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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

گفت:  ایران  برق  صنعت  سندیکای  مدیره  هیات  رییس  ایرنا-  تهران- 
اعضای سندیکای صنعت برق در قبال مطالبات خود از دولت از اوراق خزانه 
از  اما  نداشتند  آن رضایت  باالی  )اسکونت(  تنزیل  نرخ  دلیل  به  اسالمی 

اوراق تسویه خزانه استقبال شد.
»علیرضا کالهی« در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره اوراق داده شده 
تاکنون  تسویه  اوراق  داشت:  بیان  آنها  مطالبات  قبال  در  برق  به صنعت  دولت 
به طلبکاران  بتازگی  و  داده می شد  و خصولتی  دولتی  به شرکت های  بیشتر 

بخش خصوصی پیشنهاد شده است.
انتشار  را  کنونی  شریط  در  دولت  مالی  تامین  راهکارهای  از  یکی  مسوول  این 

اوراق قرضه بین المللی برشمرد.
کالهی از قراردادهای فاینانس خارجی انتقاد کرد و گفت: وقتی از خارجی ها 
فاینانس دریافت می کنیم، باید در چارچوب و مطابق شرایط آنها عمل کنیم؛ 
توجهی  قابل  بومی  توانمندی  از  برق  صنعت  در  ایران  که  است  حالی  در  این 

برخوردار است.
است  بهتر  شرایطی  چنین  در  کرد:  اضافه  ایران  برق  صنعت  سندیکای  رییس 
با انتشار اوراق قرضه بین المللی، منابع مالی حاصل از آن را مطابق میل خود 

خرج کنیم.
خرید  و  اجرا  برای  موردنیاز  مالی  منابع  تامین  به  فاینانس  ایرنا،  گزارش  به 

مهندسی  و  فنی  خدمات  همچنین  و  )سرمایه ای(  تولیدی  طرح های  تجهیزات 
طرح ها با استفاده از تسهیالت اعتباری خارجی میان مدت و قراردادهای مالی 

امضا شده با اعتباردهندگان خارجی اطالق می شود.
نیرو  وزیر  اقتصادی  امور  و  ریزی  برنامه  معاون  دائمی«  »علیرضا  پیش  چندی 
اعالم کرد، 80 هزار میلیارد ریال از مجموع 250 هزار میلیارد ریال بدهی اعالمی 
تولیدکنندگان  برق،  تولیدکنندگان  پیمانکاران،  به  سال  آغاز  در  نیرو  وزارت 

تجهیزات و بانک ها کاهش یافت.
تقسیم می شود که نخستین آن،  به سه دسته کلی  برق  بدهی ها در صنعت 

بدهی های بانکی ناشی از ساخت نیروگاه های برق در گذشته است.
این دسته از بدهی ها از طریق اوراق مشارکت و دریافت وام ایجاد شده است 
که بخش قابل توجهی از این نیروگاه ها در گذشته به صورت رد دیون واگذار 

شد، در حالی که بدهی ها باقی مانده است.
اسناد خزانه  با عنوان  مبالغی  برق،  تولیدکنندگان خصوصی  به  بدهی  در مورد 
و  پیمانکاران  بین  مبالغ  این  است  مقرر شده  و  اعالم  دولت  از سوی  اصالحی 

تولیدکنندگان برق توزیع شود.
دسته سوم بدهی های صنعت برق، مربوط به پیمانکارانی است که به ساخت 

خطوط و ایستگاه های برق اشتغال دارند.

ایرنا/ در گفت وگو با ایرنا

استقبال سندیکای صنعت برق از اوراق تسویه خزانه در قبال مطالبات از دولت آرمان/ حسین تنهایی*
از جمله متغیرهای کالن و کلیدی اقتصاد هر کشور، 
نرخ برابری ارز آن کشور با یک کشور خارجی است که 
تغییرات آن، نشان دهنده سایر ویژگی های اقتصادی 
آن کشور نظیر تورم، بهره وری، رقابت پذیری است. 
بی شک از آنجا که بانک مرکزی هر کشور به عنوان 
را  ارز  بازار  مدیریت  پول مسئولیت  بازار  ناظر  نهاد 
برعهده دارد، نوع رویکرد و سیاست های پولی که در 
و  بروز  نرخ سود  و  نقدینگی  نرخ رشد  پول،  حجم 
ظهور دارد، بر نرخ ارز موثر واقع می شود. اما مساله 
اساسی زمانی ایجاد می شود که منافع گذرا و روزمره 
دولت ها با سیاست های پولی بانک مرکزی در تعارض 
بازار معتقدند  اقتصاد  قرار گیرد. هرچند طرفداران 
بازار ارز در ایران به معنای واقعی وجود ندارد، چرا 
که بیش از ۷0 درصد منابع ارزی کشور در دست 
دولت و حاصل از درآمدهای نفتی است و تا زمانی 
بازار ارز کشور، دولت  بازیگر  که تنها و بزرگ ترین 
کرد،  اطالق  »بازار«  عنوان  آن  به  نمی توان  است، 
اما به هرحال وجود بانک مرکزی مستقل می تواند 
متعادل تری  نقطه  به یک  را  این معضل  تاحدودی 

سوق دهد. 
ادامه در صفحه 3/ 

مزایای ارز تک نرخی برای اقتصاد



 

 سردرگمی صادرات برق بخش خصوصی 
در مارپیچ قیمت گاز

به دلیل  برق،  اقتصادی در حوزه  وجود مزیت نسبی 
بهره مندی از ذخایر عظیم گاز خدادادی، باعث شده 
که قیمت گاز در کشورهایی که صاحب منابع گازی 
هستند، ارزان تر از قیمت آن در کشورهای وارد کننده 

گاز باشد........ادامه خبر

 تشکیل دو کمیته سازندگان تجهیزات 
و بهبود کسب و کار در شعبه اصفهان 

سندیکای صنعت برق اصفهان روز شنبه دوم بهمن ماه 
سال جاری با حضور اعضا اقدام به برگزاری نشستی در 

محل اتاق بازرگانی این استان کرد........ادامه خبر

 محوریت ساماندهی و واکسیناسیون 
کسب وکار در پایداری معامالت

بر  موثر  دولتی  بخشنامه های  پایش  کمیته  تشکیل 
کسب وکار در جلسه دوم بهمن ماه کمیسیون صنایع 
اتاق بازرگانی اصفهان، مورد موافقت قرار گرفت که این 
و  اصفهان  دبیر شعبه  مسائلی  مهدی  پیگیری  با  امر 
رییس کمیته خدمات فنی مهندسی و پیمانکاری اتاق 

اصفهان صورت پذیرفت........ادامه خبر

 معرفی کتابی مفید در حوزه دیسپاچینگ
دیسپاچینگ  و  بهره برداری  تجربه  »شصت  کتاب 
سیستم قدرت« تالیف محسن برنجی توسط شرکت 
برق منطقه ای آذربایجان به چاپ رسید. .......ادامه خبر

 هیات عراقی در راه تهران برای از 
سرگیری صادرات برق

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه قرار 
بود هیأت عراقی برای از سرگیری صادرات برق ایران 
به این کشور هفته گذشته به ایران سفر کند، گفت: به 
دلیل ارتحال رئیس مجمع تشخیص مصلحت این سفر 
بنابراین هیأت عراقی پایان این هفته  افتاد  به تأخیر 

وارد ایران خواهند شد........ادامه خبر

 رشد 23 درصدی ارزش معامالت بورس 
انرژی تا پایان دی ماه

ارزش  تومانی  میلیارد  هزار   32 تحقق  از  حسینی 
معامالت بورس انرژی ایران در دوره 10 ماهه سال 95 
خبر داد و گفت: از کل ارزش معامالت در سال جاری 
حدود 56 درصد مربوط به بازار فیزیکی و حدود 44 

درصد متعلق به بازار مشتقه است........ادامه خبر

 سمنان میزبان کنفرانس تازه های برق 
ایران خواهد شد

ایران  الکترونیک  و  برق  انجمن  رئیس   - سمنان 
با رویکرد شناساندن  ایران  گفت: کنفرانس ملی برق 
فروردین  در  جوان  مهندسان  به  استان  ظرفیت های 

96در سمنان برگزار می شود........ادامه خبر

 تعویض تمامی المپ هاي پرمصرف با 
المپ هاي LED در هند

قصد  هندوستان  داشت  اظهار  هندوستان  برق  وزیر 
دارد تا سال 2018 کلیه المپ های مصرفی کشور را با 
المپ های کم مصرف LED تعویض کند......ادامه خبر

 تقدیری برای همه فعاالن بخش خصوصی
مراسم تجلیل از پیشکسوتان و کارآفرینان هم زمان با 
تاالر وحدت  امروز در  تهران صبح  اتاق  133 سالگی 

تهران برگزار شد. .......ادامه خبر

 نشان و تندیس امین الضرب به 
کارآفرینان برتر اعطا شد

نشان و تندیس امین الضرب امروز 3 بهمن در مراسمی 
تجارت  و  تولید  عرصه  پیشکسوتان  و  کارآفرینان  به 

کشور اعطا شد........ادامه خبر

 راهی جز میدان دار شدن بخش 
خصوصی نداریم

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد کشور 
با سیاست درست در مسیر رشد و توسعه قرار می گیرد 
گفت: تورم دی ماه 6.9 درصد به ثبت رسید که نشان 

ثبات تورم در کشور است........ادامه خبر

 نخبگان اقتصادی طرحی برای توسعه 
اقتصادی کشور ارائه کنند

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه 200 
و  صادرات  توسعه  برای  را  طرحی  اقتصادی  نخبه 
تولید ارائه کنند، گفت: باید پیشرفت کشور با سرعت 

بیشتری انجام شود........ادامه خبر

 مدیران ماندگار اهداف انسانی را 
اولویت قرار می دهند

رییس اتاق بازرگانی ایران ضمن برشمردن ویژگی های 
که  کرد  عنوان  نمونه  اقتصادی  فعاالن  و  کارآفرینان 

یک  اداره  راه  در  که  هستند  کسانی  ماندگار  مدیران 
و  اجتماعی  سازمانی،  اهداف  اول  درجه  در  سازمان 

اقتصادی را دنبال کنند........ادامه خبر

 توصیف رییس اتاق بازرگانی از 
امین الضرب

نشان  اعطای  مراسم  در  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
امین الضرب به کارآفرینان نمونه به تشریح تاریخچه 

بخش خصوصی در ایران پرداخت........ادامه خبر

کارنامه عملکرد 1۰ماهه تجارت خارجی ایران
عملکرد تجارت خارجی در ده ماهه نشانگر صادرات 
35 میلیارد و 2۷0 میلیون دالری و واردات 34 میلیارد 
تجارت  نهایت،  در  که  است  دالری  میلیون   982 و 
ثبت  را  دالری  میلیون   252 و  میلیارد   ۷0 خارجی 

کرد........ادامه خبر

 چرا دولت پیمان های پولی را پیاده نمی کند؟
بازار و  افزایش شفافیت  ارز،  حفظ ثبات نرخ حقیقی 
نرخ  آزادسازی  طریق  از  کاغذی،  ارز  تقاضای  کاهش 
ارز و ایجاد نهادهایی مانند بورس ارز و اجرای پیمان 
های پولی از جمله راهکارهای آرامش بازار است........

