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به همت سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد؛  

واکاوی بخشنامه ارزی و تاثیر آن 
بر قراردادهای صنعت برق 

انتظارات از شهردار جدید تهران

حمید آذرمند/ دنیای اقتصاد
تهران،  توسعه  شهر  در  پیشرفت هایی  وجود  با 
این کالن شهر با مشکالت و معضالت پیچیده ای 
مشکالت  هوا،  آلودگی  فرسوده،  بافت های  مانند 
معماری  عمومی،  حمل و نقل  ضعف  ترافیکی، 
نظایر  و  غیرایمن  ساخت وساز  شهری،  نامانوس 
این  گسترده  مشکالت  عالوه بر  است.  مواجه  آن 
غیراصولی  شیوه های  و  رویه ها  برخی  کالن شهر، 
و  اصالح  هزینه  نیز  شهری  مدیریت  بر  حاکم 

ارتقای مدیریت شهری را افزایش داده است.
حال که مدیریت شهری تهران بار دیگر در آستانه 
بر  تاکید  می رسد  به نظر  است  گرفته  قرار  تغییر 
از  خالی  جدید،  شهردار  از  مهم  انتظارات  برخی 

فایده نباشد.
اصالح الگوی درآمدی

یکی از اولویت های اصلی شهرداری تهران، اصالح 
اتکا بر درآمدهای پایدار است.  الگوی درآمدی و 
و  عوارض  منشأ  شهرداری،  سنتی  مالی  ساختار 
عمده ای  بخش  است.  بوده  مخربی  بسیار  تبعات 
بر  اتکا  جای  به  تهران  شهرداری  درآمدهای  از 

اعضای شورای اسالمی شهر تهران در جلسه 
یکصدم شورای اسالمی شهر تهران پنجم از 
میان دو گزینه عباس آخوندی و پیروز حناچی، 
شهردار جدید را انتخاب کردند. در رأی گیری که 
توسط هیات رییسه انجام شد، عباس آخوندی 10 
رأی و پیروز حناچی 11 رأی را کسب کرد.

بـر  آن  تاثیـر  و  ارزی  بخشـنامه  واکاوی 
2   بـرق  صنعـت  قراردادهـای 

با  برق  صنعت  فعاالن  آشنایی  تخصصی  نشست 
بخشنامه نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز 
صبح امروز )دوشنبه، 21 آبان( به همت سندیکای 
صنعت برق ایران و با نمایندگان بیش از 120 شرکت 

عضو این تشکل برگزار شد.
نرخ های جدید خرید برق تجدیدپذیر تا پایان 

4  آبان ماه ابالغ می شود
رئیـس سـازمان انرژی های تجدید پذیـر و بهره وری 
انـرژی بـرق از ابـالغ نرخ هـای جدیـد خریـد بـرق 

تجدیدپذیـر تـا پایـان آبان ماه خبـر داد. 
ایـران با تکیه بر دیپلماسـی انـرژی، بازارهای 

5  منطقه را حفـظ کند
سـندیکا عضـو هیـات مدیـره فدراسـیون 

5   صـادرات انـرژی شـد
درآمـد و هزینـه هـای صنعـت برق متـوازن 

6  نیست 
فراخـوان تشـکیل کمیتـه بازرگانی ایـران و 

6  آفریقـای جنوبـی
7  بازنگری در پیمان ارزی

لیسـتی که به حذف دوشـغله های وزارت کار 
8  منجر شـد
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واکاوی بخشنامه ارزی و تاثیر 
آن بر قراردادهای صنعت برق 

برق  صنعت  فعاالن  آشنایی  تخصصی  نشست 
افزایش  از  ناشی  آثار  جبران  نحوه  بخشنامه  با 
قیمت ارز صبح امروز )دوشنبه، 21 آبان ماه( به 
حضور  با  و  ایران  برق  صنعت  سندیکای  همت 
دکتر آدابی؛ کارشناس ارشد نظام فنی و اجرایی 
قارداشی؛  مهندس  بودجه،  برنامه  سازمان 
توزیع،  بازرگانی شرکت های  عالی  دبیرکارگروه 
و  دعاوی  بررسی  کمیته  راهبر  دقت؛  مهندس 
تعیین ضوابط قراردادی شرکت توانیر، مهندس 
توزیع  بازرگانی  عالی  کارگروه  رئیس  گودرزی؛ 
دفتر  مدیرکل  خیامی؛  مهندس  توانیر،  شرکت 
مهندس  توانیر،  شرکت  توزیع  و  برنامه ریزی 
مهندس  سندیکا،  مدیره  هیات  عضو  مسائلی؛ 

برزی مهر؛ دبیر سندیکا و نمایندگان بیش از 120 
شرکت عضو این تشکل برگزار شد.

آثار  جبران  نحوه  العمل  دستور  نشست،  این  در 
ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد 
تعدیل از سوی دکتر آدابی و مهندس دقت تشریح 
شد و نمایندگان شرکت ها سواالت و مشکالت خود 

را در این زمینه مطرح کردند.
این  مواد  تک  تک  تشریح  ضمن  آدابی  دکتر 
بخشنامه برای اعضا، تاکید کرد که از همان روزهای 
ذینفعان  با  متعددی  ارز، جلسات  نرخ  افزایش  اول 
تا  شد  برگزار  حوزه  این  در  درگیر  دستگاه های  و 
با همفکری و همکاری یکدیگر بخشنامه ای تدوین 

شود که بتواند بخشی از مشکالت را حل کند.
دولتی  بخش  کمک  با  خوشبختانه  داد:  ادامه  وی 
ایران،  برق  صنعت  سندیکای  ویژه  به  خصوصی  و 
افزایش قیمت  از  ناشی  آثار  بخشنامه نحوه جبران 
ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل تهیه شد، هر 
را  قراردادها  ریسک های  تمام  بخشنامه  این  چند 
پوشش نخواهد داد اما ما در سازمان برنامه و بودجه 
بیشترین  تا  گرفتیم  کار  به  را  خود  تالش  نهایت 

بازدهی را داشته باشد.
کارشناس ارشد نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه 
کشور،  اجرایی  توان  حفظ  کرد:  تصریح  بودجه 
ضرورت عبور از محدودیت ها و تحریم های اعمالی، 
جبران درست و نظام مند ضرر و زیان متحمل شده 
بخشنامه  این  تدوین  اصلی  هدف  سه  پیمانکاران 

است.
پروژه هاي  و  طرح ها  بخشنامه  این  افزود:  آدابی 
مربوط به مدیریت، پدیدآوري و بهره برداري طرح ها 
و  برمی گیرد  در  را  سرمایه گذاري  پروژه هاي  و 
دستگاه هاي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم 
در  توسعه  پنجم  برنامه  قانون  ماده 222  و  توسعه 

حوزه شمول این بخشنامه قرار دارند.
شامل  بخشنامه  این  همچنین  داد:  ادامه  وی 
پیمان هایی خواهد بود که از بودجه عمومی کشور 
و منابع داخلی شرکت های دولتی و وجوه عمومی 
کشور استفاد می کنند. حوزه شمول این بخشنامه 
فاقد  و  پیمان  نرخ  تعدیل  فاقد  و  ریالی  پیمان های  
پرداخت هرگونه مابه التفاوت هستند و آخرین روز 
مهلت ارایه پیشنهاد پیمانکار در مناقصه قیمت قبل 

از اول فروردین سال 1397 می باشد.  
اینکه  به  اشاره  با  دقت  مهندس  جلسه  ادامه  در 
برخی از پیمانکاران در محاسبات خود دچار اشتباه 
از  زیادی  بخش  به  بخشنامه  این  گفت:  شده اند، 
تمام  مشکالت  اما  است  کرده  کمک  قراردادها 
قراردادها را پوشش نخواهد داد. اقدامات الزم برای 
رفع ابهام انجام شده است تا فرایند اجرای بخشنامه 

