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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

انرژی تجدیدپذیر  از کنفرانس تجاری سازی پروژه های  چهارمین روز 
ایران 28 مهرماه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
با سخنرانی مقامات و مسئوالن ایرانی در حوزه انرژی تجدیدپذیر برگزار 

شد.
در چهارمین روز از برگزاری این کنفرانس که بخشی از برنامه »پروژه بین المللی 
انرژی تجدیدپذیر در ایران« بود و شرکت معیار توسعه نیرو از اعضای کمیته انرژی 
های تجدیدپذیر سندیکا در تشکیل آن مشارکت داشت، حسین امیری خامکانی 
اجرایی ستاد  مدیر  فیروزی  احمد  انرژی مجلس دهم،  رییس کمیسیون  نایب 
توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، 
پرستو نریمیسا مدیر برنامه ریزی های تولید در توانیر، جعفر محمدنژاد سیگارودی 
معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان انرژی های نو ایران )سانا( و سایر مسئوالن 
حوزه انرژی های تجدیدپذیر به همراه نمایندگان شرکت های بین المللی و داخلی 

حضور به هم رسانیدند.
نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در این کنفرانس بااشاره 
به اهمیت انرژی های تجدیدپذیر گفت: امروزه عمده کشورهای توسعه یافته و 
درحال توسعه سعی دارند سهمی از انرژی تجدیدپذیر را در سبد انرژی خود جای 
دهند. کشورهای عامل گازهای گلخانه ای متحد شده اند تا تامین انرژی ازطریق 
تجدیدپذیر را دوبرابر کنند و کشورهای دیگر نیز تصمیم دارند دراین خصوص 

برنامه ریزی کنند. 
حسین امیری خامکانی ادامه داد: توجهات به انرژی های تجدیدپذیر باعث شد 
از سال 2009 تا 2014 رشد استفاده از این انرژی شدت یابد. در این بازه زمانی 
سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر ساالنه 50 درصد رشد داشته و 
سهم برق تجدیدپذیر نیز از 19 درصد به 23 درصد رسیده است. در این مدت 

کوتاه اشتغال نیز بیش از 2/5 برابر رسیده است. 
ادامه در صفحه 3/ 

سندیکای صنعت برق ایران/ چهارمین روز از کنفرانس تجاری سازی انرژی تجدیدپذیر؛

سرمـایه گذاران نگـران نوع پرداخت نباشـند آرمان 
محمدصادق جنان صفت *

رشد  که  است  کرده  اعالم  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
اقتصادی در سه ماهه ابتدایی سال 95، به 5/4 درصد 
حدود  از  تورم  اقتصادی  مهم  شاخص های  و  رسیده 
40 درصد در سال های ابتدایی دولت به ۸/۸ درصد 
کاهش یافته است. همان طور که آمارها نشان می دهد 
رشدهای اقتصادی از دو ناحیه به دست می آید. ابتدا 
رشد حاصل از فروش نفت و دیگری تولید و فروش 
رشد  عمده  که  بود  این طور  پیش بینی  ها  و  خودرو 
نقدینگی حاصل از این دو فعالیت باشد. در حال حاضر 
آمارهای منتشر شده نشان می دهد که مورد اول یعنی 
فروش و صادرات نفت رقم بسیار مناسبی نسبت به 
سال گذشته دارد، به دلیل اینکه ما توانستیم مقدار 
برخی  اینکه  باشیم.  داشته  نفت  صادرات  بیشتری 
کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند آثار رشد اقتصادی 
باید ملموس باشد، بحث قابل توجهی است که باید 
روی آن تمرکز شود. به نظر می رسد این نقطه نظرها 
عمدتا از دیدگاه های سیاسی و جناحی نشات می گیرد.

ادامه در صفحه 3/

 رشد اقتصادی چطور ملموس می شود؟

http://www.sag.de/de-en/


 

  تولید برق خصوصی 1۰ درصد بیشتر از 
تولید برق در نیروگاه های دولتی است

........ادامه خبر

 بزرگترین کریدور انتقال برق ایران 
افتتاح می شود

......ادامه خبر

 نقش انرژی های تجدیدپذیر پررنگ تر 
می شود

.......ادامه خبر

 کنتورهای هوشمند خاموشی  در شبکه 
برق را کاهش می دهند

.......ادامه خبر

 ایران از روسیه 5۰۰ مگاوات برق وارد 
می کند

........ادامه خبر

 کاهش تلفات برق و افزایش بازدهی 
نیروگاه ها در انتظار اصالح تعرفه برق

........ادامه خبر

هزار   185 مرز  از  ایران  برق  تولید   
گیگاوات گذشت

........ادامه خبر

 عقربه کنفرانس مهندسی برق ایران به 
ربع قرن رسید

........ادامه خبر

 اعتبار تکمیل عملیات بخش بخار 
نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان تأمین  

شده است
.......ادامه خبر

 سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق 
ایران برگزار می شود

.......ادامه خبر

 از 58 صادرکننده افتخارآفرین، ممتاز و 
نمونه کشور تجلیل می شود

.......ادامه خبر

 بخش خصوصی آکادمی توسعه صادرات 
تأسیس می کند

.......ادامه خبر

 اقتصاد مقاومتی نسخه شفا بخش 
خروج از شرایط سخت کنونی است

.......ادامه خبر

 فرصت 2 ماهه برای بخشودگی کامل 
جرائم تاخیر مشتریان بانک توسعه 

صادرات
.......ادامه خبر

 کشورهای همسایه، ایستگاه نخست 
صادرات غیرنفتی ایران است

.......ادامه خبر

 رشد 21 درصدی بخش نفتی اقتصاد
.......ادامه خبر

 میانگین ضریب جینی کشور به ۰.39 
بهبود یافت
.......ادامه خبر

 جهانگیری :از دستگاه ها و وزیران 
مسوول در تهیه بسته حمایت از توسعه 

صادرات غیر نفتی حساب کشی می شود
.......ادامه خبر

  ضرورت یکسان سازی نرخ ارز برای 
توسعه صادرات

.......ادامه خبر

 برنامه راهبردی اکو تهیه شد
.......ادامه خبر

 همه نهادها در تجارت خارجی در یک 
مسیر حرکت کنند

.......ادامه خبر

 کاسبان تورم
.......ادامه خبر

 استارت شفاف سازی مالی بنگاه ها
.......ادامه خبر

 نقدی بر راهکارهای توسعه صادرات
.......ادامه خبر

 دوره آموزشی برنامه نویسی اکسل 
)VBA( در فضای کسب و کار

.......ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
سرمایه گذاران نگران نوع پرداخت 

نباشند

از  بیش  تولید  ظرفیت   2015 سال  در  گفت:  وی 
و  تکنولوژی  پیشرفت  نیز  آن  دلیل  و  شد  دوبرابر 
درنتیجه کاهش هزینه ها بود. طی همین سال تولید 
برق فسیلی در برخی کشورها کاهش یافت و با انرژی 

های بادی و خورشیدی جایگزین شد. 
شرایط  گفت:  ادامه  در  انرژی  کمیسیون  عضو  این 
اقلیمی دنیا از نظر گلخانه ای، گرم شدن سطح زمین 
و کاهش منابع آب و کشاورزی روزبه روز درحال تغییر 
است که ما را ناگزیر می کند به سوی اقتصادی کردن 

سازوکارهای خود پیش رویم. 
وی افزود: بحث مهم دیگر در استفاده بیشتر از انرژی 
ایران  مثل  آبی  کم  کشور  در  است.  آب  تجدیدپذیر 
نقش  و  فسیلی  سوخت  کاهش  مادی  نفع  از  بیش 
کاهش  سوخت،  این  از  استفاده  آالیندگی  منفی 
چشمگیر مصرف آب در بخش تجدیدپذیر نسبت به 
نیروگاه های زغال سنگی و گازی چشمگیر است. آب 

یکی از نکات کلیدی در انرژی تجدیدپذیر است. 
امیری با بیان اینکه درراستای اقتصادی کردن استفاده 
فناوری  توسعه  و  فناورانه  رفتار  تجدیدپذیر  انرژی  از 
ایران  در  داشت:  اظهار  کرد،  خواهد  شایانی  کمک 
و  نخبگان  توسط  بنیان  دانش  های  شرکت  تشکیل 
حمایت ویژه از این شرکت ها هم برای توسعه فناوری 
و هم برای توسعه ظرفیت تولید رو به گسترش است. 
قوانین و مقررات حمایتی خوبی در این راستا وجود 

دارد. 
وی بااشاره به اینکه درراستای بهینه سازی و کاهش 
قوانین خوبی وضع  ایران  در  فسیلی  مصرف سوخت 

شده است، گفت: حکمی که به بند )ق( معروف شد، 
در  و سپس  قید شده  سنواتی  بودجه  در  سال  چند 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دائمی شد 
که باعث همکاری خوبی بین وزارت نیرو و وزارت نفت 
درراستای بهینه سازی مصرف و استانداردسازی لوازم 

برق شد.
مالی  منابع  تامین  خامکانی  امیری  حسین  گفته  به 
سوخت  محل  از  تجدیدپذیر  های  نیروگاه  احداث 
که  است  دیگری  قانون  نیز  شده  جویی  صرفه  مایع 
درکنار تالش  است. همچنین  به درستی وضع شده 
برای توسعه انرژی، قانون خرید تضمینی مدت دار هم 
در کشور تصویب شده که براساس آن دولت با حکم 
مجلس و حکمی که در قانون برنامه قید شده، بخشی 

از تولید انرژی تجدیدپذیررا خرید تضمینی می کند.
در  ما  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
واقعیت  به  باتوجه  داریم  تالش  انرژی  کمیسیون 
های موجود کشور منابع پایداری را برای انرژی های 
تجدیدپذیر ایجاد کنیم. در ماده 133  برنامه پنجم 
قراردادهای  انعقاد  به  نسبت  باید  نیرو  وزارت  توسعه 
اولویت  با  تجدیدپذیر  منابع  از  برق  تضمینی  خرید 
خرید  قیمت  کند.  اقدام  تعاونی  و  خصوصی  بخش 
برق هم عالوه بر هزینه های انرژی به لحاظ سوخت 
مصرف نشده و عدم انتشار آالینده ها تعیین می شود 

که دولت نرخ آن را نسبتا باال برد.
شده  حکم  نیز   139 ماده  در  همچنین  گفت:  وی 
انرژی  های  نیروگاه  احداث  های  زیرساخت  تامین 
های تجدیدپذیر امسال به 5 هزار مگاوات برسد که 
البته این برنامه عملیاتی نشد. باتوجه به این دو حکم 
حمایت  منظور  به  سنواتی  بودجه  در  سال  چند  ما 
عوارض  فسیلی  برق  مصرف  بر  تجدیدپذیر  انرژی  از 

تعیین کرده ایم. 

ادامه از صفحه 1/ 

 به طور کلی باید بخشی از پول  های حاصل از نفت 
به پروژه های عمرانی اختصاص داده شود و از این 
طریق ممکن است تحرکی در اقتصاد مشاهده شود 
و آنطور که می خواهیم رشد را ببینیم. در غیر این 
صورت و بر اساس آمارهایی که از گذشته داشته ایم، 
رشدهای اقتصادی ایران بیشتر باعث اشتغال بسیار 
سمت  به  رشدها  که  دلیل  این  به  نمی شود.  باال 
بخش هایی می رود که در آنها مازاد نیروی کار نیز 
بودجه  این  که  باشیم  منتظر  باید  بنابراین  داریم. 
منتقل شود  دولت  به  صادرات  و  فروش  از  حاصل 
و دولت بتواند هزینه های خود را کاهش دهد و از 
این طریق اثرات آن روی تحرک و تقاضای اقتصادی 
از  یکی  بچرخد.  اقتصاد  چرخ های  و  شود  دیده 
سنجه های اصلی رشد اقتصادی سرانه تولید و نرخ 
اشتغال است که نقش کلیدی و با اهمیتی در اقتصاد 
ایفا می کند. گزارش های ماه های اخیر نشان می دهد 
که نرخ اشتغال تقریبا تغییری نکرده است. البته این 
تاثیر خود  موضوع درست است که رشد اقتصادی 
اینطور  و  می گذارد  اشتغال  روی  مدت  بلند  در  را 
دو  ما  به طور کلی  نکند.  تغییری  نیست که هیچ 
موضوع عرضه و تقاضای نیروی کار را مورد بررسی 
قرار می دهیم. هر سال ۶00 هزار نفر از دانشجویان 
از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند. به عبارت دیگر 
عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا فوق العاده باالست 
و دلیل این امر نیز این دولت و دولت های گذشته 

وضع  ساله  یا 15  فرایند 10  یک  که  چرا  نیست، 
موجود را پدید آورده است. تا زمانی که رشدهای 
امیدوار  نمی توانیم  است  نفت  به  متکی  اقتصادی 
افزایش پیدا کند.  تا تقاضا برای نیروی کار  باشیم 
اگر بتوانیم سرمایه گذاری مناسبی در داخل یا خارج 
بدون تکیه به نفت جذب کنیم و آنها را به بخش 
اقتصاد کالن سرازیر کنیم، اشتغال ایجاد می شود. 
با این شرایط و بر اساس تجربه 15 سال اخیر رشد 
باالی  تقاضای  با  نفتی همراه  از درآمدهای  حاصل 
کار نبوده است. کما اینکه در سال هایی شاهد رشد 
میانگین شش درصد بوده ایم، اما نرخ بیکاری ما بین 

9 تا 11/5درصد باقی مانده است.

* کارشناس اقتصادی

 رشد اقتصادی چطور ملموس می شود؟

شماره   1831     28 مهر ماه 1395



4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

این عضو کمیسیون انرژی خاطرنشان ساخت: از سال 
های  نیروگاه  نصب  طرح  سنواتی  بودجه  در   1393
کوچک خورشیدی بر فراز باغ ها و استان ها دیده شده 
که این کار در مناطق عشایری تا حدودی انجام شده 
آمادگی  و  برنامه ریزی  باید  اما درمورد شهرها  است 
کشاورزی  های  چاه  ساختن  برقی  در  گیرد.  صورت 
نیز دولت موظف شده از محل یارانه سوختی که به 
کشاورزها داده می شود، منابع مورد نیاز برقی کردن 

چاه های کشاورزی را تامین کند. 
امیری در پایان تصریح کرد: تصور می کنم در کشور 
آن  گیری  کار  به  و  تجدیدپذیر  انرژی  تامین  برای 
دولت  اگر  و  است  شده  اندیشیده  خوبی  تمهیدات 
برنامه ریزی کند تا بخش خصوصی داخل و سرمایه 
استفاده  ها  ظرفیت  این  از  بتوانند  خارجی  گذاران 
تجدیدپذیر  بخش  ظرفیت  توسعه  به  بتوانیم  کنند، 

سرعت ببخشیم. 
اجرایی ستاد  مدیر  امیری خامکانی،  از سخنان  پس 
انرژی های تجدید پذیر معاونت علم  توسعه فناوری 
وفناوری ریاست جمهوری ضمن توضیحاتی دررابطه 
ایجاد  ستاد  وجودی  فلسفه  داشت:  اظهار  ستاد  با 
هماهنگی ملی برای دستیابی به توانمندی های بومی 
در حوزه فناوری و نوآوری در حوزه انرژی تجدیدپذیر 

است. 
اتفاقی که در ستاد  ادامه داد: آخرین  احمد فیروزی 
داده،  رخ  تجدیدپذیر  های  انرژی  فناوری  توسعه 
موضوع سند ملی دانش بنیان انرژی های تجدیدپذیر 
اتمام کار تدوین  باتوجه به  است که امیدوار هستیم 
این سند، در سال 95 توسط رییس جمهور محترم 
ابالغ شود تا ما بتوانیم نسخه فارسی و انگلیسی آن را 
منتشر کنیم و ذی نفعان خارجی و ایرانی هم از برنامه 
جمهوری اسالمی ایران در افق 1404 در حوزه انرژی 

های تجدیدپذیر مطلع شوند.
وی تصریح کرد: در این سند ماموریت های مختلفی 
شده  تعیین  تجدیدپذیر  حوزه  بازیگران  تمامی  برای 
سپرده  ستاد  به  آن  سازی  اجرایی  موضوع  و  است 
شده است. ما شورای عالی ستاد را داریم که وزرای 
نیرو و صنعت، سازمان محیط زیست، مجلس  نفت، 
شورای اسالمی و سازمان برنامه و بودجه اعضای اصلی 
های  انرژی  حوزه  در  کالن  تصمیمات  و  هستند  آن 

تجدیدپذیر را اخذ می کنند.
های  انرژی  جهانی  نقشه  طبق  فیروزی  گفته  به 
سهم  ساختن  دوبرابر  سناریوها  از  یکی  تجدیدپذیر 
فعلی  روند  با  بخواهیم  اگر  است.  دنیا  در  انرژی  این 
انرژی  ادامه دهیم، در سال 2030، 21 درصد سهم 
ولی  تامین خواهد شد؛  منابع تجدیدپذیر  از  دنیا  در 
اگر بخواهیم مالحظات جهانی درخصوص تغییر اقلیم 
و سایر موارد را در نظر بگیریم، باید سهم انرژی های 

تجدیدپذیر تا سال مزبور دوبرابر شود. 
های  انرژی  جهانی  نقشه  در  داد:  ادامه  فیروزی 

سال  در  درصد  یک  از  کمتر  ایران  برای  تجدیدپذیر 
می  نظر  به  البته  که  است  شده  بینی  پیش   2030
رسد پربیراه نیست؛ ولی ما برای خود در افق 1404 
در سند ملی انرژی های تجدیدپذیر چیزی حدود 2 

درصد را دیده ایم.
مگاوات  هزار  باید 10  سال 1404  در  ما  افزود:  وی 
حرارت  معادل  مگاوات  هزار   10 و  تجدیدپذیر  برق 
تجدیدپذیر داشته باشیم و این اعداد و ارقام راهنمای 
و  داخلی  گذاران  سرمایه  ریزی  برنامه  برای  خوبی 
خارجی است. سرمایه گذاری برای دوبرابر شدن سهم 
انرژی های تجدیدپذیر در 2030 حداقل 4 و حداکثر 
15 برابر در هزینه های خسارت های انسانی و زیست 

محیطی صرفه جویی ایجاد می کند.
مدیر اجرایی ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدید 
دوبرابر شدن  برای  فعالیت هایی که  به  بااشاره  پذیر 
نیاز است، عنوان  انرژی های تجدیدپذیر مورد  سهم 
کرد:  بخشی از کار مربوط به سیاستگذاران است که 
ما در ستاد خود را مسئول این امر می دانیم. بخشی از 

فعالیت ها نیز مربوط به رهبران کسب و کار و سازمان 
های مردمی است. 

