا می شود.
پاسخ:بانکهایی از نتایج این طرح بهره مند می شوند 
بستانکاران  شامل  آنها  اعطایی  تسهیالت  لیست  که 
دولت باشد. آمایش عمومی تسهیالت اعطایی نشان 
می دهند عمال بانک های بد که برای منافع سهامدار 
به  اعطایی  تسهیالت  سقف  اصل  خود،  خصوصی 
ذینفع واحد را زیر پا گذاشته اند و همزمان بازیگر بد 
نرخ بهره در بازار سپرده هستند، از این طرح بی بهره 
هستند چرا که سهم  بستانکاران دولت به طور نسبی 
در  سمت راست ترازنامه انها بسیار کم است. از قضا 
برنده اصلی این وقایع بانکهای تخصصی و  خصوصی 
به  اعطایی  از قضا سهم تسهیالت  شده  هستند که 
خصوص به پیمانکاران  دولت در تزارنامه انها بسیار 
باالست. این روش به بانکهایی که  بدلیل سو عملکرد 
دچار مشکل شده اند پاداش نمی دهد بلکه بانکهایی 
را که در نتیجه انجماد بدهیهای دولت متضرر شده 

اند از تنگنای اعتباری خالص خواهد کرد.

انتقاد دوم: دولت به جای دست کردن در جیب بانک 
مرکزی باید با صرفه جویی بدهی خود را تسویه کند.

نظر شما چند  به  اما  است.  قطعا همین طور  پاسخ: 
سال باید برای یک صرفه جویی  ١١0 هزار میلیارد 
طرف  در  دولت  که  آن  فرض  با  کرد؟  صبر  تومانی 
هزینه ها بنا باشد رقم عظیم ١0 درصد در سال صرفه 
جویی کند به حدود ٤ سال زمان نیاز داریم  و اگر 
تعدیلها و تنزیلهای زنجیره را در نظر بگیریم این ٤ 

سال تا ابد ادامه خواهد  داشت.
ارزش  بی  عملیات  یک  صرفا  این  سوم:  انتقاد 

حسابداری است.
پاسخ: بنظر شما تعیین تکلیف و  ایجاد انگیزه برای 
بستن و حسابرسی این پنجره عظیم که در هر سال 
نرخ  با  دیگر  طرف  از  و  تعدیل  نرخ  با  طرف  یک  از 
تنزیل بزرگ می شود یک عملیات حسابداری صرف 
است؟ آن در هم بازی ای که طراحی شده تا شروع 
کننده ان خود بستانکاران از دولت باشند و منافع انها 
در بستن سریعتر پرونده باشد؟ باری که از روی شانه 
اعتباری  احیای    و  ترازنامه سبک خواهد شد  های 
ناشی از صفر شدن بدهیها و نیز  تعیین تکلیف شدن 
بدهی دولت آن هم در این اندازه کار  کوچکی است؟ 
مکانیسم های  بر  مبتنی  فرایند حسابرسی   یک  این 

خودانگیخته است نه حسابداری.
انتقاد چهارم: روشی باز شده که دولت با سو استفاده 
از آن  همیشه بدهیهای خود را رفع و رجوع خواهد 

کرد.
تا یک کانال ١١0 هزار  اتفاقاتی که رخ داده  پاسخ: 
میلیاردی به شرح فوق رخ دهد را مرور کنیم: دولت 
دهم را با یک بودجه انبساطی عظیم و بعد بزرگترین 
تحریم های تاریخ مدرن را از سر گذرانده) نگذرانده؟( 
با شیوه مخصوصی  ایم  داشته  را  یازدهم  دولت  ایم. 
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از دست در جیب مردم کردن) جارو کردن بانکهای 
تجاری( و امیدوار به کاهش نرخ تورم با افزایش نرخ 
افتاده  اتفاق دیگر هم  بهره واقعی و این وسط دهها 
است. همه اینها باید دوباره رخ دهد تا چنین کانالی 
ایجاد شود. بنابراین در کوتاه مدت عقال ممکن نیست 
دوباره چنین امری رخ دهد.   ممکن است گفته شود 
خواهد  ادامه  را  عملکردی  رویه  همین  دولت  دوباره 
خواهیم  جا  همین  به  مدت  بلند  در  گیریم  و  داد  
رویه  همین  به  دولت  اگر  است  ساده  پاسخ   رسید. 
عملکرد  ادامه دهد اساسا بلند مدتی وجود نخواهد 

داشت!
کاوه تقوی

اتاق تهران/  در نشست مرکز خدمات سرمایه گذاری 
خصوصی  بخش  تشکل های  رؤسای  با  تهران  اتاق 

مطرح شد
همراهی تشکل ها با اتاق تهران برای 

جلب سرمایه گذاران خارجی

خدمات  مشاوره  مرکز  مدیران  نشست  در 
سرمایه گذاری اتاق تهران با رؤسای تشکل های 
برنامه های در دست  و  اقدامات  اتاق،  این  عضو 

اجرای این مرکز تشریح شد.
از  تهران  اتاق  سرمایه گذاری  خدمات  مشاوره  مرکز 
را آغاز کرده است و طی  سال گذشته فعالیت خود 
پروژه های  و  طرح ها  گردآوری  بر  عالوه  مدت،  این 
که  کشور  داخل  اقتصادی  و  فنی  توجیه  دارای 
چندین  است،  خارجی  سرمایه گذاران  به  ارائه  قابل 
توافق نامه همکاری میان این مرکز با موسسات علمی 

و مشاوره ای بین المللی نیز به امضا رسیده است.
به گفته فریال مستوفی رییس مرکز مشاوره خدمات 
نشست سخن  این  در  که  تهران  اتاق  سرمایه گذاری 
می گفت، طی این مدت بیش از 5 هزار طرح و پروژه 
سرمایه گذار  جلب  و  مشارکت  منظور  به  اقتصادی 
و  جمع آوری   اقتصاد  مختلف  بخش های  از  خارجی 
مورد ارزیابی قرار گرفته است. او افزود: برخی از این 
طرح ها، در حد ایده بوده و قابلیت الزم برای معرفی 
به سرمایه گذاران خارجی از طریق پرتال این مرکز را 

نداشته است.
تهران  اتاق  سرمایه گذاری  خدمات  مرکز  مدیر 
از  حجم  این  بررسی  و  پایش  از  پس  داد:  ادامه 
 ١20 تعداد  شده،  گردآوری  ایده های  و  طرح ها 
اقتصادی  و  فنی  توجیه  دارای  که  پروژه  و  طرح 
سرمایه گذاران  به  معرفی  برای  بودند،  مناسب 
است. گرفته  قرار  مرکز  این  پرتال  روی  خارجی 

که  کرد  یادآوری  حال،  عین  در  مستوفی  فریال 
خدمات  مشاوره  مرکز  همکاری  و  تفاهم  از  بخشی 
خدمات  موسسات  با  تهران  اتاق  سرمایه گذاری 
طرح های  تایید  و  به روزرسانی  بین المللی،  مشاوره 
سرمایه گذاران  به  ارائه  برای  ایرانی  سرمایه پذیران 
خارجی است تا عالوه بر این، امکان معرفی پروژه ها 
به موسسات و بانک های بین المللی برای استفاده از 

فاینانس و اعتبارات مالی، مقدور باشد.
جذب  به  مربوط  قوانین  در  بازنگری  همچنین  وی 
سرمایه گذاری خارجی را از دیگر اقدامات این مرکز 
عنوان کرد و گفت: طی همکاری مرکز مشاوره خدمات 
و  سرمایه گذاری  سازمان  با  خارجی  سرمایه گذاری 
قوانین  از  بخشی  ایران،  فنی  و  اقتصادی  کمک های 
و مقررات سرمایه گذاری در کشور مورد بازبینی قرار 
گرفت که درصد باالیی از پیشنهادات، از سوی دولت 

برای اصالح مورد قبول واقع شده است.
خارجی  سرمایه گذاری  خدمات  مشاوره  مرکز  مدیر 
سال  طی  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  تهران  اتاق 
جاری، چند نشست و گردهمایی در ارتباط با جذب 
برگزار  تهران  اتاق  سوی  از  خارجی  سرمایه گذاری 
شده است، افزود: برنامه ریزی ها برای برگزاری چهار 
سمینار برون مرزی انجام شده است و به این ترتیب، 
در کشورهای چین، هند، ترکیه و یکی از کشورهای 
موضوع سرمایه گذاری  با  اروپا، سمینارهایی  اتحادیه 
در ایران برپا خواهد شد.او در همین ارتباط، خواستار 
برای  کشور  اقتصادی  تشکل های  جدی  مشارکت 

حضور فعاالنه در این سمینارها شد.

از  استفاده  برای  سنگین  وثیقه  تامین  چالش 
فاینانس

به  اشاره  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  مستوفی 
امضای چندین توافق نامه فاینانس میان وزارت اقتصاد 
و بانک مرکزی ایران با برخی کشورها از جمله، چین، 
ایتالیا، اتریش و دانمارک، گفت: یکی از مشکالت و 
این  از  استفاده  برای  خصوصی  بخش  جدی  چالش 
است  سنگینی  وثایق  درخواست  اعتباری،  خطوط 
از سرمایه گذاران  ایرانی  بانک های عامل  از سوی  که 
اعتباری را  این خطوط  از  می شود که عمال استفاده 

برای بخش خصوصی ناممکن کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، افزود: از همین رو 
و برای حل مشکل سرمایه گذاران و شرکت های بخش 
در  صندوق  یک  ایجاد  تهران  اتاق  ایرانی،  خصوصی 
خارج از کشور را به عنوان راهکار معرفی کرده است 
تا از طریق این صندوق که منابع آن از محل آورده 
طریق  از  آن،  از  بخشی  نیز  و  داخلی  سرمایه گذاران 
اتاق تهران تامین می شود، بتوان ضمانت اجرایی الزم 

برای پروژه های بخش خصوصی کشور را تامین کرد.
 در ادامه این نشست، معاون امور بین الملل اتاق تهران 
اقتصادی  توسعه  اینکه  بر  تاکید  با  سخنانی  در  نیز 
در کشور بدون جذب سرمایه گذاری خارجی محقق 
نخواهد شد، گفت: اقتصاد کشور بدون پیوند و تعامل 
با اقتصاد جهانی نمی تواند در مسیر توسعه قرار گیرد، 
ایجاد مرکز مشاوره خدمات  با  اتاق تهران  از این رو 
این  تا نقص های  سرمایه گذاری خارجی، تالش دارد 
بخش را کاسته و زمینه پیوند سرمایه گذاران خارجی 
با شرکت های ایرانی که طرح ها و پروژه ها را در دست 

دارند، برقرار شود.
تشکل های  روسای  از  برخی  جلسه،  این  ادامه  در 
اقتصادی بخش خصوصی، زمینه های استفاده بهینه 
از خدمات مرکز مشاوره سرمایه  گذاری خارجی اتاق 
تهران را با مسئوالن این مرکز در میان گذاشته و در 
خصوص تعامل بهتر میان دو طرف، گفت و گو کردند.

