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بازارهایی که از دست می روند؛
پـرداخت بـدهی دولـت در چوب الی چرخ صادرات

گرو اصالح اقتصاد برق است
خبری منتشر شد که بر طبق آن گفته شده بود شورای رقابت با برگزاری جلسات متوالی 
با صاحب نظران حوزه برق، پیشنهاد تاسیس نهاد تنظیم گر بخش برق را به هیئت وزیران 

ارسال کرد.

دکتر تیمور رحمانی/ دنیای اقتصاد
به تدریج   1۳۸۰ دهه  ابتدای  از  ایران  اقتصاد 
برخالف  که  داد  مسیر  تغییر  وضعیتی  به 
حقیقی  سود  نرخ  آن  از  قبل  دهه  دو  حدود 
شروع به افزایش و مثبت شدن کرد. عالمت 
این نرخ سود رو به افزایش نیز افزایش سهم 
سپرده هایی بوده که به آن سود تعلق می گرفته 
است. در تحلیل این مساله می توان دو عامل 
را نام برد. این دو عامل نقش کلیدی در شکل 

دادن به وضعیت مورد اشاره داشتند.
عامل اول امکان ورود بانک ها و موسسات اعتباری 
غیر دولتی و متعاقب آن خصوصی سازی برخی از 
سهم  کسب  برای  ابتدا  که  بود  دولتی  بانک های 
اعتباری  موسسات  و  بانک ها  سوی  از  بازار  در 
نمایان  سود  نرخ  افزایش  در  را  خود  خصوصی 
و  بانک ها  بین  رقابت  آن  متعاقب  و  ساخت 
موسسات اعتباری )شامل بانک های دولتی( برای 
حفظ سپرده ها یا جذب سپرده. عامل دوم و بسیار 
پیامدهای  شدن  پدیدار  مانع  مدتی  که  بااهمیت 
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پرداخت بدهی دولت در گرو 
اصالح اقتصاد برق است

خبری منتشـر شـد که بر طبق آن گفته شـده 
بود شـورای رقابت با برگزاری جلسـات متوالی 
با صاحب نظران حوزه برق، پیشـنهاد تاسـیس 
نهـاد تنظیم گر بخش بـرق را به هیئـت وزیران 

کرد. ارسال 
روزنامه جهان اقتصاد نوشت: با تصویب اساسنامه نهاد 
تنظیم گر، تمامی بنگاه های فعال در این حوزه موظف 
به اجرای تصمیمات این نهاد می شوند. یکی از مواردی 
که در آن رقابت به خوبی کار نمی کند و نیاز به مداخله 
دولت هست، انحصارات طبیعی است. انحصار طبیعی 
بدون توجه به تقاضا و در مواردی که هزینه ثابت بسیار 
ثابت  این حالت هزینه های  باالست، رخ می دهد. در 
نسبت به هزینه های نهایی باالست و بنابراین هزینه 
متوسط برای طیف وسیعی از مقادیر تولید، کاهشی 

خواهد بود.
انتقال،  انحصاری شبکه  ماهیت  دلیل  به  برق  بخش 
طرح  پیرو  است.  دارا  را  طبیعی  انحصار  ویژگی های 
شکایت های مرتبط با بازار برق در خصوص بروز رویه 
در  که  شد  آن  بر  رقابت  شورای  رقابتی،  ضد  های 
حوزه این کاال بر اساس مفاد ماده ۵۹ ، نهاد تنظیم گر 
مستقلی را تأسیس کند. نهادهای تنظیم گر برای تحقق 
اهداف خود باید از ویژگی های استقالل قانونی، استقالل 
سیاسی، استقالل مالی، پاسخگویی و تناسب برخوردار 
باشند. بر اساس ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تنها نهادی که می تواند در 
حوزه بازار این کاالها تصمیم گیری نماید شورای رقابت 

است.

از سال ۱۳۹۱ شورای رقابت هماهنگی هایی در خصوص 
تأسیس نهاد تنظیم گر بخش برق و نفت و گاز و صنایع 
وابسته انجام داد اما پیشنهاد مربوطه در مراحل نهایی 
به تصویب هیئت وزیران نرسید و بی سرانجام ماند. با 
تصویب ماده ۵۹ اصالحی در تیرماه سال جاری توسط 
شورای نگهبان، این بار مجلس شورای اسالمی، دولت 
رقابت  شورای  پیشنهادی  اساسنامه  تصویب  برای  را 
مکلف نمود. در قانون جدید به طور مشخص نکاتی 
در خصوص ترکیب اعضا، نحوه تامین هزینه های نهاد 
تنظیم گر و استقالل نهاد تنظیم گر ذکر شد. همچنین 
برای اجرای ماده ۶۱ در حوزه بخش مربوط و داشتن 
ابزار قانونی در صدور و اجرای رای صادره نهاد تنظیم گر، 
حضور دو قاضی به انتخاب قوه قضاییه را الزامی کرد. 
اواخر آذر ماه امسال، به عنوان اولین بخش، پیشنهاد 
تاسیس نهاد تنظیم گر بخش برق، به هیئت وزیران و 
اساس  بر  ارسال شد.  مرتبط مجلس  کمیسیون های 
مهلت تعیین شده قانونی، هیات وزیران مکلف است 
ظرف مدت سه ماه این پیشنهاد را تصویب و در راستای 

تاسیس نهاد تنظیم گر اقدامات الزم را انجام دهد.
با سپهر برزی مهر، دبیر سندیکای  در همین رابطه 
صنعت برق به گفتگو نشستیم و درباره نحوه تاسیس 

این نهاد و تاثیر آن بر صنعت برق جویا شدیم.
دبیر سندیکای صنعت برق با بیان اینکه نهاد تنظیم 
گری که شورای رقابت به دنبال تاسیس آن در حوزه 
گفت:  است،  سندیکا  تایید  مورد  است  برق  صنعت 
سندیکای برق سالیانی است که با کمک اتاق بازرگانی 
و تشکل های صنعت برق پیگیر این موضوع است که 
یک نهاد تنظیم گر یا رگوالتور برای صنعت برق ایجاد 
شود چراکه االن کارفرمای صنعت برق، قیمت گذار و 

ارائه دهنده خدمات برق، وزارت نیرو است.
سپهر بزری مهر ادامه داد: اعضای سندیکای برق معتقد 
هستند نهادی که خرید و فروش برق را برعهده دارد، 

باید نهادی متشکل از نمایندگان همه ارکان ذینفع 
آن  در  مقررات گذاری ها  و  قانون گذاری ها  که  باشد 
صورت بگیرد.بنابراین نهادی که قرار است ایجاد شود 
مورد تایید ما است. امیدواریم با ایجاد این نهاد، این 
چالش اقتصاد معیوب برق حل شود چراکه قیمت تمام 

شده از نرخ فروش تکلیفی برق بیشتر است.
وی در پاسخ به این سوال که چه عواملی در مسیر 
تاسیس این نهاد رگوالتوری باید در نظر گرفته شود که 
خود این نهاد مشکلی بر مشکالت صنعت برق نیفزاید؟ 
اظهار کرد: قرار است اساسنامه، شرایط اداره، شرایط 
تصمیم گیری و میزان نفوذ این نهاد به گونه ای تنظیم 
شود که بار مضاعفی به صنعت برق اضافه نکند و مشکل 
را حل کند، نمونه موفق آن هم سازمان تنظیم مقررات 
رادیویی که بخش آی تی و مخابرات را تنظیم گری می 
کند و با وجود اینکه شرایط اقتصادی کشور، شرایط 
مناسبی نیست، حوزه مخابرات از شرایط نسبتا مطلوبی 
برخوردار است، بنابراین با استفاده از این الگو و ایفای 
نقش تمام ذینفعان این حوزه، می توانیم تاثیر بهینه ای 

