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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

جاری،  ماه  فروردین   19 شنبه  یک  روز  در 
به  بنا  و  داشت  جهشی  افزایش  ارز  قیمت 
اخبار منتشر شده نرخ دالر به بیش از 5 هزار 
البته افزایش قیمت ارز  و 450 تومان رسید. 
و  بود  شده  شروع   1396 سال  دوم  نیمه  در 
در در حالی که نرخ ارز در شهریور ماه سال 
هم  بود  تومان   800 و  هزار   3 حدود  گذشته 
است. رسیده  تومان  هزار   6 مرز  به  اینک 

در همین اوضاع و احوال حتی برخی چهره های 
معروف و شناخته شده ورزشی نسبت به افزایش 
جهشی قیمت ارز، در فضای مجازی واکنش هایی 
نشان دادند و از این طریق نسبت به افزایش نرخ ارز 

ابراز نگرانی کردند.
عصر ایران در همان زمان که نرخ ارز به بیش از 
5 هزار و 400 تومان رسید با مهندس حمیدرضا 
صالحی گفت و گو کرد و علل و عوامل این افزایش 
جهشی و نگران کننده نرخ ارز را به بحث گذاشته 

است.
صالحی نایب رئیس سندیکای صنعت برق، دبیر کل 

فدراسیون صادرات انرژی و نایب رئیس کمیسیون 
صادرات اتاق بازرگانی ایران است. او معتقد است 
و  نکند  صحبت  مردم  با  واقعی  طور  به  دولت  تا 
های  افزایش  ندهد  انجام  را  اقتصادی  اصالحات 
جهشی نرخ ارز دور از انتظار نیست. گفت و گوی 
عصر ایران با نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق 

صنایع و بازرگانی ایران را می خوانید.
***

*مقامات ارشد دولت در ماه های پایانی سال 
افزایش های  به مردم در مورد کنترل   1396
رئیس  دادند.  می  اطمینان  ارز  نرخ  جهشی 
بانک مرکزی در اواخر سال گذشته می گفت 
نرخ ارز به تدریج متعادل خواهد شد و حتی 
ماه  بهمن  در  جمهور  رئیس  روحانی  آقای 

گفتند خیال مردم بابت دالر راحت باشد.
سندیکای  در  جنابعالی  که  این  به  توجه  با 
ایران  بازرگانی  و  صنایع  اتاق  و  برق  صنعت 
تحوالت  قاعدتا  دارید  هایی  مسئولیت 

اقتصادی از جمله جهش های قیمتی نرخ ارز 
را رصد می کنید.

پیش بینی شما چطور بود و آیا انتظار داشتید 
در روزهای اخیر قیمت ارز به صورت جهشی 

به باالی 5 هزار و 400 تومان برود؟

و در دولت  را داشتیم  ارز  نرخ  افزایش  -ما سابقه 
آقای احمدی نژاد این اتفاق رخ داده بود. هر زمان 
که دولت ها مقدار تورم موجود در کشورمان را در 
واقعی  به سمت  را  ارز  نرخ  نکنند،  لحاظ  ارز  نرخ 
را  ارز  نرخ  نفتی  دالرهای  با کمک  و  نبرند  شدن 
پایین نگه دارند، باعث می شود نرخ ارز به صورت 

تصنعی پایین باشد.
نفتی  دالرهای  زمانی  یک  اگر  حالت،  این  در 
نتوانست به داخل کشور بیاید که خالء را پُر کند 
یا ما به التفاوت را پُر کند که از لحاظ علمی تورم 
می  باعث  این  است،  تورم خارجی  منهای  داخلی 

شود نرخ ارز به صورت فنری، پرش کند.
ادامه در صفحه 3/

عصر ایران/ گفت و گو با حمیدرضا صالحی؛ فعال اقتصادی

تحلیل عوامل افزایش جهشی نرخ ارز
 تدبیر اضطراری و امید انتظاری

دنیای اقتصاد/ دکتر موسی غنی نژاد 

ارز  نرخ  تعیین  درخصوص  دولت  غیرمنتظره  تصمیم 
که  دانست  اضطراری  تدبیری  درستی  به  می توان  را 
در شرایط تالطم شدید نرخ ارز برای جلوگیری از آثار 
اندیشیده شده است.  اقتصاد ملی  برای کل  مخرب آن 
این تصمیم ناگهانی حاکی از این است که دولت با توجه 
به اشراف اطالعاتی خود بر کلیه وقایع اعم از اقتصادی، 

سیاسی و اجتماعی، به یک جمع بندی رسیده است.
در واقع دولت به این نتیجه رسیده که علل تالطم نرخ 
ارز در روزها و هفته های اخیر عمدتا غیراقتصادی است. 
از این رو با تدابیر صرفا اقتصادی نمی شود با آن مقابله 
کرد. واقعیت این است که نوسانات نرخ ارز در روزهای 
اخیر به حد فلج کننده ای نه تنها برای تجارت خارجی 
به طوری که  بود  رسیده  نیز  داخلی  تجارت  برای  بلکه 
اقتصادی و حتی برخی کسبه جزء نیز قادر به  فعاالن 
به  توجه  با  و  در چنین شرایطی  نبودند.  تصمیم گیری 
ارزیابی دولت از سرمنشأ غیراقتصادی آن، می توان اتخاذ 
کوتاه مدت  در  موقتی،  به طور  را  تصمیم ضربتی  چنین 

قابل توجیه دانست. 
ادامه در صفحه 3/ 



 

  هشدار نسبت به اوضاع 
تجدیدپذیرها

مدیر عامل سابق سازمان انرژی های نو اظهار کرد: در 
شرایط فعلی وضعیت تجدیدپذیرها در تمام دنیا روند 
رو به جلویی دارد اما در ایران وضعیت به گونه دیگری 
رقم خورده و اگر به این حوزه توجه جدی نشود، قطعا 
در آینده با مشکالتی مواجه خواهیم شد..... ادامه در 

صفحه6

 بانک صادرات ایران پیشرو در 
مدیریت مصرف انرژی و حفظ محیط 

زیست
بر  ایرانی  بانک  اولین  عنوان  به  ایران  صادرات  بانک   
در  فعالیت   ،ISO  5000١:٢0١١ استاندارد  ساس  ا
در ساختمان  انرژی  مدیریت  استقرار سیستم  زمینه 

های بانک را آغاز نموده است..... ادامه در صفحه6

 بهبود 6 برابری کنترل فرکانس 
شبکه برق کشور هنگام وقوع حوادث

از  یکی  دستاورد  کشور،  برق  شبکه  راهبری  عاون  م
نخستین مطالعات سازمان یافته و منسجم درخصوص 
کنترل فرکانس اولیه در کشور را تشریح کرد و گفت: 
وقوع  هنگام  در  کشور  برق  شبکه  فرکانس  نترل  ک
حوادث بهبود ۶ برابری داشته است..... ادامه در صفحه6

 چین؛ سردمدار انرژی های پاک
انرژی های  به  پیش  از  بیش  دنیا   ٢0١۷ سال  ر  د
این  پرچم دار  چین  است.  آورده  روی  جدید پذیر  ت

