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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

همایش گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در ساعات پایانی روز شنبه 
نوزدهم تیر ماه سال جاری در محل سالن اجالس سران به دلیل مصادف 
به  نسبت  روزه  ده  تاخیری  با  قدر  شب های  و  رمضان  ماه  ایام  با  شدن 
سالگرد تقویمی آن با محوریت سه موضوع رقابت پذیری صنعتی، تعالی 

تولید و توسعه صادرات برگزار شد.
در این مراسم شرکت های پارس سوییچ  به مدیریت عامل ولی اله بیات و صنایع 

فلزی هامون سازه به مدیریت غالمرضا قاسمی کنگان دو عضو سندیکای صنعت 
برق ایران بودند که به همراه شرکت ترانسفورماتورسازی مپنا در زمره واحدهای 
نمونه صنعتی و تجاری مورد تجلیل قرار گرفتند و به دریافت لوح تقدیری از مقام 

عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت نایل آمدند.

ادامه در صفحه 3 /

سندیکای صنعت برق ایران/ 

دو شرکت عضو در جمع برگزیدگان روز ملی صنعت و معدن
اتاق تهران/  محمدصادق جنان صفت

ایران پدیده ای عجیب است که ماهیت  صنعت امروز 
آیین نامه،  قانون،  هزاران  سایه  در  و  ندارد  مشخصی 
تمنای سیاسی، خواهش و درخواست صاحبان صنعت 

و حسرت مصرف کنندگان سر در گم شده است
چشم انداز هر پدیده ای تا اندازه قابل توجهی به پیشینه 
و امروز آن بستگی دارد و بدون بررسی کارنامه، سابقه 
و وضعیت فعلی آن نمی توان سرنوشتی را برای مقوله ها 
تصور کرد. عالوه بر این برای ترسیمی از چشم انداز هر 
پدیده ای و اینکه سرشت و سرنوشت آن چه باید باشد،  
باید بتوان آن را با همتاهایش مقایسه کرد و فهمید که 
کدام نقطه مطلوب می تواند چشم انداز مساعدی باشد. 
نیست  مستثنا  قاعده  این  از  نیز  ایران  صنعت  پدیده 
و در روزی که قرار است برای آن بزرگداشت گرفته 
شود، بررسی نکات یاد شده اجتناب ناپذیر است. نوشته 

حاضر چند نکته را در این باره یادآور می شود:
یکم: پیشینه و کارنامه صنعت ایران را می توان از آغاز 
به  تا  کرد  مطالعه  گذشته  رژیم  عمرانی  سوم  برنامه 

امروز رسید.
ادامه در صفحه 3 /

فرصت امروز صنعت فردا



 

 احتمال آغاز خاموشی ها از هفته جاری
و  فطر  عید  تعطیالت  سفرهای  از  مردم  بازگشت  با 
جدید  رکوردهای  ثبت  احتمال  هوا،  دمای  افزایش 
مصرف در ساعات پیک و خاموشی های تابستانی در 

هفته جاری قوت گرفته است........ادامه خبر

 نصب 400 هزار کنتور هوشمند برای 
مشترکین پرمصرف صنعتی و کشاورزی

امسال  پایان  تا  هوشمند  کنتور  هزار   400 از  بیش 
ایران برای مشترکین  انرژی  توسط سازمان بهره وری 
نصب  کشاورزی  و  صنعت  بخش  دیماندی  پرمصرف 

می شود........ادامه خبر

 ارزش معامله های برق در بورس انرژی 
افزایش یافت

گذشته،  هفته  در  شده  انجام  معامله های  اساس  بر 
ارزش معامله های برق در بورس انرژی در مقایسه با 
را تجربه کرد........ برابری  از آن، رشد 11  هفته قبل 

ادامه خبر

 لزوم توجه به واحدهای تولید همزمان 
آب و برق در شیرین سازی آب دریا

آب  شیرین سازی  واحدهای  شدن  اضافه  صورت  در 
به نیروگاه های گازی بازده مجموعه تولید آب و برق 
جدید به باالی ۸0% خواهد رسید. با استفاده از این 
روش عالوه بر جلوگیری از اتالف انرژی، می توان آب 
شیرین مورد نیاز استانهای اطراف دریا یا رودخانه های 

بزرگ را تامین کرد........ادامه خبر

 بازی جدید شرکتهای خصولتی مانعی 
برای تحقق اقتصاد دانش بنیان

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو با تاکید بر ایجاد مرجعی 
برای رسیدگی به بنگاه هایی که تمایل به خرید تولیدات 
داخل ندارند، گفت: در حال حاضر برخی از بنگاه هایی 
که خصوصی نیستند و ساختار خصولتی دارند، بازی 
جدیدی را شروع کرده اند که بر اساس آن با شکست 
قیمت ها اقدام به فروش محصوالت مشابه تولید داخل 

در بازارهای کشور می کنند........ادامه خبر

 تنها کشور جهان که 100 درصد برق 
خود را از انرژی های تجدید پذیر تامین 

می کند
در جهان تنها یک کشور است که توانسته100 درصد 
کل برق خود و ۸۵ درصد کل انرژی مصرفی خود را 
از منابع انرژی تجدیدپذیر به دست آورد........ادامه خبر

 انتخابات کارگروههای فرعی کمیسیون 
انرژی برگزار می شود

انتخابات کمیته های فرعی کمیسیون انرژی در اجرای 
ماده )٦٣( آیین نامه داخلی مجلس برگزار می شود........

ادامه خبر

 باتری های نسل آینده از نیروی جاذبه 
برای تولید انرژی استفاده خواهند کرد

باتری های نسل آینده از نیروی جاذبه برای تولید انرژی 
استفاده خواهند کرد.........ادامه خبر

 تحریک تولید با هدف اشتغالزایی
.......ادامه خبر

 اصالحیه بودجه 95 کمک بزرگی به 
برنامه خروج از رکود می کند

.......ادامه خبر

 بازنگری در ساختار تامین مالی
.......ادامه خبر

 وضعیت نامناسب صنعت در سه ماهه 
اول امسال
.......ادامه خبر

 توسعه صادرات غیرنفتی در گرو انجام 
اصالحات ارزی است

.......ادامه خبر

 واردات کاال با ارز مبادله ای تولید 
داخل را تضعیف می کند

.......ادامه خبر

 رئیس کمیسیون صنایع و معادن: اثر 
قانون رفع موانع تولید دیده نمی شود

.......ادامه خبر

 قوانین گمرکی عراق سدی برای 
تجارت است

.......ادامه خبر

 اگر اقتصاد در اختیار بخش خصوصی 
بود شاهد فیش  های حقوق  نجومی 

نبودیم
.......ادامه خبر

 اقتصاد دولتی منشأ مشکالت از جمله 
حقوق نجومی است

.......ادامه خبر

 جدول قیمت سکه و ارز روز یکشنبه 
منتشر شد
.......ادامه خبر

 برگزاری دوره آموزشی طراحی مدل 
کسب و کار
.......ادامه خبر

 اقتصاد 95 از دو زاویه
.......ادامه خبر

 رفتارشناسی جذب سرمایه خارجی
.......ادامه خبر

 ورود دولتي ها منجر به ضعف تشکل ها 
شد

.......ادامه خبر

 اقتصادی اخبار صنعت برق

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
دو شرکت عضو در جمع برگزیدگان روز ملی 

صنعت و معدن

به گفته محمدرضا فیاض رییس ستاد بزگداشت روز 
ملی صنعت و معدن گزینش این منتخبان با همکاری 
تشکل های بخش خصوصی و دفاتر تخصصی در وزارت 

متبوع صورت گرفته است.
در این نشست حضور محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، عزیز اکبریان رییس کمیسیون صنایع 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی  از دیگر  و جمعی 
اصناف مختلف حوزه  و  نمایندگان تشکل ها  کنار  در 
صنعت و معدن محفلی جهت بیان بی پرده دغدغه های 
نمایندگان صنایع فراهم ساخت و غیاب علی الریجانی 
رییس مجلس شورای اسالمی به رغم وعده مسئولین 

ادامه از صفحه 1/ 
امروز  تا   1٣٦۸ سال  از  و   1٣۵7 تا  سال1٣42  از 
تهیه  ساله  پنج  توسعه  و  عمرانی  برنامه  که هشت 
یک  در  هرگز  اما  ایران  صنعت  است،  شده  اجرا  و 
نوسان،  و  نکرده است  راه مستقیم و صاف حرکت 
اعوجاج و بیراهه روی های قابل توجهی در مسیر آمده 

تا امروز دیده می شود.
شاید بزرگ ترین سرگیجه صنعت ایران در ۵0سال 
اخیر این بوده است که استراتژی جایگزین واردات 
برآمده از اندیشه جمع گرایان مستقر در سازمان ملل 
متحد بر سیاست ها و برنامه های آن حاکم بوده است. 
اقتصادی  رهبران  به  شکست خورده  استراتژی  این 
دولتی و فعاالن خصوصی این گونه راه نشان می داد 
که می توانید در سایه دیوار بلند حمایتی دولت )ارز 
ارزان، منابع بانکی ترجیحی و تعرفه های بلند( زاد و 

رشد کنید.
چنین سیاست کالنی موجب شد که صنعت ایران 
در میدان رقابت با همتاهای خود قرار نگیرد و به 
مرور زمان نه تنها بازار خارجی به دست نیاورد بلکه 
در بازار داخلی شکست خورد. این اتفاق برای ایران 
که  داد  رخ  در حالی  برزیل  مثل  برخی کشورها  و 
کره جنوبی با استراتژی توسعه صادرات راه دیگری 
رفت و امروز به یک تولیدکننده ممتاز صنعتی تبدیل 

شده است.
ایران پدیده ای عجیب است که  امروز  دوم: صنعت 
قانون،  هزاران  سایه  در  و  ندارد  مشخصی  ماهیت 
درخواست  و  خواهش  سیاسی،  تمنای  آیین نامه، 

صاحبان صنعت و حسرت مصرف کنندگان سر در 
گم شده است.

در  نمودی  حاضر  حال  در  هرگز  ایران  صنعت 
بازارهای بین المللی و حتی منطقه ای ندارد و دلسرد 
و پریشان است که چرا دولت پول ارزان نمی دهد، 
دولت  و...  نمی گیرد  را  واردات  جلوی  دولت  چرا 
یکسره  را  تکلیف  خود  معیوب  سیاست های  با  نیز 
و  بنگاه های ضعیف  که  نمی دهد  اجازه  و  نمی کند 
ناکارآمد از بازی بازار خارج شوند و نیرومندها بمانند 
و جان بگیرند. دولت یازدهم نیز می خواهد صنعت 
گلخانه ای فعلی را با هر زور و ضربی سرپا نگه دارد 
و به بهانه اشتغال مانع از مسدود شدن هزاران بنگاه 

ورشکسته شود.
برای  باشد؟  باید  ایران چگونه  فردای صنعت  سوم: 
داشته  صنعت  فردای  از  روشن  چشم اندازی  اینکه 
باشیم، چراغ راهنما الزم داریم و شاید نیاز به یک 
که  بدانند  شأن  کسر  شاید  برخی  کامیاب.  الگوی 
به طور مثال کره جنوبی را الگو قرار دهند یا تایوان و 

هنگ کنگ را نمونه های خوبی نمی دانند.
برخی شاید به دلیل عصبیت و ناسیونالیسم اقتصادی 
حاضر نیستند بپذیرند که صنعت ایران آن چیزی 
نیست که بتواند در دنیای امروز بماند و نیرومند و 
مستحکم باشد و حاضر نیستند برخی واقعیت ها را 

ببینند.
از  دست  و  نشماریم  غنیمت  اگر  را  امروز  فرصت 
غرور و تکبر برنداریم و خود را در اندازه هایی فراتر 
از واقعیت فرض کنیم سرشت و سرنوشت صنعت 

توصیه  بود.  نخواهد  آن  امروز  از  بهتر  ایران  فردای 
نوشته حاضر این است که چشم انداز صنعت فردا را 
به طور واقعی ترسیم کرده و همه الزام ها و پیامدهای 
امروز را در ترسیم چشم انداز لحاظ  واقعیت جهان 
توهم  این  از  اول  گام  در  می شود  پیشنهاد  کنیم. 
بیرون آییم که ایران باید همه کاالهای صنعتی را 
در درون تولید کند و به سمت شناخت مزیت های 
واقعی حرکت کند. فرصت امروز ایران این است که 
پیامدها و الزام ها و ضرورت توسعه صنعتی به روش 

دیروز را خوب رصد کند.

فرصت امروز صنعت فردا
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

برخی  گالیه  برانگیختن  ضمن  همایش،  برگزاری 
صنعتگران حاضر خبرساز شد.

در آغاز این مراسم تعدادی از صنعتگران پیشکسوت 
با حضور در پشت تریبون ضمن بیان برخی از مسائل 
به  صادرات  و  تولید  راه  سر  بر  موجود  مشکالت  و 
اهم دالیل تجربه موفق خود در عرصه صنعتی مورد 
فعالیتشان اشاره داشته و پیشنهادهایی جهت بهبود 

وضعیت اقتصادی بنگاه های تولیدی ارائه دادند.
و  معدن  خانه صنعت،  رییس  عبدالوهاب سهل آبادی 
تجارت طی ایراد سخنانی در این مراسم اقتصاد کشور 
را در وضعیتی یک بیمار اورژانسی قلمداد کرد و تعیین 
عنوان اقدام و عمل برای سال جاری را از سوی مقام 
وی  ساخت.   تعبیر  اساس  همین  بر  رهبری  معظم 
پیش شرط  را  ایرانی  گذاران  سرمایه  همچنین جذب 

ورود سرمایه گذاران خارجی خواند.
صنایع  کمیسیون  رییس  سخنرانی  با  نشست  این 

مجلس شورای اسالمی پی گرفته شد که ضمن اشاره 
آن  داخلی  کیفیت  با  کاالی  تولید  برجسته  نقش  به 
را مصداق اقدام و عمل واقعی و جهاد فی سبیل اهلل 
خواند و تنها راه زدودن چهره فقر و دیگر معضالت را  

از جامعه، اشتغال زایی حاصل از تولید توصیف کرد.
خوانساری  مسعود  همایش  این  از  دیگری  بخش  در 
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
 94 سال  اقتصاد  از  اقتصاددانان  ارزیابی  به  اشاره  با 
اظهار داشت: اکثر اقتصاددانان معتقدند سال 94 یکی 
از سخت ترین سال های اقتصاد ایران بوده و با توجه به 
گزارش مرکز آمار ایران رشد بخش صنعت و معدن به 

منفی 2.۵ درصد نزول کرده است.
این مقام مسئول در پارلمان بخش خصوصی با بیان 
اینکه کاهش تقاضا اصلی ترین معضل اقتصاد ایران در 
اخیر درآمد  است، گفت: در سال های  شرایط کنونی 
سرانه کشور کاهش یافته و برای ایجاد رونق اقتصادی 
اعتبار هستیم. سرمایه گذاری خارجی  تزریق  نیازمند 
در کوتاه مدت قابل جذب نیست و بانک ها هم با کمبود 
اعتبار مواجه هستند، بنابراین سه راهکار بیش تر پیش 
روی دولت نیست که شامل بخش های ارز، سوخت و 

یارانه می شود.
و  معدن  صنعت،  وزیر  همایش  این  پایانی  سخنران 
حوزه  چالش های  تقسیم بندی  که ضمن  بود  تجارت 
محیطی  چالش های  بخش  دو  به  معدن  و  صنعت 
بانکی،کنترل  مسائل  ارز،  بودن  نرخی  درونزا، چند  و 
دستوری قیمت ها، فشارهای مالیاتی و تامین اجتماعی 
را از جمله چالش های عمده این حوزه قلمداد کرد و از 
تبدیل شدن مناطق آزاد  به یکی از گلوگاه های واردات 

و قاچاق اظهار تاسف کرد.
نعمت زاده بر این اساس ضمن تاکید بر هدف قرار دادن 
صادرات در تمامی عرصه های سرمایه گذاری، توجه به 

تحقیق و توسعه در صنایع، از عزم جدی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بر مبارزه با قاچاق کاال و یکسان سازی 

نرخ ارز خبر داد.
و  مراسم  پایان  در  مجری  اعالم  اساس  بر  پایان  در 
حاضر  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  از  نقل  به 
و  با حضور وزیر کار  اولین فرصت  برنامه، در  این  در 
تامین اجتماعی و نمایندگان سازمان تامین اجتماعی 
و همچنین ۵ نفر از منتخبان بخش خصوصی جلسه ای 
تشکیل و به مشکالت بنگاه های خصوصی در ارتباط با 
تامین اجتماعی به صورت جدی رسیدگی شده و ماجرا 
فیصله خواهد یافت. حسن ختام این مراسم اهدای لوح 

و تندیس جهت تقدیر از صنعتگران نمونه کشور بود.

مهر/ آغاز اوج گیری دوباره مصرف برق؛
احتمال آغاز خاموشی ها از هفته جاری

با بازگشت مردم از سفرهای تعطیالت عید فطر و 
افزایش دمای هوا، احتمال ثبت رکوردهای جدید 
مصرف در ساعات پیک و خاموشی های تابستانی 

در هفته جاری قوت گرفته است.
به گزارش خبرنگار مهر، با ورود جبهه جدید هوای گرم 

و  جاری  هفته  در  کشور  استان های  اکثر  به  تابستانی 
فروکش کردن تب تعطیالت عید فطر، دور جدید جهش 

مصرف برق از ابتدای هفته جاری آغاز شده است.
بر اساس گزارش مدیریت شبکه برق ایران، روز گذشته 
شنبه 19 تیر ماه پیک مصرف برق در ساعت 14:2٣ بعد 
از ظهر به 49 هزار و 1۵1 مگاوات افزایش یافته ضمن آنکه 
در ساعت 21:2۸ شب هم پیک مصرف به حدود 47 هزار 

و 2۸٣ مگاوات رسیده است.
از سوی دیگر درحالی روز گذشته پیک مصرف برق کشور 
بار دیگر تا مرز ۵0 هزار مگاوات افزایش یافته که باالترین 
میران مصرف برق در تابستان سال گذشته حدود ۵0 هزار 
و 177 مگاوات بوده و وزارت نیرو خط قرمز پیک مصرف 
برق برای تابستان امسال را ۵4 هزار مگاوات تعیین کرده 

است.
با جهش چند هزار مگاواتی پیک مصرف برق ایران در 
نخستین روزهای فصل تابستان، ذخیره برق نیروگاه های 
کشور هم به کمترین میزان کاهش یافت به طوری که در 
ساعات پیک مصرف روزانه ذخیره برق نیروگاه ها حدود 
یک هزار و ٣٦9 مگاوات و در ساعات پیک مصرف شبانه 
این ذخیره حدود یک هزار و 92٦ مگاوات گزارش شده 

است.
در همین حال با وجود اولین جهش تابستانی مصرف برق 
در کشور اما تراز تجارت برق و انرژی ایران مثبت بوده 
و از مجموع یکهزار و 71۵ مگاوات برق مبادله شده با 
کشورهای همسایه سهم صادرات حدود یکهزار و ٣2۸ 
مگاوات و واردات سهمی حدود ٣۸7 مگاواتی را به خود 

اختصاص داده اند.
در این بین متوسط مصرف برق صنایع کشور با سقوطی 
آزاد همراه شده است به طوری که روز گذشته صنایع و 
کارخانه ها حدود سه هزار و 47٣ مگاوات برق و انرژی 
مصرف کرده اند که در مقایسه با اردیبهشت ماه کاهشی 
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بیش از 900 مگاواتی را تجربه می کند.

احتمال آغاز خاموشی ها از هفته جاری
به گزارش مهر، با بازگشت مردم از سفرهای تعطیالت 
عید فطر و افزایش دمای هوا در هفته جاری، احتمال ثبت 
رکوردهای جدید مصرف در ساعات پیک و خاموشی های 

تابستانی در هفته جاری قوت گرفته است.
آرش کردی مدیرعامل توانیر  با اشاره به احتمال جهش 
بیشتر در مصرف برق در هفته پیش روی فصل تابستان 
گفته است: در مجموع در صورتی که مردم صرفه جویی 
در مصرف برق را به ویژه در ساعات پیک در دستور کار 

قرار ندهند احتمال وقوع خاموشی ها وجود دارد.
در شرایط فعلی از مجموع حدود ۵0 هزار مگاوات پیک 
مصرف برق کشور سهم دستگاه های سرمایشی به ویژه 
کولرهای گازی حدود 1۸ هزار مگاوات بوده که بیش از 
٣0 درصد از کل انرژی کشور را مصرف کرده و برای هفته 
جاری هم پیش بینی می شود با توجه به افزایش دمای هوا 
پیک مصرف برق کشور حتی تا محدود ۵2 هزار و ۵00 تا 

۵٣ هزار مگاوات افزایش یابد.
به گزارش مهر، هم اکنون ظرفیت تولید برق ایران به بیش 
از 74 هزار مگاوات رسیده است که پیش بینی می شود تا 
پیش از آغاز گرمای طاقت فرسای تابستانی، این ظرفیت 

به حدود ۵4 هزار مگاوات افزایش یابد.
در این بین حمید چیت چیان وزیر نیرو خط قرمز پیک 
مصرف برق تابستانی را تعیین کرده و یادآور شده است: 
پیک مصرف برق در تابستان در مرز ۵4 هزار مگاوات 
پیش بینی شده و در صورتی  که مصرف برق از این مرز 

عبور کند خاموشی خواهیم داشت.
کارشناسان معتقدند در روزهای گرم سال و در دماهای 
باال به ازای هر یک درجه افزایش دما بیش از 400 مگاوات 

مصرف برق شبکه افزایش می یابد.

