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اخبار اقتصادی

مناقصات

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

کنفرانس مطبوعاتی سندیکای صنعت برق ایران 
هشتم خرداد ماه با حضور علیرضا کالهی رئیس 
هیأت  رئیس  نایب  بخشی  علی  مدیره،  هیأت 
مدیره، پیام باقری رئیس کمیته توسعه صادرات، 
پرویز غیاث الدین دبیر سندیکای صنعت برق و 

از خبرنگاران رسانه های مختلف کشور  جمعی 
برگزار شد. 

روند برگزاری مناقصه 312 پست فوق توزیع، استفاده 
نکردن از ظرفیت های قانونی برای خروج صنعت برق 
از رکود، لزوم اصالح ساختار اقتصاد برق برای خروج از 

چالش های موجود، نادیده گرفته شدن بخش خصوصی 
در تعامالت بین المللی، نگرانی بخش خصوصی از نحوه 
ورود سرمایه های خارجی، لزوم توجه به انتقال تکنولوژی 
و دانش در همکاری های بین المللی، تأثیرات منفی نظام 
بانکی بر توسعه اقتصادی کشور، اهمیت صادرات در روند 

خروج صنعت برق از رکود و اثرات مخرب اختالف قیمت 
تمام شده و قیمت فروش برق بر صنعت، مهم ترین 

محورهای این نشست مطبوعاتی بود.
گفتنی است در این نشست مطبوعاتی، خبرنگاران 43 

رسانه خبری کشور حضور به هم رسانیدند.

سندیکای صنعت برق ایران/ 

برگزاری کنفرانس مطبوعاتی در سندیکای صنعت برق ایران
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

فارس/ رئیس سندیکایی صنعت برق در پاسخ به فارس:
فاینانس صنعت برق را در باتالق گرفتار 

می کند

رئیس سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه 
فاینانس و وام مشکل صنعت برق را حل نمی کند 
و این بخش را گرفتار باتالق خواهد کرد، گفت: 
صنعت برق با یک چهارم ظرفیت کار می کند و 
متأسفانه امضای قرارداد با کشورهای خارجی در 
بخش برق موجب تضعیف شرکت ها و پیمانکاران 

داخلی می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علیرضا 
کالهی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه 
آیا صنعت برق بعد از برجام از رکود خارج شده است 
یا خیر، گفت: صنعت برق به هیچ وجه با تحریم های 
به  تحریم  و  نیست  و  نبوده  ارتباط  در  بین المللی 
دلیل خودکفایی نتوانست به هیچ عنوان بر آن تأثیر 
بگذارد،بنابراین صنعت برق به طور مستقیم با دولت در 
ارتباط مستقیم است و چون دولت در تامین نقدینگی 

مشکل داشت این بخش نیز دچار مشکل شده است.
کالهی ادامه داد: یکی از چالش های اصلی در اقتصاد 
کشور این است که باید بعد از برجام به سمت رشد و 

توسعه حرکت کند.
وی با اشاره به اینکه صنعت برق تمام ملزومات را در 
هیچ  به  آن  در  فساد  و  دارد  مقاومتی  اقتصاد  تحقق 
وجه وجود ندارد، تاکید کرد: صنعت برق یک صنعت 
دانش بنیان و به میزان 95 درصد خودکفاست و در حال 
حاضر 82 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی را به 

خود اختصاص داده است.
اینکه  به  با اشاره  ایران  رئیس سندیکای صنعت برق 
این سندیکا دو سال است که سکوت اختیار کرده است 

این  به خاطر  ما  اظهارداشت: سکوت  نمی کند  نقد  و 
است که باور داریم که دولت قبلی در تمام ارکان دچار 
مشکالتی بود و این میراث را به دولت جدید منتقل 

کرد.

تومان سرمایه گذاری  میلیارد  هزار  *کسری 15 
در حوزه برق از سوی وزارت نیرو

هزار   33 با  نیرو  وزارت  را  میراث  این  افزود:  وی 
میلیارد تومان بدهی و کسری 15 هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری با خود به یدک می کشد و رکورد عمیق 

حاکم بر صنعت برق همچنان وجود دارد.
کالهی با اشاره به اینکه صنعت برق به طور مستقیم 
50 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است، خاطرنشان 
کرد: باور ما این است که سوء مدیریت در 70 درصد 

مشکالت اقتصادی تاثیر بسزایی داشته است.
وی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز همانند 
وزارت نیرو دارای مشکل مالی است اما 19 هزار میلیارد 
اظهارداشت:  کرد،  تعریف  و  مصوب  را  پروژه  تومان 
داخلی  گرفتاری های  خاطر  به  نیرو  وزارت  متأسفانه 
و  کند  تصویب  و  معرفی  پروژه جدید  نتوانست  خود 
در ضمن اجازه هم نداد که بخش خصوصی وارد این 

پروژه ها شود.
اینکه  به  با اشاره  ایران  رئیس سندیکای صنعت برق 
هیأت های  حضور  با  روزها  این  که  وام  و  فاینانس 
اقتصادی خارجی مدام مطرح می شود گفت: فاینانس و 
وام مشکل صنعت برق نیست و صنعت برق را گرفتار 
باتالقی خواهد کرد که جبران آن سخت خواهد بود 
اجرای تعهدات  اعتبار در  بین رفتن  از  باعث  و حتی 

بین المللی می شود.
واقعی   )FDI( مستقیم  سرمایه گذاری  افزود:  وی 
پتانسیل رشد اقتصادی را ایجاد می کند و چون صنعت 

برق خودکفاست امیدواریم بودیم با آزاد شدن منابع 
مالی دولت و بهتر شدن وضعیت بودجه، صنعت برق از 
این وضعیت خارج شود اما متاسفانه همچنان در رکود 

عمیق به سر می بریم.
کالهی در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس که پرسید 
صنعت برق با چند درصد ظرفیت کار می کند گفت: 
کار  ظرفیت  درصد  و 25  چهارم  یک  با  برق  صنعت 
می کند و اگر آمار صادرات را نداشتیم این عدد پایین تر 
هم می آمد اما به هر حال آن چیزی که صنعت برق 
را به رکود کشانده است عدم وجود نقدینگی از سوی 

دولت و تزریق آن در پروژه ها است .

ایرنا/  رئیس سندیکای برق ایران:
صنعت برق کشور توانایی رفع همه 
نیازمندی های داخلی کشور را دارد

تهران- ایرنا- رئیس سندیکای برق ایران گفت : 
 95 از  بیش  خودکفایی  با  کشور  برق  صنعت 
درصدی، توانایی رفع همه نیازمندی های داخلی 

کشور را حتی بدون حضور خارجی ها دارد.
کالهی  علیرضا  ایرنا،  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
امروز )شنبه( در نشستی خبری در جمع خبرنگاران، 
در پاسخ به پرسش ایرنا درباره توانمندی صنعت برق 
الزم  ملزومات  و  توانمندی  صنعت  این  افزود:  کشور 
منویات رهبر  مقاومتی مطابق  اقتصاد  برای تحقق  را 

معظم انقالب دارد.
وی با اشاره به ارکان اقتصاد مقاومتی شامل عدالت، 
درونزایی،  و  برونگرایی  بودن،  مردمی  بنیانی،  دانش 
درصد   95 از  بیش  با  برق  صنعت  کرد:  خاطرنشان 

خودکفایی، از همه ظرفیت های تولید، انتقال و توزیع 
برق با همت و تالش مهندسان و متخصصان داخلی 

برخوردار است.
به گفته این مقام مسئول، بیش از 82 درصد صادرات 
خدمات فنی و مهندسی )نزدیک به دو میلیارد دالر 
صادرات( و تامین یک میلیارد دالر کاالهای صنعتی 
و تخصصی با ارزش افزوده باال در سال های گذشته 

توسط این صنعت محقق شده است.
کالهی یادآور شد: هم اینک بیش از 50 هزار نفر از 
بخش خصوصی و در مجموع بیش از 150 هزار نفر در 
این صنعت مشغول به کار هستند، اما رکود کلی حاکم 
بر اقتصاد کشور موجب نگرانی های جدی از کاهش 

اشتغال و حتی از بین رفتن این صنعت شده است.
از سوء  است، 70 درصد مشکالت کشور  معتقد  وی 
مدیریت ها و تنها 30 درصد مشکالت وابسته به تحریم 
های ظالمانه آمریکا و غرب بوده است، اما باوجود همه 
سرپا  گذشته  های  سال  در  برق  مسائل، صنعت  این 

ماند.
وی با اشاره به اینکه توان تامین همه نیازمندی های 
سالیانه برق کشور در داخل وجود دارد، تصریح کرد: 
ظرفیت صادراتی این صنعت سالیانه 30 میلیارد دالر 
است و در کوتاه مدت قابلیت انجام 10 میلیارد دالر 
صادرات در صنعت برق وجود دارد؛ اما تحقق همین 
مساله نیازمند حمایت های جدی داخلی بویژه حمایت 

های مالی است.
اینک  هم  کرد:  اضافه  ایران  برق  سندیکای  رئیس 
خود  واقعی  ظرفیت  درصد   25 با  تنها  برق  صنعت 
فعالیت می کند که علت این مساله نه بحث تحریم 
ها، بلکه نبود نقدینگی کافی برای اجرای پروژه های 

این صنعت است.
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

فارس/ نایب رئیس سندیکای صنعت برق در پاسخ به 
فارس:

اوراق خزانه اسالمی به بخش خصوصی 
نرسید

نایب رئیس سندیکای صنعت برق با بیان اینکه 
را  مشکلی  هیچ  االن  تا  اسالمی  خزانه  اوراق 
اوراق  این  هم  خصوصی  بخش  به  و  نکرده  حل 
نرسیده است،  گفت: مپنا به عنوان یک شرکت 
نیمه دولتی اوراق خزانه اسالمی را با نرخ تنزیل 

در بازار سرمایه به فروش می رساند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بخشی 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس 
مبنی بر اینکه قرار بود اوراق خزانه اسالمی به بخش 
صورت  پرداخت ها  این  آیا  شود  پرداخت  خصوصی 
گرفته است، گفت: اسناد خزانه اسالمی تا االن مشکل 
را حل نکرده است و تاکنون از هر بخش خصوصی که 
سؤال شده است آنها اعالم کرده اند که به آنها پرداخت 

نشده است.
وی افزود: اما شرکت مپنا که جزو اعضای سندیکای 
صنعت برق است و یک شرکت نیمه دولتی محسوب 
نیز  این شرکت  اوراق داده شده است و  این  می شود 
این اوراق را 20 درصد پایین تر و با نرخ تنزیل در بازار 

سرمایه به فروش می رساند.
اختالف  دلیل  به  برق  اقتصاد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تمام شده دچار مشکل است و  با قیمت  برق  قیمت 
این می شود که می بینیم وزارت نیرو بیش از 33 هزار 
این  متأسفانه  تأکید کرد:  دارد،  بدهی  تومان  میلیارد 
اقتصادی  و هیأت  ورود شرکت های خارجی  با  روزها 
مدام می شنویم که می گویند بخش خصوصی صنعت 
در  است  خارجی  هیأت های  این  حضور  مخالف  برق 

حالیکه اینطور نیست.
پول های  ورود  نگران  و  مخالف  ما  کرد:  تصریح  وی 
خارجی هستیم چرا که معتقد هستیم صنعت برق که 

خودکفا است نیازمند فاینانس نیست.
وی افزود: درست در همان روزی که قرارداد ساخت 
با کره جنوبی در هتل  و خرید 43 هزار ترانس برق 
اسپیناس در حال امضاء بود بزرگترین کارخانه ترانس 

در کشور به بهره برداری رسید.
نایب رئیس سندیکای صنعت برق ادامه داد: متأسفانه 
به اسم سرمایه گذاری و فرمول فاینانس و  ایجاد یک 
شرکت های  تضعیف  حال  در  وارداتی  بزرگ  فضای 

پیمانکار و بخش خصوصی داخلی هستند.
وی به برگزاری مناقصه خرید کاال و تجهیزات 312 
پست فوق توزیع اشاره کرد و گفت: پیشنهاد ما این 
است که تشکل های بخش خصوصی در تمام مناقصات 
دخالت داده شوند چرا که حضور شرکت های خارجی 
باید توأم با سرمایه گذاری مشترک با شرکت های ایرانی 
و  تکنولوژی  انتقال  موجب  موضوع  همین  که  باشد 

تقویت بخش تولید داخل می شود.
برخالف  متأسفانه  که  موضوع  این  از  انتقاد  با  وی 
اقدامات روز دنیا به سمت وام گرفتن و وارد کردن کاال 
روی آورده ایم، گفت: مدیرعامل توانیر گفته است که 
برای اجرای طرح های جدید صنعت برق سرمایه گذاران 
خارجی با یک الزام روبه رو هستند و باید 51 درصد 
کاال و تجهیزات پروژه ها را از سازندگان داخلی تأمین 
کنند اما اعتقاد ما این است که سرمایه گذار خارجی 

قطعاً برای این موضوع هم راهی پیدا خواهد کرد.
هزار   43 خرید  قرارداد  جنوبی  کره  با  وی،  گفته  به 
می کنیم  اعتراض  ما  وقتی  و  می شود  بسته  ترانس 

می گویند کمبود نقدینگی داریم.

ایلنا/ 
انتقاد بخش خصوصی صنعت برق از 

فاینانس های خارجی

برق  سندیکای  صادرات  توسعه  کمیته  رئیس 
گفت: 86 درصد نقدینگی از طریق سپرده بانکی 
منجر شده است که این حجم پول به تولید تزریق 
نشود و ضمن اینکه روز به روز نیز بر میزان آن 

افزوده شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، باقری رئیس کمیته توسعه 
با  نشست خبری  در  برق  صادرات سندیکای صنعت 
بیان اینکه یکی از موانع اصلی و چالش اقتصاد ایران با 
فعالیت سه ساله با توافق در مذاکرات هسته ای برطرف 
شد، اظهار داشت: یکی از موانع شرکت های صادراتی 
و  شده  برطرف  خوشبختانه  که  بود  تحریم ها  بحث 
که  تحریم  به  مواجهه  در  اسالمی  حقانیت جمهوری 

صادرات را نیز تحت الشعاع قرار می داد اثبات شد.
وی افزود: در حال حاضر دولت توانسته بر تورم مسلط 
شود و فضای رشد اقتصادی در کشور حاکم شود اما 
عمیق  رکود  از  ناشی  صنعت  های  چالش  همچنان 
وجود دارد که بخشی از  آن مربوط به سال های گذشته 

است که به دولت کنونی به ارث رسیده است.
 114 که  دولت  تومانی  میلیارد   540 بدهی  باقری 
رشد  نرخ  و  بانکی  حوزه  در  آن  تومان  میلیارد  هزار 
30 درصدی نقدینگی را از جمله عوامل ایجاد رکود 
در کشور برشمرد و گفت: در کنار این عوامل کاهش 
تحت الشعاع  را  بودجه  و  مالی  منابع  نیز  نفت  قیمت 
قرارداده است. عالوه بر این بزرگ بودن دولت نیز از 

جمله معضالت اقتصاد کشور است.
وی ادامه داد: عالوه بر اینها فضای کسب و کار ما نیز 
عدد قابل قبولی نیست و در رتبه 118 قرار داریم که 

متناسب با اقتصاد کشور ما نیست.
برق  رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت 
اظهار داشت: آنچه امروز دولت و مسئولین کشور ما به 
طور جدی با آن دست به گریبان هستند رکود است 
اصلی پیش روی  نقیصه های  از  بانکی یکی  و سیستم 
اقتصاد کشور است و بزرگترین لطمه را نیز البته این 
باعث  از قبل تحریم ها متحمل شده است که  بخش 
شده ما به طور جدی با استانداردهای دنیا فاصله داشته 

باشیم.
وی تصریح کرد: 86 درصد نقدینگی از طریق سپرده 
تولید  به  پول  این حجم  که  است  شده  منجر  بانکی 
تزریق نشود و ضمن اینکه روز به روز نیز بر میزان آن 

افزوده شود.
نرخ شد  درصد  از 30  در حال حاضر  داد:  ادامه  وی 
نقدینگی 20 درصد آن در هفت هزار موسسه غیر مجاز 
انباشته شده و این به این دلیل است که این موسسات 
عالقه ای به کاهش نرخ سود ندارند و از طرفی سیستم 
بانکی متکی به بانک مرکزی نیز به دلیل مطالبات معوق 
و نگرانی بابت میل مردم به سمت موسسات غیرمجاز 
نرخ سود را پایین نمی آورند در نتیجه ما به عنوان فعال 
اقتصادی باید برای تامین مالی نرخ سودباال پرداخت 
کنیم و این به این دلیل است که از ظرفیت های قانونی 

درست استفاده نمی کنیم.
به اصالح ساختار  اینکه بی توجهی  به  اشاره  با  باقری 
بانکی منجر می شود که با استانداردهای روز دنیا فاصله 
بازار  به  نیز  خارجی  سرمایه گذاری  و  باشیم  داشته 
بخش  رکود  به  نمی کند  پیدا  ورود  درستی  به  داخل 
برق اشاره و اظهار داشت: علی رغم اینکه ما ساالنه 6 
درصد افزایش تقاضای برق را داریم ولی همچنان در 

این صنعت رکود داریم.
هزار   30 نیرو  وزارت  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
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که  گفت  نمی توان  اما  است  بدهکار  تومان  میلیارد 
این صنعت ناتوان است چرا که با ما 74هزار مگاوات 
این  در  درصد  و 95  هستیم  منطقه  تولید  اول  رتبه 
صنعت خودکفاییم و ارزش افزوده این صنعت نسبت 
بر  عالوه  است.  درصد   14.5 صنعت  کل  شاخص  به 
اینها 10 درصد اشتغال و 80 درصد صادرات مربوط 
به صنعت برق است و بنابراین نزدیک به استاندارد دنیا 
کار می کنیم و این صنعت یکی از پربازده هاست اما این 

حجم سرمایه گذاری با این رکود اتفاق نمی افتد.
رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق 
پیشنهادهایی را جهت حل معضالت پیش روی صنعت 
جهت  عامل  مهم ترین  داشت:  اظهار  و  داد  ارائه  برق 
خروج از این وضعیت اصالح قیمت حامل های انرژی 
است. در سال های اخیر به طور متوسط قیمت حامل 
های انرژی در صنعت برق 2.5 برابر شده اما در بنزین 
این میزان 10 برابر بوده است و این به این معناست که 
امروز 160 هزار میلیارد تومان طرح نیمه کاره داریم که 
منابع مالی آن موجود نیست و دلیل آن نیز این است 
که در دهه 80 که پول سرشار نفت را داشتیم به این 
موضوع توجه نکرده ایم اما اکنون که قیمت نفت به 40 
تا 50 دالر رسیده تنها راهکار اصالح قیمت های حامل 

انرژی است.
وی ادامه داد: در ماده 6 قانون حمایت ازصنعت برق به 
صراحت به این موضوع اشاره شده که باید این اختالف 
قیمت ها برطرف شود و در تبصره ذیل ماده 6 نیز این 

مسئله اعالم شده.
باقری پیشنهاد دوم خود را برای حل این موضوع جذب 
سرمایه مستقیم دانست و گفت: وقتی اسم فاینانس 
می آید به معنی جذب سرمایه نیست و به همراه آن 
واردات نیز صورت می گیرد در حالی که تمام دنیا روی 

جذب سرمایه متمرکز شده اند.

جذب  میزان  بر  مبنی  جهانی  بانک  گزارش  به  وی 
سرمایه در ایران اشاره و اظهار داشت: طبق اعالم این 
بانک کل جذب سرمایه ایران نسبت به دنیا هفده صدم 
درصد است که بسیار ناچیز است اما گله ما این نیست 
که از سرمایه گذاری خارجی استفاده نشود. سخن ما 
این است که کشور ما نیز باید رقابت کند چرا که وقتی 
سرمایه گذار وارد کشور می شود چسبندگی به اقتصاد 
بیشتر می شود و با کوچکترین تکانه های سیاسی نیز 
از کشور خارج نمی شود و این برای صنعت این کشور 
منفعت دارد. سخن ما این است که فاینانس صورت 
نگیرد چرا که این مسئله باعث می شود تولید داخل 

ضعیف شود.
با  تفاهم نامه  دالر  میلیارد   10 اینکه  از  انتقاد  با  وی 
شده  امضا  خصوصی  بخش  اطالع  بدون  کره جنوبی 
اظهار داشت: سخن ما این است که آیا ترانس در حالی 
که تولید داخل داریم باید از دیگر کشورها وارد شود 

این برای اقتصاد ما شایسته نیست.
دنیا  تمام  در  صادرات  میزان  گفت:  همچنین  باقری 
وجه ممیزه کشورها تلقی می شود و ما نیز باید در افق 
میزان  به  صادرات  به جهت  منطقه  اول  رتبه   1404
 10 میزان  این  امسال  که  باشیم  دالر  میلیارد   200
پتانسیل صادرات  ما  و  میلیارد دالر هدفگذاری شده 
30 میلیارد دالر منابع غیرنفتی را داریم که این رقم با 
آنچه در چشم انداز 1404 پیش بینی شده فاصله دارد.