در صنعت برق ایجاد کنیم.
برزی مهر درباره میزان وصول بدهی های سندیکا از 
دولت گفت: بین سندیکای برق و توانیر وزارت نیرو 
همکاری شکل گرفته و به صورت مرحله ای و قطره 
چکانی این مطالبات در حال پرداخت است اما نکته 
قابل توجه این است که تا زمانی که این اقتصاد مشکل 
دارد، کسری بودجه وزارت نیرو تکرار می شود و چون 
خود وزارت نیرو نمی تواند یارانه ای که دولت قصد 
گردن  به  هزینه  این  بپردازد،  ندارد،  را  آن  پرداخت 
پیمانکار، سازنده و تولیدکننده برق می افتد و تا زمانی 
که این سیکل اصالح نشود، هیچ وقت مشکل مطالبات 
به طور کامل برطرف نمی شود، فقط درمقاطع و مراحلی 
پرداخت هایی انجام و مجوزهایی گرفته می شود مگر 
اینکه این چرخه معیوب اصالح شود و قیمت تکلیفی و 

قیمت تمام شده برق یک منطقی داشته باشد.
دبیر سندیکای صنعت برق ادامه داد: خود یک وزارتخانه 
نباید به تنهایی بار یارانه ای که دولت می خواهد به 
مردم بدهد را متحمل شود چراکه اوال خود وزارتخانه 
نمی تواند این هزینه را بپردازد و ناچار است این فشار را 
روی بانک، پیمانکار و شرکت های تامین کننده آن وارد 
کند. االن قانونی در مجلس تصویب شده است که طبق 
آن دولت مکلف شد که این مابه التفاوت را بپردازد اما 
نمی تواند این کار را انجام دهد و در باالنس پرداخت ها 

همیشه تاخیر وجود دارد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به خاموشی های 
تابستان گذشته، آیا امسال هم خاموشی خواهیم داشت 
یا خیر؟ گفت: وزارت نیرو و شخص اردکانیان بسیار 
جدی هستند که خاموشی های ۹۸ به صفر یا حداقل 
برسد و در حال حاضر شعاری هم تحت عنوان ۰۹۸ 
در وزارت نیرو دنبال می شود. برنامه ریزی هایی هم 
برای آن انجام شده است اما تا به صورت تاثیرگذاری 
در صنعت برق سرمایه گذاری نشود، نمی توانیم انتظار 
داشته باشیم که دیگر تجربه خاموشی تکرار نشود و 
قطعا با میزان کاهشی که االن در سرمایه گذاری صنعت 

برق رخ داده است، احتمال خاموشی وجود دارد.
برزی مهر در پایان افزود: همین االن هم که بودجه سال 
۹۸ را که بررسی می کنیم، تفاوت چشمگیری در بحث 
توسعه ای و عمرانی وزارت نیرو اتفاق نیفتاده است. 
به بودجه سال جدید اضافه شده است  درصد کمی 
اما در حدی نیست که بتواند تاثیرگذار باشد. بنابراین 
سندیکای برق پیشنهاد داده است که مبلغی از صندوق 
توسعه ملی برای سرمایه گذاری برداشت شود چراکه 
مشکل ما تولید برق نیست بلکه شبکه انتقال برق نیاز 
به بهسازی و بهینه سازی دارد. صرف ایجاد نیروگاه و 
افزایش ظرفیت تولید برق الزاما مشکل خاموشی را حل 

نخواهد کرد.
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عامل اول شد، بیماری هلندی و پیامدهای آن در 
دهه ۱۳۸۰ و به ویژه در نیمه دوم آن بود. بیماری 
هلندی که به شکل باال نگه داشتن تصنعی ارزش 
پول ملی سبب جذاب شدن فعالیت های تجاری و 
همچنین  و  نفت  درآمد  تزریق  با  مرتبط  خدماتی 
جذاب شدن فعالیت ساخت و ساز در بخش مسکن و 
مستغالت شد، سبب شد پرداخت یا تعهد سود های 
باالی سپرده توسط بانک ها و موسسات اعتباری به 
ظاهر ناترازی در ترازنامه بانک ها نشان ندهد و همه 
چیز بر وفق مراد پیش برود. به عبارت دیگر، بانک ها 
نه تنها در تعهد سود سپرده باال تردید به خود راه 
تجاری،  فعالیت های  گرفتن  رونق  با  بلکه  ندادند، 
مرتبط  صنایع  همچنین  و  ساخت و ساز  و  خدماتی 
با آنها امکان مسابقه برای افزایش نرخ سود را نیز 

فراهم دیدند.
به  باال  سود  پرداخت  یا  تعهد  که  است  آشکار 
و  یابد  ادامه  نامحدود  به طور  نمی توانست  سپرده ها 
بیرونی  شوک های  معرض  در  که  اقتصادی  به ویژه 
تزریق  با کاهش  و  قرار دارد  نفت  با درآمد  مرتبط 
به  فوق الذکر  فعالیت های  رونق  نفتی  درآمدهای 
تداوم  امکان  می شود،  تبدیل  رکود  به  سرعت 
وضعیت را ندارد. به همین دلیل، با دور اول تحریم ها 
و افت شدید تزریق عواید نفتی به اقتصاد، رکود در 
دارایی های  شکل  به  را  خود  فعالیت ها  از  بسیاری 
وام هایی  و  )سرمایه گذاری ها  موهومی  و  منجمد 
و  نداشته  همراه  به  بانک ها  برای  درآمدزایی  که 
حتی اصل آن نیز به عنوان دارایی مورد تردید قرار 
گرفت( نمایان ساخت. واکنش بانک ها و موسسات 
اعتباری به ظهور این گونه دارایی ها نیز افزایش نرخ 
کردن  ماندگار  به  سپرده گذاران  ترغیب  برای  سود 
اعتباری  موسسات  و  بانک ها  چراکه  بود؛  سپرده ها 
را در ایفای تعهدات دچار دشواری کرده بود. همراه 

که  هنگامی  و  تحریم ها  قبلی  دور  تورم  تشدید  با 
سیاست کنترل تورم در سال ۱۳۹۲ در دستور کار 
قرار گرفت، تحدید رشد پایه پولی همانند پذیرش 
تا به کنترل  نرخ سود باالتر از منظر سیاستی بود 
تورم کمک کند. در عمل نیز چنین شد و نرخ سود 
اسمی و حقیقی هردو افزایش یافتند و نتیجه افت 
شدید نرخ تورم و نهایتا تک رقمی شدن آن بود. اما 
در تمام مدت باال بودن نرخ سود اسمی و حقیقی، 
تعهدات بانک ها و موسسات اعتباری با نرخ باال در 
توان  آنها  دارایی های  در حالی که  بود؛  افزایش  حال 
و  تداوم  آن  نتیجه  و  نداشت  را  متناظر  درآمدزایی 
سود  نرخ  این  بود.  بانکی  نظام  در  ناترازی  تشدید 
باال که خود را در مکانیسم خلق نقدینگی به شکل 
تداوم  و  نقدینگی  خلق  فزاینده  ضریب  افزایش 
رشد های باالی نقدینگی منعکس کرد و نوع رشد 
نرخ سودهای  از شرایط  تر  نامطلوب  هم  نقدینگی 
جهش های  سوخت  خود  می رفت،  پیش  پایین 
همان  دیگر،  به عبارت  بود.   ۱۳۹۷ سال  قیمتی 
کرده  کمک  قیمت ها  کنترل  به  موقتا  که  نیرویی 
بود، نطفه جهش قیمتی را در درون خود می پروراند 

و این رخدادی بود که مشاهده شد.
از  ایران در معرض دور جدیدی  اقتصاد  اکنون که 
رکود  از  دیگری  دور  و  است  گرفته  قرار  تحریم ها 
تورمی را در پیش گرفته است، الزم است از آنچه 
در این سال ها رخ داده است درس گرفته باشیم و با 
اقدامات سیاست گذاری در مسیری حرکت کنیم که 
به تکرار دشواری های قبلی نینجامد. اگر تمرکز خود 
را بر نرخ سود قرار دهیم، چه نگاهی به نرخ سود 
داشته  سود  نرخ  با  مرتبط  سیاست گذاری  نحوه  و 
باشیم؟ راه حل کالسیک که خیلی از اقتصاددان ها 
هم بالفاصله در شرایط کنونی ممکن است تجویز 
گردش  سرعت  تا  است  سود  نرخ  افزایش  کنند، 