تسهیل شود.
به  منوط  ما  تصمیمات  از  بخشی  داد:  ادامه  وی 
سندیکا  امیدواریم  که  است  ارزبری  میزان  جدول 
تا  دهد  ارائه  توانیر  به  را  جدول  این  نویس  پیش 
کرد.  اتخاذ  را  تصمیمات  مناسب،  زمان  در  بتوان 
پس از ارائه این جدول از سوی سندیکا، ما پیگیر 
تایید آن از سوی وزیر نیرو خواهیم بود و محاسبات 
انجام شده را به عنوان دستورالعمل تکمیلی پیوست 

خواهیم کرد.
ضوابط  تعیین  و  دعاوی  بررسی  کمیته  راهبر 
قراردادی شرکت توانیر ادامه داد: تمامی پیمانکاران 
باید در استفاده از این بخشنامه با توجه به پیمان 
خود، روش مناسب را انتخاب کنند تا اثربخشی الزم 

را داشته باشد. 
***

در ادامه این نشست که به پرسخ و پاسخ اختصاص 
به  را  خود  سواالت  شرکت ها  نمایندگان  داشت، 

صورت کتبی و شفاهی مطرح کرده و جواب خود 
را از اعضای پنل دریافت کردند و بنا شد مشکالت 
از سوی سندیکا احصا و در اختیار  تمام شرکت ها 

توانیر و سازمان برنامه و بودجه قرار بگیرد.
بررسـی مشـکالت شـرکت های توزیع محـور بخش 
دوم ایـن نشسـت تخصصـی بـود. با توجه بـه اینکه 
اسـتفاده  داخلـی  بودجـه  از  توزیـع  شـرکت های 
آنهـا  مشـمول  شـده  ابـالغ  بخشـنامه  می کننـد، 
نمی شـود. آقایـان مهندسـین گـودرزی، قارداشـی 
نماینـدگان  مشـکالت  اسـتماع  ضمـن  خیامـی  و 
ایـن نـوع شـرکت ها، توضیحـات الزم را درخصوص 
توانیـر  شـرکت  تدویـن  دسـت  در  دسـتورالعمل 
نـرخ  نوسـانات  از  ناشـی  خسـارت  جبـران  بـرای 
ارز در پیمان هـای حـوزه توزیـع بـا الگوگیـری از 
بخشـنامه سـازمان برنامـه و بودجـه، ارائـه دادنـد. 
در نهایـت بنـا شـد پیـش نویـس نهایی بخشـنامه 
مذکـور که برای پوشـش ریسـک های شـرکت های 
توزیع از سـوی توانیر و سـندیکا تهیه شـده اسـت، 
در اختیـار سـندیکا قـرار بگیـرد و پـس از بررسـی 
توزیـع  شـرکت های  مجامـع  بـه  ابهامـات  رفـع  و 
ارسـال شـود. همچنین مهندس خیامی از سـندیکا 
و طرح هـای  پیشـنهادات  کـه  کردنـد  درخواسـت 
خـود را کـه بـا کار کارشناسـی و بـر پایـه اخـذ 
از شـرکت های عضـو دربـاره بخشـنامه  اطالعـات 
و تهیـه فهـارس بهـا در صنعـت بـرق تهیـه شـده 
اسـت، در اختیـار توانیـر قـرار دهنـد تـا در مسـیر 
تصمیم سـازی و اجرایـی شـدن مورد اسـتفاده قرار 
ایـن نشسـت تخصصـی 5  بگیـرد. گفتنـی اسـت 
سـاعته کـه به شـدت مـورد اسـتقبال شـرکت های 
عضـو سـندیکا قـرار گرفـت، از سـاعت 9 صبـح تـا 
14 بعـد از ظهر در خانه تشـکل های اتـاق بازرگانی 

برگزار شـد.  تهـران 



3

سرمقالهشماره    2298 21 آبان 1397

درآمدهای پایدار و عوارض پرداختی شهروندان، بر 
درآمدهای ناپایدار مانند فروش تراکم و تغییر کاربری 
متکی است. طی دو دهه گذشته، شهرداری تهران 
فارغ از مالحظاتی مانند محدودیت های حمل ونقل 
شهری، محدودیت امکانات امدادرسانی، محدودیت 
شهرسازی،  جامع  طرح های  شهری،  تاسیسات 
مالحظات محیط زیستی و نظایر آن، از طریق فروش 
تراکم و مجوز های ساخت و ساز، برای تامین مخارج 
نادرست،  رویه  این  است.  کرده  درآمدزایی  خود 
نامتوازن  توسعه  مالی،  عدم شفافیت  مانند  تبعاتی 
حوادث  برابر  در  شهر  آسیب پذیری  افزایش  شهر، 
بحران  مدیریت  و  امدادرسانی  دشواری  طبیعی، 
تشدید  ترافیکی،  کور  گره  های  سوانح،  هنگام  در 
آلودگی هوا و انواع تبعات اجتماعی و اقتصادی دیگر 
را به دنبال داشته است. جدا از آن، ورود شهرداری 
کاربری،  تغییر  و  تراکم  فروش  مالی  مناسبات  به 

ناخواسته زمینه عدم شفافیت و برخی تعارض منافع 
را فراهم کرده و بر کیفیت ایفای وظایف حاکمیتی 
الزم  است.  گذاشته  تاثیر  شهرداری ها  نظارتی  و 
است به عنوان یکی از اولویت های مهم، الگوی مالی 
مخارج  شهرداری  و  شود  اصالح  تهران  شهرداری 
خود را براساس درآمدهای پایدار تنظیم کند. البته 
این اقدام، نیازمند اصالحاتی مانند حذف هزینه های 
غیرضرور، افزایش سالمت و شفافیت مالی و افزایش 

بهره وری و راندمان فرآیندها است.
افزایش شفافیت مالی

جهت  در  مقدماتی  گام های  اخیر،  دوره های  در 
و  شده  برداشته  تهران  شهرداری  مالی  شفافیت 
برخی اطالعات در مورد قراردادهای کالن، عملکرد 
مالی و  اطالعات مدیران، انتشار عام یافته است که 
اقدامی در خور تحسین تلقی می شود. با این حال تا 
رسیدن به شفافیت کامل مالی، مسیر بسیار طوالنی 

باقی است.
و  و ده ها سازمان  تهران  بزرگ شهرداری  مجموعه 
حجم  و  کالن  مالی  گردش  با  زیرمجموعه  شرکت 
مالی،  مناسبات  و  انواع  قراردادها  گسترده  بسیار 
احتمالی  فساد  و  سوءاستفاده  معرض  در  ناگزیر 
می یابد  بیشتر  حساسیت  زمانی  مساله  این  است. 
بنگاه داری  به  شهرداری  ورود  مانند  رویه هایی  که 
رواج  گذشته  از  غیرضرور  سرمایه گذاری های  و 
داشته است. یکی از اقدامات بسیار ضروری و مهم 
و  شفافیت  حداکثر  به  دستیابی  جدید،  دوره  در 
حذف زمینه های فساد و رانت است. در این زمینه 
مالی  انتشار گزارش های  مانند  اقداماتی  است  الزم 
تفصیلی شهرداری و تمامی شرکت ها و سازمان های 
بدهی های  و  دارایی ها  شفاف سازی  وابسته، 
شهرداری، افشای جزئیات تمامی قراردادها، افزایش 
شفافیت و رقابت در برگزاری مناقصات و واگذاری 

طرح های عمرانی، اجتناب از فعالیت های تجاری و 
انتفاعی غیرضرور و نظایر آن به طور جدی پیگیری 

شود.
ارتقای استانداردهای زیست  پذیری

ماموریت های  اصلی ترین  از  یکی  تردید  بدون 
زیست پذیری  استانداردهای  ارتقای  شهرداری ها، 
این  است. در  زندگی محیط های شهری  و کیفیت 
متعددی  و  گسترده  اقدامات  همواره  اگرچه  زمینه 
در کالن شهر تهران انجام شده است، ولی همچنان 
این کالن شهر با استانداردهای مطلوب فاصله دارد. 
شدید  آلودگی  فرسوده،  بافت های  مانند  مشکالتی 
عمومی،  حمل و نقل  ترافیکی، ضعف  مشکالت  هوا، 
معماری ناهمگون شهری، ساخت وسازهای غیرایمن 
و غیراستاندارد، احداث ساختمان های بلندمرتبه در 
معابر کم عرض و آسیب پذیری شهر در برابر سوانح، 
این شهر را کاهش  کیفیت و استاندارد زندگی در 