اتاق ایران / وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد
سازمان ها و دستگاه ها از خرید 

کاالهای خارجی که مشابه داخلی 
دارند، پرهیز کنند

وزارت صنعت در راستای اجرای ماده 3 قانون 
خدماتی  و  تولیدی  توان  از  استفاده  »حداکثر 
امر  در  آنها  تقویت  و  کشور  نیازهای  تأمین  در 
را  داخلی  توانمندی های  صادرات«فهرست 
اعالم  و  منتشر  خود  پرتال  در  و  به روزرسانی 
کاالهایی  سفارش  ثبت  از  وزارتخانه  این  کرد: 
که احکام این قانون در مورد آنها رعایت نشده 
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باشد، جلوگیری خواهد کرد.
اجرای  راستای  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
تولیدی  توان  از  استفاده  »حداکثر  قانون   )٣( ماده 
آنها  تقویت  و  کشور  نیازهای  تأمین  در  خدماتی  و 
 ١٣٩١ مردادماه  اول  مصوب  صادرات«  امر  در 
تجهیزات،  کاالها،  فهرست  اسالمی،  شورای  مجلس 
اطالع و  را جهت  فراورده های ساخت داخل  و  لوازم 
بهره برداری دستگاه های موضوع ماده )2( این قانون و 

عموم مردم اعالم می کند.
این وزارتخانه به تازگی فهرست تولیدات و خدمات داخلی 
درج شده در پرتال این وزارت را با همکاری انجمن ها 
www. و تشکل های مربوطه به روزرسانی و در نشانی
کرد. منتشر   mimt.gov.ir/tavanmandi

در اجرای مفاد قانون فوق الذکر )به ویژه ماده ٤ آن( 
الزم است سازمان ها و شرکت ها با مراجعه به فهرست 
نام  از خرید خارجی کاالها و خدماتی که  یاد شده، 
خودداری  است  شده  درج  مزبور  فهرست  در  آنها  
کرده و همچنین مراقبت و نظارت داشته باشند که 

پیمانکاران آنها نیز این موضوع را رعایت کنند.
از  استفاده  »حداکثر  قانون   )5( ماده  است  گفتنی 
نیازهای کشور و  تأمین  تولیدی و خدماتی در  توان 
تقویت آنها در امر صادرات« تأکید دارد: ارجاع کلیه 
فعالیت های خدماتی )فنی و مهندسی(، ساخت، نصب 
و تأمین کاالهای مورد نیاز، فقط به شرکت های ایرانی 
ذیصالح مجاز است و در صورت عدم ارائه خدمات و 
کاالهای مورد نظر از سوی شرکت های ایرانی، صرفاً 
با  قانون مذکور »هماهنگی الزم  ماده )٤(  با رعایت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت« می توان فعالیت های 
یاد شده را به مشارکت ایرانی – خارجی یا خارجی 

واگذار کرد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای که رونوشت 

به  است:  کرده  اعالم  شده،  ارسال  ایران  اتاق  به  آن 
توان  از  استفاده  »حداکثر  قانون   )٦( ماده  استناد 
تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت 
آنها در امر صادرات«، این وزارتخانه از ثبت سفارش 
رعایت  آنها  مورد  در  قانون  این  احکام  که  کاالهایی 

نشده باشد، جلوگیری خواهد کرد.
در آدرس اینترنتی  فهرست توانمندی های تولیدی و 
خدماتی داخلی به تفکیک ١0 گروه صنعتی منتشر 

شده است که عبارت اند از:
صنایع خودرو و وسایل نقلیه

صنایع نساجی و پوشاک
 صنایع ماشین سازی و تجهیزات

 صنایع فلزی و لوازم خانگی
 صنایع معدنی فلزی

 صنایع معدنی غیرفلزی
 صنایع غذایی ،دارویی و بهداشتی

تجهیزات  و  مخابرات  الکترونیک،  و  برق  صنایع   
پزشکی

صنایع شیمیایی و سلولزی
صنعت نرم افزار

مطرح  فارس  با  در گفت و گو  اقتصاددان  یک  فارس/ 
کرد

تهاتر 110 هزار میلیارد تومانی بدهی های 
است خوبی  اتفاق  بانک ها  و  دولت 

اوراق  اینکه  بر  تأکید  با  تبریزی  عبده  حسین 
بدهی دولت باید زمان پرداخت مشخص داشته 
ایجاد  و  بدهی  اوراق  انتشار  باشد، گفت: هدف 

بازار بدهی ساماندهی بدهی های دولتی بود اما 
ابزار تأمین مالی بودجه تبدیل شده  به  نیز  آن 

است.
حسین عبده تبریزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
میلیارد  هزار  تهاتر ١١0  درباره  که  فارس  خبرگزای 
مرکزی  بانک  و  بانک ها  به  دولت  بدهی  از  تومان 
بدهی های  پرداخت  اینکه  کرد:  خاطرنشان  پرسید، 
باشد  داشته  مشخص  سررسید  و  زمان  باید  دولت 
باشد  بدهکار  کسی  نمی شود  است،  مهمی  مسئله 
اما زمان بازپرداخت بدهی اش روشن نباشد، بنابراین 

پرداخت بدهی های دولت اتفاق خوبی است.
ما  یازدهم  دولت  شروع  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
رقم  چند  هر  دولت  بدهی های  کل  کردیم  پیشنهاد 
اوراق منتشر  بزرگی است احصاء شده و مابه ازاء آن 
و  باشد  ساله   ٣0  20 اوراق  این  اگر  حتی  شود، 
درواقع  شود،  داده  سود  پرداخت  تعهد  مقابل  در 
هر  دولت  شوند.نمی شود  تاریخ دار  دولت  بدهی های 
کنار  را  قبل  سال های  بدهی  و  بنویسد  بودجه  سال 

گذاشته و به آن توجهی نکند
به کار  آغاز  ایده کسانی که در  افزود:  تبریزی  عبده 
اوراق  انتشار  و  دولت  بدهی  بازار  ایجاد  از  دولت 
اوراق  به  این بود که بدهی   بابت آن دفاع می کردند 
تبدیل شده و تاریخ بازپرداخت آن مشخص شود، اما 
متاسفانه آنقدر فشار بودجه ای زیاد زیاد بوده است که 
دولت به عنوان »منبع مالی«  به آن نگاه کرد و آن 

هم به بدهی ها اضافه کرد.
خبرنگار فارس گفت: برخی انتشار اوراق بدهی دولت 
را به آینده فروشی تعبیر کرده اند،عبده تبریزی پاسخ 
داد: آینده فروشی نیست ولی این مشکل اساسی را 

دارد.
بانک  و  بانک ها  دولت،  بدهی  تهاتر  کرد:  تاکید  وی 

مرکزی اتفاق خوبی است.بانک ها هم اکنون به بانک 
عین  در  است،  قرمز  حسابشان  و  بدهکارند  مرکزی 
بدهی ها  حجم  به  می گیرد  صورت  که  تهاتری  حال 
روشن  و  جا به جا  را   بدهی ها  بلکه  نمی کند  اضافه 

می کند.
بدهی  تهاتر  افزود:  بورس  سازمان  اسبق  رئیس 
دولت  از  و  بدهکار  مرکزی  بانک  به  که  بانک هایی 

طلبکارند گام مثبتی در جهت شفاف سازی است.
انتشار  گفتید  که  همانطور  گفت:  فارس  خبرنگار 
ارواق بدهی در بودجه به خودی خود هر سال بدهی 
در  اوراق  داد:  پاسخ  وی  دهد.  می  افزایش  را  دولت 
حال حاضر سررسید دارند و خرید اوراق نیز از سوی 

بانک ها ممنوع است.
است  این  هنوز  اولویت  نظرم  به  داشت:  اظهار  وی 
دولت  بپردازد.اگر  را  قبلی  اش  بدهی های  دولت  که 
قصد دارد برای ایجاد اشتغال اوراق منتشر کندف با 
به  دستگاه ها  و  پیمانکاران  به  بدهی هایش  پرداخت 

خودی خود اشتغال را ایجاد خواهد کرد.
برای  جدید  بدهی  تعریف  بنابراین  داد:  ادامه  وی 
یا  بشود  ایجاد  نیست  معلوم  که  جدیدی  اشتغال 

نشود،شاید اقدام درستی نباشد.
خبرنگار فارس همچنین از تبعات پیش شرط های ترامپ 
همزمان با تعلیق تحریم ها و آثار آن بر اقتصاد پرسید.

این اقتصاددان پاسخ داد:بدون شک ترامپ به کشور 
ما صدمات جدی زده است.او مانع برقراری ارتباطان 
بانکی ما با دنیا خارج شده و اجازه نداد فرصت ها و 

امکانات برجام به منصه ظهور برسد.
دنیا  برای  و هم  ما  برای  او هم  افزود:  تبریزی  عبده 
اسرائیل  آمریکا، عربستان و  به هر حال   ، بوده  مضر 
به  و  باشیم  داشته  اقتصادی  رشد  ما  نیستند  مایل 

فشارهایشان ادامه خواهند داد.
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ایسنا/ 
طرح اصالح قانون حداکثر استفاده از 

توان تولید داخل اعالم وصول شد

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی 
حداکثر  قانون  اصالح  طرح  وصول  اعالم  از 

استفاده از توان تولید داخل خبر داد.
ایسنا، محمدعلی وکیلی در جلسه علنی  به گزارش 
اصالح  طرح  گفت:  مجلس  )چهارشنبه(  امروز  صبح 
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در 
تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و 
همچنین اصالح ماده ١0٤ قانون مالیات های مستقیم 

اعالم وصول می شود.
 2٤2 ماده  استفساریه  طرح  همچنین  وی،  گفته  به 
اعالم   ٩2 سال  مصوب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون 

وصول می شود.

خبرآنالین/ 
نادر سیف: تشکل های بخش خصوصی 

ساماندهی می شوند

می  ایران  اتاق  های  تشکل  معاون  سیف  نادر 
به  منجر  که  گوید: »شناسایی دقیق مشکالتی 
کند شدن رشد اقتصادی و صنایع می شود یکی 

از دغدغه های اصلی کشور به شمار می رود.«
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، امروزه بهبود محیط 
کسب و کار به عنوان یک راهبرد توسعه مورد توجه 
محافل سیاستگذار در کشورهای مختلف قرار گرفته 
است و بر سیاست خصوصی سازی، مقدم شمرده می 

شود.
اهمیت  بر  نظام  ارشد  مسؤالن  تاکید  به  توجه  با 
بهبود فضای کسب و کار و از آنجا که این موضوع، 
یک پروژه نیست که مقطعی آغاز شود و پایان یابد، 
ضروری است همه توان مدیریتی و  حاکمیتی کشور، 

در راستای آن هماهنگ شود.
سال  در  کار  و  کسب  محیط  مستمر  بهبود  قانون 
١٣٩0 به تصویب مجلس رسید. پیشنویس این قانون 
که به صورت طرح  توسط برخی نمایندگان مجلس 
اتاق  در  واقع  در  بود،  پیشنهاد شده  علنی  به صحن 
ایران و پس از رایزنی های مستمر فعاالن اقتصادی 

بخش خصوصی و نمایندگان مجلس نگاشته شد.
نیاز  مورد  شرایط  به  خوبی  بسیار  توجه  قانون  این 
قانونمند  های  فعالیت  توسعه  برای  خصوصی  بخش 
دارد؛ هر چند حدود 2 سوم پیشنهادهای تدوین شده 
در  خاص،  زمانی  شرایط  دالیل  به  بخش خصوصی، 
عمل در متن نهایی این قانون گنجانده نشد، با این 
حال هنوز تمام ظرفیت های این قانون نیز به بهره 
برداری نرسیده است. برای بررسی ابعاد این موضوع 
ایران  اتاق  های  تشکل  معاون  سیف  نادر  سراغ  به 

رفتیم.

آیا قانون بهبود، تمام مطالبات بخش خصوصی 
را منعکس می کند؟ آیاضرورتی برای اصالح آن 

می دانید؟
این قانون، یکی از دستاوردهای مهم همدلی مسؤالن 
ارشد نظام با فعاالن اقتصادی بخش خصوصی است. 
رهبر  به سخنان  می توانیم  نکته  مهمترین  عنوان  به 
معظم انقالب در دیدار با رئیس و هیأت رئیسه وقت 
که  کنیم  اشاره   ١٣٨٩ ماه  شهریور  در   ایران  اتاق 
عمده  ما  نظر  به  که  کارهایی  جمله  از   « فرمودند: 

وظیفه دولت است، بهبود فضای کسب و کار است. 
و  پیچ  و  گوناگون  تسهیالت  مقررات،  مسئله  همین 
اینها همه، چیزهایی هستند  اداری فرآوان،  خم های 
و  کسب  فضای  بهبود  شود،  اصالح  چنانچه  اگر  که 
کار، که یکی از مسائل عمده اقتصادی ماست ، حاصل 

خواهد شد«. 
در این قانون ظرفیت های بسیار خوبی درنظر گرفته 
شده است و بسیاری از انتظارات بخش خصوصی را 
پوشش می دهد. اما همین قانون زمانی تصویب شد 
که دولت وقت، نگاه چندان مثبتی نسبت به بخش 
خصوصی نداشت و به همین دلیل، نمایندگان مجلس 
ترجیح دادند بر نکات اصلی پیش نویس تمرکز کنند و 
تمام انتظارات بخش خصوصی، در متن نهایی قانون 
آغاز  تا  عمل  در  قانون  این  همچنین  نشد.  گنجانده 
تشکیل دولت یازدهم، کمتر مورد توجه قرار گرفت 
و اغلب دستگاه های اجرایی برای اجرای آن مقاومت 
جدی می کردند. از عالیم بی اعتنایی مسؤالن اجرایی 
وقت به ارشادهای مقام معظم رهبری و مسؤلیتی که 
ابالغ  به عدم  ترسیم کرد می توان  آنها  برای  مجلس 
قانون توسط رئیس دولت دهم اشاره کرد. دولت وقت 
در جریان تصویب این قانون به شدت مخالف آن بود؛ 
به طرح  به طوری که رئیس جمهوری وقت صریحا 
و  اعتراض  اسالمی  در مجلس شورای  آن  تصویب  و 
از ابالغ مصوبه مجلس شورای اسالمی نیز خودداری 
پایان مهلت قانونی، رئیس مجلس  اینکه در  تا  کرد. 
قانون  در  که  رویه خاصی  اساس  بر  اسالمی  شورای 
اساسی پیش بینی شده،  متن قانون را برای درج در 

روزنامه رسمی ابالغ کرد.
کسب  محیط  مستمر  بهبود  قانون  اجرای  که  آن  با 
و  یازدهم  دولت  انتخاباتی  شعارهای  از  یکی  کار،  و 
متعاقبا دولت دوازدهم اعالم شد، متاسفانه همچنان 

است.  نشده  اجرایی  قانون  این  از  مهمی  بخش های 
پس تا زمانی که تمام ظرفیت های قانون فعلی بهره 
ضرورتی  قانون  اصالح  قاعدتا  است،  نشده  برداری 

نخواهد داشت.

