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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

دوره آموزشی »سیستم های آینده گرایانه 
کمیته  هماهنگی  با  تجدیدپذیر«  انرژی 
انرژی های تجدیدپذیر و معاونت پژوهش 
چهارشنبه  روز  سندیکا  برنامه  ریزی  و 
مدت  به  جاری  سال  آذرماه  بیست ودوم 
8 ساعت در سندیکای صنعت برق ایران 

برگزار می شود.
سرپرست  فرجی  امیر  تدریس  با  دوره  این 
مدیریت  مهندسی  و  خورشیدی  پروژه 
پروژه های خورشیدی و مدیریت و نظارت بر 
پروژه خورشیدی،  اجرای چندین  و  طراحی 
ذخیره سازی،  سیستم های  انرژی   ،PVs
ارائه  شارژ  و   AC/DC اس  یوپی  باتری ها، 
می شود که دارای مدرک دکترای مهندسی 

دانشگاه  از  مکانیک-انرژی تجدیدپذیر 
RMIT استرالیا است.

این  در  ثبت نام  نهایی  مهلت  است  گفتنی 
دوره تا تاریخ دوشنبه 20 آذر ماه تعیین شده 
است و برای متقاضیانی که تا روز شنبه 18 
فرمایند 10 درصد  ثبت نام  به  اقدام  ماه  آذر 

تخفیف در نظر گرفته شده است.
ارائه،  مورد  سرفصل های  از  آگاهی  جهت 
نیز  و  دوره  این  در  ثبت نام  نحوه  و  شهریه 
مدرس  علمی  رزومه  و  ثبت نام  فرم  دریافت 

آن به لینک زیر مراجعه فرمایید:
h t t p : / / w w w . i e i s . i r / f a -

html.3950-news

سندیکای صنعت برق ایران/ 

فراخوان کارگاه آموزشی سیستم های 

آینده گرایانه انرژی تجدیدپذیر

 زمان و شرایط مناسب برای اصالح اقتصاد

خبرآنالین/   حمیدرضا صالحی

یک فضای کسب و کار مطلوب از نظر ما فضایی است 
که شاخص ها موردنظر در رنکینگ فضای کسب و کار 
که  زمانی  تا  باشد.  باال  پذیری  رقابت  از جمله  دنیا  در 
شاخص های مرتبط با این موضوع مانند نرخ مبادالتی، 
حامل های انرژی با مشکل رو به رو باشد، شاخص رقابت 
پذیری ما بهبود آن چنانی پیدا نمی کند. مهمترین کار 
اصالح زیرساخت های اقتصادی است تا فضای کسب و 
بهبود پیدا کند.  کار و شاخص های مهم کسب و کار 
دولت باید اصالحات شاخص های کالن را نیز انجام دهد. 
از جمله  واقعی سازی نرخ ارز که خیلی مهم است و می 

تواند در اقتصاد ما نقش مهمی داشته باشد.
بودن  همراه  فعلی،  ساختار  مشکالت  علت  ترین  مهم 
کشور  اقتصاد  موضوع  این  است.  نفت  با  کشور  اقتصاد 
را دچار مشکل کرده است. شاهد این بودیم که قبل از 
اینکه نفت گران شود در سال های ۴۷ الی ۴8 در کشور 
رشد اقتصادی خیلی خوب بود اما زمانی که قیمت نفت 
باال می رود رشد اقتصادی کشور پایین می آید. همانطور 
که زمانی که نفت در ایران بشکه ای ۷ دالر بوده، باز نفت 

موجب رشد کشور شد.
ادامه در صفحه 3/ 



 

  صنعت برق پیشرو در حوزه صادرات 
خدمات فنی و مهندسی

نائب رئیس سندیکای برق ایران، گفت: همواره 
خدمات  صادرات  حوزه  در  پیشرو  برق  صنعت 
از 98  بیش   94 سال  در  و  بوده  مهندسی  فنی 
درصد صادرات خدمات فنی مهندسی در حوزه 
نیرو به این حوزه اختصاص داشته است که نشان 
این صنعت  باالی آن در  توانمندی و ظرفیت  از 

است....... ادامه در صفحه3

 ظهور آثار کسری سرمایه گذاری در 
صنعت برق

کسری سرمایه گذاری در زیرساخت های انتقال 
و توزیع برق باعث شده شرکت های توزیع نیرو، 
رسیدگی  متقاضیان جدید  انشعابات  به  نتوانند 

کنند....... ادامه در صفحه5

 روسیه به دنبال پروژه های انرژی 
پاکستان

پروژه  اجرای  برای  روسیه  آمادگی  از  مانتوروف 
های انرژی پاکستان خبر داد......... ادامه در صفحه5

  نگرانی بخش خصوصی از اجرای دو 
الیحه قانونی

بازار  کمیسیون  در  خصوصی  بخش  نمایندگان 
پول و سرمایه اتاق تهران طی نشستی به بررسی 
قانونی  الیحه   241 ماده  اصالح  »قانون  مجدد 
و  پرداختند  تجارت«  قانون  از  قسمتی  اصالح 
بنگاه های  زیان  به  را  قانون  این  تبصره  اجرای 
اقتصادی و اضافه شدن محدودیت های موثر بر 
فضای کسب و کار اعالم کردند....... ادامه در صفحه6

 آئین نامه جدید تسهیالت بانکی ابالغ 
شد

حق  به  مربوط  قراردادهای  موظفند  ها  بانک 
در  زیربنایی  خدمات  و  زمین  از  بهره برداری 
شهرک های علمی و تحقیقاتی، پارک های علم و 
فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری را هم ردیف 
بپذیرند.......  تسهیالت  و  پذیرفته  رسمی  اسناد 

ادامه در صفحه6

  آل اسحاق: فضا برای بازگشت تجار 
ایرانی به کردستان عراق مساعد است

    تهران- ایرنا- رئیس اتاق مشترک بازرگانی، 
ایران و عراق گفت:  صنایع، معادن و کشاورزی 
و  شده  برقرار  عراق  کردستان  در  الزم  امنیت 
توصیه می شود تجار و بازرگانان ایرانی فعال در 
بگیرند.......  سر  از  را  فعالیتهایشان  منطقه،  این 

ادامه در صفحه7

 کارگاه آموزشی مدیریت روابط 
عمومی در تشکل های اقتصادی

معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  آموزش  مرکز 
مدیریت  آموزشی  کارگاه  تهران  کشاورزی  و 
روابط عمومی در تشکل های اقتصادی را برگزار 

می کند....... ادامه در صفحه7

 تدبیر سیاست گذار ارزی تاکنون
دکتر پویا جبل عاملی...... ادامه در صفحه7

 ضرورت تغییر نگاه به مسائل 
اقتصادی کشور

در  ادامه  اقتصادی......  پژوهشگر   . نوروزی  شیما 
صفحه8

 دالر به 4200 نزدیک می شود
قیمت  تهران،  آزاد  بازار  معامالت  جریان  در 
 18 با  جدید  طرح  آزادی  بهار  تمام  سکه 
به  نیز  دالر  و  شد  مواجه  افزایش،  تومان  هزار 
9 صفحه  در  ادامه  رسید......  تومان   4200 مرز 

 اقتصادی اخبار صنعت برق

 عناوین اخبار
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3 اخبار صنعت برق

عصر پرس/ نائب رئیس سندیکای برق ایران اعالم کرد
صنعت برق پیشرو در حوزه صادرات 

خدمات فنی و مهندسی

ایران، گفت: همواره  نائب رئیس سندیکای برق 
خدمات  صادرات  حوزه  در  پیشرو  برق  صنعت 
از 98  بیش   94 سال  در  و  بوده  مهندسی  فنی 
درصد صادرات خدمات فنی مهندسی در حوزه 
نیرو به این حوزه اختصاص داشته است که نشان 
این صنعت  باالی آن در  توانمندی و ظرفیت  از 

است.
به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی عصرپرس ، پیام 
گفتگوی  در  ایران  برق  رئیس سندیکای  نائب  باقری 
عنوان  به  برق  سندیکای  داشت:  اظهار  اختصاصی 
بزرگترین تشکل معین کشور آمادگی صد در صدی 
دولت  در  نیرو  وزارت  با   همکاری  در جهت  را  خود 
دوازدهم اعالم کرده و  تمام توان و امکانات این سندیکا 
را به کار گرفته تا در کنار اعضای وزارت نیرو بتوانیم به 
ارائه خدمت بپردازیم و مسائل  و مشکالت این صنعت 

را از پیش رو برداریم .
باقری ادامه داد: در حال حاضر نگاه ما معطوف به نکته 
نظرات وزیر نیرو است و با توجه به ارائه برنامه ها و 
شناخت از تجربیات گذشته وی، یکی از ارگانهایی که 
به طور جدی از ایشان اعالم حمایت نموده سندیکای 
برق ایران است و در آینده نیز حمایت خود را از وزیر 

نیرو خواهیم داشت . 
وی در ادامه گفت: مطالبات سندیکای برق از وزارت 
نیرو یکی از مشکالت طبیعی و البته جدی است که 
بخش خصوصی را در سنوات اخیر نه تنها در صنعت 
برق بلکه در کلیه صنایع به دلیل شرایط رکودی که در 
کشور حاکم بوده دچار مشکل نموده و ساختار بخش 

خصوصی نیز ضعیف تر شده است.
باقری در ادامه با بیان این مطلب که وزیر نیرو توان 
خارج کردن آب و برق را از رکود دارد، گفت: نکته حائز 
اهمیت این است که باید مطالبات صنعت برق را به 
طور ریشه ای حل کنیم، چرا که حتی اگر وزارت نیرو 
بتواند تمام مطالبات را پرداخت کند بازهم مشکالتی 
پیش رو خواهد داشت و تا زمانی که تفاوت قیمت تمام 
شده  و قیمت تکلیفی پا برجا باشد همواره تراز مالی 
وزارت نیرو منفی و این بدهی ها وجود خواهد داشت.

