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تذکر رهبری و آینده اقتصاد ایران

اقتصـادی  تشـکل های  همایـش  نخسـتین 
بیسـت و دوم مرداد سـال جـاری در محل اتاق 
بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی ایران 
بـا تقدیـر از سـندیکای صنعـت برق ایـران به 
عنـوان برترین تشـکل اقتصادی کشـور برگزار 

 . شد
در این همایش که رونمایی از فهرسـت ملی تشـکل ها 
یکـی از برنامه هـای اصلی آن محسـوب می شـد، عالوه 
اقتصـادی  فعـاالن  بازرگانـی،  اتاق هـای  روسـای  بـر 
و مدیـران ارشـد تشـکل های عضـو اتـاق، عبدالرضـا 
رحمانـی فضلـی وزیـر کشـور، محمـد شـریعتمداری 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسـعود پزشـکیان نایب 
رییـس اول و حمیدرضـا فوالدگـر رییـس کمیسـیون 
ویـژه حمایـت از تولیـد ملی مجلس شـورای اسـالمی 
نیـز حضـور داشـتند.  در بخـش تقدیـر از تشـکل های 
برتـر، سـندیکای صنعـت بـرق ایـران از بیـن حـدود 
200 تشـکل اقتصادی کشـور به عنوان برترین تشـکل 
اقتصـادی عضـو اتـاق بازرگانی ایـران برگزیده شـد و با 
اهـدای لـوح و تندیس اتاق ایران از این تشـکل تجلیل 
به عمل آمد.   گفتنی اسـت که 12 تشـکل باالدسـتی، 
119 انجمـن، 34 اتحادیـه و 18 سـندیکای فعال عضو 

اتـاق، در فهرسـت ملـی تشـکل ها ثبت شـده اند.

سندیـکا، برترین تشـکل اقتصـادی کشـور شـد دنیای اقتصاد/ محمود صدری
1- در قوانین اساسی کشورها، غالبا جزئیات مطرح 
نمی شود و فقط اصول بنیادی و کلی و تفسیر پذیر 
وارد می شود، حقوقدانان با عنایت به مسائل جدید یا 
اصطالحا مستحدثه، قانون اساسی را تفسیر می کنند 
و قانون گذاران و قضات براساس این تفاسیر به انشا 
اساسی  قانون  در  اما  می پردازند.  قانون  اجرای  و 
و  موضوعات چنان جزئی  گاهی  اسالمی،  جمهوری 
شفاف اند که بیشتر به آیین دادرسی و دیگر قوانین 
تفسیر  به  کمتر  قوانین  این  دارند.  شباهت  عادی 
نیاز دارند. حتی موارد رجوع به شورای نگهبان که 
مفسر رسمی قانون اساسی است، در این 39 سالی 
زیاد  می گذرد،  اساسی  قانون  اولیه  تصویب  از  که 
نبوده است. اما شگفتا که با وجود این قانون اساسی 
روشن، دامنه تفسیرهای غیررسمی از قانون، بسیار 

فراخ است.
2- در این قانون اساسی، تبیین و ابالغ مسائل کلی و 
ناظر بر هدایت جریان های کالن سیاست و اقتصاد و 
فرهنگ، بر عهده رهبری نظام است و احصا و تقنین 
بر  نظارت  و  کشور  کالن  و  خرد  مسائل  اجرای  و 
حسن اجرای آنها، بر عهده قوای سه گانه و ملحقات 
سیاست های  ابالغ  زنجیره  است.  شده  گذاشته  آنها 
 کلی ازسوی رهبری، قانون گذاری و تصویب و تایید 

ادامه در صفحه 3

با حضور وزیر کشور در پارلمان بخش 
خصوصی انجام شد: 
امضای تفاهم نامه همکاری اتاق ایران 
و وزارت کشور جهت ارتقای توان تولید 
و رشد سرمایه  گذاری
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 اخبار صنعت برق

 اخبار اقتصادی 

یادداشت مدیران

اقتصـادی  تشـکل  برترین  سندیـکا، 
شـد  کشـور 

نخستین همایش تشکل های اقتصادی بیست و دوم 
مرداد سال جاری در محل اتاق بازرگانی، صنایع، 
سندیکای  از  تقدیر  با  ایران  کشاورزی  و  معادن 
صنعت برق ایران به عنوان برترین تشکل اقتصادی 

کشور برگزار شد. 
صفحه 1

شفافیت معامالت با الزام خریداران مس 
کاتد به عرضه مفتول در بورس کاال 

عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران گفت: 
عرضه مفتول در بورس کاال از سوی خریداران مس 
کاتد موثر خواهد بود و در روند معامالت و میزان 
تقاضای مس کاتد شفافیت بیشتری ایجاد کرده و 

مانع از تقاضاهای کاذب شود.
صفحه 3

سود سرشار خام فروشی بالی جان 
تولید داخل شده است

درحالی که تولیدکنندگان داخلی نگران از تامین 
مواد اولیه مورد نیازشان از میان مواد اولیه ایرانی 
تولید  از جمله  باالدستی  اغلب صنایع  هستند، 
کنندگان فوالد و پتروشیمی ها در محیطی کامال 
ایمن بدون توجه به منافع ملی درحال صادرات 

واد خام خود هستند.
صقحه 4

برای  شافعی: ضرورت زمینه  سازی 
قانونگذاری  به حیطه  ورود تشکل ها 

نخستین همایش ملی تشکل های اقتصادی ایران 
از  آن  در  و  برگزار  ایران  بازرگانی  اتاق  محل  در 
فعاالن و پیشکسوتان تشکل های اقتصادی تقدیر 

شد.
صفحه 6

ایران از شرکت های  استقبال 
برای سرمایه گذاری در  سوئیسی 

انرژی خورشیدی  بخش 
بر  سوئیس  سفیر  با  خود  دیدار  در  نیرو  وزیر 
همکاری های بیشتر دو کشور در حوزه آب و برق 
تاکید و از شرکت های فعال سوئیس دعوت کرد تا 
در بخش انرژی خورشیدی ایران سرمایه گذاری 

کنند.
صفحه 8

قیمت طال، دالر، سکه و ارز امروز 
 ۹۷/0۵/23

در  جدید  طرح  آزادی  تمام بهار  سکه  قطعه  هر 
بازار تهران با قیمت 3میلیون و 8۹8 هزار تومان 
و هر گرم طالی 18عیار با قیمت 2۹۷ هزار تومان 

فروخته می شود.
صفحه ۵

اقتصادی عسگراوالدی  پیشنهاد  سه 
برای دولت

سه  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
راهکار جهت عبور از مشکالت اقتصادی به دولت 

پیشنهاد کرد.
صفحه 8

مواد اولیه تولید از پرداخت 
ارز مستثنا شود  نرخ  مابه التفاوت 

رئیس اتاق ایران با ارسال نامه های جداگانه به 
معاون اول و معاون اقتصادی رئیس جمهور، ضمن 

تشریح تبعات بند ۵ تصویب نامه هیات وزیران 
مبنی اخذ مابه التفاوت قیمت ارز از کاالهای ثبت 

سفارش شده با ارز دولتی، درخواست کرد. 
صفحه ۹

سنجش اثربخشی تبلیغات قبل از اجرا 
امروزه بخش عمده ای از بودجه بازاریابی شرکت ها 
صرف تولید و پخش آگهی های تبلیغاتی می شود 
و شرکت ها همواره عالقه مند هستند بدانند چه 
میزان در رسیدن به اهداف تبلیغاتی خود موفق 

بوده اند 
صفحه 10
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ادامه از صفحه 1
در مجلس و شورای نگهبان، برنامه ریزی و اجرا در 
دولت و پاسداری از حقوق عمومی و اجرای قانون در 
قوه قضائیه، ترجمان گردش کار از صدر تا ذیل قوای 

حاکمه ایران است.
حقوقی  لحاظ  به  تصمیم سازی،  زنجیره  این   -3
روشن است و هرگاه در گردش کار آن وقفه ای ایجاد 
دیروز  تذکر  است.  سیاست  در  کژتابی   نشانه  شود، 
مقام معظم رهبری به دولت در زمینه مسائل ارزی 
زنجیره  در  بود.  کژتابی ها  این  از  یکی  بیان  اخیر، 
اهمیتشان  همه  با  ارزی،  مسائل  فوق الذکر،  کاری 
از زیرمجموعه های  به یکی  مسائلی جزئی و مربوط 
باید  را  آن  به  رهبری  ورود  که  هستند  مجریه  قوه 
و  کرد  اجتناب  آن  از  می شد  که  دانست  تذکری 
رهبری نظام را به بیان موضوعی چنین جزئی وادار 
دادند،  دولت  به  رهبری  دیروز  که  تذکری  نکند. 
به  کشور  اقتصاددانان  چندساله  انتقاد  بازگویی 
افزوده  آن  بر شدت  اخیر  ماه های  بود که در  دولت 
شده بود. از سال گذشته، در مطبوعات ایران خاصه 
که  شد  داده  هشدار  مکررا  »دنیای اقتصاد«  روزنامه 

