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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

وزارت نیرو در طول دولت تدبیر دستاوردهای نسبتا خوبی در حوزه 
و مهندسی  افزایشی صادرات خدمات فنی  روند  بین الملل داشته که 
صنعت آب و برق و اخذ رتبه اول در میان سایر خدمات طی سنوات 

اخیر نشانگر این موضوع است.
به گزارش ایسنا، با توجه به توانمندی ها و ظرفیت های ایجاد شده در صنعت آب 
و برق ایران که در صورت حمایت اصولی و رفع موانع موجود رقمی معادل ۲۰ 
میلیارد دالر درآمد ارزی را به خود اختصاص خواهد داد، در راستای انسجام 
بخشی های الزم، مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق در ساختار 

وزارت نیرو ایجاد شد.
صادرات  در  نیرو  بخش  سهم  تجارت،  توسعه  سازمان  گزارش  به  استناد  با 
خدمات فنی و مهندسی در سال های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵ حائز رتبه برتر شده، 
در گزارش های سازمان توسعه تجارت سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی 
صنعت آب و برق در سال ۱۳۹۲ به میزان ۴۷ درصد، سال ۱۳۹۳ به میزان ۶۲ 
درصد، سال ۱۳۹۴ به میزان ۹۸ درصد و در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ به میزان ۴۸ 

درصد از کل صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور اعالم شده است.
این عملکرد در سال ۱۳۹۳ منجر به عضویت وزیر نیرو در شورای عالی صادرات 
شد. میزان صدور خدمات فنی و مهندسی صنعت آب برق در طی سال های 
۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ در حدود ۴.۵ میلیارد دالر بوده است. از سال ۱۳۹۲ تاکنون 

در  نیرو  وزارت  با حمایت های  کشور  برق  و  آب  پیمانکار صنعت  شرکت های 
کشورهای اتیوپی، آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، آفریقای جنوبی، افغانستان، 
ترکمنستان، سریالنکا، سوریه، سودان، عراق،  تاجیکستان،  پاکستان،  الجزایر، 

عمان و کنیا پروژه های مختلفی را اجرا کرده اند.
از مهم ترین این پروژه ها می توان به پروژه  احداث سد و نیروگاه اومااویا در کشور 
سریالنکا، پروژه برق رسانی به ۱۰۰۰ روستا در کشور سریالنکا، سد و نیروگاه 
سنگ توده دو در کشور تاجیکستان، سد و نیروگاه راغون در کشور تاجیکستان، 
نیروگاه حیدریه و صدر در کشور عراق، تصفیه خانه کربال در عراق، نیروگاه 
تشرین و جندر در سوریه، سد رواندوز در کشور عراق، تصفیه خانه کرکوک در 

عراق و احداث شش واحد تصفیه خانه در کشور سودان اشاره کرد.
مپنا، صانیر، صانرژی، پارسیان، فراب، شفاب، گوهر رود، شیمبار، ایران ترانسفو، 
تولید ملزومات برقی، تابلیه، صفانیکو، پاوان پی، سابیر، سابیر بین الملل، کیان 
آب، طوس آب، مشانیر، تونل و سد آریانا، مهاب قدس، عمراب، سسیم نورپویا، 
ساپتا،  کیسون،  ایران،  زالل  اهواز،  منابع  عمران  اویول،  آبادان،  نوین  کوثران 
گام اراک، سینا برق، گروه صنعتی میالد، ارجان پی، میراب، نصب نیرو، متبا، 
کنتورسازی، قدس نیرو، سیم و کابل ابهر، شرکت کابل سازی افق البرز و تانا بین 

الملل از شرکت های فعال در پروژه های برون مرزی صنعت آب و برق هستند.
ادامه در صفحه 3/

ایسنا/ اقدامات وزارت نیرو در قاب بین الملل

صادرات ۴.۵ میلیارد دالر خدمات فنی و مهندسی طی سه سال
الزامات حفظ تورم یک رقمي

دنیای اقتصاد / حسین بازمحمدي

به تورم یک رقمي در سال ۱۳۹۵ دستاوردي  دستیابي 
بزرگ بود؛ اما حفظ آن در سال جاري و تداوم روند نزولي 
آن در سال هاي آینده، دستاوردي بزرگ تر خواهد بود که 
مجاهدتي بزرگ تر مي طلبد. حذف موانع ساختاري کاهش 
تورم، به عبارت دیگر، شکستن هسته سخت تورم، نیازمند 
هماهنگي بیشتر بین سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان 

اقتصادي و اجرایي کشور است.
در حال حاضر نشانه هاي خوبي از اهتمام مجلس شوراي 
نرخ  بر کاهش  تاکید  بانک مرکزي در  و  اسالمي، دولت 
تورم و حفظ ثبات بازارها در اقتصاد وجود دارد. رشد حدود 
سال ۱۳۹۶  در  دولت  عمومي  بودجه  منابع  درصدي   ۹
نرخ جبران  به رقم مصوب سال قبل، پیش بیني  نسبت 
قدرت خرید اسناد خزانه اسالمي به میزان ۸ درصد در 
آیین نامه اجرایي بند )هـ( تبصره )۵( قانون بودجه سال 
۱۳۹۶ و تاکید مقام هاي اقتصادي کشور در همایش اخیر 
سیاست هاي پولي و ارزي بر لزوم حفظ تداوم یک رقمي در 
سال جاري، حاکي از این عزم و اراده است و سیاست هاي 

الزم نیز دنبال خواهد شد. 

ادامه در صفحه 3/



 

احداث  قرارداد  به  نیرو  وزارت 
سیکل  نیروگاه  مگاوات  هزار   5
نمی بخشد رسمیت  ترکیبی 

بین  تفاهم نامه  انعقاد  علی رغم  کرد:  اعالم  مپنا  گروه 
گروه مپنا و وزارت نیرو مبنی بر احداث ۵ هزار مگاوات 
نیروگاه سیکل ترکیبی راندمان باال تاکنون و با گذشت 
۱۴ ماه، هیچ قراردادی برای رسمیت بخشیدن به این 
طرح از سوی وزارت نیرو با مپنا امضا نشده است...... 

ادامه خبر

 پیشنهادی برای عادالنه شدن 
عوارض برق

مکانیسم  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
محاسبه و دریافت عوارض برق را موردنقد و بررسی 

قرار داد...... ادامه خبر

 سند راهبرد ملی توسعه دانش بنیان 
شبکه هوشمند برق ایران رونمایی شد

سند راهبرد دانش بنیان شبکه هوشمند برق ایران در 
و  محصوالت  بین المللی  نمایشگاه  اولین  پایانی  آیین 
خدمات هوشمند توسط معاون وزیر نیرو و مدیرعامل 
سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق 

)ساتبا( رونمایی شد...... ادامه خبر

 رشد 4.5 درصدی طول خطوط 
230کیلوولت برق کشور در 4 سال 

گذشته
در  برق،  صنعت  در  توانیر  آمار  دفتر  اعالم  براساس 
در  انتقال کشور  یازدهم طول خطوط  ۴ ساله دولت 

سطح ولتاژی ۲۳۰ کیلوولت رشد ۴.۵ درصدی یافته 
است...... ادامه خبر

 معاون وزیر نیرو: عراق 500 میلیون 
دالر از بدهی برقی را پرداخت

انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون  ایرنا-  تهران- 
گفت: عراق در چهار ماه گذشته ۵۰۰ میلیون دالر از 
بابت خرید برق را پرداخت کرد......  بدهی های خود 

ادامه خبر

 مجتمع نیروگاه های خورشیدی 
مکران افتتاح می شود

ظرفیت  با  مکران«  خورشیدی  نیروگاه های  »مجتمع 
تولید ۲۰ مگاوات برق، هفته اول مرداد ماه با حضور 
حمید چیت چیان، وزیر نیرو در شهرستان ماهان واقع 
در استان کرمان به بهره برداری می رسد...... ادامه خبر

 خاموشی های برق در کشور طی 6 
سال گذشته 30 درصد کاهش یافته 

است
زنجان - ایرنا - معاون هماهنگی شرکت مادر تخصصی 
انجام شده و گسترش  برنامه ریزهای  با  توانیر گفت: 
زیرساخت ها، خاموشی های برق در کشور طی ۶ سال 

گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است...... ادامه خبر

 بررسی شاخص های وزرای 
پیشنهادی نفت و نیرو در کابینه 

دوازدهم در جلسه کمیسیون انرژی
جلسه  در  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون 
و  ها  شاخص  بررسی  به  نسبت  خود  تیر   ۲۶ امروز 
توانمندی هایی که وزرای پیشنهادی نفت و نیرو در 

کابینه دوازدهم باید داشته باشند بحث و تبادل نظر 
انجام داد.......... ادامه خبر

  مشاور اقتصادی رئیس جمهوری: 
اقتصاد کشور چاره ای جز برونگرایی 

و صادرات ندارد
تهران - ایرنا- مشاور اقتصادی رئیس جمهوری گفت: 
اقتصاد کشور چاره ای جز برونگرایی و صنعت صادراتی 

و تامین بازار خارجی ندارد...... ادامه خبر

 رقابت با بخش خصوصی را کنار 
بگذاریم

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: زمانی گفتم باید 
گرفتند  ایراد  اما  کنیم  وارد  کشور  به  صادراتی  مدیر 
در  صادراتی  مدیران  از  استفاده  برای  نیز  برخی  و 

خودروسازی ها پنبه در گوش گذاشتند...... ادامه خبر

 رشد 21 درصدی صادرات غیرنفتی 
در دولت یازدهم

تهران - ایرنا - براساس آمار مجموع صادرات غیرنفتی 
کشور بدون احتساب میعانات گازی نیز از حدود ۱۱۵ 
میلیارد دالر در دوره دولت دهم به نزدیک ۱۴۰ میلیارد 
دالر در دولت یازدهم رسید که نشان دهنده رشد ۲۱ 

درصدی آن در سالهای اخیر است...... ادامه خبر

 بهبود محیط کسب و کار نیازمند 
اراده در رأس دستگاه های اجرایی

معاون اول رئیس جمهور، با تاکید بر ضرورت حذف 
مجوزها و مقررات غیرضروری و دست و پا گیر بر سر 

راه فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی گفت: باید اراده 
ای جدی در رأس دستگاه های اجرایی شکل گیرد...... 

ادامه خبر

 بخشودگی سود تسهیالت تا سقف 
400 میلیون ریال ابالغ شد

بدهی  دارای  پرونده های  تسهیالت  سود  بخشودگی 
حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال، به بانک های عامل ابالغ 

شد...... ادامه خبر

 مصوبه ستاد اقتصادی مقاومتی 
در مورد شیوه بازرسی دفاتر توسط 

سازمان تامین اجتماعی
با پیگیری های اتاق تهران و پیرو مصوبه جلسه آخر 
برروشن  مبنی  مقاومتی،  اقتصاد  ستاد  گذشته  سال 
منظور  به  کارفرمایان  دفاتر  بازرسی  نحوه  نمودن 
جلوگیری از هرگونه تفسیر، صبح امروز ۲۶ تیر مصوبه 
تامین  سازمان  به  اقتصادمقاومتی  ستاد  سوی  از  زیر 

اجتماعی ابالغ شد...... ادامه خبر

 چرا تشکل ها باعث بهبود فضای 
کسب و کار نشده اند

بهبود فضای کسب وکار از نظر کارشناسان از مهم ترین 
برای  که  است  اقتصاد  کردن  رقابتی  برای  اقدام ها 
دستیابی به آن باید به مسائلی چون حمایت از بخش 
خصوصی و حفظ بنگاه های اقتصادی کشور پرداخت...... 

ادامه خبر

  نرخ دالر به 3777 تومان رسید
........ ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
صادرات 4.5 میلیارد دالر خدمات فنی و 

مهندسی طی سه سال

کشورهای  با  فعلی  شرایط  در  ایران  دیگر  سوی  از 
همجوار خود شامل پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، 
آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق، ارتباط الکترویکی 
آینده  در  مرزی  برون  الکتریکی  ارتباطات  این  دارد. 
نزدیک باز هم تقویت خواهد شد. بعد از روی کار آمدن 
دولت یازدهم با توجه به این که چشم انداز وزارت نیرو، 
تبدیل ایران به مرکز راهبردی برق منطقه بوده، این 

موضوع در حال پیگیری است.
در این راستا ارتباط با کشورهای روسیه، تاجیکستان 
دست  در  فارس  خلیج  جنوبی  حوزه  کشورهای  و 
بررسی، مطالعه و اقدام است. در طول برنامه پنج ساله 
ششم توسعه کشور، توسعه صادرات برق به کشورهای 

همجوار مورد توجه قرار دارد.
سال ۱۳۹۲  از  برق  صادرات  میزان  این خصوص  در 
همجوار  کشورهای  به   ۱۳۹۵ سال  ماهه   ۹ پایان  تا 
آذربایجان،  ترکمنستان،  افغانستان،  پاکستان،  شامل 
کیلووات  میلیون   ۳۶۵۷۵ عراق  و  ترکیه  ارمنستان، 
ساعت اعالم شده که معادل ۳۳۱۸ میلیون دالر درآمد 

ارزی داشته است.
عالوه بر این مبادالت برق مهم تر از صرف صادرات برق 
است، به این معنی که در برخی فصول و ساعات شبانه 
روز در کشورها، واردات برق مقرون به صرفه تر از نصب 
و راه اندازی نیروگاه فقط برای حدود چند صد ساعت 

کارکرد در سال است.
در  توجیهی  گزارشی  نیرو  وزارت  خصوص  این  در 
گاز  و  برق  تشکیل کمیته مشترک صادرات  ضرورت 
مبادالت  مرکز  به  ایران  تبدیل  راستای  در  طبیعی 

منطقه ای برق تهیه کرده و در کمیسیون اقتصاد هیات 
انرژی  مطرح کرده  دولت و کمیسیون شورای عالی 

است.  

