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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

شرکت یراق آوران پویا اوسط نوامبر 2016 برای اولین بار در خاورمیانه 
پروژه    کیلو ولت   500 زنجیره های  به  مربوط   Power-Arc تست 
CPP01 پاکستان، شامل زنجیره کششی و آویزی چهار باندله با 43 
مقره بشقابی KN 160، در آزمایشگاه KEMA  با موفقیت پشت سر 

گذاشت.
تست های  موفقیت آمیز  انجام  ایران  برق  این شرکت عضو سندیکای صنعت 
-XLPE فازی کابل های  بین  اسپیسرهای  و  به کلیت  اتصال کوتاه مربوط 

جاری  سال  نوامبر  چهارم  بیست و  تا  بیست و یکم  تاریخ  در  نیز  را   230kV

میالدی برای اولین بار در کشور در آزمایشگاه VEIKI–VNL مجارستان 
در کارنامه دارد.

 گفتنی است شرکت یراق آوران پویا تنها شرکت سازنده دارای تائییدیه ساخت 
انواع یراق آالت  500kv کشور بالخص در بازار پاکستان محسوب می شود و 
با داشتن بیش از 350 گواهی تایپ تست از مراجع معتبر بین المللی در زمینه 
طراحی و تولید یراق آالت خطوط انتقال نیرو و کلمپ کانکتور پست های فشار 

قوی و انواع آشکارساز خطا فعالیت دارد.  

سندیکای صنعت برق ایران/ برای اولین بار در خاورمیانه محقق شد:

موفقیت تست پاور آرک 500 کیلو ولت برای زنجیره های یراق آوران پویا دنیای اقتصاد/دکتر موسی غنی نژاد

نوزدهم  سده  آزادی خواه  اقتصاددان  باستیا،  فردریک 
فرانسوی جمله معروفی دارد که می گوید »اگر کاالها از 
مرزها عبور نکنند سربازها عبور خواهند کرد.« این سخن 
هوشمندانه که در قرن ایدئولوژی ها و اوج سیاست های 
استعماری گفته شده بیانگر واقعیت بسیار مهمی است 
نشان  را  روابط صلح آمیز  و  آزاد  تجارت  رابطه میان  که 

می دهد.
فرانسوی  را منتسکیو دیگر متفکر مهم  همین مضمون 
بیان  باستیا  از  پیش  سده  یک  حدود  متفاوتی  بیان  با 
مهمی  عامل  آزاد  تجارت  که  داشت  تاکید  و  بود  کرده 
انسانی  رفتار  تلطیف  و  جنگ طلبی  خوی  زدودن  در 
منابع  از  یکی  منتسکیو  اندیشه های  اینکه  طرفه  است. 
الهام بخش اعالمیه استقالل و قانون اساسی ایاالت متحده 
بر  حاکم  دولت های  که  است  چگونه  حال  بود.  آمریکا 
میالدی  بیستم  سده  دوم  نیمه  از  آمریکا  ایاالت متحده 
از  یکی  و  انسانی  بدیهی  اصل  این  آشکار  ناقضان  به 
می شوند؟  بدل  آمریکا  اساسی  قانون  اصلی  مولفه های 
یا  سلطه طلبانه  منطق  در  باید  را  پرسش  این  پاسخ 

امپریالیستی در روابط بین المللی جست وجو کرد. 
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تحریم اقتصادی و روابط بین المللی
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 شبکه برق کشور در وضعیت عادی 
است

تهران- ایرنا- معاون شرکت مدیریت تولید، انتقال و 
توزیع برق ایران )توانیر( درباره بروز برخی خاموشی 
و  های جوی  بارش  دلیل  به  روزهای گذشته  در  ها 
طوفان در برخی مناطق کشور، اعالم کرد: شبکه برق 
....ادامه  دارد.  قرار  پایدار  و  عادی  وضعیت  در  کشور 

خبر

 برنامه برق تهران برای استفاده از 
انرژی های نو

دولتی  ادارات  به  بتواند  دولت  اگر  گفت:  هاشمی 
از  استفاده  به  الزام  را  آنها  می تواند  بدهد،  سوبسید 

انرژی های نو کند. ....ادامه خبر

 فرسایش خاک در ایران چهار برابر 
متوسط جهانی است

بیست و هشتمین نشست کمیسیون انرژی و محیط 
زیست اتاق تهران با پرداختن به مساله محیط زیست 
و نقش بخش خصوصی در بهبود وضعیت آن، برگزار 

شد. ....ادامه خبر

 دومین نشست هم اندیشی مرکز 
توسعه فناوری سیستم های انتقال توان 

با ظرفیت باال برگزار می شود
فناوری  توسعه  مرکز  هم اندیشی  نشست  دومین 
سیستم های انتقال توان با ظرفیت باال روز چهارشنبه 
برگزار  نیرو  پژوهشگاه  در  جاری  سال  آذرماه   24

می شود. ....ادامه خبر

 افزایش تولید پراکنده برق و توسعه 
انرژی تجدیدپذیر از اولویت های توانیر 

است
توانیر  توزیع  معاونت  مهندسی  و  فنی  دفتر  مدیرکل 
گفت: افزایش تولید پراکنده برق و توسعه تولید برق از 
طریق انرژی های تجدیدپذیر از برنامه های جدی توانیر 

است. ....ادامه خبر

 کاهش 1743 مگاواتی پیک مصرف برق
آمارهای شرکت توانیر نشان می دهد که پیک مصرف 
برق در روز گذشته با ثبت عدد 30 هزار و 627 مگاوات 
در مقایسه با روز گذشته با کاهش یک هزار و 743 

مگاواتی روبرو شد. ....ادامه خبر

 انرژی های تجدیدپذیر، ظرفیت 
فراموش شده

لجام  و  رویه  بی  مصرف  و  فسیلی  منابع  محدودیت 
گسیخته انرژی های تجدید ناپذیر، استفاده از انرژی 
در  ناپذیر  اجتناب  ضرورتی  به  را  تجدیدپذیر  های 

جامعه امروز ایران تبدیل کرده است.....ادامه خبر

چه  صادرات  حامیان  از  صادرکنندگان   
می خواهند؟

حمیدرضا صالحی 
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ....ادامه خبر

 نیمه پنهان تجارت خارجی ایران
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تحلیل وضعیت 
سال  ابتدای  ماهه  هشت  در  کشور  خارجی  تجارت 
ارزش کاالهای  جاری گفت: در سال جاری میانگین 
وارداتی ۱270 دالر و کاالهای صادراتی 344 دالر بوده 

است. ....ادامه خبر

 تحریم ها قابل برگشت نیست/رشد 
اقتصاد ایران در شرایط تحریم و نفت 

ارزان
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران با بیان این که برجام 
یک توافق بین المللی است و تحریم ها قابل برگشت 
شدید  افت  و  تحریم  شرایط  در  ایران  گفت:  نیست 
دست  مثبت  اقتصادی  رشد  به  توانست  نفت  قیمت 

یابد. ....ادامه خبر

 بودجه 96، 45 روز دیگر در دستور 
کار مجلس قرار می گیرد

یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت که 
پس از ارائه الیحه بودجه کمیسیون تلفیق ۹6 تشکیل 
کمیسیون  گزارش  بعد  روز   45 حدود  و  شد  خواهد 
تلفیق از الیحه بودجه ۹6 در دستور کار مجلس قرار 

می گیرد. ....ادامه خبر

سلطانی: تداوم حضور هیأت های تجاری 
آمریکا انتخابات  از  بعد  ایران  در  دنیا 

ایران گفت: علیرغم وجود  بازرگانی  اتاق  نایب رئیس 
بر  مبنی  آمریکا  انتخابات  از  بعد  نگرانی ها  برخی 
هم  هنوز  ایران،  با  تجاری  و  اقتصادی  فعالیت های 
هیأت های تجاری کشورهای مختلف دنیا برای برقراری 

روابط با ایران ابراز عالقه مندی می کنند. ....ادامه خبر

 750 صادرکننده فقط 10 میلیون دالر 
صادرات!
....ادامه خبر

 ثبات در نرخ طرح قدیم و یک گرمی
....ادامه خبر

 چرا با هم همکاری نمی کنیم؟
....ادامه خبر

 نوسازی صنایع، سیاست آتی دولت
....ادامه خبر

 10 اقتصاد برتر در تجارت جهان
....ادامه خبر

 اتاق فکر شنبه ها روزانه شد
....ادامه خبر

 سرگردانی بخش خصوصی
....ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار

شماره   1859     13 آذر ماه 1395



3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ایرنا/ یک مقام مسوول توانیر:
شبکه برق کشور در وضعیت عادی است

تولید،  مدیریت  شرکت  معاون  ایرنا-  تهران- 
بروز  درباره  )توانیر(  ایران  برق  توزیع  و  انتقال 
برخی خاموشی ها در روزهای گذشته به دلیل 
مناطق  برخی  در  طوفان  و  جوی  های  بارش 
کشور، اعالم کرد: شبکه برق کشور در وضعیت 

عادی و پایدار قرار دارد.
خبرنگار  با  وگو  گفت  در  فام«  حقی  »محمودرضا 
اقتصادی ایرنا افزود: هفته گذشته شرایط آب و هوایی 
خاصی را در نیمه شمالی و غرب کشور شاهد بودیم، 
به طوری که طوفان و بارش های شدید باران و برف 
را در برخی از این مناطق بویژه ارتفاعات آنها داشتیم.

به گفته این مقام مسوول، این مساله قطعی برق را 
های  استان  ارتفاعات  و  روستایی  مناطق  برخی  در 
مازندران و گلستان رقم زد که با تالش کارکنان پس 

از دو ساعت تالش رفع شد.
حقی فام افزود: هم اینک اندک خاموشی هایی این 
مناطق که به طور عمده به دلیل سقوط درختان بر 
روی شبکه های هوایی برق رخ داد، برطرف شده و 

همه این مناطق برقدار هستند.
و  باران  شدید  های  بارش  تداوم  پی  در  افزود:  وی 
برخی  در  هایی  خاموشی  گذشته،  روزهای  در  برف 
روستایی لرستان نیز گزارش شد، اما اینک شبکه به 
حالت پایدار رسیده و خاموشی ها برطرف شده است.

معاون شرکت توانیر همچنین با اشاره به وقوع تندباد 
شدید در برخی مناطق استان گیالن گفت: به دنبال 
وزش باد گرم شدید، و بر اثر سقوط درختان و برخورد 
آنها با شبکه ها، برق تعدادی از مشترکان شهرستان 
های غرب استان قطع شده بود، همچنین کنده شدن 

 ادامه از صفحه 1 /

واقعیت این است که با پایان جنگ دوم جهانی، دنیا 
عمال به دو بلوک تحت نفوذ غرب سرمایه داری به 
سرکردگی آمریکا و شرق سوسیالیستی به رهبری 
نتیجه جنگ  شوروی تقسیم شد. به سخن دیگر، 
جهانی دوم طوری رقم خورد که دو قدرت سیاسی 
ایدئولوژی متضاد رودرروی هم  با دو  غالب جنگ 
را  خود  سلطه  و  نفوذ  ورزیدند  تالش  و  ایستادند 
قدرت  دهند.  گسترش  دنیا  مختلف  مناطق  در 
کشورهای  دیگر  و  کبیر  بریتانیای  استعماری 
اروپایی طی دو جنگ جهانی رو به افول نهاد و دو 
قدرت امپریالیستی تازه نفس با چهره های متفاوت 

رفته رفته جای آنها را گرفت.
نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که 
برخالف تصور و تبلیغ مارکسیست ها موتور محرکه 
امپریالیسم منطق اقتصادی و روابط و منافع ناظر بر 
آن نیست، بلکه منطق سیاسی قدرت و بسط سلطه 
است. جنگ امپریالیستی آمریکا در ویتنام و اشغال 
منافع  هیچ  تنها  نه  شوروی  سوی  از  افغانستان 
اقتصادی برای این دو قدرت امپریالیستی نداشت، 
اقتصاد  بود.  خالص  مالی  زیان  آنها  نتیجه  بلکه 
برای قدرت های سیاسی به طور کلی و قدرت های 
در  است  وسیله ای  اخص،  به طور  امپریالیستی 
خدمت افزایش و حفظ قدرت سیاسی سلطه طلبانه. 
خود  بسط  و  حفظ  برای  سیاسی  قدرت  هر  البته 
تعبیری  به  یا  ارزشی-اخالقی،  توجیه  به  نیاز 
امپریالیسم  دارد.  عمومی  افکار  نزد  ایدئولوژیک، 

را  زحمتکشان  منافع  و  برابری  عدالت،  شوروی 
آمریکا  امپریالیسم  و  بود  داده  قرار  مستمسک 
اما در عمل معلوم شد  را.  انسانی  آزادی و حقوق 
اهداف  بهانه هایی در خدمت  این شعارها  که همه 
ماهیت  شوروی  فروپاشی  با  بوده اند.  سلطه طلبانه 
از  بیش  بزرگ  سیاسی  قدرت های  امپریالیستی 
او  بر  که  ضعفی  به رغم  روسیه  شد.  آشکار  پیش 
عارض شد سیاست های سلطه طلبانه خود را این بار 
آمریکا  و  ادامه می دهد  ناسیونالیستی  بهانه های  با 
که با فروپاشی شوروی و سرمایه داری شدن چین، 
را جایگزین خطر کمونیسم کرده،  تروریسم  خطر 
بشریت،  آزادی  از  پرچمداری  بهانه  به  همچنان 

سیاست های امپریالیستی خود را توجیه می کند.
ایران  علیه  ساله   ۱0 اقتصادی  تحریم های  تمدید 
آمریکا  ایاالت متحده  سنای  و  کنگره  سوی  از 
و  دولتمردان  ریاکار  چهره  از  نقاب  دیگر  بار  یک 
برداشت.  سیاست بازان(  )بخوانید  سیاستمداران 
آزادی  فیلسوفان  تعالیم  طبق  اقتصادی  تحریم 
عمل  و  انسان ها  آزادی  نقض  جز  معنایی  غربی 
خصمانه ندارد. درست است که تمدید تحریم های 
تعهدات  نقض  حقوقی  لحاظ  به  و  ظاهر  در  اولیه 
برجام تلقی نمی شود، اما اگر توجه کنیم که فلسفه 
وجودی برجام »باز کردن مرزها برای عبور کاالها« 
بود عمل اخیر کنگره و سنای آمریکا را کاری جز 
بستن مرزها و بازگشت به موضع خصمانه پیشین 
نمی توان تلقی کرد. اگر آمریکا صراحتا و مستقیما 
از سوی پنج عضو دیگر  را نقض کند  برجام  مفاد 
انزوا  در  جهانی  عمومی  افکار  و  برجام  امضاکننده 

قرار می گیرد و نمی تواند اجماع جهانی را بار دیگر 
علیه ایران بسیج کند.

به نظر می رسد سیاست بازان آمریکایی بازی پلیدی 
که  تحریک آمیزی  اقدامات  با  تا  کرده اند  آغاز  را 
ایران  نیست  برجام  نقض  حقوقی  ظاهر  لحاظ  به 
برجام  نقض  جهت  در  عکس العملی  به  وادار  را 
از  گیرد.  قرار  انزوا  در  ایران  بدل  این  با  تا  کنند 
باید در برابر این اعمال تحریک آمیز  ایران  این رو 
عکس العمل هوشمندانه ای از خود نشان دهد تا در 
دام این بازی پلید نیفتد. اکثریت نخبگان و افکار 
نسبت  خوبی  نظر  اروپایی  کشورهای  در  عمومی 
و  غیر حرفه ای  و سخنان  ترامپ  دونالد  انتخاب  به 
نامتعارف وی به عنوان رئیس جمهور آمریکا ندارند. 
ترامپ که خود تاجری میلیاردر است با شعارهای 
ناسیونالیستی، حمایت گرانه و مخالف تجارت آزاد 
به  شعارها  این  کردن  عملی  است.  شده  انتخاب 
گرفته  اروپا  از  آمریکا  تجاری  نارضایتی طرف های 
تا چین و هند دامن خواهد زد. ایران بهتر است با 
آمریکا،  دولت جدید  بین المللی  رفتار  کردن  رصد 
روابط خود را با همه این ناراضیان در جهت به انزوا 
سیاست های  افشای  بخشد.  تحکیم  آمریکا  راندن 
پاشنه  به  می تواند  ترامپ  دولت  آزاد  تجارت  ضد 
شود؛  تبدیل  آمریکا  سلطه طلبانه  سیاست  آشیل 
بوده  آزاد  تجارت  مدعی  همیشه  آمریکا  چراکه 
بارزی  مصداق  ساله   ۱0 تحریم های  تمدید  است. 
است.  خصوص  این  در  آمریکا  دولت  ریاکاری  از 
افکار  از این فرصت برای روشنگری  نباید  ایرانیان 

عمومی جهانیان غفلت کنند.

تحریم اقتصادی و روابط بین المللی
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

باد  وزش  اثر  بر  مسکونی  واحدهای  برخی  سربندی 
شدید، موجب قطع شدن برق فشار قوی و بدنبال آن 

قطع برق برخی از مشترکان گیالنی شد.
در شهرستان  بویژه  ها  وی، حجم خسارت  گفته  به 
روی  درختان  سقوط  دلیل  به  املش  و  آستارا  های 
شبکه های 20 کیلو ولت بیشتر بود که دیشب برطرف 
روستایی  و  شهری  مناطق  برخی  در  هنوز  اما  شد، 
های  شبکه  قطعی  دلیل  به  هایی  خاموشی  کماکان 
فشار ضعیف وجود دارد که در دست رسیدگی است.

با  اکیپ   ۱80 از  بیش  کرد:  خاطرنشان  فام  حقی 
ماشین آالت و تجهیزات به صورت شبانه روزی رفع 
و  داشتند  عهده  بر  را  برق  قطعی  و  مشکالت شبکه 

کماکان در حالت آماده باش کامل به سر می برند.
با نهایت  باد شدید در آستارا  ایرنا، وزش  به گزارش 
سرعت ۹4 کیلومتر در ساعت در روز گذشته )جمعه(، 
موجب قطع مکرر برق، شکسته شدن تعدادی درخت 

و شاخ و برگ آنها شد.

ایلنا/  مدیرعامل سابق توزیع برق در گفت وگو با ایلنا:
برنامه برق تهران برای استفاده از 

انرژی های نو

هاشمی گفت: اگر دولت بتواند به ادارات دولتی 
سوبسید بدهد، می تواند آنها را الزام به استفاده 

از انرژی های نو کند.
توزیع  شرکت  سابق  )مدیرعامل  هاشمی  سیدمحمد 
اقتصادی  با خبرنگار  برق تهران بزرگ( در گفت و گو 
از  استفاده  برای  تهران  برق  برنامه  به  اشاره  با  ایلنا 
انرژی های نو گفت: دولت باید بتواند سوبسید بدهد تا 

در مرحله اول خود ارگانهای دولتی ملزم شوند که از 
انرژی های خورشیدی استفاده کنند.

در  وات  کیلو   755 گذشته  سال  کرد:  تصریح  وی 
زیست،  محیط  دارایی،  و  اقتصاد  وزارت  مجلس، 
که  کردیم  نصب  خودمان  ساختمانهای  و  مدارس 
و  ادارات  دولت  و  شود  فرهنگ سازی  رویه  این  اگر 
ساختمان های بلندمرتبه را اجبار کند، تا حدی امکان 
اگر  مثال  بطور  کنند  استفاده  نو  انرژی های  از  دارد 
فرهنگ سازی  پایلوت  عنوان  به  کیلووات   ۱0 حتی 

شود، بسیار مناسب است.
 5 خورشیدی  پنل  هر  نصب  اینکه  بیان  با  هاشمی 
میلیون تومان و با ذخیره سازی به 6 میلیون تومان 
می رسد، اظهار داشت: در حال حاضر دولت انرژی های 
پارسال 20  به  نسبت  و  می خرد  نرخ خوبی  با  را  نو 

درصد افزایش یافته است.

