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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

بيش از يك دهه بعد از ابالغ سياست هاي كلي اصل ٤٤ هنوز هم 
بخش خصوصي براي تحرك در اقتصاد ايران با مشكل مواجه است. 
اگر موضوع خصوصي سازي را از سياست هاي كلي اصل ٤٤ جدا 
كنيم، يكي از بخش هاي مورد تاكيد در اين سياست هاي ابالغي 
است.  بخش خصوصي  به  دادن  فضا  رهبري  معظم  مقام  از سوي 
توصيه اي كه در عمل اجرا نشده و هنوز هم دولت بزرگ ترين رقيب 

بخش خصوصي در اقتصاد است.
كارشناسان مي گويند، جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد ايران را مي توان 
به كودك نوپايي تشبيه كرد كه براي رشد و تعالي نياز به حمايت هاي 
بازرگاني  اتاق  انرژي  دولت دارد. علي شمس اردكاني، رييس كميسيون 
تهران به عنوان يكي از فعاالن قديمي حوزه صنعت به ويژه صنعت انرژي 
باره مي گويد: »نماينده هاى بخش خصوصي درهمه جلسات در  اين  در 
سطح ملي، از جمله شوراي اقتصاد حضور دارند. ما مسائل مان را مطرح 
مي كنيم، اما توسعه بخش خصوصي نياز به يك اراده ملي دارد كه دولت 
به عنوان حاكميت، حمايت از اين بخش را بپذيرد. نه اينكه فقط آمار اعالم 
كند و از عمل خبري نباشد. از زماني كه نفت كشور، به سمت ملي شدن 

رفت، در واقع همان موقع كاله برسر بخش خصوصي رفت.«
عمده پروژه هاي عمراني يا توسعه اي به طور مستقيم يا غير مستقيم در 

اختيار دولت است. اتفاقي كه سبب شده، اصل ٤٤ قانون اساسي كه بر 
رونق و توسعه خصوصي سازي تاكيد داشته، محدود به شعار بماند. در واقع 
عملكردها نشان مي دهد بين بخش خصوصي و دولتي در ايران مرز باريكي 
وجود دارد كه اين مرز به سمت بخش دولتي مايل تر است. قدرت نمايي 
بخش دولتي در حوزه برق به طور پررنگ تري به چشم مي خورد. هرچند 
تالش هاي بسياري براي صادرات برق انجام شده، اما موانع در اين مسير 
بسيار است. دولت به عنوان مالك بزرگ نيروگاه ها و بزرگ ترين توليدكننده 
و فروشنده برق، بايد حضور بخش خصوصي را بپذيرد و او را در ميدان 
صادرات بازي بدهد، اما بخش خصوصي مي گويد، اين پذيرش سخت است 
به بخش خصوصي، دولت  براي ميدان دادن  تاكيد اصل ٤٤  با وجود  و 

فضاي حركت را به بخش خصوصي نداده است.
رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تعبيري 
از اين فضاي فعاليتي براي بخش خصوصي مي گويد: »آب كه نباشد، حتي 

بهترين شناگر هم كه باشي، نمي تواني حركت كني«.

ادامه در صفحه 3/

اعتماد/  يك دهه پس از اجراي اصل ٤٤ قانون اساسي

دولت رقيب سرسخت بخش خصوصي درصنعت برق

الزامات اجراي قانون فضاي كسب و كار از منظر خصوصي ها

تعادل/  حميدرضا صالحي عضو هيات نمايندگان اتاق تهران

اجرا  از  مرحله يي  چه  در  كار  و  كسب  فضاي  بهبود  قانون  اينكه 
از  اقتصادي  را فعاالن  به ثمر خواهد نشست  قرار دارد و چه طور 
ديدگاه هاي مختلف نقد مي كنند. حدود 5 سال از تصويب اين قانون 
در مجلس شوراي اسالمي مي گذرد و يكي از دستاورد هاي بخش 
خصوصي تصويب اين قانون است و تا پيش از تصويب آن خأل آن 
احساس مي شد. اعتبار دادن به بخش خصوصي و باال بردن جايگاه 
بخش خصوصي از ويژگي هايي است كه در جاي جاي بندها و مفاد 
اين قانون قابل مشاهده است. لذا اميدهاي بسياري در زمان تصويب 
اين قانون به جهت باال رفتن نقش بخش خصوصي در مطالبه گري 
و تصويب سازي و فعاليت هاي بخش خصوصي در كليه تصميم هاي 
اقتصادي كشور وجود داشت ولي به دليل سازوكار دولت ها در كشور 
ما رويكرد خوبي را نسبت به اجرايي شدن آن مشاهده نمي كنيم. از 
لحاظ شهودي مي توان گفت، حركت هاي عملي در جهت سامان دهي 
تشكل ها در بخش هاي گوناگون بسيار كند و آرام بوده كه يكي از 
داليل اصلي آن هم از لحاظ كمي و كيفي تغيير بند هاي اساسي اين 
قانون از سوي مجلس و تاييد آن توسط هيات دولت است كه بعد از 
ابالغ آن و مشاهده ايرادات جديد دوباره براي بازنگري به مجلس و 
كميسون هاي مربوطه فرستاده مي شود و بهتر آن است كه از همان 
اول اين قانون با نظر مستقيم كارشناسان اين بخش گرفته شود تا از 

اتالف وقت و هزينه جلوگيري شود.
ادامه در صفحه 3/



 

 تهاتر مطالبات اشخاص حقيقی و 
حقوقی از شركت های دولتی با بدهی های 

آنها به دولت
هيئت دولت مبالغی را براى جبران خسارات حوادث 
جبران  همچنين  و  استان ها  برخی  در  غيرمترقبه 
پرندگان  حاد  فوق  آنفلونزاى  وقوع  از  ناشی  خسارات 

اختصاص داد...........ادامه خبر

 هيچ برنامه ای برای تغيير قيمت آب و 
برق نهايی نشده است

وزير نيرو گفت: آنچه فصل الخطاب است قانونی است 
و هر زمان كه  برسد  به تصويب دولت و مجلس  كه 
قانونی در خصوص تغيير در آب بها و برق بها به تصويب 
برسد، وزارت نيرو به عنوان مجرى به اجراى اين قانون 

می پردازد...........ادامه خبر

 جذب سرمايه گذاری خارجی 5 ميليارد 
دالری در صنعت برق

براى  تاكنون  گفت:  نيرو  وزير  انرژى  و  برق  معاون 
احداث بيش از ۱۰ هزار مگاوات نيروگاه جديد با طرف 
نامه مبادله كرده  يا تفاهم  هاى سرمايه گذار خارجی 
ايم يا قرارداد بسته ايم، رقم سرمايه گذارى خارجی در 
بخش برق حدود 5 ميليارد دالر است...........ادامه خبر

 آينده بخش برق روشن است
عبدالصمد محمودى*..........ادامه خبر

چين اكنون بزرگترين توليدكننده انرژی 
خورشيدی جهان از لحاظ ظرفيت است

احتماال چين از ديد بسيارى از افراد جايگاه خوبی در 
كشور  اين  زيرا  ندارد،  پاك  انرژى هاى  مصرف  زمينه 
به وصرت پيوسته درگير مشكالت آلودگی بوده و تا 
اما  است،  وابسته  سنگ  ذغال  نيروى  به  زيادى  حد 
ديدگاه  اين  تغيير  زمان  اكنون  كه  می رسد  نظر  به 
 National Energy اداره  زيرا  است  رسيده  فرا 
توليد  كه  كرده  اعالم  چين   Administration
انرژى خورشيدى اين كشور در سال 2۰۱6 ميالدى 
دو برابر شده و تا پايان اين سال به 77.٤2 گيگاوات 

رسيده است. ..........ادامه خبر

 بخش گاز نيروگاه های سيكل تركيبي 
ماهشهر و بهبهان به بهره برداری می رسد

مديرعامل شركت توليد نيروى برق حرارتی گفت: با 
اين دو نيروگاه بخش گاز نيروگاه هاى  از  بهره بردارى 
به  مگاوات   98۰ بهبهان  و  ماهشهر  تركيبی  سيكل 

ظرفيت برق كشور افزوده می شود...........ادامه خبر

مشكل سوئيفت حل شد
يك مقام مسئول بانكی گفت: در ۱۰ ماه گذشته بيش 
از 785 ميليون يورو گشايش اعتبار از طريق سوئيفت 

انجام شده است...........ادامه خبر

 الزام شفاف شدن سهم بنگاه های 
اقتصادی نهادهای نظامی و غيردولتی 

در كيك اقتصاد ايران
فعاليت  از  ما  اطالعات  گفت:  اقتصاد  وزير  معاون 
غير  عمومی  نهادهاى  نظامی،  ارگان هاى  اقتصادى 
و  و جسته  بسيار محدود  و موسسات خيريه،  دولتی 

گريخته است...........ادامه خبر

 با اجرای قانون بهبود محيط كسب وكار 
حضور بخش خصوصی در اقتصاد پر 

رنگ می شود
با توجه به صدور بخشنامه معاون اول رئيس جمهور 
مطالبه  و  پيگيرى  با  خصوصی  بخش  بايد  ازاين پس 
گرى خواستار اجراى درست اين قانون از سوى نهادها 

و دستگاه هاى دولتی باشد..........ادامه خبر

 واريز 36 هزار ميليارد تومان خالص 
درآمد حاصل از اصالح قيمت حامل های 

انرژی به حساب سازمان هدفمندی
رييس ديوان محاسبات كشور گفت: به دنبال اختالف 
نظر كميسيون هاى ويژه برنامه ششم توسعه و سازمان 
ديوان  مجلس  رييس  كشور،  برنامه ريزى  و  مديريت 
محاسبات كشور را به عنوان حسابرس و َحَكم، مامور 
تعيين خالص واريزى به حساب سازمان هدفمندسازى 

يارانه ها كرد...........ادامه خبر

 شركت های دانش بنيان، قلب تپنده و 
موتور رشد اقتصادی كشور هستند

رييس دفتر رييس جمهورى ، شركت هاى دانش بنيان 
را پيشران توسعه اقتصادى كشور دانست و با تشريح 
از  حمايت  در  يازدهم  دولت  گسترده  برنامه  هاى 
به  توجه  كنار  در  دولت  كرد:  تأكيد  شركتها،  اين 
زيرساخت ها و تأمين  اعتبار براى بخش هاى كالسيك 
صنعتی و خدماتی، قلب تپنده و موتور رشد اقتصادى 
حمايت هاى  به  و  دانش بنيان  می داند  شركت هاى  را 

خود از آنها ادامه خواهد داد. ..........ادامه خبر

 سازمان توسعه تجارت:تجار از ۲5 دی 
فقط از »سامانه جامع تجارت« استفاده 

كنند
سازمان توسعه تجارت در اطالعيه اى اعالم كرد: تجار 
ثبت  مجوزهاى  دريافت  براى  كشورمان  بازرگانان  و 
سفارش و تعيين منشا ارز بايد تنها از طريق سامانه 

جامع تجارت اقدام كنند...........ادامه خبر

 ۲0 هزار واحد توليدی و صنعتی كشور 
تسهيالت رونق دريافت كردند

سارى - ايرنا - معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و 
تجارت گفت كه تاكنون حدود 2۰ هزار واحد توليدى، 
صنعتی و كشاورزى كشور موفق به دريافت تسهيالت 

رونق توليد شده اند...........ادامه خبر

 كارگاه آموزشی فنون و روش مذاكرات 
فاينانس بين المللی و جذب سرمايه گذاري

مركز آموزش اتاق تهران كارگاه آموزشی فنون و روش 
سرمايه گذاري  جذب  و  بين المللی  فاينانس  مذاكرات 
برگزار  خارجی  طرف هاى  با  ايرانی  شركت هاى 

می كند...........ادامه خبر

 رفع سوء تفاهم از ورود منابع ارزی
دكتر حميد قنبرى..........ادامه خبر

 قيمت دالر به 38٤8 تومان رسيد
در جريان معامالت امروز ۱8 بهمن بازار آزاد تهران، 
قيمت سكه طرح قديم ۱9 هزار تومان، طرح جديد 
شد،  گران  تومان  هزار   5 سكه  نيم  و  تومان   98۰۰
همچنين نرخ دالر هم به ۳8٤8 تومان رسيد......ادامه 

خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
دولت رقيب سرسخت بخش خصوصي 

درصنعت برق

از دولت يازدهم توقع نداشتيم
برق  خصوصي  بخش  صادركننده هاي  كه  آن طور 
دارد،  بزرگي  مشكالت  برق  صادرات  مي گويند، 
به  توجهي  دولت  كه  مي كند  گله  خصوصي  بخش 
خواسته هاي توليدكننده ها ندارد. از سويي دولت هم 
است  پايين  بخش خصوصي  توان  كه  مي كند  اعالم 
و تحركي هم از سوي آنها نمي بيند. بهمن صالحي، 
زمينه  در  بخش خصوصي  فعاالن  از  يكي  عنوان  به 
صنعت برق با بيان اينكه درست است كه در دو دولت 
قبل، بسياري از بخش هاي كشور آسيب ديد؛ اما اين 
توسعه صادرات  براي  كه  بود  يازدهم  دولت  از  توقع 
توجه جدي به بخش خصوصي داشته باشد، مي گويد: 
موفقيت  حوزه  اين  در  كه  مي دهد  نشان  عملكرد ها 
ايجاد نشده است. البته اميدواريم در ماه هاي پاياني، 
دولت اقداماتي در اين زمينه انجام دهد. هرچند كه 
نتيجه اين اقدامات به سرعت عملياتي نمي شود، اما 

به هر حال يك حركت است.
 او اضافه مي كند: در واقع اگر دولت در ماه هاي پاياني 
فعاليت خود، حركتي كند كه حاوي پيام باشد، بسيار 
صادراتي  معاونت  ايجاد  مثل  باشد.  مفيد  مي تواند 
پديده ها  بعضي  به  پرداختن  يا  اول  معاون  حوزه  در 
پيام  اين  مي تواند  برق  تجارت  يا  برق  صادرات  مثل 
را به بخش خصوصي براي حركت منتقل مي كند كه 
دولت از بخش خصوصي حمايت مي كند. همان طور 
كه مي دانيد، به لحاظ توان توليد نيروگاهي بيش از 
72 هزار مگاوات نيروگاه نصب شده در كشور داريم، 
بيش از 5۰ هزار مگاوات نيز در حال نصب داريم كه 

اين ظرفيت در هيچ كدام از كشورهاي منطقه نيست.

پتانسيل طبيعي ايران در تبديل شدن به هاب 
انرژي منطقه

ايران  جغرافيايي  گستردگي  به  اشاره  با  صالحي 
و  شمال  در  جغرافيايي  نظر  از  مي كند:  تصريح 
جنوب كشور يك تفاوت فصلي وجود دارد كه مزيت 
محسوب مي شود. جنوب ايران نسبت به شمال ايران 
همگي  غرب  به  شرق  از  افق  تفاوت  همين طور  و 
مزيت هاي بسياري براي توليد برق ايجاد كرده است. 
به طور طبيعي اگر شرايط فراهم شود، مي تواند براي 
ايران مزيت باشد. اين در حالي است كه سال هاست 
مي شنويد كه خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان 
و هند به نتيجه نرسيده است. اين تصور وجود دارد 
كه خط لوله يا خط انتقال گاز را تا مرز مي كشيم و 
از آن طرف، هم آنها متقابال اين خط را تا مرز ايران 

مي كشند كه در يك نقطه به هم متصل شود.
اجرا  براي  تصور  قابل  آساني  به  شايد  موضوع  اين 
باشد، اما فقط مساله زيرساخت نيست و ديپلماسي 
ديپلماسي  بر  عالوه  يعني  دارد.  ويژه  اهميت  هم 
عمومي نياز به ديپلماسي اقتصادي داريم. همين نبود 
ديپلماسي اقتصادي فعال سبب شده تا خط ۳ انتقال 
به  بود،  فعال  گذشته  سال  تا  كه  ارمنستان  به  برق 
جنس  از  اينها  نشود.  اجرايي  سوءتفاهم،  يك  دليل 
نگرفته  قرار  توجه  مورد  كه  است  بحث هايي  همان 

است.

