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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

عضو سندیکای برق گفت: قیمت برق در ایران 
به  برق  ترین  ارزان  اغلب کشورها  به  نسبت 
داده  نشان  تجربه  حالیکه  در  رود  می  شمار 

است ارزان بودن آن عایدی نداشته است.
علیرضا کالهی، عضو هیات مدیره سندیکای برق 
ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عمده 
تامین کنندگان  بانک ها و  به  نیرو  بدهی وزارت 
پیمانکاران  به  نیرو  وزارت  گفت:  است،  برق 
بدهکاری  تجهیزات  تامین  و  مهندسی  اجرایی، 
چندانی ندارد و این بخش به طور منظم و به مرور 

مطالبات خود را دریافت کرده اند.
اصالح  نیازمند  کشوررا  برق  صنعت  ساختار  وی 
به  کنونی  مشکل  تنها  افزود:  و  دانست  اساسی 
سایر  و  خصوصی  بخش  مطالبات  مبحث  جز 
مربوط  برق،  بخش  در  نیرو  وزارت  پیمانکاران 
و قیمت  برق  تولید  تمام شده  اختالف هزینه  به 
فروش  های  تعرفه  تنوع  بلکه  نیست؛  آن  فروش 
حوزه  این  معضالت  ترین  مهم  از  یکی  نیز  برق 

است.
به گفته این فعال بخش خصوصی قیمت برق در 
ایران نسبت به اغلب کشورها ارزان ترین برق به 
شمار می رود در حالیکه تجربه نشان داده است 
نداشته  مناسبی  عایدی  در عمل  آن  بودن  ارزان 
برق  تعرفه  حاضر  حال  در  مثال  طور  به  است. 
کشاورزی بسیار ارزان است، اما نتیجه این ارزانی 
جز حفر چاه های غیر مجاز متعدد و عمیق که به 

منابع آبی کشور آسیب می زند، نبوده است.
کالهی تصریح کرد: گاهی تصمیماتی بدون گذران 
مراحل کارشناسی شده گرفته می شود که تبعات 

منفی آن بر کل کشور اثر می گذارد.
اشاره  با  ایران  برق  سندیکای  مدیره  هیات  عضو 
های  پروژه  در  خارجی  فاینانسورهای  حضور  به 
اگر  خصوصی  بخش  داد:  ادامه  ایران،  صنعتی 
بخواهد به جذب فاینانسور بپردازد باید فاینانسور 
تجاری را به کشور بیاورد، این در حالی است که 
دولتی  بین  فاینانسورها  جذب  برای  مذاکره  اگر 

انجام شود، این فاینانس ها از طریق سازمان های 
انجام  بانک ها  اگزین  توسعه تجارت هر کشور و 
هر  که  است  طبیعی  صورت  این  در  شود.  می 
کشوری به فکر توسعه صادرات کشور خود باشد و 
در ازای ارائه منابع مالی با بهره ۲ درصد خواهان 
تامین ۶۰ درصدی پروژه از کشور خود باشد در 
غیر این صورت شرایط متفاوتی در انتظار سیاست 

گذاران داخلی است.
وی با اشاره به استفاده از وام های ارزانی که سایر 
اظهار  دهند،  می  قرار  ایران  اختیار  در  ها  دولت 
کرد: استفاده از این وام ها بالمانع است، اما بهتر 
است از این وام در بخش هایی استفاده شود که 
توانایی بومی نداریم؛ همانند راه آهن سریع السی. 
به  این در حالی است که هنوز مشکالت مربوط 
دارد،  وجود  همه  برای  مالی  های  انتقال  و  نقل 
البته طی مدت اخیر اندکی بهبود یافته است.    

مهر/ در گفتگو با مهر مطرح شد؛

تنوع تعرفه های برق اصالح شود
 منتقدان همیشه فاتح!

دنیای اقتصاد/  دکتر پویا جبل عاملی

مکانیسم  احیای  و  اصالحات  به  که  اقتصاددانانی  آیا   
خام اندیشند  آنقدر  دارند،  اعتقاد  ایران  اقتصاد  در  بازار 
از درک  و  را می بینند  تنها نوک کوه یخ مشکالت  که 
عمق مسائل عاجزند؟ آیا آنان نمی دانند که اجراکنندگان 
نسخه های اصالحی شان، با منظومه ای از مسائل اقتصاد 
سیاسی و گروه های ذی نفوذ دست به گریبان هستند 
که عمال اجرای نسخه های پیشنهادی آنها را با مشکل 
روبه رو می کنند؟آیا اصوال نسخه های بازارمحور در سپهر 
سیاست گذاری پس از انقالب بدون دستاورد بوده است 
که دلیل عدم موفقیتش، نداشتن عمق دانش و آگاهی 

برنامه ریزان آن بوده است؟
شرایط پس از جنگ تحمیلی را در نظر آورید. اقتصادی 
که زیر شدیدترین شوک های طرف عرضه قرار گرفت. 
منفی  رشد  با  جنگ  سال های  اغلب  در  که  اقتصادی 
روبه رو بود. رشد اقتصادی در سال پایانی جنگ به ۵/ ۵ 
درصد رسید. این عزم دولت اول سازندگی و برنامه اول 
توسعه بود تا شرایط را دگرگون کند و نرخ رشد دو رقمی 

را در دو سال متوالی برای اقتصاد ایران به همراه آورد. 

ادامه در صفحه 3/ 



 

 وزارت نیرو پروژه های جدیدی در 
حوزه صنعت برق تعریف نکرده است

شرکت های صنعت برق کشور به دلیل نبود پروژه 
و کار در رکود سختی به سر می برند....... ادامه خبر

 فراخوان دوازدهمین همایش 
بین المللی انرژی

کمیته ملی انرژی جمهوری اسالمی طی فراخوانی 
دوازدهمین  برای  مقاالتی  ارسال  خصوص  در 
انرژی  اطالع رسانی کرد.......  بین المللی  همایش 

ادامه خبر

 پذیره نویسی400 میلیاردی مپنا در 
بورس انرژی

به منظور تأمین سرمایه در گردش و تأمین مالی 
مپنا  شرکت  ترکیبی  سیکل  پروژه های  مجدد 
 400 انتشار  به  تصمیم  سرمایه،  بازار  طریق  از 
میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد برق 

گرفته است....... ادامه خبر

 گذر از خاموشی با تخصیص بودجه 
به طرح های حساس

ایران  در  برق  تامین  وضعیت  تابستان  سال  هر 
با چالش هایی روبرو می شود و به همین دلیل 
به  بودجه  تخصیص  از  برق  مسئوالن  امسال 
طرح های ویژه و حساس در سراسر کشور خبر 
داده اند که اثرگذاری آن ها برای پیک سال آینده 

می تواند بسیار حیاتی باشد....... ادامه خبر

 گاز تعدادی از نیروگاه های مقیاس 
کوچک وصل شد

 17 گاز  گفت:  گاز  ملی  شرکت  گازرسانی  مدیر 
نپرداختن  دلیل  به  کوچک،  مقیاس  نیروگاه  
بدهی قطع شده بود که پس از پرداخت بخشی 
از این مبلغ، گاز تعدادی از نیروگاهها وصل شده 

است....... ادامه خبر

 مشکل برق سرپل ذهاب حل شد
ذهاب  سرپل  شهر  مناطق  همه  برق  اکنون  هم 
روستاها  درصد   40 به  نزدیک  و  شده  وصل 
تخریب  اصلی،  مشکل  اما  هستند؛  برقدار  نیز، 
زلزله  مناطق  در  زندگی  اصلی  های  زیرساخت 

زده است....... ادامه خبر

 واحد نخست بخش بخار نیروگاه پرند 
به شبکه برق متصل شد

مجری طرح های بیع متقابل شرکت برق حرارتی 
از اتصال واحد نخست بخش بخار نیروگاه سیکل 
ترکیبی پرند با شبکه سراسری برق کشور خبر 

داد....... ادامه خبر

 حرکت پیشتازانه کرمان در مسیر 
استفاده از انرژی های تجدید پذیر

    کرمان - ایرنا - سرپرست معاونت هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان 
گفت: این استان حرکت پیشتازانه ای را در مسیر 
کرده  آغاز  پذیر  تجدید  های  انرژی  از  استفاده 

است....... ادامه خبر

 اقیانوس ها میزبان نسل جدید 
تجدیدپذیرها

می اندیشیم  تجدیدپذیر  انرژی های  به  وقتی 
ذهنمان  به  باد  انرژی های  و  آفتاب  نور  ابتدا  در 
انرژی های  باید  می رسد  نظر  به  اما  می رسد. 
جدید  منابع  کنار  در  هم  را  اقیانوس ها 

تجدیدپذیرها قرار دهیم....... ادامه خبر

 عزم چین برای کاهش هدررفت برق 
تجدیدپذیر

اداره ملی انرژی چین NEA اعالم کرد این کشور 
انرژی  از  برق حاصل  از هدر رفت  تا سال 2020 

تجدیدپذیر جلوگیری خواهد کرد........ ادامه خبر

  اصالح آیین نامه قراردادهای 
پیمانکاری بین دولت و بخش خصوصی 

ضروری است
 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی 
قراردادهای  به  مربوط  نامه  آیین  گفت:  ایران 
بخش  و  اجرایی  های  دستگاه  بین  پیمانکاری 
خصوصی مربوط به 20 سال قبل است که با توجه 
به شرایط اقتصادی کنونی، نیازمند بازنگری و در 

برخی موارد اصالح است....... ادامه خبر

 حیات »طرح رونق تولید« و »بسته 
حمایت از صادرات غیر نفتی« در سال 

97
و  تولید«  »رونق  طرح  دو  شدن  اجرایی  از  پس 

»بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی« طی 
دو سال اخیر، دولت مجددا تصمیم گرفته حمایت 
از تولید و صادرات را در سال آینده تحت عنوان 
بسته های حمایتی مدنظر قرار دهد....... ادامه خبر

 بخش خصوصی و موسم بودجه
هر چه به زمان ارائه بودجه 97 نزدیک تر می شویم 
در  می تواند  دولتی  بودجه  که چگونه  بحث  این 
خدمت توسعه بخش خصوصی باشد بیشتر قوت 

می گیرد. ...... ادامه خبر

 یک دوره و سه کارگاه آموزشی برای 
فعاالن اقتصادی و مدیران تشکل ها

آموزشی  دوره  تهران،  اتاق  آموزش  مرکز 
آموزشی  کارگاه  دو  و  نوین«  »کسب وکارهای 
تشکل های  در  نظرسنجی  »طراحی  عناوین  با 
اقتصادی« و »هوش هیجانی« برگزار می کند....... 

