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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

اعتبار  با مصوبه شورای پول و  چند روز پیش 
یافت.  کاهش  درصد   15 به  بانکی  سود  نرخ 
درحالی که مزایای بسیاری از سوی کارشناسان 
کاهش  احتمالی  تأثیرات  برای  صاحبنظران  و 
بر  برخی  شود،  می  برشمرده  بانکی  سود  نرخ 
موجب  تواند  می  موضوع  این  که  باورند  این 
اما در عین  بازار شود.  رونق  و  رکود  از  خروج 
تحلیلگران  و  کارشناسان  از  دیگر  برخی  حال 
معتقدند کاهش نرخ سود بانکی به تنهایی نمی 

و  رونق  و  بازار  در  تحرک  ایجاد  موجب  تواند 
خروج از رکود شود و در کنار آن باید اتفاقاتی 
مانند کاهش بیشتر نرخ سود تسهیالت بانکی 
به همین نسبت و حل مشکالت فراروی بخش 

تولید نیز رخ دهد.
دارند هرچند که  اعتقاد  اقتصادی  فعاالن  همچنین 
کاهش نرخ سود بانکی نمی تواند تحرک تقاضا ایجاد 
کند، ولی این امکان وجود دارد که به دنبال کاهش 
نرخ سود بانکی سپرده گذاران پول های خود را از 

سیستم بانکی خارج کنند و فعالیتی را با این سرمایه 
خود انجام دهند، اما باید این احتمال را هم در نظر 
ها  بانک  از  که  ای  سرمایه  است  ممکن  که  گرفت 
به  بورس  مانند  بازارهایی  جای  به  شود  می  خارج 
سمت بازارهایی مانند سکه، ارز و طال برود.  »فرصت 
امروز« در این گزارش تأثیرات کاهش نرخ سود بانکی 

را بررسی کرده است.
ادامه در صفحه 3 /

فرصت امروز/ تأثیرات کاهش نرخ سود بانکی بر خروج از رکود بررسی می شود

مسیر نامشخص پول هایی که از بانک خارج می شود
آرمان/  حمیدرضا صالحی*

بسیاری  اتکای  گذشته  دهه  سه  ایران طی  اقتصاد 
به درآمدهای نفتی داشته است و به همین دلیل با 
وقوع هر گونه نوسانی در قیمت نفت، با تغییر مواجه 
به عبارت دیگر، هر زمان که درآمدهای  می شود. 
نفتی زیاد شده است، نرخ ارز پایین نگه داشته شده 
و متاثر از این اتفاق بازار کشور به تصرف کاالهای 
وارداتی درآمده است. وقوع این اتفاق در سال های 
گذشته باعث شد تا تولیدکنندگان داخلی با مشکل 
عرضه کاالهای تولیدی خود در بازار داخلی مواجه 
شده و به تدریج با مشکالت مالی نیز مواجه شوند. 
های  بنگاه  مشکالت  ترین  عمده  از  یکی  چند  هر 
این  اما  است،  مالی  منابع  کمبود  داخل،  تولیدی 
با فرایندهای اقتصاد کالن کشور در پیوند  موضوع 
است. یعنی به هر میزان که وابستگی اقتصاد ایران 
به نفت کاهش یابد و در مقابل اتکای اقتصاد کشور 
رشد  هم  میزان  همان  به  یابد،  افزایش  تولید  به 

اقتصادی اتفاق می افتد. 

ادامه در صفحه 3 /

کمک به رونق تولید با کاهش بهره تسهیالت



 

  رییس هیئت مدیره شرکت فولمن: 
رفع موانع تولید منجر به رونق صادرات 

می شود    
برخی  از  مصنوعی  تقدیرهای  از  انتقاد  با  محمودیان 
صادرکنندگان، گفت: زمانی صادرات رونق پیدا می کند 

که موانع تولید داخلی رفع شود........ادامه خبر

 باید پایداری اقتصادی در بخش آب و 
برق را افزایش دهیم

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: با 
اقتصادی در  پایداری  باید  اقدام هایی  و  برنامه ریزی ها 

بخش آب و برق را افزایش دهیم........ادامه خبر

مرحله نخست برنامه مدیریت دانش برای 
بهره وری در صنعت برق ایران آغاز شد

تهران- ایرنا- رییس سازمان ملی بهره وری ایران گفت: 
اجرای مرحله نخست برنامه »مدیریت دانش« با هدف 
ارتقای بهره وری و کیفیت در صنعت الکتریسته و برق 

ایران آغاز شده است........ادامه خبر

 شرط جدید برای تیر و مرداد بدون 
خاموشی

از  با اشاره به پیشی گرفتن مصرف  توانیر  مدیرعامل 
تولید برق در ساعات پیک گفت: تنها راه تیر و مرداد 
بدون خاموشی صرفه جویی در مصرف برق از ساعت 

۱۲:۳۰ تا ۱۶:۳۰ بعد از ظهر است........ادامه خبر

 صنعت آب و برق نیازمند سرمایه گذاری 
کالن است

یک مقام مسئول در وزارت نیرو گفت: توسعه صنعت 
آب و برق نیازمند جذب سرمایه گذاری های داخلی و 

خارجی است........ادامه خبر

 نیروگاه CHP انگوت وارد مدار می شود
مولد  گفت:  توانیر  در  نیرو  وزارت  اجرایی  مشاور 
از ۸۰  بعد  گرمی  انگوت   CHP نیروگاه  ژنراتورهای 
روز توقف در گمرک ترخیص شد این نیروگاه همزمان 

با ۶ مرداد روز گرمی وارد مدار می شود........ادامه خبر

 فعالیت کسب و کارها به مسائل زیست 
محیطی گره خورده است

مثل  مقوالتی  اجرایی،  های  دستگاه  سرایداریان:در 
آب، انرژی، تدارکات حمل و نقل و پسماندها در حوزه 
مدیریت سبز تعریف می شود و برای همه این ها برنامه 
در انجمن مدیریت سبز ایران برای کمک به بنگاه های 

اقتصادی برنامه داریم........ادامه خبر

به   نحوه واگذاری اسناد خزانه اسالمی 
طلبکاران غیردولتی

.......ادامه خبر

 توقف اخذ مالیات تسعیر ارز از 
صادرکنندگان توافق شد

.......ادامه خبر

 متن کامل برنامه اصالح نظام بانکی و 
مالی

.......ادامه خبر

 خصوصی سازی در دولت گذشته 
به مفهوم واقعی تعطیل و به رد دیون 

طلبکاران دولت تبدیل شده بود
.......ادامه خبر

 ایران به زنجیره اعتبارسنجی گواهی 
مبدا اتاق بازرگانی بین الملل پیوست

.......ادامه خبر

 نرخ سود تسهیالت صادراتی باز هم 
کاهش می یابد

.......ادامه خبر

 تسویه بدهی دولت با تسعیر نرخ ارز 
به ذخایر ارزی صدمه می زند

.......ادامه خبر

 بخش خصوصی اوراق منتشر می کند
.......ادامه خبر

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

 سد معبرهای اقتصادی، آتش 
ورشکستگی ها را دامن می زند

.......ادامه خبر

 ایران به دنبال رابطه اقتصادی برد ـ 
برد با همسایگان شمالی است

.......ادامه خبر

 روایت جالل پور از صنایع رو به 
»مرگ«

.......ادامه خبر

 تشکیل کارگروه مشترک 
سرمایه گذاری ایران-بلغارستان

.......ادامه خبر

 چرا به این وضعیت »خو« گرفته ایم؟
.......ادامه خبر

آسیب شناسي فرآیند سیاست گذاري
.......ادامه خبر

 هیات تجاری ایران راهی کنیا می شود
.......ادامه خبر

 تشکل ها مسوول اصلي ساماندهي 
مطالبات معوق

.......ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
مسیر نامشخص پول هایی که از بانک خارج 

می شود

پیام باقری:
نرخ سود تسهیالت بازهم باید کاهش یابد

مدیره  هیأت  عضو  و  اقتصادی  فعال  باقری،  پیام 
فدراسیون صادرات انرژی معتقد است در کنار کاهش 
نرخ سود بانکی باید اقدامات دیگری مانند کاهش نرخ 
تا  شود  انجام  نسبت  همان  به  بانکی  تسهیالت  سود 

منجر به رونق بازار و خروج از رکود شود.

تواند  می  بانکی  سود  نرخ  کاهش  شما  نظر  به 
موجب رونق بازار و خروج از رکود شود؟

مهم  های  شاخصه  از  یکی  بانکی  سود  نرخ  کاهش 
اقتصاد بانکی است. استانداردهایی در دنیا وجود دارد 
که می گوید باید تفاوت اندکی بین نرخ تورم و نرخ 
سود بانکی وجود داشته باشد. در همین راستا دولت 
یازدهم هدف گذاری درستی را انجام داده و نرخ تورم را 
تک رقمی کرده است، اما همچنان نرخ سود تسهیالت 

بانکی اختالفاتی را نسبت به نرخ تورم دارد.
اما در کنار این اتفاق یک سری اقدامات دیگر هم باید 
انجام شود تا آن را تکمیل  کند و منجر به رونق بازار 
و خروج از رکود شود. یکی از این اقدامات آن است که 
به همین نسبت نرخ سود تسهیالت بانکی هم کاهش 
پیدا کند، زیرا اگر نرخ سود بانکی کاهش بیابد و به 
پیدا  کاهش  بانکی  تسهیالت  نرخ سود  نسبت  همان 
نکند، تناقض هایی را در سیستم اقتصادی کشور به 

وجود می آورد.

اشاره کردید که اگر نرخ سود تسهیالت بانکی به 
نسبت نرخ سود بانکی کاهش نیابد، تناقض هایی 
آید.  می  وجود  به  کشور  اقتصادی  سیستم  در 
اخیراً شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیالت 
بانکی را به 18 درصد کاهش داده است. به نظر 
شما این میزان اختالف موجود همچنان تناقض 

آفرین است؟
به نظر من هنوز فاصله  زیاد است و در شرایطی که 
تورم کشورمان حدود 5/9 درصد است، نرخ سود بانکی 
۱5 درصد و نرخ سود تسهیالت بانکی ۱۸درصد است 
در  کشورمان  بانکی  تسهیالت  سود  نرخ  همچنان  و 
مقایسه با نرخ سود تسهیالت در بسیاری از کشورهای 

دنیا بسیار باال است.
در مورد این موضوع که نرخ سود تسهیالت بانکی چه 
تأثیری بر روند اقتصادی می گذارد، در شرایطی که 
یک فعال اقتصادی از این تسهیالت استفاده می کند 
و تأمین مالی را انجام می دهد و تولید خود را بهبود 
می بخشد یا اینکه در حوزه خدمات فنی و مهندسی از 
این تسهیالت استفاده می کند تا قیمت تمام شده را 
پایین بیاورد و وارد عرصه رقابت به ویژه رقابت خارج 
از کشور و عرصه صادرات شود، نرخ سود بانکی بسیار 
تعیین کننده است؛ زیرا در آنجا رقبایی وجود دارند که 
با نرخ سود صفر درصد با صادرکنندگان ایرانی رقابت 

می کنند.
بنابراین اگر می خواهیم نرخ سود تسهیالت در تأمین 
مالی بنگاه ها اثرگذار باشد، باید به این مسائل توجه 
کنیم. همچنان نرخ سود تسهیالت نرخ باالیی محسوب 
می شود و به همین نسبت همچنان قیمت تمام شده 
تولیدات داخلی باال است و این موضوع ما را در رقابت 

دچار مشکل می کند.

ادامه از صفحه 1/ 
اقتصادی  های  سیاست  که  اخیر  های  سال  در 
است،  شده  داخلی  تولیدات  به  معطوف  دولت 
به طور  تولیدی  های  بنگاه  از  مالی  های  حمایت 
حتم می تواند موجبات رشد و رونق در این حوزه 
را فراهم کرده و شاخص های اقتصاد مقاومتی را 

به اجرا بگذارد.
 از سوی دیگر باید به این نکته هم توجه داشت که 
جریان تولید زمانی می تواند عامل ایجاد تحول در 
اقتصاد کشور شود که موتور محرک آن با برنامه 
های اصولی به حرکت درآید. این موتور محرک در 
واقع وجود بازار رقابتی در سطح بازارهای داخلی و 
خارجی است. هنگامی که امکان صادرات و رقابت 
داخلی  تولیدکنندگان  برای  خارجی  بازارهای  در 
تولیدی  محصوالت  کیفیت  مرور  به  باشد،  فراهم 
اتفاق  تواند  نمی  مهم  این  اما  یابد.  می  ارتقا  نیز 
بنگاه  این  نیاز  مالی مورد  منابع  اینکه  بیفتد مگر 
منابع  تامین  که  ایران  اقتصاد  در  شود.  تامین  ها 
»بانک محور« است، نرخ بهره تسهیالت نقش تاثیر 
گذاری را در موفقیت و یا عدم موفقیت این فرایند 
که  میزان  هر  به  دیگر  عبارت  به  کنند.  می  ایفا 
نرخ بهره تسهیالت بانکی متناسب با شرایط تولید 
به همان  تعیین شود،  اقتصادی کشور  و وضعیت 
میزان بنگاه های تولیدی و اقتصادی توان فعالیت و 
تاثیرگذاری خواهند داشت. در حال حاضر اختالف 
ایران  بانکی  نظام  در  شده  ارائه  تسهیالت  میان 
کشورهای  بانکی  نظام  در  شده  ارائه  تسهیالت  با 
توسعه یافته عددی معادل ۲۰ درصد است، یعنی 

می  کشورها  آن  در  تولیدکنندگان  که  حالی  در 
توانند از تسهیالتی با نرخ بهره حداکثر سه تا چهار 
ناگزیر  ایرانی  کننده  تولید  کنند،  استفاده  درصد 
است بهره هایی تا ۲۸ درصد هم بپردازد. در این 
افتد و  از رونق می  حالت طبیعی است که تولید 
کمتر فعال اقتصادی است که رغبت کند سرمایه و 
توان خود را صرف تولید کند. ازاین رو کاهش نرخ 
بهره تسهیالت بانکی تاثیر به سزایی در ایجاد توان 
تولید در بنگاه های اقتصادی می گذارد. غیر از این 
موضوع البته دولت باید تالش کند تا قیمت ارز هم 
با عدد و رقم مطلوبی تک نرخی شود، زیرا که ارز 

ارزان قیمت در واقع دشمن تولید داخلی است.

* عضو اتاق بازرگانی

کمک به رونق تولید با کاهش بهره تسهیالت
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

بانکی  از کاهش نرخ سود  از اهداف دولت  یکی 
این است که سپرده گذاری ها از سیستم بانکی 
بورس  مانند  بازارهایی  سمت  به  و  شود  خارج 
دولت  هدف  این  است  ممکن  آیا  کند.  حرکت 
ها خارج  بانک  از  که  هایی  پول  و  نشود  محقق 
ارز، سکه و  مانند  بازارهایی  به سمت  می شود، 

طال برود؟
این موضوع را نظام عرضه و تقاضای بازار مشخص می 
کدام  به  ها  بانک  از  شده  خارج   های  پول  که  کند 
میزان  حاضر  درحال   کرد.  خواهد  حرکت  سمت 
میلیارد  هزار  هزار  مرز  از  در کشور  موجود  نقدینگی 
تومان عبور کرده است و اگر این نقدینگی به درستی 
هدایت شود، می تواند تبدیل به ارزش افزوده شود و 
اگر به درستی هدایت نشود وارد بازار غیرمولد خواهد 
شد که این موضوع بسیار خطرناک است و آثار و تبعات 
منفی خود را به دنبال خواهد داشت. در واقع دولت 
باشد  داشته  زمینه  این  در  ریزی درستی  برنامه  باید 
که بتوان جریان قدرتمند مالی را به سمت بازار مولد 

هدایت کرد.

علی اصغر جمعه ای:
حل  به  منوط  سود  نرخ  کاهش  تأثیرگذاری 

مشکالت تولید است

علی اصغر جمعه ای، رئیس اتاق بازرگانی سمنان معتقد 
است اگر زمینه های الزم فراهم شود و مشکالتی که 
فراروی واحدهای تولیدی است، برطرف شود، می توان 

شاهد تأثیرگذاری کاهش نرخ سود بانکی بود.

تلقی برخی کارشناسان این است که کاهش نرخ 
خواهد  اقتصاد  در  را  متعددی  آثار  بانکی  سود 

بانکی می  نرخ سود  نظر شما کاهش  به  داشت. 
تواند منجر به رونق بازار و خروج از رکود شود؟

کاهش نرخ سود بانکی می تواند یکی از مؤلفه های 
اثرگذار در خروج از رکود و رونق بازار باشد اما قاعدتاً 
به تنهایی نمی تواند تأثیر زیادی داشته باشد. به طور 
کلی اثرگذاری کاهش نرخ سود بانکی بر این موضوع 

بستگی به سایر مؤلفه ها دارد.
که  است  تأثیرگذار  رکود  بر  زیادی  بسیار  عوامل 
نخستین آن نبود سرمایه در گردش است و این موضوع 
مطرح است که کاهش نرخ سود بانکی تأمین سرمایه 
داشت  بر خواهد  در  را  تولیدی  واحدهای  در گردش 
یا خیر. در حال حاضر واحدهای تولیدی کشورمان با 
یک بیماری مزمن مواجه هستند و آن این است که ما 
بازارها را از دست داده ایم. این بدان معناست که باید 
اقدام به نوسازی کارخانه ها کنیم و مشکالتی مانند 

مالیات های سنگین برطرف شود.
بنابراین کاهش نرخ سود بانکی به تنهایی نمی تواند 
و  است  مؤثر  بسیار  اما  از رکود شود  به خروج  منجر 
اگر زمینه های الزم فراهم شود و چنانچه مشکالتی 
که فراروی واحدهای تولیدی است، برطرف شود می 
توان شاهد تأثیرگذاری کاهش نرخ سود بانکی هم بود.

مشکالت  که  شرایطی  در  شما  نظر  به  بنابراین 
واحدهای تولیدی و بخش تولید همچنان پابرجا 

است، نباید نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند؟
اتفاقا نرخ سود بانکی باید به شکل مستمر کاهش پیدا 

کند و بر مبنای علمی، باید این موضوع پایدار باشد.

به طور کلی فکر می کنید کدام بازارها از موضوع 
کاهش نرخ سود بانکی منتفع می شوند؟

و  باشد  داشته  استمرار  بانکی  سود  نرخ  کاهش  اگر 

چنانچه بخش تولید رونق پیدا کند آحاد مردم از این 
سربار  تولید  هزینه  زیرا  شد،  خواهند  منتفع  موضوع 
کاهش پیدا می کند و این موضوع بسیار مهمی است.

یابد  می  کاهش  بانکی  سود  نرخ  که  زمانی  حتی 
واحدهای خدماتی که خدماتی را به واحدهای تولیدی 
ارائه می دهند از این موضوع منتفع می شوند و کاهش 
کاهش  به  منجر  خدماتی  واحدهای  این  های  هزینه 
در  شود.  می  محصوالت  و  کاالها  شده  تمام  قیمت 
نتیجه تمام مردم می توانند از این موضوع منتفع شوند.

بانکی  از کاهش نرخ سود  از اهداف دولت  یکی 
بازارهایی  سمت  به  مردم  های  سپرده  هدایت 
پیش  این  حال  عین  در  اما  است،  بورس  مانند 
بینی وجود دارد که پول هایی که از بانک خارج 
می شود به سمت بازارهایی مانند ارز، سکه و طال 
سوق پیدا کند. نظر شما در رابطه با این موضوع 

چیست؟
باید زمینه برای جذب این سرمایه ها فراهم شود و اگر 
بورس به معنای واقعی ساختارهای خود را تعریف کند، 
یکی از مراکز جذب این سرمایه ها خواهد بود. منتها 
باید بازار بورس به صورت بسیار شفاف زیرساخت های 

خود را مهیا کند و در خدمت تولید باشد.

محمود توالیی:
کاهش نرخ سود تحرک تقاضا ایجاد نمی  کند

محمود توالیی، رئیس اتاق بازرگانی کاشان معتقد است 
کاهش نرخ سود بانکی نمی تواند تحرک تقاضا ایجاد 
کند ولی این امکان وجود دارد که سپرده گذاران پول 
های خود را از سیستم بانکی خارج کنند و فعالیتی را 

با این سرمایه خود انجام دهند.

همانطور که می دانید یکی از مشکالت اساسی 
اقتصاد ما در شرایط فعلی حاکم شدن رکود بر 
بازار است و این در حالی است که دولت نرخ سود 
کاهش  نظر شما  به  است.  داده  کاهش  را  بانکی 
نرخ سود بانکی می تواند موجب خروج از رکود و 

رونق بازار شود؟
کاهش نرخ سود بانکی نمی تواند تحرک تقاضا ایجاد 
کند ولی این امکان وجود دارد که سپرده گذاران پول 
های خود را از سیستم بانکی خارج کنند و فعالیتی را 
با این سرمایه خود انجام دهند. به عبارت دیگر ممکن 
است این اقدام دولت انگیزه را در بین سپرده گذاران 

ایجاد کند.
البته باید افرادی که سرمایه خود را از سیستم بانکی 
خارج می کنند جایگزین مناسبی را برای آن پیدا کنند 
که انتفاع بیشتری را برای آنها داشته باشد. به نظر می 
رسد تا زمانی که در کشور تقاضا ایجاد نشود و حرکتی 
در جهت رونق خرید و فروش شکل نگیرد، ممکن است 
این سرمایه ها به سمت بازارهای ارز و طال میل پیدا 

کند. 

بانکی  از کاهش نرخ سود  از اهداف دولت  یکی 
به  ها  بانک  سوق دادن سرمایه های موجود در 
سمت بازارهایی مانند بورس است. اما همانطور 
که شما اشاره کردید این احتمال وجود دارد که 
سرمایه هایی که از سیستم بانکی خارج می شود 
به سمت بازارهایی مانند ارز و طال سوق پیدا کند. 