کنفرانس  این  روز  چهارمین  از  دیگری  بخش  در 
اینکه  بابیان  توانیر  در  تولید  ریزی های  برنامه  مدیر 
ما تاکنون 240 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور 
ما  و  است  ناچیزی  این سهم  ایم، گفت:  نصب کرده 
در ابتدای راه هستیم اما این صنعتی است که حدود 
30 سال پیش وارد آن شده ایم و کارهای ارزشمندی 

درراستای آن انجام شده است.
پرستو نریمیسا اضافه کرد: برنامه وزارت نیرو این است 
هزار  به 5  را  این ظرفیت  انتهای سال 1399  تا  که 
هزار   15 به  را  آن   1404 افق  تا  و  رسانده  مگاوات 

مگاوات برسانیم. 
وی در ادامه با بیان تاریخچه ای مختصر از ظرفیت 
نیروگاهی ایران گفت: در سال 1357 ظرفیت نیروگاه 
های ما 7 هزار و 24 مگاوات بود. تنها پس از گذشت 
10 سال یعنی در سال 13۶7 این رقم به 13 هزار و 
نیروگاهی  ظرفیت   1377 سال  رسید.  مگاوات   ۶۸1
در سال 13۸7  و  مگاوات  و 437  هزار  به 24  ایران 
 ۶/9 رشد  یعنی  رسید؛  مگاوات   944 و  هزار   52 به 

درصدی. 
مگاوات   ۸9۶ و  هزار   75 با  اکنون  افزود:  نریمیسا 
و  منطقه  در  نیروگاهی  اول  رتبه  نیروگاهی  ظرفیت 
رتبه 14 را در جهان داریم و این نشان می دهد نیاز ما 
به تولید برق بسیار زیاد است. رشد تقاضای ما سالیانه 
نشاندهنده  ارقام  و  اعداد  این  و  است  بوده  درصد   5
حجم وسیع سرمایه گذاری در حوزه برق کشور است. 
ما از صنعتی یاد می کنیم که رشد زیادی دارد و پیش 
سالیانه  رشد  به  آینده  های  سال  در  شود  می  بینی 

حدود ۸-7 درصد برسد.
تمام  بگویم  باید  نرخ  با  ارتباط  در  کرد:  اظهار  وی 
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منافع حاصل از صرفه جویی سوخت و کاهش گازهای 
گذاران  سرمایه  به  و  است  شده  دیده  ای  گلخانه 
پرداخت خواهد شد. مدت قراردادهای ما تضمینی 20 
ساله است و ممکن است در متن آنها مسائل کوچکی 
وجود داشته باشد اما قابل حل است و قابلیت مذاکره 
دارد. ما همه حوزه های تولید، توزیع و انتقال خواستار 

توسعه هستیم. 
نریمیسا تصریح کرد: اصال نگران نوع پرداخت نباشید. 
در  منابع خرید تضمینی دولت هرساله  تامین  محل 
بودجه به طور 100 درصدی پیش بینی شده است. 
تامین مالی آنها از محل عوارض برق و در بودجه های 
سنواتی دیده شده است و اکنون پرداخت ها به خوبی 

صورت می گیرد. 
نو  های  انرژی  سازمان  توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون 
پروژه  سازی  تجاری  کنفرانس  بعدی  سخنران  ایران 
های انرژی تجدیدپذیر بود که بااشاره به پتانسیل های 
زیاد ایران در بخش انرژی های تجدیدپذیر گفت: ما 

در بخش های آبی، بادی، خورشیدی و ... ظرفیت های 
قابل توجهی داریم. ما در بخش انرژی بادی ظرفیت 
داریم.  کشور  در  پروژه  اجرای  گیگاوات   140 تولید 
البته درحال حاضر می توانیم حدود 30 هزار مگاوات 

را به صورت اقتصادی درحال اجرا داشته باشیم. 
حداقل  گفت:  ادامه  در  سیگارودی  محمدنژاد  جعفر 
 200 و  هزار   2 تا   200 و  هزار  ایران  کشور  تابش 
کیلووات ساعت در هر متر مربع است که نشاندهنده 
پتانسیل باالی انرژی خورشیدی ایران است. در پروژه 
های زمین گرمایی نیز مطالعات نشان می دهد ما در 
ایران حداقل 15 منطقه مناسب برای احداث نیروگاه 

داریم. 
وی درخصوص سازمان انرژی های نو ایران خاطرنشان 
ساخت: این سازمان به عنوان زیرمجموعه وزارت نیرو 
و توانیر فعالیت می کند و مسئولیت پرداختن به انرژی 
هایت تجدیدپذیر را بر عهده دارد. علی رغم فعالیت 
های انجام شده به واسطه سانا، در سال گذشته اتفاق 

فرخنده ای رخ داد و آن این بود که وزارت نیرو تعرفه 
مسیر  و  کرد  اعالم  برق  تضمینی  خرید  برای  را  ای 
توسعه انرژی تجدیدپذیر به واسطه بخش خصوصی را 
باز کرد که با استقبال مناسبی ازسوی بخش خصوصی 
نیز مواجه شد. براساس قانون مصوب مجلس، دولت 
و وزارت نیرو مکلف به خرید برق تولیدی در بخش 

خصوصی شده است. 
این مقام مسئول در سانا اضافه کرد: اکنون پروژه هایی 
که به اجرا توسط بخش خصوصی نیازمند است، کوتاه 
از  نمایندگی  به  ایران  نو  انرژی های  و سازمان  شده 
وزارت نیرو و توانیر مکلف شده است پروژه ها را بسیار 
به سرعت صادر خواهد  انجام دهد. مجوزها  سریعتر 
شد و مواردی مانند تعرفه ها که از بخش خصوصی 

حمایت خواهد کرد، مورد پیگیری قرار گرفته است.
تحقق  برای  نظر می رسد  به  البته  کرد:  تصریح  وی 
سرمایه گذاری در بخش تجدیدپذیر که به اعتقاد ما 
بخش عمده آن نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارد، 
تمهیدات دیگری نیز الزم است که در اختیار وزارت 
نیرو نیست و نیازمند کمک و همراهی سازمان ها و 

ارگان های دیگر است.
محمدنژاد اضافه کرد: وزارت نیرو به این باور رسیده 
که اگر قرار است بخش خصوصی حضوری موثر داشته 
باشد، باید مسائل داخل وزارت نیرو و خارج از آن به 

نحو مناسبی حل شود. 
نو  های  انرژی  سازمان  توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون 
ایران تصریح کرد: درحال حاضر باتوجه به مراجعات 
توسط  تجدیدپذیر  های  نیروگاه  احداث  برای  مکرر 
بخش خصوصی حدود هزار مگاوات قرارداد تضمینی 
بر  بعد  های  در سال  امیدواریم  که  داریم  امضا شده 

ظرفیت های آن بیفزاییم. 
ما سال های زیادی را در تحریم به سر بردیم و هنوز 

به  هنوز  شاید  است.  نشده  شفاف  چندان  آن  رفع 
تجدیدپذیر  بخش  در  تحریم حداقل  دلیل مشکالت 
باید  که  آنگونه  های خارجی  با شرکت  مشارکت  در 
موفق نشده ایم اما امیدواریم این جلسات برای تصمیم 

گیری بهتر سرمایه گذاران خارجی راهگشا باشد. 
جلسه   200 از  بیش  حداقل  ما  برجام  بحث  از  پس 
رسمی با سرمایه گذاران خارجی داشته ایم و جالب 
تعرفه  گذاران،  سرمایه  تمامی  زغم  به  که  است  این 
ها و فرایند اعالمی وزارت نیرو بسیار گزاف است اما 
اتفاقی خواهد  بدانیم چه  تا  همچنان منتظر هستیم 
افتاد. این سوالی است که ما معتقدیم باید به همراه 
وزارت نیرو، سایر ارگان های دولتی، سرمایه گذاران 

خارجی و ... باهم به آن پاسخ گوییم.

فارس/ معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی:
تولید برق خصوصی 1۰ درصد بیشتر از 

تولید برق در نیروگاه های دولتی است

بیان  با  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
 1۰ خصوصی  نیروگاه های  برق  تولید  اینکه 
است،  دولتی  نیروگاه های  برق  از  بیشتر  درصد 
توسط  برق  تولید  درصد   ۶۰ هم اکنون  گفت: 
توسط  نیز  درصد   4۰ و  خصوصی  نیروگاه های 

نیروگاه های دولتی تولید می شود.
با  فالحتیان  هوشنگ  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
بیان اینکه در طول یک سال گذشته مراجعات زیادی 
و  ویژه شرکت های کره ای، چینی  به  آسیا  و  اروپا  از 
ژاپنی برای مشارکت در صنعت برق داشته ایم، گفت: 
شرکت های  و  خارجی  شرکت های  کنونی  فضای  در 
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ایرانی باید با یکدیگر مشارکت داشته باشند و وزارت 
نیرو نیز از مشارکت آنها حمایت می کند.

خارجی  سرمایه گذاری  امکان  داد:  ادامه  فالحتیان 
مورد  سرمایه   تأمین  با   BOT و   BOO صورت  به 
نیاز به طور کامل با بیش از نیمی از سرمایه از سوی 
کاماًل  قراردادهای  و  دارد  وجود  خارجی  شرکت های 
سایت  در  قراردادها  این  متن  که  شده  تهیه  شفافی 
شرکت مادر تخصصی نیروگاه های برق حرارتی وجود 

دارد.
وی با بیان اینکه صنعت برق ایران در حوزه تولید تا 
مرز ۸0 درصد در حال خصوصی شدن است، گفت: 
حرکت های  موجود  چالش های  و  مشکالت  به رغم 
زمینه  خصوصی سازی صورت گرفته  در  موفق آمیزی 
پررنگ تر  به سال  برق سال  در صنعت  آن  جایگاه  و 

می شود.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود:  به طوری 
توسط  کشور  برق  درصد   ۶0 حاضر  حال  در  که 
نیروگاه های خصوصی و 40 درصد آن به وسیله بخش 

دولتی تولید می شود.
بخواهد  اگر بخش خصوصی داخلی  فالحتیان گفت: 
با یک شرکت خارجی همکاری کنند، شرکت ایرانی 
داده  قرار  ایرانی  عامل  بانک   نزد  را  ضمانت های الزم 
سرمایه گذاری  سازمان  به  را  ضمانت  این  بانک  و 
می کند،  اعالم  ایران  فنی  و  اقتصادی  کمک های  و 
به  را  پرداخت  تضمین  ایرانی  عامل  بانک  بنابراین 

شرکت های خارجی می دهد.
به صورت  بخواهد  اگر شرکت خارجی  به گفته وی، 
قانون  براساس  ایران سرمایه  گذاری کند،  در  مستقل 
که مصوب  خارجی  و حمایت سرمایه گذاری  تشویق 
داده  الزم  است ضمانت های  اسالمی  شورای  مجلس 

می شود.

اینکه  بیان  با  انرژی  و  برق  امور  نیرو در  معاون وزیر 
با  همکاری  در  خصوصی  بخش  و  دولتی  بخش 
شرکت های خارجی جزو خوش  حساب ترین کشورها 
است، گفت: اطمینان الزم به شرکت های خارجی برای 

سرمایه گذاری در صنعت برق ایران داده می شود.

مهر/ با حضور رئیس جمهور؛
بزرگترین کریدور انتقال برق ایران 

افتتاح می شود

برق  انتقال  کیلوولتی   4۰۰ کریدور  بزرگترین 
به طول 323  ایران  مرکز  و  به شمال  از جنوب 
کیلومتر با حضور رئیس جمهوری هفته آینده به 

طور رسمی در مدار بهره برداری قرار می گیرد.
روحانی  حسن  حضور  با  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
هیات  استانی  سفر  حاشیه  در  و  جمهوری  رئیس 
دولت به استان مرکزی یکشنبه هفته آینده دوم آبان 
از  برق  انتقال  کیلوولتی  کریدور 400  بزرگترین   95
جنوب به شمال و مرکز ایران به طول 323 کیلومتر 
هفته آینده به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار 

می گیرد.
هدف از طراحی و ساخت خط 400 کیلوولت مهرــ 
گتوند به طول 323 کیلومتر، انتقال انرژی الکتریکی 
استان  نیروگاه برق آبی سد گتوند در  از  تولید شده 
خوزستان پس از عبور از استان های لرستان و مرکزی 

به پست 400 کیلوولت شازند اراک است.
این خط به صورت تک مداره با باندل سه سیمه و با 
احداث ۸2۶ دکل اجرا شده که نقش مهمی در تبادل 
کشور  مرکز  به  جنوب  کریدور  در  الکتریکی  انرژی 

مذکور  پروژه  اجرایی  عملیات  تمامی  دارد.  عهده  بر 
بالغ  ارزشی  با  داخلی  پیمانکاران  و  توسط مهندسان 
است.  خط  انجام رسیده  به  ریال  میلیارد  بر 2100 
400 کیلوولت مهر ــ گتوند با هدف ایجاد زیرساخت 
الزم برای پایداری شبکه برق سراسری به عنوان یکی 
از طوالنی ترین خطوط انتقال انرژی الکتریکی کشور 

برق دار شده است.

ایسنا/ 
نقش انرژی های تجدیدپذیر پررنگ تر 

می شود

انتشار  میزان   2۰2۰ سال  تا  شده  ملزم  ایران 
گازهای گلخانه ای را کاهش دهد، چراکه در غیر 
پرداخت  را  باالیی  باید جریمه های  این صورت، 
با ایجاد مشوق های  کند به همین منظور دولت 
این  به  سرمایه گذار  جذب  در  سعی  گوناگونی 

حوزه کرده است.
به گزارش ایسنا، طبق برآوردهای وزارت نیرو قرار شده 
تا در چند سال آینده ظرفیت نصب شده نیروگاه های 
تجدید پذیر کشور به 1000 مگاوات برسد همچنین 
قرار است که300 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در سال 

139۶ بهره برداری شود.
انرژی  ارتقای  به  یازدهم  دولت  نگاه  مجموع  در 
تجدیدپذیر در ایران بسیار جدی است و برای همین 
موضوع نیز مولفه های تشویقی و تضمینی گوناگونی 
را برای جذب سرمایه گذار لحاظ کرده اما با این وجود 
وضعیت پیشرفت این انرژی در کشور در قیاس با سایر 
کشورهای دیگر  روند کندی داشته است و بسیاری 

معتقدند که علت این کندی نبود تضامین  پرداخت 
مدیر  زاده  صادق  گفته  به  اما  است  صنعت  این  در 
عامل سازمان انرژی های نو ایران علت عقب افتادگی 
استفاده از انرژی های تجدید پذیر در کشور پرداخت 
یارانه های سنگین به بخش فرآورده های نفتی از جمله 
نفت و گاز برای استفاده در نیروگاه ها به منظور تولید 

برق است.
به سمت  اینکه حرکت  به  توجه  با  است  معتقد  وی 
است   الزم  گرفته   شدت  جهان  در  تجدیدپذیرها 
یارانه ها از نفت و گاز برداشته شود و سیاست های خود 
را به سمت انرژی های تجدید پذیر که هم دوست دار 
دارد،  قرار  ما  اختیار  در  رایگان  هم  و  است  طبیعت 

سوق دهیم.
مدیرعامل سازمان انرژی های نو ایران با اشاره به اینکه 
تجدید پذیرها اثرات زیست محیطی ناشی از سوخت 
انرژی فسیلی هستند،  از  ارزان تر  و  ندارند  را  فسیلی 
انرژی های  توسط  تولیدی  برق  کیلووات  هر  افزود: 
انرژی های  از  تولیدی  برق  برابر   2 تا   1.5 فسیلی، 

تجدید پذیر است.
 2030 سال  تا  گذاری  هدف  با  کشورها  از  برخی 
میالدی بنا دارند 20 تا 30 درصد برق مورد نیاز خود 
برخی  می کنند،  تولید  پذیر  تجدید  انرژی های  از  را 
دیگر نیز مصمم هستند تا سال 2050میالدی 100 
درصد برق مورد نیاز خود را از انرژی های تجدید پذیر 
تولید کنند در این بین ایران نیز سیاست هایی را برای 
اساس  بر  و  گرفته  نظر  در  تجدیدپذیر  انرژی  توسعه 
نیروگاه  مگاوات   5000 حدود  توسعه،  ششم  برنامه 

تجدیدپذیر در ایران احداث خواهد شد.
تولید  موانع  رفع  قانون  اجرای  راستای  در  همچنین 
وزارتخانه ها،  کشور،  مالی  نظام  ارتقای  و  رقابت پذیر 
مؤسسات دولتی و نهادها و شرکت های دولتی را به 
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تأمین 20 درصد برق مصرفی ساختمان های خود از 
انرژی های تجدیدپذیر تا مدت دو سال ملزم کرد.

اجرای اینگونه سیاست ها بی شک می تواند تاثیرات 
به  و  باشد  برق کشور داشته  ارتقا صنعت  مثبتی در 
نظر می رسد که دولت یازدهم عزم خود را برای به 
سرانجام رساندن وضعیت انرژی تجدیدپذیر عزم کرده 

است.

ایسنا/ 
کنتورهای هوشمند خاموشی  در شبکه 

برق را کاهش می دهند

هوشمند  کنتورهای  سیستم های  معاون  مشاور 
ویژگی های  در تشریح  انرژی  بهره وری  سازمان 
کنتورهای هوشمند، گفت: یکی از شاخص ترین 
می تواند  که  است  این  دستگاه  این  ویژگی های 
افزایش  برق،  های  خاموشی  کاهش  به  منجر 
مشترکین  های  هزینه  کاهش  و  توان  کیفیت 

شود.
این که  بیان  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  یوسفی  شقایق 
منجمله  متفاوتی  ویژگی های  هوشمند  کنتورهای 
سیستمو  اطمینان  ضریب  افزایش  شبکه،  مدیریت 
کرد:  اظهار  دارد،  همراه  به  را  مشرکین  رضایتمندی 
پایلوت  به صورت  توزیع  پنج شرکت  در حال حاضر 
همچنین  اند  کرده  نصب  را  هوشمند  کنتورهای 
نصب  مشتاق  دیگر  شرکت های  نیز  آن  دنبال  به 

کنتورهای هوشمند شدند.
هوشمند  کنتورهای  بارز  ویژگی های  از  یکی  وی 
کنتورها  این  افزود:  و  دانست  دقیق  اندازه گیری  را 

مصرفی  توان  دقیقه ای   15 بازه های  در  می تواند 
نیز  فهام  دوم  فاز  در  و  کنند  مخابره  را  مشترکین 
مدیریت  برای  شده  اندازه گیری  داده های  از  استفاده 

بهینه شبکه مورد بررسی و اقدام قرار گرفته است.
مشاور معاون سیستم های کنتورهای هوشمند سازمان 
و  خاموشی  مدیریت  کرد:  اضافه  انرژی،  بهره وری 
مدیریت منابع انرژی از جمله کاربردهای اندازه گیری 
با استفاده از کنتورهای هوشمند است. عالوه بر این 
و  برداری  بهره  ارتقای  منظور  به  سابا  در  پروژه هایی 
داده های  از  استفاده  با  توزیع  شبکه  ریزی  برنامه 

اندازه گیری مورد بررسی قرار گرفته است.
دیگر  از  مصرف  مدیریت  این که  بیان  با  یوسفی 
کرد:  تصریح  است،  هوشمند  کنتورهای  ویژگی های 
کنتورهای  از  استفاده  با  می توان  بحرانی  مواقع  در 
از  و  نمود  مدیریت  را  شبکه  مصرفی  برق  هوشمند، 
از  این مساله  البته  بروز خاموشی ها جلوگیری کرد. 
قبل در قالب برنامه های مدیریت مصرف وبه صورت 
توافقی با مشترکان برنامه ریزی می شود، به گونه ای 
که مشترک در ساعات بحرانی مصرف خود را کاهش و 
در ساعات غیربحرانی به صورت عادی مصرف می کند. 
این روش، یکی از برنامه های زمان-محور پاسخگویی 

بار با عنوان تعرفه ساعات بحرانی است.
اِعمال تعرفه زمان واقعی نیز از دستاوردهای استفاده 
برنامه  از  از کنتورهای هوشمند است که یکی دیگر 
همچنین  شود.  می  محسوب  بار  پاسخگویی  های 
مشترکین مجهز به کنتورهای هوشمند می توانند در 
طرح پیش پرداخت برق مشارکت نمایند که عالوه بر 
مدیریت میزان مصرف انرژی که باعث کاهش هزینه 
برق مشترک می شود، از امتیازات تشویقی ویژه آن 

نیز بهره مند می شوند.
وی ادامه داد: برای مدیریت مصرف، بسته کامل برنامه 

با  را  تشویق محور  و  زمان محور  بار  پاسخ گویی  های  
توجه به شرایط عرضه و مصرف برق در کشور در نظر 
تدوین  را  اجرایی هریک  نامه های  آیین  و  گرفته ایم 
نموده ایم که در قالب فصل مدیریت مصرف در آیین 
نامه تکمیلی تعرفه های برق به وزارت نیرو و توانیر 
پیشنهاد داده شده است. البته الزم به ذکر است که 
پیاده سازی این برنامه ها، بر اساس مصوبات جاری در 
حوزه تعرفه ها و با موافقت مشترکین انجام می شود.

