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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

کمیته تولیدپراکنده سندیکا طی جلسه بیست ودوم دی ماه  مصوب 
از  تولیدپراکنده  به درخواست کنندگان در خصوص  ارائه خدمات  کرد 

طریق سایت سندیکا به عنوان HELP DESK، صورت پذیرد.
در این رابطه منصور رفیعی با اشاره به رشد درخواست باال و مازاد بر ظرفیت 
برای ورود به بازار تولیدپراکنده ظیفه سندیکا را در این بخش هموار کردن و 
بهینه سازی مسیر خواند. وی ضمن زمانبر توصیف کردن فرایند اخذ اطالعات 
از دستگاه های اجرایی، بر ایجاد  HELP DESK از طریق سایت سندیکا 
به منظور اطالع رسانی و راهنمایی سرمایه گذاران تاکید کرد و خواستار آن شد تا 
احیای کمیته تولیدپراکنده توانیر طی جلسه سندیکا با معاون هماهنگی توزیع 

شرکت توانیر اجرایی شود.
این عضو هیات رییسه کمیته تولیدپراکنده سندیکا در ادامه با پیشنهاد مواردی 
چون بازبینی در دستورالعمل و استاندارد اتصال تولیدپراکنده به شبکه خصوصا 
در بخش فرم ها و گردش کار و نیز بازبینی در دستورالعمل توسعه تولید در 
خواست کرد طی نشستی با سازمان نظام مهندسی بر ایجاد الزام استفاده از 
تولیدپراکنده در برج های تجاری و مسکونی بزرگ تاکید شود. وی تصریح کرد: از 
آنجا که توسعه تولیدپراکنده بیشتر به واسطه بازیافت حرارت بوده است، بنابراین 
DGها در برج های بزرگ تجاری و مسکونی می توانند جایگزین موتورخانه ها 
و حتی پکیج ها شوند. همچنین نرخ گذاری پلکانی برق حاصل از تولیدپراکنده 
جهت جذاب تر شدن سرمایه گذاری در این حوزه از دیگر پیشنهاد مطروحه بود.

نبودن  تیپ  چون  مواردی  به  غالمی فرد  حامد  سوی  از  جلسه  این  ادامه  در 
مناقصات  در   BOP و  آینده  لحاظ  عدم  نامناسب،  قیمت دهی  نحوه  اسناد، 
KAWASAKI-( تولیدپراکنده اشاره شد. همچنین باز بودن برند تجهیزات

این  در   )…,WARTSILA-MWM-PERKINS-HYUNDAI
مناقصات که موجب نامتعادل شدن رقابت می شود، مورد انتقاد قرار گرفت. وی 
در تبیین مشکالت بازار تولیدپراکنده ایران اظهار داشت: نیاز است نحوه ارائه 
مجوز برای تولیدپراکنده مورد بازبینی قرارگیرد و تمدید آن منوط به پیشرفت 

فیزیکی باشد.
ادامه درصفحه 3 /

سندیکای صنعت برق ایران/ در کمیته تولیدپراکنده سندیکا مصوب شد

امکان اطالع رسانی به سرمایه گذاران تولیدپراکنده در سایت سندیکا
تعادل/ 

علیرضا حائري کارشناس صنعت

با انجام توافق هسته یي در سال گذشته و باز شدن فضاي 
تجاري و تا حدودي بانکي به روي کشور، امیدها براي توسعه 
صادرات غیر نفتي افزایش یافت. موانع تجاري، تعرفه یي و 
تحریم هاي ظالمانه کم رنگ تر شد و تالش ها براي استفاده 
چند  هر  یافت،  افزایش  شده  ایجاد  مثبت  فضاي  این  از 
لیکن  نبوده،  قبول  قابل  زمینه  این  در  موفقیت ها  تاکنون 
افق هاي روشن قابل رویت است. در این ارتباط تشکل هاي 
تخصصي - صادراتي مي توانند نقش مهمي را بر دوش گرفته 
و جهت رشد اقتصادي کشور قدم هاي ارزشمندي را بردارند. 
این قبیل تشکل ها مي توانند با تجمیع واحدهاي صادراتي 
و  صادراتي  هدف  بازارهاي  شناسایي  به  نسبت  همگن، 
شناسایي نیازهاي جامعه هدف، کمك هاي شایاني را به اعضا 
انجام دهند و جهت کاهش هزینه هاي مربوطه قدم بردارند. 
شرکت هاي  یا  صادراتي  تعاوني  شرکت هاي  تشکیل  حتي 
تعاوني اقماري که چسبیده به بدنه تشکل باشد، مي توانند 
از این ظرفیت خالي مانده در اقتصاد کشور طي برنامه هاي 
توسعه چهارم و پنجم نهایت استفاده برده و اهداف صادراتي 

خود را محقق کنند. 
ادامه درصفحه 3 /

نقش تشکل ها در توسعه صادرات



 

 قانون اساسنامه سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق آماده 

ابالغ شد
انرژی های  سازمان  اساسنامه  قانون   - ایرنا   - تهران 
اخیرا  که  برق)ساتبا(  انرژی  وری  بهره  و  تجدیدپذیر 
پس از تصویب مجلس شورای اسالمی به تایید شورای 

نگهبان رسید، آماده ابالغ شد. .......ادامه خبر

 کاهش 4 درصدي انتشار گازهای 
گلخانه ای ایران تا سال 2030

 ESCAP معاون برق و انرژي وزیر نیرو در اجالس
تایلند گفت: جمهوري اسالمي طرح کاهش 4 درصدي 
انتشار گازهای گلخانه ای تا سال 2030 را در دستور 

کار خود دارد. .......ادامه خبر

 توافق جدید برقی ایران-روسیه
معاون وزیر نیرو با تشریح توافق جدید برقی ایران و 
روسیه، از اجرای دو طرح افزایش و بهبود ظرفیت تولید 
در دو نیروگاه برق جنوب کشور از سوی شرکت های 

روسی خبر داد. .......ادامه خبر

 منطقه آزاد اروند، دروازه صادرات برق 
ایران به عراق می شود

آبادان - ایرنا - معاون صادرات و پشتیبانی صنایع آب و 
برق وزارت نیرو، بصره را هسته مرکزی عمرانی و انرژی 
عراق خواند و گفت:منطقه آزاد اروند، دروازه بهره وری 
تولید و صادرات برق ایران به جنوب عراق است، لذا 
برای توانمندسازی نیروگاه های تولید برق این محدوده 

فعالیت می کنیم. .......ادامه خبر

 حمایت از شرکت های دانش بنیان حوزه 
انرژی های تجدیدپذیر توسعه می یابد

دانش بنیان  کسب وکار  توسعه  کارگروه  تشکیل  با 
معاونت  تجدیدپذیر  انرژی های  فناوری  توسعه  ستاد 
علمی وفناوری ریاست جمهوری حمایت از فعالیت های 
شرکت های دانش بنیان این حوزه سرعت گرفته است. 

.......ادامه خبر

 رفع مشکالت واحدهای تولیدی در 
دستور کار دولت است

مشکالت  رفع  که  گفت  نیرو  وزیر  ایرنا-   - اردبیل 
واحدهای تولیدی به صورت جدی در دستور کار دولت 
است و موانع موجود شناسایی و برای رفع آنها اقدام 

می شود. .......ادامه خبر

 تحرک خوبی در بخش تولید و صنعت 
کشور ایجاد شده است

 وزیر نیرو گفت: در یك سال اخیر تحرک خوبی در 
بخش صنعت و تولید کشور ایجاد شده و تمام دستگاه 
های استانی به ویژه نظام بانکی باید از این روند حمایت 

کنند. .......ادامه خبر

 برق رسانی به واحدهای تولیدی یکی از 
اولویت های اساسی وزارت نیرو است

از  تولیدی  واحدهای  به  برق رسانی  گفت:  نیرو  وزیر 
وزیر  زمینه  این  در  و  است  برخوردار  اساسی  اولویت 

نیرو اهتمام ویژه ای دارد. .......ادامه خبر

 پای چینی ها به نیروگاه  سازی ایران هم 
باز شد

هیئت چینی به جهت بررسی احداث نیروگاه آبادان 

زمینی  قطعه  از  ایرانی،  مدیران  برخی  همراه  به  دو، 
که به همین منظور تهیه شده است بازدید به عمل 

آوردند........ادامه خبر

تصمیمات مهم درباره بخشودگی سود   
و  بانک ها  سرمایه  افزایش  تسهیالت، 

تسویه بدهی های دولت
.......ادامه خبر

 بانک های بزرگ دنیا هنوز برای ایران 
گشایش ال سی نمی کنند

.......ادامه خبر

 احتمال شناسایی کارت بازرگانی یکبار 
مصرف با بررسی حساب های بانکی

.......ادامه خبر

 شافعی: بخش خصوصی ایران برنامه ای 
ویژه برای تعامل با سوریه دارد

.......ادامه خبر

 جزئیات بخشنامه دولت برای تشویق 
سرمایه گذاری خارجی

.......ادامه خبر

 تسهیل صدور روادید و تقویت روابط 
بانکی 2 خواسته بخش خصوصی ایران از 

چین
.......ادامه خبر

 دالر 14 تومان ارزان شد
.......ادامه خبر

 آفت رشد اقتصادی
.......ادامه خبر

 صنعت و تجارت در یک سالگی برجام
.......ادامه خبر

 یارانه واقعی کجاست؟
.......ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

 ادامه از صفحه 1 /
امکان اطالع رسانی به سرمایه گذاران 

تولیدپراکنده در سایت سندیکا

 نماینده شرکت مپنا در ادامه ضمن تاکید بر لزوم 
بازار  این  توسعه  و  تولیدپراکنده  برای  بازارسازی 
تولیدپراکنده  بازار  احیای  توانیر،  شرکت  بر  عالوه 
تضمینی  خرید  و  برق  نرخ  در  بازبینی  گرو  در  را 
دانست و گفت: ارائه برق یارانه ای به صنایع بزرگ و 
مراکز تجاری و مراکز مسکونی بزرگ مانع از توسعه 
ارتباط  برقراری  است.همچنین  شده  تولیدپراکنده 
باره  این  در  سوخت  مصرف  بهینه سازی  سازمان  با 
همراه با شناسایی صنایع پر مصرف گازوییل سوز از 

دیگر پیشنهادهای این عضو کمیته بود.
سندیکا  تولیدپراکنده  کمیته  رییس  مسائلی  مهدی 
طی صحبت هایی در این نشست با اشاره به مشاهده 
تولیدپراکنده  سرمایه گذاران  جهت دهی  از  مواردی 
در  پیمانکار خاص  یا  تامین کننده  مشاور،  به سمت 
ناشی  را  امر  این  کارفرمایی،  شرکت های  از  برخی 
دانست  از سمت سرمایه گذار  پولی  از وجود جریان 
وی  شد.  رابطه  این  در  بیشتری  نظارت  خواستار  و 
بعضا  تولیدپراکنده  مجوزهای  ارائه  در  شد  مدعی 
از  برخی  در  که  به گونه ای  بوده،  تاثیر گذار  روابط 
مناطق معامله مجوزهای مربوطه رونق گرفته است.

تولیدپراکنده  توسعه  آنکه  ذکر  با  ادامه  در  مسائلی 
وابسته به همکاری بانك ها است، عنوان داشت: این 
یا  است  نگرفته  شکل  یا  اخیر  سال های  طی  مهم 
اجرای  جای  به  سرمایه گذار  هدف  یا  و  بوده  ناقص 
نتیجه  در  است؛  بوده  وام  دریافت  صرفا  نیروگاه، 
از  منظور  این  به  مناسب  سازوکاری  است  الزم 
راستا  این  در  که  شود  اندیشیده  قانون گذار  سوی 

در  تسریع  جهت  توانیر  شرکت  می شود  پیشنهاد 
بهینه و مکان های  اعالم ظرفیت  به  اخذ تسهیالت، 

اولویت دار دستگاه های اجرایی بپردازد.
کاهش  در  را  تولیدپراکنده  نقش  راستا  این  در  وی 
تلفات بسیار مهم دانست و توجه بازار آن را با توجه 
به  شایانی  کمك  ایران  در  برق  تلفات  بودن  باال  به 

صنعت برق توصیف کرد. 
نشستی  برگزاری  شد  مقرر  جلسه،   این  پایان  در 
مشترک مابین کمیته های تولیدپراکنده، انرژی های 
به  نامه  تهیه  جهت  تلفات  کاهش  و  تجدیدپذیر 
و  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  توانیر،  شرکت 
کمیسیون انرژی مجلس به منظور ایجاد تجدید نظر 
کار  دستور  در  آن  تضمینی  خرید  و  برق  نرخ  در 
قرار گیرد. همچنین حاضرین مصوب داشتند موارد 
به  حضوری  جلسه  طی  نشست  این  در  مطروحه 
منتقل  توانیر  در شرکت  تولیدپراکنده  طرح  مجری 

شود.

 

ایرنا/ 
قانون اساسنامه سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق 

آماده ابالغ شد

سازمان  اساسنامه  قانون   - ایرنا   - تهران 
انرژی  وری  بهره  و  تجدیدپذیر  انرژی های 
مجلس  تصویب  از  پس  اخیرا  که  برق)ساتبا( 
شورای اسالمی به تایید شورای نگهبان رسید، 

آماده ابالغ شد.
به گزارش ایرنا، روابط عمومی معاونت امور مجلس 

 ادامه از صفحه 1 /
تاسیس دفاتر تجاري در کشورهاي هدف نیز مي تواند 
از دیگر اقدامات این تشکل ها باشد که نقش بسزایي 
در شناسایي نیازهاي جامعه هدف، شناسایي قوانین 
و محدودیت هاي قانوني کشور مورد مطالعه خواهد 

داشت. 
تاسیس این دفاتر مشترک، باعث کاهش هزینه هاي 
مربوط به مطالعه بازارهاي هدف بوده و هزینه هاي 
تشکل سر شکن  عضو  بین شرکت هاي  را  مربوطه 
مجبور  صادراتي  واحد  هر  بدین ترتیب  و  مي کند 
مستقل  به طور  شناسایي  هزینه هاي  این  انجام  به 
مسیر  در  قابل توجهي  جویي  صرفه  و  بود  نخواهد 
در  شد.  خواهد  انجام  هدف  بازارهاي  شناسایي 
در  موجود  ظرفیت هاي  از  مي توان  مسیر  این 
بخش  اطالعات  همچنین  و  ایران  سفارتخانه هاي 
شد.  بهره مند  نیز  سفارتخانه ها  این  بازرگاني 
حول  در  همگن  صادراتي  واحدهاي  گردآمدن 
این  چانه زني  قدرت  مي تواند  صادراتي  تشکل  یك 
تشکل را در کشور خود و با مقامات داخلي مرتبط 
و همچنین با مسووالن تجاري کشور هدف نیز باال 
براي  قابل توجهي  امتیازهاي  اخذ  به  منجر  و  برده 
شرکت هاي  تشکیل  صورت  در  کند.  خود  اعضاي 
در  تعاوني  اقماري  شرکت هاي  یا  صادراتي  تعاوني 
با  مرتبط  هزینه هاي  صادراتي،  تشکل هاي  کنار 
ارسال نمونه، هزینه هاي حمل و نقل و هزینه هاي 
یافت  خواهد  قابل مالحظه یي  کاهش  نیز  گمرکي 
و توان واحدهاي صادراتي را در جهان و در مقابل 
رقباي دیگر به نحو قابل مالحظه یي افزایش خواهد 

داد. در صنعت نساجي مي توان به شرکت هاي تعاوني 
الیاف و  الیاف و نخ پلي استر،  اقماري در خصوص 
نخ پلي پروپیلن، انواع. کفپوش و مخصوصا پوشاک 
اشاره داشت. لذا لزوم شکل گیري، تقویت و توسعه 
به  این قبیل تشکل هاي صادراتي در فضاي مثبت 
وجود آمده در پسابرجام به شدت احساس مي شود 
و واحدهاي صادراتي همگن باید با حضور قدرتمند 
در این قبیل تشکل ها، بیش از پیش جهت توسعه 
غیرنفتي  صادرات  توسعه  و  متبوع  واحد  صادرات 
نقش آفریني کنند. دولت و مشخصا وزارت صنعت 
و سازمان توسعه تجارت نیز باید از هرگونه کمك به 
شکل گیري و تقویت و توسعه این نهادها دریغ نکنند 
و از آنها حمایت و پشتیباني الزم را به عمل آورند 
تا بتوان به نحو احسن از فضاي ایجاد شده در پسا 
برجام در راه توسعه صادرات غیر نفتي و تنوع بخشي 
به کاالهاي صادراتي و همچنین به تنوع بخشي به 

بازارهاي هدف صادراتي استفاده کرد.