چرا با توسعه يافتگي فاصله داريم؟
است  شاخصي  مي گويد:  خصوصي  بخش  فعال  اين 
با  هنوز  ما  چرا  كرد،  ارزيابي  آن  با  مي توان  كه 
خود  ملي  منافع  هنوز  و  داريم  فاصله  توسعه يافتگي 

را به خوبي نمي شناسيم؟ صرف نظر از اينكه هر جناح 
يا گرايشي سركار بيايد، ما فرصت هايي داريم كه در 
خوب  بازار  ناگهان  هستيم.  آن  دادن  دست  از  حال 
ايران در پاكستان با وجود يك رابطه خوب و در حال 
توسعه جدي در حوزه انرژي، به دست رقيب چيني 
مي افتد. اين رقيب اتفاقا در نقطه اي نزديك به ايران 
يعني بندر گوادر در حال فعاليت است. اينها مفاهيم 
انتقال گاز و برق كه از شرق  و پيام هايي دارد. خط 
پاكستان و شرق چين حركت مي كند تا به اين كشور 
برسد، همگي حاوي پيام هاي جدي براي ما است كه 

تاكيد مي كند در حال از دست دادن بازار هستيم.
پيام باقري، رييس كميته صادرات فدراسيون صادرات 
انرژي با اشاره به اينكه بسياري از كشورها براي حمايت 
از بخش خصوصي خود در داخل يا خارج از كشورشان 
طور  به  تا  مي كنند  مامور  را  نمايندگاني  يا  نماينده 
كند،  تضمين  را  واحد  يا  آن شركت  فعاليت  ضمني 
به »اعتماد« مي گويد: دولت ايران با وجود تاكيدات 
بسياري كه بر ميدان دادن به بخش خصوصي دارد، 
سوق  دولتي  بخش  نفع  به  را  معامله  عمل  وقت  در 
را مي توان در بخش  مي دهد. نمونه چنين رخدادي 
صادراتي برق دنبال كرد. اين در حالي است كه بخش 
خصوصي به دليل محدوديت هاي سرمايه اي كه دارد 
را  سوددهي  و  بهره برداري  حداكثر  تا  است  درصدد 
سابقه  كه  آنجايي  از  و  باشد  داشته  پروژه اي  هر  از 
مي تواند  دارد  بين المللي  بازرگاني  بخش  در  طوالني 
بازار مطلوب تري را براي محصول توليدي خود )هر 

كيلووات ساعت برق( فراهم كند.

ادامه از صفحه 1/ 
 دليل كاستي هاي دولت در اجراي قانون

نكرده  را عملي  قانون  اين  اجرايي  به شكل  دولت 
است. در دولت قبل بعد از ارائه اين قانون توسط 
مجلس، دولت اقدام جدي را جهت اجرايي كردن 
آن انجام نداد و اين موضوع به طور نسبي منتفي 
اين  كردن  اجرايي  شعار  با  كه  كنوني  دولت  شد. 
و  دولت  ابالغيه  عنوان  به  باز  گرفت،  قانون شكل 
بهتر  نشد.  ارائه  چيزي  آن  مفاد  شدن  اجرايي 
در  قانون  اين  اجراي  متولي  دولت  از  بخشي  بود 
و  مي شد  اجرايي  دستگاه  گوناگون  بخش هاي 
تشكل هاي  و  بخش خصوصي  هم  ديگر  طرفي  از 
مربوطه نيز بايد اين قانون را مطالبه كنند زيرا اين 
است  خوبي   بسيار  بسيار  بخش هاي  داراي  قانون 
كه زمينه را براي ايجاد ظرفيت هاي گسترده براي 
فعاليت هر چه بيشتر بخش خصوصي را فراهم كند.

 دستاورد هاي مهم اين قانون در اين 5 سال
بردن  باال  بحث  قانون  اين  دستاورد  مهم ترين 
رفتن  باال  خصوصي،  بخش  مطالبه گري  سطح 
تخصص گرايي در بخش هاي مختلف و ساماندهي 
تشكل هاي  ايجاد  مانند  گوناگون  تشكل هاي 
يا  كار  وزارت  در  كارگري  تشكل هاي  كارفرمايي، 

تشكل هاي هنري و فرهنگي است.
 البته الزم به ذكر است، تشكل هاي كارگري فعال 
در وزارت كار صورت گرفته و همچنان برنامه هاي 
مختلف در سازمان بازرگاني و وزارت كار در جهت 
بهبود سطح مطالبه گري بخش خصوصي و اجرايي 

شدن هر چه بيشتر اين قانون درحال اجراست.

الزامات اجراي قانون فضاي كسب و كار از 
منظر خصوصي ها
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٤ بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

تسنیم/ 
تهاتر مطالبات اشخاص حقيقی و حقوقی 
از شركت های دولتی با بدهی های آنها به 

دولت

خسارات  جبران  برای  را  مبالغی  دولت  هيئت 
حوادث غيرمترقبه در برخی استان ها و همچنين 
فوق  آنفلونزای  وقوع  از  ناشی  خسارات  جبران 

حاد پرندگان اختصاص داد.
به گزارش حوزه دولت خبرگزارى تسنيم، هيأت وزيران 
در جلسه خود به رياست حجت االسالم والمسلمين 
با اختصاص مبلغ   ، حسن روحانی  رييس جمهورى 
۱۳7 ميليارد و 2۱٤ ميليون ريال اعتبار براى جبران 
ساير  و  زيربنايی  تاسيسات  بازسازى  و  خسارات 
بخشهاى خسارت ديده ناشی از حوادث غيرمترقبه و 
اقدامات پيشگيرانه از وقوع حوادث احتمالی در برخی 

استانهاى كشور موافقت كرد.
بر اين اساس اعتبار ياد شده به استانهاى تهران، كرمان، 
و  تحقيقات مسكن  مركز  و  رضوى  مركزى، خراسان 

راهسازى اختصاص يافت.
هيأت دولت همچنين مبلغ 2۰۰ ميليارد ريال اعتبار 
ناشی  عملياتی  هزينه هاى  و  خسارات  جبران  براى 
سازمان  به  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزاى  وقوع  از 

دامپزشكی اختصاص داد.

اسالمی  خزانه  اسناد  انتشار  تصويب نامه  دولت 
برای تسويه مطالبات پيمانكاران را اصالح كرد

هيأت وزيران با پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايی 
مبنی بر اصالح تصويب نامه انتشار اسناد خزانه اسالمی 

براى تسويه مطالبات پيمانكاران موافقت كرد.

از  حقوقی  و  حقيقی  اشخاص  مطالبات  تهاتر 
شركت های دولتی با بدهی های آنها به دولت

حقيقی  اشخاص  مطالبات  وزيران،  هيأت  تصويب  با 
دولتی  شركت هاى  از  تعاونی  و  خصوصی  حقوقی  و 

ذى ربط با بدهی اشخاص مزبور به دولت تهاتر شد.
پروژه هاى  مديريت  شركت  مطالبات  اساس،  اين  بر 
نيروگاهی ايران )مپنا( از شركت مديريت توليد، انتقال 
و توزيع نيروى برق ايران با بدهی آن شركت به سازمان 

خصوصی سازى تهاتر می شود.
امور  وزارت  ديگر  پيشنهاد  با  همچنين  دولت  هيأت 
اقتصادى و دارايی مبنی بر تهاتر مطالبات ستاد اجرايی 
برق  توليد  شركت هاى  و  امام)ره(  حضرت  فرمان 
عسلويه مپنا، توليد برق سنندج مپنا، پرشيان فوالد، 
گهر انرژى سيرجان،توليد نيروى جنوب شرق صبا و 
توليد نيروى برق دماوند از شركت هاى دولتی با بدهی 
همان شركت ها به سازمان هاى امور مالياتی كشور و 

خصوصی سازى موافقت كرد.

تسنیم/ وزير نيرو در گفت وگو با تسنيم:
هيچ برنامه ای برای تغيير قيمت آب و 

برق نهايی نشده است

وزير نيرو گفت: آنچه فصل الخطاب است قانونی 
است كه به تصويب دولت و مجلس برسد و هر 
و  آب بها  در  تغيير  خصوص  در  قانونی  كه  زمان 
به عنوان  نيرو  وزارت  برسد،  به تصويب  برق بها 

مجری به اجرای اين قانون می پردازد.
»حميد چيت چيان« در گفت وگو با خبرنگار اقتصادى 
خبرگزارى تسنيم اظهار داشت: صنعت آب و صنعت 

در  كه  دارد  خود  دل  در  را  ظرفيت  اين  ايران  برق 
تأمين  به  ناچار  كه  فضايی  از  گرفتن  فاصله  صورت 
تكليفی  قيمت  و  توليد  تمام شده  قيمت  بين  فاصله 
فروش به مصرف كنندگان باشيم و در صورت واقعی 
شدن گردش مالی، بتواند نياز بودجه جارى و حتی نياز 

سرمايه اى خود را براى توسعه تأمين كند.
وى افزود: اين دو صنعت هم مثل ديگر صنايع كشور 
می تواند از نظر تأمين مالی مولد و درون زا باشد اما در 
طی سالهاى متمادى به دنبال اينكه برنامه اى كارآمد 
به داليل  اين دو صنعت  اقتصاد  به  براى سامان دهی 
مختلف اجرايی نشده و البته نمی توان تمامی فاصله 
بين قيمت تمام شده و قيمت تكليفی فروش را يكباره 
تمهيدات  از  فاصله،  اين  تأمين  براى  امروز  برداشت، 

مختلفی همچون اسناد خزانه استفاده می شود.
تغيير  براى  برنامه اى  »هيچ  اينكه  بيان  با  نيرو  وزير 
ما تالش  است«، گفت:  نشده  نهايی  برق بها  و  آب بها 
می كنيم با استفاده از ابزار تعرفه اى، مسير به سمتی 
نباشد كه مصرف بيشتر به معناى يارانه بيشتر باشد 
اقتصادى  برنامه ريزى ها به منظور اصالح ساختار  و 

صنعت آب و صنعت برق كشور در جريان است.
نيرو همواره پيشنهاداتی  وى خاطرنشان كرد: وزارت 
هيئت  به  شده  كارشناسی  هاى  بررسی  قالب  در 
دولت داشته و ارائه اين پيشنهادات كارشناسی با در 
نظر گرفتن تمامی ابعاد اقتصادى و اجتماعی مسائل، 
يك مسئله هميشگی است و مربوط به امروز و ديروز 
نيست؛ با اين وجود، آنچه فصل الخطاب است قانونی 
است كه به تصويب دولت و مجلس برسد و هر زمان كه 
قانونی در خصوص تغيير در آب بها و برق بها به تصويب 
برسد، وزارت نيرو به عنوان مجرى به اجراى اين قانون 

می پردازد.

ایسنا/ پاى سرمايه خارجی به ۱۰ هزار مگاوات ظرفيت 
نيروگاهی باز شد

جذب سرمايه گذاری خارجی 5 ميليارد 
دالری در صنعت برق

معاون برق و انرژی وزير نيرو گفت: تاكنون برای 
جديد  نيروگاه  مگاوات  هزار   10 از  بيش  احداث 
تفاهم  يا  خارجی  سرمايه گذار  های  طرف  با 
رقم  بسته ايم،  قرارداد  يا  ايم  كرده  مبادله  نامه 
 5 حدود  برق  بخش  در  خارجی  سرمايه گذاری 

ميليارد دالر است.
و  برق  معاون  فالحتيان،  هوشنگ  ايسنا،  گزارش  به 
خارجی  گذارى  سرمايه  به  اشاره  با  نيرو  وزير  انرژى 
در بخش برق بويژه در فضاى پسابرجام، اظهار داشت: 
فضاى پسابرجام فرصت خوبی براى صنعت برق كشور 
بوده است و ما  جهت جذب سرمايه گذارى خارجی 
تاكنون براى احداث بيش از ۱۰ هزار مگاوات نيروگاه 
جديد با طرف هاى سرمايه گذار خارجی يا تفاهم نامه 

مبادله كرده ايم يا قرارداد بسته ايم.
وى تأكيد كرد: رقم ميزان سرمايه گذارى خارجی در 

بخش برق حدود 5 ميليارد دالر بوده است.
نيروگاه  بزرگترين  افتتاح  به  اشاره  با  فالحتيان 
خورشيدى كشور در روزهاى اخير در استان همدان، 
نيروگاه خورشيدى كشور در  بزرگترين  افتتاح  گفت: 
همدان با ظرفيتی بالغ بر ۱٤ مگاوات و عمدتاً با سرمايه 
گذارى خارجی نشان از عزم دولت براى توسعه انرژى 

هاى پاك در كشور است.
وى افزود: در حال حاضر ايران با ظرفيتی بالغ بر 76 
هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهی رتبه اول در منطقه و 

رتبه ۱٤ دنيا را دارد.
به  قادر  اكنون  هم  ايران  همچنين  كرد:  تصريح  وى 
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5 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

توليد بيش از 9۰ درصد از تجهيزات نيروگاهی خود، 
در داخل كشور، و به طور كلی جزو 5 كشور اول دنيا 

براى ساخت نيروگاه است.
اخير  برق در سال هاى  تأكيد كرد: بخش  فالحتيان 
رتبه اول صنايع كشور براى صادرات خدمات فنی و 
مهندسی را داشته و ارزش ساالنه صادرات اين خدمات 

بيش از ۳ ميليارد دالر است.وى
معاون برق و انرژى ادامه داد: در سال جارى قرار بود 
در قالب برنامه اقتصاد مقاومتی حدود ۱8۰۰ مگاوات 
هم  خوشبختانه  كه  شود  مدارد  وارد  جديد  ظرفيت 
اينك ما توانسته ايم اين ميزان را به ۱995 مگاوات 
 22۰۰ به  ميزان  اين  كه  است  اين  اميد  و  برسانيم 

مگاوات تا پايان سال برسد.
خبر  شبكه  امشب«  »تيتر  برنامه  در  حضور  با  وى 
خاطرنشان كرد: نيروگاه هاى 6٤8 مگاواتی ماهشهر و 
5۰۰ مگاواتی بهبهان در استان خوزستان و همچنين 
نيروگاه هاى سمنگان و گل گهر در كرمان از جمله اين 
نيروگاه هاى افتتاح شده در سال جارى هستند. وى 
همچنين تأكيد كرد: براى هر ۱۰۰۰ مگاوات ظرفيت 
جديد نيروگاهی بايستی بيش از 2۰۰۰ ميليارد تومان 
اگر به همين ميزان هزينه هاى حوزه  هزينه شود و 
انتقال، توزيع و پست هاى فوق توزيع را اضافه كنيم، 

هزينه ها بسيار بيش از عدد ذكر شده خواهد بود.  
فالحتيان گفت: از ابتداى دولت يازدهم حدود 7۰۰۰ 
مگاوات نيروگاه جديد وارد مدار شده است و اميدواريم 
تا قبل از تابستان سال آينده ۳۰۰ مگاوات ديگر نيز به 

اين ميزان اضافه شود.
معاون وزير نيرو با اشاره به مشاركت بخش خصوصی 
در ساخت نيروگاه هاى كشور، اظهار داشت: دو سوم 
توسط  كشور  در  جديد  نيروگاهاى  ساخت  سرمايه 
بخش خصوصی تأمين می شود و در حال حاضر، بيش 

از 55 درصد از نيروگاه هاى كشور توسط اين بخش 
اداره می شود.