ایسنا / 
ایران از روسیه 5۰۰ مگاوات برق وارد 

می کند

به قدرت 5۰۰ مگاوات  برق  واردات  آماده  ایران 
درسال از روسیه است.

به گزارش ایسنا، )پایگاه اطالع رسانی iran.ru( پس 
زمستان  در  آذربایجان  و  ایران  بین  قرارداد  انعقاد  از 
به  تابستان  در  رسما  کشور  دو  برق  شبکه  گذشته، 

یکدیگر متصل شد.
هوشنگ فالحتیان معاون وزیر نیروی ایران گفت که 
یکی از اهداف این طرح تسهیل سازی مسیر جریان 
برق بین ایران و روسیه است. وزیر نیروی ایران و وزیر 
تهران درخصوص  انرژی روسیه سه سال گذشته در 
نصب خطوط برق با قدرت 500 مگاوات بین روسیه و 
ایران به توافق رسیدند. اکنون با وجود افتتاح خط برق 
جمهوری  کیلووات،   330 و  کیلووات   220 قدرت  با 
اسالمی ایران آماده واردات برق به قدرت 500 مگاوات 

درسال از روسیه است.

ایلنا/ 
کاهش تلفات برق و افزایش بازدهی 

نیروگاه ها در انتظار اصالح تعرفه برق

مهم ترین مشکل صنعت برق کشور را می توان 
که  ای  گونه  به  دانست  این صنعت  مالی  تامین 
نیرو خود  بدهی 3۰ هزار میلیاردتومانی وزارت 

گواه مشکالت عظیم این وزارت خانه است.
کارشناس  احمدی-  مسعود  سید  یادداشت- 
ارشد انرژی- تفاوت هزینه تکلیفی تولید برق و هزینه 
دریافتی از مشترکین باعث شده است که این صنعت 
توانایی تامین منابع مورد نیاز خود برای کاهش تلفات 
نداشته  را  کشور  نیروگاه های  بازدهی  افزایش  و  برق 
برق  اقتصاد صنعت  اصالح  راهکارهای  از  یکی  باشد. 

استفاده از روش تعرفه گذاری پلکانی-افزایشی است.
مهم ترین مشکل صنعت برق کشور را می توان تامین 
بدهی 30  که  ای  گونه  به  دانست  این صنعت  مالی 
مشکالت  گواه  خود  نیرو  وزارت  میلیاردتومانی  هزار 
عظیم این وزارت خانه است. ریشه اصلی این مساله 
تفاوت هزینه تمام شده تولید برق و هزینه دریافتی از 
مصرف کننده است. هزینه تمام شده تولید برق بدون 
تبدیل  هزینه  شامل  سوخت،  هزینه  گرفتن  نظر  در 
انتقال و توزیع برق  به برق و هزینه  سوخت فسیلی 
است. در حال حاضر برای مصرف هرکیلووات ساعت 
برق در بخش خانگی حدود۶0 تومان از مردم دریافت 
می گردد در حالیکه هزینه تبدیل سوخت فسیلی به 
تومان  آن حدود 100  توزیع  و  انتقال  هزینه  و  برق 

است.
تفاوت هزینه تکلیفی تولید برق و هزینه دریافتی از 
توانایی  صنعت  این  که  است  شده  باعث  مشترکین 
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نیاز خود برای کاهش تلفات برق  تامین منابع مورد 
و افزایش بازدهی نیروگاه های کشور را نداشته باشد. 
هیدروکربوری  درترازنامه  موجود  آمارهای  اساس  بر 
تلفات  میزان  دو سوم کل  کشور سال 1392 حدود 
انرژی کشور در آن سال در بخش نیروگاهی بودهکه 
در  است.  خام  نفت  معادل  بشکه  میلیون  برابر270 
شکل )1( سهم مراکز مختلف در تلفات انرژی کشور 

در سال 1392 نشان داده شده است.

شکل )1( سهم مراکز مختلف در تلفات انرژی 
کشور در سال 1392

در بخش تلفات انتقال و توزیع برق نیز آرش کردی 
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق 
ایران درجلسه اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو با حضور 
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری اعالم 
کرده است که تلفات برق از ۱۵٫۵ درصد در ابتدای 

سال 93، به ۱۱٫۴ درصد در پایان سال 94رسید. وی 
همچنین گفته است که هر یک درصد کاهش تلفات، 
صرفه جویی سالیانه دو میلیارد و ۸00 میلیون کیلو 

وات ساعتی در مصرف برق را به دنبال دارد.
نیز  انرژی  امور برق و  فالحتیان معاون وزیر نیرو در 
در یازدهمین همایش بین المللی انرژی در خرداد ماه 
سال 95 عدم توازن منابع و مصارف صنعت برق به 
دلیل قیمت  گذاری نامناسب برق را علت بازده پایین 
نیروگاه ها، تلفات باال در شبکه توزیع برق و راندمان 
پایین تجهیزات مصرف کننده برق عنوان کرده است.

اذعان مسئولین وزارت نیرو به لزوم اصالح تعرفه برق 

برای کاهش تلفات برق و افزایش بازدهی نیروگاه های 
کشور در حالی رخ داده است که در برخی از کشورهای 
پیشرفته دنیا با استفاده از روش تعرفه گذاری پلکانی-

را  صنعت  این  مالی  تامین  مشکالت  برق،  افزایشی 
برطرف کرده اند. در این روش، هزینه مصرف متناسب 

با میزان افزایش آن باال می رود و در این صورت مصرف 
بیشتر با یارانهب یشتری همراه نمی شود و مشترکین 
پر مصرف به جای عموم مشترکین در کانون افزایش 
هزینه قرار می گیرند. همچنین با توجه به روند مصرف 
به  انرژی  حامل  هر  از  مشخصی  میزان  مردم،  عموم 
عنوان »الگوی مصرف مجاز« تعریف می کند و هزینه 
مصرف کمتر از الگو، ارزان تر تعیین می شود. با عبور 
مصرف از مقدار الگو، قیمت به صورت ناگهانی افزایش 
می یابد تا مشترکین پرمصرف با پرداخت هزینۀ واقعی 

انرژی، رفتار خود را اصالح کنند.
به نظر می رسد که گام اول برای اصالح تعرفه برق، 
با  تعریف کردن الگوی مصرف مجاز برای مشترکین 
باشد. در  از میانگین مصرف برق مشترکین  استفاده 
این حالت مصارف کمتر از الگوی مصرف همچنان از 
یارانه برق استفاده می نمایند اما مصارف باالی الگوی 
تمام  قیمت  تا  برق  تعرفه  ناگهانی  افزایش  با  مصرف 
شده تولید و حتی باالتر روبرو می شوند. در این صورت 
مشترکین پرمصرف عالوه بر داشتن انگیزه برای تغییر 
که  پنهانی  یارانه  خود،  برق  مصرف  نادرست  الگوی 
تعلق  مشترکین  از  گروه  این  به  ناعادالنه  صورت  به 

می گیرد نیز حذف می شود.
عنوان  به  برق  تعرفه  اصالح  که  است  الزم  این  بنابر 
پایه حل مشکالت اقتصادی صنعت برق مورد توجه 
دولت و نمایندگان مجلس قرار گیرد و با استفاده از 
الگوی هایی مانند روش تعرفه گذاری پلکانی-افزایشی 
زمینه بهبود وضعیت اقتصادی صنعت برق را فراهم 

کنند.

 

مهر/ وزارت نیرو:
تولید برق ایران از مرز 185 هزار 

گیگاوات گذشت

وزارت نیرو با اشاره به افزایش حدود 1.5 درصدی 
تولید برق در کشور، اعالم کرد: از ابتدای سال 
95 تاکنون تولید برق از مرز 185 هزار گیگاوات 

ساعت عبور کرده است.
انتشار  با  امروز  نیرو  وزارت  مهر،  گزارش خبرنگار  به 
گزارشی درباره آخرین وضعیت تولید برق و انرژی از 
ابتدای سال 95 تاکنون، اعالم کرد: از ابتدای امسال 
از یک  ایران بیش  الکتریکی در  انرژی  تاکنون تولید 
درصد افزایش یافته است. بر این اساس میزان تولید 
بر 1۸5  بالغ  به  تاکنون  امسال  ابتدای  از  برق کشور 
هزار و 494.2 گیگاوات ساعت رسیده که این میزان 
زمان  در  کشور  تولیدی  انرژی  از  بیش  درصد   1.15

مشابه پارسال بوده است.
امسال  ابتدای  از  تولیدی در داخل  انرژی  از مجموع 
به  ساعت  گیگاوات   775.4 و  هزار   172 تاکنون، 
واحدهای حرارتی و 10 هزار و ۸9.۶ گیگاوات ساعت 
به واحدهای برق آبی اختصاص یافته است. در مجموع 
در  تاکنون   95 سال  ابتدای  از  ایران  در  برق  تولید 
درصد   1.5 حدود  پارسال  مشابه  مدت  با  مقایسه 
نیروگاه های  تولید  مدت،  دراین  است.  یافته  افزایش 
حرارتی در مقایسه با دوره مشابه پارسال 0.71 درصد 
افزایش و تولید نیروگاه های برق آبی نیز 7.02 درصد 

رشد داشته است.
به گزارش مهر، در حال حاضر ظرفیت تولید برق ایران 
با  همزمان  که  رسیده  مگاوات  هزار   74 از  بیش  به 
تاکنون،  ابتدای امسال  از  افزایش ظرفیت تولید برق 
با  توسعه  ششم  برنامه  قالب  در  دارد  قصد  ایران 
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9 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

واحد جدید  مگاوات  هزار  از حدود 2۶  برداری  بهره 
نیروگاهی، این ظرفیت را به 100 هزار مگاوات افزایش 

دهد.
 
 

ایرنا/ 
عقربه کنفرانس مهندسی برق ایران به 

ربع قرن رسید

کنفرانس  پنجمین  و  بیست  ایرنا-  تهران- 
مهندسی برق ایران به میزبانی دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی در اردیبهشت 139۶ 

برگزار می شود.
رویداد علمی  ترین  برق، قدیمی   کنفرانس مهندسی 
کشور در زمینه برق و کامپیوتر است که همه ساله با 
هدف گردهمایی متخصصان، ارائه دستاوردهای علمی 
و  روز  دستاوردهای  و  مسائل  با  آشنایی  پژوهشی،  و 

دریافت آموزش  های کوتاه مدت برگزار می  شود.
دبیر بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران 
درباره ویژگی های این دوره از کنفرانس به خبرنگار 
علمی ایرنا گفت: با توجه به گذشت ربع قرن از اجرای 
این همایش تخصصی در ایران، برآن آمده ایم تا نقاط 
را بررسی و تحلیل  ضعف و قوت دوره های گذشته 
کرده و در قالب گزارشی به مخاطبان کنفرانس امسال 

ارائه کنیم.
دکتر ›محمد توکلی بینا‹ افزود: این گزارش می تواند 
بیشتر، مقدمه یک  غنای  و  بخشیدن عمق  بر  عالوه 
تغییر رویکرد مثبت در اجرای کنفرانس باشد و جهت 
آن از سمت کمیت و ارائه مقاله به سوی تخصصی تر 

شدن و پیوند هرچه بیشتر با صنعت قرار گیرد.

وی تمام دانشجویان و استادان رشته های مهندسی 
کامپیوتر و شبکه، گرایش های مختلف مهندسی برق 
مانند کنترل، مخابرات، الکترونیک، مهندسی پزشکی 
این  مخاطبان  عنوان  به  را  کشور  صنعتی  فعاالن  و 
همایش ذکر کرد که می توانند با حضور در کنفرانس، 
عالوه بر استفاده از سخنرانی و ارائه مقاالت، در کارگاه 

های آموزشی آن نیز شرکت کنند.
دانشگاه صنعتی  برق  مهندسی  دانشکده  تمام  استاد 
پنجمین  و  بیست  کرد:  خاطرنشان  نصیر  خواجه 
اصلی  محورهای  در  ایران  برق  مهندسی  کنفرانس 
الکترونیک، قدرت، مهندسی و علوم کامپیوتر، سیستم 
مهندسی  و  مخابرات  های  سیستم  کنترل،  های 
پزشکی تدارک یافته که برای هریک از این محورها، 

زیرشاخه های متعددی درنظر گرفته شده است.
 30 تا  را  کنفرانس  این  به  مقاله  ارسال  مهلت  وی 
آبان ماه ذکر کرد و گفت: سایت دبیرخانه کنفرانس 
نتایج داوری مقاالت  و  درحال پذیرش مقاالت است 
نیز، اول اسفندماه اعالم می شود و افرادی که مقاله 
آنها انتخاب شده است، درصورت اعالم داوران مبنی 
تا  دارند  فرصت  اسفندماه   15 تا  اصالحات،  لزوم  بر 
اصالحات موردنظر را انجام داده و مقاالت خود را به 

دبیرخانه کنفرانس ارسال کنند.
از  را  آموزشی تخصصی  برگزاری کارگاه های  توکلی 
گفت:  و  کرد  ذکر  کنفرانس  این  های  برنامه  جمله 
کارگاه های آموزشی دو روز قبل از برگزاری همایش 
و در تاریخ 10 و 11 اردیبهشت ماه برپا می شود و 
حداقل در هر گرایش، یک کارگاه آموزشی خواهیم 

داشت.
و  بیست  برگزاری  روزهای  با  همزمان  وی،  گفته  به 
پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران در تاریخ 12 
تا 14 اردیبهشت ماه، نمایشگاه صنعتی از دستاوردها 

و محصوالت نوین حوزه مهندسی برق و کامپیوتر در 
محل برگزاری کنفرانس برپا خواهد شد.

توکلی خاطرنشان کرد: در روزهای برگزاری کنفرانس 
عالوه بر استادان مطرح داخلی، تعدادی از دانشمندان 
شاخص بین المللی در حوزه های برق و کامپیوتر به 
عنوان سخنران کلیدی حضور خواهند داشت و برخی 
از استادان خارجی که امکان حضور در ایران نداشته 
باشند نیز از طریق ویدئو کنفرانس به ارائه مباحث و 

سخنرانی های خود خواهند پرداخت.
این  درباره  بیشتر  اطالعات  کسب  به  عالقمندان 
http:// رویداد علمی می توانند به نشانی اینترنتی

kntu.ac.ir/fa.icee20۱7/ مراجعه کنند.

تسنیم/ مدیرعامل شرکت مادر تخصصی نیروگاه های 
برق حرارتی:

اعتبار تکمیل عملیات بخش بخار 
نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان تأمین  

شده است

نیروگاه های  تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل 
برق حرارتی کشور گفت: پروژه تکمیل نیروگاه 
بزرگ  پروژه های  از  شیروان  ترکیبی  سیکل 
تأمین  در  مشکلی  و  می شود  محسوب  کشور 

اعتبار ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیروان، محسن طرز 
تکمیل  روند  از  بازدید  حاشیه  در  امروز  صبح  طلب 
گفت:  شیروان  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  بخار  بخش 
مشکل  مسئوالن  پیگیری های  و  خدا  شکر  به  امروز 
اعتبارات در این زمینه وجود ندارد و عملیات تکمیل 

بخش بخار به سرعت در حال انجام است.
وی تصریح کرد: در تکمیل و تعمیر نیروگاه های کشور 
با توجه به شعار سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، 

غالباً از توان بومی استفاده  شده است.
برق  نیروگاه های  تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل 
می کنیم  اعالم  افتخار  با  امروز  گفت:  کشور  حرارتی 
بومی  نیروهای  توسط  نیروگاه ها  نگهداری  و  ساخت 
نیز  را  پروژه هایی  گاهی  حتی  می شود  انجام  کشور 

خارج از کشور اجرا کرده ایم.
این مسئول از روند اجرای پروژه بخش نیروگاه شیروان 
نماینده  دعوت  به  امروز  گفت:  و  کرد  رضایت  اظهار 
شیروان و به اتفاق یک هیئت 12 نفره از کارشناسان 
نزدیک  از  تا  به شیروان آمدیم  و متخصصان شرکت 

نسبت به رفع مشکالت احتمالی موجود اقدام کنیم.

وزارت نیرو/ از سوم تا پنجم آبان ؛
سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق 

ایران برگزار می شود

 2۰ با  برق  بین المللی  کنفرانس  یکمین  و  سی 
محور تخصصی 5-3 آبان امسال در پژوهشگاه 

نیرو برگزار می شود.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
برق  صنعت  تخصصی  محور   20 امسال  کنفرانس 
توزیع،  و  انتقال  تولید،  بخش های  همچون  را 
مباحث  زیست،  محیط  مخابرات،  دیسپاچینگ، 
اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی و غیره پوشش می دهد 
طی  کنفرانس  این  که  ویژه ای  جایگاه  به  توجه  با  و 
30 دوره برگزاری کسب کرده، امسال انتظار می رود 
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حضور محققان و شرکت های فعال صنعت برق از سایر 
کشورها پررنگ تر باشد.

زمان  در  کنفرانس،  اجرایی  کمیته  اعالم  اساس  بر 
محورهای  با  مرتبط  مقاله   12۸۶ تعداد  فراخوان، 
کنفرانس ارسال شد که پس از بررسی در کمیته های 
علمی به داوران ارجاع و در 20 کمیته تخصصی مورد 
محورهای  برخی  در  همچنین  گرفت.  قرار  داوری 
کنفرانس بیش از 100 مقاله دریافت شد که به عنوان 
مثال محور کیفیت برق 174 مقاله، محور برنامه ریزی 
و مطالعات سیستم 134 مقاله و در محور توزیع 147 

مقاله دریافت شده است.
در این دوره، 20 کمیته تخصصی متشکل از اساتید 
برجسته دانشگاه و خبرگان صنعت برق این مقاالت 
می کنند  تعیین  داور   5 مقاله  هر  برای  و  بررسی  را 
تصمیم  مقاله  هر  مورد  در  داوران  نظر  به  توجه  با  و 
گیری می شود و مشکالت مقاالتی که رد شدند نیز به 

نویسندگان مقاله اعالم می شود.
بر اساس اعالم کمیته اجرایی، 20 کارگاه آموزشی و 
15 سمینار تخصصی در طول برپایی کنفرانس سی و 

یکم برگزار خواهد شد.
نمایشگاه جانبی کنفرانس نیز در مساحتی به وسعت 
حدود 2 هزار متر مربع در محل پژوهشگاه نیرو و با 
حضور بیش از 100 شرکت داخلی و خارجی برگزار 
می شود و پیش بینی می شود روزانه حدود 3 هزار نفر 
در این کنفرانس شرکت کنند که عمدتاً از شرکت های 
تولید، توزیع و برق های منطقه ای و صنایع بزرگ مانند 
صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، فوالد، آلومینیم، مس 
تحقیقاتی،  علمی  مراکز  و  دانشگاه ها  از  همچنین  و 
تولیدکنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات و مشاوران 

و فعاالن صنعت برق هستند.
 300 از  بیش  حمایت  از  برق  المللی  بین  کنفرانس 

از  و  است  برخوردار  کشور  در  مؤسسه  و  دانشگاه 
از  از خارج  نفر  از 100  بیش  داور  نفر  مجموع 991 
کشور حضور دارند و بیش از 100 شرکت تولیدکننده 

تجهیزات جزو حامیان کنفرانس هستند.
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سازمان توسعه تجارت/ 
از 58 صادرکننده افتخارآفرین، ممتاز و 

نمونه کشور تجلیل می شود

در مراسم بیستمین سالروز ملی صادرات از 58 
کشور  نمونه  و  ممتاز  افتخارآفرین،  صادرکننده 

تجلیل می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت مراسم 
بیستمین سالروز ملی صادرات در حالی فردا برگزار می 
شود که قرار است طی این مراسم سه صادرکننده مدال 
افتخار صادرات دریافت کنند، پنج صادرکننده به عنوان 
صادرکننده ممتاز و 50 صادرکننده هم در گروه های 
کاالیی مختلف به عنوان صادرکننده نمونه معرفی شوند.