شما کدام احتمال را قوی تر می دانید؟
شود  می  خارج  بانکی  سیستم  از  که  هایی  سرمایه 
بازارسازی  که  رود  می  بورس  سمت  به  صورتی  در 
دارند  وجود  بازارسازهایی  بورس  در  زیرا  شود،  انجام 
و اقداماتی را انجام می دهند که شاخص های بورس 
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تحرک پیدا کند. به طور کلی تلقی من این است که 
حتی با نرخ سود کمتر از اینها هم بخش عمده ای از 

سپرده ها در بانک ها باقی خواهد ماند.

به طور کلی فکر می کنید کاهش نرخ سود بانکی 
بیشتر کدام بازارها را منتفع خواهد کرد؟

اثر  تولید  بر بخش  این موضوع مقداری  ممکن است 
هزار   ۱۶ هنوز  که  است  حالی  در  این  البته  بگذارد. 
میلیارد تومانی که قرار بود به بخش تولید و بنگاه های 
کوچک و متوسط اختصاص پیدا کند، تخصیص نیافته 
است و با وجود اینکه تالش های زیادی شده اما هنوز 

بانک ها در پرداخت این منابع تعلل می کنند.

از  تولید  بخش  است  ممکن  معتقدید  بنابراین 
این  اما  شود،  منتفع  بانکی  سود  نرخ  کاهش 
خیلی  و  است  همراه  اگرهایی  و  اما  با  موضوع 
صحبت  موضوع  این  مورد  در  توان  نمی  قطعی 

کرد.
که  هایی  سرمایه  اگر  قاعدتاً  است.  طور  همین  بله 
از بانک ها خارج می شود به سمت تولید نیاید این 
احتمال وجود دارد که به سمت بازارهایی مانند ارز، 

سکه و طال سوق پیدا کند.

پایگاه اطالع رسانی صبا/ 
رفع  فولمن:  مدیره شرکت  هیئت  رییس 
موانع تولید منجر به رونق صادرات می شود

    
از  مصنوعی  تقدیرهای  از  انتقاد  با  محمودیان 
برخی صادرکنندگان، گفت: زمانی صادرات رونق 

پیدا می کند که موانع تولید داخلی رفع شود.
شرکت  مدیره  هیئت  رییس  محمودیان،  فریدون 
»فولمن« در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطالع رسانی صبا 
با اشاره به موانع تولید، گفت: اگر صنعت و تولیدات 
هر کشور  نتواند در بازار ملی خودش جایگاه مناسبی 
پیدا کند امکان تولید و صادر کردن محصوالت خواب 

و خیالی بیش نیست.
وی افزود: هدف از صادرات رشد ثروت ملی است، صادر 
کنندگان مقطعی و زیرزمینی به صورت محدود و در 

بازه زمانی کوتاه موفق هستند.
با  گفت:  صادرات،  موضوع  بر  تاکید  با  محمودیان 
جایزه دادن و تمجید از صادر کنندگان ، صادرات هیچ 
پیشرفتی نمی کند مشکل صادرات کشور باید ریشه ای 
ضعف های  مهم ترین  از  یکی  تولید  موانع  بشود.  حل 
صادرات می باشد که با برداشتن موانع تولید می توان 

به صادرات قابل قبولی دست یافت.
وی با اشاره به بیمه کردن محصوالت صادراتی، بیان 
داشت: دولت با بیمه کردن محصوالت صارداتی می تواند 
باشد.  داشته  صادرات  بخش  در  بزرگی  بسیار  کمک 
بیمه صنعتی، اعتباری و سیاسی در بخش محصوالت 
صادراتی به عنوان حامی قدرتمند صادر کنند گان را در 
تجارت جهانی یاری  می رساند، متاسفانه در ایران در 
بخش بیمه محصوالت صادراتی مشکالت فراوانی داریم 

فضای رقابتی بین تولید کنندگان وجود ندارد.
رییس هیئت مدیره شرکت »فولمن« در ادامه گفت: 
صادرات  بخش  در  وسیاسی  اعتباری  صنعتی،  بیمه 
بسیاری از کشور های اروپایی اعمال می شود که تولید  
با  صادرات  بخش  در  بیمه  این  با  اروپایی  کنندگان 
قدرت و رغبت بیشتری در جامعه جهانی حضور پیدا 

می کنند.
وی در خصوص پایین نگاه داشت قیمت ارز، گفت: از 

پنجاه سال پیش بسیاری از کشورها با باال رفتن قیمت 
واردات  فقط در بخش  ارز  نگاه داشتن  پایین  و  نفت 
پیشرفتی  هیچ  بخش صادرات  در  و  داشته اند  توفیق 
حاصل نکرده اند. این کشور ها به صورت مصنوعی ارز 
را پایین نگاه می دارند تا کشور را به صورت وارداتی 

اداره کنند.
محمودیان  با اشاره به موضوع ارز، خاطر نشان کرد: در 
کشور هایی که ارز به صورت مصنوعی پایین نگاه داشته 
شده است هنگامی که ارز باال می رود به طبع آن بیشتر 
محصوالت جهش قیمتی پیدا می کنند، سیاست غلط 
واردات بزرگترین ضربه به بدنه صنعتی و تولیدی هر 
کشور است لذا بیشتر این کشور ها در بخش صادرات 
فراوان  مشکالت  با  داخلی  محصوالت  کامل  تولید  و 

روبه رو هستند.
هر  ساختار  که  هنگامی  گفت:  پایان  در  محمودیان 
تعریف  مصرف کنندگی  و  واردات  اساس  بر  کشوری 
بخش  در  کشور  این  در  نمی توان  هرگز  باشد،  شده 

تولید و صادرات توفیق داشت.

فارس/ معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو:
باید پایداری اقتصادی در بخش آب و 

برق را افزایش دهیم

نیرو  وزیر  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
گفت: با برنامه ریزی ها و اقدام هایی باید پایداری 

اقتصادی در بخش آب و برق را افزایش دهیم.
به گزارش خبرگزاری فارس، نشست شورای هماهنگی 
حضور  با  غربی  آذربایجان  استان  برق  و  آب  صنعت 
نیرو  وزارت  اقتصادی  امور  و  ریزی  برنامه  معاون 

ومدیران عامل شرکت های تابعه وزارت نیرو در استان 
در محل شرکت آب منطقه ای برگزار شد.

اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون  نشست،  این  در 
دارای  غربی  آذربایجان  استان  گفت:  نیرو  وزارت 
می تواند  ویژگی ها  این  که  است  مهمی  ویژگی های 
همراه  به  استان  این  برای  را  تهدیدهایی  و  فرصت ها 

داشته باشد.
عنوان  به  ارومیه  دریاچه  بحث  افزود:  دائمی  علیرضا 
توجهات  و  بوده  دولت  مهم  چالش های  از  یکی 
بین  المللی به این موضوع، همسایگی با چند کشور در 
منطقه، پهناوری استان و شرایط مناسب اقلیمی و ...، 
ظرفیت های قابل توجهی را برای این استان ایجاد کرده 
که با برنامه ریزی مناسب می توان از این ظرفیت ها در 

جهت توسعه استان استفاده نمود.
دائمی در ادامه با اشاره به مشکالت وزارت نیرو در بحث 
تأمین منابع مالی و درآمدی به تفاوت ها و اختالفات 
قیمت های  و  تکلیفی  قیمت های  در  موجود  فاحش 
هزینه ای آب و برق در سطح کشور پرداخت و افزود: 
به رغم این تفاوت های فاحش، دولت در سال های اخیر 
افزایش جهشی در تعرفه های آب و برق نداشته است.

و  پیشرفت ها  از  به بخشی  ادامه  نیرو در  وزیر  معاون 
در جهت  برق  و  آب  در صنعت  موفقیت های حاصله 
راستای  در  افزود:  و  پرداخت  کشور  خودکفایی 
سیاست های اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو در صدد است 
با برنامه ریزی ها و اقدامات مناسب پایداری اقتصادی در 

این حوزه را افزایش دهد.
در ادامه این نشست مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
و رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق 
استان آذربایجان غربی، ضمن اشاره به بازدید مهندس 
ارائه  گزارش های  و  ارومیه  دریاچه  وضعیت  از  دائمی 
شده در این خصوص اظهار امیدواری کرد که با طرح 

شماره   1765    21 تیر ماه 1395



6 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

مسائل و چالش های صنعت آب و برق استان در این 
نشست رهنمودهای مؤثر و مفیدی در جهت مشکالت 

در این حوزه ها ارائه شود.
در ادامه این نشست، مدیران عامل شرکت های آب و 
فاضالب شهری و روستایی و توزیع و انتقال برق استان 
ضمن بیان مسائل و گزارشی از حوزه کاری مربوطه 
پرداختند و در راستای حل مشکالت مطروحه به بحث 

و تبادل نظر پرداختند.

ایرنا/ 
مرحله نخست برنامه مدیریت دانش برای 

بهره وری در صنعت برق ایران آغاز شد

تهران- ایرنا- رییس سازمان ملی بهره وری ایران 
»مدیریت  برنامه  نخست  مرحله  اجرای  گفت: 
در  کیفیت  و  وری  بهره  ارتقای  هدف  با  دانش« 

صنعت الکتریسته و برق ایران آغاز شده است.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سازمان ملی بهره وری 
ایران، رویا طباطبایی یزدی افزود: مرحله نخست این 
برنامه از ۱9 تیرماه به مدت ۶ روز با همکاری و حمایت 
سازمان بهره وری آسیایی، سازمان ملی بهره وری ایران 

و به درخواست وزارت نیرو آغاز اجرایی می شود.
به گفته رییس سازمان ملی بهره وری ایران، اجرای کل 
این برنامه بین ۱۲ تا ۱5 ماه به طول می انجامد و در 
طول اجرای آن مدیریت دانش در حوزه ستادی وزارت 
نیرو، پژوهشگاه نیرو و شرکت برق منطقه ای تهران 

استقرار می یابد.
شامل  برنامه  نخست  فاز  داد:  ادامه  یزدی  طباطبایی 
مدیران و معاونان مجموعه های وزارت نیرو است که 

با حضور و همکاری آقای »نائوکی اوگیوارا« به عنوان 
کارشناس بین المللی مامور شده از سوی سازمان بهره 
انجام  حال  در  ژاپن  کشور  از   )APO(آسیایی وری 
است و در این مرحله تهیه طرح شفاف عملیاتی پروژه 

)Action Plan( تدوین خواهد شد.
بهره  سازمان  در  ایران  اسالمی  جمهوری  نماینده 
وری آسیایی خاطرنشان ساخت: هدف از پروژه مدل 
APO، انتقال نمونه های موفق در توسعه و اجرای 

ابتکارات جدید ارتقای بهره وری است.
وی ادامه داد: ماموریت APO در اجرای این فرصت 
در کشورهای عضو، تمرکز بر آن دسته از حرکت های 
بهره وری است که گسترش بهره وری، افزایش سود، 
رضایت مشتری، کاهش ضایعات و بهینه سازی مصرف 

انرژی را به ارمغان می آورد.

مهر/ در گفتگو با مهر اعالم شد؛
شرط جدید برای تیر و مرداد بدون 

خاموشی

مدیرعامل توانیر با اشاره به پیشی گرفتن مصرف 
از تولید برق در ساعات پیک گفت: تنها راه تیر و 
مرداد بدون خاموشی صرفه جویی در مصرف برق 

از ساعت 12:3۰ تا 16:3۰ بعد از ظهر است.
آرش کردی در گفتگو با مهر با اشاره به ورود جبهه 
هوای گرم تابستانی به اکثر استان های کشور، گفت: 
پیش بینی می شود با افزایش دما، پیک مصرف برق 
هم در ادامه هفته جاری با افزایش قابل توجه ای همراه 

شود.
مدیرعامل توانیر با اعالم اینکه هفته گذشته به دلیل 

با جهشی ۶  افزایش گرمای پیک مصرف برق کشور 
افزایش  به  با توجه  درصدی همراه شد، تصریح کرد: 
دمای هوا و تداوم مصرف، احتمال می رود که هفته 
جاری پیک مصرف برق به 5۲ هزار 5۰۰ تا 5۳ هزار 

مگاوات افزایش یابد.
فعلی  در شرایط  اینکه  بر  تاکید  با  مقام مسئول  این 
بیشترین میزان مصرف برق از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۶:۳۰ 
داشت:  اظهار  می افتد،  اتفاق  کشور  در  ظهر  از  بعد 
ساعات  این  در  که  می شود  درخواست  مشترکان  از 
حداکثر صرفه جویی در مصرف برق را در دستور کار 

قرار بدهند.
بیشترین  ساعت  چهار  این  در  اینکه  یادآوری  با  وی 
میزان مصرف برق در کشور اتفاق می افتد، تاکید کرد: 
در ساعات پیک مصرف برق تابستانی سهم دستگاه های 
سرمایشی از کل تولید و مصرف برق کشور به بیش از 

۳۰ درصدی رسیده است.
کردی تاکید کرد: اگر مشترکان در چهار ساعت پیک 
مصرف حداکثر صرفه جویی را به ویژه برای استفاده از 
دستگاه های سرمایشی در دستور کار قرار بدهند، قطعا 
در ادامه تیر و مرداد ماه امسال خاموشی برنامه ریزی 

شده ای در سطح کشور اعمال نخواهد شد.
مدیرعامل توانیر همچنین با اشاره به احتمال پیشی 
گرفتن مصرف از تولید برق در هفته های پیش روی 
تابستان، خاطرنشان کرد: هم اکنون تولید در مجموعه 
نیروگاه های حرارتی، برقآبی و هسته ای به اوج رسیده 
و با توجه به رشد مصرف تنها راه مقابله با خاموشی ها 
مدیریت مصرف و صرفه جویی توسط مشترکان است.

به گزارش مهر، بر اساس گزارش مدیریت شبکه برق 
ایران، شنبه ۱۲ تیر ماه پیک مصرف برق در ساعت 
از ظهر به 5۱ هزار و ۲5 مگاوات رسید  ۱۴:۱۰ بعد 
که یک رکورد مصرف در تاریخ صنعت برق کشور به 

شمار می رود.
به گزارش مهر، هم اکنون ظرفیت تولید برق ایران به 
بیش از ۷۴ هزار مگاوات رسیده است که پیش بینی 
می شود تا پیش از آغاز گرمای طاقت فرسای تابستانی، 

این ظرفیت به حدود 5۴ هزار مگاوات افزایش یابد.
قرمز  نیرو خط  وزیر  بین حمید چیت چیان  این  در 
پیک مصرف برق تابستانی را تعیین کرده و یادآور شده 
است: پیک مصرف برق در تابستان در مرز 5۴ هزار 
مگاوات پیش بینی شده و در صورتی  که مصرف برق از 

این مرز عبور کند خاموشی خواهیم داشت.
کارشناسان معتقدند در روزهای گرم سال و در دماهای 
از ۴۰۰  افزایش دما بیش  ازای هر یک درجه  به  باال 

مگاوات مصرف برق شبکه افزایش می یابد.

مهر/ 
صنعت آب و برق نیازمند سرمایه گذاری 

کالن است

توسعه  گفت:  نیرو  وزارت  در  مسئول  مقام  یک 
صنعت آب و برق نیازمند جذب سرمایه گذاری های 

داخلی و خارجی است.
رئیس  صبوری  حسین  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
استان  در  نیرو  وزارت  مدیران  هماهنگی  شورای 
آذربایجان شرقی با بیان این مطلب افزود: صنعت آب 
و برق کشور که صنعتی زیربنایی و مهم محسوب می 
شود، در سال های اخیر همواره سیر رشد و پیشرفت را 

طی کرده است.
وی گفت: در حال حاضر با تالش کارکنان صنعت آب 
از نظر خود کفایی، تولید و  و برق، این صنعت مهم 

شماره   1765    21 تیر ماه 1395



7 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

در  ارزشمندی  بسیار  جایگاه  تجهیزاتی  برداری  بهره 
بین کشورهای جهان دارد.

شرقی  آذربایجان  ای  منطقه  برق  شرکت  مدیرعامل 
مهمترین  تامین  و  آینده  به  نگاه  کرد:  نشان  خاطر 
لحاظ  به  بوم  مرز  این  آیندگان  زندگی  مایحتاج 
زیر سطحی و سطحی  منابع  از هدر روی  جلوگیری 
آب و بهره گیری انرژی های تجدیدپذیر از اولویت های 
مهم وزارت نیرو است و مسئوالن صنعت آب و برق این 
امر را از اولویت های کاری خود می دانند و باور دارند 
که مدیریت مصرف و نیز اصالح الگوی مصرف آب و 

برق وظیفه ای برای همگان است.
وی اضافه کرد: تجهیزات و خدمات صنعت آب و برق 
اکنون  هم  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  برکت  به 
عالوه بر همه شهرها، حتی به دورافتاده ترین  نقاط 

روستایی کشورمان نیز گسترش یافته است.
المللی صنعت  صبوری به برگزاری دو نمایشگاه بین 
برق و مخابرات و آب و تاسیسات آب و فاضالب اشاره 
کرد و گفت: ده ها شرکت و واحد تولیدی داخلی و 
خارجی نوین ترین تولیدات و خدمات خود را در دو 
نمایشگاه بین المللی صنعت برق و مخابرات و آب و 
تاسیسات آب و فاضالب که از تاریخ ۱۴ تا ۱۷ مرداد 
ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار 

می شود، به نمایش می گذارند.
در این نمایشگاه ها شرکت های مختلف تولیدکننده و 
مصرف کننده داخلی و خارجی تجهیزات صنعت برق 
به  یکدیگر  کنار  در  فاضالب  و  آب  تاسیسات  و  وآب 
رقابت پرداخته و با فعالیت های یکدیگر آشنا می شوند. 
کره  فرانسه،  آلمان،  از  نمایندگانی  نمایشگاه  این  در 
جنوبی و چین کشورهایی هستند که در این نمایشگاه 
حضور داشته و تولیدات خود در حوزه های مختلف 

برق، مخابرات و آب و فاضالب را ارائه می کنند.

ایسنا/ 
نیروگاه CHP انگوت وارد مدار می شود

مشاور اجرایی وزارت نیرو در توانیر گفت: مولد 
از  بعد  انگوت گرمی   CHP نیروگاه  ژنراتورهای 
8۰ روز توقف در گمرک ترخیص شد این نیروگاه 
همزمان با 6 مرداد روز گرمی وارد مدار می شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا فغانی گفت: این نیروگاه با 
توان تولید ۷ مگاوات، با سرمایه گذاری ۱۲۰ میلیارد 
ریالی بخش خصوصی در زمینی به مساحت ۱۰۰۰متر 
مربع در بخش انگوت وارد مدار می شود. احداث این 
بهینه  زمینه  و  رسانده  حداقل  به  را  تلفات  نیروگاه 

مدیریت منابع برق را فراهم می کند.
وی با بیان اینکه این نیروگاه قرار بود تا سوم خرداد با 
انعقاد قرارداد پنج ساله با کمک بخش خصوصی وارد 
مدار شود، افزود: به دلیل مشکالتی که در گمرک و در 
به وجود  نیاز  ترخیص تجهیزات و دستگاه های مورد 

آمده بود به تاخیر افتاد.
او با اشاره به اینکه ظرفیت تولید برق نیروگاه حرارتی 
CHP گرمی ۶ تا ۷ مگاوات خواهد بود، گفت: این 
احتراق  از  استفاده  با  گرما  و  برق  همزمان  نیروگاه 
سوخت است و بخار تولیدی در این نیروگاه در مراکز 

گلخانه ای و تامین گرما کاربرد دارد.
این  بخار  بخش  از  است  قرار  کرد:  فغانی خاطرنشان 
نیروگاه دانشگاه آزاد انگوت در زمینی به مساحت ۲ 
هکتار برای گلخانه استفاده کند. بطوریکه این نیروگاه 
توانایی پشتیبانی ۳هکتار دیگر را بصورت گلخانه ای 

دارد.
نیروگاه  این  افزود:  نیروگاه chp گرمی  مجری طرح 
بعد ازینکه وارد مدار شد عالوه بر جلوگیری از افت برق 
منطقه گرمی توانایی خدمات رسانی به شهرستانهای 

مشگین شهر و پارس آباد را هم دارد.
این نیروگاه سال گذشته کلنگ زنی شده و نخستین 

نیروگاه chp در استان اردبیل است.

