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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

توسعه صادرات سندیکای  کمیته  هیات رییسه 
صنعت  برق ایران ظهر روز یکشنبه سی ویکم 
پرسش های  پاسخگوی  جاری  سال  ماه  مرداد 
روابط عمومی سندیکا در جهت تبیین اهداف، 
برنامه ها و دستاوردهای این کمیته طی سال های 

فعالیت آن بود. 
این میزگرد با حضور پیام باقری رییس کمیته توسعه 
صادرات و نماینده شرکت پارصان، ناصر یزدآبادی عضو 
محمد  نامدار افروز،  شرکت  نماینده  و  رییسه  هیات 
زمانیفر نایب رییس کمیته و نماینده شرکت کابل ابهر، 

حسین جعفری عضو هیات رییسه و نماینده شرکت 
صانیر، تهمینه حسینی عضو هیات رئیسه و نماینده 
شرکت گام اراک، آریا نیت حقیقی عضو هیات رییسه 
و نماینده شرکت قم آلیاژ، آرمان محققین خزانه دار 
و نماینده شرکت ایران ترانسفو و محمدظفر مرادیان 

که  شد  برگزار  سندیکا  صادرات  توسعه  کمیته  دبیر 
در ادامه مشروحی از اهم پرسش ها و پاسخ های ارائه 

شده در این نشست را خواهید خواند:

ادامه در صفحه 3/

سندیکای صنعت برق ایران/ 

هم افزایی توانمندی صادرکنندگان، رسالت مهم کمیته توسعه صادرات سندیکا

پیام باقری 
رییس کمیته توسعه 

صادرات

محمد زمانیفر
 نایب رییس کمیته 

صادرات

ناصر یزدآبادی
عضو هیات رییسه کمیته 

صادرات

تهمینه حسینی 
عضو هیات رئیسه کمیته 

صادرات

حسین جعفری
عضو هیات رییسه کمیته 

صادرات

آرمان محققین
کمیته  دار   خزانه   

صادرات

آریا نیت حقیقی 
کمیته  رییسه  هیات  عضو 

صادرات



 

 دریافت مطالبات اولویت اول نیست
نبود  و  گردش  در  سرمایه  فقدان  گفت:  غیاث الدین 
کنار  در  قبلی  بدهی های  دلیل  به  بانکی  تسهیالت 
تعریف نشدن پروژه جدید برای فعالیت، روزگار را برای 

صنعت برق تلخ کرده است.. ......ادامه خبر

 اتریش برای همکاری با شرکت صانیر 
در ساخت نیروگاه اعالم آمادگی کرد

مدیرعامل شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع 
آب و برق ایران )صانیر( از اعالم آمادگی اتریشی ها 
برای همکاری با صانیر در ساخت نیروگاه و انجام پروژه 
های مشترک در سایر کشورها خبر داد.. ......ادامه خبر

 قیمت ارزان عامل عدم بهینه سازی 
مصرف انرژی در ایران است

های  آسیب  کاهش  و  انرژی  مصرف  سازی  بهینه 
که  است  ای  مسئله  تولید  روند  در  آن  از  استفاده 
کمتر از سوی بنگاه های صنعتی و واحدهای تولیدی 
جدی گرفته می شود. حمیدرضا صالحی عضو هیئت 
نمایندگان اتاق تهران معتقد است ریشه این مسئله را 
باید در اقتصاد انرژی جست و جو کرد. به دلیل عرضه 
ارزان انرژی در ایران، استفاده بهینه از آن در کشورمان 

مغفول مانده است.. ......ادامه خبر

 تولید 55 درصد برق کشور توسط 
بخش خصوصی

نیرو  وزارت  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
گفت:ساالنه 75 هزار مگاوات برق در کشور تولید می 
و  داریم  قرار  دنیا  رتبه 14  این حیث در  از  شود که 

تولید  ظرفیت  به  مگاوات  5هزار  ساله  هر  امیدواریم 
اضافه کنیم.. ......ادامه خبر

 علت بسته بودن نماد مپنا/ هیات مدیره 
جدید مپنا چه ترکیبی دارد؟

مدیر مالی مپنا در پی تغییر و تحوالتی که قرار است در 
این شرکت رخ دهد، می گوید هیات مدیره فعلی گروه 
مپنا تا اعمال تغییرات جدید خود را از انجام مسئولیت 
معاف کرده اند. او همچنین در بخشی از صحبت هایش 
درباره اینکه چرا نماد این شرکت نیروگاهی در بورس 

بسته است، اظهار بی اطالعی کرد.. ......ادامه خبر

 روسها درایران نیروگاه ساز شدند
یک مقام مسئول با اشاره به واگذاری ساخت 7 نیروگاه 
جدید برقی به شرکت هایی از روسیه و کره جنوبی، از 
توافق با زیمنس آلمان برای بومی سازی دانش ساخت 

نسل جدید توربین های برق خبر داد.. ......ادامه خبر

نیروگاه  مگاوات  هزار   5 احداث   
تجدیدپذیر در 5 سال آینده

وزیر نیرو گفت: در برنامه ریزی طرح های آب و برق، 
خود را متعهد به اجرای تعهداتمان در کنفرانس محیط 
زیستی پاریس )COP۲۱( در زمینه کاهش انتشار 

گازهای گلخانه ای می دانیم.. ......ادامه خبر

 بانک عامل طرح احداث نیروگاه های 
کالسF مشخص شد

معاون برنامه ریزی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی 
احداث  طرح  عاملیت  پذیرش  با  گفت:  حرارتی  برق 
و  کشور  بانکی  نظام  توسط    F کالس  نیروگاه های 
مشخص شدن بانک عامل، تأیید این طرح در شورای 

اقتصاد تسریع شد.. ......ادامه خبر

 معامله بیش از 1۴7 میلیارد ریال برق 
در بورس انرژی

ارزش معامله های انجام شده برق در بورس انرژی در 
هفته گذشته، بیش از 147 میلیارد ریال بوده است.. 

......ادامه خبر

 15۰۰ کیلومتر کابل فرسوده در فضای 
زیر سطحی تهران

مدیرعامل برق منطقه ای تهران در صحن شورا بیان 
کرد:نوسازی کابل های زیر سطحی شبکه برق و پست 
در سطح شهر  هر چه سریعتر  باید  برق  توزیع  های 
تهران صورت گیرد و این امر مستلزم مساعدت و یاری 

مدیریت شهری است.. ......ادامه خبر

 لزوم اجرای طرح جامع انتقال شبکه 
برق از مسیر تونل های انرژی

رییس کمیته حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران 
در جلسه امروز شورا که با حضور مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای تهران برگزار شد، گفت: انتظار شورا از 
شرکت برق این است که با همکاری و هماهنگی معاونت 
شهرسازی شهرداری و با توجه به طرح تفصیلی و طرح 
جامع، یک طرح جامع انتقال شبکه برق از مسیر تونل 

های انرژی داشته باشیم.. ......ادامه خبر

 جهش ۶ هزار مگاواتی پیک مصرف برق
پیک مصرف برق روزانه با افزایش قابل توجه ۶ هزار و 
7۲ مگاواتی نسبت به مدت روز مشابه سال گذشته به 

4۸ هزار و 7۰۸ مگاوات رسید........ادامه خبر

 برای فعال شدن صنعت باید متخصص 
وارد کنیم

. ......ادامه خبر

 برگزاری مجمع جهانی رهبران اقتصادی 
کشورهای اسالمی

. ......ادامه خبر

 عبور از میراث نامیمون رکود و تورم
. ......ادامه خبر

 هدف گذاری 8 درصدی رشد اقتصادی 
در بخش تولید

. ......ادامه خبر

 قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز 
یکشنبه

. ......ادامه خبر

 مسوولیت امروز بخش خصوصی
. ......ادامه خبر

 دولت بسته اعتمادسازي را براي 
صاحبان تشکل ها تدوین کند

. ......ادامه خبر

 اقتصادی اخبار صنعت برق

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
هم افزایی توانمندی صادرکنندگان، 
رسالت مهم کمیته توسعه صادرات 

سندیکا

- روابط عمومی سندیکا:
سندیکا  صادرات  توسعه  کمیته  بفرمایید  لطفا 
این  در  تاکنون  و  دنبال می کند  را  اهدافی  چه 

رابطه چه دستاوردهایی داشته است؟

- باقری: 
در ابتدا باید خاطر نشان سازم رسالت کمیته توسعه 
صادرات از نام آن هویدا است؛ کمیته ای که در ذیل 
دیگر  کمیته های  کنار  در  و  برق  صنعت  سندیکای 
تشکیل شده و هدف اصلی و رسالتی که بر دوش آن 
ایجاد بسترها و  است توسعه صادرات صنعت برق و 
تسهیالت صادراتی مناسب است تا چالش ها و موانع 
به  صادرات  زمینه  در  عضو  شرکت های  پیش روی 

حداقل برساند.
پرورش دهنده  ما  که  نیست  معنا  بدان  این  البته 
این شرکت ها  تمامی  شرکت های صادراتی هستیم. 

از آنکه حتی عضو کمیته توسعه صادرات هم  پیش 
باشند به امر صادرات مبادرت داشته اند، اما حسنی 
ایده،  این کمیته دارد نوعی هم افزایی و تجمیع  که 
یعنی  بزرگتر،  بسیار  قالبی  در  توانمندی  و  افکار 

سندیکای صنعت برق است.
در  ساختاری  چنین  پیش  سال   ۶ از  اساس  براین 
دیگر  که  شد  ایجاد  عضو  شرکت های  توسط  حالی 
شرکت ها به واسطه رونقی که در بازار داخلی وجود 
داشت التفات چندانی به بازارهای صادراتی نداشتند، 
شرکت های  توجه  و  اعتقاد  از  نشان  خود  این  که 
بحث  به  صادرات  توسعه  کمیته  تشکیل دهنده 
در  صادراتی  ساختار  و  مدیریت  ایجاد  و  صادرات 
واسطه  به  امروز  واقع   در  است.  شرکت ها  این  دل 
رکود موجود در بازار داخلی بحث صادرات از اهمیت 
شرکت های  که  جایی  تا  شده  برخوردار  ویژه ای 
کوچک و متوسط )SME(  نیز عالقمند به فعالیت 

صادراتی هستند. 
صرف  زمینه  شرکت ها  این  گفت  باید  اساس  براین 
کردن فعل صادرات را در شرکت های خود داشته اند. 
اما هدف ما آن است که این انرژی ها را جهت حضور 
در مراکزی که متولی بحث صادرات هستند تجمیع 

بخش  خواسته های  بتوانیم  تا  کنیم  هم افزایی  و 
از  اعم  کالن  تصمیم گیری  مراجع  در  را  خصوصی 
مجلس یا دولت  به کرسی بنشانیم، با مخاطبین خود 
چه در داخل و چه در خارج از کشور ارتباط برقرار 
سازیم  و ولو در حد یک حکم یا دستورالعمل و حتی 
برنامه های  در  تسهیل مسائل صادراتی  قانون جهت 
توسعه ای و باالدستی تاثیرگذار باشیم تا از این طریق 
بستر الزم برای تبدیل پتانسیل بلقوه صادراتی را به 

حالت بلفعل آن فراهم آوریم. 
این  همچنان  حاضر  حال  در  آنکه  به  نظر  خصوصا 
بسیار  سندیکا  سطح  در  و  برق  صنعت  در  فاصله 
قدرت   هستیم   مدعی  ما  که  جایی  تا  است  زیاد 
و  مهندسی  فنی  خدمات  صدور  حوزه  در  صادرات 
است  دالر  میلیارد   3۰ برق  صنعت  مجموع  در  کاال 
در صورتی که امروز کمتر از یک دهم آن تحقق یافته 
است. باید در نظر داشت درصد قابل اغماضی از این 
و  می گردد  باز  اقتصادی  بنگاه های  خود  به  فاصله 
درصد قابل مالحظه ای از آن در خارج از این بنگاه ها 
رقم می خورد.  به واسطه آنکه فعل صادرات زنجیره 
بلندی است که حلقه اول آن شرکت صادراتی است و 
حلقه آخر آن بهره بردار نهایی و در طول این زنجیره 

کشور،  بانکی  نظام  از  اعم  متعددی  حلقه های 
سازمان توسعه تجارت، ستاد همکاری های اقتصادی، 
...  وجود دارد  گمرک و صندوق ضمانت صادرات و 
که اگر هر کدام کار خود را به درستی انجام ندهند 

کار صادراتی  بر زمین می ماند.
 بنابراین یکی از اهدافی که در کمیته توسعه صادرات 
به  نیز  را  بقیه حلقه ها  دنبال می کنیم آن است که 
حرکت در آوریم تا نهایتا صادرات شکل بگیرد. براین 
کمیته  اهداف  اهم  خالصه  طور  به  می توان  اساس 
توسعه صادرات را در وهله نخست تجمیع و هم افزایی 
توان فکری و عملی اعضا در زمینه صادرات و در وهله 
بعدی بسترسازی و  رفع موانع و مشکالت صادراتی 
اعضا برای محقق شدن اهداف صادراتی آنان دانست. 

- روابط عمومی سندیکا:
در طی ۶ سالی که کمیته فعالیت خود را آغاز 
کرده است میزان تحقق اهداف این کمیته را  با 

توجه به توان آن چگونه ارزیابی می فرمایید؟

-یزدآبادی: 
باید این نکته را به گفته های مهندس باقری اضافه 
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۴ بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

کنم که یکی از مواردی که به حق از آن در این کمیته 
استفاده کرده ایم به اشتراک گذاشتن تجربیاتمان بوده 
است. چرا که گروهی که در این کمیته حضور دارند 
از آنجا که هم از تجربیاتی پیشینی برخورداند و هم 
تجربیاتی را در طی این سال ها ضمن کار صادراتی 
اشتراک  به  کرده اند،  حاصل  هدف  کشورهای  به 
صادرات  توسعه  کمیته  در  تجربیات  این  گذاشتن 
از   اقتضای کار خود  به  سبب می شود که شرکت ها 

تجربیات و اطالعات دیگر اعضا بهره مند شوند. 
در  توانمندی ها  تجمیع  بحث  بر  تاکید  ضمن 
بنده  نظر  به  که  افزود  باید  صادراتی  مشکالت  رفع 
به خاطر  فراوانی در مجموعه شرکت ها  قابلیت های 
طبیعتا  و  دارد  وجود  صادرات  بحث  در  سوابقشان 
زیادی در  برخورد سندیکایی و جمعی کمک بسیار 
بحث ارتباط با سازمان های مختلف ارائه می کند که 

قطعا نسبت به عملکرد شرکتی مفیدتر خواهد بود.

-حقیقی:
همان طور که اشاره شد جلوگیری از تکرار تجربیات 
ناموفق و استفاده از تجربیات موفق یکدیگر یکی از 
دست  بدان  زیادی  حدود  تا  که  بوده  بزرگی  اهداف 
ظرفیت  این  از  استفاده  دیگر  مساله  و  یافته ایم 
در  ایرانی  شرکت های  قابلیت های  شناساندن  برای 
شاید صدای جمعی  که  چرا  است.  کشورهای هدف 
از تریبون سندیکا و  بسیار شنیدنی تر بوده و شاید 
برای  قابلیت ها  گونه  این  وزارتخانه،  آن،  پشتوانه  به 
کشورهای هدف و برای مشتریانی که در سایر نقاط 

هدف صادراتی بوده اند قابل اتکاتر شده است. 

- حسینی:
به  اشاره  اول  کنم.  اضافه  مختصرا  را  نکته  چند 

ناچیز  عضویت  حق  قبال  در  که  است  خدماتی 
دریافتی از طرف این کمیته به اعضا  ارائه می شود. 
از جمله این خدمات که شاخص و بسیار مهم بوده 
است، داوری ها و حل اختالفاتی  است که گاه مابین 
یا سوءتفاهمات  و  منافع  تعارض  به جهت  شرکت ها 
پیش آمده و در این موارد شرکت ها، کمیته توسعه 
اعتماد  و  وثوق  مورد  مرجعی  عنوان  به  را  صادرات 
خود قرار داده اند که خود ذینفع نیست اما دلسوز و  
حداقل حامی همه شرکت هایی است که عضویت آن 
را  دارا هستند که در این رابطه نقش اثربخش کمیته 

قابل تحسین است. 
عالوه بر این خدمات دیگری از طریق کمیته توسعه 
به  دستیابی  شامل  که  است  وصول  قابل  صادرات 
 tenders info جمله  از  اطالعاتی  سرویس های 
است که در اختیار اعضا قرار داده می شود و از جمله 
اشاره  بین المللی  مناقصات  لیست  به  می توان  آنها 
داشت که به صورت روزانه و به رایگان مورد ارائه قرار 
می گیرد. درصورتی که  اگر هر شرکتی بخواهد این 
برای آن متصور  باالیی  پیدا کند هزینه  را  دستیابی 

است.
البته می بایست این خود انتقادی را هم  داشت که 
داده  قرار  اختیارمان  در  بیشتری  امکانات  کمی  اگر 
این  ارائه  جهت  بیشتری  بسیار  پتانسیل  می شد 
تمام  با  ولی  در کمیته وجود می داشت.  سرویس ها 
به  فشار  بدون  کرده ایم  سعی  موجود  مضیقه های 
اعضا از داشته های خود نهایت بهره برداری را داشته 

باشیم.
پرهزینه ای  راه  به خودی خود  خصوصا که صادرات 
دارد و کمیته توسعه صادرات نیز به سبب خدماتی 
که ارائه می دهد حتی در نقش تسهیل گر به سبب 
مراوداتی   ... و  خارجی  هیات های  با  مستمر  ارتباط 

دارد که همگی از جنس هزینه اند.
کمبودهای  شامل  هم  نوعی  به  نیز   مضیقه ها  این 
را  اجرایی  ضمانت های  بحث  هم  و  بوده اند  مالی 
که  زمان هایی  در  که خصوصا  است  می شده  شامل 
مجامع  در  نماینده  به عنوان  صادرات  توسعه  کمیته 
توان  ارتقای  به منظور   می شده،  ظاهر  بین المللی 

تاثیرگذاری، خود را نشان داده است. 