داده است.
بخش عمده ای از مشکالت تهران، در اثر سهل انگاری 
نسبت به رعایت استانداردهای شهرسازی و اغماض 
طی  قاعده  خالف  ساخت و سازهای  به  نسبت 
خروج  است.  آمده  به وجود  گذشته  سال  چندین 
است  گسترده ای  اقدامات  نیازمند  وضعیت،  این  از 
در  بلندمدت  راهبردهای  تدوین  آن،  پیش نیاز  که 
گام های  در  است.  شهری  مدیریت  و  برنامه ریزی 
بعدی الزم است شاخص های زیست پذیری مطابق با 
استانداردهای جهانی تدوین شده و برای هر یک از 
آنها برنامه ریزی شود. البته بدیهی است که جبران 
کاستی های چندین ساله، جدا از به کارگیری تمامی 
مشارکت  نیازمند  شهرداری،  مقدورات  و  امکانات 
بخش خصوصی و حتی سرمایه گذاری خارجی، هم 
که  است  پروژه ها  اجرای  در  هم  و  مالی  تامین  در 

البته آن نیز الزاماتی دارد.

هماهنگی در سیاست های کالن شهرسازی
پیچیده شهرسازی  و مشکالت  از معضالت  بخشی 
شورای عالی  بین  ناهماهنگی  اثر  در  تهران  در 
شهر  شورای  شهرسازی،  و  راه  وزارت  شهرسازی، 
و شهرداری  تهران طی چندین سال گذشته شکل 
و  شهرسازی  شورای عالی  ناکارآمدی  است.  گرفته 
هماهنگ نبودن شهرداران با مراجع سیاست گذاری 
کالن، کالن شهر تهران را دچار مشکالت عدیده ای 
کرده است. الزم است بین شورای عالی شهرسازی، 
شهرداری   و  شهر  شورای  شهرسازی،  و  راه  وزارت 
گیرد.  شکل  هم افزایی  و  هماهنگی  حداکثر  تهران 
در این زمینه از یکسو الزم است کارآیی و اثربخشی 
شورای عالی شهرسازی افزایش یابد و از سوی دیگر 
و  شود  تقویت  شهر  شورای  نظارتی  جایگاه  باید 
شهرداری نیز نسبت به اسناد باالدستی و طرح های 

جامع شهرسازی، پاسخگو و مقید باشد.
تمرکز بر ماموریت های اصلی

گذشته  دهه  دو  طی  تهران  شهرداری  قلمرو 
فعالیت  است.  کرده  پیدا  بی  حد و حصری  گسترش 
بسیاری از ده ها شرکت و سازمان و موسسه بزرگ و 
کوچک زیرمجموعه شهرداری از قبیل فروشگاه های 
شرکت های  ساختمانی،  شرکت های  زنجیره ای، 
مالی،  موسسات  بازرگانی،  شرکت های  خدماتی، 
عنوان  به  اساسا  آن،  نظایر  و  فرهنگی  موسسات 
بخشی از وظایف ذاتی و اصلی شهرداری محسوب 
از  یکی  است.  واگذاری  قابل  آنها  اغلب  و  نمی شود 
کاهش  تهران،  جدید  شهردار  ضروری  اقدامات 
و  شرکت ها  واگذاری  و  شهرداری  تصدیگری 
موسسات غیرمرتبط با ماموریت های اصلی است. با 
این اقدام، شهرداری می تواند فارغ از گرفتاری ها و 
مشغله های غیرضرور، بر وظایف اصلی خود تمرکز 

کند.
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نرخ های جدید خرید برق 
تجدیدپذیر تا پایان آبان ماه 

ابالغ می شود
احتمال افزایش 20 تا 30 درصدی نرخ خرید تضمینی 

برق تجدیدپذیر نفت و انرژی

فصل اقتصاد - رئیس سازمان انرژی های تجدید 
نرخ های  ابالغ  از  برق  انرژی  وری  بهره  و  پذیر 
آبان ماه  پایان  تا  تجدیدپذیر  برق  جدید خرید 

خبر داد. 
نیرو،  وزارت  از  نقل  به  اقتصاد  فصل  گزارش  به 
اعضای  جلسه  به  اشاره  با  صادق زاده  سیدمحمد 
با وزیر  انرژی های تجدیدپذیر  انجمن  هیات مدیره 
نیرو، گفت: پس از افزایش نرخ ارز و نابسامانی های 
بخش  سوی  از  نگرانی های  بازار،  اخیر  چندماه 
به  تجدیدپذیرها  حوزه  در  حضور  برای  خصوصی 
رویکرد  و  جلسه  این  از  پس  که  بود  آمده  وجود 
مثبت وزیر نیرو نسبت به حوزه تجدیدپذیرها این 
نگرانی ها نیز برطرف شده و امید و انرژی مضاعفی 
برای توسعه هر چه بیشتر در این بخش ایجاد شده 

است.
و  پرداخت  جلسه  این  مصوبات  تشریح  به  وی 
انجمن  مدیره  هیئت  اعضای  جلسه  این  در  افزود: 
بخش  نمایندگان  عنوان  به  تجدیدپذیر  انرژی های 
خصوصی فعال در این حوزه معتقد بودند با توجه 
به افزایش نرخ ارز، گران شدن تجهیزات انرژی های 
هزینه های  افزایش  نتیجه  در  و  تجدیدپذیر 
تجدیدپذیر،  احداث سیستم های  در  سرمایه گذاری 
بایستی به نوعی نرخ های خرید برق تجدیدپذیر نیز 
اصالح شود که اساس این موضوع و کلیات آن مورد 

موافقت وزیر نیرو قرار گرفت.
بهره وری  و  تجدیدپذیر  انرژی های  سازمان  رئیس 
اساس مقرر  این  بر  تاکید کرد:  برق )ساتبا(  انرژی 
شد که ساتبا با همکاری و کمک انجمن انرژی های 
را  برق  خرید  نرخ های  افزایش  میزان  تجدیدپذیر 
وزیر  توسط  آبان ماه  پایان  تا  نرخ ها  و  کنند  تعیین 

نیرو ابالغ شود.
اینکه  وجود  با  کرد:  خاطرنشان  نیرو  وزیر  معاون 

کلیت افزایش نرخ مورد تایید وزارت نیرو است ولی 
وزارتخانه  این  که  باشد  گونه ای  به  باید  آن  مقدار 
گرفته  نظر  در  تجدیدپذیرها  برای  که  منابعی  و 
رو  این  از  بدهد.  را  آن  پرداخت  کفاف  بتواند  شده 
 20 افزایش  بین  رقمی  عمال  می کنیم  پیش بینی 
تا 30 درصدی نرخ خرید برق تجدیدپذیرها مورد 
تایید وزارت نیرو قرار بگیرد تا پرداخت های صورت 

حساب ها را امکان پذیر کند.
خرید  نرخ های  تعدیل  ضریب  اصالح  صادق زاده 
برق را مصوبه دیگر این نشست عنوان کرد و گفت: 
ضریب تعدیل از ابتدا در قراردادهای خرید تضمینی 
مورد  تعدیل  فرمول  یا  و  است  داشته  وجود  برق 

موافقت و تایید بخش خصوصی بوده است.
افزود: مسئله ای که بخش خصوصی نسبت به  وی 
آن گله مند بوده مبنای تعدیل زمان راه اندازی و یا 
بهره برداری تجاری نیروگاه است در حالی که بخش 
باشد  زمانی  تعدیل  مبنای  دارد  توقع  خصوصی 
این  قرارداد خرید تضمینی برق مبادله شود و  که 
از  که  چرا  است،  منطقی  و  درست  نیز  درخواست 
زمان امضای قرارداد تا بهره برداری از نیروگاه ممکن 
این  و  دهد  رخ  ارز  نرخ  در  ناگهانی  تغییرات  است 
تغییرات اساس خرید تضمینی را غیراقتصادی کند.