اتاق تهران/ مجیدسرایداریان، رییس انجمن مدیریت 
سبز ایران در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران:
فعالیت کسب و کارها به مسائل زیست 

محیطی گره خورده است

مقوالتی  اجرایی،  های  دستگاه  سرایداریان:در 
مثل آب، انرژی، تدارکات حمل و نقل و پسماندها 
برای  و  در حوزه مدیریت سبز تعریف می شود 
همه این ها برنامه در انجمن مدیریت سبز ایران 

برای کمک به بنگاه های اقتصادی برنامه داریم.
و مالحظات  مسائل  گرفتن  نظر  در  با  توسعه صنایع 
فعاالن  های  دغدغه  ترین  مهم  از  محیطی  زیست 
اقتصادی امروز به ویژه در کشورهای در حال توسعه 
است. مجید سرایداریان رییس  انجمن مدیریت سبز 
ایران در گفت و گو با سایت خبری اتاق تهران درباره 
ایران  به مدیریت سبز در  اقتصادی  بنگاه های  توجه 
توسعه  حوزه  در  ایران  سبز  مدیریت  تشکل  گفت: 
فرهنگ زیست محیطی کار می کند و کسب و کارهای 
بازرگانی  اتاق  انجمن در  این  را دنبال می کند.  سبز 
مقوله  بتواند  که  گرفته  شکل  منظور  این  به  ایران 
محیط زیست را با کسب و کار سازمان ها و بنگاه های 

اقتصادی گره بزند.
اینکه  به  اشاره  با  ایران  سبز  مدیریت  انجمن  رییس 
هرچه در حوزه مدیریت سبز جلوتر می رویم فشارها از 
نظر اجتماعی، سیاسی و منطقه و بین المللی بیشتر می 

شود گفت: مدیریت سبز به ویژه بعد از نشست ۲۰۱5 
پاریس توسط بنگاه های اقتصادی بیشتر جدی گرفته 
می شود. سازمان ها امروز احساس مسئولیت بیشتری 
در حوزه رعایت مسائل مربوط به محیط زیست دارند 
و تالش می کنند مسئولیت های زیست محیطی شان 
قضیه  کنند.  یکپارچه  اقتصادی  های  مسئولیت  با  را 
های  کنش  محیطی  زیست  اثرات  ردپای  محاسبه 

اقتصادی یک مسئله جدی برای بنگاه هاست.
سرایداریان گفت: این مسئله هم از سوی دولت و هم 
از سوی بنگاه های اقتصادی جدی گرفته می شود. به 
سازمان ها و بنگاه ها ثابت شده که با جدی گرفتن 
مدیریت سبز می توانند هزیه های جاری و عملیاتی 
شان را کاهش دهند. یک مقوله بسیار مهم در حوزه 
محیط زیست، بهای تمام شده انرژی مورد استفاده در 
بخش صنایع و خدمات است. تمرکز بر این مسئله به 
اقتصادی منجر خواهد  کاهش هزینه های واحدهای 

شد.  
اینکه  به  اشاره  با  ایران  سبز  مدیریت  انجمن  رییس 
بنگاه  توسط  بخوبی  سبز  مدیریت  به  توجه  ضرورت 
ما  است گفت:  احساس شده  و دولت  اقتصادی  های 
مواد قانونی خوبی در این حوزه داریم. ماده ۱9۰ قانون 
برنامه پنجم توسعه که در برنامه ششم نیز  کامل تر 
دیده شده است، تمام دستگاه های اجرایی کشور مثل 
مثل شهرداری ها و بانک ها را ملزم به اجرایی کردن 
از قانون  این ماده  مدیریت سبز کرده است. براساس 
حتی یک درصد از بودجه جاری و عملیاتی سازمان ها 
به این قضیه اختصاص داده شده است.در دستگاه های 
اجرایی، مقوالتی مثل آب، انرژی، تدارکات حمل و نقل 
و پسماندها در حوزه مدیریت سبز تعریف می شود و 
برای همه این ها برنامه در انجمن مدیریت سبز ایران 

برای کمک به بنگاه های اقتصادی برنامه داریم. 
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مهر/  جهانگیری ابالغ کرد:
نحوه واگذاری اسناد خزانه اسالمی به 

طلبکاران غیردولتی

معاون اول رئیس جمهور، آئین نامه نحوه واگذاری 
را  به طلبکاران غیردولتی  اسناد خزانه اسالمی 

برای اجرا ابالغ کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمهور، آئین نامه اجرایی بند )هـ( تبصره 
به  که  را  کشور  کل   ۱۳95 سال  بودجه  قانون   )5(

تصویب هیات وزیران رسیده، برای اجرا ابالغ کرد.

متن این آئین نامه به شرح زیر است:
آئین نامه اجرایی بند )هـ( تبصره )5( قانون بودجه 

سال ۱۳95 کل کشور
آیین نامه اصطالحات زیر در معانی  این  ماده ۱- در 

مشروح مربوط به کار می روند:
الف- اسناد خزانه اسالمی: اسناد با نام یا بی نام موضوع 
کل   ۱۳95 سال  بودجه  قانون   )5( تبصره  )هـ(  بند 
کشور )نوع اول( که دولت به منظور تسویه بدهی های 
های  طرح  بابت  خرید  قدرت  حفظ  با  خود  مسّجل 
تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت 
تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در 
ماده  برق و آب مطابق  به شرکت های  سنوات قبل 
)۲۰( قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی 
و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می 

نماید. این اسناد معاف از مالیات می باشند.
حداکثر  با  متناسب  مبلغی  خرید:  قدرت  حفظ  ب- 
تأخیر  ازای یک سال  به   )%۱5( پانزده درصد  مبلغ 
در پرداخت طلب طلبکاران غیردولتی به مبلغ بدهی 

مسّجل اضافه می شود.

به  دولت  پرداخت  قابل  بدهی  مسّجل:  بدهی  پ- 
های  طرح  در  حساب  طرف  غیردولتی  طلبکاران 
تملک دارایی های سرمایه ای که به استناد ماده )۱9( 
به  توجه  با  و  ایجاد  کشور  عمومی  محاسبات  قانون 
ماده )۲۰( قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی 
حساب و رییس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد.

ت- طلبکاران غیردولتی: پیمانکاران و سایر اشخاص 
حقیقی و حقوقی غیردولتی طرف حساب با دستگاه 
های  دارایی  تملک  های  طرح  مجری  اجرایی  های 
ردیف  و   )۱( شماره  پیوست  در  مندرج  ای  سرمایه 
دارایی های  تملک  های  طرح  )اعتبار  متفرقه  های 
سرمایه ای( قوانین بودجه سنواتی و تولیدکنندگان و 
عرضه کنندگان غیردولتی آب و برق از جمله سازمان 
های  طرح  اجرای  راستای  در  که  اجتماعی  تأمین 
تملک دارایی های سرمایه ای از دستگاه های اجرایی 
می  مطالبات  دارای  غیرمستقیم  یا  مستقیم  طور  به 

باشد.
نوشته  اسناد  متن  در  که  قیمتی  اسمی:  قیمت  ث- 
تضمین  سررسید  در  را  آن  پرداخت  دولت  و  شده 

نموده است.
بازار  در  اسالمی  اسناد خزانه  قیمت  روز:  قیمت  ج- 
ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین 

می شود.
چ - بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس 
و اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس تهران.

ح- تسویه بدهی: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران 
غیردولتی طرف حساب طرح های تملک دارایی های 
خزانه  اسناد  ارایه  قبال  در  دولت  توسط  سرمایه ای 

اسالمی موضوع این آیین نامه.
خ- ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن 
حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا 

قانون   )۱( ماده   )۲۴( بند  موضوع  باشد  آن  منفعت 
مصوب  ایران  اسالمی  جمهوری  بهادار  اوراق  بازار 

.۱۳۸۴
د- بانک عامل: بانکی که پس از تعیین توسط وزارت 
جمهوری  مرکزی  بانک  و  دارایی  و  اقتصادی  امور 
اسناد  عرضه  به  نسبت  ناشر  طرف  از  ایران  اسالمی 
خزانه اسالمی، پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس 
قرارداد  مربوط، طبق  امور  انجام سایر  و  از سررسید 

عاملیت مبادرت می ورزد.
مرکزی  بانک  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 
می  توانند  لزوم  موارد  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
صورت  در  یا  و  عامل  بانک  چند  انتخاب  به  نسبت 
حذف  به  نسبت  الزم  های  زیرساخت  بودن  فراهم 

بانک عامل اقدام نمایند.
به  که  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  ناشر:  ذ- 
نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسالمی 

را دارد.
ر- پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمین کنندگان 
تجهیزات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و 
شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاکننده 
پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد 
نمایندگان  است.  گرفته  عهده  به  پیمان،  مدارک  و 
می  پیمانکار  در حکم  پیمانکار،  قانونی  جانشینان  و 

باشند.
ماده ۲- واگذاری اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت 
خرید با سررسیدهای یک، دو و سه ساله به منظور 
تسویه بدهی مسّجل بابت طرح های تملک دارایی های 
سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب 
با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت 
های برق و آب )مطابق ماده )۲۰( قانون محاسبات 
و  هفتاد  سقف  تا  اسمی  قیمت  به  کشور(  عمومی 

ریال  پنج هزار میلیارد )۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷5( 
به  مزبور  اسناد  است.  مجاز  غیردولتی  طلبکاران  به 
عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر امور 
واگذاری  سقف  شود.  می  صادر  دارایی  و  اقتصادی 
هزار  پانزده  میزان  به  مرحله  هر  در  یادشده  اسناد 
خواهد  ریال  )۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱5(  میلیارد 

بود.
تبصره ۱- بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از 
وضعیت  صورت  از  یک  هر  برای  حواله  صدور  زمان 
ها یا صورت حساب های صادره طلبکاران غیردولتی 
توسط مقام مجاز دستگاه اجرایی عهده ذی حساب تا 

تاریخ انتشار اسناد خزانه اسالمی می باشد.
قابل  برای کلیه بدهی های مسّجل شده  تبصره ۲- 
تاریخ  از  که   )۱( ماده  )ب(  بند  موضوع  پرداخت 
تسجیل آنها تا تاریخ انتشار اسناد، کمتر یا بیشتر از 
با همان نرخ ذکر شده  باشد،  یک سال سپری شده 
بدهی مسّجل شده  مبلغ  به  زمانی  دوره  با  متناسب 

اضافه می شود.
از  سری  هر  تعداد  و  اسمی  قیمت  تعیین   -۳ ماده 
قطعات اسناد خزانه اسالمی، تاریخ و روش واگذاری 
توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر 
یک از دستگاه های اجرایی از اسناد خزانه اسالمی و 
نحوه تسویه حساب مطالبات توسط سازمان مدیریت 
طلبکاران  بندی  اولویت  و  کشور  ریزی  برنامه  و 
غیردولتی برای واگذاری اسناد خزانه اسالمی توسط 

دستگاه اجرایی ذی ربط انجام می شود.
ماده ۴- انتشار اسناد خزانه اسالمی که مشخصات آن 
به تأیید خزانه داری کل کشور می رسد، تحت نظر 

هیئت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می شود.
تبصره ۱- ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات 
مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسالمی به صورت 
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الکترونیکی از طریق بانک عامل و سامانه های مجاز 
اقدام نماید.

تبصره ۲- یک برگ سند خزانه اسالمی معادل مبلغ 
و  اقتصادی  امور  وزیر  امضای  با  مرحله  هر  انتشار 
عنوان  به  ایران  از سوی چاپخانه دولتی  باید  دارایی 

سند پشتیبان چاپ شود.
خزانه  اسناد  خریداران  مشخصات  و  نام   -5 ماده 
بانک عامل/  نام در موقع واگذاری توسط  با  اسالمی 
رکن مربوط در بازار سرمایه در گواهی خرید آن درج 

می شود.
سرمایه  بازار  در  مربوط  رکن  عامل/  بانک   -۶ ماده 
مکلف است صورت اسناد خزانه اسالمی واگذار شده 
را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و 
دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعالم نماید.

از  سررسید  از  پس  اسالمی  خزانه  اسناد   -۷ ماده 
طریق شعب بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمایه 

در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.
واگذار  اسالمی  خزانه  اسناد  اسمی  قیمت   -۸ ماده 
شده در سررسید در اختیار بانک/ عامل رکن مربوط 
در بازار سرمایه قرار می گیرد. پرداخت قیمت اسمی 
اسناد خزانه اسالمی مشمول مرور زمان نخواهد بود و 
دارنده یا مالک آن می تواند هر زمان پس از سررسید 
به بانک عامل مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را 

دریافت نماید.
کشور  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان   -9 ماده 
قیمت  بازپرداخت  برای  الزم  اعتبارات  است  موظف 
هزینه  و  سررسید  در  اسالمی  خزانه  اسناد  اسمی 
بودجه  لوایح  در  خاصی  ردیف  طی  را  عاملیت  حق 
ساالنه کل کشور منظور نماید. در صورت عدم وجود 
دولت،  عمومی  بودجه  در  مصوب  اعتبار  تکافوی  یا 
اسناد خزانه اسالمی در سررسید توسط وزارت امور 

اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال 
قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه 

اسناد یادشده به قوت خود باقی است.
ماده ۱۰- داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسالمی پس 
طریق  از  صرفاً  غیردولتی،  طلبکاران  به  واگذاری  از 
بازار ثانویه امکان پذیر است. سازمان بورس و اوراق 
و  قوانین  برابر  را  الزم  تمهیدات  است  مکلف  بهادار 
معامله  انجام  و  پذیرش  درخصوص  مربوط  مقررات 
بازار  نامه در  آیین  این  اسناد خزانه اسالمی موضوع 

ثانویه به عمل آورد.
عنوان  به  تواند  می  اسالمی  خزانه  اسناد   - تبصره 

وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.
ماده ۱۱- خزانه داری کل کشور مجاز است هر زمان 
اعتبارات  محل  از  وجه  تأمین  با  سررسید  از  قبل 
مصوب مربوط، اسناد خزانه اسالمی را در بازار ثانویه 
به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل 

توزیع مجدد نمی باشد.
کسورات  است  موظف  اجرایی  دستگاه   -۱۲ ماده 
طریق  از  که  را  وضعیتی  صورت  به  مربوط  قانونی 
واگذاری اسناد خزانه اسالمی تسویه می شود از محل 

تخصیص اعتبارات طرح پرداخت نماید.
تبصره ۱- مطالبات قطعی دولت بابت کسور قانونی 
دستگاه  توسط  غیردولتی  طلبکاران  از  نیابت  به  که 
از طریق صدور  های اجرایی بدهکار کسر می شود، 

اوراق تسویه خزانه قابل تسویه می باشد.
قبال  در  اسالمی  خزانه  اسناد  واگذاری   -۲ تبصره 
سپرده حسن اجرای کار با رعایت ترتیبات مقرر در 
بند )ت( ماده )۶( آیین نامه تضمین معامالت دولتی 
۱۲۳۴۰۲/ت5۰۶59هـ  شماره  نامه  تصویب  موضوع 

مورخ ۱۳9۴.۰9.۲۲ مجاز است.

این  جمهور  رئیس  اول  معاون  جهانگیری؛  اسحاق 
مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرد.

مهر/ 
توقف اخذ مالیات تسعیر ارز از 

صادرکنندگان توافق شد

با  توافق  از  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
مالیات  اخذ  توقف  برای  مالیاتی  امور  سازمان 

تسعیر نرخ ارز از صادرکنندگان خبر داد.
نشست  در  الهوتی  محمد  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
مسئوالن  با  اقتصادی  فعاالن  امروز  جلسه  از  خبری 
سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات صادرکنندگان 
خبر داد و گفت: بر این اساس، قرار است ظرف دو روز 
ابالغ شود  این سازمان  از طریق  آینده بخشنامه ای 
از سوی  ارز  که در آن، دریافت مالیات تسعیر نرخ  

سازمان های مالیاتی متوقف شود.
وی افزود: صادرات در دو ماهه ابتدای امسال نسبت 
براساس  که  داشته  منفی  رشد  قبل  سال  مشابه  به 
آمارهای ابالغی گمرک در فصل بهار اگرچه همچنان 
رشد کل صادرات منفی بوده اما در برخی کاالها از 
هم  را  درصدی   ۴۷ رشد  معدنی  محصوالت  جمله 

شاهد هستیم
در  کرد:  تصریح  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
میعانات  در  و  درصدی   ۱۰ رشد  کاالها  سایر  حوزه 
گازی کاهش ۳5 درصدی صادرات را شاهد هستیم 
به  غیروابسته  غیرنفتی  صادرات  که  آنجا  از  ولی 

محصوالت نفتی رشد داشته است، به نظر می رسد 
آینده  های  ماه  ظرف  را  مناسبی  وضعیت  بتوان  که 

شاهد بود.
بسته  خصوص  در  صادرکنندگان  الهوتی،  گفته  به 
می  وارد  را  اشکاالت  برخی  صادرات،  از  حمایت 
فعاالن  نظرات  نقطه  رابطه  این  در  که  دانستند 
قرار  رئیس جمهور  اول  معاون  توجه  اقتصادی مورد 
گرفت و وی دستور رسیدگی داده است. بر این اساس 
در جلسه ای که دو هفته قبل در وزارت امور اقتصادی 
و دارایی با معاونان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و 
سازمان امور مالیاتی برگزار شد، برخی از نقطه نظرات 

بخش خصوصی مورد توجه واقع شد.
وی گفت: اعمال برخی دیگر از نقطه نظرات فعاالن 
اقتصادی در مورد بسته حمایت از صادرات غیرنفتی 
به دلیل مشکالت قانونی مشروط به مصوبات بعدی 

شد که امیدواریم این اتفاق رخ دهد.
نرخ  کرد:  اضافه  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
نرخ های  با  باید  که  ملی  توسعه  صندوق  تسهیالت 
از  اعتراضاتی  گیرد،  قرار  مدنظر  درصد   ۱۶ و   ۱۴
سوی بخش خصوصی وارد است، چراکه تورم به ۱۰ 
صادرات  برای  نرخ هایی  چنین  این  و  رسیده  درصد 
صندوق  اساسنامه  به  توجه  با  اما  است  غیرمنطقی 
توسعه ملی تمامی موضوعات باید مصوبات هیات امنا 
را داشته باشد که با توجه به استعفای هیات مدیره 

این موضوع ممکن است زمانبر شود.
الهوتی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان 
کرد: میانگین قیمت کاالهای وارداتی در هر تن کمتر 
از یک هزار و ۳۰۰ دالر بوده که نسبت به قبل ۲۰۰ 
دالر کاهش را نشان می دهد، ضمن اینکه واردات به 
سمت کاالهای واسطه ای به جای کاالهای مصرفی 

سوق پیدا کرده است.

 بازگشت به عناوین 9 اخبار اقتصادی

شماره   1765    21 تیر ماه 1395



ها  اروپایی  با  ارتباطات  برجام  از  بعد  داد:  ادامه  وی 
بهتر و تنوع بازارها نیز بیشتر شده به نحوی که کره 
جنوبی به پنج کشور اول طرف تجارت ایران اضافه و 
افغانستان از فهرست این 5 کشور اول، خارج شده که 
این نوید خوبی برای تنوع در بازارهای هدف صادراتی 

ایران است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در خصوص جوایز 
خاطرنشان  آن  از  ناشی  معوق  مطالبات  و  صادراتی 
کرد: دولت معتقد است که ۳۶۰ میلیارد تومان طلب 
بودجه  در  باید  صادراتی  جوایز  بابت  صادرکنندگان 
گنجانده شوند یا اینکه منابع مالی دیگری برای آن 
برای  تصمیمی  هنوز  بنابراین  شود،  گرفته  نظر  در 
پرداخت مطالبات معوق صورت نگرفته است، البته ما 
پیشنهاد تهاتر بدهی دولت و مطالبات صادرکنندگان 

را هم داریم.
دو  تورم  کشور  در  که  زمانی  اظهارداشت:  الهوتی 
رقمی داشته و نرخ ارز نیز رشد 5 درصدی را تجربه 
می کند، نشان می دهد که کاالی صادراتی در سال 
95 نسبت به سال 9۴ با احتساب تورم جهانی رشد ۸ 
درصدی را داشته است. بنابراین اولین موضوعی که 
باید به عنوان یک تسهیل کننده برای صادر کنندگان 
ثبات قیمتی کاالهای صادراتی  در نظر گرفته شود، 
قیمتی کاالهای  نوسان  با  بازارها  بتوانند در  تا  است 

خود مواجه نباشند.
وی ادامه داد: متاسفانه دولت قانون برنامه پنجم را به 
درستی اعمال نمی کند و اجازه افزایش معقول نرخ ارز 
را نمی دهد. به همین دلیل است که صادرکنندگان 
صادراتی  جوایز  پرداخت  با  تا  دارند  توقع  دولت  از 
بخشی از خسارت آنها را جبران کند. به همین دلیل 
به نظر می رسد احیای جوایز صادراتی و پرداخت ها 
به صورت مستقیم برخالف آنچه که دولت می گوید، 

کاماًل به نفع صادرات است.
بر  مبنی  شده  مطرح  انتقادات  به  پاسخ  در  الهوتی 
به  اقتصادی  فعاالن  سفرهای  نتیجه  حصول  عدم 
سایر کشورها گفت: وقتی موضوع سرمایه گذاری به 
میان می آید، باید از فروش کاال آن را تفکیک دهیم، 
اگر  تجاری  های  هیئت  پذیرش  و  اعزام  در  بنابراین 
بخواهیم منتظر سرمایه گذار باشیم، باید یک پروسه 
زمان بر را طی کنیم. بنابراین نتیجه سفرها را به این 

زودی نمی توان قضاوت کرد.
کرد:  خاطرنشان  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
سرمایه  ریسک  دولت  دارند  انتظار  گذاران  سرمایه 
ورود  با  رسد  می  نظر  به  که  بپذیرد  را  آنها  گذاری 
هرمس  و  ساچه  همچون  خارجی  بیمه  موسسات 

بتوان اعتماد بیشتر سرمایه گذاران را شاهد بود.
مجدد  بازگشت  اقتصادی  فعاالن  داد:  ادامه  الهوتی 
بازار روسیه را پیش بینی می کردند و به  ترکیه به 
همین دلیل این انتظار وجود داشت که ترکیه مجدد 
حائز  نکته  اما  شود  ایران  صادراتی  کاالهای  رغیب 
اهمیت در خصوص بازار روسیه آن است که وقتی در 
حوزه حمل و نقل هنوز مشکالت جدی وجود دارد 
و مراودات بانکی به نحو مطلوب برقرار نشده و نقل 
انجام نمی پذیرد، شرایط  به راحتی  انتقاالت پول  و 
نابرابری میان صادر کنندگان ایرانی با همتایان ترک 

خود وجود دارد.
وی ادامه داد: قرار بود سازمان توسعه تجارت یارانه ای 
را به عنوان حمل و نقل کاال به صادر کنندگان ایرانی 
ارائه دهد که این موضوع  بازار روسیه  برای ورود به 
اجرایی نشده است و هنوز هم مشکالت بسیاری بر 
سر صدور کاال به این کشور به چشم می خورد که 

مهمترین آن دسته بندی اقالم صادراتی است.
تسهیالت  تجارت  توسعه  سازمان  اظهارداشت:  وی 

نظر  در  بندی  بسته  آالت  ماشین  ورود  برای  خوبی 
گرفته اما به هر حال استقرار آن زمان بر است و اگر 
وارد  هم  روسیه  به  صادرات  برای  آالت  ماشین  این 

شود به طور قطع زمان بر خواهد بود.
هم  گفت:  سوئیفت  برقراری  خصوص  در  الهوتی 
اکنون سوئیفت برقرار شده اما بانک های ایرانی هنوز 
نتوانسته اند به صورت کامل روابط کارگزاری را برقرار 
است، ضمن  پابرجا  مشکالت  دلیل  همین  به  کنند. 
ایران  با  معامالت  در  اروپایی  بانک های  برخی  اینکه 
موضوع  همین  که  هستند  تحریم ها  بازگشت  نگران 

کار را کند پیش می برد.
صنایع  و  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضوت 
های  هزینه  درصدی   ۱۰ کاهش  از  تهران  معادن  و 
مبادالت کاال در دوران بعد از برجام خبر داد و گفت: 
پیش از این، آمارهای رسمی دولت نشان می داد که 
تحریم ها ۱5 درصد مراودات تجاری ایران را گران تر 
تمام می کرد و هم اکنون این رقم به 5 درصد کاهش 

یافته است.

