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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

پیام باقري /
عضو هیات مديره 
سنديکاي صنعت 

برق ايران

آريا-امروزه  خبرگزاري 
در  برق  صنعت  نقش 
اقتصادي  توسعه  روند 
پوشيده  کسي  بر 
نيست. صنعتي زيربنايي و استراتژيک که ميزان بهره 
مند بودن از آن بعنوان يک شاخص مهم در ارزيابي 

توانمندي و پويايي کشورها قلمداد مي شود.
مي  کابوسي  به  برق  انرژي  از  عاري  دنيايي  تصور 
ماند که از درجه وابستگي جوامع بشري به اين متاع 
ارزشمند و گرانقدر حکايت دارد، اما اين صنعت در 

کشورمان با فراز و فرودهايي مواجه بوده است.
خارجي  بزرگ  هاي  شرکت  و  متخصصين  خروج 
گذاشتن  سر  پشت  و  اسالمي  انقالب  وقوع  از  پس 

را  برق  صنعت  تحميلي  جنگ  دوران  سال  هشت 
آنچنان آبديده نمود که با افتخار ميتوان گفت اينک 
از مرز 95 درصد خودکفايي گذر کرده و با 74000 
مگاوات ظرفيت نصب شده، رتبه نخست در منطقه و 
چهاردهم در دنيا را به خود اختصاص داده است و با 
صدور کاال و خدمات به بيش از چهل کشور دنيا، به 
صنعتي پيشرو و تاثيرگذار در توسعه اقتصادي کشور 
مبدل گرديده که بالطبع مرهون ايستادگي و پشتکار 
اين حوزه  فعال در  و کارگران  مديران، متخصصين 

است.
 سهم 5/14 درصد صنعت برق از ارزش افزوده کل 
صنعت، بهره مندي تمام شهرها و بالغ بر 99 درصد 
روستاهاي کشور از انرژي برق و عهده دار بودن 10 
درصد اشتغال کل صنعت، تنها گوشه اي از جايگاه 
ليکن  سازد  مي  نمايان  را  برق  صنعت  تاثيرگذار 
اقتصاد رنجور  برشمرده،  تمام دستاوردهاي  عليرغم 
و آسيب پذير برق به گلوگاهي جدي در اين صنعت 
بدل شده است و آثار و تبعات نامطلوب آن، فعاليت 

هاي کليدي اين صنعت را آنچنان تحت الشعاع قرار 
داده که امروز بدهي 30 هزار ميليارد توماني وزارت 
نيرو به نظام بانکي و بنگاه هاي اقتصادي را شاهد 

هستيم.
بدهي که از مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت 
تکليفي برق ناشي مي شود ،بدين معني که درحال 
برق  ساعت  کيلووات  هر  شده  تمام  قيمت  حاضر 
بدون احتساب خوراک گاز در حدود 85 تومان است 
درصورتيکه عايدي وزارت نيرو از محل فروش برق 
بطور متوسط 60 تومان است که 10 تومان از اين 
مبلغ نيز به هدفمندي يارانه ها تعلق مي گيرد. به 
عبارتي بيش از 40 درصد قيمت تمام شده برق به 
وزارت نيرو باز نمي گردد لذا تراز مالي اين وزارتخانه 
همواره در حال منفي شدن است و به همين دليل 
منابع مالي الزم جهت پرداخت بدهي هاي معوقه و 
ايضاً سرمايه گذاري هاي متناسب با تقاضاي موجود 

را در اختيار ندارد.
ادامه در صفحه 3 /

خبرگزاری آریا/ 

اقتصاد رنجور صنعت برق و راهکارهاي برون رفت از آن شرق/ علی قنبری . 
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

اقتصاد ايران با مشکالتی مانند تعميق رکود در بازارهای 
بحران  همين طور  و  سرمايه  و  مسکن  مانند  مهمی 
اشتغال روبه روست؛ مشکالتی که گاهي حتی در زمان 
جنگ تحميلی نيز با آن روبه رو نبوده است. اين موضوع 
يکی از مهم ترين دغدغه های دولت يازدهم بوده است که 
تاکنون در زمينه  ارائه راهکار برای خروج از اين رکود و 
اصالح شاخص های اقتصاد کالن از قبيل اشتغال در اين 
دولت اقدامات گسترده ای شده و چندين بسته سياستی 
تدوين شده است. اين اقدامات گرچه منجر به تثبيت 
نتوانست  اما  از تعميق رکود شد،  شرايط و جلوگيری 
مشکالتی از قبيل اشتغال و رشد پايين بخش توليد را 
حل کند. يکی ديگر از راهکارهايی که اخيرا به مرحله 
اجرا درآمده، تشکيل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
است. اين ستاد در راستای افزايش قدرت انعطاف پذيری 
اقتصاد کشور، يکی از نقاط بروز رکود اقتصادی کشور 
را  توليدی  بخش  و  دولت  بهره وری  پايين بودن  يعنی 
به درستی تشخيص داده است و راهکارهای ابالغی آن 

به دستگاه های دولتی نشان از همين موضوع دارد. 
ادامه در صفحه 3 /

راهکار کوتاه مدت برای درمان اقتصاد



 

 ايران به ضمانت بانکی برای اجرای خط 
انتقال برق از ارمنستان نیاز دارد

اجرايی  روند  بررسی  نيرو در جلسه  وزير  عالی  مشاور 
پروژه خط سوم انتقال برق از کشور ارمنستان به ايران، 
بر تامين ضمانت نامه های بانکی برای اجرای اين پروژه 
و ساير طرح ها در خارج از کشور تاکيد کرد.....ادامه خبر

 سرمايه گذاری شرکت استرالیايی روی 
نانوباتری با دانسیته انرژی باال

يک شرکت استراليايی 1/6 ميليون دالر روی فناوری 
باال  جريان  دانسيته  با  باتری  ساخت  برای  جديدی 
انجام داده است. اين نانوباتری از فناوری پتنت شده ای 
برخوردار است که عملکرد آن در آزمايشگاه به اثبات 
رسيده و اکنون با اين سرمايه گذاری قرار است نمونه 

اوليه صنعتی آن ساخته شود.....ادامه خبر

 سرمايه گذاری فورد، فیات و GM روی 
نانوباتری ويژه خودرو

يک  با  موتورز  جنرال  و  فورد  فيات،  شرکت های 
سرمايه گذاری مشترک به دنبال ساخت آند جديدی 
برای باتری های مورد استفاده در خودروهای الکتريکی 
هستند. برای اين کار، 4 ميليون دالر به مدت 30 ماه 
هزينه خواهد شد تا از ترکيب گرافن و سيليکون، آندی 

برای باتری يون ليتيم ساخته شود.....ادامه خبر

 پیش بینی افزايش پیک مصرف تا 52 
هزار مگاوات در ابتدای هفته جاری

به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  توانير  مديرعامل 
هفته  ابتدايی  روزهای  در  شديد  گرمای  پيش بينی 

آينده و احتمال افزايش مصرف برق تا 52 هزار مگاوات 
خواهان کنترل مصرف و صرفه جويی بيشتر مردم در 

مصرف برق شد.....ادامه خبر

 »عشق آباد« به پاکستان و هند برق 
صادر می کند

رئيس جمهور ترکمنستان با اشاره به افزايش ميزان توليد 
برای  »عشق آباد«  برنامه  از  کشور،  اين  در  برق  انرژی 

صادرات برق به پاکستان و هند خبر داد.....ادامه خبر

 ذخیره نیروگاههای کشور در حد 
نامطلوب قرار گرفت

تير  برق کشور روز گذشته )جمعه 18  پيک مصرف 
ماه 95( در حالی به بيش از 44 هزار مگاوات رسيد 
که ميزان ذخيره نيروگاههای کشور به حدود 2980 

مگاوات رسيد.....ادامه خبر

 پیک مصرف برق در محدوده 44 هزار 
مگاوات

پيک مصرف برق کشور روز گذشته )جمعه 18 تير ماه 
95( به بيش از 44 هزار مگاوات رسيد......ادامه خبر

نقشه راه ايجاد سیستم يکپارچه مديريت 
پارس منطقه  در  زيست  محیط  و  انرژی 

و  انرژی  مديريت  يکپارچه  سيستم  ايجاد  راه  نقشه 
بهينه سازی  توسعه  ستاد  پشتيبانی  با  زيست  محيط 
عملياتی  پارس  منطقه  در  زيست  محيط  و  انرژی 

می شود.....ادامه خبر

 سي و نهمین همايش شیمي 
نیروگاه هاي کشور برگزار می شود

کشور  نيروگاه های  شيمی  همايش  ونهمين  سی 
شرکت  ميزبانی  به   95 ماه  دی   15 و   14 روزهای 
مديريت توليدبرق اصفهان در نيروگاه اصفهان برگزار 

می شود..........ادامه خبر

 44 اصل  اجرای  عالی  شورای   مصوبه 
ابالغ شد

اجرای  عالی  شورای  نامه  تصويب  اقتصاد،  وزير 
سياست های کلی اصل 44 قانون اساسی را برای اجرا 

ابالغ کرد.....ادامه خبر

 ايران در شاخص لجستیک 18 پله 
صعود کرد

تهران- ايرنا- گمرک ايران اعالم کرد: براساس گزارش 
 6 مجموع  در  ايران  رتبه  جهانی،  بانک   2016 سال 
حوزه شاخص لجستيک با صعودی 18 پله ای به رتبه 
مناسبات  در  مثبت  تعامل  فضای  که  يافته  ارتقا   96
بين المللی دولت تدبير و اميد در بهبود اين شاخص، 

تاثير بسزايی داشته است....ادامه خبر.

 چشم انداز جهاني پروژه هاي سرمايه اي 
و زيرساخت تا سال 2020

سرمايه گذاری  پژوهشی،  انجام  با  آکسفورد  دانشگاه 
و  خوش بينانه  سناريوی  دو  در  را   2020 سال  تا 
بد بينانه، بررسی کرده و بر اساس نتايج اين مطالعه، 
اين چشم انداز در بلندمدت مثبت است، اگرچه ممکن 
است در کوتاه مدت به دليل نوسان  بازارهای مختلف، 
پروژه های  برای  جايگزين  استراتژی های  کشورها 

اولويت دار خود تعيين کنند.....ادامه خبر

با  تجارت  گسترش  برای  ويتنام  وعده   
ايران

رئيس سازمان توسعه تجارت ايران از وعده ويتنام برای 
گسترش تجارت با ايران خبر داد.....ادامه خبر

  طرح جامع مالیاتی امسال اجرا می شود
رئيس کل سازمان مالياتی با اعالم اينکه اجرای کامل 
اصلی  های  برنامه  از  افزوده  ارزش  بر  ماليات  قانون 
سازمان است، گفت: در سال جاری اجرای طرح جامع 
مالياتی به عنوان »اقدام 95« در دستور کار است.....

ادامه خبر

 جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه 
منتشر شد

جدول قيمت انواع سکه و ارز روز شنبه در بازار منتشر 
شد.....ادامه خبر

 قواعد بازی در خیز اقتصادی
»توسعه و رشد اقتصادی مستلزم به کار گرفتن چه نوع 
اقداماتی است و ايران چگونه می تواند به رشد اقتصادی 
سواالتی  چنين  به  پاسخ  در  يابد؟«  دست  مناسب 
عناصر  می گويند:  اقتصادی  فعاالن  و  اقتصاددانان 
توسعه اقتصادی توجه به »حقوق مالکيت«، »استحکام 

قراردادها« و »وجود رقابت« است.....ادامه خبر

فرياد   نمي زند ،  نق  خصوصي  بخش    
مي زند 

د کتر فرهاد  فزوني نمايند ه اتاق تهران....ادامه خبر

 نامه رئیس جمهوری و 4 نکته
شاهين بيات .......ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
اقتصاد رنجور صنعت برق و راهکارهاي برون 

رفت از آن

صنعت برق با رشد ميانگين 60 درصد تقاضاي ساليانه 
بايست  مي  تقاضا  اين  پوشش  براي  و  است  مواجه 
5000 مگاوات نيروگاه جديد احداث و وارد مدار شود. 
اين امر مستلزم حداقل 5 ميليارد دالر سرمايه گذاري 

ساليانه در بخش توليد است.
همچنين مبلغ 5 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري 
نيز در بخش هاي انتقال و توزيع به آن اضافه مي شود 
که اين مبالغ حاکي از حداقل حجم سرمايه گذاري 
مورد نياز آن هم تنها در بخش هاي توليد، انتقال و 

توزيع است.
از جمله  اين صنعت  ديگر  ديگر حوزه هاي  از سوي 
بهره  ارتقاء  تلفات،  کاهش  پذير،  تجديد  هاي  انرژي 
و  ترميم  شبکه،  سازي  هوشمند  راندمان،  و  وري 
نيازمند  نيز  امثالهم  و  مستعمل  تجهيزات  تعويض 
سرمايه گذاري هستند. بعنوان نمونه ايران نيز همچون 
براي  از سوخت فسيلي  ديگر که  بسياري کشورهاي 
توليد انرژي برق استفاده مي نمايند نسبت به کاهش 
به جامعه جهاني متعهد  نوع سوخت  اين  از  استفاده 
شده است، لذا وزارت نيرو توليد 8000 مگاوات انرژي 
در دستور  آينده  ده سال  تا  را  پذير  تجديد  منابع  از 
کار خود قرار داده که مستلزم حداقل 12 ميليارد دالر 
گازي  نيروگاه هاي  تبديل  يا  و  است  سرمايه گذاري 
به سيکل ترکيبي، ارتقاء راندمان توليد نيروگاه هاي 
کشور که درحال حاضر بطور متوسط 37 درصد است 
از طريق جايگزين نمودن توربين هاي موجود با توربين 
هاي کالس باالتر و همينطور تک رقمي شدن تلفات 
در شبکه که 11 درصد در سال 94 اعالم شده، همگي 

ادامه از صفحه 1/ 

بااين حال راهکارهای ارائه شده و تدوين پروژه های 
اقتصاد کالن کشور،  ملی برای بهبود شاخص های 
ريشه  از  مستقل  و  بلندمدت  درمان های  بيشتر 
هستند.  اخير  اقتصادی  بحران های  بروز  اصلی 
نهادی  و  يادآور شد که در شرايط ساختاری  بايد 
اقتصاد کشور، تکانه خاصی رخ نداده است و نياز به 
اقتصاد  از الزمه های  ديرباز  از  اصالحات ساختاری 
اصالحات  نوع  اين  است.  رفته  شمار  به  کشور 
بلندمدت هستند و آثار آنها در بيش از پنج سال بر 
بنابراين  اثر خواهند گذاشت.  اقتصادی  متغيرهای 
علت بحران ها و سيکل رکودی اخير را بايد بيرون 
از مسائل درونی اقتصاد کشور دانست و درمان آن 
نيز خارج از اقتصاد داخلی و در اقتصاد بين الملل 
است؛ موضوعی که اين روزها کمتر به آن توجه می 
شود يا از آن غفلت شده است. به ديگر سخن بايد 
کشور  اقتصادی  مشکالت  از  اعظمی  بخش  گفت 
اقتصاد  برون زای  متغيرهای  از  ناشی  درحال حاضر 
ارز و سياست گذاری های  نرخ  و  نفت  يعنی قيمت 
بزرگ  اقتصادهای  و  منطقه  کشورهای  اقتصادی 
مشکالت  ريشه  به  اگر  آمريکاست.  و  چين  مانند 
اقتصادی اخير را از لحاظ بازه زمانی موردنياز برای 
اصالح، درست توجه کنيم، به نظر می رسد دولت 
توليدی  بخش های  نقدينگی  و  مالی  تأمين  بايد 
اقتصاد  درمان  راهکارهای  مهم ترين  به عنوان  را 
از  اقتصادی  شاخص  دو  اين  کند.  هدف گذاری 

نشانه های نفتی بودن اقتصاد و صنعت و پايين بودن 
نفت  قيمت  کاهش  از  چراکه  آنهاست  بهره وری 
اين  اگر  می شود.  ناشی  کشور  ارزی  درآمدهای  و 
دو معضل اقتصادی به درستی تشخيص داده و به 
به  و کوتاه مدت درمان شوند، منجر  فوری  صورت 
جلوگيری از اخراج های گسترده کارگران و درمان 
شکل های  تدوين  شد.  خواهند  بی کاری  معضل 
جلوگيری  برای  ايران  بين الملل  تجارت  در  نوين 
يکی  اعتباری  پرداخت  روش های  و  ارز  خروج  از 
از کم هزينه ترين انواع تأمين مالی دولت و افزايش 
اين تأمين برای دولت است. گرچه ريسک  قدرت 
نيافته است  با وجود پسابرجام هنوز کاهش  ايران 
برای  خارجی  بدهی  هزينه  موضوع  وجود  با  اما 
اقتصاد کشور، بايد هزينه و فايده استقراض خارجی 
ديگر  از  شود.  دقيق  و  علمی  برآورد  و  ارزيابی 
بازپرداخت  و  سودآور  پروژه های  تعريف  راهکارها، 
آن از محل همان پروژه هاست. تبيين درست رابطه 
بين بسته ها و سياست های کوتاه مدت و بلندمدت 
بايد در مدل اقتصادی جديد تدوين شود و حال که 
است  شده  تعيين  مقاومتی  اقتصاد  اجرائی  متولی 
بحران  حل  برای  فعلی  دولت   در  بااليی  اراده  و 
بهتر  دارد،  وجود  کشور  اقتصادی  مشکالت  و 
سياست گذاری های  و  جهانی  اقتصاد  شرايط  است 
کنار  در  و  گيرد  قرار  موردنظر  بزرگ  اقتصادهای 
تعيين محور توسعه که از مسيرهای بلندمدت رشد 
اقتصادی است، افزايش نقش ايران در تعيين قيمت 
نفت و بازی مناسب تری در جنگ قيمت دنبال شود. 