نائب رئیس سندیکای برق ایران درادامه گفت: ما در 
مرحله اول باید به طور ریشه ای مسئله اقتصاد صنعت 

برق را حل کنیم که ریشه در قوانین کشور دارد.
وی در ادامه گفت: خوشبختانه قانون گذار نیز به این 

جمع بندی رسیده که قیمت تکلیفی به قیمت تمام 
تمامی  قیمت  توسعه  پنجم  برنامه  در  و  برسد  شده 
تمام  قیمت  به  باید  برق  جمله  از  انرژی  های  حامل 

شده می رسید.
وی افزود: متولیان این امر که پیمانکاران، سازندگان 
و مسئولین وزارت نیرو هستند این موضوع را مطالبه 
می کنند که نیاز به اتمام جدی دارد و ما هم به عنوان 
اقتصاد  تا  باشیم  گذار  تاثیر  بایستی  بخش خصوصی 
صنعت برق پویا شده و از ریشه ، مسئله بدهی وزارت 

نیرو را حل کنیم.
بخش  به  اوراق  واگذاری  خصوص  در  درادامه  باقری 
خصوصی در راستای پرداخت بدهی های وزارت نیرو، 
گفت: در سال های گذشته این اوراق در ردیف های 

 زمان و شرایط مناسب برای اصالح اقتصاد

ادامه از صفحه 1/ 
مشکل اساسی  اقتصاد نفتی کشور است که باید 
از آن فاصله گرفت. دولت ها در یک دهه گذشته 
و  دهند  کاهش  را  خود  های  هزینه  نتوانستند 
وابستگی خود را از نفت کاهش دهند. منابع غیر 
نفتی در بودجه تغییراتی نسبت به گذشته داشته 

است اما به کندی پیش رفته است. 
و  نفتی  غیر  اقتصاد  سمت  به  تغییرات  روند 
هدفمندی یارانه ها در دولت نهم و دهم شروع 
اشتباه  های  حرکت  و  نامناسب  رشد  با  و  شد 
تبدیل به یک اتفاق نادرستی شد. منابع درآمدی 
مالیاتی نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و می 
تواند این یک اصالح درست زیرساخت اقتصادی 
کشور باشد. اما می بینیم که در زمانی که رکود 
در کشور بود، بحث افزایش مالیات ها ایجاد شد. 
اجرای  کشور  اقتصادی  های  شرایط  طبق  باید 
بگیریم. در زمان و شرایط  را در نظر  برنامه ها 

مناسب باید اصالحات صورت بگیرد.

*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
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بودجه قرار گرفته تا وزارت نیرو و برخی از وزارت خانه 
ها در جهت پرداخت بدهی های خود به پیمانکاران 
و سازندگان ارائه دهند، که به نظر می رسید راهگشا 
باشد  اما در عمل  با مشکالتی روبرو بود که در زمان 
معامله از ارزش اصلی آن بین 20 تا 30 درصد کاسته 

می شد.
وی افزود: با دریافت این اوراق ،تسهیالت بانکی دریافت 
می شد که سود و مالیات به آن تعلق می گرفت و این 

به ضرر بخش خصوصی است.
دریافت  راهکارهای  از  دیگر  یکی  داد:  ادامه  باقری 
مطالبات که ما نیز به عنوان یک تشکل با آن موافق 
هسیتم استفاده از اوراق تسویه یا تهاتر است که عین 
طلب از بدهی به بانک تهاتر می شود و کاربرد بهتر و 
فراگیرتری را خواهد داشت چرا که این اوراق باعث می 
شود مطالبات خود را بدون کاهش ارزش پول تهاتر 

کنیم.

صنعت برق پیشرو در حوزه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی

افزایش صادرات صنعت برق / باید از صادرات غیر نفتی 
مبتنی بر مواد پایه فاصله بگیریم

باقری در ادامه با اشاره به صادرات برق در کشور گفت: 
کشور،  صنعت  و  اقتصاد  بر  حاکم  رکود  شرایط  در 
صادرات یکی از مهم ترین اقدامات در راستای توسعه 

تولید و اشتغال است. 
وی افزود: همواره صنعت برق در حوزه صادرات خدمات 
فنی مهندسی پیشرو بوده و در سال 9۴ بیش از 98 
درصد صادرات خدمات فنی مهندسی در حوزه نیرو به 
خصوص برق اتفاق افتاده که این حاکی از توانمندی و 

ظرفیت های موجود در این صنعت است .
نائب رئیس سندیکای برق ایران در ادامه اضافه کرد: 

در حوزه صادرات بحث ارزش افزوده مطرح است که 
صنعت برق یکی از حوزه هایی است که ارزش افزوده 
باالیی را ایحاد می کند در حالی که صادرات غیر نفتی 
) مواد خام و پایه مانند میعانات گازی و هیدروکربورها 
و پروپان و گاز مایع و امثالهم( با کمترین ارزش افزوده 

صادر می شود.
میدانید  که  همانطور  کرد:  تصریح  ادامه  در  باقری 
کشورهای موفق در عـرصه صـادرات به ارزش افزوده 
برق  صنعت  اینکه  به  توجه  با  و  دارند  توجه  بیشتر 
بیشترین ارزش افزوده را در کشور ما دارد باید صادرات 

این صنعت را افزایش دهیم .
افزوده  ارزش  ازاء هر کیلو گرم 8 دالر  به  افزود:  وی 
داشته که مواد خام تنها 2 دالر است و این نشان از آن 
دارد که باید از صادرات غیر نفتی مبتنی بر مواد پایه 

فاصله بگیریم .
باقری گفت: سندیکای برق ایران در ۴ دوره متوالی که 
تشکل های نمونه صادراتی معرفی می شدند به عنوان 

تشکل نمونه صادراتی معرفی شد.

ظرفیت 25 میلیارد دالری صدور کاال و خدمات 
فنی مهندسی برق 

وی در ادامه گفت: صنعت برق یکی از صنایع پیشرو 
در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز محسوب 
می شود و پتانسیل آن برای صدور کاال و خدمات فنی و 
مهندسی رقمی بالغ بر 2۵ میلیارد دالر است در حالی 
که این اواخر صادرات ما فقط  2 ونیم میلیارد دالر بوده 

است یعنی ده برابر این ظرفیت در کشور وجود دارد.
به  ما  کشور  افزود:  ایران  برق  سندیکای  رئیس  نائب 
مرز  از  است  توانسته  داخل  ساخت  توانمندی  لحاظ 
9۵ درصد خودکفایی صنعت برق عبور کرده و اقتصاد 
مقاومتی در این صنعت اجرایی شده وهمچنین شرایط 

برای فعالیت های بزرگ صادراتی مهیا شده است.
وی گفت: با توجه به اینکه کشور های هدف نیازمند 
صنعت برق هستند باید به سمت صادرات صنعت برق 

حرکت کنیم و آن را فعال تر نماییم.
باقری درادامه تصریح کرد: صادرات یک زنجیره است 
که حلقه های آن باید به درستی به هم متصل شده و 
هریک از این حلقه ها کار خود را به درستی انجام دهند 
تا فرایند صادراتی شکل بگیرد. هرگونه خلل در فعالیت 
هر یک از این حلقه ها در نهایت نتیجه کار را که همان 

میزان صادرات غیرنفتی است، متاثر می کند.
وی افزود: صادرات یک زنجیره ای از سیستم بانکی، 
نهادهای  که  است  کننده  حمایت  قوانین  و  گمرگی 
پشتیبان باید کار های خود را به خوبی شکل دهند تا 

فِعل صادرات صورت گیرد .
نائب رئیس سندیکای برق ایران در ادامه با اشاره به 
بزرگترین  گفت:  برق  صادرات  روی  پیش  مشکالت 
مانع صادرات در صنعت برق مشکالت بانکی است که 
علی رغم عبور از تحریم ها همچنان روابط کارگزاری 
و  برای جذب سرمایه  و  نمی گیرد  به درستی شکل 
تاثیر  برصادرات  که   است  مانع  بزرگترین  صادرات 

گذاشته و باعث افزایش قیمت تمام شده می شود.
وی گفت: رقبای صادراتی ما تسهیالتی که دریافت می 
کنند بین صفر تا 2 درصد است درحالی که ما با نرخ 
های باالی این تسهیالت را دریافت می کنیم .شرکت 
های ما در این زمینه همچنان با موانع سیستم های 
بانکی به طور جد برخورداراند که باید محیط کسب کار 

در حوزه صادرات درست شود .

