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اخبار اقتصادی

مناقصات

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

می گویند  خصوصی  بخش  گذاران  سرمایه 
وزارت نیرو در اقدامی باورنکردنی بخش نامه 
ای را با امضای وزیر نیرو صادرکرده است که 
کیلووات ساعت  هر  خرید  نرخ  آن  اساس  بر 
به صورت میانگین  از منابع تجدیدپذیر  برق 

حدود 2هزار ریال کاهش یافته است.
بخش  سرمایه گذاران  از  جمعی  ایسنا،  گزارش  به 
خصوصی در تماس با ایسنا از صدور مصوبه ای خبر 
برق  قیمت خرید تضمینی  آن  براساس  دادند که 
تولیدی از انرژی های تجدیدپذیر برخالف افزایش، 

کاهش یافته است.
بر اساس مصوبه وزارت نیرو که به امضای وزیر نیرو 
رسیده است از روز دوشنبه نرخ خرید برق تولیدی از 
منابع تجدیدپذیر ) شامل برق زمین گرمایی- بادی و 
خروشیدی( به صورت میانگین در حدود ۲ هزار ریال 
کاهش یافته است. این اتفاق درست در شرایطی رخ 
داده است که به دلیل اصرار دولت در جذب سرمایه 
های بخش خصوصی شماری از کارآفرینان و سرمایه 
گذاران داخلی و خارجی در تدارک حضور در حوزه 

تولید برق تجدید پذیر به ویژه برق خورشیدی بودند 
که با این مصوبه عمال پیام عدم توجیه اقتصادی این 

صنعت به آنها مخابره شد.
پیشتر بارها وزارت نیرو بر توسعه صنایع مبتنی بر 
انرژی های تجدیدپذیر تاکید کرده و تالش شده بود 
که نرخ خرید تضمینی برق از سرمایه گذاران بخش 
خصوصی افزایش پیدا کند. این درحالی است که 
ایران به عنوان یکی از کشورهای متعهد در کاهش 
تولید گازهای گلخانه ای وباتوجه به افت تولید برق 
آبی به دلیل کاهش میانگین بارش در کشور و نیز 

با توجه به مشکالت زیست محیطی
توسعه  برنامه  کربن،  تولید  اثر  در  اخیر  سالهای 
صنعت برق از منابع تجدیدپذیر را به اجرا درآورد 
عالوه بر این قواعد بین المللی همچون کنوانسیون 
پاریس نیز که چندماهی بیش از آن نمی گذرد یکی 
دیگر از دالیل الزام ایران به توسعه پرشتاب صنعت 

برق از منابع تجدید پذیر و سبز است.
ایران  اقلیمی  شرایط  به  توجه  با  اساس  همین  بر 
تابش  از  کشور  از  ای  عمده  بخش  مندی  بهره  و 

دریا  سطح  از  مناسب  ارتفاع  و  خورشید  مستمر 
کشورمان یکی از مستعد ترین مناطق غرب آسیا 
این  آید،  تولید برق خورشیدی به حساب می  در 
درحالی است که باوجود همه این مزایا، انرژی های 

تجدیدپذیر چندان در کشور توسعه پیدا نکرده اند.
منابع  از  برق  خرید  نرخ  کاهش  در  اخیر  اقدام 
واحد  هیچ  هنوز  که  است  حالی  در  تجدیدپذیر 
گسترده تولید برق خورشیدی خارج از پلنت های 
تحقیقاتی به مرحله ساخت و بهره برداری وسیع 
عدم  صورت  در  قطعا  اقدام  این  و  است  نرسیده 
توجیه کافی می تواند سرمایه گذاری آتی در حوزه 

تولید برق خورشیدی را تحت تاثیر قرار دهد.
در همین حال مستثنی کردن قراردادهای امضا قبلی 
از شمول این مصوبه از سوی سرمایه گذاران معترض 
به این معناست که صاحبان قراردادهای قبلی اکنون 
عمال برگه ای طالیی در دست دارند و می توانند صرفا 
با انتقال این قرارداد به سرمایه گذاران واقعی یک 

شبه به سودهای کالن دست یابند.

ایسنا/ اعتراض سرمایه گذاران بخش خصوصی به کاهش قیمت خرید برق

درخت سرمایه گذاری در تولید برق خورشیدی میوه نداده خشک شد؟ فرصت امروز/ حمیدرضا صالحی

کارنامه دولت یازدهم در سیاست خارجی که منجر به 
از  را  به ویژه آمریکا  برجام شد و گروه کشورهای 5+1 
باالیی  نمره  کرد،  دور  بیشتر  تحریم های  اعمال  موضع 
می گیرد. دولت یازدهم با حسن نیت و استفاده از فضای 
مناسب سیاست داخلی و مهارت ویژه گروه مدیران وزارت 

خارجه موفق شد آتش تحریم را خاموش کند.
یکی از پیامدهای سترگ این فرآیند سرازیر شدن ده ها 
اقتصادهای  نیرومندترین  از  اقتصادی  نمایندگی  هیات 
ایران بود که هنوز ادامه دارد. این آمد و شد  جهان به 
هیات های خارجی هنوز نقطه قوتی به حساب می آید که 
باید به کارآمدترین وضع از آن استفاده کرد. در حالی که 
مقام های ارشد سیاسی و اقتصادی دولت محترم بارها و 
بارها تاکید کرده اند باید سهم بخش خصوصی در گسترش 
مناسبات جدید و قراردادهای سرمایه گذاری افزایش یابد، 
اما به نظر می رسد این خواست مقام های ارشد دولت در 
نیمه راه و تا زمان رسیدن به مرحله عمل با دست انداز 

مواجه می شود.

ادامه در صفحه 3 / 

در قراردادها سهم بخش خصوصی را لحاظ کنید



 

   هزینه و درآمد میلیاردی کاهش تلفات برق
با تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار است 
تا پایان امسال تلفات برق کشور تک رقمی شود که به 
گفته مدیرعامل توانیر انجام این کار به 500 میلیارد 
تومان سرمایه گذاری نیاز دارد و از طرفی کاهش یک 
درصدی تلفات، درآمدهای میلیاردی قابل توجهی را به 

همراه خواهد داشت. .........ادامه خبر

 چهار برنامه شرکت نیروگاه های برق 
حرارتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید 
این  به  برنامه  چهار  تکلیف  از  حرارتی  برق  نیروی 
از  که  داد  خبر  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  برای  شرکت 
جدید  نیروگاه  مگاوات  هزار   17 ساخت  آنها  جمله 

است..........ادامه خبر

 ترکمنستان صادرات برق به ایران را 
افزایش می دهد

میزان  افزایش  از  ترکمنستان  رئیس جمهور  معاون 
تولید برق این کشور در 4 ماه اول سال جاری میالدی 
این حامل  افزایش صادرات  برای  این کشور  برنامه  و 

انرژی به ایران خبر داد. .........ادامه خبر

 ایران و ترکیه اولین بازار برق خاورمیانه 
را راه  می اندازند

هدف  با  ترکیه  و  ایران  برقی  مذاکرات  جدید  دور 
مشارکت  و  برق  منطقه ای  بازار  اولین  راه اندازی 
شد.  آغاز  شیراز  در  امروز  اکو  گروه  عضو  کشورهای 

.........ادامه خبر

 برق رسانی به 475 روستا در سال گذشته
با برق رسانی به 475 روستا، تعداد روستاهای برق دار 
شده کشور تا پایان سال گذشته به 56 هزار و 139 

روستا افزایش یافت. .........ادامه خبر

 شرکت »برق تاجیک«: ماهانه یک 
میلیون دالر به حساب ایران پرداخت 

کرده ایم
مورد  در  ایرانی  طرف  ادعای  تاجیک«  »برق  شرکت 
نیروگاه  از  استفاده  هزینه های  نکردن  پرداخت 

»سنگتوده- ۲« را رد کرد..........ادامه خبر

 مصرف را کم نکنید، تابستان بحران 
کمبود برق داریم

بارش ها و وجود آب و هوای متبوع  افزایش  با وجود 
بهاری در اکثر استان ها، پیک مصرف برق درحالی رو 
به افزایش بوده که توانیر از احتمال وقوع بحران برقی 

در تابستان خبر می دهند........ادامه خبر

 تسهیل شرایط بهره مندی از تسهیالت
راستای  در  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 
متوسط  و  کوچک  بنگاه های  خروج  برای  بسترسازی 
ابالغ  با  تولیدی،  ظرفیت های  به کارگیری  و  رکود  از 
واحد های  و  شرکت ها  بانکی،  شبکه  به  بخشنامه ای 
و  کشاورزی  صنعتی،  تولیدی،  متوسط  و  کوچک 
خدماتی را از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری و چک 
تعهدات  و  تسهیالت  از  بهره مندی  برای  برگشتی 

مستثنی کرد. .........ادامه خبر

 تخصیص 1۰۰۰ میلیارد تومان مشوق به 
صادرات در سال 95

صنعتی،  سیاست های  سیاستگذاری  شورای  رئیس 
براساس  گفت:   1404 افق  در  خدماتی  و  معدنی 
پیشنهاد دولت، 1000 میلیارد تومان مشوق صادراتی 
از منابع عمومی بودجه و هدفمندی یارانه ها به صادرات 

اختصاص می یابد. .........ادامه خبر

 رشد 8 درصدی اقتصاد منوط به 
سرمایه گذاری 2۰۰ میلیارد دالری

که  است  معتقد  اقتصادی  مسائل  کارشناس  یک 
جز  راهی  اقتصاد  درصدی  هشت  رشد  ایجاد  برای 
سرمایه گذاری ۲00 میلیارد دالری در هر سال وجود 
نخواهد داشت که حدود 140 میلیارد آن از سرمایه 
گذاری داخلی تزریق خواهد شد و باقی نیازمند وجود 

سرمایه گذاری خارجی است. .........ادامه خبر

 آخرین خبرها از سوئیفت، مالیات  از 
حساب بانکی و حذف کارت بازرگانی

رییس اتاق بازرگانی ایران ضمن ارزیابی مهم ترین مسائل 
فعالیت  وضعیت  آخرین  بیان  به  کشور  اقتصادی  روز 
سوئیفت پرداخت و گفت: در این زمینه بخش زیادی از 
مشکالتی که مربوط به تحریم های ثانوی و برجام بوده 
برطرف شده است اما مسائلی مانند تحریم نقل و انتقال 
دالر که به تحریم های اولیه بر می گردد و قرار نبوده با 
اجرایی شدن برجام لغو شود، سر جای خود باقی است. 

.........ادامه خبر

 جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه 
منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز روز چهارشنبه در بازار 
منتشر شد. .........ادامه خبر

 میل کاهشی فلزات در بازارهای جهانی
بهای فلزات پایه طی روزهای پایانی هفته گذشته با روند 
نسبی ثبات با میل به روندی کاهشی همراه بود. .........

ادامه خبر

 پیش شرط های خروج از رکود در سال 
95

رئیس اتاق ایران و ایتالیا با بیان پیش شرط های خروج 
از رکود در سال 95، گفت: رفع تحریم تنها 30 درصد 

مشکالت را حل می کند. .........ادامه خبر

 توسعه تشکل ها با حذف نگاه دولت در 
امر اقتصاد

محمدحسین فنایي / 
......... عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت 

ادامه خبر

 ساختار معیوب تشکل ها مانع حضور 
آنها در جوامع بین المللي شد
حسین ساساني/ کارشناس اقتصادي

.........ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ایسنا/ 
هزینه و درآمد میلیاردی کاهش تلفات 

برق

با تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار 
است تا پایان امسال تلفات برق کشور تک رقمی 
شود که به گفته مدیرعامل توانیر انجام این کار 
به 5۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد و 
از طرفی کاهش یک درصدی تلفات، درآمدهای 
میلیاردی قابل توجهی را به همراه خواهد داشت.

شبکه های  تلفات  کاهش  ایسنا،  خبرنگار  گزارش  به 
توزیع برق به کمتر از 10 درصد و تک رقمی شدن 
از  یکی  عنوان  به  برق  در صنعت  بار  اولین  برای  آن 
پروژه های اولویت دار به شرکت توانیر سپرده شده است.

های  پژوهش  مرکز  اعالم  اساس  بر  همچنین 
مجلستلفات برق در شبکه های تولید، انتقال و توزیع 
برق ایران بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری کشور 

را در این شبکه ناکارآمد کرده است.
بر اساس این گزارش ایران از نظر سطح مطلوب تلفات 
با  کشور   101 بین  در  سال ۲010  در  توزیع  شبکه 
حدود 14 درصد تلفات، جایگاه هشتادوچهارم را داشته 
است در حالی که متوسط تلفات توزیع در 101 کشور 
هندوستان  )اگر  است  بوده  درصد   39.8 اشاره  مورد 
از این لیست کنار گذاشته شود متوسط 100 کشور 

دیگران )ایران و 99 کشور( 73.7 درصد خواهد شد(.
باتوجه به ظرفیت اسمی نیروگاه های ایران در سال 
سال  اسفند   16 تاریخ  تا  سوخت  مصرف  و   139۲
139۲ کاهش هر یک درصد تلفات باعث عدم نیاز به 
سرمایه گذاری بیش از ۲1.000 میلیارد ریال، بهبود 
در  ریالی  میلیارد  از 9.000  بیش  سالیانه  وری  بهره 
از  بیش  سالیانه  درآمد  و  ها  نیروگاه  سوخت  مصرف 

1.000 میلیارد ریالی فروش برق بازیافت شده بدون 
مصرف  یا  جدید  نیروگاه  ایجاد  برای  گذاری  سرمایه 
سوخت اضافی خواهد شد.در تبصره بند »ج« ماده )1( 
قانون هدفمند کردن یارانه ها ، دولت مکلف به کاهش 
تلفات شبکه های انتقال و توزیع برق تا پایان برنامه 

پنجم توسعه شده است.
آمار نشان می دهد که در سال 1390 نسبت به سال 
تلفات   1390 سال  به  نسبت   1391 سال  و   1389
شبکه توزیع افزایش یافته است و لذا انتظار می رود 
دهد  قرار  هدف  را  قانونی  حکم  حداقل  نیرو  وزارت 
پنجم  برنامه  باقیمانده  در  را  تلفات 7.18 درصدی  و 

توسعه به 14 درصد کاهش دهد.
این عمل باعث افزایش بهره وری سرمایه های انجام 
شده برای ایجاد شبکه تولید و سوخت نیروگاه ها و 
تلف شدن در شبکه  برق در حال  بازیافت  همچنین 
و فروش آن می شودکه ارزش نیروگاهی آن نزدیک 
به 100.000 میلیارد ریال ، ارزش افزایش بهره وری 
میلیارد   4۲.300 حدود  سالیانه  ها  نیروگاه  سوخت 
سوخت و درآمد سالیانه 5.000 میلیارد ریال از محل 

فروش برق در حال تلفات برق خواهد بود.
همچنین باید توجه داشت که کاهش تلفات هیچ گونه 
وابستگی به خارج کشور نداشته و تحریم در عملیات 
مهندسی، تامین تجهیزات و کارهای اجرایی آن تاثیری 
ندارد لذا اقدام به کاهش تلفات، گامی در جهت اجرای 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، اجرای سیاست 
های کلی اصالح الگوی مصرف و قانون مربوط، اجرای 
سیاست های کلی نظام، اجرای قانون هدفمند کردن 
یارانه ها، قانون برنامه پنجم توسعه و.... در بخش برق 

کشور است .