خواهد  اصالح  برق  خرید  نرخ های  تعدیل  ضریب 
شد/ اصالحیه ضریب تعدیل نرخ های خرید برق به 

هیئت وزیران می رود
رئیس سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری 
انرژی برق)ساتبا( تصریح کرد: بنابراین این مسئله 
نگرانی به حقی است که ما نیز در مجموعه ساتبا 
و  هستیم  خصوصی  بخش  درخواست  این  موافق 
وزارت نیرو هم با این تغییر موافق است اما به جهت 
اینکه این فرمول تعدیل و زمان مبنای آن در مصوبه 
هیئت وزیران آمده است طبیعتا بایستی در هیئت 

وزیران نیز مورد اصالح قرار بگیرد.
این  از  پیش  نیرو  وزیر  شد:  یادآور  صادق زاده 
درخواستی را برای معاون اول رئیس جمهور ارسال 
کرده بود و در آن درخواستی مبنی بر اصالح فرمول 
ضریب تعدیل مطرح شده بود که این درخواست در 
کمیسیون زیربنایی دولت در دو مرحله مورد تایید 
قرار گرفته و در آخرین مرحله دچار وقفه ای شده 
وقفه  این  شدن  برطرف  از  پس  امیدواریم  که  بود 
زمانی نهایتا این مسئله در هیئت وزیران به تصویب 

نهایی رسیده و این موضوع اصالح شود.
لزوم تخصیص کامل بودجه خرید تضمینی برق با 

اصالح قانون بودجه
معاون وزیر نیرو لزوم تخصیص کامل بودجه خرید 
تضمینی برق با اصالح قانون بودجه برای سال 98 
و  برشمرد  نشست  این  دیگر  مصوبه  عنوان  به  را 
منابع  تخصیص  به  نسبت  گذشته  سال  در  افزود: 
این حوزه مشکالتی به وجود آمده بود که در سال 
جاری شرایط تا حدودی بهتر شده است ولی با این 

وجود همچنان به شکل کامل برطرف نشده است.
بخش  این  منابع  حال  هر  به  داد:  ادامه  صادق زاده 
توسط مردم تامین می شود و آن را توسعه می دهند. 
این صنعت باعث رشد، عزت و آبروی کشور ماست 
و انتظار داریم تخصیص ها، منابع این بخش و پیش  
بودجه سنواتی  قوانین  در  گرفته  بینی های صورت 

دچار مشکل نشود.
اینکه  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
شرایط امسال نسبت به سال گذشته مناسب تر شده 
است امیدواریم با همکاری سازمان برنامه و بودجه 
این موضوع هر چه زودتر به صورت کامل اصالح و 
برطرف شود و بخش خصوصی به جهت تخصیص 
منابع عوارض برق در توسعه تجدیدپذیرها نگرانی 

نداشته باشند.
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آینده روابط بخش انرژی ایران و پاکستان؛

لوبالگ: ایران با تکیه بر 
دیپلماسی انرژی، بازارهای 

منطقه را حفظ کند
با اشاره به نیاز پاکستان  لوبالگ در یادداشتی 
به انرژی برق و گاز نوشت: ایران باید با تکیه بر 
را حفظ  ای  منطقه  بازارهای  انرژی،  دیپلماسی 
کند و به ویژه برای کاهش تنش با همسایگان راه 

را برای منافع پیشرفته اقتصادی باز کند.
'امید شکری' تحلیلگر حوزه امنیت انرِژی مستقر در 
واشنگتن در یادداشتی با عنوان 'آینده روابط بخش 
انرژی ایران و پاکستان' افزود: روابط در بخش انرژی 
پاکستان  و  ایران  روابط  اصلی  های  از ستون  یکی 

است.

پاکستان از تقویت اقتصاد منطقه حمایت می کند 
تحقق  در  مهمی  عامل  انرژی  بخش  کرده  اعالم  و 
این  اما  است.  منطقه  اقتصادی  و  سیاسی  اهداف 
کشور به طور فزاینده ای به کشورهایی غیر از ایران 

برای توسعه این منابع نگاه می کند.
گازپروم  و  پاکستان   ،2014 سال  ژوئیه  ماه  در 
توافق کردند تا سه پایانه LNG بسازند و نخستین 
وارد  ماه جوالی 2015  در  آن  محموله کشتیرانی 
سال  در  نیز  آذربایجان  و  پاکستان  شد.  پاکستان 
2016 قراردادی برای تأمین انرژی برق، نفت خام 
و تصفیه شده، و همچنین LNG و گاز مایع بوتان 
و پروپان )LPG( امضا کردند. شرکت نفت دولتی 
واردات  آینده  های  ماه  در  هم  'سوکار'  آذربایجان 

LNG به پاکستان را آغاز خواهد کرد.
در حال حاضر پاکستان 4 تا 7 هزارمگاوات انرژی 
الزم دارد و ایران ظرفیت این صادرات به پاکستان 
را دارد. اما هزینه گاز ایران برای استفاده در نیروگاه 
شده  تولید  برق  است.  گران  بسیار  پاکستان  های 
استان  در  عمدتا  که  پاکستان،  های  نیروگاه  از 
بلوچستان قرار دارد، 3.5 دالر برای هر یک میلیون 
ایران 12  واحد می پردازند، در حالی که رقم گاز 

دالر است. 
به  انرژی  این  تامین  برای  پاکستان  نگاه  بنابراین 
و  اقتصادی چین  به لطف کریدورهای  شرق است. 
پاکستان، اسالم آباد به زودی قادر به تولید برق از 
از  را  برق  و  بود  خواهد  سنگ  زغال  های  نیروگاه 
مکان هایی مانند ترکمنستان وارد می کند. هدف 
بزرگتر پروژه کریدور چین- پاکستان این است که 
این امر 'بندر گوادر' را به یک مرکز انرژی در منطقه 
تبدیل می کند. اسالم آباد همچنین تالش می کند 
از طریق پروژه های  از کمبود برق خود را  بخشی 
دیگر مانند پروژه Casa 1000 که به منظور تقویت 

تجارت برق میان کشورهای آسیای مرکزی از جمله 
کشورهای  و  قرقیزستان  جمهوری  و  تاجیکستان 
آسیای جنوبی مانند افغانستان و پاکستان طراحی 

شده است، تامین کند. 
انرژی،  دیپلماسی  بر  تکیه  با  باید  ایران  بنابراین 
برای  ویژه  به  و  کند  حفظ  را  ای  منطقه  بازارهای 
منافع  برای  را  راه  همسایگان،  با  تنش  کاهش 

پیشرفته اقتصادی باز کند. 
انرژی  بخش  در  گذاری  سرمایه  حال  در  پاکستان 
های تجدید پذیر است و قصد دارد برای افزایش سهم 
انرژی های تجدید پذیر در سبد انرژی ملی خود را 
با ساخت یک سامانه ترکیبی انرژی خورشیدی- باد 
برای آوردن انرژی به مناطق روستایی برنامه ریزی 
بتواند سرمایه های خارجی  پاکستان  اگر  لذا  کند. 
برای ساخت زیرساخت های مورد نیاز انرژی )مانند 
ترمینال های LNG و خطوط لوله( را جذب کند، 
نیاز این کشور به انرژی برق و گاز طبیعی ایران کم 
می شود و به جای آن با تکیه بر دیگر کشورها این 

کمبود را جبران می کند. 
ایاالت  های  تحریم  نکنیم  فراموش  حال  عین  در 
ترجیح  برای  دیگری  عامل  ایران  علیه  متحده 
پاکستان به شرکای دیگر انرژی غیر از ایران خواهد 
بود. 'تارنمای لوبالگ از نام جیم لوب سردبیر این 
های  گزارش  که  کاری  کهنه  نگار  روزنامه  تارنما، 
قبال  در  واشنگتن  خارجی  سیاست  از  تحلیلی 
تارنما  این  است.  شده  گرفته  می نوشت  خاورمیانه 
اولین وبالگ برای دریافت جایزه 'آرتور راس' برای 
گزارش گیری و تجزیه و تحلیل مستقل از آکادمی 
دیپلماسی آمریکا در سال 2015 بود. این تارنما در 
سال 2008 راه اندازی شد و هدفش بیشتر تحلیل 
سیاست های اتخاذ شده از سوی واشنگتن در قبال 

تهران بود.

