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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
گفت: در جلسه اخیری که با وزیر نیرو داشتیم 
برای ما مشخص شد که نقشه راهی برای آب و 
برق با نگاهی به وضعیت بحرانی کشور ناشی 
از خشکسالی ها و نیازهای آتی در وزارت نیرو 

تهیه شده است.
مجلس  انرژی  کمیسیون  دبیر  پور  کرم  کوروش 
شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
عصر  جلسه  در  داشت:  اظهار  تسنیم  خبرگزاری 
دیروز کمیسیون انرژی وزیر نیرو در جمع اعضای 
این کمیسیون حاضر شد و صحبت های مفیدی 
برق  و  آب  تأمین  وضعیت  آخرین  خصوص  در 

کشور مورد طرح و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این جلسه یک سوال از آقای دکتر 
اردکانیان مطرح شد که سوال کننده آقای فالحت 
پیشه نماینده مردم اسالم آباد غرب و داالهو و سوال 

در خصوص حوزه انتخابیه ایشان بود که وزیر نیرو 
به  کارشناسی  های  داده  به  استناد  با  و  دقت  به 
پیگیری  جهت  شد  مقرر  و  داد  پاسخ  سوال  این 
امور مربوطه کمیته ای تشکیل شود که به نظرم 
با پاسخ های ارائه شده و همگرایی صورت گرفته، 
مباحث مورد نظر نماینده محترم اسالم آبادغرب و 

داالهو به طور مطلوب پیگیری خواهد شد.
ارائه شده  برنامه  اینکه طبق  کرم پور در خصوص 
از سوی مجلس قرار بود 4 سوال از وزیر نیرو در 
جلسه دیروز مطرح شود، گفت: بله، ولی سه سوال 
وزارت  که  چرا  شد  خارج  جلسه  برنامه  از  دیگر 
نیرو یکی از وزارتخانه هایی است که تعامل بسیار 
خوبی با مجلس شورای اسالمی دارد و با برگزاری 
و  مجموعه  این  مدیران  بین  کارشناسی  جلسات 
نمایندگان مجلس، بسیاری از ابهامات و سواالت 
پیش از طرح، برطرف شده و یا با در دستور کار 

از  پیگیری های جدید،  و  بررسی ها  قرار گرفتن 
طرح این سواالت در مجلس خودداری می شود.

نماینده مردم فیروز آباد، فراشبند، قیر و کارزین با 
اشاره به سفری که اخیراً وزیر نیرو به استان فارس 
داشت، گفت: در این سفر ضمن کلنگ زنی و بهره 
برداری از پروژه های مختلف، وزیر نیرو در جمع 
مردم حاضر شد و در بخش ها و رده های مختلف 
با دقت و حوصله پاسخگوی نظرات و انتقادات بود.

وی افزود: در این سفر متوجه رویکرد درست وزیر 
نیرو برای برخورد با مسائل و مشکالت بخش آب 
و برق کشور شدم و به چشم دیدم که با چه دقتی 
کوچکترین مسائل مورد توجه مدیران وزارت نیرو 

قرار دارد.

ادامه در صفحه 3/

تسنیم/ 

 نقشه راه آب و برق در شرایط بحرانی تهیه شد
 چشم انداز صادرات غیرنفتی در سال 9۷

دنیای اقتصاد/عدنان موسی پور
 رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران

 در شرایط کنونی کشور جدا از مشکالت ناشی از خروج 
تحریم ها،  مجدد  بازگشت  و  برجام  از  آمریکا  احتمالی 
و  داخلی  سرمایه گذاری  نرخ  بودن  پایین  چون  موانعی 
عدم بهره گیری از سرمایه های خارجی، احتمال افزایش 
و  تولید  هزینه های  مستمر  افزایش  داخلی،  تورم  نرخ 
قیمت تمام شده، پایین بودن کیفیت در کنار باال بودن 
برنامه  تدوین  عدم  داخلی،  تولیدات  شده  تمام  قیمت 
راهبردی متناسب با تولید و توسعه صادرات، وابستگی 
نگاه  با  کشور  صنایع  تاسیس  و  وارداتی  اولیه  مواد  به 
کاالهای  است صادرات  داخلی سبب شده  بازارهای  به 

غیرنفتی مغفول واقع شود.
اگر فضای تجارت خارجی کشور را به دو بخش خارجی 
زدن  سرباز  خارجی  بخش  در  کنیم،  تقسیم  داخلی  و 
آن  از  به خروج  تهدید  و حتی  برجام  اجرای  از  ترامپ 
جو نامناسبی را برای فعالیت تجار ایرانی ترسیم کرده 
است. در چنین شرایطی سرمایه گذاران با احتیاط اقدام 
به حضور در بازار ایران کرده و منجر به کاهش عملیاتی 

شدن انعقاد قراردادهای بلندمدت می شود. 
ادامه در صفحه 3/ 



 

  راه اندازی بازار مشترک برق، نفت و 
گاز با اوراسیا در دستور کار

رئیس جمهور قزاقستان گفت: از سال 2019 بازار 
مشترک برق و از سال 2025 بازار مشترک نفت 
و گاز با اوراسیا ایجاد می کنیم...... ادامه در صفحه 3

 رویای خورشیدی هند می میرد؟
قدرت  یک  به  شدن  تبدیل  رویای  در  هند 
برای  کافی  نیروی  بتواند  تا  است  خورشیدی 
تامین برق بیش از 16 میلیون خانه تا سال 2022 

داشته باشد...... ادامه در صفحه 4

 افتتاح نیروگاه خورشیدی قشم با 
حضور سفیر ایتالیا

با  قشم  جزیره  خورشیدی  مگاواتی   10 نیروگاه 
حضور سفیر ایتالیا در ایران و شماری از مدیران 

ملی و منطقه ای افتتاح شد...... ادامه در صفحه 4

 پیش به سوی انرژی پاک
زباله های  انرژی -  گروه  انرژی:  و  نفت  صفحه 
حاصل  شیرابه  و  می شد  دفن  سال ها  شهرها 
ایجاد  زیادی  مشکالت  مردم  برای  زباله  این  از 
می کرد ولی مدتی است که دیگر تمام زباله های 
تولید  برق  آنها  از  حتی  و  شده  بازیافت  شهر 

می شود...... ادامه در صفحه 4

 تفاهم نامه دانشگاه اصفهان و بخش 
خصوصی در زمینه سوخت زیستی 

منعقد شد
های  همکاری  نامه  تفاهم  ایرنا-  اصفهان-      
بین  ای  مشاوره  و  پژوهشی  آموزشی،  علمی، 
دانشگاه اصفهان و سرمایه گذار بخش خصوصی 
زیستی(  )سوخت  ›بایوفیول‹  طرح  زمینه  در 

منعقد شد............ ادامه در صفحه 5

 جزییات 6 اولویت مالیاتی در 
سال9۷

وزارت اقتصاد با برشمردن 4 چالش بزرگ اجرای 
کامل قوانین مالیاتی در ایران از جمله فرارهای 
غیرهدفمند؛  معافیت های  و  مالیاتی  گسترده 
اولویت های اصلی تحقق تحول مالیات در سال 

9۷ را اعالم کرد...... ادامه در صفحه 6

 هفت تا 10 هزار میلیارد تومان اوراق 
برای بخش خصوصی منتشر می شود

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور خبر 
میلیارد  هزار   30 تا   28 دولتی،  بخش  در  داد: 
تومان و برای بخش خصوصی نیز هفت تا 10 هزار 
میلیارد تومان اوراق منتشر می کنیم...... ادامه در 

صفحه 6

 براي تامین مالي طرح ها از 
روش هاي گوناگون، تجدیدنظر کنیم

گفت:اگرچه  مجلس  اقتصادي  کمیسیون  رئیس 

دولت مشکالتي دارد و باید اسناد خزانه و اوراق 
به گردش در آید اما به منظور اصالح اجراي طرح 
هاي عمراني باید در موضوع تامین مالي طرح ها 
از روش هاي گوناگون تجدیدنظر کنیم ...... ادامه 

در صفحه 10

 هزار میلیارد تومان مشوق صادراتی 
از محل تعرفه وارادت

شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
تومان  میلیارد  هزار  اختصاص  از  اسالمی 
محل  از   9۷ بودجه  در  صادراتی  مشوق 
صفحه10  در  ادامه  داد......  خبر  واردات  تعرفه 

 3.2 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
خارجی صنعتی در دولت دوازدهم 

انجام شد
    تهران- ایرنا- مدیرکل سرمایه گذاری خارجی 
میزان  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
صنعت،  بخش  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری 
ثبت  با  دوازدهم  دولت  در  تجارت  و  معدن 
رکوردی جدید، به مرز سه میلیارد و 200 میلیون 

دالر رسید...... ادامه در صفحه 10

و  تولیدی  اطالعاتی مجوزهای  بانک   
صنعتی راه اندازی شد

پایگاه ظرفیت های تولید و تجارت شامل داده 
بخش  های  فعالیت  تمامی  مجوز  با  مرتبط  های 
اندازی شد......  های صنعت، معدن و تجارت راه 

ادامه در صفحه 11

 تمرکز اصلی اقتصاد کشور باید بر 
افزایش بهره وری باشد

رونق تولید و در عین حال کاهش بهره تسهیالت 
دولت  مهم  های  برنامه  از  یکی  باید  کشور  در 

باشد..... ادامه در صفحه 11

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
نقشه راه آب و برق در شرایط بحرانی تهیه 

شد

بر  اخیر عالوه  اینکه »در هفته های  بیان  با  کرم پور 
همراهی وزیر نیرو در سفر به فارس، جلسات متعددی 
تا پیش  با وی و معاونان وزیر نیرو داشتیم«، گفت: 
از این تصور بنده این بود که وزارت نیرو فاقد برنامه 
مشخص در زمینه نگاه بلندمدت و راهبردی به آب 
و برق است؛ چرا که مشکالت موجود در کشور موید 
این امر بود، اما اکنون بعد از شنیدن توضیحات دکتر 
اردکانیان و شرکت در جلسات متعدد کارشناسی تیم 
مدیریتی وزارت نیرو، نگاه من به وزیر نیرو و مدیران 

این وزارتخانه تغییر کرد.
نیرو  افزود: در همین زمان 4 ماهه حضور وزیر  وی 
در وزارتخانه نیرو، عالوه بر ادامه برنامه های درست 
در دست اجرای قبلی، برنامه هایی کارشناسی شده 
شرایط  در  کشور  برق  و  آب  مدیریت  برای  دقیق  و 

حساس و بحرانی تدوین شده است.
دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: در جلسه اخیری که با وزیر نیرو داشتیم برای ما 
مشخص شد که نقشه راهی برای آب و برق با نگاهی 
و  ها  خشکسالی  از  ناشی  کشور  بحرانی  وضعیت  به 
نیازهای آتی در وزارت نیرو تهیه شده که در صحبت 
های وزیر نیرو در جمع نمایندگان به آن اشاره شد 
نیاز  آن  شدن  اجرایی  که  شد  حاصل  نتیجه  این  و 
و  نهادها  تمامی  و  مجلس  دولت،  ملی  همگرایی  به 

ارگانها دارد.
نیازمند  موفق  مجلس  »یک  اینکه  بیان  با  کرم پور 
خوشبختانه  گفت:  است«،  موفق  دولت  یک  وجود 
با  نیرو  وزارت  بین  خوبی  بسیار  تعامل  و  همگرایی 

و  آبی  مسائل  تا  دارد  وجود  اسالمی  مجلس شورای 
برقی کشور رصد شده و تالش می کنیم با کمک هم، 

به مشکالت فائق آییم.

