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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

اسالمی،  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون 
وزارت نیرو و سندیکای صنعت برق ایران به 
متوقف  قراردادهای  وضعیت  بررسی  منظور 
این صنعت و ارائه راهکارهای عملیاتی برای 
حل این چالش، شانزدهم و هجدهم مهر ماه 
سال جاری در محل مجلس شورای اسالمی 

تشکیل جلسه دادند. 
با حضور  مهرماه  که هجدهم  نشست  دومین  در 
برق  و  توانیر  نیرو،  وزارت  مجلس،  نمایندگان 
هیات  از  نمایندگانی  نیز  و  ای خوزستان  منطقه 
مدیره به همراه دبیر کارگروه قراردادهای متوقف 
خصوصی  بخش  درخواست  شد،  برگزار  سندیکا 
ضبط  و  قراردادها  فسخ  از  جلوگیری  منظور  به 
با  قرارداد  طرف  شرکت های  ضمانتنامه های 
کارفرمایان دولتی و نیز چاره جویی و حل معضل 
قراردادهای متوقف به عنوان محور اصلی مذاکرات 

مدنظر قرار گرفت.
و  نیرو  وزارت  نمایندگان  نشست  این  ابتدای  در 
گرفته  صورت  اقدامات  تفصیل  به  توانیر  شرکت 

به  و  را عنوان کرده  نهادهای متبوع خود  توسط 
پرداختند.  خود  روی  پیش  راهکارهای  تشریح 
هر چند این راهکارها ضرر و زیان پیمانکاران را 

پوشش نمی دهد.
بحران  از  رفت  برون  برای  سندیکا  پیشنهادات 
که  هم  متوقف  قراردادهای  حیطه  در  موجود 
سندیکا  متوقف  قراردادهای  کارگروه  در  پیشتر 
مورد بررسی قرار گرفته شده بود، در کنار شرایط 
آن  روی  پیش  چالش های  و  صنعت  این  کنونی 
به  جلسه  این  در  تشکل  این  نمایندگان  توسط 

تشریح عنوان شد. 
در  که  شد  مقرر  جلسه  پایان  در  ترتیب  این  به 
مشابه،  موارد  بروز  از  جلوگیری  برای  اول  گام 
شرکت های  سوی  از  جدید  ابالغی  تیپ  قرارداد 
زیر مجموعه توانیر الزم االجرا شود و اگر مناقصه 
ای از قرارداد مزبور تبعّیت نکرد، پیمانکاران ضمن 
عدم شرکت در مناقصه مذکور، موضوع را جهت 

پیگیری به شرکت توانیر منعکس کنند. 
یکی دیگر از مصوبات این جلسه، برگزاری سومین 

حضور  با  آینده  هفته  دو  ظرف  مشترک  نشست 
و  برنامه  سازمان  و  بازرسی  سازمان  نمایندگان 
بودجه بود که قرار است هماهنگی های الزم جهت 
حضور نمایندگان این سازمان ها توسط کمیسیون 

انرژی مجلس شورای اسالمی انجام شود. 
اول  معاون  به  خطاب  ای  نامه  تنظیم  عالوه  به 
رییس جمهور، شورای امنیت ملی و ستاد تدابیر 
ویژه اقتصادی به منظور انجام هماهنگی های آتی 
برای حل معضل قراردادهای متوقف و اخذ مجوز 
دستور  در  هم  قراردادها  این  خاتمه  برای  خاص 

کار کمیسیون انرژی قرار گرفت. 
سندیکا  از  همچنین  انرژی  کمیسیون  اعضای 
شده  تدوین  فرمول  ارائه  بر  عالوه  که  خواستند 
در کارگروه قراردادهای متوقف، با مشارکت توانیر 
متوقف  قراردادهای  از وضعیت  گزارش مستندی 
به این کمیسیون ارائه دهند تا در جلسه آتی آن، 
مطرح شده و در این خصوص تصمیم گیری شود. 

  

سندیکای صنعت برق ایران/ قراردادهای متوقف روی میز کمیسیون انرژی مجلس؛

مجلسی ها به دنبال اخذ مجوز خاص برای خاتمه قراردادهای متوقف
واگذاری مدیریت جای انتقال مالکیت

آرمان/ حمیدرضا صالحی *

بخش خصوصی اختالفی در بحث واگذاری ها با سازمان 
فکر  دولتی ها  واقع  در  دارد.  دولت  و  بودجه  و  برنامه 
می کنند که امروز باید هر چه سرمایه گذاری روی طرح ها 
شده است از بخش خصوصی بگیرند و بخش خصوصی 
تمام  را  پروژه ها  این  و  اضافه تری جذب  دوباره سرمایه 
کند. امروز بخش خصوصی ما نمی تواند این بهای سنگین 
با  زیادی  هزینه  دولتی های  که  پرو ژه هایی  بپردازد.  را 
بخواهیم  امروز  اگر  اند،  کرده  آنها  برای  درشت  ارقامی 
را تمام کند،  آنها  بخش خصوصی خودش پول دهد و 
باید  ما  بود.  نخواهد  روش صحیحی  و  راه  هیچ وجه  به 
اهل  این  و  است  فن  اهل  ما  بخش خصوصی  بپذیریم 
اتاق  ما در  ایجاد کند.  افزوده  ارزش  بودن می تواند  فن 
کردیم  ارائه  دولتی ها  به  را  پیشنهاد  این  هم  بازرگانی 
به  را  اما طرح  انجام دهند،  را  ارزشگذاری  این  آنها  که 
بخش خصوصی واگذار کنند تا این بخش با سرمایه خود 
طرح را تمام کند و در نهایت دولتی ها منابعی را که قبال 

سرمایه گذاری کرده اند، بردارند. 

ادامه در صفحه 3/ 

جناب آقای مهندس دانشور 
مدیرعامل محترم شرکت پادرعد

باکمال تأثر و تأسف مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و 
خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو 

درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.



 

  برگزاری انتخابات هیات رییسه 
جدیدکمیته توسعه صادرات

هیات رییسه  جدید  دوره  انتخابات  و  عمومی  مجمع 
کمیته توسعه صادرات سندیکا روز سه شنبه هجدهم 
از  نماینده   16 حضور  از  رسمیت  اخذ  با  ماه  مهر 
هیات  انتخابات  دستور  با  شرایط،  واجد  شرکت های 
در  گذشته  دوره  گزارش های  ارائه  و  کمیته  رئیسه 
ایران  برق  صنعت  سندیکای  جلسات  سالن  محل 

برگزار شد..... ادامه خبر

 نگرانی از توسعه انرژی های تجدید 
پذیر در خالء زیرساخت 

بهره وری  و  تجدیدپذیر  انرژی های  سازمان  رئیس 
انرژی برق گفت: بر اساس قانون اصالح الگوی مصرف 
انرژی برای اولین بار نرخ های معقول خرید تضمینی 
برق تدوین و ابالغ و باعث شد تا دولت مستقیم در 
سرمایه گذاری انرژی های تجدیدپذیر دخالت نکند و 

دست بخش خصوصی را باز گذاشت..... ادامه خبر

 لزوم تعریف سال بدون خاموشی در 
توزیع برق 

مدیر دفتر ایمنی و بحران توانیردر کارگاه تخصصی 
ایمنی و الزامات بهره برداری که در ششمین نشست 
نیروی  توزیع  برداری شرکت های  بهره  اندیشی  هم 
گفت:  شد،  برگزار  کشور  غرب  شمال  و  غرب  برق 
با رعایت  تنها  برق  از حقوق مردم و صنعت  صیانت 
این  در  شده  تعریف  استانداردهای  و  ایمنی  الزامات 

خصوص امکان پذیر است..... ادامه خبر

 سرمایه گذاری 120 میلیون دالری 
آلمانی ها برای احداث نیروگاه 

خورشیدی در ایران
مدیر یک شرکت ایرانی - آلمانی از آغاز پروژه احداث 
فاز نخست نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی در میبد 
یزد خبر داد و گفت: 120 میلیون دالر سرمایه مورد 
نیاز برای این پروژه به طور کامل توسط طرف آلمانی 

تامین می شود..... ادامه خبر

 امکان تامین انرژی کل جهان با 
نیروگاه بادی

محققان به تازگی ادعا کرده اند که بادهای اقیانوسی 
قدری  به  بادی  توربین های  گردش  برای  می توانند 
تامین  را  جهان  کل  نیاز  مورد  برق  که  باشند  موثر 

کنند..... ادامه خبر

 ساخت نخستین نیروگاه خورشیدی 
بخش خصوصی در ناحیه مرزی 

گنبدکاووس آغاز شد
عملیات اجرایی نخستین نیروگاه انرژی خورشیدی که 
توسط بخش خصوصی در ناحیه مرزی گنبدکاووس 
ساخته می شود، با حضور مسئولین این شهرستان و 

سرمایه گذاران طرح آغاز شد..... ادامه خبر

 موفقیت یک شرکت ایرانی در 
ساخت وسیله ای کم یاب در صنعت 

برق
یک شرکت دانش بنیان موفق به ساخت وسیله ای 
برای اندازه گیری دمای نقطه داغ ترانس شده است 
در  را  آن  فناوری ساخت  غربی  تنها چند کشور  که 

اختیار دارند....... ادامه خبر

  توضیحات سیف در خصوص بازار 
ارز/ایجاد ثبات در بازار

رئیس کل بانک مرکزی گفت:نرخ سود واقعی سیستم 
با  مقایسه  در  و  بوده  مثبت  مطلوبی  نحو  به  بانکی 
بازدهی بازار ارز که توأم با ریسک است، بسیار جذاب تر 

است..... ادامه خبر

 خوانساری: تصمیم به موقع، نوسان 
غیرواقعی ارز را کاهش می دهد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن تهران گفت: نگاه 
ارز،  قیمت  مورد  در  موقع  به  تصمیم  و  بینانه  واقع 

نوسانات غیرواقعی را کاهش می دهد..... ادامه خبر

 به روزرسانی سند راهبردی با 
مشورت تشکل ها

اشاره  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون   : شاتا 
به اینکه برای رسیدن به فهم مشترک در موضوعات 
راهبردی  برنامه  سند  به روزرسانی  همچنین  مختلف 
وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسات شورای مشورتی 
وزیر  حضور  با  صادرات  و  بازرگانی  و  صنعت،  معدن 
صنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود، گفت:برای 
این منظور در سطح معاونت نیز جلسات مختلفی را با 

تشکل ها تشکیل خواهیم داد..... ادامه خبر

 صندوق بین المللی پول رشد 
اقتصادی ایران را 3.5 درصد برآورد 

کرد
خود  گزارش  تازه ترین  در  پول  بین المللی  صندوق 
ناخالص  تولید  اقتصاد جهانی،  انداز  به چشم  موسوم 

درصد   ۳.۵ میالدی  جاری  سال  در  را  ایران  داخلی 
پیش بینی کرد..... ادامه خبر

یک مسئول:مشوق های صادراتی تا 
یک ماه آینده تخصیص می یابد

.... ادامه خبر

 نهاوندیان: نوسانات »ارز« متأثر از 
عملیات های روانی است

.... ادامه خبر

 محور بودن تولید؛ ضامن تحقق 
اقتصاد مقاومتی

.... ادامه خبر

 عبور از تمرکزگرایی صادراتی
.... ادامه خبر

 دالر 1۴ تومان ارزان شد
.... ادامه خبر

 پشتیبان های فاندامنتال برای فلز 
سرخ

.... ادامه خبر

 مدارک الزامی برای صدور کارت 
عضویت حقیقی

.... ادامه خبر

 اقتصادی اخبار صنعت برق

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

عمومی  مجمع  در  ایران/  برق  صنعت  سندیکای   
کمیته توسعه صادرات صورت گرفت؛

برگزاری انتخابات هیات رییسه 
جدیدکمیته توسعه صادرات

جدید  دوره  انتخابات  و  عمومی  مجمع 
سندیکا  صادرات  توسعه  کمیته  هیات رییسه 
روز سه شنبه هجدهم مهر ماه با اخذ رسمیت از 
از شرکت های واجد شرایط،  نماینده  حضور 16 
ارائه  و  کمیته  رئیسه  هیات  انتخابات  با دستور 
گزارش های دوره گذشته در محل سالن جلسات 

سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد.
بیالن  و  گزارش عملکرد  ارائه  این نشست ضمن  در 
در خصوص  مجمع،  توسط  آن  تایید  و  کمیته  مالی 
در  کمیته  هیات رییسه  اعضای  مشارکت  میزان 
تیزر  همچنین  شد.  توضیحات  ارائه  گذشته  دوره 
توانمندی های صادراتی صنعت برق تهیه شده توسط 

دبیرخانه کمیته در این مجمع به نمایش در آمد. 
در این راستا علی بخشی رییس هیات مدیره سندیکا و 
عضو هیات مدیره دوره گذشته کمیته توسعه صادرات 

اعضای  حضور  و  مشارکت  از  خشنودی  ابراز  ضمن 
فعال ترین  از  را  کمیته  این  مجمع   این  در  کمیته 
پیکان  نوک  را  آن  و  دانست  سندیکا  کمیته های 
عملکردی سندیکا خواند. وی با بیان این مطلب ابراز 
این  نیز  کمیته  جدید  رییسه  هیات  کرد  امیدواری 

عملکرد را حفظ کند و ارتقا بخشد.
پیام باقری رییس کمیته در ادامه این نشست از طرح 
صادراتی  کنسرسیوم  در  شرکت ها  حضور  و  تشکیل 
برای اولین بار در سندیکا خبر داد و افزود: برای این 
موضوع در هیات رییسه کمیته وقت زیادی اختصاص 
یافت و پس از پیگیری نهایتا به هیات مدیره سندیکا 
موافقت  به  اشاره  با  این خصوص   در  ارائه شد. وی 
پیشنهاداتی  اعمال  و  سندیکا  قبلی  هیات مدیره 
از  پس  مهم  این  کرد  نشان  خاطر  ایشان،  سوی  از 
نهایی شدن و تصویب در هیات مدیره فعلی به اطالع 