وى با اشاره به برق رسانی به روستاهاى كشور، ادامه 
داد: در دولت يازدهم مصوب شد به كليه روستاهاى 
باالى ۱۰ خانوار كشور برق رسانی شود و خوشبختانه 
رسانی شده  برق  روستاى  از 2۱۰۰  بيش  به  تاكنون 
محروميت  پايان  سال 95،  پايان  اميدواريم  كه  است 
كليه روستاهاى باالى ۱۰ خانوار كشور از نعمت برق 

باشد.
معاون برق و انرژى وزير نيرو خاطرنشان كرد: در بخش 
تلفات بخش  و  است  بزرگی شده  كارهاى  نيز  تلفات 

توزيع از ۱5 درصد به ۱۱ درصد رسيده است.
معادل  تلفات،  كاهش  ميزان  اين  كرد:  تأكيد  وى 
 22۰۰ نيروگاه  يك  ساخت  براى  گذارى  سرمايه 
مگاواتی و صرفه جويی 9 ميليارد كيلوواتی در مصرف 

انرژى كشور است.
وى با اشاره به دستاوردهاى داخلی اين صنعت از نظر 
خودكفايی در توليد تجهيزات، گفت: در حال حاضر 
توربين هاى كالس E در داخل كشور ساخته می شود 
هاى  توربين  تكنولوژى  وارد كردن  با  اميدواريم  ما  و 
و  كنيم  بومی  را  ها  آن  ساخت  دانش  هم   F كالس 
درصد  به حدود 58  را  نيروگاهی كشور  راندمان  هم 

برسانيم.
فالحتيان تصريح كرد: توربين هاى 25 مگاواتی گازى 
و توربين هاى 2.5 مگاواتی بادى و همچنين پست هاى 

GIS و گاورنِرهاى نيروگاهی ساخت داخل هستند.
كنتورهاى  حاضر  حال  در  افزود:  نيرو  وزير  معاون 
هوشمند صد در صد ساخت داخل هستند و تاكنون 
بيش از 8۰ هزار از آن ها در محل هاى پرمصرف برق 
نصب شده اند و برنامه اين است اين عدد در 2 سال 

آينده به ٤۰۰ هزار عدد برسد.

وى در پايان تأكيد كرد: ركورد ضريب آمادگی نيروگاه 
هاى كشور در تابستان سال جارى ركورد شكست و به 

97 درصد رسيد.      

ایرنا/ 
آينده بخش برق روشن است

عبدالصمد محمودی*
تغيير  برق،  سريع  تكنولوژيكی  تكامل  ايرنا-  تهران- 
توليد و توزيع آن و اندازه گيرى هوشمند و ساختارهاى 
شبكه اى ديجيتال تغيير دهنده معدالت كنونی صنعت 

برق در سال ها و دهه هاى آينده هستند.
در  حالی  در  امسال  اقتصاد  جهانی  مجمع  همايش 
كه  شد  برگزار  سوييس  در  »داووس«  زيباى  دهكده 
شخصيت هاى بزرگ و معروفی از دنياى سياست تا 
دنياى تجارت و هنر در آن حضور داشتند. در داووس 
2۰۱7، حدود ٤۰۰ نشست تخصصی در زمينه هاى 
مختلف برگزار شد؛ نشست هايی كه حاوى موضوعات 
مختلفی بود و از برآمدن دوباره پوپوليسم در سياست 
جهانی تا حال و آينده اقتصاد جهانی و فناورى هايی 
را در بخش هاى مختلف متأثر می  آينده  كه جهان 
مسائل  بررسی  بالطبع،  گرفت.  می  بر  در  را  ساخت، 
نبوده و در پنل  امر مستثنی  اين  از  نيز  انرژى  حوزه 
از  مختلفی  هاى  بحث  به  حوزه  اين  تخصصی  هاى 
جمله توسعه انرژى هاى تجديدپذير و سهم سوخت 
هاى فسيلی در آينده انرژى و اقتصاد جهان پرداخته 
بويژه در  اين نشست ها  از مواردى كه در  شد. يكی 
بخش برق بر آن تأكيد شد و حايز اهميت خاصی است 
توجه به فناورى »لبه شبكه« و حركت به سمت »عدم 

تمركز توليد در برق« و »اندازه گيرى هوشمند ميزان 
مصرف« توسط مشتركان بود.

در ذيل ترجمه يكی از مقاالتی كه در اين زمينه به قلم 
پريكوير« رييس هيات مديره و مدير  پاسكال  »جان 
ارشد اجرايی شركت »اشنايدر الكتريك« و »فرانچسكو 
سايت  در  گروپ  اِنِل  شركت  مديرعامل  استاريس« 
مجمع جهانی اقتصاد نگاشته شده با اندكی تلخيص 

آمده است.
دهه  بايد  را  اخير  هاى  دهه  كنيد،  نگاه  اطرافتان  به 
هاى گذار سريع نام نهاد. دهه هايی كه عمدتاً سرعت 
خود را مديون تغيير و تحول و خالقيت هاى جديد 
شبكه  فون،  اسمارت  گوشی  است.  فناورى  حوزه  در 
كارخانجات  و  صنايع  محور،  مخاطب  اجتماعی  هاى 
اند.  كرده  حاضر«  جا  »همه  را  چيز  همه  هوشمند، 
به زودى نيز شاهد اتومبيل هاى خودران در خيابان 
ها خواهيم بود. تقريباً می توان گفت، هيچ بخشی از 
اخير  در دهه هاى  آن  تأثيرات  و  تكنولوژيك  انقالب 
نخواهد  بگوييم؛  است  بهتر  شايد  و  نمانده،  مصون 
ماند. بالطبع صنعت برق نيز از اين تغييرات بی نصيب 
نمانده و به مانند ساير عرصه هاى زندگی در پی قدم 
گذاشتن در اين وادى است. در بسيارى از بخش هاى 
اين  مركز  در  »مشترك«  و  »مخاطب«  صنعت،  اين 
»همگرايی تخريبی« پيشرفت تكنولوژيك قرار دارند. 
تعامل با مصرف كننده به صورت آنی و لحظه اى است؛ 
مصرف متناسب با نياز است و ساختارها به سمت عدم 
تمركز در حال پيشروى هستند. در ميانه اين تغييرات 
جديدما  هاى  انرژى  حوزه  در  تكنولوژيك،  سريع 
در يك مسير  را  برق  آينده صنعت  كه  آنيم  نيازمند 
درست قرار دهيم. چنانچه اين امر، سريع تر صورت 
نپذيرد پيامدهاى آن براى زمين مخرب تر خواهد بود.

براساس پيش بينی ها تقاضا براى مصرف برق تا سال 
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6 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

2۰٤۰ ميالدى حدود ۳۰ درصد افزايش پيدا می كند. 
در سراسر  نفر  ميليارد  به 2  نزديك  زمان،  همان  در 
دنيا دسترسی به برق پايدار ندارند. بنابراين، شايد هم 
اكنون زمان اقدام جهت پركردن فاصله ميان تقاضاى 
و  جهان  نقاط  از  برخی  در  برق  مصرف  براى  بيشتر 
»فقراى برق« در بخش ديگرى از دنيا و فراهم كردن 
است.  بشرى  دستاورد  اين  به  دوم  گروه  دسترسی 
استفاده از انرژى هاى پاك می تواند پيشگام اجراى 
اين تغييرات باشد. البته اين امر اتفاق نمی افتد مگر 
با همكارى و اتحاد ميان كشورهاى جهان براى قدم 
وادى. خوشبختانه  اين  در  به صورت جدى  گذاشتن 
پيشرفت تكنولوژى نيز طی كردن اين مسير را تسهيل 
كرده است. و اما سوال اين است كه چه نيازهايی بايد 

پوشش داده شود؟
خالقيت به كمك بشريت آمده است. ما در حال حاضر، 
در قلب تغييرات »انقالب چهارم صنعتی« قرار داريم. 
براساس بررسی هاى كنفرانس جهانی اقتصاد »تركيب 
انقالب ديجيتال و تركيب آن با ساير تكنولوژى هاى 
شيفت  ما  دنياى  كنونی  معادالت  در  بُعدى  چند 
توان  می  را  شيفت  اين  است.  كرده  ايجاد  پارادايمی 
افراد  اقتصاد، كارآفرينی، جامعه و حتی در درون  در 
تواند حاوى  می  امر  اين  بدون شك  كرد.«.  مشاهده 
فرصت هاى مغتنمی براى صنعت، مصرف كنندگان و 
جوامع ديگرى كه ما صادركننده انرژى برق به آن ها 

هستيم، باشد.
در حال حاضر، سه روند، در حال تغيير معادالت كنونی 

هستند:
تكامل تكنولوژيكی سريع برق براى استفاده مطمئن از 

اين انرژى مانند گرما و وسايل الكترونيكی.
تغيير توليد و توزيع برق از مراكزى چون نيروگاه هاى 
و  برق  غيرمتمركز  توليد  بر  تمركز  و  توليدى  بزرگ 

نزديك تر كردن آن به مشتركان از طريق بكارگيرى 
و راه اندازى انرژى هاى تجديدپذير و تكنولوژى هاى 

ذخيره ساز انرژى.
اندازه گيرى هوشمند و ساختارهاى شبكه اى ديجيتال 
كه به مشتركان اجازه می دهد كنترل كنند كه برق 
»كجا؟«، »چه وقت؟« و »چگونه؟« مصرف می شود، 
بلكه اين گونه بتوانند مصرف برق و هزينه هاى خود را 

بهتر مديريت كنند.

** كل بزرگتر از جزء است
چيزى كه شگفت آور است اين است كه اين سه روند 
كردن«،  »توانا  دارند:  قرار  بافضيلت  سيكل  يك  در 
و   » ها  خالقيت  دادن  »توسعه  و  كردن«  »تقويت 
يك  كه  چيزى  آن  از  فراتر  ها  آن  اثرگذارى  توسعه 
روند  مثال،  براى  باشد.  توانست  می  تنهايی  به  روند 
دوم می تواند بازكننده آغوش جهان به روى توسعه 
انرژى هاى تجديدپذير و پاك در جهان باشد. تركيب 
اندازه گيرى هوشمند می  با سيستم هاى  كردن آن 
تواند باعث افزايش كارايی انرژى شود. اما اين سيكل 
باشد؟  داشته  تواند  می  معنايی  چه  مشتركين  براى 

»انتخاب«.
فناورى هاى خالق به مصرف كنندگان اين امكان را 
می دهد تا بازيگران فعالی در بين سيستم پوياى برق 
باشند، آن ها می توانند گسترش استفاده از انرژى هاى 
پاك را تبديل به يك »واقعيت ممكن« كنند. همچنين 
وقتی مشتركين قادر باشند ميزان افزايش يا كاهش 
تجارى  خانگی،  مختلف  هاى  بخش  در  برق  مصرف 
يا صنعتی را رصد كنند، قادر خواهند بود نسبت به 
قوانين جديد ذخيره يا تقاضاى انرژى، و يا حتی در كِل 
زنجيره انرژى، فعاالنه دخالت كنند و اعمال نظر كنند.

در حال حاضر، اكثر ما نمی دانيم كجا و چگونه برق 

زمانی  چه  كه  دانيم  نمی  همچنين  شود،  می  توليد 
بهترين وقت براى مصرف برق است. عمده مشتركان 
خانگی حتی نمی دانند تغييرات قيمت برق در طول 
روز يا در مقايسه با روزهاى ديگر، برحسب پيك تقاضا 
تأمين  با  اما  است.  چه صورت  به  ديگر  معيارهاى  يا 
صورت  به  توانيم  می  حوزه  اين  در  ارتباطی  وسايل 
لحظه اى هزينه و مصرف انرژى خود را رصد كنيم. 
در واقع، ما اكنون شانس آن را داريم نسبت به مصرف 

يا كارايی انرژى منزل يا محل كارمان، كنشگر باشيم.

** زمان در حال تغيير است
حال اجازه دهيد نگاهی كوتاه به سه روند گفته شده 
بيندازيم. در مجموع اين سه روند می توانند منجر به 
افزايش پس انداز و انتخاب انرژى هاى تجديدپذير تا 
سطح بااليی شوند. در عين حال آمدن سيستم هاى 
تمام ديجيتالی در اين صنعت باعث می شود مشتركان 
انتخاب  را  برق خود  تكنولوژيك  اولويت هاى  بتوانند 
كرده و با مراكز توليد يا توزيع برق در زمان هاى واقعی 

وارد معامله و داد و ستد برق شوند.
با نصب پنل هاى خورشيدى بر روى پشت بام منازل، 
هر مشتركی می تواند برق مصرفی خود را توليد كند 
. حتی زمانی ممكن است شركت هاى توليد و توزيع 
براى  بخواهند  او  از  و  زده  ايميل  صاحبخانه  به  برق 
جبران اضافه بار شبكه سعی كند ماشين لباسشويی را 
به جاى اين كه در زمان اوج مصرف روشن كند، آن را 
به ساعت سه صبح منتقل كند، در عوض مشترك می 
تواند ميزان باِر صرفه جويی شده را به شبكه بفروشد. 
جلوگيرى از پيك بار )اوج مصرف( تقاضا می تواند براى 
هر شركت توليد يا توزيع برق يك »افتخار« باشد، و 
خوشبختانه فناورى هاى جديد ما را توانمند می سازند 

تا خود را به اين ارزش بياراييم.

توان گفت استفاده  نيز می  تر  در يك گستره وسيع 
انرژى  آينده  روى  عميقی  تاثير  خورشيدى  انرژى  از 
خواهند داشت. بزرگترين شركت توزيع كننده انرژى 
به  نزديك   )ENEL(»اِنِل« شركت  يعنی  ايتاليا  در 
۳2 ميليون مشترك دارد. با استفاده كردن از سيستم 
توزيع پيشرفته اشنايدر، شركت اِنِل می تواند مصرف 
انرژى ساالنه خود را ۱٤٤ گيگاوات ساعت كاهش دهد. 
اين ميزان كاهش برابر با مصرف انرژى بيش از 5۰ هزار 

خانوار ايتاليايی در يك سال است.

** آيا شبكه برق می تواند خود را اصالح كند؟
ما هم اكنون فناورى هايی داريم كه با استفاده از آن 
ها می توانيم عمليات شبكه را خودكار كرده و منابع را 
منعطف تر و پوياتر از شرايط كنونی مديريت كنيم. اين 
هوشمندسازى باعث افزايش عدم تمركز سيستم برق 
و افزايش كارآيی، پايدارى، امنيت محيط و همچنين 
افزايش فرصت هاى جديد براى خدمات دهی و كسب 
و كار بيشتر می شود. مشتركين و كسب و كار به طور 
مشترك می توانند از اين نوآورى ها سود ببرند. با اين 
فناورى هاى جديد موسوم به »لبه شبكه«، شبكه توزيع 
برق می تواند به نوعی به سيستم هاى خودترميمی 
اِنِل بيش از ۱۱۰  مجهز شود. براى مثال؛ در شركت 
هزار ايستگاه ثانويه به اين تكنولوژى مجهزند و آن ها 
می توانند به صورت اتوماتيك و غيرمتمركز در زمان 
مواجهه با مشكل، خود را ترميم كنند. يا به طور مثال، 
نخستين  كه  اشنايدر«  و  »استدين  هلندى  شركت 
شركت توسعه دهنده سيستم هاى خودترميم كننده 
تواند  اروپا است، می  برق زيرزمينی  توزيع  در شبكه 
يك دقيقه بعد از قطعی برق، به طور اتوماتيك سيستم 
را ترميم كرده و حداقل برق دو سوم از مشتركين را 

دوباره وصل كند.
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ارزش اقتصادی تكنولوژی لبه شبكه
براى  موثرى  هاى  منفعت  »آسودگی«  و  »انتخاب« 
استفاده از فناورى لبه شبكه هستند. اما ارزش اقتصادى 
فناورى هاى لبه شبكه نيز پراهميت است. تحليل هاى 
ارزش خالص  نشان می دهد  اقتصاد  همايش جهانی 
اقتصادى تحول در اين زمينه در ۱۰ سال آينده، با در 
نظر گرفتن ارزش پايدارى، كارآيی و ارزيابی استفاده 
از سيستم برق به طور كلی و البته با احتساب كاهش 
انتشار دى اكسيدكربن و اشتغال جديد به ۳.۳ تريليون 
دالر می رسد. در واقع شايد بتوان ادعا كرد كه با اين 
تحول، قوانين بازى تغيير خواهد كرد. همچنين شايد 
بتوان گفت در حال حاضر سه روند گفته شده، نقش 
شبكه را فراتر از تأمين برق برده اند. در واقع، شبكه در 
حال تبديل شدن به سكويی براى افزايش ارزش منابع 
انرژى توزيع شده است. به عبارت ديگر، سهم شبكه در 
حال فرارفتن از پارادايم هاى توزيعی جديد و پتانسيل 

هاى اقتصادى سرويس هاى ُخرده فروشی است.
انتظار اين است كه در آيندهی نزديك شاهد مدل هاى 
درآمدى جديد و بهتر باشيم. اين مسأله عجيب نيست 
به  به آن خوشبين هستيم. همچنين ما  و ما نسبت 
خوبی می دانيم كه اين انتقال كارآ با مشكالت و چالش 
هايی روبروست. اما در نهايت بايد گفت كه همكارى 
هاى جديد و ارائه راه حل هاى جدى در اين زمينه 
می تواند آينده روشن ترى را پيش روى دنيا قرار دهد.