فارس/ »نظربایف« اعالم کرد
راه اندازی بازار مشترک برق، نفت و 

گاز با اوراسیا در دستور کار

رئیس جمهور قزاقستان گفت: از سال 2019 بازار 
مشترک برق و از سال 2025 بازار مشترک نفت و 

گاز با اوراسیا ایجاد می کنیم.
بیشکک،  در  فارس  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
در  قزاقستان  جمهور  رئیس  نظربایف«  »نورسلطان 
با  روسیه  دولتی  مرکزی  شبکه  خبرنگار  با  گفت وگو 
اشاره به فعالیت ریاست جمهوری »والدیمیر پوتین« 
گفت: وی در زمان سختی رئیس جمهور شد زیرا  در 
آن زمان قدرت مرکزی نفوذ زیادی نداشت و هر استان 

برای خود قوانین خاصی را وضع می کرد.
وی ادامه داد: عالوه بر این، در قفقاز جنگ بود و اوضاع 
بین المللی و اقتصاد داخلی بسیار سخت و پیچیده بود 
اما پوتین توانست بر تمام این سختی ها غلبه کند و 

اوضاع را در دشوارترین شرایط سامان داد.
نظربایف با اشاره به وضعیت سخت روسیه در آن زمان، 
نادیده  را  »کرملین«  کشورها  دیگر  کرد:  خاطرنشان 
می گرفتند در صورتی که این کشور دارای تجهیزات 
هسته ای و موشکی است که در سیاست جهانی عامل 

بزرگی محسوب می شود.
وی ادامه داد: پوتین روسیه را به جایی که باید باشد 
رساند و به درخواست دولت سوریه تصمیم بر شرکت 

 چشم انداز صادرات غیرنفتی در سال 9۷

ادامه از صفحه 1/ 
متولیان دیپلماسی اقتصادی و در راس آنها وزارت 
امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت و مهم تر از 
همه اتاق های مشترک بازرگانی مسیری دشوار در 
راستای جذب سرمایه گذار خارجی و هموارسازی 
اما در  مسیر صادرات غیرنفتی خواهند داشت و 
روی  پیش  تحوالت  به  توجه  با  داخلی  بخش 
اقتصاد ایران، به خصوص سیاست های خلق الساعه 
دولت در بازار ارز، تکرار شوک ارزی مشابه آنچه 

در سال ۹۶ رخ داد، بعید و دور از ذهن نیست.

سیاست های  اجرای  عدم  به  توجه  با  همچنین 
صادرات  بخش  در  دولت  مناسب  و  تشویقی 
افزایش  تورم،  نرخ  افزایش  احتمال  غیرنفتی، 
و  کاال  شده  تمام  قیمت  و  تولید  هزینه  مستمر 
کیفیت  پیش  از  بیش  کاهش  ایرانی،  خدمات 
تولیدات و فرسودگی ناوگان حمل ونقل زمینی و 
دریایی، خبر از صادرات بین 4۵ تا 4۹ میلیاردی 
کاالهای غیرنفتی در بهترین شرایط در سال آتی را 
می دهد. در راستای دستیابی به جهش صادراتی، 
تسهیل  داخلی،  قیمت های  افزایش  از  جلوگیری 
شرایط جهت جذب و جلب سرمایه گذار خارجی 
صنایع  شناسایی  کاال،  صدور  و  تولید  هدف  با 
و  تجاری  استراتژیک  بر مبنای سیاست  منتخب 
هدایت منابع به سوی آنها، تدوین برنامه بر مبنای 
محوریت صنایع صادراتی و شناسایی و طبقه بندی 
بنگاه های موفق صادراتی و ایجاد پیوند در زنجیره 
تولید بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ، حمایت 

کنار حمایت  در  از صادرات  تشکیالتی  و  نهادی 
مالی با استفاده از تسهیالت ارزی و ریالی صندوق 
توسعه ملی، اعطای اعتبارات و تضامین مالی به 
صادرکنندگان، رفع موانع صادرات به کشورهای 
هدف صادراتی و اعمال مقررات خاص در زمینه 
از صادرات کاالهای  از جمله جلوگیری  صادرات 
و  مواد خام  تدریجی صدور  ممنوعیت  نامرغوب، 
پردازش نشده، التزام به نصب برچسب مشخصات 
و نام صادرکننده روی کاالی صادراتی و داشتن 
کشور  حداقل  یا  بین المللی  الزم  استانداردهای 
مقصد صادرات پیشنهاد می شود. همچنین آنچه 
امروز به عنوان مهم ترین مشکل صادرات غیرنفتی 
تمام شده  پایین و قیمت  مشهود است، کیفیت 
باال و نبود زیربناهای الزم در بخش صادرات است. 
ضرورت پرداختن به بخش واقعی اقتصاد و تولید 
رقابتی، زیربنایی ترین اقدام برای جهش صادرات 

غیرنفتی است.
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4 اخبار صنعت برق

برای  کرملین  واقع،  در  گرفت  سوریه  بحران  در حل 
تروریسم  و  افراط گرایی  مانند  جهانی  ظلم  سرکوب 

تالش کرد.
با اشاره به صفات  ارزشمند و انسانی  رهبر قزاقستان 
پوتین، اظهار داشت: پیش از همه وی مرد عمل است 

و اگر چیزی می گوید به آن عمل می کند.
ریاست جمهوری  اول  روزهای  از  داد:  ادامه  نظربایف 
به  امروزه  که  دارد  صمیمانه ای  روابط  وی  با  پوتین 
رئیس  است.همچنین  شده   تبدیل  واقعی  دوستی 
درصدی   30 افزایش  به  اشاره  با  قزاقستان  جمهور 
حجم تبادل کاال بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی 
مدت  این  در  داشت:  اظهار   ،2017 سال  در  اوراسیا 
افزایش 30  قزاقستان  و  روسیه  بین  تجارت دوجانبه 

درصدی داشت و 1۵.۵ میلیارد دالر بوده است.
نظربایف در پایان افزود: 2 کشور بازار مشترک کاال، 
سرمایه و کار را تشکیل دادند و برنامه داریم که از سال 
201۹ بازار مشترک برق و از سال 202۵ بازار مشترک 

نفت و گاز را با اوراسیا ایجاد کنیم.

ایسنا/ 
رویای خورشیدی هند می میرد؟

قدرت  یک  به  شدن  تبدیل  رویای  در  هند 
برای  کافی  نیروی  بتواند  تا  است  خورشیدی 
تامین برق بیش از 16 میلیون خانه تا سال 2022 

داشته باشد.
نارندرا  تایمز،  فایننشیال  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
مودی میزبان بزرگترین نشست دیپلماتیک چند سال 
اخیر هند است و قرار است یک نهاد بین المللی جدید 

برای کمک به فاینانس پروژه های خورشیدی و تحکیم 
جایگاه این کشور در قلب انقالب انرژی جهانی تاسیس 

کند.
اما در حالی که نخست وزیر هند از رهبران بیش از 20 
کشور جهان در دهلی نو برای نخستین کنفرانس اتحاد 
خورشیدی بین المللی استقبال می کند، شواهد فزاینده 
حاکی از این است که چرخ های بازار خورشیدی هند 

در حال متوقف شدن است.
پروژه های  تامین  به  کمک  کنفرانس،  این  از  هدف 
فقیرترین  و  آفتابی ترین  از  برخی  در  خورشیدی 

کشورهای جهان است.
کارشناسان علت عمده کندی بازار هند را به نگرانی 
از  شده  وضع  باالتر  مالیات های  به  نسبت  سازندگان 

سوی دولت نارندرا مودی نسبت دادند.
صنعت خورشیدی هند سال گذشته شاهد ثبت رکورد 
پیشنهاد قیمت 2.22 روپیه )4 سنت( یک شرکت برای 
هر واحد برق تولید شده در یک مزرعه خورشیدی در 
ایالت شمالی راجستان بود. اما از آن زمان شرکت های 
خورشیدی با افزایش مالیات های متعددی روبرو شدند.

شدند  ناچار  گذشته  ژوییه  از  خورشیدی  سازندگان 
تجهیزات  بر  جدید  خدمات  و  کاالها  مالیات  تحت 
حالیکه  در  کنند  پرداخت  درصد  پنج  خورشیدی، 
برخی بنادر 7.۵ درصد عوارض برای واردات پنل های 

خورشیدی از خارج را دریافت می کنند.
سازندگان  از  حمایت  منظور  به  هند  رگوالتورهای 
داخلی اکنون تعرفه 70 درصدی برای واردات قطعات 
خورشیدی از چین، مالزی و غرب را پیشنهاد کرده اند. 
آمریکا و  از سوی  اقدامات مشابه  به دنبال  اقدام  این 
از  بسیاری  نتیجه  در  می گیرد.  صورت  اروپا  اتحادیه 
شرکت کنندگان در مناقصه ها برای پروژه های جدید، 

دست نگه داشته یا پا پس کشیده اند.

گذشته  ژوییه  هند«  خورشیدی  »انرژی  شرکت 
مناقصه ها برای ۹۵0 مگاوات ظرفیت را ترک کرد و 
تصمیم  آینده  در  کمتر  تعرفه های  گرفتن  به  امید  با 
گرفت فعالیتش را به تاخیر بیاندازد. همین اتفاق برای 
ایالت  در  خورشیدی  نیروی  ظرفیت  مگاوات   200
مادهیا پرادش افتاد.مدیران صنعتی می گویند در سال 
مالی جاری مناقصه ها برای بیش از 3 گیگاوات ظرفیت 
لغو شده است. سایر مناقصه ها امضا شده اند اما منتظر 

نهایی شدن قراردادها هستند.
بازار  در  مشکالت  این  که  امیدوارند  هندی  مقامات 
اتحاد  کنفرانس  برگزاری  کشور،  این  خورشیدی 

خورشیدی بین المللی را تحت الشعاع قرار ندهد.
این سازمان که ۵۸ کشور در آن عضو شده اند، قصد 
دارد پروژه های خورشیدی مختلف را در مناقصه های 
بزرگتر جمع کنند و به سازندگان اجازه دهد از مزیت 

مقیاس سود ببرند.

انرژی امروز/ 
افتتاح نیروگاه خورشیدی قشم با 

حضور سفیر ایتالیا

با  قشم  جزیره  خورشیدی  مگاواتی   10 نیروگاه 
حضور سفیر ایتالیا در ایران و شماری از مدیران 

ملی و منطقه ای افتتاح شد.
به گزارش انرژی امروز، عصردیروز  یکشنبه 20 اسفند با 
حضور، معاونان و مدیران ساتبا، سفیر ایتالیا در ایران، 
مدیران منطقه آزاد قشم و جمع دیگری از مسئوالن 
منطقه ای اولین نیروگاه خورشیدی استان هرمزگان در 

جزیره قشم رسما افتتاح شد.

کیلووات  میلیون   17 متوسط  تولید  با  فوق  نیروگاه 
ساعت برق در سال بخش قابل توجهی از برق مورد 

نیاز جزیره قشم را تامین خواهد کرد.