موفقیت در دنیا است. ....... ادامه در صفحه7

  روحانی: سیاست اخیر ارزی دولت 
گامی مهم برای کاهش نگرانی مردم 

است
در  دولت  اقتصادی  ستاد  جلسه  در  جمهور  ئیس  ر
خصوص مدیریت بازار ارز، سیاست اخیر ارزی دولت را 
گامی مهم برای کاهش نگرانی مردم، تولیدکنندگان و 

فعاالن اقتصادی دانست..... ادامه در صفحه9

 سیف: ارز تک نرخی باعث شفافیت 
می شود

های  ویژگی  از  یکی  گفت:  مرکزی  بانک  کل  ئیس  ر
مدل جدید ارز، شفاف سازی است که اقتضای امروز 

بازارهای مالی کشور است..... ادامه در صفحه9

 تمام مصارف ارزی کشور را با دالر 
4200 تومانی تأمین می کنیم

ویژه  به  مردم  گفت:  جمهور  رئیس  اقتصادی  عاون  م
تولید کنندگان، وارد کنندگان و صادرکنندگان نگران 
نباشند زیرا دولت تمامی مصارف ارزی کشور را با نرخ 

4٢00 تومان تأمین می کند..... ادامه در صفحه9

 حمایت از تولید داخلی چگونه ممکن 
است؟

نخستین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران 
در سال جدید به موضوع ماده 4۶ قانون برنامه ششم 
و نیز بحث و بررسی موضوع حمایت از کاالی ایران 
است،  شده  نامگذاری  عنوان  این  به  سال ١39۷  ه  ک

اختصاص یافت..... ادامه در صفحه10

 مالیات بر ارزش افزوده چالش اصلی 
تولیدکنندگان ایرانی است

وزیر صنعت، معدن و تجارت دریافت مالیات بر ارزش 
از  یکی  را  تولیدی  مختلف  زنجیره های  از  فزوده  ا
چالش های تولیدکنندگان دانست..... ادامه در صفحه12

 بانک مرکزی به اندازه کافی ارز دارد
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ارز به اندازه کافی 
در اختیار بانک مرکزی وجود دارد، گفت: از این منظر 
جای هیچ گونه نگرانی نیست و خوشبختانه به هیچ 
عنوان در تنگنای ارزی نیستیم..... ادامه در صفحه13

 نتیجه حمایت از تولید ملی افزایش 
بهره وری باشد

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: حمایت مان از تولید 
ملی باید به نحوی باشد که بتوانیم از تولید داخلی بهره 

وری الزم را کسب کنیم..... ادامه در صفحه16

مهار  را  دالر  سرکشی  باید  دولت   
می کرد

رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: دولت مجبور بود 
که برای مدیریت شرایط ، به بازار ارز ورود کند و عدم 
دخالت دولت می توانست عواقب خطرناکی در بازار ارز 
داشته باشد. از سوی دیگر اعالم تک نرخی شدن ارز با 

پشتوانه بوده است..... ادامه در صفحه18

 اقتصادی اخبار صنعت برق

 عناوین اخبار
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3 اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
تحلیل عوامل افزایش جهشی نرخ ارز

پیش بینی ما هم این بود و ما در مصاحبه ها و در 
سطح اتاق بازرگانی، بارها و بارها این موضوع را گفتیم. 
امروز هم نتیجه را می بینیم. واقعا باید گفت خود کرده 
را تدبیر نیست. این وضع قابل پیش بینی بود و فرمول 

علمی در رابطه با نرخ ارز است.
ما دچار تحریم های انتقال ارز به داخل کشور هستیم. 
بتوانیم  این بود که ما  انتظار  از توافق هسته ای  عد  ب
مساله تبادالت پولی را حل کنیم. اما متاسفانه با آمدن 
آقای ترامپ در آمریکا، ورود دالرهای نفتی به ایران 

یک مقدار محدوده شده.

*در دوره یک ساله قبل از روی کار آمدن ترامپ 
یعنی در اواخر دوره ریاست جمهوری اوباما آیا 
واقعا تسهیالتی فراهم شد که درآمدهای ارزی 

وارد کشورمان شود؟
-بله. درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت به راحتی به 
داخل کشور می آمد. انتقال ارز به راحتی انجام می شد 
ولی االن حتی ما به عنوان بخش خصوصی نمی توانیم 

انتقال دالر را انجام بدهیم.
از کشور،  در خارج  تواند  نمی  ایران  بخش خصوصی 
پروژه دالری بگیرد و دالر آن را جا به جا کند. انتقال 
ارز به داخل کشور حتی برای بخش خصوصی محدود 
شده است. چه برسد به دولت که بخواهد دالر را به 

داخل کشور بیاورد.

حوزه  فعاالن  از  یکی  فرزند  اخیر  روزهای  در  *
پیمانکاری معروف کشورمان در کشور  و  انکی  ب
آمریکا دستگیر شد و اتهام او دور زدن تحریم 

 تدبیر اضطراری و امید انتظاری

ادامه از صفحه 1/ 

این  اجرایی  و  فنی  ماهیت  درخصوص  رچه  گ
تصمیم ضربتی جای سخن بسیار است اما با توجه 
باید  دولتی  مقامات  از سوی  آن  رسمی  اعالم  ه  ب
بازار  در  موجود  التهاب  تا  کرد  پشتیبانی  آن  ز  ا
فرونشیند. در عین حال الزم است در این خصوص 
بر دو نکته مهم تاکید کرد: یکی تدوین آیین نامه ها 
و دستورالعمل های اجرایی متناسب با این تصمیم 
درخصوص مواردی از قبیل فراهم ساختن امکان 
ورودی،  توریست های  برای  ارز  فروش  و  رید  خ
ارزهای مسافرتی و...؛ و نکته دیگر که بسیار مهم تر 
و  منسجم  ارزی  سیاست  اجرای  و  تدوین  ست،  ا
مبتنی بر اصول علمی است؛ به طوری که راه را برای 
باز  درازمدت  و  میان مدت  در  ارز  بازار  زادسازی  آ
کند. درست است که با تصمیم اخیر دولت نرخ ارز 
مبادله ای منتفی شده یا به اصطالح یکسان سازی 
خودی  به  این  و  گرفته  صورت  رسمی  ارز  رخ  ن
خود گام مثبتی بوده است، اما باید توجه کرد که 
بازار  شکل گیری  مانع  نمی تواند  دولت  اقدام  ین  ا
غیررسمی ارز با نرخی متفاوت از نرخ رسمی اعالم 

شده از سوی دولت شود.
را  خود  اراده  نمی تواند  دولت  دیگر،  سخن  ه  ب
اساس  بر  بازار  کند.  بازار  مکانیسم  ایگزین  ج
می کند  عمل  فروشنده  و  خریدار  بی شمار  راده  ا
از  مستقل  که  دارد  را  خود  خاص  سازوکار  و 
راده سیاسی حاکمان است. مسووالن دولتی که  ا
باید توجه کنند که  تصمیم اخیر را اعالم کردند 