* كارشناس مسائل آب و انرژی

تک شات/ 
چين اكنون بزرگترين توليدكننده انرژی 

خورشيدی جهان از لحاظ ظرفيت است

احتماال چين از ديد بسياری از افراد جايگاه خوبی 
در زمينه مصرف انرژی های پاك ندارد، زيرا اين 
كشور به وصرت پيوسته درگير مشكالت آلودگی 
سنگ  ذغال  نيروی  به  زيادی  حد  تا  و  بوده 
وابسته است، اما به نظر می رسد كه اكنون زمان 
اداره  زيرا  است  رسيده  فرا  ديدگاه  اين  تغيير 
 National Energy Administration
چين اعالم كرده كه توليد انرژی خورشيدی اين 
برابر شده و تا  كشور در سال ۲016 ميالدی دو 
پايان اين سال به 77.٤۲ گيگاوات رسيده است. 
كننده  توليد  بزرگترين  اكنون  چين  ترتيب  اين  به 
انرژى خورشيدى جهان از لحاظ ظرفيت است، البته 
اين كشور نمی تواند از لحاظ جمعيت با ساير كشورها 
اياالت متحده رقابت كند.  يا  آلمان، ژاپن  براى مثال 
در حال حاضر انرژى خورشيدى تنها ۱ درصد از كل 
همين  به  می دهد  تشكيل  را  چين  خروجی  انرژى 
دليل NEA قصد دارد تا سال 2۰2۰ ميالدى ۱۱۰ 
گيگاوات ديگر نيز به توان توليد انرژى خورشيدى خود 
اضافه كند به اين ترتيب اين انرژى پاك نقش بسيار 

مهم ترى در چين ايفا خواهد كرد.
چين  خورشيدى  انرژى  توليد  ظرفيت  افزايش  با 
می تواند ميزان مصرف سوخت هاى غير فسيلی را از ۱۱ 
درصد در مقطع كنونی به 2۰ درصد در سال 2۰۳۰ 

ميالدى افزايش دهد.
ظرفيت  گسترش  زمينه  در  می تواند  كشورى  كمتر 
توليد انرژى خورشيدى با چين رقابت كند، حتی با در 
نظر گرفتن مزيت جمعيتی ساير كشورها، چين داراى 

خورشيدى  انرژى  مزارع  با  كه  است  بزرگی  مناطقی 
آشنايی دارند. به اين ترتيب ساير كشورها بايد براى 

عقب نماندن از رقابت بيش از پيش تالش كنند.

برق  نيروى  توليد  شركت  مديرعامل  نیرو/  وزارت 
حرارتی:

بخش گاز نيروگاه های سيكل تركيبي 
ماهشهر و بهبهان به بهره برداری می رسد

حرارتی  برق  نيروی  توليد  شركت  مديرعامل 
گفت: با بهره برداری از اين دو نيروگاه بخش گاز 
بهبهان  و  ماهشهر  تركيبی  سيكل  نيروگاه های 
افزوده  كشور  برق  ظرفيت  به  مگاوات   980

می شود.
)پاون(،  نيرو  وزارت  اطالع رسانی  پايگاه  گزارش  به 
با  كرد:  اظهار  خبر  اين  بيان  با  طرزطلب«  »محسن 
برنامه ريزى هاى صورت گرفته بخش بخار نيروگاه هاى 
ماهشهر و بهبهان در آينده اى نزديك به بهره بردارى 
می رسد و راندمان اين نيروگاه ها را تا بيش از 5۰ درصد 

افزايش خواهد داد.
نيروگاه سيكل تركيبی ماهشهر در  وى تصريح كرد: 
قالب چهار واحدگازى از مجموعه طرح 6۰۰۰ مگاوات 
تركيبی  سيكل  نيروگاه  و  دوم(  )فاز  گازى  نيروگاه 
سرمايه  شركت  مشترك  گذارى  سرمايه  با  بهبهان 
قالب طرح هاى  مپنا در  و  انرژى غدير  و  برق  گذارى 
جنوب  در  برق  توليد  توسعه  راستاى  در   BOO
كشور و پاسخگويی به رشد مصرف منطقه در استان 

خوزستان احداث شده اند.
و  نصب  تجهيزات،  توليد  عمليات  افزود:  طرزطلب 

راه اندازى نيروگاه سيكل تركيبی بهبهان و ماهشهر 
و  مهندسی  توانمندى هاى  از  استفاده  راستاى  در 
توليد داخل توسط شركت مپنا صورت گرفته و اكثر 

تجهيزات اين نيروگاه ساخت داخل است.
مديرعامل شركت توليد نيروى برق حرارتی خاطرنشان 
انتقال برق توليدى اين نيروگاه ها به مدار  كرد: براى 
برق كشور، دو پست 2۳۰ و ٤۰۰ كيلوولت به ترتيب 
بهبهان  و  ماهشهر  تركيبی  سيكل  نيروگاه هاى  در 
احداث شده اند كه برق توليدى از اين دو نيروگاه را به 

شبكه منتقل می كنند.
وى اضافه كرد: نيروگاه سيكل تركيبی ماهشهر در ۱5 
كيلومترى شهر ماهشهر و در حاشيه شرقی جاده قديم 
جراحی و در زمينی به مساحت حدود ۱۰۰ هكتار و 
نيروگاه سيكل تركيبی بهبهان در كيلومتر 2۰ جاده 
بهبهان – رامهرمز استان خوزستان با اعتبارى بالغ بر 
29۰ ميليون يورو توسط بخش خصوصی احداث شده 

است.
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مهر/  يك مقام مسئول بانكی:
مشكل سوئيفت حل شد

يك مقام مسئول بانكی گفت: در 10 ماه گذشته 
از  اعتبار  گشايش  يورو  ميليون   785 از  بيش 

طريق سوئيفت انجام شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، علی اشرف افخمی در نشستی 
تسهيالت  به  اشاره  با  فجر  دهه  مناسبت  به  خبرى 
اظهار  واحدهاى صنعتی  براى  دولت  ركود  از  خروج 
داشت: بانك صنعت و معدن تاكنون يك هزار و 85۰ 
ميليارد تومان به يك هزار و 256 هزار واحد كوچك 

و متوسط تسهيالت پرداخت كرده است.
بازديدهايی  افزود:   بانك صنعت و معدن  مديرعامل 
كه از اين واحدها انجام گرفته است نشان می دهد 
كه اين واحدها يا نيروى جديد اضافه كرده اند و يا 
نيروهاى قبلی خود را حفظ كرده اند در صورتی كه 
اگر اين پرداخت ها انجام نمی شد با بحران بيكارى 

در اين واحدها مواجه می شديم.
كل  درصد   ۱2 به  نزديك  اينكه  به  اشاره  با  افخمی 
بانك صنعت و معدن  را  توليد  بابت رونق  تسهيالت 
پرداخت كرده است، افزود: در ۱۰ ماه گذشته بيش 
از 29۳ فقره گشايش اعتبار انجام شده است كه اين 
اعتبارات به طور مستقيم از بانك هاى خارجی و از 
مسير سوئيفت به مبلغ 785 ميليون يورو انجام شده 

است.
وى ادامه داد: البته 5۰۰ ميليون يورو هم براى صنايع 
در  كه  كرديم  مالی  تجهيز  جنوبی  پارس  باالدستی 
يك  به  پروژه  اين  براى  مالی  تامين  حجم  مجموع 

ميليارد دالر می رسد.
روابط  برجام  از  پس  سال  يك  اينكه  بيان  با  وى 
است،  يافته  توسعه  خارجی  هاى  بانك  با  كارگزارى 

اظهار داشت: اين بانك قبل از تحريم ها با ۱۰۰ بانك 
خارجی كار می كرد كه االن 7۱ بانك دوباره رابطه 
طريق  از  اعتبار  گشايش  و  اند  كرده  برقرار  را  خود 

سوئيفت انجام می گيرد.
جابجايی  براى  برجام  از  قبل  اينكه  به  اشاره  با  وى 
پول به بانك هاى خارجی بيش از ۱۰ درصد كارمزد 
پرداخت می كرديم، افزود: االن اين رقم به كمتر از 

نيم درصد رسيده است.
افخمی با اعالم اينكه البته هنوز بانك هاى بزرگ با 
ما كار نمی كنند، گفت: اما در اين مدت خط اعتبارى 
تاكنون 7۰  از هند گرفتيم كه  ٤۰۰ ميليون دالرى 
درصد آن استفاده شده و مابقی تا دو ماه آينده مورد 
استفاده قرار می گيرد. همچنين خط اعتبارى ۱۰۰ 
ميليون يورويی با بانك كره جنوبی نهايی شده است 

و تا پايان امسال مصرف آن شروع می شود.
بانك  با  هم  هايی  نامه  تفاهم  اينكه  به  اشاره  با  وى 
هاى اروپايی داشتيم كه هر زمان عملياتی شد اطالع 
رسانی می كنيم گفت: ما در حوزه بانكی بين المللی 
ميليون  و ۱۰۰  ميليارد  دو  از  بيش  سال 2۰۱6  در 

يورو خط اعتبارى گشايش كرديم.
وى با اشاره به حضور اين بانك در پروژه قطار سريع 
 ۱8 پروژه  اين  براى  گفت:  تهران  اصفهان-  السير 
تامين مالی شده است همچنين پروژه  ميليارد دالر 
برقی تهران -مشهد هم به اين بانك داده شده كه در 
حال مطالعه هستيم اما برآورد ما كمتر از 2.2 ميليارد 

دالر نخواهد بود.
كرد  اشاره  هواپيما  موتور  تعمير  مالی  تامين  به  وى 
را  موتور هواپيما  و معدن 25  بانك صنعت  و گفت: 
تامين مالی كرد كه براى تعميرات به خارج از كشور 

فرستاده شدند.
بانك  اين  پيش  سال  سه  اينكه  به  اشاره  با  افخمی 

5۰۰ ميليون يورو بدهی داشت كه االن همه را تسويه 
كرده است، گفت: در حال حاضر اين بانك بدهی به 

بانك هاى خارجی ندارد.
وى در خصوص تسهيالت دهی به كسبه ساختمان 
اين  توليدى  واحدهاى  به  داشت:  اظهار  پالسكو 
ساختمان تسهيالت داده می شود همچنين مجتمع 
بانك صنعت و معدن  به  بابت بدهی  نور كه  تجارى 
منتقل شده است در اختيار اين كسبه قرار می دهيم 
تا در صورتی كه  بنياد مستضعفان؛  با ضمانت  البته 

اجاره پرداخت نشد بنياد آن را پرداخت كند.

ایلنا/ معاون وزير اقتصاد در گفت گو با ايلنا خواستار 
شد؛

الزام شفاف شدن سهم بنگاه های 
اقتصادی نهادهای نظامی و غيردولتی 

در كيك اقتصاد ايران

معاون وزير اقتصاد گفت: اطالعات ما از فعاليت 
اقتصادی ارگان های نظامی، نهادهای عمومی غير 
دولتی و موسسات خيريه، بسيار محدود و جسته 

و گريخته است.
وزارت  اقتصادى  امور  معاون  ميرشجاعيان،  حسين 
اقتصاد در گفت وگو با خبرنگار ايلنا در پاسخ به اين 
و  بورس  سازمان  عمومی  فراخوان  طبق  كه  پرسش 
اوراق بهادار كليه بنگاه هاى وابسته به نهادهاى عمومی 
غيردولتی، نهادهاى نظامی و انتظامی و سازمان هاى 
وقفی و مؤسسات خيريه موظف هستند تا اطالعات 
دهند،  قرار  بورس  سازمان  اختيار  در  را  خود  مالی 
قانونی است  تكليف  موضوع  اين  كه  اين  به  توجه  با 

اظهار   ، يا خير؟  فراهم شده  اجرايی آن  آيا مكانيزم 
و  بورس  سازمان  از سوى  فراخوان  اين  بله،  داشت؟ 
اوراق بهادار داده شده و واقعا نيازمند آن هستيم تا 

اندازه و سهم اين نهادها را در اقتصاد ايران بدانيم.
حاضر  حال  در  كه  است  حالی  در  اين  افزود:  وى   
اطالعاتی در اين خصوص وجود ندارد و اطالعات ما از 
فعاليت اقتصادى ارگان هاى نظامی، نهادهاى عمومی 
غير دولتی و موسسات خيريه، بسيار محدود و جسته 

و گريخته است.
معاون وزير اقتصاد  تصريح كرد: البته از آن دسته از 
شركت هايی كه در بورس حضور دارند، اطالعات داريم 
شركت ها  اين  كه  است  اين  موضوع  اين  اشكال  اما 
زيرمجموعه  شركت هاى  داراى  و  هستند  اليه  اليه 
مختلفی اند. زيرمجموعه آن شركت ها نيز شركت هاى 
از  اين مجموعه ها  زيرمجموعه ديگرى دارند و سهم 
اقتصاد ايران هنوز مشخص نشده و معلوم نيست چه 
ميزان از كيك اقتصاد ايران مربوط به اين شركت ها 

می شود.
ميرشجاعيان گفت: اگر واقعا سهم بنگاه هاى اقتصادى 
باال  اقتصاد  در  غيردولتی  و عمومی   نظامی  نهادهاى 
باشد عمال اقدامات ما براى بهبود محيط كسب و كار 
آنها خودشان مسير  زيرا  ندارد،  آنها  روى  بر  تاثيرى 
فعاليت و بهبود شرايط خود را بلد هستند و مجوزهاى 
مورد نيازشان را به راحتی دريافت می كنند. حتی به 
سادگی بانك تاسيس كرده و شركت هاى زيرمجموعه 

خود را تامين مالی می كنند.
كه  موضوعی  كرد:  نشان  خاطر  اقتصاد  وزير  معاون 
می شود  محسوب  تهديد  ايران  اقتصاد  براى  واقعا 
از  درستی  اطالعات  حاكميت،  كه  است  مسئله  اين 
اين  نيازمند  واقعا  و  باشد  نداشته  گوناگون  نهادهاى 
اقدام  و  دهيم  افزايش  را  خود  اطالعات  كه  هستيم 

 بازگشت به عناوین 8 اخبار اقتصادی
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اخير بورس هم در اين راستا بوده است.
وى با بيان اين كه اقداماتی هم در اين خصوص در 
اين  كه  نيست  مهم  افزود:  شده،  انجام  باال  سطوح 
اعالم  اطالعات شان،  شدن  شفاف  براى  شركت ها 
اين  دنبال  به  واقعا  اگر حاكميت  زيرا  كنند  آمادگی 
باشد كه شفاف عمل كند و سياست گذارى درستی 
اين  در  درستی  و  دقيق  اطالعات  بايد  باشد  داشته 

خصوص در اختيار داشته باشد.