سندیکا عضو هیات مدیره 
فدراسیون صادرات انرژی شد 

سندیکای صنعت برق ایران با کسب بیشترین 
رای در انتخابات هیات مدیره فدراسیون صادرات 

انرژی، عضو هیات مدیره این فدراسیون شد. 
انتخابات هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی با 
شد  برگزار  مختلف  تشکل های  نمایندگان  حضور 
انجمن  ایران،  برق  سندیکای صنعت  تشکل های  و 
صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، انجمن صنفی 
کارفرمایی شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، 
خدمات  صادرکنندگان  انجمن  پتروشیمی،  و  گاز 
شرکت های  سندیکای  ایران،  مهندسی  و  فنی 
و  مهندسی  شرکت های  انجمن  ایران،  ساختمانی 
تولیدکنندگان  کافرمایی  صنفی  انجمن  ساخت، 
صادرکنندگان  اتحادیه  و  ایران  برق  تابلوهای 
فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی ایران به عنوان 
انتخاب  فدراسیون  این  مدیره  هیات  اصلی  اعضای 

شدند.
شایان ذکر است مهندس پیام باقری، نایب رئیس 
هیات مدیره سندیکا به عنوان نماینده این تشکل، 
در فرایند انتخابات هیات مدیره فدراسیون صادرات 

انرژی حضور داشتند. 
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درآمد و هزینه های صنعت برق 
متوازن نیست

برق  کننده  تولید  های  دبیر سندیکای شرکت 
گفت: مدتهاست که صنعت برق بیمار است زیرا 
درآمد و هزینه هایش متوازن نیست.به گزارش 

پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر،
برنامه  در  مطلب  این  بیان  با  الدین  غیاث  پرویز 
گفتگوی 18:30افزود: این نابرابری بین هزینه ها و 
درآمد، صنعت برق را به شدت بدهکار کرده است و 
این بدهی به شرکت های تولید کننده برق تحمیل 
می شود که به دلیل سهم باالی تولید برق توسط 

بخش خصوصی نباید این گونه باشد.
دبیر سندیکای شرکت های تولید کننده برق گفت: 
میلیارد  هزار   30 حدود  خصوصی  های  شرکت 
بانک ها  برابر آن بدهی به  تومان طلبکارند که در 
و موسسات و صندوق و موارد دیگر وجود دارد که 

باید پرداخت کنند.
درآمد و هزینه های صنعت برق متوازن نیست 

غیاث الدین با بیان این که برق کاالیی نیست که 
بتوان آن را انبار و یا تولید آن را متوقف کرد گفت:  
قیمت اندک فروش برق و افزایش بدهی ها، سرمایه 
گذاری را در این بخش با مشکل روبرو کرده است، 
انگیزه ای  زیرا برای سرمایه گذاران دیگر جاذبه و 

باقی نمی ماند.
وی ادامه داد: اگر سرمایه گذاری طبق برنامه صورت 
می گرفت تاکنون طبق برنامه توسعه، سهم بخش 

خصوصی در تولید برق به 80 درصد رسیده بود.
فنی  پشتیبانی  دفتر  مدیرکل  مهرداد،  غالمرضا 
مهمان  دیگر  حرارتی  برق  نیروی  تولید  شرکت 
با  امیدوارند  برق  صنعت  مسئوالن  گفت:  برنامه 
تصویب قوانین و مصوبات مناسب قیمت خرید برق 
اصالح شود، چون قیمت برق باید به میزانی باشد 

که فضای کسب و کار آن رونق داشته باشد.
وی افزود: همه ما می دانیم که قیمت خرید برقی 
که از مشترکان گرفته می شود پائین تر از هزینه 
بدون  نرخ  این  هاست،  نیروگاه  نگهداری  و  تعمیر 
سرمایه  بالطبع  که  است  سوخت  هزینه  احتساب 

گذاری در این بخش را مشکل می کند.
در  ایران  برق  صنعت  جایگاه  به  اشاره  با  مهرداد 
های  نیروگاه  درصد   85 گفت:  منطقه  و  جهان 

کشور، نیروگاه های حرارتی 
هستند و به این لحاظ در کشورهای جهان رتبۀ 14 

و در منطقه رتبۀ اول هستیم .
ظرفیت  مگاوات  هزار   80 به  اشاره  با  مسئول  این 
سالهای  با  مقایسه  در  تولیدی کشور گفت:  برق  و 
گذشته ساالنه 6.5 درصد رشد ظرفیت داشته ایم و 
بر این اساس هر 10 تا 12 سال باید ظرفیت تولید 

برق کشور 2 برابر شود.
مهرداد صنعت برق کشور را صنعتی خودکفا دانست 
و افزود: ما هیچ وقت از تحریم جدا نبودیم اما در 

توان  به  اتکا  با  اول  توانستیم در مرحله  عین حال 
داخلی در تعمیر و نگهداری نیروگاه ها 100 درصد 
تعمیرات  زمینه  در  دوم  مرحله  در  خودکفا شویم، 
اساسی نیروگاه ها کامال خودکفا شدیم و در مرحله 
بعد که مرحله احداث نیروگاه ها بود، بدون نیاز به 
زمینه خودکفا  این  در  تنها  نه  کشورهای خارجی، 
شدیم بلکه بیشتر از آن وارد فاز صادرات تجهیزات 
و دانش احداث نیروگاه ها شدیم و االن هم در بحث 
باید از فناوری و  ساخت تجهیزات صنعت برق که 
کیفیت بسیار باال برخوردار باشد به سمت خوکفایی 

100 درصد حرکت می کنیم.  
 مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی شرکت تولید نیروی 
برق حرارتی افزود: قطعات و تجهیزات تولید شده 
امکان  تا  باشد  برخوردار  باالیی  تکنولوژی  از  باید 
داشته  مناسب  و  طوالنی  و  مستمر  برداری  بهره 
با  متناسب  تجهیزات  و  قطعات  باید  زیرا  باشند، 
و حرارت  ولت  هزار  ولتاژهای 400  استفاده  موارد 
550 درجه سانتیگراد و وزن بیش از 500 تن را در 

حین کار تحمل کنند.
مهرداد با اشاره به سهم 60 درصدی بخش خصوصی 
در تولید برق از نیروگاه های حرارتی گفت: باید از 
بخش خصوصی تشکر کرد که با وجود مشکالت از 
جمله کمبود نقدینگی و منابع مالی دغدغه اصلی 

شان تولید برق بوده است. 
مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی شرکت برق حرارتی، 
را  ترکیبی  نیروگاه های سیکل  برق  تولید  ظرفیت 
در کشور 24 هزار مگاوات بیان کرد و گفت: نیروگاه 
های سیکل ترکیبی بدون مصرف سوخت 1.5 برابِر 
نیروگاه سیکل ساده برق تولید می کنند و راندمان 

آنها هم 1.5 برابر بیشتر است.
را  تابستانی  پیک  زمان  در  برق  قطع  علت  مهرداد 

نبود توازن میان تولید و مصرف ذکر کرد. 

فراخوان تشکیل کمیته 
بازرگانی ایران و آفریقای 

جنوبی 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
و  ایران  بازرگانی  مشترک  کمیته  دارد  نظر  در 
آفریقای جنوبی را تشکیل دهد و بر همین اساس 
فراخوان ثبت نام در این کمیته را منتشر کرده 

است. 
اقتصادی  فعاالن  از  ایران  اتاق  بین الملل  معاونت 
سوابق  ارسال  با  است  کرده  دعوت  شرایط  واجد 
فعالیت های صورت گرفته با آفریقای جنوبی شامل 
حمل ونقل  شرکت،  ثبت  اسناد  گمرکی،  اظهارنامه 
یا شرکت در مناقصه از طریق تکمیل فرم ثبت نام 
اعالم  کمیته  این  در  حضور  برای  را  خود  آمادگی 

کنند.
عالقه مندان  جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 
و  نمایند  تماس حاصل   021-85732388 : تلفن 
اطالعات تجاری خود را برای معاونت بین الملل اتاق 

ایران ارسال کنند.
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دالرهای صادراتی در چهار گروه طبقه بندی می شوند

بازنگری در پیمان ارزی
دنیای اقتصاد : جزئیات بازنگری در پیمان سپاری 
ارزی ازسوی دولتی ها نهایی خواهد شد و قرار 
است رئیس کل بانک مرکزی اصالحیه بخشنامه 
ابالغ  به زودی  را  صادراتی  ارز  بازگشت  نحوه 
همراه  به  همتی  عبدالناصر  دیروز جلسه  کند. 