، مدیرکل دفتر امور بنگاه ها با اشاره به برگزاری مراسم 
بیستمین سالروز ملی صادرات در روز پنجشنبه 29 
شاخص های  گفت:  جمهوری،  ریاست  حضور  با  مهر 
به  توجه  با  ساله  هر  نمونه،  صادرکنندگان  انتخاب 
وضعیت  جمله  از  کشور  اقتصادی  مختلف  شرایط 
صادرات، مورد بازنگری قرار می گیرد و به روز می شود.

وی اضافه کرد: هر ساله از همه تشکل های صادراتی، 
نمونه  صادرکننده های  همچنین  و  بازرگانی  اتاق های 
انتخاب  شاخص های  مورد  در  گذشته  سال های 
صادرکنندگان کسب نظر می شود و استعالم می کنیم 

که چه شاخص هایی مد نظرشان است.
وی ادامه داد: بعد از کسب نظر این افراد، پیشنهادات در 
جلسه ای با حضور اعضای کارگروه انتخاب صادرکننده 
نمونه بررسی می شود و پیشنهاداتی که قابل اعمال و 
از نظر منطق کارشناسی قابل پذیرش است، به عنوان 

معیار انتخاب صادرکننده نمونه اعمال می شود.
مدیرکل دفتر امور بنگاه ها در سازمان توسعه تجارت 
زمینه  این  در  نظرات  نقطه  هرحال،  به  گفت:   ایران 

متفاوت است و پیشنهادات حتما باید ازجانب یک تیم 
کارشناسی، مورد بررسی قرار گیرد.

توانا اضافه کرد: با این حال، انتخاب شاخص ها همواره 
با توجه به شرایط کشور و شرایطی که صادرکننده ها 
قرار  بازنگری  مورد  باشند  مواجه  آن  با  است  ممکن 

می گیرد.
انتخاب  در  تجارت  توسعه  سازمان  هدف  گفت:  وی 
صادرکننده نمونه، صرفا انتخاب یک شرکت به عنوان 
صادرکننده نمونه نیست بلکه به نوعی هدایت جریان 
صادرکنندگان و صادرات کشور به سمت موضوعات پر 
اهمیت مانند برندینگ و توسعه سرمایه گذاری مشترک 

است.
تجارت،  توسعه  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
مراسم بیستمین سالروز ملی صادرات فردا پنجشنبه 
29 مهر از ساعت ۸ صبح با حضور دکتر حسن روحانی 
و  بلندپایه  مسئوالن  و  وزار  کشور،  جمهوری  رئیس 
اجالس  سالن  در  اقتصادی  فعاالن  و  صادرکنندگان 
ممتاز  صادرکننده  سه  از  و  می شود  برگزار  سران 
سال های گذشته با اعطای مدال افتخار صادرات تجلیل 
خواهد شد؛ ضمن اینکه 5 صادرکننده ممتاز و حدود 

50 صادرکننده نمونه هم معرفی خواهند شد.

خبرآنالین/ 
بخش خصوصی آکادمی توسعه صادرات 

تأسیس می کند

به  غلط  نگاه   | ناامید هستیم  بانکی  از سیستم 
نرخ ارز، مانع بزرگ تجار در توسعه صادرات

عدنان موسی پور می گوید:»در سال های گذشته بخش 

حاال  طوری که  به  داشتند،  نگه  کوچک  را  خصوصی 
پسابرجام  در  آمده  به وجود  فرصت های  از  نمی تواند 

استفاده کند.«
دولت یازدهم دولت یازدهم در همان ماه های نخست 
روی کار آمدن،توسعه صادرات را در دستور کار قرارداد. 
به دنبال توافق برجام امیدها برای تحقق اهداف توسعه 
صادراتی بیشتر شد،حاال با گذشت حدود یک سال از 
توافقربرجام و لغو محرومیت های معامالت بین المللی 
با شرکت های ایرانی انتظار می رود که صادرات کشور 
ایرانی بتواند در  شتاب بیشتری پیدا کند و کاالهای 
بازار های خارجی با کاالهای دیگر رقابت کند. یکی از 
مشکالتی که در زمان تحریم ها برای کشور ایجاد شد، 
از دست رفتن بازارها در کشورهای مشتری ایران بود.

هیات  عضو  پور،  موسی  عدنان  را  صادرات  توسعه 
بررسی  خبر  کافه  در  اهواز  بازرگانی  اتاق  نمایندگان 
در حال حاضر شراط  این سئوال که  با طرح  کردیم 
چگونه  آمریکا  جمله  از  جهانی  های  بازار  در  ایران 
است،او می گوید:»ما با دو کاال در بازار امریکا در حال 
وقابت بودیم،پسته و فرش؛ البته سال ها ایران حرف 
اول را در صادرات پسته می زد ولی چند سالی است 
که این توانمندی از ما گرفته شده ،به طوري که آمریکا 
در حال حاضر در یک هکتار زمین، چهار تن پسته 
هکتار 500  یک  در  ما  که  حالی  در  کند  می  تولید 

کیلوگرم تولید می کنیم. «
موسی پور خاطرنشان می کند:»در مورد فرش، ما نمی 
خواستیم قبول کنیم که بقیه کشورها نیز فرش تولید 
می کنند. فکر می کردیم که فقط ایران فرش تولید می 
کند ولی بقیه کشورها نیز توانمند شدند  و توانستند در 

بازار با ما رقابت کنند.«
ادامه  در  را  پور  موسی  عدنان  با  گو  و  گفت  مشروح 

بخوانید:

یک سال از توافق برجام گذشته، در این مدت 
می  ارزیابی  چگونه  را   کشور  صادرات  وضعیت 

کنید؟
اگر بخواهیم وضعیت صادرات پس از برجام را بررسی 
کنیم، باید نگاه کنیم قبل از برجام در بخش صادارت 
اوضاع چطور بوده است. ما ایرانی ها یک مقطعی به 
صادرات دید بد داشتیم. فکر می کردیم اگر کاالیی را 
برای یک خارجی بفرستیم داریم ثروت کشور را به یک 

خارجی می دهیم. 
می  وارد  ایران  به  خارجی  کشور  از  را  کاالیی  اگر  یا 
کردیم کار خوبی و مقدسی حسابی می شد. جلوتر که 
رفتیم برعکس این ثابت شد. متوجه شدیم که خدماتی 
فرد  توانایی یک  و  ثروت  این  واقع  در  را صادر کنیم 
می  استفاده  زایی  اشتغال  برای  کشور  در  را  خارجی 

کنیم.
خب، البته یک مدتی هم ما درگیر مسائل زیرساخت ها 
بودیم و کشور آماده نبود،بانک ها توانایی الزم نداشتند 
و  تجار ها تجارب زیادی نداشتند. آثار ایام جنگ کامل 

در بخش صادرات بود. 
زمانی که به اهمیت صادرات پی بردیم و فهمیدیم که 
اگر بخواهیم به دیگر بخش های کشور مانند بخش 
امنیتی، فرهنگی و سیاسی کشور کمک کنیم، چاره 
ای نداریم جز این که بخش اقتصاد را قوی کنیم. اگر 
بخواهیم بخش اقتصاد پویا و با حرکتی داشته باشیم 
باید اقتصادمان را به سمت یک اقتصاد صادرات محور 
ببریم. در واقع نگاهی بود که تا اواخر تحریم ها ایجاد 

شد.

فشار  تحت  ما  گذشته  سالهای  در  حال  هر  به   
تحریم ها در مقاطع مختلف زمانی بودیم،فکر می 
کنید تحریم ها چه سهمی از عقب ماندگی رشد 
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توسعه صادرات کشور داشته باشد؟
 قبل از تحریم ها تجربه زیادی در تجارت بین المللی 
نداشتیم، هرچه بود به روش سنتی کار می کرد و از 
امکانات نفتی مان استفاده می کردیم. در واقع تجارت 
بین المللی خاصی انجام نمی شد. عالوه بر آن تحریم 
ها نیز اضافه شد. موقعی که می خواستیم حرکتی نو 
را در توسعه صادرات کشور آغاز کنیم و اقتصاد کشور 
ها  تحریم  کنیم،  هدایت  محور  صادرات  به سمت  را 
اعمال شد. دقیقا بین 10 الی 15 سال ربطه ما را با 
دنیا محدود کرد و دست و بال خیلی از تجارها را بست.

سیستم های بانکی دنیا با ایران تعامل نداشتند و بیمه 
اول  رفتند. خطوط  از کشور  دیگری  از  یکی پس  ها 
کشتی رانی دنیا در بنادر ایران نمی آمدند. ما شاهد 
که  آبادان  یا  خرمشهر  مانند  فعالی  بنادر  که  بودیم 
روزهای خلوتی در گذشته کم دیده بودند، ایام تحریم 

روزهای خلوتی را داشتند. 

االن وضعیت صادرات کشور چگونه است؟ فکر 
می کنید سیاست های کشور در راستای توسعه 

صادرات بوده؟
همانطور که می دانید،برای آنکه یک فرآیند اقتصادی 
رقم بخورد، باید طرفین به یکدیگر اعتماد کنند. بعد از 
برجام ترس از ایران یا در واقع ایران هراسی تا حدودی 
برداشته شد. من خودم در بخش صادرات فعال هستم، 
این را کامل حس می کنم و این اشتیاق را کامل در 
بخش خارجی ها می بینم. خارجی ها عالقه دارند که 

با ایران تجارت کنند.
اما بعد از برجام مهمترین موضوعی که به کندی دارد 
صورت می گیرد، سیستم های بانکی است و انتظار می 
البته عالئم  رفت این ارتباط ها سریع تر انجام شود. 
نشان می دهد که شرایط  رو به بهبودی است. در حوزه 

کشتی رانی، در حال حاضر شرایط به حالت عادی باز 
می گردد و شرکت های بیمه نیز ورود پیدا کرده اند. 

با  رابطه  در  اینکه  است  اهمیت  حائز  که  نکته  اما 
صادرات و برجام، انتظاراتی است که مطرح می شود 
به جا نیست . به طور مثال آیا ما واقعا انتظار داریم 
با برجام مشکالت مدیریت کشور حل شود؟ آیا واقعا 
انتظار داریم مشکالت مالیاتی کشور حل شود؟ شخصا 
این کار خودمان است. کار دولت است که این مسائل 
را حل کند لذا ما انتظاراتمان را از برجام تعدیل کنیم 

که بحث ناامیدی نیز پیش نیاید. 
من کامال امیدوار به تاثیرات برجام به صادرات هستنم. 

شما به عنوان یک فعال صادراتی به جز مواردی 
که اشاره کردید،فکر می کنید دولت چه کمکی 
صادرات  توسعه  برای  صادرکننده  به  تواند  می 
بکند؟چه مشکالتی وجود دارد که باید برای آنها  

راه حل ارایه شود؟
تاثیرگذار  بسیار  که  دارد  وجود  مواردی  صادرات  در 
است؛مثال اگر صادرات را اگر یک ماشین تصور کنیم 
باشد،  باال  دستی  ترمز  ولی  دهیم  گاز  هم  ،هرچقدر 
ماشین راحت حرکت نمی کند. این ترمز دستی برای 
صادرات نرخ ارز است. درواقع  نگاهی که به نرخ ارز 
وجود دارد مثل همان ترمز صادرات کشور عمل می 
دارد.  وجود  ارز  نرخ  به  نسبت  غلطی  نگاه  یک  کند. 
برخی افراد فکر می کنند اگر پول ملی را پایین نگه 
داریم، مانند این است که پرچم ایران را پایین کشیدیم. 
در حالی که دقیقا برعکس است. شما اگر ارزش پول 
ملی را پایین نگه دارید به این واسطه قیمت تمام شده 
کاال پایین می آید و راحت تر رقابت می کنید.  همه 
سنگاپور،  چین،  است.  داده  انجام  را  کار  این  جهان 
امارات و آمریکا این راه را رفته است. این طور نیست 

که ایران بخواهد برای اولین بار آن را تجربه کند. من 
شخصا مهمترین مشکل صادرات را نگاهی که به نرخ 
ارز وجود دارد، می دانم. امیدوارم که سیر تک نرخی 
شدن ارز ادامه پیدا کند. درست است که امکان دارد 
در مسیر اجرا کمی دچار مشکالت شویم، خصوصا در 
بخش واردات، منتها در پروسه زمانی سه تا پنج ساله 

می تواند کامال به نفع کشور باشد. 
صادرات  برای  مالیاتی  مشکل  صادرات،  دوم  مشکل 
و  قانون تصحیح شد  اینکه  است.علی رغم  ها  کننده 
معافیت های صادراتی اعمال شده ،اما در عمل کل این 
بخشنامه یا اجرا نمی شود، یا به سختی اجرا می شود. 

در واقع بخش صادرات از مالیات معاف نیست. 
کار صادرکننده بازاریابی است. مهمترین وظیفه یک 
صادرکننده این است که کاالهای خود را بفروشد. حال 
آنکه در این مسیر، آنقدر مشکالت زیاد است که بخش 
عظیمی از فکر صادرکننده ها را هم درگیر مشکالت 
مالیاتی کرده است. مالیات بر ارزش افزوده ای که از 
صادرات اخذ می شود، به بهانه ای که باید به اقتصاد 
کشور بر می گردد،از صادرکننده گرفته می شود، ولی 
این پول بر نمی گردد اگر بازگردد حدود یک الی دو 
باعث می شود  این موارد  سال طول می کشد. همه 
که قیمت تمام شده کاال افزایش پیدا کند و در رقابت 

عقب می مانند. 
حمایت  عدم  عالوه  به  مشکالت  دو  این  من  نظر  به 
به کندی  باعث می شود که صادرات  بانکی  سیستم 
پیش رود. سیستم بانکی هیچ وقت نتوانست و نخواست 

که از بخش صادرات حمایت ویژه کند. 

توسعه  جهت  در  بانکی  شبکه  از  شما  انتظار 
صادرات چیست؟

در بخش صادرات تامین مالی بسیار مهم است؛ تامین 

مالی در بخش های شبه دولتی و خصولتی انجام می 
شود. اگر یک صادرکننده بخواهد وام یا تسهیالتی با 
درصد پایین بگیرد، عمال وقت هدر می دهد. من از 
امید  نا  از صادرات شخصا  بانکی در حمایت  سیستم 

هستم. 
مشکل دیگر خود تجار هستند. اگر همه مشکالت را 
حل کرده باشیم، در نهایت  بازی گر اصلی و کسی 
که قرار است صادرات را انجام دهد را تجار انجام می 
دهد،لذا اگر تجار و صادرکننده های ما توانمند و قوی 
تمام  نکنند که دوران تجارت سنتی  نباشند و قبول 
شده است، نه برجام و نه اصالحات اقتصادی نمی تواند 

هیچ کمی  به صادرکننده و توسعه صادرات بکند.
بعد از توافق برجام شاهد آمدن هیئت های مختلف 
اما متاسفانه متوجه  بودیم،  به کشور  تجاری خارجی 
مشکالت جدیدتری شده ایم. به دلیل اینکه در سال 
های گذشته بخش خصوصی را کوچک نگه داشتند و 
توجه خاصی به بخش خصوصی نشده ، حاال  بخش 
بوجود  های  فرصت  از  از خیلی  تواند  نمی  خصوصی 
آمده، استفاده کند. چون رشد پیدا نکرده است. ما فاقد 
خیلی از مهارت های بین المللی هستیم. ما هنوز تحت 
آموزش هایی که به یک تاجر صادرکننده واقعی تبدیل 

کند، قرار نگرفته ایم.

پیشنهاد  این مشکل  برای  را  راه حلی  شما چه 
می کنید؟

بعد از برجام درهای بازارهای جهان یکی پس از دیگری 
به روی کشور باز شده است. اگر قرار باشد در توسعه 
صادرات موفق باشیم، باید تجار هم تالش کنند. باید 
هدف گذاری 50 میلیاردی برای بخش صادرات تعریف 
کنیم. مگر می شود در این هدف گذاری یا برنامه ریزی 
افراد  البته برخی  جایی برای آموزش نداشته باشیم؟ 
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های  آموزش  آموزش،همان  از  کنند،منظور  می  فکر 
از  است که 97 درصد  این  واقعیت  است،  دانشگاهی 
انجام  ها  دانشگاه  در  که  وبازرگانی  اقتصادی  آموزش 
می شود  به توانمند سازی تجار و بازرگانان کمک نمی 
کند. زمانی که بررسی می کنید، متوجه می شوید که 
خیلی از آموزش های دانشگاهی به درد کار ما نمی 
آن  با  خوانیم  می  ها  کتاب  در  که  آن چیزی  خورد. 
چیزی که در مرزها و جلسات بازرگانی انجام می شود، 

کامال متفاوت است. 

برای  از تجربه کشورهای دیگر  توان  چطور می 
به  یا  گرفت  بهره  تجارهایشان  دانش  ارتقای 

اصطالح تجربه ها را بومی سازی کرد؟
بررسی های زیادی انجام شده که نشان می دهد چطور 
کشورهای تراز اول دنیا صادرات محور شده اند. جالب 
این است که کشورهای صادرکننده موسسات آموزش 
دارند.  صادرات  آموزشی  موسسات  ندارند،  بازرگانی 

یعنی تحت این عنوان آموزش می دهند. 
گذشته،  سال   50 الی   40 در  آلمان  مثال  طور  به 
آکادمی  این  است.  تاسیس کرده  را  آکادمی صادرات 
در حال حاضر دارای ۸00 شرکت فعال  درآمدزاست. 
این آکادمی تمام مدیران آلمانی را آموزش داده است. 
آلمانی ها همانطور که شاهد هستید عالقه زیادی برای 
حضور در ایران دارند که این نشان دهنده این است که 
این کشور عالقه به فروش کاالهای خود به ایران دارد. 
آلمان  صادرات  اکادمی  با  ما  گذشته  سال  اسفند  در 
تفاهم نامه ای را امضا کردیم که سرمایه گذاری این 
قرارداد نیز کامال توسط بخش خصوص انجام می شود. 

ساله   ۶ الی   5 بین  فرآیند  در  دارند  برنامه  ها  آن 
بتوانند خیلی از تجربیات آموزشی و عملی خود را در 

بخش صادرات به ما منتقل کنند. در واقع با اآموزش 
صادرات،به  دنبال هدف های اقتصادی هم هستند.

تجارت  به  متد  عالقه  که  هستند  کسانی  اول  هدف 
به  آموزش  با  توانیم  می  هستند.  صادرات  و  خارجی 
ظهور نسل جدید تجار کمک کنیم. تجاری که نگاه 

رو به جلو دارند. 