 سركوب بهای ارز باعث رشد جهشی می شود
نيز  ارز  شدن  نرخی  تك  خصوص  در  ميرشجاعيان 
گفت: تك نرخی كردن ارز به امسال نمی رسد و در 

سال آتی بايد به دنبال آن بود.
رفتن  باال  از  نبايد  كرد:  تصريح  اقتصاد  وزير  معاون 
نرخ ارز بترسيم. ترس از آنجايی آغاز می شود كه نرخ 
ارز را  سركوب كرده و به صورت دستورى ثابت نگه 
اين كار  اثر  از چند سال  بعد  زيرا   نگه داريم  داريم 

خود را در رشد جهشی قيمت ارز نشان می دهد.
كه  است  اين  ديگر  ترس   كرد:  نشان  خاطر  وى   
ايران وجود دارد وارد حوزه  اقتصاد  نقدينگی كه در 

ارز شده و منجر به سفته بازى شود. 
كنترل  دولت،  تالش  كرد:  تصريح  ميرشجاعيان 
نوسانات نرخ ارز است. در صورتی كه بتوانيم انتظارات 
مردم را برآورده كنيم می توانيم اين حس را به وجود 
نفع  به  از يك شوك خاص  اگر كسی كه  آوريم كه 
خود سفته بازى كند لزوما برنده نخواهد بود و ممكن 

است كه حتی بازنده باشد.
به  االن  و  رسيد  هم   ٤5۰۰ تا  دالر  نرخ  گفت:  وى 

۳8۰۰ رسيده است كه اين پيام خوبی است.
در  سعی   دولت  چند  هر  گفت:  اقتصاد  وزير  معاون 
رها  را  آن  بايد  آرام  آرام  اما  دارد  ارز  بهاى  كنترل 

گيرد. هميشه جهش  قرار  درستی  مسير  در  تا  كند 
ناگهانی قيمت دالر براى افراد نگران كننده است نه 

رشد تدريجی.
وى در خاتمه گفت: هم اكنون ارز در يك مسير آرام 
شده  مديريت  مسير  همان  بايد  و  است  حركت  در 

شناور را براى آن در نظر گرفت.

اتاق تهران/ رئيس كميسيون تسهيل كسب وكار اتاق 
تهران در واكنش به بخشنامه معاون اول رئيس جمهور
با اجرای قانون بهبود محيط كسب وكار 

حضور بخش خصوصی در اقتصاد پر 
رنگ می شود

رئيس  اول  معاون  بخشنامه  صدور  به  توجه  با 
جمهور ازاين پس بايد بخش خصوصی با پيگيری 
و مطالبه گری خواستار اجرای درست اين قانون 

از سوی نهادها و دستگاه های دولتی باشد
تهران  اتاق  كسب وكار  تسهيل  كميسيون  رئيس 
گذشته  هفته  بخشنامه  درست  اجراى  با  می گويد 
و  دولتی  دستگاه هاى  به  رئيس جمهور  اول  معاون 
بهبود  قانون  اجراى  با  ارتباط  در  و...  استاندارى ها 
حضور  شاهد  می توانيم  كسب وكار،  محيط  مستمر 
در  اتاق ها  و  خصوصی  بخش  هاى  تشكل  پررنگ تر 
تصميم گيرى ها و تصميم سازى ها باشيم. محمدرضا 
نجفی منش می گويد:» بخشنامه اى كه هفته گذشته 
از سوى معاون اول رئيس جمهور صادر شد و در آن 
تمام دستگاه ها و نهادهاى دولتی و.. را بر اجراى درست 
مشورت  و  كسب وكار  محيط  مستمر  بهبود  قانون 
كرد  مكلف  بخش خصوصی  از  نظرخواهی  و  گرفتن 

متأسفانه  كه  است  قانونی  بر  مجددى  تأكيد  درواقع 
آن گونه كه بايد از سوى نهادها و دستگاه هاى دولتی 
اميدواريم كه  اتفاق  اين  با  و حاال  بود  نشده  اجرايی 

شاهد اجرايی شدن درست آن باشيم.«
صدور  با  رئيس جمهور  اول  معاون  گذشته  هفته   
بخشنامه اى به كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات 
استاندارى هاى سراسر كشور  و شركت هاى دولتی و 
آن ها را مكلف كرد تا در اجراى مواد )2( و )۳( قانون 
بهبود مستمر محيط كسب وكار؛ طبق قانون و پيش از 
اجراى هر طرح، اصالح بخشنامه، صدور رويه، صدور 
اقتصادى  غيردولتی  نظرات تشكل هاى  و...  بخشنامه 
و كشاورزى  معادن  بازرگانی، صنايع،  اتاق هاى  نظير 
تشكل هاى  اصناف،  اتاق  و  ايران  تعاون  اتاق  ايران، 

كارفرمايی و كارگرى را اخذ كنند.
بخشنامه  اين  صدور  اينكه  به  اشاره  با  منش  نجفی 
دومين  به عنوان  رئيس جمهور  اول  معاون  سوى  از 
مقام اجرايی كشور و تأكيد بر نقش و جايگاه بخش 
باشد،  جلو  به  مثبتی  بسيار  قدم  می تواند  خصوصی 
گفت:» با توجه به صدور اين بخشنامه ازاين پس بايد 
مطالبه گرى خواستار  و  پيگيرى  با  بخش خصوصی 
اجراى درست اين قانون از سوى نهادها و دستگاه هاى 
دولتی باشد و آنجايی كه تخلفی صورت می گيرد و 
اتاق ها،  از  نظرخواهی  بدون  و...  بخشنامه ها  قوانين، 
تذكرات  بايد  می شود،  اصالح  يا  صادر  و...  تشكل ها 
الزم را بدهد و يا از طريق مقامات دولتی موضوع را 

پيگيرى كند.«
درست  اجراى  براى  پيگيرى  اينكه  به  اشاره  با  او 
قانون در كشور ما از اهميت ويژه اى برخوردار است، 
قوانين  از  بسيارى  كه  اين هستيم  شاهد  می گويد:» 
خوب به تصويب می رسند ولی متأسفانه وقتی ابالغ 
به صورت  با  و  نمی گيرند  اجرايی  جنبه  می شوند 

براى  پيگيرى  تنها  بنابراين  اجرا می شوند،  سليقه اى 
بلكه  نيست  كافی  بخشنامه  و  قانون  يك  تصويب 
نظارت بر اجرا و پيگيرى اجرايی شدن آن هم اهميت 
ويژه اى دارد و حاال با توجه به بخشنامه معاون اول 
محيط  مستمر  بهبود  قانون  درباره  رئيس جمهور 
كسب وكار اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزى 
ايران و تهران و اتاق هاى شهرستان ها می توانند اين 
نقش پيگيرى و نظارت بر اجراى درست را در دست 

بگيرند.«
به  همچنين  تهران  اتاق  نمايندگان  هيات  عضو  اين 
بخش ديگرى از قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار 
اشاره می كند و می گويد:» اجرايی شدن بندهاى 2 و 
۳ اين قانون فرصت مناسبی را ايجاد می كند كه ديگر 
بندهاى آن نيز ازجمله بند 5 شكل اجرايی به خود 
بگيرند. دربند 5 قانون اتاق بازرگانی، صنايع، معادن 
و كشاورزى مأموريت پيداكرده است تا به سامان دهی 
پايش آن ها  و  ارزيابی  و  تشكل هاى بخش خصوصی 

اقدام كند، كارى كه انتظار می رود حاال اجرا شود.«

رئيس جمهور  اول  معاون  گذشته  هفته  بخشنامه  در 
آمده بود:» بخشنامه به كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، 
انقالبی  نهادهاى  دولتی،  شركت هاى  و  مؤسسات 
در  كشور/  سراسر  استاندارى هاى  و  اسالمی 
محيط  مستمر  بهبود  قانون   )۳( و   )2( مواد  اجراى 
بهره  لزوم  به  نظر  و   -۱۳9۰ مصوب   – كسب وكار 
گرى از نظرات تشكل هاى غيردولتی اقتصادى نظير 
اتاق هاى بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزى ايران، 
كارفرمايی  تشكل هاى  و  ايران  اصناف  ايران،  تعاون 
در  مكلف اند  اجرايی  دستگاه هاى  تمامی  كارگرى،  و 
تدوين يا اصالح بخشنامه ها و رويه هاى اجرايی و در 
نظر  دولتی،  مقررات  تصويب  براى  پيشنهادها  ارائه 
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تشكل هاى ذى ربط را اخذ و موردتوجه قرار دهند.« 
در ادامه اين بخشنامه نوشته شده:» دفتر هيئت دولت 
پيشنهادهاى  بررسی  فرآيند  در  نيز  دولت  گروه  و 
مربوط، ضمن اخذ نظر كتبی تشكل هاى ذى ربط، در 
صورت لزوم از نماينده آن ها براى شركت در جلسات 

دعوت می كند.« 
خوانسارى  مسعود  بخشنامه  اين  ابالغ  پيش از  البته 
كشاورزى  و  معادن  صنايع،  بازرگانی،  اتاق  رئيس 
تهران به عنوان نماينده بخش خصوصی در چند نامه 
تا  بود  كرده  درخواست  رئيس جمهور  اول  معاون  از 
سازمان هاى دولتی، وزارتخانه ها و نهادها را به اجراى 
قانون مستمر بهبود محيط كسب و كار مكلف كند. 
نامه اى كه دى ماه  در  تهران  اتاق  رئيس  نمونه  براى 
رئيس جمهور  اول  معاون  به  خطاب  گذشته  سال 
نوشته بوده به اين موضوع چنين اشاره كرد:» تأكيد 
مؤكد بر اجراى مواد 2و ۳ قانون بهبود مستمر فضاى 
بهبود  قانون   ۳ و   2 مواد  توضيحات:  كسب وكار؛ 
اتاق ها  نظر  اخذ  مورد  در  كسب وكار  محيط  مستمر 
اصالح  و  تدوين  در  ذى ربط  اقتصادى  تشكل هاى  و 
موردتوجه  جدى  به صورت  آئين نامه ها  و  مقررات 
مديران محترم دولت واقع نگرديده است و درخواست 
جدى اتاق تهران رعايت مواد مذكور است. يا در نامه 
اتاق تهران به معاون  ديگرى نيز كه از سوى رئيس 
آمده  بود،  ارسال شده  پيش ازاين  رئيس جمهور  اول 
قانون  و۳   2 ماده  در  مقرر  تكليف  اساس  بر  است:» 
بهبود مستمر محيط كسب وكار، دولت و دستگاه هاى 
محيط  به  مربوط  مراحل  در  شده اند  مكلف  اجرايی 
آئين نامه ها  و  مقررات  اصالح  و  تدوين  و  كسب وكار 
تشكل هاى  و  اتاق ها  كتبی  نظرات  بخشنامه ها،  و 
ذى ربط را استعالم و حسب مورد از ايشان در جلسات 
اجراى  متأسفانه  عمل آورند.  به  دعوت  تصميم گيرى 

موردتوجه  دستگاه ها  توسط  كامل  به طور  مواد  اين 
قرار نمی گيرد.«

ایسنا/ عادل آذر مطرح كرد
واريز 36 هزار ميليارد تومان خالص 

درآمد حاصل از اصالح قيمت حامل های 
انرژی به حساب سازمان هدفمندی

دنبال  به  گفت:  كشور  محاسبات  ديوان  رييس 
ششم  برنامه  ويژه  كميسيون های  نظر  اختالف 
توسعه و سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور، 
رييس مجلس ديوان محاسبات كشور را به عنوان 
حسابرس و َحَكم، مامور تعيين خالص واريزی به 

حساب سازمان هدفمندسازی يارانه ها كرد.
به گزارش ايسنا، عادل آذر در گفت وگويی، خاطرنشان 
كرد: در پی ماموريت رييس مجلس شوراى اسالمی، 
محاسبات  و  تفريق  و  جمع  كشور  محاسبات  ديوان 
در  نيز  آن  گزارش  اولين  و  داد  انجام  را  مربوطه 
با  نظام  نظارت مجمع تشخيص مصلحت  كميسيون 
نوبخت رييس  اعضاى كميسيون،  محمدباقر  حضور 
حميدرضا  و  كشور  برنامه ريزى  و  مديريت  سازمان 
برنامه  اليحه  ويژه  كميسيون  رييس  حاجی بابايی 
ششم توسعه بررسی شد كه خوشبختانه هر دو طرف 
اين گزارش را گزارشی متقن دانسته و قرار شد اين 

گزارش را مبنا قرار دهند.
محاسبات  ديوان  گزارش  اساس  بر  داد:  ادامه  وى 
هدفمندسازى  قانون  اجراى  از  حاصل  منابع  كشور، 
اين  است.  تومان  ميليارد  هزار   7۰ حدود  يارانه ها 
قانون می گويد »خالص عوايد حاصله و اصالح قيمت 

يارانه ها«  به حساب هدفمندسازى  انرژى  حامل هاى 
واريز شود كه با كسر هزينه ها، خالص وجوه واريزى 

به اين حساب ۳6 هزار و ٤۰۰ ميليارد تومان است.
اصالح  از  ناشی  وجوه  خالص  دولت  شد:  يادآور  آذر 
ميلياد  هزار   ۳۱ حدود  را  انرژى  حامل هاى  قيمت 
تومان  و كميسيون ويژه برنامه ششم توسعه اين عدد 
اما  بودند  تومان محاسبه كرده   ميليارد  را ٤8 هزار 
عدد قطعی كه هر دو طرف آن را قبول دارند ۳6 هزار 

و ٤۰۰ ميليارد تومان است.

پایگاه اطالع رسانی دولت/ دكتر نهاونديان در مراسم 
رونمايی از دستاوردهاى شركتهاى دانش بنيان: 

شركت های دانش بنيان، قلب تپنده و 
موتور رشد اقتصادی كشور هستند

شركت های   ، جمهوری  رييس  دفتر  رييس 
كشور  اقتصادی  توسعه  پيشران  را  دانش بنيان 
دولت  برنامه  های گسترده  تشريح  با  و  دانست 
كرد:  تأكيد  شركتها،  اين  از  حمايت  در  يازدهم 
تأمين  و  زيرساخت ها  به  توجه  كنار  در  دولت 
و  صنعتی  كالسيك  بخش های  برای   اعتبار 
را  اقتصادی  تپنده و موتور رشد  خدماتی، قلب 
شركت های دانش بنيان  می داند و به حمايت های 

خود از آنها ادامه خواهد داد. 
، دكتر محمد  پايگاه اطالع رسانی دولت  به گزارش 
نهاونديان روز يكشنبه در چهارمين مراسم رونمايی 
از دستاوردهاى شركتهاى دانش بنيان، با بيان  اينكه 
عزم دولت در نگاه به توسعه اقتصادى كشور، تأكيد 
اظهارداشت:   ، است  دانش بنيان  اقتصاد  بر  قطعی 

دولت  يازدهم مصوبه قانونی در رابطه با تأمين منابع 
صندوق نوآورى و شكوفايی را كه عملياتی نشده بود 

، از سال 92 به  بعد عملياتی كرده است. 
نوآورى  و  شكوفايی  صندوق  امناى  هيأت  آمار  وى 
دانش بنيان  شركت هاى  از  حمايت  با  ارتباط  در  را 
اميدواركننده  توصيف كرد و گفت: براساس اين آمار 
براى  تسهيالت  درخواست  مورد   7۰۰ و  هزار   2 از 
يكهزار و 7۱8  طرح  دانش بنيان، تسهيالت تصويب 
براى شروع كار بسيار  آمار  اين  و  ارايه شده است  و 
اين  امنا  انتظار دارد كه  اميدواركننده است و هيأت 

رقم به سرعت افزايش يابد. 
رييس دفتر رييس جمهورى همچنين در نظر گرفتن 
پنجره واحد براى ارايه خدمات نهادها و دستگاه هاى 
متعدد به  منظور صدور مجوز و خدمات را بسيار حائز 
اهميت دانست و گفت: هماهنگی واحدهاى ذيربط در 
اين ارتباط   می تواند در سرعت و دقت عمل اقدامات 
باشد، ضمن  مؤثر  دانش بنيان  به شركت هاى  مربوط 
بايد  تسهيالت  ارايه  تأكيد  بر سرعت  كنار  در  اينكه 
داشته  وجود  تأكيد  نيز  آن  هدفمندى  و  صحت  بر 
باشد و دقت شود تا انواع  مشوق هايی كه دولت براى 
اين شركت ها تصويب كرده، به هدف مورد نظر دست 

يافته و به روزنه اى براى  رانت جويی تبديل نشود.  
امكان  و  تجارى سازى  به  اشاره  با  نهاونديان  دكتر 
دانش بنيان  شركت هاى  ايده هاى  از  برخی  صدور 
مجموعه  بايد  اظهارداشت:  و  خدمات،  كاال  قالب  در 
نهادهاى مربوط به شركت هاى دانش بنيان در زنجيره 
هدفمندى فعاليت كنند و  با چنين نگاهی الزم است 

