
شماره  2072            23 آبان  ماه 1396

9

16

18

3

 

 

 

اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

نیرو  وزارت  عالی  مقام  به  نامه ای  ایران طی  برق  سندیکای صنعت 
جهت همکاری با این وزارتخانه به منظور رفع مشکالت پیش آمده در 

مناطق زلزله زده اعالم آمادگی کامل کرد.
سندیکا در این نامه ضمن اشاره به اقدامات گذشته این تشکل در خصوص 
یاری رسانی به زلزله زدگان آذربایجان در سال 1391 اعالم داشته است که 
»آماده حضور در مناطق آسیب دیده و بسیج کلیه امکانات جهت همکاری« 

با وزارت نیرو و شرکت های تابعه دراین مناطق است.
نامه ارسالی دیگری از طرف دبیرخانه سندیکا خطاب   گفتنی است طی 
به اعضا، ضمن اعالم اقالم مورد نیاز در این مناطق، جهت همکاری در این 

اقدام انسان دوستانه فراخوان شده است.
جهت مشاهده متن کامل نامه های مذکور و آگاهی از چگونگی همکاری در 

جمع آوری کمک ها به این لینک مراجعه فرمایید.  

سندیکای صنعت برق ایران/ طی نامه   هایی به وزیر نیرو و اعضای سندیکا 
اعالم شد؛

بازگشت همه بسوی اوست
تأثر و تأسف مصیبت درگذشت شادروان مهندس مهدی هدشی،  باکمال 
برق  سابق  مدیران  از  و  طوس  انرژی  فن آوران  شرکت  فقید  مدیرعامل 
منطقه ای سیستان و بلوچستان را خدمت خانواده محترم و عموم همکاران 
ایشان تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان 

صبر و شکیبایی آرزومندیم.

آمادگی سندیکا جهت همکاری با 

وزارت نیرو در مناطق زلزله زده 

مرثیه ای برای جانباختگان و بازماندگان

دنیای اقتصاد/ دکتر داود سوری

 کشور ما با زلزله غریب نیست، متاسفانه هر چند وقت 
یک بار امید و آرزوهای جمعی از هم میهنانمان در زیر 
خروارها خاک و آهن مدفون می شود و ایران را سوگوار 
این  در  اما  نیست،  گریز  را  جغرافیایی  جبر  می کند. 
جغرافیا فقط ما قرار نداریم. کشورهای دیگر نیز هستند 
که روی کمربند »زلزله« قرار دارند و هر سال زلزله های 
بعضا مهیب تر را نیز تجربه می کنند؛ اما به ندرت تلفات 

انسانی و سطح تخریبی در مقیاس ما را شاهد هستند. 
تصاویر زلزله بم و ورزقان خانه های خشت و گلی را نشان 
می داد که بر سر ساکنان خود آوار شده بودند، دردناک 
ساخت  با  شاید  که  می کرد  ایجاد  را  امید  این  اما  بود؛ 
خانه های مهندسی ساز، بتن آرمه ای و اسکلت فلزی دیگر 
زلزله  تصاویر  در  اما  نباشیم؛  صحنه هایی  چنین  شاهد 
کرمانشاه مجتمع های مسکونی نوسازی را می بینیم که 
به شکل عجیبی تخریب شده و ساکنان خود را به کام 
طرح  در  ساخته شده  ساختمان های  کشانده اند.  مرگ 

مسکن مهر، در راس این ساختمان ها هستند. 

ادامه در صفحه 3/ 
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  تشکیل وزارت انرژی، مشکل 
نیروگاهها را حل می کند

رییس سندیکای برق گفت:از آنجایی که وزارت نفت 
مسوول تامین سوخت نیروگاه های حرارتی است در 
حالیکه مدیریت و سیاست گذاری آن مربوط به وزارت 
نیرو، در این میان همواره نا هماهنگی وجود دارد...... 

ادامه خبر

 انعکاس مناقصات متخطی از 
قراردادتیپ به دبیرخانه سندیکا

در  توزیع  یراق آالت  سازندگان  کمیته  اخیر  جلسه 
کمیته  این  نمایندگان  تعیین  که  شد  برگزار  حالی 
قرار  کار  دستور  در  سندیکا  عمومی  کمیته های  در 

گرفت...... ادامه خبر

 رد اصالح اساسنامه شرکت توانیر
فریدون حسنوند در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
خانه ملت، در تشریح نشست کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی گفت: نخستین دستورکار کمیسیون 
انرژی الیحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری 
اسالمی ایران و جمهوری ارمنستان در خصوص احداث 
و بهره برداری از نیروگاه جریان برق بر روی نیروگاه 
ارس است که این الیحه از دولت های گذشته مانده 
بود و ضرورت داشت که در کمیسیون بررسی شود...... 

ادامه خبر

 رونق تولید و رشد 6.9 درصدی 
مصرف برق صنعتی با اجرای اقتصاد 

مقاومتی

رونق  و  صنعتی  برق  درصدی   6.9 مصرف  افزایش   
از  یکی  دار،  اقتصادی مشکل  واحد  و 600  هزار   24
پیامدهای اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی در یک 

سال گذشته است...... ادامه خبر

 تقاضای میلیاردی خارجی ها در 
انرژی های تجدیدپذیر

بر اساس آخرین آمار4.1 میلیارد دالر تقاضای خارجی 
ثبت  به  اقتصاد  وزارت  در  تجدیدپذیرها  توسعه  برای 
رسیده است که از این بین 1.۵ میلیارد دالر عملیاتی 
و 400 میلیون دالر نیز به بهره برداری رسیده است...... 

ادامه خبر

 وزرای نفت و نیرو عضو شورای عالی 
آمایش سرزمین شدند

رییس  جمهور در حکمی وزرای نفت، نیرو و صنعت، 
معدن و تجارت را به عنوان »عضو شورای عالی آمایش 

سرزمین« منصوب کرد...... ادامه خبر

 توقف فروش برق دولتی به 
مصرف کنندگان باالی ۵ مگاوات

نیرو گفت: کلیه ی مصرف کنندگان  قائم مقام وزیر 
باالی ۵ مگاوات )اعم از موسسات بزرگ و هتل ها و...( 
باید برق مورد نیاز خود را از بخش خصوصی خریداری 
این  با  نیست  حاضر  دیگر  نیرو  وزارت  که  چرا  کنند 

موسسات بزرگ قراردادی منعقد کند...... ادامه خبر

 همه نیروگاه های استان های زلزله 
زده در مدار قرار گرفت

استان  سه  نیروگاه های  همه  گفت:  توانیز  مدیرعامل 
بیستون  نیروگاه  فقط  و  است  مدار  در  زده  زلزله 

کرمانشاه به خاطر پس لرزه از مدار خارج شده بود که 
ان هم در مدار است...... ادامه خبر

 98 درصد از المپ های LED وارداتی، 
چینی اند!

به  واردشده   LED المپ های  از  درصد  از 9۸  بیش 
ایران چینی هستند...... ادامه خبر

 انرژی خورشیدی؛ بزرگراه نجات 
اصفهان از بند مخاطرات زیست 

محیطی
هوای  و  سال  روزهای  تمامی  در  خورشید  درخشش 
همیشه آفتابی، شرایطی مساعد برای جذب و استفاده از 
انرژی پاک و بدون آالیندگی مانند انرژی خورشیدی در 

استان اصفهان فراهم کرده است........ ادامه خبر

 لزوم حرکت اهرمی منابع بانکی در 
اقتصاد ایران

..... ادامه خبر

 الریجانی بر ارائه مشوق های مستمر 
صادراتی پشتوانه توسعه اقتصادی 

تاکید کرد
..... ادامه خبر

 بخش خصوصی با بهره 20 درصد 
تولید و صادرات می کند

..... ادامه خبر

 برندسازی ضرورت  تولید است
..... ادامه خبر

 قانون 8۵ ساله تجارت؛ 12 سال در 
انتظار نسخه جدید

..... ادامه خبر

 راز موفقیت اقتصادی کره جنوبی
..... ادامه خبر

 میدان عمل حمایت از بخش خصوصی
..... ادامه خبر

 گزارش سیف از نحوه جذب 
فاینانس ها
..... ادامه خبر

 جذب سرمایه و فاینانس نیاز به 
کمک بخش خصوصی دارد

..... ادامه خبر

 لیست 4 هزار طرح  نیمه تمام قابل 
واگذاری به بخش خصوصی منتشر 

شد
..... ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

مهر/ در گفتگو با مهر مطرح شد؛
تشکیل وزارت انرژی، مشکل 

نیروگاهها را حل می کند

رییس سندیکای برق گفت:از آنجایی که وزارت 
نفت مسوول تامین سوخت نیروگاه های حرارتی 
است در حالیکه مدیریت و سیاست گذاری آن 
نا  همواره  میان  این  در  نیرو،  وزارت  به  مربوط 

هماهنگی وجود دارد.
گفتگو  در  ایران  برق  سندیکای  رییس  بخشی،  علی 
بررسی کارشناسانه مرکز  به  اشاره  با  با خبرنگار مهر 
همچنین  و  اسالمی  شورای  مجلس  های  پژوهش 
سندیکای برق پیرامون جدا شدن بخش برق از وزارت 
نیرو، گفت:  بخش عمده تولیدات برق کشور از نیروگاه 
های حرارتی است، نیروگاه هایی که سوخت عمده آنها 

گاز و البته گازوییل است.
وی ادامه داد: از آنجایی که وزارت نفت مسوول تامین 
سوخت مورد نیاز نیروگاه های حرارتی است در حالیکه 
مدیریت و سیاست گذاری آن مربوط به وزارت نیرو، در 

این میان همواره نا هماهنگی و مشکالتی وجود دارد.
مهم  را  یکپارچه  مدیریت  بخش خصوصی  فعال  این 
ترین دستاورد جدا شدن بخش برق از وزارت نیرو و 
الحاق آن به وزارت نفت دانست و تصریح کرد: در حال 
حاضر مباحثی در ارتباط با تغییر نوع مصرف از حالت 
گازی به برقی وجود  دارد که نیازمند بررسی بیشتر 
است اما در صورت انجام، بی شک وزارت نفت می تواند 
متولی مناسبی باشد چرا که تامین گاز تمامی بخش 
ها بر عهده این وزارتخانه است. از سویی دیگر صادرات 

برق یکپارچه می شود.
ها  نیروگاه  رانتی شدن  درباره  درباره شبهات  بخشی 
همانند برخی از  پتروشیمی ها توضیح داد: با مد نظر 

گرفتن نرخ خوراک مناسب می توانیم از رانتی شدن 
این در حالی است که نرخ خوراک  جلوگیری کنیم. 

گازی نیروگاه های حرارتی حدود 11سنت است.
رییس سندیکای برق ایران همچنین به اختالف قیمت 
تمام شده هر کیلو وات ساعت برق با میزان قیمتی که 
از مصرف کنندگان دریافت می شود اشاره کرد و افزود: 
مالی  منابع  ازطرفی  باالست  نیرو  وزارت  های  بدهی 
کافی برای تامین پروژه در این وزارتخانه وجود ندارد 

بنابراین جدایی این بخش می تواند به نفع آن باشد.
به گزارش مهر چندی است موضوع جدایی بخش برقی 
وزارت نیرو و الحاق آن به وزارت نفت و تشکیل وزارت 
میرسد  نظر  به  که  است،مطلبی  شده  مطرح  انرژی 
باتوجه به  البته  باید از جوانب متفاوتی بررسی شود؛ 
گستردگی بیش از اندازه ماموریت های وزارت نفت ، 
باید دید این الحاق تا چه حد می تواند عملیاتی باشد.

کمیته  جلسه  در  ایران/  برق  صنعت  سندیکای 
سازندگان یراق آالت توزیع صورت گرفت؛
انعکاس مناقصات متخطی از 

قراردادتیپ به دبیرخانه سندیکا

جلسه اخیر کمیته سازندگان یراق آالت توزیع در 
حالی برگزار شد که تعیین نمایندگان این کمیته 
در کمیته های عمومی سندیکا در دستور کار قرار 

گرفت.
رهشاد  شرکت  از  گرشاسبی  حامد  اساس  براین 
الکتریک جهت حضور در کمیته حقوقی و قراردادها و 
غالمحسین محمودیان از شرکت فرآورده سازان شایان 
در کنار احسان فکار از شرکت آراد کاوش پی به ترتیب 
به عنوان نماینده اصلی و علی البدل کمیته جهت حضور 
در کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت سندیکا توسط 
حاضرین برگزیده شدند. همچنین امیرناصر رییسی از 
در  این  نماینده  به عنوان  فکور  توسعه  کاوش  شرکت 

کمیته دانش بنیان تعیین شدند.
به  کمیته  نایب رییس  اشاره  ضمن  جلسه  ابتدای  در 
انباشت  و  گذشته  سال  مطالبات  دریافت  چگونگی 
مطالبات سال جاری، از اعضای کمیته درخواست شد 
همانند سال گذشته مطالبات حقیقی خود را مطابق 
اسناد مثبته تهیه و با اخذ گواهی تاییدیه مطالبات از 
شرکت های توزیع مربوطه، به کمیته ارائه کنند. به این 

مرثیه ای برای جانباختگان و بازماندگان

ادامه از صفحه 1/ 

مردم کم درآمدی که با هزار و یک آرزو دل به مهر 
دولتمردان خود بستند و هر چه در کف داشتند، 
اینک  گزینند  ماوا  مناسب  منزلی  در  که  دادند 
در  یا  باشند  خاک  زیر  در  یا  باید  آنها  از  برخی 
سوگ عزیران خود که شاید اگر دقت بیشتری در 
ساخت خانه های آنها شده بود، اکنون همچنان با 
عزیزان خود دور یک سفره بودند. مسکن مهری 
که ابتدا با تورم جیب آنها و سایر هموطنانشان را 
خالی کرد، اینک جان گروهی از آنان را نیز گرفت.

باید در  از یکسو  ندیده اند  نیز که آسیب  آنهایی 
سوگ فقدان همسایگان و هموطنان خود بگریند 
سرمایه هایی  شدن  ضایع  غم  دیگر  سوی  از  و 
آن  در  سهمی  همگی  که  باشند  داشته  را 
در  حداقل سهمی  که  بودند  دلخوش  و  داشتند 
نمی دانم  داشته اند.  هموطنانشان  شدن  خانه دار 
پیمانکاران و سازندگان این ساختمان ها، ناظران 
و سیاست گذاران وقت االن کجا هستند. نمی دانم 
آن مسوولی که آن زمان در سمیناری با حضور 
به  اعتراض  مقابل  در  مهر  مسکن  پیمانکاران 
و  خواند  دوم«  »انقالب  را  آن  مهر  مسکن  طرح 
مستمعین نیز برای او کف و هورا کشیدند االن 
کجاست؛ اما می دانم تصاویر را می بینند، ناله ها و 
ضجه های مردم را می شنوند، نگاه های سرد مردم 
زندگی  که  می دانند  آیا  اما  می شوند؛  متوجه  را 
یتیمان و خون  پرعافیتشان حاصل اشک چشم 

دل پدر و مادرهای فرزند از دست داده است؟
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

منظور مقرر شد نامه   ای  به همراه فرم های مربوطه تهیه 
و برای اعضای کمیته ارسال شود.