برق  رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت 
بخش  که  نیست  دلیل  این  به  مشکالت  این  گفت: 
خصوصی مشکل دارد چرا که این بخش توانمندی خود 
را اثبات کرده آنچه محل ایراد است چرخه صادرات و 
عدم استفاده از ظرفیت های قانونی و معضالت مربوط 

به بانک ها و حتی لغو مشوق های صادراتی است.
از  اشاره کرد  و گفت: یکی  ارز  نرخ  به  ادامه  وی در 

مشکالت اصلی پیش روی صادرات بحث نرخ ارز است 
که امیدواریم واقعی شده چرا که مدیریت نرخ آتی ارز 

بسیار مهم است.

قابل توجه شرکتهاي  سندیکای صنعت برق ایران/  
محترم عضو سندیکاي صنعت برق

10 درصد تخفیف ویژه اعضای  سندیکا 
براي حضور در سومین کنفرانس و 
نمایشگاه بین المللی ترانسفورماتو

محترم سندیکا  اعضای  ویژه  تخفیف  درصد   10
نمایشگاه  و  کنفرانس  سومین  در  حضور  براي 
و 17  ترانسفورماتور که روزهاي 16  المللی  بین 
شهریور در نیروگاه طرشت برگزار میشود در نظر 

گرفته شده است.
لطفا براي کسب اطالعات بیشتر به وبسایت سندیکا به 

آدرس www.ieis.ir مراجعه فرمایید.

مهر/ 
اجرای مصلحتی برخی پروژه های نیرو

تدوین  لزوم  بر  تاکید  با  نیرو  وزیر  مقام  قائم 
پیوست های فرهنگی و اجتماعی برای طرح های 
آب و برق گفت: اجرای مصلحتی برخی طرح ها 

باعث کاهش دقت آنها می شود.
تاکید  با  محمودی  ستار  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
فرهنگی طرح های  و  اجتماعی  پیوست های  بر  جدی 

آب و برق گفت: برطرف شدن مشکالت آب و فاضالب 
می افزاید.  نیرو  وزارت  سرمایه های  ظرفیت  بر  برق  و 
سازندگان  مشاوران،  اظهارداشت:  نیرو  وزیر  قائم مقام 
و پیمانکاران در پروژه هاي عمراني رقباي ما نیستند 
بلکه شرکاي ما محسوب شده و ضمن کمک گرفتن 
نیز  باید جایگاه کارفرما  آنان در پروژه هاي جمعي  از 

حفظ شود.
وی بیان داشت: باید جهت حرکت را به سمتی برگردانیم 
که از دامنه تعهدات خارج و به سرمایه های مولد نزدیک 
شویم. محمودی با بیان اینکه برخی طرح های تصویبی 
نیاز به بررسی های دقیق دارد تا از تعهدات غیرضروری 
جلوگیری کند افزود: یکی از مشکالت از لحاظ فنی و 
تئوری، مصلحت طلبی است که باعث می شود برخی 
طرح ها مصلحتی و با دقت کمتری اجرا شود و پس از 
تکمیل و در زمان بهره برداری شاهد نواقصی باشیم که 

برای رفع آن نقیصه نیاز به هزینه های دوباره باشد.
بر کیفیت  تاکید  با  نیرو  وزارت  مقام مسئول در  این 
طرح ها و اجرای آنها گفت: برای وزارت نیرو کیفیت 
تا کار  بر کمیت ارجعیت دارد و ما ترجیح می دهیم 
وزیر  قائم مقام  شود.  انجام  باال  کیفیت  با  ولی  کمتر 
اینکه اگر طرح ها دارای دانش کافی  با اشاره به  نیرو 
ندارد  به مهندسی مجدد  نیاز  باشند  و مشورت نگری 
افزود: در پروژه ها و طرح ها نهایت بررسی و دقت الزم 

صورت پذیرد تا بدون نقص اجرایی شوند.
وی آنگاه به نقش و اهمیت پدافند غیرعامل در طرح های 
آب و برق اشاره کرد و در ادامه افزود: بررسی های دقیق 
و دقت نظر بر جوانب کار باعث خواهد شد تا بعد از 
با  محمودی  نباشد.  مقاوم سازی  به  نیاز  طرح  اجرای 
بیان اینکه، بایستی در هر طرح ارزیابی تمام حوزه ها 
و نقاط کنترل و بهره برداری و شاخص های مورد نظر 
لحاظ شود، اظهارداشت: طرح های آب و برق بایستی 
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پیوست های اجتماعی و فرهنگی را با خود داشته باشد.
قائم مقام وزارت نیرو سپس به نقش مهم پیمانکاران در 
عرصه صنعت آب و برق اشاره کرد و افزود: در شرایط 
برداریم و  به نفع سازندگان داخلی قدم  باید  مساوی 
با استفاده از تجهیزات ساخت داخل، به رشد صنعت 
کنسرسیوم هایی  از  پروژه ها  در  کنیم.  کمک  داخلی 
استفاده کنیم که تاکنون در صنعت آب و برق سابقه 
نداشته باشد، تا بتوانیم در ایران و مناطق بین المللی به 

خوبی از آنها بهره مند شویم.

ایسنا/ معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی:
در مرز خودکفایی ساخت نیروگاه هستیم

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: این 
ظرفیت را داریم که خدمات فنی مهندسی خود 
سایر کشورها  به  دالر  میلیارد   20 از  بیش  تا  را 

افزایش دهیم.
به گزارش خبرنگار ایسنا در اصفهان، هوشنگ فالحتیان 
روز گذشته )پنجشنبه( در حاشیه هشتمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت برق اصفهان، گفت: اصفهان از نظر 
ساخت، تولید و انتقال برق جزء استان های پیشتاز به 
حساب می آید همچنین نیروگاههایی که در استان 
است به بهترین نحو تعمیر و نگهداری می شود و دارای 
راندمان بسیار زیادی است به طوریکه سال گذشته در 
بین نیروگاههای کشور، نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان 

رتبه اول را به لحاظ راندمان داشته است.
هزار   10 حضور  واسطه  به  اینکه  بیان  با  فالحتیان 
و  مهندسی  پتانسیل  هم  اصفهان  در  صنعتی  واحد 
هم ظرفیت صادرات در این شهر وجود دارد، تصریح 

شرکت  ای  هسته  مذاکرات  از  پس  شرایط  در  کرد: 
های مختلفی به ایران آمده اند و فضای خوبی برای 
صنعتگران به وجود آمده و پیشنهادات زیادی نسبت 
به گذشته واصل شده است، اما مسئولین وزارتخانه در 
این راستا به دنبال افزایش کیفیت محصوالت داخلی با 
مشارکت شرکتهای ایرانی و خارجی هستند تا هم به 
خدمات برق اضافه شود و هم شدت مصرف انرژی در 
کشور کاهش پیدا کند و همچنین بتوانیم به فناوری 
های جدید دست پیدا کنیم و محصوالت مان با کیفیت 

جهانی باشد.
نهایت  جدید  شرایط  از  باید  اینکه  بیان  با  فالحتیان 
های  تکنولوژی  به  یابی  را جهت دست  برداری  بهره 
جدید داشته باشیم، افزود: باید با مشارکت شرکت های 
خارجی به دنبال افزایش صادرات در همه حوزه ها به 
ویژه کاالهای غیرنفتی باشیم بنابراین نباید این موضوع 
در ذهن ها متبادر شود که چون دریچه های کشور باز 
شده است پس هر خارجی می تواند به راحتی بازارهای 

داخلی تولیدکنندگان داخلی را بگیرد.
وی با بیان اینکه در طول یک سال گذشته موفق شدیم 
را  هوشمند  کنتورهای  داخلی  تولیدکنندگان  توسط 
100 درصد ساخت داخل کنیم، گفت: درصدد هستیم 
را  کنتورهای هوشمند شرایط جدیدی  از  استفاده  با 
مانیتورینگ  برای  کشور  برق  صنعت  مسئوالن  برای 
انرژی مصرفی ایجاد کنیم تا شاهد کاهش تلفات باشیم 
و همچنین بتوانیم میزان مصرف انرژی را به طور دقیق 

مورد سنجش قرار دهیم.
متوجه  ریسکی  هیچ  اینکه  بیان  با  فالحتیان 
تولیدکنندگان داخلی نیست، خاطرنشان کرد: همواره 
تولیدکنندگان داخلی این دغدغه را دارند که معموال 
مصرف کنندگان تجهیزات برقی با سرعت نه چندان 
زیادی محصوالت شان را می پذیرند البته یک بخشی 

از آن طبیعی است زیرا تجهیزاتی که در صنعت برق 
انجام دهد  باید  به دلیل کاری که  استفاده می شود 
و خطراتی که متوجه کاربران است، مردم با احتیاط 
محصوالت ساخت داخل را در گذشته قبول می کردند 
اما به عنوان مثال در حال حاضر در شرایطی هستیم 
که صدها واحد تولید کننده سیم و کابل داریم و دیگر 
بلکه همه  نمی کند  استفاده  کسی محصول خارجی 

تولیدات داخلی را ترجیح می دهند.
محور  صادرات  داخلی  محصوالت  اینکه  بیان  با  وی 
نیست، گفت: باید کارهای فرهنگی انجام داد تا مردم 
از محصوالت  از محصوالت خارجی  استفاده  به جای 

داخلی استفاده کنند.
افزود: درطول  انرژی  امور برق و  معاون وزیر نیرو در 
فعالیت های زیادی توسط نخبگان  سه دهه گذشته 
و صنعتگران صورت گرفته که می توانیم امروز عنوان 
کنیم حدود 100 درصد تجهیزات توزیع برق در داخل 
ساخت  زمینه  در  همچنین  شود  می  ساخته  کشور 

نیروگاه نیز در مرز خودکفایی هستیم.
فالحتیان با اشاره به اینکه در هیچ کارخانه و صنعتی 
نیست که از تکنولوژی برق استفاده نکنند، اضافه کرد: 
با توجه به فعالیت مختلف صنعتگران و نخبگان، امروز 
در شرایط قابل قبولی علی رغم تحریم های سال های 
گذشته هستیم و چه بسا در برخی زمینه ها به پتانسیل 
های خود باور کردیم زیرا صنعتگران قدم های مثبت و 
سریع تری را نسبت به سال های گذشته برداشته اند.

وی با بیان اینکه این ظرفیت را داریم که خدمات فنی 
مهندسی خود را تا بیش از 20 میلیارد دالر به سایر 
کشورها افزایش دهیم، افزود: در طول سال های گذشته 
از حدود 3 میلیارد دالر کاالهایی که مرتبط با خدمات 
در  آن  میلیارد دالر  معموال 2.8  بوده  مهندسی  فنی 
حوزه صنعت برق بوده است البته شاید به لحاظ کمی 

برای کشور ما آمار خوبی نباشد، اما همین که موفق 
شدیم در طول سال های گذشته صادرات خدمات فنی 
مهندسی داشته باشیم که حدود 2.8 میلیارد دالر آن 
مربوط به خدمات فنی مهندسی مرتبط با برق بوده، 
بسیار خوب است، اما در پسا تحریم با مشارکت شرکت 
های ایرانی و خارجی خواهیم توانست حضور بیشتری 
در بازارهای جهانی و به ویژه بازارهای منطقه داشته 

باشیم.

ایسنا/ چیت چیان خبر داد
صدور 10میلیون کیلو وات برق به خارج 

از کشور

وزیر نیرو گفت: ساالنه 10 میلیارد کیلووات برق از 
ایران به دیگر کشورها صادر می شود.

جمع  در  چیان  چیت  حمید  ایسنا،  گزارش  به 
وزارت  اولویت های  از  افزود:  گچساران  در  خبرنگاران 
نیرو در سال 95 واگذاری نیروگاه های در دست مطالعه 
به سرمایه گذاران بخش خصوصی، اجرای طرح تعادل 
بخشی منابع آب زیرزمینی و برق رسانی به روستاهای 

10 تا 20 خانوار است.
وی بیان کرد: ساالنه 10 میلیارد کیلووات برق از ایران 
تصریح  نیرو  وزیر  می شود.  صادر  کشور  از  خارج  به 
و  هزار   11 ساالنه  کشور  تولیدی  برق  ظرفیت  کرد: 
کرد:  عنوان  چیان  چیت  است.  مگاوات  400میلیارد 
تعادل بخشی سفره های آب  درحال حاضر 15 طرح 
زیرزمینی با همکاری وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در 
کشور در حال اجراست. وی ادامه داد: مطالبات وزارت 
نیرو از دیگر وزارتخانه ها درحال حاضر 50هزار میلیارد 
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ریال و میزان اعتبارات بخش آب و برق کشور در سال 
گذشته 490 هزار میلیارد ریال بوده است.

فارس/ قائم مقام وزیر نیرو به فارس خبر داد
تاخیر تاجیکستان در پرداخت بدهی 

پیمانکار ایرانی بابت نیروگاه سنگ توده 
2-

تاجیکستان  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر  مقام  قائم 
بابت برق تولید شده در نیروگاه سنگ توده -2 
خصوصی  شرکت  یک  که  ایرانی  بردار  بهره  به 
به دلیل  است بدهکار است، گفت: تاجیکستان 
شرایط اقتصادی خود یک تأخیر فاز در پرداخت  
این  هم  اوقات  برخی  و  دارد  ایران  به  برق  پول 

پرداخت ها طوالنی می شود.
اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  محمودی  ستار 
ظاهراً  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  فارس  خبرگزاری 
بابت  خود  بدهی های  پرداخت  مورد  در  تاجیکستان 
برق تولیدی نیروگاه سنگ توده - 2 بدحسابی می کند، 
در  ایران  توسط  که   2  - توده  سنگ  نیروگاه  گفت: 
تاجیکستان احداث شده است از افتخارات برون مرزی 
شده  تولید  برق  و  می شود  محسوب  برق  بخش  در 
آن طبق قرارداد توسط بهره بردار آن که یک شرکت 
خصوصی ایرانی است به تاجیکستان فروخته می شود.

وی ادامه داد: وقتی برق تولید می شود چون نیروگاه 
این  به  شده  فروخته  برق  پول  باید  دارد  هزینه هایی 

شرکت داده شود تا هزینه های نیروگاه تامین شود.
شرایط  دلیل  به  تاجیکستان  افزود:کشور  محمودی 
اقتصادی خود یک تأخیر فاز در پرداخت ها پول برق و 

بدهی ها دارد و برخی اوقات هم این پرداخت ها طوالنی 
می شود و این همواره مورد گالیه پیمانکار بهره بردار 

ایرانی می شود.
قائم مقام وزیر نیرو تاکید کرد: این شرکت ایرانی نیز 
با دیدن این وضعیت در پرداخت ها اعالم می کند که 
برق  باشد نمی توانند  این شکل  به  اگر روند پرداخت 

تولید کنند.
آیا  که  سئوال  این  به  پاسخ  در  نیرو  وزیر  مقام  قائم 
افزود:  تولید می شود  برق  توده-2  نیروگاه سنگ  در 
ایران این نیروگاه را یک عامل دوستی و همکاری با 
تاجیکستان می داند اما به هر حال تاجیکستان بابت 
برق تولیدی به ایران و این شرکت ایرانی بدهکار است 
اما اینکه در حال حاضر این نیروگاه برق تولید می کند 

و اینکه ریز بدهی ها چقدر است اطالعی ندارم.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
نیروگاه سنگ توده -2 که توسط ایران در تاجیکستان 
پول  پرداخت  عدم  دلیل  به  بارها  است  شده  احداث 
مثل  مشکالتی  با  کشور  این  توسط  شده  تولید  برق 
تعطیلی نیروگاه مواجه شده است،اما حال چندی پیش 
شرکت برق تاجیکستان اعالم کردکه هرماه حدود یک 
میلیون دالربابت هزینه برق به نیروگاه ایرانی»سنگ 
توده - 2«پرداخت می شود و در چهار سال گذشته 
سبب  همین  به  دالر  میلیون   34 حدود  مجموع  در 

پرداخت شده است.
این نیروگاه در 180 کیلومتری شهر دوشنبه در منطقه 
سال 1385  در  »وخش«  رودخانه  روی  و  »ختالن« 
آغاز  ایران  دالری  میلیون   180 گذاری  سرمایه  با  و 
شد. توربین اول این نیروگاه 14 شهریور سال 1390 
تاجیکستان و  استقالل  بیستمین سالگرد  با  همزمان 
توربین دوم آن در شهریور سال 93 به بهره برداری 
رسید. در مجموع نیروگاه ایرانی سنگ توده 2 با قدرت 

ساعت  کیلووات  میلیارد  یک  تولید  و  مگاوات   220
نیروی برق تولید می کند.نیروگاه سنگ توده - 2 بعد 
ارتباط  انزاب که  تونل »استقالل« در گردنه  از طرح 
کشور  این  شمال  منطقه  با  را  تاجیکستان  پایتخت 
برقرار می سازد یکی از طرح های بزرگ ایران در این 
کشور است.این نیروگاه در ابتدا قرار بود 12.5 سال در 
اختیار ایران باشد اما در سال 2014 اعالم شد که این 
مهلت دو سال دیگر اضافه شده است.پس از پایان این 
مهلت نیروگاه به طور کامل در اختیار تاجیکستان قرار 

خواهد گرفت.

ایرنا/  با بهره برداری از نخستین و بزرگترین نیروگاه 
مقیاس کوچک سیار؛

ایران به جمع کشورهای تولیدکننده 
نیروگاه مقیاس کوچک سیار پیوست

نیروگاه  بزرگترین  و  نخستین  ایرنا-  تهران- 
اصول  رعایت چارچوب  با  مقیاس کوچک سیار 
برق  تامین  قابلیت  با  کشور  غیرعامل  پدافند 
مصرفی یک شهر با جمعیت بیش از پنج هزار نفر 

به مرحله آزمایش و بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، » سید علی سرباز 
حسینی « رئیس هیات مدیره گروه صنعتی » نماماد 
پاسارگاد « امروز )شنبه( در آئین بهره برداری از این 
نیروگاه در شهرک صنعتی شمس آباد تهران در جمع 
خبرنگاران گفت: این نیروگاه سیار با توان خروجی سه 
مگاولت آمپر با هدف مقابله با شرایط بحرانی طراحی 
دور  زده،  بحران  مناطق  در  استفاده  قابلیت  که  شده 

افتاده و محروم از نعمت برق دارد.

به گفته این مقام مسئول، با بهره برداری از این نیروگاه، 
ایران اسالمی به جمع کشورهای تولیدکننده نیروگاه 
مقیاس کوچک سیار پیوست که این تکنولوژی پیش 

تر فقط در اختیار آمریکا، المان و روسیه بود.
این  افزود:  نیروگاه  این  از  استفاده  موارد  درباره  وی 
وقوع  زمان  و عملکرد حتی در  استقرار  توان  نیروگاه 
زلزله ای با قدرت 7.5 درجه در مقیاس ریشتر را دارد و 
از مهمترین موارد استفاده آن را می توان در زمان وقوع 
حوادث غیرمترقبه از جمله زلزله و سیل، مناطقی که 
هزینه های برق رسانی توجیه اقتصادی ندارد و نقاط 
مرزی و حساس، پروژه های ساحلی، سکوهای نفتی، 

اماکن زیارتی و بقاع متبرکه نام برد.
به گفته سربازحسینی، فرآیند تولید این نیروگاه سیار 
بر اساس استاندارهای روز صنعت برق دنیا انجام گرفته 
است و قابلیت رقابت با بهترین نمونه های آمریکایی و 

اروپایی را دارد.
وی خاطرنشان کرد: طراحی و ساخت این نیروگاه که 
تا یک پنجم مشابه  موجب کاهش هزینه تمام شده 
خارجی شده، به یاری مهندسان و متخصصان داخلی 
انجام گرفته است تا عالوه بر صرفه جویی ارزی، گامی 
ارزشمند رهبر معظم  در راستای تحقق رهنمودهای 
انقالب در سال »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« باشد.