بايد بپذيريم اقتصاد ما هنوز يک اقتصاد نفتی است 
تجويزهای  به  کوتاه مدت  درمان  برای  نمی توان  و 
دو  هر  آورد.  رو  ساختاری  اصالح  مانند  بلندمدت 
رويکرد بلندمدت و کوتاه مدت بايد به طور موازی در 
دستور کار اقتصاد و مجريان اقتصادی کشور باشد؛ 
يعنی در کنار اصالحات ساختاری بايد در شرايط 
مشکل  و  ترميم  ملی  توسعه  صندوق  منابع  فعلی 
برطرف شود.  اقتصاد  مولد  مالی بخش های  تأمين 
اقتصاد ايران، يک تکه از پازل اقتصاد جهانی است 
و نمی توان بدون توجه به سياست گذاری های چين 
که بزرگ ترين اقتصادهای جهان را نيز تحت تأثير 
قرار می دهد و صرفا با نگاهی درون گرا، به اقتصاد 
مقاومتی دست يافت. درحال حاضر اقتصاد جهانی 
به شدت متأثر از وضعيت بازارهای ارز، طال، اوراق 
قرضه، قيمت نفت و سياست گذاری های اقتصادهای 
تأثيرگذار مانند آمريکا و چين است. نمی توان بدون 
ورود به دروازه های اقتصاد جهانی و تبيين و اصالح  
نقش ايران در اقتصاد جهانی، منتظر رشد اقتصادی 

پايدار بود.

راهکار کوتاه مدت برای درمان اقتصاد
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

مستلزم سرمايه گذاري هستند ،حال آنکه عدم تکافوي 
منابع درآمدي وزارت نيرو و تنگناهاي مالي ناشي از 
آن، چنانچه پيش تر نيز اشاره شد اين وزارتخانه را در 
پرداخت بدهي هاي معوقه و انجام سرمايه گذاري هاي 
ضروري با مشکل اساسي و در نتيجه رکود عميق در 

اين صنعت مواجه نموده است.
 قدر مسلم مهم ترين و موثرترين راهکار جهت فائق 

آمدن به اين معضل، اصالح قيمت فروش برق است.
 آثار ناشي از کم توجهي به افزايش قيمت برق به ويژه 
در دوره رونق درآمدهاي نفتي که مابه التفاوت قيمت 
تمام شده و تکليفي را پوشش مي داد اکنون گريبانگير 
که  زمان  از  برهه  اين  در  لذا  است  شده  صنعت  اين 
قيمت جهاني نفت در پايين ترين سطح خود در سال 
هاي اخير قرار دارد، فرصت طالئي براي واقعي کردن 
بدست  برق  قيمت  ويژه  به  انرژي  هاي  قيمت حامل 
آمده که مي توان تمهيدات الزم براي تحقق اين امر را 
بصورت تدريجي و در طول برنامه ششم توسعه در نظر 
گرفت تا به تبع آن، ضرب آهنگ توسعه سرعت پيدا 
کند و چرخ اقتصاد کشور با توان بيشتري به حرکت 
درآيد و ضمن واقعي شدن اقتصاد انرژي، فشار ناشي 
از تحميل پرداخت يارانه ها نيز از دوش دولت برداشته 

شود.
 در همين راستا نبايد از ظرفيت هاي قانوني موجود 
غافل شد که شاخص ترين آن ، ماده 6 قانون حمايت از 
صنعت برق است که در آذر ماه سال گذشته ابالغ شد.

طبق اين ماده قانوني ، قانون گذار سازمان مديريت و 
برنامه ريزي کشور را موظف نموده تا اعتبار الزم جهت 
پرداخت مابه التفاوت قيمت تکليفي و تمام شده برق 
را پس از تائيد سازمان حسابرسي کل کشور در بودجه 
به  ماهه  فواصل سه  در  تا  نمايد  بيني  پيش  سنواتي 

وزارت نيرو پرداخت گردد.

حتي قانون گذار به همين ميزان بسنده نکرده و در 
تبصره ذيل اين ماده، سازمان مديريت و برنامه ريزي 
را موظف به محاسبه اين مابه التفاوت از سال 1388 
تا سال 1393 بر اساس صورت هاي مالي مورد تائيد 
آن  پرداخت  بيني  پيش  و  کشور  سازمان حسابرسي 
به وزارت نيرو در لوايح بودجه سنواتي نموده است تا 
از اين طريق، توان مالي الزم براي تاديه بدهي هاي 
معوقه و ايضاً سرمايه گذاري در حوزه صنعت برق ايجاد 

گردد .
قانوني در  ماده  اين  از  اثري  تنها   نه  ليکن متاسفانه 
بودجه 1395 مشاهده نمي شود ، بلکه با حذف تبصره 
20 از بودجه، امکان برخورداري از مزاياي بازار بدهي 
موضوع مواد يک و دو قانون رفع موانع توليد رقابت 
پذير و ارتقاء نظام مالي کشور که زمينه تهاتر بدهي 
انتشار  از طريق  نيرو را  دولت و در عين حال وزارت 
بالاثر  را عماًل  اوراق خزانه و صکوک فراهم مي آورد 

مي نمايد.
به موازات اصالح ساختاري اقتصاد برق، جذب سرمايه 
مستقيم خارجي يا FDI نيز راهکار بعدي تامين منابع 
مالي در صنعت برق به شمار مي رود چراکه اين روش 
جذب سرمايه به لحاظ ايجاد روابط اقتصادي بلند مدت 
و التزام به حفظ منافع پايدار طرفين، بيش از روش 

سرمايه گذاري غير مستقيم به نفع کشور است.
ثبات فرآيند سرمايه گذاري در روش سرمايه گذاري 
مستقيم منجر به چسبندگي بيشتر سرمايه گذار به 
نتيجه خروج  و در  اقتصادي کشورمان شده  سيستم 
سرمايه گذار در مواجهه با تکانه هاي اقتصادي، ميسر 
هاي  هزينه  تحميل  و  صعوبت  با  مگر  گردد،  نمي 

سنگين.
و ظرفيت هاي  معتنابه  در عين حال، جذابيت هاي 
جالب توجه موجود در صنعت برق ايران، نظر سرمايه 

گذاران و هيات هاي خارجي را در پسابرجام به سمت 
خود معطوف نموده که به خودي خود موقعيت مناسبي 
را در اختيار وزارت نيرو قرار مي دهد تا از يک طرف 
بخشي از منابع مالي مورد نياز خود را تامين نمايد و 
از طرف ديگر عوايد و منافع سرمايه گذاري مستقيم 
از جمله انتقال دانش فني و تکنولوژي، توليد محصول 
مشترک با کيفيت استاندارد، اتمام طرحهاي نيمه کاره 
و اشتغالزايي مستقيم، انتقال دانش مديريتي روزآمد، 
گسترش بازار عرضه و گردش مالي بنگاه هاي اقتصادي 
فعال در اين صنعت، کاهش قيمت تمام شده و ايجاد 
ارزش افزوده بيشتر، توسعه صادرات کاال و خدمات و 
النهايه رونق اقتصادي را نصيب صنعت برق کشورمان 
نمايد منتها بايد توجه داشت که ترغيب سرمايه گذاران 
مستقيم، مستلزم بهبود مولفه هاي اقتصادي، سياسي 

و حقوقي و همچنين بهبود فضاي کسب و کار است.
بنابراين رفع دغدغه هاي سرمايه گذاران بخصوص در 
محيط کسب  شفافيت  قبيل  از  موضوعاتي  با  ارتباط 
و کار، ميزان دخالت دولت، نرخ ارز، مراودات مالي و 
ساختار نظام بانکي، ثبات قوانين، فساد اداري، هزينه 
ريسک  قراردادي،  خسارات  جبران  نظام  توليد،  هاي 
ايجاد  مسير  در  مهم  گامي  امثالهم،  و  مالکيت  سلب 
بسترهاي الزم جهت جذب سرمايه مستقيم محسوب 

مي گردد که الزم است مورد مداقه جدي قرار گيرد.
در حال  اقتصاد کشور  در  که فصل جديدي  اکنون   
رقم خوردن است انتظار مي رود مسئولين و نهادهاي 
ذيربط ضمن الگوبرداري از سياست هاي ابالغي اقتصاد 
مقاومتي، با تکيه بر توانمندي ها و استعدادهاي متعدد 
و بي شمار داخلي، حمايت از توليد ملي را در دستور 
کار خود قرار داده و با بکارگيري ظرفيت هاي موجود، 

زمينه را براي توسعه اقتصاد کشور فراهم آورند.

ایرنا/ يک مقام مسئول:
ايران به ضمانت بانکی برای اجرای خط 

انتقال برق از ارمنستان نیاز دارد

تهران- ايرنا- مشاور عالی وزير نیرو در جلسه 
بررسی روند اجرايی پروژه خط سوم انتقال برق 
از کشور ارمنستان به ايران، بر تامین ضمانت نامه 
های بانکی برای اجرای اين پروژه و ساير طرح ها 

در خارج از کشور تاکید کرد.
به گزارش ايرنا، شرکت صادرات تجهيزات و خدمات 
صنايع آب و برق ايران )صانير( مجری پروژه انتقال برق 
هزار مگاواتی ارمنستان به ايران با همکاری پيمانکاران 
کشورمان از مرز » نوردوز « در شمال غربی کشور ) 

آذربايجان شرقی ( است .
» همايون حائری « مشاور عالی وزير نيرو و »بهمن 
صالحی« مديرعامل شرکت صانير در نشستی با جمعی 
ارزيابی و  ، روند فعاليت ها را  از مديران اين شرکت 
منابع  تامين  در  ها  بانک  نکردن  همکاری  به  نسبت 

انتقاد کردند.
مديرعامل صانير در اين نشست موضوع اجرای پروژه 
در کشور های منطقه از جمله ارمنستان و قزاقستان را 
يادآور شد و گفت : همکاری نکردن بانک های کشور 
در تامين ضمانت نامه های کاری از جمله مشکالت 

مهم پيش رو محسوب می شود .
صالحی افزود: شبکه انتقال برق ارمنستان به ايران يک 
انتقال  امکان  با تکميل آن،  پروژه راهبردی است که 
انرژی از همسايگان شمالی به کشورهای جنوب خليج 

فارس فراهم خواهد شد.
وی اظهار داشت: همکاری نکردن بانک های ايرانی در 
پشتيبانی و تامين ضمانت نامه های بانکی و کارگزاری 
برای اجرای پروژه های در دست اقدام، منجر به بروز 
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مشکالتی برای شرکت های بين المللی و بزرگ شده 
است.

نيرو  وزير  مشاور  حائری  همايون  گزارش،  اين  برپايه 
در اين نشست افزود: اجرای خط سوم انتقال برق از 
ارمنستان به ايران برای دو کشور اهميت بسزايی دارد و 
اين پروژه از نظر سياسی و اقتصادی بسيار مهم ارزيابی 

شده است.
وی اضافه کرد: وزارت نيرو برای اجرای تعهدات اين 
پروژه با شرکت صانير همراهی خواهد داشت و شرايط 
همکاری برای شرکت های بزرگ در خارج از کشور در 

اجرای پروژه ها فراهم شده است.
مشاور وزير نيرو ، بر حمايت و لزوم تامين ضمانت نامه 
های بانکی برای اجرای اين طرح ها در خارج از کشور 

توسط شرکت های بزرگ ايرانی، تاکيد کرد .
احداث خط ياد شده به طول 275 کيلومتر ظرفيت 
تبادل برق بين ايران و ارمنستان از 300 مگاوات به 
هزار مگاوات افزايش پيدا می کند و شبکه برق ايران 
به کشورهای روسيه، گرجستان، عراق و کشور های 

حاشيه خليج فارس متصل خواهد شد.
شرکت صانير اينک 18 پروژه در 13 کشور جهان در 
دست اجرا دارد و به تازگی قرارداد ساخت نيروگاه بادی 
در کشور قزاقستان را با ظرفيت 60 مگاوات امضا کرد.

به گزارش ايرنا، جمهوری اسالمی عالوه بر جمهوری 
افغانستان،  عراق،  کشور  هفت  با  نخجوان  خودمختار 
پاکستان، ارمنستان، آذربايجان، ترکمنستان و ترکيه 

تبادل برق دارد.
پيش تر معاون وزير نيرو در امور برق و انرژی ايران 
در  نيروگاهی  نصب شده  بزرگ ترين ظرفيت  دارای  را 
خاورميانه دانسته و از صادرات 10 ميليارد کيلو وات 
ساعت برق به کشورهای منطقه در سال 1394 خبر 

داده بود.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو/ 
سرمايه گذاری شرکت استرالیايی روی 

نانوباتری با دانسیته انرژی باال

روی  دالر  میلیون   1/6 استرالیايی  شرکت  يک 
دانسیته  با  باتری  برای ساخت  فناوری جديدی 
از  نانوباتری  اين  است.  داده  انجام  باال  جريان 
فناوری پتنت شده ای برخوردار است که عملکرد 
آن در آزمايشگاه به اثبات رسیده و اکنون با اين 
سرمايه گذاری قرار است نمونه اولیه صنعتی آن 

ساخته شود.
 )LWP Technologies( ال دبليو پی تکنولوژيز
انرژی  در حوزه  فعال  استراليايی  از شرکت های  يکی 
اخيرا سرمايه گذاری جديدی روی  اين شرکت  است. 
فناوری ذخيره سازی انرژی مبتنی بر گرافن انجام داده 
عنوان  به  برخی  شرکت  سوی  از  فناوری  اين  است. 

تغيير دهنده دنيای باتری ها معرفی شده است.
اين  روی  دالری  ميليون   1/6 سرمايه گذاری   LWP
فناروی انجام داده و برای تجاری سازی آن يک شرکت 
خطرپذير تاسيس کرده است. اين فناوری به صورت 
سنتز  برای  روشی  آن  در  که  رسيده  ثبت  به  پتنتی 
ارائه  باتری  در  استفاده  برای  آلومينيم/گرافن  ترکيب 
با  مشترک  صورت  به  سرمايه گذاری  اين  شده است. 