نقش تشکل ها در توسعه صادرات
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

این  کرد:  اعالم  چهارشنبه  روز  جمهوری  ریاست 
قانون که مشتمل بر 13 ماده و شش تبصره است، 
روز 24 آذر ماه در مجلس شورای اسالمی تصویب 
شد و شورای نگهبان نیز در تاریخ 15 دی ماه این 

مصوبه را تایید کرد.
این مصوبه پس از طی این مراحل و بر اساس اصل 
بزودی  ایران  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون   123
روحانی  حسن  والمسلمین  االسالم  حجت  توسط 
رئیس جمهوری برای اجرا به وزارت نیرو ابالغ می 

شود.
منظور  به  است:  آمده  اساسنامه  این   1 ماده  در 
از  بیشتر  هرچه  استفاده  و  انرژی  بهره وری  ارتقای 
نمودن  فراهم  طریق  از  پاک  و  تجدیدپذیر  منابع 
بهره  وری  افزایش  و  کشور  در  الزم  زیرساخت های 
ارزش انرژی و کاهش تلفات انتقال، توزیع و مصرف 
برق  تولید  روش های  از  استفاده  و  کشور  در  انرژی 
تجدیدپذیر  انرژی های  پاک »سازمان  و  تجدیدپذیر 
و بهره وری انرژی« که در این اساسنامه به اختصار 
»سازمان« نامیده می شود، به صورت موسسه دولتی 

وابسته به وزارت نیرو تشکیل می شود.
بر اساس تبصره یك ذیل این ماده منابع تجدیدپذیر 
انرژی شامل انرژی بادی، خورشیدی، زمین گرمایی، 
و زیست توده  دریایی  مگاوات(،  )تا 10  آبی کوچك 
)بیومس(، )اجزای قابل تجزیه زیستی از محصوالت، 
صنایع  و  جنگل ها  کشاورزی،  زائدات  و  پسماندها 
قابل  شهری  و  صنعتی  زائدات  همچنین  و  وابسته 
سوخت های  حرارت،  برق،  تولید  قابلیت  که  تجزیه 
مفید  کاربردهای  انواع  و  گازی  سوخت های  مایع،  
شیمیایی را دارا می باشد(، هیدروژنی،  پیل سوختی 
و  تجدیدشونده  انرژی های  از  حاصل  منابع  سایر  و 

پاک می باشد.

از  منظور  ماده  این  دو  تبصره  براساس  همچنین 
منطقی  و  بهینه  استفاده  انرژی  بهره وری  ارتقای 
رفاه  کاهش  بدون  که  گونه ای  به  است  انرژی  از 
آن  اتالف  از  بتوان  ملی  تولید  سطح  و  اجتماعی 
و  نمود  جلوگیری  مصرف  پایان  تا  تولید  نقطه  از 
موجب افزایش کارآیی و اثربخشی در مصرف انرژی، 
استفاده اقتصادی از آن، بهره برداری بهتر، کمك به 
توسعه پایدار و حفظ بیشتر منابع فسیلی و محیط 

زیست شود.
فعالیت  نیز موضوع  اساسنامه  این  بر اساس ماده 2 
سازمان )ساتبا( بکارگیری بخش خصوصی و حمایت 
در  تشویقی  سیاست های  تدوین  آن،  مشارکت  از 
عملی  دانش بنیان،  شرکت های  از  حمایت  جهت 
سطح  در  تجدیدپذیر  انرژی های  از  استفاده  کردن 
اهداف  تحقق  برای  دولت  وظایف  انجام  و  صنعتی 
اساسنامه  اصالح  هرگونه  همچنین  است.  سازمان 

باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.
در ماده 3 از این قانون تاکید شده است که سازمان 
مرکز  و  مستقل  حقوقی  شخصیت  دارای  )ساتبا( 
اصلی آن در تهران و حوزه فعالیت آن سراسر کشور 

می باشد.
بر اساس تبصره ذیل این ماده این سازمان می تواند 
اهداف  به  وصول  و  خود  قانونی  وظایف  انجام  برای 
اداری  امور  سازمان  تصویب  و  نیرو  وزارت  تأیید  با 
واحدهای  ایجاد  به  نسبت  کشور  استخدامی  و 

تشکیالتی مورد نیاز اقدام کند.
این  تصویب  تاریخ  از  است:  آمده  نیز   4 ماده  در 
›سازمان  حاکمیتی  مسوولیت های  و  وظایف  قانوٰن 
وری  بهره  ›سازمان  و   ‹ )سانا(  ایران  نو  انرژی های 
اعتبارات،  بودجه،  همراه  به  )سابا(‹  ایران  انرژی 
اموال، دارایی ها، بدهیها، تعهدات و امکانات و نیروی 

انسانی به سازمان ساتبا انتقال می یابد.
که  است  شده  تأکید  نیز   4 ماده  تبصره  در 
تصدی های  از  ناشی  تعهدات  است  موظف  سازمان 
سیاست های  چارچوب  در  را  شده  یاد  سازمان های 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل اصل 44 قانون 
ظرف  قانونی  کارهای  و  ساز  از  استفاده  با  اساسی 
مدت یك سال تکمیل یا واگذار و یا تعیین تکلیف 

کند.
های  انرژی  سازمان  اساسنامه  قانون  اساس  بر 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا(، وظایف 

و اختیارات این سازمان به شرح زیر است:
کوتاه  و  میان مدت  کالن،  برنامه های  تدوین   -1
با  مرتبط  الزم  دستورالعملهای  و  مقررات  مدت،  
تایید  با  فعالیت و وظایف سازمان  اهداف و موضوع 

وزارت نیرو و نظارت بر حسن اجرای آنها
تجدیدپذیر،  انرژیهای  کاربرد  توسعه  و  ارتقاء   -2
صور  دیگر  و  الکتریکی  انرژیهای  تقاضای  مدیریت 
منابع  از  بهینه  و  کارآمد  استفاده  منظور  به  انرژی 

انرژی
سامانه  پیاده سازی  بر  نظارت  و  ریزی  برنامه   -3
و مقررات  قوانین  برق در چارچوب  شبکه هوشمند 

مربوط
و  آن  از  حمایت  و  غیردولتی  بخش  بکارگیری   -4
انجام مطالعه،  از طریق  از ظرفیت خارجی  استفاده 
تحقیق، توسعه و آموزش،  طراحی و مشاوره و تبادل 

اطالعات با بخش مذکور با تایید وزارت نیرو
تعرفه ،  جداول  معیارها،  و  استانداردها  تدوین   -5
سازمان  وظایف  حوزه  در  تضمینی  خرید  قیمتهای 
نیز  و  تصویب  جهت  ذیصالح  مراجع  به  آن  ارائه  و 
تعیین صالحیت و صدور پروانه فعالیت و بهره برداری 
برای فعالیت بخش غیردولتی در حوزه های مربوط و 

تعیین شرایط و ضوابط آن
قراردادهای  انعقاد  به  مربوط  مقررات  تنظیم   -6
خرید از بخش غیردولتی و نظارت بر موضوع خرید 
به شکل  انرژیهای تجدیدپذیر  از  برق حاصل  انرژی 

تضمینی و به صورت بلندمدت با تایید وزارت نیرو
7- حمایت از طراحی، ساخت و آزمایش طرحهای 
آزمایشی به منظور کسب دانش و تجربیات نوین در 

حوزه اهداف سازمان
و  مطالعات  هدایت  و  اقتصادی  و  فنی  حمایت   -8
در  مشاوره ای  تحقیقاتی،  علمی،  مراکز  پژوهشهای 

راستای بهبود اهداف سازمان
و  منطقه ای  ملی،  پروژه های  اجرای  از  حمایت   -9
بین المللی در چارچوب سیاستهای کلی نظام و سایر 

قوانین و مقررات مربوط درحوزه اهداف سازمان
حضور  و  همکاری  عضویت،  نمایندگی،   -10
و  منطقه ای  اتحادیه های  و  سازمانها  مجامع،  در 
در  ملی  منافع  حفظ  منظور  به  مربوط  بین المللی 
و  قوانین  سایر  و  نظام  کلی  سیاستهای  چارچوب 

مقررات مربوط در حوزه اهداف سازمان
11- ظرفیت سازی، آموزش، ترویج و توسعه فناوری 

در حوزه وظایف و اهداف سازمان
تجدیدپذیر  انرژیهای  منابع  12- مطالعه ظرفیتهای 

و پاک در کشور و تهیه اطلسهای ملی
13- انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف و وظایف 

سازمان که به سازمان محول می شود
رئیس این سازمان نیز از بین اشخاص امین و مورد 
وثوق دارای تحصیالت دانشگاهی و سابقه و تجربه 
انرژی،  حوزه  با  مرتبط  شغلی  های  رشته  در  کافی 
نیرو  وزیر  معاون  و  شده  انتخاب  نیرو  وزیر  توسط 

است.
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وزارت نیرو/ معاون برق و انرژي وزیر نیرو در اجالس 
ESCAP تایلند مطرح کرد:

کاهش 4 درصدي انتشار گازهای گلخانه 
ای ایران تا سال 2030

اجالس  در  نیرو  وزیر  انرژي  و  برق  معاون 
ESCAP تایلند گفت: جمهوري اسالمي طرح 
کاهش 4 درصدي انتشار گازهای گلخانه ای تا 

سال 2030 را در دستور کار خود دارد.
)پاون(  نیرو  وزارت  رساني  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
شنبه(  )سه  امروز  فالحتیان«   هوشنگ   « مهندس 
اینکه  به  اشاره  با  تایلند،   ESCAP اجالس  در 
جمهوری اسالمی ایران کاهش انتشار گازهای گلخانه 
سناریو  در  تا سال 2030  را  درصد   4 میزان  به  ای 
خود دارد اظهار داشت: این در حالی است که با توجه 
به ضرورت رفع تحریم های ناعادالنه، حمایت مالی، 
انتقال فناوری و خرید گواهی های کربن و بهره گیری 
از حمایت های دو یا چندجانبه، انتقال فناوری های 
انتشار  کاهش  پتانسیل  ایران  توانمندسازی،  و  پاک 
گازهای گلخانه ای در صورت رفع موانع فوق به میزان 

8 درصد اضافه را دارد.
ایران  اسالمی  که، جمهوری  مطلب  این  بیان  با  وي 
در دهه های اخیر برنامه های مختلفی را جهت نیل 
رشد  های  حوزه  و  نموده  اجرایی  پایدار  توسعه  به 
اقتصادی، توسعه اجتماعی، ریشه کنی فقر و بهبود 
وضعیت محیط زیست را به عنوان اولویت اصلی در 
دستور کار خود قرار داده است تصریح کرد: این در 
برنامه  در  کشور  کلی  های  سیاست  که  است  حالی 
ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عمدتاً در 
فناوری  توسعه  اقتصاد کم کربن،  توسعه  حوزه های 
وری،  بهره  ارتقای  و  زیست  محیط  دوستدار  های 

رویکرد  ارتقای  و  ای  گلخانه  گازهای  انتشار  کنترل 
توسعه پایدار دنبال می شود.

و  ها  سیاست  از  ای  خالصه  به  اشاره  با  فالحتیان 
عملکرد جمهوری اسالمی در حوزه های مورد تاکید 
انرژی،  وری  بهره  پاریس،  نامه  توافق   ESCAP
انرژی، دسترسی  همکاری های منطقه ای در حوزه 
و امنیت انرژی بیان داشت: جمهوری اسالمی ایران 
انتشار  کاهش  برای  المللی  بین  های  تالش  حامی 
گازهای گلخانه ای و سازگاری با آثار پدیده تغییر آب 
و هوا بر اساس اصل »مسئولیت مشترک اما متفاوت 
کشورها« بوده و با پیوستن به این توافق نامه اقداماتی 
را جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تدوین و در 

سال گذشته به تصویب هیات وزیران رساند.
وي ادامه داد: این کاهش انتشار با تمرکز بر توسعه 
های  نیروگاه  توسعه  ترکیبی،  سیکل  های  نیروگاه 
هسته ای، توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، 
انرژی  کارایی  افزایش  فلر،  گازهای  انتشار  کاهش 
جایگزینی سوخت   ، مصرف  مختلف  های  بخش  در 
معمول با پایه کربن با گاز طبیعی، توسعه راهبردی 
در  مشارکت  و  کربن  کم  های  سوخت  از  استفاده 
مکانیسم های جدید مبتنی بر بازار در عرصه داخلی 

و بین المللی حاصل خواهد شد.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژي در ادامه گفت: 
شدن  اجرایی  نحوه  با  متناسب  است  ذکر  به  الزم 
برنامه های توسعه کشور و دسترسی به منابع مالی 
تحت  نیاز  مورد  های  فناوری  انتقال  و  المللی  بین 
و  ها  تحریم  رفع  با  و  هوا  و  آب  تغییر  کنوانسیون 
محدودیت های بین المللی روند اقدامات اجرایی در 
کاهش انتشار غیر مشروط با سرعت بیشتری تحقق 

خواهد یافت.
وي در ادامه با اشاره به شاخص شماره 7 ، دستورالعمل 

2030 توسعه پایدار بیان داشت: بخش برق یکی از  
اساسی ترین و مهم ترین ارکان دستیابی به توسعه 
با  مطمئن،  برق  تولید  و  رود  می  شمار  به  پایدار 
کیفیت و پاک سیاست اصلی صنعت برق ایران بوده 
قالب سیاست  این زمینه در  اقدامات متعددی در  و 
برنامه و پروژه  در هر سه زیر حوزه تولید،  گذاری، 
انتقال و توزیع برق توسط بخش دولتی و خصوصی 

به انجام رسیده است.
هوشنگ فالحتیان با اشاره به 76 هزار مگاوات ظرفیت 
نیروگاهی و برنامه ریزی برای احداث 25هزار مگاوات 
نیروگاه جدید ظرف 5 سال آینده، تولید سرانه برق 
به میزان 3 هزارو 542 کیلووات ساعت، کاهش سهم 
از  گذشته  سال   20 در  نفتی  های  فرآورده  مصرف 
80 درصد به 35 درصد و افزایش سهم مصرف گاز 
طبیعی از 11 به 55 درصد و تدوین ضوابط و تعرفه 
های خرید تضمینی برق از منابع تجدیدپذیر انرژی 
در قالب قرارداد 20 ساله گفت: توسعه نیروگاه های 
سال  پنج  در  مگاوات  5هزار  میزان  به  تجدیدپذیر 
برای سرمایه گذاران داخلی و  برنامه ریزی  با  آینده 
خارجی و دستیابی به ظرفیت 400 مگاوات نیروگاه 
های تجدیدپذیر بادی، خورشیدی، زباله سوز و زیست 
توده تا 2 ماه آینده بخشي از برنامه هاي وزارت نیرو 