تعریف شما از تاجر موفق چه کسی است؟
است  صادرکننده  یک  که  کند  می  ادعا  که  کسی 
زمانی می تواند به کار خود اطمینان داشته باشد که 
آموزش را تعطیل نکند و مدام در حال فراگیری روش 
های نوین در صادرات باشد. در حال حاضر ماندگاری 
تجارهای ما در بازار صادرات بیش از یک سال نیست. 
سابقه حضور در بازار بیش از یک سال خیلی کم است. 

با این روند نمی توانیم به دنیا برسیم . 

این  مانع  چقدر  سنتی  تجارت  کنید،  می  فکر   
مسیر است؟

در  ما  گذشته  زنم،در  می  مثال  یک  شما  برای  من 
صنعت سیمان  بسیار توانمند بودیم ولی االن شرایط 
فرق کرده؛صادرات این محصول به شدت کم شده در 
حال که ما باید این مشکل را قبال حدس می زدیم. 
به دنبال  را بررسی می کردند و  بازارها  باید تجار ما 
خلق بازارهای جدید بودند. نتیجه می رسیدند که فالن 
کشور تا چند سال دیگر تقاضای سیمان دارد که در 
کشور سیمان بیش از تقاضا تولید کنیم تا تولید مازاد 
داشته باشیم. اما این هدف ها بلند مدت در نظر گرفته 
نشد.بنابراین اصل اصلی در تجارت بین الملل این است 
که  قراردادی ببندید که حقوق خود و کشور خود را 

در معامله حفظ کنید.

از  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس  تهران/  اتاق 
چالش های صادرات می گوید:

اقتصاد مقاومتی نسخه شفا بخش خروج 
از شرایط سخت کنونی است

واقعیت این است که عالرغم برنامه های متعدد 
بدون  صادرات  حوزه  در  ما  ها  هدفگذاری  و 

هدفگذاری و استراتژی حرکت کرده ایم
در  را  صادرات  مشکالت  بخواهیم  اگر  کلی  طور  به 
کشور حل کنیم؛ باید ابتدا به دنبال شناسایی دالیل 
کشورما  چرا  که  باشیم  سوال  این  به  پاسخ  و  اصلی 
عالرغم پتانسیل ها و ظرفیت های باال نتوانسته جایگاه 
مناسبی را در صادرات کسب کند؟ موضوعی که از سه 

منظر باید به آن پرداخت و توجه داشت:
1 مشکالت خارجی: اولین نکته پرداختن و توجه به 
به دلیل تحریم های 10  ما  مشکالت خارجی است، 
ساله و قفل و محدود شدن روابط بانک ها و تحریم 
بانک مرکزی در این سال ها از امکان نقل و انتقاالت 
به  ایم و  بوده  پولی و مالی به صورت رسمی محروم 
همین دلیل نتوانسته ایم از مکانیزم های نوین بانکی 
ریفاینانس  و  فاینانس  اسنادی،  اعتبار  گشایش  مثل 
نقدینگی  نوعی حمایت کننده  به  ببریم که  بهره  و... 
صادرکنندگان و واحدهای تولیدی در فروش و خرید 
کاال هستند. عالوه براین حمل و نقل نیز در این سال ها 
آسیب دیده است: حمل و نقل ریلی توسعه پیدا نکرده 
و حمل و نقل هوایی هم می توان گفت اصال نداریم، 
و زمینی  نقل دریایی  و  ماند حمل  باقی می  آن چه 
است که تاحدودی وجود داشته ولی آسیب دیده و در 
واقع خروجی همه این شرایط باال رفتن هزینه های 
صادرات بوده است. البته باتوجه به رفع تحریم ها به 
نظر می رسد به مرور زمان مشکالت خارجی صادرات 

در حوزه های مختلف مانند نقل و انقال مالی و... حل 
خواهد شد.

که  خارجی  مشکالت  کنار  در  داخلی:  مشکالت   2
امیدهایی نسبت به حل آن ها باتوجه به تغییر شرایط 
و توافق هسته ای به وجود آمده، به نظر مشکالت اصلی 
را در داخل باید دنبال کنیم. مشکالتی که هم اکنون در 
ساختار تولید در کشور نهادینه شده و تاثیر مستقیم در 
صادرات دارد. صغف هایی مانند: پایین بودن بهره وری، 
باال بودن قیمت تمام شده کاالی ایرانی در مقایسه با 
تولیدات رقیب، ضعف حمل و نقل و نبود زیرساخت 
های مناسب این حوزه که در قیمت تمام شده تاثیر 
بسیاری می گذارد، عدم ایجاد بسترهای الزم در تولید 
عضویت  عدم  تولید،  از  منطقی  های  حمایت  عدم  و 
)WTO(، سرکوب  جهانی  تجارت  سازمان  در  ایران 
نرخ ارز توسط دولت های مختلف در مقابل تورم لجام 
گسیخته، وجود تسهیالت گران قیمت و... که همه و 
همه در ساختار تولید و در مرحله بعد صادرات تاثیرات 
داشته  توجه  است.  و گذاشته  فراوان می گذارد  سوء 
کشور  در  هم  تولیدی  اگر  کنونی  شرایط  در  باشید 
هست، رقابتی نیست؛ در واقع همه مواردی که اعالم 
شد باعث غیررقابتی بودن تولیدات داخلی در بازارهای 
این  برای حل  من  اعتقاد  به  است.  ما شده  صادراتی 
چالش های داخلی تا زمانی که جدیت وجود نداشته 

باشد؛ به نقطه ای نخواهیم رسید.
مشکالت  بر  عالوه  هدفگذاری:  و  استراتژی  نبود   3
داخلی و خارجی ضعف مهم دیگر کشور ما در صادرات 
به نبود هدفگذاری ها و استراتژی مشخص صادرات باز 
برنامه های  است که عالرغم  این  واقعیت  می گردد؛ 
متعدد و هدفگذاری ها ما بدون هدفگذاری و استراتژی 

حرکت کرده ایم.
اما با طرح این چالش ها، این سوال مطرح می شود که 
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راه حل اصلی برای خروج از این وضعیت و نسخه شفا 
بخش چیست؟ به نظر من نسخه شفا بخش برای حل 
چالش های کنونی چه در بخش صنعت، چه تولید، 
چه صادرات و به صورت کالن تر اقتصاد؛ اجرای سایت 
های ابالغی اقتصاد مقاومتی است زیرا تمام مشکالت و 
موضوعات در این سیاست ها دیده شده است. اگر این 
سیاست ها در اجرا با مشکل مواجه نشود و به صورت 
سلیقه ای عمل نگردد و ارکان اصلی رعایت شود، حتما 
شاهد برطرف شدن مشکالت خواهیم بود؛ به نظرمن 
اجرای درست و دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی 
نسخه شفا بخش خروج از این شرایط سخت کنونی 
است و بخش خصوصي به عنوان بازیگر آینده اقتصاد 
کشور باید مطالبه گر اجراي دقیق و بي چون و چرای 
این ابالغیه و دستور مهم مقام معظم رهبري نه تنها 

از دولت بلکه از حاکمیت به معني سه قوه این باشد.

ایرنا/ در آستانه روز ملی صادرات تصویب شد:
فرصت 2 ماهه برای بخشودگی کامل 

جرائم تاخیر مشتریان بانک توسعه 
صادرات

بانک توسعه صادرات در آستانه  ایرنا-  تهران- 
جریمه  کرد:  اعالم  صادرات)29مهر(  ملی  روز 
دیرکرد تسهیالت ریالی و ارزی معوق آن دسته 
تا  به تسویه بدهی خود  از مشتریان که نسبت 
پایان آذرماه سال جاری اقدام کنند، بخشوده می 

شود.
به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی بانک توسعه 
که  تسهیالتی  مشتریان  از  دسته  آن  ایران،  صادرات 

مطالبات این بانک از آنان تا 29 مهرماه در سرفصل 
این  باشد، مشمول  بندی شده  های غیرجاری طبقه 

بخشودگی می شوند.
براساس این گزارش، در صورتی که بدهی این مشتریان 
می  باشد،  بانک  منابع  پرداختی  تسهیالت  محل  از 
توانند در 2 ماه نسبت به تسویه بدهی های سررسید 

شده خود اقدام کنند.
این گزارش می افزاید: شعب تابعه بانک مجازند نسبت 
به بخشش کامل وجه التزام تاخیر در تادیه دین اخذ 
مانده  به  متعلق  تاخیر  جرائم  و  در سال جاری  شده 

بدهی این دسته از مشتریان اقدام کنند.
شده،  سررسید  مطالبات  شامل  جرائم،  بخشش  این 

سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول است.
اقتصاد  کلی  های  سیاست  اجرای  برای  تصمیم  این 
مقاومتی، همچنین مفاد قانون رفع موانع تولید رقابت 
پذیر مصوب مجلس شورای اسالمی، ارتقای نظام مالی 
و در  اقتصادی  بنگاه های  به  رویکرد کمک  با  کشور 
نهایت حفظ اشتغال و کمک به افزایش آن در آستانه 
روز ملی صادرات اتخاذ شده و به تصویب هیات مدیره 

بانک توسعه صادرات رسیده است.

ایرنا/ معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در گفت 
وگو با ایرنا:

کشورهای همسایه، ایستگاه نخست 
صادرات غیرنفتی ایران است

تهران- ایرنا- معاون کل سازمان توسعه تجارت 
نخست  ایستگاه  را  همسایه  کشورهای  ایران 
گفت:  و  کرد  ذکر  ایران  غیرنفتی  صادرات 

با 11 کشور  ایران در تجارت  اکنون تراز تجاری 
پاکستان،  ارمنستان،  افغانستان،  آذربایجان، 
ترکمنستان، عراق، عمان، عربستان، قزاقستان، 

قطر و کویت مثبت است.
به  توجه  با  چهارشنبه  امروز  مودودی  محمدرضا 
با  گو  و  گفت  در  روز صادرات)29مهرماه(  فرارسیدن 
تجارت  روند  بررسی  افزود:  ایرنا،  اقتصادی  خبرنگار 
صعودی  روند  نشانگر  همسایه  کشور   15 با  ایران 
صادرات کشورمان در کل دوره 10 ساله گذشته است 
و همین روند اهمیت بازارهای پیرامونی ما در فرآیند 

توسعه صادرات غیرنفتی است.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر گستره 
وجود  آن  دنبال  به  و  خاکی  و  آبی  مرزهای  وسیع 
1۶ کشور همسایه، افزود: به جز سال 1392، ارزش 
صادرات کشورمان به 15 کشور همسایه در طول یک 
دهه، از 5.5 میلیارد دالر در سال 13۸4 به حدود 1۸ 

میلیارد دالر در سال 1394 ارتقا یافته است.
معاون کل توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران 
تجاری  تراز   1390 سال  تا  که  درحالی  شد:  یادآور 
کشورمان در تجارت با همسایگان منفی بود اما از این 
سال به بعد با اقدامات مؤثر و هماهنگ بخش خصوصی 
و دولتی، آهنگ رشد صادرات غیرنفتی شدت گرفت 
و توأمان با کاهش حجم واردات از این کشورها، تراز 

تجاری کشور با همسایگان مثبت شد.
بازار  توسعه  افزود:  تراز  این  وضعیت  تشریح  در  وی 
سهم  تحریم،  های  سال  طول  در  افغانستان  و  عراق 
صادرات غیرنفتی از سبد صادرات کل کشور را ارتقا 
داد و به همان میزان تراز تجاری کشورمان در تجارت 
با همسایگان را بهبود بخشید به طوری که ۶.۸ میلیارد 
گذشته  سال   10 در  که  بود  رکوردی  باالترین  دالر 

نصیب بخش صادرات غیرنفتی کشور شد.

با 15 کشور  با تحلیل اجمالی روند تجارت  مودودی 
همسایه گفت: بررسی روند تجارت ایران با 15 کشور 
صادرات  صعودی  روند  که  دهد  می  نشان  همسایه 
سال  بجز  گذشته  ساله   10 دوره  کل  در  کشورمان 
1392 تداوم داشته است و اکنون تراز تجاری ایران در 
تجارت با 10 کشور آذربایجان، افغانستان، ارمنستان، 
پاکستان، ترکمنستان، عراق، عمان، قزاقستان، قطر و 
کویت مثبت است؛ به عبارت دیگر صادرات ایران به 

این کشورها فراتر از واردات است.
رئیس ستاد روز ملی صادرات همچنین به پنج کشور 
و  کرد  اشاره  کویت  و  قطر  عمان،  عراق،  افغانستان، 
افزود: عالوه بر مثبت بودن تراز تجاری به نفع ایران، در 
تعامل با این کشورها، تا پایان سال 94 روند صادرات 
نیز آهنگ صعودی خود را حفظ کرده است؛ فقط با 
یک کشور )امارات متحده عربی( در طول همین مدت 
با وجود منفی بودن تراز تجاری، روند صادرات صعودی 

بوده است.
استثناء  با  همچنین  تجارت  توسعه  سازمان  معاون 
در  گفت:  ترکیه  و  روسیه  بحرین،  کشور  سه  کردن 
تجارت با این کشورها ضمن منفی بودن تراز تجاری، 
روند صادرات نیز نزولی بوده و قدر مطلق تراز تجاری 

در خصوص این کشورها نیز در حال افزایش است.
زمینه  در  افزود:  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
در  فقط  واردات،  و  صادرات  قیمت  متوسط  شاخص 
ترکمنستان،  بحرین،  آذربایجان،  کشور  پنج  مورد 
سال  در  صادرات  قیمت  متوسط  قزاقستان  و  روسیه 

1394 برابر یا بیش از متوسط قیمت واردات است.
نکات  از  یکی  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزیر  مشاور 
را  با کشورهای همسایه  ایران  تجارت  در  توجه  قابل 
متوسط  کاهش  با  صادرات  ارزش  افزایش  »همزمانی 
قیمت صادرات« اعالم کرد و گفت: این به معنای آن 
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است که »متاسفانه هنوز سهم صادرات محصوالت با 
ارزش افزوده و فناوری پایین، باالست و یا اینکه قیمت 
های جهانی کاالهای صادراتی به دلیل رکود جهانی و 

رقابت نفس گیر بنگاه ها، در حال کاهش است.
مودودی اضافه کرد: در شرایطی که واردات سه کشور 
عراق، افغانستان و عمان از ایران در سال های اخیر از 
دنیا روندی کاهشی داشته، سهم ایران از این بازارها 
روندی  جهان،  کل  از  آنها  واردات  کاهش  باوجود 
باالی  استحکام  نشانگر  که  کرده  تجربه  را  صعودی 

روابط تجاری کشورمان با این کشورهاست.
شرایط  در  دیگر  عبارت  به  ساخت:  خاطرنشان  وی 
بحرانی، کشور ما جایگزین دیگر شرکای جهانی آنان 
شده است. در مقابل، در مورد 10 کشور آذربایجان، 
ترکیه،  پاکستان،  ارمنستان،  عربی،  متحده  امارات 
ترکمنستان، قطر، قزاقستان، روسیه و کویت در طول 
سال های اخیر روند کاهش یا افزایش واردات از ایران 
هم جهت با کاهش و افزایش واردات از کل جهان بوده 
است و باالخره ارزش واردات از ایران بر خالف جهت 
ارزش واردات از کل جهان برای دو کشور عربستان و 

بحرین، در سال های اخیر رو به کاهش بوده است.

 تسنیم/ جدیدترین گزارش صندوق بین المللی پول از 
شاخص های کالن اقتصاد ایران

رشد 21 درصدی بخش نفتی اقتصاد

از  گزارشی  در  پول  المللی  بین  صندوق 
 23 افزایش  از  ایران  اقتصاد  کالن  شاخص های 
و رشد 21 درصدی  ارزی  میلیارد دالری ذخایر 
بخش نفتی اقتصاد ایران در سال جاری خبر داد.

تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
المللی پول در جدیدترین گزارش خود  صندوق بین 
از سلسله گزارش های منطقه ای خاورمیانه و آسیای 
مرکزی رشد اقتصادی ایران برای سال جاری را 4.5 

درصد و برای سال آینده 4.1 درصد پیش بینی کرد.
بر اساس این گزارش نرخ تورم در ایران نیز طی سال 
جاری به 7.4 درصد و در سال آینده به 7.2 درصد 

خواهد رسید.
ادامه مشکل کسری بوددجه  از  المللی  این نهاد بین 
دولت ایران در سال جاری خبر داد و انتظار دارد رقم 
کسری بوددجه دولت در این سال به معادل 1.1 درصد 
 1 معادل  به  آینده  سال  در  و  داخلی  ناخالص  تولید 

درصد جی دی پی برسد.
در عین حال تراز حساب های جاری ایران همچنان 
مثبت بوده و انتظار می رود در سال جاری به معادل 
4.2 درصد جی دی پی و در سال آینده به معادل 3.3 

درصد جی دی پی برسد.
تولید  پول  المللی  بین  برآوردهای صندوق  اساس  بر 
به سال  ایران در سال 201۶ نسبت  ناخالص داخلی 
به  و  یابد  افزایش می  میلیارد دالر  آن 22.3  از  قبل 
ناخالص  تولید  رسید.  خواهد  دالر  میلیارد   412.3
داخلی ایران برای سال آینده نیز افزایشی خواهد بود و 

به 43۸.3 میلیارد دالر خواهد رسید.
این نهاد بین المللی رشد بخش غیر نفتی ایران در سال 
جاری را 2.5 درصد و رشد بخش نفتی را 21 درصد 
ترتیب 4.1  به  را  آینده  برای سال  رقم  این  و  برآورد 

درصد و 3.۸ درصد پیش بینی کرده است.
بشکه  میلیون  به 3.۶3  امسال  ایران طی  نفت  تولید 
در روز و صادرات نفت به 2.13 میلیون بشکه در روز 
خواهد رسید. پیش بینی شده است تولید نفت ایران در 
سال 2017 به 3.7۸ میلیون بشکه در روز و صادرات به 

2.23 میلیون بشکه در روز برسد.
المللی پول ذخایر  بین  برآوردهای صندوق  بر اساس 
ارزی ایران طی سال جاری 23.3 میلیارد دالر نسبت 
به سال قبل رشد داشته و به 15۶ میلیارد دالر خواهد 
رسید. ذخایر ارزی ایران در سال آینده نیز رشد خواهد 

داشت و به 17۸.۸ میلیارد دالر خواهد رسید.
روند رشد نقدینگی در ایران طی امسال کندتر شده 
است. در حالی که رشد نقدینگی در سال 2015 بالغ 
بر 15.3 درصد بوده این رقم در سال جاری به 12.5 
درصد رسیده و انتظار می رود در سال آینده نیز به 

10.2 درصد کاهش یابد.
این گزارش صادرات کشور در سال جاری  اساس  بر 
به 95.2 میلیارد دالر و واردات به ۸0.5 میلیارد دالر 
خواهد رسید. این رقم برای سال آینده به ترتیب 103 
میلیارد دالر و 91 میلیارد دالر پیش بینی شده است. 

ایرنا/ در مدت ۶ سال؛
میانگین ضریب جینی کشور به ۰.39 

بهبود یافت

کرد:  اعالم  ایران  آمار  مرکز  ایرنا-  تهران- 
میانگین ضریب جینی کل کشور در مدت شش 
بهبود   ۰.39 به   ۰.41 از   )  1394 )1389تا  سال 

یافته است.
ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع 
ثروت در میان مردم است. این ضریب با نسبتی تعریف 
می شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. هر چقدر 
ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر 
هر چقدر  بالعکس  و  دهد  نشان می  را  درآمد  توزیع 

ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر 
درآمد را مشخص می کند.

اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد یعنی همه 
اگر  و  مطلق(  )برابری  دارند  یکسان  ثروت  و  درآمد 
مساوی با عدد یک باشد یعنی نابرابری مطلق به گونه 
ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ 

درآمدی ندارد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، براساس گزارش مرکز 
آمار ایران درباره ضریب جینی در سال های 13۸9 تا 
1394، میانگین ضریب جینی در مناطق شهری در 
مدت یاد شده از 0.3۸ به 0.37 و در مناطق روستایی 

نیز از 0.3۸ به 0.34 کاهش یافته است.

**مناطق شهری
استان  شهری  مناطق  ایران،  آمار  مرکز  گزارش  به 
ترین  13۸9پایین  سال  در  بلوچستان  و  سیستان 
سال  در  که  داشت  میزان 0.43  به  را  ضریب جینی 

1394 به 0.3۶ بهبود یافته است.
پس از این استان ، ضریب جینی مناطق شهری استان 
های کهگیلویه و بویراحمد و گلستان از 0.41 در سال 
13۸9 به 0.30 و 0.3۸ در سال 1394 بهبود یافته 

است.
بهبود ضریب جینی مناطق شهری استان های مرکزی 
و فارس نیز از 0.39 در سال 13۸9 به ترتیب به 0.30 

و 0.3۶ در سال 1394 بوده است.

**مناطق روستایی
استان  روستایی  مناطق  جینی  ضریب  همچنین 
هرمزگان در سال 13۸9 برابر با 0.49 بود که در سال 

1394 به 0.31 تقلیل یافته است.
نیز  مرکزی  استان  روستایی  مناطق  جینی  ضریب 
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در  درصد   0.34 به   13۸9 سال  در  درصد   0.43 از 
سال 1394 و ضریب جینی مناطق روستایی استان 
سیستان وبلوچستان نیز از 0.41 درصد در سال 13۸9 

به 0.29 در سال 1394 بهبود یافته است.
ضریب جینی مناطق روستایی استان یزد نیز در بازه 
زمانی گفته شده از 0.39 به 0.33 کاهش یافت. ضریب 
جینی استان های فارس ، خراسان رضوی و گلستان 
نیز در مدت گفته شده از 0.3۸ به ترتیب به 0.29، 

0.32 و 0.34 بهبود یافته است.
کاهش ضریب جینی مناطق شهری و روستایی استان 
های یاد شده حاکی از بهبهود وضعیت معیشت مردم 

دارد.
براساس این گزارش، همچنین در سال 1394 مناطق 
روستایی 1۸ استان کشور دارای ضریب جینی کمتر از 
0.30 و مناطق شهری 11 استان کشور ضریب جینی 

کمتر از 0.30 داشتند.
پرداخت یارانه های نقدی از سال 13۸9 آغاز شد و 
در ابتدای کار تاثیری بر معیشت خانوارهای روستایی 
و شهری داشت، اما بتدریج با افزایش قیمت ها تاثیر 

آن کاهش یافت.

ایرنا/ 
جهانگیری :از دستگاه ها و وزیران 

مسوول در تهیه بسته حمایت از توسعه 
صادرات غیر نفتی حساب کشی می شود

بندرعباس - ایرنا - معاون اول رئیس جمهوری 
صادرات  توسعه  از  حمایت  بسته  ›ابالغ  باره  در 
غیرنفتی‹ گفت :حتما طی دو تا سه ماه آینده از 

این  تهیه  در  که  وزرایی  و  ها  تک تک دستگاه 
کشی  حساب   ، دارند  مسئولیت  حمایتی  بسته 
بعمل می آید که آیا به وظایف خود عمل کرده 
اند یا نه و اگر عمل نکردند به چه دلیل نتوانسته 
اند کارها را پیش ببرند و اگر نمی توانند، بگویند 
که نمی توانیم زیرا درست نیست که بی جهت 

میزی و منصبی را اشغال کنند.
بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، شامل 23 
صادرات  توسعه  از  حمایت  قالب  در  که  است  ماده 
غیرنفتی و در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی 
اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی، 
چهارم خردادماه سال جاری از سوی معاون اول رئیس 

جمهوری به دستگاه های مسئول ابالغ شده است.
به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری سه شنبه شب در 
با بیان این که نباید  نشست شورای اداری هرمزگان 
فرصت ها را از مردم بگیریم و یا هدر بدهیم، تصریح 
باشیم،  داشته  گیری  تصمیم  جرات  نباید  چرا  کرد: 
و  قبول می کند  ترسد چرا مسئولیت  کسی که می 
این پذیرفتنی نیست که در مقابل کم کاری ها بگوییم 

فالن نهاد نظارتی نگذاشته است.
فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی ادامه داد: کسی از نهاد 
نظارتی ترس دارد، چرا مسئولیت قبول می کند؛ نهاد 
تا  کند  کمک  کشور  اداره  به  که  شده  ایجاد  نظارتی 
در اداره آن خللی به وجود نیاید، زیرا همه ما دنبال 

سالمت اداره کشور هستیم.
یکی  عنوان  به  صادرات  توسعه  که  این  بیان  با  وی 
صادرات  از  حمایت  بسته  ابالغ  مهم  های  موضوع  از 
کاالهای غیرنفتی، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
عنوان  به  مقاومتی  اقتصاد  است،از  پیگیری  حال  در 
برد  نام  کشور  اداره  برای  اهمیت  با  و  فرصتی جدی 
و ابراز داشت: از همه دستگاه ها و مدیران آنها انتظار 

به  خصوصی  بخش  از  و  بگذارند  وقت  بیشتر  داریم 
معنای واقعی حمایت کنند.

جهانگیری گفت که باید اقتصاد کشور را بر این اساس 
اداره کنیم که بدون نیاز به نفت، ارز مورد نیاز تامین 

شود.
وی با تاکید بر حل مسائل و مشکالت صادرکنندگان 
افزود: با وجود ›ابالغ بسته حمایت از توسعه صادرات 
باید  و  نیست  قبول  قابل  ای  بهانه  هیچ  غیرنفتی‹ 

صادرکنندگان رضایت کامل داشته باشند.
تحقق  راستای  در  بسته  این  تاکیدکرد:  جهانگیری 
اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیر نفتی، 
ایران ابالغ شده  برای اجرا به سازمان توسعه تجارت 
آن شامل حمایت صندوق  بینی شده  پیش  منابع  و 

توسعه ملی، بانکی و بودجه ای است.
شهرهای  استانداران  از  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
های  سرکشی  و  موضوع  پیگیری  با  خواست  بندری 
سرزده از گمرکات و بنادر، از نزدیک مسائل و مشکالت 
صادرکنندگان را بررسی و مدیران متخلف و کم کار را 

برکنار کنند.
عنوان  به  هرمزگان  از  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
قلب تپنده توسعه کشور نام برد که خداوند به صورت 

طبیعی همه امکانات را در آن قرار داده است.
فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: هر چند 
در زمینه پرداخت تسهیالت به واحدهای مشکل دار و 
رفع موانع صادراتی کارهای خوبی در این استان صورت 
گرفته اما در زمینه واگذاری طرح های عمرانی نیمه 
تمام، مشکالتی وجود دارد که باید نسبت به حل آن 

اقدام کرد.
عمرانی  های  طرح  واگذاری  از  ادامه  در  جهانگیری 
دیگر  یکی  عنوان  به  خصوصی  بخش  به  تمام  نیمه 
ازموضوعات مهم نام برد و گفت: این طور که پیداست 

تمایلی  بخش خصوصی  زیرا  نیفتاده  جا  خوب  هنوز 
برای پیش آمدن ندارد و دولتی ها نیز رغبتی از خود 

برای واگذاری نشان نداده اند.
وی با بیان اینکه اجرای طرح های عمرانی نیمه تمام 
کشور بالغ بر700هزار میلیارد تومان اعتبار می خواهد، 
افزود: با بودجه دولتی نمی توان آنها را حتی در یک 

دهه آینده نیز انجام داد.
وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی یعنی ظرفیت ها را به 
فعل درآوردن طوری که نگذاریم ظرفیت های کشور 
نابود شود و در این زمینه دولت و همه مسئول هستند 
و هیچکس نمی تواند بگوید فقط دولت باید گزارش 

بدهد.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: آنهایی که این 
طور فکر می کنند، هنوز اقتصاد مقاومتی و اهمیت آن 
را نشناخته و به سخنان و تاکیدات رهبر معظم انقالب 

اسالمی پی نبرده اند.
جهانگیری تاکیدکرد: ما از همه استانها حساب کشی 
می کنیم زیرا دولت، مسئول اداره کشور است و همه 
باید دست به دست هم بدهیم و با خالقیت و برنامه 
ریزی، کارها را پیش ببریم چرا که بودجه ناچیز دولت 

پاسخگوی نیازهای توسعه ای کشور نیست.
رفع  اظهارکرد:برای  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  فرمانده 
مشکالت باید دنبال راهکارهای مختلف رفت زیرا در 
هر استانی ظرفیت و توانی وجود دارد که باید شکوفا 

بشود.
در سفر یک روزه معاون اول رئیس جمهوری به استان 
هرمزگان چند پروژه ازجمله فاز اول فوالد کاوه جنوب 
کیش با ظرفیت ساالنه یک میلیون و 200 هزار تن 
تکمیل  اندازی سکوی  به آب  افتتاح و ضمن  شمش 
بر  کانتینر  کشتی  جنوبی،  پارس  بی   17 فاز  شده 
ایران - کاشان نیز تحویل شرکت کشتیرانی جمهوری 
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اسالمی شد.
نشست شورای اداری با محوریت ستاد اقتصاد مقاومتی 
هرمزگان با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر 
صنعت و معدن و تجارت و جمعی از مسئوالن کشوری 

و استانی تشکیل شد.
معاون اول رئیس جمهوری را دراین سفر وزیر صنعت، 
بنیاد مستضعفان  رئیس  نفت،  وزیر  تجارت،  و  معدن 
انقالب اسالمی و تنی چند از معاونان وزارتخانه های 

یاد شده همراهی می کردند.

ایسنا/ 
 ضرورت یکسان سازی نرخ ارز برای 

توسعه صادرات

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد 
عامل  مهمترین  ارز  نرخ  یکسان سازی  است 
در صورت  و  است  صادراتی  اهداف  پیشبرد  در 
نداشتن استراتژی، رشد صادرات مان بسیار کند 

خواهد بود.
حمید حسینی در گفت وگو با ایسنا، گفت: کار مهمی 
که دولت یازدهم در زمینه صادرات انجام داد اصالح و 
منتفی کردن رویه های غلط صادراتی در اواخر دولت 
گذشته بود که از جمله آن ها می توان به پیمان سپاری، 
طبقه  بندی کاالها، اجبار برای برگرداندن ارز و سهمیه 

بندی برای صادرات اشاره کرد.
اصلی  پیش ران های  از  یکی  همچنین  داد:  ادامه  وی 
طرحی که دولت برای خروج از رکود غیر تورمی ارائه 
کرد موضوع صادرات بود اما در مجموع دولت نتوانست 
کار ویژه ای برای صادرات انجام دهد و عملکرد سازمان 

متولی  به یک سازمان  عنوان  به  نیز  تجارت   توسعه 
صادرات در دو سال گذشته قابل قبول نبوده است.

اشاره  با  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
البته  کرد:  تصریح  بهبود صادرات  در  برجام  نقش  به 
برجام و توسعه روابط بین الملل به صورت غیر مستقیم 
فرصت هایی را برای صادرات ایجاد و به آن کمک کرد 
و همچنین هزینه های صادرکنندگان را کاهش داد اما 
که  است  نداشته  وجود  صادرات  برای  خاصی  برنامه 
دیپلماسی  معیوب  ساختار  به  مسئله  این  از  بخشی 

تجاری برمی گردد.  
حسینی با بیان اینکه برای صادرات نیاز به استراتژی 
جدی داریم گفت: متاسفانه سیاست های مان در حال 
جای  به  است  واردات  جایگزینی  سمت  به  برگشتن 
استراتژی توسعه صادرات است، باید با بررسی دقیق 
بازارهای هدف به دنبال توسعه صادرات باشیم اما در 
حال حاضر منتظر اتفاقات هستیم تا بتوانیم مثال به 
بازارعراق، افغانستان یا روسیه وارد شویم، با روند فعلی 
ماه  و در شش  حرکت صادراتی مان کند خواهد شد 
 ۶ تنها  صادرات مان  افزایش  هم  جاری  سال  نخست 

درصد بوده است.   
وی اضافه کرد:اگر برنامه جدی برای صادرات نداشته 
در  و  کنیم  حل  را  بانکی  مسائل  نتوانیم  و  باشیم 
مطمئنا  باشیم  داشته  جدی  حضور  هدف  بازارهای 
نمی توانیم موفق شویم و طبیعتا نباید انتظار افزایش 

صادرات را باشیم.
بر  ارز  شدن  نرخی  تک  تاثیر  به  اشاره  با  حسینی 
صادرات گفت: مهمترین عاملی که باعث عدم رقابت 
پذیری صادرات شده مسئله واقعی نبودن نرخ ارز است، 
در  دولت فعلی طی سه سال گذشته 30 درصد تورم 
داشته ایم اما نرخ ارز در همین مدت کاهش پیدا کرده 
است که مطمئنا این به ضرر صادرات عمل کرده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اضافه کرد: دولت 
ارز  اعالم کرده است که به طرف یکسان سازی نرخ 
حرکت می کند و این امیدواری وجود دارد که دولت در 
ماه های آینده بتواند این کار را انجام دهد و نرخ ارز را 
واقعی کند، نه اینکه به سمت یک نرخ مصنوعی بین 

ارز آزاد و ارز مبادله ای برود.

مهر/ وزیر اقتصاد خبر داد:
برنامه راهبردی اکو تهیه شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین سند چشم 
انداز ده ساله کشورهای عضو اکو خبر داد و گفت: 
این یک برنامه راهبردی برای کشورهای عضو اکو 

در چارچوب سند اکوویژن2۰25 است.
همایش  در  طیب نیا  علی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
روسای کل گمرکات کشورهای عضو اکو گفت: برخی 
چالش های  با  اکنون  خاورمیانه  منطقه  کشورهای  از 
شک  بدون  موضوع  این  که  هستند  مواجه  جدی 
عملکرد اقتصادی کشورهای عضو اکو را تحت تاثیر قرار 
داده است. بنابراین برای تحقق اهداف مشترک برنامه 
ریزی اقتصادی دقیق و منسجم تری مورد نیاز است. 
به نحوی که توجه ویژه به توسعه تجارت خارجی که 
رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد و افزایش حجم 
صادرات و واردات، منافع زیادی را برای کشورهای عضو 

اکو به همراه خواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: روش های جدید 
تولید، ارتقاء رقابت پذیری، افزایش کارایی، کسب منافع 
و کاهش محدودیت های ارزی در کنار تخصص گرایی 
مواردی  از جمله  باالتر  درآمد  و کسب  تولید  امر  در 

دسترس  قابل  ای  منطقه  اتحاد  با  جز  که  هستند 
نخواهد بود.

وی تصریح کرد: هماهنگی در جهت اتصال شبکه های 
وسیع داده های الکترونیکی و تبادل اطالعات تجاری، 
گسترش راه های مواصالتی و هموارسازی مسیرهای 
کسب و کار همواره موجب کاهش هزینه ها و رفتن به 
سمت منافع متقابل بر اساس مزیت های نسبی خواهد 
شد که به نظر می رسد با نشست های بیشتر مسئوالن 
گمرک، تجارت در مناطق مرزی و حصول توافق های 
بازرگانی در کنار اعمال تعرفه های ترجیحی می تواند 

اهداف از پیش تعیین شده اکو را محقق کند.
به گفته طیب نیا،  فلسفه ایجاد سازمان اکو و مسئولیت 
کشورهای عضو به نحوی است که نباید از آن غفلت 
منطقه ای  درون  تجارت  گسترش  میان  این  در  کرد. 
و فرامنطقه ای و توسعه حمل ونقل، کشاورزی، انرژی، 
و  مخدر  مواد  با  مبارزه  زیربنایی،  و  عمومی  خدمات 
آموزش امور علمی و فرهنگی جزء اولین توافقات اکو 
بوده و فرایند تحقق هر برنامه اقتصادی حتی در قلمرو 
سازوکارهای  و  ابزارها  سازی  فراهم  مستلزم  کشورها 
الزم با تاکید بر نظارت دقیق تر بر اجرا و اجتناب از 

وضع قوانین محدود کننده است.
برنامه  تحقق  است:  معتقد  یازدهم  کابینه  عضو  این 
های اقتصادی در سطح فراملی و منطقه ای از اهمیت 
زمان  باید  و  است  برخوردار  بیشتری  های  ظرافت  و 
رسیدن به اهداف را با همکاری ها کوتاه کرد. این در 
شرایطی است که در کشورهای عضو اکو به دلیل کوتاه 
و  ایجاد  برای  باالیی  فاصله جغرافیایی ظرفیت  بودن 
برای  که  داشته  وجود  کشورها  بین  تجارت  افزایش 
تحقق این هدف، گسترش و بهبود زیرساختهای حمل 
و نقل، ساده سازی رویه های گمرکی، هماهنگ نمودن 
منطقه ای  کنوانسیون های  در  عضویت  تجاری،  اسناد 
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و بین المللی و شفاف نمودن قوانین داخلی ضروری 
است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: سرعت 
قیمت  و  رفته  باالتر  شرایطی  چنین  در  کاال  انتقال 
تمام شده کاهش می یابد. از سوی دیگر دسترسی به 
جوان  نیروهای  از  گیری  بهره  امکان  و  بکر  بازارهای 
و  کاال  مصرف  برای  تقاضا  و  میانه  آسیای  منطقه 
کشورهای  همکاری  افق  در  را  خوبی  آینده  خدمات، 

عضو اکو ترسیم می کند.
باید  اکو  کشورهای  عضو  بازرگانان  است:  معتقد  وی 
بدون دغدغه و نگرانی بتوانند کاالهایی که بر اساس 
و  جغرافیایی  موقعیت  جمله  از  نسبی  های  مزیت 
مبادله  را  کرده اند  تولید  کاال،  جابجایی  زمان  کاهش 
اکو  را در بین کشورهای عضو  کنند و حجم تجارت 
باال ببرند. این در شرایطی است که هنوز کشورهای 
عضو اکو نیازمند انجام اقدامات قانونی و تدبیر هستند 
تا بتوان از ظرفیت ها و توانایی های بالفعل و بالقوه به 
در شرایطی  این  نمایند.  استفاده  تری  مطلوب  شکل 
است که ظرفیت سازی، شفافیت در قوانین موضوعه، 
رفع مشکالت مرزی و سازمان دهی آن و در نهایت 
ایجاد ایمنی در حمل و نقل می تواند زمینه ساز توسعه 

روابط تجاری باشد.
برنامه راهبردی کشورهای عضو اکو  از تهیه  طیب نیا 
خبر داد و خاطرنشان کرد: امیدوارم گام های مثبت و 
بلندی برای پیشبرد اهداف تعیین شده برداشته شود 
که در این میان به طور قطع مشارکت فعال روسای 
سازنده  نظرات  ارائه  و  اکو  عضو  کشورهای  گمرکات 
در مسیر تسهیل تجارت در غنا بخشیدن به این سند 

بسیار موثر است.