صورت  ایران  انرژی  بهره وری  سازمان  توسط  فارس/ 
می گیرد

نصب 400 هزار کنتور هوشمند برای 
مشترکین پرمصرف صنعتی و کشاورزی

بیش از 400 هزار کنتور هوشمند تا پایان امسال 
برای  ایران  انرژی  بهره وری  سازمان  توسط 
و  صنعت  بخش  دیماندی  پرمصرف  مشترکین 

کشاورزی نصب می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، در زمان حاضر طرح ملی 
فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی )فهام( 
که به عنوان اولین گام در هوشمندسازی شبکه توزیع 
برق کشور در حال اجرا است، از نظر پیشرفت فیزیکی 
و اقدام های فنی و اجرایی در وضعیت مناسبی قراردارد، 
به طوری که از نظر اجرایی درحال حاضر انجام پایلوت های 
طرح فهام در مناطق ۵ گانه در تهران، مشهد، زنجان، 
بوشهر و اهواز رو به اتمام بوده و در بعضی مناطق نیز، 
فعالیت ها در جهت توسعه طرح پس از اجرای پایلوت ها 
آغازشده است.بر این اساس، سابا در راستای برنامه های 
اقتصاد مقاومتی تا پایان سال جاری قصد دارد بیش از 
400 هزار کنتور هوشمند را برای مشترکین پرمصرف 

دیماندی صنعتی و کشاورزی نصب کند.
این طرح حل شده  امنیتی  و  فنی  مسائل  از  بسیاری 
است، به  طوری که مشخصات و الزام های فنی الزم برای 
پیاده سازی سامانه مرکزی و کنتورهای هوشمند تهیه شده 
و همچنین بخش عمده ای از مشخصات قابلیت همکاری 
بین تجهیزات و سامانه های نرم افزاری برای جلوگیری از 

ایجاد انحصار درطرح ملی فهام تهیه شده است.
در بخش امنیت نیز تمهیدات الزم برای امن سازی این 
زیرساخت ICT در حوزه  واقع یک  در  زیرساخت که 

انرژی است، در نظرگرفته شده است.

ایلنا/ در هفته گذشته؛
ارزش معامله های برق در بورس انرژی 

افزایش یافت

بر اساس معامله های انجام شده در هفته گذشته، 
ارزش معامله های برق در بورس انرژی در مقایسه 
با هفته قبل از آن، رشد 11 برابری را تجربه کرد.

ایلنا، بر اساس شرکت مدیریت شبکه برق  به گزارش 
ایران، در هفته گذشته )12 تا 1۵ تیر ماه( در بورس 
انرژی، به ترتیب در نماد کم باری روزانه معادل 12۵ 
هزار و 7۵2 مگاوات ساعت برق با قیمت متوسط 290 
میان  نماد  در  ساعت،  مگاوات  بر  ریال   ٦۸2 و  هزار 
باری روزانه معادل ۸ هزار و 7٦0 مگاوات ساعت برق 
بر مگاوات  ریال  با قیمت متوسط ٣٣٣ هزار و 1۵0 
ساعت، در نماد بار پیک روزانه معادل ۵ هزار و 4٦4 
مگاوات ساعت برق با قیمت متوسط ٣44 هزار و 2٦۸ 
ریال بر مگاوات ساعت و در نماد بار پایه روزانه معادل 
۵۸ هزار و ٣20 مگاوات ساعت برق با قیمت متوسط 
٣٣1 هزار و ٦٦٦ ریال بر مگاوات ساعت بین خریداران 

و فروشندگان انرژی معامله شد.
بر این اساس، ارزش معامله های انجام شده در این هفته 
بیش از ٦0 میلیارد ریال بوده و حجم کل معامله های 
انجام شده بیش از 19۸ هزار مگاوات ساعت بوده است 

که رکوردی جدید در سال 9۵ محسوب می شود.
این هفته در  همان طور که مشاهده می شود در طی 
تمامی نمادها معامله صورت گرفته و حجم معامله ها 

در تمام نمادها افزایش یافته است.
ارزش معامله های انجام شده در این هفته در مقایسه با 

هفته قبل از آن، بیش از 11 برابر شده است.

ایلنا/ یادداشت از فاطمه فعالی- کارشناس ارشد 
انرژی

لزوم توجه به واحدهای تولید همزمان 
آب و برق در شیرین سازی آب دریا

شیرین سازی  واحدهای  شدن  اضافه  صورت  در 
تولید  مجموعه  بازده  گازی  نیروگاه های  به  آب 
آب و برق جدید به باالی 80% خواهد رسید. با 
استفاده از این روش عالوه بر جلوگیری از اتالف 
نیاز استانهای  انرژی، می توان آب شیرین مورد 

اطراف دریا یا رودخانه های بزرگ را تامین کرد.
استفاده از واحد های شیرین سازی آب در کنار نیروگاه 
های گازی عالوه بر افزایش بازدهی مجموعه به %۸0، 
آب مورد نیاز استانهای جنوب کشور را تامین می کند. 
سازی  شیرین  قراردادهای  امضای  در  که  است  الزم 
آب دریا احداث واحد های شیرین سازی آب در کنار 

نیروگاه های گازی مورد تاکید قرار گیرد.
در روزهای اخیر شرکت مهندسی آب وفاضالب ایران 
یادداشت تفاهمی را با شرکت صنایع سنگین و ساخت 
دالر  میلیون   1۸٦ ارزش  به  دوسانکرهجنوبی  ساز  و 
برای ساخت یک مجتمع آب شیرین کن در ایران امضا 

کرده است.
غشایی  یا  و  حرارتی  روش  توسط 2  عموماً  دریا  آب 
شیرین می شود. اساس کار در روش حرارتی، تبخیر 
آب توسط انرژی گرمایی و سپس تولید آب شیرین از 
طریق میعان بخار آب است. در روش غشایی نیز آب 
را با فشار زیاد از غشاهایی با ابعاد بسیار کوچک عبور 
آب  به  و  آب جدا شود  در  موجود  ذرات  تا  می دهند 
قابل شرب تبدیل شود. در واحدهای شیرین ساز آب به 
روش غشایی، نیاز به مصرف برق برای عبور آب از غشا 
در فشار باال است، اما در روش حرارتی نیاز به انرژی 
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حرارتی برای تبخیر آب است.
نیاز  مورد  حرارتی  انرژی  می دهد  نشان  بررسی ها 
واحدهای شیرین سازی آب به روش حرارتی را می توان 
از انرژی اتالفی نیروگاه های گازی بدون مصرف سوخت 
برق  بازدهی ٣0 درصد  با  نیروگاه ها  این  کرد.  تامین 
صورت  به  را  دریافتی  انرژی   %۷۰ و  می کنند  تولید 
واحدها  این  کار  اساس  می کنند.  رها  هوا  در  حرارت 
بدین صورت است که ابتدا بخار خروجی از نیروگاه های 
بخار و یا بخاری که به واسطه ی سوزاندن زغال سنگ 
و یا سوخت های فسیلی دیگر حاصل شده است وارد 
آب  تبخیر  با  می شود.  آب  تبخیر  برای  دستگاهی 
میعان  با سطح سرد آب شیرین  آب  بخار  برخورد  و 
می شود و این عمل تا چند مرحله می تواند ادامه داشته 

باشد.
در صورت اضافه شدن واحدهای شیرین سازی آب به 
نیروگاه های گازی بازده مجموعه تولید آب و برق جدید 
این روش  از  استفاده  با  باالی ۸۰% خواهد رسید.  به 
عالوه بر جلوگیری از اتالف انرژی، می توان آب شیرین 
مورد نیاز استانهای اطراف دریا یا رودخانه های بزرگ 
را تامین کرد. در کشور حدود 2٦هزار مگاوات نیروگاه 
گازی فعال هستند که حدود 1۸ هزار مگاوات از این 
ظرفیت در نزدیکی )کمتراز 100 کیلومتر( خلیج فارس، 
دریای عمان و دریای خزر هستند و قابلیت تولید 4 
میلیون متر مکعب آب شیرین در روز معادل ۱٫۵ برابر 

آب مصرفی شهر تهران بدون مصرف انرژی دارد.
اگرچه از جزییات این تفاهم نامه اطالعات دقیق تری 
عمده  حاضر  حال  در  اما  است  نشده  منتشر  هنوز  
معکوس  اسمز  روش  به  آب  شیرین سازی  واحدهای 
دارد که  نگرانی وجود  این  و  را شیرین می کنند  آب 
احداث واحدهای تولید هم زمان آب در کنار برق در 
کاهش  برای  راهکاری  عنوان  به  گازی  نیروگاه های 

تلفات انرژی و افزایش تولید آب در کشور مورد غفلت 
قرار گیرد.

بنابراین در دسترس بودن بخار مورد نیاز برای تولید آب 
شیرین به صورت رایگان در روش حرارتی فرصت بسیار 
مناسبی هست که عالوه بر افزایش بازدهی نیروگاه های 
حرارتی، آب مورد نیاز واحدهای شیرین سازی آب در 
استانهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان را تامین 

کرد.

 

ایسنا / دبیر ستاد نانو هشدار داد
بازی جدید شرکتهای خصولتی مانعی 

برای تحقق اقتصاد دانش بنیان

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو با تاکید بر ایجاد 
تمایل  که  بنگاه هایی  به  رسیدگی  برای  مرجعی 
حال  در  گفت:  ندارند،  داخل  تولیدات  خرید  به 
حاضر برخی از بنگاه هایی که خصوصی نیستند 
و ساختار خصولتی دارند، بازی جدیدی را شروع 
قیمت ها  شکست  با  آن  اساس  بر  که  کرده اند 
اقدام به فروش محصوالت مشابه تولید داخل در 

بازارهای کشور می کنند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، دکتر سعید سرکار در نشست 
خبری امروز با تاکید بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی 
اظهار کرد: بخش عمده ای از اقتصاد مقاومتی مبتنی 
اقتصاد  بخواهیم  اگر  و  است  دانش بنیان  اقتصاد  بر 
دانش بنیان محقق شود، باید وجه غالب آن مبتنی بر 

فعالیتهای دانش بنیان باشد.
وی با اشاره به اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشور 
افزود: در این تحریم ها ایران از لحاظ واردات خودروهای 

لوکس و پوشاک تحریم نشد، بلکه در نقاطی به ایران 
فشار وارد کردند که لطمات زیادی به مردم وارد می شد 

و از این طریق فشار مضاعفی به دولت وارد می شد.
سرکار با تاکید بر این که مسیر تحریم کشور در برابر 
دانش بنیان  محصوالت  مسیر  از  جهانی  خواسته های 
کرد:  تصریح  است،  بوده  مردم  زندگی  به  وابسته  و 
سیاست های جهانی در مواردی تحریم ها را علیه کشور 
کشور  اقتصادی  گلوگاه های  نوعی  به  که  کرد  اعمال 

محسوب می شد.
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو یکی از این حوزه ها را 
پتروشیمی ذکر کرد و یادآور شد: این تحریم ها علیه 
است که گردش  بوده  پتروشیمی در جاهایی  صنایع 
تولید  و  بوده  آن  به  وابسته  پتروشیمی  صنایع  چرخ 

اشتغال و ارزش آور برای کشور بوده است.
سرکار یکی از این گلوگاه ها را نانوکاتالیست های مورد 
نیاز در فرلیندهای پتروشیمی نام برد و ادامه داد: در 
این راستا شاهد بودیم که برخی از بنگاه ها در زمان 
تحریم یا محصول خود را به ایران ارائه نمی دادند یا 
با چندین برابر قیمت اجازه واردات آن به ایران داده 

می شد.
می شد  موجب  امر  این  که  این  بر  تاکید  با  وی 
یابد،  کاهش  کشور  داخلی  محصوالت  رقابت پذیری 
اضافه کرد: تحریم ها دارای وجه مثبتی برای کشور بود؛ 
چرا که محققان کشور توانستند برخی از محصوالت 
مبتنی بر فناوری های پیشرفته را در کشور تولید کنند.

سرکار در ادامه به فضای ایجاد شده در بعد از تحریم ها 
نیز ما شاهد  از تحریم ها  اشاره کرد و گفت: در پس 
فعالیت برخی از بنگاه هایی هستیم که بخش خصوصی 
محسوب نمی شوند و به دو طریق ضررهای زیادی به 

کشور وارد می کنند.
ناصحیح  روابط  ایجاد  با  بنگاه ها  این  کرد:  اضافه  وی 

مسیر را به گونه ای هموار می کنند که صنایع داخلی از 
محصوالت ملی خریداری نکنند و یا با انجام دامپینگ 
داخلی  کاالی  مشابه  کاالهای  قیمت ها  یا شکست  و 
را به کشور وارد کرده و با قیمت های بسیار ارزان به 

فروش می رسانند.
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو خاطرنشان کرد: این بازی 
جدیدی است که در کشور شاهد آن هستیم، چرا که 
این بنگاه ها درصدد هستند تا شرکتهای داخلی را از 
گردونه فعالیتهای اقتصادی خارج کنند تا بعد از آن 
بتوانند محصوالت وارداتی خود را به قیمت واقعی در 
کشور به فروش برسانند و به این ترتیب ضررهای خود 

را جبران کنند.
بن بست  به  زمینه  در  شده  ایجاد  نگرانی  ابراز  با  وی 
رساندن شرکتهای داخلی، به نمونه ای از این اقدامات 
اشاره کرد و گفت: علی رغم این که یکی از شرکتهای 
دانش بنیان داخلی موفق به ساخت و تولید نانوکاتالیست 
مورد نیاز صنایع پتروشیمی شده است؛ ولی پتروشیمی 
مورد نظر بعد از یک دوره انعقاد قرارداد و خرید یک 
محصول، از خرید مجدد این محصول خودداری کرده 

است.
حاضر  حال  در  پتروشیمی  این  که  این  بیان  با  وی 
اروپایی  شرکت  یک  از  را  خود  نیاز  مورد  کاتالیست 
پیش  پتروشیمی  این  شد:  یادآور  می کند،  خریداری 
را  داخل  تولید  نانوکاتالیست  خرید  پرداخت های 
پرداخت کرده است؛ ولی با تغییر مدیرعامل پتروشیمی 

خرید محصول تولید داخل متوقف شده است.
سرکار با تاکید بر لزوم ایجاد واحدی برای رسیدگی 
به این گونه تخلفات اظهار کرد: یکی از دستگاه هایی 
که می تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند، قوه 
قضاییه است که می تواند با ایجاد واحدی به این گونه 

تخلف ها رسیدگی کند.

شماره   1764    20 تیر ماه 1395



7 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

با تاکید بر این که این مرجع  نانو  دبیر ستاد توسعه 
قانونی می تواند بدون بوروکراسی و شفاف به این نوع 
مسائل رسیدگی کند، یادآور شد: در عین حال الزم 
است تا مدیران و کارشناسانی که اقدام به خرید کاالی 

داخلی می کنند نیز تشویق شوند.
روند  در  تسریع  اقدام موجب  این  این که  بیان  با  وی 
ایجاد اقتصاد مقاومتی در کشور می شود، خاطرنشان 
کرد: در غیر این صورت ما نگران هستیم تا چند سال 
آینده موضوع اقتصاد مقاومتی به فراموشی سپرده شود.

برق نیوز/ 
تنها کشور جهان که 100 درصد برق 

خود را از انرژی های تجدید پذیر تامین 
می کند

توانسته100  که  است  تنها یک کشور  در جهان 
انرژی  کل  درصد   85 و  خود  برق  کل  درصد 
به  تجدیدپذیر  انرژی  منابع  از  را  خود  مصرفی 

دست آورد.
به گزارش برق نیوز، استفاده از انرژی های تجدید پذیر 
با رو به اتمام بودن منابع فسیلی دغدغه امروز جهان 
برای حفظ محیط زیست و آینده زمین است. اما کدام 
کشور جهان است که توانسته است 100 درصد برق 
مصرفی خود را از منابع انرژی تولید کند که در یک 

بازه زمانی کوتاه بار دیگر به وجود می آیند؟
 ،)Renewable energy  ( تجدیدپذیر  انرژی 
انواعی  به  نامیده می شود،  نیز  انرژی برگشت پذیر  که 
بر  انرژی،  نوع  تولید آن  انرژی می گویند که منبع  از 
خالف انرژی های تجدیدناپذیر )فسیلی(، قابلیت آن را 

دارد که توسط طبیعت در یک بازه زمانی کوتاه مجدداً 
به وجود آمده یا به عبارتی تجدید شود. در سال های 
اخیر با توجه به این که منابع انرژی تجدید ناپذیر رو 

به اتمام هستند این منابع مورد توجه قرار گرفته اند.
توانسته100  که  است  کشور  یک  تنها  جهان  در  اما 
درصد کل برق خود و ۸۵ درصد کل انرژی مصرفی 
آورد.  دست  به  تجدیدپذیر  انرژی  منابع  از  را  خود 
تقریبا تمام برق کشور ایسلند در نیروگاه های برقابی و 
زمین گرمایی تولید می شوند و ایسلند تنها کشور دنیا 
در این زمینه است. حضور آتشفشان های متعدد در این 
کشور امکانی را به جهت استفاده حداکثری از انرژی 
زمین گرمایی فراهم آورده است. در حدود ٣00 چاه 
بخار در کشور ایسلند پراکنده هستند که منابع بالقؤه 
تولید  برای  از آن ها  زمین گرمایی به شمار می آیند و 

برق و انرژی گرمایی استفاده می شود.

شانا/ 
انتخابات کارگروههای فرعی کمیسیون 

انرژی برگزار می شود

انرژی در  انتخابات کمیته های فرعی کمیسیون 
اجرای ماده )63( آیین نامه داخلی مجلس برگزار 

می شود.
تیرماه(  )دوشنبه، 21  فردا  شانا،  خبرنگار  گزارش  به 
جلسات کمیسیونهای تخصصی و خاص مجلس برگزار 
پژوهشهای  مرکز  گزارش  اساس،  این  بر  می شود؛ 

مجلس در کمیسیون انرژی ارائه می شود.
انرژی قرار  این هفته کمیسیون  ادامه دستورهای  در 
است انتخابات کمیته های فرعی کمیسیون انرژی در 

اجرای ماده )٦٣( آیین نامه داخلی مجلس نیز برگزار 
برای  کمیسیون  اعضای  از  تن  سه  همچنین،  شود؛ 
طرح  به  رسیدگی  مشترک  کمیسیون  در  عضویت 

تقویت و نظام استاندارد انتخاب و معرفی می شوند. 
به الیحه احکام دائمی  ادامه رسیدگی  نیز  این هفته 
در  نیز  نگهبان(  شورای  از  داده شده  )برگشت  توسعه 

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات انجام می شود.
نیز  کشور  کل   9۵ سال  بودجه  قانون  اصالح  الیحه 
بررسی  این کمیسیون  در  تیرماه(   22( روز سه شنبه 

می شود.

تک شات/ 
باتری های نسل آینده از نیروی جاذبه 
برای تولید انرژی استفاده خواهند کرد

باتری های نسل آینده از نیروی جاذبه برای تولید 
انرژی استفاده خواهند کرد

فناوری با سرعت بسیار زیادی در تمامی صنایع در حال 
پیشرفت است اما باتری های نسل جدیدی که بتوانند 
انرژی مورد نیاز تمامی این فناوری های جدید را تامین 
کنند آن چنان که باید، روی کار نیامده اند. محققان 
فناوری های  تا  هستند  تالش  در  پیوسته  صورت  به 
باتری ها را  فعلی مورد استفاده برای طراحی و تولید 
متحول کنند و باتری های جدیدی را نیز تولید کرده اند 
خواهند  انبوه  تولید  مرحله  به  نزدیک  آینده  در  که 
 Massachusetts رسید. اکنون محققان موسسه
قابل  راهکار  به   Institute of Technology
توجهی برای ساخت گونه ای جدید از باتری های مایع 
تولید  برای  روش جدید  این  در  کرده اند،  پیدا  دست 

انرژی از نیروی جاذبه زمین استفاده می شود. با تک 
شات همراه باشید.

با  مقاله ای  قالب  در  تازگی  به  محققان  این  دستاورد 
عنوان »یک باتری مایع کم اتالف و بدون نیاز به پمپاژ 
 Energy and با جریان ناشی از گرانش« در مجله
Environmental Science منتشر شده است. 
این مقاله روشی جدید برای تولید باتری های مایع را 
پیشنهاد می دهد که در آن برای تولید انرژی از گرانش 

استفاده می شود.
باید بدانید که تولید باتری مایع ایده جدیدی نیست. 
در حقیقت سابقه تولید اولین باتری های مایع به دهه 
1970 میالدی بر می گردد. ایده اصلی طراحی باتری  
مایع وجود الکترودهای منفی و مثبت به صورت مایع 
و استفاده از یک غشا برای جدا کردن آنهاست. حرکت 
ذرات از یک سو به سوی دیگر در یک ماده مایع موجب 
تولید برق می شود. در هر حال تمامی طراحی های اولیه 
مورد استفاده برای باتری های جریان مایع دارای یک 
مشکل مشترک هستند، این باتری ها برای جا به جایی 
ترکیب های شیمیایی موجود به سیستم های پیچیده 

و گران قیمتی از شیرها، پمپ ها و مخازن نیاز دارند.
 MIT کارشناسان  توسط  که  جدید  باتری  این  اما 
طراحی شده است، نیازی به سیستم های پمپاژ پیچیده 
ندارد. این باتری در عوض برای جا به جایی مایع درون 
یک کانال باریک و تولید انرژی از نیروی جاذبه استفاده 
ویژگی  دارای  مایع جدید  باتری جریان  این  می کند. 
با  نیز هست، محققان می توانند  توجه دیگری  جالب 
تغییر زاویه باتری و کم یا زیاد کردن سرعت جریان 

مایع، میزان انرژی تولیدی را کم یا زیاد کنند.
البته این باتری در حال حاضر در مرحله ساخت نمونه 
اولیه قرار دارد و تا تولید انبوه و تجاری سازی آن زمان 

زیادی باقی مانده است.
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مهر/ روحانی اعالم کرد:
تحریک تولید با هدف اشتغالزایی

تحول  از طرح  جزئیاتی  اعالم  با  رئیس جمهور 
در  اقتصادی  رونق  ایجاد  برای  گفت:  بانکی، 
فعالیت  در  تحرکی  بتوانیم  باید  سال جاری، 
ایجاد  اشتغالزایی  هدف  با  تولیدی  بنگاه های 

کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی روز یکشنبه 
در جلسه ستاد اقتصادی دولت، تقویت بانک ها برای 
اصلی  هدف  را  تولیدی  بنگاه های  به  تسهیالت  ارائه 
داشت:  اظهار  و  دانست  بانکی  نظام  اصالح  طرح 
اوراق  طریق  از  پیمانکاران  به  دولت  بدهی  پرداخت 

بهادار، رونق اقتصادی را تضمین می کند.
وی با بیان اینکه طرح تحول نظام بانکی، آغاز فرایند 
مهمی در انضباط پولی، صورت مالی دولت و شفافیت 
و نظم دهی به بدهی های دولت است، گفت: به این 
ترتیب پیچیدگی های قبلی این سه عرصه، در مسیر 
گشایش و تسهیل در امور مالی برای پشتیبانی سریع 
از بخشهای تولیدی و اشتغال زا قرار خواهند گرفت.