فارس/ گروه مپنا اعالم کرد
وزارت نیرو به قرارداد احداث 5 

هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی 
رسمیت نمی بخشد

گروه مپنا اعالم کرد: علی رغم انعقاد تفاهم نامه 
بین گروه مپنا و وزارت نیرو مبنی بر احداث 5 
هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی راندمان باال 
تاکنون و با گذشت 14 ماه، هیچ قراردادی برای 
وزارت  سوی  از  طرح  این  به  بخشیدن  رسمیت 

نیرو با مپنا امضا نشده است.
فارس،گروه  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
وزیر  وانرژی  برق  معاون  اظهارات  به  پاسخ  در  مپنا 
نیرو که روز دوشنبه مورخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۶ در اخبار 
»حوزه نفت و انرژی« گروه اقتصادی آن خبرگزاری با 
تیتر »وزارت نیرو به مپنا اعتماد کرد/ مپنا هنوز مدل 

تأمین مالی ارائه نکرده است« پاسخی ارسال کرد.
در این مطلب ارسالی آمده است: از آنجا که دراین خبر 
نسبت به عملکرد گروه مپنا در یکی از تفاهم نامه های 
مهم منعقده با وزارت نیرو اشاره شده، جوابیه زیر جهت 
تنویر افکارعمومی ارسال می شود. متمنی است دستور 
با فرمت یکسان و در  قانون مطبوعات،  فرمائید وفق 

همان بخش انتشار یابد. 
جوابیه گروه مپنا به اظهارات معاون برق وانرژی وزیر 

نیرو: 

الزامات حفظ تورم یک رقمي

ادامه از صفحه 1/ 

دستگاه هاي  برخي  کم توجهي  حال،  این  با 
اجرایي که داراي مسوولیت و وظایفي در تعیین 
هستند،  خدمات  و  کاالها  اداري  قیمت هاي 
مي تواند فشار افزایش قیمت و انتظارات تورمي 
را درمورد سایر کاالها و خدماتي که قیمت هاي 
آنها براساس ساز و کارهاي بازار تعیین مي شود، 
تشدید کند. فهرست این گونه دستگاه هاي اجرایي 
و کاالها و خدمات که قیمت هاي اداري دارند، 
در اقتصاد ایران طوالني است. از آن جمله است 
قیمت حامل هاي انرژي، خدمات آب و فاضالب، 
خدمات شهرداري ها، هزینه هاي آموزشي مراکز 
خدمات  هزینه  کودک،  مهدهاي  و  غیرانتفاعي 
نیروي  خدمات  هزینه هاي  و  جرایم  قضایي، 
شرکت هاي  محصوالت  قیمت گذاري  انتظامي، 
خودروسازي، هزینه خدمات بانک ها و موسسات 
اعتباري و موسسات واسپاري )لیزینگ( و... توجه 
به این نکته الزم است که قیمت گذاري سنتي 
محصوالت و انتقال هر گونه افزایش اقتصادي و 
غیر اقتصادي هزینه هاي تولید کاالها و خدمات 
بدون  مصرف کننده،  به  قیمت گذاري  مشمول 
تاکید بر افزایش بهره وري در فرآیند تولید، کاهش 
قابل  محصوالت،  کیفیت  افزایش  و  هزینه ها 
توجیه و منطقي نیست. تداوم این شیوه سنتي 
قیمت گذاري، به ویژه درمورد محصوالت تولیدي 
شرکت هاي دولتي، مانعي جدي براي کاهش نرخ 

تورم و دستیابي به ثبات قیمت ها است. یکي از 
آثار شوم این شیوه قیمت گذاري، تداوم فعالیت 
بنگاه هاي تولیدي ناکارآمد با استفاده از تسهیالت 
به دلیل  آنها،  بازپرداخت  در  ناتواني  و  بانکي 
نافروش ماندن آنها، افزایش مطالبات غیر جاري 
ترازنامه  در  منجمد  دارایي هاي  بانک ها، رسوب 
بانک ها، ایجاد مشکالت نقدینگي براي بانک ها 
و درنهایت توسل بانک ها به شیوه هاي نامتعارف 
است.  تورم  تشدید  و  نقدینگي  تامین  براي 
همچنین اگرچه توصیه مي شود قیمت  کاالهاي 
وارداتي،  و  داخلي  تولید  غیرضروري  و  عادي 
توجه  با  اما  شود؛  تعیین  بازار  شرایط  براساس 
سازمان هاي  است  الزم  موجود،  انحصارهاي  به 
مسوول حساسیت بیشتري درمورد حفظ نظم، 
تقویت رقابت در بازارها، جلوگیري از ائتالف و 
ایجاد انحصار و تعیین قیمت هاي ناعادالنه داشته 
باشند. این سازمان ها مي توانند با مطالبه منظم 
واردکنندگان  و  تولیدکنندگان  از  قیمت  آنالیز 
در  فعال تري  نقش  مذکور،  اقالم  انحصاري 
جلوگیري از ایجاد اختالل در سایر بازارها، دامن 
انتظارات  ایجاد  و  سوداگرانه  معامالت  به  زدن 
تورمي در جامعه داشته باشند و به تحقق رونق 

اقتصادي غیر تورمي، کمک کنند.
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مپنا بدون انعقاد قرارداد، تعهدات خود در تفاهم نامه با 
وزارت نیرو را اجرا کرده است

به  نیرو  وزیر  انرژی  و  برق  معاون  هوشنگ فالحتیان 
خبرگزاری فارس گفته بود: »وزارت نیرو به مپنا اعتماد 
با  کرد و قرارداد ساخت پنج هزار مگاوات نیروگاه را 
این شرکت امضا کرد، اما هنوز عملیات اجرایی آن آغاز 
نشده است و مپنا مدل تأمین مالی را نیز آرائه نکرده 

است.« 
در پاسخ به اظهارات ایشان، موارد زیر از سوی گروه 

مپنا قابل طرح است: 
علی رغم انعقاد تفاهم نامه مورخ ۲۶ اردیبهشت ۹۵ بین 
گروه مپنا و وزارت نیرو مبنی بر احداث ۵ هزار مگاوات 
اما   ،)F )کالس  باال  راندمان  ترکیبی  سیکل  نیروگاه 
قراردادی  ماه، هیچ  از ۱۴  بیش  با گذشت  و  تاکنون 
وزارت  از سوی  این طرح  به  برای رسمیت بخشیدن 
نیرو با مپنا امضا نشده و هیچگونه اعتباری از سوی 
قرار  طرح  اجرای  برای  شرکت  این  دراختیار  دولت 
نگرفته است. با این حال، گروه مپنا همچون گذشته 
و با کمک به توسعه به موقع ظرفیت های برق کشور، 
علی رغم مواجه بودن با موانع متعدد، امکانات خود را 

به شرح زیر در این طرح به کار بسته است: 
توربین های  نظیر  نیروگاه ها  این  اصلی  تجهیزات  ۱ـ 
از مجموعه  نیروگاه  برای حداقل ۲   ،F گازی کالس 

نیروگاه های این طرح خریداری شده است. 
گرفته  تحویل  پروژه   ۴ برای  احداث  محل  زمین  ۲ـ 

شده است. 
۳ـ در پروژه اول این طرح یعنی نیروگاه بندرعباس، 
پیشرفت  درصد  و ۲۰  آغاز شده  ساختمانی  عملیات 
داشته و امکان بازدید از آن برای اصحاب رسانه جهت 

تهیه گزارش وجود دارد. 
۴ـ پروژه دوم این طرح در تبریز تجهیز کارگاه شده 

است. 
۵ـ مراسم کلنگ زنی ساختگاه سوم از این طرح واقع 
در اندیمشک، روز ۱۴ تیرماه جاری با حضور شخص 
معاون محترم وزیر نیرو، جناب آقای فالحتیان برگزار 
شد و اخبار آن در رسانه ها انعکاس یافت. اقدامات الزم 
به منظور شروع طراحی و مهندسی و انجام عملیات 
اجرائی  ژئوتکنیک صورت گرفته و همزمان، عملیات 

تجهیز کارگاه نیز در دست برنامه ریزی است. 
۶ـ در ساختگاه چهارم نیز زمین تحویل شده از سوی 
حرارتی  برق  شرکت  و  شده  ملغی  دولتی  کارفرمای 

)وزارت نیرو( تصمیم بر تغییر محل ساخت دارد. 
نیرو،  وزارت  با  خود  همکاری های  ادامه  در  مپنا  ۷ـ 
استفاده از تجهیزات ساخته شده برای طرح های دیگر 
را در نیروگاه های این طرح پذیرفته است. این کار اگر 
مواجه  دشوار  با  را  پروژه  اجرای  و  مهندسی  کار  چه 
می کند، اما با هدف همراهی با وزارت نیرو انجام شده 

است. 
انتقال  جهت  در  خود  راهبردهای  براساس  مپنا  ۸ـ 
کامل دانش فنی ساخت توربین های کالس F موضوع 
این تفاهمنامه، بخش مهمی از زیرساخت های الزم را 
در کارخانجات خود ایجاد کرده است. به این منظور 
سالن های تولید، سکوهای ساخت و ماشین آالت مورد 
نیاز فراهم شده و مدارک مهندسی مربوطه نیز تهیه 
نیاز  مورد  تجهیزات  از  بخشی  همچنین  است.  شده 
داخلی  سازنده های  از  نیز  طرح  همین  نیروگاه های 
انحراف  نمونه، »مکانیزم  به عنوان  تأمین شده است. 
 exhaust( و»F جریان گاز اگزوز توربین گاز کالس
برای  کشور  داخل  در  که   )diverter damper
یکی از واحدهای همین طرح ساخته شده، به دلیل 
نیاز فوری یکی از نیروگاه های بخش خصوصی و حفظ 
ظرفیت شبکه برق کشور، به این نیروگاه تحویل شد. 

۹ـ مزید اطالع مخاطبان گروه مپنا به دلیل پایبندی 
به تعهدات خود ولو در سطح تفاهم نامه و بدون انعقاد 
تمامی  طرح،  این  اجرای  برای  قراردادی  هیچ گونه 
اقدامات برشمرده فوق را با اتکا به امکانات و منابع خود 
پیش برده و اجرای آن را مستمراً در دست اجرا دارد. 
هر چند مپنا با به کارگیری توان و تجربه خود، موضوع 
تأمین مالی این پروژه را از محل منابع خارجی پیگیری 
نموده، اما این نکته مهم را نیز نباید از نظر دور داشت 
که تحقق این امر تنها با پیگیری مپنا امکانپذیر نیست 
و طرف دیگر تأثیرگذار در این فرایند، وزارت نیرو است. 
گروه مپنا با وجود همه مشکالتی که به ویژه در چند 
ناعادالنه بر صنعت و  ناحیه تحریم های  از  سال اخیر 
اقتصاد کشور حاکم بود، با احداث و راه اندازی نزدیک 
به ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و تجدیدپذیر در 
داخل کشور، که نزدیک به ۵۰ درصد از کل ظرفیت 
در  تأثیرگذاری  و  مجدانه  همراهی  است،  کشور  برق 
تأمین برق کشور و کمک به وزارت نیرو و دولت های 
پیشین و فعلی داشته و نه تنها چراغ های مشترکین را 
در پهنه ایران، بلکه در کشورهای دیگر نیز روشن نگاه 

داشته است.
مگاوات  هزار   ۵ احداث  تفاهم نامه  اجرای  در  مپنا 
نیروگاه با راندمان باال نیز که در اردیبهشت ماه سال 
۱۳۹۵ با وزارت نیرو منعقد نموده، جدیت تام دارد و 
حتماً این طرح بزرگ ملی را با الگوی مناسب انتقال 
فناوری به انجام خواهد رساند. این در حالی است که 
پس از انعقاد تفاهم نامه، تاکنون هیچ قراردادی که به 
این پروژه رسمیت و وجاهت حقوقی ببخشد و تعهدات 
طرفین را روشن نماید، بین گروه مپنا و وزارت نیرو 

امضا و مبادله نشده است. 
پروژه  رسیدن  نتیجه  به  که  داشت  دور  نظر  از  نباید 
هزار   ۵ ساخت  برای  فنی  دانش  انتقال  استراتژیک 

مگاوات نیروگاه مجهز به توربین های کالس F، نیازمند 
انعقاد  تحقق پیش زمینه هایی است که علی رغم عدم 
قراردادهای الزم بین مپنا و وزارت نیرو برای این پروژه، 
گام های مهمی برای آن برداشته شده است. به طور 
مثال در بهمن ماه گذشته، قرارداد »انتقال تکنولوژی 
و لیسانس بویلرهای کالس H,F و باالتر« میان گروه 

مپنا و یک شرکت معتبر اروپایی بسته شده است. 
»خرید«  جای  به  تفاهم نامه،  این  مفاد  براساس  مپنا 
و  فنی«  دانش  »انتقال  دنبال  به  کلیدی،  تجهیزات 
در   »F کالس  توربین  ساخت  توان  به  »دستیابی 
داخل بوده است، زیرا براساس تجارب موجود، خرید 
این تجهیزات بدون انتقال دانش فنی، زیرساخت های 
صنعت نیروگاهی کشور را دچار وابستگی به شرکت های 
مذاکرات  منظور،  همین  به  کرد.  خواهد  خارجی 
پیچیده ای با سازنده این نوع توربین در جریان بوده 
و هست تا تبعات منفی خرید توربین بر روی »نقشه 

تکنولوژی کشور« به حداقل برسد. 
این مذاکرات همچنین در مورد تجهیزات جانبی این 
تا  است  جریان  در  مشابه  روش  به  نیز  توربین  نوع 
حداکثر منافع بلندمدت دولت جمهوری اسالمی ایران 

در این پروژه بزرگ تأمین شود.