شدن  سیال  غیر  به  یا  دهد  کاهش  را  نقدینگی 
نتیجه فشار روی قیمت ها  بینجامد و در  نقدینگی 
را بکاهد. اما این راه حل کالسیک زمانی موضوعیت 
دارد که اقتصاد در فاز رونق قرار دارد و افزایش نرخ 
سود با کاهش مخارج کل از فشار تورمی جلوگیری 
می شود  سبب  فقط  رونق  کردن  کند  با  و  می کند 
متعارف  حد  از  بیش  بهره برداری  از  اقتصاد  که 
بازگردد.  متعارف  وضعیت  به سمت  تولید  ظرفیت 
به سمت  اوال  ایران  اقتصاد  است که  این در حالی 
رکود تغییر مسیر داده، ثانیا جهش قیمتی ناشی از 
یافته  رشد های نقدینگی سال های قبل عمال وقوع 
است.  روبه رو  شدید  ناترازی  با  بانکی  نظام  ثالثا  و 
افزایش نرخ سود در شرایط کنونی عالوه بر آنکه به 
تعمیق رکود دامن می زند، به تشدید و ناترازی نظام 
قیمتی  زمینه جهش  و مجددا  دامن می زند  بانکی 
نرخ سود  افزایش  بنابراین  فراهم می کند.   را  بعدی 
در شرایط کنونی به هیچ وجه سیاستی قابل توصیه 
نیست. ممکن است این موضوع مطرح شود که چون 
نرخ تورم افزایش یافته است، عدم افزایش نرخ سود 
پس انداز  تجهیز  مانع  و  است  مالی  سرکوب  نوعی 
برای سرمایه گذاری می شود و در ضمن می تواند به 
تشدید  با  ارتباط  در  بینجامد.  تورمی  فشار  تشدید 
تورم الزم است اشاره شود که هر سیاستی که رشد 
نقدینگی را محدود نکند به طور بالقوه نیروی تورمی 
به  سپرده ها  سود  نرخ  رفتن  باال  و  می دارد  نگه  را 
نقدینگی  باالی  رشد  تداوم  معنی  به  کنونی  شکل 
اشاره  است  مالی الزم  با سرکوب  ارتباط  در  است. 
شود که نرخ سود باالی بانک ها در طول سال های 
گذشته به معنی تعهد پرداخت سود توسط بانک ها 
آنها  خود  دارایی  بازدهی  محل  از  که  است  بوده 
بوده  ایجاد تعهدی  به معنی  بلکه  تامین نمی شده، 
متحمل  را  آن  هزینه  باید  مرکزی  بانک  نهایتا  که 

باال  سود  نرخ  اگر  که  است  طبیعی  است.  می شده 
به معنی ایجاد تعهدی است که عمال بانک مرکزی 
ناچار به پاسخگویی به آن در قالب پذیرش اضافه 
زیانبار  پیامد  اگر  و  است  اعتباری  خط  و  برداشت 
بلکه  ندارد،  توجیه  آن  افزایش  دارد،  اقتصاد  برای 
مجموعه اقداماتی برای کاهش آن ضروری است. در 
باال برای سپرده ها  واقع، تنها در صورتی نرخ سود 
محسوب  مالی  سرکوب  آن  کاهش  و  دارد  توجیه 
می شود که بانک از محل بازدهی دارایی های خود 
قادر به پرداخت آن سود باشد. در غیر آن صورت، باال 
بودن نرخ سود به معنی انباشت ناترازی و انباشت 
نیروی تورمی بالقوه است و هیچ سیاست گذار پولی 
راستا،  این  در  نمی داند.  بهینه  را  سیاستی  چنین 
دو  ترکیب  با  نیز  مرکزی  بانک  می رسد  نظر  به 
تغییر  و  بانکی  نظام  اصالح  و  نظارت  بهبود  اقدام 
سود  کردن  منطبق  به دنبال  سیاست گذاری  شیوه 
سپرده ها با بازدهی دارایی های بانک ها است و نقد 
به تغییر مسیر بانک مرکزی برای کاهش تدریجی 
کالسیک  واکنش  بر  مبتنی  نقدی  )که  سود  نرخ 
است  ممکن  است(  تورم  افزایش  به  پولی  سیاست 
نقد صحیحی نباشد. آشکار است که سیاست گذاری 
سابقه  در  آن  مشابه  که  شرایطی  چنین  در  پولی 
آشکار  و  است  دشوار  بسیار  ندارد،  وجود  تاریخی 
صحیح  جهت  در  پولی  سیاست  اجرای  که  است 
در بردارنده هزینه هایی است؛ اما جهت گیری کلی 
سیاست پولی برای کاهش نرخ سود در اقتصاد ایران 
اجتناب ناپذیر است. نباید فراموش کرد که باال بودن 
نرخ سود در شرایط کنونی و در سال های گذشته 
اثرات خارجی )Externality( منفی  در بردارنده 
سیاست گذار  وظایف  از  یکی  و  بوده  اقتصاد  برای 
کاهش اثرات خارجی است و کاهش اثرات خارجی 
مستلزم سیاست گذاری برای کاهش نرخ سود است.



آیا ترامپ می تواند مانع بسته  
شدن نیروگاه های تولید برق با 

سوخت زغال سنگ شود؟
رویترز در مطلبی نوشت آیا رئیس جمهور آمریکا 
می تواند به وعده های انتخاباتی خود عمل کرده 
و برای رونق صنعت این کشور مانع بسته شدن 
زغال سنگ  با سوخت  برق  تولید  نیروگاه های 

شود؟
نیروگاه های  بسته شدن  مانع  می تواند  ترامپ  آیا 
گزارش  شود؟به  زغال سنگ  با سوخت  برق  تولید 
از  نقل  به  باشگاه خبرنگاران جوان  بین الملل  گروه 
رویترز، در دو سال نخست ریاست جمهوری دونالد 
با  که  آمریکا  برق  تولید  نیروگاه های  تعداد  ترامپ 

شدند  بسته  و  می کردند  کار  سنگ  زغال  سوخت 
طول  کل  در  که  بود  نیروگاه هایی  کل  از  بیشتر 
دوره نخست ریاست جمهوری باراک اوباما از کار باز 

ایستادند.
تالش  جمهوریخواهان  که  است  حالی  در  این 
می کنند با عمل به وعده انتخاباتی خود از صنعت 
زغال سنگ در ایالت های دارای معادن این سوخت 

فسیلی حمایت کنند.
در مجموع بر اساس اطالعات اداره اطالعات انرژی 
آمریکا )EIA( در سال های ۲۰۱۷-۲۰۱۸ بیش از 
سوخت  با  تولیدی  برق  مگاوات   ۴۰۰ و  هزار   ۲۳
زغال سنگ متوقف شد. این در حالی است که در 
 ۱۴ مجموع  در  رقم  این   ۲۰۱۲-۲۰۰۹ سال های 

هزار و ۹۰۰ مگاوات بود.
ترامپ تالش کرده است از قوانین مربوط به تغییرات 
آب و هوایی و محیط زیست که در زمان دولت اوباما 
به تعهدات خود  پایبند بودن  برای  بود  اتخاذ شده 
در قبال رای دهندگان ایالت هایی مانند ویرجینیای 
دومین  اما  کند.  نشینی  عقب  وایومینگ  و  غربی 
در  سنگ  زغال  مصرف  کاهش  بیشترین  که  سال 
آن رخ داده است همان سال دوم ریاست جمهوری 
 ۵۰۰ و  هزار   ۱۴ حدود  که  است  بوده   ،۲۰۱۸ او، 
مگاوات از مصرف این سوخت فسیلی کاهش یافته 
است. یک مگاوات برق انرژی مورد نیاز حدود هزار 

خانه در آمریکا را تامین می کند.
سنگ  زغال  مصرف  ظرفیت  که   ۲۰۱۱ سال  از 
تعداد  رسید  مگاوات   ۴۰۰ به  یعنی  اوج  نقطه  به 
در  ساله  هر  آمریکا  در  سنگ  زغال  کارخانه های 
ادامه  روند  این  انتظار می رود  و  است  حال کاهش 
داشته باشد؛ زیرا مصرف کنندگان تقاضای انرژی از 
منابع پاک و ارزان را دارند. گاز طبیعی ارزان قیمت 
مانند  تجدیدپذیر  انرژی های  از  استفاده  افزایش  و 