موانع اجرای کامل این قانون را چه می دانید؟
 ١٦،٩،٧ ماده  برای  اجرایی  های  نامه  آیین  تاکنون 
برخی  اما هنوز  است  تصویب شده  قانون  این  و 25 
هستند.  اجرایی  نامه  آیین  فاقد  قانون  مهم  مواد  از 
زمان طوالنی تصویب آئین نامه و انحراف آئین نامه 
های موجود از موضوع مدنظر قانون گذار، مانع حسن 

اجرای این قانون می شود.
مساله بعدی، عدم ثبات قوانین و مقررات در کشور 
و  قوانین  از  الحاقیه های مکرر هریک  و  اصالحیه  و 
مقررات و لحاظ نشدن نظرات بخش خصوصی و طبعا 
بی اطالعی از مواضع آنها به عنوان مهمترین ذینفعان 
هر مصوبه توسط نهادهای تهیه کننده لوایح و طرح 

هاست.
قبلی  مشابه  قوانین  به  نداشتن  توجه  دیگر  موضوع 
است که متاسفانه قانونگذار در تصویب مفاد قانون به 
قانون پیشین در همین موضوع توجه و دقت کامل 
رفتن  میان  از  به  منجر  امر  این  که  نبرده  کار  به  را 
شفافیت و تمرکز و هماهنگی نهادی الزم برای ایجاد 

و بهره برداری از این بند را داشت.
مثال در ماده 5 قانون بهبود آمده است اتاق ها مکلفند 
فهرست ملي تشکل هاي اقتصادي را تهیه و تغییرات 
آن را اعالم کند.در تعریف تشکل آمده تشکل هایی 
که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی 
اعضاء و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی 
اعضاء اعم از حقیقی و حقوقی، به موجب قانون و یا 
به صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن، 
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کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسب یا 
یا سایر مراجع  اتاق ها  نزد  یا حرفه و تجارت  پیشه 

قانونی ثبت شده یا می شوند.
های  رویه  و  ها  تشکل  ثبت  و  تشکیل  مراجع  تعدد 
ماده  این  حکم  اجرای  آنها،  ناهماهنگ  و  ناهمسان 
ابزار  ایران  اتاق  لذا  است.  پیچیده کرده  و  را مشکل 
الزم برای انسجام بخشیدن به تشکل های اقتصادی 
های  وزارتخانه  با  راستا  این  در  و  ندارد.  را  مربوطه 
که  گرفته  مکاتباتی هم صورت  این حوزه  با  مرتبط 
تاکنون ثمربخش نبوده است.  تالش های اتاق ایران 
به  اقتصادی  های  تشکل  ملی  فهرست  تهیه  برای 
نتیجه رسیده و در پورتال اتاق ایران منتشر شده ولی 
و انسجام بخشیدن به تشکل های مربوطه به دالیل 

یاد شده تاکنون موثر نبوده است.
در این قانون تکالیف متعددی برای نهادهای مختلف 
از جمله دولت و اتاق پیش بینی شده است. آیا اتاق 
به تکالیف خود در این زمینه بویژه تکالیف مندرج در 
ماده 5 قانون به خوبی عمل کرده است؟ اتاق ایران 
مطابق این ماده موظف شده که ساماندهی، ایجاد و 
ثبت تشکل های اقتصادی در بخش های فاقد تشکل 
را انجام و همچنین با ادغام، یکپارچه سازی و انسجام 
تشکل های موازی، نظم و ساماندهی تشکلی را برقرار 

کنند. آیا اتاق در این زمینه موفق بوده است؟
تشکل  آل  ایده  وضعیت  ترسیم  شاهد  ماده  این  در 
های اقتصادی و همچنین وظایف اتاق هستیم. بویژه 
تشکل  فعالیت  از  اتاق  که  شده  تاکید   ١ تبصره  در 
اقدام، در حوزه  این  های موازی جلوگیری کند. که 
تشکل های ثبت شده در اتاق به صورت جدی دنبال 
و انجام شده است. همچنین با شناسایی تشکل های 
ثبت شده در خارج از اتاق زمینه الحاق آن ها به اتاق 
ایران و دعوت آن ها به این امر نیز فراهم شده است 

تا از فعالیت های موازی جلوگیری شود. 
تاکنون فهرست تشکل های ملی در پورتال اتاق ایران 
منتشر و به روزرسانی شده و در اختیار عموم است. 
برای ساماندهی تشکل ها نیز مطالعات، تحقیقات و 
نتیجه آن ها سند  انجام شده که  در  پژوهش هایی 
کار  و  کسب  های  تشکل  توانمندسازی  و  توسعه 
که  هایی  حوزه  در  دیگر  سوی  است.از  شده  تدوین 
فاقد تشکل بوده و تقاضا وجود داشته اقدام به ایجاد 
خال  که  هایی  حوزه  در  و  است  شده  جدید  تشکل 
بوده، زمینه های الزم برای ایجاد تشکل فراهم شده 

است.
تصویب آیین نامه تشخیص تشکل های ملی توسط 
شورای عالی نظارت و معرفی تشکل های سراسری 
ایران، تدوین اساسنامه  اتاق  از طریق پورتال  و ملی 
نمونه انجمنی ، فدراسیونی و کنفدراسیونی و  تدوین 
از مواد ١و 5 قانون بهبود  نامه اجرایی بخشی  آیین 
مستمر محیط کسب و کار و تصویب آن توسط هیات 

رئیسه اتاق از دیگر اقدامات انجام شده است.
در  ایران  اتاق  به  وابسته  های  تشکل  توانمند سازی 
قالب حمایت های مالی، معنوی، آموزشی و مشاوره 
ای از دیگر اقدامات است که در خصوص آن موارد زیر 
اجرا شده است. تشکل هایی که به اتاق ایران الحاق 
می شوند از این مزیت برخوردار خواهند بود که در 
شبکه ارتباطی بخش خصوصی مورد حمایت متقابل 
مطالبه  در  مؤثرتری  نقش  توانند  می  و  گرفته  قرار 

منافع اعضای خود ایفا کنند.
از سوی دیگر، ساماندهی تشکل ها در قالب انجمن 
شعب  ایجاد  کنفدراسیون،   فدراسیون،  ملی،  های 
هماهنگی  با  ها  استان  در  موجود  ملی  های  تشکل 
اتاق های استانی و تغییر آیین نامه و اساسنامه های 
موجود به منظور ایجاد تشکل های سراسری صورت 

گرفته است.
در  کاری  موازی  از  جلوگیری  به منظور  همچنین 
تشکل های اقتصادی، اقدام به شبکه سازی و اجرای 
ملی،  های  انجمن  مبنای  بر  تشکلی  هرمی  الگوی 
فدراسیون و کنفدراسیون شده است. بر همین اساس 
تعداد ١١ تشکل باالدستی تشکیل شده است که با 

عنوان فدراسیون فعالیت می کنند.
از  قوای سه گانه،  عنوان مشاور رسمی  به  ایران  اتاق 
خصوص  در  مرتبط  های  دستگاه  با  مکاتبه  طریق 
چالش های جدی پیش روی امر ساماندهی مورد نظر 
یادآوری  را  آن  الزامات  و  اجرایی  راهکارهای  قانون، 
حدود  تا  ها  مشورت  این  خوشبختانه  است.  کرده 
زیادی موثر بوده و امیدواریم همه دستگاه ها به این 

خواسته پارلمان بخش خصوصی تمکین کنند.

نظم  ایجاد  دستاوردهای  از  شما  بینی  پیش 
بویژه  چیست؟  ایران  اقتصاد  برای  تشکلی 
مقاومتی  اقتصاد  در  جایگاهی  چه  اقدام  این 
برابر  در  ایران  اقتصاد  آوری  تاب  افزایش  و 

مخاطرات دارد؟ 
که  تشکل ها  و  کشور  اقتصاد  خصوصی  بخش 
مهم  ارکان  از  یکی  هستند،  بخش  این  نمایندگان 
توسعه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی به شمار می آیند. 
تشکل ها می توانند با رایزنی برای رفع موانع تولید 
کار،  و  کسب  محیط  های  شاخص  ارتقای  و  رقابتی 
فعالیت های  و شکوفایی  رشد  زمینه  فراهم شدن  به 
اقتصادی داخلی توسط بخش خصوصی کمک کنند.

ابالغی  های  سیاست  در  که  محورهایی  جمله  از 
رهبر معظم انقالب در اقتصاد مقاومتی توجه فعاالن 
از  اقتصاد  مردمی کردن  را جلب می نماید  اقتصادی 
طریق میدان دادن به فعاالن اقتصادی و رفع مشکالت 

آنها برای فعال سازی بخش خصوصی به عنوان موتور 
و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی کشور، ارتقاء 
شاخص های سهولت کسب و کار و کارآفرینی، ارتقاء 
محدود  و  خدمات  و  محصوالت  رقابتی  قابلیت های 

سازی اقتصاد دولتی و آزادسازی اقتصاد است.
اقتصادي مبتنی بر مشارکت فعال  اقتصاد مقاومتی، 
خواستگاه  عنوان  به  اقتصادی  تشکل های  و  مردم 
پیگیری های صنفی در رونق اقتصادي و بهبود فضای 

کسب و کار کشور است.
تشکل های اقتصادی کشور که با هدف دفاع از منافع 
مشروع بخش خصوصی و رفع موانع و مشکالت آنها، 
ایجاد فضای رقابتی و افزایش اثر بخشی سرمایه  گذاری  
طریق  از  را  صنف  یا  بخش  آن  در  شده  انجام  های 
تعمیق مشارکت و شکل  دهی به سرمایه اجتماعی در 
موجب  به  و  می کنند  دنبال  اقتصادی  فعاالن  میان 
نقشی که ماده پنج قانون بهبود مستمر محیط کسب 
و کار برای اتاق بازرگانی و تشکل های اقتصادی قائل 
شده است بخشی از ارکان تصمیم ساز اتاق بازرگانی 
و به نوعی بازوی مشورتی برای قوای سه گانه کشور 
به شمار می روند و می توانند نقش مهمی در تحقق 

اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا کنند.
که  مشکالتی  دقیق  شناسایی  که  حاضر  حال  در 
منجر به کند شدن رشد اقتصادی و صنایع می شود 
رود  می  شمار  به  کشور  اصلی  های  دغدغه  از  یکی 
چه  نمی دانند  سیاست گذار  نهادهای  و  دولت  و 
خصوصی  بخش  تا  است  الزم  شرایطی  و  ورودی ها 
بتواند فعالیت های خود را بهبود بخشد، یک راه حل 
موثر برای حل این مشکالت این است که تشکل های 
اقتصادی با تقویت توان کارشناسی خود و همفکری 
و  دانشگاهی  دولتی،  خبرگان خصوصی،  مشارکت  و 
صاحبنظران اقتصادی، آمار و اطالعات دقیق و قابل 
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بر  می توانند  اقتصادی  تشکل های  نمایند.  تولید  اتکا 
موجود صنعت،  تحلیل وضع  از  که  اطالعاتی  اساس 
چالش های  می آورند،  دست  به  خود  یا صنف  بخش 
مرتبط  آسیب پذیری  کانون های  همچنین  و  موجود 
انجام  با  و  نمایند  و طبقه بندی  تحلیل  را شناسایی، 
و  راه حل ها  از  مجموعه ای  پژوهشی،  مطالعات 
راهبردهای بهبود کسب و کار در آن بخش را با در 
نظر گرفتن منافع تمامی فعاالن اقتصادی کشور احصا 

و به دولت و نهادهای سیاست گذار ارائه کنند.