ما  کشور  اقتصاد  اینکه  به  اشاره  با  جمهور   رئیس 
گام  به  گام  امیدوارم  و  است  محور  بانک  اقتصادی 
گفت:  کند،  حرکت  محور  سرمایه  اقتصاد  سمت  به 
شفافیت در رابطه بین دولت و بانک ها، درجه اعتماد 
عمومی به سیستم بانکی را باال می برد و برای ایجاد 
سال  در  دولت  هدف  که  کشور  در  اقتصادی  رونق 
بنگاه  فعالیت  در  تحرکی  بتوانیم  باید  است،  جاری 

های تولیدی با هدف اشتغالزایی ایجاد کنیم.
ده  طی  کشور  اقتصادی  وضعیت  تشریح  با  روحانی 
با دو دوره  این دوره زمانی  سال گذشته گفت: طی 
خاص مواجه بودیم. نخست دوره ای که در آن وفور 

درآمدهای نفتی بود و با افزایش واردات، روند ایجاد 
اشتغال و تولید عمال دچار مشکل شد؛ تورم پیوسته 
در حال افزایش بود و با ابالغ دستورالعمل هایی به 
تر  پایین  تسهیالتی  ارائه  بر ضرورت  مبنی  ها  بانک 
از نرخ تورم، عمال بانکها برای عمل به آن ابالغیه ها 
ناچار شدند از بانک مرکزی پول دریافت کنند که این 
به نوبه خود در نرخ تورم و پایه پولی کشور، مشکالتی 

ایجاد کرده بود.
کارمزدها  نرخ  بودن  پایین  با  افزود:  جمهور  رئیس 
ها  وام  بازگشت  روند  عمال  تورم،  نرخ  با  مقایسه  در 
از سوی وام گیرندگان نیز متوقف و شرایط پیچیده 
تحریم  تشدید  با  روند  این  بود.  کرده  ایجاد  را  ای 
یکباره  نیز  ارز  نرخ  که  چرا  یافت،  دیگری  شکل  ها 
چنین  در  و  شد  برابر  سه  عمال   و  مواجه  با جهش 
فضایی بدهکاران بانکی اگر هم می خواستند بدهی 
و معوقات خود را به بانکها بپردازند، از آن توانمندی 

برخورد نبودند.
روحانی در ادامه به شفاف نبودن میزان بدهی های 
دولت به بانکها و پیمانکاران اشاره کرد و افزود: شفاف 
شدن میزان بدهی های دولت و نحوه بازپرداخت این 
به  ارتباط  همین  در  دولت  بود.  ضروری  ها،  بدهی 
دنبال انتشار اوراق مالی اسالمی است که این اوراق 
یکی از پایه های نشان دهنده شرایط اقتصادی دولت 

و جامعه است.
و  مدیریت  سازمان  مرکزی،  بانک  جمهور،  رئیس 
خاص  دستگاه  سه  را  اقتصاد  وزارت  و  ریزی  برنامه 
مسوول در ارتباط با این اوراق مالی اسالمی معرفی 
در  مهم  گام  یک  اوراق،  این  انتشار  با  گفت:  و  کرد 
دولت جمهوری اسالمی برداشته می شود. این اوراق 
سازمان  و  بود  خواهد  کشور  اوراق  معتبرترین  جزو 
مدیریت و برنامه ریزی باید به گونه ای عمل کند که 

کارمزد این اوراق به موقع پرداخت شود و به عنوان 
معتبرترین اوراق در بازار مالی حضور یابد.

روحانی افزود: به این ترتیب از مشکالت پیمانکاران 
این  به  وابسته  اقتصادی  بنگاه های  و  شده  کاسته 
و  گیرند  می  فعالیت  برای  ای  تازه  جان  پیمانکاران 
شرایط بهتری برای ایجاد رونق اقتصادی  در کشور 

ایجاد می شود.
در  اخیرا  که  ای  الیحه  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
با  ارائه شده، گفت:  به مجلس  بانکی  نظام  با  ارتباط 
تصویب این الیحه و اجرای طرح اصالح نظام بانکی، 
بانک ها قدرتمند شده، دولت به بدهکار خوش حساب 
تبدیل می شود و اوراق مالی  در مسیر رشد و رونق 
اقتصادی قرار خواهند گرفت. در کنار آن روند تورم 
کاهنده ادامه یافته و بانکها نیز این فرصت را می یابند 
تا تسهیالت بیشتر با نرخ کارمزد کمتر را در اختیار 
نرخ  کاهش  روند  البته  و  دهند  قرار  خود  مشتریان 

کارمزد باید تداوم یابد.
اجرای  روی  دقیق  نظارت  با  کرد:  تصریح  روحانی 
طرح  روند اصالح  نظام بانکی کشور، زمینه برای یک 
بانکی کشور  نظام  و   اقتصاد  در  بسیار خوب  تحول 
اقتصاد  سیاست های   19 و   9 بندهای  چارچوب  در 

مقاومتی ایجاد خواهد شد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه به طور منظم اجرای 
دقیق این طرح را دنبال خواهیم کرد، ابراز امیدواری 
کرد با اجرای دقیق و هماهنگ دستگاه های مسوول 
شامل بانک مرکزی، سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد 
تحول  زودی همگان شاهد یک  به  وظایفشان،    به 

بسیار خوب در نظام مالی و افتصادی کشور باشند.
اقتصادی  ستاد  و  اول  معاون  از  همچنین  روحانی 
دولت و همه دست اندرکاران طرح تحول نظام بانکی 

کشور قدردانی کرد.

فارس/ طیب نیا:
اصالحیه بودجه 95 کمک بزرگی به 

برنامه خروج از رکود می کند

فیش های  چالش  به  اشاره  با  اقتصاد  وزیر 
حقوقی گفت: با توجه به عقاید دینی و همچنین 
مسئولیتی که مردم بر عهده من قرار داده اند به 
حساسیت جامعه در این مورد ارج نهاده و ابایی 

از عذرخواهی از مردم بابت این قصور ندارم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی 
بانک  بورس،  نمایشگاه  افتتاحیه  مراسم  در  طیب نیا 
از  اقتصاد  از خروج  اینکه دولت پس  بیان  با  بیمه  و 
شرایط رکود تورمی سال های 91 و 92 تمرکز خود 
را بر رشد مستمر و فراگیر اقتصادی قرار داد، اظهار 
داشت: هدف کوتاه مدت دولت رشد ۵ درصدی اقتصاد 
در سال 9۵ است که با وجود کاهش درآمدهای نفتی 
برای  را  مثبتی  چشم انداز  برجام  اجرای  پیامدهای 

اقتصاد ایران نشان می دهد.
حفظ  کنار  در  اقتصادی  رشد  انتقال  افزود:  وی 
دستاورد تورم انجام می شود و تالش دولت این است 
که تا حد ممکن رشد اقتصادی با مشارکت بخش های 
مختلف اقتصادی و همه اقشار مختلف مردم به وجود 

بیاید تا شغل های از دست رفته مجدداً احیا شوند.
درصد   ۵ رشد  هدفگذاری  به  اشاره  با  اقتصاد  وزیر 
توسعه  ششم  برنامه  اجرای  سال های  در  اقتصاد 
تصریح کرد: اگر نتوانیم این رشد را محقق کنیم، از 
سایر رقبا عقب می مانیم و همچنین مطالبات رفاهی 
مردم و جوانان پاسخ داده نخواهد شد، برای همین 
نیاز به اصالحات نهادی و ساختاری در اقتصاد ایران 

داریم.
اصالحات  نظام  مجموعه  و  ما  هدف  گفت:  طیب نیا 
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اقتصادی است و  افزایش رشد  ساختاری و نهادی و 
را  اهداف  این  مهم  چند  هر  حاشیه ای  مسائل  نباید 

تحت الشعاع قرار دهند.
اصالحات  انجام  به  ناگزیر  ما  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
ساختاری و نهادی هستیم،  اظهار داشت:  یکی از این 
اصالحات توانمندسازی نظام تأمین مالی است که در 
مقام  سوی  از  ابالغی  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
معظم رهبری به این مسأله پرداخته است. به همین 
با  از رکود  اقتصاد  برای خروج  برنامه  ای  دلیل دولت 
در حال  اکنون  تدوین کرده که هم  مردم  مشارکت 

اجراست.
ساماندهی  بانک ها،  سرمایه  افزایش  اقتصاد  وزیر 
به  معوق  بدهی های  تبدیل  و  دولت  بدهی های 
و  بنگاه داری  از  بانک ها  خروج  جاری،  بدهی های 
برنامه های  جمله  از  را  بانک ها  مازاد  امالک  فروش 
دولت برای ایجاد رونق اقتصادی عنوان کرد و افزود: 
افزایش سرمایه بانک ها در قالب اصالحیه بودجه 9۵ 
به مجلس ارائه شد که خوشبختانه با موافقت مجلس 
روبه رو شد و این کمک بزرگی به تحقق اهداف این 

برنامه خواهد کرد.
اطالعات  حتی  این  از  پیش  داد:  ادامه  طیب نیا 
دقیقی از میزان بدهی دولت وجود نداشت اما اکنون 
سامانه ای برای احصاء بدهی های دولت یاد شده که 
به صورت روزانه حجم بدهی های دولت و جزئیات آن 
را ارائه می دهد. با ایجاد چنین سامانه ای نهادی برای 
اقتصاد  مدیریت بدهی ها و تعهدات دولت در وزارت 
ساماندهی   جهت  در  خوبی  حرکت  که  شد  تشکیل 

بدهی های دولت است.
مسکن  رهنی  اوراق  و  بدهی  بازار  به  همچنین  وی 
ارتقاء  به  هم  بازارها  این  گفت:  و  کرد  اشاره  جاری 
توان تسهیالت دهی نظام بانکی و هم به تعمیق بازار 

میلیارد  هزار   1۸۵ گذشته  سال  می انجامد.  سرمایه 
ریال اوراق در این بازار منتشر شد و امسال با استفاده 
از تجربه سال گذشته استفاده از این ابزار را گسترش 

می دهیم.
به گفته طیب نیا، برنامه اقتصاد دولت در حوزه اوراق 
رهنی مسکن رساندن حجم اوراق رهنی به 100 هزار 

میلیارد ریال است.
و  سرمایه  بازار  توسعه  اینکه  بیان  با  اقتصاد  وزیر 
برنامه های  جمله  از  اقتصاد  بلندمدت  مالی  تأمین 
دولت برای بازار سرمایه است، تصریح کرد: راه اندازی 
از  مختلف  مالی  ابزارهای  طراحی  برخط،  معامالت 
رهنی  اوراق  و  موازی  سلف  اوراق  صکوک،  جمله 
جمله  از  جدید  مالی  نهادهای  ایجاد  همچنین  و 
این  راستای  در  دولت  اقدامات  رتبه بندی  مؤسسات 

هدف بوده است.
بازار  این هستیم که سهم  دنبال  به   داد:  ادامه  وی 
سرمایه از تأمین مالی اقتصاد از رقم ٣0 هزار میلیارد 
تومان به 100 هزار میلیارد تومان افزایش یابد تا نظام 
بانکی منابع خود را در جهت تسهیالت کوتاه مدت و 

تأمین مالی خرد اختصاص دهد.
طیب نیا همچنین به مسئله فیش های حقوقی اشاره 
داد  نشان  حقوقی  فیش های  چالش  گفت:  و  کرد 
کاستی هایی در حوزه نظام پرداخت حقوق و دستمزد 
وجود دارد که مدیریت کشور و مردم این کاستی را 

نمی پذیرند.
شدن  مطرح  از  پیش  اینکه  بیان  با  اقتصاد  وزیر 
و  ضوابط  تدوین  دنبال  به  دولت  حقوقی  فیش های 
چارچوبی برای حوزه پرداخت دستمزد و حقوق بود 
این  در  تسریع  موجب  حقوقی  فیش های  انتشار  که 

امر شد.
رفاهی  تسهیالت  ساماندهی  آئین نامه  تدوین  به  وی 

دولتی  شرکت های  و  بیمه ها  و  بانک ها  کارکنان 
به  آئین نامه  این  گذشته  سال  گفت:  و  کرد  اشاره 
فروردین   19 در  دولت  و  شد  ارسال  وزیران  هیأت 
سال جاری با تصویب آن مقررات این آئین نامه را در 
به سازمان مدیریت و  بودجه سال 9۵  قالب ضوابط 
برنامه ریزی ارسال و در نهایت به دستگاه ها ابالغ کرد.

وی اضافه کرد: وزارت اقتصاد شیوه نامه مصرف بودجه 
رفاهی کارکنان دولت، شرکت های دولتی و مؤسسات 
وابسته به دولت را در خرداد ماه سال جاری تدوین و 
به دولت پیشنهاد کرد و همچنین ضوابط ساماندهی 
پرداخت ها به شرکت ها و مؤسسات دولتی وابسته به 

وزارت اقتصاد تدوین شد.
وظیفه  ما  اقدامات  این  کنار  کرد: در  تأکید  طیب نیا 
داریم با هر کسی که تخلف داشته برخورد کنیم و در 
صورت احراز تخلف به مراجع مربوطه معرفی کنیم. 
به  دریافتی  مازاد  واریز  به  مکلف  را  افراد  همچنین 
برکنار  خود  سمت  از  متخلف  افراد  و  کردیم  خزانه 

شدند.
وی تأکید کرد: این اقدامات به معنای نادیده گرفتن 
خدمات مدیران نیست بلکه نشان می دهد، دولت با 

تخلفات هر چند اندک برخورد می کنند.
با توجه به عقاید دینی  پایان گفت:  اقتصاد در  وزیر 
قرار  من  عهده  بر  مردم  که  مسئولیتی  همچنین  و 
داده اند به حساسیت جامعه در این مورد ارج نهاده و 
ابایی از عذرخواهی از مردم بابت این قصور ندارم و بار 
دیگر بابت کاستی هایی که در این بخش وجود داشته 

پوزش می طلبم.

مهر/ سیف اعالم کرد:
بازنگری در ساختار تامین مالی

نظام  اصالح  خواستار  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
بدهی های  شدن  انباشته  از  و  شد  مالی  تامین 

دولت به شبکه بانکی انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، ولی اهلل سیف امروز در مراسم 
افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و 
بیمه در تهران با بیان اینکه با استقرار دولت یازدهم، 
رویکرد مهار تورم و کاهش آن به سطوح تک رقمی 
پایدار، انضباط پولی، ثبات نرخ ارز و تامین مالی سالم 
داشته  قرار  مرکزی  بانک  ویژه  توجه  مورد  اقتصاد 
با  مناسب  رویکردهای  اتخاذ  نتیجه  در  گفت:  است، 
محوریت ارتقای انضباط پولی و حفظ ثبات بازار ارز، 
در  درصد   40.4 یعنی  اوج خود   نقطه  از  تورم  نرخ 
مهرماه سال 1٣92 به 9.7 درصد در خردادماه سال 
کارشناسان  اکثر  زعم  به  که  یافت،  کاهش   1٣9۵
داخلی و خارجی، موفقیتی بی نظیر در سابقه اقتصاد 

ایران قلمداد می شود.  
ارز  بازار  حوزه  در  افزود:  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
آرامش مطلوبی بر بازار حاکم شده به طوری که در 
سه ماهه منتهی به خرداد سال 1٣9۵ متوسط نرخ 
دالر در بازار آزاد نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها 
در حدود 4.4 درصد افزایش و شکاف نسبی نرخ دالر 
رسمی و بازار آزاد در حدود 2.4 واحد درصد کاهش 

یافته است.
وی با تاکید بر اینکه همزمان با کاهش نرخ تورم به 
آستانه تک رقمی، رویکرد سیاستگذار پولی بر کاهش 
بانکی  سود  نرخ  دستوری  غیر  و  متناسب  منطقی، 
اخیر شورای  اقدام  کرد:  تصریح  است،  بوده  متمرکز 
نرخ سود سپرده ها و  اعتبار در کاهش سقف  و  پول 
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در  درصد،   1۸ و   1۵ به  ترتیب  به  بانکی  تسهیالت 
قابل مالحظه  بانکی و کاهش  بین  بازار  کنار توسعه 
دیگر  از  درصد  به حدود 17  بازار  این  در  نرخ سود 
حفظ  منظور  به  مرکزی  بانک  سیاستی  رویکردهای 
ثبات اقتصاد کالن و تحریک مصرف و سرمایه گذاری 

در راستای کمک به رشد اقتصادی است.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه گفت: در زمینه 
مولد  فعالیت های  به سمت  نقدینگی  هدایت صحیح 
بانک  اعتباری  سیاست های  جهت گیری  اقتصاد، 
منابع  تخصیص  بهبود  و  اولویت بندی  بر  مرکزی 
تولیدی،  فعالیت های  به سمت  منابع  هدایت  بانکی، 
تنوع بخشی به منابع تامین مالی اقتصاد و تقویت توان 

تسهیالت دهی بانک ها متمرکز شده است.  
به نرخ های رشد  الزامات دستیابی  وی در خصوص 
شرایط  به  توجه  با  گفت:  اقتصادی  پایداری  و  باال 
افتادگی های ناشی  اقتصادی حاکم بر کشور و عقب 
به  دستیابی  تردید  بی  گذشته،  سالیان  شرایط  از 
اهداف سند چشم انداز، اقتصاد مقاومتی و نرخ رشد 
برنامه  در  شده  هدف گذاری  درصدی   ۸ اقتصادی 
ایجاد فضای رقابت  در  ششم توسعه کشور، مستلزم 
از  یکی  هرچند،  است.  اقتصادی  فعالیت های  عرصه 
مناسب  بستر  فراهم سازی  مهم،  این  تحقق  الزامات 
برای تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است، اما باید 
توجه داشت که بدون توجه به الزامات و اقتضائات آن 
از جمله بهبود فضای کسب و کار حصول به اهداف 
ترسیم شده در اسناد باالدستی بسیار دشوار خواهد 

بود.  
به  اشاره  با  خود  از سخنان  دیگری  بخش  در  سیف 
بانکی  دستورالعمل حداقل افشای اطالعات در نظام 
دستورالعملی  گذشته  سال  در  مرکزی  بانک  گفت: 
بانکی  نظام  برای  اطالعات  افشای  حداقل  بر  مبنی 

بین  صحنه  در  تواند  می  اقدام  این  که  کرد  ارسال 
المللی برای نظام بانکی کشوراعتبار کسب کند.

اصالح نظام تامین مالی اقتصاد  و اصالحات در 
نظام بانکی

سیف، اصالح نظام تامین مالی را از ضروریات اقتصاد 
خواند و گفت: همانطور که در نامه هشتم تیرماه سال 
گذشته رئیس جمهور به معاون اول تاکید کرده اند، 
معماری مناسب نظام مالی و تغییر رویه های موجود، 
باید به طور همزمان در سه حوزه نظام بانکی، بازار 
این  در  گیرد.  قرار  کار  دستور  در  دولت  و  سرمایه 
الیه  سه  در  می توان  را  بانکی  نظام  معضالت  رابطه، 

طبقه بندی کرد.
از جنس  بنیادینی  ادامه داد: الیه اول معضالت  وی 
مسایل ساختاری و نهادی است. مسایلی مانند ضعف 
ساختارهای  و  قوانین  ضعف  بانکی،  و  پولی  قوانین 
شرکتی،   حاکمیت  قوانین  ضعف  و  بانکی  نظارت 
الیه  شود.  می  شامل  را  حوزه  این  مهم  های  نمونه 
الیه  است.  ها  بانک  دارایی های  انجماد  معضل  دوم، 
در  که  بانکهاست  نقد  جریان  افت  معضل  نیز  سوم 
قالب افت نسبت تسهیالت اعطایی به سپرده ها، نرخ 
باالی سود و جنگ قیمتی بین مؤسسات مالی نمایان 

شده است.  
بانکها و مساله  وی افزود: معضل کاهش جریان نقد 
و  مدت  کوتاه  مساله  عنوان  به  دارایی ها،  انجماد 
میان مدت نظام بانکی ایران معلول شرایط ساختاری 
این  پایدار  حل  برای  نتیجه،  در  است،  نهادی  و 
به  مهار شوند.  است معضالت ساختاری  مساله الزم 
اصالحی  »برنامه  یک  چارچوب  در  باید  منظور،  این 
را  بانکی  بازار  شرایط  در  موقت  بهبود  مقدماتی«، 
ایجاد کرد و از فضای مناسب ایجادشده برای اجرای 

»برنامه جامع اصالحی« سود جست.  
اصالح  برنامه  به  اشاره  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
نظام بانکی، گفت: در فاز اول، اقدامات عاجل صورت 
بنیادین  اصالحات  برای  اولیه  اقدامات  و  پذیرفته 
زمینه سازی های  اول  فاز  انتهای  در  می شود.  اجرا 
با  نیز  بانکی  نظام  و  شده  انجام  بنیادین  اصالحات 
تغییر ساختارهای اولیه از بحران محتمل دور شده و 
توان و آمادگی خود را برای اصالحات اساسی به دست 

می آورد.  
سیف با بیان اینکه مرحله مقدماتی طرح اصالح نظام 
سیاست گذاری  و  نظارتی  نقش  تقویت  برای  بانکی 
پولی بانک مرکزی تدوین شده است، افزود: در مرحله 
مقدماتی طرح اصالح نظام بانکی، بانک مرکزی برنامه 
دارد تا از طریق »مدیریت فعاالنه بازار بین بانکی«، 
»تعدیل  بانکی«،  شبکه  منابع  تخصیص  و  »تجهیز 
نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری«، »دسته بندی  
مشکل دار«،  بانک های  رفتار  بر  نظارت  و  بانک ها 
»به کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست های 
ساماندهی  با  پول  بازار  بخشی  »انتظام  پولی«، 
بانک های  سرمایه  »افزایش  غیرمجاز«،  موسسات 
غیردولتی«، »حل وفصل مطالبات غیرجاری بانک ها«، 
»ادغام، اصالح و بازسازی، تصفیه و انحالل بانک ها و 
موسسات اعتباری« و »ارتقای نظارت موثر بر فعالیت 
بانک ها« زمینه سازی برای اصالحات بنیادین در نظام 

بانکی فراهم کند.

