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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

سندیکای  صادرات  توسعه  کمیته  رییس 
صنعت برق ایران گفت: دوره بحرانی و پیک 
مصرف در طول سال حدود 200 تا  220 ساعت 
است که معموال  این ساعت پیک در شهریور 

وجود ندارد.
پیام باقری در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری 
گسترش، با بیان اینکه سال گذشته پیک مصرف 
در  و  مگاوات  هزار   53 حدود  تابستان  در  برق 
رو،  این  از  گفت:  بود،  مگاوات  هزار   32 زمستان 
تولید مازاد برق در زمستان سال گذشته نسبت به 

تابستان بیش از 20 هزار مگاوات بوده است.  
وی افزود: از آنجایی که برای سال جاری گرما را 
پشت سر گذاشته ایم از این رو، دیگر با خاموشی 

مواجه نخواهیم بود.
برای  برنامه ریزی  با  باید  اکنون  باقری،   به گفته 
های  کشور  با  برق  تبادل  آینده  سال  تابستان 
همسایه به ویژه کشورهای شمالی را مد نظر قرار 
و  زنی  چانه  قدرت  برق  تبادل  طورقطع  دهیم.به 
دیپلماسی ایران و  همچنین تبدیل شدن کشور به 

قطب برق منطقه را  رقم خواهد زد.
صنعت  سندیکای  صادرات  توسعه  کمیته  رییس 
ایران تصریح کرد: میزان مصرف در شهریور  برق 

بستگی به شرایط آب و هوایی دارد اما معموال در 
شهریور شدت  گرما کم می شود.

گسترش/ 

چراغ خانه ها در شهریور روشن است
شرایط تک نرخی شدن ارز

آرمان/  محمدمهدی رئیس زاده *

تک نرخی شدن ارز از زمان قبل از دولت یازدهم مطرح 
بود و همواره برای ایجاد این مساله تاریخ های جدید عنوان 
می شد تا اکنون که به دولت دوازدهم موکول شده است. با 
توجه به جلسات کارشناسی که در این مورد برگزار شده 
باید گفت تک نرخی شدن ارز یک ضرورت و الزام است، 
ولی تحقق آن منوط به تحقق برخی شرایط است که هنوز 
این شرایط در اقتصاد ما فراهم نیست و تا زمانی که این 
شرایط فراهم نشود تک نرخی شدن ارز تحقق عینی پیدا 
نخواهد کرد. البته بانک مرکزی و دولت در تالش هستند 
تابع  حدودی  تا  شرایط  این  اما  شود،  فراهم  شرایط  این 
مسائل بین الملل و اقتصاد سیاسی بخش بین الملل است، 
یعنی تا زمانی که ما روابط کارگزاری با بانک های بزرگ دنیا 
در اروپا و سایر نقاط دنیا نداشته باشیم، این مساله به راحتی 
بودن  دسترس  در  شرط  دومین  بود.  نخواهد  تحقق پذیر 
منابع است. رئیس جمهور در نطق خود در زمان معرفی 
کابینه اشاره کردند که بخش قابل توجهی از منابع اقتصادی 
ما هنوز در دسترسمان نیست و برای دسترسی به آنها نیاز 
به زمان است. بنابراین ابتدا این دو شرط باید محقق شود تا 

امکان تک رقمی شدن نرخ ارز فراهم شود.
ادامه در صفحه 3 /



 

  مدیرعامل صانیر:هماهنگی نظام 
دیپلماسی و بانکی کشور برای توسعه 

صادرات ضروری است
 مدیرعامل شرکت صادرات تجهیزات و خدمات آب 
و برق ایران )صانیر( با تقدیر از حسن انتخاب رئیس 
جمهوری در انتخاب »محمد شریعتمداری« به عنوان 
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزیر جدید صنعت 
باید با قید فوریت به توسعه و هماهنگی نظام دیپلماسی 
و بانکی برای پشتیبانی از توسعه صادرات و بویژه صدور 

خدمات فنی و مهندسی بپردازد...... ادامه خبر

 سناریوی فعاالن حوزه انرژی برای 
پیگیری خواسته های بخش خصوصی

دومین نشست از دور تازه جلسات کمیسیون انرژی و 
محیط زیست اتاق تهران با تغییراتی در ترکیب هیات 
رییسه، در حالی برگزار شد که جمعی از نمایندگان 
تشکل های حوزه نفت، پتروشیمی، برق و محیط زیست 
نیز در اتاق تهران حاضر بودند و طی همفکری و تعامل 
با یکدیگر، تا حدود زیادی دستورکار این کمیسیون 

برای دوره دوساله جدید را تهیه کردند...... ادامه خبر

 دو برداشت از حذف »بیطرف« از کابینه
به  راهیابی  از  بیطرف  اقتصاد: »چرا حبیب اهلل  دنیای 
پاستور باز ماند؟« همین یک سوال در دو روز گذشته 
انتقادی فراکسیون امید را نشانه می گیرد؛  به شکلی 
فراکسیونی که اصالح طلبان مجلس دهم آن را تشکیل 
داده اند و حاال با انتقاداتی جدی روبه رو است و برخی 
جریان  به  نزدیک  رسانه های  و  سیاسی  چهره های 
اصالح طلب  گزینه  به  پارلمان  عدم اعتماد  اصالحات، 

مربوط  فراکسیون  این  انفعال  به  را  نیرو  وزارت 
می دانند...... ادامه خبر

 مقررات جدید عربستان برای تولید 
نیروی خورشیدی

برای  رگوالتوری  چارچوب  یک  سعودی  عربستان 
مصرف کنندگان انرژی در خصوص اداره سیستم های 
همچنین  و  کوچک شان  خورشیدی  نیروی  تولید 
صادرات برق مازاد به شبکه ملی صادر کرد...... ادامه 

خبر

 اولین دستور جدی سرپرست وزارت 
نیرو

عبور دوباره پیک مصرف از مرز ۵۳ هزار مگاوات و باقی 
ماندن آن در این محدوده، بار دیگر موجب بازگشت 
تهدید خاموشی به کشور شده و به تبع آن به دستور 
در  مربوطه  مسئوالن  تمامی  نیرو  وزارت  سرپرست 
بخش تولید، انتقال و توزیع برق در آماده باش کامل 

هستند...... ادامه خبر

 بهره برداری از طرح های توسعه، 
احداث و بهینه سازی شبکه برق 

تهران در هفته دولت
همزمان با آغاز هفته دولت طرح های شاخص شرکت 
توزیع نیروی برق تهران بزرگ در بخش های توسعه، 
احداث و بهینه سازی شبکه برقرسانی با اعتباری بیش از 
600 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد...... ادامه خبر

 جاده ابریشم،بازار جدید چین در 
انرژی خورشیدی

 چین با اجرای طرح احیای جاده ابریشم نوین با عنوان 

»یک کمربند - یک راه«، شرایطی را ایجاد کرده است 
تا کشورهای قرار گرفته در مسیر این حوزه، به بازار 
بزرگ و جدیدی برای انرژی خورشیدی تولیدی این 

کشور تبدیل شوند...... ادامه خبر

 استرالیا بزرگترین نیروگاه برق 
حرارتی خورشیدی را می سازد

یک دولت ایالتی استرالیا با ساخت بزرگ ترین نیروگاه 
برق حرارتی خورشیدی جهان با تولید 1۵0 مگاوات 
جنوبی  استرالیای  ایالت  در  ›آگوستا‹  بندر  در  برق 

موافقت کرد...... ادامه خبر

 بهره برداري از 600 میلیارد ریال 
پروژه برقي پایتخت در هفته دولت

همزمان با آغاز هفته دولت طرح های شاخص شرکت 
توزیع نیروی برق تهران بزرگ در بخش های توسعه، 
احداث و بهینه سازی شبکه برق رسانی با اعتباری بالغ 
بر ششصد میلیارد ریال به بهره برداری می رسد...... 

ادامه خبر

 ایران به چه کشورهایی برق صادر 
می کند؟

...... ادامه خبر

 حمایت  همه جانبه اتاق تهران از تشکل 
و تشکل گرایی در بخش خصوصی

..... ادامه خبر

 تحول در نظام بانکی و بازار سرمایه؛ 
پیش نیاز رونق تولید

..... ادامه خبر

 لغو 1٥0 هزار میلیارد تومان مصوبه 
رد دیون
..... ادامه خبر

 ابزار تعرفه برای حمایت از تولید داخل
..... ادامه خبر

 برنامه ریزی جدید دولت برای 
انسجام تیم اقتصادی

..... ادامه خبر

 جبران عقب ماندگی در پیوستن به 
سازمان تجارت جهانی ضروری است

..... ادامه خبر

 دوره آموزشی اصول تهیه و تنظیم 
قراردادهای بازرگانی بین المللی

..... ادامه خبر

 افزایش قیمت دالر و افت قیمت 
سکه در بازار آزاد

..... ادامه خبر

 اتاق های بازرگانی پیگیر مطالبات 
تولیدکنندگان هم باشند

..... ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

 ایرنا؛/
مدیرعامل صانیر:هماهنگی نظام 

دیپلماسی و بانکی کشور برای توسعه 
صادرات ضروری است

 مدیرعامل شرکت صادرات تجهیزات و خدمات 
حسن  از  تقدیر  با  )صانیر(  ایران  برق  و  آب 
»محمد  انتخاب  در  جمهوری  رئیس  انتخاب 
معدن  صنعت،  وزیر  عنوان  به  شریعتمداری« 
قید  با  باید  صنعت  جدید  وزیر  گفت:  تجارت  و 
فوریت به توسعه و هماهنگی نظام دیپلماسی و 
بانکی برای پشتیبانی از توسعه صادرات و بویژه 

صدور خدمات فنی و مهندسی بپردازد.
اقتصادی  خبرنگار  با  وگو  گفت  در  صالحی«  »بهمن 
به  شریعتمداری«  »محمد  انتخاب  به  اشاره  با  ایرنا 
انتخاب  افزود:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  عنوان 
تجاری  پیشینه  با  وزارتخانه  سکاندار  عنوان  به  وی 
تواند در  و نگاه استراتژیک جهانی و منطقه ای، می 
هدفگذاری و پیگیری اهداف کالن تجاری، صنعتی و 

معدنی کشور مثمر ثمر باشد.
به گفته وی، آنچه باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، 
تعریف فعالیت های کوتاه مدت در حوزه های مختلف 
است تا بتوان سریعا تجدید قوایی در بدنه تجاری و 
بازارهای منطقه  بر  تمرکز  با  و  تولیدی کشور داشت 
ای - که با تحوالت اخیر شرایط مطلوبی برای صدور 
کاالهای ایرانی و خدمات فنی و مهندسی ایجاد شده- 

به توفیق دست یافت.
صالحی ابراز امیدواری کرد وزیر جدید به آفت متداول 
مدیریتی کشور یعنی روزمرگی دچار نشود، بلکه فرصت 
چهار ساله حضور در کابینه دوازدهم را مغتنم شمرده و 
با پرهیز از صرف وقت و هزینه برای برنامه های کالن، 

نگاه موضوعی را در دستور کار خود قرار دهد.
وی با اشاره به تجربه موفق کشورهای توسعه یافته و 
حتی کشورهایی نظیر چین و ترکیه در این خصوص 
موضوع  چند  همواره  کشورها  این  کرد:  خاطرنشان 
حضور  با  و  سطوح  ترین  عالی  در  را  شمار  انگشت 
مدیران ارشد کشوری پیگیری می کنند و همین مهم 

به توسعه تجارت و صنعت شان منجر شده است.
وزیر جدید  های  برنامه  به  اشاره  با  صانیر  مدیرعامل 
بسیار  فرازهای  شد:  یادآور  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
خوبی در این برنامه مشاهده شده، اما به نظر می رسد 
اگر اولویت با قید فوریت به توسعه و هماهنگی نظام 
دیپلماسی و بانکی برای پشتیبانی از توسعه صادرات 
و بویژه صدور خدمات فنی و مهندسی )که از ارزش 
افزوده باالیی برخوردار بوده و از نظر استراتژیک نیز می 
تواند تامین کننده اهداف بلندی است( باشد، موفقیت 

خوبی حاصل خواهد شد.
وزارت  پیشنهادی  برنامه  محورهای  ایرنا،  گزارش  به 
تحلیل  و  تبیین  به  توجه  با  تجارت  و  صنعت، معدن 
وضعیت موجود، احصای اهم قوت ها، ضعف ها، فرصت ها 
با  باالدستی  اسناد  مصرح  تکالیف  نیز  و  تهدیدها  و 

رویکرد مساله محوری بوده است.
همچنین بهبود محیط سرمایه گذاری و فضای کسب و 
کار در بخش، توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی، 
رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی 
بخش خصوصی، توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای سهم 
و نقش فعالیت های معدنی در تولید ناخالص داخلی، 
بهبود و  بازرگانی داخلی،  بهسازی و ساماندهی نظام 
وری  بهره  ارتقای  المللی،  بین  تجاری  روابط  توسعه 
عوامل تولید، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، 
پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت های 
بخش، مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه 

شرایط تک نرخی شدن ارز

ادامه از صفحه 1/ 

 زمانی که بانک های بزرگ اروپا، آسیا یا خاور دور 
با ما ترسی نداشته  برای برقراری روابط کارگزاری 
باشند، می توان به عینیت یافتن این مساله امیدوار 
بود. در واقع ترس آنها به این دلیل است که بخش 
آمریکا  با  آنها  تراکنش های  و  از معامالت  عمده ای 
صورت می گیرد و ارتباط اقتصادی با ایران ممکن 
است برای آنها جریمه در پی داشته باشد. بنابراین 
ما باید به دنبال تحقق این شرایط باشیم. چند نرخی 
رقابتی  شرایط  در  نتوانیم  می شود  باعث  ارز  بودن 
چه در داخل و چه در مقایسه با خارج قرار گیریم. 
زمانی که ارز چند نرخی باشد طبیعتا کسانی که از 
نرخ پایین تری استفاده می کنند به نوعی از یک رانت 
استفاده می کنند. همچنین با توجه به اینکه این نرخ 
ارز ثبات ندارد و حتی هنوز بخشی از اقالم ما با ارز 
مبادله ای تامین می شود و بخش قابل توجهی نیز 
با ارز متقاضی صورت می گیرد، با توجه به اختالف 
قابل توجهی که این دو نوع ارز با هم دارند، کسانی 
که از ارز متقاضی استفاده می کنند با کسانی که از 
ارز مبادله ای استفاده می کنند در شرایط مساوی قرار 
نمی گیرند. به همین دلیل برای از بین رفتن رانت و 
هر نوع استفاده ویژه باید این نظام تک نرخی برقرار 
شود. به لحاظ محاسبات نیز صادرکننده باید بتواند 
روی قیمت تمام شده محاسبه دقیق داشته باشد، 
چرا که چند نرخی بودن ارز باعث می شود یک فعال 
اقتصادی نتواند پیش بینی دقیق و روشنی از آینده 

از  بخشی  که  اولیه  مواد  واردات  حتی  یا  صادراتی 
قیمت تمام شده اش را تشکیل می دهد، داشته باشد. 
این موضوع باعث می شود ثبات بازار نیز بر هم بخورد. 
ما در اقتصاد به اولین مساله ای که نیاز داریم آرامش 
اقتصادی  آینده  از  بتوان  بازار است که  ثبات در  و 
و تداوم قیمت ها در صادرات اطمینان و پیش بینی 

دقیقی داشت.

* عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

انسانی  منابع  توانمندی  ارتقای  قاچاق،  با  مبارزه  در 
شاغل و مورد نیاز بخش و بازنگری معماری سازمانی، 

محورهای برنامه پیشنهادی را تشکیل می دهند.
معاونت  گیری  شکل  به  اشاره  با  ادامه  در  صالحی 
اقتصادی در وزارت امور خارجه، تاکید کرد: اگر وزیر 
بانکی  سیستم  حمایت  جلب  به  موفق  خارجه  امور 
صادرات  بخصوص  و  صادرات  از  حمایت  برای  کشور 
خدمات فنی و مهندسی نشود و نتواند وزارتخانه های 
تحقق  برای  را  تجارت  و  و صنعت، معدن  نیرو  نفت، 
این مهم هماهنگ تر کنند، نخواهد توانست دیپلماسی 
اقتصادی را فعال کند.وی ادامه داد: در همین پیوند، 
اگر آقای شریعتمداری نیز نتواند دستگاه دیپلماسی و 
بخش بانکی را با خود همراه کند، موفق نخواهد بود و 
شاید فقط بتواند در توسعه بخش های صنعت، معدن 

و تجارت در داخل کشور توفیق یابد.
به گزارش ایرنا، یکشنبه گذشته و در جریان برگزاری 
رای  برای  اسالمی  شورای  مجلس  علنی  جلسه 
اعتماد به وزیران پیشنهادی رئیس جمهوری، محمد 
رای   5 و  موافق  رای   241 کسب  با  شریعتمداری 
مخالف؛ 20 رای ممتنع و 2 رای باطله از مجموع 288 
رای نمایندگان مجلس، سکاندار وزارت صنعت، معدن 

و تجارت در کابینه دوازدهم شد.

