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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

مدیریت دانش فنی در هر صنعتی به ویژه صنایع مادر راهبردی اساسی 
کارآیی  بهبود  بر  عالوه  سازمانی  استراتژی  این  است.  تاکیدشده  و 
و  تولید  هزینه های  کاهش  بهره وری،  افزایش  در  می تواند  سازمان 

خدمات و افزایش کیفیت و نوآوری نیز موثر باشد.
تامین مالی و جذب سرمایه گذاری تنها راه توسعه و پیشرفت در صنایع مختلف 
نیست بلکه عوامل و موضوعات دیگری در تحقق اهداف رشد و توسعه صنعتی 
متصور است که تنها در بودجه گذاری خالصه نمی شود. به ویژه که در دنیایی 
که به طور مداوم فناوری های جدید بروز و ظهور می کنند. هرچند تامین مالی 
و ابعاد حمایت مالی در رشد زیرساختی موثر است اما چینش دانش فنی و 
تنظیم داشته ها و نداشته های علمی در هر صنعتی مالک واجب و ضروری است 
که نباید از نمودار سیاست گذاری سازمان های صنعتی جا بماند. منظور اصلی 
ما همان رویکرد مدیریت دانش یا مدیریت دانایی است که الزم و ضروری ترین 
عنصر بروزسانی در هر صنعت به شمار می رود؛ چراکه دانش اصلی ترین سرمایه 
و  صنعت  صاحبان  که  جایی  تا  است؛  امروز  صنعتی  واحدهای  و  سازمان ها 
اقتصاد دنیا امروزه به مدیریت دانش به عنوان کلیدی ترین رویکرد در مدیریت 
کسب و کار نگاه می کنند به ویژه در صنایعی که هر روز با تغییرات و رشد 
فناوری مواجه می شوند مدیریت دانش باید مدل اصلی سازمان در آن واحدهای 

صنعتی قرار گیرد.

مدیریت داشته های علمی
به  و  موثر  یکپارچه سازی  وسیله  به  که  است  فرآیندی  دانش  مدیریت 
برای  را  انسانی  منابع  و  دانش  کسب وکار،  باارزش  اطالعات  اشتراک گذاری 
به دست آوردن حداکثر اثربخشی، مدیریت می کند. در نتیجه برای کمک به 
بهبود قابلیت نوآوری، مزیت رقابتی و توسعه پایدار، به طور همزمان، روش ها و 
فلسفه مدیریت نوین را نیز پوشش می دهد. به عبارتی مدیریت دانش سازمانی، 
ابزاری است که از طریق فرآیند شناسایی و کسب دانش و استفاده موثر از آن، 
رقابت پذیری سازمان را بهبود می بخشد. این راهبرد موید این نکته اساسی 
است که در سازمان ها و واحدهای صنعتی به مرور زمان و در جریان کسب 
و کار اطالعات و دانش بسیاری رد و بدل و حتی انباشت و تجمیع می شود 
را  لزوم مدیریت داشته های علمی و مدیریت دانش  انباشت اطالعات  این  و 
گوشزد می کند. از طرفی مدیریت دانش باعث به اشتراک گذاری این داده ها 
بین کارکنان واحدهای صنعتی می شود و نه تنها بهره وری و اثربخشی کارکنان 
را باال می برد بلکه با تشکیل زنجیره ای از سازمان های همسو و با اطالعات دقیق 
و یکسان، هزینه های تولید و خدمات را کاهش می دهد. به عالوه اینکه دانش 
یک منبع نوآوری است؛ نوآوری سازمانی از طریق ایجاد انباشتگی در دانش و 

اشتراک آن تقویت و موجب توسعه بهتر و سریع تر کسب وکار می شود. 

ادامه در صفحه 3/ 

روزنامه صمت/

مدیریت دانش سرمایه اصلی سازمان های صنعتی شرق/ غالمرضا کیامهر . کارشناس اقتصادی

سال هاست فریاد همه فعاالن اقتصادی از نامساعدبودن فضای 
کسب وکار در کشور بلند است و سال هاست دولتمردان وعده 
مساعد  را  کشور  کسب وکار  فضای  می خواهند  که  می دهند 
کنند، اما این وعده ها روی کاغذ باقی مانده و فضای کسب وکار 
کشور همچنان نامساعد و پر از دافعه است. در این ارتباط هر 
سازمان دولتی ساز خودش را می زند و کاری به کار وعده هایی 
که رئیس دولت یا معاون اول او در سخنرانی ها و مصاحبه ها 
به اهالی کسب وکار می دهند، ندارد. سازمان امور مالیاتی یکی 
از این سازمان هاست. حتی با وجودی که مدتی است مدیری 
با خلق و خو و ادبیات کالمی متفاوت از گذشته ریاست این 
سازمان را عهده دار شده، اما درهای رویکردهای آن نسبت به 
بر همان پاشنه  مالیاتی همچنان  اهالی کسب وکار و مودیان 
اقتصادی  این شرایط سخت  در  و  می چرخد  پیش  سال های 
هیچ انعطافی در رفتارهای آن نسبت به صاحبان کسب وکار، 
حتی کسانی که از گذشته های دور بنا بر دالیلی نتوانسته اند 
بدهی مالیاتی خود را تمام و کمال به این سازمان بپردازند، 
مشاهده نمی شود. شاهد این مدعا اخطارهای مکرری است که 
درباره بدهی های مالیاتی سال های دهه ٨٠ و حتی دورتر از آن 
خطاب به صاحبان کسب وکار از سوی سازمان امور مالیاتی در 

مطبوعات به چاپ می رسد. 
ادامه در صفحه 3 /

صاحبان کسب وکار، آشتی کناِن مالیاتی برگزار کنید



 

 ابالغ مصوبه دولت درباره مطالبات 
شرکت های خصوصی تولیدکننده برق

اول رئیس جمهوری مصوبه دولت درباره  ایلنا: معاون 
مطالبات شرکت های خصوصی تولیدکننده برق را ابالغ 

کرد.........ادامه خبر

 نعمت زاده: دولت از فعالیت های 
برون مرزی شرکت های آب و برق حمایت 

می کند
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در سفر به کنیا، 
از نیروگاه آبی »تانا« که توسط شرکت فراب در این 

کشور احداث شده دیدن کرد.........ادامه خبر

 قرارداد با زیمنس آلمان در حوزه انرژی 
هنوز امضاء نشده است

در حالی مذاکره ایران با دو شرکت زیمنس آلمان و 
رولزرویس انگلیس برای جذب سرمایه گذاری در حوزه 
انرژی و تولید برق انجام شد که وزیر نیرو به فایننشیال 
تایمز گفته است قرارداد با زیمنس آلمان هنوز امضاء 

نشده است.........ادامه خبر

 عملكرد افتخارآمیز »فراب« در خارج 
از ایران

جمهوري  سفیر  همراهي  با  )ره(  امام  گرامی  یادگار 
نیروگاه  و  سد  طرح  از  سریالنکا،  در  ایران  اسالمي 
»اومااویا« که به همت مهندسان ایرانی در این کشور 

در حال ساخت است، بازدید کرد.........ادامه خبر

 انگلیس نیروگاه برق خورشیدی در 
ایران احداث می کند

انگلیس  فتوولتائیک  اتحادیه  و  ایران  نیروی  وزارت 
یک  و  خورشیدی  برق  مجتمع  یک  ساخت  قرارداد 
کارخانه پانل های خورشیدی امضا کردند.....ادامه خبر

 تبدیل حرارت تلف شده به برق به کمک 
نانوساختارهای قفس مانند

با  طوسی  خواجه نصیرالدین  صنعتی  دانشگاه  محقق 
همکاری پژوهشگرانی از کشورهای اتریش، سوئیس و 
آلمان مواد نانوساختاری را تولید کرده اند که می توان با 
استفاده از آن ها حرارت تلف شده در بخش های مختلف 
تبدیل  الکتریسیته  به  باال  بازدهی  با  را  صنایع  در 

نمود.........ادامه خبر

 بهبود کیفیت نمایشگرها با یكی از 
مشتقات گرافن

پژوهشگران نشان دادند یکی از مشتقات گرافن که در 
آن کلرید آهن میان دو الیه گرافن قرار گیرد می تواند 

کارایی نمایشگرها را بهبود دهد. ........ادامه خبر

 درخواست وزارت نیرو از اورژانس و 
پزشكی قانونی برای اعالم حوادث و 

تلفات حوزه برق و آب
برای  گفت:   HSE حوزه  در  نیرو  وزیر  ارشد  مشاور 
ارسال  نیرو طی  وزارت   HSE سیستم  کردن  پیاده 
یک نامه به اورژانس و پزشکی قانونی کشور درخواست 
کرد تا اطالعات مربوط به حوادث و تلفات حوزه برق و 
آب را در اختیارمان قرار دهند و اولویت ها را استخراج 
کنیم؛ اما تا کنون این اطالعات به دست ما نرسیده 

است.........ادامه خبر

 ضرورت افزایش آمپراژ متناسب با نیاز 
مصرف برق مشترکان تهرانی

.......ادامه خبر

  ساخت وسازهای غیرقانونی و مشكالت 
برقی

.........ادامه خبر

 پرداخت 2.۴ میلیارد دالر وام از سوی 
روسیه برای ساخت نیروگاه حرارتی و 

برقی سازی راه آهن در ایران
 .........ادامه خبر

 ثبت رکورد جدید در مصرف برق
.......ادامه خبر

 رکورد گازرسانی به نیروگاههای کشور 
شكست

.........ادامه خبر

 استان اردبیل آماده سرمایه گذاری در 
زمینه انرژی های نو

.........ادامه خبر

 اصالح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 
1395

 .......ادامه خبر

 شرایط مهیاست؛ بخش خصوصی فعال 
شود

 .......ادامه خبر

 برنامه ششم توسعه کشور بخش 
خصوصی محور است

 .......ادامه خبر

 بخش خصوصی بعد از برجام بالتكلیف 
بوده است

 .......ادامه خبر

 7 ایراد مهم تسعیر نرخ ارز
 .......ادامه خبر

 رتبه ایران در سهولت کسب و کار، 
شرم آور است

 .......ادامه خبر

 جدول قیمت سكه و ارز روز دوشنبه 
منتشر شد
 .......ادامه خبر

 سی ویژگی افراد توانا
 .......ادامه خبر

اتاق زیر فشار است، از دولت انتقاد نكنید
 .......ادامه خبر

 سقوط آزاد سرمایه گذاری در صنعت
 .......ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/
مدیریت دانش سرمایه اصلی سازمان های 

صنعتی

این دانش می تواند در چند سطح و از ۴ منبع جمع بندی 
انسانی)اطالعات  نیروی  دانش  شود:  مدیریت  و 
به  مربوط  مکانیزه)دانش  دانش  کارکنان(،  علمی 
بایگانی  مستند)دانش  دانش  سازمان(،  تجهیزات 
که  خودکار)دانشی  دانش  و  مکتوب(  شکل  به  شده 
(با  پشتیبانی می شود.  رایانه ای  برنامه های  وسیله  به 
در  دانش  مدیریت  ضرورت  به  معرفی  و  مقدمه  این 
صنعت برق می پردازیم؛ صنعتی پویا که کشور ما در 
آن سرآمد است و اهمیت مدیریت داده ها و علم در 
در  دانش  مدیریت  هرچند  است.  مشهود  بسیار  آن 
تمامی سازمان ها و واحدهای صنعتی اهمیت دارد اما 
در صنایع زیرساختی و مادر، لزوم آن بیش از پیش 

متصور است.

خروجی های مدیریت دانش در صنعت برق
آنچه بیش از پیش در صنعت برق از سوی مسئوالن 
و  بهینه  مصرف  به  توجه  می شود  تاکید  آن  بر 
رویا  به تازگی  است.  صنعت  این  در  بهره وری  اصل 
ایران  طباطبایی یزدی، رییس سازمان ملی بهره وری 
برای  دانش  مدیریت  برنامه  نخست  مرحله  آغاز  از 
بهره وری در صنعت برق ایران خبر داده است. هدف 
و  توسعه  در  موفق  نمونه های  انتقال  پروژه،  این  از 
شده  اعالم  بهره وری  ارتقای  جدید  ابتکارات  اجرای 
در  تاکید  مورد  موضوع  تنها  بهره وری  اما  است 
استراتژی مدیریت دانش در این صنعت نیست بلکه 
مدیریت دانش در این صنعت به واسطه بروز بودن و 
اطالعات بسیار زیاد در آن جزو لوازم ضروری توسعه 

ادامه از صفحه 1/ 
کسی نمی داند؛ شاید این مودیان بدهکار بعد از گذشت 
اگر  یا  نباشند  قید حیات  در  اصال  سال های طوالنی 
دولت  اقتصادی  سیاست های  لطف  به  دیگر  باشند، 
گذشته و رکود تورمی بعد از آن، عطای کسب وکار را 
به لقایش بخشیده اند و شاید امروز که سازمان امور 
مالیاتی، بدهی سال های اول دهه ٨٠ را از آنها مطالبه 
می کند، دیگر آه در بساط نداشته باشند. آگهی امثال 
این قبیل مطالبات مالیاتی مربوط به سال های دور را 
به وفور در مطبوعات می خوانیم و دچار حیرت می شویم. 
سر  باالی  داموکلس  شمشیر  همچون  مطالبات  این 
صاحبان کسب وکار در مملکت ما خودنمایی می کند و 
آرامش افکار صاحبان کسب وکار را درهم می ریزد. سؤال 
مساعدکردن  قصد  به راستی  دولت  اگر  که  اینجاست 
فضای کسب وکار کشور را دارد، چرا به سازمان امور 
مالیاتی دستور نمی دهد این شمشیر داموکلس را از 
باالی سر آنها بردارد و با این گروه از مودیان و حتی 
مودیان مالیاتی امروز مراسم آشتی کنان برگزار کند؟ 
این همه سخت گیری با صاحبان کسب وکار و فعاالن 
اقتصای در شریطی که رکود مزمن و طوالنی فضای 
اقتصاد کشور ما را تیره و تار کرده است، چه توجیهی 
برای  پافشاری  این همه  اصال  باشد؟  داشته  می تواند 
وصول مالیات های مربوط به سال های دور از نقطه نظر 
به  و دستمزد  پرداخت حقوق  که صرف  هزینه هایی 
کارمندان سازمان امور مالیاتی می شود، چه توجیهی 
می تواند داشته باشد؟ این درست نیست که سازمان 
امور مالیاتی بگوید من مأمورم و معذور و رکود ویرانگر 
اقتصادی و کسادی کسب وکارها ربطی به من ندارد. 
بگذارید در این شرایط بسیار دشوار، صاحبان کسب وکار 

و تولیدکنندگان نفسی تازه کنند. اگر واقعا می خواهید 
فضای کسب وکار در کشور برای صاحبان کسب وکار 
مساعد شود و صاحبان سرمایه میل و اشتیاق برای 
سرمایه گذاری پیدا کنند، برای چندسالی هم که شده 
به سرزمین اصلی هم به چشم مناطق آزاد نگاه کنید و 
همان تسهیالت و معافیت هایی که برای سرمایه گذاران 
و صاحبان کسب وکارها در مناطق آزاد در نظر گرفته اید، 
برای سرزمین اصلی هم در نظر بگیرید تا فشار کمتری 
به صاحبان کسب وکار در سرزمین اصلی وارد شود و 
به صحنه  را  صاحبان سرمایه، سرمایه های خودشان 
کار و تولید بیاورند. اکنون فعاالن اقتصادی و صاحبان 
کسب وکارها از کف خیابان ها گرفته تا سطح واحدهای 
امور  سازمان  مثلث  سوی  از  تولید  بزرگ  و  کوچک 
مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری ها تحت 
انواع فشارها قرار دارند. شهرداری هایی که به دلیل یک 
بدهی کوچک  یا حتی عوارض تابلوی یک واحد صنفی 
به طور ضربتی آن را تعطیل می کنند و به هیچ مقام و 
دستگاهی هم حساب پس نمی دهند. آنها قدرتی در 
دل قدرت دولت هستند، خودشان می برند و خودشان 
می دوزند و زور هیچ کس حتی شورای شهر هم به آنها 
نمی رسد. سازمان تأمین اجتماعی هم که جز وضع انواع 
حق بیمه ها و جریمه ها برای کارفرمایان وظیفه دیگری 
سازمان های  همه  خالصه  نمی شناسد.  خود  برای 
دولتی که می خواهند فضای کسب وکار  زیرمجموعه 
مملکت را مساعد کنند، دست در دست شهرداری ها 
سخت ترین فشارها را بر فعاالن اقتصادی وارد می کنند، 
دائما شعار  و مصاحبه های خود  ولی در سخنرانی ها 
مساعدکردن فضای کسب وکار را سر می دهند و این 
در حالی است که به اذعان مسئوالن امور، واحدهای 

تولیدی و صنفی در نتیجه ادامه رکود اقتصادی یکی 
پس از دیگری از پا در می آیند و سرمایه های مملکت از 
چرخه کار و فعالیت خارج می شوند. یکی از علت های 
همه  این  ایجاد  و  فشار  همه  این  واردکردن  اصلی 
مزاحمت برای فعاالن اقتصادی و صاحبان کسب وکار، 
وجود همان درآمدهای نفتی است که نوعی احساس 
بی نیازی ناخواسته به درآمدهای مالیاتی را در مدیران 
دولتی ما ایجاد کرده است. حتی در شرایط کنونی که 
قیمت نفت به حدود یک سوم سال های گذشته تقلیل 
پیدا کرده، این فشارها و بی مهری ها نسبت به هرکس 
که در این مملکت چرخ کسب وکاری را می چرخاند و 
اشتغال ایجاد می کند، ادامه دارد. بستن و الک و مهر 
کردن در کسب وکارها به بهانه های مختلف به امری 
رایج برای شهرداری ها و دیگر نهادها و سازمان هایی 
که خود را به نحوی ناظر بر واحدهای صنفی و تولیدی 
می دانند، تبدیل شده و آسیب های ناشی از مطالبات 
فعاالن  بر  ناصواب  بیمه های  حق  و  مالیاتی  ناحق 
کرده  صدچندان  را  کسب وکار  صاحبان  و  اقتصادی 
مساعدشدن  به  می توان  آیا  اوصافی  چنین  با  است. 
فضای کسب وکار در کشور امیدوار بود و آیا صاحب 
سرمایه ای پیدا می شود که با مشاهده حال وروز فعاالن 
اقتصادی و صاحبان کسب وکارهای کوچک و بزرگ دل 
و جرئت سرمایه گذاري و ایجاد ثروت و اشتغال برای 
کشور را پیدا کند؟ آیا در این فضای نامساعد کسب وکار 
زمینه ای برای تحقق اهداف بزرگ اقتصاد مقاومتی که 
همه مسئوالن در رده های مختلف در سخنرانی ها، خود 
را ملزم به اجرای آن معرفی می کنند، وجود خواهد 

داشت؟ دولت محترم باید به این سؤال جواب دهد.

صاحبان کسب وکار، آشتی کناِن مالیاتی برگزار کنید

شماره   1770    28 تیر ماه 1395



۴ بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

و پیشرفت شرکت های برق و درمجموع صنعت برق 
به شمار می رود. علی بخشی، نایب رییس سندیکای 
صنعت برق در این زمینه به صمت گفت: صنعت برق 
جزو صنایع »های تک« و پیشرو است که بر لبه های 
که  صنعتی  اولویت  بنابراین  می کند  حرکت  فناوری 
دانش  مدیریت  باید  است  فناوری  آن  پایه  و  ریشه 
رویکرد  هم  این  از  پیش  هرچند  افزود:  وی  باشد. 
اما  بود  شده  متمرکز  صنعت  این  بر  دانش  مدیریت 
دانشی  مدیریت  است؛  درنیامده  مدون  صورت  به 
نوآوری الزم و  برای جهش های بعدی فناوری و  که 
واجب است. به عبارتی به هر میزان که این صنعت 
جمع  آن  در  بیشتری  فناوری های  می کند  پیشرفت 
تنها  نه  به صراحت می توان گفت؛  این رو  از  می شود 
متمرکز  صنعت  این  در  باید  دانش  مدیریت  راهبرد 
امر واجب و ضروری است.  این  بر  تاکید  بلکه  شود، 
خروجی این مدیریت دانش می تواند بهره وری، انتقال 
دانش فنی و ایجاد واحدهای »آرانددی« باشد که بر 
مبنای مدیریت دانش و پله پله انجام می شود. بخشی 
پژوهشگاه  همکاری  با  برق  صنعت  سندیکای  گفت: 
نیرو کارگروهی را ایجاد و برای مدیریت دانش فنی و 
ایجاد واحدهای »آرانددی« تفاهمنامه ای امضا کرده 
بررسی  اقدام که هنوز در دست  این  از  است. هدف 
شرکت های  به  تسهیالت  اعطای  برای  تالش  است 
بتوانند  برون سازمانی خود  فضای  در  که  است  برق 
بخش های »آرانددی« و مدیریت دانش ایجاد کنند. 
فناوری های  بعد  مراحل  در  که  است  این  بر  تالش 
از  دهیم  قرار  شرکت ها  این  اختیار  در  را  عمومی تر 
این رو خروجی این مدیریت دانش، افزایش راندمان و 
بهره وری و دستیابی به فناوری های جدید در صنعت 
برق، تربیت و تامین نیروی انسانی، اعطای تسهیالت 
و کمک مالی از طریق صندوق با همکاری پژوهشگاه 

در چند  آموزشی  دوره ای  برگزاری کالس های  نیرو، 
مسیر، انتقال فناوری ساخت تجهیزات با بهره وری و 
راندمان باال و ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه است.