کمیسیون  نشست  بیست وهشتیمن  در  تهران/  اتاق 
انرژی و محیط زیست اتاق تهران مطرح شد

فرسایش خاک در ایران چهار برابر 
متوسط جهانی است

و  انرژی  کمیسیون  نشست  هشتمین  و  بیست 
محیط زیست اتاق تهران با پرداختن به مساله 
بهبود  نقش بخش خصوصی در  و  محیط زیست 

وضعیت آن، برگزار شد.
عضو  شریعتمدار  محمدحسین  سید  جلسه،  این  در 
هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کمیسیون آب، 
از  گزارشی  ایران،  اتاق  سبز  اقتصاد  و  محیط زیست 
قره خانی  اسداله  و  داد  ارائه  کمیسیون  این  اقدامات 

اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
نیز با حضور در این نشست در خصوص مواضع مجلس 
در رابطه با محیط زیست و حفظ آن، توضیحاتی داد.

در این نشست محمدحسین شریعتمدار از بی توجهی 
در  متمادی  و دهه های  در سال ها  زیست  به محیط 
کشور گفت و آماری ارائه کرد که نشان دهنده سهم 
به  کم توجهی  البته  و  آالیندگی  در  ما  کشور  باالی 

حفظ خاک و جنگل هاست.
قبل از ورود به دستور جلسه این نشست، رضا پدیدار، 
به  تهران،  اتاق  نمایندگان  هیات  و  کمیسیون  عضو 
کاهش سرمایه گذاری در پروژه های نفتی دنیا که از 
اشاره  شده،  گزارش  انرژی  بین المللی  آژانس  سوی 
بین المللی  پیش بینی های  به  توجه  با  گفت:  و  کرد 
از کاهش شدید سرمایه گذاری جهانی در پروژه های 
نفتی، این بیم وجود دارد که سرمایه گذاری در ایران 
نیز با چالش مواجه شود از این رو، اجرای پروژه های 

نفتی در کشور نیاز به اراده ملی دارد.
و  انرژی  کمیسیون  نایب رییس  صالحی  حمیدرضا 
اقتصادی  وضعیت  به  نیز  تهران  اتاق  محیط زیست 
تصمیم  اساس  بر  گفت:  و  کرد  اشاره  برق  صنعت 
دولت، مقرر شده بود که امسال از محل درآمد وزارت 
نقدی،  یارانه های  به  تخصیص  برای  برداشتی  نیرو، 
صورت نگیرد اما طی هشت ماه سال جاری نزدیک 
به ۱000 میلیارد تومان باید از طرف دولت به وزارت 
نیفتاده  هنوز  اتفاق  این  که  می شد  بازگردانده  نیرو 
وزارت  که  است  حالی  در  این  وی،  گفته  به  است. 
نیرو با بحران پرداخت بدهی های خود به پیمانکاران 

مواجه است.
صالحی در بخش دیگری از سخنانش به عالقمندی 
انرژ های  در  سرمایه گذاری  به  خارجی  شرکت های 
افزود: شرکت های خارجی  و  اشاره کرد  ایران  در  نو 

انرژی های  بخش  در  مذاکرات  انجام  برای  متعددی 
نو به ایران آمده اند اما خالءهای قانونی در این بخش 
باعث شده که کشور نتواند از این ظرفیت به نفع خود 

استفاده کند.

رفتارهای غیرمتعارف باعث فرار سرمایه گذاران 
می شود

اتاق تهران  انرژی و محیط زیست  رییس کمیسیون 
اینکه نظرات کارشناسی بخش  از  نیز طی سخنانی، 
سند  در  انرژی،  حوزه  در  بازرگانی  اتاق  و   خصوصی 
برنامه ششم توسعه گنجانده نشده، ابراز نگرانی کرد. 
منصور معظمی افزود: نگاهی به احکام برنامه ششم 
رگوالتوری  مانند  موضوعاتی  به  که  می دهد  نشان 
معظمی  است.  شده  پرداخته  کمتر  نو  انرژی های  و 
بزرگ  شرکت های  باالی  استقبال  به  همچنین 
افزود:  و  کرد  اشاره  ایران  در  سرمایه گذاری  از  نفتی 
چیز  هر  از  پیش  خارجی،  و  داخلی  سرمایه گذاران 
نیاز به امنیت و ثبات دارند، بنابراین از هرگونه رفتار 
غیرمتعارف که باعث فرار سرمایه گذاران می شود، باید 
در کشور اجتناب کرد. معظمی افزود: اداره بنگاه ها و 
امکان پذیر  سیستمی  نگرش  و  نگاه  بدون  سازمان ها 
نیست و اداره کشور به جز نگاه بنگاهی است و باید 
مسوولیت جمعی در پیش گرفته شود. وی همچنین 
کشور،  در  زیست  محیط  حفظ  موضوع  با  رابطه  در 
اذهان  نگرش  تغییر  به  زمینه  این  در  کرد:  تصریح 

عمومی نسبت به محیط زیست نیاز داریم.

بی توجهی قانونی که صرفه جویی را ترویج 
می کند

در  مقدمه  یک  بیان  برای  نیز  اردکانی  شمس  علی 
ورود به بحث محیط زیست، به رتبه باالی ایران در 
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میان کشورهای تولیدکننده گازهای گلخانه ای اشاره 
بی توجهی  اتفاق،  این  دالیل  از  یکی  گفت:  و  کرد 
وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت 
به اجرای ماده ۱2 قانون رفع موانع تولید است. بر 
اساس این ماده قانونی، تمامی دستگاه های موضوع 
رقابت پذیر  تولید  موانع  رفع  قانون   )۱2( ماده 
منظور  به  می توانند  کشور  مالی  نظام  ارتقای  و 
صرفه جویی در مصرف نهاده ها و کاهش هدر رفت، 
تلفات و هزینه ها، افزایش تولید کاالها و خدمات و 
منجر  که  قانون   )۱2( ماده  در  مذکور  موارد  سایر 
زمینه  در  شود،  هزینه  کاهش  یا  درآمد  افزایش  به 
وظایف مصوب خود قراردادهای الزم را در چارچوب 
قوانین و مقررات با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی 
و خارجی با اولویت بخش خصوصی یا تعاونی منعقد 
کرده و ترتیبی اتخاذ کنند که سرمایه گذاری صرفا 
شده  ایجاد  صرفه جویی  یا  و  اضافی  درآمد  محل  از 
زمینه،  همین  در  اردکانی  شمس  شود.  بازپرداخت 
بر ارائه راهکارها و پیشنهادهایی از سوی کمیسیون 
ریالی  بخش  شده  اجرایی  برای  تهران  اتاق  انرژی 

ماده ۱2 قانون رفع موانع تولید شد.

سهم باالی ایران در آالیندگی زمین
در ادامه این نشست، رییس کمیسیون آب، محیط 
گزارشی  ارائه  به  ایران  اتاق  سبز  اقتصاد  و  زیست 
پرداخت.  کمیسیون  این  برنامه های  و  اقدامات  از 
تشکیل  از  جلسه،  این  در  شریعتمدار  محمدحسین 
کارگروه اجرایی اقتصاد سبز در اتاق ایران با حضور 
و  داد  خبر  مرتبط  وزارتخانه  چندین  نمایندگان 
مدیریت  طرح  تهیه  راستا  این  در  گام  اولین  گفت: 
کردن  بهینه  هدف  با  ایران  اتاق  ساختمان  در  سبز 
مصرف انرژی )برق، گاز(، آب، کاغذ و زباله بود که 

به اجرا گذاشته شد.
وی همچنین با اشاره به نشست اواخر سال گذشته 
رییس  با  ایران  اتاق  در  بخش خصوصی  نمایندگان 
تهیه  از  کشور،  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
این  و  ایران  اتاق  مشترک  تفاهم نامه  پیش نویس 
سازمان خبر داد و افزود: تهیه و تدوین نقشه راه و 
همچنین بررسی مسائل کالن زیست محیطی کشور 
یا  و  قوانین  پیشنهاد  برای  نهاد  دو  همکاری های  و 
کمیسیون  اصلی  وظایف  از  موجود  قوانین  اصالح 
مشترک اتاق ایران و سازمان حفاظت محیط زیست 
اتاق  زیست  محیط  و  انرژی  کمیسیون  عضو  است. 
محیط زیستی  مخاطرات  برخی  به  ادامه  در  تهران 
۱0 کشور  ایران جزو  گفت:  و  کرد  اشاره  در کشور 
نخست پرمصرف ظروف پالستیکی یکبار مصرف در 
به  ایرانی  خانواده  هر  آمار،  اساس  بر  و  است  جهان 
طور متوسط روزانه سه کیسه پالستیکی وارد چرخه 
آمارهای  اساس  بر  وی،  گفته  به  می کند.  مصرف 
زباله در سراسر دنیا  جهانی روزانه 3.5 میلیون تن 
 40 به  تولید  این  از  ایران  سهم  که  می شود  تولید 
هزار تن در روز می رسد که این میزان ۱.۱5 درصد 

تولید زباله جهان است.
در  خاک  فرسایش  میزان  اینکه  بیان  با  شریعتمدار 
هکتار  در  تن   ۱6 ایران  در  و  هکتار  در  تن   4 دنیا 
است، افزود: در اثر فرسایش جنگل ها، تعداد سیل ها 
در دهه 40 خورشیدی 202 سیل، در دهه شصت 
34۹ سیل، دهه هفتاد 48۱ سیل و در دهه هشتاد 
نیز بیش از 500 سیل در سال بوده است. وی سپس 
طی  و  کرد  اشاره  کشور  در  آب  بحران  موضوع  به 
محیط  آب،  کمیسیون  برنامه ریزی  از  توضیحاتی، 
به  دستیابی  برای  ایران  اتاق  سبز  اقتصاد  و  زیست 
راه حل های فوری در این زمینه خبر داد و خواستار 

همکاری و تعامل سایر کمیسیون های اتاق بازرگانی 
با این کمیسیون برای کمک به حل بحران آب شد.

انتقاد از کم کاری دولت در حفظ محیط زیست
این  در  نیز  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
مقوله  به  نسبت  دولت  در  اینکه  بیان  با  نشست، 
اراده قوی وجود ندارد،  باور و  حفظ محیط زیست، 
به  نسبت  همواره  گذشته،  دهه  دو  طول  در  گفت: 
داده  هشدار  داخل  ساخت  خودروهای  آالیندگی 
شد اما این هشدارها در حد حرف باقی مانده است. 
از رویه برخی واگذاری ها،  انتقاد  با  اسداله قره خانی 
افزود: پاالیشگاه ها و واحدهای پتروشیمی در حالی 
آنها  صاحبان  که  شدند،  واگذار  دیون  رد  عنوان  به 
ندارند  زیستی  محیط  مقوله  به  توجهی  هیچ گونه 
این  مدیران  برای  چندم  اولویت  در  آن  حفظ  و 
دولتی  دستگاه های  اینکه  بیان  با  وی  بخش هاست. 
کشور  زیست  محیط  حفظ  در  ناموفقی  کارنامه 
و  خصوصی  بخش  زمینه  این  در  افزود:  داشته اند، 
این  اجرایی  امور  و  به کار شوند  باید دست  بنگاه ها 

بخش را به دست گیرند.
دولت  اخیر  مصوبه  به  زمینه  همین  در  قره خانی 
بر  دولتی  سازمان های  و  دستگاه ها  الزام  بر  مبنی 
کاهش 20 درصدی انرژی ساختمان های این بخش 
به  توجه  با  افزود:  و  کرد  اشاره  آینده  سال  دو  طی 
تاکید دولت در این زمینه، بخش خصوصی می تواند 
با ارائه برنامه ریزی دقیق، به کمک دولت بیاید و در 

کاهش مصرف انرژی سهیم باشد.

وزارت نیرو/ به میزبانی پژوهشگاه نیرو؛
دومین نشست هم اندیشی مرکز توسعه 

فناوری سیستم های انتقال توان با 
ظرفیت باال برگزار می شود

دومین نشست هم اندیشی مرکز توسعه فناوری 
روز  باال  ظرفیت  با  توان  انتقال  سیستم های 
چهارشنبه 24 آذرماه سال جاری در پژوهشگاه 

نیرو برگزار می شود.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
توان  انتقال  مرکز  معاون  جعفریان«  »محمد 
نشست  این  برگزاری  از  هدف  نیرو  پژوهشگاه 
انتقال  فناوری سیستم های  توسعه  مرکز  هم اندیشی 
گرفته  اقدامات صورت  »ارائه  را  باال  با ظرفیت  توان 
در مرکز«، »معرفی طرح ها و پروژه های مربوط به دو 
سال نخست« و »بررسی نحوهی تعامل با ذی نفعان 
باال«  ظرفیت  با  توان  انتقال  سامانه های  فناوری 
عنوان کرد و گفت: پیشبرد طرح های مرکز مستلزم 
استفاده حداکثری از نظرات پژوهشگران، صنعتگران 
و متخصصین این حوزه است که این مهم در قالب 

برگزاری نشست های هم اندیشی امکان پذیر است.
به گفته وی، در نشست اول، مواردی مانند »فلسفه 
استفاده از فناوری های انتقال توان با ظرفیت باال در 
درحضور  شبکه  توسعه  »برنامه ریزی  قدرت«،  شبکه 
کریدورهای انتقال توان با ظرفیت باال« و »چالش ها و 
راهکارهای برنامه ریزی توسعه و بهره برداری از شبکه 
با ظرفیت  توان  انتقال  فناوری های  انتقال در حضور 

باال« مورد بحث قرار می گیرد.
به بحث های  با ورود  نیز مقرر است  در نشست دوم 
پایه ای و تخصصی مورد نیاز برای ورود و توسعه این 
ذی نفعان  تمامی  مشارکت  زمینه  کشور،  به  فناوری 
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سیاست گذاری،  گوناگون  حوزه های  در  فناوری  این 
خدمات  تجهیزات،  ساخت  بهرهبرداری،  برنامه ریزی، 

مشاوره و غیره فراهم شود.
برگزاری  نحوه  جزئیات  از  اطالع  برای  عالقه مندان 
فناوری  توسعه  مرکز  هم اندیشی  نشست  دومین 
به  می توانند  باال  ظرفیت  با  توان  انتقال  سیستم های 
آدرس تارنمای این مرکز مراجعه کرده و یا با رایانامه 

BPTC@nri.ac.ir تماس حاصل نمایند.
 

توزیع  مهندسی  و  فنی  دفتر  مدیرکل  نیرو/  وزارت   
توانیر در اراک:

افزایش تولید پراکنده برق و توسعه 
انرژی تجدیدپذیر از اولویت های توانیر 

است

توزیع  معاونت  مهندسی  و  فنی  دفتر  مدیرکل 
توانیر گفت: افزایش تولید پراکنده برق و توسعه 
از  تجدیدپذیر  انرژی های  طریق  از  برق  تولید 

برنامه های جدی توانیر است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، دکتر 
شرکت  پروژه های  از  بازدید  در  خدرزاده«  »مجتبی 
مطلب  این  بیان  با  مرکزی  استان  برق  نیروی  توزیع 
تلفات  کاهش  حوزه  شده  انجام  فعالیت های  افزود: 
و  قابل مالحظه است  و  ارزشمند  برق مرکزی  توزیع 
تخصص  و  مهارت  دانش،  به کارگیری  با  شرکت  این 
فنی پیشرفت قابل مالحظه ای در کلیه بخش ها داشته 

است.
وی افزود: کاهش تلفات از مصادیق اقتصاد مقاومتی 
هم  با  باید  برق  نیروی  توزیع  شرکت های  که  است 

مهم  این  انجام  در  جهادی  تالش  و  پویایی  اندیشی، 
اهتمام ورزند.

تلفات  کاهش  راستای  در  ها  استمرارفعالیت  بر  وی 
تاکید کرد و افزود: افزایش تولید پراکنده برق و توسعه 
ضروری  پذیر  تجدید  انرژی های  طریق  از  برق  تولید 

است.
سیستم های  از  مناسب  استفاده  گفت:  خدرزاده 
اطالعات مکانی در حوزه مشترکین، برنامه ریزی، طرح 
و  مفید  بسیار  برق  شبکه های  وری  بهره  و  نظارت  و 

ارزشمند است.
مرکزی  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
بابیان اینکه 700 هزار مشترک در استان مرکزی از 
خدمات شرکت بهره مند هستند، افزود: بیش از 70 
استان در حوزه های مولد  انرژی در  از مصرف  درصد 

صنعتی و کشاورزی است.
نیازمند  توزیع  اله داد« گفت: بخش  مهندس »محمد 
کارکنان  فعالیت های  همه  زیرا  است؛  خاص  نگرش 

صنعت برق در این بخش متبلور می شود.
چهارمین  میزبان  مرکزی  استان  اینکه  بابیان  وی 
کنفرانس ملی سامانه اطالعات مکانی در صنعت آب 
و برق در شهریور ماه سال آتی است، افزود: مدیریت 

شبکه های برق با جی آی اس امکان پذیر است.
 وی بابیان اینکه اکیپ های بازرسی ویژه برق )بازوی 
برق( در راستای صیانت از حقوق شهروندان و حفظ 
اموال بیت المال فعالیت می کنند، افزود: جمع آوری 
برق های غیرمجاز، حذف نمادهای منفی پرمصرف برق 
اعم از المپ های مدادی و... وپیگیری گزارشات مردمی 
سامانه پیامکی پیک از جمله فعالیت های اکیپ بازوی 

برق است.
رتبه  به کسب  موفق  این شرکت  اینکه  بابیان  اله داد 
دوم کشوری در ارزیابی ملی کاهش پیک و مدیریت 

مصرف برق درسال ۹4 شده است، گفت: این شرکت با 
بهره گیری از 7 گروه خط گرم با تعمیرات شبکه نقش 
بسزایی در صرفه جویی در انرژی توزیع نشده وکاهش 

خاموشی شده است.
انجام  دلیل  به  بی برنامه  خاموشی های  کاهش  وی 
رضایت مندی  افزایش  گرم،  خط  روش  به  تعمیرات 
مشترکین، مدیریت انرژی، بهبود شاخص های قابلیت 
اطمینان، پایداری شبکه، بهبود سطح ایمنی کارکنان 

را از مزایای استفاده از خط گرم عنوان کرد.
گفتنی است، مدیرکل دفتر فنی و مهندسی معاونت 
غیرقانونی  انشعاب های  تبدیل  پروژه  از  توانیر  توزیع 
اسحاق  امامزاده  منطقه  در  قانونی  انشعاب های  به 
کابل  با  شبکه  اصالح  و  تلفات  کاهش  طرح های  و 
خودنگهدار در شهرستان های اراک و ساوه و همچنین 
مرکز شبکه هوشمند ارتباطات برق )شهاب( و مرکز 
GIS شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی بازدید 

کرد.
   

فارس/  توانیر اعالم کرد
کاهش 1743 مگاواتی پیک مصرف برق

پیک  که  می دهد  نشان  توانیر  شرکت  آمارهای 
مصرف برق در روز گذشته با ثبت عدد 30 هزار و 
627 مگاوات در مقایسه با روز گذشته با کاهش 

یک هزار و 743 مگاواتی روبرو شد.
پیک  آمارها  اساس  بر  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به  
شبانه مصرف برق دیروز )جمعه ۱2 آذر( با ثبت عدد 
30 هزار و 627 مگاوات نسبت به روز گذشته یک هزار 

و 743 مگاوات کاهش نشان داد.

همچنین آمارها نشان می دهد، پیک مصرف برق در 
افزایش  با  گذشته  سال  مشابه  مدت  نسبت  روز  این 

505 مگاواتی روبرو بوده است.
این گزارش می افزاید، در این روز پیک مبادالت روزانه 
برق یک هزار و 6۱3 مگاوات گزارش شد که یک هزار و 
75 مگاوات آن صادر و 538 مگاوات آن وارد شده است.