تعمیق بازار سرمایه و افزایش نقش آن در تامین 
مالی اقتصاد

رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر لزوم افزایش 
افزود:  اقتصاد،  مالی  تامین  در  سرمایه  بازار  نقش 
نتیجه تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در مورد 

می دهد  نشان  سرمایه  بازار  و  بانک ها  تعامل  نحوه 
توسعه یافتگی این دو نظام الزم و ملزوم یکدیگر است، 
از این رو در کشورهایی که در آنها بازارهای سهام به 
خوبی توسعه یافته است،   سایر واسطه های مالی نیز 

توسعه یافتگی باالیی دارند.  
در  سرمایه  بازار  نفوذ  ارتقای ضریب  ادامه  در  سیف 
مالی  تامین  در  سرمایه  بازار  سهم  افزایش  اقتصاد، 
بلندمدت، پر رنگ کردن نقش بازار سرمایه در تامین 
مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی و افزایش شفافیت در 
بازار سرمایه به منظور جذب بیشتر منابع مالی خرد 
و  اصالح  در  مطرح شده  موضوعات  ترین  مهم  از  را 

بهبود بازار سرمایه برشمرد.
امکان  تسهیل  مرکزی،  بانک  کل  رئیس  همچنین 
و  قوانین  تعدیل  موسسات،  و  ها  بندی شرکت  رتبه 
به  ورود سرمایه گذار خارجی  تسهیل  مقررات جهت 
بازار سرمایه ایران و توسعه ابزار بازار بدهی در بازار 
سرمایه را از دیگر ضروریات برای اصالح و بهبود بازار 

سرمایه دانست.
تامین  ساختار  اصالح  الزامات  از  دیگر  یکی  سیف، 
مالی  سیاستگذار  رویکرد  در  تغییر  را  اقتصاد  مالی 
عنوان کرد و افزود: ساختار بودجه ای وابسته به نفت، 
تنگنای  و  مشکالت  و  دولت  رفتار  نبودن  قاعده مند 
اعتباری حاکم بر نظام بانکی کشورکه طی سال های 
بر  حاکم  اقتصادی  تحوالت  تاثیر  تحت  و  گذشته 
بخش حقیقی اقتصاد و بازار پول و سرمایه و همچنین 
وضع مالی دولت ایجاد شده است، اصالح رویکردها 

در حوزه مالی دولت را اجتناب ناپذیر کرده است.

ساماندهی بدهی دولت به شبکه بانکی و 
پیمانکاران

انباشته شدن بدهی های دولت را از عمده ترین  وی، 
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سال های  در  پیوسته  طور  به  که  دانست  مشکالتی 
در  مزمنی  و  عدیده  مشکالت  بروز  باعث  گذشته، 
این خصوص تصریح  اند، وی در  اقتصاد کشور شده 
بازار بدهی ضمن ساماندهی بدهی های  کرد:  توسعه 
دولت می تواند به افزایش شفافیت مالی دولت، تعیین 
غیردستوری نرخ سود در بازار و افزایش توان بانکها 
و  کوچک  های  بنگاه  مدت  کوتاه  مالی  تامین  در 
متوسط و گذار از اقتصاد بانک محور به اقتصاد بازار 
محور منجر شود. البته، الزام و تقید دولت به تعهدات 
خود در ایجاد و توسعه بازار بدهی از جمله تامین به 
موقع منابع الزم بسیار حائز اهمیت است. عدم توجه 
به  عمومی  اعتماد  کاهش  امکان  ضمن  مهم  این  به 
در خصوص  گذشته  تجارب  تکرار  بدهی سبب  بازار 
انتشار اوراق مشارکت و پیامدهای عدم ایفای دولت 

به تعهدات از جمله آثار پولی و تورمی می شود.
در  سیکلی  ضد  مالی  های  سیاست  اتخاذ  سیف، 
راستای پایداری مالی را مورد اشاره قرار داد و گفت:  
بودجه دولت  اندازه  از  اتکای بیش   ایران،  اقتصاد  در 
تصمیم سازی  سهولت  کنار  در  نفتی،  درآمدهای  به 
غفلت  زمینه ساز  پولی،  سیاست های  اجرای  و 
در  و  مالی  سیاست  مهم  کارکردهای  از  سیاستگذار 
مقابل استفاده بی رویه از سیاست های پولی، فارغ از 
دهه  دو  طی  است.  بوده  آن  نامطلوب  و  منفی  آثار 
ضدسیکلی  رویکرد  جای  به  مالی  سیاستگذار  اخیر، 
تجاری،  سیکل های  هموارسازی  جهت  در  تالش  و 
و تشدید کننده  موافق سیکلی  رفتارهای  بر  همواره 

نوسانات و سیکل های تجاری تمرکز داشته است.  

رعایت قواعد مالی در تنظیم بودجه ساالنه
تجارب  بر  مروری  با  اعتبار  و  پول  شورای  رئیس 
جهانی، به منظور کنترل نوسانات و عوارض مختلف 

اتکا به درآمدهای نفتی، گفت: بر اساس این تجارب، 
و  قواعد  عنوان  تحت  خاصی  چارچوب های  و  قواعد 
چارچوب های مالی ارائه شده است. در همین راستا 
و به منظور ایجاد ضربه گیر نوسانات ناشی از منبع 
به بودجه سنواتی، تدوین قواعد مالی  نوسان کننده 
می رسد.  نظر  به  ضروری  کشور،  شرایط  با  متناسب 
قاعده مالی از طریق تعیین حدود و نسبت های مالی 
با هدف  ارقام اسمی و حقیقی بودجه عمومی،  روی 
ارتقای  نیز  و  مالی  هدفمند  محدودیت های  اعمال 
طراحی  بلندمدت  در  دولت  مالی  عملیات  شفافیت 

شده است.  
تعادل  قواعد  شامل  متداول  مالی  قواعد  افزود:   وی 
بودجه ای، قواعد بدهی، قواعد درآمد و قواعد مخارج 
دیگر  کشورهای  توسط  گذشته  دهه  دو  طی  که 
با  مورد استفاده قرار گرفته است، می تواند متناسب 

اقتضائات کشور به کار رود.  
سیف با اشاره به اینکه تا زمانی که فضای کسب وکار 
اصالح  صرف  نباشد،  مناسبی  شرایط  در  کشور  در 
تامین مالی و افزایش ظرفیت تامین مالی نمی تواند 
تضمین کننده حصول به رشد و توسعه پایدار باشد، 
عمومی  شرایط  بهبود  اساس  این  بر  کرد:   تصریح 
موفقیت  های  پیش شرط  و  الزامات  از  کار  و  کسب 

فعالیت های تولیدی در کشور است.
رئیس شورای پول و اعتبار الزامات اساسی به منظور 
و  کار  قانون  »اصالح  را  تولیدی  های  فعالیت  رونق 
نظام  اصالح  همراه  به  آن  بیشتر  انعطاف پذیرکردن 
خصوصی سازی  و  دولت  سازی  »کوچک  بیمه ای«، 
واقعی و سهولت و عدالت نظام مالیاتی«  و »پرهیز از 

نظام سرکوب قیمت کاال« برشمرد.
را  الزامات  دیگر  ادامه  در  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
»مبارزه جدی و موثر با پدیده قاچاق کاال و افزایش 

شفافیت و کاهش رانت ها«، »اصالح و حذف  قوانین 
و مقررات ناسازگار و موازی به منظور سهولت کسب  
وکار« و »بهبود پایدار تعامل با اقتصاد جهانی« بیان 

کرد.

از ظرفیت های تامین مالی خارجی در  استفاده 
فضای پسابرجام

تسهیل  خصوص  در  مرکزی  بانک  اقدامات  سیف، 
پیوند نظام بانکداری ایران با اقتصاد جهانی و برخی 
از گشایش های حاصله پس از اجرای برجام در حوزه 
بانکی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در شرایط رقابتی 
حاکم در جهان و تنگنای اعتباری موجود در کشور، 
 تحقق رشد اقتصادی ساالنه ۸ درصد و توسعه پایدار 
از  ممکن  های  ظرفیت  همه  از  بردای  بهره  مستلزم 
از خارج  مالی  تامین  در  جمله ظرفیت های موجود 
است. این امکان، بعد از اجرایی شدن برجام در کشور 
تسهیل شده است و انتظار می-رود با تالش فعاالن 
اقتصادی بخش دولتی و خصوصی و نظام بانکی، بازار 
سرمایه و بیمه زمینه مناسب جهت  تسریع در جذب 
فراهم  کشور  مالی  تامین  برای  خارجی  مالی  منابع 

شود.  
از  برخی  خصوص  در  اعتبار  و  پول  شورای  رئیس 
منظور  به  مرکزی  بانک  توسط  شده  انجام  اقدامات 
تسهیل روابط مالی با اقتصاد بین الملل، خاطرنشان 
کرد : بانک مرکزی از طریق نظارت شرکتی و قوانین 
ضدپولشویی و براساس سرمایه و نقدینگی الزم معین 
تنظیم  و  نظارت  تقویت  بال،  کمیته  توسط  شده 
مقررات در بانک ها را مطابق با استانداردهای جهانی 
مدنظر قرار داده است. به عالوه، بانک های ایرانی بیش 
از گذشته گزارش های مالی خود را در انطباق بیشتر با 
استانداردهای جهانی گزارشگری مالی تهیه می کنند.

وی افزود: در راستای ممانعت از جرایم مالی و تسهیل 
برای  جهانی،  اقتصاد  به  ایران  بانکداری  نظام  پیوند 
ارتقای چارچوب قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم 
از   )AML( پولشویی  با  مبارزه  قانون  و   )CFT(
طریق بهبود دستوالعمل ها و خط مشی های شناسایی 
پیرو  است.  شده  تالش   )KYC( مشتری  دقیق 
تصویب قانون مبارزه با پولشویی و اجرایی شدن آن 
در سال های گذشته و مذاکراتی که از جانب وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی طی ماه های 
اخیر صورت گرفت، در بیانیه اخیر FATF به طور 
متقابل«  »اقدام  سال  یک  مدت  برای  و  مشروط 
برای کشور حذف شد. تحول مهم دیگر در خصوص 
وضعیت اعتباری نظام مالی، بهبود رتبه اعتباری ایران 
در OECD از 7 به ٦ است. انتظار می رود با بهبود 
اعتباری  رتبه   OECD بعدی  جلسات  در  شرایط 

کشور به سطوح مناسبتر ارتقا یابد.  

در  برجام  اجرای  از  پس  حاصله  گشایش های 
حوزه بانکی

را  برجام  اجرای  از  پس  حاصله  گشایش های  سیف، 
بانک مرکزی  برای  برشمرد: »افتتاح حساب  اینگونه 
نزد بانک های مرکزی آلمان، ایتالیا و اتریش و بانک 
های اروپایی بیش از 20 مورد«،   »فعال شدن بانک 
ایران و اروپا در هامبورگ و اتصال آن به سوئیفت و 
شعب  شدن  فعال  و  اروپا   TARGET II سیستم 
آلمان  بانک های ملی، تجارت و سپه در کشورهای 
و فرانسه«، »آزاد شدن و امکان جابجایی منابع ارزی 
بانک  نیازهای  با  متناسب  مختلف،  کشورهای  در 
مرکزی« و »تفاهم نامه بین بانک مرکزی و موسسات 
پوشش  برقراری  در خصوص  اروپایی  صادراتی  بیمه 
ارزیابی  پی گیری  و  ایران  طرح های  برای  بیمه ای 
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ریسک ایران«.
برجام  اجرای  دستاوردهای  بندی  جمع  در  وی 
روان سازی  اقدامات  مجموع،  در  کرد:  خاطرنشان 
برقراری  سبب  خارجی،  بانک های  با  بانکی  روابط 
از 200  بیش  با  کشور  بانکی  نظام  کارگزاری  روابط 
است. ضمن  شده  بین المللی  بزرگ  و  متوسط  بانک 
آنکه فضای پسا برجام عالوه بر تسهیل امکان تامین 
بازار های مختلف، سبب کاهش قیمت تمام  از  کاال 
کاهش  یا  حذف  طریق  از  وارداتی  کاالهای  شده 
واسطه ها، کاهش هزینه های حمل و نقل و بیمه و 
همچنین هزینه های بانکی شده و زمینه مناسبی را 
برای تامین مالی از خارج از کشور فراهم کرده است.  
سیف، راهکار حصول به اهداف رشد و توسعه پایدار 
در  اوالً  گفت:  و  خواند  استوار  مهم،  رکن  دو  بر  را  
سازگاری  به  اقتصادی  کالن  سیاست های  تنظیم 
ویژه شود؛  توجه  اجزای مختلف سیاستگذاری  میان 
چراکه یکی از دالیل بروز بی ثباتی های اقتصادی در 
چند دهه گذشته، عدم سازگاری میان سیاست های 
بر  افراطی  و  اندازه  از  بیش  تمرکز  و  کالن  اقتصاد 
برای  پولی  انبساط  سیاست های  ظرفیت  از  استفاده 
تحرک بخشی به اقتصاد بوده است. ثانیاً توجه صرف 
ایجاد  الزامات  به  توجه  بدون  مالی،  تامین  مقوله  به 
اقتصادی  فعالیت های  عرصه  در  رقابت پذیر  فضای 
وافی مقصود نیست. حذف رانت های اقتصادی، حدف 
دست وپاگیر،  و  ضرور  غیر  موازی،  مقررات  و  قوانین 
با پدیده واردات غیر رسمی یا همان قاچاق،  مبارزه 
کوچک سازی دولت و خصوصی سازی واقعی و بهبود 
پایدار تعامل با اقتصاد جهانی از جمله مصادیق قابل 
ذکر به منظور بهبود فضای کسب وکار در کنار مساله 
تامین مالی می باشند که بدون توجه به این مولفه ها 
نمی توان اهداف ترسیم شده در سیاست های اجرایی 

اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور 
را محقق ساخت.

ضمن  بدهی  بازار  توسعه  کرد:  خاطرنشان  وی 
افزایش  به  می تواند  دولت  بدهی های  ساماندهی 
سود  نرخ  غیردستوری  تعیین  دولت،  مالی  شفافیت 
در بازار و افزایش توان بانک ها در تامین مالی کوتاه 
از اقتصاد  مدت بنگاههای کوچک و متوسط و گذار 

بانک محور به اقتصاد بازار محور منجر شود.

فارس/ رئیس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد
وضعیت نامناسب صنعت در سه ماهه 

اول امسال

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران با بیان اینکه وضعیت تولید در سه ماهه 
صادرات  و  واردات  آمار  به  توجه  با  امسال  اول 
ارز،  کردن  نرخی  تک  گفت:  نیست،  مناسب 
اصالح قیمت حامل های انرژی و یارانه تولید سه 
مولفه ای است که دولت باید درباره آنها تصمیم  

بگیرد.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
مسعود خوانساری در همایش ملی صنعت، معدن و 
تجارت با اشاره به ارزیابی اقتصاددانان از اقتصاد سال 
94 اظهار داشت: اکثر اقتصاددانان معتقدند سال 94 
با  و  بوده  ایران  اقتصاد  از سخت ترین سال های  یکی 
توجه به گزارش مرکز آمار ایران رشد بخش صنعت و 

معدن به منفی 2.۵ درصد رسیده است.
درصد   4 اقتصادی  رشد   9۵ سال  برای  افزود:  وی 
پیش بینی شده که این رشد عمدتاً ناشی از افزایش 

قیمت نفت است که کماکان بخش صنعت پیش بینی 
اول  ماه  سه  در  نمی شود.  آن  برای  مناسبی  رشد 
یافته که  امسال واردات به کشور 1٣ درصد کاهش 
بخش عمده آن کاالهای واسطه ای است و صادرات ۵ 
این دو مؤلفه نشان می دهد  درصد افت کرده است. 
که صنعت در سه ماه اول امسال هم وضعیت مناسبی 

ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
با بیان اینکه کاهش تقاضا اصلی ترین معضل اقتصاد 
ایران در شرایط کنونی است، گفت: در سال های اخیر 
درآمد سرانه کشور کاهش یافته و برای ایجاد رونق 
اقتصادی نیازمند تزریق اعتبار هستیم. سرمایه گذاری 
خارجی در کوتاه مدت قابل جذب نیست و بانک ها هم 
راهکار  سه  بنابراین  هستند،  مواجه  اعتبار  کمبود  با 

بیش تر پیش روی دولت نیست.
گذشته  سال  سه  در  متأسفانه  داد:  ادامه  خوانساری 
با وجود اینکه در مجموع سه سال حدود ٦0 درصد 
نکرده  چندانی  تغییر  ارز  قیمت  اما  داشته ایم،  تورم 
تولید  کاالی  مزیت  کاهش  موجب  مسئله  همین  و 
هرچه  می کنیم  پیشنهاد  بنابراین  است،  شده  داخل 

سریع تر یکسان سازی نرخ ارز اجرایی شود.
وی با اشاره به بحث یارانه انرژی گفت: درحالی که 
در  اخذ می شود،  مالیات  انرژی  از  اغلب کشورها  در 
هم  یارانه  نمی شود،  گرفته  مالیاتی  نه تنها  ما  کشور 
واقعی  قیمت  که  گازوئیل  به طوری که  داده می شود، 
تومان قیمت گذاری  را ٣00  تومان است  آن ٣ هزار 
می کنیم که این موجب پرداخت روزانه 100 میلیارد 

تومان یارانه به گازوئیل می شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
با بیان اینکه قرار بود تولید سهمی از درآمد یارانه ها 
به  نه تنها  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  باشد،  داشته 

تولید یارانه ای نمی دهیم، بلکه به روش های مختلف از 
تولید پول گرفته می شود. دولت راهی ندارد جز اینکه 

برای این سه مؤلفه تصمیم بگیرد.
سال  دو  در  که  فشارهایی  به  اشاره  با  خوانساری 
وارد  تولیدکنندگان  از  مالیات  دریافت  برای  گذشته 
شده است، گفت: در این مدت بنگاه ها یا تعدیل نیرو 
شرایطی  چنین  در  اما  شده اند،  تعطیل  یا  داشته اند 
 ،9۵ سال  بودجه  در  مالیاتی  درآمدهای  پیش بینی 
و ٣0  به مصوب سال 94  نسبت  مالیات 1۵ درصد 
درصد نسب به عملکرد سال 94 افزایش داشته است.

تسنیم/ معاون وزیر صنعت در گفت وگو با تسنیم:
توسعه صادرات غیرنفتی در گرو انجام 

اصالحات ارزی است

توسعه  برای  اینکه  بیان  با  صنعت  وزیر  معاون 
به  ارزی  اصالحات  باید  غیرنفتی  صادرات 
امر  این  تحقق  برای  گفت:  شود  انجام  سرعت 
اما  است  شده  فراهم  نظر  مورد  زیرساخت های 
برای  الزم  اعتبارات  و  ارزی  اصالحات  نیازمند 

دادن تسهیالت به صادرکنندگان هستیم.
بخش  خبرنگار  با  گفت وگو  در  افخمی راد  ولی اهلل   
سازمان  کرد:  اظهار  تسنیم،  خبرگزاری  بازرگانی 
غیرنفتی  صادرات  افزایش  برای  تجارت  توسعه 
برنامه های متفاوتی در دستور کار دارد اما تحقق این 
اقدامات مرتبط با تسهیالتی است که سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی در اختیار ما قرار 
برای  تسهیالت  صورت  به  را   آن  نیز  ما  تا  می دهد 
تامین مالی صادرکنندگان در اختیار آنها قرار دهیم.
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وی افزود: برقراری تجارت ترجیحی با دیگر کشورها 
جمله  از  جانبه  چند  ترجیحی  تجارتهای  بخصوص 
دیگر اقداماتی است که توسط سازمان توسعه تجارت 
برای افزایش صادرات غیرنفتی انجام شده و در این 

زمینه موفقیت های خوبی را نیز به دست آورده ایم.
صنعتی  واحدهای  کرد:  تصریح  صنعت  وزیر  معاون 
براساس مزیت های صادراتی که دارند به ریز مشخص 
شده اند و از آنها خواسته ایم که برای عملیاتی شدن 

برنامه های صادرات غیرنفتی اقدام کنند. 
توسعه  برای  گفت:  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
اقتصاد  در  ارزی  اصالحات  باید  غیرنفتی  صادرات 
کشور صورت گیرد و این اقدامات باید هر چه زودتر 
بخش  در  را  صادرات  حجم  بتوانیم  تا  شود  انجام 

کاالهای غیرنفتی افزایش دهیم. 

گفت وگو  در  تجارت  توسعه  سازمان  معاون  تسنیم/ 
با تسنیم:

واردات کاال با ارز مبادله ای تولید داخل 
را تضعیف می کند

این  بیان  با  تجارت  توسعه  سازمان  کل  معاون 
مبادله ای  ارز  حذف  دنبال  به  سازمان  این  که 
ارز  طریق  از  واردات  با  گفت:  است  واردات  از 
در  کاالی خارجی  به مصرف  واقع  در  مبادله ای 
بازار داخلی کشورمان یارانه پرداخت می کنیم و 
در عوض بخش تولید داخلی را تضعیف می کنیم.