جام جم/ 
پیشنهادی برای عادالنه شدن عوارض 

برق

اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
را  برق  عوارض  دریافت  و  محاسبه  مکانیسم 

موردنقد و بررسی قرار داد.
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دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز، با بیان 
این مطلب که دریافت عوارض برق به منظور تامین 
انرژی های  توسعه  حمایتی  سیاست های  مالی  منابع 
نگهداری  و  توسعه  طرح های  اجرای  و  تجدیدپذیر 
شبکه های برق روستایی از سال ۱۳۹۲ در قانون بودجه 
ساالنه کشور درج و به اجرا گذاشته شده است، افزود: 
وزارت نیرو موظف شده است، عالوه بر دریافت بهای 
فروخته شده،  برق  کیلووات ساعت  هر  ازای  به  برق، 
از  و  برق در قبوض درج  به عنوان عوارض  را  مبلغی 
مشترکان برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی 
دریافت کند. این عوارض در قوانین بودجه کل کشور، 
طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، به مقدار ۳۰ ریال بر 
سال  بودجه  قانون  در  و  شد  تعیین  ساعت  کیلووات 
ساعت  کیلووات  بر  ریال  به ۵۰  برق  عوارض   ،۱۳۹۶

رسید.
ارزیابی انجام شده روی بار مالی دریافت عوارض برق از 
منظر انصاف و برابری نشان می دهد، سازوکار فعلی به 
دلیل نداشتن رویکرد منطقه ای، بار مالی نابرابری روی 
مشترکین مناطق مختلف کشور )از حیث نوع منطقه 

گرمسیری( دارد.
سیاستمدارانه ای  و  هدفمند  حمایت  دیگر،  سوی  از 
مصرفی  برق  بهای  دریافت  و  محاسبه  در  دولت  که 
مصرف  حساب  صورت  میزان  نتیجه  در  و  مشترکان 
فقدان  دلیل  به  دارد،  کشور  مختلف  مناطق  در  برق 
رویکرد منطقه ای در محاسبه و دریافت عوارض برق 
از بین می رود و انتظار می رود که با تداوم شیوه فعلی 
میزان  افزایش  و  برق  عوارض  دریافت  و  محاسبه  در 
عوارض، اثربخشی آن حمایت  هدفمند بشدت تحلیل 
رود. به عبارت دیگر، اگر اختالف هزینه برق مشترکان 
اهداف  به  عنایت  با  که  کشور  مختلف  مناطق  در 
و  قبول  قابل  شده،  ایجاد  توسعه ای  و  سیاستمدارانه 
منطقی باشد، روش کنونی اخذ عوارض و تداوم آن در 

سال های آتی، این اختالف را از بین خواهد برد.
عوارض  دریافت  و  محاسبه  فعلی  سازوکار  در  بعالوه 
و  کم مصرف  مشترکان  رفتار  میان  تمایز  برق، 
پرمصرف مراعات نشده است. این در حالی است که 
رفتار مشترکی که میزان برق مصرفی خود را کنترل 
می نماید و در حد الگوی مصرف یا کمتر از آن برق 

مصرف می کند، انطباق بیشتری در جهت منافع ملی 
دارد.

می دهد،  نشان  پژوهش  این  در  شده  انجام  بررسی 
به  برق  عوارض  هزینه  محاسبه  سازوکار  چنانچه 
یابد،  تغییر  برق مصرفی مشترکین  بهای  از  درصدی 
تامین  می یابد،  بهبود  موجود  وضع  که  این  بر  عالوه 
بودجه ساالنه  قوانین  در  پیش بینی شده  مالی  منابع 
این  است  نیز محقق می شود. شایان ذکر  کل کشور 
پیشنهاد مبتنی بر پیش فرض عادالنه و منطقی بودن 
نظام تعرفه گذاری و تشویق به رعایت الگوی مصرف در 
محاسبه بهای برقی مصرفی مشترکین ارائه شده است.

تقسیم بندی مشترکان برق
مصرف  الگوی  میزان  شده  انجام  مطالعات  طبق 
مشترکین برق خانگی مناطق مختلف کشور به شرح 
جدول یک حاصل شد. در این مطالعه، دوره های سوم 
مناطق  پرمصرف  دوره های  به عنوان  سال،  چهارم  و 
غیرگرمسیری عادی و سردسیری و گرمسیری کشور 

احصا شده است.
تحلیل دیگر که می تواند میزان مراعات انصاف و برابری 
و رعایت الگوی مصرف در محاسبه دریافت و عوارض 

برق  عوارض  مبلغ  نسبت  بررسی  دهد،  نشان  را  برق 
و تعرفه برق مشترکین، به عنوان نمونه بخش خانگی 
است. تعرفه برق مناطق عادی و گرمسیری نوع یک، 
مقایسه  هم  با  دو  در جدول  خانگی  مشترکین  برای 
شده است. همان طور که مشاهده می شود، میزان سهم 
پرداختی بابت عوارض برق در مناطق گرمسیری نوع 
از مناطق عادی است. بعالوه این  یک همواره بیشتر 
افزایش میزان برق مصرفی،  با  جدول نشان می دهد، 
سهم هزینه عوارض برق از تعرفه پرداختی بابت برق 

مصرفی کاهش می یابد.
این امر به این معناست که در حال حاضر، مشترکانی 
که تمایل به رعایت الگوی مصرف ندارند، به فراخور 
افزایش مصرفشان هزینه عوارض را پرداخت نمی کنند.

پیشنهادها
شیوه تعیین عوارض برق مصرفی باید همانند سازوکار 
ویژگی  دو  مشترکین  مصرفی  برق  بهای  محاسبه 
میان  تمایز  ـ  و ۲  بودن  منطقه ای  ـ  باشد: ۱  داشته 
محاسبه  شیوه  بودن  پلکانی  در  که  مشترکین  رفتار 
منطقه ای  است.  شده  منعکس  مصرفی  برق  بهای 
اقلیمی  شرایط  داشتن  مدنظر  نشان دهنده  بودن، 
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مناطق مختلف کشور در محاسبه بهای برق مصرفی و 
انعکاس دهنده نگاه ویژه دولت نسبت به برخی مناطق 

و توسعه آن مناطق است.
پلکانی بودن محاسبه بهای برق نیز رفتار مشترکین 
مختلف را از هم تمییز داده است تا مشترکی که بیشتر 
از الگوی مصرف، برق مصرف می کند و مصرف خود 
را کنترل نمی کند، بهای بیشتری نسبت به مشترک 
کنترل  را  خود  مصرف  که  شود  متحمل  کم مصرف 
می کند. تهیه و تنظیم جدول پلکان های مصرف برق 
و تعیین هزینه عوارض برق برای پله متناظر آن در 
هزینه  ـ  مقدار  روش  می تواند  کشور  مختلف  مناطق 
باشد.  شده  بیان  ضعف  نقاط  بر  آمدن  فائق  برای 
پیشنهاد می شود، محاسبه و دریافت عوارض برق باید 
به صورت درصدی از بهای برق مصرفی خانوارها شود، 
میزان  و  نوع منطقه  براساس  برق مصرفی  بهای  زیرا 

مصرف محاسبه می شود.
دارای  که  مشترکینی  از  دسته  آن  برای  بعالوه، 
حیث  از  مصرف،  زمان  هستند،  سه زمانه  کنتورهای 
برق  بهای  محاسبه  در  کم باری  و  میان باری  پرباری، 
مصرف لحاظ می شود. با اتخاذ این روش، دو ویژگی 
میزان مصرف و نوع منطقه مشترکین، به طور عام و 
زمان مصرف برق، به طور خاص، در محاسبه و دریافت 
عوارض برق از مشترکین تسری می یابد. شایان ذکر 
دریافت  و  محاسبه  برای  پیشنهادی  روش  با  است، 
تعرفه  ویژگی های  منعکس کننده  چون  برق،  عوارض 
برق است، عالوه بر خصائص یادشده، اختالف هدفمند 
میان صورت حساب مشترکان در مناطق مختلف حفظ 
تسهیل  سیاستمدارانه  اهداف  به  دستیابی  و  می شود 
می شود. در این روش پیشنهادی، بار مالی عوارض به 
 ۷ / اخذ حداقل ۲۵  با  و  نمی کند  پیدا  انتقال  دولت 
درصد بهای برق، مبلغ در نظر گرفته شده در قانون 

تأمین می شود.
از آنجا که عوارض برق متناسب با بهای برق مصرفی 
از  درآمد حاصل  است، می توان گفت، کل  مشترکان 
از کل درآمد  به صورت درصدی  دریافت عوارض برق 
حاصل از فروش برق به مشترکان خواهد بود. بنابراین 
محل  از  نیاز  مورد  و  مطلوب  درآمد  مقدار  داشتن  با 
دریافت عوارض برق و میزان فروش برق در سال، مقدار 

درصد عوارض برق مصرفی قابل محاسبه است. 

وزارت نیرو/ توسط رییس سازمان ساتبا؛
سند راهبرد ملی توسعه دانش بنیان 

شبکه هوشمند برق ایران رونمایی شد
 

برق  هوشمند  شبکه  بنیان  دانش  راهبرد  سند 
ایران در آیین پایانی اولین نمایشگاه بین المللی 
محصوالت و خدمات هوشمند توسط معاون وزیر 
نیرو و مدیرعامل سازمان انرژی های تجدیدپذیر 

و بهره وری انرژی برق )ساتبا( رونمایی شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، این 
سازمان به منظور ارائه آخرین فعالیت ها، دستآوردها، 
پروژه ها و اقدامات اجرایی طرح فهام در این نمایشگاه 
که در تاریخ 22 الی 25 تیرماه سال جاری در محل 
دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران برگزار 

شد، شرکت کرد.
»سیدمحمد  دکتر  نمایشگاه  این  اختتامیه  در   
سازمان  مدیرعامل  و  نیرو  وزیر  معاون  صادق زاده« 
انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا( 
در بازدید از نمایشگاه گفت: درحال حاضر برای ورود 
از  باید  امروزه  تاخیر وارد شده ایم و  با  این مرحله  به 

پراکندگی به سوی هوشمند سازی شبکه برق حرکت 
کنیم.

بشر  زندگی  تمامی  هوشمندسازی  داد:  ادامه  وی 
تأثیر خود قرار داده است، به طوری که هر  را تحت 

محصولی دارای کد شناسایی مربوط به خود است.
براین  از سال گذشته قصد  اینکه  بیان  با  صادق زاده 
است تا 15 سال آینده، 60 هزار میلیارد دالر در بخش 
اینترنت اشیا سرمایه گذاری شود، افزود: تاکنون هیچ 
شرکتی در بازار ایران وارد IOT نشده و با تمرکز برروی 
زمینه  در  بزرگی  سهم  می توانند  ما  شرکت های  آن، 
دانشجویان  باشند، خوشبختانه  داشته  اشیاء  اینترنت 

کشور ما در این زمینه فعالیت های زیادی داشته اند.
انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری  مدیرعامل سازمان 
انرژی برق )ساتبا( پیام این نمایشگاه را »سرمایه گذاری 
60 میلیارد دالری در بخش اینترنت اشیا تا 15 سال 

آینده« عنوان نمود.
 
 

   
وزارت نیرو/ کارنامه دولت یازدهم در صنعت برق؛

رشد 4.5 درصدی طول خطوط 
230کیلوولت برق کشور در 4 سال 

گذشته

براساس اعالم دفتر آمار توانیر در صنعت برق، 
انتقال  خطوط  طول  یازدهم  دولت  ساله   4 در 
کشور در سطح ولتاژی 230 کیلوولت رشد 4.5 

درصدی یافته است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، طول 
خطوط انتقال 230 کیلوولت کشور از 29 هزار و 722 
کیلومتر در ابتدای سال 92 به 31 هزار و 52 کیلومتر 

در پایان سال 95 افزایش یافته است.
برپایه این گزارش از پایان سال 91 تا پایان سال 95 
در مجموع یک هزار و 330 کیلومتر خطوط برق در 
سطح ولتاژی 230 کیلوولت احداث و به ظرفیت کشور 

اضافه شده است.
قابل ذکر است، طول خطوط انتقال و فوق توزیع برق 
230 کیلوولت کشور تا پیش از استقرار دولت یازدهم، 
به  سال 92  در  میزان  این  که  بود  کیلومتر   29722
30 هزار و 300 کیلومتر، سال 93 به 30 هزار و 732 
کیلومتر و در سال 94 نیز به 30 هزار و 869 کیلومتر 

افزایش یافت.
در سال 95 نیز طول این خطوط به 31 هزار و 052 
کیلومتر رسید که رشدی 4.5 درصدی را در طول 4 

سال نشان می دهد.
   

ایرنا/ در گفت و گو با ایرنا/
معاون وزیر نیرو: عراق 500 میلیون 

دالر از بدهی برقی را پرداخت

برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون  ایرنا-  تهران- 
 500 گذشته  ماه  چهار  در  عراق  گفت:  انرژی  و 
میلیون دالر از بدهی های خود بابت خرید برق 

را پرداخت کرد.
هوشنگ فالحتیان  در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا افزود: پرداخت بدهی ها توسط طرف عراقی نسبت 

به گذشته بهتر شده است.
وی ادامه داد: آنها در آخرین مذاکرات متعهد شدند تا 
۲ هفته دیگر مبالغی دیگر از مطالبات ایران را پرداخت 

کنند.
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معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: با وجود 
اینکه عراق در چهارماه گذشته ۵۰۰ میلیون دالر از 
مطالبات ایران را پرداخت، هنوز ۸۰۰ میلیون دالر باقی 

مانده است.
به گفته وی. صادرات برق به عراق تداوم دارد.