ارزی  سیاست  نباید  موقتی  اضطراری  تدبیر  ین  ا
به  تالطمی  و  فساد  گرنه  و  تلقی شود  درازمدت 
مراتب فاجعه بارتر ممکن است در آینده اتفاق افتد. 
بحران کنونی ارزی که مخالفان دولت آن را بهانه 
نادیده  رار داده و عمال تشدید کردند، ریشه در  ق
گرفتن اصول مسلم علم اقتصاد و تذکرات دلسوزانه 
دارد  خصوص  این  در  اقتصاددانان  و  ارشناسان  ک
که بخش مهمی از آنها در صفحات همین روزنامه 
به  شروع  آغازین  سال های  از  می یافت.  نعکاس  ا
کار دولت تدبیر و امید نویسندگان روزنامه دنیای 
اقتصاد هشدار می دادند که تثبیت نرخ ارز با توجه 
به باال بودن نرخ تورم داخلی نسبت به کشورهای 
طرف مبادله ایران، سیاست اشتباهی است و اگر 
این نرخ متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی 
به تدریج تعدیل نشود، پتانسیل انباشته شده نهایتا 
ارزی می انجامد که  و تالطم  انفجاری  افزایش  ه  ب
برای عملکرد کل اقتصاد بسیار زیانبار است. این 
گرفته  جدی  دلسوزانه  و  کارشناسانه  شدارهای  ه
اتفاق  اتفاق می افتاد، متاسفانه  نباید  نشد و آنچه 
به  معاندان  یا  منتقدان  برخی  آنکه  طرفه  فتاد.  ا
بر  مبتنی  هشدارهای  این  از  قدرشناسی  ای  ج
اصول علمی، آنها را علت بروز بحران ارزی کنونی 
معرفی می کنند و با کمال بی انصافی و بی اخالقی 
مدعی می شوند که روزنامه »دنیای اقتصاد« همیشه 
طرفدار افزایش انفجاری نرخ ارز بوده است. ما را 
بی اخالق  معاندان  و  انصاف  بی  منتقدان  این  ا  ب
کاری نیست؛ چون هر کس با مراجعه به آرشیو در 
دسترس روزنامه »دنیای اقتصاد« می تواند ادعاهای 

مطرح شده را راستی آزمایی کند. روی سخن ما با 
مسووالن محترم است که باید پاسخگوی اقدامات و 
تصمیمات خود، از جمله نادیده گرفتن هشدارهای 
اضطراری  تدبیر  باشند.  دلسوزانه  و  ارشناسانه  ک
باشد،  و گذرا  موقت  اقدامی  تنها می تواند  کنونی 
امید انتظاری کارشناسان تدوین سیاست پولی و 
ارزی منسجم برای حرکت به سوی بازارهای آزاد و 

غیردستوری است.
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4 اخبار صنعت برق

های آمریکا است. این موضوع صرفا به خاطر این 
آمریکا  دالری  سیستم  از  خواسته  می  که  وده  ب

برای انتقال ارز استفاده کند؟
-بله، حدود ۷0 تا 80 درصد مبادالت دنیا با دالر انجام 
آمریکا رصد می  این مبادالت در  نوعی  به  می شود. 
شود. با سیستم های نوین و تکنولوژی هایی که دارند 

جا به جایی های دالر را در کل دنیا رصد می کنند.

*در ارتباط با این بازداشت اعالم شده که شرکت 
ایرانی یک پروژه ساختمان سازی به ارزش 115 
االن  است.  کرده  اجرا  ونزوئال  در  دالر  یلیون  م
پیدا  مشکل  ایران  به  دالر  با  پروژه  پول  نتقال  ا
کرده. اگر این شرکت ایرانی می خواست با یورو 
این انتقال پول را انجام بدهد به خاطر توافقات 
هیچ  ای،  هسته  توافق  قالب  در  اروپا  با  یران  ا

مشکلی به وجود نمی آید؟
-نمی توانم بگویم هیچ مشکلی. چون ما تبادل بانکی 
نداریم. یک مشکل این است که بانک های خارجی با 
ایران کار نمی کنند. ممکن است بانک های ونزوئال با 
ایران کار کنند ولی اگر یک بانک ونزوئال دارد با آمریکا 

کار می کند دیگر اجازه کار با ایران را ندارد.
از آنجا که بانک های خارجی با ایران کار نمی کنند 
رابطه کارگزاری بین بانک های بزرگ و ایران وجود 
همسایه  کشور  که  پاکستان  های  بانک  حتی  دارد.  ن
است با ایران کار نمی کنند و رابطه کارگزاری ندارند. 
دلیل  همین  به  ندارد  وجود  کارگزاری  رابطه  قتی  و
نتقال پول امکانپذیر نیست. اولین نکته در مراودات  ا

بین المللی، همین رابطه بانکی است.
رابطه بانکی پس از توافق هسته ای باید برقرار می شد 
و ما باید به عنوان یک دستاورد از این وضع استفاده 
می کردیم. اما بعدا ترامپ آمد و او حلقه ارتباطی شبکه 

بانکی دنیا با ایران را تنگ تر کرد. بخشی از این کار با 
دالری است که در اختیار آمریکا هست و یک بخش 
هم از طریق تهدید است و این که بانک هایی که با 

ایران کار کنند دیگر حق ندارند با آمریکا کار کنند.

*آقای روحانی در مصاحبه تلویزیونی بهمن ماه 
سال گذشته گفتند که سالیانه 90 میلیارد دالر 
درآمدی ارزی داریم و 75 میلیارد دالر مخارج 
ارزی. با ارقامی که آقای روحانی مطرح کردند 15 

میلیارد دالر، مازاد ارزی داریم.
به  مربوط  کشورمان  ارزی  درآمدهای  از  بخشی  -
درآمدهای نفتی و میعانات گازی است. در این زمینه 
چون دولت، درگیر است در انتقال پول آنها به داخل 
ایران، با مشکل رو به رو هست. انتقال پیدا نکردن پول 
این اقالم صادراتی به ایران باعث شده نرخ ارز افزایش 

قیمت پیدا کند.

*آقای خسروتاج )رئیس سازمان توسعه تجارت 
در همین  معدن(  و  وزیر صنعت  معاون  و  یران  ا
 54 مقدار   1396 سال  در  گفتند  ماه  روردین  ف
ایم.  داشته  کشور  به  کاال  واردات  دالر  یلیارد  م
 50 ما  که  کرد  اعالم  گمرک  اما  بعد  روز  ند  چ
میلیارد دالر واردات کاال داشته ایم. در این میان 
4 میلیارد دالر تفاوت رقم وجود دارد. اختالف 4 
میلیارد دالری رقم کمی نیست. وقتی حساب و 
کتاب می کنند که نیازهای ارزی جامعه را پاسخ 
بدهند آیا این تفاوت رقم دردسر ایجاد می کند؟

گویم  نمی  است.  درصد  زیر ١0  عددها  تفاوت  این  -
زیر ١0 درصد را نادیده بگیریم ولی باالخره ما نباید 
با توجه به وضعیت  به سمت واردات بیش تر برویم. 
اقتصادی ای که پیش رو داریم، باید بتوانیم از داشته 

باید  ما  طرفی  از  کنیم.  استفاده  بهتر  خودمان  ای  ه
ما  تولیدات  که  کنیم  درست  را  اقتصادمان  اختار  س

باکیفیت و رقابتی باشد.