ادامه خبر

 دالر و سکه طرح جدید گران شد
در جریان معامالت بازار آزاد امروز)یکشنبه 3 بهمن( 
تهران، دالر 24 تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح 

جدید 9900 تومان گران شد........ادامه خبر

 غفلت در توجه به بخش خصوصی
حسین پیرموذن.......ادامه خبر

 اقتصادی اخبار صنعت برق

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ایلنا/ 
سردرگمی صادرات برق بخش خصوصی 

در مارپیچ قیمت گاز

به  برق،  حوزه  در  اقتصادی  نسبی  مزیت  وجود 
گاز خدادادی،  از ذخایر عظیم  بهره مندی  دلیل 
که  کشورهایی  در  گاز  قیمت  که  شده  باعث 
صاحب منابع گازی هستند، ارزان تر از قیمت آن 

در کشورهای وارد کننده گاز باشد.
بهرام نظام الملکی معاون امور پشتیبانی صنعتی مرکز 
توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع برق و آب وزارت 
نیرو - صنایع برق کشور در حال حاضر و در شرایط 
کنونی اقتصادی کشور، در نگاه وزارت نفت و شرکت 
ملی گاز ایران که متولی و عامل توزیع گاز در کشور 
گاز طبیعی  ردیف خریداران خارجی  در  است، صرفاً 
که  خریدارانی  به عنوان  برق  صنعت  به  و  دارد  قرار 
رقابت  کشور  از  گاز  واردکنندگان  سایر  با  می بایست 
نمایند نگاه می شود؛ در حالی که با دیگر صنایع مثل 
سیمان، فوالد، پتروشیمی، آلومینیوم این نگاه وجود 

ندارد.
به دلیل  برق،  اقتصادی در حوزه  وجود مزیت نسبی 
بهره مندی از ذخایر عظیم گاز خدادادی، باعث شده 
که قیمت گاز در کشورهایی که صاحب منابع گازی 
هستند، ارزان تر از قیمت آن در کشورهای وارد کننده 

گاز باشد.
المللی مشکالت  در شرایطی که محدودیت های بین 
تولید و  امر  ایرانی در  برای شرکت های  قابل توجهی 
محدودیت های  تحمیل  است،  نموده  ایجاد  صادرات 
داخلی، نظیر حذف مزیت های اقتصادی و کاهش توان 
رقابت پذیری، از دست دادن بازارهای مهم صادراتی، 
کاهش سرمایه گذاری و نهایتاً اشتغال از طریق افزایش 

نامتناسب قیمت گاز، برای متقاضیان سرمایه گذاری 
بلند  منافع  خالف  بر  امری  سازی  نیروگاه  بخش  در 

مدت کشور است.
در زمان حاضر به دالیل مختلف اقتصادی و سیاسی، 
سرمایه  عرصه  در  زیادی  محدودیت های  با  کشور 
انتقال  و  تجهیزات  مالی، خرید  منابع  تأمین  گذاری، 
تکنولوژی و دانش فنی، نرخ بهره بسیار باالی بانکی و 
بسیاری دیگر از مسائل و مشکالت مواجه است که از 
یک طرف ریسک سرمایه گذاری در کشور را به شدت 
افزایش داده و از طرف دیگر هزینه های سرمایه گذاری 
کشورهای  با  مقایسه  در  را  پروژه ها  ساخت  زمان  در 
رقیب باال می برد؛ لذا در چنین شرایطی، حداقل کاری 
که می تواند انجام شود این است که وزارت نفت به این 
محدودیت ها و مشکالت در این حوزه از طریق افزایش 
مزیت های  حذف  و  صادراتی  گاز  مطابق  گاز،  قیمت 

اقتصادی دامن نزند.
گاز طبیعی برای تولید برق به عنوان مواد اولیه تولید 
تولیدملی،  شاخص  رشد  بر  عالوه  و  شده  محسوب 
در  می شود.  در کشور سبب  را  توجهی  قابل  اشتغال 
حالی که گاز  صادراتی به کشورهای دیگر هیچ منشاء 
اثر تولیدی و اشتغال در کشور بر جای نخواهد گذاشت.

بررسی های صورت گرفته با توجه به گزارشات نشریات 
معتبر بین المللی نشان می دهد که میانگین قیمت گاز 
در کشورهای حوزه خلیج فارس در حدود 5 سنت در 

هر متر مکعب است.
و  خاورمیانه  منطقه  در  )متان(  طبیعی  گاز  قیمت 
شمال آفریقا از حداقل 2.56 سنت در هر متر مکعب 
تا حداکثر ۷ سنت است. بهتر است این آمار را با هم 

مرور کنیم:

در  آمریکا  متحده  ایاالت  در  طبیعی  گاز  نرخ 
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ادامه از صفحه 1/ 

مشکل اساسی در مقوله مدیریت نرخ ارز در کشور 
ما این است که دولت به عنوان بازیگر اصلی، نرخ 
تعیین  خود  نظر  مورد  منافع  به  توجه  با  را  ارز 
می کند و در این میان، بنگاه های کوچک و بخش 
خصوصی ممکن است قربانی شده و متضرر شوند. 
از این جهت است که حتی در دوره هایی با تورم 
شدید و دو رقمی، شاهد کاهش نرخ ارز بوده ایم، 
در حالی که منطقا نرخ ارز حاصل اختالف تورم و 
قدرت برابری خرید دو کشور است و به میزانی که 
تورم داخلی افزایش می یافت، باید واحد ریال در 
تضعیف می شد.  مانند دالر  ارزهای خارجی  برابر 
بدترین مقوله در این میان، زمانی شکل گرفت که 
مشکالت ساختاری در مدیریت نرخ ارز در کشور، 
منجر به ایجاد سیستم چند نرخی در کشور شده 
کاهش  رانت،  ایجاد  نظیر  فراوانی  آسیب های  که 
در  خصوصی  و  کوچک  بنگاه های  پذیری  رقابت 
سال های اخیر برای اقتصاد کشور به همراه داشته 
است. از این رو، بانک مرکزی بعد از تجربه ناموفق 
ابتدایی دهه ۷0 و تجربه ای موفق  در سال های 
در سال 82، عزم خود را برای یکسان سازی نرخ 
است.  کرده  جزم  بار  سومین  برای  کشور  در  ارز 
مسلما درصورت انجام این اقدام مهم پولی، نقش 
پررنگ تر شده  ناظر  نهاد  عنوان  به  مرکزی  بانک 
نیز  دولت  از  نهاد  این  استقالل  که  درصورتی  و 
لحاظ شود، دولت ناچار به رعایت انضباط مالی و 

بودجه ای می شود. ضمن اینکه درصورت جدیت 
بانک مرکزی برای حفظ نرخ ارز یکسان، نرخ ارز 
همگام با تورم به صورت تدریجی تعدیل شده و از 
بروز شوک های ارزی که منجر به افزایش ناگهانی 
کاالهای وارداتی در کوتاه مدت و افزایش قیمت 
نهایت  در  و  مدت شده  بلند  در  داخلی  کاالهای 
می شود،  سرمایه گذاری  ریسک  افزایش  باعث 
بنگاه های  از سوی دیگر  می توان جلوگیری کرد. 
افزایش  به  ناچار  خود،  بقای  حفظ  برای  داخلی 

کیفیت و بهره وری خواهند شد.

* عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات

مزایای ارز تک نرخی برای اقتصاد
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تاریخ 14 مه 2۰14

نرخ واردات گاز با خط لوله 12.۷ سنت
نرخ صادرات گاز با خط لوله 13.6سنت

نرخ متوسط گاز در ورودی شهرها 16.5 سنت
نرخ متوسط گاز برای مصرف خانگی 38.8 سنت

نرخ متوسط گاز برای تجارت 2۷.2 سنت
نرخ متوسط گاز طبیعی 16 سنت

نرخ متوسط گاز تحویلی به نیروگاه ها 14.4 سنت

این در حالی است که ایران برای تولید هر تن فوالد 
350 متر مکعب گاز مصرف می کند و ما گاز را با نرخ 

2 سنت به کارخانجات فوالد تحویل می دهیم.
انرژی  در کشور،  کارخانجات سیمان  این گذشته،  از 
مصرفی خود را با یارانه دولتی دریافت می دارند. برای 
تولید هر تن سیمان حدود 120 کیلووات برق و 96 

متر مکعب گاز نیاز است.
دولت هر کیلووات برق را با نرخ 1.2 سنت و هر متر 
مکعب گاز را با نرخ 2 سنت در اختیار واحدهای صنعتی 
تولید سیمان قرار می دهد و قیمت خوراک تحویلی به 
نفت  وزارت  و  است  پتروشیمی 8.2 سنت  واحدهای 
اعالم کرده قیمت گاز تحویلی به نیروگاه های بخش 
به  صادرات  نرخ  مطابق  باید  صادرات  برای  خصوصی 
ترکیه باشد؛ یعنی باالی 30 سنت. چه کسی جوابگوی 

این یک بام و دو هوا برای قیمت گاز در کشور است؟
در کشورهای صنعتی انرژی ها از لحاظ قیمتی به دو 
دسته کلی تقسیم می شوند. انرژی ارزان برای تولید و 

انرژی گران برای مصرف در خانه ها.
انرژی در جریان توسعه اقتصادی به عنوان موتور مولد 
به  انرژی  بخش  لذا  می رود.  شمار  به  توسعه  و  رشد 
تأثیر  اجتماعی،  اقتصادی-  بخش های  از  یکی  عنوان 

بسزایی بر سایر بخش های کشور دارد.
و  ایران  در  گاز  و  نفت  سرشار  منابع  به  توجه  با 
و  تولید  سرمایه گذاری،  زمینه  در  فراوان  قابلیت های 
زیر ساخت های  ایجاد  برای  برنامه ریزی  برق  صادرات 
می تواند  منابع سرشار،  این  از  بهره برداری  برای  الزم 

موجب رشد اقتصادی و بالندگی کشور شود.
عالوه بر صادرات گاز، می توان گاز طبیعی را با قیمتی 
سرمایه  به  پتروشیمی  خوراک  قیمت  نظیر  مناسب 
گذاران بخش خصوصی صنعت برق عرضه کرد و برق 
را به سایر کشورها صادر نمود و با این کار هم درآمد 
ارزی کشور را باال برد و هم اشتغال زایی برای کشور 
آورد و هم باعث عزت و اقتدار کشور بین همسایگان 

شد.
بررسی اقتصادی صادرات برق و گاز نسبت به یکدیگر، 
و  نیاز  مورد  سرمایه گذاری  میزان  بررسی  نیازمند 
هزینه های تولید،  فرآوری و انتقال آن ها به کشورهای 
از صادرات  ناشی  میزان سودآوری  و همچنین  هدف 
برق و گاز است. در این بخش ضروری است که موارد 

ذیل مورد بررسی قرار گیرد:

1-    قیمت برق صادراتی
2-    هزینه تمام شده تولید برق

3-    هزینه های انتقال و ترانزیت برق
4-    هزینه احداث شبکه انتقال و پست های برق

5-    هزینه های تولید )استخراج( فرآوری، پاالیش و 
انتقال گاز

6-    برنامه های کشوری برای صادرات گاز و قیمت گاز 
صادراتی ایران در کشورهای هدف

۷-    هزینه احداث خطوط لوله انتقال گاز و ایستگاه های 
تقویت و تعامل فشار گاز

8-    مقایسه هزینه های تلفات انتقال گاز و برق

9-    اشتغال زایی در بخش برق و گاز
10-   میزان ارزش افزوده ایجاد شده

چه  و  کسی  چه  توسط  مهم  این  پرسید  باید  حال 
بر سر  رقابت  روزها  این  گرفت؟  وقت صورت خواهد 
ارزآوری کشورها از طریق صادرات به خارج از مرزهای 
از سطح  و  است  گرفته  بسیار  رونق  خود  جغرافیایی 
فراتر  را  پا  طرح ها،  مدیران  و  اقتصادی  بنگاه های 
این مقامات عالی رتبه سیاسی هستند که  و  گذاشته 
با  مهم،  این  و  مذاکره می نشینند  پای  برای صادرات 
توجه به خیر و برکتی که افزایش صادرات برق توسط 
بخش خصوصی برای کشور خواهد داشت باید هرجه 
زودتر از سوی رییس محترم جمهوری عملیاتی شود.     