عموم خواهد رسید.
به  بخشی  علی  برگزیدن  با  انتخابات  روند  ادامه،  در 
عنوان رییس مجمع و معرفی حاضرین در جلسه از 

خود و زمینه فعالیت شرکت متبوعشان آغاز شد. 
توسعه  انتخابات هیات رییسه کمیته  از  این دوره  در 

واگذاری مدیریت جای انتقال مالکیت

ادامه از صفحه 1/ 

تمام  که  گفت  بخش خصوصی  به  نباید  امروز 
منابع را بدهد، این کار صحیح نیست و ناشدنی 
پرو ژه ها  باعث می شود  از طرفی  که  است، چرا 
باقی بمانند و چند برابر هزینه های قبلی، هزینه 
روی دست دولت بگذارند و از طرفی دیگر، سبب 
بخش  و  دولت  بین  خوبی  رابطه  که  می شود 
تمام  نیمه  پروژه های  نشود.  تعریف  خصوصی 
که  خصوصی  بخش  تا  باشد  فرصتی  می تواند 
است،  شده  الغر  و  نحیف  گذشته  سالیان  طی 
پروژه ها  این  واگذاری  برای  کند.  اندام  عرض 
باید به بخش خصوصی اعتماد و کار ها به آنها 
درست  نظارت  با  کار ها  این  البته  شود.  واگذار 
تا بخش خصوصی  باید صورت گیرد  و صحیح 
باعث  و  برساند  سرانجام  به  را  پروژه ها  بتواند 
اشتغال زایی و شکوفایی در تولید ملی شود. در 
واگذاری شرکت های دولتی باید به سمتی برویم 
بخش  به  را  مدیریت  مالکیت،  انتقال  جای  که 
خصوصی واقعی واگذار کنیم تا بخش خصوصی 
را  الزم  افزوده  ارزش  پروژه ها  به  خود  ورود  با 
ایجاد کند. بخش خصوصی سرمایه گذار به طرح 
وارد می کند و می تواند پروژه را در مدت زمان 
کمتری به اتمام برساند. در بسیاری از کشور های 
همسایه حتی اداره برخی از فعالیت های دولتی 
من  اخیرا  است.  شده  داده  بخش خصوصی  به 
اداره  شبکه های  که  بودم  شاهد  ارمنستان  در 

برق فرآوری خودشان را نیز به بخش خصوصی 
که  است  خصوصی  بخش  این  و  اند  سپرده 
نباید  ما  چرا  می کند.  ریسک  و  سرمایه گذاری 
از این فرصت استفاده کنیم؟ چرا ما باید اجازه 
دهیم که با نگاه قدیمی دولتی، منابع کشور از 
را  کار  مدیریت  باید  که  مسیر  این  برود؟  بین 
به بخش خصوصی بسپاریم، امروز در تمام دنیا 
جواب داده است. در ایران نیز باید این اعتماد 
بزرگ ترین  باشیم.  داشته  به بخش خصوصی  را 
دلیل عدم موفقیت خصوصی سازی در کشور ما 
این بود که ما از روز اول به دنبال دادن مالکیت 
بودیم نه به دنبال بهره وری بیشتر. ماهیت اصلی 
بهره  بردن  باال  بحث  دنیا،  در  سازی  خصوصی 
وری است و در ایران هم ابالغ اصل 44 قانون 
اساسی بر همین اساس بوده است و این موضوع 

باید مد نظر قرار گیرد.

* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
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شرکت های  نمایندگان  از  نفر   14 سندیکا  صادرات 
عضو اعالم آمادگی کردند که پس از بحث و بررسی در 
این خصوص و اخذ آرا نتایج حاصل از 16 رای ماخوذه 
منجر به انتخاب پیام باقری از شرکت پارصان، محمد 
زمانیفر از شرکت سیم و کابل ابهر، احسان بخشی از 
شرکت همراه افق تهران، حسین جعفری از شرکت 
صانیر، یزد آبادی از شرکت نامدارافروز، بهنام حقیقی 
از شرکت مپنا و تهمینه حسینی از شرکت گام اراک 
جدید  دوره  هیات رییسه  اصلی  اعضای  عنوان  به 
کمیته توسعه صادرات شد. همچنین آریا صادق نیت 
حقیقی از شرکت قم آلیاژ و ابوطالب نیازی از شرکت 
هیات رییسه  علی البدل  عضو  دو  عنوان  به  نصب نیرو 

کمیته برگزیده شدند.

فارس/ رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر خبر داد
نگرانی از توسعه انرژی های تجدید 

پذیر در خالء زیرساخت 

رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
انرژی برق گفت: بر اساس قانون اصالح الگوی 

معقول  نرخ های  بار  اولین  برای  انرژی  مصرف 
خرید تضمینی برق تدوین و ابالغ و باعث شد 
انرژی های  سرمایه گذاری  در  مستقیم  دولت  تا 
بخش  دست  و  نکند  دخالت  تجدیدپذیر 

خصوصی را باز گذاشت.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
بادی  انرژی  کنفرانس  در  صادق زاده  سیدمحمد 
ایران با تأکید بر اینکه با ابالغ نرخ های معقول خرید 
تضمینی برق،  دولت در فاصله دو سال مستقیماً در 
سرمایه گذاری انرژی تجدیدپذیر دخالت نکرد، گفت: 
بخش خصوصی عالقه مند است تا تمام نیازهای مربوط 
به انرژی های تجدیدپذیر را مرتفع کند، بنابراین تنها 
برق  تضمینی  خرید  قیمت  خصوصی  بخش  نگرانی 
بود که در مقایسه با قیمت های یارانه ای انرژی امکان 

رقابت نداشت.
صادق زاده ادامه داد: این اقدام و این استقبال باعث 
شد تا در فاصله دو سال از ابالغ طرح خرید تضمینی 
انرژی های  مگاواتی  دو  ظرفیت  دولت،  توسط  برق 
سال  پایان  تا  مگاوات   100 حدود  به  تجدیدپذیر 
جاری برسد،  پس آنچه موجب نگرانی است، این است 
که چگونه حجم تجدید پذیرها در سال های آینده با 

توجه به عدم زیرساخت های الزم کنترل شود.
موضوع  که   9۵ سال  از  داد:  ادامه  نیرو  وزیر  معاون 
خصوصی  بخش  شد،  مطرح  برق  تضمینی  خرید 
خوشبختانه از این اقدام استقبال و به آن اعتماد کرد، 
به  نیروگاه  مگاوات  هزار  حدود  تاکنون  به طوری که 

صورت پراکنده در کشور ایجاد شد.
سال های  در  است  قرار  کرد:  خاطرنشان  صادق زاده 
کشور  در  تجدیدپذیر  انرژی  مگاوات  هزار   ۵ آینده 
احداث شود که اگر این میزان به صورت نیروگاه های 
کوچک خانگی و ۵ کیلووات نصب شود، حدود یک 

میلیون و ۳00 هزار شغل در کشور ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه انرژی های تجدیدپذیر عالوه  بر 
تأمین انرژی و کمک به محیط زیست در رفع بیکاری 
در کشور بسیار مثمرثمر خواهد بود، گفت: کشور با 
سه تا چهار میلیون بیکار دست و پنجه نرم می کند، 
به طوری که در چند سال آینده نرخ بیکاری کشور به 
سقف 10 میلیون نفر نیز خواهد رسید، بنابراین این 
خواهد  قرار  تأثیر  تحت  را  آینده  نسل  بیکاری  نرخ 
را دارند که  این قدرت  انرژی های تجدیدپذیر  و  داد 
در ایجاد فرصت های شغلی نیز نقش به سزایی داشته 

باشند.
و  نفت  گذشته  سال های  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
انرژی های  گفت:  بود،  کشور  انرژی  اصلی  محور  گاز 
انرژی  تأمین  مکمل  به عنوان  همواره  تجدیدپذیر 
مدنظر قرار داشته اند، اما با مراجعه به برخی آمارها و 
گزارش ها می توانیم به این نتیجه برسیم که حداقل 
سال  تا  که  کرده اند  اعالم  رسماً  جهان  کشور   10
20۵0 صد درصد انرژی موردنیاز خود را از انرژی های 
که  است  این  ما  توصیه  و  کنند  تأمین  تجدیدپذیر 
و  خورشیدی  انرژی  در  موجود  پتانسیل  به  نسبت 
بادی موجود در کشور که به رایگان در اختیار مردم 

قرار دارد، نگاه جدی داشته باشیم.
بهره وری  و  تجدیدپذیر  انرژی های  سازمان  رئیس 
و  زیاد  بسیار  هزینه  با صرف  باید  افزود:  برق  انرژی 
دریاها  اعماق  از  را  گاز  متر  هزار  سه  تا  دو  حفاری 
انرژی  که  می بینیم  اما  کنیم،  استفاده  و  استخراج 
خورشیدی و بادی به صورت رایگان در اختیار ما قرار 
استفاده  به خوبی  الهی  نعمت  این  از  باید  پس  دارد، 

کنیم.
صادق زاده تأکید کرد: به دلیل معضل کمبود آب در 
حال از دست دادن کشاورزی هستیم و متأسفانه این 

شرایطی است که تغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین 
بر کشور ما و بسیاری از کشورهای همسایه تحمیل 
انرژی  از  استفاده  با  می توانیم  بنابراین  است،  کرده 
خورشیدی و بادی در زمینه کشاورزی، انرژی مورد 
نیاز این بخش را تأمین و از مهاجرت روستائیان به 

شهرها جلوگیری کنیم.
با  تجدیدپذیر  نیروگاه های  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
از یک پنل ۳00  تومان  حداقل سرمایه 10 میلیون 
وات و یا توربین 700 کیلوواتی یک نیروگاه کوچک 
می توان  پس  می شود،  ایجاد  بادی  یا  و  خورشیدی 
کوچک  نیروگاه  یک  نیز  تومان  میلیون   10 مبلغ  با 

احداث کرد.
تقاضای  دالر  میلیارد   4.1 امروزه  افزود:  صادق زاده 
نیروگاه های  احداث  برای  خارجی  سرمایه گذاری 
تجدیدپذیر داریم که حدود 400 میلیون دالر وارد، 
میلیارد   1.۵ حدود  است،  رسیده  بهره وری  و  نصب 
دالر آن نیز وارد شده و یا در حال وارد شدن و احداث 

نیروگاه است.
با  خوبی  همکاری  خصوصی  بخش  کرد:  تأکید  وی 
دولت داشته اما همواره نگران بازگشت سرمایه و ثبات 
اقتصادی است. بنابراین ابالغ خرید تضمینی برق در 

سال 9۵ اعتماد را به بخش خصوصی بازگرداند.

ایلنا/ مدیر دفتر ایمنی و بحران توانیر تاکید کرد:
لزوم تعریف سال بدون خاموشی در 

توزیع برق 

کارگاه  توانیردر  بحران  و  ایمنی  دفتر  مدیر 
در  که  برداری  بهره  الزامات  و  ایمنی  تخصصی 
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برداری  بهره  اندیشی  هم  نشست  ششمین 
شمال  و  غرب  برق  نیروی  توزیع  های  شرکت 
غرب کشور برگزار شد، گفت: صیانت از حقوق 
مردم و صنعت برق تنها با رعایت الزامات ایمنی 
خصوص  این  در  شده  تعریف  استانداردهای  و 

امکان پذیر است.
به گزارش ایلنا، محمد علی بهنود با اشاره به ضرورت 
صنعت  در  مشابه  حوادث  تکرارت  عدم  برای  تالش 
و  ها  برای سپری کردن سال  باید  اظهارداشت:  برق 

سنوات بدون حادثه تالش کنیم.
بهنود به درس گرفتن از بحران های طبیعی و هدف 
با موارد مشابه  برای مقابله  برنامه ریزی  و گذاری و 
تاکید کرد: صیانت از حقوق مردم و صنعت برق تنها 
با رعایت الزامات ایمنی و استانداردهای تعریف شده 

در این خصوص امکان پذیر است.
برای  باید  برق  صنعت  در  اصل  این  بیان  با  وی 
کرد:  خاطرنشان  باشد،  حوادث  وقوع  از  پیشگیری 
حوزه  به  مربوط  های  دستورالعمل  و  ها  سیاست 
بحران و مدیریت بحران، توسط وزارت نیرو و توانیر 

ابالغ شده است.
بخش  در  بودجه  تخصیص  نحوه  داد:  ادامه  بهنود 
ایمنی باید براساس برنامه ریزی باشد و در عین حال 
بر  مبتنی  استقرارمدیریت  برای  دقیقی  های  نظارت 

استانداردهای HSE صورت گیرد.
مدیر دفتر ایمنی و بحران توانیر با اشاره به ضرورت 
به  برق  توزیع  های  شرکت  های  برنامه  دادن  سوق 
سمت اقدامات پیشگیرانه افزود: حوادث مشابه نباید 
در صنعت برق تکرار شود و در این راستا باید آموزش 
های دقیق و فنی در دستور کار قرار گیرد و در عین 
بازآموزی حتی  باشیم که  باید به خاطر داشته  حال 
بهره  حوزه  در  حضور  تجربه  سالها  که  کسانی  برای 

برداری توزیع برق را دارند، عیب نیست.
وی همچنین خاطرنشان ساخت: باید به پیمانکاران 
ایمنی و  نیز آموزش های الزم در حوزه  و مشاوران 
رعایت استانداردهای HSE ارائه شود تا رفتار های 

صحیح در این خصوص شکل بگیرد.
طور  به  گفت:  این خصوص  در  مثالی  ارائه  با  بهنود 
مثال بدیهی ترین مواردی که باید توسط پیمانکاران 
رعایت شود این است که در هنگام کار با شبکه های 
خودداری  )موبایل(  همراه  تلفن  بکاربردن  از  برق 
نمایند تا از وقوع حوادث ناخوشایند جلوگیری شود.