)نرخ  پول  غیرواقعی  قیمت گذاری  و  نقدینگی  سیل 
بهره(، تورم را به آینده پرتاب کرده است و دولت باید 
باشد.  دستوری  کنترل  سدهای  ریختن  فرو  منتظر 
آغاز افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی در زمستان 
گذشته، پیامی روشن فرستاد که در فروردین امسال، 
بود  تومانی   4200 دالر  که  را  پاسخ  نامناسب  ترین 
دریافت کرد. در آن مقطع باز هم اقتصاددانان درباره 
شکاف قیمت های دستوری و واقعی هشدار دادند و 
گفتند که تفاضل این دو قیمت، محمل رانت است. 
اما پاسخ دولت به آن، محدود کردن متقاضیان ارز 
اگر  آنکه  بود؛ حال  ایشان  رفتار  و مجرمانه خواندن 
جرم  رسمی  نرخ  از  باالتر  قیمت هایی  با  ارز  معامله 
است  مجرم  ارزی  چنین  عرضه کننده  قاعدتا  باشد، 

نه خریدار آن.
4- مسائل ارز و طال و دیگر شقوق بازارهای پولی و 
مالی مسائلی تکنیکی هستند و صالحیت اقتصاددانان 
و کنشگران بازار برای تشخیص چندوچون آن، حتما 
از دیوان ساالران بیشتر است و اگر دولت می خواهد 
و  نشود  مختل  کشور  امور  قانونی  زنجیره  دیگر  بار 
این  از  لطفا  نکند،  دادن  تذکر  از  ناگزیر  را  رهبری 
پس به تحلیل ها و نقدها و پیشنهادهای اقتصاددانان 
باور  برخالف  کند.  نگاه  دقیق تر  بازار  کنشگران  و 
اقتصادی  درس نامه های  در  آنچه  سیاستمداران، 
سخن  آنها  به  رجوع  با  اقتصاددانان  و  شده  نوشته 
سال  هزاران  حاصل  بلکه  نیست،  تفنن  می گویند، 
تجربه و آزمون و خطای بشر است که در قالب علمی 
که  همان گونه  انباشته،  علم  این  است.  گرفته  قرار 
از  بسیاری از کشورهای جهان را در دهه های اخیر 
خاک به افالک کشانده، برای حل مشکالت اقتصاد 

ایران هم راهی خواهد گشود.

شفافیت معامالت با الزام 
خریداران مس کاتد به عرضه 

مفتول در بورس کاال
ایران  برق  عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت 
سوی  از  کاال  بورس  در  مفتول  عرضه  گفت: 
خریداران مس کاتد موثر خواهد بود و در روند 
شفافیت  کاتد  مس  تقاضای  میزان  و  معامالت 
از تقاضاهای کاذب  ایجاد کرده و مانع  بیشتری 

شود.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
بورس کاالی ایران در ادامه روند پاالیش متقاضیان 
مواد اولیه و لزوم ورود مواد به چرخه تولید، اعالم کرد 
این پس خریداران مس کاتد موظف هستند  از  که 
مفتول تولیدی خود را در بورس کاال عرضه کنند که 
صنعت  سندیکای  مدیره  هیأت  عضو  راستا  این  در 
برق ایران از این اقدام در راستای ایجاد شفافیت و 

حذف تقاضای کاذب حمایت کرد.
علیرضا کالهی در این باره به خبرنگار تسنیم گفت: 
خریداران  سوی  از  کاال  بورس  در  مفتول  عرضه 
محاسباتی  ارز  نرخ  دلیل  به  که  مادامی  کاتد،  مس 
با  پایه، بین قیمت کاالها در بورس  در قیمت های 
در  و  بود  موثر خواهد  دارد،  وجود  تفاوت  آزاد  بازار 
کاتد شفافیت  تقاضای مس  میزان  و  معامالت  روند 
بیشتری ایجاد کرده و مانع از تقاضاهای کاذب شود.

با  ایران  برق  صنعت  سندیکای  مدیره  هیأت  عضو 
تاکید بر اینکه باید پایش متقاضیان با قدرت پیش 
اولیه  مواد  تقاضای  طرف  شدن  فیلتر  شاهد  تا  رود 
اقدام مثبت  این  بورس کاال در حالی  باشیم، گفت: 
نکته  داده که  انجام  افزایش شفافیت  راستای  را در 
اصلی در روند معامالت این است که باید در سمت 

تقاضای تولیدکنندگان مس مفتول، نظارت بیشتری 
صورت گرفته و متقاضیان را پاالیش کرد.

به  متقاضیان،  پایش  روند  پیشنهاد کرد، در  کالهی 
بررسی  مثل  گیری  وقت  و  سخت  فیلترهای  جای 
بیمه  وضعیت  کارخانه،  یک  کارکنان  حقوقی  فیش 
ارزش  بر  مالیات  بررسی  با  توان  می  برق،  قبض  و 
از  را  واقعی  متقاضیان  بیشتری  سرعت  با  افزوده، 

متقاضیان کاذب شناسایی کرد.
وی افزود: دومین فیلتری که می تواند مورد استفاده 
قرار گیرد، بررسی خریدهای سنواتی و میزان مصرف 
سال های گذشته آنها است تا با این اقدامات شرایط 

فعلی در بازار مس پایدار نباشد.
ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو  این 
قراردادهای  و  مناقصات  به  مربوط  مدارک  بررسی 
جدید کارخانجاتی که اخیرا فعال شده و قراردادهای 
به خرید  و  منعقد کرده  تولید محصول  برای  بزرگ 
عنوان  به  را  هستند  نیازمند  بورس  از  اولیه  مواد 
دیگر فیلتر قابل اجرا عنوان کرد و گفت: اخیرا برای 
شناسایی تقاضاهای کاذب جلسات متعددی با بورس 
کاال برگزار شده که با اجرایی شدن آنها در کنار الزام 
خریداران مس کاتد به فروش مس مفتول در بورس 
کاال می توان شاهد ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا 

بوده و آرامش را در بازار برقرار کند.
کالهی گفت: نکته حائز اهمیت در خصوص پاالیش 
با  از بورس این است که تنها  متقاضیان خرید کاال 
ارایه پروانه بهره برداری نمی توان به افراد مواد اولیه 
نبوده  فعال  واحدها  این  از  بسیاری  فروخت؛ چراکه 
صورت  بررسی  کمک  به  تنها  اما  ندارند.  تولیدی  و 
تولیدی  واحدهای  افزوده  ارزش  بر  مالیات  وضعیت 
می توان نسبت به واقعی بودن تقاضای آنها اطمینان 

حاصل کرد.

http://tnews.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%85/afaa116725878.html
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4 سرمقاله

نایب رئیس سندیکای برق ایران در گفت وگو با جام جم 
آنالین مطرح کرد:

سود سرشار خام فروشی بالی 
جان تولید داخل شده است/ 
یارانه های دولتی باعث رانت 

گسترده شده است
درحالی که تولیدکنندگان داخلی نگران از تامین 
مواد اولیه مورد نیازشان از میان مواد اولیه ایرانی 
تولید  از جمله  باالدستی  اغلب صنایع  هستند، 
کنندگان فوالد و پتروشیمی ها در محیطی کامال 
ایمن بدون توجه به منافع ملی درحال صادرات 

مواد خام خود هستند.