مخترع اين فناوری انجام شده است.
اکسيژن-گرافن-  حاوی  باتری  محققان  اعتقاد  به 
آلومينيم ايمنی بااليی داشته و پايدارتر از باتری يون 
ليتيم است. باتری توليد شده با اين فناوری از دانسيته 

جريان بااليی برخوردار است.
که  است  آن  پتنت  اين  مورد  در  توجه  جالب  نکته 
فرآيند سنتز ارائه شده در آن که منجر به توليد گرافن 
با کيفيت باال و حجم انبوه می شود، يکی از سدهای 

اصلی در استفاده تجاری از گرافن است. در واقع برای 
در  انرژی  ذخيره سازی  بخش  در  گرافن  از  استفاده 
باتری ها يا توسعه پيل های خورشيدی، اين سد پيش 

روی محققان بوده است.
LWP اعالم کرده که اين سرمايه گذاری روی توسعه 
توليد  برای  است  قرار  که  است  ماده ای  اوليه  نمونه 
باال  با سرعت شارژ  يون-گرافن-آلومينيوم  باتری های 
استفاده شود. JV همکار شرکت LWP در اين پروژه 
توليدکنندگان  به  فناوری  اين  ليسانس  تا  دارد  قصد 

باتری و ديگر صنايع واگذار کنند.
که  می گويد  پروژه  اين  محققان  از  ولکوف  ويکترو 
آزمايش های اوليه روی باتری اکسيژن گرافن آلومينيوم 
انجام شده است که نتايج آن نشان داده است که اين 
باتری از ظرفيت بااليی برخوردار است. او از همکاری 
با شرکت LWP برای تجاری سازی اين فناوری بسيار 
اشتياق  با  من   « می گويد:  ولکوف  است.  خوشحال 
منتظرم تا اين فناوری منجر به توليد نمونه اوليه اين 
باتری شود که اين کار با کمک LWP انجام می شود 
دستاوردهای  تبديل  در  زيادی  سابقه  که  شرکتی 

آزمايشگاهی به محصوالت دارد.«
خبر را در سايت اصلی در اينجا ببينيد.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو/ 
روی   GM و  فیات  فورد،  سرمايه گذاری 

نانوباتری ويژه خودرو

با  موتورز  جنرال  و  فورد  فیات،  شرکت های 
ساخت  دنبال  به  مشترک  سرمايه گذاری  يک 
در  استفاده  مورد  باتری های  برای  جديدی  آند 

کار، 4  اين  برای  الکتريکی هستند.  خودروهای 
میلیون دالر به مدت 30 ماه هزينه خواهد شد 
تا از ترکیب گرافن و سیلیکون، آندی برای باتری 

يون لیتیم ساخته شود.
 SiNode( سيستمز  سينود  نوپای  شرکت 
Systems( موفق به دريافت 4 ميليون دالر حمايت 
مالی برای توسعه باتری های يون ليتيم شده است. در 
اين باتری ها از گرافن و سيليکون استفاده شده و قرار 
است شرکت های فورد، فيات و جنرال موتورز از آن ها 

استفاده کنند.
باتری های  کنسرسيوم  توسط  مالی  حمايت  اين 
پيشرفته آمريکا موسوم به USABC اعطاء شده است 
و  موتور  فورد  کريسلر،  فيات  نظير  سازمان هايی  که 
به  را  مالی  اين حمايت  از  بخشی  نيز  موتورز  جنرال 
عهده گرفته اند. در اين پروژه آند ويژه ای برای باتری 
و ساخته  کاربری خودروسازی طراحی  با  ليتيم  يون 

خواهد شد.
آن  در  و  انجاميد  به طول خواهد  ماه  پروژه 30  اين 
تمرکز اصلی روی ساخت آند سيليکونی گرافنی است؛ 
آندی که قابليت استفاده در خودروها را داشته باشد 
کار  اين  با  کرد.  توليد  انبوه  به صورت  را  آن  بتوان  و 
می توان باتری هايی ساخت که ظرفيت بااليی داشته 
و با سرعت باالتری شارژ/دشارژ شود. در حال حاضر 
از گرافيت و ليتيم برای اين کار استفاده شده که در 
با ظرفيت 372 ميلی آمپرساعت در هر  باتری  نهايت 
گرم ايجاد می شود. اين در حالی است که با استفاده از 
گرافن می توان باتری ساخت که بين 1000 تا 2500 
باشد.  داشته  ظرفيت  گرم  هر  در  ساعت  ميلی آمپر 
وجود نانوحفره در اين ساختار اليه ای منجر به افزايش 
سرعت نفوذ ليتيم شده و در نتيجه سرعت شارژ/دشارژ 

افزايش می يابد.
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روش  اين  با  که  معتقداند  سينود  شرکت  مسئوالن 
توليد کرد. آن ها  پايين  با قيمت  باتری هايی  می توان 
 USABC از دريافت اين حمايت مالی و از اين که با

همکاری دارند بسيار خوشحال هستند.
سمير مايکار، مدير عامل شرکت سينود، می گويد: » ما 
معتقديم که فناوری آند پيشرفته ما می تواند عملکرد 
برای  باتری  توليد  هزينه  و  داده  بهبود  را  باتری ها 

خودروهای الکتريکی را کاهش دهد.«
خبر را در سايت اصلی در اينجا ببينيد.

ایلنا/ مديرعامل توانير خبر داد:
پیش بینی افزايش پیک مصرف تا 52 

هزار مگاوات در ابتدای هفته جاری

مديرعامل توانیر در جمع خبرنگاران با اشاره به 
پیش بینی گرمای شديد در روزهای ابتدايی هفته 
آينده و احتمال افزايش مصرف برق تا 52 هزار 
صرفه جويی  و  مصرف  کنترل  خواهان  مگاوات 

بیشتر مردم در مصرف برق شد.
به گزارش ايلنا، »آرش کردی« مديرعامل شرکت مادر 
تخصصی توانير با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران 
گفت: با ورود يک جبهه هوای گرم در ابتدای هفته، 
سه روز اول هفته با دمای شديدی مواجه خواهيم شد 
که پيش بينی می شود پيک مصرف برق از مرز 52 هزار 

مگاوات نيز عبور کند.
وی با بيان اين مطلب که پيک مصرف برق همه ساله 
هوا  دمای  گرفتن  با شدت  مرداد  و  تير  ماه های  بين 
اتفاق می افتد، اظهار داشت: 18 هزار مگاوات از مصرف 
به سامانه های سرمايشی  مربوط  پيک،  زمان  در  برق 

است که اگر هموطنان درجه برودت کولرهای گازی را 
بين 24 تا 26 درجه تنظيم کنند، پيک مصرف تا 10 

درصد کاهش می يابد.
نيروگاه ها  تمامی  اينکه  به  اشاره  با  توانير  مديرعامل 
برای توليد برق  ادامه داد:  در مدار قرار گرفته است، 
از تمامی ظرفيت های موجود استفاده خواهيم کرد تا 
هموطنان دچار کمبود انرژی نشوند از مردم خواست تا 
با مديريت در مصرف برق، وزارت نيرو را ياری دهند تا 
بتوانيم به سالمت و بدون خاموشی، پيک مصرف برق 

را پشت سر بگذاريم.
وی با بيان اينکه، هفته جاری با توجه به پيش بينی های 
هزار   50 از  بيش  مصرفی  بار  مرکزی  ديسپاچينگ 
اوج مصرف در روز شنبه جاری،  را در زمان  مگاوات 
تجربه کرديم، افزود: ورود سامانه گرم تر در هفته آينده 
باعث خواهد شد تا در اوايل هفته آينده مصرف بيش 

از 52 هزار مگاوات را نيز تجربه کنيم.
کردی با اشاره به اينکه دوشنبه گذشته، صنايع بزرگ در 
يک اقدام داوطلبانه با مديريت در مصرف، 434 مگاوات 
مديريت  گفت:  کردند،  جويی  صرفه  برق  مصرف  در 
مصرف در تمام جهان متداول است و در سال 2013 در 
کشور کره با اعمال مديريت در زمان پيک مصرف، بين 

5 تا 6 هزار مگاوات مصرف پيک کاهش يافت.
وی افزود: مردم در ساعت پيک مصرف )12.30 الی 
تا   24 بين  کولرها  برودت  درجه  تنظيم  با   )16.30
26 درجه و کاهش استفاده از لوازم برقی پر مصرف 
می توانند بين 3 هزار تا 3200 مگاوات در مصرف برق 

کشور صرفه جويی کنند.
و  صنايع  برای  پيشنهادی  بسته های  به  آنگاه  او 
افزود: مجتمع های  و  اشاره کرد  توليدی  مجتمع های 
توليدی که دارای مولد برق هستند چنانچه در زمان 
پيک مصرف از برق توليدی خود استفاده کنند، شرکت 

تومان  را هر کيلووات 150  توليدی آن ها  برق  توانير 
خريداری کرده و عالوه بر آن، هزينه 40 درصد سوخت 

مصرفی مولدهای آن ها را نيز پرداخت می کند.
مديرعامل توانير آنگاه به طرح ذخيره عملياتی اشاره 
با ما قرارداد امضا کنند  کرد و افزود: چنانچه صنايع 
که آمادگی دارند تا در صورت اعالم، مصرف خود را 
در زمان پيک کاهش دهند، حتی اگر نياز به کاهش 
مصرف آنان نباشد نيز، بخاطر همين آمادگی، آن ها از 
بسته های تشويقی شرکت توانير برخوردار خواهند شد.

وی از کاهش مصرف به عنوان يک رقيب نيروگاهی ياد 
کرد و افزود: اگر با مديريت در مصرف بتوانيم 3000 
مگاوات کاهش مصرف داشته باشيم مانند اين است از 
ساخت نيروگاهی با هزينه 2.4 ميليارد دالر جلوگيری 
کرده ايم که اين موضوع به اقتصاد کشور کمک شايانی 

خواهد کرد.

 

فارس/ رئيس جمهور ترکمنستان:
»عشق آباد« به پاکستان و هند برق صادر 

می کند

افزايش  به  اشاره  با  ترکمنستان  رئیس جمهور 
میزان تولید انرژی برق در اين کشور، از برنامه 
»عشق آباد« برای صادرات برق به پاکستان و هند 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در عشق آباد به نقل از 
تلويزيون ملی، نيروگاه برق جديد »وطن« واقع در استان 
»لباب« در شرق ترکمنستان با حضور رئيس جمهور و 

هيات دولت اين کشور امروز به بهره برداری رسيد.
»قربانقلی بردی محمداف« رئيس جمهور ترکمنستان 

در اين مراسم گفت: ترکمنستان با احداث نيروگاه های 
و  است  شده  برق  توليد  افزايش  به  موفق  جديد 
به  را  خود  برق  صادرات  نزديک  آينده  در  دارد  قصد 
به  با توجه  افزود:  نيز صادر کند.وی  هند و پاکستان 
»ترکمنستان-افغانستان- گاز  لوله  احداث خط  طرح 

که  است  گرفته   صورت  توافقاتی  پاکستان-هند« 
انتقال برق  اين طرح، احداث خط  با اجرای  هم زمان 

ترکمنستان به اين کشورها نيز ايجاد شود.  
حالی  در  ترکمنستان  جديد  برق  نيروگاه  راه اندازی 
افزايش  از  ترکمنستان  است که معاون رئيس جمهور 
ميزان توليد برق اين کشور در 4 ماه اول سال جاری 
ميالدی و برنامه اين کشور برای افزايش صادرات اين  

انرژی به کشورهای همسايه از جمله ايران خبر داد.
جمهور  رئيس  معاون  دوردولی اف«  »شاه محمد  
ترکمنستان در امور شهرسازی و صنعت انرژی برق، 
چندی پيش در جلسه هيات دولت اين کشور گفت: 
در 4 ماه اول سال جاری ميالدی)2016( نيروگاه های 
ترکمنستان 7 ميليارد و 602 ميليون کيلووات ساعت 
برق توليد کرده  که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

ميالدی 1.6 درصد افزايش يافته  است.
کامل  تهيه  و  تکميل  از  پيش  چندی  دوردولی اف 
»مرو«  شهرهای  ميان  برق  انتقال  خط  جديد  طرح 

)ترکمنستان( و شهر مشهد خبر داده بود.
به گفته اين مقام عالی رتبه دولت ترکمنستان، طرح 
جديد در چهارچوب سند يادداشت تفاهم بين دولت 
ترکمنستان و جمهوری اسالمی ايران در زمينه همکاری 
جهت احداث خط  انتقال برق »مرو- مشهد« پس از 

بررسی های کارشناسی، تهيه و تدوين شده  است.
حجم  افزايش  راستای  در  جديد  طرح  افزود:  وی 
صادرات انرژی برق ترکمنستان به جمهوری اسالمی 
ايران و نيز در راستای اجرای توافقات سران 2 کشور به 
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مورد اجرا گذاشته می شود.
ترکمنستان هم اکنون بخشی از انرژی برق خود را به 
افغانستان و ايران به صورت دائم و به تاجيکستان نيز 

به صورت دوره  ای صادر می کند.

فارس/ 
ذخیره نیروگاههای کشور در حد 

نامطلوب قرار گرفت

پیک مصرف برق کشور روز گذشته )جمعه 18 
تیر ماه 95( در حالی به بیش از 44 هزار مگاوات 
به  کشور  نیروگاههای  ذخیره  میزان  که  رسید 

حدود 2980 مگاوات رسید.
برق  پيک مصرف  ديروز  فارس،  به گزارش خبرگزاری 
کشور 44 هزار و 266 مگاوات بوده که اين ميزان در 
روز مشابه پارسال 46 هزار و 194 مگاوات گزارش شده 
بود.بر اين اساس، ميزان مصرف برق کشور درمقايسه با 

روز مشابه پارسال 1928 مگاوات کاهش داشت.
روز  در  کشور  نيروگاه های  ذخيره  ميزان  همچنين 
صنايع  و  رسيد  مگاوات   980 و  هزار   2 به  گذشته 
کشور نيز سه هزار و 532 مگاوات برق مصرف کردند.

برق  برون مرزی  مبادله های  ميزان  گذشته  روز  در 
رسيد. مگاوات  به 1666  با کشورهای همسايه  ايران 

کشورهای  به  ايران  برق  صادرات  ميزان  مجموع 
افغانستان، عراق، پاکستان، ارمنستان و ترکيه 1306 
مگاوات و مجموع واردات برق از کشورهای همسايه، 
به 360 مگاوات رسيد.آرش کردی مدير عامل توانير 
نيز روز گذشته با بيان اينکه سر به سر شدن توليد و 
مصرف برق به گونه ای شده که ميزان ذخيره برق در 

وضعيت نامطلوبی است گفت: خاموشی برنامه ريزی 
شده نخواهيم داشت اما به هر حال با افزايش دمای 
خاموشی  قطعا  دهد  رخ  شبکه  در  حادثه ای  اگر  هوا 
اجتناب ناپذير خواهد بود.وی با بيان اينکه سر به سر 
شدن توليد و مصرف برق به گونه ای شده که ميزان 
ذخيره برق در وضعيت نامطلوبی است گفت: خاموشی 
با  حال  هر  به  اما  داشت  نخواهيم  شده  ريزی  برنامه 
افزايش دمای هوا اگر حادثه ای در شبکه رخ دهد قطعا 

خاموشی اجتناب ناپذير خواهد بود.

ایلنا/ برای روز گذشته گزارش شد؛
پیک مصرف برق در محدوده 44 هزار 

مگاوات

پیک مصرف برق کشور روز گذشته )جمعه 18 
تیر ماه 95( به بیش از 44 هزار مگاوات رسید.

به گزارش ايلنا، ديروز پيک مصرف برق کشور 44 هزار 
و 266 مگاوات بوده که اين ميزان در روز مشابه پارسال 

46 هزار و 194 مگاوات گزارش شده بود.
بر اين اساس، ميزان مصرف برق کشور درمقايسه با روز 
مشابه پارسال 1928 مگاوات کاهش داشت.همچنين 
ميزان ذخيره نيروگاه های کشور در روز گذشته به 2 
هزار و 980 مگاوات رسيد و صنايع کشور نيز سه هزار 
و 532 مگاوات برق مصرف کردند.در روز گذشته ميزان 
مبادله های برون مرزی برق ايران با کشورهای همسايه 
صادرات  ميزان  رسيد.مجموع  مگاوات   1666 به 
پاکستان،  عراق،  افغانستان،  کشورهای  به  ايران  برق 
واردات  مجموع  و  مگاوات  ترکيه 1306  و  ارمنستان 

برق از کشورهای همسايه، به 360 مگاوات رسيد.