بهنود گفت: ایمنی نشات گرفته از ر فتار انسان است 
و باید در این خصوص آموزش ها و باز آموزی ها به 

صورت مداوم ادامه داشته باشد.
وی ادامه داد: برای ایمنی باید سرمایه گذاری انجام و 
بخشی نگری ها به ویژه در این حوزه باید حذف شود

مدیران  کرد:  ابراز  توانیر  بحران  و  ایمنی  دفتر  مدیر 
تکرار  و  وقوع حوادث  که  باشند  داشته  نظر  در  باید 
 HSE حوادث مشابه، ناشی از کمبود ایمنی است و
به دنبال افزایش سطح ایمنی مصرف کنندگان برق و 

پرسنل بهره برداری از شبکه های برق است .
برپایه این گزارش، ششمین دوره نشست منطقه ای 
بهره برداری شرکتهای توزیع نیروی برق، ویژه غرب 
و شمال غرب کشور به میزبانی شرکت توزیع نیروی 
برق آذربایجان غربی از امروز در شهر ارومیه برگزار 

می شود.
در این نشست سه روزه بیش از 1۳7 نفر از مدیران 
و کارشناسان شرکتهای توزیع نیروی برق مستقر در 
های  شامل شرکت  کشور  غربی  شمال  و  غربی  نوار 
شرقی،تبریز،  آذربایجان  غربی،  آذربایجان  گیالن، 
و  کرمانشاه  قزوین،زنجان،  ایالم،  همدان،   ، لرستان 

کردستان و اردبیل حضور دارند.

 ایرنا/
سرمایه گذاری 120 میلیون دالری 

آلمانی ها برای احداث نیروگاه 
خورشیدی در ایران

آغاز  از  آلمانی   - ایرانی  شرکت  یک  مدیر 
خورشیدی  نیروگاه  نخست  فاز  احداث  پروژه 
100 مگاواتی در میبد یزد خبر داد و گفت: 120 
میلیون دالر سرمایه مورد نیاز برای این پروژه 
به طور کامل توسط طرف آلمانی تامین می شود.

»امیر اسالم نژاد« در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا اضافه کرد: این شرکت ایرانی - آلمانی در نظر 
ایران  در  خورشیدی  نیروگاه  مگاوات   ۵00 که  دارد 
این  از  مگاوات   100 احداث  کلنگ  که  کند  احداث 
ظرفیت، فردا )پنجشنبه( در میبد یزد به زمین زده 

می شود.
 100 پروژه  این  نخست  فاز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
 10 ظرفیت  به  نیروگاهی  احداث  شامل  مگاواتی، 
مگاوات است، گفت: منابع مورد نیاز فاز نخست این 
پروژه 12 میلیون دالر و منابع موردنیاز کل این پروژه 

120 میلیون دالر برآورد شده است.
اسالم نژاد در مورد زمان پیش بینی شده برای بهره 
از این پروژه گفت: فاز نخست این پروژه به  برداری 
ظرفیت 10 مگاوات، تا پایان امسال و کل پروژه که 
مگاوات   100 به  نیروگاه  ظرفیت  رساندن  آن  هدف 

است، تا پایان سال آینده به بهره برداری می رسد.
 - ایرانی  این شرکت  استراتژیک  اهداف  از  یکی  وی 
آلمانی را استفاده از ظرفیت های محلی برای اجرای 
نیروگاه  پروژه  اجرای  با  گفت:  و  کرد  ذکر  ها  پروژه 
100 مگاواتی میبد، ۵00 شغل مستقیم و سه هزار 
شغل غیرمستقیم برای منطقه میبد و یزد ایجاد می 

شود.
تامین  مورد  در  آلمانی   - ایرانی  شرکت  این  مدیر 
مگاواتی   100 خورشیدی  نیروگاه  پروژه  تجهیزات 
میبد یزد نیز گفت: 60 درصد از تجهیزات مورد نیاز 
این پروژه وارد و 40 درصد از تجهیزات شامل کابل، 
از   ... و  انتقال  تجهیزات  کنترل،  تجهیزات  ترانس، 

محل تولید داخل تامین می شود.
معاون  زاده«  صادق  »سیدمحمد  ایرنا،  گزارش  به 
تجدیدپذیر  انرژی های  سازمان  رییس  که  نیرو  وزیر 
و بهره وری انرژی برق )ساتبا( را بر عهده دارد، پیش 
از این در مورد جایگاه انرژی های نو در برنامه ریزی 
های تامین انرژی کشور گفت: در چهار سال آینده، 
2۵ درصد از کل ظرفیت نصب شده جدید در کشور 

از محل انرژی های نو تامین می شود.
سال  تا  دارد  جدی  تصمیم  ایران  کرد:  تاکید  وی 
20۳0 هفت هزار و ۵00 مگاوات ظرفیت به ظرفیت 

نیروگاه های تجدیدپذیر کشور اضافه کند.
صادق زاده در مورد مزیت استفاده از انرژی های نو در 
به دلیل  اظهار کرد:  انرژی خورشیدی  به ویژه  کشور 
در طول سال  در کشور  نور خورشید  مناسب  تابش 
ما از ظرفیت خوبی در این زمینه برخوردار هستیم، 
خورشیدی  نیروگاه های  از  استفاده  این،  بر  عالوه 
کوچک باعث می شود تا نیاز به نصب پست های عظیم 

برق در کشور برای تنظیم ولتاژها از بین برود.
بهره وری  و  تجدیدپذیر  انرژی های  سازمان  رییس 
انرژی برق تاکید کرد: همچنین می توان حدود 12۵ 
زمینه  این  در  غیرمستقیم  صورت  به  را  شغل  هزار 

ایجاد کرد.

19 مهر ماه 1396 شماره   2050    



6 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ایسنا/ 
امکان تامین انرژی کل جهان با 

نیروگاه بادی

بادهای  که  کرده اند  ادعا  تازگی  به  محققان 
توربین های  گردش  برای  می توانند  اقیانوسی 
بادی به قدری موثر باشند که برق مورد نیاز کل 

جهان را تامین کنند.
از  یکی  باد  گیزمگ،  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
محسوب  جهان  در  انرژی  تامین  منابع  پاک ترین 

می شود.
در تحقیقی که به تازگی منتشر شده است محققان 
اعالم   )Carengie(»کارنگی« تحقیقاتی  موسسه 
اقیانوس ها  در  که  بادی  نیروگاه های  که  کرده اند 
احداث می شوند می توانند تولید انرژی بسیار بیشتری 
نسبت به نیروگاه های بادی که در خشکی قرار دارند، 

داشته باشند.
با توجه به نتایج این تحقیق اقیانوس اطلس شمالی 
تمدن های  کل  نیاز  مورد  انرژی  تنهایی  به  می تواند 

بشری امروز را با نیروگاه های بادی تامین کند.
در  آمریکا  بادی  نیروگاههای  از  استفاده  زمینه  در 
دارد  قرار  اروپا  اتحادیه  و  انگلیس  از  بعد  سوم  مقام 
و به همین دلیل مقامات وزارت انرژی این کشور در 
حال تالش برای بهبود وضعیت آمریکا در این زمینه 

هستند.
اقیانوس  در  نیروگاه ها  این  احداث  مزایای  از  یکی 
عالوه بر حجم بیشتر باد، فاصله آنها از محل زندگی 

شهروندان و خطر کمتر برای پرندگان است.
میزان  که  است  شده  مشخص  تئوری  محاسبات  در 
از  بیشتر  برابر  پنج  حدودا  نیروگاه ها  این  بازدهی 

دارد  وجود  که  سوالی  اما  است  نیروگاه های خشکی 
این است که آیا می توان تمام انرژی بادی موجود را 

به برق تبدیل کرد یا نه.
محققان موسسه کارنگی به این مسئله نیز پرداخته اند.

»کن کالدریا«)Ken Calderia( یکی از محققان 
این تحققیق در این رابطه گفت: تند بودن بادها در 
بهبود  را  انرژی  تولید  وضعیت  می تواند  مناطق  این 
نیروگاههای  به  نسبت  بهتری  بهره  می توان  و  دهد 
خشکی از آنها دریافت کرد. هر چند که تمام انرژی 

باد قابل استفاده نباشد.
متوجه  رایانه ای  مدل سازی  از  استفاده  ال  محققان 
نیروگاه  یک  مشابه  دقیقا  که  صورتی  در  که  شدند 
زمینی را در اقیانوس احداث کنند می توانند سه برابر 

انرژی تولید شده آن را در خروجی دریافت کنند.
تفاوت  باد،  تفاوت حجم  بر  این اختالف عالوه  دلیل 

شرایط جوی در دریا و خشکی است.
گرمای آب خصوصا در اقیانوس اطلس شمالی سبب 
می شود که بادهای پرقدرت در ارتفاع های پایین تری 
بوزند و به همین دلیل توان تولیدی توربین ها افزایش 

می یابد.
فصل،  تغییر  با  نیروگاه ها  این  تولیدی  توان  میزان 
در  که  کرده اند  اعالم  محققان  اما  می کند  تغییر 
فصولی که باد کمتری می وزد، توان تولیدی آنها برای 
کل آمریکا یا اروپا کفایت می کند و در فصول سردتر 
که بادبیشتری می وزد این نیروگاه می تواند برق کل 

جهان را تامین کند.
نتایج این تحقیق در ژورنال مجموعه مقاالت آکادمی 

ملی علوم منتشر شده است.

ایرنا/ 
ساخت نخستین نیروگاه خورشیدی 

بخش خصوصی در ناحیه مرزی 
گنبدکاووس آغاز شد

اجرایی  عملیات   - ایرنا   - گنبدکاووس      
توسط  که  خورشیدی  انرژی  نیروگاه  نخستین 
گنبدکاووس  مرزی  ناحیه  در  خصوصی  بخش 
این  مسئولین  حضور  با  شود،  می  ساخته 

شهرستان و سرمایه گذاران طرح آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، در مراسم آغاز عملیات اجرایی 
این طرح که عصر چهارشنبه در روستای مرزی کرند 
ویژه  فرماندار  و  استاندار گلستان  معاون  برگزار شد، 
گنبدکاووس گفت: اجرای این طرح بزرگ در راستای 
توجه نظام و دولت به مناطق محروم و مرزی توسط 

بخش خصوصی انجام می شود.
دومین  گنبدکاووس  افزود:  کریمی  عبدالقدیر 
مردم  و  است  گلستان  استان  پرجمعیت  شهرستان 
و  آرامش  کمال  در  انسجام،  و  وحدت  سایه  در  آن 

صمیمیت زندگی می کنند.
مشترک  مرز  کیلومتر   14۵ گنبدکاووس  افزود:  وی 
با همدلی  آن  مرزنشین  و مردم  دارد  ترکمنستان  با 
منطقه  این  مرزهای  از  مرزبانی  نیروهای  با  تعامل  و 

صیانت می کنند.
تاثیر  بزرگ  طرح  این  اجرای  کرد:  اضافه  کریمی 

زیادی بر توسعه منطقه مرزی گنبدکاووس دارد.
از سرمایه گذاران این طرح نیز در این مراسم  یکی 
گفت: احداث این نیروگاه خورشیدی پس از مطالعات 
انجام شده با ظرفیت 100 مگاوات و سرمایه گذاری 

تقریبی چهار هزار میلیارد ریال انجام می شود.
بهزاد فرجی افزود: با احداث این نیروگاه که پنل های 

آن تولید داخل خواهد بود برای حداقل 40 نفر بطور 
مستقیم شغل ایجاد می شود.

نیروگاه  این  اجرایی احداث  اضافه کرد: عملیات  وی 
خورشیدی ظرف 8 ماه تا یک سال آینده طول می 
کشد و برق تولیدی عالوه بر تامین نیاز مردم منطقه، 

به شبکه سراسری تزریق می شود.
نیز  طرح  این  گذار  سرمایه  دیگر  رحمانی  مصطفی 
راستای  در  خورشیدی  انرژی  نیروگاه  احداث  گفت: 
و  محروم  مناطق  به  توجه  بر  مبنی  رهبری  منویات 

تولید انرژی پاک صورت می گیرد.
شهرستان گنبدکاووس با ۳۵0 هزار نفر جمعیت در 
شرق استان گلستان واقع است و بخش مرزی داشلی 
برون آن با ۳0 روستا، حدود 27 هزار نفر جمعیت دارد.