ادامه خبر

 نرخ دالر به 4110 تومان رسید
هر  قیمت  تهران،  آزاد  بازار  معامالت  در جریان 
دالر آمریکا 4110 تومان شد و نرخ انواع سکه نیز 

بدون تغییر بود...... ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

اتاق تهران / ضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت:
وزارت نیرو پروژه های جدیدی در 

حوزه صنعت برق تعریف نکرده است

نبود  دلیل  به  کشور  برق  صنعت  های  شرکت 
پروژه و کار در رکود سختی به سر می برند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل شرکت 
کابل ابهر که از شرکت های مهم صنعت برق کشور 
و  جدید  های  پروژه  نیرو  وزارت   « گوید:  می  است، 
خاصی تعریف نکرده است و منابع و پول هم ندارد تا 
کار تعریف کند و این باعث شده شرکت های صنعت 
برق کشور با مشکالت بسیاری رو به رو باشند و رکود 
در صنعت برق ادامه داشته باشد.« علیرضا کالهی با 
اشاره به اینکه بخش مهمی از پروژه ها در صنعت برق 
دولتی هستند و اگر پروژه ای تعریف نشود شرکت ها 
با مشکل مواجه می شوند، می گوید:» این رکود االن 
چند سالی است که گریبان شرکت ها را گرفته و به 
نظر نمی رسد که برنامه مشخصی هم برای خروج از 

آن وجود داشته باشد.«
او در پاسخ به اینکه آیا بدهی های دولت به شرکت 
های حوزه برق ) پیمانکاران و تولید کنندگان( پرداخت 
نیرو همچنان  وزارت  بدهی های  است، گفت:»  شده 
به  مربوط  هم  آن  حجم  بیشترین  و  نشده  پرداخت 
شرکت های تولیدکنندگان برق است و دیگر چندان 
بدهی به شرکت های پیمانکار ندارند ولی بدهی قابل 
نیرو  وزارت  برق  تولیدکننده  به شرکت های  توجهی 

دارد که هر روز هم به آن اضافه می شود.«
برق خوب  اینکه وضعیت صنعت  به  اشاره  با  کالهی 
نیست، گفت:» همه شرکت های االن با مشکل شدید 
بازار رو به رو هستند و زقابت شدید و سنگین و مخرب 
سر قیمت ها وجود دارد به خاطر مشکالت شرکت ها. 

از طرف دیگر سرمایه گذاران خارجی هم بسیار کند 
پیش می رود و تنش هایی که در منطقه وجود دارد 
یک عامل بازدارنده برای حضور سرمایه گذاران خارجی 

است.«
گذاری  سرمایه  جذب  برای  فضا  اینکه  بیان  با  او 
خارجی و تمایل برای حضور در ایران بهتر از گذشته 
رئیس  به عنوان  ترامپ  انتخاب  از  بعد  به خصوص  و 
جمهور آمریکا، شده است، گفت:» آن سر و صداهای 
حضور اولیه ترامپ یک ترسی را برای سرمایه گذاری 
در ایران به وجود آورد ولی االن این نگرانی های اولیه 
خوابیده است و برداشت این هست که اتحادیه اروپا، 
چین و روسیه به ادامه برجام پایبند هستند و در این 
ولی خب  داشت  نخواهد  آمریکا هم خروجی  شرایط 
االن  هست؛  ای  منطقه  های  تنش  ما  جدید  مشکل 
مسئله عربستان کمی سرمایه گذاران را دوباره نگران 
کرده است. اما خب به صورت کلی فضا مثبت تر شده 
ولی این نکته هم مهم است که جذب سرمایه گذاران 
خارجی کال پرسه ای کند دارد که باتوجه به شرایط 

کنونی کندتر هم می شود.« 

سندیکای صنعت برق ایران/ 
فراخوان دوازدهمین همایش 

بین المللی انرژی

کمیته ملی انرژی جمهوری اسالمی طی فراخوانی 
دوازدهمین  برای  مقاالتی  ارسال  خصوص  در 

همایش بین المللی انرژی  اطالع رسانی کرد.
در این دوره از همایش که  در تاریخ ۲9 و 3۰ خرداد 
June ۲۰-19(1397 ۲۰18(  و با شعار سامانه های 

 منتقدان همیشه فاتح!

ادامه از صفحه 1/ 

آیا برنامه اول با نرخ رشد متوسط ۲/ 7 درصدی 
در طول سال های اجرایی آن حتی با وجود تورم 

باال به راستی ناموفق بود؟
برنامه سوم را نگاهی کنیم. در حالی که تورم در 
پنج سال پیش از اجرایی شدن آن به طور متوسط 
طول  در  متوسط  تورم  نرخ  بود،  درصد   17  /9
برنامه به ۵/ 13درصد کاهش یافت. از آن سو رشد 
اقتصادی 3/ 3 درصدی در طول برنامه به ۲/ ۶ 
درصد رسید. آیا برنامه سوم که با مختصات آزادی 
بود،  شده  طراحی  اقتصادی  فعاالن  بیشتر  عمل 
ناموفق بود؟ آیا طراحان نوک کوه یخ را می دیدند 

و ژرفا را فراموش کرده بودند؟
این گونه نیست که برنامه های اقتصادی اجراشده 
ادعای  پذیرش  با  صرفا  و  بوده  بی ثمر  تاکنون 
نتیجه  این  به  برنامه ها،  شکست  در  منتقدان 
برسیم که اشکال در فقدان وسعت دید طراحان 
اتفاقا وقتی اغلب اصالحات اقتصادی  بوده است. 
بازارمحور را مرور می کنیم درمی یابیم که در عمل 
بوده است.  از قبل  بهتر  از اصالحات  بعد  شرایط 
اجرای  برای  مجریان  عزم  زمان  هر  تردید  بدون 
برنامه  حال  عین  در  و  بوده  بیشتر  اصالحات 
اصالحی توانسته بیشتر جوانب اصالحی خود را 

رصد کند، اصالحات موفق  تر بوده است.
ایراد منتقدانی که بر مساله قیود مجریان و مسائل 
اقتصاد سیاسی تاکید مفرطی دارند این است که 
اگر بخواهیم از دید آنان اقدامی در اقتصاد انجام 

دهیم عمال باید کاری انجام ندهیم؛ زیرا گروه های 
ذی نفع و ذی نفوذ، عدم پایبندی به قانون، ضعف 
در اجرای مقررات و هزاران مشخصه دیگر، جلوی 
هرگونه اصالحات را می گیرد و تا زمانی که این 
نیز  اقتصادی  اصالحات  نشود،  دگرگون  بنیان ها 
بی ثمر است. درواقع شاید با عینک این منتقدان 
سواری  و  نشست  نقد  زین  بر  به راحتی  بتوان 
حرفه ای کرد و دیگران را به وجد آورد؛ اما عمال 
آنان قادر نیستند آلترناتیو دیگری را پیش بکشند. 
سیاست گذاران  حرفه ای  منتقدان  می توانند  آنان 
اقتصادی باشند، اما خود نمی توانند سیاست گذاری 
به  اصالحات  طراحان  مقام  در  خود  زیرا  کنند؛ 
همان تله انتقادی می افتند که برای دیگران تعبیه 
کرده اند. از همین رو این نحله هماره دوست دارند 
بر مسند انتقاد بنشینند و همیشه نیز در گستره 
اقتصاد آمار و ارقامی هست که بتوان بر آنها تکیه 
کرد و نشان داد که طراحان اصالحات اقتصادی 
شکست خورده اند. آنان بر این مسند همیشه فاتح 
چه  و  کنند  دوری  آن  از  که  نیاز  چه  و  هستند 
نیاز که در مقام سیاست گذار باشند. در این میان 
اقتصادی می ماند که اگر واقعا ژرفای مشکالتش 
بیش از آن است که اصالح بردار باشد، تنها باید 
نشست و در سوگش گریست و دست و پا زدنش 

را تماشا کرد.
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زیست  محیط   – آب   - انرژی  زنجیره  در  خالق 
و  اساتید  گذشته  دوره  های  همچون  می شود،  برگزار 
به عنوان  و داخلي  المللي  بین  برجسته  صاحبنظران 

سخنرانان کلیدی حضور خواهند داشت.
و  آموزشي  کارگاه های  مقاالت،  ارائه  بر این  عالوه 
میزگردهای تخصصي از جمله بخش های مختلف این 
برگزاري  با  همزمان  همچنین  بود.  خواهند  همایش 
آخرین  ارائه  جهت  نیز  جانبي  نمایشگاهی  همایش، 
حوزه  در  فعال  موسسات  و  شرکت ها  دستاوردهاي 

انرژي برگزار خواهد شد.
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص محورها و 
اطالعات سخنرانان این همایش به تارنمای همایش به 

نشانی   irannec.com  مراجعه فرمایید.

ایسنا/ با هدف تأمین مالی پروژه های سیکل ترکیبی 
انجام می شود

پذیره نویسی400 میلیاردی مپنا در 
بورس انرژی

به منظور تأمین سرمایه در گردش و تأمین مالی 
مپنا  شرکت  ترکیبی  سیکل  پروژه های  مجدد 
 400 انتشار  به  تصمیم  سرمایه،  بازار  طریق  از 
میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد برق 

گرفته است.
تامین سرمایه  بازار  معاون عملیات  ایسنا،  به گزارش 
امین با اعالم اینکه این عرضه طی روزهای آتی انجام 
می شود، گفت: این یکی از بزرگترین پروژه های تأمین 
مالی از طریق انتشار اوراق سلف در بورس انرژی است. 
از ویژگی های مهم این عرضه می توان به حضور تأمین 

سرمایه امین به عنوان رکن بازارگردان طی دوره عمر 
اوراق اشاره کرد که نقدینگی الزم را در این مدت برای 
سرمایه گذاران با نرخ سود 17.۵ درصد روزشمار ایجاد 

می کند.
اسماعیل بینایی، تصریح کرد: این اوراق بانام و معاف 
تبعی  فروش  و  اختیار خرید  وجود  و  بوده  مالیات  از 
از ویژگی دیگر آن است که بر جذابیت آن می افزاید؛ 
بدین صورت که در صورت کاهش قیمت دارایی پایه 
موضوع این اوراق )بسته برق(، سرمایه گذاران از طریق 
اعمال اختیار فروش با نرخ 18 درصد بازدهی خود را 
تثبیت کرده و همچنین در صورت افزایش نرخ برق، 
شرکت مپنا با اعمال اختیار خرید 19 درصدی مانع از 
افزایش هزینه تأمین مالی و تضمین سودی 18 تا 19 

درصدی در سررسید برای سرمایه گذاران می شود.
به گفته وی، با توجه به نرخ سود اوراق موجود در بازار 
و همچنین نرخ سود شبکه بانکی، پیش بینی می شود 
این اوراق با استقبال و صف خرید چند برابر حجم کل 

خود مواجه شود.

ایسنا/ 
گذر از خاموشی با تخصیص بودجه به 

طرح های حساس

ایران  در  برق  تامین  وضعیت  تابستان  سال  هر 
با چالش هایی روبرو می شود و به همین دلیل 
به  بودجه  تخصیص  از  برق  مسئوالن  امسال 
طرح های ویژه و حساس در سراسر کشور خبر 
داده اند که اثرگذاری آن ها برای پیک سال آینده 

می تواند بسیار حیاتی باشد.