و  انرژی  کمیسیون  نشست  در  تهران/  اتاق 
محیط زیست اتاق تهران بررسی شد

سناریوی فعاالن حوزه انرژی برای 
پیگیری خواسته های بخش خصوصی

کمیسیون  تازه جلسات  دور  از  دومین نشست 

تغییراتی  با  تهران  اتاق  زیست  محیط  و  انرژی 
شد  برگزار  حالی  در  رییسه،  هیات  ترکیب  در 
که جمعی از نمایندگان تشکل های حوزه نفت، 
اتاق  در  نیز  محیط زیست  و  برق  پتروشیمی، 
تعامل  و  همفکری  طی  و  بودند  حاضر  تهران 
این  دستورکار  زیادی  حدود  تا  یکدیگر،  با 
تهیه  را  جدید  دوساله  دوره  برای  کمیسیون 

کردند.
اتاق تهران، هیات رییسه   به گزارش روابط عمومی 
جلسه  این  در  محیط زیست  و  انرژی  کمیسیون 
فعاالن  دغدغه های  مهم ترین  تا  بود  آن  دنبال  به 
اقتصادی و نمایندگان تشکل های این حوزه را شنیده 
برای  را  کشور  انرژی  بخش  کلیدی  موضوعات  و 
بررسی و رسیدگی در جلسات آتی، تببین کند. از این 
رو، پس از شور و گفت و گویی که در جلسه نخست 
به  این کمیسیون  پدیدار رییس  صورت گرفت، رضا 
در  شده  مطرح  پیشنهادهای  از  بندی   24 فهرستی 
این جلسه دست یافت و خاطرنشان کرد که مانیفست 
کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران برای دو 
سال آتی بر مبنای این پیشنهادها تدوین خواهد شد.

در این جلسه همچنین، معاون پژوهش و برنامه ریزی 
را عنوان سند  ایران گزارشی  برق  سندیکای صنعت 

راهبردی کسب و کار این صنعت را ارائه کرد.

افزایش قدرت چانه زنی بخش خصوصی با دولت
اتاق تهران  انرژی و محیط زیست  رییس کمیسیون 
با بیان اینکه تحلیل وضعیت کنونی حوزه کسب و کار 
راهبردهای  از  یکی  کشور  محیط زیست  و  انرژی 
اصلی در دوره جدید فعالیت کمیسیون خواهد بود، 
گفت: بخش خصوصی باد تعارفات را کنار گذاشته و 
با شناسایی حقوق واقعی خود، به چانه زنی با دولت 

برای تحقق خواسته های قانونی این بخش تالش کند.
رضا پدیدار یکی از ظرفیت های چانه زنی با دستگاه های 
اتاق تهران  اجرایی دولت را کمیسیون های مشورتی 
عنوان کرد و افزود: در دوره دوم فعالیت کمیسیون 
خواهیم  تالش  تهران  اتاق  زیست  محیط  و  انرژی 
و  حوزه  این  های  بنگاه  صاحبالن  همفکری  با  کرد 
تشکل های تخصصی این بخش، پس از بررسی مسائل 
روز و رسیدگی به مشکالت پیش رو، به راهکارهایی 
برای رفع مشکالت دست یابیم و دستگاه های مرتبط 

دولتی را در جریان قرار دهیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال تصریح 
کرد که بخش خصوصی در مذاکرات و گفت و گوهای 
لهجه  صراحت  باید  دولتی،  مسول  مقامات  با  خود 
داشته باشد و برای دستیابی به خواسته های قانونی 

خود تعارفات را کنار بگذارد.

از دپوی انبارها تا بازارهای تک کشوری
در ادامه این جلسه، سایر اعضای کمیسیون مباحث 
در  خود  همکاران  دیگر  با  را  انرژی  حوزه  با  مرتبط 
میان گذاشتند. مهدی شریفی نیک نفس عضو هیات 
بازرگانی  تهران و مدیرعامل شرکت  اتاق  نمایندگان 
پتروشیمی ایران، از یک تحریم بانکی جدید خبر داد. 
سه  چینی،  بانک های  سوی  از  تازگی  به  گفت:  وی 
بانک اماراتی که با صادرکنندگان ایرانی در امر نقل 
واقع  تحریم  مورد  می کردند،  همکاری  ارز  انتقال  و 

شده اند.
در  پتروشیمی  محصوالت  انباشتگی  همچنین  او 
انبارهای داخل کشور را یکی دیگر از چالش  های این 
بخش عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حدود یک 
میلیون تن محصوالت پتروشیمی در انبارها دپو شده 

است.

بررسی  اینکه  به  اشاره  با  سپس  نیک نفس  شریفی 
مورد  باید  پتروشیمی  محصوالت  صادراتی  بازارهای 
با  کمیسیون  تعامل  افزود:  گیرد،  قرار  جدی  توجه 
به  می تواند  خارجه  امور  وزارت  اقتصادی  معاونت 
صادراتی  بازارهای  برای  جدید  راهکارهایی  تدوین 

مفید باشد.
صنعت  کارفرمایی  صنفی  انجمن  عضو  کریمانی 
انتقال  از مکانیزم های  ناآگاهی دولت  پتروشیمی نیز 
ارز ناشی از صادرات به داخل کشور را یادآوری کرد 
و  نقل  برای  مالی صادرکنندگان  و گفت: هزینه های 
وی  است.  کرده  پیدا  افزایش  کشور  به  پول  انتقال 
صادراتی  مقاصد  حاضر  حال  در  افزود:  همچنین 
که  است  شده  کشوری  تک  پتروشیمی،  محصوالت 
تر  سریع  هرچه  باید  بخش  این  بازار  توسعه  برای 
راه چاره ای اندیشیده شده و دولت به کمک بخش 

خصوصی بیاید.
انجمن صنفی  رامین خسروخاور، عضو هیات مدیره 
معاونت های  ایجاد  نیز،  شیمی  و  پلیمر  مهندسین 
و  داد  قرار  انتقاد  مورد  را  وزارتخانه ها  در  اقتصادی 
گفت: ایجاد این معاونت ها که به تازگی نیز بر تعداد 
آن افزوده شده، به موازی کاری ها دامن زده و بخش 

خصوصی را بیش از گذشته ناتوان تر خواهد کرد.
انرژی  و  نفت  بر همگرا کردن تشکل های حوزه  وی 
کمیسیون  جلسات  مصوبات  پیگیری  و  کرد  تاکید 
به  تا دستیابی  را  اتاق تهران  انرژی و محیط زیست 

نتیجه، مورد تاکید قرار داد.
نیز  کمیسیون  این  رییس  نایب  صالحی  حمیدرضا 
در  تاکنون  تهران  اتاق  رییسه  هیات  اینکه  بیان  با 
اتاق  این  مشورتی  کمیسیون های  مصوبات  پیگیری 
کمیسیون  جلسات  گفت:  است،  کرده  عمل  موفق 
انرژی و محیط زیست اتاق تهران، جمعی از نخبگان 
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آورد که  را دور یک میز گرد می  این بخش  صنایع 
و  تسهیل سازی مشکالت  برای  این ظرفیت  از  باید 
استفاده  خوبی  به  عملیاتی  راهبردهای  به  دستیابی 

کرد.
وی با تاکید بر تببین رابطه دولت و بخش خصوصی، 
را  ها  برنامه  باید  کمیسیون،  این  جلسات  در  افزود: 
تعریف و پس از تعیین راهکارها، رسیدگی تا مرحله 

دستیابی به نتایج را به یک نفر مسول واگذار کرد.
نیز  کمیسیون  این  عضو  دیگر  اردکانی  شمس  علی 
با اشاره به وجود شورای اقتصاد و ظرفیت های این 
مشورتی  کمیسیون های  و  بازرگانی  اتاق  شورا،گفت: 
آن باید از تعامل با شورای اقتصاد برای دستیابی به 

خواسته های قانونی بخش خصوصی استفاده کند.
کمیسیون  نزدیک تر  تعامل  و  ارتباط  همچنین  وی 
انرژی و محیط زیست اتاق تهران با کمیسیون انرژی 

مجلس در این دوره را خواستار شد.
سید محمد حسین شریعتمدار نایب رییس کمیسیون 
و  رسیدگی  اهمیت  و  آب  دیپلماسی  موضوع  به  نیز 
پیگیری آن از طریق اتاق بازرگانی و کمیسیون های 
مربوط به آن را مورد تاکید قرار داد. به گفته وی، در 
حال حاضر همکاری مناسبی میان وزارت امور خارجه 
کشور و اتاق بازرگانی برای رسیدگی به این موضوع 

شکل گرفته است.
تجهیزات  سازندگان  انجمن  دبیر  آهنگران  روح اله 
یک  نبود  سخنانی،  طی  نیز  ایران  نفت  صنعت 
کمیسیون  ضعف  نقاط  از  یکی  را  مدون  استراتژی 
های  فعالیت  آتی  دوره  برای  گفت:  و  کرد  عنوان 
کرد.  تدوین  را  مشخصی  استراتژی  باید  کمیسیون، 
بخش  در  موازی  تشکل های  ایجاد  همچنین  وی 
صنعت نفت و انرژی را موجب تحلیل قوای ظرفیت 
های این بخش دانست و خواستار همگرایی تشکل ها 

و ایجاد یک نهاد واحد و قوی شد.
معدن  و  صنعت  کمیسیون  کارشناس  قنبری  رضا 
بازرگانی  اتاق  موثر  ارتباط  ایجاد  بر  نیز  تهران  اتاق 
و  مجامع  با  نهاد  این  مشورتی  کمیسیون های  و 
در کشورهای هدف صادراتی  تاثیرگذار  اتحادیه های 
به  تواند  می  تعامل  این  گفت:  و  کرد  تاکید  ایران 
تسهیل و روان سازی همکاری های اقتصادی بنگاه های 

کشور با شرکای خود در دیگر کشورها کمک کند.
صنفی  انجمن  مدیره  هیات  رییس  دادرس  اردشیر 
صنعت CNG کشور نیز خواستار آن شد که شرایطی 
به وجود آید تا نمایندگانی از مجلس، سازمان بازرسی 
در  مرتبط  دولتی  نهادهای  سسایر  و  کشور  کل 
جلسات دوره دوم کمیسیون انرژی و محیط زیست 

اتاق تهران حضور یابند.
وی همچنین پیشنهاد تشکیل شورای گفت و گوی 
مطرح  را  انرژی  حوزه  در  خصوصی  بخش  و  دولت 
کرد و از اینکه جلسات شورای عالی انرژی که مصوبه 
مجلس شورای اسالمی است، تشکیل نمی شود انتقاد 

کرد.
دادرس همچنین خبر داد که به تازگی بخشنامه ای 
از سوی بانک مرکزی صادر شده است که بر مبنای 
یا  معوقه  بدهی  که  خصوصی  بخش  بنگاه های  آن، 
بانکی  از تسهیالت  توانند  چک برگشتی دارند، نمی 
در  باید  موضوع  این  وی،  گفته  به  کنند.  استفاده 
اتاق  مشورتی  های  کمیسیون  رسیدگی  دستورکار 
تهران قرار گیرد چرا که خالف سیاست های اقتصاد 

مقاومتی است.
اتحادیه  البدل هیات مدیره  احمد صرامی عضو علی 
پتروشیمی  و  گاز  نفت،  های  فرآورده  صادرکنندگان 
نیز از ایجاد یک مشکل دیگر برای صادرکنندگان این 
بخش خبر داد. به گفته وی، طی یک دستورالعمل 

و  پتروشیمی  جدید، صادرکنندگان بخش خصوصی 
برابر صادرات  به میزان یک  باید  نفتی  فراورده های 

خود، ضمانت سپاری داشته باشند.
در  که  کرد  مطرح  را  پیشنهاد  این  همچنین  وی 
از بخش خصوصی  نمایندگانی  مذاکرات آتی برجام، 

ایران نیز حضور داشته باشند.
در پایان این نشست، اسدی معاون پژوهشی و برنامه 
موضوع  با  ای  مطالعه  برق،  صنعت  سندیکای  ریزی 
سند راهبردی کسب وکارهای صنعت برق ارائه کرد.

نیرو  وزارت  برای  دنیای اقتصاد/ چرا گزینه روحانی 
رای اعتماد نگرفت؟

از  »بیطرف«  حذف  از  برداشت  دو 
کابینه

دنیای اقتصاد: »چرا حبیب اهلل بیطرف از راهیابی 
به پاستور باز ماند؟« همین یک سوال در دو روز 
را  امید  فراکسیون  انتقادی  شکلی  به  گذشته 
اصالح طلبان  که  فراکسیونی  می گیرد؛  نشانه 
با  حاال  و  داده اند  تشکیل  را  آن  دهم  مجلس 
انتقاداتی جدی روبه رو است و برخی چهره های 
سیاسی و رسانه های نزدیک به جریان اصالحات، 
عدم اعتماد پارلمان به گزینه اصالح طلب وزارت 
نیرو را به انفعال این فراکسیون مربوط می دانند.

که 142نفر  فردی  »چرا  که  است  آن  انتقادی  نکته 
نام کرده  او ثبت  از  از نمایندگان مجلس برای دفاع 
بودند هم به او رای موافق ندادند؟« بیطرف با 133 
رای   17 و  مخالف  رای   132 مقابل  در  موافق  راي 
ممتنع از ورود به کابینه دوازدهم بازماند. او تنها 8 

راي کم داشت که بتواند یک بار دیگر بر مسند وزارت 
این  بر  امید،  فراکسیون  به  بزند. منتقدان  تکیه  نیرو 
باورند که این فراکسیون با انفعال خود نتوانست در 
شدن  وزیر  سر  بر  نمایندگان  میان  همگرایی  ایجاد 

بیطرف موفق عمل کند.
در این میان در مورد زد و بند برخی نمایندگان و زیر 
بیطرف هم مطالبی مطرح شد؛ موضوعی  نرفتن  بار 
دیروز  شماره  در  هم  اسالمی  جمهوری  روزنامه  که 
خود به آن اشاره کرد و به نقل از یکی از نمایندگان 
مجلس که نامی از او در مطلب یادشده نیامده، نوشت: 
»بیطرف به درخواست های تعدادی از نمایندگان که 
نمایندگی خود  برای حوزه های  از وی خواسته هایی 
داشتند حاضر نشد پاسخ مثبت بدهد و به آنها گفت 
انجام این خواسته های شما به دالیل فنی امکان پذیر 
به  نیرو  پیشنهادی  وزیر  به  نمایندگان  این  نیست. 
در  که  وزیری  هر  به  ولی  ندادند  رای  دلیل  همین 
پاسخ به خواسته هایشان پاسخ مثبت داد رای اعتماد 

دادند.«
البته آنچه دو روز است به عنوان »انفعال اصالح طلبان 
و  می شود  مطرح  بیطرف«  »ناکامی  درباره  مجلس« 
داده،  قرار  انتقاد  تیغ  زیر  را  امید مجلس  فراکسیون 
رسیدن  مانع  که  است  دالیلی  از  یکی  تنها  به نظر 

حبیب اهلل بیطرف به قطار کابینه شده است.
به  خود  امید،  فراکسیون  انفعالی  عملکرد  هرچند 
اثرگذار  نیاوردن بیطرف  تنهایی می تواند درباره رای 
برای  نیز  دیگری  دالیل  میان  این  در  اما  باشد، 
عدم اعتماد این گزینه پیشنهادی اصالح طلب روحانی 
را  دلیل ها  سایر  نمایندگان  برخی  حتی  دارد.  وجود 
که در ادامه به آن اشاره می کنیم، اثرگذارتر از دالیل 
مسائل  کل  به طور  دیگر  برخی  و  خوانده  سیاسی 
مجلس  عدم اعتماد  در  دخیل  فراکسیونی  و  سیاسی 
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عدم اعتماد  اساس  این  بر  کرده اند.  رد  را  بیطرف  به 
برداشت  دو  قالب  در  می توان  را  پارلمان  در  مجلس 
بررسی کرد؛ برداشت سیاسی و برداشت غیر سیاسی 

)زیست محیطی(.