بازنگری  نیازمند  صادراتی  دیپلماسی  ساختار 
جدی است

وی درادامه با اشاره به اینکه یکی از مشکالت پیش روی 

بخش خصوصی دیپلماسی صادرات دانست و گفت: ما 
در کشور های هدف باید مورد حمایت قرار گیریم چرا 
که در برخی از کشور ها تعرفه های صادراتی را افزایش 
اقداماتی که درکشور های  ما  می دهند و شرکتهای 
همسایه انجام داده اند تا کنون نتوانسته اند مطالبات 

خود را وصول کنند .
باقری افزود: شرکت های ایرانی با تمام مشکالت در 
اما  نمایند  مناقصات کشور های خارجی شرکت می 
به دلیل نبود دیپلماسی قوی کار به آنها ابالغ نشده 
و مناقصه به شرکت دوم و یا سوم واگذار می شود که 

نیازمند ارتباط قوی تری می باشد.
باید  امورخارجه  وزارت  اقتصادی  معاونت  گفت:  وی 
بازار  در  ما  های  تمام سفارت  و  کنند  تر عمل  فعال 

هدف باید مجهز برای کار اقتصادی شوند.
وی همچنین اضافه کرد: کاردارهای اقتصادی سفارت 
بخش  با  مستقیم  ارتباط  ایران  در  دیگر  های  کشور 
خصوصی هستند و در خیلی از کشور های نهادهای 
اقتصادی ایجاد می کنند و  از جمله ایتالیا یک نهاد 

اقتصادی وابسته در سفارت خانه خود دارد.
وی افزود: ساختار دیپلماسی صادراتی نیازمند بازنگری 
جدی است و اقتصاد را در سفارت خانه ها باید محور 
اصلی قرار داده و در راستای حمایت اقتصادی در بازار 
به  اقتصادی  بنگاه  یک  از  و  نموده  اقدام  هدف  های 

عنوان حمایت دیپلماسی قوی برخوردار شویم.
این مقام مسئول گفت: وزارت امور خارجه بعد از انجام 
اقتصادی  برجام  یعنی  اقتصادی  ماموریت  باید  برجام 
اقدام کنند و در ایجاد مراودات بانکی نقش اساسی را 

ایفا کنند.
غرب  مناطق  زلزله  به  اشاره  با  پایان  در  باقری 
کشور،گفت: ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در 
سندیکای صنعت برق مکاتباتی را با وزیر نیرو داشته 
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زده  زلزله  مناطق  به  رسانی  راستای کمک  در  و  ایم 
اعالم آمادگی کرده و همچنین خود اعضای سندیکا 
نیز توانستند کمک های را به این مناطق ارسال نمایند.

وی گفت: در حال حاضر با توجه به مشکالتی که در 
با  مکاتبات  از طرق  آمده  به وجود  زده  زلزله  مناطق 
آینده سعی می  در  و  ارتباط هستیم  در  نیرو  وزارت 
و  گرفته  ارتباط  امر  مسئولین  و  نیرو  وزیر  با  کنیم 

مشکالت و مسائل پیش روی سندیکا را مطرح کنیم.

تاق تهران/ کالهی در گفت وگو با سایت خبری اتاق 
تهران مطرح کرد:

ظهور آثار کسری سرمایه گذاری در 
صنعت برق

کسری سرمایه گذاری در زیرساخت های انتقال 
و توزیع برق باعث شده شرکت های توزیع نیرو، 
رسیدگی  متقاضیان جدید  انشعابات  به  نتوانند 

کنند.
توسط  که  وکار  کسب  سهولت  گزارش  آخرین  در 
بانک جهانی منتشر می شود، امتیاز ایران در شاخص 
رتبه  و  یافته  کاهش  درصد   0.۷2 برق  به  دسترسی 
ایران در بین 190 اقتصاد بررسی شده در این شاخص 
99 است. علیرضا کالهی فعال صنعت برق در گفت 
وگو با سایت خبری اتاق تهران در این باره گفت: در 
گزارش اخیر بانک جهانی در مورد سهولت کسب وکار، 
به  کارها  و  دسترسی کسب  شاخص  در  ایران  امتیاز 
برق کاهش پیدا کرده است. به نظر می رسد رتبه و 
بدتر هم  این شاخص  در  آینده  در سال  ایران  امتیاز 

بشود چراکه کسری سرمایه گذاری در زیرساخت های 
انتقال و توزیع برق باعث شده شرکت های توزیع نیرو، 
نتوانند به انشعابات متقاضیان جدید رسیدگی کنند. با 
توجه به این مسئله به نظر می رسد افت امتیاز ایران 
در این شاخص ادامه پیدا کند. مسئله عدم انتقال برق 
به شهرک های صنعتی به دلیل مشکالت زیرساختی 
معضل دیگری است که به کسری سرمایه گذاری در 

این زمینه باز می گردد.
کالهی گفت: یکی از مشکالت صنایع و کسب وکارهای 
ایرانی مسئله دشواری دریافت انشعابات به دلیل ضعف 
زیرساخت ها و نبود ظرفیت های آزاد در این زمینه 
است. نکته دیگر این است که کیفیت برق داخلی ما 
برق  به  دسترسی  نیست.  مناسب  صنعتی  کار  برای 
یکنواخت و بدون نوسان یکی از ضروری ترین نیازهای 
صنعت است چراکه صنایع از نوسان آنی برق و قطعی 

آن زیان می بینند.
اینکه  به  اشاره  با  تهران  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
ارائه  داد:  ادامه  است  زود  وزیر  عملکرد  ارزیابی  برای 
برنامه از سوی وزیر نیرو یک نشانه مثبت است. این 
نشان می دهد ایشان فردی برنامه محور و با استراتژی 
است و امیدواریم نتیجه این رویکرد را در وزارت خانه 

ببینیم.
بلندمدت است  برق ماهیتا  ادامه داد: صنعت  کالهی 
و به سرانجام رسیدن پروژه های این صنعت سال ها 
طول می کشد. جبران کسری سرمایه گذاری در این 
تولید  نیروگاه های  ایجاد  برد. شاید  زمان می  زمینه 
پراکنده در محل شهرک های صنعتی کمک کننده 
باشد اما به دلیل کشمکش های بین وزارت نیرو، نفت 
و تامین گاز اجرای چنین پروژه هایی هم دستخوش 

مشکل است.

تجارت  و  صنعت  وزیر   / جوان  خبرنگاران  باشگاه 
روسیه مطرح کرد:

روسیه به دنبال پروژه های انرژی 
پاکستان

پروژه  اجرای  برای  روسیه  آمادگی  از  مانتوروف 
های انرژی پاکستان خبر داد.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از 
رامبلر، دنیس مانتوروف وزیر صنعت و تجارت روسیه 
در نشست کمیسیون اقتصادی روسیه و پاکستان اظهار 
کرد: فعالیتهای موفقیت آمیز و سالها کار شرکتهای 
روسی در آسیا و اقیانوس آرام به ما این امکان را می 
دهد تا در پروژه های انرژی پاکستان مشارکت داشته 

باشیم.
وی افزود: در وهله اول مهم ترین پروژه ها در پاکستان 
تجهیزات  تامین  آبی،  برق  نیروگاه های  سازی  مدرن 
حرارتی،  های  نیروگاه  ساخت  همچنین  و  گاز  پمپاژ 

زمین گرمایی و خورشیدی در این کشور است.
یادآور شد: در سال های اخیر ما  وزیر صنعت روسیه 
گام های بزرگی در توسعه فن آوری های منحصر به 
فرد در زمینه استخراج و پردازش پیشرفته مواد اولیه 
انرژی برداشته ایم و آماده ارایه راه حل های پیچیده 
و تجهیزات پیشرفته و مناسب خود به دیگر کشورها 

هستیم.
روسیه  شرکتهای  صالحیت  و  تخصص  وی  گفته  به 
این امکان را می دهد تا در توسعه صنعت نفت و گاز 

پاکستان حضور داشته باشند.
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اتاق تهران/  در پنجمین نشست کمیسیون بازار پول 
و سرمایه اتاق تهران بررسی شد

نگرانی بخش خصوصی از اجرای دو 
الیحه قانونی

بازار  کمیسیون  در  خصوصی  بخش  نمایندگان 
پول و سرمایه اتاق تهران طی نشستی به بررسی 
قانونی  الیحه   241 ماده  اصالح  »قانون  مجدد 
و  پرداختند  تجارت«  قانون  از  قسمتی  اصالح 
بنگاه های  زیان  به  را  قانون  این  تبصره  اجرای 
اقتصادی و اضافه شدن محدودیت های موثر بر 

فضای کسب و کار اعالم کردند.
بر اساس تبصره )2( این قانون، »هیچ فردي نمي تواند 
یا به نمایندگي از شخص حقوقي همزمان در  اصالتاً 
بیش از یک شرکت که تمام یا بخشي از سرمایه آن 
متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومي غیردولتي 
است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب 
شود«. با توجه به ابهامات زیاد این تبصره، اتاق بازرگانی 
تهران پیگیری های متعددی در این زمینه انجام داد که 

متاسفانه هنوز به نتیجه نرسیده است.
همچنین در این نشست، قانون توسعه همه جانبه بازار 
سرمایه روی میز نقد فعاالن اقتصادی قرار گرفت. به 
دارای  قانون  این  خصوصی،  بخش  نمایندگان  اعتقاد 
بازار  بر  نظارت   تمرکز  و  است  زیادی  ایرادات  و  ابهام 