پول هم الزم است
کاغذ  روی  تنها  علمی  چینش های  و  بررسی  البته 
عملیاتی  از  صحبت  که  آنجا  بلکه  نمی دهد  نتیجه 
شدن دستاوردهاست پای بودجه گذاری و تامین مالی 
درباره  مطلب  ابتدایی  نکته  همان  می آید؛  میان  به 
شایان،  ناصر  را  توسعه  و  مالی  حمایت های  نقش 
آن  و  تاکید  ایران  برق  مدیره سندیکای  هیات  عضو 
مدیریت  مطالعات  اجرایی  عامل  و  تسهیل کننده  را 
به  شایان  می کند.  قلمداد  برق  صنعت  در  دانش 
و  موثر  بسیار  راهبردی  دانش  صمت گفت: مدیریت 
برای  می توان  هم  را  خاصی  شروط  اما  است  واجب 
شد؛  متصور  آن  از  حاصل  داده های  نشستن  ثمر  به 
نخست اینکه زمانی که بودجه های عمرانی در عمل 
مسدود است نمی توان به صورت ایده آل از مدیریت 
دانش  مدیریت  هرچند  کرد.  صحبت  فنی  دانش 
نوآوری،  همچون  مزیت هایی  برق  صنعت  در  فنی 
کیفیت باالی خدمات و محصول، کاهش هزینه ها و 
رقابت پذیری را به دنبال دارد اما این رویکرد باید با 
به عبارتی  باشد.  پیوند  اقتصادی در  مولفه های موثر 
تاکید  نوآوری  به اصل رقابت پذیری و  تنها  نمی توان 
تولید  یا  پروژه ها  راه اندازی  برای  بودجه ای  اما  کرد 
محصول اختصاص نیابد. از این رو نیاز است رویکرد 
موثر مدیریت دانش در پیوند با تامین و حمایت های 
جهت دهی  را  برق  صنعت  توسعه  برنامه های  مالی 
است  نیز  اساسی  نکته  این  موید  شایان،  نگاه  کند. 
که تا زمانی که سرمایه مورد نیاز برای جهش توسعه 
وجود نداشته باشد در عمل نمی توانیم تنها به اصل 

مدیریت دانایی در سازمان ها تاکید کنیم هرچند این 
دیدگاه نفی کننده راهبرد مدیریت اندوخته های علمی 
در صنعت برق نیست. به هر حال موتور محرکه این 
فنی  دانش  زیرساختی  صنایع  از  بسیاری  و  صنعت 

است که باید ساماندهی شود.

ایلنا/  از سوی جهانگیری صورت گرفت؛
ابالغ مصوبه دولت درباره مطالبات 

شرکت های خصوصی تولیدکننده برق

مصوبه  رئیس جمهوری  اول  معاون  ایلنا: 
خصوصی  شرکت های  مطالبات  درباره  دولت 

تولیدکننده برق را ابالغ کرد.
به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس 
امور  وزارت  به  اجرا  برای  را  مصوبه  این  جمهوری، 

اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو ابالغ کرد.

*متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:
برق  تولیدکننده  شرکت های خصوصی  مطالبات   -1
از شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران و شرکت 
فاضالب  و  آب  شرکت  از  ایران  ماشین سازی  و  لوله 
سازمان  به  شرکت ها  همان  بدهی  با  تهران  استان 
به  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  و  سازی  خصوصی 
و  سیصد  و  میلیون  پنج  مبلغ  )*(به  جدول  شرح 
میلیون  نه  و  هفتاد  و  دویست  و  هزار  پنج  و  بیست 

)٠٠٠ر٠٠٠ر279ر325ر5( ریال تهاتر می شود.
آب  و شرکت  ایران  برق  شبکه  مدیریت  2- شرکت 
شده،  انجام  تهاتر  سقف  تا  تهران  استان  فاضالب  و 
جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول فوق الذکر 

می شوند و مکلف اند ضمن اصالح حساب، حسب مورد 
نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد 
عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید 
با هماهنگی  براساس ضوابط و مقررات مربوط  مقرر 
سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور 

اقدام کنند.
مالیاتی  امور  سازمان  و  خصوصی سازی  سازمان   -3
اقدامات  انجام  ضمن  مکلف اند  مورد  حسب  کشور 
اجرایی الزم برای وصول مطالبات خود طبق مقررات 
و ضوابط مربوط به خود، ارقام مندرج در جدول فوق 
الذکر را به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص 
از  کاری پس  روز  و ظرف یک  کرده  منظور  بدهکار 
ابالغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی 
و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا 

سقف مبلغ تهاتر شده اقدام کند.
)*(جدول مطالبات شرکت های خصوصی تولیدکننده 
اطالع  پایگاه  مصوبه،در  این  یک  بند  به  مربوط  برق 
رسالنی دولت به نشانی www.dolat.it منتشر و 

قابل مشاهده است.

ایلنا/ بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از نیروگاه 
آبی »تانا« در کنیا؛

نعمت زاده: دولت از فعالیت های 
برون مرزی شرکت های آب و برق 

حمایت می کند

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در سفر 
به کنیا، از نیروگاه آبی »تانا« که توسط شرکت 

فراب در این کشور احداث شده دیدن کرد.
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5 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

به گزارش ایلنا، »محمدرضا نعمت زاده« وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، که در رأس هیأتی از صنعتگران و 
بازرگانان ایرانی برای حضور در چهاردهمین اجالس 
و  ملل(  سازمان  توسعه  و  تجارت  )کنفرانس  آنکتاد 
کشور  این  به  کنیایی،  مقام های  با  دیدار  و  مذاکره 
سفر کرده بود، روز گذشته )یکشنبه( با دعوت شرکت 

فراب، از نیروگاه آبی تانا دیدن کرد.
اقدام های  از  تقدیر  ضمن  بازدید  این  در  نعمت زاده 
شرکت فراب در کشور کنیا، از حمایت دولت جمهوری 
اسالمی ایران از این شرکت و سایر شرکت های ایرانی 
پروژه های  گرفتن  برای  برق  و  آب  صنعت  همچون 

بیشتر در خارج از مرزهای ایران خبر داد.
 25 آبی  »نیروگاه  احداث  پیمانکار  فراب،  شرکت 
مگاواتی تانا« بوده است که در ٨5 کیلومتری شمال 

شرقی نایروبی، پایتخت کنیا قرار دارد.
آفریقا  قاره  درشرق  کشور  مهم ترین  کنیا،  کشور 
اجرای  بر  عالوه  فراب  شرکت  و  می شود  محسوب 
پروژه نیروگاه تانا، دومین پروژه خود را در این کشور 
به نام »کارهای ساختمانی و هیدرومکانیک نیروگاه 
و  رسانده  پایان  به   1392 سال  در  کینداروما«  آبی 

تحویل کارفرما داد.
و  فنی  توانمندی های  و  پروژه ها  این  موفق  اجرای 
با  رقابت  در  شدن  برنده  به  منجر  فراب  مهندسی 
مناقصه  در  بین المللی  شده  شناخته  پیمانکاران 
ساخت »نیروگاه آبی ترم« )Terem( شد و عملیات 
زمستان  در  نیز  مگاواتی  پنج  نیروگاه  این  اجرایی 
1393 آغاز شد که سومین پروژه فراب در کشور کنیا 

محسوب می شود.

فارس/ وزیر نیرو در گفت وگو با فایننشیال تایمز:
قرارداد با زیمنس آلمان در حوزه انرژی 

هنوز امضاء نشده است

زیمنس  شرکت  دو  با  ایران  مذاکره  حالی  در 
آلمان و رولزرویس انگلیس برای جذب سرمایه 
گذاری در حوزه انرژی و تولید برق انجام شد که 
وزیر نیرو به فایننشیال تایمز گفته است قرارداد 

با زیمنس آلمان هنوز امضاء نشده است.
خبرگزاری  بین الملل  اقتصاد  خبرنگار  گزارش  به 
فارس، به نقل از فایننشیال تایمز، ایران تالش خود 
حوزه  در  خارجی  گذاری های  سرمایه  جذب  برای 
با  مذاکره  ادامه  حال  در  و  داده  افزایش  را  انرژی 
توسعه  راستای  در  رولزرویس  و  زیمنس  شرکت  دو 

زیرساخت های خود در حوزه انرژی داشته است.
حمید چیت چیان وزیر نیروی ایران هفته گذشته با 
نماینده این دو شرکت در لندن مذاکراتی را درباره 
این  است.  داشته  هسته ای  نیروگاه های  فناوری 
برق  های  نیروگاه  فناوری  حوزه  در  بیشتر  مذاکرات 
غیر متمرکز بوده که این نیروگاه ها از توان تولید برق 
بیشتری  پذیری  انعطاف  از  و  بوده  برخوردار  باالتری 

برخوردار هستند.
هنوز  که  کرد  اعالم  تایمز  فایننشال  به  چیت چیان 
قراردادی با زیمنس امضا نشده است اما امید می رود 

که قراردادهای مرتبط در این زمینه به امضا برسد.
رولزرویس اعالم کرده است که این گفت وگوها شامل 
آلمان  در  که  این شرکت  پیستونی  ژنراتورهای  ارائه 

تولید می شود بوده است.
رولزرویس افزود: وزیر نیروی ایران همچنین خواستار 
مذاکره با این شرکت در مورد توسعه زیرساخت های 

ایران در مورد انرژی های تجدید پذیر بوده است.

که  است  کرده  اعالم  نیز  زیمنس  راستا  همین  در 
دولتی  مقامات  با  را  نزدیکی  بسیار  گفت وگوهای  ما 
انرژی  حوزه  در  فعال  شرکت های  همچنین  و  ایران 
این کشور برگزار کرده ایم و حدود 15٠ سال سابقه 
را  ایران  انرژی  زیرساخت  توسعه  صنعت  در  حضور 
داریم. این کشور تاکید کرده است که ما هرگز ایران 

را ترک نکردیم.
زیمنس ادامه داد: هر قراردادی که در این گفت وگوها 
گرفت  قرار خواهد  قراردادی  کنار  در  برسد  امضا  به 
ایرانی مپنا  که در ماه مارس بین زیمنس و شرکت 
خواهد  زیمنس   F کالس  توربین های  تولید  برای 
با شرکت های نفتی  ایران  توافقات  بود. در حالی که 
ادامه  خود  معمول  روند  به  المللی  بین  و  گازی  و 
می دهد شرکت های فعال در حوزه زیرساخت انرژی 
روند پرشتابی را برای حضور در ایران طی می کنند 
ترکیه  اینترنشنال  یونیس  شرکت  اخیرا  گونه ای  به 
قراردادی به ارزش ۴.2 میلیارد دالر برای ساخت 7 
نیروگاه تولید برق گازی با ایران به امضا رسانده است.

دنیای اقتصاد/ 
عملكرد افتخارآمیز »فراب« در خارج از 

ایران

گروه بنگاه ها: یادگار گرامی امام )ره( با همراهي 
سریالنكا،  در  ایران  اسالمي  جمهوري  سفیر 
همت  به  که  »اومااویا«  نیروگاه  و  سد  طرح  از 
مهندسان ایرانی در این کشور در حال ساخت 

است، بازدید کرد.
 به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، حجت االسالم 

امیدواری  ابراز  با  خمینی  حسن  سید  والمسلمین 
مهندسان  حضور  تداوم  پروژه  این  اینکه  به  نسبت 
و نیروي انساني توانمند ایرانی در سایر نقاط جهان 
به  مربوط  مشکالتی  راه  این  در  البته  گفت:  باشد، 
کار  اما  است؛  داشته  وجود  هم  ظالمانه  تحریم های 
مشتری  رضایت  برای  خوب  کیفیت  و  سرعت  با  را 
پیش ببرید تا شرکت فراب و سایر شرکت هاي ایرانی، 
در آینده کارهای بسیار بزرگ فني و مهندسی را در 
سایر کشورهاي جهان به دست بگیرند.وی به دیدار 
خود با رئیس جمهوری سریالنکا اشاره کرد و گفت: 
به  نسبت  دیدار،  این  در  سریالنکا  جمهوری  رئیس 
این طرح  بانکي  و  نقدینگي  برطرف شدن مشکالت 
پروژه  این  از  خود  بازدید  از  و  کرد  امیدواري  ابراز 
داد.این گزارش مي افزاید:  آینده خبر  طي هفته هاي 
طرح چند منظوره »اومااویا« توسط شرکت فراب در 
که  پروژه  این  است.  اجرا  دست  در  سریالنکا  کشور 
پایان  تا  است،  دالر  میلیون   529 آن  قرارداد  ارزش 
و  کارفرما خواهد شد  تحویل  و  تکمیل  سال 2٠17 
با  برابر  پایان ژوئن 2٠16  تا  پیشرفت فیزیکی طرح 

63 درصد است.

 

تسنیم/ 
انگلیس نیروگاه برق خورشیدی در 

ایران احداث می کند

فتوولتائیک  اتحادیه  و  ایران  نیروی  وزارت 
برق  مجتمع  یک  ساخت  قرارداد  انگلیس 
خورشیدی و یک کارخانه پانل های خورشیدی 

امضا کردند.
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به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری 
سی نیوز، وزارت نیروی ایران و اتحادیه فتوولتائیک 
برق  مجتمع  یک  ساخت  برای  قراردادی  انگلیس 
های  پانل  کارخانه  یک  و  مگاواتی  هزار  خورشیدی 

خورشیدی 5٠٠ مگاواتی در ایران به امضا رساندند.
هزینه  انگلیس،  فئوولتائیک  اتحادیه  رئیس  گفته  به 
کل احداث این نیروگاه برق خورشیدی 1.6 میلیارد 
دالر )1.۴5 میلیارد یورو( خواهد بود و احداث کارخانه 
نیز مستلزم سرمایه گذاری حدودا 2٨ میلیون دالری 

خواهد بود.
از  وی گفت، توسعه دهندگان به دنبال تامین مالی 
سرمایه گذاران خارجی برای این پروژه هستند. وی 
افزود، مجتمع تولید پانل های خورشیدی با سرمایه 
گذاری مشترک با شرکت های داخلی ساخته خواهد 

شد.
دولت ایران همچنین در حال مذاکره با شرکت های 
آلمانی، سوئیسی و هلندی به منظور انتقال تکنولوژی 

پانل های خورشیدی آنها به ایران است.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
تبدیل حرارت تلف شده به برق به کمک 

نانوساختارهای قفس مانند

خواجه نصیرالدین  صنعتی  دانشگاه  محقق 
کشورهای  از  پژوهشگرانی  همكاری  با  طوسی 
را  نانوساختاری  مواد  آلمان  و  سوئیس  اتریش، 
آن ها  از  استفاده  با  می توان  که  کرده اند  تولید 
در  مختلف  بخش های  در  تلف شده  حرارت 
تبدیل  الكتریسیته  به  باال  بازدهی  با  را  صنایع 

را  آزمایشگاهی  نانوساختارهای  این  نمود. 
برق،  تولید  حرارتی  نیروگاه های  در  می توان 
اگزوز خودروها و مبدل های حرارتی ترکیبی به 

کار گرفت.
ماده ی ترموالکتریک قطعه ی جامدی است که انرژی 
گرمایی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. برخالف 
اجزای متحرکی  دارای  رایج که  ماشین های گرمایی 
متحرکی  قسمت  هیچ  ترموالکتریک  مواد  هستند، 
ندارد و کاماًل بی صدا عمل می کند. این مولدهای برق 
تعمیر  و  نگهداری  به  نیاز  بدون  سال  سی  مدت  به 
قرار  استفاده  مورد  فضایی  طوالنی  کاوش های  در 
با ماشین های  گرفته اند. ترموالکتریک ها در مقایسه 
برای  اما  دارند،  کمتری  بازدهی  رایج  گرمایی 
مورد  باالیی  الکتریکی  توان  که  کوچک  کاربردهای 
اخیر  سال های  در  باشد.  مفید  می تواند  نیست،  نیاز 
تالش هایی در زمینه ی افزایش بازدهی تبدیل انرژی 

این مواد صورت گرفته است.
ساختارهای  به  اشاره  با  ذوالریاستین  اشکان  دکتر 
این  در  شده  دنبال  اهداف  با  رابطه  در  مانند  قفس 
طرح گفت: »هدف از انجام این طرح توسعه ی مواد 
ترموالکتریکی دارای هدایت حرارتی پایین و هدایت 
با ساختار قفسی  ترکیبات  بوده است.  باال  الکتریکی 
شکل به دلیل ریزساختار منحصربه فردشان می توانند 
این خاصیت را برای ما ایجاد کنند. به عالوه افزودن 
ریزساختار  ایجاد  و  ساختارها  این  به  نانوذرات 

نانوکامپوزیتی می تواند این خاصیت را ارتقا بخشد.«
می توان  کامپوزیتی  نانوساختارهای  این  کمک  به 
تا حد  را  انرژی حرارتی  اتالف  به  مربوط  هزینه های 
زیادی کاهش داد. به عالوه با تبدیل حرارت اتالفی به 
برق می توان تا حدودی از مصرف سوخت های فسیلی 

و آلودگی هوا نیز جلوگیری به عمل آورد.

قفسی  مواد  اتمی  ساختار  ادامه  در  ذوالریاستین 
رفتار  سازوکار  خصوص  در  و  کرد  تشریح  را  شکل 
ترموالکتریک این ساختارها افزود: »ساختار اتمی این 
قفس  چارچوبی  اتم ها  که  است  به گونه ای  ترکیبات 
انتقال  مانند را برای یک اتم سنگین ایجاد می کند. 
حرارت درون این ماده و عبور فنون ها و الکترون ها، 
اتم سنگین حبس شده درون قفس اتمی را به لرزه 
و  حرارت  انتقال  کاهش  موضوع  این  و  می آورد  در 
افزایش خواص ترموالکتریک را به دنبال دارد. کاهش 
نانوکامپوزیتی  ساختار  ایجاد  یا  و  قفس ها  این  ابعاد 
منجر به افزایش چشمگیر خاصیت ترموالکتریک این 

ترکیبات می شود.«
مانند  قفس  ساختار  با  ترکیبات  حاضر  طرح  در 
با  شده  ایجاد  قفس  در  باریوم  شده ی  حبس  اتم  با 
اتم های سیلیسیوم یا ژرمانیوم به صورت نانوکریستال، 
سرامیکی  نانوذرات  حاوی  نانوکامپوزیت  و  نانوسیم 
روش های  با  سیلیسیوم  کاربید  و  تیتانات  یوروپیوم 
استفاده  مورد  فرایندهای  شده اند.  سنتز  مختلف 
جهت سنتز این ترکیبات آلیاژسازی مکانیکی، پرس 
گرم، ریسندگی مذاب، پالسما جرقه ای و پرتو یونی 
بر  فرایند  پارامترهای  تأثیر  است.  بوده  متمرکزشده 
خاصیت  و  فیزیکی  خواص  ریزساختار،  اندازه،  روی 

ترموالکتریکی مورد بررسی قرار گرفته است.
اشکان  دکتر  تالش های  حاصل  تحقیقات  این 
صنعتی  دانشگاه  پسادکترای  محقق   – ذوالریاستین 
از  پژوهشگرانی  و  طوسی-  خواجه نصیرالدین 
کشورهای اتریش، آلمان و سوئیس است. نتایج این 
کار در مجله ی Physica Status Solidi )جلد 
تا   7٨۴ صفحات   ،2٠16 سال   ،3 شماره ی   ،213

٨٠1( به چاپ رسیده است.
متن خبر را در سایت اصلی از اینجا بخوانید. 