شده  انجام  برآوردهای  به  توجه  با  ایسنا،  به گزارش 
منطقه ای  برق  شرکت  چهار  در   1397 تابستان  در 
بلوچستان  و  سیستان  و  مازندران  تهران،  خوزستان، 
شرایط خاصی برای وضعیت برق پیش بینی شده است؛ 
این  برای  را  الزم  تدابیر  هم اکنون  از  دلیل  همین  به 
مساله اندیشیده  شده تا بتوان تابستان 1397 را هم 

مانند امسال بدون خاموشی سپری کرد.
امسال   - توانیر  - مدیرعامل  طبق گفته های کردی 
و  بودیم  روبرو  برق  مصرف  درصدی  هفت  رشد  با 
هشت  حدود  نیز  آینده  سال  که  می شود  پیش بینی 
درصد افزایش مصرف برق را شاهد باشیم؛ به همین 
دلیل الزم است که همه شرکت های برق از اکنون در 

حالت آماده باش قرار گیرند.
این در شرایطی است که عبور از پیک بار مصرف برق 
سال 139۶ نیز  از موضوعات بسیار مهم صنعت برق بود 
که شاید اگر تدابیر مدیریت مصرفی از جمله جابجایی 
به سایر لحظات وسایر راهکارهای  از لحظه پیک  بار 
مدیریت مصرف اعمال نمی شدند، بایستی شاهد رشد 
هفت درصدی در مصرف انرژی و رشد هشت درصدی 
به کار گرفته  با تدابیر  در پیک مصرف می بودیم که 

شده در زمینه مدیریت مصرف این امر رخ نداد.
 اکنون مدیریت تقاضا و فرهنگ مصرف در صنایع آب 
و برق مد نظر وزیر نیرو قرار گرفته است که این امر 
شناخته  روش های  با  بار  هوشمند  مدیریت  طریق  از 
محقق  مصرف  میزان  سازی  بهینه  همچنین  و  شده 
خواهد شد. همچنین در شبکه های توزیع ظرفیت های 
عظیم مخابراتی و اتوماسیون نهفته است که می توان با 
استفاده از آن ها به یک شبکه اتوماسیون جامع دست 

یافت.
در کل پیش بینی ها حاکی از تابستانی سخت با بحران 
به  شده  گرفته  نظر  در  اگرتدابیر  که  است  خاموشی 

درستی عملیاتی و به مساله مدیریت مصرف نیز مانند 
سال های قبل توجه شود می توان امسال تابستان را 
نیز همچون سال های گذشته بدون خاموشی سپری 

کرد.

مهر/ با پرداخت بخشی از بدهی به شرکت ملی گاز؛
گاز تعدادی از نیروگاه های مقیاس 

کوچک وصل شد

 17 گاز  گفت:  گاز  ملی  شرکت  گازرسانی  مدیر 
نیروگاه  مقیاس کوچک، به دلیل نپرداختن بدهی 
قطع شده بود که پس از پرداخت بخشی از این 
مبلغ، گاز تعدادی از نیروگاهها وصل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید 
مومنی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز، از وصل گاز 
تعدادی از نیروگاه های مقیاس کوچک خبرداد و گفت: 
اوایل آبان، گاز تعدادی از نیروگاه های مقیاس کوچک 
به دلیل نپرداختن بهای گاز مصرفی معادل 7۵ میلیارد 
تومان قطع شد، این در حالی است که شرکت ملی گاز 
با وجود این بدهی، مدت زمان زیادی با این نیروگاه ها 
همکاری کرده بود. گاز، خوراک اصلی این نیروگاه ها 
برای تولید برق است و تا زمانی که این خوراک تامین 

نشود آنها از فعالیت اصلی خود بازمی مانند.
وی افزود: جلسه ای با حضور مسئوالن وزارت نیرو و 
شرکت ملی گاز برگزار شد تا وضعیت پرداخت بدهی 
و نحوه محاسبه گازبهای نیروگاه ها مورد بررسی قرار 
گیرد، که این امر بر اساس میزان راندمان نیروگاه ها 
تعرفه  برای  معین  قانون  مطابق  می شود.  تعیین 
نیروگاهی، اگر راندمان تولید این واحدها کمتر از ۵۰ 
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درصد باشد تعرفه گازبهای آنان به صورت صنعتی و در 
صورتی که راندمان آنها بیشتر از ۵۰ درصد باشد مانند 

تعرفه نیروگاه های بزرگ محاسبه می  شوند.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز، گفت: بخشی از مبلغ 
بدهی به شرکت ملی گاز پرداخت شده که مطابق آن 
از نیروگاه های CHP ) سیستم تولید  گاز تعدادی 
هم زمان برق و حرارت ( نیز وصل شده اما وصل گاز 
کامل تنها با پرداخت تمام مبلغ بدهی میسر می شود.

بدون  نمی تواند  گاز  ملی  شرکت  کرد:  تصریح  وی 
نیروگاه های  به  گازرسانی  روند  به  مبالغ  این  دریافت 
نیز  گاز  ملی  شرکت  خود  زیرا  دهد،  ادامه  بدهکار 
تعهداتی به دولت و ستاد هدفمندی یارانه ها و شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت دارد و باید پاسخگوی آنان 
باشد، محل تامین منابع مالی این تعهدها نیز از طریق 
دریافت مبالغ قبض ها است بنابراین ما مجبور به قطع 

گاز این نیروگاه ها شده ایم.
کوچک  مقیاس  در  که  نیروگاه هایی  مهر،  گزارش  به 
و  توانیر  مادرتخصصی  شرکت  با  کنند  می  فعالیت 
کرده اند  امضا  قراردادی  برق  با شرکت های  همچنین 
که بر اساس آن شرکت توانیر پول گاز را به شرکت 
ملی گاز پرداخت می کند و این مبلغ از صورتحساب 
نیروگاه های مقیاس کوچک کسر  و به صورت مستقیم 
اتفاق  این  اخیر  ماه های  طی  که  می شود  پرداخت 

نیافتاده است.

مهر/ مدیرکل نظارت برتوزیع توانیر اعالم کرد؛
مشکل برق سرپل ذهاب حل شد

ذهاب  سرپل  شهر  مناطق  همه  برق  اکنون  هم 

روستاها  درصد   40 به  نزدیک  و  شده  وصل 
تخریب  اصلی،  مشکل  اما  هستند؛  برقدار  نیز، 
زلزله  مناطق  در  زندگی  اصلی  های  زیرساخت 

زده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مسعود 
صادقی، مدیرکل نظارت برتوزیع توانیر گفت:در شهر 
دچار  که  هایی  خانه  برق  وصل  تنها  ذهاب،  سرپل 

تخریب شدیدی شده اند، امکان پذیر نشده است.
صادقی در خصوص وضعیت برق روستاهای زلزله زده 
نیز با بیان این که برق نزدیک به ۴۰ درصد روستاها 
متصل شده است، خاطرنشان کرد: از امروز تمرکز گروه 
های عملیاتی برای رفع مشکل برقی روستاها خواهد 
بود. اولویت در روستاها، وصل برق مراکز آبی خواهد 
بود؛ با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته، امروز برق 

بخش زیادی از روستاها وصل می شود.
وی با بیان این که متاسفانه در روستاها میزان تخریب 
بسیار زیاد است، اضافه کرد: این تخریب ها به گونه ای 
است که گاهی با تخریب صد درصدی مواجه هستیم 
و همین کار گروه های عملیات برق را دشوارتر می 
کند؛ زیرا باید منتظر آواربرداری برای انجام عملیات 
تامین  برق،  که  است  در حالی  این  باشند.  برقرسانی 
های  زیرساخت  تخریب  در  اصلی  مشکل  اما  است؛ 

اصلی زندگی، در شهر و روستا است.
بر پایه این گزارش، در نخستین روز پس از زمین لرزه، 
آرش کردی، مدیرعامل توانیر به همراه مدیران بخش 
انتقال، توزیع و روابط عمومی شرکت در مناطق زلزله 

زده حضور یافت.

ایرنا/
واحد نخست بخش بخار نیروگاه پرند 

به شبکه برق متصل شد

مجری طرح های بیع متقابل شرکت برق حرارتی 
از اتصال واحد نخست بخش بخار نیروگاه سیکل 
ترکیبی پرند با شبکه سراسری برق کشور خبر 

داد.
ایرنا از شرکت مادرتخصصی تولید نیروی  به گزارش 
بخش  احداث  افزود:  »حمیدسرداری«  حرارتی،  برق 
بخار این نیروگاه جزو پروژه های اقتصاد مقاومتی بود 
که پارسال برای اجرا به شرکت برق حرارتی ابالغ شد.

وی افزود: بخش بخار نیروگاه پرند به ظرفیت سه واحد 
1۶۰ مگاواتی از جمله نخستین پروژه های تعریف شده 
با عنوان بیع متقابل است که براساس آن بخش بخار 
نیروگاه سیکل ترکیبی از محل منابع حاصل از صرفه 

جویی سوخت احداث می شود.
مادرتخصصی  شرکت  متقابل  بیع  های  طرح  مجری 
تولید نیروی برق حرارتی ادامه داد: احداث بخش بخار 
نیروگاه سیکل ترکیبی پرند به منظور تبدیل واحدهای 
با  متقابل  بیع  قرارداد  در  ترکیبی،  سیکل  به  گازی 

شرکت تولید برق پرند مپنا منعقد شده است.
پرند  نیروگاه  بخار  بخش  مشخصات  درباره  سرداری 
مگاوات   1۶۰ اسمی  ظرفیت  به  بخار  واحد   3 گفت: 
شامل  که  مگاوات   ۴8۰ اسمی  ظرفیت  به  جمع  در 
سیستم  و   )HRSG( حرارت  بازیاب  بویلرهای   ۶
 ،)ACC( خنک کننده اصلی از نوع کندانسور هوایی
مشترکات مربوطه و پست ۴۰۰ کیلو ولت است و با 
اتمام بخش بخار نیروگاه راندمان کل نیروگاه به حدود 

۴9 درصد خواهد رسید.
مجری طرح های بیع متقابل شرکت برق حرارتی اظهار 

امیدواری کرد: با توجه به جبهه های کاری فراهم شده 
بویژه در بخش عملیات نصب و اجرا، چنانچه حمایت 
به  برق  فروش  حسابهای  صورت  محل  از  مالی  های 
شرکت مپنا ادامه داشته باشد، شاهد اتصای واحد ۲ 

بخار در بهار سال 97 خواهیم بود.
پرند،  نیروگاه  بخار  واحد  مسئول  مقام  این  گفته  به 
هشتاد و یکمین واحد نیروگاهی است که توسط بخش 
و ظرفیت  برق کشور می شود  وارد شبکه  خصوصی 
تولید برق حرارتی کشور را به ۶3هزار و 1۵۰ مگاوات 

می رساند.
در  با  پرند  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  ایرنا،  گزارش  به 
به ظرفیت اسمی 9۵۴  واحد گازی 1۵9 مگاواتی   ۶
مگاوات با راندمان 31.۴ درصد در کیلومتر 3۰ اتوبان 
خصوصی  سازمان  طریق  از  و  احداث  ساوه  تهران- 

سازی به مپنا واگذار شده است.