این فعال صنعت برق کشور افزود: همه مراحل ساخت، 
طراحی و دانش زیرساخت این مجموعه که هم اکنون 
است،  فناوری  این  صاحب  کشورهای  انحصار  در  نیز 
برای نخستین بار در ایران و در مدت زمان کمتر از 6 
ماه با به کارگیری بیش از 150 نفر نیروی کار نخبه 
و تحصیلکرده انجام شده است و با همراهی مسئوالن 
در نظر داریم با هدف صادرات محوری آن را به تولید 

انبوه برسانیم.
به گزارش ایرنا، پیش تر هوشنگ فالحتیان معاون برق 
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و انرژی وزیر نیرو در تشریح برنامه های جدید توسعه 
صنعت برق ایران، گفته بود، تشویق سرمایه گذاران به 
ساخت نیروگاه های کوچک از اهداف مهم وزارت نیرو 
و  اقتصادی  مختلف  های  بنگاه  مشارکت  با  که  است 
سرمایه گذاران بخش خصوصی این رویکرد را در تمام 

استان ها دنبال می کنیم.

ایسنا/ 
تهیه نقشه راه مدیریت مصرف انرژی 

ایران با همکاری ژاپنی ها

ایران با همکاری ژاپنیها نقشه راه مدیریت صرفه 
جویی کشور را تهیه می کند.

به گزارش ایسنا، مجید محمدی حسین آبادی، معاون 
انرژی  المللی  بین  مطالعات  موسسه  الملل  بین  امور 
ایران با بیان این مطلب اظهار کرد: بزودی و با امضای 
یک قرارداد میان ایران و ژاپن، چارچوب سیاستگذاری 

مدیریت صرفه جویی انرژی ایران تهیه می شود.
وی افزود: اکنون تفاهمنامه همکاری با مرکز مطالعات 
خاورمیانه ژاپن با محوریت انتقال تجارب و فناوریهای 
حوزه صرفه جویی انرژی امضا شده است و در مرحله 
قرارداد که پیش نویس آن تهیه شده است، قصد داریم 
با همکاری شرکت بهینه سازی مصرف سوخت مطالعات 
وسیعی را در مدت یک سال با همکاری ژاپنیها انجام 
دهیم.براساس اعالم وزارت نفت، در پایان این مطالعه 
انرژی  جویی  صرفه  مدیریت  سیاستگذاری  چارچوب 
ایران را رقم خواهیم زد.معاون امور بین الملل موسسه 
مطالعات بین المللی انرژی گفت: منابع مالی این اقدام به 

صورت کامل از سوی ژاپنیها تامین شده است.

وزارت نیرو/  در هفته گذشته؛
ارزش معامله برق در بورس انرژی کاهش 

یافت

ارزش معامله های برق در بورس انرژی در هفته 
گذشته کاهش یافت.

بر  )پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
طی  ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  اعالم  اساس 
نماد  تنها در  برق  انرژی، معامالت  بورس  گذشته در 

بار پایه انجام شد.
بر این اساس در 4 روز هفته گذشته )1 تا 5 اردیبهشت 
ماه( در بورس انرژی، تنها در نماد بار پایه روزانه معادل 
2 هزار 304 مگاوات ساعت برق با قیمت متوسط 300 
هزار و 312 ریال بر مگاوات ساعت بین خریداران و 

فروشندگان انرژی معامله شد.
همچنین ارزش معامالت انجام شده در طی این هفته 
بیش از 690 میلیون ریال بوده است که نسبت به هفته 

گذشته  کاهش قابل مالحظه ای را نشان می دهد.

بین  همکاری  تفاهم نامه  امضای  با  نیرو/   وزارت 
پژوهشگاه نیرو و بخش خصوصی صورت می گیرد؛
مطالعه سه نیروگاه گازی کوچک برای 

تولید همزمان برق و آب

و  نیرو  پژوهشگاه  تفاهم نامه همکاری  امضای  با 
یک شرکت خصوصی، مطالعه سه نیروگاه گازی 
کوچک به منظور تولید همزمان برق و آب انجام 

می شود.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 

برق  صنعت  نیاز  مورد  فناوری های  توسعه  تفاهم نامه 
مرجانمهر«  مهندس »سیدمحسن  با حضور  انرژی  و 
قائم مقام پژوهشگاه نیرو و مهندس »منوچهر همتی« 

مدیرعامل شرکت فرآذرآب امضا شد.
براساس مفاد این تفاهم نامه، این همکاری با اهدافی 
استخراج  و  امکان سنجی  مطالعاتی،  امور  انجام  چون 
با  برق  و  آب  هم زمان  تولید  اقتصادی   - فنی  مدل 
استفاده از توربین های گازی کوچک موجود در حوزه 
سه  برای  اقتصادی  و  فنی  مطالعه  نیز  و  نیرو  وزارت 
نیروگاه گازی کوچک منتخب به منظور استخراج مدل 
فنی - اقتصادی برای تولید همزمان برق و آب صورت 

می گیرد.
همچنین در این تفاهم نامه، در خصوص مطالعه و تعیین 
حقوق مالکیت مادی و معنوی مشارکت کنندگان در 
طرح تولید هم زمان آب و برق، تهیه برنامه زمان بندی 
تامین منابع و اجرای طرح برای موارد مشابه مطالعه 

شده تاکید شده است.

سابا/ سابا برگزارکرد: 
نشست بازنگری استاندارد الکترو 

موتورهای سه فاز و تک فاز

مصرف  استاندارد  بازنگری  فنی  کمیته  نشست 
فاز  سه  زو  فا  تک  تورهای  مو  درالکترو  انرژی 

القایی برگزارشد.
به گزارش دفترروابط عمومی سازمان بهره وری انرژی 
ایران)سابا(: سابا به منظور هم افزایی و هماهنگی جهت 
درالکترو  انرژی  استانداردهای مصرف  تدوین مطلوب 
به  اقدام     BLDC   فاز و فازو سه  موتورهای تک 

استاندارد  بازنگری  درزمینه  نشست  یک  برگزاری 
خردادماه   5 فازدرتاریخ  فاز،تک  سه  الکتروموتورهای 

سالجاری نمود.
متشکل  کمیته  این  اعضای  افزاید:  می  گزارش  این 
ازاساتید دانشگاهها،نمایندگان کارخانجات تولیدکننده 
الکتروموتور ،کارشناسان مرتبط با تدوین استانداردها و 

الکتروموتورها می باشند.
درصد  از60  بیش  موتورها  الکترو  ذکراست:  شایان 
خود  رابه  صنعت  بخش  الکتریکی  انرژی  مصرف  از 
تجهیزات  ترین  ازمهم  ویکی  دهند  می  اختصاص 

الکتریکی درصنایع و ساختمانها می باشد.
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ایلنا/  
وزیراقتصاد: در برنامه ششم رشد 

اقتصادی باید به 8درصد برسد

طیب نیا با بیان اینکه تا قبل از دهه 50 رقم رشد 
گفت:  است،  بوده  20درصد  18تا  بین  اقتصادی 
به 8درصد  باید  اقتصادی  برنامه ششم رشد  در 

برسد.
به گزارش ایلنا؛ علی طیب نیا وزیر اقتصاد گفت: علت 
اصلی رشد اقتصادی ایران وابستگی به درآمدهای نفتی 
است.طیب نیا افزود: براساس سند برنامه ششم توسعه 
ماباید به رشد اقتصادی 8درصد برسیم که متاسفانه 

نرخ رشد ما زیر3درصدیعنی 8/2 درصد است.
وی افزود: در بحث صنعت بیمه 3 انتظار وجود دارد 
اول صرف ایفای نظارتی و خروج ازحیطه تصدی گری 

که در 2 سال اخیر عملکرد خوبی داشته است.
طیب نیا گفت: استفاده از فضای پسابرجام برای حضور 
درعرصه های بین المللی برای کسب دانش وهم برای 

ارتقاء روابط بین المللی است.

گمرک ایران/ /  گزارش گمرک از تجارت غیر نفتی 
2 ماهه

جزئیات تجارت خارجی 2 ماه امسال 
منتشر شد

در  کشور  خارجی  تجارت  عملکرد  گزارش 
سوی  از  سال جاری  ماه  اردیبهشت  و  فروردین 

گمرک منتشر شد.
تجارت  عملکرد  گزارش  ایران،  گمرک  گزارش  به 

خارجی غیر نفتی کشور در فروردین و اردیبهشت ماه 
سال جاری منتشر شد.

براساس این گزارش در این مدت 18 میلیون و 118 
هزار تن کاال به ارزش 6 میلیارد و 859 میلیون دالر از 
طریق گمرکات اجرایی به خارج از کشور صادر شد که 
در مقایسه با دو ماهه اول سال گذشته از لحاظ وزن 
یک و 48 صدم درصد و از حیث ارزش 14 و 68 صدم 

درصد کاهش یافت.
در همین مدت 4 میلیون و 560 هزار تن کاال به ارزش 
5 میلیارد و 497 میلیون دالر وارد کشور شد که از 
نظر  از  و  کاهش  درصد  صدم   85 و   18 وزن  لحاظ 
مشابه  به مدت  نسبت  درصد  و 54 صدم  ارزش 13 

سال گذشته کاهش داشته است.
به  گازی  میعانات  مدت  این  در  گزارش،  بنابراین 
ارزش یک میلیارد و 88 میلیون دالر، گازهای نفتی 
 272 ارزش  به  مایع  شکل  گازی  هیدروکربورهای  و 
میلیون دالر، محصوالت از آهن یا فوالد غیرممزوج با 
247 میلیون دالر، پروپان مایع شده با 237 میلیون 
دالر و قیر نفت با 201 میلیون دالر عمده ترین کاالهای 
صادراتی و کشورهای چین، امارات متحده عربی، عراق، 
جمهوری کره و هند پنج کشور عمده مقصد صادرات 

کاالهای غیرنفتی بودند.
این گزارش حاکی است طی دو ماهه اول سال جاری، 
ذرت دامی با 180 میلیون دالر، لوبیای سویا با 133 
میلیون دالر، کنجاله سویا با 129 میلیون دالر، قطعات 
استثنای  به  سواری  اتومبیل  تولید  جهت  منفصله 
الستیک با 116 میلیون دالر و برنج با 104 میلیون 
کشورهای  و  بودند  وارداتی  کاالهای  عمده ترین  دالر 
روسیه،  فدراسیون  عربی،  متحده  امارات  چین، 
ترکیه، جمهوری کره، آلمان و هند کشورهای عمده 

صادرکننده کاال به کشورمان بوده اند.متوسط قیمت هر 
تن کاالی صادراتی در این مدت 379 دالر و کاالی 

وارداتی یک هزار و 206 دالر بوده است.

فارس/ وزیر صنعت خبر داد
رفع نواقص مالیات ارزش افزوده در 

الیحه جدید

وزیر صنعت معدن و تجارت از رفع نواقص مالیات 
بر ارزش افزوده در الیحه جدید مالیات بر ارزش 

افزوده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رسانه مالیاتی 
سراسری  اجالس  در  زاده  نعمت  محمدرضا  ایران، 
مدیران مالیاتی کشور با اشاره به اینکه مالیات نه تنها 
مهمترین منبع درآمدی دولت، بلکه ابزار مهمی برای 
تحرک اقتصادی در کشور است، گفت: به اعتقاد من 
همه باید توجه خود را معطوف به رونق اقتصادی کنیم.

نظام مالیاتی از جمله بخش هایی است که می تواند 
در این رابطه کمک های شایان توجهی به رشد و رونق 
اقتصادی بکند؛ همان طوری که هم اکنون در چارچوب 
قانون مالیات های مستقیم با مشوق ها و معافیت های 
قانونی از تولید، صادرات، گردشگری، اشتغال، مناطق 
محروم و کمتر توسعه یافته و همچنین مناطق ویژه 

اقتصادی، حمایت می شود.
وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی ابزار و ظرفیت های 
الزم برای حمایت از صنعت را در اختیار دارد، گفت: 
با رشد و رونق بخش صنعت، در نهایت نظام مالیاتی 
از آورده خود منتفع  بنگاه سهامی،  نیز همچون یک 

خواهد شد.

نعمت زاده، در مورد الیحه مالیات بر ارزش افزوده نیز 
گفت: در این الیحه که هم اکنون مراحل نهایی خود 
رفع شده  قبلی  نقایص  و  را طی می کند، کاستی ها 
و امیدواریم با اجرای این الیحه به شکلی هدفمند و 

اثربخش از حوزه صنعت حمایت شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز خوشحالی از اینکه 
اهمیت و ملی  با  به عنوان طرح  مالیاتی  طرح جامع 
که به شفافیت اقتصادی کشور کمک شایانی می کند 
و امسال عملیاتی خواهد شد، گفت: همه باید همت 
کنیم تا این طرح را به سرانجام برسانیم و حتی بنده 
معتقدم اگر با 80 درصد ظرفیت هم اکنون این طرح 
اجرا شود، بهتر از این است که با 100 درصد ظرفیت 

در انتهای سال راه اندازی شود.
نعمت زاده با بیان این که در دنیای امروز، همراه شدن 
و تاثیر گرفتن از فناوری های جدید اطالعاتی اجتناب 
ناپذیر است، اظهار داشت: در سیستم مالیاتی نیز ضمن 
بهره گیری از فناوری های جدید همچون طرح جامع 
مالیاتی می توانیم به سمت نوآوری و بهره وری بیشتر 
هوشمند  کارت  طرح  در  که  همانطور  کنیم؛  حرکت 
سوخت نیز همین تجربه را داشتیم و اقتصاد کشور از 

یک نوآوری جدید و مزایای متعدد آن بهره مند شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گزارشی از روند 
رو به رشد صنعت در طی سال های اخیر ارائه کرد و 
گفت: در شروع کار دولت یازدهم، اوضاع بخش صنعت 
بسیار وخیم بود به طوریکه در سال 91، رشد صنعت 
بخش  در  سرمایه گذاری  یعنی  بود  درصد   21 منفی 

صنعت به اندازه استهالک نیز نبود.
های  سیاست  اعمال  با  سال 93  در  کرد:  اضافه  وی 
دولت، به رشد مثبت 6.5 درصدی در بخش صنعت، 
رشد مثبت 3.9 درصدی در بخش معدن و رشد مثبت 

 بازگشت به عناوین 9 اخبار اقتصادی
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3 درصدی در بخش تجارت رسیدیم.
نعمت زاده، در مورد رشد ملی مثبت 3 درصدی سال 
اعمال  از  ناشی  رشد،  این  از  درصد   7.1 گفت:   93
اقتصاد  وزارت  مجموعه  زیر  بخش  های سه  سیاست 
بوده و این نشان می دهد که سیاست های نظام مالیاتی 
تاثیرگذار  اقتصادی  رونق  و  رشد  در  تواند  می  چقدر 

باشد.
تعامل و همراهی هر چه  بر  تاکید  با  وی در خاتمه، 
و  اقتصادی  فعاالن  و  مودیان  با  مالیاتی  نظام  بیشتر 
افزایش اعتماد میان دستگاه مالیاتی و مردم، خواستار 
کنندگان  تولید  و  صنعتگران  موانع  و  مشکالت  رفع 
کشور به ویژه در ارتباط با صادرات و استرداد مالیات بر 

ارزش افزوده به این بخش شد.

فارس/ در گفت وگو با فارس عنوان شد
انتقاد بخش خصوصی به بسته مشوق  

صادراتی دولت

رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: در حال ارائه 
مشوق   بسته  به  نسبت  خصوصی  بخش  نظرات 
ابالغ  خبر  یکباره  به  که  بودیم  دولت  صادراتی 
این  به  انتقادهایی  هنوز  و  را شنیدیم  مشوق ها 

بسته وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور سه شنبه هفته گذشته با گذشت 
با  دو ماه از سال بسته مشوق های صادراتی دولت را 

جزئیات ابالغ کرد.
این ابالغیه که به امضای طیب نیا وزیر اقتصاد، نعمت زاده 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین نوبخت رئیس 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسیده است.
ایران در  محمد الهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات 
مورد این ابالغیه اظهار داشت: از حدود 20 روز پیش 
مشوق های  اولیه  پیش نویس  تجارت  توسعه  سازمان 
صادراتی را تدوین و در اختیار کنفدراسیون صادرات 
به عنوان متولی بخش خصوصی در این حوزه و برخی 
تشکل ها قرار داده بود و در عین حال این بسته به ستاد 

فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم ارائه شده بود.
در  نظر  اظهار  و  بررسی  حال  در  ما  کرد:  اضافه  وی 
مورد این نوع مشوق ها بودیم که خبر ابالغ آن از سوی 

معاون اول رئیس جمهور در رسانه ها منتشر شد.
مورد  در  تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  عضو هیأت 
نکات مثبت این بسته اظهار داشت:  در وهله اول هزار 
میلیارد تومان مشوق صادراتی در نظر گرفته شده که 
در این ابالغیه مشخص شد که 500 میلیارد تومان از 
چه منبعی اختصاص می یابد که در اختیار سه بانک 

قرار گرفته است.
تسهیالت  قالب  در  تومان  میلیارد  هزار  دو  همچنین 
ارزان قیمت از صندوق توسعه ملی برای کاال و خدمات 
فنی  آنکه خدمات  از همه  و مهمتر  است  دیده شده 

مهندسی شامل دریافت مشوق نقدی هم می شود.
نقدی  پرداخت  کرد:   انتقاد  نکته  این  به  الهوتی 
را هم شامل  باید سایر خدمات  مشوق های صادراتی 
شود، چرا که نرخ ارز واقعی نیست و صادرکننده از این 

محل خسارت می بیند.
وی با بیان اینکه برای اینکه بتوانیم رشد منفی صادرات 
را در سال  گذشته جبران کنیم، باید عالوه بر خدمات 
فنی مهندسی سایر کاالها در حوزه مشوق ها مد نظر 
میلیارد   38 صادرات  مجموع  از  که  چرا  گیرد،  قرار 
به  مربوط  دالر  میلیارد   21 گذشته  سال  در  دالری 

صادرات کاال بوده است.
حذف  همچنین  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
کارت بازرگانی حقیقی را از لیست دریافت مشوق های 
به  به شدت  افزود:  و  دانست  تبعیض  نوعی  صادراتی 
این موضوع انتقاد داریم، چرا که آنهایی که با کارت 
مشمول  می دهند،  انجام  صادرات  حقیقی  بازرگانی 
ارزان قیمت  مشوق های صادراتی و دریافت تسهیالت 
نمی شوند که تبعیضی آشکار بوده و بر خالف قانون 

تجارت است.
او در عین حال بر این نکته هم تأکید کرد:  که به نظر 
می رسد نرخ تسهیالت ریالی صندوق توسعه ملی که 
14 و 16 درصد در نظر گرفته شده با نرخ تورم تناسب 

ندارد و نرخ باالیی است.
فارس، سه شنبه هفته گذشته جهانگیری  گزارش  به 
بسته مشوق های صادراتی  رئیس جمهور  اول  معاون 

را ابالغ کرد.

اتاق تهران/ 20 نکته تحلیلی از مسحن رنانی درباره 
شرایط اقتصادی کشور

عدم توجه به وجود بحران از بزرگترین 
مسائل کشور است

در اصطالح اقتصادی این گونه عنوان می کنیم 
که  است  زمانی  در  کالنی  اقتصاد  رکودهای  که 
توان تولید ثابت است، ولی کمتر تولید می شود و 

از ظرفیت موجود کمتر استفاده می شود.
اصفهان در  دانشگاه  رنانی عضو هیات علمی  محسن 
ریشه های  تحلیل  با  بورس  کافه  نشست  دوازدهمین 
رکود اقتصاد ایران و چالش های خروج از آن مهم ترین 

چالش های اقتصادی کشور را تحلیل کرد:
1 نظام سیاسی، دولت و بخش خصوصی رکود را به 
عنوان معضل اساسی کشور جدی نگرفته  اند، هریک به 
نوعی منتظرند با گذشت زمان و با عواملی مثل برجام، 
را جدی  اگر دولت رکود  رکود خود بخود رفع شود. 