هزار   4 دالر  نرخ  که   1396 سال  ماه  دی  در  *
بانکی  و  پولی  فعاالن  از  برخی  بود  تومان  و400 
می گفتند نرخ واقعی دالر 5 هزار تومان است. 
االن که نرخ ارز به باالی 5 هزار تومان رسیده و 
از نرخ 5 هزار و 400 تومان هم عبور کرده است 
با توجه به تورمی که داشته ایم آیا این افزایش 
قیمت دالر قابل دفاع است و چنین نرخی، نرخ 

واقعی است؟
-نمی توانیم بگوییم نرخ دالر، قابل دفاع است. مساله 
این است که اقتصاد ما و زیرساخت های فعلی اقتصاد 
ما باعث شده است، نرخ دالر به اینجا برسد. ما یا باید 
موتور تولید را روشن کنیم و اقتصاد مولد ما و تولید 
ناخالص ملی ما باال برود تا نرخ دالر را پایین بیاورد. 
در صورت رونق گرفتن تولید، پول ملی ما قدرت خرید 

پیدا می کند و نرخ دالر هم واقعی می شود.
یا این که باید دالرهای نفتی را به اقتصادمان بریزیم تا 
نرخ دالر را کنترل کنیم. در سال های گذشته، دولت 
ها همین کار را انجام داده و با دالرهای نفتی نرخ دالر 
را پایین آورده است. در دوره 50 ساله گذشته، اقتصاد 

ما این طور بوده است.
حتی در زمانی که انقالب شد و نرخ دالر ۷ تومان بوده، 
می گویند نرخ واقعی دالر ۷ تومان نبوده و نرخ واقعی 
30 تومان بوده. از طریق دالرهای نفتی، نرخ دالر را 
پایین آورده اند. االن هم یک عده می گویند به خاطر 
واقعی  نرخ  در سال های گذشته،  تورم  نشدن  حاظ  ل
فرق دارد. یک بار در سال ١38١ نرخ دالر، واقعی شد 
و بعد در سال های ١39١ و ١39٢ دالر تا باالی 3 هزار 

تومان افزایش پیدا کرد.
ما اگر هر کدام از این سال ها را به عنوان سال مرجع 
در نظر بگیریم با وجود تورمی که داشته ایم، تورم در 
نرخ دالر لحاظ نشد و نرخ دالر به حد واقعی خودش 
نرسید. با این حال ما باید بدانیم که اقتصاد شکننده ما، 
تاب افزایش های سنگین نرخ دالر را ندارد. باید پیش 
بینی هایی داشته باشیم که این تنش ها را با حداقل 

هزینه کم کنیم.

*در سال 1384 آقای احمدی نژاد نرخ دالر را با 
قیمت 900 تحویل گرفته بود و در سال 1392 با 
نرخ 3 هزار و 200 تومان به دولت آقای روحانی 
تحویل داد. افزایش حدود 250درصدی در مدت 
آن  روحانی  آقای  بعد  بود.  افتاده  اتفاق  8 سال 
رقم را گرفته و االن به باالی 5 هزار و 400 تومان 
رسیده. چیزی حدود 70 درصد افزایش قیمت در 
مدت 5 سال داشته ایم. با تورمی که وجود دارد 
و مشکالت و تنگناها و رفتاری که رئیس جمهور 
در  دالر  نرخ  افزایش  نوعی  به  آیا  دارد،  آمریکا 

دولت آقای روحانی، طبیعی است؟
-این اتفاقات قابل پیش بینی بود. چون تجربه آن را 
داشته ایم. دولت آقای روحانی به این موضوع توجه 
مقامات  رسمی،  های  تریبون  در  نکرد.حتی  دی  ج
دولتی گفتند نرخ دالر پایین تر می آید. رئیس بانک 
مرکزی گفت باال رفتن نرخ دالر غیر منطقی است و 

اصال نرخ دالر نباید باال برود.
موضع گیری هایی که دارند موضع گیری مسئوالنه 
نیست. به عنوان یک ناظر به این موضوع نگاه می کنند 
و صحبت می کنند. در صورتی که این مقامات، مسئول 

وضعیت فعلی کشور هستند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی و 
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هر  به  دولت، مسئول هستند.  رئیس  مهمتر  ز همه  ا
حال تیم اقتصادی دولت، نسبت به این وضعیت باید 
پاسخگو باشد، بگوید چرا نتوانست کنترل کنند و بگوید 
چرا پیش بینی چنین روزی را نکرده بود. نباید اینقدر 
خوش بینانه عمل کنند و خوش بینانه فکر کنند آینده 
خوبی خواهیم داشت و تصور کنند آینده همان چیزی 
توانیم تصورات و  آنها می خواهند. ما نمی  است که 

آرزوهای خودمان را به عنوان یک تحقق اعالم کنیم.

*یکی از بحث هایی که در سال های اخیر مطرح 
بوده این بود که سفته بازی و خرید و فروش دالر 
که در زمان آقای احمدی نژاد رواج پیدا کرد، در 
آقای  شخص  ندارد.  وجود  روحانی  آقای  ولت  د
روحانی هم به این موضوع افتخار می کردند و 
می گفتند دوره افزایش قیمت لحظه ای نرخ ارز 
گذشته و ثبات برقرار شده. اما االن همان اتفاق 
زمان آقای احمدی نژاد ولی تا حدی ضعیف تر یا 
رقیق تر در دولت آقای روحانی رخ داده. شما می 
گویید موتور تولید روش شود ولی بخش تولید 
چگونه رونق بگیرد که این وضعیت به مردم فشار 

نیاورد؟
-ما باید تا می توانیم کمک کنیم تا موتور تولید روشن 
کیک  و  شود  ایجاد  کشور  در  کافی  ثروت  که  ود  ش
اقتصادی کشور بزرگ شود. این نیازمند این است که 
حرکت های شجاعانه ای توسط دولت صورت بگیرد. 
دولت آقای روحانی در باب اصالحات اقتصادی با وجود 
شعارهایی که داد اما عمال همان سیاست های گذشته 
دولت آقای احمدی نژاد را در پیش گرفت یعنی همان 
اقتصاد  به سمت  و عدم حرکت  دادن  یارانه  سیاست 

آزاد.
هستند  مردم  حال  هر  به  که  کشور  اقتصاد  ولدین  م

اقتصاد خارج شدند. ما می  از صحنه  آهسته آهسته 
دانیم به ازای هر سه نفر ایرانی، فقط یک نفر در اقتصاد 
نقش دارد. در حالی که باید مشارکت اقتصادی مردم 
در تولید ملی و تولید ناخالص ملی افزایش پیدا می 
کرد و نه این که دولت، مثل گذشته یارانه پروری را 
ادامه بدهد و از طرفی پول نفت را بین مردم پخش 

کند.
دولت باید به سمت این می رفت که مردم روی پای 
تا  کنند  کمک  اقتصاد  در  همه  و  بایستند  ودشان  خ
افزایش ثروت ملی و افزایش ارزش پول ملی رخ بدهد 

و قدرت خرید مردم به معنای واقعی افزایش کند.
که  زمانی  تا  بود.  بینی  پیش  قابل  اتفاقات  این  مه  ه
افراد  و  ندهد  رخ  دولت  اقتصادی  تیم  در  تحول  یک 
جدید با افکار جدیدی وارد دولت نشوند فایده ندارد. تا 
وقتی مقامات دولت با مردم به طور شفاف و صادقانه 
صحبت نکنند که ما چه راهی را در پیش داریم و همه 
باید کمک کنند، تغییر مثبتی روی نمی دهد. البته از 
طرفی هم باید با دنیا تعامل ما خیلی بهتر شود و کامال 

باید از حالت تنش خارج شویم.