ایرنا/ 
حرکت پیشتازانه کرمان در مسیر 
استفاده از انرژی های تجدید پذیر

    کرمان - ایرنا - سرپرست معاونت هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان 
در  را  ای  پیشتازانه  حرکت  استان  این  گفت: 
انرژی های تجدید پذیر آغاز  از  استفاده  مسیر 

کرده است.
بین  همایش  در  فدایی  محمدجواد  ایرنا،  گزارش  به 
المللی تغییرات اقلیمی و نظام سالمت در محل سالن 
برق کرمان افزود: الزام به استفاده از انرژی های تجدید 
پذیر و جبران آسیب های ناشی از تغییرات اقلیمی از 
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6 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

جمله راه حل هایی است که برای مقابله با این پدیده 
ذکر می شود.

وی ادامه داد: در راستای الزام به استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر در استان کرمان، ضمن راه اندازی نیروگاه 
نیروگاه  بزرگترین  خورشیدی،  انرژی  خانگی  های 
خورشیدی کشور در نزدیکی ماهان با تولید ۲۰مگاوات 

برق ایجاد شده و در حال بهره برداری است.
 1۰۰ نیروگاه  یک  اجرایی  عملیات  شد:  یادآور  وی 
مگاواتی خورشیدی نیز در این استان آغاز شده و این 
از جمله اقداماتی است که در راستای استفاده از انرژی 

های تجدید پذیر صورت می گیرد.
بهره  و  حفاظت  برای  گفت:  کرمان  استاندار  معاون 
پروژه  نیز  طبیعی  های  عرصه  از  صحیح  برداری 
اکوتوریسم خبر به عنوان بزرگترین پروژه اکوتوریسم 

خاورمیانه اجرایی شده است.
وی افزود: استان کرمان به منظور جبران خسارت های 
با  مقابله  برای  هایی  اقلیمی، طرح  تغییرات  از  ناشی 
اثرات ناشی از خشکسالی در دست انجام دارد که در 

این راستا ایده همیاران آب اجرایی شده است.
وی با تاکید بر اینکه کار انتقال آب از خلیج فارس نیز 
در استان کرمان آغاز شده است بیان کرد: واحدهای 
آالینده باید هزینه کرده و آثار منفی روش های تولید 
محصوالت خود را جبران کنند و روش های جدیدی 
بدون  یا  داشته  کمتری  آلودگی  که  گیرند  کار  به  را 

آلودگی باشد.
معاون استاندار کرمان افزود: تغییرات اقلیمی موضوع 
روز دنیا است و ممکن است در ابتدا در ذهن برخی 
تغییرات  اینگونه تصور شود که بخش عمده  افراد  از 
این  برایشان  و  است  انسان  اختیار  از  خارج  اقلیمی 
سئوال ایجاد شود که اینگونه همایش ها چه میزان می 

تواند بر کاهش روند تغییرات اقلیمی تاثیرگذار باشد؟

وی با تاکید بر اینکه اولین رسالت این همایش توجه 
دادن جامعه به نقش انسان و فعالیت های انسانی در 
تغییرات اقلیمی است عنوان کرد: فعالیت های انسانی 
تاثیر سریع دارد و 17۰ برابر نسبت به سایر عوامل بر 
تغییرات اقلیمی اثر دارند که این موضوع باید در قالب 

اینگونه همایش ها تبیین شود.
وی عنوان کرد: عمده اثر تغییرات اقلیمی در افزایش 
دما مشاهده می شود و با افزایش گازهای گلخانه ای که 
مهمترین آنها دی اکسید کربن است، گرمای خورشید 
جذب شده و بازتاب نمی شود، در نهایت زمین گرم 
شده و دما افزایش می یابد، رودخانه ها و دریاچه ها 

خشک شده و سایر تغییرات اقلیمی ایجاد می شود.
از  جلوگیری  برای  کارشناسی  بنیه  تقویت  بر  وی 
های  دستگاه  گفت:  و  کرد  تاکید  اقلیمی  تغییرات 
اجرایی پروژه های زیادی را اجرا می کنند و باید توجه 
داشت که آیا در اجرای این پروژه ها توجهی به تاثیرات 

آنها در تغییرات اقلیمی دارند یا خیر؟

انرژی امروز/ گشایش یک فصل جدید با پروژه ای که 
در دانشگاه اورگان انجام خواهد شد:

اقیانوس ها میزبان نسل جدید 
تجدیدپذیرها

می اندیشیم  تجدیدپذیر  انرژی های  به  وقتی 
ذهنمان  به  باد  انرژی های  و  آفتاب  نور  ابتدا  در 
انرژی های  باید  می رسد  نظر  به  اما  می رسد. 
جدید  منابع  کنار  در  هم  را  اقیانوس ها 

تجدیدپذیرها قرار دهیم.
به گزارش خبرنگار بین الملل »انرژی امروز« این نوع 

انرژی  دپارتمان  است.  توسعه  حال  در  انرژی  جدید 
ایاالت متحده حدود ۴۰ میلیون دالر برای توسعه و 
ساخت تاسیسات آزمایش انرژی های امواج در سواحل 

اورگان در نظر گرفته است.
البته انرژی امواج راه درازی تا رسیدن به روشنایی برق 
کار  حال  در  حوزه  این  دانشمندان  اما  دارند.  خانه ها 
بر روی نمونه های اولیه مبدل های انرژی برای تبدیل 

انرژی آب به برق هستند.
مرکز ملی انرژی های تجدیدپذیر دریایی شمال غرب 
تاسیسات  در حال ساخت  اورگان  ایالتی  دانشگاه  در 
یک  طریق  از  تاسیسات  این  است.  جدید  فراساحلی 

کابل زیر دریایی به شبکه برق متصل خواهد شد.
فراساحلی هم  تاسیسات  بدون وجود  البته هم اکنون 
این  اما  است  گرفته  زمینه صورت  این  در  تحقیقاتی 
تحقیقت فعال محدود هستند. برخی از این تحقیقات 
اورگان  ایالتی  دانشگاه  امواج  تحقیقات  آزمایشگاه  در 

انجام می شود.
در این آزمایشگاه ساختمان های غار مانندی به همراه 
وجود  فوتبال  زمین  اندازه یک  به  تانکرهای سیمانی 
را  امواجی  تانک یک موتور  این  انتهای  دارد. در یک 
درست می کند که تا به انتهای دیگر تانکر هم می رسد.

اما دانشمندان بر این باورند که باید آزمایش های واقعی 
در خود اقیانوس انجام گیرد تا مثال بتوان هزینه تولید 

این انرژی را تخمین زد.
مشکل این است که در ابتدا هزینه این تکنولوژی ها 
بسیار باال خواهد بود و از طرفی اثرات زیست محیطی 

چنین تاسیساتی نیز باید مشخص شود.
دانشمندان این دانشگاه، مکانی را در ۶ مایلی ساحل 
امیدوارند در سال ۲۰۲1  و  یافته اند  اورگان  نیوپورت 

بتوانند آزمایش های واقعی خود را آغاز کنند.

انرژی امروز / اداره ملی انرژی چین NEA اعالم کرد:
عزم چین برای کاهش هدررفت برق 

تجدیدپذیر

این  کرد  اعالم   NEA چین  انرژی  ملی  اداره 
از  از هدر رفت برق حاصل  تا سال 2020  کشور 

انرژی تجدیدپذیر جلوگیری خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار بین الملل »انرژی امروز«، در شمال 
غرب چین اغلب برق تولید از منابع انرژی باد، خورشید 
و هیدرو به دلیل نبود ظرفیت  کافی شبکه انتقال هدر 

می رود.
است  کرده  اعالم  بیانیه ای  در  انرژی چین  ملی  اداره 
که تا سال ۲۰17 توانسته نرخ استفاده از نیروگاه های 
خود  غرب  استان های شمال  در  کشور  این  هیدروی 

یعنی یونان و سچوآن را به حدود 9۰ درصد برساند.
این کشور در  بادی  برق  نرخ هدررفت  انتظار می رود 
 3۰ به  هینجیانگ  و  گانسو  غرب  شمال  استا ن های 
درصد و در جیلین و مغولستان داخلی به حدود ۲۰ 

درصد رسیده باشد.
بر همین اساس این کشور قصد دارد نرخ هدررفت برق 
خورشیدی را نیز در گانسو و زینگجیان به ۲۰ درصد و 

در شانگیی به کمتر از 1۰ درصد برساند.
انرژی های  سهم   ۲۰۲۰ سال  تا  می خواهد  چین 
تجدیدپذیر و غیر فسیلی را به 1۵ درصد کل ترکیب 
انرژی و تا سال ۲۰3۰ به 3۰ درصد کل ترکیب انرژی 

خود برساند.
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ایرنا/  رئیس اتاق بازرگانی ایران:
اصالح آیین نامه قراردادهای 

پیمانکاری بین دولت و بخش خصوصی 
ضروری است

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی 
قراردادهای  به  مربوط  نامه  آیین  گفت:  ایران 
بخش  و  اجرایی  های  دستگاه  بین  پیمانکاری 
خصوصی مربوط به 20 سال قبل است که با توجه 
به شرایط اقتصادی کنونی، نیازمند بازنگری و در 

برخی موارد اصالح است.
به گزارش ایرنا غالمحسین شافعی در نشست اعضای 
شورای گفت و گو بخش خصوصی و دولت در استانداری 
خراسان رضوی اظهار کرد: از حدود ۲۰ سال قبل مفاد 
این قرارداد تغییری نکرده و حال آنکه شرایط اقتصادی 

کشور نسبت به آن زمان بسیار تغییر کرده است.
وی بیان کرد: باید براساس شرایط روز این مفاد مورد 
بازبینی قرار گیرد که اکثریت اعضای این شورا موافق 

اصالح موادی از این آیین نامه هستند.
وی اظهار کرد: در قراردادهای بزرگ بین پیمانکاران 
نامه  آیین  که  است  مواردی  دولتی،  های  دستگاه  و 
ها و بخشنامه های مرتبط با این موضوع مورد عمل 
قرار نمی گیرد و سلیقه های شخصی در سازمان های 
دارد که الزم  قراردادها تسلط  این  اجرای  بر  مختلف 

است دقیقا موارد قانونی رعایت شود.
شافعی اظهار کرد: موضوع داوری در حل اختالف این 
سازمان  و  بخش خصوصی  پیمانکاران  بین  قراردادها 
این  در  و  است  شده  تکلیف  تعیین  نیز  دولتی  های 
در  یکطرفه  نگاه  شرایطی  هیچ  تحت  نباید  ارتباط 
تصمیم گیری وجود داشته باشد و در صورت کشیده 
شدن اختالفات به محاکم، باید این موضوع در محاکم 

خصوصی قوه قضائیه مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در تصمیم گیری های 
جدید برای توسعه تجارت ایران، پنج نقطه در دنیا برای 
آغاز روابط تجاری کشور با آن مناطق در نظر گرفته 
و از کشورهای ژاپن و کره جنوبی نیز در این خصوص 
الگوبرداری شده است که در صورت تحقق آن اثرات 

مطلوبی بر روی شرایط تجاری ایران خواهد گذاشت.
در  ایران  رتبه  که  است  سال   ۲ کرد:  اظهار  شافعی 
شاخص های جهانی مربوط به فضای کسب و کار با 
کاهش مواجه شده و اخیرا رتبه ایران چهار پله نزول 
کرده است، گرچه انتقادهایی به این رتبه بندی وجود 
دارد اما در هر صورت باید به این موضوع توجه ویژه کرد.