گرفته بود، با گذشت زمان عمق پیدا نمی کرد.
2 انجام سه اقدام می بایست به بعد از خروج از رکود 
دارند:  انقباضی  ماهیت  موکول می شد چون همگی 
و  انرژی  های  حامل  قیمت  افزایش  مالیات،  افزایش 

افزایش دستمزد.
3 کاهش تورم موجب تعمیق رکود شده است، مبارزه 
با تورم یا رکود برچه مبنایی باید اولویت بندی شود؟ 
در دوران تورم عده ای زیان می  کنند و عده ای هم 
هم  کنند؛  می  زیان  همه  رکود  در  اما  می برند،  سود 
تولیدکننده و هم عوامل تولید. در رکود تورمی اما همه 
زیان می  کنند و عده ای نابود می شوند. بنابراین در 
حل معضالت اقتصادی باید اولویت در نظر گرفته شود.

4 بنابر تعارف موجود سه نوع رشد اقتصادی وجود دارد 
بیشتر  استفاده  معنای  به  افقی ساده  که شامل رشد 
از همین ظرفیت موجود و تولید بیشتر بدون افزایش 
و  ظرفیت  افزایش  معنای  به  عمودی  رشد  پتانسیل؛ 
توان تولید و ارتقا پتانسیل ها و رشد کیفی به معنای 
افزایش سطح بلوغ، ارتقا کیفیت منابع انسانی و بهره 

گیری از دانش پنهان است.
5 رشد کیفی در سطح ملی به معنای توسعه است و 
توسعه زمانی رخ می دهد که رفتار عوض شود، مثال اگر 
ماشین شخصی بهتر شده پیشرفت کرده ایم، ولی اگر 

رفتار رانندگی وی همان است توسعه پیدا نکرده ایم.
کنیم  می  عنوان  گونه  این  اقتصادی  اصطالح  در   6
توان  است که  زمانی  در  اقتصاد کالنی  که رکودهای 
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تولید ثابت است، ولی کمتر تولید می شود و از ظرفیت 
موجود کمتر استفاده می شود.

اما توان تولید وجود دارد،  7 در رکودهای ساختاری 
ولی ساختار روابط بخش های اقتصادی برای هم مانع 
و محدودیت تولید می کنند و در شرایط رکود های 
یافته  توسعه  رفتارهای  و  کیفی  خصوصیات  نهادی، 

ترک می شود.
تصمیماتی  سلسله  نیازمند  رکود  رفع  برای  اقدام   8
است که این تصمیمات اقتصادی در  سه سطح شامل 
تصمیمات بخش خرد )هریک از بنگاه ها( ، تصمیمات 
اعمال  و  تصمیمات  منظور  )بیشتر  اقتصادی  کالن 
سیاست های مالی و پولی است( و تصمیمات بخش 
عمومی است. در بخش رکودهای اقتصاد کالنی ؛ انتظار 
دولت  تصمیمات  با  اقتصاد کالنی  رکودهای  رود  می 
اقتصاد  برای  کوتاه مدت  در  رکود  این  کنترل شوند. 
ایران حدود یکسال است و حال آنکه رکود کوتاه مدت 

در اقتصادهای توسعه یافته سه ماه است.

حساسیت  دلیل  به  بهره،  نرخ  کاهش  درصد  نیم   9
رفتارهای سرمایه گذاری، در دوره سه ماهه اثر خود 
را در شاخص های دیگر مثل سرمایه گذاری و بیکاری 
نشان می دهد. در مجموع رکودهای اقتصاد کالنی باید 
اقتصادی کنترل شود،  با سیاست های  در یک سال 
ولی در حال حاضر اصال سیاست ها اثری ندارد و بازار 
اعتماد نمی کند. رکود ساختاری و بهم خوردن تناسب 
بخش های اقتصادی باعث شده تا در بعضی بخش ها 
تا 4  برابر بیش از نیاز سرمایه گذاری شود. نمونه هایی 
اعظم  به گونه ای است که بخش  از رکود ساختاری 
سرمایه کشور به ساختمان اختصاص داده شده و بخش 
ایجاد  آن  برای  کافی  تقاضای  توانند  نمی  دیگر  های 

برای زیر ساخت هایی همچون  از سوی دیگر  کنند. 
فرودگاه و راه سرمایه گذاری شده، ولی کسب و کارها 
به اندازه کافی از آنها استفاده نمی کنند، یعنی مثال 
فرودگاه وجود دارد، ولی 100 نفر نیست که در هفته 

از آن پرواز استفاده کند.
10 بیماری هلندی در اقتصاد ما مانند بدنی است که 
چربی گرفته و تناسب بین چربی و عضله به هم خورده 
است. برای واردات نیاز به ارز داریم. ارز از محل صادرات 
صادرات  به  داشتیم،  نفت  چون  ولی  می شود،  تامین 
غیرنفتی وابسته نبودیم، پس این بخش ضعیف شد. 
بخش اعظم سرمایه کشور در تولید محصوالتی است 
که قابل معامله نیست و نمی تواند صادر شود و ارز 

برای واردات تامین کند.
مهندسان  تعداد  با  برابر  ایرانی  مهندسان  تعداد   11
امریکایی است، در حالی که جمعیت این کشور 4 برابر 
ما و اقتصادشان  40 برابر ما است. تعداد مهندس زیاد، 
پیشرفت می آورد، ولی باعث توسعه و تحوالت کیفی 
نمی شود. پول هم داشته باشیم نمی توانیم شغل ایجاد 
کنیم، حتی اگر هم بتوانیم وقتی نیاز نیست و توجیه 

اقتصادی ندارد، بی معنی است.
تغییر  برای  یا 3 سال  به 2  رکودهای ساختاری   12
ساختار نیاز دارند، تا حل شوند. در رکودهای نهادی، 
نهاد به هرگونه ترتیباتی که رفتارهای عمومی کنترل و 
مدیریت می کند، گفته می شود. دین نهاد است، قانون 
اساسی نهاد است، بانک مرکزی، خانواده و سازمانها هم 
نهاد هستند، چون به رفتارهای واحدهایس اجتماعی 
شکل می دهند و هریک نوع خاصی از رفتار انسان را 
کنترل می کنند. مثال بانک مرکزی نهادی است که 
رفتارهای پولی را کنترل می کند. نهادها چفت و بست 
و چرخ دنده های اتصال و انتقال نیرو بین اهرم های 

انجام کار در جامعه هستند.
را  جامعه  رفتار  که  هایی  بخش  نهادی  رکود  در   13
کنترل می کند، مانع انجام کار و ایجاد ارزش افزوده 
اقتصادی می شود. مثال رفتارهای صادرات و واردات 
با نهادی به نام گمرک کنترل می شود و اگر گمرک 
مانع ایجاد کند، چرخه تجارت را کند خواهد کرد. یا 
مثال قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده های مالی و 
اقتصادی اگر کند، عمل کند، بخش بزرگی از اقتصاد 
به  بود.  دادگاه خواهد  رای  منتظر  و  بالتکلیف  کشور 
تا  شود،  می  باعث  در شستا  نهادی  رکود  مثال  طور 
90 درصد مستمری پرداختی از منابع جاری و فقط 2 

درصد از شرکت های زیر مجموعه تامین شود.
14 نهادها در بلند مدت شکل می گیرند. رکودهای 
نهادی هم به زمان بیشتر و گاهی هم هرگز حل نمی 
نهادینه  فساد  اقتصاد  از  بخشی  در  اکنون  هم  شوند. 

شده و جزئی از گردش کار است.
رکود  سه  همزمان  حاضر  حال  در  ایران  اقتصاد   15
اقتصاد کالنی، ساختاری و نهادی را دارد.  بعالوه با دو 
رکود خارجی دیگر شامل کاهش قیمت نفت و رکود 
این  از  کند.  نرم می  پنجه  و  اقتصادی جهانی دست 
پنج دسته رکود فقط یکی به لحاظ تئوریک در اختیار 
دولت است. )ساختاری و نهادی دست دولت نیست و 

دو سطح هم که خارجی است(
16 رشد و رونق به معنای گردش بیشتر و سریع تر 
اقتصاد کالن است. حاال چرا هر یک  پول در چرخه 
از بخش های بنگاه ها، خانوار، بازارهای مالی، دولت، 
خارجی ها اقدام به باز کردن شیرفلکه پول نمی کنند 
و پول خرج نمی کنند. بنگاهها می گویند؛ برای خرج 
این  را وصول کنیم.  و مطالبات  بفروشیم  باید  کردن 
واحد ها به اندازه کافی وام دارند و گرفتن وام جدید 

برای مخارج توجیهی ندارد، اما خانوارها در این رابطه 
می گویند ؛ بیکار هستیم و حقوق دریافتی هم کافی 
نیست. از سوی دیگر ، نظام مالی اظهار می دارد که  
باید تا 70 درصد سپرده ها وام بدهیم، ولی همین االن 
120 درصد سپرده ها وام داده ایم و بیش از این امکان 
اما عنوان می کنند که می  ها  نیست. خارجی  پذیر 
توانیم از دو راه پول تزریق کنیم ؛ جنس بخریم، ولی 
کیفیت و مزیت قیمتی ندارد و خرید به صرفه نیست 
و یا وام بدهیم و در نهایت دولت در این رابطه در حال 
حاضر تنها کاری که می تواند بکند، چاپ پول است که 

یک راه حل کوتاه مدت تورم زاست.
17عدم توجه به وجود بحران یکی از بزرگترین مسائل 
کشور است. ویژگی خوب ما این است که در بحران 
خوب تصمیم می گیریم به شرطی که قبول کنیم که 
ابزارهای  که  دولت  ابزار  تنها  اکنون  هم  بحرانیم.  در 

پولی و مالی است ، کند است.
قرارگاه  در  فرمانده  و یک  ملی  بسیج   اکنون  18هم 
اقتصادی می خواهیم. این فرمانده باید به اقتصاد افق 

بدهد و منازعات خطرناک سیاسی باید متوقف شود.
19تسهیل ورود سرمایه ایرانی های خارج از کشور باید 

برقرار شود.
20 تفاوت اقتصاد مقاومتی با اقتصاد تاب آوری باید 
مشخص شود. یک اقتصاد یا بازار تا چه حد می تواند 
در مقابل شوک ها مقاومت کند. اقتصاد مقاومتی ایجاد 
فساد  و  خشکسالی  رکود،  بکند.  باید  واقعی  حرکت 
اصلی ترین مسائل این کشور بوده و این در حالی است 
که در کوتاه مدت دولت فقط یک راه دارد و آن انتشار 

پول است که تورم زاست.
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مهر/ نوبخت خبرداد:
اقتصاد درحال خروج ازرکود است

معاون رئیس جمهور با انتقاد از مالیات گریزی در 
هنر  را یک  مالیاتی  فرار  اینکه عده ای  و  کشور 
می دانند، گفت: اقتصاد کشور در حال خروج از 

رکود است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت امروز در 
اجالس سراسري مدیران مالیاتي کشور، ضمن تاکید 
بر بند مصرح 17 سیاست هاي اقتصاد مقاومتي گفت: 
با توجه به این بند، سهم مالیات ها در درآمدهاي دولت 
باید افزایش پیدا کند و امسال شاهد اقدام و عمل در 

عرصه سیاست اقتصاد مقاومتي خواهیم بود.
معاون رئیس جمهور رشد وصول مالیات در دو ماهه 
نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل را افتخار 
به  کشور  هاي  هزینه  تامین  افزود:  و  دانست  آفرین 
تالش کارکنان مالیاتی بستگي دارد و دولت نیز باید 
ابزارها، امکانات و منابع مورد نیاز را در اختیار سازمان 
قرار دهد تا بتواند نسبت 10 درصدي مالیات به تولید 
ناخالص داخلي پیش بیني شده در قانون برنامه ششم 

را محقق سازد.
نوبخت با بیان اینکه اقتصاد کشور در حال خروج از 
رکود است، عنوان کرد: با توجه به شرایط رونق اقتصاد، 
بودجه  از  ها  مالیات  سهم  که  برویم  سمتي  به  باید 
نرخ ها و فشار  افزایش  از محل  نه  البته  یابد؛  افزایش 
بیشتر بر مودیان موجود، بلکه با شناسایي آن بخش از 
اقتصاد که هم اکنون از مالیات مستثني یا معاف است 

و یا ما از آن مغفول مانده ایم.
سخنگوي دولت اظهارداشت: کار در دستگاه مالیاتي، 
کار سختي است از آن جهت که هم شما باید قاطعانه 

مالیات اخذ کنید و هم عادالنه و همین امر، باعث مي 
مراقبت  باید  همچنین  و  باشد  شما سخت  کار  شود 
مالیات  واسطه  به  سازمان  اعتبار  و  محبوبیت  نمائید 

ستاني خدشه دار نشود.
وي با اشاره به اینکه عده اي در کشور فرار مالیاتي را 
یک هنر مي دانند، گفت: متاسفانه درکشور فرهنگ 
مالیات گریزي وجود دارد و هنر شما این است که با 

رعایت عدالت، قاطعانه مالیات را وصول کنید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، خواستار 
تالش همه جانبه و کار جهادي همکاران این دستگاه 
به منظور اجرایي کردن سیاست هاي اقتصاد مقاومتي 

شد.

مهر/ با مصوبه دولت؛
درصد ترجیحات تعرفه ای برخی اقالم 

اصالح شد

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن 
اقالم  تعرفه ای  ترجیحات  درصد  تجارت،  و 
ردیف های 24، 25، 26 و 32 مربوط به تصویب 

نامه 18 خرداد 1393 را اصالح کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، هیات وزیران به پیشنهاد 
ترجیحات  درصد  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت 
مربوط  و 32  اقالم ردیف های 24، 25، 26  تعرفه ای 
کرد.  اصالح  را   1393 خرداد   18 نامه  تصویب  به 
برهمین اساس، چوب ام. دی. اف با ضخامتی نه بیش 
از 5 میلیمتر )ردیف تعرفه 24(، بیش از پنج میلیمتر 
)ردیف تعرفه 25( و بیش از 9 میلیمتر )ردیف تعرفه 
 5 تعرفه  کاهش  با  درصد،   10-15 پایه  نرخ  با   )26

درصدی روبرو شد.
همچنین چندال )تابیده( یا کابله، نخ از الیاف سنتتیک 
غیر یکسره )غیر از نخ دوخت( در ردیف تعرفه 32، با 
نرخ پایه 12 درصد نیز شامل 10 درصد تخفیف شد. 
واردات  و  مقررات صادرات  دفتر  از سوی  این مصوبه 
سازمان توسعه تجارت به گمرکات اجرایی کشور ابالغ 

شده و از اول تیرماه قابل اجرا است

مهر/ معاون نعمت زاده به مهر خبرداد؛
آغاز ثبت نام صادرکنندگان نمونه

ثبت نام  فرآیند  آغاز  از  صنعت  وزیر  معاون 
هزار   9 گفت:  و  خبرداد  نمونه  صادرکنندگان 
به  پرداخت  برای  اعتباری  منابع  ریال  میلیارد 

صادرکنندگان نمونه در نظر گرفته شده است.
آغاز  از  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  افخمی راد  ولی اله 
فرآیند ثبت نام صادرکنندگان نمونه خبرداد و گفت: در 
راستای تحقق اهداف صادراتی و به منظور ارج نهادن 
ارز  از  بخشی  تامین  جهت  صادرکنندگان  تالش  به 
مورد نیاز کشور، مطابق با هر سال بنگاههای صادراتی 
نمونه کشور معرفی خواهند شد و لذا از سوم خردادماه، 

فرآیند ثبت نام صادرکنندگان نمونه آغاز شده است.
افزود:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
مهلت  جاری  سال  خردادماه   31 تا  صادرکنندگان 
دارند تا با مراجعه به پایگاه الکترونیکی طراحی شده 
به همین منظور، ثبت نام کرده و کد رهگیری دریافت 
نیز صورت خواهد  مدارک  دریافت  آن  از  کنند، پس 
گرفت تا در 29 مهرماه، مطابق با مراسمی که به منظور 

تجلیل از صادرکنندگان نمونه هر ساله برگزار می شود، 
صادرکنندگان نمونه و تشکل های صادراتی برتر کشور 

معرفی شوند.
در  صادرات،  از  حمایت  منظور  به  کرد:  تصریح  وی 
میلیارد  هزار   9 دولت  حمایتی  ویژه  بسته  از  بخشی 
ریال در نظر گرفته شده است که بر اساس آن، سه 
صادراتی  مشوق های  اعطای  برای  ریال  میلیارد  هزار 
مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت 
صادرات دانش بنیان، یک هزار میلیارد ریال یارانه سود 
تسهیالت واحدهای تولیدی صادراتی و 5 هزار میلیارد 
اساس  بر  یارانه ها  هدفمندسازی  محل  از  نیز  ریال 

درآمدهای حاصل اختصاص داده خواهد شد.
به گفته افخمی راد، در پرداخت این منابع اعتباری و 
تولیدکنندگانی  و  دانش بنیان  با صنایع  اولویت  مالی، 
است که رویکرد صادرات را در تولیدات خود در نظر 

گرفته اند.

اتاق تهران/ 
4 مسئله ایران در همکاری با شرکای 

خارجی

مهدی پورقاضی / عضو هیئت نمایندگان
تفاهم نامه های متعددی بعد از برجام، به امضا رسیده و 
البته هنوز این تفاهم نامه ها، به مرحله قرارداد نرسیده 
است. نکته مهم در این پاسخ به این سوال است که چه  
مسائلی می تواند جریان خوب جذب سرمایه خارجی 
و امضای قراردادهای بیشتر را بطور منفی تحت تاثیر 
قرار دهد؟ بدیهی است که بخش دولتی قراردادهای 
بیشتری در زمینه های مختلف با طرف های خارجی 
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بسته است اما عمل نکردن به تعهدات باعث خواهد شد 
که در آینده، سرمایه گذاران خارجی تمایل کمتری به 

کار با ایران داشته باشند.
از  به تازگی بخش خصوصی میزبان هیئت اقتصادی 
ایتالیا بود و نمایندگان برخی شرکت ها درباره انجام 
تعهدات طرف های ایرانی ابراز نگرانی می کردند. از این 
منظر، در گذشته اینطور بود که دولت نسبت به انجام 
تعهداتش در قرارداد با شرکت های داخلی و خارجی 
و  کرد  تغییر  وضعیت  این  مدتی  از  پس  بود.  متعهد 
پرداخت ها برای طرف های خارجی به موقع بود اما 
برای داخلی ها با تاخیر انجام می شد. اخیرا شرکای 
خارجی هم ابراز نگرانی کردند که دولت در پرداخت ها 
کند عمل می کند و به تعهداتش پایبند نیست. مسئله 
دیگری که باید در جذب سرمایه خارجی به آن توجه 
کرد، موضوع ضمانت های نامه های بانکی برای بخش 
خصوصی است. بانک مرکزی هیچ قراردادی از بخش 
خارجی  طرف  اگر  و  کند  نمی  ضمانت  را  خصوصی 
ضمانت داخلی بخواهد، بانک مرکزی حرکتی ندارد و 
این درحالی است که برای جذب سرمایه خارجی به 
ضمانت نیاز داریم. عالوه بر این، دو نرخی بودن ارز، 
هم چنان از مشکالت و معضالت صادرات  و معامالت 
خارجی ایران است و تبعات ناشی از دو نرخی بودن ارز 

در محاسبات صادرکننده در نظرگرفته نشده.
سیستم بانکی ایران پاسخگوی نیازهای امروز ایران و 
شرایط جدید برای همکاری با شرکای خارجی نیست و 
نیازمند اصالح آن هستیم. ثبت شرکت ها و اخذ مجوز 
هم چنان با دشواری های گذشته انجام می شود و این 
نشان می دهد که هنوز برای تسهیل محیط کسب و 

کار گام موثری برنداشتیم.  

تعادل/ اتاق بازرگاني آمار رسمي منتشر کند
نگاهي به یکي از پتانسیل هاي قانوني 

مغفول در تشکل ها

در سال هاي قبل از انقالب که قانون اتاق بازرگاني 
به صورت رسمي به تصویب مجلس رسید دیدگاه 
وجود  خصوصي  بخش  به  نسبت  مترقي  نسبتا 

داشت. 
به همین دلیل قوانیني مورد تصویب در شرح وظایف 
اتاق هاي بازرگاني و صنایع قرار گرفت که حتي تا امروز 
اختیارات  با  و  جدید  قوانیني  خصوصي  بخش  براي 
بخش  حتي  که  طوري  به   مي شود  محسوب  فراوان 
تمام  از  استفاده  آماده  را  خود  نیز  امروز  خصوصي 
امکان  قوانین  این  از  یکي  نمي بیند.  پتانسیل ها  این 
بازرگاني  اتاق  انتشار آمار رسمي توسط  جمع آوري و 
ایران بود. این ماده قانوني پس از انقالب اسالمي و در 
تمام بازبیني هاي قانون اتاق هاي بازرگاني وجود دارد 
اما تا به امروز هیچ کس اقدامي عملي براي جمع آوري 
و انتشار آمار توسط بخش خصوصي انجام نداده است.

