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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

پژوهشگاه  مشترک  همکاری های  کارگروه 
نیرو و سندیکا روز سه شنبه اول تیرماه سال 

جاری در محل سندیکا تشکیل جلسه داد.
 در این نشست با توجه به دستور جلسه مبنی بر 
بحث و بررسی در مورد نتایج حاصل از پانل آشنایی 
با سازوکارهای حمایتی پژوهشگاه نیرو برای ایجاد 
یا ارتقای واحدهای تحقیق و توسعه در شرکت های 
بخش خصوصی که بیست و چهارم خرداد ماه برگزار 
شد، گزارشی در مورد نیازها، انتظارات و راهکارهای 
حاضرین  و  ارائه  کارگروه  دبیر  توسط  پیشنهادی 
این زمینه  بیان پیشنهادات و تصمیم گیری در  به 

پرداختند. 
در این گزارش نیازها و انتظارات اعضا به 4 گروه اصلی 
شامل حمایت های فنی و آزمایشگاهی، تسهیالت 
ارتباطی  شبکه های  توسعه  مالی،  حمایت های  و 
داخلی و خارجی و منابع انسانی تقسیم بندی شده 
شرکت ها  نیازهای  رفع  روش های  مورد  در  و  بود 
توضیحات مبسوطی توسط مهندس مرجان مهر قائم 
مقام پژوهشگاه نیرو و مهندس فتحعلی مدیرعامل 

صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق ارائه شد.
بر این اساس در خصوص تجهیز آزمایشگاه ها و هزینه 
باالی انجام تست ها با بیان آنکه این موضوع یکی 
از مسائل اصلی طرح شده توسط شرکت ها در پانل 
مذکور بود از سوی مهندس مرجان مهر و  مهندس 
فتحعلی اعالم شد: پژوهشگاه نیرو و صندوق صندوق 
پژوهش و فناوری صنعت برق، تسهیالتی را برای 
تایید  به  منجر    prototype آزمون های  انجام 
محصول شرکت ها و تجهیز آزمایشگاه های آن ها در 
نظر گرفته اند و این در صورتی  است که طرح های 
R&D شرکت ها مبتنی بر تجهیز آزمایشگاه های 

آنان باشد.
در همین راستا این تسهیالت به صورت وام بلندمدت 
و با قبول 50 درصد هزینه های فوق در نظر گرفته 
می توانند  عضو  شرکت های  همچنین  است.  شده 
برای کسب اطالعات بیشتر در این رابطه به سایت 
صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و یا حضورا 

مراجعه فرمایند. 

سندیکای صنعت برق ایران/ در کارگروه همکاری های مشترک پژوهشگاه نیرو و سندیکا اعالم شد

ارائه تسهیالت پژوهشگاه نیرو برای تجهیز آزمایشگاهی شرکت ها   تعادل/ سیدعلي مدني زاده اقتصاددان

غیرمنتظره یي  بسیار  موضوع  تورم،  نرخ  شدن  تك رقمي 
نبود، چراکه از ماه ها پیش و براساس سیاست هاي اتخاذ 
شده دولت یازدهم و ازسوي دیگر رکود حاکم بر فضاي 
درواقع  تورم  نرخ  کاهش  بود.  پیش بیني  قابل  اقتصادي 
درراستاي سیاست کلي »ثبات سازي اقتصاد کالن« بود که 
بعد از خروج از دوران رکود تورمي اتخاذ شد. این درحالي 
است که برنامه خروج از رکود هم در ادامه همین سیاست ها 
و بعد از تك رقمي شدن نرخ تورم ازسوي دولت در حال 
پیگیري است. سیاست هایي که براي پیشبرد بهتر اهداف، 

به تك رقمي شدن نرخ تورم بي قید و شرط نیاز داشت.
اما پس از پشت سر گذاشتن تورم دو رقمي و براي عبور 
از دوران رکود، نوبت به اصالحات ساختاري و نهادي در 
کشور رسیده است. اصالحاتي که تا انجام نشود نمي توان 
رشد پایدار در کشور را تجربه کرد. حال براي اینکه بتوان 
به رشد دست پیدا کرد باید سراغ همان اصالحاتي رفت 
که از قبل هم پیش بیني شده بود که مهم ترین آن بحث 
اصالحات نظام بانکي است. بدون شك در این برهه از زمان 
اگر اصالحات نظام بانکي صورت نگیرد، نمي توان به رشد 

پایدار امیدي داشت. 
ادامه در صفحه 3 /

دو محور ریشه اي در تثبیت نرخ تورم



 

  صادرات برق به هماهنگی وزارت نفت 
نیاز ندارد

وزیر نیرو گفت: بر اساس آیین نامه های موجود در حال 
بخش  توسط  چارچوب  این  در  برق  صادرات  حاضر 
خصوصی صورت می گیرد و باید گفت که صادرات برق 

نیاز به هماهنگی با وزارت نفت ندارد.........ادامه خبر

 چیت چیان: رکود، پروژه های وزارت 
نیرو را متأثر نکرده است

تهران- ایرنا- وزیر نیرو گفت: با وجود رکود نسبی در 
فعالیت های اقتصادی کشور و با تدابیر سنجیده شده، 
پروژه های منابع آب و برق کشور متأثر از آن نشده 

است.........ادامه خبر

 امسال بیش از 100 هزار میلیارد ریال 
پروژه در صنعت آب و برق کشور اجرایی 

می شود
تهران- ایرنا- قائم مقام وزیر نیرو گفت: امسال افزون 
بر 700 پروژه به ارزش بیش از 100 هزار میلیارد ریال 
پروژه در صنعت آب و برق کشور اجرایی می شود.........

ادامه خبر

 خاموشی  تابستانی به تعویق افتاد
در نخستین روز تابستان سال جاری، پیك مصرف برق 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نه تنها افزایش 
روبرو  مگاواتی   400 از  بیش  کاهشی  با  بلکه  نیافت 

شد........ادامه خبر

 تامین 10 درصد برق ایران در دست 
شرکت ترکیه ای قرارمی گیرد

شرکت  دالری  میلیارد   4.۲ قرارداد  شدن  اجرایی  با 
ساخت  برای  ایران  با  اینترنشنال  یونیت  ای  ترکیه 
از  تامین 10 درصد  ترکیبی  نیروگاه گازی سیکل   7
نیازهای برق ایران در دست این شرکت ترکیه ای قرار 

می گیرد.........ادامه خبر

 راهبردحذف یارانه پنهان مشترکین 
پرمصرف برق به جای حذف یارانه نقدی
مسعود احمدی کارشناس ارشد انرژی...........ادامه خبر

   آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون 
حداکثر استفاده از توان تولیدی و 

خدماتی ابالغ شد
رئیس  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق  ایرنا-  تهران- 
حداکثر  قانون   13 ماده  اجرایی  آیین نامه  جمهوری، 
استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای 
کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده 104 
را  وزیران  هیات  ،مصوب  مستقیم  مالیات های  قانون 

برای اجرا ابالغ کرد.........ادامه خبر

 خدمات مرکز داوری اتاق تهران به 
فعاالن اقتصادی

مرکز  وجود  از  اقتصادی  فعاالن  از  بسیاری  حالی  در 
داوری در اتاق بازرگانی و امتیازهای این مرکز در جهت 
رفع اختالفات تجاری بی اطالع هستند که بیش از ۲0 
سال از عمر این مرکز در ایران می گذرد. وظیفه مرکز 

داوری، حل و فصل دعاوی و اختالفات تجاری -داخلی 
جنبی  خدمات  این،  بر  عالوه  و  است  بین المللی-  و 

حقوقی نیز ارایه می کند.........ادامه خبر

 جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه 
منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز روز چهارشنبه در بازار 
منتشر شد.........ادامه خبر

 اداره نظام بانکی ما از عهده و اختیار 
بانک مرکزی خارج شده است

پدرام سلطانی: بخش خصوصی به نظام بانکی و تصمیم 
گیری هایش بی اعتماد و بد بین شده است........ادامه 

خبر

 برای الحاق به wto باید تمام موانع 
تعرفه ای وغیر تعرفه ای برداشته شود

 : ایران گفت  اقتصاد  رئیس کمیسیون صادرات خانه 
مطرح  جهانی  تجارت  سازمات  به  الحاق  بحث  وقتی 
را  ای  تعرفه  غیر  و  ای  تعرفه  موانع  تمام  باید  است 
برداریم و تولید کننده ما آمادگی داشته باشد تا بتواند 

درعرصه بین المللی رقابت کند.........ادامه خبر

 عوامل ناهمخوان توسعه در پسابرجام
دوره  در  ایران  توسعه  چالش های  بازرگانی:  گروه 
محمود  دکتر  حضور  با  نشستی  محور  پساتحریم، 
سریع القلم با فعاالن بخش خصوصی در اتاق بازرگانی 

ایران بود. ........ادامه خبر

 تاکید استاندار تهران بر تسریع در 
واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی

تهران- ایرنا - استاندار تهران با تأکید بر لزوم تسریع در 
واگذاری طرح ها و پروژه ها به بخش خصوصی گفت: 
براساس تأکید دولت تدبیر و امید، استان تهران باید در 
واگذاری طرح ها به بخش خصوصی)با اولویت بندی( 

پیشتاز باشند.........ادامه خبر

مقابل  در  سدی  واردات،  تعرفه  رشد   
دامپینگ چینی

دامپینگ چین به چندین کشور دیگر دنیا هم رسیده 
اما این کشورها توانسته اند با دامپینگ مقابله کنند. بر 
همین اساس 4۲ کشور دنیا تعرفه خود را سال گذشته 

باال بردند و با چین نیز مقابله کردند.........ادامه خبر

 قوانین الزم براي بهبود محیط کسب وکار
به  جدیدالورود  نمایندگان  ذهن  که  سواالتي  از  یکي 
مجلس در هر دوره را به خود مشغول مي کند، این است 
که باید چه کار موثري را در راستاي بهبود کسب وکارها 
انجام دهند؛ چرا که بهبود محیط کسب وکار، سواي اینکه 
جزو شعارهاي اصلي دولت یازدهم است، در بسیاري از 
نشست هاي انتخاباتي در حوزه هاي انتخابیه کشور، در 

زمره مطالبات اولیه رأي دهندگان است. ........ادامه خبر

 مجلس جدید چگونه به بخش  خصوصي 
کمک خواهد کرد؟

دهمین دوره مجلس شوراي اسالمي در سومین سال 
ریاست جمهوري حسن روحاني با میراثي به  جا مانده 
از مشکالت انبوه در همه حوزه ها و البته اقتصاد آغاز به 

کار کرد. .........ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ایسنا/ وزیر نیرو در پاسخ به ایسنا 
صادرات برق به هماهنگی وزارت نفت 

نیاز ندارد

وزیر نیرو گفت: بر اساس آیین نامه های موجود در 
حال حاضر صادرات برق در این چارچوب توسط 
بخش خصوصی صورت می گیرد و باید گفت که 
نفت  وزارت  با  هماهنگی  به  نیاز  برق  صادرات 

ندارد.
به گزارش ایسنا، حمید چیت چیان در حاشیه اختتامیه 
دومین جشنواره گزارش یك نگرانی با موضوع بحران 
ذخایر  وضعیت  در خصوص  خبرنگاران  در جمع  آب 
آبی اظهار کرد: اگر از گوشه ی جنوب غربی ایران به 
سمت شمال شرقی یك خط مستقیم وصل کنیم نیمه 
شرقی کشور به شدت دچار مشکالت ناشی از کمبود 

بارش است.

ایرنا/ در گفت وگو با ایرنا؛
چیت چیان: رکود، پروژه های وزارت نیرو 

را متأثر نکرده است

رکود  وجود  با  گفت:  نیرو  وزیر  ایرنا-  تهران- 
نسبی در فعالیت های اقتصادی کشور و با تدابیر 
سنجیده شده، پروژه های منابع آب و برق کشور 

متأثر از آن نشده است.
حمید چیت چیان شامگاه سه شنبه در حاشیه آیین 
بحران  به  مردمی  ›نگاه  جشنواره  دومین  اختتامیه 
سؤال  به  پاسخ  در  نگرانی‹  یك  گزارش  آب؛  کمبود 
خبرنگار ایرنا در باره آخرین وضع پروژه های آب و برق 

اجرای  مالی،  منابع  محدودیت  هرچند  افزود:  کشور، 
پروژه های مختلف را در کشور تحت تأثیر قرار داده، اما 
وزارت نیرو تالش داشته و دارد تا با مدیریت مصرف و 
افزایش ظرفیت تولید، به اجرای این پروژه ها پرداخته 

تا تأخیر در خدمت رسانی به مردم پیش نیاید.
زیر  آبهای  بخشی  تعادل  و  احیا  طرح  ادامه،  در  وی 
برشمرد  از کشاورزان  برای حمایت  را طرحی  زمینی 
و هشدار داد: اگر برداشت از منابع آب زیر زمینی به 
صورت بی رویه ادامه یابد کشاورزان دچار مشکل می 

شوند.

ایرنا/ قائم مقام وزیر نیرو:
امسال بیش از 100 هزار میلیارد ریال 

پروژه در صنعت آب و برق کشور اجرایی 
می شود

تهران- ایرنا- قائم مقام وزیر نیرو گفت: امسال 
هزار   100 از  بیش  ارزش  به  پروژه   700 بر  افزون 
میلیارد ریال پروژه در صنعت آب و برق کشور 

اجرایی می شود.
آیین  حاشیه  در  شنبه  سه  شامگاه  محمودی  ستار 
بحران  به  مردمی  »نگاه  جشنواره  دومین  اختتامیه 
کمبود آب؛ گزارش یك نگرانی« در جمع خبرنگاران، 
در پاسخ به سؤال خبرنگار ایرنا درباره شایعه رکود در 
پروژه های آب و برق کشور افزود: پروژه های صنعت 
آب و برق به دلیل ماهیت خود، از منابع مختلفی تامین 

اعتبار می شوند.
به گفته این مقام مسئول، سرعت اجرای برخی پروژه 
ها کند است و برخی دیگر با سرعت متوسط به پیش 

ادامه از صفحه 1/ 

هر چند ممکن است امسال به دلیل فروش بیشتر 
سال  اما  باشیم  موقتي  رشد  شاهد  نفتي  منابع 
آینده نه تنها شاهد هیچ گونه رشدي نخواهیم بود 
رقمي  دو  کانال  به  باز هم  تورم  است  بلکه ممکن 
شدن خود بازگردد، چراکه تجربه بازگشت تورم در 
سال هاي گذشته به دلیل اینکه روند اصالحات را به 

خوبي طي نکرد، دو بار تکرار شد.
بنابراین براي رسیدن به یك رشد پایدار و بازگشت 
به دوران رونق، باید در گام نخست اصالحات نظام 
بانکي رخ دهد. در اصالحات نظام بانکي باید کاهش 
کردن  پذیر  اوراق  بانکي،  سپرده هاي  سود  نرخ 
انجام  بانك ها  سرمایه  افزایش  و  دولت  بدهي هاي 
شود. از همه مهم تر بحث مطالبات غیرجاري و حل 
بانك  ازسوي  برنامه جدي  با یك  باید  آن  و فصل 
مرکزي محقق شود. اگر این اقدامات صورت بگیرد 
مدت هاي  تا  تورم  نرخ  که  داشت  انتظار  مي توان 
طوالني روي این اعداد باقي بماند و ما از رکود خارج 

و رشد را بار دیگر تجربه کنیم.
ما  تنهایي،  به  نمي تواند  هم  باز  موضوعات  این  اما 
باید  چراکه  دهد.  قرار  اقتصادي  اوج  دوران  در  را 
اقدامات نهادي هم به وقوع بپیوندد و تغییرات جدي 
بانك مرکزي و نظام پولي و مالي  در ساختارهاي 
تا بتوان قدرت نگهداري نرخ تورم  کشور رخ دهد 
تك رقمي را داشت که انتظار مي رود در سال آینده 

محقق شود.
ازسوي دیگر اصالحات نظام بانکي همانند یك بسته 
است. بسته یي که نمي توان بخشي از آن را اجرایي و 

بخش دیگر را دست نخورده نگه داشت. اگر بخشي از 
آن را اجرایي و بخش دیگر را به حال خود رها کنیم، 
آثار بسیار مخرب تري نسبت به شرایط فعلي خواهد 
داشت. فرض کنید که نرخ سود سپرده هاي بانکي 
غیرمجاز  موسسات  مشکالت  اما  دهیم  کاهش  را 
ناسالم و  بانك هاي  بازار غیرمتشکل پولي، بحث  و 
نظارت جدي  بانك مرکزي، مشکل  از  تبعیت شان 
بانك مرکزي به قوت خود باقي بماند. در این صورت 
نه تنها کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي نمي تواند 
بلکه  کند،  را حل  بانکي  نظام  مشکالت  از  گره یي 
عمال این کاهش نتیجه یي نخواهد داشت و مشکالت 

بانك مرکزي و بانك ها را هم بیشتر خواهد کرد.
انجام  کلي  به صورت  بانکي  نظام  اصالحات  اگر  اما 
شود و دولت بدهي هایش را به اوراق تبدیل کند و 
بخش نظارتي بانك مرکزي برخورد خود با مساله 
کم کم  دهد،  انجام  جدي تر  را  بانك ها  ترازنامه 
ترازنامه بانك ها به سمت بهبود پیش خواهد رفت 
و مي توان انتظار داشت، یك تحول جدي در نظام 
بانکي کشور انجام و تسویه جدي شود. از دیدگاه من 
عمال ریشه کلیدي تمام این مشکالت در دو محور 
نقش نظارتي بانك مرکزي و اوراق پذیر کردن بدهي 

دولت نهفته است.