جهان صنعت / تولید برق از فاضالب و پسماند؛
پیش به سوی انرژی پاک

زباله های  انرژی -  گروه  انرژی:  و  نفت  صفحه 
شهرها سال ها دفن می شد و شیرابه حاصل از این 
ایجاد می کرد  زیادی  مردم مشکالت  برای  زباله 
شهر  زباله های  تمام  دیگر  که  است  مدتی  ولی 

بازیافت شده و حتی از آنها برق تولید می شود.
و  تحریم ها  بهانه  با  زباله  از  برق  تولید  وعده  اگرچه 
نوسانات ارزی با تاخیر محقق شد ولی در حال حاضر به 
گفته رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
انرژی برق، ظرفیت تولید برق در نیروگاه های پسماند 
کشور حدود 11 مگاوات است که از پنج نیروگاه در 

شهرهای شیراز، تهران و مشهد تولید می شود.
نیرو، سیدمحمد صادق زاده، معاون  به گزارش وزارت 
و  تجدید پذیر  انرژی های  سازمان  رییس  و  نیرو  وزیر 
بهره وری انرژی برق )ساتبا( ، افزود: در تهران  جز تولید 
برق از زباله، از فاضالب نیز برق تولید می کنیم و این 
روند ادامه خواهد یافت تا بتوانیم حداکثر استفاده را 
از پسماندهای غیرقابل استفاده در طرح جداسازی و 

استفاده از پسماند برای تولید برق داشته باشیم.
درقانون  اسالمی  شورای  مجلس  اینکه  بیان  با  وی 
بودجه امسال مصوبه ای در جهت تقویت این مسیر و 
تولید برق از زباله داشت که این مصوبه شتاب خوبی به 
موضوع تولید برق از پسماند خواهد داد، افزود: مشکل 
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کشور  در  پسماند  از  برق  تولید  توسعه  راه  در  اصلی 
کمبود منابع مالی است و باید منابع مالی الزم برای 

خرید تضمینی برق از این نیروگاه ها پیش بینی شود.
برابر  دو  حدود  را  پسماند  از  برق  تولید  زاده  صادق 
گران تر از بقیه انواع نیروگاه ها و تجدید پذیرهای بادی 
و خورشیدی دانست و افزود: وزارت نیرو برق تولیدی 
کیلووات  بر  ریال   3700 قیمت  به  را  نیرو گاه ها  این 
ساعت به صورت تضمینی خریداری می کند و تقریبا 
سه هزار ریال یارانه از محل عوارض برق برای این کار 
اختصاص می دهد و به این طریق حمایت خود را از 

حفظ محیط زیست اعالم می کند.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه وزارت نیرو مسوول 
تامین برق کشور است و مسوول پسماند نیست، ولی 
به خاطر انجام وظایف ملی در جهت حفظ محیط زیست 
و رفع آلودگی، این یارانه را اختصاص داده و پرداخت 
کشور  در  پسماندها  اصلی  مسووالن  افزود:  می کند، 
مدیریت  به  نسبت  موظفند  و  هستند  شهرداری ها 
پسماند و دفع بهداشتی آن اقدام کنند. اگر وزارت نیرو 
سه هزار ریال بابت هر کیلووات ساعت تولید برق از 
این نیروگاه ها  یارانه می پردازد توقع دارد دستگاه متولی 
دفع پسماندها که شهرداری ها هستند حداقل دو برابر 

وزارت نیرو کمک کنند.
گذشته  سال های  در  که  مطلب  این  به  اشاره  با  وی 
دفع  برای  مناسب  یارانه  پرداخت  از  شهرداری ها 
نیروگاه های  از  برق  تولید  از طریق  بهداشتی پسماند 
زباله سوز استنکاف کرده اند، اظهار داشت: اگر مشکل 
تامین مالی برطرف شود این کار رونق خواهد گرفت 
به  توجه  با  نشود،  برطرف  مالی  مشکل  اگر  ولی 
گسترده ای  بدهی های  دارای  خود  نیرو  وزارت  اینکه 
است، امکان پرداخت یارانه بیشتر برای تولید برق از 

انرژی های تجدید پذیر را ندارد.

منابع  امسال  که  مطلب  این  به  اشاره  با  زاده  صادق 
عوارض برق نیز دچار مشکل شده است، بیان داشت: 
حتی اگر مشکل تخصیص منابع از طریق سازمان برنامه 
و بودجه نیز برطرف شود، اساسا منابع مورد نیاز و قابل 
تامین از محل عوارض برق برای بخش تجدیدپذیرها 
در حدود ۶00 تا 700 میلیارد تومان در سال است که 
این رقم کفاف مورد نیاز برای همه تجدیدپذیرها و به 
خصوص تولید برق از پسماند را نمی دهد و حتما باید 
منابع دیگری در این جهت به کمک بیاید. شهرداری ها 
بایستی به وظایف مقرر خود در قانون و وظایف ملی 
خود همچون وزارت نیرو عالقه نشان دهند و نسبت به 
در نظر گرفتن یارانه قابل توجهی بیش از آنچه وزارت 
نیرو برای پسماندها در نظر گرفته تخصیص دهند تا 
با شکل گیری این کار در کشور مشکالت بهداشتی و 

زیست محیطی برطرف شود.
معاون وزیر نیرو دوره قرارداد خرید تضمینی برق برای 
این نیروگاه ها را 20 ساله دانست و اضافه کرد: وزارت 
نیرو در قرارداد منعقده تضمین می کند به مدت 20 
سال برق تولیدی از این نیروگاه ها را خریداری کند و 
در این مدت می تواند در سرمایه گذاران این اعتماد را 
ایجاد کند که نه تنها بازگشت سرمایه خواهند داشت 
نیز  نیروگاه  عمر  پایان  به  مدت  این  در  تقریبا  بلکه 
اجرایی  آیین نامه   ۶ ماده  اساس  بر  می شوند.  نزدیک 
 30 سقف  تا  مصرف،  الگوی  اصالح  قانون   ۶1 ماده 
درصد تعرفه خرید برق از نیروگاه هایی که تجهیزات 
آنان از داخل کشور تامین شده و طراحی آنها در داخل 
کشور انجام شده و دانش فنی آنها بومی است افزایش 
بخشی  نیروگاه ها  برخی  است  ممکن  داشت.  خواهد 
افزایش  این  از  متناسبا  که  دهند  انجام  را  کار  ازاین 
30 درصدی برخوردار می شوند و تعرفه برای آنها نیز 

جذاب خواهد شد.

ایرنا/ 
تفاهم نامه دانشگاه اصفهان و بخش 
خصوصی در زمینه سوخت زیستی 

منعقد شد

های  همکاری  نامه  تفاهم  ایرنا-  اصفهان-      
بین  ای  مشاوره  و  پژوهشی  آموزشی،  علمی، 
دانشگاه اصفهان و سرمایه گذار بخش خصوصی 
زیستی(  )سوخت  ›بایوفیول‹  طرح  زمینه  در 

منعقد شد.
سوخت  انواع  از  یکی   )Biofuel( زیستی  سوخت 
های تجدید پذیر است که از گیاهان یا سوخت  و ساز 
محصوالت فرعی )مواد زاید آلی یا مواد غذایی( مانند 
ضایعات چوبی ، تفاله های محصوالت کشاورزی، نیشکر، 

غالت، روغن گیاهان و سبزیجات تولید می  شود.
مشاور رئیس دانشگاه اصفهان روز دوشنبه درباره این 
گذار  ایرنا گفت: یک سرمایه  به خبرنگار  نامه  تفاهم 
ایرانی مقیم خارج در صدد ایجاد و راه اندازی کارخانه 
های تولید سوخت زیستی در خوانسار از توابع استان 

اصفهان و یکی از شهرهای شمال کشوراست.
محمد صالح طیب نیا افزود: این کارخانه ها با طراحی و 
اجرای شرکت های ایتالیایی و فرانسوی در ایران ایجاد 
می شود و دانشگاه اصفهان نیز بر اساس تفاهم نامه 
امضا شده با این طرح همکاری های علمی و آموزشی 

خواهد داشت.
وی با بیان اینکه پیش بینی شده هریک از این کارخانه 
ها حدود 400 میلیون لیتر سوخت زیستی در سال 
تولید  فرایند  باقیمانده  از  کرد:  اظهار  کنند،  تولید 
سوخت در این کارخانه ها، خوراک غنی دام حاصل 

می شود.
وی تاکید کرد: سوخت تولید شده در این طرح، قابل 

استفاده در خودرو و صنایع مختلف است و زمان بهره 
بینی  پیش  آینده  سال  سه  تا  ها  کارخانه  از  برداری 

شده است.
این تفاهم نامه همکاری با هدف ایجاد زمینه مناسب 
برای گسترش ارتباط دو جانبه در بخش های مختلف 
علمی، پژوهشی، مشاوره ای و تحقیقات کاربردی در 

زمینه صنعت سوخت زیستی امضا شد.
صاحب طرح مذکور در این تفاهم نامه متعهد شد که 
چهار درصد از کل مجموع سود کسب شده از اجرای 

طرح بایوفیول را به دانشگاه اصفهان تخصیص دهد.
آموزش  برای  که  شد  متعهد  نیز  اصفهان  دانشگاه 
شناسی،  خاک  فنی،  های  زمینه  در  طرح  کارکنان 
کشاورزی، شیمی و اقتصاد و جهت تحقیق، آموزش 
و  زیستی  سوخت  صنعت  زمینه  در  مشاوره  ارائه  و 
دامداری و خوراک دام و ضایعات آن که شامل خاک 
شناسی، آب، مواد اولیه، تولید و فروش محصوالت در 

مصارف صنعتی و خوراک دام است، همکاری کند.
از  استفاده  و  انرژی  مصرف  افزون  روز  افزایش 
سوخت های فسیلی به عنوان اصلی ترین منبع تأمین 
انرژی و در نظر گرفتن محدودیت منابع سوخت های 
زیست  مسائل  مورد  در  که  نگرانی هایی  و  فسیلی 
منابعی  یافتن  به  توجه  موجب  دارد،  وجود  محیطی 

جایگزین در سال های اخیر شده است.
های  سوخت  تولید  مختلف  روش های  راستا  این  در 
زیستی )بایوفیول ها( به عنوان یکی از گزینه های مهم و 
جدی جهت جایگزینی سوخت های فسیلی مطرح شده 
است.مطالعات نشان می دهد که صنعت تولید سوخت 
با وجود موانع  آینده  )بایوفیول( در سال های  زیستی 
متعدد به دالیلی از جمله پاک بودن این نوع از انرژی 
و مباحث امنیت انرژی در کشورهای توسعه  یافته رشد 

قابل  مالحظه ای خواهد داشت.
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خبرگزاری صداوسیما/ 
جزییات 6 اولویت مالیاتی در سال9۷

وزارت اقتصاد با برشمردن 4 چالش بزرگ اجرای 
کامل قوانین مالیاتی در ایران از جمله فرارهای 
غیرهدفمند؛  معافیت های  و  مالیاتی  گسترده 
اولویت های اصلی تحقق تحول مالیات در سال 

9۷ را اعالم کرد.
برنامه  در خالصه  صداوسیما،  خبرگزاری  گزارش  به 
پیشنهادی وزارت امور اقتصای و دارایی که در قالب 
مالیاتی در  نظام  تحول  پیشنهادی جهت  برنامه های 
سال 13۹7 ارایه شده آمده است: نظام مالیاتی ایران 
از جمله وفور درآمدهای نفتی در  به دالیل مختلف 
اقتصادی  با ظرفیت های  برهه های مختلف، متناسب 
در  مکرر  تاکیدات  وجود  با  و  نیافته  توسعه  کشور 
اسناد باالدستی بر ضرورت قطع اتکای بودجه دولت 
به درآمدهای نفتی از طریق افزایش سهم درآمدهای 
غیرنفتی به ویژه درآمدهای مالیاتی، این مهم تاکنون 