اعتراض زیست محیطی
نمایندگان  برخی  آنچه  دوم،  برداشت  تشریح  در 
از اعضای فراکسیون امید  ازجمله احمد مازنی یکی 
ناکامی بیطرف در رسیدن به کابینه  به عنوان دالیل 
دوازدهم مطرح کرده اند بیش از آنکه سیاسی باشد، 
استانی  و تصمیمات  انتخابیه  به مشکالت حوزه های 
اظهارنظر  این  کنار  در  البته  بازمی گردد.  نمایندگان 
می توان از تالش مجمع نمایندگان خوزستان، برخی 
نمایندگان  نیز  و  غربی  آذربایجان  استان  نمایندگان 
را در  توان خود  یاد کرد که همه  نیز  زاگرس  حوزه 
به  اعتماد  رای  ندادن  برای  پارلمان  کردن  همراه 
سه  حضور  مدعا  این  گواه  بستند.  کار  به  بیطرف 
نماینده از مجمع نمایندگان خوزستان ازجمله عباس 
پاپی زاده و هدایت اهلل خادمی در جمع خبرنگاران، آن 
هم دقایقی پس از اعالم نتایج رای گیری ها در پارلمان 
است. آنها سوابق مدیریتی بیطرف و آسیب های جدی 
وارده به منابع آبی در زمان حضور او در وزارت نیرو 
بنابراین  کردند؛  اعالم  خود  مخالفت   اصلی  علت  را 
می توان گفت اجماع نمایندگان دو استان خوزستان، 
آذربایجان غربی و زاگرس نشینان و نیز رایزنی با سایر 

نمایندگان یکی از دالیل ناکامی بیطرف بود.
این  سیاسی،  چهره های  برخی  هم  مجلس  از  خارج 
دلیل را مهم توصیف می کنند. آنها مساله بحران هاي 
استان هاي  كشاورزان  مشكالت  و  محیطي  زیست 
و  می خوانند  نگران كننده  و  جدي  را  زاگرس نشین 
بر آنکه نمایندگان مخالف، بخشي از این بحران ها را 

ناشی از مدیریت بیطرف در زمان وزارتش می بینند، 
بیطرف  نام حبیب اهلل  که  زمانی  از  می گذارند.  صحه 
نیرو  وزارت  برای  روحانی  پیشنهادی  وزیر  به عنوان 
شبکه های  در  مختلفی  واکنش های  یافت،  جدیت 
مشکل  به  که  واکنش هایی  آمد؛  به وجود  اجتماعی 
ریزگردها و آب در مناطقی همچون استان های غربی 
حبیب اهلل  سیاست های  و  داشت  اشاره  خوزستان  و 
بیطرف و وزارت نیرو در دولت سازندگی و اصالحات 

را اصلی ترین دلیل این مشکالت مطرح می کرد.
از سوی دیگر، غالمرضا تاجگردون نماینده گچساران 
است  افرادی  از  یکی  هم  برنامه  کمیسیون  رئیس  و 
که مسائل زیست محیطی و خواسته های نمایندگان 
حوزه های  آب  وضعیت  درباره  مناطق  برخی 
ناکامی  دالیل  اصلی ترین  به عنوان  را  انتخابیه شان 
اعضای  از  یکی  خود  که  او  می کند.  مطرح  بیطرف 
این  معامله  درباره  گمانه ها  است،  امید  فراکسیون 
فراکسیون را رد کرده و تنها وجود بحران آب در برخی 
مناطق را دلیل رای عدم اعتماد به بیطرف خواند. یکی 
از نمایندگان مجلس نیز در اظهارنظری که در مورد 
علت رای نیاوردن وزیر پیشنهادی نیرو کرده، بر این 
نکته تاکید کرد که آقای بیطرف، به درخواست های 
برای  خواسته هایی  وی  از  که  نمایندگان  از  تعدادی 
پاسخ  نشد  داشتند حاضر  نمایندگی خود  حوزه های 
خواسته های  این  انجام  گفت  آنها  به  و  بدهد  مثبت 
شما به دالیل فنی امکان پذیر نیست. این نمایندگان 
به وزیر پیشنهادی نیرو به همین دلیل رای ندادند، 
خواسته هایشان  به  پاسخ  در  که  وزیری  هر  به  ولی 

پاسخ مثبت داد رای اعتماد دادند.

 دفاع ضعیف بیطرف و عملکرد ضعیف »امید«
از  مجلس  در  بیطرف  ضعیف  دفاع  میان  این  در 

برنامه های خود هم در عدم اعتماد مجلس به او بی اثر 
نبود. تاجگردون در یادداشتی تلگرامی به این موضوع 
و  نگاه  نوع  واسطه  به  »بحثی  نوشت:  و  کرد  اشاره 
برخی  نمایندگان  بین  برنامه ها  در  اجرایی  سوابق 
می توانست  که  کسی  تنها  که  گرفت  شکل  مناطق 
این ابهامات را رفع کند، خود ایشان بود.« او در ادامه 
تاکید کرد: »به نظر من، آقای بیطرف می توانست این 
تا لحظه های آخر هم  و  برساند  به حداقل  را  چالش 
تالش کردم این اتفاق حاصل شود، ولی نطق ضعیف 
به  کرد.«  بی نتیجه  را  تالش  این  ایشان  بی انگیزه  و 
شایسته  »بیطرف  امید،  فراکسیون  عضو  این  نوشته 
فهم  کنار  در  را  مردم  مطالبات  نتوانست  ولی  بود؛ 

کارشناسی اش خوب تعریف کند.«
به  گزارش  این  ابتدای  در  که  همه، همچنان  این  با 
آن اشاره شد، سناریویی که بر نقش عوامل سیاسی 
طرفدارانی  دارد،  تاکید  عدم اعتماد  بر  فراکسیونی  و 
دارد که فراکسیون امید و انفعال اعضا و هیات رئیسه 
می داند.  موثر  بیطرف  وزارت  از  ناکامی  در  را  آن 
دیروز غالمعلی نجفی خوشرودی عضو این فراکسیون 
این  که  گفت  »ایرنا«  با  گفت و گویی  در  مجلس،  در 
فراکسیون موافق حبیب اهلل بیطرف برای وزارت نیرو 
بود ولی فراکسیون های مستقلین و نمایندگان والیی 
می تواند  خود  این  نکردند.  حمایت  او  از  یکپارچه 
بر  امید  فراکسیون  نشدن  ظاهر  قوی  بر  اذعانی 
همگرایی مجلسی ها برای رای اعتماد به بیطرف باشد.

در  دیروز  اصالح طلب  سیاسی  فعال  زیباکالم  صادق 
گفت و گویی تاکید کرد که از این مساله نمی توان غافل 
شد که در این مجلس با حضور پرشمار اصالح طلبان، 
وزیر اصالح طلب رای نیاورد و در مقابل وزرای اصولگرا 
رای بیاورند. زیباکالم در گفت و گو با انتخاب، درباره 
رای  بر  اثرگذاری اش  و  نمایندگان  برخی  بند  و  زد 

لیست  ماجرای  به  البته  او  گفت.  سخن  عدم اعتماد 
امید و رد صالحیت اصالح طلبان در انتخابات مجلس 
و  اصالح طلبان  اینکه  بیان  با  و  کرد  اشاره  هم  دهم 
دارند،  نیاز  درونی  پاالیش  به  قطعا  امید  فراکسیون 
تاکید کرد: »به رغم همه امیدها و انتظاراتی که مردم 
از لیست امید داشتند، اما واقع مطلب این است که 
به جز یک تعداد انگشت شمار، مابقی شان چنگی به 

دل نمی زنند.«
گفت وگو  در  دیروز  کرباسچی  غالمحسین  همچنین 
با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد که فراکسیون 
نداشت.  را  نیرو همکاری الزم  وزیر  انتخاب  در  امید 
تک بعدی  نگاه های  از  فارغ  می توان  روی  هر  به 
درباره چرایی ناکامی بیطرف، تلفیقی از دو برداشت 
تشریح شده؛ یعنی برداشت سیاسی و فراکسیونی و 
برداشت زیست محیطی و استانی را در این باره موثر 
است  ممکن  هرچند  که  موضوعی  دانست؛  دخیل  و 
میزان اثرگذاری متفاوتی بر موضوع رای عدم اعتماد 
به بیطرف داشته باشد، اما به هر روی توانست رای 

موافق بیطرف را تا 133 نماینده کاهش دهد.

ایسنا/
مقررات جدید عربستان برای تولید 

نیروی خورشیدی

رگوالتوری  چارچوب  یک  سعودی  عربستان 
خصوص  در  انرژی  کنندگان  مصرف  برای 
خورشیدی  نیروی  تولید  سیستم های  اداره 
به  مازاد  برق  صادرات  همچنین  و  کوچک شان 

شبکه ملی صادر کرد.
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سال  ژوییه  اول  از  مقررات  این  ایسنا،  گزارش  به 
میالدی آینده به اجرا درآمده و تاسیسات فتوولتائیک 
کوچک با ظرفیت تولید حداکثر ۲ مگاوات را تحت 

پوشش قرار می دهد.
که  داشت  خواهند  مازادی  برق  کنندگان  مصرف 
یک  از  پس  و  می کند  جبران  را  آنها  آینده  مصرف 
دریافت  رگوالتوری  مصوب  تعرف  با  نقد  پول  سال، 

می کنند.
فیاض الجبری، مدیرکل امور فنی سازمان رگوالتوری 
گامی  شده،  حاصل  آنچه  کرد  اظهار  عربستان  برق 
در  تجدیدپذیر  انرژی  کارگیری  به  تحقق  سوی  به 

عربستان سعودی است.
نفت  صادرکننده  بزرگترین  که  سعودی  عربستان 
انرژی  تاسیسات  حاضر  حال  در  است،  جهان 
تجدیدپذیر محدودی دارد اما قصد دارد با اجرای ۶۰ 
پروژه و سرمایه گذاری بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دالر، تا 
سال ۲۰۲۳ ساالنه ۹.۵ گیگاوات برق از چنین منابعی 

تولید کند.
سوی  به  حرکت  خورشیدی  انرژی  می رود  انتظار 
انرژی  وزارت  کند.  هدایت  را  تجدیدپذیر  انرژی های 
تشویق  برای  برنامه  یک  طراحی  سرگرم  عربستان 
شرکت ها و مصرف کنندگان عادی برای تولید نیروی 
زمان  هیچ  هنوز  اما  است  نیازشان  مورد  خورشیدی 

مشخصی برای این اقدام تعیین نشده است.
آگاه،  منبع  یک  از  نقل  به  رویترز  گزارش  اساس  بر 
عربستان  کنونی  برق  تعرفه های  با  طرحی  چنین 
قابل اجرا است و افزایش بیشتر قیمت برق می تواند 
تالش  در  عربستان  دولت  کند.  جذاب تر  را  آن 
نفت،  پایین  قیمت های  دوران  در  درآمدزایی  برای 
تعرفه های فوق العاده اندک برق برای کاربران صنعتی 
و مسکونی بزرگ را در اوایل سال ۲۰۱۶ افزایش داد.

عربستان قرار بود تعرفه های برق را یک دور دیگر در 
اواسط سال ۲۰۱۷ افزایش دهد اما به دلیل اجتناب 
طرحی  چنین  فعال  اقتصادی،  رشد  دیدن  لطمه  از 
مسکوت مانده است اما انتظار می رود تا اواخر امسال 

یا اوایل سال آینده اجرایی شود.

تسنیم/ تسنیم خبر می دهد
اولین دستور جدی سرپرست وزارت 

نیرو

هزار   ٥3 مرز  از  مصرف  پیک  دوباره  عبور 
بار  این محدوده،  در  آن  ماندن  باقی  و  مگاوات 
دیگر موجب بازگشت تهدید خاموشی به کشور 
وزارت  دستور سرپرست  به  آن  تبع  به  و  شده 
تولید،  بخش  در  مربوطه  مسئوالن  تمامی  نیرو 
انتقال و توزیع برق در آماده باش کامل هستند.

با  تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
افزایش  از  ناشی  بیشتر  که  برق  دوباره مصرف  رشد 
دمای هوا در برخی نقاط کشور در روزهای اخیر بود، 
بار دیگر میزان مصرف برق در ساعات پیک به باالی 

53 هزار مگاوات رسید.
پیک مصرف برق که در روز بیست و هفتم ماه جاری 
با کاهش قابل توجه در پیک روزانه ) ساعت 12 تا 
16( مواجه شده و این کاهش موجب پیشی گرفتن 
پیک شبانه از پیک روزانه شده بود، در فاصله 3 روز 
در  که  مگاوات   48646 از  چشمگیر  افزایش  با  بعد 
ثبت  به  مردادماه   27 روز  دقیقه   18 و   21 ساعت 
رسیده بود، به 53915 مگاوات در روز 27 مردادماه، 
 53332 و  مردادماه   29 روز  در  مگاوات   53586

مگاوات در روز گذشته رسید.
مگاوات  هزار   53 مرز  از  مصرف  پیک  دوباره  عبور 
دیگر موجب  بار  این محدوده،  در  آن  ماندن  باقی  و 
تبع  به  و  شده  کشور  به  خاموشی  تهدید  بازگشت 
آن به دستور سرپرست وزارت نیرو تمامی مسئوالن 
مربوطه در بخش تولید، انتقال و توزیع برق در آماده 
ظرفیت  از  حداکثری  استفاده  منظور  به  کامل  باش 

ها هستند.
پیک  ساعات  در  برق  تولید  میزان  حاضر  حال  در 
هزار   53 مرز  در  مصرف  مگاوات،  هزار   55 مرز  در 
مرز 1300  در  برق  میزان صادرات  مگاوات،  و 500 
مگاوات   600 مرز  در  برق  واردات  میزان  و  مگاوات 
است. همچنین پیک سایی با خروج صنایع و بخش 
در  پیک  ساعات  در  مصرف  چرخه  از  کشاورزی 

محدوده 3000 تا 4000 مگاواتی ادامه دارد.

ایرنا/
بهره برداری از طرح های توسعه، 
احداث و بهینه سازی شبکه برق 

تهران در هفته دولت

آغاز هفته دولت طرح های شاخص  با  همزمان 
در  بزرگ  تهران  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
بخش های توسعه، احداث و بهینه سازی شبکه 
برقرسانی با اعتباری بیش از 600 میلیارد ریال 

به بهره برداری می رسد.
تهران  برق  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  برق مطمن  تامین  راستای  در  این شرکت  بزرگ، 
سازی  بهینه  و  احداث  به  نسبت  تهران،  پایدار شهر 

72 کیلومتر شبکه فشار متوسط، 219 کیلومتر شبکه 
و  متوسط  فشار  پست  دستگاه   117 ضعیف،  فشار 
همچنین برقراری 22 هزار و 480 انشعاب مشترکان 

اقدام خواهد کرد.
 50 دوم  و  نخست  فاز  رصد  گزارش،  این  اساس  بر 
پست فوق توزیع و همچنین قرائت از راه دور و انتقال 
بهنگام شاخص های الکتریکی کنتورهای نصب شده 
بر روی فیدرهای 20 کیلو ولت و همچنین نوسازی 
ناوگان خودرویی مانور فشار متوسط از طریق خرید 
و تجهیز 24 دستگاه خودرو در سطح مناطق بیست 
و دوگانه شرکت توزیع برق تهران از دیگر طرح های 

قابل بهره برداری است.
بهره  ضمن  دولت  هفته  در  افزاید:  می  گزارش  این 
یابی  عیب  تجهیزات  ارتقای  های  طرح  از  برداری 
فشار متوسط و خریداری 12 دستگاه عیب یاب20 
کیلو ولت در معاونت های هماهنگی و نظارت شمال 
شرق، جنوب غرب و جنوب شرق، نسبت به خرید، 
یابی  عیب  خودروی  دستگاه   5 اندازی  راه  و  تجهیز 
و  عملیاتی  ناوگان  نوسازی  منظور  به  ضعیف  فشار 
بروزرسانی فن آوری های عیب یابی کابل های فشار 
ضعیف در برخی از مناطق توزیع برق تهران بزرگ از 
جمله مناطق آزادی، قدس، نیاوران، نارمک و نیاوران 

اقدام خواهد شد.
هفته دولت از دوم شهریور آغاز و تا هشتم شهریور 
ادامه دارد؛ این هفته به مناسبت انفجار دفتر نخست 
شهادت  و   1360 سال  شهریور  هشتم  در  وزیری 
محمد  و  وقت  جمهوری  رییس  رجایی  علی  محمد 
دولت  هفته  نام  به  وقت،  وزیر  نخست  باهنر  جواد 

نامگذاری شده است.
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ایرنا/ 
جاده ابریشم،بازار جدید چین در 

انرژی خورشیدی

 چین با اجرای طرح احیای جاده ابریشم نوین 
با عنوان »یک کمربند - یک راه«، شرایطی را 
در  گرفته  قرار  کشورهای  تا  است  کرده  ایجاد 
مسیر این حوزه، به بازار بزرگ و جدیدی برای 
تبدیل  کشور  این  تولیدی  خورشیدی  انرژی 