اقتصادی  پورابراهیمی رئیس کمیسیون  *آقای 
مجلس گفته 30 میلیارد دالر در ماه های پایانی 
سال 1396 از کشورمان خارج شده. در حوزه های 
اقتصادی که شما فعال هستید آیا متوجه شدید 
سرمایه  ایرانی،  گذاران  سرمایه  و  همکاران  ه  ک

های خودشان را به بیرون از کشور بردند؟
-در چند سال اخیر که اتفاقاتی در فضای کسب و کار 
رخ داد خیلی از صنایع ما عالقه مند بودند که صنایع را 
به خارج از ایران ببرند. به کشورهای عربی و آن طرف 
مرزهای کشور ببرند و با فضای کسب و کار آنجا بتوانند 
توان خودشان را حفظ کنند و تولید داشته باشند. اما 

در یک، دو سال اخیر شاهد این بودم که برخی می 
خواستند پول و دارایی خودشان را از ایران خارج کنند.

*این خروج سرمایه در ماه های آخر سال 1396 
خیلی محسوس بود؟

که  بود  مطرح  ها  صحبت  این  شد.  تر  محسوس  -
سرمایه خودشان را به خارج از کشور ببرند ولی من 
حساب نکرده ام که 30 میلیارد دالر از کشور خارج 
شده. به هر حال بله، این فضا وجود داشت. برخی به 
دنبال انتقال پول بودند. می خواستند پول خود را به 

دالر تبدیل کنند و به خارج از کشور ببرند.

می  و  کنید  می  مطرح  شما  که  پیشنهادی  *
گویید تولید رونق بگیرد در دراز مدت می تواند 
پایین  و  متوسط  اقشار  درآمد  کند.  پیدا  حقق  ت
تر درآمدی جامعه محدود است. در کوتاه مدت 
زیادی  فشار  جامعه  اقشار  این  به  که  این  رای  ب

نیاید راهکار کوتاه مدت هم دارید؟
خودمان  های  داشته  رفتن  بین  از  شاهد  نباید  ما  -
تومان  میلیارد  هزار   ١٢0 کشور  در  االن  ما  اشیم.  ب
این ١٢0  انرژی و آب می دهیم. چرا  فقط سوبسید 
هزار میلیارد تومان در جیب مردم نرود، چرا حقوق و 
دستمزدها افزایش پیدا نکند و چرا کیک اقتصاد بزرگ 

نشود.

*یعنی قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین 
آزاد شود و افزایش پیدا کند؟

-حقوق ها باید باال برود. ترکیه این کار را انجام داد. در 
ترکیه، حقوق ها را باال بردند و تورم افزایش پیدا کرد 
ولی به نقطه سر به سر رسید و آن وقت اقتصادشان 
واقعی شد. تعداد شش صفر هم از پولی ملی خودشان 

حذف کردند. قیمت نان که یک میلیون لیر بود بعد از 
حذف صفرها، یک لیر شد.

*باز انجام این اصالحات اقتصادی در کوتاه مدت 
ممکن نیست.

-می دانم در کوتاه مدت ممکن نیست. کاری نیست 
که یک شبه انجام شود ولی باید با مردم صادق باشیم 
و بگوییم یک درآمد نفتی داریم و این درآمد نفتی به 
جای این که به یارانه تبدیل کنیم و شما بخورید و از 
بین برود، ما آن را به زیرساخت های اقتصادی برای 
شما تبدیل می کنیم. برای مثال االن هر ماه به مردم 
یک شهر ۶00 میلیارد تومان یارانه می دهیم. در حالی 
که آن شهر، بیکاران جوان دارد. ما می توانیم با آن 
۶00 میلیارد تومان، چند هزار شغل برای جوانان ایجاد 

کنیم.

ایجاد  برای  یارانه  پول  واقعا  که  این  فرض  با  *
حذف  برای  مردم  اقناع  ولی  شود  صرف  غل  ش
یارانه نقدی نمی تواند به سرعت انجام شود. در 
چنین حالتی، شما پیش بینی می کنید در ماه 
های آینده، باز از این نوع نوسانات ارزی خواهیم 

داشت؟
-متاسفانه، بله. با توجه به شرایط بین المللی که پیش 
المللی  بین  روابط  در  هایی که  تنش  و  بینم  رو می 
داریم، من این نگرانی را دارم. تیم اقتصادی دولت، باید 

این موضوع را پیش بینی می کرد.
ما نباید منابعی را که داریم هدر بدهیم. از طرفی هم 
مشارکت عمومی مردم باید باال برود. صادرات ما باید 
افزایش پیدا کند. صادرات باعث می شود درآمدهای 
ارزی ما بیش تر شود. درآمدهای ارزی باال برود می 
خواهیم  می  اگر  ما  کند.  کنترل  را  دالر  نرخ  واند  ت
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رقابتی داشته  تولید  باید یک  باشیم،  صادرات داشته 
باشیم. تولید رقابتی به وام های کم بهره نیاز دارد و 
نیاز به تیراژ تولید باال دارد. دیپلماسی اقتصادی کشور 

باید در خدمت صادرات باشد.
صادرات باید یک مساله مهم شود. تیراژ تولید باال برود 
تا قیمت تمام شده تولید پایین بیاید. کیفیت تولید هم 
باید باال برود. در این حالت می توانیم کاالی با کیفیت 
و با قیمت مناسب برای بازار ایران و بازار خارجی داشته 

باشیم.
همه اینها می تواند در یک برنامه اقتصادی برای یک 
دوره کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت، تعریف شود و 
با مردم، باید شفاف صحبت کرد که از این بحران خارج 
شویم. اما اگر همان مسیر گذشته را ادامه بدهیم باید 

منتظر روزهای ناگوارتر هم باشیم.

ایسنا/ 
هشدار نسبت به اوضاع تجدیدپذیرها

اظهار  نو  های  انرژی  سازمان  سابق  عامل  دیر  م
کرد: در شرایط فعلی وضعیت تجدیدپذیرها در 
ایران  در  اما  دارد  جلویی  به  رو  روند  دنیا  مام  ت
به  اگر  و  خورده  رقم  دیگری  گونه  به  ضعیت  و
با  آینده  در  قطعا  نشود،  توجه جدی  ین حوزه  ا

مشکالتی مواجه خواهیم شد.
یوسف آردمولی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که آینده 
تجدیدپذیرها با توجه به توسعه این انرژی در سراسر 
دنیا و حرکت رو به عقب منابع فسیلی درخشان پیش 
بینی می شود، گفت: قطعا آینده تجدیدپذیرها روشن 
تجدیدپذیرها  آینده  مورد  در  بخواهیم  اگر  اما  ست،  ا

صحبت کنیم باید دو پارامتر را در نظر بگیریم.
وی با بیان این که با توجه به پتانسیل باالی انرژی های 
تجدیدپذیر الزم است که کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی 
در این حوزه به صورت گسترده تری توسط بخش های 
مربوطه صورت بگیردا  فزود: عالوه بر این مساله باید 
شرایطی تعبیه شود تا سرمایه  گذار نسبت به بازگشت 