ایرنا/ طی ٩ ماه امسال؛
افزایش 5.5 درصدی تسهیالت 

پرداختی بانکها به بخش های 
اقتصادی

سال  ماه   9 طی  بانک ها  پرداختی  تسهیالت 
1396 به بخش های اقتصادی مبلغ 4036.6 هزار 
میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه 
)معادل  ریال  میلیارد  210 هزار  مبلغ  قبل  سال 

5.5 درصد( افزایش داشته است.
بانک  آمار  جدیدترین  اساس  بر  ایرنا،  گزارش  به 
در  تسهیالت  پرداخت  از  هدف  بیانگر  که  مرکزی 
است،   ١٣٩٦ سال  ماه   ٩ طی  اقتصادی  بخش های 
سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش 
مبلغ 25١5.٤ هزار میلیارد ریال )معادل ٦2.٣ درصد 
کل تسهیالت پرداختی( است که در مقایسه با دوره 
مشابه سال قبل مبلغ ٦٤.٧ هزار میلیارد ریال ٦.2 

درصد افزایش داشته است.
در  سرمایه  تامین  بابت  پرداختی  تسهیالت  سهم 

سال  ماه   ٩ در  نیز  معدن  و  صنعت  بخش  گردش 
جاری معادل ١002.2 هزار میلیارد ریال بوده است 
که حاکی از تخصیص ٣٩.٨ درصد از منابع تخصیص 
یافته به سرمایه در گردش تمام بخش های اقتصادی 

)مبلغ 25١5.٤ هزار میلیارد ریال( است.
از ١١٨0.٣ هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداختی در 
بخش صنعت و معدن معادل ٨٤.٩ درصد آن )مبلغ 
در  سرمایه  تامین  در  ریال(  میلیارد  هزار   ١002.2
گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت دهی 
به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال 

جاری است.
تسهیالت  فقره   ٧٣ و  هزار   ١٩٩ تعداد  همچنین 
هر  پرداختی  میانگین  با  معدن  و  صنعت  بخش  به 
فقره 5٩2٩ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از 
پرداختی سایر بخش ها است. در ضمن در  میانگین 
بخش خدمات تعداد ٣ میلیون و ٦٤2 هزار و ٦20 
 ٤٤١ فقره  هر  پرداخت  میانگین  با  تسهیالت  فقره 

میلیون ریال پرداخت شده است.
در پرداخت تسهیالت در تداوم مسیر جاری مالحظات 
مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره 
از فشار  ناشی  تورمی  پتانسیل  مراقب قدرت گرفتن 

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

اقتصادی )ایجادی( توجه ویژه ای کرد.

ایلنا/ 
تشکیل کنسرسیوم های صادراتی؛ 
کاهش ریسک بنگاهها در ورود به 

بازارهای بین المللی

بنگاه های کوچک و متوسط، اغلب با مشکالت 
قابل توجهی، به ویژه در ورود به بازارهای خارج 
زمینه،  این  در  هستند،که  مواجه  کشور،  از 
اعضاء  به  تنها  نه  صادراتی،  های  کنسرسیوم 
خود در زمینه حضور در صادرات کمک می کند، 
بلکه می تواند مزیت های قابل توجه دیگری را 

نیز به همراه داشته باشد.
به گزارش ایلنا، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک 
های صنعتی تهران با اشاره به جهانی شدن اقتصاد 
و بازرگانی و شدت رقابت در بازارها همچنین نقش 
صادرات در رشد تولید و رونق اقتصادی کشور، گفت: 
بنگاه های کوچک و متوسط، اغلب با مشکالت قابل 
توجهی، به ویژه در ورود به بازارهای خارج از کشور، 
های  کنسرسیوم  زمینه،  این  در  هستند،که  مواجه 
صادراتی، نه تنها به اعضاء خود در زمینه حضور در 
تواند مزیت های  بلکه می  صادرات کمک می کند، 

قابل توجه دیگری را نیز به همراه داشته باشد.
»نسرین مصدق صدقی« اظهار داشت: کاهش ریسک 
اعضای کنسرسیوم، صرفه جویی در زمان، هزینه های؛ 
بهبود  نهایت  در  و  نمودن  انبار  نقل،  و  اداری، حمل 
سودآوری از جمله مزیت های تشکیل کنسرسیوم های 
برنامه های  راستای  افزود: در  باشد.وی  صادراتی می 
های کسب  و خوشه  توسعه صادرات صنایع کوچک 
آزمایشگاهی  و کار ٤ کنسرسیوم صادراتی تجهیزات 
و پزشکی، پالستیک، سنگ ایران و استون باکس در 

استان تهران در سالجاری شکل گرفته است.

ایسنا/ عسگراوالدی در گفت وگو با ایسنا:
صادرات افزایش یافت

از  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
افزایش حدود شش درصدی صادرات در یکی 
- دو ماه گذشته خبر داد و گفت: نرخ فعلی دالر 
واقعی نیست و باید به 4200 تومان کاهش یابد.

اسداهلل عسگراوالدی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: 
نرخ فعلی دالر واقعی نیست و دولت هم نمی تواند نرخ 

آن را پایین بیاورد.
وی افزود: نرخ واقعی ارز از عدد فعلی کمتر است و 
باید حدود ٤200 تومان در نظر گرفته شود. اما دولت 
هم نمی تواند نرخ ارز را پایین آورد، چون باید ذخایر 
ارزی داشته باشد تا بتواند در بازار عرضه کند و نرخ 

را کاهش دهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: 
اگر دولت ارز کافی داشته باشد و بتواند در بازارعرضه 
به  و  کند  پیدا  کاهش  ارز  نرخ  پنج درصد  باید  کند 
٤200 تومان برسد که البته این در صورتی است که 

چنین امکانی وجود داشته باشد.
نفع  به  ارز  نرخ  تثبیت  اینکه  بیان  با  عسگراوالدی 
صادرات  صادرکنندگان  کرد:  تصریح  است،  اقتصاد 
کرده اند  تنظیم  تومان  نرخ ٤200  اساس  بر  را  خود 
ولی افزایش آن اثر زیادی بر صادرات نداشته است. 
آن  قیمت  و  آید  پایین  ارز  نرخ  درصد  پنج  اگر 
برای  است، چرا که  بهتر  برای صادرات  تثبیت شود 

صادرکنندگان ثبات نرخ ارز مهم است.
وی اظهار کرد: اگر برای پنج  شش ماه بتوانند نرخ 
ارز را ثابت نگه دارند هم صادرات افزایش پیدا می کند 
از  یکی  اکنون  چراکه  شد،  خواهد  کم  قاچاق  هم  و 
گرفتاری های بزرگ برای ارز، قاچاق است؛ مسئله ای 
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که هنوز نتوانسته ایم جلوی آن را بگیریم.
به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، 
صادرات در یکی  دو ماه گذشته پنج تا شش درصد 

افزایش پیدا کرده است.

ناخالص  تولید  رشد  مرکزی  بانک  اقتصاد/  دنیای 
داخلی نیمسال اول را 5/ ٤ درصد اعالم کرد

روایت دوم از رونق اقتصاد

دنیای اقتصاد : روز گذشته  26 دی ماه رئیس 
بانک مرکزی در نشستی مشترک با فراکسیون 
»امید« به اعالم کلیات رشد اقتصادی کشور در 

نیمه نخست امسال پرداخت. 
بر این اساس، اقتصاد کشور در سه ماه نخست سال 
انبساط ٦/ ٤ درصدی و در سه ماه دوم سال انبساط ٤/ 
٤ درصدی را تجریه کرده  است. برآیند این تغییرات 
نیز رشد اقتصادی 5/ ٤ درصدی را برای اقتصاد ایران 
است.  داشته   همراه   به  جاری  سال  نخست  نیمه  در 
آمارهای ارائه شده از سوی رئیس بانک مرکزی دومین 
روایت از رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال 
اقتصادی  رشد  آمار  مرکز  این  از  پیش  است.  جاری 
واحد درصد  را حدود یک  نخست سال جاری  نیمه 
بیشتر از بانک مرکزی و معادل ٦/ 5 درصد گزارش 
مرکزی  بانک  نیز  سیف  اظهارات  پی  در  بود.  کرده  
اقدام به انتشار جزئیات کارنامه اقتصاد ایران در نیمه 
بانک  آمارهای  مبنای  بر  کرد.  جاری  سال  نخست 
مرکزی بخش های »نفت« و »حمل و نقل و انبارداری 
و  فزاینده ٣/ ١ درصدی  اثر  ترتیب  به  ارتباطات«  و 
٧/ 0 درصدی بر رشد اقتصادی داشته اند. بخش های 

»صنعت«، »بازرگانی، رستوران و هتلداری« و »برق 
و آب و گاز« نیز هر کدام اثر فزاینده ای در حدود 5/ 
حالی  در  این  داشته اند.  اقتصادی  رشد  بر  درصد   0
تولید  بر  خدمات  بخش  اثر  بانک  مرکزی  که  است 
ناخالص داخلی را معادل منفی ١/ 0 درصد گزارش  

کرده  است.
تولید  حجم  می دهد  نشان  مرکزی  بانک  آمارهای 
نسبت  سال جاری  نخست  نیمه  در  داخلی  ناخالص 
شده  بیشتر  درصد   ٤  /5 قبل  سال  مشابه  مدت  به 
است. این خبر ابتدا از سوی رئیس کل بانک مرکزی 
در نشست مشترک با اعضای فراکسیون امید مجلس 
اعالم شد.  اما پس از آن بانک مرکزی نیز جزئیات 
را  جاری  سال  نخست  نیم سال  در  اقتصادی  رشد 
منتشر کرد. جزئیات این آمارها حکایت از اثرگذاری 
مثبت بخش صنعت در رشد اقتصادی دارد. همچنین 
آمارها نشان می دهد رشد ارزش افزوده این بخش در 
وارد شده است. دیگر  فاز رونق  به  و  تابستان مثبت 
در  سرمایه  تشکیل  مثبت  رشد  از  حاکی  نیز  آمارها 
نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 

قبل است.

انبساط 5/ 4 درصدی اقتصاد
اقتصادی در  بانک مرکزی رشد  بر اساس محاسبات 
بهار سال جاری معادل ٤/ ٤ درصد و در تابستان رقم 
٦/ ٤ درصد بوده است. با این آمار می توان عنوان کرد 
رشد اقتصادی در نیمه نخست سال جاری 5/ ٤ درصد 
بانک  آمارهای  اساس  بر  همچنین  است.  شده  ثبت 
نخست  نیمه  در  نفت  بدون  اقتصادی  رشد  مرکزی 
این رقم در  سال جاری نیز ١/ ٤ درصد بوده است. 
نیز  تابستان  فصل  در  و  درصد   ٤ معادل  بهار  فصل 
از این بانک مرکزی،  ٣/ ٤ درصد بوده است.  پیش 

پایان  تا  تنها  را  اقتصادی  آمار رشد  به شکل رسمی 
زمستان منتشر کرده بود. همچنین مرکز آمار ایران، 
اعالم  درصد   5  /٦ را  نخست  نیمه  اقتصادی  رشد 
کرده بود.  بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در سال 
گذشته، رشد اقتصادی فصل بهار معادل 5/ ٧ درصد 
ثبت  درصد   ١2  /٩ تابستان  فصل  اقتصادی  رشد  و 

شده بود. این آمارها نشان می دهد که نسبت به سال 
قبل، از سرعت رشد اقتصادی کاسته شده است، اما 
این ارقام نیز با توجه به عبور اثر رشد نفتی عملکرد 
قابل قبولی است. کاهش رشد اقتصادی در سال جاری 
نسبت به سال قبل قابل پیش بینی بود زیرا در سال 
از  استفاده  دلیل  به  دورقمی  اقتصادی  رشد   ،١٣٩5
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بوده  تحریم ها  لغو  از  پس  نفتی  بخش  ظرفیت های 
است. طبیعی است که با توسعه صادرات نفتی، میزان 
 ١٣٩5 سال  در  قابل توجهی  رشد  اقتصادی  تولید 
نسبت به سال ١٣٩٤ یابد، اما ادامه این رویه در سال 
در  نفتی  بخش  اثرگذاری  زیرا  نبود،  ممکن   ١٣٩٦
رشد اقتصادی تقریبا تمام شده و باید این افزایش در 

سایر بخش ها صورت گیرد.
 