به گزارش جام جم آنالین، این رویداد درحالی اتفاق 
افتاده است که مقام معظم رهبری و قانون اساسی 
کشورمان مشخصا خام فروشی را به زیان اقتصاد و 
با  است  و الزم  کرده اند  اعالم  ملی کشورمان  منافع 
استفاده از ابزار قانونی صنایع باالدستی را از این کار 
منع کرد. جام جم آنالین در این زمینه مصاحبه ای 
با پیام باقری نایب رئیس سندیکای برق ایران داشته 

که در ادامه می خوانیم.
با توجه به اینکه صنعت برق وابستگی باالیی به مواد 
پتروشیمی ها  یا  فلزی  ایرانی در بخش صنایع  اولیه 
دارد، آیا واقعا دستیابی به مواد اولیه مورد نیاز مشکل 

بوده است؟
برای پاسخ به این سئوال الزم است توضیح روندی 
اما اگر پاسخ  اینجا رسیدیم،  را داشته باشیم که به 
تامین  بله  بگویم  باید  باشد  مشخص و واحدی الزم 
تولیدات  که  بخش  آن  بخصوص  اولیه  مواد  برخی 
صنایع باالدستی کشورمان است مدتی است مشکل 

شده است.
دلیل بروز چنین مشکلی به نظر شما چیست؟

در  که  منطقی  و  کالن  سیاست های  براساس 
و  هفتاد  دهه های  طی  اقتصادی  توسعه  حوزه 
مثل  باالدستی  صنایع  شد،  اتخاذ  هشتاد  اوایل 
پتروشیمی ها، فوالدسازی ها و تولیدکنندگان سیمان 
و  ... سرمایه گذاری های گسترده ای صورت گرفت  و 
موضوع هم با جدیت پیگیری شد، اما نکته اینجاست 
که صنایع باالدستی باید براساس رسالت و ماموریتی 
این  اصوال  چون  می کردند،  حرکت  داشتند  که 
شرکت ها تولیدکننده موادی بودند که صنایع پایین 
دستی نیازمند آن هستند. این مواد باید در چرخه 
تولید قرار گیرد و در نهایت با تولید محصول نهایی 
ارزش افزوده باالیی را به اقتصاد کشور هدیه می داد. 

این درحالی است که همزمان متاسفانه زمینه توسعه 
و  نبود  متناسب  کوچک  و  تکمیلی  میانی،  صنایع 
برنامه ریزی های  از  کمی  شد  باعث  مشکل  همین 

انجام شده دور بشویم.
منظور از دوری از برنامه های مورد نظر چیست؟

ببنید، اصوال صنایع باالدستی وقتی بیش از نیاز بازار 
تولید داشتند و امکان جذب تولیدات این شرکت ها 
صنایع  تولیدات  ناچار  نبود،  ایران  مرزهای  داخل 
آورد.  می  در  المللی  بین  بازارهای  از  سر  باالدستی 
چون سیاست گذاری فروش و عرضه کاال در اختیار 

خودشان قرار گرفت.
چطور  است،  تایید  مورد  که  غیرنفتی  صادرات 
باالدستی  صنایع  محصوالت  صادرات  که  معتقدید 

مشکل ایجاد کرده است؟
صنایع  شرکت های  کردید،  اشاره  خوبی  نکته  به 
که  اولیه  سیاست های  براساس  عمومی  باالدستی 
گسترده  حمایت  مورد  است  شده  اتخاذ  آنها  برای 
مربوط  مثال هزینه های  عنوان  به  دارند.  قرار  دولت 
به انرژی این شرکت ها با یارانه و قیمت های خاصی 
تامین می شود. این درحالی است که چنین سیاستی 
بوده  نهایی کشورمان  رقابت پذیری محصوالت  برای 
نه اینکه محصول کارخانه های باالدستی مستقیم در 
بازار عرضه شود. چون قیمت تمام شده محصوالت 
که  یارانه هایی  به  توجه  با  عموما  باالدستی  صنایع 
مشکل  اینجا  است.  پایین  بسیار  می کنند  دریافت 

آغاز می شود.
مشکل مورد نظر چیست؟

کامال روشن است، شرکت های فوالدی، پتروشیمی ها 
و سیمان که یارانه های گسترده ای دریافت می کنند 
بازار  در  را  ارزانی  بسیار  محصوالت  می تواند  قطعا 
سایر  با  باالیی  رقابت  قدرت  که  کنند  عرضه  خارج 

قیمت  مثال  عنوان  به  دارد.  خارجی  محصوالت 
بازارهای بین  ایران در  بسیار پایین فوالد و سیمان 
المللی دردسر ساز شد به صورتی که اروپا در مقابل 
و  داد  تشکیل  دامپینگ  پرونده  ایران  فوالد  قیمت 
عراق هم سیمان ایران را با صد در صد تعرفه اجازه 
ورود می دهد. این یعنی مزیت رقابتی خودمان را به 

دیگران داده ایم.
منظور از مزیت رقابتی را به دیگر داده ایم چیست؟

باالدستی  صنایع  کردم  اشاره  قبال  که  همانطور 
صادرات  و  نهایی  کاالی  تولید  برای  شد  تشکیل 
با  خارجی  و  داخلی  بازارهای  در  ایرانی  محصوالت 
فوالد  وقتی  امروز  که  درحالی  باالتر؛  افزوده  ارزش 
دیگر  از  را  نهایی  محصول  و  می کنیم  صادر  خام 
رقابتی خودمان  وارد می کنیم یعنی مزیت  کشورها 
انرژی بوده را مستقیم در اختیار کشور دیگری  که 
اشتغال؛  افزوده؛  ارزش   ترتیب  این  به  داده ایم.  قرار 
به  داده ایم  قرار  کشور  آن  اختیار  در  صادراتی  بازار 
جای اینکه منافع ملی خودمان را حفظ کنیم. بارها 
کوتاه  دوره  یک  برای  دادیم  پیشنهاد  مسئوالن  به 
تا  کنند  حذف  صنایع  این  در  را  انرژی  یارانه های 
ببینیم آیا واقعا مزیت رقابتی در بازارهای بین المللی 
وجود دارد که تمایل باالیی به صادرات وجود دارد؟

شرکت های پتروشیمی و فوالدی چطور از این مزیت 
به نفع خود استفاده کرده اند؟

شده  یاد  شرکت های  می دانیم،  آنچه  براساس 
بازارهای داخلی بسیار  عرضه محصوالت خود را در 
محدود کرده اند اما در عین حال با استفاده از مزیت 
به  محصوالت  عرضه  دارند  اختیار  در  که  اقتصادی 
بازارهای خارجی را توسعه داده اند به این دلیل که 
 نه تنها ارز به دست می آورند بلکه داخل کشورمان 

ادامه در صفحه بعد
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ادامه از صفحه قبل
انرژی  یارانه  همچنین  و  مالیاتی  معافیت های  نیز 
دریافت می کنند. پس در واقع یک تیر و چند نشان 
همین  واردات  بعضا  که  اینجاست  نکته  است.  بوده 
محصوالت از خارج از کشور بسیار ارزان تر از خرید 

همان ماده داخل بازار ایران است.
منظور فروش صوری محصوالت به خارج است؟

من اطالعی از این مورد ندارم ولی وقتی پای سود 
باال در میان باشد چه بسا این اتفاق هم افتاده باشد.

از  بسیاری  بورس،  در  عرضه  موضوع  به  برسیم 
کشف  معتقدند  دست  پایین  صنایع  تولیدکنندگان 
قیمتی در بورس کاال به صورت مهندسی شده انجام 

می شود، آیا این نکته صحت دارد؟
بد نیست به این نکته توجه داشته باشیم وقتی عرضه 
کنندگان محدود باشند ممکن است تخلف هم ایجاد 
شود کما اینکه در باره کشف قیمت بورس کاال نیز 
باال دستی  تولیدکنندگان صنایع  است.  چنین شده 
مثل فوالد و پتروشیمی ها محدود هستند و به همین 
دلیل هماهنگی باالیی هم با یکدیگر ایجاد کرده اند 
و با کاهش عرضه در بازار به نوقع قیمت را مدیریت 

واقعیت  از  باالتر  بورس  قیمت  کشف  که  می کنند 
صورت پذیرد. بنابراین پاسخ شما مثبت است.

از  بورس  در  که  باالیی  سودهای  به  آیا  روند  این 
شرکت های یاد شده داریم مربوط است؟

از  یارانه  سایه  اگر  دهم؛  پاسخ  اینطور  دهید  اجازه 
ترازهای  تمام  شود  برداشته  باالدستی  صنایع  سر 
مالی منفی می شود. اصوال وقتی به آمارهای بورس 
مراجعه می کنیم یا به صورت های مالی این شرکت ها 
نکته  همین  و  هستند  سودآور  بسیار  آنها  می بینیم 
ابزاری است برای دریافت رانت های باالتر و بیشتر و 
استفاده از البی های گسترده تر شرکت های یاد شده. 
موج  شود  حذف  یارانه ها  اگر  می کنند  اعالم  چون 

بیکاری و زیان تجربه می شود.
راهکار برای مدیریت شرایط چیست؟

اقتصاد کالن کشور را باید از دولتی بودن رها شود. 
ایران مبتنی بر درآمدهای نفتی است  اقتصاد  چون 
امروز آثار نگران کننده ای در اقتصاد تجربه می کنیم. 
این نکته بسیار مهم است که اقتصاد دولتی و بانک 
محور داریم و این نگرانی در گوشه و کنار کشور دیده 
می شود. براساس آمار تنها 20 درصد از اقتصاد ایران 
در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و 80 درصد به 
نوعی دولتی است. این تناسب حاصلی بجز مشکالت 