است.
اسالمی  حاضر جمهوری  حال  در  اینکه  بیان  با  وي 
آذربایجان،  ارمنستان،  ترکیه،   ، کشورهای  به  ایران 
برق صادر  و عراق  افغانستان  پاکستان،  ترکمنستان، 
ارتباط  این  در  داشت:  اظهار  کند  می  تبادل  یا  و 
برنامه ریزی الزم جهت ایجاد ارتباط سنکرون با 10 
کشور مجاور و افزایش صادرات برق و گاز با توسعه 

زیرساخت های موجود صورت گرفته است.
به  گفت:  ادامه  در  نیرو  وزارت  انرژي  و  برق  معاون 

رغم تمایل به حرکت به سوی اقتصاد کم کربن،جهت 
دستیابی به تعهدات توافق نامه پاریس، وجود جمعیت 
سایر  نیاز  سو،  یك  از  ای  توسعه  نیازهای  و  جوان 
به نفت و گاز و وجود منابع هیدروکربوری  کشورها 
از سوی دیگر منجر به تمرکز توسعه کشور بر صنایع 

انرژی بر و صادرات حامل های انرژی شده است.
باالی بخش  به سهم  توجه  با  نشان کرد:  وي خاطر 
آن  تبع  به  و  درصد(   90 از  )بیش  انتشار  در  انرژی 
عمده  انتشار،  کاهش  در  بخش  این  باالی  پتانسیل 
راندمان  افزایش  های  حوزه  در  فناوری  نیازهای 
  CHP نیروگاهای کشور از طریق توسعه واحدهای
و سیکل ترکیبی، کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع 
تقاضا،  بخش  در  انرژی  مصرف   سازی  بهینه  برق، 
توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و سوخت 
انرژی  به  زباله  تبدیل  و  بیوگاز  تولید  زیستی،  های 

است.
فالحتیان افزود: برای حصول به اهداف مورد نظر در 
مرحله اول به حدود 17.5 میلیارد دالر و در خصوص 
کل برنامه های کاهش انتشار بالغ بر 52.5 میلیارد 

دالر سرمایه گذاری نیاز است.

مهر/ معاون چیت چیان به مهر خبر داد:
توافق جدید برقی ایران-روسیه

برقی  جدید  توافق  تشریح  با  نیرو  وزیر  معاون 
و  افزایش  طرح  دو  اجرای  از  روسیه،  و  ایران 
بهبود ظرفیت تولید در دو نیروگاه برق جنوب 

کشور از سوی شرکت های روسی خبر داد.
تشریح  با خبرنگار مهر در  دائمی در گفتگو  علیرضا 
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مهمترین توافق های انجام گرفته بین ایران و روسیه 
هم  گفت:  گذشته،  یکسال  طی  برق  صنعت  در 
با  برق  نیروگاه  دو  بازتوانی  و  احداث  قرارداد  اکنون 

شرکت های روسی امضا شده است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با اعالم 
اینکه یکی از این توافق ها، مربوط به نیروگاه قدیمی 
پیش بینی  کرد:  تصریح  است،  خوزستان  رامین  برق 
مشارکت  با  پروژه  این  اجرای  صورت  در  می شود 
روسها، راندمان تولید این نیروگاه از 36 درصد فعلی 

به 50 تا 55 درصد افزایش یابد.
این مقام مسئول، دومین توافق حاصل شده برقی بین 
ایران و روسیه را احداث یك نیروگاه جدید برق در 
بندرعباس عنوان کرد و افزود: با مشارکت یك شرکت 
روسی، نیروگاهی در بندرعباس با ظرفیت یك هزار و 

400 مگاوات احداث خواهد شد.
برق  نیروگاه جدید  احداث  ویژگی  مهمترین  دائمی، 
در بندرعباس را باال بودن راندمان تولید و استفاده از 
نسل جدید توربین ها عنوان کرد و افزود: ارزش این 
دو قرارداد برقی بین ایران و روسیه، چند میلیارد دالر 

بوده که جزئیات آن در آینده اعالم خواهد شد.
»اینتررائو  شرکت  با  تاکنون  ایران  مهر،  گزارش  به 
برق  نیروگاه  بازتوانی  طرح  اجرای  برای  اکسپورت« 
برای  روسیه  اکسپرت«  »تکنوپروم  شرکت  و  رامین 
هرمزگان،  در  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  یك  ساخت 

قرارداد همکاری امضا کرده است.
ساخت  قرارداد  ارزش  اخیرا  کومرسانت  روزنامه 
نیروگاه جدید بندرعباس را حدود یك میلیارد و 120 
بازگشایی  از  استفاده  با  اعالم کرده که  میلیون دالر 

خط اعتباری روسیه، احداث خواهد شد.
پیش بینی می شود در صورت اجرای این توافق، برای 
نخستین بار از توربین های کالس اف و اچ در ساخت 

و بازتوانی نیروگاه های جدید برق توسط شرکت های 
روسی استفاده شود.

ایرنا/ معاون وزیر نیرو:
منطقه آزاد اروند، دروازه صادرات برق 

ایران به عراق می شود

پشتیبانی  و  صادرات  معاون   - ایرنا   - آبادان 
هسته  را  بصره  نیرو،  وزارت  برق  و  آب  صنایع 
و  خواند  عراق  انرژی  و  عمرانی  مرکزی 
گفت:منطقه آزاد اروند، دروازه بهره وری تولید 
و صادرات برق ایران به جنوب عراق است، لذا 
برای توانمندسازی نیروگاه های تولید برق این 

محدوده فعالیت می کنیم.
در  آبادان  به  در سفر  الملکی چهارشنبه  نظام  بهرام 
به هاب  ایران  ایرنا، گفت:تبدیل شدن  با  گفت و گو 
لجستیکی و قطب تولید انرژی کشورهای منطقه که 
بینی شده  پیش  توسعه  برنامه ششم  در  آن  فرآیند 
است، نیازمند افزایش ارتباطات با همسایگان به ویژه 

عراق است.
انتقاد از ایجاد نشدن حلقه ارتباطی قانونمند  با  وی 
برای توسعه تجارت با عراق، افزود:زنگ امنیت پایدار 
فرصت  این  از  اگر  لذا  است،  نواختن  حال  در  عراق 
استفاده نشده و وارد بازار منطقه نشویم، در آینده با 
گسترش ثبات و امنیت در عراق، برابر شرکت های 

بزرگ آمریکایی و اروپایی نمی توان رقابت کرد.
معاون صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق وزارت 
رضایت  نبود  سخنانش،  از  دیگری  بخش  در  نیرو 
ترکیه،  های  شرکت  با  مشارکت  از  عراقی  مسئوالن 

را  ها  پروژه  و  ها  طرح  اجرای  در  اردن  و  عربستان 
ایرانی  ورود شرکت های  برای  ایران  مناسب  فرصت 

خواند .
سفر  دستاوردهای  تشریح  با  همچنین  الملکی  نظام 
در  سفر  این  گفت:در  عراق،  به  ایرانی  هیات  اخیر 
نامه 10پروژه  تفاهم  امضای  و  قرارداد  خصوص عقد 
حوزه آب و فاضالب و پنج پروژه بخش صنایع برق در 
دیدار با مدیران وزارتخانه های مربوطه و استانداران 
نحوه  خصوص  در  غار  ذی  و  واسط  میسان،  بصره، 
تولید و صادرات نیازهای تجهیزاتی صنایع زیرساختی 

عراق به توافق رسیدیم.
بیان  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  الملکی  نظام 
تولید  و  مدیران  با  مشترک  های  نشست  برگزاری 
کنندگان شهرک های صنعتی آبادان و خرمشهر نیز 
گفت:اگرچه تولیدکنندگان این دو شهر آمادگی خود 
برای تولید تجهیزات صنایع مطابق با استانداردهای 
جهانی اعالم کرده اند، مشکالتی نیز وجود دارد که 
می توان آن را با رایزنی با سندیکاهای صنایع برطرف 

کرد.
تصریح  کشور  برق  و  آب  صنایع  صادرات  معاون 
کرد:وزارت نیرو مصمم است که زمینه احداث نیروگاه 
بزرگ در منطقه ازاد اروند را فراهم کند که با تحقق 
این مهم، ضمن کسب بخشی از بازار عراق در بخش 
ایجاد  شغل  نیز  آبادان  در  نفر  هزار  برای20  انرژی، 

می شود.
مسئول اقتصادی و نماینده وزارت امور خارجه کشور 
در بخش عراق و سوریه نیز در این سفر گفت:مسئوالن 
و  شرکا  تخصصی  توان  و  ها  ظرفیت  تائید  با  عراقی 
با  قرارداد  عقد  اقتصادی،  توجیه  و  ایرانی  مجریان 

طرف های ایرانی را مزیت می دانند.
معتقدند،  عراقی  افزود:مسئوالن  فریادرس  محمد 

فرهنگی،  و  زبانی  مذهبی،  جغرافیایی،  مشترکات 
ظرفیت هایی است که می تواند هر دو کشور را به 

یکدیگر نزدیك تر کند.
صنایع  نمایشگاه  ایجاد  لزوم  بر  تاکید  با  فریادرس 
گفت:از  اروند،  آزاد  منطقه  در  دستی  صنایع  دائمی 
که  خواستیم  خرمشهری  و  آبادانی  کنندگان  تولید 
مشخصات فنی تولیدات خود را در قالب کتابچه به 
انگلیسی و عربی تنظیم کرده و به معاونت  دو زبان 
صادرات وزارت امور خارجه ارسال کنند تا با مذاکره 
زمینه  سوری  و  عراقی  های  طرف  به  آنها  معرفی  و 

همکاری فراهم شود.
مسئول اقتصادی و نماینده وزارت امور خارجه کشور 
از  بخشی  اینکه  بیان  با  سوریه  و  عراق  بخش  در 
تولیدکنندگان آبادانی و خرمشهری دارای نمایندگی 
از برندهای بین الملی در کشور هستند، گفت:تالش 
انرژی  کننده صنعت  تولید  از سندیکاهای  می شود 
دعوت شده و از مسوالن این برندها بخواهیم تا مرکز 
ثقل تولید و صادرات کاالها ی مورد نیاز صنایع در 

منطقه آزاد اروند انجام گیرد.
در  نیز  آبادان  اروند  کاربردی  علمی  دانشگاه  رئیس 
و  اروند  کاربردی  علمی  گفت:دانشگاه  خصوص  این 
آبادان و خرمشهر  ای  اداره های آموزش فنی حرفه 
واحدهای کارآمدی هستند که با به کار گیری اساتید 
درجه یك کشور و تجهیزات مدرن آموزشی می توانند 
کارخانجات  متخصص  و  فنی  نیروهای  تربیت  نیاز 

تولیدی منطقه را همپوشانی کنند.
احمد باورصاد با بیان فعالیت چهار هزار و 200 رشته 
آموزشی در چهار زیر گروه صعنت، کشاورزی خدمات 
آموزشی  واحد  این  افزود:در  دانشگاه،  این  در  هنر  و 
75 درصد از دروس به صورت علمی و عملی که با 
و  شود  می  داده  آموزش  انگلیسی  و  عربی  زبان  دو 
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نیازهای نیروی انسانی فنی و تخصصی تولیدکنندگان 
صنایع وزرات نیرو در اجرای پروژه های برون مرزی 

تامین می شود.

ایسنا/
حمایت از شرکت های دانش بنیان حوزه 

انرژی های تجدیدپذیر توسعه می یابد

با تشکیل کارگروه توسعه کسب وکار دانش بنیان 
تجدیدپذیر  انرژی های  فناوری  توسعه  ستاد 
معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری حمایت 
از فعالیت های شرکت های دانش بنیان این حوزه 

سرعت گرفته است.
به گزارش ایسنا، محمدصادق نیکنام، مدیر کارگروه 
فناوری  توسعه  ستاد  بنیان  دانش  توسعه کسب وکار 
درباره  علمی  معاونت  تجدیدپذیر  انرژی های 
عملی  حمایت  کرد:  اظهار  کارگروه  این  فعالیت های 
و ارائه خدمات مورد نیاز به شرکت های دانش بنیان 
حوزه انرژی های تجدیدپذیر یکی از فعالیت های این 
کارگروه است و خوشبختانه در همین مدت کوتاهی 
به  کارگروه می گذرد، درخواست هایی  تشکیل  از  که 

کارگروه ارجاع و به خوبی پاسخ داده شده است.
تجاری  بخش  با  کارگروه  این  اینکه  بیان  با  نیکنام 
فعاالن حوزه انرژی های تجدیدپذیر در ارتباط است، 
گفت: بحث توسعه انرژی های تجدیدپذیر از مباحث 
مهمی است که در کارگروه به آن پرداخته می شود و 
در راستای آن تکمیل و اصالح موضوعات دانش بنیان 
متعددی  جلسات  همچنین  شد،  انجام  حوزه  این 
جهت دهی  منظور  به  دانش بنیان  شرکت های  با 

فعالیت های آنها برگزار کردیم.
علمی  معاونت  عمومی  روابط  اعالم  اساس  بر 
ریاست جمهوری، وی همچنین تصریح کرد: عالوه بر 
با سرمایه گذاران  ارتباط  ایجاد  توسعه روابط تجاری، 
کشور  داخل  به  فناوری  انتقال  منظور  به  خارجی 
به  که  است  خدماتی  دیگر  از  نیز  سرمایه گذاری  یا 
کلی  طور  به  می شود.  ارائه  دانش بنیان  شرکت های 
حمایت های این کارگروه شامل مشاوره های تخصصی 
حوزه انرژی های تجدیدپذیر به شرکت ها، حمایت های 
مادی از پروژه های این حوزه و کمك به تسهیل فرایند 

دانش بنیان شدن شرکت های حوزه است.

ایرنا/ وزیر نیرو:
رفع مشکالت واحدهای تولیدی در 

دستور کار دولت است

اردبیل - ایرنا- وزیر نیرو گفت که رفع مشکالت 
دستور  در  جدی  صورت  به  تولیدی  واحدهای 
کار دولت است و موانع موجود شناسایی و برای 

رفع آنها اقدام می شود.
چهارشنبه  روز  چیان  چیت  حمید  ایرنا،  گزارش  به 
29 دی در فرودگاه اردبیل در جمع خبرنگاران افزود: 
اقتصاد  های  سیاست  و  برنامه  تحقق  برای  دولت 
سازی  فعال  و  کرده  شروع  را  جدی  اقدام  مقاومتی 

واحدهای راکد در این راستا در اولویت است.
و  کار  و  کسب  فضای  بهبود  برای  کرد:  بیان  وی 
ایجاد فرصت های جدید اشتغال، الزم است دستگاه 
های اجرایی و بانك های عامل از واحدهای تولیدی 

حمایت و مشکالت آنها را رفع کنند.

چیت چیان افزود: رفع مشکالت واحدهای تولیدی در 
کشور ضروری است و همه دستگاه های اجرایی باید 
اهتمام جدی در این مورد و تحقق برنامه های اقتصاد 

مقاومتی داشته باشند.