بسیار زیبنده تر است که در نمایشگاه های بین المللی 
برای  فعلی  شرایط  در  آن  باالی  هزینه  به  توجه  با 
صادرات  توسعه  کمیته  شرکت ها،  تک تک  حضور 
بتواند با امکانات بیشتری حضور یابد و در نمایشگاه ها 
نیز به منظور تحقق هدف هم افزایی ذکر شد در قالب  
غیرانتفاعی  ارگانی  که  آنجا  از  و  یابد  شرکت  گروه 
محسوب می شود که منافعی برای خود متصور نیست 
به نظر من جای آن را دارد که حمایت های دولتی 

نیز دریافت کند.

- باقری:
در خصوص چگونگی تعیین حق عضویت و مبلغ آن 
نیز باید اضافه کنم مطابق آنچه در مجمع آغاز به کار 
کمیته توسعه صادرات با حضور نمایندگان قریب به 
خودگردان  اداره  به منظور  شد،  مطرح  شرکت   5۰
این کمیته سه گزینه 5 میلیون تومان، 1۰ میلیون 
تومان و 15 میلیون تومان  به عنوان حق عضویت در 
به  تومان  نهایتا مبلغ 5 میلیون  نظر گرفته شد، که 
تصویب رسید و در تمام سال های پس از آن نیز این 
مبلغ افزوده نشد. ضمنا نباید از نظر  دور داشت برای 
برمی دارند  قدم  صادرات  حوزه  در  که  شرکت هایی 
نیز  دیگری  شرایط  البته  باشد.  زیاد  ارقام  این  نباید 
در  عضویت  جهت  شرکت ها  صالحیت  احراز  برای 
کمیته  برای  می بایست   که  است  نظر  مد  کمیته 
توسعه صادرات احصا شود و از جمله آنها دارا بودن 

سوابق صادراتی است.
به  الزم  نیز،  اهداف  به  دستیابی  میزان  در خصوص 
ذکر است زمانی که آمار را در شرایط فعلی اقتصادی 
کشور  بررسی می کنیم، با توجه به بضاعتی که در 
اختیار ما بوده است، درمی یابیم کارنامه کمیته توسعه 
صادرات چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی حتی 
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است.  بوده  موفق  و  قبول  قابل  بیرونی  نگاه های  از 
برای مثال در مجامع اخیر سندیکا مالحظه می شود 
توسعه  تعداد جلسات کمیته  معناداری  فاصله  با  که 
صادرات، اعم از جلسات هفتگی هیات رییسه، جلسات 
عمومی هر دو ماه یکبار با اعضا و نشست های پرشمار 
کمیته ها  دیگر  از  سندیکا،  از  خارج  در  کمیته  این 
فاصله دارد که این خود نشانگر استقبال و عالقمندی 
اعضا است و رضایت خاطر آنان را از عملکرد کمیته 

می رساند.
صادرات  توسعه  کمیته  اثرگذاری  میزان  همچنین 
که  است  جایی  تا  نیز  سندیکا  از  خارج  محافل  در 
برای مثال کاتالوگ این کمیته حتی در غیاب اعضا 
نیرو  وزارت  بین المللی  مراودات  سطوح  باالترین  در 
حضور دارد و در این وزارتخانه تبدیل به الگویی برای 
برق شده  و  توانمندی های صنعت آب  تهیه کتابچه 

است. 
کمیته  این  مهم  دستاوردهای  دیگر  این،  از  گذشته 
توافقات  امضای  که  داشت  دور  نظر  از  نباید  نیز  را 
برق عراق و وزارت  با وزارت  کمیته توسعه صادرات 
برق سوریه به صورت یادداشت پروتکل، جمع آوری 
بانک اطالعاتی بسیار ارزشمندی که در عرض این ۶ 
از  بخشی  شده،  حاصل  شرکت ها  تجربیات  از  سال 

آن است.
همچنین  اظهار نظرهای کمیته در خصوص در برنامه 
ششم توسعه که به طور مشخص روی میز مسئولین 
که  امیدواریم  را  آن  از  بخشی  و  گرفته  قرار  کشور 
مباحثی  در  بتوانیم  برنامه  و  حکم  به عنوان  بتوانیم 
چون جوایز صادراتی، راهکارها و چالش های بانکی، 
در حوزه عراق و ... در برنامه ششم توسعه وارد سازیم 
این موارد کمیته توسعه صادرات حتی  و در تمامی 
مرجعی  به  تبدیل  دولتی  عالی رتبه  مسئولین  برای 

جهت دستیابی به به روزترین و کامل ترین اطالعات 
شده است.

- روابط عمومی سندیکا:
لطفا در ادامه نظر به ابراز تمایل سایر کمیته ها 
جهت برقراری ارتباط با کمیته توسعه صادرات 

سازوکار این همکاری را بیان فرمایید. 

- زمانیفر:
الزم می دانم در ادامه به این نکته اشاره کنم که هر 
چند کمیته توسعه صادرات با ۲5 شرکت عضو و با 
وجود خودگردان بودن در وهله اول ظاهرا به اعضای 
خود خدمات رسانی داریم اما چون در قالب سندیکا 
در بیرون حضور و نفوذ داریم، درصورت ارائه هر گونه 
خدمات قطعا برای دیگران نیز قابل دسترس خواهد 

بود. 
ما نیز متقابال تمایل به همکاری با سایر کمیته داریم 
شرکت ها  عضویت  جهت  فراخوان  نیز  بار  چند  و 
کمیته  این  برای  ابتدا  از  آنچه  مطابق  اما  داشته ایم 
طراحی شده است، دارا بودن سابقه فعالیت صادراتی  

برای شرکت های عضو ضروری است.
اعضای  از  یک  هر  که  زمانی  آنکه  از  گذشته 
بخش  نیز  می کنند   صرف  اینجا  در  هیات رییسه 
دیگری از هزینه های جانبی کمیته ای چون  توسعه 
صادرات است که همان طور که اشاره شد همواره از 

فعال ترین کمیته ها بوده است.

-  محققین:
برای  کنم  اضافه  باید  تاکید  در  هم  بنده  واقع  در   
این کمیته هیچ محدودیتی برای عضوگیری از لحاظ 
تمامی  و  ندارد  وجود   .. و  رتبه بندی  اعضا،  تعداد 

این  در  عضویت  برای  می توانند  سندیکا  اعضای 
کمیته درخواست دهند. قطعا خدماتی چون تبلیغات 
ارائه  کمیته  طرف  از  اعضا  برای  خاص  به طور  که  
آن  ثمره  لحاظ خواهد شد.  نیز  آنان  برای  می شود، 
به صورت مستقیم یا غیر مستقیم شامل حال تمامی 
آنها  جمله  از  و  می شود   سندیکا  عضو  شرکت های 
با  همکاری  تثبیت  جهت  که  است  مهمی  نتایج 
بازارهای هدف حاصل  ایرانی در تمامی  شرکت های 

شده است.

- حقیقی:
کمیته  فعالیت های  از  حاصل  منفعت  است  گفتنی 
و  است  سندیکا  اعتالی  راستای  در  صادرات  توسعه 
صنعت برق و در ابعادی بزرگتر کل صنعت کشور را 

منتفع می سازد. 
در  عضویت  این حق  پرداخت  با  کمیته  این  اعضای 
واقع سعی کرده اند که هزینه ها و کار خود را به عموم 
تحمیل نکنند در عین حال که در هزینه های عمومی 
فکر  کرده اند.  مشارکت  عمومی  وظایف  ادای  برای 
سزاوار  که  است  احترامی  قابل  و  امر خوب  می کنم 

نقد نیست.

- روابط عمومی سندیکا:
اهم برنامه های کمیته توسعه صادرات در سال 

95 چه مواردی را شامل می شود؟ 

-باقری: 
از  حداکثری  استفاده    95 سال  در  ما  اصلی  بحث 
این راستا رسالت اصلی  فضای پسابرجام است و در 
بسترسازی  این  نهایتا  می داند.  بسترسازی  را  خود 
می بایست به فروش و کار صادراتی اعضای ما منتهی 

شود که البته این موضوع به بسیاری از عوامل بیرونی 
باز می گردد. آنچه در کلیت فعالیت های جدی کمیته 
توسعه صادرات طی سال 95 در نظر گرفته شده تماما 
ظرفیت های  تمام  از  حداکثری  استفاده  راستای  در 
از فعالیت های در  موجود است و بدین منظور یکی 
دست انجام بحث تشکیل کنسرسیوم صادراتی است 
که به سبب مالحظات و حساسیت های ویژه ای که 
در این زمینه وجود دارد و با وجود اضطرار و التزام آن 
امید  از دشوارترین کارها به حساب می آید که  یکی 

می رود تا قبل از پایان به نتیجه برسد.

- جعفری: 
آنکه در شرایط فعلی  باید ذکر کرد  پایانی که  نکته 
صدور  زمینه  در  تحریم  با  مرتبط  مسائل  از  پاره ای 
اما  است  شده  حل   ... و  مهندسی  و  فنی  خدمات 
همچنان مسائلی در زمینه ارتباطات بین بانکی حل 
حال حاضر  در  که  جایی  تا  است.  مانده  باقی  نشده 
در کشورهای آفریقایی هیچ گونه ارتباط بانکی نداریم 
و این در حالی است که مناقصاتی را در آنجا برنده 
می رود  انتظار  سندیکا  از  شرایط  این  در  می شویم. 
سیستم بانکی را به سمت بازارهای هدف ما هدایت 
کند. همچنین مناقصات زیادی را  در عراق و ... برنده 
می شویم که به علت همین مشکالت در مراودات بین 

بانکی و یا مسائل سیاسی ابالغ نشده است. 

- باقری:
توسعه  کمیته  است  ذکر  قابل  نکته  این  پایان  در 
صادرات با توجه  به دریافت حق عضویت جداگانه در 
تصمیم گیری های مالی مستقل است و هیات ربیسه با 
نظر مجمع در خصوص اقدامات مرتبط با فعالیت های 
کمیته و نحوه هزینه کردن بودجه تصمیم گیری می کند.
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خبرگزاری میزان/ دبیر سندیکای صنعت برق:
دریافت مطالبات اولویت اول نیست

و  گردش  در  سرمایه  فقدان  گفت:  غیاث الدین 
به دلیل بدهی های قبلی  بانکی  نبود تسهیالت 
در کنار تعریف نشدن پروژه جدید برای فعالیت، 

روزگار را برای صنعت برق تلخ کرده است.
گروه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  الدین  غیاث  پرویز 
همکاری  خصوص  در  میزان،  اقتصادخبرگزاری 
همکاری  متاسفانه  گفت:  برق  صنعت  با  بانک ها 
وزارت  بدهی های  دلیل  به  برق  صنعت  با  بانک ها 
نیرو و شرکت های وابسته به این نهاد بسیار ضعیف 
است و بانک ها از ارائه تسهیالت جدید به این صنف 

خودداری می کند.

دبیر سندیکای صنعت برق افزود: در حال حاضر بیش 
از 1۰ هزار میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو به بانک ها 
در  نبود سرمایه  کنار  در  بدهی  این  که  دارد،  وجود 

گردش مشکل را دو چندان کرده است.
وی در توضیح تاثیر تک نرخی شدن نرخ ارز بر صنعت 
اقدامی  عنوان  به  شدن  نرخی  تک  گفت:  نیز  برق 
مناسب در دستور کار قرار گرفته که از ایجاد رانت ها 

و سودجویی های برخی افراد جلوگیری می کند.
غیاث الدین در ادامه افزود: وارد کننده با ارز ترجیحی، 
کاال به داخل کشور وارد می کند و در مقابل، تولید 
کننده با ارز آزاد جنس تولید می کند که رقابت این 
یکسان  قطع  طور  به  پس  نیست.  منطقی  هم  با  دو 
سازی نرخ ارز به نفع تولیدکننده داخلی و در نتیجه 

اقتصاد کشور تمام می شود.
بخش  به  وزارتخانه  این  بدهی های  خصوص  در  وی 
در  نیرو  وزیر  صحبت های  به  توجه  با  خصوصی 
خصوص تسویه شدن بدهی ها تا پایان دولت یازدهم 
گفت: امیدواریم برنامه های وزارت نیرو برای پرداخت 
ورشکسته  نیرو  وزارت  و  محقق شود  بدهی ها  کامل 

تحویل دولت بعد داده نشود.
روش های  کرد:  عنوان  برق  صنعت  سندیکای  دبیر 
غیر  کار  و  دارد  وجود  نیرو  وزارت  بدهی  پرداخت 
ممکنی برای اقتصاد ایران نیست. همچنین در اینباره 

می توانیم از تجربیات سایر کشورها استفاده کنیم.
**رکود در بازار اصلی ترین مشکل صنعت برق

برق  اصلی صنعت  افزود: در حال حاضر مشکل  وی 
مشکل  بلکه  نیست،  دولت  از  بخش  این  طلب های 
بازار  در  رکود  وجود  و  کار  نبود  صنعت،  این  اصلی 
با  توام  جدید  کار  دنبال  به  برق  صنعت  است، 

پرداخت های منظم است.
اینکه رکود،  بر  تاکید  با  برق  دبیر سندیکای صنعت 

است،  برق  صنعت  حاضر  حال  مشکل  اصلی ترین 
اولویت های  گفت: در حال حاضر میزان بدهی ها در 

نخست مطرح نیست.

موج/ 
اتریش برای همکاری با شرکت صانیر در 

ساخت نیروگاه اعالم آمادگی کرد

مدیرعامل شرکت صادرات تجهیزات و خدمات 
صنایع آب و برق ایران )صانیر( از اعالم آمادگی 
ساخت  در  صانیر  با  همکاری  برای  ها  اتریشی 
سایر  در  مشترک  های  پروژه  انجام  و  نیروگاه 

کشورها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری موج بخ نقل از شرکت صانیر، 
»بهمن صالحی« امروز )شنبه( در دیدار با مسووالن 
 ODEBRECHT( اتریش  »ادیبرخت«  شرکت 
گسترش  و  ادامه  برای  صانیر  گفت:   )Group
جهانی  بازارهای  در  حضور  برای  خود  های  فعالیت 

برنامه ریزی کرده است.
روسیه  و  آمریکا  کشورهای  از  پس  ایران  افزود:  وی 
های  رشته  التحصیل  فارغ  انسانی  نیروی  نظر  از 
مهندسی، حایز رتبه سوم است که امروز به سرمایه 

بزرگی برای کشور بدل شده است.
صالحی ادامه داد: اقتصاد ایران در حال توسعه بوده 
کار  دستور  در  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات  و 

آن است.
حضور  برای  صانیر  اینکه  بیان  با  مسوول  مقام  این 
و  قوی  شرکای  نیازمند  جهانی  جدید  بازارهای  در 
مورد اطمینان است، گفت: صانیر می تواند به عنوان 

با  ها  پروژه  اجرای  در   )joint venture( شریک 
این شرکت اتریشی همکاری داشته باشد.

به گفته صالحی، هم اینک نزدیک به هفت میلیارد و 
۶۰۰ میلیون دالر مذاکره مستقیم برای اجرای پروژه 
ها توسط صانیر صورت گرفته و آماده بهره برداری و 

همکاری های اجرایی است.
دست  در  های  پروژه  به  همچنین  صانیر  مدیرعامل 
خاورمیانه  منطقه،  کشورهای  در  این شرکت  اجرای 
و سایر نقاط جهان اشاره کرد و گفت: این شرکت با 
امضای تفاهمنامه، آماده همکاری و اجرای پروژه در 

کشورهای هدف صانیر است.
 Luis( مالریوس«  روبرتو  »لویس  دیدار،  این  در 
شرکت  مدیرعامل   )Roberto Malerios
ادیبرخت افزود: این شرکت با سابقه ای افزون بر 71 
سال و فعالیت در ۲7 کشور جهان از جمله کشورهای 
برای  برزیل،  و  شمالی  و  مرکزی  جنوبی،  آمریکای 
خدمات  و  تجهیزات  صادرات  شرکت  با  همکاری 

صنایع آب و برق ایران )صانیر( آمادگی دارد.
به  نزدیک  میالدی   ۲۰15 سال  پایان  تا  گفت:  وی 
مهندسان  توسط  نیروگاهی  واحد   ۸۰۰ و  هزار  پنج 
اشاره  مورد  این شرکت در کشورهای  کارشناسان  و 

ساخته و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
توسط  شرکت  این  جهانی  رتبه  مالریوس،  گفته  به 
موسسه بین المللی ENR در بخش نیرو ۲۲ و در 

بین ۲5۰ پیمانکاران بین المللی 13 است.
مجموعه  ترین  قدیمی  عنوان  به   ENR موسسه 
در  ساز  و  ساخت  اخبار  و  اطالعات  حوزه  در  فعال 
سال   13۰ از  بیش  ای  سابقه  که  است  مطرح  دنیا 
دارد. یکی از مهمترین اقداماتی که به صورت سالیانه 
توسط موسسه یاد شده صورت می گیرد، رتبه بندی 
شرکت های برتر صنعت ساخت و ساز در جهان است.
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موسسه ذکر شده معتبرترین مرجع جهانی در رتبه 
ساز  و  ساخت  صنعت  در  فعال  های  شرکت  بندی 
)Construction( در حوزه های مختلف کاری و 

جغرافیایی است.
این شرکت که سال 1944 در برزیل تاسیس شده، 
در حوزه های آب و فاضالب، انرژی و برق، ساختمان 
و راه، نفت و گاز، پتروشیمی، حمل و نقل بیوانرژی و 

سرمایه گذاری در این بخش ها فعالیت دارد.
و  آب  صنایع  خدمات  و  تجهیزات  صادرات  شرکت 
برق ایران ) صانیر( اینک 1۸ پروژه در بخش انرژی 
در کشورهای پاکستان، افغانستان، ارمنستان، عراق، 
سوریه، کردستان عراق، اتیوپی، سریالنکا و عمان به 
ارزش بیش از ۸۶۰ میلیون دالر در دست اجرا دارد.

این شرکت در ماه های گذشته قراردادی با همکاری 
برای  قراقستان  گروپ«  اینوست  »اوراسیا  شرکت 
ساخت نیروگاه 5۰ مگاوواتی بادی در سواحل شرقی 
و  طرح  تهیه  مراحل  در  که  کرد  امضا  خزر  دریای 

اجرای مقدمات کار است.