دانشگاه ها هم، نقش آفرين باشند. 
بر لزوم هماهنگی واحدهاى ذيربط در  با تأكيد  وى 
در  بويژه  تجارى،  و  اقتصادى  فعاليت هاى  خصوص 
رابطه با  شركت هاى دانش بنيان، اظهار داشت: حتما 
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بايد بين دانشگاه ها و صنعت و نهادهاى توسعه اى و 
اقتصاد  نهادهاى عمومی  بانك ها و موسسات  مالی و 

كشور، هماهنگی هدفمندى شكل بگيرد.  
كرد:  اميدوارى  اظهار  جمهورى  رييس  دفتر  رييس 
ايجاد  براى  مناسبی  شرايط  زائد  مقررات  كاهش  با 
شركت هاى  با  رابطه  در  بويژه  كار  كسب  و  محيط 

دانش بنيان شكل بگيرد. 
به  پاسخ  در  مراسم  اين  حاشيه  در  نهاونديان  دكتر 
سوالی درباره بزرگترين حمايت دولت از شركت هاى 
موانع  همه  هسته اى  توافق  با  دانش بنيان،  گفت: 
صادراتی براى بنگاه هاى اقتصادى از جمله شركت هاى 
براى صادرات  برداشته و  گشايش خوبی  دانش بنيان 

محصوالت اين شركت ها ايجاد شده است. 
محروميت  درباره  سوالی  جواب  در  همچنين  وى 
اقدام  با  مقيم  ايرانی  دانشمندان  و  متخصصين 
سياسی  بر حمايت  عالوه  آمريكا،  گفت:  دولت  اخير 
رابطه  اين  در  بايد  طور خاص  به  خارجه  وزارت  كه 
انجام دهد، در تصميمات  اقتصادى هم به طور مثال، 
تأسيس  براى  می تواند  شكوفايی   و  نوآورى  صندوق 
شركت هاى دانش بنيان، حمايت ها و  تسهيالت الزم 

را ارايه دهد.  
دكتر نهاونديان گفت: در شرايطی كه برخی جاهالنه 
جلو  به  رو  ايده هاى  و  خالق  مغزهاى  از  را  خود 
دانشمندان و  متخصصان، محروم می كنند ما در ايران 
هوشمندانه از اين سرمايه هاى انسانی حمايت می كنيم 
و آغوش خود را  روى همه متخصصان فرهيخته براى 
الزم  لذا  و  می گشاييم  اقتصادى  توسعه  و  شكوفايی 
اين سرمايه ها هر چه  است شرايط را براى  فعاليت 
بيشتر مناسب و مساعد كنيم و سياست دولت در اين 

راستا قرار دارد. 
رييس دفتر رييس جمهورى همچنين ضمن شركت 

در نشست هيأت امناى صندوق نوآورى و شكوفايی، 
از  نمايشگاه دستاوردهاى شركت هاى دانش بنيان كه 
محصوالت آنها با حمايت صندوق نوآورى و شكوفايی 
و  رونمايی  است،  رسيده  سازى  مرحله  تجارى  به 

بازديد كرد. 

تسنیم/ پس از نامه وزير صنعت
سازمان توسعه تجارت:تجار از ۲5 دی 

فقط از »سامانه جامع تجارت« استفاده 
كنند

اعالم  اطالعيه ای  در  تجارت  توسعه  سازمان 
دريافت  برای  كشورمان  بازرگانان  و  تجار  كرد: 
بايد  ارز  تعيين منشا  و  مجوزهای ثبت سفارش 

تنها از طريق سامانه جامع تجارت اقدام كنند.
به گزارش خبرگزارى تسنيم، اين اطالعيه  به منظور 
جلوگيرى از ايجاد اختالل در روند صادرات و واردات 
بازرگانان كشور  و  تجار  تمامی  از  و  كاال صادر شده 
خواسته شده است كه براى ثبت سفارش و واردات 
 www.ntsw.ir اينترنتی  آدرس  به  خود  كاالى 

رجوع كنند.
بر اساس اين گزارش سامانه جامع تجارت بر اساس 
بند الف ماده شش قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
مصوب سال ۱۳92، به عنوان درگاه يكپارچه ارتباط 
بازرگانان با دستگاه هاى ذيربط در امر تجارت كشور 
به صورت رسمی مورد بهره بردارى قرار گرفته است 
امور  تمام  جارى،  سال  در  آن  راه اندازى  دنبال  به  و 
مربوط به ورود )ثبت سفارش( و تعيين منشا ارز اعم 
از بانكی يا غير بانكی از تاريخ 25 دى فقط از طريق 

اين سامانه انجام می شود.
معدن  صنعت،  سازمان هاى  گمرك،  به  اطالعيه  اين 
و  سازمان ها  ديگر  و  كشور  استان   ۳۱ تجارت  و 

ارگان هاى ذيربط ابالغ شده است.

* نعمت زاده در نامه به طيب نيا خواستار توقف 
فعاليت سامانه جامع گمركی شد

وزير صنعت در نامه اى به وزير اقتصاد خواستار توقف 
فعاليتهاى سامانه پنجره واحد گمركی شد كه در سال 
9۳ با هدف مقابله با قاچاق كاال راه اندازى شده بود.

خبرنگاران  باشگاه  اقتصادى  خبرنگار  گزارش  به 
تسنيم »پويا«؛ محمد رضا نعمت زاده وزير صنعت در 
نامه اى به علی طيب نيا وزير اقتصاد خواستار توقف 

فعاليت سامانه پنجره واحد گمركی شد.
از  به بهره بردارى  با اشاره  نامه  اين  وزير صنعت در 
سامانه جامع يكپارچه مجوزها، از وزير اقتصاد خواسته 
است ادامه فعاليت سامانه جامع گمركی متوقف شود.

تجارت  به  مربوط  فعاليتهاى  كليه  قانون  اساس  بر 
به  متعلق  تجارت  جامع  سامانه  محوريت  با  بايستی 
وزارت صنعت صورت گيرد. اما با توجه به عدم بهره 
تصميم  دولت  هيئت  سامانه  اين  از  كامل  بردارى 
گرفت، فعاليتهاى تجارى تا گمرك به وسيله پنجره 
توسط  گمرك  از  بعد  تجارى  امور  و  گمركی  واحد 
انجام  آن  سيستمهاى  زير  و  تجارت  جامع  سامانه 

گيرد.
نيا خواسته  از طيب  نامه وزير صنعت  اين  بر اساس 
درخواست  به  مربوط  اطالعات  ايران  گمرك  است، 
واردات،  فرايندهاى  در  كاال  ترخيص  جهت  مجوز 
كندو  ارسال  جامع  سامانه  به  ترانزيت  و  صادرات 
نتياج مورد نياز را به صورت سيستمی از اين سيستم 

دريافت نمايد.

گمرك  صنعت  وزارت  سامانه  بردارى  بهره  از  پيش 
مورد  اطالعات  به صورت مستقل  توانست  ايران می 
دريافت  مرتبط  ازدستگاههاى  را  ترخيص  براى  نياز 

نمايد.

وگو  گفت  در  وزير صنعت  صنايع  امور  معاون  ایرنا/ 
با ايرنا:

۲0 هزار واحد توليدی و صنعتی كشور 
تسهيالت رونق دريافت كردند

ساری - ايرنا - معاون امور صنايع وزير صنعت، 
معدن و تجارت گفت كه تاكنون حدود ۲0 هزار 
واحد توليدی، صنعتی و كشاورزی كشور موفق 

به دريافت تسهيالت رونق توليد شده اند.
»محسن صالحی نيا« يكشنبه شب در حاشيه بازديد 
از شركت فوالدين ذوب آمل در گفت و گو با خبرنگار 
ايرنا، مبلغ تسهيالت پرداخت شده به اين واحدها را 

حدود ۱٤ هزار و 5۰۰ ميليارد تومان اعالم كرد.
وى گفت: اين واحدهاى توليدى پس از ثبت نام در 
كارگروه  در  ها  پرونده  بررسی  و  ياب  بهين  سامانه 
رفع موانع توليد واجد شرايط براى دريافت تسهيالت 
رونق توليد تشخيص داده شده و به بانك ها معرفی 

شدند و تسهيالتشان را هم دريافت كرده اند.
كاره  نيمه  واحدها  اين  از  بخشی  افزود:  نيا  صالحی 
از 6۰ درصد پيشرفت فيزيكی داشتند  بوده و بيش 
متوقف  كارشان  ادامه  نقدينگی  مشكل  علت  به  كه 
شده بود كه با دريافت تسهيالت رونق توليد به بهره 

بردارى رسيدند.
را  تمامی  نيمه  واحدهاى  تعداد  صنعت  وزير  معاون 
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با دريافت تسهيالت حمايتی رفع موانع توليدى  كه 
دولت به بهره بردارى رسيدند، حدود چهار هزار واحد 

كوچك و متوسط اعالم كرد.
وى گفت: همچنين واحدهاى توليدى و صنعتی كه 
براى فروش محصوالت، اصالح ساختار فرآيند توليد 
بودند،  مواجه  نقدينگی  كمبود  مشكل  با  صادرات  و 
كارگروه  حمايت  با  شده  انجام  كه  هايی  ارزيابی  با 
رفع موانع توليد استان ها، از تسهيالت مورد نياز اين 

بخش بهره مند شدند.
صالحی نيا تعريف بسته حمايتی دولت براى واحدهاى 
صنعتی را همسو با اقتصادى مقاومتی دانست و افزود: 
به همين خاطر براى تحقق اقتصاد مقاومتی، عالوه بر 
واحدهاى صنعتی و معدنی، واحدهاى توليدى بخش 
توليد  رونق  حمايتی  بسته  مشمول  هم  كشاورزى 
شدند و اين تسهيالت به واحدهاى واجد شرايط در 

اين بخش هم پرداخت شده است.
به  مازندران  از  تجارت  و  معدن  وزير صنعت،  معاون 
پرداخت  در  مطلوب  عملكرد  داراى  استان  عنوان 
از  ما  البته  گفت:  و  كرد  ياد  توليد  رونق  تسهيالت 
ديگر استان ها نيز خواسته ايم تا همه ظرفيت ها و 
توانشان را براى برخوردارى از مزيت هاى اين طرح 

به كار گيرند.
دولت تدبير و اميد با هدف خروج از ركود اقتصادى 
و رونق توليد همسو با اقتصاد مقاومتی امسال ۱6۰ 
هزار ميليارد ريال اعتبار به صورت تسهيالت و هشت 
هزار ميليارد ريال به صورت يارانه براى فعال كردن 
واحدهاى صنعتی، معدنی و كشاورزى اختصاص داد 

و براى هر استان هم سهميه مشخص كرد.

اتاق تهران/ تاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزي 
تهران برگزار می كند

كارگاه آموزشی فنون و روش 
مذاكرات فاينانس بين المللی و جذب 

سرمايه گذاري

مركز آموزش اتاق تهران كارگاه آموزشی فنون 
جذب  و  بين المللی  فاينانس  مذاكرات  روش  و 
طرف های  با  ايرانی  شركت های  سرمايه گذاري 

خارجی برگزار می كند.
اتاق تهران در راستاى برنامه هاى آموزشی خود براى 
همتايان  با  ايرانی  بنگاه هاى  تجارى  مراودات  توسعه 
خارجی شان، دوره ها و كارگاه هاى آموزشی متعددى 

ظرف يك سال گذشته برگزار كرده است.
پس از توافق هسته اى و اجراى برجام، كه با حضور 
قابل توجه هيات هاى تجارى خارجی در ايران همراه 
نياز احساس شد كه مديران و كارشناسان  بود، اين 
بنگاه هاى ايرانی در سطوح مختلف نيازمند تقويت و 
بازيابی دانش خود در فنون مختلف از مذاكره تا جذب 
به همين  فاينانس هستند.  دريافت  و  سرمايه گذارى 
با بهره گيرى از  اتاق تهران  منظور نيز مركز آموزش 
اساتيد  داخلی و خارجی اقدام به برگزارى دوره هاى 

مختلف كرده است.
كارگاه  يك  نيازها  همين  به  توجه  با  نيز  اكنون 
آموزشی در مورد فنون و روش مذاكرات بين المللی 
و جذب سرمايه گذارى برگزار می كند. مخاطبان اين 
اقتصادى  كارگاه آموزش چهار ساعته تمامی فعاالن 
و مديران ارشد بنگاه هاى اقتصادى عضو اتاق تهران 
با  خود  بنگاه هاى  رشد  و  توسعه  براى  كه  هستند 

همتايان خارجی وارد مذاكره می شوند.
چون  سرفصل هايی  آموزشی  كارگاه  اين  در 

شركت ها،  مالی  تامين  براى  مناسب  استراتژى هاى 
سهام،  ارائه  و  سرمايه گذار  جذب  يا  بدهی  ايجاد 
آشنايی با اجراى مدل ميانگين موزون هزينه سرمايه 
براى استراتژى، اطالعات قابل ارائه در حين مذاكرات، 
مدل  ارائه  شانس،  بر  مبتنی  مذاكرات  از  اجتناب 
... مورد بحث و بررسی قرار  هدفمند در مذاكرات و 

می گيرد.
دانش آموخته  مولوى،  پيمان  كارگاه  اين  مدرس 
دانشگاه اِسكس انگلستان و دانشكده مديريت دانشگاه 
تهران در حوزه حسابدارى و اقتصاد مالی و مديريت 
سرمايه گذارى  و  مالی  استراتژيك  رويكرد  با  اجرايی 

است.
اين كارگاه روز  اتاق تهران  برابر اعالم مركز آموزش 
سه شنبه 26 بهمن ماه از ساعت ۱6 الی 2۰ در محل 

ساختمان شماره 2 اتاق تهران برگزار می شود.
با  اولويت  به محدوديت فضا،  با توجه  اين كه  ضمن 
ثبت نام خود  اقتصادى است كه  فعاالن  از  آن دسته 
كارگاه  اين  در  ثبت نام  براى  كنند.  تكميل  زودتر  را 
تكميل  با  و  دريافت  را  فرم ثبت نام  می توان  آموزشی 
فرم و ساير موارد خواسته شده در اين كارگاه شركت 

كرد

دنیای اقتصاد/ 
رفع سوء تفاهم از ورود منابع ارزی

دكتر حميد قنبری
از رئيس كل بانك مركزى چند روز پيش نقل قولی با 
اين مضمون منتشر شد كه »قرار نيست منابع ارزى 
به داخل كشور منتقل شوند« و پس از اين اظهارنظر 

پرسش هايی از سوى برخی رسانه ها و چهره ها طرح 
كه  بود  اين  مطرح شده  پرسش هاى  از  يكی  شد. 
چه  و  چيست  كشور  ارزى  منابع  نگهدارى  مكانيزم 
منافع و هزينه هايی بر نگهدارى دارايی هاى ارزى در 

داخل و خارج كشور مترتب است؟
اگر  كه  است  شده  مطرح  نيز  پرسش  اين  همچنين 
قرار نيست منابع ارزى به داخل كشور منتقل شوند، 
كه  داشت  اصرار  هسته اى  مذاكرات  در  ايران  چرا 
شوند  آزاد  مركزى  بانك  و  كشور  ارزى  دارايی هاى 
و تحريم هايی كه موجب مسدود يا بلوكه شدن اين 
است  اين  واقعيت  پذيرد؟  خاتمه  می شدند  دارايی ها 
كه ميان ورود منابع ارزى به نظام مالی كشور و ورود 
آنها به سرزمين ايران تفاوت وجود دارد و نظام مالی 
از مرزهاى جغرافيايی كشور است.  ايران، گسترده تر 
مالی  نظام  به  مزبور  منابع  ورود  است،  آنچه مطلوب 
آزادانه  نقل و انتقال  امكان  و  جهان  سراسر  در  كشور 
مرزهاى  داخل  به  ارزى  منابع  كردن  وارد  آنهاست. 
جغرافيايی كشور،  تابعی از هزينه ها و منافع اين كار 
داخل كشور  در  ارز خارجی  تقاضاى  و  عرضه  نيز  و 
است. در اين نوشته تالش شده است تا اين مفاهيم 