فارس/ عضو اتاق بازرگانی اتاق ایران مطرح کرد
همه نهادها در تجارت خارجی در یک 

مسیر حرکت کنند

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: »در کنار تجارت 
بحث  در  میلیاردی   15 حدود  قاچاق  خارجی، 
دید  از  که  هستیم  شاهد  را  صادرات  و  واردات 
همه وزارتخانه ها خارج است و سازمانی نیز این 
کار را انجام نمی دهد؛ بلکه در مبادی ورودی ما 

صورت می گیرد.«
اوالدی  عسگر  اسداهلل  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
عضو اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه وزارت صنعت 
متولی امر ساختار تجاری ایران است، گفت: از رئیس 
جمهور تقاضا دارم به همه نهادها اعالم شود که برای 

تجارت خارجی کشور از یک مسیر حرکت کنند.
عسگراوالدی در برنامه »رویداد« رادیو گفتگو در مورد 
نهاد مسئول حوزه اقتصاد کشور، وزارت صنعت معدن 
و تجارت را متولی قانونی اقتصاد، تجارت و صادرات و 
واردات دانست و گفت: »رئیِس سازمان توسعه تجارت 
قائم مقام و معاون وزیر است و این نهاد متولی تجارت 
خارجی کشور است و تصمیمات از طریق این سازمان 

به همه وزارتخانه ها ابالغ می شود.«
چند  حوزه  در  موجود  مشکالت  به  ادامه  در  وی 
مسئولیتی بودن تجارت و اقتصاد اظهار کرد: »وزارت 
جهاد کشاورزی بخشی از برنامه ریزی محورهای تجارت 
دخالت  علت  همین  به  و  است  دار  عهده  را  خارجی 
می کند؛ برخی سازمان ها نیز که تابع حوزه نظامی 

هستند، در امر واردات و صادرات دخیل هستند.«
عسگراوالدی با تاکید بر اینکه این امور را باید وزارت 
تجارت  کنار  »در  داد:  ادامه  کند،  تولی گری  صنعت 
خارجی، قاچاق حدود 15 میلیاردی در بحث واردات و 

صادرات را شاهد هستیم که از د ید همه وزارتخانه ها 
خارج است و سازمانی نیز این کار را انجام نمی دهد؛ 

بلکه در مبادی ورودی ما صورت می گیرد.«
قاچاق  با  تا کنون در حوزه مبارزه  اینکه  بیان  با  وی 
موفق نبوده ایم، افزود: »برخی کاالها از نظر بهداشت 
قابل ورود نیست، ولی صاحب کاال آن را متروکه می 
کند و طبق قانون جنس متروکه را به حراج می گذارند 
و ما همواره گفته ایم این کاالها یا باید معدوم یا به مبدأ 

باز گردانده شود.«
امر  متولی  که  کرد  تصریح  دیگر  بار  عسگراوالدی 
کار  باید  جهاد  »وزارت  گفت:  و  است  صنعت  وزارت 
ستادی انجام دهد؛ نه تجاری! همچنین برخی نهادهای 
خصولتی نیز اقدام به واردات و صادرات می کنند، در 

حالی که باید اجازه دهند مسیر قانونی طی شد.«
رئیس  »از  کرد:  اظهار  ایران  بازرگانی  اتاق  عضو  این 
جمهور تقاضا دارم به همه نهادها اعالم شود که برای 
تجارت خارجی کشور از یک مسیر حرکت کنند... در 
پسا برجام نیز توفیقاتی ۶0 تا 70 درصدی پیدا کردیم و 
در مسیر جلو رفت قرار داریم.«عسگراوالدی خاطرنشان 
کرد: »مشکل کوچکی با بانک های امریکایی داریم که 
باید با صحبت های اخیر حل شود؛ یکی از سرمایه های 
پسا برجام این است که باید سرمایه گذار خارجی بیاید و 
هیئت ها نباید تنها در قالب فروشنده وارد کشور شوند!«

دنیای اقتصاد/ 
کاسبان تورم

دکتر موسی غنی نژاد
کاسب  کاسبی.  هر  نه  اما  است  خدا  دوست  کاسب 

حقیقی دوست خدا است؛ چون کسی است که کسب 
او در خدمت به منافع دیگران است و بیشتر از سودی 
ترجمان  می  رساند.  خیر  دیگران  به  می برد  خود  که 
علمی این اصل در واقع همان همسویی منافع فردی و 

جمعی در جامعه مبتنی بر اقتصاد رقابتی است.
اما همیشه هستند کسانی که به هر صورت ممکن فقط 
به دنبال کسب منفعت شخصی خود هستند و از پایمال 
کردن حقوق دیگران هیچ ابایی ندارند. نظام اقتصادی 
جامعه هرچه غیررقابتی تر، دولتی تر و توام با تالطم های 
شدید تورمی باشد محیط برای رشد این نوع کاسبان 
نامشروع مساعدتر می شود و طبیعتا عرصه بر کاسبان 
تحریم  تشدید  نابسامان  شرایط  در  تنگ تر.  حقیقی 
در اواخر دولت دهم عده ای سخن از کاسبان تحریم 
از همین  بارزی  واقع مصداق  در  که  آوردند  میان  به 
کسب نامشروع بود. اما فراتر از این مورد خاص باید 
توجه کرد که اکنون بیش از چهار دهه است اقتصاد 
ایران به دالیل متعددی هم دولتی تر شده و هم گرفتار 
تالطم های تورمی شده و در نتیجه انواع گوناگونی از 

کاسبی های نامشروع در آن رونق گرفته است.
اقتصاد  از  ناشی  نامشروع  کاسبی های  انواع  کنار  در 
دولتی از قبیل بهره گیری از رانت های گوناگون و سوء 
استفاده از موقعیت های انحصاری، نوعی کاسبی تورمی 
هم به وجود آمده که نفعش در گرو تداوم شرایط تورمی 
دشواری  چندان  کار  اینها  شناسایی  است.  متالطم 
نیست. همه بدهکاران بزرگ و وام گیرندگان حرفه ای 
از جمله خود دولت از این جمله اند؛ چراکه تداوم تورم 
از بدهی آنها که به پول رایج است می کاهد و ارزش 
دارایی هایشان را که غیر پولی است افزایش می دهد. 
گذشته از این کاسبان مرئی تورم، کاسبان کم و بیش 
بازار  در  با سفته بازی  که  هم هستند  دیگری  نامرئی 
زمین، مسکن، بورس اوراق بهادار، ارز و طال سودهای 
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کالن بادآورده می برند و با این کار خود بازارها را حبابی 
و متالطم می کنند. کاهش مستمر نرخ تورم در کشور 
ما در سه سال گذشته و تک رقمی شدن آن در سال 
جاری و ایجاد ثبات نسبی در سطح اقتصاد کالن منافع 
همه این کاسبان تورم را به خطر انداخته است. بنابر این 
طبیعی است که آنها به لطایف الحیل بخواهند آب رفته 
را به جوی بازگردانند و دوباره بر اسب مراد تورم سوار 
شوند. البته آنها هیچ گاه از خیر تورم برای منافع خاص 
درباره خیر عمومی  بلکه  نخواهند گفت،  خود سخن 
تورم دورقمی مالیم مثال 15 درصدی موعظه خواهند 
کرد و اینکه چنین تورمی موجب تحریک تقاضا، خروج 
این  واقعیت  اما  اشتغال خواهد شد.  ایجاد  و  از رکود 
نزولی  از روند  تورم  نرخ  بازگشت  به محض  است که 
به روند صعودی، سفته بازان دست به کار خواهند شد 
و تالطم را به همه بازارها باز خواهند گرداند و به این 
ترتیب بزرگ ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم را 

به باد فنا خواهند داد.
نگرانی بانک مرکزی و مسووالن دولتی از پایین نیامدن 
نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم از یکسو و اصرار 
کمتر  در  رکودی  شرایط  از  سریع تر  هرچه  بر خروج 
سوی  از  ریاست جمهوری،  انتخابات  به  سال  یک  از 
اتخاذ سیاست هایی در یکی دو سال  به  دیگر، منجر 
عالئم  به صورت  اندک  اندک  آن  نتیجه  که  اخیر شد 
توقف روند کاهشی نرخ تورم و بازگشت به روند فزاینده 
ظاهر شده است. این سیاست ها ناظر بر تحریک تقاضا، 
کمک به تامین مالی بنگاه های بدهکار و مشکل دار و 
دستوری  عمال  اما  غیردستوری  ظاهر  به  کاهش  نیز 
نرخ سود سپرده ها و نهایتا ورود بانک مرکزی به بازار 
و  پولی  پایه  افزایش  به  جملگی  که  بود  بانکی  بین 
در  تورمی  پتانسیل  ترتیب  این  به  انجامید.  نقدینگی 
حال حاضر به طور خطرناکی در اقتصاد ایران افزایش 

مثبت  انتظارات  تنها  می رسد  به نظر  و  است  یافته 
درآمدن  فعل  به  از  مانع  تورم  تک رقمی  روند  نسبت 
این پتانسیل شده است. طرح هایی که این روزها تحت 
عنوان نجات بازار پول و آتش بس در بازار پول از سوی 
مقامات ذی ربط اعالم شده به رغم جنبه های مثبتی که 
دربردارند، حاوی برخی سیاست های نگران کننده هم 
هستند که از آن جمله می توان به توثیق اوراق دولتی 
نزد بانک مرکزی اشاره کرد. این اقدام نهایتا نتیجه ای 
جز افزایش پایه پولی نخواهد داشت و در کنار سایر 
پتانسیل  اشاره شد  آنها  به  این  از  اقداماتی که پیش 

تورمی را تقویت خواهد کرد.
امیدواریم سیاست گذاران اقتصادی و پولی به این مساله 
توجه کنند که اگر تیر تورم از کمان سیاست های اشتباه 
رها شود و انتظارات مثبت معکوس شود، دیگر کسی را 
به آسانی یارای مهار آن نخواهد بود. کاسبان حرفه ای 
دست  بالفاصله  تا  هستند  فرصت  این  مترصد  تورم 
به کار شوند و با حبابی کردن نوبتی بازارها بر اسب 
مراد خود سوار شوند و اقتصاد ملی را دوباره به چرخه 
تک رقمی  تورم  برگردانند.  تورمی  تالطم های  معیوب 
کنونی دستاورد بسیار مهمی در جهت سالمت نظام 
اقتصادی است که باید آن را از یک رویداد موقتی به 

واقعیت تاریخی درازمدت تبدیل کرد.

دنیای اقتصاد/ در نشست شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی مطرح شد

استارت شفاف سازی مالی بنگاه ها

و  دولت  گفت وگوی  شورای  اقتصاد:  دنیای 
با تاخیر بیش از دوماه در حالی  بخش خصوصی 

برگزار شد که محور بحث های مطرح شده در این 
نشست، به مسائل مالیاتی اختصاص یافت. 

یکی  صادرکنندگان  افزوده  ارزش  بر  مالیات  استرداد 
رسید.  نتیجه  به  نشست  این  در  که  بود  مواردی  از 
و  ایران  اتاق  دبیرخانه  در  شد  قرار  دیگر  سوی  از 
کمیسیون اقتصادی مجلس، دستورالعمل های سازمان 
درآید.  اجرا  به  آن  از  بعد  و  نهایی شده  مالیاتی  امور 
همچنین موضوع افزایش 2 درصد مالیات علی الحساب 
واردات نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت که 
در نتیجه قرار شد این بخشنامه مورد تجدیدنظر قرار 
بگیرد و مجلس به اضافه نمایندگانی از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و وزارت اقتصاد آن را بررسی کنند و 
نهایتا تصمیم نهایی از سوی وزیر اقتصاد گرفته شود. 
از سویی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز خبر از 
تجدیدنظر در صدور کارت های بازرگانی داد. به عالوه 
به گفته وی، با اصالحیه اصل 44، در راستای کمک 
به شفافیت اقتصادی، مجموعه بنگاه ها مکلف  شده اند 
صورت های مالی شان را نزد سازمان بورس افشا کنند.

درخصوص  مرکزی  بانک  کل  رئیس  سیف،  ولی اهلل 
نتایج این جلسه گفت: بحث هایی که امروز مطرح شد 
از مالیات  عمدتا مربوط به مسائل مالیاتی و مواردی 
موانع  رفع  قانون  ما  بحث های  از  یکی  بود.  مستقیم 
ارزش افزوده  مالیات  شد  مکلف  دولت  که  بود  تولید 
این  دیگر  بحث  کنند.  استرداد  را  صادرکنندگان 
مستقیم،  مالیات های  قانون   1۶9 ماده  درباره  جلسه 
شرکت های  و  مجهول المکان  اشخاص  با  ارتباط  در 
که  بود  آنها  مالیاتی  تسویه حساب های  و  کاغذی 
کرده  ایجاد  را  مشکالتی  گذشته  دستورالعمل های 
شد  قرار  دارد  وجود  که  حساسیت هایی  به  بنا  بود. 
دبیرخانه  در  مالیاتی،  امور  سازمان  دستورالعمل های 
اتاق ایران و کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شود تا 

به مرحله اجرا درآید. وی درخصوص دستور دیگر این 
جلسه درباره بخشنامه ای از گمرک نیز چنین توضیح 
داد: بحث دیگر ما بخشنامه گمرک ایران در رابطه با 
دریافت 4 درصد مالیات علی الحساب از واردکنندگان 
بود که شرکت های تولیدی از آن مستثنی شدند و این 
از  پایینی  بود. هدف، درصد  ایجاد کرده  را  اشکاالتی 
باعث شده همه  اقدام  این  واردکنندگان هستند ولی 
واردکنندگان دچار مشکالت بیش ازحد شوند. قرار شد 
مجلس  و  بگیرد  قرار  تجدیدنظر  مورد  بخشنامه  این 
به اضافه نمایندگانی از وزارت صنعت،  معدن و تجارت 
نهایتا تصمیم  و  بررسی کنند  را  آن  اقتصاد  وزارت  و 

ازسوی وزیر اقتصاد گرفته شود.
شورای  خوشبختانه  گفت:  مرکزی  بانک  رئیس کل 
از  تفکیکی  و  نمایندگان دولت  برای  گفت وگو محلی 
قوای مختلف است که توانست نتایج خوبی بگیرد و 
اقتصادی  فعالیت های  جهت  در  سازنده  بحث های 
صورت گیرد. رئیس کل بانک مرکزی در این نشست 
تسهیالت  پرسشی درخصوص  به  پاسخ  در  همچنین 
1۶ هزار میلیارد تومانی برای رونق بخش تولید و گالیه 
فعاالن اقتصادی نسبت به این تسهیالت، گفت: در ابتدا 
قرار بود که 7 هزار و 500 بنگاه کوچک و متوسط با 
این تسهیالت  از  تومان  میلیارد  اعتبار 1۶هزار  سقف 
استفاده کنند. ما از این موضوع استقبال کردیم؛ زیرا 
اگر با تخصیص این رقم اهداف در بخش صنعت محقق 
به حساب می آید؛  ما  برای  بزرگ  شود یک دستاورد 
زیرا حجم تسهیالت بانکی در سال گذشته 417 هزار 
میلیارد تومان بود که رقم 1۶ هزار میلیارد تومان بسیار 
مبلغ کمتری به حساب می آید. رئیس کل بانک مرکزی 
که  دادیم  بنگاه هایی  به  را  اولویت  اینکه  به  اشاره  با 
محصوالت آنها بازار مصرف داشته و با قیمت مناسب 
مانند  دیگر  مواردی  البته  اظهارکرد:  می شود،  عرضه 

 بازگشت به عناوین 19 اخبار اقتصادی

شماره   1831     28 مهر ماه 1395



مستثنا  برگشتی هم  و چک های  غیرجاری  مطالبات 
شد. اما به این معنا نبود که بالتکلیف رها شود و قرار 
مرجعی  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه  که  شد 

برای تخصیص این تسهیالت باشد.
دستاورد  می دهد  نشان  عملکرد  اینکه  بیان  با  سیف 
بهتر از پیش بینی ما بود، ادامه داد: ما به بانک ها ابالغ 
کردیم که هر بنگاهی که شرایط الزم را داشته باشد، 
می تواند از بانک تسهیالت بگیرد. هر بنگاهی که با این 
برای  کند  پیدا  افزایش  آن  تولید  گردش  در  سرمایه 
بانک ها هم اقدام مثبتی است، زیرا باعث می شود بدهی 
با  بانک مرکزی  رئیس کل  بازپرداخت شود.  نیز  آنها 
اشاره به اینکه تاکنون بیش از 12 هزار واحد به بانک ها 
معرفی شده اند و قرارداد با بانک بسته اند، گفت: این 
مرحله  حداقل  و  کرده  استفاده  تسهیالت  از  واحدها 
اول پرداخت را انجام داده اند. وی با بیان اینکه بیش 
از 9 هزار میلیارد تومان نیز تسهیالت پرداخت شده 
استقبال خوبی کرده اند  بانک ها هم  اظهارکرد:  است، 
و با وجود اینکه در شرایط تنگنای مالی هستند، این 
اقدام باعث شد تا تسهیالت نظام بانکی به صورت جهت 
دار و با هدف مشخص تخصیص پیدا کند. وی با تاکید 
واحدها  در  را  شوروتحرک  تسهیالت  این  اینکه  بر 
ادامه  است،  آورده  وجود  به  استان ها  در  به خصوص 
داد: در روزهای اول تصور شده بود که این تسهیالت 
فقط برای بخش صنعت است در صورتی که عالوه بر 
صنعت، تمام بخش های تولیدی از جمله کشاورزی هم 

شامل آن می شود.
بنگاه های بزرگ  بانک مرکزی درخصوص  رئیس کل 
توجیه  برای  بررسی دقیق  به  نیاز  بنگاه ها  این  گفت: 
اقتصادی و استمرار فعالیت دارند. زیرا باید منابع نظام 
بانکی منجر به افزایش تولید شده و امکان بازپرداخت 
تسهیالت وجود داشته باشد. سیف در پاسخ به سوال 

دیگری درخصوص اظهارات فعاالن بخش خصوصی در 
ارز در دولت روحانی و دخالت  مورد عدم تغییر نرخ 
دولت در ثابت نگه داشتن نرخ ارز گفت: نرخ ارز در 
این  در  مرکزی  بانک  و  نمانده  ثابت  روحانی  دولت 
وظیفه  این  تنها  و  دارد  منطقی  برخورد  خصوص 
ارز  نرخ  هیجانی  تغییرات  از  تا  می کند  احساس  را 
جلوگیری به عمل آورد. نرخ ارز در سال های اخیر با 
شیب مالیم حرکت داشته است و در فصول مختلف 
تغییراتی را تجربه کرده است. این تغییرات ممکن است 
در مواردی به دلیل افزایش سفرها به اروپا باشد، که 

تقاضا برای ارز را در بازار مصرف باال می برد.
وی تاکید کرد: با افزایش رشد اقتصادی و تحرک در 
اقتصاد کشور نرخ ارز ثبات بیشتری پیدا می کند و باید 

به آن اجازه تعدیل دهیم.
سیف درباره تصمیم اخیر وزارت خزانه داری آمریکا در 
مورد ایجاد گشایش در مبادالت دالری ایران تصریح 
کرد: در سند برجام همزمان یکسری سواالت مطرح 
شد و یکسری راهنمایی ها به عمل آمد که منجر به 
صدور بیانیه توسط اوفک شد و به ابهامات و سواالتی 
به صورت  بود،  مطرح  بین المللی  بانک های  برای  که 
شفاف پاسخ داده نشد. رئیس کل بانک مرکزی بیان 
کرد: آن ابهامات به تدریج در مذاکراتی که با بانک ها 
داشتیم شفاف تر شد و در جلساتی که با اوفک برگزار 
شد، این موارد مورد بررسی قرار گرفت و برای طرف 
مقابل توضیح داده شد و در نتیجه بیانیه جدید صادر 
شد. سیف با بیان اینکه در بیانیه جدید تصمیم جدیدی 
ابهامات  فقط  بیانیه  این  در  است، گفت:  نشده  اتخاذ 
قبلی رفع شد. کار کردن با دالر محدودیت دارد و برای 