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
بهبود کیفیت نمایشگرها با یكی از 

مشتقات گرافن

مشتقات  از  یكی  دادند  نشان  پژوهشگران 
گرافن که در آن کلرید آهن میان دو الیه گرافن 
قرار گیرد می تواند کارایی نمایشگرها را بهبود 
نمایشگرهای  ساخت  دنبال  به  گروه  این  دهد. 

انعطاف پذیر با استفاده از این ماده هستند.
محققان دانشگاه اکستر روشی برای ساخت صفحات 
نمایشگر قابل انعطاف ارائه کردند که از کارایی باالیی 
برخوردار است. یک تیم تحقیقاتی از دانشکده فیزیک 
مشتقات  از  یکی  که  است  داده  نشان  دانشگاه  این 
برای  می تواند   GraphExter به  موسوم  گرافن 
بهبود کارایی نمایشگرهای انعطاف پذیر مورد استفاده 

قرار گیرد.
و  ماده شفاف، سبک  این  که  دادند  نشان  گروه  این 
برای  مناسب  الکتریکی  هدایت  دارای  انعطاف پذیر 
گرافن  جایگزین  می تواند  و  است  نمایشگر  ساخت 
این  از  استفاده  با  پروژه  این  محققان  شود.  خالص 
ماده، روشنایی نمایشگر را تا 5٠ درصد افزایش دادند.

ماده  این  که  داد  نشان  پروژه  این  نتایج  همچنین 
جدید می تواند کارایی نمایشگر را نسبت به نمونه های 

پلیمری رایج در بازار 3٠ درصد افزایش دهد.
محققان معتقداند که این یافته آن ها می تواند منجر 
به ساخت نسل جدیدی از نمایشگرهای انعطاف پذیر 
الکترونیکی  ادوات  شود که در تلفن های هوشمند و 

قابل پوشیدن مورد استفاده قرار می گیرد.
روسو  ساویرو  نام  به  پروژه  این  محققان  از  یکی 
که  می دهد  نشان  دستاورد  این  »نتایج  می گوید: 
و  است   GraphExeter انتظار  در  روشنی  آینده 
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تولید  برای  انعطاف پذیر  نمایشگرهای  تولید  صنعت 
از این فناوری استفاده خواهد  انبوه محصوالت خود 
صنعت  در  انقالب  ایجاد  پتانسیل  فناوری  این  کرد. 

الکترونیک را دارد.«
در حال حاضر نمایشگرهای انعطاف در مراحل اولیه 
رشد خود قرار دارند. هر چند این فناوری کاربردهای 
تولید  برای  مناسب  ماده  فقدان یک  اما  دارد  زیادی 
این محصوالت، تولید انبوه آن را محدود کرده است. 
افزایش  نمایشگر  ابعاد  که  صورتی  در  رایج،  مواد  با 

یابد، گرادیانی در روشنایی آن ایجاد می شود.
این ماده جدید می تواند روشنایی یکنواختی در سطح 
نمایشگر ایجاد کند. همچنین ماندگاری این محصول 

طوالنی بوده و نیاز به تعویض در زمان کوتاه ندارد.
مونیکا کراسیوم از دانشگاه اکستر می گوید: »مرحله 
الیاف  در  را  ماده  این  که  است  آن  پروژه  این  بعدی 
نساجی مورد استفاده قرار دهیم و در درون الیاف این 
ماده را وارد کنیم تا بتوان از آن در بخش سالمت و 

درمان استفاده کرد.«
این گروه تحقیقاتی نشان دادند که  در سال 2٠12 
قرار دهند،  میان دو الیه گرافنی  را  اگر کلرید آهن 
از گرافن شده،  برابر بهتر  الکتریکی آن هزار  هدایت 
در عین حال شفافیت ماده حفظ می شود. همچنین 
پایداری این ماده بسیار بهتر از ترکیبات فعلی مورد 

استفاده در صنعت ساخت نمایشگر است.
 ACS نتایج این پروژه در قالب مقاله ای در نشریه
شده  منتشر   Materials and Interfaces

است.
متن خبر را در سایت اصلی از اینجا بخوانید. 

ایسنا./ 
درخواست وزارت نیرو از اورژانس و 
پزشكی قانونی برای اعالم حوادث و 

تلفات حوزه برق و آب

گفت:   HSE حوزه  در  نیرو  وزیر  ارشد  مشاور 
نیرو  وزارت   HSE سیستم  کردن  پیاده  برای 
پزشكی  و  اورژانس  به  نامه  یک  ارسال  طی 
اطالعات  تا  کرد  درخواست  کشور  قانونی 
مربوط به حوادث و تلفات حوزه برق و آب را در 
استخراج  را  اولویت ها  و  دهند  قرار  اختیارمان 
ما  دست  به  اطالعات  این  کنون  تا  اما  کنیم؛ 

نرسیده است.
ملی  همایش  در  طاهری  بهرام  ایسنا،  گزارش  به 
فراگیر  و  یکپارچه  رویکرد مدیریت  با  محیط زیست 
اشاره  با  زیست(  محیط  و  بهداشت  )ایمنی،   HSE
سیستم  ایجاد  ضرورت  بحث   ٨3 سال  در  اینکه  به 
یکپارچه HSE را مطرح کردم، گفت: بعد از گذشت 
ندارد.  وجود  کشور  در  سیستم  این  هنوز  سال   12
در نتیجه نبود این سیستم محیط زیست آسیب های 
بسیاری می بیند و به همان اندازه که در راه اندازی 
این سیستم تاخیر داریم عواقب بیشتری برای ما به 

دنبال دارد.
 HSE سیستم  کردن  پیاده  برای  کرد:  اظهار  وی 
وزارت نیرو طی ارسال یک نامه به اورژانس و پزشکی 
به  مربوط  اطالعات  تا  کرد  درخواست  کشور  قانونی 
مان  اختیار  در  را  آب  و  برق  تلفات حوزه  و  حوادث 
قرار دهند تا اولویت ها را استخراج کنیم اما تا کنون 
این اطالعات به دست ما نرسیده است. این موضوع 
ساخت  جریان  در  کشته شدگان  تعداد  شامل  تنها 
نمی شود  پتروشیمی  کارخانه های  در  فعالیت  یا  سد 

بلکه حتی پدربزرگ و مادربزرگان پیری که به خاطر 
سطح لغزنده حمام دچار آسیب استخوانی می شوند 
کاهش  توجهی  قابل  حد  به  آنها  زندگی  کیفیت  و 
می یابد نیز مد نظر قرار دارند و اطالعات آنها ثبت 

می شود.
به  اشاره  با   HSE در حوزه  نیرو  وزیر  ارشد  مشاور 
اینکه تنها به ریسک ها در حوزه سد سازی و کارخانه 
پتروشیمی و پاالیشگاهی نیاز نداریم افزود: اطالعات 
ما در این زمینه ها باید جامع باشد و شامل همه انواع 
خسارت ها شود. در اقتصاد 17 تریلیون دالری آمریکا 
خسارات ناشی از صنعت ساخت، حدود شش درصد 
ساخت  صنعت  است.  اقتصاد  این  ناخالص  درآمد 
بیشترین خسارت ها را وارد می کند که عالوه بر آن 
محیط  خسارت های  جمله  از  خسارت ها  سایر  باید 

زیست و بهداشت مد نظر قرار گیرد.
اینکه حجم نفت بسیاری در جنوب  با بیان  طاهری 
افزود:  می کند  حرکت  زیرزمینی  آب های  در  تهران 
در سال ٨3 قرار شد روی بحث آلودگی پاالیشگاهی 
تهران کار کنیم اما باید بگویم که این آلودگی بعد از 
5٠ سال نیز حذف نمی شود و آب و خاک این منطقه 
را به طور کامل تحت الشعاع قرار داده است. بنابراین 
برای لحاظ کردن این خسارت ها باید برنامه ریزی های 
الزم صورت گیرد و دیتا استراکچرهایی طراحی شود.

وی با بیان اینکه در طراحی سیستم ساختار اطالعات 
در  را  ریسک ها  کردم  پیشنهاد  نفت  وزارت   HSE
کنیم  استخراج  سازمانی  و  فردی  چهارچوب های 
اظهار کرد: طبق ساختارهای استراتژیک HSE آمار 
تلفات رانندگان در کشور آمریکا قابل دسترسی است. 
خطرناک ترین سن برای راننده زن 1٨.5 سال و برای 
مرد 21.5 سال است فواید این کار این است که در 
کنترل  و  مراقبت  خود  فرزندان  از  سنی  مقطع  این 

بیشتری انجام می دهیم همچنین این اطالعات جلوی 
ریسک ها را از لحاظ فردی می گیرد و از لحاظ ملی 
باعث  تا  کرد  وضع  آن  برای  را  قانون هایی  می توان 
اصالح رفتار افراد در این بازه زمانی شویم. همچنین 
این آمار و اطالعات می تواند از لحاظ اقتصادی برای 

کشورها سودآور باشد.
بین 25 کشور  داد: در  ادامه  نیرو  وزیر  ارشد  مشاور 
و   23 تا   21 بین  ایران  ملی،  باالی  درآمدهای  با 

متوسط25 قرار دارد.
طاهری تاکید کرد: اگر قرار است درآمد ملی از این 
طرق ایجاد شود باید به افراد اجازه حفر چاه آب های 
غیر مجاز را بدهیم و درآمد کشور متکی به نفت باشد. 
این وضعیت تا زمانی ادامه دارد که مسائل HSE را 
در کشور لحاظ نکنیم. در این صورت اقتصاد کشور 
متکی بر آب و نفت خواهد بود و مردم ممر درآمدی 

جز کشاورزی نخواهند داشت.
بررسی ها و  اظهار کرد: طبق  نیرو  ارشد وزیر  مشاور 
سن  آمریکا  در  که  شده  مشخص   HSE اطالعات 
می رود  باال  مجددا  سالگی   6٠ در  رانندگی  ریسک 
در  این  تصویب شده.  زمینه  این  در  قانونی  بنابراین 
سالگی   55 سن  خانم،  رانندگان  برای  که  حالیست 

فرکانس بروز ریسک باالتر از مردها بوده است.
این  باید یک کار ملی در  اینکه  بر  تاکید  با  طاهری 
در  بهداشت  وزارت  کرد:  اظهار  کنیم،  شروع  زمینه 
موضوع سوختگی شروع به فعالیت هایی در این زمینه 
این زمینه وجود  کرده است ولی ساختار دقیقی در 
را  اورژانس  از  تلفات  آمار  که  سال هاست  و  ندارد 
درخواست کرده ایم ولی آنها در ارائه اطالعات امتناع 

کرده اند.
در  کرد:  اظهار   HSE حوزه  در  نیرو  وزیر  مشاور 
رویکرد سنتی به مقوله HSE  به طور موردی برای 
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موضوع های پراکنده در حد نیاز تصمیم گیری می شود 
و بر حسب اتفاقات و حوادث روی داده تصمیم  گرفته 
در  شود.  پرداخته   HSE موضوع   به  که  می شود 
 HSE دوره  یک  مدیران  برای  شد  قرار  دوره ای 

گذاشته شود ولی این دوره هیچ وقت برگزار نشد.
فراگیر  و  کالن  تصویر  بدون  کرد:  تاکید  طاهری 
برای  روش مندی  بدون  و  موجود  موضوعات  از 
رویکردهای  جمله  از  برنامه ریزی  و  تصمیم گیری 
در  تصمیم گیری ها    ، کشور  سازمان های  در  سنتی 
بدون  ناقص  اطالعات  با  سنتی  رویکرد  با  سازمان ها 
ابزارها و تحلیل ها صورت می گیرد. همچنین مبتنی 
یا  شرایط  قبال  در  عکس العملی  رویکرد،  این  بر 

رخدادها صورت می گیرد.
و  تصمیم ها  سیستمی  رویکرد  اینکه  بیان  با  وی 
منعطف  و  فراگیر  باید  سازمان ها  در  برنامه ریزی ها 
با آب  تمام ریسک های مرتبط  مالکیت  باشد، گفت: 
و برق در تمام نقاط کشور بر عهده وزارت نیرو است.

ملی  ساختار  باید  کرد:  اظهار  نیرو  وزیر  اشد  مشاور 
استراتژیک HSE ایجاد شود. تقاضای ما این است 
کردن  تلف  از  ملی  ساختار  این  ایجاد  طریق  از  که 
بسیار  و سرمایه های  بسیار و صرف وقت  هزینه های 
نیازسنجی  که  بیهوده  فراوان  آموزش های  برای 

نشده اند، جلوگیری شود.

ایسنا/ 
ضرورت افزایش آمپراژ متناسب با نیاز 

مصرف برق مشترکان تهرانی

نیروی برق تهران  روابط عمومی شرکت توزیع 

مشترکان  کلیه  از  اطالعیه ای  صدور  با  بزرگ 
آمپراژ  افزایش  به  نسبت  خواست  تهرانی 

متناسب با نیاز مصرف برق اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، در این اطالعیه آمده است: براساس 
کلیه  برق،  تعرفه های  تکمیلی  آیین نامه   ۴_۶۱ بند 
به رعایت قدرت قراردادی  مشترکین متعهد و ملزم 
شده(  درج  برق  قبض  در  که  برقی  آمپراژ  )مقدار 
غیر  مشترکین  برای  برق  قبوض  در  که  هستند 
دیماندی )با قدرت مساوری و کمتر از 3٠ کیلووات( 

به صورت آمپراژ درج شده است.
عبداالمیر یاقوتی، معاون فروش وخدمات مشترکین 
شرکت توزیع نیروی برق تهران در این باره گفت:با 
برق رسانی و  به عمومیت شبکه ها وتجهیزات  توجه 
سهیم بودن مشترکان براساس قدرت برق خریداری 
به  نسبت  تهرانی  شهروندان  است  ضروری  شده، 
افزایش آمپراژ متناسب با نیاز مصرف برق اقدام کنند.

تکمیلی  نامه  آیین   ۴-3٨ بند  مفاد  بر  تاکید  با  وی 
مسئول  هرمشترک  براینکه  مبنی  برق  تعرفه های 
سالم نگاه داشتن کلیه وسایل و تجهیزاتی است که 
از طرف شرکت در محل برقراری انشعاب برق نصب 
مشترکین  شرایطی  هیچ  تحت  کرد:  اظهار  می شود، 
حق دستکاری این تجهیزات و یا پلمپ هایی را که بر 
روی وسایل اندازه گیری هستند را ندارند ودرصورت 
تهران  برق  توزیع  مجازشرکت  نمایندگان  تنها  نیاز، 
بزرگ که هویت آنها مشخص ومحرز باشد می توانند 

نسبت به باز کردن پلمپ ها اقدام کنند.
یاقوتی با اشاره به اینکه درسال های گذشته انشعابات 
غیردیماندی واگذارشده به مشترکین شامل انشعابات 
5 آمپر، 1٠ آمپر، 15 آمپر و 25 آمپر به صورت تکفاز 
یا سه فاز بوده گفت: در حال حاضر به دلیل افزایش 

تجهیزات برقی و نیاز بیشتر به قدرت برق، انشعابات 
تک فاز 32 و 5٠ آمپر و انشعابات سه فاز 15، 25 و 

32 آمپر واگذار می شود.
توزیع  شرکت  مشترکین  وخدمات  فروش  معاون 
نیروی برق تهران افزود:بخش عمده ای از مشترکانی 
آمپراژ  دارای  هستند  قدیمی  انشعابات  دارای  که 
عدم  بدلیل  که  بوده   15 یا   1٠ یا   5 قراردادی 
جوابگویی آمپراژ خریداری شده و نیاز مصرف، بدون 
آگاهی اقدام به تعویض فیوز و یا تقویت آن کرده که 
این عمل مغایر بند 61-۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه 

های برق است.
وی تصریح کرد: مشترکان برق باید به این نکته توجه 
داشته باشند که هزینه های  مربوط به افزایش قدرت 
بروز  و  شبکه  تاسیسات  افزایش  صرف  انشعابات، 
رسانی این تجهیزات برای تامین برق مازاد استفاده 
شده )قدرت مجاز( می شود و در صورتیکه آنها نیاز به 
انشعاب برق نداشته باشند، هزینه انشعاب به قیمت 

روز و مطابق مقررات، استرداد خواهد شد.
توزیع  شرکت  مشترکین  وخدمات  فروش  معاون 
نیروی برق تهران بزرگ از کلیه مشترکانی که به هر 
دلیل با افزایش و یا تقویت فیوز، بیش از قدرت مجاز 
با مراجعه به منطقه  خود مصرف می کنند خواست 
آدرس«  به  شرکت  سایت  وب  به  مراجعه  یا  و  برق 
الکترونیک،  خدمات  بخش  در   »TBTB.CO.IR
قسمت درخواست اینترنتی انشعاب و خدمات پس از 
فروش و در بخش خدمات پس از فروش، درخواست 
این  تا  کرده  ثبت  انشعاب  افزایش  بر  مبنی  را  خود 
برق  تامین  زمینه  در  بهتری  خدمات  بتواند  شرکت 

مطمئن وپایدار برای کلیه مشترکین فراهم کند.

ایسنا/
 ساخت وسازهای غیرقانونی و مشكالت 

برقی

مشترکان  وجود  برق  صنعت  معضالت  از  یكی 
دلیل  به  نیز  اخیرا  که  است  غیرمجاز 
ساخت وسازهای غیرمجاز در اطراف تهران این 

مساله افزایش یافته است.
تهران  استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل   - بربند 
-  در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 7٠ تا 9٠ هزار 
در سطح  تهران  شهر  جز  به  برق  غیرمجاز  مشترک 
استان تهران وجود دارد که به دلیل نداشتن سند و 
پالک، نمی توانند پایان کار بگیرند و از برق غیرمجاز 

استفاده می کنند.
وی با بیان این که در برخی مکان ها همچون شهرستان 
پاکدشت و مرتضی گرد که مردم فاقد صنعت هستند 
نمی توانند پروانه نیز دریافت کنند که همین مساله 
موجب می شود تا نتوانیم به آنها خدماتی مانند آب، 

برق و بدهیم.
بیان  با  تهران  استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
این که 12 هزار مشترک غیرمجاز تنها در مرتضی گرد 
منطقه  تنها  بتوان  اگر  داد:  ادامه  دارد،  وجود 
میزان  از  درصد  سه  کنیم  ساماندهی  را  مرتضی گرد 

تلفات تهران کاهش می یابد.
تا  باید  تهران  در  برق  تلفات  ضریب  بربند  گفته  به 
انتهای سال به 12 برسد که این مساله نیز نیازمند 

ساماندهی مشترکین غیرمجاز است.
وی با بیان این که برای تولید هر کیلووات ساعت برق 
تصریح  می شود،  تحمیل  هزینه  دولت  به  تومان   ٨٠
کرد: نباید اجازه دهیم که این هزینه ها به راحتی از 

بین برود.
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بربند بیان کرد: افرادی که در خارج از شهر اقدام به 
زمین خواری می کنند صالح ما این است که اصال به 
آنها برق داده نشود، اما در مکان هایی که داخل شهر 
است و مردم به دلیل نداشتن سند نمی توانند اقدام 
به دریافت برق کنند برنامه این است که مشکل آنها 

در سریع ترین زمان ممکن حل شود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران در خصوص 
در  گفت:  پراکنده  نیروگاه های  از  برق  تولید  میزان 
استان تهران 2٠٠ مگاوات پروانه صادر شده که در 
حال حاضر 2٨ مگاوات در حال مصرف و 2٠ مگاوات 

در شرف راه اندازی است.
نیروگاه های  شامل  نیروگاه ها  این  داد:  ادامه  وی 
خورشیدی، زباله سوز و نیروگاه های ناشی از گازهای 
فاضالب است، اما بیشتر آنها را نیروگاه های گازسوز 

کوچک شامل می شود.
به گفته بربند یک نیروگاه زباله سوز سه مگاواتی نیز 
در کهریزک با کمک شهرداری احداث شد که توسعه 

آن در دستور برنامه قرار دارد.