انرژی خورشیدی و باد قیمت ساالنه تولید برق را 
نسبتا پایین نگه داشته و باعث شده است سرمایه 
قدیمی  نیروگاه های  تولیدکنندگان  برای  گذاری 

زغال سنگ غیراقتصادی باشد.
بر اساس گزارش EIA تولیدکنندگان گفته اند قصد 
دارند حدود ۸ هزار و ۴۲۲ مگاوات از برق تولیدی 
اما  با زغال سنگ را در سال ۲۰۱۹ متوقف کنند. 
از زمان به قدرت رسیدن ترامپ، ژانویه ۲۰۱۷، او 
پاریس   ۲۰۱۵ توافقنامه  از  دارد  قصد  کرد  اعالم 
درباره تغییرات اقلیمی خارج شود و قوانین دوران 
اوباما درباره انتشار گاز های نیروگاه ها راکنار بگذارد، 
زغال  و  گاز  و  نفت  داخلی  تولید  می خواهد  چون 

سنگ را افزایش دهد.
بر اساس مطالعه گروه رادیوم، تولید گاز دی اکسید 
کربن، گاز اصلی گلخانه ای، پس از کاهش به مدت 
سه سال پی در پی، در سال ۲۰۱۸ به دلیل آنکه 
دمای هوا کاهش پیدا کرد که باعث افزایش تقاضای 
گاز برای گرمایش شد و برخی عوامل دیگر افزایش 

یافت.
گذاشتن  کنار  است  کرده  تالش  نیز  ترامپ  دولت 
از  دستور العمل  یک  با  را  زغال سنگ  نیروگاه های 
سوی وزیر انرژی آمریکا، ریک پری، در سال ۲۰۱۷ 
کاهش دهد؛ زیرا این نیروگاه ها شبکه تولید برق را 

انعطاف پذیرتر می کنند.
انرژی های  این طرح توسط طرفداران گاز طبیعی، 
تجدیدپذیر و مصرف کنندگان برداشته شد و توسط 
آمریکا  فدرال  انرژی  مقررات  تنظیم  کمیسیون 
)FERC(، به ریاست کوین مکینتیر به اتفاق آراء 
رد شد. این طرح اکنون می تواند دوباره مطرح شود؛ 
از  را  ژانویه جان خود  دوم  در  مکینتیر  کوین  زیرا 
دست داد و ترامپ باید جایگزینی برای او انتخاب 

کند.
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صنعت  مالی  "تامین  عنوان  با  فصلی  گردهمایی 
انرژی در شرایط تحریم" توسط کمیته ملي انرژي 
جمهوري اسالمي ایران با همکاری پژوهشگاه نیرو و 
دانشگاه امام جعفر صادق )ع( روز سه شنبه، ۹ بهمن 
سال جاري از ساعت ۱۴ لغایت ۱۷ در سالن رودکی 

پژوهشگاه نیرو برگزار خواهد شد. 
عالقمندان جهت حضور در این گردهمایی، کسب 
 ۸۱۶۰۶۸۴۶ شماره  با  نام  ثبت  و  بیشتر  اطالعات 
حاصل  تماس  انرژی  ملی  کمیته  کمیته  دبیرخانه 

فرمایند. 
رایگان  همایش  این  در  ثبت نام  است  ذکر  شایان 

است. 

فراخوان گردهمایی 
فصلی کمیته ملی انرژی 
جمهوری اسالمی ایران

http://tnews.ir/site/7296125769453.html
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فراخوان نمایشگاه جانبی بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی 
توزیع نیروی برق - لرستان

نمایشگاه جانبی بیست وچهارمین کنفرانس شبکه هاي توزیع نیروي برق روزهای 4 و 5 اردیبهشت 
سال 1۳9۸ به همت شرکت توزیع نیروي برق استان لرستان و با همکاری و حمایت شرکت توانیر، 
سندیکاي صنعت برق ایران، انجمن مهندسین برق و الکترونیک و دانشگاه ها و سازمان ها و نهادهای 

ذیربط در دانشگاه لرستان برگزار می شود.
سندیکای صنعت برق ایران با وجود آگاهی کامل نسبت به شرایط نامناسب اقتصادی کشور و چالش های 
بخش خصوصی صنعت برق، با توجه به اهمیت و تاثیر نمایشگاه های تخصصی در ایجاد فرصت های جدید 
کسب و کار برای اعضای محترم و همچنین عالقمندی برخی از شرکت های عضو، به  منظور ارائه خدمات 
به آن  دسته از اعضا که حضور در نمایشگاه  جانبی بیست  و چهارمین کنفرانس شبکه هاي توزیع نیروي برق 
را در بهبود شرایط بنگاه های خود اثربـخش می دانند و برای حضور در آن برنامه ریزی کرده اند، مسئولیت 
برگزاری این نمایشگاه را عهده دار شده و اقدامات الزم برای تسهیل حضور شرکت های عضو سندیکا در 

نمایشگاه جانبی را به عمل آورده است.
گفتنی است هزینه هر متر مربع غرفه برای اعضای سندیکا با احتساب تخفیف ۲۵ درصدی، ۳۰۰ هزار تومان 

و برای سایر شرکت های فعال صنعت برق غیرعضو، ۴۰۰ هزار تومان است.
عالقمندان جهت حضور در این نمایشگاه فرم مربوطه را تکمیل و به دبیرخانه سندیکا به شماره ۶۶۹۴۴۹۶۷-

تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  و  ارسال   info@ieis.ir ایمیل  آدرس  به  یا  و  فکس   ۰۲۱
۳-۶۶۵۷۰۹۳۰ داخلی ۱۱۳ یا شماره همراه ۰۹۱۹۰۱۱۰۱۲۸ )خانم باقرپور( تماس حاصل  فرمایند.

جهت مشاهده و دریافت فرم درخواست حضور در نمایشگاه اینجا کلیک کنید.

http://www.ieis.ir/fa-news-4517.html


از این پس اهم عناوین آگهی مناقصات کشور 
در حوزه صنعت برق و الکترونیک جهت اطالع 
از خبرنامه رسانا  این صفحه  اعضا محترم در 

منتشر می شود. 
و  آگهی ها  شرح  و  کامل  مشاهده  منظور  به 
بهره برداری از آنها، لطفا درخواست عضویت 
داخلی   66570930 تلفن  طریق  از  را  خود 

137 به سندیکا اعالم کنید. 
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران
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فهرست اهم مناقصات کشور

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
استان : خراسان رضوی

مناقصه گزار : برق منطقه ای خراسان
 ۴۰۰ خط  نقایص  رفع  بها  استعالم   : آگهی 

کیلوولت تکمداره توس-نیشابور 
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
استان : خوزستان 

مناقصه گزار : فوالد خوزستان
برای  ولت   ۲۳۰ کویل  بها  استعالم  آگهی: 

کنتاکتور ۱۸۰۰آمپر کاتلرهامر 
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ 

 تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
استان : زنجان

مناقصه گزار : برق منطقه ای زنجان
آگهی : استعالم بها ۱-ماژول تغذیه بیسیم ۱۱۰ 
فنی  مشخصات  طبق  ولت   ۱۲ به  ولت   ۴۸ و 
بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت   . پیوست  فایل 
تیموری  مهندس   ۰۹۱۲۸۱۸۸۴۹۳ شماره  با 

تماس حاصل فرمایید
۲-)ایران کد مشابه( خرید چراغ الکپشتی ۱۵۰ 
طبق  دی  ای  ال  وات   ۱۵۰ پروژکتور  و  وات 
)تلفن  استعالم  اسناد  در  شده  ارائه  مشخصات 

تماس ۳۳۱۴۵۱۲۵ آقای مرصعی( 
تجهیزات  اندازی  وراه  وتست  نصب  ۳-عملیات 
یک بی خط ۶۳ کیلوولت درمنطقه قزوین طبق 

مشخصات قنی فایل پیوست 
یکدستگاه  کیلوولت  قوی ۴۰۰  فشار  ۴-فازمتر 
ساخت کمپانی HASEGAWA کشور ژاپن 

مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
استان : سیستان و بلوچستان 
مناقصه گزار : برق منطقه ای

اجرای  و  ۱-خرید  بها  استعالم   : آگهی 
پوشش عایق سیلکونی

 ۵۰ و   ۱*۳۰۰ هوایی  سرکابل  ۲-۵۰سری 
سری کابل داخلی ۲۰ کیلو ولت 

مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
استان : سیستان و بلوچستان 

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق
متر  هزار  ده  ۱-خرید  بها  استعالم   : آگهی 
کابل خودنگهدار ۲۵+۱۶+۵۰+۵۰×۳ مطابق 

مشخصات فنی پیوست 
آلیاژی  سیم  کیلوگرم   ۷۰۰۰ ۲-خرید 
AAAC نمره ۱۲۰ بدون روکش )ایران کد 

مشابه است( مطابق مشخصات پیوست 
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
استان : فارس

 مناقصه گزار : سهامی برق منطقه ای فارس
آگهی : استعالم بها تعمیرات خط ۶۶ کیلوولت 

پایه 
خط  به  الر  کیلوولت   ۲۳۰ پست  از  قدیمی 

جدید االحداث الر ۳ 
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۰۵

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
استان : کرمان

مناقصه گزار : آب و فاضالب روستایی انار
احداث۳۳۵مترشبکه  بها  استعالم   : آگهی 

فشارمتوسط
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۲۸

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
استان : گلستان 

مناقصه گزار: آب و فاضالب استان گلستان
به  برق  انتقال  خط  اجرای  مناقصه  آگهی: 

چاه های ۹ و ۱۰ زرین گل عل آباد
مبلغ برآورد مالی: ۲,۳۶۲,۴۳۵,۵۵۲ ریال 

مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ 
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شافعی در مراسم تجلیل از صادرکنندگان خراسان 
رضوی

تنها راه تاب آوری اقتصاد ایران، 
توسعه صادرات غیرنفتی است

تردید»صادرات«  بدون  گفت:  ایران  اتاق  رئیس 
پیشران در تحقق مفهوم اقتصاد مقاومتی است و 
زمانی توسعه صادرات پایدارخواهد بود که متکی 

بر تولیداتی قوی باشد.
رئیس اتاق ایران گفت: بدون تردید»صادرات« پیشران 
در تحقق مفهوم اقتصاد مقاومتی است و زمانی توسعه 
صادرات پایدارخواهد بود که متکی بر تولیداتی قوی 
از  تجلیل  همایش  در  شافعی  غالمحسین  باشد. 
صادرکنندگان برتر خراسان رضوی، دستیابی به توسعه 
پایدار را نیازمند صادراتی متکی بر تولیدات دانش محور 
و مبتنی بر تکنولوژی های پیشرفته روز دانست و افزود: 
در این زمینه با مشکالت زیادی مواجه هستیم و تولید 
ما با مسائل بسیاری روبه روست؛ امروز درصد پایینی از 
صادرات ما یعنی حدود ۴.۳ درصد را کاالهای تولیدی 
با تکنولوژی باال تشکیل می دهند، سایر کاالها یا با 
تکنولوژی پایین تولید می شوند و یا کاالهای سنتی 

هستند که متکی بر مواد خام کشورند.
وی با اشاره به ترسیم مثلث اقتصادی استان از سوی 

استاندار خراسان رضوی گفت: استاندار محترم، فعاالن 
اقتصادی و بخش خصوصی را به عنوان قاعده این مثلث 
توصیف کرده و دولت و مجلس نیز دو ضلع دیگر آن 
و  فعال  مشارکت  آمادگی  خصوصی  بخش  هستند. 
تعامل سازنده با استاندار رابرای الگوسازی این موضوع 

در کشور دارد.
»رابطه  موضوع  در  استاندار  نگاه  به  اشاره  با  شافعی 
صادرات با اقتصاد مقاومتی« گفت: باید ببینیم نقش 
صادرات در اقتصاد مقاومتی که روزانه دهها بار تکرار 
می شود، چیست؟ هدف از اقتصاد مقاومتی این است 
که تاب آوری اقتصاد ما در مقابل تکانه های خارجی 
باالترین  ایجاد شود  اگر تکانه های خارجی  باال رود. 
از نفت است که ما اختیاری بر  اقتصاد ما  اثرپذیری 

فروش و درآمدهای آن نداریم.
وی با بیان اینکه صادرات تنها چیزی است که می تواند 
مسئله تکانه های شدید را جبران کند، تصریح کرد: اگر 
نفت فردا به بشکه ای ۲۰ دالر برسد و صادرات نفتی ما 
کاهش یابد، راه اصلی برای تاب آوردن در اقتصاد، توسعه 
صادرات غیرنفتی است. رئیس اتاق ایران گفت: معتقدیم 
بخش دولتی و خصوصی مکمل هم هستند اما این راه 
کامال باز نیست و نیازمند اعتماد بسیار باالیی است. 
در برخی از تحوالتی که در کشور ایجاد می شود، این 
اعتماد خدشه دار می شود و ایجاد اعتماد بین دو بخش 
بسیار مهم است. وی عنوان کرد: در شرایط کنونی و با 
ممنوعیت صادرات کاال نمی توانیم برندسازی کنیم، در 
این شرایط نباید توقع برندسازی داشت. شافعی با تاکید 
بر تجربه باالی مدیریتی بخش خصوصی خاطر نشان 
کرد: آماده کمک به دولت در شرایط سخت هستیم، 
عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا را سرچشمه جدیدی 
به ویژه برای استان های خراسان در توسعه صادرات می 
دانیم و باید آمادگی حرکت های مناسب برای تحوالت 

آینده تجارت در این حوزه را داشته باشیم.

پدرام سلطانی

دولت یکبار برای همیشه 
اقتصاد را به بخش خصوصی 

واقعی واگذار کند
پدرام سلطانی گفت: دولت یکبار برای همیشه 
به طور کامل و شفاف  را  اقتصادی  فعالیت های 
را  آن  و  کند  واگذار  واقعی  خصوصی  بخش  به 
به  که  مجموعه هایی  به  مختلف  عناوین  تحت 
نوعی خودشان دولت هستند یا دولت در دولت 
مثل  در شرایطی  که  چرا  نکند  واگذار  هستند 
شرایط تحریم آسیب کمتری به کشور وارد شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران شامگاه چهارشنبه در مراسم شصت و پنجمین 
سالگرد تأسیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته 
در باشگاه وزارت امور خارجه ضمن تبریک سالگرد 
فعاالن  و  آن  اعضای  به  کشتیرانی  انجمن  تأسیس 
و  ارتباط  نماد  دریا  گفت:  کشتیرانی،  عرصه  در 
یکپارچگی تنها کره مسکون منظومه شمسی است. 
دریا نماد ارتباط بین کشورها، تجارت، یکپارچگی، 

تعامل، همکاری، تبادل و تجارت است.
که  شرایطی  در  اظهارداشت:  سلطانی  پدرام 
سالیان  در  ها  تحریم  نوع  شدیدترین  با  کشورمان 
گذشته مواجه شده اهمیت و ارزش تعامالت جهانی 
بیش از پیش بر ما، دولت و مسئوالن آشکار می شود.