گزارش ها حاکی از این است، پیک ذخیره نیروگاهی 
نیز در این روز معادل ۱2 هزار و 576 مگاوات گزارش 
شده که در مقایسه با مدت مشابه دیروز یک هزار و 

662 مگاوات افزایش داشته است.
پیک مصرف برق صنایع در این روز با ثبت عدد 3 هزار 
و 850 مگاوات، نسبت به مدت مشابه روز گذشته با 

کاهش ۱۱7 مگاواتی روبرو شد.

ایرنا/ 
انرژی های تجدیدپذیر، ظرفیت فراموش 

شده

محدودیت منابع فسیلی و مصرف بی رویه و لجام 
از  استفاده  ناپذیر،  انرژی های تجدید  گسیخته 
اجتناب  ضرورتی  به  را  تجدیدپذیر  های  انرژی 

ناپذیر در جامعه امروز ایران تبدیل کرده است.
به گزارش ایرنا، روند افزایش جمعیت، رشد بی رویه 
صنایع و پیشرفت های تکنولوژیکی در جهان، انسان 
را به استفاده از انرژی های فسیلی حریص تر کرده و 
رقابت ناسالمی در دنیا برای بهره برداری از این منابع 
به راه افتاده که ادامه این روند به علت جایگزین نشدن 
کاهش  موجب  ها  آن  ناپذیری  تجدید  و  منابع  این 
روزافزون انرژی های فسیلی و در نهایت از بین رفتن 
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آن خواهد شد.
جایگزینی  برای  نگری  آینده  فقدان  ادوار گذشته  در 
انرژی های تجدیدپذیر بجای سوخت های فسیلی و 
وابستگی انسان به استفاده از انرژی های تجدیدناپذیر 
و ادامه این روند در دهه های اخیر تیشه به ریشه این 

منابع زده است.
مصرف لجام گسیخته انرژی های فسیلی، پیامدهای 
ناشی از آن و محدودیت این نوع انرژی در دنیا، اهمیت 
پیش  از  بیشتر  را  تجدیدپذیر  انرژی های  از  استفاده 
نمایان و آن را به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده 
انرژی های  برخالف  پذیر  تجدید  های  است.انرژی 
تجدیدناپذیر و فسیلی، قابلیت بازیابی و تجدید دوباره 
در طبیعت را داشته و بدون محدودیت می توان از آن 

ها استفاده کرد.
مزیت مهم انرژی های تجدیدپذیر، نداشتن آالیندگی 
و دسترسی آسان و در دسترس بودن منابع متنوع و 
مختلف آن از جمله انرژی خورشیدی، زمین گرمایی، 
جی  ان  سی  سوختی،  پیل  و  هیدروژن  امواج،  و  باد 
و زیست توده )همه زباله های دارای منشاء زیستی( 
است که پس از تولید، قابلیت تجدید و بازگشت مجدد 
به طبیعت را دارند و با ایجاد زیرساخت های الزم و 
بسترسازی مناسب می توان از آن ها بجای انرژی های 

فسیلی استفاده کرد.
های  انرژی  فناوری  ارتقای  و  انتقال  راستای  در 
تجدیدپذیر در دو دهه اخیر، اقدام هایی در کشور انجام 
شده و آذربایجان شرقی نیز به دلیل توانمندی های 
باالی علمی - صنعتی و برخورداری از ظرفیت های 
باالی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مانند آفتاب 
و باد به یکی از قطب های پیشروی کشورمان در این 

حوزه تبدیل شده است.
استفاده  مسیر  در  شده  انجام  اقدامات  است  بدیهی 

نیز  شرقی  آذربایجان  در  تجدیدپذیر  های  انرژی  از 
نوپاست  کشورمان  دیگر  نقاط  از  بسیاری  همچون 
و امید می رود که با سرعت گرفتن این روند، بتوان 
از ظرفیت های مغفول این حوزه بهره بیشتری برای 

توسعه استان برد.
مدیر اجرایی ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدید 
در  ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون  و  پذیر 
های  طرح  هزینه  درصد   50 ستاد  این  گفت:  تبریز 

توسعه فناوری استان ها را پرداخت می کند.
احمد پیروزی با بیان اینکه حمایت و ایجاد توانمندی 
در شرکت های دانش بنیان از دیگر اولویت های ستاد 
است، افزود: ایران در حوزه توسعه فناوری انرژی های 
تجدید پذیر در غرب آسیا هفتم و در جهان مقام هفتاد 
برنامه ریزی شده  بر اساس سند  و هفتم را دارد که 
باید این رقم در منطقه به اول و در کل قاره آسیا به 

پنجم برسد.
وی یادآوری کرد: بر این اساس از اولویت های اصلی 
منابع  تقویت  ها،  استان  ظرفیت  سازی  فعال  ستاد، 
نیروی انسانی و ظرفیت های انرژی های تجدیدپذیر، 
افزایش محیط کسب و کار، حوزه فن آورانه و ایجاد 

اشتغال است.
مدیر اجرایی ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدید 
پذیر اظهار کرد: برای تحقق اهداف ستاد نیاز به تعریف 
منابع مالی پایدار است که در بودجه سال ۹5 از منابع 
قبوض برق 30 ریال به ازای هر کیلو وات ساعت برق 

برای آن پیش بینی شده است.
پیروزی ادامه داد: ما به دنبال دستیابی به سهم ۱0 
ظرفیت  کل  از  تجدیدپذیر  نیروگاه های  درصدی 
سهم  به  دستیابی  کشور،  در  شده  نصب   نیروگاهی 
کل  به  نسبت  تجدیدپذیر  حرارت  درصدی   5.۱
حرارت مصرفی کشور در سال ۱404، عرضه صنعتی 

سوخت های زیستی در سبد سوخت با رویکرد تامین 
کل بنزین و نفت گاز مصرفی به شکل ›بنزین با مخلوط 
دو  مخلوط  با  ›نفت گاز  و  زیستی‹  اتانول  درصد  پنج 

درصد گازوئیل زیستی‹ هستیم.
وی، دستیابی به جایگاه اول منطقه در تولیدات علمی 
و فناورانه، قرار گرفتن در بین پنج کشور اول دنیا در 
آسیا در  برتر  پنج کشور  و  فناورانه  و  تولیدات علمی 
میزان  افزایش  و  رقابت پذیر  بومی  صنعتی  تولیدات 
بومی سازی تجهیزات انرژی های تجدیدپذیر به میزان 
حداقل 80 درصد ارزش تجهیزات نصب شده در سال 

۱404 را از دیگر اهداف این ستاد اعالم کرد.
رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به 
پایان ناپذیر بودن انرژی های نو و تجدید پذیر، گفت: با 
توجه به ویژگی این انرژی ها و پایان پذیر بودن انرژی 
پذیر در  انرژی های تجدید  از  استفاده  های فسیلی، 

دستور کار کشورهای مختلف قرار گرفته است.
نجف قراچورلو با بیان اینکه جهاد دانشگاهی از جمله 
دارد،  پژوهی  آینده  رویکرد  که  است  هایی  سازمان 
جهاد  نو  های  فناوری  و  انرژی  مدیریت  مرکز  افزود: 
تاسیس  آذربایجان شرقی در سال ۱387  دانشگاهی 
شد و تیم عملیاتی این مرکز طراحی و ساخت نیروگاه 
هیبریدی و آب شیرین کن خورشیدی را در دستور 

کار خود داد.
وی یادآوری کرد: با تاسیس این مرکز، نیروگاه های 
هیبریدی در سال 88 طراحی و در سال ۹0 به بهره 
برداری رسید که نخستین نمونه آن در جزیره خارک 
و نمونه دوم آن نیز در محوطه مرکز درمان ناباروری 

آذربایجان شرقی نصب شد.
بر  تاکید  با  رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی 
ظرفیت  افزایش  توانایی  نهاد  این  پژوهشگران  اینکه 
از  را در حد مگاوات دارند، گفت: برخی  نیروگاه  این 

تجهیزات مورد نیاز در ساخت نیروگاه های هیبریدی 
از جمله توربین بادی - خورشیدی توسط جهادگران 
شده  ساخته  و  طراحی  شرقی  آذربایجان  دانشگاهی 

است.
مناطق  روشنایی  تامین  اینکه  به  اشاره  با  قراچورلو 
عشایرنشین همیشه با مشکل مواجه بوده است، ادامه 
دانشگاهی  جهاد  پژوهشگران  اساس  برهمین  داد: 
آذربایجان شرقی با بهره مندی از فناوری سلول های 
خورشیدی توانستند نیروگاه ۱0 تا ۱5 کیلوگرمی قابل 

حمل )پرتابل( برای این قشر طراحی کنند و بسازند.
قشالق   ۱5 در  نیروگاه  این  اولیه  نمونه  گفت:  وی 
مختلف استان توزیع و مورد استفاده قرار گرفته است 

و در حال رصد و رفع اشکاالت احتمالی آن هستیم.
رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی یادآوری کرد: 
برای داشتن انرژی های خورشیدی و بادی قابل رقابت 
با سوخت های فسیلی ضروری است حامل های انرژی 
این حامل ها در  ملزومات  و  برسند  واقعی  قیمت  به 

داخل کشور تولید شود.
تجدید  های  انرژی  ستاد  اینکه  به  اشاره  با  قراچورلو 
تدبیر  سند  قالب  در  شده  تشکیل  ستادهای  از  پذیر 
به  این ستاد  افزود:  و توسعه آذربایجان شرقی است، 
دنبال شناسایی ظرفیت ها و فناوری های دستگاه های 
اجرایی برای تبدیل آذربایجان شرقی به مرجع انرژی 

های تجدید پذیر است.
وی گفت: دولت تدبیر و امید اهتمام ویژه برای حمایت 
راستا  همین  در  و  دارد  بنیان  دانش  های  شرکت  از 
می  تولید  بنیان  دانش  در یک شرکت  که  محصولی 

شود امتیاز انحصاری دریافت می کند.
ایرنا، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق  به گزارش 
راستای  در  شرکت  این  گفت:  نیز  شرقی  آذربایجان 
سیاست دولت تدبیر و امید برای استفاده از انرژی های 
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8 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

نو در راستای اشاعه و ترویج فرهنگ استفاده از انرژی 
های پاک، در برق رسانی به روستاها از طریق انرژی 

های تجدپذیر اقدام کرده است.
یوسف سرافراز با بیان اینکه استفاده از انرژی های نو 
مورد توجه وزارت نیرو و شرکت های توزیع برق است، 
افزود: در جلسات کمیته انرژی های تجدیدپذیر وزارت 
نیرو با استفاده از تجارب سایر کشورها، تصمیم های 
در  ثبات  و  تضمین  نرخ،  نظر  از  ایی  ارزنده  و  خوب 

بخشنامه ها و قوانین اتخاذ شده است.
وی یادآوری کرد: در راستای ترویج فرهنگ و صنعت 
استفاده از انرژی های نو برای نخستین بار در کشور با 
حضور وزیر نیرو، پنل های خورشیدی، توربین بادی، 
برای  و  شد  افتتاح  شرقی  آذربایجان  در  هیبریدی 
گسترش و فرهنگ سازی این انرژی ها در کشور تاکید 

و سایر استان ها نیز مکلف به اجرای آن شد.
عضو کمیته انرژی های تجدید پذیر وزارت نیرو اظهار 
کرد: تاکنون ۱6 نیروگاه خورشیدی رایگان با ظرفیت 
و ۱۱  مدارس  و  مساجد  در  برق  کیلووات  تولید 80 
در  کیلووات   25 تا   5 ظرفیت  با  خورشیدی  نیروگاه 
۱۱ واحد مدیریت توزیع برق شهرستانی نصب و مورد 

استفاده قرار گرفته است.
اینکه برای روشنایی معابر به صورت  بیان  با  سرافراز 
خریداری  خورشیدی  برق  تولید  دستگاه   65 پایلوت 
افزود:  گیرد،  قرار  استفاده  مورد  روستاها  در  تا  شده 
تا  تجدیدپذیر  های  انرژی  از  استفاده  فرهنگ  اکنون 
حدودی در جامعه جاافتاده است و بسیاری از سازمان 
خصوصی  های  شرکت  و  ها  دانشگاه  نهادها،  و  ها 
های  انرژی  از  استفاده  متقاضی  شرقی  آذربایجان 
تجدیدپذیر هستند که در حال مذاکره و ارایه مشاوره 

به آن ها هستیم.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه میزان تابش خورشید 

این  از  استفاده  حداکثر  باید  باالست  بسیار  ایران  در 
انرژی خدادادی در کشور انجام شود که در این استان 
جهاد دانشگاهی، متخصصان و اساتید این حوزه اقدام 

های بسیار خوبی انجام داده اند.
بر  تاکید  با  نیز  تبریز  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
ضرورت استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر گفت: 
استفاده از این نوع انرژی ها باید به عنوان یک میثاق 

ملی به افکار عمومی منتقل شود.
افشین میالنی با تاکید بر اینکه توسعه اقتصاد کشور 
استفاده  افزود:  باشد،  همراه  ها  هزینه  کاهش  با  باید 
اقتصادی  بر صرفه  عالوه  پذیر  تجدید  های  انرژی  از 
به دلیل آالینده نبودن زیست محیطی و حفظ امنیت 

انرژی ضروری است.
تولید هر کیلووات ساعت  ازای  به  یادآوری کرد:  وی 
برق، ۹22 گرم آالینده در روز معادل 200 هزار تن 

آالینده در سال، تولید می شود.
از  پذیر  تجدید  های  انرژی  توسعه  داد:  ادامه  میالنی 
اهداف سند تدبیر و توسعه آذربایجان شرقی محسوب 
می شود و وزارت نیرو با تصویب مجلس از مشترکان 
خانگی 30 ریال برای توسعه شبکه روستایی و انرژی 

های تجدید پذیر دریافت می کند.
وی گفت: در راستای ترویج فرهنگ استفاده از انرژی 
های نو، سال گذشته ۱50 کیلووات سلول خورشیدی 

در30 هنرستان و 2 دانشگاه استان نصب شد.
شرقی  آذربایجان  زیست  محیط  از  حفاظت  مدیرکل 
نیز گفت: آالینده های ناشی از احتراق سوخت های 
فسیلی و افزایش غلظت دی اکسیدکربن در اتمسفر 
و پیامدهای آن، زمین را با تغییرات برگشت ناپذیر و 

تهدید آمیزی مواجه کرده است.
حمید قاسمی افزود: افزایش دمای کره زمین، تغییرات 
جهانی آب و هوایی، باال آمدن سطح دریاها و تخریب 

الیه ازن و در نهایت تشدید منازعات بین المللی، از 
جمله این پیامدها محسوب می شود.

وی با بیان اینکه اکنون سوخت های فسیلی مرسوم 
ترین منابع تولید انرژی مصرفی کشور ماست، اظهار 
کرد: اگرچه به دلیل وجود این منابع در کشور، مصرف 
این نوع انرژی ها هنوز هم توجیه اقتصادی داشته و 
پشتوانه بودجه کشور است، اما این مصرف، آثار مخربی 
بر اقتصاد کشور و نیز منابع محیط زیست و به خصوص 

سالمت مردم باقی گذاشته است.
شرقی  آذربایجان  زیست  محیط  از  حفاظت  مدیرکل 
فسیلی  های  انرژی  منابع  بودن  پذیر  پایان  گفت: 
آن، ضرورت  از  ناشی  زیستی  های محیط  آلودگی  و 
استفاده از انرژی های نو به منظور دستیابی به اهداف 

توسعه پایدار را به خوبی آشکار می کند.
قاسمی ادامه داد: در ایران، وجود زمینه مناسب اقلیمی 
فصول  بیشتر  در  و  مناطق  بیشتر  در  آفتاب  تابش  و 
مسیر  در  ها  بلندی  و  پستی  وجود  همچنین  سال، 
نهرهای آب، داشتن مناطق واجد پتانسیل باالی باد 
و قابلیت های تولید انرژی زمین گرمایی، زمینه الزم 
و مناسبی را برای استفاده و گسترش انرژی های نو و 

پاک فراهم آورده است.
وی با اشاره به پتانسیل باالی اقلیمی آذربایجان شرقی 
گفت: قابلیت استفاده از انرژی باد در مناطق بادخیز، 
انرژی خورشیدی در کل استان، انرژی زمین گرمایی 
در نواحی آتشفشانی و زلزله خیز استان و چشمه های 
آبگرم، انرژی بیوماس به وسیله استفاده از همه اجزای 
قابل تجزیه زیستی مانند پسماندها، فاضالب ها، زائدات 
کشاورزی، زباله های شهری و صنعتی و بهره مندی از 

بیوگاز از طریق زباله گاه های استان وجود دارد.
در خصوص استفاده از انرژی های تجدید پذیر تفاهم 
نامه همکاری مشترک علمی و فناوری منطقه علم و 

فناوری ربع رشیدی تبریز با ستاد انرژی های تجدید 
پذیر معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری امضا شده 

است.
این تفاهم نامه در دو صفحه و شش ماده با اعتبار 2 
های  انرژی  فناوری  ستاد  همایش  نخستین  در  سال 
نمایندگان  امضای  به  شرقی  آذربایجان  پذیر  تجدید 
و  علمی  معاونت  پذیر  تجدید  های  انرژی  دبیر ستاد 
فناوری ریاست جمهوری و مدیر منطقه ویژه علم و 

فناوری ربع رشیدی رسیده است.
در  رشیدی  ربع  فناوری  و  علم  ویژه  منطقه  مدیر 
خصوص این تفاهم نامه گفت: به منظور ارتقای سطح 
فنی  دانش  و  نوظهور  های  فناوری  رسوخ  و  فناوری 
انرژی های تجدیدپذیر در آذربایجان شرقی و بهبود 
تولیدات و افزایش بهره وری و همکاری در کاربست 
یافته های علمی و پژوهشی و فناوری دانشگاه ها و 
موسسات پژوهشی حوزه انرژی های تجدید پذیر این 
تفاهم نامه امضا شده است.علی جهانگیری، افزود: به 
استناد بند ›ب‹ سیاست های کلی حوزه انرژی و بند 
هفت سیاست های الگوی مصرف ابالغی رهبر معظم 
انقالب و جایگاه انرژی های نو و تجدید پذیر در اولویت 
نقشه جامع علمی کشور و با استناد به سند ملی توسعه 
دانش بنیان انرژی های تجدید پذیر و چشم انداز حوزه 
تفاهم  این   ۱404 سال  در  کشور  تجدیدپذیر  انرژی 
نامه امضا است.وی گفت: بشریت به دنبال انرژی های 
جایگزین بوده و ما هم به دنبال رویکردهای فناورانه 
هستیم تا بتوانیم با کمک دانشگاه و شرکت های برق 
و با وحدت رویه و هم افزایی، انرژی های جایگزین را 
تعیین کنیم.در راستای گسترش استفاده از انرژی های 
تجدید پذیر، نخستین توربین بادی در منطقه صائین 
سراب با توجه به بادخیز بودن منطقه از سوی سازمان 

انرژی های نو نصب و راه اندازی شده است.
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اتاق تهرا/
صادرکنندگان از حامیان صادرات چه 

می خواهند؟

حمیدرضا صالحی 
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

صادرکنندگان به دلیل نرخ باالی خدمات و تسهیالت 
از کمک سازمان های حمایتی استفاده نمی کنند. در 
صادرکنندگان  از  حمایت  برای  را  شرایط  تالشیم 

تسهیل کنیم.
بانک  اگزیم  نهاد  جهان  مختلف  کشورهای  در 
صادرات  برای  تخصصی  بانک های  ادغام شده  شکل 
است.  صادرات  مخصوص  ضمانت   های  صندوق  و 
از  حمایتی  سازمان های  در  ادغامی  چنین  ایران  در 
و  صادرات  توسعه  بانک  و  است  انجام نشده  صادرات 
صندوق ضمانت صادرات که مسئول بیمه پروژه های 

صادرکنندگان است به شکل مجزا کار می کنند.
کوفاس در فرانسه، هرمس در آلمان، ساچه در ایتالیا و 
اوکابه در اتریش ازجمله سازمان های حمایت کننده از 
صادرکنندگان هستند که توسط دولت ها شکل گرفته 
و از صادرکنندگان در دیگر کشورها حمایت می کنند. 
از  ارائه شده  تضمین های  قالب  در  دولت ها  درواقع 
سوی این سازمان ها به توسعه فعالیت پیمانکارانشان 

در اقصی نقاط جهان کمک می کنند.
در ایران عالوه بر عدم ادغام این دو سازمان حمایتی 
صندوق  و  صادرات  توسعه  بانک  یعنی  صادرات  از 
صادرات  از  حمایت  عمده  مشکل  صادرات،  ضمانت 
سرمایه پایین این سازمان هاست. سرمایه بانک توسعه 
نمی دهد  را  صادرات  باالی  حجم  کفاف  صادرات 
حمایتی  خدمات  توسعه  در  قدم  اولین  درنتیجه 

برای  اگر  است.  آن  سرمایه  افزایش  سازمان  این 
از توسعه صادرات غیرنفتی  تأمین درآمدهای کشور 
و  دهنده  تسهیالت  سازمان های  باید  داریم  برنامه 

تضمین کننده صادرات را تقویت کنیم.
بخش  در  صادرکنندگان  از  بسیاری  حاضر  حال  در 
یا  تسهیالت  از  استفاده  به  تمایل  واقعی  خصوصی 
دالیل  از  یکی  ندارند.  حمایتی  سازمان های  خدمات 
دیگر  نکته  و  بازمی گردد  تسهیالت  نرخ  به  آن هم 
صالحیت  احراز  برای  سازمان ها  مدنظر  شرایط 
با  تسهیالت  از  می توانند  که  است  صادرکنندگانی 
نرخ ارزان تر استفاده کنند. بااین وجود ما در تالشیم 
شرایط را برای اخذ تسهیالت و خدمات ارزان ساده تر 
کنیم و از سوی دیگر پیشنهاد ما این است که صندوق 
تمام  بیمه ای  نهادهای  دیگر  مثل  صادرات  ضمانت 
برای  را  سیاسی  و  تجاری  خطرات  ازجمله  خطرات 
پروژه های صادراتی پوشش دهند. در چنین شرایطی 
دیگر  به مثابه  ضمانت  صندوق  بیمه های  از  می توان 
بیمه نامه های صادرشده از نهادهای ضمانتی به عنوان 

وثیقه برای دریافت وام های الزم استفاده کرد.