رییس  نائب  صالحی،  حمیدرضا  تهران/  اتاق 
کمیسیون انرژی اتاق تهران در گفت و گو با سایت 

خبری اتاق تهران مطرح کرد:
قیمت ارزان عامل عدم بهینه سازی 

مصرف انرژی در ایران است

بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش آسیب های 
است  ای  مسئله  تولید  روند  در  آن  از  استفاده 
که کمتر از سوی بنگاه های صنعتی و واحدهای 
تولیدی جدی گرفته می شود. حمیدرضا صالحی 

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران معتقد است 
ریشه این مسئله را باید در اقتصاد انرژی جست 
و جو کرد. به دلیل عرضه ارزان انرژی در ایران، 
استفاده بهینه از آن در کشورمان مغفول مانده 

است.
حمیدرضا صالحی نائب رییس کمیسیون انرژی اتاق 
تهران در گفت و گو با سایت خبری اتاق تهران در این 
باره گفت: مدیریت سبز در حوزه انرژی بیش از هر 
مسئله ای به نحوه مصرف انرژی باز می گردد. پروتکل 
های جهانی از جمله پروتکل کیوتو تمام کشورهای 
جهان را ملزم با رعایت مالحظاتی در بحث انرژی از 
جمله تولید کربن کرده است اما در ایران این مسئله 
نفت  کشور  ایران  است.  مانده  مغفول  دالیلی  به  بنا 
خیزی است و به علت وفور منابع نفت و گاز، فرهنگ 
انرژی در آن ضعیف است. مصرف  از  استفاده بهینه 
انرژی در ایران 3 برابر متوسط مصرف انرژی در دیگر 
کشورهای جهان است. کشورهایی که از ذخایر نفت 
و گاز به اندازه ایران برخوردار نبودند، گام های بلندی 
در حوزه مصرف بهینه انرژی و مدیریت سبز برداشته 
ما  در  اقتصادی،  و  به دلیل مسائل فرهنگی  اما  اند 
این زمینه به پیشرفت قابل مالحظه ای نرسیده ایم.

صالحی گفت: مصرف بهینه انرژی و کاهش دورریز و 
استفاده بهتر از داشته ها در قالب زندگی سبز معنا 
می شود اما در ایران به دلیل زیاد و ارزان بودن انرژی 
این مفاهیم در مردم نهادینه نشده است. حرکت ما 
در مسیر مدیریت سبز سرعت ندارد و این در حالی 
و  تولید  فرایند  مخرب  آثار  کاهش  برای  که  است 
مسئله  این  باید  زیست  محیط  در  انرژی  از  استفاده 

را جدی بگیریم.
اینکه  با اشاره به  اتاق تهران  عضو هیئت نمایندگان 
بستر ساز  مدیریت سبز است  انرژی  اقتصاد  اصالح 

در  انرژی  از  بهینه  استفاده  شاهد  زمانی  تنها  گفت: 
با  را  انرژی  که  هستیم  تولیدی  واحدهای  و  منازل 
انرژی  عرضه  عدم  کنیم.  عرضه  اش  واقعی  قیمت 
است  شده  باعث  واقعی  قیمت  از  تر  ارزان  قیمت  با 
واحدهای تولیدی نسبت به صرفه جویی و نگاه داشت 
محصوالت  تولید  روند  در  و  باشند  توجه  بی  انرژی 
مصرف انرژی و آثار سوء استفاده غیربهینه از مصرف 
انرژی در محیط زیست را مد نظر قرار ندهند. زمانی 
که انرژی گران به فروش برسد، تولیدکنندگان برای 
می  گذاری  سرمایه  انرژی  مصرف  در  جویی  صرفه 
کنند و تا جای ممکن  استفاده بهتر از منابع تولید را 
به عنوان یک سرفصل مهم در روند تولید در نظر می 
گیرند. تنها در این شرایط است که اهداف مدیریت 
محیط  و  اقتصاد  در   آن  جانبه  همه  اثرات  و  سبز 

زیست محقق می شود.
گفتنی است عدم استفاده از تکنولوژی های جدید، 
سازی  بهینه  حوزه  در  مصوب  قوانین  اجرای  عدم 
انرژی و کم توجهی دولت ها به قیمت گذاری نفت و 
گاز از جمله دالیل عدم بهینه سازی مصرف انرژی در 

ایران برشمرده می شود.

باشگاه خبرنگاران/ 
تولید 55 درصد برق کشور توسط بخش 

خصوصی

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو 
کشور  در  برق  مگاوات  هزار   75 گفت:ساالنه 
تولید می شود که از این حیث در رتبه 1۴ دنیا 
قرار داریم و امیدواریم هر ساله 5هزار مگاوات 

به ظرفیت تولید اضافه کنیم.
جوان،  خبرنگاران  باشگاه  اقتصادی  گروه  گزارش  به 
اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون  دائمی  علیرضا 
وزارت نیرو در خصوص بحران خشکسالی و استفاده 
با  اقلیمی  تغییرات  دلیل  به  ما  گفت:  آب،  از  بهینه 
مشکل کمبود آب مواجه  هستیم، در واقع بر اساس 
با تنش آبی روبرو هستیم و  شاخص های بین المللی 
برای اینکه بتوان خود را با این شرایط سازگار کرد و 
با همین منابع آب محدود معیشت و سالمت جامعه 

را تامین کرد به  مشارکت جمعی نیاز است.
وی افزود: به جز تغییرات اقلیمی، افزایش جمعیت و 
تغییر الگوی مصرف  نیز منجر به بحران آبی در کشور 
شده چراکه سرانه آب تجدید پذیر تقریبا دو برابر شده 
.البته ما در بحث آب برنامه استراتژیک داریم  است 
و  فعال هستند  این حوزه  در  تحقیقاتی  و موسسات 
در برنامه ششم توسعه و در ابالغیه های مقام معظم 

رهبری به این مسایل توجه شده است .
میزان  خصوص  در  نیرو  وزارت  برنامه ریزی  مشاور 
تا 9۰ درصد  مصارف آب در کشور عنوان کرد: ۸۰ 
مصرف آب در بخش کشاورزی و حدود شش درصد 
صرف شرب و مصارف عمومی می شود .ما در بخش 
مصرف  الگوی  تغییر  و  مدیریت  نیازمند  کشاورزی 
هستیم البته برنامه های مناسبی در این رابطه وجود 
دارد و اعتباراتی از صندوق توسعه ملی دریافت شده 
تا الگوی کشت مانند الگوی کشت در مناطق کم آب 
دنیا صورت گیرد و این امر باید به کشاورزان آموزش 

داده شود.
با کمبود برق هم  وی در پاسخ به این سوال که ما 
مواجه ایم یا خیر ،اظهار داشت: مشکالت کمبود برق 
را می توان با تولید بیشتر حل کرد و ما برق را حتی 
به کشورهای همسایه صادر می کنیم و عمده مشکل 
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در فصل گرما و در ساعات اوج مصرف برق است.
دائمی در مورد قطع برق در برخی نقاط ،اظهار داشت: 
این اتفاق ناشی از بروز اشکال در سیستم های انتقال 
برق است و این امر یک نقص تکنیکی و فنی است 
هزار   75 ما  که  زیرا  نیست  برق  کمبود  آن  دلیل  و 
مگاوات تولید برق داریم و از این حیث در رتبه 14 
دنیا قرار داریم و امیدواریم هر ساله 5هزار مگاوات به 

ظرفیت تولید اضافه کنیم.
و  سیستم ها  بودن  فرسوده  به  اشاره  با  وی 
زیرساخت های  داشت:  ابراز  تولیدی  زیرساخت های 
باالی 5۰ سال  عمری  انتقال  بخش  در  برق  صنعت 

دارند و نیازمند بازسازی هستند.
معاون امور اقتصادی وزارت نیرو در خصوص مشارکت 
بخش خصوصی در تولید برق در کشور ابراز داشت: 
تولید  بخش خصوصی  توسط  برق کشور  درصد   55
می شود و در صدد هستیم تا پایان برنامه ششم توسعه 
این میزان را به ۸۰ درصد ارتقا دهیم؛ مشکل ما در 
این بخش بدهی زیاد وزارت نیرو به بخش خصوصی 
سعی  که  است  میلیارد  هزار   3۰ از  بیش  که  است 

داریم تا پایان سال 1۰ هزار میلیارد آن را بپردازیم.
وی در ادامه افزود: یکی از کارهای ارزشمندی که در 
دولت تدبیر و امید صورت گرفت کاهش تلفات برق 
بود که این عدد در سال های گذشته 15 درصد بود 
که امسال به 1۰.۸ درصد کاهش یافته و این روند به 
را  بهره وری  میزان  است که  در حال کاهش  سرعت 

مطلوب می سازد.
دانش   از  استفاده  و  خوداتکایی  خصوص  در  دائمی 
بومی عنوان کرد: ما با توجه به تحریم های ناعادالنه 
توان  به  اتکا  با  تا  بودیم  بودیم مجبور  که درگیر آن 
خود، مصرف داخلی را تامین کنیم که اکنون حدود 
95 درصد تولید برق مورد نیاز کشور در داخل انجام 

می شود و با استفاده از مجموعه پژوهشی شرکت های 
دانش بنیان و پژوهشگاه های نیرو قابلیت علمی خود 
را افزایش داده ایم و حتی این دانش را به کشورهای 

دیگر صادر کردیم.
وی در خصوص صادرات تکنولوژی فنی اظهار داشت: 
ما اکنون در 4۰ کشور دنیا مشغول به انجام طرح های 
آب و برق هستیم و وزارت نیرو رتبه اول در صادرات 
دانش فنی را دارد اما در بحث های دانش بهره وری با 
تحریم ها درصدد جبران عقب ماندگی خود  به  توجه 
هستیم که برجام این فرصت را برای ما ایجاد کرده 

است.
صادرات  درخصوص  همچنین  نیرو  وزیر  معاون 
نیرو  وزارت  در  قراردادی  هیچ  داد:  ادامه  تکنولوژی 
صرفا پروژه اجرایی نیست و حتما باید مبادله دانش 

فنی و تکنولوژی انتقال یابد.
وی در پایان در خصوص میزان پراکندگی مصرف برق 
اظهار داشت: 33 درصد مصرف در مراکز صنعتی، 17 
درصد در بخش کشاورزی، ۲ درصد صرف روشنایی و 
بقیه در مصارف خانگی صورت می گیرد ؛ در جاهایی 
که تمرکز صنایع و جمعیت وجود دارد مصرف بیشتر 
کمک  و  مصرف  الگوی  تغییر  با  امیدواریم  که  است 

مردم بتوانیم بحران ها و کمبودها را مدیریت کنیم.

حضور  بدون  بورس  در  مپنا  عرضه  سالروز  ایسنا/  
علی آبادی

علت بسته بودن نماد مپنا/ هیات مدیره 
جدید مپنا چه ترکیبی دارد؟

که  تحوالتی  و  تغییر  پی  در  مپنا  مالی  مدیر 

می گوید  دهد،  رخ  شرکت  این  در  است  قرار 
هیات مدیره فعلی گروه مپنا تا اعمال تغییرات 
جدید خود را از انجام مسئولیت معاف کرده اند. 
او همچنین در بخشی از صحبت هایش درباره 
اینکه چرا نماد این شرکت نیروگاهی در بورس 

بسته است، اظهار بی اطالعی کرد.
به گزارش ایسنا، شرکت بورس، مدیران ارشد شرکت 
شان  سهام  عرضه  سالروز  در  را  بورسی  بزرگ  های 
در بازار سرمایه ایران، به تاالر حافظ دعوت می کند 
مدیره  هیات  اعضای  یا  مدیرعامل  مراسمی  طی  و 
آن شرکت بورسی، زنگ آغاز معامالت را به صورت 
نمادین به صدا درمی آورند و بعد از این مراسم مدیِر 
مربوطه در نشست خبری یا در جمع خبرنگاران به 

سواالت اصحاب رسانه پاسخ می دهد.
مدیریت  شرکت  سهام  عرضه  سالگرد  نهمین  امروز 
در  متفاوت  نوعی  به  )مپنا(  ایران  نیروگاه های  پروژه 
معامالت  شدن  باز  آغاز  در  شد.  برگزار  حافظ  تاالر 
عباس علی  آبادی مدیرعامل مپنا زنگ آغاز معامالت 
را به صدا درآورد و در حالی که اصحاب رسانه انتظار 
او در نشست خبری به سواالت آن ها پاسخ  داشتند 
خبری  نشست  در  را  شرکت  این  مدیرمالی  دهد، 
مدیر  معموال  که  است  حالی  در  این  دیدند.  حاضر 
مربوطه خود بعد از نواختن زنگ آغاز معامالت شخصا 
در جمع خبرنگاران حاضر می شوند و در کنارشان 

مدیر مالی شرکت و دیگر مسئوالن حضور دارند.
بهنام حقیقی، مدیر ارتباطات و بازار گروه مپنا درباره 
اینکه چرا عباس علی آبادی، مدیر عامل مپنا با وجود 
حضور در تاالر حافظ در نشست خبری حاضر نشد؟ 
گفت: ایشان جلسه ای را از قبل تنظیم شده داشتند 
و با توجه به اهمیت موضوع همه تالش شان را کردند 
بورس  معامالت  زنگ  جلسه  در  بتوانند  صبح  که 

باید به سرعت به  حضور پیدا کنند. به همین دلیل 
جلسه می رفتند.

آغاز  از  بعد  خبری  نشست  که  است  حالی  در  این 
اگر  و  می گیرد  زمان  کم  بسیار  معموال  معامالت 
بود،   تنگ  آنقدر  زمان ش  واقعا  مپنا  مدیرعامل 
مسئولی  به  را  زنگ   نواختن  مسئولیت  می توانست 
تاالر  در  خود  و  کند  واگذار  شرکت  این  در  دیگر 
حافظ حضور نیابد. کاری که تعدادی از مدیران دیگر 
شرکت های بورسی نیز به هر دلیلی انجام می دهند.  
چندی است که شنیده می شود هیات مدیره مپنا در 
حال تغییر است و صحبت هایی از انتقال دوباره این 
به طوری که  نیرو شنیده می شود  به وزارت  شرکت 
دادگاه اخیرا درباره انتقال سهام مپنا از آستان قدس 
حضور  عدم  است.  داده  موافق  رای  نیرو  وزارت  به 
امروز خود  نشست مطبوعاتی  در  علی  آبادی  عباس 
می تواند مهر تاییدی بر تغییر و تحوالت آتی در سطح 

مدیران ارشد گروه مپنا باشد.
به  موضوعات  این  درباره  مپنا  مالی  مدیر  میرزایی، 
از  مپنا  شرکت  واگذاری  داد:  توضیح  این طور  ایسنا 
نظر انتقال مالکیت و سهام هیچگاه مطرح نبوده، این 
است  مپنا  باالدستی  به شرکت های  مربوط  واگذاری 
و تعداد سهامی که قبال به آستان قدس واگذار شده 
بود. با حکم دادگاه به سهامدار اصلی که وزارت نیرو 

بود برگشت داده شد.
هیات مدیره فعلی خود را از انجام مسئولیت ها معاف 

کردند 
نیز  مپنا  مدیره  هیات  تحوالت  و  تغییر  درباره  وی 
اظهار کرد: طبیعتا زمانی که سهامدار باالدستی تغییر 
کرده، هیات مدیره ها را تغییر می دهند و هیات مدیره 
آستان  همکاران  از  بود  ترکیبی  مپنا  گروه  شرکت 
قدس و عباس علی  آبادی که نماینده سهام عدالت 
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9 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

شرکت  در  حاضر  حال  در  که  مدیره ای  هیات  بود. 
هیات  تجارت  قانون  نظر  از  اکنون  هم  دارند  حضور 
مدیره هستند ولی بنا به حکم دادگاه فعال تا تغییرات 
مسئولیت ها  انجام  از  جدید  مدیره  هیات  معرفی  و 
در  علی آبادی  عباس  فقط  و  کرده اند  معاف  را  خود 
هیات مدیره حضور دارد چرا که او قبال هم در مپنا 

حضور داشته است.
در  شرکت  که  واقعیت  این  ولی  داد:  ادامه  میرزایی 
بیشتر امور مانند مناقصه ها نمی تواند مشارکت موثر 
داشته باشد، درست است، چرا که برای این کارها به 
مصوبات هیات مدیره نیاز داریم که ان شاءاهلل هرچه 

زودتر در این مورد تعیین تکلیف شود.

نمی دانیم چرا نماد مپنا بسته است!؟
مدیر مالی گروه مپنا در پاسخ به اینکه چرا در حال 
حاضر نماد گروه مپنا بسته است؟ گفت: ما در همین 
حدی که اطالع داشتیم و حکم دادگاه بود، اطالعات 
نظر  به  کردیم.  سازی  شفاف  و  دادیم  بورس  به  را 
می ّآْید که این موضوع کفایت نکرده و به همین دلیل 
نماد را بسته نگه داشته اند. ما هم نمی دانیم چرا نماد 

بسته است، امیدواریم باز کنند.
با  مپنا  شرکت  که  قراردادهایی  درباره  میرزایی 
اظهار  است،  بسته  پساتحریم  فضای  در  خارجی ها 
قبلی مان که  راستای کارهای  برجام در  از  بعد  کرد: 
در توسعه و انتقال تکنولوژی داشتیم عموما با شرکت 

زیمنس صحبت کردیم.

حضور نیروگاه سنندج سال آینده در بورس
میلیارد  از ۶۰۰۰  بیش  با  را  افزود: سال 1394  وی 
تومان مطالبات از دولت پشت سرگذاشتیم و در سال 
قابل  رقم  خزانه  اوراق  محل  از  که  امیدواریم  جدید 

توجهی به ما اختصاص داده شود. چیزی  که در حال 
حاضر در دستور کار وزارت نیرو است این است  که 
تخصیص  ما  به  خزانه  اوراق  از  تومان  میلیارد   51۲
داده شود که این مبلغ را در هفته های آتی دریافت 

خواهیم کرد.
مدیر مالی گروه مپنا افزود: سابقا  نیروگاه عسلویه را 
ما در  بود.  بورس عرضه کردیم که تجربه خوبی  در 
حال انجام مقدماتی هستیم که نیروگاه سنندج هم 
واگذار کنیم البته بعید می دانم این واگذاری تا امسال 
انشااهلل در سال آتی آن را در بورس  انجام شود ولی 

عرضه می کنیم.