 در ادامه این جلسه با توجه به عدم استفاده از قرارداد 
خرید تیپ ابالغی شرکت توانیر در اسناد مناقصات دو 
مرحله ای شرکت های توزیع نیروی برق استان گلستان 
جهت  سندیکا  دبیر  به  مراتب  شد  مقرر  سمنان  و 

اقدامات بعدی منعکس شود.
گفتنی است این اسناد مربوط به مناقصات دومرحله ای 
فلزی  یراق آالت  خرید  جهت  و 96/2-۸0   96/2-79
گالوانیزه گرم در شرکت های توزیع نیروی برق استان 
گلستان و همچنین اسناد مناقصه دو مرحله ای 96/31  
برای خرید یراق آالت شبکه در شرکت توزیع نیروی 

برق سمنان بوده است.

انرژی  کمیسیون  امروز  نشست  حسنوند  ملت/  خانه 
مجلس را تشریح کرد:

رد اصالح اساسنامه شرکت توانیر

خبرنگار  با  وگو  گفت  در  حسنوند  فریدون 
نشست  تشریح  در  ملت،  خانه  خبرگزاری 
اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  امروز 
انرژی  کمیسیون  دستورکار  نخستین  گفت: 
بین دولت جمهوری  الیحه موافقتنامه همکاری 
اسالمی ایران و جمهوری ارمنستان در خصوص 
احداث و بهره برداری از نیروگاه جریان برق بر 
از دولت  این الیحه  که  ارس است  نیروگاه  روی 
بود و ضرورت داشت که در  های گذشته مانده 

کمیسیون بررسی شود.
با  اسالمی،  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیس 

بیان اینکه در شکل و ظاهر الیحه و مفاد آن اشکاالتی 
وجود دارد، افزود: این الیحه به دولت عودت داده شد 
تا تغییرات الزم بر روی آن انجام شود که براین اساس 
پس از اصالحات بار دیگر در کمیسیون مورد بررسی 
قرار گرفت و پس از یک اصالح جزئی در تغییر تاریخ 
شروع و پایان این قرارداد الیحه را تصویب کرد که برای 

بررسی باید به صحن علنی مجلس ارسال شود.
انرژی  با اشاره به دستورکار دوم کمیسیون  حسنوند 
ادامه داد: دستورکار بعدی کمیسیون الیحه وزارت نیرو 
درباره تغییر در اساسنامه شرکت توانیر بود اما براساس 
تفسیری که شورای نگهبان در این خصوص داشت و 
نظری که رئیس مجلس در بحث تطبیق قوانین اعالم 
کرده بود و براساس تبادل نظرات بین وزارت نیرو و 
مرکز پژوهش ها این الیحه به اتفاق آراء رد شد و اعضا 
قانونگذاری  اختیارات  نبودند که  قائل  این موضوع  به 

مجلس در اختیار یک وزارتخانه قرار گیرد.

مجلس گام به گام در اجرای برنامه ششم توسعه 
در کنار دولت است

وی یادآور شد: براساس روال قانونی باید به صورت یک 
الیحه موارد مدنظر اصالحی به مجلس ارسال شود و 

تشریفات قانونی خود را طی کند.
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه در این دوره یکی از اقدامات خوب رئیس 
مجلس، هیات رئیسه و معاونت نظارت مجلس این بوده 
که تکالیف قانونی که برعهده دولت بوده تفکیک شده 
است، افزود: این تکالیف قانونی جدول بندی شده و 
زمان اجرای آن ها و دستگاه های اجرایی که باید این 
در  هر کمیسیون تخصصی  و  انجام دهند  را  تکالیف 
حوزه ماموریت و مسئولیت خود دستگاه ها، سازمان ها 

و وزارتخانه ها را دعوت می کنند.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون انرژی در نشست امروز 
از مسئوالن وزارت نیرو برای ارائه گزارش دعوت کرده 
آیا  که  موضوع  این  امروز  نشست  در  داد:  ادامه  بود، 
وزارت نیرو توانسته به تکالیف قانونی خود عمل کند 
یا خیر، مورد بررسی قرار گرفت که این اقدام یکی از 
اقدامات ارزشمند مجلس و کمیسیون است که گام به 
گام در اجرای برنامه ششم توسعه در کنار دولت باشد 
و ناظر قوی بر اجرا باشد و اگر به اصالح برخی آئین 
نامه ها و قوانین نیاز باشد در قوانین بودجه سنواتی 

ساالنه اعمال شود.

آیین نامه اجرایی برای جلوگیری از تلفات انرژی 
باید سریعا تهیه شود

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه یکی 
از موادی که از برنامه ششم توسعه در نشست امروز با 
معاون وزیر نیرو مورد بررسی قرار گرفت ماده 39 این 
قانون بود، اظهار داشت: این ماده در خصوص یارانه ها 
بوده که براین اساس مقرر شد که کمیته ای تشکیل 
شود و در بخش هایی که قانون در خصوص افزایش 
تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، هزینه کرد 
برخی درآمدها، تامین هزینه های عملیاتی و سرمایه 
گذاری برای شرکت های ذیربط از جمله مواردی بوده 
که به دولت تکلیف قانونی شده و دولت باید این موارد 

را عملیاتی کند.
برنامه ششم  قانون  ماده 44  بررسی  به  اشاره  با  وی 
مقرر  افزود:  انرژی  تلفات  از  جلوگیری  درباره  توسعه 
شده یک آئین نامه اجرایی به مدت 6 ماه، وزارت نیرو، 
وزارت نفت و راه و شهرسازی تصویب کنند و به هیات 
دولت برای تصویب نهایی ارسال کنند که وزارت نیرو 
باره  این  در  را  قانونی خود  اقدامات  که  داشت  اظهار 
انجام داده است که مسئول این کمیسیون وزارت راه و 

شهرسازی بوده لذا با توجه به اینکه قانون مکلف کرده 
که 6 ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون آئین نامه 

تهیه شود به سرعت این آئین نامه باید تهیه شود.
حسنوند با بیان اینکه وزارت نیرو مکلف شده که به 
نیروگاه هایی که بازدهی ۵۵ تا 60 درصد دارند مجوز 
این مجوز  نیرو اعالم کرد که  ادامه داد: وزارت  دهد، 
مجلس  رئیس  مذاکرات  مشروح  در  اما  شده  صادر 
را  این نظرات  اند که مجلس  نظرات اصالحی داشته 
تائید کرد و مقرر شد که این اصالحات اعمال شود تا 

کار ساده تر شود.

اول  سال  پایان  تا  کشور  انرژی  راهبرد  سند 
برنامه ششم توسعه باید به تصویب هیات وزیران 

برسانند
وی با اشاره به اینکه بحث قیمت خرید برق باید در 
اعالم  نیرو  وزارت  کرد:  تصریح  بورس مشخص شود، 

کرد که براساس قانون این اقدام در حال انجام است.
نماینده مردم اندیمشک در مجلس دهم با بیان اینکه 
ماده 4۵ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص طرح 
جامع انرژی کشور نیز یکی از مواد مورد بررسی قرار 
گرفته امروز در کمیسیون انرژی بود، افزود: مقرر شد 
که طرح جامع انرژی کشور توسط وزارت نفت و نیرو 
مشخص شود و این دو وزارتخانه براساس قانون موظف 
هستند که تا پایان سال اول برنامه ششم توسعه  سند 
انرژی کشور  عالی  را در شورای  انرژی کشور  راهبرد 
تصویب کرده و به تصویب هیات وزیران برسانند که 
وزارت نیرو اعالم کرد که اقدامات خود را در این راستا 
انجام داده و مرکز پژوهش های مجلس نیز اقدامات 
کمیسیون  یک  در  نهایتا  که  دهد  می  انجام  را  خود 

مشترک باید جمع بندی شود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با اشاره 
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۵ بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ششم  برنامه  قانون   47 ماده  اجرای  روند  بررسی  به 
توسعه درباره استفاده از پیمانکاران بومی و نیروهای 
بومی در پروژه ها تصریح کرد: مقرر شد جهت حسن 
اجرای این قانون کمیته ای از کمیسیون و وزارتخانه 
مرتبط تشکیل شود که بر پروژه ها و استان ها نظارت 
کنند که این قانون به درستی اجرا شود و مقرر شد که 
وزارت نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی ماده 47 برنامه 
ششم توسعه را به صورت بخشنامه به تمامی دستگاه 

ها ارسال و به پیمانکاران ابالغ کنند./

ایرنا/ در واحدهای اقتصادی تحقق یافت
رونق تولید و رشد 6.9 درصدی 

مصرف برق صنعتی با اجرای اقتصاد 
مقاومتی

 افزایش مصرف 6.9 درصدی برق صنعتی و رونق 
24 هزار و 600 واحد اقتصادی مشکل دار، یکی از 
پیامدهای اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی در 

یک سال گذشته است.
به گزارش ایرنا، حمایت از خودکفایی در تولید کاالها 
نیمه تعطیل به چرخه  تولیدی  بازگشت واحدهای  و 
فعالیت از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است 

که در سال 1392 ابالغ شد.
انقالب  از سوی رهبر معظم  از آن، سال 139۵  پس 
»اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« نام گرفت و امسال نیز 

)1396( »اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال«.
در همین پیوند، پنجمین نشست بررسی عملکرد طرح 
های اقتصاد مقاومتی با موضوع »رونق تولید و توسعه 
ظرفیت بخش صنعت« عصر دوشنبه در سازمان برنامه 

و بودجه برگزار شد.

تعطیل  رکود  شرایط  در  ها  بنگاه  درصد   60**
شدند

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در این نشست 
یادآوری کرد بر اثر شوک هایی مانند تحریم و افزایش 
قیمت ارز رکود اقتصادی عمیق در کشور ایجاد و 60 

درصد بنگاه های کشور تعطیل شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمد امانی همدانی 
افزود: رشد بخش صنعت در سال 1391 منهای 4.۵، 
سال 1392 منهای9 درصد، سال 1393 منهای 13.۵ 
درصد، سال 1394 منهای 0.3 درصد و در سال 139۵ 

به منهای 6.۵ درصد رسید.
ادامه  رشد  فصل  چهار  در  پارسال  داد:  توضیح  وی 

داشت.
صادرات  شرایطی  چنین  در  کرد  تاکید  مسوول  این 

انتخاب نیست بلکه الزامی است.

**انتقاد از کم کاری صدا و سیما برای حمایت از 
تولید داخلی

معاون اجرایی معاون اول رییس جمهوری نیز تاکید 
کرد باید از تولید داخلی حمایت شود اما صدا و سیما 

در این زمینه کم کار می کند.
رضا ویسه افزود: صدا و سیما باید به کمک بیاید اما 
متاسفانه تبلیغ کاالی خارجی جای بیشتری در این 

رسانه دارد.
وی گفت: نمی گویم از واردات جلوگیری کنیم بلکه 

باید واردات را مدیریت کرد.
ویسه همکاری پارسال نظام بیمه ای و مالیاتی را برای 

رونق تولید مطلوب دانست.

**رونق 24 هزار و 600 واحد اقتصادی مشکل 
دار

قائم مقام وزیر صنعت، معدنو تجارت در این نشست 
یادآوری کرد: نرخ ارز در مدت تحریم سه برابر شد و 

تورم به بیش از 30 درصد رسید.
رضا رحمانی گفت: یکی از هدف های رونق تولید در 
اقتصادی  واحد   7۵00 بازگرداندن  مقاومتی،  اقتصاد 
مشکل دار تعیین شد.وی ادامه داد: با تعامل نهادهای 
بانکی، بیمه ای، وزارت اقتصاد، نهاد ریاست جمهوری 
و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در یک سال گذشته 

رونق خوبی در واحدهای اقتصادی رخ داد.
رونق  را طرح  امسال  برای  ابالغ شده  برنامه  رحمانی 
و  فعالیت  شرایط  نگهداشت  و  صیانت  برای  تولید 
اشتغال بنگاه های کوچک و متوسط در 10 هزار واحد 
صنعتی تولیدی و معدنی عنوان کرد . افزود: پارسال 
قرار بود 7۵00 واحد تولیدی را رونق بخشیم اما این 

تعداد به 24 هزار و 600واحد رسید.
اختصاص  سرمایه  درصد   ۸۵ داد:  ادامه  مسوول  این 
یافته برای رونق تولید در این طرح، سرمایه در گردش 

و 1۵ درصد سرمایه ثابت بود.
به گفته وی، در برنامه ابالغ شده امسال تکمیل و راه 

اندازی ۵0 طرح مهم و ملی دیده شده است.

ایسنا /
تقاضای میلیاردی خارجی ها در 

انرژی های تجدیدپذیر

تقاضای  دالر  میلیارد  آمار4.1  آخرین  اساس  بر 
وزارت  در  تجدیدپذیرها  توسعه  برای  خارجی 

از این بین 1.۵  اقتصاد به ثبت رسیده است که 
میلیارد دالر عملیاتی و 400 میلیون دالر نیز به 

بهره برداری رسیده است.
به گزارش ایسنا، باتوجه به مزایای انرژی های تجدید 
پذیر بسیاری از کشورها در تالشند تا در آینده بتوانند 
100 درصد انرژی خود را از تجدیدپذیرها تامین کنند؛ 
چرا که این نوع از انرژی به مرور ارزان تر و دسترسی به 
آن راحت تر می شود. از سوی دیگر امروزه انرژی های 
به  و  کرده  پیدا  دنیا  در  خوبی  بسیار  توسعه  فسیلی 
نقاط نهایی خود نزدیک شده به طوری که هم اکنون 
2۵00 محصول از گاز طبیعی و نفت به دست می آید 
که ارزش افزوده این محصوالت قطعا بسیار بیشتر از 

احتراق و سوزاندن گاز و نفت خواهد بود.
همچنین امروزه در دنیا به گاز و نفت دیگر به عنوان 
بلکه در تالش  نگاه نمی شود  برای سوزندان  منبعی 
هستند از خورشید و باد به عنوان منابع پاک و ارزان 
انرژی استفاده کنند، در همین راستا  تر برای تامین 
انرژی تجدیدپذیرها  را  از کارشناسان حوزه  بسیاری 
یک منبع صادرات و کسب درآمد ملی می دانند چراکه 
مصارف  تامین  برای  تنها  نه  تجدیدپذیر  های  انرژی 
داخلی بلکه به جهت غنای که در کشور ما در زمینه 
تجدیدپذیرها وجود دارد می توان آن ها را تبدیل به 

برق و برای تامین نیاز سایر کشورها صادر کنیم.
در همین زمینه نیز براساس قانون برنامه ششم توسعه 
بایستی ۵000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور 
مسووالن  اعالم  طبق  که  شود،  برداری  بهره  و  نصب 
برنامه  این  اجرای  نخست  ماه  چند  در  کشور  برقی 
ظرفیت تجدیدپذیرهای کشور به بیش از 400 مگاوات 
رسیده که مطمئنا با ادامه چنین روندی و اتکای به 
توان بخش خصوصی برنامه تکلیفی مجلس در زمینه 

تجدیدپذیرها محقق خواهد شد.
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6 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

های  انرژی  سازمان  رئیس  زاده،  صادق  گفته  به 
تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران  هم اکنون 2100 
مگاوات قرارداد خرید تضمینی برق با بخش خصوصی 
منعقد شده که از این بین 700 مگاوات آن که مربوط 
و  ساخت  حال  در  بوده  زمین  روی  های  نیروگاه  به 
۸000 مگاوات پروانه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر 

نیز از سوی بخش خصوصی دریافت شده است.
زمینه  در  امروزه  که  روندی  با  اینکه  بیان  با  وی 
که ۵000  دارم  اطمینان  گرفته  شکل  تجدیدپذیرها 
مقرر  زمان  در  نیرو  وزارت  تکلیفی  نیروگاه  مگاوات 
اتفاقات  مسیر  این  در  اینکه  مگر  شد  خواهد  محقق 
غیرمترقبه ای رخ بدهد، اظهار کرد:یکی از نگرانی های 
ما مربوط به بسته قانونی است که مجلس برای این 
حوزه تصویب کرده و باید به صورت یکجا اجرا شود. با 
وجود اینکه قانون برنامه وزارت نیرو را متعهد به انجام 
برنامه یاد شده کرده ولی منابع مالی الزم آن را نیز در 

قانون دائمی خود مشخص کرده است.
وری  بهره  و  تجدیدپذیر  های  انرژی  سازمان  رئیس 
برق ایران تصریح کرد: براساس بند سه ماده 12 قانون 
اساسنامه ساتبا و ماده پنج قانون حمایت ازصنعت برق 
بایستی مبلغی به عنوان عوارض برق برای توسعه برق 
روستایی و تجدیدپذیرها از مشترکان برق دریافت شود.