وی گفت: از حدود 1۰ ماه قبل براساس وظیفه قانونی 
در بخش بهبود فضای کسب و کار، بخش خصوصی 
اقدام به راه اندازی مرکز رتبه بندی در فضای کسب و 
کار کرده و تاکنون ۲ گزارش از استانها ارائه شده که 
در گزارش آخر، خراسان رضوی رتبه سوم کشور را در 

بهبود فضای کسب و کار به دست آورده است.
کشاورزی  و  معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
خراسان رضوی گفت: فضای کسب و کار در این استان 
و کشور با چالش های زیادی مواجه است که عمده آن 
مربوط به رفتار سازمان های دولتی، بوروکراسی اداری 

و روند دریافت تسهیالت از بانکهاست.
شافعی اظهار کرد: علی رغم اینکه هر سازمان دولتی 
ابزار الزم را برای انجام کار خود دارد، ولی یک فعال 
اقتصادی برای انجام کار خود باید افراد مختلفی را در 
دستگاه های اجرایی ببیند و در واقع کار کردن فعاالن 

اقتصادی در کشور، داستانی دارد.
وی اظهار امیدواری کرد که تالش هایی که از سوی 
استان و مرکز کشور می شود بتواند موانع سخت را از 

جلو پای فعاالن اقتصادی بردارد.

ایسنا/ 
حیات »طرح رونق تولید« و »بسته 

حمایت از صادرات غیر نفتی« در سال 
97

و  تولید«  »رونق  طرح  دو  شدن  اجرایی  از  پس 
غیرنفتی«  صادرات  توسعه  از  حمایت  »بسته 
اخیر، دولت مجددا تصمیم گرفته  طی دو سال 
حمایت از تولید و صادرات را در سال آینده تحت 

عنوان بسته های حمایتی مدنظر قرار دهد.
به گزارش ایسنا، در سال گذشته )139۵( طرح رونق 
صادرات  توسعه  از  حمایت  بسته  و  اقتصادی  تولید 
غیرنفتی جهت حمایت از دو بخش تولید و صادرات 
مدنظر قرار گرفتند.طرح رونق تولید هرچند در سال 
گذشته با پرداخت تسهیالتی معادل ۲۴ هزار میلیارد 
تومان به 17 هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی 
کارنامه تقریبا موفقی را از خود به جای گذاشت اما در 
سال جاری به هیچ وجه شرایط مطلوبی را پشت سر 
نگذاشته و طبق آخرین آمار با گذشت نیمی  از سال 
تنها حدود ۴ درصد از اعتبار 3۰ هزار میلیارد تومانی 

مربوط به آن محقق شده است.
در بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی اما نه در 
سال گذشته و نه در سال جاری به هیچ وجه عملکرد 
نهادهای متولی از جمله صندوق توسعه ملی، بانک های 
عامل و سازمان برنامه و بودجه قابل دفاع نبوده و تنها 
بخش ناچیزی از این اعتبارات که شامل منابع صندوق 
توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه ای است محقق 
شده است و در این زمینه تا کنون گزارش شفافی از 
میزان پرداختی ها توسط این نهادها منتشر نشده است.

طرح رونق تولید
در سال گذشته )139۵( طرح رونق تولید اقتصادی با 
پرداخت تسهیالتی معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان به 
17 هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی در دستور 
کار قرار گرفت و در سال جاری نیز این طرح به عنوان 
مکمل طرح قبلی در جهت پرداخت تسهیالت به 3۰ 
هزار میلیارد تومانی به 1۵ هزار واحد صنعتی  مدنظر 

قرار گرفته است.
قابل اشاره است که طرح مربوط به سال جاری که تحت 
عنوان رونق تولید اقتصادی در سال جاری مدنظر قرار 
گرفته ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت به 
1۰ هزار واحد صنعتی در راستای بهبود وضعیت فعلی 
و نیز 1۰ هزار میلیارد تومان برای ۵۰۰۰ واحد صنعتی 
کوچک، متوسط و بزرگ به منظور نوسازی و بهسازی 

تعریف شده است.

بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی
به  که  غیرنفتی  صادرات  توسعه  از  حمایت  بسته 
گرایی  برون  پیشبرد  ملی  برنامه  کارگروه  پیشنهاد 
مورخ  جلسه  در  غیرنفتی(  صادرات  )توسعه  اقتصاد 
139۶.۵.9 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب 
رسید از سوی معاون اول رییس جمهور برای اجرا به 

کلیه دستگاه های اجرایی ابالغ شد.
مقاومتی  اقتصاد  اهداف  تحقق  راستای  در  بسته  این 
و حمایت از صادرات غیرنفتی »برنامه های حمایتی و 
تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور« جهت اجرا 
توسط دستگاه های اجرایی ابالغ شد تا صادرکنندگان 
کاال و خدمات به روش های مختلف مورد حمایت قرار 
گیرند. الزم به ذکر است که این بسته جایگزین بسته 
سال  به  مربوط  غیرنفتی  صادرات  توسعه  از  حمایت 

139۵ شد.
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پیش بینی 2 بسته حمایت از تولید و صادرات در 
بودجه سال 97

به تازگی سیدحمید پورمحمدی -معاون امور اقتصادی 
و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه- 
بسته مهم در بخش صنعت، معدن  از پیش بینی دو 
است.  داده  خبر   1397 سال  بودجه  در  تجارت  و 
بسته های حمایتی در بخش صادرات و تولید که بسته 
حمایت از تولید، فراتر از وزارت صنعت، معدن و تجارت 

حوزه کشاورزی و خدمات را نیز در برمی گیرد.
بر این اساس پس از آن که طرح رونق تولید و بسته 
حمایت از صادرات غیر نفتی طی دو سال اخیر مدنظر 
قرار گرفته اند، در سال 1397 نیز مجددا این دو طرح 
تداوم خواهند یافت، هرچند که به طور قطع در مورد 
پوشش  تحت  جامعه  و  یافته  اختصاص  اعتبار  میزان 
آن ها شاهد تغییرات نسبت به پروژه های قبلی خواهیم 

بود.

خصوصی  بخش  خدمت  در   97 بودجه  آیا  تعادل/ 
خواهد بود

بخش خصوصی و موسم بودجه

نزدیک تر   97 بودجه  ارائه  زمان  به  چه  هر 
دولتی  بودجه  چگونه  که  بحث  این  می شویم 
می تواند در خدمت توسعه بخش خصوصی باشد 

بیشتر قوت می گیرد. 
با وجود این به نظر می رسد،دیدگاه بخش خصوصی 
مسیر  در  دولت  بودجه های  هیچ گاه  که  است  این 
و سیستم  است  نداشته  قرار  بخش خصوصی  توسعه 
بودجه ریزی ایران و این مساله که اصول اقتصاد کشور با 

بودجه تعریف می شود خود یکی از دالیل عقب ماندگی 
بخش خصوصی است.

 نگاه دولتی در قانونگذاری
گفت:  ایران  بازرگانی  اتاق  عضو  رابطه  همین  در 
بخش  در  اما  دارند  مطالبه  خصوصی  بخش  از  همه 
خصوصی  بخش  تصمیم سازی،  و  سیاست گذاری 
اتاق  هیچ جایگاهی ندارد. سید حسین معروف عضو 
بازرگانی ایران در خصوص بودجه 97 و انتظارت بخش 
خصوصی اظهار داشت: بخش خصوصی در ایران بسیار 
کم جان و کم رمق است و جایگاه خاصی نیز ندارد و 
در یک اقتصاد رانتی چشمش به دستان تصمیم سازان 

و تصمیم گیرندگان دولتی است.
وی افزود: همه از بخش خصوصی مطالبه دارند اما در 
بخش سیاست گذاری و تصمیم سازی، بخش خصوصی 
هیچ جایگاهی ندارد و در دهه های گذشته در مجالس 
کالن  در سطح  تصمیم ساز  بخش های  یا  قانونگذاری 
هیچ وقت نماینده یی از بخش خصوصی حضور نداشته 
و شاید شمار افرادی که از بخش خصوصی اقتصادی 
در مجلس وارد شدند از انگشتان دست هم کمتر باشد.

بخش  اینکه  بر  تاکید  با  ایران  بازرگانی  اتاق  عضو 
خصوصی جایگاهی در قانونگذاری تا به حال نداشته 
کنیم  نگاه  را  قانونگذاری  مجالس  ترکیب  اگر  گفت: 
عمدتا معلمان و نظامیان بازنشسته بودند و به همین 
نداشته  وجود  مجلس  در  اقتصادی  غالب  تفکر  دلیل 
و  تدبیر است  نظام  اقتصاد کشور در  اصلی  و مشکل 

قانونگذاری در این بخش باید اصالح شود.
و  تصمیم سازی  مراکز  تعدد  کرد:  تاکید  معرف 
قانونگذاری نیز یکی دیگر از مشکالت است و نهادها و 
سازمان هایی در کشور وجود دارند که هم پایه مجلس 
شورای اسالمی قانونگذاری می کنند و نتیجه آن هم 

این است که در حال حاضر تعداد زیادی قانون مخل و 
منسوخ داریم که گره ها و مشکالت را بیشتر کرده اند.

در  ویژه  به  قانونگذاری  مشکالت  اینکه  بیان  با  وی 
بخش اقتصاد زیاد است، گفت: یک اراده جدی برای 
اقتصاد وجود  در بخش  و سیاست گذاری  قانونگذاری 
ندارد و تامین منافع ملی جای خود را به تامین منافع 
خرد و جزیی داده است و نماینده یی به دلیل اینکه در 
حوزه انتخابیه خود به مردم قول داده که چنان عملی 
را انجام خواهد داد، بودجه ها را در آنجا هزینه می کند 
و برای اینکه بتواند مجددا رای بیاورد، منافع محلی و 
خرد را فدای منافع ملی و تکمیل پروژه های اساسی 

کشور می کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: مشکالت در بخش 
نگاه  یک  که  زمانی  تا  و  است  متعدد  بودجه نویسی 
منطقی و علمی به این مقوله وجود نداشته باشد نباید 
انتظار تغییر و تحول جدی در سطح کالن را داشت و 

اوضاع به همین منوال پیش خواهد رفت.
و  بودجه نویسی  در  اشکال  به  اشاره  با  معروف 
سخت گیری در اخذ مالیات گفت: ما سخت گیری در 
گرفتن مالیات را تجربه کرده ایم و از آنجا که قبل از 
قانونگذاری و شناخت رفتارهای اقتصادی مهم تر  است 
باید توجه داشت که دور زدن قانون در حجم وسیع 
انجام می شود لذا به جای سخت گیری در قانونگذاری 

باید ساختارهای معیوب را اصالح کرد.
مقاومتی  اقتصادی  تحقق  کرد:  بیان  همچنین  وی 
با  نیز  توسعه متوازن است وتوسعه  رویه های  در گرو 
ساختارهای موجود اتفاق نمی افتد و نظام تدبیردر ایران 
محدود  جنوبی  کره  و  مالزی  کشورهای  همانند  باید 

ومشخص باشد تا بسیاری از مشکالت حل شود.