بخش  خبرنگار  با  گفت وگو  در  مودودی  محمدرضا 
سازمان  کرد:  اظهار  تسنیم  خبرگزاری  بازرگانی 
توسعه تجارت به دنبال حذف ارز مبادله ای از واردات 

است. بر این اساس تنها کاالهای اساسی و دارو شامل 
این ارز می شود و باقی کاالها باید از ارز متقاضی و 

آزاد برای واردات استفاده کنند.
تولید  به  مبادله ای  ارز  حذف  اینکه  به  اشاره  با  وی 
این کار، به دنبال  با  افزود: ما  داخلی کمک می کند 
در  تولیدکننده  زیرا  هستیم  داخلی  تولید  تحریک 
این شرایط باانگیزه بیشتری در بازار فعالیت و تولید 

می کند.
با  گفت:  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  کل  معاون 
مصرف  به  واقع  در  مبادله ای  ارز  طریق  از  واردات 
یارانه  کشورمان  داخلی  بازار  در  خارجی  کاالی 
پرداخت می کنیم و در عوض بخش تولید داخلی را 

تضعیف می کنیم.
بازار  در  رقابتی  به صورت  باید  ارز  افزود:  مودودی 
و  کاهش  واردات  بخش  برای  انگیزه  تا  شود  تعیین 

تولید افزایش یابد و جایگزین یکدیگر شوند.
برای  اساسی  مصداق های  از  یکی  کرد:  تصریح  وی 
همین  نیز  خارجی   و  داخلی  سرمایه گذاری  جذب 

تک نرخی شدن ارز است.
درباره  برآوردی  اخیراً  سازمان  این  گفت:  مودودی 
قیمت تمام شده ارز در فاصله زمانی سال های  90 تا 
9۵ انجام داده که نتایج آن مشخص می کند نرخ ارز 
در حالی رشد ۸ درصدی داشته که قیمت تمام شده 
تولید رشد 22 درصدی را تجربه کرده و این امر به 

ضرر تولید تمام شده است.
وی تاکید کرد: اگر صادرات برای ما مهم است باید 
بازار  در  را  متفاوت  مسیر  ارز،  نرخ  که  شود  توجه 

صادرات کاالی غیرنفتی کشور طی نکند.

ایسنا/ 
رئیس کمیسیون صنایع و معادن: اثر 
قانون رفع موانع تولید دیده نمی شود

در حالی که دولت سیاست های رفع موانع تولید 
رئیس  است،  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است: 
اثر این برنامه چندان در فضای اقتصادی کشور 

قابل رؤیت نیست.
به گزارش ایسنا، عزیز اکبریان در مراسم روز صنعت 
و معدن با بیان اینکه برای تحقق فرامین مقام معظم 
به  نیاز  مقاومتی  اقتصاد  اهداف  پیشبرد  و  رهبری 
که  همانگونه  کرد:  عنوان  داریم  تولید  حوزه  تقویت 
دولت در اموری چون جهاد سیاسی موفق عمل کرده 
است، نیاز دارد تا با اقدامات موثر در حوزه اقتصاد نیز 
راستای  بتواند در  تا  آورد  به دست  را  توفیقات الزم 
گام های  خود  روی  پیش  معضالت  از  بسیاری  رفع 

بسیاری بردارد.
وی افزود: اگر بخواهیم در عرصه هایی مانند فرهنگ 
موفق باشیم، اول باید معضل فقر را ریشه کن کنیم و 
اگر در نظر داشته باشیم با ناهنجاری های اجتماعی، 
مواد مخدر، فرار مغزها، تهاجم فرهنگی، ناامنی های 
عمومی و طالق که گاه آماری 20 تا ٣0 درصدی در 
نیاز  کنیم،  مبارزه  است  کرده  ثبت  شهرها  از  برخی 
مرکز  آمار  اساس  بر  که  را  اشتغال  معضل  تا  داریم 
نفر  میلیون  هفت  تا  بیکاری  مجلس  پژوهش های 

می رسد برطرف بکنیم.
بخش  تقویت  لزوم  بر  تأکید  با  ادامه  در  اکبریان 
بخش  رقیب  را  خود  نباید  دولت  گفت:  خصوصی 
خصوصی بداند بلکه باید حمایت های خود را از بخش 
خصوصی انجام دهد و در جای خود عوارض و مالیات 

خود را اخذ کند چراکه رقابت دولت و بخش خصوصی 
قطعاً به نفع اقتصاد و تولید ملی نخواهد بود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به 
کاهش نرخ سودهای بانکی اظهار کرد: پایین آوردن 
اتفاق  بانکی  تسهیالت  سودهای  نرخ  درصدی  چند 
مطلوبی است اما از طرفی دیگر با ٣1 درصد جرائم 
سود بانکی و 9 درصد مالیات ارزش افزوده چه باید 
کرد؟ با این وضعیت تولیدکننده توان رقابت با رقبای 

خارجی را نخواهد داشت.
بخش  معضالت  دیگر  به  اشاره  با  ادامه   در  اکبریان 
تولید و اقتصاد عنوان کرد: نوسانات ارز کنترل شده 
قدم های  دولت  نیز  تورم  کاهش  حوزه  در  و  است 
است  رو  پیش  که  معضلی  اما  است  برداشته  خوبی 
به  جبران ناپذیری  ضرر  که  است  کاال  قاچاق  بحث 
در  آن  قانون  البته  که  می زند  ملی  اقتصاد  و  تولید 
اجرا  مرحله   به  باید  که  است  شده  تصویب  مجلس 

برسد.
در  نیز  ششم  برنامه  قانون  روزها  این  افزود:  وی 
از  و  است  بررسی  حال  در  اسالمی  شورای  مجلس 
فعاالن صنعتی و دیگر حوزه های تولید دعوت می شود 
تا نقطه  نظرات خود را ارائه کنند که بتوان آن ها را در 

تدوین این برنامه به کار برد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به 
قانون رفع موانع تولید نیز اظهار کرد: قانون رفع موانع 
تولید که توسط دولت به اجرا درآمد، امیدهایی را در 
بخش صنایع و تولید زنده کرد اما اثر چندانی از آن 

قابل رؤیت نیست.
اکبریان افزود: از دیگر مواردی که می تواند در حوزه  
اقتصاد بسیار کمک کننده باشد، ایجاد پنجره ای واحد 
که  طوری  به  است  استان ها  در  تصمیم گیری  برای 
استانداران بتوانند قدرت تصمیم گیری داشته باشند 
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ایجاد  ظرفیت  با  را  صنایعی  که  صنایع  صاحبان  تا 
کار  دست  در  منطقه  در  رونق  ایجاد  و  باال  اشتغال 
دارند در پیچ و تاب مبادی اداری و رفت و آمد بین 
وزارتخانه ها و سازمان های تصمیم گیری قرار نگیرند.

داخلی  بازرگانی  رییس کمیسیون  نایب   ایران/  اتاق 
اتاق ایران:

قوانین گمرکی عراق سدی برای تجارت 
است

اتاق  داخلی  بازرگانی  کمیسیون  نایب  رییس 
ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
گفت: در تجارت ایران و عراق، عوامل متعددی 
گمرکی  قوانین  و  تطابق  نبود  هماهنگی  چون 
و  بین المللی  چارچوب  با  همسایه  کشورهای 
غیرضروری  متعدد  گواهی های  و  مجوزها  اخذ 

وجود دارد.
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تجارت  کاهش  دالیل  درباره  شنیور  فاضل  ایران؛ 
)واردات و صادرات( از سال 1٣94 تا به امروز افزود: 
بار روانی حاصل از توافق برنامه جامع اقدام مشترک 
به  صورت  توافق  همچنان  که  شرایطی  در  )برجام(، 
ایجاد  باعث  نشده،  اجرایی  در سطح گسترده  عملی 
تجاری  شاخص های  افت  نتیجه  در  و  غلط  باورهای 

شده است.
وی معتقد است، پس از رفع تحریم ها، بار منفی این 
برداشته خواهد  اقتصاد کشور  روی دوش  از  مسایل 
اقتصادی   - تجاری  شاخص های  اوج  شاهد  و  شد 
خواهیم بود، اما به غیر از تحریم ها عوامل دیگری هم 

در این افت تاثیرگذار هستند.
کاهش  درباره  خرمشهر  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
امکان  و  واسطه ای  کاالهای  واردات  و  تجارت  حجم 
جاری  سال  در  درصد  هشت  اقتصادی  رشد  تحقق 
گفت: در رابطه با واردات کاالهای واسطه ای، تقویت 
با  واسطه ای  کاالهای  تولید  راه  در  کشور  صنایع 
این کاالها  به  وابسته  انگیزه صنایع  کیفیت می تواند 
را در جهت ترغیب در استفاده از کاالهای واسطه ای 
ایرانی افزایش دهد که در نتیجه آن بر کیفیت تولید 
کاالی نهایی نیز افزوده شده و همچنین میل نهایی به 
مصرف کاالها در داخل کشور افزایش می یابد که این 
خود منجر به صعود نمودار تقاضای کاالهای داخلی 

و افزایش سطح تولید و عرضه این کاال خواهدشد.
شنیور تصریح کرد: اهداف حاصله از این امر منجر به 
افزایش اشتغال، قدرت مالی کشور، رفاه جامعه و در 

نتیجه رشد اقتصادی ایران می شود.
واسطه ای  کاالهای  واردات  حجم  کاهش  گفت،  وی 
اگر  می کند  کشور  اقتصادی  رشد  به  شایانی  کمک 
با  کاالهای  به  را  خود  کاالهای  کیفی  بتوانیم سطح 
کاالهای  قیمت  که  البته  و  رسانده  جهان  کیفیت 
داخلی را به صورت واقعی و در سطح کمتر از کاالهای 

بین المللی خارجی حفظ کنیم.
عضو اتاق مشترک ایران و عراق و رییس اتاق ایران 
در شلمچه، درباره مشکالت اصلی واردات و صادرات 
مرزهای  و  عراق  با  کشور  مرزهای  به  توجه  با  ایران 
کشور  با  تجاری  مشکالت  عمده  طور  به  گفت:  آبی 
مشکالت  است.  عراق  داخلی  قوانین  از  ناشی  عراق 
بسیاری  در  گمرکی  تعرفه  افزایش  زمینه  در  عدیده  
از کاالها باعث افت میل بازرگانان به صدور کاالها به 

عراق شده است،
 VB گواهی  درخواست  همچنین  وی،  گفته  به 

کشور  شرکت های  از  صادره  المللی  بین  استاندارد 
جای  به  آنها  دریافت  و  کشور  وثوق  مورد  فرانسه 
ایران سبب  استاندارد داخلی  بهداشت و  گواهی های 
بروز مشکالت عدیده بازرگانی و تجاری و در نتیجه 
آن کاهش رغبت بازرگانان به صدور کاالها به کشور 

عراق شده است.
وی ادامه داد: مشکالت عدیده دیگری چون آزمایش 
کاالها در مرز عراق سبب تحمیل هزینه به بازرگانان 
می شود و هزینه های نامتعارف حمل و نقل در عراق 

در راه افزایش سطح تجاری منطقه مؤثر بوده است.
وی افزود: این شرایط در صورتی پیش آمده که روند 
صدور کاالها در مرزهای دیگر کشور عراق به صورت 
این  که  اجراست  حال  در  با سهولت خاصی  و  روان 
سوق  مرزها  سایر  سوی  به  را  منطقه  بازرگانان  امر 

داده است.
شنیور گفت: امتیازات منطقه آزاد اروند و شهرستان 
به  توجه  با  و  است  مناطق  سایر  از  بیشتر  خرمشهر 
ترانزیت  امکان  جمله  از  منطقه  در  موجود  امکانات 
کاالها در چهار گزینه ریلی ، هوایی، زمینی و دریایی 
از یک سو و نزدیکی قطب اقتصادی کشور عراق به 
خرمشهر از سوی دیگر می تواند انگیزه صادرات از این 
منطقه را افزایش دهد. به گفته وی، از دیگر امتیازات 
و  مذهبی   ، دینی  فرهنگی،  مشترکات  منطقه  این 
در  عالی  امکانات  همچنین  و  کشور  دو  مردم  زبانی 
است  خرمشهر  بندر  و  شلمچه  تجاری  باراندازهای 
تعامالت  راه گسترش  در  مثبتی  انگیزشی  عامل  که 

تجاری ایران و عراق تلقی می شود.
کاالهای  صادرات  جهت  عراق  موانع  درباره  وی 
کشاورزی ایران به این کشور، نبود پروتکل تعرفه های 
بازار هدف، در نظر گرفتن و  با کشورهای  ترجیحی 
تا ٣0 درصد،  تعرفه های گمرکی 20  اعمال تخفیف 

نرخ سود بانکی، ناوگان هوایی، زمینی، دریایی و ریلی، 
بسته بندی و موضوع کانتینر معمولی و یخچال دار از 
موانع صادرات کاالهای کشاورزی به عراق عنوان کرد 
که برخی موارد آن مربوط به دولت است و برخی به 

بخش خصوصی و صادرکنندگان بستگی دارد.
شنیور تصریح کرد: متاسفانه درباره ناوگان ها، دولت 
از  اموری  و  کرده  اعتماد  خصوصی  بخش  به  کمتر 
قبیل ترانسفر کاالی صادراتی از طریق ریل و هوایی 
را به بخش خصوصی واگذار نکرده که این امر باوجود 
داشتن مزایای زیاد باعث باال رفتن قیمت حمل و نقل 

از این طریق شده است.
بخش  در  جهش  گزارش  این  بر  بنا  داد:  ادامه  وی 
این است که  بر  صادرات محصوالت کشاورزی منوط 
هر دو بخش دولتی و خصوصی به تکالیف و وظایف 
خود به خوبی عمل کرده و با جلوگیری از تداخل در 

تکالیف یک دیگر این کار را ممکن سازند.
انتظار  درباره  خرمشهر،  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
بخش خصوصی از اتاق ایران گفت: اتاق بازرگانی به 
زمینه  این  در  باید  خصوصی  بخش  پارلمان  عنوان 
نقش خود را ایفا کند، از طرفی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به عنوان متولی امر تجارت از طرف دولت 

نیز در این زمینه باید به ایفای نقش بپردازد.

فارس/ عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
اگر اقتصاد در اختیار بخش خصوصی 

بود شاهد فیش  های حقوق  نجومی 
نبودیم

ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیأت  عضو 
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گفت: باید برای پرداخت حقوق مدیران دولتی 
ضابطه مشخصی وجود داشته باشد و در بخش 
از پرداخت حقوق های نجومی  خصوصی خبری 

نیست.
اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  سلیمی  حسین 
آسیب شناسی  مورد  در  فارس،  خبرگزاری 
پرداخت های نجومی به مدیران دولتی اظهار داشت: 
پرداخت های بی ضابطه موضوع   امروز و دیروز نیست 
از  چرا که گیرنده حقوق معموال اعتراضی نداشته و 
این موضوع خوشحال می شود و این پرداخت کننده 
اجرا  را  قوانین  باید  که  است  دولت  بدنه  در  حقوق 

می کرده است.
وی تصریح کرد: برخی از این فیش های حقوقی که 
به تازگی منتشر شده از سه سال قبل بوده و حتی 
شاهد برخی پرداخت های نجومی از دولت های قبلی 
هم هستیم  تا جایی که بانک ها لیست افراد را هم در 

این زمینه درآوردند.
عضو هیات نمایندگان  اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر 
اینکه اینگونه پرداخت ها به راحتی در بخش خصوصی 
اتفاق نمی افتد تصریح کرد: بخش خصوصی براساس 
بازده حقوق پرداخت می کند و مثال هیات مدیره یک 
را  صادرات  یا  تولید  توانستید  اگر  می گوید  شرکت 
افزایش دهید یک درصدی به شما پرداخت می شود 
قرار  بیشتر  بازدهی  و  صرفه جویی  همواره  مبنا  و 

می گیرد. 
را  اقتصاد  اگر  که  کرد  تاکید  نکته  این  بر  سلیمی 
بیشتر به دست بخش خصوصی می دادند شاید شاهد 
چنین مسائلی نبودیم و افزود: دولت باید بیشتر بعد 
نظارتی خود را تقویت کند اما امروز دولت گرداننده 
هم  بی مورد  سختگیری های  همین  و  نیست  خوبی 
سبب شده که مدیران دولتی یکنواخت کار کنند و 

بهره وری جای خودش را نشان نخواهد داد.
به گفته رئیس انجمن سرمایه گذاری خارجی در ایران 
تجربه در همه جای دنیا نشان داده است که دولت ها 

اداره کننده خوبی در اقتصاد نیستند.
وی در پاسخ به اینکه برخی می گویند پرداخت های 
تمایلی  متخصص  افراد  که  می شود  سبب  اندک 
دولتی  مهم  مدیریتی  پست های  در  حضور  به 
ندارند،گفت: این موضوع همانند تیغ دو لبه است و 
باید در مورد هر فرد، جایگاه و هر موضوعی جداگانه 
بحث و کار کارشناسی انجام داد. اما مهم این است که 

هر پرداختی باید ضابطه ای داشته باشد.

فارس/ عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
اقتصاد دولتی منشأ مشکالت از جمله 

حقوق نجومی است

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: 
از آنجایی که اقتصاد دولتی با پول مالیات بخش 
خصوصی و درآمد نفتی اداره می شود، دغدغه ای 
برای افزایش بهره وری وجود ندارد، در حالی که 
پرداخت حقوق  بهره وری مالک  دنیا  همه جای 

مدیران است.
اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  قیافه  قدیر 
حقوق   آسیب شناسی  مورد  در  فارس،  خبرگزاری 
نجومی و اینکه ریشه پرداخت این حقوق ها ا ز کجا 
نشأت می گیرد،  اظهار داشت: ما امروز در کشوری با 
شرایط اقتصادی ویژه زندگی می کنیم که برخی افراد 
از آن طرف شاهد  و  برخوردارند  از حداقل دستمزد 
پرداخت حقوق 700 میلیون تومانی به برخی مدیران 

دولتی هستیم.
باال  اگر پرداخت حقوق   این موضوع که  با طرح  وی 
نمی توان  باشد،  خاص  عملکرد  و  بهره وری  ازای  در 
مقایسه  کرد:  تصریح  گرفت،  خرده  آن  به  چندان 
میزان  و  آنها  کارآیی  میزان  بانکی  مدیران  عملکرد 
بازدهی بانک های زیرمجموعه این افراد می تواند خود 
همه چیز را روشن کند و باید پرسید بانک هایی که 
عملکرد  کرده اند،  دریافت  نجومی  حقوق   مدیرانشان 

زیرمجموعه آنها اکنون در چه وضعیتی است.
بیان  با  روسیه  و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس  نایب 
اینکه در همه جای دنیا بر اساس بهره وری و عملکرد 
مدیران چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی 
حقوق پرداخت می شود،  افزود:  یک کف حقوقی برای 
مدیران اقتصادی مهم در نظر می گیرند و در کنار آن 

ساالنه پاداشی مشخص می پردازند.
او بر این نکته تأکید کرد که نباید با یک چوب همه 
را برانیم، چرا که وقتی یک وزیر نسبت به وزیر قبل 
از خود در حوزه کاری تحولی عظیم ایجاد می کند و 
طرح و برنامه او سبب درآمدزایی برای دولت می شود، 
قبلی  وزیر  به  نسبت  اندک  حقوقی  به  باید  بگوییم 
بسنده کند، چرا که همین مسئله در مدیران شایسته 
رانت ایجاد کرده و مانع از جذب افراد متخصص در 
پست های کلیدی می شود و فرد ترجیح می دهد، در 
بخش خصوصی درآمد خود را داشته باشد، تا خود را 

گرفتار پست های دولتی کند.
عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صادرات ایران دولتی 
بودن اقتصاد را یکی دیگر از مسائلی دانست که سبب 
ایجاد مسائلی همچون فیش  حقوقی نجومی می شود 
و افزود: منبع درآمد اقتصاد دولتی مالیاتی است که 
همان اندک بخش خصوصی می پردازد و در کنار آن 
پول نفت نیز قرار می گیرد، در صورتی که در بخش 

و  بهره وری  افزایش  با  مجبورند  مدیران  خصوصی 
تالش بیشتر درآمدزایی کرده و بر اساس درآمد باالتر 

شرکت خود حقوق بیشتری دریافت کنند.
قیافه اجرا نشدن واقعی اصل 44 و واگذاری اقثصاد به 
مردم و خصوصی سازی را سر منشأ این گونه مشکالت 
و بخش  مردم  به دست  اقتصاد  اگر  و گفت:   دانست 
خصوصی واقعی سپرده شود، بسیاری از این مسائل از 
جمله فیش حقوقی جمع می شود، چرا که آن موقع 
مدیر ما دغدغه پیگیری موضوعات و درآمدزایی دارد، 
اما اکنون مدیر دولتی از طرفی این دغدغه را نداشته 
و از طرفی با محدودیت ها و دیوان ساالری اداری در 

بدنه دولت مواجه است.

مهر/
جدول قیمت سکه و ارز روز یکشنبه 

منتشر شد

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

نرخ فروش هر قطعه سکه  به گزارش خبرنگار مهر، 
یک  بازار  در  یکشنبه  امروز  جدید  طرح  بهار  تمام 
میلیون و 117 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون 
هزار   ۵٦0 سکه  نیم  تومان،   200 هزارو   117 و 
تومان، ربع سکه 294 هزارتومان و سکه گرمی 194 

هزارتومان اعالم شد.
بازار  در  عیار  زرد 1۸  گرم طالی  هر  نرخ  همچنین 
در  طال  اونس  هر  نرخ  و  تومان  هزار   114 داخلی 

بازارهای جهانی )دیروز( 1٣٦٦ دالر است.
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را 
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برای فروش ٣49٦ تومان، هر یورو را ٣917 تومان، 
لیر ترکیه 12٣7 و درهم  تومان،  پوند را 4٦2٣  هر 

امارات را 9۵٦ تومان اعالم کردند.