گرفته  صورت  برآورد  براساس  زاده   صادق  به گفته 
این بخش در حدود هزار  در  آوری شده  مبلغ جمع 
 ۵00 از  بیش  که  بود  خواهد  تومان  میلیارد   100 و 
میلیارد تومان آن دریافت و در حساب خزانه نگهداری 
می شود. براساس قانون بایستی 100 درصد این مبلغ 
به توسعه برق روستایی و تجدیدپذیرها اختصاص پیدا 
مسیر  این  که  است  آن  بابت  از  ما  نگرانی  ولی  کند 
ها  حوزه  سایر  به  بخش  این  مالی  منابع  و  منحرف 

اختصاص پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون تنها 34 میلیارد تومان از 
سوی خزانه در اختیار سازمان ساتبا قرار گرفته است، 
بیان کرد: این رقم در مقابل ۵00 میلیارد تومانی که 
از سوی مردم دریافت شده بسیار ناچیز است و نمی 
توسعه  برای  مجلس  که  کلی  های  سیاست  با  تواند 
باشد.  داشته  هماهنگی  گرفته  نظر  در  تجدیدپذیرها 
هم اکنون از طریق مجاری قانونی پیگیر تخصیص این 
منابع هستیم تا منابعی که از سوی مردم پرداخت می 

شود مجددا به سوی مردم بازگردد.
رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق 
ایران با تاکید بر اینکه برای تامین منابع مالی توسعه 
تجدیدپذیرها از توان داخل و خارج کشور استفاده می 
کنیم، گفت: شرایط کامال مساوی برای این بخش در 
نظر گرفته ایم و تبعیضی بین سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی وجود ندارد که همین امر باعث شده در زمینه 

تجدیدپذیرها تقاضاهای خوبی شکل بگیرد.
تولید  برای  تومانی   370 ای  تعرفه  متوسط  طور  به 
است،  شده  گرفته  نظر  در  تجدیدپذیر  کیلووات  هر 
ساله   20 نیز  بخش  این  تضمینی  خرید  قراردادهای 
است و هر ساله متناسب با تورم نیز افزایش پیدا می 
کند همچنین نرخ بازگشت سرمایه برای بهترین حالت 
چهار سال و برای بدترین وضعیت هشت سال در نظر 

گرفته شده است.
انرژی های تجدید  برای  شرایط  کلی سرمایه گذاری 
پتانسیل  به  توجه  با  که  می شود  ارزیابی  خوب  پذیر 
باالی ایران در این زمینه باال بودن تقاضاسرمایه گذاری 
منطقی ارزیابی می شود اما مشکل عمده اغی که در این 
زمینه وجود دارد ارائه تضامین پرداخت است که اگر 
باشد  داشته  بیششتری  عنایت  موضوع  این  به  دولت 

قطعا شرایط خوبی در تجدید پذیرها خواهیم داشت.

تسنیم/ با صدور حکمی از سوی رئیس جمهور؛
وزرای نفت و نیرو عضو شورای عالی 

آمایش سرزمین شدند

و  نیرو  نفت،  وزرای  حکمی  در  جمهور  رییس  
صنعت، معدن و تجارت را به عنوان »عضو شورای 

عالی آمایش سرزمین« منصوب کرد.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
حجت االسالم حسن روحانی با صدور احکامی وزرای 
نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت را به عنوان »عضو 

شورای عالی آمایش سرزمین« منصوب کرد.
متن این احکام بدین شرح است: »در اجرای تبصره 
)3( ماده )32( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
کشور مصوب 139۵.11.10 مجلس شورای اسالمی و 
نظر به شایستگی، تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی به 
موجب این حکم به عنوان »عضو شورای عالی آمایش 
از  استفاده  با  است  می شوید.امید  منصوب  سرزمین« 
نظام  کامل  استقرار  در  خویش،  فنی  و  علمی  توان 
راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن تالش 
اعضای  همه جانبه، مبذول دارید.توفیق شما و سایر 
با رعایت  انجام وظایف محوله  محترم آن شورا را در 
اخالقی  منشور  و  اعتدال گرایی  قانون مداری،  اصول 
دولت تدبیر و امید، از خداوند متعال مسألت می نمایم.«

تسنیم/ قائم مقام وزیر نیرو خبر داد
توقف فروش برق دولتی به 

مصرف کنندگان باالی ۵ مگاوات

مصرف  ی  کلیه  گفت:  نیرو  وزیر  مقام  قائم 

موسسات  از  )اعم  مگاوات   ۵ باالی  کنندگان 
بزرگ و هتل ها و...( باید برق مورد نیاز خود را 
از بخش خصوصی خریداری کنند چرا که وزارت 
با این موسسات بزرگ  نیرو دیگر حاضر نیست 

قراردادی منعقد کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا دائمی،قائم مقام 
وزیر نیرو در امور بین الملل و پشتیبانی از صنعت آب 
و برق کشور در مصاحبه با رادیو پیرامون سرانجام طرح 
های نیمه تمام عمرانی اظهار داشت: در حال حاضر 
واحدهای نیروگاههای تجدید پذیر ما تقریبا و تماما 
حالی  در  این  شود  می  اداره  بخش خصوصی  توسط 
از  عملیات  این  و  است  دولت  برق،  خریدار  که  است 

طریق خرید تضمینی صورت می پذیرد.
توسط  نیز  کشور  برق  درصد  از ۵0  بیش  افزود:  وی 
تولیدکنندگان بخش خصوصی تامین می شود و در 
حال حاضر تنها واحد نیروگاهی تجدید پذیر)نیروگاه 

منجیل، در ناحیه ی لوشان( قابل واگذاری می باشد.
واگذاری  برای  تالش  حال  در  اینکه  بیان  با  دائمی 
نیروگاه منجیل هستیم خاطر نشان کرد: در بخش برق 
اند و کارهای جدیدی نیز  کشور،واحدها واگذار شده 
آغاز شده که برخی از منابع داخلی و برخی دیگر از 

طریق فاینانس های بین المللی در حال انجام است.
قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل تصریح کرد: ما 
عمال از اعتبارات و ردیف های دولتی در این عملیات 
استفاده نمی کنیم و پیش بینی می شود تا پایان برنامه 
ی ششم توسعه،30 درصد نیروگاههای باقی مانده ی 

کشور را نیز به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد.
برقی  نیروگاههای  درصد  تنها 20  اینکه  بیان  با  وی 
درصد  این  کرد:  اذعان  است  دولت  اختیار  در  کشور 
از پایداری شبکه ها خواهد  صرفا به منظور حفاظت 

بود.
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دولت  داشت:  بیان  خود  اظهارات  پایان  در  دائمی 
با  تولیدکنندگان  و  دارد  را  تضمینی  خرید  آمادگی 
طیب خاطر برق تولیدی خود را به دولت می فروشند 
منظور  به  نیز  و  راستا  این  در  دیگر  گامی  همچنین 
برداشته  یازدهم  دولت  در  سازی  خصوصی  پیشبرد 
شده بدین ترتیب که کلیه ی مصرف کنندگان باالی ۵ 
مگاوات )اعم از موسسات بزرگ و هتل ها و...( باید برق 
از بخش خصوصی خریداری کنند  نیاز خود را  مورد 
چرا که وزارت نیرو دیگر حاضر نیست با این موسسات 
بزرگ قراردادی منعقد کند لذا این گام سرآغاز مراحل 

رابطه ی تجارت برق خواهد بود.

مهر/ مدیر عامل توانیر؛
همه نیروگاه های استان های زلزله زده 

در مدار قرار گرفت

سه  نیروگاه های  همه  گفت:  توانیز  مدیرعامل 
نیروگاه  فقط  و  است  مدار  در  زده  زلزله  استان 
مدار  از  لرزه  پس  خاطر  به  کرمانشاه  بیستون 

خارج شده بود که ان هم در مدار است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، آرش 
کردی افزود: اولویت اصلی برق دار کردن شبکه های 
ایستگاه  ها،  بیمارستان  ها،  بنزین  پمپ  مانند  اصلی 
تامین آب شرب  برقی که  پمپاژ آب، چاه های  های 
را به عهده دارند و مراکز حساسی که نیاز اصلی مردم 

است، بود که توانستیم برق این مراکز را تامین کنیم.
وی گفت : مشکل فعلی در سرپل ذهاب این است که 
خیلی از مردم در منازلشان به خاطر وجود پس لرزه 
ها اسکان ندارند و رغبتی نیز ندارند به مراکز مسکونی 

کمپ  و  عمومی  معابر  چادرها،  در  بیشتر  و  برگردند 
ها ساکن هستند، بنابراین اولویت این است که معابر 

عمومی و کمپ ها، روشنایی داشته باشد.
مدیرعامل توانیر افزود : از زیرساخت های اصلی برق دو 
تا سه پست انتقال را توانستیم احیا کنیم و برغم اینکه 
۵0 تا 60 درصد از پست ها آسیب جدی دید که تالش 

می کنیم تا پایان امروز مشکل آنها را برطرف کنیم.
کردی گفت: در ادامه وقتی مردم به تدریج در خانه 
ها مستقل شدند برق منازل را وصل می کنیم و البته 
برخی از منازل نیمه تخریب بوده و برخی دیگر قابل 
روشن کردن  فعلی  در شرایط  اولویت  است.  سکونت 

معابر شهری است که مردم در آن سکونت دارند.
وی تاکید کرد: خطوط اصلی برق در سرپل ذهاب ۸0 
تا 90 درصد وصل است و گرچه اصالح شبکه های 
برق را نیز شروع کردیم اما حجم کار بسیار باالست و 
تعداد روستاهایی که تخریب یا نیمه تخریب شده هم 
آیا در حال  اینکه  توانیر درباره  زیاد است.مدیر عامل 
حاضر چادر ها و کمپ ها دارای روشنایی است؟ گفت: 
جزو برنامه های امروز است که این کمپ ها و چادر را 

حداقل با یک تک شعله روشنایی برق دار کنیم.
کردی افزود: در شهرها 90 درصد و در روستاها ۵0 تا 
60 درصد دیزل ژنراتورها راه اندازی و و برق وصل شده 
است و هچنین تصفیه خانه های آب و پمپ بنزین ها 
از دیروز برق دار شد.وی گفت: سایر شهرها زلزله زده 
مشکلی در زمینه تامین برق ندارد و فقط در سرپل 
ذهاب و روستاهای اطراف آن مشکل تامین برق وجود 
دارد و در تازه آباد و ازگله که پیشتر مشکل برق داشت 
در حال حاضر شبکه پایدار برق به وجود آمده است و 

بیشتر مشترکان برق دار هستند.
زیرساخت  آسیب های  به  اشاره  با  توانیر  عامل  مدیر 
پست  درصد   30  : گفت  ذهاب  سرپل  در  برق  های 

انتقال و 6۵ درصد پست های فوق توزیع دچار آسیب 
دیدگی کلی شده است که بخش های معیوب شبکه، 
جدا شده و بخش های سالم در حال استفاده است و 

نیاز فعلی مردم شهر را تامین می کند.
وارد  کرمانشاه  از  نیز  سیار  پست  یک   : گفت  کردی 
سرپل ذهاب شده است تا ظرفیت اضافه و ذخیره ایجاد 

کنیم و در صورت نیاز از آن استفاده شود.

 

ایسنا/ بر اساس اعالم گمرک
98 درصد از المپ های LED وارداتی، 

چینی اند!
المپ جدید

بیش از 98 درصد از المپ های LED واردشده به 
ایران چینی هستند.

به گزارش ایسنا، بر اساس تازه ترین آمار گمرک جمهوری 
اسالمی ایران از تجارت خارجی هفت ماهه سال جاری، 
در این مدت بیش از 3000 تن انواع المپ LED به 
ایران وارد شده که ارزش آن به بیش از 2۸ میلیون دالر 
می رسد.المپ های LED وارداتی به ایران از شش کشور 
آلمان، امارات متحده عربی، چین، ژاپن، جمهوری کره 
و ترکیه هستند که سهم چین بیش از 9۸ درصد بوده 
و سهم سایر کشورها از صادرات المپ LED به ایران 
کم تر از دو درصد از کل حجم واردات این کاال به ایران در 
هفت ماهه سال جاری است.به این ترتیب بر اساس آمار 
منتشره، در این مدت 29۸2 تن المپ LED به ارزش 
27 میلیون و ۸46 هزار دالر از چین به ایران واردشده 
و این در حالی است که کل واردات این کاال به ایران در 
همین مدت، 2۸ میلیون و 300 هزار دالر بوده است.

ایرنا/ 
انرژی خورشیدی؛ بزرگراه نجات 
اصفهان از بند مخاطرات زیست 

محیطی

    اصفهان- ایرنا- درخشش خورشید در تمامی 
شرایطی  آفتابی،  همیشه  هوای  و  سال  روزهای 
و  پاک  انرژی  از  استفاده  و  جذب  برای  مساعد 
بدون آالیندگی مانند انرژی خورشیدی در استان 

اصفهان فراهم کرده است.
انرژی های  تمامی  اصلی  منبع  که  خورشیدی  انرژی 
موجود در زمین است و می تواند بصورت مستقیم و 

غیرمستقیم به اشکال دیگر انرژی تبدیل شود.
انرژی  با  که  هایی  انرژی  انواع  شاخصترین  از  یکی 
برق  همان  یا  الکتریسیته  شود  می  تولید  خورشیدی 
است، انرژی که قابلیت تبدیل به انواع دیگر انرژی ها 
را دارد و می توان گفت بیشترین کارکرد را در جوامع 

بشری دارد.
کشور چهار فصل ایران با موقعیت جغرافیایی منحصر به 
فرد، زمینه تولید انواع انرژی های تجدید پذیر از جمله 
بادی، آبی، خورشیدی دارد می تواند انرژی های مورد 
نیاز را به پاک ترین ) مناسب محیط زیست محیط( 

روش ها تولید کرد.
در استان اصفهان با توجه به کاهش نزوالت آسمانی، 
تغییرات اقلیمی و بحران خشکسالی، دو روش انرژی 
خورشیدی و بادی به عنوان بهترین گزینه های برای 
تولید انرژی ارزیابی شده و وجود 300 روز آفتابی با زاویه 
مناسب تابش خورشید، این نوع انرژی را مناسب ترین و 
اقتصادی ترین روش برای تولید برق و دیگر انواع انرژی 

مورد تاکید قرار می دهد.
سالهاست که رویکرد جهانی با توجه به انتشار بیش از 
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حد گازهای گلخانه ای، گرم شدن زمین، تغییرات اقلیمی 
مضر، پیدایش بیماری های العالج یا صعب العالج، به 
زیست  و  پاک  نو،  تجدیدپذیر،  انرژی های  از  استفاده 
محیطی بوده است.به گزارش بی بی سی از › وضعیت 
جهانی تجدیدپذیرها › در سال 201۵، سرمایه گذاری 
در انرژی های نوین بیش از دو برابر سرمایه گذاری در 
این  نیروگاه های جدید زغالی و گازی بوده است که 
موضوع نشان از رویکرد جهانی به انرژی های پاک دارد.