سندیکای صنعت برق ایران/ 
تشکیل دو کمیته سازندگان تجهیزات و 

بهبود کسب و کار در شعبه اصفهان 

دوم  شنبه  روز  اصفهان  برق  صنعت  سندیکای 
به  اقدام  اعضا  حضور  با  جاری  سال  ماه  بهمن 
این  بازرگانی  اتاق  محل  در  نشستی  برگزاری 

استان کرد.
طی این جلسه ضمن مطرح شدن طرح بیمه تکمیلی 
پس  شد  مصوب  اصفهان،  شعبه  عضو  شرکت های 
طرح های  دریافت  و  بیمه  شرکت های  با  مذاکره  از 
گوناگون آن ها مراتب به منظور تصمیم گیری به هیات 
شرکت   400 با  ارتباط  همچنین  شود.  ارجاع  مدیره 
فعال در توزیع استان و تالش برای عضویت آن ها در 

اتاق بازرگانی در دستور کار قرار گرفت.
تجهیزات  سازندگان  کمیته  تشکیل  جلسه  این  طی 

به سرپرستی محسن میرزرگر نماینده شرکت گلنور 
و کمیته بهبود کسب و کار به سرپرستی حمید فاضل به 
تصویب رسید و مقرر شد کمیته توزیع به سرپرستی 

احمدرضا صافی ادامه کار دهد.
در ادامه این نشست مهدی مسائلی دبیر شعبه اصفهان 
ضمن تاکید بر همکاری بیشتر اعضا، چالش بانک و 
حساب های پر در پایان ماه را تبیین و در این رابطه 
خواستار  را  مربوطه  بانک های  و  کارفرمایان  همکاری 

شد.

سندیکای صنعت برق ایران/ دبیر شعبه اصفهان در 
نشست اتاق اصفهان مطرح کرد

محوریت ساماندهی و واکسیناسیون 
کسب وکار در پایداری معامالت

تشکیل کمیته پایش بخشنامه های دولتی موثر 
بر کسب وکار در جلسه دوم بهمن ماه کمیسیون 
صنایع اتاق بازرگانی اصفهان، مورد موافقت قرار 
مسائلی  مهدی  پیگیری  با  امر  این  که  گرفت 
خدمات  کمیته  رییس  و  اصفهان  شعبه  دبیر 
فنی مهندسی و پیمانکاری اتاق اصفهان صورت 

پذیرفت.
همچنین طی این جلسه مهدی مسائلی به تبیین طرح 
معامالت  پایدارسازی  یا   )HEDGING( هجینگ 
محور  دو  موضوع  این  پیگیری  به  راجع  و  پرداخت 
ساماندهی کسب وکار و واکسیناسیون کسب و کار در 

برابر اقتصاد کالن راپیشنهاد داد.
براین اساس در رابطه با محور ساماندهی کسب وکار، 
اجرای آن را شامل هماهنگی پیمانکاران با یکدیگر و با 
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سازندگان و در راستای پرهیز از جنگ قیمت ها دانست. 
پیشنهادی  محور  دومین  ساخت:  نشان  خاطر  وی 
مستلزم انتقال ریسک به کارفرمای دولتی، شبه دولتی 
و خصولتی است. با طرح این موارد برگزاری کارگاه های 
آموزشی و همایش هایی با این موضوعات در محل اتاق 

بازرگانی اصفهان به تصویب کمسیون رسید.
 

سندیکای صنعت برق ایران/ 
معرفی کتابی مفید در حوزه دیسپاچینگ

کتاب »شصت تجربه بهره برداری و دیسپاچینگ 
توسط  برنجی  محسن  تالیف  قدرت«  سیستم 

شرکت برق منطقه ای آذربایجان به چاپ رسید. 
عملیات  و  مانورها  تجارب  براساس  که  کتاب  این 
تنظیم شده است ضمن مقدمه ای در خصوص  واقعی 
شناخت ساختار شبکه برق و تجهیزات شبکه از دید 
دیسپاچینگ، به بیان شصت تجربه عملی این حوزه 
پرداخته است که می تواند برای فعالین این حوزه بسیار 

مفید واقع شود. 

 فارس/  معاون وزیر نیرو در گفت وگو با فارس خبر داد
هیات عراقی در راه تهران برای از 

سرگیری صادرات برق

بیان  با  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
سرگیری  از  برای  عراقی  هیأت  بود  قرار  اینکه 
گذشته  هفته  کشور  این  به  ایران  برق  صادرات 
به ایران سفر کند، گفت: به دلیل ارتحال رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت این سفر به تأخیر افتاد 
بنابراین هیأت عراقی پایان این هفته وارد ایران 

خواهند شد.
اقتصادی  با خبرنگار  هوشنگ فالحتیان در گفت وگو 
خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که ماجرای 
از سرگیری صادرات برق ایران به عراق به کجا رسید، 
گفت: هیأت عراقی قرار بود برای مذاکره در خصوص 
گذشته  هفته  ایران  برق  صادرات  مجدد  سرگیری  از 
ارتحال آیت اهلل هاشمی  به دلیل  اما  وارد تهران شود 
رفسنجانی این سفر به تأخیر افتاد و قرار است آخر این 

هفته وارد تهران شود. 
همچنان  عراق  به  ایران  برق  صادرات  افزود:  وی 
برق  صادرات  مجدد  سرگیری  از  برای  است.  متوقف 

مبادله  میان دو کشور  قرارداد جدیدی  باید  به عراق 
شود،بنابراین با ورود این هیأت عراقی باید در خصوص 
جزئیات صادرات برق صحبت های نهایی صورت گیرد.

به  پاسخ  در  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
عراق  به  ایران  برق صادرات  قیمت  آیا  این سؤال که 
افزایش خواهد یافت، گفت: ایران عالقه مند است که 
برق صادراتی خود را با باالترین قیمت به کشورهای 
همسایه صادر کند اما به هر حال قیمت برق بسته به 

نقاط مختلف و زمان آن متفاوت است.
برق  قیمت  آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  فالحتیان 
کشورهای  سایر  به  نسبت  عراق  به  ایران  صادراتی 
همسایه باالتر و یا پایین تر است، گفت: برق صادراتی 
نقاط  و  شرایط  به  بنا  همسایه  کشورهای  به  ایران 

مختلف و میزان حجم آن قیمت متفاوتی دارد. 
بر  به سؤال خبرنگار فارس مبنی  پاسخ  فالحتیان در 
اینکه میزان بدهی عراق به ایران از بابت خرید برق به 
چه میزان است، گفت: به هر حال، مطالبات یک امری 
برای  عراقی  طرف  منظور،  همین  به  و  است  طبیعی 
پرداخت مطالبات باید برنامه ریزی کند، در مذاکراتی که 
صورت خواهد گرفت بحث مطالبات نیز میان مقامات 
ایرانی و مقامات عراقی انجام خواهد شد.به گفته وی، 
در حال حاضر حجم مطالبات ایران بابت فروش برق 

به عراق بیش از یک میلیارد و 200 میلیون دالر است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از 11 
دلیل  به  عراق  به  ایران  برق  صادرات  جاری  ماه  دی 
است  شده  عنوان  قبلی  قرارداد  زمان  اتمام  که  آنچه 
باید  ایرانی  مسئول  مقامات  گفته  به  و  است  متوقف 
قرارداد جدیدی تنظیم شود تا صادرات برق مجددا از 
سر گرفته شود. هر چند باید مطالبات برقی را هم به 
این موضوع اضافه کرد چرا که طرف عراقی در پرداخت 

های خود چندان به موقع عمل نمی کند.

فارس/ مدیر عامل بورس انرژی در گفت وگو با فارس 
خبر داد

رشد 23 درصدی ارزش معامالت بورس 
انرژی تا پایان دی ماه

حسینی از تحقق 32 هزار میلیارد تومانی ارزش 
معامالت بورس انرژی ایران در دوره 1۰ ماهه سال 
95 خبر داد و گفت: از کل ارزش معامالت در سال 
جاری حدود 56 درصد مربوط به بازار فیزیکی و 

حدود 44 درصد متعلق به بازار مشتقه است.
مدیر عامل بورس انرژی در گفت وگو با خبرنگار بورس 
بورس  ماهه  عملکرد 10  در  فارس گفت:  خبرگزاری 
انرژی در حالی ازرش کل معامالت این بازار به حدود 
32 هزار میلیارد تومان رسیده که از این ارزش، بیش از 
1۷.8۷0 میلیارد ریال مربوط به بازار فیزیکی، 3.4۷0 
میلیارد ریال آن متعلق به بازار برق و بیش از 10.512 
میلیارد ریال آن به معامالت قراردادهای سلف موازی 

استاندارد با سررسید یکسال و بیشتر اختصاص دارد.
سید علی حسینی با بیان اینکه از کل ارزش معامالت 
بورس انرژی در سال جاری حدود 56 درصد مربوط به 
بازار فیزیکی و حدود 44 درصد متعلق به بازار مشتقه 
است، خاطر نشان کرد: ارزش معامالت در دوره مذکور 
بازار  ارقام دوره مشابه سال گذشته در  با  در مقایسه 
فیزیکی و معامالت قراردادهای سلف موازی استاندارد 
با سررسید بیشتر از یکسال به ترتیب از رشد 42 و 66 

درصدی برخوردار بوده است.
وی یادآور شد: در پایان دوره 10 ماهه امسال، در بازار 
مشتقه و در تابلوی قراردادهای سلف موازی استاندارد با 
سررسید یکسال و بیشتر، اوراق سلف بنزین پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس و اوراق سلف برق تولیدی نیروگاه 
سنندج مپنا از طریق بورس انرژی ایران انتشار یافت 
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6 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

شده،  انجام  برنامه ریزی  و  پیگیری ها  به  توجه  با  که 
انتظار می رود حجم و ارزش این اوراق تا پایان سال 
از این طریق نقش   بتواند  این بورس  یافته و  افزایش 
توسعه  و  مالی  تأمین  به  کمک  زمینه  در  را  موثری 

صنایع فعال در حوزه انرژی ایفا نماید.
حسینی از برنامه ریزی برای تنوع طیف خریداران در 
بورس انرژی نیز سخن گفت و افزود: در بخش بازار برق 
انتظار می رود با توجه پیگیری  انجام شده، ابالغ برخی 
مصوبات در زمینه شرایط تأمین برق مصرف کنندگان 
در  ظرفیت  گواهی  اوراق  انتشار  و  مگاوات   5 باالی 
ماه های آتی، در حوزه معامالت برق شاهد تنوع طیف 
شرکتهای  حضور  امکان  شدن  فراهم   ، خریداران، 
خرده فروشی و افزایش حجم و ارزش معامالت برق در 

بورس انرژی ایران باشیم.