به گزارش ایرنا، جمهوری اسالمی ایران با هفت کشور 
پاکستان،  ترکیه،  آذربایجان،  جمهوری  ارمنستان، 
افغانستان، ترکمنستان و عراق و همچنین جمهوری 
خودمختار نخجوان مبادله برق دارد که در این میان 
به ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان فقط برق صادر 

می کند.
فالحتیان البته پیش از این تاکید کرده بود در تامین 
انرژی برق، اولویت با تامین نیاز داخل است و اگر الزم 
باشد در ساعت های اوج مصرف داخلی. صادرات را به 

صفر می رسانیم.
زمان  در  برق  صادرات  مگاواتی   ۴۰۰ کاهش  از  وی 
اوج مصرف برق خبر داده و گفته بود: در ساعت های 
اوج مصرف، میزان صادرات برق را از یک هزار و ۳۰۰ 

مگاوات به ۹۰۰ مگاوات کاهش دادیم. ا

یلنا/ با حضور وزیر نیرو:
مجتمع نیروگاه های خورشیدی مکران 

افتتاح می شود

با  مکران«  خورشیدی  نیروگاه های  »مجتمع 
ظرفیت تولید 20 مگاوات برق، هفته اول مرداد 
در  نیرو  وزیر  چیان،  چیت  حمید  حضور  با  ماه 
به  کرمان  استان  در  واقع  ماهان  شهرستان 

بهره برداری می رسد.

خورشیدی  نیروگاه های  مجتمع  ایلنا،  گزارش  به 
هر  فتوولتائیک،  برق  تولید  نیروگاه  دو  شامل  مکران 
یک به ظرفیت ۱۰ مگاوات است که با سرمایه گذاری 
شرکت  و  مکران«  انرژی  »سوالر  شرکت  مشترک 
دوریان )Durion( سوییس به مبلغ ۲۷ میلیون دالر 
و مدیریت طرح شرکت آلمانی »ادور« )Adore(در 

مدت شش ماه راه اندازی شده است.
مجتمع نیروگاه های خورشیدی مکران در مجموع از  
۷۶ هزار و ۹۱۲ عدد پنل خورشیدی هر کدام به قدرت 
۲۶۰ وات با ابعاد  ۱ * ۱.۶۵ تشکیل و در مساحتی 
بالغ بر ۴۴ هکتار نصب شده است. بر ای نصب پنل ها 
تعداد ۲۷ هزار پایه آهنی گالوانیزه  شده به طول ۱.۵ 
تعداد ۱۳  آنها  روی  بر  و  کوبیده شده  زمین  در  متر 

هزارو ۵۰۰ سازه فوالدی تعبیه شده است.

بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی خاورمیانه در 
کرمان احداث می شود

نیروگاه های  مجتمع  از  بهره برداری  با  همزمان 
 ۱۰۰ نیروگاه  احداث  کلنگ  مکران،  خورشیدی 
مگاواتی شرکت »سوالر انرژی مکران«نیز به زمین زده 

خواهدشد.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر شرکت »سوالر 
 General( پیمانکار اصلی  به عنوان  انرژی مکران« 
طرح  آماده سازی  حال  در  پروژه   )Contractor
اجرای پروژه است. این پروژه در مسیر بم به کرمان در 
زمینی به وسعت ۱۵۰ هکتار اجرا خواهد شد و یکی از 
بزرگ ترین نیروگاه های خورشیدی خاورمیانه در استان 

کرمان خواهد بود.

نیروگاه  این  از  بهره برداری  و  احداث  با  استان کرمان 
خورشیدی ۲۰ مگاواتی، فعال حائز رتبه اول در کشور 

احداث  و  است  خورشیدی  نیروگاه  بودن  دارا  در 
به  را  استان  این  مگاواتی،   ۱۰۰ خورشیدی  نیروگاه 
یکی از بزرگترین قطب های تکنولوژی فتوولتائیک در 

خاورمیانه تبدیل می کند.

ایرنا/ معاون شرکت مادر تخصصی توانیر:
خاموشی های برق در کشور طی 6 

سال گذشته 30 درصد کاهش یافته 
است

مادر  شرکت  هماهنگی  معاون   - ایرنا   - زنجان 
انجام  ریزهای  برنامه  با  گفت:  توانیر  تخصصی 
های  خاموشی  ها،  زیرساخت  گسترش  و  شده 
درصد   30 گذشته  سال   6 طی  کشور  در  برق 

کاهش یافته است.
به گزارش ایرنا، محمودرضا حقی فام روز دوشنبه ۲۶ 
تیر در مراسم تکریم و معارفه مدیران قبلی و جدید 
به  افزود:  زنجان،  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
طور متوسط در کشور ۹۰۰ دقیقه خاموشی برای هر 

مشترک اعمال می شود.
معاون هماهنگی شرکت مادر تخصصی توانیر یادآور 
متوسط  طور  به  صنعتی  کشورهای  سایر  در  شد: 

خاموشی ها طی سال ۲۱ دقیقه است.
حقی فام با بیان اینکه شاخص تلفات انرژی در کشور 
۱۱ درصد است، تاکید کرد: برای کاهش این آمار هدف 

گذاری های الزم انجام شده است.
وی افزود: هر درصد کاهش تلفات برق، ۲هزار و ۵۰۰ 
میلیارد ریال صرفه جویی برای کشور به همراه خواهد 
داشت و می توان این هزینه را برای گسترش و نوسازی 

شبکه توزیع صرف کرد.
تاکید  توانیر  مادر تخصصی  معاون هماهنگی شرکت 
های  برنامه  دیگر  از  الکترونیک  دولت  توسعه  کرد: 
تا خدمات  داریم  بنا  و  است  این شرکت  دار،  اولویت 

الکترونیکی مشترکان را تا حد امکان گسترش دهیم.
حقی فام اضافه کرد: نزدیک به یک سوم درآمد شرکت 
توانیر وصول نشده و دولت برای وصول مطالبات این 
که  چرا  دهد،  انجام  را  الزم  های  همکاری  شرکت، 
پرداخت نشدن مطالبات باعث مشکل افزایی در امور 

خواهد شد.
وی گفت: با شرکت های بزرگ در حوزه های مختلف 
مذاکره کرده ایم و با برخی از آنها آماده عقد قرارداد 

همکاری هستیم.
معاون هماهنگی شرکت مادر تخصصی توانیر تصریح 
کشور  سطح  در  شرکت،  اهداف  پیشبرد  برای  کرد: 

دنبال جذب منابع داخلی و خارجی هستیم.
در  زنجان  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
ادامه گفت: استان زنجان شاهراهی برای انتقال انرژی 
برق کشور به شمار می آید و باید رویکردهای شرکت 
برنامه  راستا  همین  در  نیز  استان  برق  نیروی  توزیع 

ریزی شود.
توسعه  زنجان  اساسی  اولویت  افزود:  رحمتی  جواد 
حلقه  نیز  برق  صنعت  و  است  صنعتی  های  شاخص 

مهمی از این توسعه محسوب می شود.
به  علیزاده  علیرضا  مراسم،  این  در  ایرنا،  گزارش  به 
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  جدید  مدیر  عنوان 
زنجان معرفی و از خدمات هفت ساله عادل کاظمی، 

مدیر قبلی این شرکت تقدیر شد.
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ایسنا/ 
بررسی شاخص های وزرای پیشنهادی 

نفت و نیرو در کابینه دوازدهم در 
جلسه کمیسیون انرژی

در  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون 
بررسی  به  نسبت  خود  تیر   26 امروز  جلسه 
شاخص ها و توانمندی هایی که وزرای پیشنهادی 
نفت و نیرو در کابینه دوازدهم باید داشته باشند 

بحث و تبادل نظر انجام داد.
اسداهلل قره خانی در گفت وگو با ایسنا با تشریح جلسه 
عصر امروز کمیسیون انرژی مجلس گفت:  با توجه به 
روند یک سال گذشته کمیسیون انرژی و تعاملی که با 
دولت یازدهم داشته به ویژه دو وزارت خانه نفت ونیرو و 
همچنین با توجه به روشن شدن تکالیف برنامه ششم، 
بودجه  و شیوه های رفتاری دو وزارتخانه مرتبط در 
جلسه امروز مباحثی در مورد استراتژی دولت دوازدهم 
و وزرایی که در دو حوزه نفت و نیرو معرفی خواهند 

شد مورد بررسی قرار گرفت.
بر  مبنی  انجام شد  هایی  بررسی  واقع  در  افزود:   وی 
اینکه آیا وزرایی که معرفی خواهند شد توانمندی انجام 
ماموریت های وزارتخانه را دارند یا خیر؟  و این بررسی 
ها برای این است که کمیسیون انرژی در زمان رای 
کند.  عمل  آگاهانه تر  وزرا  بررسی صالحیت  و  گیری 
البته مقرر شد تا به منظور جمع بندی نقطه نظرات 
نمایندگان جلسه دیگری نیز در این زمینه برگزار شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس همچنین بیان کرد:  
با توجه به سوالی که تعدادی از نمایندگان از وزیر نیرو 
داشتند مقرر شده بود تا طبق دستور قبلی وزیر نیرو 
برای پاسخگویی به این سواالت در جلسه کمیسیون 
انرژی حضور داشته باشد و حتی وزیر هم به مجلس 

آمد اما با توجه به اینکه نمایندگان سواالتشان را پس 
گرفتند وزیر نیرو دیگر به کمیسیون انرژی نیامد.

این عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در ادامه 
اظهار کرد: طرح الحاقیه ای به منظور رفع موانع در 
حواشی رودخانه ها و مکان هایی که حوادث غیرمترقبه 
اتفاق می افتد در دستور کار کمیسیون انرژی، به عنوان 
کمیسیون فرعی قرار گرفت و کمیسیون نیز بررسی 
را در خصوص  و موضوعاتی  داده  انجام  را  های خود 

ساخت و سازهای این مکان ها مورد بررسی قرار داد.
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ایرنا/ 
 مشاور اقتصادی رئیس جمهوری: 

اقتصاد کشور چاره ای جز برونگرایی 
و صادرات ندارد

تهران - ایرنا- مشاور اقتصادی رئیس جمهوری 
و  برونگرایی  جز  ای  چاره  کشور  اقتصاد  گفت: 

صنعت صادراتی و تامین بازار خارجی ندارد.
نیلی روز  ایرنا، مسعود  اقتصادی  به گزارش خبرنگار 
پنجاهمین  گرامیداشت  مراسم  در  تیر   ۲۶ دوشنبه 
صنایع  نوسازی  و  گسترش  سازمان  تاسیس  سالگرد 
کتابخانه  المللی  بین  های  همایش  مرکز  در  ایران 
ملی ایران افزود: در کشور ما صنعت برای نیاز داخل 
تشکیل شده است و برونگرایی مبنای صنعت ما نبوده 

است.
وی اطهارداشت: ظرف چندسال گذشته رکود واژه ای 
است که زیاد استفاده می شود و می گویند واحدهای 

صنعتی دچار رکود شده اند و نیاز به حمایت دارند.
افزود:  نیست،  رکود  اینکه هر کسادی،  بیان  با  نیلی 
اتفاق  اقتصادی  روند  در  که  است  نوساناتی  رکود 
میافتد و دوره کوتاهی است که برطرف می شود این 

موضوع در اقتصاد ایران نیز اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: اتفاقاتی که در سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ 
به  که  گذاشته  جا  به  ماندگاری  اثرات  است  افتاده 
راحتی نمی توان از آن گذشت برای نمونه می توان 
به متوسط درآمد خانوار شهری و روستایی در سال 
۱۳۹۲ اشاره کرد که به ترتیب ۲۲ و ۳۸ درصد کمتر 
از سال ۱۳۸۶ بود که حتی بعد از جنگ نیز این اتفاق 

نیفتاده بود.
که  همانطور  افزود:  جمهور  رییس  اقتصادی  مشاور 
و  بود  داخل  بازار  براساس  کشور  اقتصاد  شد  گفته 

نیز  تقاضا  سطح  خانوارها  درآمد  کاهش  به  توجه  با 
سال  در  تققاضا  میزان  که  طوری  به  یافت  کاهش 

۱۳۹۲ پایین تر از سال های ۸۰ و ۸۱ بوده است.
وی اظهارداشت: از سوی دیگر نرخ سرمایه گذاری در 
سال ۱۳۹۲ معادل سال ۱۳۸۰ بوده و شاهد نرخ رشد 
سرمایه گذاری منفی بوده است و میزان تقاضا برای 
کاالهای سرمایه گذاری نیز کم شده بود و تمام این 
اندازه  به  تولیدات صنعت  این معناست که  به  موارد 

سال ۸۰ و ۸۱ مشتری داشته است.
نیلی تاکید کرد: برای اینکه کشور به جایگاه خود در 
نیاز  تا ۱۰ سال زمان  به هفت  بازگردد  سال ۱۳۸۶ 
دارد که سه سال از این زمان را سپری کردیم هنوز 
 ۱۳۸۶ سال  به  تا  کنیم  طی  را  طوالنی  مسیر  باید 

برسیم.
تقریبا دو  اکنون صنعت کشور  اظهارداشت: هم  وی 
برابر صنعت در سال ۱۳۸۶ است و ۱.۸۷ درصد است 
اثر  و  ندارد  وجود  تقاضا   ۱۳۸۶ سال  اندازه  به  ولی 
تولیدی  واحدهای  که  است  این  آن  عملی  و  عینی 
بیان می کنند که با کمبود نقدینگی مواجه هستند.