 دوران دروغ هاي آماري
حدي  به  دهم  و  نهم  دولت هاي  زمان  در  آمار سازي 
بود که صداي بسیاري از فعاالن اقتصادي را درآورد. 
جامعه  ملموس  واقعیت هاي  با  شده  منتشر  آمارهاي 
همخواني نداشت و روش نمونه گیري براي جمع آوري 
بود.  عرصه  این  متخصصان  اعتراض  مورد  اطالعات 
آمارها  احساس مي شد  مواقعي که  در  دیگر  از سوي 
انتشار  از  کند  ایجاد  دولت  براي  مشکالتي  مي تواند 
به  آماري  هیچ  ماه  چندین  و  مي شد  جلوگیري  آمار 

روزرساني نمي شد.
بسیاري مساله آمار را یک پدیده سیاسي مي دیدند که 

موافقان و مخالفان دولت هر کدام از ظن خود بخشي از 
آن را مي دید درحالي که این آمار نقش بسیار پررنگي 
در تصمیم گیري هاي اقتصادي در ایام داشت. به ویژه با 
شرایط تحریمي، نوسانات نرخ ارز و وضعیت نابسامان 
قیمت ها فعاالن اقتصادي بیش از هر زماني این نیاز را 
احساس مي کردند که یک نهاد بي طرف و غیردولتي 
اقدام به انتشار آمار کند اما براساس یک رسم قدیمي 

آمار و جمع آوري آماري در اختیار دولت بود.

 یک بند قانوني فراموش شده
در کلیه قوانیني که اتاق بازرگاني از زمان رسمیت در 
قوانین مجلس داراي شرح وظایفي رسمي شد یک بند 
آنکه کسي  بدون  است  داشته  قانوني همیشه حضور 
به آن توجهي کند. براساس بند ط ماده 5 قانون اتاق 
ایجاد مرکز آمار و  با  بازرگاني مي تواند  اتاق  بازرگاني 
اطالعات اقتصادي کلیه آمار مورد نیاز فعاالن اقتصادي 
این  قانون  این  تنها قید  را جمع آوري و منتشر کند. 
است که این آمار باید اقتصادي و در مورد فعالیت هاي 
اتاق بازرگاني باشد. با توجه به اینکه حوزه فعالیت اتاق 
بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي  بازرگاني شامل 
اکثریت  در  مي تواند  قانونا  اتاق  حقیقت  در  است 
بخش هاي اقتصاد ورود کرده و اقدام به انتشار آمار کند.

این قانون دقیقا به همین شکل بیش از 70 سال است 
که در کشور موجود شده با این وجود هیچگاه این نهاد 

اقدام به انتشار قوانین نکرده است.
انتشار  پیگیر  اصلي  نهاد   2 سال ها  این  تمامي  در 
آمارهاي رسمي بودند. نخستین آنها بانک مرکزي بود 
سپس مرکز آمار قرار داشت. در سال هاي اخیر نقش 
مرکز آمار پررنگ تر شده است. حتي در ابتداي امسال 
نیز در یکي از نخستین جلسات مجلس شوراي اسالمي 

یکپارچه سازي،  منظور  به  نمایندگان   95 سال  در 
کشور  آماري  نظام  در  موازي کاري  رفع  و  ساماندهي 
مقرر کردند که »مرکز آمار ایران« مرجع رسمي تهیه، 

اعالم و انتشار آمارهاي رسمي کشور باشد.
این قانون در چارچوب بررسي جزییات الیحه دایمي 
شدن برخي احکام قوانین برنامه هاي پنج  ساله توسعه 
به موجب  به تصویب رسید.  ایران  اسالمي  جمهوري 
مصوبه مجلس براي یکپارچه سازي، ساماندهي و رفع 

موازي کاري در نظام آماري کشور:

الف- مرکز آمار ایران مرجع رسمي تهیه، اعالم و انتشار 
آمارهاي رسمي کشور است.

اجرایي  با همکاري دستگاه هاي  ایران  آمار  ب- مرکز 
بر  مبتني  کشور  آماري  ملي  برنامه  تهیه  به  نسبت 
فناوري  هاي نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید 
و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي 
و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطالعات آماري کشور 
و  ایران  آمار  مرکز  پیشنهاد  با  برنامه  این  کند.  اقدام 
دستگاه هاي  براي  ایران  آمار  عالي  شوراي  تصویب 

اجرایي الزم  االجراست.
بانک مرکزي مکلفند  مانند  اجرایي  پ- دستگاه هاي 
در حدود وظایف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و 
ایران، آمار تخصصي  استانداردهاي شوراي عالي آمار 
حوزه هاي مربوط به خود را تولید و اعالم کنند. در این 

صورت آمار منتشر شده آمار تخصصي رسمي است.
حق  نافي  نیز  جدید  قانون  این  حتي  وجود  این  با 
اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي ایران براي 
عدم  نیست.  خود  نیاز  مورد  آمارهاي  جمع آوري 
که  بود  حدي  به  آمار  به  خصوصي  بخش  دسترسي 
در سال 90 در چارچوب قانون بهبود مستمر محیط 
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کسب و کار مرکز آمار موظف به همکاري گسترده با 
اتاق بازرگاني شد. در ماده 6 این قانون آمده است:

مرکز آمار ایران موظف است برنامه ملي آماري کشور 
موضوع ماده )54( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه 
جمهوري اسالمي ایران را طوري تهیه کند که براساس 
آن اطالعات آماري مورد نیاز براي فعاالن اقتصادي و 
سرمایه گذاران در ایران در پایگاه اطالعات آماري کشور 
به شکل مستمر و روزآمد ارائه شود. اقالم و اطالعات 
آماري مورد نیاز سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادي که 
باید به شکل مستمر در این پایگاه منتشر شود توسط 
شوراي گفت وگو تعیین مي شود. همچنین در ماده 11 
همین قانون در شرح وظایف شوراي گفت وگو تعیین و 
انتشار اطالعات آماري مورد نیاز براي فعاالن اقتصادي 
با قید روزآمدسازي مستمر در پایگاه اطالعات آماري 
کشور موضوع ماده)6( این قانون ذکر شده ولي تاکنون 
شوراي گفت وگو هیچ کار مثبتي در این رابطه انجام 
نداده و حتي نیمي از جلسات رسمي شوراي گفت وگو 

تشکیل نشده است.

 آمار مساله اي فرادولتي
تقریبا در تمامي کشورهاي جهان مرکز آمار یک مرکز 
دولتي و در بعضي کشورها حاکمیتي است اما در اکثر 
کشورهاي توسعه یافته شاهد ایجاد مراکز آمار دیگر 
آخرین  براساس  هستیم.  خصوصي  بخش  به  متعلق 
و  تهیه  متولي  ملل  سازمان  آمار  کمیسیون  گزارش 
جهان  در سطح  ملي  آمار حساب هاي  رسمي  انتشار 
بانک  11.2درصد  آماري،  مراکز  توسط  درصد   78.7
مرکزي و 10.1درصد توسط سایر سازمان ها بوده است.

همچنین تجربه تاریخي کشورهاي جهان نشان مي دهد 
کشورهاي  زمان  گذشت  با  و  توسعه  فرآیند  در  که 

بیشتري وظیفه تهیه شاخص هاي قیمت را به مراکز 
آمار محول کرده اند.

 به گونه یي که از میان154کشور جهان در 80 درصد 
از کشورها مسوولیت تهیه و انتشار نرخ تورم به  عهده 
مرکز آمار، 6 درصد بانک مرکزي)جمهوري دومینیکن، 
روآندا،  پاراگوئه،  نپال،  مکزیک،  اردن،  هندوراس، 
این  و 14درصد سایر دستگاه هاست.  وانواتو(  ونزوئال، 
آمار بیانگر مزیت آشکار مراکز آمار در عهده دار بودن 
تهیه و انتشار شاخص هاي قیمت هستند. با این وجود 
در همین کشورها هم شاهد وجود مراکز آماري بخش 

خصوصي هستیم.
همین  از  یکي  انگلستان  در   )ISER(آیزر موسسه   
موسسات است که هر ساله آمارهاي مربوط به اشتغال 
در انگلستان را منتشر مي کند. از این دست موسسات 
خصوصي که معموال با دانشگاه ها همکاري تنگاتنگي 

دارند در کشورهاي اروپایي فراوان است.

 چرا بخش خصوصي مي تواند آمار منتشر کند؟
شرایط امروز بیش از هر زماني براي اجرایي شدن این 
بند از قانون اتاق بازرگاني مهیاست. اتاق بازرگاني از 
مبالغ  و  است  قدرتمند  زماني  هر  از  بیش  مالي  نظر 
زیادي پول بالاستفاده در بانک ها دارد. از نظر امکانات 
نیز اتاق در بهترین شرایط است. از طرفي اعتماد زیادي 
از سوي بخش دولتي به بخش خصوصي وجود دارد. 
بخش  حتي  که  است  گونه یي  به  هم  دولت  شرایط 
بخش  توسط  آمار  ارائه  به  چندان حساسیتي  دولتي 
خصوصي ندارد. از طرف دیگر آمار مرکز آمار و بانک 
و بخش خصوصي مي تواند  است  بسیار کلي  مرکزي 
مورد  زمینه هاي  در  تخصصي تر  آمارهاي  ارائه  متولي 
نیاز اقتصاد شود. این آمارها مي تواند به صورت تحلیل 

شده و به سفارش شرکت هاي بخش خصوصي فایننس 
بخش  شرکت هاي  ساده تر  عبارت  به  شود.  مالي 
اتاق  به  را  خود  نیاز  مورد  آمارهاي  تحلیل  خصوصي 
این  به  دسترسي  هزینه  مقابل  در  و  دهند  بازرگاني 
آمارهاي تحلیل شده را بپردازند تا شاهد شکل گیري 
نخستین موسسه جامع تحلیل آمار در اتاق بازرگاني 
باشیم و این مرکز بتواند خود کمکي براي هزینه هاي 

اتاق بازرگاني باشد.
درحال حاضر تنها آمار رسمي که توسط اتاق بازرگاني 
ارائه مي شود، آمار گواهي مبدأست که همین آمار نیز 
با مشکالت و کاستي هاي زیادي روبه رو است. از طرف 
دیگر اتاق بازرگاني مسوول ساماندهي تشکل هاست و 
هیچ مجموعه یي به خوبي تشکل ها قدرت جمع کردن 

آمار از اعضاي خود را ندارد.

تعادل/ وزیر اقتصاد دل نگراني هاي فعاالن اقتصادي در 
حمایت از صادرات را تایید کرد

»اشتباه سهوي« در نادیده گرفتن 
بخش خصوصي

چند وقتي است که خبرها از تالش دولت براي 
بار از  رونق تولید و صادرات حکایت دارد و هر 
ارائه بسته حمایتي خبر مي رسد؛ چنانچه اواخر 
»بسته  عنوان  تحت  بسته یي  گذشته  هفته 
حمایت از صادرات غیرنفتي« از سوي معاون اول 
رییس جمهور ابالغ شد و پیش از آن نیز گمرک 
از  حمایت  در  بسته یي  ایران  اسالمي  جمهوري 

تولید و صادرات ارائه کرده بود. 
در آخرین خبرها در زمینه حمایت از تولید صادرات گرا؛ 

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارائه 
واحدهاي  به  توماني  میلیارد  سه  تا  یک  تسهیالت 
براي  نظر  به  صنعتي کوچک و متوسط خبر داد که 

رونق تولید و توسعه صادرات مطلوب است.
در عین حال باید گفت با وجود اینکه دولت یازدهم از 
زمان روي کار آمدن رابطه خوبي با بخش خصوصي 
آیین نامه  ابالغ  مورد  در  خصوصي  بخش  اما  داشته 
انتقاد دارد و فعاالن آن  حمایت از صادرات غیرنفتي 
معتقدند؛ اجراي این بسته آسیب هاي بسیاري به بخش 
خصوصي وارد مي کند و موجبات یاس و ناامیدي در 
توسعه  سازمان  طریق  از  چراکه  مي شود  بخش  این 
صادرات  کنفدراسیون  براي  دستورالعملي  صادرات 
آن  بررسي  درحال  کنفدراسیون  این  و  شده  ارسال 
به  ابالغ و عمال  اما در همین حال همان بسته  بوده 
بر  است.  نشده  داده  اهمیتي  نظرات بخش خصوصي 
این اساس، بازبیني و به روزرساني سند راهبرد ملي 
توسعه صادرات غیرنفتي ایران در دستور کار شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي نیز قرار گرفت. در 
همین زمینه علي طیب نیا، وزیر امور اقتصادي و دارایي 
معتقد است که بسته حمایت از صادرات باید با نظر 
بخش خصوصي تهیه مي شده و البته عدم تحقق این 
امر را نباید کاري حساب شده و از روي قصد شمرد؛ 
چنانچه این اشتباهي سهوي است که در آینده باید 
که خود  دیگر طیب نیا  از سوي  اجتناب شود.  آن  از 
بر  است،  کشور  اقتصاد  اجرایي  سکاندار سیاست هاي 
این باور است که منشأ همه ناکارآمدي ها و سطح نازل 
ارتقاي بهره وري در کشور »فربهي دولت و بخش شبه 
دولتي« است و همین موضوع است که عمال حضور 
را  اقتصادي  تصمیم سازي هاي  در  خصوصي  بخش 

کمرنگ کرده است.
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البته وزیر امور اقتصادي و دارایي توقف اجراي بسته 
این  در  و  نمي داند  مطلوب  را  صادرات  از  حمایتي 
خصوص گفته؛ بهتر است این آیین نامه را گامي به جلو 
تلقي کرده و ایرادها و مسائل آن را در قالب اصالحیه 
آورده و ابالغ کنیم. با این حال در مورد بسته حمایت 
از صادرات در نهایت مقرر شد، دبیرخانه شورا ظرف دو 
هفته پیشنهادها را بررسي و پاالیش کرده و در نهایت 
به عنوان نظر نهایي بخش خصوصي در جلسه بعدي 

شورا ارائه کند.

 واگذاري هزار پروژه عمراني به بخش خصوصي
بر واگذاري طرح هاي  با تاکید  اقتصاد همچنین  وزیر 
عمراني انتفاعي به بخش خصوصي به عنوان سیاست 
برنامه ریزي  و  مدیریت  سازمان  گفت:  دولت  اصلي 
امسال متعهد شد هزار پروژه طرح هاي عمراني را به 
بخش خصوصي واگذار کند. علي طیب نیا با اشاره به 
تعهد سازمان مدیریت و برنامه ریزي گفت: در ابتداي 
طرح هاي  ارزش  امید،  و  تدبیر  دولت  کار  به  شروع 
عمراني کشور 480هزار میلیارد تومان بود و در سال 
گذشته 21هزار میلیارد تومان براي این طرح ها پول 

پرداخت شده است.
وزیر امور اقتصادي و دارایي با اشاره به اینکه دولت، 
گفت:  ندارد،  خصوصي  بخش  به  پیمانکاري  نگاه 
تعریف  دولت  در  اقتصادي  برون گرایي  ملي  12طرح 
شده است، مسوولیت این کار به وزارت امور اقتصادي 
و دارایي واگذار شده است. طیب نیا با تاکید بر اینکه 
افزایش سرمایه بانک ها بسیار مهم است، افزود: ادغام 
صندوق ضمانت صادرات با بانک صادرات مي تواند یک 
راه حل اصولي و موثر براي کمک و ارائه خدمات بهتر به 
بخش خصوصي باشد که مي توان بررسي کرد. وي در 

ادامه از بخش خصوصي خواست به دولت درخصوص 
پتانسیل   نظر  از  هدف  کشورهاي  تعیین  و  شناسایي 
اقتصادي و سرمایه گذاري کمک کنند.  همکاري هاي 
وزیر امور اقتصادي و دارایي تصریح کرد: باید از بین 
را  کشور  توجه  استراتژي  تدوین  با  دنیا  کشورهاي 
مالي  تامین  آمادگي  که  کشورهایي  از  تعدادي  روي 
بین المللي در قالب سرمایه گذاري مستقیم خارجي و 

فاینانس در کشورمان دارند، متمرکز کنیم.

 درخواست فعال سازي شوراي عالي صادرات
از سوي دیگر، رییس اتاق ایران نیز بر این باور است 
که اتاق ایران همواره توقع دارد که در فرآیند تصویب 
قوانین و آیین نامه ها نقش فعالي داشته باشد. محسن 
جالل پور با اشاره به مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر 
تصویب  هنگام  باید  دولت  گفت:  کسب وکار  محیط 
آیین نامه ها، نظرات تشکل ها و بخش خصوصي را نیز 
مشاهده  موضوع  این  وجود  با  گفت:  وي  شود.  جویا 
مي شود که اخیرا در تصمیم گیري هاي دولتي و مواردي 
مانند تصویب بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتي 
به اتاق هیچ گونه اطالع رساني نمي شود و نظرات اتاق 
و بخش خصوصي به عنوان ذي نفع اصلي این موضوع 
در نظر گرفته نمي شود. رییس پارلمان بخش خصوصي 
را خواستار  عالي صادرات  فعال شدن شوراي  کشور، 
کشور،  غیرنفتي  صادرات  توسعه  براي  گفت:  و  شد 
شوراي  و  شورا  کارگروه هاي  جلسات  منظم  تشکیل 

عالي صادرات الزم و ضروري است.

 واگذاري نمایشگاه ها به تشکل ها
ضرورت ساماندهي برنامه هاي برگزاري نمایشگاه هاي 
پذیرش  و  اعزام  برنامه هاي  و  خارجي  و  داخلي 

هیات هاي تجاري و بازاریابي نیز در شوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي به عنوان یکي از راهکارهاي 
شناسایي بازارهاي هدف و توسعه صادرات محصوالت 
این  در  است؛ چنانچه  گرفته  قرار  تاکید  مورد  ایراني 
صدور  برنامه ریزي،  وظیفه  که  شد  درخواست  زمینه 
خارجي،  و  داخلي  نمایشگاه هاي  برگزاري  و  مجوزها 
برنامه هاي اعزام و پذیرش هیات هاي تجاري، بازاریابي 
و سرمایه گذاري همچنین راه اندازي مراکز تجاري ایران 
در خارج از کشور به عهده اتاق ایران باشد و از ظرفیت 
و همکاري اتاق تعاون و اصناف و سازمان توسعه تجارت 

نیز در این زمینه استفاده شود.
در همین حال رییس اتاق ایران پیرامون سپردن اجراي 
نمایشگاه هاي خارجي به بخش خصوصي گفت: هدف 
اتاق ایران این است که همه امور نمایشگاه ها به این 
دلیل که یکي از اهرم هاي مناسب توسعه صادرات است 
با کشورهاي هدف کمک  اقتصادي  و به بسط روابط 

مي کند به تشکل هاي بخش خصوصي سپرده شود.