مهر/ رئیس کنفدراسیون صادرات در گفت وگو با مهر:
نیمه پنهان تجارت خارجی ایران

تحلیل  با  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
ماهه  هشت  در  کشور  خارجی  تجارت  وضعیت 
ابتدای سال جاری گفت: در سال جاری میانگین 
کاالهای  و  دالر   1270 وارداتی  کاالهای  ارزش 

صادراتی 344 دالر بوده است.
محمد الهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 

بر اساس آمار هشت ماهه اعالم شده از سوی گمرک 
نسبتاً  شرایط  در  واردات  ایران،  اسالمی  جمهوری 
بهتری نسبت به قبل رقم خورده و به لحاظ ارزشی، 
یک درصد رشد داشته است؛ این در شرایطی است 
که حجم واردات به لحاظ وزنی 6.25 درصد کاهش 
داشته است، چرا که کاالهای ساخته شده بیشتری 

وارد کشور شده  است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در صادرات 
 734 کشور  تجاری  تراز  اینکه  علیرغم  غیرنفتی 
میلیون دالر مثبت بوده، اما صدور کاال به لحاظ وزنی 
2۹ درصد و از نظر ارزشی 5.74 درصد رشد داشته 
است که این نشانگر آن است که کاالی بیشتری از 

کشور صادر شده ولی ارز کمتری وارد شده است.
وارداتی  کاالهای  قیمت  میانگین  کرد:  تصریح  وی 
رقم  این  بوده که  کشور در سال جاری ۱270 دالر 
در سال گذشته چیزی حدود ۱۱80 دالر رقم خورده 
است، ولی میانگین قیمت کاالی صادراتی کشور در 
سال ۹4 معادل 420 دالر در هر تن بوده که در سال 

۹5 به 344 دالر رسیده است.
حوزه  در  آیا  که  است  این  سوال  الهوتی،  گفته  به 
اینکه  یا  داده  رخ  بیشتری  خام فروشی  صادرات، 
این  وقتی  که  است  یافته  کاهش  جهانی  قیمت های 
سوال،  این  به  پاسخ  در  می گیرد،  صورت  بررسی 
نسبت  جهانی  قیمت های  که  می دهد  نشان  بررسی 
به سال قبل کاهش پیدا نکرده و حتی در بخش نفت 
نیز افزایش را شاهد هستیم ولی اینکه چرا کاالهای 
آن،  مثبت  رشد  و  وزن  افزایش  علیرغم  صادراتی 
 53 که  است  آن  دلیل  نبوده،  تغییرات  با  متناسب 
درصد سبد کاالی صادراتی کشور را پتروشیمی، گاز 

طبیعی و میعانات تشکیل می دهد.
کرد:  خاطرنشان  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 

صادرات میعانات گازی 46 درصد رشد مثبت را نشان 
می دهد که بر این اساس افزایش صادرات نیز به دلیل 
همین رشد صادرات میعانات گازی بوده است، اما از 
آنجا که قیمت میعانات نسبت به پتروشیمی ارزان تر 
است، یکی از دالیل کاهش ممکن است به این بخش 

از صادرات کشور برگردد.
در  ارزش  رشد  درصد   4 حدود  علیرغم  افزود:  وی 
 20 وزنی  نظر  از  اینکه  ولی  کاالها   سایر  صادرات 
درصد رشد را شاهد بوده این نشان می دهد که ارزش 
کاالهای صادراتی نسبت به قبل کمتر شده است؛ این 
در شرایطی است که سال گذشته وقتی بازار روسیه 
به  باز شد، صادرکنندگان  ایرانی  به روی محصوالت 
انتقاد داشتند ومعتقد  این کشور  تعرفه های گمرکی 
کاالهای  اصلی  قیمت های  با  متناسب  که  بودند 
صادراتی آنها نبود؛ چرا که مستندات گمرک روسیه 
می  لحاظ  ایرانی  کاالهای  صادراتی  قیمت  براساس 
شد که آن زمان برای تعدیل و واقعی سازی نرخ پایه 

کاالهای صادراتی اشکاالتی داشت.
برگزاری  به  اشاره  با  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
جلساتی از سوی گمرک برای اصالح قیمت های پایه 
واقعی  قیمت های  کرد:   خاطرنشان  کاالها  صادراتی 
باعث می شد که ما فرصت های بازار روسیه را از دست 
بدهیم و این هم یکی از عواملی است که در بخش 
سایر کاالها، اختالف رشد را نشان می دهد؛ بنابراین 
بیندازیم،  نگاهی  آمارها  به  بخواهیم  اگر  مجموع  در 
تراز تجاری کشور  توانسته  با مدیریت واردات  دولت 
می دهد  نشان  آمارها  اینکه  علیرغم  کند؛  مثبت  را 
خودرو  ماهه،  هشت  در  وارداتی  کاالی  سومین  که 
بوده و این شاید خیلی خوشایند نباشد چرا که بهتر 
تولید  واسطه ای  کاالهای  سمت  به  کاال  واردات  بود 
به  تا  می شد  هدایت  کارخانجات  تولیدی  خطوط  و 
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تولید و صادرات کمک کند.
که  داده  نشان  دولت  حال  هر  به  داد:  ادامه  الهوتی 
برقرار  و صادرات  واردات  در  انضباط  و  نظم  توانسته 
کرده و از نابسامانی و بی انضباطی در تجارت خارجی 
از  باید  که  است  شرایطی  در  این  کند.  جلوگیری 
حمایت ها  و  کرده  جلوگیری  نیز  کاالها  خام فروشی 
با  را به سمت کاالهای صنعتی، معدنی و کشاورزی 

ارزش افزوده باال هدایت نماییم.
کاالهای  صادرات  از  زیادی  درصد  وی،  گفته  به 
غیرنفتی مربوط به بخش معدن بوده است در حالی 
که باید حمایت را به سمت کاالهایی با ارزش افزوده 
باال که بیشترین ارزآوری را برای کشور دارند، هدایت 

کرد.

تسنیم/ طیب نیا:
تحریم ها قابل برگشت نیست/رشد 

اقتصاد ایران در شرایط تحریم و نفت 
ارزان

این  بیان  با  ایران  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
که برجام یک توافق بین المللی است و تحریم 
شرایط  در  ایران  گفت:  نیست  برگشت  قابل  ها 
تحریم و افت شدید قیمت نفت توانست به رشد 

اقتصادی مثبت دست یابد.
در  نیا«  طیب  »علی  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
بیمه و توسعه گفت: هر کشوری که تالش  همایش 
کند تعهدات بین المللی خود را نقض کند، وجاهت 
را  المللی  بین  و همراهی  از دست می دهد  را  خود 

همراه خود نخواهد داشت.
وی افزود: ایران همه تعهدات بین المللی خود را در 

قبال برجام به صورت کامل و سریع انجام داده و مورد 
تایید محافل مستقل بین المللی قرار گرفته است.

طیب نیا تاکید کرد، انتظار این است طرفهای مذاکره 
منطبق  خود  تعهدات  به  سریع  و  کامل  طور  به  هم 

برجام عمل کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: هرگونه نقض 
واعتبار  وجاهت  ناقض  کشور  شود  می  موجب  عهد 

خود را از دست دهد.
طیب نیا با یادآوری اینکه ایران در شرایط تحریم و 
در حالی که قیمت نفت یکی از شدیدترین کاهش ها 
اقتصادی مثبت  به رشد  توانست  تجربه می کرد،  را 
دست یابد، تورم را کاهش دهد و نوسان های ارز را 
از بین ببرد، گفت : ملت ایران این دستاوردها را از 

دست نمی دهد.
محدودیت  گوید،  می  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
های تحریم در حال حذف شدن است و آثار آن را به 
وضوح می بینیم و شرکت های بزرگ در حال ورود 

به ایران هستند.

حذف مالیات بر ارزش افزوده صنعت بیمه
در  افزوده  ارزش  بر  مالیات  حذف  درباره  نیا  طیب 
صنعت بیمه نیز گفت: در اصالحیه الیحه مالیات بر 
ارزش افزوده که تا یکماه آینده به مجلس ارسال می 
از  بازار سرمایه  و  بانکها  بیمه همچون  شود، صنعت 

مالیات برارزش افزوده معاف می شود.
وزیر اقتصاد گفت: دولت موفق شد نرخ ارز را کنترل 
کرده و تورم را مهار کند، این در شرایطی است که 
در جامعه ای که نرخ ارز و تورم دارای نوسانات باالیی 
است پیش بینی پذیری اقتصاد کم می شود و وقتی 
پیش  اطمینان  با  را  گذاری  سرمایه  بازدهی  نتوان 
بینی کرد، طبیعی است که سرمایه گذاری به میزان 

کافی انجام نخواهد شد.
به  توجه  از  دیگری  مصداق  داشت:  اظهار  نیا  طیب 
سود  نرخ  مستمر  کاهش  بر  تمرکز  ریسک  حوزه 
بانکی در تناسب با کاهش نرخ تورم بوده است. چرا 
قبول فرصت ریسک در  بهره هزینه  نرخ  که کاهش 
اقتصاد را کاهش می دهد و دولت تمام توان خود را 
برای مدیریت ریسک های عام در نظر گرفته است اما 
ریسک های خاص، عموما بیمه پذیر بوده و کنترل 
آنها به حوزه وظایف صنعت بیمه بازمی گردد ،این در 
شرایطی است که ثبات متغییر های اقتصاد کالن و 
در  مستقیمی  مزایای  اقتصادی  های  ریسک  کاهش 
کنار معایب برای صنعت بیمه کشور در بر دارد که در 
این راستا مهار تورم و کاهش نرخ سود در کاهش بار 
تعهدات بیمه در بیمه های زندگی موثر است و آنها را 

در رقابت با سایر نهادهای مالی کمک می کند.
به  دسترسی  گفت:  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
واحدهای  ریسک  کاهش  سبب  باکیفیت  قطعات 
تولیدی شده و بنابراین ثبات متغیرهای اقتصاد کالن، 
شرایط مناسبی را برای صنعت بیمه کشور در کنار 
اقتصاد ایران فراهم می سازد که در این راستا دولت 
با تمام توان، تالش خود را برای کاهش ریسک های 
صنعت  فعاالن  دارد  جا  و  گرفت  خواهد  کار  به  عام 
بیمه با رویکردی فعال و از طریق افزایش فعالیت های 
بیمه نامه های  فروش  افزایش  به  توسعه  و  تحقیق 

متنوع اهتمام ورزند.
کرد:  خاطرنشان  یازدهم  دولت  کابینه  عضو  این 
شرکت های خصوصی می توانند در شرکت های خود 
نوآوری داشته و به سبد محصوالت خود تنوع بخشند 
به نحوی که به افزایش ضریب نفوذ بیمه منجر شود 
که البته این صرفا یک پیشنهاد برای توسعه صنعت 
بیمه نیست بلکه یک نیاز اقتصادی است که باید از 

سوی صنعت بیمه پاسخ داده شود.
وی اظهار داشت: با مدیریت ریسک های عام از سوی 
دولت، حاکمیت و مردم از صنعت بیمه انتظار دارند 
پذیر  بیمه  های  ریسک  تمام  برای  امکان  حد  در  تا 
موجود در کشور پوشش بیمه ای مناسب ارائه شود 
این  آید.  فراهم  بیشتر  اقتصادی  تسهیل  زمینه  تا 
اقتصاد و بیمه  در شرایطی است که دولت و وزارت 
مرکزی برای تحقق این هدف هماهنگی و همکاری 
ضمن  داشت،  خواهند  بیمه  های  شرکت  با  را  الزم 
از  باید  بیمه  صنعت  اهداف  این  تحقق  برای  اینکه 
این  در  ببرد که  را  استفاده  نهایت  پسابرجام  فرصت 
ریسک  یک  دیپلماتیک  های  تالش  با  دولت  میان 
ریسک  که  چرا  داد  کاهش  را  تحریم  عنوان  به  عام 

بزرگتری پیش روی  بیمه ها قرار داده بود.

به  آن  تقدیم  از  پس  بودجه  بررسی  روند  ایسنا/ 
مجلس؛

بودجه 96، 45 روز دیگر در دستور کار 
مجلس قرار می گیرد

رئیسه مجلس شورای اسالمی  یک عضو هیأت 
کمیسیون  بودجه  الیحه  ارائه  از  پس  که  گفت 
تلفیق 96 تشکیل خواهد شد و حدود 45 روز 
بعد گزارش کمیسیون تلفیق از الیحه بودجه 96 

در دستور کار مجلس قرار می گیرد.
اظهار  ایسنا  با  گفت وگو  در  نژاد  یوسف  اصغر  علی 
کرد: طبق ماده ۱86 آیین نامه داخلی مجلس دولت 
موظف است پیش از پانزده آذر الیحه بودجه ساالنه 
را تقدیم مجلس کند. طبیعتا رئیس جمهور و رئیس 
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به  الیحه  تقدیم  زمان  در  بودجه  و  برنامه  سازمان 
ارائه  نمایندگان  به  آن  درباره  را  توضیحاتی  مجلس 

خواهند کرد.
وی افزود: پس از تحویل الیحه بودجه به مجلس الیحه 
چاپ و بین نمایندگان توزیع خواهد شد و نمایندگان 
بعد از چاپ ده روز فرصت دارند پیشنهادات خود را 

به کمیسیون های تخصصی ارائه کنند.
از  بعد  روز   ۱5 تخصصی  های  کمیسیون  همچنین 
به کمیسیون  ارائه گزارش خود  برای  توزیع  و  چاپ 
تلفیق زمان دارند و در این فاصله کمیسیون تلفیق 

بودجه ۹6 تشکیل خواهد شد.
این عضو هیأت رئیسه مجلس یادآور شد: کمیسیون 
گزارش کمیسیون  به  روز  باید ظرف ۱5  هم  تلفیق 
های تخصصی رسیدگی کند که این مهلت با موافقت 
هیأت رئیسه تا ۱5 روز دیگر نیز قابل تمدید است. در 
واقع پس از ارائه الیحه بودجه به مجلس یک ماه تا 
45 روز زمان برای بررسی بودجه در کمیسیون های 
تخصصی و کمیسیون تلفیق وجود دارد و کمیسیون 
علنی  به صحن  را  روز الیحه  از 45  بعد  باید  تلفیق 
بخش  در  جزئیات  و  کلیات  تا  کند  ارائه  مجلس 

درآمدی و هزینه ای مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته یوسف نژاد در صورتی که گزارش کمیسیون 
شود  ارائه  مجلس  به  فاصله  این  در  برنامه  تلفیق 
مجلس ابتدا برنامه ششم را مورد بررسی قرار خواهد 
داد و بعد از آن بودجه ۹6 در دستور کار مجلس قرار 

می گیرد .

و  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب  دیدار  در  فارس/ 
وزیر نیوزیلند عنوان شد

سلطانی: تداوم حضور هیأت های تجاری 
دنیا در ایران بعد از انتخابات آمریکا

علیرغم  گفت:  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب 
آمریکا  انتخابات  از  بعد  نگرانی ها  برخی  وجود 
مبنی بر فعالیت های اقتصادی و تجاری با ایران، 
مختلف  کشورهای  تجاری  هیأت های  هم  هنوز 
دنیا برای برقراری روابط با ایران ابراز عالقه مندی 

می کنند.
به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس، پدرام 
سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران  در همایش 
تجاری »ایران و نیوزیلند« با ابراز خوشحالی از حضور 
وزیر  حضور  گفت:  ایران  در  نیوزیلند  تجاری  هیأت 
تجارت این کشور به همراه هیأت تجاری نشانه ای از 
اراده مقامات مسئول و همتایان تجاری نیوزیلندی در 

توسعه روابط اقتصادی و تجاری با ایران است.
اینکه  به  اشاره  با  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب 
کاهش  گذشته  سالهای  در  کشور  دو  تجارت  حجم 
ماه  چند  سفر  در  گفت:  است،  داشته  محسوسی 
در  نیوزیلند  به  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  گذشته 
اقتصادی دو  و  تجاری  روابط  افزایش حجم  با  رابطه 
کشور تا سقف یک میلیارد دالر در سال های نزدیک 

آینده توافق شد.
و  تجاری  فعالیت  ظرفیت  داشت:  اظهار  سلطانی 
اقتصادی بین دو کشور بیش از آن چیزی است که 

در حال حاضر وجود دارد.
وی بیان داشت: بخش خصوصی و اقتصاد ایران دوره 
برداشته  با  را  اقتصادی  و  فعالیت تجاری  از  جدیدی 
آغاز  جدید  فرصت های  ایجاد  و  تحریم ها  شدن 

کرده است و قطعاً ظرفیت های اقتصادی ایران برای 
همتایان اقتصادی ما جذابیت خواهد داشت.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نگرانی های 
سیاسی و بین المللی در فضای بعد از انتخابات آمریکا 
و  اقتصادی  همکاری های  و  وضعیت  اینکه  بر  مبنی 
تجاری با ایران چگونه خواهد بود، گفت: علیرغم این 
شرایط ما همچنان شاهد هستیم که همتایان تجاری 
ما از کشورهای مختلف اروپایی، توسعه یافته و امروز 
هم از نیوزیلند عالقه مندی خودشان را برای برقراری 

روابط تجاری با ایران نشان می دهند.
سلطانی بیان داشت: نیوزیلند ظرفیت های مختلفی در 
بخش های کشاورزی، صنایع غذایی و گردشگری دارد 
و ایران هم در این بخش ها ظرفیت ها و استعدادهای 

خوبی دارد.
به غیر  ایران  افزود:  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب 
آرامش  و  ثبات  با  میلیونی یک کشوری  بازار 80  از 
ظرفیت های  دارای  که  است  خاورمیانه  منطقه  در 
مختلف، منابع طبیعی از جمله نفت و گاز و همچنین 

ظرفیت نیروهای جوان و تحصیل کرده است.
وی با بیان اینکه به زعم اقتصاددانان دنیا، ایران در 
آینده از اقتصادهای نوظهور دنیا خواهد بود، تصریح 
تمایل  اقتصاد  جدید  عصر  در  بخش خصوصی  کرد: 
دارد تا تعامل تجاری با همتایان تجاری در سر تا سر 
دنیا داشته باشد و این ظرفیت را از بالقوه به بالفعل 

تبدیل کند.
مزیت های  مسیر  این  در  داشت:  بیان  سلطانی 
که  شرایطی  در  کشوری  هر  و  اقتصاد  هر  اقتصادی 
داشته  وجود  ما  کشور  در  سرمایه گذاری  استعداد 

باشد، مد نظر ما است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: نیوزیلند 
کشوری توسعه یافته است و ما متوازعانه از همتایان 

را که  تا مسیری  نیوزیلندی دعوت می کنیم  تجاری 
طی کرده اند، با ما به اشتراک بگذارند.