کشور ما و استان اصفهان اما به رغم ظرفیت های فراوان 
برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، از این قافله عقب 
مانده و آنطور که شاید و باید از این موهبت های الهی 
بهره نبرده است به همین دلیل هم اکنون با مشکالت 

متعدد زیست محیطی روبرواست.
براساس آمارهای وزارت نیرو، ظرفیت کنونی نصب شده 
نیروگاهی کشور در بخش انرژی های تجدیدپذیر فقط 
انرژی کشور است و پیش بینی می  یک درصد سبد 
شود در افق 1400 ظرفیت تولید انرژی نیروگاه های 

تجدیدپذیر به پنج هزار مگاوات برسد.
ظرفیت کنونی نیروگاهی کشور در مجموع، افزون بر 7۵ 
هزار مگاوات است که از این نظر، ایران در رتبه نخست منطقه 
و چهاردهم جهان قرار دارد اما دربخش انرژی های نو .

نیروگاه های  به  منصوب  ظرفیت  کل  دیگر  منابع  در 
است  شده  عنوان  مگاوات   243 کشور  تجدیدپذیر 
بقیه  و  بادی  نیروگاه های  آن  مگاوات  که حدود 1۵۸ 
نیروگاه های خورشیدی، برق آبی کوچک و زیست توده 

تشکیل می دهند.
در الیحه برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، ساخت 
26 هزار مگاوات نیروگاه جدید برنامه ریزی شده است 
گازی  های  نیروگاه  تبدیل  با  آن  مگاوات  که 16هزار 
موجود به سیکل ترکیبی، سه هزار مگاوات آن با ساخت 
نیروگاه های تولید پراکنده، DG)نیروگاه تولید پراکنده( 

و پنج هزار  برق و حرارت(  )تولید همزمان   CHP و
مگاوات دیگر آن با ساخت نیروگاه های تجدیدپذیربادی 

و فوتوولتائیک )خورشیدی( تامین خواهد شد.
به موازات این برنامه در سال های اخیر در استان اصفهان 
گام هایی برداشته شده که ادامه آن با سرعت و جدیت 
بیشتر می تواند ما را در رسیدن به اهداف برنامه مذکور و 
استفاده از انرژی ها و بهره بردن از ظرفیت های طبیعی 

و خدادادی یاری کند.
خورشیدی  نیروگاه  بزرگترین  امسال  ماه  اردیبهشت 
کشور با ظرفیت تولید 10 مگاوات برق با حضور وزیر 
نیرو در بخش جرقویه سفلی )واقع در 6۵ کیلومتری 

جنوب شرق اصفهان( به بهره برداری رسید.
این نیروگاه خورشیدی با سرمایه گذاری شرکت برق و 
 Metka( انرژی غدیر و با مشارکت شرکت یونانی متکا
( با هزینه ای بیش از ۵۵ میلیارد تومان در مدت هفت 

ماه احداث و به بهره برداری رسید.
با هدف گسترش  نیروگاه 100 کیلو وات خورشیدی 
ساختمان  در  پذیر  تجدید  های  انرژی   از  استفاده 
فن آفرینی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با توانایی 
بهره   به  برق  کیلووات ساعت  هزار  تولید ساالنه 210 

برداری رسید.
گذشته صورت  مردادماه  که  توافقاتی  همچنین طبق 
یک  همکاری  با  خصوصی  بخش  است،  قرار  گرفت، 
شرکت آلمانی 2 نیروگاه خورشیدی در منطقه کویری 

خوروبیابانک در استان اصفهان احداث کند.
خوروبیابانک با برخورداری از بیشترین ظرفیت جذب 
تابش انرژی خورشیدی به عنوان یکی از مستعد ترین 
شهرستان های استان اصفهان در ساخت نیروگاه های 

خورشیدی مطرح شده است.
در جدیدترین و مهمترین اتفاق قرارداد ساخت بزرگترین 
نیروگاه خورشیدی ایران با ظرفیت تولید 600 مگاوات 

برق، 29 شهریور ماه امسال با حضور حمید بعیدی نژاد 
سفیر جمهوری اسالمی ایران و »الکس چی شولم« وزیر 
تجارت، انرژی و راهبرد صنعتی انگلیس در لندن منعقد شد.

شرکت کورکاس انگلیس، مجری این طرح می گوید، 
این قرارداد بزرگترین همکاری صورت گرفته میان یک 
شرکت انگلیسی و ایران در پی لغو تحریم های بین المللی 

علیه تهران به شمار می رود.
شرکت کورکاس می گوید ایران به عنوان دومین اقتصاد 
منطقه قرار است که تا سال 2020 میالدی، ظرفیت 
تولید برق خود را به میزان ۵ گیگاوات افزایش دهد، 
ازاین رو زمانی که این طرح به پایان برسد، ایران صاحب 

بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی جهان خواهد بود.
مدیرعامل سازمان انرژیهای نو ایران )سانا( در گزارشی با 
موضوع روند رو به رشد احداث نیروگاه های تجدیدپذیر 
توجه  سال 1394  تا  که  است  کرده  اعالم  کشور  در 

چندانی به توسعه انرژی های تجدیدپذیر نشده بود .
سیدمحمد صادق زاده افزود: بر اساس برنامه ها و پیش 
بینی ها ، در سال 96 نیز حدود 300 مگاوات نیروگاه 
کل  مجموع،  در  که  شود  می  نصب  کشور  در  جدید 
ظرفیت نصب شده کشور به 600 مگاوات خواهد رسید.

سال  پایان  تا  کرد  بینی  پیش  همچنین  زاده  صادق 
1397 بتوان کل ظرفیت نیروگاه تجدیدپذیر را به بیش 
این صورت حدود دو  در  مگاوات رساند که  از 1300 
درصد از کل ظرفیت اسمی نیروگاهی کشور خواهد بود.

به گزارش ایرنا، سوخت های فسیلی یا تجدید ناپذیر 
به  ما  نیز در کشور   ) و غیره  گاز، زغال سنگ  )نفت، 
وفور یافت می شود و قیمت ارزان و راحتی در استفاده 
و بهره برداری آن فکر توسعه سوخت های تجدیدپذیر 
در  مهم  نکته  اما  است  انداخته  تعویق  به  کنون  تا  را 
مورد انرژی های نو این است که هزینه کردن برای این 
دست از انرژی ها در واقع به نوعی سرمایه گذاری برای 

بلندمدت است که از حال تا آینده سود و منفعت آن 
نصیب همگان می شود.

با احتساب هزینه های فرصت )هزینه هایی که به طور 
ملموس و محسوس دیده نمی شود( استفاده از سوخت 
های فسیلی، تجدید ناپذیر و تمام شدنی بودن انواع این 
سوخت ها و آثار مخرب زیست محیطی آن، استفاده از 
این نوع سوخت ها نه تنها مقرون به صرفه نیست بلکه 
هزینه ای گزاف را در پی دارد و این نسل های آینده 

هستند که باید بهای آن را بپردازند.
به سر آمدن دوران استفاده از سوخت های فسیلی بر 
هیچ کس پوشیده نیست و این در حالی است که اگر با 
سرعت و جدیت بیشتر به دنبال جایگزینی سوخت های 
فسیلی با انرژی های نو نباشیم، این دوراِن خود ماست 

که به سر می آید.
انتخاب سوخت های فسیلی و ادامه استفاده از آن، در 
نگاه اول انتشار انواع گازهای سمی و غیر سمی )گاز ها با 
اثر گلخانه ای( را به دنبال دارد که گرم شدن زمین و رخ 
دادن پیاپی وارونگی دما، آلودگی هوا، کاهش بارندگی 
و بارندگی بصورت باران های اسیدی و غیره را باعث 

می شود.
به گفته کارشناسان گرم شدن هوای منطقه، وارونگی 
دما و آلودگی هوا از ورود ابرهای بارانزا و بارور جلوگیری 
می کند، در نهایت بارندگی هم که صورت می گیرد 
بصورت اسیدی است و این ها همه به معنای آلودگی 
خاک، درختان، آب، شیوع بیماری های مختلف، حاد 
شدن بیماری های قلبی و تنفسی، بروز انواع سرطان ها، 
از بین رفتن جنگل ها و بناهای تاریخی، جهش و سقط 
جنین است که همگی نسل بشر را مورد تهدبد قرارمی 
دهد.همه این ها نشان می دهد گران ترین سوخت مورد 
تاریخ بشر سوخت های فسیلی و تجدید  استفاده در 
ناپذیر است که به قیمت حیات ارزش گذاری می شود.
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 مهر/ شریعتمداری عنوان کرد:
لزوم حرکت اهرمی منابع بانکی در 

اقتصاد ایران

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت 
حرکت اهرمی منابع بانکی در اقتصاد ایران گفت: 
صنعت،  وزارت  کار  دستور  در  صنعتی  نوسازی 

معدن و تجارت قرار دارد.
از وزارت صنعت،  به نقل  به گزارش خبرگزاری مهر 
معدن و تجارت، محمد شریعتمداری، با تاکید بر توجه 
بیشتر به تامین مالی ارزی واحدهای صنعتی و سوق 
دادن فعالیت های مالی واحدهای صنعتی به خصوص 
واحدهای کوچک و متوسط به سیستم بانکی گفت: 
جای یک بانک تخصصی برای تامین مالی واحدهای 
کوچک و متوسط در ایران خالی است که صنعت و 
معدن می تواند نقش هدایتگر را در این موضوع که 

یکی از نیازهای کشور است، ایفا کند.
و  بررسی  به  اشاره  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
ارزیابی طرح های صنعتی و معدنی و روش دسترسی 
بانک  امکانات  توانایی ها و  این طرح ها به مجموعه 
صنعت و معدن، تصریح کرد: برقراری ارتباط عمیق 
تر میان بانک صنعت و معدن و سازمان های توسعه 
ای  منطقه  سطوح  در  و  ایدرو  و  ایمیدرو  مانند  ای 
با سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان های 
معدنی  و  های صنعتی  فعالیت  از  در حمایت  کشور 

ضروری و مفید خواهد بود.
تولیدی  واحد  هزار   ۸1 از  بیش  اینکه  بیان  با  وی 
کوچک و متوسط در کشور وجود دارد، افزود: وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه 
و بودجه در زمینه تامین مالی این واحد ها نگاه ویژه 
داشته باشند تا بتوان حرکتی اهرمی در اقتصاد کشور 

انجام داد و بانک صنعت و معدن با این حمایت ها می 
تواند نقش هدایت گری در ایجاد این فعالیت جدید 

در سیستم بانکی کشور ایفا کند.
را  ایران  اقتصادی  کیک  کردن  بزرگ  شریعتمداری، 
یک دغدغه مهم دانست و گفت: برای اینکه بتوانیم 
کار بزرگی انجام دهیم در این دوره باید حداقل 200 
بزنیم ،  را کلید  و معدنی  پروژه صنعتی  میلیارد دالر 
انسانی  کشورما پتانسیل های خوبی در حوزه منابع 
و ظرفیت های خدادادی و شرکت های دانش بنیان 
به  توجه  با  و  مدیریت شوند  به خوبی  باید  که  دارد 
بانک   ، بانکی  نظام  به  ایران  اقتصادی  توسعه  اتکای 
صنعت و معدن به عنوان مهمترین بانک توسعه ای 
در حوزه صنعت و معدن پرچمدار این حرکت بزرگ 
بزرگ  های  پروژه  مالی  تامین  لیدر  باید  و  محسوب 
باید  صنعتی و معدنی کشور شود و برای این هدف 

برنامه ریزی کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه نوسازی 
دار  اولویت  و  ترین  مهم  از  کشور  معدنی  و  صنعتی 
امسال  کرد:  تصریح  است،  دولت  های  برنامه  ترین 
برای  بانکی  ازسیستم  منابع  تومان  میلیارد  10 هزار 
بانک صنعت  که  است  داده شده  اختصاص  کار  این 
و معدن نیز در این حوزه می تواند نقش مهمی ایفا 
اولویت  با  باید  بانکی  منابع  از  مهمی  بخش  و  کند 
به واحدهای تولیدی صادرات گرا در کشور پرداخت 

شود.
شریعتمداری با اشاره به تدوین نقشه راه 4 ساله برای 
توسعه معدنی افزود: توسعه معدنی از حرکت جهادی 
در اکتشاف دقیق آغاز می شود. متاسفانه ما در این 
حوزه تاکنون از ابزار و تجهیزات قدیمی و نه چندان 
دقیق استفاده کرده ایم که در این موضوع نیز لزوم 
بهسازی و نوسازی وجود دارد و باید به سمت اکتشاف 

و توسعه معادن در کالس جهانی حرکت کنیم.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت از شرکت های دانش 
و  بنیان صنعتی  بنیان گفت: در شرکت های دانش 
کارهای  منابع  با حداقل  ما  دانشمند  معدنی جوانان 
بزرگی می توانند انجام بدهند و می توانند در صورت 
حمایت بانک ها بخش قابل توجهی از بار مسئولیت 
و  بگیرند  عهده  بر  را  مولد  و  پایدار  اشتغال  ایجاد 
دانش  به شرکت های  تسهیالت  ارایه  برای  مشارکت 
بنیان صنعتی و معدنی در تحقق این هدف و افزایش 

تولید ملی و اشتغال، بسیار مؤثر خواهد بود.