 پیشنهادات توسعه صادرات غیرنفتي
برنامه برون گرایي اقتصاد در راستاي سیاست هاي دهم 
و یازدهم اقتصاد مقاومتي )توسعه صادرات غیرنفتي( 
ازجمله دیگر موضوعاتي است که در نشست شوراي 
پرداخته  آن  به  بخش خصوصي  و  دولت  گفت وگوي 
مقام  قائم  سالح ورزي،  حسین  زمینه،  این  در  شد. 
دبیر شوراي گفت وگو، پیشنهاد بازبیني و به روزرساني 
مطرح  را  غیرنفتي  توسعه صادرات  ملي  راهبرد  سند 
کرد و گفت: از آنجا که پنج سال پیش در این سند 
نوعي تقسیم کار ملي در امر توسعه تجارت مطرح و 
براي صادرات و حذف موانع در مسیر  تولید  موضوع 
باتوجه به  تجارت خارجي مدنظر قرار گرفته است و 

اینکه بهبود فضاي کسب و کار و رقابتي کردن این فضا 
الزمه پیاده سازي اهداف سیاست هاي اقتصاد مقاومتي 
است، الزم است با بازنگري در این سند راهبردي بر 
برنامه  و  مقاومتي  اقتصاد  سیاست هاي  اهداف  اساس 
ششم توسعه، دستگاه هاي دولتي و غیردولتي به اجراي 

برنامه ها و تکالیف مربوطه اقدام کنند.
سالح ورزي پیشنهاد کرد: اتاق ایران ظرف مدت سه ماه 
با همکاري اتاق هاي تعاون و اصناف، همچنین سازمان 
توسعه تجارت، نسبت به بازنگري و به روزرساني سند 
راهبرد ملي توسعه صادرات غیرنفتي کشور اقدام نماید 
و سند مذکور را براي تصویب به شوراي عالي صادرات 

ارسال کند.
وي با تاکید بر لزوم تقویت صندوق ضمانت صادرات 
ضمانت  براي  بیمه یي  فعالیت هاي  توسعه  و  ایران 
صادرات، پیشنهادهاي دبیرخانه را براي تحقق این امر 
تشریح کرد و گفت: براي رفع مشکالت صادرکنندگان، 
الزم است سرمایه و توان پوشش ریسک هاي تجاري 
صندوق افزایش یافته و امکان تامین انواع ضمانتنامه ها 
براي صادرکنندگان، با شرایط سهل تر و نرخ پایین تر 
فراهم شود. سالح ورزي پیشنهادهاي عملي دبیرخانه را 
براي تحقق این مورد چنین عنوان کرد: وزیر صنعت دو 
نفر از اعضاي 5نفره هیات مدیره صندوق را از بین بخش 
غیردولتي )به انتخاب اتاق ها( معرفي و منصوب کند. 
در ادامه، سالح ورزي پیشنهاد بازنگري و به روزرساني 
دستورالعمل ها و رویه هاي اعتبارسنجي مشتریان و نیز 
ضمانت  صندوق  سرمایه  هرساله  2درصدي  افزایش 
کمال  سید  دیگر،  سوي  از  کرد.  عنوان  را  صادرات 
صندوق  مدیرعامل  و  هیات مدیره  رییس  علي،  سید 
بیشتر  هرچه  مشارکت  پیرامون  صادرات،  ضمانت 
تشکیل  حال  در  گفت:  صندوق  در  خصوصي  بخش 
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و  براي صندوق ضمانت صادرات هستیم  فکري  اتاق 
از اتاق هم براي حضور در این اتاق فکر که به واسطه 
آن در تصمیمات صندوق نقش خواهد داشت، دعوت 
اتاق فکر مي تواند همه نظرات بخش  مي کنیم و این 

خصوصي را تامین کند.

توسعه  با  همزمان  اقتصاد«  »دنیای  اقتصاد/  دنیای 
روابط تجاری در دوره پسابرجام بررسی کرد

ریسک تجاری شرکای ایران

چالش ها  و  صادراتی  بازارهای  شناخت  هدف  با 
ریسک  بازارها،  این  در  حضور  فرصت های  و 

اقتصادی 197 کشور دسته بندی و منتشر شد.
 این دسته بندی با استفاده از اطالعات و تقسیم بندی 
شده  انجام  توسعه  و  اقتصادی  همکاری های  سازمان 
است؛ اما برای فعاالن اقتصادی این مزیت را دارد که 
مطلع می شوند نهادهای ضمانتی داخلی کدام شرکای 
این،  عالوه بر  می دهند.  قرار  تحت پوشش  را  تجاری 
نحوه پوشش ریسک اعتبارات میان مدت و بلندمدت 
تجاری،  ریسک های  است.  شده  اعالم  صادرکنندگان 
می تواند  صادرات  روند  در  موثر  عامل  یک  به عنوان 
به  را  تجاری  مبادالت  نتیجه  در  و  صادراتی  مقاصد 

شدت تحت تاثیر قرار دهد.
نظر  در  قطعا  صادرات،  روند  در  موثر  موارد  از  یکی   
یک  هر  در  که  است  کشورها  تجاری  ریسک  گرفتن 
سیاسی،  موقعیت  لحاظ  به  است  ممکن  آنها  از 
باشد. در واقع  اقتصادی و حتی ژئوپولیتیک متفاوت 
می شود  موجب  تجاری  ریسک  در  کشورها  جایگاه 

خود  صادراتی   بازارهای  و  مقاصد  صادرکنندگان  که 
را براساس ریسک تجاری کشورها تعیین کنند. البته 
برخی  ایران،  علیه  بین المللی  تحریم های  تشدید  با 
از کشورها، روابط اقتصادی خود را قطع یا به سطح 
پایینی با این کشور کاهش دادند؛ چون معتقد بودند 
تجاری  باالی  با ریسک  زمره کشورهای  ایران در  که 
و  هسته ای  توافق  از  پس  خوشبختانه  اما  دارد.  قرار 
برخی  دوباره  تمایل  شاهد  بین المللی،  گشایش های 
با  تجاری  روابط  در  خود  پایگاه  حفظ  برای  کشورها 

ایران هستیم. بر همین اساس و با توجه به تاکید بر 
صادرات غیرنفتی در سال 95 به دلیل کاهش قیمت 
یک  به عنوان  صادرات  ضمانت  صندوق  نفت،  جهانی 
بازوی کمکی، ریسک های ناشی از صادرات محصوالت 
غیرنفتی را پوشش می دهد تا صادر کنندگان با خیال 
آسوده تری بتوانند در کشورهایی که حتی در گروه های 
پرریسک تجاری قرار دارند، فعالیت کنند. در مجموع 
کشورها از نظر ریسک در 7گروه تقسیم بندی می شوند؛ 
ترتیب که گروه های یک و 2 کم ریسک ترین  این  به 

کشورها و گروه های 6 و 7 پرریسک ترین کشورها را در 
برمی گیرند و بقیه گروه ها در زمره کشورهای با ریسک 
متوسط قرار خواهند گرفت. البته براساس آماری که 
در سال 2005 میالدی منتشر شد، ایران در گروه 4 
قرار داشت، اما در فاصله سال 2005 تا 2007 میالدی، 
رفته رفته به گروه 7 یعنی به گروه کشورهای با ریسک 
باال تغییر جایگاه داد که می توان دلیل این امر را قطع 
روابط بیشتر کشورها به دلیل قطعنامه های بین المللی 
عنوان کرد که بیشتر برگرفته از دالیل سیاسی است تا 
دالیل اقتصادی. البته با رفع تحریم ها و باز شدن فضا، 
این امیدواری وجود دارد که رتبه ایران بهبود پیدا کند. 
بر این اساس، در یک تقسیم بندی، 197 کشور در 5 
قاره در ردیف یک تا 7 یعنی کم ترین و پرریسک ترین 
کشورها از نظر رتبه ریسک تجاری قرار گرفته اند که 
از این تعداد، 15 کشور در زمره کشورهایی با ریسک 
ضمانت  صندوق  می روند.  شمار  به  تجاری  پایین 
از 169  بیش  کشور،  مجموع 197  از  ایران  صادرات 
کشور را حائز رتبه برای پوشش ریسک اعتبارات میان 
به طوری  پروژه های می داند.  انجام  برای  بلند مدت  و 
که در آسیا، از مجموع 45 کشور آسیایی، 42 کشور 
اعتبارات  برای  صندوق  این  بیمه ای  پوشش  تحت 
میان و بلندمدت قرار دارند. در آفریقا از مجموع 54 
کشور، 41 کشور واجد پوشش برای اعتبارات میان و 
از مجموع 36  بلندمدت هستند. در آمریکای التین، 
کشور، 33 کشور واجد پوشش اعتبارات میان و بلند 
مدت است. همچنین در اروپا از مجموع 48 کشور، 43 
کشور واجد پوشش اعتبارات میان و بلندمدت هستند. 
در نهایت در اقیانوسیه نیز از مجموع 14 کشور، 10 
اعتبارات هستند. در همین  این  واجد پوشش  کشور 
رابطه، سیدکمال سید علی، مدیرعامل صندوق ضمانت 
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به  اشاره  با  »دنیای اقتصاد«  با  گفت وگو  در  صادرات 
به  صادرات  ضمانت  صندوق  پوشش  بیشتر  اینکه 
کشورهایی اطالق می شود که ریسک باالیی دارند و در 
گروه های 6 و 7 کشوری قرار دارند، بیان کرد: بازارهای 
هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی ما با چرخش از 
سوي آمریکاي التین و آفریقا به آسیا، از 29 کشور در 
سال 1387 به 8 کشور در سال 1393 محدود شده و 
در سال 1394 عراق به عنوان تنها بازار عمده صادرات 
خدمات ایران است. البته بازار هدف ما به صورت عمده 
آسیا )عمدتا عراق(، آمریکای التین و آفریقا است. البته 
در حال حاضر نیز در کشورهای ارمنستان، سریالنکا، 
آذربایجان و... پروژه هایی برای همکاری نیز وجود دارد. 
بازارهایی  نیز در  از سوی دیگر، صندوق توسعه ملی 
که ریسک باالیی دارند، ورود می کند تا از این طریق 
حضور صادرکنندگان ایرانی در این بازرها را آسان تر 
و  عراق  سیدعلی،  گفته  به  بنا  که  به طوری  سازد. 
توجه صندوق  بازاری هستند که مورد  افغانستان دو 
قرار گرفته اند و کارمزد صندوق برای افراد فعال در این 
دو کشور به نیم درصد کاهش پیدا کرده است. از این 
رو براساس مصوبه هیات وزیران در سال 94، تسهیالت 
ارزی معادل دویست میلیون دالر به منظور حمایت از 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به کشور 
عراق در قالب »اعتبار فروشنده« تحت ضمانت صندوق 
ضمانت صادرات ایران اعطا می شود. به گزارش »دنیای 
تقسیم بندی سازمان همکاری های  براساس  اقتصاد«، 
لحاظ  از  کشورها   ،)OECD( توسعه  و  اقتصادی 
در  می شوند.  تقسیم بندی  گروه  به 7  تجاری  ریسک 
واقع ریسک های تجاری، به عنوان یک عامل موثر در 
نتیجه  در  و  مقاصد صادراتی  می تواند  روند صادرات، 
تاثیر  تحت  شدت  به  را  کشور  یک  تجاری  مبادالت 

قرار دهد؛ چرا که وجود این نوع از ریسک در مسیر 
مبادالت تجاری، می تواند موجب عدم وصول وجه کاال 

و خدمات صادره از سوی صادرکنندگان  شود.

قاره آسیا
در قاره آسیا تعداد 45 کشور از نظر ریسک تجاری مورد 
بررسی قرار گرفته اند؛ بر این اساس، تنها »سنگاپور« در 
ریسک  کمترین  با  زمره کشورهای  در  و  اول  جایگاه 

افغانستان،  از سوی دیگر 12کشور  تجاری قرار دارد. 
عراق،  سوریه،  تاجیکستان،  پاکستان،  برمه)میانمار(، 
قبرس، قرقیزستان، کره شمالی، الئوس، مالدیو و یمن 
در گروه 7 و جزو پرریسک ترین کشورهای قاره آسیا 
به شمار می روند. همچنین 32 کشور باقیمانده در زمره 
کشورهایی با ریسک متوسط و متوسط رو به باال قرار 
می گیرند. از این منظر به صادرکنندگان توصیه می شود 
با درنظر گرفتن این بررسی ها، صادرات و تعامل اعضای 
خود را به سمت کشورهای با ریسک متوسط هدایت 

کنند.

قاره اروپا
در بررسی هایی که در قاره اروپا انجام شده، از مجموع 
48 کشور، آلمان، سن مارینو، سوئد، سوئیس، فنالند، 
لوکزامبورگ، لیختن اشتاین و نروژ، در زمره کشورهای 
با کمترین ریسک و در گروه نخست قرار دارند. از سوی 
دیگر 4 کشور اوکراین، بالروس، کوزوو و مولداوی نیز 
جزو کشورهای با ریسک باال و در گروه هفت قرار دارند. 
بر این اساس 36 کشور باقیمانده نیز در زمره کشورهای 
باال هستند. نکته  به  با ریسک متوسط و متوسط رو 
قابل توجه در این بررسی این است که تعداد معدودی 
از کشورهای اروپایی از ریسک باالیی برخوردارند که 
این نشان می دهد قاره اروپا به نسبت به بقیه قاره ها 

می تواند جایی امن برای هدایت صادرکنندگان باشد.

قاره آفریقا
که  هستند  نیز  آفریقایی  کشورهای  برخی  چند  هر 
جایگاه  داخلی سقوط  از جمله جنگ های  دالیلی  به 
براساس بررسی های که  اما  ریسک تجاری داشته اند، 
اخیرا انجام شده، از مجموع 54 کشور، آفریقای جنوبی، 
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قرار  تجاری  رتبه سوم ریسک  و موریس در  بوتسوانا 
اتیوپی،  مرکزی،  آفریقای  مقابل 28 کشور  در  دارند. 
چاد،  جیبوتی،  توگو،  فاسو،  بورکینا  بروندی،  اریتره، 
جنوبی،  سودان  سودان،  سائوتومه،  زیمبابوه،  روآندا، 
سومالی، سیرالئون، سیشل، کنگو، کومور، گامبیا، گینه، 
گینه استوایی، گینه بیسائو، لیبریا، لیبی، ماداگاسکار، 
مالی، موریتانی و نیجر در زمره گروه 7 و با ریسک باال 
قرار دارند و 23 کشور باقیمانده نیز در زمره کشورهایی 
با ریسک متوسط و متوسط رو به باال قرار دارند. بر این 
اساس، اگر کشور ما بخواهد در قاره آفریقا ورود پیدا 
کند، باید ریسک باالی تجاری این کشورها را بپذیرد.

 آمریکای التین
همچین براساس بررسی های انجام شده 36 کشور در 
آمریکای التین با رتبه مختلف ریسک تجاری در هفت 
گروه قرار گرفته اند که از این تعداد، تنها کشور جزایر 
ویرجین در گروه دوم ریسک تجاری قرار دارد؛ اما در 
مقابل، 8 کشور آرژانتین، سنت لوئیس، سنت مارتین، 
کوبا، نیکاراگوا، ونزوئال، هائیتی و جامائیکا در گروه هفت 
و جزو پرریسک ترین کشورها در این منطقه به شمار 
می روند. همچنین 27 کشور باقیمانده در ردیف 3تا 6 
قرار می گیرند که جزو گروه هایی با ریسک متوسط و 

متوسط رو به باال به شمار می روند.

قاره اقیانوسیه
از  بررسی،  مورد  قاره  آخرین  به عنوان  اقیانوسیه  قاره 
مجموع 14 کشور، 2 کشور استرالیا و نیوزیلند در زمره 
گروه دو ریسک تجاری قرار دارند. همچنین 3 کشور 
تووالو، کریتاتی و جزایر مارشال نیز در رده کشورهای 

با ریسک باال واقع شده اند.

بر این اساس 9 کشور باقیمانده در ردیف 3 تا 6 یعنی 
جزو کشورهای با ریسک متوسط و متوسط رو به باال 

قرار دارند.

دنیای اقتصاد/ 
سفر هیات تجاری ایران به 4 کشور 

اروپایی

 4 عازم  رو  پیش  هفته  در  ایران  تجاری  هیات 
کشور لهستان، سوئد، فنالند و لتونی خواهد شد.

خواهد  امورخارجه صورت  وزیر  معیت  در  سفر  این   
گرفت. هیات اقتصادی مذکور، متشکل از مدیران ارشد 
بخش های خصوصی در صنایع منتخبی از سراسر کشور 
و  تجهیزات  فلزات،  سلولزی،  همچون  صنایعی  است. 
تکنولوژی نفت و گاز، قطعه سازی، تجهیزات و تکنولوژی 
تکنولوژی  معدن،  معدنی،  آالت  ماشین  ونقل،  حمل 
کشاورزی و غذا، پالستیک و الستیک، فرش دستباف، 
میوه صادراتی، فناوری ارتباطات و اطالعات و بانکداری 
از شاخه های دارای اولویت در این سفر هستند. به نظر 
می رسد زمان پاسخگویی به دعوت هیات های خارجی 
رسیده  فرا  کشورشان  در  ایرانی ها  درخصوص حضور 
ایران در  بازرگانی  اتاق  نیز رئیس  این  از  است. پیش 
توضیح این سفرها گفته بود: احیای ارتباط با اتاق های 
طرف کار ایرانیان و پرداختن به معرفي ایران از بعد 
اقتصادي و ارائه توانمندي هاي کشورمان دراین زمینه، 
با  ما  اقتصادي  فعاالن  بین  تجاري  ارتباط  نیاز  پیش 
دیگرکشورها است. به گفته محسن جاللپور،همچنین 
در10 ماه گذشته، ده ها هیات اقتصادي از کشورهاي 

مختلف به ایران سفر کرده و مطابق پروتکل موجود، از 
طرف های ایرانی دعوت کرده اند. بنابراین، باید درطول 
دلیل  پاسخ گفت.  از دعوت ها  یکي  به  هرماه حداقل 
دیگر این سفرها، پرداختن به حل مشکالت مراودات 
اقتصادي با این کشورها است. مسائلي چون مشکالت 
بانکي، بیمه اي، گمرکي واسناد و مدارک و  و موانع 
با  باید  مراودات،  این  براي  نیاز  مورد  گواهینامه هاي 

رایزني حل و فصل شود.