ایسنا/ 
نقشه راه ايجاد سیستم يکپارچه مديريت 
پارس منطقه  در  زيست  محیط  و  انرژی 

مديريت  يکپارچه  سیستم  ايجاد  راه  نقشه 
انرژی و محیط زيست با پشتیبانی ستاد توسعه 
منطقه  در  زيست  محیط  و  انرژی  بهینه سازی 

پارس عملیاتی می شود.
به گزارش ايسنا، معصومه برارزاده، مسؤول کارگروه طرح 
پژوهشی نقشه راه ايجاد سيستم يکپارچه مديريت انرژی 
و محيط زيست در منطقه ويژه اقتصادی پارس با تبيين 
اهداف و رسالت های سازمان منطقه ويژه پارس در حوزه 
بهينه سازی انرژی و زيست محيطی اظهار کرد: بررسی 
لحاظ  به  پارس  ويژه  منطقه  زيست محيطی  وضعيت 
اهداف  از جمله  پساب  و  هوا، آب  آالينده های  کنترل 
و  انرژی  مديريت  يکپارچه  سيستم  ايجاد  راه  »نقشه 
محيط زيست در منطقه پارس« عملياتی می شود.وی با 
اشاره به خالهای دانشی موجود در بخش مديريت انرژی 
و مديريت زيست محيطی در منطقه پارس گفت: با در 
نظرگيری شرايط زيست محيطی و هدررفت های انرژی 
در منطقه پارس، اجرای طرح های بهينه سازی جريان 
انرژی و مديريت انتشار آالينده ها در منطقه، در دستور 
کار مطالعات ستاد بهينه سازی انرژی و محيط زيست 
قرار گرفت.برارزاده با اشاره به اينکه توسعه نقشه راه از 
خروجی اين طرح پژوهشی است، اظهار کرد: با عملياتی 
کردن نقشه راه ايجاد سيستم يکپارچه مديريت انرژی و 
محيط زيست در منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس به 
دنبال بررسی بازار کسب و کار انرژی در منطقه اقتصادی 
انرژی پارس هستيم.اين فعال پژوهشی در ادامه بررسی 
از  را  پارس  انرژی  منطقه  در  انرژی  کار  و  بازار کسب 
ديگر برنامه های اصلی در راستای اجرايی سازی اين طرح 

پژوهشی خواند و گفت:  ارزيابی و بررسی فعاليت های 
و  سرمايه  جذب  نحوه  و  انرژی  خدمات  شرکت های 
فناوری هايی که مورد نياز منطقه ويژه پارس است، بايد 
اکوسيستم  پايش  ارزيابی  با  نهايت  و در  يابند  توسعه 
خاص در منطقه به دنبال نحوه اجرايی شدن سيستم 

مديريت انرژی در منطقه هستيم.

وزارت نیرو/ 
سي و نهمین همايش شیمي نیروگاه هاي 

کشور برگزار می شود

نیروگاه های کشور  ونهمین همايش شیمی  سی 
روزهای 14 و 15 دی ماه 95 به میزبانی شرکت 
اصفهان  نیروگاه  در  اصفهان  تولیدبرق  مديريت 

برگزار می شود.
اين همايش با هدف تمرکز و هم افزايی در جهت حل 
مشکالت شيمی نيروگاه ها، ارائه مقاالت تخصصی و تجارب 
برتر، شناخت توانمندی های صنايع و تأمين کنندگان مواد 
شيميايی، برپايی پانل های پرسش و پاسخ، کارگاه های 
آموزشی، نمايشگاه تخصصی و... برگزار خواهد شد.شعار 
اين دوره از همايش »آسمان آبی، زمين سبز، انرژی پاک، 
همايش  است.محورهای  انتخاب شده  رسالت شيمی« 
شامل تصفيه آب، فاضالب و پساب های صنعتی، خوردگی 
و کنترل شيميايی در نيروگاه ها، شيمی و محيط زيست، 
سوخت و روغن، رنگ و پوشش های صنعتی، روش های 
نوين آناليز شيميايی و بحران آب و راهکارهای مقابله و 
کاهش اثرات ان خواهد بود.در اين همايش متخصصان 
شيمی نيروگاهی از سراسر کشور، دانشگاه ها، صنايع و 

ساير شرکت های ذی ربط حضور خواهند يافت.
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مهر/ توسط وزير اقتصاد ؛
مصوبه شورای  عالی اجرای اصل 44 

ابالغ شد

اجرای  عالی  شورای  نامه  تصويب  اقتصاد،  وزير 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را برای 

اجرا ابالغ کرد.
مصوبه،  اين  اساس  بر  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
حوزه  متولی  اجرايی  های  دستگاه  و  نهادها  تمامی 
محيط  بهبود  منظور  به  شدند  موظف  کار  و  کسب 
و  گذاری  سرمايه  به  عموم  تشويق  و  کار  و  کسب 
کارآفرينی به گونه ای عمل نمايند که ضمن فراهم 
شدن شرايط مناسب برای رونق کسب و کار فعاالن 
اقتصادی و بخش خصوصی، رتبه کشور در شاخصهای 
جهانی کسب و کار به ويژه شاخص تجارت فرامرزی، 

بهبود يابد.
همچنين وزارت امور اقتصادی و دارايی موظف شده 
روند حذف  موجود،  قانونی  ظرفيتهای  از  استفاده  با 
و يا اصالح قوانين و مقررات مخل کسب و کار را با 
پيگيری و هرچه سريعتر اصالحات  بيشتری  جديت 

الزم را در اين زمينه انجام دهد.
تشويق  و  کار  و  کسب  محيط  بهبود  منظور  به   .1
عموم به سرمايه گذاری و کارآفرينی، تمامی نهادها 
کار  و  کسب  حوزه  متولی  اجرايی  های  دستگاه  و 
موظف اند به گونه ای عمل نمايند که ضمن فراهم 
شدن شرايط مناسب برای رونق کسب و کار فعاالن 
اقتصادی و بخش خصوصی، رتبه کشور در شاخصهای 
جهانی کسب و کار به ويژه شاخص تجارت فرامرزی، 
و  اقتصادی  امور  وزارت  اين خصوص  يابد. در  بهبود 
دارايی اقدامات الزم را با همکاری دستگاه های ذی 
صنايع،  بازرگانی،  اتاق  همچنين  آورد.  عمل  به  ربط 

معادن و کشاورزی ايران از طريق مشورت با فعاالن 
اقتصادی و بخش خصوصی، پيشنهادهای مشخصی را 
در جهت بهبود محيط کسب و کار به مراجع قانونی 

ذی ربط ارائه دهند.
مقررات  و  قوانين  از  برخی  شناسايی  به  توجه  با   .2
مخل کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارايی با 
استفاده از ظرفيتهای قانونی موجود، روند حذف و يا 
و  پيگيری  بيشتری  با جديت  را  مقررات  اين  اصالح 
هرچه سريعتر اصالحات الزم را در اين زمينه انجام 

دهد.
3. با توجه به اتمام دوره ده ساله واگذاری سهام بابت 
طرح توزيع سهام عدالت و ضرورت تصميم گيری در 
خصوص برخی از ابعاد اين طرح، مقرر شد به فوريت 
گزارش الزم از سوی سازمان خصوصی سازی متضمن 
در  و  تهيه  شورا  در  گيری  تصميم  برای  الزم  موارد 
جلسه بعدی ارائه شود. همچنين مقرر شد چالش ها 
باقی  های  بنگاه  گذاری  قيمت  به  مربوط  مباحث  و 
مانده در فهرست واگذاری های سال 1395 به منظور 
نهايی  تکليف  تعيين  برای  مناسب  سياست  تعيين 
بنگاه های باقی مانده به جلسه بعدی شورا ارائه شود.

4. حسب پيشنهاد هيات واگذاری، متن زير به انتهای 
اقساطی  نظام  اجرايی  نامه  آيين   6 ماده   6.2 بند 
واگذاری و نحوه دريافت بهای حقوق قابل واگذاری، 
موضوع تصويب نامه شماره 63.2.206329.207947 

مورخ 1387.12.18 اضافه می شود:
خسارت  عنوان  به  التزام  وجه  از  بخشی  يا  »تمام 
تأخير در تأديه خريداران، با ارائه ادله موجه از سوی 
خريداران مبنی بر بروز عوامل خارج از اختيار آنان، 
اقساط مربوطه،  در صورت تسويه کامل اصل و فرع 
با پيشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصويب هيأت 

واگذاری قابل بخشودگی است.«

ایرنا/  گمرک ايران:
ايران در شاخص لجستیک 18 پله 

صعود کرد

تهران- ايرنا- گمرک ايران اعالم کرد: براساس 
در  ايران  رتبه  بانک جهانی،  گزارش سال 2016 
مجموع 6 حوزه شاخص لجستیک با صعودی 18 
تعامل  يافته که فضای  ارتقا  به رتبه 96  ای  پله 
مثبت در مناسبات بین المللی دولت تدبیر و امید 
در بهبود اين شاخص، تاثیر بسزايی داشته است.

جهانی،  بانک  تعريف  براساس  ايرنا،  گزارش  به 
ضروری  های  فعاليت  از  دامنه ای  تجاری  لجستيک 
تجاری همچون حمل ونقل، انبارداری، يکپارچه سازی 
تا  مرزی  تبادالت  و  گمرکی  امور  تجاری،  بارهای 
را  کشوری  درون  و  بين المللی  توزيع  های  سيستم 
می توان  را  لجستيک  کلی  طور  به  و  می شود  شامل 

اسکلت تجارت توصيف کرد.
جهانی،  بانک  توسط  گرفته  صورت  مطالعات  طبق 
از  به عنوان يکی  ارتقای عملکرد لجستيک  و  بهبود 
زيرا  است،  معرفی شده  توسعه کشورها  مهم  اهداف 
اقتصادی  های  فعاليت  بر  بسزايی  تاثير  لجستيک 

کشورها دارد.
 2007  -2014 سالهای  در  بانک  اين  مشاهدات 
درآمد  با  کشورهای  ميان  از  که  است  اين  بيانگر 
سرانه هم سطح، آن کشورهايی که عملکرد لجستيکی 
در  بيشتر  رشد  درصد  يک  شاهد  داشته اند،  بهتری 
رشد  درصد  دو  و   )GDP( داخلی  ناخالص  توليد 

بيشتر در تجارت بوده اند.
برای  لجستيکی  عملکرد  فراوان  اهميت  امروزه 
فقر  کاهش  و  اقتصادی  تنوع بخشی  اقتصادی،  رشد 
که  نکته  اين  اکنون  و  است  شده  درک  به خوبی 

طريق  از  تجارت  تسهيل  باعث  می توانند  دولت ها 
سرمايه گذاری روی زيرساختهای » سخت « و » نرم 
« شوند، به عنوان يک موضوع مهم سياستی مدنظر 

بيشتر کشورها قرار گرفته است.
شامل  مختلف  حوزه   6 عملکرد  لجستيک  شاخص 
سادگی  )سرعت،  کاال  ترخيص  فرآيندهای  کارايی 
کيفيت  گمرکی(،  تشريفات  بودن  پيش بينی  قابل  و 
زيرساخت های تجاری و جابجايی )مثل مبادی ورودی،  
راه آهن، جاده ها، فناوری اطالعات(، سهولت دسترسی 
)هزينه  رقابتی  قيمت  با  بين المللی  نقل  و  حمل  به 
ها(، شايستگی و کيفيت خدمات لجستيکی )عملکرد 
واسطه های  يا  کارگزاران  نقل،  و  حمل  متصديان 
گمرک(، توانايی در تعقيب و رديابی کاالهای ارسالی 
مشتری  به  محموله ها  تحويل  زمان  بودن  مناسب  و 

در زمان برنامه ريزی شده يا زمان مورد انتظار است.
برپايه اعالم گمرک جمهوری اسالمی ايران، بر اساس 
گزارش سال 2016 بانک جهانی، رتبه ايران درمجموع 
6 حوزه ذکر شده با صعودی 18 پله ای به رتبه 96 
ارتقاء يافته است که نه تنها فضای تعامل مثبت در 
فضای  و  اميد  و  تدبير  دولت  بين المللی  مناسبات 
ايران در پسابرجام در  بين المللی  يافته وجهه  بهبود 
اين بهبود تاثير بسزايی داشته است و اقدامات صورت 
ايران درباره  گرفته توسط گمرک جمهوری اسالمی 
بهبود فرآيندهای گمرکی و ارايه خدمات الکترونيکی 

نيز نقش مهمی ايفا کرده است.
لجستيک  عملکرد  شاخص  گزارش،  اين  برپايه 
کشورهای مختلف در سال های گذشته بيانگر ايجاد 
يک روند مثبت در توجه به حوزه های کليدی همچون 

فناوری اطالعات در تجارت است.
گمرک جمهوری اسالمی ايران بهبود وضعيت عملکرد 
به عنوان يکی  لجستيک را در شاخص های مرتبط 

 بازگشت به عناوین 8 اخبار اقتصادی
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از اولويت های راهبردی سازمان تعريف کرده و با راه 
اندازی سامانه جامع امورگمرکی و ايجاد پنجره واحد 

تجاری، اهداف مورد نظر را پيگيری کرد.
روند  توقف  به  منجر  گرفته،  صورت  اقدامات  نتيجه 
نزولی در شاخص مرتبط )فرآيندهای گمرکی( شده، 
بلکه با 23 پله صعود از رتبه 133 در سال 2014 به 
رتبه 110 در ارزيابی 2016 بانک جهانی ارتقا يافت.

همچنين در شاخص مرتبط با گمرک در سال 2007 
بهترين رتبه يعنی 63 کسب شده است، اما پس از 
آن روند نزولی وضعيت شاخص شروع شد به گونه ای 
که در ارزيابی های بعدی به ترتيب رتبه های 106و 

126 و 133 کسب شد .
به گزارش ايرنا، امروزه لجستيک به عنوان پشتيبان 
در  را  حياتی  نقش  توليدی،  تجاری-  های  فعاليت 
و  کند  می  ايفا  کشوری  هر  اقتصادی  رشد  تحقق 
دسترسی  به  جهانی  تجارت  در  کشور  يک  توانايی 
بازرگانان آن کشور به شبکه های لجستيکی جابجايی 

محموله های تجاری در سطح جهانی وابسته است.
کشور  يک  تامين  زنجيره های  کارايی  همچنين 
ويژگی  به  اطمينان(  قابليت  و  زمان  هزينه،  بعد  )از 
يعنی  کشور  آن  داخلی  بازرگانی  از  مشخصی  های 
عملکرد لجستيک داخلی )گمرک، زير ساخت ها و 
عملکرد  داشتن  است.  وابسته  ارائه خدمات(  کيفيت 
قابل  نحو  به  تجارت  سازی  روان  و  بهتر  لجستيکی 
صادرات،  تنوع  تجارت،  شکوفايی  با  مالحظه ای 
جذابيت برای سرمايه گذاری مستقيم خارجی و رشد 

اقتصادی مرتبط است.

خود  مطالعات  نتايج  آکسفورد  دانشگاه  تهران/  اتاق 
را منتشر کرد:

چشم انداز جهاني پروژه هاي سرمايه اي 
و زيرساخت تا سال 2020

پژوهشی،  انجام  با  آکسفورد  دانشگاه 
دو سناريوی  در  را  تا سال 2020  سرمايه گذاری 
بر  و  کرده  بررسی  بد بینانه،  و  خوش بینانه 
در  چشم انداز  اين  مطالعه،  اين  نتايج  اساس 
در  است  ممکن  اگرچه  است،  مثبت  بلندمدت 
مختلف،  بازارهای  نوسان   دلیل  به  کوتاه مدت 
کشورها استراتژی های جايگزين برای پروژه های 

اولويت دار خود تعیین کنند.
به گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران، 
نتايج مطالعه چشم انداز جهاني پروژه هاي سرمايه اي 
 Capital Projects and( زيرساخت  و 
 ،PWC که در سايت موسسه )Infrustructure
ارائه خدمات تخصصی در جهان،  يکي از شبکه هاي 
فرصت هاي  که  است  نکته  اين  مويد  شده  منتشر 
در  دارد.  وجود  جهان  در  بلندمدت  سرمايه گذاری 
سناريوي بدبينانه، افت اقتصادي چين و در سناريوي 
خوش بينانه تقويت رشد اقتصادي جهان مورد توجه 
قرار گرفته است و بسته به بروز هر يک از سناريوهاي 
محتمل فوق، ميزان سرمايه گذاری مي تواند متفاوت 
باشد و شکاف اين دو رقم، معادل 1.7 تريليون دالر 
برآورد شده است. در سناريوي بدبينانه، سرمايه گذاری 
در زمينه زيرساخت در جهان در دوره زمانی پنج ساله 
2016-2020 حدود 27 تريليون دالر و در سناريوي 
خوش بينانه حدود 29 تريليون دالر برآورد شده که 

تفاوت دو رقم مذکور نزديک دو تريليون دالر است.