فارس/ خبرگزاری  روسی اعالم کرد
پرداخت 2.۴ میلیارد دالر وام از سوی 
روسیه برای ساخت نیروگاه حرارتی و 

برقی سازی راه آهن در ایران

میلیارد   2.۴ کرد:  اعالم  روسی  خبرگزاری  
نیروگاه  ساخت  برای  روسیه  سوی  از  وام  دالر 
حرارتی و نیز برقی سازی مسیر راه آهن گرمسار 

- اینچه برون به ایران پرداخت می شود.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به 

نقل از اسپوتنیک نیوز قرار است روسیه 1.1 میلیارد 
دالر برای برقی سازی مسیر راه آهن و 1.3 میلیارد 
دالر برای ساخت نیروگاه برق به ایران وام دهد.این 
حکم روی پورتال مسئوالن روسیه منتشر شده است.

براساس این حکم، بخش نخست این وام برای برقی 
کردن 2٠3 مایل مسیر راه آهن گرمسار - اینچه برون 
در مرکز ایران اختصاص می بخش دوم وام روسیه در 
حرارتی  نیروگاه  ساخت  قرارداد  برای  فاینانس  قالب 
در ایران پرداخت می شود که ٨5 درصد قرارداد را 
به  نقدی  صورت  به  مبلغ  بقیه  و  شد  خواهد  شامل 

طرف قرارداد روسی پرداخت می شود.

مهر/ 
ثبت رکورد جدید در مصرف برق

پیک مصرف برق کشور روز گذشته یكشنب با 
افزایش 11 هزار و 672 مگاواتی نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته، از مرز 51 هزار مگاوات 

گذشت.
به  گزارش خبرگزاری مهر، با اوج گیری دمای هوا در 
نقاط مختلف کشور، دیروز یکشنبه پیک مصرف برق 
در رکوردی جدید، از مرز 51 هزار  مگاوات گذشت و 

رقم 51 هزار و  229 مگاوات را به ثبت رساند.
این در حالی است که پیک مصرف برق کشور در روز 
مشابه پارسال 39 هزار و 557 مگاوات و پیک مصرف 
یکشنبه گذشته ۴٨هزار و ۴٨2 مگاوات گزارش شده 
با  درمقایسه  میزان  این  گزارش،  این  اساس  بر  بود. 
افزایش  پارسال 11 هزار و 672 مگاوات  روز مشابه 

یافته است.

روز  در  کشور  نیروگاه های  ذخیره  میزان  همچنین 
صنایع  رسید.  مگاوات   725 هزارو  یک  به  گذشته 
کشور نیز در روز گذشته سه هزار و ۴76 مگاوات برق 

مصرف کردند.
هزار   51 از  بیش  به  برق  مصرف  پیک  افزایش  با 
برای  می شود،  درخواست  هموطنان  از  مگاوات، 
از برق پایدار، مدیریت مصرف را  بهره مندی همگان 
به ویژه در ساعت های اوج بار )ساعات 12تا 16 و 19 
تا 23( در دستور کار خود قرار داده و در این ساعات 
از به کارگیری لوازم برقی پرمصرف خودداری کرده و 
صنعت  برق کشور را برای ارایه خدمات بهتر و تامین 

برق پایدار یاری رسانند.

ایلنا/ با افزایش دمای هوا
رکورد گازرسانی به نیروگاههای کشور 

شكست

طی  کشور  نیروگاههای  به  گازرسانی  رکورد 
میلیون  روزانه 2۴8  تحویل  با  گذشته  روزهای 

مترمكعب گاز به این بخش از مصرف شكست.
ملی  دیسپچینگ شرکت  ایلنا، سرپرست  گزارش  به 
در  کشور  نیروگاههای  که  این  بیان  با  ایران  گاز 
لیتر سوخت  میلیون  معادل 27٠  به  روزانه  مجموع 
 2۴٨ گذشته،  روزهای  طی  کرد:  اظهار  دارند،  نیاز 
میلیون مترمکعب گاز به این بخش از مصرف تحویل 

شده است.
با  شود  می  بینی  پیش  افزود:  ابراهیمیان  عبدالرضا 
افزایش دمای هوا طی روزهای آینده، حجم تحویل 
 26٠ تا   255 روزانه  به  کشور  نیروگاههای  به  گاز 

میلیون مترمکعب برسد.
وی با بیان این که پارسال، معادل ٨3 درصد سوخت 
تامین شد، گفت:  گاز  از طریق  نیروگاهها  نیاز  مورد 
 73.5 معادل  به  امسال  پایان  تا  کشور  نیروگاههای 
 7٠ که حدود  دارند  نیاز  مترمکعب سوخت  میلیارد 
میلیارد مترمکعب این مقدار )93 درصد( از گاز تامین 

می شود.
نیروگاهی  بخش  گاز  مصرف  داد:  ادامه  ابراهیمیان 
حجم  افزایش  توجه  با  امسال  دوماه  طی  کشور 
طریق  از  برق  تولید  انرژی  و  یافته  کاهش  بارندگی 

نیروگاههای برق- آبی تامین شده است.
وی با بیان این که در سه ماه امسال بصورت میانگین 
نیروگاههای  به  گاز  مترمکعب  میلیون   175 روزانه 
زمانی  بازه  در  کرد:  اعالم  است،  شده  تحویل  کشور 
میلیون   275 و  میلیارد   16 مجموع  در  یادشده، 
تحویل شده  مصرف  از  بخش  این  به  گاز  مترمکعب 

است.
تاکید  ایران  گاز  ملی  دیسپچینگ شرکت  سرپرست 
کرد: گازرسانی به این بخش از مصرف افزون بر صرفه 
جویی اقتصادی از محل جایگزینی گاز با سوختهای 
محیطی  زیست  آلودگیهای  کاهش  در  تقطیر،  میان 

نیز تاثیر بسزایی دارد.
پیک مصرف برق کشور دیروز )یکشنبه 27 تیرماه( با 
افزایش 11 هزار و 672 مگاواتی نسبت به مدت مشابه 

در سال گذشته، از مرز 51 هزار مگاوات گذشت.
این در حالی است که پیک مصرف برق کشور در روز 
مشابه پارسال 39 هزار و 557 مگاوات و پیک مصرف 
یکشنبه گذشته ۴٨ هزار و ۴٨2 مگاوات گزارش شده 

بود.
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10 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ایرنا/ 
استان اردبیل آماده سرمایه گذاری در 

زمینه انرژی های نو

برق  توزیع  ایرنا - مدیرعامل شرکت  اردبیل - 
استان اردبیل از آمادگی این استان برای جذب 
سرمایه گذاری در زمینه انرژی های نو خبر داد.

به گزارش ایرنا، علیرضا علیزاده روز دوشنبه در جلسه 
ستاد خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل گفت: در 
بحث انرژی های نو این استان در زمینه انرژی زمین 
مانندی برخوردار  از ظرفیت کم  )ژئوترمال(  گرمایی 
است که نمونه آن در کشور وجود ندارد و برای نمونه 
می توان به چاه های ژئوترمال در دامنه سبالن در 

شهرستان مشگین شهر اشاره کرد.
وی افزود: یکی از چاه ها با ظرفیت پنج مگاوات برای 
پیش  که  شده  سپرده  پیمانکار  به  اجرایی  عملیات 

بینی می شود در
با توجه به چاه   ، برداری برسد  به بهره  سال 1396 
های موجود استحصال 5٠ مگاوات دیگر و در مجموع 
شده  سنجی  ظرفیت  منطقه  این  در  مگاوات   22٠

است.
بیان  اردبیل  استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
کرد: در زمینه انرژی خورشیدی نیز پروژه ای 2٠٠ 
زمینه  این  در  توان  می  که  شده  شناسایی  مگاواتی 

نسبت به جذب سرمایه گذاران خارجی اقدام کرد.
وی اظهار کرد: این استان در زمینه انرژی خورشیدی 
جزو منطقه دوم کشور محسوب می شود و با وجود 
اینکه اردبیل جزو استان های سردسیر است ، ارتفاع 
از سطح دریا و نوع تابش خورشید این خطه در این 

زمینه را مستعد کرده است.
علیزاده گفت: در دشت مغان )شهرستان های پارس 

آباد و بیله سوار( به دلیل کم بودن ارتفاع میزان بهره 
 ، اردبیل ، رضی  وری پایین است و شهرستان های 
مشگین شهر و خلخال می توانند میزبان اجرای پروژه 

های انرژی خورشیدی باشند.
او با بیان اینکه استان اردبیل 1٠٠ مگاوات در بخش 
در  داد:  ادامه  است،  گذاری  سرمایه  نیازمند  توزیع 
زمینه دی. جی. و سی. اچ. پی. نیز از 2٨٠ مگاوات 

ظرفیت سنجی شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل گفت: در 
زمینه انرژی بادی نیز 5٠٠ مگاوات ظرفیت سنجی 
شده و در پنج نقطه استان )کوثر ،اردبیل ، نمین و 
خلخال( که تونل بادی جریان دارد این امکان موجود 

است.
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مهر/ هیات وزیران تصویب کرد؛
اصالح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 

1395

قانون  اجرایی  ضوابط  وزیران،  هیات  تصویب  با 
بودجه سال 1395 کل کشور اصالح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن مصوبه هیات وزیران 
به این شرح است: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 
1395 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 33267/

ت529٨2هـ مورخ 1395.٠3.22 به شرح زیر اصالح 
می شود:

1- در ماده )31( عبارت »حداکثر تا )2( ماه پس از 
مصوبه  »اخذ  عبارت  از  بعد  نامه«  تصویب  این  ابالغ 
شورای مذکور برای استمرار این پرداخت ها« اضافه 

می شود.
2- متن زیر به عنوان ماده )۴2( اضافه می شود:

ماده ۴2- به استناد بند )ب( ماده )٨5( قانون تنظیم 
و   -13٨٠ مصوب   - دولت  مالی  مقررات  از  بخشی 
مصوبه شماره 5٨٨271 مورخ 1395.٠۴.٠6 شورای 
اختیارات،  وظایف،  کلیه  انتقال  بر  مبنی  اداری  عالی 
ماشین  و  خودرو  تجهیزات،  امکانات،  انسانی،  نیروی 
آالت راهداری به ادارات کل راهداری و حمل و نقل 
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  ها،  استان  ای  جاده 

کشور مکلف است:
مربوط  بودجه سال 1395  ای  هزینه  اعتبارات  الف- 
به موارد منتقل شده از ادارات کل راه و شهرسازی هر 
استان را به تفکیک در اختیار وزارت راه و شهرسازی 
)سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای( قرار دهد 
های  هزینه  مربوط، صرف  مقررات  و  قوانین  تا طبق 

مأموریت های مربوط به استان ها شود.
ب- برای هر یک از ادارات کل راهداری و حمل و نقل 

جاده ای استان ها ردیف بودجه ای فرعی ذیل ردیف 
بودجه ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
ایجاد نماید. شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان 
مکلف است برای برقراری عملیات اجرایی و عدم وقفه 
و خلل در انجام امور راهداری استان ها اعتبارات تملک 
دارایی های سرمایه ای بودجه 1395 مربوط به موارد 
منتقل شده از اداره کل راه و شهرسازی آن استان را 
در اختیار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
همان استان قرار دهد تا از طریق ذی حساب آن اداره 

کل هزینه شود.
برنامه ریزی  و  از سازمان مدیریت  کارگروهی مرکب 
کشور، وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و 
دارایی بر نحوه تعیین سهم هر یک از ادارات کل استان 
ها نظارت می نماید. شورای برنامه ریزی و توسعه هر 
استان موظف است در اجرای این ماده از تصمیمات 

کارگروه مزبور تبعیت نماید.
این  جمهور  رئیس  اول  معاون  جهانگیری؛  اسحاق 
مصوبه را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی، وزارت 
برنامه  و  مدیریت  سازمان  و  دارایی  و  اقتصادی  امور 

ریزی کشور ابالغ کرد.

ایلنا/ روحانی در جلسه سرمایه گذاران و توسعه استان 
کرمانشاه:

شرایط مهیاست؛ بخش خصوصی فعال 
شود

اقتصاد  و  تجارت  غربی  دروازه  کرمانشاه  ایلنا: 
ایران است. دولت بیشترین کمک را برای امنیت 
و ثبات عراق انجام داده و معتقدیم تالش برای 

نفع  به  امنیت و ثبات کشورهای منطقه  تقویت 
همه است.

گذاری  سرمایه  و  توسعه  جلسه  در  جمهوری  رییس 
استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه »شرایط مهیاست؛ 
بخش خصوصی فعال شود«، اظهارداشت: مناطق آزاد 
بی  کاالهای  واردات  نه  و  برای صادرات  باید سکویی 

کیفیت باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، 
بیان  با  نشست  دراین  یکشنبه  عصر  روحانی  حسن 
برای  را  شرایط  تا  می داند  خود  وظیفه  دولت  اینکه 
فضای مناسب به منظور فعالیت اقتصادی آماده کند، 
اظهار داشت: دولت یازدهم از آغاز فعالیت خود در این 
مسیر قرار گرفت و تالش برای رفع تحریم ها که مانعی 
برای فعالیت های مختلف اقتصادی در کشور بود، در 

همین راستا بود.
روحانی با اشاره به اینکه استانی همانند کرمانشاه با 
برخورداری از ظرفیت های فراوان انسانی و مادی نباید 
با مشکل بیکاری مواجه باشد، گفت: استان کرمانشاه 
از تنوع اقلیمی و جغرافیایی، بارندگی مناسب، تمدن 
راه های  و  زیرساخت ها  گردشگری،  جاذبه   دیرینه، 
ارتباطی مناسبی برخوردار است، لذا با توجه به همه 
استانی  مسئولین  همه  و  استاندار  از  ظرفیت ها،  این 
در  کرمانشاه،  استان  در  رونق  ایجاد  با  که  می خواهم 

زمان کوتاهی از معضل بیکاری عبور کنند.
مشترک  مرز  به  اشاره  با  همچنین  جمهوری  رییس  
کرمانشاه با کشور عراق و استفاده از این ظرفیت نیز 
برای توسعه این استان، گفت: کرمانشاه دروازه غربی 
تجارت و اقتصاد ایران است. دولت بیشترین کمک را 
برای امنیت و ثبات عراق انجام داده و معتقدیم تالش 
برای تقویت امنیت و ثبات کشورهای منطقه به نفع 

همه است.

رفع  زمینه  در  دولت  اقدامات  به  ادامه  در  روحانی 
مشکالت موجود در حوزه آب اشاره کرد و گفت: دولت 
یازدهم از ابتدای آغاز فعالیت خود ، تالش بسیار زیادی 
برای حل و فصل مشکل آب داشته است و معتقدیم که 

می توان این مشکل را حل و فصل کرد.
از مصرف  زیادی  بخش  کرد:  اضافه  رییس  جمهوری 
آب در حوزه کشاورزی است که اگر بتوان در بخش 
با  می توان  کرد،  استفاده  مدرن  آبیاری  از  کشاورزی 
صرفه جویی 1٠ الی 2٠ درصدی از مشکل آب عبور 

کرد و این شدنی است.
 ،97 اوایل  تا   93 سال  از  کرد:  نشان  خاطر  روحانی 
میلیارد  هزار  از 7  بیش  تا مجموعاً  برنامه ریزی شده 
تومان اعتبار در زمینه آب استان کرمانشاه، اختصاص 

یابد.
با  دولت  کرد:  نشان  خاطر  جمهوری  رییس  
مشکالت  کامل  رفع  صدد  در  الزم  برنامه ریزی های 
مردم است، البته نه اینکه نقص و اشکالی در اقدامات 
دولت وجود نداشته باشد. دولت خود را نیازمند انتقاد 
الهی محسوب  نعمت  را یک  نقد دلسوزانه  و  می داند 
می کند. باید منتقدان و کارآفرینان برای دولت همچون 
آینه باشند تا در آن نقاط قوت و ضعف آن را دیده و در 

صدد رفع ضعف آن برآییم.
نیازمند  کارآفرینی  و  توسعه  اینکه  بیان  با  روحانی 
سه اصل سرمایه، فناوری و بازار است، گفت: سرمایه 
عمدتاً باید در داخل تهیه و جذب شود و باید بتوانیم 
سرمایه های  نیز  و  کشور  از  خارج  ایرانیان  سرمایه  از 

خارجی، استفاده نماییم.
استان  هر  مردم  اینکه  به  اشاره  با  جمهوری  رییس  
درخواست هایی در خصوص ایجاد منطقه آزاد دارند، 
گفت: مناطق آزاد، می توانند هم خوب و هم بد باشند. 
این مناطق باید سکویی برای صادرات باشند نه واردات 

 بازگشت به عناوین 11 اخبار اقتصادی
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کاالهای بی کیفیت.
روحانی تأکید کرد: یکی از موضوعاتی که باید اصالح 
شود و چند بار در این زمینه به مسئولین مناطق آزاد 

تأکید کرده ام، ایجاد تحول در مناطق آزاد است.
رییس  جمهوری در ادامه وجود بازار برای ایجاد اشتغال 
را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید بخشی از تولیدات 
داخل به صادرات اختصاص یابد و در چنین صورتی 
است که وارد رقابت، کیفیت و اصالح قیمت خواهیم 

شد.
شفافیت  ضامن   ، سالم  رقابت  کرد:  تصریح  روحانی 
اقتصاد و کیفیت کاال است .اگر رقابت وجود نداشته 

باشد، رشد و توسعه نیز حاصل نخواهد شد.
را یک اصل اساسی در  ثبات  رییس  جمهوری وجود 
صادرات کاال عنوان کرد و گفت: امروز نیازمند بازارهای 
ثابت برای صادرات کاالهای نفتی و غیرنفتی هستیم و 
چنین بازاری را باید حفظ کنیم و این می تواند یکی از 

مؤلفه های ایجاد اشتغال در کشور باشد.
روحانی فناوری را یکی دیگر از مؤلفه های الزم برای 
ایجاد اشتغال دانست و گفت: اگر در حوزه فناوری رشد 
نکنیم، نه تنها نمی توانیم کاالهای خود را با کیفیت 
مناسب تولید و صادر کنیم بلکه در داخل کشور نیز در 

این زمینه موفق نخواهیم بود.
رفع  برای  دولت  تالش  به  ادامه  در  جمهوری  رییس  
فعالیت  برای  الزم  شرایط  ایجاد  منظور  به  تحریم ها، 
همه  اظهارداشت:  و  کرد  اشاره  کشور  در  اقتصادی 
تحریم ها باید برداشته شود و برداشته شدن آنها راه حل 
دارد. بی تردید ایستادن و تماشا کردن در این زمینه به 

نفع کشور نیست.
شرایط  اقتصادی  تحریم های  اینکه  بیان  با  روحانی 
خاصی در کشور ایجاد کرده بود، گفت:  این تحریم ها 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  تحریم های  به  مستند 

سازمان  تحریم های  توانست  دولت  این  و  بود  شده 
مللی مربوط به موضوع هسته ای را لغو کند و این یک 
موضوع واضح و غیرقابل تردید است اگر چه عده ای، 
نمی خواهند از این اقدام دولت تعریف کنند اما ضرورت 

ندارد چشم خود را بر روی واقعیت ببندند.
رییس  جمهوری با بیان اینکه تحریمهای سازمان ملل 
لغو شده و مشکالت مسیر  ای  و تحریم های هسته 
چه  اگر  کرد:  نشان  خاطر  شود،  حل  باید  اجرایی 
تحریم ها برداشته شده اما بدون شک باز شدن همه 
نه  البته  نباشد  امکان پذیر  روزه  یک  بسا،  گره ها، چه 
اینکه طرف مقابل تأثیر و مشکلی در این زمینه نداشته 
باشد، اما مهم این است که از مشکالت نترسیم و برای 

حل و فصل آن گام برداریم.
نابجا  ترس های  بخاطر  برخی  کرد:  اضافه  روحانی 
می خواهند، از موضوع اصلی دور شوند، لذا اگر برفرض 
کشوری و یا فردی با ما مشکل داشت، باید بنشینیم و 

برای رفع مشکل راه حل مناسب بیابیم.
دنیا  در  مشکلی  هیچ  کرد:  تصریح  جمهوری  رییس  

وجود ندارد که برای آن راه حلی وجود نداشته باشد.
روحانی در ادامه با تأکید بر اینکه باید فضای کشور را از 
فساد پاک کنیم، گفت: مبارزه با فساد و رانت ضرورت 

شکوفایی اقتصاد است.
اشاره  حقوقی  فیش های  موضوع  به  رییس  جمهوری 
کرد و گفت: اگر چه این موضوع بزرگتر از آنچه بود، 
تبلیغ گردید، اما به هر حال مشکلی بوده که باید حل 
و فصل شود، ضمن اینکه فقط به قوه مجریه اختصاص 
نیز شامل می شود  نداشته و سایر قوا و دستگاه ها را 
فصل  و  را حل  مشکل  این  گام  به  گام  اهلل  ان شاء  و 

خواهیم کرد.
فیش های  موضوع  بررسی  در  کرد:  اضافه  روحانی 
حقوقی مشخص شده که قوانینی وضع گردیده که در 

آن استثناهایی وجود دارد و بدون تردید برای اصالح 
این مشکل نباید هیچگونه استثنایی وجود داشته باشد.