چه  دهم  پارلمان  از  اقتصادی  فعاالن  و  تجار  ابتکار/ 
انتظاراتی دارند؟

خصوصی سازی محور کار مجلس دهم

مجلس دهم، امروز آغاز به کار می کند؛ پارلمانی که 
ایران، کار  اقتصاد  از  برهه  قرار است در حساس ترین 
قانونگذاری را انجام دهد، البته فعاالن اقتصادی هم از 

ساکنان جدید پارلمان انتظاراتی دارند.
به  نظام  سیاسی  ارکان  از  یکی  اگرچه  که  مجلسی 
شمار می رود اما این بار محور شعارها، اقتصادی بود. 
و  کنند  حل  را  اقتصادی  مشکالت  می خواهند  همه 
در  ایران  اقتصاد  شده  تلنبار  مشکالت  برای  چاره ای 
ارایه  تحریم ها  شدن  برداشته  از  پس  جدید  فضای 
دهند. پارلمان نشینان هم همه شعارها و وعده هایی که 
پیش از انتخاب شدنشان به مردم داده بودند، بر محور 
اقتصاد متمرکز کردند تا شاید اقبال بیشتری نسبت 

به همتایان خود در رقابت های انتخاباتی کسب کنند.
پایان  اکنون همه چیز تمام شده است؛ هم رقابت ها 
اکنون  شده اند.  مشخص  منتخبان  هم  و  است  یافته 

گوی و میدان اقتصاد در دست نمایندگانی است که 
تشدید  یا  کشور  اقتصادی  شکوفایی  برای  می توانند 
وضعیت حاکم، راهی را انتخاب کنند. تورم قوانین را 
بیشتر کنند یا اینکه از حجم قوانین موجود بکاهند. بر 
محور شفافیت اقتصادی کار کنند یا بر عکس، ترجیح 
دهند فضای کدر و تار در برخی دستگاه های دولتی 
پابر جا بماند تا عده ای منفعتشان تامین شود. در نهایت 
هر تصمیمی که نهاد نظارتی بگیرد، می تواند راه اقتصاد 
را از بیراهه جدا کرده و یا در نهایت، آدرس غلط برای 

ادامه مسیر اقتصاد پرپتانسیل ایران ارایه دهد.
به گزارش مهر، اکنون دور دور نمایندگان مجلس است 
که به وعده های اقتصادی خود عمل کنند و یک بار هم 
که شده، اقتصاد را با متر سیاسی، اندازه نگیرند. اقتصاد 
را به مفهوم واقعی خود جدی بگیرند و در نهایت، راه را 

برای شکوفایی اقتصادی هموار کنند.
در این میان تجار و فعاالن اقتصادی هم که همواره 
این  اند،  بوده  شفاف  و  رقابتی  نظام  برقراری  مدعی 
مجلس  شکل  هرمی  ساختمان  به  را  خود  چشم  بار 
و  می آید  بیرون  آن  از  که  مصوباتی  به  دوخته اند. 
قوانینی که از سر راه شکوفا شدن اقتصاد کنار می روند. 
اما بیشتر آنچه که فعاالن اقتصادی از ساکنان جدید 
انتظار دارند، اجرایی شدن درست و دقیق  بهارستان 
سیاست های اقتصاد مقاومتی است. باال بردن شفافیت 
اقتصادی است و در نهایت، گام گذاشتن در مسیر رشد 

و توسعه اقتصادی.
از  ایران  محمد الهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات 
مجلس دهم می خواهد که کمیسیون صادرات احیا 
شود: با توجه به اینکه تمامی منتخبان مجلس، اقتصاد 
را محور برنامه های خود اعالم کرده اند، به نظر می رسد 
بتواند  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  شدن  اجرایی 
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از  را  کار جدی مجلس، کشور  عنوان یک دستور  به 
شرایط فرسایشی چند سال گذشته، خارج کند. یکی 
از جاهایی که می تواند در اجرای صحیح این سیاستها 
به دولت کمک کند مجلس است و بنابراین برای برون 
این  شدن  اجرایی  به  نیاز  کنونی،  مشکالت  از  رفت 
کار  و  کسب  مخل  قانون  البته 1600  داریم.  ابالغیه 
هم وجود دارد که باید در مجلس جدید، حذف شوند. 
از  را  اقتصادی  که شفافیت  نیز  تجارت  مثل  قوانینی 
باید اصالح شود و در نهایت، مجلس دهم  بین برده 
نتواند خطا  تا مجری  قوی کند  را  نظارتی خود  ابزار 
کند. ضمن اینکه صادرکنندگان امیدوارند کمیسیون 
صادرات  فراکسیون  به  قبل  مجلس  در  که  صادرات 

تقلیل یافته بود، دوباره احیا شود.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران از پارلمان 
انتظار حذف قوانین مخل اقتصاد را دارد: نمایندگان 
مجلس دهم با توجه به شعارهای اقتصادی که پیش 
از انتخابات مطرح می کردند، اکنون وظیفه سنگینی به 
دوش دارند و به نظر می رسد که باید به وعده های خود 
که بیشتر رنگ و بوی اقتصادی هم داشت، عمل کنند. 
در این راستا باید قوانین مخل اقتصاد و فضای کسب 
کنونی  قوانین  و  شود  برداشته  میان  از  شفاف  کار  و 
نهایت  در  تا  گردد  پایش  نمایندگان جدید،  از سوی 

مقررات مازاد و دست و پا گیر حذف شوند.
محسن جالل پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز انتظار 
دارد که مجلس، این بار باید اقتصادی باشد نه سیاسی: 
نظام و مشکل اصلی  اینکه دغدغه اصلی  به  با توجه 
امروز کشور، بیکاری و اشتغال و اقتصاد کشور است، 
فرهنگی،  معضالت  تمام  ریشه  که  کرد  دقت  باید 
بر می  اقتصادی  به مسائل  آموزشی،  اخالقی و حتی 
گردد؛ پس اگر تصمیمات درست اقتصادی اتخاذ شده 

این  از  اقتصادی پیدا شود، بسیاری  و شرایط درست 
مشکالت رفع می شود؛ در حالیکه از امروز تا سال های 
متمادی، اگر قانون فرهنگی در مجلس تصویب شود 
و در مقابل، مسائل اقتصادی حل نشده باشد، کاری 
از پیش نخواهد رفت و این قوانین فرهنگی، اجرایی 
نمی شوند. پس ابتدا باید مسائل اقتصادی را حل کرد 
و پس از آن به سایر مسائل پرداخت. در تمام هشت 
دوره گذشته مجلس، رنگ مسائل اقتصادی پررنگ تر 
از سایر بخش ها نبوده و متاسفانه در مجالس مختلف، 
یا سیاسیون غلبه داشته اند یا فرهنگی ها کار را به دست 
گرفته اند و حتی در مواردی که روحانیت غلبه داشته، 
هیچ  در  است.  شده  توجه  بیشتر  مذهبی  مسائل  به 

دوره ای، یک مجلس اقتصادی نداشته ایم.
فوالدبرای  انجمن  احرامیان، عضو هیات مدیره  بهادر 
نمایندگان  از  بر صنعت کشور  رکود حاکم  از  رهایی 
می خواهد که آزادسازی و خصوصی سازی محور کار 
اقتصاد کشور  اول  باشد: رکود موضوع  مجلس جدید 
است و مجلس جدید باید بیشتر به خروج واحدهای 
ارز،  تولیدی از رکود بپردازد. بحث تک نرخی کردن 
خروج غیرتورمی از رکود و بهبود فضای کسب و کار و 
حذف دستورالعمل های مخل این فضا از مسائلی است 
که مجلس جدید باید با تامل بیشتری به آن بپردازد. 
بخش های  از  معدن  و  فوالد  مثل  صنایعی  همچنین 
زیرساختی کشور هستند که تحت تاثیر سیاست های 
اقتصاد کالن دچار مشکالتی خواهند شد و گذشته از 
این، کاهش جهانی قیمت ها بر آن ها اثر گذار است. 
فضای  بهبود  برای  تالش  با  جدید  مجلس  امیدوارم 
کسب و کار و کاهش دخالت های بیش از حد دولت در 
اقتصاد، به بهبود وضعیت اقتصادی در کلیه صنایع از 
جمله معدن و فوالد کمک کند و آزادسازی اقتصاد و 

خصوصی سازی را به عنوان دو فرایند مهم در مصوبات 
اقتصادی در نظر بگیرد.

مشترک  بازرگانی  اتاق  رئیس  عسگراوالدی،  اسداله 
ایران و چین نیز معتقد است که دولت کوچک، فساد 
کمتر را به بار می آورد:به نظر می رسد مهمترین کاری 
که نمایندگان جدید مجلس باید انجام دهند این است 
به دست بخش  را  کار  و  را کوچک کرده  اقتصاد  که 
کمتری  فساد  دولت کوچک،  بسپارند،  اقتصاد  واقعی 
دولت  کوچک سازی  روی  بر  باید  مجلس  پس  دارد. 
بار  که  برساند  تصویب  به  را  قوانینی  و  کند  تمرکز 
اقتصادی دولت را کمتر می کند. از سوی دیگر، وضعیت 
کنونی بخش تولید کشور مناسب نیست و مجلس باید 
قوانینی را که مخل کسب و کار است از بین ببرد و 
کند.  کاری  تولیدی  واحدهای  رکود  از  خروج  برای 
در نهایت این مجلس است که باید بر عملکرد دولت 
نظارت داشته باشد تا فسادی رخ ندهد. اشتغال هم از 
جمله اولویت های مجلس است و پیامدهای اجتماعی 
نامطلوبی برای اجتماع به وجود می آورد که الزم است 

مجلس جدید به آن توجه کند.

تعادل/ 
رویه هاي زهردار در اقتصاد ایران

حسین راغفر اقتصاددان
مشکل اصلي اقتصاد ایران چیست و چه راهکارهایي 
براي خروج از این شرایط وجود دارد؟ براي پاسخ به 
اینکه  اول  کرد؛  توجه  محور  چند  به  باید  سوال  این 
براي حل مشکالت اقتصاد کشور، باید به مسائل اصلي 

پاسخ داده شود و بدون توجه به این مسائل، نمي توان 
انتظار تغییر جدي داشت. باید پذیرفت که در شرایط 
ما  زیرا صنایع  نیستیم،  روبه رو  تقاضا  با کمبود  فعلي 
ایران  نیستند.  موجود  تقاضاي  ارائه  اندازه هاي  در 
اطراف  در  400میلیوني  بازاري  منطقه یي،  لحاظ  از 
و  افغانستان  عراق،  بازار  تقاضاهاي  تمام  و  دارد  خود 
کشورهاي همجوار دیگر و بخشي از روسیه را مي تواند 
تامین کند. اما واقعیت این است که تولیدات داخلي 
به اندازه بازارهاي منطقه یي نیستند. دوم، بخش تولید 
تامین  راه هاي  اینکه  اول  است؛  روبه رو  مشکل  دو  با 
براي تقاضا وجود ندارد و نظام اداري و تجاري کشور 
ازسوي  ندارند.  را  الزم  آمادگي  نیازها  این  تامین  در 
و  هستند  ایران ضعیف  در  موجود  فناوري هاي  دیگر 
قادر به تولید کاال با بهره وري باال و عرضه به بازارهاي 
اقتصاد  مشکل  اساسي ترین  اما  نیستند.   منطقه یي 
ایران، فضاي کسب  وکار است. مشکل اساسي که خیلي 
به آن پرداخته نمي شود و مادامي که به آن پرداخته 
نشود عمال اقتصاد ایران تحرک پیدا نخواهد کرد. طبق 
آمارهاي منتشر شده، در دو سال اخیر تعداد زیادي از 
بنگاه ها ورشکسته و از دور فعالیت خارج شدند. بسیاري 
از بنگاه هاي تولیدي اکنون در حال خروج سرمایه خود 
خارج  در  کسب وکار  فضاي  چراکه  هستند،  کشور  از 
به  آنها مقرون به صرفه تر و دسترسي  براي  از کشور 
اعتبارات بانکي آسان تر است. یکي دیگر از مشکالت 
اقتصاد ایران، تحریم بود که امروزه از شرایط پسابرجام 
صحبت مي شود. از دیدگاه من رفع تحریم ها مي تواند 
وضع اقتصادي کشور را بهبود بخشد اما اگر توجهي 
واردات  صرف  حاصل  منابع  و  نشود  داخل  تولید  به 
شد.  خواهد  بدتر  اقتصادي  وضع  بلندمدت  در  شود، 
رفع تحریم ها فقط 5درصد از اقتصاد کشور را سامان 

 بازگشت به عناوین 19 اخبار اقتصادی

شماره   1737    8 خرداد ماه 1395



اتخاذ سیاست هاي  به  منوط  آن  و 95درصد  مي دهد 
درست اقتصادي در داخل است.

نظام  ایران،  اقتصاد  از مشکالت  دیگر  یکي  همچنین 
بانکي و نقش آن در شرایط کنوني اقتصاد است. آقاي 
روحاني به درستي اشاره کردند که باید تسهیالت بانکي 
را بیشتر کرد، اما نکته مهم این است که از حرف تا 
عمل فاصله زیادي وجود دارد. به طور مثال دولت چند 
ماه پیش نرخ سود سپرده هاي بانکي را 2درصد کاهش 
داد اما در عمل بانک هاي داخلي یا وام نمي دهند یا اگر 
بدهند وام گیرنده باید یک سوم وام را در همان بانک 
حساب سپرده باز کند بدون آنکه به آن سود تعلق بگیرد، 
درحالي که فرداي روز دریافت وام، باید بهره کل وام 
را بدهد، درنتیجه در عمل نرخ سود تسهیالت بانک ها 
36درصد مي شود.  ازسوي دیگر صرفا بنگاه هاي بزرگي 
همچون خودروسازان توان استفاده از چنین منابعي را 
دارند که البته سود پرداختي به بانک ها را به هزینه هاي 
تمام شده محصول خود اضافه مي کنند که این موضوع 
موجب تورم مي شود و درنهایت این مصرف کننده است 
واحدهاي  بنابراین  بپردازد،  را  نهایي  هزینه  باید  که 
تامین کننده  بدنه  اصلي ترین  که  متوسط  و  کوچک 
کل  90درصد  حدود  و  هستند  ایران  در  کار  نیروي 
اشتغال صنعت مربوط به آنها مي شود نمي توانند از این 
تسهیالت استفاده کنند.  اما مشکل دیگر که باید به 
آن اشاره کرد، وجود دو دولت در اقتصاد کشور است. 
یک دولت قدرتمند که بانک دارد و 50درصد اقتصاد 
کشور را اداره مي کند و به کسي هم پاسخگو نیست و 
دولت دیگر که راي مي گیرد و 50درصد مابقي اقتصاد 
را دراختیار دارد، اما قدرت ندارد رفتار50درصد دیگر 
را قانونمند کند. بنابراین مادام که قانون درباره همه 
نشود  اعمال  یکسان  به  غیردولتي  و  دولتي  نهادهاي 

امکان بهبود فضاي کسب وکار وجود نخواهد داشت و 
این تبعیضي آشکار به زیان بخش خصوصي است و 
به همین دلیل بخش خصوصي مرتب در حال خروج از 
کشور است و متاسفانه دولت هم هیچ برنامه یي براي 
برنامه ریزي  نگاه  ندارد.  متوسط  و  کوچک  بنگاه هاي 
بزرگ  خیلي  کارهاي  که  است  این  دولت  اقتصادي 
انجام دهد که این کارهاي بزرگ همه اقتصاد کشور 
را تکان دهد، درحالي که به نظر من باید حداقل 60تا 
معطوف  در سیاست گذاري ها،  دولت  انرژي  70درصد 
به کارهاي کوچک باشد؛ یعني حمایت از فعالیت هاي 
کوچکي که مردم مي توانند انجام دهند. توجه به این 
موضوع مي تواند در ایجاد اشتغال آن هم در مقیاس 

گسترده راهگشا باشد.   
اما اینکه دولت در این مسیر چه راهکارهایي باید در 
پیش بگیرد، به نظر من با این رویه یي که دولت درپیش 
درپیش  مدت  این  در  که  طرح هایي  این  با  و  گرفته 
گرفت، اتفاقي را که در فضاي کسب وکار کنوني خواهد 
افتاد، مي توان پیش بیني کرد که دوباره همان نهادهایي 
و  بلعید  خواهند  هم  را  منابع  همین  دارند  نفوذ  که 
چیزي دست تولیدکنندگان واقعي را نخواهد گرفت. 
دولت باید این اقتدار را داشته باشد که به نظام بانکي 
تحکم کند. این شکل دولت داري که به بانک هایي که 
به مستغالت، مسکن  تبدیل  و  گرفته  را  مردم  منابع 
لوکس یا ارز کرده اند و حاضر نیستند آنها را بفروشند 
دولت  نمي رسد.  به نتیجه  قطعا  نمي شود،  برخورد 
یازدهم باید از سرمایه اجتماعي اعتماد مردم به درستي 
استفاده کند.  همچنین اقتصاد کشور براي رهایي از 
رکود در کنار آینده نگري به یک برنامه کوتاه مدت تري 
یا  از شهریور  از شروع طرح  برنامه  این  در  دارد.  نیاز 
و  به صنعت  است  قرار  اینکه  و  مهرماه صحبت شده 

تولیدات ارزي اختصاص داده شود. ازسوي دیگر تالش 
شده تا وزارت نفت براي بازدهي و فروش بیشتر، ارز 
بیشتري تولید کند اما کدام صنعت در اولویت است 
و در چه چارچوب هایي کار شود، هنوز هم مشخص 
نیست. با این حال اگر ما به دلیل تحریم ها نتوانیم ارز 
به  اقتصاد ما  به دست آوریم چه مي شود و  بیشتري 
چه سمت و سویي مي رود؟ من فکر مي کنم که ما در 
برنامه نویسي به دلیل اینکه رویکرد توسعه یي نداریم و 
استراتژي ما استراتژي توسعه نیست خیلي کم کاري 
مشکل  به  اجرا  در  اصوال  ما  برنامه هاي  و  مي کنیم 
این  آیا  نیست که  واقع مشخص  برخورد مي کند. در 
برنامه ها در درازمدت جوابگوي نیازهاي ما هستند یا 
دولت  که  است  این  مي رسد  به نظر  که  راهکاري  نه. 
بخش صنعتي  از  کاملي  گزارش  فرصت  این  در  باید 
و تولیدي و بنگاه هاي اقتصادي که در این چند ساله 
دراختیار  و  کند  تهیه  شده،  ورشکسته  قبلي  دولت 
اقتصاددانان قرار دهد. دولت باید مشخص کند که ارز 
را به کدام بخش مي دهد. مي خواهد این ورشکسته ها 
را احیا کند یا اینکه بعضي ها را با هم ادغام کند یا نه به 

آنهایي که فعالیت مي کنند ارز مي دهد و...
با این حال در بخش اقتصاد باید تیم اقتصادي کشور 
و دکتر روحاني یک گزارش دقیقي از شرایط اقتصادي 
ارائه و  کشور و دلیل مشکالت به طور دقیق و عیني 
براي رهایي از مشکالت تدابیري بیندیشند. دولت باید 
با برنامه دقیق راه هاي برون رفت از بحران را مطرح 
کند. دولت باید جلوي این نهادهایي را که در اقتصاد 
فعال هستند، بگیرد و اجازه ندهد حضور آنها به ضرر 
سایر بخش هاي خصوصي باشد. شرکت هاي خصوصي 
عرصه  به  نیستند  حاضر  نهادها  این  حضور  به دلیل 
فعالیت قدم بگذارند. اقتصاد ایران درگیر سفته بازي و 

داللي است.
افراد  این  به  مي خواهد  ساختاري  چه  با  بانکي  نظام 
کمک کند و چگونه مي خواهد تقسیم ارز کند و با چه 
منابع و با چه کیفیت و مقداري؟ اگر در این طرح این 
مشکالت درنظر گرفته شود و این تناسب ها در صنایع 
اقتصاد  مشکالت  که  است  امید  شود،  گرفته  درنظر 
کشور برطرف شود. در آن صورت مي توانیم از اقتصاد 
پویا و بنگاه هاي فعال صحبت کنیم که هم توان رقابت 
دارند و هم اینکه مي توانند عمر طوالني داشته باشند.

ایسنا/  رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا به 
ایسنا خبر داد

آغاز کار بانک های ایتالیایی با بنگاه های 
اقتصادی ایران

به  ایتالیا  و  ایران  بازرگانی  اتاق مشترک  رییس 
و  ایران  تجاری  روابط  تحوالت  آخرین  تشریح 
ایتالیا پرداخت و اعالم کرد که پنج - شش بانک 
درجه دو و سه ایتالیایی کارشان را با بنگاه های 

ایرانی شروع کرده اند.
احمد پورفالح در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، گفت: اگر 
بخواهیم از نظر کمی سفر هیات های تجاری خارجی 
را به ایران بررسی کنیم، مشاهده می شود که در میان 
به  ایتالیا  از  بنگاه داران  بیشترین  مختلف  کشورهای 

ایران آمدند که تعدادشان در مرز هزار مورد است.
وی ادامه داد: همچنین ایتالیا به لحاظ تفاهم نامه ها 
و پیش قراردادهایی که با ایران منعقد کرده، پیشتاز 
است و به لحاظ پوشش بیمه ای ساچه با اختصاص 
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دادن چهار میلیارد یورو به عنوان اعتبار، مسیر را برای 
کار با ایران باز کرد.

درباره  ایتالیا  و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  رییس 
ایتالیا  و  ایران  بین  بانکی  ارتباطات  وضعیت  آخرین 
بانک  بانکی پنج - شش  عنوان کرد: در حوزه روابط 
درجه دو و سه ایتالیایی کارشان را با بنگاه های ایرانی 
های  بانک  نگرانی  که  زمانی  تا  ولی  اند  کرده  شروع 
درجه یک دنیا از معامله با ایران برطرف نشود عمال 
این رفت و آمد هیات ها که برای ایجاد زمینه همکاری 

مفید بوده است به نتیجه نخواهد رسید.
پور فالح افزود: خیلی ها می گویند هیات های خارجی 
هیچ  آمدنشان  و  رفتند  و  آمدند  فقط  مدت  این  در 
نتیجه ای دربر نداشته است اما به عقیده من این آمد 
و رفت ها بعد از هشت سالی که ارتباطات ما با شریان 
های اقتصادی دنیا قطع شده بود ضروری بود و باید 

انجام می شد تا طرفین یکدیگر را شناسایی کنند.
وی تصریح کرد: از این مرحله به بعد باید انسجام و یک 
صدایی داشته باشیم و اینکه روی امتیازاتی که پیش 
بینی می کردیم و با اجرای برجام بدست می آوریم 
پا فشاری کنیم و عقب ننشینیم تا بتوانیم به اقتصاد 
خصوصی  های  بنگاه  مطمئنا  کنیم.  پیدا  راه  جهانی 
برقرار  ارتباط  ایران  با  که  هستند  این  تشنه  خارجی 
دارد که  آینده شان وجود  برای  که  نگرانی  اما  کنند 

باعث شده مقدار زیادی در این زمینه تامل کنند.
پور فالح اضافه کرد: اگر زودتر توافقاتی که پیش بینی 
می کردیم پس از برجام می تواند بر اقتصادمان تاثیر 
های  هیات  سفر  تدریج  به  نکنیم،  اجرایی  را  بگذارد 
خارجی رو به کاهش خواهد رفت و به همان وضعیت 
قبلی یعنی یک جزیره بدون ارتباط با دنیا برمی گردیم.