جدول قیمت سکه و ارز روز یکشنبه
قیمت بازار نوع سکه   

1117000 سکه تمام طرح جدید   
1117200 سکه تمام طرح قدیم   

۵٦0000 نیم سکه     
294000 ربع سکه     
194000 گرمی     
114000 هر گرم طالی 1۸ عیار   

نوع ارز  
٣49٦ دالر     
٣917 یورو     
4٦2٣ پوند     
9۵٦ درهم امارات    

12٣7 لیر ترکیه    

دنیای اقتصاد/ 
برگزاری دوره آموزشی طراحی مدل 

کسب و کار

روزنامه »دنیای اقتصاد« دوره آموزشی طراحی 
را   )Business Model(کار و  کسب  مدل 

فردا به مدت 8 ساعت برگزار می کند. 
طراحی  می توانید  آموزشی  دوره  این  پایان  در 
فضای  در  موفق  کسب وکار  یک  پیاده سازی  و 
اقتصادی ایران و رقابتی الزم برای سرپا نگه داشتن 

کسب وکارهای نوپا و نیز نوآوری های درون سازمانی 
برای مدل های کسب وکاری که به طور روزمره با آنها 
سروکار دارید را تحلیل کنید. مباحث و سرفصل های 
بابک  ازسوی  که  دوره  این  در  نظر  مورد  کلیدی 
ارزش،  چیستی  شامل:  می شود  ارائه  دوست  وطن 
ترسیم  و  بیان  ابزارهای  کسب وکار،  مدل  چیستی 
کسب وکار،  مدل  طراحی  چگونگی  کسب وکار،  مدل 
ابزارهای  کسب وکار،  مدل  وضعیت  تحلیل  ابزارهای 
ابزارهای  کسب وکار،  مدل  رقابت پذیری  تحلیل 
پیاده سازی مدل کسب وکار و ... است. عالقه مندان و 
متقاضیان به شرکت در این دوره آموزشي مي توانند 
شماره  با  اقتصاد«  »دنیاي   روزنامه  آموزش  بخش  با 
تلفن های ۸77٦2411 و ۸77٦241٦ تماس بگیرند 
و یا برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به سایت 

مرکز آموزش به آدرس tc.den.ir مراجعه کنند.

به  اقتصادی  پاسخ ۵0 صاحب نظر  دنیای اقتصاد/در 
نظرسنجی موسسه مطالعات بازرگانی بررسی شد

اقتصاد 95 از دو زاویه

گروه صنعت و معدن: وجود اختالالت و تکانه های 
از  ناگزیر  را  تصمیم گیران  اقتصادی،  مختلف 
به کارگیری  و  سیاست گذاری  برنامه ریزی، 
کرده  پیشگیرانه  و  منسجم  اقدامات  مجموعه 
انجام  و  آینده  دورنمای  ترسیم  بنابراین  است، 
دستیابی  جهت  مناسب  برنامه ریزی های 
سیاست گذاران  اولویت  صدر  در  اهداف،  به 
اقتصادی قرار گرفته است. براین اساس بررسي 
روند و تحلیل نوسان شاخص هاي کالن اقتصاد 

به عنوان ابزاري براي پیش بیني و تحلیل شرایط 
سیاست گذاران  به  شایانی  کمک  اقتصادي، 
اقتصاد،  آتي  تحوالت  شناخت  جهت  اقتصادي 
تفسیری  ارائه  و  آن  بر  تاثیرگذار  متغیرهاي 

واقع بینانه از روند کلي اقتصاد دارد.
چنین شناختي آنها را قادر خواهد ساخت که بتوانند 
به نحو مطلوب تر در  را  اقتصادي  سیاست هاي کالن 
راستاي تثبیت اقتصاد و کاهش انحراف رشد اقتصادي 
از مسیر رشد بلندمدت به کار گیرند. به همین منظور 
سال  از  بازرگانی  پژوهش های  و  مطالعات  موسسه 
1٣۸9 با هدف ارائه تصویری از وضعیت آتی اقتصاد 
اقدام  به حوزه هاي سیاست گذار و تصمیم گیر،  ایران 
اقتصاد  »چشم انداز  عنوان  تحت  گزارشی  انتشار  به 
سوی  از  که  گزارشی  اساس  بر  است.  کرده  ایران« 
امیررضا سوری، عضو هیات علمی موسسه مطالعات 
و پژوهش های بازرگانی تدوین شده، ۵0 صاحب نظر 
درجه  در  چالش ها  مهم ترین  برشمردن  با  اقتصادی 
دوم  درجه  در  تاثیرگذار  اقتصادی  تحوالت  و  اول 
و  چالش ها  رفع  برای  پیشنهاد   ٦ جاری،  سال  در 
تقاضا،  رکود  آنها  اعتقاد  به  کردند.  مطرح  مشکالت 
کمبود درآمد ارزی، ضعف نظام بانکی در تامین مالی 
اقتصادی  مشخص  الگوی  نبود  اقتصادی،  بنگاه های 
برای برون رفت از رکود تورمی مهم ترین چالش های 
کنار  در  است.   9۵ سال  در  تاثیرگذار  اقتصادی 
کاهش  خارجی،  سرمایه گذاری  جذب  افزایش  آن، 
هزینه های معامالت تجاری، افزایش مبادالت تجاری 
و تعامالت اقتصادی در سطح بین الملل و کاهش نرخ 
نتایج  است.  تحوالت سال 9۵  مهم ترین  بانکی  سود 
بازرگانی  پژوهش های  و  مطالعات  موسسه  گزارش 
نشان  منتخب  اقتصادی  متغیرهای  روند  بررسی  از 
می دهد، طی دوره 1٣90-1٣۸1 )قبل از تحریم ها( 

رشد  متوسط  درصد،   ۵ اقتصادی  رشد  متوسط 
ارزش افزوده بخش صنعت 7 درصد و متوسط رشد 
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ٦ درصد بوده است؛ در 
حالی که طی دوره 1٣9٣-1٣91 )بعد از تحریم ها( 
1درصد،   /9 ترتیب  به  متغیرها  این  رشد  متوسط 
است.  شده  ثبت  9درصد  منفی  و  2درصد  منفی 
تحلیل روند متغیرهای مذکور نشانگر ایجاد شکست 
بروز رکود  اقتصادی و  ساختاری در روند متغیرهای 
است.  اقتصادی  تحریم های  از  پس  ادوار  در  تورمی 
نکته مهم آنکه شرایط فعلی اقتصاد ایران به گونه ای 
به  اقتصادی  متغیرهای  بازگشت  فرآیند  که  است 
کندی  با  تحریم  از  قبل  سال های  بلندمدت  روند 
صورت خواهد گرفت. سازمان های بین المللی )شامل 
صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و واحد اطالعات 
اکونومیست( وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران در سال 
جهانی  قیمت های  شدید  کاهش  از  ناشي  را   1٣94
تاخیر  به  و  بانک ها  ترازنامه  نامطلوب  وضعیت  نفت، 
اتخاذ تصمیم ها  آنها در  تاثیر  لغو تحریم ها و  افتادن 
برای مصرف و سرمایه گذاری مي دانند. همچنین آنها 
براي اقتصاد ایران در سال 1٣9۵، رشد اقتصادی ۸/ 
نرخ  و  درصد   11  /۵-12  /۵ تورم  درصد،   4  /٣-۵
کرده اند.  پیش بینی  درصد   12  /٣-12  /۵ بیکاری 
این سازمان ها رشد تولید و افزایش صادرات نفت را 
مهم ترین عوامل ایجاد بهبود نسبي اقتصاد ایران در 

سال 1٣9۵ می دانند.
صنعتی،  تشکل   120 مدیران  از  نظرسنجی  نتایج 
نشان  نیز   1٣94 دی ماه  از  کشور  تجاری  و  معدنی 
می دهد وجود دور باطل بین افزایش هزینه های تولید 
)کاهش قدرت رقابت پذیری( و افزایش نیاز به منابع 
طی  آنها  چالش  مهم ترین  نقدینگی(  )کمبود  مالی 
سال های اخیر بوده است. همچنین کمبود نقدینگی، 
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باال بودن نرخ ارز، رکود طرف تقاضا و نرخ باالی سود 
فعاالن  اصلی  چالش های  به عنوان  بانکی  تسهیالت 
صنعتی، معدنی و تجاری در سال 1٣9۵ عنوان شده 
است. همچنین مهم ترین تحوالتي که تشکل ها انتظار 
دارند در جهت بهبود وضعیت اقتصادی در سال 1٣9۵ 
صورت گیرد، تامین منابع مالي مورد نیاز بنگاه های 
تولیدي با قیمت مناسب، تسهیل قوانین گمرکي در 
جهت واردات مواد اولیه و صادرات محصول، رفع کامل 
تحریم ها و گشایش در تبادالت مالي بین المللي، ثبات 
قیمت مواد اولیه و بهبود شرایط کسب و کار است. 
ضمن اینکه اکثریت تشکل ها با توجه به فضاي کنوني 
اقتصاد معتقد به کاهش نرخ سود تسهیالت به دلیل 
کاهش نرخ تورم هستند، حتي اگر این امر منجر به 
آنها به منابع مالی شود. همچنین  کاهش دسترسی 
آنها ترجیح مي دهند نرخ ارز متناسب با تورم داخلی 
افزایش یابد تا اینکه به یکباره نوسانات بي هدف آن 
عوامل  این  مجموع  شود.  آنها  جاري  عملیات  مانع 
نشانگر تاثیرپذیری باالی فعاالن حوزه صنعت، معدن 
اقتصادی  سیاست های کالن  و  تحوالت  از  تجارت  و 
کشور است. به بیان دیگر، وجود شرایط باثبات اقتصاد 
کالن مانند ثبات در بازار ارز و پشتیبانی سیاست های 
پولی، مالی و ارزی از حوزه تولید، پیش شرط اساسی 

ایجاد تحرک و رشد زیربخش های اقتصادی است.

با توجه به برآیند این اظهارنظرها موسسه مطالعات 
نفر   ۵0 از  نظرسنجی  در  بازرگانی  پژوهش های  و 
مهم ترین چالش ها و تحوالت سال 9۵ را ارزیابی کرده 
اقتصادي  مسائل  متخصصان  و  صاحب نظران  است. 
استاد   10 دولتی،  سیاست گذار   1۵ شامل  داخلي 
فعال بخش خصوصی، 10 عضو هیات  دانشگاه، 10 
علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و ۵ 

کارشناس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مجموع 
نرخ رشد اقتصادي ایران را در سال 9۵ معادل ٦/ 4 
این  تحقق  صورت  در  که  کرده اند  پیش بیني  درصد 
به  اقتصادی  از نظر وضعیت  اواسط سال 9۵  امر در 
شرایط سال 90 خواهیم رسید. در بین صاحب نظران، 
این  خوش بیني  بیشترین  با  دولتي  سیاست گذاران 
نرخ  و بخش خصوصي کمترین  را 2/ ۵ درصد  رقم 
صاحب نظران  کرده اند.  پیش بیني  را  درصد   ٣ یعنی 
اقتصادي  رشد  تحقق  جهت  معتقدند  ایران  اقتصاد 
ثابت  به 9 درصد رشد تشکیل سرمایه  ٦/ 4 درصد 
ناخالص و 7 درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت 
و معدن نیاز است. بیشترین برآورد ارقام فوق مربوط 
به  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  کارشناسان  به 
تحریم ها،  رفع  است.  درصد   ۸  /۵ و   11 با  ترتیب 
کاهش هزینه های پولی و اعتباری حاصل از تحریم، 
افزایش  و  اقتصادي  و  سیاسي  ریسک هاي  کاهش 
بین المللی  بازارهای  به  شدن  وصل  سرمایه گذاری، 
و  تولید  افزایش  جهت  نفت  وزارت  برنامه هاي  و 
صادرات نفت از دالیلي است که صاحب نظران را به 
کرده  امیدوار  کشور  در  بیشتر  پس انداز  شکل گیري 
نرخ  ایران  اقتصاد  متخصصان  و  صاحب نظران  است. 
بیکاري سال 9۵ را ۵/ 10 درصد پیش بیني کرده اند. 
رشد  بودن   پایین   گذشته ،  در  جمعیت  باالی   رشد 
اقتصادی ، عدم  توجه  به  طرح های  کارآفرین ، عملکرد 
ماهر،  نیروهای   تربیت   در  آموزشی   نظام   نامطلوب  
طرح  هاي ناموفق  خصوصی سازی ، وجود قوانین  دست  
و پاگیر برای  فعالیت های  اقتصادی  و ضعف  ساختاری  
شده  موجب  که  است  اساسی   عامل   هفت   کار  بازار 
از  بیش  را  بیکاري سال 9۵  نرخ  همه صاحب نظران 

10 درصد پیش بیني کنند.
صادرات  کل  ایران  اقتصاد  چشم انداز  صاحب نظران 

کاال و خدمات و کل واردات کاال و خدمات را براي 
سال 9۵ را به ترتیب 9۵ و 72 میلیارد دالر پیش بیني 

کرده اند.
صاحب نظران و متخصصان اقتصاد ایران رشد شاخص 
قیمت مسکن را 12 درصد براي سال 9۵ پیش بیني 
مربوط  پیش بیني  کمترین  اینکه  ضمن  کرده اند، 
بیشترین  و  درصد   ٦ با  دولتي  سیاست گذاران  به 
کارشناسان  و  خصوصي  بخش  به  مربوط  پیش بیني 
است.  درصد   1۵ با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
مهم ترین  گرفته  صورت  نظرسنجی  براساس 
رکود   ،1٣9۵ سال  تاثیرگذار  اقتصادی  چالش های 
اقتصادي ناشي از کمبود تقاضا، کمبود درآمد ارزي 
بودجه  بر  فشار  و  نفت  پایین  قیمت  تداوم  به  دلیل 
بنگاه هاي  مالي  تامین  در  بانکی  نظام  ضعف  دولت، 
براي  اقتصادي  مشخص  الگوي  نبود  و  اقتصادي 
ضمن  است.  شده  بیان  تورمي  رکود  از  برون رفت 
کاهش  خارجی،  سرمایه گذاری  جذب  افزایش  اینکه 
هزینه هاي معامالت تجاري و افزایش مبادالت تجاري 
و تعامالت اقتصادی در سطح بین الملل و کاهش نرخ 
 1٣9۵ سال  تحوالت  مهم ترین  به عنوان  بانکي  سود 
چالش ها  مهم ترین  رفع  راستای  در  شده اند.  معرفی 
پیشنهادهاي  مهم ترین   ،1٣9۵ سال  مشکالت  و 

صاحب نظران اقتصادی عبارتند از:

1- یکسان سازی نرخ ارز: تک نرخی کردن ارز و ایجاد 
ثبات در بازار ارز )به عنوان شاخصی برای ثبات اقتصاد 
افق سرمایه گذاری و  افزایش  کالن( نقش مهمی در 
ایجاد تحرک در بخش های مختلف اقتصادی به ویژه 

بخش صنعت و معدن خواهد داشت.
2- کاهش نرخ سود تسهیالت متناسب با تورم: باال 
نرخ  با  مقایسه  در  تسهیالت  اسمی  سود  نرخ  بودن 

پیش روی  جدی  مانعی  ایران،  اقتصاد  فعلی  تورم 
افزایش سرمایه گذاری محسوب می شود. براین اساس 
تورم،  با  متناسب  تسهیالت  اسمی  نرخ سود  کاهش 
بخش های  سرمایه گذاری  تحریک  در  موثری  عامل 
مالی( خواهد  به منابع  )با فرض دسترسی  اقتصادی 

بود.
٣- ایجاد بستر الزم )مانند در نظر گرفتن مشوق ها 
با  خارجی  سرمایه گذاران  حضور  برای  معافیت ها(  و 
هدف توسعه صادرات: یکی از راهکارهای اصلی خروج 
از رکود اقتصاد ایران، تحریک تقاضا است که افزایش 
نقش  صادراتی  مشترک  تولیدات  طریق  از  صادرات 

موثری در این امر دارد.
بانک هاي  سرمایه گذاري  و  مشارکت  افزایش   -4
در  بودجه ای  منابع  محدودیت   جبران  توسعه اي: 
تامین مالی پروژه های بزرگ و زیرساختي مي تواند با 
فعال کردن بخش های غیردولتي از طریق بانک هاي 
توسعه اي انجام شود. این تالش ها مي تواند در قالب 
قراردادهاي  قبیل  از  مناسب  اجرایی  روش هاي 
»ساخت،  واگذاري«،  و  بهره برداري  »ساخت، 
دست«،  در  کلید  ساخت  و  »طرح  بهره برداري«، 
»ساخت،  یا  عمومی-خصوصی«  بخش  »مشارکت 

بهره برداري و مالکیت« صورت گیرد.
کاهش  به  توجه  با  مردم:  خرید  قدرت  احیاي   -۵
احیاي  به  اقدام  دولت  است  ضروري  موثر  تقاضاي 
تشویقي،  از طرح هاي  استفاده  با  مردم  قدرت خرید 
)مشابه  اعتباري  فروش  و  اعتباري  خطوط  بازکردن 

طرح خودرو( کند.
کردن  کانالیزه  تولیدی:  بنگاه های  مالي  تامین   -٦
سرمایه  تامین  مولد،  فعالیت های  به سمت  نقدینگی 
مشوق ها  برخی  ارائه  تولیدی،  بنگاه های  گردش  در 
توسعه  و  تقویت  برای  و...(  مالیاتی  )تخفیف های 
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تولید، ایجاد تنوع در ابزارهای تامین مالی )به تفکیک 
تقویت نظارت  بزرگ، متوسط و کوچک(،  بنگاه های 
بر سیستم بانکی و استقرار سیستم های رصد وام دهی 
بانکی، هدایت  منابع  انحراف  از  به منظور جلوگیری 
بانک های  تجهیز  از طریق  مولد  بخش های  به  منابع 
تخصصی )همچون بانک های صنعت و معدن، مسکن 
و توسعه صادرات( از طریق افزایش سرمایه به منظور 
از جمله راهکارهایي است که  افزایش توان وام دهی 
جهت تامین مالي بنگاه هاي تولیدي مي تواند مد نظر 

سیاست گذاران قرار گیرد.

با  اقتصاد«  »دنیای  گفت وگوی  در  اقتصاد/  دنیای 
دکتر موسی غنی نژاد بررسی شد

رفتارشناسی جذب سرمایه خارجی

استاد  و  اقتصاددان  غنی نژاد،  موسی  دکتر 
با  اختصاصی  گفت وگویی  در  دانشگاه 
رفتارشناسی جذب سرمایه  به  »دنیای اقتصاد« 

خارجی در ایران در دوره پسابرجام پرداخت. 
در  جناحی  دعواهای  که  فضایی  است  معتقد  وی 
سرمایه گذاری  جذب  مناسب  کرده،  ایجاد  کشور 
خارجی نیست. به گفته غنی نژاد، تضاد دیدگاه ها در 
کشور می تواند به منزله سدی در برابر سرمایه گذاران 
خارجی  سرمایه گذاران  چراکه  کند؛  عمل  خارجی 
برای ورودشان به بازار یک کشور، نیاز به امنیت دارند 
تا ریسک سرمایه گذاری را به حداقل برسانند. این در 
حالی است که اظهارات متناقض جناح های سیاسی 
موجب افزایش این ریسک شده و ورود سرمایه های 
داد.  خواهد  قرار  تحت تاثیر  را  ایران  به  خارجی 

براساس تحلیل این اقتصاددان، مرجع تصمیم گیری 
رویکرد  برای جذب سرمایه ها  باید  و سیاست گذاری 

کامال منسجمی داشته باشد.
جناح بندی های سیاسی مختلف در کشور موجب بروز 
دیدگاه های مختلف و حتی متناقض با یکدیگر حتی 
اقتصاددانان  از  بسیاری  است.  اقتصادی شده  امر  در 
سدی  منزله  به  می تواند  دیدگاه ها  تضاد  معتقدند 
می کند  عمل  خارجی  سرمایه گذاران  ورود  برای 
بازار یک کشور  به  ورودشان  برای  چراکه خارجی ها 
حداقل  به  را  خود  ریسک  تا  دارند  امنیت  به  نیاز 
متناقض  اظهارات  که  است  حالی  در  این  برسانند. 
شده  ریسک  این  افزایش  موجب  سیاسی  جناح های 
تحت تاثیر  را  ایران  به  خارجی  سرمایه های  ورود  و 
قرار خواهد داد. اعتقاد کارشناسان مسائل اقتصادی 
بر این است که در شرایط کنونی ضروری است که 
با  منظور  همین  به  برسد،  حداقل  به  اختالف نظرها 
اقتصاددان و استاد دانشگاه به  دکترموسی غنی نژاد، 
گفت وگو نشسته ایم. وی معتقد است این اجماع باید 
در بدنه دولت صورت گیرد تا بتوانند در امر اجرای 
سیاست گذاری ها موفق عمل کنند. اما در حال حاضر 
اجماع در بدنه دولت نیز عمال وجود ندارد و هر آنچه 
این  نمی آید.  در  اجرا  مرحله  به  می شود  داده  وعده 
اقتصاددان می گوید: ایجاد اجماع در کل اقتصاددانان 
یا  گروه  هر  ولی  است  محال  امری  تقریبا  جامعه 
به  منافع ملی  نظر گرفتن  با در  باید  یا حزب  جناح 
اظهارنظر بپردازد. در حال حاضر نیز منافع ملی در 
ورود سرمایه گذاران خارجی است که باید مدنظر تمام 

گروه ها قرار بگیرد.

شده  ایجاد  شرایطی  ایران  در  حاضر  حال  در 
ورود  درخصوص  مختلفی  نظرات  که  است 

سرمایه گذاران به کشور وجود دارد. نظرات ضد 
و  اقتصاددانان  از  برخی  گفته  به  که  نقیضی  و 
آنها صورت  بین  اجماعی  باید  اقتصادی  فعاالن 
گیرد اما تا کنون شاهد چنین اجماعی نبوده ایم. 