سرمایه خود اطمینان کافی داشته باشد.
آردمولی با بیان این که مجلس عوارضی را در قبوض 
مشترکان در راستای حمایت از انرژی های تجدیدپذیر 
در نظر گرفت، اظهار کرد: قرار بر این بود که بخشی از 
درآمد حاصل از عوارض دریافتی از سوی مردم عالوه بر 
مساله توسعه تجدیدپذیرها صرف برق رسانی روستایی 

شود.
وی با تاکید به این مساله که این موضوع مورد غفلت 
واقع شده و عوارض دریافتی در جای دیگری به جز 
این دو مورد هزینه می شود، ادامه داد: اگر این عوارض 
برداشته شود یا به عبارت دیگر به دست تجدیدپذیرها 
نرسد قطعا سرمایه  گذاری بخش خصوصی در حوزه 

تجدیدپذیرها با مشکالتی مواجه خواهد شد.
مدیر عامل سابق سازمان انرژی های نو پیشنهاد کرد 
که این عوارض جزو درآمد و بودجه سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر دیده شود یا صندوقی تحت عنوان حمایت 
از بخش خصوصی در صنعت برق به وجود آید و این 

منابع در آن صندوق اندوخته شود.
اینکه براساس ماده 5 قانون  باوجود  ایسنا،  ه گزارش  ب
عوارض  عنوان  تحت  مبلغی  برق،  صنعت  از  مایت  ح
و  تجدیدپذیرها  توسعه  راستای  در  مشترکان  از  رق  ب
قانون  موجب  به  و  می شود  اخذ  روستایی  رق رسانی  ب
باید ١00 درصد آن صرفا در این دو حوزه هزینه شود، 
اما سازمان برنامه و بودجه اجرای کامل آن را محقق 
نکرده و بخشی از این مبلغ را بابت هزینه های جاری 

کند  موجب  مساله  همین  که  می کند  هزینه  ولت  د
شدن توسعه تجدیدپذیرها و انتقادهایی در این حوزه 

شده است.

ایلنا/ 
بانک صادرات ایران پیشرو در 

مدیریت مصرف انرژی و حفظ محیط 
زیست

 بانک صادرات ایران به عنوان اولین بانک ایرانی 
فعالیت   ،ISO  50001:2011 استاندارد  اساس  ر  ب
در  انرژی  مدیریت  سیستم  استقرار  زمینه  ر  د

ساختمان های بانک را آغاز نموده است.
به گزارش ایلنا، این بانک در راستای تبیین سیاست 
مقام  سوی  از  ابالغی  مقاومتی  اقتصاد  کلی  ای  ه
معظم رهبری )مد ظله العالی(، عمل به قانون اصالح 
الگوی مصرف، قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام 
مالی کشور و  تعهد به رعایت مفاد پروتکل الزام آور 
کنفرانس محیط زیست پاریس)٢0١5(، با ایجاد واحد 
مدیریت انرژی، در گام اول به عنوان تنها بانک ایرانی 
استاندارد  المللی  بین  گواهینامه  دریافت  به  وفق  م
مصرف  مدیریت  زمینه  در   ISO  5 000١:٢0١١
در  و  )برج سپهر(  بانک  مرکزی  در ساختمان  نرژی  ا
تمامی  در  انرژی  مدیریت  استقرار  به  موفق  دوم  ام  گ
شعب و ساختمان های اداری استان های تهران، البرز 

و خوزستان شده است.
مجموعه  ایران  صادرات  بانک  در  گزارش،  براین  نا  ب
تجهیزات  روشنایی،  تاسیسات،  معماری،  طالعات  ا
کنترل  تحت  شعب  و  ها  ساختمان  قبوض  داری،  ا

سیستم مدیریت انرژی به نرم افزار انرژی منتقل شده 
نامه  تصویب  )موضوع  انرژی  برچسب  تهیه  ضمن  و 
وزیران(  ماه 9۶ هیات محترم  مورخ ١٢ دی  بالغی  ا
مصرف  مذکور،  های  ساختمان  و  تمامی شعب  رای  ب
انرژی آنها در هر سال ممیزی می شود و همزمان دوره 
بازگشت سرمایه به کار گرفته شده برای مصرف بهینه 
آن، مورد واکاوی و بررسی های دوره ای قرار می گیرد.

شبکه  در  انرژی  مدیریت  سیستم  استقرار  مچنین  ه
بر  و  ها  استان  بندی  اولویت  با  ایران  صادرات  انک  ب
اساس هزینه ساالنه مصرف انرژی و اقلیم هر استان 

انجام می گیرد.
شایان ذکر است، با توجه به بحران کم آبی در کشور 
و در راستای الزامات زیست محیطی و استفاده بهینه 
از پسماند آب، تصفیه خانه برج سپهر نوسازی شده و 
درصد قابل توجهی از آب مصرفی این ساختمان بلند 
مرتبه به چرخه مصرف نگهداری فضای سبز باز می 

گردد.

 

تسنیم/ 
بهبود 6 برابری کنترل فرکانس شبکه 

برق کشور هنگام وقوع حوادث

معاون راهبری شبکه برق کشور، دستاورد یکی 
منسجم  و  یافته  سازمان  مطالعات  نخستین  ز  ا
را  کشور  در  اولیه  فرکانس  کنترل  رخصوص  د
تشریح کرد و گفت: کنترل فرکانس شبکه برق 
برابری   6 بهبود  حوادث  وقوع  هنگام  در  شور  ک

داشته است.
معاون  تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  گروه  گزارش  ه  ب
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راهبری شبکه برق کشور بهبود ۶ برابری کیفیت کنترل 
فرکانس به هنگام وقوع حوادث را یکی از دستاوردهای 
کیفیت  درخصوص  بررسی  و  »پژوهش  طرح  جرای  ا

کنترل فرکانس اولیه شبکه برق کشور« عنوان کرد.
مصطفی رجبی مشهدی در این خصوص اظهار داشت: 
امضای  با   95 سال  خردادماه  از  طرح  این  جرای  ا
ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  بین  ای  عهدنامه  ت
قدرت  های  شبکه  ریزی  برنامه  و  مطالعات  مرکز  و 
دانشگاه تربیت مدرس آغاز و تاکنون با حدود ١١هزار 
و 800 نفر ساعت کار و بیش از 50 جلسه کارشناسی، 
أثیر مشهودی بر کیفیت فرکانس شبکه برق کشور  ت

داشته است.
وی با اشاره به وقوع حادثه هزار مگاواتی در تیرماه سال 
١394 اذعان داشت: در این حادثه، 0.۶ هرتز کاهش 
فرکانس در شبکه برق مشاهده شده بود در حالی که 
در حادثه اخیر با قطع تولید ١800 مگاواتی، فرکانس 
نها 0.٢ هرتز کاهش داشت و این موضوع بهبود ۶  ت
وقوع  به هنگام  اولیه  فرکانس  رابری کیفیت کنترل  ب