کسانی که انتظار بازده کوتاه مدت دارند در مپنا 
سرمایه گذاری نکنند

مپنا  گروه  سهام  در  گذاری  سرمایه  درباره  میرزایی 
بر حفظ  فرضشان  اگر دوستان سهامدار  کرد:  اظهار 
برای سرمایه گذاری  باشد مپنا شرکت خوبی  ثروت 
اما شرکتی مثل ما طبیعتا نمی تواند در کوتاه  است 
مدت بازده دهد. دوستانی که انتظار بازده کوتاه مدت 
نکنند  دارند در شرکت هایی مثل ما سرمایه گذاری 

بهتر است.
وی درباره فعالیت های این روزهای مپنا نیز تصریح 
کرد: در حال حاضر ما روی واحدهای بزرگ متمرکز 
بومی سازی  را  زیمنس   E توربین کالس  ما  شدیم. 
کرده  بودیم و االن کالس F را شروع کرده ایم و اولین 
و  نصب  بندرعباس  نیروگاه  در  زودی  به  را  واحدش 

راه اندازی خواهیم کرد.
مزایده ای  در  کرد:  اضافه  مپنا  گروه  مدیرمالی 
این  برنده شدیم که  را  سیگنالینگ خط شش مترو 

موضوع را حتما از طریق کدال اعالم خواهیم کرد.
قسمت  در  مپنا  گروه  وبازار  ارتباطات  مدیر  حقیقی 

عباس   حضور  عدم  درباره  صحبت هایش  از  دیگری 
این نشست خبری  در  مپنا(  )مدیرعامل  آبادی  علی 
گفت: جلسه ای که عباس علی آبادی داشت مربوط به 
موضوعات شرکت می شد. امیدوار هستیم که بتوانیم 
بعد  ما  به سرعت حل کنیم. حتما  را  آن موضوعات 
از حل و فصل این موضوعات در نشستی از اصحاب 
رسانه دعوت خواهیم کرد و شخص عباس علی آبادی 
توضیح  خبرنگاران  به  را  افتاده  که  اتفاقاتی  جزئیات 

خواهد داد.

مهر/ جزئیات توافق با غول انرژی آلمان؛
روسها درایران نیروگاه ساز شدند

یک مقام مسئول با اشاره به واگذاری ساخت 7 
نیروگاه جدید برقی به شرکت هایی از روسیه و 
کره جنوبی، از توافق با زیمنس آلمان برای بومی 
توربین های  جدید  نسل  ساخت  دانش  سازی 

برق خبر داد.
در  طرزطلب  محسن  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
ساخت  و  طراحی  جدید  قراردادهای  امضای  تشریح 
گذاران  سرمایه  مشارکت  با  برق  جدید  نیروگاه های 
خارجی در دوران پسابرجام، گفت: اخیرا تفاهم نامه 
ساخت نیروگاه یکهزار و 4۰۰ مگاواتی بندرعباس با 

مشارکت شرکت تکنوپروم روسیه امضا شده است.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی هچنین 
با اشاره به اینکه امضای توافق نامه ساخت ۶ نیروگاه 
جنوبی  کره  مختلف  های  شرکت  با  هم  برق  جدید 
امضا شده است، تصریح کرد: بر این اساس در حاشیه 
توافق  تهران  به  جنوبی  کره  جمهوری  رئیس  سفر 

نامه های کلی احداث سه  نیروگاه های سیکل ترکیبی 
در تهران به امضا رسید.

با  این  بر  عالوه  اینکه  اعالم  با  مسئول  مقام  این 
سیکل  »نیروگاه  ساخت  جنوبی،  کره  و  ایران  توافق 
مشترک  گذاری  سرمایه  با  چهار«  زنجان  ترکیبی 
واگذار  هیوندایی  مهندسی  و  کپکو  شرکت های  به 
تاکنون  دیگر  سوی  از  داشت:  اظهار  است،  شده 
قم  نیزار  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  احداث  نامه  تفاهم 
با سرمایه گذاری مشترک کپکو و هیوندای و نیروگاه 
انرژی  دایلم   سرمایه گذاری  با  بافق  ترکیبی  سیکل 
شده  امضا  درصد   5۸ حدود  راندمان  با  جنوبی  کره 

است.
فنی  دانش  فنآوری  انتقال  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
دیگر  از   F کالس  توربین های  ساخت  و  طراحی 
پسابرجام  دوران  در  برق  صنعت  توسعه  برنامه های 
این فنآوری به دنبال  از  با استفاده  بیان کرد:  است، 
ارتقای راندمان نیروگاه های موجود به سیکل ترکیبی 
بوده و تاکنون تفاهم نامه ای بین شرکت های نیروگاه 
ساز کشور و زیمنس آلمان برای انتقال دانش توربین 

کالس F امضا شده است.
با  قرارداد  امضای  از  هدف  اینکه  بیان  با  طرزطلب 
زیمنس آلمان خودکفایی و بومی سازی دانش فنی 
طراحی و ساخت توربین کالس F است، بیان کرد: 
با وجود امضای قراردادهای ساخت نیروگاه با سرمایه 
با  هم  هایی  نامه  تفاهم  و  قرارداد  خارجی،  گذاران 
بخش خصوصی برای نیروگاه سازی امضا شده است.

بیان  با  نیروی برق حرارتی  تولید  مدیرعامل شرکت 
ارتقای  جدید  نیروگاه های  ساخت  کنار  در  اینکه 
برنامه  دیگر  از  موجود  های  نیروگاه  تولید  راندمان 
های در دست اجرا برای توسعه صنعت برق به شمار 
طرح  یک  اجرای  با  رو  این  از  کرد:  بیان  رود،  می 
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ابتکاری امسال، حدود ۶۲۰ مگاوات به ظرفیت تولید 
واحدهای موجود با هزینه اندک و زمان بسیار کوتاه با 
پیاده سازی طرح های ابتکاری مدیا و IGV+ افزوده 

شده است.
در  طرح  این  اجرای  با  مسئول  مقام  این  گفته  به 
کرمان،  برق  نیروگاه های  شامل  نیروگاهی  واحد   1۸
رجایی ۶۲۰  و شهید  شاهرود  کاوه،  شیروان، شهید 
جاری  سال  تابستان  در  ظرفیت  افزایش  مگاوات 

نسبت به تابستان سال گذشته محقق شده است.
وی با یادآوری اینکه پیش بینی می شود تا پایان سال 
جاری در مجموع با بهره برداری از سه واحد جدید 
نیروگاهی، حدود 4۸۸ مگاوات دیگر به ظرفیت تولید 
برق ایران افزوده شود، خاطرنشان کرد: در طول سه 
سال گذشته تاکنون 31 واحد نیروگاهی به ظرفیت 
کل 44۸۰ مگاوات در کشور راه اندازی شده که 1۸ 
واحد با مشارکت بخش خصوصی احداث شده است.

زیست  محیط  وزیر  با  دیدار  در  نیرو  وزیر  ایسنا/ 
فرانسه مطرح کرد

نیروگاه  مگاوات  هزار   5 احداث 
تجدیدپذیر در 5 سال آینده

آب  طرح های  برنامه ریزی  در  گفت:  نیرو  وزیر 
در  تعهداتمان  اجرای  به  متعهد  را  برق، خود  و 
کنفرانس محیط زیستی پاریس )COP۲۱( در 
زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای می دانیم.

و  نیرو  وزیر  چیت چیان  حمید  ایسنا،  به گزارش 
عصر  فرانسه  زیست  محیط  وزیر  رویال«  »سگولن 
امروز )یکشنبه( در مورد زمینه های همکاری مشترک 

دو کشور در زمینه های انرژی به بحث و تبادل نظر 
پرداختند.

و  ظرفیت ها  به  اشاره  با  نشست  این  در  نیرو  وزیر 
اظهار  برق،  و  آب  صنعت  در  ایران  توانمندی های 
داشت: ایران در زمینه برق دارای پتانسیل های بسیار 
خوبی است. ایران در حال حاضر دارای بیش از 75 
است  نیروگاهی  شده  نصب  ظرفیت  مگاوات  هزار 
به  مربوط  مگاوات  هزار  میزان حدود 1۲  این  از  که 
هزار  تجدیدپذیر،  انرژی های  و  آبی  برق  نیروگاه های 
مگاوات انرژی هسته ای و مابقی نیروگاه های حرارتی 

می شود.
برای  کشور  در  متنوعی   ظرفیت های  افزود:  وی 
همکاری ایران و فرانسه وجود دارد؛ ما در حال حاضر، 
کنفرانس  در  تعهداتمان  اجرای  به  متعهد  را  خود 
پاریس )COP ۲1( در زمینه کاهش انتشار گازهای 

گلخانه ای می دانیم.
برنامه ریزی  راستا  همین  در  کرد:  تصریح  نیرو  وزیر 
شده که تا سال ۲۰3۰ میالدی حدود 75۰۰ مگاوات 
این  کهاز  شود  احداث  ایران  در  تجدیدپذیر  نیروگاه 
آینده  سال   5 تا  مگاوات  هزار   5 است  قرار  میزان 
احداث شود و همین امر می تواند یکی از زمینه های 

همکاری میان ایران و فرانسه باشد.
نیروگاه  احداث  قرارداد  اولین  اکنون  هم  گفت:  وی 
زمین گرمایی با ظرفیت 5 مگاوات را منعقد کرده ایم 
این  در  نیز  را  فرانسه  کشور  با  همکاری  آمادگی  و 

زمینه داریم.
چیت چیان با بیان اینکه ایران آمادگی دارد به صورت 
سرمایه گذاری یا استفاده از سیستم های نوین تولید با 
فرانسوی ها همکاری داشته باشد، ادامه داد: ما پیش 
همکارهای  انرژی  مصرف  مدیریت  زمینه  در  این  از 
بسیار خوبی با یکی از شرکت های فرانسوی داشتیم.

وزیر نیرو با اشاره به وضعیت نامناسب منابع آب در 
ایران ناشی از تغییر اقلیم، اظهار داشت: ایران یکی از 
قربانیان تغییر اقلیم در جهان به شمار می رود، اثرات 
تغییر اقلیم در 15 سال گذشته در کشور ما خود را 

به صورت خشکسالی نشان داده است.
وی افزود: خوشبختانه در مورد مدیریت مصرف آب 
میان شرکت آب و فاضالب تهران با کشورهای سوئد 
و فرانسه قراردادهای بسیاری خوبی منعقد شده است.

اکتشاف  زمینه  در  ایران  کرد:  خاطرنشان  نیرو  وزیر 
آب های ژرف، احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی، 
استفاده از تکنولوژی های نوین در زمینه نمک زدایی 
و... آمادگی همکاری با شرکت های فرانسوی را دارد.

در  ما  مشکالت  و  موانع  از  یکی  کرد:  تأکید  وی 
فرانسه،  جمله  از  اروپایی  کشورهای  با  همکاری 
مشکالت پیش روی مبادالت بانکی است و امیدواریم 
در این زمینه جهت تسریع و گسترش همکاری های 
بیشتر میان ایران و فرانسه در زمینه انرژی، اقدام به 

رفع این موانع شود.

وزارت نیرو/  معاون برنامه ریزی شرکت تولید نیروی 
برق حرارتی:

بانک عامل طرح احداث نیروگاه های 
کالسF مشخص شد

تولید  مادرتخصصی  شرکت  برنامه ریزی  معاون 
عاملیت  پذیرش  با  گفت:  حرارتی  برق  نیروی 
طرح احداث نیروگاه های کالس F  توسط نظام 
بانکی کشور و مشخص شدن بانک عامل، تأیید 

این طرح در شورای اقتصاد تسریع شد.

)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
افزود:  خبر  این  اعالم  با  عظیمی«  »حمیدرضا 
درخواست صدور مجوز جهت احداث 5۰۰5 مگاوات 
نیروگاه با راندمان باال به شورای اقتصاد ارسال شده 
خواهد  طرح  شورا  آن  در  جاری  ماه  طی  که  است 

گردید.
معاون برنامه ریزی شرکت برق حرارتی اظهار داشت: 
شرکت  توسط  مهمی  اقدامات  گذشته  سال های  در 
 E کالس  توربین های  فنی  دانش  انتقال  برای  مپنا 
انجام شده است و در مراحل مختلف نیز ارتقای قدرت 
و راندمان درخصوص این واحدهای نیروگاهی انجام 
پذیرفته است و در این مقطع نیز شرکت مادرتخصصی 
تولید نیروی برق حرارتی، شرکت مپنا را با توجه به 
تجارب و ظرفیت گسترده فنی، مهندسی و اجرایی، 
باال  راندمان  نیروگاه های  فنی  دانش  انتقال  متولی 
)کالس F( کرده تا با همکاری شرکت های تراز اول 
انجام  امر  این  تحقق  برای  را  الزم  برنامه ریزی  دنیا، 

دهد.
بین  تفاهم نامه  مبادله  از  پس  کرد:  خاطرنشان  وی 
تأمین  و  احداث  برای  مپنا  و  حرارتی  برق  شرکت 
راندمان  با  حرارتی  نیروگاه های  خارجی  مالی  منابع 
 F باال به همراه انتقال دانش فنی توربین های کالس
برگزاری جلسات متعدد  و  ماه جاری  اردیبهشت  در 
ارائه گزارش های فنی، مالی و اقتصادی درباره  برای 
پروژه مذکور، مصوبه قبول عاملیت بانک »صنعت و 

معدن« صادر شد.
طرح  کردن  اجرایی  برای  بعدی  اقدامات  درباره  وی 
کشور  در   F کالس  نیروگاه  مگاوات   5۰۰5 احداث 
و  اقتصاد  شورای  مصوبه  اخذ  از  پس  داشت:  اظهار 
قرارداد  عمومی،  محاسبات  قانون   ۶۲ ماده  مصوبه 
فرآیند  انجام  با  و  منعقد  مپنا  شرکت  با  تجاری 
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مربوطه،  و صدور مجوزهای  اسنادی  اعتبار  گشایش 
عملیات اجرایی طرح تا پایان سال آغار خواهد گردید.

عظیمی تصریح کرد: اجرایی شدن این طرح که یکی 
بنیه  تقویت  راستای  در  نیرو  وزارت  ابرپروژه های  از 
و  بومی سازی  فنی،  دانش  انتقال  داخلی،  سازندگان 
همین طور عدم وابستگی به سایر کشورها در تأمین 
قطعات و تعمیرات نیروگاهی است، نقش بسزایی در 
اقتصاد مقاومتی در بخش برق وزارت  اهداف  تحقق 
حرارتی  نیروگاه های  طرح،  این  اساس  دارد.بر  نیرو 
اندیمشک،  امیدیه،  آذربایجان،  در  باال  راندمان  با 
بندرعباس، بویین زهرا، خرم آباد سلفچگان و همدان 

احداث خواهد شد.

ایسنا/ در هفته گذشته ثبت شد
معامله بیش از 1۴7 میلیارد ریال برق در 

بورس انرژی

بورس  در  برق  شده  انجام  معامله های  ارزش 
میلیارد   1۴7 از  بیش  گذشته،  هفته  در  انرژی 

ریال بوده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس اعالم شرکت مدیریت شبکه 
برق ایران، در 5 روز معامالتی )3۰ مرداد تا 3 شهریور 
باری  کم  نماد  در  ترتیب  به  انرژی،  بورس  در  ماه( 
برق  ساعت  مگاوات   ۲4۰ و  هزار   ۸۸ معادل  روزانه 
با قیمت متوسط 315 هزار و ۲۲۸ ریال بر مگاوات 
ساعت، در نماد میان باری روزانه معادل 1۸1 هزار و 
35۰ مگاوات ساعات برق با قیمت متوسط 34۰ هزار 

و 55 ریال بر مگاوات ساعت بوده است.
هزار   171 معادل  روزانه  پایه  بار  نماد  در  همچنین 

 34۰ متوسط  قیمت  با  برق  ساعت  مگاوات   1۶۸ و 
و  خریداران  بین  ساعت  مگاوات  بر  ریال   ۲ و  هزار 
پیک  بار  نماد  در  و  شد  معامله  انرژی  فروشندگان 

روزانه  هیچ معامله ای صورت نگرفت.
این  در  شده  انجام  معامله های  ارزش  اساس  این  بر 
که  است  بوده  ریال  میلیارد   147 از  بیش  هفته 
بیشترین آن مطعلق به روز آخر یعنی 3 شهریور ماه 

بوده است.

ایسنا/ 
15۰۰ کیلومتر کابل فرسوده در فضای 

زیر سطحی تهران

مدیرعامل برق منطقه ای تهران در صحن شورا 
بیان کرد:نوسازی کابل های زیر سطحی شبکه 
برق و پست های توزیع برق باید هر چه سریعتر 
امر  این  و  گیرد  صورت  تهران  شهر  سطح  در 
مستلزم مساعدت و یاری مدیریت شهری است.

ابتدای  در  خلق  خوش  غالمرضا  ایسنا،  گزارش  به 
بیان  شهر  شورای  علنی  در صحن  که  خود  سخنان 
ای،  منطقه  برق  شرکت  پیشینه  به  اشاره  با  شد  
گفت : شرکت برق منطقه ای یکی از اولین شرکت 
های دولتی بوده که در سال 1315 تشکیل شده اما 
ساختار فعلی این شرکت، بازمانده از دهه چهل می 

باشد.

پست های توزیع برق تهران نیاز مند بازسازی 
فوری

چگونگی  نحوه  خصوص  در  توضیحاتی  سپس  وی 

مهمترین  از  که  داد  برق  توزیع  و  رسانی  خدمت 
سیستم  اصالح  به  توان  می  شرکت  این  اقدامات 
اشاره کرد که  برق  ترانس های پست های  کولینگ 

موجب عدم خاموشی در شهر تهران شده است.
خوش خلق با ابراز نگرانی از رشد مصرف برق در سال 
95 افزود : در سال 95 نسبت به سال 94، ۶.۲ درصد 
افزایش رشد مصرف داشتیم در حالی که این رقم در 
سال 94 نسبت به سال 93، 1.5 درصد بوده است. 
اصالحات جدی  برق  الگوی مصرف  در  باید  اینرو  از 

صورت گیرد.