سرمایه را تشدید می کند.
در آغاز این نشست، علی سنگینیان، رییس کمیسیون 
قانون  با  رابطه  در  تهران،  اتاق  سرمایه  و  پول  بازار 
اصالح ماده 2۴1 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون 
تجارت، گفت: کمیسیون طی چند جلسه، این قانون را 
مورد نقد و بررسی قرار داد و پس از شور با فعاالن بازار 
سرمایه، نظرات و دیدگاه های بخش خصوصی را در این 

رابطه احصا و در اختیار معاون اول رییس جمهوری قرار 
داد. اما پاسخ دولت نشان داد به رغم نگرانی های بخش 
خصوصی از اجرای این قانون، دولت اراده ای برای رفع 

این نگرانی ها ندارد.
سیدمحمد اتابک، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و 
یکی از اعضای کمیسیون، نیز با بیان اینکه پس از ابالغ 
این قانون، در اکثر شرکت های متعلق به بخش عمومی، 
اعضای با تجربه و متخصص هیات مدیره مشمول این 
اتاق  و  خصوصی  بخش  گفت:  داده اند،  استعفا  قانون 
بازرگانی باید برای توقف قانون مذکور یا اصالح آن از 

همه توان خود استفاده کند..
هم چنین سیدحسین سلیمی، نایب رییس کمیسیون 
در  قانون  این  اینکه  بیان  با  نیز  سرمایه  و  پول  بازار 
آخرین ساعات فعالیت مجلس شورای اسالمی در دوره 
حضور  با  جلسه ای  در  گفت:  رسید،  تصویب  به  قبل 
رییس جمهوری،  اقتصادی  معاون  نهاوندیان،  محمد 
قانون  این  خصوص  در  خصوصی  بخش  انتقادهای 

مطرح شد و ایشان قول به بررسی آن داد.

 نقد قانون توسعه همه جانبه بازار سرمایه
بازار  همه جانبه  توسعه  قانون  جلسه،  این  ادامه  در 
قرار  اقتصادی  فعاالن  اظهارنظر  و  نقد  مورد  سرمایه 
گرفت. سنگینیان رییس کمیسیون، با بیان اینکه در 
بازرگانی  اتاق  از بخش خصوصی و  قانون  این  تدوین 
نظرخواهی نشد و فقط پیش نویس تهیه شده برای 
برخی از نهادها ارسال شد، گفت: به نظر می رسد بدنه 

بازار سرمایه با این قانون موافق و همراه نیست.
سعید اسالمی از کانون نهادهای سرمایه گذاری نیز با 
اشاره به اینکه در نگارش این قانون ایراد و اشکاالت 
متعددی دیده می شود، گفت: بررسی برخی از بندهای 
سند  این  که  است  واقعیت  این  گویای  مذکور  قانون 

بیشتر به دستورالعمل شباهت دارد تا قانون.
در پایان جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران 
مقرر شد روی دو قانون فوق بررسی های کارشناسی 
بیشتری از سوی نمایندگان بخش خصوصی و فعاالن 
اقتصادی صورت گرفته و نظرات این بخش در اختیار 

دستگاه های مربوطه دولتی قرار گیرد.

تسنیم/ از سوی بانک مرکزی
آئین نامه جدید تسهیالت بانکی ابالغ 

شد

حق  به  مربوط  قراردادهای  موظفند  ها  بانک 
در  زیربنایی  خدمات  و  زمین  از  بهره برداری 
شهرک های علمی و تحقیقاتی، پارک های علم و 
فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری را هم ردیف 

اسناد رسمی پذیرفته و تسهیالت بپذیرند.
به گزارش  خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی آیین نامه 
تسهیالت اعطایی بانکی را به مدیران عامل بانک های 
دولتی ، غیر دولتی، شرکت های دولتی پست بانک ، 
موسسات اعتباری غیر بانکی ، بانک مشترک ایران - 

ونزوئال  ابالغ کرد.
در این آیین نامه آمده است، احتراما بدین وسیله به 
هیات  ماه   مهر  جلسه 30  در  رساند،  می  استحضار 
1396 هیات وزیران  مقرر شد تبصره  دوالحاقی به 
ماده )6( آیین نامه فصل سوم قانون  عملیات بانکی 
بدون ربا )بهره( با عنوان » آیین نامه تسهیالت اعطایی 
بانکی » موضوع تصویب نامه شماره 88620 مورخ 28 
اسفند 1362 و اصالحات بعدی آن به شرح ذیل است.

تبصره دو - تمام بانک ها موظفند قراردادهای مربوط 

به تخصیص زمین توسط سازمان صنایع کوچک و شهر 
ک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه و همچنین 
اجرای  برای  زمین  تخصیص  به  مربوط  های  قرارداد 
و  دامداری  های  پروژه  و  روستایی  های صنایع  طرح 
آنها  آبزیان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولی 
توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است و نیز 
و  زمین  از  برداری  بهره  حق  به  مربوط  دادهای  قرار 
خدمات زیر بنایی در شهر ک های علمی وتحقیقاتی ، 
پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نو آوری 
را هم ردیف اسنادرسمی پذیرفته و تسهیالت اعتباری 
خصوص  در  را  رسمی  اسناد  به  مربوط  حقوقی  و 

قراردادهای مزبور اعمال کنند.
وزارت خانه های راه و شهر سازی و جهاد کشاورزی، 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و 
سایر دستگاه های اجرایی به استثنای سازمان اوقاف 
تسهیالت  قرارداد  اجرای  در  موظفند  خیریه  امور  و 
و  مالی  موسسه  یا  و  بانک  درخواست  به  بنا  اعطایی 
اعتباری ذینفع ، آن ها و یا اشخاص معرفی شده از 
طرف آن ها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع 
تمام  و  بپذیرند  و  شناخته   ، زمین  واگذاری  قرارداد 
موسسه  یا  بانک  به  را  آن  از  ناشی  تعهدات  و  حقوق 
مالی و اعتباری ذیفنع و یا اشخاص معرفی شده منتقل 
در  موظفند  مذکور  های  دستگاه  همچنین   . کنند 
بانک  تقاضای  به  بنا  قرارداد  تعویض  یا  تغییر  صورت 
بانک در اسرع وقت به دفاتر  به  برای تفویض اختیار 

اسناد رسمی معرفی شده مراجعه کنند.
در پایان ضمن ایفاد تصویر تصویب نامه شماره 96223 
/ت ۵۴3۵9 ه مورخ 06 / 08 / 1396 هیات وزیران 
خواهشمند  است دستور فرمایید مراتب با لحاظ مفاد 
بخشنامه شماره 1۴91۵3 / 96 مورخ 16 /۵ / 1396 
به قید تسریع به  تمامی واحدهای آن بانک / موسسه 
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آن  اجرای  حسن  وبر  شده  ابالغ  بانکی  غیر  اعتباری 
نظارت دقیق به عمل آید.

 این بخشنامه توسط اداره مطالعات و مقررات بانکی 
بانک مرکزی ابالغ شده است.

ایرنا/ 
 آل اسحاق: فضا برای بازگشت تجار 

ایرانی به کردستان عراق مساعد است

    تهران- ایرنا- رئیس اتاق مشترک بازرگانی، 
ایران و عراق گفت:  صنایع، معادن و کشاورزی 
و  شده  برقرار  عراق  کردستان  در  الزم  امنیت 
توصیه می شود تجار و بازرگانان ایرانی فعال در 

این منطقه، فعالیتهایشان را از سر بگیرند.
»یحیی آل اسحاق« امروز سه شنبه در گفت وگو با 
به  رو  بازار  عراق  بازار  افزود:  ایرنا  اقتصادی  خبرنگار 
توسعه ای است ، اگرچه رشد صادرات صنعتی ایران 
به این کشور کم شده، اما در مجموع صادرات به این 
داشته  رشد  درصد   6 امسال  نخست  نیمه  در  کشور 

است.
به گفته این مقام مسئول، مناقشه کردستان نه فقط 
به اقتصاد این منطقه، بلکه به تجار و فعاالن بازرگانی 

ایرانی نیز ضربه وارد کرد.
به  که  افرادی  بویژه  ایرانی  بازرگانان  داد:  ادامه  وی 
سرمایه گذاری در این کشور اقدام کرده اند، تا حدودی 
با متوقف شدن پروژه هایشان مواجه شدند و عراقی ها 

نیز به تعهدات خود به آنان عمل نکردند.
مناقشه،  یافتن  پایان  با  کرد:  خاطرنشان  اسحاق  آل 
کردها بتدریج در حال جبران اشتباه های خود هستند 

و مرزهای ما با کردستان عراق نیز یکی یکی در حال 
باز شدن است.