مهر/ توسط بانک مرکزی منتشر شد ؛
متن کامل برنامه اصالح نظام بانکی و 

مالی

بانک مرکزی، متن کامل مرحله اول برنامه اصالح 
نظام بانکی و مالی کشور را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گزارش آمده است: 
مالی کشور،  و  بانکی  نظام  اصالح  برنامه  اول  مرحله 
بانک  سیاستگذاری  و  نظارتی  نقش  تقویت  هدف  با 
بدهی  تبدیل  جاری،  غیر  مطالبات  کاهش  مرکزی، 

های دولت به اوراق مالی اسالمی و افزایش سرمایه 
بانک ها تدوین شده است.

زیر  که  مقدماتی  اصالحی  برنامه  اول  بخش  هدف 
نقش  تقویت  می پذیرد،  انجام  مرکزی  بانک  نظر 
پولی  سیاست گذاری  نقش  تقویت  سپس  و  نظارتی 
بانکی نشان  بانک مرکزی است. آسیب شناسی نظام 
سازوکارهایی  بانکی،  ناظر  اقتدار  در صورت  می دهد 
فعال می شدند که می توانستند مشکالت فعلی شبکه 

بانکی را در مراحل ابتدایی متوقف کنند.
وزارت  محوریت  با  که  اصالحی  برنامه  دوم  بخش 
سامان دهی  می شود،  انجام  دارایی  و  اقتصادی  امور 
بدهی های دولت و بازارپذیر کردن آن ها است. مشکل 
شبکه بانکی از دو بعد تنگنای مالی و پایداری مالی 
مسیر  از  مالی  تنگنای  است.  گذاشته  اثر  اقتصاد  بر 
کاهش منابع در دسترس بنگاه ها موجب تشدید رکود 

شده است.
بخش سوم این برنامه ارتقای کفایت سرمایه بانکهای 
دولتی و غیردولتی برای ارتقای سالمت شبکه بانکی 
بر  است.  بانک ها  تسهیالت دهی  قدرت  افزایش  و 
اساس اصول بانکداری و بر اساس مقررات کمیته بال 
به منظور مهار درجه ریسک پذیری مدیران بانک ها در 
استفاده از سپرده های افراد جامعه، الزم است بانک ها 
طریق  از  را  ریسک  پوشش  از  حداقلی  سطح  یک 
سرمایه سهامداران فراهم کنند. بنابراین تمام بانک ها 
اندازه  به  توجه  با  باید  دولتی  بانک های  جمله  من 

ترازنامه خود، شرایط حداقل سرمایه را دارا باشند.

متن کامل مرحله اول برنامه اصالح نظام بانکی و 
مالی کشور
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ایرنا/ 
خصوصی سازی در دولت گذشته به 

مفهوم واقعی تعطیل و به رد دیون 
طلبکاران دولت تبدیل شده بود

تهران- ایرنا- رئیس کل سازمان خصوصی سازی 
نهم و دولت دهم  اواخر دولت  اینکه در  بیان  با 
به  و  تعطیل  واقعی  مفهوم  به  سازی  خصوصی 
انحراف کشیده شده بود، تصریح کرد: در واقع 
به  دیون  رد  به  سازی  خصوصی  دوران  آن  در 

طلبکاران دولت تبدیل شده بود.
سازمان  عمومی  روابط  دوشنبه  روز  گزارش  به 
پوری  عبداهلل  اشرف  »میرعلی  سازی،  خصوصی 
های  مولفه  از  یکی  را  سازی  خصوصی  حسینی«، 
توسعه برشمرد و گفت: فرجام نیک برنامه خصوصی 

سازی در بستر برنامه های توسعه ای معنا می یابد.
افزود: ۱5 سال  رئیس کل سازمان خصوصی سازی 
است که از عمر سازمان خصوصی سازی می گذرد و 
مفهوم خصوصی سازی کم و بیش مطرح شده است.

وی اضافه کرد: خصوصی سازی در ابتدا بسیار مطرح 
بود و دولت با اراده شروع به کار کرد اما در رویارویی 
آن عمال خصوصی  به جای حل کردن  با مشکالت، 

سازی را رها و به مسیرهای دیگری منحرف شد.
پوری حسینی گفت: انصافا در اوایل خصوصی سازی 
های  تالش  نهم  دولت  اولیه  های  سال  همان  در  و 
در ۱5  بیاورید  یاد  به  نمونه  عنوان  به  بسیاری شد؛ 
سال پیش ما در چه موقعیتی بودیم؟ همه نیروگاه ها، 
پاالیشگاه ها و کارخانجات مهم دولتی بود اما اکنون 

بسیاری از نیروگاه ها خصوصی است.
وی یادآورشد: البته هنوز نیروگاه ها، با روش حاکم 
بر قانون تجارت اداره نمی شوند و همچنان قوانین، 

تکلیفی است و وزارت نیرو دارای بدهی زیادی است؛ 
چندین  اکنون  اما  نیست  خوب  کار  پیشرفت  روند 
نیروگاه و پاالیشگاه در اختیار بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: باید قبول کنیم که در ۱5 سال گذشته 
انجام شده و بخش خصوصی هر  کارهای بسیارمهم 
چندکم، اما رشد کرده است؛ حتی در بخش هایی نیز 
که اجازه ورود نداشت، اکنون راه یافته است اما این 

مقدار کافی نیست.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: کار انجام 
در  نیست،  کامل  و  نرسیده  نهایت  به  اما  است  شده 
دولتی  است؛  نشده  برآورده  انتظارات  هایی  بخش 
به  ها در مقابل خصوصی سازی مقاومت می کنند؛ 
دلیل  به  برق  نیروی  توزیع  های  شرکت  نمونه  طور 
مشکالت و مسائلی که وجود دارد، به هیچ عنوان قابل 
به  و وقتی متولی خصوصی سازی  نیستند  واگذاری 
این نتیجه می رسد که خود بنگاه، آمادگی خصوصی 
می  اعالم  نیز  وزیران  هیات  مصوبه  در  ندارد،  شدن 
شود که آن بنگاه نیاز به زمان دارد تا اصالح ساختار 

شده و بعد واگذار شود.
پوری حسینی گفت: مشکل اساسی اینکه وقتی قرار 
در  بگیرد  صورت  واگذاری  و  سازی  خصوصی  است 
این  که  گذارند  نمی  و  شود  می  مقاومت  آن  مقابل 
از طرف مدیران  این مقاومت  انجام شود؛ عموم  کار 
که  افرادی  نمونه  عنوان  به  شود؛  می  انجام  دولتی 
نماینده مجلس هستند در حوزه انتخابی خود وقتی 
یک شرکت می خواهد واگذار شود، معموال مقاومت 
می کنند؛ در صورتی که بخش خصوصی خیلی بهتر 

از بخش دولتی شرکتها را اداره می کند.
وی افزود: اگر ایران خودرو و سایپا به مفهوم واقعی 
خصوصی سازی شده بود و بخش خصوصی به معنای 
وضعیت  آیا  داشت  برعهده  را  خودرو  تولید  واقعی 

خودروی ما به این صورت بود؟ وضعیت پراید و سمند 
ما به این صورت بود؟ یعنی ما با کره جنوبی و ژاپن 

این همه فاصله داریم؟
وی ادامه داد: مگر در ۴۰ سال گذشته موقعیت ما با 
ژاپن و کره جنوبی این همه فاصله داشت؟ تنها دلیل 

این همه فاصله، دولتی بودن خودرو سازی ماست.
وی اضافه کرد: اگر دولت به این صورت خودروسازی 
نمی کرد برای کارخانه ای که یک هزار نفر پرسنل 
الزم داشت، ۱۷ هزار نفر پرسنل استخدام نمی شد. 
جای  به  شود  می  خودرو  تولید  متولی  دولت  وقتی 
پنج هزار نفر ۲5 هزار نفر پرسنل استخدام می کند 
به  است؛  ای  رابطه  نیز  ها  استخدام  این  بیشتر  که 
باید  ریالی  میلیون   5۰  ،  ۴۰ خودروی  دلیل  همین 

۲5۰ میلیون ریال به دست مردم برسد.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: »اگر این 
کار به دست بخش خصوصی بود، آیا اینگونه می شد؟ 
هیچ گاه بخش خصوصی برای اینکه از صحنه رقابت 
جا نماند، کاری را که با ۲ هزار نفر انجام می شود با 

۲۰ هزار نفر انجام نمی دهد.«
کرد؛  می  مهندسی  باز  »بخش خصوصی  افزود:  وی 
عمر هر مدلی از خودرو از زمان تولید تا زمانی که از 
رده خارج می شود ۲.5 سال است. به عنوان نمونه 

تولید پیکان مدت ۳۰ سال با همان شکل بود.«
وی افزود: »چند سال است پراید با همان فرم تولید 
می شود! آیا بهتر است واگن سازی در دست بخش 
خصوصی باشد یا بخش دولتی؟ به طور قطع اگر در 
خواهد  بهتری  عملکرد  باشد  بخش خصوصی  دست 
داشت؛ تولید واگن باید در دست بخشی باشد که می 
داند واگن را چگونه بسازد و وقتی بازار ایران اشباع 
شد می تواند به سراغ صادرات در بازار خارج از کشور 
برود اما وقتی برعهده بخش دولتی است همه انگیزه 

های نوآوری و ابتکار از بین می رود؛ لذا واگن های 
بی کیفیت و گران تولید می شوند.

این  نباید  نمونه  طور  به  داد:  ادامه  حسینی  پوری 
همه بانک تخصصی دولتی باقی می ماند. باید بخش 
خصوصی در بانکداری، صنعت، معدن، هوا، زمین در 

همه جا خودش را باال بکشد.
به گزارش ایرنا، سازمان خصصی سازی هفته گذشته 
اعالم کرد که از سال ۱۳۸۰ تاکنون)۱۴تیرماه( بیش 
دارایی  و  سهم  تومان  میلیارد   ۸۲۱ و  ۱۴۱هزار  از 
واگذاری  میزان  این  از  که  است  شده  واگذار  دولتی 
درصد   5۸ معادل  تومان  میلیارد   ۲۴9 و  هزار   ۸۲
عموم  به  دارایی  یا  سهام  فروش  قالب  در  واگذاریها 

متقاضیان بوده است.
سهم  تومان  میلیارد   ۸۲۱ و  ۱۴۱هزار  از  همچنین 
 ۴9۲ و  هزار   ۲9 مدت  این  در  شده  واگذار  دولتی 
میلیارد تومان معادل ۲۰.۸ درصد در قالب واگذاری 
انتقال مستقیم به اشخاص  سهام یا دارایی به شیوه 
حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و ۳۰ هزار و ۸۰ 
واگذاریها  کل  درصد   ۲۱.۲ معادل  تومان  میلیارد 
عدالت  سهام  بابت  دارایی  یا  سهام  مستقیم  انتقال 

بوده است.
خصوصی  مسیر  در  دولت  حرکت  ایرنا،  گزارش  به 
افزون  آن،  نه شکل های ساختگی  و  سازی حقیقی 
های  سیاست  سازی  عملیاتی  به  بخشی  شتاب  بر 
اصل  کلی  های  سیاست  با  همسو  مقاومتی،  اقتصاد 
در  انقالب  رهبرمعظم  که  است  اساسی  قانون   ۴۴
به رییسان سه قوه و رییس  را  خردادماه ۱۳۸۴ آن 

مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ کرد.
صنعت پتروشیمی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی 
در زمینه خصوصی سازی دراین صنعت ارزش آفرین 
به عنوان پیشتاز واگذاری ها در صنعت نفت بوده و 
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اول خصوصی سازی در سطح شرکت  در واقع رتبه 
های تابع وزارت نفت را به خود اختصاص داده است.

آمارهای منتشر شده نشانگر آن است که حدود 99 
تاکنون خصوصی  پتروشیمی  های  شرکت  از  درصد 
سود  دلیل  به  پتروشیمی  های  شرکت  و  اند  شده 
دارند  سرمایه  بازار  در  گذاری  تاثیر  نقش  بودن  آور 
به  توجه  با  پتروشیمی  صنعت  در  گذاری  سرمایه  و 

ویژگی های آن سودآور است.
هزار   ۱۸۱ پارسال  بود  قرار  بودجه  قانون  اساس  بر 
میلیارد ریال از محل واگذاری ها به خزانه واریز شود 
درصد   ۷۰ معادل  آن  ریال  میلیارد  هزار   ۱۱۳ که 

اهداف محقق شد.
به گفته رییس کل سازمان خصوصی سازی، پارسال 
این  های  واگذاری  فهرست  در  شرکت   ۱۲۰ نام 

سازمان قرار داشت که ۳۰ شرکت آنها واگذار شد.
در  تاکنون  که  شرکتی  هر  امسال  کرده،  اعالم  وی 
فهرست واگذاری های این سازمان بوده اما به فروش 
نرسیده است، به هیات واگذاری برای عرضه در سال 

جدید پیشنهاد می شود.

اتاق تهران/  رییس اتاق تهران خبر داد
ایران به زنجیره اعتبارسنجی گواهی 
مبدا اتاق بازرگانی بین الملل پیوست

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  پیگیری های  با 
چهاردهمین  عنوان  به  ایران  تهران،  کشاورزی 
گواهی  اعتبارسنجی  زنجیره  عضویت  به  کشور 
شد.  نایل   )ICC( بین الملل  بازرگانی  اتاق  مبدا 
اعالم  با  تهران  اتاق  رییس  خوانساری،  مسعود 

بیمه  پوشش  لزوم  به  توجه  با  افزود:  خبر  این 
مقابل  در  تهران  اتاق  حرفه ای  مدنی  مسئولیت 
هرگونه اشتباه غیرعمدی در صدور گواهی های 
نیز در کشور  بیمه  این  بار  برای نخستین  مبدا، 

ارائه می شود.
رییس اتاق تهران این رویداد گامی در جهت تسهیل 
فضای کسب وکار برای صادرکنندگان ایرانی خواند که 
می توانند سریع تر از پیش کاالیشان را از گمرک های 

خارجی ترخیص کنند.
خوانساری با ارائه این توضیحات به برخی اقدامات اتاق 
تهران برای تسهیل روند صدور گواهی مبدا اشاره کرد 
صادرکنندگان  عدیده  مشکالت  به  توجه  با  گفت:  و 
در  مبدا  گواهی  صدور  داخلی  فرآیندهای  در  ایرانی 
اتاق های بازرگانی کشور و مشکالتی که در ترخیص 
کاالهای شان در کشورهای مقصد با آن مواجه بودند، 
از  مقرر شد کلیه درخواست های صدور گواهی مبدا 
هوشمند  سامانه  طریق  از  صرفاً   ۱۳9۳ سال  اواخر 
سراسری مورد پذیرش قرار گیرد و در همین راستا 
 5۰۰ از  بیش  برای  نیز  متعددی  آموزشی  جلسات 
مبدا  گواهی  متقاضی صدور  و حقوقی  عضو حقیقی 

در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
او ادامه داد: به عالوه اتاق تهران از اوایل سال ۱۳9۴ 
درخواست خود را برای الحاق به زنجیره گواهی مبدا 
مبدا  گواهی  اعتبارسنجی  کمیته  برای  الکترونیکی 
بین المللی در اتاق بازرگانی بین الملل ارسال کرد و در 
همین راستا در بهمن ماه ۱۳9۴ طی مالقات با آقای 
و  صادرات  سیاست گذاری  مشاور  وید،  وندر  مارتین 
گواهی مبدا اتاق بازرگانی کشور هلند و رئیس کمیته 
اعتبارسنجی گواهی مبدا فدراسیون جهانی اتاق های 
الزم االجرا  اقدامات  برلین،  در   )WCF( بازرگانی 
مورد  زنجیره  این  به  الحاق  برای  تهران  اتاق  توسط 

بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
چک  الحاق،  فرآیند  در  اینکه  بیان  با  خوانساری 
لیستی از الزامات ضروری برای احراز صالحیت اتاق 
ارائه  زنجیره  این  در  عضویت  جهت  تهران  بازرگانی 
لزوم  به  می توان  الزامات  این  جمله  از  گفت:  شد، 
پوشش بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای اتاق تهران در 
مقابل قصور، غفلت و اشتباه غیرعمدی کاربران اتاق 
در صدور گواهی های مبدا اشاره کرد. در همین راستا 
و طی ماه های اخیر، مذاکرات متعددی با شرکت های 
بیمه گذار در خصوص طراحی این نوع بیمه که برای 
نخستین بار در کشور عرضه می شود، صورت پذیرفت 
می توانند  مبدا  گواهی  صدور  متقاضیان  زودی  به  و 
نیز  تهران  اتاق  در  صادره  مبدا  گواهی های  بیمه  از 

بهره مند شوند.
اعضای  کلیه  موافقت  از  ادامه  در  تهران  اتاق  رییس 
بازرگانی  اتاق  مبدا  گواهی  اعتبارسنجی  کمیته 
اعتبارسنجی  زنجیره  در  ایران  عضویت  با  بین الملل 
با پیگیری های  ICC خبر داد و گفت:  گواهی مبدا 
آمادگی  کسب  با  و  اخیر  ماه های  در  گرفته  صورت 
کامل در مستندسازی و تهیه چک لیست موردنیاز، و 
براساس رای مثبت اعضای این کمیته ایران به عنوان 
اعتبارسنجی  زنجیره  به عضویت  چهاردهمین کشور 
گواهی مبدا ICC  درآمد.   به گفته خوانساری پیش 
فرانسه،  بلغارستان، چین،  بلژیک،  استرالیا،  ایران،  از 
ایتالیا، هلند، پرتغال، اسلواکی، سنگاپور، کره جنوبی، 
کشورهایی  دیگر  انگلستان،  و  عربی  متحده  امارات 

هستند که در این زنجیره عضو شده اند.
بازرگانی  اتاق های  تهران عنوان کرد که  اتاق  رییس 
شوند،  ملحق  مبدا  گواهی  بین المللی  زنجیره  به  که 
مجاز به استفاده از برچسب معتبر کیفیت بین المللی 
فرم های  در  بازرگانی  اتاق های  جهانی  فدراسیون 

گواهی مبدا صادره خود هستند که این امر، جایگاه 
در صدور  ذیصالح  مرجع  عنوان  به  را  بازرگانی  اتاق 
گواهی مبدا تقویت می کند. او گفت: عالوه بر این، 
متقاضیان صدور گواهی مبدا در اتاق بازرگانی تهران 
می توانند در آینده نزدیک کلیه هزینه های صدور این 
سند و نیز تایید دیگر اسناد تجاری خود را از طریق 
اتصال به درگاه های پرداخت و به صورت الکترونیکی 

واریز کنند.
خوانساری با اشاره به برخی دیگر از مزایای الحاق اتاق 
تهران به این زنجیره افزود: عالوه بر تامین امنیت باال 
و امکان استعالم الکترونیکی گواهی های مبدا صادره 
برای کلیه مخاطبان خارجی این سند، از اتالف وقت، 
توقف محموله های صادراتی در گمرکات مقصد و در 
نتیجه بروز ضرر و زیان احتمالی برای صادرکنندگان 
تهران،  اتاق  رییس  گفته  به  شد.  خواهد  جلوگیری 
یک  ایجاد  با  بازرگانی  اتاق های  جهانی  فدراسیون 
برای  اعتبارسنجی  و  صدور  بین المللی  زنجیره 
اتاق های بازرگانی که عضویت در آن داوطلبانه است، 
بین المللی در دسترس  دایرکتوری  ایجاد یک  ضمن 
و گمرکات کشورها، موجب  بازرگانی  اتاق های  برای 
تقویت نقش این اتاق ها در ارائه گواهی مبدا، صدور 
گواهی های مبدا ترجیحی و نیز پذیرش گواهی های 
مبدا الکترونیکی می شود. همچنین اتاق های بازرگانی 
کشورها با عضویت در این زنجیره باید از دستورالعمل 
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 WCF سوی  از  که  مبدا  گواهی  صدور  بین المللی 
منتشر شده است، پیروی کنند.