دو محور ریشه اي در تثبیت نرخ تورم
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باالی  حجم  نیرو  وزارت  عمده  مشکل  اما  روند،  می 
پروژه ها است.

میزان  با  ها  پروژه  تعداد  اینك  هم  کرد:  تصریح  وی 
تزریق منابع مالی آنها در طول سال همخوانی ندارد 
و عالوه بر آن، امروز با سرعت استهالک تاسیسات در 
حال بهره برداری نیز مواجه ایم و نتوانستیم به تناسب 

آنها سرعت تزریق اعتبارات را فراهم کنیم.
محمودی خاطرنشان کرد: امسال بیش از 700 پروژه 
در صنعت آب و برق کشور در حال اجرا هستند که 
منابع  از  دولتی،  منابع  بر  عالوه  آنها  اعتبارات  میزان 
بخش خصوصی، مشارکت های مردمی و ... نیز تامین 
شده و به بیش از 100 هزار میلیارد ریال بالغ می شود.

** استفاده از برق به جای گاز ایمن تر است
قائم مقام وزیر نیرو همچنین در پاسخ به پرسش دیگر 
منطقه »شهران«  در  درباره مشکل حادث شده  ایرنا 
تهران در جمعه گذشته، افزود: تبدیل انرژی گاز به برق 
و مصرف آن به مراتب ایمن تر است، اما در بسیاری 
نقاط کشور به دلیل امکانات کم فنی و سرمایه گذاری 

امکانپذیر نیست.
استفاده  سمت  به  تدریجی  حرکت  لزوم  بیان  با  وی 
بیشتر از برق به جای گاز و تبدیل سهمی از گاز به 
نیازمند سرمایه گذاری و  این مهم  انجام  برق، گفت: 
صرف هزینه های باال است و قیمت تمام شده انرژی 
برای مصرف کنندگان نیز بیشتر می شود؛ حتی ممکن 
اقتصادی  کشور  نقاط  برخی  در  طرحی  چنین  است 

نباشد، اما بهرحال ایمن تر است.
به  دستیابی  برای  الزم  شرط  کرد:  تصریح  محمودی 
و  واقعی  قیمت  به  برق  اهداف چنین طرحی، عرضه 
تمام شده آن است تا با صرفه جویی به مصرف بهینه 

نیز دست یابیم.

به گزارش ایرنا، انفجار لوله گاز در منطقه شهران در 
محل ساخت خط 6 مترو تهران، گودالی به طول 100 

متر و عرض و عمق بیش از 50 متر را ایجاد کرد.
انفجار لوله گاز حدود ساعت چهار و 30 دقیقه بامداد 
آن  از  ناشی  سوزی  آتش  و  پیوست  وقوع  به  جمعه 

ساعت 6 و ۲0 همان روز مهار شد.

** نرخ های آب و برق افزایش نمی یابد
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت 
های آب و برق، خاطرنشان کرد: مساله تغییر قیمت ها 
در زمان تنظیم بودجه کشور مطرح می شود، اما اینك 
مسکوت مانده و هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت ها 

وجود ندارد.

مهر/  در نخستین روز تابستان ؛
خاموشی  تابستانی به تعویق افتاد

در نخستین روز تابستان سال جاری، پیک مصرف 
نه  با مدت مشابه سال گذشته  مقایسه  برق در 
تنها افزایش نیافت بلکه با کاهشی بیش از 400 

مگاواتی روبرو شد.
به گزارش خبرنگار مهر، برای تابستان سال جاری شبکه 
برق کشور با کسری حدود سه هزار مگاواتی دست و 
پنجه نرم می کند، با این وجود گرمای نه چندان شدید 
اجرای  فعال  کشور  پرجمعیت  و چند شهر  تهران  در 
پروژه خاموشی های تابستانی را به تعویق انداخته است.

تابستان سال جاری،  روز  نخستین  در  اساس  این  بر 
پیك مصرف برق ایران در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته نه تنها افزایش نیافته بلکه با کاهشی بیش از 

400 مگاواتی همراه شده است.
براساس گزارش مدیریت شبکه برق ایران، روز گذشته 
سه شنبه اول تیرماه پیك مصرف برق در ساعت 14:04 
بعداز ظهر به 45 هزار و ۹34 مگاوات افزایش یافته، 
ضمن آنکه در ساعت ۲1:06 شب هم پیك مصرف به 

حدود 45 هزار و 44۲ مگاوات رسیده است.
این درحالی است که در نخستین روز تابستان سال 
گذشته پیك مصرف برق ایران حدود 46 هزار و 3۸۹ 
مگاوات به ثبت رسیده بود و عمال میزان مصرف برق 
در سال جاری در مقایسه با سال گذشته کاهشی حدود 

400 مگاواتی را تجربه می کند.
با وجود افزایش چند هزار مگاواتی پیك مصرف برق 
ایران در طول هفته جاری در مقایسه با روزهای نخست 
خرداد ماه اما ذخیره برق نیروگاه های کشور کماکان در 
شرایط ایمنی قرار دارد به طوری که در ساعات پیك 
مصرف برق روز گذشته ذخیره برق نیروگاه ها بین دو 
هزار و 7۸7 مگاوات تا یکهزار و 6۲7 مگاوات گزارش 

شده است.
از سوی دیگر روز گذشته حجم کل مبادالت برق ایران 
میزان  این  از  که  بوده  مگاوات  و 746  یکهزار  حدود 
از  کشور  برق  صادرات  و  مگاوات   4۹0 واردات  سهم 
سهمی یکهزار و ۲56 مگاواتی برخوردار بوده تا عمال 
تابستان  روز  نخستین  در  ایران هم  برق  تجارت  تراز 

مثبت باشد.
در این بین متوسط مصرف برق صنایع کشور با نوسان 
و  صنایع  گذشته  روز  و  نبوده  همراه  توجه ای  قابل 
کارخانه ها حدود سه هزار و ۸34 مگاوات برق و انرژی 
مصرف کرده اند. درباره مصرف برق صنایع نکته قابل 
توجه آن است که مصرف برق صنایع در نخستین روز 
تابستان در مقایسه با اواسط خرداد ماه کاهشی حدود 

300 تا 350 مگاواتی را تجربه می کند.

در این بین با پیش بینی جهش بیشتر پیك مصرف 
برق کشور و حتی احتمال عبور مصرف از مرز 50 هزار 
مگاوات برخی از مسئوالن وزارت نیرو و صنعت برق 
شرط عبور بدون خاموشی از تابستان سال جاری را تنها 
مدیریت و صرفه جویی توسط مشترکان اعالم می کنند.

اواسط  نیرو  به گزارش مهر، حمید چیت چیان وزیر 
را  تابستانی  برق  پیك مصرف  قرمز  سال جاری خط 
تعیین کرده و یادآور شده بوده: پیك مصرف برق در 
تابستان در مرز 54 هزار مگاوات پیش بینی شده و در 
صورتی  که مصرف برق از این مرز عبور کند خاموشی 

خواهیم داشت.
هزار   54 حدود  امسال  تابستان  برای  برق  مصرف 
مگاوات تعیین شده که تابستان سال گذشته با مصرف 
حدود 50 هزار و 177 مگاوات، رکورد جدیدی در پیك 

مصرف این حامل انرژی پاک به ثبت رسیده بود.
کارشناسان معتقدند در روزهای گرم سال و در دماهای 
از 400  افزایش دما بیش  ازای هر یك درجه  به  باال 

مگاوات مصرف برق شبکه افزایش می یابد.

   

تسنیم/ المانیتور گزارش داد
تامین 10 درصد برق ایران در دست 

شرکت ترکیه ای قرارمی گیرد

دالری  میلیارد   4.2 قرارداد  شدن  اجرایی  با 
شرکت ترکیه ای یونیت اینترنشنال با ایران برای 
ساخت 7 نیروگاه گازی سیکل ترکیبی تامین 10 
درصد از نیازهای برق ایران در دست این شرکت 

ترکیه ای قرار می گیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از المانیتور، شرکت 

شماره   1754    2 تیر ماه 1395



5 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ترکیه ای یونیت اینترنشنال که مقر آن در بلژیك قرار 
دارد  توافقی 4.۲ میلیارد دالری با وزارت نیروی ایران 
برای ساخت 7 نیروگاه گازی سیکل ترکیبی در ایران 

به امضا رسانده است.
بهبود  به  مطمئنا  گازی  نیروگاه   7 این  که  حالی  در 
روابط تجاری و اقتصادی ایران و ترکیه کمك خواهد 
بازار  در  آشنایی  نا  بازیگر  اینترنشنال  یونیت  کرد، 
شرکت  این  نیست.  دیگر  کشورهای  و  ایران  انرژی 
با مجموع تولید  ایران  از سال 1۹۸۲، 5 نیروگاه در 
3۲00 مگاوات برق ساخته و 5 نیروگاه نیز در ترکیه 

و ۲ مورد در اروپا احداث کرده است.
سه  در  جدید  های  نیروگاه  ساخت  رود  می  انتظار 
ماهه نخست ۲017 آغاز شود. بر اساس مجوزی که 
اینترنشنال، برای مدت ۲0 سال  صادر شده، یونیت 
نیروگاه ها را در اختیار خواهد داشت.  این  مدیریت 
در 6 سال نخست پس از بهره برداری، این نیروگاه ها 
برق تولیدی خود را با قیمتی ثابت به ایران خواهند 
فروخت. پس از آن یونیت اینترنشنال برق تولیدی را 
به کشورهای همسایه صادر خواهد کرد تا اینکه آن را 

به مشتریان داخلی عرضه خواهد نمود.
نیروگاه های ساخت ترکیه در ایران موجب رشد قابل 
اونال  گفته  به  شد.  خواهد  ایران  برق  شبکه  توجه 
آیسال، موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت یونیت 
اینترنشنال  و رئیس سابق باشگاه گاالتاسرای ترکیه، 
این نیروگاه ها با بیش از 60 درصد بازدهی فعالیت 
خواهند کرد )متوسط بازدهی در نیروگاه های ایران 
هزار   6 از  بیش  کردن  اضافه  با  و  است(  درصد   3۲
مگاوات برق به شبکه توزیع برق ایران، 10 درصد از 
نیازهای برق این کشور را تامین خواهند کرد. یونیت 
اینترنشنال همچنین قصد دارد در یك نیروگاه گازی 
گذاری  سرمایه  عراق  کردستان  در  مگاواتی   ۸40

نماید.
همه اینها خبرهایی خوب برای ترکیه و ایران است. 
هرچند مبادالت تجاری ایران و ترکیه در سال ۲01۲ 
به ۲1.۹ میلیارد دالر رسید، اما تحریم های آمریکا 
و غرب علیه ایران و سردی روابط بین تهران و آنکارا 
به دلیل جنگ سوریه موجب شد تا این رقم در سال 
۲015 به رقم 10 میلیارد دالر برسد. در 16 ژوئن، 
آنکارا  که  کرد  اعالم  ترکیه  تجارت  و  گمرک  وزیر 
خواهان 3 برابر کردن حجم مبادالت تجاری با ایران 
زودتری  در  دالر  میلیارد   30 رقم  به  آن  رساندن  و 

زمان ممکن است.
نظیر  مهمی  های  پروژه  آیا  که  نیست  مشخص  اما 
موجب  تواند  می  ایترنشنال  یونیت  شرکت  قرارداد 
ترکیه  و  ایران  بین  انرژی  تر  نزدیك  های  همکاری 
کشور  دو  بین  تجاری  مبادالت  افزایش  با  و  شود 

وابستگی آنکارا به گاز روسیه را کاهش دهد یا نه.
موسس  و  انرژی  مسائل  کارشناس  امره،  ولکان 
در  انلیسیس  سکیوریتی  انرژی  ورلد  پژوهشکده 
واشنگتن به این مسئله به دیده تردید می نگرد. امره 
می گوید: »هرچند ترکیه و ایران تالش دارند به رغم 
همه اختالفات روابط انرژی شان را تقویت کنند، اما 
با توجه به عوامل خارجی و نوع روابط بین دو کشور و 
بخش خصوصی ایران و ترکیه، سخت است که ترکیه 
بخش بزرگتری از نیاز هیدروکربنی خود را از ایران 

تامین کند.«
امره افزود، یك تفاوت مهم بین دو کشور این است که 
»ایران تمایل دارد گاز خود را به شکل ال ان جی به 
بازارهای آسیایی و به ویژه هند ارسال کند، در حالی 
که ترکیه می خواهد گاز را به شکلی ارزان از طریق 
خط لوله دریافت نماید.« وی در ادامه گفت، مشکل 
بزرگتر وضعیت نامناسب زیرساخت های انرژی ایران 

است. امره گفت، مسئله اصلی زیرساخت های انرژی 
ایران، توسعه »ظرفیت تولید آن است؛ حوزه ای که 
شرکت های ترک نمی توانند زیاد از عهده آن برآیند.

توضیح  در  ایرانی  نگار  روزنامه  و  تحلیلگر  محسن 
در  ها  ترک  بیشتر  گذاری  سرمایه  عمده  چالش   ۲
ایران می گوید: »دولت حسن روحانی  انرژی  بخش 
می خواهد این سرمایه گذاری ها بسیار سریع اتفاق 
بیافتند. سرمایه گذاری ها باید در طی یك یا دو ماه 
شروع شوند، زیرا هرچند وضعیت اقتصاد ایران بهتر 
از سال ۲013 است، اما روحانی برای انتخاب شدن 
به  جمهور  رئیس  عنوان  به   ۲017 سال  در  مجدد 
بهبود قابل توجه وضعیت اقتصادی نیاز دارد. شرکت 
های آمریکایی و اروپایی همچنان نگران تحریم های 
پابرجا هستند و نمی توانند سریعا وارد ایران شوند.«

محسن افزود، مسئله بزرگتر سوریه است. »تهران از 
آنکارا به ویژه درباره سوریه درخواست امتیاز خواهد 
کرد تا قراردادهایی را با شرکت های ترک منعقد کند 

و گاز بیشتری به این کشور بفروشد.«

ایلنا/ 
راهبردحذف یارانه پنهان مشترکین 

پرمصرف برق به جای حذف یارانه نقدی

مسعود احمدی کارشناس ارشد انرژی-

با توجه به مالحظات دولت در حفظ یارانه نقدی 
عموم مردم، الزم است که راهبرد حذف یارانه 
گیرد  قرار  توجه  مورد  انرژی  حامل های  پنهان 
الگوی  از  خارج  مصارف  تعرفه  اول  گام  در  و 

مشترکین پرمصرف را با افزایش ناگهانی روبرو 
سازد.