 بودجه هایی که اقتصاد را دولتی تر می کند
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش خصوصی 
در سیاست گذاری حتی یک درصد هم اثرگذاری ندارد، 
به سال  نسبت  بودجه هر سال  میزان  افزایش  گفت: 
گذشته افتخار نیست، این امر بیانگر این است که روز 

به روز کشور دولتی تر اداره می شود.
و  تولیدکنندگان  انجمن  رییس  حریری  مجیدرضا 
صادر کنندگان صنایع دستی و عضو اتاق بازرگانی ایران، 
نیازهای  و  انتظارات  بودجه 97  بایدهای  در خصوص 
انتظارت  کرد:  اظهار  خصوصی  بخش  و  تولید  مهم 
و  کوچک  صنایع  ویژه  به  خصوصی  بخش  فعاالن 
متوسط در بودجه امسال هم درنظر گرفته نشده است.

در  کشور  اصلی  پدرخوانده  دولت  کرد:  تصریح  وی 
و  دارد  دخالت  بخش ها  تمام  در  و  حوزه هاست  تمام 
بخش خصوصی در سیاست گذاری حتی یک درصد هم 

اثرگذاری ندارد.
حریری افزود: پول نفت در دست دولت است و به طور 
مستقیم و غیرمسقیم بر تمام امور از طریق شرکت های 
و  غیردولتی  عمومی  نهادهای  بازنشستگی،  صندوق 
بخش خصولتی تسلط دارد و صاحب تمام ثروت کشور 

است.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: طی 3۰ سال گذشته 
مجلس ۲ تا ۵ درصد توانسته روی بودجه مصوبه هیات 
دولت که به مجلس آمده تاثیر بگذارد، تقسیم رانتی 

بودجه در مجلس نیز وجود دارد.
صنایع  وارد کنندگان  و  صادر کنندگان  انجمن  رییس 
دستی تاکید کرد: چرا باید ثروت های کشور به جای 
اینکه در دست مردم باشد در جیب دولت قرار بگیرد و 

مردم از دولت تقاضای کمک بکنند.
از یک  موجود،  اساس وضعیت  بر  کرد:  بیان  حریری 
سو نوعی تقسیم غنایم و از سوی دیگر دریافت رانت 
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را داریم که هر سال بودجه کوچک ترو نسبت به سال 
قبل کاهش می یابد.

وی ادامه داد: اگر میزان بودجه هر سال بیشتر از سال 
قبل می شود وهزینه نگه داری یک کشور افزایش پیدا 
می کند، این امر حاکی از این است که همه دولت ها 

روزبه روز بزرگ تر، پر خرج تر و تنبل تر شده اند.
در  که  اندازه  هر  به  گفت:  ایران  بازرگانی  اتاق  عضو 
میزان  می کند،  پیدا  افزایش  دولتی  سهم  اتاق ها 
به  افراد جامعه  پایین می آید و سهم  مشارکت مردم 

صورت قطره چکانی می شود.
وی بیان کرد: بودجه نویسی یک کار تکنیکال مالی و 
تخصصی است که اگر قرار است دولت کشور را اداره 
بر  هم  مصارف  و  باشد  مشخص  باید  منابعش  بکند، 

اساس سیاست گذاری مشخص تبیین شود.
حریری با اشاره به اینکه ساختار اقتصادی نیاز به تحول 
اساسی دارد، افزود: زمانی می توانیم بگوییم بودجه در 
مسیر درست قرار گرفته که در بودجه های ساالنه به 
دلیل سیاست های بهره وری شاهد کاهش هزینه های 
و  راحاکم  مالی  انضباط  همچنین  و  باشیم  دولت 

صرفه جویی اقتصادی می کنیم.
افزایش  بیان کرد:  پایان  ایران در  بازرگانی  اتاق  عضو 
میزان بودجه هر سال نسبت به سال گذشته افتخار 
نیست زیرا این امر بیانگر این است که روز به روز کشور 

دولتی تر اداره می شود.

 در بودجه 97 بخش خصوصی حضور ندارد
با اشاره  ایران و چین  بازرگانی  اتاق  همچنین رییس 
به اینکه در بودجه امسال هم بخش خصوصی حضور 
بخش  دست  در  ما  اقتصاد  18درصد  گفت:  ندارد، 
از 1۵درصد  کمتر  میزان  این  از  که  است  غیردولتی 
اسداهلل  است.  واقعی  خصوصی  بخش  اختیار  در 

عسگراوالدی کارشناس اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی 
ایران و چین، در خصوص بایدهای بودجه 97 انتظارات 
برنامه  در  خصوصی  بخش  و  تولید  مهم  نیازهای  و 
اقتصادی رادیو گفت وگو اظهار کرد: بودجه ابالغ شده 
و  ندارد  توسعه هماهنگی  برنامه ششم  با  بنده  ازنظر 

حداقل ۶۰ درصد بودجه نفتی بسته شده است.
باشد  مشخص  درآمدها  و  هزینه ها  باید  افزود:  وی 
افزایش پیدا کند،  بطوریکه اگر در نیمه سال بودجه 
قطعا تا پایان سال ۲۰ تا 3۰ درصد به هزینه ها افزوده 
و از درآمدها کاسته خواهد شد.عسگراوالدی با اشاره به 
اینکه در بودجه امسال هم بخش خصوصی حضور ندارد، 
گفت: 8۲ درصد اقتصاد ما دولتی است و 18 درصد 
در دست بخش غیردولتی است که این میزان کمتر 
از 1۵ درصد در اختیار بخش خصوصی واقعی است.

وی با بیان اینکه این نوع بودجه ریزی اقتصاد کشور را 
سامان دهی نمی کند، افزود: بودجه همچنان وابسته به 
نفت است و دارای توازن و تعادل نیست. کسری بودجه 
امسال هم بین 3۵ تا ۴۵ هزار میلیون تومان بوده این 
در حالی است که هنوز درآمدها تحقق نیافته و میزان 

هزینه کردها مشخص نیست.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بحث دیگر هزینه 
میلیون  به 7۰  در حال حاضر  یارانه هاست،  تحمیلی 
نفر یارانه نقدی داده می شود در صورتی که فقط باید 
یارانه  جامعه  پایین  دهک  نفر  میلیون   3۰ به  تقریبا 
تعلق بگیرد، زیرا این رقم فشار مضاعفی به دولت وارد 

می کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران و چین بیان کرد: در بودجه های 
۶ سال اخیر این دولت و دوره دولت قبلی هزینه ها بین 
1۰ تا۲۰درصد افزایش داشته است که در خصوص این 

امر باید بازنگری صورت بگیرد.
افزایش  برای  فقط  دولت  مدیریت  اینکه  بیان  با  وی 

را  درآمدها  اینکه  بدون  سال  هر  گفت:  است،  هزینه 
باال  را  دستمزدها  و  حقوق ها  میزان  دهیم  افزایش 

می بریم.
با  که  است  این  ما  خواسته  داد:  ادامه  عسگراوالدی 
اتاق های بازرگانی و اصناف در خصوص امور مربوطه 
مشورت انجام شود و این طور نباشد که حرف های ما 

فقط شنیده شود و به آن عمل نشود.
عضو اتاق بازرگانی ایران و چین بیان کرد: اگر بودجه 
افزایش هزینه همراه  با  با مثل سال های گذشته   97

باشد قطعا با شکست روبه رو خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که اگر بخواهید در بودجه 
97 بخش خصوصی را وارد کار کنید، چه رویکردی 
خواهید داشت، گفت: شرکت های بزرگ دولتی را باید 
به حراج بگذاریم تا از دست دولت خارج و به بخش 

خصوصی واگذار شود.
مساله  به  باید  دولت  اینکه  به  اشاره  با  عسگراوالدی 
اقتصاد  محور  و  پایه  ارز  کرد:  تصریح  بپردازد،  ارز 
برنامه ششم  در  باید  مرکزی  بانک  و  بودجه هاست  و 
توسعه این امر را مدنظر قرار دهد و همچنین دولت 

باید برای صادرات هم برنامه ریزی بکند.

اتاق تهران/  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران برگزار می کند

یک دوره و سه کارگاه آموزشی برای 
فعاالن اقتصادی و مدیران تشکل ها

آموزشی  دوره  تهران،  اتاق  آموزش  مرکز   
آموزشی  کارگاه  دو  و  نوین«  »کسب وکارهای 
تشکل های  در  نظرسنجی  »طراحی  عناوین  با 

اقتصادی« و »هوش هیجانی« برگزار می کند.
از  نقل  به  تهران  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به   
دوره ها  برگزاری  ادامه  در  تهران  اتاق  آموزش،  مرکز 
و مسووالن  اعضای خود  برای  آموزشی  و کارگاه های 
تشکل های اقتصادی با هدف توانمندسازی و افزایش 
دانش و آگاهی آنان، برگزاری یک دوره و دو کارگاه 

آموزشی را در دستور کار خود قرار داده است.
براین اساس مطالبی در باب آشنایی با کسب وکارهای 
نوین و فرصت های موجود در این فضا، چگونگی طراحی 
نظرسنجی و نحوه مدیریت هوش هیجانی توسط مرکز 

آموزش اتاق تهران به عالقمندان ارائه می شود.

 دوره آموزشی کسب وکارهای نوین
چون  سرفصل هایی  در  نیز  آموزشی  دوره  این  در 
تحلیل محیط کسب وکار و تغییرات تکنولوژیک، تغییر 
برنامه ریزی شده شرکت ها،  تغییر  رفتار مصرف کننده، 
خالقیت و نوآوری و توسعه در مدل، برند، محصول، 
ارائه  مطالبی  نوین  کسب وکارهای  مشتریان  و  بازار 
می شود.نخستین جلسه این دوره آموزشی، چهار شنبه 
این دوره  زمان  برپا می شود. مدت  آذرماه جاری   ۲۲
از  آموزشی است که چهارشنبه هر هفته  1۶ ساعت 
تهران  اتاق  تا ۲۰ در ساختمان شماره ۲  ساعت 1۶ 
نیز سعید  آموزشی  دوره  این  برگزار می شود. مدرس 

محمدی است.