رییس  جمهوری گفت: دولت با توجه به دستور رهبر 
معظم انقالب ،تصمیمات عامی را در خصوص مشکل 
اتخاذ  نهادها  و  قوه  سه  هر  برای  حقوقی  فیش های 
کرده است و امروز شرایطی فراهم آمده که می توانیم 
گام های خوبی را برای اصالح این مشکل برداریم؛ البته 
مردم هم باید آن را از ما مطالبه کنند تا این مسأله به 

سرانجام نهایی برسد.
روحانی خاطر نشان کرد: بدون تردید برای دستگاه های 
دولتی، نهادهای مختلف نظارتی وجود دارند، اما برای 
این  در  و  است  متفاوت  شرایط  بخش های خصوصی 
زمینه چنانچه شرایط جامعه سالم و رقابتی باشد، این 

رقابت می تواند بهترین کنترل کننده و ناظر باشد.
نهادهای  بر  نظارت  اینکه  بیان  با  جمهوری  رییس  
نشان  ساماندهی شود، خاطر  باید  غیردولتی  عمومی 
کرد: در قانون اساسی سه بخش دولتی، خصوصی و 
تعاونی ذکر شده است، اما امروز با نوع چهارمی به نام 
نهادهای عمومی غیردولتی، مواجه هستیم و چگونه 
نظارت  عظیم الجثه  و  عجیب  موجود  این  بر  می توان 
از چنین مسایلی نشأت  از معضالت  لذا برخی  کرد؟ 

می گیرد.
روحانی رفع شرایط فسادزا را مورد تأکید قرار داد و 
گفت: در حوزه فراورده های نفتی ، بخش بزرگی قاچاق 
می شد و کنترل آن نیز موضوع دشواری بود، اما این 
دولت از مسیر درستی وارد مقابله با این موضوع شد و 
تصمیم گرفت همه آنهایی که حمل و نقل را در اختیار 
دارند،  تحت شرایط خاصی قرار بگیرند و بنا بر این با 
دو گام درستی که دولت در این زمینه برداشت، شاهد 

کاهش بیش از 9 درصدی مصرف گازوئیل بودیم.
تجهیز  لزوم  بر  تأکید  با  همچنین  جمهوری  رییس  

قاچاق  گفت:  جدید،  فناوری های  به  کشور  گمرکات 
فساد اقتصادی است و باید جلوی آن گرفته شود. اگر 
گمرکات کشور را مجهز کنیم، می توان از بخش بزرگی 

از قاچاق  جلوگیری کرد.
که  مسیری  در  دولت  کرد،  امیدواری  اظهار  روحانی 
پیش رو دارد، همچنان برای کمک به بخش خصوصی 
گام بردارد و بخش خصوصی نیز در فضای مناسبی که 

ایجاد شده هر چه فعال تر وارد عمل شود.

اتاق تهران/  رئیس کمیسیون انرژی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در گفت و گو با سایت خبری اتاق تهران

برنامه ششم توسعه کشور بخش 
خصوصی محور است

در ماده 12 سیاست های کلی بخش انرژی برای 
اولین بار بعد از ملی شدن صنعت نفت اجازه داده 
شده که بخش خصوصی هم در کنار شرکت ملی 
نفت حضور داشته باشد و این گام بسیار بزرگی 
بوده است و نشان دهنده اهمیت و نقش بخش 

خصوصی است
رئیس کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
انرژی  امروز در جلسه کمیسیون  که  محمد چگینی 
بر همکاری بیشتر دولت و  اتاق تهران حضور داشت 
دستگاه های حاکمیتی با بخش خصوصی و پر رنگ 
شدن بخش خصوصی در اقتصاد کشور تاکید دارد و 
می گوید:» در بند یک سیاست های اقتصاد مقاومتی 
توسعه کارآفرینی، مشارکت آحاد جامعه و بر حضور 
بخش خصوصی تاکید ویژه شده است و بدیهی است 
در حوزه انرژی عم از باالدستی که ماده 12 سیاست 
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بخش  دارد،  تاکید  آن  روی  انرژی  بخش  کلی  های 
حوزه  و  نیروگاهی  پتروشیمی،  بخش  پاالیشگاهی، 
خصوصی  بخش  حضور  از  باید  انرژی  شدت  کاهش 
و  و کسب  اقتصادی  فعالیت  و  توسعه  شود؛  استفاده 
کار همه این بخش ها برعهده بخش خصوصی است و 

دولت صرفا باید شرایط را تسهیل کند.«
او در ادامه می گوید:» البته در حوزه باالدستی دولت 
از کار برعهده دولت  هم حضور دارد و بخش بزرگی 
است ولی در ماده 12 سیاست های کلی بخش انرژی 
برای اولین بار بعد از ملی شدن صنعت نفت اجازه داده 
شده که بخش خصوصی هم در کنار شرکت ملی نفت 
حضور داشته باشد و این گام بسیار بزرگی بوده است 
و نشان دهنده اهمیت و نقش بخش خصوصی است.«

رئیس کمیسیون انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در ادامه می گوید:» در حقیقت و در یک کالم برنامه 
ششم توسعه کشور یک برنامه بخش خصوصی محور 
آحاد  خود  کنار  در  که  بخش خصوصی  منتها  است، 
مردم را هم داشته باشد و ذی نفع کند و در منافع 

اقتصادی مشارکت دهد.«
مجمع  انرژی  کمیته  در  اینکه  بیان  با  ادامه  در  او 
تشخیص مصلحت نظام از فعاالن بخش خصوصی برای 
شرکت در جلسات دعوت می شود و فعاالن این بخش 
تعامل  و  دارند  جلسات  در  فعال  و  پررنگ  حضوری 
بسیار خوبی شکل گرفته است، می گوید:» در حال 
حاضر تمرکز اصلی کمیسیون انرژی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام روی بحث اجرای سیاست های برنامه 
ششم و سیاست های اقتصاد مقاومتی است که سه ، 
چهار بند مهم آن در ارتباط با انرژی است؛ ما به دنبال 
این هستیم که سهم خوبی به بخش خصوصی بدهیم 
و بخش خصوصی را پیش از پیش در حوزه انرژی فعال 

کنیم.« 

ایسنا/  نایب رییس اتاق بازرگانی تهران:
بخش خصوصی بعد از برجام بالتكلیف 

بوده است

است  معتقد  تهران  بازرگانی  اتاق  رییس  نایب 
که هنوز بعد از برجام بخش خصوصی به جایگاه 
بتواند  اینكه  برای  و  است  نرسیده  خود  واقعی 
وضعیت  از  باید  کند  کمک  اقتصادی  رونق  به 

نامشخص فعلی خارج شود.
عالء میر محمد صادقی در گفت وگو با ایسنا، گفت: در 
یک سال گذشته بعد از برجام تاثیری که در اقتصاد 
ملموس باشد مشاهده نشد، البته در این زمینه بعضی 
این  اتفاق  این  معتقد هستند که علت  دولتمردان  از 
است که هنوز ابتدای کار هستیم و بعد از برجام  هم 
قرار بر این بوده که به تدریج بعضی تحریم ها برداشته 

شود.
وی افزود: بعد برجام تالش های بهبود و رونق فضای 
اقتصادی از سوی مردم و بخش خصوصی انجام گرفت 
اما هنوز در بخش های اقتصاد این تالش به پیشرفتی 

نرسیده است.
نایب رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اما با این 
حال روی هم رفته امید برای اقتصاد ایران وجود دارد 
بیشتر  را  نیاز است که دولتمردان دیپلماسی خود  و 
برای  بتوانیم  تا  کنند  برقرار  گسترده تری  ارتباط  و 
سرمایه گذاری و صادرات شاهد تالش های بیشتری از 

طرف بخش خصوصی باشیم.  
میر محمد صادقی همچنین با اشاره به وضعیت بخش 
خصوصی پس از اجرای برجام گفت: بخش خصوصی 
اکنون در حالت بالتکلیف و تردید قرار دارد که باید 
این بالتکلیفی و نامشخص بودن وضعیت به طور کلی 

برداشته شود تا رونق در اقتصاد ایجاد شود.

تسنیم/ مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد
7 ایراد مهم تسعیر نرخ ارز

مرکز پژوهش های مجلس با ذکر 7 ایراد الیحه 
اصالحیه  قالب  در  ارز  نرخ  تسعیر  برای  دولت 
قانون بودجه 95 از جمله مغایرات آن با مصوبه 
سال 1392 مجلس، خطرات آن از منظر اقتصاد 
سیاسی و عدم شفافیت در اعداد و ارقام خواستار 

رد آن از سوی نمایندگان مجلس شده است.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
دولت یازدهم برای پرداخت بدهی های خود به روش 
غیرمعمول تسعیر نرخ ارز روی آورده و الیحه ای را در 
این زمینه در قالب اصالحیه قانون بودجه 95 تقدیم 

مجلس کرده است.
بخشی از دارایی های بانکهای مرکزی در جهان، دارایی 
های خارجی) شامل طال و انواع ارزهای خارجی( است. 
در پایان هر سال مالی و به منظور تصویب تراز نامه، به 
دلیل نوساناتی که در قیمت طال و نرخ ارز برای ارزهای 
مختلف رخ می دهد، ارزش این دارایی ها ی خارجی 
بر مبنای پول ملی کشورها تغییراتی نسبت به سال 

قبل دارد.
نرخ  تسعیر عبارت  است  از نرخ  تبدیل  دو واحد پولی  به  
یکدیگر )شامل  انواع  نرخهای  برابری  رسمی ،  قراردادی  

و غیره ( که  در فرایند تسعیر به کار گرفته  می  شود.
بررسی  به  گزارشی  در  مجلس  های  پژوهش  مرکز 
ارز در  نرخ  برای تسعیر  جوانب مختلف الیحه دولت 
نتیجه  و  پرداخته   95 بودجه  قانون  اصالحیه  قالب 
گرفته است این الیحه دارای اشکاالت فنی و قانونی 
متعدد است و اگر دولت برای انجام این کار اصرار دارد 
اصالحیه  از  مجزا)سوا  ای  الیحه  قالب  در  را  آن  باید 
قانون بودجه( و با ارائه جزئیات و جداول هزینه کرد به 

مجلس ارائه کند.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس ایرادات زیر برای 
تسعیر نرخ ارز در قالب الیحه اصالحیه قانون بودجه 

95 ذکر شده است:

*ایراد قانونی
الیحه دولت، در واقع به معنی تصاحب مازاد ناشی از 
تسعیر دولت است. مفاد تبصره پیشنهادی با مصوبه 
نحوه  اسالمی)قانون  شورای  مجلس   1392 سال 
محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی 
بانک مرکزی( مغایر است.  طبق این قانون »مانده این 
حساب صرفا بابت جبران زیانهای احتمالی آتی بانک 
قانونی  های  برابری  تغییر)کاهش(  از  ناشی  مرکزی 

ارز)تسعیر( قابل استفاده است«
استدالل بیان شده از سوی مقامات دولتی در خصوص 
مستند قانونی این اقدام، بند»ب« ماده)26( قانون پولی 
و بانکی است. این درحالی است که اوال بند»ب« ماده 
)26( قانون پولی و بانکی، در قانون » نحوه محاسبه 
بانک  ارزی  های  بدهی  و  ها  دارایی  تسعیر  اعمال  و 
نسخ  رسید  تصویب  به  در 1392-7-7  که  مرکزی« 
گردیده است. دوما بند قانون مذکور بیان داشته است 
که »سود احتمالی حاصل از تغییر برابری های قانونی 
نسبت به طال و پولهای خارجی به مصرف استهالک 
اصل و بهره بدهی های دولت به بانک مرکزی خواهد 
رسید.« اما تبصره پیشنهادی دولت بدون آنکه ارتباطی 
با بودجه سال 1395 داشته باشد، در صدد استفاده از 
این حساب در جهت تسویه بدهی های بانکهای دولتی 

)نه دولت( به بانک مرکزی است.

*اشكاالت از منظر حسابداری 
افزایش ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی 
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از تغییر نرخ ارز، سود تحقق یافته تلقی نمی گردد و 
نمی توان آن را به منظور تسویه تحقق یافته قبلی) 
بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی یا بدهی دولت 
بیان  به  داد.  قرار  استفاده  مورد  دولتی(  بانکهای  به 
دیگر، افزایش ارزش ناشی از تغییر نرخ ارز در ترازنامه 
بانک مرکزی، ماهیتی کانال احتمالی، غیر قطعی و فاقد 
اصالت داشته و نمی توان در تسویه بدهی های تحقق 

یافته از آن استفاده کرد.
همچنین باید توجه داشت که حکم ماده)26( قانون 
پولی و بانکی، به » برابری های قانونی« موضوع ماده 
حکم  این  دیگر  بیان  به  دارد.  اشاره  قانون  این   )1(
مربوط به زمانی است که نظام ارزی میخکوب در کشور 
مرکزی  بانک  توسط  قانونی  برابری  نرخهای  و  بوده 
بند  مبنای  بر  که  حاضر  حال  در  لذا  شد.  می  اعالم 
»ج«ماده )٨1( قانون پنجم، نظام ارزی کشور شناور 
قانونی  ماده  این  این  به  رجوع  است،  شده  مدیریت 
پس از کاهش ارزش پول قانونی نیست. به بیان دیگر 
رجوع به این ماده قانونی پس از کاهش ارزش پول ملی 
صحیح نیست. به بیان دیگر، این حکم ماده )26( ناظر 
به منظور  پولی،  مقام سیاستگذار  است که  زمانی  به 
متعادل کردن ترازپرداختها، اقدام به »کاهش رسمی 
ارزش پول ملی« می کند؛ به زمانی که در اثر نوسانات 
اقتصادی و بروز شوک در بازار ارز، در نظام ارزی شناور 

مدیریت شده، »افت ارزش پول ملی« رخ می دهد.

اقتصاد  منظر  از  پیشنهادی  تبصره  خطرات   *
سیاسی

تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت، از محل مازاد 
خواهد  آینده  دولتهای  به  عالمت دهی  نوعی  مذکور، 
بود مبنی بر اینکه هزینه های تحمیل شده به مردم، 
ناشی از سوء مدیریت نظام پولی و ارزش، در نهایت 

به سود دولت خواهد بود. توضیح آتکه هر دولتی طی 
با  ایجاد بدهی  های متعددی که  با  دوران کاری خود 
دست اندازی به منابع بانک مرکزی و نظام بانکی کشور 
تامین مالی شده اند و تمسک به مالیات تورمی )منفعت 
نخت برای دولت( و در نتیجه تقویت ارزش حقیقی 
پول ملی، زمینه را برای افت شدید ارزش اسمی پول 
ملی فراهم می کند )ضرر نخست برای جامعه( از سوی 
نرخ  نفت،  از  ارزی حاصل  درآمدهای  اتکای  به  دیگر 
ارز اسمی را پایین نگاه داشته و موجب تشدید پدیده 
بیماری هلندی می شود  )ضرر دوم برای جامعه( در اثر 
بروز یک شوک خارجی )مانند تحریم یا ...( از نرخ ارز 
رسمی جهش یافته و دولت )همان دولت و یا دولتهای 
بعدی( خواهد توانست با تغییر برابری پول ملی، کلیه 
آثار منفی سیاستهای تورمی خود را در ترازنامه بانک 
و  دولت(   برای  دوم  )منفعت  کند  پاکسازی  مرکزی 
بدهیهای خود به بانک مرکزی و بانکهای دولتی را از 
محل مازاد ناشی از تسعیر داراییهای خارجی تسویه 
نماید این فرایند را می توان »چرخه یادگیری مخرب 

دولتها« نامید.
نکته مهم دیگر در این خصوص آن است که با تسویه 
بدهیهای دولت به بانکها و بانک مرکزی و همچنین 
از  مرکزی  بانک  به  دولتی  بانکهای  بدهیهای  تسویه 
محل حساب مذکور، مجددا دولت برای استقراض از 
بانکها و بانکها برای استقراض از بانک مرکزی شرایط 
را مهیا خواهد دید و وضع موجود مجددا تکرار خواهد 
تکرار  از  برای جلوگیری  تضمینی  واقع هیچ  در  شد. 
روند قبلی )اخذ مالیات تورمی توسط دولت، افزایش 
بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی، ثابت نگه داشتن 
نرخ ارز، جهنش نرخ ارز در اثر شوک خارجی، تسویه 
بدهیها از محل مازاد ناشی از تسعیر داراییهای خارجی 

بانک مرکزی( وجود ندارد.

* بی توجهی به اولویتهای استفاده از موجودی 
حساب مذکور

تسعیر  مابه التفاوت  شناسایی  کارشناسان  اعتقاد  به 
استقرار  از  بعد  باید  مرکزی  بانک  خارجی  داراییهای 
نرخ  کشف  و  شده  مدیریت  شناور  نرخی  تک  نظام 
یکسان قابل دفاع و قابل دوام در بازار ارز انجام شود. 
ضمن آنکه برقراری نظام شناور مدیریت شده دارای 
هزینه هایی خواهد بود که تامین این هزینه ها از محل 
مابه التفاوت مورد شناسایی، باید مقدم بر سایر مصارف 
پولی  پایه  افزایش  احتمال  این صورت  غیر  در  باشد. 
به منظور تامین تعهدات ارزی - همانند اتفاقاتی که 
در نیمه اول دهه 7٠ )بحران بدهی های خارجی( رخ 

داد - وجود خواهد داشت.
یکی دیگر از موارد استفاده اولویت دار از منابع حساب 
است.  ارزی  تعهدات  ریالی  مابه التفاوت  تامین  مذکور، 
مطابق ماده )۴6( قانون رفع موانع تولید، یکی از مصارف 
در نظر گرفته شده برای مازاد ناشی از تسعیر داراییهای 
خارجی بانک مرکزی، تامین تعهدات ارزی قطعی )ناشی 
از تفاوت نرخ ارز رسمی و نرخ ارز روز پرداخت( تا پایان 
سال 1391 است. بر اساس گزارش ارائه شده از سوی 
بانک مرکزی در پایان سال 1393 مقدار این تعهدات 
قابل  بخش  لذا  است.  ریال  میلیارد  هزار  حدود 32٠ 
توجهی از منابع موجود باید در این محل صرف شود. در 
اینجا نیز در صورت عدم تامین منابع، بانک مرکزی ناچار 
به افزایش پایه پولی و تن دادن به تورمهای شدید نظیر 

اواسط دهه 7٠ خواهد بود.
منابع حساب مذکور  برای  استفاده دیگری که  محل 
در قانون پیش بینی شده و دارای اولویت است، جبران 
تغییر  از  ناشی  مرکزی  بانک  آتی  احتمالی  زیان های 
این  است.  )تسعیر(   ارز  قانونی  برابری های  )کاهش(  
تسعیر...«  اعمال  و  محاسبه  »نحوه  قانون  در  مورد 

مصوب 1392 دیده شده است. در تبصره پیشنهادی 
بانک مرکزی، هر سه مورد استفاده فوق، که همگی 

دارای اولویت هستند مورد غفلت واقع شده است.