وزارت نیرو/ با همکاری پژوهشگاه نیرو محقق شد؛
موفقیت یک شرکت ایرانی در ساخت 

وسیله ای کم یاب در صنعت برق

یک شرکت دانش بنیان موفق به ساخت وسیله 
ترانس  داغ  نقطه  دمای  گیری  اندازه  برای  ای 
فناوری  غربی  کشور  چند  تنها  که  است  شده 

ساخت آن را در اختیار دارند.
)پاون(؛  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
مهندسی  شرکت  مدیرعامل  زاده«  سالم  »محمود 
پایشگران برق آب نیروی البرز در نمایشگاه توانمندی 
های بخش توزیع برق که در حاشیه ششمین دوره 
توزیع  شرکت هاي  بهره برداري  منطقه اي  نشست 
برگزار  کشور  غرب  شمال  و  غرب  ویژه  برق،  نیروي 
این شرکت  بنیان  شده است، درباره محصول دانش 
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7 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

اندازه  برای  فیبرنوری  دمای  سنسور  حسگر  گفت: 
تنها  که  است  قدرت  ترانس  داغ  نقطه  دمای  گیری 
کشور  چند  و  آمریکا  کشور  در  خارجی  های  نمونه 

اروپایی تولید می شود.
گفت:  داخلی  نمونه  شده  تمام  هزینه  درمورد  وی 
نمونه تولیدی در داخل تا ۳0 برابر ارزان تر از نمونه 
های مشابه خارجی است و نمونه آزمایشگاهی آن هم 
اکنون با همکاری پژوهشگاه نیرو تولید شده  و ظرف 
یک سال آینده درصورت برآورده شدن خواست ها و 

تامین هزینه ها به تولید انبود خواهد رسید.
عدم  و  نوری  فیبر  برپایه  ساخت  گفت:  زاده  سالم 
تاثیرپذیری از میدان های الکتریکی و مغناطیسی از 
جمله مهمترین ویژگی های تجهیز ساخته توسط این 
شرکت است؛ ضمن اینکه توسط این قطعه می توان 
به افزایش عمر ترانس های قدرت و بهینه سازی بهره 
برداری مدیریت بار در ترانس های قدرت فوق توزیع 

و انتقال دست یافت.
تولید  امکان  به  رسیدن  برای  کرد:  نشان  خاطر  وی 
انبوه نیاز به سرمایه نزدیک به 4.۵ میلیارد تومانی و 
برای حضور در بازارهای داخلی باید قوانین بهتری در 

داخل کشور وضع شود.
کشور  در  پتنت  ثبت  با  داریم  نیاز  کرد:  اضافه  وی 
بازارهای جهانی را  آلمان یا آمریکا امکان حضور در 

پیدا کنیم.
بر پایه این گزارش، ششمین دوره نشست منطقه اي 
بهره برداري شرکتهاي توزیع نیروي برق، ویژه غرب 
و شمال غرب کشور به میزباني شرکت توزیع نیروي 
برق آذربایجان غربي از امروز در شهر ارومیه برگزار 

مي شود.
در این نشست سه روزه بیش از 1۳7 نفر از مدیران 
و کارشناسان شرکتهاي توزیع نیروي برق مستقر در 

های  شامل شرکت  کشور  غربی  شمال  و  غربی  نوار 
شرقي،تبریز،  آذربایجان  غربي،  آذربایجان  گیالن، 
و  کرمانشاه  قزوین،زنجان،  ایالم،  همدان،   ، لرستان 

کردستان و اردبیل حضور دارند.
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مهر/  در واکنش به نوسانات قیمت دالر مطرح شد؛
توضیحات سیف در خصوص بازار ارز/

ایجاد ثبات در بازار

واقعی  سود  گفت:نرخ  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
سیستم بانکی به نحو مطلوبی مثبت بوده و در 
ریسک  با  توأم  که  ارز  بازار  بازدهی  با  مقایسه 

است، بسیار جذاب تر است.
به گزارش خبرگزاری مهر، ولی اهلل سیف در کانال تلگرامی 
است. داده  ارائه  توضیحاتی  ارز  نرخ  خود در خصوص 

در توضیحات تلگرامی سیف که با تیتر بازار ارز منتشر 
بر  ارز  بازار  در  نااطمینانی  و  تالطم  است:  آمده  شده 
جای  بر  منفی  تاثیرات  اقتصادی  کالن  های  متغیر 
می گذارد و از همین رو، ثبات این بازار یکی از اصلی 
ترین اهداف بانک مرکزی است. پس از تکانه و جهش 
شدید ارزی سال های 1۳90 و 1۳91،  بانک مرکزی در 
دولت یازدهم نسبت به ثبات بخشی به بازار ارز اقدام 
کرد و در عمل نشان داد که به خوبی توانایی حفظ 

ثبات بازار ارز را داشته و هم اکنون نیز دارد.
سیف نوشته است: در این مدت رویکرد بانک مرکزی بر 
این اساس بود که اوال مکانیزم بازار و عرضه و تقاضای 
ارز با اختالل مواجه نشود. ثانیا در تنظیم سیاست های 
ارزی، میان روند و نوسانات زودگذر ارزی تفکیک قائل 
شده و جلوی نوسانات شدید گرفته شود تا اقتصاد دچار 
تکانه ارزی نشود. در این راستا، اضافه جهش سال های 
1۳90 و 1۳91 به طور طبیعی در طول دولت یازدهم 
و تا اوایل دولت دوازدهم در بازار هضم و بازار ارز از 
تعادل و ثبات مناسبی برخوردار شد. درادامه نیز در 
تطابق با دستاوردهای تورمی چشمگیر دولت، تالش 
شد روند تعدیل بازار ارز، متناسب با تغییرات عوامل 

بنیادین موثر بر این بازار باشد. 

افزوده  تلگراکی  پیام  دراین  مرکزی  بانک  رییس کل 
است: باید به این نکته توجه داشت که بازار ارز تحت 
کالن  سیاست های  همچون  مختلفی  عوامل  تاثیر 
تحوالت  کالن،  و  بنیادین  متغیرهای  روند  اقتصادی، 
در روابط سیاسی و اقتصادی بین المللی، تغییرات نرخ 
انتظارات قرار دارد.  برابری ارزهای جهان روا و عامل 
درعین حال، نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی همچون 
صادرات، واردات،  سرمایه گذاری، تولید، مصرف و تورم، 
آثار مختلف و غیر هم جهتی دارد. رویکرد بانک مرکزی 
بر این امر استوار است که به عنوان سیاست گذار ارزی 
روند تعادلی مناسبی از نرخ ارز را دنبال کند تا متضمن 
حداکثر شدن منافع اقتصادی کشور به نحو پایدار و 

متناسب با رویکردهای اقتصاد مقاومتی باشد.
در  مرکزی  بانک  است:  آورده  درادامه  اهلل سیف  ولی 
از  متاثر  که  ارز  نرخ  روند  پایش  ضمن  حاضر  حال 
برخی عوامل فصلی و انتظارات ناشی از تحوالت روابط 
استمرار  به  نسبت  گذشته  همچون  است،  بین الملل 
روند ثبات در بازار و دفع اختالالت اقدام خواهد کرد 
همانطور که در پاییز سال گذشته به خوبی شاهدش 
بودیم. در پایان، یادآوری می شود بُردار نرخ بازدهی 
نرخ سود  است که  نحوی  به  داخلی  دارایی  بازارهای 
واقعی سیستم بانکی به نحو مطلوبی مثبت بوده و در 
است،  ریسک  با  توأم  که  ارز  بازار  بازدهی  با  مقایسه 

بسیار جذاب تر است.
همین امر باعث می شود منابع مالی هموطنان ضمن 
برخورداری از بازدهی مناسب و فاقد ریسک در نظام 
بانکی، صرف حمایت از تولید و اشتغال کشور شود و 
بازار ارز نیز علی رغم تالش سفته بازان ارزی در ایجاد 
کوتاه مدت،  سودهای  حاشیه  از  بهره برداری  و  نوسان 
بتواند در طول زمان به روند با ثبات خود متناسب با 

تحوالت متغیرهای اقتصادی ادامه دهد.

مهر/ واکنش به نوسانات نرخ دالر؛
خوانساری: تصمیم به موقع، نوسان 

غیرواقعی ارز را کاهش می دهد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن تهران گفت: 
نگاه واقع بینانه و تصمیم به موقع در مورد قیمت 

ارز، نوسانات غیرواقعی را کاهش می دهد.
به گزارش خبرنگار  مهر، مسعود خوانساری در واکنش 
به افزایش قیمت دالر و عبور قیمت از مرز 4 هزارتومان 
در توئینی نوشت: نگاه واقع بینانه و تصمیم به موقع 
می  کاهش  را  غیرواقعی  نوسانات  ارز،  قیمت  درمورد 

دهد.
طی روزهای اخیر قیمت دالر با عبور از مرز 4هزارتومان، 

با نوسانات چشمگیری همراه بوده است.

شاتا/ 
به روزرسانی سند راهبردی با مشورت 

تشکل ها

با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون   : شاتا 
مشترک  فهم  به  رسیدن  برای  اینکه  به  اشاره 
به روزرسانی  همچنین  مختلف  موضوعات  در 
و  معدن  صنعت،  وزارت  راهبردی  برنامه  سند 
تجارت جلسات شورای مشورتی صنعت،  معدن 
صنعت،  وزیر  حضور  با  صادرات  و  بازرگانی  و 
معدن و تجارت تشکیل می شود، گفت:برای این 
منظور در سطح معاونت نیز جلسات مختلفی را 

با تشکل ها تشکیل خواهیم داد.
رضا رحمانی تصریح کرد: ازآنجایی که وزارت صنعت، 

حامی  و  سیاست گذار  به عنوان  تجارت  و  معدن 
می رود  شمار  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  بخش های 
به همین دلیل استفاده بیشتر از نظرات تشکل ها برای 
صنعت  وزارت  کالن  سیاست های  از  تصمیم گیری ها 

محسوب می شود.
وی بیان کرد: حدود 8۵ هزار واحد صنعتی و نزدیک 
به ۳ میلیون واحد صنفی زیرمجموعه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت قرار دارند، این واحدها عهده دار بیش 
از ۳0 درصد اشتغال کشور هستند و 60 درصد بخش 
مولد اقتصاد را در دست دارند. بنابراین، برای برنامه های 
پیش رو؛ تشکل هایی به عنوان نمایندگان این واحدها 
انتخاب شدند تا در فرآیند تصمیم سازی وزارت صنعت، 

معدن و تجارت مشارکت داشته باشند.
برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت  معاون طرح و 
افزود: تاکنون ۵ جلسه هم اندیشی با اعضای هیات مدیره 
انجمن های تخصصی )تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، 
پزشکی،  تجهیزات  صادر کنندگان  و  وارد کنندگان 
آزمایشگاهی و طبی(، )تولیدکنندگان، صادر کنندگان 
و توزیع کنندگان کفش و چرم(، )صنایع فرآورده های 
لبنی ایران(، )صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان 
تولیدی،  اتحادیه های  و  ) انجمن ها  کشور(،  خودرو 
تولید کنندگان  و  سازندگان  تعاونی  و  کارفرمایی 
وزارتخانه  برنامه  و  طرح  معاونت  در  لوازم خانگی( 
برگزارشده و جلسه بعدی نیز در حوزه صنایع سلولزی 

هفته آینده برگزار می شود.
با  وزارتخانه  آینده  تصمیمات  رحمانی،  گفته  به 
جمع بندی نظرات این جلسات شکل می گیرد و سند 
خواهد  به  روز رسانی  اساس  همین  بر  نیز  راهبردی 
با  تفاهم نامه ای  انعقاد  در حال  منظور  این  برای  شد. 
خانه های صنعت، معدن و تجارت هستیم تا بخشی از 
فعالیت های اجرایی به آنها واگذارشود. درصدد هستیم 
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تا ظرفیت تشکل ها را در کشور فعال کنیم و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بر عملکرد آنها نظارت خواهد 

کرد.
برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت  معاون طرح و 
وزارتخانه  در  نظرات  جمع بندی  برای  اینکه  بیان  با 
دبیرخانه ای را تشکیل داده ایم، گفت: امید می رود این 
مباحث منجر به تحول فکری در نوع نگاه به صنعت 
موضوعات  برخی  که  چرا  موضوعات صنعتی شود،  و 
کشور  در  فکری  نهضت  به  نیاز  حوزه  این  در  کالن 
دارد.به عنوان نمونه نحوه صدور مجوز یکی از وظایف 
کدام  در  که  شود  مشخص  باید  که  است  وزارتخانه 

صنعت باید ظرفیت بیشتری ایجاد کنیم.
روز؛  صنایع  شناسایی  با  همچنین  افزود:  رحمانی 
این صنایع شناسایی خواهند  تهدید های  و  فرصت ها 
شد. قرار است مراکز پژوهشی و دانشگاهی در این حوزه 
بازرگانی،  اتاق  برای  نیز  ماموریت هایی  و  کنند  ورود 
صنایع، معادن و کشاورزی تهران و جهاد دانشگاهی 
با تدوین راهبردهای جدید تخصیص  تعریف شده که 

منابع بیشتری برای این صنایع در نظر گرفته شود.
برای  وزارتخانه  این  برنامه های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آمایش  سند  تکمیل  حال  در  گفت:  استانی  آمایش 
استانی هستیم این سند بخشی از راهبردهای صنایع 
است که در برنامه ششم توسعه نیز توجه به مزیت های 
منطقه ای و آمایش سرزمین مدنظر قرارگرفته است. 
برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت  معاون طرح و 
قرار  کار  دستور  در  را  جدیدی  برنامه  کرد:  تصریح 
ویژه ای  کم برخوردار حمایت  استان های  از  تا  داده ایم 
شود. همچنین توجه به معادن و ظرفیت های معدنی، 
صنایع دانش بنیان و صادرات از دیگر کار های اساسی 

وزارتخانه است.

مهر/ برای سال جاری میالدی؛
صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی 

ایران را 3.5 درصد برآورد کرد

گزارش  تازه ترین  در  پول  بین المللی  صندوق 
خود موسوم به چشم انداز اقتصاد جهانی، تولید 
را در سال جاری میالدی  ایران  ناخالص داخلی 

3.5 درصد پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این نهاد بین المللی پولی در 
تازه ترین گزارش خود تحت عنوان »چشم انداز اقتصاد 
جهانی« اعالم کرد، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در 
سال گذشته میالدی 12.۵ درصد بود و این رقم برای 
سال جاری میالدی ۳.۵ درصد برآورد می شود. البته 
صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران را در سال 

2018 میالدی ۳.8 درصد پیش بینی کرد.
همچنین این نهاد بین المللی تراز حساب های جاری 
ایران را در سال 2016 میالدی 4.1 درصد اعالم کرد و 
این رقم را برای سال جاری و آینده میالدی به ترتیب 

۵.1 درصد و ۵.9 درصد برآورد کرده است.
سال  در  را  ایران  تورم  نرخ  پول  المللی  بین  صندوق 
گذشته میالدی 11.9 درصد اعالم و پیش بینی کرد 
نرخ تورم ایران در سال جاری و آینده میالدی 10.1 

درصد و 9.7 درصد باشد.
بر همین اساس، صندوق بین المللی پول نرخ بیکاری 
این  و  درصد  میالدی 12.۵  سال 2016  در  را  ایران 
رقم را برای سال جاری میالدی 12.4 درصد برآورد 

کرده است.