این  اساس  بر  که  داد  توضیح  هم چنین  خوانساری 
اختالفاتی در رویه های  دستورالعمل، در مواقعی که 
صدور داخلی و بین المللی وجود داشته باشد، قوانین 
باالتری  اولویت  از  و  مقدم  کشورها  ملی  و  داخلی 
ادامه گفت: در تالش هستیم  در  او  است.  برخوردار 
این  ایران،  اسالمی  جمهوری  گمرک  همکاری  با  تا 
نیز  وارداتی  کاالهای  مبدا  گواهی های  برای  را  رویه 
توسعه داده و پیاده سازی کنیم تا بدین ترتیب عالوه 
در حوزه  کارایی سیستم گمرکات کشور  افزایش  بر 
کنترل واردات محموله ها، با دسترسی به سامانه های 
مبدا  باگواهی های  کاال  ورود  از  استعالم،  بین المللی 

جعلی و غیرقابل رهگیری نیز جلوگیری شود.
الکترونیکی شدن  اثرات  از  حال  عین  در  خوانساری 
رتبه  بهبود  بر  مبدا  گواهی های  دریافت  و  صدور 
گمرک کشور در رتبه بندی گمرکات جهانی توضیح 
گمرک،  در  کاال  توقف  زمان  کاهش  با  گفت:  و  داد 
گام موثری برای ترفیع رتبه سهولت تجارت ایران در 
شاخص فضای کسب وکار در مقایسه با دیگر کشورها 
برداشته خواهد شد. رییس اتاق تهران در خاتمه ابراز 
منظور  به  که  دقیقی  برنامه ریزی  با  کرد  امیدواری 
تسهیل صدور و ارائه گواهی مبدا صورت پذیرفته و 
و دیوان ساالری های موجود،  با رفع حداکثری موانع 
مقدمات ارتقای چابکی سازمانی در بخش خصوصي 
و حرکت اقتصاد کشور به سمت رقابتي شدن فراهم 

شود.
گرفته  صورت  مطالعه  اساس  بر  افزود:  خاتمه  در  او 
در  بازرگانی،  اتاق های  جهانی  فدراسیون  سوی  از 
بیش  در  بازرگانی  اتاق   ۲۰۰۰ از  بیش  حاضر  حال 
از ۱۰۰ کشور جهان ساالنه مبادرت به صدور بالغ بر 

آخرین  اساس  بر  می کنند.  مبدا  گواهی  میلیون   ۱5
آمار استخراج شده از سامانه هوشمند سراسری صدور 
 ۱۳9۴ سال  در  تهران  اتاق  کشور،  در  مبدا  گواهی 
در حدود ۱۴ هزار گواهی مبدا به ارزش حدودی 9 
میلیارد دالر صادر کرده که بالغ بر ۲۰ درصد از کل 

گواهی های مبدا صادره در سراسر کشور است.
جمله  از  مبدا  گواهی  صدور  که  است  ذکر  به  الزم 
کارکردهای حائز اهمیتی است که اتاق های بازرگانی 
امضای  از  دارند و پس  برعهده  بین الملل  تجارت  در 
های  دولت  اکثر   ،۱9۲۳ سال  در  ژنو  کنوانسیون 
سابقه  و  تخصص  واسطه  به  را  وظیفه  این  جهان، 
قابل اطمینان به اتاق های بازرگانی تفویض کرده اند. 
کاال  صادرکنندگان  توسط  مبدا  گواهی  دریافت 
براي  آن  صدور  ضرورت  تشخیص  و  است  اختیاری 
یک کاالي صادراتي بر عهده واردکننده کاالست که 
براساس قوانین گمرکی، کشور مقصد مي داند که آیا 
در عمل ضرورتی برای دریافت این گواهي وجود دارد 

یا خیر.

مهر/ قائم مقام نعمت زاده اعالم کرد:
نرخ سود تسهیالت صادراتی باز هم 

کاهش می یابد

قائم مقام وزیر صنعت با اشاره به کاهش نرخ سود 
و  پول  اخیر شورای  بانکی در مصوبه  تسهیالت 
تسهیالت  سود  نرخ  اتفاق  این  با  گفت:  اعتبار، 

صادراتی باز هم کاهش می یابد.
به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خسروتاج امروز در 
نشست خبری با اشاره به اهداف صادرات غیرنفتی در 

سال  برای  صادرات  هدف گذاری  گفت:  جاری،  سال 
بنگاه های  و  تشکل ها  دست اندرکاران،  حضور  با   95
اقتصادی تهیه و تدوین شده که در این میان، ۶۰۰ 
میلیون دالر برای صنایع فلزی و لوازم خانگی، 5۰۰ 
میلیون دالر برای صادرات خودرو، ۸۰۰ میلیون دالر 
برای ماشین آالت صنعتی و ۴۰۰ میلیون دالر برای 
فرش در نظر گرفته شده، این در شرایطی است که 
در مجموع ۳۸ میلیارد دالر در بخش صنعت، معدن 
و پتروشیمی، 5 میلیارد دالر در بخش کشاورزی، ۷ 
میلیارد دالر در بخش میعانات گازی و ۱۸ میلیارد 
مهندسی  و  فنی  خدمات  صدور  بخش  در  دالر 

هدفگذاری شده است.
در  افزود:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  مقام  قائم 
مجموع برنامه ریزی برای صادرات ۶۸.۷ میلیارد دالر 
برنامه ریزی های  با  امیدواریم  صورت گرفته است که 

صورت گرفته محقق شود.
وی تصریح کرد: صادرات در فصل بهار نسبت به سه 
 ۱۰.5 به  و  داشته  کاهش  درصد  پنج  گذشته  ماهه 
مقابل 9  در  اینکه  است، ضمن  میلیارد دالر رسیده 
میلیارد دالر نیز واردات صورت گرفته که در مجموع 
تراز تجاری کشور را مثبت نشان می دهد اما در این 
پایین  می توان  را  صادرات  کاهش  عمده  علل  میان، 
آمدن ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی از جمله 
تُناژ  نظر  از  اگرچه  که  دانست  اوره  کود  و  متانول 
بشکه  هر  قیمت  اما  نیافته  کاهش  میعانات  صادرات 

از ۶۰ به ۴۰ دالر در سال جاری پایین رفته است.
به  غیرنفتی  صادرات  افزایش  خسروتاج،  گفته  به 
کشورهای اروپایی پس از نهایی شدن برجام از جمله 
دستاوردهای کشور است که بر این اساس صادرات در 
این مدت به کشورهایی همچون ایتالیا با ۳۶ درصد، 
اسپانیا ۱۳۲ درصد و آلمان سه درصد افزایش یافته 

است.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ارائه  و  صادرات  از  حمایت  برای  کرد:  خاطرنشان 
بانک  در  تومان  میلیارد   ۳۰۰ کم بهره،  تسهیالت 
توسعه صادرات و سه بانک دیگر سپرده شده است تا 
صادرکنندگان، تسهیالت با نرخ سود کمتری دریافت 
کنند که اکنون با کاهش نرخ سود، نرخ این تسهیالت 

نیز کاهش خواهد یافت.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعالم توزیع 
مجدد کارت خرید کاالی ایرانی،  گفت: در مرحله دوم 
محدودیت های سقف حقوقی افراد در وزارتخانه های 

طرف قرارداد اصالح می شود.
دولت  گذشته  سال های  طی  کرد:  اظهار  خسروتاج 
یازدهم تالش کرده که ارز متقاضی را جایگزین ارز 
مبادله ای کند که تا حدود زیادی در این زمینه موفق 
به  کار  این  داخلی  تولیدات  از  حمایت  برای  و  بوده 

صورت تدریجی در حال انجام است.
ارز  با  وارداتی  کاالهای  که  صورتی  در  افزود:  وی 
باال  نیز  آنها  قیمت  نشود،  وارد  کشور  به  متقاضی 
از  با کاالهای داخلی  را  امکان رقابت خود  و  می رود 
بانک  هماهنگی  با  منظور  همین  به  می دهد؛  دست 
مبادله ای  ارز  عرضه  برای  تدریجی  توسعه  مرکزی 

وجود دارد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص 
ستاد  گفت:  کاال  قاچاق  با  برخورد  وضعیت  آخرین 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاالو ارز برنامه جامع برخورد 
با قاچاق کاال را در بخش هایی مانند پوشاک، موبایل، 
بهداشتی  و  آرایشی  لوازم  خودرو،  قطعات  دخانیات، 
و... در دستور کار دارد که برخورد با قاچاق پوشاک، 

موبایل و دخانیات در اولویت قرار دارد.
وی تصریح کرد: برای ساماندهی این بخش ها و واردات 
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به صورت قانونی نمایندگی های رسمی در کشور در 
حال شکل گیری است که این امر به خوبی خود را در 
بخش خودرو نشان داده است و در بخش های واردات 
باتری و سایر قطعات خودرو نیز در حال ساماندهی 

امور هستیم.

مهر/ رئیس کل اسبق بانک مرکزی:
تسویه بدهی دولت با تسعیر نرخ ارز به 

ذخایر ارزی صدمه می زند

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: تسویه بدهی 
بانک  ارز  نرخ  تسعیر  محل  از  بانک ها  با  دولت 
مرکزی به ذخایر ارزی کشور صدمه جدی می زند 

و قابل توصیه نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب مظاهری در برنامه 
سیما  دو  شبکه  شب  یکشنبه  خبری  ویژه  گفتگوی 
گفت: رئیس جمهور برای اصالح نظام بانکی، معطل 
تهیه الیحه قانون تحویل بانکی و ارائه آن به مجلس 
نشد و در این زمینه ابالغیه صادر کرد ضمن اینکه آن 

الیحه هم در حال نهایی شدن است.
اینکه  به  اشاره  با  مرکزی  بانک  اسبق  کل  رئیس 
حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی بخش 
خصوصی وجود دارد، افزود: بخشی از مطالبات بانک 
معوق  آن  ماهیت  که  دارد  وجود  ها  مشتری  از   ها 
بانکی است اما در بخش معوقات ثبت نشده است که 

حدود ۴۰ تا 5۰ هزار میلیارد تومان است.
مظاهری ادامه داد: عالوه بر آن بانک ها بیش از ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند اما هیچ بانکی 
در هیچ جای دنیا حق ندارد طلب خود را از دولت 

در معوقات خود محاسبه کند زیرا دولت نهاد معتبر 
است.

تا ۸۰ هزار میلیارد تومان هم  افزود: حدود ۷۰  وی 
پرداخت  باید  که  است  مشارکت  اوراق  بابت  بدهی 
ها  بانک  هم  تومان  میلیارد  هزار   5۰ حدود  و  شود 
سرمایه  ساختمان  در  خودشان  برای  خود  منابع  از 
گذاری کردند و اکنون نمی توانند آن ساختمان ها 

را بفروشند.  
اینکه  به  اشاره  با  مرکزی  بانک  اسبق  کل  رئیس 
و عدم  انضباطی  بی  از  ناشی  این معوقات  از  بخشی 
ارقام  این  جمع  افزود:  بود،  دولت  تعهدات  ایفای 
با وجود هزار هزار میلیارد تومان  موجب شده است 

نقدینگی، قدرت وام دهی بانک ها کم شود.
بانک  نزد  ها  بانک  قانونی  سپرده  رقم  گفت:  وی 
بانک مرکزی دارند  به  بانک ها  با بدهی که  مرکزی 
میلیارد  هزار   9۰ حدود  دو  هر  و  است  برابر  تقریباً 
تومان است. بانک مرکزی می تواند به اندازه ای که 
سپرده قانونی از بانک ها می گیرد خط اعتباری به 
بانک ها بدهد یعنی در عمل سپرده قانونی را کاهش 

دهد تا به بانک ها کمک شود.
مظاهری با تاکید بر اینکه نباید برای پرداخت بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی به ذخایر ارزی دست اندازی 
کنیم، افزود: تسویه بدهی دولت با بانک ها از محل 
کشور  ارزی  ذخایر  به  مرکزی  بانک  ارز  نرخ  تسعیر 

صدمه جدی می زند و قابل توصیه نیست.
مرکزی،  بانک  نظارت  تقویت  گفت:  هم  قضاوی 
جلوگیری از فعالیت مؤسسات غیر مجاز پولی و رتبه 
بندی بانک ها از اهداف اصالح نظام بانکی است. قرار 
شد بانک مرکزی در سال ۱۳95 رتبه بندی بانک ها 

را انجام دهد.
موانع  رفع  و  تسهیل  های  کارگروه  گفت:  مظاهری 

این اصالحات و رجعت به  تولید، خالف جهت همه 
مدیره  هیئت  اختیارات  ها  کارگروه  این  است.  قبل 
را  جدیدی  تکلیف  و  دهند  می  کاهش  را  ها  بانک 
را  آینده  معوقات  که  کنند  می  ایجاد  ها  بانک  برای 
رقم خواهد زد. نباید تسهیالت تکلیفی جدیدی ایجاد 

شود.
کمیسیون  رئیس  پورابراهیمی  رضا  محمد  ادامه  در 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی در ارتباط تلفنی با 
این برنامه گفت: با اصالح ترازنامه های بانکی موافق 
هستیم اما شاید با شیوه های دولت برای این اصالح 

مخالفت هایی صورت گیرد.
وی افزود: در یکی از این روش ها نحوه تسویه بدهی 
خالص  ارزیابی  از  حاصل  مازاد  محل  از  دولت  های 
گرفته  قرار  مبنا  مرکزی  بانک  خارجی  های  دارایی 
است که قباًل ۲ بار در دولت فعلی و یک بار در دولت 

قبل ارائه شد که منجر به استفساریه شد.  
که  شود  باب  روش  این  اگر  داد:  ادامه  پورابراهیمی 
دولت ها با تغییر نرخ ارز، بدهی های خود را تسویه 

کنند سنگ روی سنگ بند نمی شود.
ملی  پول  ارزش  حتما  روش  این  اینکه  بیان  با  وی 
های  روش  به  کنون  تا  برد، گفت:  می  زیر سؤال  را 
مختلف، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت 
دولت،  پیشنهاد  اساس  بر  اگر  و  است  شده  منتشر 
اوراق  این  از  دیگر  تومان  میلیارد  هزار   ۴۰ حدود 

منتشر شود بدهی های دولت افزایش می یابد.
اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
بانک  قانون  و  بانکداری  قانون  اصالح  اینکه  بیان  با 
مرکزی به بهبود اقتصاد کشور کمک می کند، گفت: 
ارائه لوایح این دو، وظیفه دولت بود اما در این زمینه 

تاخیر داشته است.
بانکی  قانون  از  از سه دهه  بیش  افزود:  پورابراهیمی 

بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۱ می گذرد اما اصالحات 
و به روز رسانی آن متناسب با ظرفیت های اقتصادی 
کشور انجام نشد. پیشنهاد ما این است که دولت ارائه 
لوایح را تسریع کند تا همزمان، آن را در کمیسیون 
کار  این  امسال   تا  کنیم  بررسی  مجلس  اقتصادی 

انجام شود.

مهر/ معاون نعمت زاده به مهر خبر داد؛
بخش خصوصی اوراق منتشر می کند

شورای  جدید  تصمیم  از  صنعت  وزیر  معاون 
مشارکت  اوراق  سود  نرخ  تعیین  برای  اقتصاد 
طرح های دولتی خبر داد و گفت: نرخ سود اوراق 
مشارکت 18 درصد تعیین شد که باالتر از نرخ 

سود بانکی است.
مهدی کرباسیان در گفتگو با خبرنگار مهر از تعیین 
نرخ سود ۱۸ درصدی برای اوراق مشارکت طرح های 
اول  گام  در  وزارت صنعت  گفت:  و  داد  خبر  دولتی 
برای دو طرح معدنی خود ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق 
مشارکت منتشر می کند که بر این اساس دو طرح 
طال  حوزه  در  معدنی  طرح  یک  و  کهنوج  آلومنیوم 

مشمول تامین منابع مالی از این طریق هستند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: خوشبختانه 
پیمانکاران طرح کنسانتره و سربار تیتانیوم در مرحله 
انتخاب هستند و امیدواریم تا انتهای مردادماه بتوانیم 
مناقصات مربوط را برگزار کرده و با تامین مالی که 
صورت می گیرد بتوانیم این دو پروژه را که بالغ بر 

بیست سال است متوقف مانده، فعال کنیم.
وی تصریح کرد: مسایل مالی سایر طرح های موجود 
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مشارکت  اوراق  پتانسیل  از  و  شده  حل  حدودی  تا 
فقط برای این دو طرح بهره خواهیم برد، اما اعتقاد 
ما بر این است که بازار سرمایه رقیب بازار پول است 
به  میتواند  اینکه  بر  عالوه  مشارکت  اوراق  انتشار  و 
واسطه جمع اوری نقدینگی در دست مردم، به کنترل 
نرخ تورم کمک کند؛ بلکه در اجرای پروژه های دولت 

هم یکی از ابزارهای تامین مالی طرح ها است.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه 

منتشر شد

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

نرخ فروش هر قطعه سکه  به گزارش خبرنگار مهر، 
یک  بازار  در  دوشنبه  امروز  جدید  طرح  بهار  تمام 
میلیون و ۱۱۷ هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون 
و ۱۱۶ هزار تومان، نیم سکه 55۷ هزار تومان، ربع 
سکه ۲9۱ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۸ هزارتومان 

اعالم شد.
بازار  در  عیار  زرد ۱۸  گرم طالی  هر  نرخ  همچنین 
داخلی ۱۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان و نرخ هر اونس طال 

در بازارهای جهانی ۱۳5۸ دالر است.
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را 
برای فروش ۳۴9۶ تومان، هر یورو را ۳9۰5 تومان، 
لیر ترکیه ۱۲۳۳ و درهم  تومان،  پوند را ۴۶۱۳  هر 

امارات را 95۸ تومان اعالم کردند.

جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه
قیمت بازار نوع سکه    
۱۱۱۷۰۰۰ سکه تمام طرح جدید   
۱۱۱۶۰۰۰ سکه تمام طرح قدیم   
55۷۰۰۰ نیم سکه     
۲9۱۰۰۰ ربع سکه     
۱۸۸۰۰۰ گرمی     
۱۱۳۷۰۰ هر گرم طالی ۱۸ عیار   

نوع ارز  
۳۴9۶ دالر     
۳9۰5 یورو     
۴۶۱۳ پوند     
95۸ درهم امارات    

۱۲۳۳ لیر ترکیه    

باشگاه خبرنگاران/ 
سد معبرهای اقتصادی، آتش 

ورشکستگی ها را دامن می زند

 ، داخلی  تولیدات  سنگین  های  هزینه 
واحدهای  تعطیلی  به  مجبور  را  تولیدکنندگان 

تولیدی کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 
، رکود اقتصادی در سال های گذشته آنچنان بر بخش 
صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  ویژه  به  مختلف  های 
سایه انداخته است که تیرگی آن هر روز تعداد زیادی 
از کارخانه ها، شرکت ها، بنگاه ها و واحدهای تولیدی 
کوچک و بزرگ را دچار ورشکستگی و تعطیلی می 
کند؛ رشد قارچ گونه این معضل آنقدر نگران کننده 

است که کارشناسان از بروز فاجعه ای جبران ناپذیر 
در بخش  تولیدسخن می گویند.

معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو  بیگلری  محسن 
خبرنگار  با  گفتگو  در  اسالمی  شورای  نهم  مجلس 
مهم  به  اشاره  با  جوان  خبرنگارن  باشگاه  اقتصادی 
 : افزود  کنندگان  تولید  ورشکستگی  دالیل  ترین 
صورت  داخلی  تولیدات  از  جدی  حمایت  تاکنون 
واحد  و  ها  ، شرکت  ها  ازکارخانه  بسیاری  و  نگرفته 
های تولیدی به دلیل جریمه های سنگین به  بانک 
ها درحال ه ورشکستگی هستند این درحالی است که  
اختصاص  بخش  این  به  نیز  تولید  بخش  های  یارانه 

نیافته است.
مالیات های سنگین  پرداخت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در بخش صنعت از دیگرعوامل موثر در ورشکستگی 
واحدهای مختلف تولیدی است، تصریح کرد: بازاریان 
، تولیدکنندگان ، صاحبان کارخانه ها ، شرکت ها و 
واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ در پرداخت مالیات 
های سنگین ناتوان هستند، به همین دلیل تعطیلی 
، تنها راه حلی است که به ذهن تولیدکنندگان می 

رسد.
نهم  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو  این 
با  کارگروه  تشکیل  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
نظارت دولت ، استانداری ها و نهاد های ذیربط راهی 
برای پیشگیری از معضالت موجود است ،تصریح کرد:  
کاهش نرخ ارز مبادله ای و سود بانکی تاثیر بسزائی 

در روند تولیدات داخلی دارد .
وی با اشاره به ارتباط افزایش قاچاق برخی از کاالها 
گذشته  های  سال  در  تولیدی  واحدهای  تعطیلی  و 
اقتصاد  بر  رویه  بی  واردات  و  قاچاق   : کرد  ،تاکید 
براساس  و  دارد  مستقیم  تاثیر  داخلی  تولیدات  و 
برنامه ششم باید جلوی قاچاق کاال گرفته شود، این 

بخش  در  مناسبی  ونظارت  مدیریت  که  درحالیست 
تولیدات داخلی و واردات در کشور وجود ندارد.

**ضعف در برند سازی علت ورشکستگی
با   گفتگو  در  نیز  اقتصادی  کارشناس  حمیدیان 
اشاره  با  جوان  خبرنگاران  باشگاه  اقتصادی  خبرنگار 
به این که نبود حمایت کافی دولت از بخش صنعت 
ورشکستگی  دالیل  ترین  مهم  از  داخلی  تولیدات  و 
برندسازی  نبود  کرد:  اظهار  است،  بخش  این  در  ها 
به ویژه  واردات بی رویه  المللی صنعت داخلی،  بین 
و  دارد  وجود  کشور  در  که  تولیدی  مشابه  کاالهای 
صنعت  بخش  در  غیرضروری  های  هزینه  تحمیل 
ورشکستگی  و  وکوچک  بزرگ  صنایع  نابودی  باعث 

های این واحدها در سال های گذشته شده است .
وی با اشاره به واردات بی رویه به کشور و تاثیر آن بر 
ورشکستگی تاکید کرد: اقدام واسطه ها و دالالن در 
راستای واردات محصوالت و تجهیزات بی کیفیت و 
سطح پایین به کشور باعث تخریب صنایع باکیفیت 
مهم  از  امر  این  که  شود  می  داخلی  باالی  سطح  و 
اقتصاد  در  حاکم  های  بحران  بر  موثر  عوامل  ترین 

ایران است.
تدوین  و  وضع  به  اشاره  با  اقتصادی  کارشناس  این 
قوانین نظارتی در تولیدات داخلی با رویکرد اقتصاد 
استفاده  سوء  از  پیشگیری  برای   : افزود  مقاومتی 
دالالن و واسطه ها در واردات ، باید با تدوین قوانین 
بخش  این  به  آسیب  بروز  از  اقتصادی  ضوابط  و 
جلوگیری کرد، همچنین با تخصیص تسهیالت ویژه 
در  ها  ورشکستگی  مانع  داخلی  کنندگان  تولید  به 

ایران شد .
وی با اشاره به ضرورت جذب سرمایه گذاران خارجی 
 : کرد  تصریح  المللی  بین  های  تجربه  از  استفاده  و 
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افزایش  به  منجر  داخلی  کنندگان  تولید  از  حمایت 
کیفیت محصوالت و تولیدات داخلی می شود.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت : وجود واحد 
های تولیدی کوچک در صنایع مختلف باعث تحمیل 
هزینه های بسیاری در اقتصاد کشور و آسیب به واحد 
های بزرگتر می شود که با حذف این هزینه ها کمک 
بزرگی به چرخه تولیدات داخلی و اقتصاد کشور می 

شود .