مهر/ رئیس انجمن برق و الکترونیک ایران:
سمنان میزبان کنفرانس تازه های برق 

ایران خواهد شد

الکترونیک  و  برق  انجمن  رئیس   - سمنان 
ایران گفت: کنفرانس ملی برق ایران با رویکرد 
مهندسان  به  استان  ظرفیت های  شناساندن 
جوان در فروردین 96در سمنان برگزار می شود.

حسن غفوری فرد در خالل دیدار با استاندار سمنان 
و  بیست  برگزاری  از  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در 
خبر  سال 96  ابتدای  در  برق  ملی  کنفرانس  دومین 
داد و ابراز داشت: کنفرانس ملی توزیع برق کشور با 
اهداف مشخصی که ازنظر علمی، اجرایی و مدیریتی 
موردنظر است در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی 

برای صرفه جویی در مصرف برق، پایین آوردن تلفات 
به  کمک  و  مصرف  مدیریت  برقی،  سیستم های 

مصرف کنندگان برگزار خواهد شد.
وی بابیان اینکه بیش از یک هزار مقاله از دانشمندان 
دانشگاهی و مدیران ارشد وزارت نیرو در سراسر کشور 
افزود: تاکنون 228  به این کنفرانس ارسال می شود، 
مقاله تخصصی در ارتباط با صنعت برق و موضوعات 
همایش به دبیرخانه ارسال شده که این مقاالت توسط 
آرشیو  و  چاپ  برتر  مقاله های  و  رسیدگی  داور  پنج 

خواهد شد.
خاطرنشان  ایران  الکترونیک  و  برق  انجمن  رئیس 
و  برق  مهندسی  مجالت  در  رتبه  حائز  مقاالت  کرد: 
الکترونیک مختلف چاپ و توسط اینترنت و سازمان 
آی. ای. ایی که بزرگ ترین سازمان برق و الکترونیک 
در جهان محسوب می شود و حدود 400 الی 500 هزار 

عضو جهانی دارد، به چاپ خواهد رسید.
میزبانی  ظرفیت  سمنان  اینکه  بابیان  فرد  غفوری 
کنفرانس ملی برق ایران را دارد، ابراز داشت: برنامه ریزی 
در  نیز  استانی  تولیدکنندگان  و  بومی  صنایع  تا  شد 
نمایشگاه حضورداشته باشد و این امر برای مهندسان 
جوان فرصت خوبی است تا آخرین دستاوردهای خود 

را در این کنفرانس به منصه ظهور قرار دهند.
وی تصریح کرد: می توانستیم این کنفرانس را در تهران 
با مشکالت کمتری برگزار کنیم لیکن هدف این است 
که ظرفیت های استان های محروم به ایران معرفی تا 
آن ها  برای  بیش  از  بیش  سرمایه گذاران  ورود  زمینه 

فراهم شود.
رئیس انجمن برق و الکترونیک ایران در ادامه تصریح 
کرد: استان سمنان ظرفیت های بسیار باالیی دارد که 
بی جهت محروم شناخته شده است چراکه این استان 
توان استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی  را دارا است  

فسیلی  انرژی های  بودن  ناپذیر  تجدید  به  توجه  با  و 
این انرژی ها سالم، تمیز و بدون مشکل است که در 
فسیلی شده  منابع  جایگزین  به نوعی  دنیا  نقاط  اکثر 
ناپذیر  تجدید  فسیلی  منابع  که  داشت  توجه  باید  و 
هستند و باید به فکر جایگزین کردن منابع مختلف 
شد این انرژی های طبیعی از نعمت های خدا است که 

امیدواریم بتوانیم از آن به نحو احسن استفاده کنیم.
غفوری فرد بابیان اینکه همگرایی و همکاری مسئوالن 
استان سمنان در انجام امور جاری و استانی بی نظیر 
است، ابراز داشت: کنفرانس ملی برق در تاریخ 30 الی 
31 فروردین ماه سال جاری برگزار می شود که فرصت 
برای  استان ها  سایر  از  که  افرادی  تا  است  مناسبی 
شرکت در کنفرانس حضور خواهند داشت بتوانند از 

این ظرفیت استفاده کنند.
وی بابیان اینکه رقابت بین استانی برای برگزاری این 
شناساندن  باهدف  لذا  افزود:  داشت،  وجود  کنفرانس 
ظرفیت های سمنان این میزبانی به این استان واگذار 
انرژی  عالی  اهداف  بتواند  کنفرانس  امیدواریم  و  شد 
و  انرژی  کردن  مصرف  بهینه  و  صرفه جویی  که  برق 

جایگزینی با سوخت های فسیلی است را تقویت کند.

وزارت نیرو/ برنامه هندوستان براي سال 2018؛
تعویض تمامی المپ هاي پرمصرف با 

المپ هاي LED در هند

هندوستان  داشت  اظهار  هندوستان  برق  وزیر 
قصد دارد تا سال 2۰18 کلیه المپ های مصرفی 
LED تعویض  با المپ های کم مصرف  را  کشور 

کند.

)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
»پایوش گویال« وزیر انرژی هندوستان اظهار داشت 
تا سال 2018 کلیه المپ های  هندوستان قصد دارد 
 LED مصرف  کم  المپ های  با  را  کشور  مصرفی 

تعویض کند.
 براساس ارزیابی ها این مسأله باعث می شود تا سالیانه 
به اندازه 100 میلیارد واحد الکتریسیته با ارزش مالی 
بالغ بر 14 هزار کرور در اقتصاد این کشور صرفه جویی 

شود.
براساس این گزارش، هر واحد صرفه جویی در مصرف 
برق از طریق تعویض المپ ها می تواند منجر به 1.3 
واحد صرفه جویی در هزینه های تولید برق شود که 
اگر به این مسأله هزینه های انتقال را نیز اضافه کنیم، 
میزان صرفه جویی بیش از این خواهد شد. اگر عادالنه 
زیست  پیامدهای  مسأله  این  کنیم  قضاوت  بخواهیم 
محیطی بسیار مثبتی نیز برای کشور هندوستان در 

پی خواهد داشت.
گویال اشاره کرده که چنانچه مردم از اتالف انرژی از 
طریق بکارگیری المپ های پرمصرف اجتناب کنند، ما 
قادر خواهیم بود به افزاد بیشتری که در این کشور از 

نعمت برق برخوردار نیستند، برق رسانی کنیم.
از  هندوستان  برق  وزارت  است  آمده  گزارش  این  در 
هوشمند  گیری  اندازه  سیستم های  بکارگیری  طریق 
برق  واحد  از 200  بیش  را که  سعی می کند کسانی 
مصرف می کنند زیر نظر گرفته و به آن ها کمک کند تا 

از میزان مصرف خود بکاهند.
هزار 423  از 281  بیش  هند  در حال حاضر، کشور 
مگاوات ظرفیت نصب شده برق دارد که در سال 2015 

بیش از 113۷ میلیارد واحد برق تولید کرده است.
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نمایندگان  با 4 عضو هیئت  اتاق تهران/  گفت وگو 
اتاق تهران درباره مراسم امین الضرب:

تقدیری برای همه فعاالن بخش خصوصی

کارآفرینان  و  پیشکسوتان  از  تجلیل  مراسم 
هم زمان با 133 سالگی اتاق تهران صبح امروز 
این  در  شد.  برگزار  تهران  وحدت  تاالر  در 
مراسم عالوه بر تجلیل از کارآفرینان ایرانی از 
و  کارآفرینی  در حوزه  برتر  رسانه  و  پژوهشگر 
نشان  اعطای  با  هم  خصوصی  بخش  از  حمایت 
امین الضرب تجلیل شد. در ادامه نظر 4 نفر از 
درباره  را  تهران  اتاق  نمایندگان  هیئت  اعضای 

این مراسم می خوانید.
در  تهران  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو  ریاحی  ناصر 
سایت  خبرنگار  با  گفت وگو  در  مراسم  این  حاشیه 
از  تقدیر  مراسم  برگزاری  گفت:  تهران  اتاق  خبری 
کارآفرینان برتر کشور و برگزاری مراسم اهدای جوایز 
باید آن را به  اتفاق خوبی است که  اقتصاد  درزمینه 
بعد  دوره  در  دوره  این  منتخبین  گرفت.  نیک  فال 
می تواند  مسئله  این  و  دارند  در هیئت داوران حضور 
کارآفرینان  انتخاب  در  کردن  عمل  سلیقه ای  آسیب 
را مرتفع کند. مهم ترین شاخص در انتخاب کارآفرین 
اندازه  نه  تردید رشد یک کارآفرین است  برتر بدون 
از  کارآفرین  یک  که  است  مهم  آن.  اقتصادی  بنگاه 

کجا شروع کرده و به کجا رسیده است.
تهران  اتاق  هیئت رئیسه  عضو  واحدی،  حامد  سید 
موجب  کارآفرینان  از  تجلیل  اینکه  به  اشاره  با  هم 
رشد فزاینده این بخش ازنظر معنوی و مادی می شود 
فرصت های  خلق  ارزش آفرینی،  ثروت،  خلق  گفت: 
شغلی بیشتر مهم ترین هنر کارآفرینان است و تجلیل 
از این ارزش ها مورد غفلت قرارگرفته بود. انتخاب از 

کار  قدردانی  و  تجلیل  برای  ایرانی  کارآفرینان  بین 
با  کارآفرینان  که  دلیل  این  به  است  سختی  بسیار 
در نظر گرفتن شاخص هایی مثل توجه به صادرات، 
در سطح  آفرینی  اشتغال  و  اجتماعی  مسئولیت های 