 مثبت شدن تمام گروه ها
بانک  کل  رئیس  صحبت های  از  پس  مرکزی  بانک 
مرکزی جزئیات تولید ناخالص داخلی را نیز منتشر 
که  است  آن  از  حاکی  مرکزی  بانک  آمارهای  کرد. 
جاری  سال  نخست  نیمه  در  داخلی  ناخالص  تولید 
به قیمت ثابت سال ٩0، به حدود ٣5٤ هزار میلیارد 
تومان رسیده است. اگرچه آمارهای مرکز آمار نشان 
کاهش  اقتصادی  رشد  از  نفت  بخش  سهم  می داد 

 /٣ مرکزی،  بانک  آمارهای  اساس  بر  اما  است  یافته 
در  درصدی   ٤  /5 اقتصادی  رشد  از  درصد  واحد   ١
بوده  نفت  بخش  فعالیت های  دلیل  به  نخست  نیمه 
نرخ  افزایش  بانک مرکزی،  اساس گزارش  بر  است.  
از  ناشی  عمده  به طور  گروه،  این  افزوده  ارزش  رشد 
تولید  نفت خام،  و صادرات  تولید  رشد  نرخ  افزایش 
میعانات گازی، تولید فرآورده های پاالیشگاهی و نیز 
افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی نسبت به دوره 
مشابه سال قبل بوده است.  همچنین گروه حمل و 
درصدی  واحد   0  /٧ اثر  ارتباطات  و  انبارداری  نقل، 
در رشد داشته و پس از نفت در رده دوم قرار گرفته 
است.  »بازرگانی، رستوران و هتلداری«، »صنعت« و 
»برق، آب و گاز« هر کدام به اندازه 5/ 0 واحد درصد 
از رشد اقتصادی را تشکیل داده و نقش عمده ای در 

رشد مثبت نیمسال نخست ایفا کرده اند.
  آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد 

تمام بخش ها اعم از کشاورزی، نفت، صنایع و معادن 
بوده  مثبت  جاری  سال  نخست  نیمه  در  خدمات  و 
است. نکته قابل توجه در گزارش بانک مرکزی حاکی 
از آن است که تغییر قابل توجهی در بخش صنعت 
معادل  صنعت  بخش  افزوده  ارزش  رشد  و  داده  رخ 
5/ ٤ درصد بوده، این در حالی است که این رقم در 
مدت مشابه سال قبل منفی گزارش شده بود. پیش تر 
بانک مرکزی آمار شاخص کارگاه های بزرگ صنعتی 
را در نیمه نخست سال جاری منتشر کرده بود. این 
نیمه  در  این شاخص  نشان می دهد که رشد  آمارها 
نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ٩/ 
٤ درصد بوده است. این رشد در نیمه نخست سال 

قبل ٨/ ٤ درصد گزارش شده بود.

 رونق ساختمان در سال 96
دوم  فصل  در  می دهد  نشان  مرکزی  بانک  آمارهای 
سال جاری رونق تولید به بخش ساختمان بازگشته 
است. این بخش که زیرگروه صنایع و معادن محسوب 
می شود، در فصل اول سال جاری رشد منفی 5/ ٣ 
درصد را ثبت کرده که این رقم در فصل دوم سال 
رشد  همچنین  است.  رسیده  درصد   ٣  /١ به  جاری 
سال  نخست  نیمه  در  مسکن  بخش  افزوده  ارزش 
جاری معادل ٦/ 0 درصد بوده است. در ٦ ماه نخست 
سال قبل رشد بخش ساختمان منفی ٦/ ١٤ درصد 
ارزش  ساختمان  بخش  در  همچنین  است.   بوده 
به  شهری  مناطق  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
قیمت های جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ٦/ 

١2 درصد افزایش یافته است.

 رشد تشکیل سرمایه مثبت شد
آن  از  حاکی  نیز  اقتصاد  تقاضای  طرف  از  بررسی ها 

بوده  مثبت  نخست  نیمه  در  گروه ها  رشد  که  است 
است. بر این اساس، رشد مخارج مصرف نهایی به ٧/ 
٣ درصد و رشد مخارج مصرف نهایی بخش دولتی به 
5/ ٣ درصد رسیده است.  یکی از نکات قابل توجه 
دیگر این گزارش، مثبت شدن رشد تشکیل سرمایه 
ثابت ناخالص است.  بر اساس این آمارها رشد تشکیل 
سرمایه ثابت ناخالص در نیمه نخست سال جاری ١/ 
0 درصد بوده که این رقم در نیمه نخست سال قبل 
رشد  همچنین  است.   بوده  درصد   5 منفی  معادل 
بود که  تابستان ٤/ ١ درصد  در فصل  ثابت  سرمایه 
این رقم به دلیل رشد ١/ 2 درصدی در بخش تشکیل 

سرمایه ساختمان بوده است.
با وجود رشد مثبت تشکیل سرمایه بخش ساختمان، 
جاری  سال  نخست  نیمه  در  سرمایه  تشکیل  رشد 
گزارش  اساس  بر  است.    بوده  درصد   0  /٩ منفی 
بانک مرکزی، کاهش واردات کاالهای سرمایه ای در 
نیمه نخست سال ١٣٩٦، نسبت به دوره زمانی مشابه 
گذشته، مهم ترین عامل درخصوص کاهش نرخ رشد 
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آالت 
بوده است.  همچنین در حوزه تجارت خارجی و بر 
و  کاالها  واردات  و  اولیه، صادرات  برآوردهای  اساس 
خدمات در نیمه نخست سال جاری به ترتیب از رشد 
٣/ ٤ درصدی و ٤/ ١١ درصدی برخوردار بوده است. بر 
اساس آمارهای بانک مرکزی عمده ترین منابع آماری 
محاسبه اقالم هزینه ناخالص داخلی را منابعی نظیر 
طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری، پرداختی 
خزانه داری کل کشور و آمار صادرات و واردات گمرگ 
می دهند. تشکیل  کشور  خارجی  پرداخت  تراز  و 

 پیش بینی مراکز معتبر از رشد اقتصادی
اقتصادی  رشد  مهم،  مراکز  پیش بینی های  اساس  بر 
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بود. صندوق  در سال جاری در حد ٤ درصد خواهد 
بین المللی پول در گزارشی که در آذر ماه سال ١٣٩٦ 
منتشر کرد، آورده است رشد تولید ناخالص داخلی در 
سال ١٣٩٦، به 2/ ٤ درصد خواهد رسید. همچنین  بر 
اساس آمارهای بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در 
سال 20١٧ میالدی ٦/ ٣ درصد پیش بینی شده که 
البته در گزارش قبلی این نهاد، رشد اقتصادی رقم ٤ 

درصد عنوان شده بود.

 مقایسه آمار بانک مرکزی با مرکز آمار
پیش از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران نیز آمار رشد 
اقتصادی در نیمه نخست سال جاری را منتشر کرده 
بود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی 
در نیمه نخست سال جاری، ٦/ 5 درصد بوده که بیش 
بیشتر  مرکزی  بانک  ارزیابی  از  درصد  واحد  یک  از 
بوده است. همچنین بر اساس آمارهای این گزارش، 
رشد اقتصادی فصل بهار 2/ ٦ درصد و رشد اقتصادی 
فصل تابستان معادل 2/ 5 درصد بوده است. در حالی 
آمار نشان می دهد که  اقتصادی مرکز  آمار رشد  که 
بوده،  بهتر  تابستان  فصل  به  نسبت  بهار  فصل  رشد 
که  است  آن  از  حاکی  ایران  آمار  مرکز  بررسی  اما 
رشد اقتصادی در فصل تابستان نسبت به فصل بهار 

عملکرد بهتری را ثبت کرده است.

دنیای اقتصاد/ 
روش مبارزه با مفاسد اقتصادی

فاطمه مهجوریان 
تجربه تاریخی نشان داده است که تقریبا تمام اقدامات 

خالف قوانین و مقرراتی که افراد مرتکب می شوند   
فارغ از آنکه در کدام حوزه رخ دهند به امید کسب 
ثروت و دارایی بیشتر است. گویی ریشه تمام مفاسد 
به فساد در حوزه اقتصادی و مالی بازمی گردد. از این 
نامشروع  از عواید  روست که محروم کردن مجرمان 
شیوه های  موثرترین  از  یکی  به عنوان  غیرقانونی،  و 

مبارزه با فساد شناخته می شود.
کشوری را نمی توان پیدا کرد که کم یا زیاد دغدغه 
ایران  در  باشد.  نداشته  را  کثیف  پول های  با  مبارزه 
از صدور فرمان هشت ماده ای  از ١٦ سال  نیز بیش 
خطاب به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی 
سوی  از  بسیاری  اقدامات  مدت  این  در  و  می گذرد 
انجام شده است. اگرچه هر کشور  نهادهای ذی ربط 
غیرقانونی  پول های  با  خود  و...  مقرراتی  نظام  بر  بنا 
برخورد می کند و شیوه مبارزه با فسادی که در یک 
کشور کارآمد تلقی می شود، الزاما در کشور دیگر آن 
کارآمدی را ندارد؛ لیکن، با توجه به شباهت روش های 
مورد استفاده مجرمان برای پولشویی، مراجع ذی ربط 
بین المللی بهترین تجربیات و رویه های مبارزه با این 

پول ها را با کشورها به اشتراک می گذارند.
برای  کارآمد  و  موثر  رویه های  و  خط مشی  وجود 
مبارزه با پول های کثیف، پیش شرط تضمین سالمت 
رویه هایی  از جدیدترین  یکی  است.   کشور  اقتصادی 
که در مبارزه با پولشویی مورد تاکید و تایید جامعه 
ریسک«  بر  مبتنی  »رویکرد  گرفته،  قرار  بین المللی 
برای کشورها  آنکه  از  فراتر  رویکرد  این  اتخاذ  است. 
یک گزینه یا انتخاب باشد، به یک الزام تبدیل شده و 
به نوعی اراده حکومت ها برای مبارزه با فساد را با این 
عیار می سنجند. بانک جهانی در سال 20١٤ ریسک 
از  ترکیبی  »ریسک  است:  کرده  تعریف  این گونه  را 
احتمال وقوع یک حادثه ناخوشایند و میزان آسیب 

وارد شده در صورت وقوع آن است.«
این  ریسک  بر  مبتنی  رویکرد  شدن  مطرح  فلسفه 
آنها  اقتصاد  اندازه  آنکه  از  فارغ    کشورها  که  بوده 
چقدر است و تا چه میزان از منابع مالی برخوردارند 
پول های  با  مبارزه  برای  محدودیت هایی  با  همواره 
کثیف روبه رو هستند. این محدودیت ها سبب می شود 
یا اراده کشورها سست شود )به ویژه با در نظر گرفتن 
که  و...  پولشویی  با  مبارزه  و  تطبیق  متعدد  الزامات 
هر روز بر تعداد آنها اضافه می شود و منجر به اعمال 
جریمه های بعضا کالنی علیه موسسات مالی کشورها 
نیز می شود( یا آنکه تالش های آنها به ثمر نرسد و نه 
تنها آمار وقوع فساد کاهش نیابد، بلکه شاهد روند رو 
به افزایش آن نیز باشند. از این رو است که رویکرد 
مقبولیت  کشورها  بین  و  شده  مطرح  ریسک محور 
مختلف  در سطوح  ریسک محور  رویکرد  است.  یافته 
از سوی حاکمیت ها اعمال می شود، از جمله در سطح 
کشوری، نهادهای ناظر و نیز موسسات مجری قانون 
لیکن  می پردازیم.  آنها  به  دیگر  نوشتارهای  در  که 
موضوع و قصد از این نوشتار، تبیین چرایی و فلسفه 
رویکرد ریسک محور و نحوه اجرای آن به صورت کلی 

است.