داخلی  بازار  گفت:  جمهور  رییس  اقتصادی  مشاور 
راه  تنها  و  ندارد  را  ایجا شده  کفاف ظرفیت صنعت 
را  صنعت  که  است  این  مشکل  این  از  رفت  برون 
صادراتی کنیم و به بازارهای خارجی روی آوریم که 
بازار  که  صنعتی  که  چرا  است  سخت  عمل  در  این 
داخلی مطمئنی نداشته باشد نمی تواند در بازارهای 
در  که  است  ای  فاصله  این  و  باشد  موفق  خارجی 
شیوه تولید، مدیریت و موارد دیگر ایجاد شده و باید 

برطرف شود.
وی تصریح کرد: موضوع دیگر در بحث اقتصاد تغییر 
ترکیب تقاضا است و در گذشته بیشتر سرمای گذاری 
ها در بخش مسکن بود و صنایع به صنایع ساختمان 

معطوف بودند در حالی که هم اکنون حوزه مسکن 
سرمایه  به  نیاز  طرفی  از  و  است  شده  رکود  دچار 
کافی  اندازه  به  و  نیست  مسکن  بخش  در  گذاری 

مسکن در کشور وجود دارد.
تطابق  کشور  اقتصاد  مشکل  کرد:  خاطرنشان  نیلی 
به  بازار داخلی  از  نیازمند گذار  و  تولید ست  و  بازار 
انتقال به صورت خود به  بازار خارجی است که این 
کالن  اقتصاد  آن  بعد  یک  و  شود  نمی  محقق  خود 
است که در سند سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی 
نیز به آن توجه شده است البته باید الزامات آن نیز 

فراهم شود.
وی تاکید کرد: به هم رسانی کسب و کار و صنعت 
داخلی و جذب سررمایه گذاری خارجی برای ارتقای 
بنگاه های اقتصادی فرصتی است که سازمان توسعه 
فعالیت  زمینه  این  در  تواند  می  صنایع  گسترش  و 

کند.

فارس/ وزیر صنعت :
رقابت با بخش خصوصی را کنار 

بگذاریم

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: زمانی گفتم 
باید مدیر صادراتی به کشور وارد کنیم اما ایراد 
مدیران  از  استفاده  برای  نیز  برخی  و  گرفتند 
گوش  در  پنبه  خودروسازی ها  در  صادراتی 

گذاشتند.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
زاده در مراسم پنجاهمین سالگرد  نعمت  محمدرضا 
بدی  اتفاق  داشت:  اظهار  گسترش  سازمان  تأسیس 

در سال های گذشته افتاده و چهره سازمان گسترش 
این سازمان  تا  اجازه دهیم  باید  سیاسی شده است. 

وظیفه خود را ایفا کند.
تولید،  موانع  رفع  قانون  در  کرد:  تصریح  نعمت زاده 
رقابت پذیری به تصویب رسید که سازمان توسعه ای 
در قالب اساسنامه قانونی خود انجام وظیفه کنند. به 
فراموش  را  اصلی  توصیه می کنم که وظیفه  مدیران 

نکنیم.
مسئوالن  که  است  این  برای  قوانین  داد:  ادامه  وی 
بتوانند به وظیفه شان عمل کنند. در سال ۹۳ حدود 
۳۵ مورد از مصوبات دولت قبل را اصالح یا لغو کردیم 
که مانع کسب و کار بخش خصوصی و دولت بود و در 
قالب رفع موانع تولید نیز مواردی را اضافه کردیم و 
مجلس نیز برخی موارد را اضافه کرد که بعضی از آنها 

مفید بود و بعضی نیز مفید نبود.
از مجلس می خواهیم که در  ادامه داد:  وزیر صنعت 
قالب  اقتصاد مقاومتی اگر موانعی برای کسب و کار 

مردم وجود دارد، آن را برطرف کند.
باید  خصوصی  بخش  اینکه  بر  تأکید  با  نعمت زاده 
باید مکمل بخش خصوصی  ما  باشد، گفت:  توانمند 
باید کمک  نیز  دولتی  دستگاه  عنوان  به  ولی  باشیم 
کنیم که بخش خصوصی توانمند شود. دیدگاه رقابت 
با بخش خصوصی یا کار کردن موازی با این بخش را 

باید کنار بگذاریم.
برای  رهبری  معظم  مقام  دستور  به  ادامه  در  وی 
اختصاص ۲۵ درصد از درآمد نفتی کشور به صندوق 
توسعه ملی و کمک به توانمندسازی بخش خصوصی 
این صندوق اشاره کرد و گفت: چند وقت  از طریق 
پیش نیز رهبری در جلسه ای باز هم بر استفاده بخش 

خصوصی از تسهیالت این صندوق تأکید کردند.
وزیر صنعت ادامه داد: گاهی با عوض کردن یک کلمه 

 بازگشت به عناوین 9 اخبار اقتصادی
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می توانیم کارها را پیش ببریم؛ مثاًل در گذشته با تغییر 
از  به »پشتیبانی  بخش خصوصی«  به  کلمه »کمک 
و  ببریم  جلو  را  کارها  توانستیم  خصوصی«  بخش 
مدیران کشور باید راهی برای انجام کارها پیدا کنند.

انتقادات مطرح شده  به  اشاره  با  نعمت زاده همچنین 
وجود  بر  مبنی  گسترش  سازمان  رئیس  سوی  از 
از  بخشی  انجام  برای  مانع  ایجاد  و  انتقادات  برخی 
کارهای سازمان گسترش، گفت: اینکه بگوییم فالنی 
باید  نیز کار نکنیم، درست نیست.  ایراد گرفته و ما 
کار کنیم واال باید میز و صندلی خود را به دیگران 

بسپاریم.
با خارجی ها  اینکه صنعتی که  با بیان  وی همچنین 
عنوان  پیش  سال های  در  گفت:  نداریم،  کند  رقابت 
را  صنعت  نمی توانیم  سنتی  روش های  با  که  کردیم 
رشد دهیم، به همین دلیل با دانشگاه هاروارد صحبت 
کردیم و پس از آن مؤسسه ای برای پرورش مدیران 

آینده بخش خصوصی ایجاد شد.
خواندن،  کتاب  فقط  اینکه  بر  تأکید  با  صنعت  وزیر 
باید  که  گفتیم  قباًل  گفت:  نمی کند  مدیر  را  انسان 
انتقاد  عده ای  اما  کنیم،  کشور  وارد  صادراتی  مدیر 

کردند.
نعمت زاده اظهار داشت: مثاًل در رشته های پیشرفته ای 
این  که  نداریم  صادراتی  مدیر  خودروسازی،  مانند 
مسئله را عنوان کردیم ولی عده ای پنبه در گوششان 

گذاشتند و نمی شنوند.
برای  باید  نیستیم  بلد  که  جایی  کرد:  تأکید  وی 

یادگیری تالش کنیم.
قبلی  مدیران  از  مراسم  این  در  فارس،  گزارش  به 

سازمان گسترش تقدیر شد.
ویسه،  خاموشی،  ترکان،  نبوی،  بهزاد  طبا،  هاشمی 
به  نوروززاده  و  شافعی  هدایت،  قلعه بانی،  مفیدی، 

عنوان مدیران سابق سازمان گسترش معرفی شدند 
که با حضور وزیر صنعت و معظمی رییس فعلی ایدرو 

مورد تقدیر قرار گرفتند.
در پایان نیز لوح تقدیری از سوی ترکان و نبوی به 

نعمت زاده وزیر صنعت اهدا شد.

ایرنا/ 
رشد 21 درصدی صادرات غیرنفتی 

در دولت یازدهم

صادرات  مجموع  آمار  براساس   - ایرنا   - تهران 
غیرنفتی کشور بدون احتساب میعانات گازی نیز 
از حدود 115 میلیارد دالر در دوره دولت دهم به 
نزدیک 140 میلیارد دالر در دولت یازدهم رسید 
که نشان دهنده رشد 21 درصدی آن در سالهای 

اخیر است.
به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، یکی از 
مهمترین اهدافی که اقتصاد مقاومتی دنبال می کند 
مهمی  بخش  صادرات  است.  کشور  صادرات  توسعه 
 از اقتصاد کشور است و پیش بینی آن می تواند برای 

اقتصاد و فعاالن اقتصادی مهم باشد.
به  ملزم  اقتصادی  فعاالن  و  دولت  حاضر  حال  در 
باید  تولید  یعنی  هستند،  مقاومتی  اقتصاد  رعایت 
صادرات محور و درون زا و برون نگر باشد. از این منظر 
اگر قرار است تولیدی صادرات محور ایجاد شود، باید 
از کیفیت و نرخ مناسب و مطلوب و از شرایطی برابر 
برخوردار  دنیا  در  خود  سرسخت  رقیبان  به  نسبت 

باشد.
هستیم،  صادرات  توسعه  شاهد  یازدهم  دولت  در 

احتساب  با  کاالیی  صادرات  مجموع  آمار  براساس 
میعانات گازی در دولت دهم نزدیک به ۱۴۶ میلیارد 
حدود  به  یازدهم  دولت  در  میزان  این  که  بود  دالر 
۱۷۸ میلیارد دالر رسید.این مساله نشان از رشد ۳۲ 
زمانی  بازه  این  در  غیرنفتی  میلیارد دالری صادرات 
بدون  غیرنفتی  صادرات  مجموع  همچنین  دارد. 
میلیارد   ۱۱۵ حدود  از  نیز  گازی  میعانات  احتساب 
دالر در دوره دولت دهم به نزدیک ۱۴۰ میلیارد دالر 
 ۲۱ رشد  دهنده  نشان  که  رسید  یازدهم  دولت  در 
درصدی با متوسط سالیانه ۶ میلیارد )در مجموع ۲۵ 

میلیارد دالر( است.

** توسعه صادرات به اروپا
اروپا  اتحادیه  واردات  که  می دهد  نشان  گزارش ها 
با رشد حدود ۵  ایران در ۴ ماهه نخست ۲۰۱۷  از 
برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳ میلیارد 
آمار منتشر شده  یورو رسیده است.  و ۴۱۳ میلیون 
از سوی اداره اطالعات اقتصادی اتحادیه اروپا )یورو 
 ۲۸ و  ایران  تجاری  مبادالت  می دهد  نشان  استات( 
سال جاری  نخست  ماهه   ۴ در  اتحادیه  این  عضو 

میالدی رشد ۱۲۷ درصدی داشته است.
براساس این گزارش، مبادالت دو طرف از ۲ میلیارد 
و ۸۷۰ میلیون یورو در ۴ ماهه نخست ۲۰۱۶ به ۶ 
میلیارد و پانصد و پنجاه و هفت میلیون یورو در ۴ 

ماهه نخست امسال رسیده است.
تا  ژانویه  ماه های  در  ایران  به  اروپا  اتحادیه  صادرات 
مدت  به  نسبت  درصدی   ۴۴ رشد  با   ۲۰۱۷ آوریل 
مشابه سال قبل مواجه شده و به ۳ میلیارد و ۱۴۴ 
میلیون یورو رسیده است. در ۴ ماهه نخست ۲۰۱۶ 
صادرات اتحادیه اروپا به ایران ۲میلیارد و ۱۷میلیون 

یورو اعالم شده بود.

واردات اتحادیه اروپا از ایران نیز در ۴ ماهه نخست 
۲۰۱۷ با رشد حدود ۵ برابری نسبت به مدت مشابه 
سال قبل به سه میلیارد و ۴۱۳ میلیون یورو رسیده 
میلیون   ۷۱۷ قبل  سال  مشابه  ماهه   ۴ در  است. 
ایران وارد شده بود. لغو تحریم نفتی و  از  یورو کاال 
توجه  قابل  رشد  علت  ایران  نفت  خرید  از سرگیری 
نخست  ماهه  سه  در  ایران  از  اروپا  اتحادیه  واردات 

۲۰۱۷ بوده است.

** توسعه صادرات صنایع معدنی
صادرات  وضعیت  آماری،  تحلیل های  اساس  بر 
شاخص اقالم عمده گروه معدن و صنایع معدنی طی 
۱۲ ماه سال ۹۵ در قیاس با مدت مشابه سال پیش 
 .۳ و  ارزشی  لحاظ  از  درصدی   ۸  .۵ رشد  با  آن  از 
۳۹ درصدی از لحاظ وزنی همراه بوده است. در این 
عربی،  متحده  امارات  عراق،  چین،  کشورهای  میان 
ترکیه، ایتالیا، افغانستان، تایوان، عمان، تایلند، هند، 
ترکمنستان، اسپانیا، پاکستان، کره و کویت به ترتیب 
این  در  معدنی  مواد  صادراتی  بازارهای  مهم ترین  از 

سال به شمار می روند.
وضعیت صادرات مواد معدنی در سال ۹۵ در بخش 
سنگ آهن به رقم ۷۷۵ میلیون  دالر و به وزن ۲۰ هزار 
و ۲۳۵ هزارتن رسیده که نسبت به دوره مشابه سال 
۹۴، از لحاظ ارزشی ۴۸ درصد و از لحاظ وزنی نیز 
۴۸ درصد رشد را تجربه کرده است. طی این دوره، 
قیمت جهانی سنگ آهن به حداقل ۲۵ دالر و حداکثر 
۵۰ دالر رسید که در مقایسه با قیمت های سال ۹۴ 
که حداقل کمتر از ۲۰ دالر و حداکثر ۵۷ دالر بوده 
صنایع  در  سرمایه گذاری  و  برخوردار  رشد  از  است، 
شدن  محقق  برای  کوتاه مدت  در  فوالد  پایین دستی 
اهداف پیش بینی شده تولید، از مهم  ترین عوامل موثر 
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بر روند کاهش خام فروشی است.
به وزن ۲۴۰  میلیون دالر  میزان ۳۷۲  در سال ۹۵ 
چینی  و  آجر  سرامیک،  و  کاشی  انواع  تن  هزار 
بهداشتی از کشور صادر شده که در مقایسه با مدت 
مشابه در سال ۱۳۹۴ از لحاظ ارزشی با ۲۱ درصد و 
از لحاظ وزنی با ۵. ۹ درصد کاهش همراه شده است 
که این تفاوت نرخ تغییر قیمت و وزن نشان از کاهش 

چشمگیر قیمت صادراتی است.
شیشه ساختمانی هم شامل انواع مختلف تخت، چند 
برای  شیشه  نیز  و  بلوک  به صورت  و  فلوت  جداره، 
ارزش  به   ۱۳۹۵ سال  در  که  است  داخلی  تزئینات 
۱۳۹۴ میلیون دالر و به وزن ۴۳۲ هزار تن گزارش 
شده است. این رقم در مقایسه با ۱۲ ماه سال ۱۳۹۴، 
را  وزنی  رشد  درصد   ۲۱ و  ارزشی  رشد  درصد   ۲۲

نشان می دهد.
صادرات سنگ کار شده هم در دوره مذکور به رقم 
۱۲۲ میلیون دالر و ۳۷۴ هزار تن رسید که در مقایسه 
با دوره مشابه سال ماقبل از لحاظ ارزشی ۴۱ درصد 
می دهد  نشان  را  رشد  درصد   ۴۴ وزنی  لحاظ  از  و 
از  بهره گیری  بر  تفکر سنتی  بودن  غالب  دلیل  به  و 
تکنولوژی مدرن و به  روز، بهره وری در صنعت سنگ 
پایین بوده به گونه  ای که هم اکنون در کشور به  طور 
متوسط از یک تن سنگ خام حدود هفت مترمربع 

سنگ تولید می شود.