مردم،  نقدی  یارانه  حذف  جای  به  می تواند  دولت 
راهبرد حذف یارانه پنهان مشترکین پرمصرف انرژی 
بر  این صورت عالوه  قرار دهد. در  را در دستور کار 
حذف یارانه ناعادالنه مشترکین پرمصرف، انگیزه این 
افزایش  انرژی  الگوی مصرف  مشترکین برای رعایت 

خواهد یافت.
بودجه  تصویب  فرآیند  در  مجلس  است  سالی  چند 
ساالنه با تعیین تبصره هایی بر حذف یارانه ثروتمندان 
اصرار می کند و دولت انجام اینکار را انکار می کند. 
در این میان مجلس از نبود اراده دولت برای حذف 
یارانه ثروتمندان، و دولت ممکن نبودن حذف یارانه 
آنچه در عمل رخ داده  اعالم می کند.اما  ناعادالنه  را 
افراد جامعه  تمام  برای  یارانه  پرداخت  این است که 
بار سنگینی را بر دوش دولت نهاده است. همچنین 
سطوح  در  افراد  تمامی  به  یارانه  یکسان  پرداخت 
رفاهی مختلف اجرای عدالت در پرداخت یارانه را با 

چالش روبرو کرده است.
درموضوع  که  دارند  عقیده  کارشناسان  از  برخی 
بر  سیاسی  مالحظات  یارانه ها،  کردن  هدفمند 
بوده  غالب  جویانه  عدالت  و  اقتصادی  مالحظات 
است. در اسفند ماه سال ۹4 محمدرضا پورابراهیمی 
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 13۹5 
کل کشور در مجلس شورای اسالمی اعالم کرد که 
هیچگونه   ۹5 بودجه  برای  دولت  پیشنهادهای  در 
پردرآمد  خانواده های  یارانه  حذف  باعنوان  موضوعی 

مطرح نبوده است.
بین  ثروتمندان در حالی  یارانه  بر سر حذف  چالش 
دولت و مجلس بی نتیجه مانده است که حذف یارانه 
پنهان انرژی در کشور که هزینه ای به مراتب سنگین 
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6 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

قرار  غفلت  مورد  است  کرده  تحمیل  دولت  به  را  تر 
مانند  انرژی  حامل های  در حال حاضر  است.  گرفته 
اختیار  در  یارانه ای  صورت  به  کشور  در  گاز  و  برق 

مردم قرار می گیرد.
در این گزارش به بررسی یارانه پرداختی در حوزه برق 
پرداخته شده است. در حوزه برق هزینه تولید، انتقال 
هرکیلووات  برای  تومان   100 حدود  برق  توزیع  و 
از  دریافتی  هزینه  میانگین  حالیکه  در  است  ساعت 
مردم حدود 50 تومان برای هر کیلووات ساعت است. 
اختالف هزینه تولید و پرداختی مشترکین به صورات 
این  تداوم  می گردد.  پرداخت  دولت  طرف  از  یارانه 
امر در سال های گذشته سبب ایجاد بدهی 30 هزار 

میلیارد تومانی برای وزارت نیرو شده است.
منظور  به  آلمان  مانند  پیشرفته  از کشورهای  برخی 
حذف یارانه پنهان حوزه انرژی از روش های هوشمندی 
استفاده کرده اند. آنها برای اصالح تعرفه های برق از 
نظام تعرفه گذاری پلکانی-افزایشی استفاده کرده اند. 
مردم،  عموم  مصرف  روند  به  توجه  با  نظام  این  در 
میزان مشخصی از هر حامل انرژی به عنوان الگوی 
مصرف تعریف می کند و هزینه مصرف کمتر از الگو، 
ارزان تر تعیین می شود. با عبور مصرف از مقدار الگو، 
قیمت به صورت ناگهانی افزایش می یابد تا مشترکین 
پرمصرف با پرداخت هزینه واقعی انرژی، رفتار خود را 
اصالح کنند و فشار افزایش قیمت نیز از عموم مردم 

برداشته شود.
با در نظر گرفتن قمیت برق صادراتی به میزان 350 
پلکانهای  تمام  ساعت،  هرکیلووات  ازای  به  تومان 
یارانه ای هستند و یك مشترک  برق کشور  مصرف 
پرمصرف برق ماهیانه 130 هزار تومان یارانه پنهان 

برق دریافت می کند.
یارانه  با توجه به مالحظات دولت در حفظ  بنابراین 

نقدی عموم مردم، الزم است که راهبرد حذف یارانه 
در  و  گیرد  قرار  توجه  مورد  انرژی  پنهان حامل های 
مشترکین  الگوی  از  خارج  مصارف  تعرفه  اول  گام 
این  در  سازد.  روبرو  ناگهانی  افزایش  با  را  پرمصرف 
این  به  ناعادالنه  یارانه پنهان  بر حذف  صورت عالوه 
گروه از مشترکین، انگیزه بیشتری برای رعایت الگوی 

مصرف انرژی خواهند داشت.
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ایرنا/ 
 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر 
استفاده از توان تولیدی و خدماتی ابالغ 

شد

اول  معاون  جهانگیری  اسحاق  ایرنا-  تهران- 
رئیس جمهوری، آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون 
خدماتی  و  تولیدی  توان  از  استفاده  حداکثر 
امر  در  آنها  تقویت  و  کشور  نیازهای  تأمین  در 
مالیات های  قانون   104 ماده  اصالح  و  صادرات 
مستقیم ،مصوب هیات وزیران را برای اجرا ابالغ 

کرد.
به گزارش روز چهاررشنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی 
دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری 
رفاه  و  تعاون، کار  وزارت  به  اجرا  برای  را  این مصوبه 

اجتماعی ابالغ کرد.
متن این آیین نامه به شرح زیر است:

آیین نامه اجرایی ماده )13( قانون حداکثر استفاده از 
و  کشور  نیازهای  تأمین  در  خدماتی  و  تولیدی  توان 
تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )104( قانون 

مالیات های مستقیم
معانی  در  زیر  اصطالحات  نامه  آیین  این  در  ماده1ـ 

مشروح مربوط به کار می روند:
تولیدی،  فعال  ـ کارگاه های مشمول: واحدهای  الف 
صنعتی و معدنی شامل هر شخص حقیقی و یا حقوقی 
دولتی و یا غیردولتی که در امور تولید کاال، تجهیزات، 
نرم افزار،  سخت افزار،  از  اعم  محصوالتی  یا  خدمات 

فناوری و نشان )برند( فعالیت می کند.
مستدل  و  مستند  مدارک  ارایه  ابرازی:  دالیل  ـ  ب 
مبنی بر خارج از اختیار بودن و بروز حوادث غیرمترقبه 
خارج از اراده که مانع انجام تکالیف مقرر شده است 

آتش سوزی  سرمازدگی،  تگرگ،  برف،  قبیل سیل،  از 
مالی تحریم های  آثار  و  نظایر آن  و  زلزله  غیرعمدی، 
اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی که تاثیر مستقیم در 
فعالیت ها و تولیدات کارگاه های مشمول داشته و طی 
دوره مشخص منجر به تعطیلی موقت یا رکود فعالیت 

و یا نیمه فعال شدن آنها شده است.
پـ  سوابق خوش حسابی: کارفرما ظرف )1۸( ماه قبل 
حقوق  یا  مزد  ابرازی، صورت  دالیل  موضوع  وقوع  از 
بیمه شدگان را برای حداقل )16( ماه ارسال و پرداخت 

کرده باشد.
تـ  قانون: قانون اصالح قانون تأمین اجتماعی و برخی 
تأدیه  به  به منظور تشویق کارفرمایان  قوانین مربوط 
بیکاری  بیمه  و  بیمه  بابت حق  معوقه سنواتی  دیون 
کارکنان ـ مصوب 13۸7 ـ مجمع تشخیص مصلحت 

نظام و اصالحات بعدی آن.
استفاده  قانون حداکثر   )13( ماده  اجرای  در  ماده۲ـ 
از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و 
تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )104( قانون 
مالیات های مستقیم، تمام یا قسمتی از جریمه های 
مقرر در قانون تأمین اجتماعی به درخواست کارفرما و 

در چارچوب این آیین نامه قابل بخشودگی است.
دارای  که  مشمول  های  کارگاه  کارفرمایان  ماده3ـ 
بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در دوره موضوع دالیل 
این   )4( ماده  برابر  که  صورتی  در  می باشند  ابرازی 
آیین نامه با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، می 
توانند از بخشودگی موضوع ماده )۲( اصالحی قانون 

برخوردار شوند.
ماده4ـ کارفرمایان کارگاه های مشمول، در صورتی که 
دوره موضوع دالیل ابرازی آنها مربوط به قبل از تصویب 
تاریخ  از  ماه  باشد، چنانچه ظرف سه  نامه  آیین  این 
الزم االجرا شدن این آیین نامه در مورد پرداخت اصل 

توافق  اجتماعی  تأمین  سازمان  با  قطعی شده  بدهی 
نامه  آیین  این  موضوع  جرایم  بخشودگی  از  نمایند، 
برخوردار خواهند شد. درخصوص آن دسته از کارگاه 
های مشمول که بعد از الزم االجراشدن این آیین نامه 
به علت بروز یکی از موضوعات دالیل ابرازی مشمول 
شده اند، حداکثر مهلت ارایه مدارک مربوط به سازمان 

یادشده سه ماه از وقوع دالیل مزبور خواهد بود.
مراجع  تأیید  مورد  ابرازی  دالیل  پذیرش  ـ  ماده5 
ذی ربط و نحوه احراز سوابق خوش حسابی کارگاه های 
به تشخیص و موافقت سازمان تأمین  مشمول، صرفاً 
اجتماعی براساس ضوابط مصوب هیأت مدیره سازمان 

مذکور خواهد بود.
ماده6 ـ در کلیه مواردی که بدهی موضوع این آیین 
نامه تقسیط شده یا می شود، در صورتی که کارفرما 
هر یك از اقساط را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، 
بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه، نسبت به 
مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال با رعایت تبصره 
)۲( اصالحی ماده )1( قانون دریافت خواهد شد. جرایم 
مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول است 

و مجدداً تقسیط نخواهند شد.
ماده7ـ کارگاه های ورشکسته، فاقد فعالیت و برچیده 

شده، از شمول این آیین نامه مستثنی است.

اتاق تهران/ دبیرکل اتاق تهران توضیح داد
خدمات مرکز داوری اتاق تهران به فعاالن 

اقتصادی

وجود  از  اقتصادی  فعاالن  از  بسیاری  حالی  در 
این  امتیازهای  و  بازرگانی  اتاق  در  داوری  مرکز 

بی اطالع  تجاری  اختالفات  رفع  جهت  در  مرکز 
هستند که بیش از 20 سال از عمر این مرکز در 
ایران می گذرد. وظیفه مرکز داوری، حل و فصل 
دعاوی و اختالفات تجاری -داخلی و بین المللی- 
است و عالوه بر این، خدمات جنبی حقوقی نیز 

ارایه می کند.
حال، اتاق بازرگانی تهران که بیش از 15 هزار عضو 
دارد و بزرگترین و فعال ترین اتاق بازرگانی کشور است، 
نزدیك  آینده ای  در  را  داوری  مرکز  دفتر  دارد  قصد 
بسیاری  گره گشای  می تواند  که  اتفاقی  کند.  تاسیس 
اختالفات  بروز  در  کسب و کار  صاحبان  مشکالت  از 
تجاری باشد. دبیرکل اتاق تهران با اعالم اینکه دفتر 
مرکز داوری اتاق تهران به زودی فعالیت رسمی خود را 
آغاز خواهد کرد، گفت: متقاضیانی که برای دریافت یا 
تمدید کارت بازرگانی به اتاق تهران مراجعه می کنند، 
در  داوری  انجام  در  اتاق  توانایی های  مورد  در  اغلب 
زمان بروز اختالف با طرف های تجاری خود بی اطالع 
هستند، به همین جهت اکثر صاحبان کسب و کار در 
انعقاد قراردادهای تجاری، موضوع داوری را در  زمان 

متن قراردادهای خود پیش بینی نمی کنند.
بهمن عشقی، افزود: به دلیل این ناآگاهی، به محض 
فعاالن  می کند،  پیدا  بروز  تجاری  اختالفات  آنکه 
اقتصادی به ناچار به مراجع قضایی مراجعه می کنند که 
اغلب پرونده ها دچار سردرگمی و بالتکلیفی طوالنی 
مدت می شود. او با بیان اینکه ارجاع اختالف تجاری 
به مرکز داوری، بهترین و با صرفه ترین شیوه حل و 
داوری  از خدمات  استفاده  است، گفت:  دعاوی  فصل 
مرکز داوری، عالوه بر تامین سالمت، سرعت، دقت در 
رسیدگی، موجب صرفه جویی در هزینه ها و نیز حل و 
فصل اختالفات به شیوه تخصصی می شود و از هر نظر 

نیز به نفع طرفین است.

 بازگشت به عناوین 7 اخبار اقتصادی
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یا  حقیقی  اشخاص  تهران،  اتاق  دبیرکل  گفته  به 
حقوقی اعم از اینکه عضو اتاق بازرگانی،صنایع،معادن 
در  توانند  می  نباشند،  یا  باشند  تهران  کشاورزی  و 
توافق کنند که اختالفات  یا معامالت خود  قراردادها 
از  را  آتی خود  یا  یا خارجی موجود  داخلی  بازرگانی 
حل  تهران  اتاق  داوری  مرکز  توسط  و  داوری  طریق 
و فصل کنند. وی تصریح کرد در مواردی که طرفین 
به داوری مرکز  را  اختالفات  دارند حل و فصل  قصد 
به  که  متن مشخص  یك  از  توانند  می  کنند،  ارجاع 
شرح ذیل است به عنوان نمونه شرط داوری استفاده 
کنند: »کلیه اختالفات و دعاوی ناشی از این قرارداد و 
یا راجع به آن از جمله انعقاد،اعتبار،فسخ، نقض، تفسیر 
یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق تهران ارجاع می شود 
که مطابق با قانون اساسنامه و آیین داوری آن مرکز با 
رای یك یا سه نفر داور به صورت قطعی و الزم االجرا 
حف و فصل شود. داوران عالوه بر مقررات حاکم، عرف 
تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهند کرد. شرط داوری 
تلقی  اصلی  قرارداد  از  ای مستقل  موافقتنامه  حاضر، 
گفته  به  است«.  االجرا  الزم  حال  هر  در  و  شود  می 
وی، در این خصوص متن انگلیسی برای استفاده در 

قراردادهای خارجی نیز موجود است.
مزایای  و  امتیازها  برخی  به  حال،  عین  در  عشقی 
رسیدگی  به  نسبت  داوری  مرکز  طریق  از  رسیدگی 
داوری  مرکز  افزود:  و  کرد  اشاره  قضایی  مراکز  در 
اتاق بازرگانی تهران یك بخش تخصصی داوری است 
داوران  توسط  المللی  بین  و  داخلی  تجاری  و دعاوی 
برجسته و متخصص رسیدگی می شود. به گفته وی، 
هزینه داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی به مراتب 
کمتر است، همچنین از نظر زمانی دعاوی با سرعت 
حل و فصل می شود. وی همچنین تصریح کرد که آرا 
داوری مرکز داوری پس از ابالغ، طبق مقررات قانونی 

الزم االجرا است، این در حالی است که در داوری های 
بین المللی نیز با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون 
نیویورک در مورد اجرای آرای داوری خارجی 1۹۸5، 
آرا داوری مرکز در کلیه کشورهای عضو کنوانسیون 

مذکور قابل اجرا است.
در پایان دبیرکل اتاق تهرن، خاطرنشان کرد که تمامی 
آرا صادره توسط اتاق تهران تاکنون در مراجع ذیصالح 
قضایی مورد تایید قرار گرفته و اصحاب دعوی نیز به آرا 

صادره تمکین کرده و به اجرا در آمده است.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه 

منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز روز چهارشنبه در 
بازار منتشر شد.

قطعه سکه  هر  فروش  نرخ  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
یك  بازار  در  چهارشنبه  امروز  بهار طرح جدید  تمام 
میلیون و ۲۸ هزار تومان، طرح قدیم یك میلیون و ۲7 
هزار تومان، نیم سکه 516 هزار تومان، ربع سکه ۲7۲ 

هزار تومان و سکه گرمی 1۸0 هزارتومان اعالم شد.
بازار  در  عیار   1۸ زرد  طالی  گرم  هر  نرخ  همچنین 
داخلی 104 هزار و 56۹ تومان و نرخ هر اونس طال در 

بازارهای جهانی 1۲6۸ دالر است.
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را  در همین حال، صرافان 
برای فروش 3467 تومان، هر یورو را 3۹۲6 تومان، هر 
پوند را 50۸5 تومان، لیر ترکیه 1۲0۹ و درهم امارات 

را ۹46 تومان اعالم کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه
قیمت بازار نوع سکه    
10۲۸000 سکه  تمام  طرح  جدید   
10۲7000 سکه  تمام  طرح  قدیم   

516000 نیم سکه     
۲7۲000 ربع سکه     
1۸0000 گرمی     
10456۹ هر گرم طالی 1۸ عیار   

نوع ارز  
3467 دالر     
3۹۲6 یورو      
50۸5 پوند     

۹46 درهم امارات    
1۲0۹ لیرترکیه     

اتاق تهران/ نایب رئیس اتاق ایران در برنامه گفت و 
گوی ویژه خبری اعالم کرد:

اداره نظام بانکی ما از عهده و اختیار 
بانک مرکزی خارج شده است

بانکی  نظام  به  خصوصی  بخش  سلطانی:  پدرام 
و تصمیم گیری هایش بی اعتماد و بد بین شده 

است
موضوع برنامه زنده گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو 
نرخ سودبانکی  بررسی کاهش  به  سیما شب گذشته 
معاون  قربانی  پیمان  حضور  با  که  داشت  اختصاص 
اقتصادی بانك مرکزی برگزار شد. او در این برنامه با 
حمایت و دفاع از کاهش نرخ سود بانك ها گفت که 
این اقدام می تواند تحریك رشد اقتصادی و اشتغال را 