محقق نشده است.
به  های  موفقیت  و  تالش ها  وجود  با  که  طوری  به 
پایین  نـسبت  اخیر،  سال های  طی  آمده  دست 
مالیـات بـه تولیـد ناخالص داخلی )۸ درصد در سال 
جاری  هزینه های  به  مالیات  پایین  نسبت   ،)13۹۵
پـایین  نسبت  و  در سال 13۹۵(  درصد   4۹( دولت 
مالیـات بـه منابع عمومی دولت )3۶ درصد درسال 
به  همچنان  دیگر  کشورهای  با  مقایسه  در   )13۹۵
محسوب  ایران  مالیاتی  نظام  کّمی  مختصات  عنوان 

می شود.
بر این اساس و با عنایت به هدفگذاری برنامه ششم 
)به  ها  شاخص  این  از  یک  هر  خصوص  در  توسعه 
ترتیب، افزایش به رقمی معادل 10، 72 و ۵0 درصد 

تحقق  جهت  مالیاتی  نظام  تحول  برنامه(،  پایان  در 
اهداف کّمی مذکور و همچنین بهبود وضعیت آن به 

لحاظ دیگر کارکردها، امری ضروری است.
درآمدهای  درصد   30 )حدود  گسترده  مالیاتی  فرار 
بر  مالیاتی  سازمان  اشراف  عدم  حاصل  که  مالیاتی( 
اطالعات مالی و اقتصادی مودیان است، محدود بودن 
پایه های مالیاتی، گستردگی معافیت های مالیاتی به 
جهت اعطای معافیت های مالیاتی عام و غیرهدفمند 
طی سالیان متمادی )به طوری که با توجه به برخی 
داخلی،  ناخالص  تولید  از 40 درصد  بیش  برآوردها، 
خارج از شمول پرداخت مالیات قرار گرفته است( و 
مشکالت نظام مالیات بر ارزش افزوده، از اصلی ترین 

چالش های حال حاضر نظام مالیاتی در ایران است.
در جهت رفع چالش های نظام مالیاتی و به تبع آن 
جهت  ذیل  های  برنامه   ، نظام  این  در  تحول  ایجاد 
قرار گرفتن در دستور کار، حسب صالحدید پیشنهاد 

می شود:
1. ارتقاء اشراف اطالعاتی سازمان امور مالیاتی کشور 
ویژه  به  مالیاتی  جامع  طرح  کامل  اجرای  طریق  از 
طرح نظام یکپارچه اطالعات مالیاتی، استقرار کامل 
موضوع  مالی  و  عملکردی  هویتی،  اطالعات  پایگاه 
مصوب  مستقیم  مالیات های  قانون  مکرر   1۶۹ ماده 
مکانیزه  های  صندوق  اندازی  راه  و  نصب  و   13۹4

فروش.
از طریق  ویژه  به  مالیاتی  2. ساماندهی معافیت های 
کاهش معافیت های مالیاتی مربوط به مناطق خاص 
یافته(،  توسعه   و کمتر  تجاری-صنعتی  آزاد  )مناطق 
کشاورزی  بخش  غیرضروری  معافیت های  کاهش 
در  ویژه  به   واردات  بر  مالیات  معافیت های  کاهش  و 
سود  تخفیفات  و  منطقه ای  معافیت های  خصوص 
بنادر و گمرکات و همچنین کاهش  بازرگانی برخی 

های  بخش  به  مربوط  عام  و  گسترده  معافیت های 
تولیدی، معدنی و گردشگری.

فرهنگ  بهبود  طریق  از  مالیاتی  تمکین  ارتقاء   .3
کرد  هزینه  در  شفافیت  ایجاد  واسطه  به  مالیاتی 
رسانی  اطالع  و  خدمات  ارایه  مالیاتی،  درآمدهای 
مطلوب به مودیان مالیاتی و همچنین اجرای دقیق 
احکام مربوط به ضمانت اجرای وصول مالیات ها به 
ویژه ماده 274 الحاقی به قانون مالیات های مستقیم 
)موضوع تبیین مصادیق جرم مالیاتی و جرایم کیفری 

مربوطه(.
4. وضع پایه های جدید مالیاتی همچون »مالیات بر 
مجموع درآمد«، »مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت 
مالیات بر عایدی امالک« و »مالیات بر سود سپرده 

بانکی«.
طریق  از  افزوده  ارزش  بر  مالیات  نظام  اصالح   .۵
پیگیری تصویب الیحه اصالح قانون مالیات بر ارزش 
در  پذیرفته  صورت  اصالحات  به  توجه  )با  افزوده 
مالیاتی، ساماندهی  قالب آن همچون کاهش جرایم 
معافیت های مالیات بر ارزش افزوده و اصالح فرآیند 
مالیات ستانی از پیمانکاران طرف قرارداد با دولت(، 
)با  فروش  مکانیزه  صندوق  الیحه  تصویب  پیگیری 
توجه به تاثیر بسیار مطلوب بهره گیری از این سامانه 
های فروش بر رفع چالش های نظام مالیات بر ارزش 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  نرخ  افزایش  نیز  و  افزوده( 
احتساب  )با  درصد   10 به   ۶ از  تدریجی  صورت  به 

عوارض شهرداری ها معادل 13 درصد(.
هر یک واحد درصد افزایش در نرخ مالیات بر ارزش 
مالیاتی  درآمدهای  افزایش   ،13۹7 سال  در  افزوده 
دولت را به میزانی بیش از ۵۵ هزار میلیارد ریال را در 
پی خواهد داشت که این امر می تواند امکان کاهش 
بر  مالیات  همچون  اختالل زا  مالیات های  برخی  نرخ 

درآمد شرکت ها را فراهم کند.
از طریق  مالیات  پرداخت  بهبود شاخص سهولت   .۶
جامع  طرح  کامل  »اجرای  شامل:  تمهیداتی  اتخاذ 
یکپارچه  نظام  طرح  کامل  اجرای  ویژه  به  مالیاتی 
امکان  شدن  فراهم  هدف  با  مالیاتی  اطالعات 
»دریافت  مالیاتی،  فرآیندهای  تمامی  مکانیزاسیون 
الکترونیکی تمامی اظهارنامه های مالیاتی«، »تسهیل 
و  مالیاتی«  پرونده  تشکیل  و  مودی  ثبت نام  مراحل 
»الکترونیکی شدن پرداخت مالیات از طریق تکمیل 

امضای الکترونیک در خصوص کلیه مودیان«.

اتاق ایران/ 
هفت تا 10 هزار میلیارد تومان اوراق 
برای بخش خصوصی منتشر می شود

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور خبر 
میلیارد  هزار   30 تا   28 دولتی،  بخش  در  داد: 
تومان و برای بخش خصوصی نیز هفت تا 10 هزار 

میلیارد تومان اوراق منتشر می کنیم.
رو  اما  نوسان  پر  مسیری   ،۹۶ در سال  سرمایه  بازار 
به رشد را سپری کرد که با ثبت رکوردهای جدید و 
تاریخی همراه بود، نزدیک شدن نماگر بازار سرمایه 
که  بود  نظیر  بی  رکوردی  واحد،  هزار   100 مرز  به 
برای نخستین بار در طول عمر ۵0 ساله بازار سرمایه 

کشور رخ می داد.
رشد بازار سرمایه از نظر حجم و ارزش، ورود ابزارهای 
جدید مالی و افزایش سهم در تامین مالی طرح های 
اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی نشان می دهد 
که دوره ای جدید از حیات بازار سرمایه کشور آغاز 
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شده است.
البته همزمان با روند رو به رشد بازار سرمایه، ابهامات 
و  بورس  شرایط  و  عملکرد  درباره  نیز  سواالتی  و 
شاخص های این بازار وجود داشت که الزم بود درباره 

آنها شفاف سازی شود.
توسط  بورس  شاخص  دستکاری  مانند  ادعاهایی 
این  سستی  و  رکوردزنی  هدف  با  بورس  سازمان 
بازار  این  در  داده  رخ  تخلفات  با  مقابله  در  سازمان 
از جمله مسایلی بودند که سبب شد به سراغ شاپور 
برویم  بهادار  اوراق  و  بورس  رئیس سازمان  محمدی 
و به گفت و گو با این مقام ارشد بازار سرمایه کشور 

بنشینیم.
با سعه صدر به سواالت پاسخ داد و خاطر  محمدی 
نشان کرد: هدف اصلی ما سودآور کردن شرکت ها 
این حرکت های  انجام  و  است،  مردم  آن،  تبع  به  و 

تبلیغاتی و شاخص سازی، سودی برای کسی ندارد.
توسط  کل  شاخص  دستکاری  ادعای  درباره  وی 
سازمان بورس و برنامه ریزی برای عبوردادن شاخص 
از مرز 100 هزار واحد همزمان با سالگرد ۵0 سالگی 
دستکاری  گفت:  کشور،  در  سرمایه  بازار  تاسیس 
شاخص کار نادرستی است که سازمان بورس هیچگاه 
به سراغ آن نخواهد رفت. عوامل بازار خودشان باید 
تأثیر گذار باشند. اگر واقعاً تصمیم گرفته بودیم که 
شاخص از مرز یکصد هزار واحد عبور کند، این کار 
این  که  کردیم  مشاهده  در عمل  اما  انجام می شد، 

اتفاق نیفتاد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین درباره 
نام  از  سوءاستفاده  با  که  تلگرامی  کانالهای  فعالیت 
شاپور محمدی اقدام به جذب مخاطب می کنند نیز 
برای  را  مجازی  فضای  و  تلگرام  وجود  اگرچه  گفت: 
تلفن  خط  یک  من  اما  دانم،  می  مفید  بورس  رشد 

همراه بیشتر ندارم و نه عضو تلگرام و نه صاحب کانال 
و  شود  می  منتقل  من  به  اخبار  همه  البته  هستم، 
همه خبرها را رصد می کنم اما خودم در کانال های 

تلگرامی عضو بوده و فعالیت ندارم.
پی  در  بورس  سازمان  رئیس  با  گو  و  گفت  مشروح 

می آید:

بازدهی شاخص بورس در چه وضعیتی قرار دارد؟
میزان رشد شاخص از ابتدای امسال تاکنون )اواسط 
اسفند( حدود 27 درصد بوده که نشان دهنده بازدهی 
مناسب است. البته امکان دارد برخی افراد بر اساس 
سهامی که دارا باشند، سود کمتری کرده و یا حتی 

ضرر کرده باشند.
ما امیدواریم که میزان سودآوری شرکت ها و بنگاه 
سود  سهامداران،  همه  تا  یابد  بهبود  اقتصادی  های 

کنند.