تعادل/ 
بخش دولتي حریص؛بخش خصوصي 

مدعي

هوشیار رستمي معاون سردبیر

سر  بر  دولتي  بخش  و  خصوصي  بخش  طناب کشي 
حریصانه  دولتي ها  دارد.  ادامه  همچنان  ایران  اقتصاد 
دهند  کاهش  را  اقتصاد  از  خود  نیستند سهم  حاضر 
و در مقابل هم خصوصي ها که مدعي به دست گرفتن 
بسنده  هیاهو  به  فقط  مدت  این  در  هستند،  اقتصاد 
کرده اند. دولت براساس قانون ملزم شده تا بنگاه هاي 
زیرنظر خود را به بخش خصوصي واگذار کند و البته 
دولت یازدهم هم براساس مرامنامه اش متعهد است که 
جا پاي بیشتري به فعاالن واقعي اقتصادي بدهد، اما 

تاکنون هیچ یک از این اتفاق ها رقم نخورده است.
در مقابل هم، بخش خصوصي نحیفي وجود دارد که 
نه قادر است افسار اقتصاد را به دست گیرد و نه براي 
جبران ناتواني خود اقدامي کرده است. در این بین بازار 
حمله به دولت و ارکان ها و فرآیندهایش داغ است اما 
جالب اینجاست که بخش خصوصي هم تا آنجایي که 
توانسته از دولتي بازي در چارچوب هاي سازماني خود 
دریغ نکرده است. کلیدواژه هایي وجود دارد که محور 
هجمه ها به دولت است اما بخش خصوصي نیز از آن 
مبرا نیست. مرور ساده چند مورد نشان خواهد داد که 
این فرهنگ موجود در فضاي اقتصادي ایران است که 
اشکال دارد و دولتي و خصوصي بودن مرز عادالنه یي 
براي سنجش عملکردها نیست. مثال بخش خصوصي 
رکودي  وضعیت  در  چرا  که  مي گیرد  ایراد  دولت  به 
موجود، همچنان بر مالیات ستاني پافشاري مي کند در 
حالي که اتاق بازرگاني ایران در همین یکي، دو سال 

داشته  درآمد  تومان  300میلیارد  حدود  سالي  اخیر 
است، آن هم درآمدي که از جیب فعاالن اقتصادي به 
کاالي  تامین کننده  دولت  بین  این  در  مي آید.  دست 
عمومي است و امنیت و زیرساخت و... فراهم مي کند 
اما بخش خصوصي این حجم از پول را براي چه کاري 
به فشار کمتر است  قرار  اگر  مي خواهد مصرف کند. 
چرا متولیان بخش خصوصي از خود شروع نمي کنند؟ 
نمونه دیگر آن خیل عظیم مجوزهاست که دولت باید 
صادر کند و نتیجه آن ایجاد مارپیچ هاي قانوني بر سر 
راه کسب وکار است اما در عین حال خود اتاق بازرگاني 
کارت  باید  واردات  و  صادرات  براي  که  دارد  اصرار 
بازرگاني و مجوز گرفت. وقتي هم که وزیر صنایع براي 
حذف کارت بازرگاني عالقه نشان مي دهد اتاقي ها وارد 
عمل مي شوند که مبادا فضاي نقش آفریني آنها از بین 
برود. یا در ماجراي سرک کشي مالیاتي به حساب هاي 
بانکي اعتراض خصوصي ها غیرقابل درک بود. آنجایي 
که نیاز داریم شفافیت براي عرض اندام بیشتر این بخش 
مکرر  پاتک هاي  زدن  از  بخش  متولیان  یابد،  افزایش 
پرهیز نمي کنند.  اگر متولیان خصوصي به بروکراسي 
اداري دولتي معترضند یک بار به سازمان خود نامه یي 
ارسال کنند و منتظر جواب بمانند یا ایمیلي به مدیران 
دریافت  جوابي  اصال  که  باشند  شاهد  و  کنند  ارسال 
طول  چقدر  آن  به  پاسخ  زمان  و  خیر  یا  مي کنند 
مي کشد تا دریابند که بروکراسي اداري فقط مختص 
بخش دولتي نیست بلکه یک فرهنگ شوم است که 
رهایي از آن حتي بین مدعیان حذف دولت نیز به ثمر 
ننشسته است.  از سوي دیگر متولیان خصوصي که به 
شیوه یي چشمگیر در این دولت نازشان خریدار دارد 
از عقد قرارداد دولتي ها  در فضاي جدید پسابرجامي 
توان  تمام  با  اروپایي  سفرهاي  همان  در  اما  نگرانند 
حاضر شدند و تا پایان سفر اعتراضي نکردند. اگر این 

سفرها نتیجه یي براي آنها نداشت باید از توان چانه زني 
این  در  در سفري  یا حداقل  مي کردند  استفاده  خود 
است  شده  تعیین  پیش  از  برنامه ها  همه  که  سطح 
حضور پیدا نمي کردند. بخش خصوصي اي که ذلیالنه 
باشد  رقابت  گرو  در  ماندش  زنده  و  بخواهد  حمایت 
درگیر تناقضي مي شود که هرگز نتیجه یي براي او در 
پي نخواهد داشت. کشیدن پاي دولت به همه بازي ها 
تنها به اقتدار بیشتر این نهاد منجر خواهد شد و نتیجه 
اندک خصوصي است.   قلعه هاي  آن هم تسخیر همان 
این شواهد به ما نشان مي دهد که آنچه ما اکنون در 
اقتصاد ایران از آن آسیب مي بینیم ربطي به دولتي یا 
خصوصي بودن ندارد و چه بسا شخصیت هایي که بین 
این دو بخش مدام در حال رفت وآمد هستند. هیمنه 
دولتي بودن آنقدر در ایران ریشه کرده که خصوصي ها 
به سمت   ژست هاي دولتي رفته اند و  ناخودآگاه  هم 
جدا کردن آنها از هم، کار دشواري است. با اینکه قائل 
اما  هستیم  گرفتن  جان  براي  بخش  این  از  دفاع  به 
نباید از ایرادات نهادي هم گذشت چرا که با بخشي 
غیر  و  مي رود  را  گذشته  راه  که  ایده  بدون  و  نحیف 
از موارد معدود نتوانسته براي ارتقاي اقتصادي نقش 
توزیع  ایراد  مبادا  هستیم.  مواجه  کند،  بازي  موثري 
رانت دولت روزي هم به بخش خصوصي سرایت کند 
و کارکرد بسترسازي اتاق هاي بازرگاني به محلي براي 
توزیع رانت از جنسي دیگر تبدیل شود. ممکن است 
مالقات هاي فاخر که البته نتیجه اجرایي شدن برجام و 
بخشي از کارنامه دیپلماسي است نه ابتکار عمل بخش 
زماني  دیگر  کند که  به گونه یي گمراهمان  خصوصي، 
براي ساخت و پرداخت بخش خصوصي واقعي نداشته 
باشیم. سخن آخر اینکه در مسیر توسعه، هم دولت و 
هم خصوصي ها باید تغییر رویکرد دهند وگرنه برآیند 
عملکرد موجود نه تنها کام هیچ یک را شیرین نخواهد 
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کرد بلکه مقصدهاي تلخي را پیش روي اقتصاد قرار 
خواهد داد.

مهر/ 
قیمت سکه به زیر یک میلیون تومان 

بازگشت

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

قطعه سکه  هر  فروش  نرخ  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
تمام بهار طرح جدید امروز شنبه در بازار 996 هزار و 
500 تومان، طرح قدیم 999 هزار و 200، نیم سکه 
511 هزار و 500 تومان، ربع سکه 275 هزار تومان و 

سکه گرمی 188 هزار تومان اعالم شد.
بازار  در  عیار   18 زرد  طالی  گرم  هر  نرخ  همچنین 
داخلی 101 هزار و 850 تومان و نرخ هر اونس طال در 

بازارهای جهانی 1213 دالر است.
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را  در همین حال، صرافان 
برای فروش 3486 تومان، هر یورو را 3893 تومان، هر 
پوند را 5100 تومان، لیر ترکیه 1197تومان و درهم 

امارات را 953 تومان اعالم کردند.  

جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه
قیمت بازار نوع سکه    

996500 سکه  تمام  طرح  جدید   
999200 سکه  تمام  طرح  قدیم   
511500 نیم سکه     
275000 ربع سکه    
188000 گرمی     

101850 هر گرم طالی 18 عیار   
نوع ارز   

3486 دالر     
3893 یورو      
5100 پوند     
953 درهم     

1197 لیرترکیه     
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دنیای اقتصاد/
Alan Murray :نویسنده

مترجم: مریم مرادخانی
The Wall Street Journal :منبع

 rank and( »منتقدان نام آن را »رتبه بندی و اخراج
این مدل، »منحنی  نام اصلی  اما  yank( گذاشته اند 
سرزندگی« است که نخستین بار توسط »جک ولش«، 
الکتریک مطرح شد.  مدیرعامل سابق شرکت جنرال 
براساس این مدل، مدیران باید هر سال کارکنان خود 
را ارزیابی و به سه گروه تقسیم کنند: کارکنان نمونه 
تشکیل می دهند،  را  که ۲۰ درصد جمعیت سازمان 
را  سازمان  جمعیت  درصد   ۷۰ که  متوسط  کارکنان 
تشکیل می دهند و کارکنان ضعیف که تنها ۱۰درصد 
از  باید  اول،  درصد  هستند. ۲۰  کارکنان  از جمعیت 
سخاوتمندانه  به طور  ویژه  امتیازات  و  پاداش  هرگونه 
آنها  از  است  ممکن  که  جایی  تا  و  شوند  بهره مند 
قدردانی شود. به اعتقاد آقای »ولش«، از آنجایی که 
منابع مالی محدود هستند، تمام کارکنان سازمان نباید 
پاداش  اعطای  او  پاداش دریافت کنند.  اندازه  به یک 
آبیاری  به  را  کارکنان  همه  به  یکسان  به طور  مالی 
گیاهان با »آبپاش« تشبیه می کند و معتقد است که 

این کار، هدر دادن منابع مالی است.
افراد متوسط یا طبقه میانه باید زیر نظر مربیان آموزش 
برای  باید  شود.  مشخص  کامال  آنها  اهداف  و  ببینند 

این افراد فرصت هایی فراهم شود تا بتوانند به کارکنان 
نمونه نزدیک شوند. به باور آقای »ولش«، سخت ترین 
مسوولیت مدیران در برابر این افراد، ایجاد انگیزه در آنها 
است. او در کتاب خود تحت عنوان »آیین پیروزی« در 
این رابطه می گوید: »بخش اعظمی از جمعیت کارکنان 
شما در این گروه قرار دارند پس مراقب باشید آنها را 
از دست ندهید. باید کمک کنید تا پیشرفت کنند«. 
»ولش« معتقد است که جمعیت ۱۰ درصدی یا همان 
افراد ضعیف، اساسا اصالح شدنی نیستند و باید اخراج 
این روش معتقدند که رتبه بندی  اما منتقدان  شوند. 
و  می برد  سوال  زیر  را  گروهی  کار  جایگاه  اجباری، 
باعث می شود کار تیمی تاثیر خود را از دست بدهد. 
در چنین شرایطی، کارکنان ناخودآگاه وارد بازی های 
تا  شده  طراحی  مدیران  توسط  که  می شوند  مخربی 
دغدغه هر کارمندی کسب اعتبار برای خودش باشد 

و به دیگران اجازه پیشرفت ندهد.
»رابرت  و  استنفورد  دانشگاه  استاد  ففر«،  »جفری 
آنها  هستند.  مدل  این  منتقدان سرسخت  از  ساتن« 
برای اثبات مخالفت خود با رتبه بندی اجباری، میان 
بیش از ۲۰۰ کارشناس منابع انسانی یک نظرسنجی 
برگزار کردند تا درباره تاثیرات به کارگیری این روش از 
آنها سوال کنند. این کارشناسان که با بیش از ۲۵۰۰ 
اعمال  شاهد  آنها  اغلب  و  داشتند  سر و کار  کارمند 
اقرار کردند که  بودند  این روش در شرکت های خود 
به دنبال دارد،  پیامدهای مخربی  اجباری،  رتبه بندی 

ایجاد  بهره وری،  کاهش  بی عدالتی،  افزایش  ازجمله: 
همکاری  کاهش  کارکنان،  میان  بی اعتمادی  بستر 
کارکنان  روحیه  تضعیف  کارکنان،  وظیفه شناسی  و 
از  چه  سازمان.  رهبری  به  نسبت  آنها  بی اعتمادی  و 
بهتر  آن،  مخالفان  از  چه  و  باشید  مدل  این  حامیان 

است چند نکته را در این رابطه در نظر داشته باشید.
نخست آنکه، کارمندان نمونه را شناسایی کنید و از آنها 
با دست و دلبازی تقدیر کنید اما تنها به دنبال قدردانی 
از افرادی نباشید که همیشه در مرکز توجه بوده اند. 
این اشتباه است. دوم اینکه برای یک مدیر، اخراج یک 
کارمند به خاطر عملکرد ضعیفش، کار آسانی نیست؛ 
به  به دنبال دارد و  بزرگی  انسانی  پیامدهای  چرا که 
نوعی نشانگر ضعف سیستم مدیریتی است، به خصوص 
اگر مدیر سازمان شخصا کارمند مربوطه را استخدام 
اخراج  از  اغلب  مدیران  علت،  همین  به  باشد.  کرده 
کارکنان ضعیف امتناع می کنند. اخراج ۱۰ درصد از 
کارکنان در سال، جادو نمی کند اما بسیاری از مدیران 
معتقدند که برای شناسایی و غربال کردن کارمندان 
ضعیف، باید قانون و نظم مشخصی وجود داشته باشد. 
دوست  و  کنید  اخراج  را  کارمندی  ناچارید  واقعا  اگر 
دارید همه چیز خوب پیش برود، بهتر است همه چیز 
را به روز اخراج موکول نکنید. در حقیقت، گفته ها و 
کارمند  یک  اخراج  به  منتهی  ماه های  در  شما  رفتار 

است که فرآیند اخراج را سخت یا آسان می کند.
و  مدیران  انتظارات  سالم،  کاری  محیط  یک  در 

و  است  مشخص  کامال  کارمندان  مسوولیت های 
چنین  در  هستند.  صادقانه  و  صریح  بازخوردها 
بستری، اخراج کردن و اخراج شدن ممکن است اتفاق 
غافلگیرکننده  یا  انتظار  از  اما دور  باشد  ناخوشایندی 
قابل  آنجا که در چنین فضایی، همه چیز  از  نیست. 
آنکه  از  پیش  ضعیف،  کارمندان  است،  پیش بینی 
کسی تصمیم بگیرد اخراجشان کند، خودشان استعفا 
است:  کارمند  یک  اخراج  قانون  اولین  این  می دهند. 
»قابل پیش بینی بودن«. »جک ولش« در این رابطه 
می گوید: »در شرایط ایده آل آخرین مکالمه میان مدیر 

و کارمند به این شکل خواهد بود«:
این  مدیر: بسیار خوب، فکر کنم که حدس می زنید 

جلسه درباره چیست.
کارمند: بله، حدس می زدم. فقط بگویید چه زمانی باید 

بروم و برنامه شما چیست؟
قانون دوم آقای »ولش«: »تحقیر را به حداقل برسانید«.

حتی پس از اخراج یک کارمند، شما به عنوان یک مدیر 
در برابر او مسوولید و باید کمک کنید قدم بعدی را 
بردارد. آقای »ولش« تاکید می کند: »کمک کنید تا 
را آموزش  او  بیاورد.  به دست  را  به نفس خود  اعتماد 
دهید. به او بگویید که قطعا شغلی برای او وجود دارد 
او کمک  به  باشد. حتی  با مهارت هایش متناسب  که 
پیدا کند. سعی کنید هر کجا که  را  کنید آن شغل 

می رود، جاده را برای او هموار کنید.«

آیا رتبه بندی کارکنان به نفع سازمان است؟
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موضوع: اصالحیه مناقصه شماره ۲۲-۹۵ با موضوع خرید 
انواع مقره پلیمری

نوع برگزاری : دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال
 

تاریخ بازگشایی پاکات: ۱۶ / ۳ / ۱۳۹۵ - شانزدهم 
خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۱۶ / ۳ / ۱۳۹۵ - شانزدهم 

خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۳ / ۱۳۹۵ - شانزدهم 
خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۶ / ۹ / ۱۳۹۵ - شانزدهم آذر 

ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر: ایران - بوشهر - بوشهر
    

محل دریافت اسناد : پایگاه ملی مناقصات- سایت 
توانیر

  

موضوع : آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله 
ای ۹۳/۱۲۰۱۱- تامین تجهیزات و اصالح فونداسیون 

خطوط ري-رجایي-آوینی

حوزه فعالیت فراخوان :   امور پیمانکاری
  

نوع برگزاری: یک مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال
 

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲ / ۴ / ۱۳۹۵ - دوم تیر 
ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۵ - سی و 

یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۸ / ۳ / ۱۳۹۵ - هجدهم 
خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲ / ۴ / ۱۳۹۵ - دوم تیر ماه 

یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر : ایران - تهران - تهران
    

محل دریافت اسناد : از طریق سامانه الکترونیکی 
www.setadiran.ir تدارکات دولت به آدرس

  
طبقه بندی موضوعی:   تجهیزات برق-الکترونیک-

مخابرات

موضوع : تعیین پیمانکار کلیددردست آنکال امورهای 
برق روشنایی ـ ستارخان ـ اسکو و خسروشاه

نوع برگزاری : دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال
  

برآورد مالی : 30000000000
  

تاریخ بازگشایی پاکات : ۶ / ۴ / ۱۳۹۵ -
  

مهلت ارسال پیشنهاد : ۶ / ۴ / ۱۳۹۵ -
  

مهلت دریافت اسناد : ۲۲ / ۳ / ۱۳۹۵ -
  

تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۶ / ۷ / ۱۳۹۵ - 
  

کشور / استان / شهر : ایران - آذربایجان شرقی - 
تبریز

    
محل دریافت اسناد : تهران: میدان ونك،خیابان 

برزیل ،ساختمان شهیدعباسپور ، بلوك۲ نیم طبقه 
دوم واحد ۲۰۷ آقای بهرامی./  تبریز : جاده ائل گؤلی 

، باالتر ازهتل شهریار ، ساختمان شماره ۲ شرکت 
توزیع نیروی برق تبریز، طبقه اول ، اداره قراردادها و 

مناقصات

موضوع: خرید ۱۰۰۰ دستگاه قطع کننده ۱۰۰ آمپر 
۲۴ کیلو ولت سیلیکونی ) تولید داخل (

حوزه فعالیت فراخوان:   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال
  

برآورد مالی : 1630000000

تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۹ / ۳ / ۱۳۹۵ - 
  

مهلت ارسال پیشنهاد : ۱۹ / ۳ / ۱۳۹۵ - 
  

مهلت دریافت اسناد : ۹ / ۳ / ۱۳۹۵ - 
  

تاریخ اعتبار پیشنهاد: ۱۹ / ۳ / ۱۳۹۵ 
  

کشور / استان / شهر : ایران - کرمانشاه - كرمانشاه
    

محل دریافت اسناد: شركت توزیع نیروی برق استان 
كرمانشاه )امور تداركات( از تاریخ ۹۵/۳/۴ لغایت وقت 

اداری مورخ ۹۵/۳/۹ در مقابل واریز مبلغ ۱۰۰۰۰۰ 
)یکصدهزار( ریال به حساب جام شماره ۳۶۱۲۲۲۱/۸۳ 

بانك ملت شعبه میدان خواروبار به نام این شركت با 
کد شناسه پرداخت ۱۵۰۰۰۸۰۱۵۶۱۵۸ خواهد بود.

 

24 مناقصات

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهرشرکت برق منطقه ای تهرانشرکت توزیع نیروی برق تبریزشرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

 بازگشت به عناوین 
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مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سندیکای 
صنعت برق ایران )رسانا( خواهشمند است 

نظرات، پیشنهادها و نقدهای خود را از طریق 
ایمیل  ahmadi@ieis.ir ویا شماره تلفن های 

6-66570930  به ما اطالع دهید.
با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا
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