وزارت نیرو/ وزیر نیرو در حاشیه بازدید از پروژه های 
اقتصاد مقاومتی در استان اردبیل مطرح کرد:

تحرک خوبی در بخش تولید و صنعت 
کشور ایجاد شده است

 وزیر نیرو گفت: در یک سال اخیر تحرک خوبی 
و  شده  ایجاد  کشور  تولید  و  صنعت  بخش  در 
بانکی  نظام  ویژه  به  استانی  های  دستگاه  تمام 

باید از این روند حمایت کنند.
)پاون(،  نیرو  وزارت  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
»حمید چیت چیان« که به عنوان وزیر معین استان 
سفر  استان  به  مقاومتی  اقتصاد  پیشبرد  در  اردبیل 
کرده است، روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از چند 
واحد تولیدی در شهرک صنعتی اردبیل افزود: بانك 
ها باید انعطاف بیشتری در تامین سرمایه در گردش 
نیاز  بیشتری  سهولت  با  و  داشته  تولیدی  واحدهای 

بخش تولید کشور را تامین کنند.
واحدهای  از  دولت  جدی  حمایت  به  اشاره  با  وی 
که  هایی  سیاستگذاری  نتیجه  در  گفت:  تولیدی 
تسهیالت  که  است  این  بر  سعی  شد،  انجام  امسال 
تا  گیرد  قرار  صنعتی  واحدهای  اختیار  در  بیشتری 
تحرک  دارند  بیشتری  فعالیت  امکان  که  واحدهایی 
یافته و با رونق کارشان به ایجاد زمینه های شغلی در 

کشور کمك کنند.

های  واحد  از  حمایت  در  یازدهم  دولت  رویکرد  وی 
راستای  در  دولت  این  وگفت:  شد  یادآور  را  تولیدی 
تحقق اقتصاد مقاومتی حمایت از واحد های تولیدی 
بویژه واحدهای راکد را در دستور کار قرار داده وبا ارایه 
تسهیالت درصدد رونق تولید واشتغالزایی در کشور می 
باشد و بر این اساس در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی 
و مشکالت  موانع  نیز تالش می شود که  استانها  در 

واحدهای تولیدی بررسی و رفع شود.
وزیر نیرو با بیان اینکه صنعتگران ایرانی توان رقابت 
واحد  اردبیل  استان  درهمین  گفت:  دارند،  را  خوبی 
تولیدی داریم که مواد غذایی به چین صادر می کند 
بسیار  دیگری  واحد  محصول  شده  تمام  قیمت  یا  و 
پایین تر از محصوالت چینی است و این نشان دهنده 

نبوغ و توان صنعتگران ایرانی است.
واحدهای  از  اردبیل  به  سفر  جریان  در  چیان  چیت 
تولید لوازم الکترونیکی خودرو ، مواد غذایی صادراتی 
، تولید روکش های درب و نساجی بازدید و در جریان 

فعالیت، مسایل و مشکالت آنها قرار گرفت.

وزارت نیرو/ وزیر نیرو در بازدید از پروژه های اقتصاد 
مقاومتی اردبیل مطرح کرد:

برق رسانی به واحدهای تولیدی یکی از 
اولویت های اساسی وزارت نیرو است

وزیر نیرو گفت: برق رسانی به واحدهای تولیدی 
از اولویت اساسی برخوردار است و در این زمینه 

وزیر نیرو اهتمام ویژه ای دارد.
نیرو)پاون(،   وزارت  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
به  که  نیرو   وزیر  چیت چیان«  »حمید  مهندس 
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8 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

به  مقاومتی  اقتصاد  سناد  در  دولت  نماینده  عنوان 
امروز  ظهر  از  بعد  است،   کرده  سفر  اردبیل  استان 
)چهارشنبه( در بازدید از شرکت های فعال در شهرک 
صنعتی اردبیل اظهار داشت: برق رسانی به واحدهای 
تولیدی یکی از اولویتهای اساسی وزارت نیرو است و 
در این زمینه وزارت نیرو آمادگی کاملی دارد تا بتواند 

مشکالت برق واحدهای تولیدی را برطرف کند.
وی با اشاره به این که پروژه های واحدهای تولیدی در 
کشور برای افزایش اشتغال از اهمیت باالیی برخوردار 
را  افزود: وظیفه همه ماست تمام تالش خود  است، 
استان  تولیدی  واحدهای  مشکالت  تا  گیریم  کار  به 

اردبیل برطرف شود.
مقام  توسط  امسال  نام گذاری  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
اقدام و عمل  اقتصاد مقاومتی،  نام  به  معظم رهبری 
بیان کرد: در این زمینه دولت تمامی تالش خود را 
تحقق  در  عملی  صورت  به  بتواند  تا  گرفته  کار  به 
کرد:  تصریح  بردارد.چیت چیان  گام  مقاومتی  اقتصاد 
بررسی مشکالت واحدهای تولیدی در حال حاضر از 
اهمیت باالیی برخوردار است و انتظار می رود دستگاه 
های اجرایی در تسهیل روند عملیات اجرایی پروژه ها 
پیشگام باشند تا پروژه های نیمه تمام و راکد هر چه 

سریعتر به بهر ه برداری برسند.

تسنیم/ پس از ترک ها و روس ها
پای چینی ها به نیروگاه  سازی ایران هم 

باز شد

نیروگاه  احداث  بررسی  جهت  به  چینی  هیئت 
از  ایرانی،  مدیران  برخی  همراه  به  دو،  آبادان 

قطعه زمینی که به همین منظور تهیه شده است 
بازدید به عمل آوردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صبح 
امروز 29 دی هیئت چینی از محل احداث نیروگاه 
مذاکراتی  تا  کردند  بازدید  خوزستان  در   2 آبادان 
با  نیروگاه  این  ساخت  در  همکاری  خصوص  در 

شرکت های ایرانی داشته باشند.
هیئت چینی به جهت بررسی احداث نیروگاه آبادان 
زمینی  قطعه  از  ایرانی،  مدیران  برخی  همراه  به  دو، 
که به همین منظور تهیه شده است بازدید به عمل 
آوردند. این گروه پس از آن، از نیروگاه سیکل ترکیبی 
آبادان دیدن کرده و از نزدیك با فناوری این نیروگاه 

آشنا شدند.
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روحانی  ریاست  به  دولت  هیئت  جلسه  در  تسنیم/  
صورت گرفت

تصمیمات مهم درباره بخشودگی سود 
تسهیالت، افزایش سرمایه بانک ها و 

تسویه بدهی های دولت

درباره  دولت  هیئت  دی   29 امروز  جلسه  در 
سرمایه  افزایش  تسهیالت،  سود  بخشودگی 
بانک ها و تسویه بدهی های دولت تصمیم گیری 

شد.
هیئت  تسنیم،  خبرگزاری  دولت  حوزه  گزارش  به 
وزیران روز چهارشنبه به ریاست حجت االسالم روحانی 

رئیس جمهوری تشکیل جلسه داد.
به  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  جلسه،  این  در 
مناسبت روز هوای پاک، گزارشی را  از اقدامات دولت 
برای بهبود کیفیت هوای کالنشهرهای کشور به هیئت 

وزیران ارائه کرد.
اقدامات اصلی در زمینه ارتقای کیفیت سوخت به یورو 
ارتقای  گاز،  به  مازوت  از  نیروگاه ها  تغییر سوخت   ،4
استاندارد تولید خودرو و اجرای نظام بازرسی مستمر 
مستمر  بازرسی  نظام  اجرای  و  خودرو  تولید  خطوط 
فرسوده  خودروی  هزار   915 خروج  تولید،  خطوط 
یکپارچه  سامانه  اجرای  تاکسی(،  هزار   40 جمله  )از 
تولید  و  شماره گذاری  توقف  )سیمفا(،  فنی  معاینه 
اقدامات مؤثر دولت  از جمله  انژکتوری  موتورسیکلت 

یازدهم بوده است.
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  همچنین 
گزارشی از مطالعات مربوط به کاهش مرگ و میر ناشی 

از آلودگی هوا طی سه سال گذشته ارائه کرد.
رئیس جمهور ضمن تأکید بر اهمیت آلودگی هوا و آثار 
مخرب آن بر سالمت و اقتصاد کشور، به توجه ویژه 

برنامه های  دقیق  اجرای  و  موضوع  به  یازدهم  دولت 
فرابخشی کاهش آلودگی هوا اشاره و بر توسعه حمل 
طرح  توسعه  سیمفا،  دقیق  اجرای  عمومی،  نقل  و 
بیابان زدایی و بسط آگاهی و مشارکت مردم تأکید کرد.

سپس اعضای دولت در روز هوای پاک از سه محصول 
دانش بنیان ایران شامل دو موتورسیکلت دوچرخ و یك 

کوادسایکل برقی بازدید کردند.
نمونه  ساخت  و  طراحی  که  مذکور  برقی  وسیله  سه 
پژوهشکده  از  دانشگاهی  فارغ التحصیالن  توسط  آنها 
شهید رضایی نژاد، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه 
نهایی  مراحل  گرفته،  صورت  قزوین  اسالمی  آزاد 

شماره گذاری را طی می کند.
از  حمایت  با  رئیس جمهور  فناوری  و  علمی  معاونت 
شرکت های دانش بنیان ساخت داخل، همکاری نزدیکی 
شهرداری های  و  تولیدکنندگان  سرمایه گذاران،  با  را 
کشور آغاز کرده و مصمم است بازار این محصول را در 

مقابل محصوالت خارجی صیانت کند.
در ادامه جلسه، با توجه به سالگرد برجام، اعضای دولت 
درباره گشایش های حاصل از این توافق بین المللی در 
ارائه  را  گزارش هایی  ذیربط  بخش  و  دستگاه  حوزه 
کردند و رئیس جمهور، دستگاه های اجرایی را موظف به 
اطالع رسانی کامل به جامعه درباره این دستاورد نمود.

تصمیمات  دولت،  هیئت  جلسه  ادامه  در  همچنین 
افزایش  تسهیالت،  سود  بخشودگی  درباره  مهمی 

سرمایه بانك ها و تسویه بدهی های دولت اتخاذ شد.
به موجب این تصمیم، دولت با بخشودگی تسهیالت تا 
یك میلیارد ریال و تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال 
براساس شرایط و اولویت هایی که بانك مرکزی تعیین 

می کند، موافقت کرد.
و  اقتصادی  امور  وزارت  دولت،  تصویب  با  همچنین 
دارایی موظف شد تا از محل حساب مازاد مبلغ 200 

در  دولت  سرمایه  افزایش  به  را  ریال  میلیارد  هزار 
بانك های دولتی و مبلغ 150 هزار میلیارد ریال جهت 
بانك های عامل  پرداخت بدهی های مسجل دولت به 

اختصاص دهد.

در  عراق  و  ایران  اتاق  بازرگانی  اتاق  رئیس  تسنیم/ 
گفت وگو با تسنیم:

بانک های بزرگ دنیا هنوز برای ایران 
گشایش ال سی نمی کنند

بیان  با  عراق  و  ایران  اتاق  بازرگانی  اتاق  رئیس 
اینکه بدهی دولتی به سیستم بانکی در سه سال 
روابط  گفت:  است،  داشته  صعودی  روند  اخیر 
بانکی بین المللی ایران در حد بانکهای کوچک 

انجام می شود.
یحیی آل اسحاق در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
باشگاه خبرنگاران تسنیم »پویا«، درباره رشد جهشی 
بدهی های دولت گفت: بر اساس اطالعات منتشر شده 
از سوی بانك مرکزی و وزارت اقتصاد روند بدهی دولت 
از سال 89 یك روند صعودی را آغاز کرده و این روند 

در سه سال اخیر نیز همچنان ادامه داشته است.
وی افزود: اصل بدهی دولت به نظام بانکی کشور، یکی 
از مشکالت امروز کشور است. یکی از دالیل افزایش 
این نوع بدهی دولتی، تعهدات مالی  بوده که دولت در 
بخشهای مختلف بر  عهده گرفته ولی از طریق سیستم 

بانك پرداخت مالی صورت گرفته است.
وزیر اسبق بازرگانی گفت: حجم این بدهیها به میزانی 
است که می توان گفت یکی از دالیل ناتوانی سیستم 
بانکی در پرداخت تسهیالت، همین مطالباِت از دولت 

باشد.
گرفتن  نظر  در  با  بانکها  کرد،  تاکید  اقتصاددان  این 
سود به بدهیهای دولتی، آنها را جزو درآمدهای خود 
محاسبه می کنند و  ممکن است با عدم پرداخت این 

بدهی در آینده با مشکالت جدی نیز مواجه شوند.
وی افزود: البته باید این موضوع را در نظر داشت که 
مطالبات بانکها از دولت تنها یکی از مشکالت بیشمار 
نظام بانکی کشور است که اگر برای آن چاره اندیشی 
همراه  به  کشور  اقتصاد  برای  سنگینی  تبعات  نشود، 

خواهد داشت.
آل اسحاق همچنین در رابطه با دستاوردهای برجام با 
بیان اینکه در این مورد بایستی منصفانه قضاوت کرد، 
می توانست  که  کرد  ایجاد  را  زمینه ای  برجام  گفت:  
منجر به جهش های بزرگی برای کشور شود ولی این 

اتفاق تاکنون آن طور که باید و شاید رخ نداده است.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد، امروز روابط بانکی 
بین المللی کشور در حد بانکها کوچك انجام می شود 
و هنوز امکان گشایش اعتبار اسنادی بانکها بزرگ دنیا 

برای انواع کاالها وجود ندارد.

تسنیم/ رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران در گفت وگو 
با تسنیم مطرح کرد

احتمال شناسایی کارت بازرگانی یکبار 
مصرف با بررسی حساب های بانکی

با  ایران  بازرگانی  اتاق  مالیات  کمیسیون  رئیس 
برای  مالیاتی  سازمان  و  گمرک  طرح  به  اشاره 
حذف کارتهای بازرگانی یکبار مصرف گفت: یکی 
از راههای بسیار محتمل برای ایجاد شفافیت در 
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این حوزه، بررسی حسابهای بانکی واردکنندگان 
کاال می باشد.

اقتصادی  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  توالیی  محمود 
باشگاه خبرنگاران تسنیم»پویا«؛ درخصوص شناسایی 
اتصال  طریق  از  مصرف  یکبار  بازرگانی  های  کارت 
سامانه  گفت:  مالیاتی  سازمان  و  گمرک  سامانه های 
جامع مالیاتی به 24 دستگاه متصل است و با 24 ماژول 
مختلف کار میکند و اگر ارتباط این سامانه با سامانه 
گمرکی دایر شود مسائلی زیادی در اقتصاد کشور حل 
و فصل می شود. از آنجا که گمرک و سازمان مالیاتی 
زیر مجموعه وزرات اقتصاد هستند، نزدیکی آنها باعث 
در  شفافیت  طریق  این  از  و  شده  بیشتر  هماهنگی 

حوزه هایی مانند کارت بازرگانی محقق می شود.
وی افزود: کارت بازرگانی مانند پروانه صنفی و طبق 
ضوابط تعیین شده برای این کارتها صادر می شود. البته 
از بین حدود 60هزار کارت بازرگانی 95 درصد از این  

کارتها  مشکلی ندارد و یکبار مصرف نیست.
پیشنهاد  دولت،  فعالیت  ابتدای  در  داد:  ادامه  توالیی 
آن  از  شد،  بعد  مطرح  بازرگانی  کارتهای  حذف 
برای  کارتها  این  محدود  توزیع  برای  پیشنهادی 
شرکتهای مطرح و شناخته شده ارائه شد و امروز به 
همه متقاضیان با داشتن شرایط الزم کارت بازرگانی 

واگذار میشود.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق 
بسیار  راههای  از  یکی  میرسد  نظر  به  گفت:  ایران 
محتمل برای بدست آوردن اطالعات اعتباری، بررسی 
فرد  اگر  می باشد.  کاال  کننده   وارد  بانکی  حسابهای 
کاال  ترخیص  امکان  باشد  داشته  بزرگ  مالی  گردش 
وجود دارد و  در غیر این صورت ترخیص کاال انجام 

نمی شود.
وی افزود، یکی از راههای احتمالی دیگر با توجه به در 

اختیار بودن کد رهگیری، مقصد نهایی کاال می باشد 
یکبار  بازرگانی  کارت  شناسایی  هم  طریق  ازاین  که 
از  نیز  بار  حمل  سامانه  چراکه  است.  شدنی  مصرف 

جمله ماژولهای سامانه جامع است.
الزم  تغییرات  مربوطه  قوانین  در  کرد،  تاکید  توالیی 
برای صدور کارت بازرگانی باید اعمال میشد و اینکه 
بگوییم برای صدور کارتهای بازرگانی باید یك حداقل 
برای بعضی  ایجاد محدودیت  باشد  نیاز  مالی  گردش 

اقشار است.
وی در پایان گفت: طرحهایی مانند رتبه بندی کارتهای 
بازرگانی، با توجه به هزینه ساالنه دو میلیون تومانی 
صدور هر کارت  به صورت اختیاری و نه الزامی پیگیری 

می شود.