قابل توجهی فعالیت می کنند.
علیرضا کالهی صمدی دیگر عضو هیئت نمایندگان 
امین  مراسم  برگزاری  اثرگذاری  درباره  تهران  اتاق 
خصوصی  بخش  گری  مطالبه  تقویت  در  الضرب 
گفت: این مسئله به نحوه برگزاری این نوع مراسم ها 
بستگی دارد. در حال حاضر با توجه به اینکه در دوره 
هستیم،  کشور  اقتصادی  توسعه  لزوم  و  ایران  گذار 
بخش  بیشتر  نقش آفرینی  برای  را  زمینه  است  الزم 
خصوصی آماده کنیم. تعامل سازنده بخش خصوصی 
و دولتی می تواند به موفقیت کشور در توسعه بیشتر 
کمک کند. البته باید با نگاه  کارشناسی راه حل ارائه 
امین  نشان  اعطای  کنیم.  نقد  فقط  اینکه  نه  کنیم 
مطالبه  تقویت  در  کارآفرینان  از  تقدیر  و  الضرب 
و  تشریفات  درگیر  که  شرایطی  در  است  مؤثر  گری 
تعارفات نشویم. بهترین شاخص ازنظر من در انتخاب 
موفقیت در صادرات  برتر، رشد شرکت ها،  کارآفرین 
بدون استفاده از رانت و به معنی واقعی کلمه حضور 

در بخش خصوصی است.
تسهیل  کمیسیون  رئیس  منش،  نجفی  محمدرضا 
خبری  سایت  با  گفت وگو  در  تهران  اتاق  کسب وکار 
اتاق تهران درباره اثرات مراسم امین الضرب گفت: این 
مراسم یادآور وجود بخش خصوصی است و می تواند 
سالیانه تمام اعضا و فعاالنه را دورهم جمع کند. اگر 
به تاریخ بخش خصوصی نگاه کنید درمی یابید که این 
نداشته  احترام  و  امنیت، مشروعیت  بخش هیچ وقت 
است و مراسم امین الضرب می تواند به هر تحقق این 
سه اصل مهم در فعالیت اقتصادی کمک کند. مراسم 

این  هرچند  است.  خوب  حرکت  یک  الضرب  امین 
کارآفرینان  و  پیشکسوتان  از  تجلیل  بهانه  به  مراسم 
برگزار می شود اما باید آن را نوعی تجلیل برای تمام 

فعاالن بخش خصوصی در نظر گرفت.

رئیس  اول  معاون  با حضور  مراسمی  در  امروز  مهر/ 
جمهور؛

نشان و تندیس امین الضرب به 
کارآفرینان برتر اعطا شد

نشان و تندیس امین الضرب امروز 3 بهمن در 
عرصه  پیشکسوتان  و  کارآفرینان  به  مراسمی 

تولید و تجارت کشور اعطا شد.
اول  معاون  با حضور  امروز  مهر،  گزارش خبرنگار  به 
رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران، نشان 
امین الضرب به پیشکسوتان و کارآفرینان کشور اعطا 

شد.
مژده  خانم  به  الضرب  امین  نشان  مراسم  این  در 
از نوادگان امین الضرب اعطا شد. همچنین  مهدوی 
عال میرمحمد صادقی، محسن خلیلی، اصغر قندچی، 
سید  حاج  علی  رحیمیان،  علی  رفوگران،  اکبر  علی 
سلیمان، اسداهلل عسگر اوالدی، عباس سعیدی نژاد، 
ابراهیم عسگریان، مهدی حریری، عزیز اهلل عالالدینی، 
نژاد،  رحمان گلزار، علی اصغر سعیدی، موسی غنی 
علی رضا بختیاری، امیر منصور عطایی، رضا رضایی 
الضرب  امین  لوح  و  نشان  رهپیما  موسوی  عباس  و 

دریافت کردند.
و  سلطانی  مرتضی  سلیمانی،  غالمعباس  همچنین 

دریافت  الضرب  امین  تندیس  فنایی  مهدی  محمد 
کردند.

مهر/ جهانگیری:
راهی جز میدان دار شدن بخش 

خصوصی نداریم

اینکه  به  اشاره  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
اقتصاد کشور با سیاست درست در مسیر رشد 
و توسعه قرار می گیرد گفت: تورم دی ماه 6.9 
در  تورم  ثبات  نشان  که  رسید  ثبت  به  درصد 

کشور است.
به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری در مراسم 
به  که  کارآفرینان  به  الضرب  امین  نشان  اعطای 
مناسبت در صد و سی و سه سالگی اتاق تهران برگزار 
شد گفت: اتاق بازرگانی به عنوان یکی از مهمترین و 
قدیمی ترین نهادهای مدنی ایران تاکنون نقش کم 
نظیری داشته است. در دولت یازدهم افتخار ما این 
بوده که از بخش خصوصی همواره به عنوان مشاوران 

امین و صادق در کنار خود استفاده کنیم.
را  الضرب  امین  نشان  که  افرادی  اینکه  بیان  با  وی 
دریافت کردند را تقریبا از نزدیک می شناسم، افزود: 
اقتصاد ایران راهی جز این ندارد که بخش خصوصی 
میدان دار اصلی اقتصاد باشد و اگر این مسیر را خوب 
فراهم کنیم بخش خصوصی قادر خواهد بود اقدامات 

بزرگی انجام دهد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه در ابتدای 
سال رهبر اعالم کرد که امسال سال اقتصاد مقاومتی 
و اقدام و عمل است، گفت: این یک پیام مهم داشت 

 بازگشت به عناوین 7 اخبار اقتصادی
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با  گرفتیم  قرار  جدید  مسئولیت  در  اینکه  از  بعد  و 
اندازی  راه  که  شدم  متوجه  ایران  اقتصادی  شرایط 

چرخ اقتصاد پرزحمت است.
اشاره کرد  به تحریم ها، سوءمدیریت ها  جهانگیری 
اقتصادی  فعاالن  از  را  انگیزه  مشکالت  این  گفت:  و 
قرار  سختی  دوران  در  کشور  اقتصاد  و  بود  گرفته 

داشت.
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید بداند فضای 
اقتصادی با ثبات است و شرایط سرمایه گذاری وجود 
دارد، افزود: برخی در خصوص آمارهای اقتصادی هم 
جلسه می گذارند تا اعالم کنند آیا این آمار درست 
های  شاخص  به  راجع  توان  می  مگر  خیر،  یا  است 
اقتصادی انتقادی را مطرح کرد زیرا همانطور که می 
دانید این داده ها با یک فرمول خاصی به نتایجی می 
رسد بنابراین اینکه این داده ها و نتایج آن را نقد می 

کنند به نظر می رسد متوجه آن نشده اند.
ها  بر سیاست  باید  نقد  آنکه  بر  تاکید  با  جهانگیری 
باشد گفت: ما از ابتدای امسال اعالم کردیم که می 
خواهیم چرخ تولید را به حرکت درآوریم و صادرات 
در کشور رشد کند. در همین راستا بسته حمایت از 

صادرات را نوشتیم.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در بخش 
افزود:  دادیم،  انجام  را  کارستانی  کار  معتقدم  نفت 
میزان برداشت نفت در این مدت سه برابر شده است.

و  رشته   20 حدود  از  اینکه  به  اشاره  با  جهانگیری 
ماهه  شش  در  فعالیت   12 تا   10 صنعتی  فعالیت 
ابتدای امسال رشد داشته است افزود:  در سال 92 
از 6 میلیون تن گندم وارد کردیم و حتی در  بیش 
اسفند آن سال ذخیره گندم برخی استان ها به سه 
توانستم  نمی  اوقات  گاهی  من  که  بود  رسیده  روز 
بخوابم. اما االن بیش از یک سال ذخیره گندم داریم.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در ده ماهه امسال 
شده  صادر  کشورها  دیگر  به  ایران  از  کاال  تن   102
است گفت: اقتصاد کشور با سیاست صحیح در مسیر 

رشد و توسعه قرار می گیرد.

مهر/ نعمت زاده :
نخبگان اقتصادی طرحی برای توسعه 

اقتصادی کشور ارائه کنند

با تاکید بر اینکه  وزیر صنعت، معدن و تجارت 
توسعه  برای  را  طرحی  اقتصادی  نخبه   2۰۰
صادرات و تولید ارائه کنند، گفت: باید پیشرفت 

کشور با سرعت بیشتری انجام شود.
در  زاده  نعمت  محمدرضا  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
مراسم اعطای نشان امین الضرب به کارآفرینان برتر، 
پیشرفت  و  توسعه  به  نیاز  کشور  اینکه  به  اشاره  با 
دارد، گفت: درست است که در این سالها کشور ما با 
پیشرفت های زیادی مواجه بوده و به سرعت هم در 
حال جلو رفتن است، اما ما نیاز به پیشرفت بیشتری 

داریم.
وی با بیان اینکه با 10 تا 15 درصد پیشرفت به جایی 
نمی رسیم، گفت: عقب ماندگی های زیادی داریم و 

باید جبران مافات کنیم.
باید  اینکه  بر  تاکید  با  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت 
روز  نوین  های  دانش  به  فناوری  و  تولید  بر  تکیه  با 
دسترسی پیدا کنیم، افزود: با دستیابی به دانش روز 

می توان به توسعه و پیشرفت دست پیدا کرد.
و  دولت  بین  نزدیک  ارتباط  به  اشاره  با  زاده  نعمت 
بخش خصوصی گفت: شورای گفتگو در سطح استان 

ها و تهران همواره برگزار می شود و ارتباط نزدیکی 
میان دولت و بخش خصوصی وجود دارد.

وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه قدمت 
اتاق بازرگانی باعث افتخار و فخر است و خوشبختانه 
این موضوع در اتاق تهران مورد توجه قرار گرفته است، 
و  همفکری  و  دارند  زیادی  اهمیت  ها  تشکل  گفت: 
تبادل نظر بین تشکل ها و دولت بسیار با اهمیت است.

وی ادامه داد: 200 نخبه اقتصادی در اتاق بازرگانی 
که فکر و سرمایه دارند می توانند باعث توسعه کشور 
شوند و ما نیز طرحی در این زمینه داریم. از شما می 
خواهیم تا فکر کنید که چه اقداماتی را می توان برای 

توسعه صادرات و تولید انجام داد.