نخواهد داشت.
بهرمند  کاالها  توزیع  برای  بورس  بازار  از  ما  امروز 

هستیم، چطور هنوز معتقدید مشکالت داریم؟
به  نسبت  بازار سرمایه  نیست،  روزآمد  بازار سرمایه 
تولید ناخالص ملی ایران بسیار کوچک است. وقتی 
سرمایه  بازار  سهم  حقیقت  در  می کنیم،  مقایسه 
و  کوچک  که  بازاری  پس  است  پایین  بسیار  ایران 
چنین  و  نمی شود  مدیریت  درست  است  لطمه پذیر 
مشکالتی کامال دور از انتظار نیست. بورس ایران باید 

بین المللی باشد تا کشف قیمت درست انجام شود.
بورس که قرار بوده شفافیت به اقتصاد هدیه بدهد، با 

این تفاسیر راهکار دیگری داریم؟
در  ایران  اقتصاد  مالی  تامین  درصد   80 از  بیش 
حوزه بانکی صورت می پذیرد چون بورس قابل قبول 
که  آنجایی  از  دلیل  به همین  نداریم.  قدرتمندی  و 
بازیگران این عرصه بسیار محدود هستند و لطمه پذیر 
مشکالت  بروز  در  توجه  قابل  محرکی  بورس  بودن 
است کشف قیمت درست ایجاد نمی شود. پس جایی 
که انحصار است قانونگذار پیش بینی کرده به سمت 
منظور  کنید  توجه  کنیم.  حرکت  باید  رگوالتوری 
ستاد تنظیمی که دولتی است به هیچ عنوان کارآمد 
بازهم  دستوری  قیمت های  نهایتا  چون  بود  نخواهد 
مشکل آفرین خواهندشد. فقط نهادی مستقل به نام 
رگوالتوری که همه بازیگران در آن دخیل هستند. 
باال  صنایع  می توانیم  هم  که  است  درحالی  این 
دستی را مکلف به عرضه گسترده محصوالت داخل 
از سوی دیگر می توانیم سیستم  و  ایران کرده  بازار 

قیمت گذاری را هم دقیق رصد کنیم.
مجلس در این زمینه آیا جایگاهی خواهد داشت؟

رگوالتوری  موضوع  که  داریم  مشخصی  قانون  بله؛ 
و شورای رقابت در آن دیده شده است. بطور کلی 
مجلس باید با استفاده از قانون مواهب رانتی بودن 
این صنایع را از آنها حذف کنند. به عنوان مثال در 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اشاره شده؛ در بعد 
خام فروشی باید از صادرات مواد خام عوارض گرفته 
عوارضی  باید  می فروشیم  مواد خام  اگر  یعنی  شود. 
بگیریم که این عوارض در خدمت صادرات کاالهایی 
با ارزش افزوده باالتر قرار گیرد یا به صورت تسهیالت 
به تولید کنندگان در جهت توسعه اقتصادی مصرف 

ارایه شود.

قیمت طال، دالر، سکه و ارز 
امروز ۹۷/0۵/23

در  جدید  طرح  آزادی  تمام بهار  سکه  قطعه  هر 
بازار تهران با قیمت 3میلیون و 8۹8 هزار تومان 
و هر گرم طالی 18عیار با قیمت 2۹۷ هزار تومان 

فروخته می شود.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
امروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
3 میلیون و 898 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم 3 میلیون و 551 هزار تومان معامله شد.

یک   آزادی  بهار  سکه  نیم  قطعه  هر  آزاد  بازار  در   
هزار   930 سکه  ربع  تومان،  هزار   840 و  میلیون 
تومان  هزار   510 گرمی  سکه  قطعه  هر  و  تومان 

فروخته می شد.
هر گرم طالی 18 عیار نیز امروز 297 هزار تومان 
اونس طال در  ارزشگذاری شده بود، ضمن آنکه هر 
بازارهای جهانی با قیمت 1195 دالر معامله می شود.

روز  به  نسبت  امروز  معامالت  در  سکه  قیمت های 
گذشته افزایشی بوده است.

بانک  و  دولت  ارز،  نرخ  یکسان سازی  سیاست  با 
مرکزی از 20 فروردین دالر را با قیمت 4200 تومان 
ثابت  اردیبهشت  تا 30  این نرخ  تک نرخی کرده اند؛ 
بود ولی از 31 اردیبهشت تا 15 مردادماه نرخ دالر هر 
روز سیر صعودی را طی می کرد ولی از 16 مردادماه 

مجدداً در قیمت 4200 تومان تک نرخی شد.
امروز در بازار آزاد هر یورو 12 هزار و 36 تومان و هر 
پوند با ارزش 13 هزار و 466 تومان و درهم امارات 

2873 تومان دادوستد می شد.
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شافعی: ضرورت زمینه  سازی 
برای ورود تشکل ها به حیطه 

قانونگذاری
نخستین همایش ملی تشکل های اقتصادی ایران 
از  آن  در  و  برگزار  ایران  بازرگانی  اتاق  در محل 
فعاالن و پیشکسوتان تشکل های اقتصادی تقدیر 

شد.
بازرگانی،  اتاق های  روسای  بر  عالوه  برنامه،  این  در 
عضو  تشکل های  ارشد  مدیران  و  اقتصادی  فعاالن 
محمد  کشور،  وزیر  فضلی  رحمانی  عبدالرضا  اتاق، 
شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسعود 
فوالدگر  حمیدرضا  و  اول  رییس  نایب  پزشکیان 
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس 

شورای اسالمی نیز حضور داشتند. 
غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره 
به اینکه وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی، ما را با 

واقعیت های اقتصادی بیگانه کرده است، گفت: نفت 
و درآمدهای نفتی سطحی از کیفیت زندگی را برای 
ایرانیان فراهم کرده است که مشارکتی در به وجود 
آمدن آن نداشته است و به همین دلیل ایرانیان یاد 

نگرفته اند که در مشارکت با هم، خلق ثروت کنند.
وی با بیان اینکه فرهنگ مشارکت برای خلق ثروت 
در کشور نداریم، گفت: جاده میان بخش خصوصی و 

دولت در اقتصاد باید مرمت شود.
شافعی افزود: در این میان ارزشهای مادی و حقوقی، 
معنا  باید مشارکت  بلکه  نیست،  مدنظر  تولید صرفا 
هم  با  سازمانها  یا  افراد  از  عده ای  و  یابد  مفهوم  و 
نوآوری  و  تا خالقیت  باشند  داشته   واقعی  مشارکت 
ارزشمندی بروز کند که در این زمینه نیز با کمال 
کشور  تولید  و  کرده  حرکت  نزولی  سیر  در  تاسف، 

حال خوشی ندارد.
انباشته  هم  بر  جامعه  دانش  اگر  کرد:  اضافه  وی 
گشته و ارزهای اصیل آن مدنظر قرار گیرد، سرمایه 

اجتماعی تلقی شده و این مهم بدون فراهم آوردن 
انجمن های مردمی  و  برای تشکل ها  محیط مناسب 
و محیط بحث و گفتگو امکان پذیر نیست. سال های 
مقاومتی  اقتصاد  سمت  به  کشور  که  زیادی  است 
اهمیت  به  کمتر  ولی  است،  تولیدمحور  جامعه  و 
تشکل ها و سازمان هایی که معنا و مفهوم مشارکت 
را در سطح جامعه گسترده می کنند، پرداخته شده 

است.
شافعی ادامه داد: در اقتصاد ایران از بخش خصوصی 
مشارکت  خواستار  همگان  و  می شود  صحبت  زیاد 
بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی هستند، در 
برنامه های  در  که  می خواهند  بخش  این  از  حالیکه 

توسعه ای کشور، تنها مجری امور باشند.
وی افزود: باید زمینه سازی الزم برای ورود تشکل ها 
منافع  تامین  منظور  به  گذاری ها  قانون  حیطه  به 
یک  سایه  در  تنها  این  و  داد  و صنفی صورت  ملی 
اقتصادی  فعاالن  میان  در  گسترده  و  فراگیر  اجماع 
و تشکل ها، قابل دستیابی خواهد بود، لذا باید بیش 
از هر چیزی به دنبال ایجاد صدای واحد در اقتصاد 
باشیم. از هر صدایی که تفاوت دیدگاهها را بروز دهد، 
در خانه های اتاق حل و فصل کرده و با یک دیدگاه 

کارشناسی فراگیر به مذاکره و رایزنی بپردازیم.
به  صبح  تا  که  را  شبی  نباید  امروز  گفت:  شافعی 
منتظر  فرداصبح  برای  اینکه  جای  به  می بریم  سر 
گشودن گره از اقتصاد باشیم، نگران از مانع جدیدی 
پیش روی فعاالن اقتصادی باشیم. زمان آن رسیده 
است که بخش خصوصی زمینه ساز حضور موثر در 
قبول  باید  هم  خصوصی  بخش  البته  باشد.  اقتصاد 
کرده و تعهد دهد که اگر مورد مشورت قرار گرفته و 
مسئولیت پذیرفت، منافع بلندمدت جامعه را مدنظر 

قرار داده و سخن حق بگوییم.