بلند  نگاهی  دنیا  به  ما  تجاری  نگاه  بیان داشت:  وی 
ایران و  بین  امروز نقطه عطف تجاری  مدت است و 

نیوزیلند محسوب می شود.
وزیر  با  تجاری  روابط  توسعه  مسیر  در  گفت:  وی 
مقرر شد  و  داشتیم  این کشور صحبت هایی  تجارت 
تا کارگروه هایی مبنی بر شناسایی ظرفیت های بالقوه 
بین دو کشور تشکیل شود و بعد از این اگر هیأت های 
تجاری بین دو کشور رفت و آمد داشته باشند، توسط 
این کارگروه ها وضعیت تجاری پایش و رصد شود و 

پیشرفت ها و دالیل پیشرفت ها بررسی و رفع شود.
سلطانی گفت: وزیر تجارت نیوزیلند هم قول داده اند 
و  شود  مرتفع  بانکی  محدودیت های  کنند  تالش  تا 

دلیل این سفر را هم حل این موضوع عنوان کردند.
وی خطاب به وزیر تجارت نیوزیلند بیان داشت: ما در 
توسعه روابط تجاری مصمم هستیم و عالقه مندیم 
با  مختلف  شئونات  در  را  خودمان  تجاری  روابط  تا 

نیوزیلند گسترش دهیم.

ایسنا/ خسروتاج عنوان کرد
750 صادرکننده فقط 10 میلیون دالر 

صادرات!

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه 
صادرکنندگان کشور باید شناسایی شوند، گفت: 
رقم  با  کشور  صادرکننده  افراد  تعداد  حداکثر 
صادرات بیش از 10 میلیون دالر در سال گذشته 

750 نفر است.
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معاون   - خسروتاج  مجتبی  ایسنا،  گزارش  به 
از  تجلیل  آئین  در   - تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
اظهار  بختیاری،  و  چهارمحال  نمونه  صادرکنندگان 
کرد: جایگاه صادرکنندگان در جامعه امروزی از لحاظ 

معنوی بسیار رفیع و تقدیر از آنان الزم است.
وی با اشاره به اینکه تعیین ویژگی های منحصربه فرد 
کلیدی  بسیار  استان ها  صادراتی  کاالهای  هویت  و 
بعد  باید  این هویت  تعیین  برای  است، تصریح کرد: 
سیاسی، مردم ساالری و مشارکت فکری سرمایه های 

انسانی گسترش یابد.
توسعه  مردم ساالری موجب  تقویت  افزود:  خسروتاج 
بخش خصوصی و ایجاد نوآوری می شود و در حالی که 
امروزه نوآوری در جهان حد و مرزی ندارد، همچنان 
اقتصاد ایران در دنیا به عنوان اقتصاد نفتی شناخته 

می شود.
بر  تاکید  ضمن  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
دادن  و  آینده  دهه های  برای  پیش بینی  انجام  لزوم 
ظرفیت های  نقد  برای  امر  کارشناسان  به  مجوز 
صادراتی به منظور شناسایی نقاظ ضعف، خاطرنشان 
کاالهای  زمینه  در  مردم  به  آگاهی بخشی  کرد: 
صادراتی جدید، در دستور کار سازمان توسعه تجارت 

است.
خسروتاج با اشاره به اینکه انتقال تجارب شرکت های 
موفق به واحدهای تولیدی کوچک موجب پیشرفت 
واحدهای  ورود  کرد:  اظهار  می شود،  واحدها  این 
به  نیاز  صادرات  چرخه  به  متوسط  و  کوچک 

برنامه ریزی دارد.
کرد:  تصریح  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
رایزن های بازرگانی حرفه ای در سفارتخانه ها می تواند 

تاثیر زیادی در تقویت صادرات کشور داشته باشد.
نسبت  باید  دولتی  دستگاه های  اینکه  بیان  با  وی 

باشند،  داشته  آگاهی  صادرکنندگان  دغدغه های  به 
افزوده،  ارزش  بر  مالیات  نظیر  مسائلی  در  گفت: 
کارمزد بانکی و هزینه های بندری نیاز به تصمیمات 
برای  تا مشکل رقابت در صحنه جهانی  جدی است 

صادرکنندگان کشور رفع شود.
ادامه  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
صادرات،  امر  در  پیشرو  کشورهای  کرد:  خاطرنشان 
سعی کرده اند کاالی خود را از سایر کشورها متمایز 
این کشورها  استان های  بین  در  این شرایط  و  کنند 

نیز وجود دارد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در پایان با بیان 
برخورداری  به  با توجه  اینکه چهارمحال و بختیاری 
توسعه  زمینه  در  می تواند  مناسب  هوای  و  آب  از 
این  اگر  گفت:  کند،  پیشرفت  اورگانیک  محصوالت 
استان قصد تبدیل به قطب گردشگری و آبزی پروری 
و  خدماتش  و  کاال  هویت  باید  دارد  را  کشور  در 

کشورهای موردنظر در این رابطه را مشخص کند.

مهر/ در بازار آزاد؛
ثبات در نرخ طرح قدیم و یک گرمی

در بازار آزاد امروز)شنبه 13 آذر( تهران، قیمت 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 9 
هزار تومان افزایش به یک میلیون و 122 هزار و 

387 تومان رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه تمام بهار آزادی 
بازار  امروز)شنبه(  معامالت  جریان  در  قدیم  طرح 
تهران، بدون تغییر به یک میلیون و ۱03 هزار و ۹06 
تومان رسید، اما سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 

۹ هزار تومان افزایش با نرخ یک میلیون و ۱22 هزار 
و 387 تومان معامله شد.

بهار  نیم  سکه  قطعه  هر  قیمت  امروز،  آزاد  بازار  در 
تومان   ۱۹00 با  یک  هر  آزادی،  بهار  ربع  و  آزادی 
افزایش به ترتیب به 57۹ هزار و 425 تومان و 304 
نیز  گرمی  یک  سکه  هر  رسید.  تومان   6۹8 و  هزار 

۱87 هزار و ۹38 تومان معامله شد.
 6 و  دالر  جهانی ۱۱77  بازارهای  در  طال  اونس  هر 
سنت و هر گرم طالی ۱8 عیار نیز ۱۱۱ هزار و ۹07 

تومان است.

دنیای اقتصاد/ 
چرا با هم همکاری نمی کنیم؟

دکتر محمود سریع القلم
استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چه  برای  »اصال  که:  باشد  این  دقیق تر  سوال  شاید 
باید همکاری کنیم؟« چند سال پیش وقتی مهمان 
ایرانی االصل  استاد  یک  بودم  نروژی  دانشگاه  یک 
پیشنهاد  من  به  را  دانشگاه  از  بازدیدی  دانشگاه  آن 
با  همچنان  او  پیاده،  بازدید  ساعت  سه  طی  کرد. 
شوق، اشتیاق، عالقه مندی، وابستگی و دلبستگی به 
آن،  اهداف  آن،  کتابخانه  آن،  طرح های  از  دانشگاه، 
ساختمان ها، نماهای آن، همکاران و بخش های اداری 
از  بیش  مرا  که  می گفت  دانشگاه سخن  مدیریتی  و 
اهمیت خود دانشگاه تحت تاثیر قرار داد. در انتهای 
بازدید که به ناهار ختم شد از او علل شوق و اشتیاق 
و  مدیریت  »محیط، خدمه،  گفت:  که  جویا شدم  را 

فضای آموزشی-پژوهشی این دانشگاه به من آرامش 
می دهد؛ همه به من احترام می گذارند؛ با آنکه ایرانی  
االصل هستم، دانشکده و دانشگاه مرا در سه کمیته 
عضو کرده اند تا مشارکت کنم؛ دانشجو و استاد عموما 
خانه  اینجا  باشم  نکرده  اغراق  بیاموزند؛  می خواهند 
می  بینم.  محبت  می کنم،  محبت  است.  من  اصلی 
را  فردی  بدی  می گویند.  راست  می گویم،  راست 
انتظار  دیگران  از  نمی خواهند.  مرا  بدی  نمی خواهم، 
نامعقول ندارم، از من انتظار نامعقول ندارند. وظایفم را 
انجام می دهم، وظایفشان را انجام می دهند. مشورت 
خیانت  نمی کنم،  خیانت  می کنند.  مشورت  می کنم، 
بدگویی  هستند.  منظم  هستم،  منظم  نمی کنند. 
حذف  نمی کنم،  حذف  نمی کنند.  بدگویی  نمی کنم، 

نمی کنند. همکاری می کنم، همکاری می کنند.«
تلقی و حسی که از این گفت وگو پیدا کردم این بود: 
چقدر این انسان حالت نرمال دارد. فرد نرمال، خوبی 
ببیند، خوبی می کند. اما اگر همین فرد نرمال حذف 
شد،  خیانت  او  به  وقتی  می کند.  احتیاط  بعد  شود، 
می شود.  بدبین  گفتند،  دروغ  وقتی  می گیرد.  فاصله 
وقتی  را منزوی می کند.  وقتی فحاشی کردند، خود 
تردید  کردن  محبت  در  کردند،  استفاده  سوء  او  از 
احترام  قبال محبت کردن،  اگر شخصی در  می کند. 
گذاشتن، خوبی کردن، وظیفه شناس بودن، راستگو 
مخرب  و  منفی  واکنش های  بودن،  منصف  بودن، 

ببیند، چه روحیه ای برای همکاری خواهد داشت؟
وقتی از این سفر علمی به تهران برمی گشتم، عناوین 
می کردم.  مطالعه  هواپیما  در  را  فارسی  روزنامه های 
تهدید  را  ایرانی ها  بود:  شده  گفته  عنوان  یک  در 
نکنید. چند ستون آن طرف تر، چندین تهدید نسبت 
مطرح  جهان  نقاط  اقصی  در  مختلف  کشورهای  به 
شده بود. هر کنشی واکنشی دارد، هر حرف ناپسندی 
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عمل  و  سخن  عموما  فعلی  جهان  در  دارد.  پیامدی 
شرایطی،  چه  در  نمی ماند.  پاسخ  بدون  ناشایست، 
شهروندان یک جامعه با هم همکاری می کنند؟ وقتی 
همکاری آنها، جبران شود. همکاری یا عدم همکاری 
به  عکس العمل  مقام  در  زیرا  هستند؛  نرمال  دو  هر 
که  فطرتی  به خاطر  می پذیرد.  انجام  دیگران  رفتار 
دارد، انسان نرمال تمایل به خوبی دارد؛ ولی وقتی در 
ساختاری قرار می گیرد که واکنش ها عموما با احترام، 
نشده اند،  آمیخته  قانون  و  خویشتنداری  محبت، 
حداقل این است که فاصله می گیرد، محتاط می شود 
و در دایره محدودی، خود را تعریف می کند. تابه حال 
آرام  سنگین  ترافیکی  در  وقتی  که  کرده اید  تجربه 
خاکی  شانه  در  اتومبیلی  ناگهان  می کنید،  رانندگی 
ضمن  بگیرد  سبقت  دیگران  از  می کند  سعی  جاده 
اینکه فضا را آلوده می کند. در ذهن انسان نرمال این 
اندیشه شکل می گیرد که چرا من باید ساعت ها در 
را  کار  این  دیگری  و  کنم  رعایت  را  قانون  ترافیک، 
می شود،  انباشته  جامعه  یک  در  بحران ها  نمی کند؟ 
زمانی که عده ای از حاشیه خاکی جاده حرکت کنند 

و قانون و مراتب و حقوق دیگران را رعایت نکنند.
زمانی از یک پیرمرد ایرانی که انبوهی از علم و تجربه 
کشور  توسعه  در  ما  مشکل  مهم ترین  پرسیدم:  بود، 
بقیه  تا  کنیم  حل  را  مساله  کدام  باید  اول  چیست؟ 
پاسخ  در  او  کجاست؟  کانون  شوند؟  حل  تسلسلی 
گفت: عموما ماها غرق در خواسته ها، منافع و آرزوهای 
خصلت  این   )Self-Absorption( هستیم.  خود 
کنیم،  درست  سیستم  نمی دهد،  اجازه  خودشیفتگی 
ساختار درست کنیم، تقسیم کار کنیم، از هم بیاموزیم 
و همکاری کنیم. سخن این فرد مرا یاد سوال  اوریانا 
ایتالیایی در اوایل ۱350 از شاه  فاالچی، روزنامه نگار 
انداخت: بسیاری از کشورها شاه دارند، شما چرا خود را 

شاه شاهان خطاب می کنید؟ شاه در پاسخ گفت: اینجا 
همه شاه هستند، من شاه همه آنها هستم.

جانب  از  که  می کنند  همکاری  وقتی  نرمال  افراد 
سیستم  یک  محتاج  این  ببینند.  همکاری  دیگران 
قانون گرایی  نیازمند  نوبه خود  به  این سیستم  است. 
به  بنا  شهروندی  هر  که  است  ساالری  شایسته  و 
دانش، تجربه، و اهتمام خود در جایگاه شایسته، قرار 
نباشد،  شایسته ساالری  که  چارچوبی  در  می گیرد. 
دروغ گفتن بدون مجازات بماند و غرور فرد برتر از 
نمی کنند.  همکاری  نرمال  افراد  باشد،  عام  مصلحت 
اعتماد  مدارهای  تدریج  به  شهروندان  قالب،  این  در 
خود را محدود کرده و در جزایر خودساخته زندگی 
شدن  ذره ای  آن،  به  شناسان  جامعه  که  می کنند 
پاداش  به  نیاز  کردن  همکاری  می گویند.  جامعه 
برابر کارهای  افراد در  معنوی، کالمی و عملی دارد. 
بدی که انجام می دهند نباید مصونیت داشته باشند. 
برای انجام هر کار مثبتی باید سیستم درست کرد: کار 
خوب را پاداش و کار بد را مجازات. عالمت پارکینگی 
به هموطنان  پارکینگ  »این  بود:  این گونه  آلمان  در 
مسن ما اختصاص دارد. متخلف، حداقل ۱50 یورو.« 
حکمرانی خوب یعنی سیستم درست کردن: از نحوه 
پارک کردن تا امنیت آب های ایران در خلیج فارس. 
این روش نیاز به سخنرانی ندارد و جلسه را به یک 
هیچ  قاعده مندی،  و  سیستم  بدون  می رساند.  صدم 
دانشگاه  ایرانی االصل  استاد  نمی شود.  اصالح  امری 
نروژی، همکاری می کند؛ چون در یک سیستم قابل 
پیش بینی کار می کند. دروغ، ابهام، حذف و تبعیض 
بودم  او  با  که  روزی  نیم  طی  است.  تعطیل  آن  در 
ثقل  مرکز  او  کنم  تصور  که  نکرد  رفتار  گونه ای  به 
جهان است، ادعایی نداشت، دائم سوال  می کرد و نظر 
می پرسید. او جزئیات بازدید نیم روزه را از دو ماه قبل 

با من هماهنگ کرده بود. طبق توافق عمل کرد. نه 
پیچاند، نه حذف کرد، نه حرف خود را تغییر داد، نه 
بدگویی کرد، نه بدقولی کرد. در صورت و سیرتش، 
این  »در  می گفت:  او  می زد.  موج  انسانیت  و  صدق 
به  چون  که  می گویند  دروغ  افراد  ندرت  به  جامعه، 
می کنند.«  نگاه  دراز مدت  زندگی،  مسائل  و  دوستی 

همکاری خود را با او ادامه خواهم داد.

ایرنا/ 
نوسازی صنایع، سیاست آتی دولت

ایرنا: معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: سیاست سال آینده دولت، نوسازی 
و بازسازی واحدهای صنعتی، اصالح ساختار فنی 
است.محسن  حوزه  این  ظرفیتی  و  مهندسی  و 
سیاست  این  افزود:  خبر  این  بیان  با  صالحی نیا 
صنایع  جمله  از  صنعتی  واحدهای  همه  شامل 

غذایی، نساجی، لوازم خانگی و فلزات می شود. 
به  همچنین  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
صنعتی  واحدهای  به  تولید  رونق  تسهیالت  اعطای 
اشاره و بیان کرد: خیلی از واحدهای صنعتی کوچک 
منابع  طرح  این  از  استفاده  با  توانستند  متوسط  و 
الزم مادی خود را برای رشد بیشتر تولید در اختیار 
در  که  تولیدی  واحدهای  تعداد  گفت:  وی  بگیرند. 
کل کشور در فرآیند وزارت صنعت، معدن و تجارت 
دریافت  برای  استانی  تسهیل  کارگروه های  توسط  و 
واحد   300 و  هزار  هشت  شده اند  معرفی  تسهیالت 
بوده است. از این مجرا باید حدود 60 هزار میلیارد 

ریال پرداخت شود.