** رشد صادرات محصوالت پتروشیمی
پتروشیمی   محصوالت  صادرات  و  تولید  وضعیت 
دولت  فعالیت  سال  چهار  طول  در  ایران  پلیمری  و 
ظرفیت  سال ۱۳۹۲  در  است.  گرفته  رونق  یازدهم، 
تولید محصوالت پتروشیمی  ایران حدود ۵۶ میلیون 
 ۴۰ حدود  میزان  این  از  که  بوده  تن  هزار   ۷۲۰ و 

میلیون و ۴۰۰ هزار تن محصول تولید شده است.
پتروشیمی  و  محصوالت  صادرات   ۱۳۹۵ درسال 
پلیمری ایران رکورد تازه ای زد. براساس آمار، بیش از 
۵۰.۶ میلیون تن محصول پتروشیمی  در کشور تولید 
سهم  شد.  صادر  آن  تن  میلیون   ۲۰.۳۹ از  بیش  و 
غیرنفتی  صادرات  سبد  پتروشیمی  در  محصوالت 
درصد   ۲۱.۷ حدود  به   ۱۳۹۵ سال  پایان  تا  ایران 

رسید.
با  گذشته  سال  پایان  تا   ۱۳۹۲ سال  از  مجموع  در 
گلوگاه های  رفع  و  های جدید  از طرح  بهره  برداری 
تولید در مجتمع های موجود نسبت تولید به ظرفیت 
نصب شده روند صعودی داشته است؛ به طوری که به 
ترتیب از سال ۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵ ساالنه ۷۱ درصد، 
۷۸ درصد، ۸۰ درصد و در نهایت سال گذشته ۸۲ 
درصد ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی  منجر به 

تولید شده است.

** افزایش صادرات فرش ایران
ایران رشد داشته  باور کارشناسان صادرات فرش  به 
است. برجام بر صادرات فرش دستباف تاثیر غیرقابل 
انکاری داشته است. رونق صادرات فرش دستبافت را 

می توان مصداق بارز اقتصاد مقاومتی دانست.
دالر  ۳۵۰میلیون  حدود   ۱۳۹۵ سال  آمار  اساس  بر 
فرش دستباف ایرانی به کشورهای مختلف صادر شد 
 ۱۶.۵ وزنی  نظر  از  و  درصد   ۲۷ ارزشی  نظر  از  که 
لبنان،  آلمان،  آمریکا،  رساند.  ثبت  به  رشد  درصد 
امارات، پاکستان، ژاپن، انگلیس، قطر، افریقای جنوبی 
و استرالیا ۱۰ مشتری اصلی فرش دستباف ایران در 
سال ۱۳۹۵ بودند و امریکا مقام نخست واردات فرش 

از ایران را دارد.
سال  ماه   ۱۲ طی  نساجی  صادرات  میزان  همچنین 

روند   ۹۴ سال  مشابه  مدت  به  نسبت  نیز   ۱۳۹۵
افزایشی در پیش گرفته است. براین اساس عملکرد 
و  دالر  میلیون   ۲۷۸  .۳ نساجی  صادرات  ارزش 
عملکرد وزنی صادرات محصول مذکور بالغ بر ۵. ۹۸ 
هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
۷. ۱ درصد از نظر ارزشی و ۶. ۸ درصد از نظر وزنی 

افزایش داشته است.
میزان صادرات چرم نیز طی ۱۲ ماه سال ۱۳۹۵ از 
لحاظ ارزش صادرات این کاال ۳. ۶۱ میلیون دالر و 
عملکرد وزنی صادرات محصول مذکور ۱. ۸ هزار تن 
بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲. 
۳ درصد از نظر ارزشی و ۷. ۱۵ درصد از نظر وزنی 

افزایش داشته است.

مهر/ جهانگیری اعالم کرد؛
بهبود محیط کسب و کار نیازمند 

اراده در رأس دستگاه های اجرایی

ضرورت  بر  تاکید  با  جمهور،  رئیس  اول  معاون 
حذف مجوزها و مقررات غیرضروری و دست و پا 
گیر بر سر راه فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی 
گفت: باید اراده ای جدی در رأس دستگاه های 

اجرایی شکل گیرد.
فرماندهی  ستاد  جلسه  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
به  )دوشنبه(  تیر   ۲۶ امروز  ظهر  مقاومتی  اقتصاد 
ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد .اسحاق 
و  مجوزها  حذف  ضرورت  بر  تاکید  با  جهانگیری 
مقررات غیرضروری و دست و پا گیر بر سر راه فعاالن 
اقتصادی و بخش خصوصی گفت: تا اراده ای جدی 

در رأس دستگاه های اجرایی در این خصوص شکل 
نگیرد، شاهد اقدامات موثر در این جهت نخواهیم بود.

برای  باید  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
بهبود محیط کسب و کار و از بین بردن بروکراسی در 
کشور، چاره ای اساسی و جدی اندیشیده شود، گفت: 
در کشور  را  کار  و  بتوانیم محیط کسب  اینکه  برای 
بهبود بخشیده و فعالیت بخش خصوصی را تسهیل 
کنیم، نیازمند اراده ای ملی و تالش همگانی در این 

زمینه هستیم.
امور  وزارت  اقدامات  و  ها  تالش  به  اشاره  با  وی 
اقتصادی و دارایی در قالب طراحی و استقرار و توسعه 
مرکز ملی پایش محیط کسب و کار، کارهای انجام 
شده را مثبت و اثربخش ارزیابی و بر ضرورت تداوم و 

تکمیل این برنامه تاکید کرد.
جهانگیری در ادامه این جلسه با تبریک روز بهزیستی 
تامین  سازمان  داشت:  اظهار  اجتماعی،  تامین  و 
اجتماعی وظایف سنگینی بر عهده دارد و به دلیل آنکه 
جمعیت فراوانی از کشور در قالب دریافت کنندگان 
مستمری و دریافت کنندگان خدمات درمانی و تعامل 
با کارفرمایان تحت پوشش این سازمان هستند، نقش 
بسیار تعیین کننده ای در بهبود محیط کسب و کار 

ایفا می کنند.
تامین  سازمان  رئیس  از  جمهور  رئیس  اول  معاون 
اجتماعی خواست از طریق تعامل با اتاق ها و تشکل 
های بخش خصوصی گره ها و موانع موجود در فضای 
کسب و کار را شناسایی و فعالیت بخش خصوصی و 

فعاالن اقتصادی را هر چه بیشتر تسهیل کنند.
وی با اشاره به گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت 
مبنی بر رشد چشمگیر صادرات در برخی کشورها در 
سال های اخیر،   گفت: ارزیابی ها نشان می دهد که 
این میزان رشد صادرات ناشی از برطرف شدن موانع 
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پیش روی سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی در این 
فراوان  اهمیت  بیانگر  موضوع  این  که  بوده  کشورها 

بهبود محیط کسب و کار است.
دارایی،  و  اموراقتصادی  وزرای  که  جلسه  این  در 
اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  نفت،  کشاورزی،  جهاد 
شهرسازی،  و  راه  تجارت،  و  معدن  صنعت،  نیرو،   
رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رییس 
جمهور، رییس سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی 
و گردشگری،   معاون علمی و فناوری رییس جمهور، 
عامل  هیات  رییس  جمهور،  رییس  اقتصادی  مشاور 
ایران  بازرگانی  اتاق  رییس  و  ملی  توسعه  صندوق 
اجتماعی  تامین  سازمان  رئیس  داشتند،  حضور  نیز 
پیش  تدوین  و  گفتگو  شورای  جلسات  از  گزارشی 
فعاالن  مشکالت  رفع  منظور  به  ای  مصوبه  نویس 
اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی 
امنیت سرمایه  کار،  و  فضای کسب  بهبود  در جهت 
بحث  از  پس  که  کرد  ارایه  اشتغال  ایجاد  و  گذاری 
تامین  سازمان  عمل  »نحوه  پیشنهاد  نظر  تبادل  و 
اجتماعی جهت رسیدگی به لیست حقوق و دستمزد 
تصویب  به  اقتصادی«  فعاالن  و  کارفرمایان  ارسالی 

رسید.
در ادامه این نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی و 
معاون اقتصادی وی نیز گزارشی از ایجاد مرکز ملی 
تشریح  به  و  کردند  ارائه  کار  و  کسب  محیط  پایش 
اقدامات صورت گرفته و برنامه های آتی برای استقرار 

و توسعه این مرکز پرداختند.
علی طیب نیا، گزارشی از تصویر وضع موجود محیط 
کسب و کار ارائه کرد و گفت: در دولت یازدهم ۴۰۰ 
برای  نیز  ای  سامانه  و  شد  غیرضروری حذف  مجوز 
شناسایی مجوزهای موجود در کشور راه اندازی شد 
و تدابیر الزم برای جلوگیری از خلق مجوزهای جدید 

غیرضروری اندیشیده شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه راهکارهایی 
برای تسهیل صدور مجوزهای موجود در نظر گرفته 
شده است، خاطر نشان کرد: برای بهبود محیط کسب 
و کار ارتباط مناسبی با دانشگاه ها، اتاق ها و تشکل 
فراهم شده و ضمن شناسایی  های بخش خصوصی 
مقررات و قوانین مخل کسب و کار، تعامل و همکاری 
مناسبی میان بخش های مربوطه در قوای سه گانه 
از گذشت حدود ۹  افزود: پس  ایجاد شده است.وی 
سال از قطع ارتباط ایران با دفتر کسب و کار جهانی، 
امسال این ارتباط بصورت ویدئویی مجدداً برقرار شده 
و امیدوارم که در سال جاری شاهد ارتقاء رتبه کشور 

در بهبود محیط کسب و کار باشیم.
از  گزارشی  هم  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  معاون 
اجزا و فازهای مختلف مرکز ملی پایش محیط کسب 
و کار، تجارب جهانی در استفاده از فناوری اطالعات و 
ارتباطات برای بهبود فضای کسب و کار و نیز اهداف 
و مزایای استقرار مرکز ملی پایش محیط کسب و کار 
ارائه کرد و پس از ارائه نظرات و دیدگاه های مختلف، 
استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار 

به تصویب رسید.

مهر/ از سوی بانک مرکزی؛
بخشودگی سود تسهیالت تا سقف 

400 میلیون ریال ابالغ شد

دارای  پرونده های  تسهیالت  سود  بخشودگی 
های  بانک  به  ریال،  میلیون   400 بدهی حداکثر 

عامل ابالغ شد.

عمومی  روابط  از  نقل  به  مهر  گزارش خبرگزاری  به 
بانک مرکزی، بخشودگی سود تسهیالت پرونده های 
بانک  به  ریال،  میلیون   ۴۰۰ حداکثر  بدهی  دارای 
مشمول  صرفاً  بخشودگی  این  شد.  ابالغ  عامل  های 
کشاورزی،  سپه،  ایران،  ملی  های  بانک  بدهکاران 

تجارت، صادرات ایران، ملت و رفاه کارگران است.
اصل  مانده  با  پرونده های  تسهیالت  بخشودگی سود 
برای  صرفا  ریال،  میلیون  چهارصد  حداکثر  بدهی 
مورد  یارانه ای  اعطایی  تسهیالت  مطالبات  »مانده 
حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی« 
امهال شده آسیب دیدگان ناشی  و »مانده مطالبات 
از حوادث غیرمترقبه مشمول بندهای )د( تبصره ۱۱ 
)و(  بند  و   ۱۳۹۴ و   ۱۳۹۳ های  سال  بودجه  قانون 
تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ )اعم از سررسید 
شده قبل از سال ۱۳۹۵ و طی سال ۱۳۹۵(« به بانک 
بانک ها  این  این اساس،  بر  ابالغ شده و  های عامل 

باید حداکثر تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ اقدام کنند.
عملکرد  ارزیابی  و  شده  تعیین  مهلت  پایان  از  پس 
نامه  آیین   ۲ ماده  مفاد  اجرای  مورد  در  ها  بانک 
سال  بودجه  قانون  اصالح  قانون   ۳۵ تبصره  اجرایی 
منابع،  تأمین  امکان  به  توجه  با  و  ۱۳۹۵ کل کشور 
در مرحله بعدی نسبت به تغییر اولویت ها در زمینه 

بخشش سود تسهیالت تصمیم گیری خواهد شد.
بر اساس گزارش عملکرد بانک های عامل در زمینه 
جاری،  سال  ماه  تیر   ۱۸ تاریخ  تا  سود،  بخشودگی 
برای اجرای اولویت های مرحله اول و دوم در مجموع 
بالغ بر ۱۴ هزار و ۱۸۳ میلیاردریال بابت بخشودگی 
سود از کل سهمیه تعیین شده برای بانک ها مصرف 
پرونده   ۴۴۳ و  هزار   ۳۸۰ نتیجه  در  و  است  شده 

تعیین تکلیف شده اند.
بانک مرکزی همانگونه که در اطالعیه های قبلی خود 

اعالم کرد، در راستای اجرای مفاد ماده ۲ آیین نامه 
سال  بودجه  قانون  اصالح  قانون   ۳۵ تبصره  اجرایی 
۱۳۹۵ کل کشور که در سال ۱۳۹۶ به موجب مفاد 
بند )و( تبصره ۱۶ قانون بودجه نیز تمدید شده است 
و موضوع بخشودگی سود متعلق به تسهیالت تا یک 
و  تسهیالت  اصل  بازپرداخت  به  منوط  ریال  میلیارد 
بخشش تمام وجه  التزام های متعلقه در زمان تسویه، 
این بانک پس از ابالغ آیین نامه اجرایی قانون موصوف 
از سوی دولت در تاریخ ۳  بهمن ۱۳۹۵ نسبت به ابالغ 
آئین نامه اجرایی و تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط 
میلیارد  یک  از  کمتر  تسهیالت  سود  بخشودگی  به 
ریال با تدوین اولویت هایی در دستورالعمل اقدام کرد.