ایرنا/ در گفت و گو با ایرنا؛
یک مسئول:مشوق های صادراتی تا 

یک ماه آینده تخصیص می یابد

    تهران- ایرنا- رئیس سازمان توسعه تجارت 
ایران از قول مساعد سازمان برنامه و بودجه برای 
تخصیص مشوق های صادراتی، صادرکنندگان تا 

یک ماه آینده خبر داد.
»مجتبی خسروتاج« در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا با اشاره به بسته حمایتی دولت از صادرات غیرنفتی 
در سال 96 افزود: به استناد مصوبه جلسه مرداد ماه 
ریاست  به  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  گذشته 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، مقرر 
توسعه صادرات  برای  هایی  و حمایت  ها  شد مشوق 
بسته  پیوند،  این  در  که  شود  گرفته  نظر  در  کشور 
حمایتی به تصویب ستاد رسید و شهریورماه گذشته 

به دستگاه های اجرایی ابالغ شد.
و  ریالی  بانکی  تسهیالت  مسئول،  مقام  این  گفته  به 
ارزی به عنوان یکی از موضوعات این بسته مورد توجه 
قرار گرفته است؛ در زمینه ارزی با توجه به محدودیت 
های منابع بانکی، مقرر شد تا از منابع صندوق توسعه 

ملی استفاده شود.
دالر  میلیارد   2 منظور  همین  به  داشت:  بیان  وی 
تسهیالت ارزی در قالب اعتبار خریدار در بانک های 
عامل منتخب قرار داده خواهد شد تا آن را به خریداران 
کاالهای ایرانی در بازارهای خارجی که مایلند خرید 
دهند  انجام  ایران  از  دار  مدت  صورت  به  را  خود 

اختصاص یابد.
خسروتاج خاطرنشان کرد: نرخ سود این تسهیالت در 
به  با توجه  اما  بود،  از آن 6 درصد  سال 9۵ و پیش 
استفاده کشورهای رقیب از نرخ های سود پایین تر، 

با درخواست سازمان توسعه تجارت از صندوق توسعه 
ملی، این نرخ به ۳.۵ تا 4.۵ درصد )یک درصد تفاوت 
و  یافت  تغییر  دارد(  بستگی  هدف  کشور  ریسک  به 

مصوب شد.
وی با بیان اینکه محدودیت سهمیه یا محدودیت های 
کشوری در این زمینه وجود ندارد، تاکید کرد: اگر رقم 
صادرات به بیش از 2 میلیارد دالر نیز برسد، صندوق 
توسعه ملی حمایت کرده و این رقم را تجدید خواهد 
کرد؛ هرچند مطابق بررسی های انجام شده، تا پایان 

سالجاری این مقدار تسهیالت کفایت می کند.
وی در ادامه با اشاره به تسهیالت ریالی در نظر گرفته 
این بسته، تصریح کرد: مقرر شده 22 هزار  شده در 
در  ملی  توسعه  منابع صندوق  محل  از  ریال  میلیارد 
اختیار بانک های عامل قرار بگیرد و بانک های عامل 
نیز به همین مقدار آورده داشته باشند؛ بر این اساس 
در مجموع 44 هزار میلیارد ریال فراهم شده و با توجه 
به کاهش سود سپرده ها، متوسط نرخ سود تسهیالت 

صادراتی بین 1۳.۵ تا 14.۵ درصد خواهد بود.
خسروتاج با اشاره به پیش بینی هزار و 200 میلیارد 
بسته  این  در  بالعوض  صادراتی  های  مشوق  ریال 
صرف  جایزه  این  از  بخشی  داشت:  اظهار  حمایتی، 
جبران ۵0 درصد هزینه های اجاره غرفه صادرکنندگان 
در نمایشگاه های بین المللی خواهد شد که از سوی 

سازمان توسعه تجارت پرداخت می شود.
وی ادامه داد: ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف 
)برای هر کشور تا سقف 10 میلیارد ریال(، هزینه های 
رسانی  اطالع  و  بازاریابی  صادرات،  آموزش  تبلیغات، 
شرکت ها مطابق شیوه نامه های داخلی و جایزه به 
صورت  به  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرکنندگان 
برگرداندن چهار درصد صورت وضعیت های تایید شده 
به آنها، از جمله دیگر مواردی است که در هزار و 200 
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میلیارد ریال جایزه صادراتی بالعوض در نظر گرفته 
شده است.

نقل  و  مقوله حمل  در  کرد:  اضافه  مقام مسئول  این 
به  دولت  نیز،  صادرکنندگان  دریایی  و  ریلی  هوایی، 
منظور پوشش بخشی از هزینه های آنان، تا مدت 6 
ماه حداکثر ۵0 درصد ظرفیت خطوط حمل اولویت 
از محل هزار  نیز  این مهم  را چارتر می کند که  دار 
تامین  بالعوض  ریال جایزه صادراتی  میلیارد  و 200 

خواهد شد.
وی گفت: عالوه بر همه اینها، هزار میلیارد ریال نیز 
یارانه  عنوان  به  گرا«  »تولیدی صادرات  واحدهای  به 
این  به  شد؛  خواهد  بازگردانده  بانکی  تسهیالت  سود 
معنی که بر مبنای ارزش افزوده ایجاد شده از سوی 
محصوالت و تولیدات صادراتی این شرکت ها، تا سقف 
6 درصد سود تسهیالت دریافتی این شرکت ها به آنها 

بازگردانده می شود.
خسروتاج افزود: به گمرکات کشور ابالغ شده تا خط 
که  نام  خوش  و  معتبر  صادرکنندگان  برای  سبزی 
فهرست آنها به گمرکات اعالم شده در نظر بگیرند تا 

با حداقل تشریفات گمرکی، به امر صادرات بپردازند.
به  که  صورتی  در  صادرکنندگان  کرد:  تصریح  وی 
یا  صادراتی  تخصصی  بزرگ  های  شرکت  تشکیل 
مدیریت صادرات اقدام کنند تا 20 درصد در همه اقالم 
ارقام جوایز صادراتی خواهند  افزایش در  گفته شده، 

داشت.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران یادآوری کرد: شرکت 
های بزرگ تخصصی صادراتی باید بتوانند سالیانه بیش 
از 40 میلیون دالر صادرات از محل تولیدات خود یا 
سایر شرکت های تولیدی – صادراتی داشته باشند تا 
از افزایش در جوایز برخوردار شوند؛ واحدهای بزرگ 
تخصصی صادراتی می توانند با استفاده از صرفه های 

در مقیاس و همچنین ارتباطات تجاری بیشتر نقش 
مهمی در توسعه صادرات کشور داشته باشند.

هزار  چهار  گذشته  سال  کرد:  یادآوری  خسروتاج 
میلیارد ریال شامل سه هزار میلیارد ریال مشوقهای 
صادراتی و هزار میلیارد ریال کمک سود بانکی برای 
صادرکنندگان در نظر گرفته شد که در پایان سال، به 
دلیل محدودیت منابع فقط ۵00 میلیارد ریال آن در 

اختیار صادرکنندگان قرارگرفت.
به گفته این مقام مسئول وزارت صنعت، امسال مجموع 
این مبالغ به 2 هزار و 200 میلیارد ریال تقلیل یافته 
است که سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص آن تا 

یک ماه آینده قول مساعد داده است.
در  ایران  غیرنفتی  صادرات  مجموع  ایرنا،  گزارش  به 
شش ماه اول سال جاری به 20 میلیارد و ۵44 میلیون 
دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به 
میزان ۳.20 درصد کاهش داشته است؛ این رقم در ماه 

گذشته 4.9۵ درصد بود.

تسنیم/ در حاشیه جلسه هیئت دولت
نهاوندیان: نوسانات »ارز« متأثر از 

عملیات های روانی است

برخی  گفت:  رئیس جمهور  اقتصادی  معاون 
روانی  عملیات  تاثیر   تحت  همواره  ارز  نوسانات 

است.
تسنیم،  خبرگزاری  دولت  حوزه  خبرنگار  گزارش  به 
در  رئیس جمهور  اقتصادی  معاون  نهاوندیان  محمد 
حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه امروز صف حامیان ایران منسجم تر و آمریکا 

ذخیره  گفت:  است،  گرفته  قرار  بیشتری  انزوای   در 
کاالهای اساسی امروز  کشور و اوضاع عمومی  اقتصاد 

ایران بهتر  از قبل شده است. 
وی افزود: برجام امروز  آزمونی  در صحنه جهانی شده، 
امروز یاغیان بین المللی نمایان شده و  مشخص شده 
و  احترام گذاشته  بین المللی  اصول  به  دولت  کدام 

می گذارد.
ارز اظهار داشت: یکی  نهاوندیان درباره نوسانات نرخ 
و   التهابات  کاهش  دولت،  اخیر  سال های  توفیقات  از 
نوسانات بازار ارز و  آرامش عمومی در نرخ تورم بوده 
است. برخی نوسانات ارز همواره تحت تاثیر  عملیات 

روانی است.
اینکه سیاست  بیان  با  رئیس جمهور  اقتصادی  معاون 
شناور   سیاست  همان  و   نکرده  تغییر  دولت  ارزی 
اقتصاد  صالح  به  امروز  گفت:  است،  شده  مدیریت 
است که ثبات در آن حفظ شود و با پایین آمدن نرخ 
تورم  در کشور این سیاست ادامه خواهد یافت. فعاالن 
اقتصادی نگاه بلندمدت دارند، چرا که شتاب زدگی های 
امروز  و  بود  اقتصاد کشور خواهد  به ضرر  کوتاه مدت 

شرایط بانک مرکزی خوب است.

ایسنا/ راغفر مطرح کرد
محور بودن تولید؛ ضامن تحقق اقتصاد 

مقاومتی

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تهران گفت: با 
با توجه به  محور قرار نگرفتن تولید در اقتصاد 
نهادینه  مقامتی  اقتصاد  کشور،  موجود  ساختار 

نخواهد شد.

به گزارش ایسنا، حسین راغفر صبح در دوره آموزشی 
»ابرچالش های اقتصاد ایران« ویژه مدیران، با اشاره به 
کتاب تامین مالی صنعتی در ایران که توسط ریچارد 
الیوت بندیک در سال 1964 پس از سفر او به ایران، 
چاپ شده است، اظهار کرد: در این کتاب آمده که در 
این اواخر به ویژه با تغییر الگوهای مصرفی، دارایی های 
کالنی از محل واردات و مستغالت انباشته شده است 
و ایرانیان بخشی از درآمدهای خود را به دارایی های 
وارداتی تجملی، ساخت ویالها، خرید و فروش زمین و 
سفرهای اروپایی اختصاص داده اند و این سرمایه گذاری 
اقتصادی  و  سیاسی  بی ثباتی  در  را  کمتری  آسیب 

می بیند.
وی، یکی از ابرچالش های اقتصاد ایران را نظام تدبیر 
و  دانست  اجتماعی  و  اقتصادی  امور سیاسی،  اداره  و 
ابرچالش های  ظهور  بسترساز  چالش  این  شد:  یادآور 
راهبردی دیگری یعنی ابرچالش انرژی، آب و محیط 
زیست، ابرچالش جمعیت و اشتغال و ابرچالش نظام 

نوآوری و فناوری است.
راغفر با اشاره به ابرچالش نظام تدبیر و اداره امور در 
کشور، تصریح کرد: نظام تدبیر و اداره امور ناتوان از 
در  کشور  توسعه  زیست بوم  نیازهای  به  پاسخ گویی 
دنیای پرتالطم حال و آینده است که این درماندگی 
و  ملی  امنیت  جمله  از  متعددی  عوامل  محصول 
امنیت ملی مردم  آینده نگری است و در حال حاضر 
موضوع فرعی در نظام تدبیر و اداره امور است و یا به 

اهداف دست چندم تبدیل می شود.
این صاحب نظر در اقتصاد کشور، اظهار کرد: نهادهای 
مستقر حاصل از نظام تدبیر، به جای اینکه در خدمت 
سعادتمندی، رفاه و بهزیستی مردم باشند، در خدمت 
فاقد  تدبیر  نظام  این  و  هستند  ثروت  اصحاب  منافع 
فلسفه اقتصادی روشن و شفاف است. همچنین نظام 
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تدبیر وابسته به درآمدهای بادآورده حاصل از فروش 
منابع طبیعی و معدنی است.

راغفر تاکید کرد: استقرار نظام اقتصادی سرمایه داری 
رفاقتی، وابستگی به درآمدهای بادآورده نفتی، رویش 
یک اقتصاد انگلی را در پی خواهد داشت که در سطح 
خرد به صورت باج گیری، رشد جرم و جرائم و در سطح 
می کند.  پیدا  نمود  مافیایی  اقتصاد  صورت  به  کالن 
نظام  ابرچالش  نهایی  محصول  ناکارآمدی  همچنین 
قدرت های  که سبب سقوط  است  امور  اداره  و  تدبیر 
در  به طوری که  قبیل شوروی سابق شد،  از  جهانی 
جهانی  بازارهای  از  باالتر  تولید  هزینه  سابق  شوروی 
بوده و اختالف طبقاتی نیز تشدید شده بود که در حال 

حاضر این شرایط نیز در کشور ما ایجاد شده است.
رفاقتی،  سرمایه داری  ویژگی های  به  اشاره  با  وی 
رفقا و  و  به دوستان  بانکی  اعتبارات  گفت: تخصیص 
و  انحصار  فرصت های  تخصیص  همپالگی های حزبی، 
شبه انحصار به رفقا، دستکاری در نظام قیمت گذاری، 
از جمله ویژگی های سرمایه داری رفاقتی است که خود 

آن محصول ناکارآمدی است.
اینکه  بیان  با  الزهرا تهران  عضو هیئت علمی دانشگاه 
گفت:  نیست،  سرمایه  کمبود  ایران  اشتغال  مشکل 
این در شرایطی است که میزان تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص به میزان 900 هزار میلیارد تومان )به قیمت 
سال 1۳8۳( در دهه 80 بوده که این نشان می دهد 

مشکل اشتغال ایران کمبود سرمایه نیست.
راغفر، توسعه بنگاه های بزرگ متکی به بهره گیری از 
افزود:  و  دانست  روابط  از  برآمده  فرصت های  را  رانت 
با جذب 70 درصد منابع  با وجود چنین شرایطی و 
سرمایه گذاری، این بنگاه ها کمتر از یک چهارم اشتغال 
سیاست های  و  دارند  عهده  بر  را  ساخت  صنعت 
جای  به  کشور  تجاری  و  پولی  صنعتی،  توسعه ای، 

نابرابر  توزیع  به  معطوف  اشتغال،  ایجاد  از  پشتیبانی 
رانت در اقتصاد شده است.