زمينه  در  سرمايه گذاری  رشد  بدبينانه  سناريوي  در 
که  است  شده  پيش بيني  و  فرض  صفر  زيرساخت 
منابع تخصيص يافته به زيرساخت در برخي مناطق 
و  آمريکا  در  و  درصد   60 تا  آسيا  جمله  از  جهان 
مواجه  بخش هاي  يابد.  کاهش  درصد   15 تا  کانادا 
استخراج،  حوزه هاي  شامل  کاهش  بيشترين  با 
از  درصد   75 که  است  بوده  تاسيسات  و  حمل ونقل 
سرمايه گذاری  در  گرفته  انجام  هزينه های  کاهش 
اقتصادي  مناطق  بود.  اين حوزه ها خواهد  به  مربوط 
تقاضاي  کاهش  با  اساسي  کاالهاي  توليد  به  وابسته 
کاهش  بيشترين  با  قيمت ها،  افت  و  چين  کشور 
اما  شد.   خواهند  مواجه  سرمايه گذاری  زمينه  در 
منطقه  اقتصاد  تقويت  پايه  بر  خوش بينانه  سناريوي 
يورو و آمريکا و کاهش قيمت نفت نهاده شده است. 
وقوع  واسطه  به  که  است  مطرح  احتمال  اين  البته 
اين تحوالت، مخارج بيشتري در زمينه سرمايه گذاری 
زيرساخت صورت خواهد گرفت. چنانکه برآورد شده، 
فاصله  در  زيرساخت  در  سرمايه گذاری  انباشت  رقم 
سال هاي 2015 تا 2020 به حدود 29 تريليون دالر 
بخش  در  سرمايه گذاری  است  ممکن  اگرچه  برسد. 
استخراج حدود 15 کاهش يابد، اما نتايج اين پژوهش 
نشان می دهد که جهان شاهد رشد سرمايه گذاری در 

زمينه حمل ونقل به ميزان 3 درصد باشد.
 همچنين پيش بيني شده است که کل سرمايه گذاری 
زيرساخت در منطقه خاورميانه در سال 2016 حدود 
220 ميليارد دالر باشد که نسبت به توليد ناخالص 
حدود  و  بوده  درصد   8.9 منطقه   )GDP( داخلی 
را  جهان  در  زيرساخت  سرمايه گذاری  کل  درصد   5
تشکيل مي دهد. محققان دانشگاه آکسفورد همچنين 
حجم  بيشترين  که  کرده اند  ارائه  را  پيش بينی  اين 
آسيا  منطقه  در  زيرساخت  زمينه  در  سرمايه گذاری 

پاسفيک با ارزش تقريبي 2.2 تريليون دالر باشد که 
مي گيرد.  بر  در  را  جهان  کل  رقم  از  نيمي  از  بيش 
ناخالص  توليد  به  زيرساخت  سرمايه گذاری  نسبت 
داخلی منطقه 9 درصد بوده که بيشتر از 5.9 درصد، 
به  يافته ها  همين  اساس  بر  است.  جهاني  ميانگين 
سرمايه ای  پروژه های  و  زيرساخت  در  سرمايه گذاران 
کوتاه مدت  سرمايه گذاری هاي  در  که  شده  توصيه 
بخشي  توازن  بلندمدت  رشد  به  دستيابي  هدف  با 
مدل هاي  به  چابکي  افزودن  باشند.  داشته  مجددی 
با  بهتر  انطباق  منظور  به  پروژه ها  تحويل  و  اجرا 
مشتريان،  به  دقيق تر  توجه  بازار،  شرايط  تغييرات 
اعتباري  ريسک هاي  و  تامين  زنجيره  سازندگان، 
از  حفاظت  منظور  به  اقتصادي  دشوار  شرايط  در 
پروژه هاي سرمايه اي از ديگر توصيه های ارائه در اين 

پژوهش شده است.
اطالعات بيشتری از اين گزارش، شامل اينفوگرافيک، 
پیوست  فايل  در  می توانيد  را  جدول  و  نمودار 

مشاهده کنيد.

شاتا/ 
با  تجارت  گسترش  برای  ويتنام  وعده   

ايران

وعده  از  ايران  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
ويتنام برای گسترش تجارت با ايران خبر داد.

به گزارش شاتا، ولی ا... افخمی راد که به منظور شرکت 
در دومين اجالس کميسيون مشترک اقتصادی ايران 
و ويتنام به اين کشور سفر کرده بود، گفت: در اين 
نشست بر گسترش روزافزون روابط تجاری تهران و 
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هانوی تاکيد شد.
موانع موجود در مسير  برداشتن  افزود: ضرورت  وی 
برای  تجارت  تسهيل  وعده  و  ويتنام  و  ايران  تجارت 
تحقق هدف دو ميليارد دالری تعيين شده از سوی 
مورد  موضوعات  جمله  از  کشور  دو  جمهور  روسای 

تاکيد از سوی مسئوالن ويتنامی بود.
بانکی  سيستم  کرد:  خاطرنشان  صنعت  وزير  معاون 
بانک های  بين  کارگزاری  مشکل  حل  برای  ويتنام 
دو کشور عالقه مند است و اين عالقه مندی از سوی 
اجالس کميسيون  رييس  ويتنام که  وزير کشاورزی 

مشترک دو کشور نيز بود مورد تاکيد قرار گرفت.
اين  در  ويتنامی  مسئوالن  داشت:  اظهار  افخمی راد 
به  ايرانی  تجار  برای  ويزا  صدور  تسهيل  به  نشست 
عنوان گامی در جهت افزايش حجم تجارت بين دو 
اين موضوع  اعالم کردند که  و  داشتند  تاکيد  کشور 
جزو کارهای مهمی است که با جديت مورد پی گيری 

قرار خواهد گرفت.
به گفته افخمی راد، بررسی چگونگی انعقاد توافق نامه 
موضوعات  از  ويتنام  و  ايران  بين  ترجيحی  تجارت 
کميسيون  اجالس  در  که  بود  طرفين  عالقه  مورد 

مشترک به بحث گذاشته شد.
کميسيون  اجالس  پايانی  روز  در  کرد:  عنوان  وی 
مشترک ايران و ويتنام نيز يادداشت تفاهم همکاری 
تجارت  موافقتنامه  بانکی،  مسائل  زمينه های  در 
نمايشگاه های  برگزاری  کاال،  تبادل  ترجيحی، 
مشترک، تبادل هيات های تجاری و... به امضا رسيد.

مهر/
 طرح جامع مالیاتی امسال اجرا می شود

رئیس کل سازمان مالیاتی با اعالم اينکه اجرای 
کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده از برنامه های 
اصلی سازمان است، گفت: در سال جاری اجرای 
در   »95 »اقدام  عنوان  به  مالیاتی  جامع  طرح 

دستور کار است.
نژاد  تقوی  سيدکامل  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
رئيس کل سازمان امور مالياتی در پيامی به مناسبت 
هفته فرهنگ مالياتی گفت: نظام مالياتی ايران امروز 
در بزنگاهی تاريخی قرار دارد. در سالی که »اقتصاد 
مقاومتی« در ريل اقدام و عمل قرار گرفته و ارکان 
مختلف نظام، برای محقق ساختن مفروضات اساسی 
اين سياست، همدل و همزبان گشته اند، وفاق جمعی 
و  کشور  مالياتی  نظام  ارتقای  برای  ملی  مشارکت  و 
شکوفايی اقتصاد ايران تبلوری کم سابقه يافته است. 
چشمگير  مشارکت  شاهد  امسال،  تيرماه  و  خرداد 
بوديم.  مالياتی  اظهارنامه  ارايه  برای  شهروندان 
مشارکتی که در نوع خود کم سابقه و همراه با همدلی 
و تعاملی بی مانند بود. در کنار اين حماسه ملی، عزم 
وتالش کارکنان سازمان امور مالياتی کشور، نمودی 
آوايی سازمانی در  يافته و همنوايی و هم  دوچندان 
عرصه نظام مالياتی، نقشی تعيين کننده در دستيابی 

به اين حماسه ماندگار داشت.
اين  متن  در  دارايی  و  اقتصادی  امور  وزير  معاون 
با  پيام خاطرنشان کرد: خوداظهاری در فضايی آرام 
باالترين ميزان همدلی و مشارکت مردمی، از نتايج و 
پيامدهای ارزنده توافق مالياتی امسال با اصناف کشور 
مالياتی در رويکرد جديد خود، سياست  بود و نظام 
راهبردی »اعتماد به مردم« و خدمت رسانی هر چه 

اثربخش تر به شهروندان را در دستور کار خود قرار 
و  با مردم، سربلند  ارتباط  و  تعامل  آزمون  در  و  داد 
موفق ظاهر شد که جا دارد در اينجا از اين همدلی 
به  اقتصادی،  اين حماسه  در خلق  مردم  همزبانی  و 

نيکی ياد کنيم.
کرد:  تصريح  مالياتی  امور  سازمان  کل  رئيس 
شهروندان ايران امروز بيش از هر زمان به آثار متعدد 
و مزايای پرشمار پرداخت ماليات در آبادانی وعمران 
شهرها و روستاها و توسعه زيرساخت های شهری و 
همچنين پيشبرد اهداف دولت در حوزه های امنيت، 
بهداشت، آموزش و تامين مالی امورات جاری کشور 
مقوله  به  نسبی  اشراف  اين  دارند.  اشراف  و  آگاهی 
برنامه های  البته ماحصل  و کارکردهای آن،  ماليات 
تحول آفرين فرهنگ سازی مالياتی و همچنين اطالع 
رسانی های موثر و بهنگام در مقاطع گوناگون است.

وی ادامه داد: امروز کمتر کسی است که به اهميت 
قطع وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و استفاده 
موثر از اين سرمايه بين نسلی برای توسعه زيرساخت 
آگاهی  عمرانی  های  طرح  پيشبرد  و  کشور  های 
جايگاه  به  نسبت  عمومی  آگاهی  اين  باشد.  نداشته 
در  که  متنوعی  کارکردهای  با  مالياتی  نظام  کليدی 
ثروت  توزيع  کشور،  عمومی  درآمدهای  تامين  قالب 
در جامعه و گسترش عدالت اجتماعی، در کنار ثبات 
اقتصادی و اتکای اقتصاد کشور به منابع پايدار و سالم 

دارد، بی ترديد از اهميت ويژه ای برخوردار است.

تقوی نژاد گفت: مهمترين نياز امروز کشور، افزايش 
کارآيی و توان نظام مالياتی به عنوان مطلوبترين شکل 
تامين مالی هزينه های کشور است و ارکان مختلف 
و  گسترش  برای  مدنی،  مشارکت  جلب  برای  نظام 
از  بهره مندی موثر  فراگير نمودن عدالت اجتماعی، 

ظرفيت های به فعليت در نيامده اقتصادی و تامين 
حداکثری هزينه های جاری کشور از محل درآمدهای 
درون زای اقتصادی به ميدان عمل آمده اند. به ويژه 
به  مالياتی  جامع  طرح  اجرای  که  جاری  سال  در 
عنوان »اقدام 95« در دستور کار سازمان قرار گرفته 
و اصالحيه جديد قانون ماليات های مستقيم نيز در 
دولت  همدلی  و  همراهی  است،  شدن  اجرايی  حال 
در  اين  است.  برخوردار  مضاعفی  اهميت  از  ملت  و 
بر  ماليات  قانون  اجرای کامل  حاليست که اصالح و 
امور  سازمان  اصلی  های  برنامه  از  نيز  افزوده  ارزش 

مالياتی کشور است.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه 

منتشر شد

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

نرخ فروش هر قطعه سکه  به گزارش خبرنگار مهر، 
تمام بهار طرح جديد امروز شنبه در بازار يک ميليون 
و 110 هزار و 500 تومان، طرح قديم يک ميليون 
هزار   557 سکه  نيم  تومان،   800 و  هزار   100 و 
تومان، ربع سکه 294 هزارتومان و سکه گرمی 191 

هزارتومان اعالم شد.
بازار  در  عيار  زرد 18  گرم طالی  هر  نرخ  همچنين 
داخلی 113 هزار و 195 تومان و نرخ هر اونس طال 

در بازارهای جهانی 1366 دالر است.
در همين حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را 
برای فروش 3481 تومان، هر يورو را 3912 تومان، 
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لير ترکيه 1228 و درهم  تومان،  پوند را 4658  هر 
امارات را 955 تومان اعالم کردند.

جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه
قیمت بازار نوع سکه    
1110500 سکه تمام طرح جديد   
1100800 سکه تمام طرح قديم   
557000 نيم سکه     
294000 ربع سکه     
191000 گرمی     
113195 هر گرم طالی 18 عيار   

نوع ارز  
3481 دالر     
3912 يورو     
4658 پوند     
955 درهم امارات    

1228 لير ترکيه    

با  اقتصاد«  »دنيای  گفت وگوی  در  اقتصاد/  دنیای 
فعاالن بخش خصوصی بررسی شد

قواعد بازی در خیز اقتصادی

»توسعه و رشد اقتصادی مستلزم به کار گرفتن 
چه نوع اقداماتی است و ايران چگونه می تواند 
به رشد اقتصادی مناسب دست يابد؟« در پاسخ 
به چنین سواالتی اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی 
به  توجه  اقتصادی  توسعه  عناصر  می گويند: 
و  قراردادها«  »استحکام  مالکیت«،  »حقوق 

»وجود رقابت« است.

بازرگانی  اتاق  رئيس  که  است  دليل  به همين  شايد 
ايران نيز بر چنين ملزوماتی تاکيد کرده و می گويد: 
برای اينکه بتوانيم به رشد و توسعه دست يابيم بايد 
همين  در  شود.  گرفته  به کار  بازی  قاعده  سه  اين 
رابطه فعاالن بخش خصوصی در گفت وگو با »دنيای 
اقتصاد«، بر اين موضوع تاکيد دارند، چنانچه کشوری 
نتواند اين سه عنصر مهم را تعريف کند، جز با اتکا 
خواهد  را  خود  نوسان  هم  آن  که  طبيعی  منابع  به 
داشت، نمی تواند بهبودی در وضعيت اقتصادی خود 
اين گزارش نشان می دهد، الزمه  برآيند  ايجاد کند. 
به کارگيری  کشور،  اقتصادی  رشد  و  توسعه يافتگی 
»وجود  و  قراردادها«  »استحکام  مالکيت«،  »حقوق 
مالکيت،  در کشوری، حقوق  اگر  زيرا  است،  رقابت« 
را  الزم  استحکام  قراردادها  يا  نباشد  شده  تضمين 
به راحتی  آنها  اين معنی که نقض  به  باشند،  نداشته 
امکان پذير بوده و متضمن هزينه باشد و از طرف ديگر، 
رفتار بازيگران اصلی، به ويژه سياست گذاران، غيرقابل 
متعدد  شوک های  معرض  در  اقتصاد  و  پيش بينی 
پايدار  رشد  به  نمی تواند  اقتصاد  باشد،  تصميم گيری 
اقتصادی،  به گفته فعاالن  اين رو  از  پيدا کند.  دست 
دولت زمانی می تواند اين سه عنصر مهم اقتصادی را 
الزامات آن شامل »کوچک سازی  بگيرد که  بازی  به 
قوانين شفاف و حمايتی«، »حذف  دولت«، »تدوين 
به کارگيری  و  مقتدر  قضايی  زائد«، »دستگاه  قوانين 
اصل  »رعايت  حمايتی«،  و  نظارتی  نهادهای  ديگر 
خصوصی سازی و بهره گيری از توان بخش خصوصی« 
و »عدم اتکاء اقتصاد به نفت و ذخاير طبيعی« را در 

دستور کار خود قرار دهد.