نظر  در  منابع  محدودیت  به  توجه  با  مرکزی  بانک 
اولویت هایی  ناگزیر شد  قانونی،  گرفته شده در مفاد 
در مفاد دستورالعمل اجرایی طرح مورد اشاره مدنظر 

قرار دهد.
تسهیالت  سود  بخشودگی  سهمیه   مرحله  اولین  در 
سقف  تا  تسهیالت  برای  ریال  میلیارد  یک  از  کمتر 
ایران،  ملی  های  بانک  به  را  ریال  میلیون  صد  یک 
سپه، کشاورزی، تجارت و صادرات ایران، ابالغ و در 
مرحله دوم مقرر شد بخشودگی سود تسهیالت برای 
بابت  بدهی  ریال  میلیون   ۲۵۰ سقف  تا  پرونده های 
اصل، در صورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی، 

اقدام شود.
سال  ماه  اردیبهشت   ۱۸ تاریخ  در  و  آن  از  پس 
برای  تسهیالت  بخشودگی سود  مرحله سوم  جاری، 
بابت  بدهی  ریال  میلیون   ۲۵۰ سقف  تا  پرونده های 
بدهی  اصل  واریز  و  بدهکار  تقاضای  درصورت  اصل، 
تا تاریخ ۳۱ خردادماه سال جاری صرفاً برای اولویت 
های »مانده مطالبات تسهیالت اعطایی یارانه ای مورد 
حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی« 
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و »مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از 
حوادث غیرمترقبه« ابالغ شد که در این مرحله بانک 
های ملت، رفاه کارگران و توسعه صادرات ایران نیز به 
بانک های عامل اجرای طرح مورد اشاره اضافه شدند.

برای  در حال حاضر مرحله چهارم طرح اشاره شده 
بدهی  اصل  مانده  با  تسهیالت  سود  بخشودگی 
حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال به بانک های عامل ابالغ 
شده و بانک های ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت، 
صادرات ایران، ملت و رفاه کارگران حداکثر تا تاریخ 

۳۱ مرداد ۱۳۹۶ این مرحله را اجرا می کنند.

اقتصاد  ستاد  امروز  صبح  جلسه  در  تهران/  اتاق 
مقاومتی صورت گرفت

مصوبه ستاد اقتصادی مقاومتی در 
مورد شیوه بازرسی دفاتر توسط 

سازمان تامین اجتماعی

با پیگیری های اتاق تهران و پیرو مصوبه جلسه 
آخر سال گذشته ستاد اقتصاد مقاومتی، مبنی 
برروشن نمودن نحوه بازرسی دفاتر کارفرمایان 
به منظور جلوگیری از هرگونه تفسیر، صبح امروز 
26 تیر مصوبه زیر از سوی ستاد اقتصادمقاومتی 

به سازمان تامین اجتماعی ابالغ شد.
 متن این مصوبه چنین است:» ستاد فرماندهی اقتصاد 
 ۱۳۹۶/۴/۲۶ مورخ  نهم  و  سی  جلسه  در  مقاومتی 
سیاست  اجرای  راستای  در  و  وزیران  محترم  هیات 
مشکالت  رفع  منظور  به  مقاومتی  اقتصاد  کلی  های 
تامین  سازمان  با  خصوصی  بخش  اقتصادی  فعاالن 
کسب  فضای  بهبود  جهت  در  مساعدت  و  اجتماعی 

در  اشتغال  ایجاد  و  گذاری  سرمایه  امنیت  کار،  و 
اجرای مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی مصوب 
نمود: سازمان تامین اجتماعی لیست حقوق دستمزد 
ارسالی کارفرمایان را حداکثر ظرف مدت شش ماه از 
تاریخ دریافت مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی 
دستمزد  میزان  یا  شدگان  بیمه  تعداد  لحاظ  از  که 
اختالفی  یا  نقص  اشتغال(  )مدت  کار  یا  حقوق  یا 
به  ما  و  ابالغ  کارفرما  به  را  مراتب  نمایند،  مشاهده 
التفاوت را وصول نماید. رسیدگی به بازرسی از دفاتر 
از  بخش  آن  به  محدود  صرفا  کارفرمایان  مدارک  و 
دفاتر می باشد که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان 
و پیمان هاست. در صورت شکایت هریک از کارکنان 
مدت  در  بیمه  حق  پرداخت  عدم  بر  مبنی  گارکاه 
همکاری با استناد به ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی 
بیمه  قانونی، حق  دفاتر  مندرجات  با  بازرسی  نظر  و 

فرد یا افراد شاکی را مورد مطالبه قرار دهد.
با  کارفرما  توسط  ها  پیمان  ارائه  عدم  موارد  در 
رعایت مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، بازرسی 
مندرجات دفاتر قانونی توسط بازرس مالک مطالبات 
سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. بازرسی مندرجات 
دفاتر قانونی صرفا در بازه یکسال ماقبل از ارائه آخرین 
لیست ارسالی کارفرمایان امکانپذیر است. بدینوسیله 

موارد فوق برای اجرا ابالغ می گردد.«

تعادل/ در گفت وگو با یک استاد دانشگاه مطرح شد
چرا تشکل ها باعث بهبود فضای 

کسب و کار نشده اند

از  کارشناسان  نظر  از  کسب وکار  فضای  بهبود 

اقتصاد  کردن  رقابتی  برای  اقدام ها  مهم ترین 
مسائلی  به  باید  آن  به  دستیابی  برای  که  است 
چون حمایت از بخش خصوصی و حفظ بنگاه های 
اقتصادی کشور پرداخت. اقتصاد نفت زده، وجود 
ملی  تبدیل سرمایه  در فضای کسب وکار،  رانت 
در  داخل  تولید  ضعف  جاری،  هزینه های  به 
برابر کاالی خارجی، نقص شفافیت و برابری در 
سرمایه گذاری و... از موانع اقتصادی برای رقابتی 

شدن به شمار می رود.
مقررات  کاهش  خصوصی،  بخش  توانمندسازی 
و  رانت  با  مبارزه  اداری،  فساد  کاهش  دست وپاگیر، 
خصوصی  بخش  که  رویه هایی  تسهیل  نیز  و  داللی 
رقیب  دولتی  بخش  از  بیش  رشدی  نرخ  بتواند 
است.  شده  یاد  موانع  رفع  راه های  از  باشد،  داشته 
پسابرجام،  فرصت های  از  استفاده  کنونی  شرایط  در 
اصالح زیرساخت های اقتصادی و جذب سرمایه های 
خارجی از دیگر اقدام ها برای دستیابی به این هدف ها 
محسوب می شود. بنابراین توسعه کارآفرینی، اشتغال 
و سیاست گذاری بهینه بازار کار مستلزم مجموعه یی 
اقدامات همراستا و هماهنگ است که به کاهش نرخ 
بیکاری و افزایش بازدهی مشاغل موجود منجر شود.

در این راستا مسلم خانی، استاد دانشگاه و کارشناس 
سال های  در  اینکه  خصوص  در  کارآفرینی  عالی 
گذشته انجمن ها و تشکل های فراوانی برای حمایت 
از کارآفرینی در ایران شکل گرفته اما رتبه ایران در 
شاخص های مرتبط تغییری نکرده یا نهایتا یکی دو 
به طور کلی درصد جمعیت  پله صعود داشته، گفت: 
این  اما  اندک  بسیار  کشوری  هر  در  کارآفرینان  کار 
ایجاد اشتغال در جوامع مختلف دنیا  افراد بسترساز 
محسوب می شوند. بسیاری از کشورهای جهان امروز 
به دنبال مزیت نسبی و مطلق نبوده اند بلکه از هیچ، 

مزیت سازی می کند که کارآفرینان همان مزیت سازان 
اقتصاد هستند.

اصلی  دغدغه های  از  بیکاری  نرخ  اینکه  بیان  با  وی 
فرهنگ  توسعه  داد:  ادامه  است،  ملت  و  دولت 
کارآفرینی در کشور امری انکارناپذیر است. از جمله 
موانع مهم محیطی در حوزه کسب وکار و کارآفرینی 
در کشور می توان به سه عامل عدم وجود نهادسازی 
باور و فرماندهی مشخص  نبود  در حوزه کارآفرینی، 
جامع  قانون  نبود  درنهایت  و  کارآفرینی  حوزه  در 

کارآفرینی اشاره کرد.
این استاد دانشگاه در خصوص جای خالی نهادسازی 
در حوزه کارآفرینی افزود: اتفاق هایی که تاکنون رخ 
حوزه  در  ساختارهایی  ایجاد  جهت  در  بیشتر  داده 
 ۸۴ سال  در  نمونه  عنوان  به  است.  بوده  حاکمیت 
دولت وقت مصوبه یی را مطرح کرد تحت عنوان اینکه 
کلیه سازمان ها و وزارتخانه ها دفتر کارآفرینی زیرنظر 
موضوع  این  کنند.  ایجاد  دستگاه  آن  مقام  باالترین 
و  کرد  پیدا  ارتقا  اشتغال  معاونت  به  زمان  مرور  به 
در نهایت موافقت شد، معاونت کارآفرینی و اشتغال 
سیاست  این  اما  شود.  ایجاد  دستگاه ها  تمامی  در 
چندان مورد استقبال قرار نگرفت و عمال سازمان ها و 

وزارتخانه ها از اجرای آن شانه خالی کردند.
با شکست  این طرح  آنکه  از  پس  کرد:  اضافه  خانی 
و  کمیسیون ها  کارگروه ها،  طریق  از  شد  مواجه 
تالش  بودند  دولت  خود  از  که  نهادی  کمیته های 
جبران  کارآفرینی  حوزه  در  نهادسازی  خأل  می شد 
شود اما نتیجه یی جز فرآیندگرا شدن بیشتر نداشت. 
به عبارت دیگر در این جلسات مباحث و موضوعات 
ارائه  نیز  خوبی مطرح می شد، حتی مصوبات خوبی 

می شد اما خروجی قابل دفاعی نداشت.
توسط  باید  کارآفرینی  نهادسازی  وی  گفته  به 
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به  مهم  این  و جای خالی  مدیریت شود  کارآفرینان 
صورت خیلی جدی در کشور ما احساس می شود و 
از سوی دیگر دولت توانایی جبران این خأل را ندارد. 
بنابراین نخستین اقدام برای ارتقا درکارآفرینی نسبت 
به کشورهای منطقه و منا و سایر کشورهایی که در 
نهادسازی  قرار می گیرد،  بررسی  مطالعات جم مورد 

در حوزه کارآفرینی است.
دولت  داد:  ادامه  کارآفرینی  عالی  کارشناس  این 
اقدامات و فعالیت های گسترده یی برای کارآفرینی از 
اما  است  داده  انجام  و...  استارت آپ  جمله جشنواره، 
چون کارشناسان و مدیران آن را افراد دولتی تشکیل 
حالی  در  نداشته  تاکنون  مناسبی  بازدهی  می دهند 
که اگر این جشنواره ها توسط سازمان کارآفرینی به 
عنوان یک نهاد تحصصی در این حوزه برگزار شود، 
قطعا در این صورت است که برونداد و خروجی قابل 

اطمینان تر و مطمئن تری را خواهد داشت.
به گفته وی اصوال کارآفرینی را به عنوان زینت المجالس 
در برنامه ریزی ها می نگرند. همچنین اغلب برنامه هایی 
اشتغال  توسعه  برای  حاکمیتی  نهادهای  توسط  که 
داده می شود از مسیر و رویکرد کارآفرینی نیست چرا 
که رویکرد کارآفرینی را مسیری بطئی و البته پایدار 

تشکیل می دهد.
باور کارآفرینی است.  افزود: نکته دوم موضوع  خانی 
گره  اینکه  به  اعتقاد  و  ایمان  هنوز  دیگر  عبارت  به 
به  می شود،  حل  کارآفرینی  مسیر  از  کشور  اشتغال 
اشتغال یک مشکل حاد  است. مشکل  نیامده  وجود 
است و تقریبا همه دولت ها در مقابل مشکل اشتغال 
نخستین راهکاری که به ذهنشان رسیده راهکارهای 
زودبازده بوده تا بتوانند نرخ بیکاری را اندکی کاهش 
دهند و تاب آوری را در مقابل مجلس و افکار عمومی 
است  رویکردی  کارآفرینی  رویکرد  اما  افزایش دهند 

است  این  سوم  نکته  نمی دهد.  پاسخ  سرعت  به  که 
که ما االن فرماندهی مشخصی در حوزه کارآفرینی 
نداریم. بارها گفته شده کارآفرینی در کشور ما یتیم 

است.
این کارشناس عالی کارآفرینی تصریح کرد: کارآفرینی 
نیاز به یک فرماندهی واحد دارد. باید یک وزارتخانه 
به  را  کارآفرینی  امور  مدیریت  و  هدایت  مشخص، 
این  با  سازمان ها  و  وزارتخانه ها  همه  و  بگیرد  عهده 
این  فرمانده همسو شوند و یک تقسیم کار ملی در 