دنیای اقتصاد/ مجمع جهانی اقتصاد معرفی کرد
10 اقتصاد برتر در تجارت جهان

رتبه بندی  اقتصاد  جهانی  مجمع  اقتصاد:  دنیای 
با  سازگار  اقتصادهای  از  را  جدیدی  بین المللی 
تجارت ارائه کرده و کشورهایی را معرفی کرده 
برای  را  بهترین شرایط  موفق شده اند  که  است 

سهولت تجارت فراهم آورند. 
مجمع در این گزارش خود ضمن اشاره به اینکه در 
این زمینه اقتصادهای آسیایی در حال سبقت گرفتن 
از بسیاری از اقتصادهای اروپایی هستند، سنگاپور را 
به عنوان برترین اقتصاد جهان در زمینه توانمند سازی 
این  در  است.  کرده  معرفی   20۱6 سال  در  تجاری 
از  االینس«  »گلوبال  مرکز  همکاری  با  که  بررسی 
۱36 کشور جهان انجام شده، میزان تعداد موسسات، 
سیاست ها، زیرساخت ها و خدماتی که کشورها برای 
مورد  می گیرند  به کار  کاالها  آزاد  جریان  تسهیل 
کشور  هر  به  و  است  گرفته  قرار  مقایسه  و  بررسی 
 )ETI( تجاری  توانمندسازی  شاخص  برای  نمره ای 
اختصاص داده شده است. به گزارش »دنیای اقتصاد« 
بر اساس این بررسی، در شرایطی که اتحادیه اروپا و 
اقتصاد  باز بودن  ایاالت متحده آمریکا شاهد کاهش 
شامل  آسه آن،  حوزه  هستند،  تجارت  برابر  در  خود 
فیلیپین،  و  اندونزی  سنگاپور،  همچون  کشورهایی 
به مراتب بیشتر در دسترس تجارت بین المللی قرار 

گرفته اند.
آسه آن  حوزه  خیز  این  که  است  باور  این  بر  مجمع 
به  منجر  منطقه،  در  اقتصادی  قدرت  یک  به عنوان 
یکپارچگی بیشتر آن با اقتصاد جهانی شده است. با 
اما بخش اعظم فهرست ۱0 کشور  اینها  وجود همه 
برتر جهان در تسهیل تجارت را کشورهای اروپایی به 
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خود اختصاص داده اند. بر این اساس، سنگاپور برای 
پنجمین بار در جایگاه نخست شاخص توانمندسازی 
تجاری قرار گرفته و نمره 6 از 7 را به خود اختصاص 
داده است. در این بررسی بازار داخلی سنگاپور به عنوان 
یکی از بازترین بازارهای جهان شناخته شده است که 
7/ ۹۹ درصد کاالها بدون عوارض گمرکی به آن وارد 
می شوند. در این گزارش، فرآیندهای مرزی سنگاپور 
به عنوان بهترین نمونه در جهان شناسایی شده است 
فرآیندهای  و  تشریفات  که  است  در شرایطی  این  و 
کاالها  جریان  توقف  موجب  کشورها  مرز  در  اداری 
نمره  با  هنگ کنگ  و  هلند  اساس،  این  بر  می شود. 
در  برتر  اقتصاد  سومین  و  دومین  جایگاه  در   5  /7
و  سوئد  لوکزامبورگ،  شده اند.  معرفی  تجارت  حوزه 
چهارم  جایگاه های  در   5  /6 نمره  با  سه  هر  فنالند 
تا ششم این فهرست قرار دارند و اتریش، انگلستان، 
آلمان و بلژیک هریک با نمره 5/ 5 جایگاه های هفتم 
این  در  کرده اند.  آن خود  از  را  فهرست  این  دهم  تا 
و  ورود  برای  سخت  موانع  که  است  آمده  گزارش 
هزینه های تجاری ممانعت کننده هنوز باعث می شوند 
که میلیون ها نفر در سراسر جهان از مزایای تجارت 
مورد  در  به ویژه  موضوع  این  بمانند.  محروم  جهانی 
بازارهای بزرگ تر  و  زنان  جوامع روستایی، جوانان و 
نوظهور مصداق دارد. این ۱0 کشور در مجموع تنها 
را در خود جای داده اند  از جمعیت جهان  3 درصد 
کشورهای  پرجمعیت ترین  از  یکی  به عنوان  چین  و 
جهان در جایگاه 6۱ این فهرست جای گرفته است. 
ونزوئال در جایگاه ۱36 این فهرست بدترین وضعیت 

را به خود اختصاص داده است.

وضعیت ایران در شاخص توانمندسازی تجاری 
2016

ایران در شاخص توانمندسازی تجاری 20۱6 از میان 
۱36 کشور رتبه ۱32 و نمره ۱6/ 3 را به دست آورده 
است. این در شرایطی است که در گزارش پیشین که 
دو سال قبل منتشر شد، ایران رتبه ۱30 را به خود 
از  توانمندسازی تجاری  بود. شاخص  اختصاص داده 
نمره  و  رتبه  که  است  تشکیل شده  زیرشاخص هایی 
رتبه  است:  شرح  این  به  زیرشاخص ها  این  در  ایران 
 ۱36 داخلی  بازارهای  به  دسترسی  میزان  در  ایران 
به  میزان دسترسی  نظر  از  است.  آن 3۹/ 2  نمره  و 
بازارهای خارجی، باز هم رتبه ایران ۱36 و نمره آن 
مدیریت  شفافیت  و  کارآیی  زمینه  در  است.   ۱  /77
در  است.   3 آن 22/  نمره  و  ایران ۱23  رتبه  مرزی 
زیرساخت های  کیفیت  و  بودن  دسترس  در  زمینه 
 3  /4۹ آن  نمره  و   6۹ کشورمان  رتبه  نقل  و  حمل 
است. در زمینه در دسترس بودن و کیفیت خدمات 
حمل و نقل، ایران رتبه 86 و نمره 7۱/ 3 را به خود 
بودن و  زمینه در دسترس  است. در  داده  اختصاص 
رتبه  ایران  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  از  استفاده 
زمینه  است. در  را کسب کرده  نمره 46/ 3  و   ۱00
فضای عملیاتی ایران رتبه ۱۱6 و نمره 77/ 3 را به 

دست آورده است.

شرق/ مشاور معاون اجرائی رئیس جمهور در گفت وگو 
با »شرق« بر هوشیاری دولت در مدت زمان باقی مانده 

تأکید کرد
اتاق فکر شنبه ها روزانه شد

از  یکی  در  دولت  سخنگوی  چندی پیش 
اتاق   تشکیل  از  خبر  خود،  خبری  نشست های 

فکر شنبه ها به صورت هفتگی علیه دولت داده 
بود. اتاق هایی که به گفته نوبخت، مخالفان در آن 
تصمیم می گیرند تا انتهای هفته چه مسئله ای را 
علیه دولت علم کنند و جنجال به راه بیندازند. 
حاال بر آن شدیم تا با محسن بهرامی ارض اقدس، 
مشاور معاون اجرائی رئیس جمهور، در این باره 
به گفت وگو بنشینیم و به بررسی این اتاق فکر 

بپردازیم. 
اعالم  آغاز بحث،  این گفت وگو در همان  بهرامی در 
کرد این اتاق فکر، اکنون روزانه شده است و مخالفان 
دولت  از  تا  گذاشته اند  آن  بر  را  خود  هم وغم  تمام 
نقطه ضعف پیدا کنند و همان را علیه دولت به کار 
سه  می دهد،  شرح  او  که  آن گونه  آنکه  حال  گیرند. 
آن  روی  اقتصاد  حوزه  در  دولت  علیه  که  موضوعی 
گذشته  دولت  در  جملگی  آنها  بذر  می دهند،  مانور 
کاشته شده و اکنون میوه آن را به این دولت نسبت 
معتقد  رئیس جمهور  اجرائی  معاون  مشاور  می دهند. 
است عادی سازی فساد و عملکرد دوگانه در برخورد 
مانور  نجومی(،  حقوق های  و  نجومی  )امالک  آن  با 
نزد  تورم  معنای  در  دستکاری  و  مردم  معیشت  بر 
بر  تمرکز  دست آخر،  و  گرانی  قالب  در  مردم  عامه 
بی کاری که ماحصل نابودی تولید در دولت گذشته 
پاشنه آشیلی  سه  بوده،  واردات  گسترده  حجم  و 
بهرامی  آن متمرکز شده اند.  است که مخالفان روی 
باشد  مراقب  باید  دولت  می کند  تأکید  ارض اقدس 
دست  در  جدیدی  دستاویز  ارز  تک نرخی کردن  تا 
و  اقتصادی  کارشناس  قامت  در  او  نشود.  مخالفان 
صادرات  تسهیل  و  تجارت  توسعه  کمیسیون  رئیس 
از  بازرگانی می گوید: »همه فرهیختگان جامعه  اتاق 
نظام اطالع رسانی دولت گالیه دارند و می گویند چرا 
نمی کند.  بازگو  مردم  برای  را  صحنه ها  پشت  دولت 

بیان  در  دولت  اطالع رسانی  سامان  می رسد  نظر  به 
ضعیفی  سامان  حمالت،  خنثی کردن  و  دستاوردها 
شود،  تقویت  باقی مانده  مدت  در  است  الزم  و  است 
در حال  اکنون  یاد شد،  آن  از  که  فکری  اتاق  چون 
و  است  روانی  جنگ  عملیات  اتاق  به  تبدیل شدن 
طبیعی است در شرایط جنگ روانی دولت باید خیلی 
مراقب باشد که بدون ایجاد تنش در جامعه با آرامش 
و منطق، با آمار و ارقام برای بیان دستاوردهای مثبت 

خود و پاسخ به اتهامات، آماده باشد«. 

شنبه هایی  از  صحبت  دولت  سخنگوي   پیش تر 
به میان آورده که مخالفان، علیه دولت اتاق فکر 
تشکیل داده اند و تصمیم می گیرند تا آخر هفته 
چه کنند. با توجه به اینکه به نظر می رسد بیشتر 
تمرکز روی اقتصاد است، به نظرتان این اتاق روی 

چه بخش هایی از اقتصاد تمرکز دارد؟ 
به نظر می رسد هرچه به پایان دولت تدبیر و امید در 
دور اول نزدیک تر می شویم، زمان تشکیل اتاق های فکر 
کوتاه تر می شود. به نظر می رسد تقریبا اتاق های فکر 
روزانه شده است و صرفا محدود به مسائل اقتصادی 
نیست. به نظر می رسد یا چندین اتاق فکر وجود دارد 
یا تقسیم کاری صورت گرفته که در حوزه های مختلف 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم با ریزبینی عملکرد 
دولت رصد شود تا جاهایی که می تواند به عنوان یک 
برجسته  را  بیفتد  دولت  مخالفان  دست  به  دستاویز 
ساالنه ۹0  اگر  فرهنگ  حوزه  در  کنید  فرض  کنند. 
این  می کنم  تصور  می شود،  چاپ  کتاب  عنوان  هزار 
هزاران  البه الی   که  می شود  کنترل  دقت  با  کتاب ها 
صفحه کتاب هایی که منتشر می شود، اگر مطلبی که 
وسیله  به  بشود  و  باشد  داشته  زاویه ای  آنها  نظر  به  
آن با افکار عمومی بازی کرد، مراجع را حساس کرد 
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یا  با خودشان همسو کرد.  را  یا جریان های سیاسی 
به عنوان مثال ناهنجاری های اجتماعی مثل طالق و 
اعتیاد را برجسته می کنند درحالی که خود می دانند 
دولت  و  نیست  دولت  این  کار  این مشکالت حاصل 
همسو با خود آنها، این مشکالت را کاشته و اکنون 
این محصول در دولت کنونی درو می شود. زمانی در 
دولت احمدی نژاد، با برخورداری از درآمدهای سرشار 
ناشی از فروش نفت ۱40دالری در هر بشکه و صد 
میلیارد دالر در سال، تراز اشتغال کشور حدود هشت 
کار  و  شده  آفریده  کار  و  بود  صفر  به  نزدیک  سال 
ازدست رفته با هم برابری می کرد و در هر سال 600، 
اضافه  هم  کار  بازار  به  کار  جویای  جوان  هزار    700
تقاضای کار مواجه هستیم و  انباشتگی  با  شد. حاال 
این عدد هر روز بزرگ تر می شود، شاید امسال حدود 
بازار  به  هم  کار  متقاضی  جدید  نیروی  میلیون  یک  
بیاید. وقتی در دولت نهم و دهم با امکانات سرشاری 
صورت  مناسبی  سرمایه گذاری  داشت،  وجود  که 
اعتیاد،  ناهنجاری های  بی کاری  آن  حاصل  نگرفت، 
طالق و افزایش آمار سرقت است. اینکه این عوامل را 
به عنوان نقطه ضعف این دولت معرفی کنیم، کامال 
غیرمنصفانه است و به نظرم نقش رسانه های مستقل 
است که امروز با بیان واقعیت ها اطالع رسانی و مردم 
اقتصادی  مشکالت  این  نه تنها  که  کنند  هوشیار  را 
دستاورد عملکرد دولت گذشته است و به این دولت 
به ارث رسیده بلکه بسیاری از ناهنجاری های موجود 
هم  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  زمینه های  در 
حاصل عملکرد دولت گذشته است. با این مقدمه به 
سؤال شما پاسخ می دهم که در زمینه اقتصادی سه، 
چهار موضوع دستاویز مخالفان دولت شده است. یکی 
از این موضوعات بحث فساد است. به این ترتیب که 
برای تبرئه کردن عملکرد دولت نهم و دهم، جریانی 

به صورت گسترده به راه افتاده که وابسته به همان 
کسانی است که در دولت گذشته منافع زیادی داشتند 
و از قبل عملکرد آن دولت، ثروت زیادی جمع کردند 
و امروز به اتکای درآمدهای نامشروعی که از رانت ها و 
فسادها و اختالس ها در آن دوره داشتند و با حمایت 
به  امروز  آنها  درواقع  رسیده اند.  اموالی  به  دولت  آن 

دولت قبل، ادای دین می کنند. 

  این ادای دین چه نفعی برای آنها در پی دارد؟ 
اینکه  یکی  می دهند؛  انجام  را  کار  این  دلیل  دو  به 
امکان رسیدگی به تخلفات گذشته را سلب کنند و 
در محاق قرار دهند و دوم اینکه فساد را عادی سازی 
دارد؛  وجود  فساد  دولت ها  همه  در  بگویند  و  کنند 
حتی در این دولت هم که می خواست با فساد مبارزه 
صندوق  موضوع  در  مثال  دارد.  وجود  فساد  کند، 
ذخیره فرهنگیان با بررسی و تحقیق کوچکی متوجه 
این دولت  اختالس در  این  از  اگر قسمتی  می شویم 
قبلی  همان جریان های  ادامه  در  باشد،  افتاده  اتفاق 
و وام های قبلی بوده است و در این دوره اگر کم و 
زیادی شده، در تداوم رفتار و تصمیمات گذشته بوده؛ 
اما ببینید چه غوغاساالری کرده اند. آنها می خواهند 
بابک  گذشته  دولت  در  اگر  مثال  کنند.  شبیه سازی 
زنجانی دو میلیارد و 600  میلیون یورو نفت کشور را 
یا سه  هزار  میلیارد تومان  را نداده  فروخته و پولش 
در جریان امیرمنصور خسروی و خاوری سوءاستفاده 
می خواهند  حاال  هستند،  جریانش  در  مردم  و  شده 
بگویند در این دولت هم اختالس هایی معادل همان 
اختالس های گذشته رخ داده است. یا ریشه ماجرای 
به دولت سابق  مربوط  نجومی صددرصد  حقوق های 
برایش  سازمانی  در  سابق  دولت  در  مسئولی  است. 
حقوقی تعیین شده که با تغییر آن مسئول، مسئول 

دریافت  را  حقوق  همان  سابق  روال  طبق  جدید 
می کرده که فاصله زیادی با حداقل حقوق در جامعه 

دارد. 
 اینها مسائل حاشیه ای موضوع است، اما اصل قضیه 
این است که تعیین شدن این حقوق ها در دولت قبل 
این  بوده اند،  سمت ها  این  در  که  مسئوالن  و  بوده 
حقوق ها را دریافت می کردند و صدای کسی درنیامده 
است. حاال در این دولت در سایه آزادی رسانه ای و 
اطالع رسانی و حمایتی که دولت از گردش اطالعات 
سطح  به  و  افشا  قضیه  این  دارد،  آزاد  رسانه های  و 
جامعه کشیده شده و دولت در برخورد با این موضوع 

پیش قدم شده است. 
بر  مسئله  همین  است.  شده  وارد  دیر  دولت  اما    

شائبه هایی که ایجاد شده بود، دامن زد. 
و  لخت  کمی  دولت ها  در  تصمیم سازی  نظام  اساسا 
است.  بوده  این طور  دولت ها هم  در همه  است.  کند 
نظام تصمیم سازی که منجر به تصمیم گیری و اجرا 
شود، نظامی کند و با تأخیر است و متأسفانه در همه 
دولت ها هم بوده است. به هرحال دولت به میدان آمد، 
مدیرانی را که حقوق های غیرمتعارف می گرفتند کنار 
گذاشت و پول های اضافه را پس گرفت و کسانی را 
که تخلف کرده اند به دستگاه قضائی معرفی کرد که 
اگر جرمی هم مرتکب شده اند، مجازات شوند و مرتب 
اگر  درحالی که  می شود.  اطالع رسانی  زمینه  این  در 
مازاد متعارف حقوق کل این عدد مثال صد مدیر را که 
حقوق غیرمتعارف می گرفتند با حقوق غیرمتعارف در 
36 ماه دولت کنونی ضرب کنید، عدد کوچکی است. 
نمی خواهم بگویم موضوع کوچکی است اما به لحاظ 
اقتصادی در کشوری که چندصد  هزار  میلیارد تومان 
بودجه جاری اش است، این عدد حتی نقطه ای هم در 
بودجه جاری کشور تلقی نمی شود؛ ضمن اینکه اگر 

گرفته  صورت  که  فسادهایی  کنار  در  را  مسئله  این 
از  که  رانت هایی  و  نشده  افشا  که  اختالس هایی  و 
قبل دولت ها همیشه بوده است قرار دهیم، این عدد 
استاندارد  یک  در  که  دیدید  اما  نیست  درخوراعتنا 
نجومي  امالک  و  نجومي  فیش هاي  با  دوگانه،  کامال 
به  برخورد کردند. در واقع همین رسانه های وابسته 
به شدت  می رسند  که  بام  طرف  این  به  جریان،  آن 
می کنند.  دیگر  کار  آن  دیگر،  طرف  در  و  می دمند 
در  استانداردی  و  نیست  کار  در  صداقتی  متأسفانه 
فساد  مشکل  نمی شود.  دیده  تخلفات  این  افشای 
بعد  نکته  است.  دولت  مخالف  جریان  آشیل  پاشنه 

دست گذاشتن روی معیشت مردم است. 
  به نظر مي رسد به خوبی با ابزار رسانه بازی می کنند.

موضوع معیشت مردم به طور عام، موضوعی است که 
همه آحاد جامعه روزانه و به طور مستمر نسبت به 
آن حساس هستند و کمتر موضوعی را پیدا می کنید 
که این گونه مثل نان، گوشت، لبنیات و... در زندگی 
فراگیر  موضوع  یک  این  بنابراین  باشد.  مطرح  مردم 
است که اگر بشود روی این موج سوار شد و اذهان 
عمومی را تحریک کرد، می تواند آثار گسترده  مثبت 
و منفی داشته باشد. اینها از جنبه منفی قضیه وارد 
شده اند. اگر امروز گوشت در هر کیلو چند  هزار تومان 
 گران شده یا اگر شکر در ایام ماه رمضان  گران شده 
می شود،  گران  بار   چند  سال  در  مرغ  قیمت  اگر  یا 
می کنیم،  ریشه یابی  وقتی  می پردازند.  قضیه  این  به 
می بینیم با یک ترفند می خواهند به مردم بگویند این 
دولت برای معیشت مردم کاري جدی انجام نداده و 
با تقلب، کاهش نرخ تورم را زیر سؤال می برند و آن 
تقلب این است که می خواهند به مردم بگویند کاهش 
نیفتاده،  اتفاق  ارزانی  و چون  ارزانی  یعنی  تورم  نرخ 
از  باید  مردم  درحالی که  است.  نشده  کم  تورم  پس 
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توجیه شوند  مناسب،  اطالع رسانی  و  طریق رسانه ها 
که تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت ها و وقتی 
از کاهش تورم صحبت می کنیم، یعنی سرعت تغییر 
در شهریور  مثال  مقطعی  در  قیمت ها  عمومی  سطح 
۹5 نسبت به شهریور سال ۹4 کمتر شده و کاهش 
عمومی  سطح  دهم،  دولت  در  کمااینکه  کرده؛  پیدا 
قیمت ها در سال ۹۱، تورم نقطه به نقطه  45درصدی 
را تجربه کرد؛ یعنی در سال ۹۱ قیمت ها نسبت به 
سال ۹0، 45 درصد افزایش داشت اما در این دولت 
نرخ تورم مرتبا کاهنده بوده و امروز تک رقمی شده 
سؤال  زیر  را  دستاورد  این  می خواهند  مخالفان  که 
ببرند و می گویند کدام کاهش تورم؛ درحالی که همه 
اقالم در سبد هزینه  چیز گران تر شده است. بعضی 
خانوار بیش از متوسط افزایش پیدا کرده اند و ما هم 
قبول داریم همه تالش دولت هم این است که نرخ 
مؤثر  خانوار  هزینه  سبد  در  که  را  اساسی  کاالهای 
است، مثل بهداشت و درمان و حوزه سالمت کاهش 
دهد. برهمین اساس دولت خیلی تالش کرده و هزینه 
بخش سالمت مردم را به شدت کاهش داده که بخش 
مهمی است اما در حوزه سالمت ممکن است یک قلم 
دارو گران تر شده باشد که روی آن دست می گذارند 
که مثال فالن دارو نسبت به سال قبل گران تر شده 
است؛ یا در بخش مسکن که قیمت مسکن و اجاره بها 
سهم 30درصدی در سبد هزینه خانوار دارد، تقریبا 
کاال  قلم  است. در 360  نداشته  افزایش چشمگیری 
ممکن است ۱0 قلم کاال نوسانات فصلی داشته باشند 
دولت  حمایتی  سیاست های  اجرای  راستای  در  یا 
باشند؛ مثال امسال دولت 20  هزار تن گوشت کمتر 
وارد کرده است چون می خواهد از دامداران حمایت 
واردات  تورم،  کاهش  برای  گذشته  دولت  در  کند. 
را درآورد  تولیدات داخلی  پدر  را تسهیل کردند که 