در کشور به همراه داشته باشد. همچنین این برنامه 
سلطانی  پدرام  که  داشت  نیز  دیگری  ویژه  مهمان 
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نایب رئیس اتاق 
ایران، بود. او به صورت تلفنی در برنامه شرکت کرد تا 
عالوه بر اعالم نظرات بخش خصوصی در این ارتباط 
نگرانی هایش را نیز نسبت به شرایط بانك ها و نظام 
بانکی در کشور بیان کند. او در ابتدا مطالبات معوقه 
رقابت   ، بانکی  نظام  به  دولت  فراوان  بدهکاری   ، باال 
ناسالم مؤسسات مالی غیر مجاز، قاچاقچیان سپرده، 
ها  بانك  داری  بنگاه  و  غیر شفاف  مالی  صورت های 
را از جمله مشکالت بزرگ نظام بانکی کشور دانست 
و گفت:» در این شرایط کاهش نرخ سود بانکی باید 
اّما  به نفع اقتصاد کشور و بخش واقعی اقتصاد باشد 
در عمل چنین نیست زیرا نکاتی که گفتم باعث شده 
پیدا  افزایش  شدت  به  کشور  در  مالی  تأمین  شکاف 
کند. تعادل عرضه و تقاضای بسیار به هم خورده است 
و متاسفانه نه تنها این تعادل به ضرر تقاضا، تقاضای 
دریافت تسهیالت شده، بلکه آن میزانی که قابل عرضه 
هست هم متاسفانه در کانال روابط و اولویت ها می 
افتد و معموال به سهام داران بانك ها و به بنگاه هایی 
که مربوط به خود این بانك ها هستند، داده می شود 
و به همین جهت می بینیم آن چیزی که چسبندگی 
نرخ تسهیالت عنوان می شود در واقع دلیل و منشا 
دیگری به غیر از این ندارد که بخش بسیار بسیار کمی 
از نقدینگی قابل عرضه به بخش واقعی اقتصاد است.«

او گفت:» در حالی که حجم نقدینگی ما از یك تریلیون 
و 50 هزار میلیارد تومان تجاوز کرده است ولی مانده 
بدهی سیستم بانکی عمال عددی حدود یك سوم این 
میزان است، سوال این جاست که بقیه حجم نقدینگی 

کجا گیر کرده است؟«
او در بخش دیگری از صحبت های خود و بعد از این 
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که معاون اقتصادی بانك مرکزی اشاره کرد که سود 
یافت،  خواهد  کاهش  زودی  به  هم  بانکی  تسهیالت 
گفت:» متاسفانه آقای دکتر قربانی با اشاره به آینده 
نزدیکی که هیچ وقت برای بخش خصوصی و فعاالن 
اقتصادی نزدیك نشده است مفهوم را رساندند واقعیت 
این هست که متاسفانه شکاف بین نرخ سود سپرده 
بانکی ما به میزان  و نرخ سود تسهیالت در سیستم 
محیرالعقولی رسیده است و در هیچ زمانی تا این حد 
نبوده؛ طبیعی است که فعاالن اقتصادی حتما فلبداهه 
از کاهش نرخ سود استقبال می کنند چون در شرایطی 
که متاسفانه بانك مرکزی نرخ ارز را کنترل کرده و به 
عبارتی از این طریق رقابت پذیری بخش خصوصی را 
از طرف  ندارد.  به شدت کاهش داده چاره ای وجود 
دیگر توجه داشته باشید نظام بانکی ما نظام پر مشکلی 
با  پیش  سال   10 از  بایست  می  مرکزی  بانك  است 
متخلفین نظام بانکی موسسات غیرمجاز برخورد می 
کرد که امروز به مرحله غیر قابل برگشت نرسد اما این 

اتفاق نیفتاده است.«
نایب رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه گفت:» 
کاهش نرخ سود بانکی را بانك ها بیشتر برای کمك به 
حال خودشان انجام داده اند تا کمك به حال اقتصاد 
چرا که همان گونه که هماهنگ کردند و ظرف یك 
را کاهش دادند می  نرخ سود سپرده  روز سه درصد 
توانستند در همان جلسه هم با هم توافق کنند و نرخ 
سود تسهیالت را مشخص کنند، چرا این را در تعلیق 
گذاشته اند و موکول به آینده کرده اند که حاال روزی 
بیاید و شورای پول و اعتبار درباره این موضوع تصمیم 
بگیرد؟ مگر خودشان اختیار نداشتند که این را کاهش 

بدهند مگر نیاز به جلسه شورای پول و اعتبار بود؟«
داد:»  ادامه  تهران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  این 
و  بانکی  نظام  به  خصوصی  بخش  که  کنم  می  فکر 

تصمیم گیری هایش بی اعتماد و بد بین شده است 
چون عملکرد نظام بانکی در 10 سال گذشته غیرقابل 
قبول بوده است. نظام بانکی ما از عهده و اختیار بانك 
مرکزی خارج شده است حتی اگر بانك مرکزی هم 
به استقالل ایده آلش برسد که فکر می کنم دور از 
دسترس هست این امکان وجود ندارد، مادامی که یك 
تصمیم در راس حاکمیت و بین سه قوه برای برخرود 
با متخلفین بانکی و موسسات غیر مجاز و بنگاهداری 
بانك ها صورت نگیرد مطمئن باشید که با این روش 
و سیستم کاری پیش نخواهد رفت و سال های سال 
شاید ما به نقطه مطلوبمان نرسیم و این درحالی است 
که سه، چهارسال آینده زمان طالیی اقتصاد ایران است 
فرصت  این  دیگر  شاید  بدهیم؛  دست  از  آن  نباید  و 

کنونی برای بازسازی اقتصاد کشورمان تکرار نشود.«

جام جم/ رئیس کمیسیون صادرات خانه اقتصاد ایران 
در گفتگو با جام جم آنالین :

برای الحاق به wto باید تمام موانع 
تعرفه ای وغیر تعرفه ای برداشته شود

 : ایران گفت  اقتصاد  رئیس کمیسیون صادرات خانه 
مطرح  جهانی  تجارت  سازمات  به  الحاق  بحث  وقتی 
را  ای  تعرفه  غیر  و  ای  تعرفه  موانع  تمام  باید  است 
برداریم و تولید کننده ما آمادگی داشته باشد تا بتواند 

درعرصه بین المللی رقابت کند.
جام  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمانشاهی  کیومرث 
جم آنالین افزود : تولید کنندگان باید با برنامه ریزی 
و هدف گذاری در جهتی حرکت کنند که با باال بردن 
کیفیت و پایین آوردن هزینه تمام شده ،کاالی مطلوبی 

را متناسب با آنچه بازار هدف می خواهد عرضه کنند و 
این امکان بدون شناسایی بازار ممکن نخواهد بود ، چرا 
که تولید کنندگان باید متناسب با سالیق و نیازهای 

این بازار کاال تولید کنند.
که  گذشته  آن  زمان  دیگر  امروز  که  کرد  تاکید  وی 
خریداران هرکاالیی را که ما تولید کنیم بخرند بلکه 
برنامه ریزی  و  بازار توجه شود  نیاز  به  تولید  باید در 

استراتژیك در همه بخش ها صورت گیرد.
رییس کمیسیون صادرات خانه ایران با اشاره به اینکه 
باید برنامه ای جامع برای کشور و در زیر بخش های 
صنایع ،معدن و کشاورزی وجود داشته باشد گفت : 
ظرفیت های باالیی در کشور وجود دارد و برای آنکه 
اقتصاد مقاومتی به منصه ظهور برسد باید برنامه ای 
جامع تعریف و در هر بخش مشخص شود که به کجا 
و  المللی  بین  دیپلماسی خارجی   . برسیم  است  قرار 
تواند جاده را  المللی می  حضور در صحنه های بین 
برای فعاالن عرصه تولید و صادرات برای توسعه بازار 

های هدف هموار کند.
کرمانشاهی معتقد است که دراقتصاد مقاومتی باید به 
این باور برسیم که اگر امکانات و ظرفیت های موجود را 
به خوبی عملیاتی کنیم ، می توان حرفهای زیادی برای 
گفتن داشت ، باید با ایجاد ارزش افزوده در محصوالت 
تولیدی و صادراتی و همچنین توجه به بسته بندی و 
برند سازی درآمد ارزی و اشتغال خود را افزایش دهیم.

وی با اشاره به اینکه نفت یك کاالی سیاسی است و 
نوساناتی  با  آن  قیمت  المللی  بین  در صحنه  همواره 
روبروست گفت : با انجام دیپلماسی سیاسی نفتی و 
حضور در عرصه های بین المللی و اوپك عالوه بر اینکه 
تالش می شود تا نفت به روزهای اوج خودش نزدیك 
فروشی  خام  از  تا  کنیم  به سمتی حرکت  باید  شود 

فاصله بگیریم .

به گفته کرمانشاهی ، در اقتصاد مقاومتی هزینه های 
جاری می بایست از طریق درآمد حاصل از صادرات 
غیر نفتی تامین شود، چرا که درآمد نفت یعنی درآمد 
به  حقیقت  در  غیرنفتی  صادرات  و  خدادادی  نعمت 
اقتصادی کشور  مقدم  مردان خط جبهه  غیور  همت 
باید از  اطالق می شود، لذا صادرات غیر نفتی حتما 
پیشی  واردات  بر  ریزی  برنامه  مقوله  به  توجه  طریق 

گیرد.
یك  را  سطوح  تمامی  در  برنامه  داشتن  کرمانشاهی 
ضرورت دانست و گفت : بدون برنامه نمی شود کاری 
کرد وبا روی کار آمدن هردولت جدید نباید برنامه ها 
عمل  ای  سلیقه  که  چرا   ، شود  سپرده  فراموشی  به 

کردن به توسعه کشورآسیب می زند.
معاون کل پیشین سازمان توسعه تجارت ایران توجه 
به بخش معدن و خدمات فنی و مهندسی را ضروری 
در  و  است  مهم  بسیار  معدن  بخش   : گفت  دانست 
اقتصاد مقاومتی می توان با بهره برداری صحیح ازاین 
منابع خدادادی و فراوری آن و عرضه آن به بازار داخلی 
و همچنین بازار صادراتی درآمد خوبی را نصیب کشور 

کرد.
بخش  در  ایران  خانه  صادرات  کمیسیون  رییس 
این  : فعاالن  نیزگفت  صدورخدمات فنی و مهندسی 
خاک  در  که  آنها  ریشه  اگر  که  دارند  اعتقاد  بخش 
کشور است خوب تقویت شود شاخه و برگ آنها که 
ایرانی  مهندسی  دانش  و  توانمندی  آن  حقیقت  در 
است می تواند در خارج از کشور در پروژه های نفتی 
و پروژهای فنی و مهندسی و شرکت در مناقصات بین 

المللی نمود پیدا کند .
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دنیای اقتصاد/  دکتر سریع القلم در جمع فعاالن بخش 
خصوصی واکاوی کرد

عوامل ناهمخوان توسعه در پسابرجام

گروه بازرگانی: چالش های توسعه ایران در دوره 
پساتحریم، محور نشستی با حضور دکتر محمود 
اتاق  در  خصوصی  بخش  فعاالن  با  سریع القلم 

بازرگانی ایران بود. 
ناهمخوان  عوامل  بهشتی،  شهید  دانشگاه  استاد  این 
توسعه در پسابرجام را به دو دسته بین المللی و داخلی 
تقسیم کرد. به اعتقاد وی، یکی از مهم ترین چالش های 
ایران در فضای بین المللی، سیاست تداوم فشار از سوی 
این  مرکز  حاضر  حال  در  که  به گونه ای  است  آمریکا 
فشار، وزارت خزانه داری این کشور و روش فشار، مانع 
تراشی رویه ای است. همین سیاست، موجب شده تا 
سوی  از  ایران  با  غربی ها  همکاری  مجوزهای  صدور 
آمریکا با تاخیر انجام شود. وی همچنین از دو چالش 
داخلی که در مسیر توسعه ایران قرار دارد، سخن گفت. 
به گفته سریع القلم، »عدم اجماع بر توسعه اقتصادی 
ایران« و »نبود سیستم یکپارچه مدیریتی« دو چالش 
چالش های  است  معتقد  وی  است.  پسابرجام  داخلی 
و موجب  داده  به دست هم  و خارجی دست  داخلی 

می شود تغییر در کشور، تدریجی و زمان بر باشد.
پارلمان  در  نشستی  در  سریع القلم  محمود  دکتر 
به چالش های خارجی پس  اشاره  با  بخش خصوصی 
ناسیونالیسم  امروز  دنیای  در  کرد:  عنوان  برجام،  از 
سیاسی و اقتصادی به شدت رشد کرده است. یعنی 
حتی قدرت های بزرگ عمدتا به فکر این هستند که 
در این نظام بین الملل پیچیده، چگونه می توانند منافع 
خود را حفظ کنند. آن مرکزیتی که در گذشته برای 
حل وفصل مسائل در دنیا وجود داشت، در حال حاضر 

کشورها  در  اگر  حتی  گذشته  در  است.  رفته  بین  از 
مشکالتی پیش می آمد، این مرکز، برای حل آن، ابتکار 
به خرج می داد. اما در حال حاضر با چنین رویکردی 
تئوری،  این  بزرگ  مصداق  نیستیم.  مواجه  دنیا  در 
مساله سوریه است. االن تقریبا می توان گفت در نظام 
این  اینکه  با  نیست.  سوریه  فکر  به  کسی  بین الملل 
کشور با شرایط نامساعدی مواجه است و ۸0 درصد 
کشور سوریه در معرض نزاع های داخلی و بین المللی 
دنبال  به  بین المللی  و  منطقه ای  بازیگران  اما  است، 
این هستند که در چنین معرکه ای چگونه می توانند 
منافع خود را پیش ببرند. این کشور به دلیل ناتوانی 
که درخصوص تامین هزینه ها برای بازسازی اش دارد، 
برای مدت ها یك کشور فقیر و آسیب پذیر خواهد ماند 

و تحت نفوذ عوامل منطقه ای قرار خواهد گرفت.
وی افزود: ما با دنیایی روبه رو هستیم که کشورها باید 
به شدت مراقب افکار و رفتار خودشان باشند و ببینند 
چگونه می توانند در این محیط بین المللی، منافع مردم 

شان را تامین و حفظ کنند.
جامعه  در  موفق  کشور  یك  به عنوان  هند  از  وی 
بین المللی یاد کرد و گفت: این کشور با نهایت دقت، 
تمام روابط خودش را مدیریت کرده و از تمام فرصت 
با  را  خود  روابط  هندی ها  می کند.  استفاده  هایش 
را  استراتژیك  روابط  و  کرده اند  و چین حفظ  روسیه 
با اروپا ، آمریکا و ژاپن نیز طراحی کرده اند. پروژه های 
بزرگی را برای کاهش فقر برای یك دهه آینده خود 
تعریف کرده اند. وی از عربستان به عنوان نمونه ای دیگر 
حال  در  عربستان  افزود:  و  کرد  یاد  این خصوص  در 
تدوین برنامه ای برای سال ۲030 است. هرچند تحقق 
این  سیاست گذاری های  به  برنامه  این  تحقق  عدم  یا 
کشور بر می گردد و در حال حاضر با چالش های بزرگی 
در  کشور  این  است،  مشخص  آنچه  اما  است،  روبه رو 

حال حاضر به دنبال یك اورهال اقتصادی، سیاسی و 
ملی است. حتی برای این کار از چند موسسه بزرگ 

جهانی نظر خواسته اند.
خارجی  سیاست های  مهم  مصداق  وی،  گفته  به 
با کشورهایی  در حال حاضر  که  است  این  عربستان 
وارد  بوده،  چالش  دچار  همواره  سنتی  به طور  که 
بزرگ  صنعتی  کشورهای  حتی  است.  شده  همکاری 
انگلیس  مثل  قدرتمندی  کشورهای  یا  آمریکا  مثل 
هستند.  خود  خارجی  سیاست های  بازبینی  حال  در 
این است که  این خصوص می توان دریافت  آنچه در 
کشورها به این نتیجه رسیده اند که باید جراحی های 
بزرگ انجام بدهند تا سطح ثروت ملی را باال ببرند اما 
با سیاست های سنتی این موضوع امکان پذیر نیست؛ 

حتی برای کشوری مثل انگلیس.
و  کرد  اشاره  پسابرجام  دوره  در  ایران  چالش  به  وی 
باید  گفت: کانون چالش های کنونی این است که ما 
چه کار کنیم که در این کیك بزرگ ثروث بین المللی، 
برای  را  آن  بلکه  بگیریم،  را  خودمان  سهم  تنها  نه 
دهه های آینده نیز تضمین کنیم. سریع القلم با طرح 
دو سوال »چالش های پسابرجام ایرانی ها چیست و در 
محیط بین المللی چگونه خودمان را تعریف می کنیم؟« 
عنوان کرد: دکتر طبیبیان می گویند: »معتقدم آخرین 
کشوری که در دنیا ایده آلیسم چپ را کنار می گذارد، 
ما می خواهیم  تفکر می گوید  این  بود.«  ایران خواهد 
جهان را عوض کنیم و نظم جدیدی را در دنیا برقرار 
کنیم. این تفکرات بیانگر این موضوع است که ما در 
سطح ملی در داخل کشور مساله ای نداریم و باید برویم 
دنیا را عوض کنیم. این نگاه ما نسبت به جهان باعث 
شده که به واقعیت های جهانی توجه چندانی نداشته 

باشیم.
انجام  که  بررسی هایی  به  توجه  با  اینکه  بیان  با  وی 

داده ام آسیا با توسعه ایران مشکلی ندارد، اظهار کرد: 
آسیایی ها نه با نظام سیاسی ما مشکل دارند و نه با 
جایگاه ایران در خاورمیانه و تعریفی که ما از خودمان 
مشکلی  ایران  با  هم  اروپایی ها  حتی  می دهیم.  ارائه 
ندارند. اروپایی ها برای ایران فضا را باز می کنند. آنها 
نه تنها ایران را به عنوان کشوری باثبات در خاورمیانه 
ثبات  تامین  برای  کشوری  را  ایران  بلکه  می دانند، 
با  منطقه می شناسند. آنها حاضرند در تمام زمینه ها 

ایران کار کنند.
وی به ضرورت تمرکز در ریشه یابی چالش ها در فضای 
بین المللی اشاره کرد و افزود: باید ببینیم کجا در دنیا 
به رغم  که  می شود  آن  از  مانع  که  دارد  مشکل  ما  با 
توانمندی هایی که داریم، نمی گذارد پیشرفت کنیم. من 
تصور می کنم در حال حاضر در کشورمان خأل تحلیلی 
داریم. ما نمی دانیم ریشه این مشکل از کجاست و به 
اعتقاد من مرکز مشکالت ما، اروپا و آسیا و خاورمیانه 
آمریکا  را  ایران در بخش خارجی  نیست. وی چالش 
معرفی کرد و افزود: آمریکایی ها اعتقاد دارند که ایران 
را مدتی تحت فشار قرار داده اند و در نهایت توانسته اند 
دستیابی  لحاظ  به  آنها  برای  که  را  کشوری  فعالیت 
به فناوری هسته ای خطرناک بوده، مهار کنند. اما با 
توجه به خواسته هایی که ایران همچنان از این کشور 
این فشار  به نظر می رسد  در شرایط پسابرجام دارد، 
همچنان ادامه دارد. به اعتقاد من، تصمیم آمریکا تداوم 
فشار است. وزارت خزانه داری آمریکا، مکان فشار است 
و روش فشار هم مانع تراشی رویه ای است. بیش از 40 
شرکت به من گفته اند که ما برای همکاری با ایران به 
»اوفك« نامه فرستادیم، اما هنوز جوابی دریافت نکرده 
ایم و به ما می گویند این نامه ها در جریان است. باید 
باور کنیم که در دنیا روش مبارزه، روش حقوقی است. 
به هرحال در کشور ما طی سال های گذشته یکسری 
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حساب  طرف های  می شود  موجب  که  افتاده  اتفاقی 
ایران، به صورت حقوقی با ما برخورد کنند.