ایرنا/ درگفت وگو با ایرنا اعالم شد؛
چهار برنامه شرکت نیروگاه های برق 
حرارتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت مادر تخصصی 
تولید نیروی برق حرارتی از تکلیف چهار برنامه 
به این شرکت برای تحقق اقتصاد مقاومتی خبر 
مگاوات  هزار   17 ساخت  آنها  جمله  از  که  داد 

نیروگاه جدید است.
وگوی  در گفت  )چهارشنبه(  امروز  محسن طرزطلب 
اختصاصی با ایرنا اظهار داشت: ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی برای تحقق شعار امسال 17 طرح را به وزارت 
نیرو محول و ابالغ کرده که چهار طرح آن بر عهده 
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی است.

مگاوات  هزار  مقام مسئول، ساخت 17  این  گفته  به 
نیروگاه از جمله برنامه های پیش بینی شده است که 
10 هزار مگاوات آن جدید بوده و باید توسط بخش 
آنها  های  سرمایه  با  و  خارجی  یا  داخلی  خصوصی 

احداث شود.
وی خاطر نشان کرد: هفت هزار مگاوات دیگر از این 
ظرفیت مربوط به نیروگاه های گازی موجود است که 
باید با ساخت بخش بخار آنها، تبدیل به سیکل ترکیبی 

شوند.
نیروگاه سیکل ترکیبی نیروگاهی مشتمل بر تعدادی 

توربین گاز و توربین بخار است.
در این نوع نیروگاه، با استفاده از بویلر بازیاب، از حرارت 
برای  توربین های گاز،  از  موجود در گازهای خروجی 
تولید بخار آب مورد نیاز در توربین های بخار استفاده 
ترکیبی  سیکل  صورت  به  گاز  توربین  اگر  می شود. 
نباشد، گازهای خروجی آن تا 600 درجه سانتیگراد 
باقی مانده  انرژی  و  شده  هوا  وارد  مستقیم  بطور  دما 

ادامه از صفحه 1/ 

در این میان نظام سیاسي مبتني بر مالکیت دولت 
بر تجربه نشان می دهد برخی مدیران سطوح میانی 
بنگا ه های  و  سازمان ها  مدیران  احتماال  و  دولت 
نشده اند  به طور کامل خصوصی  دولتی که هنوز 
را  بخش خصوصی  ورود  راه  خوب  نیت  با  شاید 

مسدود و ناهموار می کنند.
اینکه تاکید دارم شاید با نیت خوب به این معناست 
که برخی افراد هنوز نمی خواهند بپذیرند اقتصاد 
شود  ریل گذاری  خصوصی  بخش  سمت  به  باید 
کم هزینه  آسان،  شهروندان  کسب وکار  نجات  تا 
محترم  مدیران  از  دسته  این  باشد.  ممکن  و 
از  ایران  اقتصاد  نجات  راه  باشند که  توجه داشته 
مسیر کاهش حجم تصدی گری و مالکیت دولتی 
می گذرد و مقاومت در مقابل راه برگزیده شده تنها 
به مستهلک شدن سرمایه های ملی منجر می شود. 
با  همکاری  مدیریت  در  گذشته  روز  چند  تجربه 
کره جنوبی را باید جدی گرفت و از ادامه این روش 
که در عمل منجر به حذف ناخواسته بخش خصوصی 
نیست  این  در  اقتصاد  کرد. صالح  اجتناب  است، 
که در برابر رشد واقعی بخش خصوصی ایستادگی 
شود و یادمان باشد که خصوصی سازی ادامه دارد و 
عقد قراردادهای بلندمدت دولتی ها با خارجی ها در 

آینده وضع نامساعدی پیش می آورد.

دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی

در قراردادها سهم بخش خصوصی را لحاظ کنید
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سیکل  نیروگاه  در  که  حالی  در  می رود.  هدر  آن  در 
ترکیبی، از این انرژی استفاده شده و بویلر توربین بخار 

بدون نیاز به سوخت، بخار آب تولید می کند.
و  هزار  یک  باید  امسال  نیرو  وزارت  افزود:  طرزطلب 
به  حرارتی  حوزه  در  را  جدید  نیروگاه  مگاوات   800
چرخه تولید برق کشور وارد کند که دیگر برنامه در 

نظر گرفته شده برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
به سیکل  پرند  نیروگاه گازی  تبدیل  اضافه کرد:  وی 
است،  تکمیل  در حال  مپنا  گروه  توسط  که  ترکیبی 
دیگر پروژه ای است که امسال در راستای برنامه های 

اقتصاد مقاومتی به بهره برداری خواهد رسید.
که  است  نیروگاهی  نخستین  پرند  گازی  نیروگاه 
عملیات اجرایی تبدیل آن به نیروگاه سیکل ترکیبی 

توسط بخش خصوصی آغاز شد.
با اجرای این طرح، سه بلوک سیکل ترکیبی به این 
نیروگاه اضافه می شود و بازده نیروگاه را از 33 به بیش 

از 50 درصد می رساند.
ظرفیت کنونی نیروگاه پرند 954 مگاوات است که با 
احداث بخش بخار آن و تبدیل آن به سیکل ترکیبی، 
480 مگاوات به ظرفیت کنونی نیروگاه افزوده و ساالنه 
مصرف  در  مترمکعب  میلیون   300 و  میلیارد  یک 

سوخت گاز صرفه جویی می شود.

** مشوق ها برای حضور بخش خصوصی در 
صنعت برق

برق  نیروی  تولید  تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل 
گرفته شده  نظر  در  های  به مشوق  اشاره  با  حرارتی 
برای حضور هر چه پر رنگ تر بخش خصوصی، یادآور 
شد: براساس قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، خرید 
تضمینی برق از سرمایه گذاران تعهد شده که همین 
موضوع سبب استقبال خوبی از سوی سرمایه گذاران 

داخلی و خارجی برای مشارکت در طرح ها و پروژه 
های صنعت برق شده است.

هزار   6 تا  پنج  بین  ساخت  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
نیروگاه  ساخت  مگاوات  هزار   10 مجموع  از  مگاوات 
که امسال در برنامه های اقتصاد مقاومتی تکلیف شده 
است را بتوان با همکاری بخش خصوصی و استفاده 
از منابع آنها و یا از محل منابع صندوق توسعه ملی 

آغاز کرد.
نیروگاهی  نصب شده  داشت: ظرفیت  بیان  طرزطلب 
کشور تا پایان سال گذشته 74 هزار و 350 مگاوات 
بود که از این میزان، بیش از 85 درصد آن معادل 60 

هزار مگاوات از نیروگاه های حرارتی تامین می شود.
و  خشکسالی  بروز  مسئول،  مقام  این  گفته  به 
نیروگاه  از  انرژی  تولید  برای  موجود  محدودیت های 
های تجدیدپذیر سبب شد تا در سال 1394 افزون بر 
9۲ درصد انرژی تولیدی کشور از نیروگاه های حرارتی 

تامین شود.
های  نیروگاه  بازده  میانگین  اینک  هم  افزود:  وی 
حرارتی کشور 37 درصد است که در تالشیم در برنامه 

پنجساله ششم توسعه به 41 درصد افزایش یابد.
به گفته طرزطلب 70 نیروگاه حرارتی در کشور وجود 
دارد که 55 درصد تولیدی انرژی آنها در اختیار بخش 
خصوصی واقعی و همچنین نهادهایی است که بابت 
مطالبات رد دیونشان، نیروگاه به آنها واگذار شده است.

وی تصریح کرد: مطابق اصل 44 قانون اساسی، سهم 
بخش خصوصی در تولید انرژی کشور در یک افق 10 

ساله باید حداقل به 80 درصد برسد.

** مصرف 82 درصدی سوخت گاز
برق  نیروی  تولید  تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل 
حرارتی با اشاره به مصرف سوخت نیروگاه های حرارتی 

در سال گذشته، خاطرنشان کرد: 8۲ درصد سوخت 
این نیروگاه ها گاز و مابقی 18 درصد آن گازوئیل و 
مازوت )نفت کوره( بوده که نسبت به سال پیش از آن 

16 درصد مصرف گاز افزایش داشته است.
از تالش های وزارت نفت، شرکت ملی  با تقدیر  وی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی و شرکت ملی گاز 
امیدواری کرد سهم گاز در  ابراز  این مهم،  در تحقق 
سوخت مصرفی این نیروگاه ها امسال به بیش از 90 

درصد برسد.

فارس/ 
ترکمنستان صادرات برق به ایران را 

افزایش می دهد

افزایش  از  ترکمنستان  رئیس جمهور  معاون 
این کشور در 4 ماه اول سال  میزان تولید برق 
افزایش  برای  این کشور  برنامه  جاری میالدی و 

صادرات این حامل انرژی به ایران خبر داد.
عشق آباد،  در  فارس  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
در  چهارشنبه  روز  ترکمنستان  دولتی  خبرگزاری 
معاون  دوردولی اف«  از »شاه محمد   نقل  به  گزارشی 
و  سازی  شهر  امور  در  ترکمنستان  جمهور  رئیس 
صنعت انرژی برق، نوشت: در چهار ماه اول سال جاری 
میلیارد   7 ترکمنستان  نیروگاه های  میالدی)۲016( 
که  کرده   تولید  برق  کیلووات ساعت  میلیون  و 60۲ 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته میالدی  1.6 درصد 

افزایش یافته  است.
اعالم این خبر در حالی است که وی، چندی پیش از 
تکمیل و تهیه کامل طرح جدید خط انتقال برق میان 

شهرهای »مرو« )ترکمنستان( و شهر مشهد خبر داده 
بود.

به گفته این مقام عالی رتبه دولت ترکمنستان، طرح 
جدید در چهارچوب سند یادداشت تفاهم بین دولت 
زمینه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  و  ترکمنستان 
همکاری جهت احداث خط  انتقال برق »مرو- مشهد« 
شده   تدوین  و  تهیه  کارشناسی،  بررسی های  از  پس 

است.
وی افزود: طرح جدید در راستای افزایش حجم صادرات 
انرژی برق ترکمنستان به جمهوری اسالمی ایران و نیز 
در راستای اجرای توافقات سران ترکمنستان و ایران  

به مورد اجرا گذاشته می شود.
معاون رئیس جمهور ترکمنستان در جلسه هیات دولت 
این کشور، اسالید هایی از طرح جدید مذکور را ارائه 
داد و تصریح کرد که در حاشیه این طرح قرار است 
در دو سایت )قسمت( خط انتقال برق 150 کیلومتری 
از نیروگاه برق »مرو« ترکمنستان تا شهر سرخس  و 
سپس نیز از سرخش تا مرز ایران خط انتقال برق 15 

کیلومتری به ظرفیت 400 کیلووات احداث شود.
رئیس جمهور ترکمنستان ضمن استقبال از این طرح 
تاکید کرد که احداث خطوط انتقال برق با ولتاژ باال 
باعث می شود که صنعت تولید انرژی برق ترکمنستان 
یافته و ظرفیت صادرات برق این کشور قابل  توسعه 

مالحظه ای افزایش یابد.
در جریان سفر اخیر »قربانقلی بردی محمداف« رئیس 
جمهور ترکمنستان به تهران، جمهوری اسالمی ایران 
و جمهوری ترکمنستان در راستای تعمیق و تحکیم 
مناسبات و همکاری های دوجانبه، 9 سند و یادداشت 

تفاهم همکاری امضا کردند.
ترکمنستان هم اکنون بخشی از انرژی برق خود را به 
افغانستان و ایران به صورت دائم و به تاجیکستان نیز 
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به صورت دوره  ای صادر می کند.
اجتماعی  اقتصادی-  توسعه  ملی  طرح  براساس   
ترکمنستان که برای سال های ۲011 تا ۲030 تهیه 
شده است، تولید ساالنه برق در این کشور به ۲5.5 
میلیارد کیلووات خواهد رسید که از این میزان ساالنه 

بیش از 11 میلیارد کیلووات آن صادر خواهد شد.
برق  انرژی  بار صادرات  ترکمنستان نخستین   کشور 
 ۲003 سال  در  ایران  اسالمی  جمهوری  به  را  خود 
انتقال برق  این منظور خط  به  میالدی آغاز کرد که 
بالکان آباد- گنبد به ظرفیت ۲۲0 کیلووات احداث و 
راه اندازی شد که این خط سپس به خط ترانزیت برق 

ترکمنستان به ترکیه نیز تبدیل گردید.
که  می کنند  پیش بینی  ترکمنستانی  کارشناسان 
مصرف داخلی برق این کشور تا سال ۲0۲0 میالدی تا 
۲0 میلیارد کیلووات ساعت و همچنین میزان صادرات 

نیز به رقم 11.57 میلیارد کیلووات خواهد رسید. 
ترکمنستان هم اکنون عالوه بر ایران، به افغانستان نیز 
برق صادر می کند و قصد دارد میزان صادرات به این 

کشور را در آینده نزدیک به 5 برابر افزایش دهد. 

مهر/ با مشارکت کشورهای عضو اکو؛
ایران و ترکیه اولین بازار برق خاورمیانه 

را راه  می اندازند

دور جدید مذاکرات برقی ایران و ترکیه با هدف 
و مشارکت  برق  منطقه ای  بازار  اولین  راه اندازی 
آغاز  در شیراز  امروز  اکو  گروه  کشورهای عضو 

شد.
برقی  مذاکرات  جدید  دور  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 

ایران و ترکیه با هدف راه اندازی اولین بازار منطقه ای 
در  امروز  اکو  گروه  عضو  کشورهای  مشارکت  و  برق 

شیراز آغاز شد.
و  ایران  برقی  مشترک  نشست  دومین  اساس  این  بر 
ترکیه امروز در خصوص تشکیل بازار برق منطقه ای اکو 
)ECO REM( با مشارکت دبیرخانه اکو )سازمان 
از  نمایندگانی  و  شده  آغاز  اقتصادی(  همکاری های 
سایر وزارتخانه های دولتی دو کشور هم در این دور از 

گفتگوها حضور یافته اند.
این اجالس در راستای توافق های بیست و ششمین 
نشست شورای برنامه ریزی منطقه ای اکو )RPC(، با 
حضور  نمایندگانی از کمیته انرژی اکو و هیاتی هشت 
و  انرژی  وزارت  نمایندگان  از  متشکل  ترکیه  از  نفره 
منابع طبیعی ترکیه، امرا )نهاد قانون گذار بازار انرژی 

ترکیه( و شرکت TEIAS آغاز شده است.
از  نمایندگانی  شیراز،  برقی  نشست  در  این  بر  عالوه 
وزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکت مدیریت شبکه برق 
ایران، وزارت نفت، وزارت امور خارجه حضور یافته اند.