وی تصریح کرد:اکنون با امیدواری ایجاد شده، بسیاری 
برای  منطقه  این  به  بازگشت  ایرانی در حال  تجار  از 
توسعه کار، فعالیت و تجارت خود هستند و توصیه اتاق 
مشترک ایران و عراق نیز بازگشت تجار و از سر گرفتن 

فعالیتهایشان است.
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  مشترک  اتاق  رئیس 
اقتصادی  رونق  کرد:  تصریح  عراق  و  ایران  کشاورزی 
این  امنیت  با  مستقیم  رابطه  عراق  کردستان  اقلیم 
حال  در  اوضاع  مشاهدات،  مطابق  و  دارد  منطقه 

بازگشت به شرایط عادی است.
وی در پاسخ به پرسش ایرنا در خصوص بستن مرزها 
این  از  استفاده ترک ها  و  ایران  از سوی  برای مدتی 
فرصت برای توسعه مراودات تجاری با کردها در پی 
مناقشه ایجاد شده در این منطقه در ماه های گذشته، 
تاکید کرد: »این مطالب چیزی جز شایعه نیست و در 

این زمینه از ترک ها عقب نیفتاده ایم«.
به گزارش ایرنا، پیش تر »سیدحمید حسینی« دبیرکل 
اتاق مشترک بازرگانی، دستیابی به تجارت20 میلیارد 
دالری در روابط اقتصادی ایران و عراق را پیش بینی 

کرده بود.
حسینی اعالم کرده بود که در 6 ماه نخست امسال 
از  میلیون دالر صادرات  میلیارد و 2۷۷  از سه  بیش 
ایم رکورد  توانسته  انجام شده است و  به عراق  ایران 
را  این کشور  به  میلیون دالری  ماهانه 600  صادرات 

حفظ کنیم.
به گفته دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی، عراق دومین 
مقصد صادرات کاالها و خدمات ایرانی با سه میلیارد و 
200 میلیون دالر، پس از چین بوده، اما کمتر از یک 
سوم صادرات به اقلیم کردستان عراق انجام شده است.

اتاق تهران/ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران برگزار می کند

کارگاه آموزشی مدیریت روابط عمومی 
در تشکل های اقتصادی

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  آموزش  مرکز 
کشاورزی تهران کارگاه آموزشی مدیریت روابط 
عمومی در تشکل های اقتصادی را برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مدت این دوره 
آموزشی 8 ساعت بوده و طی روزهای یکشنبه 19 و 
26 آذرماه امسال از ساعت 13 الی 1۷ در محل مرکز 

آموزش اتاق تهران برپا می شود.
این کارگاه آموزشی ویژه تشکل های عضو اتاق تهران 
است و عالقمندان به شرکت در این دوره می توانند به 
صورت رایگان و با ارائه معرفی نامه از تشکل مربوطه 

خود حضور داشته باشند.
 مدرس دوره آموزشی مدیریت روابط عمومی در تشکل 
های اقتصادی، محسن ایلچی از روزنامه نگاران باسابقه 
در حوزه اقتصاد و صاحب نظر در حوزه روابط عمومی 
برنامه ریزی  ارکان  با  دوره  این  طی  مخاطبان  است. 
روابط عمومی و جایگاه آن در تشکل ها، رسانه سازی 
در  آنالین  عمومی  روابط  تشکل ها،  در  رسانه داری  و 
تشکل ها  در  اجتماعی  شبکه های  کارکرد  و  تشکل ها 

آشنا خواهند شد.
عالقمندان می توانند با دریافت و تکمیل فرم ثبت نام 
edu@ و ارسال آن به نمابر 8810۷۷62 یا ایمیل

tccim.com در این کارگاه شرکت کنند. هم چنین 
با مرکز آموزش  برای کسب اطالعات بیشتر می توان 
و   8810۷۷32 تلفن های  شماره  با  تهران  اتاق 

8810۷۷23 تماس گرفت.

دنیای اقتصاد/ 
تدبیر سیاست گذار ارزی تاکنون

دکتر پویا جبل عاملی
 1- هرچند برای کارشناسان بازار ارز، امری آشکار بود 
که دولت با وجود کسری بودجه و سپری کردن دوران 
عسرت، به دلیل تبعات اقتصادی - سیاسی، تمایلی به 
افزایش نرخ ارز ندارد، صحبت های اخیر رئیس جمهوری 
در جریان گزارش 100 روزه به ملت درخصوص نرخ ارز 
تایید مجددی بر این موضع بود. فارغ از آنکه چه کسی 
بر مسند قدرت باشد، دولت در ایران تمایلی به افزایش 
نرخ ارز نداشته و نخواهد داشت.دولت ها همواره برای 
کسب درآمد ریالی بیشتر، راه های دیگری را که کمتر 
مورد توجه عموم بوده در اولویت خود قرار می دهند.

است،  صعودی  بازار  در  قیمت  امروز  اگر  بنابراین 
مقتضای شرایط اقتصاد بدون خواست دولت است.

2- برخالف آنچه در شوک های قیمتی سال های 90 
برابر  در  کامال  مرکزی  بانک  و  بودیم  و 91 شاهدش 
بی ثباتی بازار مستاصل بود، این اراده برای سیاست گذار 
ارزی وجود دارد تا در صورتی که بر مبنای تحلیل هزینه 
- فایده، مداخله امری بهینه باشد، به صورت گسترده 
و شدید در بازار دخالت کرده و فارغ از مقتضیات بازار 
رو،  این  از  بردارد.  گام  قیمت مطلوب خود  به سمت 
می توان بیان کرد که به رغم عدم تمایل دولت به افزایش 
نرخ، بانک مرکزی به نیروهای بازار اجازه داده، تعدیل 
قیمتی تا زمانی که تبعات تورمی خود را بروز نداده 
انجام پذیرد. در نتیجه رشد قیمتی بازار ارز تاکنون، 
نه به شکل اجباری، غیرارادی و تورم زا که به صورت 
سیاستی مدبرانه، آگاهانه و غیرتورمی بروز یافته است.

3- رویکرد بانک مرکزی به ارز مبادله ای نشان از همین 
سیاست آگاهانه دارد. اگر نرخ مبادله ای در طول تعدیل 
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همچنان ثابت باقی می ماند، نشان از آن داشت که بانک 
با وجود تالش در  و  ندارد  تعدیل  به  تمایلی  مرکزی 
کاهش نرخ، موفق به انجام آن نمی شود. اما تعدیل نرخ 
مبادله ای همراه با تعدیل نرخ آزاد نشان از آن دارد که 
سیاست گذار مدبرانه خواهان آن نیست که رانت ارزی 
در دوره تعدیل بیشتر شود و فساد گسترده تر. از این رو 
تعدیل نرخ مبادله ای یعنی شجاعت پذیرش واقعیت های 
اقتصاد. در  بیشتر  رانت  ایجاد  از  و جلوگیری  موجود 

۴- همان طور که مقامات بانک مرکزی گفته اند، انتظار 
آن است که به رغم تعدیل اخیر در یکی دو ماه آتی، بنا 
برتقاضای فصلی نرخ صعودی شود، اتفاقی که در چند 
سال گذشته شاهدش بودیم. سیگنالی که سیاست گذار 
می دهد که این تقاضای فصلی گذراست و احتماال نرخ 
پس از این دوره پایین می آید. ذکر این نکته مهم است 
که تا همین جا نیز در سال 1396، نرخ بیش از 11 
در  بهره  نرخ  به  توجه  با  و  است  داشته  رشد  درصد 
سیستم بانکی و توجه به بروز تبعات تورمی در صورت 
تداوم بیشتر تعدیل قیمت، به نظر می رسد نرخ هدف 
نباید بیش از سه تا چهار درصد بیشتر از سطوح فعلی 
باشد. از این رو پس از گذر تقاضای فصلی باید تالش 
کرد تا نرخ پایانی سال در این کانال قرار گیرد. در غیر 
این صورت و با پیشی گرفتن نرخ بازدهی بازار ارز از 
تقاضای سفته بازی مهار نشود  آنکه  امکان  بهره،  نرخ 

وجود دارد و پس از آن تورم است که بروز می کند.
دوره  هر  در  ارز  نرخ  مدیریت  هنر  ارزی،  ۵- سیاست 
زمانی است، به گونه ای که نرخ نه چندان پایین باشد تا 
رقابت پذیری صنایع داخلی از دست رود و رشد و اشتغال 
آسیب ببیند و نه چندان نرخ باال رود که به حمالت 
سفته بازی و تورم دامن زند. سیاست گذار در هر دوره 
حتی اگر رقم هدف خود را بیان نمی کند، باید هدف 
قیمتی داشته و با توجه به مختصات اقتصاد کالن و البته 

قید ذخایر خود، به آن دست یابد. بنا بر مختصات اقتصاد 
سال  در  نرخ  تعدیل  کانال  که  می رسد  نظر  به  کالن 
1396، در حال نزدیک شدن به سطح فوقانی خود است.