استان  نمایندگان  مجمع  اعضای  با  دیدار  در  ایرنا/ 
مرکزی؛

الریجانی بر ارائه مشوق های مستمر 
صادراتی پشتوانه توسعه اقتصادی 

تاکید کرد

    تهران - ایرنا - رئیس مجلس شورای اسالمی 
با تأکید بر لزوم ارائه مشوق های صادراتی مستمر 
حمایت  مورد  کشور  صادرکنندگان  باید  گفت: 
این  در  می توان  حتی  و  بگیرند  قرار  بیشتری 
راستا پشتوانه های مستمری برای صادرکنندگان 

لحاظ کرد.
عصر  الریجانی  علی  ملت،  خانه  از  ایرنا  گزارش  به 
سه شنبه در دیدار با مجمع نمایندگان استان مرکزی 
افزود: باید روی موضوع صادرات در کشور کار شده و 

ایرادات در این بخش حل شود.
از  مجلس  حمایت  لزوم  بر  تأکید  با  الریجانی 
صادرکنندگان گفت: در سیاست های اقتصاد مقاومتی 

به موضوع برون زا بودن در زمینه اقتصاد توجه شده 
است و در این راستا باید اقدامات الزم انجام شود.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی در کشور شرکت های 
قابل  عملکرد  صادرات  زمینه  در  بتوانند  که  بزرگی 
توجهی داشته باشند وجود ندارد و باید در این راستا 
اقدامات اساسی صورت گیرد چرا که گاهی کم دقتی  
در صادرات محصوالت باعث می شود برخی از بازارها 

را در دنیا از دست بدهیم.
قانونگذاری در خصوص مشکالت استان  نهاد  رئیس 
مرکزی گفت: اینکه منابع مالی برای توسعه طرح های 
قابل  موضوع  یک  بوده  محدود  استان ها  در  عمرانی 
بخش خصوصی  از ظرفیت  باید  بنابراین  است  تأمل 
در  و  شود  استفاده  عمرانی  طرح های  تکمیل  برای 
توسعه  منابع صندوق  ظرفیت  از  می توان  راستا  این 
ساخت  مانند  مختلف  پروژه های  در  فاینانس  و  ملی 

بیمارستان استفاده شود.
موانعی  نیز  راه ها  و  جاده  ساخت  در  افزود:  وی 
خصوصی  بخش  شود  برطرف  اگر  که  دارد  وجود 
خواهد  انجام  راه سازی  در  بیشتری  سرمایه گذاری 
از  می توان  نیز  ریلی  ناوگان  تقویت  موضوع  در  داد، 
ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود و در این راستا 

حمایت های الزم صورت خواهد گرفت.
جهش  برای  بالقوه  شرایط  کرد:  تصریح  الریجانی 
مانند  موضوعاتی  اما  دارد  وجود  کشور  در  اقتصادی 
از  مانع  کاال  قاچاق  و  اقالم  برخی  بی رویه  واردات 

پیشرفت شده است که باید این مسائل رفع شود.
وی ادامه داد: مسائل و مشکالت در زمینه مالیات بر 
ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی در حال رسیدگی 
است و باید این موضوع ساماندهی شود، همچنین در 
افراد  به  یارانه   باید  نقدی  یارانه های  پرداخت  بحث 

نیازمند پرداخت شود تا مشکالت حل شود.

 بازگشت به عناوین 9 اخبار اقتصادی
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در  رنو  کارخانه  مشکالت  کرد:  اضافه  الریجانی 
گیرد،  قرار  رسیدگی  مورد  باید  ساوه  شهرستان 
رفع  باید  نیز  شازند  قند  کارخانه  مسائل  همچنین 

شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی در این نشست تأکید 
کرد که مساعدت های الزم برای رفع مشکالت استان 
مرکزی از طریق وزرا و مسئوالن ذیربط انجام خواهد 

شد.

ایسنا. معاون خانه صنعت و معدن:
بخش خصوصی با بهره 20 درصد تولید 

و صادرات می کند

معاون خانه صنعت و معدن گفت: شرایط کنونی 
برای بخش خصوصی شرایطی نابرابر است و نرخ 
پایین بهره در کشورهای خارجی، رقابت را دشوار 
کرده است، با این وجود تولیدکنندگان همچنان 
تالش می کنند تا با نرخ بهره 20 درصد تولید و 

صادر کنند.
به گزارش ایسنا، بیژن پناهی زاده در مراسم بزرگداشت 
اهواز  در  ماه(  )23آبان  امروز  که  صادرات  ملی  روز 
پتانسیل ها  خوزستان  استان  کرد:  اظهار  شد،  برگزار 
المللی،  بین  مرزهای  جمله  از  زیادی  ظرفیت های  و 
دارد  بنادر  و  راه آهن  هوایی، خطوط  زمینی،  دریایی، 
ولی آنگونه که شایسته است، از این پتانسیل ها استفاده 

نشده است.
وی افزود: دسته بندی مناسب، تولید کاالی با کیفیت 
منظور  به  محصول  شده  تمام  قیمت  بودن  پایین  و 
و  صادرکنندگان  وظایف  از  خارجی  رقیبان  با  رقابت 
تولیدکنندگان است و قوانین و تسهیالت کم بهره و 

و  پایانه ها  زیرساخت ها،  اقتصادی،  ارتباطات سیاسی، 
مشوق ها از جمله وظایف دولت است که باید به آن ها 

توجه شود.
کرد:  تصریح  خوزستان  معدن  و  صنعت  خانه  رییس 
نیز  و  بازار  راهکارها، شناسایی  دانستن  فروش،  نحوه 
فرصت ها و تهدیدها در افزایش صادرات نقش مهمی 
دارند که تنها با مذاکرات تجاری، دانستن زبان تجاری 

و داشتن مشاوران متخصص امکانپذیر خواهد بود.
بخش خصوصی،  و  دولت  این که  بیان  با  زاده  پناهی 
خوزستان  ظرفیت های  از  استفاده  قبال  در  کدام  هر 
وظایفی دارند، گفت: عدم تسلط به امر بازاریابی بین 
این  شمردن  اهمیت  بی  و  مسئله  مدیریت  المللی، 
موضوع، باعث شده تا بازارهای بسیاری را از جمله در 
صنعت سیمان، سنگ آهن و سنگ تزیینی از دست 

بدهیم.
وی ادامه داد: بخشی از این مشکالت ناشی از عملکرد 
صادرکنندگان و بخشی از آن به دلیل نحوه برخورد 
تعرفه ها،  بحث  در  جمله  از  صادرات  مقوله  با  دولت 

تصمیمات و بخشنامه های مختلف بوده است.
معاون خانه صنعت و معدن ایران عنوان کرد: شرایط 
و  است  نابرابر  برای بخش خصوصی شرایطی  کنونی 
نرخ پایین بهره در کشورهای خارجی، شرایط رقابت را 
دشوار کرده است با این وجود تولیدکنندگان همچنان 
تالش می کنند تا با نرخ بهره 20 درصد تولید و صادر 

کنند.
و رفع  ایجاد مشوق ها  با  باید  اظهار کرد:  زاده  پناهی 
موانع تولید، امکان صادرات بیشتر را فراهم و زمینه 
را به گونه ای مهیا کنیم تا صادرکننده نگران مسائل 
خردی مثل تعطیل بودن مرزها، مشکالت پایانه ها و 
است،  امروز حل شده  تجارت  دنیای  در  که  تعرفه ها 

نباشد.

وی گفت: بحث وجود رایزن های اقتصادی در صادرات، 
رایزن های  متاسفانه  و  است  مهمی  بسیار  موضوع 
ناموفقی  عملکرد  زمینه  این  در  ایران  اقتصادی 
داشته اند. بنابراین نیاز است تا در اتاق های بازرگانی، 
از کشور  ایران در خارج  کنسولگری ها و سفارت های 
یک نفر از بخش خصوصی حضور داشته باشد تا فضای 

صادرات را تسهیل کند.
رییس خانه صنعت و معدن خوزستان خاطرنشان کرد: 
برگزاری کالس ها و مشاوره های آموزشی باید توسط 
اتاق های بازرگانی و خانه صنعت و معدن جدی گرفته 
بحث  به  ورود  قصد  که  به کسانی  مشاوره  با  تا  شود 
صادرات را دارند، فضای مناسبی برای تولید و صادرات 

فراهم شود.

ایسنا/ معاون سازمان توسعه تجارت:
برندسازی ضرورت  تولید است

معاون سازمان توسعه تجارت برندسازی را یکی 
گفت:  و  دانست  تولید  بخش  ضرورت های  از 
رقابت  بازار  در  می توان  برندسازی  تکیه بر  با 
بین المللی رشد و پیشرفت قابل توجهی به دست 

آورد.
به گزارش ایسنا، محمدرضا مودودی  در آئین تجلیل از 
صادرکنندگان نمونه استان قزوین اظهار کرد: در حال 
حاضر بخش صادرات در استان قزوین به صورت جدی 
در حال انجام است که برای ارتقای آن باید تالش کرد.

وی افزود: برای پیشبرد بخش صادرات باید به دنبال 
ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی باشیم چراکه امروز 
مشکالت  بر  غلبه  برای  ما  و  نیست  کلی گویی  زمان 

دستورالعمل  تا  هستیم  عملیاتی  راهکارهای  نیازمند 
الزم را برای رفع آن تهیه کنیم.

معاون توسعه صادرات کاال و خدمات توسعه تجارت 
ایران تأکید کرد: ایران دارای ظرفیت ها و استعداد الزم 

است که از آن غفلت شده است.
این مسئول با تأکید بر اینکه ما امروز در نبرد اقتصادی 
هستیم، گفت: این نبرد بیش از آنکه جنگ پول ها باشد 
جنگ مغزهاست چراکه با تفکر و برنامه ریزی می توان 

در بازار رقابت اقتصادی موفق عمل کرد.
وی بابیان اینکه رقابت های شدیدی در عرصه اقتصادی 
انجام است ادامه داد: متأسفانه ما  در جهان در حال 
از این بازار جهانی عقب هستیم و باید برای رفع این 
عقب ماندگی ظرفیت سازی با توجه به تعریف جهانی 

آن داشته باشیم.
بیشتر  اخیر  دهه  چهار  در  کرد:  اضافه  مودودی 
و  استانی  محلی،  عرصه  در  کشور  صنعتی  واحدهای 
نگاه  باید  که  است  در حالی  این  برداشتند  قدم  ملی 
با  تا  باشد  بین المللی  بازار  به سمت  تولیدی  مدیران 
وصل به زنجیره اقتصادی جهان بسیاری از مشکالت 

موجود در کشور حل شود.
وی بیان کرد: نبود تفکر و نگاه به صادرات بین المللی 
یک خطای استراتژیکی است که آسیب های زیادی را 

به همراه خواهد داشت.
قزوین  استان  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  مودودی 
کشور  در  مهم  صنعتی  استان های  از  یکی  به عنوان 
پایانه  یک  کرد  خواهیم  تالش  که  می شود  محسوب 

صادراتی در آن شکل بگیرد.
به گزارش ایسنا، در پایان این مراسم از بیش از 3۵ 
و  لوح  اهدای  با  در سال 96  استان  برتر  صادرکننده 

تندیس تقدیر شد.
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مهر/ مهر گزارش می دهد؛
قانون 8۵ ساله تجارت؛ 12 سال در 

انتظار نسخه جدید

آن  تدوین  از  سال   8۵ که  ایران  تجارت  قانون 
می گذرد و امروز دیگر پاسخگوی نیازهای روز 
انتظار  در  است  سال   12 نیست،  کشور  اقتصاد 
شورای  و  مجلس  به  خود،  جدید  نسخه  تدوین 

نگهبان چشم دوخته است.
که  است  موضوعی  تجارت  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
نقش مهم و مؤثری در رشد اقتصادی کشورها ایفا و 
نفع کشور  به  آن  ارتقاء  در صدد  دولتمردان همیشه 
و مردم شان هستند. برای انجام تجارت در هر کشور 
قوانین خاصی تدوین شد و از آن پیروی می شود. در 
کشور ما نیز قانون تجارتی وجود دارد که شرکت ها و 

تجار در چارچوب آن قانون فعالیت می کنند
در  است  قدیمی  بسیار  ایران  فعلی  تجارت  قانون 
اردیبهشت سال 1311 در 600 ماده و عمدتا با الهام 
از قانون تجارت1۸07 فرانسه )معروف به کد ناپلئون( 
رسید؛  ملی  تصویب مجلس شورای  به  و  تدوین شد 
تغییر ساختارهای  به  توجه  با  در سال 1347  البته  
تجارت بخش شرکت های  قانون  در  اقتصادی کشور، 
سهامی اصالح شد و در 300 ماده، مقررات جدیدی 

برای شرکت های سهامی عام و خاص وضع گردید .
ازسال 1347 شاهد تعییرات زیادی در خصوص قانون 
تجارت نبودیم تا اینکه باالخره با توجه به تحوالت و 
تغییرات گسترده ای که در مبادالت تجاری جهان و 
ایران رخ داده بود،   دولت در سال 13۸4 قانون جدید 
تجارت را تدوین و در قالب یک الیحه تقدیم مجلس 
شورای اسالمی کرد. این الیحه پس از اصالحاتی در 
وجود  علت  به  قضایی مجلس-  و  کمیسیون حقوقی 

مجلس  علنی  صحن  در  بررسی  امکان  ماده   1261
وجود نداشت و با توجه به اصل ۸7 قانون در کمیسیون 
 /1  /21 تاریخ  در  و  تأیید  گردید-  بررسی  تخصصی 
1391 در صحن علنی مجلس شورای اسالمی مصوب 

و به شورای نگهبان ارسال شد.
تواند  نمی  مجلس   ،۸۵ اصل  براساس  است  گفتنی 
اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، 
ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از 
قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیسیون های داخلی 
خود تفویض کند؛ در این صورت این قوانین در مدتی 
که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء 
بود.  با مجلس خواهد  آنها  نهائی  می شود و تصویب 
تصویب  تواند  می  اسالمی  شورای  مجلس  همچنین 
موسسات  ها،  شرکت  ها،  سازمان  اساسنامه  دائمی 
به   72 اصل  رعایت  با  را  دولت  به  وابسته  یا  دولتی 
کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب 

آنها را به دولت بدهد.
اما شورای نگهبان در دو مرتبه در تاریخ های 24/ 2/ 
1391 و 27/ 3/ 1393 پس از بررسی الیحه مزبور، با 
ایراد برخی ابهامات به این مصوبه؛ استناد به اصل ۸۵ 
قانون اساسی را درخصوص تصویب این قانون ضروری 
ندانسته و آن را به مجلس شورای اسالمی ارجاع داد. 
مجلس  در  کماکان  تجارت  قانون  الیحه  نتیجه  در 
شورای اسالمی جهت بررسی و تصویب جزء به جزء از 
سوی نمایندگان یا استفاده از سایر راهکارهای قانونی 

برای تصویب معطل مانده است.
در این خصوص علیرضا عالی پناه، معاون سابق دفتر 
شورای  مجلس  های  پژوهش  مرکز  حقوقی  معاونت 
اسالمی به خبرنگار مهر گفت: مجلس هفتم این الیحه 
را به فوریت در کمیسیون قضایی با حضور نمایندگان 
حدود  تصویب  کرد،  بررسی  ها  دستگاه  در  مختلف 

200 ماده آن از سال 13۸4 تا سال 13۸6 به طول 
انجامید، وقتی نمایندگان مجلس دیدند که اکثر مواد 
الیحه اصالح می شود و به نوعی محتوای الیحه دولت 
بسیار ضعیف است، تصمیم گرفتند که الیحه و تدوین 
مجلس  های  پژوهش  مرکز  به  را  قانون  نویس  پیش 
ارجاع کنند، و از مرکز پژوهش ها خواستند که با کنار 
گذاشتن الیحه دولت در قوانین موجود، اصالحاتی را 

انجام داده و به نوعی الیحه از نو نوشته شود.
وی ادامه داد: در همین ایام، اصالحیه قانون در حال 
جمع بندی بود که دوره مجلس هفتم در خرداد ماه 
13۸7 به اتمام رسید؛ با این اوصاف با توجه به ماده 
140 آیین نامه داخلی مجلس، در صورت اتمام زمان 
کاره  نیمه  کارهای  و  لوایح  و  تمامی طرحها  مجلس، 
معلق می ماند که مجلس هشتم تشکیل در این اثنا 
دولت الیحه را دوباره به مجلس ارایه و مجلس آن را 
پژوهش ها  برنامه های مرکز  اعالم وصول کرد. پس 
لغو شد تا الیحه دوباره مورد بررسی قرار گیرد. جامعه 
حقوقدانان با کلیات الیحه مخالف بودند، اما در مجلس 
پاییز 13۸7 در  در  و  اعالم وصول شد  هشتم الیحه 
کمیسیون اقتصادی بررسی و درنهایت کمیسیون به 
در  ماده الیحه  به  ماده  بررسی  که  رسید  نتیجه  این 
صحن مجلس امکان ندارد و بایددر چارچوب اصل ۸۵ 

قانون اساسی آزمایشی اجرا شود.
جمع  تشکیل  داشت:  اظهار  دانشگاه  استاد  این 
کارشناسی به بنده محول شد و قرار شد متن جدیدی 
اساتید  و  ها  در سال 13۸۸ همه شرکت  ارایه شود. 
تشکیل  الی 1۵ دستگاه، جلساتی  کارشناسان 10  و 
با نگاهی به  البته  دادند و نگارش یک متن جدید را 
قانون تجارت جدید شروع کردند. در نتیجه تالش این 
به  و  آماده  ماده  را در ۵00  متن  از  بخشی  کارگروه، 
کمیسیون مشترک سپردیم اما این کمیسیون فرصت 

نکرد جلسات خود را به صورت منظم تشکیل دهد و به 
این ترتیب از سال ۸۸ تا شهریور ۸9 تنها 30 ماده در 

این کمیسیون به تصویب رسید.
وی تصریح کرد: شورای نگهبان که افرادی دغدغه مند 
و ارزشی هستند در این مورد به خصوص باید همت 
و تعاملی بیشتری با مجلس به عمل بیاورند تا قانون 
تجارتی که برای ۸0 سال قبل است و بسیاری از ماده 
های آن دیگر قابلیت استفاده در زمان کنونی را ندارد 

اصالح و برای استفاده عموم ابالغ شود.