کارگاه آموزشی طراحی نظرسنجی در تشکل های 
اقتصاد

این کارگاه آموزشی برای اعضاي هیات رئیسه، دبیران 
تهران  اتاق  عضو  اقتصادي  تشکل هاي  کارشناسان  و 
تشکل ها  به  را  امکان  این  و  است  شده  طرح ریزی 
می دهد که نظر مخاطبان و شرکت های تابعه خود را 
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برای سیاستگذاری ها و اقدامات مهم به شیوه ای اصولی 
و علمی جویا شوند.شرکت در این کارگاه آموزشی برای 
مدیران، دبیران و کارشناسان رایگان اما همراه داشتن 
است.مفاهیم  الزامی  مربوطه  تشکل  از  معرفی نامه 
آموزشی در این کارگاه، طی چهار ساعت ارائه می شود 
و زمان برگزاری آن، پنجم آذرماه سال جاری از ساعت 

13 تا 17 خواهد بود.
در  نظرسنجی  طراحی  دوره  آموزشی  سرفصل های   
و  مبانی  چون  مفاهیمی  شامل  اقتصادي  تشکل هاي 
جامعه  و  پرسش شوندگان  انتخاب  نظرسنجی،  اصول 
هدف، طراحی پرسش نامه نظرسنجی ، تحلیل داده ها 
و تدوین گزارش نظرسنجی و آشنایی با نرم افزارهاي 
تخصصی نظرسنجی است که توسط علیرضا مدرسی، 

در این کارگاه آموزشی ارائه می شود.

کارگاه آموزشی هوش هیجانی
هوش  مفهوم  سرفصل هایی  آموزشی،  کارگاه  این  در 
هیجانی، اهمیت و مولفه های آن، ارتباط هوش هیجانی 
با سالمت روان، روش های تقویت و مهارت های تنظیم 
آن و اثرگذاری اش در روابط بین فردی مورد بحث و 

گفت وگو قرار می گیرد.
به مدت هشت ساعت و در دو  این کارگاه آموزشی، 
جلسه برگزار می شود. نخستین جلسه این کارگاه روز 
دوشنبه 13 آذرماه و دومین نشست نیز دوشنبه ۲۰ 
کارگاه  این  بود.مخاطبان  ماه سال جاری خواهد  آذر 
آموزشی نیز مدیران، کارشناسان ارشد و کارشناسان 

بنگاه های و سازمان های اقتصادی هستند .
فعاالن اقتصادی و اعضای اتاق تهران که عالقمند به 
هستند،  آموزشی  کارگاه های  و  دوره  این  در  حضور 
می توانند فرم ثبت نام را دریافت و پس از تکمیل به 
همراه سایر مدارک از طریق نمابر به شماره 881۰77۶۲ 

یا پست الکترونیک edu@tccim.ir ارسال کنند.
با توجه به محدودیت های موجود برای پذیرش، اولویت 
حضور در این دوره و کارگاه ها  با عالقمندانی است که 
زودتر فرآیند ثبت نام خود را تکمیل کنند. ضمن این 
که عالقمندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند 
توضیحات  با  ثبت نام  فرم های  دریافت   بر  )عالوه 
 881۰77۲3 و   881۰773۲ شماره های  با  تکمیلی( 

تماس حاصل کنند.

 

مهر/ در بازار آزاد تهران؛
نرخ دالر به 4110 تومان رسید

هر  قیمت  تهران،  آزاد  بازار  معامالت  در جریان 
دالر آمریکا 4110 تومان شد و نرخ انواع سکه نیز 

بدون تغییر بود.
معامالت  جریان  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
هر  قیمت  تهران،  آزاد  بازار  آبان(  امروز)چهارشنبه۲۴ 
دالر آمریکا ۴11۰ تومان شد. همچنین هر یورو ۴88۰ 
تومان، پوند ۵۵1۵ تومان، درهم امارات 11۲۴ تومان 
و لیر ترکیه 1۰7۰ تومان است.در عین حال، هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید حدود هزار تومان گران 
شد و نرخ آن به یک میلیون و 39۲ هزار و 178 تومان 
رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم یک میلیون و 3۲1 هزار و ۲۲۰ تومان، نیم سکه 
۶9۵ هزار و ۵89 تومان، ربع سکه 393 هزار و 7۶7 
تومان و سکه یک گرمی ۲۵۶ هزار و 8۴8 تومان است.

هر اونس طال در بازارهای جهانی 1۲8۲ دالر و 78 سنت 
و هر گرم طالی 18 عیار 1۲۵ هزار و ۶۶۲ تومان است.
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 HBR :دنیای اقتصاد/ منبع
 Evelyn و Jane Edison Stevenson :نویسندگان

 Orr
مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد 

تنها ۴/ ۶ درصد از شرکت های فهرست فورچون۵۰۰ 
را مدیران ارشد اجرایی زن راه اندازی کرده اند و گرچه 
پیشرفت تدریجی وجود دارد )امسال ۳۲ مدیر ارشد 
اجرایی زن وجود دارند که در مقایسه با تنها ۲۱ مدیر 
زن در سال گذشته، باالترین میزان تاکنون بوده است( 
اما نرخ تغییر بسیار کند به نظر می آید. اما چه می شود 
اگر با به کارگیری ابزارها و استراتژی های تحقیق محور، 
راهی برای ایجاد پیشرفت چشمگیر در افزایش تعداد 

این زنان وجود داشته باشد؟
بنیاد راکفلر با ایجاد این هدف در ذهن- و به عنوان 
می کند  تالش  که   ۱۰۰×۲۵ ابتکار  پروژه  از  بخشی 
مدیران ارشد اجرایی زن را برای هدایت ۱۰۰ شرکت 
فورچون تا سال ۲۰۲۵ تشویق  کند- کمک هزینه ای 
به کورن فری )Korn Ferry( برای طراحی و اجرای 
از  پایدار  طیفی  ایجاد  جهت  تحقیقاتی  پروژه  یک 

مدیران ارشد زن اعطا کرد.
بررسی  را  زن  اجرایی  ارشد  مدیر   ۵۷ مشارکت  ما 
و   ۵۰۰ فورچون  شرکت های  از  مدیر   ۴۱ کردیم؛ 
از شرکت های بزرگ سهامی خاص. سپس  ۱۶ مدیر 
مجموعه ای از مصاحبه های فردی با آنها انجام دادیم 
و تجربیات مهم آنها در زندگی و پیشرفت شغلی شان 
را تجزیه و تحلیل کرده و از ارزیابی آنالین کورن فری 

برای سنجش ویژگی های کلیدی شخصیتی و محرکان 
آنها استفاده کردیم.هدف ما چیست؟ هدف ما کشف 
رمز موفقیت این زنان است تا به سازمان ها کمک کنیم 
را شناسایی  باال  پتانسیل  رهبران سازمانی زن دارای 
کنند و این اطمینان را ایجاد کنند که در آینده زنان 
این  طی  فری  می رسند.کورن  موفقیت  به  بیشتری 
اجرایی  ارشد  مدیر  برای  معیار  بهترین  از  تحقیق، 
استفاده کرد؛ معیاری که شامل امتیاز های نمونه برای 
مدیران ارشد اجرایی )تقریبا همه مرد( می شود که در 
کار مشارکت ۹۹ درصدی دارند. این معیار به عنوان 
بر  تاکید  و  شباهت ها  کردن  برجسته  برای  معیاری 
استفاده می شود. مطالعه  این  در  زنان  برای  تفاوت ها 

در زیر ۵ دیدگاه را که از این مطالعه استخراج شده 
است می خوانید. این دیدگاه ها شامل نقل قول های گویا 
از برخی مدیران ارشد اجرایی است که با آنها مصاحبه 
شده و مستقیما به ایجاد طیفی از مدیران ارشد اجرایی 

زن مرتبط است.
اجرایی  ارشد  مدیر  نقش  برای  می توانند  زودتر  زنان 
آماده شوند. مدیران عامل زن در این مطالعه، نسبت به 
مردانی که شرکت هایی در اندازه های مشابه را هدایت 
می کردند، پیش از رسیدن به یک مقام ارشد در شغل، 
از نقش ها، عملکردها، شرکت ها و  بیشتری  در شمار 
به  برای رسیدن  زنان  اساسا،  بودند.  صنایع کار کرده 
کار کرده اند.زنان  و طوالنی تر  جایگاه مشابه سخت تر 
در مقایسه با داده های معیار، پیش از مدیر ارشد شدن 
و ارائه تجربیات عملکردی و صنعتی متنوع تر در این 
موقعیت، چهار سال پیرتر بودند. برخی زنان در مورد 

به طوری که  ناامیدی می کردند.  احساس  تاخیر  این 
یکی از این زنان عنوان کرد که » زنان پیش از اینکه 
بیشتر  برابر  باید ۱۰  آنها داده شود،  به  واقعا فرصتی 
خودشان را ثابت کنند و به این ترتیب پیشرفت آنها 
بسیار طول می کشد.«ظاهرا دستیابی به نتایج مشابه، 
مسیر  این  و  دارد  نیاز  بیشتری  انرژی  به  زنان  برای 
طوالنی تر، سال های کمتری برای اثر گذاشتن بر شغل 

باالتر در اختیار آنها می گذارد.
تاثیر  و  کسب و کار  نتایج  به  دستیابی  زنان،  محرک 
به طور  زن  اجرایی  ارشد  مدیران  است.  آن  بر  مثبت 
با سایر  با »همکاری  به مردان  قابل مقایسه ای نسبت 
انگیزه  بیشتر«  قدرت  و  مسوولیت  »قبول  افراد«، 
بیان می کنند که موقعیت،  قویا  می یابند. مصاحبه ها 
قدرت و پاداش برای جذب زنان، کافی نیستند. البته 
یا  زنان جاه طلب ممکن است نسبت به خودترویجی 
و  باشند  از خود )self-promotion( مردد  تعریف 
ایجاد هدف و نیاز برای مشارکت ارزش و شکل گیری 
از دو  فرهنگ، محرک قوی تری برای آنها باشد.بیش 
اذعان  ما،  ارزیابی  مورد  اجرایی  ارشد  مدیران  سوم 
داشتند که آنها با » ایجاد هدف« انگیزه یافته و معتقد 
بودند که شرکت می بایستی اثر مثبتی بر جامعه آن، 

کارمندانش و جهان پیرامونشان داشته باشد.
تقریبا یک چهارم این افراد بیان کردند که ایجاد یک 
فرهنگ مثبت یکی از مهم ترین دستاوردهای آنها بوده 
است. یکی از این زنان این موضوع را چنین بیان می کند 
»قطعا، سهامداران پول بسیار زیادی به دست آوردند و 
ما به همه اهدافمان رسیدیم. اما هدف اصلی ما این 

است که شما چه کار دیگری انجام دادید؟ شما برای 
جوامع و برای افرادتان چه کردید؟«ویژگی های خاص 
برای موفقیت زنان ضروری و بسیار کمیاب هستند. در 
سراسر ارزیابی های این مطالعه از مدیران ارشد اجرایی 
زن، ترکیبی از چهار ویژگی و صالحیت به عنوان کلید 
برای موفقیت آنها به دست آمد: جرات، ریسک پذیری، 
 managing( ابهام  مدیریت  و  انعطاف پذیری 

.)ambiguity
همان طور که یکی از این زنان به ما گفت »زمانی که 
راه اندازی  برای شرکت  را  بازار  آن  تا  رفتم  آتالنتا  به 
عرض  در  »شما  گفت  من  به  روسا  از  یکی  کنم، 
یک سال اخراج خواهید شد؛ چون هیچ کس نتوانسته 
است آتالنتا را موفق کند.« اما به هر حال من رفتم 
و این ریسک بزرگ با موفقیت همراه بود.ویژگی ها و 
شایستگی های کلیدی که موفقیت این زنان را ممکن 
ساخته است، ممکن است به عنوان یک ویژگی عمومی 
از رهبر سازمانی مدرن نشان داده شود، چرا که آنها 
بیشترین تقاضا را دارند و این ویژگی ها همواره مورد 
بوده است.این مدیران  تقاضای هیات مدیره شرکت ها 
ارشد اجرایی با توانایی در هدایت موفقیت آمیز ابهامات 
و پیچیدگی ها، همواره برای ریسک کردن آماده بودند 
و جهان نامطمئن و به سرعت در حال تغییر را هدایت 
در  زن  مدیران  توسعه  برای  که  آنچه  دقیقا  کرده اند. 