شوند.
ایرنا، برآوردهای صورت گرفته نشان می  به گزارش 
 80 از  نیمی  به  نزدیک  دارد  قصد  چین  که  دهد 
اختیار  در  را  انرژی خورشیدی خود  تولید  گیگاوات 
این طرح  اجرای  در مسیر  که  قرار دهد  کشورهایی 

قرار دارند.
مسیر  حوزه  کشورهای  بازار  ارزش  وصف  این  با 
کننده  تولید  های  برای شرکت  ابریشم جدید  جاده 
این انرژی در چین نزدیک به هفت میلیارد و 500 

میلیون دالر تخمین زده شده است.
چین هر سال نزدیک به 80 گیگاوات برق خورشیدی 
تولید  کل  از  درصد   80 معادل  که  کند  می  تولید 
این راستا در صدر دیگر کشورها  جهانی است و در 

قرار دارد.
سال  از  که  دهد  می  نشان  کشور  این  ریزی  برنامه 
جاری میالدی تا سال 2020 نزدیک به نیمی از برق 
خورشیدی تولیدی در داخل مصرف می شود و نیمی 

دیگر آماده صادرات است.
اروپای  آمریکا،  کشورهای  بازار  که  گوید  می  چین 
تولید کننده  به روی شرکت های  ژاپن هم  و  غربی 

نیروی خورشیدی باز است.
تارنمای »یو بی اس« از چین گزارش کرده است که 

این حوزه  تا کشورهای  است  باعث شده  ابریشم  راه 
به نیروی جدیدی برای توسعه اقتصادی چین تبدیل 

شوند.
چین امیدوار است در کنار بازارهای یاد شده تولیدات 
آفریقا  و  آسیای جنوب شرقی  به کشورهای  را  خود 
نیز بیش از گذشته با توجه به طرح های راه ابریشم 

نوین صادر کند.
تولید انرژی خورشیدی زیاد با صرفه و ارزان نیست 
و هر مزرعه خورشیدی که بتواند یک گیگاوات برق 
 500 و  میلیارد   5 معادل  آن  برای  باید  کند  تولید 
یوان(  میلیون یوان )هر دالر معادل شش ممیز 80 

سرمایه گذاری شود.
توسعه  برنامه  اساس  بر  چین  دولت  حال  این  با 
سیزدهم پنج ساله خود، قصد دارد ۶۶ درصد از انرژی 
از زغال سنگ تامین  را که در سال ۲۰۱۵ میالدی 
می کرده است تا سال ۲۰۲۰ میالدی به ۵۸ درصد 

کاهش دهد.
 2016 سال  در  چین  گذاری  سرمایه  است،  گفتنی 
میالدی در زمینه انرژی تجدیدپذیر رشد 60 درصدی 

داشته و مبلغ آن به 32 میلیارد دالر رسیده است.

ایرنا/ 
استرالیا بزرگترین نیروگاه برق 
حرارتی خورشیدی را می سازد

یک دولت ایالتی استرالیا با ساخت بزرگ ترین 
نیروگاه برق حرارتی خورشیدی جهان با تولید 
ایالت  در  ›آگوستا‹  بندر  در  برق  مگاوات   1٥0

استرالیای جنوبی موافقت کرد.

به گزارش ایرنا، تارنمای ›ساینس آلرت‹ روزسه شنبه 
اعالم کرد ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان 
عالوه بر ایجاد بیش از 650 شغل ساخت و ساز برای 
کارگران محلی، همه نیازهای برق این ایالت را تامین 
به محل های  به عنوان مازاد  نیز  می کند و بخشی 

دیگر عرضه می شود.
بر  بالغ  ای  هزینه  با  نیروگاه خورشیدی  این  ساخت 
510 میلیون دالر از سال آینده میالدی آغاز می شود 

و تا سال 2020 تکمیل خواهد شد.
ایالت  دانشگاه  در  پایدار  انرژی  ›واسیم سامان‹استاد 
استرالیای جنوبی گفت: اهمیت تولید انرژی حرارتی 
خورشیدی در توانایی آن برای تهیه انرژی مورد نیاز 
از طریق استفاده از ذخیره انرژی حرارتی به منظور 

حفظ گرما به منظور چرخاندن توربین ها است.
با  مقایسه  در  انرژی  این روش ذخیره  وی گفت که 
استفاده از باتری از نظر اقتصادی روشی بسیار پایدار 

است.
نور  آیینه،  از  استفاده  با  نیروگاه حرارتی خورشیدی 
می  گرمایی  به سیستم  تبدیل  و  گرفته  را  خورشید 

کند.
توسعه دهنده این نیروگاه اعالم کرده است حتی بعد 
امکان  همچنان  خورشید  غروب  از  ساعت  هشت  از 

تولید انرژی با ظرفیت کامل وجود دارد.
بیش  حاضر  حال  در  تجدیدپذیر  های  انرژی  منابع 
استرالیای  ایالت  در  را  انرژی  تولید  از  درصد   40 از 
جنوبی به خود اختصاص می دهد و این نوع انرژی 
یک  به  است  تر  پایین  نیز  آن  بهای  که  شده  تولید 
منبع قابل اعتماد و پایدار انرژی در این منطقه تبدیل 

شده است.
تولید  نیروگاه  نخستین  این  گزارش،  این  براساس 
در  استرالیا  در  که  است  خورشیدی  حرارتی  برق 

موارد  تر  پیش  اما  کرد،  خواهد  فعالیت  مقیاس  این 
مشابهی در کشورهای اروپایی، آمریکا و آفریقا مورد 

استفاده قرار گرفته است.
در حال حاضر پروژه 110 مگاواتی نیروگاه خورشیدی 
که با گرمای خورشید فعالیت می کند در ›نوادا‹ اجرا 

شده است.

وزارت نیرو/ 
بهره برداري از 600 میلیارد ریال 

پروژه برقي پایتخت در هفته دولت

آغاز هفته دولت طرح های شاخص  با  همزمان 
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در بخش 
بهینه سازی شبکه برق  های توسعه، احداث و 
رسانی با اعتباری بالغ بر ششصد میلیارد ریال 

به بهره برداری می رسد.
نیرو)پاون(،  وزارت  رساني  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
راستای  در  بزرگ  تهران  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
نسبت  تهران،  شهر  پایدار  و  مطمئن  برق  تامین 
فشار  شبکه  کیلومتر   72 سازی  بهینه  و  احداث  به 
 117 ضعیف،  فشار  شبکه  کیلومتر   219 متوسط، 
دستگاه پست فشار متوسط و همچنین بر قراری 22 

هزار و 480 انشعاب مشترکان اقدام خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، مانیتورینگ فاز نخست و دوم 
دور  راه  از  قرائت  همچنین  و  توزیع  فوق  پست   50
کنتورهای  الکتریکی  پارامترهای  هنگام  به  انتقال  و 
منصوبه بر روی فیدرهای  20 کیلو ولت و همچنین 
نوسازی ناوگان خودرویی مانور فشار متوسط از طریق 
خرید و تجهیز 24 دستگاه خودرو در سطح  مناطق 
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22 گانه شرکت توزیع برق تهران از دیگر طرح های 
قابل بهره برداری است.

از  برداری  بهره  ضمن  هفته  این  در  است:  گفتنی   
طرح های ارتقای تجهیزات عیب یابی فشار متوسط 
ولت در  یاب20 کیلو  و خریداری 12 دستگاه عیب 
معاونت های هماهنگی و نظارت شمالشرق، جنوبغرب 
و جنوبشرق؛ نسبت به خرید، تجهیز و راه اندازی پنج 
به منظور  فشار ضعیف  یابی  دستگاه خودروی عیب 
های  فناوری  بروزرسانی  و  عملیاتی  ناوگان  نوسازی 
عیب یابی کابل های فشار ضعیف در برخی از مناطق 
توزیع برق تهران بزرگ از جمله مناطق آزادی، قدس، 

نیاوران، نارمک و نیاوران اقدام خواهد شد
   

افکار نیوز/ 
ایران به چه کشورهایی برق صادر 

می کند؟

ایران طی سال 89  برق  بر اساس آمار، صنعت 
داشته  برق  صادرات  منطقه  کشور   8 به   9٥ تا 
بیش  واردات  با  عراق  کشور  آنها  میان  در  که 
از 4 هزار و 900 مگاواتی در سال به بزرگترین 

واردکننده برق از ایران تبدیل شده است.
به گزارش افکارنیوز، کشور ایران با توانمندی باال در 
تولید برق کشور و ظرفیت نصب شده حدود 73 هزار 
مگاواتی، در زمینه تولید انرژی جایگاه در خور توجه 

در منطقه به خود تعلق داده است.
همسایه  کشور   8 با  ایران  نیرو  وزارت  آمار  بر  بنا 
تبادالت برقی دارد که در این میان بیشترین صادرات 
گرفته  صورت  گذشته  سال   5 طی  عراق  کشور  به 

است.
بر اساس آمار از سال 89 تا سال 95 حجم صادرات 
برق به کشور عراق در دامنه 4 هزار و 985 مگاواتی 

تا 8 هزار و 35 مگاوات به ثبت رسیده است.
صنعت برق ایران در سال 89 صادرات 4 هزار و 985 
سال  تا  رقم  این  که  داشته  عراق  کشور  به  مگاواتی 
91 به اوج خود یعنی 8 هزار و 35 هزار مگاواتی می 
رسد، پس از آن این حجم واردات روند نزولی به خود 
گرفت. در سال 93 صادرات برق کشور به 6 هزار و 
 759 رشد   94 سال  در  مجددا  رسید،  مگاوات   63
مگاواتی داشت و در نهایت سال 95 را با رقم 5 هزار 

و 751 مگاوات به پایان رساند.
پس از عراق، کشور ترکیه در جایگاه دوم واردات برق 
از ایران قرار دارد. دامنه صادرات برق به این کشور از 

525 مگاوات تا 2 هزار و 395 مگاوات گزارش شده 
است.

بیشترین صادرات برق ایران به ترکیه در سال 92 در 
بازه بیش از 2 هزار و 300 مگاوات و پس از آن سال 
93 در بازه بیش از 2 هزار مگاوات صورت گرفت. ولی 
طی سال 94 به 95 شاهد افت شدید در صادرات برق 
به این کشور هستیم تا جایی که از رقم هزار و 723 
مگاوات به عدد 525 مگاوات در سال 95 رسیده ایم.

گفتنی است صادرات برق ایران به ترکیه از سال 89 
تا 92 نیز رشد چشمگیری داشته است.

افغانستان از دیگر کشورهای همسایه است که جایگاه 
رسانده  ثبت  به  خود  برای  را  برق  واردات  در  سوم 
بازه  در  مذکور  های  سال  طی  در  کشور  این  است. 
داشته  برق  واردات  مگاوات   819 تا  مگاوات   446

است.حجم واردات برق افغانستان از ایران از سال 89 
تا سال 93 رو به افزایش رفت و از رقم 446 مگاوات 
به 819 مگاوات رسید ولی دو سال بعد از آن به رو 

افول نهاد و مجددا به عدد 720 مگاوات رسید.
از  برق  واردات  زمینه  در  کشور  چهارمین  پاکستان 
ایران است. روند صادرات برق به پاکستان از سال 89 
تا 95 رو به رشد بوده و از رقم 266 مگاوات به رقم 

486 مگاوات افزایش یافته است.
برق  صادرات  که  است  کشورهایی  دیگر  از  نخجوان 
به آنجا از 70 مگاوات به 48 مگاوات کاهش داشته 
است. بیشترین میزان صادرات به سال 89 تعلق دارد 
که با گذشت زمان و پیمودن شیب ثابت به حجم 48 

مگاوات رسید.
ارمنستان در سال 89 به میزان 118 مگاوات واردات 
برق از ایران داشته که این حجم طی سال های بعد 
افت شدیدی را تجربه کرد تا جایی که در سال 90 
حجم صادرات برق به این کشور به رقم 57 مگاوات 
و در سال 91 تنها به 7 مگاوات رسید. پس از آن در 
سال 92 میزان صادرات به عدد 82 مگاوات رسید و 
را تجربه  افت و خیز  نیز مجددا  بعد  طی سال های 
کرد و در نهایت سال 95 به حجم 79 مگاوات رسید.

ترکمنستان در سال 89 تنها 0.8 مگاوات واردات برق 
از ایران داشته که این عدد در سال 90 به 8 مگاوات 
رسید، پس از آن تا سال 95 این رقم رو به کاهش 

رفت تا جایی که در سال 95 به 0.2 مگاوات رسید.
کشور آذربایجان طی 7 سال گذشته تنها در دو سال 
ایران داشته که میزان آن  از  برق  واردات  91 و 96 
در سال 91 در حدود 0.3 مگاوات و در سال 96 در 

حدود 0.9 مگاوات بوده است.
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از  تهران  اتاق  حمایت  آیین نامه  تهران/   اتاق 
تصویب  بازرگانی  اتاق  به  وابسته  اقتصاد  تشکل های 

و اجرایی شد
حمایت  همه جانبه اتاق تهران از 
تشکل و تشکل گرایی در بخش 

خصوصی

 7 و  بند   17 با  تشکل ها  از  حمایت  آیین نامه 
تهران  اتاق  رییسه  هیات  تصویب  به  تبصره 
حوزه های  بر  تمرکز  با  آیین نامه  این  رسید. 
آموزش و پژوهش، برگزاري همایش و نمایشگاه، 
در  حمایت  نیز  و  عمومی  روابط  و  اطالع رسانی 
شده  گذاشته  اجرا  به  مربوط  حوزه های  سایر 

است.
اعالم  ضمن  تهران  اتاق  دبیرکل  عشقی،  بهمن   
حمایت  دستورالعمل  تدوین  فلسفه  به  خبر  این 
این  گفت:  و  کرد  اشاره  تهران  اتاق  در  تشکل ها  از 
مبنی  تهران  اتاق  ذاتی  رسالت  جهت  در  آیین نامه 
بر حمایت از تشکل هاي اقتصادي وابسته به اتاق، با 
هدف توانمندسازی تشکل ها و ایجاد وحدت رویه و 
رعایت عدالت در توزیع امکانات و فرصت ها و تقویت 

تعامالت میان تشکل ها و اتاق تدوین شده است.
شورای  از شکل گیری  هم چنین  تهران  اتاق  دبیرکل 
مشورتی تشکل ها خبر داد و گفت: قرار است شورایی 
با حضور پیشکسوتان و صاحب نظران برای هم اندیشی 

در حوزه تشکل ها تشکیل شود.