سلطانی افزود: اگر به این نماد، تعامل و ضرورت و 
اهمیت تعامل با جامعه جهانی بیش از این ها توجه 
در  امروز  می کردیم  تالش  آن  برای  و  بودیم  کرده 
چنین شرایطی بهتر می توانستیم مسائل و مشکالت 

و فشارهای ناشی از تحریم را حل و فصل کنیم.
بدانیم  باید  ما  کرد:  تاکید  ایران  اتاق  رئیس  نایب 
که خواسته یا ناخواسته، کشوری هستیم در میان 

را  بازی  این  قواعد  چه  دنیا  کشور   ۲۰۰ به  قریب 
قبول داشته باشیم و چه نداشته باشیم مجبوریم در 

تعامل با این کشورها قرار بگیریم.
جهانی  و  المللی  بین  های  سازمان  چه  افزود:  وی 
کشور  توسعه  باعث  را  آنها  در  و حضور  عادالنه  را 
بدانیم یا ندانیم باید مبادرت به این کار کنیم. حق 
را زمانی می توانیم بگیریم که وارد بازی شویم. من 
مسائل  تحریم ها  اینکه  وجود  با  که  می کنم  گمان 
اما فرصتی  ایجاد کرده  برای ما  و مشکالت زیادی 
برای درنگ و بازنگری در مسیری که آمدیم و برای 

تحکیم مسیری که در پیش رو داریم است.
بخش  عیار  تحریم  در  که  دارم  باور  افزود:  وی 
می شود.  آشکار  عادی  شرایط  از  بیشتر  خصوصی 
زمانی که دولت از محل درآمدهای نفتی در تنگنا 
قرار می گیرد به اهمیت منابعی که بخش خصوصی 
می پردازد بیشتر واقف می شود. فکر می کنم بهترین 
با دولت چنین  تفاهم  برای  و  برای مذاکره  فرصت 
زمانی است؛ زمانی که در حکمرانی اقتصادی خود 
تردید کنیم از این منظر که چگونه می توانیم آن را 

بهبود بخشیم.
سلطانی اظهارداشت: من این روزها به همکاران خود 
می گویم که کار ما در تعامل با دولت ها این بوده 
که آنها بخشنامه و آیین نامه می نوشتند و در آنها 
مضایق، خطاها و مشکالت و یا موانعی برای بخش 
خصوصی به وجود می آمد و ما تالش می کردیم آنها 
امروز که به گذشته نگاه می کنیم  را اصالح کنیم. 
می بینیم که در این زمینه دولت نسبت به ما دست 
بخشنامه  صدور  و  تنظیم  زیرا  است؛  داشته  باال 
بخشنامه ها  اصالح  برای  ما  توان  از  سریع تر  بسیار 
یکی  ما  است.  می شده  انجام  قبلی  تصمیمات  و 
تصویب  دیگر  مورد   ۱۰ و  ایم  آورده  می  دست  به 

می شده است و این مسیر درستی نبوده است.

http://otaghiranonline.ir/news/17271
http://otaghiranonline.ir/news/17263
http://otaghiranonline.ir/news/17263


شماره    2345 29 دی 1397

8

اقتصاد ایران _ اخبار

معاون بین الملل اتاق ایران در همایش فرصت های 
تجاری و سرمایه گذاری ایران و سلیمانیه عراق

پرداخت مطالبات شرکت های 
فنی و مهندسی ایران در عراق 

تسریع شود
همایش فرصت های تجاری و سرمایه گذاری ایران 
ظریف  محمدجواد  حضور  با  عراق  سلیمانیه  و 
وزیر امور خارجه، محمدرضا کرباسی معاون امور 
بین الملل اتاق ایران، قباد طالبانی معاون نخست 
اقلیم کردستان عراق، ریباز حمالن وزیر  وزیر 
اقتصاد و دارایی اقلیم کردستان عراق، سیروان 
محمد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع سلیمانیه و 
فعاالن اقتصادی ایران و سلیمانیه عراق برگزار 

شد.
سـرمایه گذاری  و  تجـاری  فرصت هـای  همایـش 
بـا حضـور محمدجـواد  ایـران و سـلیمانیه عـراق 

ظریـف وزیـر امـور خارجـه، محمدرضـا کرباسـی 
معـاون امـور بین الملـل اتـاق ایـران، قبـاد طالبانی 
معـاون نخسـت وزیـر اقلیم کردسـتان عـراق، ریباز 
حمـالن وزیـر اقتصـاد و دارایـی اقلیـم کردسـتان 
اتـاق بازرگانـی و  عـراق، سـیروان محمـد رئیـس 
و  ایـران  اقتصـادی  فعـاالن  و  سـلیمانیه  صنایـع 

سـلیمانیه عـراق برگـزار شـد.
محمدرضـا کرباسـی معـاون امـور بین الملـل اتـاق 
ایـران در ایـن همایش گفـت: در شـرایط فعلی و با 
پاکسـازی عـراق از شـر داعـش، افق هـای جدیدی 
در اقتصـاد ایـن کشـور و در منطقـه ایجـاد شـده 

ست. ا
توسـعه  ضـرورت  بـر  تأکیـد  بـا  کرباسـی 
همکاری هـای دوجانبـه گفـت: بـا توجـه بـه وجود 
اراده سیاسـی مشـترک رهبـران دو کشـور، فراهـم 
بـودن ظرفیت هـای وسـیع همـکاری و فرصت های 
بی شـماری که برای مشـارکت و سـرمایه گذاری در 

بخش هـای مختلف اقتصادی و تجـاری وجود دارد، 
در صـورت بهره بـرداری بهینـه از آنهـا می توانیـم 
روابـط  قابل قبـول  سـطح  بـه  دسـتیابی  شـاهد 

باشـیم. فی مابیـن 
به اعتقاد کرباسـی گام برداشـتن در مسـیر تجارت 
اسـتاندارد و اصولـی و  سـرمایه گذاری مشـترک در 
زمینه هایـی مثل صنعـت دارو، مصالح سـاختمانی، 
شـوینده ها،  بسته بندی شـده،  غذایـی  مـواد 
کشـور،  دو  در  معـادن  اسـتخراج  و  لوازم خانگـی 
راهـکاری مؤثـر بـرای تـداوم روابـط طوالنی مـدت 
اسـت  و موجـب اشـتغال و رفـاه مـردم می شـود.

کرباسـی زیرسـاخت مالی، حمل و نقل، اسـتاندارد 
و تبـادل دانـش فنـی را الزمـه این سـرمایه گذاری 

مشـترک دانست.
معـاون امـور بین المللـی اتـاق ایـران افـزود: بخش 
خصوصـی ایـران دارای تجـارب و پیشـرفت هـای 
چشـمگیری در حـوزه اکتشـاف و اسـتخراج معادن 
و تولیـد مصالـح سـاختمانی اسـت و آمادگـی دارد 
تـا ایـن تجربـه را در اختیـار بـراداران عراقـی خود 

دهد. قـرار 
گردشـگری سـالمت بـا توجـه بـه تجربـه ایـران به 
از قطـب هـای پزشـکی خاورمیانـه  عنـوان یکـی 
دیگـر زمینه همکاری مشـترک میان ایـران و عراق 
اسـت کـه کرباسـی در ایـن همایـش پیشـنهاد داد.

معـاون امـور بیـن الملـل اتـاق ایـران بـا تاکیـد بر 
تسـریع در پرداخـت مطالبات شـرکت هـای صدور 
اقلیـم  در  کـه  ایرانـی  مهندسـی  فنـی  خدمـات 
کردسـتان عـراق فعـال بودنـد یـا در حـال حاضـر 
در ایـن اقلیم مشـغول بـه فعالیت هسـتند، تصریح 
کـرد: امیداوریـم بـا حـل و فصـل اختالفـات مالی، 
شـاهد حضور گسـترده تر این شـرکت هـای ایرانی 
در اقلیم کردسـتان عراق باشـیم. کرباسی همچنین 

پیشـنهاد داد تـا بـه منظـور توسـعه روابـط ایران و 
سـلیمانیه عـراق، امضای موافقت نامـه تجارت آزاد، 
توسـعه ارتباطـات بنـگاه هـای اقتصـادی کوچک و 
متوسـط، تجهیز و سـاماندهی گمرکات، ساماندهی 
سیسـتم حمـل و نقـل و برقـراری امـکان ترانزیت، 
سـرمایه گـذاری مشـترک در حـوزه انبـوه سـازی، 
کشـاورزی  سدسـازی،  سـازی،  جـاده  فـرودگاه، 
،صنایـع غذایی و گردشـگری به ویـژه درمانی مورد 

توجـه دولـت هـا قـرار بگیرد.
ایـران و عـراق بـه دنبـال مناسـبات اقتصـادی ۲۰ 

دالری میلیـارد 
ایـن  در  سـخنانی  طـی  نیـز  خارجـه  امـور  وزیـر 
همایـش اعـالم کـرد: ایـران برنامـه جـدی بـرای 
افزایـش مبـادالت اقتصادی با عراق بـه ۲۰ میلیارد 