آینده مورد نیاز است.
مدیران  به عنوان  را  پتانسیل شان، خود  وجود  با  زنان 
ارشد  مدیر   ۵۷ از  نمی بینند.  آینده  اجرایی  ارشد 
اجرایی زنی که با آنها مصاحبه کردیم ۵ نفر همیشه 

زنان ریسک پذیرتر از مردان در رهبری سازمان ها
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هرگز  نفر  سه  و  شوند،  مدیرعامل  می خواستند 
را  شغل  این  اما  برسند.  سمت  این  به  نمی خواستند 
نیز  سوم  پذیرفتند.دو  تعهدات شان  از  آگاهی  بدون 
اذعان کردند که درنیافته بودند می توانند مدیر ارشد 
اجرایی باشند. مگر اینکه فرد دیگری این نکته را به 
به جای کسی که  را  آنها خود  بود.  آنها متذکر شده 
ایجاد  بر  باشد،  موفقیت شان  و  پیشرفت  بر  متمرکز 
نتایج متمرکز کرده بودند.تصدیق از سوی یک رئیس یا 
مشاور، کلید خلق جاه طلبی های بلندمدت در بسیاری 
از زنان است. یکی از زنان به یاد می آورد که »تا زمانی 
که آن مکالمه اتفاق نیفتاده بود، من حتی تصور مدیر 
شدن را نیز نمی کردم. من واقعا فقط یک شغل خوب 
در یک شرکت خوب می خواستم. این مکالمه برای من 

مانند زنگ بیداری بود.«
یا  مالیه  کسب و کار،   ،»۱  STEM« در  پیش زمینه ها 
اقتصاد، سکوی پرتابی برای مدیران ارشد اجرایی زن 
هستند. چهل درصد مدیران ارشد اجرایی زن با برخی 
به ۲۰  قریب  و  در STEM شروع  فنی  تخصص های 
درصد با پیش زمینه ای در کسب و کار، مالیه یا اقتصاد 
کارشان را آغاز کردند. پیش زمینه آنها با مدیران ارشد 
اجرایی مرد قابل مقایسه بود و زنان را قادر ساخت تا 
با پیامدهای واضح و قابل تعریف، اعتبار کسب کنند. 
نتایج آنها چیزی ورای جنسیت آنها بود و در حوزه هایی 
اتفاق افتاد که برای ایجاد سود در کسب و کار، ضروری 
است.این امر به عنوان یک مزیت عمل کرد و زنان را 
قادر ساخت تا کارشناس شوند و پیش از چرخش برای 
تبدیل شدن به یک رهبر سازمانی در آن کسب و کار، در 
عملکرد اصلی کسب و کار، اعتبار کسب کنند. هیچ کدام 
از این زنان در منابع انسانی )HR( یعنی حوزه ای که 
زنان به طور نامتناسب ارائه شده اند، کارشان را شروع 

نکردند.
شرکت ها  که  را  گام  چند  تحقیق مان،  مبنای  بر  ما 

می توانند برای ایجاد و حفظ طیفی وسیعی از مدیران 
عامل زن اخذ کنند پیشنهاد می کنیم:

سعی کنید خیلی زود پتانسیل ها را تشخیص دهید. 
دوران  اوایل  در  را  آینده  استعدادهای  باید  سازمان ها 
شغلی شان شناسایی کرده و توسعه دهند؛ این امر با 
کمک به زنان در گسترش مهارت هایشان امکان پذیر 
است. اما چگونه؟ با ایجاد امکان دسترسی به نقش های 
عملیاتی و فرصت های رهبری سازمان.زنانی که ما با آنها 
مصاحبه کردیم از مشاوران اولیه بسیار بهره برده اند؛ اما 
هنوز اختالف ها وجود دارند. همان طور که یکی از این 
زنان بیان کرد »آنها به زنان جوان تر آموزش می دهند 
افراد را رهبری کنند و به مردان جوان تر  که چگونه 
یاد می دهند تا چگونه یک کسب و کار پرسود راه اندازی 
کنند.«مسیر را برای مدیر ارشد اجرایی روشن کنید. 
همراه با شناسایی اولیه، دریافتیم که تاکید بر پتانسیل 
طیف  بود.  مهم  بسیار  شدن  مدیرعامل  برای  زنان 
وسیعی از زنان حتی این شغل را به عنوان یک احتمال 
نیز در نظر نمی گیرند. در هشت مورد از موارد بررسی 
مدیرعامل  می خواهند  که  بودند  درنیافته  زنان  شده، 

شوند تا زمانی که این موقعیت به آنها پیشنهاد شد.

شرکت ها می توانند عامدانه طیف رهبران سازمانی زن 
با طراحی فرآیندی که شامل حامیان، مشاوران و  را 
را  زنان  پتانسیل  که  کنند  پر  پیش فرض  الگوهای 
تشخیص می دهند و به آنها کمک می کنند تا مسیر 
کنند. تصور  شدن  مدیرعامل  برای  را  خود  آینده 

به حامیان اطمینان دهید. زمانی که زنان به سطوح 
مهم  حمایتی  روابط  می یابند،  دست  اجرایی  باالی 
به  ارائه می کنند،  را  از مشاوران که تشویق و توصیه 
سوی حامیان که یک نقش عملی در مدیریت تغییرات 
شغل و گسترش مدیران به عنوان مدیران عامل بالقوه 
ایفا می کنند، تغییر می کند.چه این حامی یک مدیر 

عضو  دیگر،  اجرایی  ارشد  مدیر  سابق،  اجرایی  ارشد 
این  باشد،  ارشد اجرایی خارجی  یا مدیر  هیات مدیره 
زنان در مورد حمایت ضروری )از جمله بازخورد شدید( 
که حامیان ارائه می دهند، صحبت می کنند.چهار زن از 
نبود حمایت به عنوان یک مانع برای توسعه شغلی شان 

یاد کرده اند.
می کنند  متعهد  را  زنان  که  کنید  بیان  را  نقش هایی 
: اگر یک شرح شغلی تنها بر عنوان، تجربیات مورد 
نیاز، مسوولیت ها و نتایج ارائه شده، تمرکز کند، ممکن 
بیان  را  انگیزه می دهد  کاندیداها  به همه  آنچه  است 
نکند. مدیران ارشد اجرایی زن تمایل دارند نقش هایی 
را دنبال کنند که مهارت های آنها را به روشی باال ببرد 
ایجاد کند  تفاوتی  به کسب و کار  ارزش  افزودن  با  که 
مشتریان  جهان،  که  کند  ایجاد  را  چیزی  همچنین 
یا کارمندان از آن منفعت کسب کنند.شرکت ها نیاز 
مشارکت های  و  پیامدها  تاثیرات،  کردن  عمیق تر  به 
ممکن  نقش  به  دستیابی  برای  که  دارند  معنی دار 
خواهد بود. این امر همچنین شانس اینکه زنان مستعد 
که  زمانی  داد.  خواهد  کاهش  کنند  ترک  را  سازمان 
یکی از مصاحبه شونده ها به دنبال یک ارتباط معنی دار 
بین کار و ارزش هایش بود به ما گفت: » زمانی که به 
آن کنفرانس استخدام رفتم هیچ ایده ای نداشتم که 
بیشتر  چه  هر  اما  باشم،  فروش  بخش  در  می خواهم 
به نظر  را می شناختم،  بودند  آنها در آن  شرکتی که 
می رسید که آنها واقعا هم با استانداردهای آکادمیک 
من و هم سیستم ارزشی من منطبق هستند و آموختم 
که این روش، راهی بسیار مهم برای نگاه به یک شرکت 

است.«

از »پرتگاه شیشه ای« آگاه باشید:
glass cliff یا پرتگاه شیشه ای، پدیده ای مربوط به 
زنان در نقش های رهبری سازمان است )مثال مدیران 

اجرایی در شرکت ها و کاندیداهای زن در انتخابات(. 
و  رکود  یا  بحران  دوره های  طی  می گوید  پدیده  این 
زمانی که شانس شکست باالست، احتمال اینکه زنان 
نسبت به مردان نقش های مدیریت سازمان را به دست 
آورند بیشتر است.مطالعات نشان می دهد که در مواقع 
زنان  اینکه  احتمال  باالی شکست،  ریسک  یا  بحران 
نسبت  شوند،  انتخاب  ارشد  مدیریت  نقش های  برای 
از  ناگهانی،  تغییرات  به  تمایل  است.  باالتر  مردان  به 
جمله تمایل آنها برای حل مشکالت و ایجاد تفاوت، 
اگر  به خصوص  است  زنان  از  بسیاری  قوت  نقاط  از 
آنها جویای چالش و ریسک باشند. این موقعیت های 
دشوار می توانند تجربیات حیاتی برای توسعه مدیران 
ارائه کنند و حتی شکست ها می توانند  ارشد اجرایی 
درس های ارزشمندی ارائه کنند که موفقیت یک رهبر 
سازمانی را در بلندمدت باال می برد.گرچه اغلب چنین 
شکست های بزرگی می تواند به یک شغل پایان دهد. 
سازمان ها باید فرصت هایی برای زنان فراهم کنند تا اگر 
یک موقعیت با ریسک باال به شکست انجامید یا اینکه 
آنها استعداد های ارزشمند را از دست دادند، موقعیت 
خود را بازیابند.هدف ما از ایجاد طیفی از مدیران ارشد 
اجرایی زن هدفی جاه طلبانه است که به معنای بازبینی 
همه چیز از هدف گذاری رهبران سازمانی امیدبخش 
کسانی  می شود؛  آنها  به  شغلی  فرصت های  ارائه  تا 
از استعدادهای جهان را شامل می شوند.ما  نیمی  که 
پیامدهای مثبت  داریم که وقتی سازمان ها  اطمینان 
کسب و کار – ناشی از استفاده از قدرت زنان در جایگاه 
مدیر ارشد اجرایی- را تجربه می کنند، نگاه خود در 
مورد استعدادهای با پتانسیل باال را گسترش خواهند 
داد و به نتیجه دلخواه چالش ۲۵×۱۰۰ بنیاد راکفلر 

خواهند رسید.
  پی نوشت:

۱. علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات

 بازگشت به عناوین 12 یادداشت مدیریتی
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مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سندیکای صنعت 
برق ایران )رسانا( خواهشمند است نظرات، پیشنهادها 
و نقدهای خود را از طریق ایمیل  ahmadi@ieis.ir ویا 
شماره تلفن های 6-66570930  به ما اطالع دهید.
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