سریع القلم تصریح کرد: من معتقدم آمریکایی ها تا آنجا 
انجام دادن کارها  تاخیر در  دنبال  به  دارد  امکان  که 
ایران  اعتقاد دارند که  آنها  ندارند.  هستند. عجله هم 
کشوری  و  بماند  باید  که  است  مهمی  بسیار  کشور 
دو  آمریکا  اما  دارد.  داخلی  همگرایی  و  است  باثبات 
استراتژی موازی را نسبت به ایران در پیش می گیرد. 
از منظر آنها ایران کشوری است مهم با منابع طبیعی 
گسترده، در یك منطقه حساس که نه تنها خودش 
دارای ثبات است، بلکه می تواند موجب ثبات دیگران 
آنها  منظر  از  ایران  اسالمی  جمهوری  اما  بشود.  هم 
آنها  آنها برخورد کنند.  با  باید  سیاست هایی دارد که 
حاال  کرده  تصور  ایران  اسالمی  جمهوری  می گویند 
می تواند  کند،  حل  را  هسته ای  مساله  توانسته  که 
برخوردی  نتیجه  در  کند.  دنبال  را  اهداف خود  بقیه 
می کنند که نشان دهند هنوز هم تمام شرایط برای 
ایران مهیا نیست. بر این اساس هرچند ظاهر امر، به 
تعویق انداختن کارهاست، اما باطن آن سیاسی است. 
استراتژی آمریکا نسبت به ایران گشایش های قطره ای 

و تدریجی است.
به گفته وی، به همین دلیل بازگشتن به روابط عادی 
است  معتقد  سریع القلم  است.  زمانبر  دنیا  با  ایران 
خیلی  سفید  کاخ  در  جدید  رئیس جمهوری  آمدن 
گذاشت؛  نخواهد  کالن  استراتژی  این  در  تاثیری 
در  اجماع  مورد  ایران  مورد  در  استراتژی  این  چراکه 
آمریکا است. ممکن است ادبیات و مکانیزم ها متفاوت 
با  و قطره ای  تدریجی  برخورد  اما جهت گیری،  باشد؛ 
در  رفتار  تغییر  بر  فشار  تداوم  ایران،  اقتصاد  اصالح 
سیاست خارجی ایران، هم موردی و هم منطقه ای از 

سیاست های کالن آمریکا است.

وی با اشاره به دو نیروی داخلی که مقابل یکدیگر قرار 
گرفته اند، عنوان کرد: با نگاهی به فضای داخلی کشور 
و دو نیروی متضاد در ایران، می توانیم به این نتیجه 
برسیم که حل وفصل این تضادها حتی در داخل کشور 
هم زمان می برد. بخش از مسائل داخلی ما تابع مسائل 
نسلی در ایران است چراکه تصمیم گیران کنونی، نسل 
انقالب هستند که توانسته اند طی این سال ها نظم را 
به وجود بیاورند و می خواهند آن را حفظ کنند بنابراین 
تغییر به این راحتی نخواهد بود. تغییر در داخل کشور 
نیز تدریجی خواهد بود؛ چه اقتصادی و چه سیاسی. 
با نظام بین المللی که  بنابراین ما به زودی نمی توانیم 
کانونش هم در آمریکا است، کنار بیاییم. ذات سیاست 
و اقتصاد بین الملل، رئالیسم است. از جمله چالش های 
ما در پس از برجام همین واقعیت های نظام بین الملل 
از  بپذیریم، سریع تر  را  واقعیت های جهانی  اگر  است. 
امروز  ایران  عبور می کنیم. ضمنا وضع  این چالش ها 
با 50 سال پیش فرق می کند. در حال حاضر آگاهی 
در بین مردم وجود دارد. باید متوجه شویم آن دوران 
تکلیف کند.  تعیین  ایران  برای  آمریکا  تمام شده که 
باید پارادایم ذهنی مان را تغییر دهیم. به اعتقاد من، 
قدرت و ثروت ایران در گرو بین المللی شدنش است. 
اما  ایران حفظ شود،  هدف مخالفان ما این است که 

ضعیف باشد.
وی به چالش خارجی دیگری اشاره کرد و گفت: چالش 
دیگر خارجی ما این است که باید ببینیم می خواهیم 
در منطقه خاورمیانه چه نقشی را ایفا کنیم؟ نظر من 
این است که حضور ما باید حضور نرم افزاری و تجاری و 
اقتصادی باشد. یعنی ایران بتواند بازارهای منطقه را در 
اختیار داشته باشد. این چالش ما است که قدرت های 
منطقه ای مان را چه چیزی می خواهد شکل بدهد؟ ما 
می خواهیم حضور فیزیکی داشته باشیم یا بازارها را در 

اختیار بگیریم؟ این نیاز به تفکر ملی و اقتصادی دارد.
وی با بیان اینکه نباید مسائل را سیاسی کنیم، اظهار 
کرد: امنیت ملی ایران در گرو قدرت منطقه ای است؛ اما 
در سایه کسب بازارها و تولید. ما فرصت های زیادی را 
در منطقه از دست داده ایم. چراکه نتوانستیم خودمان 
را اقتصادی و تجاری تعریف کنیم. این استاد دانشگاه 
و  اشاره کرد  نیز  برجام  از  به چالش های داخلی پس 
مهم ترین آن را فقدان اجماع در داخل کشور دانست. 
وی افزود: ما بر سر این موضوع اجماع نداریم که اقتصاد 
مساله اول ایران است. شاید این را بگوییم اما در عمل 
این گونه نیست. این موضوع از اظهارنظرها باید به سوی 
تغییر فضای کشور از سیاسی به اقتصادی پیش برود. 
لزومی  دارد.  ایران همچنان فضای سیاسی وجود  در 
ندارد خارجی ها بیایند و از نزدیك شاهد فضای ایران 
باشند. اطالعات در دنیای امروز بسیار شفاف است. آنها 
می توانند از طریق رصد کردن اوضاع داخلی ایران پی 
به فضای داخلی ببرند. بنابراین اگر مساله اول کشور 
راستا  اقدامات هم در همین  تمام  باید  اقتصاد است، 
باشد. باید مسائل سیاسی را کنار بگذاریم. البته اتاق 

بازرگانی هم باید در این همگرایی فکری کمك کند.
چالش داخلی دیگر ایران در دوره پسابرجام بنا به گفته 
دکتر سریع القلم، فقدان یك سیستم یکپارچه مدیریتی 
مدیریت  این خصوص گفت:  در  است. وی  در کشور 
ما همچنان در کشور تابع مناسبات فردی است. این 
ایران  پتانسیل های  به  آمدند  اقتصادی که  هیات های 
واقف هستند، اما ایران را فاقد سیستم می دانند. یك 
کارفرمای خارجی باید مطمئن باشد که همه چیز در 
یك  طراحی  دارم  اعتقاد  من  است.  استاندارد  ایران 
آن  از  بخشی  است.  امکان پذیر  سال   5 زیر  سیستم 
در داخل کشور و بخشی هم با کمك های نرم افزاری 
تصمیم  باید  ابتدا  در  اما  می شود.  ساخته  بین المللی 

یا  بگیریم که می خواهیم به شیوه فردی عمل کنیم 
سیستماتیك. به گفته وی، با توجه به تنش هایی که 
در منطقه وجود دارد، ما باید مراقب خودمان باشیم. 
باید ببینیم آینده ایران در این مدار پرتنش منطقه ای 
چگونه تعریف می شود. این مراقبت، نیاز به تولید ثروت 
ملی دارد. اقتصاد ما نباید گروگان تفکرات قدیمی مان 
باشد. ما به خانه تکانی فکری نیاز داریم تا این نرم افزار 

جدید جهانی را در حکمرانی کشور بگنجانیم.
در ادامه این نشست فعاالن اقتصادی حاضر در جلسه 
نیز درخصوص سخنان وی به اظهارنظر پرداختند. آنها 
از وی خواستند تا مدلی را برای توسعه ایران ارائه دهد. 
فکر  عنوان کرد: من  این خصوص  در  نیز  سریع القلم 
می کنم تا زمانی که ایران در مدارهای بین المللی قرار 
نگیرد، نمی تواند مدل خود را پیدا کند. در حال حاضر 
ما در صحنه بین المللی حضور نداریم. چنانچه در این 
صحنه حضور بیابیم، به گونه ای دیگر عمل خواهیم کرد. 
اما می توان کره جنوبی را به عنوان مدل در نظر گرفت. 
البته این کار با تمرکز بر بخش های خاص امکان پذیر 
سرمایه گذاری  صنعت   500 در  نمی توانیم  ما  است. 
کنیم. برای اینکه بتوانیم در دنیا مزیت نسبی داشته 
باید بر چند صنعت خاص تمرکز پیدا کنیم.  باشیم، 
کره ای ها بر چند صنعت تمرکز کرده اند و از این طریق 

هم به مزیت نسبی رسیده اند و هم تولید ثروت ملی.
توسعه  راه  در  که  چالش هایی  همه  دلیل  افزود:  وی 
اول  مساله  توسعه،  که  است  این  دارد  وجود  ایران 
بهبود  و  ندارد  اهمیت  ما  برای  زمان  گذر  نیست.  ما 
زندگی مردم در اولویت نیست. وی در پاسخ به سوال 
شکل  باید  کجا  در  اجماع  اینکه  درخصوص  دیگری 
بگیرد، گفت: این اجماع باید در کل حاکمیت شکل 
نیز تقویت  باشد و دائم  باید دارای هارمونی  بگیرد و 
کنایه  با  ما  در کشور  مسووالن  در حال حاضر  شود. 
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و غیرمستقیم با همدیگر صحبت می کنند. این رفتار 
ناشی از فقدان اجماع است. اندیشه ها باید در کشور 

تغییر کند تا بتوانیم توسعه پیدا کنیم.
سیدمحمد بحرینیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران 
آیا  به دکتر سریع القلم گفت:  این نشست خطاب  در 
این  است؟  برابر  یکدیگر  با  کشورها  توسعه ای  مدل 
اشاره  آن  به  نیز  نوشته های خود  در  رقابتی که شما 
ایران  در  حاضر  حال  در  است؟  چگونه  داشته اید 
است.  شده  نابود  کشور  اقتصاد  رقابت،  عنوان  تحت 
به عنوان مثال در کره جنوبی دو تولید کننده تلویزیون 
شده  منتشر  آمار  اساس  بر  ایران  در  اما  دارد.  وجود 
در سال ۹3 از سوی وزارت صنعت، ۲3 واحد دارای 
دست  در  نیز  واحد  و 13  هستند  بهره برداری  پروانه 
اجرا است. آیا این رقابت است؟ باید از کلی گویی در 
برخی از مسائل بپرهیزیم تا به بیراهه نرویم. اگر این 
غلط  سیگنال  تصمیم گیران  به  نشود،  شفاف  مسائل 
داده می شود. سریع القلم نیز در پاسخ به این اظهارنظر، 
عنوان کرد: قطعا این موضوع در مورد رقابت درست 
است. مدل رقابت در کشوری که در حال توسعه است 
با کشورهای توسعه یافته متفاوت است. مثال ایران نباید 
مدل رقابتی که در آلمان هست را دنبال کند. در نتیجه 
باید مدلی جداگانه را برای رقابت در این کشور در نظر 

گرفت.

ایرنا/ 
تاکید استاندار تهران بر تسریع در 

واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی

تهران- ایرنا - استاندار تهران با تأکید بر لزوم 

تسریع در واگذاری طرح ها و پروژه ها به بخش 
و  تدبیر  دولت  تأکید  براساس  گفت:  خصوصی 
امید، استان تهران باید در واگذاری طرح ها به 

بخش خصوصی)با اولویت بندی( پیشتاز باشند.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی 
به  اشاره  با  هاشمی  حسین  سید  تهران،  استانداری 
لزوم  بر  مبنی  جمهوری  رییس  اول  معاون  سخنان 
برگزاری جلسات اقتصاد مقاومتی در استان افزود:  تا 
زمانی که روند برنامه ریزی های اقتصاد مقاومتی در 
استان در مسیر مثبت و طبیعی قرار بگیرد جلسات 
اقتصاد مقاومتی برگزار می شود و با هرگونه قصور و 

کوتاهی اعضای ستاد و مدیران برخورد می شود.
وی با اشاره به اهمیت آسیب شناسی واحدهای تولیدی 
در استان تصریح کرد:  آخرین وضعیت و تصویر واقعی 
از واحدهای تولیدی با کمك سازمان صنعت، معدن 
و تجارت و فرمانداران و مدیران دستگاه های مرتبط 

برای برنامه ریزی های مثبت ارائه شود.
استاندار تهران خاطرنشان کرد: باید براساس واقعیت ها 
برای منابع موجود در استان تهران تصمیم گیری شود.

وی با تاکید بر تشویق واحدهای صنعتی افزود: تالش 
کنیم تا امید را به جامعه منتقل کنیم و از بیان مسایل 

غیرواقعی و ناامیدکننده پرهیز کنیم.
هاشمی به ساماندهی صنایع و انتقال آنها به شهرک 
های صنعتی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر به دلیل 
محدودیت، استان تهران مجوز جدیدی برای واحدهای 

صنعتی صادر نمی شود.

*آغاز واگذاری 105 پروژه استان تهران از هفته 
آینده

در ادامه این نشست نعمت اهلل ترکی رئیس سازمان 
از  گزارشی  نیز  تهران  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت 

طرح های اجرا شده و در دست اجرای اقتصاد مقاومتی 
ارائه کرد و گفت: براساس برنامه ریزی ها  در استان 
1۲ طرح در قالب اقتصاد مقاومتی از طریق کارگروه 
هایی در استان مشخص و ریاست آنها به دستگاه های 

اجرایی محول شده است.
وی افزود: هریك از دستگاه های اجرایی متناسب با 
ظرفیت و قابلیت های استانی فعالیت های خود را برای 

اقتصاد مقاومتی در قالب طرح و پرو ژه ارائه می دهد.
ترکی با بیان اینکه تاکنون برای 7۲ پروژه برنامه ریزی 
اظهار کرد:  در ستاد تسهیل و رفع موانع  شده است 
تولید که در ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل می 

شود تاکنون حدود ۹00 پروژه تصویب شده است.
تهران  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
پایش ماهانه تحقق اهداف و پیشرفت پروژه ها را یکی 
از  کرد: یکی  تصریح  و  برشمرد  حوزه  این  اقدامات  از 
تطبیق  و  تلفیق  تهران،  استان  در  اقدامات  مهمترین 
توسعه  ششم  برنامه  با  مقاومتی  اقتصاد  های  برنامه 

است.
شناسایی  پروژه  واگذاری 105  آغاز  از  همچنین  وی 

شده در استان تهران از هفته آینده خبر داد.
نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی روز چهارشنبه 
به ریاست استاندار تهران و با حضور مجتبی خالصی 
و  مدیریت  سازمان  اقتصاد  شورای  دبیرخانه  رییس 
سازمان  مدیرعامل  یزدانی  علی  کشور،  ریزی  برنامه 
صنایع کوچك و شهرک های صنعتی و اعضای ستاد و 

مدیران دستگاه های اجرایی استان برگزار شد.