آموزش، مهم ترین رکن حمایت از تشکل ها
این آیین نامه  ادامه به تشریح مواد  بهمن عشقی در 
سطح  ارتقای  اهمیت  دلیل  به  گفت:  و  پرداخت 
یک  ماده  تشکل ها،  تخصصی  و  عمومی  مهارت های 

آموزش  حوزه  به  نهادها  این  از  حمایت  آیین نامه 
این  نخست  بند  در  چنانکه  است.  یافته  اختصاص 
ماده، حمایت آموزشی اعضا، هیات مدیره، دبیران کل 
دوره هاي  در  شرکت  قالب  در  تشکل ها  کارکنان  و 
برگزار  اتاق  آموزش  مرکز  در  که  مرتبط  آموزشی 
 می شود، لحاظ شده است. حمایت آموزشی در قالب 
مرکز  عمومی  آموزشی  دوره هاي  در  تخفیف شرکت 
سوی  از  که  اعضاست  از  دسته  آن  برای  آموزش 

تشکل ها معرفی شده اند.
تنها  از تشکل ها  اتاق  آموزشی  افزود: حمایت های  او 
تشکل ها  و  نمی شود  محدود  شده،  اشاره  مورد  به 
تجهیزات  و  فضا  نظیر  اتاق  تسهیالت  از   می توانند 
نیز  برگزاري دوره هاي تخصصی  به منظور  آموزشی، 
بهره مند شوند. همچنین تامین استاد، فضاي آموزشی 
پرداخت  و  تهران  اتاق  آموزش  مرکز  در  موردنیاز 
نیاز  مورد  آموزشی تخصصی  دوره  هزینه هاي جاري 

تشکل طبق ضوابط میسر است.
عشقی با اشاره به اینکه اتاق تهران حمایت های خود 
را از تشکل ها به حوزه پژوهش نیز تعمیم داده است، 
انجام طرح هاي  از هزینه  بخشی  پرداخت  داد:  ادامه 
فعالیت  حوزه  با  مرتبط  موضوعات  با  پژوهشی 
و  تلفیق  جمع آوري،  زمینه  در  پژوهش  یا  و  تشکل 
صادرات،  فروش،  تولید،  تحلیلی  آمارهاي  انتشار 
سرمایه گذاري و اشتغال اعضا به تشکل ها پیش بینی 
شده است. همچنین پرداخت بخشی از هزینه تدوین 
برنامه استراتژیک نیز برابر ضوابط براي هر تشکل به 

تصویب هیات رییسه اتاق تهران رسیده است.
اتاق تهران، برای برگزاري همایش  به گفته دبیرکل 
نیز  تشکل  فعالیت  حوزه  با  مرتبط  نمایشگاه  و 

حمایت هایی صورت می گیرد.
حوزه  محوریت  با  تشکل ها  حمایت  از  عشقی  بهمن 

گفت:  و  داد  خبر  نیز  عمومی  روابط  و  اطالع رسانی 
یکی از رسالت هاي مهم تشکل ها توسعه خدمات به 
اعضا و افزایش عضوگیري است. در این راستا انتشار 
ابزارهاي  بانک اطالعات اعضا و همچنین استفاده از 
به  موثري  گام هاي  کتب  و  نشریات  مانند  ارتباطی 
تهران  می تواند،  اتاق  اساس  این  بر  شمار  می روند. 
چاپ  تهیه،  هزینه هاي  از  بخشی  پرداخت  قالب  در 
و انتشار دایرکتوري و بانک اطالعاتی اعضا، تشکل ها 
اختصاص  حال،  عین  در  دهد.  قرار  مورد حمایت  را 
بخشی از ماهنامه آینده نگر به منظور معرفی تشکل 
در  اتاق  خدمات  معرفی  برای  آن  عملکرد  حوزه  و 
نشریات داخلی تشکل ها نیز از دیگر مصادیق حمایت 

از تشکل ها خواهد بود.
 عشقی با اشاره به اهداف و تاکیدات هیات نمایندگان 
دوره هشتم، از اقدام به بهره برداري از یک ساختمان  
بازرگانی،  اتاق  اقتصادي  تشکل هاي  »خانه  عنوان  با 
و  داد  خبر  تهران«  کشاورزي  و  معادن  صنایع، 
اتاق تهران همچنین قصد دارد از تشکل ها با  گفت: 
مشترك  دبیرخانه  و  فیزیکی  فضاي  امکانات،  تامین 
کمیسیون ها،  مدیره،  هیات  جلسات  برگزاري  جهت 
و  مشترك  نشست هاي  عمومی،  مجامع  کارگروه ها، 
... بر اساس امکانات موجود و ضوابط جاری حمایت 

کند.
پیگیري  هزینه هاي  از  بخشی  پرداخت  افزود:  او   
آیین نامه ها،  و  قوانین  تغییر  مانند  اعضا  مطالبات 
تدوین پیش نویس لوایح ،تامین مشاوران مدیریتی و 
... مطابق با اعالم نیاز تشکل براي اعضا از دیگر موارد 
پیش بینی شده در آیین نامه حمایت از تشکل هاست.

 

ایرنا/ 
تحول در نظام بانکی و بازار سرمایه؛ 

پیش نیاز رونق تولید

رکود  از  رهایی  و  مطلوب  وضعیت  به  دستیابی 
در بخش های تولیدی نیازمند تامین زیرساخت 
ها و اقداماتی متعدد در جهت رفع موانع تولید 
بانکی  نظام  در  دگرگونی  میان  این  در  است؛ 
از  مالی  بازار  امکانات  از  بهینه  گیری  بهره  و 

ضروری ترین لوازم رکود زدایی است.
در  ایرنا،  خبری  تحلیل  و  پژوهش  گروه  گزارش  به 
شرایط امروز گشودن گره های متعددی که طی سال 
ها برکار تولید افتاده و دستیابی به شرایطی قابل قبول 
در این زمینه در جایگاه مهمترین ماموریت دولت و 
به  که  موضوعی  است؛  گرفته  قرار  اقتصادی  جامعه 
این خصوص  در  موجود  ضروریات  و  مطالبات  دلیل 

مورد تاکید مسووالن ارشد کشور قرار گرفته است.
در همین ارتباط بود که دکتر»حسن روحانی« رییس 
دوازدهم  دولت  هیات  جلسه  نخستین  در  جمهوری 
اینکه  بیان  با  مردادماه(  نهم  و  بیست  )یکشنبه 
مشروعیت دولت منوط به خدمت رسانی و رای مردم 
به دولت، مشروط به اعتدال و عمل به وعده ها است ، 
تصریح کرد : دولت وظیفه ای باالتر از تولید و اشتغال 

ندارد.
و  تولید  فرایند  در  متعدد  تنگناهای  از  رفت  برون 
در  کالن  اندازهای  چشم  سوی  به  شتابنده  حرکت 
معیشت  با  مستقیم  ارتباط  دلیل  به  اقتصاد  عرصه 
بر  عالوه  آن  اجتماعی  گسترده  پیامدهای  و  جامعه 
در  اجماع  نقطه  و  فراگیر  ای  مطالبه  به  ملی  هدفی 
این حال، دشواری های  با  تبدیل شده است.  کشور 
کشور  اقتصادی  سیاستگذاران  و  دولت  روی  پیش 
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آنان  برای رونق تولید ماموریتی سنگین را بر عهده 
قرار داده است.

بر اساس دیدگاه کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی 
را  اقتصادی  توسعه  راه  که  کشورهایی  تجربه  نیز  و 
اقتصاد مولد در  به  اند، دستیابی  پیموده  با موفقیت 
زیرساخت ها،  توسعه  چون  اهداف  به  رسیدن  گرو 
در  مزیت  ایجاد  و  صادرات  ارزش  و  حجم  افزایش 
تولید محصوالت کیفی به صرفه و مورد نیاز بازارهای 

داخلی و خارجی است.
اقتصادی  شرایط  دارای  کشورهای  از  بسیاری 
واگذاری  توسعه  های  گام  نخستین  در  ایران  مشابه 
مسوولیت و مالکیت های دولتی به بخش خصوصی 
نیاز  مورد  تسهیالت  ارایه  اند.  رسانده  انجام  به  را 
و  هدفمند  حمایتی  های  سیاست  پیگیری  و  تولید 
تولیدی،  های  بنگاه  تقویت  جهت  در  زماندار  البته 
برنامه  تولیدی،  های  مزیت  روی  بر  گذاری  سرمایه 
و  صادرات  زمینه  در  بلندمدت  و  هوشمندانه  ریزی 
دستوری  قیمت گذاری های  تدریجی  حذف  واردات، 
و ارایه مشوق های مالیاتی همزمان با ایجاد فرصت 
و  تولید  بخش  در  تمرکززدایی  برابر،  اقتصادی  های 
تکیه بر آمایش سرزمینی در توسعه زیرساخت ها در 
زمره سیاستگذاری های اولیه اقتصادهای نوظهور در 
دهه های اخیر قرار گرفت، ضمن اینکه جذب سرمایه 
های خارجی، کسب فناوری های نوین و بومی سازی 
آن و تقویت و توسعه مناطق آزاد تجاری دریچه های 
برون گرایی اقتصادهای برتر به سوی اقتصاد جهانی 

بوده است.
در کنار همه الزامات رکودزدایی از تولید، تامین مالی 
توسعه زیرساخت ها و پروژه های تولیدی از نخستین 
اولویت ها به شمار می آید. در بسیاری از کشورها، 
همپایه و حتی مهمتر از جذب سرمایه های خارجی، 

شبکه بانکی در نقش پشتیبان طرح های تولیدی قرار 
گرفته است. در ایران اما آسیب هایی که بر اثر سوء 
مدیریت اقتصادی، سرازیر شدن کاالهای وارداتی به 
کشور و زمین گیر شدن بخش های تولیدی در سال 
ایران عارض شد، نظام  های گذشته بر پیکر اقتصاد 

بانکی را حتی در قامت رقیب تولید قرار داد.
تشنه  بسیاری  تولیدِی  واحدهای  که  شرایطی  در 
سرمایه گذاری بودند، سود باال و تضمین شده نظام 
های  فعالیت  سمت  به  را  ها  سرمایه  این  بانکی، 
غیرمولد هدایت کرد. عادت ناسالم جامعه اقتصادی به 
دریافت سودهای نامتعارف در نظام بانکی ایران سبب 
شد تا دولت یازدهم عزم خود را برای کاهش آن جزم 
به  اعتمادی  این وضعیت، بی  نهادینه شدن  اما  کند 
سرمایه گذاری در بخش تولید و تامین نشدن پیش 
نیازهای آن دشواری های بسیاری را در این مسیر به 

وجود آورد.
از نگاه برخی صاحبنظران، کاهش دستوری و یکباره 
بخش  شود  می  و  شد  می  موجب  بانکی  سود  نرخ 
نبودن  مهیا  دلیل  به  بانکی  های  سرمایه  از  مهمی 
کانال های حرکت به سمت تولید، همچون سال های 
و  امالک  ارز،  طال،  فروش  و  خرید  به سوی  گذشته 
مستغالت و ... سرازیر شده و همه تالش های صورت 
گرفته برای کنترل تورم را برباد دهد. این در حالی 
است که به باور بسیاری از فعاالن و ناظران اقتصادی 
کاهش تورم خود به بهای هزینه های قابل توجهی از 

جیب تولید به دست آمده است.
دیگر  عنوان  به  نیز  بورس  وضعیتی،  چنین  در 
از  کشورها،  از  بسیاری  در  تولید  قدرتمند  پشتوانه 
تولید  نیاز  تامین سرمایه مورد  برای  توان حداکثری 
در  بورس  ترکیدن حباب  و خاطره  نیست  برخوردار 
سال 93، هنوز بر ذهن بسیاری از فعاالن اقتصادی و 

سرمایه داران کوچک سنگینی می کند.
آنچه مشخص است اقتصاد هر کشور نیازمند بازارهای 
مالی امن و پررونقی است که با منابع مالی موجود در 
انتشار  مدیریت  قدرتمند،  و  سالم  بانکداری  سیستم 
مالی  تسهیالت  روان  گردش  بهادار،  اوراق  سامان  و 
میان بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی، به این 
واحدها به شکل سلول های پیکر اقتصاد خون رسانی 
تولیدی  های  بخش  از  بسیاری  اما  واقعیت  در  کند. 
درست در زمانی که نیازمند بیشترین حمایت هستند 
به واسطه فشار برای بازپرداخت تسهیالتی که با سود 
باال و شرایط دشوار دریافت داشته اند، فشار زیادی را 

تحمل می کنند.
گذاران  سیاست  تا  شرایطی سبب شد  وجود چنین 
نظام  ادامه مسیر تحول در  اقتصادی کشور،  و  پولی 
مهمترین  از  یکی  را  مالی  بازارهای  سامان  و  بانکی 
تا در چهار سال  بدانند  بایسته های دولت دوازدهم 
پیش رو اقداماتی موثر و ثمربخش را در این زمینه 

به انجام رسانند.

یازدهم  دولت  در  خصوصي سازي  کارنامه  اعتماد/ 
بررسي شد

لغو 1٥0 هزار میلیارد تومان مصوبه رد 
دیون

در سال هاي گذشته رویه خصوصي سازي تغییر 
جهت داد. واگذاري هایي که از این دست به آن 

دست دولت تلقي مي شد، ممنوع شد. 
مي بندد  را  فعالیتش  پرونده  یازدهم  دولت  كه  حال 
اجراي  صورت  در  كه  مي شود  رونمایي  اطالعاتي  از 

براي  دیگري  سرنوشت  مي توانست  قبل  تصمیمات 
بزند.  رقم  واگذاري  لیست  در  دولتي  شركت هاي 
احمدي نژاد 150 هزار میلیارد تومان مصوبه رد دیون 
به تصویب رسانده بود كه بنا بود در دولت بعد اجرا 
شود. به مفهوم ساده تر دولت دهم تصویب كرده بود 
150 هزار میلیارد تومان از بدهي هایش را با واگذاري 
این  اما  شركت هاي دولتي به طلبكاران تسویه كند؛ 
رد  مصوبات  تنها  نه  و  نشد  اجرایي  هیچ گاه  مصوبه 
بلكه  شد  اعالم  ملغي  دهم  و  نهم  دولت های  دیونی 
در مجلس ممنوعیت واگذاري در قالب رد دیون به 
سازمان  مشاور  سبحاني،  سیدجعفر  رسید.  تصویب 
دولت  مصوبات  بود  بنا  اگر  مي گوید  خصوصي سازي 
به  واگذاري  براي  شركتي  هیچ  شود؛  اجرایي  قبل 
سال  چهار  عملكرد  نمي ماند.  باقي  خصوصي  بخش 
به  واگذاري ها  از  درصد   66 مي دهد  نشان  گذشته 
آنكه  حال  است  شده  اعطا  واقعي  خصوصي   بخش 
دهد  مي  نشان   1392 تا   1380 سال هاي  عملكرد 
واگذاري ها سهم  از  درصد  تنها 18  بخش خصوصي 
سبحاني  سیدجعفر  گفت وگوي  ادامه  در  بود.  گرفته 
در  را  »اعتماد«  با  خصوصي سازي  سازمان  مشاور 

خصوص عملكرد چهارساله این سازمان بخوانید.
  در طول چهار سالي که گذشت همواره نقدهایي 
تعداد  خصوص  در  خصوصي سازي  سازمان  به 
محدود واگذاري ها بود. امروز که دولت یازدهم 
پرونده فعالیت خود را مي بندد، خصوصي سازي 

با چه عملکردي به پایان رسیده است؟

مجموعه شركت هایي كه قیمت گذاري شدند، از شروع 
با  بنگاه   493 تعداد   ،1392 سال  تا  خصوصي سازي 
ارزش ریالي 193 هزار میلیارد تومان بود. این عددي 
كه اعالم كردم ارتباطي به واگذاري ندارد، این تعداد 
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شركت هایي است كه قیمت گذاري شده است. در طول 
دولت یازدهم نیز حدود 348 بنگاه به ارزش تقریبي 
98 هزار میلیارد تومان قیمت گذاري شد. به این ترتیب 
در طول 12 سال خصوصي سازي پیش از دولت یازدهم 
66 درصد از قیمت گذاري ها صورت گرفت و در چهار 

سال قبل 34 درصد قیمت گذاري شد.

  با وجود قیمت گذاري هاي انجام شده اما تعداد 
با  قیاس  در  محدودتري  صورت  به  واگذاري ها 

دوره هاي قبل صورت گرفت.
شكوفایي  سوي  و  سمت  به  مي خواهیم  اگر  طبیعتا 
فعال بخش خصوصي سازي  نقش  باید  برویم  اقتصاد 
سازمان  ترتیب  این  به  كنیم.  زمینه سازي  را  واقعي 
خصوصي سازي به عنوان متولي بحث واگذاري ها الزم 
است در حوزه فعالیت خود به این مهم توجه داشته 
فراهم  اقتصاد  در  را  اتفاق  این  ایجاد  و شرایط  باشد 
خصوصي سازي هاي  به  وقتي  منظر  این  از  ما  سازد. 
واقعي از سال 1380 تا 1392 نگاه مي كنیم مالحظه 
مي كنیم كه تنها 18 درصد از واگذاري ها مربوط به 
این یعني اگر رد  بخش خصوصي واقعي بوده است. 
دیون، سهام عدالت و شبه دولتي ها را منها كنیم؛ آنچه 
براي بخش خصوصي واقعي باقي مي ماند 18 درصد 
از مجموعه واگذاري هاست. در دولت یازدهم با توجه 
داده  واقعي  به بخش خصوصي سازي  اهمیتي كه  به 
شد، این آمار تغییر جهت داد. ریل گذاري هاي انجام 
شده به این سمت بود كه اگر در یك واگذاري هم 
بخش شبه دولتي و هم بخش خصوصي سازي واقعي 
متقاضي خرید بنگاهي بود، بخش خصوصي با شرایط 
سهل تري مي تواند اقدام به خرید كند. به طور مثال 
در پرداخت اقساط مي تواند مدت زمان را تا یك سوم 
شبه دولتي  بخش  یك  اگر  یعني  دهد  افزایش  دیگر 

شش ساله یك شركت را به صورت اقساط خریداري 
كند، براي بخش خصوصي این مدت زمان را تا هشت 
را  شرایطي  مشوق ها  این  كرد.  خواهیم  اضافه  سال 
نقش  مزایده ها  در  خصوصي  بخش  كه  كرد  فراهم 
بیشتري بازي كند. بر این اساس واگذاري به بخش 
از 66درصد  بیش  به  دولت  این  در  واقعي  خصوصي 
مانند سال 1394،  از سال ها  برخي  در  البته  رسید. 
صد درصد واگذاري ها به بخش خصوصي  واقعي تعلق 
گرفته است اما میانگین واگذاري ها عملكرد 66 درصد 

را نشان مي دهد.
سازمان  تاسیس  طي  كه  بنگاه هایي  مجموعه 
تا شروع دولت  از سال 1380  خصوصي سازي یعني 
شهریور  از  بود.  بنگاه   612 بود  افتاده  اتفاق  یازدهم 
1392 تا كنون نیز 233 بنگاه واگذار شده است. اگر 
به درصد بخواهیم بیان كنیم در مجموع 66 درصد 
و  شده  انجام   1392 سال  تا  ابتدا  از  واگذاري ها  از 
اتفاق  از واگذاري ها  نیز 34 درصد  در دولت یازدهم 
افتاده است. براین اساس از مجموعه یك هزار و 760 
در  داشت،  وجود  واگذاري ها  لیست  در  كه  بنگاهي 
16 سال گذشته 845 بنگاه واگذار شده است. از این 
تعداد بنگاه تعدادي ورشكسته یا منحل شدند كه به 
طور تقریبي 176 بنگاه است. تعدادي هم از گروه یك 
و دو خارج و به گروه سه منتقل شدند كه به طور كلي 
از شمول واگذاري خارج شدند به لحاظ عددي 266 
بنگاه هستند. به این ترتیب براي سال 1396، حدود 

336 بنگاه را در لیست واگذاري ها داریم.