به اختصار توضيح داده شود.
بخش قابل توجهی از درآمد دولت، حاصل از فروش 
نفت، گاز و محصوالت مرتبط با آنهاست. واضح است 
كه اين توليدات و محصوالت، نه به ريال بلكه به ساير 
ارزهاى معتبر بين المللی فروخته می شوند. به عبارت 
پااليشگاه  يك  محصوالت، خواه  اين  خريدار  ديگر،  
شركت هاى  يا  خارجی  دولت  خواه  باشد،  خارجی 
كه  فرآورده هايی  و  گاز  نفت،  قبال  در  خصوصی، 
در  می كنند.  پرداخت  خارجی  ارز  می كنند،   دريافت 
می شود،  انجام  خارجی  خريداران  با  كه  مذاكراتی 
قيمت   )۱( می شود:  توافق  نكته   ۳ درخصوص 

 بازگشت به عناوین 1۲ اخبار اقتصادی

شماره   1903     18 بهمن ماه 1395



بهاى  كه  ارزى    )2( ايران؛   صادراتی  محصوالت 
و  محل    )۳( و  شود؛  پرداخت  آن  با  بايد  محصوالت 
نفت  ملی  شركت  مثال،  به عنوان  پرداخت.  مكانيزم 
به  را  نفت  بشكه اى  ميليون  يك  محموله  يك  ايران 
يك پااليشگاه فرانسوى می فروشد و با خريدار توافق 
و  باشد  دالر   ٤۰ نفت،  بشكه  هر  قيمت  كه  می كند 
معادل ٤۰ ميليون دالر مزبور به يورو پرداخت شود و 
اين پرداخت، به حساب هاى معرفی شده در بانكی در 

آلمان و با مكانيزم اعتبار اسنادى انجام گيرد.
»كليه   ايران،  اساسی  قانون   5۳ اصل  براساس 
كل   خزانه دارى   حساب هاى  در  دولت   دريافت هاى  
متمركز می  شود و همه  پرداخت ها در حدود اعتبارات  
مصوب  به  موجب  قانون  انجام  می  گيرد.« از آنجا كه 
نگهدارى  مركزى  بانك  نزد  )كه  خزانه  حساب هاى 
نگهدارى  ايران  ريال  به  و  نيستند  ارزى  می شوند(  
می شوند،  الزم است كه ارز حاصل از صادرات نفت، 
گاز و محصوالت مرتبط نيز به ريال ايران تبديل شود. 
بانك  می شود.  روشن  مركزى  بانك  نقش  اينجا  در 
مركزى، ارز حاصل از صادرات را از دولت خريدارى 
می كند و معادل ريالی آن را به حساب خزانه واريز 
می كند. اين كار، همزمان با وصول درآمدهاى نفتی 
صورت می گيرد. به عبارت ديگر، بانك مركزى همزمان 
با دريافت ارز حاصل از صادرات،  معادل ريالی آن را به 
حساب هاى خزانه نزد خود واريز می كند و ارز مزبور را 
خريدارى و تملك می كند. از آنجا كه صادركنندگان 
نفت،  گاز و محصوالت مرتبط از قبل می دانند كه ارز 
»شرط  شود،  فروخته  مركزى  بانك  به  بايد  حاصله 
پرداخت«  در قراردادهاى صادراتی،  با هماهنگی بانك 
مركزى درج می شود. به عبارت ديگر،  براى اجتناب از 
هزينه هاى غيرضرورى انتقال ارز از حسابی به حساب 
ارز  كه  احتمال  اين  از  پيشگيرى  به منظور  و  ديگر 

مزبور در حساب هايی دريافت شود كه بانك مركزى 
در  نباشد،   آن حساب ها  از  استفاده  به  قادر  يا  مايل 
صادراتی  محصوالت  خريدار  با  كار،  ابتداى  همان 
ايران توافق می شود كه ارز به حساب هايی واريز شود 
كه بانك مركزى تمايل و توانايی دريافت آنها در آن 
حساب ها را داشته باشد. اين امر رويه اى بوده است 
كه از سال ها بلكه دهه ها پيش وجود داشته و مورد 
از يكسو  بانك مركزى  بنابراين  عمل قرار می گرفت؛ 
از سوى  و  را دريافت می  كند  از صادرات  ارز حاصل 
ديگر، معادل ريالی آن را به حساب هاى خزانه واريز 
محلی  از چه  را  ريال  اين  مركزى  بانك  اما  می كند، 

تامين می كند؟ 
تقريبا  كه  فرآيندى  ريال،  تامين  براى  مركزى  بانك 
معكوس فرآيند فوق است را طی می كند. به اين شرح 
كه ارز را به دولت يا بانك ها می فروشد و در مقابل آن، 
ريال را دريافت می كند. توضيح آنكه دولت براى انجام 
وظايف خود نياز به ارز خارجی دارد. به عنوان مثال،  
شركت بازرگانی دولتی نياز به ارز دارد تا با آن گندم 
وارد كند. شركت هاى واردكننده كاالها و خدمات به 
كشور نيز براى انجام واردات نياز به ارز خارجی دارند 
بانك ها  می كنند.  خريدارى  بانك ها  از  را  ارز  اين  و 
تامين  براى  و  ندارند  قابل توجهی  ارزى  درآمد  خود، 
بانك  هستند.  مركزى  بانك  به  متكی  و  نيازمند  ارز 
مركزى، با دريافت ريال از دولت )كه در حدود مقرر 
دريافت  و  می شود(   انجام  سنواتی  بودجه  قوانين  در 
واردكنندگان  از  نهايت،  در  )كه  بانك ها  از  ريال 
فروش  به  اقدام  می شود(  تامين  خدمات  و  كاالها 
ارز خارجی به آنها می كند. به اين ترتيب،  چرخه اى 
وجود دارد كه طی آن، بانك مركزى از يكسو از دولت 
دولت  به  ديگر  سوى  از  و  می كند  خريدارى  را  ارز 
و واردكنندگان ارز را می فروشد. اما بانك مركزى با 

ارزى كه خريده است بايد چه كارى انجام دهد؟ آيا 
بايد آن را به داخل كشور منتقل كند يا اينكه آن را 

در خارج از كشور نگه دارد.
از آنچه در باال گفته شد،  روشن است كه بخش قابل 
است،  مركزى  بانك  اختيار  در  كه  ارزى  از  توجهی 
براى واردات كاالها و خدمات استفاده خواهد شد. اين 
اسنادى  اعتبارات  مكانيزم  طريق  از  معموال  واردات،  
اسنادى،   اعتبارات  مكانيزم  در  می گيرد.  صورت 
به  خدمات  و  كاالها  صادركننده  )يعنی  فروشنده 
می شود،  ناميده  اسنادى  اعتبار  ذى نفع  كه  ايران( 
در  كه  حسابی  در  را  اعتبار  وجه  می دهد  ترجيح 
كند. الزمه  دريافت  دارد  )بانك خارجی(   بانك خود 
ايرانی  بانك  ميان  كارگزارى  روابط  وجود  امر،   اين 
خارجی  بانك  و  اعتبار(   گشاينده  بانك  )به عنوان 
به عنوان بانك تاييدكننده يا بانك تعيين شده است. 
از آنجا كه پرداخت بايد در بانكی در خارج از كشور 
در  نيز  ارزى  منابع  كه  است  طبيعی  گيرد،  صورت 
خارج از كشور نگهدارى می شوند. به عبارت ديگر، اگر 
قرار باشد بانك مركزى منابع ارزى را به داخل كشور 
منتقل كند و سپس آن منابع را مجددا براى پرداخت 
به صادركنندگان كاالها و خدمات به ايران، به خارج 
نقل و انتقال  هزينه  بار  دو  بايد  كند،   منتقل  از كشور 
اين  و  از كشور پرداخت شود  به داخل و خارج  آنها 
خدمات  و  كاالها  قيمت  در  را  خود  نهايتا  هزينه، 
خواهد  بيشتر  تورم  به  منجر  و  كرد  خواهد  متجلی 
اين است  اتفاق می افتد  بنابراين آنچه در عمل  شد؛ 
كه بانك هاى تجارى كشور، نزد همان بانكی كه منابع 
ارزى بانك مركزى را نگهدارى می كند افتتاح حساب 
می كنند و پس از دريافت ريال از واردكننده ايرانی،  
به  اندازه آن  به  بانك مركزى درخواست می كنند  از 
بانك هاى  در  كه  در حساب هايی  و  فروخته  ارز  آنها 

دريافت  با  نيز  مركزى  بانك  واريز شود.  دارند  مزبور 
خارجی  بانك  به  كشور،  داخل  در  بانك ها  از  ريال 
حساب   از  را  آن  با  متناظر  ارز  كه  می دهد  دستور 
بانك مركزى نزد خود به حساب بانك تجارى مزبور 
نزد خود منتقل كند. اين رويه كه براى چندين دهه 
مورد استفاده قرار می گيرد، متضمن كمترين ريسك 

و هزينه براى بانك مركزى و بانك ها است.
واردات  صرف  كشور  ارزى  ذخاير  همه  حال،   اين  با 
بانك  ارزى  به عنوان ذخاير  از آن  نمی شود و بخشی 
مركزى براى سرمايه گذارى يا به عنوان پشتوانه پول 
كشور نگهدارى می شود. بديهی است كه اين قسمت 
براى  كه  كشورهايی  در  بايد  كشور،  ارزى  ذخاير  از 
آنها تقاضا وجود دارد نگهدارى شود. نگهدارى ذخاير 
ارزى مزبور در ايران، همانند نگهدارى ريال ايران در 
خارج از كشور است. طبيعی است بانك ها و موسسات 
اعتبارى كه از يكسو از مشتريان خود سپرده می گيرند 
و به آنها سود می پردازند و از سوى ديگر به متقاضيان 
اعتبار، وام و تسهيالت پرداخت می كنند،  سپرده هاى 
مشتريان را به ارزهايی دريافت می كنند كه براى آنها 
و در شرايطی  باشد  داشته  تقاضاى تسهيالت وجود 
كه تقاضاى تسهيالت وجود نداشته باشد، سپرده اى 
هم دريافت نخواهد شد. از آنجا كه پول رسمی كشور، 
ريال است و فقط ريال ايران در داخل كشور قوه ابراء 
قابليت  داخلی  پرداخت هاى  براى  خارجی  ارز  دارد، 
ابراء نخواهد داشت و اگر هم در مواردى پرداخت هاى 
ارزى در داخل كشور صورت می گيرد براى اين است 
كه نهايتا پرداختی متناظر با آن در خارج انجام شود. 
ايران  ارز، داخل  نهايی  به عبارت ديگر، محل مصرف 
نيست. از اين رو،  سرمايه گذارى ارزى هم در داخل 

كشور ميسر نيست.
ارزى  منابع  كه  است  اين  است  مهم  آنچه  بنابراين، 
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حاصل از صادرات نفت، گاز و ساير كاالها و خدمات، 
وارد سيستم مالی كشور شود و در حساب هاى بانك 
باشد  داشته  وجود  كشور  بانك هاى  ساير  و  مركزى 
اين  نقل و انتقال  به  قادر  آزادانه  مزبور،   بانك هاى  و 
منابع از حسابی به حساب ديگر و نيز از كشورى به 
كشور ديگر باشند. آنچه جمهورى اسالمی ايران در 
رابطه با آزاد بودن نقل و انتقال منابع در پی آن بود، 
همين قابليت انتقال منابع به حساب هاى مختلف و 
در كشورهاى مختلف بود و انتقال تمامی منابع ارزى 
به داخل كشور، از جهت فنی و عملياتی، مطلوبيتی 
با فعليت  انتقال منابع  ندارد. بديهی است كه امكان 
امكانی  است چنين  و الزم  دارد  تفاوت  منابع  يافتن 
براى نظام بانكی كشور وجود داشته باشد، اما محقق 
كردن عملی اين امر، تابع محاسبه هزينه ها و منافع 
است و نيازى نيست كه هر امر ممكنی عملياتی شود.

مهر/ در جريان معامالت بازار آزاد؛
قيمت دالر به 38٤8 تومان رسيد

آزاد  بازار  بهمن   18 امروز  معامالت  جريان  در 
تومان،  قديم 19 هزار  قيمت سكه طرح  تهران، 
طرح جديد 9800 تومان و نيم سكه 5 هزار تومان 
گران شد، همچنين نرخ دالر هم به 38٤8 تومان 

رسيد.
معامالت  جريان  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
امروز)دوشنبه( بازار آزاد تهران، قيمت هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادى طرح قديم با ۱9 هزار تومان افزايش به 
يك ميليون و 2۰7 هزار تومان، طرح جديد با افزايش 
98۰۰ تومان به يك ميليون و ۱75 هزار تومان، نيم 

ربع  تومان،  افزايش 6۳9 هزار  تومان  با 5 هزار  سكه 
افزايش به ۳٤۰ هزار تومان و  با ٤ هزار تومان  سكه 
افزايش به 2۱5 هزار  با هزار تومان  سكه يك گرمی 

تومان رسيد.
قيمت هر اونس طال در بازارهاى جهانی ۱۱2۳ دالر و 
2۰ سنت و هر گرم طالى ۱8 عيار ۱۱5 هزار و ۳٤۱ 

تومان است.
هر دالر آمريكا ۳8٤8 تومان، يورو ٤26۰ تومان، پوند 
٤868 تومان، درهم امارات ۱۰7٤ تومان و لير تركيه 

نيز ۱۰8۰ تومان است.
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دنیای اقتصاد/ 
Ari Kopoulos :نویسنده

مترجم: مریم مرادخانی

دارد.  راهنما  یک  به  نیاز  موفقیت  برای  انسانی  هر 
برادر،  خواهر،  والدین،  معلم،  می تواند  راهنما  این 
به  باشد.  او  تجاری  شریک  یا  سیاسی  قهرمان  یک 
چنین فردی منتور می گویند. منتور کسی است که 
دانش و تجربیات خود را در اختیار فردی کم تجربه تر 
را  بی شماری  موفق  افراد  تاریخ،  در طول  می گذارد. 
باتجربه  از راهنمایی های یک فرد  یافت که  می توان 
تاریخی،  نمونه های  بهترین  از  یکی  برده اند.  بهره 
)در  افالطون  و  راهنما(  جایگاه  )در  سقراط  رابطه 
شاهد  نیز  حاضر  عصر  در  است.  شاگرد(  جایگاه 
بارها  برانسون  ریچارد  بوده ایم.  فراوانی  نمونه های 
لیکر  فردی  سر  راهنمایی های  اگر  که  کرده  تاکید 
فرانک  نمی یافت.  دست  موفقیتی  هیچ  به  او  نبود، 

سیناترا درس های زیادی از بینگ کرازبی یاد گرفته 
مالی  مشاوره  کارنگی  اندرو  از  شواب  چارلز  است. 
مشاور  و  راهنما  فریدلند،  رابرت  و  دریافت می کرده 

استیو جابز بوده است.
دارای  که  کارکنانی  درصد   ۲۵ گزارش ها،  براساس 
پتانسیل  باالیی هستند در کمتر از یک سال تصمیم 
باید  سازمان ها  علت  همین  به  می گیرند.  استعفا  به 
نمونه  کارکنان  برای حفظ  راه هایی جدید  دنبال  به 
انجام مطالعاتی روی  از  باشند. جوزف کمپبل، پس 
داستان های اسطوره  ای دریافت که درونمایه مشترک 
بسیاری از این داستان ها، وجود یک راهنما بوده است 
که در تمامی فرهنگ ها و مقاطع تاریخی بارها تکرار 
شده است، مثل یودا در ارباب حلقه ها، آقای میاگی 
به  شاید  هابیت.  در  گندالف  و  کاراته  باز  پسرک  در 
همین علت است که سازمان ها به طور فزاینده ای در 
حال حمایت از برنامه های منتورینگ درون سازمانی، 
پلت فرم های اجتماعی، تشکیل گروه های فرد به فرد 

و دیگر استراتژی هایی هستند که بتوانند منتورها و 
شاگردان را دور هم جمع کنند.