ایلنا/ معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد مطرح 
کرد:

مقابل  در  سدی  واردات،  تعرفه  رشد 
دامپینگ چینی

دنیا هم  به چندین کشور دیگر  دامپینگ چین 
با دامپینگ  اما این کشورها توانسته اند  رسیده 
مقابله کنند. بر همین اساس 42 کشور دنیا تعرفه 
خود را سال گذشته باال بردند و با چین نیز مقابله 

کردند.
تولیدکنندگان فوالد کشور در  انجمن  معاون اجرایی 
گفت وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: طی سال های 
اخیر گزارش های دریافتی از گمرک کشور و همچنین 
محصوالت وارداتی ارزان قیمت چینی به بازار ایران، 
ایجاب می کرد تا سدی در مقابل دامپینگ چینی ها 
قرار گیرد به همین دلیل تولید کنندگان فوالد کشور 
از دولت خواستار تعرفه واردات فوالد شدند. از این رو 
تعرفه  تا  شد  مطرح  زیادی  کارشناسی  پیشنهادهای 
و  ضروری  مواقع  در  شناور  ابزاری  عنوان  به  واردات 
به صورت پلکانی اعمال شود تا بتواند کل محصوالت 
فوالدی را به طور متوازن و متناسب مورد حمایت قرار 

دهد.
گرفته  صورت  اعتراض های  به  اشاره  با  یقوبی  وحید 
تولیدکنندگان  گفت:  فوالد  واردات  تعرفه  افزایش  به 
با افزایش تعرفه فوالد مشکلی ندارند حتی این رشد 
اما واردکنندگان  بود،  نیز خواهد  آنان  به نفع  قیمتی 

همیشه با افزایش تعرفه مخالفت می کنند.
وی اظهار داشت: دولت در مواقع ضروری همیشه از 
اگر شنیده می شود  صنعت فوالد حمایت کرده حال 
منفعت  دلیل  به  تنها  زنند  می  مخالف  ساز  ای  عده 

شخصی خودشان است.
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ابزار مدیریت بر حمایت تولید  او گفت: به طور کلی 
داخل باید شناور باشد و ثابت ماندن هر ابزاری برای 
مدت طوالنی منجر به تنبل شدن آن صنعت می شود.

وی در ادامه به راه های مقابله با دامپینگ اشاره کرد 
و افزود: چند راهکار برای مقابله با این دامپینگ وجود 
دارد مانند افزایش تعرفه واردات فوالد، تامین نقدینگی، 
تامین مواد اولیه، حمایت از تولیدکننده داخلی که در 
از  خارجی ها  با  داخلی ها  رقابت  توان  تقویت  راستای 

جمله چین باید صورت گیرد.
به گفته یعقوبی جلوگیری از واردات بی رویه فوالد به 
کشور از طریق افزایش میزان تعرفه، منجر به افزایش 
را  داخلی  فروش  میزان  و  می شود  داخل  در  تقاضا 
افزایش خواهد داد، چرا که محصوالت فوالدی ایران 
وارداتی  از محصوالت  با کیفیت تر  و  مناسب تر  بسیار 
است، اما به دلیل ارزان بودن قیمت محصوالت فوالدی 
و رکود  دلیل کاهش قدرت خرید  به  ایرانی ها  چین، 
اقتصادی همچنان این محصوالت را خریداری می کنند.

به دامپینگ چین و مبتال شدن تمامی  با اشاره  وی 
کرد:  اظهار  ارزان فروشی  این  به  جهان  بازارهای 
دامپینگ چین به چندین کشور دیگر دنیا هم رسیده 
اما این کشورها توانسته اند با دامپینگ مقابله کنند. بر 
همین اساس 4۲ کشور دنیا تعرفه خود را سال گذشته 
باال بردند و با چین نیز مقابله کردند از این رو افزایش 
با دامپینگ  تعرفه می تواند عامل موثری برای مقابله 

چینی باشد.
یعقوبی در پایان افزود: کشورهای خارجی با باال بردن 
کرده اند  اندام  عرض  دامپینگ  این  مقابل  در  تعرفه 
تعرفه چندانی  افزایش  ایران  در صورتی که هنوز در 
نداشته ایم و تا زمانی که تعرفه، افزایش پیدا نکند و 
با بازارهای جهانی همسو نشویم این دامپینگ وجود 

خواهد داشت.

تعادل/ در یك گزارش پژوهشي بررسي شد
قوانین الزم براي بهبود محیط کسب وکار

یکي از سواالتي که ذهن نمایندگان جدیدالورود به 
مجلس در هر دوره را به خود مشغول مي کند، این 
است که باید چه کار موثري را در راستاي بهبود 
محیط  بهبود  که  چرا  دهند؛  انجام  کسب وکارها 
اصلي  شعارهاي  جزو  اینکه  سواي  کسب وکار، 
نشست هاي  از  بسیاري  در  است،  یازدهم  دولت 
انتخابیه کشور، در زمره  انتخاباتي در حوزه هاي 

مطالبات اولیه رأي دهندگان است. 
رکود اقتصادي پس از تورم شدید سالیان گذشته، و 
توافق  از  پس  گشایش هاي  تاثیرات  کندي  هم زمان 
هسته اي، ضرورت بهبود محیط کسب وکار را دوچندان 
بازمي گردیم؛  ابتداي بحث  اما به سوال  ساخته است. 
باید  چه  کسب وکار  محیط  بهبود  براي  نمایندگان 
بکنند؟ قطعاً پاسخ به این سوال، به اصلي ترین کارکرد 
بدین ترتیب،  بازمي گردد.  قانونگذاري،  یعني  مجلس، 
بهبود  براي  تالش  در  باید  را  نمایندگان  اصلي  نقش 
»محیط حقوقي کسب وکار« جست وجو کرد. در این 
محیط  بهبود  براي  راهکارهایي  شده  تالش  گزارش، 
اختیارات  زمره  در  و  عهده  بر  که  حقوقي کسب وکار 
پیشنهاد  شود.  داده  شرح  است،  مجلس  نمایندگان 
این راهکارها، مبتني بر مهم ترین معضالت این حوزه، 
به ویژه وجود انبوه قوانین و مقرراتي است که از نظر 
دست وپاگیر  اقتصادي،  فعاالن  و  کسب وکار  صاحبان 
نمونه  براي  دیگر،  معضالت  مي شود.  دانسته  مخل  و 
عدم  قوانین،  حجم  روزافزون  افزایش  از:  عبارتند 
الحاقیه هاي  و  به دلیل اصالحات  قوانین موجود  ثبات 
شده  تالش  نوشتار  این  در  قوانین.  در  ابهام  و  مکرر 
است با بهره گیري از تجارب نظام هاي تقنیني موفق، 

راهکارهایي براي بهبود محیط حقوقي کسب وکار ارائه 
محیط  بهبود  براي  تقنیني  الزامات  همچنین  شود. 
کسب وکار در این گزارش که با عنوان »الزامات تقنیني 
بهبود محیط حقوقي کسب وکار« از سوي »کمیسیون 
سرمایه گذاري اتاق ایران« تهیه شده، شرح داده شده 
است. دو راهبرد در توضیح این الزامات مورد توجه قرار 
گرفته است: نخست، راهبرد واکنشي که عبارتست از 
به انجام رساندن پروژه تدوین و تنقیح قوانین و مقررات. 
ابتدا مساله تدوین و تنقیح  این راهبرد  براي توضیح 
سپس  است.  شده  طرح  ایران  در  مقررات  و  قوانین 
آسیب هاي عدم تدوین و تنقیح قوانین و مقررات مورد 
توجه قرار گرفته است. در گام بعد، فرآیند تدوین و 
ایران نقد و ارزیابي شده  تنقیح قوانین و مقررات در 
به آسیب هاي عدم تدوین و  براي توجه دادن  و  است 
تنقیح، نظام حقوقي پولي و بانکي براي نمونه بررسي 
شده است. سپس تجربه کشور فرانسه در تدوین و 
تنقیح قوانین و مقررات به اختصار توضیح داده شده و 
در پایان، راهکار پیشنهادي به عنوان توصیه یي براي 

نمایندگان منتخب مجلس دهم بیان شده است.
رویه  انجام  به  قانونگذار  التزام  پیشگیرانه،  راهبرد  در 
ارزیابي تاثیرات قانون )RIA( به عنوان راهکاري قابل 
توجه براي مواجهه پیشیني تبیین شده است. این رویه 
از این حیث پیشیني است که در حین تهیه پیش نویس 
کمیسیون ها  در  رسیدگي  در حین  و  یا طرح  الیحه 
و کمیته هاي تخصصي پارلمان انجام خواهد شد. در 
شده  تعریف  قانون  تاثیرات  ارزیابي  ابتدا  قسمت  این 
است. سپس رویه ارزیابي تاثیرات قوانین و مقررات در 
کشورهاي انگلستان، استرالیا، آلمان و امریکا به اختصار 
ارزیابي  ابعاد  به  این گفتار  پایاني  است. قسمت  شده 
تاثیرات قانون اختصاص داده شده است که عبارتند از: 
تدوین با کیفیت پیش نویس الیحه/ طرح، قانونگذاري 

کمتر اما با کیفیت بیشتر، بهره گیري از نظرات بخش 
پایان  قانون. در  اجراي موثرتر و دقیق تر  و  خصوصي 

نوشتار، راهکارهاي پیشنهادي جمع بندي شده  است.
از  یکي  قوانین،  موضوعي  دسته بندي هاي  از  فارغ 
در  وضع شده  اقتصادي  قوانین  عمده  محورهاي 
مجلس نهم، قوانین »حمایتي« در حوزه اقتصاد است. 
نیازمند  ملي  تولید  که  پیش فرض  این  با  قانونگذار 
حمایت  براي  موثر  ابزاري  نیز  قانون  و  است  حمایت 
از تولید و سرمایه گذاري محسوب مي شود، قوانیني را 
بطور خاص در این جهت به تصویب رسانده است؛ از 
عمراني  سرمایه گذاري هاي  از  حمایت  »قانون  جمله: 
بودجه سال 13۹1 کل  قانون  و اصالح  تولید ملي  و 
موانع  رفع  »قانون   ،)13۹1/7/30 )مصوب  کشور« 
تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالي کشور« )مصوب 
13۹4/۲/1(، و »قانون حمایت از شرکت ها و موسسات 
اختراعات«  و  نوآوري ها  تجاري سازي  و  دانش بنیان 
)مصوب 13۹4/۸/30( . سواالت مهم و اساسي در این 
ارتباط به این شرح قابل طرح است: آیا تصویب قوانین 
ـ  تولید  از  ـ حمایت  قانونگذار  توانسته هدف  مذکور 
تولید  از  حمایت  براي  اساساً  آیا  و  سازد؟  برآورده  را 
نیازي به تصویب قانون بوده و اکنون نیز چنین نیازي 
نظام  تحقق  عدم  آیا  اینکه  دیگر  سوال  دارد؟  وجود 
تولید کارآمد و قابل اتکا در کشور در طول سال هاي 
دالیل  یا  است  قوانین  وجود  عدم  به دلیل  گذشته، 
دیگري براي این ناکامي وجود دارد؟ و در آخر اینکه 
قانون مي تواند به شکل گیري نظام  بپذیریم  چنان که 
تولید مناسب و کارآمد کمك کند، آن قانون باید از چه 

ویژگي هایي برخوردار باشد؟

 الزامات تقنیني براي بهبود محیط کسب وکار
با مسائل و  ایران  نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي 

 بازگشت به عناوین 13 اخبار اقتصادی

شماره   1754    2 تیر ماه 1395



معضالتي مواجه است که دیگر نظام هاي تقنیني نیز 
تدابیري و راهکارهایي  بوده و  با آن مواجه  کم وبیش 
براي مواجهه و برون رفت از آن معضالت اندیشیده و 
به مرحله اجرا درآورده اند. در واقع الزامات تقنیني از 
معضالت تقنیني نشأت مي گیرد. مهم ترین معضالت 
در حوزه قانون و قانونگذاري را مي توان به شرح زیر 

برشمرد:

1( تعدد قوانین موجود )تورم قوانین(؛
۲( گرایش و اقدام قانونگذاران به تصویب قوانین جدید 

)تورم قانونگذاري( بدون مالحظه و ارزیابي الزم؛
در  پارلمان  ناتواني  و  موجود  قوانین  اجراي  عدم   )3
بر قوه مجریه به منظور اجراي صحیح قوانین  نظارت 

)اثربخش نبودن یا عدم کارآیي قوانین.(
طبعاً هر یك از موارد سه گانه پیش گفته، دربردارنده 
انواع و اقسام معضالت هستند، اما شاید بتوان گفت 
مشکالت اصلي حوزه قانون و قانونگذاري در هر کشور، 

به نوعي به یکي از سه معضل گفته شده بازمي گردد.
بیشتر  کارآمدي  براي  را  راهبردهایي  نوشتار،  این  در 
نظام قانونگذاري در جهت بهبود محیط کسب وکار، در 
دو نوع کلي راهبرد واکنشي و راهبرد پیشگیرانه تبیین 
خواهیم کرد. این دو مجموعه راهبرد، توسط گروهي 
از صاحب نظران در مقاله یي توضیح داده شده که به 
بررسي شیوه هاي اجرا شده در اتحادیه اروپا به منظور 
راهبرد  در  است؛  پرداخته  قوانین  حجم  رشد  مهار 
واکنشي،  متون قانوني موجود بررسي شده و سپس، 
راهبرد،  این  واقع  در  مي شوند.  تنقیح  یا  ادغام  لغو، 
)کدیفیکاسیون(  مقررات  و  قوانین  تنقیح  و  تدوین 
است با بهره گیري از آن، به جاي تعدد نامحدود قوانین، 
مجموعه  قوانین )کد( محدود و مشخصي جمع آوري 
پیشگیرانه  راهبرد  دوم،  راهبرد  مي شوند.  منتشر  و 

است که مستلزم شیوه ها و روش هایي براي جلوگیري 
از ازدیاد قوانین است. راهبرد پیش گفته، دربرگیرنده 
روش هایي مانند رسیدگي دقیق تر و کارشناسي شده به 
طرح ها و لوایح در دست بررسي در پارلمان و ارزیابي 

تاثیرات پیشنهادهاي تقنیني است.
از  منظور  شده،  گفته  تقسیم بندي  از  استفاده  با 
راهبردهاي واکنشي در این نوشتار، راهبردهایي است 
در  شوند.  اتخاذ  موجود  وضع  با  مواجهه  در  باید  که 
این بحث، نمایندگان منتخب این دوره در بدو ورود 
که  شد  خواهند  مواجه  قانوني اي  نظام  با  مجلس  به 
لبریز از قوانین اصالحي و الحاقي و تفسیري و... است 
مجلس  که  لوایح  و  طرح ها  از  انبوهي  با  همچنین  و 
پیشین )نهم( به فرصت تبدیل آنها را به قانون دست 
نیافته است. از همه اینها مهم تر، نظام قانوني موجود، 
متشکل از قوانیني است که متاسفانه همچنان تدوین 
تاکید  آن  بر  نوشتار  این  در  آنچه  نشده اند.  تنقیح  و 
مي شود، این است که مهم ترین و فوري ترین راهبرد 
واکنشي به این وضعیت نامطلوب، در دستور کار قرار 
دادن تدابیري براي اجرایي شدن فرآیند تدوین و تنقیح 

قوانین و مقررات در کشور است.
»پیشگیرانه«  راهبرد  از  نوشتار  این  در  آنچه  اما 
براي  باید  که  است  تدابیري  به معناي  مي شود،  مراد 
حوزه  در  اوضاع  بیشتر  بغرنج شدن  از  پیشگیري 
قانونگذاري اندیشیده و اجرا شود. به عبارت دقیق تر، 
مجموعه یي از تدابیر سلبي و ایجابي باید مد نظر قوه 

مقننه قرار گیرد که در نتیجه آن ها:
اوالً، تا به انجام رسیدن فرآیند تدوین و تنقیح قوانین، 
قانونگذاري در حداقلي ترین شکل ممکن انجام شود تا 
دست کم بر تعداد قوانین جاري و احیاناً هم پوشان و 

متعارض اضافه نشود؛
ثانیاً، پیش از تصویب هر قانون، مالحظات کارشناسي 

دقیق صورت گیرد؛  بدین ترتیب که ارزیابي تاثیرات هر 
قانون )RIA( )هم به نحو پیشیني و هم به نحو پسیني( 
انجام شود و نتیجه ارزیابي ها، در مقدمه توجیهي هر 

الیحه یا طرح قید شود؛
ثالثاً، پیش نویس لوایح و طرح هاي ارائه شده، با کیفیت 

بیشتري تهیه شوند؛
رابعاً، اجراي قوانین با دقت و همت بیشتري پیگیري 

شود.
به نظر مي رسد همه آنچه به عنوان نتایج مطلوب اتخاذ 
التزام  با  مي تواند  است،  شده  ذکر  پیشگیرانه  راهبرد 
 )RIA( قانونگذار به انجام رویه ارزیابي تاثیرات قانون
به ترتیبي که توضیح داده خواهد شد، حاصل شود. با 
توجه به توضیحات پیش گفته، در ادامه ابتدا به ضرورت 
اتمام پروژه تدوین و تنقیح قوانین و مقررات به مثابه 
محیط  بهبود  به منظور  دهم  مجلس  واکنشي  راهبرد 

حقوقي کسب وکار خواهیم پرداخت.