  به چه علت به گروه سه منتقل شدند؟
گروه یك شركت هایي هستند كه صد درصد سهام شان 
شركت  مانند  شود.  واگذار  خصوصي  بخش  به  باید 
پتروشیمي دماوند یا كشت و صنعت دامپروري مغان 

كه به موجب قانون 100 درصد سهام شان به بخش 
دو،  گروه  شركت هاي  است.  شده  واگذار  خصوصي 
شركت هایي هستند كه دولت مي تواند تا 20 درصد 
از سهم را نزد خود نگه دارد. یعني الزامي براي نگه 
داشتن سهام ندارد اما قانون این اجازه را داده است 
كه تا 20درصد از سهام شركت هاي گروه دو را نزد 
خود نگه دارد. مانند صنعت خودرو، بیمه و بانك كه 
بخشي از سهام آن مي تواند در اختیار دولت باشد. 
خود  سهم  درصد   20 كه  دارد  اختیار  دولت  اگرچه 
را نیز واگذار كند، اما گروه سه شركت هایي هستند 
الزم  و  شده  تلقي  حاكمیتي  قانون  موجب  به  كه 
است همیشه دولتي باقي بمانند مانند صدا و سیما، 
خبرگزاري جمهوري اسالمي، بیمه مركزي، بانك ملي 
و... بنابراین در سال هاي گذشته بنگاه هایي كه از گروه 
یك و دو به گروه سه منتقل شدند از شمول واگذاري 
خارج هستند. تعداد این شركت ها 266 بنگاه هست 
كه از جمله آنها مي توانیم به پرسپولیس و استقالل 
اشاره كنیم. این دو بنگاه اگرچه در سال هاي قبل در 
لیست واگذاري ها بود و در سال 1394 نیز چند نوبت 
مزایده براي واگذاري آنها برگزار شد اما بنا به دالیلي 
از لیست شركت هاي گروه یك و دو خارج و به عنوان 

شركت  هاي حاكمیتي از شمول واگذاري خارج شد.

چه  کردید  اشاره  که  واگذاري ها  از  حجم  این    
مقدار براي دولت درآمدزایي داشته است؟ چه 
میزان از تعهدات بودجه اي این سازمان در این 

چهار سال محقق شده است؟
از شروع سال 1380 تا 1392 سرجمع ما 73درصد 
از اهداف درآمدي از واگذاري ها را محقق كرده بودیم. 
تا 1396 به 86 درصد  این عدد در سال 1392  اما 
رسیده است. این میزان تحقق اهداف درآمدي نشان 

مي دهد كه در این دولت روي بحث انضباط مالي و 
البته   . است  كرده  عمل  خوب  مالي  مسایل  كنترل 
براي  سال ها  موفق ترین  از  یكي  كه   1395 سال  در 
خصوصي سازي بوده است؛ صد درصد اهداف درآمدي 

بودجه تحقق پیدا كرده است.

  میزان واگذاري ها در قابل رد دیون در طول16 
سال خصوصي سازي چقدر بوده است؟

در دولت یازدهم ما حتي یك مصوبه بابت رد دیون 
در قالب واگذاري نداشته ایم. استحضار دارید كه در 
سال هاي گذشته بخش قابل توجهي از واگذاري ها در 
قالب رد دیون انجام شد و اگر دولت یازدهم مصوبات 
رد  قالب  در  واگذاري  به  را كه مكلف  دولت گذشته 
براي  شركتي  هیچ  بود  كرده  اجرا  مي كرد،  دیون 
نزدیك  نمي ماند.  باقي  خصوصي  بخش  به  واگذاري 
دولت گذشته  تومان مصوبات  میلیارد  هزار  به 150 
براي رد دیون به دولت یازدهم تكلیف شده بود كه 
خوشبختانه دولت تدبیر و امید بخش اعظمي از آن 
مصوبات را كه هنوز به مرحله اجرا نرسیده بود، ملغي 
كرد. لذا از ابتداي فروردین 1393 با همكاري مجلس 
به طور كلي رد دیون ممنوع شد. در دولت یازدهم 
صرفا دو مصوبه رد دیون از دولت قبل مانده بود كه 

فرآیند نهایي آن در این دولت انجام شد.

جام جم/ گفت وگوی جام جم با مدیرکل دفتر مقررات 
صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت

ابزار تعرفه برای حمایت از تولید داخل

با توجه به گسترش روابط تجاری میان کشورها، 
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از  یکی  متناسب،  قوانین  و  مقررات  تنظیم 
فعالیت   تسهیل  برای  پیش نیازها  مهم ترین 

بازرگانی است.
نظر  در  با  اغلب  توسعه یافته  کشورهای  رو  این  از 
گرفتن منافع ملی خود به گونه ای این قوانین را تدوین 
با  قبولی  قابل  تجاری  روابط  که  می کنند  تصویب  و 
محصوالت  صادرات  زمینه  در  چه  کشورها  دیگر 
و  اولیه  مواد  واردات  بخش  در  چه  و  خود  تولیدی 
از  نیز  ایران  باشند.  داشته  نیازشان  مورد  محصوالت 
و  قوانین  نبود  ظاهرا  اما  نیست،  مستثنا  قاعده  این 
تجاری  مراودات  برخی  شده،  باعث  مناسب  مقررات 
میان بازرگانان ایرانی و خارجی با چالش مواجه شود.

علی آبادی  علی  با  گفت وگویی  جام جم  رو  این  از 
واردات  و  صادرات  مقررات  دفتر  مدیرکل  فراهانی، 
سازمان توسعه تجارت داشته که در ادامه می خوانیم.

برخی بازرگانان ایرانی معتقدند، تعرفه های فعلی 
ابهام دارند و می توانند زمینه سوءاستفاده های 

زیادی را فراهم کنند. نظر شما چیست؟
تعرفه  ردیف های  اساس  بر  گمرکی  تعرفه های 
حال  در  است.  )نمانکالتور(  گمرک  جهانی  سازمان 
حدود  نمانکالتور  تعرفه  رقمی  کدهای شش  حاضر، 
استفاده  مورد  و  بین المللی  که  است  ردیف   ۵۲۰۰
کشورهاست. هر کشوری می تواند کدهای شش رقمی 
را متناسب با نیاز داخلی به هشت رقم یا بیشتر تغییر 
دهد. بنابراین کدهای تعرفه هشت رقمی کشور ایران 
با ایجاد ردیف های جدید، یعنی تغییر شش رقمی به 
هشت رقم تنظیم شده و تحت نظر گمرک و پس از 
تصویب در هیات محترم دولت اجرایی می شود و هیچ 

ابهامی ندارد.

درج کلمه غیره در کتابچه تعرفه ای چطور؟ آیا 
به این ابهام ها دامن نمی زند؟

خیر؛ کلمه غیره در شرح تعرفه به کار نمی رود. لیکن 
برای تمام تعرفه ها یک ردیف جهانی سایر وجود دارد 

که کاالهای غیر مذکور را در برمی گیرد.

پا  و  و صادرات، دست  واردات  قوانین  واقعا  آیا 
جای  بازرگانان  و  تجار  مشکل  یا  هستند  گیر 

دیگری است؟
راه  سر  بر  بازدارنده ای  مقررات  حاضر،  حال  در 
صادرات و واردات وجود ندارد و با الکترونیکی شدن 
اکثر فرآیندها بویژه در حوزه گمرک، اخذ گواهی ها، 
مشکلی در اجرای مقررات وجود ندارد. مشکل عمده 
تجارت چالش های اقتصادی از جمله نرخ تورم است 

که مزایای ثبات اقتصادی را به مخاطره می اندازد.

نظر شما درباره تعدد تعرفه ای چیست؟
برنامه  اساس  بر  ایران  در  تعرفه ای  طبقات  تعداد 
تا سال ۱۳۹۶ به ۸ طبقه  از سال ۱۳۹۳  زمانبندی 
نیز  گمرکی  مأخذ  بخش  در  و  کرد  پیدا  کاهش 
لذا  است،  گرفته  صورت  همسان سازی  حتی االمکان 

تعدد تعرفه نداریم.

تشریفات  انجام  برای  موجود  تعرفه های  تعداد 
گمرکی ایران اکنون چند ردیف تعرفه ای است؟

هشت  تعرفه  ردیف   ۷۴۰۰ حدود  حاضر،  حال  در 
استفاده  مورد  گمرکی  تشریفات  انجام  برای  رقمی 

بخش بازرگانی کشور قرار می گیرد.

کاالهای  واردات  برای  گمرکی  تعرفه های  اصوال 
ابالغ  و  تنظیم  معیارهایی  براساس چه  خارجی 

می شود؟
حقوق  مأخذ  داخلی،  تولیدات  از  حمایت  به منظور 
ورودی با در نظر گرفتن عوامل میزان تولید، میزان 
تأمین نیاز داخل، قیمت کاالی خارجی، قیمت فروش 
کاالی داخلی، تعداد تولیدکنندگان و کیفیت کاالی 

تولیدی تعیین می شود.

چگونه  تعرفه  درصد  شرایط  این  به  توجه  با 
تعیین و ابالغ می شود؟

برای رسیدن به درصد موردنظر و قابل قبول با در نظر 
گرفتن حمایت از تولید داخل، میزان تعرفه متناسب 
با میزان تأمین داخلی کاالی تولیدی، مقایسه قیمت 
خارجی  قیمت  با  تولیدی  کاالی  فروش  و  تمام شده 
و محاسبه مقدار حمایت مورد نیاز آن کاال تعرفه را 

تعیین می کنیم.

بدون  تعرفه ها  که  این  از  دائم  خصوصی  بخش 
آیا  دارند.  گله  می شود،  تنظیم  آنها  با  مشورت 

واقعا این طور است؟
خیر؛ تمام تصمیمات و تغییرات در تدوین و تنظیم 
یک  ماده  کمیته  در  واردات  و  صادرات  مقررات 
واردات  و  صادرات  مقررات  قانون  اجرایی  آیین نامه 
اتخاذ  مربوطه  انجمن های  و  ذی نفعان  از  دعوت  با 

می شود.

برسیم به موضوع تجارت ترجیحی که این روزها 
واکنش  زیادی ایجاد کرده است. اصول و مبنای 

تعرفه های ترجیحی میان کشورها چیست؟
به طور کلی، مبنای تعیین تعرفه های ترجیحی داشتن 
مورد  کاالی  تأمین  و  داخلی  کاالی  تولید  در  مزیت 

نیاز است.

در توافقات ترجیحی از تعرفه به عنوان ابزاری کارآمد 
تولید  از  حمایت  هوشمندانه  برنامه  چارچوب  در 
نسبی  مزیت های  پایه  بر  صادرات  توسعه  و  داخلی 

استفاده می شود.
همه کشورهای توسعه یافته برای حمایت از تولیدات 
در  لیکن  برده اند،   بهره  وارداتی  تعرفه های  از  داخلی 
این کشورها که اکنون با حمایت تعرفه ای به تولیدات 
پایین تری  تعرفه  میزان  از  یافته اند،  دست  باکیفیت 

استفاده می کنند.

و  تجاری  واحد  پنجره  نبود  شما  نظر  به 
کاغذبازی های موجود چقدر باعث بروز مشکل 

در تجارت بین المللی ایران شده است؟
در حال حاضر با ایجاد سامانه جامع تجارت، تمهیدات 
الزم برای تسهیل و تسریع در فرآیندها و امر صادرات 
و واردات به وجود آمده و زمینه ساز مدیریت یکپارچه 
بازرگانی و به تبع آن کاهش هزینه ها و صرفه جویی در 
زمان شده که از دستاوردهای مهم این سامانه است.

به نظر شما ابزار دیگری بجز تعرفه های گمرکی 
برای کنترل واردات یا قاچاق در اختیار داریم؟

ترغیب آحاد جامعه به مصرف کاالی تولید داخل از 
باکیفیت  تولیدات  از  استفاده  فرهنگ  ترویج  طریق 
برنامه ریزی  کوتاه مدت  به موازات آن  داخل کشور و 
تولیدی  محصوالت  کیفی  ارتباط  برای  میان مدت  و 
قابل رقابت با مشابه خارجی، از ابزارهای مؤثر برای 
پدیده  و  غیررسمی  تجارت  گسترش  از  جلوگیری 

قاچاق است.

ضمانت اجرایی تعرفه های گمرکی هنگام انجام 
تشریفات گمرکی چیست؟
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گمرک ایران نظارت کامل بر اجرای تعرفه ها دارد و 
اعمال  با کارشناسی دقیق و  ارزیابی کاال  در مراحل 
به  نسبت  ورودی،  حقوق  اخذ  با  و  مربوطه  مقررات 

ترخیص کاالها اقدام می کند.

تجاری  امور  در  کارشناس  یک  عنوان  به 
وزارت  جدایی  درباره  شما  نظر  بین المللی 
و  کشاورزی  جهاد  وزارتخانه های  از  بازرگانی 

صنعت، معدن و تجارت چیست؟
براساس شرایط حاکم بر کشور در سال های گذشته 
وزارتخانه،  یک  در  تجاری  و  تولیدی  امور  تمرکز  و 
فضای مناسبی بر اساس سیاست جلوگیری از تداخل 
 . موازی کاری ها حاصل شده  و  مأموریت ها  تشابه  و 
لذا جدایی بخش بازرگانی از تولید به صالح نیست. 
از محاسن مدیریت واحد در یک وزارتخانه، حمایت 
از تولید صادرات محور و سیاستگذاری یکپارچه در 
زنجیره توزیع و تجارت است. ضمنا طرح جداسازی 
وزارتخانه ها با سیاست چابک سازی و کارآمدی دولت 

همخوانی ندارد.

مهر/ نوبخت خبر داد:
برنامه ریزی جدید دولت برای 

انسجام تیم اقتصادی

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه 
به تیم  برنامه ششم توسعه  برای تحقق اهداف 
نیاز  همفکر  و  منسجم  هماهنگ،  اقتصادی 
داریم، از برنامه ریزی جدید دولت برای تقویت 

انسجام این تیم خبر داد.

سیما،  و  صدا  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
ویژه  گفتگوی  برنامه  در  با حضور  نوبخت  محمدباقر 
خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه 
ماموریت دولت دوازدهم خطیر است، افزود: در چهار 
سال پیش که دولت یازدهم آغاز به کار کرد اقتصاد 
در وضعیت پیچیده ای بود و فکر می کردیم که چه 
کاری را انجام دهیم تا تورم فزاینده را کاهش دهیم 

و همزمان رشد اقتصادی را ایجاد کنیم.
وی با اشاره به اینکه در آغاز کار دولت یازدهم، رکود 
تورمی بر اقتصاد کشور حاکم بود و این رکود تورمی 
دو نوع سیاست های متناقض را طلب می کند، ادامه 
داد: در شرایط رکودی سیاست های انبساطی و در 
شرایط تورم، سیاست های انقباضی توصیه می شود.

اقتصادی در  اینکه چند هدف بزرگ  با بیان  نوبخت 
برنامه ششم توسعه در دستور کار است، گفت: تحقق 
است  آن  از جمله  اقتصادی  رشد ۸ درصدی ساالنه 
و باید حدود یک میلیون فرصت شغلی در هر سال 
ایجاد شود و فقر مطلق را هم تا پایان برنامه ششم 
توسعه و یا این دوره ریاست جمهوری برطرف کنیم.