وضعیت معامالت بازار سرمایه و سهم این بخش 
در تامین مالی بخش دولتی و خصوصی چگونه 

است؟
امسال رکوردهای خوبی داشت. حجم  بازار سرمایه، 
هزار   210 از  تاکنون  کشور  بورس  چهار  معامالت 
می  بینی  پیش  که  است  کرده  عبور  تومان  میلیارد 
شود تا پایان امسال با رشد 10 درصدی به 220 هزار 

میلیارد تومان نیز برسد.
پارسال، حجم معامالت بازار سرمایه مبلغ 1۹۵ هزار 
میلیارد  هزار   120 مبلغ   ۹4 سال  و  تومان  میلیارد 
تومان بوده است که نشان می دهد حجم معامالت، 

رشد خوبی داشته است.
میزان تامین مالی در سال 13۹4 چندان زیاد نبود، 
رشد  مالی  تامین  و ۹۶ حجم  های ۹۵  در سال  اما 

خوبی داشته است. در بخش دولتی، 2۸ تا 30 هزار 
میلیارد تومان و برای بخش خصوصی نیز هفت تا 10 

هزار میلیارد تومان اوراق منتشر می کنیم.
منتشر  امسال  پایان  تا  که  اوراقی  کردن  لحاظ  با 
خواهد شد، میانگین اوراق منتشر شده به 30 تا 3۵ 

هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

عوامل اصلی رشد شاخص بورس و حجم معامالت 
در ماه های اخیر چه بوده است؟

ترین عوامل رشد شاخص در ماه های  از مهم  یکی 
اخیر، سیاست های اقتصادی دولت برای کاهش نرخ 
تامین مالی و سود بانکی بوده است. سیاست درستی 
که دولت برای کاهش نرخ سود بانکی و نیز کاهش 
نرخ سود اوراق در بازار سرمایه در پیش گرفت باعث 
کاهش هزینه تامین مالی برای بنگاه های اقتصادی 

شد.
از بورس بودند وارد  اوراقی که خارج  این اساس،  بر 
های  نرخ  از  آنها  سود  میزان  و  شدند  سرمایه  بازار 
عجیب چند ده درصدی به 1۶ و 17 درصد کاهش 
سرمایه  که  باعث شد  ها  سیاست  این  اجرای  یافت. 
جذابیت  بازارها  سایر  به  نسبت  سهام،  در  گذاری 

بیشتری داشته باشد.
عامل دیگر، بهبود سودآوری شرکت های بورسی بود؛ 
دلیل  به  نخست  گام  در  ها  شرکت  سودآوری  رشد 
به  کرد  واگذار  ها  بنگاه  به  دولت  که  بود  تسهیالتی 
طوری که حدود 1۶ هزار میلیارد تومان به بنگاه های 
آن  کنار  در  و  است  شده  داده  تسهیالت  اقتصادی 
تالش شد که تقاضا برای کاالهای ایرانی تقویت شود.

بورسی،  های  شرکت  سودآوری  رشد  دیگر  عامل 
افزایش قیمت کامودیتی ها )مواد پایه و معدنی( در 
بازارهای جهانی بود که از جمله آنها می توان به نفت 

خام، فلزات و مواد پتروشیمی اشاره کرد.
اخیر،  های  ماه  در  بورس  شاخص  رشد  دیگر  علت 
ارز بود که به شرکت هایی که صادرات  تقویت نرخ 
افزایش  را  خود  درآمد  تا  کرد  کمک  بودند،  محور 

دهند.
بورس  عالی  شورای  نیز  را  اقدامات  برخی  همچنین 
انجام داد که امیدوار کننده بود که از جمله آنها می 
توان به کاهش کارمزد معامالت اشاره کرد که در بلند 

مدت، تاثیر مثبت خود را نشان خواهد داد.
در  مرور  به  را  خود  مثبت  تاثیر  که  دیگری  عامل 
توقف  نظام  اصالح  گذارد،  بر جای می  بازار سرمایه 
و بازگشایی نمادهاست. اکنون میزان توقف نمادهای 
بسیار کمتر از گذشته شده است که در آینده، تاثیر 

مثبت آن، بیشتر نیز خواهد شد.
در مجموع، اقداماتی که برشمردیم منجر به کاهش 
هزینه های تامین مالی به ویژه برای بخش تولید شده 

و حجم معامالت را رونق داد.

شما به کاهش سودهای تضمینی در بازار سرمایه 
با هدف رونق بخشیدن به معامالت سهام اشاره 
کردید، اما شاهد هستیم که برخی صندوق ها، 
را  درصد  باال حتی 24  تضمینی  های سود  نرخ 

ارایه می کنند؟
رقم  پرداخت  نباید  ها  صندوق  که  کردیم  اعالم  ما 
اجازه  ها  بدهند؛ صندوق  تضمین  را  از سود  خاصی 
ندارند پرداخت سودهایی را در پیش بگیرند که علیه 
رونق سهام باشد. میانگین سود صندوق ها 1۸ درصد 

است.
اعالم سود 24 درصد تخلف است.

در گذشته مشکلی که وجود داشت این بود که شعب 
بانک ها، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها )یونیت( 
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را صادر می کردند که باعث ایجاد ناهماهنگی و نبود 
این،  از  پیش  که  طوری  به  شد  می  درست  نظارت 
یونیت  این  ها  بانک  گفتند  می  ها  صندوق  مدیران 
های دارای سود باال را صادر کرده اند و مدیران بانک 
ها نیز می گفتند که خود صندوق ها صادر کرده اند، 
اما اکنون با توقف عرضه این یونیت ها در بانک ها، 

این مشکل تا حد زیادی رفع شده است.
و  مرکزی  بانک  تصمیم  با  مشکالت،  این  رفع  برای 
سازمان بورس اعالم شد که در شعب بانک ها، دیگر 
نباید یونیت صندوق صادر شود و این اقدام، تنها باید 

توسط صندوقهای سرمایه گذاری انجام شود.

در افزایش معامالت بازار سرمایه و رشد شاخص 
کاهش سود  )مانند  داخلی  عوامل  بورس، سهم 
عوامل خارجی  که  این  یا  و  بوده  بیشتر  بانکی( 
)مانند رشد قیمت کامودیتی ها( تاثیر گذار بوده 

است؟
مهم  ها  کامودیتی  مثل  خارجی  عوامل  رشد  اینکه 
بوده درست است اما نباید کاهش نرخ سود بانکی را 
تامین  هزینه  بانکی،  کاهش سود  زیرا  گرفت  نادیده 

مالی را کاهش داد.
عامل خارجی مانند رشد قیمت کامودیتی ها به دلیل 
های  شرکت  سودآوری  با  مستقیم  طور  به  که  این 
بورسی کشور ارتباط دارد، پر رنگ تر دیده می شود. 
مستقیم  صورت  به  نیز  بانکی  سود  نرخ  کاهش  اما 
اثر  سرمایه  بازار  معامالت  وضعیت  بر  غیرمستقیم  و 

گذاشت.
سوداوری  روی  بر  سو  یک  از  بانکی،  سود  کاهش 
شرکت ها تاثیر مستقیم دارد و از سوی دیگر سبب 
می شود که سرمایه گذاری در سهام به عنوان یک 
گزینه در مقایسه با سایر بازارها مورد توجه قرار گیرد.

با وجود تاثیر مثبت کاهش سود بانکی، به تازگی 
 20 سود  با  بانکی  سپرده  گواهی  عرضه  شاهد 
درصد بودیم که می تواند دوباره توجهات را به 
سوی خود جلب کند؟ تداوم اجرای این طرح ها، 
خواهد  ایجاد  بورس  برای  هایی  محدودیت  چه 

کرد؟
به دلیل اینکه اجرای این طرح به مدت 2 هفته بود، 
این  اجرای  اما در 2 هفته  کوتاه مدت داشت،  تاثیر 
طرح، شاهد تعدیل هایی در بازار سهام بودیم و حتی 
برخی صندوق ها نیز به دلیل ابطال واحدهای سرمایه 
مواجه  مالی  منابع  کاهش  با  گذاران  گذاری سرمایه 

شدند.
که  برود  سمتی  به  مالی  تامین  نرخ  امیدواریم 
افزایش  آورد،  بدست  سود  بتواند  تولیدکننده 
سودآوری شرکت های بورسی سبب می شود که در 

بلندمدت قیمت سهام باال برود و تثبیت شود.

در  دخالت  به  را  بورس  سازمان  بارها،  منتقدان 
آنها  اند؟  کرده  بورس  شاخص  حرکت  مسیر 
بلوک زنی و سایر روش ها  از طریق  می گویند 

شاخص باال برده می شود؟
ادعا  این  است؛  نادرست  تفکری  شاخص،  دستکاری 
هیچ  باشد،  داشته  واقعیت  تواند  نمی  وجه  هیچ  به 
کس نمی تواند در بلند مدت روند حرکت شاخص را 

مشخص کند، امکان آن وجود نداد.
اخیر رشد کرده و  ماه های  همه سهم هایی که در 
های  قیمت  یا  کشیدند  باال  را  شاخص  آن،  تبع  به 
جهانی و یا رشد دالر به نفعشان بوده است. در واقع 
این شرکت ها درآمد ارزی شان بیشتر از مصارفشان 

بوده است.
دارای  اند  داشته  رشد  که  هایی  شرکت  همچنین، 

اند. کاهش هزینه  بوده  صورت های مالی سودآوری 
تامین مالی نیز یکی دیگر از محرک های رشد سهام 

بوده است.
در بلند مدت، عوامل اقتصادی و وضعیت عملکرد بنگاه 
های اقصادی، مسیر حرکت شاخص را تعیین خواهند 
کرد و هیچ کس نمی تواند در بلند مدت، شاخص را 
تحت تاثیر قرار دهد. باید به نیروهای عرضه و تقاضا 

و تحلیل سرمایه گذاران احترام گذاشت.
دستکاری شاخص کار نادرستی است و سازمان بورس 
هیچگاه به سراغ آن نخواهد رفت،ا اگر مواردی بوده 
توافق  بورس  سازمان  از  بیرون  در  افرادی  که  باشد 
گذاشته  اثر  بورس  بازار  وضعیت  بر  که  باشند  کرده 

باشد، بالفاصله سازمان بورس پیگیری کرده است.
سازمان بورس از پیشنهادات فعاالن بازار برای برای 
از حرکت هایی  بهبود وضعیت عملکرد و جلوگیری 
می  استقبال  بگذارد  اثر  شاخص  بر  دارد  امکان  که 

کند.

* پس از رشد قابل توجه شاخص بورس و رسیدن 
شاخص به مرز 100 واحد، برخی ادعاها مطرح شد 
مبنی بر این که رشدشاخص، برنامه ریزی شده 
و با هدف ثبت رکوردهای جدید در سالگرد 50 
دلیل  است؟  بوده  سرمایه  بازار  تاسیس  سالگی 
توقف شاخص کل در مرز یک صدهزار واحد چه 

بود؟
وقتی که می گوییم عوامل بازار خودشان باید تأثیر 
گذار باشند در همین مورد مشخص است یعنی اگر 
واقعاً تصمیم گرفته بودیم که شاخص از مرز یکصد 
هزار واحد عبور کند، این کار انجام می شد، اما در 
نظر  به  نیفتاد.  اتفاق  این  که  کردیم  مشاهده  عمل 
های  حرکت  گونه  این  از  بهتر  مردم  کردن  سود  ما 

تبلیغاتی است.
شاخص گاهی رشد می کند و گاهی تعدیل می شود، 
همه اینها باید بر اساس محرکهای بازار تعیین شود. 
بازار باید خودش مسیر حرکت خود را پیدا کند و به 
مسیر خود ادامه دهد. ما باید حواسمان به سودآوری 

شرکت ها باشد.
اقتصادی  های  محرک  باید  را  بازار  حرکت  مسیر 

تعیین کنند، کسی نمی تواند به آن جهت دهد.