* عدم شفافیت در اعداد و ارقام
دولت در تبصره »35« درصدد است تا برای مصرف ۴5٠ 
هزار میلیارد ریال، یک اجازه کلی از مجلس دریافت کند 
و خود را متعهد به هیچ گونه شفاف سازی، گزارش دهی 
یا محدودیت در اعداد و ارقام نکند. این تبصره به دنبال 
تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی است، اما میزان بدهی 
نامشخص  بانک مرکزی  به  بانکهای دولتی  از  هر یک 
است. همچنین این تبصره به دنبال تسویه بدهی های 
دولت به بانکهای دولتی او از سوی دیگر افزایش سرمایه 
دولت در این بانکهاست، اما نه میزان بدهی دولت به هر 
یک از بانکهای دولتی روشن است و نه میزان افزایش 
سرمایه ای که قرار است دولت در بانکهای مذکور داشته 
باشد مشخص شده است. از سوی دیگر نیز هنوز حجم 
مابه التفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی کشور )که در ماده 
۴6( قانون رفع موانع، مجوز تامین آن از محل حساب 
مازاد تسعیر داده شد( به طور دقیق مشخص نشده است. 
در آخرین اطالعات دریافتی از بانک مرکزی، حجم این 
تعهدات 32٠ هزار میلیارد ریال اعالم شده بود، که از این 
میان 16٠ هزار میلیارد ریال تحت عنوان »مورد ادعای 

بانکها« ذکر شده بود.
در مجموع درخواست چنین مجوز کلی بدون هیچ گونه 
شفافسازی نسبت به جزئیات آن، در واقع کنار زدن 
مجلس از تصمیمات مهم ناظر به بخش عمومی اقتصاد 
بانکهای  و  دولت  بدهیهای  تسویه  آنکه  ضمن  است. 
آن،  ذکر حدود  بدون  گسترده،  این حجم  در  دولتی 
دولتی(  بانکهای  )و  دولت  مالی  بی انضباطی  به  یقینا 

دامن خواهد زد.
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ارقام  از  مذکور  حساب  موجودی  بودن  کمتر   *
پیش بینی شده

مطابق ترازنامه بانک مرکزی، کل موجودی »حساب 
مازاد ناشی از ارزیابی داراییهای خارجی بانک مرکزی« 
بوده  ریال  هزارمیلیارد   7۴٠ حدود   ،1392 سال  در 
است. اما باید توجه داشت که اعداد فوق درباره مقدار 
هزار   7۴٠( خارجی  داراییهای  تسعیر  مابه التفاوت 
میلیارد ریال( دقیق نبوده و صرفا بر مبنای کل های 
پولی مستخرج از حسابهای پولی محاسبه شده است. 
بانک  مذکور،  مابه التفاوت  شناسایی  در  که  حالی  در 
مرکزی باید صرفا دارایی های خارجی مطمئن و قابل 
استفاده را مالک محاسبه قرار دهد. همچنین از سال 
1392 تاکنون، در چند مقطع با افت ارزش یورو مواجه 
بوده ایم که با توجه به ترکیب دارایی های ارزی کشور، 
یقینا در حال حاضر موجودی حساب مذکور کمتر از 

این مقدار است.
ضمنا با توجه به اینکه بخشی از داراییهای ارزی بانک 
یا سپرده های  نفت  ملی  از شرکت  مطالبات  مرکزی، 
بانک مرکزی در چین )بابت ضمانت اعتبارات گشایش 
شده( است که امکان وصول آن در میان مدت وجود 
اینگونه  حسابداری  ارزش  از  ناشی  افزایش  ندارد، 
بانکهای  به  دولت  بدهی  توسه  مبنای  نباید  دارایی ها 
دولت قرار گیرد. لذا رقم واقعی باز هم کمتر خواهد بود. 
این اساس الزم است موجودی حساب مذکور در  بر 
پایان سال 139۴ و با توجه به داراییهای خارجی قابل 
وصول و تغییر ارزش ارزهای مختلف مجددا محاسبه 

شود.
از سوی دیگر چنانکه بیان شد حدود 32٠ هزار میلیارد 
از موجودی حساب مذکور در قانون رفع موانع  ریال 
تولید، برای جبران تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی 
در نظر گرفته شده است. سقف در نظرگرفته شده در 

الیحه دولت نیز، برای تسویه مطالبات بانک مرکزی 
از بانکهای دولتی و مطالبات بانکهای دولتی از دولت 
۴5٠ هزار میلیارد ریال است. در این صورت تاکنون 
حدود 77٠ هزار میلیارد ریال هزینه از محل »حساب 
مازاد ناشی از ارزیابی داراییهای خارجی بانک مرکزی« 
پیش بینی شده است در حالی که موجودی این حساب 

حدود 7۴٠ هزار میلیارد ریال است.
نوسانات  دلیل  به  که  است  این  اهمیت  حائز  نکته 
نرخهای برابری ارز و همچنین هزینه های یکسان سازی 
باید  تسعیر  از  ناشی  مازاد  موجودی حساب  ارز،  نرخ 
پوشش  بتواند  که  شود  داشته  نگه  مثبت  حدی  در 
ریسک های فوق را بدهد. نخستن و تنها مورد مصرف 
پیش بینی شده در قانون نیز همین مورد است اما ارقام 
فوق به گونه ای است که موجودی حساب مذکور منفی 

خواهد بود.

به  بدهی ها  تسویه  فرآیند  از  استفاده  * عدم 
عنوان ابزار نظارتی بانک مرکزی

با توجه به اینکه در تبصره پیشنهادی، بانکهای دولتی 
از یک سو با کاهش بدهی ها به بانک مرکزی و از سوی 
دیگر با کاهش مطالبات از دولت و نیز افزایش سرمایه، 
شدیدا منتفع می شوند فرایند تسویه بدهی ها می تواند 
به عنوان ابزاری برای اصالح رفتار و ساختار بانکهای 
دولتی مورد استفاده قرار گیرد. متاسفانه این مهم در 

تبصره پیشنهادی دولت کامال مغفول است.
به بیان روشن تر، فرآیند تسویه بدهی بانکهای دولتی 
بانکها  به  دولت  بدهی  تسویه  نیز  و  مرکزی  بانک  به 
و افزایش سرمایه آنها، می تواند به صورت تدریجی و 
مرحله ای و منوط به انجام اصالحات ساختاری دورن 
از  مرحله  هر  مثال  برای  شود.  انجام  دولتی  بانکهای 
تسویه بدهی منوط به اجرای یکی از اصول حاکمیت 

شرکتی در بانک دولتی شود و در صورت اجرای صحیح 
آن، مرحله بعدی تسویه بدهی انجام شود. همچنین 
بانک مرکزی می تواند از این ابزار برای تنبیه بانکهای 
دولتی متخلف که از نسبتهای مقرر بانک مرکزی )از 
جمله نسبت داراییهای ثابت به حقوق صاحبان سهام، 
نسبت  به سپرده ها،  اعطایی  قرض الحسنه  وام  نسبت 
عدول   )... و  سهام  صاحبان  حقوق  به  سرمایه گذرای 
نسبتهای  اصالح  صورت  در  و  کند  استفاده  کرده اند 
به  را  پیشنهادی  تبصره  در  مقرر  بدهی های  مذکور، 

صورت مرحله ای تسویه کند.(
به گزارش تسنیم، مرکز پژوهش های مجلس در جمع 

بندی خود آورده است:
با توجه به جمیع نکات بیان شده یعنی مغایرت تبصره 
پیشنهادی با قانون و عدم ارتباط با بودجه سال 1395 
اشکاالت آن از منظر حسابداری، خطرات بسیار جدی 
تبصره از منظر اقتصاد سیاسی، بی توجهی تبصره به 
اولویت های استفاده ازمنابع موجود در حساب مذکور، 
عدم شفافیت در اعداد و ارقام مربوط به اجزای تسویه 
بدهی و نهایتا کمتر بودن موجودی حساب مذکور از 
مجموع مصارف پیش بینی شده برای آن در قوانین 
این  رد  پژوهش های مجلس  پیشنهاد مرکز  مختلف 

تبصره است.

ایسنا/ رئیس مجمع واردات در گفت وگو با ایلنا:
رتبه ایران در سهولت کسب و کار، 

شرم آور است

اذعان  باید  امروز  گفت:  مناقبی  علیرضا  ایلنا: 
یک  به  ما  کشور  در  خارجی  تجارت  که  کنیم 

شده  تبدیل  فرسا  طاقت  و  فرسایشی  فرایند 
است و تجار شناسنامه دار و مسئولیت پذیر به 
دلیل تراکم قوانین و مقررات که بخش عمده ای 

از آنها بازدارنده و غیر منطقی هستند
ایلنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  واردات  مجمع  رئیس   
المللی،  اظهار داشت: همه می دانیم که تجارت بین 
از  تنیده  درهم  ای  مجموعه  دنیا  همه کشورهای  در 
فرایندهای مختلف است، اما این فرایندها در کشور ما 
به گونه ای شکل گرفته است که تجار مجبور هستند 
برای انجام هرکدام از آن ها، به چندین دستگاه اداری 
مراجعه کنند و وقت و انرژی و دغدغده خاطر روزانه 
آن  اندازهای  و دست  موانع  کردن  بر سپری  را  خود 

متمرکز کنند.
به گفته مناقبی، شاخص فضای کسب و کار  از نظر 
بانک جهانی بر اساس 1٠ زیرشاخص، آغاز کسب وکار، 
هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت ها، ، سهولت 
یا  اعتبارات  کسب  دارایی ها،  ثبت  قراردادها،  اجرای 
دریافت وام، دریافت مجوز ساخت و ساز ، حمایت از 
سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کاال در جهان 
و ورشکستگی و تعطیلی شرکت ها محاسبه می شود و 
ما در یک دهه اخیر هیچ گاه نتوانسته ایم از رتبه 1٠٠ 
گذر کنیم و این به معنای وقوع یک فاجعه پنهان در 

اقتصاد کشور است.
از  دفاع  و  ثبت  موضوع،  این  کنار  در  داد:  ادامه  وی 
مالکیت  و  تجاری  فعالیتهای  از  ناشی  معنوی  حقوق 
و  پیچ  پر  مسیر  که  است  تجاری  های  نشان  معنوی 
خم تجارت جهانی را برای تجار ایرانی پر چالش کرده 
است. یعنی تجار ایرانی به دلیل تغییر قوانین، مقررات 
و دستور العمل ها هر روز ممکن است در معرض از 
دست دادن حقوق و مالکیت معنوی نشان های تجاری 
خود باشند و این به آن معنا است که به جای تمرکز 
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بر موضوع اصلی فعالیت خود، باید بخش قابل توجه از 
توان خود را بر مدیریت حاشیه های تجارت اختصاص 

دهند.
مناقبی اضافه کرد: راه حل بهبود شاخص های سهولت 
انجام کار، اتخاذ روش های عجیب و غریب و تجربه 
موضوع  این  با  کشورها  همه  نیست.  دنیا  در  نشده 
استاندارد  های  راه حل  به  دنیا  و  اند  داشته  مواجهه 
و تدوین شده ای رسیده است. اگر تجربه کشورهای 
انجام  سهولت  شاخص  رتبة  بهبود  زمینة  در  موفق 
های  دستگاه  و  بگیرد  قرار  توجه  مورد  کار  و  کسب 
منفعت طلبی های  و  کاری  موازی  از  مختلف دست 
خود بردارند، قطعا اغلب این روش ها قابل بومی سازی 

در کشور ما هستند.
رئیس مجمع واردات در پایان تصریح کرد: امروز باید 
به یک  ما  تجارت خارجی در کشور  اذعان کنیم که 
و  است  شده  تبدیل  فرسا  طاقت  و  فرسایشی  فرایند 
تراکم  به دلیل  تجار شناسنامه دار و مسئولیت پذیر 
قوانین و مقررات که بخش عمده ای از آنها بازدارنده و 
غیر منطقی هستند و به دلیل بازی از پیش باخته به 
فعاالن غیر رسمی و قاچاقچیان، تحت فشار قرار دارند 
و طبیعتا در چنین شرایطی تصور اینکه شفافیت می 
تواند در فعالیت های اقتصادی افزایش پیداکند، خیال 

خام و بدون ابزارهای انگیزشی است.

مهر/ 
جدول قیمت سكه و ارز روز دوشنبه 

منتشر شد

در  دوشنبه  روز  ارز  و  انواع سكه  قیمت  جدول 

بازار منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام 
بهار طرح جدید امروز دوشنبه در بازار یک میلیون و 
٨5 هزار و 5٠٠ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ٨5 
هزار تومان، نیم سکه 5۴6 هزار تومان، ربع سکه 2٨3 

هزارتومان و سکه گرمی 1٨2 هزارتومان اعالم شد.
بازار  در  عیار   1٨ زرد  طالی  گرم  هر  نرخ  همچنین 
داخلی 11٠ هزار و 197 تومان و نرخ هر اونس طال در 

بازارهای جهانی 1329 دالر است.
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را  در همین حال، صرافان 
برای فروش 35٠7 تومان، هر یورو را 39٠3 تومان، هر 
پوند را ۴7٠٠ تومان، لیر ترکیه 121٨ و درهم امارات 

را 959 تومان اعالم کردند.

جدول قیمت سكه و ارز روز دوشنبه
قیمت بازار نوع سكه    
1٠٨55٠٠ سکه تمام طرح جدید   
1٠٨5٠٠٠ سکه تمام طرح قدیم   

5۴6٠٠٠ نیم سکه     
2٨3٠٠٠ ربع سکه     
1٨2٠٠٠ گرمی     
11٠197 هر گرم طالی 1٨ عیار   

نوع ارز  
35٠7 دالر     
39٠3 یورو     
۴7٠٠ پوند     
959 درهم امارات    

121٨ لیر ترکیه     

دنیای اقتصاد/ دکتر محمود سریع القلم در یادداشتی 
تبیین کرد

سی ویژگی افراد توانا

در  دانشگاه  استاد  سریع القلم،  محمود  دکتر 
توانا  افراد  ویژگی  وب سایت شخصی خود، سی 

را منتشر کرده است:
1- وقت ندارند علیه کسی کاری انجام دهند

2- وقت ندارند پشت سر دیگران صحبت کنند
3- وقت ندارند در وقایع گذشته، متوقف شوند

۴- وقت ندارند که دروغ بگویند
اولویت بندی  ذهن  چون  می کنند  انتخاب  بسیار   -5

شده دارند
6- تفاوت های انسان ها را می ستایند

7- به دنبال این نیستند کسی را مانند خود کنند
٨- حجم و کیفیت غذای خود را با دقت زیر نظر دارند

9- بد بودن بعضی انسان ها را، عادی می دانند
1٠- با دو زبان مهم، آشنایی ندارند بلکه بر آنها مسلط   

هستند
11- در فهم رفتار انسان ها، اول منافع آنها را می شکافند

12- کارآمدی را بر مساوات ترجیح می دهند زیرا که 
مساوات خود نتیجه کارآمدی است

13- کارآمدی را نتیجه رقابت می دانند
1۴- راستگو هستند چون منافع درازمدت دارند

15- حتی در استفاده از حروف اضافه دقت می کنند تا 
اعتماد دیگران را حفظ کنند

16- از افراد توانا، با مهارت و باهوش، هراسی ندارند
17- دائما در حال گسترش شعاع شبکه های ارتباطی 

خود هستند
1٨- بعد از 6 ماه که آنها را می بینید، بهتر شدن آنها 

را متوجه می شوید

19- اطرافشان، مملو از افراد تواناست
2٠- میلی متری مراقب سخنانشان هستند

21- مبنای توانایی هایشان، قدرت نرم است
22- یک تا صد هر مساله ای را، دقیق طراحی و مانیتور 

می کنند
23- به ندرت از کسی، درخواستی داشته باشند
2۴- اگر الزم باشد، ظرفیت تنها ماندن را دارند

اغلب،  هم  درخواب  که  می کنند  تالش  آن قدر   -25
مساله حل می کنند

26- با هر فردی، دوست نمی شوند
27- وقتی با فردی آشنا می شوند می پرسند: چه کتابی 

این روزها می خوانید؟
2٨- سلول های مغزشان، فرصت استراحت ندارند

29- شناخت عمیقی از طبع بشر دارند
3٠- سواالتشان از پاسخ هایشان به مراتب مهم تر است.

تعادل/ درخواست جالل پور از روساي کمیسیون هاي 
اتاق بازرگاني ایران

اتاق زیر فشار است، از دولت انتقاد نكنید

جالل پور از روساي کمیسیون ها خواست به عنوان 
مشاور دولت عمل کنند و تقابلي با دولت نداشته 

باشند
اتاق  روساي کمیسیون هاي  روز شنبه شوراي  جلسه 
بازرگاني که این بار با حضور رییس اتاق بازرگاني برگزار 
شد داراي نکات مهمي درباره سیاست هاي اصلي این 
تشکل اصلي کشور بود. جلسه یي که در آن خبرنگاري 
حضور نداشت و بخش مهمي از صحبت هاي جالل پور 

توسط روابط عمومي اتاق بازرگاني سانسور شد.
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 مشاور نباید دعوا راه بیندازد
بازرگاني  اتاق  روابط عمومي  گزارش  اساس  بر 
روساي  جلسه  تازه ترین  در  ایران  اتاق  رییس  ایران 
کمیسیون هاي تخصصي اتاق ایران با اشاره به آنچه در 
منطقه و در داخل کشور شاهدش هستیم، تشریح کرد: 
این اتفاقات اثرات منفي بر اقتصاد کشور داشته است. 
حاشیه هاي  و  اقتصادي  مسائل  تعدد  حاضر  حال  در 
از  برآمده  گرفتاري هاي  کنار  در  متن،  از  پررنگ تر 
رفتارهاي جناحي، فضاي تصمیم گیري و حل مشکالت 

را سخت تر و پیچیده تر مي کند.
بخش  توقع  جالل پور،  محسن  اظهارات  اساس  بر 
خصوصي بعد از اجراي برجام باز شدن محیط کسب 
از گذشت  بعد  این وجود  با  بود؛  نسبي  رونق  و  وکار 

یک سال هیچ گره گشایي حاصل نشده است.
جالل پور حفظ انسجام بین اعضاي هیات نمایندگان 
از  پرهیز  و  ارائه کارهاي کارشناسي شده  ایران،  اتاق 
رییسه  هیات  ویژه  به  و  اعضا  سوي  از  رفتار  هرگونه 
بوي سیاسي و جناحي داشته  و  ایران که رنگ  اتاق 
باشد را سه بعد اصلي دغدغه هاي امروز پارلمان بخش 
خصوصي عنوان کرد. وي یادآور شد: در رابطه با حفظ 
اگر  نکته کافي است که  انسجام و هم صدایي همین 
وجود  اقتصادي  فعاالن  بین  همنوایي  و  هم صدایي 
نداشته باشد همین میزان ناچیز حضور و میدان داري 

بخش خصوصي هم از دست خواهد رفت.
این  در  اقتصادي  فعاالن  ایران  اتاق  رییس  اعتقاد  به 
اجازه  و  کنند  رفتار  قبل  از  هوشمندانه تر  باید  روزها 
ندهند که فعالیت هاي اتاق ایران اسیر حاشیه ها شود. 
حرف  بي محابا  و  دري ها  پرده  میزان  این  جالل پور 
زدن ها در کشور را بي سابقه توصیف کرد و قرباني اصلي 

آن را اعتمادعمومي و سرمایه انساني دانست.
وي همچنین از فعاالن اقتصادي درخواست کرد که در 

مصاحبه ها و سخنراني هاي خود تنها به طرح مشکالت 
اکتفا نکنند بلکه ارائه راه حل درست و منطقي را نیز در 
دستورکار قرار داده و بیشتر روي این نکته تاکید داشته 
باشند. رییس پارلمان بخش خصوصي در واکنش به 
برخي پرسش ها در خصوص اینکه هیات رییسه اتاق 
ایران، براي پیگیري مطالبات و درخواست هاي اعضاي 
روزها  این  گفت:  مي کنند،  چه  نمایندگان  هیات 
نمایندگان اتاق ایران در همه نشست هاي کارشناسي، 
حضور  مجلس  و  دولت  ساز  تصمیم  و  سیاست گذار 
دارند و در انتقال چالش هاي موجود بر سر راه فعاالن 

اقتصادي از هیچ تالشي فروگذار نیستند.
وي یادآور شد: اتاق ایران بر اساس قانون حرکت کرده 
و به عنوان مشاور سه قوه باید نظرات کارشناسي خود 
را مطرح و اجرایي شدن آنها را مطالبه و پیگیري کند. 
هیچ مشاوري در امر مشورت دهي نمي تواند دعوا راه 
بیندازد و از حد و حدود ها عبور کند و هیات رییسه 
دوره هشتم، اصل کار خود را بر تعامل و تفاهم قرار 

داده و از مقابله به جد دوري مي کند.
جالل پور در خالل سخنان خود نگاهي هم به رعایت 
اصل شفافیت در اقتصاد و فعالیت هاي پارلمان بخش 
خصوصي داشت. به اعتقاد وي شفافیت مطالبه مردم 
از دولت و حاکمیت بوده و اتاق ایران هم به جد از آن 
حمایت کرده و امروز همه بخش هاي کاري خود را به 

صورت شفاف دنبال مي کند.