و  کار  و  کسب  همایش  در  تجارت/  توسعه  سازمان 
تجارت با ترکمنستان و آذربایجان عنوان شد

ایران به دنبال رابطه اقتصادی برد ـ برد 
با همسایگان شمالی است

همایش تجاری ایران، ترکمنستان و آذربایجان با 
حضور سفرای ایران در باکو و عشق آباد و فعاالن 
بازار  به حضور در  اقتصادی عالقه مند  و  تجاری 
فارس  خلیج  اسپیناس  هتل  در  کشور  دو  این 

تهران برگزار شد.
تجارت،  توسعه  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  آذربایجان  و  ترکمنستان  ایران،  تجاری  همایش 
فعاالن  و  عشق آباد  و  باکو  در  ایران  سفرای  حضور 
این  بازار  در  به حضور  اقتصادی عالقه مند  و  تجاری 
دو کشور در هتل اسپیناس خلیج فارس تهران برگزار 
شد و ابعاد مختلف توسعه اقتصادی و بازرگانی ایران 
در همسایگان شمالی بررسی و بر رابطه برد ـ برد با 

همسایگان تاکید شد.
عالقه مندان  آشنایی  منظور  به  که  همایش  این  در 
و  ترکمنستان  بازارهای  در  همکاری  و  حضور  به 

آذربایجان برگزار شد، سفرای ایران در این دو کشور 
و  قوانین  اقتصادی،  فضای  از  کلی  تصویر  ارائه  به 
مقررات و وضعیت تجارت بخش خصوصی کشورمان 

با عشق آباد و باکو پرداختند.
نمایشگاه  دو  برگزاری  زمینه   پیش  همایش  این 
ایران پروژه بود که قرار است هرکدام به  اختصاصی 
مدت سه روز در مرداد و شهریور آینده در پایتخت های 

ترکمنستان و آذربایجان برگزار شود.

*حمل و نقل و انرژی مهمترین زمینه همکاری 
تهران و عشق آباد

سفیر  احمدی  سیدمحمد  گذشته،  همایش شب  در 
اینکه  بیان  با  آباد  در عشق  ایران  اسالمی  جمهوری 
آباد  عشق  و  تهران  اقتصادی  روابط  می کنیم  تالش 
برد ـ برد باشد، گفت: حمل و نقل و انرژی از جمله 
کشور  دو  اقتصادی  همکاری  حوزه های  مهمترین 

است.
در  کشور  دو  جمهوری  رؤسای  دیدار  در  گفت:  وی 
خارجی  تجارت  و  مبادالت  9۳ حجم  سال  زمستان 
بین تهران و عشق آباد به ۶۰ میلیارد دالر تا ۱۰ سال 

آینده اعالم شد.
ارزش  باید  اساس  براین  داشت:  اظهار  احمدی 
مبادالت تجاری دو کشور ساالنه به شش میلیارد دالر 
برسد که نیازمند عملکرد حساب شده و بازاریابی و 

بازشناسی دوباره این کشور است.
و  اسالمی  جمهوری  راهبرد  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
خارجی  سیاست  در  امید  و  تدبیر  دولت  بخصوص 
با وجود  توجه به همسایگان است، تصریح کرد: اگر 
یا  نشناسیم  خوب  را  خود  همسایگان  فراوان  رقبای 
اینکه کشور خود را به خوبی به آنها معرفی نکنیم، 

برای ما خسارت دارد.

احمدی با اشاره به وجود یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر مرز 
آبی و خشکی بین ایران و ترکمنستان، افزود: وجود 
مسائل  سایر  و  مذهبی  زبانی،  فرهنگی،  اشتراکات 
که  زده  گره  به هم  را  دو کشور  مشترک، سرنوشت 

برای ما فرصت ساز است.
سفیر ایران در عشق آباد به استقالل ترکمنستان از 
شوروی سابق در ۲5 سال گذشته اشاره کرد و گفت: 
این کشور در ابتدای استقالل خود وضعیت اقتصادی 
خوبی نداشت اما به دلیل دارا بودن چهارمین ذخایر 

گازی جهان و منابع آبی غنی رو به توسعه نهاد.
وی پنبه، برق، گاز، فرآورده ها و مشتقات نفتی را از 
عنوان  ترکمنستان  از  ایران  واردات  مهمترین  جمله 
زیادی  بسیار  ظرفیت های  کشور  دو  افزود:  و  کرد 
برای همکاری دارند و نکته مهم تر اینکه نگرش مردم 

ترکمنستان به ایران مثبت است.
و  سخت  روزهای  در  ایران  اینکه  بیان  با  احمدی 
ابتدایی استقالل ترکمنستان از شوروی به کمک این 
کشور شتافت، خاطرنشان کرد: در آن زمان در تامین 

آرد و خواروبار مورد نیاز به عشق آباد کمک کردیم.
همکاری  مزیت های  و  مثبت  نقاط  به  احمدی 
و گفت:   کرد  اشاره  آباد  با عشق  تجاری  و  اقتصادی 
عشق آباد پایتخت ترکمنستان در ۴۰ کیلومتری مرز 
ایران قرار دارد و در طول مرز دو کشور چهار پایانه 
باجگیران  و  آباد  لطف  برون،  اینچه  سرخس،  مرزی 

وجود دارد.
سفیر ایران در عشق آباد با تاکید بر اینکه ترکمنستان 
دروازه ورود به آسیای میانه است، یادآور شد: وجود 
سایر  به  کشور  این  ریلی  دسترسی  و  ریلی  خط 
نکاتی است  از جمله  تا چین  این منطقه  کشورهای 
توجهی  قابل  حد  تا  را  کاال  نقل  و  حمل  هزینه  که 

کاهش می دهد.

وی با اشاره به اینکه روزانه تا هزار کامیون از مرزهای 
در  کرد:  تصریح  می شوند،  ترکمنستان  وارد  ایران 
هفته گذشته پایانه مرزی سرخس ۲۴ ساعته شد و 
پایانه های مرزی  برای سایر  این کار  نیاز،  در صورت 

نیز انجام خواهد شد.
در  پروژه  ایران  نمایشگاه های  برگزاری  ایران  سفیر 
ارزیابی  را در دو سال گذشته بسیار مفید  عشق آباد 
کرد و گفت: بیشتر شرکت کنندگان در نمایشگاه های 
دو دوره قبل از شرکت در این نمایشگاه و حضور در 

بازار ترکمنستان رضایت دارند.

ترکمنستان؛  و  ایران  میلیارد دالری  *تهاتر 3۰ 
گاز در مقابل کاال و خدمات

محمدتقی امانپور مشاور و نماینده ویژه وزیر نفت در 
صادرات کاال وخدمات فنی و مهندسی دیگر سخنران 

این همایش بود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد اتفاقات خوب 
کشور  در  ویژه  به  خزر  دریای  حوزه  در  اقتصادی 
برنامه  یک  با  باید  ایران  گفت:  هستیم،  ترکمنستان 
استراتژیک در این منطقه حضوری موفق داشته باشد.

امانپور با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران باید نقش 
دریای  منطقه  اقتصادی  آینده  در  تعیین کننده ای 
و  اقتصادی  بنگاه های  کرد:  تاکید  باشد،  داشته  خزر 
و  برنامه ریزی  یک  با  باید  کشورمان  صادرکنندگان 
اقتصادی  مناسب  شرایط  این  در  منسجم  بازاریابی 

عملکرد مناسبی داشته باشند.
یکصد  از  بیش  ترکمنستان  کشور  داد:  ادامه  امانپور 
میلیارد دالر در حوزه نفت و گاز سرمایه گذاری کرده 
و باید شرکت ها و بخش خصوصی کشورمان در این 
شرایط مشارکت و حضوری فعال در بازار این کشور 

داشته باشند.
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وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد فقدان حضور 
ترکمنستان  کشور  در  ایران  بزرگ  هلدینگ های 
هستیم، گفت: دولت تدبیر و امید در راستای فعالیت 
شرکت های ایرانی با ترکمنستان تفاهم نامه اقتصادی 

به امضا رسانده است.
خدمات  و  کاال  صادرات  در  نفت  وزیر  ویژه  نماینده 
فنی و مهندسی افزود: در این تفاهم نامه تاکید شده 
از  گاز  دالر  میلیارد   ۳۰ معادل  ۱۰سال  طی  ایران 
ترکمنستان خریداری کند و در آن سو ترکمنستان 
معادل همین میزان کاالهای اساسی و خدمات خود 

را از ایران خریداری کند.
وی تاکید کرد: دولت نمی تواند قراردادهای اقتصادی 
با شرکت های ترکمنستان امضا کند و در این شرایط 
این  در  مناسب  برنامه ریزی  یک  با  باید  شرکت ها 

شرایط مناسب اقتصادی مشارکت کنند.
در  می توانند  ایرانی  شرکت های  امانپور،  گفته  به 
کشور  با  نفت  و  عمرانی  کشاورزی،  زمینه های 

ترکمنستان همکاری اقتصادی داشته باشند.
سخنران بعدی این همایش محسن پاک آیین سفیر 
جمهوری اسالمی ایران در باکو بود که نظرات خود 
را در مورد زمینه ها ی تجاری و اشتراکات دو کشور 

ایران و آذربایجان مطرح کرد.
زبانی  و  فرهنگی، مذهبی  اشتراکات  به  اشاره  با  وی 
ایران و آذربایجان گفت: این اشتراکات در گسترش 
و بهبود روابط دوجانبه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 

تاثیر زیادی دارد.
و  بازار  شرایط  کار،  و  کسب  فضای  تشریح  به  وی 
کرد:  تاکید  و  پرداخت  آذربایجان  تجارت  قوانین 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در باکو از هیچ تالشی 
آذربایجان  در  خصوصی  بخش  حضور  تسهیل  برای 

فروگذار نخواهد بود.

پاک آیین برگزاری نمایشگاه ایران پروژه را رویدادی 
با  دستاوردهای  و  محصوالت  نمایش  برای  مهم 
و  عنوان  آذربایجان  جمهوری  بازار  به  ایران  کیفیت 
ابراز امیدواری کرد که بخش خصوصی در نمایشگاه 
شهریورماه ایران پروژه در باکو حضور پررنگی داشته 

باشد.
و  ترکمنستان  با  تجارت  و  کسب وکار  همایش 
نمایشگاه  سومین  برگزاری  مناسبت  به  آذربایجان 
ایران پروژه در عشق آباد در تاریخ ۲۸ تا ۳۰ مرداد و 
دومین نمایشگاه ایران پروژه در باکو در تاریخ ۲9 تا 

۳۱ شهریور برگزار شد.
در عشق آباد  ایران  بر سفرای  این همایش عالوه  در 
در  ایران  ویژه  نماینده  و  نفت  وزیر  مشاور  باکو،  و 
وزارت  نمایندگان  مهندسی،  فنی  خدمات  صادرات 
راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
و  داشتند  حضور  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  و 
رویکرد بازارشناسی، بازارسازی و مهندسی فروش و 
همچنین اجرای پروژه در کشورهای همسایه شمالی 

مهمترین اهداف آن بود.

تسنیم/ 
روایت جالل پور از صنایع رو به »مرگ«

و  نمایندگان  و  سیاست گذاران  و  مدیران 
بدانند که؛ رکود  اقتصادی  و  کنشگران سیاسی 
و خواب صنایع و بیکاری وضعیت خطرناکی پیدا 
هم قسم  آن  رفع  برای  همه  است  الزم  و  کرده 

شوند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محسن 

جالل پور در کانال تلگرامی خود با اشاره به برگزاری 
»معموالً  نوشت؛  صنعت«  روز  »همایش  غریبانه 
برگزار  مناسبت  همین  به  مراسمی  تیرماه  دهم  روز 
ماه  با  روز  این  همزمانی  به دلیل  امسال  اما  می شود 
تیرماه  نوزدهم  به  روز  این  مراسم  رمضان،  مبارک 
کنندگان  شرکت  و  سخنرانان  به اذعان  شد.  موکول 
این مراسم، درحال حاضر تولید وضعیت خوبی ندارد.

ما فعاالن بخش خصوصی می دانیم که دولت یازدهم 
از نظر تعدد مشکالت اقتصادی در سخت ترین شرایط 
می دانیم  هم  را  این  و  دارد.  قرار  گذشته  دهه  سه 
که آنچه برای این دولت به یادگار مانده، میراثی از 
مشکالت و معضالت فراوان است. در حال حاضر این 
اقتصادی  و مشکالت  مسائل  از  با مجموعه ای  دولت 
مواجه است که به زعم اقتصاددانان در کمتر اقتصادی 

به صورت هم زمان رخ داده است.
اقتصاد  برای  خوب  پیام  یک  روحانی  آقای  انتخاب 
انتظارات  روی  مثبتی  اثر  پیام،  این  و  داشت  ایران 
می کشیدند،  را  بهبود  انتظار  مردم  که  این  گذاشت، 
به سرمایه ای تبدیل شد که می توانستیم از آن برای 
دوره گذار استفاده کنیم اما به دالیل زیادی، این گونه 
نشد. بعد از برجام شرایط برای چنین موقعیتی بسیار 
مهیاتر هم شد، اما نتوانستیم از آن بهره الزم را ببریم. 
اکنون سرمایه اجتماعی دولت به خطر افتاده و سؤال 
به وجود  از شرایط  یازدهم  دولت  است که چرا  این 

آمده،به درستی استفاده نکرد؟
اکنون  و  کرده  صرف  زمان  سال  سه  یازدهم  دولت 
هستیم.  دولت  چهارم  سال  به  ورود  آستانه  در 
که  گزارش هایی  و  گفت وگوها  مشاهده ها،  به استناد 
درددل های  به استناد  و  کرده ایم  تهیه  ایران  اتاق  در 
و  صنایع  درباره  کننده ای  نگران  اخبار  صنعتگران، 
وضعیت اقتصادی کشور شنیده می شود. حال صنعت 

مرگ  به  رو  صنایع  برخی  حتی  و  نیست  خوب  ما 
گذاشته اند.

امید  پساتحریم  دوران  به  ما  بنگاه های  از  خیلی 
هر  با  را  خودشان  تحریم  روزگار  در  یعنی  داشتند، 
سختی ای که بود از لب پرتگاه جلو کشیدند و حرکت 
کردند چرا که باورشان این بود تغییر و تحول اساسی 
را  اقتصاد  بود  قرار  برجام  این که  فکر  پیش می آید. 
شکوفا کند، امروز رفته رفته جای خود را به ناامیدی 
و سرخوردگی می دهد. به نظرم فضای سیاست کشور 

باعث سرکوب امید شده است.
آقای  از  جمهوری،  ریاست  افطاری  ضیافت  در 
تورم  کاهش  که  همان طور  خواستم  جمهور  رئیس 
را فرماندهی کردند، خروج از رکود را هم فرماندهی 
بزرگی  تورم مشکل  فعالیت دولت،  ابتدای  کنند. در 
بود که احتمال داشت مشکالت سیاسی و اجتماعی 

به بار بیاورد.
معدن،  و  صنعت  روز  برگزاری  با  همزمان  امروز 
و  مدیران  می کنم.  تکرار  را  درخواست  همین  باز 
و  سیاسی  کنشگران  و  نمایندگان  و  سیاست گذاران 
اقتصادی بدانند که؛ رکود و خواب صنایع و بیکاری 
وضعیت خطرناکی پیدا کرده و الزم است همه برای 

رفع آن هم قسم شوند.

مهر/ 
تشکیل کارگروه مشترک سرمایه گذاری 

ایران-بلغارستان

تفاهم  یادداشت  امضای  از  اقتصاد  وزیر  معاون 
تشکیل کارگروه مشترک سرمایه گذاری ایران و 
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بلغارستان خبر داد.
اعالم  با  خزاعی  محمد  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
مشترک  کارگروه  تشکیل  تفاهم  یادداشت  امضای 
یادداشت  گفت:  بلغارستان  و  ایران  گذاری  سرمایه 
تفاهم تشکیل کارگروه مشترک سرمایه گذاری میان 
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی 
به  بلغارستان  تشویق سرمایه گذاری  آژانس  و  ایران 

امضا رسید.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: این یادداشت تفاهم 
و  تشویق  نامه  موافقت  مفاد  اجرای  راستای  در  که 
به  کشور  دو  بین  گذاری  سرمایه  از  متقابل  حمایت 
و  تجربیات  تبادل  حوزه  در  همکاری  رسیده،  امضا 
بین  گذاری  سرمایه  فرصت های  به  مربوط  اطالعات 
دو کشور، برگزاری همایش ها، نشست های مشترک 
و نیز ارتقای سطح سرمایه گذاری ایران و بلغارستان 

بهبود خواهد بخشید.
این یادداشت تفاهم توسط محمد خزاعی معاون وزیر 
کمک های  و  گذاری  سرمایه  سازمان  کل  رئیس  و 
وزیر  معاون  پتر«  »لوبن  و  ایران  فنی  و  اقتصادی 
اقتصاد بلغارستان در محل سازمان سرمایه گذاری و 

کمک های اقتصادی و فنی ایران به امضا رسید.

تعادل/ 
چرا به این وضعیت »خو« گرفته ایم؟

!
حسین حقگو تحلیلگر اقتصاد ي

د رگیر  معد ن  و  صنعت  که  شرایطي  د ر  د رست 
حاد ترین مسائل و مشکالت و پیچید ه ترین وضعیت 
طي چند  د هه اخیر است، روز »صنعت و معد ن« که 

 باید  »نهاد «ي براي فراهم کرد ن زمینه گفت وگو د ر 
توسعه  کارهاي  و  ساز  و  ساختارها  اصالح  چگونگي 
تبد یل  »د ورهمي«  مراسمي  به  باشد   کشور  صنعتي 
بود ن  حاد   د ر  ناگوار.  وضعیت  این  ذکر  د ر  مي شود  
مشکالت مبتالبه صنعت کشور همان اشاره هاي وزیر 
صنعت د ر این مراسم کافي است که از »عد م انسجام 
سیاست هاي کالن کشور با سیاست هاي حوزه صنعت 
و معد ن« سخن گفت و از »پایین بود ن سرمایه گذاري 
د ر این بخش«، »د ستوري بود ن قیمت ها«،  »نامناسب 
مالیاتي«،   »فشارهاي  کار«،  و  کسب  شرایط  بود ن 

»تامین اجتماعي«،  »قاچاق« و...

د ر  تهران  اتاق  رییس  سخنان  به  مي توان  همچنین 
این مراسم »د ورهمي« اشاره کرد  که از کاهش رشد  
بخش صنعت و معد ن به منفي ۲/5 د رصد  د ر سال 

9۴ به استناد  گزارش مرکز آمار ایران سخن گفت.

گزارش هاي  د ر  که  اینها  از  بیشتر  و  همه  این  آیا 
وضعیت  از  تحقیقاتي  و  پژوهشي  نهاد هاي  مختلف 
نامناسب صنعت کشور با وجود  مزیت هاي فراوان این 
بخش عنوان مي شود ، این ضرورت را ایجاب نمي کرد  
با اهمیت تر از هر  که روز »صنعت و معد ن« امسال 
سال و د ر قالب یک برنامه مشخص براي شکل گیري 
گفت وگویي ملي جهت چاره اند یشي براي بهبود  این 
وضعیت برگزار شود ؟ به راستي چرا چنین نشد  و چرا 
سال هاست چنین نمي شود ؟ به راستي چرا به چنین 
کشور  صنعت  وضعیت  تغییر  د ر  سستي  و  رخوت 
رسید ه ایم و هیچ برنامه کالن ملي که بتواند  توان ها را 
براي حل مسائل هر روز حاد تر این حوزه جمع کند ، 
وضعیت  به  که  مي شود   احساس  متاسفانه  ند اریم؟ 

این حوزه خو  برشمرد ن بحران هاي مختلف  و  فعلي 
گرفته و عاد ت کرد ه ایم.

گویي رسالتمان د ر حد  تکرار مشکالت و مسائل این 
بخش است و نه تعریف و عملیاتي کرد ن راه حل ها. 
فعاالن  همچون  عمد تا  هم  د ولتي ها  حتي  متاسفانه 
صنعتي به طرح مسائل و مشکالت مي پرد ازند  )سخنان 
وزیر صنعت د ر همایش این روز مصد اق این اد عاست( 
از د یگراني که مشخص  را  و چاره جویي هاي اساسي 
نیست چه کساني هستند ، انتظار د ارند  و حد اکثر آنکه 
توان خود  را د ر حد  تجویز ُمسکن و تزریق مختصر 
از واحد هاي صنعتي محتضر  تعد اد ي  به  منابع مالي 
که البته آن هم به گفته معاون وزیر صنعت، معد ن 
و تجارت بالتکلیف است، خالصه مي کنند . )ثبت نام 
۳5هزار نفر براي اخذ تسهیالت و اعطاي تسهیالت به 
۳۰۰ واحد  صنعتي- صالحي نیا- 95/۴/۱۶( به راستي 
چرا وزارت صنعت، معد ن و تجارت و نیز اتاق بازرگاني 
صنایع، معاد ن وکشاورزي نتوانسته اند  محور و کانون 
د ولت  )هیات  د ولتي  بخش هاي  د ر  توان ها  تجمیع 
و  )انجمن  خصوصي  و  حاکمیتي(  نهاد هاي  سایر  و 
تشکل ها و...( براي تد وین یک سند  ملي براي توسعه 
صنعتي کشور باشند ؟ به راستي چرا بسیاري از مسائل 
و مشکالت این بخش همچنان بر زمین ماند ه است و 
حتي ساختار تشکیالتي وزارتخانه متولي صنعت نیز 

پس از حد ود  5 سال بالتکلیف است؟

توسعه  به  هنوز  که  است  آن  مي رسد   نظر  به  پاسخ 
باور  ملي  اقتصاد   توسعه  ضرورت  عنوان  به  صنعتي 
ند اریم و د یگر آنکه مسائل و مشکالت این بخش را 
گذرا و روزمره و نه حاد  و بحراني مي پند اریم. نتیجه 

آنکه ضرورتي براي برگزاري همایشي ملي و فراخوان 
و  فکر  صاحبان  و  تاثیرگذار  و  مسوول  افراد   تمام  از 
اند یشه و تجربه د ر بهبود  این وضعیت د ر چارچوب 
به  و  نمي کنیم  احساس  مشخص  عملي  برنامه  یک 
همین  د ر  نمي گرد یم.  د رد سر«  »د نبال  معروف  قول 
»د ور همي«  به  روز »ملي«  که یک  است  چارچوب 
تبد یل مي شود  تا د ولت و صنعتگران خود  از مشکالت 
خود  بگویند  و بر این ذکر مصیبت ها بگریند  تا سالي 

د یگر و مراسمي د یگر!