گام اول: شناسایی ریسک ها
غالب  شیوه  ریسک محور،  رویکرد  طرح  از  پیش  تا 
برای  قاعده  »یک  کثیف،  پول های  با  مبارزه  برای 
)بدون  مشاغل  و  نهادها  همه  یعنی  بود؛  همه« 
قرار  بررسی  مورد  مساوی  به صورت  خاصی(  اولویت 
می گرفتند. اما در رویکرد ریسک محور، اولین گام این 
است که کشور ها ریسک های خود را شناسایی کنند. 
به این معنا که بدانند کدام بخش ها منجر به تولید 
پول های غیرقانونی می شود )به طور مثال، رشوه( و به 

کدامین شیوه مفسدان با طی فرآیند پولشویی، منشأ 
شناسایی،  می کنند.  پنهان  را  خود  وجوه  غیرقانونی 
مبارزه  در  گام  مهم ترین  ریسک ها  درک  و  ارزیابی 
می توان  ریسک ها  شناسایی  برای  است.  پولشویی  با 
به تجربیات بین المللی مراجعه کرد و کشورها بنا بر 
مواردی  می توانند  خود  مخصوص  بافت  و  ویژگی ها 
مثال،  )به طور  کنند  حذف  آنها  از  یا  افزوده  آنها  به 
شناخته  مراکزی  از  یکی  به عنوان  دنیا  در  کازینوها 
استفاده می شود؛  آن  از  پولشویی  برای  که  می شوند 
به صورت  مراکزی  چنین  ایران  در  که  آنجا  از  لیکن 
رسمی وجود ندارد، ریسک آن در حدی پایین تلقی 

می شود که می توان آن را نادیده گرفت(.
نقش حیاتی در شناسایی  عوامل مهمی که  از  یکی 
بین  منسجم  هماهنگی  و  همکاری  دارد،  ریسک ها 
باید ریسک ها را شناسایی کنند.  نهادهایی است که 
این نهادها باید ضمن برخورداری از تفکر سیستمی، 
درک مشترکی از الزامات رویکرد ریسک محور داشته 
باشند. رویکرد ریسک محور بدون وجود عزم و اراده 
یک  قالب  در  متولی  نهادهای  همکاری  و  سیاسی 
مقصود  به  را  کشوری  هیچ  پیوسته،  هم  به  سیستم 

نخواهد رساند.

گام دوم: مدیریت ریسک ها
بدیهی است که اگر بتوان ریسک های موجود را که 
منجر به پولشویی می شود شناسایی و مدیریت کرد 
و کاهش داد، می توان گفت که قطار مبارزه با فساد 
همان گونه  است.  حرکت  حال  در  مناسب  سرعت  با 
مالی  منابع  همواره  نیز مطرح شد،  این  از  پیش  که 
به  رو  روندهای  با  مبارزه  برای  کشورها  انسانی  و 
در  است.  محدود  پولشویی  پیچیدگی(  )و  گسترش 
رویکرد ریسک محور، کشورها جرائمی را که منجر به 
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کسب عواید مجرمانه می شوند به دسته های با ریسک 
»باال«، »متوسط« و »پایین« تقسیم بندی می کنند. 
)نکته مهم بعدی که باید در نظر گرفت آسیب پذیری 
است.  شناسایی شده  ریسک های  به  نسبت  کشورها 
کشور  در  فساد  نوع  یک  وقوع  ریسک  است  ممکن 
طریق  از  باشد  توانسته  کشور  آن  ولی  باشد؛  »باال« 
وضع قوانین کارآمد، در نظر گرفتن مجازات های موثر، 
متناسب و بازدارنده، آموزش و...، آسیب پذیری خود 
دیگر  از سوی  دهد.  کاهش  ریسک  آن  مقابل  در  را 
»متوسط«  اهمیت  دارای  ریسک  یک  است  ممکن 
باشد، اما ضعف مقررات سبب شود کشور در مقابل 
آن کامال آسیب پذیر باشد.( در گام بعدی نکته مهم 
برای سه بخش  نباید  اقدامات کشورها  آن است که 
یکسان  و  برابر  »کم«  و  »میانی«  »باال«،  ریسک  با 
ریسک های  با  »متناسب«  باید  کشورها  بلکه  باشد، 

شناسایی شده اقدامات خود را اجرایی کنند.
از  عمده ای  بخش  علی القاعده  رویکرد،  این  طبق 
توان قانون گذار، نیروی انسانی شایسته، منابع مالی، 
آموزشی،  دوره های  اطالعات،  فناوری  تجهیزات 
ریسک  با  بخش های  برای  باید  و...،  فرهنگ سازی 
»باال« هزینه شده و تخصیص یابد. بخش کمتری از 
با ریسک »میانی«  برای بخش های  امکانات و منابع 
»پایین«  ریسک  با  بخش های  برای  توان  حداقل  و 
تقسیم بندی  نحوه  این  و  رویکرد  این  شود.  استفاده 
کمک می کند دولت ها بتوانند از منابع خود به صورت 
موثرتر استفاده کنند و با منابع و امکانات محدودی 
به  که  کنند  حاصل  اطمینان  دارند  اختیار  در  که 
کشورها  این،  بر  عالوه  می یابند.  دست  خود  اهداف 
مدنظر خود خواهند  اقدامات  برای  بیشتری  انعطاف 
داشت. خاطرنشان می شود فرآیند شناسایی ریسک ها 
باید  کشورها  و  نیست  یکباره  و  ضربتی  اقدام  یک 

به صورت مرتب درک و شناخت خود از ریسک ها را 
به روز کنند.

کشف  باپولشویی،  مبارزه  در  ریسک محور  رویکرد 
جدیدی نیست که برای مخاطبان ناآشنا باشد، لیکن 
همین ملموس و در ظاهر، قابل فهم بودن سبب شده 
است که برخی کشورها کمتر مراحل آن را به صورت 
گرفتن  نظر  در  با  ویژه  به    کارشناسی  و  تخصصی 
تجربیات سایر کشورها مورد بررسی قرار دهند و با 
رفته اند.  مفسدان  به مصاف  قبلی  رویکردهای  همان 
همچنین  عملی  به صورت  رویکرد  این  اتخاذ  عدم 
سبب می شود رتبه کشور در فهرست کشورهایی که 
در آنها مبارزه موثر با فساد انجام می شود، در جایگاه 
شهرت  ریسک  رو  این  از  و  گیرد  قرار  غیرمناسبی 

کشور نیز آسیب ببیند.

دنیای اقتصاد/ عبور قیمت نفت از مرز ٧0 دالری و 
افت شدید شاخص دالر باعث شد

عقب نشینی موقت در بازار فلزات

ارزش  کاهش  با  آمریکا  احتمالی  ارزی  جنگ   
دالر در کنار افزایش قیمت نفت محرک جدیدی 
پایه  فلزات  محوریت  با  کاالیی  بازارهای  برای 
رشد  به  تاکنون  بازار  ابهام  در  که  کرده  ایجاد 
را  پیچیده ای  دورنمای  و  شده  منجر  قیمت ها 

ترسیم کرده است.
رشد قیمت نفت خام برنت به باالترین رقم از نوامبر 
دالر   ٧0 قیمت  موقتی  لمس  با  همراه   20١٤ سال 
یکی از مهم ترین رخدادهای بازار کاالیی در روزهای 
اخیر بوده اگرچه سال 20١٨ از هم اکنون با پتانسیل 

این  کنار  در  است.  شده  رو  به  رو  بسیاری  تغییرات 
سیگنال کاهش ارزش دالر آمریکا را می توان سیگنال 
در  قیمت ها  تمامی  بر  که  آورد  شمار  به  دیگری 
بازارهای کاالیی تاثیر گذار است. در کوتاه مدت کاهش 
زیرا  دانست،  مهم تری  رخداد  می توان  را  دالر  ارزش 
مخصوصا  و  کرده  رخ نمایی  سریع تر  آن  تاثیرگذاری 
گمانه زنی ها از آغاز جنگ ارزی جدید با مبدأ آمریکا 
نیز می تواند اهمیت این داده قیمتی را در بازارهای 
جهانی برجسته تر سازد. این دو سیگنال در نهایت بر 
تمامی بازارها موثر خواهد بود اگرچه بازار فلزات پایه 
ذات  که  است  سریع تری  و  بیشتر  تغییرات  مستعد 
ویژگی  این  معتبر جهانی  بورس های  در  آنها  معامله 
را در نوسان قیمت ها بیشتر از سایر بازارها به ظهور 
می رساند.  برای بررسی وضعیت قیمتی در بازار فلزات 
پایه باید تمامی این فلزات را مورد بررسی قرار داد که 

تا حدودی وقت گیر و پراکنده خواهد بود ولی توجه 
به شاخص قیمتی در بورس فلزات لندن تقریبا تمامی 
ارزیابی  مورد  مطلوبی  خطای  ضریب  با  را  رخدادها 
به  لندن موسوم  فلزات  بورس  قرار می دهد. شاخص 
LMEX در روزهای گذشته حتی به نزدیک ٣٤٣0 
واحد افزایش یافت که به معنی ثبت باالترین رکورد 
موفقیت  که  است  تاکنون   20١٣ سال  از  قیمتی 
این  می شود.  محسوب  پایه  فلزات  بازار  برای  بزرگی 
در حالی است که اخیرا یک عقب نشینی مقطعی در 
این بازار ایجاد شده ولی چیزی از ظرفیت های رشد 

در این بازار در آینده کم نمی کند.
کنار  در  مقطعی  به صورت  خام  نفت  قیمت  کاهش 
رکوردهای  از  پس  دالر  ارزش  شکننده  افزایش 
و  پیشین  قیمت های  رشد  همچنین  و  آن  بزرگ 
میل این بازار به تعدیل و تثبیت را می توان از دالیل 
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عقب نشینی موقتی در این بازار به شمار آورد. همین 
رویکرد قیمتی یعنی رشد نرخ در روز یکشنبه پس 
از موفقیت های بزرگ قیمتی در روزهای قبل از آن و 
عقب نشینی قیمتی در روز گذشته همگام با کاهش 
از  حکایت  دالر  ارزش  افزایش  و  نفت  بهای  محدود 
آن دارد که بازارهای جهانی فلزات بیش از پیش به 
نوسان قیمتی در این دو داده یعنی نفت خام و ارزش 
که  بود  حالی  در  این  می دهند.  نشان  واکنش  دالر 
عقب نشینی قیمت ها در بازار )آتی و نقدی( چین هم 
به  توجه  البته  بوده اند.  موثر  قیمتی  کاهش  این  در 
دو داده نفت و دالر به معنی ابهام در دورنمای بازار 
است، زیرا سیگنال های کلی از یک دو راهی مهم در 
رشد  بین  بازار  یعنی  می دهد؛  بازارهای جهانی خبر 
قیمت ها و سپس تعدیل و تثبیت نرخ مردد است و 
به دنبال داده هایی متقن برای نوسان نرخ می گردد. 
این وضعیت را می توان برگرفته از ابهام در فاز روانی 

بازارهای جهانی دانست.

 روانشناسی ابهام در بازارهای جهانی
تحلیل  از  جدیدی  شیوه  روانشناختی  تحلیل های 
سال  چند  که  است  مختلفی  بازارهای  در  قیمتی 
همچنین  و  شده  وارد  تحلیلگری  ادبیات  در  است 
در  این  است.  کرده  ثبت  را  مطلوبی  موفقیت های 
خاص  بازار  یک  بر  اغلب  تحلیل ها  که  است  حالی 
تمرکز دارد ولی بعضا تاثیرپذیری بازارهای مشابه بر 
یکدیگر را نیز مورد بررسی قرار می دهد. در شرایط 
زیرا  حکمفرماست،  بازارها  در  متفاوتی  اوضاع  فعلی 
بازارهای کاالیی شرایط مشابهی  اغلب  جو غالب در 
دارد و این تشابه رویکرد و راهبرد موجب خواهد شد 
از یکدیگر بیش  بازارها  تاثیرپذیری  تاثیرگذاری و  تا 
از گذشته برجسته شود. دلیل اصلی این وضعیت را 

ارزیابی کرد که می توان  باید در چند داده مشخص 
فرود  و  فراز  قیمت ها،  اغلب  جمعی  دسته  رشد  از 
به  سرمایه  مهاجرت  از  امید  و  بیم  جهانی،  تقاضای 
بازارهای رقیب مخصوصا سهام، ترس از ریزش قیمت 
در کنار امیدواری به رشد بیشتر نرخ در سال جاری، 
بازارهای  بر  ترامپ  رفتارهای  روانی  و  فنی  تاثیرات 
کاالیی با وجود خوش بینی بازارها به رفتارهای وی، 
احتمال افزایش بیشتر و ممتد قیمت سهام در آمریکا 
تقابل پیدا و پنهان اقتصادی در چین و آمریکا و حتی 
چین  و  آمریکا  و  اروپا  سیاسی  و  تجاری  اختالفات 
و  برجام  آینده  حتی  و  کره شمالی  موضوع  البته  و 
رفتارهای خاص عربستان و سایر موارد مشابه نام برد. 
البته وزن و اهمیت رشد قیمت های جهانی در کنار 
خوش بینی به تداوم تقاضا بیش از سایر داده ها مورد 
توجه قرار می گیرد.  موجودی انبارها در بورس فلزات 
لندن به عنوان معرفی از وضعیت عرضه و تقاضا شرایط 
مساعدی ندارد، یعنی اغلب فلزات با کاهش محسوس 
انبارها برای فلزات خالص رو به رو شده که  موجودی 
بوده،  عرضه ها جدی  بر  تقاضا  برتری  می دهد  نشان 
اگرچه این روند کلی بیشتر به سال گذشته میالدی 
انبارها  اغلب موجودی  اخیر  بازمی گردد. در روزهای 
شرایط آرامی را سپری می کنند که به معنی آن است 
که هم اکنون تفاوت عرضه و تقاضا به سطوحی نسبتا 
شرایط  همین  که  صورتی  در  و  دست یافته  متعادل 
ادامه پیدا کند، یک سرعت گیر جدید در برابر رشد 
قیمت ها ایفای نقش خواهد کرد. این در حالی است 
در  تا  انبارها موجب خواهد شد  پایین  که موجودی 
صورت ورود تقاضایی جدید، قیمت ها روند افزایشی 
جدیدی را تجربه کند. از سوی دیگر موجودی انبارها 
معنی ضعف  به  که  است  پایین  فلزات هم  قراضه  از 
و  بود  خواهد  بازارها  در  قیمتی  اطمینان  سوپاپ 