به گزارش مهر، در حال حاضر ایران با تمام کشورهایی 
که مرز خاکی دارد، انرژی الکتریکی مبادله می کند به 
طوری که تاکنون با کشورهای عراق، اقلیم کردستان 
جمهوری  ترکمنستان،  ارمنستان،  ترکیه،  عراق، 
آذربایجان، پاکستان و افغانستان تبادل الکتریکی برقرار 

شده است.
در شرایط فعلی در دو محور »خوی« به »باش قلعه« و 
»بازرگان« به »دوغو بایزید« برق ایران به ترکیه صادر 
می شود و بخش خصوصی عالقمند خرید برق از ایران 
است که در این راستا مذاکراتی بین دو طرف در حال 

انجام است.
همزمان با آغاز برنامه های جدید وزارت نفت به منظور 
صادرات غیر مستقیم برق به ترکیه و تولید و فروش 

گاز  صادرات  افزایش  با  همسایه  کشور  این  در  برق 
ایران  برق  از مشتریان سنتی  یکی  به  عراق  طبیعی، 

در طول چند سال گذشته تاکنون تبدیل شده است.

ایلنا/ توانیر اعالم کرد؛
برق رسانی به 475 روستا در سال گذشته

روستاهای  تعداد  روستا،   475 به  برق رسانی  با 
برق دار شده کشور تا پایان سال گذشته به 56 

هزار و 139 روستا افزایش یافت.
تا   توانیر در حالی که  بر اساس اعالم  ایلنا،  به گزارش 
برق دار شده 55 هزار  پایان سال 93 کل روستاهای 
و 664 روستا بود، تا پایان سال گذشته 475 روستای 

دیگر به این آمار اضافه شد.
پایان  تا  برق دار شده کشور  اساس روستاهای  این  بر 
یافته  افزایش  سال 1394 به 56 هزار و 139 روستا 

است.
فرماندهی  ستاد  پیش  چندی  گزارش،  این  پایه  بر 
اولویت دار صنعت برق را  اقتصاد مقاومتی، پروژه های 
برای تحقق این برنامه تصویب کرد که در میان آنها 
تا  اتمام عملیات برق رسانی به تمامی روستاهای 10 

۲0 خانوار نیز وجود داشت.
تا ۲0 خانوار  روستاهای 10  به  برق رسانی  این ستاد 
را به عنوان برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و 
توسعه عدالت اجتماعی تصویب و مسئولیت اجرایی آن 

به شرکت توانیر سپرد.
در پی این مصوبه، مهندس »آرش کردی« مدیرعامل 
توانیر نیز در ابالغیه ای، مهندس »ولی الدین مصلحتی 
شربیانی« مشاور مدیرعامل و مجری طرح برق رسانی 

روستایی را عهده دار محور عملیاتی اتمام برق رسانی به 
تمامی روستاهای دارای ده تا بیست خانوار کرد.

 

فارس/ 
شرکت »برق تاجیک«: ماهانه یک 

میلیون دالر به حساب ایران پرداخت 
کرده ایم

در  ایرانی  طرف  ادعای  تاجیک«  »برق  شرکت 
از  استفاده  هزینه های  نکردن  پرداخت  مورد 

نیروگاه »سنگتوده- 2« را رد کرد.
به  دوشنبه  در  فارس  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
نقل از »رادیو آزادی«، مسئولین شرکت »برق تاجیک« 
می گویند هر ماه به ایران تا یک میلیون دالر هزینه 
را   »۲ »سنگتوده-  نیروگاه  برق  نیروی  از  استفاده 

پرداخت می کنند.
پرداخت  مورد  در  تهران  ادعای  تاجیکی  شرکت  این 
نکردن هزینه های حق استفاده از این نیروگاه را رد 

کرد.
این واکنش شرکت »برق تاجیک« در پاسخ به گزارش 
مقامات  به  تکیه  با  که  است  فارس  خبرگزاری  اخیر 
ایران گفته بودند: تاجیکستان هزینه های استفاده برق 
از نیروگاه »سنگ توده- ۲« را پرداخت نمی کند و یا 

نامنظم پرداخت می کند.
گفت:  مورد  این  در  تاجیک«  »برق  شرکت  اما 
یک  تا  ماه  هر  تاجیک«  »برق  پرداخت  طبق جدول 
میلیون دالر مبلغ حق استفاده از نیروی برق نیروگاه 

»سنگتوده- ۲« را به طرف ایرانی پرداخت می شود.
از  آنها طی 4 سال اخیر یعنی  این شرکت،  به گفته 
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6 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

یکم ژانویه سال ۲01۲ تا یکم آوریل سال ۲016 مبلغ 
33 میلیون و 707 هزار و 19 سنت به حساب ایران 

پرداخت کرده اند.
به همین دلیل شرکت »برق تاجیک« خبر رسانه های 
برق  نیروی  از  استفاده  نپرداختن حق  ایران در مورد 

»سنگتوده- ۲« از سوی این شرکت را رد کرد.
ساخت نیروگاه »سنگتوده- ۲« در تاجیکستان در ماه 
فوریه سال ۲006 توسط شرکت های ایرانی آغاز شد 
که یک فاز از این نیروگاه در سال ۲009 و فاز دوم آن 

در ماه سپتامبر سال ۲014 به بهره برداری رسید.
این نیروگاه با 180 میلیون دالر سرمایه گذاری ایران 
و 40 میلیون دالر سرمایه گذاری تاجیکستان ساخته 
به  بایستی  تا 14.5 سال  نیروگاه  این  درآمد  شد که 

حساب ایران واریز شود.

مهر/ هشدار جدید برقی توانیر ؛
مصرف را کم نکنید، تابستان بحران 

کمبود برق داریم

هوای  و  آب  وجود  و  بارش ها  افزایش  وجود  با 
متبوع بهاری در اکثر استان ها، پیک مصرف برق 
درحالی رو به افزایش بوده که توانیر از احتمال 

وقوع بحران برقی در تابستان خبر می دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا احمد یزدي در سمینار 
بحرانی  به  اشاره  با  کشور  در  انرژی  مصرف  مدیریت 
شدن مصرف برق و انرژی در ایران، گفت: از آنجایي که 
مدیریت مصرف انرژي از ارکان اقتصاد مقاومتي بوده، 
صنعت برق براي رسیدن به اهداف تعیین شده راهي 

به جز مدیریت مصرف ندارد.

اینکه مدیریت  با اعالم  معاون مدیریت مصرف توانیر 
از موضوعاتي است که در  انرژی یکي  و  برق  مصرف 
توجه شود، تصریح کرد:  به آن  باید  تمام طول سال 
با این وجود در فصل تابستان به دلیل استفاده زیاد از 
وسایل سرمایشي و از طرف دیگر به سبب پایین آمدن 
راندمان نیروگاه ها در گرما، مدیریت مصرف بهصورت 

ویژه باید در دستور کار قرار بگیرد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در طول بیش از سه 
دهه گذشته تاکنون ظرفیت تولید برق ایران دو برابر 
و تعداد مشترکان 10 برابر شده است، اظهار داشت: به 
عبارت دیگر در شرایطي که بالغ بر 70 هزار مگاوات 
ظرفیت نصب شده برق در نیروگاه ها وجود دارد و نیاز 
در پیک مصرف امسال حدود 54 هزار و 500 مگاوات 

است.
وی با یادآوری اینکه با توجه به شکاف تولید و مصرف، 
وضعیت تامین برق تابستان اسل جاری بحرانی است، 
یادآور شد: این بحران در صورت عدم مدیریت مصرف 
انرژی برای تابستان سال جاری آشکار خواهد شد و با 

آن به صورت جدی روبرو خواهیم شد.
با  مصرف  مدیریت  ضرورت  به  اشاره  با  یزدي  احمد 
این  بر  عالوه  کرد:  تاکید  آموزش،  و  سازی  فرهنگ 
افزایش تولید و مصرف برق در کشور منجر به انتشار 

گازهای گلخانه ای خواهد شد.
جمهوری  کرد:  تاکید  توانیر  مصرف  مدیریت  معاون 
پیمان  در  که  بوده  از کشورهایي  یکي  ایران  اسالمی 
کیوتو متعهد شده است تا با اقدامات عملي دو درجه از 
دماي کره زمین را کاهش دهد و این امر بدون مدیریت 

مصرف انرژي امکان پذیر نیست.

افزایش پیک مصرف برق به 37 هزار مگاوات
به گزارش مهر، با افزایش دمای هوا در اکثر استان های 

کشور پیک مصرف به صورت چراغ خاموش در حال 
افزایش است، این در حالی است که مصرف بیش از 
54 هزار مگوات خط قرمز خاموشی تابستانی تعیین 

شده است.
بر اساس آمارهای منتشر شده توسط شرکت مدیریت 
شبکه برق ایران، پیک مصرف برق ایران روز گذشته 
سه شنبه ۲1 اردیبهشت ماه 1395 حدود 37 هزار و 
7۲ مگاوات بوده که در ساعت ۲1:14 شامگاه به ثبت 

رسیده است.
با این وجود هم اکنون ذخیره برق نیروگاه های کشور 
در وضعیت مطلوبی قراردارد و با ذخیره بیش از 10 
هزار و 7۲8 مگاوات، حاشیه امن برای شبکه انتقال و 

توزیع کشور وجود دارد.
نکته قابل توجه منفی شدن تراز تجارت برق ایران در 
طول چند روز گذشته بوده به طوری که روز گذشته 
کل مبادالت برق کشور حدود 611 مگاوات بوده که از 
این میران حدود 449 مگاوات برق وارد و 16۲ مگاوات 
شده  صادر  همسایه  کشورهای  به  ایران  توسط  برق 

است.
عالوه بر این، روز گذشته حدود سه هزار و 836 مگاوات 
برق در صنایع عمده و بزرگ کشور مصرف شده که در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل توجه 

ای نداشته است.
هم اکنون ظرفیت تولید برق ایران به بیش از 74 هزار 
مگاوات رسیده است که پیش بینی می شود تا پیش 
از آغاز گرمای طاقت فرسای تابستانی، این ظرفیت به 

حدود 76 هزار مگاوات افزایش یابد.
قرمز  نیرو خط  وزیر  بین حمید چیت چیان  این  در 
پیک مصرف برق تابستانی را تعیین کرده و یادآور شده 
است: پیک مصرف برق در تابستان در مرز 54 هزار 
مگاوات پیش بینی شده و در صورتی  که مصرف برق از 

این مرز عبور کند خاموشی خواهیم داشت.
از سوی دیگر در حالی پیک مصرف برق برای تابستان 
امسال حدود 54 هزار مگاوات تعیین شده که تابستان 
سال گذشته با مصرف حدود 50 هزار و 177 مگاوات، 
رکورد جدیدی در پیک مصرف این حامل انرژی پاک 

به ثبت رسیده بود.
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متوسط  و  کوچک  بنگاه های  برای   / مرکزی/  بانک 
تصویب شد:

تسهیل شرایط بهره مندی از تسهیالت

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در راستای 
و  کوچک  بنگاه های  خروج  برای  بسترسازی 
ظرفیت های  به کارگیری  و  رکود  از  متوسط 
بانکی،  شبکه  به  بخشنامه ای  ابالغ  با  تولیدی، 
شرکت ها و واحد های کوچک و متوسط تولیدی، 
صنعتی، کشاورزی و خدماتی را از شرایط نداشتن 
بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای بهره مندی 

از تسهیالت و تعهدات مستثنی کرد.

این  بانک مرکزی، در متن  به گزارش روابط عمومی 
بخش نامه آمده است:

مورخ   ۲7577/95 شماره  بخشنامه  پیرو  احتراماً، 
1/۲/1395، با موضوع ابالغ »دستورالعمل تامین مالی 
بنگاه های کوچک و متوسط«، به استحضار می رساند 
به موجب مصوبه شماره 18549/ت53097هـ مورخ 
و  شرکت ها  وزیران  محترم  هیئت   19/۲/1395
واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی، کشاورزی 
/۲11849 شماره  تصویب نامه  شمول  از  خدماتی  و 

ت39399هـ مورخ ۲6/1۲/1386، بند های )3( و )4( 
مورخ   5058۲/84570 شماره  تصمیم نامه  )ج(  جزء 
غیرجاری  بدهی  نداشتن  شرط  نیز  و   ۲6/7/1393
از تسهیالت و  و چک برگشتی به منظور بهره مندی 

تعهدات مستثنی می باشند.
بر این اساس ماده )3( دستورالعمل مورد اشاره به شرح 

زیر اصالح می شود:
ماده 3- بنگاه های مشمول این دستورالعمل از شرایط 

نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت 
مالکانه و مفاد »آئین نامه رعایت شاخص های مالی 
اشخاص  به  گردش  در  سرمایه  تسهیالت  اعطای  در 
حقیقی و حقوقی توسط بانک های دولتی« به منظور 

بهره مندی از تسهیالت و تعهدات مستثنی می باشند.
تبصره: مؤسسه اعتباری می تواند بدهی غیرجاری کمتر 
از 10 میلیارد ریال بنگاه های مشمول این دستورالعمل 

را به مدت یک سال امهال کند.
منظور از شرکت و واحدهای کوچک و متوسط در این 
بخش نامه، به ترتیب بنگاه های اقتصادی دارای تعداد 
کارکنان کمتر از 50 نفر و بنگاه های اقتصادی دارای 

تعداد کارکنان بین 50 تا 100 نفر است.