عبدالرضا رحمانی فضلی در همایش ملی تشکل های 
از هر جنسی   اینکه  بیان  با  ایران  اتاق  در  اقتصادی 
به  افزود:  دارد  وجود  ارز  تامین  کوتاهی  این  در 
گفته تشکل های صنایع غذایی، برخی از کاالها در 
که  سفارش شده  ثبت  برابر   10 از  بیش  حوزه  این 
سفارش  ثبت  میزان  همین  اساس  بر  هم  تخصیص 

انجام شد.
وی اضافه کرد: در حوزه مصرف ارزی، برخی ها که 
ارز را گرفتند کاال وارد نکردند، برخی ها در قیمت ها 
بزرگ نمایی کردند و برخی ها هم به قیمت 4200 

تومان کاال را وارد بازار نکردند.
وزیر کشور ادامه داد: این در حالی است که در حوزه 
نظارت نیز، نظارت درستی بر روی واردات این کاالها 
و کاالهایی که با ارز 4200 تومانی وارد شدند صورت 
افرادی  برخی  اینکه  بیان  با  فضلی  نگرفت. رحمانی 
که باید منابع ارزی کشور را تامین کرده و در اختیار 
بانک مرکزی قرار می دادند، کوتاهی کردند، گفت: 
ثبت  سفارش در برخی حوزه ها، ده برابر نیاز کشور 
ماه  فروردین  در  تصمیمی  افزود:  وی  است.  بوده 
امسال در حوزه ارزی از سوی دولت اتخاذ شد و در 
تهدیدهای  به  توجه  با  مناسبی  حرکت  شرایط،  آن 
تحریم صورت گرفت تا بتوان بازار را مدیریت کرد؛ 
اما در حین اجرای این سیاست، با وضعیتی مواجه 
جدید  سیاست های  به  نیاز  آن،  طبق  بر  که  شدیم 
دو  بخش،  این  در  البته  که  آمد  وجود  به  ارزی 
اتفاق رخ داده است. وزیر کشور اضافه کرد: تامین، 
تشخیص، مصرف و نظارت در حوزه ارز شکل گرفت 
و در حوزه تامین نیز، دوستانی که باید منابع ارزی را 

تامین می کردند، کوتاهی کردند.
وی گفت: در حوزه مصرف نیز از نظر قیمت، با نرخ 

ادامه در صفحه بعد
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ادامه از صفحه قبل
باالتری به فروش رساندند و نظارت دقیقی بر عرضه 

کاالی 4200 تومانی انجام نشد.
که  هم  چقدر  هر  دولت  یک  افزود:  فضلی  رحمانی 
قدرت داشته باشد، اگر مردم به آن سیاست ها باور 
نداشته باشند، کار پیش نمی رود و هر کس به دنبال 

منافع خود خواهد بود.
ایران  اقتصاد  در  تشکل ها  حضور  به  اشاره  با  وی 
هم  نداریم؛  کم  چیزی  تشکل،  تعداد  نظر  از  گفت: 
اکنون هشت هزار تشکل ثبت شده در کشور وجود 
ها  تشکل  این  چقدر  که  است  این  مساله  اما  دارد؛ 
را قبول داریم؟ چقدر به آنها مسئولیت می دهیم؟ 
آنها چقدر مسئولیت پذیر هستند و چقدر به جایگاه 
خود باور دارند؟  وزیر کشور بیان کرد: در هر کدام 
از این تشکل ها، ما با این مساله مواجه هستیم که در 
جایگاه واقعی خود قرار نگرفته اند که بخشی از علت 
باور و بخشی هم به فرهنگ جامعه بر  آن، به عدم 
می گردد. رحمانی فضلی افزود: با گزارشی که رئیس 
اتاق بازرگانی ارائه کرد، امیدوار شدم؛ چرا که ما باید 
عمیقا به موضوع تشکل ها و مشارکت مردم در اداره 
با اشاره به  ایمان داشته باشیم. وی  باور و  حکومت 
اینکه تشکل ها باید نقش بپذیرند و قانون باید به آنها 
اجازه گام برداشتن بدهد، گفت: در اجرای اصل 44 
قانون اساسی، تنها 12 تا 13 درصد واگذاری ها به 
بخش خصوصی انجام نشد. زیر کشور ادامه داد: ما 
در وزارت کشور در زمینه تشکل ها، با سرعت مراحل 
اخذ مجوز را تسریع کرده و در توانمندی و نظارت 

وظایف خود را انجام دادیم.
رحمانی فضلی گفت: درحوزه اقتصادی، وزارت کشور 
دو نقش دارد، یکی نقش هماهنگی است که به عهده 
در  که  اجرایی  نقش  دیگری  و  است  کشور  وزارت 

قرار  استانداران  و  فرمانداران  نیز،  پایین تر  رده های 
گرفته اند که اقدامات الزم را انجام می دهند.

اختیار  در  ما  ظرفیت  همه  کرد:  اضافه  کشور  وزیر 
فعاالن بخش خصوصی است؛ در عین حال در زمینه 
کشور  امنیتی  شرایط  است،  امنیت  بحث  که  اصلی 
در درجه بسیار خوب و قابل قبولی است و علیرغم 
وجود مسایل امنیتی، هیچ گونه نگرانی وجود ندارد؛ 
 15 تا   10 از  تروریستی،  گروههای  که  نحوی  به 

کیلومتری مرز، هیچ کدام نمی توانند جلو بیایند.
اجتماعی؛  امنیت  حوزه  در  افزود:  فضلی  رحمانی 
چون اساس کار به نارضایتی های اقتصادی، سیاسی 
و اجتماعی برمی گردد، فعاالن اقتصادی باید به ما 
کمک کنند و در چند جبهه کشور و نظام را هم در 
حوزه تولید و هم در حوزه امنیت یاری رسانند؛ بر 
این اساس، درخواست ما از شما این است که تحلیل 
واحد داشته، بر اضطرار شرایط واقف باشیم، به دولت 

اعتماد کنیم و به دولت نظر بدهیم.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  شریعتمداری  محمد 
در همایش تشکل های ملی اقتصادی افزود: در مورد 
تومانی   4200 ارز  کننده  دریافت  کاالهای  فهرست 
نیز که باید مابه التفاوت بدهند، کارها در حال انجام 
است و اکنون فقط مواد غذایی مهم، دارو و تجهیزات 
و ملزومات مهم پزشکی از این ارز برخوردار هستند 
که این امر باعث منطقی شدن تقاضای ثبت سفارش 
شده است؛ بر این اساس صفی را هم در مرکز ثبت 
جلوی  در  کیلومتر  یک  از  بیش  درازای  به  سفارش 
این تصمیم، ثبت  از  بعد  وزارت صنعت داشتیم که 

سفارش به یک هشتم کاهش یافته است.
تقاضای  از  ای  مالحظه  قابل  بخش  داد:  ادامه  وی 
هیچ  که  بود  دولتی  ارز  نرخ  دلیل  به  سفارش  ثبت 
منطقی هم نداشت، پس در شرایط خاص اقتصادی 

ضرورت دارد که برخی کنترل ها را اعمال کنیم که 
چه بهتر این کنترل ها از سوی تشکل باشد، بنابراین 
باید  به کسی داده است،  را  ارزی  بانک مرکزی  اگر 
واقعیت  اما  گرفت،  می  صورت  آن  روی  بر  نظارت 
دولتی  ارز  کاال  هزار  ده  چند  از  بیش  که  است  آن 
در مرحله نخست گرفتند که نمی توان همه آنها را 
تعزیری کرد، اما اکنون که تعداد کاالها محدود است، 

نظارت تعزیری بر روی آن زیاد است.
کمیسیون  به  را  پیشنهاداتی  گفت:  شریعتمداری 
به  و  است   14 ماده  کمیته  که  مرکزی  بانک  ارزی 
شود،  می  تشکیل  مرکزی  بانک  کل  رئیس  ریاست 
کرده  مطرح  را  صادرات  مقابل  در  واردات  مساله 
از تولیدکنندگانی که  نیاز آن دسته  بتوانیم  ایم که 
صادرکننده هم هستند و مواد اولیه وارد می کنند، 
بدون بروکراسی بتوانند از ارز حاصل از صادرات خود 
استفاده کنند؛ در این میان نظرات باید از تشکل ها 
اخذ شود و به وزارت صنعت ارائه شده تا در کمیته 