بازار سرمایه همواره  یکی از مشکالت عمده ی 
برای  بورس  سازمان  است؛  بوده  شفافیت  نبود 
رفع این مشکل و شفاف کردن بازار سرمایه چه 

اقداماتی را انجام داده است؟
بر  تاکید  بورس  سازمان  اقدامات  مهمترین  از جمله 
فروش  و  تولید  ماهانه  های  گزارش  افشای  و  انتشار 
توسط  ماهانه گزارش  انتشار  اگرچه،  شرکت هاست. 
شرکت ها، سخت است، اما انتشار آنها قطعاً بر شفاف 

شدن بازار تاثیر گذار است.
گزارش های تولید و فروش ماهانه بر خالف صورت 
های مالی، یک سری اطالعات تاریخی نیست؛ انتشار 
اطالعات ماهانه توسط شرکت ها، اعالم یک اطالعات 
و  شود  می  انجام  مستمر  طور  به  که  است  واقعی 
شرکت ها نمی توانند در ماه دوازدهم به یکباره اقدام 

به تغییر اعداد اعالمی تولید و فروش کنند.
های  گزاش  انتشار  برای  بورس  سازمان  تصمیم  با 
ماهانه تولید و فروش، حجم گسترده ای از اطالعات 
شرکت ها افشا شده و در اختیار فعاالن بازار سرمایه 

قرار گرفته است.
برای  است  ممکن  که  اطالعاتی  انتشار  همچنین 
سهامدار مهم باشد در ساز و کار جدید توقف نمادها 
مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، با هدف 
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شفاف سازی و بیان توضیحات شرکت ها، کنفرانس 
خبری برگزار می شود.

حتی درج »مثلث احتیاط« در کنار نماد شرکت ها 
نیز تا اندازه ای در افزایش شفافیت بازار مفید بوده 
اند. در ابتدا سوال می شد که درج »مثلث احتیاط« 
اما  کند  بازار  شدن  شفاف  به  تواند  می  کمکی  چه 
اقدام،  این  با  که  دهد  می  نشان  ها  بررسی  اکنون 
می  اعالم  ها  توسط شرکت  که  هایی  گزارش  تعداد 
شود افزایش پیدا کرده است، زیرا هیچ شرکتی تمایل 
ندارد که عالمت احتیاط را در کنار نام خود داشته 

باشد.
از جمله اقدامات بورس برای افزایش شفافیت فضای 
اقتصادی کشور، پیگیری دریافت گزارش های مالی 

نهادهای عمومی و غیر دولتی است.
اساسی،  قانون  اصل 44  اجرای  اصل   ۶ ماده  مطابق 
جزو  اما  نیستند  بورس  از  خارج  که  هایی  شرکت 
شوند،  می  محسوب  دولتی  غیر  و  عمومی  نهادهای 
نیز باید اطالعات مالی خود را از طریق سازمان بورس 
امسال  بورس  سازمان  راستا  این  در  که  کنند  افشا 
گزارش های 230 شرکت را با کمک مجلس و تاکید 
وزارت اقتصاد و معاون اول دریافت کرده است که این 

اطالعات در سامانه »کدال« قرار می گیرد.
مالی  گزارش  شهرداری،   2 یا  یک  از  تنها  تاکنون 
دریافت شده است، اما امیدواریم که در سال آینده با 
کمک وزارت کشور از شهرداری ها نیز اطالعات مالی 

بیشتری را دریافت کنیم.
و  افشاء  وضعیت  دارد  وجود  که  معضالتی  وجود  با 
انتشار گزارش شرکت ها نسبت به بورس های بسیاری 
از کشورهای همسایه از جمله بورس استانبول بهتر 

است.

ابزارهای الزم برای برخورد با متخلفان برای ایجاد 
شفافیت و تضمین سالمت معامالت چیست؟

مییلون   2۵0 تا  را  متخلف  مالی  نهاد  توانیم  می  ما 
توان  نیز می  را  افراد  تومان جریمه کنیم؛ همچنین 

جداگانه جریمه کرد.
سیاست سازمان بورس در همه بخش ها جلوگیری 
از تخلف است، اما همزمان وظیفه نظارت و برخورد 
بر  انجام می دهد. ما حتی عالوه  نیز  را  با متخلفان 
نظارت های سیستمی و آنالین، به صورت حضوری 
نیز بر فعالیت های نهادهای مالی و صندوق ها نظارت 

می کنیم.

بازار  در  ها  استفاده  سوء  انواع  و  تبانی  مشکل 
سرمایه بارها تکرار شده که سازمان بورس اقدام 
به مقابله با آنها کرد؛ در مواجهه با این تخلفات 

چه اقداماتی انجام شده است؟
اول  شود:  تقسیم  دسته  سه  به  تخلفات  با  برخورد 
رد  و  صالحیت  تایید  مانند  انضباطی  برخوردهای 
صالحیت، دوم برخوردهایی که سازمان بورس اقدام 
به جریمه کردن می کند و سوم برخوردهایی که طبق 

آن دادگاه ها و مراجع قضائی ورود پیدا می کنند.
در ۶ یا هفت ماهه گذشته نیز سازمان بورس به طور 
نظارتی  نهادهای  به  را  مرتبط  های  گزارش  مرتب، 
ارسال می کند که در آن مشخص شده نحوه رسیدگی 
شده  تشکیل  بورس  سازمان  در  که  پرونده هایی  به 
چگونه است بهبود و چه جرایمی برای آنها در نظر 

گرفته شده است.
سازمان بورس به پرونده های تخلف با سرعت و دقت 
رسیدگی می کند و پرونده های زیادی مورد بررسی 
منجر  نیز  مدیران  برخی  جریمه  به  که  گرفته  قرار 
شده است اما نکته مهم برای ما، پیشگیری از وقوع 

این تخلفات است.
 100 میزان  به  متخلف  مدیران  بسیاری،  موارد  در 
اند.  شده  محکوم  جریمه(  )سقف  تومان  میلیون 
هیئت  اعضای  و  عامل  مدیران  از  شماری  همچنین 

مدیره شرکت ها نیز سلب صالحیت شده اند.
بورس،  سازمان  با شکایت  نیز  دعاوی  از  در شماری 
شده  رسیدگی  قضایی  محاکم  در  ها  تخلف  پرونده 
به  موارد  برخی  در  که  است  رسیدگی  در حال  یا  و 

محکومیت حبس منجر شده است.
جریمه های که سازمان بورس تعیین می کند قطعی 
باید به حساب دولت  است و قابل اعتراض نیست و 

واریز شود.
مجموع جریمه های پرداخت شده در امسال حدود 
2 میلیارد تومان است. و رقم جریمه های که تاکنون 
و در سال های اخیر واریز شده به 10 میلیارد تومان 

می رسد.

سرمایه  بازار  در  تخلفات  عمده  موارد  از  یکی 
مربوط به کانالهای تلگرامی بورسی است که اقدام 
به سوء استفاده و سیگنال فروشی می کنند، حتی 
برخی کانال ها از نام شما سوء استفاده کرده و به 
اسم شاپور محمدی و رییس سازمان بورس در 
حال فعالیت هستند. سازمان بورس چه اقداماتی 
آنها  فعالیت  ساماندهی  و  آنها  با  برخورد  برای 

انجام داده است؟
عضو  نه  و  ندارم  بیشتر  همراه  تلفن  خط  یک  من 
تلگرام و نه صاحب کانال هستم، البته همه اخبار به 
من منتقل می شود و همه خبرها را رصد می کنم 
اما خودم در کانال های تلگرامی عضو بوده و فعالیت 

ندارم.
به  اقدام  و  کرده  تخلف  که  تلگرامی  کانالهای  با 

سیگنال فروشی می کنند و یا به اسم اشخاص فعالیت 
می کنند برخورد می شود. در مقطعی، سازمان بورس 
کرده  دعوا  طرح  اینترنتی  سایت  و  کانال   20 برای 

است که منجر به تعطیلی و بسته شدن آنها شد.
های  کانال  و  مجازی  فضای  وجود  من  اعتقاد  به 
مفید  سرمایه  بازار  فعالیت  برای  بورسی  تخصصی 
است و به شفاف شدن بازار کمک می کنند و باعث 
ارایه تحلیل های درست می شود اما ممکن است که 
در این میان برخی به مسیر اشتباه بروند که باید آن 

را موضوعی جداگانه دانست.
کانال های تلگرامی چه من عضو آنها باشم یا نباشم 
و  کشور  سالمت  و  شدن  شفاف  به  و  هستند  مفید 
عده ای  میان،  این  در  اگر  می کنند.  کمک  اقتصاد 
محدود اقدام به سوء استفاده از این فضا کنند وظیفه 
ماست که مقابله کنیم. همچنین سایر دستگاه ها نیز 
فعالیت آنها را رصد می کنند. در مواردی که افرادی 
می  ارائه  کاذب  قیمت های  و  کرده  فروشی  سیگنال 

کنند وظیفه سازمان بورس است که رسیدگی کند.
ما پیش از این علیه 20 کانال و سایت اینترنتی اقامه 
دعوا کرده بودیم و به تازگی نیز ۶ کانال مورد پیگرد 

قرار گرفتند.
که  کردیم  اعالم  و  کرده  تعریف  کلی  قاعده  یک  ما 
اگر افرادی اقدام به فریب مردم کنند علیه آنها طرح 
دعوا می شود در این میان اگر سیستم قضایی کشور 
به این نتیجه برسد که فرد مقصر نیست ما نیز تابع 
آن هستیم، ما هیچ کس را قبل از انجام دادن خطا، 
و  کنیم  دعوا می  فقط طرح  ما  کنیم،  نمی  مجازات 
سیستم قضایی کشور بررسی و رسیدگی خواهد کرد.

اگر در هر جایی به این آگاهی برسیم که تخلفی در 
حال وقوع است و قابلیت پیگرد قانونی دارد ورود می 
کنیم. اکنون پیگیری تعدادی دیگر از این کانال ها 
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نیز در دست اقدام است.

بازار  برای  تلگرام  و  مجازی  فضای  شما  نظر  به 
سرمایه و بورس مفید بوده اند یا به ضرر این بازار 

اقدام کردند؟
نباید نقش مثبت فضای مجازی و کانال های تلگرامی 
را منکر شد. به نظر من فعالیت آنها بسیار مفید بوده 
است و به رشد بازار سرمایه کمک کرده است اما باید 
مشکالتی  با  دارد  امکان  ابزاری  هر  که  داشت  توجه 
و  اوضاع  بهبود  برای  باید  افراد  همه  اما  مواجه شود 

استفاده درست از ابزارها کمک کنند.
معضالت فضای مجازی، در مقایسه با مزایای تلگرام 
اشتغال  توسعه  برای  که  کمکی  و  مجازی  فضای  و 
بسیار  کنند،  می  اقتصاد  و  بازار  شفافیت  و  آفرینی 

اندک است.
مجازی،  های  شبکه  این  که  داشت  توجه  باید 
رواج می دهند، ممکن  و  تقویت کرده  را  پاسخگویی 
بخواهند  افراد  برخی  ها،  کانال  این  نبود  در  است 
اما  اطالعات خاصی را مطرح کرده و مدیریت کنند 
و  اطالعات  بهتر  چرخش  باعث  کانال ها  این  وجود 

شفافیت فضا می شود.

خبرگزاری صداوسیما،/ پور ابراهیمي:
براي تامین مالي طرح ها از روش هاي 

گوناگون، تجدیدنظر کنیم

گفت:اگرچه  مجلس  اقتصادي  کمیسیون  رئیس 
دولت مشکالتي دارد و باید اسناد خزانه و اوراق 
به گردش در آید اما به منظور اصالح اجراي طرح 

هاي عمراني باید در موضوع تامین مالي طرح ها 
از روش هاي گوناگون تجدیدنظر کنیم .