چرا این اجماع در ایران شکل نمی گیرد؟

در شرایط کنونی اجماع میان اقتصاددانان را باید از دو 
دیدگاه بررسی کرد. نخست اجماع میان اقتصاددانان 
جامعه و دوم اجماع میان اقتصاددانان مجموعه دولت 
به  رو  را  دولت  اقتصادی  سیاست های  می توانند  که 
می رسد  نظر  به  حاضر  حال  در  دهند.  حرکت  جلو 
در  تنها  دولت  بدنه  اقتصاددانان  میان  در  اجماعی 
حد حرف وجود دارد و در عمل اجماع چندانی دیده 
نمی شود. در سپهر عمومی گفته می شود اعضای تیم 
دارند  منسجمی  و  یکپارچه  دیدگاه  دولت  اقتصادی 
آنچه  که  حالی  در  دارند،  نظر  توافق  یکدیگر  با  و 
دیده  اقتصادی  سیاست گذاری های  در  و  عمل  در 
می شود حکایت از چیز دیگری می کند و اما اجماع 
اقتصاددانان در جامعه بحث کامال متفاوتی است. در 
جامعه دیدگاه های متفاوت و بعضا حتی متضادی در 
بیرون  و  مختلف  دانشگاه های  در  اقتصاددانان  میان 
در  است.  طبیعی  کامال  این  و  دارد  وجود  آنها  از 
بود  اجماع  دنبال  به  نباید  جامعه  اقتصاددانان  میان 
چرا که این طیف وسیع، دارای دیدگاه ها، اعتقادات 
امکان  و  هستند  متفاوتی  سیاسی  گرایش های  و 
کنند،  پیدا  دست  کلی  اجماع  یک  به  بتوانند  اینکه 
وجود  علمی  حداقل های  البته  است.  محال  تقریبا 
به طور کلی  آنها  اقتصادی روی  دارد که کارشناسان 
از  وقتی صحبت  نیز  اینجا  حتی  اما  دارند  اتفاق نظر 
اجرا و سیاست گذاری پیش می آید اختالف نظر ها بروز 
می کند. به هر صورت به طور کلی در یک جامعه نباید 

هم انتظار داشت که میان اقتصاددانان اجماع وجود 
داشته باشد. وجود احزاب و گرایش های فکری مختلف 
و  مارکسیست  میانه رو،  راست گرا،  چپ گرا،  جمله  از 
با یکدیگر مخالف و در تضاد هستند،  ... که معموال 

دستیابی به اجماع را امری دور از انتظار می سازد.

پس این اجماع باید در چه سطحی ایجاد شود؟
می توان گفت که درحوزه سیاست گذاری باید اجماع 
یک  در  که  کسانی  واقع  در  باشد.  داشته  وجود 
و سیاست گذاری هستند  کشور مرجع تصمیم گیری 
میان  و  باشند  داشته  منسجمی  کامال  رویکرد  باید 
کسانی که می خواهند این رویکرد را اجرا کنند، باید 

هماهنگی وجود داشته باشد.

ارزیابی  زمینه چگونه  این  در  را  کنونی  شرایط 
می کنید؟

به نظر می رسد اکنون در کشور ما این اجماع وجود 
مجوزهای  حذف  از  صحبت  بارها  مثال  برای  ندارد. 
دو  االن  اما  است.  بوده  مختلف  بخش های  در  زاید 
و  شده اند  آنها  احصای  مامور  عده ای  که  است  سال 
هنوز به نتیجه ملموسی از نظر سیاست گذاری دست 
که  است  آن  نشان دهنده  امر  این  بنابراین  نیافته اند. 
ظاهرا اقتصاددانان در بدنه دولت به اجماع رسیده اند 
اما در عمل همچنان مشکل ادامه دارد و اغلب وعده ها 

در حد حرف باقی مانده است.

دارد  وجود  جامعه  در  که  اختالف نظرهایی  آیا 
باعث تضاد نمی شود؟

خیر. در بسیاری از کشورها این گونه است. برای مثال 
در انگلستان یک حزب کارگر وجود دارد و یک حزب 
محافظه کار. در کشور ما نیز یک عده اصولگرا و یک 
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عده اعتدال گرا هستند. اختالف نظر ها در سطح جامعه 
نباید مانع سیاست گذاری منسجم در بدنه کارشناسی 
دولت شود. دولتی که با رای مردم سرکار آمده باید بر 
حسب وعده هایی که داده سیاست گذاری منسجمی 

را پیگیری کند.

اما برخی معتقدند این تضاد دیدگاه ها در ورود 
سرمایه گذاران خارجی تاثیر می گذارد.

در حال حاضر مخالفان دولت همواره از سرمایه گذاری 
اما  می کنند.  انتقاد  برجام  بودن  بی فایده  و  خارجی 
دولت این موضوع را رد می کند. به نظر من در چنین 
و  میان مخالفان  تا  نباید تالش کند  شرایطی دولت 
را  خود  انرژی  اینکه  یا  شود  ایجاد  اجماع  موافقان 
برای قانع کردن مخالفان صرف کند. چراکه دعوای 
کارشناسی.  دعوای  نه  است  قدرت  دعوای  مخالفان 
باشد.  سیاسی  رفتار  باید  اوضاع  این  در  دولت  رفتار 
اما مشکل جامعه ما این است که اپوزیسیونی که در 
کشور وجود دارد، منافع ملی را در نظر نمی گیرد. در 
حالی که در همه جای دنیا اپوزیسیون به گونه ای رفتار 
می کند که انتقاد از قدرت حاکم، در جهت منافع ملی 
باشد. به این معنا که منافع ملی به عنوان خط قرمز 
خط  این  می شود.  گرفته  نظر  در  مخالفان  انتقادات 
یک  در  مثال،  برای  ندارد.  وجود  ما  کشور  در  قرمز 
دوره، تلقی محافظه کاران از افشای حقوق ها و وضعیت 
مالی مدیران یک کار ضدملی و غیرانقالبی و تشویش 
اذهان عمومی تلقی می شد؛ در حالی که اکنون همان 
جناح به راحتی همین کار را انجام می دهد. بنابراین 
ملی  منافع  مساله  افراد،  این  مساله  که  است  واضح 
که  چرا  است  جناحی  و  گروهی  منافع  بلکه  نیست، 
اگر هدفشان منافع ملی بود باید یک حرف می زدند و 
دوگانه رفتار نمی کردند. منافع ملی مستقل از منافع 

در  هوا  دو  و  بام  یک  و  دوگانه  رفتار  است.  جناحی 
تضاد با منافع ملی است.

البته من افشای حقوق مدیران و برداشت های نامناسب 
منافع  برخالف  را  منصب  و  قدرت  از  سوءاستفاده  و 
ملی نمی دانم. برعکس من معتقدم که سوءاستفاده ها 
این  من  حرف  شود.  افشا  باید  همیشه  اشتباهات  و 
است که این کار در گذشته هم نباید تشویش اذهان 
که  بگویم  را  این  می خواهم  می شد.  تلقی  عمومی 
جناحی  منافع  تابع  بیشتر  افراد  اعتقاد  ما  کشور  در 
خودشان است و دوست دارند به هر قیمتی که شده 
درخصوص  امر  این  کنند.  تحقیر  را  خود  مخالفان 
حال  در  می کند.  صدق  هم  خارجی  سرمایه گذاری 
حاضر منافع ملی ما ایجاب می کند که سرمایه گذاران 
خارجی به کشور بیایند چرا که ما از هر نظر، نیازمند 
تکنولوژی و سرمایه خارجی هستیم. اما در این میان 
خارجی  سرمایه گذاری  ورود  برای  را  فضایی  عده ای 
است.  ملی  اهداف  جهت  خالف  که  می کنند  ایجاد 
خارجی  سرمایه گذاری  مخالف  کسی  ظاهر  در  البته 
ایجاد  ملتهبی  سیاسی  فضای  وقتی  اما  نیست؛ 
تا  می کنند  تالش  وسیله  این  به  عده ای  و  می شود 
پای سرمایه گذاران خارجی به کشور بازنشود در واقع 

خالف جهت منافع ملی حرکت کرده اند.

خارجی ها  برای  اندازه  چه  تا  اجماع  عدم  این 
مهم است؟

تعدادی از خارجی ها که ایران را از نزدیک می شناسند 
وجود  سرمایه گذاری  امکان  ایران  در  که  می دانند  و 
اما  بپذیرند؛  را  اقدام  این  ریسک  است  ممکن  دارد، 
دلیل وجود سازهای  به  اکثر سرمایه گذاران خارجی 
سرمایه  ورود  برای  هرگز  می شود،  زده  که  مخالفی 
که  فضایی  واقع  در  نمی کنند.  ریسک  کشور  به 

دعوا های جناحی در کشور ایجاد کرده مناسب جذب 
سرمایه گذاری خارجی نیست.

در این شرایط چه راهکاری وجود دارد؟
بدنه  و  دولت  بدنه  در  اجماع  بحث  که  معتقدم  من 
کارشناسی باید به جلو حرکت کند. مابقی مسائل به 
افکار عمومی و مطبوعات و غیره  ارتباط رسانه ای و 
باز می گردد. انتقادی که اکنون وجود دارد این است 
نمی گیرد.  صورت  کشور  در  درستی  روشنگری  که 
عمومی  افکار  با  ضعیفی  ارتباط  که  دولت  به ویژه 
جامعه دارد. از سوی دیگر از عنوان بخش خصوصی 
در کشور سوءاستفاده می شود. بنگاه ها و بخش هایی 
از صنعت انحصارهایی برای خود درست کرده و مانع 
خودرو  مثال  برای  می شوند.  اقتصاد  شدن  رقابتی 
عرصه  در  خارجی  سرمایه های  ورود  موافق  سازان 
آنها عمال ورود سرمایه گذار خارجی  رقابتی نیستند. 
را مشروط به حفظ منافع انحصاری خود می کنند و 
مساله  این  با  منفعالنه  حالت  بهترین  در  هم  دولت 
را  خوبی  سیگنال های  موضوع  این  می کند.  برخورد 
به طوری که  نمی کند:  منتقل  خارجی  شرکت های  به 
آنها عمال ترغیب می شوند به فکر استفاده از موقعیت 
برای خودروسازانی  باشند.  داخلی  انحصاری شرکای 
در  را  ایران  بازار خودرو  از  اکنون سهم عمده ای  که 
بیشتری  تمایل  خود  انحصار  حفظ  به  دارند  اختیار 
دارند تا وارد شدن به رقابت با سرمایه گذار خارجی. 
شناخته  خصوصی  بخش  به عنوان  ظاهر  در  اینها 
مدیریتی  نظام  و  نیستند  چنین  عمال  ولی  می شوند 

آنها با سازوکار دولتی و حکومتی تعیین می شود.

اما به نظر می رسد تعدادی از شرکت ها در ایران نیز 
محافظه کارند  خارجی  سرمایه گذار  ورود  درخصوص 

واقع  ندارند. در  آنها  با  برای همکاری  تمایلی  زیاد  و 
اجماع  هم  خصوصی  بخش  بدنه  در  گفت  می توان 

چندانی برای ورود سرمایه گذاران وجود ندارد.
ورود  مخالف  واقعی  خصوصی  بخش  ندارد  دلیلی 
برای  تهدیدی  تنها  نه  چون  باشد،  خارجی  سرمایه 
این  از  می توانند  داخلی  کارآفرینان  بلکه  نیست  آن 
فرصت برای تامین مالی و بهره گرفتن از تکنولوژی 
به  خارجی  سرمایه گذار  کنند.  استفاده  پیشرفته 
که  است  مجبور  ایران  فضای  با  آشنایی  عدم  دلیل 
اینها  و  کند  همکاری  داخلی  خصوصی  بخش  با 
بخش  یقینا  منافع.  تضاد  نه  دارند  منافع  سویی  هم 
خصوصی در ایجاد فضای نامناسب ایجاد شده برای 
که  همان طور  نیست.  ذی نفع  خارجی  سرمایه گذار 
موجود  وضع  کاسبان  و  انحصارگران  تنها  شد  اشاره 
از این فضا خشنودند و به آن دامن می زنند. در هر 
ایران هم  اقتصاد  بهبود فضای کسب وکار در  صورت 
برای سرمایه گذار داخلی جذابیت ایجاد می کند و هم 
برای سرمایه گذار خارجی. سرمایه، چه داخلی باشد 
چه خارجی نیاز به امنیت و اعتماد دارد. در شرایطی 
که سرمایه گذار داخلی به علت نامناسب بودن فضای 
کسب وکار رغبتی به سرمایه گذاری نداشته باشد قطعا 
سرمایه گذار خارجی هم پا به میدان نخواهد گذاشت. 
البته ورود سرمایه خارجی به فعالیت های مربوط به 
بخش دولتی موضوع متفاوتی است. اگر سرمایه گذار 
تضمین  کند،  همکاری  دولتی  بخش  با  خارجی 
خصوصی  بخش  با  اگر  اما  می کند؛  دریافت  دولتی 
کار کند نمی تواند چنین تضمینی داشته باشد. برای 
یا گاز  اگر یک شرکت خارجی در بخش نفت  مثال 
می کند  دریافت  دولتی  تضمین  کند  سرمایه گذاری 
رغبت  و  میل  با  باشد  مناسب  قرارداد  شرایط  اگر  و 
وارد عمل می شود. در حالی که چنین تضمینی برای 
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فعالیت در بخش خصوصی وجود ندارد. از این رو شما 
به  تمایل  که  می شنوید  کمتر  خارجی  بنگاه  یک  از 
سرمایه گذاری در بخش خصوصی داشته باشد. برای 
جذب همه جانبه سرمایه گذاری خارجی بهبود فضای 
زمانی  خارجی  سرمایه  است.  الزم  شرط  کسب وکار 
فعالیت های  از  گسترده ای  طیف  در  ورود  به  تمایل 
اقتصادی خواهد داشت که ببیند سرمایه گذار داخلی 

هم چنین رغبتی دارد.

با  گفت وگو  در  اقتصادي  کارشناس  یک  تعادل/ 
»تعادل« مطرح کرد

ورود دولتي ها منجر به ضعف تشکل ها 
شد

بر چند شغله  رسانه ها  که  بود  پیش  چند سال 
بودن محمدرضا نعمت زاده هجمه آوردند و وي 
ظاهر  به  رسانه یي  صداهاي  و  سر  دلیل  به  نیز 
مجبور شد تا از سمت هاي خود در تشکل هاي 
زیرمجموعه نفت و پتروشیمي کناره گیري کند. 
دستوري  صدور  با  صنعت  وزیر  پیش  چندي  حال، 
خواستار تک شغله کردن معاونان و مدیراني شده است 
وزارت  زیرمجموعه  شرکت هاي  هیات مدیره  در  که 
به  نامه یي  در  خود  او  اکنون  دارند.  حضور  صنعت 
معاونش، خواستار کنار رفتن مدیران و معاوناني شده 
است که عالوه بر پست وزارتي خود، در هیات مدیره 
سایر شرکت ها نیز داراي سمت بودند. در این سال ها 
بخش تشکل گرایي کشور از نبود نیروي انساني زبده 
از  یکي  باورند  این  بر  نیز  کارشناسان  و  مي برد  رنج 
مربوط  کشور  تشکل گرایي  بخش  در  ضعف  دالیل 

مباحث  به  بازنشستگان  به ویژه  دولتي  افراد  ورود  به 
سراغ حسین  »تعادل«  زمینه  این  در  است.  تشکلي 
اقتصادي رفته، وي معتقد است:  ساساني کارشناس 
شد.  نخواهد  عملیاتي  اقدامي  هیچ  دستور  یک  »با 
متاسفانه در کشور ما افراد بازنشسته دولتي با رویکرد 
تشکلي  امور  راس  در  بیکار  همچنین  و  سنتي محور 
کشورهاي  براي  اقداماتي  چنین  که  مي گیرند،  قرار 
با  بنابراین  است.  شده  منسوخ  صنعتي  توسعه یافته 
کشور  تشکل گرایانه  فعالیت هاي  در  رویه یي  چنین 
نه  دیگر  که  مي شویم  مدیران  ناکارآمدي  ماشاهد 
بخش خصوصي کشور فعالیت ضعیف این تشکل ها را 
قبول دارد و نه دولت. به تعبیر دیگر، زماني که تشکلي 
از بدنه بخش خصوصي کشورمان تعیین مي شود به 
این  از  استفاده  عدم  ما شاهد  مدیریتي  دلیل ضعف 
افراد در بخش هاي مدیریتي و تصمیم گیري خواهیم 
بود و در این شرایط نیز بخش خصوصي خود به یک 
تنه اقدامات مورد نظر خود را انجام داده که این نوع 
به  رشوه  پرداخت  همچون  آسیب هایي  موضوع ها 

مدیران دولتي را به دنبال دارد.«

 کارشناسان براین باورند که که یکي از دالیل 
به  مربوط  کشور  تشکل گرایي  بخش  در  ضعف 
آنهاست.  بودن  افراد دولتي و چند شغله  ورود 

مهم ترین مولفه یک تشکل پویا چیست؟
حلقه  که  است  این  تشکل ها  وظیفه  هرحال،  به 
واسطي بین دولت و بخش خصوصي باشند. بنابراین 
از بنگاه هاي ما در بدنه بخش خصوصي قرار  هریک 
دارند و براي اینکه این تشکل ها بتوانند اقدامات قابل 
تشکل  بخش  نظرات  از  باید  دهند  انجام  را  قبولي 
گرایانه کشور و همچنین دولت استفاده و براي بهبود 
عنان  کوفي   2000 سال  در  گیرند.  به کار  خود  راه 

دبیرکل سازمان ملل متحد یک راهکاري را مبني بر 
داد.  ارائه  توسعه  حال  در  کشورهاي  یافتگي  توسعه 
توسعه  راه  بخواهد  اینکه یک کشور  براي  وي گفت 
خود  کار  ملزومه  را  ٣رکن  باید  کند  را طي  یافتگي 
قرار دهد. در واقع، ارکان توسعه از نظر سازمان ملل 
مولفه هایي همچون دولت، بخش خصوصي و تشکل ها 

)سازمان هاي مردم نهاد( باید در کنار
یک دیگر قرار گیرند. حاال نقش دولت در این تعریف 
در  بمانند،  باقي  حکمران  دولتمردان  که،  است  این 
و  باشند  نداشته  دخالتي  نیز  اقتصاد  رقابتي  فضاي 
تصدي گري را در فضاي اقتصادي کنار بگذارند. حال، 
در آن سال ها سازمان ملل تز جدید دیگري را مبني 
حکمراني  یعني   )Good Governance( بر 
خوب ارائه داد و در این راستا نیز کتاب هاي گوناگوني 
ترجمه شده است. دراین تز پژوهشگران و نویسندگان 
باید  بخش خصوصي  که  پرداخته اند  موضوع  این  به 
تصدي گر بخش اقتصاد باشد تا در این شرایط فضاي 
بازه  این  در  پیداکند.  افزایش  اقتصاد  در  نیز  رقابتي 
که  است  این  تشکل  یک  مولفه  مهم ترین  زماني 
از  باید شناخت خوبي  این حوزه  افراد کارشناس در 
بر  مشکالت  سر  بر  شناخت  بنگاه ها،  رقابتي  فضاي 
مقررات  و  قوانین  همچنین  و  کشور  بنگاهداري  سر 
دولتي و تصویب آیین نامه هاي بخش خصوصي داشته 
تشکل گرایي  بخش  مدیران  و  اعضا  بنابراین  باشد. 
داشته  باالیي  توانمندي  و  آگاهي  سطح  باید  کشور 
باشند تا بتوانند در عرصه داخلي و بین الملل خوش 
بدرخشند. بنابراین ورود افراد غیرخبره در بخش هاي 
باید  افراد  این  و  نیست  پذیر  امکان  کشور  تشکلي 
بتوانیم  مانیز  تا  باشند  خاصي  ویژگي هاي  داراي 
از  یکي  بنابراین  یابیم.  دست  یافتگي  توسعه  قله  به 
کارشناسان  استخدام  زمینه  در  مهم  ویژگي هاي 

نخبه،  توانمند،  افراد جوان،  از  که  است  این  تشکلي 
افراد  این  تا  شود  استفاده  و...  ایدئولوژي  داراي 
تشکلي  بخش  براي  را  قبولي  قابل  اقدامات  بتوانند 
متاسفانه  دهند.  انجام  دولتمردان  و همچنین  کشور 
در کشور ما افراد بازنشسته دولتي با رویکرد سنتي 
قرار  تشکلي  امور  راس  در  بیکار  همچنین  و  محور 
مي گیرند، که چنین اقداماتي براي کشورهاي توسعه 
چنین  با  بنابراین  است.  شده  منسوخ  صنعتي  یافته 
ماشاهد  کشور  تشکل گرایانه  فعالیت هاي  در  رویه یي 
بخش  نه  دیگر  که  مي شویم  مدیران  ناکارآمدي 
خصوصي کشور فعالیت ضعیف این تشکل ها را قبول 
تشکلي  که  زماني  دیگر،  تعبیر  به  دولت.  نه  و  دارد 
از بدنه بخش خصوصي کشورمان تعیین مي شود به 
این  از  استفاده  عدم  ما شاهد  مدیریتي  دلیل ضعف 
افراد در بخش هاي مدیریتي و تصمیم گیري خواهیم 
بود و در این شرایط نیز بخش خصوصي خود به یک 
تنه اقدامات مورد نظر خود را انجام داده که این نوع 
موضوع ها آسیب شناسي هایي همچون پرداخت رشوه 

به مدیران دولتي را به دنبال دارد.

موضوعي  به  شما  باال  صحبت هاي  به  باتوجه 
همچون افزایش شرایط رقابت پذیري در فضاي 
اقتصادي اشاره کردید. در حال حاضر این فضا 
تشکل  هاي  بخش  و  بنگاه ها  در  باید  چگونه  را 

ایران ایجاد کرد؟
با  تا کاالهاي  بنگاه ها موظف هستند  این شرایط  در 
هزینه هاي  دلیل  به  متاسفانه  دهند.  ارائه  را  کیفیت 
تمام شده بخش تولید کشورمان بنگاه ها به مقوله هاي 
بازه  دراین  و  نمي اندیشند  کیفیت  افزایش  همچون 
افزایش  راستاي  در  را  تمهیداتي  باید  بنگاه ها  زماني 
کیفیت و کاهش قیمت در نظر گیرند و به شناسایي 
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بنابراین  بپردازند.  بین المللي  و  منطقه یي  بازارهاي 
زماني که بنگاه ها این سه مقوله را یعني 1( افزایش 
در  را  بازار  شناسایي   )٣ قیمت  کاهش   )2 کیفیت، 
شاهد  ما  دهند،  قرار  خود  تشکلي  اقدامات  اولویت 
اقتصادي  بخش هاي  در  رقابت پذیري  توان  افزایش 
رقابت پذیر  خصوصي  بخش  بنابراین  بود.  خواهیم 
باتوجه به رکن دوم توسعه یعني بخش تشکل گرایي 
بخش  یعني  توسعه  دوم  رکن  مي یابد.  افزایش 
بخش خصوصي  و  دولت  واسطه  حلقه  تشکل گرایي 
به شمار مي روند که این نهادهاي مردمي مي توانند 
شدن  بارور  به  و  خصوصي  بخش  توانمندسازي  به 
بخش  متاسفانه  کنند.  بزرگي  کمک  دولت 
پژوهش  و  مطالعه  به  کمتر  ما  کشور  تشکل گرایي 
مولفه  مهم ترین  تشکل گرایي  بخش  در  پرداخته، 
نیروي انساني است، البته این مولفه )نیروي انساني( 
مدرن  اقتصاد  ارتقاي  و  پیشروي  الزمه هاي  از  یکي 
محسوب مي شود؛ به عبارت دیگر افزایش مطالعه و 
پژوهش هاي الزم براي رفع مشکالت درون سازماني 
سمت  به  پیروي  منجربه  اقتصاد  سازماني  برون  و 
کمک  نیز  مطالعه ها  این  و  مي شود  توسعه یافتگي 
خواهد  دولتمردان  تصمیم گیري  عرصه  در  موثري 
در  دولت  آگاهي  و  شناخت  دیگر  عبارت  به  و  شد 
مي یابد.  افزایش  تشکلي  جامعه  فعالیت هاي  زمینه 
اقتصاد  بخش  در  مولفه  مهم ترین  تشکل ها  بنابراین 
قبول  قابل  فعالیت  چراکه  مي روند؛  شمار  به  کشور 
کشور  خصوصي  بخش  شدن  پررنگ  باعث  آنها 
به  نسبت  نیز  دولت  آگاهي  طرفي  از  و  مي شود 
عملکرد بنگاه هاي رقابت پذیر بخش اقتصاد افزایش 

مي یابد.