مذکور از این نظرات استفاده کنیم.
التفاوت  مابه  که  باشد  این  بر  قرار  اگر  افزود:  وی 
به  که  کرد  خواهیم  فراهم  را  تدابیری  شود،  وصول 
و  شده  دریافت  التفاوت  مابه  این  تقسیطی  صورت 
شرایط  که  است  صورت  این  در  باشد.  هم  غیرنقد 

برای تولیدکنندگان سهل تر خواهد شد.
وزیر صنعت گفت: اسامی 200 تشکل بزرگ اقتصادی 
کشور امروز در بانک اطالعاتی جمع آوری شده است 
که این می تواند مجموعه ای ارزشمند باشد. در عین 
حال، این امیدواری وجود دارد که هر رشته فعالیتی 
در ایران، دارای تشکل و انجمن قابل اتکا باشد و بر 
این اساس اتاق بازرگانی، رسما اسامی این تشکل ها 

را اعالم کرده است.
در  قضاییه  قوه  و  دولت  کرد:  اضافه  شریعتمداری 

کنار مجلس باید در بزنگاههای تصمیم گیری اساسی 
اگرچه  کند،  استفاده  تشکل ها  نظرات  از  حساس  و 
تصمیمات  خاص،  شرایط  در  است  ممکن  دولتها 
مشورت  مورد  هم  اتاق  باید  اما  بگیرند،  خلق الساعه 
قرار گیرد؛ این در حالی است که اکنون جلسه مهمی 
اتاق بازرگانی  در اقتصاد نیست که از حضور رئیس 

ایران بی بهره باشیم.
و  مکاتبات  با  ارزی،  بسته  ابالغ  از  بعد  افزود:  وی 
ارزی،  جدید  بسته  با  که  هستم  مواجه  تلفن هایی 
دچار  اقتصادی  فعالیت های  از  برخی  است  ممکن 
با هیئت دولت  را  این موارد  البته  مشکل شوند که 
وزیر  نظر  با  که  شد  این  بر  تصمیم  کردم،  مطرح 
اقتصاد، دستورالعملی برای ماده 5 بسته ارزی تدوین 

شود تا  فشار کمتری به بخش خصوصی وارد شود.
ارز  با  که  کاالهایی  از  برخی  گفت:  شریعتمداری 
دولتی وارد کشور شده اند، اگر در بسته جدید ارزی 
وجود  به  شائبه  بود  ممکن  نمی گرفت،  قرار  مدنظر 
آورد و عده ای موقعیت خاص به دست آورده اند که 
خلق منابع قابل مالحظه و سودهای غیرمترقبه ای را 
وارد  پیشنهاد  این  اساس  همین  بر  می کند،  حاصل 
بسته جدید ارزی شده است؛ این در حالی است که 
برخی ماشین آالت و مواد اولیه با قیمت مشخصی 
ممکن  اکنون  که  باشند  بوده  توجیه  دارای  ارز،  از 
توجیه  گذاری  سرمایه  ارز،  ثانویه  بازار  نرخ  با  است 
بانک مرکزی و وزیر  با حضور  بنابراین  نباشد،  پذیر 
داده  قرار  بحث  مورد  را  موضوعات  این  باید  اقتصاد 
به  فشارها  که  کرد  خواهیم  تنظیم  دستورالعملی  و 

حداقل ممکن کاهش یابد.
پایدار،  شرایط  به  مدتی  از  بعد  گفت:  صنعت  وزیر 
مطلوب و آرام بازخواهیم گشت. اما در این مسیر نیاز 

به همکاری تشکل ها داریم.
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8 اخبار صنعت برق

استقبال ایران از شرکت های 
سوئیسی برای سرمایه گذاری در 

بخش انرژی خورشیدی
بر  سوئیس  سفیر  با  خود  دیدار  در  نیرو  وزیر 
همکاری های بیشتر دو کشور در حوزه آب و برق 
تاکید و از شرکت های فعال سوئیس دعوت کرد تا 
در بخش انرژی خورشیدی ایران سرمایه گذاری 

کنند.
برای  سوئیسی  شرکت های  از  ایران  استقبال 
گزارش  انرژی خورشیدیبه   بخش  در  سرمایه گذاری 
خبرگزاری صداو سیما از وزارت نیرو ، رضا اردکانیان 
کردن  نشان  خاطر  با  سوئیس  سفیر  با  دیدار  در 
همکاری های ایران و سوئیس در حوزه های مختلف 
از جمله حوزه آب و برق، اظهار داشت: از 15 سال 
در  و  شد  آغاز  کشور  دو  بین  همکاری ها  این  پیش 
سال 2002 جلسه ای که بین بنده و سفیر سوئیس 
انجام گرفت، قرار شد در حوزه آب تعامالت خود را 

شروع کنیم.
وی یادآور شد: در آن زمان یک سند همکاری آبی 
بین ایران و سوئیس تدوین شد که متاسفانه به خاطر 
مسائل اداری، این سند در حالت ساکن ماند، اما این 
روند اداری باعث نشد که تعامالت ما کم رنگ شود و 
در همان زمان مقرر شد تا کارگروهی برای بررسی و 

اجرایی شدن این همکاری ها تشکیل شود.
اردکانیان به یکی دیگر از موضوعات همکاری دوجانبه 
تجدیدپذیر  انرژی های  بخش  در  سوئیس  و  ایران 
سوئیسی  شرکت های  داشت:  عنوان  و  کرد  اشاره 
و  نیروگاه های خورشیدی  از  برق  تولید  با  می توانند 
به کشورهای  ایران  زیر ساخت کشور  از  استفاده  با 

همسایه همچون افغانستان برق بفروشند.
وزیر نیرو افزود: از موضوعات دیگری که در همکاری 
ایران و سوئیس گنجانده شده است، می  دو جانبه 
آبریزها،  مدیریت  کوچک،  برق آبی های  به  توان 
شیرین سازی آب، تصفیه آب و فاضالب، همکاری با 
مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری RCUWM و 

مدیریت آب های مرزی اشاره کرد.
در ادامه "مارکوس الیتنر" سفیر کشور سوئیس در 
عالقه  ابراز  با  نیرو  وزیر  بیان شده  مطالب  به  پاسخ 
مندی کشورش برای انجام همکاری های دو جانبه و 
منطقه  ای با جمهوری اسالمی ایران، عنوان داشت: 
در  و  کند  پیدا  افزایش  ها  همکاری  این  است  امید 
بر  وی  پذیرد.  صورت  بیشتری  تعامالت  آب  حوزه 
انجام پروژه های نتیجه بخش کاربردی تاکید  لزوم 

نمود.
بر پایه این گزارش، در انتها مقرر شد تا سفیر سوئیس 
پیگیری های منظم و مستمری را با هماهنگی امور 
بین الملل وزارت نیرو ، برای حصول نتیجه توافق های 

و برنامه همکاری ها به عمل آورد.

سه پیشنهاد اقتصادی 
عسگراوالدی برای دولت

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران سه 
راهکار جهت عبور از مشکالت اقتصادی به 

دولت پیشنهاد کرد.
و  بیست  در  عسگراوالدی  اسداهلل  ایسنا،  گزارش  به 

نهمین جلسه  گفتگوهای راهبردی اظهارد کرد: برای 
اقتصادی  از مشکالت  راهکار جهت عبور  دولت سه 
و  دولت  ساختار  تغییر  آنها  از  یکی  که  دارد  وجود 

کوچک کردن دولت است.
را  خود  پیشنهادی  راهکار  دومین  همچنین  وی 
بازگرداندن اعتماد به مردم با راست گفتن و صداقت 
عنوان کرد و افزود: سومین راهکار نیز در میان مردم 
مورد  تا  است  شنیدن  را  آنها  خواسته های  و  رفتن 

بررسی و استفاده قرار گیرد.
است  بزرگ  از حد  بیش  دولت  افزود:  عسگراوالدی 
دست  از  اقتصادی  کارهای  شدن  خارج  باعث  و 
مردم شده است. دولت های پیشین دنبال این تغییر 

ساختار بودند اما نتوانستند.
پیشرفت،  ایرانی  اسالمی  الگوی  مرکز  اعالم  طبق 
برجام  گفت:  چین  و  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
و  نشد  داده  پاسخ  مردم  امید  اما  بود،  خوبی  تدبیر 
باشد.  نتوانست در رفع مشکالت مردم موفق  دولت 
کارگران  و  مردم  بین  باید  وزرا  و  دولتی  مسئوالن 
حل  راه  در  و  دهند  گوش  را  آنها  حرف  و  بروند 
مشکالت آنها بکوشند که برای این مسئله دو راهکار 
واحدهای  همه  برای  اینکه  یکی  می شود؛  پیشنهاد 
پنج  حداقل  برای  افزوده  ارزش  کوچک،  تولیدی 
سال گرفته نشود و دیگر اینکه مالیات این واحدها 