  

دنیای اقتصاد/ 
راز موفقیت اقتصادی کره جنوبی

دنیای اقتصاد : فرآیند رشد و توسعه اقتصادی 
در کره جنوبی چگونه طی شده است؟ »میونگ 
عنوان  با  کتابی  در  جافی«  »سام  و  کیم«  اوآک 
سوال  این  به  جنوبی«  کره  اقتصاد  »موفقیت 
افراد  از  بسیاری  اینکه  وجود  با  داده اند.  پاسخ 
نخست  مرحله  در  جنوبی  کره  می کنند  تصور 
توسعه  خود قرار دارد، با این وجود باید گفت که 
گام دوم توسعه  اقتصادی در این کشور دیرزمانی 

است که آغاز شده است.
چون  جدیدی  سلطه   تحت  کشور  اقتصاد  امروزه   
سرگرمی ها، نرم افزار و تولید تجهیزات و دستگاه های 
کسب  حوزه های  این  در  فعالیت  دارد.  قرار  ارتباطی 
و  حقوق  از  باالتری  سطح  پرداخت  مستلزم  کار،  و 
دستمزدها است، اما رشد و توسعه چنین صنایعی باید 
به تدریج و با انجام مراقبت های شدید حاصل شود و 
نمی توان آنها را همانند گام نخست با صدور دستورات 
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و فرامینی از سوی رئیس جمهوری که مصرانه خواستار 
توسعه  صنایع فوالدسازی و خودروسازی بود، به دست 
آورد. ظرف 10 سال گذشته، در فرهنگ و جامعه  کره  
یکدست  و  شده  ایجاد  شگرفی  تغییرات  نیز  جنوبی 
بودن فرهنگ کاری حاکم بر کشور، با توجه به حضور 
کارگران و مدیران خارجی، جای خود را به چندفرهنگی 
نیروی  به عنوان  زنان  آن، حضور  بر  است. عالوه  داده 
کار نیز رشد شتابانی داشته و دیگر از آنان نمی توان 
به عنوان افرادی خانه دار یاد کرد و از این رو ساختار 
جامعه  سنتی کشور به سرعت در حال تغییر است. اما 
گام دوم توسعه اقتصادی کره جنوبی به دلیل حفظ 
مرحله  با  چندانی  تفاوت  گذشته،  با  خود  پیوندهای 
جنوبی  کره  در  است.  نکرده  پیدا  آن  توسعه  نخست 
همواره تاریخ بخشی از زمان حال بوده، به همین دلیل 
در این کتاب که از سوی شرکت چاپ و نشر بازرگانی 
بازرگانی  پژوهش های  و  مطالعات  موسسه  به  وابسته 
کرده،  ترجمه  را  آن  و »محمد سردارنیا«  چاپ شده 
ابتدا تاریخ کره جنوبی مورد بررسی قرار گرفته است. 
بر  به دو کشور مستقل که یکی  تقسیم شبه جزیره 
اساس قوانین دموکراتیک و دیگری بر پایه دیدگاه های 
کمونیستی اداره می شوند، بخش مهمی از گذشته کره 
جنوبی را تشکیل داده و کماکان در آینده آن نقش 

اساسی ایفا خواهد کرد.
تجارت  و  اقتصاد  موضوع  به  کتاب،  دوم  بخش  در 
پرداخته شده است. بحران اقتصادی سال های 1997 
موضوع  به  سپس  و  بررسی  کتاب  این  در   199۸ و 
روابط تجاری کره جنوبی با کشورهای ژاپن، چین و 
ایاالت متحده آمریکا اشاره شده است. در بخش سوم، 
نگاه ویژه به صنایعی چون خودروسازی و شرکت های 
مطرح این کشور شده تا درک مسائل بزرگ تر مانند 
رشد و توسعه کره جنوبی فراهم شود. بخش چهارم 

کتاب به فضای کلی حاکم بر جامعه نوین کره جنوبی 
پرداخته است. رشد تجاری به صورتی چشمگیر در کره 
جنوبی در حال وقوع است، اما این امر نیازمند توجه به 
جنبه های فرهنگی و صبوری در تنظیم روابط با دیگر 
کشورها بوده که این امر ممکن است برای کشورهای 
غربی قدری گیج کننده به نظر آید. این کتاب با نگاهی 
به آینده به پایان می رسد. در فصل پایانی کتاب بیشتر 
باید  اقداماتی  چه  که  شده  پرداخته  موضوع  این  به 
وارد مرحله سوم توسعه  تا کره جنوبی  صورت گیرد 

شود.

دنیای اقتصاد/ 
میدان عمل حمایت از بخش خصوصی

کمیسیون  آبان ماه  نشست  در   : اقتصاد  دنیای 
درباره  بحث  ایران،  اتاق  سرمایه  و  پول  بازار 
از  اخیرا  که  مرکزی  بانک  طرح  بررسی  روند 
هیات  به  مجلس  نمایندگان  از  تعدادی  سوی 
است  ارائه شده  اسالمی  مجلس شورای  رئیسه 
قانون  پیش نویس  حقوقی  بررسی  همچنین  و 
به عنوان  بازار سرمایه کشور،  تقویت همه جانبه 
و  بحث  مورد  نشست  این  اصلی  محورهای 

تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، رئیس کمیسیون 
مرکزی  بانک  گفت:  ایران  اتاق  سرمایه  و  پول  بازار 
بانکی  نظام  چارچوب  که  است  قوه ای  فرا  نهاد  یک 
در  است  ضروری  و  می کند  تنظیم  را  کشور  ارزی  و 
تمامی طرح هایی که برای اصالح آن پیشنهاد می شود، 
حفظ استقالل این نهاد در صدر توجهات قرار گیرد. 

کوروش پرویزیان افزود: از سوی دیگر براساس قوانین 
قوه ای  فرا  جایگاهی  نیز  اعتبار  و  پول  شورای  فعلی، 
پولی  نظام  تاثیرگذار  نمایندگان  حضور  با  که  دارد 
اما  می کند،  تبیین  را  حوزه  این  سیاست های  کشور، 
یک  مجلس،  نمایندگان  از سوی  ارائه شده  در طرح 
هیات عالی جای شورا را می گیرد. پرویزیان ادامه داد: 
از  تعدادی  مرکزی که  بانک  براساس طرح  همچنین 
نمایندگان آن  را به هیات رئیسه مجلس ارائه کرده اند، 
بخش نظارتی بانک مرکزی نیز به سازمان مستقلی در 
دل بانک مرکزی تبدیل می شود. به گفته وی، در این 
وظایف  به  نیز  را  بودن  دولت  طرح، همچنین مشاور 
کرد:  تصریح  پرویزیان  کرده اند.  اضافه  مرکزی  بانک 
براساس قوانین فعلی، مجمع ساالنه بانک مرکزی برای 
با  نهاد  این  ترازنامه  و  مالی  عملکرد  گزارش  تصویب 
حضور رئیس جمهور برگزار می شود که در طرح جدید، 
این مهم نیز به هیات عالی واگذار خواهد شد. سازمان 
حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل بانک مرکزی و 
سازمان تعیین می شود. وی با اشاره به اینکه براساس 
پول  شورای  ساختار  در  اتاق  نماینده  فعلی،  قوانین 
هیچ  جدید  تغییرات  در  افزود:  دارد،  اعتبار حضور  و 
و  نشده  گرفته  درنظر  بخش خصوصی  برای  جایی 
بخش خصوصی هیچ نقشی در سیاست گذاری های بازار 

پول ندارد.
و  پول  بازار  نایب رئیس کمیسیون  محسن حاجی بابا، 
سرمایه نیز در این نشست گفت: با توجه به اینکه دولت 
و اغلب مسووالن کشور از حمایت از بخش خصوصی دم 
می زنند، باید در میدان عمل نیز خواستار این حمایت ها 
باشیم.  در ادامه، بررسی حقوقی پیش نویس »قانون 
تقویت همه جانبه بازار سرمایه کشور در راستای تحقق 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید« 
در دستور کار کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران 

قرار گرفت که اعضا نکاتی درباره تعاریف و عبارت های 
این پیش نویس اعالم کرده و پیشنهاد هایی برای رفع 
ایرادات ارائه دادند. در این نشست پیشنهاد شد متن 
پیش نویس قانون تقویت همه جانبه بازار سرمایه کشور 
از نظر نکات ویرایشی و نگارشی دقیقا مورد بازبینی 
مقدمه  همراه  به  فصل بندی مشخص  با  و  گیرد  قرار 

توجیهی و مطالعات پیوست تدوین شود.

خانه ملت/ تاجگردون نشست امروز کمیسیون بودجه 
را تشریح کرد؛

گزارش سیف از نحوه جذب فاینانس ها

محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  رئیس 
مجلس از انعقاد خط اعتباری حدود 40 میلیارد 

دالری با بانک های بین المللی خبر داد.
غالمرضا تاجگردون در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
خانه ملت، در تشریح نشست کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس شورای اسالمی گفت: سیف رئیس 
کل بانک مرکزی، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه 
نشست  در  اقتصاد  وزارت  سرمایه گذاری  سازمان  و 
امروز کمیسیون حضور یافتند و بانک مرکزی گزارشی 
خصوص  در  بودجه  قانون   )3( تبصره  اجرای  درباره 
فاینانس های خارجی ارائه کرد که بر این اساس حدود 
40 میلیارد دالر خط اعتباری با بانک های بین المللی 
بین بانک ها منعقد شده است که این 40 میلیارد دالر 
به تفکیک بانک، تفکیک طرف خارجی و تفکیک طرح 

مشخص است.
و محاسبات مجلس  بودجه  برنامه،  رئیس کمیسیون 
شورای اسالمی، با بیان اینکه گزارشی از سازمان برنامه 
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و بودجه خواسته شد که آیا این فرآیند طی شده و 
منجر به عملیات شده است یا خیر، افزود: مقرر شد که 
سازمان برنامه و بودجه گزارشی ارائه دهد تا مشخص 
شود چه مقدار از این قراردادها عملیاتی شده است البته 
در هر صورت کار بانک مرکزی اقدامی ارزشمند بوده و 
خطوط اعتباری بین بانک ها تعریف شده و قراردادها با 
بانک های بین المللی منعقد شده که شامل بانک چین، 
هند، کره جنوبی، اتریش و آذربایجان می شود و این 
گام موثری بوده که برداشته شده که امیدواریم مابقی 

بخش های دولت نیز در این بخش ورود کنند.

بررسی نحوه تخصیص برداست 1.۵ میلیارد 
دالری از صندوق توسعه ملی به استان ها

کمیسیون  دوم  کار  دستور  به  اشاره  با  تاجگردون 
متبوعش ادامه داد: مسئوالن وزارت کار، تعاون و رفاه و 
اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه گزارشی در خصوص 
نحوه اجرایی کردن سریع برداشت 1.۵ میلیارد دالر از 
صندوق توسعه ملی و اختصاص آن به اشتغال در حوزه 
روستا و شهرهای کوچک ارائه کردند که در محدوده 
زمانی مقرر شده آئین نامه اجرایی آن تدوین شده است.

وی یادآور شد: گزارشی که از سازمان برنامه  و بودجه 
و وزارت تعاون به عنوان ناظرین کل اخذ شد بیانگر 
این است که دولت گام های اولیه را برداشته و ضمن 
اینکه گزارش کاملی از آنها اخذ شد گزارشی از نحوه 
نحوه  این  که  شد  دریافت  استان ها  منابع  تخصیص 
تخصیص بر اساس شاخص های جمعیت، نرخ بیکاری 
آنها  اعمال ضریب  و  و همچنین عکس درآمد سرانه 

صورت می گیرد.
نهادهای  از  گزارشگیری  دوم  مرحله  ماه  دو  از  پس 
انجام  دالری  میلیارد   1.۵ برداشت  اجرای  در  متولی 

می شود

تاجگردون با بیان اینکه ضریب جمعیت 1، نرخ بیکاری 
3، و عکس درآمد سرانه 2 است، افزود: با اعمال این 
ضرایب سهم هر یک از استان ها مشخص شده که از 
دستگاه های متولی درخواست شد که این منابع هر چه 

سریعتر به دست متقاضیان برسد.
و محاسبات مجلس  بودجه  برنامه،  رئیس کمیسیون 
مرحله  ماه  دو  از  پس  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای 
دوم گزارشگیری از نهادهای متولی انجام می شود که 
امیدوارم این منابع به متقاضیان در روستاها و شهرها 
برسد و متناسب با جدول تنظیم شده بتوان تا حدی 

مسئله بیکاری رفع شود./

اتاق ایران/ قائم مقام سازمان سرمایه گذاری در نشست 
کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران

جذب سرمایه و فاینانس نیاز به کمک 
بخش خصوصی دارد

سازمان  مقام  قائم  حسینی  فرج اهلل  جمال 
کمیسیون  در  حضور  با  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری اتاق ایران از شرایط جذب سرمایه  
خارجی و ضرورت همکاری بخش خصوصی سخن 

گفت.
تازه ترین نشست کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران 
و  سرمایه گذاری  سازمان  رئیس  قائم مقام  حضور  با 
اتاق  نایب رئیس  و  ایران  فنی  و  اقتصادی  کمک های 

ایران در محل اتاق برگزار شد.
از  گفت:  نشست  این  در  ایران  اتاق  نایب رئیس 
جذب  در  موضوعات  ضروری ترین  و  اساسی ترین 
مخل  موضوعات  و  موانع  شناسایی  سرمایه گذاری، 

سرمایه گذاری خارجی است. در حال حاضر هم زمینه 
موضوعات  این   به  باید  است.  فراهم  قوه  سه  در  آن 

بپردازیم و از همه فرصت ها استفاده کنیم.
قضاییه  قوه  در  هم  اخیراً  افزود:  سالح ورزی  حسین 
نهادی تحت عنوان ستاد اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی ایجاد شده که تمام ارکان شورای قضایی و 
معاون اول قوه قضاییه عضو آن هستند. وظایف، اهداف 
و مأموریت هایی برای پیگیری و اجرای مصوبات ستاد 
ایجادشده که ظرفیت خوبی دارد و  اقتصاد مقاومتی 
فعاالن اقتصادی می توانند از ظرفیت آن نهاد برای حل 

مسائل و مشکالت خود بهره ببرند.
سالح ورزی همچنین در مورد محیط کسب وکار کشور 
فضای  ابهامات  از  یکی  می رسد  نظر  به  گفت:  هم 
کسب وکار تعدد مراکز تصمیم گیری است و علی رغم 
اینکه قانون، سازمان سرمایه گذاری را به عنوان مرجع 
جذب سرمایه گذاری تعیین کرده است، نهادهای غیر 
ضرور هم در این زمینه فعالیت می کنند که باید این 

موضوع ساماندهی شود.