برق  شبکه  فرسوده  های  کابل  نوسازی  برای 
نیازمند مساعدت شهرداری هستیم

مشکالت  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
مساعدت  نیازمند  که  ای  منطقه  برق  شرکت 
و  نوسازی   : گفت  و  کرد  اشاره  باشد  می  شهرداری 
بهسازی پست های توزیع برق در شهر تهران یک امر 
اجتناب ناپذیر است چرا که برخی از این پست های 
برق سال های زیادی از زمان احداثشان می گذرد و 
باید هر چه سریعتر نوسازی شوند، نظیر پست خیام 
یا پست پارک الله از اینرو از شهرداری محترم انتظار 
داریم با در اختیار قرار دادن زمین بتوانیم این پست 

ها را نوسازی کنیم.
وی ادامه داد :عالوه بر این برخی پست ها در تالقی 
با خطوط مترو هستند و عدم نوسازی این پست ها 

موجب اختالل در خدمت رسانی مترو خواهد شد.
مدیر عامل برق منطقه ای تهران یاد آور شد : نوسازی 
از  نیز یکی دیگر  برق  کابل های زیر سطحی شبکه 
سریعتر  چه  هر  باید  که  است  شرکت  این  الزامات 

نسبت به آن اقدام کرد.
وی تصریح کرد : در حال حاضر 15۰۰ کیلومتر کابل 

فرسوده در فضای زیر سطحی تهران داریم که باید هر 
چه سریعتر نوسازی شوند و مشکلی که وجود دارد در 
موضوع حفاری ها است چرا که شهرداری و متعاقب 
آن پلیس راهور در دادن مجوز های الزم زمان زیادی 
از ما تلف می کنند و این امر موجب می شود برخی 
شبکه ها را از مدار خارج کنیم. از اینرو انتظار ما این 
است که مدیریت شهری همکاری ها و مساعدت های 

الزم را در این زمینه به کار گیرد.
نگران  تهران  برق  آینده  اینکه  بیان  با  خلق  خوش 
کننده است، گفت : اگر این کابل ها و پست های برق 
هر چه سریعتر نوسازی نشوند آینده برق تهران نگران 

کننده خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تجاوز 
 : گفت  و  کرد  اشاره  برق  انتقال  خطوط  حریم  به 
متاسفانه در برخی مناطق و محدوده ها مجوز ساخت 
انتقال برق صادر می شود که هم  در حریم خطوط 
مشکل  ها  پست  مراکز  برای  هم  و  شهروندان  برای 
ایجاد می کند و باید برای این امر چاره اندیشی شود.

: یکی دیگر  خوش خلق همچنین خاطر نشان کرد 
زیر  تفصیلی  های  نقشه  وجود  عدم  ما  مشکالت  از 
سطحی است که باید هر چه سریعتر نسبت به تهیه 
 5۰ برای  تواند  می  نقشه  این  وجود  شود.  اقدام  آن 

سال آینده نیز به کار آید.

ساخت و سازهای زیاد منطقه 22 امکان تامین 
برق را می گیرد

شرکت  عامل  مدیر  شهر،  شورای  سایت  براعالم  بنا 
برق منطقه ای در ادامه با اشاره به مشکالت شرکت 
: در حال حاضر ساخت و  برق در منطقه ۲۲ گفت 
و  و  انجام می شود  منطقه ۲۲  در  زیادی  های  ساز 
این در حالی است که ما نه امکان تامین برق برای 
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این منطقه داریم و نه زمین برای احداث پست توزیع 
اختیار  در  زمینی  شهرداری  طلبد  می  اینرو  از  برق 
پست  بتوانیم  تا  دهد  قرار  ای  منطقه  برق  شرکت 

توزیع جدیدی برای این منطقه احداث کنیم.

لزوم ایجاد کانال تاسیسات مشترک شهری
خوش خلق همچنین با اشاره به لزوم تحقق مدیریت 
تاسیسات  های  کانال  ایجاد  نیز  و  شهری  یکپارچه 
مشترک شهری گفت : یکی از راههای تحقق اقتصاد 
از  که  چرا  است  یکپارچه  مدیریت  تحقق  مقاومتی 
خیلی موازی کاری ها و نیز هزینه ها جلوگیری می 
کند. همچنین نبود کانال تاسیسات مشترک شهری 
مواجه  مشکل  با  مناطق  بسیاری  در  شده  موجب 

شویم.
وی در ادامه افزود : ارتباط بین مناطق مخابراتی یکی 
از دالیلی است که ما نسبت به ایجاد فیبر های نوری 

در خطوط انتقال برق اقدام کردیم.
نوروز در  ایام  ادامه خواستار شد در  خوش خلق در 
شهر تهران اجازه حفاری به شرکت برق منطقه ای 
داده شود چرا که بهترین زمان برای کارهای عمرانی 

در شهر تهران همین ایام است.

ایسنا/ سرخو مطرح کرد
لزوم اجرای طرح جامع انتقال شبکه 

برق از مسیر تونل های انرژی

اسالمی  شورای  نقل  و  حمل  کمیته  رییس 
با حضور  امروز شورا که  شهر تهران در جلسه 
برگزار  تهران  منطقه ای  برق  مدیرعامل شرکت 

شد، گفت: انتظار شورا از شرکت برق این است 
شهرسازی  معاونت  هماهنگی  و  همکاری  با  که 
طرح  و  تفصیلی  طرح  به  توجه  با  و  شهرداری 
از  برق  شبکه  انتقال  جامع  طرح  یک  جامع، 

مسیر تونل های انرژی داشته باشیم.
به گزارش ایسنا، مهندس محسن سرخو در دویست 
و هشتاد و ششمین جلسه شورای اسالمی شهرتهران 
به  افراد  شده  انجام  بررسی های  طبق  کرد:  بیان 
خصوص کودکانی که در معرض تشعشعات برق قرار 
دارند 5/۸ درصد احتمال مبتال شدن به سرطان خون 
را دارند و تنها این مشکل را برای آنها ایجاد نمی کند 
های  دکل  نزدیکی  یا  مجاورت  در  که  کسانی  بلکه 
برق سکونت دارند  عارضه های دیگری نیز برای آنها 

فراهم می شود.
وی خواستار انجام  کاری مشترک و متناسب با طرح 
تذکری  در   همچنین  و  شد  تهران  تفصیلی  جامع 
را  شهر  سطح  در  تمام  نیمه  های  پروژه  تکمیل 
تمام  نیمه  پروژه های  برخی   : و گفت  خواستار شد 
چهره نا زیبایی در شهر در پیشگاه مردم ترسیم کرده 

که شایسته مدیریت شهری نیست.
 رئیس کمیته حمل ونقل و ترافیک شورای اسالمی 
این  از  برخی  اهمیت  به  توجه  با   : گفت  شهرتهران 
تخصیص  باید  کنند  می  ایفا  که  نقشی  و  ها  پروژه 
بودجه در پروژه های نیمه تمام در مناطق شهرداری 

در اولویت قرار گیرد .
افزود: در  از منطقه 15  بازدیدش  با اشاره به  سرخو 
بازدیدی  که از منطقه 15 داشتم در یکی از خروجی 
های این بزرگراه به خیابان خاوران پل نیمه تمامی به 
چشم می خورد که چهره نازیبایی را در پیشگاه مردم 
این  اتوبوسرانی  پایانه  همچنین  است.  کرده  ترسیم 
منطقه که سقف آن نیمه کاره رها شده و این قبیل 

صحنه ها زیبنده مدیریت شهری نیست . از اینرو باید 
هر چه سریعتر نسبت به تکمیل این پروژه ها با توجه 
به اهمیتی که برای ساکنان منطقه دارد اقدام شود .

ترافیک شورای اسالمی  رئیس کمیته حمل ونقل و 
فوریت  بررسی یک  شهرتهران همچنین  در جریان 
طرح الزام شهرداری تهران به توسعه و احداث چهار 
شهر  در  گفت:   ، شهرتهران  در  علمیه  مدرسه  باب 
تهران 45 مدرسه علمیه دارای کد  با بیش از 7۰۰۰ 
مدارس  این  از  زیادی  تعدادی  که  دارد  وجود  طلبه 

علمیه شناسایی نشده و فاقد کد می باشند.
وی اظهار داشت:  در مرحله اول ساماندهی مدرسه 
بررسی  سپس  گیرد.  قرار  کار  دستور  در  علمیه 

دقیقتری درباره آن صورت گیرد.

ایسنا/ 
جهش ۶ هزار مگاواتی پیک مصرف برق

پیک مصرف برق روزانه با افزایش قابل توجه ۶ 
به مدت روز مشابه  هزار و 72 مگاواتی نسبت 

سال گذشته به ۴8 هزار و 7۰8 مگاوات رسید.
با  )شنبه(  دیروز  برق  مصرف  پیک  ایسنا،  به گزارش 
قابل  افزایش  و  مگاوات   7۰۸ و  هزار   4۸ رقم  ثبت 
مشابه  مدت  به  نسبت  مگاواتی   7۲ و  هزار   ۶ توجه 

مصرف پیک در روز گذشته روبرو شد.
بر پایه این گزارش، پیک مصرف برق در همین زمان 
هزار   39 معادل  رقمی  که  قبل  سال  با  مقایسه  در 
 97۶ و  هزار   ۸ است،  شده  گزارش  مگاوات   73۲ و 

مگاوات افزایش داشته است.
این گزارش می افزاید؛ در این روز کل مبادالت روزانه 

یک  که  شد  گزارش  مگاوات   ۸5۰ و  هزار  یک  برق 
هزار و 35۸ مگاوات آن صادر و 49۲ مگاوات آن وارد 

شده است
براساس آمارهای شرکت مدیریت شبکه برق، ذخیره 
نیروگاهی در این روز معادل یک هزار و 591 مگاوات 
گزارش شد که در مقایسه با مدت مشابه دیروز یک 

هزار و 19۰ مگاوات کاهش نشان می دهد.
و  هزار   3 با  برابر  روز  همین  در  صنایع  برق  مصرف 

733 مگاوات گزارش شده است.
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فارس/ وزیر صنعت:
برای فعال شدن صنعت باید متخصص 

وارد کنیم/ صحبت از قاچاق برخی 
دوستان را ناراحت کرد

وزیر صنعت با بیان اینکه صحبت های من درباره 
قاچاق، برخی دوستان را ناراحت کرد،گفت: فساد 

باید از اقتصاد کشور ریشه کن شود.
فارس،  خبرگزاری  صنعت  خبرنگار  گزارش  به 
تولید  خط  افتتاح  مراسم  در  زاده  نعمت  محمدرضا 
جدید سامسونگ در ایران اظهار داشت: گاهی راجع به 
قاچاق صحبت می کنیم که برخی دوستان ناراحت می 
شوند اما باید توجه کرد که یکی از نکات مورد تاکید 

مقام معظم رهبری، موضوع مبارزه با قاچاق است.
وی تصریح کرد:  اگر جلوی قاچاق گرفته نشود، تولید 

ضربه می خورد.
وزیر صنعت با تاکید بر لزوم ریشه کنی فساد در اقتصاد 
اتفاق نیفتد سرمایه گذار جرأت  ملی، گفت: اگر این 

حضور در بخش تولید را نخواهد داشت.
از سوی  دستوراتی  راستا  این  در  افزود:   زاده  نعمت 
معاون اول رئیس جمهور صادر شده و ما هم این موارد 

را دنبال می کنیم.
صنعت  چهره  شدن  عوض  برنامه  از  ادامه  در  وی 
منتقد  عده ای  گفت:  و  داد  خبر  کشور  خودروسازی 
صنعت خودروسازی کشور هستند که حق با آنهاست و 

چهره خودروسازی کشور باید تغییر کند.
صنعت  چهره  طوری  داریم  تصمیم  افزود:   وی 
خودروسازی را تغییر دهیم که همه به سوار شدن به 

خودروی داخلی افتخار کنند.
وزیر صنعت تاکید کرد:  صنعت خودروسازی ایران باید 

به یک بخش صادرکننده خوب تبدیل شود.

* برای فعال شدن باید متخصص به کشور وارد 
کنیم

هیچ  اینکه  بیان  با  صنعت  وزیر  فارس  گزارش  به 
کشوری جز از طریق تولید نمی تواند به رشد و پیشرفت 
برسد، گفت: روزی ایران رتبه اول یا دوم را در صنعت 
جهان داشت،آن موقع همزمان بود با انقالب صنعتی 
و هم اکنون نیز در برخی صنایع مانند صنایع دستی، 
صنایع فلزی و نساجی مقام اول یا دوم را دارا هستیم.

وی تأکید کرد: با وجود وضعیت مناسب ایران در زمان 
بعدها گرفتار مسائل داخلی شدیم و  انقالب صنعتی 
امواج بیرونی نیز اجازه رشد را به ما نداد، در نتیجه 

درجا زدیم.
نعمت زاده تاکید کرد: اما باز هم این قابلیت وجود دارد 

که در تجارت جزء 1۰ مقام اول باشیم.
رئیس جمهور  به صحبت ۲ سال پیش  اشاره  با  وی 
مبنی بر اینکه چاره ای جز تبدیل شدن به یک کشور 
صنعتی نداریم، گفت: تولیدکنندگان داخلی باید روی 
طراحی و تولید ماشین آالت صنعتی و فرآیند کنترل 

آنها فعالیت کنند.
باید متخصص وارد  وی تاکید کرد: برای فعال شدن 
کشور کنیم و در این صورت حتی یک نفر بیکار نیز 

نخواهیم داشت.
وزیر صنعت با اشاره به جلسه مسئوالن دولت با مقام 
معظم رهبری به مناسبت هفته دولت، گفت: در این 
جلسه مقام معظم رهبری نکاتی را در مورد بانک ها و 
تاکید  قرار  تولید مورد  به بخش  اعتبارات  اختصاص 
به  بانک ها  بیشتر  توجه  نیز  ما  درخواست  که  دادند 

بخش صنعت و معدن است.
آقای قاسمی  اینکه در زمان تصدی گری  بیان  با  وی 
در بانک مرکزی 37 درصد تسهیالت بانکی به بخش 
را  این سوال  اختصاص داشت، حال  و معدن  صنعت 

مطرح کرد که چرا هم اکنون این سهم باید حدود 3۰ 
درصد باشد.

نعمت زاده همچنین با تاکید بر لزوم توسعه واحدهای 
ایجاد  با  گفت:  داخلی  صنایع  در  نوآوری  و  تحقیق 
بازارهای  در  می توانیم  مهندسی  طراحی  واحدهای 

جهانی رقابت کنیم.
وزیر صنعت از کره ای ها خواست تا بخشی از فعالیت 
تحقیقاتی خود را در ایران انجام دهند و برای تولید 
و  کنند  سرمایه گذاری  کشورمان  در  محصوالتشان 
منطقه  بازارهای  به  نیز  را  محصوالت  این  از  بخشی 

صادر کنند.

مهر/ 
برگزاری مجمع جهانی رهبران اقتصادی 

کشورهای اسالمی

کشورهای  اقتصادی  رهبران  جهانی  مجمع 
اسالمی آذرماه امسال برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای بیانات رهبری 
در خصوص ضرورت اتخاذ رویکرد مدیریت جهادی در 
تاکیدات راهبردی رئیس جمهور در  همه عرصه ها و 
اقتصادی  رهبران  مجمع جهانی  اولین  این خصوص، 
بنگاه های  چابکسازی  رویکرد  با  اسالمی  کشورهای 

اقتصادی جهان اسالم برگزار می شود.
از  کارشناسان  و  صاحبنظران  حضور  با  مجمع  این 
کشورهای مختلف در جهان اسالم و نیز منتخبانی از 
جمهوری اسالمی ایران با هدف شناسایی و تقدیر از 
رهبران اقتصادی کشورهای اسالمی و دولتمردانی که 
در حمایت از بنگاه های اقتصادی مؤثر بوده اند، برگزار 

می شود.
بر این اساس، تقدیر از مدیران سازمان های چابک در 
است  قرار  و  می گیرد  صورت  نیز  اسالمی  کشورهای 
در مراسمی که هجدهم آذرماه سال جاری در سالن 
می شود،  برگزار  اسالمی  کشورهای  سران  اجالس 

معرفی شوند.

ایسنا/ /نقد عملکرد 3 ساله دولت/
عبور از میراث نامیمون رکود و تورم

دستیابی به تورم 8.9 درصدی و رشد اقتصادی 
۴.۴ درصدی جزو دستاورهای قابل مالحظه تیم 
اقتصادی دولت یازدهم است. با این حال بررسی 
ارقام مربوط به شاخص بیکاری نشان می دهد که 
قابل  بیکاری دستاورد  کنترل  در  یازدهم  دولت 
مالحظه ای نداشته و این شاخص از 12.2 درصد 
در پایان دولت دهم فقط با 1.2 درصد کاهش به 
11 درصد رسیده است که به زعم کارشناسان تا 
پایان سال 1397 نیز به دالیل مختلف اقتصادی 
نباید چندان چشم امید به کاهش نرخ بیکاری 

داشت.
آمد،  سرکار  یازدهم  دولت  وقتی  ایسنا،  گزارش  به 
بسیاری از صاحب نظران اقتصادی اجماع نظر داشتند 
که اگر تیم اقتصادی دولت یازدهم چهار سال با تمام 
قوا کار کند و بعد شانس بقا در دولت دوازدهم را هم 
داشته باشد و بتواند چهار سال دیگر را هم با همان 
وضعیت  بتواند  شاید  فقط  و  شاید  کند،  کار  کیفیت 
اقتصادی کشور را به همان سال اولی برساند که دولت 
که  زمانی  یعنی  گرفت.  دست  به  را  امور  زمام  نهم 

 بازگشت به عناوین 13 اخبار اقتصادی
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اقتصادی رشد معادل ۶.4 درصد،  شاخص های کالن 
تورم 1۰ درصد و نرخ بیکاری 1۰ درصدی را تجربه 

می کرد.