حوادث را نشان می دهد.
ذخایر  تعیین  دستورالعمل  تدوین  مشهدی  جبی  ر
کنترل فرکانس نیروگاهها و به تبع آن کاهش میانگین 
تغییرات فرکانس در ماههای گذشته، تعیین مرزهای 
از  هایی  بخش  اصالح  و  غیرعادی  و  عادی  رکانسی  ف
دستورالعمل ثابت بهره برداری کنترل فرکانس، بررسی 
و به روزرسانی، جنبه های مختلفی از مباحث مرتبط 
با کنترل فرکانس اولیه در شبکه برق کشور را از جمله 
افزود: اصالح  این طرح برشمرد و  دستاوردهای مهم 
و  فرکانس  کنترل  در  واحدها  دستورالعمل مشارکت 
به روز رسانی تنظیمات کنترلی سیستم گاورنر برای 
همچنین  و  نیروگاهی  واحدهای  از  مختلفی  نواع  ا
تنظیمات سیستم جوینت کنترل واحدهای برق آبی 

برای نخستین بار در کشور، تدوین دستورالعمل پایش 
و نظارت بر کنترل فرکانس اولیه، ارائه شاخص های 
کنترل  پایش  جامع  افزار  نرم  تهیه  و  جدید  رزیابی  ا
به  پیشنهادهایی  ارائه  و  نیروگاه های کشور  رکانس  ف
منظور افزودن فرآیند کنترل فرکانس به قراردادهای 
خرید برق و اصالح دستورالعمل خدمات جانبی کنترل 

فرکانس از دیگر دستاوردهای اجرای این طرح است.
وی جمع آوری پایگاه داده و ساخت مدل شبکه برق 
کشور جهت اجرای مطالعات و تعیین محدوده های 
اجرای  با  ایران  برق  فرکانس در شبکه  نحراف مجاز  ا
انتخاب  معیارهای  روی  بر  جامع  تطبیقی  طالعات  م
ابتدایی  مراحل  عنوان  به  را  فرکانسی  های  حدوده  م
این طرح ذکر کرد و افزود: با توجه به این مطالعات و 
ترکیب آن با معیارهای شبکه برق ایران، محدوده های 
مجاز و غیرمجاز عادی و غیرعادی، همچنین محدوده 
استاندارد، که هریک مربوط به شرایط مختلفی از بهره 
برداری شبکه است، تعیین و در انتها نیز نقشه راهی 

برای بهبود محدوده های تعیین شده ارائه شد.
وی در ادامه به تشریح مراحل بعدی این طرح پرداخت 
و تاکید کرد: بیشتر نتایج این طرح عملیاتی شده و از 
نمونه های  تحقیقاتی، جزو  کار  اثربخشی یک  حیث 

عالی اجراشده در کشور قلمداد می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: یکی از نکات حائز اهمیت در 
این طرح، پیاده سازی تدریجی نتایج آن در بخش های 
مختلف معاونت راهبری بوده، به این صورت که با پایان 
یافتن هر مرحله از کار و پس از تصویب توسط ناظران 
طرح، مقدمات اجرایی شدن نتایج در عملیات روزانه 
راهبری فراهم می شد به طوری که در حال حاضر 
بیشتر نتایج طرح عملیاتی شده و از حیث اثربخشی 
یک کار تحقیقاتی، جزو نمونه های عالی اجراشده در 

کشور قلمداد می شود.

و  برداری  بهره  مدیریت  زحمات  از  مشهدی  جبی  ر
ایران،  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  سیستم  نترل  ک
مهندس اردشیر مذکوری مدیر بهره برداری و کنترل 
سیستم، مهندس احسان ذبیح زاده رییس گروه پایش 
همچنین  و  برداری  بهره  کیفیت  بهبود  و  ملکرد  ع
مهندس امیر عباس زاده ناظر مستقیم طرح قدردانی 

کرد.
دانشگاه  علمی  هیات  عضو  سیفی  حسین  مچنین  ه
تربیت مدرس و رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی 
و  ها  پیچیدگی  بیان  ضمن  نیز  قدرت  های  بکه  ش
سختی هایی که در اجرای این طرح وجود داشت، به 
دشواری ایجاد و اعتبارسنجی مدلی دقیق از شبکه برق 
ایران برای مطالعات پایداری فرکانسی اشاره کرد و از 
مهندس دلخوش، سرگروه تیم تحقیقاتی و فنی طرح 

و سایر همکاران گروه، قدردانی کرد.
مطالعه  نخستین  نوعی  به  طرح  این  است  فتنی  گ
فرکانس  کنترل  درخصوص  منسجم  و  یافته  سازمان 

اولیه در کشور است.

آی تی ایران/ 
چین؛ سردمدار انرژی های پاک

انرژی های  به  پیش  از  بیش  دنیا  در سال 2017 
تجدید پذیر روی آورده است. چین پرچم دار این 

موفقیت در دنیا است. 
کشورهای ثروتمند دیگر مانند آمریکا، حسابی از چین 
بخش  از  جدیدی  گزارش  تازگی  به  افتاده اند.  قب  ع
برنامه ریزی محیط  زیست سازمان ملل متحد و اداره  

اساس  بر  است.  شده  منتشر  بلومبرگ  انرژی  الی  م
انرژی  دنیا  سرتاسر  در   ٢0١۷ سال  در  گزارش  ین  ا
خورشیدی، بادی و دیگر انرژی های تجدیدپذیر )مثل 
روش های  ظرفیت  سوم  دو  آبی(  بزرگ  نراتورهای  ژ
جدید تولید انرژی را شامل می شوند. در سال گذشته 
حدود ١5۷ گیگاوات انرژی پاک تولید شده بود، رقمی 
که ظرفیت تولید انرژی الکتریکی پاک را به حدود ٢0 

درصد می رساند.
 ٢0١۷ سال  در  خورشیدی  انرژی  تولید  ایگاه  های  پ
روزبه روز گسترده تر شده اند، به طوری که خیلی زود 
تولید  ظرفیت  از  تجدیدپذیر  انرژی  تولید  رفیت  ظ
بیشتر شد.  از سوخت های فسیلی  نرژی های حاصل  ا
ارزان  و  فسیلی  تمام شدن ذخیره سوخت های  طعا  ق
شدن انرژی های تجدیدپذیر تاثیر زیادی بر روی این 
رشد داشته است. در کل می توان گفت در سال گذشته 
حدود ١00 گیگاوات به ظرفیت تولید انرژی خورشیدی 
دنیا اضافه شد. عالوه بر این در زمینه ی تولد انرژی 
بادی شاهد تولید 50 گیگاوات انرژی بودیم، که البته 
بود. ١00  از آن تغییری نکرده  به سال پیش  نسبت 
میلیارد   ١0 کردن  روشن  برای  الزم  انرژی  یگاوات  گ
چیزی حدود  انرژی  این  است،  کافی  ال ای دی  چراغ 

١30 میلیون اسب بخار است.
در  فرانکفورت  مدیریت  و  اقتصاد  دانشکده   ئیس  ر
مسیر  نشان  دهنده   موضوع  این  است:  گفته  یانیه ای  ب
فاصله  هنوز  البته  انرژی هاست،  نوع  این  روی  یش  پ
زیادی تا تامین کل انرژی مورد نیاز دنیا از این طریق 
داریم. حقیقت آن است که انسان فاصله  زیادی تا تکیه 
کامل بر روی انرژی های تجدیدپذیر دارد. البته اهمیت 
استفاده از این نوع انرژی ها بر کسی پوشیده نیست. 
بنابر توافق پاریس حل شدن مشکل گرمای کره  زمین 
)رسیدن به ٢ درجه  سانتی گراد توافق شده(، نیازمند 
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8 اخبار صنعت برق

ذغال   معادن  همه  شدن  بسته  و  موضوع  این  حقق  ت
سنگ است.