ایسنا/ رییس اتاق بازرگانی ایران:
مدیران ماندگار اهداف انسانی را اولویت 

قرار می دهند

برشمردن  ضمن  ایران  بازرگانی  اتاق  رییس 
ویژگی های کارآفرینان و فعاالن اقتصادی نمونه 
ماندگار کسانی هستند  عنوان کرد که مدیران 
که در راه اداره یک سازمان در درجه اول اهداف 

سازمانی، اجتماعی و اقتصادی را دنبال کنند.
)سوم  امروز  شافعی  غالمحسین  ایسنا،  گزارش  به 
بهمن ماه( در مراسم اعطای تندیس و نشان امین الضرب 
به کارآفرینان برتر و تجلیل از پیشکسوتان اقتصاد به 
تهران  بازرگانی  اتاق  تاسیس  سالگی   133 مناسبت 
از  تعدادی  درگذشتگان  مناسبت  به  تسلیت  ضمن 
آتش نشانان در حادثه پالسکو، گفت: باید از برگزاری 
هیات  سوی  از  به جا  و  بدیع  اقدامی  که  مراسم  این 

رئیسه اتاق تهران است تشکر کنیم. امیدواریم روز به 
روز تمامی اتاق های بازرگانی کشور به توفیقات جدید 

دست پیدا کنند.
سخن  جایگاهی  در  امروز  خوشحالم  افزود:  وی 
می گویم که 133 سال پیش یکی از فرزندان این مرز 
آمیخت  بهم  را  عمل  و  اندیشه  )امین الضرب(  بوم  و 
با  امین الضرب  حاج  بود.  کشور  بالندگی  دنبال  به  و 
توانست حاکمیت دوران  از اخالق، صبر  برخورداری 
فعاالن  از  جوشیده  نهادی  که  کند  متقاعد  را  خود 

بخش خصوصی در ایران رشد کند.
توانست  او  داد:  ادامه  ایران  بازرگانی  اتاق  رییس 
از  فردی  مالکیت  به  احترام  با  مسئوالنه  و  پیگیرانه 
پارلمان  و  کند  جلوگیری  اداری  سوء استفاده های 
بخش خصوصی را بنیان گذاری کند. باید این سوال 
را پرسید که چه مدیرانی می توان در چنین عرصه 
و  با مقام  ماندگاری  این  ماندگار شد؟ مطمئنا  هایی 
کسانی  ماندگار  مدیران  نیست.  پذیر  امکان  مکنت 
اول  درجه  در  سازمان  یک  اداره  راه  در  که  هستند 
اهداف سازمانی، اجتماعی و اقتصادی را دنبال کنند، 
اهدافی که در جهت تعالی انسانی باشد و از طریق آن 

ها سازمان و جامعه را ارتقا دهد.
ماندگار کسانی هستند  شافعی تصریح کرد: مدیران 
که تعادل الزم را بین احساس و منطق، امور شخصی 
و اجتماعی و معیشت و فضیلت را به نفع رستگاری 
انسان ها دنبال کنند. توازن و هم وزنی مادی و معنوی 
عشق و عقل تراز تمدن بشریت است. از هر صنف و 
گروهی نقش عشق بیش از عقل در کامیابی انسان ها 
موثر است و فکر بدون احساس ایجاد حرکت شتابنده 

نمی کند.
به گزارش ایسنا، در این مراسم به تعدادی کارآفرینان 
لوح  و  تندیس  پیشکسوت  اقتصادی  فعاالن  و 
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امین الضرب به پاسداشت زحمات این افراد اعطا شد 
که اسامی آنها به شرح زیر است:

صادقی،  میرمحمد  عالء  پیشکسوتان:  بخش  در 
قندچی،  اصغر  رفوگران،  علی اکبر  خلیلی،  محسن 
اسداهلل  سلیمانی،  سید  حاج  علی  رحیمیان،  علی 
عسگر اوالدی، عباس سعیدی نژاد، ابراهیم عسگریان، 
گلزار  رحمان  و  عالء الدینی  عزیزاهلل  حریری،  مهدی 
آنها  به  امین الضرب  لوح  و  قرار گرفتند  مورد تجلیل 

اهدا شد.
علی اصغر  از  اقتصاد  پژوهشگری  بخش  در  همچنین 
تجلیل  بختیاری  علیرضا  و  سعیدی، موسی غنی نژاد 
به  امین الضرب  لوح  و  نشان  دیگری  بخش  در  شد. 
موسوی  عباس  رضایی،  رضا  عطایی،  امیرمنصور 
و  سلطانی  مرتضی  سلیمانی،  عباس  غالم   رهپیما، 

محمدمهدی فنایی اهدا شد.

ایسنا/ 
توصیف رییس اتاق بازرگانی از 

امین الضرب

اعطای  مراسم  در  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
به  نمونه  کارآفرینان  به  الضرب  امین  نشان 
ایران  در  خصوصی  بخش  تاریخچه  تشریح 

پرداخت.
به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری در مراسم اعطای 
از  اجلیل  و  برتر  آفرینان  کار  به  الضرب  امین  نشان 
تاالر  در  بهمن(  )سوم  امروز  که  اقتصاد  پیشکسوتان 
صحبت  ابتدای  در  است،  برگزاری  حال  در  وحدت 
فاجعه  درگذشتگان  برای  تسلیت  ضمن  خود  های 

قرن  یک  از  بیش  یعنی   1263 سال  گفت:  پالسکو 
قبل، جامعه اقتصادی در پس نظام ناکارامد اقتصادی 

به فکر تغییر آن افتاد.
از  برآمده  زمان  آن  در  که  اقتصادی  داد:  ادامه  وی 
فردی  الضرب  امین  توسط  بود  ناسالم  رفتارهای 
آن  در  بخش خصوصی  نهال  متدین  و  آگاه  دلسوز، 
خصوصی  بخش  نهاد  مقدم  خط  در  او  و  زد  جوانه 

قرار گرفت.
رفتارهایی  چنین  افزود:  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
امین الضرب را به چهره ای ملی و آگاه تبدیل ساخت 
که به غیر از سود مادی به دنبال پیشرفت کشور در 
امروز  جامعه  گفتمان  بود.  زمان  آن  پیشرفته  دنیای 
نیز همان گفتمان یک قرن قبل یعنی رونق و رفته 

برای مردم است.
به گزارش ایسنا، سخنرانی رئیس اتاق بازرگانی تهران 
اما  ماند  تمام  نیمه  حالش  بودن  مساعد  نا  دلیل  به 
مراسم  به  جوایز  اهدای  برای  بهبود،  از  بعد  مجددا 

بازگشت.

مهر/ مهر منتشر کرد؛
کارنامه عملکرد 1۰ماهه تجارت خارجی 

ایران

نشانگر  ماهه  ده  در  خارجی  تجارت  عملکرد 
و  دالری  میلیون   27۰ و  میلیارد   35 صادرات 
واردات 34 میلیارد و 982 میلیون دالری است 
که در نهایت، تجارت خارجی 7۰ میلیارد و 252 

میلیون دالری را ثبت کرد.
تجارت  عملکردی  کارنامه  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 

خارجی کشور در ده ماهه ابتدای امسال هم منتشر 
صادرات  کنند،  می  حکایت  آمارها  که  آنگونه  شد، 
دالر  میلیون   2۷0 و  میلیارد   35 به  ایران  غیرنفتی 
رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 8.3۷ 
افزایش داشته است؛ صادرکنندگان در حالی  درصد 
برای ارتقای صادرات غیرنفتی کشور تالش کرده اند 
که واردکنندگان نیز در مدت یادشده، 34میلیارد و 
در  که  اند  کرده  کشور  وارد  کاال  دالر  میلیون   982
قبل 3.21 درصد رشد  مشابه سال  با مدت  مقایسه 

داشته است.
این عملکرد گویای آن است که مازاد تراز تجاری ایران 
در این مدت، به مثبت 288 میلیون دالر رسیده که 
نشان می دهد تراز تجاری کشورمان همچنان مثبت 
است؛ در این میان ارزش دالری تجارت خارجی ایران 
در 10 ماهه سال جاری در مجموع به ۷0میلیارد و 
252میلیون دالر رسید که در مقایسه با سال قبل، 

5.8 درصد رشد داشته است.
به این معنا که تجار ایرانی 3میلیارد و814 میلیون 
دالر بیشتر از پارسال با سایر کشورها تجارت داشته 
اند که نشان دهنده بزرگترشدن تجارت خارجی ایران 
طی ده ماهه سال جاری است. بر این اساس، مجموع 
ارزش تجارت خارجی ایران در 10 ماهه سال گذشته 

66 میلیارد و 438 میلیون دالر بود.
و 555  میلیون  تشریفات گمرکی 2۷  این مدت  در 
هزار   43 و  میلیون   102 و  وارداتی  کاالی  تن  هزار 
تن کاالی صادراتی در گمرکات سراسری انجام شده 
ترتیب  به  قبل،  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  که 
2.8۷ درصد و 33.۷6 درصد افزایش داشته است؛ در 
با 6 میلیارد و 26 میلیون  این مدت میعانات گازی 
دالر، عمده ترین کاالی صادراتی کشورمان بود که1۷ 
و 8 صدم درصد از کل صادرات غیرنفتی را به خود 

اختصاص داده است.
گازهای طبیعی مایع شده نیز با یک میلیارد و 952 
بعدی  رتبه  در  درصدی   5.53 سهم  و  دالر  میلیون 
سبک  روغن های  ترتیب  به  آن  از  پس  و  دارد  قرار 
 345 و  میلیارد  یک  با  بنزین  جز  به  فرآورده ها  و 
میلیون دالر و سهم 3.81 درصدی، گازهای نفتی و 
هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با یک میلیارد 
و 68 میلیون دالر و سهم 3.3 درصدی و پروپان مایع 
شده با 990 میلیون دالر و سهم 2.81 درصدی قرار 

دارند.
به   1395 سال  ماهه  ده  طی  وارداتی  عمده  اقالم 
و  میلیارد  یک  ارزش  به  دامی  ذرت  شامل  ترتیب 
161 میلیون دالر، لوبیای سویا به ارزش۷۷4میلیون 
دالر، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری به 
ارزش666 میلیون دالر، وسایل نقلیه موتوری با حجم 
موتور 1500 تا 2000 سی سی به ارزش 626 میلیون 
دالر و وسایل نقلیه موتوری با حجم موتور2000 تا 

2500سی سی به ارزش 536  میلیون دالر بود.
بزرگ ترین  عنوان  به  را  خود  جایگاه  همچنان  چین 
طوری  به  است  کرده  حفظ  ایرانی  کاالهای  خریدار 
غیرنفتی  صادرات  حجم  سال جاری  ماهه  ده  در  که 
کشورمان به چین به 6 میلیارد و 543 میلیون دالر 
رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9.53 
درصد افزایش داشته است که بهترین رشد در میان 
دیگر کشورهای عمده خریدار کاالی ایرانی را داشته 
است. پس از چین به ترتیب امارات متحده عربی با 
5 میلیارد و 665 میلیون دالر، عراق با 5 میلیارد و 
39 میلیون دالر، ترکیه با 2 میلیارد و 81۷ میلیون 
دالر و جمهوری کره با 2 میلیارد و 56۷میلیون دالر 

قرار دارند.
آمار تجارت خارجی کشورمان در ده ماهه سال جاری 
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نشان می دهد، که رتبه های اول تا چهارم کشورهای 
عمده صادرکننده کاال به ایران به ترتیب به کشورهای 
چین با 8 میلیارد و 403 میلیون دالر، امارات متحده 
عربی با 5 میلیارد و 488 میلیون دالر، جمهوری کره 
با 2 میلیارد و ۷86 میلیون دالر و ترکیه با 2 میلیارد 
واردات  روند  دارد.  اختصاص  دالر  میلیون   193 و 
ایران از این کشورها در کل کاهشی و به ترتیب 1.2۷ 
درصد، 11.4۷ درصد، 8.۷4  درصد و 10.99 درصد 

کاهش داشته است.
 واردات ایران از آلمان در ده ماهه سالجاری  به یک 
میلیارد و 962 میلیون دالر رسید و این کشور پنجمین 
کشور عمده طرف معامله با کشورمان بود. واردات ایران 
از آلمان در این مدت 36.39 درصد رشد داشته که این 

میزان در ماه گذشته 38.22 بوده است.