 ناگفته هایي از جلسه
با این وجود این تمام گفته هاي جالل پور در این جلسه 
کمیسیون  رییس  جعفري  سیدمحمد  است.  نبوده 
مطرح  مباحث  درباره  بازرگاني  اتاق  واردات  مدیریت 
شده در این جلسه گفت: رییس اتاق بازرگاني در این 
جلسه تاکید داشته است که به سمت اتاق بازرگاني 

اتاق  نباید  و  است  زیادي  هجمه هاي  حاضر  حال  در 
به این سمت حرکت کند که صحبت هاي تندي علیه 
دولت داشته باشد. به گفته رییس کمیسیون واردات، 
جالل پور تاکید داشته است با توجه به اینکه جایگاه 
به عنوان مشاور  بازرگاني جایگاه مشاور است و  اتاق 
اتاق  مسووالن  که  ندارد  دلیلي  مي کند  عمل  قوه   3
مخصوصا روساي کمیسیون ها مثل سایر تشکل ها تند 
کارشناسي  اظهارنظرهاي  به  باید  بلکه  کنند  صحبت 
داشته  تاکید  جلسه  این  در  جالل پور  کنند.  بسنده 
است که فشار روي اتاق زیاد است و انتقادهاي اعضاي 
هیات نمایندگان از دولت در واقع ریختن آب به آسیاب 
کساني است که نمي خواهند، اتاق قدرت داشته باشد.

جعفري همچنین تاکید کرد که در این جلسه به صورت 
تلویحي از روساي کمیسیون ها خواسته شد که اتاق با 
دولت همزبان باشد و از انتقادهاي تند جلوگیري کنند. 
وي همچنین خبر از پیشنهاد برگزیدن یک سخنگو به 
جاي سخنگویي رییس اتاق بازرگاني در این جلسه را 
مطرح کرد.  در بخش دیگري از این جلسه انتقادهایي 
از جالل پور درباره سازمان اتاق بازرگاني و عدم استفاده 
شده  مطرح  اتاق  اجرایي  کارهاي  در  کمیسیون ها  از 
است که در پاسخ به آنها جالل پور گفته است که این 
هیات  دخالت  و  است  نبوده  مرسوم  هیچ گاه  موضوع 
بازرگاني  اتاق  در  کمیسیون ها  روساي  و  نمایندگان 

باعث خواهد شد که کارها پیش نرود.

 هیات رییسه ترسیده است
محسن حاجي بابا یکي دیگر از اعضاي هیات نمایندگان 
اتاق ایران که در جلسه حضور داشت درباره اتفاقات 
این جلسه در گفت وگو با »تعادل« تاکید کرد که نوعي 
ترس در گفتار اعضاي هیات رییسه در این جلسه وجود 
داشت و مشخص نیست چه اتفاقي در پشت پرده باعث 

تغییر گفتمان رییس و هیات رییسه اتاق بازرگاني شده 
است.  به گفته حاجي بابا خواسته اصلي جالل پور این 
بود که اعضاي اتاق با همدیگر و دولت جدل نکنند چرا 
که هجمه علیه اتاق بسیار زیاد است. حاجي بابا تاکید 
داشت بر خالف جلسات قبل که هیات رییسه از باال 
و با تحکم با روساي کمیسیون ها برخورد مي کرد این 
جلسه برخوردها بسیار عوض شده بود و خواسته اصلي 
این بود که اتاق سر و صداي زیادي نداشته باشد. وي 
افزود در این جلسه اعالم شد که اتاق زیر فشارهاي 
اساسي قرار دارد و تقابل با دولت به زیان ما خواهد بود.

 کمک اتاق براي کاهش فشارهاي وارده بر دولت
در این رابطه بهرام شکوري رییس کمیسیون معدن 
این  علت  گفت:  »تعادل«  با  گفت و گو  در  ایران  اتاق 
صحبت ها فشارهایي است که به دولت وارد شده است 
و در فضاي فعلي کشور خواسته دولت این است که 
انتقادها سازنده باشد. به گفته شکوري در این جلسه از 
اعضا خواسته شد که با توجه به فضاي سیاسي کشور 
از تنش هاي سیاسي دور باشند و به جاي پرداختن به 
فضاي سیاسي به مسائل تولیدي در کشور کمک کنند.

وي تاکید داشت: بسیاري انتظار دارند که اتاق بازرگاني 
با دولت تقابل کند در حالي که دو نکته اصلي از نظر 

آنها مغفول مانده است.
نکته اول این است که اصوال سهم بخش خصوصي در 
اقتصاد کم است پس طبیعتا صداي بخش خصوصي 
را  دوم  نکته  وي  باشد.  کارساز  چندان  نمي تواند 
تاکید  و  اقتصاد خواند  در  بازرگاني  اتاق  نقش  مساله 
کرد برخالف تصور بسیاري ما مشاور 3 قوه از جمله 
دولت هستیم پس طبیعتا مشاور به خاطر مشکالتي 
که وجود دارد نباید یقه دولت را بگیرد. وي افزود: باید 
مشکالت را در فضاي مشورتي و با ادبیاتي صحیح حل 

 بازگشت به عناوین 17 اخبار اقتصادی

شماره   1770    28 تیر ماه 1395



کرد و نظر هیات رییسه این است که با انتقاد نمي توان 
کارهاي اتاق را سر و سامان داد.

 ماجراي فیش هاي حقوقي و اتاق بازرگاني
در این جلسه همچنین پدرام سلطاني اعالم کرد که 
کشور به خاطر مساله فیش هاي حقوقي حساس شده 
میزان  که  است  این  کشور  عمومي  مطالبه  و  است 
حقوق ها بر اساس عملکرد مدیران باشد و طبیعتا امروز 
این فشار روي دولت است اما در آینده نزدیک سراغ 
اتاق نیز خواهند آمد پس الزم است که شفافیت را در 

اتاق و بنگاه هاي خود آغاز کنیم.
نایب رییس اتاق بازرگاني ایران شفافیت و جلب اعتماد 
از دست رفته مردم را موضوعي مهم دانست و تصریح 
کرد: بحث داغ فیش هاي حقوق طي هفته هاي گذشته 
کاري ها  پنهان  به  نسبت  مردم  که  مي دهد  نشان 
به  آنها  با  این پس  از  حساس شده و مي خواهند که 

صورت شفاف و به دور از هر گونه ابهامي رفتار شود.
بر اساس آنچه نایب رییس اتاق ایران از آن به عنوان 
معضل اصلي در بحث فیش هاي حقوقي یاد کرد، امروز 
بي کیفیت بودن مدیریت ها مورد انتقاد مردم قرار گرفته 
و عدد و رقم مطرح نیست. مدیري مي تواند این میزان 
درآمد داشته باشد که با خالقیت، مهارت و دانش خود 
در ثروت آفریني سهم قابل توجهي داشته باشد و بتواند 

تحول سازنده یي در اقتصاد ایجاد کند.
وي تاکید کرد: مردم مي گویند مدیر ناالیق نباید این 
میزان درآمد در ماه داشته باشد. سلطاني افزود: بخش 
خصوصي و فعاالن اقتصادي طرفدار شفافیت هستند 

چون رقابت عادالنه را طلب مي کنند.

شرق/ صنعت ناخوش، درگیر باج  و خراج شده است
سقوط آزاد سرمایه گذاری در صنعت

فرخ قبادی. اقتصاددان
این  ندارد.  خوبی  روز  و  حال  ما  کشور  در  صنعت 
ناخوشی البته مربوط به امروز و دیروز نیست، هرچند 
از نیمه دوم دهه ٨٠، با تزریق بی محابای درآمدهای 
هلندی،  بیماری  آغاز  و  بازار  به  نفتی  افزایش یافته 
با  سپس  و  گذاشت  افزایش  به  رو  صنعت  مشکالت 

تشدید تحریم ها باز هم وخیم تر شد.
سهم 13درصدی »صنعت« در تولید ناخالص داخلی 
و سهم 33درصدی آن در اشتغال کشور، تنها دالیلی 
اقتصاد  کلیدی  بخش  این  به  ویژه  توجه  که  نیستند 
که  است  این  واقعیت  می کند.  ضروری  را  کشور 
»صنعت، موتور رشد اقتصادی است« و اگر این موتور 
دچار اشکال شود، هیچ یک از دیگر بخش های اقتصاد 

کشور از پیامدهای آن مصون نخواهد ماند.
مشکالتی  دچار  ما  کشور  در  موتور  این  متأسفانه 
اساسی شده است. به روایت مرکز پژوهش های مجلس: 
»وضعیت شاخص های کالن بخش صنعت در سال های 
اخیر مؤید این موضوع است که با ادامه روند فعلی و 
کاهش رشد ارزش افزوده بخش صنعت و نیز کاهش 
سرمایه گذاری صنعتی، بخش صنعت کشور با رکود و 
تعطیلی واحدهای موجود مواجه خواهد شد و به دنبال 

آن اشتغال نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت«.
یکی از این »شاخص های کالن«، نرخ رشد ارزش افزوده 
بخش صنعت است که از سال 13٨٠ تا 1391 افتی 
بخش  ارزش افزوده  است.  کرده  تجربه  را  12 درصدی 
و  درصدی   ٨.5 منفی  رشد   91 سال  در  که  صنعت 
در سال 92 رشد منفی چهاردرصدی داشت، در سال 
93 به رشد مثبت 6.7 درصدی دست یافت، هرچند 

ظاهرا در سال 9۴ بار دیگر منفی شده است. کاهش 
ارزش افزوده صنعت که مهم ترین عامل در نزول صنعتی 
کشور بوده، به معنی آن است که فرایند تبدیل مواد 
اولیه و کاالهای واسطه به محصول نهایی، در این بخش 

با موانعی جدی مواجه بوده است.
درعین حال، کاهش ارزش افزوده بخش صنعت، سهم 
این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور را کوچک تر 
تولید  در  معدن  و  صنعت  بخش  سهم  است.  کرده 
ناخالص داخلی کشور ما در ابتدای دهه 13٨٠ حدود 
1٨ درصد بود. اما از سال ٨1 این سهم رو به کاهش 
گذاشت و در سال 91 به 11.٨ درصد رسید. در سال 
93 سهم صنعت اندکی افزایش یافت و به حدود 13 
می رسد  نظر  به  هرچند  شد،  بالغ   »GDP« درصد 
در سال 9۴ بار دیگر سهم این بخش در کل اقتصاد 
کاهش یافته است. اینها همه به آن معناست که جایگاه 
اقتصاد،  با بخش های دیگر  نسبی صنعت در مقایسه 

تضعیف شده است.

اگر باران به کوهستان نبارد...  
اما گویا ترین شاخص برای نشان دادن بیماری صنعت، )و 
قطعا نگران کننده ترین آنها( شاخص »تشکیل سرمایه 
ثابت« )سرمایه گذاری( در این بخش است که به گفته 
در  بازرگانی،  پژوهش های  و  مطالعات  رئیس مؤسسه 
است.  شده  مواجه  آزاد«  »سقوط  با  اخیر  سال های 
سقوط سرمایه گذاری در بخش صنعت، هم نشانه آن 
است که صنعت جذابیت خود را برای سرمایه گذاران 
از دست داده است و هم چشم انداز نامساعدی را برای 

آینده ترسیم می کند.
در  سرمایه گذاری  شدید  کاهش  دالیل  آنکه  از  قبل 
صنعت را بررسی کنیم، بد نیست به ابعاد این سقوط 
نگاهی بیندازیم. وزیر صنایع در گزارش اخیر خود به 

مجلس از کاهش ۴1درصدی سرمایه گذاری در بخش 
صنعت و معدن از سال 139٠ تاکنون خبر داده و از این 
مسئله و رشد منفی صنعت به عنوان فاجعه یاد کرده 
است و به گفته رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش های 
سرمایه گذاری   93 تا   ٨5 سال های  »در  بازرگانی 
کرد...  تجربه  را  چشمگیری  افت  صنعت  بخش  در 
از  بیش  سال ٨7  در  جاری  قیمت  به  سرمایه گذاری 
22  هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال 91 
به پایین ترین رقم خود یعنی کمی بیش از شش  هزار 
میلیارد تومان رسید و پس از آن با رشدی اندک در 
سال 93 به 9  هزار میلیارد تومان افزایش یافت«. البته 
براساس گزارش هایی که برخی رسانه ها از آمار )هنوز 
اعالم عمومی نشده( مرکز آمار ایران منتشر کرده اند، 
در سال 9۴ سرمایه گذاری در صنعت بار دیگر با رشد 

منفی مواجه شده است.
بهتر  بخش صنعت،  در  ثابت  تشکیل سرمایه  سقوط 
در  ثابت  سرمایه  تشکیل  روند  در  دیگر،  جای  هر  از 
متغیر  این  نزولی  مشاهده می شود. سیر  ماشین آالت 
که  همان طور  است.  نگران کننده  به راستی  کلیدی 
پیش تر گفته شد، سرمایه گذاری در صنعت از سال های 
میانی دهه ٨٠ رو به کندی گذاشته است. اما، به ویژه 
در  سرمایه گذاری  نزولی  روند  بعد،  به   9٠ سال  از 
بخش ماشین آالت )مهم ترین جزء سرمایه گذاری ثابت 
است.  گرفته  کم سابقه ای  شدت  صنعت(  بخش  در 
سال  در  ماشین آالت  بخش  در  سرمایه گذاری  میزان 
از  آن حتی  قدرمطلق  که  یافت  کاهش  به قدری   91

سال های ابتدایی دهه ٨٠ نیز پایین تر بود.
در  سرمایه گذاری  شاخص  اگر  مشخص،  به طور 
ماشین آالت صنعتی در سال 13٨۴ را صد فرض کنیم، 
در سال 92 این رقم به 6٨ سقوط می کند. در سال 93 
تشکیل سرمایه ثابت در ماشین آالت افزایش می یابد 
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و شاخص به 7۴.3 می رسد و گرچه آمار مشابه برای 
سال 9۴ هنوز منتشر نشده، اما براساس شواهدی که 
در دست است، تشکیل سرمایه ثابت در ماشین آالت 
در سال 9۴ بار دیگر نزولی شده و شاخص را به کمتر 

از 6۴ رسانده است.
کاهش سرمایه گذاری در ماشین آالت تأثیر خود را در 
کاهش بهره وری نیروی کار و کندی رشد یا رشد منفی 
تولیدات صنعتی نشان می دهد. بسیاری از صنایع ما 
قدیمی  )ماشین آالت(  فیزیکی  سرمایه  و  فناوری  با 
فعالیت می کنند و اینها ازجمله دالیل بهره وری نازل، 
صنایع  رقابت پذیری  کاهش  و  باال  تمام شده  هزینه 
داخلی است. در این شرایط، دستیابی به هدف »سند 
هشت  رشد  برای  دولت  برنامه  و   »1۴٠۴ چشم انداز 
پیش رو،  سال های  در  کشور  اقتصاد  سال  در  درصد 

رؤیایی دست نیافتنی به نظر می آید.
چرا  و  ندارد  جذابیت  صنعت  در  سرمایه گذاری  چرا 
سرمایه گذاران انگیزه الزم برای سرمایه گذاری در این 
بخش را از دست داده اند؟ پاسخ به این سؤال چندان 
دشوار نیست. صنعت در کشور ما فعالیتی است بسیار 
پرچالش و درعین حال کم بازده. چالش ها، عالوه بر آزار 
روانی، بر هزینه تولید می افزایند و از سود می کاهند. 
شرایط اسف بار بنگاه های صنعتی ما که بخشی از آنها 
به تعطیلی کشانده شده اند و باقی مانده با ظرفیتی نازل 
اغلب  و  ادامه می دهند  فعالیت خود  به  لنگ لنگان  و 
این  بر  مانده اند، دلیل روشنی  در دخل و خرج خود 
مدعاست. بدهی های معوق سربه فلک کشیده بنگاه های 
صنعتی )به بانک ها، به دارایی، به تأمین اجتماعی و گاه 
به پرسنل خود( نیز نشانه ای دیگر از شرایط نابسامان 

آنهاست.
٨٠ سال قبل آقای کینز، اقتصاددان شهیر انگلیسی، 
نوشته بود که »سود موردانتظار« و میزان اطمینانی که 

صاحبان سرمایه از پیش بینی خود درباره تحقق این 
سود دارند، مهم ترین عامل در تصمیم گیری آنها برای 
سرمایه گذاری است. »سود موردانتظار« در فعالیت های 
صنعتی در کشور ما بسیار نازل یا منفی است. بنابراین 
به  ندارد که صاحبان سرمایه رغبت چندانی  تعجبی 
محمل های  و  باشند  نداشته  صنعت  حوزه  به  ورود 
کم چالش تر و سودآوری نظیر معامالت مقطعی، داللی، 

واردات یا سپرده گذاری در بانک ها را ارجح بدانند.
بی رغبتی  و  صنعت  جذابیت نداشتن  به  که  آنجا  تا 
سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این حوزه مربوط 
می شود، پاسخ فوق قانع کننده است. البته خشک شدن 
به  بانک ها  بی میلی  و  بهره  باالی  نرخ  بانکی،  منابع 
در  نیز  تولیدی  فعالیت های  برای  تسهیالت  پرداخت 
این قضیه بی تأثیر نبوده اند، هرچند دلیل اصلی مسئله 
همان نرخ بازده ناچیز و جذابیت نداشتن صنعت در نظر 
سرمایه گذاران است. )در غیر این صورت چه دلیلی دارد 
که بخشی از وام هایی که ظاهرا برای صنعت دریافت 
شده اند، سر از حوزه های دیگر درمی آورند؟(  اما سؤال 
بخش  در  سرمایه  بازده  چرا  که  است  این  اساسی تر 
صنعت ما نازل )یا منفی( است و چرا فعالیت در حوزه 
ریشه  است؟  عذاب دهنده  و  پرچالش  چنین  صنعت 
مسئله به فقدان یک استراتژی مشخص و سنجیده برای 
صنعت کشور مربوط می شود که عالوه بر حیف و میل 
منابع ارزشمند، این حوزه راهبردی اقتصاد کشور را از 
سال ها پیش به آشفته بازاری سردرگم بدل کرده است. 
براساس آمار موجود، در کشور ما بیش از 95٠ شرکت 
تولیدکننده فرش ماشینی )با پروانه بهره برداری( وجود 
دارد که البته بخش بزرگی از آنها یا راکد مانده یا با 
حال 256  همین  در  می کنند.  فعالیت  نازل  ظرفیت 
»دارای  عنوان  تحت  نیز  فرش  تولید کننده  شرکت 
مجوز و در دست ساخت« طبقه بندی شده اند. شرایطی 

مشابه در بسیاری از صنایع دیگر )موتورسیکلت سازی، 
سیمان، فوالد...( قابل مشاهده است. ظاهرا این وضعیت 
»رقابت«  از  ما  سیاست گذاران  خاص  تلقی  از  ناشی 
است، رقابتی که در اقتصاد جهانی شده امروز، ماهیتی 
یکسره متفاوت یافته است. عواملی از قبیل صرفه های 
مقیاس، هزینه های سربار، بهره وری و قیمت تمام شده، 

قربانی این تلقی از »رقابت« هستند.
فساد  تولیدستیز،  مقررات  و  قوانین  حال،  همین  در 
اداری و انواع هزینه های مرئی و نامرئی که عمال نوعی 
باج و خراج برای تولید به شمار می آیند و مجوزهای 
جورواجوری که حتی پس از شناسایی به دالیلی نامعلوم 
لغو نمی شوند، »فضای کسب وکار« بسیار نامساعدی را 
که  ارز  غیرواقعی  نرخ  است.  آورده  پدید  برای صنعت 
کاالهای  با  داخلی  تولیدکنندگان  رقابت  دشواری  بر 
وارداتی دامن می زند را هم می توان به این فهرست افزود 
تا دریابیم چرا فعالیت های صنعتی به مبارزه ای دشوار 
و فرسایشی، با بازده ای غیرقابل قبول، بدل شده است. 
در این شرایط، بی رغبتی سرمایه گذاران به درگیرکردن 
سرمایه خود در این عرصه پرچالش و کم بازده، درست 

همان چیزی است که باید انتظارش را داشته باشیم.
که  مشکالتی  از  هیچ کدام  شود  تأکید  باید  انصافا 
نکرده اند.  ظهور  گذشته  سال  سه  در  برشمردیم 
جدای از این، دولت یازدهم می تواند برای مهار تورم 
لجام گسیخته، برای تالش در تنش زدایی و برای ایجاد 
فضایی بازتر و امیدوارکننده تر در جامعه به خود ببالد. 
»تنگنای  که  شود  فراموش  نباید  هم  واقعیت  این 
بدهی های  و  گذشته  ولخرجی های  از  ناشی  مالی« 
نفتی،  درآمدهای  سقوط  با  همراه  به ارث رسیده، 
امکانات دولت را به شدت محدود و مقابله با مشکالت 
را دشوارتر کرده است. اما نه موفقیت های به دست آمده 
و نه تنگنای مالی، عذر موجهی برای کوتاهی در انجام 

برخی اقدامات راهگشا و کم هزینه در حوزه صنعت و 
تولید نیستند.