با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  رحمانی  رضا 
محوریت  با  خصوصی  بخش  صادرکنندگان 
بررسی راهکارهای بازنگری و تسهیل بازگشت 
دالرهای صادراتی برگزار و سیاست های جدید 

در این زمینه مورد تبادل نظر قرار گرفت.
هماهنگی های  شورای عالی  ابالغیه  آخرین  مطابق 
موظف  غیرنفتی  صادرکنندگان  کلیه  اقتصادی 
هستند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز خود را در 
سامانه »نیما« عرضه کنند یا با مکانیزمی که بانک 
مرکزی تعیین می کند، ارز حاصل از صادرات خود 
را به کشور بازگردانند؛ اما فعاالن بخش خصوصی با 
توجه به محدودیت های سیستم بانکی خواستار لغو 
یا اصالح در اجرای طرح پیمان سپاری ارزی بودند. 
است  آن  از  حاکی  »دنیای اقتصاد«  پیگیری های 
که با توجه به مجموعه مذاکرات روز گذشته، قرار 
برای  تغییراتی  و  شود  بازنگری  ارزی  پیمان  است 
صادرکنندگان کوچک و متوسط لحاظ شود. بر این 
اساس، دالرهای صادراتی در چهار گروه طبقه بندی 
خواهد شد. در گروه اول صادرکنندگانی که زیر یک 
میلیون دالر صادرات در سال دارند، از پیمان ارزی 
معاف خواهند شد و در سه گروه دیگر نیز با توجه 

به حجم صادرات، میزان تعهد ارزی متفاوت است.
به زودی سیاست های جدید برای دالر صادراتی نهایی 
می شود و قرار است جزئیات آن از سوی رئیس کل 
پیگیری های  جدیدترین  شود.  اعالم  مرکزی  بانک 
ارزی  بازنگری در سیاست های  از  اقتصاد«  »دنیای 
چهار  به  صادرکنندگان  که  است  آن  از  حاکی 
گروه تقسیم شده اند و برای هر گروه معافیت هایی 
مشورت  با  تصمیم  این  است.  شده  گرفته  درنظر 
بانک  کل  رئیس  دیروز  جلسه  در  بخش خصوصی 
مرکزی با وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان 
دارد  امکان  اما  است.  شده  اتخاذ  بخش خصوصی 

نیز  تغییراتی  دستخوش  رسمی،  ابالغ  مسیر  در 
متعددی  جلسات  گذشته  روزهای  طی  بشود. 
برگزار  ارزی  بخشنامه های  در  بازنگری  درخصوص 
شورای  مصوبه  براساس  راستا  این  در  است.  شده 
با  کارگروهی  بخش خصوصی،  و  دولت  گفت وگوی 
حضور نمایندگانی از وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، 
بخش خصوصی  و  بانک مرکزی  تجارت،  و  معدن 
این  نشست  محوریت صحبت های  که  تشکیل شد 
داشت.  اختصاص  ارزی  پیمان سپاری  به  کارگروه، 
در  آن  در  تجدیدنظر  است  مدت ها  که  موضوعی 
گرفته  قرار  اقتصادی  فعاالن  خواسته های  راس 
است. برآیند این نشست، نشان می دهد که وزارت 
پیمان سپاری  درخصوص  تجارت  و  معدن  صنعت، 
ارزی نظری نزدیک به نظر بخش خصوصی دارد و با 
لغو تعهد ارزی برای صادرکنندگان بخش خصوصی 
موافق است. البته پیش از این نیز جلساتی با حضور 
برگزار  وزارتخانه  این  و  بخش خصوصی  نمایندگان 
شد.  حاصل  طرف  دو  بین  توافقاتی  که  بود  شده 
درخصوص  مرکزی  بانک  گارد  می شد  گفته  اما 
نتیجه آن  و در  بوده  بسته  ارزی  پیمان سپاری  لغو 

توافقات، چندان به نتیجه نرسیده است.
 اما جلسه ای دیگر روز گذشته با حضور نمایندگانی 
از اتاق بازرگانی ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و معاونان این وزارتخانه و رئیس کل بانک مرکزی و 
یکی از معاونان او برگزار شد که حکایت از خبرهای 
پیش  چندی  دارد.  صادرکنندگان  برای  خوشی 
ارز  برای  رئیس جمهوری  یازده بندی  نامه  که  بود 
تمام  آن  براساس  که  نامه ای  منتشر شد.  صادراتی 
صادرکنندگان بدون استثنا ملزم به بازگرداندن ارز 
صادراتی طی مدت 3 ماه شدند. این در حالی بود 
که صادرکنندگان بخش خصوصی که سهم صادراتی 
آنها بین 8 تا 10 میلیون دالر برآورد می شود، بارها 

اعالم کرده بودند که نمی توانند در این بازه زمانی ارز 
را به چرخه اقتصاد برگردانند. اما با خبرهای جدید 
از  حاصل  ارز  بازگرداندن  مکانیزم  می رسد  نظر  به 
صادرات به چرخه اقتصادی کشور، درحال تغییراتی 
واقعی  بخش خصوصی  مذاق  به  احتماال  که  است 
خوش بیاید. پیگیری های »دنیای اقتصاد« در مورد 
جزئیات نشست عبدالناصر همتی و غالمرضا پناهی 
رئیس و معاون ارزی بانک مرکزی با رضا رحمانی 
وزیر صمت و معاونان او و نمایندگان بخش خصوصی 
که با هدف حمایت از صادرات و تسهیل آن برگزار 
چهار  به  صادرکنندگان  کلیه  می دهد  نشان  شد، 
این  تصمیمات  براساس  شده اند.  تقسیم  گروه 
نشست، گروه اول آن دسته صادرکنندگانی هستند 
دارند.  صادرات  سال  در  دالر  میلیون  یک  زیر  که 
تا  یک  بین  که  هستند  صادرکنندگانی  دوم  گروه 
بازارهای هدف صادر  به  در سال  دالر  میلیون  سه 
می کنند. گروه سوم صادرکنندگانی که بین سه تا 
10 میلیون دالر صادرات در سال انجام می دهند و 
گروه چهارم نیز شامل صادرکنندگانی می شود که 
باالی 10 میلیون دالر در سال صادرات دارند. شیوه 
بازگرداندن ارز صادراتی این چهار گروه با یکدیگر 
متفاوت است. گروه اول که همان صادرکنندگانی را 
در بر می گیرد که کمتر از یک میلیون دالر کاال صادر 
می کنند، از ارائه ارز به سامانه نیما معاف هستند و 

پیمان سپاری برای آنها لغو می شود.
 3 تا  یک  بین  آنها  صادرات  ارزش  که  دوم  گروه 
به  دارند.  معافیت 50 درصدی  است،  میلیون دالر 
این معنی که می توانند 50 درصد از ارز حاصل از 
صادرات خود را به سامانه نیما تحویل ندهند و تنها 
برای 50 درصد کل صادراتشان تعهد ارزی بدهند. 
گروه سوم که ارزش صادراتشان بین 3 تا 10 میلیون 
دالر است مشمول معافیت 30 درصدی شده اند. به 
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این معنی که این گروه می توانند 30 درصد از ارز 
حاصل از صادراتشان را در سامانه نیما عرضه نکنند 
از  ارز حاصل  از  برای 70 درصد  نیز  ارزی  تعهد  و 
صادرات از آنها گرفته می شود. اما گروه چهارم که 
ارزش صادرات آنها بیش از 10 میلیون دالر است، 
این  ارز خود را بر می گردانند. به  به شیوه گذشته 
معنی که 95 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به 
سامانه نیما تحویل می دهند. البته این امکان وجود 
دارد که برای این گروه نیز معافیت 10 درصدی در 
نظر گرفته شود و آنها نیز مشمول بازگرداندن 90 
شوند.  نیما  سامانه  به  خود  صادراتی  ارز  از  درصد 
آنچه درخصوص این تصمیم شنیده می شود، حاکی 
از آن است که اغلب صادرکنندگان بخش خصوصی 
این  گرفته اند.  قرار  دو  و  یک  گروه  در  واقعی 
منتهی  ماه  هفت  آمارهای  براساس  نیز  گروه بندی 
معافیت های  خبر  است.  شده  انجام  امسال  مهر  به 
این در آخرین  از  برای صادرکنندگان پیش  جدید 
نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
از سوی وزیر صنعت،  معدن و تجارت هم به صورت 