بالذات پتانسیل رشد قیمت ها را ایجاد می کند.
انبارها،  پایین  موجودی  یعنی  موارد  این  به  توجه  با 
قیمت های باالی فعلی و سیگنال های جانبی از نوسان 
ارزش دالر و نفت خام می توان ابهام را به صورت واقعی 
در بازارها مشاهده کرد. این شرایط موجب شده تا بازار 
بسترهای جدیدی برای توجه به سیگنال های جانبی 
دالر و نفت را در ذات خود ایجاد کرده و همین موارد 
کرده اند.   پیدا  را  بیشتر  تاثیرگذاری  توان  نهایت  در 
روانشناسی  هم اکنون  موارد  این  تمامی  به  توجه  با 
با  توام  ابهامی  جهانی  بازارهای  ساختارشناسی  و 
با  سرمایه گذاران  ولی  می کند  تجربه  را  خوش بینی 
توجه به قیمت های باالی فعلی و دورنمای نسبتا مبهم 
قیمت ها بعضا شجاعت تصمیم گیری چندانی نداشته، 
ابهامات ذکر شده در مطالب  آن هم در شرایطی که 
قیمت ها  نوسان  و  معامله گران  رفتار  بر  فوق، همگی 
و  مثبت  خبرهای  مخابره  ذات  هستند.  تاثیرگذار 
شرایط  این  به  اقتصادی  رسانه های  در  بسیار  منفی 
تا  زده اند  دامن  جهانی  بازارهای  در  روانی  شکننده 
جایی که روانشناسی پیچیده ای را بر مکانیزم قیمتی 
پدید  کاالیی  بازارهای  سایر  و  پایه  فلزات  بازار  در 
قیمتی  رفتار  این  بعدی  فاز  شاید  البته  است.  آورده 
خطرناک تر باشد، زیرا امکان تقویت مجدد ارزش دالر 
و عقب نشینی بهای نفت به صورت مقطعی وجود دارد 
بازارهای کاالیی  بنیادین در  که در کنار رخدادهای 
ابهامی عمیق تر را ایجاد خواهد کرد. اگرچه نمی توان 
اظهارنظر قاطعی در شرایط بحرانی بازار ابراز داشت 
فاز  از  گذار  تا  بازار  که  است  داده  نشان  تجربه  ولی 
را تجربه نمی کند، هرچقدر هم  ابهام تحرک بزرگی 
که داده های بنیادین بر این بازارها تاثیرگذار باشند. 
تا  بازار  تا  شد  خواهد  موجب  نهایت  در  شرایط  این 
گرفته  به خود  تدافعی  حالتی  فعلی  شرایط  از  عبور 

و با یک گام عقب نشینی  قیمتی خود را برای تقویت 
نرخ آماده کند. این عقب نشینی هم به معنی افزایش 
جذابیت خرید و کاهش موجودی انبارهاست که در 

نهایت جهش بزرگ تری را موجب خواهد شد.

در بازار آزاد تهران؛
یورو به مرز 5500 تومان رسید

در جریان معامالت بازار آزاد تهران، قیمت هر 
یورو به مرز 5500 تومان رسید و نرخ سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید نیز، ده هزار تومان رشد 

کرد.
معامالت  جریان  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
یورو  هر  قیمت  تهران،  آزاد  بازار  امروز)چهارشنبه( 
قیمت  تومان   5٤٨0 و  رسید  تومان   5500 مرز  به 
تومان،   ٤٣٩0 آمریکا  دالر  هر  حال  عین  در  خورد. 
پوند ٦١50 تومان، درهم امارات ١2٣0 تومان و لیر 

ترکیه ١١٨0 تومان است.
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ده هزار 
تومان افزایش مواجه شد؛ به نحوی که قیمت به یک 

میلیون و 505 هزار و 2٧٩ تومان رسید.
هر سکه طرح قدیم یک میلیون و ٤5١ هزار و ٨2٣ 
تومان، نیم سکه ٧2٤ هزار و ٤١2 تومان، ربع سکه 
٤22 هزار و ٦5٧ تومان و سکه یک گرمی 2٨2 هزار 

و ٧٧0 تومان است.
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دنیای اقتصاد/ 
 Brandi Pearce، Pamela Hinds :نویسنده

مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد
 HBR :منبع 

سازمان ها به امید حفظ استعدادها، تشویق همکاری 
متقابل در کار، افزایش آگاهی از انواع مختلف تخصص 
باز  فضاهای  اجرای  در  نوآوری  و  خالقیت  تسریع  و 
سبقت  یکدیگر  از   )open office plan( اداری 
می جویند. گاهی این رویه مثمرثمر واقع می شود؛ اما 
گاهی این چنین نیست. ما در پژوهش مان، دریافتیم 
به  باز عالوه بر خود فضا  اداری  که موفقیت فضاهای 
نیز بستگی دارد که  افراد در مورد آن فضا  احساس 
گاهی به آن هویت مکانی )place identity( گفته 

می شود.
سازمان ها به امید حفظ استعدادها، تشویق همکاری 
متقابل در کار، افزایش آگاهی از انواع مختلف تخصص 
باز  فضاهای  اجرای  در  نوآوری  و  خالقیت  تسریع  و 
سبقت  یکدیگر  از   )open office plan( اداری 

می جویند. گاهی این رویه مثمرثمر واقع می شود؛ اما 
گاهی این چنین نیست. ما در پژوهش مان، دریافتیم 
به  باز عالوه بر خود فضا  اداری  که موفقیت فضاهای 
نیز بستگی دارد که  افراد در مورد آن فضا  احساس 
 )place identity( مکانی«  »هویت  آن  به  گاهی 
گفته می شود.وقتی شاخص هویت مکانی باالتر است، 
نشان  کارشان  به  نسبت  بیشتری  تعهد  کارمندان 
برقرار  همتایان خود  با  بیشتری  ارتباطات  می دهند، 
می کنند و ارتباط قوی تری با شرکت خواهند داشت.

مطالعه ما از سه نکته ای پرده برمی دارد که رهبران 
خود  کاری  فضاهای  تغییر  زمان  می توانند  سازمانی 
مکانی  هویت  تا  دهند  انجام  باز  اداری  فضاهای  به 
فیس بوک،  گوگل،  مانند  سازمان هایی  ببرند.  باال  را 
میلیون ها  مایکروسافت  و  آی بی ام،   ،Genentech
صرف  خود  کاری  محیط های  بازطراحی  برای  دالر 
با  را  سنتی  اداری  فضاهای  و  اطاقک ها  و  کرده اند 
فضاهای  و  می کنند  جایگزین  بزرگ  باز  فضاهای 
تیمی کوچک تر برای کار همکارانه و فضاهایی برای 
گفت وگوهای خصوصی ایجاد می کنند. وسایل محیط 

که  طوری  به  هستند؛  محیط  با  قابل تنظیم  نیز  کار 
نیازهای  رفع  برای  و  شوند  داده  حرکت  می توانند 
یک کارمند تغییر کنند و به سرعت با نیازهای رو به 
تغییر محیط کار وفق یابند. امید است که این فضاها 
اشتراک ایده ها را بهبود خواهند بخشید، تصمیم گیری 
را تسریع خواهند کرد و در نهایت محرک محصوالت 

و خدمات نوآورتری خواهند بود.
همان طور که مدیر ارشد منابع انسانی فیس بوک در 
اداری  مورد حدود ۳۸ هزار مترمربع طراحی فضای 
باز شرکت گفته است »این فضای اداری باز محیطی 
مشارکت  آن  در  می توانند  افراد  که  می کند  ایجاد 
کنند؛ آنها می توانند با یکدیگر به نوآوری بپردازند و 
واقعا فضایی خالقانه و توام با همکاری است.«به رغم 
ادعاهای خوش بینانه در مورد مزایای فضای اداری باز، 
پیامدهای آن بسیار پیچیده هستند. در برخی موارد، 
گزارش شده است که طراحی های فضای اداری باز، 
را  آنها  بین  ارتباطات  و  کارمندان  رضایت  همکاری، 
این فضاهای جدید  برخی دیگر  اما در  افزایش داده 
به خاطر ایجاد حواس پرتی، کاهش فضای خصوصی و 

خودمختاری و تحلیل بردن انگیزه و رضایت کارمندان 
مورد انتقاد قرار گرفته اند.ما در پژوهش مان دریافتیم 
ویژگی های  از  فراتر  است  ممکن  مشکل  این  که 
که  بازگردد  مساله  این  به  و  باشد  فضا  این  فیزیکی 
آیا کارمندان احساس می کنند که این فضا با تصویر 
آنها از خودشان )خویشتن بینی( منطبق است و حس 
تعلق آنها -هویت مکانی آنها را- افزایش می دهد یا 

خیر.
جهانی  شرکت  در  را  باز  اداری  فضاهای  اجرای  ما 
فورچون ۵۰۰ آزمایش کردیم. در توافق با همکاران 
هیتر  و  توامنسون  بابی  ورلندر،  سارا  نویسنده مان، 
داده های  و  کردیم  صحبت  کارمندان  با  آلتمن، 
پژوهش روی ۳۰۰ کارمند در چهار کشور مختلف-

فرانسه، هندوستان، ایاالت متحده آمریکا و چین- را 
کارمندانی  داد  نشان  ما  پژوهش  کردیم.  جمع آوری 
کرده اند،  احساس  را  بیشتری  مکانی  هویت  که 
متفاوتی  به طور  را  فضای جدید  فیزیکی  ویژگی های 
را  فضا  این  آنها  مثال،  به عنوان  کرده اند.  درک 
همکارانه تر، اجتماعی تر، منعطف تر، فعال تر و راحت تر 

راهکارهایی برای طراحی یک فضای اداری جدید!
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تجربه کرده اند؛ درحالی که کسانی که محیط جدید 
و  را شلوغ  این فضا  بود،  نداده   آنها هویت مکانی  به 
درهم ریخته می دیدند. کارمندانی که ارتباط شخصی 
کارشان  مورد  در  برقرار کردند،  فضا  این  با  بیشتری 
که  داشتند  باور  داشتند؛  بیشتری  اشتیاق  و  تعهد 
ارتباطات آنها با همکاران و مدیران از کیفیت باالتری 
برخوردار بود و دلبستگی بیشتری به سازمان احساس 
می کردند.یکی از کارمندان به ما گفت »در محیط های 
کاری سنتی، می توانستیم با هم گفت وگو کنیم؛ اما نه 
به این راحتی. این محیط جدید متعلق به ماست.« 
این قبیل احساسات بسیار به اشتراک گذاشته شده 
بودند.همچنین ما از سه موضوع مهم پرده برداشتیم 
هویت  ایجاد  برای  می توانند  سازمانی  رهبران  که 
مکانی و تغییر واکنش کارمندان به فضاهای کاری باز 

جدید انجام دهند.