 

مهر/ در پاسخ به مهر عنوان شد؛
تخصیص 1۰۰۰ میلیارد تومان مشوق به 

صادرات در سال 95

سیاست های  سیاستگذاری  شورای  رئیس 
گفت:  افق 14۰4  در  و خدماتی  معدنی  صنعتی، 
تومان  میلیارد   1۰۰۰ دولت،  پیشنهاد  براساس 
و  بودجه  عمومی  منابع  از  صادراتی  مشوق 
هدفمندی یارانه ها به صادرات اختصاص می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم زارع در نشست خبری 
امروز خود با خبرنگاران گفت: امسال دولت در بودجه 
سال 95 کل کشور پیشنهاد داد تا پرداخت مشوق های 
صادراتی در سال جاری احیا شود و بر این اساس قرار 
است 1000 میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه و 
هدفمندی یارانه ها به بخش صادرات غیرنفتی کشور 
احکامی  تا  شده  تالش  اینکه  ضمن  یابد،  اختصاص 

همچون  ندارند  ساالنه  مداوم  تغییرات  به  نیاز  که 
پایین  با دهک های  باال  طبقات  درآمد  فاصله  کاهش 
یا بهره وری نزی یکبار برای همیشه به تصویب برسند 
که با بررسی های انجام شده میان دولت و مجلس، در 

حال انجام است.
صنعتی،  سیاست های  سیاستگذاری  شورای  رئیس 
به سوال  پاسخ  در  افق 1404  در  و خدماتی  معدنی 
و  دولت  تالش  تمام  همچنین  افزود:  مهر  خبرنگار 
از  این است که واحدهای تولیدی و صنعتی  مجلس 
رکود خارج شده و دولت به سمت توانمندسازی بخش 
خصوصی پیش رود، ضمن اینکه قوانین و مقررات زاید 

و مخل کسب و کار نیز حذف شود.
وی تصریح کرد: در دنیا، 70 درصد از تولید ناخالص 
داخلی از حوزه صنعت کشور تامین می شود که در 
این  است،  یافته  تقلیل  درصد  به ۲0  رقم  این  ایران 
رشد  میزان   84 سال  ابتدای  در  که  است  درحالی 
اقتصادی کشور 6.37 درصد بود که این عدد در سال 
وزارت  میان  این  در  رسید.  درصد  منفی 5.9  به   9۲
صنعت، معدن و تجارت نیز استراتژی توسعه صنعتی 
را تدوین کرده که اگر اجرایی شود می تواند گامهای 
البته  شود.  برداشته  صنعتی  رشد  ارتقای  در  موثری 
مشکل ما این است که در اجرا با تعویض مدیران یا 
انتصاب مدیران غیرمتخصص موانعی بر سر راه ایجاد 

می شود.
خدمات  قانون  در  که  عالی  شورای  زارع،  گفته  به 
کشوری ایجاد شده، دستورالعملی دارد که بر مبنای 
آن شرایط انتصاب مدیران مطرح شده؛ در حالیکه این 
دستورالعمل نادیده گرفته می شود و بیشتر انتصابات 
مدیران  انتخاب  باید  اکنون  بنابراین  است.  سیاسی 
اساس شایسته ساالری صورت داده و مدیریت  بر  را 

ناشایست را برای رسیدن به اهداف، مدنظر قرار دهیم. 
امسال اولین سال از دهه دوم اجرای سند چشم انداز 
بیست ساله به شمار می رود و باید بر اساس این سند، 
به وضعیت مطلوب مشخص  فعلی  از وضعیت  کشور 
این  اساس الزمه  بر همین  برسد،  این سند  در  شده 
حرکت، توانمندسازی بخش مدیریت کشور است که 
زمینه ساز توسعه رشد و بالندگی و حیات سازمان های 
اینکه  برای  میان  این  در  است.  اقتصادی  و  دولتی 
دسترسی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله صورت 
گیرد، نیازمند عزم ملی هستیم که مجموعه مدیریت 

کشور آن را هدایت می کند.
به گفته زارع، در این میان اگر بخواهیم به اهداف سند 
چشم انداز برسیم باید مجموعه تجاری کشور مدیریت 
شود و مدیرانی که سند تدوین شده را قبول ندارند یا 
در اجرای آن اختالالتی ایجاد می کنند، هدایت شوند 
تا به این اهداف برسیم، این در حالی است که ایران هم 
اکنون در برخی از شاخص های اقتصادی، رتبه ایران 
یک تا دو رتبه مانده به آخر است و نسبت به بسیاری 
از کشورهای اطراف و شرق آسیا عقب هستیم، نمونه 
شاخص نیز در حوزه اشتغال، مبارزه با فساد و اشتغال 

است که عقب ماندگی های جدی وجود دارد.
وی با اشاره به برگزاری همایش سیاست های صنعتی، 
تجاری و خدماتی در افق 1404 در تیرماه سال جاری 
اظهار داشت: با توجه به ده سال باقیمانده از اجرای سند 
چشم انداز، دو برنامه توسعه اقتصادی کشور در این مدت 
باید اجرایی شود، بنابراین باید تمام تالش خود را در اجرا 
و تدوین این برنامه های توسعه ای به کار بندیم تا بتوانیم 
به اهداف این سند توسعه ای کشور دست یابیم. بر این 
اساس تالش داریم تا برنامه اجرایی ده سال دوم سند 

چشم انداز را به بحث و بررسی بگذاریم.
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ایسنا / لیالز مطرح کرد
رشد 8 درصدی اقتصاد منوط به 
سرمایه گذاری 2۰۰ میلیارد دالری

یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که 
برای ایجاد رشد هشت درصدی اقتصاد راهی جز 
سال  هر  در  دالری  میلیارد   2۰۰ سرمایه گذاری 
وجود نخواهد داشت که حدود 14۰ میلیارد آن از 
سرمایه گذاری داخلی تزریق خواهد شد و باقی 

نیازمند وجود سرمایه گذاری خارجی است.
لیالز  سعید  اصفهان،  در  ایسنا  خبرنگار  گزارش  به 
امروز )چهارشنبه( در همایش صنعت قطعات خودرو 
با اشاره  بازرگانی اصفهان  اتاق  در سالن همایش های 
به اهداف و سیاست های صنعت خودروی ایران تا افق 
چشم انداز 1404 و تولید سه میلیون خودرو برای بازار 
داخلی و خارجی، اظهار کرد: تولید سه میلیون خودرو 
در کشور تا سال 1404به این معنی است که باید تا 
آن زمان 7 تا 8 درصد رشد تقاضا از طرف مردم وجود 

داشته باشد.
صنعت  ذاتی  طور  به  خودروسازی  اینکه  بیان  با  وی 
بزرگی است، افزود: این صنعت در اقتصاد ایران تا قبل 
از تحریم ها حدود سه تا 3.5 درصد GDP کشور را 
تشکیل می داده و این سهم پس از تحوالت چند سال 

اخیر به ۲ تا ۲.5 درصد کاهش یافته است.
این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه تقاضای 
خودرو عامل اصلی موتور محرکه تولید خودرو در دهه 
آینده است که مغفول مانده، ادامه داد: زمانی که جامعه 
ثروتمند شود، میل به خرید خودرو کاهش نمی یابد، 

بلکه الگوی استفاده از خودرو تغییر خواهد کرد.
لیالز اضافه کرد: تولیدات خودروسازهای ایران، طبقه 
متوسط و پایین جامعه را پوشش خواهد داد و قشر 

متوسط به باال خودروهای خارجی را خریداری خواهند 
کرد، بنابراین تقسیم بازار بین خودروسازهای داخل و 

واردکننده به وجود می آید.
بدهی  یک  ایران  در  خودروسازها  اینکه  بیان  با  وی 
اگر  کرد:  خاطرنشان  دارند،  ایران  ملت  به  تاریخی 
بخواهیم به دو میلیون مصرف خودرو در بازار داخل 
کشور دست یابیم باید ساالنه 7 تا 8 درصد به قدرت 
خرید طبقه کارگر جامعه اضافه شود که به نظرم شدنی 
نیست. از سال 1390 تا تا پایان سال 139۲، حدود 35 
تا 40 درصد از قدرت خرید 50 تا 60 درصد جمعیت 
کشور کاسته شده و دقیقا معادل همین عدد از بازار 
تولید خودروی داخل کم شده است. به این معنی که 
بر  شد،  وارد  کارگر  قشر  خرید  قدرت  به  که  فشاری 

خرید خودروی داخلی نیز تاثیر گذاشت.
لیالز به صادرات یک میلیون خودرو در افق چشم انداز 
1404 اشاره و اظهار کرد: روابط بین المللی ایران با 
کشورهای دیگر به گونه ای نیست که به صادرات یک 
باشیم. هر  امیدوار  میلیون خودرو و صادرات قطعات 
خودرو که به فروش می رسد، گارانتی 10 ساله خواهد 
داشت، اما چه کسی می تواند تضمین کند که روابط 
سیاسی کشور با کشورهای دیگر تا 10 سال ثابت باقی 

بماند؟
و  مردم  خرید  قدرت  احیای  برای  کرد:  تصریح  وی 
تقاضای جامعه که مضمحل شده، نیاز به 5 تا 6 سال 
را  خود  کاالی  بتوانند  خودروسازان  باید  است.  زمان 
ارزان تر کنند که بدون شک ارزان کردن کاال بر روی 
کیفیت نیز اثرگذار خواهد بود. در این صورت است که 
تا سال 1400 و 1401 می توان فرصت های از دست 

رفته را جبران کرد.

ایسنا/ رییس اتاق بازرگانی در گفت وگوی تفصیلی با 
ایسنا تشریح کرد

آخرین خبرها از سوئیفت، مالیات  از 
حساب بانکی و حذف کارت بازرگانی

رییس اتاق بازرگانی ایران ضمن ارزیابی مهم ترین 
مسائل روز اقتصادی کشور به بیان آخرین وضعیت 
فعالیت سوئیفت پرداخت و گفت: در این زمینه 
بخش زیادی از مشکالتی که مربوط به تحریم های 
ثانوی و برجام بوده برطرف شده است اما مسائلی 
مانند تحریم نقل و انتقال دالر که به تحریم های 
اولیه بر می گردد و قرار نبوده با اجرایی شدن برجام 

لغو شود، سر جای خود باقی است.
محسن جالل پور که در سال های نه چندان دور به عنوان 
رییس انجمن پسته ایران و یکی از فعاالن مطرح در 
قبلی  دوره  در  می شد،  شناخته  پسته  صادرات  زمینه 
نایب  عنوان  به  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات 
از  ایران که  بازرگانی  اتاق  رییس و در هشتمین دوره 
اتاق  رییس  عنوان  به  شده،  آغاز  گذشته  سال  خرداد 
فعالیت  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
می کند و همچنان فعالیت خصوصی خود را در زمینه 

تولید و صادرات پسته حفظ کرده است.
البته به گفته خودش هر از گاهی در بخش های دیگری 

همچون ساخت و ساز دست دارد.
به گزارش خبرنگار ایسنا،  طی حدود یک سال اخیر که 
جالل پور ریاست اتاق بازرگانی ایران را بر عهده داشته، 
اتاق بازرگانی روزها و ماه های پر رفت و آمدی را پشت 
باید  آنکه  بر  عالوه  هم  جالل پور  و  است  سرگذاشته 
مشکالت، دغدغه ها و چالش های فعاالن اقتصادی بخش 
خصوصی را در اولویت قرار دهد در دوره پسابرجام و 

رفع تحریم ها در اندیشه ارتقای جایگاه اتاق بازرگانی در 
فضای اقتصادی کشور نیز به سر برد.

هیات های  گسترده  آمد  و  رفت  با  که  جدید  دوران 
تجاری خارجی همراه شده است، رییس و دیگر اعضای 
اتاق بازرگانی به دنبال این هستند که به عنوان بخش 
خصوصی بتوانند تعامل و ارتباط بیشتری با شرکت های 
تفاهم نامه های  و  قرارداد  در  و  باشند  داشته  خارجی 

مختلف نیز حضور جدی پیدا کنند.
در یکی از روزهای اردیبهشت ماه و در میان سفرهای 
هیات های اقتصادی کشورهای مختلف به سراغ رییس 
موضوعات  درباره  تا  رفتیم  ایران  بازرگانی  اتاق  پرکار 
روز اقتصاد کشور و تعامالت با کشورهایی که میزبان یا 

میهمان شان بودند، به گفت وگو بنشینیم.
وضعیت  آخرین  گفت وگو،  این  در  جالل پور  محسن 
فعالیت سوئیفت را تشریح کرد و به نقدها و ابهاماتی 
که در این خصوص در فضای اقتصادی و سیاسی مطرح 

شده است، پرداخت.
به اذعان او، آنچه مربوط به تحریم های ثانویه در زمینه 
تحریم های بانکی ایران بوده است تا حد زیادی بر طرف 
شده است اما همچنان تحریم های اولیه از جمله نقل و 
انتقال دالر که قرار نبوده با اجرای برجام برطرف شود، 

همچنان پا برجاست.
از سوی دیگر رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است 
هرچند که در این شرایط پیمان های پولی با کشورهای 
دیگر می تواند مناسب باشد؛ اما راهگشای کامل برای 

انجام مراودات نیست.
جالل پور همچنین در مورد حذف یا ماندگاری کارت 
بازرگانی بر این باور است که باید به جای صدور کارت 
بازرگانی، عضویت فراگیر برای فعاالن اقتصادی در اتاق 
جایگزین شود؛ اقدامی که به گفته او می تواند مشکالت 
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مربوط به کارت بازرگانی را حل و فصل کند.
قانون  اجرای  بر  همچنین  ایران  بازرگانی  اتاق  رییس 
جامع مالیاتی تاکید دارد و می گوید در شرایط رونق و 
فضای جدید اقتصادی، سازمان مالیاتی هم باید فرصت 
مناسب را در اختیار فعاالن اقتصادی قرار دهد تا بتوانند 

دفاترشان را شفاف و منظم کنند.
مشروح گفت وگوی ایسنا را با محسن جالل پور، رییس 

اتاق بازرگانی ایران در ادامه می خوانید:

- یکی از مباحث مهمی که پس از اجرایی شدن 
برجام در فضای اقتصادی محل بحث بوده، موضوع 
تجار  حاضر  حال  در  آیا  است.  سوئیفت  فعالیت 
با مشکل روبرو  انتقاالت مالی  و  نقل  برای  ایران 
هستند یا مسائل مربوط به سوئیفت و گشایش ال 
سی به طور کامل حل شده است؟ برخی فعاالن 
اقتصادی مانند آقای عسگراوالدی معتقدند که در 
این زمینه همچنان مشکالتی وجود دارد، نظر شما 

در این زمینه چیست؟
ارائه  باره  این  اینکه بخواهیم توضیح درستی در  برای 
دهیم باید این موضوع را بررسی کنیم که اساسا مسائل 
مالی ما از چه زمانی شروع شده است. باید ببینیم بعد 
از اجرای برجام قرار بوده کدام یک از مشکالت و مسائل 
انتظار  از آن میزانی که ما  اینکه  مالی ما حل شود و 

داشتیم، چقدر از این مشکالت برطرف شده است.
مسائل و مشکالت مالی، بانکی و نقل و انتقال پولی ما به 
دهه 60 بر می گردد. بعد از انقالب که ارتباطات اقتصادی 
و روابط دیپلماتیک ما به طورکامل با آمریکا قطع شد، 
به  کنگره  سوی  از  ایران  به  نسبت  اولیه  تحریم های 
تصویب رسید و این جزو حقوق کشور هاست که نسبت 
به آنچه مربوط به خودشان می شود کشور های دیگر را 

تحریم کنند.
نداشت،  ایران  با  خوبی  رابطه  این که  دلیل  به  آمریکا 
بانکی  ارتباطات  این تحریم ها را تصویب کرد و نهایتا 
ما به وسیله دالر دچار تحریم و باعث شد که عمال از 
گردش عملیات با دالر خارج شویم. از آن زمان به بعد 
تحریم های مختلفی گذاشته و برداشته شد، از جمله 
اما هیچ زمان  به مسئله هسته ای.  تحریم های مربوط 
دالر  یعنی  آمریکا  ارز  به  مربوط  که  اولیه  تحریم های 
می شده است، برداشته نشده و ما همواره مشکل نقل و 

انتقال دالر را داشته ایم.
آقای عسگراوالدی و بنده که صادر کننده پسته هستیم 
به خوبی می دانیم که حدود 40 سال گذشته مشکل 
نقل و انتقال دالر را داشته ایم و برای همین به ناچار 
متوسل به یورو شده بودیم و تا قبل از اینکه یورو بین 
کشور های اروپایی فراگیر شود از ارزهایی مانند مارک و 
فرانک استفاده می کردیم و پس از آنکه یورو فراگیر شد، 

نقل و انتقاالت بانکی مان را با یورو انجام می دادیم.
بنابراین در سه - چهار دهه گذشته هیچ تغییری در 
موضوع مراودات بانکی ما در ارز آمریکا اتفاق نیفتاده 
و امروز هم هیچ تغییری ایجاد نشده است. آن  افرادی 
اینکه  و  کنند  باز  سی  ال  نمی توانند  می گویند  که 
امکان گشایش و نقل و انتقال دالری را ندارند، درست 
می گویند. اما مسئله این است که اصال در برجام توافقی 
برای برداشته شدن تحریم های اولیه وجود نداشته و قرار 
نبوده که تحریم های مربوط به نقل و انتقال دالر برداشته 

شود.
ثانویه که در جریان موضوع  تحریم های  اساس  بر  اما 
هسته ای تصویب شده بود، نقل و انتقاالت پولی از سوی 
تمامی بانک های شناخته شده دنیا با تمامی ارزها برای 
برقراری ارتباط با ایران منع شده بودند اما بعد از برجام 

در فضای جدید این بانک ها عمال امکان ارتباط با ایران را 
پیدا کردند اما با ارزهایی غیر از دالر.