رعايت چند اصل مهم
بازی  قاعده  سه  اين  توضيح  در  اقتصادی  فعاالن 

می گويند: حقوق مالکيت به اين معنا است که فرد، 
است.  خود  نوآوری های  از  حاصل  عوايد  همه  مالک 
است.  قراردادها  استحکام  اقتصادی،  عنصر  دومين 
يعنی  کند؛  تضمين  را  قراردادها  بتواند  که  عاملی 
شکل  هر  به  فردی،  يا  بنگاه  با  شخصی  چنانچه 
داشته  استحکام  قرارداد  اين  باشد،  بسته  قراردادی 
قدرت  به  بستگی  قرارداد  اين  استحکام  البته  باشد. 
و اشراف نظام حقوقی دارد. سومين عنصر اقتصادی 
با  می تواند  اقتصادی  فعال  يک  يعنی  است.  رقابت 
از  سهمی  رقابتی،  بازاری  در  خود،  توانايی  بر  تکيه 
بازار را در اختيار بگيرد. رئيس اتاق بازرگانی تهران 
به  اين سه عنصر مهم  به  بر ضرورت توجه  تاکيد  با 
»دنيای اقتصاد« می گويد: اگر می خواهيم به کشوری 
مناسب  اقتصادی  رشد  يا  شويم  تبديل  توسعه يافته 
بدون اتکا به ذخاير طبيعی داشته باشيم، بايد چند 
اصل مهم مدنظر قرار گيرد. مسعود خوانساری اولين 
اظهار  و  آزادی عمل بخش خصوصی عنوان  را  اصل 
و  مالکيت  حقوق  به  بايد  خصوصی  بخش  می کند: 
ديگر حقوق خود اطمينان داشته باشد و تا زمانی که 
اين اتفاق رخ ندهد توسعه ای در کار نخواهد بود. وی 
اصل دوم برای به بازی گرفتن اين سه عنصر مهم را، 
حد و مرز دخالت دولت در اقتصاد می داند و توضيح 
می دهد: مادامی که دولت فربه است و همه چيز تحت 
توسعه کمی  انتظار  دارد،  قرار  آن  دخالت  و  سيطره 
درستی  تعريف  می توانيم  زمانی  است.  غيرمنطقی 
اقتصاد ما دولتی  باشيم که  اين سه عنصر داشته  از 

نباشد.
به گفته وی، مادامی که دولت برای يک قانون بارها 
بخشنامه صادر می کند يا آيين نامه های متعدد تعيين 
اقتصادی  رشد  که  داشت  انتظار  نمی توان  می کند، 
قوانين  وجود  و  قوانين  تعدد  چراکه  گيرد؛  سرعت 

اختالل  دچار  را  کشور  يک  توليد  و  اقتصاد  مزاحم، 
که  داشت  انتظار  می توان  زمانی  بنابراين  می کند. 
يک  که  شوند  گرفته  بازی  اقتصادی  عنصر  سه  اين 
نظام کارآ برای حمايت از آنها وجود داشته تا موانع 
موجود بر سر راه برداشته شود. به گفته وی، به نوعی 
شفافيت بايد بر اقتصاد حاکم باشد تا شاهد فساد و 
است  معتقد  حال  عين  در  خوانساری  نباشيم.  رانت 
که اولويت اول دولت برای رسيدن به توسعه و رشد 

اقتصادی، بايد بهبود فضای کسب و کار باشد.

ايجاد نظام های حمايتی
بازرگانی  اتاق  رئيسه  ديگر يک عضو هيات  از سوی 
رشد  به  می خواهيم  چنانچه  می گويد:  تهران 
اقتصادی دست يابيم، بايد به فکر حمايت از حقوق 
و  نوآوری ها  اين  از  اگر  زيرا  باشيم.  فکری  مالکيت 
به عمل  افراد حمايت الزم  مالکيت فکری و معنوی 
شد.  نخواهد  تشويق  نيز  دانش  خلق  و  ايجاد  نيايد، 
مالکيت  حقوق  اينکه  بيان  با  مقيمی  سيده فاطمه 
اقتصادی  توسعه  برای  وسيله ای  بلکه  نيست،  هدف 
بيشتر است، گفت: در نظام حقوق مالکيت استيفای 
شده  انجام  هزينه های  جبران  به  پديدآورنده  حقوق 
منحصر نمی شود، بلکه منافع اجتماع و مصرف کننده 
نيز مورد نظر است. وی تصريح کرد: قيمت های باالتر 
امکانات مادی در  برای مالکيت های فکری و کمبود 
بسياری از کشورهای در حال توسعه سبب می شود 
که تقاضا برای اين محصوالت در اين کشورها رشد 
نکند و از نظر مالکيت فکری با مشکل روبه رو شوند. 
بنابراين در تدوين نظام های حمايت از حقوق مالکيت 
بايد به وضعيت خاص کشورها و نيازهای آنان توجه 
در  ضعف  که  است  معتقد  همچنين  مقيمی  شود. 
مشکل حقوق مالکيت، در نهايت به مشکل در اجراي 
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قراردادها نيز منتهي مي شود. يعنی چنانچه دولت از 
اجراي قراردادها حمايت کند، عوامل خصوصي تمايل 
خواهند داشت تا براي دستيابي به نتايج کارآ مذاکره 
استحکام  زمينه  در  صورت  اين  غير  در  اما  کنند. 
قراردادها با مشکل روبه رو خواهيم بود. به گفته اين 
به  مالکيت  از حقوق  فعال بخش خصوصی، حمايت 
رشد و توسعه اقتصادی کمک خواهد کرد. يک نظام 
موثر و کارآمد با حمايت از حقوق مالکيت به جريان 
ورودی سرمايه گذاری مستقيم خارجی کمک خواهد 
کرد؛ چرا که به مالک فکری اين اطمينان را می دهد 
که محصول فکری او از حمايت قانونی برخوردار بوده 
و مورد تجاوز قرار نخواهد گرفت. حال واضح است اگر 
چنين نظام حمايت گری وجود نداشته باشد، در بازی 
گرفتن سه عنصر مهم اقتصادی با مشکالت عديده ای 

روبه رو خواهيم بود.

موانع توسعه در ايران
رئيس کميسيون صادرات اتاق ايران نيز معتقد است 
که  شد  شروع  آنجا  از  ايران  اقتصاد  بزرگ  معضل 
اقتصاد ايران نفتی و دولتی شد. وی اين دو مورد را 
ايران می داند  اقتصاد  مانعی بزرگ بر سر راه توسعه 
که اجازه نخواهد داد سه عنصر مهم اقتصادی آنگونه 
آقاميری  سيدرضی  شوند.  گرفته  کار  به  بايد  که 
اقتصادی  عنصر  سه  اين  می توانيم  زمانی  می گويد: 
و کوچک شود،  بگيريم که دولت چابک  بازی  به  را 
دوم بخش خصوصی به ميدان بيايد و مهم تر اينکه 
ذخاير  بر  تکيه  طريق  از  تنها  نبايد  اقتصادی  رشد 
زيرزمينی چون نفت حاصل شود. زيرا چنين رشدی 
وی،  گفته  به  بود.  نخواهد  اتکا  قابل  عنوان  هيچ  به 
رعايت نکردن و اهميت ندادن به حقوق مالکيت، از 
مشکالت اساسی در کشور ما به شمار می رود. به طور 

قانون  که  است  کشورهايی  معدود  جزو  ايران  مثال 
کپی رايت در آن رعايت نمی شود و به نوعی تبديل 
به يک عادت و رفتار شده است. اين در حالی است 
که اين امر جلوی خالقيت افراد را می گيرد. به گفته 
اينجا  در  قضائيه،  قوه  چون  مهمی  نهاد  حضور  وی، 
پررنگ می شود که بايد به عنوان يک نهاد قانونی نظارت 
بيشتری داشته باشد. وی در عين حال بر اين باور است 
)WTO( برای اينکه بتوانيم به سازمان تجارت جهانی

بپيونديم و از اين انزوا خارج شويم، بايد حقوق مالکيت 
در اقتصاد به کار گرفته شود. آقا ميری در عين حال 
تاکيد می کند که بوروکراسی های اداری نبايد مانع از 
ثبت مالکيت ها شود و در اين زمينه دولت بايد تا جايی 

که امکان دارد، قوانين و مقررات زائد را از بين ببرد.

ضعف قوانین در استحکام قراردادها
قاعده  مورد  در  همچنين  بخش خصوصی  فعال  اين 
دليل  به  متاسفانه  می گويد:  قراردادها«  »استحکام 
ضعف قوانين، ما شاهد نقض مکرر قراردادها هستيم. 
در اينجا نيز نقش قوه قضائيه پر رنگ می شود. وی 
سوی  از  قراردادها  نقض  شاهد  ما  که  زمانی  گفت: 
سوی  از  قرارداد  استحکام  انتظار  هستيم،  دولت ها 
بخش خصوصی و ديگر افراد شايد کمی غيرمنطقی 

به نظر برسد.
بخش  با  خود  قراردادهای  گذشته  دولت  که  زمانی 
خصوصی را به راحتی نقض می کرد، چگونه می توان 
انتظار داشت که افراد عادی پايبند به قرارداد باشند. 
از اين رو بايد قوانينی تدوين شود که دولت يا افراد 
اين فعال بخش  به راحتی قراردادها را نقض نکنند. 
خصوصی الزمه به کار گرفتن استحکام قراردادها در 
عنوان  خصوصی  بخش  و  دولت  همکاری  را  اقتصاد 
می کند. از نظر وی، »رقابت پذيری« نيز نقش کليدی 

در توسعه اقتصادی دارد؛ چرا که يک اقتصاد بايد بر 
اصل رقابت پذيری استوار باشد تا يک توليدکننده يا 
فعال اقتصادی بتواند به راحتی سهمی از بازار را در 
اختيار داشته باشد، نه اينکه بازار به صورت انحصاری 

در اختيار عده ای خاص باشد.
درصد  که  اقتصادی  در  کرد:  تاکيد  ادامه  در  ميری 
انتظار  از آن در اختيار دولت است، نمی توان  بااليی 
فقدان  اين رو  از  داشت.  را  اقتصادی  توسعه  و  رشد 
مانع  اقتصاد  در  واقعی  خصوصی  بخش  حضور 
پيش روی در مسير توسعه می شود. بر اين اساس يا 
بايد فاتحه بخش خصوصی را خواند يا اينکه بررسی 
دولتی  بخش  به  نسبت  خصوصی  بخش  چرا  شود 
براساس  اين در حالی است که  مغفول مانده است؟ 
بايد  واقعی  اساسی، بخش خصوصی  قانون  اصل 44 
است  باور  اين  بر  وی  شود.  دولتی  بخش  جايگزين 
باشيم،  نداشته  قوی  خصوصی  بخش  که  زمانی  تا 
نيست؛  امکان پذير  اقتصادی  باالی  به رشد  دستيابی 
طريق  از  را  رشد  اين  بخواهند  مسووالن  اينکه  مگر 

افزايش توليد نفت دنبال کنند.
براساس اين گزارش، وجه اشتراک اين سه قاعده مهم 
کارگيری  به  که  است  اين  اقتصادی  فعاالن  نظر  از 
قصد  که  می شود  کسانی  برای  انگيزه  موجب  آنها، 
دارند برای پيشرفت اقتصادی خود و کشورشان گام 
وجود  مالکيت  حقوق  اگر  مثال،  به عنوان  دارند.  بر 
نداشته باشد، افراد انگيزه ای برای کسب مال بيشتر 
نخواهند داشت، بنابراين توليد کاالها و خدمات نيز 
رونق نخواهد گرفت يا چنانچه رقابتی نباشد، صاحبان 
از  بيشتری  سهم  کسب  برای  اقدامی  کسب وکارها 

بازارها نخواهند کرد.
می شود  مطرح  مهم  پرسش  يک  بين  اين  در  البته 
يعنی  کارشناسان  مدنظر  اقتصادی  عناصر  اينکه 

»وجود  و  قراردادها«  »استحکام  مالکيت«،  »حقوق 
می شوند؟  تضمين  ايران  اقتصاد  در  چگونه  رقابت« 
می گويند:  رابطه  اين  در  خصوصی  بخش  فعاالن 
خوردن  هم  به  موجب  قراردادها،  نقض  مثال  به طور 
به طور  اگر  حال  می شود،  معامله  طرفين  محاسبات 
را  اقتصادی  ثبات  دهد،  رخ  امر  اين  فراگير  و  مکرر 
دنبال  به  در کشور  اگر سياست گذار  مختل می کند. 
حقوق  يا  شود  کمتر  قرارداد  نقض  که  باشد  اين 
مالکيت رعايت شود، بايد اقداماتی را در دستور کار 
خود قرار دهد. به گفته آنها اولين متولی که در اين 
زمينه به ذهن می رسد دستگاه قضايی می تواند باشد؛ 
زيرا زمانی که حقوق مالکيت نقض می شود به دادگاه 
قراردادی  تعهدات  که  هنگامی  يا  می کنيم  مراجعه 
می شويم.  دادگاه  به  متوسل  هم  باز  می شود  نقض 
اجرايی  بازوی  اما  دارد،  وجود  رقابت  شورای  اگرچه 
عين  در  است.  قضائيه  قوه  اختيار  در  نهايت  در  آن 
حال، اگرچه دولت می تواند برای جلوگيری از چنين 
و  بيشتر کند  را  قرارداد  نقض  اتفاقاتی، مجازات های 
قضات به پرونده های نقض قرارداد سريع تر رسيدگی 
نيز  دادگاه ها  از  غير  نهادها  يکسری  بايد  اما  کنند، 
به کمک اين قضايا بيايند. يعنی راهکارهايی غير از 
راهکارهای قضايی برای جلوگيری از نقض قرارداد يا 
دريافت خسارت پيش بينی کرد. به طوری که براساس 
سازمان  عضو  کشورهای  بيشتر  در  علمی،  مطالعات 
جهانی مالکيت فکری )WIPO(، به طور مثال ثبت 
وزارتخانه های  و  دولت  نظر  زير  صنعتی  مالکيت 
مرتبط با صنعت و بازرگانی، اقتصاد يا علم و فناوری 
قرار دارد. اين در حالی است که در ايران اين کار را 
نهادهای ديگری  بنابراين  انجام می دهد.  قوه قضائيه 
حقوق  از  حمايت  برای  قضائيه  قوه  با  همراستا  بايد 

مالکيت و استحکام قراردادها به کار گرفته شوند.
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تعادل/ 
بخش  خصوصي نق نمي زند ، فرياد  مي زند 

د کتر فرهاد  فزوني نمايند ه اتاق تهران

سازمان  معاون  با  مصاحبه يي  تعاد ل  روزنامه 
د قیقا  که  بود   کرد ه  د رج  کشور  تجارت  توسعه 
بزرگ بیني  خود   و  ساالري  د ولت  از  نشانه يي 
مسووالن د ولت يازد هم است که مد عي حمايت 
ظاهر  د ر  که  د ولتي  است.  خصوصي  بخش  از 
معتقد  است بخش خصوصي بايد  به مید ان بیايد  
و اقتصاد  تخريب شد ه از سوي مسووالن د ولت را 

از مشکالت رکود  و بیکاري نجات د هد .
اين  کليد ي  نکات  از  شد ه  د رج  فهرست  به  توجه  با 