محمد  سیما،  و  گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا  به 
رضا پورابراهیمي در آخرین نشست شوراي گفتگوي 
دولت و بخش خصوصي افزود: افزایش نرخ اوراق از 
1۵ به 20 درصد در بازار سرمایه، نظام بانکي و نرخ 
تامین مالي بنگاه هاي اقتصادي تاثیر گذاشت یعني 
دچار  نفعان  ذي  همه  مرکزي  بانک  تصمیم  یک  با 

مشکل شدند.
وي اضافه کرد: این اقدام بانک مرکزي ترازنامه بانک 
ها را نامتعادل کرد یعني بانک باید سود 20 درصد 
به اوراق بدهد اما تسهیالت را با نرخ 1۸ درصد ارائه 
کند ضمن اینکه موجب شد تالش ها براي نظم دهي 
به بانک ها در پرداخت تسهیالت ناکام بماند و رقابت 

منفي میان بانک ها را در جذب منابع منجر شد.
این  با  گفت:  مجلس  اقتصادي  کمیسیون  رئیس 
اقدام بانک مرکزي وقتي نرخ تامین مالي براي بنگاه 
رسد  مي  درصد   27 تا  تولیدي  واحد  و  اقتصادي 

بنگاهدار چگونه باید مالیات و عوارض دهد؟
دو  براي  ما  گفته  مرکزي  بانک  گفت:  پورابراهیمي 
تفاوت  درصد   ۵ و  دادیم  افزایش  را  سود  این  هفته 
را جبران مي کنیم اما باید دید چگونه مي خواهند 

جبران کنند.
وي گفت: اگر این تصمیم بانک مرکزي جبران نشود 
بیني نشود  اي جبراني پیش  برنامه  پایان سال  تا  و 
سال آینده براي نظام بانکي و تولید کشور باید نگران 

باشیم و بنده نگرانم.
نرخ  افزایش  در  مرکزي  بانک  اقدام  داد:  ادامه  وي 

اوراق به 20 درصد، تیر خالص به تولید کشور بود.
پورابراهیمي گفت: اگر اسناد خزانه یکساله و کاربرد آن 
هم مانند شیوه قبلي باشد اوراق تاثیرگذار خواهد بود.

خبرگزاری صداوسیما/ پورابراهیمی:
هزار میلیارد تومان مشوق صادراتی 

از محل تعرفه وارادت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
از اختصاص هزار میلیارد تومان مشوق صادراتی 
داد. خبر  واردات  تعرفه  محل  از   9۷ بودجه  در 

شورای  نشست  حاشیه  در  پورابراهیمی  محمدرضا 
مصاحبه  در  خصوصی  بخش  و  دولت  گفتگوی 
اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: 
در بودجه ۹7 مقرر شد یک درصد از تعرفه ورادات 
و  صنعت  وزارت  به  تومان  میلیارد  هزار  سقف  تا  و 
امر  در  تا  یابد  اختصاص  صادراتی  مشوق  منظور  به 
زیرساخت ها و توسعه بازارهای صادراتی و شرکت در 

نمایشگاه های خارجی هزینه شود. 
وی اضافه کرد: پیش بینی شده است که از محل یک 
درصد تعرفه واردات هزار و سیصد میلیارد تومان عاید 
شود که سیصد میلیارد تومان بقیه در اختیار دولت 
قرار می گیرد تا در امور مربوط به اقتصاد هزینه کند.

ایرنا/ مدیرکل سرمایه گذاری خارجی وزارت صنعت:
3.2 میلیارد دالر سرمایه گذاری 

خارجی صنعتی در دولت دوازدهم 
انجام شد

    تهران- ایرنا- مدیرکل سرمایه گذاری خارجی 
میزان  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
صنعت،  بخش  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری 
ثبت  با  دوازدهم  دولت  در  تجارت  و  معدن 

رکوردی جدید، به مرز سه میلیارد و 200 میلیون 
دالر رسید.

»افروز بهرامی«  در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا 
پروژه   ۶۹ به  مربوط  سرمایه گذاری  حجم  این  افزود: 
اخذ  و  زمین  خرید  ایران،  در  شرکت  ثبت  که  است 
مجوز هیات سرمایه گذاری خارجی آنها انجام شده و 

عملیات اجرایی آنها با جدیت دنبال می شود.
شده،  ذکر  پروژه های  بر  عالوه  کرد:  خاطرنشان  وی 
انعقاد بیش از ۵0 تفاهمنامه و قرارداد با سرمایه گذران 

خارجی در مرحله نهایی شدن است.
بهرامی ادامه داد: از سرمایه گذاری های در حال انجام 
دولت دوازدهم، ۵0 درصد با مشارکت شرکای داخلی 
و مابقی با 100 درصد سهام سرمایه گذران خارجی 

است.
وی تصریح کرد: جهت گیری اصلی سرمایه گذاری های 
یاد شده بر مبنای انتقال فناوری های روز جهان، تولید 
بین المللی،  بازار های  به  دسترسی  محور،  صادرات 
زنجیره  به  انتقال  و  داخل  تولید  زنجیره های  تکمیل 

جهانی مد نظر است.
مدیرکل سرمایه گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت یادآوری کرد: سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
در بخش صنعت معدن و تجارت در سال ۹۶ بیش از 
چهار میلیارد دالر و در سال ۹۵ به میزان یک میلیارد و 
۹00 میلیون دالر بوده است؛ به عبارتی مقایسه میزان 
به سال ۹۵  سرمایه گذاری خارجی سال ۹۶ نسبت 

بیش از 2 برابر رشد را در این حوزه نشان می دهد.
وی بیان داشت: با وجود تنش های موجود علیه ایران در 
فضای بین المللی، حجم عمده ای از سرمایه گذاری های 
انجام شده توسط شرکت های معتبر اروپایی بوده است.

به عنوان نمونه، کشور آلمان به عنوان یکی از قطب های 
صنعت  بخش  در  فقط  برجام  از  پس  جهان  صنعتی 
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کشور حدود 2 میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده است.
بهرامی تاکید کرد: هیچ یک از ارقام ذکر شده شامل قرار 
داد های فاینانس نبوده و فقط مربوط به سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی است.
ایرنا، بررسی آمارنامه های وزارت صنعت،  به گزارش 
و 700  میلیارد  از تصویب 2  تجارت حاکی  و  معدن 
میلیون دالر انواع طرح های صنعتی، معدنی و تجاری 
ابتدای امسال تا  از  در هیات سرمایه گذاری خارجی 

پایان آذرماه است.

مهر/ از سوی وزارت صنعت؛
بانک اطالعاتی مجوزهای تولیدی و 

صنعتی راه اندازی شد

پایگاه ظرفیت های تولید و تجارت شامل داده 
بخش  های  فعالیت  تمامی  مجوز  با  مرتبط  های 

های صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شد.
وزارت صنعت،  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
معدن و تجارت، این پایگاه بر اساس سیاست های کلی 
اداری )ابالغی مقام  نظام به ویژه سیاست های نظام 
معظم رهبری(، منشور حقوق شهروندی، قانون انتشار 
و دسترسی آزاد به اطالعات و آیین نامه های مرتبط 
با قانون ، سیاست های کالن دولت و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای شفاف سازی اطالعات و سرمایه 
اختیار  در  حوزه  این  مختلف  های  بخش  در  گذاری 

عموم مردم قرار می گیرد.
تا قبل از راه اندازی پایگاه، عموم مردم برای دستیابی 
به این اطالعات نیاز به مراجعه حضوری به بخش های 
مختلف وزارت در سطح ستاد و یا سازمان های استانی 

داشتند. 
از طرفی بخشی از اطالعات نیز به صورت مستقل در 
هر سامانه )سامانه های تخصصی وزارت( قابل دسترس 

برای مردم بود. 
اطالعات،  به  دسترسی  تسهیل  و  سازی  شفاف  برای 
داده  صورت  به  تجارت  و  تولید  های  ظرفیت  پایگاه 
های تجمیع شده تمامی بخش ها در پورتال وزارت 
راه اندازی شده، لذا قابلیت دسترسی به اطالعات بدون 
مراجعه و حضور در بخش های مختلف وزارت، برای 

عموم ذینفعان فراهم شده است.
در این پایگاه داده های مرتبط با مجوزهای صنعتی، 
معدنی و صنفی قابل دریافت بوده و به زودی داده های 
مرتبط با کارت های بازرگانی نیز منتشر و در اختیار 

عموم مردم قرار می گیرد.
دسترسی به این پایگاه از طریق پرتال وزارت صنعت، 
 www.mimt.gov.ir آدرس  به  تجارت  و  معدن 

بخش اطالعات و آمار امکانپذیر است.   

اتاق تهران/ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:
تمرکز اصلی اقتصاد کشور باید بر 

افزایش بهره وری باشد

رونق تولید و در عین حال کاهش بهره تسهیالت 
در کشور باید یکی از برنامه های مهم دولت باشد

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل فوالد 
به  باتوجه  و  آینده  سال  در  دولت  گوید  می  یزد 
فشارهای دولت آمریکا به شرکت های خارجی نباید 
امید چندانی به افزایش سرمایه گذازی های خارجی 

داشته باشد و باید با حمایت از فعاالن اقتصادی داخلی، 
آن ها را به سرمایه گذاری های جدید تشویق کند. 
تحوالت  به  باتوجه  باید  گوید:»  می  احرامیان  بهادر 
اقتصادی که در سال جاری شاهد بودیم جمع بندی 
ها و پیش بینی های دقیقی برای سال آینده صورت 
گیرد و دولت از همین حاال برنامه ریزی های دقیقی 
باشد.  داشته  اقتصاد  از جمله  مختلف  های  در حوزه 
در  دولت  آمریکا  فشارهای  به  باتوجه  من  اعتقاد  به 
سال آینده نباید چندان به جذب سرمایه گذاری های 
خارجی امید داشته باشد و باید از ظرفیت های داخلی 
اقتصادی استفاده کند. وضعیت نظام بانکی و موسسات 
بانکی ما باید مشخص شود و آن ها وارد فاز افزایش 
پرداخت تسهیالت با شرایط و نرخ بهره پایین شوند تا 
امید داشته باشیم که بنگاه های اقتصادی به حرکت 
در بیایند و فعاالن اقتصادی هم به سرمایه گذاری های 

جدید و توسعه کارهایشان تشویق شوند.«
دولت  بودجه  کسری  به  باتوجه  اینکه  به  اشاره  با  او 
گوید:»  می  کرد،  عمرانی دل خوش  بودجه  به  نباید 
مهم ترین موضوع اقتصادی که سال آینده باید روی 
بهره  افزایش  تمرکز کنیم؛  و  باشیم  تاکید داشته  آن 
وری است، اقدامی که چندسالی است کارشناسان به 
آن اشاره می کنند ولی تاکنون اقدام جدی در راستای 
آن صورت نگرفته است. افزایش بهره وری باعث می 
شود که چرخ های اقتصادی کشور با سرعت بیشتر به 
تحرک در بیاید. به اعتقاد من خصوص سازی، واگذاری 
بنگاه ها و بهبود فضای کسب و کار مهم ترین شاخص 
هایی است که در افزایش بهره وری باید مورد توجه 

قرار گیرند.«
درباره  جمهور  رئیس  های  سخنرانی  به  اشاره  با  او 
بخش  به  خصولتی  و  دولتی  های  بنگاه  واگذاری 
سازی  خصوصی  جدید  موج  گوید:»  می  خصوصی، 

بنگاه ها که اعالم شده است باید جدی تر دنبال شود و 
شرکت ها هم به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند و 
نه اینکه شرکت های خصولتی همچنان اقدام به توسعه 