وی با اشاره به اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: اگر 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست  نباشد،  تولیدمحور  اقتصاد 
در  اجرا  مرحله  به  نوشته شده  برنامه های  و  کاغذ  از 
نمی آید و در حال حاضر با محور قرار نگرفتن تولید 
در اقتصاد کشور با توجه به ساختار موجود مملکت، 
اقتصاد مقامتی نهادینه نخواهد شد و باید توجه داشت 
که در تصمیم گیری ها مردم محور تصمیمات باشند نه 

افراد خاص و یا ذی نفعان.

بازرگانی  اتاق  سابق  دبیرکل  با  گفت وگو  در  تعادل/ 
تهران مطرح شد

عبور از تمرکزگرایی صادراتی

از  تجاری  توان  ارتقای  برای  منطقه  بازارهای 
اهمیت باالیی برخوردارند. عراق به عنوان یکی 
با  اخیر  سال های  در  بازارها  این  مهم ترین  از 
مشکالتی روبه رو شده اما هنوز مهم ترین بازار و 

شریک تجاری برای ما محسوب می شود. 
این موضوع و ظرفیت های بازار عراق را در حال حاضر 
بسیاری از کشورهای دنیا و سرمایه گذاران دریافته اند 
این  در  افت ریسک های داعش  از  بعد  به خصوص  و 
کشور در تالشند تا با حضور در برنامه بازسازی عراق 
مشارکت کنند. بازار قطر، بازار افغانستان، بازار سوریه، 
کشورهای حوزه CIS و... همگی از بازارهایی هستند 
که ایران باید برای آنها استراتژی مشخصی را اعمال 
کند تا مانع از فروپاشی آنان گردد. کارشناسان معتقدند 
بازارهای منطقه هنوز در اختیار ایران هستند و هنوز 

فرصت برای ارتقای این سهم وجود دارد. در این رابطه 
تهران  بازرگانی  اتاق  سابق  دبیرکل  بهادرانی،  ابراهیم 
معتقد است دولت باید برای رشد حضور تجار ایرانی 
در بازارهای منطقه مشوق های تجاری ارائه کند. وی 
با اشاره به چالش های بودجه یی در کشور معتقد است 
باید سهم این مشوق ها در بودجه تعریف و معین باشد. 
وی معتقد است هرچند حجم صادرات رشد کرده اما 
متوازن نیست و 70 درصد از صادرات به ۵ بازار صورت 
می گیرد که ریسک صادرات را در کشور ارتقا می دهد.

به گفته بهادرانی قبل از هر چیز باید قبول کرد که ابزار 
الزم برای تشویق صادرات نداریم چرا که بودجه دولت 
یک بودجه نامتوازن توام با کسری است و عمال کسری 
آن  را، بافروش اوراق مشارکت یا فروش اموال و دارایی 
تامین می کنیم. از طرفی الزمه گسترش بازار صادراتی 
و بازارهای جدید، ارائه مشوق است که به محض مطرح 
شدن این موضوع، دولت اعالم می کند که بودجه الزم 
برای این کار را ندارد. دولتی در صادرات موفق است که 
بتواند بخشی از بودجه مالی خودرا به تشویق صادرات 
تخصیص دهد یا در راه تشویق صادرات، سرمایه گذاری 
شده  باعث  کشور  نامتوازن  بودجه  متاسفانه  کند. 
بابت  قولی  اگر  وحتی  باشد  بسته  ما  دولت  دست 
تشویق صادرات داده می شود، به سختی عملی شود. 
وی تاکید داشت: اگر برنامه های پنج ساله را مطالعه 
قوانین  افزایش صادرات،  مورد  کنید می بینید که در 
محکمی تصویب شده است. اما در عمل به اندازه مورد 
اخیر،  در دهه  البته  نداشته ایم.  انتظار، رشد صادرات 
حجم صادرات ما از 10 تا 1۵ میلیارد دالر به حدود 
۳۵میلیارد دالر )منهای میعانات نفتی( رسیده است که 
رشد خوبی است. ولی بایستی توجه داشت که مشکل 
صادرات  بودن  پذیر  ضربه  فعلی،  شرایط  در  اصلی 
ماست. وقتی 70 درصد صادرات ما به ۵ کشور انجام 

می شود صادرات ضربه پذیر می شود و به محض تغییر 
دیپلماسی تجاری این کشورها، نخستین حوزه یی که 

آسیب می بیند صادرات ماست.
دبیرکل سابق اتاق بازرگانی تهران افزود: درست است 
ارتباط تجاری داریم  با کشورهای زیادی در دنیا  که 
بازارها تفسیم  بین  مابه نسبت معقولی  ولی صادرات 
نشده است. به عنوان مثال صادرات ما به یک کشور 
تنها 10 هزار دالر است در حالی که به کشور چین 
بیش از8 میلیارد دالر )حدود20 درصد کل(، صادرات 
است؛ ضمن اینکه در برنامه های بلندمدت آن بخشی از 
صادرات خودش را برای سال های طوالنی بیمه می کند 
تولید  و  مقصد صادرات، سرمایه گذاری  در کشور  که 

شود.
بهادرانی گفت: به طور کلی صادرات غیرنفتی و صادرات 
خدمات، در سال های اخیر فراز و نشیب هایی داشته 
است. علت فراز و نشیب این بخش، عمدتا به موانع و 
مشکالتی برمی گردد که بنابه دالیل مختلفی به فعاالن 
این عرصه تحمیل شده است. در واقع بین آنچه امروز 
صادر می کنیم و آنچه در واقع می توانیم صادر کنیم، 

فاصله زیادی وجود دارد.
فنی  خدمات  شامل  خدمات،  صادرات  وی  گفته  به 
ترانزیت  و  گردشگری  اطالعات،  فناوری  ومهندسی، 
سال  در  و  است  ریلی(  و  جاده یی  دریایی،  )هوایی، 
9۵ نسبت به سال 94، در خدمات فنی و مهندسی 
در  ۳درصد،  معادل  دالر،  میلیون   2187 صادرات  با 
فناوری اطالعات با صادرات 180میلیون دالر، معادل 
دالر،  میلیون  درآمد 2۵9۳  با  ترانزیت  در  44درصد، 
معادل 2۳ درصد، دچار کاهش شده ایم. در حالی که 
معادل  دالر،  میلیون   8۳20 آمد  بادر  گردشگری  در 
با  نیز  مجموع  در  بودیم.  شاهد  را  رشد  درصد   11
1۳280 میلیون دالر درآمد، معادل 1/۳درصد کاهش 
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فنی  خدمات  صادرات  عمده  چون  هستیم.  شاهد  را 
اتفاق  پیمانکاری  وکارهای  برق  در حوزه  مهندسی  و 
می افتد، بایستی توانمندی  رقابتی را افزایش داد، اما 
میزان فعلی صادرات خدمات فنی ومهندسی متناسب 
کشور  در  ایجاد  شده  ظرفیت های  و  توانمندی ها  با 
نیست و با پتانسیل بالقوه این حوزه فاصله دارد و اگر 
بنا داریم در چشم انداز افق 1404 به رونق و توسعه 
نفت قطع  به  وابستگی  برسیم، که  صادرات غیرنفتی 
شود باید تقویت این بخش در اولویت قرار بگیرد. وی 
افزود: از طرف دیگر اگر ظرفیت ایجاد می کنیم باید 
صادرات نیز داشته باشیم، به عنوان مثال برای صنعت 
باید صادرات  می کنیم  ایجاد  اگر ظرفیت  پتروشیمی 
هم انجام دهیم، در غیر این صورت با تولیدزیر نقطه 
سر به سر شرکت ها، زیانده خواهند شد. و حتی صنایع 
با  شوند  روبه رو  مشکل  این  با  اگر  نیز  کنونی  فعال 
ورشکستگی و درنهایت تعطیلی مواجه خواهند شد. 
می توان گفت سیمان در این موقعیت به سر می برد؛ 
ابتدا ظرفیت را ایجاد کردیم ولی به دلیل رقابت نابجای 
تولیدکننده های داخلی )فروش سیمان به قیمت 42 
تا 46 دالر( موجب شد کشور عراق ما را به دامپینگ 
به  از ورود سیمان تولیدی ما  ایجاد موانع  با  متهم و 

کشورش جلوگیری کند.
به گفته بهادرانی دلیل این مشکل را استفاده برخی 
از صنایع، از رانت های انرژی می دانم و معتقدم رانت 
نیز  دولت  و  دارد  قرار  صنایع  اختیاراین  در  بزرگی 
اول  حلقه  از  بخش  این  به  را  ویژه خود  حمایت های 
مثال  است.  کرده  معطوف  تامین صنعت،  زنجیره  در 
واضح این مطلب فروش ارزان فوالد در دهه گذشته 
به کشورهای اروپایی است که ما وچینی ها را متهم به 
دامپینگ کردندکه با تالش مسووالن وقت، خوشبختانه 
ارزان  انرژی  دولت،  دیگر  عبارت  به  شد.  وفصل  حل 

قرار  صنایع  از  برخی  اختیار  در  آسانی  به  را  قیمت 
می دهد، و به این جهت حضور ما در این بازارها رقابتی 
نیست، در صورتیکه باید در این بازارها رقابتی اقدام 
از  که  ارزانی  انرژی  با  صنایع  که  ندارد  دلیلی  کردن 
دولت دریافت می کنند به جهت اینکه ما یک کشور 
نفتی هستیم محصوالت خود را ارزان در اختیار سایر 
کشورها قرار دهند. بدین ترتیب نیاز است دولت در این 
مقوله سیاست گذاری صحیح داشته باشد و تجار هم از 

این موقعیت استفاده بهینه کنند.
وی در پاسخ به این سوال که راهکار پیشنهادی شما 
برای نفوذ بیشتر در بازارهای منطقه چیست گفت ما 
بازار  با نیازهای  باید جهت حرکت کشور را متناسب 
کشورهای هدف قرار دهیم. موانع و مشکالت داخلی 
را رفع کنیم. به عنوان مثال درکشورما، در نظام بانکی 
و مالی کشور مشکالتی وجود دارد که باید آنها را رفع 
دیگر  با  نیز  بخش  این  خدمات  که  نحوی  به  کنیم 

کشورها رقابتی شود.
وی ادامه داد: عراق یکی از بزرگ ترین شرکای تجاری 
ما  که  دارد  فراوانی  پتانسیل  و  فرصت  و  است  ایران 
این کشور، رتبه  این فرصت ها استفاده کنیم.  از  باید 
9 منابع طبیعی و رتبه ۵ کشورهای نفتی را در بین 
به  توجه  با  دیگر  از سوی  داراست.  جهان  کشورهای 
جمعیت ۳۳ میلیونی کشور عراق و همچنین ناامنی 
و جنگ موجود در این کشور بازار این کشور اهمیت 
فراوانی را در منطقه به دست آورده است. البته بخشی 
از جمعیت کشور عراق را کردها و ترکمن ها تشکیل 
می دهند و از آنجایی که ما را دوست خود می شمارند 
مایل به استفاده از محصوالت ما هستند. از طرف دیگر، 

قرار است یک تریلیون دالر در
بنابراین  10 سال آینده در عراق سرمایه گذاری شود 
وظیفه ماست تا با اتخاذ سیاست های جدید و صحیح 

کنیم.  آن خود  از  را  مبلغ  این  از  توجهی  قابل  سهم 
بایستی  بخش خصوصی  و  دولت  همت  بدین ترتیب، 
برای استفاده از این فرصت به کار گرفته شود. بهادرانی 
تقسیم  دسته  دو  به  صادرکننده ها  داشت:  تاکید 
می شوند، عده یی زمانی که وارد بازاری می شوند، یک 
ارتباط  و  می رسانند  فروش  به  بار  یک  برای  را  کاال 
تجاری به همان یک بار ختم می شود و دنبال سود آنی 
هستند. این دسته افراد را در معامالتی که در آسیای 
حقیقت  در  که  بودیم،  شاهد  داشتیم  وعراق  میانه 
تعدادی  اما  هستند.  خراب کن  بازار  گفت  می توان 
صادر کننده چیره دست نیز هستند که بازارهای منطقه 
را می شناسند و هیچ وقت برای یک بار حضور وارد بازار 
نمی شوند پس نباید همه صادرکننده ها را در یک گروه 
قرار داد. باید صادرکننده یی که خوشنام است و سابقه 
طوالنی در این امر دارد را با صادرکنندگان دسته اول 
مجزا نمود. به گفته وی صادرکننده هایی که به دنبال 
نگذاشت  و  کرد  هدایت  باید  را  هستند  آنی  منفعت 
ثابت  تجربه  تاکنون  کنند.  را خراب  دیگران  بازار  که 
باعث خراب شدن  افراد  این  اعمال  معموال  که  کرده 
گونه یی  به  عالوه  به  می شود.  اصلی  بازار صادرکننده 
مشوق ها برنامه ریزی گردد که مشمول صادرکنندگان 

ریشه دار شود.