گفت وگو به قسمت هاي مهم تر آن مي پرد ازيم:
1- »بخش خصوصي د رک مناسبي از فضاي کسب 
مورد   اين  د ر  چند اني  اد عاي  ند ارد .«  خارجي  کار  و 
فعال  نمره بخش خصوصي  اگر  معتقد يم  اما  ند اريم. 
د ر تجارت بين المللي 13 يا 14 از بيست است، نمره 
مد يران تجاري بخش د ولتي 5 يا 6 هم نيست. آنان 
که تا به حال يک گرم کاال د ر جهان نفروخته اند  و د و 
و  کارگر  به  د يناري حقوق  و  نکرد ه  استخد ام  را  نفر 
کارمند  از محل د رآمد  هاي کسب کرد ه خود  ند اد ه اند  
و فقط تئوري سر هم مي کنند ، نمي توانند  د يگران را 
سنگ محک بزنند  و اد عايي پيرامون تجارت خارجي 
نخ نما  و  تکراري  شعار هاي  با  که  آنان  باشند .  د اشته 
ميانه،  آسياي  بازارهاي  د روازه هاي  بازي  سياست  و 
خصوصي  بخش  روي  را  اروپا  و  عراق  افغانستان، 
بستند ، آنان که صد  ها ميليارد  د الر د رآمد  حاصل از 
فروش نفت را نابود  و نفله کرد ند  چه اد عايي د ارند ؟ 
آنان ابتد ا به ملت پاسخ د هند  که با د رآمد  هاي حاصل 

از فروش نفت بشکه يي 140 د الر چه کرد ه اند  و آن 
د رآمد  ها د ر کجاي اقتصاد  مملکت به کار رفته است؟ 
اقتصاد   سر  باليي  چه  رانت سازي ها  با  بگويند   ابتد ا 
کشور د رآورد ه اند ؟ از فساد  نهاد ينه شد ه د ر د ولت که 
يقه بخش خصوصي را چسبيد ه سخن بگويند . خود  
را بري از اعمال د ولت هاي گذشته ند انند . د ولتمرد ان 
امروز همان قد ر مسوولند  که آنان بود ند  و هستند . البد  
اقتصاد ي  مشکالت  که  مي کنيد   فکر  معمول  مطابق 
کشور با يک بخشنامه د ولت يازد هم بايد  حل و فصل 
است.  خصوصي  بخش  تقصير  نشد ه  اگر  و  مي شد  
زهي خيال باطل. نتايج زيان ها و تصميمات اقتصاد ي 
بخش  گريبان  امروز  و  گذشته  د ولت هاي  اشتباه 
خصوصي را گرفته است. د ولتيان که مشکلي ند ارند . 
حقوقشان را سر موقع د ريافت کرد ه اند  و ترفيع شان را 

هم به موقع گرفته اند .
2- »توليد  کنند ه د اخلي، سرريز توليد  خود  را صاد ر 
مي خواهيد   وقتي  چرا  ند ارد .«  هد ف  و  مي کند  
از  صحبت  کنيد   جذب  را  خارجي  سرمايه گذاري 
با 80ميليون مصرف کنند ه سر مي د هيد  ولي  بازاري 
توليد  کنند ه د اخلي بايد  فقط د ر فکر صاد رات به خارج 
باشد ؟ اگر امروز توليد کنند گاني را مي بينيد  که بد ون 
بازارهاي خارجي قصد  د ارند   بر  د اشتن تسلط کامل 
مازاد  توليد  بر مصرف د اخلي خود  را صاد ر کنند  به 
يازد هم  د ولت  است که  پرورد ه يي  د ولت  د ليل رکود  
براي مقابله با تورم بر بازار هاي مصرف د اخلي حاکم 
کرد ه است. اين توليد  کنند گان نه براي حشمت و جاه 
به  تجارت کشور  توسعه  به سازمان  بد  حاد ثه  از  که 
د ولتيان  مگر  مضافا  اشتباه.  به  هم  آن  آمد ه اند .  پناه 
زمان مي د هند  که بخش خصوصي براي کسب و کار 
خود  هد ف تعيين کند ؟  80د رصد  اقتصاد  کشور زير 
با  روز  هر  و  د ولت هاست  بازي هاي  سياست  چکمه 

تغيير يک د ولت، سياست هاي اقتصاد ي د ولت جد يد  
با 180د رجه اختالف بر کشور حاکم مي شود . به اين 

ترتيب چطور مي توان هد ف د اشت؟
3- »بخش خصوصي تصور مي کند  همه د روازه هاي 
جالله  سوگند   د ارد .«  قرار  ما  اختيار  د ر  جهاني 
مي خوريم که د رست بر عکس است. بخش خصوصي 
فقط  د ولتي  بخش  مد يران  که  مي د اند   راستين 
ما  صاد رات  روي  را  خارجي  د روازه هاي  مي توانند  
تجارت  د ر  د ولتي  بخش  که  فهميد ه ايم  ما  ببند ند . 
ناتوان است و هيچ چيزي جز سنگ اند ازي براي نشان 
د اد ن قد رت حاکميتي خود  ند ارد . لطفا قد ري توجه 
کنيد . بخش خصوصي 13د رصد  از اقتصاد  کشور را د ر 
اختيار د ارد . 80د رصد  اقتصاد  تحت کنترل د ولتمرد ان 
است. اين اقليت 13د رصد ي را فراموش کرد ه و کنار 
بگذاريد . شما با آن 80 د رصد  تحت اختيار خود  چه 
گلي به سر صاد رات و اقتصاد  کشور زد ه ايد ؟ پول نفت 
هم که د ر اختيار شما بود ه است. چرا شما با توليد ات 
شما  چرا  ند اد ه ايد ؟  رونق  را  کشور  اقتصاد   خود  
الاليي  که  شما  نکرد ه ايد .  شکوفا  را  کشور  صاد رات 
بلد يد  چرا خود تان خوابتان نمي برد ؟  چرا نمي گوييد  
که فرمان تاريخي مقام معظم رهبري پيرامون اصل 
44 را چگونه اجرا کرد ه ايد ؟  چرا بعد  از وضعيتي که 
اقتصاد   فرمان مي خوانيد  هنوز 80د رصد   اين  اجراي 
تحت امر شما د ولتيان است؟  چرا براي تکيه بر مسند  
گرفتيد ؟  را  جلو خصوصي سازي صحيح  خود   قد رت 
مي کند .  اعالم  صراحت  به  هم  د ولت  رييس  را  اين 
نبود ه  خصوصي  بخش  د ست  که  کشور  اين  اقتصاد  
و نيست. مالکان و کنترل کنند گان 80د رصد  اقتصاد  
کشور باعث و باني چنين مصيبت هايي هستند . چرا 
از آنان سوال نمي کنيد ؟ مطابق معمول وقتي کارتان 
گير مي کند ، مقصر بخش خصوصي است و وقتي راه 

مي افتد  براي خود تان هورا مي کشيد .
جوايز  توسعه يافته  کشورهاي  از  يک  کد ام  »د ر   -4
صاد راتي به صاد ر کنند گان مي د هند ؟« مگر ما کشور 
توسعه يافته هستيم که ما را با کشور هاي توسعه يافته 
شما  لطفا  پس  رفته ايم؟  پيش  ما  مي کنيد ؟   مقايسه 
تورم  نرخ  يافته  توسعه  کشور  کد ام  د ر  د هيد :  پاسخ 
40 د رصد  بود ه است؟  د ر کد ام کشور پيشرفته نرخ 
توسعه  کشور  کد ام  د ر  است؟  28د رصد   تسهيالت 
يافته 80 د رصد  اقتصاد  کشور د ر د ست د ولت است؟ 
د ر کد ام کشور توسعه يافته به جاي اينکه اقتصاد  بر 
سياست حاکم باشد ، سياست بر اقتصاد  حاکم است؟  
نمي د اند   که  کند   مي   اعالم  د ولت  کشور  کد ام  د ر 
د رآمد  هاي چند  صد  ميليارد ي نفتي کجا صرف شد ه 
به  وزارتخانه يي  توسعه يافته  کشور  کد ام  د ر  است؟ 
وسعت وزارت صنعت، معد ن و تجارت ما با اين خيل 
عظيم کارمند ان وجود  د ارد  که د ر همه امور و کار و 
شما  مي کنند ؟   د خالت  خصوصي  بخش  فعاليت هاي 
که معتقد يد  »حمايت باعث تضعيف رقابت مي شود « 
نفتي  غير  از صاد رات  »بسته حمايت  اميد واريد   چرا 
به سرنوشت بسته خروج از رکود  د چار نشود .« البته 
ظاهرا به عملکرد  د ولت خود  د ر مورد  بسته خروج از 
تشخيص  شد ه  نابود   را  آن  و  هستيد   معترض  رکود  

مي د هيد .
5- »اگر بخش خصوصي فکر مي کند  د ر کشورهاي 
کارخانه  چرا  مي شود   حمايت  بيشتر  توليد   از  د يگر 
فرار  از مبحث  به حال  تا  را منتقل نمي کنند ؟«  خود  
مي د انيد   است؟   خورد ه  گوشتان  به  چيزي  سرمايه 
اقتصاد   اساسي  مشکالت  از  يکي  سرمايه  فرار  که 
است؟  آيا سازمان توسعه تجارت عالقه د ارد  که اين 
مشکل را بزرگ تر از همين حد  بکند ؟  شما از ميزان 
خواند ه ايد ؟  خارج کشور چيزي  ايرانيان  سرمايه هاي 
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سرمايه هاي  بازگرد اند ن  براي  د ولت  تالش  از  شما 
به وجود   از کشور  ايرانيان خارج  عظيمي که توسط 
که  هستند   ايرانياني  اينها  د اريد ؟   خبري  آمد ه 
سرمايه د اشته و ند اشته خود  و د انش و تجربه خود  
مورد   توسعه يافته  کشور هاي  همان  به  و  برد اشته  را 
از  اطمينان  و  زحمت  و  کار  با  و  رفته اند   توجه شما 
سياست هاي پايد ار و صحيح اقتصاد ي ثروت خود  را 
هزاران برابر کرد ه اند . د ر حالي که د ولت اين ايرانيان 
توانمند  خارج از کشور را به بازگرد اند ن سرمايه هاي 
خود  به ايران تشويق مي کند  سازمان توسعه تجارت 
چرا آن فعاالن اقتصاد ي را که د ر د اخل کشور همه 
را  را تحمل مي کنند  و قصد  د ارند  چراغي  مشکالت 
که برافروخته اند ، روشن نگاه د ارند  و براي چند  نفر از 
هموطنان خود  کار و زند گي با عزت فراهم آورند  به 
رفتن از ايران ترغيب مي کند ؟ جاي خوشحالي است 
که سياست هاي نظام را سازمان توسعه تجارت تعيين 
نمي کند  و از سرکرد گان نظام نيستيد  که اين گفته 
اتفاقا   د رآيد .  اجرا  به  د ستور  يک  عنوان  به  ناصواب 
شاه هم مي گفت کساني که ناراضي هستند ، مي توانند  
پاسپورت بگيرند  و از ايران بروند . سرانجامش را هم 

د يد يم.
حوزه  اصلي  بازيگر  که  بد اند   خصوصي  »بخش   -6
تجارت است و اگر نتواند  از ظرفيت هاي د ولت استفاد ه 
کند ، فرصت سوزي کرد ه است.« بخش خصوصي خوب 
مي د اند  که تنها بازيگر عرصه تجارت است و مي د اند  
که بايد  د ست ها را روي زانو هاي خود  بگذارد  و بلند  
شود . چون طي چند ين د هه د يد ه و فهميد ه است که 
د ولت نه تاجر است و نه مشکلي را مي تواند  حل کند . 
د ولت  مي کنيد ؟   صحبت  فرصت ها  کد ام  از  شما  اما 
بد هي هاي خود  را به بخش خصوصي پرد اخت کرد ه 
است؟ بسته خروج از رکود  د ولت کارساز شد ه است؟ 

از صاد رات حمايت کرد ه ايد ؟  يا فقط به گفتار د رماني 
از  عمد ه يي  بخش  از  که خود   کرد ه ايد ؟ شما  بسند ه 
کار هاي انجام شد ه و نشد ه د ولت انتقاد  کرد ه ايد ، شما 
که معتقد يد  د ر کشور توسعه يافته ما نبايد  از صاد رات 

حمايت شود  از کد ام فرصت ها صحبت مي کنيد ؟
7- د ر مورد  بقيه اين گفت وگو صحبت نمي کنم. فقط 
همان طور که بيست و اند ي سال پيش د ر گزارشي 
که پيرامون مشکالت صاد رات و نقش د ولت د ر رفع 
به  نوشتم،  امروز  و  روز  آن  صنعت  وزير  براي  آنها 
د ولت ياد آور مي شوم »تو خود  حجاب خود ي حافظ 
از ميان برخيز.« بخش خصوصي هيچ کمکي از شما 
و  سياستي  نه  حمايتي،  نه  نمي خواهد .  د ولتمرد ان 
نه هد ايتي. فقط د ست از سر اقتصاد  کشور  برد اريد . 
را  بايد  خود   نه يي نيشم چرايي؟  د ولت  تو که نوشم 
هزينه ساز  و  بي خاصيت  سازمان هاي  و  کند   کوچک 
به  اقتصاد   را د ر  و د خالت خود   تعطيل کند   را  خود  
حاکميت  د هه  چند   نتيجه  د هد .  سوق  صفر  سمت 
د ولت بر اقتصاد  را با تورم 40د رصد ي، رکود  و بيکاري 
د يد ه ايم. تصور نمي کنم اگر بزرگمرد ان نظام اقتصاد  
کشور را به د ست بخش خصوصي بسپارند  نتيجه يي 
برويد   کنار  راه  سر  از  شما  آيد .  حاصل  اين  از  بد  تر 
حتما بخش خصوصي وضعيت اقتصاد  کشور را بهبود  
مقاومتي  اقتصاد   صحيح  اجراي  با  و  بخشيد   خواهد  
وجود   به  را  شرايطي  انقالب  معظم  رهبر  نظر  مورد  
بيکاري جوانان شرمند ه  از  معظم له  که  آورد   خواهد  

نباشند .
8- و باالخره روي سخنم با رياست محترم جمهور، 
يازد هم  د ولت  اقتصاد ي  وزراي  و  ايشان  اول  معاون 
اجراي  د ر  د ولت  بد نه  که  گفته ايد   خود   بارها  است. 
اصل 44 کارشکني و مقاومت کرد . امروز هم مد يراني 
د ر بد نه د ولت هستند  که بر خالف سياست هاي مورد  

نظر د ولت بخش خصوصي را به تخريب اقتصاد  و عد م 
کارايي متهم مي کنند . بنابراين د ر اجراي سياست هاي 
خود  موفق نخواهيد  شد  و از سوي د يگر صحبت هاي 
بزرگ د ولتمرد ان هم د ر بزرگد اشت بخش خصوصي 
باور  را  قسم  بايد   يا  باالخره  د اشت.  نخواهد   خريد ار 
کرد  يا د م خروس را. اين نق زد ن هم نيست. بخش 
نزد   آن هم  بزند .  نق  که  نيست  کوچک  خصوصي 
کساني که عالقه د ارد  از سر راهش کنار بروند . اين 
يک  اعتراض  بلند   فرياد   رساست.  و  بلند   فرياد   يک 

نمايند ه بخش خصوصي.

دنیای اقتصاد/ 
نامه رئیس جمهوری و 4 نکته

شاهین بیات
نامه رئيس جمهوری به مردم که بر دو محور ساماندهی 
نظام شفافيت اطالعات و ارائه اليحه در اين خصوص 
است  استوار  منفعت  صاحبان  تمامی  با  برخورد  و 
فساد  اشکال  از  يکی  با  مقابله  در  دلگرمی  موجب 
بايد به  اداری در ايران شد. اما در کنار اين دستور، 
ابزار و الزامات پياده سازی دقيق اين تعهد توجه کرد.