ما خیلی هم مشکل نیست که با دالر کار نمی کنیم.
تبدیالت  با  که  می شد  پیش بینی  باید  اما  افزود:  وی 
چگونه  دالری  دریافت های  برخی  داشتن  و  دالری 

مواجه می شدیم و براساس سند برجام، داشتن حساب 
از  دالری  پرداخت  دستور  و  ندارد  ممنوعیت  دالری 
حساب دالری قابل انجام است. در بخشنامه ای که به 
بانک ها ارائه شده این موضوع به صورت شفاف به آنها 
توضیح داده شده است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز خبر از تجدیدنظر در 
این مساله را چنین  بازرگانی داد و  صدور کارت های 
توضیح داد: براساس جلساتی که در شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی و همچنین کمیسیون اقتصادی 
مجلس صورت گرفته است، به دلیل اهمیت موضوع 
در  بازرگانی  کارت  تجدیدنظرهایی درخصوص صدور 
انجام است. وی درباره تحمیل مشکل ۸ هزار  دست 
اقتصاد  به  بازرگانی  کارت های  برخی  تومانی  میلیارد 
رقم  تومان  میلیارد  هزار   ۸ گفت:  چنین  نیز  کشور 
بدهی های ناشی از کارت هایی است که در کشور وجود 
دارد و امکان دریافت مالیات از آنها نیست. کارت های 
بازرگانی یادشده کارت های اجاره ای هستند که هویت 
اشخاص برای دریافت مالیات از آنها مشخص نیست. 
پورابراهیمی درخصوص شفافیت مالی نهادهای مختلف 
نیز چنین گفت: برای شفافیت های اقتصادی در کشور 
مجلس دهم کار بزرگی انجام داد و درخصوص افشای 
صورت های مالی بنگاه ها و نهادهای عمومی و انقالب، 
نیروهای انقالبی و همه مجموعه ها را در اصالحیه اصل 
44 قرار داد. این هفته اصالحیه مجلس نهم در مجلس 

دهم در این خصوص نهایی شد.
وی درباره این اصالحیه چنین توضیح داد: در راستای 
کمک به شفافیت اقتصادی، مجموعه بنگاه ها مکلفند 
صورت های مالی شان را نزد سازمان بورس افشا کنند. 
براساس مصوبه اخیر مجلس، دستگاه ها مکلف به اجرا 
و شفاف سازی مالی شده اند و درصورتی که بنگاه های 
نکنند،  افشا  را  خود  اطالعات  یادشده  مجموعه های 

طبق قانون نسبت به تغییرات ثبتی آنها اقدام نخواهد 
ارائه  تصمیم،  این  اجرایی  ضمانت  ایجاد  برای  شد. 
خدمات بانکی به آنها نیز صورت نخواهد گرفت. عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: در جایگاه 
به صورت  بنگاه ها  این  متولی  افراد  حقوقی،  بخش 
حقوقی به عنوان متخلف ناشی از عدم افشای اطالعات 
خود شناخته می شوند و پیگیری های قانونی درخصوص 
آنها انجام می شود. سال ها فعاالن بخش خصوصی دنبال 
همین مساله بودند و این اتفاق جدیدی را در حوزه 

اقتصاد ایران رقم خواهد زد.
برنامه وبودجه  کمیسیون  رئیس  تاجگردون،  غالمرضا 
جلسه  شصت ویکمین  خبری  نشست  در  مجلس 
گفت:  بخش خصوصی  و  دولت  گفت وگوی  شورای 
داد.  جلسه  تشکیل  گفت وگو  شورای  مدت ها  از  بعد 
در این جلسه شما احساس کردید قوانینی که مجلس 
روبه رو  مشکالتی  با  کار  فرآیند  در  می کند،  تصویب 
این  خواهد شد. شورای گفت وگو به وظایف خود در 
با آسیب شناسی قانون های اخیر،  حوزه می پردازد. ما 
دو مصوبه را تصویب کردیم. مهم ترین مساله این است 
که اعضای شورا می گویند چه ضمانت اجرایی وجود 
دارد؟ قرار شد مسائلی که به تصویب می رسد و شورای 
ظرف  می کند،  نظرخواهی  آن  درخصوص  گفت وگو 
مدت یک ماه در شورای وزیران ثبت شود. وی ادامه 
داد: اتاق ایران از طریق مجلس ماموریت یافته است 
که تمام قوانین و مصوبات را که دولت تنظیم کرده 
اما در محیط کسب وکار و در فرآیند اجرا دچار مشکل 
شده است، احصا کند و مواردی که الزم است در دولت 
اصالح شود، به هیات وزیران ارسال شود. دولت فعلی 

تمام اهتمامش به تقویت شورای گفت وگو است.
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دنیای اقتصاد/ 
نقدی بر راهکارهای توسعه صادرات

عدنان موسی پور
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

صادراتی  فرصت های  به عنوان  که  مواردی  باره  در 
ملی  روز  آستانه  در  تجارت  توسعه  سازمان  جانب  از 
صادرات اعالم شده است ذکر برخی نکات حائز اهمیت 
است. درخصوص مشخص شدن 50 مقصد صادراتی 
صادرکنندگان  از  سازمان  این  انتظارات  اولویت دار 
تغییر  که  دارد  انتظار  آیا  است؟  حد  چه  در  کشور 
مسیر بازارهای صادراتی و تنوع آنها به شیوه دستوری 
از صادر کنندگان  هیچ گونه حمایت مشخص  بدون  و 
صورت بپذیرد؟ واقعا این سوال قابل طرح است که آیا 
این سازمان کماکان به عنوان متولی توسعه صادرات به 
این نتیجه نرسیده است که تشخیص جهت صادراتی 
و تعیین مقصد فروش کاالهای یک صادرکننده جزء 
عواملی  و  است  حرفه ای اش  صالحیت های  الینفک 
از قبیل قیمت تمام شده، شرایط عرضه و تقاضا و... 
یا مقصد صادرات  انتخاب جهت  و  تعیین  در  همگی 
تومان  میلیارد  اعطای 300  با  رابطه  در  است؟  موثر 
تسهیالت با نرخ 1۶ درصد به صادرکنندگان نیز باید 
توسعه  سازمان  قبلی  وعده های  از  هیچ یک  که  گفت 
به  صادراتی  یارانه  درصد   ۶ اعطای  جمله  از  تجارت 

صادرکنندگان عملی نشده است.
از طرف دیگر الزم است درخصوص محاسبات انجام شده 
برای پرداخت تسهیالت با نرخ 1۶ درصد شفاف سازی 
صادرکنندگان،  دیدگاه  از  زیرا  گیرد.  صورت  الزم 
1۶درصد به هیچ عنوان نرخ رقابتی نیست و تنها منجر 
به افزایش قیمت تمام شده محصوالت ایرانی می شود. 

که  هستند  واقف  خوبی  به  صادرات  عرصه  فعاالن 
حداکثر نرخ قابل قبول تسهیالت برای چنین فعالیتی 
باید نرخ 10 درصد )یا پایین تر( باشد که ظاهرا این 
تصمیم گیران  و  برنامه ریزان  قلم  از  بدیهی  واقعیت 
مربوطه جا مانده است. اما در مورد روز ملی برند، ضمن 
باید  ابتدا  در  می رسد  نظر  به  ایده ای  تحسین چنین 
شرایط برای برند و برند سازی ازسوی آن سازمان فراهم 
و  صادرات  ملی  روز  برگزاری  می شود  توصیه  و  شود 
مناسبت های اقتصادی نظیر آن به اتاق بازرگانی ایران 
سپرده شود یا حداقل صدای این نهاد به عنوان پارلمان 
بخش خصوصی ایران بیشتر شنیده و نظراتش بیشتر 
نکته  این  ذکر  شود.  داده  دخالت  تصمیم گیری ها  در 
بی مناسبت نیست که وقتی اسامی گروه های کاالیی 
مختلف که براساس ان صادرکنندگان نمونه کشوری 
تجارت  توسعه  سازمان  توسط  می شوند،  مشخص 
اعالم شد، متاسفانه آن سازمان مثل سالیان گذشته 
هیچ حقی را برای بخش مهم و تاثیرگذار معدن قائل 
نشده است. این غفلت در حالی است که مقام معظم 
رهبری در جلسه ای که حدود دو سال پیش با هیات 
دولت داشتند، جایگزینی مزیت معدن به جای نفت را 
مطرح کردند و این خود بیانگر نقش ارزشمند معدن 
در اقتصاد کشور است. در شش نیمه سال1395 بخش 
معدن بیشترین رشد صادرات را داشته است، بنابراین با 
کدام فکر و ایده کارشناسی، سازمان توسعه تجارت نه 
تنها برای توصیه رهبری اهمیتی قائل نمی شود، بلکه 
واضح ترین مزایای معدن در بحث صادرات را به نوعی 
نادیده می گیرد. در کنار افزایش صادرات به کشورهای 
اروپایی که به واقع جای تحسین دارد، الزم است به 
روند کاهشی صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس 
به شکل  کشورهایی  چنین  بازار  زیرا  شود.  دقت  نیز 
محل  زیادی  حدود  تا  گذشته  قرن  نیم  طی  سنتی 

عرض اندام کاالهای ایرانی بوده و غافل شدن از آن به 
معنی تهدید اقتصادی جدی در حوزه تجارت خارجی 
است. نباید حضور در کشورهای اروپایی به قیمت از 
دست رفتن بازار کشورهای حوزه خلیج فارس باشد. در 
رابطه با تعیین قیمت ارز نیز اگر خواهان یک اقتصاد 
پویا و فعال هستیم باید به دنبال یک اقتصاد صادرات 
محور برویم؛ اما رسیدن به چنین هدفی با نرخ فعلی 
ارز تقریبا ناممکن است و نباید باال نگاه داشتن ارزش 
پول ملی را یک ارزش دانست، بلکه در صحنه اقتصاد 
این یک اشتباه بزرگ محسوب می شود و کشور ما تا 
زمانی که در راستای واقعی کردن نرخ ارز حرکت نکند، 
نمی تواند انتظار رشد و جهش صادرات و تقویت بخش 

تولید را داشته باشد.

دنیای اقتصاد/ 
دوره آموزشی برنامه نویسی اکسل 

)VBA( در فضای کسب و کار

آموزشی  دوره  یک  »دنیای  اقتصاد«  روزنامه 
اکسل  نویسی  برنامه  آموزشی  »دوره  عنوان  با 
)VBA( در فضای کسب و کار« در روز جمعه 3۰ 
برگزار  به مدت 1۶ ساعت  ماه  آبان  و 7  مهرماه 

می کند
زبان  بر  عالوه  بیسیک  ویژوال  برنامه نویسی  .زبان 
 Excel، Word، Outlook مشترک نرم افزارهای
Access . و دیگر نرم افزارها قادر است حتی با سیستم 
عامل Microsoft Windows هم ارتباط برقرار و 
آن را کنترل کند. بنابراین یادگیری و توانایی استفاده 
از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک )VBA( می تواند 

دریچه ای رو به یادگیری سایر نرم افزارهایی باشد که 
با این زبان در ارتباط هستند. عالوه بر آن این زبان 
امکان آن را فراهم می کند که کاربران بتوانند داده ها 
را سریع تر و ساده تر برای ارائه گزارش های پیچیده به 
مدیران سازمان استخراج کرده و نرم افزارهای سریع و 
ارزان قیمتی را تولید کرده و در زمان تهیه گزارش ها 
صرفه جویی کنند. از دیگر قابلیت های این زبان امکان 
به  منجر  می تواند  که  است  کاربری  فرم های  طراحی 
صرفه جویی در زمان، افزایش سرعت و ارتقای کیفیت 
در رسیدن به اهداف مورد نظر کاربران شود.عالقه مندان 
و متقاضیان به شرکت در این دوره آموزشي مي توانند 
شماره  با  اقتصاد«  »دنیاي   روزنامه  آموزش  واحد  با 
تلفن های ۸77۶2411 و ۸77۶241۶ تماس بگیرند 
یا برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به سایت واحد 

آموزش به آدرس tc.den.ir مراجعه کنند.

 بازگشت به عناوین 21 اخبار اقتصادی
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دنیای اقتصاد/ 
مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی

پیروزی  برای  آن  در  که  امروز  رقابت  از  پر  دنیای  در 
باید همیشه نوآور و خالق بود و به همه چیز فکر کرد، 
برخی مسائل کمتر به چشم مدیران و تصمیم گیرندگان 
سازمانی و شرکتی می آیند. یکی از مهمترین این مسائل 
اتاق های کار است  ادارات و  چیدمان و محیط داخلی 
که در شرکت های ارائه دهنده خدمات، تاثیر بسزایی در 
ارتقای سطح بهره وری کارکنان دارد. تحقیقات نشان 
آمریکایی  کارگران  و  کارمندان  سوم  یک  تنها  داده 
از نحوه چیدمان و محیط کارشان رضایت دارند و به 
عبارت بهتر، از حضور در محیط کارشان که هر روز چند 
ساعت را در آن می گذرانند لذت می برند. در مقابل دو 
سوم آمریکایی ها از فقدان توازن بین دو عامل مهم و 
کلیدی در محل کار یعنی نیاز به تمرکز و نیاز به تعامل 

با همکاران در محل کارشان شکایت دارند.

این نارضایتی در میان کارکنان نخبه و ماهرتر سازمان ها 
که  اعتقادند  این  بر  آنها  و  می خورد  به چشم  بیشتر 
در  مخرب  و  منفی  عامل  یک  به  شان  کاری  محیط 
بهره وری شان تبدیل شده است. تحقیقات نشان داده 
در برخی مناطق دنیا ابعاد استاندارد برای یک دفتر کار 
در حد 240 سانتی متر در 240 سانتی متر تعریف شده 
است.با این همه وجود متغیرها و عوامل متعدد دخیل 
در مورد چیدمان و ابعاد فیزیکی محل کار باعث شده 
توجه کارشناسان و صاحب نظران دنیای کسب وکار و 

مدیریت به این حوزه بیش از پیش جلب شود.به طور 
کلی سه عامل کلیدی در ارتباط با تاثیرگذاری محیط 
فیزیکی بر عملکرد و بهره وری کارکنان وجود دارد که 

در اینجا به آنها اشاره خواهد شد:

1( آزاد بودن کارکنان در انتخاب محل کارشان
بررسی موسسه تحقیقاتی گنسلر نشان داده است که 
آزادی عمل و مختار بودن کارکنان در انتخاب محل 
تاثیر  مختلف  پروژه های  انجام  زمان  در  استقرارشان 
دارد؛  شان  کاری  بهره وری  افزایش  در  زیادی  بسیار 
محل  انتخاب  امکان  دادن  از  نباید  مدیران  بنابراین 
وجود  بترسند.  شرکت  داخل  در  کارکنان  استقرار 
باعث  نه تنها  اداره  یک  در  متعدد  کاری  ایستگاه های 
بلکه  و بی نظمی در کارها نمی شود،  به هم ریختگی 
به  افراد  کاری  شرایط  در  را  پویایی  و  تنوع  نوع  یک 
وجود می آورد که هم از خستگی و دلزدگی کارکنان 
جلوگیری می کند و هم به آنها احساسی شبیه به بودن 
در خانه خود می دهد. از سویی دیگر، بهترین کسانی که 
می توانند در مورد بهترین محل استقرار در محیط کار 
تصمیم گیری و اظهار نظر کنند خود کارکنان هستند 
که بر اساس پروژه و وظیفه ای که برعهده دارند در این 
مورد اقدام می کنند. البته در این میان نقش مدیریت 
سازمان عبارت خواهد بود از؛ فراهم آوردن شرایط الزم 
با  کارکنان  خواسته های  و  تقاضا ها  هماهنگ سازی  و 
هم.یکی از روند های رو به رشد و متداول در بسیاری از 
ادارات و شرکت های امروز، رواج پیشخوان های متعدد 
در قسمت های مختلف محل کار است که این امکان را 

برای کارکنان فراهم می آورد تا به جای نشستن پشت 
انجام  را  کارهایشان  ایستاده  حالت  در  کارشان  میز 
ادارات  در سطح  سال 2015  در  که  تحقیقی  دهند. 
و شرکت های آمریکا و کانادا انجام شد، نشان داد 42 
درصد از کارمندان آمریکایی و کانادایی دوست دارند 
به صورت ایستاده کارهایشان را انجام دهند و 5 درصد 
الزام به نشستن پشت میز کارشان  آنها معتقدند که 
منفی ترین عامل در محل کارشان محسوب می شود 
که هم برای سالمتی شان زیان بار است و هم از میزان 

بهره وری شان می کاهد.

2( توازن بین تمرکز داشتن و تعامل با همکاران
نیاز به تمرکز داشتن در محل کار از جمله اولویت هایی 
است که در سال های اخیر فدای گسترش محیط کاری 
تعاملی در جهان شده است. بر اساس آمار موجود بیش 
از 70 درصد کارمندان در اروپا و آمریکا در محیط های 
کاری باز و مشترک با همکارانشان مشغول کار هستند، 
درحالی که بیش از نیمی از آنها از نداشتن تمرکز کافی 
برای انجام کارهایشان شکایت دارند و خواستار داشتن 
اتاق کار مستقل و با آرامش بیشتر هستند. در اینجا 
هم کارکنان نخبه و ماهرتر شرکت ها بیشتر از سایرین 
لطمه می خورند، چرا که نمی توانند پروژه های حساس 
و مهمی که به آنها محول شده را با تمرکز کافی انجام 

دهند.

استفاده  به  مربوط  اطالعات  رسانی  روز  به   )3
بهینه از فضا در محیط کار

استفاده شدن فضاهای  میزان  اطالعاتی که در مورد 
کاری توسط کارکنان و نیاز آنها به فضای مناسب برای 
کار کردن روی پروژه ها جمع آوری می شود، می تواند 
و  چیدمان  مورد  در  تصمیم گیری  برای  مدیران  به 
از  یکی  كند.  شایانی  کمک  کاری  فضای  تخصیص 
به ویژه مدیران  از سوی مدیران،  واقعیاتی که معموال 
می ماند،  مغفول  سازمان ها  و  شرکت ها  انسانی  منابع 
این است که همه فضاهای کاری به طور پیوسته توسط 
و معموال  نمی گیرد  قرار  استفاده  همه کارکنان مورد 
بخش قابل توجهی از فضای کاری بالاستفاده می ماند 
آن  اختیار  در  را  آنها  می توان  درست  مدیریت  با  که 
دسته از کارکنان قرار داد که به فضای بیشتر و آرام تر 

نیاز دارند.
در این میان تکنولوژی به کمک مدیران آمده است. 
کار  محیط  در  بیسیم  حسگرهای  فناوری های  اخیرا 
این امکان را به مدیران داده است تا دریابند هرکدام 
از کارکنان در چه زمان و به چه مدت در محل کار 
استقرار  محل  بودن  خالی  صورت  در  و  دارد  حضور 
افراد  سایر  اختیار  در  را  آنها  هوشمند،  به صورت  آنها 
از  کارآمدتر  و  دقیق تر  بسیار  فناوری  این  دهند.  قرار 
روش های سنتی و دستی کنترل کارکنان عمل کرده و 
طرفداران بسیاری را در میان مدیران پیدا کرده است. 
به هر روی، توجه ویژه به ظرافت های مربوط به محیط 
کار و استفاده درست از محیط فیزیکی در کنار مسائل 
کاری  بازدهی  و  بهره وری  افزایش  به  می تواند  دیگر 

کارکنان کمک کند.
HRM منبع: مجله

وقتی محیط فیزیکی کار به بهره وری کارکنان لطمه می زند

 بازگشت به عناوین 22 یادداشت مدیریتی
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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 ۶-۶۶57۰93۰  به ما اطالع دهید.

با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

تاالب بین المللی شادگان
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