مهر/
 چرا دولت پیمان های پولی را پیاده 

نمی کند؟

شفافیت  افزایش  ارز،  حقیقی  نرخ  ثبات  حفظ 
طریق  از  کاغذی،  ارز  تقاضای  کاهش  و  بازار 
مانند  نهادهایی  ایجاد  و  ارز  نرخ  آزادسازی 
جمله  از  پولی  های  پیمان  اجرای  و  ارز  بورس 

راهکارهای آرامش بازار است.
ارزی  جهش  و  نوسانات  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
و  تجارت  تنها  نه  که  بوده  مسائلی  از  یکی  همواره 
است،  داده  قرار  خود  الشعاع  تحت  را  ایران  اقتصاد 
بلکه سالها است که به یک پای ثابت در فاکتورهای 
اقتصادی کشور تبدیل شده است. آنگونه که آمارمی 

گویند از اواسط دهه 1380 به بعد، به دالیل مختلف 
و هر چند سال یکبار، در اقتصاد ایران اتفاق می افتد 
امسال  همین  آذرماه  به  آن  دوره  آخرین  اتفاقا،  و 
در  ریال  اسمی  ارزش  آن،  که طی  مربوط می شود 
و  شد  تضعیف  خارجی  ارزهای  از  بسیاری  مقابل 
سواالت و ابهامات زیادی را در بین سیاستگذاران و 
عوامل اقتصادی و به خصوص مجلس شورای اسالمی 

ایجاد کرده است.
مجلس  پژوهشی  بازوی  که  است  اساس  همین  بر 
این  به  متعددی،  های  گزارش  در  اسالمی  شورای 
نوسانات،  و  تغییرات  این  اثرات  که  پرداخته  موضوع 
در اقتصاد ایران خود را چطور نشان داده و البته در  

آینده با اقتصاد کشور چه می کند.
های  زمینه  کند،  می  اعالم  گزارش  این  که  آنگونه 
بنیادین افزایش نرخ ارز در طی سال های گذشته به 
تدریج به وجود آمده است و لذا تحوالت بازار ارز با 
متغیرهای بنیادین بازار ارز در ایران ناسازگار نیست. 
انتخابات  دالر،  ارزش  جهانی  افزایش  حال  این  با 
آمریکا و افزایش فصلی تقاضای ارز تجاری و مسافرتی 
و عدم عرضه بخشی از ارز غیرنفتی در فصل پاییز نیز 

می تواند در این زمینه موثر باشد.
بر این اساس، ریشه های اصلی تحوالت بازار ارز که 
هر چند سال یک بار رخ می دهد، سیاست دولت و 
بانک مرکزی مبنی بر لنگر قراردادن نرخ اسمی ارز 
است؛   در عین حال، در زمینه نحوه مواجهه و حل 
مشکالت فوق الذکر نیز پیشنهادهایی در این گزارش 
ارائه شده است. برای مثال حفظ ثبات نرخ حقیقی 
ارز  تقاضای  کاهش  و  ارز  بازار  شفافیت  افزایش  ارز، 
کاغذی، از طریق آزادسازی نرخ ارز و ایجاد نهادهایی 
مانند بورس ارز و اجرای پیمان های پولی از جمله 

این راهکارها است.

مهر/ در جریان معامالت بازار آزاد؛
دالر و سکه طرح جدید گران شد

امروز)یکشنبه 3  آزاد  بازار  معامالت  جریان  در 
بهمن( تهران، دالر 24 تومان و سکه تمام بهار 

آزادی طرح جدید 99۰۰ تومان گران شد.
معامالت  جریان  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
امروز)یکشنبه( بازار آزاد تهران، قیمت هر دالر آمریکا 
قیمت  تومان رسید.  به 3832  افزایش  تومان  با 24 
تومان   4236 نرخ  به  کاهش  تومان  هفت  با  یورو 
درهم  تومان،   4816 پوند  همچنین  شد.  فروخته 
امارات 10۷۷ تومان و لیر ترکیه 1058 تومان است.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 
9900 تومان افزایش به یک میلیون و 1۷3 هزار و 
۷00 تومان، تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون 
و 145 هزار تومان، نیم سکه 595 هزار تومان، ربع 
سکه 315 هزار تومان و سکه یک گرمی 202 هزار 

تومان است.
بازارهای جهانی 1211 دالر و هر  هر اونس طال در 

گرم طالی 18 عیار  114 هزار و 486 تومان است.

دنیای اقتصاد/ 
غفلت در توجه به بخش خصوصی

حسین پیرموذن
عضو هیات رئیسه اتاق ایران

فعاالن  از  کثیری  تعداد  حتی  و  مردم  عموم  تصور 
اجرای  از  بعد  ایران  اقتصاد  که  بود  این  اقتصادی 
برجام به سرعت شکوفا شده و تمامی تلخی های یک 

دهه گذشته اقتصادی ایران، یک شبه در ذائقه مردم 
شیرین شود. اما همان طور که پیش از اجرای برجام 
بسیاری از صاحب نظران و کنشگران علوم اقتصادی، 
مسووالن ارشد، تصمیم سازان و سیاست گذاران دولت 
نیز اعالم کرده بودند، بعد از اجرای برجام در مدت 
اقتصادی  به حل مشکالت  امیدی  نمی توان  کوتاهی 
ایران داشت. در چند روز گذشته بسیاری از فعاالن 
مسووالن  و  مدیران  خصوصی،  بخش  و  اقتصادی 
دولتی به ثمرات برجام در اقتصاد ایران پرداختند و از 
این منظر سعی کردند تا به تشریح میوه های رسیده و 
نارس این توافق بسیار مهم بپردازند. اما به عنوان یک 
فعال اقتصادی باید بگویم بنیان ها و ساختار اقتصادی 
ایران در دوران تحریم با مسائلی رو به رو شده است 
از تحریم  اقتصادی قبل  به دوران  بازگشت  برای  که 
باید عامه مردم و فعاالن بخش خصوصی صبور باشند. 
حساس  برهه های  تمامی  در  ایران  مردم  که  البته 
به  با صبوری  و  داشته  اجتماعی  مسوولیت  احساس 
تمرکزم  نوشتار  این  یافته اند.در  دست  خود  مقصود 
ایران  اقتصادی  فروپاشی های  و  خرابی ها  بر  بیشتر 
عقالنیت  عدم  و  سوءمدیریت  تحریم،  ثمره  که  بوده 
در  پیش تر  را  نوشتار  این  که  است  بوده  اقتصادی 

گفت وگو با رسانه ها مورد تاکید قرار داده بودم.
نحیف  و  نیمه جان  اقتصاد  یک  روحانی  دولت   -1
و  اقتصادی  عرصه  در  دولت سابق  گرفت.  تحویل  را 
دیپلماسی تجاری با تصمیمات و سیاست گذاری های 
کشور  پوپولیستی  و  احساسی  هیجانی،  کوتاه مدت، 
کسب وکار  اقتصادی،  شاخص های  از  بسیاری  در  را 
با  دیگر  از سوی  کرد.  خارج  اصلی  ریل  از  توسعه  و 
عقالنیت  عدم  و  مدیریت  سوء  و  تحریم ها  تشدید 
اقتصادی دولتمردان سابق با نوسانات نرخ ارز، تزریق 
بودجه های کالن به مسکن مهر و عدم ثبات اقتصادی 
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و اقتصاد دستوری مواجه شدیم که وضعیت اقتصادی 
ساختارهای  از  بسیاری  عبارتی  به  کرد.  بغرنج   را 
سرمایه گذاری های  و  توسعه ای  عمرانی،  اقتصادی، 
بهبود  پیش تر  که  اشتغال  و  تولید  خارجی،  داخلی، 
دهم  و  نهم  دولت  در  یکباره  به  بود،  یافته  نسبی 
شد.  شدیدی  رکود  دچار  کشور  و  یافت  کاهش 
کشوری که یکی از رتبه های پایین را در بهبود فضای 
کسب وکار بر اساس آمار بانک جهانی داشت و دارد، 
در دولت های نهم و دهم نیز روند نزولی را طی کرد.

2-دولتمردان نهم و دهم با سوء مدیریت و در کنار 
قوانین  حذف  و  تسهیل  جای  به  تحریم ها،  تشدید 
دست وپاگیر، با صدور بخشنامه ها و قوانین متضاد و 
ناهمسو با شرایط اقتصادی کشور، فضای کسب وکار 
کشور را نیز آشفته کردند و تسهیالت بانکی، آموزشی 
و گمرکی و ارزی برای فعاالن اقتصادی و کسب وکار یا 
با محدودیت روبه رو شد یا به واسطه عدم برنامه ریزی 
تا  شد  باعث  سوءمدیریت  و  اصولی  غیر  مناسب، 

رانت خواران از این شرایط بهره بیشتری ببرند.
 10 برحسب  را  کشورها  اقتصاد  جهانی،  3-بانک 
دریافت  سهولت  کسب وکار،  سهولت  شاخص 
اخراج  یا  استخدام  سهولت  کسب وکار،  مجوزهای 
کسب  سهولت  مالکیت،  ثبت  سهولت  کار،  نیروی 
اعتبار و وام، میزان حمایت دولت از سرمایه گذاران، 
و  مالیات ها، سهولت صادرات  نحوه دریافت  و  میزان 
واردات، ضمانت اجرایی قراردادها و مدت الزم برای 
نیز سهولت  و  نتیجه رساندن یک دعوای قضایی  به 
براین  می کند.  رتبه بندی  کسب وکار  کردن  تعطیل 
کشورهای  از  برخی  به  نسبت  کشورمان  اساس، 
در  و  کرده  طی  را  نزولی  روند  همسایه  و  همجوار 
پایین جدول قرار گرفت و قانون بهبود مستمر محیط 
ایران تدوین و  بازرگانی  اتاق  کسب وکار که از سوی 

در مجلس شورای اسالمی تصویب شد، متاسفانه از 
سوی دولت وقت مورد استقبال قرار نگرفت و حتی از 

ابالغ این قانون کوتاهی کردند.
4-در واقع دولت سابق با کنش ها و تصمیم سازی های 
نامناسب اقتصادی، فضای کسب وکار کشور را نیز با 
غیرعقالنی  تبعات کنش های  که  کرد  روبه رو  چالش 
است  شده  تبدیل  رویه  یک  به  حاضر  حال  در  که 
همچنان در فضای اقتصادی و تضعیف فعالیت بخش 

خصوصی کشور ملموس است.
اقتصادی خود را  این دولت سعی می کند مشی   -5
بیشتر بر محور بهبود محیط کسب وکار قرار دهد و با 
بسترسازی مناسب و زدودن قوانین متناقض و متضاد 
در بخش تولید، خدمات، کشاورزی و صنعت کشور 
را از رکود به رونق سوق دهد، اگرچه عملکرد دولت 
ترمیم  و  متناقض  و  متضاد  قوانین  زدودن  در  فعلی 
بخش خصوصی  قبول  مورد  ایران  اقتصاد  و جراحی 
نبوده و نیست ولی برداشتن گام های عقالنی به دور از 
هرگونه رفتار و افکار خلق الساعه، روزنه امید را در دل 
فعاالن بخش خصوصی زنده نگه داشته است؛ در واقع 
عقالنیت و کنش عقالیی است که بخش خصوصی را 