تغییرات اخیر  بودجه درباره  برنامه و  رئیس سازمان 
اقتصادی  تیم  اعضای  تعدد  افزود:  اقتصادی  تیم  در 
می تواند بیش از این هم باشد زیرا ساختار تصمیم 
گیری اقتصادی به گونه ای است که ما از تعدد اعضا 
در تیم و تفاوت نظری نه تنها رنج نخواهیم برد بلکه 

استفاده هم می کنیم.
نوبخت اضافه کرد: این تعدد، مانع هماهنگی نیست و 

هماهنگی به شکل دیگری انجام می شود.
وی با تشریح نحوه هماهنگی و ساختار تیم اقتصادی 
گفت: در ساختار سازمان رسمی دولت، ماموریت های 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان 

برنامه و بودجه تعریف شده و کامال مشخص است.

نوبخت ادامه داد: هر کدام از ما وظایفمان را انجام می 
دهیم اما با توجه به پیچیدگی متغیرهای اقتصادی که 
باید همه آن ها را کنترل کنیم و با توجه به شرایط 
سختی که داریم هم باید در آن واحد از سیاست های 
رکود  با  مقابله  و  رونق  و  رشد  ایجاد  برای  انبساطی 
استفاده کنیم و هم باید سیاست های انقباضی برای 

مهار تورم داشته باشیم.
معاون رئیس جمهور افزود: برای ایجاد هماهنگی ها 
مسئولیت  با  اقتصادی  تیم  جلسه  روز  دو  ای  هفته 
شخص آقای رئیس جمهور در دولت یازدهم برگزار 
می شد و این روند را ادامه خواهیم داد و همه بحث 
حلقه  و  داد  خواهیم  انجام  شورایی  صورت  به  را  ها 
وسیع تری از صاحب نظران معتمد رئیس جمهور از 
جمله دستیار ویژه وی در امور اقتصادی اظهار نظر 

خواهند کرد و سپس تصمیم گیری می کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه نیاز 
به شورا و وحدت تصمیم گیری داریم، گفت: هر کدام 
از دستگاه های سه گانه که تیم ستاد اقتصادی دولت 
را تشکیل می دهند از جمله بانک مرکزی، سازمان 
بر  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  و  بودجه  و  برنامه 
حسب موضوع تصمیم می گیرند و حلقه ای وسیع تر 
از این سه نفر یعنی ۷ یا ۸ نفر با حضور رئیس جمهور 
در نهایت تصمیم گیری می کنند و بقیه دستگاه ها 

باید اجرا کنند.
نوبخت درباره وظایف معاونت اقتصادی رئیس جمهور 
وی  و  هستند  اقتصاددان  نهاوندیان  آقای  گفت:  هم 
می تواند در جهت انسجام و هماهنگی بیشتر اقدام 

کند.
تصمیمات  شود  می  سبب  موضوع  این  افزود:  وی 
اقتصادی دولت جدی تر گرفته شود و مردم و فعاالن 
می  اعتماد  بیشتر  تصمیمات  این  به  هم  اقتصادی 

کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تاکنون ۷۲۰۰ 

میلیارد تومان به گندمکاران پرداخت شده است.
نوبخت در ادامه برنامه با بیان اینکه تاکنون حدود ۸ 
از کشاورزان خریداری شده است  و نیم میلیون تن 
افزود: ارزش این مقدار گندم ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد 
در  کشاورزان  به  دولت  بدهی  بقیه  که  است  تومان 

آینده نزدیک به آنها پرداخت می شود.
نیم  و   ۱۰ امسال  کنیم  می  بینی  پیش  گفت:  وی 

میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود.
نوبخت افزود: در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با 
سه ماهه نخست سال ۹۵   ۹۲۰ هزار نفر به جمعیت 
 ۷۰۳ برای  شدیم  موفق  که  شد  افزوده  کشور  فعال 

هزار نفر آنان شغل ایجاد کنیم.
وی گفت: برای ۲۱۷ هزار نفر از این تعداد شغل ایجاد 
نشد و آنان چهار دهم درصد میزان نرخ بیکاری کشور 

را افزایش دادند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: باید برای جذب 
از  امسال بیش  بیکاری  نرخ  جمعیت فعال و کاهش 

۹۷۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم.
نوبخت اضافه کرد: در دولت دوازدهم بر اساس قانون 
مدیریت خدمات کشوری در چارچوب ها اصالحاتی 

انجام شده است.
وی گفت: الیحه این اصالحات آماده و در ماه های 
قانون  اسالمی  شورای  مجلس  همکاری  و  آینده 
جدیدی که رویکرد اصالح ساختار دولت را فراهم می 

کند در اختیار ما قرار می گیرد.
نوبخت افزود: ممکن است در سازمان برنامه و بودجه 
این  معاونت  چند  جدید  تصمیمات  اساس  بر  نیز 

سازمان کاهش یابد.
وی با بیان اینکه بودجه سال ۹۷ با بودجه سال ۹۶ 
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کامل متفاوت خواهد بود گفت: در بودجه ریزی سال 
قدرت  و  دارد  وجود  گذشته  با  ماهوی  تفاوت   ۹۷
بودجه ریزی از استانها منتقل شده و بودجه ریزی بر 

مبنای عملکرد انجام می شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در آینده نزدیک 
از کارشناسان اقتصادی دلسوز دعوت می کنیم و از 

آنها در این زمینه نظر خواهیم خواست.
منتظر  ریزی  بودجه  برای  اینکه  برای  گفت:  نوبخت 
اعالم دستگاهها برای هزینه ها نمانیم قیمت هر یک 
اساس  این  بر  و  ایم  کرده  مشخص  را  ها  فعالیت  از 
می  قرار  ها  سازمان  اختیار  در  و  محاسبه  را  بودجه 

دهیم.
وی افزود: سازمان ها باید سه ماه به سه ماه درباره 
عملکرد خود گزارش دهند تا بودجه سه ماهه بعدی 

به آنها اختصاص یابد.
بودجه  در  بلندتری  گام های  قطعًا  ما  نوبخت گفت: 
های  سال  با  مقایسه  در  عملکرد  اساس  بر  ریزی 

گذشته انجام خواهیم داد.
وی افزود: از تهران در این زمینه تمرکز زدایی و به 

استانها درباره بودجه ریزی قدرت داده ایم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اینکه در انتشار 
اطالعات انضباط ایجاد شده است و مرکز آمار بسیار 
منظم روز نخست هر ماه تورم ماه گذشته و هر سه 
ماه رشد اقتصادی و وضع بازار کار را اعالم می کند 

محصول عملکرد تیم اقتصادی دولت است.
نوبخت افزود: نخستین گزارش عملکرد برنامه ششم 

توسعه را به طور کمی در ۱۵ آذر اعالم می کنم.
در  ترکیبی  و  کمی  های  شاخص  تمامی  گفت:  وی 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعریف شده است و 
بر اساس آن، گزارش دستگاه ها دریافت و عملکرد 

آنها مشخص می شود.

با  گفت وگو  در  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  فارس/ 
فارس:

جبران عقب ماندگی در پیوستن به 
سازمان تجارت جهانی ضروری است

اینکه  بر  تأکید  با  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
به  منجر  جهانی  تجارت  سازمان  به  نپیوستن 
می شود،  آینده  در  غیرنفتی  صادرات  کاهش 
با  رابطه  را در  باید عقب ماندگی ها  گفت: دولت 

پیوستن به سازمان تجارت جهانی جبران کند.
غالمحسین شافعی در گفت وگو با خبرنگار بازرگانی 
خبرگزاری فارس در مورد پیوستن ایران به سازمان 
تجارت جهانی گفت: در پیوستن به این سازمان شکی 
تعرفه هایی  زیرا  شود،  انجام  باید  کار  این  و  نیست 
با  مقایسه  در  ما  کاالهای صادراتی  واردات  برای  که 
قیمت  می شود،  تعیین  سازمان  این  عضو  کشورهای 
تمام شده کاالی صادراتی ما را باال می برد و منجر به 

از دست رفتن قدرت رقابتی می شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه یکی از علل 
توقف پیوستن به سازمان تجارت جهانی رابطه ایران 
با اقتصاد جهانی بود، افزود: تحریم  ها علیه ایران یکی 
سازمان  در  را  ما  عضویت  که  بود  مهمی  مسائل  از 

تجارت جهانی کند و حتی متوقف کرد. 
به  شریعتمداری  آقای  انتخاب  با  داشت:  بیان  وی 
عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم 
که سابقه خوبی هم در تالش برای پیوستن به این 
در  عقب ماندگی  جبران  باید  است،  داشته   سازمان 
این مورد صورت گیرد، تا از مزایای پیوستن به این 

سازمان استفاده شود. 
شافعی با اشاره به اینکه در گذشته بخشی از مسیر 
پیوستن به سازمان تجارت جهانی را طی کرده بودیم، 

گفت: اگر مسائل تحریم پیش نمی آمد، قطعا اتفاقات 
خوبی در این زمینه به وقوع می پیوست.

وی اظهار داشت: آنچه که در پیوستن به این سازمان 
باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در تجارت 

منافع ما در پیوستن به این سازمان است. 
رئیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سؤال که 
برخی کارشناسان معتقدند که در سال های نه چندان 
دور نپیوستن به این سازمان منجر به از دست رفتن 
بخش عظیمی از صادرات غیرنفتی ما می شود، گفت: 
ما  در حال حاضر  و  بود  گونه خواهد  این  قطعا  بله، 
در پیمان های منطقه ای مانند تجارت آزاد و تجارت 

ترجیحی بسیار عقب هستیم. 
وی افزود: در حال حاضر با کشور ترکیه و پاکستان 
اما با هیچ  قرارداد تجارت ترجیحی منعقد کرده ایم، 

کشور دیگری این قرارداد را نداریم. 

دنیای اقتصاد/ ازسوی »دنیاي اقتصاد« برگزار می شود
دوره آموزشی اصول تهیه و تنظیم 

قراردادهای بازرگانی بین المللی

تهیه  »اصول  آموزشی  دوره  اقتصاد:  دنیای 
بین المللی«  بازرگانی  قراردادهای  تنظیم  و 

پنج شنبه دوم شهریور برگزار می شود.
به گزارش گروه آموزش »دنیای اقتصاد« ابتدای هر 
فعالیت تجاری یا هرگونه فعالیت اقتصادی با تنظیم 
یک قرارداد شروع و مفاد آن تا پایان مناسبات تجاری 
تاثیرگذار  واکنش های طرفین  و  رفتارها  کلیه  بر  ما، 
خواهد بود. الزم است که به این امر توجه شود که 
امور بین الملل دو چندان  امر در  این  حساسیت های 

بر  را  زیادی  بسیار  خسارات  اشتباه،  هرگونه  و  بوده 
گاه حتی  آنجا که  تا  تحمیل خواهد کرد،  شرکت ها 
می شود.  تجاری  بنگاه  یک  کامل  نابودی  به  منجر 
متاسفانه آنچه امروز ما در دنیایی تجاری ایران با آن 
بازرگانان  و  برخی صنعتگران  روبه رو هستیم، ضعف 
یک  هر  حقوقی  عواقب  و  قراردادها  حوزه  در  کشور 
از توافق نامه های خود است. از این رو واحد آموزش 
را  یادشده  آموزشی  دوره  اقتصاد«  »دنیای  روزنامه 
در روز پنج شنبه دوم شهریور ماه به مدت 8 ساعت 

برگزار می کند.
در  نظر  مورد  کلیدی  سرفصل های  و  مباحث  برخی 
تامین  فراگیری  ضرورت  و  کلیات  شامل  دوره  این 
شناخت  ضرورت  سرمایه،   هزینه  و  ساختار  مالی، 
روش  های  پروژه ها،  انواع  مالی  متنوع  منابع  اهمیت 
بلندمدت( ،  انواع روش های  تامین مالی)کوتاه مدت و 
سود  سهام،  و  سرمایه  )شامل  داخلی  مالی  تامین 
روش  های  انواع  و  قانونی(  اندوخته های  انباشته، 
تامین مالی خارجی )فاینانس، استقراض از بانک های 
داخلی(  است. متقاضیان شرکت در این دوره آموزشي 
مي توانند با بخش آموزش روزنامه »دنیاي اقتصاد« با 
شماره تلفن های 87762411 و 87762416 تماس 
به  ثبت نام  و  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  یا  بگیرند 
مراجعه   tc.den.ir آدرس  به  آموزش  مرکز  سایت 

کنند.

ایرنا/ 
افزایش قیمت دالر و افت قیمت سکه 

در بازار آزاد

فعاالن بازار سکه و ارز در روز پایانی مرداد ماه 
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با 10 ریال افزایش نسبت به  هر دالر آمریکا را 
دیروز 38 هزار و 310 ریال و هر قطعه سکه تمام 
طرح جدید را با 19 هزار ریال افت 12 میلیون و 

122 هزار ریال فروختند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا و بر اساس نرخ های 
امروز 45  یورو  اتحادیه طال، هر  تارنمای  اعالمی در 
هزار و 450 ریال و هر پوند انگلیس 49 هزار 270 
ریال در بازار معامله شد که به ترتیب 90 ریال و 50 

ریال نسبت به دیروز افزایش قیمت داشتند.
قیمتی  میانگین  که  )سنا(  ارز  نظارت  سامانه  در 
معامالت در صرافی های مجاز سراسر کشور درج می 
به  نسبت  افزایش  ریال  با 52  آمریکا  دالر  هر  شود، 
پایان معامالت دیروز 38 هزار و 306 ریال و هر یورو 
با 17 ریال کاهش 44 هزار و 942 ریال درج قیمت 

شده است.
در این سامانه قیمت هر پوند انگلیس 49 هزار و 489 
ریال و هر درهم امارات متحده عربی 10 هزار و 466 

ریال ثبت شد.

**تحوالت بازار سکه و طال
بر پایه اعالم اتحادیه طال و جواهر تهران، هر اونس 
بازارهای جهانی یک هزار و 285دالر و 40  طال در 
سنت معامله شد که 6 دالر نسبت به دیروز افت دارد.

ریال  و 310  هزار  با 2  نیز  عیار  هر گرم طالی 18 
در  ریال   570 و  هزار   184 و  میلیون  یک  کاهش 

تابلوی طالفروشی ها قیمت خورد.
بدون  قدیم  طرح  آزادی  بهار  سکه  قطعه  هر  امروز 
تغییر 11 میلیون و 780 هزار ریال و هر نیم سکه 
با 10هزار ریال افزایش 6 میلیون و 270 هزار ریال 

عرضه شد.
همچنین هر ربع سکه و سکه گرمی بدون تغییر باقی 

ماندند و به ترتیب 3 میلیون و 620 هزار ریال و 2 
میلیون و 470 هزار ریال به فروش رفتند.