ایرنا/ در دیدار با نخست وزیر سوریه؛
شافعی: بخش خصوصی ایران برنامه ای 

ویژه برای تعامل با سوریه دارد

تهران- ایرنا- »غالمحسین شافعی« رئیس اتاق 
در  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
با  با »عماد خمیس« نخست وزیر سوریه  دیدار 
بیان اینکه بخش خصوصی ایران برنامه ای ویژه 
برای تعامل با سوریه دارد، گفت: بر این باوریم که 

تجارت یک جاده دو طرفه است.
به گزارش بامداد چهارشنبه ایرنا به نقل از اتاق ایران، 
مجموعه  در  شنبه  سه  عصر  شافعی«  »غالمحسین 
سعدآباد با »عماد خمیس« نخست وزیر سوریه دیدار 

کرد.
در این نشست، افزایش سطح همکاری های دوجانبه، 

پررنگ شدن نقش بخش خصوصی ایران در پروژه های 
بازسازی سوریه، ایجاد کمیته های مشترک بازرگانی و 
اقتصادی، ایجاد نمایشگاه دائمی برای ارائه محصوالت 
دو کشور و تبادل هیات های تجاری مورد گفت وگو 

قرار گرفت.
باعث  را  سوریه  ملت  اخیر  های  پیروزی  شافعی 
گفت:  و  کرد  عنوان  ملت  دو  سربلندی  و  خرسندی 
»همه مردم ایران اخبار سوریه را پیگیری می کنند؛ ما 
پیروزی های مردم سوریه را از آن دو ملت می دانیم.«

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، 
برداشته شدن تحریم های ایران را فرصتی برای ارتقای 
همکاری ها اعالم کرد و افزود: »در آینده نزدیك کلیه 
محدودیت ها برطرف خواهد شد. اکنون باید به فکر 

بازسازی سوریه باشیم.«
وی توانمندی های بخش خصوصی ایران در حوزه های 
زیرساخت، عمران، خدمات فنی و مهندسی را از نقاط 
افزایش همکاری ها در سوریه دانست و  برای  مثبت 
ایرانی در کشورهای  از شرکت های  افزود: »بسیاری 
زیرساختی  مهم  های  پروژه  آفریقا  و  مرکزی  آسیای 
در دست احداث دارند. همچنین در زمینه نفت، گاز، 
برای  بسیاری  های  ظرفیت  هم  انرژی  و  پتروشیمی 

افزایش همکاری های دو جانبه وجود دارد.«
بخش  بین  اطالعات  تبادل  افزایش  خواستار  شافعی 
»باید  گفت:  و  شد  سوریه  و  ایران  خصوصی  های 
کمیته مشترک اقتصادی متشکل از کارشناسان بخش 
خصوصی دو کشور تشکیل شود تا برنامه بلندمدت و 
نقشه راه همکاری با نگاه بازسازی سوریه را تدوین و 

ترسیم کنند.«
وی افزود: »با توجه به حمایت از فعالیت های اقتصادی 
وجود  همکاری  افزایش  برای  مانعی  هیچ  سوریه،  در 
های  هیات  پذیرش  و  اعزام  آماده  ایران  اتاق  ندارد. 

تخصصی در جهت رشد سطح همکاری های اقتصادی 
است.«

رئیس اتاق ایران از تشکیل یك ستاد ویژه با حضور 
نمایندگان 34 اتاق استان های ایران پس از دیدار با 
سفیر سوریه خبر داد و گفت: »بخش خصوصی ایران 
برنامه ای ویژه برای تعامل با سوریه دارد. بر این باوریم 

که تجارت یك جاده دو طرفه است.«
شدن  محقق  اصلی  پایه  را  گذاری  سرمایه  شافعی، 
کرد  توصیف  اقتصادی  مدت  بلند  روابط  و  اهداف 
مواد  و  کشاورزی  محصوالت  »خوشبختانه  افزود:  و 
و  افغانستان  در  خوبی  بازار  ای،  سوریه  شوینده 
کشورهای آسیای مرکزی دارد. شرکت های ایرانی می 
توانند پل ارتباطی تولیدکنندگان سوریه با این کشورها 

باشند.«
همچنین »عماد خمیس« نخست وزیر سوریه که در 
در  است،  کرده  سفر  تهران  به  بلندپایه  هیاتی  صدر 
تشریح برنامه سفر خود گفت: »در روابط تاریخی دو 
کشور، رشد شاخص های متعدد در تمامی عرصه ها 
افزایش سطح  با هدف  این سفر  و  ایم  بوده  را شاهد 

همکاری بین ایران و سوریه انجام شده است.«
بین  تجاری  و  اقتصادی  مناسبات  »سطح  افزود:  وی 
ایران و سوریه، هم تراز با مناسبات سیاسی رشد نکرده 
با یافتن نقاط ضعف و برطرف کردن آنها، در  باید  و 

آینده روابط تاثیرگذار باشیم.«
ملت  دو  اینکه خون  بر  تاکید  با  وزیر سوریه  نخست 
ایران و سوریه باهم تلفیق شده است، افزود: »اکنون 
باید فرصت حضور کاالهای ساخت دو کشور را در بازار 
یکدیگر فراهم کنیم. نمایندگان بخش های خصوصی 
باید با رویکرد بلندمدت، سطح همکاری های اقتصادی 

را ارتقا بخشند.«
در ادامه »ادیب میاله« وزیر اقتصاد و تجارت خارجی 
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را  کشور  این  وزیر  نخست  سفر  این  در  که  سوریه 
همراهی می کند از تخصیص یك میلیارد دالر خط 
فعلی  و گفت: »حجم  داد  برای سوریه خبر  اعتباری 
از یك میلیون دالر و  ایران کمتر  صادرات سوریه به 
میلیون  بر 750  بالغ  سوریه  به  ایران  صادرات  حجم 
ارقام  این  در  توازن  بیشتر  کار  با  باید  که  است  دالر 

ایجاد کنیم.«
آمادگی  از  سوریه  خارجی  تجارت  و  اقتصاد  وزیر 
وزارتخانه تحت مدیریتش برای تخصیص فضایی برای 
تبادل اطالعات و انجام کار کارشناسی در جهت توسعه 
همکاری های مشترک و کشف پتانسیل های موجود 
ورود  امکان  آزاد،  تجارت  »توافق  افزود:  و  داد  خبر 
سوریه  به  را  گمرک  و  عوارض  بدون  ایرانی  کاالهای 
باید نمایشگاه های دائمی عرضه  فراهم خواهد آورد. 
محصوالت ایرانی و سوریه ای در دو کشور ایجاد شود.«

ادیب میاله افزود: »فقط نباید به تبادل تجاری بسنده 
کنیم و باید در پروژه های صنعتی نیز همکاری های 
مشترک را آغاز کنیم. دولت سوریه آماده است تا هرگونه 

تسهیالت را برای شرکت های ایرانی فراهم کند.«
این  در  نیز  سوریه  کشاورزی  وزیر  القادری«  »احمد 
دیدار، خواستار آشنایی بیشتر اعضای فعال در بخش 
توانمندی های  و  با محصوالت  ایران،  اتاق  کشاورزی 
کشاورزی سوریه شد و تصریح کرد: »در تولید زیتون 
و روغن زیتون، مازاد صادرات را می توانیم با همکاری 
صادر  مرکزی،  آسیای  بازار  به  ایرانی  های  شرکت 

کنیم.«
برای  مشترک  کارگروهی  تشکیل  اهمیت  بر  وی 
پیشبرد روند همکاری های دو جانبه و تسهیل روابط 
اقتصادی تاکید کرد و افزود: »امیدواریم در آینده شاهد 
تبادل هیات های تجاری و سفر فعاالن اقتصادی ایران 

به سوریه باشیم.«

مهر/ بانك مرکزی ابالغ کرد؛
جزئیات بخشنامه دولت برای تشویق 

سرمایه گذاری خارجی

بانک مرکزی با ابالغ بخشنامه ای ضوابط تشویق 
سرمایه گذاران خارجی اعالم کرد. بر این اساس، 
در  ایرانی-خارجی  مشارکت  با  که  شرکتهایی 
عنوان  به  برای3سال  شوند،  می  ایجاد  کشور 

ذینفع واحد قلمداد خواهندشد.
به گزارش خبرنگار مهر، بانك مرکزی با ابالغ بخشنامه 
با رویکرد  ای ضوابط تشویق سرمایه گذاری خارجی 
صادرات محور و با هدف حمایت از سرمایه گذاری های 
مشترک با سرمایه گذاران خارجی در داخل کشور را 

اعالم کرد.
در بخشنامه بانك مرکزی آمده است:

مدیران عامل محترم بانکها و موسسات اعتباری
با سالم؛

پول  محترم  شورای  رساند  می  استحضار  به  احتراماً، 
اعتبار در یك هزار و دویست و بیست و هفتمین  و 
جلسه مورخ 14/10/1395 در راستای سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تشویق سرمایه گذاری 
خارجی با رویکرد صادرات محور و با هدف حمایت از 
سرمایه گذاری های مشترک با سرمایه گذاران خارجی 
در داخل کشور به عنوان یکی از موثرترین راهکارهای 
خروجی از تنگنای اعتباری و رکود در شرایط کنونی 

کشور، مقرر نمود:
»کلیه شرکت هایی که با مشارکت ایرانی-خارجی و 
با حداقل 50 درصد سرمایه گذاری طرف خارجی در 
کشور ایجاد می گردد، برای حداکثر سه سال به عنوان 
یك ذی نفع واحد مستقل قلمداد شوند، مشروط بر 
اینکه نسبت سرمایه گذاری طرف خارجی ظرف مدت 

مذکور از 50 درصد کمتر نگردد.
به  ایرانی-خارجی  تاسیس شده  است شرکت  بدیهی 
عنوان یك ذی نفع واحد مستقل، مشمول مفاد مقررات 

و آیین نامه تسهیالت و تعهدات کالن می گردد«.
دستور  است  خواهشمند  فوق،  مراتب  به  عنایت  با 
فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای آن 
حسن  بر  و  ابالغ  بانکی  غیر  اعتباری  موسسه  بانك/ 
اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. همچنین مقتضی 
است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه از بخشنامه ابالغی به 
واحدهای ذی ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانکها و 

موسسات اعتباری بانك مرکزی ارسال گردد.
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه 
با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمندنژاد  حمیدرضا غنی آبادی

فارس/ در نشست مشترک اتاق های بازرگانی بین الملل 
ایران و چین مطرح شد

تسهیل صدور روادید و تقویت روابط 
بانکی 2 خواسته بخش خصوصی ایران از 

چین

اتاق بازرگانی ایران گفت:  معاون امور بین الملل 
بانکی  روابط  تقویت  و  روادید  صدور  تسهیل 
از چین برای  ایران  دو خواسته بخش خصوصی 

توسعه روابط تجاری بین دو کشور است.
فارس،  خبرگزاری  بازرگانی  خبرنگار  گزارش  به 
محمدرضا کرباسی امروز در نشست مشترک اتاق های 
بازرگانی بین الملل ایران و چین با بیان اینکه کمك ها 

و مساعدت های دولت چین از نظر اقتصادی در دوره 
فشارهای سیاسی از ذهن ما پاک نمی شود، گفت: امروز 
شاهد بزرگترین حجم روابط تجاری ایران با این کشور 

هستیم. 
وی بیان داشت: صادرات نفت و مشتقات نفتی از ایران 
بود و  به چین در سال 2015 رقم 17 میلیارد دالر 
حدود 17 میلیارد دالر هم از چین کاالی غیر نفتی 
از جمله ماشین آالت، قطعات و ... به ایران صادر شده 
است که اعتقاد داریم در فضای جدید این اتوبان دو 
و  بازنویسی  گونه ای  به  باید  واردات  و  طرفه صادرات 
طراحی شود که حجم صادرات مواد غیرنفتی از ایران 

به چین بیشتر شود. 
معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: 
کشور چین نفت را می تواند از هر کشوری به غیر از 
باید  که  هستیم  معتقد  ما  ولی  کند  خریداری  ایران 
حجم تجارت کاالی غیرنفتی ما به این کشور افزایش 

یابد. 
صنایع  محصوالت  معدنی،  مواد  گفت:  کرباسی 
شیمیایی، مواد پالستیکی، چرم، پوست، کاغذ، مقوا، 
و  لوستر  تراکتور،  فلزات،  اقسام  و  انواع  خمیر چوب، 

شیرآالت تولیدی کشور ما قابلیت صادرات دارد. 
وی بیان داشت: همچنین در بخش مواد غذایی میوه 
و تره بار، خشکبار مزیت خوبی برای صادرات به چین 
داریم و در این راستا اتاق های بازرگانی ایران و چین 

باید شرایط را فراهم کنند. 
معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه 
توسعه تجارت و بازرگانی نیازمند بستر مناسب است، 
تقویت  بانکی،  باید همکاری های  راستا  این  افزود: در 

شود.
وی گفت: در حال حاضر روابط بانکی و کارگزاری با 
چین وجود دارد اما انتظار داریم تا مقامات چینی این 
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موضوع را تسهیل کنند. 
نیاز  مورد  عوامل  از  دیگر  یکی  داشت:  بیان  کرباسی 
برای تسهیل تجارت صدور آسان روادید است، گفت: 
در شرایط فعلی تجار چینی می توانند در فرودگاه ایران 
ویزای ورود بگیرند و ما هم متقابال از دولت چین انتظار 
داریم تا برای عاملین اقتصادی ایران این تسهیالت را 

برای ورود به چین و اخذ روادید آسان فراهم کنند.
وی گفت: با توجه به مرکزیت ایران در بین کشورهای 
عضو اکو این کشور می تواند زمینه ورود کاالهای چینی 

را به بازار افغانستان و آسیای میانه فراهم کند. 
کرباسی گفت: چین با عضویت در اتحادیه شانگهای 
انتظار  ما  ایران یك وضعیت بسیار ویژه دارد و  برای 
فراهم  ایران در منطقه شانگهای  داریم زمینه حضور 

شود. 
معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران افزود: همچنین 
چین می تواند با تولید غذاهای با استانداردهای حالل 
زمینه حضور خود را در بازار یك میلیارد و 600 میلیون 

نفری کشورهای مسلمان فراهم کند.
کرباسی بیان داشت: نگرش ایران در همکاری با چین 
بعد از برجام هیچ تغییر نکرده و ما با آمادگی بیشتر 

آماده توسعه همکاری هستیم. 
بر سرمایه گذاری چین در  ما  تاکید  بیان داشت:  وی 
پروژه های داخلی کشور و استفاده از مزیت های نسبی 

و نیروی خالق است.
معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران گفت: ما باید 
در فضای جدید بر صادرات کاالهای غیرنفتی به چین 
تاکید داریم و در این زمینه از همکاری بخش خصوصی 

به کشور استفاده خواهیم کرد.
کرباسی گفت: تاکید ما بر افزایش رابطه تجاری بین دو 

کشور تا سقف ساالنه 60 میلیارد دالر است.