کنترل شاخص ها
و  مالی  سیاستگذاران  که  اقداماتی  مهم ترین  از  یکی 
پولی یعنی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دولت یازدهم 
از ابتدای روی کار آمدن خود انجام دادند، کنترل تورم 
و رساندن آن از 4۰ درصد در مرداد سال 139۲ به ۸.9 

درصد در مرداد سال 1395 است.
دارایی  و  اقتصاد  وزیر  اولویت های  جزو  تورم  کنترل 

دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدنش بود.
او زمانی که به عنوان گزینه وزارت اقتصاد مطرح شده 
و هنوز از مجلس رای اعتماد نگرفته بود، از مهم ترین 
برنامه های اقتصادی خود را کاهش نرخ تورم، تا سطح 
تک رقمی عنوان و بیان کرده بود که این برنامه یک 

»باید«، جدی برای اقتصاد ایران است.
از  بسیاری  زعم  به  سال،  همان  در  تورم  کاهش 
کارشناسان اقتصادی نیز در سال های تورم 4۰ درصدی 
جزو ضرورت های اقتصاد ایران محسوب می شد، چراکه 
از پیش سبد هزینه ی خانوار  بیش  انقباض  بر  عالوه 
با  تورم  افزایش  جامعه،  فرودست  و  متوسط  طبقات 
کشش فعالن اقتصادی به سوی بازارهای موازی مانند 
ارز و افزایش نرخ سود بانکی نیز همراه بود. در حالی که 
بانکی نیز به نوبه خود آسیب هایی  افزایش نرخ سود 
دیگری به همراه داشت از جمله آن می توان به تاثیر 

منفی بر رونق تولید، رشد نقدینگی و ... اشاره کرد.
به زعم کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ تورم در اقتصاد 
ایران، عمدتا با انجام ندادن اقداماتی صورت گرفت که 
دولت قبل انجام می داد و تورم زا بود. مثال پیش بینی 
بودجه با درآمدهای غیر واقعی در نتیجه ایجاد کسری 

بودجه و چاپ پول برای جبران آن، یا انجام پروژه هایی 
مانند مسکن مهر و گذاشتن تکلیف بر برخی بانک هایی 
که قادر به انجام آن نبودند و در نهایت استقراض از 

بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و...

عبور از کانال رکود
دولت  در هشت سال  که  از شاخص هایی  دیگر  یکی 
رشد  داد  رخ  آن  در  محسوسی  عقبگرد  دهم،  و  نهم 
اقتصادی بود. دولت نهم و دهم کار خود را در عرصه 
کرد  آغاز  درصدی   ۶.5 رشد  تجربه  با  ایران  اقصادی 
اقتصادی  رشد  خود،  بعدی  دولت  برای  حالی که  در 
منفی ۶.5 درصدی را به ارث گذاشت تا همراه با تورم 
از  وضعیت  برای خروج  یازدهم  دولت  4۰ درصدی، 
رکودی تورمی، در استفاده از ابزارهای پولی و مالی با 
چالش های عدیده ای مواجه باشد همچنانکه استفاده 

برای کنترل هریک منجربه تشدید دیگری می شد.
برای رکود حاکم بر اقتصاد ایران دالیل متعددی را می 
توان بر شمرد که تشدید کننده آن ها در سال های قبل 
کشیدن دیوار تحریم گرداگرد ایران از سوی کشورهای 
غربی بود. موضوعی که در دولت قبل حداقل در ظاهر 
وقعی بر آن نمی گذاشت و سیاست خارجی خود را به 
گونه ای تنظیم کرده بود که تحریم های اقتصادی علیه 
ایران مدام تشدید می شد و ابعاد گسترده تری می یافت.

برای  یازدهم  دولت  که  اقداماتی  مهم ترین  از  یکی 
خروج از رکود در ایران انجام داد، توسط تیم سیاست 
انجام شد  راستای رفع تحریم ها  و در  خارجی دولت 
که سر انجام در دی ماه سال گذشته به بار نشست و 
تحریم های بانکی، بیمه ای ارتباطی و... علیه ایران لغو 
شد و انتظار می رود که به مرور زمان ارتباط اقتصادی 
ایران با کشورهای مختلف دنیا با اعتمادسازی از سر 

گرفته شود.

البته تاثیر لغو تحریم ها می توانست نتایج ملموس تری 
برای اقتصاد ایران داشته باشد، اگر که شانس با دولت 
سال  در  نفت  بشکه  هر  قیمت  و  می بود  یار  یازدهم 

1394 به زیر بشکه ای 3۰ دالر سقوط نمی کرد.
گذشته  سال  سه  در  که  مشکالتی  از  یکی  فی واقع 
اقتصاد ایران را درگیر کرد سقوط هر بشکه نفت ایران 
این در حالی  بود.  به حتی زیر 3۰ دالر در مقاطعی 
است که دولت نهم و دهم شانس این را داشت که نفت 

ایران را حتی به بشکه ای 14۰ دالر بفروشد.
دولت یازدهم برای خروج از رکود اقدامات دیگری هم 
برای کاهش  به تالش  این ها می توان  از جمله  کرد. 
نرخ سود بانکی اشاره کرده که از باالی ۲5 درصد به 
15 درصد کاهش یافته و به گفته وزیر اقتصاد و رئیس 
نیز خواهد  بیشتری  میزان کاهش  این  مرکزی  بانک 

یافت.
ارائه  برای  اقدام  یازدهم  پولی دولت  اقدامات  از دیگر 
15 هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی به بنگاه های 

کوچک و متوسط بود.
همچنین در دولت دهم دو بسته خروج از رکود نیز 
طراحی شد و به وسیله آن توانست تا حدی رخوت را از 
برخی بازارهای مهم از جمله بازار خودروسازی بزداید. 
از جمله توجه   انتقاداتی  با  این دوبسته گرچه عمدتا 
این بسته ها  فقط به برخی صنایع همراه بود ولی برای 

تکان دادن ولو مقطعی برخی بازارها موثر واقع شد.
یکی از برنامه های وزارت اقتصاد برای کمک به خروج 
از رکود که البته تاثیرات نه کوتاه مدت که بلند مدتی 
خواهد داشت، تالش برای ارتقای  رتبه ایران در فضای 
کسب و کار کشور است. رتبه فضای کسب و کار ایران 
در سال پایان کار دولت دهم از میان 1۸۲ کشور 15۲ 
بود. این در حالی است که همین رتبه نیز در ابتدای 

روی کار آمدن دولت نهم 1۰۸ بود.

جذب  برای  دنیا  کشورهای  که  سالهایی  در  واقع  در 
سرمایه گذار از جمله سرمایه گذار خارجی برای بهبود 
رتبه کسب و کار کشور خود تالش می کردند، وضعیت 
کسب و کار در ایران بدتر می شد که نتیجه آن سقوط 
بیش از 4۰ پله ای رتبه ایران در فضای کسب و کار بود.

معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی از ابتدای 
روی کار آمدن، اهتمام خود را بر بهبود رتبه فضای 
کسب و کار ایران گذاشت. رتبه کسب و کار عمدتا ناظر 
بر سهولت طی شدن پروسه اداری برای انجام فعالیت 

اقتصادی از جمله به راه اندازی بنگاه اقتصادی است.
این معاونت توانست با اقداماتی از قبیل حذف 5۰۰۰ 
ایجاد پنجره  ایران،  مجوز زاید در حوزه کسب و کار 
واحدی برای امور مربوط به مجوزهای آب و برق و گاز 
و... در ساختمان سازی، برای کاهش پروسه های اداری 

فعاالن اقتصادی اقدام کند.
سال گذشته رتبه ایران از 15۲ به 11۸ کاهش یافت. 
نظر  به  و  نیست  ایده آل  چندان  نیز  رتبه  این  البته 
می رسد که معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد باید عالوه 
بر بحث مجوزها، با ورود به بحث های شفافیت اداری 
برای بهبود وضعیت ایران در فضای کسب و کار اقدام 

کند.
فضای کسب و کار عمدتا بر جذب سرمایه گذار خارجی 
تاثیر می گذارد. سرمایه  مالی که از طریق سرمایه گذاری 
چه داخلی و خارجی به وجود می آید، عمدتا از عوامل 

رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند.
طبیعتا در کشوری مانند ایران که منابع داخلی برای 
سرمایه گذاری کفایت نمی کند، یکی از اقدامات مهمی 
که دولت ها باید انجام دهند و دولت یازدهم ضرورت آن 
را احساس کرد، اقدام و رایزنی برای ورود سرمایه گذار 

خارجی به کشور است.
سرمایه گذار خارجی نیز برای ورود به کشور عالوه بر 
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کشور  اقتصاد  وضعیت  کلیت  به  کار  و  کسب  فضای 
حقوق  تضمین  سیاسی،  امنیت  تورم،  نرخ  یعنی 
مالکیت، اطمینان از بازگشت سود، وجود بازار بزرگ، 
و...  بیمه ای  بانکی،  روابط  برقراری  در  موانعی  نبودن 

توجه می کند.

جذب سرمایه گذار در دستور کار
دولت  اقتصادی  تیم  سوی  از  گذشته  سال  سه  در 
یازدهم تالش هایی برای جذب سرمایه گذاری خارجی 
صورت گرفت. همچنانکه در وزارت اقتصاد و داراریی، 
طیب نیا با سفر به کشورهای مختلف از جمله چین، 
از  ... و به همراه بردن هیئتی  اندونزی، ژاپن و  کنیا، 
امور  معاونت  و  معاونان سرمایه گذاری خارجی  جمله 
اقتصادی برای برقراری روابط با بانک های بزرگ این 
کشورها و جذب سرمایه گذران خارجی و ایرانی مقیم 

آن کشورها رایزنی  کرد.
نتیجه اقدامات رایزنی های وزیر اقتصاد و سایر اعضای 
تیم اقتصادی دولت این بود که طبق گفته محمد باقر 
نوبخت از زمان لغو تحریم ها )دی ماه سال گذشته(، پنج 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر سرمایه گذار خارجی برای 
انجام پروژه ها در اقتصاد ایران جذب شده اند. همچنین 
است که طبق گفته مدیرکل امور اقتصاد و داریی استان 
تهران کل سرمایه گذاری خارجی در استان تهران در پنج 
ماهه نخست سال جاری ۲7 میلیون دالر بوده است که 
نسبت به سرمایه گذاری سال قبل که حدود ۲13 هزار 

دالر بوده، 1۲7 برابر شده است.
نفت  فروش  توانست  یازدهم  دولت  تحریم ها،  لغو  با   
کشور را از روزانه یک میلیون و 4۰۰ هزار بشکه که در 
اثر شکل گیری تحریم های اقتصادی کاهش یافته بود 
به روزانه بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه برساند و 

این موضوع نیز به خروج از رکود کمک بسیاری کرد.

همچنانکه طبق اطالعات مرکز آمار ایران در چهار ماهه 
نخست سال جاری رشد اقتصادی که البته بخشی از آن 
ناشی از افزایش فروش نفت بود به 4.4 درصد رسید و 
طبق گفته مسئوالن اقتصادی و پیش بینی های مراجع 
بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی 
پول تا پایان سال جاری رشد اقتصادی پنج درصدی 

برای اقتصاد ایران محقق شد.

پرداخت بدهی های بدهکار بزرگ!
میلیارد  هزار   ۶۰۰ بدهی  میراث دار  یازدهم  دولت 
این  از  عمده ای  بخش  است.  نیز  دهم  دولت  تومانی 
بدهی ها که بعضا در حدود 14۰ هزار میلیارد تومان 
برآورد شده است، بدهی بانک به دولت است. همچنین 
بدهی دولت به پیمانکاران است که خود با گرفتاری 
پیمانکاران،  به  دولت  بدهی  مانند  پروسه هایی  در 
پیمانکاران به بانک ها و بدهی دولت  به بانک ها و سلب 
توان پرداخت تسهیالت از سوی بانک ها به نچرخیدن 

چرخ اقتصاد ایران دامن زده است.
از اقدامات دولت یازدهم فراهم کردن زمینه ای  یکی 
برای  اوراق  انتشار  طریق  از  بدهی  بازار  ایجاد  برای 
اوراق  انواع  انتشار  با  بود. دولت  پرداخت بدهی هایش 
تسویه بدهی هایی که از پیش برایش مانده بود را در 
دستور کار قرار داد تا به این ترتیب خود را بدهکار مردم 
کند و بخشی از مطالبات معوق طلبکاران را پرداخت 
کرده و به این ترتیب توان پرداخت تسهیالت از سوی 

بانک ها برای انجام فعالیت اقتصادی صورت گیرد.
دولت به این منظور برای پرداخت بدهی هایش مجوز  
انتشار 37 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار را در بودجه 

سال 1395 دریافت کرده است.

راه دراز کنترل بیکاری

سال  سه  در  که  است  شاخص هایی  از  یکی  بیکاری 
گذشته چندان روند بهبود را طی نکرده است و از 1۲.۲ 
درصد در دولت دهم به 11 درصد در دولت یازدهم 
رسیده است. طبق نظر بسیاری از کارشناسان دولت 
یازدهم حداقل تا پایان سال 1397 قادر به کاهش نرخ 
بیکاری نخواهد بود، چرا که عمدتا رشدی که اقتصاد 
ایران در سال جاری و دو سال  بعد تجربه خواهد کرد 
رشد ناشی از نفت و یا سایر بخش هایی از اقتصاد است 
که اشتغالزا نیست و بازار کار آن اشباع است و در واقع 
با ظرفیت کار موجود می تواند به میزان رشد مورد نشر 

دست یابد.

سدی در راه بذل و بخشش به خصولتی ها
در  دارایی  و  اقتصاد  وزیر  که  مهمی  اقدامات  از  یکی 
سه سال گذشته انجام داد، جلوگیری از روند واگذاری 
به خصولتی ها )بخش شبه دولتی مشتری شرکت های 
دولتی( بود. روندی که در دولت قبل با قوت در جریان 
بود و منجر به آن شده بود که بخشی از شرکت های 
دولتی به خصولتی ها واگذار شده و به این ترتیب آن ها 
نه مانند شرکت های دولتی پاسخگو باشند، نه اینکه 

دست به تولید و رقابت بزنند.
تا  روند خصوصی سازی  باعث شد که  البته  روند  این 
حدی بسیاری کند و حتی در مواقعی متوقف شود. با 
این همه وزیر اقتصاد با بیان اینکه تمام قد در مقابل 
چنین واگذاریی هایی ایستاده است، بیان کرد که حاضر 
است وزیر نباشد ولی چنین افتضاحی به نام وی ثبت 

نشود.
او همچنان در مقابل خصوصی سازی به شکل مرسوم 
دولت قبل ایستاده و ظاهرا تا بخش خصوصی تقاضای 
واقعی برای خرید شرکت های دولتی نداشته باشد، روند 

واگذاری ها همچنان کند و حتی متوقف خواهد بود.

ایلنا/ صالحی نیا خبر داد:
هدف گذاری 8 درصدی رشد اقتصادی 

در بخش تولید

معاون امور صنایع وزیر صنعت معدن و تجارت 
گفت: رشد اقتصادی بخش تولید در کشور برای 
سال 95 حدود هشت درصد هدف گذاری شده 

است.
به گزارش ایلنا به نقل از »شاتا« محسن صالحی نیا 
صنعتی  طرح   11 از  همزمان  برداری  بهره  آئین  در 
چهارمحال و بختیاری در شهرستان سامان افزود:رشد 
شده  هدفگذاری  درصد  پنج  امسال  کشور  اقتصادی 
است اما وزارت صنعت، معدن و تجارت هدف گذاری 

در این بخش را سه درصد بیشتر تعیین کرده است.
استفاده  تولید،  رونق  در  تسهیل  کرد:  تأکید  وی 
حداکثری از بازوی تولید و بازگرداندن واحدهای راکد 
به چرخه تولید از مهمترین راه های رسیدن به این 

هدفگذاری است.
صادراتی  اهداف  به  رسیدن  برای  افزود:  نیا  صالحی 
در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  شده  بینی  پیش 
سال جاری حمایت از هفت تا هشت هزار واحد تولیدی 

کوچک و متوسط در اولویت قرار دارد.
با  گفت:همزمان  نیز  بختیاری  و  چهارمحال  استاندار 
هفته دولت 159 طرح در این استان بهره برداری می 

شود.
قاسم سلیمانی دشتکی تصریح کرد:برای بهره برداری 
از این تعداد واحد صنعتی دو هزار و 7۰ میلیارد ریال 

اعتبار ملی و استانی هزینه شده است.
وی افزود:در سه سال گذشته 15 هزار میلیارد ریال 
در بخش های مختلف چهارمحال و بختیاری سرمایه 

گذاری شد.

 بازگشت به عناوین 15 اخبار اقتصادی
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بهره  با  دیگر  ماه  دو  کرد:تا  اظهار  دشتکی  سلیمانی 
برداری از چهار طرح مهم در چهارمحال و بختیاری 
به ارزش 1۰ هزار میلیارد ریال میزان سرمایه گذاری 
در این استان طی فعالیت دولت یازدهم به ۲5 هزار 

میلیارد ریال می رسد.
وی گفت: در هفته دولت سال جاری ۶5 پروژه جدید 
نیز با ۶۰۰ میلیارد ریال نیاز اعتباری در چهارمحال و 

بختیاری کلنگ زنی می شود.

 

مهر/ 
قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز 

یکشنبه

قیمت انواع سکه و ارز روز یکشنبه در بازار اعالم 
شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  نرخ فروش هر قطعه سکه 
یک  بازار،  در  یکشنبه  امروز  جدید  طرح  بهار  تمام 
میلیون و 111 هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم یک میلیون و 111 هزار و 7۰۰ تومان، نیم سکه 
سکه  و  تومان  هزار  سکه ۲95  ربع  هزارتومان،   5۶9

گرمی 1۸۲ هزار تومان اعالم شد.  
بازار  در  عیار   1۸ زرد  طالی  گرم  هر  نرخ  همچنین 
داخلی  113 هزار و ۲1۸ تومان و هر اونس طال در 

بازارهای جهانی 13۲1 دالر است.  
فروش  برای  آزاد  دالر  هر  نرخ  گزارش  این  براساس 
3554 تومان، هر یورو 4۰13 تومان، هر پوند 4۶73 و 

هر درهم امارات 971 تومان اعالم شده است.  