تلویحی و کلی اعالم شده بود.
باال  »به دلیل  بود:  گفته  نشست  این  در  رحمانی 
درصدی   5 سهم  باید  صادراتی  هزینه های  بودن 
صادرات  از  حاصل  ارز  از  صادرکنندگان  فعلی 
افزایش پیدا کند. در واقع این تصمیم به این معنی 
خواهد بود که صادرکنندگان این امکان را خواهند 
حاصل  ارز  از  5درصد  از  بیش  رقمی  که  داشت 
اختصاص  خود  هزینه های  به  را  صادرات شان  از 
فعاالن  گذشته  روز  نشست  در  حال  دهند.«   
اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت 
قرار  بررسی  مورد  جزئی تر  به صورت  موضوع  این 
تاکید  نشست،  این  در  می شود  گفته  است.  گرفته 
معدن  صنعت،  وزارت  و  بخش خصوصی  فعاالن 

راستا  این  در  و  بوده  اشتغال  حفظ  بر  تجارت  و 
بخش خصوصی  نمایندگان  قبل،  جلسات  مطابق 
واقع  در  شدند.  ارزی  پیمان سپاری  لغو  خواهان 
از دست  برای  بود که  این  بخش خصوصی خواهان 
نرفتن بازارهای بخش خصوصی، شرکت های کوچک 
و متوسط به دلیل آنکه مبالغ ارزی چشمگیری در 
که  شوند  مستثنی  پیمان سپاری  از  ندارند،  اختیار 
این موضوع مورد پذیرش بانک مرکزی قرار نگرفت 
و رئیس کل بانک مرکزی همچنان بر بازگشت ارز 
از طریق پیمان سپاری اصرار داشته و با لغو کامل آن 
اما به نظر می رسد رایزنی های  مخالفت کرده است. 
بخش خصوصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
شامل  را  معافیت هایی  و  نشسته  به ثمر  جلسه  این 
حال بخش خصوص واقعی کرده است. البته حسین 
عنوان  ایران  بازرگانی  اتاق  نایب رئیس  سالح ورزی 
کرده بانک مرکزی و اعضای دولت معتقدند که باید 
درباره تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات 
از  حمایت  ضمن  که  باشیم  تمهیداتی  به دنبال 
امکان  SMEها،  برای  به خصوص  صادرات  توسعه 
بازگشت ارز به کشور و مدیریت منابع ارزی به ویژه 
در شرایط کنونی امکان پذیر باشد. به گفته او بانک 
شود  اجرایی  باید  تمهیداتی  است  معتقد  مرکزی 
از  حاصل  ارز  بازگشت  از  اطمینان  با  همزمان  که 
به وجود  صادرات  فرآیند  در  نیز  اختاللی  صادرات، 
کرد  فراموش  نباید  را  نکته  این  حال  هر  به  نیاید. 
بخش خصوصی  با  مشورت  برای  نشست،  این  که 
دستورالعمل  به  آنکه  برای  تصمیم،  این  و  بوده 
کند.  طی  نیز  را  دیگری  مراحل  باید  شود،  تبدیل 
به همین دلیل، امکان دارد در جزئیات این تصمیم، 
از آن است  اما خبرها حاکی  ایجاد شود.  تغییراتی 
که امروز دستورالعمل جدید با لحاظ کردن نظرات 

بخش خصوصی ابالغ می شود. 

لیستی که به حذف دوشغله های 
وزارت کار منجر شد

وزیر کار دستور حذف دوشغله ها را صادر کرد
در حالی که تنها چند روز از انتشار لیست اسامی 
مدیران چندشغله زیرمجموعه وزارت کار می گذرد، 
محمد شریعتمداری وزیر کار در نامه ای به مدیران 
عامل سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 
کشوری، دستور حذف مدیران چند شغله از هیات 

مدیره شرکتهای تابعه آنها را صادر کرد.
اعضای  اسامی  انتشار  موضوع  ایسنا،  گزارش  به 
و  تعاون،کار  وزارت  تابعه  شرکتهای  مدیره  هیات 
در  شریعتمداری  که  بود  وعده ای  اجتماعی  رفاه 
به  از  فاصله چند روز پس  به  راستای شفاف سازی 

دست گرفتن سکان اداره وزارت کار عملی کرد.
جریان  در  و  مجلس  از  اعتماد  رأی  اخذ  هنگام  او 

تعاون،  وزارت  برای تصدی  از صالحیت خود  دفاع 
کار و رفاه اجتماعی گفته بود که در صورت تصدی، 
کلیه معامالت در صندوق های بازنشستگی و تامین 
قرار  اختیار مردم  در  به طور مکشوف  را  اجتماعی 
اعضای  و  مدیران  همه  اساسی  لیست  و  می دهد 
را  وزارتخانه  این  تابعه  مدیره های شرکتهای  هیات 

بر روی سایت رسمی منتشر می کند.
ناگفته نماند که انتشار این لیست هم در نوع خود 
عجیب بود چرا که از افراد و نام های متعدد با مدارک 
تحصیلی غیر مرتبط، حضور ژن های خوب و برخی 
مدیرعامل  که  عمومی  روابط  یک  مدیر  سیاسیون، 
شدن  آشکار  حتی  و  بود  شده  نفتی  شرکت  یک 
دارویی  هلدینگ  یک  اداره  نظیر  تخلفات  برخی 
توسط سفیر ایران در واتیکان پرده برداشت و این 
گونه شد که شریعتمداری در اقدامی جدید ضرب 
االجل  هفت روزه ای را برای استعفای چند شغله ها 
تعیین و دستور حذف مدیران چند شغله از هیات 
مدیره شرکت های تابعه سازمان تامین اجتماعی و 

صندوق بازنشستگی کشوری را صادر کرد.
بی تردید اجماع رسانه ای در این زمینه اگر نگوییم 
در  را  الزم  تاثیرگذاری  دستکم  اما  سهم  بیشترین 
وزارتخانه  این  دوشغله های  حذف  دستور  صدور 

داشته است.
در دستور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، سیدتقی 
و  اجتماعی(  تامین  سازمان  )مدیرعامل  نوربخش 
بازنشستگی  صندوق  )مدیرعامل  تقی زاده  جمشید 
اجرای دستور  به  یافتند نسبت  ماموریت  کشوری( 
خود  تابعه  سازمان های  چندشغله  مدیران  حذف 
این  استعفای  و  کرده  اقدام  کاری  روز  ظرف هفت 
سازمان  تابعه  شرکت های  مدیره  هیات  از  مدیران 
را  بازنشستگی کشوری  اجتماعی و صندوق  تامین 

اجرایی کنند.
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یادداشت

چهار قدم تا تشکیل یک هیات مدیره کارآمد
در اتاق هیات مدیره چه می گذرد؟)قسمت پایانی(

مترجم: مریم مرادخانی
نیازمند  بیشتر،  »مسوولیت   :  McKinsey منبع: 

تعهد، زمان و انرژی بیشتر است.«
تشکیل یک هیات مدیره قدرتمند به هیچ وجه 
آسان نیست. در بسیاری از شرکت های مطرح، 
هیات مدیره ها عملکرد موفقی ندارند یا شکست 
 activist( کنشگر  سرمایه گذاری  خورده اند. 
investing( رواج یافته. این سهامداران در امور 
حتی،  و  می کنند  دخالت  شرکت ها  مدیریتی 
مهره ها را جابه جا می کنند. پیشرفت تکنولوژی 
هم بسیاری از معادالت را بر هم زده است. و اینها 
تنها چند دلیل بر این ادعا هستند که حاکمیت و 
کارآمدی هیات مدیره ها بیش از هر زمانی اهمیت 

پیدا کرده است.
غلبه بر مقاومت در برابر تغییر: بعضی سازمان ها در 
زمینه تخصیص منابع، از هر گونه تغییری اجتناب 
سازمان  به  قدرتمند  هیات مدیره  یک  می کنند. 
طبق  کند.  غلبه  مشکل  این  بر  تا  می کند  کمک 
تحقیقات مک کینزی، هرچه تخصیص مجدد منابع 

سرمایه  بازگشت  باشد،  بیشتر   )reallocation(
بیشتر است.