 موفقیت در جذب سرمایه گذاری خارجی بدون 
حضور بخش خصوصی ممکن نیست

کمک های  و  سرمایه گذاری  سازمان  رئیس  قائم مقام 
اقتصادی و فنی ایران در این نشست گفت: موفقیت 
بدون  فاینانس  و  ما در جذب سرمایه گذاری خارجی 
حضور و نقش آفرینی بخش خصوصی ممکن نیست و 
اگر فکر کنیم که دولت به تنهایی می تواند این کار را به 

نتیجه برساند درست نیست.
سید جمال فرج اهلل حسینی با اشاره به اسناد باالدستی 
گفت:  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  از  حمایت  برای 
فعالیت های سازمان در جذب سرمایه گذاری مبتنی بر 
اسناد باالدستی کشور است. برنامه ششم مقرر کرده 

از  باید  مالی سرمایه گذاری  منابع  از  است 2۵ درصد 
سرمایه گذاری خارجی شامل سرمایه گذاری مستقیم 
شود  تأمین  فاینانس  و  قراردادی  ترتیبات  خارجی، 
همچنین رشد هشت درصدی اقتصاد و ارتقای بهره وری 
هم در این سند پیش بینی شده که برای رسیدن به این 

اهداف حضور بخش خصوصی الزامی است.
اقتصاد  سیاست های  به  اشاره  با  همچنین  حسینی 
کردن  اجرایی  جهت  در  پروژه  چند  گفت:  مقاومتی 
این سیاست ها به سازمان سرمایه گذاری تکلیف شده 
که احصای موانع و مشکالت در جذب سرمایه گذاری 
خارجی از مهم ترین این وظایف است. اگر این موانع و 
مشکالت شناسایی نشود سرمایه گذار خارجی با مسائل 
و مشکالت زیادی مواجه می شود. از اتاق می خواهیم 
در این زمینه با سازمان سرمایه گذاری خارجی همکاری 

کند.
کمک های  و  سرمایه گذاری  سازمان  رئیس  قائم مقام 
اقتصادی و فنی ایران همچنین با اشاره به پروژه احیای 
پروژه کالنی  ابریشم  پروژه جاده  ابریشم گفت:  جاده 
است و خیلی از کشورها از این امکان استفاده می کنند 
اما ما تاکنون نتوانسته ایم از این شرایط استفاده کنیم. 
بیشتر  بالقوه  ظرفیت های  این  از  کنیم  تالش  باید 

استفاده کنیم.
حسینی همچنین از سفر نماینده کشور چین در این 
پروژه به ایران خبر داد و گفت: نماینده چین در رأس 
خصوصی  بخش  و  می آید  ایران  به  آذر  اواخر  هیاتی 
هم باید مذاکراتی انجام دهد تا بتوانند از این پروژه ها 

استفاده کند.
کمک های  و  سرمایه گذاری  سازمان  رئیس  قائم مقام 
حال  در  گفت:  همچنین  ایران  فنی  و  اقتصادی 
حاضر این سازمان مسئول کمیسیون های مشترک با 
لهستان، چک  برزیل، روسیه،  کشورهای چین، هند، 
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این کمیسیون های مشترک  و مجارستان است و در 
می توانیم باهم همکاری داشته باشیم.

حسینی همچنین با اشاره به اختصاص خطوط اعتباری 
به ایران از طرف کشورهای دیگر گفت: ظرف یک ماه 
گذشته رقمی در حدود 2۵ میلیارد دالر قرارداد مالی 
و  اتریش  جنوبی،  کره  چین،  در  عمده  بانک  چند  با 
دانمارک امضاشده و نحوه اختصاص این خطوط هم 
نیاز به پیگیری و مذاکره دارد که بخش خصوصی باید 

در این زمینه با ما همکاری کند.
او افزود: اصلی ترین موضوعی که اتاق ایران می تواند به 
ما کمک کند شناسایی موانع و مشکالت و همچنین 
معرفی مشوق های سرمایه گذاری در زمینه مالیات و 

گمرک است.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران هم در این 
نشست اولویت های کمیسیون برای دوره دوساله دوم 

را بیان کرد.
به گفته فریال مستوفی بررسی وظایف اتاق های بازرگانی 
در نقاط مختلف دنیا در جذب و تسهیل سرمایه گذاری 
ایران  بهبود رتبه کسب وکار  اقدام در جهت  خارجی، 
و ارائه راهکار برای این موضوع، بررسی تجربه بعضی 
کشورها در جلب سرمایه گذاری خارجی بعد از تحریم، 
مطالعه تطبیقی مدل های سرمایه گذاری در کشورهای 
همسایه، هم تراز و شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران 

خارجی از برنامه های اولویت دار کمیسیون است.

بهره برداری  و  تکمیل  کارگروه  سوی  از  ایران/   اتاق 
طرح های نیمه تمام دولتی اتاق ایران

لیست 4 هزار طرح  نیمه تمام قابل 
واگذاری به بخش خصوصی منتشر 

شد

پروژه های  بهره برداری  و  تکمیل  کارگروه 
نیمه تمام دولتی اتاق ایران، فهرست نسبتاً کاملی 
به  قابل واگذاری  نیمه تمام و جدید  از پروژه های 
بخش خصوصی را تهیه کرده است که جزئیات 
فیزیکی  پیشرفت  میزان  از  اعم  پروژه ها،  کامل 
شیوه  اتمام،  برای  موردنیاز  منابع  پروژه ها، 
نیز شامل  مناسب برای واگذاری پروژه ها و... را 
می شود و می تواند مرجع مناسبی در این حوزه 

قلمداد شود.
نیمه تمام  پروژه های  بهره برداری  و  تکمیل  کارگروه 
دولتی اتاق ایران، با همیاری واحد امور بنگاه ها، شوراها 
و  مدیریت  سازمان  مردمی  مشارکت های  توسعه  و 
برنامه ریزی کشور، لیست پروژه های نیمه تمام و جدید 
قابل واگذاری کشور را در دو سطح ملی و استانی تهیه 
کرده است که 3هزار و 93۵ طرح نیمه تمام اعم از هزار 
و 49 طرح ملی و 2هزار ۸۸6 طرح استانی را شامل 

می  شود.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، فهرست ارائه شده از 
پروژه های نیمه تمام کشور، جزئیات ضروری پروژه ها، از 
عنوان پروژه، کاربری و دستگاه اجراکننده آن گرفته تا 
میزان پیشرفت فیزیکی و اعتبار موردنیاز برای اتمام آن 
را نیز شامل می شود. ضمن اینکه شیوه مناسب برای 
واگذاری هر پروژه نیز بنا به پیشنهاد کارشناسان همان 
حوزه در دستگاه اجرایی در این فهرست برای اغلب 
پروژه ها پیشنهاد شده است که البته بخش خصوصی 

می تواند آن را تغییر دهد.
نیما امینیان، کارشناس واگذاری پروژه های نیمه تمام 
هر  در  جدید  تغییرات  می گوید:  ایران  اتاق  دولتی 
و  می شود  مواجه  اولیه  مقاومت های  با  سیستمی 
واگذاری پروژه های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی 
نیز می تواند چنین وضعیتی را تجربه کند چراکه در 
ایران ده ها سال است سیستم واگذاری پروژه ها به شیوه 
می تواند  آن  تغییر  و  است  بوده  پیمانکاری  کارفرما- 

زمان بر باشد.
ایران،  اتاق  خبری  پایگاه  با  گفت وگو  در  امینیان 
با  عمدتاً  پروژه،  کارفرمای  قبلی  شیوه  در  می افزاید: 
برگزاری مناقصه، پیمانکاری که  قابلیت اجرای کار با 
قیمت پائین تر را داشت، انتخاب می کرد و پروژه با پول 
نفتی که در خزانه دولت بود، وارد فاز اجرایی می شد؛ 
اما از این به بعد این سیستم، جز در تعداد محدودی از 

پروژه ها، قابلیت واگذاری نخواهد داشت.
به گفته او، در سیستم گذشته یا همان نظام پیمانکاری 
نیاز  یا EPC( منابع مورد  از پیمانکاری صرف  )اعم 
پروژه توسط کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می گرفت، 
شدن  اضافه  با  پیمانکاری  نظام  واگذاری ها،   در  اما 
فاینانس به آن به سیستم )EPCF( تبدیل شده و 
بخش خصوصی باید بتواند در تأمین منابع پروژه ها از 

مسیر فاینانس نیز وارد شود.
اتاق  دولتی  نیمه تمام  پروژه های  واگذاری  کارشناس 
ایران با بیان اینکه برای ایجاد تغییر در هر سیستمی 
ادامه  شد،  عمل  وارد  انتحاری  به صورت  نمی توان 
می دهد: دولت بر اساس ماده )27( قانون الحاق برخی 
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و 
بند الف تبصره 19 قانون بودجه 96 کشور، تسهیالتی 
را برای سیستم های واگذاری در نظر گرفته است که 
بر اساس آن پیمانکار برای هر پروژه باید حداقل 20 

از  درصد   2۵ نیز  دولت  و  باشد  داشته  آورده  درصد 
منابع موردنیاز اجرای آن را به صورت تسهیالت بدون 
سود به بانک، پرداخت می کند تا بانک ها بتوانند با نرخ 
سود پایین تری در مورد فاینانس و تأمین مالی پروژه، 

پیشنهاد بهتری را به سرمایه گذار ارائه نمایند.
که  بود  این  موضوع  مهم ترین  می گوید:  امینیان 
پروژه های نیمه تمام موجود در سطح کشور با الگوی 
واگذاری طبق ماده 27 شناسایی شود، بر این اساس 
نیمه تمام  پروژه های  بهره برداری  و  تکمیل  کارگروه 
دولتی اتاق ایران، با همیاری واحد امور بنگاه ها، شوراها 
و  مدیریت  سازمان  مردمی  مشارکت های  توسعه  و 
برنامه ریزی کشور، لیست پروژه های نیمه تمام و جدید 
قابل واگذاری در سطح ملی و استانی تهیه کرده و در 

اختیار بخش خصوصی قرار داده است.
از  برنامه وبودجه  سازمان  فرآیند،  این  در  او،  گفته  به 
پروژه های  تا  خواسته  مختلف  اجرایی  دستگاه های 
در  اطالعات  این  و  کنند  اعالم  را  یا جدید  نیمه تمام 
ایران شکل  اتاق  در  منظور  همین  به  که  کارگروهی 
به  ممکن  حد  تا  آن  اطالعات  و  شده  غربال  گرفته 
بخش  پیمانکاران  به  بتواند  که  شده  تنظیم  شیوه ای 

خصوصی برای گرفتن این پروژه ها کمک کند.
اتاق  دولتی  نیمه تمام  پروژه های  واگذاری  کارشناس 
فهرست  دو  در  نیمه تمام  پروژه های  می گوید:  ایران 
دولت  و  شده اند  طبقه بندی  استانی  و  ملی  جداگانه 
اجازه داده است پروژه هایی تحت عنوان جدید نیز به 
این لیست اضافه شوند. همچنین برخی از پروژه ها نیز 
که تکمیل شده اند، فقط برای واگذاری بهره برداری از 

آنها به بخش خصوصی، در این لیست قرار گرفته اند.
امینیان با اشاره به اینکه در لیست پروژه های نیمه تمام 
برای  روشی  پروژه ها  این  از  یک  هر  برای  استانی، 
روش های  می افزاید:  است،  شده  پیشنهاد  واگذاری 
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پیشنهادی، شیوه هایی است که به نظر می رسد بخش 
پروژه های  آنها  چارچوب  در  می تواند  بهتر  خصوصی 
نیمه تمام را فاینانس و اجرا کند، اما این روش ها فقط 
در حد پیشنهاد است و بخش خصوصی می تواند پس از 
مطالعات کارشناسی، روش های دیگری را انتخاب کند.

پروژه های  این  از  برخی  برای  او،  گفته  به  همچنین 
نیمه تمام مرقوم شده در لیست، گزارش توجیه فنی و 
مالی نیز تدوین شده و این امکان وجود دارد که بخش 
خصوصی این گزارش ها را از دستگاه اجرایی مربوطه 
نیز  دریافت نماید. ضمن اینکه بخش خصوصی رأساً 

می تواند برای تهیه گزارش FS آن ها، اقدام کند.
از  پروژه ها  اجرای  تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  امینیان 
بخش های  به  قیمت  پایین ترین  با  و  مناقصه  طریق 
واگذاری های  می افزاید:  می شدند،  سپرده  غیردولتی 
این طرق گزینه  از  و  انجام می گیرد  مذاکره  با  فعلی 
حتی  و  می شود  انتخاب  پروژه  اجرای  برای  مناسب 
شرکت ها می توانند به صورت مشارکتی وارد کار شوند.

به عقیده این کارشناس کارگروه تکمیل و بهره برداری 
فعلی،  لیست  ایران،  اتاق  دولتی  نیمه تمام  پروژه های 
قطعاً  و  است  مسیر  این  در  ایران  اتاق  اولیه  تالش 
نیز  کارگروه  اساس  همین  بر  است،  تدقیق  نیازمند 
مشتاق دریافت نظرات و پیشنهادات مراجعه کنندگان 
این  برای گرفتن  را  بوده و مسیرهایی  لیست  این  به 

پیشنهادات اصالحی در نظر گرفته است.
بر اساس این گزارش، نظرات پیشنهادی برای تکمیل 
مستقیم  تماس  شماره  طریق  از  می تواند  فایل  این 
بهره برداری  و  تکمیل  کارگروه  به    ۸۵732۵04

پروژه های نیمه تمام دولتی اتاق ایران ارسال شود.
لیست  ادامه  در  ایران،  اتاق  خبری  پایگاه  گزارش  به 
فایل  دو  در  کشور  قابل واگذاری  نیمه تمام  پروژه های 
استفاده  برای  استانی  و  ملی  پروژه های  شامل  اکسل 

بخش خصوصی و عالقه مندان در دسترس قرار گرفته 
است ضمن اینکه در فایل مربوط به پروژه های نیمه تمام 
استانی، امکان سفارشی سازی اطالعات نیز با استفاده 
از فلش های نشان داده شده در ردیف اول وجود دارد.