 دنیای اقتصاد/
مسوولیت امروز بخش خصوصی

محمد الهوتی
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

و  باالدستی  نهادهای  عالی ترین  از  یکی  ایران  اتاق 
راهبردی اقتصاد ایران است. نهادی که استراتژی  آینده 
باید  مهم تر  آن  از  و  کرده  تعیین  را  بخش خصوصی 
بخش خصوصی  پیشرفت  جهت  را  موجود  مشکالت 
تسهیل  مسوولیت  ایران  اتاق  همچنین  کند.  برطرف 
فضای کسب وکار و از آن مهم تر پایش اقدامات دولت 
از  حجم  این  با  نهادی  چنین  دارد.  برعهده  نیز  را 
مسوولیت های عالی فکری، نیاز به تیم مدیریتی قوی و 
برآمده از خرد جمعی بخش خصوصی دارد. اتاق ایران 
پارلمان بخش خصوصی است و بنابراین باید به شیوه ای 
اداره شود که بتوان آن را الگویی برای مدیریت بنگاه ها 
و حتی دولت تلقی کرد. بخش خصوصی در تمام ادوار 
تاریخ منتقدی منصف برای دولت ها بوده است. اساسا 
مسوولیت بخش خصوصی این است که نگاه حساس 
و تیزبینی به موضوعات داشته باشد و بر مبنای همین 
نگاه به عنوان منتقدی منصف با پیشنهادهای دقیق و 
باشد و حتی در  با دولت  تعامل  کارشناسی شده در 
این راه از همه ابزارهای قانونی مانند رسانه ها استفاده 
کند. بنابراین چنین نهادی باید خود نمادی از عملکرد 
صحیح و شفاف باشد. عملکردی که باید در چند حوزه 

نمود عینی یابد.
روند  مخالف  خصوصی  بخش  بوروکراسی زدایی:  اول/ 
حاکم بر نظام اداری کشور است و این وضعیت را با 
حجم انبوه قوانین و دست اندازها محلی برای تولید فساد 
و رانت می داند. بنابراین نهادی که بخش خصوصی آن 
را اداره می کند باید پاک دست و چابک باشد. اگر ما 

بخش  پارلمان  نباید  زائد هستیم،  بوروکراسی  منتقد 
خصوصی در دست انداز موانع اداری باشد.

اتاق  مسوولیت  یک  بودن:  فراگیر  و  خردمندی  دوم/ 
ایران تجویز نسخه های مختلف برای اداره بهتر اقتصاد 
کشور است. در چنین شرایطی اتاق ایران باید به محلی 
برای حضور تمام نخبگان واقعی و دلسوز اقتصاد کشور 
بدل شود. همه کسانی که حرفی برای گفتن دارند و 
می توانند سنگی از مقابل اقتصاد ایران بردارند باید اتاق 
ایران را خانه امن خود بدانند و راهکارهایشان را در این 

خانه به اقتصاد ایران ارائه دهند.
سوم/ کارآمد و مطلع: اتاق ایران باید همزمان هم قلب 
و هم مغز اقتصاد ایران باشد. یعنی هم خون را در بدن 
این اقتصاد به گردش درآورد و هم اینکه به بهترین 
شکل فکر کند که برای بهبود چه باید کرد. این دو 
در نهادی جمع می شود که هم دلسوز و هم اندیشمند 

باشد.
بسیاری  امید  دولت  تدبیر  با  که  زمانی  دوره  این  در 
از مشکالت سال های قبل مرتفع شده ولی متاسفانه 
از  در رکود عمیق گرفتار آمده است و فریاد بنگاه ها 
بلند شده،  اقتصاد کشور  فساد و مشکالت ساختاری 
انتخاب شود  پارلمان بخش خصوصی  از  باید رئیسی 
که درد آشنا با مسائل بوده و بتوانند مشکالت بخش 
بر  باید  ایران  اتاق  ریاست  کند.  برطرف  را  خصوصی 
را  اتاق  ظرفیت های  و  ساختار  که  باشد  کسی  عهده 
به خوبی بشناسد. اعتقاد به کار جمعی داشته باشد و 
نمایندگان  هیات  اتاق خصوصا  از ظرفیت های  بتواند 
و تشکل ها استفاد کند و با خرد جمعی به دنبال رفع 
مشکالت باشد. ریاست اتاق باید در دست کسی باشد 
که قدرت چانه زنی همراه با تعامل داشته باشد. بنابراین 
به دنبال  باید  کشور  خصوصی  بخش  می رسد  به نظر 
اتاق  نمایندگان  هیات  مجموعه  از  مدیری  چنین 

پارلمان  اکثریت هیات  رای  دارای  بوده که هم  ایران 
بخش خصوصی باشد و هم فردی امین و مورد اعتماد 
حاکمیت. فهرست کردن ویژگی کسانی که می توانند 
شأن ریاست اتاق را داشته باشند، کار چندان دشواری 
نیست اما سختی کار زمانی آغاز می شود که بخواهیم 
پرتالطم  سنگر  در  به حضور  راضی  را  افرادی  چنین 
بخش  دقیقا  کنیم.  خصوصی  بخش  پارلمان  ریاست 
سخت کار اینجا است و وظیفه یکایک اعضای هیات 
نمایندگان اتاق ایران باید معطوف به پیگیری مجدانه 
برای حضور نیروهای ارزشمند در این زمان کوتاه تا 
روز انتخابات باشد. چرا که امروز با اجرایی شدن قانون 
ایران  اتاق  ریاست  حضور  و  کسب وکار  فضای  بهبود 
در مراکز حساس تصمیم گیری از یک سو و همچنین 
از سوی  هدفگذاری شده  اهداف  و  پسابرجام  شرایط 
رئیسی  به  بخش خصوصی  پارلمان  نیاز  بیانگر  دیگر 
دانا، توانا، مدیر و مدبر است که بتواند جایگاه بخش 

خصوصی را در کشور ارتقا بخشد.

تعادل/ عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت 
ایران در گفت وگو با »تعادل«:

دولت بسته اعتمادسازي را براي صاحبان 
تشکل ها تدوین کند

به  مقاومتي  اقتصاد  کلي  سیاست هاي   19 بند 
اشاره  آن  سالم سازي  و  اقتصاد  شفاف سازي 
کرده، موضوعي که این روزها جزو دغدغه اصلي 
به  خصوصي  بخش  و  تشکلي  بخش  نمایندگان 

شمار مي رود. 
که  است  سازماني  پدیده هاي  جمله  از  اداري  فساد 
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مشکل  با  چشمگیر  به طور  را  کشور ها  توسعه  روند 
روبه رو کرده است. برخي کارشناسان؛ فساد اداري را 
براي مقاصد  اداري  از موقعیت و جایگاه  سوءاستفاده 
و  رشوه گیري  دیگري  گروه  دانسته اند،  مشخصي 
نیز  عده یي  و  کرده اند  نامگذاري  فساد  را  پنهان کاري 
هرگونه ارتباط و رد و بدل کردن منابع و امکانات براي 
انجام امور غیرقانوني را در سازمان ها فساد اداري تعریف 
کرده اند. آنچه در تمام این تعاریف مشترک است، نوعي 
هنجارشکني و تخطي از هنجارهاي اخالقي و قانوني 
در عملکرد اداره ها و سازمان هاست. طبق گزارشي که 
سازمان شفافیت بین المللي در سال ۲۰1۶ اعالم کرد: 
به سال  نسبت  امتیاز  در  تغییر  عدم  وجود  با  »ایران 
اما با صعود ۶ پله یي مواجه شده و در میان  گذشته 
1۶7کشور رتبه 13۰ را در جهان کسب کرده است.« 
در همین راستا درباره شفاف نبودن عملکرد اقتصادي 
هیات مدیره  عضو  فنایي،  محمدحسین  سخنان  پاي 
که  نشستیم  ایران  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه 

ماحصل گفت وگوي »تعادل« رادر زیر مي خوانید:

آقاي فنایي، باتوجه به سپري شدن هفته دولت 
ارزیابي شما از عملکرد تیم اقتصادي دولت تدبیر 

و امید چیست؟
شاهد  ما  امید  و  تدبیر  دولت  کارآمدن  روي  از  بعد 
خارجه  سیاست هاي  حوزه  در  خوشایندي  اتفاق هاي 
تحریم هاي  همچون  معضلي  گذشته  در  بودیم. 
بین المللي منجربه عدم فعالیت واحدهاي تولیدي شده 
بود و به عبارت دیگر، رمق فعالیت را از صنعتگران اخذ 
کرده بود، به گونه یي که در دولت نهم و دهم بسیاري 
از کاالهاي واسطه یي و سرمایه یي واحدهاي تولیدي از 
طریق برخي واسطه ها به کشورمان وارد مي شد، این 
موضوع درحالي است که در دولت تدبیر و امید چنین 

با رقم خوردن دوران  وضعیتي کمرنگ تر شده است. 
هیات هاي  از  بسیاري  خروج  و  ورود  شاهد  ما  برجام 
اقتصادي، تجاري و سیاسي به کشور بودیم و این یعني 
کشورها نیازمند ادامه مبادالت اقتصادي و سیاسي با 
کشورمان هستند. همان طور که خود شما هم اشاره 
کردید در هفته دولت قرار داریم و همیشه دولتمردان 
ارباب رجوع.  را  را خادم مردم مي دانند و مردم  خود 
بنابراین اگر دولتمردان ما چنین فرضیه یي )ارباب رجوع 
بودن مردم( را جدي بپندارند باید اجاره دهند تا مردم، 
بخش خصوصي، تشکل ها و کساني که از خدمات دولت 
استفاده مي کنند به عملکرد دولتمردان نمره دهند که 
خوشبختانه دولت تدبیر و امید درصدد چینش چنین 
برنامه یي است؛ چراکه امروز دولتمردان ما به ویژه تیم 
اقتصادي حسن روحاني درصدد بهبود وضعیت اقتصاد 
مسوول  وزارتخانه هاي  نمایندگان  به  و  است  کشور 
رشد 5  رساندن  تحقق  به  براي  را  وظایفي  نیز شرح 
درصدي اقتصاد داده است که امیدواریم با به کارگیري 
اقدام هاي الزم از این پس شاهد بهبود روند اقتصادي 
کشورمان باشیم. به هرحال با روي کارآمدن دولتمردان 
مختلف ما شاهد برخي نقدها هستیم. در دولت تدبیر 
و امید نیز برخي افراد مخالف اجراي برجام نقدهایي را 
مطرح کردند که انتظار مي رود چنین نقدهایي تنها از 
روي سازندگي بخش اقتصاد باشد و نه تخریب منابع 
ملي کشور. به هرحال کم و کاستي ها در زمینه تامین 
زیرساخت ها وجود دارد و کسي نیز منکر این موضوع 
نیست. در هر حال، دولت از آراي اکثریت مردم تشکیل 
مي شود. بنابراین باید اجازه داد تا این نمایندگان مردم 
به اقدام ها و تصمیم گیري هاي خود جهت حفظ منافع 
ملي ادامه فعالیت دهند. درواقع، بنده نیز اگر بخواهم 
با نگاه نماینده بخش خصوصي عملکرد دولت تدبیر و 
امید را ارزیابي کنم باید بگویم که این دولت در شرایط 

سختي سکانداري کشور را برعهده گرفت و در طول 
مدت 3 سال نیز به دستاوردهاي موفق آمیزي رسید.

سال 95 از سوي مقام معظم رهبري به نام اقتصاد 
مقاومتي؛ اقدام و عمل مزین شده، وظیفه دولت 

در راستاي اجراي عملیاتي این شعار چیست؟
مقاومتي  اقتصاد  کلي  سیاست هاي  به  نگاهي  ما  اگر 
داشته باشیم خواهیم دریافت که ۲4 بند این سیاست ها 
در حوزه رونق تولید تدوین شده و بنابراین دولتمردان 
ما نیز باید هم راستاي این بندها گام هاي عملیاتي را 
بردارند. به عنوان مثال در بند 19 سیاست کلي اقتصاد 
مقاومتي قانونگذار به شفاف سازي بخش اقتصاد اشاره 
کرده است. در این بند آمده: »شفاف سازي اقتصاد و 
و  فعالیت ها  اقدامات،  از  جلوگیري  و  آن  سالم سازي 
ارزي  تجاري،  پولي،  حوزه هاي  در  فسادزا  زمینه هاي 
بنگاه ها  ضروري  خواسته هاي  از  یکي  بنابراین  و...«؛ 
و نمایندگان بخش خصوصي این است که این بند از 
و  مطرح  عملیاتي  بخش هاي  در  روشن  به طور  قانون 
پرداخته شود. درواقع، دولت تدبیر و امید باید جهت 
مقاومتي  اقتصاد  کلي  سیاست هاي  بندهاي  اجراي 
باشد. در  براي مردم  اعتمادسازي  بسته  ارائه  درصدد 
واقع، این اعتمادسازي میان بخش خصوصي، تشکل ها 
تیم حسن  خوشبختانه  که  گیرد  شکل  باید  مردم  و 
پیاده سازي  حدودي  تا  را  اقدامي  چنین  روحاني 
بین المللي  مذاکرات  جریان  در  به طوري که  کرده؛ 
ما شاهد سفر  اروپایي  با کشورهاي  عقدقرارداد  در  و 

نمایندگان بخش خصوصي با دولتمردان بودیم.

با روي کارآمدن دولتمردان مختلف ما شاهد ارائه 
تجارت  و  معدن  صنعت،  بخش  راهبردي  برنامه 
کارشناسان  گفته  به  که  بوده ایم  اقتصاد  بخش 

این نوع برنامه ها هیچگاه جنبه عملیاتي به خود 
معضالت  کردن  برطرف  براي  آیا  است.  نگرفته 
است.  کافي  برنامه ها  نوع  این  کشور  اقتصاد 
براي نجات بخش اقتصاد کشور باید درصدد چه 

اقداماتي بود؟
از  جلوگیري  و  آن  سالم سازي  و  اقتصاد  شفاف سازي 
اقدامات، فعالیت ها و زمینه هاي فسادزا در حوزه هاي 
پولي، تجاري، ارزي یکي از اقدام هاي مهمي است که 
دولتمردان باید این موضوع را به منصه ظهور برسانند. 
فعاالن  و  دولتمردان  دغدغه هاي  از  یکي  روزها  این 
اقتصاد  بخش  در  آمده  وجود  به  فسادهاي  اقتصادي 
فراواني  دلیل  به  موارد  نوع  این  همه  و  است  کشور 
قوانین و عدم به روزرساني آنهاست. همان طور که اشاره 
کردید ما در دولت هاي مختلف شاهد تدوین بسته هاي 
استراتژیک بخش هاي صنعت، معدن و تجارت بودیم 
که چنین بسته یي در دولت تدبیر و امید نیز تدوین و 
ارائه شد. به عقیده بنده قوانین وارائه راهکارهاي الزم 
در این بسته پیشنهادي مي تواند گره گشاي معضالت 
حوزه تولید و تجارت باشد اما قانونگذار و نویسندگان 
بسته هاي استراتژیک باید این نوع مسائل را براساس 
شرایط روز اقتصاد تدوین و ارائه کنند. یکي از معضالتي 
با آن دست و پنجه نرم  کهنه یي که بخش خصوصي 
مي کند، این است که نمایندگان مجلس و قانون گذاران 
و  نمي کنند  به روزرساني  روز  نیاز  براساس  را  قوانین 
است.  فساد  افزایش  براي  عاملي  همین موضوع خود 
درواقع، اگر دولت ها درصدد شفاف سازي اقتصاد برآیند 
بي شک بخش اعظمي از مشکالت ما در کشور مرتفع 
خواهد شد و براین اساس ضابطه مندتر حرکت خواهیم 
توسعه  درحال  و  یافته  توسعه  کشورهاي  در  کرد. 
همچون  آیتم هایي  افزایش  و  ارتقا  شاهد  ما  صنعتي 
شفاف سازي هستیم. هم اکنون این آیتم در بخش هاي 
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رتبه  از  کشورها  دیگر  با  مقایسه  در  ما  اقتصادي 
باعث  نیز  و همین موضوع  برخوردار است  پایین تري 
شده تا بخشي از سرمایه گذاران خارجي از کشورمان 
مهاجرت کنند. بنابراین، شفاف سازي یکي از مقوله هاي 
مهم براي ورود سرمایه گذاران خارجي به شمار مي رود. 
ارتقاي  باید درصدد  ما  برجام  دوران  کلید خوردن  با 
رتبه شفاف سازي اقتصاد کشورمان باشیم و راهکارهاي 

الزم را براي پیش  روي به این سمت و سو ارائه دهیم.

به مقوله شفاف سازي بخش اقتصاد اشاره کردید. 
این روزها ما شاهد افزایش حجم قاچاق به کشور 
هستیم. آیا تدوین برنامه هاي استراتژي مي تواند 

به کاهش این مقوله )حجم قاچاق( کمک کند؟
متاسفانه در این سال ها برنامه هاي استراتژیک از سوي 
دولتمردان دستخوش تغییراتي بوده. به عقیده بنده باید 
یک برنامه یا نسخه نهایي و بدون هیچ نگاه غرض ورزانه 
دولتمردان شکل گیرد. به عبارت دیگر؛ در این سال ها 
هیچ برنامه راهبردي و استراتژیک واقعي و عملي انجام 
نشده. بي شک با پیش روي به سمت اجراي اینچنین 
برنامه ها ما به سمت سالم سازي اقتصاد پیش خواهیم 
براین شاهد کاهش معضالتي همچون  و عالوه  رفت 

قاچاق خواهیم بود.