مهر/ با اقدامات بانک مرکزی از صبح امروز؛
دالر 1۴ تومان ارزان شد

آنگونه که مقامات بانک مرکزی می گویند، انجام 
از صبح  ارز،  بازار  در  نرخ  کنترل  برای  اقدامات 
به  را  دالر  نرخ  امر،  همین  که  شده  آغاز  امروز 

۴010 تومان کاهش داده است.
معامالت  جریان  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
دالر  هر  قیمت  تهران،  آزاد  بازار  امروز)چهارشنبه( 
تومان رسیده،  به 4010  تومان کاهش  با 14  آمریکا 
همچنین هر یورو با کاهش 21 تومانی 4799 تومان، 
پوند با 9 تومان کاهش به ۵۳69 تومان، درهم امارات 

به 1121 تومان و لیر ترکیه 11۳۵ تومان است.
همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
با 2۵00 تومان افزایش به یک میلیون و ۳08 هزار و 
با دو  آزادی طرح قدیم  بهار  تمام  تومان، سکه   ۵00
هزار تومان افزایش به یک میلیون و 267 هزار تومان، 
نیم سکه با دو هزار تومان کاهش به 668 هزار تومان، 
ربع سکه با 4 هزار تومان کاهش به ۳88 هزار تومان 
تومان  هزار  به 2۵۳  تغییر  بدون  گرمی  یک  سکه  و 

رسیده است.
بازارهای جهانی 1290 دالر و 10  اونس طال در  هر 
 ۳90 و  هزار   124 عیار   18 طالی  گرم  هر  و  سنت 

تومان است.
گفتنی است، مقامات بانک مرکزی اعالم کرده اند که از 
صبح امروز، اقدامات مناسبی را در راستای کنترل نرخ 

ارز در بازار آغاز کرده اند.

را  مس  بازار  روند  اقتصاد«  »دنیای  اقتصاد/   دنیای 
بررسی کرد

پشتیبان های فاندامنتال برای فلز 
سرخ

هم اکنون بازار مس در نزدیکی 6700 دالر در هر 
تن نوسان می کند؛ اگرچه در هفته های گذشته 
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حتی قیمت هایی نزدیک به 6900 دالر در هر تن 
نیز به ثبت رسیده بود. به نظر می رسد شرایط این 
بازار با ابهاماتی مهم رو به رو است که شفاف شدن 
داده های موجود می تواند دورنمای روشن تری از 
بهای مس را ترسیم کند؛ اگرچه در این گزارش 
توجه اصلی بر رخدادهای حال حاضر بازار قرار 

گرفته است.
نوسان بهای مس در بازارهای جهانی را می توان یکی 
از پیچیده ترین وضعیت های قیمتی در بین بازارهای 
تاثیرگذار  زیرا داده های  آورد؛  به شمار  کاالیی مشابه 
نیز  فلز  این  قیمت  نوسان  البته  و  بوده  متنوع  آن  بر 
تبعیت  جهانی  بازارهای  در  مرسوم  شرایط  برخی  از 
نمی کند. به عنوان مثال در هفته های اخیر که شاهد 
رشد بهای بسیاری از فلزات در بازارهای جهانی بودیم 
مس روندی کاهشی را در پیش گرفت و البته هم اکنون 
که قیمت های جهانی به سمت تعدیل و شاید تثبیت 
در بر گرفته  را  متضاد  شرایطی  می روند،  پیش  به  نرخ 
بهای  نمی توان  نشان می دهد که  این وضعیت  است. 
مس را به عنوان لیدر بازارهای کاالیی در شرایط فعلی 
حتی  فلز  این  قیمت  نوسان  البته  و  گرفت  نظر  در 
چهره ای همچون معرف بازارها هم به شمار نمی رود. 
این وضعیت به دشواری های تحلیل در بازار مس دامن 
ترجیح  نیز  معتبر  بین المللی  منابع  که  جایی  تا  زده 
داده اند که در مورد بازار فلز سرخ کمتر به اظهارنظر 
تا دشواری های  این شرایط موجب می شود  بپردازند. 
بیشتری در برابر تحلیل این بازار قد علم کند که البته 

احتمال خطای تصمیم گیری را تقویت خواهد کرد.
ساده ترین برآورد از دورنمای قیمت و شرایط بازار مس 
را می توان در تفاوت قیمت های نقدی و سلف سه ماهه 
جست وجو کرد. آمارها نشان می دهد که بهای نقدی 
مس در پایان روز دوشنبه 6 هزار و 607 دالر در هر 

تن بوده؛ ولی در همین مدت بهای سلف سه ماهه این 
فلز 6 هزار و 660 دالر بر هر تن قیمت گذاری شده 
سلف  نرخ های  که  می دهد  نشان  وضعیت  این  است. 
به  که  است  نقدی  قیمت های  از  بیشتر  درصد   0 /8
نشان  را  بازار  در  قیمت ها  رشد  خوش بینی به  خوبی 
ابتدایی  ساعات  در  که  است  حالی  در  این  می دهد. 
معامالت روز گذشته باز هم شاهد رشد قیمت سلف 
بودیم؛ اما به مرور زمان و افزایش حجم معامالت این 
شرایط تا حدودی تعدیل شد. اهمیت این تفاوت مثبت 
جهتی  از  می توان  را  کونتانگو(  به  موسوم   ( قیمتی 
از  یکی  به عنوان  روی  فلز  که  کرد  ارزیابی  برجسته 
خوش سابقه ترین بازارها در هفته های اخیر از کاهش 
نزدیک به 2 درصدی برخوردار است و البته قلع نیز 
با  می دهد.  نشان  را  منفی  نرخ  تفاوت  درصد   0 /79
توجه به این موارد درخصوص فلزات پایه پرکاربرد در 
بورس لندن، آلومینیوم هنوز هم بیشترین خوش بینی 
به رشد قیمتی را تجربه کرده و در رتبه دوم مس قرار 

گرفته است. این شرایط نشان دهنده امیدواری بازار به 
رشد قیمت مس در روزها و هفته های آینده خواهد 

بود.
 

سیگنال های آمریکایی بازار مس
یک نکته مهم درباره رشد قیمت مس را باید در کاهش 
ارزش دالر آمریکا در مقایسه با 6 ارز معتبر بین المللی 
دانست که در روزهای اخیر خودنمایی کرده و دقیقا 
اثر آن را می توان در رشد قیمت مس مالحظه کرد. 
این شرایط تاکنون به محرک مهمی برای رشد قیمت 
مس بدل شده و البته بر پایه همین سیگنال، تداوم 
رشد قیمت مس در بازارهای جهانی به ادامه نوسان 
این  بود؛ اگرچه هم اکنون،  ارزش دالر وابسته خواهد 
روند کاهشی در بازارهای جهانی ادامه دارد.ویرانی های 
توفان هاروی و البته تداوم این قبیل مشکالت آب و 
تقاضای مس  برای رشد  هوایی خود سیگنال مهمی 
از  مانده  جا  به  ویرانی های  بتوان  تا  است  آمریکا  در 

تقاضای مس  اوج  البته  و  بازسازی کرد  را  توفان  این 
واحدهای  مجدد  احداث  و  نوسازی  برای  می توان  را 
ساختمانی و جایگزینی خودروهای آسیب دیده در این 
توفان ها و سیل ها در نظر گرفت. این مطلب خود تکانه 
محسوب  کشور  این  در  تقاضا  رشد  برای  قدرتمندی 
می شود که البته از نگاه تحلیلگران به دور نمانده است.

در  مس  انبارهای  موجودی  که  است  حالی  در  این 
رکوردهای  از  یکی  حتی  و  باالست  شیکاگو  بورس 
موجود در ماه های اخیر را ثبت کرده تا جایی که این 
رقم به 200 هزار تن افزایش یافته است. این مطلب 
نشان می دهد که حجم تاثیرگذاری این تقاضای بالقوه 
بوده ولی  بازارهای جهانی محدود  برای کل  می تواند 
به  بازار  این  در  عرضه  بر  تقاضا  برتری  حال  هر  در 
رشد قیمت ها منجر شده و همین سیگنال به افزایش 
قیمت ها در بازارهای جهانی کمک خواهد کرد. از سوی 
دیگر اعتصاب ها در معادن شیلی نیز به پایان رسیده و 
البته زلزله این کشور نیز تاثیر چندانی بر تولید معدنی 
مس خالص بر جای نگذاشته است.نکته دیگر درباره 
بازار مس را می توان بازگشت چین به گردونه تجارت 
و  فلزی  بازارهای  به کار  آغاز  با  زیرا  فلز دانست؛  این 
تزریق جوی  این کشور، شاهد  بورس های کاالیی در 
البته  که  هستیم  جهانی  بازارهای  در  مهم  و  مثبت 
تاثیرگذاری این سیگنال بر بازار مس، بیشتر از سایر 
فلزات پایه بوده که این داده را باید مهم ارزیابی کرد. 
در اواسط فعالیت بازار فلزات لندن شاهد هستیم که 
بهای تمامی فلزات پایه کاهشی شده ولی مس هنوز 
را حفظ  گذشته خود  روز  قیمت های  تا  توانسته  هم 
کند. این وضعیت نشان می دهد که اوضاع در بازار مس 

بهتر از سایر بازارهای مشابه است.
نوسان  تناسب  باید  را  بازار مس  مورد  در  دیگر  نکته 
آوریم. مس  به شمار  بورس های جهانی  با  آن  قیمت 

 بازگشت به عناوین 13 اخبار اقتصادی

19 مهر ماه 1396 شماره   2050    



اقتصادی  اوضاع  معرف های  از  یکی  به عنوان  مدت ها 
در جهان مطرح بوده ولی به مرور زمان، این ویژگی 
تقلیل پیدا کرده؛ یعنی مس با ویژگی های بازار خود و 
تقابل عرضه و تقاضای واقعی، بیش از داده های دیگر 
در مسیر تغییر قیمت قرار گرفته است. این در حالی 
از مصارف مهم  برخی  آلومینیوم در  است که حضور 
آلومینیومی  از کابل های  استفاده  مس همچون رونق 
در نهایت موجب شده تا تغییراتی جدی در این شرایط 
قیمتی ایجاد شود؛ اگرچه سیگنال های واقعی در بازار 
چین نیز به این وضعیت دامن زده است. با توجه به 
تمامی این موارد هنوز هم می توان به نوسان بهای مس 
که  بود  جهانی خوش بین  اقتصاد  اوضاع  با  تقارن  در 
البته این شرایط را می توان در شاخص های بورس های 
و   ۵00 پی  اس اند   ( آمریکا  بازار  همچون  مهمی 
داوجونز( و چین )شاخص شانگهای( مورد توجه قرار 
داد. از سوی دیگر نوسان بهای مس در بازارهای جهانی 
در سال های گذشته در تقارن باالیی با شاخص هنگ 
می توان  هم  باز  که  کرده  نوسان  کنگ  هنگ  سنگ 

تجمیع موارد فوق را به عنوان سیگنال مهمی در بازار 
مس مورد توجه قرار داد.

در  همگی  شده  ذکر  سهام  شاخص های  هم اکنون 
حال  در  آمریکا  بازار  البته  و  داشته  قرار  رشد  مسیر 
رکوردشکنی های بزرگی بوده و هست. این وضعیت در 
بازار چین و هنگ کنگ نیز خودنمایی می کند یعنی از 
ابتدای سال 2016 شاهد رشد مداوم این شاخص های 
خود  افزایشی  روند  به  هم  هنوز  که  هستیم  سهام 
بازارهای  این  در  قیمتی  رشد  ذات  می دهند.  ادامه 
ارزش دالر  نسبی  البته  و  آرام  سهام در کنار کاهش 
در بازارهای جهانی می تواند محرک های جدیدی برای 
بازار مس قلمداد شود. البته وزیر معادن اندونزی نیز 
این  معادن  از  برخی  که  زده  تخمین  اظهارنظری  در 
درباره  نمی توان  ولی هنوز  واگذار خواهند شد  کشور 
تاثیرگذاری این سیگنال بر بازار جهانی مس اظهارنظر 
به  پیشنهادی  نیز  کنگو  جمهوری  داشت.  قاطعی 
چین ارائه کرده که تا حد امکان بتواند از خام فروشی 
محصوالت خود فاصله بگیرد و به کمک چین بخش 

فلزاتی همچون مس را  اعظم فرآوری مواد معدنی و 
مس  قیمت  نوسان  دهد.  انجام  کشور  این  داخل  در 
از ویژگی های مهمی حکایت می کند که یکی از آنها 
که  است  قیمتی شدیدی  پتانسیل جهش های  وجود 
البته در ماه ها و سال های اخیر تجربه شده است. این 
پیش بینی پذیر  یکسو  از  که  می دهد  نشان  تجربیات 
بودن بهای مس در سال های اخیر با ابهاماتی جدید 
همراه شده و همچنین این پتانسیل نیز وجود دارد که 
اگر مس در سطوحی پایین تر از ویژگی های بنیادین 
خود قرار بگیرد، امکان جهش شدید قیمتی نیر متصور 

خواهد بود.
به عنوان مثال با روی کار آمدن ترامپ شاهد بودیم که 
بهای مس در طول 20 روز از 4600 دالر به ۵900 
دالر در هر تن رسید که جهشی بسیار بزرگ و قوی به 
شمار می رود. از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره 
زمان خوش یمنی  کلی  به صورت  پاییز  کرد که فصل 
برای مس به شمار می رود، زیرا رشد قیمت های فوق در 
اواخر نوامبر و اوایل اکتبر سال گذشته به ثبت رسیده 
که شاید رخدادهای مشابهی در سال جاری نیز به ثبت 
برسد.نگاهی به نوسان بهای مس در بازارهای جهانی و 

همچنین ثبت رکورد قیمتی 6900 دالر در هفته های 
به  نزدیک  ارقامی  یعنی  فعلی  نرخ های  البته  و  قبل 
6690 دالر در هر تن همچنین رشد سایر فلزات پایه 
و ثبت سطوحی بسیار باال در بورس فلزات لندن نشان 
می دهد که گویی مس از متوسط رشد قیمت فلزاتی 
رشد  البته  و  مانده  عقب  آلومینیوم  و  روی  همچون 
نیز تجربه نکرده است؛  قیمت هایی همچون سرب را 
پتانسیل های رشد  که  دارد  احتمال وجود  این  یعنی 
قیمتی در این بازار تجمیع شده و گویی مس پتانسیل 
این توانمندی را برای خود محفوظ داشته  آزادشدن 