مهر/ در جریان معامالت بازار آزاد؛
دالر 14 تومان ارزان شد

در جریان معامالت امروز 29 دی  بازار آزاد تهران، 
قیمت هر دالر آمریکا با 14 تومان کاهش، به 3820 
آزادی طرح جدید  بهار  تمام  رسید.سکه  تومان 

هم، یک میلیون و 182 هزار و 700 تومان است.
به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معامالت بازار آزاد 
امروز)چهارشنبه(، قیمت هر دالر آمریکا با 14 تومان 
با 26  یورو  تومان رسید. همچنین  به 3820  کاهش 
تومان کاهش به 4283 تومان رسید. در عین حال پوند 
تومان معامله شد.  تومانی، 4852  افزایش 12  با  هم 
قیمت هر لیر ترکیه 1079 تومان و هر درهم امارات 

هم 1088 تومان است.
آزادی طرح  بهار  تمام  در عین حال، هر قطعه سکه 
تمام  تومان،  جدید یك میلیون و 182 هزار و 700 
بهار آزادی طرح قدیم یك میلیون و 155 هزار تومان، 
نیم سکه 600 هزار تومان، ربع سکه 319 هزار تومان 

و سکه یك گرمی هم 204 هزار تومان است.
بازارهای جهانی 1212 دالر و 70  اونس طال در  هر 

سنت و هر گرم طالی 114 هزار و 994 تومان است.

رشد  محدودیت های  پژوهش،  یك  اقتصاد/  دنیای 
اقتصادی ایران را بررسی می کند

آفت رشد اقتصادی

رشد  چالش های  مورد  در  اخیر  بررسی های 
عامل  کنار  در  که  است  آن  از  حاکی  اقتصادی 
فقدان »سرمایه گذاری«؛ یکی از گلوگاه های رشد 

اقتصاد ایران »کمبود پس  انداز« است.
در  ایران  اقتصادی  داده های  بررسی  با  مطالعه  این   
رشد  آسیب شناسی  با   ،1393 تا   1391 سال های 
ایران را »هزینه  اقتصادی، مهم ترین محدودیت رشد 
آن  منشا  که  است  کرده  معرفی  مالی«  تامین  باالی 
»کمبود پس  انداز« است سیاست های تورم زا در این 
در  یابد،  کاهش  پس انداز  به  میل  شده  باعث  سال ها 
نتیجه این عامل به عنوان یك آفت در رشد اقتصادی 

مطرح شده است.

دو پژوهش با یک هدف
مطالعه ای  بررسی  با  اقتصاد«  »دنیای  پیش  چندی 
که به سرپرستی حسن درگاهی انجام شده بود، یکی 
عامل  را  ایران  در  اقتصادی  رشد  بر  موثر  عوامل  از 
پژوهش  این  بررسی  کرد.  معرفی  »سرمایه گذاری« 
طریق  از  عمده  به طور  اقتصادي  رشد  نوسانات  که 
و  نفت  ارزی  درآمدهای  و  مالی  پولی،  سیاست های 
نتیجه  در  است.  شده  حاصل  برونزا«  منابع  »تزریق 
اگرچه می توان با ایجاد شوک های مثبت، مانند تزریق 
انبساطی،  پولی  و  مالی  سیاست های  طریق  از  منابع 
تنها  رشدی  چنین  ولی  شد،  اقتصادی  رشد  موجب 
یك رونق موقتی است که بنا بر ماهیت ساختار اقتصاد 
ایران منجر به رکودهای بعدی می شود. اما نکته مهمی 
بر رشد  موثر  به عنوان عامل  پژوهش درگاهی  که در 
اقتصاد ایران بیان شده این بود که یك درصد افزایش 
در سرمایه گذاری منجر به افزایش 37/ 0 درصدی در 
رشد تولید سرانه می شود. به این ترتیب می توان نتیجه 
گرفت که اثرگذاری متغیر رشد سرمایه گذاری بر رشد 

اقتصادی قابل توجه است.
از سوی مریم گیاهی و  این اخیرا پژوهشی  بر  عالوه 
محدودیت  »مهم ترین  عنوان  با  زاده  عبداهلل  علیرضا 

رشد اقتصاد ایران« انجام شده است که با بهره گیری 
از روش های آسیب شناسی رشد به بررسی مهم ترین 
محدودیت رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 1391 تا 
1393 پرداخته اند. در مطالعه پیش رو با تایید اثرگذاری 
با در نظر گرفتن  اقتصادی  بر رشد  »سرمایه گذاری« 
رویکرد آسیب شناسی رشد، مهم ترین محدودیت رشد 
اقتصادی ایران را در بازه زمانی مذکور »هزینه باالی 
تامین مالی« معرفی کرده است. به عالوه، پژوهشگران 
با ریشه یابی این معضل نتیجه گرفتند که مهم ترین 
»کمبود  مالی  تامین  محدودیت  شکل گیری  علت 
وجود  پژوهش  این  نتایج  هرچند  است.  پس  انداز« 
ناکارآیی واسطه گران مالی را به عنوان یکی از علت های 
شکل گیری محدودیت تامین مالی رد نمی کند، اما با 
اصلی  ریشه  اینکه  احتمال  موجود،  شواهد  به  توجه 
ناکارآیی سیستم  افزایش  مالی  تامین  تشدید مشکل 
بانکی باشد را کمتر برآورد می کند. بنابراین مجموعه ای 
از رویدادهایی که سبب شده اند منابع ورودی بانك ها 
برای آنها ناکافی باشد را تحت عنوان »کمبود پس  انداز« 
بیان کرده است. به نظر می رسد می توان ریشه کمبود 
پس انداز را در سیاست های تورمی سال های 91 تا 93 
دانست که سبب شد خرج مردم بیشتر از دخل آنها 
نیز  آن سال ها  نرخ سود  روند صعودی  و حتی  باشد 
سبب تحریك تقاضا نشده و همچنان بانك ها با کمبود 

منابع رو به رو باشند.
به عالوه، پژوهشگران در این مطالعه معتقدند در کنار 
قبیل  از  اقداماتی  مالی،  نظام  ساختاری  اصالحات 
بازارپذیر  غیرمجاز،  موسسات  فعالیت  کردن  محدود 
دولت،  نشده  بازپرداخت  بدهی های  از  بخشی  کردن 
استفاده از ابزارهای غیربانکی تامین مالی و گسترش 
سنجی  اعتبار  و  شناسایی  برای  اطالعاتی  شبکه 
است.  امری ضروری  و سرمایه گذاری ها  وام گیرندگان 
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همچنین، دخالت بانك مرکزی در کوتاه مدت به منظور 
مقدار هدف  افزایش  و  بحران زده  بانك های  به  کمك 

تورمی سیاستی بهینه پیشنهاد شده است.

محدودیت رشد اقتصادی
در شرایطی که مساله نرخ های رشد پایین اقتصادی 
تبدیل  کشور  اقتصاد  اصلی  چالش های  از  یکی  به 
می دهد  نشان  پژوهش  این  بررسی های  است،  شده 
پس انداز  کمبود  دلیل  به  مالی  تامین  محدودیت  که 
مهم ترین محدودیت رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 
1391 تا 1393 است. منظور از کمبود پس  انداز، کم 
بودن منابع بانك ها در مقابل مصارف شان است. مصارفی 
بانکی قابلیت  ناکارآیی نظام  که به تدریج و به دلیل 
داده اند.  دست  از  را  خود  نقدشوندگی  و  درآمدزایی 
آمارها نشان می دهد میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران 
در دوره چهل ساله 1353 تا 1393، 1/ 2 درصد و نرخ 
رشد سرمایه گذاری 7/ 3 درصد بوده است. فرضیه ای 
که با توجه به شرایط خاص کشورهای در حال توسعه 
و به ویژه اقتصاد ایران مطرح شده این است که تنگناها 
و موانع دست و پاگیر برای سرمایه گذاری و تولید، مانع 
تاثیرگذاری سیاست های اقتصادی برای ایجاد و تداوم 

رشد اقتصادی است.
می دهد  نشان  پژوهش  این  نتایج  ترتیب،  این  به 
و در چارچوب روش  تا 1393  زمانی 1391  بازه  در 
رشد  محدودیت  مهم ترین  رشد،  آسیب شناسی 
مطالعه  است.  مالی«  تامین  »هزینه  ایران  اقتصادی 
بیان  موضوع  این  تایید  برای  را  نشانه  چند  پیش رو 
نرخ  چشمگیر  افزایش  موارد،  این  ازجمله  می کند. 
تسهیالت  خالص  رشد  کاهش  تسهیالت،  حقیقی 
صعودی  روند  است.  خصوصی  بخش  به  پرداختی 
این  در  بررسی  مورد  نرخ سود سپرده طی سال های 

با کمبود منابع رو  بانك ها  مطالعه نشان می دهد که 
به رو بوده اند به این معنی که به رغم افزایش پس انداز 
مالی از کل پس  انداز، کاهش سالمت نظام بانکی سبب 
شده تا بانك ها برای به انجام رساندن کارکردهایشان به 
منابع ورودی بیشتری احتیاج داشته باشند. همچنین، 
حساسیت سرمایه گذاری به نرخ بهره،کاهش دسترسی 
به منابع مالی خارجی، جیره بندی اعتباری و افزایش 
از  بنگاه ها  بدهی  سبد  در  کوتاه مدت  وام های  سهم 
دیگر نشانه هایی بر تایید یافته های این پژوهش است. 
ریشه های  بررسی  به  پژوهشگران  مطالعه  ادامه  در 
آنها  می پردازند.  مالی  تامین  محدودیت  شکل گیری 
شواهدی را معرفی می کنند که نشان می دهد احتمال 
اینکه مهم ترین علت شکل گیری محدودیت تامین مالی 
کمبود پس انداز باشد، بیشتر از ناکارآیی واسطه گران 
که  می دهد  نشان  مطالعه  این  یافته های  است.  مالی 
همبستگی منفی میان رشد و حساب جاری، احتمال 
اینکه محدودیت تامین مالی به دلیل کمبود پس انداز 
باشد را بیشتر می کند، چرا که شاهدی بر محدودیت 
سوی  از  است.  بین المللی  مالی  منابع  به  دسترسی 
اسپرد  نرخ  نزولی  روند  جمله  از  نشانه هایی  دیگر، 
)اختالف بین نرخ سود سپرده و نرخ وام دهی(، عدم 
تامین  ابزار  سایر  از  استفاده  به  سرمایه گذاران  تمایل 
شخصی  پس انداز  سرمایه،  بازار  ابزارهای  مانند  مالی 
یا استقراض از سایر منابع و دورتر شدن واسطه گران 
زمان، هرچند وجود  انحصاری در طول  بازار  از  مالی 
اما  نمی کنند،  رد  را  مالی  واسطه گران  میان  ناکارآیی 
احتمال اینکه ریشه اصلی تشدید مشکل تامین مالی 
کاهش  را  باشد  مالی  واسطه گران  ناکارآیی  افزایش 
رویدادها  مجموعه  می رسد  به نظر  بنابراین  می دهد. 
آنها  برای  بانك ها  به  ورودی  منابع  که  سبب شده اند 
از آن تحت عنوان کمبود  ناکافی باشد، پدیده ای که 

کالن  سطح  در  پدیده  این  است.  شده  یاد  پس انداز 
مالی  و محدودیت  اعتباری  تنگنای  تشدید  به صورت 
نمایان شده است. منظور از کمبود پس  انداز، کم بودن 
است. مصارفی  مقابل مصارف شان  در  بانك ها  منابع 
بانکی قابلیت  ناکارآیی نظام  که به تدریج و به دلیل 

درآمدزایی و نقدشوندگی خود را از دست داده اند.
در مطالعه پیشرو با استناد به گزارش نماگرهای اقتصادی 
بانك مرکزی، کاهش 7/ 17 درصدی تشکیل سرمایه 
ناخالص به قیمت ثابت 1383 و رکود بازار بورس از 
دی ماه 1392 را به عنوان نشانه کاهش سرمایه گذاری 
 P/ E در نظر گرفته است. عالوه بر این، از آنجا که
باال می تواند نشانه ای از وجود انحصار در صنعت مورد 
 P/ بررسی باشد، در این پژوهش با مقایسه شاخص
E واسطه گران مالی و سایر صنایع و همچنین نتایج 
مطالعات تجربی صورت گرفته در زمینه وجود انحصار 
یا رقابت در شبکه بانکی،پژوهشگران این مطالعه فاصله 
طول  در  انحصاری  بازار  از  مالی  واسطه گران  گرفتن 

زمان را تایید می کنند.

اثر رفع تحریم ها
و  ترازنامه  که  می دهد  نشان  پژوهش  این  نتایج 
بهبود  برجام  اجرای  از  پس  حتی  بانك ها  نقدینگی 
چندانی نخواهد داشت. زیرا دلیل اصلی مشکل تنگنای 
درونی  انگیزه های  بر  مبتنی  سازوکارهای  اعتباری 
شبکه بانکی است و تحریم تنها نقش فعال و آشکار 
کردن داشته است. همچنین، بخش قابل مالحظه ای 
از کاهش مبادالت بین المللی به دلیل عدم تطابق با 
بین المللی روی داده  استانداردهای سالمت  قوانین و 
این،  بر  نمی کند. عالوه  تغییری  برجام  نتیجه  در  که 
تعهدات بانك ها به سپرده گذاران و رقابت قیمتی بین 
بانکی و بازارهای رقیب مانند بورس بر سر حفظ سهم 

از سپرده ها می تواند همچنان تعادل نرخ بهره اسمی 
باال را تضمین کند. به رغم ادامه سیاست کنترل تورم 
بانك مرکزی، انتظار می رود نرخ بهره حقیقی تامین 
مالی نیز همچنان باالتر از سطح نرخ بهره اشتغال کامل 
باشد. پیش بینی می شود؛ هرچند پسابرجام اندکی از 
اما محدودیت  محدودیت تامین مالی خواهد کاست، 

تامین مالی را به کلی از بین نخواهد برد.
در مجموع پژوهشگران در این مطالعه معتقدند در کنار 
اصالحات ساختاری نظام مالی، محدود کردن فعالیت 
موسسات غیرمجاز، بازار پذیر کردن بخشی از بدهی های 
بازپرداخت نشده دولت، استفاده از ابزارهای غیربانکی 
تامین مالی و گسترش شبکه اطالعاتی برای شناسایی 
و اعتبار سنجی وام گیرندگان و سرمایه گذاری ها اقدامی 
ضروری است. همچنین، در کوتاه مدت دخالت بانك 
و  زده  بحران  بانك های  به  کمك  منظور  به  مرکزی 

افزایش مقدار هدف تورمی سیاستی بهینه است.