سوئیفت تعریف مشخصی دارد. سوئیفت در واقع یک 
مسیر است،؛ مسیری که ارز باید در آن رفت و آمد کند. 
از آنکه برجام  سوئیفت به فاصله دو یا سه هفته بعد 
اجرایی شد. توسط هیات مدیره آن و مصوبه  شورای 
امنیت، باز شد و مسیر آن اکنون برای جمهوری اسالمی 
ایران باز است. پس از بازگشایی سوئیفت کشور هایی که 
از طریق  ایران در زمان تحریم ها  با  بانکی شان  ارتباط 
سوئیفت برقرار بوده توانستند بالفاصله بعد از برجام از 

سوئیفت استفاده کنند.
ارتباط  اما برخی کشورهای دیگر هستند که ما برای 
با آنها به کارگزاری و به روز رسانی سیستم بانکی مان 
نیاز داریم. بعضی بانک های ما در طول 10 سال گذشته 
به دلیل بسته بودن سوئیفت و اینکه هیچ گونه ارتقای 
ارتباط  این  برای  نداشتند  برنامه هایشان  نرم افزاری در 
آماده نبوده اند و این آمادگی به زمان و پرداخت بعضی 

هزینه ها نیاز دارد.
دسته دیگر بانک هایی هستند که سهام شان آمریکایی 
است. آمریکایی ها هم شرکت ها و سهامداران خود را از 
کار با ایران ممنوع کرده اند و به دلیل مالکیت و وابستگی 
که صهیونیست ها و آمریکایی ها بر روی این بانک ها دارند 
این بانک ها در هر شرایطی ارتباط با ایران را در برنامه 

نخواهند گذاشت.
برداشتن  شده  دیده  برجام  در  که  بخشی  آن  اما 
ثانویه تحریم های  ثانویه است. تحریم های  تحریم های 
محدودی بوده است و در اینجا هم بعضی از بانک ها به 
دلیل مالکیت آمریکایی و نفوذ صهیونیست ها هنوز این 
بخش را اجرا نکرده است اما می توان گفت بخش قابل 

توجهی از مراودات مان در حال انجام است.

اگر بخواهم به این سوال پاسخ دهم که آیا تمام مسائل 
بانکی ما حل شده است باید گفت که اینگونه نیست، 
چراکه تمام مسائل بانکی ما مربوط به برجام و تحریم های 

ثانویه نبوده است.
اما اگر بخواهم به این سوال پاسخ دهم که آیا مشکالت 
باید  است،  شده  برطرف  ثانویه  تحریم های  به  مربوط 
بگویم که اگر در این بخش 100 واحد مسئله داشته ایم 
تاکنون 60 تا 70 واحد آن حل شده است و 30 تا 40 
واحد بقیه در زمان پیش رو و در زمان مورد نیاز اتفاق 

خواهد افتاد.

- به اعتقاد شما در این بین پیمان های پولی چقدر 
کشور ها  دیگر  با  ما  تجاری  روابط  در  می تواند 
برقراری  ایران  گذشته  سال  از  باشد؟  تاثیر گذار 
پیمان های پولی را با روسیه، ترکیه و عراق پیگیری 
کرد اما برخی معتقدند این پیمان های پولی تاثیری 
که باید را نداشته است. به خصوص بعد از آنکه 
پیمان پولی با روسیه برقرار شد و روبل جایگزین 
دالر در معامالت ایران و روسیه شد ارزش روبل 

افت شدیدی پیدا کرد.
ارز تمام کشور ها عمدتا وابسته به یکی از ارزهای معتبر 
دنیاست. بعضی کشورها ارزشان وابسته به دالر آمریکا 
است؛ به عنوان مثال سال هاست که وقتی به عربستان 
یا امارات مراجعه می کنیم می بینیم که نسبت دالر با 
ریال عربستان و درهم امارت تغییر چندانی نکرده است 

و تقریبا در ۲0 سال گذشته این رقم ثابت بوده است.
و  نیست  دالر  به  ارزی شان  وابستگی  کشورها  بعضی 
عمدتا به یورو وابسته هستند. کشورهای بلوک شرق 
با یورو تنظیم  را  این دسته قرار دارند و خودشان  در 
می کنند؛ بنابراین مساله ارز و تطبیق آن در دنیا برنامه 
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و روش های متفاوتی دارد. اینکه ما با دیگر کشورها به 
صورت مستقیم ارتباط ارزی برقرار کنیم، اتفاق مثبتی 
است اما همه مساله را حل نمی کند. زمانی که قرار بود با 
روسیه پیمان پولی برقرار کنیم ارزش پول روسیه )روبل( 
به شدت کاهش پیدا کرد و به دلیل اینکه پول ما عمدتا 
به کشورهای اروپایی و آمریکایی وابسته است، در مقابل 
روسیه قدرت رقابت مان را از دست دادیم اما کشورهایی 
که پول شان را با روبل هماهنگ کرده  بودند، توانستند 

بیشتر در روسیه حضور پیدا کنند.
بنابراین ضمن آنکه این ارتباط پولی با کشورهای دیگر 
انجام  برای  اما راهگشای کامل  باشد  می تواند مناسب 
مراودات نیست. در نهایت باید بتوانیم قدرت رقابت و 
قیمت تمام شده مان را به گونه ای پیش ببریم که قدرت 

رقابت داشته  باشیم.

- از سال گذشته مباحثی پیرامون حذف کارت 
بازرگانی یا اصالح شرایط صدور آن مطرح شد و 
اخیرا موضوع رتبه بندی شدن کارت های بازرگانی 
خصوص  در  شما  دیدگاه  است.  شد.ه  عنوان 
و  چیست  بازرگانی  کارت  حذف  یا  و  ماندگاری 
اینکه آیا قرار است تغییری در روند صدور کارت 
بازرگانی اتفاق بیفتد یا خیر؟ در این میان برخی 
کارت های  اعتبار  بودن  یکساله  به  نسبت  تجار 
کسب  برای  چراکه  هستند،  گله مند  بازرگانی  
نمایندگی شرکت های خارجی در ایران با مشکل 

مواجه می شوند.
کارت های بازرگانی رتبه بندی خواهند شد و دفتر مربوط 
به این کار ایجاد شده است. کارت های بازرگانی بعد از 

دریافت رتبه های مختلف، اعتبارسنجی خواهند شد.
اما آنچه بعضی افراد منتقد آن هستند کارت بازرگانی 

است. در مورد کارت بازرگانی معتقد هستیم اگر مثل 
خیلی از کشورها عضویت فراگیر در اتاق ها اجباری شود 
و هرکسی که می خواهد کار اقتصادی انجام دهد به اجبار 
برای ثبت نام در اتاق، عضو اتاق شود، دیگر هیچ نیازی 
به کارت بازرگانی نیست و ما به عنوان اتاق بازرگانی 

پاسخگوی مسائل مرتبط با کارت عضویت خواهیم بود.
کارت بازرگانی تقریبا در تمام کشور های دنیا منسوخ 
عضویت  و  نام  ثبت  پایه  تشکل ها  امروزه  است.  شده 
کسانی هستند که کار تجاری و مراودات خارجی انجام 
اتاق  به  را  افرادی  تشکل ها  آن  براساس  و  می دهند 
بازرگانی معرفی می کنند. در واقع اتاق ها مجموعه ای از 

تشکل ها هستند و تشکل ها مجموعه ای از افراد.
وفاق  و  برسد  تصویب  به  کار  این  قانون  که  زمانی  تا 
همگانی برای آن پیش آید، بهتر است در شرایط فعلی 
کارت های بازرگانی رتبه بندی شوند و در صدور آن دقت 

بیشتری شود تا بتوانیم شرایط فعلی را مدیریت کنیم.
صادر  بازرگانی  کارت  جای  به  عضویت  کارت  اگر 
شود، بسیاری از مسائل و مشکالت مانند مدت زمان 
برای  حاضر  حال  در  شد.  خواهد  کارت ها حل  اعتبار 
تولید کنندگان، کارت بازرگانی پنج ساله صادر می کنیم 
و پیشنهاد کردیم که برای بازرگانان و تجار هم کارت 
بازرگانی پنج ساله صادر شود. اگر از نظر وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مشکلی در این زمینه نباشد از نظر اتاق 

بازرگانی صدور کارت بازرگانی پنج ساله بالمانع است.
هیچ  کارت،  تمدید  برای  بازرگانی  اتاق  آنکه  ضمن 
مشکل و منعی ندارد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تسویه  حساب مالیاتی و تامین اجتماعی برای تمدید 
کارت بازرگانی از افراد می خواهد که اعضای اتاق در این 
بخش دچار مشکل می شوند و پیشنهاد ما این است که 
وزارتخانه تسویه حساب های مالیاتی را در پروسه تمدید 

موارد حقوق  این  که  کند، چرا  بازرگانی حذف  کارت 
دولتی است که باید از راه های دیگر وصول و احقاق شود.

اینکه حقوق دولتی به تمدید کارت بازرگانی وصل شود 
مرسوم نیست. در ایران این اتفاق افتاده است که اتاق 
مسئول وصول مالیات برای سازمان های تامین اجتماعی 
یا وصول حق بیمه تامین اجتماعی شده است. به عنوان 
مسئول اتاق بازرگانی با این موضوع موافق نیستم و اگر 
این روند حذف شود خود به خود در روند تمدید کارت 

بازرگانی سهولت اتفاق خواهد افتاد.

بازرگانی به چه صورت  اتاق  افراد در  - عضویت 
است و صدور کارت عضویت در اتاق چه شرایطی 

دارد؟
را  بازرگانی  اتاق  عضویت  کارت  می خواهد  که  کسی 
دریافت کند باید فعالیت اقتصادی داشته باشد، مدارکی 
ارائه دهد و چند نفر از فعاالن اقتصادی آن فرد را تایید 

کنند و بعد اتاق، کارت عضویت را صادر خواهد کرد.
بازرگانی دو  با کارت  بازرگانی  اتاق  در  کارت عضویت 
مقوله جدا از هم هستند. اتاق بازرگانی کارت عضویت را 
خیلی راحت و بدون کوچک ترین گره ای برای افراد طی 

۲4 ساعت صادر می کند.

- دیدگاه شما در خصوص ادامه روند کاهشی نرخ 
سود بانکی و همچنین کسر مالیات  از سود بانکی 
حساب افراد چیست و این موضوع چقدر اجرایی 

است؟
خوشبختانه در یک سال گذشته شورای پول و اعتبار 
تصمیمات خوبی در زمینه نرخ سود بانکی گرفته است و 
نرخ سود بین بانک ها از ۲8 به حدود ۲0 درصد رسیده 
است. همچنین شورای پول و اعتبار در سه ماه گذشته 

نیز دو درصد نرخ را پایین آورده است و اگر با همین  
به  پذیرفت.  خواهد  را  آن  نیز  بازار  برویم  پیش  روند 
اعتقاد من وقتی در کشور تورم 10 درصدی داریم این 
ضرورت وجود دارد که نرخ سود به شکل متعارف و با 
روال طبیعی افت پیدا کند؛ اتفاقی که در ماه های گذشته 

رخ داده است.
از سوی دیگر شرایط امروز شرایط مناسبی برای اجرایی 
کردن قانون مالیاتی آن هم به صورت تکه  تکه نیست. 
قانون جامع مالیاتی باید هم زمان و به طور کامل اجرا 
شود. ما امروز در شرایط رونق و فضای جدید اقتصادی 
قرار داریم و سازمان مالیاتی هم باید فرصت مناسب را 
در اختیار فعاالن اقتصادی قرار دهد تا بتوانند دفاترشان 
را شفاف و منظم کنند و شرایط  خود را با بانک ها تطبیق 
دهند. بانک ها نیز همکاری الزم را انجام دهند تا زمانی 
که ترازهای پایان سال مشخص می شود، ترازها واقعی 

باشد.
هفته گذشته رییس جمهور کره جنوبی به همراه هیات 
بزرگ اقتصادی به ایران آمدند و طی این سفر قراردادهای 
متنوعی بین دو طرف به امضا رسید. ارزیابی شما از این 

سفر تاریخی و قراردادهای منعقد شده چیست؟
سفر رییس جمهور کره و هیات همراه به ایران بسیار 
سفر موفقی بود و قرارداهای بزرگی منعقد شد و پس 
از این سفر محبوبیت رییس جمهور کره در کشورش 

بسیار باال رفت.
در این جریان چند اتفاق مهم دیده شد؛ یکی اشتیاق 
کامال  که  بود  ایران  با  همکاری  به  کره ای ها  عالقه  و 
محسوس بود. مسئله دیگر قراردادهایی است که بیشتر 
با بخش و شرکت های دولتی و خصولتی ما بسته شد 
و ما به عنوان اتاق بازرگانی و بخش خصوصی خیلی 
خوشحال نیستیم و فکر می کنیم که پسابرجام و شرایط 
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جدید نباید باعث شود که شرکت های دولتی بزرگ تر 
شوند.