شرق/ 
ضرورت تغییر نگاه به مسائل اقتصادی 

کشور

شیما نوروزی . پژوهشگر اقتصادی
مطرح  اقتصاددان  دو  درباره  یادداشت هایی  به تازگی 
را  نگارنده  که  است  درآمده  تحریر  رشته  به  کشور 
علم  این  بحران  و  اقتصاد  علم  نگران  پیش  از  بیش 
در کشورمان کرده است. جای تأسف است که علوم 
انسانی در کشور تا این اندازه مهجور مانده و هرکس 
این حیطه قلم فرسایی می کند و در  به ظن خود در 
ظاهر حمایت از یک فرد مسئول در تصمیم سازی های 
دفاعی  فکری  نحله  یک  از  اخیر،  دهه های  اقتصادی 
زنگ خطری  اخیر  نوشته های  بی چون و چرا می کند.  
است برای علم اقتصاد در کشور و شاید بزنگاهی برای 
استادان اقتصاد که تأملی دوباره در نحوه تدریس این 
باشند.  داشته  اقتصاد  دانشکده های  در  وارداتی  علم 
متأسفانه در ایران آموزش علم اقتصاد به روش شناسی 
ازاین رو برداشت ها  این علم اهمیت کافی نمی دهد و 
می شود.  ارائه  مسئله  یک  از  متفاوتی  تحلیل های  و 
شود  داده  آموزش  اقتصاد  دانشجویان  به  است  الزم 
مسائل  از  منطقی  تحلیلی  بخواهند  چنانچه  که 
اقتصادی داشته باشند، باید با توسل به دستاوردهای 
اقتصاد، مسائل  معرفت شناختی و روش شناختی علم 
را به طور دقیق ببینند و صرفا به روابط علی و معلولی 

نظریه هایی که دهه ها پیش در شرایط زمانی و مکانی 
خاصی مطرح شده اند، اکتفا نکنند. به عالوه از تعصب 
مختلف  فکری  نحله های  نظریات  در  جزم اندیشی  و 
واقعیات جامعه منطبق تر  با  را  آنچه  و  بردارند  دست 
قرار  مالک  دارد،  بیشتری  پیش بینی  قدرت  و  است 
دهند تا تحلیل ها و پیش بینی هایشان تا حد امکان به 
شومپیتر  باشد.  نزدیک  اقتصادمان  و  جامعه  واقعیات 
در  ایدئولوژیک  ارزش های  تأثیرگذاری  بر  تأکید  با 
آنان  پنهان شدن  و  اقتصادی  تئوریک  تبیین های 
به کارگیری یک سلسله مفاهیم مجرد، یکی  به واسطه 
اقتصاد  علم  در  موجود  بحران  اساسی  جنبه های  از 
)به ویژه در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران( 
این  باید  بر این اساس  است.  دانسته  مسئله  این  در  را 
که  شود  گوشزد  اقتصاد  دانشجویان  به  همواره  نکته 
مهم ترین رسالت آنها این است که مسائل تئوریک در 
با مسائل جامعه خود مطابقت دهند،  را  هر حوزه ای 
کاستی های آن را قبول کنند و از نگاه ایدئولوژیک به 
مسائل بپرهیزند تا نسخه هایی که برای حل تنگناهای 
اقتصادی ارائه می دهند، راهگشا باشد.  داگالس نورث 
در کتاب خود با عنوان »فهم فرایند تحول اقتصادی«، 
بر نقش باورها در فهم فرایند تحول اقتصادی تأکید 
و  تأکید  بر نقش سازه های ذهنی  او  ویژه ای می کند. 
این مسئله را عنوان می کند که جهانی را که ساخته ایم، 
ساخته ذهن ماست. انسان ها دائما در حال آزمون این 
سازه های ذهنی در مقابل شواهد هستند تا دریابند آیا 
آنها ارزش تبیینی دارند یا خیر. براساس میزان انطباق 
باورها با واقعیات است که می توان گفت سیاست هایی 
انتظار  مورد  نتیجه  اندازه  تا چه  می کنیم،  اعمال  که 
را در پی خواهند داشت. وی نقش یادگیری براساس 
عنوان  حیاتی  باورها،  اصالح  در  را  گذشته  تجارب 
می کند و از این زاویه تصلب فکری و تعصب در باورها 

درحال توسعه  کشورهای  مشکالت  اصلی  ریشه  را 
برمی شمرد. این اقتصاددان فقید در کتاب دیگر خود با 
عنوان »نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی«، 
به اهمیت تاریخ و قدرت آموزندگی آن تأکید می کند. 
تکرار خطاهای  از  می تواند  تاریخی،  به شواهد  رجوع 
گذشته بکاهد و شرایط را برای بهبود مهیا کند.  یکی از 
راه های پیشبرد علم، رویکرد انتقادی به آن است. ترویج 
نظریه های رقیب به معرفت اقتصادی عمق می بخشد 
و ضعف های نظریات رایج را برمال می کند. همچنین 
نادیده گرفته  مرسوم  نظریه های  سوی  از  که  نکاتی 
شده را روشن می کند. پذیرش بی چون وچرای نظریات 
برای تفکر و اصالح نظریات مسدود  را  اقتصادی، راه 
شواهد  و  تاریخ  به  رجوع  انتقادی،  رویکرد  می کند.  
تجربی تا حدودی علم اقتصاد را قادر به انجام وظایف 
سنتی  فرض های  است  معتقد  نورث  می کند.  خود 
پاره ای  با  نتوانند  اقتصاددانان  باعث شده  اقتصاد  علم 
مسائل بنیادی دست و پنجه نرم کنند، از این رو جرح و 
تعدیل این فرض ها را برای پیشرفت بیشتر علم اقتصاد 
ضروری می داند. او تأکید می کند نظریات نئوکالسیک 
و  است  داشته  بسزایی  دانش سهم  پیشبرد  در  یقینا 
کشورهای  اقتصادهای  بازارهای  می تواند  به خوبی 
پیشرفته را تحلیل کند، اما از تبیین مسائل کشورهای 
درحال توسعه عاجز است.  با این مقدمه می توانیم به 
مسائل کشورمان برگردیم. نگاه انتقادی به نظریه های 
نئوکالسیکی که در کشور ما خط فکری مرسوم است و 
به قول نویسنده یادداشت حسادت »فرشاد به مسعود« 
در روزنامه آفتاب یزد، طرفداران این نحله فکری اغلب 
در دوره های بعد از جنگ دارای مسئولیت بوده اند و 
دولت ها تمایل به استفاده از نسخه های این گروه فکری 
داشته اند، می تواند دالیل نتیجه بخش نبودن نسخه های 
ارائه شده در سه دهه اخیر را از زاویه ای دیگر بررسی و 
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ضعف های رایج و دالیل شکست تجویزهای اقتصادی 
مرسوم را تا اندازه ای روشن کنند. فرصت و موهبتی 
دغدغه  با  کشورمان  اقتصاددانان  از  برخی  که  است 
ملی و از سر دلسوزی، کاستی های نظریات اقتصادی 
به کارگرفته شده در سال های اخیر را گوشزد می کنند، 
سیاست هایی را که دولت ها در دوره های مختلف پیاده 
کرده اند، به نقد می کشند و پیش بینی های خود را از 
نگاه  براساس شواهد تجربی،  نتایج محتمل  و  عواقب 

تاریخی و وقوف روش شناختی اعالم می کنند.
جای تأسف است که به جای بهره گیری از این موهبت، 
ناشایست  برچسب زنی های  و  تند  موضع گیری های  با 
به منتقدان، راه را بر هرگونه نقد منصفانه می بندیم و 
آینده کشور را فدای تعصب می کنیم.  سال هاست که با 
به کارگیری سیاست های پیشنهادی خط فکری مرسوم 
در قالب تعدیل ساختاری، شوک درمانی و نظایر آن و 
بدون توجه به بسترهای اولیه برای تحقق دستاوردهای 
مثبت این گونه سیاست ها، جامعه با بحران های کوچک 
و بزرگ مواجه شده است و با وجود نقدهای پی درپی و 
هشدارهای داده شده از سوی دانشگاهیان، شاهد بازبینی 
وارد شده،  نقدهای  به  منطقی  پاسخ  یا  سیاست ها  در 
راهکار  بهترین  انتقادات،  برابر  در  سکوت  و  نبوده ایم 
برای تصمیم سازان اقتصادی بوده است.  در بخشی از 
به  کرده«،  گذر  فرشاد  از  سال هاست  »دنیا  یادداشت 
عدم بهره گیری از ریاضیات از سوی منتقدان اشاره شده 
است. از جنبه روش شناختی، مدل های ریاضی، شکل 
ساده شده نظریه ها هستند. بنابراین با تقدم پایه نظری 
نسبت به مدل ها روبه رو هستیم و اگر بدون اتکا به پایه 
نظری صرفا با مدل ها کار کنیم، کمکی به فهم واقعیت 
نمی کند. دنی رودریک در کتاب ارزشمند خود با عنوان 
»قوانین اقتصادی« که به تازگی ترجمه شده است، به 
اقتصادی  واقعیات  فهم  برای  مدل ها  محدودیت های 