آسیب شناسی رشد اقتصادی
برای  رشد  آسیب شناسی  روش  از  مطالعه  این  در 
مشخص کردن مهم ترین محدودیت رشد اقتصادی در 
هر بازه زمانی استفاده شده است. روش آسیب شناسی 
مهم ترین  شناسایی  برای  تحلیلی  روش  یك  رشد 
محدودیت های دست و پاگیر را که مانع رشد اقتصادی 
در یك کشور می شود، مطرح می کند. درنتیجه، مشکل 
رشد اقتصادی به دو دلیل »سطح پایین سرمایه گذاری 
و کارآفرینی« بیان می شود. همچنین محدودیت اصلی 
سرمایه گذاری یکی از دو دلیل »باال بودن هزینه تامین 
مالی« و »پایین بودن منفعت سرمایه گذاری« معرفی 
شده است. بر اساس این روش محدودیت اصلی رشد 
باشد.  داشته  خصوصیت  چهار  که  است  محدودیتی 
سایه«،  هزینه  بودن  »باال  از:  عبارتند  ویژگی ها  این 
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»اثرگذاری آن در رشد«، »بی توجهی فعاالن اقتصادی 
فعاالن  که  است  این  نیز  نهایی  ویژگی  و  آن«  به 
اقتصادی که حساس به این محدودیت نیستند بقا و 
پویایی بهتری دارند. همچنین در متون آسیب شناسی 
اندک عنوان شده  بازدهی  برای  رشد دو دلیل عمده 
است. این دو دلیل که شامل قابلیت تصرف اندک و 
وجود  که  می دهد  نشان  است  اندک  اجتماعی  بازده 
مشکالتی از جمله فساد مقامات دولتی، مشکالت بر سر 
راه عرضه کنندگان، خریداران یا اتحادیه های کارگری یا 
تغییر در شرایط اقتصاد کالن، سبب ایجاد نااطمینانی 
جمله  از  همچنین  می شود.  پروژه ها  بازده  به  نسبت 
دالیل پایین بودن بالقوه بازده اجتماعی عدم دسترسی 
به مواردی است که یك سرمایه گذار به تنهایی قادر به 
تهیه آن نیست. از جمله آنها می توان به زیرساخت های 
کلیدی مانند جاده ها آب و برق و همچنین دسترسی 

محدود به منابع انسانی متخصص اشاره کرد.

عوامل ایجاد محدودیت مالی
محدودیت  ایجاد  عوامل  به  پژوهش  این  ادامه  در 
این  در  که  همان طور  است.  شده  اشاره  مالی  تامین 
به مصارف  مالی  منابع  اشاره شده، تخصیص  مطالعه 
و سرمایه گذاری های قابل بازگشت و نقد شونده سبب 
جریان یافتن سرمایه در نظام مالی یك کشور می شود. 
نقد  غیر  به صورت  را  نقدی  منابع  این  که  عواملی 
شونده تبدیل می کنند، می توانند موجب ایجاد و بقای 

محدودیت تامین مالی شوند.
رفتاری  عوامل  مجموع  بررسی،  مورد  زمانی  بازه  در 
شبکه بانکی، بانك مرکزی و دولت در کنار شوک های 
تبدیل  موجب  تحریم  و  نفت  قیمت  کاهش  بیرونی 
منابع نقدی به منابع غیر نقد شونده شده و محدودیت 
تامین مالی را ایجاد کرده است. بررسی های این مطالعه 

عوامل  تاثیر  تحت  بانکی«  نشان می دهد که »شبکه 
شکل گیری  و  اعتبارات  بازار  شکست  سبب  مختلفی 
به  می توان  موارد  این  جمله  از  شد.  مالی  تنگنای 
حاکمیت شرکتی نامناسب، دخالت های مستمر دولت 
در قیمت گذاری و تخصیص منابع و همچنین ضعف 
زیرساخت ها، ابزارها و دانش مدیریت ریسك با انتخاب 
غیر اقتصادی وام گیرندگان و سرمایه گذاری در سبد پر 

ریسك و غیرنقد شونده اشاره کرد.
عامل دیگری که در این پژوهش به عنوان عوامل ایجاد 
برده شده است، »دولت«  نام  تامین مالی  محدودیت 
است. »دولت« از طریق تبدیل منابع پس انداز عمومی 
به مصارف سرمایه گذاری های غیرنقد شونده در تعمیق 
محدودیت تامین مالی موثر بوده است. دولت از یکسو 
با تبدیل منابع بانکی به دارایی ها با درجه نقد شوندگی 
پایین مانند مسکن مهر و از سوی دیگر با ایجاد تعهدات 
و تضامین ثابت عمال مجبور به استفاده بیشتر از منابع 
پس انداز عمومی و اعتبارات شبکه بانکی شد. بنابراین 
در دوران رکود تورمی، منابع بیشتری برای مصارفی 
غیرنقد شونده صرف شد. عامل سوم که در این مطالعه 
بررسی شده »ناظر بازار مالی« است. وام دهی ارتباطی 
و همچنین سهم باالی اقالم دارایی غیر از تسهیالت 
از مواردی بود که به سبب »ضعف نظارت« موجبات 
عدم  آوردند.  فراهم  را  ترازنامه  مالی  ساختار  تضعیف 
مالی  موسسات  مدیریت  در  مالی  بازار  ناظر  موفقیت 
فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز موجب تعمیق بحران 
شد. عامل آخر بررسی شده »شوک های بیرونی« است. 
شوک تحریم های اقتصادی علیه برنامه های هسته ای 
توانایی  ایران و کاهش قیمت و حجم صادرات نفت، 
بازپس دهی  برای  را  و خصوصی  دولتی  وام گیرندگان 
وام ها کاهش داد و موجب کاهش بیشتر نقدشوندگی 

منابع بانکی شد.

دنیای اقتصاد/ »یورومانیتور« بررسی کرد 
صنعت و تجارت در یک سالگی برجام

یورومانیتور  بین المللی  موسسه  اقتصاد:  دنیای 
در گزارشی جدید همزمان با یک سالگی برجام 
و رفع تحریم های بین المللی ضمن بررسی اوضاع 
صنعت و تجارت ایران پیش بینی کرد، چشم انداز 
اقتصادی ایران در آینده ای نه چندان دور بهتر از 

چند سال گذشته خواهد شد.
غافل  نیز  دولت  سیاست های  از  نباید  حال،  این  با   
شد. جمعیت جوان ایران اکنون به شغل نیاز دارد و 
دولت باید برای این موضوع تدبیری بیندیشد، چراکه 
موفقیت  سند  می تواند  مشکل  این  از  گره گشایی 
گزارش،  این  اساس  بر  کند.  امضا  را  ایران  اقتصادی 
خود  شدید  وابستگی  مشکل  حل  فکر  به  باید  ایران 
نفت  به  وابستگی  چراکه  باشد؛  نیز  نفت  صادرات  به 
پاشنه آشیل اقتصاد ایران است. با حل این موضوع، این 
کشور گام بلندی را به سوی موفقیت اقتصادی بر خواهد 
داشت. البته ایران نیم نگاهی به سرمایه گذاران خارجی 
نیز دارد. یکی دیگر از اهداف دولت ایران، کاهش نرخ 
تورم است. به نظر می رسد این اهداف بدون برنامه ریزی 

و سیاست گذاری های دقیق ممکن نخواهد بود.
از  که  یورومانیتور  بین المللی  موسسه  گزارش  در 
معتبرترین شرکت های تحلیل بازار است ضمن بررسی 
آینده صنعت و تجارت ایران بر این نکته تاکید شده که 
با برداشته شدن تحریم های بین المللی در دی  ماه 94، 
ایران بار دیگر صادرات خود را از سر گرفت و به بخشی 
از دارایی های بلوکه شده خود در خارج از کشور دست 
یافت. بی شك این رویداد در کوتاه مدت رشد اقتصادی 
و افزایش فعالیت های نفتی و غیرنفتی را در این کشور 
به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، دروازه های بازار 

برخوردار  بالقوه ای  پتانسیل های  از  که  ایران  بزرگ 
کاالهای  تولیدکننده   کمپانی های  سوی  به  است،  
تحلیلگران  حال،  این  با  شد.  خواهد  گشوده  خارجی 
موسسه یورومانیتور پیش بینی  می کنند که بهره وری 
پایین، تورم و انباشته شدن مطالبات معوق ، مهم ترین 

چالش های پیش روی اقتصاد ایران هستند.

وابستگی به صادرات نفت
را  اقتصاد  در  ایران  نقاط  ضعف  ابتدا  در  گزارش  این 
انباشته شدن  و  نفتی  صادرات  به  شدید  وابستگی 
مطالبات معوق دانسته است. وابستگی بسیار زیاد به 
نفت  قیمت  مقابل سقوط  در  را  ایران  نفت،  صادرات 
بسیار آسیب پذیر می کند. بازگشت ایران به بازارهای 
جهانی نفت، قیمت این محصول را حتی بیش  از پیش 
کاهش خواهد داد. همین امر باعث می شود درآمدهای 
دولت ایران از فروش نفت کاهش چشمگیری پیدا کند. 
برداشته شدن تحریم ها به احیای فعالیت های تجاری 
را  کشور  این   تجاری  روابط  و  می کند  کمك  ایران 
بهبود خواهد بخشید. بر اساس گزارش اداره اطالعات 
انرژی آمریکا، تا مرداد 1395 ایران از نظر منابع گاز 
طبیعی، دومین کشور و از نظر منابع نفتی، چهارمین 
کشور جهان بود. وابستگی بسیار زیاد به صادرات نفت 
تراز تجاری،  زیادی روی  تاثیر  نفت،  و سقوط قیمت 
همچنین امور مالی عمومی این کشور خواهد گذاشت. 
تشدید تحریم ها منجر به تاخیر و لغو سرمایه گذاری 
بر  منفی  تاثیری  و  شد  گازی  و  نفتی  پروژه های  در 
تا  گذاشت.  طبیعی  گاز  تولید  همچنین  نفت،  تولید 
نفتی  فرآورده های  از  درصد   25 حدود   1393 سال 
ایران به چین صادر می شد و همین موضوع می تواند 
ایران را نسبت به کاهش یا تغییرات تقاضای چینی ها، 
بسیار آسیب پذیر کند. حال با برداشته شدن تحریم ها، 
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و  بیشتر شده  نفت  برای صادرات  تقاضاهای خارجی 
همچنین می تواند به تنوع خریداران این محصول نیز 

کمك کند.
حساب   مازاد   ،1393 تا   1388 سال های  خالل  در 
ذخیره ارزی ایران رو به کاهش گذاشت. این وضعیت 
به  صادرات  حجم  کاهش  دلیل  به   1389 سال  در 
به  نفت،  قیمت  کاهش  نیز  و  تحریم ها  اعمال  دلیل 
با  ایران  حال،  این  با  رسید.  خود  نقطه  بحرانی ترین 
کاهش واردات و افزایش صادرات غیرنفتی توانست تا 
حدی این نقصان را تعدیل کند. جدا از مخاطراتی که 
پایین تر آمدن قیمت نفت ایجاد خواهد کرد، اقتصاد 
ایران با مسائل ساختاری زیادی روبه رو است. ازاین رو، 
تنها برداشته شدن تحریم های اقتصادی قادر به تسریع 
روند بهبود اقتصاد ایران در بلندمدت نخواهد بود. این 
کشور در بخش بانکداری که با مطالبات معوق کالن 
است.  ساختاری  عظیم  اصالحات  نیازمند  روبروست، 
تورم و سطح بهره وری پایین از دیگر مشکالت بزرگ 

پیش رو هستند.

سرزمین موقعیت های تجاری
تحلیلگران در بخش فرصت های منحصربه فرد پیش رو، 
پتانسیل های  از  یکی  به عنوان  ایران  خودروسازی  از 
مرکز  به  را  ایران  می تواند  که  برده اند  نام  بزرگی 
از  صادرات خودرو در منطقه تبدیل کند. بهره مندی 
اولیه سرشار همچون روی، مس، گاز طبیعی و  مواد 
امر مهیا می کند.  این  برای تحقق  را  نفت خام بستر 
بسیاری  خودروسازی  کمپانی های  حاضر،  حال  در 
بازار خودرو  به  بازگشت  یا  در حال تالش برای ورود 
در  تحریم ها  شدن  برداشته  از  پس  هستند.  ایران 
بهمن 1395، گروه خودروسازی پژو ـ سیتروئن اولین 
کمپانی  بود که توانست مجوز سرمایه گذاری در ایران 

را دریافت کند. با این اوصاف، تحلیلگران، فناوری های 
قدیمی خودروسازهای داخلی ایران را بزرگ ترین مانع 

این امر می دانند.

روابط و توافقات جدید تجاری
در این گزارش همچنین روابط و توافقات جدید تجاری 
نیز تحلیل شده است. بر اساس این گزارش، تشدید 
تحریم های اقتصادی بین المللی، بین سال های 1390 
تا 1393، ایران را با کاهش چشمگیر صادرات و واردات 
با سایر  بر روابط تجاری  تاثیری منفی  روبه رو کرد و 
اتحادیه  تحریم ها،  تشدید  از  پیش  گذاشت.  کشورها 
محسوب  ایران  تجاری  بزرگ  شرکای  از  یکی  اروپا 
می شد، اما روابط تجاری این دو رو به وخامت گذاشت. 
بین  روابط  بازسازی  احتمال  تحلیلگران  حال،  این  با 
بسیار  آینده  سال  چند  در  را  اروپا  اتحادیه  و  ایران 
ایران  می رود  انتظار  این،  بر  عالوه  می دانند.  محتمل 
هند،  فرانسه،  با  متعدد  تجاری  قراردادهای  عقد  با 
استرالیا، آفریقای جنوبی و پاکستان از منافع بسیاری 
جنوبی  آفریقای  فروردین  1395،  در  شود.  برخوردار 
و ایران هشت قرارداد جدید در حوزه های مختلف با 
یکدیگر منعقد کردند، و از جمله در حوزه تجارت بر 
افزایش معامالت غیرنفتی تاکید کردند. همچنین در 
خرداد سال جاری، ایران، هند و افغانستان قراردادی 
سه جانبه امضا کردند که بندر چابهار را به کانون اصلی 

حمل ونقل منطقه مبدل خواهد کرد.
ایران هنوز کمترین میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی را در میان تمام کشورهای خاورمیانه و آفریقا 
دخالت های  بین المللی،  اقتصادی  تحریم های  دارد. 
دولت و همچنین جو نامناسب و غیردوستانه تجاری 
این سرمایه گذاری های مستقیم خارجی  روی  حاکم، 
تاثیر گذاشته اند. کاهش سرمایه گذاری  ها، طی سال های 

خصوصی سازی  بر  مبنی  ایران  تالش های  گذشته 
شدن  برداشته  این حال  با  است.  کرده  مختل  را 
تحریم های تجاری و ادامه  تالش های مکرر دولت برای 
تجاری  و  سرمایه گذاری  فرصت  های  خصوصی سازی، 
غیرنفتی  و  نفتی  بخش های  در  ایران  برای  بیشتری 
به  حمل ونقل  و  خودروسازی  زیرساختی،  امور  نظیر 

همراه خواهد آورد.
برای خرید 100  قراردادی  ایران  ماه 1395،  در دی 
امضا  ایرباس  شرکت  با  مسافربری  هواپیمای  فروند 
حوزه  در  نیز  بسیاری  قراردادهای  همچنین  کرد. 
عمران و سرمایه گذاری با چین و هند به ثبت رسانده 
است. در فروردین ماه 1395، شرکت ملی نفت ایران 
100میلیارد  جذب  دنبال  به  کشور  این  کرد  اعالم 
گازی خود  و  نفتی  پروژه های  در  دالر سرمایه گذاری 
در 5 سال آینده است. بنابراین، طی چند سال آینده 
به  رو  ایران  در  غیرنفتی  و  نفتی  سرمایه گذاری های 
افزایش خواهد گذاشت. در این میان، به رغم اینکه ایران 
از جمعیت انبوه جوان و بازاری بزرگ با پتانسیل قابل  
توجه برخوردار است، هنوز سرمایه گذاران بین المللی 
برای سرمایه گذاری در این کشور احتیاط می کنند که 
دلیل آن ابهام در آینده روابط با غرب و همچنین فضای 

نامناسب حاکم بر کسب وکار ایران است.