بر این اساس متقاضی می تواند با انتخاب ستون مورد 
نظر و کلیک بر فلش نشان داده شده در ردیف اول، 
کلیه عناوین موجود در هر ستون ) مانند نام استان، 
کند  مشاهده  را  واگذاری(،  شیوه  یا  اجرایی  دستگاه 
لیست  عناوین،  این  از  یک  هر  انتخاب  با  سپس  و 

پروژه های مربوط به آن را مشاهده کند.
فایل پروژه های نیمه تمام قابل واگذاری کشور در مقیاس 

ملی و استانی را از سایت اتاق ایران دریافت کنید.
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دنیای اقتصاد/ 
دکتر محیا کربالیی 

تحلیلگر اقتصادی و کسب وکار

در دنیای امروز، تقریبا برای هر کسب وکاری، داشتن 
وب سایت مانند شناسنامه یا گذرنامه برای افراد است. 
یک سند که هویت آنها را نشان می دهد و با در دست 
داشتن آن امکان سفر به سایر کشورها را پیدا خواهند 
کرد، در عین حال نداشتن آن می تواند عواقب بدی 
یک  شرکتی  هر  برای  وب سایت  باشد.داشتن  داشته 
بالقوه،  یا  بالفعل  شرکای  مشتریان،  است.  ضرورت 
سهامداران  همه  از  مهم تر  احتماال  و  روزنامه نگاران 

می توانند مخاطب این وب سایت باشند.
اختصاصی  وب سایت  اهمیت  درباره  این  از  پیش 
برای سرمایه گذاران و ارتباط با این موسسات یا افراد 
توضیحاتی دادیم. مساله این است که وقتی به بحث 
رقابتی  شدیدا  دنیای  در  می رسیم،  سرمایه گذاری 
برای  اندکی  وقت  سرمایه گذاران  از  بسیاری  امروز، 
در  اول  ثانیه  همان چند  دارند.  یک وب سایت  مرور 
بازدید از یک سایت می تواند تعیین کننده این باشد 
که آیا شما شرکت جذابی هستید یا خیر. به همین 
برای  سهامداران  انتظارات  به  شدن  نزدیک  دلیل 

تیم  اولویت های  از  یکی  باید  رقابت  این  در  پیروزی 
ارتباط با سرمایه گذاران باشد.

با  ارتباط  به  مربوط  ایده آل  وب سایت  یک 
و  حقوقی  اطالعات  انتقال  به  تنها  سرمایه گذاران، 
اصلی  هدف  نیست.  متکی  شرکت  بر  حاکم  قوانین 
و  اطالعات  است؛  شرکت  قصه  شرح  وب سایت  این 
ارائه  سهامدار  به  وب سایت  این  در  که  محتوایی 
او شکل خواهند  می شوند، تصویری شفاف در ذهن 
فعالیت های  قوت  نقاط  درک  به  اطالعات  این  داد. 
که  کرد.درحالی  خواهند  بسیاری  کمک  شرکت 
باالیی  اهمیت  از  دوره ای  و  مالی  گزارش های  ارائه 
مربوط  وب سایت های  بهترین  اما  هستند،  برخوردار 
گزارش ها  این  ارائه  تنها  از  فراتر  سرمایه گذاران  به 
مالی  موسسات  بزرگ ترین  از  یکی  می روند.اخیرا 
شرکت  یک  سهام  از  بخشی  اروپا،  دارایی  مدیریت 
مدیریت دارایی داخلی را  خریداری کرده است. این 
مساله نشان می دهد، سهامداران خارجی با توجه به 
تحوالت اقتصادی ایران به هیچ عنوان نسبت به بازار 
سرمایه کشور بی تفاوت نیستند. اما از سوی دیگر از 
آنجا که ارتباط شرکت های ایرانی با کشورهای دیگر 
برای سال ها تقریبا قطع بوده است، طبیعی است که 
به  نیاز  تصمیم گیری،  از  قبل  تا  سرمایه گذاری  هر 

دریافت اطالعات درست داشته باشد.
شرکت ها باید این اطالعات را در درجه اول از طریق 
وب سایت خود در اختیار آنها قرار دهند. تصور اینکه 
موردنیازش  اطالعات  یافتن  برای  سرمایه گذار  یک 
رو  و  زیر  و  بازدید  برای  وقت  ساعت ها  است  ممکن 
کردن وب سایت شما بگذارد، غلط ترین تصوری است 
نیافتن  با  آنها  برعکس،  باشید.  داشته  می توانید  که 
اطالعات به سادگی ممکن است حتی درباره شفافیت 
دیگر،  سوی  شوند.از  تردید  دچار  شما  شرکت  در 
ایده آل  وب سایت  یک  ساخت  کنید  تصور  می توانید 
را  شما  شرکت  بازی،  این  در  می تواند  اندازه  چه  تا 
جلو بیندازد و شما را در معرض دید قرار دهد. البته 
مساله وب سایت ایده آل تنها به ظاهر آن بازنمی گردد. 
گرافیکی  ابزارهای  بودن  دسترس  در  و  توسعه  با 
مناسب  ظاهر  تنها  می کنند  تصور  بسیاری  متفاوت، 
می تواند سهامداران را به خود جلب کند. این تصور 
نیز می تواند شما را در مسیری غلط قرار دهد.در اصل 
ارائه آنهاست که  ایجاد توازن میان محتوا و کیفیت 
یک  ساخت  برای  کند.  جذب  را  مخاطبان  می تواند 
سرمایه گذاران،  با  ارتباط  برای  ایده آل  وب سایت 
رعایت چند نکته می تواند شرکت شما را از سایرین 
به معرفی  آتی  و مطلب  این مطلب  متمایز کند. در 

برخی از این نکات می پردازیم.

  هدایت مخاطب در مسیر درست
کنید  فرض  است.  کتاب  یک  مانند  شما  وب سایت 
کتابی خریده اید که از صفحه اول آن با خواندن هر 
شوید،  آشنا  داستان  با  بیشتر  اینکه  جای  به  صفحه 
بیشتر سردرگم می شوید. قصه هر چند سطر یک بار 
بعید  می شود.  شروع  دیگر  جایی  از  و  می شود  قطع 
است بتوانید کتاب را برای مدت زیادی دنبال کنید 
و پس از چند صفحه آن را به گوشه ای می اندازید یا 

اصال آن را نمی خرید.
است.  کتاب  همین  مانند  نیز  سهامداران  وب سایت 
همان  یا  مخاطب  بتواند  که  است  موفق  وب سایتی 
اطالعات  دریافت  درست  مسیر  در  را  سرمایه گذار 
که  باشید  داشته  را  تصویر  این  می توانید  دهد.  قرار 
به یک قیف وارد می کنید که هرچه  را  سرمایه گذار 
تخصصی تر  و  باریک تر  محتوا  می رود،  جلو  بیشتر 
وب سایت  قیف  در  که  سرمایه گذاری  می شود. 
به  و  بگیرد  قرار  غلط  مسیر  در  نمی تواند  شماست، 
این ترتیب به سادگی در انتها احساس می کند همه 
اطالعاتی را که الزم داشته به دست آورده است. برای 
سرمایه گذار  یا  سهامدار  بتواند  شما  وب سایت  اینکه 

اهمیت ثانیه های اول در بازدید از وب سایت شرکت
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را به درستی هدایت کند، دو مولفه اصلی نیاز است؛ 
یکی سهولت در وبگردی در سایت است. اگر سایت 
المان های  همه  باشد،  شده  طراحی  درستی  به  شما 
خود  به  خود  بازدیدکننده  کنند،  کار  به درستی  آن 
در وب سایت به گشت و گذار می پردازد و بعد از یک 
صفحه به صفحه بعدی هدایت می شود. این سهولت 
میزان »برگشت خوردن« را در وب سایت شما کاهش 
است  اصطالحی  خوردگی  برگشت  میزان  می دهد. 
به  فردی  آن  در  که  می شود  اطالق  مواردی  به  که 
بدون  دلیلی  هر  به  اما  می کند،  مراجعه  شما  سایت 
باز کردن هیچ صفحه دیگری، سایت را ترک می کند. 
آمار اینکه پس از بازدید از صفحه اصلی چند درصد 
از مخاطبان از صفحات دیگر نیز بازدید کرده اند یکی 
سایت  موفقیت  سنجش  برای  فاکتورها  بهترین  از 
مخاطب  هدایت  برای  می توانند  که  نکاتی  شماست. 
از  کمتر  استفاده  کنند،  کمک  بعدی  صفحات  به 
منوهای صفحه متعدد است. در بعضی وب سایت ها، 
در باال، سمت راست و چپ هر کدام یک منو وجود 
دارد که می تواند مخاطب را از همان ابتدا گیج کند. 
هستند.  تکراری  موارد  این  از  بسیاری  درحالی که 
بازدیدکننده  می کنند،  تصور  سایت  طراحان  برخی 
کننده  متصل  کلیدهای  تمامی  لحظه  هر  در  باید 
باشد،  داشته  خود  دسترس  در  را  دیگر  صفحات  به 
اینکه  نیست.  درست  اصال  تصور  این  درحالی که 
موضوعی را در چهارگوشه وب سایت تکرار کنید هیچ 
تکرار  جای  به  نمی شود.  عایدتان  مثبتی  دستاورد 
منوها، می توانید از روش هایی استفاده کنید که یک 
منو را با حرکت در صفحه حرکت می دهد و به این 

ترتیب کار را برای بازدیدکننده آسان می سازد.

  تکرار کردن منوها تاثیر معکوس دارد
یکی از بدترین اتفاقاتی که می تواند برای بازدیدکننده 
بیفتد این است که یک منو یا کلید در صفحه وجود 
داشته باشد که کار نکند. اگر صفحه مربوط به این 
نباید آن را  اطالعات هنوز ساخته نشده است، اصال 
در وب سایت قرار دهید. یکی از مثال های متعدد در 
انگلیسی  بخش  ایرانی،  شرکت های  وب سایت  مورد 
کار  اصال  یا  موارد  بسیاری  در  که  است  وب سایت 
نمی کند، یا با مراجعه به صفحه انگلیسی تنها عنوان 
باالی صفحه انگلیسی شده و اصال سایت انگلیسی در 
کار نیست. متاسفانه این مساله در مورد شرکت های 
مهم و بزرگ نیز رخ می دهد. بدتر از آن، این است 
برخی از این شرکت ها مدعی همکاری با شرکت های 

خارجی نیز هستند.
این مساله باعث می شود یک شریک یا سرمایه گذار 
برای  کند.  شک  ادعاها  این  حقیقت  به  خارجی 
به  آنها  اینکه تمامی منوها و گزینه های  از  اطمینان 
کارمندان  همه  از  می توانید  می کنند،  کار  درستی 
مدت  آن،  شدن  آماده  از  پس  که  بخواهید  شرکت 
زمان مشخصی مانند، ۳۰ دقیقه را برای گشت و گذار 
در وب سایت اختصاص دهند و در صورت مواجهه با 
و  کرده  یادداشت  را  آنها  نمی کنند،  کار  که  مواردی 
این روش  انفورماتیک شرکت اطالع دهند.  به واحد 
هم کار را برای واحد انفورماتیک ساده می کند و هم 
اطمینان خوبی از کارکرد صحیح وب سایت به دست 

خواهد داد.
به  متن  از  کمتر  استفاده  مهم،  نکات  از  دیگر  یکی 
انتقال  برای  بصری  روش های  از  بهره گیری  جای 
مطالب است. این ترکیب باید به گونه ای باشد که هم 
محتوا و مطلبی که قصد انتقال آن را دارید به درستی 

و کامال شفاف بیان شود و هم بیننده را سرگرم کند. 
طبیعی است که برای دستیابی به این هدف باید از 
ابزارهای الزم برای تهیه حرفه ای محتوا بهره بگیرید و 
این مساله هزینه بر خواهد بود، اما سرمایه گذاران نیز 
از شما توقع دارند در قبال بودجه ای که می خواهید از 

آنها دریافت کنید، این هزینه را کرده باشید.
طراحی،  می رود  انتظار  بزرگ  شرکت های  از  اگرچه 
را  خود  وب سایت  از  نگهداری  و  به روزرسانی 
و  مناسب  وب سایت  داشتن  اما  کنند،  برون سپاری 
مثال  برای  بود.  نخواهد  هزینه بر  هم  همیشه  جذاب 
با  می توانند  استارت آپ ها،  یا  کوچک تر  شرکت های 
سپردن این وظیفه به یکی از اعضای تیم که در به کار 
بردن ابزارهای طراحی سایت موجود آمادگی بیشتری 
دهند.  کاهش  شدت  به  را  خود  هزینه های  دارد، 
امروز با توجه به نیاز همه افراد به داشتن وب سایت، 
بازارهای رایگان یا کم هزینه بسیار زیادی در اینترنت 
تا  می آورند  فراهم  را  امکان  این  که  هستند  موجود 
آنها وب سایت  با  با مدتی کار کردن  بتواند  هر کس 
قابل قبولی طراحی کند.در مورد شرکت های بزرگ، 
هزینه  در  صرفه جویی  شاید  بورسی،  به خصوص 
دارد  زیادی  اهمیت  لذا  و  باشد  کوچکی  نکته  تنها 
باالترین  از  می شود  ارائه  سرمایه گذار  به  آنچه  که 
استاندارد برخوردار باشد. سرمایه گذارانی که به سراغ 
استارت آپ ها می روند نگاهی متفاوت از سرمایه گذاران 
سنتی دارند و بنابراین از خطاهای احتمالی نیز چشم 

می پوشند.

  دسته بندی، یافتن اطالعات را ساده می کند
یکی دیگر از بخش هایی که باید به آسانی در دسترس 
ارائه  فایل های  باشند،  داشته  قرار  سرمایه گذاران 

از  بسیاری  است.  قبلی  مجامع  ویدئوهای  احتماال  و 
شرکت ها از این مراسم یا حداقل بخش مهمی از آنها، 
فیلم تهیه کرده و در وب سایت خود قرار می دهند تا 
سهامدارانی که نتوانسته اند در جلسات شرکت کنند، 
فایل های  یا  فیلم ها  این  ببینند.  را  آن  بعدا  بتوانند 
که  کسانی  برای  می توانند  پاورپوینت،  یا  انیمیشن 
نیز بسیار  قصد سرمایه گذاری در شرکت شما دارند 

سودمند باشند.
آنها می توانند ببینند که در جلسات قبلی مجامع چه 
مدیرمالی  یا  مدیرعامل  حضور  نحوه  است.  گذشته 
شرکت چگونه بوده است. آیا در این مجامع جلسات 
به  پاسخگویی  نحوه  و  شده  برگزار  پاسخ  و  پرسش 
سواالت از سوی هیات مدیره چگونه بوده است. توجه 
وب سایت  در  مطالب  دادن  قرار  نحوه  باشید  داشته 
و  فایل هایی که فرمت  اینکه همه  خیلی مهم است. 
جنس مشابهی دارند در دسته بندی مشابه قرار داده 
فایل  تاریخ تهیه کردن  شوند. مشخص کردن دقیق 
یکی از مهم ترین نکات است. نباید انتظار داشته باشید 
مخاطب شما برای دریافت این اطالعات کوچک ترین 
از دسته بندی  زحمتی بکشد. همچنین وقتی سایت 
مراجعه  برای  می تواند  فرد  باشد،  برخوردار  مناسبی 
می خواهید  اگر  بیابد.  را  آن  مشکل  بدون  دوباره، 
را  لقمه  باید  کنید،  خود جذب  به  را  سرمایه گذاران 
بجوید و در دهان آنها قرار دهید. در مطلب آتی به 
معرفی چند نکته دیگر خواهیم پرداخت که می توانند 

وب سایت شما را در خاطر سهامداران نگه دارند.
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