 منتور كيست؟
کوچینگ  و   )mentoring( منتورینگ 
در  هستند.  هم  شبیه  حدی  تا   )coaching(
پیشرفت  قابلیت ها،  روی  اصلی  تمرکز  منتورینگ، 
است،  بلندمدت  در  رهبری  مهارت های  و  شغلی 
محدودی  طیف  بر  تمرکز  کوچینگ،  در  درحالی که 
از مهارت ها برای انجام یک وظیفه مشخص است. در 
اما  است،  داوطلبانه  طرفین  بین  ارتباط  منتورینگ، 
استعدادها،  به منظور پرورش  از سازمان ها  در بعضی 
شرکت در برنامه های منتورینگ اجباری است. برخی 
بهبود  از:  است  عبارت  منتورینگ  اولیه  عناصر  از 
و  دانش  تبادل  کارکنان،  به  عملکرد شغلی، مشاوره 

اطالعات و تقویت مهارت های شغلی.

چرا به يك منتور نياز داريد؟
پس  که  را  خود  خرد  و  دانش  می توانند  منتورها 
اختیار  در  آورده اند  دست  به  تجربه  سال ها  از 
و  رهنمون ها  ارتباطات،  دارای  آنها  بگذارند.  شما 
توصیه هایی هستند که معموال سال ها طول می کشد 
کسب  را  قابلیت هایی  چنین  تازه کار،  فرد  یک  تا 
شکست های  و  تجربیات  نیازمند  هم  آن  که  کند 
فراوان است. یک منتور می تواند از بسیاری از موانع 
جلوگیری کند، راه هایی برای پیشرفت سریع شغلی 
را به شما ارائه کند و الگوی شما باشد. شما با کمک 
او می توانید به دانش و بینشی فراتر از تجربیات خود 
به  می تواند  مناسب  مشاور  یک  کنید.  پیدا  دست 
منبعی تبدیل شود که در بلندمدت، بارها به او رجوع 
کنید. منتورها الهام بخش هستند، از احتماالت پرده 
برمی دارند و بهترین استراتژی ها  برای نیل به اهداف 

را به شما نشان می دهند.

منتورینگ، مهم ترین استراتژی حفظ کارکنان نمونه
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روش ها و توصيه هايی برای يافتن يك منتور
بسیاری از شرکت ها برنامه های منتورینگ و فروم های 
گفت وگوی رسمی را پیشنهاد می کنند. این برنامه ها 
مانند پل ارتباطی میان منتورها و شاگردان هستند. 
می کنند  کمک  شما  به  استراتژی ها  و  روش ها  این 
یافتن  تنها  اما  کنید،  پیدا  دسترسی  منتور  یک  به 
یک منتور کافی نیست. حفظ رابطه با منتور نیازمند 

تالش است:

منتورينگ  برای  گزينه  يك  دنبال  كجا   )1
بگرديم؟

یا  رسمی  محیط های  در  را  خود  منتور  می توانید 
در  را  او  می توانید  کنید.  جست وجو  غیررسمی 
در  یا  کنید  جست وجو  خود  فعلی  ارتباطات  میان 
یا  توییتر  لینکداین،  مثل  اجتماعی،  شبکه های 
فیس بوک به دنبال او بگردید. بسیاری از سازمان ها 
مجری برنامه های منتورینگ هستند و این برنامه ها 
را در اختیار بسیاری از صنایع می گذارند. برنامه هایی 
هم مختص کارآفرینان وجود دارد. مجله فوربس این 
پیشنهاد  منتور  یک  یافتن  برای  را  استراتژی  چند 

می کند:
* از محدوده محل کار خود فراتر بروید و دوستان، 
به  که  را  تمام کسانی  و  تجاری  همسایه ها، شرکای 
نوعی با آنها در ارتباط هستید در نظر داشته باشید.

دنبال  به  و  بروید  اجتماعی  از شبکه های  یکی  به   *
کسانی بگردید که همکار، همشهری، هم دانشگاهی یا 
هم مدرسه ای سابق شما بوده اند. ما سایت لینکداین 

را به شما پیشنهاد می کنیم.

* از کارفرمای خود بپرسید که آیا برنامه منتورینگ 
یا  می کند  پیشنهاد  شما  به  را  خاصی  کوچینگ  یا 

خیر.
* تحقیق کنید که آیا در نزدیکی محل کار یا زندگی 

شما کالس های منتورینگ برگزار می شود یا خیر.
* به گروه های تفکر جمعی بپیوندید. در این گروه ها 
 peer to( فرد  به  فرد  منتورینگ  جلسات  به  که 
اعضا دارای یک  peer( شباهت زیادی دارند، همه 
هدف مشترکند و با یکدیگر تبادل افکار می کنند. در 
خود  عملکرد  به  نسبت  موظفند  اعضا  گروه ها،  این 
پاسخگو باشند و هریک از آنها از همتای خود کمک 

و مشاوره دریافت می کند.
کنید  انتخاب  را  افرادی  راهنمایی،  دریافت  برای   *
باتجربه تر  از شما  و  کرده   پیشرفت  کار خود  در  که 

هستند.

۲( به دنبال كسی بگرديد كه آرزو داريد جای 
او باشيد

در  نیستند.  کسب وکار  حوزه  به  محدود  منتورها 
هستید،  مشکل  دچار  که  زندگیتان  از  عرصه ای  هر 
بهره مند  منتور  یک  راهنمایی های  از  می توانید 
اجتماعی  مهارت های  تقویت  با  است  ممکن  شوید. 
مثل  مهارت هایی  یادگیری  یا  بدنی  توانایی های  یا 
شخصیت  یک  به  کاردستی  یا  خوانندگی  آشپزی، 
کسانی  منتورها  بهترین  شوید.  تبدیل  تاثیرگذارتر 
هستند که شما تحسین شان می کنید یا از آنها الهام 
روی شما خواهند  را  تاثیر  بیشترین  آنها  می گیرید. 
به  ارتباطی  فعالیتشان  حوزه  اگر  حتی  گذاشت، 

و  اصول  عالیق،  اما  باشد.  نداشته  شما  کسب وکار 
ارزش های طرفین باید با یکدیگر متناسب باشد.

3( چگونه منتوری پيدا كنيم كه ارزش هايش با 
ارزش های ما همسو باشد؟

یافتن منتوری که ارزش هایش با قابلیت ها و اعتقادات 
چون  است  مهم  بسیار  باشد  داشته  همخوانی  شما 
اگر ارزش هایتان با هم تناسب نداشته باشد، مجبور 
اعتقادی  آن  به  که  کنید  اتخاذ  موضعی  می شوید 
منتور،  یک  یافتن  برای  استراتژی  بهترین  ندارید. 
جست وجوی فردی است که نظام اعتقادی اش با شما 
یکسان باشد. مثال اگر شما جزو افرادی هستید که 
مشاغلی  در  می برید،  لذت  افراد  با  رو در رو  تعامل  از 
با مشتریان  فناوری اطالعات که  یا  مثل حسابداری 
مستقیما در تماس نیستند، احساس رضایت نخواهید 

داشت.

افراد  شناخت  برای  اجتماعی  شبكه های  از   )٤
استفاده كنيد

همیشه می توانید از افراد موفق الگوبرداری کنید، اما 
الگوبرداری  از  فراتر  حقیقی،  منتورینگ  رابطه  یک 
بر  است. منتورینگ در واقع، یک رابطه دو طرفه و 
از  پیش  علت،  همین  به  است.  بستان«  »بده  پایه 
از او دست  باید به یک شناخت کلی  انتخاب منتور 
برای  اجتماعی  شبکه های  از  می توانید  کنید.  پیدا 
هستند،  همفکر  شما  با  که  کسانی  جست وجوی 

استفاده کنید.
را  شاگردان  و  منتورها  که  دارند  وجود  سایت هایی 

تحقیق  به منظور  می توانید  شما  می آورند.  هم  گرد 
اجتماعی  شبکه های  از  احتمالی  منتورهای  درباره 
استفاده کنید. به این شبکه ها بروید، افراد تاثیرگذار 
و  کنید  فالو  را  آنها  کنید،  پیدا  را  کاری خود  حوزه 
شما  اختیار  در  را  خود  توصیه های  بخواهید  آنها  از 
بگذارند. از این طریق می توانید میزان پذیرش آنها را 
بسنجید. با آنها چند پیام یا توییت رد و بدل کنید 
تا رابطه ای میان شما شکل بگیرد. هرچه درباره آنها 
میان  از  مناسب  منتور  یک  انتخاب  بدانید،  بیشتر 

چند گزینه آسان تر خواهد بود.
یکی از موثرترین روش ها استفاده از سایت لینکداین 
است چون می توانید بالفاصله با منتورهای احتمالی 
را  ایده آل خود  اگر گزینه  برقرار کنید.  ارتباط  خود 
پیدا نکردید، می توانید از قابلیت ارجاع استفاده کنید 
و گزینه های نامناسب را از فرآیند جست وجو حذف 
خود  اتصال  نقطه های  از  می توانید  همچنین  کنید. 
کنند.  معرفی  موردنظرتان  فرد  به  را  شما  بخواهید 
ارجاع و معرفی دو قابلیت مفید لینکداین برای یافتن 

یک منتور مناسب هستند.

5( رويكرد خود را انتخاب كنيد
یافتن منتور، پایان ماجرا نیست. پس از پیدا کردن 
فرد مورد نظر، باید بتوانید با او ارتباط برقرار کرده و 
این ارتباط را حفظ کنید. این یعنی نباید به محض 
وقتی  شود.  شما  منتور  که  بخواهید  او  از  آشنایی 
ابتدا درباره اش  پیدا کردید،  را  احتمالی خود  گزینه 
تحقیق کنید، با او رابطه ای غیررسمی برقرار کنید و 
سپس به اصطالح، مزه دهان او را بچشید و نظر او را 
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درباره منتورینگ کشف کنید. این روش شاید کمی 
پیش پا افتاده به نظر برسد، اما معموال وقتی همزمان 
از کسی درخواست می کنید که  با تعریف و تمجید 
منتور شما شود، پاسخ مثبت دریافت می کنید. سوال 
بپرسید، به توصیه هایش دقت کنید و بعضی از آنها 
که  دهید  توضیح  او  برای  سپس  بگیرید.  به کار  را 
چگونه توصیه هایش برای شما مفید یا مشکل آفرین 
بوده است. استراتژی های دیگری که برای یافتن یک 

منتور توصیه می شوند:
سعی کنید با او حضوری دیدار کنید، اما اگر مالقات 
حضوری ممکن نیست، با او تلفنی تماس بگیرید یا 
ترتیب  اجتماعی  شبکه های  از  یکی  در  را  جلسه ای 

دهید.
به  نداد،  نتیجه  شده  ذکر  روش های  از  یک  هر  اگر 
او یک ایمیل بفرستید. از او بخواهید در یک جلسه 

حضوری یا یک کنفرانس ویدئویی شرکت کند.
برای او توضیح دهید که دلیل شما برای انتخاب او، 
دستاوردها، توانمندی ها و گرایش های او بوده است.

نیاز دارد. به  انگیزه  ارتباط، به  این  او برای برقراری 
او بگویید که او نیز از برقراری این رابطه نفع خواهد 
کنید  موضوعاتی صحبت  درباره  می توانید  مثال  برد. 
که مورد عالقه هر دوی شماست. یا راهی پیدا کنید 

که شما نیز توصیه هایی را در اختیار او بگذارید.
برای او توضیح دهید که تنها به دنبال راهنمایی های 

او هستید، نه به دنبال یک معلم خصوصی.
برنامه های منتورینگ  یا  از طریق سایت ها  را  او  اگر 
پیدا کرده اید، باید از سیاست ها و راهبردهای برنامه 

مربوطه پیروی کنید.
اجازه دهید که او محدوده ها و چارچوب های رابطه 

را تعیین کند.
بازخورد  چگونه  می دهید  ترجیح  که  بگویید  او  به 
دریافت کنید. اما اگر او شما روش دیگری را پیشنهاد 

کرد، آن را بپذیرید.
و  شنیدن  منتظر  مشتاقانه  که  دهید  نشان  او  به 

به کارگیری توصیه های او هستید.
هرگز حالت تدافعی به خود نگیرید و بابت راهنمایی ها 

و توصیه هایش از او تشکر کنید.

6( زمان منتور ارزشمند است
زمان، منبع ارزشمندی است. منتور شما سخاوتمندانه 
وقت خود را به شما اختصاص می دهد تا به اهداف 
باید  شما  و صحبت های  نظرات  شوید.  نزدیک  خود 
گرفت  تماس  شما  با  او  اگر  باشد.  مختصر  و  کوتاه 
قرار  اگر  و  دهید  پاسخ  بالفاصله  فرستاد،  پیامی  یا 
مالقات حضوری )یا غیر حضوری( گذاشتید، به موقع 
که  کرده اید  توافق  اگر  شوید.  حاضر  قرار  محل  در 
مدت زمان هر جلسه، مثال 10 دقیقه باشد، صحبت 
خود را بیشتر از 10 دقیقه طول ندهید، مگر اینکه 
در  هرگز  باشد.  داشته  گفت وگو  ادامه  به  تمایل  او 
مسائل شخصی او دخالت نکنید. فراموش نکنید که 
خودش  اینکه  مگر  نیست،  شما  صمیمی  دوست  او 

مایل به برقراری چنین رابطه ای باشد.

7( در شرايط سخت، ميدان را خالی نكنيد
هدف اصلی منتورینگ، یافتن راه هایی برای مدیریت 
بحران ها  دل  در  مهارت  کسب  و  سخت  پروژه های 
است. پس انتظار نداشته باشید که او شرایط را برای 
مهارت های  می توانید  زمانی  تنها  کند.  آسان  شما 
خود را توسعه دهید که خودتان را به چالش بکشید. 
به همین علت نباید در شرایط سخت میدان را خالی 
از  اگر  برسانید.  پایان  به  را  پروژه های سخت  کنید. 

مشکالت فرار کنید، چیزی یاد نخواهید گرفت.

8( تكاليف خود را انجام دهيد
می کند  محول  شما  به  او  که  را  وظایفی  تمام  باید 
تمام و کمال انجام دهید. این تکالیف می تواند شامل 
آموزشی،  مدارک  دریافت  تحقیقات،  و  مطالعات 
سخنرانی یا گذراندن دوره های آموزشی باشد. حفظ 
رابطه  این  محور  است.  اهمیت  حائز  منتور  با  رابطه  
با  را  خود  زمان  و  باشید  انعطاف پذیر  نیستید.  شما 
نکنید  بحث  او  با  کنید.  تنظیم  او  بیکاری  وقت های 
اما اگر نکته ای را درک نکردید، سوال بپرسید. طی 
به  نسبت  و  کنید  توجه  او  گفته های  به  جلسات، 
بخواهید  او  از  دهید.  نشان  اشتیاق  او  صحبت های 
آسان  انتقاد،  شنیدن  کند.  ارائه  بازخورد  شما  به 
او بخواهید  از  برای رشد شما الزم است.  اما  نیست 
که مکررا به شما بازخورد دهد و نقاط مثبت و منفی 
یا  جلسه  کارتان  محل  در  اگر  کند.  بازگو  را  شما 
کار  در محل  بخواهید  او  از  دارید،  مهمی  سخنرانی 
شما حاضر شود و نحوه عملکردتان را ارزیابی کند. 

حفظ  اصلی  عنصر  سه  احترام،  و  شفافیت  صداقت، 
یک  برقراری  ایجاد  حال  در  شما  هستند.  ارتباطات 
بلندمدت هستید پس بد نیست گاهی منتور  رابطه 
تا محبت های  کنید  قهوه دعوت  یا  ناهار  به  را  خود 
او را جبران کنید. منتورینگ به بخش جدایی ناپذیر 
کارکنان  حفظ  استراتژی های  و  نیرو  جذب  فرآیند 
توانمند  راهنمای  یک  یافتن  با  است.  شده  تبدیل 
ببخشید  جهت  خود  شغلی  زندگی  به  می توانید 
دلگرم  آنها  حضور  به  مشکالت  با  مواجهه  هنگام  و 

باشید.

employeeconnect.com :منبع
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مخاطبان محترم بولتن الكترونيك سنديكای صنعت 
برق ايران )رسانا( خواهشمند است نظرات، پيشنهادها 

 ahmadi@ieis.ir  و نقدهای خود را از طريق ايميل
ويا شماره تلفن های 6-66570930  به ما اطالع دهيد.

با تشكر و سپاس از همراهی شما

 نازنين احمدی 
مسئول بولتن روزانه سنديكا

درختان تكيده دامنه كوه ميشو 
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