دنیای اقتصاد/ 
آسیب شناسي فرآیند سیاست گذاري

حسین بازمحمدي
نیازمند  ایران  اقتصاد  سیاست گذاری  فرآیند 
نحوه  بر  مروري  است.  فوری  و  عاجل  آسیب شناسی 
اجراي چند قانون مهم سال هاي اخیر این فوریت را 

قدري ملموس تر مي کند.
۱- قانون هدفمندسازي یارانه ها که از ابتداي دي ماه 
به رغم کاستي هاي  اجرا گذارده شد،  به  سال ۱۳۸9 
مهمي که در نحوه اجرا داشت، یکي از جسورانه ترین 
و فراگیرترین برنامه هاي اصالح ساختاري در اقتصاد 
ایران طي ۱۰۰ سال گذشته بود. مطابق با این برنامه، 
حامل هاي  جمله  از  اساسي  کاالي  قلم   ۱۶ قیمت 
تا  نانوایي ها  به  تحویلي  آرد  و  مصرفي  آب  انرژي، 
چند برابر افزایش یافت. آن گونه که در کارگروه هاي 
تدوین الیحه این قانون بحث مي شد، هدف این قانون 
همه  در  که  بود  گسترده اي  قیمتي  اختالل  حذف 
سال هاي پس از پیدایش نفت در اقتصاد ایران ایجاد 
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و ریشه دار شده بود.
۲- از سال ۱۳۸۱ به موجب قانون، نظام ارزي کشور 
رسمي  به صورت  ارز  نرخ  و  شده  مدیریت  شناور 
پایان دهه  تا  ارز  نرخ  مدیریت  این شیوه  یگانه شد. 
یارانه ها  هدفمند سازي  قانون  اجراي  زمان  و   ۱۳۸۰
یارانه ها  هدفمندسازي  قانون  در  اگرچه  یافت.  ادامه 
این  اجراي  سال هاي  در  ارز  نرخ  مدیریت  نحوه  به 
قانون اشاره اي نشد، اما به دلیل آنکه در قانون برنامه 
چهارم توسعه )ماده ۴۱( و پس از آن در قانون برنامه 
پنجم توسعه )ماده ۸۱(، بر تداوم نظام ارزي شناور 
مدیریت شده تاکید شده بود، به عنوان زمینه اجراي 
اجراي  آغاز  با  تلقي شد.  یارانه  هدفمندسازي  قانون 
از  بازار  در  ارز  نرخ  یارانه ها،  هدفمندسازي  قانون 
پایان  تا  و  کرد  افزایش  به  شروع   ۱۳9۰ سال  نیمه 
در  ارز  نرخ  افزایش  رسید.  اوج خود  به  سال ۱۳9۱ 
تا حدودي  و  نشده  به گونه اي مدیریت  این دوره که 
تحت تاثیر التهاب ناشي از تحریم هاي مالي بین المللي 
مدیریت  شد،  تشدید  و  گرفت  قرار  نیز  کشور  علیه 
اتاق مبادالت ارزي  اجرایي کشور را به سمت ایجاد 
و نظام چند نرخی ارز سوق داد. با این تصور که از 
با لنگر  ارز جلوگیري کند و  افزایش هاي بیشتر نرخ 
نرخ ارز به مقابله با افزایش قیمت ها در بخش حقیقي 

اقتصاد برود.
توسعه،  پنجم  و  چهارم  برنامه هاي  قوانین  در   -۳
نرخ هاي  و  بخشي  سهمیه بندي  حذف  سیاست 
ترجیحي تسهیالت بانکي )به ترتیب مواد ۱۰ و 9۲ 
زمان  در  و  بود  شده  پیش بیني  نیز  مذکور(  قوانین 
آغاز اجراي قانون هدفمندسازي یارانه ها در حال اجرا 
و  پول  بازار  در  موجود  قیمتي  اختالل  بنابراین  بود؛ 
رانت هاي ناشي از آن هم باید به تدریج و با تصحیح 

سیاست  گذاري هاي پولي حذف مي شد.

۴- قانون بسیار مهم دیگري که از چند سال پیش و 
با هدف اصالح ساختاري اقتصاد ایران به اجرا گذارده 
قانون  قانون اجراي سیاست هاي کلي اصل ۴۴  شد، 
اساسي )مصوب ۱۳۸۷( بود. به موجب این قانون قرار 
پایان  تا  دولتي  واگذاري  قابل  بنگاه هاي  تمامي  بود 
سال ۱۳9۳ به بخش غیردولتي واگذار شوند و زمینه 
الزم براي تحقق اقتصاد مبتني بر تشویق انگیزه هاي 
فراهم  رقابتي تر  محیطي  و  خصوصي  بخش  فعالیت 

شود.
به این ترتیب، با تصویب چهار مجموعه قانوني فوق 
که شاید دست بر قضا اجراي آنها همزمان هم شده 
و  پول  ارز،  کاال،  بازارهاي  ساختاري  تعدیل  بودند، 
بهبود شرایط محیط عمومي اقتصاد کشور مورد توجه 
قانون گذار قرار گرفته بود. مطابق منطق اقتصادي، در 
تصمیم گیري هاي  اقتصادي  فعاالن  باید  شرایط  این 
خود را مبتني بر عالئم درست قیمتي که از بازارهاي 
بالنسبه رقابتي دریافت مي کنند، اتخاد کنند. بنگاه ها 
را  خود  جاي  تدریج  به  ناکارآمد  تولید  شیوه هاي  و 
بر  مبتني  و  کارآمد  تولیدي  شیوه هاي  و  بنگاه ها  به 
مزیت هاي نسبي اقتصاد کشور بدهند و خالصه کالم 
اقتصادي  ساختار  اصالح  سیاست هاي  تداوم  با  آنکه 
و تقویت رقابت و تسهیل محیط کسب و کار، چرخ 
اقتصاد کشور باالخره پس از چند دهه ناترازي، با اتکا 

به نیروهاي بازار، بر مدار درست حرکت کند.
در چند سال گذشته، حتي در صورتي که این تدابیر 
و  عزم  از  حاکي  که  میزاني  به  که  کامل  به طور  نه 
در  ساختاري  اصالحات  تداوم  براي  مسووالن  اراده 
مي توانست  و  مي شد  پیگیري  است،  کشور  اقتصاد 
متقاعد  را  داخلي  سرمایه گذاران  و  اقتصادي  فعاالن 
به  انحصاري  شبهه  و  دولتي  رویکرد  که   کند 
فعالیت هاي اقتصادي در کشور تغییر کرده است، باز 

تولیدي  فعالیت هاي  تحرک  شاهد  مي توانستیم  هم 
انگیزه هاي فعالیت بخش خصوصي  از طریق تشویق 

باشیم.
متاسفانه، در این سال ها اهداف قوانین هدفمند سازي 
سهمیه بندي  حذف  ارز،  نرخ  یکسان سازي  یارانه ها، 
اجراي  و  بانکي  تسهیالت  ترجیحي  نرخ هاي  و 
کمتر  اساسي،  قانون   ۴۴ اصل  کلي  سیاست هاي 
در  است.  بوده  کشور  سیاست گذاران  توجه  مورد 
با  باید  قاعدتا  وزارتخانه ها و سازمان هایي که  مقابل، 
برداشتن  با  موجود،  مقرراتي  و  قانوني  بستر  بر  اتکا 
برنامه هاي  اهداف  تحقق  در جهت  تکمیلي  گام هاي 
سیاست هاي  به دنبال  همچنان  بفشارند،  پاي  مذکور 
قیمت  گذاري، تثبیت نرخ ارز، احیاي سهمیه بندي و 
نرخ هاي ترجیحي تسهیالت بانکي و حفظ و حمایت 
بخش  ورشکسته  و  ناکارآمد  بنگاه هاي  از  بي دریغ 

دولتي و شبه دولتي هستند.
به  قوانیني  گزاف،  هزینه هاي  صرف  با  چرا  اینکه 
پس  و  کم توجهي  با  اجرا  در  که  مي رسند  تصویب 
مجریان هم  و  مواجه مي شوند؟  فراموشي  از چندي 
دالیل بسیاري براي عدم اجراي آنها مي آورند، خود 
سوالي درخور تامل است. شاید پاسخ به این سوال تا 
حدودي ریشه در بي ثباتي شرایط کلي اقتصاد کشور 
طي دوره مذکور داشته باشد. اما آیا عدم توافق روي 
مشکالت ساختاري اقتصاد ایران نیز مي تواند سهمي 
در پاسخ به این سوال داشته باشد؟ در هر حال، این 
پرهزینه  و  معضلي جدي  اجرا،  و  قانون گذاري  نحوه 
براي جامعه جوان و پر استعداد کشور است و نیاز به 

آسیب شناسي جدي هم دارد.

دنیای اقتصاد/ 
هیات تجاری ایران راهی کنیا می شود

گروه بازرگانی: سازمان توسعه تجارت اعالم کرد: 
در راستای گسترش روابط اقتصادی ایران و کنیا، 
هیاتی تجاری و بازاریابی24 تا 29 مردادماه سال 
جاری به »نایروبی« پایتخت بازرگانی کنیا اعزام 

می شود. 
تجارت،  توسعه  سازمان  روابط عمومی  گزارش  به 
کشور  این  که  است  آنجا  از  کنیا  انتخاب  اهمیت 
قاره  شرق  کشور  مهم ترین  و  صنعتی ترین  به عنوان 
مجاور  کشورهای  از  بسیاری  به  ورود  دروازه  آفریقا، 
دفتر  برنامه ریزی  با  همین رو  از  و  می شود  محسوب 
صادرات کاالی سازمان توسعه تجارت، هیات تجاری 
پروژه  بین المللی  نمایشگاه  برپایی  با  همزمان  ایران 

کنیا در نایروبی حضور خواهد داشت.

تعادل/ تهاتر بدهي ها و طلب هاي بخش خصوصي از 
دولت ممکن شد

تشکل ها مسوول اصلي ساماندهي 
مطالبات معوق

مطالبات معوق بخش خصوصي از دولت هر سال 
افزایش پیدا مي کند. این در حالي است که بخش 
امور  سازمان  مانند  نهادهایي  به  خود  خصوصي 
مالیاتي، بانک هاي دولتي و سایر نهادهاي وابسته 

به دولت بدهکار است. 
شامل  خصوصي  بخش  بدهي هاي  دیگر  سوي  از 
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جریمه تاخیر و مجازات هایي همچون ممنوع الخروجي 
هیچ  بدهي  پرداخت  زمان  در  دولت  اما  مي شود 
تاخیر  خاطر  به  شده  ایجاد  مشکالت  بابت  خسارتي 
خصوصي  بخش  که  سال هاست  نمي پردازد.  خود 
با یکدیگر است  تهاتر  قابل  این بدهي ها  اصرار دارد، 
تا مشکالت بخش خصوصي اندکي کاهش پیدا کند 
اما دولت تا پیش از این زیر بار این صحبت نمي رفت. 
قبول  به  اخیرا حاضر  نیرو  وزارت  بار  نخستین  براي 
این طرح آن هم در سطحي بسیار کوچک شده است. 
اما چگونه مي توان ساز و کاري اندیشید که این طرح 

در قالبي بزرگ تر اجرایي شود؟

 فضاي نامساعد کسب و کار
بسیاري صنایع و بخش خصوصي ایران را گلخانه یي 
بود  این  بر  تصور  سال  سالیان  تا  مي کنند.  توصیف 
از  که  زیادي  حمایت هاي  دلیل  به  ایران  صنایع  که 
آنها شده است، قادر به رشد نیستند. در واقع تصور 
اقتصاد  فضاي  اگر  که  بود  این  سال ها  براي  اساسي 
کالن به سمت باز شدن و رقابتي شدن حرکت کند، 
رانت ها و شرایط ویژه  به  بنگاه هایي که متکي  طبعا 
یافت  نخواهند  توسعه  و  دوام  هستند،  انحصاري  و 
غیرمعقول،  حمایت هاي  به  متکي  که  بنگاه هایي  و 
غیرهدفمند و گلخانه یي هستند، ورشکسته خواهند 
شد و در مقابل اگر سمت و سوي حرکت سیاست هاي 
و  محدودیت ها  ایجاد  طرف  به  کشورمان  اقتصادي 
سرکوب قیمت ها و جلوگیري از تبادل آزاد نهاده هاي 
گفتمان هاي  قدرت گیري  و  محصول  بازار  و  تولید 
کند،  حرکت  واردات«  »جایگزیني  و  »خودکفایي« 

بنگاه هاي رقابتي و موفق از بین خواهند رفت.

اما مشکل اساسي بعد از چندي خود را آشکار کرد که 

حتي در شرایط حرکت به سمت اقتصاد آزاد بنگاه هاي 
حیات  ادامه  و  رشد  قابلیت  هم  خصوصي  اصیل 
نداشتند. فعاالن در آن زمان مشکل را در فضاي کسب 
حرکت  شرایط  در  حتي  حقیقت  در  دانستند.  کار  و 
به سمت اقتصاد آزاد ۲ مشکل اساسي کماکان وجود 
محیطي  مسائل  و  قوانین  نظر  از  شرایط  اوال  داشت. 
کسب و کار آماده پذیرش بنگاه هاي بخش خصوصي 
نبود و دوم اینکه دولت سهمي بیش از ۸۰ درصد از 
اقتصاد را در اختیار داشت که باعث شده بود دولت در 
ایران مهم ترین کنشگر اقتصادي باشد. بر همین اساس 
ارتباطي حسنه داشتند،  با دولت  بنگاه هایي که  تنها 
مي توانستند از امتیازات دولتي استفاده کنند و فضا به 

سمت رانتي شدن حرکت مي کرد.
گسترده  بدهي هاي  شرایط  این  مشکالت  از  یکي 
دولت به بخش خصوصي و در مقابل بدهي هاي بخش 
مهم ترین  عنوان  به  دولت  بود.  دولت  به  خصوصي 
بسیار  ارتباط  بنگاه ها  با  طبیعتا  اقتصادي  کنشگر 
طلب هاي  و  بدهي ها  مقابل  در  و  داشت  گسترده یي 
شرایط  در  موضوع  این  بود.  گرفته  شکل  زیادي 

نامساعد اقتصاد از سوي هر دو گروه تشدید مي شد.

 حجم بدهي هاي دولت به بخش خصوصي
بخش  به  دولتي  بدهي هاي  حجم  از  دقیقي  آمار 
خصوصي وجود ندارد. پیش از این محسن جالل پور 
و  دولت  بود:  کرده  اعالم  بازرگاني  اتاق  رییس 
شرکت هاي دولتي حدود ۳۸۰هزار میلیارد تومان به 
پیمانکاران  و  بانک ها  اجتماعي،  تامین  صندوق هاي 
بخش خصوصي بدهکار هستند و البته بدهي داخلي 
ایران کمتر از ۴۰درصد تولید ناخالص داخلي است. 
بدهي هاي  رقم   9۳ سال  انتهاي  تا  وي  گفته  به 
شرکت هاي دولتي بیش از ۱۸۰هزار میلیارد تومان و 

رقم بدهي هاي دولت بیش از ۱9۰هزار میلیارد تومان 
تومان  میلیارد  ۳۸۰هزار  حدود  مجموع  در  و  بود 

مي شود.
وي با بیان اینکه آمار قابل استنادي از میزان بدهي 
دسترس  در  اجتماعي  تامین  صندوق هاي  به  دولت 
به  که  است  نکرده  اعالم  هنوز  دولت  گفت:  نیست، 
وي  دارد.  بدهي  چقدر  خصوصي  بخش  پیمانکاران 
که  سازماني  و  ساختار  هیچ  اواخر  همین  تا  افزود: 
اما  نداشت  وجود  کند،  محاسبه  را  دولت  بدهي هاي 
بدهي ها  مدیریت  دفتر  اقتصاد،  وزیر  به دستور  اخیرا 
در خزانه داري کشور ایجاد شده که ماموریت این دفتر 
شناسایي، محاسبه و برآورد بدهي هاي دولت است، این 
دفتر رقم بدهي ها تا سال ۱۳9۳ را محاسبه کرده است.

بخش  دولت  طلبکار  تنها  که  است  حالي  در  این 
تا   9۰ خرداد  ساله  دو  دوره  در  نیست.  خصوصي 
بدهي  شد  بیشتر  بانکي  تحریم هاي  که   9۲ خرداد 
تجربه  را  رشد  ۱۰۰درصد  بانک ها  به  دولتي  بخش 

کرد و این رقم در حال افزایش است.
 

ضرورت تسویه بدهي ها
ثمرات  از  استفاده  امکان  فعلي  رکودي  شرایط  در 
فعاالن  نیست.  ممکن  خصوصي  بخش  براي  برجام 
به گواهي گزارش هاي فضاي کسب  بخش خصوصي 
و کار یکي از مشکالت اساسي خود را کمبود نقدینگي 
مي دانند. در حال حاضر متاسفانه دولت و شرکت هاي 
حمایت هاي  از  بهره مندي  با  خصولتي  و  دولتي 
به عنوان رقباي  تعرفه،  بلند  به ویژه دیوار  همه جانبه، 
نشان  شواهد  و  مي کنند  بازارگرداني  بخش خصوصي 
رقابت  این  هنگفت  سودهاي  شیریني  مي دهد، 
ناعادالنه، مانع خروج آنها از عرصه رقابت شده است. 
بخش  به  دولت  بدهي هاي  پرداخت  شرایط  این  در 

خصوصي مي تواند روح تازه یي به پیکر بي جان تولید 
بدمد. بنا بر آمارهاي موجود، رقم بدهي دولت به بخش 
رفته  فراتر  نیز  تومان  میلیارد  ۱۰۰هزار  از  خصوصي 
از کمبود  بخشي  آن مي تواند  فوري  تسویه  است که 
وعده یي  کند.  برطرف  را  تولیدي  واحدهاي  نقدینگي 
که رییس جمهوري در دیدار با فعاالن بخش خصوصي 
براي  برجام  امضاي  از  پس  سران  اجالس  سالن  در 
پرداخت بدهي هاي دولت به بخش خصوصي داد، هنوز 
بانک  دولت،  مي رود  انتظار  بنابراین  ذهن هاست؛  در 
مرکزي و صندوق توسعه ملي گامي  فراتر از وعده هاي 
را  اقدام جدي  اجرایي شدن آن  براي  و  بردارند  رایج 
شروع کنند. بخش خصوصي منتظر خوش قولي عملي 
دولتمردان است. پیش از این دولت نگران بود که به 
دلیل شرایط تحریم، هر نوع تزریق نقدینگي به بازار 
باشد،  داشته  همراه  به  تورم شدیدي  نتایج  مي تواند، 
ولي اکنون شرایط تغییر کرده است. چنانچه نقدینگي 
به واحدهاي تولیدي بخش خصوصي هدایت شود، به 
تبع آن تولید ناخالص ملي افزایش مي یابد و این کار 
کنترل تورم و رونق تولید را به دنبال خواهد داشت. 
به همین دلیل، پرداخت بدهي هاي دولت را مي توان 
راهکاري موثر و بي حاشیه براي خروج جدي از شرایط 

رکود اقتصاد و آغاز فصل رونق اقتصادي دانست.

 مصوبه اي براي امکان تهاتر بدهي ها
با توجه به مشکالت مالي دولت طبیعتا انتظار تسویه 
حساب دولت با بخش خصوصي حداقل در کوتاه مدت 
بدهي هاي  تهاتر  پیشنهاد  همیشه  اما  نیست  ممکن 
بخش  توسط  یکدیگر  با  خصوصي  بخش  و  دولتي 
خصوصي مطرح بوده است. با این وجود دولت تاکنون 
اما در  این موضوع شده است.  به قبول  کمتر حاضر 
جلسه دوم تیر امسال باالخره دولت قبول کرد حداقل 
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در سطحي کوچک مانند بدهي به برخي پیمانکاران 
وزارت نیرو این کار را امتحان کند. اسحاق جهانگیري 
نامه یي  در  تیرماه   ۱۲ در  رییس جمهور  اول  معاون 
لیست شرکت هایي که مشمول این طرح مي شدند و 

رقم مورد تهاتر و نهادهاي بدهکار را اعالم کرد.
بر اساس این مصوبه که در دوم تیرماه امسال به تصویب 
رسید، مطالبات شرکت هاي خصوصي تولیدکننده برق 
نیز  و  ایران  برق  شبکه  مدیریت  سهامي  شرکت  از 
مطالبات برخي بنگاه ها از شرکت آب و فاضالب استان 
تهران با بدهي آنها به سازمان خصوصي سازي و سازمان 
با  ترتیب،  این  به  مي شود.  تهاتر  مالیاتي کشور،  امور 
بنگاه هاي  مشکالت  از  بخشي  دولت،  اخیر  مصوبه 
بخش خصوصي برطرف خواهد شد. حال آنکه معضل 
سازمان هاي  از  بخش خصوصي  مطالبات  و  نقدینگي 
دولتي، یکي از گرفتاري هاي جدي فعاالن کسب و کار 
طي سال هاي اخیر بوده است و با امکان تهاتر مطالبات 
آنها با بدهي واحدهاي صنعتي به سازمان هاي دولتي، 
تا حدودي از بار مشکالت این بخش کاسته مي شود. 
مصوبه یي که البته فعال به طور محدود اعمال شده اما 
به خود  انتظار آن وجود دارد که شکل گسترده تري 

بگیرد و بنگاه ها و پیمانکاران بیشتري را در بر بگیرد.
مدیریت  شرکت  وزیران،  هیات  جدید  مصوبه  طبق 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  و  ایران  برق  شبکه 
تهران، تا سقف تهاتر قید شده، جایگزین شرکت هاي 
خصوصي بدهکار خواهند شد. همچنین بر این اساس، 
سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالیاتي کشور 
باید ارقام مربوط به میزان بدهي این شرکت ها را به 
عنوان پرداخت بدهي در حساب شرکت هاي بدهکار 
منظور کرده و پس از ابالغ این مصوبه نسبت به توقف 
این  مدیران  ممنوع الخروجي  رفع  و  اجرایي  عملیات 

شرکت ها اقدام کنند.