بنگاه داری کنند.«
بیان  با  از صحبت هایش  احرامیان در بخش دیگری 
باید تالش کند تا تورم را همچنان یک  اینکه دولت 
رقمی نگهدارد، می گوید:» رونق تولید و در عین حال 
کاهش بهره تسهیالت در کشور باید یکی از برنامه های 
مهم دولت باشد. همه امید فعاالن اقتصادی به این بود 
که بعد از کاهش نرخ تورم، نرخ بهره های بانکی هم 
متناسب با آن تعدیل شود ولی شاهد بودیم که بعد 
مرکزی  بانک  و  دولت  باره  یک  ارزی  های  التهاب  از 
نرخ سود بانکی را افزایش دادند که به نوعی عقب گرد 
بزرگ محسوب می شود و هزینه آن را باید صنعت و 

فعاالن اقتصادی پرداخت کنند.«
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین برنامه 
دولت برای بازآفرینی بافت های فرسوده را هم برنامه 
آینده دولت  برای سال  ای مناسب دانست و گفت:» 
با افزایش ساخت و ساز در بخش مسکن شاید بتواند 
یک تحرک خوب اقتصادی ایجاد کند؛ بخش مسکن 
همیشه نشان داده است که می تواند به عنوان یک 
پیشران در اقتصاد قوی ظاهر شود و به صنایع وابسته 
دیگر هم رونق دهد به شرط اینکه البته قوانین دست 
و پا گیر حذف شوند و منابع به شکل درستی جذب 

شوند.«
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دنیای اقتصاد/ 
 Tom Puthiyamadam :نویسنده

مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد 
 : strategy-business :منبع

آخرین باری که یک ایمیل از مدیر ارشد خود دریافت 
جدید  تکنولوژی های  برخی  از  آن  در  که  کردید 
را  آن  تا  است  رفته  انتظار  شما  از  و  شده  صحبت 
خیلی زود بیاموزید را به یاد می آورید؟ این تکنولوژی 
می کند،  متحول  را  شما  کار  مسیر  دگرگون کننده 
تیزهوشی  و  می دهد  تغییر  را  شرکت تان  فرهنگ 
سازمان تان  به  را   )digital acumen( دیجیتال 

تزریق می کند.
تکنولوژی  این  از  کوتاهی  مدت  کارمندان  اکثر  اما 
می اندازند  اطراف  به  نگاهی  می کنند، سپس  پیروی 
مختلف  بخش های  روسای  که  می کنند  مشاهده  و 
سازمان شان و دیگر مدیران اجرایی، امور را به همان 
شیوه ای که همیشه بوده انجام می دهند. در حقیقت، 
طبق گزارش شرکت داده بین المللی )IDC(، حداقل 
در  دگرگون سازی  جهت  در  تالش ها  درصد   ۷۰

شکست   ۲۰۱۸ سال  در  مطلوب  نتایج  به  دستیابی 
و   SAP شرکت  که  مطالعه ای  در  و  خورد  خواهند 
درصد   ۳ تنها  داد،  انجام   Oxford Economics
از مدیران ارشد اجرایی در سراسر جهان بیان کردند 
که آنها به طور موفقیت آمیزی تحوالت دیجیتال را در 

سراسر بنگاه به انجام رسانده اند.
دلیل خوبی برای این پیشینه مالل انگیز وجود دارد. 
برای شروع کننده ها، بسیاری از مدیران اجرایی صرفا 
هستند  متمرکز  جدید  تکنولوژی  یک  معرفی  روی 
تغییری در نحوه  یا بدون«  و تصور می کنند که »با 
بود.  تکنولوژی دگرگون کننده خواهد  این  افراد،  کار 
به  فرهنگی  تغییرات  تنهایی  به  تکنولوژی  یک  اما 
از  است.  ابزار  یک  تنها  تکنولوژی  نمی آورد؛  وجود 
مهارت ها  روی  ارشد  سازمانی  رهبران  مهم تر،  همه 
پایین تر  و  میانه  سطح  کارمندان  شایستگی های  و 
به شدت متمرکز هستند و نگرانی آنها از این است که 
کافی  اندازه  به  دیجیتال  آینده  برای  کارشان  نیروی 
آماده نباشند. چنین مهارت هایی برای کارمندان در 
تعداد  چه  اما  هستند؛  ضروری  سازمان  یک  سراسر 
اجرایی  تیم های  توانایی های  اجرایی،  ارشد  مدیر 

را  کار  این  آنها  که  زمانی  کرده اند؟  آزمون  را  خود 
انجام می دهند، ممکن است آنچه می بینند را دوست 
که  اجرایی  ارشد  مدیران  مطالعه  باشند.  نداشته 
درصد   ۷۰ که  است  داده  نشان  داده،  انجام   PwC
مهارت های  مورد  در  که  می گویند  ارشد  مدیران 
دیجیتال تیم رهبری ارشدشان نگران هستند و ۳۰ 
درصد کسانی که نگران نیستند نیز، نباید تصور کنند 
بدتر  دارند.  قرار  درست  جایی  در  مهارت ها  این  که 
از همه، بسیاری از مدیران عامل هیچ کار معناداری 
شاید  نمی دهند؛  انجام  خود  مهارت های  بهبود  برای 
دلیل آن این است که آنها به طور کامل معنای یک 

شرکت دیجیتال را درک نکرده اند.
اجرایی  ارشد  مدیران  درصد   ۵۵ مثال،  به عنوان 
مهارت های  افزایش  برای  راهی  به عنوان  می گویند 
خود  استفاده  مورد  نرم افزارهای  در  دیجیتال شان 

تغییرات ایجاد می کنند.
یک  هدایت  برای  اما  است  قابل تحسین  کار  این 
تنها  نیست.  کافی  دیجیتال  آینده  سمت  به  شرکت 
ابزارهای  با  مرتب  به طور  آنها  می گویند  درصد   ۲۳
از  هرگز  آنها  شاید  دارند.  تعامل  مصنوعی  هوش 

Siri سوال نپرسند، یک اسپیکر اکو آمازون نداشته 
آیا  نشوند.  تعامل  وارد  چت بات ها  با  هرگز  یا  باشند 
ممکن است آنها به طور کامل درک نکنند که هوش 
به  برای کسب و کارشان می تواند  و  مصنوعی چیست 
چه معنا باشد؟ به هر حال حرکت دادن یک کشتی 
در  کشتی  خدمه  و  کاپیتان  اگر  بود،  خواهد  دشوار 
به  تشویق  را  سایرین  که  نکنند  حرکت  مسیری 
اکثر سازمان های  برای  رفتن در آن جهت می کنند. 
سنتی، تغییر باید از راس آن شروع شود. در غیر این 
شما،  سازمانی  رهبران  که  یافت  درخواهید  صورت، 
الگوهای  به  شدن  تبدیل  برای  موردنیاز  مهارت های 
این  اگر  ندارند. و  را  جدید در یک شرکت دیجیتال 
منجر  تغییری  هرگونه  احتماال  بیفتد،  اتفاق  مورد 
به دست می آید.  نتایج ضعیفی  یا  نابودی می شود  به 
به  نیاز  دیجیتال،  آینده  در  است؛  زمان عمل  اکنون 
اکثر  برای  شد.  خواهد  شدیدتر  کلیدی  مهارت های 
در  رهبران سازمانی در شرکت های سنتی، تخصص 
تصمیمات  هدایت  برای  توانایی  و  خاص  حوزه  یک 
تصمیم   »رئیس  قدیمی  مدیریتی  تاکتیک   طریق  از 
می گیرد«، رویکردهایی هستند که آنها را به جایگاه 
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و  چابک  نگرش  یک  در  امر  این  اما  می رسانند.  باال 
دادن  آشتی  افتاد.  نخواهد  کارگر  دیجیتال محور 
نگرش سنتی با آنچه برای مدیریت یک سازمان واقعا 
دیجیتال الزم است، اولین قدم به شمار می آید. برای 
تغییر، رهبران سازمانی ارشد باید به شرکت بگویند 
که آنها نیز چیزهای زیادی برای یادگیری دارند. آنچه 
مشخص است، این است که مدیران عامل و مدیران 
ارشد باید خودشان را آموزش دهند و در مورد این 
یادگیری  بله  باشند.  کارشان صادق  نیروی  با  تالش 
این  اما  است؛  کلیدی  نکته  یک  اضافی  مهارت های 
اشتغال  بر مسائل  این مساله  نیست.  بی دلیل  مساله 
گفت وگوهای  محور  و  شده  چیره  امروز  دنیای  در 
مجمع جهانی اقتصاد در ژانویه ۲۰۱۸ شده است و در 
مشاغل آینده نیز نقش مهمی ایفا خواهد کرد. برای 
درک این نکته که چه نوع آموزشی مورد نیاز است، 
رهبری سازمانی- مدیر ارشد اجرایی و افراد دور و بر 
برای هدایت  به تعیین مهارت های موردنیاز  نیاز  او- 
یک شرکت دیجیتال دارند. آیا هر رهبر سازمانی، از 
بازاریابی،  و  مالیه  انسانی و  تا منابع  توسعه محصول 
دارند؟  را  خام  داده های  با  کار  نحوه  از  اولیه  دانش 
چه  شرکت  دیگر  بخش های  در  می دانند  آنها  آیا 
می گذرد؟ آیا آنها از کاربردهای آخرین تکنولوژی های 
نوظهور در صنعت شان آگاه هستند؟ آیا آنها به اندازه 
کافی دانش دارند تا این مفاهیم را در شرکت به کار 
می کنند  را حل  مشکالت  یکدیگر  با  آنها  آیا  ببرند؟ 
یا اینکه فقط در دپارتمان های خودشان به فکر حل 
مشکالت هستند؟ آیا هنگام حل مشکالت، آنها تفکر 

طراحی )design thinking( را به کار می برند؟
پاسخ به این سواالت- که بسیاری از آنها احتماال در 

ناکام  رسیدن به جایی که شرکت خواهان آن است 
از شکاف های مهارتی در  می مانند- حس واضح تری 
باالترین سطح شرکتی ایجاد خواهند کرد. اکثر این 
نیازها، تغییر در تفکر و کار در سراسر صنایع را ارائه 
می دهند و جهانی هستند. شاید رهبران سازمانی نیاز 
به آن سطح تکنیکی از مهارت ها که فردی در خط 
مقدم سازمان نیاز دارد، نداشته باشند اما هر فردی 

داشته  را  تکنولوژیک  دانش  از  اولیه  یک سطح  باید 
داد.  تغییر خواهد  را  آنها  باشد که صنعت و شرکت 
مدیران اجرایی نیاز خواهند داشت تا برخی روش های 
به  نسبت  و  بپذیرند  تیم ها  مدیریت  برای  را  جدید 
به  نزدیک تر  چیزی  سنتی،  سلسله مراتبی  روش های 
روحیه مدیریتی یک استارت آپ را مدل سازی کنند. 
خود  دیجیتالی  تیزهوشی  سازمانی،  رهبران  وقتی 

آن  از  اعتبار- شاید  از  به سطحی  را رشد می دهند، 
به  از همدلی- دست می یابند که  مهم تر به سطحی 
آنها اجازه خواهد داد تا تغییر و یادگیری مداوم را در 
بقیه نیروی کار ایجاد کنند. تنها در این هنگام است 
که شرکت های سنتی از رقابت در محیطی که تغییر 
در آن ثابت است، دست خواهند کشید و حرکت در 

مسیر آینده دیجیتال مسیر نجات خواهد بود.
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