در  نظر  اختالف  دلیل  به  خواه  که  است  این  واقعیت 
و  مالحظات  دلیل  به  خواه  و  دولت  اقتصادی  تیم 
برخورد  بی خبریم،  آن  از  ما  که  مصلحت اندیشی هایی 
سخت  و  متزلزل  تولید،  و  صنعت  مشکالت  با  دولت 
محافظه کارانه بوده است. تدوین یک استراتژی صنعتی، 
تجربیات  از  گرته برداری(  نه  البته  )و  بهره گیری  با 
بهسازی  صنعت،  و  تولید  عرصه  در  موفق  کشورهای 
و  رانت خواری  با  قاطع  مبارزه  و  کار  و  کسب  فضای 
فساد اداری، هیچ کدام ربطی به »تنگنای مالی« ندارند. 
اصالح نرخ ارز نیز، دست کم به اندازه ای که تفاضل تورم 
داخلی و خارجی سه سال گذشته را پوشش دهد، نه تنها 
رقابت پذیری تولیدات داخلی را بهبود می بخشد، بلکه 
در کاهش تنگنای مالی دولت هم تأثیرگذار خواهد بود.

اقداماتی از این دست، نه تنها می توانست گامی در مسیر 
برای  بهتر  آینده ای  نویدبخش  و  موردنیاز  اصالحات 
صنعت کشور باشد، بلکه با امیدوارکردن تولیدکنندگان 
از  پس  از صنعت  حمایت  برای  دولت  عزم جدی  به 
کاهش تنگنای مالی کنونی، تحمل فشارها و مقابله با 

چالش ها را نیز برای آنها آسان تر می کند.
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دنیای اقتصاد/ 

 گفت وگو با پائولو برتزاتا، 
عضو هیات مدیره اتاق فكر آمبروزتی

گفت وگو: دکتر محیا کربالیی
تحلیلگر اقتصادی و کسب و کار

اتاق فکر یکی از واژه هایی است که شاید مفهوم آن 
به راحتی از نامش مشخص شود. در بسیاری از کشورها، 
اقتصادی  اجتماعی،  زمینه های  در  خبره  مشاوران 
بررسی و تحلیل تحوالت و تصمیمات  به  و سیاسی 
نتیجه  و  می پردازند  مختلف  سطوح  در  شده  گرفته 
این بررسی ها و تحلیل ها را در اختیار سیاست گذاران 
در سطوح دولتی یا حتی شرکت های خصوصی قرار 
می دهند. یکی از شناخته شده ترین اتاق های فکر در 
 The European House( اروپا، شرکت آمبروزتی
برترین  تنها  نه  که  است  ایتالیا  در   )Ambrosetti

اتاق فکر این کشور است، بلکه در اروپا رتبه چهارم 
را از خود کرده است. این موسسه اخیرا همایشی را 
با همکاری اتاق بازرگانی تهران در پایتخت کشورمان 
پائولو  به دیدن مهندس  برگزار کرد. در شهر میالن 
سهامداران  از  یکی   ،)Paolo Borzatta( ُبرتزاتا 
نحوه  درباره  و  رفتم  مشاوره  موسسه  این  عمده 
عملکرد این موسسه با او گفت وگویی داشتم. در ادامه 

این مطلب خواننده گفت وگوی ما باشید.

مهندس بُرتزاتا، شما در دانشگاه رشته فیزیک 
مهندسی  گرایش  در  و  کردید  انتخاب  را 
به  که  شد  چه  شدید.  فارغ التحصیل  هسته ای 

مشاوره روی آوردید؟
هسته ای  مهندسی  در  را  ام  مهندسی  مدرک  وقتی 
گرفتم، برای حدود پنج سال به تدریس در دانشگاه 
ادامه دادم و در کنار آن کار تحقیقاتی انجام می دادم 
از  پس  اما  می کردیم.  منتشر  هم  علمی  مقاالت  و 
دانشگاه  دنیای  از  می خواهم  که  کردم  حس  مدتی 

بی ای  ام  دوره  یک  خاطر  همین  به  و  شوم  خارج 
 1984 سال  در  دوستانم  از  نفر  چند  با  و  گذراندم 
در  شرکت ها  برای  استراتژیک  مشاوره  شرکت  یک 
شرکت  این  مدیرعامل  من  کردیم.  تاسیس  ایتالیا 
بودم و پس از مدتی توانستیم یک دفتر هم در لس 
آنجلس باز کنیم و برای مدت 8 سال من به آمریکا 
من  استراتژیک  ایده های  چون  سال 1999  رفتم.در 
شرکت  آن  در  را  سهامم  بودند،  متفاوت  شرکایم  با 
شرکت  سهام  از  بخشی   2000 سال  در  و  فروختم 
مشاوره آمبروزتی را خریداری کردم و از آن زمان به 
عنوان مدیر بین الملل این شرکت و عضو هیات مدیره 

و سهامدار آن فعالیت می کنم.

مسوولیت های شما در این سمت چیست؟
هستم.  شرکت  بین المللی  روابط  تمام  مسوول  من 
به بررسی و مطالعه شرایط  این فعالیت ها  از  بخشی 
در  می شود.  مربوط  کالن  سطح  در  دنیا  کشورهای 
حال حاضر به غیر از ایتالیا در چین، سنگاپور، اسپانیا 

و انگلستان به صورت مستقل فعالیت می کنیم و در 
کره جنوبی، ژاپن، آفریقای جنوبی، آلمان و ترکیه با 
شرکت های مشاوره دیگر، به صورت مشارکتی حضور 
نیز  ایران  در  به زودی  بتوانیم  امیدواریم  و  داریم 

فعالیت کنیم.

شرکت مشاوره چه خدماتی را ارائه می دهد؟
مشاوره ای چون مک کنزی  به شرکت های  نسبت  ما 
مجموع  در  هستیم.  کوچک تر  مراتب  به  بوستون  یا 
به  دلیل  همین  به  داریم  کارمند  نفر   300 حدود 
چه  در  و  خدماتی  چه  که  می گیریم  تصمیم  دقت 
سطحی ارائه کنیم.خدمات مشاوره ای که به شرکت ها 
می دهیم در حوزه های بازاریابی، استراتژی و مدیریت 

هستند.
نام  با  را  برنامه ای  از چهل سال پیش  از طرف دیگر 
کالب مدیران عامل به راه انداختیم که در آن مدیران 
می داریم.  نگاه  روز  به  را  بزرگ  شرکت های  عامل 
مختلف  سطوح  در  را  تحوالت  جدیدترین  برایشان 

برای تجارت طوالنی مدت ابتدا فرهنگ شریک خود را بشناسید
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تشریح  هایشان  فعالیت  به  مربوط  حوزه های  در  و 
ایده های  بتوانند  تا  می کنیم  کمکشان  و  می کنیم 
جدید داشته باشند. در این نشست ها 350 مدیرعامل 
را  و...  فیات  مانند  ایتالیایی  شرکت های  برترین  از 
دعوت می کنیم و حدود 50 جلسه در سال برایشان 
برگزار می کنیم تا بتوانند با سایر مدیران عامل برتر 
گیتس  بیل  مثال  برای  کنند،  گفت وگو  وزرا  یا  دنیا 

بارها برای ارائه سخنرانی به شرکت ما آمده است.
به عنوان سومین فعالیت بیش از چهل سال است که 
عالی  در سطوح  را  مختلفی  مراسم های  و  نشست ها 
برگزار می کنیم. هر سال سپتامبر نشستی در ایتالیا 
نشست  درباره  تایمز  نیویورک  که  می کنیم  برگزار 
بسیار  داووس  مقابل  در  هرچند  نوشت  ما  ساالنه 
به  می آید  دست  به  که  نتایجی  اما  است  کوچک تر 
افتخار  برایمان  این  و  است  داووس  از  بیشتر  مراتب 
بزرگی است.براساس این تجارب همایش های مختلفی 
در گوشه و کنار دنیا برگزار می کنیم که آخرین آن در 
تهران برگزار شد. میهمانان و سخنرانان ایرانی خیلی 
جا خورده بودند که ما یک »چراغ قرمز« جلوی همه 
که  زمانی  دقیقه   10 از  بیشتر  کسی  که  می گذاریم 
در اختیارش است صحبت نکند! علت آن این است 
که از برگزاری این همایش ها می خواهیم فقط درباره 
این  بگوییم.  را  لب کالم  و  بزنیم  مطلب حرف  اصل 
چیزی است که مدیران عامل شرکت های بزرگ برای 
شنیدنش با ما همراه می شوند. در ادامه یک اتاق فکر 
هم داریم که از جوانان بسیار با استعداد تشکیل شده 
است و دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا اتاق فکر ما را به 
عنوان برترین اتاق فکر خصوصی ایتالیا، چهارمین در 

اروپا و جزو 10 اتاق فکر برتر دنیا ارزیابی کرده است. 
در این اتاق فکر، مطالعات استراتژیک روی کشورهای 

مختلف دنیا انجام می دهیم.

در این باره توضیح دادید که به شرکت ها کمک 
می کنید تا ایده های جدید داشته باشند. چطور 

می توان در شرکت ها نوآوری ایجاد کرد؟
پیچیده  بسیار  نوآوری  سمت  به  شرکت ها  هدایت 
است و باید در مراحل و سطوح مختلفی انجام شود. 
یکی از مهم ترین بخش های آن ایجاد تغییر در سطوح 
مدیریتی و به خصوص مدیرعامل است. باید ایده های 
مزایای  که  داد  نشان  و  کرد  معرفی  آنها  به  را  نوین 
بود.  خواهند  چه  شرکت  برای  ایده ها  این  از  هریک 
کرد.  کار  شرکت  سازمانی  ساختار  روی  است  الزم 
که  است  این  برای  ندارد،  نوآوری  شرکت  یک  اگر 
مدیران  اینکه  برای  است؛  شده  قدیمی  آن  ساختار 
آن نمی خواهند ایده های جدید را بشنوند، برای اینکه 
کسانی را که پیشنهادی متفاوت دارند به سرعت کنار 
نوآوری،  ایجاد  برای  عامل  مهم ترین  اما  می گذارند. 
و  هیات مدیره  اگر  است،  عامل یک شرکت  مدیریت 
مدیرعامل متقاعد نشده باشند که شرکت به نوآوری 

نیاز دارد، هیچ کاری نمی توان برایشان کرد.

به  شرکت ها  می شود  باعث  که  عاملی  معموال   
نوآوری روی بیاورند چیست؟

اصوال مدیران عامل شرکت ها معتقدند که از هرکس 
بنابراین  هستند.  مناسب تر  شغلشان  برای  دیگری 
مدیرعامل  یک  که  نمی افتد  اتفاق  وقت  هیچ  تقریبا 

بلکه  دارم.  نیاز  شرکت  در  نوآوری  به  من  بگوید، 
زمانی گرفته می شود که شرکت  و تصمیم  نیاز  این 
بزرگی  وقتی ضرر  روبه رو می شود؛  با مشکلی جدی 
متوجه شرکت می شود و هزینه بزرگی را باید پرداخت 
اتفاقی که رخ می دهد،  معموال  این شرایط  در  کند. 
برکناری مدیرعامل است و در نتیجه شرکت ها به فکر 

ایجاد نوآوری می افتند.

درس  مدیران  سایر  برای  موضوع  این  تكرار 
عبرت نمی شود که تا قبل از ضرر کردن به فكر 
ایجاد تحول در سازمان و محصوالتشان بیفتند؟

که  زمانی  تا  است.  روانی  مساله ای  این  چون  نه 
اوضاع یک شرکت خوب یا حتی نسبتا خوب است، 
خوب  اوضاع  که  می کند  »تصور  مدیرعامل  اینکه  یا 
است« و همیشه فکرش این است که او از همه بهتر 
می فهمد، طبیعتا به سراغ تغییر نمی رود.در این بین 
هستند مدیرانی که طرز فکرشان این طور نیست؛ آنها 
را  ایده ها  بهترین  همیشه  است  ممکن  که  می دانند 
برای شرکت نداشته باشند و وظیفه اصلی شان تقویت 
و  است  پیشرفت شرکت  راستای  در  ایده های خوب 
باید به ایجاد ایده های نوین در شرکت و توسط سایر 
کارمندان کمک کنند، این گونه سازمان ها معموال به 

روز می مانند.

شما  با  خود  روزسازی  به  برای  شرکتی  وقتی 
تماس می گیرد، معموال چه بخش هایی را در نظر 

می گیرید؟
در اولین قدم باید خود شرکت را به طور کامل مورد 

کاری،  ساعت های  آن،  کارمندان  داد،  قرار  بررسی 
و نحوه مدیریت شرکت.  آنها، محصوالتشان  بازدهی 
آنها  بازار محصوالت و خدمات  به بررسی  از آن  بعد 
می پردازیم. رقبای آنها را شناسایی می کنیم و تمامی 
این  با  می کنیم.  مطالعه  را  آنها  قوت  و  ضعف  نقاط 
و  بدهیم  ارائه  راهکار  مشتری  به  می توانیم  شناخت 
راه حل  و  با مشکل  رویا رویی  برای  را  پیشنهادهایی 
کنار  در  مرحله عمل هم  در  البته  و  ارائه  کنیم.  آن 
راه حل ها  این  پیاده سازی  در  واقع  در  می مانیم،  آنها 
نتایجی  همه  کنون  تا  و  می شویم  همراه  آنها  با  نیز 
که به دست آورده ایم به تحول مثبتی در شرکت ها 
چهار  خدمات  از  مجموعه  این  معموال  شدند.  منجر 

سال زمان می برد.

در سفرهایی که به ایران داشته اید و بررسی هایی 
که تا کنون انجام داده اید، شرکت های ایرانی را 

در بحث نوآوری چگونه ارزیابی می کنید؟
ایران کشور بسیار بزرگی است که از نظر پتانسیل هایی 
که دارد بسیار غنی است. مدیران بسیار خوب و قابلی 
در شرکت ها و سازمان های مختلف فعالیت می کنند، 
اما سیستم های مدیریتی در ایران به نظرم تا حدودی 
قدیمی هستند. مدیران ایرانی باید از روش های نوین 
بهره  کسب وکارشان  و  شرکت ها  هدایت  و  مدیریت 
کمتری  ارتباط  ایران  که  اخیر  سال های  در  بگیرند. 
با  مسائل  برخی  در  است،  داشته  کشورها  سایر  با 
آنها کمی فاصله پیدا کرده است؛ دنیا در سی سال 
باید هرچه  ایران  و  تغییر کرده است  به شدت  اخیر 
سریع تر با استفاده از روش ها و ابزارهای نوین فاصله 
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به وجود آمده را ُپر کند. چنانچه شرکت های ایرانی 
به سوی شرکت های خارجی باز شوند، مطمئنم که با 
داشتن نسل جوان و آماده مدیرانی که دارید، خواهید 

توانست به یک وزنه اصلی در منطقه تبدیل شوید.

فكر می کنید برای اعمال این تغییرات چه مدت 
زمان نیاز باشد؟

ایرانی مجبور  ایران، شرکت های  درهای  باز شدن  با 
به تحول خواهند شد، در غیر این صورت نمی توانند 
با شرکت های موفق شراکت انجام دهند. اما تا زمانی 
که این تغییرات به نتیجه کامل برسد بین 10 تا 15 

سال زمان الزم است.

بعد از 15 سال دیگر عقب نخواهیم بود؟ در این 
مدت سایر کشورها بازهم جلو رفته اند.

نه، مثال نقض آن چین است. من از سال 1985 در 
چین فعالیت می کنم. زمانی که درهای چین بعد از 
از سی  امروز که چین را پس  باز شدند،  چهل سال 
سال نگاه می کنید، به قدرتی اصلی در دنیا بدل شده 
و به هیچ عنوان از سایر کشورها عقب نیست. همین 

اتفاق هم می تواند برای ایران بیفتد.

به اعتقاد شما شرکت های ایرانی و اروپایی برای 
روبه رو  چالش هایی  چه  با  یكدیگر  با  همكاری 

هستند؟
خواهد  دشواری  بسیار  کار  ایران  بازار  به  وارد شدن 
بود، شما فرهنگ خودتان را دارید و با روشی کامال 
متفاوت کار می کنید. اما این خاصیت هر بازار جدیدی 

است؛ مشکل است اما در طول زمان با آشنایی بیشتر 
برای  دیگر،  سوی  از  می شود.  آسان تر  رفته  رفته 
کار  اروپایی ها  با  می خواهند  که  ایرانی  شرکت های 
تا آنجا که من متوجه  کنند، کار دشوار خواهد بود. 
بزرگ ترین  یکدیگر  از  مناسب  شناخت  عدم  شدم، 
چالش است. راه حل آن، که به نظرم کمتر شرکتی 
به سمت آن خواهد رفت، این است که شرکت هایی 
زمان  می گیرند،  یکدیگر  با  همکاری  به  تصمیم  که 
مقابل  فرهنگ طرف  با  آشنایی  برای  کافی  انرژی  و 
در  دهند.  اختصاص  نتیجه  بهترین  گرفتن  برای  را 
بلندمدت  رابطه کاری  است که می توان  این صورت 

و بادوامی را بین آنها انتظار داشت. بنابراین شرکت ها 
باید مطالعه کنند که در حوزه فعالیت شان، سیستم 
کاری در کشور، بازار و مجموعه طرف مقابل به چه 
صورتی است. اما نکته جالب اینجا است که بسیاری 

از شرکت ها برای این موضوع وقت صرف نمی کنند.

ما  برای خوانندگان روزنامه  پیامی  انتها چه  در 
دارید؟

چیزی که می خواهم بگویم این است که برای اینکه 
بتوانند رابطه سازنده و طوالنی مدتی در آینده با سایر 
بدون پیش قضاوت درهایشان  ایجاد کنند،  کشورها 

را به سمت شرکای بالقوه باز کنند و به خودشان و 
طرف مقابل اجازه دهند تا شناخت عمیق و واقعی از 
یکدیگر به دست آورند. این اصال به این معنی نیست 
هستند،  بهتر  آنها  از  شرکت ها  یا  کشورها  سایر  که 
تنها به این معنی است که با آنها متفاوت هستند. این 
ایتالیایی  به شرکت های  پیغامی است که من  همان 

می دهم.
مشاوره  شرکت  سهام  از  بخشی   2000 سال  در 
آمبروزتی را خریداری کردم و از آن زمان به عنوان 
و  هیات مدیره  عضو  و  شرکت  این  بین الملل  مدیر 
سهامدار آن فعالیت می کنم. من مسوول تمام روابط 
بین المللی شرکت هستم. بخشی از این فعالیت ها به 
سطح  در  دنیا  کشورهای  شرایط  مطالعه  و  بررسی 
کالن مربوط می شود. در حال حاضر به غیر از ایتالیا 
صورت  به  انگلستان  و  اسپانیا  سنگاپور،  چین،  در 
ژاپن،  کره جنوبی،  در  و  می کنیم  فعالیت  مستقل 
آفریقای جنوبی، آلمان و ترکیه با شرکت های مشاوره 
امیدواریم  و  داریم  مشارکتی حضور  به صورت  دیگر، 

بتوانیم به زودی در ایران نیز فعالیت کنیم

 بازگشت به عناوین 22 یادداشت مدیریتی
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مخاطبان محترم بولتن الكترونیک سندیكای صنعت 
برق ایران )رسانا( خواهشمند است نظرات، پیشنهادها 

و نقدهای خود را از طریق ایمیل  ahmadi@ieis.ir ویا 
شماره تلفن های 6-66570930  به ما اطالع دهید.

با تشكر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیكا

برداشت گندم در روستای چپانلو خراسان شمالی
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