اما این دولت نمی خواهد به قیمت نابودکردن تولید 
داخلی رضایت موقت مردم را جلب کند. یا در ارتباط 
امسال 500  هزار تن کمتر واردات داشتیم  با شکر، 
و از طرف دیگر تولید شکر و کاشت چغندر و نیشکر 
افزایش قیمت  افزایش داشت که در سایه  در کشور 
عمده ای  بخش  که  کشاورزان  وضعیت  داخلی،  شکر 
بخواهیم  اگر  کرد.  پیدا  بهبود  هستند،  ما  جامعه  از 
بگوییم  باید  بگوییم،  مردم  به  صادقانه  را  واقعیت ها 
علت اینکه امسال برنج کمی  گران می شود، به خاطر 
این است که 500 هزار تن برنج خارجی کمتر وارد 
کردیم و اجازه ندادیم از طریق واردات تولید داخلی 
افزایش قیمت نصیب شالیکاران  این  و  لطمه بخورد 
به  نسبت  تومان  هزار  برنج   امسال  اگر  است.  شده 
به  قضیه  این  نفع  است،  شده  گران تر  گذشته  سال 
جیب تولید داخلی می رود. مقایسه وضعیت درآمدی 
در  است.  مهم  خیلی  هم  سابق  دولت  با  دولت  این 
بشکه  هزار    200 دومیلیون و  از  بیش  سابق  دولت 
نفت  قیمت  مقطعی  در  که  داشتیم  صادرات  نفت 
داشت  افزایش  بشکه  هر  در  دالر   ۱40 از  بیش  به 
بود،  ارز  از  ناشی  درآمد  دالر  میلیارد  صد  ساالنه  و 
نرخ  درآمدها  این  سایه  در  توانستند  که  گونه ای  به 
ارز را از سال 84 تا ۹۱ حدود  هزار تومان نگه دارند 
ارز باعث شده بود تورم  و این تثبیت مصنوعی نرخ 
دیگر  از طرف  و  باشد  داشته  افزایش  ساالنه  داخلی 
از  تولید داخلی  واردات تسهیل شود و رقابت پذیری 
واحد  هزار  ده ها   تعطیل شدن  باعث  که  برود  دست 
بعد  که  می بینیم  امروز  که  گرانی هایی  تولیدی شد. 
افتاد،  اتفاق   ۹2 اوایل  در  ارز  نرخ  چندبرابرشدن  از 
ناشی از همان اقداماتی بود که قبل از تحوالت دولت 
یازدهم اتفاق افتاده بود و اتفاقا دولت یازدهم ترمزش 
جریان  و  شده  کم  سرعتش  تأخیر  با  اما  کشید،  را 

تورمی فزاینده هنوز نایستاده است. 

  از بی کاری هم به عنوان یکی از نقاط ضعف دولت 
می توان یاد کرد؟ 

نکته آخر که به عنوان پاشنه آشیل می توان از آن یاد 
کرد، بی کاری است. زمانی  که دولت یازدهم مستقر 
شد چند  میلیون نفر بی کار بودند. کسانی  که یا از قبل 
اقتصادی  یا در سایه سیاست های غلط  بی کار بودند 
دولت از جمله واردات، قاچاق کاال و پایین نگه داشتن 
باالی  حجم  بودند.  شده  بی کار  ارز،  نرخ  مصنوعی 
واردات باعث شد تراز تجاری مان روز به روز منفی تر 
شود، حجم واردات به کشور از 24  میلیارد دالر سال 
 ۹۱ سال  در  رسمی  دالر  میلیارد    80 حدود  به   84
رسید و قاچاق کاالی مصرفی به کشور از پنج  میلیارد 
دالر به 20  میلیارد دالر افزایش پیدا کرد که باعث 
بیشتر صنایع  تولید داخلی که  شد شالوده و شاکله 
کوچک و متوسط بودند، تعطیل شوند. در سال ۹۱ 
بودند  تعطیل  واحد صنعتی در شهرک ها  ده ها  هزار 
با  گرفته  تصمیم  دولت  امروز  هستند.  هم  امروز  و 
آسیب دیده  واحدهای  از  بخشی  تسهیالت،  اعطای 
در  که  واحدهایی هستند  اینها  اما  کند،  بازسازی  را 
دولت سابق آسیب دیده اند. همین جا باید تذکر دهم 
مثال  بعدی  جریان  در  دوباره  باشیم  مراقب  باید  که 
داشته  رقابت  توان  واحدها  ارز،  نرخ  تک نرخی شدن 
آسیب  دیگر  بار  ارز  تک نرخی شدن  اثر  در  و  باشند 
نبینند. مسئله دوم که در موضوع بی کاری می توان 
هدفمندکردن  قانون  غلط  اجرای  کرد،  اشاره  آن  به 
سایر  به  بی اعتنایی  و  است  سابق  دولت  در  یارانه ها 
قانون  در  بود.  بی کاری  آن  نتایج  از  یکی  که  قوانین 
تصویب   8۹ سال  در  که  یارانه ها  هدفمندکردن 
افزایش  از  ناشی  درآمد  از  درصد   30 بود  قرار  شد، 

از  که  تولیدی  واحدهای  به  انرژی  حامل های  نرخ 
به  می بینند  آسیب  انرژی  حامل های  قیمت  افزایش 
یارانه پرداخت شود. 20 درصد هم به عنوان  عنوان 
هزینه های دولت مصرف و 50 درصد به صورت یارانه 
نقدی به مردم پرداخت شود. در سال 8۹ این اتفاق 
بانک مرکزی همه پول  های  از  استقراض  با  و  نیفتاد 
قالب  در  را  انرژی  حامل های  نرخ  افزایش  از  ناشی 
یارانه های 45هزارو 500 تومانی به مردم دادند و کل 
جمعیت ایران را یارانه بگیر کردند. خطای بزرگی که 
این دولت هم گرفتارش است. آن سال حق تولید را 
میلیارد  هزار     ۱0 بود  قرار  که  هم   ۹0 سال  ندادند. 
باز هم پرداخت نشد. در  تولید داده شود،  به  تومان 
تالش  فقط  و  شد  طی  منوال  همین  هم   ۹۱ سال 
کردند یارانه های نقدی را مرتب پرداخت کنند. ندادن 
نرخ  تثبیت  سایه  در  ما  تولید  شد  باعث  تولید  حق 
ارز و نگرفتن کمک، تقریبا با تعطیل عمومی مواجه 
تولیدی  واحدهای  از  دسته هایی  معدود  مگر  شود؛ 
که توانستند تا امروز خودشان را با مشکالت عدیده 
بی کاری  پس  دارند.  نگه  پا  سر  و...  دارایی  فروش  و 
موضوعی نیست که حاصل عملکرد این دولت باشد 
بی کاری  که  هستند  آگاه  به خوبی  دولت  مخالفان  و 
کاشته  گذشته  دولت  در  بذرش  که  است  محصولی 
شده اما به این دولت خرده می گیرند. به نظر من خأل 
باید  دولت  و  دارد  وجود  زمینه  این  در  اطالع رسانی 
واقعیت ها را با مردم در میان بگذارد که از این منظر 

آسیب نبینند. 
وعده  دارد  حساسیت  خیلی  که  موردی  بیشترین    
از  یکی  که  است  ارز  تک نرخی شدن  برای  دولت 
هرچند  باشد  آسیب زا  می تواند  که  است  مواردی 
می تواند برای کل اقتصاد مفید باشد، اما تنش اولیه 
به نظرتان، دولت عطای  باشد.  نگران کننده  می تواند 
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این اتفاق را به لقایش می بخشد؟ 
متأسفانه نظام چندنرخی ارز یکی از ریشه های تولید 
ارزان تر  ارزهای  به  است. کسانی که  فساد در کشور 
قیمت سوءاستفاده  اختالف  رانت  از  دارند  دسترسی 
می کنند. مادامی که نظام چندنرخی ارز وجود داشته 
دارند،  دسترسی  ارز  ارزان  نرخ  به  که  افرادی  باشد 
اگر  می برند.  سود  رانت  و  مابه التفاوت  بابت  از  فقط 
از ریشه های  با فساد جدی است، یکی  بحث مبارزه 
فساد این است و دولت باید ارز را تک نرخی کند. این 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است و دولت وعده داده این 
کار را تا پایان سال ۹5 انجام دهد و امیدوارم حتما به 

این وعده عمل کند. 
اما  بیفتد  اتفاق  تک نرخی شدن  می شود  پیش بینی 

واقعی شدن نه. 
تک نرخی شدن الزاما به معنای واقعی شدن نرخ ارز در 
مقطع شروع نیست. دولت می تواند با توجه به اینکه 
است،  مدیریت شده  شناور  نظام  کشور،  ارزی  نظام 
شناورکردن  و  تک نرخی شدن  به سمت  اینکه  ضمن 
با مدیریت، نرخ را در یک  نرخ ارز می رویم کماکان 
بازه مصلحتی کنترل کند و آن بازه مصلحتی عددی 
در  که  ارزی  منابع  اتکای  به  بتواند  دولت  که  است 
اختیار دارد، نرخ را حداقل در زمان میان مدت یک یا 
دو ساله، به طور پایه نگه دارد. اینکه دولت بگوید نرخ 
ارز مثال سه هزار و 500 تومان شد اما در بازار به این 
ارز دسترسی نداشته باشیم و در کنارش بازار جدیدی 
شکل گیرد، نرخ مصلحتی نیست. نرخ مصلحتی برای 
کشور نرخی است که دولت بتواند روی آن نرخ، به 
همه تقاضاها حتی تقاضاهای کاذب پاسخ دهد. اگر 
کسی گفت من صد هزار دالر می خواهم قابل دسترس 
از  برمی گردد که  به پشتوانه های مناسبی  این  باشد. 
آزادسازی منابع می تواند فراهم شود. بازار بین بانکی 

بانک های  کارگزاری  بانک ها،  ساختار  اصالح  ارز، 
بازار آتی ارز پیش نیازهایی الزم  خارجی و داخلی و 
دارد، اما اصل ضرورت تک نرخی شدن ارز انکارناپذیر 
بیفتد  اتفاق  این  ملی  اقتصاد  در  حتما  باید  و  است 
که حداقل از منظر مبارزه با فساد، جلوی بخشی از 
موجب  باید  نرخ  این  شود.  گرفته  رانت  ها  و  فسادها 
را  ارزی  و درآمدهای  توسعه صادرات غیرنفتی شود 
واردات  مدیریت  که  باشد  نرخی  باید  دهد.  افزایش 
تولید  از  شود،  قاچاق  کنترل  موجب  گیرد،  صورت 
اولیه  مواد  شود،  حمایت  نرخ  آن  در  بتواند  داخلی 
موردنیاز واحدهای تولیدی ما با نرخ مناسبی وارد و 
از ضرورت های  به عنوان یکی  سرمایه گذاری خارجی 
دولت  می دانند  همه  زیرا  شود،  فراهم  اجتناب ناپذیر 
به  فعلی  شرایط  در  شغل  ایجاد  برای  نیست  قادر 
اندازه کافی سرمایه گذاری کند و حتما نیازمند جذب 
وجود  با  می بینید  اما  است،  خارجی  سرمایه گذاری 
که  می کنند  کارشکنی  چقدر  موضوع  این  از  اطالع 
سرمایه خارجی به کشور نیاید، دستاوردهای برجام را 
زیر سؤال می برند و جوسازی های سیاسی می کنند. 
اصولگرا  FATF که در مجلس سابق  قانون  با  مثال 
چه  کند،  اجرا  می خواهد  دولت  این  و  شده  تصویب 
از بحث هایی است که  اینها  پا می کنند.  به  جنجالی 
تا  نشود  وارد  کشور  به  خارجی  سرمایه  می خواهند 
دولت نتواند سرمایه گذاری کند، نتواند به اندازه کافی 
مردم  به  نکرد،  ایجاد  شغل  اگر  و  کند  ایجاد  شغل 
بگویند دولت ناکارآمد است. دولت با همه تالش های 
مخالفان باید سعی خودش را کند تا نرخ را تک نرخی 
کند که یکی از پیش نیازهای جذب سرمایه خارجی 
خارجی  سرمایه  جذب  برای  را  اقتصاد  هم  و  است 

پیش بینی پذیر کند. 
برای  دستاویزی  نمی تواند  ترامپ  آقای  انتخاب    

کنار می گذارد  را  برجام  باشد که حاال  این مخالفان 
ببیند؟ کمااینکه همه  ناحیه آسیب  این  از  اقتصاد  و 
کما  در  ترامپ  کارآمدن  روی  با  خارجی  بانک های 
رفته اند و منتظرند ببینند او چگونه عمل خواهد کرد. 
یکی  دارد.  وجود  دراین باره  کلیدی  موضوع  چندین 
به  قائم  آمریکا  سیاست های  از  کمی  بخش  اینکه 
برنامه های  سیاست ها،  و  است  رئیس جمهور  شخص 
تدوین شده مصوب است که مقامات کاخ سفید باید 
در اجرای آن عمل کنند. روش های اجرا ممکن است 
متفاوت باشد اما در سطح کالن این سیاست ها تغییر 
مستقل  کافی  اندازه  به  اینکه  دوم  نکته  نمی کند. 
تنظیم  جهان  با  را  مسائلمان  آمریکایی ها،  رفتار  از 
آمریکایی ها  فقط  برجام  در  ما  طرف  و  کرده ایم 
با  دنیا  از  نمایندگی  به  دیگر  کشور  پنج  و  نیستند 
ما مذاکره کرده و به توافق رسیده اند. درواقع ما در 
با جهانیان تجدید پیوند کرده ایم و  چارچوب برجام 
موضع آمریکا به تنهایی نمی تواند تأثیری جدی  داشته 
و  ایران هراسی  تحت تأثیر  اصلی مان  موضوع  باشد. 
ایران  به حقانیت  بود که دنیا  سیاست های هسته ای 
تأیید کرد فعالیت های ما  پی برد و آژانس هسته ای 
صلح آمیز است. بنابراین تحریم هایی که در این زمینه 
بود، برداشته شده و برگشت پذیر نیست. البته بخشی 

از مشکالت ما با آمریکا حل نشده و وجود دارد. 

تشکیل  فکر  اتاق  دولت  علیه  که  همان طور    
شده، آیا دولت سازوکار و برنامه  مشخصی برای 
آن  از  می توانند  مخالفان  که  نقاطی  شناسایی 

به عنوان آتو بهره  گیرند، دارد؟ 
کمیسیون  رئیس  و  اقتصادی  کارشناس  به عنوان 
و  بازرگانی  اتاق  صادرات  تسهیل  و  تجارت  توسعه 
اقتصادی در بخش  فعاالن  با  ارتباطی که  واسطه  به 

خصوصی دارم، همه کسانی که به نوعی عالقه مند به 
این دولت هستند و عموما از فرهیختگان جامعه اند، از 
نظام اطالع رسانی دولت گالیه دارند و می گویند چرا 
نمی کند.  بازگو  مردم  برای  را  صحنه ها  پشت  دولت 
بیان  در  دولت  اطالع رسانی  سامان  می رسد  نظر  به 
ضعیفی  سامان  حمالت،  خنثی کردن  و  دستاوردها 
شود،  تقویت  باقی مانده  مدت  در  است  الزم  و  است 
حال  در  اکنون  شد  یاد  آن  از  که  فکری   اتاق  چون 
روانی است و طبیعی  اتاق عملیات جنگ  به  تبدیل 
است در شرایط جنگ روانی، دولت باید خیلی مراقب 
و  آرامش  با  جامعه  در  تنش  ایجاد  بدون  که  باشد 
دستاوردهای  بیان  به  نسبت  ارقام  و  آمار  با  منطق، 
مثبت خودش و پاسخ به اتهاماتی که می زنند، اقدام 
 ،۹2 انتخابات  ادامه  در  که  همان طور  مردم  تا  کند 
که  را  خودشان  پیام  کردند  تالش   ۹4 اسفند  در 
اعتدال و عقل گرایی است، به گوش  از  پیام حمایت 
برسانند، در این زمینه نیز دولت را همراهی کنند. در 
سابق،  مجلس  با  مقایسه  در  مجلس جدید  خروجی 
اولیه  پیشنهادات  در  که  وزیری  سه  دیدید  به عینه 
دولت یازدهم رأی نیاوردند در این مجلس آرای بسیار 
معدل  خوشبختانه  می دهد  نشان  که  آوردند  خوبی 
به  و  است  دولت  با  همراه  و  مستقل  معدل  مجلس، 
قول یکی از دوستان، مردم اگر نتوانستند از اتوبان به 
مقصد برسند از جاده های انحرافی و بیراهه خودشان 
را به مقصد رساندند و پیامشان را به گوش کسانی که 
باید بشنوند، رساندند. امیدوارم در انتخابات ۹6 هم 
همین روند تکرار شود. البته این اطمینان نباید باعث 
اشاره  است همان طور که  و الزم  رخوت دولت شود 
اتاق عملیات مجموعه  یا  اتاق فکر  کردید، در مقابل 
منسجمی در شورای اطالع رسانی دولت و رسانه های 
همسو با دولت مثل روزنامه ایران و رسانه های دیگر 
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بخش  که  بگیرد  شکل  هستند،  همسو  دولت  با  که 
عمده ای از غوغاساالری و جوسازی های ناجوانمردانه 
علیه دولت را خنثی کند. از این به بعد هم احتمال 
تشدیدشدن این جوسازی ها وجود دارد و دولت هم 
افزایش  را  پاسخ گویی اش  نرخ  نسبت  همین  به  باید 

دهد. 

جهان صنعت/ پیامدهای نوسانات نرخ ارز بر تجارت 
خارجی؛

سرگردانی بخش خصوصی

در چند روز گذشته به دالیلی همچون افزایش 
فصلی تقاضای ارز به دلیل مناسبت های مختلف 
میالدی،  نو  سال  و  اربعین  مسافرت های  مانند 
نتایج احتمالی اجالس اوپک و چشم انداز قیمت 
نفت، نتایج انتخابات ریاست  جمهوری آمریکاو . . . 
شاهد افزایش نوسانات نرخ ارز و روزهای ملتهبی 

برای بازار بودیم . 
اقتصادی همواره  این در حالی است که کارشناسان 
بر یکسان سازی نرخ ارز تاکید داشته اند. بر این اساس 
ایران معتقدند که چندگانه بودن  تحلیلگران اقتصاد 
وکار  فضای کسب  به شدت  اینکه  بر  عالوه  ارز  نرخ 
و  رانت  فساد،  بروز  زمینه ساز  ساخته،  مخدوش  را 

فعالیت های سوداگرانه ارزی نیز شده است .
بنگاه های  که  ارز سبب شده  نرخ  نوسانات  واقع،  در 
اقتصادی به جای فعالیت مولد و ایجاد ارزش افزوده، 
به دنبال آن باشندکه هزینه های خود و سود ساالنه 
پیش بینی شده برای بنگاه خود را از طریق مراودات 
یک  به  آسیب،  بزرگ ترین  این  و  کنند  تامین  ارزی 

از  خرج  و  رشد  برای  می خواهد  که  است  اقتصادی 
رکود دورخیز کند .