به اعتقاد ما اگر شرکت های دولتی و شرکت های بخش 
رقابتی  غیر  و  نابرابر  فضای  در  واقعی  غیر  خصوصی 
خودشان را توسعه دهند، نهایتا باعث می شود که عرصه 
بر بخش خصوصی، رقابت پذیری، شرایط سالم اقتصادی 

و اقتصاد مقاومتی تنگ  شود.
بعضی  ما  دولتی  شرکت های  نیز  کره  با  ارتباط  در 
قراردادها را امضا کردند. اعتقاد ما این است که این فضا 
توسط مسئوالن دولتی باید به سمت بخش خصوصی و 

حضور فعالیت های بخش خصوصی سوق پیدا کند.
این  همچنین موضوع مهم قابل توجه دیگری که در 
زمینه بر آن تاکید داریم این است که در ارتباط با کره ای 
ها یا هر کشور دیگری فقط به دنبال کارهای مشارکتی 
و انتقال تکنولوژی باشیم، نه اینکه به عنوان بازار مصرف 
به ما نگاه شود؛ این موضوعی است که کره ای ها هم آن 
را پذیرفتند که باید با ایران همکاری درازمدت، پایدار و 

مشارکتی انجام دهند.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه 

منتشر شد

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

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام 
بهار طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار یک میلیون و 
34 هزار و ۲00 تومان، طرح قدیم یک میلیون و 33 هزار 
تومان، نیم سکه 53۲ هزار تومان، ربع سکه ۲90 هزار 

تومان و سکه گرمی 194 هزار تومان اعالم شد.همچنین 
نرخ هر گرم طالی زرد 18 عیار در بازار داخلی 105 
بازارهای  در  اونس طال  هر  نرخ  و  تومان  و 380  هزار 
جهانی 1۲7۲ دالر است.در همین حال، صرافان بازار ارز 
نرخ هر دالر آزاد را برای فروش 3453 تومان، هر یورو را 
3958 تومان، هر پوند را 4998 تومان، لیر ترکیه 1۲04 

تومان و درهم امارات را 944 تومان اعالم کردند.  

جدول قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه
قیمت بازار نوع سکه    
1034۲00 سکه  تمام  طرح  جدید   
1033000 سکه  تمام  طرح  قدیم   
53۲000 نیم سکه     
۲90000 ربع سکه     
194000 گرمی     
105380 هر گرم طالی 18 عیار   

نوع ارز   
3453 دالر     
3958 یورو      
4998 پوند     
944 درهم     

1۲04 لیرترکیه     

دنیای اقتصاد/ »دنیای اقتصاد« روند تغییر قیمت فلزات 
را در 5 روز کاری گذشته بررسی کرد

میل کاهشی فلزات در بازارهای جهانی

بهای فلزات پایه طی روزهای پایانی هفته گذشته 

با روند نسبی ثبات با میل به روندی کاهشی همراه 
بود. 

بازار فلزات پایه در روز جمعه پس از اصالحات انجام 
شده در روز پنج شنبه به تثبیت رسید و قیمت ها تقریبا 
با رشدی نزدیک به میزان متوسط 6/ 0 درصد هفته را 
به پایان بردند که در این میان، سرب و نیکل با ثبت ۲/ 
1 درصد رشد همراه شدند، همچنین مس 4/ 0 درصد 
رشد کرده و به 4 هزار و 788 دالر بر هر تن رسید؛ در 
حالی که آلومینیوم با کاهشی معادل 5/ 0 درصد تا سطح 
یک هزار و 598 دالر پایین آمد. همچنین در بازار فلزات 
گرانبها نیز هفته گذشته بازارها به طور متوسط با رشدی 
معادل یک درصد بسته شدند. این رشد اندک در پی 
انتشار گزارش ناامیدکننده درخصوص وضعیت اشتغال 
آمریکا قیمت طال را افزایش داد. رفتارهای متفاوت فلزات 
پایه در بازارهای جهانی که طی هفته گذشته شاهد آن 

بوده ایم، در هفته جاری نیز استمرار داشته است.

روند 5 روزه تغییرات جهانی فلزات
بازارهای کاالیی آسیا از آغاز هفته جاری تا کنون در 
مسیر نزولی قرار دارند. این افت همه گیر اکثر بازارها 
از ارز تا بازار سهام را نیز در بر گرفته است. داده های 
رسمی به وضوح نشان می دهد شرایط بازار کار آمریکا 
و همچنین نوسانات وضعیت اقتصادی و تجاری چین 
تا چه اندازه تاثیرگذار بوده و می تواند زمینه ساز جلب 
یا سلب اعتماد سرمایه گذاران از اتحادیه اروپا تا آمریکا 

و آسیا شود.
بازارهای  در  پایه  فلزات  بهای  تحلیلگران،  عقیده  به 
جهانی در زمینه اصالح روندهای کنونی خود چندان 
حال  در  چرا که سطوح حمایتی  نمی کند،  عمل  قوی 
شکست است و پیشنهادهای منتج به سود و نیز برخی 

است.  شده  کوتاه مدت  فروش  جدید  موقعیت های 
اصالحات شدید انجام گرفته در بازارهای سنگ آهن و 
فوالد، همراه با داده های ضعیف تجاری چین، به احتمال 
زیاد به ریزش های هرچه بیشتر در بازارها حداقل در بازه 

کوتاه مدت خواهد انجامید.
انتظار می رود در روزهای پیش رو با وجود باقی ماندن 
اثرات انتشار آمارهای چین و نیز جو منفی حاکم که 
ناشی از اصالح رو به پایین بسیاری از فلزات در بازارهای 
جهانی است، شاهد استمرار روند نزولی بازارهای کاالیی 
باشیم. بدیهی است مادامی که سناریوی وضعیت نامساعد 
اقتصاد چین در حال اجرا و تکرار باشد، نمی توان به طور 
قطع به اصالح قوی بازارها به ویژه بازارهای کاالیی به 

سمت باال امید چندانی داشت.
مارکتز  فست  از  نقل  به  اقتصاد«  »دنیای  گزارش  به 
بهای  مجددا  جاری  هفته  طی  )FastMarkets(؛ 
فلزات پایه در بازارهای جهانی، در پی انتشار آمارهای نه 
چندان مطلوب و ضعیف اقتصادی درخصوص وضعیت 
تجاری چین با کاهش همراه شده است. در این میان، 
بهای فلزات پایه به طور متوسط ۲/ 1 درصد افت داشته 
که در این میان افت ۲/ ۲ درصدی نیکل و سقوط قیمت 
آن به سطح 8 هزار و 830 دالر پرچمدار ریزش ها بوده 
است. همچنین مس نیز با 1/ 1 درصد کاهش تا مرز 
4 هزار و 734 دالر بر هر تن افت داشته است. بازارها 
در جدیدترین گزارش منتشر شده درخصوص داده های 
تجاری چین، با ارقامی روبه رو  بوده اند که ناامیدکننده 

بوده و از جذابیت بازارها بیش از پیش کاسته است.
براساس این گزارش؛  حجم مبادالت اما در بازار فلزات 
با میزان متوسط 13 هزار و 40۲  پایه لندن کماکان 
قرارداد در سطح قابل قبولی قرار دارد که در این میان 
به طور ویژه حجم معامالت مس و نیکل، به ترتیب 6 
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هزار و 173 قرارداد و ۲ هزار و 818 قرارداد بوده است.
همچنین در بازار فلزات گرانبها نیز شاهد تثبیت روند 
نزولی به طور متوسط در سطح افت 4/ 0 درصدی بودیم 
که در این میان، قیمت های طال، نقره و پالتین، هر یک 
با افت 3/ 0 درصدی همراه شده اند، در حالی که پاالدیوم 

کاهشی به بزرگی 9/ 0 درصد را تجربه کرده است.
در بورس شانگهای، بهای فلزات پایه به طور متوسط 5/ 
1 درصد کاهش داشته که در این بازارها، نیکل با ثبت 
افت 5/ ۲ درصدی در صدر قرار دارد. همچنین آلومینیوم 
حدود ۲/ ۲ درصد کاهش داشته و مس نیز با ریزش 4/ 
1 درصدی تا سطح 36 هزار و 50 دالر پایین آمده است.

چانگ  نقدی  بازار  در  مس  بهای  گزارش؛  این  طبق 
اندازه 5/ 0 درصد همراه شده و تا  با افتی به  ژیانگ، 
مرزی بین 36 هزار و 170 یوآن و 36 هزار و 370 یوآن 
با بک واردیشنی  در نوسان بوده است که این رخداد 
معادل 50 دالر در هر تن صورت گرفته است. حالت بک 
واردیشن )Backwardation( وضعیتی است که در 
آن قیمت های آتی کمتر از قیمت ها در بازار نقدی است.

بازار  بازیگران  سایر  بین  در  مارکتز،  فست  گزارش  به 
معادن و فلزات در چین، قیمت سنگ آهن به شدت در 
حال تصحیح روند پیشین خود است، بهای این محصول 
با افت های پی در پی به سطح 50 دالر بر هر تن نزدیک 
شده است. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تمام 
باال رفتن های بهای سنگ آهن به دلیل رشد حبابی و 
کاذب بوده است، حال که این حباب از بین رفته شاهد 
ریزش شدید بهای سنگ آهن هستیم. البته روند نزولی 
کنونی نیز شدید است که امری بدیهی است؛ هر زمانی 
که قیمت ها به دلیل حباب و به گونه ای سرسام آور رشد 
داشته باشد پس از ترکیدن حباب باید منتظر افتی با 

شیب تند بود.

همچنین بهای میلگرد فوالدی نیز با افتی بیش از 6 
درصد به کار خود ادامه داده است. در این میان اندکی 
عجیب به نظر می رسد که نیکل که اصوال یکی از بهترین 
عملکردها را در بین فلزات پایه دارد، با افت خود منجر 
پایه  فلزات  بهای  در شاخص  بیشتر  به کاهش هرچه 
نقره  این در حالی است که قیمت طال و  شده است. 
نیز به عنوان گرانبهاترین فلزات با کاهش درخور توجهی 

همراه بوده اند.

فارس/ پورفالح در گفت وگو با فارس:
پیش شرط های خروج از رکود در سال 95

رئیس اتاق ایران و ایتالیا با بیان پیش شرط های 
تحریم  رفع  گفت:   ،95 سال  در  رکود  از  خروج 

تنها 3۰ درصد مشکالت را حل می کند.
بازرگانی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  پورفالح  احمد 
خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه با توجه به ادامه 
شدن  برداشته  طرفی  از  و   94 سال  در  رکود  یافتن 
در  رکود  که  داشت  انتظار  می توان  چقدر  تحریم ها 
سال 95 برطرف شود، این گونه پاسخ داد که دولت در 
ارتباط با کاهش تورم که به رقم 45 درصد رسیده بود، 
با شیب تندی حرکت کرد که اکنون به رقم 1۲ درصد 
رسیده است، اما در همین راستا همان موقع بسیاری 
از دست اندرکاران اجرایی بخش اقتصاد کشور و نه فقط 
تئوریسین ها، این تذکر را دادند که کاهش تورم با این 
شیب تند عوارض جدی از جمله رکود را در پی خواهد 

داشت، ولی به آن توجهی نشد.
اینکه  و  بازار  نقدینگی در  اضافه کرد: کم کردن  وی 

پول های تزریق شده چقدر به سمت منابع مولد کشور 
ریزش  شاهد  در سال 94  که  است، سبب شد  رفته 

نیروی کار و تداوم خواب واحدهای صنعتی باشیم.
رئیس اتاق ایران و ایتالیا به این نکته اشاره کرد که 
اما  کرد،  ایجاد  تحریم ها  رفع  که  علیرغم سروصدایی 
تمام  بتواند  تحریم ها  رفع  داشت  انتظار  نمی توان 
مشکالت کشور را حل کند، بلکه تنها 30 تا 35 درصد 
مشکالت به این موضوع وابسته است و بقیه آن یکسری 
مشکالتی است که از قبل تحریم ها وجود داشته و در 

کشور نهادینه شده است.
پورفالح با انتقاد از اینکه متأسفانه بودجه ای که برای 
حمایت از تولید و پروژه های عمرانی مطرح می شود، 
این  با  افزود:  می شود،  مصادره  ردیف ها  سایر  نفع  به 
وضعیت در سال 95 نمی توان انتظار داشت که وضعیت 

بهتر از سال 94 خواهد شد.
وی حذف یارانه طبقه مرفه و نیمه مرفه را توسط دولت 
عاملی دانست که دست دولت برای داشتن بودجه باز 
شود، اما با این بدنه سنگینی که دولت برای خود ایجاد 

کرده روند کارها کند، شده است.
را  این موضوع  برنامه ششم  در  دولت  پورفالح گفت: 
برون سپاری  بدنه خود  از  دیده که ساالنه 15 درصد 
وزارتخانه ها  تعداد  که  شاهدیم  طرف  آن  از  اما  کند، 
را کم کرده اند، اما وسعت بدنه دولت کوچک نشده و 

اکنون نیز شاهد تشکیل سازمان های جدید هستیم.
قانون گریزی، عدم اجرا شدن قوانین و نیاز به تصفیه 
قوانین قدیمی که دیگر کارایی خود را از دست داده اند، 
و  بود که مشاور وزیر صنعت، معدن  موضوع دیگری 
تجارت به  آن اشاره کرد و گفت: مشکل اینجاست که 
در این کشور برای کار نکرده هیچ کس را زیر سؤال 
نمی برند و اگر کسی نظریه اشتباهی داد که با شکست 

مواجه شد، زیر سؤال نمی رود.
با اشاره به  ایران  اتاق  رئیس سابق کمیسیون صنایع 
برداشته  ایران  در  سرمایه گذاری  ریسک  هنوز  اینکه 
تجارت  سازمان  به  پیوستن  باید  کرد:  تصریح  نشده، 
جهانی را جدی بگیریم و در عین حال رفت وآمدهای 
تجاری کشورها را نیز به گونه ای پیگیری کنیم که با 

سرمایه گذاری مشترک عملیاتی شوند. 