است.
تغییر در موجودی انبارهای مس در بازارهای جهانی 
هم شرایط نسبتا آرامی را سپری می کند، اگرچه در 
بازارهای شرقی شاهد کاهش موجودی انبارها هستیم، 
ولی در بازارهای غربی شاهد ثبات نسبی این رقم و البته 
روند کاهشی آرامی هستیم. این موارد نشان می دهد 
از رخدادهای  به عنوان یکی  این داده  از  که نمی توان 
تاثیرگذار در بازار مس سخن گفت زیرا بخش بزرگی از 
این موجودی قابل معامله نبوده و رخدادهای دیگری 
را  مهمی  تاثیرگذاری  دالر،  ارزش  نوسان  همچون 
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این  تمامی  به  توجه  با  ایجاد کرده اند.  بازار  این  برای 
به رخدادهای  بازار  به توجه  امیدواری  موارد در کنار 
قیمتی در بازار مس می توان این گونه استنباط کرد 
که خوش بینی ها در این بازار اگرچه به وفور خودنمایی 
می کند ولی جریان غالب در بازارهای فلزی، هم اکنون 
کاهشی است و تا زمانی که مس نتواند جریان قیمتی 
خود را از این بازار تفکیک کند، شاید انتظار رشدهای 

محسوس در این بازار بیش از حد خوش بینانه باشد.
به نظر می رسد این پتانسیل یعنی تداوم احتمال رشد 
قیمت مس در بازارهای جهانی وجود داشته باشد؛ یعنی 
در صورتی که در ضعف فعلی بازار باز هم شاهد رشد 
قیمت و حتی ثبات نسبی بهای مس باشیم می توان به 
تغییر فاز سریع این بازار در هفته های آینده خوش بین 
بود. البته این احتمال به شواهد بیشتری نیاز دارد تا 
بتوان به صراحت درخصوص آن سخن گفت ولی بهتر 
است فعاالن این بازار به داده های روزهای آینده بازار 
در  می تواند  زیرا  باشند،  داشته  بیشتری  توجه  مس 
دوگانه رونق و رکود پیش رو، مسیر آینده را با دقت 
باالتری تخمین بزند. همان گونه که در ابتدای گزارش 
به آن اشاره کردیم بازار مس با ابهامات بسیاری رو به رو 
درخصوص  صریح  و  قاطع  اظهارنظر  بنابراین  است. 
این بازار شاید بیش از حد شجاعانه باشد. در صورت 
خودنمایی داده های مورد نظر و البته تحریک بازار به 
قیمت هایی  به  رسیدن  جدید  داده های  برخی  دلیل 
باالتر از 7 هزار دالر چندان هم دور از ذهن نخواهد بود 

ولی این تنها یک احتمال خوش بینانه است.

و  بازرگانی،صنایع،معادن  اتاق  سوی  از  تهران/  اتاق 
کشاورزی تهران اعالم شد

مدارک الزامی برای صدور کارت 
عضویت حقیقی

به دنبال اعالم شرایط جدید صدور کارت عضویت 
اتاق تهران برای اشخاص حقیقی، اصالحیه ذیل 
جهت  نیاز  مورد  مدارک  از  اطالع  منظور  به 

تشکیل پرونده، اعالم می شود:

-اصل فرم منشور عضویت امضا شده توسط متقاضی
- اصل کارت ملی )در صورت داشتن هرگونه تغییرات 
تمامی  از  کپی شناسنامه  ارائه  در مشخصات سجلی 

صفحات الزامی است(
- اسکن و بارگذاری عکس

- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان 
)متقاضیانی که سن آنان ۵0 سال تمام باشد از ارائه 

کارت پایان خدمت معاف هستند(
دفاتر  در  نام  ثبت  اظهارنامه  و  دفاتر  پلمپ  گواهی   -
بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد.
- ارائه اسناد مالکیت یا اجاره نامه جهت دفتر مرکزی

کارت  برای صدور  تغییرات جدید  در  ترتیب،  این  به 
گواهی  حقیقی،  اشخاص  برای  تهران  اتاق  عضویت 
پلمب دفاتر و اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی و نیز 
اسناد مالکیت یا اجاره نامه جهت دفتر مرکزی به سایر 

مدارک قبلی اضافه شده است.
کارت عضویت  دریافت  برای  مدارک  ارائه  و  نام  ثبت 
اشخاص حقیقی در اتاق تهران به صورت غیرحضوری 
www. بوده و از طریق وب سایت این اتاق به نشانی

tccim.ir انجام می گیرد.
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دنیای اقتصاد/ 
مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی 

 Gallup :منبع

 »مدیران کسانی هستند که کارها را به درستی انجام 
می دهند، رهبران کسانی هستند که کارهای درست 
شنیده ایم،  بارها  را  جمله  این  می دهند.«  انجام  را 
با  برخوردی  چنین  است.  شده  عرف  که  جمله ای 
مدیریت باعث می شود مدیران تالش کنند مبدل به 
رهبرانی تاثیرگذار و بانفوذ شوند؛ مدیرانی که کارکنان 
این میان، رهبرانی  آنها تکیه کنند. در  به  می توانند 
دانش عمل  با  و  آگاه  مراجعی  عنوان  به  که  هستند 
می کنند و به افق های دوردست می نگرند. مهم ترین 
در  بزرگ  رهبر  یک  و  بزرگ  مدیر  یک  بین  تفاوت 
میزان تمرکز و توجه آنها نهفته است. مدیران بزرگ 
افراد،  شرکت ها،  درون  بر  آنها  می نگرند.  درون  به 
تفاوت سبک های کاری کارمندان، اهداف و نیازهای 
آنها و مهم تر از همه انگیزه های متفاوت افراد تمرکز 
کوچک  است  ممکن  تفاوت ها  این  اگرچه  می کنند. 
به  باید  بزرگ  مدیران  اما  برسند،  نظر  به  ناچیز  و 

آنها توجه زیادی کنند، چرا که آگاهی کامل از این 
و  درست  راه  سوی  به  را  مدیران  می تواند  تفاوت ها 
انرژی  و  استعدادها  کردن  آزاد  برای  هموار  مسیر 
تبدیل  و  از کارکنان  سرشار و منحصربه فرد هرکدام 

آنها به بهترین عملکرد ممکن راهنمایی کند.
مدیران، رهبران آینده نیستند

کسانی  دارند؛  قرار  بزرگ  رهبران  مقابل،  نقطه  در 
زیادی  تمرکز  و  توجه  آنها  می نگرند.  برون  به  که 
دارند.  جایگزین  مسیرهای  و  آینده  رقابت های  بر 
و  شناسایی  دنبال  به  بزرگ  سازمانی  رهبران 
انجام  برای  جامع تری  و  گسترده  الگوهای  تعریف 
و  استعدادها  می کوشند  رهبران  این  هستند.  کارها 
توانمندی های کارمندان را به هم پیوند بزنند. رهبران 
اندیشه های  و  تصورات  از  پر  افرادی  بزرگ  سازمانی 
درگیر  را  آنها خود  این همه،  با  استراتژیک هستند. 
اموری همچون چالش تبدیل استعدادهای هر کدام 
از افراد به عملکرد مطلوب نمی کنند.  از سوی دیگر، 
مدیران بزرگ مانند مجریان خرده پایی که به شدت 
نیستند، همان طور که  وابسته اند  به رهبران سازمان 
و  تجربیات  دارای  مدیرانی  صرفا  نیز  بزرگ  رهبران 

دانش فردی نیستند. واقعیت آن است که فعالیت های 
هسته ای و محوری یک مدیر و یک رهبر سازمانی، 
با هم تفاوت دارند. به همین دلیل هم هست که این 
احتمال وجود دارد که یک نفر، مدیری فوق العاده و 
برجسته باشد، اما در رهبری سازمان ناتوان و عاجز. 
عکس این حالت هم امکان پذیر است، به نحوی که 
باشد،  سازمان  در  عالی  رهبری  می تواند  نفر  یک 
دنیای کسب  در  ناکارآمد.  و  مدیریت ضعیف  در  اما 
هم  و  بزرگی هستند  مدیران  هم  که  کسانی  کار،  و 
به  کمیاب  و  استثنایی  افرادی  تاثیرگذار،  رهبرانی 
حساب می آیند.  بنابراین ترکیب کورکورانه نقش های 
هر  در  فرد،  یک  در  سازمانی  رهبری  و  مدیریتی 
شرکتی می تواند به اضمحالل و فروپاشی آن شرکت 

منجر شود.

  همه چیز را ساده سازی کنید
بانک تجاری بزرگ  از مدیران ارشد یک  مایک کی، 
کرده  کار  او  زیردست  کارمند   ۳۰ از  بیش  که  بود 
به  و سال بسیار موفقی را پشت سر گذاشته بودند، 
دریافت  بانک  از  خوبی  پاداش  آنها  همه  که  طوری 

کارمندانش  و  مایک  بین  زیادی  و صمیمیت  کردند 
وجود داشت.

با این همه، چند وقت قبل او نامه ای از بخش منابع 
او  بود،  شده  ذکر  آن  در  که  کرد  دریافت  انسانی 
بدترین مدیر شرکت است. وقتی مایک از مدیر منابع 
این  به  از چه طریق  و  پرسید: »شما چگونه  انسانی 
نتیجه رسیدید؟« مدیر بخش منابع انسانی پاسخ داد: 
گزارش های  اساس  بر  که  درجه ای   ۳۶۰ »تحقیقات 
نشان  شده،  تهیه  رقابتی  ۲۵گانه  معیارهای  و  شما 
می دهد اگرچه شما در برخی شاخص ها نمره خوبی 
داشتید، اما در مجموع پایین ترین میانگین را در بین 
تمام مدیران بانک کسب کرده اید و لذا باید طی چند 
ماه آینده روی این زمینه ها که در آنها ضعیف هستید 
بیشتر کار کنید. در ضمن دور جدید تحقیقات ۳۶۰ 
خواهد  انجام  آینده  سال  ابتدای  در  بانک  درجه ای 
تهدید  یک  ظاهر  به  اگرچه  آخر  جمله  این  شد.« 
جدی به نظر نمی رسید، اما مایک به درستی دریافت 
واقع،  در  ندارد.   زیادی  وقت  خود،  اصالح  برای  که 
شرکت ها  در  مثبت  و  خوب  نیت  یک  قربانی  مایک 
در  ندارند  میل  که  شرکت ها  از  برخی  است.  شده 

مدیران، رهبران آینده نیستند
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بیفتند،  مدیران  به  اندازه  از  بیش  دادن  اهمیت  دام 
می کنند.  حمله  آنها  به  این گونه  موارد  برخی  در 
همراه  را  مدیران  جایگاه  و  نقش  تا  می کوشند  آنها 
با جزئیات کامل تعریف کنند، اما گاه در این مسیر 
دچار افراط می شوند و نتیجه آن می شود که فهرست 
رقابتی  و  مطلوب  رفتاری  ویژگی های  از  بلندباالیی 
برای مدیران تهیه می شود. کمتر مدیری را می توان 
لیست  این  در  مندرج  شرایط  تمام  واجد  که  یافت 
باشد. نمونه هایی از این ویژگی های رفتاری مطلوب و 
رقابت پذیری مدیران عبارت است از: مدیریت بهینه 
موفق،  برنامه های  تدوین  باال،  خودآگاهی  تغییر، 
برخورداری از دیدگاه های ناب، الهام بخش بودن برای 
بسیج  قدرت  استراتژیک،  باالی  قابلیت های  دیگران، 
نیروها و سازمان، ریسک پذیری باال، مسوولیت پذیری 
باال، قابلیت کنترل کامل امور، متمرکز بودن بر نتایج 
و دستاوردها، مدیریت مقتدرانه تغییرات، برخورداری 
از دیدگاه های وسیع و جامع، قابلیت حفظ آرامش در 

زمان بحران و حساسیت های بین فردی سازنده.
چنین  اساس  بر  مایک  که  است  آن  واقعیت 
شاخص هایی مورد ارزیابی قرار گرفت و ضعیف ترین 
مدیر شرکت نامیده شد. اگر نگاهی به این فهرست 
بیندازید درمی یابید که برآورده ساختن تمام انتظارات 
در این بخش ها، امری دشوار و گاه غیرممکن به نظر 
می رسد. به عنوان مثال، چگونه می توان انتظار داشت 
هم  و  باشد  ناب  دیدگاه های  دارای  هم  مدیر،  یک 
اگر  بنابراین  باشد؟  داشته  جامع  و  وسیع  دیدگاهی 
چه تربیت و پرورش »ابرمدیران« در ظاهر ایده خوب 
به  شرکت ها  سهامداران  و  مالکان  برای  دلپذیری  و 
نظر می رسد، اما این ایده معموال در عمل با شکست 

نتایج مضحکی منتهی می شود.  مواجه می شود و به 
به همین دلیل هم هست که وسواس بیش از اندازه 
روی عملکرد مدیران می تواند در بسیاری موارد، اثر 

موجب  شرایط  بهبود  جای  به  و  باشد  داشته  عکس 
وخیم تر شدن آن شود. به هر مدیری باید این امکان 
کشف  را  خود  خاص  مدیریتی  سبک  تا  شود  داده 

می توانند  آنچه شرکت ها  ببندد.  به کار  را  آن  و  کند 
برای حمایت و هدایت مدیران به کار گیرند، کمک به 
آنها برای متمرکز شدن روی چهار فعالیت هسته ای 
افراد  انتخاب  از:  است  عبارت  که  است  محوری  و 
مناسب، مشخص کردن انتظارات و توقعات از افراد، 
انگیزه دادن به افراد و کمک به ارتقا و پیشرفت آنها. 
لذا صرف نظر از سبک مدیریتی هر مدیر، چنانچه او 
بتواند در انجام این چهار نقش موفق و کامیاب باشد 
و بتواند استعدادهای کارمندان را به عملکرد مطلوب 

تبدیل کند، آن مدیر، مدیر موفقی خواهد بود.
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برداشت قارچ در جنگل های گیالن

مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سندیکای صنعت 
برق ایران )رسانا( خواهشمند است نظرات، پیشنهادها 

و نقدهای خود را از طریق ایمیل  ahmadi@ieis.ir ویا 
شماره تلفن های 6-66570930  به ما اطالع دهید.

با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

19 مهر ماه 1396 شماره   2050    