به آینده امیدوار نگه داشته است.
)در   92 سال  در  خود  یادداشت های  از  یکی  6-در 
روزنامه اعتماد( تاکید کردم که الزمه بهبود وضعیت 
و  تعامل گرایی  کسب وکار  فضای  به ویژه  و  اقتصادی 
بین المللی و در  عقالنیت گرایی در عرصه دیپلماسی 
به همین  است.  اقتصادی  و  تجاری  دیپلماسی  ادامه 
لحاظ موفقیت ها و عمل گرایی دولت کنونی در عرصه 
بخش  برای  را  خوبی  فضای  بین المللی  دیپلماسی 
فراهم  تجاری  دیپلماسی  و  چانه زنی ها  در  خصوصی 

ساخته است.
۷- در دوران پسابرجام باید از فرصت های ایجادشده 

و  شود  گرفته  بهره  خوبی  به  کسب وکار  فضای  در 
ارتباطات و تعامالت تجاری در دوران پسابرجام نباید 
همین  به  شود.  تبدیل  تهدید  به  سوءمدیریت ها  با 
شهرستان ها  اتاق های  و  ایران  بازرگانی  اتاق  خاطر 
به عنوان پارلمان بخش خصوصی سعی کردند کشور 
را بعد از سال ها عدم تعامالت تجاری و سرمایه گذاری 
تجاری  هیات های  و  بازرگانان  و  سرمایه گذاران  به 
و  نامه ها  تفاهم  وارد  زمینه  این  در  و  بشناسانند 
همکاری های مشترک با هیات های تجاری، بازرگانی 

و اقتصادی بسیاری از کشورها شدند.
کسب وکار  محیط  بهبود  پسابرجام  دوران  در   -8
رشد  در  تسریع  برای  شده  شناخته  و  موثر  راهبرد 
سرمایه گذاری و حل مشکل بیکاری و تورم در دنیا 
است. با بهبود محیط کسب وکار بسیاری از موانع حل 
و  عمیق  مشکالت  از  بسیاری  می شود  باعث  و  شده 
بلکه  کوتاه مدت،  به صورت  نه  اشتغال  و  تولید  موانع 
ریشه ای و عمیق رفع شود. تجربه بین المللی در بهبود 
و  بهترین  از  یکی  می دهد  نشان  کسب وکار  محیط 
موثرترین ساز و کارها برای بهبود محیط کسب وکار، 
میان  مطالبات  مستمر  طرح  و  نظر  تبادل  مالقات، 
مسووالن  و  یکسو  از  اقتصادی  فعاالن  نمایندگان 

دولتی حکومتی از سوی دیگر است.
9- بخش خصوصی در سال های گذشته نه تنها مورد 
تصمیم گیری های  در  بارها  بلکه  نگرفت  قرار  توجه 
بخش  پارلمان  تعامالت  ولی  شد  طرد  اقتصادی 
در  مشارکت  برای  دولتمردان  با  خصوصی 
تصمیم گیری ها و تصمیم سازی مهم بوده و چشم انداز 
که  می کند  تداعی  را  مطمئنی  و  آرامش بخش 
بخش  پارلمان  به  دولت  اعتماد  نیز  پسابرجام  در 
و  تجاری  هیات های  پذیرش  و  اعزام  در  خصوصی 
بازرگانی دوچندان شده است. اهمیت این موضوع از 

با  برای همکاری  آنجا است که دولت تصمیم جدی 
بخش خصوصی در پسابرجام دارد.
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دنیای اقتصاد/ نویسنده: میشل بلندینگ
مترجم: سید حسین علوی لنگرودی

هنگامی که به زندگی و عملکرد درخشان مدیران و 
رهبران جوان و مبتکری که در دهه های اخیر ظهور 
دگرگون  را  ارتباطات  و  تکنولوژی  دنیای  و  کرده 
آنها  اغلب  بیندازیم در می یابیم که  ساخته اند نگاهی 
آنها  از  از اصول و مبانی مشابهی پیروی کرده اند که 
و  موفقیت  گانه  پنج  »کلیدهای  عنوان  با  می توان 
تازه  و  جوان  مدیران  کرد.  یاد  پیروزمندانه«  رهبری 
متغیر  و  پیچیده  دنیای  وارد  می خواهند  که  کاری 
مدیریت و رهبری سازمان ها شوند، اما هنوز مهارت ها 
و توانمندی های الزم را در این زمینه کسب نکرده اند 
می توانند با این کلیدهای طالیی هر در بسته ای را باز 
کرده و خیلی زود به مدیری بزرگ و تاثیرگذار تبدیل 
شوند و همان مسیری را طی کنند که پیش از این، 
بزرگانی چون استیو جابز، بیل گیتس و غیره در آن 
قدم گذاشته اند. اما این بزرگان چگونه و از چه راه هایی 
نشیب های  و  فراز  از  را  خود  شرکت های  توانسته اند 
عظیم دنیای پرآشوب و غیر قابل پیش بینی امروز عبور 
دهند و به چنین کامیابی های بی نظیری دست یابند؟ 
چه وجوه اشتراکی بین این رهبران موفق و افسانه ای 
وجود دارد ؟ و ما چه درس هایی را می توانیم راجع به 

استراتژی های موفقیت از آنها بیاموزیم؟
استراتژی کلیدی مشترک در میان  پنج  به طور کلی 
رهبری  و  مدیریت  دنیای  آوران  نام  و  بزرگان  اغلب 
وجود داشته است که هر مدیری می تواند و باید آنها را 

بیاموزد و به کار ببندد. این استراتژی ها عبارت است از:
1- به جلو نگاه کن و در گذشته تامل کن.

2- شرط بندی های بزرگ انجام بده اما هیچ وقت روی 
شرکت خود شرط بندی نکن.

3- یک سیستم و مجموعه کامل را به وجود بیاور و نه 
فقط یکسری محصوالت.

4- از تمام قدرت خود بهره ببر.
خود  توانمندی های شخصی  محور  بر  را  سازمان   -5

استوار کن.
یکی از واقعیت های دنیای کسب و کار این است که 
علت اصلی شکست و ناتوانی مدیران ارشد شرکت ها 
و سازمان ها در این نیست که آنها از چنین ایده های 
در  مشکل  بلکه  هستند،  محروم  و  بی خبر  بزرگی 
اینجاست که آنها نمی دانند امروز چه باید بکنند تا به 
نتایج فردا دست یابند درحالی که موفق ترین مدیران 
و رهبران دهه های اخیر کسانی بودند که هم فردا را 
باید بکنند. به  می دیدند و هم می دانستند امروز چه 
عنوان مثال، بیل گیتس کسی بود که قادر بود جهانی 
ادارات و  را تصور کند که در آن، روی هر میزی در 
خانه ها، یک کامپیوتر وجود داشته باشد. او این تصور را 
زمانی در ذهن خود پرورش می داد که اصال کامپیوتر 
به وجود نیامده بود. عالوه بر این، او به درستی دریافته 
آینده  این  روی  سرمایه گذاری  برای  راه  تنها  که  بود 
عبارت است از متمرکز کردن انرژی اش روی کنترل 

دنیای نرم افزار نه سخت افزار.
اندرو گراو نیز کسی بود که از قبل، فروپاشی و ضعف 
به  و  بود  را دیده  افقی  ترکیبی  صنعت کامپیوترهای 

همین دلیل، عمده تمرکز ذهنی و عملی خود را بر 
محور اجزای هسته ای کامپیوترها و ریزپردازنده ها قرار 
داد و در نهایت توانست چیزی را پدید آورد که امروز 
زینت بخش بسیاری از تبلیغات و ظاهر کامپیوترهاست؛ 
» Intel Inside«. او کسی بود که محصولی را در 
ذهن خود ایجاد و سپس آن را در دنیای واقعی تولید 
كرد که تا پیش از آن، کسی نه آن چیز را دیده بود 
و نه درک مشخصی از ماهیت آن داشت و به همین 
دلیل هم بود که گراو توانست کلیت ساختار صنعت 
استیو  سازد.  دگرگون  همیشه  برای  را  نیمه رساناها 
را می دید که  آینده ای  بود که  نیز کسی  بزرگ  جابز 
در آن، مصرف کنندگان غیر از کامپیوترهای خانگی یا 
برای  دیگر  الکترونیکی  تجهیزات  یکسری  از  لپ تاپ، 
سرگرم شدن و ارتباط برقرار کردن استفاده می کنند 
و همین تصویر او از آینده بودکه پیدایش و گسترش 

ipad,iphone,ipod را موجب شد. 
یکی از وجوه اشتراک این شخصیت های تاثیرگذار عصر 
ما در این واقعیت نهفته است که آنها فقط به ابداع یک 
یا چند محصول اکتفا نکردند، بلکه یکسری سیستم ها 
به وجود آوردند  را  و پلت فرم های کاربردی و موثری 
پیوستگی  به هم  و  رقابتی  مزایای  بهترین  دارای  که 
فوق العاده ای با سایر محصوالت شرکت هستند. سیستم 
بگیرید:  نظر  در  را  ویندوز  یعنی  مایکروسافت  عامل 
توانست  پلت فرم  و  این سیستم  ایجاد  با  بیل گیتس 
مایکروسافت  شرکت  در  شده  تولید  محصوالت  سایر 
را که دارای بیشترین هماهنگی و سازگاری با محیط 
سیستم عامل های این شرکت بود، در حجم وسیع به 

فروش برساند از جمله برنامه های موفق و پرطرفداری 
 windows mediaplayer , Internet چون 

.word وexplorel
گراو نیز در اواخر دهه 1980، هنگامی که مهندسان 
موثرتری  پردازنده  طراحی  دنبال  به  اینتل  شرکت 
و  گرفت  کننده  تعیین  و  حیاتی  تصمیم  یک  بودند، 
ایجاد كرد، سیستمی که به مراتب  اینتل را  پلت فرم 
بود.  پرطرفدار  از یک محصول  دارتر  آینده  و  مفیدتر 
با شجاعت  را  استیو جابز همچنین تصمیم خطیری 
اتخاذ كرد، زمانی که تصمیم گرفت تا به جای تمرکز بر 
محصوالت، پلت فرم جدید موسیقی iTunes را برای 
کامپیوترهای شخصی و همچنین آی پدها و آی فون ها 
راه اندازی کند و همین تصمیم تاریخی او بود که باعث 
بازار جهانی کامپیوترهای موبایل را  اپل،  شد شرکت 
به تسخیر درآورد. حال تصور کنید اگر استیو جابز به 
جای تفکر سیستمی و پلت فرمی فقط به یک محصول 
مثال iTunes اکتفا می کرد، در آن صورت، چیزی به 

نام آي فون در دستان ما نبود!
آری تمام این بزرگان در ابتدای فعالیت شان با چالش ها 
و دشواری های بسیاری دست و پنجه نرم کردند، اما 
پنج  به  که  کلیدهایی  و  استراتژی ها  بستن  به کار  با 
بسیاری  توانستند  اشاره شد  مقاله  این  در  آنها  مورد 
از غیرممکن ها را ممکن سازند و نامشان را در تاریخ 
جاودانه سازند کاری که هر مدیر جوان و تازه کاری در 
هر گوشه از جهان می تواند انجام دهد و به چهره ای 

جهانی و ماندگار تبدیل شود.
Management Journal American :منبع
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