دالر در سـال دارد.
محمدجـواد ظریـف تاکید کرد: اطمینـان می دهیم 
تحریمهـا نمی تواننـد روابط دو ملـت را قطع کنند 
و تاثیـری در تعامـالت اقتصادی با اقلیم کردسـتان 

عراق نخواهد داشـت.
وی گفـت: مـا خواهـران و بـرادران کـرد در عراق و 
سـوریه را از خـود می دانیـم، چون ما از یک ریشـه 

هسـتیم و همـه مـا در کنار هـم بوده ایم.
ظریـف افـزود: تشـکیل دولـت قدرتمنـد در اقلیـم 
کردسـتان در زودتریـن زمـان ممکـن را خواسـتار 
هسـتیم. وزیـر امـور خارجـه همچنیـن گفـت کـه 
گفتگوهـای خوبـی بیـن ایـران و اقلیـم کردسـتان 
عـراق و بغـداد انجـام شـده تـا مبـادالت تجـاری 
تسـهیل شـود. ظریـف تصریـح کـرد کـه روابـط با 
اقلیـم مهـم بـوده و مـا روابـط خویـش را بـر تکیه 
بـر روابط اقتصـادی توسـعه خواهیـم داد. با حضور 
قـوی بخش خصوصـی دو طرف رفاه بیشـتری بین 

مـردم دو کشـور ایجاد شـود.
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اقتصاد ایران _ اخبار

محمدرضا کرباسی در همایش اقتصادی ایران و 
استان های مرکز و جنوب عراق

شعب بانک های ایرانی در کربال، 
برای تسهیل حضور بخش 

خصوصی ایران در عراق فعال 
شوند

همایش همکاری های اقتصادی ایران و استان های 
مرکز و جنوب عراق با حضور محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه کشور، عقیل عمران الطریحی 
امور  معاون  کرباسی  کربال، محمدرضا  استاندار 
بین الملل اتاق ایران، مسئوالن محلی استان های 
و  السماوه  و  واسط  میسان،  بابل،  نجف،  کربال، 

فعاالن اقتصادی ایران و کربال برگزار شد.
همایش همکاری های اقتصادی ایران و استان های 
مرکز و جنوب عراق با حضور محمدجواد ظریف وزیر 
استاندار  الطریحی  عمران  عقیل  امور خارجه کشور، 
کربال، محمدرضا کرباسی معاون امور بین الملل اتاق 
ایران، مسئوالن محلی استان های کربال، نجف، بابل، 
ایران و  میسان، واسط و السماوه و فعاالن اقتصادی 

کربال برگزار شد.
همایش همکاری های اقتصادی ایران و استان های 
مرکز و جنوب عراق با حضور محمدجواد ظریف وزیر 
استاندار  الطریحی  عمران  عقیل  امور خارجه کشور، 

کربال، محمدرضا کرباسی معاون امور بین الملل اتاق 
ایران، مسئوالن محلی استان های کربال، نجف، بابل، 
ایران و  میسان، واسط و السماوه و فعاالن اقتصادی 

کربال برگزار شد.
ظریف در این همایش گفت: ما و ملت عراق دارای 
گذشته، حال و آینده مشترک هستیم و ملت ایران 
و همه اقوام و طوایف عراقی در کنار هم در جنگ با 

داعش و سقوط رژیم دیکتاتوری صدام شهید دادند.
اینکه وجود عتبات عالیات در عراق  به  با اشاره  وی 
قلب های دو ملت ایرانی و عراقی را به متصل کرده 
گفت :ما نیازی نداریم تا ایرانی ها را برای کار در عراق 
تشویق کنیم بلکه فقط باید تالش کرد تا موانع را در 

مسیر این همکاری ها برداریم.
به اعتقاد ظریف اگر موانع برداشته بشود حجم روابط 

تجاری چندین برابر رقم فعلی خواهد شد.
وزیر امور خارجه کشور تصریح کرد: علی رغم اینکه 
تعرفه ای که عراق بر ایران گذاشته بیش از تعرفه ای 
است که در مورد کشورهای عربی اعمال شده، با این 
حال حجم تبادل تجاری بین دو بالغ بر ۸ میلیارد دالر 

است.
انرژی  حوزه  در  همکاری  که  نکته  این  بیان  با  وی 
بسیار بیشتر شده و شرکت های ایرانی می توانند نیاز 
عراق را در این خصوص تأمین کنند،خاطرنشان کرد 
: جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد تعرفه رابین دو 

کشور به صفر برساند.
امروز علی رغم تحریم های یکجانبه  به گفته ظریف، 
 ۲ ارزش  به  ساالنه  ایران  اسالمی  جمهوری  آمریکا 

میلیارد دالر گاز و برق به عراق صادر می کند. 
ظریف تأکید کرد: اگر دو کشور تصمیم بگیرند، آمریکا 
حق ندارد برای این دو کشور همسایه، حد و حدود 

تعیین کند.
وی با اشاره به اینکه امروز ۸۰ شرکت فنی و مهندسی 

با قرارداد به ارزش ۸ میلیارد دالر در عراق فعال هستند 
گفت: شرکت های فنی و مهندسی ایران از توانمندترین 

شرکت ها در منطقه هستند.
ظریف با اشاره به توانمندی ایران در بازسازی عراق 
گفت: ظرفیت جمهوری اسالمی ایران برای بازسازی 

عراق بعد از داعش بسیار زیاد است.
وی همچنین گفت: ایران از ۵ سال قبل آمادگی خود 
را به طرف عراقی برای لغو کامل و متقابل روادید سفر 
بین دو کشور اعالم کرده و هنوز ایران برای لغو روادید 

آماده است.
وی ادامه داد که اگر امکان لغو روادید توسط طرف 
عراقی وجود ندارد ما آماده لغو روادید برای بازرگانان 
کشور هستیم و پیش نویس این توافق به وزارت خارجه 

عراق از دو هفته پیش ارائه شده است.
تأسیس شعب بانکی در نقاط مرزی در دستور کار دو 

دولت قرار بگیرد
محمدرضا کرباسی معاون امور بین الملل اتاق ایران با 
تأکید بر توسعه همکاری های دوجانبه گفت: با توجه 
کشور،  دو  رهبران  مشترک  سیاسی  اراده  وجود  به 
فراهم بودن ظرفیت های وسیع همکاری و فرصت های 
در  سرمایه گذاری  و  مشارکت  برای  که  بی شماری 
دارد،  وجود  تجاری  و  اقتصادی  مختلف  بخش های 
در صورت بهره برداری بهینه از آنها می توانیم شاهد 

دستیابی به سطح قابل قبول روابط فی مابین باشیم.
به اعتقاد کرباسی فعاالن اقتصادی دو کشور در کنار 
تجارت کاالیی باید به دنبال سرمایه گذاری مشترک 
را  اقتصادی  درازمدت  همکاری های  چراکه  باشند؛ 
کرد:  تصریح  زمینه  همین  در  وی  می کند.  تضمین 
صنعت  مثل  زمینه هایی  در  مشترک  سرمایه گذاری 
دارو، مصالح ساختمانی، مواد غذایی بسته بندی شده، 
شوینده ها، لوازم خانگی و استخراج معادن در دو کشور، 
تداوم روابط طوالنی مدت است؛  برای  راهکاری مؤثر 

این  از  نمونه ای  کربال  در  کاله  لبنی  کارخانه  ایجاد 
همکاری مشترک است.