افرد چند شغله در راس هیات مدیره  آیا ورود 
تشکل ها مي تواند منجربه عدم پویایي فعالیت 
کارمندان  فعالیت  و  حضور  شود؟  تشکل ها 
مي توان  را  تشکلي  بخش هاي  راس  در  دولتي 

به ضعیف شدن بخش تشکل گرایي ربط داد؟
همانطور که در صحبت هاي باال به آن اشاره کردم، 
در بخش هاي مدیریتي نهادهاي مردمي کشورمان یا 
از مدیران بازنشسته استفاده مي شود یا از کارمندان 
مي شود.  گرفته  کار  به  سنتي  علوم  داراي  دولتي 
عملکرد  ضعف  منجربه  که  دالیل  از  یکي  درواقع، 
با  دولتي  مدیران  از  استفاده  مي شود،  تشکل ها 
دولتي  مدیران  درواقع،  است.  محور  سنتي  رویکرد 
در  آنها  از  نمي توان  بودن  بعدي  تک  دلیل  به  ما 
استفاده کرد. درواقع،  بخش هاي مدیریتي تشکل ها 
بدنه تشکل ها نیازمند افراد چند بعدي هستند یعني 
بتوانند چند بعدي فکر و چند بعدي نیز عمل کنند. 
دلیل  به  کشورمان  تشکل گرایي  بخش  در  متاسفانه 
اعطا مي کنند  افراد  به  را  پایه حداقلي  اینکه حقوق 
و مزایاي خاصي را نیز براي کارمندان خود در نظر 
بخش  که  مي شود  آن  منجربه  موضوع  این  ندارند 
ارتقا  و  ببرد  رنج  موجود  ضعف هاي  از  تشکل گرایي 
نیز خانه  برخي تشکل ها  براین موضوع  نیابد. عالوه 
افراد دور هم جمع  بنگاهداران شده که  از  بسیاري 
ما  دولتمردان  مي زنند.  با هم  گپي  تنها  و  مي شوند 
باید  یابد  توسعه  اگر مي خواهند که بخش تشکل ها 
از افراد خالق، نوآور و ایده پرداز استفاده کنند که با 
ویژگي اقتصاد مدرن نیز آشنا باشند؛ اقتصاد مدرن 
سازمان  یک  کردن  اداره  براي  افراد  که  مي گوید 
باید بر دارایي هاي نامشروط تمرکز کند و نه بر سر 
دارایي  دیگر  عبارت  به  مشروط.  و  فیزیکي  دارایي 
سرمایه هاي  انساني،  سرمایه هاي  همانند  نامشروط 

دنیاي  در  امروزه  است.  اجتماعي  سرمایه  داده ها، 
و  مي کنند  تمرکز  مدرن  اقتصاد  بر  همه  پیشرفته 
مدیران مجموعه هاي بنگاهداري نیز به خوبي به این 

نوع موضوع ها آگاهند.

براي پویایي در بخش نیروي انساني، تشکل ها 
چه برنامه هایي باید داشته باشند؟

و  آموزش  تهیه  درصدد  ایراني  تشکل هاي  متاسفانه 
زمینه  این  در  و  خودنیستند  انساني  نیروي  ارتقاي 
هزینه یي  انساني  نیروي  بودن  ناپایدار  دلیل  به 
نامشروط  شرایط  مدرن  اقتصاد  در  نمي تراشند. 
است یعني همانند اقتصاد سنتي افراد به موضوعاتي 
ساختمان  و  مالي  منابع  ماشین آالت،  همچون 
وابستگي ندارند و امروز توانمند بودن نیروي انساني 
مي تواند بسیاري از مشکالت  درون سازماني تشکل ها 

را برطرف سازد.

براي  دستوري  نعمت زاده  سوي  از  اخیرا 
آیا  داده شده،  شغله  چند  مدیران  کناره گیري 
این دستور مي تواند گره گشاي مشکالت درون 

سازماني بخش تشکل گرایانه باشد؟
در این زمینه باید بگویم که هیچ اقدامي با دستور 
اقدام  ملي  کار  به  باید  افراد  بود.  نخواهد  گره گشا 
داشته باشند تا در این راستا بتوانند اقدامات موثري 
مدیران دولتي  از  بسیاري  متاسفانه  دهند.  انجام  را 
عضو  انجمن ها  و  شرکت ها  از  بسیاري  در  ما 
نوعي خودخواهي  واین موضوع  هیات مدیره هستند 
است. متاسفانه برخي مدیران دولتي ما طمع دارند 
و  ریاست  گوناگون سمت  پست هاي  در  مي خواهند 
که  درحالي  بگیرند،  حقوق  زیادي  مبالغ  همچنین 

هیچ بازدهي کافي را براي شرکت مورد ندارند.

چرا آقاي نعمت زاده کناره گیري مدیران چند شغله 
را در دستور کار قرار مي دهد، درحالي که خود عضو 
پتروشیمي  و  نفتي  تابعه  شرکت  چند  هیات مدیره 
از صداي  بلند تر  گفتند صداي عمل  قدیم  از  است. 
سخن است. بنابراین وي باید ابتدا از سمت هاي مورد 
راهکارهایي  چنین  به  اقدام  بعد  و  کناره گیري  نظر 

کند.
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مترجم: هوتسا عسکری نسب
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اشاره  دهنده ای  تکان  و  جدید  ایده  به  مقاله  این  در 
می شود. کشور چین شیوه های مدیریت خود را طی 
ارتقا  از آموزه های غرب  با استفاده  سی سال گذشته 
مدیریت  اصول  غربی  شرکت های  هم اکنون  اما  داد، 
نقاط  و چگونگی توسعه فعالیت های خود را به سایر 
جهان از چین می آموزند و اما دالیل این رویداد چه 
منحصربه فرد  ویژگی های  به دلیل   .1 باشد؟  می تواند 
شرکت های  شدید  رقابت   .2 مشتریان  و  چین  بازار 
و  داخلی  بازارهای  شرایط  واقع  در   .3 چینی  داخلی 
محلی چین به گونه ای است که شرکت های چینی برای 
حضور موفق در بازار دیگر کشورها، چه از نظر مالی 
و چه از نظر ظرفیت و توانایی، آمادگی کامل کسب 

می کنند.

مشتریان چینی - جوان و افراطی
و  ویژگی ها  دارای  چینی  مشتریان  کلی،  به طور 
امروزه  هستند.  بسیاری  منحصربه فرد  رفتارهای 
مشتریان و کاربران چینی رفتار کامال متفاوتی نسبت 
آنها  دارند.  جهان  نقاط  سایر  در  مشتریان  دیگر  به 
عالوه بر سرعت پیشرفت و یادگیری سریع، به خصوص 
و  تجزیه  قدرت  از  اینترنت  و  الکترونیک  زمینه  در 

و  بخشش  روحیه  و  هستند  برخوردار  باالیی  تحلیل 
فراموش کردن مسائل را دارند، همچنین می توانند با 
تقسیم کردن بازار به بخش های کوچک، روی مشتریان 

خاصی تمرکز کنند.
به راحتی  قدیمی،  باورهای  برخالف  چینی  جوانان 
محافظه کاری  نسل  یا  نمی شوند  جماعت  همرنگ 
نیستند، بلکه رفتارهای بسیار متفاوتی دارند، آنان به 
نظرات شخصی خود پایبند هستند، به گروه هم نسل 
خود اهمیت زیادی می دهند و در عین حال که نظرات 
شخصی دیگران را می پذیرند، مادی گرا ولی آرمان گرا 
نیز  بین المللی  و  ملی گرایی  سالیق  دارای  و  هستند 
تصور  غربی  آنچه که محافظه کاران  برخالف  هستند. 
می کنند، چینی ها از تفاوت های زیادی نسبت به نسل 
قدیم خود برخوردار هستند که این ویژگی، خصوصیت 
چین جدید است. این مساله بسیار حائز اهمیت است، 
زیرا چینی ها تمایل دارند تا وارد بازارهای دیگر ازجمله 

غرب شوند.
و  جدید  محصوالت  از  صحبت  که  زمانی  امروز، 
برنامه های کاربردی به میان می آید مصرف کنندگان در 
چین سریع تر از هر جای دیگر خود را با آنها سازگار 
می کنند. با توجه به تحقیقات به عمل آمده، در حال 
و  روزانه  مصرفی  کاالی  برتر  بازار  سه  از  یکی  حاضر 
جدید متعلق به چین است. )محصوالت مصرفی جدید 
هم سریع به فروش می رسند و قیمت نسبتا پایینی 
دارند.( مصرف کنندگان چینی اغلب با شور و اشتیاق 

پذیرای هر پدیده جدیدی هستند و شاید جالب ترین 
از  استفاده  به  شدید  عالقه  و  اشتیاق  ویژگی شان 
اینترنت، محصوالت و خدمات مربوط به تلفن همراه 
باشد. چینی ها اکثرا از تلفن های هوشمند با صفحات 
نمایش بسیار بزرگ که اغلب طراحی و ساخت کشور 
چین است استفاده می کنند. به دلیل استفاده دائمی از 
تلفن همراه، در شهر »چونگینگ« مسیر جداگانه ای 
برای عابران پیاده که در حال استفاده از تلفن همراه 
هستند، در نظر گرفته شده است. در عین حال، چینی ها 
به عنوان اولین نسل مصرف کنندگان یا حداکثر دومین 
فراموشی  و  بخشش  روحیه  بیشتر  که  نسلی هستند 
طوالنی  پیامدهای  چندان  اشتباهات  بنابراین  دارند، 

ندارند و به زودی به دست فراموشی سپرده می شوند.

بازار چین - مختلف و گوناگون
بازار چین نه تنها از بازار سایر نقاط دنیا بسیار متفاوت 
بسیاری  تنوع  از  هم  کشور  داخل  در  بلکه  است، 
برخوردار است. به طور کلی بازار داخلی از نظر سرعت 
و وسعت تغییر بی نظیر است، همچنین در این بازار 
ویژگی های  که  دارند  وجود  کوچک تری  بخش های 
منحصربه فردی دارند. به عنوان مثال، افراد ثروتمند در 
سطح جامعه یک درصد از جمعیت کشور را تشکیل 
می دهند و در عین حال یک سوم از ثروت کشور دست 
این افراد است، این گروه از استاندارد های جهانی بیشتر 

پول خرج می کنند.

دیده  افراطی  مصرف گرایی  از  بسیاری  نمونه های 
عینک سازی  شرکت  از  می توان  مثال  برای  می شود 
نام برد که عینک های میلیون دالری  »کارل زایس« 
با روکش الماس را فقط در کشور چین و به طرفداران 
می رساند.  فروش  به  هستند  مردان  بیشتر  که  خود 
»مصرف کنندگان  از  می گویند  طراحی  شرکت های 
افراطی« مطالب با ارزشی را می توان یاد گرفت، زیرا 
آنها از مصرف کنندگان معمولی موجود در بازار متمایز 
هستند و می توانند مسیر تغییر سالیق در آینده را از 

هم اکنون مشخص کنند.
اندازه  به  بازار محلی در چین می تواند  از  یک بخش 
در  اما  باشد،  غربی  کشورهای  بعضی  در  بازار  کل 
روی دیگر سکه، این کشور صدها میلیون نفر مصرف 
کننده دارد که میزان درآمد آنان زیر خط فقر است. 
این افراد نیاز به نوع متفاوتی از نوآوری دارند که آن 
می کنند.  نام گذاری  هدف«  با  متناسب  »نوآوری  را 
شرکت های چینی سال های زیادی است که این کار 
از مدیران شرکت های  اما بسیاری  انجام می دهند،  را 
چند ملیتی در مصاحبه ها گفته اند که در جهت برآورده 
کردن نیازها و ارائه محصوالت و خدمات متناسب با 

بازارهای چین، دچار مشکالت زیادی هستند.

رقبای جدی چین
موفق  شرکت های  جهان،  در  شدید  رقابت  خروجی 
بوده است،   Silicon Valley آمریکایی در و  ژاپنی 

استراتژی هایی که می توان از چین فرا گرفت
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)این ناحیه۷۰ کیلومتری جنوب شرقی سانفرانسیسکو 
آمریکا  متحده  ایاالت  کالیفرنیا،  در حومه سانتاکالرا، 
است و شهرت این منطقه به دلیل قرار داشتن بسیاری 
از شرکت های مطرح انفورماتیک جهان در این منطقه 
 است.( در حال حاضر نوبت چین است تا رقیب جدی 
شرکت های  اغلب  باشد.  تغییر  حال  در  دنیای  برای 
موفق در جهان با هم رقابت نزدیکی در چین دارند، 
از سوی دیگر این شرکت ها با کمپانی های محلی چین 
که در حال توسعه هستند و خود را به سطوح جهانی 
نزدیک می کنند نیز همکاری یا رقابت دارند و به این 

طریق شرکت های داخلی پیشرفت می کنند.
»هواوی«، شرکت تجهیزات مخابراتی در جهت نوآوری 
با معیارهای جهانی و بازار داخلی سرمایه گذاری کرده 
است تا بتواند در دنیا قد علم کند همان طور که »حایر« 
تولیدکننده لوازم خانگی و »لنوو« بزرگ ترین تولیدکننده 
این  داده اند.  انجام  را  مشابهی  کار  شخصی  رایانه های 
شرکت ها شهرت خود را شانسی یا با حمایت دولت به 
دست نیاورده اند، بلکه از طریق رقابت قوی و شدید که 
بزرگی  امروزه  کرده اند.  کسب  شده،  نوآوری  به  منجر 
در  مداوم  برای سرمایه گذاری  را  منابع الزم  شرکت ها 
نوآوری و همچنین توسعه خارج از کشور فراهم می کند. 
در حال حاضر »تنسنت« به سرعت به سومین شرکت 
بزرگ اینترنتی در جهان تبدیل شده و شروع به توسعه 
بین المللی از جمله ورود به آمریکا در سال2014 کرده 
از خدمات شرکت  است. مصرف کنندگان خارجی که 
»تنسنت« استفاده کرده اند مایلند تا از این خدمات در 

کشور خود نیز بهره ببرند.
در بازار آمریکا، »وی چت« سرویس پیام رسانی برای 
تلفن های همراه که توسط شرکت »تنسنت« در چین 
خدمات  به  نسبت  را  شدیدی  رقابت  شده  راه اندازی 

رقیب خود یعنی »واتس اپ« عرضه می کند. شرکت 
»علی بابا« که در زمینه تجارت الکترونیک در چین 
پرآوازه است در حال حاضر بزرگ ترین شرکت تجارت 
شهرت  که  می شود  محسوب  جهان  در  الکترونیک 
جهانی دارد. موفقیت های این شرکت در خارج از چین 
زنگ خطری است برای شرکت های چندملیتی که به 
تازگی به این نکته پی برده اند که چین می تواند یک 

منبع مزیت رقابتی جهانی باشد.

آن چه می توان از چین یاد گرفت
باید ویژگی های منحصربه فرد چین  چگونه شرکت ها 
و  مهم  نکته  پنج  بررسی  به  ذیل  در  ببرند؟  به کار  را 
کلیدی می پردازیم که شرکت ها باید از چین بیاموزند و 

به عنوان استراتژی در کارهای خود پیاده کنند.
آزمایش های جسورانه مکرر: به منظور تعیین و ایجاد 
فرصت های نوآوری و اطمینان از چابکی سازمان برای 
تغییرات است. شرکت های چینی به ویژه شرکت های 
خصوصی و غیر دولتی معموال واقعا بی باک هستند و به 
هیچ وجه از تقلید کردن احساس شرمندگی نمی کنند 
بلکه این کار را نوعی یادگیری قلمداد می کنند. اکثر 
کاهش  به دلیل  ژاپنی  و  اروپایی  بزرگ  شرکت های 
میزان پیشرفت و وجود مقررات سنگین در کشورهای 
خود به نظر می رسد که چنین جسارت و بی باکی در 

کار ندارند.
نوآوری از طریق انطباق خالق: با تمرکز روی نیازهای 
از  بسیاری  بود.  خواهیم  نوآوری  شاهد  داخلی،  بازار 
موفقیت های نوآورانه که در چین اتفاق می افتد به دلیل 
درک های متنوع از فرهنگ داخلی بازار هدف و تبدیل 
با  جدید  مشتریان  برای  خالق  سازگاری  یک  به  آن 
نیازهای جدید است! اغلب این انطباقات خالق حاصل 

یک مدیریت قوی با درک بسیار باال است.
ایجاد تنوع در محصوالت: این عمل موجب می شود که 
سازمان، توانایی خود برای نفوذ در بازارهای جدید و 
استفاده از فرصت های به دست آمده را ارتقا دهد. در 
بازار چین، دسته بندی های خدمات و محصوالت جدید 

و اغلب شگفت آور به کرات تولید می شوند.
آشامیدنی  و  غذایی  محصوالت  شرکت   Wahaha
Nutri- مشهور در چین محصول کامال جدیدی به نام

Express که ترکیبی از آب میوه و شیر است وارد 
کرده  خود  جذب  را  بسیاری  طرفداران  و  کرده  بازار 
است.کوکا کوال هم با الهام گرفتن از این ایده، نوشیدنی 
جدیدی را ابداع کرده که به شدت موفق و پرطرفدار 
به  چین  بازار  دسته بندی های  از  برخی  است.  بوده 
شرکت  بستنی  مانند  شود  صادرمی  دنیا  نقاط  سایر 
سونوگرافی  دستگاه های  موز،  و شکل  طعم  با  نستله 
این  از  که  مهمی  نکته  الکتریک.  جنرال  ارزان قیمت 
گونه موارد می توان آموخت، گسترش طرز فکر الهام 
گرفته از چینی ها است که دائما در جست وجو و تولید 

محصوالت جدید و تازه هستند.
طراحی  را  ساده ای  محصوالت  ناب:  ارزش  بر  تمرکز 
احتیاجات  رفع  مشخص  به طور  آن  هدف  که  کنید 
اضافی  چیز  هر  از  اجتناب  و  ضروریات  ارائه  و  مردم 
باشد معموال تورم، آنچه که موجب افزایش قیمت ها 
و کاهش ارزش واقعی کاال می شود، برای شرکت های 
چند ملیتی مطلوبیت ندارد، در مقابل، این شرکت ها 
در پی ارائه کاالهای متمایز به بازارهای هدف هستند.

مصرف کنندگان چینی تمایلی ندارند تا برای خدمات 
کنند.  پرداخت  هزینه ای  حد  از  بیش  محصوالت  و 
ناب،  ارزش  با  محصوالتی  به  چینی  مشتریان  نیاز 
ناب  ترویج تفکر  برای تمرین و  زمینه مناسبی است 

این فضای  از  و شرکت های چندملیتی که می توانند 
رقابتی که همه چیز به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرد 
حداکثر بهره را ببرند. چین بستر مناسبی است برای 
از  بسیاری  و  ناب  تولید  و  تفکرات  طراحی  آزمون 
برده اند.  بهره  رویکرد  این  از  ملیتی  شرکت های چند 
تصفیه هوای اتومبیل، دستگاه بخار پوشاک، چراغ های 
کوچک  سونوگرافی  دستگاه های  کم مصرف،  مطالعه 
همه  هزینه  کم  قلب  رگ های  بررسی  مانیتورهای  و 
نمونه هایی از نبوغ کار شرکت های چند ملیتی به منظور 
کم درآمد  مصرف کنندگان  احتیاجات  کردن  برطرف 

کشور چین است.
محیط  جهانی:  مدیران  و  مختلط  تیم های  توسعه 
کسب وکار فعلی چین و فعالیت مدیران خارجی زمینه ای 
برای شرکت هایی ارائه می کند تا گروه های مختلط را 
با پیشینه های گوناگون مدیریت کرده و مدیران جهانی 
آینده را تربیت کنند. اگر بتوانید در شانگهای مدیریت 
خوبی داشته باشید در هر نقطه دیگر از جهان هم از 

عهده مدیریت بر می آیید و موفق می شوید.
مدیران شرکت های مستقر و غیر مستقر در چین الزم 
و  بگیرند  فاصله  روزمره  موضوعات  از  کمی  تا  است 
برای پیشرفت کاری در چین و سایرکشورهای جهان، 
نوآوری را از چینی ها بیاموزند. قرن ها پیش مردم جهان 
مسائل گوناگون را از چین آموختند، اما در صد سال 
و  با صبر  و چین  است  کرده  تغییر  وضعیت  گذشته 
حوصله مسائل و علوم مختلف را از جهانیان یاد گرفت.

این  از  دیگر  بار  جهان  تا  فرارسیده  آن  زمان  اکنون 
اولویت های  ضروری ترین  از  یکی  بگیرد.  الهام  کشور 
کاری برای هر مدیرعاملی در شرکت های چندملیتی، 
استفاده از فرصت های موجود در زمینه بروز نوآوری و 

خالقیت است.
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برق ایران )رسانا( خواهشمند است نظرات، پیشنهادها 
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