  از قبل دیدگاه تان را مشخص کنید
که  کنند  فرض  طور  این  افراد  است  ممکن  گرچه 
توسعه هویت مکانی »پس از« این شروع می شود که 
برقراری  اما  می شوند،  منتقل  فضا  این  به  کارمندان 
ارتباط بین دیدگاه و هدف فضای اداری جدید »پیش 
از« منتقل شدن به آن، پیش بینی کننده کلیدی در 

ارتباط کارمندان با این فضا است.
بوده ایم،  شاهد  که  اجراهایی  موفق ترین  از  یکی  در 
تیمش  برای  زودتر  فرانسه،  در  تیم  یک  مدیر  اومر، 
جدید  فضای  در  شرکت  این  که  بود  داده  توضیح 
همکاری  که  امید  این  به  است  کرده  سرمایه گذاری 
بهتر  و محصوالت  با شرکت  عمیق تر  ارتباط  بیشتر، 
برای مشتریان را تشویق کند. اومر از افرادی از سایر 
شده  بازطراحی  آنها  کاری  محیط های  که  ادارات 

بگذارند.  اشتراک  به  را  تجربیات خود  تا  دعوت کرد 
تیم  اعضای  بین  امکان بحث های گروهی کوچک  او 
اعضای  تا  داد  تشکیل  انجمن  یک  و  کرد  فراهم  را 
به  کنند  برقرار  ارتباط  امکانات  تیم  با  بتوانند  آن 
چه  به  فضا  این  که  دریافتند  کارمندان  که  طوری 
چنین  به  را  محیط شان  وقتی  و  بود  خواهد  شکل 

باید داشته باشند. انتظاری  فضایی تغییر دادند، چه 
در مثالی دیگر، یک طراح در آمریکا به ما گفت که 
که  کرده اند  بیان  واضح  به طور  او  سازمان  رهبران 
یکدیگر  با  تیم  کردن  کار  روش  باز،  فضای  طراحی 
و محصوالتی که آنها تولید می کنند را بهبود خواهد 
بخشید. او به طور خاص به ما گفت »مدیریت اجرایی 

که  باشید  فضایی  در  شما  اگر  که  است  باور  این  بر 
چرخه های  در  افراد  به  بتوانید  و  است  همکارانه تر 
نحوه  امر در  این  باشید،  سریع تری دسترسی داشته 
تفکر کارمندان در مورد محصوالتی که می فروشند، 

تاثیر خواهد گذاشت.«
می کنند  توصیف  صریحا  سازمانی  رهبران  وقتی 
به خواسته های  رسیدن  در  فضای جدید  که چگونه 
سازمان کمک خواهد کرد، کارمندان در مورد این نوع 
فضاها مشتاق تر می شوند، حس بهتری در مورد نحوه 
استفاده از این فضاها دارند و هویت مکانی بیشتری 
را احساس می کنند. مطالعه ما نشان داد کارمندانی 
خالقیت،  پرورش  برای  فضا  این  داشتند،  باور  که 
ترویج  و  انعطاف پذیری  بردن  باال  همکاری،  افزایش 
مکانی  هویت  است،  شده  طراحی  غیررسمی  ارتباط 
بیشتری احساس می کردند. پس از انتقال به چنین 
بیان  آنها  که  داشت  وجود  بیشتری  احتمال  مکانی، 
این محیط،  و  افتخار می کنند  این فضا  به  کنند که 
آنهاست. در مقابل،  برای کار کردن  مکانی معنی دار 
زمانی که کارمندان از قبل با دیدگاهی واضح از این 
وجود  بیشتری  احتمال  بودند،  نشده  آماده  محیط 
برای  راهی  فضا صرفا  این  کنند  احساس  که  داشت 
کاهش هزینه ها است و مخالفت و نارضایتی بیشتری 

را بیان کردند.
هندوستان  در  تیمی  اعضای  از  یکی  که  همان طور 
گفته است که »ما انتظار یک اتاقک  تمیز داشتیم که 
بیشتر  اما فضای جدید  باشد.  پوشیده شده  با فرش 
ناامیدکننده است. چرا  شبیه یک گاراژ است. بسیار 

باید در چنین فضایی کار کنیم؟«
کارمندان در این فضا تا آن حد ناراضی بودند که این 
شرکت باید با آوردن رهبران سازمانی از یکی دیگر از 
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سازمان ها از نو کارش را شروع می کرد تا به رفع شکاف 
کند.  کمک  کارمندان  درک  و  سازمان  دیدگاه  بین 
تیم رهبری سازمانی جدید زمانی را صرف ارتباط با 
کارمندان برای توضیح این مطلب کرد که چگونه این 
فضا از کار آنها حمایت کرده و به نیازهای کارمندان 
توجه داشته است. این امر منجر به بازطراحی آن فضا 
شد که به کارمندان کمک کرد تا دریابند که چگونه 
به  قادر  را  و سازمان شان  آنها  فضای جدید می تواند 
دستیابی نوآوری و همکاری بیشتر سازد و همچنین 

نیازهای عملیاتی و زیبایی شناختی آنها را رفع کند.

  به این فضا عالقه مند باشید
انتقال،  از  پیش  کارمندان  کردن  آماده  عالوه بر 
فضا،  این  مورد  در  سازمانی  رهبر  یک  برخورد  طرز 
از  مهمی  منبع  جدید،  فضای  این  به  انتقال  از  پس 
اینکه  اطالعاتی در مورد  فراهم می کند؛  را  اطالعات 
این مکان جدید تا چه حد با کار آنها منطبق است 
این موضوع  و  است  آیا یک فضای جدید مطلوب  و 
باور دارند که محیط فیزیکی  آیا کارمندان  اینکه  بر 
جدید می تواند به کارشان منفعت برساند یا خیر، اثر 
می گذارد. مطالعه ما، نشان می دهد که وقتی رهبران 
سازمانی نسبت به این فضا دیدگاهی مثبت داشتند، 
یا  بی طرف  آنها  که  زمانی  مکانی شکوفا شد.  هویت 
منفی بودند، هویت مکانی نیز آسیب دید و احتمال 
اداری  فضای  کارمندان  که  داشت  وجود  کمتری 

جدید را بپذیرند.
بسیاری از کارمندان در مطالعه ما مهندسانی بودند 
که در ابتدا از این موضوع نگرانی داشتند که فضای 
با  و  - مستقالنه  آنها  کردن  کار  سنتی  روش  جدید 

حداقل اختالل- را تهدید خواهد کرد. در بسیاری از 
موارد، رهبران سازمانی خودشان از ادارات خصوصی 
منتقل شده  بودند؛ اداراتی که از لحاظ تاریخی جایگاه 
کرده  هدایت  باز  اداری  فضای  سوی  به  را  قدرت  و 
بنشینند.  تیم  اعضای  با  بودند؛ فضایی که می توانند 
پیام های  سازمانی  رهبران  وقتی  که  کردیم  ثابت  ما 
مثبتی در مورد فضا ابراز کردند و اشتیاق برای انتقال 
نیز در  به چنین فضاهایی را نشان دادند، کارمندان 
که  کردند. همان طور  پیدا  بهتری  احساس  آن  مورد 
یکی از کارمندان به ما گفت: نحوه برخورد بسیار مهم 
مدیران  از سوی  باید  مثبت  رفتار  نظر من  به  است. 
نشان داده شود. وقتی رهبران سازمانی نسبت به این 
تغییر اظهار ناامیدی یا مقاومت می کنند، این امر به 
کارمندان سرایت می کند و احساس غرور آنها نسبت 
به این محیط جدید را کاهش می دهد. به عنوان مثال، 
کیم، یکی از مدیران در چین، رها کردن فضای اداری 
خصوصی و سنتی خود را بیهوده می دید و این رنجش 

خود را نیز عیان می کرد.
بیان  شد،  پرسیده  او  از  مساله  این  دلیل  که  زمانی 
خودم  دفتر  تا  کرده ام  کار  را  عمرم  »تمام  که  کرد 
را داشته باشم. چرا باید بخواهم که با تیمم در یک 
جا بنشینم؟« در مورد کیم، فضای جدید با دیدگاه 
بنابراین  نبود؛  نقشش منطبق  و  او در مورد خودش 
به طور مشابه،  بود.  هویت مکانی هرگز محقق نشده 
کارمندانی که او مدیریت می کرد، نیز نسبت به فضای 
جدید مقاومت نشان می دادند. سرانجام، تیم کیم به 
رهبر  یک  که  زمانی  تا  بازگشتند؛  اتاقک های سنتی 
طراحی  یک  داشت  باور  که  شد  استخدام  سازمانی 
مهندسی  و  طراحی  مسیر  می توانست  باز  اداری 
با  پایان،  در  کند.  تسهیل  را  تیم  توسط  محصوالت 

حمایت و اشتیاق این رهبر سازمانی جدید، یک تیم 
جدید شکل داده شد که فضای اداری باز را پذیرفت.

  
کارمندان را به تطبیق فضا بر اساس نیازهایشان 

تشویق کنید
آزادی  کارمندان  وقتی  که  می دهد  نشان  ما  مطالعه 
هویت  داشتند،  فضا  این  شخصی سازی  برای  عمل 
فضاها  این  می کردند.  احساس  را  بیشتری  مکانی 
رنگارنگ تر هستند و دست سازهای شخصی  احتماال 
که  دکورهایی  یا  نقاشی ها  تصاویر،  مانند  بیشتری- 
از سقف آویزانند- دارند. جای مبلمان و لوازم کمتر 
سیستماتیک بود و نیازهای تیم را منعکس می کرد. 
را  خود  میزهای  منظم  به طور  حتی  تیم ها  برخی 
به  رو  نیازهای  تا  می چینند  متفاوتی  ترکیبات  با 
یا حفظ حریم خصوصی  برای همکاری  را  رشدشان 

برطرف کنند.
از  یکی  در  دیوید، یک رهبر سازمانی  همان طور که 
چندین   « است  گفته  ما  به  آمریکایی  شرکت های 
خوب  ایده  یک  می کردیم  تصور  ما  که  است  نکته 
خواهند بود؛ اما واقعا موثر واقع نشدند. در ابتدا تصور 
حداکثر  را  تیم ها  بین  همکاری  »بیایید  می کردیم 
کنیم و یک تیم در این اتاق بنشیند و تیم دیگری در 
اتاق دیگر.« اما معلوم شد که برخی افراد دوست دارند 
نور خورشید به آنها بتابد و برخی موسیقی و خنکی را 
دوست دارند. بنابراین گفتیم »خب، بیایید این روش 
را امتحان کنیم و ببینیم نتیجه به چه شکل خواهد 
واقع شد. شما ضرورتا  واقعا موثر  این روش  و  بود.« 
با  نمی خواهید که ۲۴ ساعت در روز و ۷ روز هفته 
شرکت  راهرو  در  تنها  بتوانید  اگر  بنشینید.  تیم تان 
و  هستید  نزدیک  آنها  به  کافی  اندازه  به  بزنید  قدم 

اگر واقعا نیاز به کار نزدیک با تیم تان دارید، می توانید 
با  روز  یک  برای  و  کنید  نزدیک  آنها  به  را  میزتان 
آنها بنشینید و با آنها کار کنید. بنابراین اجازه دادن 
به افراد برای انتخاب اینکه کجا بنشینند )و مبلمان 
یادگیری غیرمنتظره  را جابه جا کنند( نوعی  شرکت 
کند  احساس  کارمند  یک  کنید  تصور  است.«  بوده 
و  شلوغ  بسیار  می کند  کار  آن  در  که  فضایی  که 
این  اومر، مدیر فرانسوی،  پرسروصدا است، پیشنهاد 
است که به جای شکایت، فضا را برای تناسب بهتر با 

نیازهایشان اصالح و تعدیل کنند.
تشویق  را  سازش  و  انطباق  سازمانی  رهبران  وقتی 
کردند و تیم ها از تعلق این فضا به خودشان، احساس 
بیشتری  مکانی  هویت  نیز  آنها  آنگاه  کردند،  راحتی 
ویژگی های  مورد  در  کلی  به طور  و  دادند  گزارش 
عینی در این فضا، مانند فضای خصوصی، سروصدا و 
روشنایی، احساس بهتری داشتند.یافتن یک راه حل 
بسیار  جدید  اداری  فضای  یک  طراحی  برای  کامل 
گرچه  که  می  دهد  نشان  ما  مطالعه  است.  پیچیده 
رهبران سازمانی  اما  است؛  مهم  فیزیکی  ویژگی های 
باید به هویت مکانی نیز توجه کنند. هویت مکانی نه 
تنها بر نحوه احساس افراد، همچنین بر نحوه درک 
اثر می گذارد.  نیز  فیزیکی محیط  از ویژگی های  آنها 
فضا  این  ارزش  پیشاپیش  سازمانی  رهبران  وقتی 
کمک  کارمندان  به  فعاالنه  به طور  می کنند،  بیان  را 
می کنند تا با فضای جدید انس بگیرند و راهی برای 
تطبیق با فضای جدید پیش پای آنها می گذارند، آنگاه 
احتمال بیشتری وجود دارد که سازمان ها به مزایای 
بازطراحی شده  کاری  محیط های  در  سرمایه گذاری 

دست یابند.

33 یادداشت مدیریتی
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بارش برف در شمال تهران

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
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