تعادل/ 
توسعه تشکل ها با حذف نگاه دولت در امر 

اقتصاد

محمدحسین فنایي / 
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت

این روزها موضوعي همچون حضور تشکل هاي ایراني در 
جوامع بین المللي مورد سوال و توجه بسیاري از فعاالن 
تشکلي است. متاسفانه طي چند دهه گذشته ما شاهد 
تحریم هاي بین المللي بودیم که فرصت را براي حضور 
ایران در بحث هاي بین المللي سلب کرد. حال، عالوه بر 
تحریم ها ما شاهد معضالت دیگري همچون دخالت هاي 
درحقیقت،  هستیم.  اقتصادي  بحث هاي  در  دولت 
اداره  اقتصاد توسط سکانداران دولتي  80درصد کیک 
مي شود و باوجود چنین شرایطي چطور مي توان انتظار 
حضور تشکل ها را در جوامع بین المللي داشت. با توجه 
اما  مي بریم  سر  به  اقتصادي  گذار  دوران  در  اینکه  به 
همچنان شاهد وجود برخي معضالت همچون قوانین 
دست و پا گیر، سودهاي کالن بانکي، عدم اجراي اصل 
44 و... هستیم. ما در دوران پساتحریم شاهد میزباني 
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هیات هاي اقتصادي از کشورهاي اروپایي و آسیایي بودیم 
که در دوران تحریم ها هیچگاه چنین میزباني امکان پذیر 
نبود. البته، باوجود اینکه مدت زیادي از دوران پسابرجام 
نگذشته اما همچنان رایزني ها بر سر مسائلي همچون 
سرمایه گذاري هاي مشترک خارجي درحال انجام است. 
اروپا  به  که  ایراني  مقامات  سفرهاي  در  درحقیقت، 
صورت گرفت ما شاهد سفرهیات هاي بخش خصوصي 
نیز بودیم، هرچند که به گفته فعاالن بخش خصوصي 
حضور این افراد چشمگیر نبود اما در این باره باید گفت 
که حضور افراد از بدنه بخش خصوصي براي نخستین بار 

بود که دردولت یازدهم انجام شد.
راه حضور  بر سر  از چالش هایي که  یکي  درحقیقت، 
تشکل هاي ایراني در جوامع بین المللي وجود دارد این 
است که دولت براي انجام قراردادهاي سرمایه گذاري 
مشترک با طرف خارجي هیچ گاه به بخش خصوص و 
نقش  به واقع،  نمي دهد.  میدان  تخصصي  انجمن هاي 
بخش خصوصي در کشور ما پر رنگ نیست و دولت 
به افراد و متخصصان این حوزه بهاي چنداني نمي دهد. 
در  ایراني  تشکل هاي  حضور  براي  راه حل ها  از  یکي 
جوامع بین المللي این است که دولت قوانین مزاحم را 
بر سرراه فعاالن بخش خصوصي و تشکل ها برچیند و 
به اجراي اصل 44 تکیه کند. دولت باید براي توسعه 
و آباداني بخش اقتصاد کشور در حوزه هاي اقتصادي 
خود  خصوصي  بخش  تا  دهد  اجازه  و  نگیرد  موضع 
و...  قیمت گذاري  فعالیت هاي سرمایه گذاري،  گردانده 
ایران  به  از ورود 100 هیات خارجي  باشد. متاسفانه 
تنها  و  نداشتند  هیچ گاه تشکل هاي خصوصي حضور 
خارجي  شریک  با  را  قراردادها  انعقاد  هدایت  دولت 
خود برعهده داشته است. در نهایت امیدواریم فضاي 
عمومي کشور به سمت اجراي قوانین همچون قانون 

پیش  تولید  موانع  رفع  و  کار  و  کسب   فضاي  بهبود 
کار  و  کسب  از  حمایت  دولت ها  وظیفه  چراکه  رود؛ 
براي  باید  دولت  به واقع،  است.  تشکلي  اقدامات  و 
سرمایه گذاري زیرساخت هاي الزم را فراهم کند و راه 
را براي سرمایه گذاران هموار کند و نه اینکه با تصویب 
قوانین و مقررات مسیر را پیچیده و باعث عقب نشیني 
سرمایه گذار شود. به هرحال، یکي دیگر از چالش هاي 
موجود بر سر راه عدم توسعه تشکل ها موضوع کمبود 
نقدینگي است، بانک ها در این چندساله به بنگاه هاي 
و  نقدینگي  تامین  به جاي  که  تبدیل شده اند  داللي 
رویه  این  اگر  به داللي مي اندیشند.  فقط  اعتبار الزم 
تشکل ها  توسعه  شاهد  ما  تنها  نه  باشد  داشته  ادامه 
بلکه  نیستیم  بین المللي  بخش هاي  در  آنها  و حضور 
هرسال  انقالب  معظم  رهبر  که  را  مقاومتي  اقتصاد 
در بیانات خود اشاره و مطرح مي کنند را نمي توانیم 
و  به شرایط حاضر کشور  توجه  با  کنیم.  پیاده سازي 
تاکیداتي که مقام معظم رهبري درباره اقتصاد مقاومتي 
دارند باید توجه بیشتري به نگاه تشکل  و رویه راه آنها 

در بخش تولید کشور داشت.

تعادل/ 
ساختار معیوب تشکل ها مانع حضور آنها 

در جوامع بین المللي شد

حسین ساساني/ کارشناس اقتصادي

عدم حضور تشکل هاي ایراني در جوامع بین الملل از 
جمله مباحث داغي است که در دوران پسابرجام باید 
به سرعت از سوي نهادهایي همچون بخش خصوصي 

کشور دنبال شود. به هرحال براي توسعه و اداره یک 
کشور نیازمند نظام حکمراني هستیم که نظام حکمراني 
دولت،  درحقیقت،  پابرجاست.  رکن   3 براساس  نیز 
بخش خصوصي )بنگاه هاي اقتصادي( و تشکل ها جزو 
قاعده این نظام هستند. در یک جامعه توسعه یافته یا 
در حال توسعه تشکل ها به عنوان جوامع مردم نهادي 
کشور  آن  اقتصادي  توسعه  در  که  مي روند  شمار  به 
نظام مند  براي  بنابراین  مي کنند.  ایفا  را  مهمي  نقش 
کردن یک نظام حکمراني این سه مولفه باید به طور 
در حقیقت، یک  گیرند.  قرار  یکدیگر  کنار  در  منظم 
سري مسائل درون سازماني و برون سازماني یک نظام 
قانونمند را تشکیل مي دهند. در رکن اول  حکمراني 
نظام حکمراني که دولت قرار دارد دولت باید بر سر 
مسائل اقتصادي دخالت نکند و تنها سرپرستي بخش 
حاکمیتي کشور را برعهده گیرد، عالوه بر این موضوع ها 
دولت باید دیدباني خوبي بر سر مسائل گوناگون داشته 
خدمات  همچون  مسائلي  سر  بر  را  وقتش  و  باشد 
عمومي براي مردم صرف کند. در چنین شرایطي نیز 
رکن سوم یعني بخش خصوصي کشور باید وارد عمل 
شده و شرایط رقابت پذیري و ارتقاي کیفیت محصوالت 
را به کرسي نشاند. موانع، چالش و فرصت هاي نظام 
اقتصادي را بررسي کند و بر اساس آن برنامه ریزي هاي 
مدوني را براي فعاالن تشکلي در دستور کار قرار دهد. 
رکن سوم یعني تشکل ها و جوامع مردم نهاد باید نقش 
واسطه یي میان دولت و بخش خصوصي براي توسعه و 
رقابت پذیري اقتصاد ایفا کند، به تعبیر دیگر تشکل ها 
باید مشکالت، نقاط قوت و ضعف بخش خصوصي کشور 
را شناسایي و از این طریق نظرات کارشناسي شده را 
به دولت ارائه دهد. در حقیقت، در نظام هاي حکمراني 
میان دولت ها  واسطه یي  نقش  یافته تشکل ها  توسعه 

با  این طریق  از  و بخش خصوصي کشور هستند که 
برگزاري نشست هاي هم اندیشي درصدد برطرف کردن 
اقتصاد حرکت مي کنند.  راه  بر سر  موجود  مشکالت 
آیا  که  مي شود  مطرح  سوال  این  راستا  این  در  حال 
رکن سوم نظام حکمراني ایران یعني تشکل ها  نقش 
خودشان را به درستي ایفا مي کنند؟ در پاسخ به این 
پرسش باید گفت که متاسفانه تشکل ها نه تنها وظیفه 
داخلي خودشان را به درستي ایفا نمي کنند بلکه در 
به واقع،  ندارند.  چنداني  تاثیرگذاري  نیز  امروز  جامعه 
تشکل ها به دلیل ضعف دروني، نداشتن توانمندي و 

منابع الزم نتوانستند ایفاي نقش کنند.
در حقیقت، یکي از چالش ها موجود بر سر راه تشکل ها 
این است که دولت فعالیت این نوع نهادهاي مردمي را 
به رسمیت نشناخته و در بازي هاي سیاسي و اقتصادي 
به آنها میدان نداده است. به عنوان مثال مي توان به 
دوران پسابرجام و ورود هیات هاي اقتصادي به کشور 
اشاره کرد که در این دید و بازدیدها هیچ گاه انجمن هاي 
نیافتند.  حضور  نظر  مورد  وتشکل هاي  تخصصي 
تشکل ها  مدیریتي  بعد  به  هم  نگاهي  اگر  متاسفانه 
بیندازیم شاهد آن خواهیم بود که در راس آنها مدیران 
بازنشسته دولتي قرار دارند که توانایي مدیریت از آنها 
را  ما  تشکل هاي  از  نیمي  واقع،  به  است.  شده  سلب 
مي توان »خصولتي« نامید که این موضوع تنها سمي 
به طور  مي شود.  محسوب  کشور  اقتصاد  توسعه  براي 
جامع  با  ارتباطات  فصل  که  زماني  بازه  دراین  کلي، 
سر  بر  را  حاکمیتي  نگاه  باید  دولت  است  بین المللي 
راه اقتصاد حذف کند و رکن سوم یعني تشکل ها را به 
رسمیت بشناسد و درصدد برنامه ریزي و ارائه خدماتي 
تازه به این تشکل هاي مردمي باشد تا در آن آباداني و 

توسعه اقتصاد رقم زده شود.
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دنیای اقتصاد/

مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد
dupress :منبع

اگر شما به عنوان یک مدیر ارشد مالی، در آرزوی تبدیل 
شدن به یک مدیر ارشد اجرایی هستید، بدون شک این 
نکته به گوش تان خورده است که برای رسیدن به شغل 
باالتر و انجام بهتر شغلی که در آن قرار دارید، باید ابتدا 
به دنبال تقویت دانش و تخصص مالی با تجربه عملی 
باشید. خرد معمول به شما خواهد گفت که یک مدیر 
ارشد مالی برخی اهداف گسترده و انعطاف پذیر مانند 
مدیریت یک تغییر قابل توجه برای »افزودن به دانش 
خود« را دنبال می کند. مجموعه این توصیه ها نادرست 
نیست. اما دیدگاه ناقصی از آنچه واقعا به مدیران ارشد 

مالی کمک خواهد کرد تا ترفیع یابند ارائه می دهد.
گسترده ای  طیف  با  گوناگونی  مصاحبه های  ما  اخیرا 
اجرایی،  مربیان  شرکتی،  هیات مدیره  اعضای  از 

افرادی که گذاری  و  بازنشسته  اجرایی  ارشد  مدیران 
موفقیت آمیز از مدیر ارشد مالی به مدیر ارشد اجرایی 
داشته اند، انجام داده ایم. به رغم دیدگاه های متفاوتی که 
مصاحبه های ما به مساله »گذار از مدیر ارشد مالی به 
مدیر ارشد اجرایی« داشت، اما یک دیدگاه بسیار پایدار 
را استخراج کردیم: آماده سازی برای تبدیل شدن به 
یک مدیر ارشد اجرایی با چرخش نقش ها به وسیله 
تجربه عملیاتی ممکن است به علت فرمول بندی بودن 
و تعمیم پذیری یک مفهوم جذاب باشد؛ اما به آمادگی 
واقعی برای نقش مورد نظر منجر نمی شود. در عوض، 
یافته های ما، آنچه از طریق هم فکری با مدیران ارشد 
مالی و مدیران ارشد اجرایی آموخته ایم را تقویت کرده 
است، این یافته ها نشان می دهد که مسیر بهینه برای 
هر مدیر ارشد مالی به مراتب بیشتر شخصی و جزئی  
است. به عالوه، با اینکه یک مدیر ارشد اجرایی مشتاق 
به انجام این فعالیت ها توانسته است تفکر را توسعه دهد، 
به نظر نمی آید مقدمات مرسوم و فعالیت های مربوط به 
انتقال، چندان فرقی داشته باشد. اگر شما همیشه یک 

»فرد حسابگر بوده  باشید، آماده سازی موثر برای نقش 
مدیر ارشد اجرایی، به معنای استفاده از تخصص تان در 
موقعیت های جدید و متفاوت و داشتن دانش مدیریت 
مسائلی که خارج از دایره آسایش1 شماست نیست؛ 

بلکه گسترش مرزهای ناحیه آسایش شماست.

چشم انداز مدیر ارشد اجرایی: تطبیق طرز فکر 
با چالش ها

به عبارت دیگر، برای تبدیل شدن به یک مدیر ارشد 
اجرایی موفق، مدیران ارشد مالی سابق باید بتوانند به 
روش هایی برای طرح مشکالت و راه حل ها دسترسی 
پیدا کنند که اغلب خارج از حوزه  فعالیت آنها به عنوان 
رهبران مالی است. بسته به ماهیت شرکت مورد نظر و 
محیط داخلی و خارجی آن، یک فرد می تواند با هدایت 
یک طرز فکر مالی، در نقش یک فرد ارشد عملیاتی به 
اجرایی  ارشد  اما یک مدیر  انجام وظیفه کند.  خوبی 
نمی تواند با تنها یک نگرش به خوبی انجام وظیفه کند؛ 
تطبیق پذیری در روش های تفکر امری ضروری است.

اجرایی در  ارشد  این است که مدیران  امر  این  دلیل 
دنیای امروز با چالش های متفاوتی مواجه اند. در جهانی 
که چندان قابل پیش بینی نیست، آنها نیاز به شایستگی 
که  تغییراتی  دارند.  سریع  تغییرات  با  تطبیق  جهت 
شرایط بازار جهانی ایجاد می کند و گاهی بر آنها تاثیر 
هر  در  آنچه  باید  آنها  کار،  این  انجام  می گذارد.برای 
موقعیت بحرانی مفروض برای هدایت نیروی کار مورد 
نیاز است را درک کنند. آنها باید »دریابند« که چرا 
یک ارتباط قوی بین بهره وری و تعامل کارمندان وجود 
دارد. آنها باید بتوانند چنین محیطی را برای جذب، 

توسعه و حفظ استعدادها پرورش دهند.
همچنین آنها نیاز به اتکای به نفس عمیق دارند. آن 
روزهایی که مدیران ارشد اجرایی یک احساس نسبی 
از شکست ناپذیری در شغل شان داشتند، گذشته است. 
اکنون سهامداران کنشگر2، تحلیلگران و روزنامه نگاران 
فعال و نهادهای غیردولتی )NGO ها( می توانند عدم 
رضایت خود را از طریق رسانه های سنتی و اجتماعی 
فضایی  در  اجرایی  ارشد  مدیران  امروزه  کنند.  بیان 

گذار رهبری سازمانی: جهشی از مدیر ارشد مالی به مدیر ارشد اجرایی
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شفاف حضور دارند. فضایی که در آن حتی فردی که 
نسبت به افکار و اعمال خود نسبتا مطمئن است، خود 
آماده سازی  بدون  می بیند.  عموم  دید  معرض  در  را 
درست، تغییر از مدیر ارشد مالی به مدیر ارشد اجرایی 
دشوار خواهد بود.سه خصوصیت افرادی که با موفقیت 
گذار از مدیر ارشد مالی به مدیر ارشد اجرایی را سپری 
و  ویژگی ها  به  توجه  با  آماده سازی،  می کنند.برای 
مهارت های افرادی که توانسته اند به سمت مدیر ارشد 
اجرایی برسند، درک هدفتان )انتصاب به جایگاه مدیر 
ارشد اجرایی و موفقیت و رضایت در شغل(، بسیار مهم 
است. به این دلیل، ما هدف پژوهش خود را بر ایجاد 
ویژگی های کلیدی که منجر به تغییر موفقیت آمیز از 
مدیر ارشد مالی به مدیر ارشد اجرایی می شود، قرار 
دادیم. پژوهش ما سه مورد را پیشنهاد می دهد که به 
مدیران ارشد مالی سابق کمک می کند تا برای شغل 

باالتر استخدام شده و عملکرد خوبی داشته باشند.