نفتی،  درآمدهای  کاهش  به  توجه  با  اینکه  ضمن 
که  بگیرد  تصمیم  لحظه  هر  دولت  است  ممکن 
از  را  خود  بودجه  کسری  قبلی،  دولت های  همچون 
طریق نرخ ارز جبران کند . به همین دلیل نوساناتی 
که ریشه در بحران مالی دولت دارد، همیشه به عنوان 
مورد  اقتصادی  فعاالن  عموم  افکار  نزد  گزینه  یک 
توجه است و همین احتمال، احتیاط های خاصی را بر 
برنامه ریزی های بنگاه های کوچک و متوسط تحمیل 

می کند .
در این میان به گفته بسیاری از صادرکنندگان، اگر 
قیمت  افزایش  باشد،  خام فروشی  مفهوم  به  صادرات 
دالر در کوتاه مدت به نفع صادرات است اما افزایش 
نرخ دالر برای صادرکنندگان مواد فرآوری شده منجر 
صادرکنندگان  و  می شود  تمام شده  کاالی  گرانی  به 
این کاال متضرر می شوند . بنابراین دولت باید هرچه 
سریع تر در جهت یکسان سازی نرخ ارز گام برداشته و 
نرخی را برای یکسان سازی اعالم کند که در پی آن 
بازار،  ذی نفعان  و  واردکنندگان  همه صادرکنندگان، 
بتوانند آن را بپذیرند . اما به اعتقاد برخی کارشناسان 
بازرگانی  اتاق  صادرات  کمیسیون  رییس  همچون 
ایران، در صورتی که قرار باشد دولت نرخی را برای 
ارز تک نرخی تعیین کندکه پایین تر از نرخ بازار آزاد 
و به نرخ ارز مبادله ای نزدیک تر باشد، قطعا صادرات 
کاهش می یابد و به نفع رشد اقتصادی کشور نیست .

دولت به سازوکار بازار باور پیدا کند
بیان  ایران  واردات  مجمع  رییس  اساس  همین  بر 
بازار  اینکه  محض  به  اخیر  سال  چند  این  در  کرد: 
فعاالن  اغلب  غافلگیرکننده  شده  نوسانات  دچار  ارز 
اقتصادی ناخودآگاه با افسوس بسیار به یاد ضرورت 

بابت  که  فرصت سوزی هایی  و  ارز  نرخ  یکسان سازی 
انجام آن صورت گرفته، می افتند .

علیرضا مناقبی اظهار کرد: هر چند فعاالن اقتصادی 
ارز  نرخ  یکسان سازی  برای  دولت  تصمیم  منتظر 
نرخ  مدل سازی  که  است  این  واقعیت  ولی  هستند 
سوی  از  خصوص  این  در  آگهی  پیش  و  ارز  واقعی 
دولت را باید از دیگر چالش های بزرگ اقتصاد ایران 
برشمرد که موجبات نگرانی فعاالن اقتصادی را فراهم 

می کند .
باز  این موضوع  به  نیز  آن  ادامه گفت: دلیل  وی در 
نرخ  تعیین کننده  عوامل  خصوص  در  که  می گردد 
به  می تواند  که  دارد  وجود  متعددی  نظرات  ارز، 
منجر  مشابه  اقتصادهای  در  غیرمشابه  نتایج  حصول 
مختلف  دوره های  در  آن  تبع  به  که  مساله ای  شود . 
جای  به  اقتصاد  روی  را  خود  منفی  یا  مثبت  آثار 
تغییرات  دستخوش  را  بخش خصوصی  و  گذاشته 
می تواند  تغییرات  این  است .  کرده  زیادی  بسیار 
به  را  بنگاه ها  برخی  که  باشد  سرنوشت ساز  آنچنان 
مرز ورشکستگی و مرگ اقتصادی سوق داده و برخی 

دیگر را بر قله عاج بنشاند .
در خصوص  ایران  اقتصاد  کرد:  نشان  خاطر  مناقبی 
است  زیادی  بسیار  تجربیات  دارای  ارزی  تصمیمات 
حوزه  این  در  درست  تصمیمات  سال هایی،  طی  و 
بازار  ایران بوده و موجب رونق  اقتصاد  مشکل گشای 
که  حالی  در  است  شده  سرمایه گذاری ها  توسعه  و 
رفتارهای دستوری مسیرهای  با  دیگر  دوره هایی  در 

پیشرفت اقتصادی سد شده است .
از  یکی  حاضر  حال  در  رو  همین  از  گفت:  وی 
برنامه هایی که همه از دولت توقع دارند این است که 
یکسان سازی نرخ ارز را بر اساس ریل گذاری درست 

کلید بزند .

رییس مجمع عالی واردات با بیان اینکه برابری ارزش 
در  است  ممکن  خارجی  پول  مقابل  در  داخلی  پول 
داخلی  پول  تغییرات حجم  تاثیر  تحت  مواقع  برخی 
نقدینگی  حجم  کاهش  یا  افزایش  گونه  هر  و  بوده 
کشور به تنزل یا تقویت ارزش پول ملی منجر شود، 
اظهار کرد: در کنار متغیر حجم نقدینگی، متغیرهای 
ناخالص  تولید  و  مثبت  رابطه  انتظاری،  تورم  نرخ 
داخلی، رابطه منفی با نرخ ارز داشته و از متغیرهای 

مهم تعیین کننده نرخ ارز تعادلی محسوب می شود .
مناقبی بیان کرد: بر این اساس باید رهیافت مناسبی 
برای یکسان سازی نرخ ارز پیش روی مردان اقتصادی 
دولت و بانک مرکزی قرار داشته باشد، به طوری که از 
اشتباهات قبل درس گرفته و اجازه نوسانات بیش از 

حد توان بنگاه های اقتصادی را ندهند .
وی گفت: تجربیات قبلی بیانگر این واقعیت است که 
باعث  مرکزی  بانک  و  دولت  گانه  دو  رفتار  گونه  هر 
نابجا  رانت های  از  گذشته  همچون  عده ای  می شود 
پیدا کنند و  ارزان دسترسی  ارز  به  و  استفاده کرده 
این هشداری است که باید پیش از فرو غلتیدن در 

آن، جدی گرفته شود .
رییس مجمع عالی واردات با اشاره به اینکه تنها راه 
که  است  این  ارز،  نرخ  یکسان سازی  پروژه  موفقیت 
دولت به سازوکار بازار باور پیدا کند، افزود: نرخی که 
دولت برای یکسان سازی اعالم می کند، باید به گونه ای 
صادرکنندگان،  همه  که  شود  عرضه  و  تنظیم 
واردکنندگان و ذینفعان بازار، بتوانند آن را بپذیرند . 
با چنین رویکردی در واقع نرخ ارز در بازار و توسط 

عرضه و تقاضا تعیین می شود .
ادعای کنترل شناور نرخ ارز منطبق با واقعیت نیست

رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز در 
مورد افزایش قیمت دالر در روزهای اخیر گفت: طبق 
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یک سنت قدیمی دولت همواره با ورود ارز به بازار در 
مقاطعی از زمان که قیمت دالر در حال افزایش بوده، 

مانع افزایش قیمت آن شده است .
 رضی حاج آقامیری با اشاره به اینکه دولت همواره با 
تزریق دالر به بازار مانع افزایش قیمت آن شده است، 
گفت: اگرچه نرخ دالر واقعی نیست و باید بیشتر باشد 
اما نمی توان گفت که دولت عامدا خواسته تا قیمت 
که حتی  دیده شده  همواره  یابد  چراکه  افزایش  آن 
وقتی نیاز به کاهش قیمت دالر بوده، دولت با تزریق 
دالر های نفتی به بازار مانع افزایش قیمت شده است .

وی بیان داشت: ادعای دولت مبنی بر کنترل شناور 
از  مانع  همواره  دولت  اینکه  به  توجه  با  هم  ارز  نرخ 

افزایش قیمت دالر بوده، منطبق با واقعیت نیست .
اگر  گفت:  ارز  کردن  تک نرخی  به  اشاره  با  آقامیری 
دولت قرار باشد نرخی که برای ارز تک نرخی تعیین 
می کند پایین تر از نرخ بازار آزاد و به نرخ ارز مبادله ای 
نزدیک تر باشد قطعا صادرات کاهش می یابد و به نفع 

رشد اقتصادی کشور نیست .
رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران با تاکید بر اینکه 
قیمت فعلی دالر واقعی نیست و می تواند بیشتر باشد، 
عاقالنه  اقتصادی،  رشد  و  صادرات  رشد  برای  گفت: 
است که دولت اجازه دهد که قیمت دالر به تدریج 

جایگاه طبیعی خود را بیایبد .
وی با بیان اینکه کاهش ارز پولی ملی ما برخالف تصور 
ندارد،  اشکالی  اقتصاددانان  و  از کارشناسان  بسیاری 
اقتصادی  رشد  و  توسعه  به  موضوع  این  اتفاقا  گفت: 
اینکه  بیان  با  آقامیری  حاج  می کند .  کمک  بیشتر 
دنیا مطرح اند  اقتصاد  در  که  مانند چین  کشورهایی 
برای رشد صادرات و اقتصاد ارزش پول ملی خود را 
در مقابل دالر کاهش داده اند، گفت: کشورهایی که 
تمایل به مطرح شدن اقتصاد چین در دنیا را ندارند 

همواره تالش می کنند تا این کشور ارزش یوان را در 
مقابل دالر افزایش دهد اما، چین همواره با این کار 
مخالفت کرده و حتی ارزش آن را کمتر هم می کند .

رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران در پاسخ به این 
ما کمتر شامل  اینکه صادرات  به  توجه  با  که  سوال 
دالر  قیمت  افزایش  است،  شده  فرآوری  کاالهای 
نمی شود،  کاالها  تمام شده  قیمت  افزایش  به  منجر 
نرخ  به  نسبت  رویکرد  و  محاسبه  این  داشت:  اظهار 

ارز درست نیست .
است  تورم  نرخ  متغیر  از  تابعی  ارز  نرخ  افزود:  وی 
افزایش  هم  ارز  نرخ  یابد  افزایش  تورم  نرخ  هرگاه  و 
تورم  نرخ  افزایش  برای  عاملی  ارز  بنابراین  می یابد 

نیست .
حاج آقامیری تصریح کرد: وقتی نرخ تورم کنترل شود 
بود که  نگران  نباید  اکنون هم شده است، دیگر  که 

افزایش نرخ ارز موجب افزایش نرخ تورم شود .
کرد:  تصریح  ایران  اتاق  صادرات  کمیسیون  رییس 
به  و  می شود  واردات  کنترل  باعث  ارز  نرخ  افزایش 
هم  واردات  و  می یابد  توسعه  ملی  تولید  این ترتیب 
رقابتی می شود . وی افزود: همچنین آن مقدار ارزی 
که در تولید ملی به عنوان سرمایه های اصلی تولید 
ملی مثل ماشین آالت صنعتی و . . . به کار می رود اثر 
چندان تعیین کننده ای در نرخ تمام شده کاالی نهایی 

ندارد .
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دنیای اقتصاد/  
مترجم: فریبا ولیزاده

در سال های آینده رهبران کسب وکار و کارکنان آنان 
در جریان رویارویی با فناوری های دیجیتال نوظهور با 
چالش های متعددی مواجه خواهند شد. به طور خاص 
می توان به نیاز به یادگیری سه مهارت مهم و جدید 
اشاره کرد که در ادامه به هر یک از آنها پرداخته ایم. 
برنامه ها و  نوبه خود نسبت به طراحی  به  سازمان ها 
فرآیندهایی برای تحقق مهارت های مذکور نیاز پیدا 

خواهند کرد.
تعامل با »همکاران« دیجیتال: کارکنان صنایع مختلف 
با گروه هایی موسوم به »همکاران دیجیتال« در ارتباط 
خواهند بود؛ الگوریتم هایی که مجموعه ای از وظایف 
از قبیل پاسخگویی به سواالت مطرح شده در مراکز 
تماس، تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری های 
توسعه  و  طراحی  پزشکی،  وضعیت  تشخیص  مالی، 
و  مشاوره  داشبوردهای  طراحی  و  مونتاژ  خطوط 

رایزنی در خصوص شاخص های مهم عملکردی را بر 
عهده دارند. این همکاران دیجیتال به مرور به واسطه 
شناخت هوشمندانه تکامل پیدا کرده و به طور مداوم 
پیرامون وظیفه خاصی که به آنان محول شده است، 
تجاربی  به واسطه  نهایت  و در  یادگیری هایی داشته 
مشکالت  برای  را  راه حل هایی  کرده اند،  کسب  که 
آینده در نظر می گیرند. با توجه به پیچیدگی و کاربرد 
این نوع هوش، بررسی صحت راه حل های ارائه شده 
انسانی  متخصصان  برای  الگوریتم ها  این  سوی  از 

غیرضروری و در واقع غیرممکن است.
با این حال، با افزایش حجم اطالعات و بیشتر شدن 
شدن  خارج  خطر  الگوریتم ها،  پیچیدگی  و  سرعت 
این الگوریتم ها از کنترل تیم مدیریتی سازمان و در 
همواره  اشتباه  و  نامتعارف  حل های  راه  ارائه  نهایت 
وجود دارد. به منظور جلوگیری از بروز چنین مشکلی، 
مدیران باید تخصص و مهارت های خود را برای اعمال 
کنترل هر چه دقیق تر بر فرآیندها و فعالیت های این 
این،  روز گسترش دهند. عالوه بر  به  روز  الگوریتم ها 

و  تصمیمات  گاه  به  گاه  ارزیابی  برای  زمینه ای  باید 
پیشنهادهای همکاران دیجیتال سازمان فراهم شود و 
در صورت ضرورت واسنجی این الگوریتم ها در قبال 

تجارب، دیدگاه ها و مشاهدات شان امکانپذیر شود.
بیشتر  در  سازمان  در  دیجیتال  همکاران  درحالی که 
وظایف  معمول  جوانب  مستقل  صورت  به  بخش ها 
خود را انجام می دهند، اما در این میان در مواردی که 
ارائه  بخش  رضایت  حلی  راه  دیجیتال  الگوریتم های 
ندهند، نیاز به تصمیم گیری نیروی انسانی به شدت 
احساس خواهد شد. همزمان، الگوریتم های هوشمند 
نسبتا  وظایف  برای  که  ابری  پردازش های  بر  مبتنی 
بازارهای  در  خریدار  رفتار  ارزیابی  نظیر   - تخصصی 
ویژه - به کار برده می شوند، مدیران را در حل موثر 
بهره برداری  کرد.  خواهند  یاری  روزمره  مشکالت 
از  مدیران  آگاهی  مستلزم  فرصت هایی  چنین  از 
از  آنان  برخورداری  و  موجود  مشکالت  و  فرصت ها 
مهارت پردازش دانش و اکتشاف، نوآوری و تعامل با 
همکاران دیجیتال خواهد بود. به طور خالصه، مدیران 

به  سازمان  در  دیجیتال  همکاران  حضور  واسطه  به 
به  باید  آنان  بنابراین  شد.  خواهند  کشیده  چالش 
خوبی بدانند چه زمانی و چگونه رفتار این الگوریتم ها 
را به چالش بکشند یا با آنها موافقت کنند و بر سر 

مساله ای با آنان به سازش و یا کنش بپردازند.
فناوری های  که  آنجا  از  دیجیتال:  آگاهی  کسب 
فراهم  را  دور  راه  از  شغلی  فعالیت  امکان  دیجیتال 
کرده است، اهمیت ساعت کاری ۹ صبح تا ۵ عصر 
کم کم در حال کاهش است. ذهنیت مدیران همچنان 
تمرکز  غیرکاری  و  کاری  ساعات  جدایی  موضوع  بر 
تعیین مرز میان ساعات  آنجا که  از  نتیجه  دارد. در 
کاری و غیرکاری برای مدیران دشوار است، سازمان 
با  از کار  از قبیل »عوارض فردی ناشی  با مشکالتی 
 ،)techno-stress( »کامپیوتر و فناوری های نوظهور
اعتیاد به فناوری و اضافه بار اطالعاتی روبه رو هستند. 
با این حال، فناوری ها به انعطاف پذیری بیشتر، غنا و 
عدم یکنواختی ختم شده و این ویژگی ها به گسترش 
فناوری به منازل کارکنان و فراهم شدن زمینه های 

فناوری و تحول سبک های مدیریتی در آینده  ای نزدیک
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کار در خانه منجر شده است.
تعارضی که بر سر موضوع کار از راه دور شکل گرفته 
نادیده  را  انعطاف پذیری هایی  چنین  احتمال  است، 
از  پیوسته ای  جریان  که  فناوری  کاربرد  می گیرند. 
وظایف معنادار را فراهم می کند، احتماال برای افزایش 
است.  مفید  مدیران  بیشتر  چه  هر  بهره وری  و  رفاه 
مدیران باید به فکر ایجاد رابطه ای آگاهانه با فناوری 
در  آنان  فردی  ترجیحات  که مظهر  رابطه ای  باشند؛ 
تمرکز  جای  به  است.  جریان هایی  چنین  خصوص 
خانه  و  سازمان  میان  مرزهای  موضوع  بر  مضاعف 
بود،  که احتماال در آینده چندان واضح هم نخواهد 
کارکنان  از  حمایت  به  نیاز  بر  سازمان ها  است  بهتر 
از  با هدف مدیریت بهره برداری از فرصت های ناشی 

انعطاف پذیری های مذکور توجه داشته باشند.
سازمان  مدیران  و  رهبران  عنوان  به  همدلی:  ایجاد 
را  سازمان  دیجیتال  همکاران  با  همکاری  نحوه  باید 
همدلی  که  بیاموزید  باید  هم  مقابل  در  و  بیاموزید 
و پذیرش ترجیحات همکاران  راه حل ها  انتخاب  در 
به  معموال  ارشد  مدیران  دارد.  مهمی  نقش  انسانی 
قدری سرشان شلوغ است که در کاربرد فناوری دقت 
کمتری به ترجیحات کارکنان خود دارند. این ویژگی 
در نقطه مقابل یکی از مهم ترین اصول مدیریتی قرار 
دارد و آن اینکه افراد زمانی می توانند به بهترین شکل 
ممکن در تیم های کاری فعالیت کنند که دست کم 
شده  ارضا  مناسبی  سطح  در  مهم  جنبه های  برخی 
در  متفاوتی  عادات  و  ترجیحات  شخصی  هر  باشد. 
کاربرد فناوری دارد. برخی ترجیح می دهند از طریق 
پیام کوتاه با همکاران خود در ارتباط باشند، برخی 

یا  تلفنی  تماس  هم  هنوز  گروهی  و  ایمیل  با  دیگر 
حتی گفت وگوی رو در رو را ترجیح می دهند. شکافی 
که میان ترجیحات افراد وجود دارد منجر به شکست 
ارتباطی بین اعضای تیم شده و سوءتفاهم، تعارض و 
اضطراب را به شدت افزایش می دهد. مدیران نه تنها 
باید در قبال ترجیحات خود نسبت به کاربرد فناوری 
انتخاب های  به  نسبت  باید  بلکه  باشند،  پاسخگو 
همکاران خود رویکردی همدالنه اتخاذ کنند؛ به ویژه 

زمانی که به صورت تیمی و پروژه ای فعالیت می کنند.
با  کارکنان  آینده،  در  کار  فضای  طراحی  نظر  از 
ترجیحات مشترک باید در تیم ها و پروژه های یکسان 
قرار داده شوند. برای مثال، افرادی که انجام وظایف 
چندگانه را ترجیح می دهند ممکن است از تعامالت 
پیام رسان  سیستم های  در  تیم  اعضای  با  همزمان 
ثابت  ارتباطات  خواهان  که  گروهی  کنند.  استقبال 
این  به  که  مدیرانی  با  تعامل  در  احتماال  هستند، 

ویژگی آنان توجه داشته باشند موفق تر عمل خواهند 
کرد. به طور کلی، کلید پرداختن به این مشکل و سایر 
چالش های مشابه در فضای کاری که به واسطه حضور 
فناوری های دیجیتال شکل گرفته اند، انعطاف پذیری 
بیشتر و اتخاذ رویکرد اندیشمندانه در میان مدیران 

است.
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