اساسی  اشکال  سه  به  کتاب  این  در  وی  می پردازد. 
درباره مدل های ریاضی اشاره می کند. از نگاه رودریک، 
اشکال اول مدل ها، مسئله آزمون پذیری است. وی اشاره 
می کند که بسیاری از مدل هایی که اقتصاددانان به کار 
می گیرند، آزمون پذیر نیستند. مشکل دوم آن است که 
آماری واحد،  پایه های  از  استفاده  با  در بسیاری موارد 
یافته های مدل های متفاوت با تناقضات فاحش روبه رو 
هستند. وی تصریح می کند که رشته اقتصاد مملو از 
مدل هایی است که در یک دوره زمانی معین و مبتنی بر 
داده های یکسان، نتایج کامال متناقض نشان می دهد. 
مشکل سومی که وی درباره مدل ها ارائه می کند، بحث 
تغییرات پرشتاب است که در این بستر مدل ها طراحی 
شتاب  به  توجه  با  که  می کند  تصریح  وی  می شوند. 
تغییرات، آزمون اعتبار علمی مدل ها با چالش روبه رو 
می شود.  عالوه بر تقدم پایه نظری نسبت به مدل ها 
و اشکاالت برشمرده، باید توجه داشت که استفاده از 
الگوهای ریاضی و  سنجی در اقتصاد زمانی می تواند مفید 
واقع شود که قدرت تبیین و پیش بینی باالیی داشته 
باشد. ریاضیات ابزاری در خدمت علم اقتصاد است و نه 
بیشتر. از این رو در بهره گیری از اقتصاد سنجی و مدل های 
ریاضی باید توجه داشت که الگوهای ریاضی بر اساس 
ساده سازی بنا شده و احتمال اینکه بسیاری از متغیرهای 
اساسی در آن کنار گذاشته شوند، وجود دارد. همچنین 
میزان مطابقت الگوها با واقعیات، با میزان صحت فروض، 
ارتباط تنگاتنگ دارد. اساس استفاده از این الگوها نیز 
نظام آماری قوی و کارآمد است که در صورت نبود آن، 
می تواند کارکرد مدل های ریاضی را تضعیف کند. ازاین رو 
اتکای صرف به مدل های ساده شده ریاضی برای توضیح 
رفتارهای پیچیده انسانی، یک خطای راهبردی است و 
الزم است در کنار مدل های ریاضی، رجوع به شواهد 
تاریخی و درنظرگرفتن بسترها و الزامات اولیه تحقق 

پیش بینی های این مدل ها را نیز در نظر گرفت. الگوهای 
ریاضی زمانی که قدرت تبیینی نداشته باشند، کارکرد 
اصلی خود را از دست می دهند که شاید یکی از دالیل 
شکست سیاست های اقتصادی در کشورمان نیز به این 
مسئله برمی گردد.  در بخش دیگری از این یادداشت، 
به انگیزه ها در اقتصاد اشاره شده است و اینکه منتقدان 
خط فکری رایج، انگیزه ها را به رسمیت نمی شناسند. 
الزم به ذکر است که منتقدان اصلی رویکرد غالب که 
به طیف نهادگرا معروف هستند، همه تحلیل های خود 
را بر پایه سیستم انگیزشی و چارچوب نهادی استوار 
کرده اند و راهکارهایی هم که برای عالج اقتصاد ایران 
انگیزشی و پاداش دهی  ارائه می کنند، اصالح سیستم 
در اقتصاد است. ازاین رو چنین ادعایی از سوی نگارنده 
یادداشت مذکور، عدم اشراف به بحث های منتقدان را 
به وضوح نمایان می کند.  در پایان شاید ذکر این نکته 
باعث دلگرمی باشد که نگاه ایدئولوژیک به علم اقتصاد 
و موضع گیری در برابر انتقادات فقط منحصر به کشور 

ما نیست.
استیگلیتز، اقتصاددان شهیر نوبلیست که در سمت های 
مشاور رئیس جمهور و سراقتصاددان و مشاور ارشد بانک 
جهانی در سال 199۷ فعالیت داشته است، در کتاب 
تجربه  از  و مسائل آن«،  با عنوان »جهانی سازی  خود 
خود در عرصه سیاست گذاری در بانک جهانی و کاخ 
و  دوره ای که عضو  این گونه می نویسد که »در  سفید 
سفید  کاخ  اقتصادی  مشاوران  شورای  رئیس  سپس 
بودم و نیز در بانک جهانی، می دیدم که غالبا تصمیمات 
به ایدئولوژی و یا سیاست آلوده اند. در نتیجه اقدامات 
خبط آمیز بسیاری صورت می گرفت، اقداماتی که به حل 
مشکل موجود کمکی نمی کرد ولی در خدمت منافع یا 
باورهای صاحبان قدرت بود... وقتی پا به عرصه بین الملل 
گذاشتم، متوجه شدم که تصمیمات بر پایه آنچه به نظر 

می رسید معجونی از ایدئولوژی و اقتصاد نادرست است، 
گروه های  منافع  بر  بعضا  که  تعصباتی  اتخاذ می شود. 
بود«. وی معتقد است که »باید  خاصی پرده کشیده 
مسائل را با دیدی بی طرفانه نگاه کرد و ایدئولوژی را به 
کناری گذاشت و برای تصمیم گیری برای اینکه بهترین 

اقدام چه می تواند باشد، به شواهد و قرائن رجوع کرد«.

مهر/ در بازار آزاد تهران؛
دالر به 4200 نزدیک می شود

در جریان معامالت بازار آزاد تهران، قیمت سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید با 18 هزار تومان افزایش، 
مواجه شد و دالر نیز به مرز 4200 تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معامالت امروز بازار 
آزاد تهران قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید با 18 هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۴۴2 
هزار و 12۵ تومان رسید، ضمن اینکه سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم نیز با 9 هزار تومان افزایش نرخ یک 
میلیون و 3۷۴ هزار و 6۴2 تومانی را تجربه کرد.در 
عین حال هر نیم سکه 6 هزار تومان، ربع سکه ۴ هزار 
افزایش  تومان  هزار   ۴ نیز  گرمی  یک  سکه  و  تومان 
قیمت را تجربه کردند که بر این اساس قیمت نیم سکه 
۷18 هزار و 813 تومان، ربع سکه ۴1۷ هزار و 891 
تومان و سکه یک گرمی 268 هزار و 930 تومان است.

بازارهای جهانی 12۷۵ دالر و 60  اونس طال در  هر 
 100 و  هزار   131 عیار   18 طالی  گرم  هر  و  سنت 
تومان است.در عین حال هر دالر آمریکا ۴19۵ تومان، 
امارات  تومان، درهم  تومان، پوند ۵800  یورو ۵11۵ 

11۵0 تومان و لیر ترکیه 11۴0 تومان است.
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دنیای اقتصاد/ 
دکتر محیا کربالیی / 

تحلیلگر اقتصادی و کسب وکار/ 

بیشتر  و  بیشتر  امروز  فیزیکی  فاصله های  هرچند 
شده اند، اما اینترنت بسیاری از ما را به یکدیگر نزدیک 
کرده است. اخبار به سرعت از گوشه ای در جهان به 
اینکه  گوشه دیگر منتقل می شوند و شرکت ها برای 
بتوانند با این روند هماهنگی و همگامی داشته باشند، 

باید از همه امکانات خود بهره بگیرند.
ارتباط  برای  ابزاری  به  تنها  نه  اجتماعی  شبکه های 
مستقیم با دورترین افراد، سهامداران و مشتریان بدل 
شده اند، بلکه روش های تحلیلی و بررسی بازخوردها 
بهتر  چه  هر  تا  می دهند  را  امکان  این  مدیران  به 
در  را  اتفاقات جدید  و  تصمیم گیری های خود  نتایج 
شرکت بسنجند. به یاد داشته باشید که اگر شما از 
بهره  آنها  از  شما  رقبای  نکنید،  استفاده  ابزارها  این 
خواهند گرفت. بورس فرانکفورت اعالم می کند، از ۳۰ 
 ،)DAX( در شاخص دکس  که  آلمانی  برتر  شرکت 
شبکه های  از  یکی  حداقل  شرکت   ۲۸ دارند،  وجود 

یا  فیس بوک  توییتر،  لینکدین،  میان  از  اجتماعی 
زینک )XING مشابه لینکداین در آلمان است(، را 
به خوبی فعال کرده است و آن را به شدت پیگیری 
هر  از  آنها  یک سوم  شرکت ها،  این  میان  از  می کند. 
از  یک سوم  می کنند.  استفاده  اجتماعی  شبکه  چهار 
دو  از  نیز  یک چهارم  می کنند،  استفاده  شبکه  سه 

شبکه بهره  می گیرند.
جنرال  شرکت  که  بود  پیش  هفته  دو  به  نزدیک 
در  بازار  ارزش  نظر  از  سال   ۳۷ برای  که  الکتریک، 
بازار سرمایه آمریکا، برترین شرکت به شمار می رفت، 
با کاهش ارزش سهام خود روبه رو  شد و جای خود 
الکتریک تنها چند  را به بوئینگ داد. اگرچه جنرال 
روز پس از این افت توانست جایگاه اولی خود را باز 
تغییر  این  که  نشد  باعث  مساله  این  اما  گیرد،  پس 
بعد از تمامی این سال ها از چشم رسانه ها و طبیعتا 
اخبار،  این  انتشار  دنبال  به  بماند.  دور  سهامداران 
یک  حداقل  انتشار  با  کرد  سعی  الکتریک  جنرال 
خود،  گزارش های  به  مربوط  توییتر  حساب  در  پیام 
قرار  خود  آتی  تصمیمات  جریان  در  را  سهامداران 
الکتریک  جنرال  مدیرعامل  که  توییت  این  در  دهد. 