استعدادها:  و  فرهنگی  امور  در  اعضا  مشارکت 
که  دارند  قبول  هیات مدیره  اعضای  از  بسیاری 
انتخاب جانشین برای مدیر ارشد، یکی از مهم ترین 
وظایفشان است، با وجودی که خود مدیر ارشد نیز 
جانشینش  تربیت  و  آماده سازی  در  مهمی  نقش 
دارد. عالوه بر مساله جانشینی، اعضا در جایگاهی 
هستند که بهتر از هر کسی می توانند روی تربیت 
تمرکز  بلندمدت  در  سازمان  سراسر  در  استعدادها 
کنند. آنها همچنین باید در تعیین و ترویج فرهنگ 

سازمان، نقش کلیدی داشته باشند.
جلب  سازمان ها،  از  بسیاری  در  برند:  از  حفاظت 
سازمان  سطوح  تمام  وظیفه  مشتری  مشارکت 
هیات مدیره ها  سازمان ها،  از  کمی  تعداد  در  است. 
در بازاریابی نیز نقش دارند. عصر، عصر شبکه های 
است.  بند  مو  به  سازمان ها  وجهه  است.  اجتماعی 
در چنین شرایطی، مدیر ارشد اجرایی یک شرکت 
امور  تا  داد  ترتیبی  شمالی  آمریکای  تولیدکننده 

مربوط به تغییرات برند در دستور کار هیات مدیره 
انجام  رابطه  این  در  که  گفت وگوهایی  بگیرد.  قرار 
استراتژی  بلکه  بود،  سنتی  بازاریابی  از  فراتر  شد، 
رویکرد  به عالوه  می گرفت،  بر  در  نیز  را  سازمان 

سازمان در مواجهه با بحران.
افزایش تعهد اعضا

اما اگر اعضای هیات مدیره این وظایف جدید را بر 
عهده بگیرند، چطور وقت می کنند به امور سرپرستی 

بپردازند؟ راهکارهایی وجود دارد:
نظرسنجی  طبق  دهید:  افزایش  را  کاری  روزهای 
متوسط  به طور  کارآمد  هیات مدیره های  ما،  جهانی 
41 روز در سال کار می کنند و تمایلی ندارند بیشتر 
کارآمد  چندان  که  هیات مدیره هایی  اما  کنند.  کار 
نیستند، به طور متوسط 28 تا 32 روز کار می کنند 
و می توانند در حالت ایده آل، 5 روز بیشتر کار کنند. 
برای  که  زمانی  مدت  که  داده  نشان  ما  به  تجربه 
از  بیشتر  است،  الزم  نحو  بهترین  به  کارها  انجام 

چیزی است که اعضا تصور می کنند.
به  توجه  با  کنید:  تهیه  پویا  کار  دستور  یک 
فعالیت ها  گسترش  اعضا،  زمانی  محدودیت های 
روی  که  پویاست  کار  دستور  یک  تهیه  نیازمند 
اطمینان  و  کند  تاکید  آینده نگرانه  فعالیت های 
زمان  فعالیت ها،  این  انجام  برای  که  شود  حاصل 

کافی در نظر گرفته شده است.
شفاف سازی مسوولیت ها و چیدمان اعضا

شرکت  سابق  ارشد  مدیر  جورج«،  »ویلیام 
»مدترونیک« که عضو هیات مدیره 10 شرکت بوده 
حاکمیت،  به  نسبت  فرد  »دیدگاه  می گوید:  است 
دارد.  بستگی  هیات مدیره  در  جایگاهش  به  کامال 
یک عضو مستقل است یا رئیس هیات مدیره است 
یا مدیر ارشد اجرایی هم هست؟ اگر از نگاه هر یک 
از این افراد به مقوله حاکمیت نگاه کنیم، می توانیم 

به یک تصویر کلی از هیات مدیره برسیم و افرادی 
تجربیات  و  مهارت ها  دارای  که  کنیم  انتخاب  را 

متناسب با سازمان هستند.«
هیات مدیره  رئیس  جاه طلب:  مدیر  یک  انتخاب 
دارد.  هیات مدیره  ویژگی های  بر  بسزایی  تاثیر 
برگزار  خوبی  به  را  جلسات  کفایت،  با  رئیس  یک 
می کند، فرهنگ اعتماد و گفتمان سازنده را ترویج 
می کند و در حوزه آموزش، توسعه و ارائه بازخورد، 
فضایی  خوب،  مدیر  یک  می کند.  سرمایه گذاری 
فراهم می کند تا هیات مدیره، کارآمد و ارزش آفرین 
اخیرا  هیات مدیره،  رئیس  انتخاب  فرآیند  باشند. 
تکامل یافته و ساختارمند شده و حاال، شبیه فرآیند 

انتخاب مدیر ارشد اجرایی است.
به دنبال استعداد و تجربه باشید: چطور افراد مناسب 
را انتخاب می کنید؟ چطور وظایف مناسب را به آنها 
تا  باید  محول می کنید؟ گرچه اعضای هیات مدیره 
حدی دارای معلومات کلی باشند، اما به هر حال، هر 
کدام در یک زمینه تخصص دارند، تخصص مرتبط 
با یک صنعت، عملیات یا منطقه جغرافیایی خاص. 
یک هیات مدیره باید ترکیب مناسبی از مهارت ها و 
کنید  تقسیم  را طوری  وظایف  باشد.  کاری  سوابق 
که هر کس به تناسب تجربیاتش مشغول به کاری 

شود که در آن بیشترین مهارت را دارد.
بسیاری  که  زمانی  از  رئیس:  وظایف  شفاف سازی 
تا یک عضو  ملزم شده اند  آمریکایی  از شرکت های 
یا  نماینده  هیات مدیره،  رئیس  به عنوان  را  مستقل 
ابهام  دچار  شرکت ها  کنند،  انتخاب  رئیس  نایب 
وظایفی  چه  دقیقا  هیات مدیره  رئیس  که  شده اند 
است.  مناسب  شغل  این  برای  کسی  چه  و  دارد 
روسای  از  بسیاری  که  داد  نشان  نظرسنجی  یک 
هیات مدیره، بعضی از وظایف مدیر ارشد اجرایی را 

انجام می دهند.
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نگاه آخر

"فصل زعفرانی"

هرسـاله بـا شـروع فصـل برداشـت زعفـران، 
تربـت حیدریـه صبـح  اکثـر مـردم منطقـه 
هـا را در زمیـن هـای کشـاروزی مشـغولند و 
عصرهـا را در بـازار سـپری می کنند. بـا توجه 
بـه سـطح کشـت ۸۰ هـزار هکتـاری زعفران 
در ایـن منطقـه، کارگـران زیـادی از شـهرها 
و روسـتاهای اطـراف از جملـه تربـت جـام، 
خـواف، گنابـاد و ... بـرای کار وارد ایـن شـهر 
می شـوند، بـه طـوری که ایـن محصـول برای 
حـدود ۷۰ هـزار نفـر به طـور مسـتقیم ایجاد 
شـغل می کند. خراسـان رضـوی بـا در اختیار 
داشـتن سـهم ۸۰ درصـدی از تولیـد زعفـران 
ایـران بـه عنـوان قطب تولیـد زعفـران جهان 

شـناخته می شـود.

https://www.isna.ir/photo/97082210693/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C#30
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