معاون امور بین المللی اتاق ایران افزود: بخش خصوصی 
جهت همکاری در بخش توسعه و نوسازی زیرساخت ها 
و بخش های صنعتی و معدنی استان کربال و همچنین 
ارائه خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری مشترک 
ازجمله  استان  آن  عمرانی  مختلف  درزمینه های 
ساخت وساز، فرودگاه، جاده سازی، کشاورزی، صنایع 
غذایی، گردشگری، زیارتی، توریسم درمانی آمادگی 

کامل دارد.
همکاری  ایران،  اتاق  بین الملل  امور  معاون  گفته  به 
بر  حالل  غذای  توسعه  و  تحقیق  درزمینه  مشترک 
اساس استانداردهای مصوب سازمان همکاری اسالمی 
اتاق  و  از زمینه های مستعد همکاری است   )OIC(
باتجربه  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
چندین ساله در بخش غذای حالل آمادگی همکاری 

مشترک را دارد.
و  همایش  برگزاری های  بر  تأکید  ضمن  کرباسی 
و  ساماندهی  کرد:  تصریح  تخصصی،  نمایشگاه های 
گسترش روابط بانکی میان دو کشور به منظور تسهیل 
مراودات تجاری فعاالن بخش خصوصی ایران و عراق 
باید در اولویت برنامه های اقتصادی دو کشور قرار گیرد، 
دراین ارتباط پیشنهاد می شود ضمن فعال کردن شعب 
بانکی ایرانی در شهر کربال، ایجاد شعبات بانکی در 
نقاط مرزی دو کشور به طورجدی بررسی و پیگیری 

شود.
پیشنهاد  ایران همچنین  اتاق  بین الملل  امور  معاون 
نمایشگاه های  یا  فروشگاه ها  نقش  به  توجه  با  تا  داد 
دائمی کاالهای صادراتی ایران در مناطق مختلف عراق 
به ویژه شهرهای نجف و کربال، سرمایه گذاری مشترک 
در تأسیس این فروشگاه ها یا نمایشگاه ها موردتوجه 

مقامات ایران و کربال قرار گیرد.
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یادداشت_ مدیریت

ایالن ماسک مدیرعامل تسال و اسپیس ایکس 
هفته  در  کار  ساعت   4۰ با  کس  هیچ  می گوید 
نتوانسته است جهان را تغییر دهد. او به ندرت 
می خوابد یا فرزندان خود را می بیند. تیم کوک 
از شرکت اپل پیش از طلوع آفتاب، ایمیلش را 
چک می کند و مارک کوبان میلیاردر معروف برای 
شروع کسب و کار اولش تا ساعت 2 نیمه شب کار 
می کرد و به مدت هفت سال به هیچ تعطیالتی 

نمی رفت.
دادیم. سپس  ادامه  تالش  به  »ما  گفت:  دی گروت 
روش  من  برای  تنها  نه  این  که  کردیم  مشاهده 
فردی  هر  برای  بلکه  است  کردن  کار  برای  بهتری 

وقتی  بود.  خواهد  کردن  کار  برای  بهتری  روش 
به طور  تا  می کنید  مجبور  را  سازمانی  رهبران 
برای  سیگنال  یک  کار  این  کنند،  رفتار  متفاوتی 
می توانند  نیز  آنها  که  می کند  ارسال  سازمان  بقیه 

به طور متفاوتی رفتار کنند.«
با  سازمانی  رهبران  اینکه  برای  دریافت  دی گروت 
فشارهای موجود روبه رو شوند و توازن کار-زندگی 
را یک اولویت بسازند، این پیشگامان باید مهارت ها 
را حول سه رابطه تقویت کنند: یادگیری برای کار 
یک  ایجاد  کار،  محیط  در  تیم هایشان  با  متفاوت 
برنامه با خانواده هایشان برای اولویت دادن به خانه و 
خانواده و تغییر طرزفکرشان برای اینکه نه تنها باور 

کنند که تغییر واقعا ممکن است بلکه به خودشان 
این اجازه را بدهند که تالش کنند و راحت در مورد 
سازمانی  رهبر  سه  داستان های  کنند.  صحبت  آن 

نحوه انجام این کار را توضیح می دهد.
  یادگیری برای متفاوت کار کردن

شرکت  یک  مدیرعامل  ساله،   ۷۲ اکسلرود  ایوان 
از  بسیاری  مانند  لس آنجلس،  در  مالی  مدیریت 
به عنوان  را  خود  زندگی  اکثر  هم نسلش،  مردان 
است  گذاشته  کار  بر  را  تمرکزش  که  نان آوری 
که  داشت  ادامه  زمانی  تا  امر  این  اما  کرد.  سپری 
او پدربزرگ شد و تصمیم گرفت این رویه را تغییر 
دهد. والدین او زمانی که فرزندانش کوچک بودند 
از دنیا رفتند و هرگز پدربزرگ و مادربزرگ خود را 
نشناختند. او می خواست در مورد نوه های او اتفاق 
متفاوتی بیفتد. »من می خواستم آنها پدربزرگ شان 
یک  از  بعد  دخترش  وقتی  بنابراین  بشناسند.«  را 
از  مراقبت  که  گرفت  تصمیم  ماهه،  سه  مرخصی 
با  را  کار  به  بازگشت  برای  آماده سازی  و  فرزندان 
هم انجام دهد، مادربزرگ ها به او پیشنهاد دادند که 
هر کدام دو روز در هفته از نوه خود مراقبت کنند. 
پنجم  روز  در  کودک  از  مراقبت  داوطلب  اکسلرود 
ایده را هم به خانواده و هم سایر  این  باید  او  شد. 
مدیران در محیط کار ارائه می داد. اکسلرود می گوید 
کردم  بیان  طور  این  را  جدیدم  کاری  برنامه  »من 
که افراد خوبی در اینجا دارم. می خواهم مسوولیت  
بیشتری به آنها اعمال کنم که به آنها کمک می کند 
تا سریع تر رشد کنند. من بر این باورم که این کار 
موثر خواهد شد.« »آنها با اکراه حرفم را پذیرفتند. 
را  کار  این  تاکنون  زمان  آن  از  و  بود  سال ۲۰۰۸ 

انجام داده ام.«
همچنین، اکسلرود با ترویج کار منعطف و از راه دور 
و ایجاد دفاتری نزدیک تر به محل زندگی افراد برای 

کاهش زمان رفت و آمد، برای ایجاد فرهنگی تالش 
کرده است که در آن هر فردی می تواند زمان برای 
کار و زندگی داشته باشد؛ تالش هایی که جابه جایی 
کارمندان و هزینه های استخدام و آموزش را کاهش 
برده  باال  را  کارمندان  بهره وری  و  روحیه  و  داده 
است. او می گوید: »اگر شما ساختاری دارید که به 
افراد اجازه انعطاف پذیری بیشتر می دهد، آنها نتایج 
بهتری برای سازمان ایجاد خواهند کرد. من همیشه 
را  تغییرات  این  شما  هستم.وقتی  امر  این  شاهد 
ایجاد می کنید، درآمد و سودآوری افزایش می یابد.«

اکسلرود روزهای دوشنبه دو نوه اش که اکنون ۱۱ 
و ۹ ساله هستند را به مدرسه می برد، در خانه کار 
می کند، سپس آنها را از مدرسه برمی دارد و آنها را 
می گوید:  او  می برد.  شنا(  کالس  )مانند  تفریح  به 
»من وقت زیادی با آنها می گذرانم و این فوق العاده 
است. وقتی من بمیرم، آنها خاطرات بسیار زیادی با 

من خواهند داشت.«
  باور به برنامه خود و صحبت صریح در مورد آن

می کرد:  تصور  را  جدیدی  چیز  ابتدا  باید  اکسلرود 
ترکیب  را  زندگی  و  کار  می خواهد  واقعا  او  چگونه 
این  نه تنها  که  می کرد  باور  باید  او  سپس  کند. 
از  بلکه-  دارد،  را  کردن  امتحان  ارزش  مساله 
واقعا  آن  ادامه  خطاها-  و  آزمون  یک سری  طریق 
در بلندمدت ممکن خواهد بود.این مساله همچنین 
برای مایکل هیکاکس نیز درست بود. هیکاکس در 
سال ۲۰۰۴، یک حسابدار عمومی رسمی در تگزاس 
بود و در مرحله حساسی در زندگی کاری اش قرار 
داشت. او عاشق کارش بود اما می خواست دستیاری 
او  که  الگوهایی  تنها  زیرا  کند؛  انتخاب  خود  برای 
سراغ داشت مردانی با همسران خانه دار و یک زن با 
پرستارهای بچه شبانه روزی بود؛ که هر دوی اینها 

بیشتر زمان شان را کار می کردند... )ادامه دارد(

آیا مدیر بودن با داشتن زندگی عادی در تعارض است؟
ترفندهایی برای توازن کار-زندگی)قسمت دوم(
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