حرف آخر...
تامین  و  ارائه بسترها  از دولت  انتظار بخش خصوصي 
زیرساخت ها در بخش اقتصاد کشور است. دولت باید 
باید  درواقع،  کند.  ریل گذاري  الزم  چارچوب هاي  در 
سیستمي حاکم شود که رابطه فردي در آن نامفهوم 
همیشه حاشیه هاي  دولت  اخیر  سال هاي  باشد. طي 
زیادي را در بخش هاي سیاسي واقتصادي ایجاد کرده 
که همین موضوع ها منجربه عدم پیشرفت کشورمان 

بنده  عقیده  به  است.  شده  بین المللي  عرصه هاي  در 
دراین بازه زماني باید از الگوي کشورهاي توسعه یافته 
براي ارتقاي بخش هاي اقتصادي به ویژه حوزه تولید به 

 کار گرفت و استفاده کرد.
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 دنیای اقتصاد/ 

 Tessa Basford, Bill نویسندگان: 
Schaninger

مترجم: سیدساجد متولیان
McKinsey :منبع

سنتی  به طور  که  روانشناختی ای  قاعده  امروزه 
کارکنان را به کارفرمایان پیوند می داد، از بین رفته 
از  ناشی  عذاب  امروزی  کارکنان  از  بسیاری  است. 
دیگر  و  کرده اند  تجربه  را  بیکاری  و  اقتصادی  رکود 
به اندازه گذشته نسبت به سازمان های خود احساس 
وفاداری و تعهد ندارند. ما در روزگاری به سر می بریم 
که تغییر شغل به یک »هنجار جدید« تبدیل شده 
است و انتظار می رود که افراد متعلق به نسل هزاره 
بین  که  است  افرادی  معنای  به   Millennials(
اواخر دهه  تا  ابتدایی دهه ۱۹۸۰ میالدی  سال های 
۱۹۹۰ میالدی متولد شده اند( در طول دوران کاری 
تجربه  را  متفاوت  شغلی  موقعیت   ۲۰ تا   ۱۵ خود 

کنند.
در  رده  میان  مدیران  حضور  حال،  همین  در 
سازمان ها که به طور سنتی به عنوان کانالی ارتباطی 
سازمان  کارکنان  و  مدیریتی  باالی  سطوح  بین 
شناخته می شدند، بسیار کمرنگ شده است. بنابراین 
با شکل گیری دو روند فوق شاید جای شگفتی نباشد 
زیادی  بسیار  تالش  سازمان ها  رهبران  امروزه  که 
تغییر  برنامه های  پذیرای  کارکنان شان  تا  می کنند 
بزرگ در سازمان باشند. کارکنان اغلب تمایل دارند 
به جای انطباق دادن خود با الزامات تغییر و تحوالت 
به  کنند،  مقاومت  آن  مقابل  در  منفعالنه  سازمانی، 
تضعیف تالش های انجام شده در این زمینه بپردازند 
دهند.  انتشار  نیز  سازمان  سطح  در  را  تفکر  این  و 
شاید هم آنها به سادگی به این جمع بندی برسند که 
چنین تغییراتی ارزش خطر کردن ندارد و به دنبال 

فرصت های شغلی جدید در جایی دیگر بروند.
برای  مساله  مهم ترین  مشکالت،  این  با  مقابله  برای 
سازمان های در حال تجربه تغییر سازمانی آن است 
تغییر  را صرف  خود  هزینه  و  وقت  اعظم  بخش  که 

مدل ذهنی و رفتار کارکنان کنند. حدود پانزده سال 
پیش، ما این نظریه را مطرح کردیم که چهار اقدام 
کلیدی در کنار یکدیگر می تواند چنین رویکردی را 
و  درک  پرورش  از:  است  عبارت  که  کند  پشتیبانی 
رسمی،  کارهای  و  ساز  طریق  از  تغییر  تقویت  باور، 
توسعه مهارت ها و استعدادها و مدل سازی نقش های 
تاکنون  زمان  آن  از  شده  انجام  تحقیقات  جدید. 

اهمیت این چهار اولویت را تایید کرده اند. )نمودار(
که  است  آن  مدیران  برای  اساسی  چالش  اکنون 
و  نو  شیوه هایی  در  را  جدید  مدل  چگونه  بیاموزند 
در  و  گذشته  زمان های  در  که  به کارگیرند  خالقانه 
دنیای متفاوت آن زمان ممکن نبود. در سال ۲۰۰۳ 
بود.  نیامده  بازار  به  آی فون  نام  به  وسیله ای  هنوز 
آنها  امثال  و  توییتر  فیس بوک،  مانند  سایت هایی 
پدید نیامده بودند. جوانانی که از وضع مالی بهتری 
بودند  دانشگاه  در  تحصیل  مشغول  بودند،  برخوردار 
و هنوز در حال رویاپردازی راجع به موفقیت کسب 
بودند.  اینستاگرام  نظیر  استارت آپی خود  کارهای  و 
اوبر )Uber( هنوز یک واژه آلمانی محسوب می شد، 

و  می کردیم  اجاره  بالک باستر  از  را  فیلم های مان 
چیزهایی  اینها  می خواندیم.  را  نیوزویک  روزنامه 

بودند که امروزه بسیار تغییر کرده اند.
دو مولفه کلیدی محیط کارهای مدرن به طور خاص 
می شوند.  محسوب  مهم  سازمانی،  تغییر  زمینه  در 
یکی از آنها محیط دیجیتالی و فناوری پیشرفته در 
شبکه های  و  موبایلی  ارتباطات  مانند  افزایش  حال 
را  جدیدی  هیجان انگیز  امکانات  که  است  اجتماعی 
برای تاثیرگذاری ایجاد کرده اند. دیگری نسل جدید 
کارکنانی است که متعلق به نسل هزاره هستند. در 
این  به  متعلق  افراد  که  می رسد  نظر  به  امر  ظاهر 
نیازهای  خود  مسن تر  همکاران  با  مقایسه  در  نسل 
به  سازمان  در  تغییرات  به  و  باشند  داشته  متفاوتی 
گونه ای متفاوت پاسخ می دهند. با توجه به چالش ها 
حوزه  این  در  که  پیوسته ای  هم  به  فرصت های  و 
وجود دارد، پیشنهادهایی مطرح کرده ایم که چگونه 
جدید  عصر  در  را  کارکنان  ذهن  و  قلب  می توان 

تسخیر کرد.
 

فتح قلب و ذهن کارکنان در قرن بیست ویکم
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ابزارهایی جدید برای تاثیرگذاری
پیشرفت های دیجیتال می تواند امکان پرورش درک 
قابل  میزان  به  را  سازمان  کارکنان  میان  در  باور  و 
احساس  کارکنان  نتیجه  در  کند،  تقویت  توجهی 
می کنند که در فرآیند تغییر سازمانی بیشتر دخالت 
داده می شوند و در شکل دهی ساختارهای جدید نقش 
موثرتری را ایفا می کنند. برای مثال در نظر بگیرید 
ارتباطات دیجیتال مدرن، شخصی سازی  که چگونه 
و  افراد  نیازهای  با  آنها  ساختن  مرتبط  و  پیام ها 

دریافت آنها از سوی کارکنان خط مقدم سازمان
)Frontline Employees( را تسهیل کرده است. 
را  شده  شخصی سازی  ارتباطات  این  قدر  اغلب  ما 
نمی دانیم، اما آنها در زمینه ایجاد تغییرات بنیادین 
ایجاد  از  ارتباطات  این  هستند.  اهمیت  حائز  بسیار 
اختالل در دریافت پیام ارسالی از سوی سطوح باالی 
مدیریتی سازمان توسط سطوح پایین تر سلسله مراتب 
رخ  میانی  مدیریتی  رده های  در  اغلب  )که  سازمانی 

می دهد( جلوگیری می کنند.
موانع  شناسایی  به  می تواند  همچنین  فناوری 
موجود بر سر راه تغییر مانند اعتماد بیش از حد به 
ابزارهایی  برای مثال  یا دانش  کمک کند.  توانایی ها 
مانند FitBit )شرکتی که محصوالتی مانند دستبند 
با  می توان  که  تولید می کند  و ساعت های هوشمند 
آن میزان فعالیت در حین ورزش را اندازه گرفت( و 
دیگر ابزارهای اندازه گیری هوشمند فعالیت بدنی را 
دقیقی  تصویر  می توانند  چگونه  که  بگیرید  نظر  در 

و  بدهند  ارائه  را  فرد  یک  واقعی  فعالیت  میزان  از 
کاربران را در قبال عملکردشان پاسخگو نگه دارند.

بررسی  نسبی  به طور  آنالین  رأی گیری  سیستم های 
وضعیت سازمان و مشخص کردن تفاوت های موجود 
مدیریتی  باالی  سطوح  بین  درک،  و  دیدگاه ها  در 
است.  کرده  تسهیل  را  سازمانی  سلسله مراتب  و 
تحقیقاتی که بر مبنای نمایه سالمت سازمانی انجام 
به طور  از آن است که مدیریت سازمان  شده حاکی 
مداوم تاثیر پیام هایش بر کارکنان سازمان را بیش از 

میزان واقعی تخمین می زند.
ابزارهای  می توانند  رهبران  فوق،  موارد  از  گذشته 
در  مهارت ها  توسعه  داشتن  گرامی  برای  را  فناوری 
ابزارهای دیجیتال  سازمان به کار گیرند. برای مثال، 
فراهم  سازمان ها  برای  خالقانه ای  راه های  می توانند 
آورند تا به دیگران نشان بدهند چگونه تالش های آن 
)مثال به کارگیری یک نرم افزار جدید یا شرکت در یک 
سازمان شده  عملکرد  بهبود  باعث  آموزشی(  کارگاه 
است. با به اشتراک گذاشتن داستان های موفقیت در 
صفحات اینترنت درون سازمانی و نمایش لوح تقدیرها 
اجتماعی  شبکه های  در  دریافت  گواهینامه های  و 
درون سازمانی، سازمان ها می توانند به تدریج حسی از 
کنترل و شایستگی را القا کنند که منجر به تحریک 
تالش های مثبت در هر دو سطح فردی و تیمی در 

سازمان می شود.
از  بیش  چیزی  اجتماعی  پلت فرم های  امروزه 
و  معارت  توسعه  ارتباط،  برقراری  برای  ابزارهایی 
آنها تحلیلی پیچیده  به اجتماع هستند.  تعلق  حس 

را  سازمان  در  نقش آفرینی  که  می کنند  فراهم 
کارکنان  بر  تاثیرگذاری  تکانه های  و  می کند  تقویت 
تعداد  گذشته،  سال های  طی  در  می دهد.  شکل  را 
که  بوده ایم  شاهد  را  شرکت هایی  از  رشدی  به  رو 
اجتماعی و  از شبکه های  به دست آمده  تحلیل های 
تا به آنها کمک  شیوه های مشابه را به کار می گیرند 
شناسایی  را  سازمان  در  پنهان  اثربخش  افراد  کند، 
احترام  از  میان همکاران خود  در  که  افرادی  کنند. 
برای موفقیت یک  آنها می تواند  برخوردارند و نقش 
برنامه تغییر سازمانی کلیدی باشد )اسکات ادینگر و 
 The( لوری سین در کتاب خود به نام رهبر پنهان
این  مشخصه های  معرفی  به   )Hidden Leader
از  یکی  مثال  برای  پرداخته اند(.  کارکنان  از  دسته 
شرکت های عظیم تولیدی را می شناسیم که چنین 
افراد تاثیرگذاری را در حوزه های مختلف جغرافیایی، 
و  است  کرده  شناسایی  سازمانی  نقش  و  کارکردی 
پیاده سازی  به تسهیل  برای کمک  آنها  از پشتیبانی 
و  ذهنی  مدل های  می گیرد،  بهره  سازمانی  تغییر 
شکل گیری  از  و  می دهد  شکل  را  دلخواه  رفتارهای 
حس بدبینی و تردید در کارکنان نسبت به تغییرات 

جلوگیری می کند.

کارکنان جدید؛ چالش های جدید
امروزه در زندگی اجتماعی، گروه ها  مسلم است که 
بیشترین قدرت تاثیرگذار ی را بر افراد دارند. دنیای 
امروزی که در آن ارتباطات دیجیتال رشد فزاینده ای 
فرصت هایی  دیگری  زمان  هر  از  بیش  است،  یافته  

و  اندیشه  نحوه  از  تا  می گذارد  افراد  اختیار  در  را 
به  هزاره  نسل  کنند.  کسب  اطالعات  دیگران  رفتار 
میزان زیادی از نظرات مثبت و تعداد دنبال کنندگان 
توییتر،  اینستاگرام،  مانند  اجتماعی  شبکه های  در 
نیست  عجیبی  چیز  می پذیرند.  تاثیر  و...  فیس بوک 
اجتماعی  شبکه های  در  که  افرادی  روزها  این  که 
عضو هستند، می توانند برای صفحه شخصی خود در 
طریق  این  از  و  بخرند  »دنبال کننده«  این شبکه ها، 
محبوبیت خود یا برندشان را به رخ دیگران بکشند. 
به  اوقات  گاهی  که  هزاره  نسل  به  متعلق  کارکنان 
عنوان جامعه »اََبر به هم پیوسته جهانی« نیز نامیده 
می شوند، نه فقط پذیرای نظرات دریافتی از سطوح 
نظرات  بلکه  هستند،  سازمان شان  مدیریتی  باالی 
جمعی و نظرات کارشناسی ای که از طریق ارتباطات 
آنها  برای  می تواند  نیز  می کنند  دریافت  دیجیتال 

متقاعدکننده باشد.
برای  اقدام،  به  افراد  تشویق  در  فناوری  قابلیت های 
مدیرانی که تغییر در سازمان را راهبری می کنند حائز 
اهمیت است؛ زیرا کارکنان امروزی به طور فزاینده ای 
که  داستان هایی  هستند.  بدبین  تغییرات  به  نسبت 
قبال تغییر سازمانی را به راحتی کلید می زدند، دیگر 
داستانی  اذهان،  و  قلب ها  فتح  برای  ندارند.  خریدار 
فرد  برای  شخصی  به طور  باید  می شود  روایت  که 
به طور خاص  این  باشد.  معنادار  شنونده  یا  خواننده 
مثال  برای  است.  صادق  جوان تر  کارکنان  برای 
هزاره  نسل  به  متعلق  کارکنان  با  که  مصاحبه هایی 
را  واقعیت  این  دادیم،  انجام  باال  توانمندی های  با  و 
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روشن ساخت که در بسیاری از موارد تصمیم افراد 
برای  آنها  توانایی  به  سازمان  ترک  یا  ماندن  برای 
یافتن معنا و هدف حضورشان در آن سازمان بستگی 

دارد.
کرده  ایجاد  فناوری  که  شفافیت  از  جدیدی  نوع 
می کند.  عمل  لبه  دو  شمشیر  یک  همچون  است، 
 Glassdoor مانند  سایت هایی  امروزی  دنیای  در 
انجام  شغلی  جایی های  جابه  و  دستمزدها  میزان  از 
هر  از  بیش  امروزه  بنابراین  برمی دارند.  پرده  شده 
که  است  شده  آسان  کارکنان  برای  دیگری،  زمان 
دارند  رضایت  سازمان  حرکتی  مسیر  از  آیا  دریابند 
یا مبلغ دریافتی شان عادالنه است یا خیر؟ فراموش 
ساله  چند  و  بیست  کارکنان  از  بسیاری  که  نکنیم 
در  والدین شان  چگونه  که  دارند  یاد  به  امروزی، 
مورد  هزینه ها  کاهش  بهانه  به  مختلف  دوره های 
اجحاف واقع شدند؛ ولی گروهی از کارکنان مسن تر 
سازمانی  پست های  در  کماکان  کمتر  کارآیی  با  و 
این  می خواهند  که  سازمان هایی  ماندند.  باقی  خود 
همراه  تغییرات خود  با  را  کارکنان جوان تر  از  گروه 
دهند  انجام  است  الزم  کاری  هر  دارند  نیاز  کنند، 
در  ناراحتی  منبع  که  تالفی جویی  احساس  این  تا 
که  اموری  به  آنها  توجه  و  شده  خنثی  است  افراد 
برای برخی کارکنان،  واقعا اهمیت دارد جلب شود. 
انعطاف پذیری بیشتر در کار و انجام امور به صورت 
فیش های  از  جذاب تر  مراتب  به  دورکاری،  و  تلفنی 

حقوقی با مبالغ باالتر است.
هدایت  را  سازمانی  شگرف  تغییرات  که  رهبرانی 
تقویت کننده  سازوکارهای  تمام  به  باید  می کنند 
باشند. داشته  توجه  است  اختیارشان  در  رسمی که 

دنبال تقویت تعهد در نسل جوان به کار گرفته شود، غافل از توسعه مهارت ها به عنوان ابزاری که می تواند برای  به  چیزی  هر  از  بیش  هزاره  نسل  نشوید. 
از  است.  خویش  توسعه  و  رشد  برای  فرصت هایی 
مواجهه با چالش های کارآفرینی گرفته تا شرکت در 
برنامه های دوره ای سنتی تر، یادگیری برای این نسل 

امری جذاب است.
مدل  این  به  روی  سازمان ها  گذشته،  سال های  در 
آموزش های  از  آنها  از  برخی  و  آورده اند  ذهنی 
کارکنان شان  برای  مزایایی  به عنوان  تخفیف دار 
قالب  در  استارباکس  مثال  برای  می کنند.  استفاده 
شهریه  است،  کرده  طراحی  که  تشویقی  برنامه ای 
را که در  پاره وقتی  و  تمام وقت  تحصیلی کارکنان 
می کنند،  شرکت  آریزونا  ایالتی  دانشگاه  دوره های 
و   Anthem نظیر  دیگر  سازمان ها  می پردازد. 
مشابهی  برنامه های  نیز  کرایسلر  فیات  خودروسازی 

را اجرا کرده اند.
می رسد.  به نظر  چالش برانگیز  نسلی  هزاره  نسل 
برای  نسل  این  به  متعلق  کارکنان  تالش  هرچند 
به عهده گرفتن نقش های مختلف در سازمان، یافتن 
معنایی فراتر از فیش حقوقی، یادگیری مهارت های 
 )Leading-edge skills( دانش  لبه  بر  منطبق 
در  فزاینده ای  به طور  که  دنیایی  در  عادالنه  رفتار  و 
مطالبه  یک  به  است،  شدن  شفاف تر  و  تغییر  حال 
ملیت  سن،  از  کارکنان صرف نظر  همه  برای  فراگیر 
ماهیت  که  رهبرانی  است.  تبدیل شده  و حرفه شان 
نیروی کار در حال تغییر و ابزارهای دیجیتال موجود 
را بشناسند و درک مناسبی از اجزای تشکیل دهنده 
مرزهای  از  عبور  در  باشند،  داشته  سازمانی  تغییر 
موفقیت  به  کارکنان شان  کردن  همراه  و  پیشرفت 

دست خواهند یافت.
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