آنها دیدگاه ایجاد می کنند
آنها می توانند تالش های بسیاری برای بیان یک دیدگاه 
و تصویب آن و حمایت از آن توسط هیات مدیره انجام 
دهند. هیات مدیره ها به مدیرانی عالقه دارند که بتوانند 
که  مدیرانی  کنند؛  بیان  را  استراتژیک  دیدگاه  یک 
بتوانند آینده را به تصویر بکشند و در مشاهده همه 
جوانب فوق العاده باشند. هیات مدیره ها به جای »رهبر 
سازمانی قهرمان« که همه پاسخ ها را می داند، خواستار 
انطباق پذیری هستند. به طور واقع بینانه این به معنای 
فردی است که دیدگاهی دارد و در پردازش اطالعات از 
منابع متعدد خبره است؛ کسی که قاطع است اما هرگز 
نمی گوید » تنها راهی که من می گویم درست است«.

را  مالی  ارشد  مدیران  قالبی  تصورات  اگر  آنها 
نابود نکنند، آنها را به مبارزه می طلبند

از بین می روند و متاسفانه  تصورات قالبی به سختی 
به نظر می رسد برخی داده های جاری آنها را تقویت 

می کنند. مطالعه راسل رینولد که 4000 مدیر اجرایی 
کرده  مقایسه  مالی  ارشد  مدیر   150 با  را  مالی  غیر 
است، تفاوت بسیاری در جهت گیری مدیر ارشد مالی 
قوی در جزئیات، عقالنیت اطالعات، پیروی از قانون و 
فروتنی یافته است. یک مصاحبه شونده به ما این چنین 

گروه،  یک  به عنوان  اجرایی  ارشد  »مدیران  می گوید: 
باید بر ظرفیت رهبری خود برای الهام بخشیدن، بیان 
همدلی و ارتباط نزدیک با مردم، کار کنند«. ممکن 
است سازمان یک مدیر ارشد مالی مانند یک تصویر 
بیاید.  نظر  به  قدیم«  »مدارس  معلمان  از  کلیشه ای 
مدارسی که معلمان آن می گفتند نمی توانیم این کار را 
انجام دهیم، نیاز به بازتعریف بودجه وجود دارد. در کار 
متمرکز ما در حمایت و گسترش مدیران ارشد مالی، 
را مشاهده کرده ایم.  رفتار  نوع  این  اوقات  تنها گاهی 
اما مصاحبه شونده ما می گوید سایرین می توانند نقش 
اینکه آیا  از  مدیر ارشد مالی را اجرا کنند. صرف نظر 
حقیقت  مبنای  بر  شده  تعیین  پیش  از  آگاهی های 
هستند یا خیر، مهم بودن آنها امری بدیهی است. و هر 
مدیر ارشد مالی که مشتاق تبدیل شدن به مدیر ارشد 
باید فرض کند که این تصورات قالبی  اجرایی است، 

بالقوه او را به دنبال خود می کشد.
اما مدیران ارشد اجرایی که آماده پذیرش نقش مدیران 
ارشد مالی هستند، این تصورات قالبی را کنار می زنند. 
این به آن معنا است که با توسعه استعدادها با مفاهیم 
رهبری سازمانی، آنها گروه ها را متمایز کرده تا تیم هایی 
با عملکرد عالی بسازند. آنها مسوولیت های مهمی به 
عهده دارند و سایرین را برای نوآوری، ایجاد یک نیروی 
کار بهتر و باانگیزه تر آماده می کنند. آنها می دانند که 
استعدادها چگونه توسعه می یابد.همچنین آنها معنای 
تیم  اعضای  بودن در مسیر هایی که  »مشتری محور« 
را متحد می کنند و مهارت های دیپلماتیک و مدیریت 
افراد خود را افزایش می دهند درک می کنند. آنها این 
باور را می پذیرند که در سطوح بسیار باالی مدیریتی، 
دارد. جوزف  وجود  کمتری  عملکرد  و  بیشتر  هدایت 
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فولر موسس شرکت مشاوره جهانی مانیتورگروپ که 
به آن مانیتور دیلویت گفته می شود؛ و استاد  اکنون 
مدیریت دانشکده کسب وکار هاروارد، به ما این چنین 

می گوید:
یکی دیگر از مصاحبه شونده های ما، مدیر ارشد مالی 
سابق سه شرکت دولتی در فورچون 500، پیرو اخراج 
هیات مدیره  از  شایعه پراکن  اجرایی  ارشد  مدیر  یک 
به عنوان  را  سالی  تنها چند  او،  ارشد  مدیریت  تیم  و 
مدیر ارشد اجرایی مشغول بود. نقش او چه بود؟»من 
اینکه  به  نه  می دیدم،  را  لیوان  پر  نیمه  همیشه  باید 
چگونه آن جنبه مدیر ارشد مالی من، خواهان ارزیابی 
شما  باشید.  خوش بین  همیشه  است.  موقعیت  این 
می خواهید به جای تفکر در مورد جنبه مالی آن، در 

مورد »چه می توانست باشد« فکر کنید.«
آنها به شدت با طرز فکر و شخصیت خودشان هماهنگ 
بوده و دائما در جست وجوی روش هایی برای گسترش 

مجموعه شناختی و رفتاری خود هستند
مدیران ارشد اجرایی و مدیران ارشد مالی در ویژگی های 
انتخاب های  و  آموزش  هستند.  متفاوت  شخصیتی 
شغلی که مدیران ارشد اجرایی و مدیران ارشد مالی 
در این مسیر اتخاذ کرده اند، عموما وابسته به طرز فکر 
ویژه ای است؛ روندی که زمانی که مدیران ارشد مالی 
برای پست مدیر ارشد اجرایی مصاحبه می کنند مورد 
غفلت واقع نمی شود. هنری مینتزبرگ استاد دانشگاه 
قابل پیش بینی  جهان  که  »زمانی  می گوید  مک گیل 
است، شما نیاز به افراد باهوش دارید. زمانی که جهان 
غیرقابل پیش بینی است، شما نیاز به افراد انطباق پذیر 
از  امروز  شده  پذیرفته  باور  ورای  داشت.«  خواهید 

در  او  پژوهش  دهه ها  طی  دائمی،  شخصی  انطباق 
مورد رهبری سازمانی به تقویت این باور ادامه می دهد 
خود  تجربیات  از  صرفا  سازمانی  رهبران  بهترین  که 
»آموختن  که  مینتزبرگ هشدار می دهد  نمی آموزند. 
عمل کردن نیست«. آموختن به یک »بازتاب در عمل« 
برای  به کارگیری تجربیات گذشته  نیاز دارد.  پیوسته 
توسط  که  پژوهشی  جدید.  چالش های  و  موقعیت ها 
را  ما  شد؛  انجام   Deloitte’s CFO Program
بین خواسته یک  ارتباط  از عدم  به درک عمیق تری 
مدیر ارشد مالی برای مشارکت با مدیر ارشد اجرایی 
به عنوان یک استراتژیست و تحلیلگر برای تغییر )60 
درصد( و میزان واقعی زمانی که آنها روی این هدف 
صرف می کنند )42 درصد( رساند. این تحقیق نشان 
داد که این شکاف حتی بین مدیران ارشد مالی تازه 

منصوب شده بیشتر است.
 700 از  بیش  از  را  خود  دیدگاه های  پژوهش  این 
CFO Transition Labs )یک ورک شاپ یک روزه 
برای مدیران ارشد مالی تازه منصوب شده است. این 
ورک شاپ برای کمک به یک مدیر ارشد مالی فردی 
طراحی  جدید  نقش  به  قدرتمند  و  بهتر  گذار  برای 
شده است( گرفته است. این البراتوارها بر مدلی استوار 
مالی«  ارشد  مدیر  چهره  »چهار  آن  به  که  هستند 
مدیران  که  است  این  بیان کننده  مدل  می گویند.این 
کردن  دنبال  برای  را  خود  نگرش  چگونه  مالی  ارشد 
فعالیت های مختلف تغییر می دهند. شکل همراه چهار 
چهره را نشان می دهد: دو چهره »سنتی« عبارت است 
از: »نقش نظارتی« )حفاظت از دارایی های سازمان با 
عملیات  )یک  »عمل کننده«  و  ریسک(  حداقل سازی 

مالی محکم که کارآ و موثر باشد(. نقش های جدید تر 
که اهمیت آنها در حال افزایش است، عبارت است از: 
استراتژیست« )کمک به شکل دهی استراتژی و هدف 
کلی( و »کاتالیزور« )القای یک نگرش و طرز فکر مالی 
در سراسر سازمان برای کمک به عملکرد بهتر سایر 
در  که  مالی  ارشد  مدیر  کسب وکار(.یک  بخش های 
حال تغییر وظیفه خود است می تواند بپرسد: آیا من 
در حال صرف میزان نامتناسبی زمان در یک نقش یا 
بیشتر هستم؟ چرا این کار را می کنم؟ چه چیزی از آن 
می آموزم؟ اگر زمان و انرژی که در این نقش ها صرف 
می کنم را بازتخصیص دهم، چگونه می توانم سازمان را 

بیشتر توسعه داده و به آن منفعت برسانم؟
وقتی مدیران ارشد مالی با توازن »چهار چهره« )نمودار(

بیان شده، برای شغل باالتر آماده تر می شوند، خود را از 
طرزفکرهای پیش فرض دور می کنند. تخصیص زمان 
اولویت  یک  به  پیش تر  که  چهره  یک  برای  بیشتر 
پایین تر محول شده بود، می تواند پیامدهای توسعه ای 
به  تغییر  برای  مالی  ارشد  مدیران  باشد:  داشته  قوی 
مدیر ارشد اجرایی آماده هستند، آنچه یک موقعیت 
نیاز به آن دارد را به درستی می سنجند. به عنوان مثال، 
در برخی موقعیت ها، آنها ممکن است تشخیص دهند 
که بهترین داده برای تحلیل یک موقعیت یا ترغیب 
یک فرد برای حمایت از یک شغل، داده ای نیست که با 
آن راحت تر باشند. هفته آینده در بخش دوم این مقاله 
بسیاری  اینکه  بودن می پردازیم.  اهمیت درون نگر  به 
درونی  نیروهای  درک  بدون  زندگی شان  کل  افراد  از 
می گذرد.  دهد  شکل  فعالیت هایشان  به  می تواند  که 
ذهنی  عادات  و  تفکر  طرز  توسعه  مراحل  همچنین 

برای تبدیل شدن به یک مدیر اجرایی موفق را بیان 
می کنیم.

پی نوشت ها:
1. یک حالت رفتاری است که در آن، عملکرد فرد خنثی 
با عدم فعالیت و ریسک پذیری  بوده و سعی می کند 

زیاد، شرایط ثابت خود را حفظ کند.
2. کسی که از سهام یک ابرشرکت به منظور وارد کردن 

فشار عمومی بر مدیریت آن استفاده می کند.

 بازگشت به عناوین 16 یادداشت مدیریتی
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موضوع : تابلو فشار ضعیف کامپوزیت با فونداسیون 
کامپوزیتی

حوزه فعالیت فراخوان:   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال

تاریخ بازگشایی پاکات : ۸ / ۳ / ۱۳۹۵ - هشتم خرداد 
ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۸ / ۳ / ۱۳۹۵ - هشتم خرداد 

ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۲۵ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 
پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۸ / ۵ / ۱۳۹۵ - هشتم مرداد 

ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر : ایران - فارس - شیراز
    

 

موضوع : خرید انواع کنتور

حوزه فعالیت فراخوان:   امور خرید یا تامین کاال
 

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال
 

تاریخ بازگشایی پاکات: ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 
نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد: ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 

نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 
نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۹ / ۴ / ۱۳۹۵ - بیست و 

نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر : ایران - خراسان رضوی - 
مشهد

     
طبقه بندی موضوعی :   تجهیزات برق-الکترونیک-

مخابرات

موضوع: خرید انواع یراق آالت شبکه فشار ضعیف 
کابل خودنگهدار

حوزه فعالیت فراخوان:   امور پیمانکاری
  

نوع برگزاری : دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال
  

برآورد مالی : 7300000000

تاریخ بازگشایی پاکات : ۸ / ۳ / ۱۳۹۵ - هشتم 
خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۸ / ۳ / ۱۳۹۵ - هشتم 

خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۲۴ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 
چهارم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۸ / ۴ / ۱۳۹۵ - هشتم تیر 

ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر : ایران - خراسان شمالی - 
بجنورد

    
محل دریافت اسناد: شرکت توزیع نیروی برق استان 

خراسان شمالی

موضوع: خرید ۴۰۶۰۰عدد انواع کلمپ انشعاب و 
ارتباط خط کابل خود نگهدار

حوزه فعالیت فراخوان :   امور خرید یا تامین کاال
  امور سازندگان

 
نوع برگزاری: دو مرحله ای

  
واحد پولی برآورد مالی: ریال

تاریخ بازگشایی پاکات : ۸ / ۳ / ۱۳۹۵ -
  

مهلت ارسال پیشنهاد : ۶ / ۳ / ۱۳۹۵ -
  

مهلت دریافت اسناد : ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۵ 
  

تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۱ / ۴ / ۱۳۹۵ 
  

کشور / استان / شهر : ایران - کردستان - سنندج
    

محل دریافت اسناد: شرایط مناقصه عمومی و 
www.kurdelectric. مدارك مرتبط در آدرس
com از تاریخ ۹۵/۰۲/۲۲ لغایت ۹۵/۰۲/۲۷ قابل 

دانلود می باشد
    

توضیحات: شرایط مناقصه عمومی و مدارك مرتبط 
در آدرس www.kurdelectric.com از تاریخ 
۹۵/۰۲/۲۲ لغایت ۹۵/۰۲/۲۷ قابل دانلود می باشد

17 مناقصات

شرکت توزیع نیروی برق استان فارسشرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهدشرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالیشرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

 بازگشت به عناوین 
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www.ieis.ir  15 18نگاه آخر                      آدرس: تهران  خیابان فاطمی غربی  خیابان سیندخت شمالی  پالک

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 
6-6657۰93۰  به ما اطالع دهید.
با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

درازنو، کردکوی، گلستان  /
 عکس از شایان غیاث الدین
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