ایسنا/ دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت:
اتاق های بازرگانی پیگیر مطالبات 

تولیدکنندگان هم باشند

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد 
افراد  ایجاد رانت توسط برخی  اگر شبهه  است 
باید  باشد  داشته  وجود  بازرگانی  اتاق های  در 
نسبت به آن مقابله کرد. وی همچنین می گوید 
اتاق های بازرگانی باید شهامت پیگیری مطالبات 
داشته  را  تولیدی  واحدهای  درخواست های  و 

باشند.
محمدرضا مرتضوی در گفت وگو با ایسنا در ارتباط با 
عملکرد اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
در ایران اظهار کرد: تصور می کنم بعداز قانون بهبود 
اتاق های  آن  ابالغ  و  کار  و  کسب  فضای  مستمر 
بازرگانی جان تازه ای به خود گرفتند تا مسائل مربوط 
به بخش های مختلف صنعت، معدن و تجارت کشور 
در این اتاق ها مورد بحث قرار گیرد تا در جهت رفع 

مشکالت آنها حرکت کنند.
وی ادامه داد: در دولت احمدی نژاد وزرا و معاونان آنها 
به شوراهای گفت و گو نمی آمدند و همه می دانستند 
که مشارکتی توسط دولت در این بخش وجود ندارد، 
با تغییر  اما خوشبختانه در دولت یازدهم این قضیه 
گفت وگو  شوراهای  در  اقتصادی  وزرای  و  شد  روبرو 
شرکت کردند و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکالت به 

بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر 
این که NGO ها، خانه های صنعت، معدن و اتاق های 
بازرگانی نقش قابل اشاره ای را در اقتصاد کشور بازی 
می کنند، اظهار کرد: اتاق های بازرگانی باید در کشور 
قانون،  در چارچوب  و  باشند  داشته  را  شهامت الزم 
و  معدنی  صنعتی،  جامعه  تقاضاهای  و  درخواست ها 

تجاری کشور را پیگیری کنند.
مرتضوی با اشاره به این که یکی از کارکردهای مثبت 
انجمن ها  با  آنها  مستقیم  ارتباط  بازرگانی  اتاق های 
ارتباط  این  باید  کرد:  نشان  خاطر  سندیکاهاست،  و 
مستقیم در سراسر کشور برقرار شود و از این طریق 
به صورت کلی مشکالت واحدهای تولیدی، صنعتی، 

معدنی و تجاری مورد رفع و رجوع قرار گیرد.
از  بخشی  اتحادیه ها  و  انجمن ها  که  این  بیان  با  وی 
باید  مساله  این  و  هستند  بازرگانی  اتاق های  بدنه 
نباید رقابتی  اتاق ها شود، گفت:  بنیه  موجب تقویت 
بین اتاق های بازرگانی و انجمن ها و اتحادیه ها وجود 
جهت  در  باید  بازرگانی  اتاق های  بلکه  باشد،  داشته 

جذب سندیکاها و واحدهای تولیدی برآیند.
افزود:  ایران  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه  دبیر 
باید فعالیت خود  بازرگانی  اتاق های  کمیسیون ها در 
اهمیت  نیز  اتاق ها  را توسعه بخشند و هیات رییسه 
این  بر  باشند. عالوه  قائل  برای کمیسیون ها  ویژه ای 
ایده  پرداز بودن یکی از نقش های اتاق های بازرگانی 

است و باید در تولید راه حل به درستی گام بردارند.
مرتضوی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که امکان 
ایجاد رانت و بهره برداری های شخصی توسط برخی 
خیر؟  یا  دارد  وجود  بازرگانی  اتاق های  اعضای  از 
ممکن  اجتماعی  سازمان های  همه  در  کرد:  تصریح 
است برخی به دنبال رانت باشند و این مساله بعید 
نیست، اما اگر به گونه ای حرکت کنیم که به سمت 

مشارکت هرچه بیشتر گام برداریم، قطعا این مساله 
رخداد  از  و  است  موثر  اتاق ها  سرنوشت  تعیین  در 

چنین مسائلی جلوگیری می کند.
ایجاد شود  این احساس  اگر  این که  با اشاره به  وی 
باید نسبت  به دنبال منافع شخصی است  که فردی 
باید  بازرگانی  اتاق های  در  گفت:  کرد،  مقابله  آن  به 
منافع جمع و منافع واحدهای تولیدی در نظر گرفته 
شود و اگر این احساس پیش آید که فردی به دنبال 
پیشبرد منافع شخصی است باید نسبت به جلوگیری 

از آن اقدام کرد.
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دنیای اقتصاد/ 
پرویز نصرتی کردکندی

عضو انجمن ایرانیان فارغ التحصیل ژاپن 

هر کسی که با موضوع مدیریت آشناست، همیشه با 
این سوال بنیادین روبه رو است که چه مواردی برای 
نگهداشت و رشد سازمان از اولویت های اصلی قلمداد 

می شود   ؟
متفاوتی   روبه رو  چالش های  با  روزمره  به طور  مدیران 
برای  نیز  رشد  فرصت های  حال  عین  در  و  هستند 
آن  به  نیل  برای  ولی  دارد.  وجود  آنها    سازمان های 
  باید ابتدا اهداف واضح و روشنی در   کسب وکار وجود 
البته دل خوش  باشد که بسیار کارساز است.  داشته 
کردن به اهداف نمی تواند به تنهایی موفقیت شما را 
تضمین کند. برای موفق شدن داشتن برنامه الزم است 
قابلیت تعمیم پیدا   می کند که سازوکارهای  و زمانی 
مناسب دیگری نیز همراه برنامه وجود داشته باشد   . به 
تجربه ثابت شده است وجود چهار عنصر در سازمان 
ستون های اصلی چنین سازوکار و رویکردی هستند 
و نبود یا همپا نبودن آنها می تواند برای ناکامی یک 
سازمان کافی باشد یا حداقل در میزان و سطح موفقیت 
تاثیر زیادی داشته باشد  . این عناصر در صورت کارکرد 

مطلوب و البته متناسب با یکدیگر کلید اصلی موفقیت 
برای هر سازمانی خواهند بود   .

عناصر چهارگانه کدامند؟
مدیریت  ،  محققان  و  خبرگان  اتفاق  به  قریب  باور  ه 
ساختار سازمانی  ، فرهنگ سازمانی  ، استراتژی و سبک 
رهبری عناصری به غایت مهم هستند و در ماندگاری 
اما موضوع  تاثیر بی بدیلی دارند  .  و رشد هر سازمانی 
مهم وجود این عناصر با هر شرایطی نیست، چرا که 
دارا هستند.  را  مولفه  قطعا همه   سازمان ها هر چهار 
که  است  یکدیگر  با  عناصر  این  شایسته  کارکرد  این 

اهمیت دارد.

استراتژی بدون اجرا
بزرگ داخلی  برای یک شرکت خیلی  نگارنده زمانی 
در  موفقیت  عدم  عارضه یابی  برای  مشاور  به عنوان 
اولین  شد.در  همکاری  به  دعوت  استراتژی  اجرای 
جلسه، مدیر مذاکره کننده گفت ما هزینه های زیادی 
برای تدوین استراتژی خود کرده ایم، ولی با وجود همه 
از چند  نرسیده ایم. پس  نتایج درخوری  به  تمهیدات 
بسیار  مذاکره  اول  جلسه  پاسخ  سازمان،  بررسی  ماه 
روشن و شفاف مشخص شد. این شرکت فقط تدوین 

استراتژی را انجام داده بود و نه رهبری سازمان خود را 
درگیر تدوین و اجرای استراتژی کرده بود و نه ساختار 
سازمانی بسیار امیدوارکننده بود، چراکه این ساختار 
باقی مانده از سال های بسیار دور بود و با شرایط روز 
سازمان و محیط فاصله زیادی پیدا کرده بود. همچنین 
بر مشکالت  برای تفوق  را  فرهنگ سازمانی کارکنان 
و اجرای استراتژی تشویق نمی کرد، بلکه خود تبدیل 
و  اکثر کارشناسان  بود.برای  نیز شده  بزرگی  مانع  به 
و  کارآمدی ها  که  است  شده  مشخص  دنیا  محققان 
ناکارآمدی های سازمان به چهار عنصر کلیدی بستگی 
دارد   . برای اینکه سازمانی بخواهد در سطح باالیی از 
کارآمدی عمل   کند، باید هر یک از این عناصر به شکل 
انتزاعی مورد بررسی قرار گیرند و نیز نقش  آنها در سه 

مولفه دیگر مشخص شود:

1( رهبری سازمان   فرآیندی است که فرد به موجب آن 
با نفوذ اجتماعی بر اعضای یک گروه اعمال نظر   می کند. 
بیشتری  قدرت  که  است  فردی  سازمانی  رهبر  یک 
نسبت به دیگران دارد و از این قدرت برای تاثیرگذاری 
بر رفتارها استفاده   می کند. نقش رهبر سازمانی از مدیر 
ارشد اجرایی تا مدیری که نماینده گروهی از کارکنان 
است یا سرپرستان اجرایی در خط تولید را دربرمی گیرد. 

وظیفه اصلی رهبران سازمان این است که مجریان را 
محقق  عملیاتی  اهداف  تا  هدایت   می کنند  و  درگیر 
شود. رهبری در تمام سطوح در یک سازمان ضروری 
است. رهبری سازمان ممکن است در سطوح مختلف 
صورت های مختلفی داشته باشد. در سطوح پایین تر، 
ممکن است به معنی توانایی سازماندهی و انجام یک 
پروژه پیچیده، مشارکت و انگیزش دیگران و انجام کار 
به خوبی و در زمان مناسب باشد و در سطوح باالتر، 
شود. انجام  باید  آنچه  مفهوم سازی  توانایی  معنی  به 

ارتباطات یک قابلیت اساسی رهبران در تمام سطوح 
است. آنها باید ایده های خود را به دیگران انتقال دهند 
و ایده های دیگران را درک کنند، کارکنان را از اهداف 
و استراتژی های خود مطلع کنند و همه را در   فرآیند 
مشورت، برنامه ریزی و تصمیم گیری مشارکت دهند.

شیوه های اساسی که رهبران را قادر می سازد کارهای 
خارق العاده انجام دهند، قطعا به تعداد رهبران موفق 
زیاد است. ولی اقدامات زیر بخشی از این شیوه ها است 

که سبک رهبری مناسب را به وجود می آورند:

• رهبران چالش ها را دنبال و موانع و محدودیت ها را 
برطرف   می کنند.

• آزمایش و ریسک را با قبول شکست می پذیرند.

عناصر حیاتی چهارگانه   سازمان ها
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• سوال اساسی و بنیادین آنها این است که »چه چیزی 
می توانیم یاد بگیریم؟«

• راه هایی برای بهبود و نوآوری دنبال   می کنند.
تالش  از  و  رهبری  بهتر  عملکرد  برای  را  کارکنان   •

تیمی حمایت   می کنند.
• کارکنان را در برنامه ریزی و اقداماتی که بر آنها تاثیر 

می گذارد  ، درگیر   می کنند.
تا  بیشتری   می دهند  عمل  آزادی  کارکنان  به   •

تصمیمات مناسب را اتخاذ کنند.
• فضای احترام و اعتماد متقابل را در سازمان گسترش 

  می دهند.
• مطمئن می شوند کارکنان بر اساس ارزش های توافق 

شده عمل   می کنند.
• برای کارکنان آینده ای را که می توانند با هم ایجاد 

کنند، توصیف   می کنند.
• کارکنان را به برنده شدن تشویق   می کنند.

را مورد تشویق  ارزش های غالب  یا  تم های کلیدی   •
قرار می دهند.

اصلی  ارزش های  درباره  را  افسانه ها  و  داستان ها   •
شرکت گسترش   می دهند.

و  اعتقادات  سیستماتیک  به طور  که  شیوه هایی   •
سازماندهی  تقویت   می کنند،  را  موردنظر  ارزش های 

می کنند.

مشخص   می کند  که  است  استراتژی  دوم  مولفه   )2
چگونه باید در مسیر حرکت سازمان عمل شود.

یک جنبه کلیدی در اجرای استراتژی، نهادینه کردن 
آن است. بنابراین تصمیمات و اقدامات روزانه را باید به 
شیوه ای سازگار با موفقیت های استراتژیک در بلندمدت 

گره زد   . دستورالعملی که استراتژی یک سازمان را دربر 
می گیرد شامل سه جزء کلیدی است: نهادینه کردن 
یک استراتژی، مناسب بودن ساختار  ، فرهنگ سازمانی 

و سبک رهبری مناسب.

3( ساختار یک سازمان نشانگر روش هایی است مبنی 
بر اینکه سازمان چگونه کار خود را تقسیم   می کند که 
در آن وظایف، متمایز از هم و سپس با هماهنگی باشد. 
هر ساختاری نیاز دارد تصمیم گیری و انجام هماهنگ 
کارها را بر اساس نوع استراتژی انجام دهد. با توجه به 
متفاوت بودن استراتژی های هر شرکتی با شرکت دیگر 
و حتی متفاوت بودن با گذشته های نه چندان دور  ، نیاز 
شود  لحاظ  سازمانی  ساختار  در  جدید  شرایط  است 
تا با توجه به نوع استراتژی  ، سبک رهبری و فرهنگ 
ارتباط  سازمانی طراحی شود.مطالعات نشان می دهد 
بین یک ساختار و اجرای استراتژی تدوین شده، یک 
ارتباط معنی دار است و بر نحوه تحقق استراتژی تاثیر 
و  استراتژی  بین  هماهنگی  برای  می گذارد.  مستقیم 
ساختار سازمانی یک فعالیت و اقدام پیشگیرانه، الزم 
است چارچوب ساختار سازمانی شامل قوانین، تقسیم 
سازمانی  ساختار  ابعاد  قدرت  ،  مراتب  سلسله  و  کار 
باشد.در  پیچیدگی(  و  تمرکز  بودن  ،  رسمی  )مانند 
تعیین ساختار، ماهیت سازمان بسیار مهم است. یک 
بزرگ  ،  تجاری  شرکت  یک  یا  محصولی  تک  شرکت 
ساختار کاربردی متفاوتی دارند. مثال در   شرکت هایی 
به  یا  هستند  فعالیت  مشغول  صنعت  چند  در  که 
نحوی با صنایع دیگر ارتباط دارند، باید یک ساختار 
یک  اولیه  دستاورد  شود.  گرفته  به کار  چندرسانه ای 

ساختار استراتژیک می تواند مزیت رقابتی نیز باشد.

4( فرهنگ که ارزش های حاکم و شیوه تفکر در یک 
فرضیه های  از  مجموعه اي  می دهد،  نشان  را  سازمان 
مشترک  آن  در  سازمان  یك  اعضاي  كه  است  مهم 
ارزش ها،  فرهنگ سازمانی شامل مفروضات،  هستند. 
سنت ها و رفتارهایی است که چگونگی اعمال افراد را 
در یک شرکت تجویز   می کند. سیستم فرهنگ سازمانی 
زندگی  در  فراگیر  نفوذکننده  عنصر  یک  به عنوان 
سازمانی شناخته شده است. فرهنگ سازمانی شامل 
که  است  سازمان  در  مشترک  ارزش های  و  اعتقادات 
ممکن است کمک کننده یا مانع اصلی اجرای استراتژی 
باشد. برای مدیریت فرهنگی   باید استراتژی فرهنگی 
سازمان شناسایی شود. در فرهنگ   سازمان های نوین 
شبکه ای، با تمرکز شدید بر مشتری و اتحاد ذی نفعان  ، 
کلید موفقیت را مهیا   می کنند   . دستاوردهای متمرکز 
و...  موفقیت  اشتراک گذاری  کارکنان  ،  استعداد  بر 
در  می توانند  که  هستند  موفقیت آمیزی  سناریوهای 

برآوردن شرایط فرهنگی خوب مدنظر قرار گیرند   .
فرهنگ سازمانی در سه بخش »جلوه های ظاهری«، 
»ارزش های مورد حمایت« و »باورهای مشترک« نیز 
تعریف شده است  . منظور از جلوه های ظاهری همان 
مواردی است که هنگام ورود به یک سازمان به چشم 
که  است  حسی  ظاهری  جلوه های  واقع  در  می آید. 
هنگام ورود به یک سازمان به ما دست می دهد؛ حال 
چه از نظر ظاهر و پوشش افراد، چه از نظر معماری 
ساختمان و چه از نظر حال و هوای محیط. این بخش 
از فرهنگ سازمانی مالک چندان مناسبی برای قضاوت 
راجع به مجموعه فرهنگ سازمانی نیست چون صرفا 
ظواهر را نشان می دهد.ارزش های مورد حمایت، اهداف، 
استراتژی ها و خط مشی هایی است که از جانب کل 

اعضای یک سازمان یا نهاد مورد پذیرش قرار می گیرند.
اصول  همان  حمایت  مورد  ارزش های  گفت  می توان 
معتقد  آن  به  سازمان  یک  که  است  ارزش هایی  و 
است و آنها را اجرایی   می کند. مثال برخی سازمان ها 
به کار تیمی اهمیت زیادی   می دهند و این امر یکی از 
ارزش های آنها به شمار می آید و کل اعضای سازمان در 
جهت عملی شدن آن می کوشند. اما نکته اینجاست که 
ممکن است بین ظواهر یک نهاد یا سازمان و ارزش های 
عنوان شده ناسازگاری وجود داشته باشد. یعنی ظاهر 
امر چیزی را نشان دهد و اصول چیز دیگری را. این 
تناقض را می توان در قالب بخش سوم فرهنگ سازمانی 
فرهنگ  تعریف  از  بخش  سومین  کرد.  گره گشایی 
سازمانی، باورهای مشترک نهفته است که به تفکرات، 
اندیشه ها و احساسات ناخودآگاه گفته می شود. این نوع 
پندارها مسلم فرض می شوند چون ریشه ای ناخودآگاه 
دارند و بدون اینکه مدیریت شوند، رفتار می شوند. این 
ارزش های نهفته را باید در گذشته سازمان جست وجو 
کرد؛ یعنی همان باورها و ارزش هایی که سازمان را در 
گذشته به موفقیت رسانده و به طور ناخودآگاه نهادینه 
شده اند. در مجموع می توان نتیجه گرفت که فرهنگ 
سازمانی سیستمي از استنباط و درک مشترك است 
كه اعضای یک سازمان یا نهاد نسبت به آن سازمان 
از  سازمان  دو  تفكیك  موجب  ویژگي  و همین  دارند 

یكدیگر مي شود. 

 بازگشت به عناوین 18 یادداشت مدیریتی
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نظرات، پیشنهادها و نقدهای خود را از طریق 
ایمیل  ahmadi@ieis.ir ویا شماره تلفن های 

6-66٥70930  به ما اطالع دهید.
با تشکر و سپاس از همراهی شما
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