به صورت قسط بندی شده دریافت شود.
عسگر اوالدی گفت: قدر امنیت را بدانیم و به فردا و 
آینده امیدوار باشیم و هیچ وقت نا امید نشویم. من 
تازه وارد 86 سالگی ام شده ام و حدود 64 سال است 
که به تجارت و صادرات مشغول هستم و تجربیات 
ارزنده ای کسب کرده ام؛ از این رو سعی ام بر این است 
که نامالیمات را به فرصت تبدیل کرده و از مشکالت 

عبور کنم.

http://tnews.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/7714116887922.html
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۹ اخبار صنعت برق

در نامه غالمحسین شافعی به معاون اول و معاون 
اقتصادی رئیس جمهور مطرح شد

مواد اولیه تولید از پرداخت 
مابه التفاوت نرخ ارز مستثنا شود

به  نامه های جداگانه  ارسال  با  ایران  اتاق  رئیس 
معاون اول و معاون اقتصادی رئیس جمهور، ضمن 
تشریح تبعات بند ۵ تصویب نامه هیات وزیران 
کاالهای  از  ارز  قیمت  مابه التفاوت  اخذ  مبنی 
ثبت سفارش شده با ارز دولتی، درخواست کرد 
تجاری  واحدهای  و  تولیدی  اولیه  مواد  کاالهای 
دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی از این 

مصوبه مستثنا شوند.
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس  شافعی،  غالمحسین 
به  جداگانه  نامه های  در  ایران  کشاورزی  و  معادن 
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و محمد 
نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور، درخواست 
واحدهای  نیز  و  تولیدی  اولیه  مواد  کاالهای  کرد 
تولیدی،  واحدهای  با  معتبر  قرارداد  دارای  تجاری 
پرداخت  بر  مبنی  وزیران  هیات  مصوبه   5 بند  از 
مستثنا  بازار  ارز  نرخ  و  دولتی  ارز  نرخ  مابه التفاوت 

شوند.
راستای  در  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 
آن،  به  مربوط  مسائل  و  ارز  بازار  ساماندهی 
پیشنهادهایی را برای تصمیم گیری به هیئت وزیران 
 1397/  5/  14 مورخ  جلسه  در  که  نمود  ارائه 

هیئت وزیران به تصویب رسید.
حمایت  سازمان  تصویب نامه،  این   5 بند  اساس  بر 
برای  است  مکلف  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان 
کلیه کاالهایی که تا زمان ابالغ این تصویب نامه، ارز 
)گروه های  نیما  یا در سامانه  و  بانکی  به صورت  آنها 
آنها  ترخیص  و  شده  تأمین  دوم(  و  اول  کاالیی 
صورت نپذیرفته )به جز کاالهای موضوع بند )1( این 
تصویب نامه(، ضمن اخذ مابه التفاوت "نرخ ارز زمان 
پرداخت" و "نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص" و با 
رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص 

اقدام کند.
متن کامل نامه رئیس اتاق ایران به اسحاق جهانگیری 

و محمد نهاوندیان به این شرح است:

با سالم
شماره  تصویب نامه   )5( بند  با  ارتباط  در  احتراماً 

هیأت   1397/5/16 مورخ  63793/ت55633هـ 
»سازمان  است:  داشته  مقرر  که  وزیران  محترم 
مکلف  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  حمایت 
این  ابالغ  زمان  تا  که  کاالهایی  کلیه  برای  است 
تصویب نامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه 
نیما )گروه کاالیی اول و دوم( تأمین شده و ترخیص 
آنها صورت نپذیرفته )به جز کاالهای موضوع بند )1( 
این تصویب نامه( ضمن اخذ مابه التفاوت نرخ ارز زمان 
با  و  ترخیص  تاریخ  در  بازار  در  ارز  نرخ  و  پرداخت 
رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص 

اقدام نماید«، مراتب زیر را به استحضار می رساند :
دارای  تجاری که  نیز بخش  و  تولیدی  1-واحدهای 
بر  می باشند،  تولیدی  واحدهای  با  معتبر  قرارداد 
اساس سیاست مصوب و اعالمی دولت محترم مبنی 
بر تخصیص ارز موردنیاز بخش های تولیدی و تجاری 
مواد  واردات  ریال جهت  با قیمت 42000  موصوف 
اولیه، کاالهای واسطه ای و ماشین آالت و تجهیزات 
انجام ثبت  قرارداد،  انعقاد  به  تولید مبادرت  خطوط 
واردات  و  نظر، حمل  سفارش، خرید کاالهای مورد 
موصوف  اقتصادی  فعاالن  کرده اند.  کشور  به  کاالها 
محاسبات اقتصادی و هزینه- فایده معاهدات خود را 
بر مبنای ارز 42000 ریال انجام داده اند. مابه التفاوت 
"نرخ ارز زمان پرداخت" و "نرخ ارز در بازار در تاریخ 
ترخیص" ، عالوه بر اینکه برخالف نص صریح ماده 
)4( قانون مدنی است که می گوید قوانین و مقررات 
عرف  برخالف  شوند،  ماسبق  به  عطف  نمی توانند 
بین المللی  و  داخلی  تجارت  در  جاری  رویه های  و 
حیثیت  و  شئون  نتیجه  در  و  می گردد  محسوب 
تجاری فعاالن اقتصادی خوشنام و معتبر کشورمان 
را در سطوح ملی و بین المللی دچار خدشه خواهد 
افزایش  و  ارز  قیمت  شدن  برابر  چند  با  زیرا  کرد، 

شدید حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض 
گمرکی و سایر هزینه های مربوطه، عالوه بر این که 
واحدهای تولیدی ازنظر فقدان نقدینگی دچار مشکل 
خواهند شد، فرایندهای تولیدی و تجاری واحدهای 
تجاری  اختالفات  به  و  گردیده  اختالل  دچار  مزبور 

گسترده ای دامن خواهد زد.
2- در خصوص کاالهایی که قبل از تصویب و ابالغ 
اشعار  شده اند،  ترخیص  و  وارد  بحث  مورد  مصوبه 
قراردادهای  پایه  بر  عمدتاً  مذکور  اقالم   : می دارد 
تولیدکنندگان  و  بازرگانان  تجاری منعقده فی مابین 
در اختیار واحدهای تولیدی قرار داده شده است و 
یا این که توسط واحدهای تولیدی رأساً وارد گردیده 
و درهرحال در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار 
یا  و  داخلی  بازارهای  به  تولیدی  محصول  و  گرفته 
در  است.  رسیده  فروش  به  و  شده  عرضه  صادراتی 
مقررات  کردن  ماسبق  به  عطف  شرایطی،  چنین 
تعزیراتی  برخوردهای  نیز  و  مابه التفاوت  وصول  و 
احتمالی با قوانین و مقررات جاری و عرف در تجارت 
مغایرت دارد. عالوه بر این، فعاالن اقتصادی یادشده 
نشده  پیش بینی  مالی  سنگین  فشارهای  دلیل  به 
دچار کمبود نقدینگی شدید، ضرر و زیان فراوان و 

در نتیجه ورشکستگی خواهند شد.
با عنایت به اینکه اجرای بند )5( تصویب نامه مذکور 
را  جبران ناپذیری  کشور،خسارات  فعلی  شرایط  در 
می کند،  تحمیل  صادراتی   – تولیدی  واحدهای  به 
خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص اصالح 
مواد  کاالهای  شدن  مستثنا  بر  مبنی  موصوف  بند 
نیز واحدهای تجاری دارای قرارداد  اولیه تولیدی و 
معتبر با واحدهای تولیدی اقدام عاجل معمول گردد.