حوزه داشته باشیم.
به گفته وی در این برنامه ملی نقش خانواده، رسانه، 
حوزه  بازیگران  همه  و  اصناف  دانشگاه،  مدرسه، 
در  می رود  انتظار  باشد.  مشخص  باید  کارآفرینی 
آستانه استقرار دولت جدید و در شروع برنامه ششم 
از  بخشی  ساختار  اصالح  الیحه  با  همزمان  توسعه، 
عنوان  به  وزارتخانه  یک  تعیین  موضوع  وزارتخانه ها 
و  باشد  داشته  کار  دستور  در  را  کارآفرینی  متولی 
و  کارآفرینی  تعاون،  عنوان  با  وزارتخانه یی  حداقل 
اشتغال داشته باشیم که به صورت اختصاصی و کامال 
حرفه یی و علمی به مباحث کسب وکار و کارآفرینی و 

شرکت ها بپردازد.
قانون  نبود  هم  آخر  نکته  افزود:  دانشگاه  استاد  این 
موضوع  این  مخاطب  که  است  کارآفرینی  جامع 
مجلس است تا اقداماتی در زمنیه قانون گذاری انجام 
دهد؛ چرا که ما در حوزه تقنین حتی یک ماده قانونی 
کشورهای  صورتی که  در  نداریم.  کارآفرینی  برای 
توسعه یافته نه تنها قانون جامع کارآفرینی دارند حتی 

شاخص ها و مولفه هایی نیز برای ان تعریف کرده اند.
خانی با اشاره به اینکه در ایران قانون از کارآفرینان 
عقب است، گفت: دلیل آنکه ما در حوزه کارآفرینی 
حتی یک بند یا تبصره قانونی نداریم به نوع نگاه ما 

در  کارآفرینانه  نگاه  ما،  استراتژیک  نگاه  برمی گردد. 
حوزه مدیریت دولتی نبوده است، بلکه ما کارآفرینان 
می کنیم  هدایت  هستیم  خودمان  که  مسیری  به  را 
ما  از  جلوتر  و  پیشتازند  کارآفرینان  که  صورتی  در 
قرار دارند و ما باید خودمان را با آنها تطبیق دهیم 

نه برعکس.
دو  است  نیاز  اکنون  دانشگاه  استاد  این  گفته  به 
سیاست انجام شود نخست تنظیم قوانین و مقررات 
از مرحله  جدیدی که دربرگیرنده فرآیند کارآفرینی 
خلق  و  تجاری سازی  فروش،  مرحله  تا  ایده  خلق 
محصول و ارائه به بازار است و دیگری موضوع حذف 

قوانین مخل و مزاحم در کشور است.
خانی در پایان گفت: در کشور ما نزدیک به ۱۲هزار 
دیگر  کشورهای  در  که  حالی  در  دارد  وجود  قانون 
بیشتر  قانونگذاری  سابقه  وجود  با  فرانسه  همچون 
مجموع قوانین آن به ۲۸۰۰ ماده می رسد. به عبارت 
موارد ممکن  بسیاری  در  قوانین که  تعدد  این  دیگر 
انرژی فراوانی  باشند موجب می شود  است واگرا هم 
و  کندکننده  محیط  نوعی  و  بگیرد  کارآفرینان  از 

بازدارنده برای آن به وجود آورد.

مهر/ در بازار آزاد تهران؛
 نرخ دالر به 3777 تومان رسید

در جریان معامالت امروز)دوشنبه 26 تیر( بازار 
آزاد تهران، قیمت انواع سکه با کاهش 250 تا 2 
هزار تومانی مواجه شد و نرخ دالر هم به 3777 

تومان رسید.
معامالت  جریان  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 

امروز)دوشنبه( بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه 
کاهش  تومان   ۲۵۰ با  جدید  طرح  آزادی  بهار  تمام 
رسید.  تومان   ۹۵۰ و  هزار   ۲۰۶ و  میلیون  یک  به 
همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم با کاهش هزار تومانی یک میلیون و ۱۷۴ هزار 
تومان، نیم سکه با کاهش ۱۵۰۰ تومانی ۶۲۸ هزار 
تومان، ربع سکه با کاهش دو هزار تومانی ۳۶۶ هزار و 
۵۰۰ تومان و سکه یک گرمی با کاهش هزار تومانی 

۲۴۸ هزار تومان است.
 ۱۲۳۱ جهانی  بازارهای  در  طال  اونس  هر  همچنین 
دالر و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱۱۳ هزار و ۷۰۰ 

تومان است.
تومان،   ۴۳۸۶ یورو  تومان،   ۳۷۷۷ آمریکا  دالر   هر 
پوند ۴۹۱۸ تومان، درهم امارات ۱۰۳۲ تومان و لیر 

ترکیه ۱۰۹۱ تومان است.
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دنیای اقتصاد/
مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد

اکثر افراد در محیط کار احساس خستگی و تنهایی 
انجام   2016 سال  در  که  پژوهشی  در  می کنند. 
شد، دریافتیم که افراد در مقایسه با 20 سال پیش 
بیشتر احساس خستگی دائمی خود  برابر  تقریبا دو 
گفته اند  درصد   50 به  نزدیک  می دهند.  گزارش  را 
احساس  یا همیشه  اوقات  اغلب  کارشان  به دلیل  که 
خستگی می کنند. این آمار شوکه کننده است و نکته 
قابل توجه این است که از دو دهه گذشته 32 درصد 
افزایش داشته است. عالوه بر این، ارتباط قابل توجهی 
دارد:  وجود  کاری  خستگی  و  تنهایی  احساس  بین 
بیشتر  کنند،  خستگی  احساس  بیشتر  افراد  چه  هر 
این  احساس تنهایی خواهند کرد. شاید تصور کنید 
اما  است،  اجتماعی  انزوای  نتیجه  تنهایی  احساس 
هیجانی  خستگی  آن  دلیل  بلکه  نیست؛  طور  این 
فرسودگی  از  ناشی   )emotional exhaustion(
کتاب  پژوهش  در  ما  است.  کار  محیط  در  شغلی 
)در  افراد  درصد  که 50  دریافتیم  شادی«  پای  »رد 

حرفه های گوناگون از بخش های غیرانتفاعی تا حوزه 
پزشکی( دچار فرسودگی شغلی هستند. این مشکل 
)گرچه  نیست  پرمشغله  اجرایی  مدیران  مختص 
این  بین  شغلی  فرسودگی  و  تنهایی  باالی  نرخ های 
گروه بسیار شناخته شده است(. کار ما نشان می دهد 
که این مشکل بین حرفه های گوناگون و باال و پایین 

سلسله مراتب شرکت ها فراگیر است.
چه  باشد،  اجتماعی  انزوای  نتیجه  چه  تنهایی 
خستگی، پیامدهای جدی برای افراد به همراه دارد. 
جان کاکیوپو، نویسنده »تنهایی: ذات بشر و نیاز به 
بر سالمت  اثرات فاحش آن  بر  اجتماعی«  ارتباطات 
تحقیقی  دارد.  تاکید  عمر  طول  و  فیزیکی  و  روانی 
انجام  از دانشگاه کالیفرنیا  از سوی سارا پرسمن  که 
شد کار او را تایید می کند و نشان می دهد که گرچه 
مرض چاقی طول عمر را تا 20 درصد و دخانیات تا 
تا 70 درصد  تنهایی  اما  50 درصد کاهش می دهد، 
می تواند بر کاهش طول عمر موثر باشد. در حقیقت، 
یک مطالعه نشان می دهد که تنهایی احتمال سکته 
یا انسداد شرایین قلب را تا 30 درصد افزایش می دهد 
کشورهای  در  مرگ و میر  اصلی  علل  از  یکی  که 

توسعه یافته است. به عبارت دیگر، ارتباطات اجتماعی 
می تواند سیستم ایمنی را تقویت و عمر ما را طوالنی تر 
کند و نرخ اضطراب و استرس را در ما پایین تر بیاورد.

تصدیق  باشد  کرده  تجربه  را  تنهایی  که  کسی  هر 
دردناک  بسیار  احساس  یک  تنهایی  که  می کند 
است. انعکاس اجتماعی این ناراحتی به طور مستقیم 
افراد  که  چرا  می گذارد؛  تاثیر  کاری  بهره وری  بر 
احساس تعلق به کار نخواهند داشت. هر دوی مدرسه 
سازمان  و  کوئین  دانشگاه  در  اسمیت  کسب و کار 
گالوپ هزینه های بی نهایت انزوا در محیط کار را برای 
شرکت ها نشان داده اند: تقریبا 37 درصد غیبت باالتر 
بیشتر، 16 درصد  کار، 49 درصد حوادث  از محیط 
سودآوری پایین تر و 65 درصد قیمت سهام پایین تر 
شرکت ها  و  کارشناسان  میان،  این  زمان.در  طی  در 
در تالش برای درک چگونگی مقابله با سطوح رو به 
رشد فرسودگی شغلی هستند. بسیاری از پیشنهادها 
کاهش حجم  یا  آگاهی  افزایش  استرس،  تسکین  بر 
کار متمرکز هستند که همه اینها با فرسودگی شغلی 
می کنند.  برخورد  فردی  شرایط  از  یکی  عنوان  به 
ارتباطات  با تنهایی نشان می دهد که  ارتباط آن  اما 

مشکل  حل  کلید  می تواند  کار  در  بیشتر  انسانی 
فرسودگی شغلی باشد.

در حقیقت، تحقیقات نشان دهنده ارتباط بین حمایت 
اجتماعی در کار، نرخ های پایین تر فرسودگی شغلی 
و رضایت شغلی و بهره وری باالتر است. مطالعه ای که 
مهم ترین  که  می دهد  نشان  شد  انجام  انگلستان  در 
عامل برای شادی در محیط کار، ارتباطات اجتماعی 
مثبت با همکاران است. تعامل در محیط کار با روابط 
ارزشمند  احساس  که  است  مرتبط  مثبت  اجتماعی 
بودن و حمایت و احترام را به فرد القا می کند. مطالعات 
نشان می دهد که نتیجه ارتباطات اجتماعی، سالمت 
عملکرد  و  بهره وری  به  منجر  که  است  بیشتر  روانی 
باالتر می شود. در حقیقت، ارتباطات اجتماعی منجر 
به »خودباوری« باالتر می شود که به این معناست که 
کارمندان خوش بین تر و همدل تر هستند و در نتیجه 
با  و  داشت  بیشتری خواهند  اعتماد  آنها  به  سایرین 
آنها همکاری خواهند کرد. بنابراین رهبران سازمانی و 
کارمندان چه می توانند بکنند؟ یک فرهنگ مشارکت 
که  تحقیقی  دهید.  ترویج  کار  محیط  در  همدلی  و 
سازمانی  »رهبری  )نویسنده  کمرون  کیم  سوی  از 

همدلی کارکنان، راهی برای جلوگیری از فرسودگی شغلی
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نشان  شد،  انجام  میشیگان  دانشگاه  از  مثبت«( 
می دهد که محیط  های کاری که با حمایت، احترام، 
به طور  می شوند،  شناخته  بخشنده  روابط  و  صداقت 
کلی منجر به عملکرد سازمانی باالتر می شوند. شما 
باید روابط گرم، دوستانه و مبتنی بر درک مشترک را 
بین افراد تشویق کنید. مطالعات نشان می  دهند که 
همدلی به طور خاص ممکن است یک عامل محافظ 
در برابر فرسودگی شغلی و خستگی کاری باشد. جی 
داتون، استاد دانشگاه میشیگان استدالل می کند که 
محبت می تواند سبب انعطاف پذیری بیشتر در محیط 

کار شود.
توسعه ای  شبکه های  ایجاد  به  تشویق  را  کارمندان 
همکاران  از  کوچکی  گروه های  شبکه ها  این  کنید. 
شغلی  مشاوره  برای  روزمره  به طور  شما  که  هستند 
می کنید.  مراجعه  آنها  به  احساسی  حمایت  یا 
شرکای  دادن  اختصاص  با  می توانند  شرکت ها 
ارتباط  و  کارمندان در دسترسی  به  و کمک  داخلی 
بالقوه، مربیان و همتایان، به پرورش آنها  با شرکای 
کمک کنند. رفع موانع ارتباطی در محیط کار قطعا 
داشت.موفقیت های  خواهد  موفقیت آمیزی  نتایج 
جمعی را جشن بگیرید. شادی برخاسته از یک حس 
کوتاه مدت است اما جشن  گرفتن موفقیت های جمعی 
سازمان  در  دلبستگی  و  تعلق  حس  یک  ایجاد  به 
کمک می کند. یکی از بهترین مثال هایی که مشاهده 
استارت آپ  مرکز رشد  )یک   Awethu در کرده ایم 
در جنوب آفریقا( بوده است. هر بار که یک کارمند 
جدید استخدام می شود، یک زنگ به صدا در می آید 
تعطیل  را  کارشان  گرفتن  جشن  برای  افراد  همه  و 

می کنند. این نوع تشریفات هم بستگی ایجاد می کند، 
حس تعلق را افزایش می دهد و می تواند به جلوگیری 
از فرسودگی شغلی کمک شایانی کند.وقتی صحبت 
از تنهایی و فرسودگی شغلی به میان می آید، میزان 
خطر و ریسک برای شرکت باال می رود. مطالعات اخیر 

انگلیسی  برای کارفرمایان  تنهایی  تخمین می زد که 
فرسودگی  و  دارد  هزینه  دالر  میلیاردها  ساالنه 
کارمندان در سیستم خدمات درمانی آمریکا ساالنه 
صدها میلیارد دالر هزینه ایجاد می کند. اکنون برای 
مدیران و رهبران سازمانی زمان آن فرارسیده است 

که برای مبارزه با این اپیدمی ها گام های موثر بردارند.

HBR :منبع
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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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