 امکان تهاتر بدهي با مالیات از طریق تشکل ها
براي اجراي  را  امید  باالخره  این طرح  اجرایي شدن 
طرحي که از اواخر دولت قبل مطرح بود را زنده کرد. 
بر اساس طرح قبلي به دنبال افزایش حجم بدهي هاي 
مالیات  تهاتر  خصوصي،  بخش  پیمانکاران  به  دولت 
تولیدکنندگان با بدهي دولت در دستور کار کمیسیون 
از تولید مجلس قرار گرفته بود؛ طرحي که  حمایت 
در صورت نهایي شدن مي توانست در باز کردن گره 
بدهي هاي معوق واحدهاي تولیدي به سیستم بانکي 
موثر باشد. این طرح در شرایطي مطرح شده بود که 
در  نیز  مستقیم  مالیات هاي  قانون  اصالحیه  موضوع 
دستور کار قرار گرفته بود که به موجب آن مالیات بر 
ثروت، جایگزین مالیات بر درآمد مي شود؛ موضوعي 

که فعاالن اتاق بازرگاني خواستار بازنگري آن بودند.
با این وجود این طرح هیچ گاه به سمت اجرایي شدن 
نبود.  طرحي  چنین  قبول  به  حاضر  دولت  و  نرفت 
مساله اصلي نحوه نظارت بر میزان بدهي ها و نهادي 
بود که چنین طرح بزرگ تهاتري را ساماندهي کند. 
تشکل ها  از  استفاده  زمان  آن  در  پیشنهاد  بهترین 
نهادهاي  معرفي  و  موضوع  این  به  ساماندهي  براي 

بدهکار و طلبکار از بخش خصوصي بودند.
در همین راستا پیشنهادات زیادي توسط تشکل هاي 
بخش خصوصي مطرح شده بود که چگونه ساز و کار 
این تهاتر توسط تشکل ها امکان پذیر است اما دولت 
در آن دوره حاضر به قبول چنین طرحي نبود. حال 
در  امید  تدبیر  به شعارهاي دولت  توجه  با  دید  باید 
بار چنین طرحي  نخستین  براي  اینکه  و  رابطه  این 
در سطحي کوچک آزمایش شده است مي توان انتظار 

سپردن این موضوع به تشکل ها را داشت یا خیر.
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دنیای اقتصاد/ 

نویسنده:حسین احمدي طارسي
مدیر پروژه شرکت نارگان
موسسه آموزش عالی بهار

چابكي توانايي پروژه ها را در برابر چالش ها و تغييرات 
افزايش  نظر  مورد  نتايج  كسب  به منظور  محيطي 
به  مناسب  واكنش  در  پروژه   آمادگي  عدم  مي دهد. 
تغييراتي كه پيش بيني  آنها به دليل سرعت و ماهيت 
مشكالت  به  منجر  نيستند،  استناد  قابل  تغييرات 
دليل  به  است.  شده  پروژه ها  شكست  حد  تا  زيادي 
تنوع و سرعت تغييرات مستمر محيط پروژه، در اين 
پژوهش به دنبال مدل، روش و ابزارهاي مناسب برای 
تا  هستيم  پروژه  مديريت  فرآيندهاي  چابك سازي 
كسب  به  قادر  نيز  آشفته  محيط هاي  در  پروژه  تيم 
اهداف پروژه باشد. در اين تحقيق برای تبيين مدل، 
از مهارت هاي بندباز و نحوه عملكرد مخچه در بدن 

كمك گرفته شده است.
ورود مفهوم چابکي در ادبيات مديريت پروژه بيانگر 
اين موضوع است که روند تغييرات جاري در فضاي 

از  حكايت  بلکه  نيست،  خطي  ديگر  تنها  نه  پروژه 
نوسانات شديد پارامترهاي موثر در نتايج پروژه دارد. 
اين نوسانات هم از جنبه شدت و هم از جنبه تعدد 
قابل مالحظه است؛ به طوري که با ابزارها و روش هاي 
قبول  قابل  و  مطلوب  نتايج  پروژه  مديريت  معمول 
علت  به  ديگر  از سوي  نمي شود.  پروژه ها حاصل  در 
تغييرات در محيط پروژه هايي که در  تعدد و شدت 
يک  از  استفاده  به  توصيه  دارند  قرار  متالطم  فضاي 
رويه و مدل ثابت قابل تعميم براي اين قبيل پروژه ها 
تواند  مي  استفاده  درصورت  حتي  و  نبوده  منطقي 

نتايج معکوسي دربرداشته باشد.
سازمان ها  داخل  و  خارج  محيط  مستمر  تغييرات 
عصر  كسب وكار  فضاي  جدايي ناپذير  خصوصيات  از 
حاضر محسوب مي شوند. از تغييرات گريزي نيست؛ 
ولي نوع نگرش به تغييرات و نحوه پاسخگويي به آن 
مي تواند نتايج حاصل از تغييرات را به شدت تحت تاثير 
خود قرار دهد تا جايي که نتايج حاصل از اين نگرش 
به ظهور  را  زيان خود  يا  مي تواند در دو طيف سود 
به توسعه و  نياز مبرمي  بازارهاي رقابتي،  رساند. در 
بهبود انعطاف  پذيري و نيز پاسخگويي سازمان وجود 
دارد. امروزه بسياري از سازمان ها و شرکت ها با رقابت 

واسطه  به  که  هستند  روبه  رو  نامطمئني  و  فزاينده  
و  بازار  محيط هاي  تغيير  تکنولوژيک،  نوآوري هاي 
نيازهاي در حال تغيير مشتريان، شدت يافته است. به 
نظر مي رسد تغيير، يکي از ويژگي هاي اصلي فضاي 
كسب وكار در عصر رقابتي جديد باشد. کمتر سازماني 
را مي توان يافت که در يک دوره مثال سه تا شش 
ماهه يا حتي يکساله، تغييري را در محيط خود شاهد 
نباشد. با توجه به بافتي که در حال حاضر بر دنياي 
کسب وکار سازمان ها حکمفرماست، سازمان ها ناگزير 
از انجام تغييراتي در نگرش، دانش، رويکردها، رويه  ها 

و نتايج مورد انتظار خود هستند.
دو  طريق  از  چابکي  هاي اسميت  جيم  آقاي  نظر  از 

مشخصه قابل تعريف است:

به  پاسخ  و  ايجاد  زمينه  دو  هر  در  توانايي  چابکي   •
تغييرات به منظور کسب سود در محيط کسب و کار 

آشفته است.
و  انعطاف پذيري  بين  تعادل  ايجاد  توانايي  چابکي   •

پايداري است.

در اين مدل تحقيق ضمن استفاده از نتايج حاصل از 

تحقيقات پيشين، از شيوه عملکرد بندباز كه چگونه با 
تغيير بسياري از عوامل در طول مسير خود، همچنان 
قادر به ادامه حركت است، الگوبرداري شده است. يک 
بندباز داراي حساسيت باالي درک شرايط بيروني در 
روي  بندباز  وقتي  است.  خود  تعادل  حفظ  راستاي 
طناب قرار مي گيرد، همواره خود را بين دو وضعيت 
تعادل نسبي و عدم تعادل نسبي مي بيند. قرار گرفتن 
روي طناب نه حس تعادل كامل مانند ايستادن روي 
نه حس  و  القا مي كند  بندباز  را در  ثابت  يك سطح 
سقوط آزاد كه ديگر برقراري تعادل در آن امكان پذير 
نباشد. بندباز همه تصميمات خود را بر اساس آخرين 
اطالعات دريافتي از وضعيت بدن و شرايط بيروني كه 
اخذ  مي شود،  داده  تشخيص  پنجگانه  توسط حواس 
برای  تصميمي  هر  محرك  موتور  تغييرات  مي کند. 
اوست و بنابراين هر اختاللي كه موجب عدم تشخيص 
درست يا عدم انتقال به موقع و صحيح اطالعات به 
مراكز تصميم گيري شود، نتايج تصميمات اخذ شده 
را به شدت تحت تاثير قرار خواهد داد. در هر لحظه 
تمركز  طناب،  روي  بر  ايستادن  حتي  يا  حركت  از 
بر اساس  بندباز در تجزيه و تحليل آخرين وضعيت 
شرايط حس شده توسط حواس هاي درگير او است. 

چابکی، بلوغ و فرآیند های مدیریت پروژه
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در حالي كه همه اين فرآيندها در كمتر از كسري از 
ثانيه در ذهن بندباز در حال انجام است او با سرعت 
مناسب جهت حفظ  به عكس العمل  اقدام  نياز  مورد 

تعادل خود است.
بندباز الگوي غالب در انجام فعاليت هاي خود ندارد. او 
آموخته است الگوهاي از پيش تعيين شده محكوم به 
شكست هستند. او بدون آنکه بخواهد تصميم قبلي 
خود را مبني بر نحوه ادامه مسير به عنوان روش غالب 
لحاظ کند، تصميم جديد بنا بر شرايط جديد را اتخاذ 
و در لحظه مناسب اجرا مي کند. اين تصميم گيري بر 
اساس قابليت هاي موجود صورت مي گيرد که ريشه 
و  قابليت ها  به  توجه  عدم  دارد.  گذشته  تجارب  در 
توانايي هاي موجود منجر به تصميمي خواهد شد که 
در زمان اجرا يا به طور ناقص اجرا مي شود يا محکوم 
روش هاي  اساس  بر  بندباز  بود.  خواهد  شکست  به 
نخواهد  قادر  ذهني  شده  تعيين  پيش  از  و  محدود 
و وسيع در حال  به طور مستمر  تغييراتي که  تا  بود 
آن  اساس  بر  و  تحليل  پيش بيني،  را  هستند  وقوع 
خالق  ذهني  داراي  او  کند.  اخذ  را  مناسب  تصميم 
براي تصميم گيري بدون اصرار بر اجراي تصميمي که 
حتي چند لحظه قبل اخذ کرده بود، است، ولي نبايد 
فراموش كرد كه همه تحليل ها و تصميمات بر اساس 
قبلي(، سرعت  تجارب  از  )ناشي  تعادل  اصول حفظ 

تحليل و آمادگي جسماني بندباز انجام مي گيرد.
و همواره  نيستند  تکراري  بندباز  روي  پيش  اتفاقات 
منحصربه فرد است و او به خوبي مي داند که بايد در 
هر لحظه بر اساس وضعيت استقرار خود روي طناب 
داراي  بندباز  کند.  تصميم گيري  خود  مهارت هاي  و 
انعطاف بدني زياد است تا فرمان هاي صادره از مغز را 

به نحوه مطلوب عملي کند. اين آمادگي بدني در لحظه 
ممارست هاي  و  تمرينات  از  ناشي  و  نمي شود  ايجاد 
قبلي و با هدف استفاده در شرايط آشفته ايجاد شده 
است. بديهي است شرايط و مسير حرکت بندباز هر 
چقدر پرتالطم باشد اهميت آمادگي بدني او به عنوان 
از  صادره  فرمان هاي  اجراي  در  مهم  عوامل  از  يکي 
بدني  آمادگي  از  نمايان مي شود. منظور  بيشتر  مغز، 
اعضاي  و  عضالت  بين  هماهنگي  در  آمادگي  بندباز 
را  وظيفه خود  عضو  هر  که چگونه  مي باشد  او  بدن 
در موعد مقرر به نحو مطلوب انجام مي دهد و حتي 
جهت  به  مي شود  مجبور  عضوي  خاص  شريط  در 
نيروي  و  فشار  ديگر،  عضو  يك  نامناسب  عملکرد 
بيشتري را در مرحله زماني خاص تحمل کند. يک 
بندباز همه مراحل تشخيص، تحليل، انطباق و اقدام 
را در کسري از ثانيه انجام مي دهد چراکه در غير اين 
يافت.  خواهد  حال سقوط  در  را  خود  بندباز  صورت 
سرعت در کليه مراحل ذهني و عملي يک بندباز به 
عنوان يک ضرورت و شرط الزم محسوب مي شود که 
بدون رعايت اين اصل، امكان حركت بر روي مسير 

پرنوساني همچون طناب، غيرممكن است.

عنوان  به  زير  عوامل  باال،  توضيحات  به  توجه  با 
شاخص هاي پنجگانه مدل اين تحقيق به منظور ايجاد 

قابليت چابکي در پروژه ها تعيين شده اند:

تشخيص  توانايي  تشخيص:  قابليت  و  حساسيت   .1
تغييرات

اخذ  و  تغييرات  تحليل  و  تجزيه  توانايي  بلوغ:   .2
تصميم

اجراي  روش  انتخاب  در  توانايي  پذيري:  انطباق   .3
تصميم

4. شايستگي: توانايي اجراي تصميم
5. سرعت: توانايي انجام فرآيندهاي ذهني و عملي با 

سرعت موردنياز وسازگار)نمودار(

حساسیت و قابلیت تشخیص: به آن معني است 
به طور  كه  را  تغييراتي  تا  است  قادر  پروژه  تيم  که 
از خود  نتايج پروژه را متاثر  يا غيرمستقيم  مستقيم 
تا حدي ضروري و  پارامتر  اين   کند، شناسايي كند. 
مهم است که چابكي را به معناي توانايي هر سازماني 
موجود  تغييرات  پيش بيني  و  ادراك  براي حسگري، 

در محيط کاري تعريف کرده اند.
بلوغ: توانايي تجزيه و تحليل تغييرات به منظور اخذ 
تصميم در راستاي اهداف پروژه است. به عبارت ديگر 
پروژه قادر است تا تغييراتي را كه بر اساس آخرين 
را  است  شده  شناسايي  کار  و  کسب  محيط  شرايط 

بررسي و بر اساس آن تصميم گيري کند.
انطباق پذيري  تحقيق  مدل  اين  در  انطباق پذیري: 
انتخاب روش جديد، ايجاد يك  به معني توانايي در 
تغييرات در روش هاي موجود  اعمال  يا  روش جديد 

به منظور تعيين نحوه اجراي تصميمات است.
شایستگي: شايستگي در اين مدل تحقيق به معناي 
اساس  بر  پروژه  مديريت  فرآيندهاي  اجراي  توانايي 
اجرا  نحوه  در  گرفته  صورت  انطباقات  و  تصميمات 

است.
سرعت : سرعت در اينجا به معني توانايي براي انجام 

هر يک از فعاليت ها با سرعت مورد نياز است.

تفصیل مدل بر اساس عملکرد بند باز و کارکرد 
مخچه در بدن

به عنوان  بندباز  عملكرد  نحوه  تحقيق  اين  مدل  در 
مديريت  فرآيندهاي  چابك سازي  الگوهاي  از  يكي 
مطالعه  در  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  پروژه 
دقيق تر نحوه حفظ تعادل بندباز به نقش بسيار مهم 
مخچه در بدن منتهی شد که در ادامه به اين موضوع 

پرداخته خواهد شد.
و عضالت  اعضا  بين  نياز  مورد  هماهنگي هاي  عمده 
در هر حركتي برعهده مخچه است. بر همين اساس 
به وظايف اصلی مخچه در بدن مي پردازيم که عبارت 

است از:

• مخچه نقش هاي عمده اي در زمان بندي فعاليت هاي 
حرکتي همانند تغيير سريع و نرم از يک حرکت به 

حرکت بعدي بازي مي کند.
• مخچه حرکاتي که انجام شده اند را با حرکاتي که 
با هم مقايسه  مورد نظر سيستم حرکتي بوده است 
نظر  با حركت مورد  انجام شده  اگر حرکت  مي کند. 
نباشند،  با هم منطبق  سيستم به طور رضايت بخشي 
به سيستم حرکتي  مناسب مجددا  پيام هاي  گاه  آن 
ارسال مي شوند تا از طريق انقباضات عضله اي حركت 

مطلوب نظر سيستم ايجاد شود.
مي گيرد  درس  نيز  خود  کنوني  حرکات  از  مخچه   •
دقيقا  که  طوري  آن  حرکتي  اگر  که  معني  اين  به 
ياد  نوروني مخچه  مدار  نشود،  انجام  بوده  نظر  مورد 
يا ضعيف تري  قوي تر  بعد حرکت  دفعه  که  مي گيرد 
انجام دهد و انقباضات بعدي عضله را با حرکات مورد 

نظر تطبيق دهد.
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هماهنگى  مخچه،  مهم  نقش هاي  از  ديگر  يكي   •
اجراي  همچنين  و  حرکتى  يادگيري هاي  حرکات، 

حرکات است.

عصبي  سيستم  سياه  جعبه  مخچه  شود  مي  گفته 
مرکزي است که عالوه بر حفظ تعادل، سرعت و دامنه 

حرکات بدن را نيز تنظيم مي کند.
بندبازی  مهارت  فراگيری  از  قبل  معمولي  فرد  يك 
قادر به انجام فعاليت هاي متعارف و روزانه خود مانند 
دويدن،  صاف،  سطوح  در  رفتن  راه  تعادل،  حفظ 
از فعاليت هاي  از موانع غيرهمسطح و بسياري  عبور 
فيزيكي ديگر است كه در دوران رشد آموخته است. 
پروژه ها/ سازمان ها نيز قبل از ورود به حوزه چابكي 
فعاليت  حوزه  متعارف  پروژه هايي  انجام  قابليت  بايد 
خود را داشته و قادر باشند تا پروژه هايي با آشفتگي 
كم را مديريت کنند. بر اين اساس توانايي استفاده از 
حوزه هاي دانش مديريت پروژه مقبول در هر سازمان 
چابك  پروژه  مديريت  اوليه  چارچوب  عنوان  به 
محسوب مي شود؛ به بيان ديگر شرط الزم براي ايجاد 
از  استفاده  قابليت  چابك  پروژه  مديريت  در  توانايي 
حوزه هاي دانش مديريت پروژه مقبول در هر سازمان 
الگو  از مقبول بودن يك روش،  است. وقتي صحبت 
ميان  به  پروژه يك سازمان  در مديريت  و چارچوب 
آن  كه  دارد  اشاره  نكته  اين  به  حقيقت  در  مي آيد 
روش، الگو و چارچوب بر اساس مجموعه شرايط آن 
سازمان )نوع فعاليت، فرهنگ سازماني، نوع پروژه ها، 
زيرساخت هاي سازمان و بسياري عوامل موثر ديگر( 
بهترين گزينه براي انجام پروژه آن سازمان محسوب 

ضمن  فوق  روش  كه  است  آن  از  حاكي  و  مي شود 
پاسخگويي به عمده نيازهاي پروژه، روش اجراي آن 

نيز در سازمان نهادينه شده است.
که  پروژه  يک  در  مديريت  سطح  ترين  نزديک 
مياني  مديران  است  بدن  در  مخچه  عملکرد  مشابه 
پروژه ها هستند. در هر پروژه کنترل مستمر عملکرد 
واحدهاي عملياتي توسط مديران مياني پروژه انجام 
با  پروژه  در  مياني  مديران  متعارف  به طور  مي شود. 
عناويني همچون مهندسان پروژه يا کارشناسان ارشد 

فنی از افرادي باسابقه در سازمان که آشنايي کافي با 
دستورالعمل ها و قابليت هاي سازمان را دارند، انتخاب 
پروژه/  نوعي حافظه عملياتي  به  افراد  اين  مي شوند. 
سازمان به جهت آشنايي با فرآيندهاي مختلف کاري 
کافي  آشنايي  ضمن  افراد  اين  مي شوند.  محسوب 
با  تا  قادرند  سازمان  دستورالعمل هاي  و  فرآيندها  با 
فرآيندها  پرنوسان  شرايط  در  خود  مهات های  بهبود 
انجام  را به خوبي کنترل و راه حل هاي عملي جهت 

فعاليت ها ارائه کنند.

نتیجه گیري
سازگاري متدولوژي مديريت پروژه با شرايط هر پروژه 
از  نيازمند رويكردي ويژه مديريت در نحوه استفاده 
ابزارهاي مديريتي در اين حوزه است. آشفتگي محيطي 
جزو آن دسته از شرايط ويژه  محسوب مي شود که به 
نوعي پيش بيني پذيري را مختل و امکان عکس العمل 
مي کند.  سلب  معمول  روش هاي  براساس  را  درخور 
روش هاي  اصلي  پيش فرض هاي  از  يکي  درحالي که 
متداول مديريت پروژه پيش بيني  فعاليت ها در بستر 
است،  تغييرات  به  پاسخگويي  جهت  مناسب  زمان 
عوامل  مستمر  تغييرات  جهت  به  متالطم  شرايط 
موثر در تصميم گيري عمال انتخاب نوع عكس العمل 

مناسب را از تصميم گيرندگان سلب مي کند.
بر اساس اين مدل تحقيق روش مديريت پروژه مقبول 
كه از آن طريق پروژه هاي متعارف سازمان مديريت 
شده و نتايج قابل قبول اخذ مي شد به عنوان پيش نياز 
متدولوژي مديريت پروژه چابك محسوب مي شود. به 
پروژه  مديريت  بستر  در  ساده تر چابك سازي  عبارت 
شاخص هاي  به كارگيري  با  مي گيرد.  صورت  مقبول 
پنجگانه اين مدل تحقيق كه عبارت بودند از قابليت 
سرعت  و  شايستگي  انطباق پذيري،  بلوغ،  تشخيص، 
سازمان،  مقبول  پروژه  مديريت  فرآيند هاي  روي 

افزايش چابكي قابل انتظار است.
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و نقدهای خود را از طریق ایمیل  ahmadi@ieis.ir ویا 
شماره تلفن های 6-6657۰93۰  به ما اطالع دهید.

با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

شماره   1765    21 تیر ماه 1395