سبحان  قادر  خداوند  از  را  جنابعالی  تاییدات  مزید 
مسئلت دارم.
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10یادداشت مدیریتی

چه میزان در رسیدن به اهداف کمپین های تبلیغاتی خود موفق بوده اید؟

سنجش اثربخشی تبلیغات قبل از اجرا

هادی عطریانفر/ مشاور بازاریابی و تبلیغات
امروزه بخش عمده ای از بودجه بازاریابی شرکت ها 
صرف تولید و پخش آگهی های تبلیغاتی می شود 
و شرکت ها همواره عالقه مند هستند بدانند چه 
میزان در رسیدن به اهداف تبلیغاتی خود موفق 
بوده اند؛ آیا آگهی های تلویزیونی یا بیلبوردهای 
آنها بهتر از رقبا دیده شده است؟ آیا توانسته اند 
میزان آگاهی از برند را در میان مخاطبان هدف 
ارزش  تبلیغاتی شان  کمپین  آیا  دهند؟  افزایش 
هزینه های مالی آن را داشته است؟ و نهایتا اینکه 
آیا توانسته اند تاثیر الزم را بر مخاطب بگذارند 
او را تغییر دهند؟ پاسخ به این  و رفتار مصرف 
تبلیغات  اثربخشی  سنجش  حوزه  در  سواالت 

است.
سنجش اثربخشی تبلیغات  قبل از اجرا

اندازه گیری  معنای  به  تبلیغات  اثربخشی  سنجش 
یا یک آگهی  تبلیغاتی  از یک کمپین  نتایج حاصل 
تعیین  پیش  از  اهداف  با  آن  مقایسه  و  تبلیغاتی 
شده و بررسی میزان دستیابی به این اهداف است. 
نظر  در  تبلیغات  برای  که  هدفی  رایج ترین  معموال 
گرفته می شود افزایش فروش شرکت است، ولی این 
نوع هدف گذاری به دو دلیل از کمترین میزان دقت 
تبلیغات،  که  است  این  اول  دلیل  است.   برخوردار 
تنها یکی از عوامل متعددی است که بر فروش تاثیر 

می گذارد و به سختی می توان سهم آن را در میان 
مانند  عواملی  کرد؛  اندازه گیری  موثر  عوامل  سایر 
قیمت، کانال های توزیع، فعالیت رقبا، بسته بندی و....

معموال  فروش  بر  تبلیغات  تاثیر  اینکه  دوم  دلیل 
این  به  باید  نتیجه  در  می افتد،  اتفاق  بلندمدت  در 
نکته توجه داشت که اهداف تبلیغاتی نباید با اهداف 
تجاری اشتباه گرفته شود زیرا هدف اصلی تبلیغات 
برای  تالش  و  مخاطبان  با  موثر  ارتباط  برقراری 
تاثیرگذاری بر آنها از طریق انتقال صحیح پیام است 
و لزوما منجر به افزایش فروش در همان برهه زمانی 
نخواهد شد، بنابراین می توان گفت یک آگهی زمانی 
اثربخش به حساب می آید که بتواند توجه مخاطب را 
به خودش جلب کند، پیام را به خوبی منتقل کند، 
باعث  دهد،  قرار  تحت تاثیر  را  مخاطبان  احساسات 
از  مثبتی  ذهنی  تصویر  شود،  آنها  نگرش  در  تغییر 
برند ایجاد کند، متقاعدکننده باشد و در نهایت بتواند 

انگیزه خرید از برند را در مخاطبان ایجاد کند.
 تکنیک های سنجش اثربخشی تبلیغات

تکنیک های زیادی برای سنجش اثربخشی تبلیغات 
بیان شده است که می توان با توجه به مراحل واکنش 
شناختی  دسته  سه  به  را  آنها  تبلیغات،  به  افراد 
کنشی  و   )affective( احساسی   ،)cognitive(

)conative( طبقه بندی کرد.
تکنیک های شناختی سعی دارند تا توانایی آگهی را 
نیز  و  شدن  آورده  به خاطر  مخاطب،  جلب توجه  در 

انتقال پیام موردنظر اندازه گیری کنند و زمانی مورد 
استفاده قرار می گیرند که هدف از آگهی، آگاه کردن 
از آن  منافع حاصل  و  برند  یا  از یک محصول  افراد 
هستند  این  دنبال  به  احساسی  تکنیک های  باشد. 
به  نسبت  مخاطب  دیدگاه  و  نگرش  در  تغییرات  تا 
و  ارزیابی  می شود،  ایجاد  آگهی  توسط  که  را  برند 
از  دسته  آن  برای  تکنیک ها  این  کنند.  اندازه گیری 
هدف  که  می گیرند  قرار  استفاده  مورد  آگهی هایی 
آنها ایجاد یک واکنش احساسی در مخاطب نسبت 
به برندی است که از وجود آن آگاهی دارد. ناگفته 
تبلیغات در مخاطب  پیداست که نگرش مثبتی که 
ایجاد می کند، تنها یک حس تمایل و عالقه نسبت به 
برند است که احتمال خرید از آن را افزایش می دهد؛ 
زیرا حتی زمانی که نگرش مثبت نسبت به برند وجود 
می توانند  که  هستند  هم  دیگری  فاکتورهای  دارد، 
قصد خرید مشتری را تحت تاثیر قرار دهند. در عین 
بگیریم که نگرش  نادیده  را  واقعیت  این  نباید  حال 
منفی نسبت به آگهی تبلیغاتی یا برند، می تواند به 
راحتی مشتری را از خرید محصوالت یا خدمات برند 

منصرف کند.
واکنش  رفتاری،  یا  کنشی  تکنیک های  نهایت  در 
تکرار  خرید،  به  اقدام  منظر  از  را  مخاطب  رفتاری 
صاحب آگهی،  نظر  مورد  اقدام  هر  یا  و  خرید 
اندازه گیری می کنند. این تکنیک ها طراحی شده اند 
اثرات آن دسته از آگهی های تبلیغاتی را ارزیابی  تا 
یک  انجام  به  مخاطب  ترغیب  آنها  هدف  که  کنند 

عمل مشخص است.
تبلیغات  فرآیند  از  اثربخشی در هر مرحله  سنجش 
مختلفی  آزمون های  و  تست ها  و  است  امکان پذیر 
به  »پیش آزمون«  روش های  دارد.  وجود  آن  برای 
در  عمومی  اکران  از  قبل  آگهی،  ارزیابی  و  بررسی 

رسانه ها می پردازد و هدف آن شناسایی و حذف نقاط 
ضعف آگهی و تقویت نقاط قوت آن است. روش های 
در  و  اکران  از  بعد  آگهی  بررسی  به  »پس آزمون« 
عوامل  حفظ  آن،  هدف  و  می پردازد  واقعی  محیط 

تاثیرگذار آگهی و حذف عوامل ناکارآمد آن است.
اگرچه هیچ شرکتی دوست ندارد آگهی های تبلیغاتی 
ضعیف یا متوسطی را به نمایش عموم دربیاورد، ولی 
70 درصد  حدود  که  می دهد  نشان  آمار  هرحال  به 
از آگهی ها تاثیرگذار نیستند. با در نظر گرفتن این 
آمار و همچنین هزینه های زیاد تولید و پخش آگهی، 
سنجش اثربخشی قبل از اکران نوعی مدیریت ریسک 

در تبلیغات به حساب می آید.
از  قبل  اثربخشی  سنجش  از  صاحبان آگهی  تصور 
با  غیرضروری  پروژه  یک  با  معادل  معموال  اکران 
بزرگ  شرکت های  فقط  که  است  گزاف  هزینه های 
از عهده بودجه آن برمی آیند، در حالی که این تصور 
پیش آزمون  روش های  از  استفاده  نیست.  درست 
برای سنجش اثربخشی قبل از اکران، به ویژه برای 
شرکت هایی با بودجه تبلیغاتی محدود، ارزش زیادی 
ایجاد می کند، چراکه یک آگهی تبلیغاتی بهبودیافته 
که اثربخشی بیشتری دارد، قطعا باعث فروش بیشتر 
طبعا  فروش  افزایش  این  و  شد  خواهد  محصول 
پیش آزمون  روش های  اجرای  به  مربوط  هزینه های 
اثربخشی  قدر  هر  همچنین  داد.  خواهد  پوشش  را 
زمان  با تخصیص  باشد،  بیشتر  تبلیغ  تاثیرگذاری  و 
کمتر،  رسانه  اجاره  متعاقبا  و  پخش  برای  کمتری 
دست  تبلیغاتی  اهداف  به  کارآمدتر  خیلی  می توان 
یافت. اگر مبلغ هنگفتی که صرف ساخت آگهی های 
تبلیغاتی می کنید را در نظر بگیرید و از تاثیری که 
تبلیغات، چه مثبت چه منفی، بر تصویر برند در ذهن 

مخاطب و نهایتا میزان فروش دارد،
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بارش شهابی برساوشی

بارش شهابی برساوشی یکی از مهم ترین بارش های شهابی سالیانه است. این بارش شهابی از تودٔه ذّرات برجای مانده 
از دنباله دار سوئیفت تاتل به وجود می آید و معموالً از بیست و هفتم تیر تا سوم شهریور فعال است. اوج این بارش 
شهابی معموالً هرساله 21 تا 22 مرداد است. کانون این بارش در صورت فلکی ذات الکرسی و در نزدیکی مرز آن 
با صورت فلکی پرساوش واقع شده است. این تصاویر در اطراف روستای ِوَفس در پانزده کیلومتری شهر کمیجان و 

همچنین ارتفاعات سد شهرچای ارومیه و همدان عکاسی شده اند.
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