دنیای اقتصاد/ 
یارانه واقعی کجاست؟

محسن جالل پور
به صورت  فسیلی  انرژی  منابع  برداشت  کل  میزان 
نفت  بشکه  میلیون   9 معادل  کشور  در  گاز  و  نفت 

بودجه  در  آنچه  میزان،  این  از  اما  است؛  روز  در  خام 
ساالنه لحاظ می شود، همان 5/ 2 میلیون بشکه نفت 
از  بودجه نویسی  سبك  این  است.  دالر  ارزش 55  به 
ادامه  نیز  انقالب  از  بعد  و  بوده  رایج  انقالب  از  پیش 
پیدا کرده و عمال موجب شده نگاه مردم و مسووالن به 
یارانه ها به صورت غیر واقعی شکل بگیرد و منابع کشور 
به طرز وحشتناکی به هدر رود. سبك بودجه نویسی 
فعلی براساس عدم ارزش گذاری بخش مصرف داخلی 

از منابع فسیلي برداشت شده بود.
جمله  از  دیگر  نسلي  بین  سرمایه هاي  از  بسیاری 
آب، محیط زیست، معدن و... نیز در هیچ جا طرح و 

محاسبه نمي شود.
با نگاهی به بودجه سال 1396 و با استفاده از اعداد 
انرژی  ارزش  می شویم  متوجه  محاسبه شده،  ارقام  و 
مصرفی داخلی در سال آینده چیزی در حدود 420 
هزار میلیارد تومان خواهد بود. این رقم از حاصل ضرب 
میزان مصرف انرژی فسیلی معادل 5/ 6 میلیون بشکه 
نفت با احتساب بشکه ای 55 دالر و دالر 3300 تومانی 
به دست می آید که پایه محاسبات بودجه 1396 بوده 
مصرف  این  بابت  که  مبلغی  میزان  محاسبه  است. 
به عنوان بهاي دریافتي به حساب دولت واریز می شود 
بر ما روشن نیست؛ چراکه چگونگی تقسیم این میزان 
انرژی فسیلی در شکل های مختلف حامل های انرژی و 

قیمت دریافتی آن بسیار متنوع است.
حال اگر چنین محاسبه ای را در آب مصرفی کشور هم 
می رسیم.  دیگری  باور  غیر قابل  رقم  به  باشیم  داشته 
اگر میزان برداشت آب از ذخایر زیرزمینی کشور را از 
330 هزار حلقه چاه عمیق که دارای مجوز بهره برداری 
از وزارت نیرو هستند، به طور متوسط حداقل 7 لیتر 
در ثانیه از هر چاه تخمین بزنیم، عددی معادل 220 
هزار مترمکعب در سال به ازای هر چاه و جمعا ساالنه 
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متجاوز از 70 میلیارد مترمکعب به دست می آید. این 
عدد تنها میزان تخمینی )با تخمین حداقل( برداشت از 
چاه های مجاز کشور بوده و محاسبه برداشت از چاه های 
غیرمجاز و آب های مصرفی دیگر نیست. قیمت واقعی 
است،  نداشته  ایران هیچ گاه محاسبه درستی  در  آب 
همه  در  آن  جایگزینی  قیمت  است  مسلم  آنچه  اما 
از قیمت های محاسبه فعلي  باالتر  نقاط کشور بسیار 
است. به عنوان مثال هم اکنون قیمت هر مترمکعب آب 
شیرین در جزیره کیش هفت هزار تومان است و قیمت 
پیش بینی شده برای آب تصفیه و انتقال داده شده به 
استان کرمان در نقاط مختلف استان چیزی بین هفت 
تا سیزده هزار تومان برآورد می شود. اگر به طور متوسط 
قیمت آب در کشور را برای هر مترمکعب رقمی در 
قیمت  فقط  کنیم  محاسبه  تومان  هزار  هفت  حدود 
آب برداشت شده از چاه های مجاز کشور ساالنه رقمی 

معادل 490 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
دقیقا به علت همین گونه یارانه هاي مستور که اعداد 
و ارقام نجومی آن تنها در دو مورد ذکر شد، می توان 
 48 حدود  ساالنه  که  نقدی  یارانه های  گرفت  نتیجه 
پرداخت  محترم  دولت  توسط  تومان  میلیارد  هزار 
می شود در مقابل یارانه های واقعی و در جریان کشور 
رقم بزرگی نیست. بی شك چنانچه قرار باشد اقتصاد 
آزاد هدایت  و  رقابتی  اقتصاد  به یك  روزگاری  کشور 
این اعداد  بتواند به WTO بپیوندد، نگاه به  تا  شود 
و ارقام و مقایسه آن با دیگر کشور ها اجتناب ناپذیر و 
واجب است. تنها در این صورت است که می توان سود 
و زیان واقعی شرکت ها و بنگاه های تولیدی را محاسبه 
و برای آینده آنان تصمیم صحیح اتخاذ کرد. به عنوان 
مثال چنانچه تنها آب به قیمت واقعی محاسبه شود 
بخش عمده اي از کشاورزي و بخشي از صنعت بزرگ 
هزار  ده ها  ساالنه  فوالد  شرکت های  جمله  از  کشور 

برای آب مصرفی خود  نیرو  وزارت  به  تومان  میلیارد 
بدهکار خواهند بود و چنانچه قیمت حامل های انرژی 
نیز به قیمت واقعی نزدیك شود چند برابر آن مبلغ نیز 

هزینه انرژی مصرفی آنان خواهد شد.
شفاف سازی قیمت های واقعی سرمایه ای کشور از قبیل 
آب و انرژی توسط دولت و نقش آن در تولید ناخالص 
داخلی می تواند فضای روشن تری از اقتصاد کشور در 
حال حاضر و تصمیم گیری های اساسی آینده مجسم 

سازد.

 بازگشت به عناوین 16 اخبار اقتصادی

شماره   1890     29 دی ماه 1395



دنیای اقتصاد/ 
نویسنده: دایان کوپمان

مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی

دالیل متعددی برای تغییر شغل وجود دارد و امروزه 
این  است  عادی  غیر  آنچه  پیشرفته  کشورهای  در 
آخر  تا  و  کرده  انتخاب  را  شغلی  فرد  یک  که  است 
نکند.  اختیار  را  دیگری  شغل  و  بچسبد  آن  به  عمر 
به همین دلیل در دنیای کسب وکار، جابه جا یی افراد 
و  امری طبیعی  بیرون سازمان  و  نیروها در درون  و 
ترک  اوقات  گاهی  همه  این  با  است.  شده  پذیرفته 
شرکت از سوی آن دسته از کارکنان برتر و کارآمدی 
جمله  از  همه  بوده اند،  شرکت  پیشرفت  عامل  که 
مدیران را غافلگیر و شگفت زده می کند و این سوال 
برای مدیران پیش می آید که چرا و به چه علت این 
کارمندان تصمیم به ترک شرکت گرفته اند. در ادامه 
به هشت دلیل عمده ای اشاره خواهد شد که موجب 
می شود کارکنان یک شرکت یا سازمان با وجود عالقه 
زیاد به کارشان تصمیم بگیرند شغلشان را ترک کنند. 
شما مدیران با مطالعه این دالیل خواهید دانست که 

از  موثر  و  موفق  کارکنان  از خروج  می توانید  چگونه 
شرکت تحت رهبری تان جلوگیری کنید.

1( مورد بی احترامی و بی مهری قرار گرفتن
اغلب کارکنان موثر و برتر شرکت ها به دنبال انگیزه ها 
مورد  و  هستند  درآمد  و  پول  از  غیر  محرک هایی  و 
احترام قرار گرفتن و حفظ شأن و منزلت آنها از سوی 
اوقات  گاهی  دارد.  اهمیت  بسیار  برایشان  مدیریت 
فاکتورهایی  بر  مدیران  حد  از  بیش  تمرکز  و  توجه 
سهامداران  دل  آوردن  دست  به  سودآوری،  همچون 
به  توجه  از  آنها  می شود  موجب  بهره وری  افزایش  و 
احساسات و اولویت های درونی کارکنان غفلت کنند، 
درحالی که تحقق اهداف سازمانی بدون برخورداری از 
کارکنان با انگیزه و عالقه مند به کار غیرممکن است. 
بنابراین ایجاد یک محیط کاری شاد و دوست داشتنی 
و مملو از احترام و اعتماد متقابل می تواند از تمایل 
پیدا کردن کارکنان برای ترک شرکت جلوگیری کند.

2( عدم ارتقای شغلی
هر فردی پس از مدتی از انجام کارهای تکراری و قرار 

داشتن در یک موقعیت ثابت دلزده و خسته می شود 
می دهد.  دست  از  را  کردن  کار  انگیزه  و  روحیه  و 
این افراد دوست دارند مانند شرکتی که برایش کار 
می کنند رشد کنند و از نردبان ترقی باال بروند، اما اگر 
پس از مدتی از این مساله ناامید شوند و به این نتیجه 
برسند که دیگر کار کردن در شرکت برایشان جالب و 
مفید نخواهد بود، ترجیح می دهند این خواسته را در 

شرکتی دیگر جست وجو کنند.

3( وجود نابرابری و تبعیض
دنیای امروز، دنیای انعطاف پذیری و مملو از تفاوت ها 
تبعیض های جنسیتی، سنی  دیگر  و  است  تنوع ها  و 
و نژادی در آن محلی از اعراب ندارد و اگر کارکنانی 
وجود  شاهد  شده اند  یک شرکت  وارد  تازگی  به  که 
پایان  به  از  قبل  باشند،  دست  این  از  تبعیض هایی 
رسیدن سال اول خدمت خود در آنجا، اقدام به ترک 
شرکت خواهند کرد. اگر هم به دالیل مختلف امکان 
حداقل  با  باشند،  نداشته  دیگری  شغل  کردن  پیدا 
خواهند  ادامه  آنجا  در  کارشان  به  انگیزه  و  بازدهی 
داد که این امر در بلندمدت موجب سقوط و شکست 

شرکت خواهد شد.

4( فقدان اخالقیات
هنگامی که اصول اخالقی در محل کار رعایت نشود 
و مدیران و کارکنان با کنایه و بی ادبی با هم سخن 
ادامه  با بی میلی تمام به کارشان  افراد  بگویند، همه 
خواهند داد و به طور پیوسته به دنبال بهانه هایی برای 
محوله  وظایف  انداختن  گوش  پشت  و  نکردن  کار 
اقدام به ترک شرکت برای  اینکه  یا  به خود هستند 
همیشه خواهند کرد. برای جلوگیری از ایجاد چنین 
کردن  متحد  و  سازی  تیم  اصول  است  الزم  جوی 
و  اصیل  فرهنگ  ترویج  و  تقویت  طریق  از  کارکنان 
موثر شرکتی و سازمانی در تمام ارکان شرکت پیاده 

شود.

5( نه پاداش، نه قدردانی
کارمندان مانند هر انسان دیگری دوست دارند مورد 
توجه و قدردانی قرار بگیرند و پاداش هایی هر چند 
مدیران  اغلب  متاسفانه  شود.  نصیب شان  کوچک 
به  کارکنان صرفا  به  پاداش  می کنند  فکر  اشتباه  به 

چرا کارمندان برتر شرکت را ترک می کنند؟
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محدود  گران قیمت  هدایای  دادن  یا  پول  پرداخت 
به ویژه  کارکنان،  از  برخی  برای  درحالی که  می شود، 
اظهار  همچون  پاداش هایی  موفق،  و  خبره  کارکنان 
قائل شدن  ارزش  از صمیم قلب و  تشکر و قدردانی 
که  دارد  مثبتی  تاثیر  آنچنان  کارشان  برای  مدیران 

آنها را هیچ گاه به فکر ترک شرکت نخواهد انداخت.

6( بی توجهی به نوآوری ها و خالقیت ها
برای  قلب  ضربان  مانند  نو  ایده های  خلق  و  نوآوری 
سازمان عمل می کند و اگر قلب سازمانی فاقد ضربان 
باشد، آن سازمان دیر یا زود خواهد مرد. همه افراد 
با  می شوند  سازمان  یک  وارد  که  مبتکری  و  خالق 
ایده ها و افکار خالقانه ای پا به آنجا می گذارند و در گام 
نخست مایل هستند افکار و ایده هایشان را به سازمان 
عرضه کنند و انتظار دارند به این ایده ها توجه شود. 
اما اگر چنین نشد و جوی خشک و انعطاف ناپذیر را 
ناامیدی تصمیم  از مدتی  بر آنجا غالب ببینند، پس 
و  رفته  یا شرکت دیگری  به سازمان  خواهند گرفت 

ایده های مبتکرانه خود را در آنجا عرضه کنند.

7( ارتقا پیدا کردن افراد ناالیق
ارتقای  دنبال  به  چندان  افراد  خود  اوقات  گاهی 
مقام و گرفتن پست های کلیدی در سازمان نیستند 
افرادی  کنند  تحمل  نمی توانند  دیگر  سوی  از  اما 
به  و  می کنند  ترقی  سریع  خیلی  بی عرضه  و  ناالیق 
مقام های باال می رسند. متاسفانه در برخی شرکت ها و 
سازمان ها فرهنگ ارتقای افراد بدون صالحیت حاکم 
است، آن هم به این دلیل که مدیران ارشد و روسای 
شرکت دوست ندارند افرادی باهوش و کارآمد را در 
کنار خود ببینند و در نتیجه ترجیح می دهند کسانی 

را ارتقای مقام دهند که ضعیف تر از خودشان باشند 
تا بتوانند برای همیشه بر آنها مسلط باشند. نا گفته 
پیداست که در شرکت یا سازمانی که چنین فرهنگی 
را در خود جای داده، افراد الیق و قدرتمند چاره ای 

جز ترک شرکت نخواهند داشت.

8( سلسله مراتب به جای ارزش مداری
از  مهم تر  اداری  خشک  مراتب  سلسله  که  هنگامی 
ارزش واقعی کارکنان باشد و برخورد با افراد صرفا بر 
مبنای موقعیت آنها در سلسله مراتب اداری باشد و 
ارزشی برای قدرت استدالل و قضاوت شخصی افراد 
به ویژه  کارکنان  نزد  کار  ادامه  تمایل  نباشند  قائل 
آنهایی که با دلسوزی و عالقه کار می کنند، به تدریج 
از میان خواهد رفت و افراد به ترک شرکت و رفتن 
به جایی که برای دلسوزی های آنها ارزش قائل شوند 
عامل  هشت  این  به  توجه  با  می کنند.  پیدا  گرایش 
موثری که برای توجیه و تفسیر فرآیند ترک خدمت 
کارکنان برشمرده شد، باید گفت که در صورت وجود 
چنین شرایطی است که یک شرکت یا یک سازمان 
به تدریج از افراد موثر و الیق خالی خواهد شد و این 
و  پیشرفت  بهره وری،  ایده آل هایی چون  مرگ  یعنی 

موفقیت.

Strategic Management منبع: مجله
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