تا  بود  از سهامداران خواسته شده  بود،  ارسال کرده 
توضیحات وی را درباره برنامه های این شرکت برای 
سال ۲۰۱۸ و تصمیمات جدید بررسی کنند. در عین 
حال که بسیاری از مخاطبان این توییت، از مدیرعامل 
کرده اند،  تشکر  توضیحات  و  برنامه ها  ارائه  خاطر  به 
برخی نیز به پرسش از وی پرداخته اند. به عنوان مثال 
تا  باید  مدیرعامل  چرا  که  بود  این  سواالت  از  یکی 
سال  برنامه های  تا  می کرد  صبر  نوامبر  ماه  اواسط 
۲۰۱۸ را اعالم کند، در حالی که انتظار می رفت این 
تحلیلگران  یا  سهامداران  دست  به  زودتر  توضیحات 

برسد.
بتوانید  اینکه  برای  دارید  سراغ  بهتری  راه  چه  شما 
بزرگ ترین  از  به گوش مدیرعامل یکی  را  پیام خود 
شرکت های دنیا برسانید؟ ممکن است بگویید، جان 
فالنری، مدیرعامل جنرال الکتریک که خود حسابش 
را کنترل نمی کند. در پاسخ به این مطلب الزم است 
بر  توییتر، رسم  یادآوری کنیم که علی الخصوص در 
این است که اگر شخصی، خود حسابش را مدیریت 
نمی کند، نام مدیر ذکر می شود. در واقع این شبکه های 
اجتماعی صرفا برای ایجاد یک کانال شکل نگرفته اند، 

هرچند که ممکن است برخی افراد یا شرکت ها تنها 
به این منظور از آن استفاده کنند. به بیان دیگر، این 
شبکه ها ارتباطات یا گفت وگوهای دیجیتالی را ممکن 
می سازند. شرکت های بورسی آلمان، با شرکت در یک 
نظر سنجی اعالم کرده اند که برای اعالم گزارش های 
ساالنه خود، در درجه اول از توییتر استفاده می کنند. 
۸۷ درصد از این شرکت ها توییتر را برای فرستادن 
کل  از  درصد   ۶۳ کرده اند.  انتخاب  خود  پیام های 
دوم  جایگاه  در  را  فیس بوک  و  لینکدین  شرکت ها، 
به  را  فرصت  این  اجتماعی  شبکه های  بر می گزینند. 
فراتر  به جوامعی  را  پیام خود  تا  شرکت ها می دهند 
از  بسیاری  وجودی که  با  برسانند.  سرمایه  بازار  از 
اما  هستند،  فعال  اجتماعی  شبکه های  در  شرکت ها 
همچنان  را  فعالیت ها  این  آلمان  بورس  ارزیابی های 
مورد انتقاد قرار می دهد و بیان می کند، برای بهبود 

این ارتباطات هنوز فضای زیادی وجود دارد.
برای  شرکت ها  می کند،  بیان  گزارش ها  این  از  یکی 
انتقال پیام های اصلی مجموعه خود با روندی یکسان 
نحوه  اما در عمل،  استفاده می کنند.  این کانال ها  از 
برخوردار  درستی  ساختارهای  از  پیغام ها  این  ارائه 

راه های جدید ارتباط مستقیم با مدیران ارشد
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نوشته  توییتر  برای  که  پیامی  مثال،  برای  نیستند. 
نوشته  لینکدین  برای  که  پیامی  با  باید  می شود، 
می شود متفاوت باشد، اما برخی شرکت ها عمال همان 
پیام را کپی می کنند. هشتگ ها که می توانند ابزاری 
قدرتمند برای اتصال مجموعه ای از پیام ها و اخبار به 
یکدیگر باشند، در بسیاری از موارد مورد استفاده قرار 
نمی گیرند. از آن بدتر این است که برای یک موضوع 
مشابه، هر بار هشتگی متفاوت در متن پیام استفاده 
می شود،  داده  قرار  پیام  کنار  در  که  عکسی  یا  شود 
برخوردار  لینکدین  یا  توییتر  برای  مناسب  فرمت  از 
نیست. مجموعه این بی دقتی ها یا کاستی ها می تواند، 
شما  شرکت  برای  را  اجتماعی  شبکه های  بهره وری 
به شدت پایین بیاورد. در حقیقت، فعال نگه داشتن 
یک صفحه اجتماعی یا ارسال پیام در بازه های زمانی 
این  از  لزوما  تا  نمی شود  باعث  تنهایی  به  مشخص، 

ابزارها منتفع شوید.
مدیریت صفحات  برای  است  ممکن  مدیران  برخی   
اجتماعی شرکت، حتی نیروی جدید را به کار بگیرند 
و هزینه اضافی برای آن انجام دهند. اما اینکه این فرد 
به درستی ساز و کار این شبکه ها را می داند یا خیر، 
نکته مهمی است که می تواند سبب شود تا این هزینه 
شرکت با بازدهی چند برابری بازگردد یا خیر. از سوی 
اجتماعی،  شبکه های  از  استفاده  گسترش  با  دیگر، 
به یک حرفه بدل شده است.  آنها  از  بهینه  استفاده 
در برخی موارد، می توانید از یکی از افراد حرفه ای در 
این زمینه تنها به ازای چند ساعت در هفته بخواهید 
تا صفحات شما را به روز رسانی کنند و به این ترتیب، 
هم هزینه ای منطقی کرده اید و هم مطمئن خواهید 
برای  می کنید.  حرکت  درست  مسیر  در  که  بود 
شرکت های بزرگ تر که ممکن است بخواهند فعالیت 
این  باشند،  داشته  مختلف  شبکه های  در  بیشتری 

امکان وجود دارد تا یکی از کارمندان بخش آی تی، 
را مسوول  یا روابط عمومی  با سرمایه گذاران  ارتباط 
را  تصمیم  این  چنانچه  اما  کند.  صفحات  این  اداره 
نظر  مورد  فرد  شوید،  مطمئن  باید  می کنید،  اتخاذ 
تمامی نکات را به خوبی می شناسد. برای این منظور، 
می توانید با هزینه ای ناچیز، او را در یک یا چند دوره 
نام  ثبت  اجتماعی  مدیریت شبکه های  برای  مجازی 

کنید.
شبکه های  شدن  پرطرفدار  با  دوره ها  قبیل  این   
شده اند.  کم هزینه تر  و  با کیفیت تر  بیشتر،  اجتماعی، 
تا  که  برگزینید  کار  این  برای  را  کارمندی  ترجیحا 
این  به  است،  مسلط  انگلیسی  زبان  به  خوبی  حد 

ترتیب می توانید از دوره های آنالین مختلفی که ارائه 
باالیی  بسیار  استانداردهای  که  ببرید  بهره  می شوند 
به  نیز  بیشتری  عالقه  جوان ترها  معموال  دارند.  نیز 
این قبیل کارها از خود نشان می دهند. معموال آنها 
همچنین برای یادگیری روش های جدید مشتاق تر از 
افرادی هستند که در دهه چهارم یا بیشتر از زندگی 

به سر می برند!
اینترنت  و  کامپیوتر  با  سو،  این  به   ۷۰ دهه  جوانان 
بگیرید؛  کم  دست  نباید  را  نکته  این  کرده اند.  رشد 
را  خود  زمان  از  زیادی  بخش  افراد  این  که  آنجا  از 
اجتماعی  شبکه های  در  به خصوص  و  اینترنت  در 
می گذرانند، به صورت ناخودآگاه با کارکرد آن آشناتر 

به روز رسانی  یاد  به  بار  هر  که  هستند  افرادی  از 
این  با  وقتی  می گیرند!  عزا  می افتند،  صفحه شان 
پیشنهاد  را  ایده ای  و  کنید  صحبت  کمی  جوانان 
دهید، آنها می توانند نگاه و قضاوتی درباره آن داشته 
باشند که فردی که آنقدر در این شبکه ها نبوده است 
نخواهد داشت. این دنیای جدیدی است که بازیگران 
برای  اما  هستند.  جوان تر  نسل های  نیز  آن  اصلی 
الزم  رویکرد ها،  این  صحیح  کارگیری  به  و  استفاده 
داده شود. صرف  آنها  به  نیز  آموزش های الزم  است 
اینکه فردی در یک شبکه اجتماعی فعال است، باعث 
یک  با سرمایه گذاران  ارتباط  بتواند صفحه  نمی شود 

شرکت بورسی را نیز به خوبی اداره کند.
اینکه  برای  باشند،  داشته  خاطر  به  باید  مدیران 
کارمندان خود را به یادگیری دائم تشویق کنند، خود 
را  دوره ای  وقتی  باشند.  نوین  ایده های  طرفدار  باید 
می گذراند، الزم است از وی درباره آنچه آموخته است، 
ایده ای  اما اگر شما به عنوان مدیر هیچ  سوال کنید. 
از نحوه کارکرد سیستم جدید، برای مثال شبکه های 
را  او  نمی توانید  طبیعتا  باشید،  نداشته  اجتماعی، 
هرچند  حدی  تا  است،  الزم  بنابراین  بزنید.  محک 
اندک، خود نیز با کارکرد این شبکه ها آشنا شوید. این 
پویایی، بدون شک شرکت شما را به جلو خواهد برد. 
در مطلب بعدی به نکاتی اشاره می کنیم که می توانند 
ایده ای درباره شبکه های اجتماعی در دنیای مالی به 

شما بدهند.
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