 پروژه به  انجام  رساندن قوانین و مقررات
قوانین و مقررات دست وپاگیر همواره در اظهارنظرهاي 
زمره  در  خصوصي  بخش  فعاالن  و  سیاست گذاران 
توسعه  و  ملي  تولید  گسترش  در  موانع  مهم ترین 
از  یکي  نمونه،  مي شود؛  براي  شمرده  اقتصادي 
و  قوانین  را  کسب وکار  موانع  از  یکي  صاحب نظران، 
مقررات زیاد مي داند؛ وي تصریح مي کند: »به عنوان 
اصل اول باید از تورم در مقررات پرهیز کرد چرا که 
ما دچار تورم در مقررات هستیم. ما دقیقاً نمي دانیم 
قالب  در  مقررات  و  قوانین  اندازه  تا چه  ما  در کشور 
بخشنامه و دستورالعمل صادر مي شود. به عنوان نمونه 
در طول ۲0سال گذشته تنها در سازمان امور مالیاتي 
۲7۲0 بخشنامه یعني بیش از 140 بخشنامه در هر 
این تعداد بخشنامه را در  سال صادر شده است. اگر 

تعداد سازمان هایي که بخشنامه صادر مي کنند ضرب 
کنیم تعداد زیادي بخشنامه و دستورالعمل در طول 

سال خواهد شد.«
در اظهارنظر یکي از مسووالن تدوین و تنقیح )معاون 
حقوقي رییس جمهور(، چنین آمده است: »امروزه حدود 
11هزار قانون در کشور وجود دارد که جمعیت هشتاد 
میلیون نفري ایران نمي دانند با این همه قانون چگونه 
باید برخورد کنند. از سال 1۲۸5 هجري شمسي این 
11هزار قانون به مرور زمان از سوي مجلس تصویب 
شد و هم اکنون نیز 10 مرجع وضع قانون ]و مقررات[ 
در کشور داریم ضمن اینکه ده ها مرجع وضع مقررات 
اصلي و صدها مرجع وضع مقررات فرعي داریم که هر 
روز نیز تمام اینها از جمله خود ما در هیات وزیران به 

این مجموعه قوانین و مقررات اضافه مي کنیم.«
نمایندگان مجلس نیز از وضعیت قانونگذاري و حجم 
از  یکي  نمونه  براي  کرده اند.  انتقاد  به شدت  قوانین 
نمایندگان چنین مي نویسد: »هر هفته حجم وسیعي از 
طرح ها و لوایح در دستور کار مجلس قرار مي گیرد که 
تقریباً هیچ انضباط قابل دفاعي از نظر فوریتي، عادي، 
ضروري، لزوم و... در آنها وجود ندارد. مجلس به ماشین 
است...«  شده  تبدیل  بي خاصیت  بعضاً  قوانین  تولید 
نماینده دیگري در اظهاراتي مشابه تصریح مي کند: »... 
طرح یك فوریتي و دو فوریتي یك استثناء است. اما 
این موضوع در مجلس تبدیل به یك قاعده شده است... 
در حال حاضر، مجلس تبدیل به یك ماشین تصویب 
قانون شده است و کم تر به دنبال وظیفه نظارتي خود 
است.« شواهد متعدد دیگري از وضعیت آشفته نظام 
قانوني ما قابل ذکر است که در ادامه به چند مورد از 

آنها اشاره مي کنیم:
ـ در حوزه تامین اجتماعي،  قانون اصلي، »قانون تامین 
انقالب،  از  بعد  که   )1354/4/3 )مصوب  اجتماعي« 
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قرار  پرشماري  الحاقیه هاي  و  اصالحیه ها  معرض  در 
و  اصالحیه ها  اجمالي  مرور  از  چنان که  است.  گرفته 
الحاقیه هاي قانون تامین اجتماعي بر مي آید، این قانون 
پس از انقالب، به موجب 13 قانون موادي از آن اصالح 
شده یا موادي به آن الحاق شده است. براي نمونه در 
اصالح  »قانون  عنوان  با  قانوني  تاریخ 137۹/1۲/30، 
تبصره )۲( الحاقي ماده )76( قانون اصالح مواد )7۲( 
قانون تامین اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره 
به ماده )76( مصوب 1371« به تصویب رسید. تنها 
و  اصالحیه ها  بیانگر  مذکور،  قانون  عنوان  بر  مروري 
الحاقیه هاي متعدد به قانون مورد بحث است. عالوه بر 
این، نکته تاسف بار اینکه تنها به فاصله 44 روز، قانون 
تامین اجتماعي در معرض یك اصالح و یك الحاق قرار 
گرفته است. در چنین وضعیتي، کارشناسان حقوقي 
نیز از آنجا که این قانون تدوین و تنقیح نشده است، 
باید براي یافتن حکم مورد نظر، انبوهي از مفاد قانوني 
را جست وجو کنند و معلوم نیست توفیقي در اطالع از 
آخرین مفاد قانوني معتبر به دست آورند یا خیر. در 
این وضعیت، شهرونداني که تخصصي در زمینه حقوقي 
ندارد، به شدت با بالتکلیفي و سرگرداني ناشي از عدم 

اطالع از مفاد قانوني معتبر مواجه خواهند بود.
به  استفساریه  راجع  و  الحاقي  اصالحي،  قانون  ـ ۲7 
از انقالب و صرفاً  قانون مالیات هاي مستقیم در پس 
توسط مجلس شوراي اسالمي به تصویب رسیده  است. 
با این حال، اخیراً »قانون اصالح مالیات هاي مستقیم« 
)مصوب 13۹4/4/31( به تصویب رسید و در قالب 60 
بند، بسیاري از مفاد قانوني مربوط به قانون مالیات هاي 

مستقیم را دستخوش تغییر ساخت.
ـ بین سال هاي 13۹0 و 13۹1، حوزه ارزي به دالیل 
مختلف، به ویژه تحریم ها، دستخوش نوسان قابل توجهي 
شد. در این شرایط بانك مرکزي از فروردین ماه 13۹0 

لغایت 17 مهرماه 13۹1 در حدود 70 مورد اقدام به 
سیاست گذاري یا اقدام در حوزه ارزي نمود که حدود 
51 مورد آن مربوط به صدور بخشنامه، دستورالعمل، 
تمهیدات سیاستي و اتخاذ تصمیم در حوزه اختیارات 

این بانك بود.

 آسیب هاي عدم تدوین قوانین و مقررات
تورم قوانین در نظام هاي قانونگذاري، نه تنها آسیبي 
اغلب  براي  معضلي  بلکه  ما،  کشور  قانونگذاري  براي 
تورم  )یا  قوانین  تورم  آسیب  است.  تقنیني  نظام هاي 
قانونگذاري( به موقعیت بیمارگونه یي تعریف شده است 
که از یك غده بیش فعال نشأت مي گیرد. بیش فعالي در 
قانونگذار چنان وضعیتي را به وجود مي آورد که قوانیني 
که هدف از آنها باید راهنمایي اعمال شهروندان باشد، 
که  به گونه یي  مي شوند،  منجر  معکوس  نتیجه یي  به 
دولت و شهروندان خود را غرق در قوانین مي بینند. در 
این وضعیت، قوانین مختلف شرایطي را براي شهروند 
به وجود مي آورند که آنها را به سردرگمي شدید مبتال 

مي سازند.
آسیبي که امروزه گریبانگیر بسیاري از کشورها، حتي 
و  قوانین  که  است  آن  شده،  توسعه یافته  کشورهاي 
مقررات به جاي آنکه در خدمت کسب وکارها و فعاالن 
اقتصادي و تسهیل گردش کار آنان باشند، تبدیل به 
موانعي پیش روي آنان شده است. چنان که در یکي 
توسعه  و  اقتصادي  همکاري  سازمان  گزارش هاي  از 
)OECD( تصریح شده است: »... مقرراتگذاري  هاي 
موانع  ایجاد  باعث  یا  نوآوري  ها  بروز  مانع  اداري 
غیرضروري در مسیر تجارت، سرمایه  گذاري و کارآیي 
اقتصادي شده و حتي تهدیدي بر مشروعیت مقررات 
مقررات،  و  قوانین  انبوه  حجم  مي شوند.«  محسوب 
یا  وضوح  یعني  حقوقي،  نظام  اساسي  ویژگي هاي 

شفافیت و قابلیت دسترسي )یا قابلیت فهم و درک( 
را مخدوش مي کند. مادامي که قوانین و مقررات به نحو 
به  همگان  دسترسي  امکان  نشوند،  منتشر  مقتضي 
آنها وجود ندارد. این انتشار با هدف تحقق »قطعیت 
حقوقي« و متعاقباً پیش بیني پذیر کردن اوضاع و احوال 
سیاسي، اجتماعي و اقتصادي صورت مي گیرد. چگونه 
از قانون و متعاقباً  مي توان از فعاالن اقتصادي اطالع 
تبعیت از قانون را انتظار داشت؟   الزمه اطالع همگان 
نظام  آنها، وجود  از  تبعیت  بعد،  و در گام  از مقررات 

حقوقي قابل فهم و در دسترس است.
نظام  در  مقررات  و  قوانین  از  انبوهي  وجود  بي تردید 
افزایش  حال  در  روزافزوني  به نحو  که  ایران،  حقوقي 
هستند، و تصویب مقررات تکراري، متناقض و ناسازگار، 
به نحوي جدي بر فضاي بي ثباتي و عدم اطمینان دامن 
با  مقابله  براي  که  راهکاري  مي رسد  به نظر  مي زند.  
پدیده قوانین و مقررات دست و پاگیر باید به آن متوسل 
اهمیت  بر  فراوان  تاکید  وجود  با  ایران  در  و  ـ  شد 
تنقیح  و  تدوین  ـ  است  نشده  اجرایي  عمل  در  آن، 
قوانین و مقررات است. به انجام رساندن فرآیند تدوین 
و تنقیح قوانین و مقررات، منتج به شکل گیري چند 
)قانون جامع( موضوعي خواهد شد.  قوانین  مجموعه 
در این حالت، اوالً قوانین و مقررات پراکنده، گردآوري، 
و در هر موضوع،  تنقیح خواهند شد  و  موضوع بندي 
خواهد  قانونگذار  مرجع  تصویب  به  جامع  قانون  یك 
رسید؛ ثانیاً قانونگذار و دیگر نهادهاي مقرراتگذار پیش 
از تصویب هر مقرره اي، نسبت مقرره در حین رسیدگي 
را با نظام حقوقي موجود مورد توجه قرار مي دهند و 
متناقض  یا  تکراري  مقررات  تصویب  از  بدین ترتیب، 
با مقررات جاري، اجتناب مي کنند. این تدبیر گرچه 
نمي تواند از قوانین و مقررات موجود بکاهد، اما دست کم 
مي تواند از فربه شدن بیشتر بي ضابطه قوانین و مقررات 

جلوگیري کند. با آنکه ضرورت تدوین و تنقیح قوانین 
)کدیفیکاسیون( براي همه اجزاي حکومت آشکار شده 
است، اما به دالیل مختلف، حتي پس از تصویب »قانون 
)مصوب  کشور«  مقررات  و  قوانین  تنقیح  و  تدوین 
13۸۹/4/۲5(، این پروژه اساسي همچنان محقق نشده 
است. شاید یکي از دالیل این ناکامي، عدم دقت کافي 
و استفاده از ظرفیت کارشناسي کشور در تدوین قانون 
ادعا، اصالح »قانون  این  باشد. مهم ترین گواه  مربوط 
تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور« در کمتر از 
۹ ماه پس از تصویب )13۸۹/1۲/۸( است. نکته دیگر 
اینکه تاکنون همکاري بایسته میان سه قوه براي انجام 
پروژه دشوار تدوین و تنقیح قوانین وجود نداشته است. 
در ادامه، به سیر تصویب قوانین ناظر به تدوین و تنقیح 
واقع  در  و  ـ  اجرا  نحوه  و  ایران  در  مقررات  و  قوانین 
چنان  پرداخت.  خواهیم  ـ  آنها  اجراي  در  ناکامي ها 
 که گفتیم، متاسفانه با گذشت حدود نیم قرن از آغاز 
فرآیند تدوین و تنقیح در ایران )یعني از زمان تصویب 
»قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات 
کشور« )مصوب 1350/1۲/۲۹(( همچنان نظام حقوقي 
ایران از عدم برخورداري از چنین موهبتي رنج مي برد. 
طبق قانون مذکور، سازمان تنقیح و تدوین قوانین و 
تاریخ  از  سال  یك  ظرف  شد  موظف  کشور،  مقررات 
تصویب قانون، »قوانین و مقررات الزم االجرا به وسیله 
فهرست  موضوعي  روش  برحسب  و  امر  متخصصین 
نماید.  تدوین...«  و  تنظیم  مجموعه هایي  به صورت  و 
بدین ترتیب، سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات 
تدوین  و  تنقیح  متولي  نخست وزیر،  زیرنظر  کشور 
مقررات کشور بود.  پس از انقالب اسالمي، به موجب 
الیحه قانوني با تصویب هیات وزیران، سازمان از حالت 
استقالل خارج شده و به صورت یکي از واحدهاي تابع 
این  به  شود.  ادغام  نخست وزیري  در  نخست وزیري 
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ترتیب که الیحه قانوني ادغام سازمان تنقیح و تدوین 
تیر ماه  قوانین و مقررات کشور در نخست وزیري در 
اسالمي  جمهوري  انقالب  شوراي  تصویب  به   135۸
و  تدوین  کل  اداره   ،70 دهه  ابتداي  از  رسید.  ایران 
تاکنون   13۸۸ سال  از  )و  مقررات  و  قوانین  تنقیح 
معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات( براي 
آماده سازي و انتشار مجموعه قوانین و مقررات منقح، 
این مدت حدود  به نحوي که طي  تالش کرده است؛ 
300 عنوان کتاب منتشر کرده است.  در آخرین تحول 
از حیث قانوني در این خصوص، »قانون تدوین و تنقیح 
به   ،13۸۹/3/۲5 تاریخ  در  کشور«  مقررات  و  قوانین 
مقرر شده  قانون مذکور   )1( ماده  در  تصویب رسید. 
قوانین  تنقیح  و  تدوین  قانون  این  موجب  »به  است: 
کشور به عهده معاونت قوانین مجلس شوراي اسالمي... 
به شرح مندرج در این قانون است«. در ماده )۲( چنین 
تصریح شده است: »کلـیه دستگاه هاي حکومتي که 
مـقررات وضع مي کنند از قبیل هیات دولت، شـوراي 
عـالي  دیـوان  عمومي  هیات  فرهنگي،  انقـالب  عالي 
کشـور، هیات عمومـي دیوان عدالت اداري همچنیـن 
دستگاه هایي که مقررات آنها لـزوم اجرا دارد، موظفند 
به  قـانون  این  اعمال  جهـت  را  خود  مصـوبات  تمام 
مجـلس شوراي اسـالمي ارسال نمایند«. بدین ترتیب 
در حال حاضر، مرجع تدوین و تنقیح قوانین کشور، 
معاونت قوانین مجلس شوراي اسالمي است.  بر اساس 
حکم مندرج در تبصره بند )1( ماده )3( »قانون تدوین 
و تنقیح قوانین و مقررات کشور«، »تمام دستگاه هاي 
حکومتي و عمومي موضوع ماده )۲( این قانون موظفند 
ظرف شش ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون کلیه 
تنقیح نموده و بطور مستمر  را  مقررات مصوب خود 
ادامه دهند. همچنین ظرف شش ماه پیشنهاد تنقیح 
]معاونت  معاونت  به  را  خود  به  مربوط  قوانین  کلیه 