در  دريافتی ها  و  حقوق ها  حوزه  در  شفافيت  تحقق 
چارچوب يک سيستم اداری و بوروکراتيک به لوازم 
و ابزارهايی نياز دارد که بدون تامين آن نمی توان به 
رو  از همين  يافت.  از شفافيت دست  سطح حداقلی 
الزم است به چهار نکته حياتی برای رسيدن به اين 

مهم توجه کرد:
و  داده ها  سطح  دو  در  بايد  را  شفافيت  اينکه  اول 

اطالعات و همچنين قوانين و رويه ها مدنظر قرار داد. 
البته اين دو سطح از يکديگر تا حدود زيادی متمايز 

هستند.
در مورد شفافيت در داده ها بايد مشخص شود که از 
بر چه  از دستگاه ها  دريافتی های هرکدام  يک طرف 
اساس و ضوابطی بنيان گذاشته شده است و از طرف 
ديگر اين ضوابط خود بر چه مبنايی قرار گرفته اند و 

در نهايت چگونه اجرايی و عملياتی می شوند.
در اين سطح شايد نور تاباندن بر ميزان دريافتی همه 
کارمندان دولت بر خالف اصول و رويه های حقوقی 

باشد.
کارمندان  تمام  حقوق  بخواهيم  سطح  اين  در  اگر 
دولت را به حوزه عمومی بکشانيم، خدشه به اطالعات 
خصوصی  حوزه  نقض  و  است  شخصی  و  خصوصی 

شهروندان محسوب می شود.
اما در سطح رويه ها و مقررات هيچ محدوديتی قابل 
اعمال نيست، چون همه افراد بايد از قوانين و مقررات 
به  نسبت  ما  حقوقی  نظام  مشکل  اما  کنند.  پيروی 
ديگر نظام های حقوقی ديگر تعدد و تداخل احتمالی 
بر  و  شده  پيچيدگی  باعث  مساله  اين  است.  قوانين 
دستگاه های  در  نمونه  به عنوان  می افزايد.  ابهامات 
دولتی آيين نامه های مختلفی وجود دارد که هر کدام 
براساس توجيهات خود از ماهيت متفاوتی برخوردارند؛ 
اين  از  کدام  هر  که  نيست  دليل مشخص  به همين 
آيين نامه ها از چه قوانين موضوعه ای پيروی می کنند 
قابل  ارتباط  و  معنا  اين  قليلی  عده  برای  صرفا  و 
تشخيص و بازآفرينی است. براساس رويه های حقوقی 
بايد قوانين در روزنامه رسمی منتشر شوند،  موجود 
اما صرف اين انتشار برای ابراز چنين شفافيتی کفايت 
قابل  بايد  قوانين  نمی کند؛ درحالی که معنا و مفهوم 
بيان برای همه شهروندان باشد. در کشورهای ديگر 
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گفته می شود قوانين و رويه های حقوقی بايد به صورت 
قابل فهم برای همه شهروندان بيان شود و اين يکی از 

کارکردهای دولت است.
نکته دوم اينکه با وجود تالش ها برای تدوين قانونی 
که در آن همه گريزگاه ها بسته و تبعيت شهروندان 
از آن تامين شود، باز اين احتمال وجود دارد که راه 
اجرای  از  مثال پس  به طور  باشد.  مانده  باقی  گريزی 
و  شده اند  تدوين  همه جانبه  که  قوانينی  ساله  چند 
را تحت پوشش  مالوف همه موارد  و  به قول معروف 
قرار داده اند، باز هم مواردی برمال می شود که حکايت 
همين  بنابر  دارد.  اوليه  تدوين کنندگان  غفلت  از 
فرآيند  يک  در  بايد  را  فساد  با  مبارزه  مالحظات، 
و روندهای اصالحی  قرار داد  پيگيری  تدريجی مورد 
را شتاب زده و سياست زده اعمال و اجرا نکرد. پروسه 
مبارزه  زمينه  در  حقوقی  رويه های  و  قوانين  اصالح 
نگاه  يک  بدون  سيستم  در  کژکارکردها  و  فساد  با 
پراگماتيستی و عملياتی امکان پذير نيست. به همين 
دليل تا قانونی نگاشته نشود و گريزگاه های آن مورد 
توجه اهالی حقوق قرار نگيرد، چنين مبارزه و مقابله ای 
اين  جنبه نظری به خود خواهد گرفت، نه عملياتی. 
در  و  است  دائمی  و  مداوم  اصالحات  نيازمند  فرآيند 
در  پروسه ای  چنين  نمی رسد.  پايان  به  خاصی  نقطه 
روند تکوينی خود در محدوده ای خاص و زمان قطعی 
و از پيش تعيين شده ای به پايان نمی رسد. در قوانينی 
که بشر به رشته تحرير درآورده است، هميشه موارد 
خأل و ابهامی به دست می آيد؛ بنابراين قوانينی که در 
گذشته نگاشته شده در صورت عدم بازبينی سيستم را 

با عدم توازن و تناقض مواجه خواهند کرد.
برابر  دستمزدهای  اعمال  و  تثبيت  اينکه  سوم  نکته 
در  تفاوت  با  حيطه  اين  در  چون  است؛  غيرممکن 
کارکردها و ريسک فعاليت ها مواجه هستيم؛ اما چنين 

اينجا ختم شود که برخی  به  نبايد  تفاوت و تمايزی 
دستگاه ها و مشاغل خود را از کل قانون مستثنی کنند 
مورد  خود  کارکنان  برای  را  موازی  پرداخت  نظام  و 
توجه قرار دهند. چنين استثناگرايی امکان نظارت را 
برای زيرسيستم های ارزيابی و تطبيق دشوار و حتی 
غيرممکن می کند. بنا به همين دليل و برای پرهيز از 
چنين آسيب و چالشی بايد قانون مشاغل را به صورت 
طبقه بندی شده تعريف کرد و در چارچوب همان نظام 
کلی تفاوت ها و حد و حدود آن مدنظر قرار گيرد. در 
چنين شرايطی دستگاه های مختلف نيازی به برقراری 

نظام موازی احساس نخواهند کرد.
نکته چهارم اينکه در قانون ممنوعيت تصدی بيش از 
يک شغل بر اين مساله صحه گذاشته شده که کارکنان 
دولت نمی توانند عضو هيات مديره شرکت ها باشند؛ جز 
شرکت های تعاونی ادارات. اين حکم هنوز وجود دارد و 
در بيانيه رئيس جمهور هم به آن اشاره شده است. اما 
در مواردی که دستگاه های دولتی، شرکت های تابعه 
ايجاد کرده اند، گره کوری به وجود آمده است. مشکل از 
آنجا نشات می گيرد که برای هيات مديره اين شرکت ها 
بايد افرادی معرفی شوند؛ اگر اين افراد خارج از دستگاه 
دولتی باشند اعمال نظارت با موانعی مواجه می شود و 
اگر از کارکنان دولت افرادی برگزيده شوند، نقض صريح 
قانون است؛ بنابراين از يک طرف منع قانونی و از طرف 
ديگر محدوديت های اجرايی و عملياتی دستگاه های 
دولتی را با اين پرسش جدی مواجه کرده است که 
شوند.  انتخاب  هيات مديره  اعضای  مکانيزمی  چه  با 
دولت  و  رئيس جمهور  زمينه  اين  در  می رسد   به نظر 
انتخاب  معيار  تا مشخص شود  پيدا کنند  ورود  بايد 
در  دولت  نمايندگان  به عنوان  غير دولتی  اعضای 
شرکت هايی که دولت در آنها سهامدار است، چيست؟
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به نظر شما، تحوالت عظیم در حوزه فناوری در طول 
پنج سال آتی چه تغییراتی در عملکردهای مدیریتی 
نویسنده  گیبسون،  ویلیام  کرد؟  خواهند  ایجاد 
»آینده  است:  گفته  چنین  علمی–تخیلی  کتاب های 
نشده  توزیع  مساوی  به طور  هنوز  اما  همین جاست. 
است«. لزومی ندارد برای مشاهده تغییرات مدیریتی 
چند  بررسی  با  فقط  کنید.  صبر  آتی  سال  پنج  در 
شرکت که در حال حاضر در آینده سیر می کنند و 

گوی رقابت را از بسیاری ربوده اند.
شما همچنین باید همواره بتوانید نگاه و بینش خود 
فناوری های  و  دانش   برابر  در  تا  دهید  گسترش  را 
گوگل،  مثل  شرکت هایی  نمانید.  کور  نوظهور 
فیس بوک و آمازون یا بسیاری از شرکت هایی که در 
سیلیکون ولی فعالیت می کنند را در نظر بگیرید. این 
شرکت ها ساالنه ده ها هزار نفر را استخدام می کنند. 
اگر با ذهنیت قرن بیستم فعالیت کنید، این کارکنان 

را صرف  روز خود  اجداد صنعتی خود،  مثل  درست 
تولید محصوالت کارخانه شما خواهند کرد اما امروز 
بسیاری از کارکنان به جای تولید محصوالت فیزیکی، 
کارخانه های  به ذهنیت  اگر  تولید می کنند.  نرم افزار 
که  یافت  خواهید  در  کنید  توجه  بیست و یکم  قرن 
کمک  به  شرکت ها،  این  در  کار  از  عظیمی  بخش 
انجام  مختلف  الگوریتم های  و  نرم افزاری  برنامه های 
می شود. این برنامه ها در نقش کارکنان کسب وکارها 
نرم افزارهای  توسعه دهندگان  و  می کنند  فعالیت 
انسانی که تولید کنندگان این قبیل برنامه ها هستند، 

مدیران آنان به شمار می روند.
درخصوص  بازخوردهایی  مدیران  این  روزه،  همه 
دریافت  خود  الکترونیک  کارکنان  عملکرد  کیفیت 
می کنند و این بازخوردها در قالب تغییرات کاربردی 
اعمال  الگوریتم ها  یا  برنامه ها  به روزرسانی  و  جزئی 
می شود. واضح است که این گروه از مدیران، مدیران 
آنان  عملکرد  رصد  حال  در  که  دارند  هم  ارشدی 
هستند. اما سلسله مراتب اغلب تخت است و سطوح 
مختلف مدیریتی در حول مجموعه ای داده محور از 
فعالیت  اندازه گیری  قابل  کلیدی«  نتایج  و  »اهداف 

می کنند که حتی امکان هدایت کارکنان الکترونیک 
را بر اساس همین اهداف فراهم می کنند.

چنین  مفهوم  هم  هنوز  توضیحات  این  وجود  با  اگر 
مدیریتی به اندازه کافی شفاف نیست، اینبار تصورکنید 
همین الگوریتم ها مدیریت مدیران انسانی را بر عهده 
مدیریت  نوع  این  از  خوبی  نمونه   Uber می گیرند. 
فرد  یک  توسط  نه  شرکت  این  تاکسی های  است. 
بلکه به کمک برنامه ای مدیریتی که درخواست های 
اتومبیل  نزدیک ترین  به  و  جمع آوری  را  مشتریان 
اعزام  مشتری  نظر  مورد  محل  به  می کند،  ارسال 
نقش  مذکور  حلقه  در  هنوز  انسانی  عامل  می شوند. 
نهایی  خدمات  که  کارکنانی  نقش  در  هم  دارد، 
)رانندگی تاکسی( را برای مشتری انجام می دهند و 
الگوریتم های مذکور  برای  که  مدیرانی  نقش  در  هم 
انسانی  مدیران  می کنند.  طرح  را  قوانینی  مجموعه 
کارمندان  از  زمانی که عملکرد هر یک  این  عالوه بر 
واسطه  به  و  الکترونیک  مدیران  توسط  رانندگان  یا 
برود،  سوال  زیر  مشتریان  تجارب  و  نظرات  دریافت 

وارد تعامل مستقیم می شوند.
در حال حاضر، هرچند برای چنین قضاوتی زود است 

اما می توان ادعا کرد وظیفه اصلی مدیریت از مدیریت 
را  کسب وکار  که  ربات هایی  مدیریت  به  کسب وکار 
اداره می کنند تغییر پیدا خواهد کرد. برخی مفاهیم 

مرتبط با این بینش عبارتند از:

فناوری  فروشگاه  یک  برنامه نویس  یک  وظایف   .۱
متفاوتی  چندان  تعریف  بیستم  قرن  در  اطالعات 
یک  نداشت.  تولیدی  کارگاه  یک  مونتاژ  کارگر  از 
توسعه دهنده قرن بیست و یکمی به طرز قابل توجهی 
در طراحی و توسعه مشتری محور محصول دخالت 
دارد. در برنامه های بزرگ تر، این امر در قالب فعالیت 
به  آن  در  رهبری  وظیفه  که  می شود  انجام  تیمی 
معنای سازماندهی یک بینش مشترک خالقانه است. 
نیست  سازمانی  صحنه  پشت  فعالیت  یک  فناوری، 
اجرای  در  سازمان  اصلی  قابلیت های  از  یکی  بلکه 
مهارت های مدیریتی است. در شرکت هایی که مدیر 
ارشد اجرایی نقش طراح ارشد محصول را برعهده دارد 
)مثل لری پیچ، جف بزوس یا استیو جابز( معموال در 
مقایسه با شرکت هایی که رهبران آنها قابلیت هدایت 
نداشته  را  الکترونیک  کارکنان  و  کارمندان  همزمان 

مدیریت روبات هایی که کسب وکارتان را اداره می کنند
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باشند، عملکرد بهتری دارند.
۲. در سازمان های قرن بیستم، جذب بودجه بیشتر 
منجر  بیشتر  نفوذ  به  نیروی انسانی  استخدام  برای 
مهارت  بیست و یکم  قرن  سازمان های  در  می شد. 
بیشتر  اثربخشی  به  منجر  بیشتر  کار  نیروی  جذب 
مشاغل  دسته  در  که  مشاغلی  در  حتی  می شود. 
ایجاد  توانایی  نمی شوند،  طبقه بندی  برنامه نویسی 
است.  کلیدی  پیشرفتی  الکترونیک  منابع  هدایت  و 
لینک  ارسال  برای  رباتی  از  فروشنده ای که می تواند 
آگهی به LinkedIn استفاده کند از سایر همکاران 
می تواند  که  بازاریابی  بود.  خواهد  موفق تر  خود 
در  کند  طراحی  داده  جمع آوری  برای  اپلیکیشنی 
نیروی های  از  کار  این  برای  که  شرکتی  با  مقایسه 

خارج از سازمان کمک می گیرد، مزیت رقابتی دارد.
تبدیل  ماهری  محصول  طراحان  به  باید  مدیران   .۳
با نیازهای  شوند و توان تعامل با مشتری و آشنایی 
آنان را هم داشته باشند و وعده ارائه خدماتی را به آنان 
دهند که در طول زمان بهبود و توسعه پیدا خواهد 
کرد و به خوبی پاسخگوی نیازهای آنان خواهد بود. 
سرویسی نظیر Uber بر اساس بازاندیشی عمیق در 
از ظهور  سیستم حمل ونقل شکل گرفته است. قبل 
بتواند  مسافر  که  می کرد  تصور  کسی  چه   Uber
زمان  از  و  بخواند  فرا  نقطه ای خاص  به  را  اتومبیلی 
هم  نظر  مورد  محل  به  مذکور  نقلیه  وسیله  رسیدن 

اطالع داشته باشد؟
۴. کارکنان می توانند نه تنها به واسطه آموزش بلکه 
از طریق دستیاران نرم افزاری که امکان انجام کارهای 
افزایش  را  خود  مهارت های  فراهم می کنند،  را  آنان 
لندن  سیاه  تاکسی های  راننده های  افسانه  دهند. 
گوگل،  خوان  نقشه  کمک  به  اکنون  زمان  گذر  در 

روشنی  به   Lyft و   Uberیا و   Waze اپلیکیشن 
فراوانی در  برای همه آشکار شده است. دغدغه های 
خصوص جایگزین شدن فناوری های نوظهور با نیروی 
انسانی وجود دارد، اما در شرکت هایی که من آنها را 
»شرکت های اقتصاد آتی« می نامم، فناوری به واسطه 

پیش روی  جدیدی  فرصت های  کار  نیروی  تقویت 
کسب وکارها قرار می دهد.

هنوز در آغاز دوره جدیدی از تحوالت هستیم، عبور 
به  گذر  و  انسانی  نیروهای  تحت سلطه  اقتصادی  از 
اقتصاد کارگران الکترونیک. چالش بزرگ مدیریت در 

با نیروی  سال های پیش رو، درک نحوه کار همزمان 
خواهد  آنها  مدیران  شناسایی  و  ماشین ها  و  انسانی 

بود.
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