نمایند...«.  ارسال  اسالمي[  شوراي  مجلس  قوانین 
عدم اجراي چنین حکمي کاماًل قابل پیش بیني بود. 
متعاقب عدم اجراي حکم مذکور، چندي بعد، مهلت 
یاد شده تمدید شد؛ به این ترتیب که در جزو »الف« 
تبصره بند »1« »قانون اصالح قانون تدوین و تنقیح 
)مصوب   »13۸۹ مصوب  کشور  مقررات  و  قوانین 
 13۹0 تیرماه  پایان  »تا  شد:  مقرر   )13۸۹/1۲/1۸
کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان 
سال 13۸۹ تصویب شده است تنقیح نمایند و توسط 
منسوخ  معتبر،  قوانین  خود  دستگاه  مقام  باالترین 
صریح و ضمني، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر یا 
موضوع منتفي شده را به تفکیك و با ذکر دالیل آن 
ارائه نمایند«. در واقع، این تمدید مهلت،  به معاونت 
نخستین ناکامي ملموس قانون جدید محسوب مي شد 
که دور از انتظار نیز نبود.  همچنین بر اساس بند »ج« 
»قانون اصالح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات 
مقرر  )مصوب 13۸۹/1۲/1۸(  کشور مصوب 13۸۹« 
شد: »با همکاري معاونت حقوقي ریاست جمهوري تا 
پایان اسفند 13۹0 کلیه تصویب نامه ها، آیین نامه ها و 
دستورالعمل ها و بطور کلي مقررات مربوط به خود را 
تنقیح نمایند و با شناسایي موارد نسخ صریح، آنها را 
از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمني، زائد، 
براي  و  مشخص  را  شده  منتفي  موضوع  و  متروک 
تنقیح به مراجع تصویب کننده ارسال کنند.«  یکي از 
رخدادهاي قابل انتقاد و عجیب در انجام وظیفه فرآیند 
تدوین و تنقیح قوانین، اقدام معاونت قوانین مجلس در 
واگذاري این وظیفه به سازمان بازرسي کل کشور بر 
اساس یك قرارداد یا تفاهم نامه بود. بدین ترتیب که در 
شهریور 13۸۹ بر اساس اظهارات یکي از نمایندگان، 
»به موجب این تفاهم نامه، اجراي تنقیح قوانین با توجه 
به توانایي سازمان بازرسي کل کشور به این سازمان 

بر  کامل  نظارت  تنقیح وظیفه  معاونت  و  سپرده شد 
تایید نهایي خروجي  روند بررسي هاي این سازمان و 
قوانین منقح شده را برعهده دارد«. در این اقدام عجیب، 
چنان که معاون حقوقي و امور مجلس رییس جمهوري 
وقت اظهار کرد، سوال اساسي این بود که چگونه یك 
کشور(  کل  بازرسي  سازمان  اینجا  )در  دولتي  نهاد 
پیمانکار دولت )در اینجا معاونت قوانین مجلس( شده 
است. اقدامات سازمان بازرسي کل کشور در این زمینه 
خروجي خاصي نداشته است.  به دنبال نافرجام ماندن 
اقدامات از مسیر سازمان بازرسي کل کشور، معاونت 
عنوان  تحت  جزوه یي  تدوین  به  راساً  مجلس  قوانین 
»اصول و ضوابط تنقیح قوانین« مبادرت کرده و آن 
را به دستگاه هاي اجرایي ابالغ نمود. چنان که یکي از 
تاکنون  که  »کوشش  هایي  است،  نوشته  صاحبنظران 
انجام شده پراکنده، گسسته و نامتداوم بوده است. هیچ 
یك از نهادهایي که به نوعي دست اندرکار تدوین قوانین 
بوده اند، به کانوني براي تفکر درباره الزامات و مقدمات 
کوشش  هاي  نشدند.  تبدیل  قوانین  تدوین  وجود 
پراکنده یي که ذکر شد در زماني سر برآوردند و پس 
هیچگاه  و  شدند  سپرده  فراموشي  به  کوتاه  مدتي  از 
براي  »سیستمي  نتوانستند  قوانین  تدوین  نهادهاي 

تهذیب و هماهنگ ساختن قوانین« ایجاد کنند.«

تعادل/ 
مجلس جدید چگونه به بخش  خصوصي 

کمک خواهد کرد؟

دهمین دوره مجلس شوراي اسالمي در سومین 
سال ریاست جمهوري حسن روحاني با میراثي به  

جا مانده از مشکالت انبوه در همه حوزه ها و البته 
اقتصاد آغاز به کار کرد. 

یکي از دستاوردهاي مجلس هاي گذشته تورم قوانین و 
مقررات در کشور بود؛ دستاوردي که یکي از مشکالت 
مجلس  حال،  هر  در  است.  خصوصي  بخش  امروز 
دیگري در بهارستان متولد شده؛ مجلسي که با شعار 
رونق اقتصادي برسر کار آمده و باید دید این مجلس 
براي پیکر رنجور اقتصاد ایران چه خواهد کرد؟ شرایط 
و حال و هواي کشور نشان از این دارد که این مجلس 
طرح هاي  و  لوایح  درگیر  دیگري  چیز  هر  از  بیش 
البته سیاسي خواهد بود. این مجلس در  اقتصادي و 
شرایط خاصي کار خود را شروع کرده است. عده یي 
دولت،  که  معتقدند  و  مي گویند  استثنایي  شرایط  از 
عادي کردن شرایط  براي  و بخش خصوصي  مجلس 
استثنایي باید با هم همدل شوند. روزهاي پیش رو و 
البته سال هاي پیش رو باید این همدلي ادامه یابد؛ تا 
ایران  اقتصادي  براي  سرنوشت ساز  روزهاي  و  سال ها 
باشد.  برداشته شدن تحریم هاي بین المللي، بازگشت 
انعقاد  برجام،  شدن  اجرایي  جهاني،  صحنه  به  ایران 
قراردادهاي جدید نفتي- صنعتي و بانکي، بازپس گیري 
سهم ایران از بازار جهاني نفت و سایر بخش ها همگي 
نشان مي دهد که ایران براي بازگشت به دنیاي بدون 
تحریم برنامه هاي زیادي را تدوین کرده است و قصد 
ندارد به راحتي دست از مطالبات خود بکشد.  اقتصاد 
ایران اهداف بلندتري در سر مي پروراند، اهداف جهاني؛ 
اما چگونه رسیدن به اهداف جهاني بدون سر و سامان 
دادن به مسائل و مشکالت داخلي میسر خواهد بود. 
مسائلي که اقتصاددان ها و جامعه شناس ها به مشکالت 
روزهاي  به  رسیدن  شاید  مي کنند.  تعبیر  ساختاري 
خوش همزمان با گسترش روابط خارجي به بازنگري 
و بازسازي روابط داخي و رفع موانع و مشکالت داخلي 
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نیاز داشته باشد. اما چقدر باید از مجلس دهم انتظار 
تغییر داشت، مجلسي که حدود 70درصد نمایندگان 
رنگ  سبز  کرسي هاي  پشت  نخستین  بار  براي  آن 
تعامل  به  دهم  مجلس  اما  نشسته اند.   بهارستان 
مي اندیشد تا تقابل و این از همان اول به تکرار از طرف  
نمایندگان و دولت شنیده شد. مقام معظم رهبري هم 
کردند:»وظیفه  تاکید  مجلس  نمایندگان  با  دیدار  در 
قانونگذاري مجلس، بسیار مهم و در واقع ریل گذاري 
براي حرکت دولت است.« ایشان با اشاره به سوگند 
نمایندگان مجلس در حفظ مباني اسالم و دستاوردهاي 
انقالب افزودند: »مجلس باید واقعا در راس امور باشد و 
حفظ جایگاه و هیبت واقعي مجلس برعهده نمایندگان 
است. « ایشان با تاکید بر اینکه »یکي از ضمانت هاي 
حفظ جایگاه واالي مجلس، نظارت مجلس بر خویش 
است«، به موضوع قانونگذاري خوب و الزامات آن اشاره 
کردند و گفتند: قانون باید »باکیفیت«، »متقن«، »همه 
 جانبه نگر«، »واضح«، »بدون تعارض با قوانین دیگر«، 
باالدستي«،  سیاست هاي  با  »منطبق  فساد«،  »ضد 
»برگرفته از دیدگاه هاي کارشناسي بدنه دولت و خارج 
از دولت« و »دربردارنده مصالح ملي به جاي مصالح 
محلي« باشد.  در هر حال مجلس دهم روزهاي سختي 
را در پیش دارد؛ نمایندگان باید برنامه ششم توسعه 
را بررسي کنند؛ به اصالح شبکه بانکي بیندیشند؛ از 
طرف دیگر نگاهي هم باید به حمایت از تولید داخلي 
و شرکت هاي دانش بنیان داشته باشند و براي خروج 
از رکود و تورم برنامه ارائه دهند. اما مجلس باید گام 
مهم خود را بردارد یا شاید اولویت اول خود را انتخاب 
کند. برجام به انجام رسیده و دولت یازدهم در روزهاي 
اول سال چهارم خود به سر مي برد. اما همه روي یك 
هدف متحد هستند، »گفت وگو بر سر اقتصاد«. امروز 
برجام به انجام رسیده و مجلس پیش رو  متحول شده. 

شاید مردم منتظرند که اقدامي موثر در برخي زمینه ها 
انجام شود. هر چند که اولویت اصلي مردم و جامعه 
حل مسائل اقتصادي است، اما هر اقدامي یا سیاستي 
که بخواهد صورت گیرد باید از طریق دستگاه عظیم 
براي  کوشش  بنابراین  برود.  پیش  کشور  بروکراتیك 
باید  شده  آلوده  نیز  فساد  به  که  ساختار  این  اصالح 
از اولویت هاي جدي این روزهاي بهارستان و پاستور 
باشد. شاید این همان گام اول باشد یا مقدمه یي براي 

برداشتن گام هاي بلند بعدي.
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 دنیای اقتصاد/ 

مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی
Ask Manager.com :منبع

در اغلب اوقات، موارد بسیار ساده ای وجود دارند که 
افراد خارج از سازمان می توانند انجام دهند و دارای اثر 
جدی بر شرکت هستند درحالی که افراد داخل معموال 
از نزدیک به موضوع نگاه می کنند و بر اساس تجربیات 
خارج  افراد  کلی  می گیرند.به طور  تصمیم  خود  قبلی 
از شرکت با هوشمندی مسائلي را زیر سوال می برند 
که مدیران درون سازمان به آنها بی توجه اند حال آنکه 
تمام مدیران باید سوال پرسیدن درباره همه چیز را به 
خود و دیگران بیاموزند. واقعیت آن است که ناآگاهی 
چیز بدی نیست البته به شرطی که فرد بداند چطور 
از آن استفاده کند. همه مدیران باید بیاموزند چطور 
این کار را انجام دهند. شما باید اغلب با ناآگاهی خود 
با مشکالت مواجه شوید، نه با آنچه از تجربه گذشته 
اغلب  می دانید،  می کنید  تصور  آنچه  چون  می دانید، 

اشتباه است.
نوع کاری که باید انجام شود مهم است نه چگونگی 
انجام آن: جک ولش رئیس سابق جنرال الکتریک و از 
بزرگ ترین مدیرعامل های قرن بیستم در راس شرکت 
مختلف  کاری  حوزه های  در  که  داشت  قرار  عظیمی 
مکان های جغرافیایی مختلف در سراسر جهان  در  و 
فعالیت داشته و دارد. ولش همیشه از خود می پرسید: 
»اگر در این شرکت به کار مشغول نبودی، امروز وارد 
این کار می شدی؟ و چه کاری در مورد این وضعیت 
دائمی  این سوال  به  که  پاسخ هایی  انجام می دهی؟« 
می داد سبب شد تا او موارد کاری جنرال الکتریک را 
تحلیل و از پرسش هایی اینچنین به عنوان نقطه شروع 
بررسی خود استفاده کند.  در واقع جک ولش اگر به 
این اطمینان نمی رسید که جنرال الکتریک می تواند در 
یک بازار در هر زمینه ای شماره یک یا دو باشد، هرگز 
ابتدا  در  ولش  بنابراین جک  نمی شد.  زمینه  آن  وارد 
اطالعات مورد نیاز را جمع آوری کرد تا تعیین کند آیا 
جنرال الکتریک می تواند در بازارهای مختلف اول یا دوم 
شود یا خیر؟ و به این وسیله مواردی را که شرکت توان 

نداشت در آنها فعالیت کند کنار گذاشت. در نتیجه این 
تغییرات جنرال الکتریک کارآمدتر شده و منابع خود 
را روی مواردی متمرکز کرد که در آنها جای پیشرفت 
داشت. جنرال الکتریک کارآمدتر و موثرتر شد و سهام 
تداوم  به  تا  کرد  کمک  ولش  به  این  کرد.  صعود  آن 
حضور خود به عنوان یکی از موثرترین و معروف ترین 
مدیران آمریکا ادامه دهد. بنابراین هیچ گاه نباید در 
دنیای مدیریت و برنامه ریزی با دیدی مطلق گرایانه یا 
شتاب زده راه حل ها را انتخاب کرد بلکه باید با ذهنی 
باز به مسائل پرداخت. از این رو مدیران نیاز مبرمی به 
شناخت و مشخص کردن ناآگاهی خود در سازماندهی 
منابع برای حل مشکل دارند. بر این اساس، تکیه صرف 
به تجربه و دانش پیشین در مرحله اول برای یافتن راه 

حل مسائل کاری نادرست و گمراه کننده خواهد بود.
استفاده از ناآگاهی برای حل مساله: به طور کلی، دو 
رویکرد برای حل مسائل مدیریتی وجود دارد که هر دو 
از ناآگاهی شروع می شوند. این موارد شامل روش های 
سمت راست مغز و روش های سمت چپ مغز هستند 
که به ترتیب اتکا به منطق و تحلیل را در برابر اتکا به 

خالقیت و هیجانات نمایندگی می کردند. البته این دو 
رویکرد را می توان با هم تلفیق کرد. اما بازهم عنصر 

مهم، ورود به حوزه مورد نظر با ناآگاهی است.
راه حل سمت چپ مغز: در مورد روش موثر سمت چپ 
مغز مطالعاتی انجام و مشخص شده که این روش نه تنها 
راه حل  به  رسیدن  و  پیچیده  مسائل  سازماندهی  در 
منطقی به کارمندان و مدیران شرکت ها کمک می کند 
مطمئن  برای  سایرین  به  اطالعات  این  ارائه  در  بلکه 
ساختن آنها از اعتبار راه حل ها نیز کارآمد است. عالوه بر 
این مشخص شده که این روش در دانشگاه هاروارد هم 
به کار رفته و تدریس می شده و در سایر رشته ها، نظیر 
حقوق نیز هنگام رویارویی با مسائل پیچیده و دشوار از 
رویکردی مشابه برای تحلیل و رسیدن به نتایج منطقی 

استفاده می شود.
تعریف و تبیین مساله: شما نمی توانید به جایی برسید 
وقتی نمی دانید آنجا دقیقا کجا است؟ این شیوه افراد 
استفاده  با  موفق در مشخص کردن چیزی است که 
باید  ابتدا شما  از آن هر مساله ای حل می شود. پس 
دقیقا دریابید مساله چیست؟ در مورد شرکت جنرال 

با مشکالت با ذهنیتی باز و بکر برخورد کنید، نه بر اساس تجربه قبلی خود
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الکتریک تعریف درست وکامل مساله که همانا تشخیص 
انجام شد  به خوبی  بود  اولویت های شرکت  تفکیک  و 
فراروی  نتایج درخشانی منتهی شد. مساله های  به  و 
جک ولش دارای عناصری بود که مستقیما مرتبط با 
موقعیت مساله بود و از همین رو، نیاز به جمع آوری 
می گرفت  تصمیم  باید  ولش  داشت.  اضافی  داده های 
چه مواردی را متوقف و چه مواردی را حفظ کند و 
بر اساس استاندارد معمول، این ارزیابی را صورت داد. 
او تصمیم گرفت از مواردی که مانع پیشرفت جنرال 

الکتریک در بازار می شود، رهایی یابد.
تحلیل،  مرحله  طی  تصمیم:  نتیجه گیری،  تحلیل، 
یك مدیر اهمیت نسبی هر مزیت و عیب شیوه های 
جایگزین را با هم مقایسه مي كند. برخی راه حل های 
جایگزین دارای معایبی هستند اما مزایای خاصی ندارند 
پس باید آنها را حذف کرد. در هر صورت، هر مدیر نیاز 
به بررسی موضوع دارد تا تفکر خود را ثبت کند. این 
روند کمک می کند تا روش سمت چپ مغز در توضیح 
تصمیم گیری پیش و پس از اخذ تصمیم موثر باشد . 
ولش موقعیت را به هیات مدیره و سهامداران جنرال 
الکتریک توضیح داد که چرا از بخش هایی خاص حتی 
درصورت بهره وری و سوددهی باید صرف نظر کرد تا 

رشد آتی و بهره وری باالتر کل شرکت تامین شود.
راه حل سمت راست مغز:  با این همه باید دانست که 
ناآگاهی صورت می گیرد. گرچه،  فرض  با  فوق  روش 
بر خالف فرآیند بسیار ساختاربندی شده که بخشی 
راست  سمت  روش  است،  مغز  چپ  سمت  روش  از 
برای  منطقی  مراحل  در  ثابتی  فرآیند  هیچ  از  مغز 
رسیدن به راه حل استفاده نمی کند. یکی از بهترین 
مثال های مربوط به استفاده از قسمت راست مغز در 

تصمیم گیری ها در تجارت آمریکایی از سوی مخترع 
معروف توماس ادیسون مطرح شد. درحالی که او هیچ 
مخترع  بود،  ندیده  دبیرستان  از  آموزش رسمی پس 
تصاویر  تا  گرفته  از المپ  پیشرفته  فناوری  با  ابزاری 

متحرک بود. عالمت فعال شدن سمت راست مغز او 
با توجه به گفته دستیارانش، رفتنش به اتاقی تاریک 
و نشستن در آنجا بود که گاهی برای ساعت ها و حتی 
روزها طول می کشید تا زمانی که راه حل مساله، خود 

را نشان می داد.
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