این گزارش همچنین نشان می دهد همه کشورها به 
یک میزان در این راه پیش نرفته اند. چین سردمدار 
است.  تجدیدپذیر  انرژی های  به سمت  دنیا  یشرفت  پ
ین کشور در سال ٢0١۷ حدود 8۶.5 میلیارد دالر  ا
انرژی خورشیدی سرمایه گذاری کرد.  ر روی تولید  ب
گیگاوات   53 حدود  سرمایه گذاری  این  نتیجه   ر  د
تولید  دیگر  زمینه  های  در  چین  شد.  تولید  نرژی  ا
انرژی تجدیدپذیر نیز سرمایه گذاری های کالنی کرده 
است. در کل چین حدود ١٢۶.۶ میلیارد دالر بر روی 
عدد  این  است.  کرده  سرمایه گذاری  پاک  نرژی های  ا
تقریبا نصف هزینه ای است که کل دنیا در این کرده 

است )٢۷9.8 میلیارد دالر(.
پیشرفت  حال  در  اقتصاد  با  دیگری  شور های  ک
انرژی  تولید  پروژه   ارزان ترین  )خانه  مکزیک  انند  م
خورشیدی در دنیا( و برزیل سال گذشته در این راه 
سرمایه گذاری های قابل توجهی کردند. در کل حدود 
انرژ ی ها  نوع  این  تولید  در  درصد سرمایه گذاری   ۶3
در  اما  می شود.  توسعه یافته  کشورهای  به  ربوط  م
دنیا(  گلخانه ای  گازهای  تولید کننده  )دومین  مریکا  آ
سرمایه گذاری ها شاهد حدود ۶ درصد افت بوده است 
پیدا  تقلیل  تا مبلغ 40.5 میلیارد دالر  ه طوری که  ب
کرده است. در اتحادیه اروپا نیز این سرمایه گذاری در 
مقایسه با سال ٢0١۶، حدود 3۶ درصد افت پیدا کرد 
به طوری که کل مبلغ سرمایه گذاری در سال ٢0١۷ 
به 40.9 میلیارد دالر رسید. این رقم در مقایسه با ١٢۶ 
میلیارد دالر سرمایه گذاری در سال ٢0١١ افت زیادی 

داشته است.
به طور کل سرمایه گذاری بر روی انرژی های پاک در 
کشورهای توسعه یافته حدود ١9 درصد و چیزی بیش 

از ١00 میلیارد دالر کاهش یافته است. بنا بر گزارش ها  
سخت  و  دولت ها  درآمد  کاهش  می تواند  آن  الیل  د
شدن تامین هزینه های الزم اشاره کرد. عدم اطمینان 
از  آینده هم می تواند  کار در  این  در مورد سوددهی 

دالیل این کاهش سرمایه گذاری باشد.
کمیته   در  انرژی  بررسی  و  تحقیقات  بخش  ئیس  ر
 Union of Concerned نگران  انشمندان  د
این  مورد  در  او  دارد،  متفاوت  نظری   S cientists
کاهش تمایل برای سرمایه گذاری در این زمینه نگران 
هزینه   کاهش  را  آن  دالیل  از  یکی  که  چرا  یست  ن
ظرفیت  افزایش  او  نظر  به  می داند.  پاک  نرژی های  ا

تولید انرژی پاک اهمیت بیشتری دارد.
ترامپ  دولت  اخیر  تصمیم  مورد  در  نگرانی ها  لبته  ا
خورشیدی  پنل های  گمرکی  تعرفه های  رباره ی  د
حاضر  حال  در  که  چرا  است،  گرفته  باال  ارداتی  و
انرژی های  صنعت  روی  بر  منفی  تاثیری  قانون  ین  ا
خورشیدی آمریکا گذاشته است. بنابر تحقیقات اتحادیه  
صنعت اٰنرژی های خورشیدی آمریکا در پی این تصمیم 

حدود ۲۳۰۰۰ نفر از کار بیکار خواهند شد.
با اینکه در کل با وجود سیاست های ترامپ پروژه های 
جایگزینی انرژی های پاک آمریکا در حال رشد هستند، 
جایگزینی  سرعت  بردن  باال  برای  مردم  همه   مت  ه
انرژ ی هایی از این دست الزم است. آنچه کارشناسان 
به آن معتقد هستند برای نگه داشتن دمای کره زمین 
ایین تر از 2 درجه 60 درصد شانس وجود دارد که  پ
البته به شرط آنکه تا پایان سال ۲۰۵۰ بیش از ۷۰ 
پاک  انرژی ها ی  توسط  دنیا  نیاز  مورد  انرژی   رصد  د

تامین شود.
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مهر/ در جلسه ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار 
ارز؛

روحانی: سیاست اخیر ارزی دولت 
گامی مهم برای کاهش نگرانی مردم 

است

رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت در 
ارزی  اخیر  ارز، سیاست  بازار  مدیریت  صوص  خ
مردم،  نگرانی  کاهش  برای  مهم  گامی  را  دولت 

تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی دانست.
جلسه  در  رئیس جمهور  مهر،  خبرگزاری  گزارش  ه  ب
ارز،  بازار  مدیریت  در خصوص  دولت  اقتصادی  ستاد 
سیاست اخیر ارزی دولت را گامی مهم برای کاهش 
و  اقتصادی  فعاالن  و  تولیدکنندگان  مردم،  گرانی  ن
امکان  و  پیش بینی پذیری  افزایش  و  ابهام  از  استن  ک

برنامه ریزی آنان دانست.
این  حجت االسالم حسن روحانی روز چهارشنبه در 
از  پیشگیری  و  ملی  امنیت  پایه های  تقویت   ، جلسه 
شکل گیری فساد ناشی از عملیات سفته بازانه و مغایر 
منافع ملی را از دیگر ضرورت های سیاست اخیر ذکر 

کرد.
این دولت  اصلی  از سیاست های  را  روحانی شفافیت 
دانست  و گفت: شفافیت زمینه های شکل گیری فساد 
را مسدود می کند و این سیاست اقدامی در جهت ایجاد 

شفافیت در بازار ارز است.
رئیس جمهور تأکید کرد که در چارچوب این سیاست 
قیمت کاالهای اساسی و دارو افزایشی نخواهد یافت 
و دولت همه پیش بینی الزم را برای حمایت از حفظ 

قیمت این کاالها انجام داده است.
رئیس جمهور اجرای موفق این سیاست را یک ضرورت 
ملی دانست و همه دستگاه ها و قوا را به همکاری کامل 

با آن فرا خواند.
روحانی با اشاره به وضعیت مطلوب درآمدهای ارزی 
مثبت  و  غیرنفتی  و  نفتی  صادرات  بخش  در  شور  ک
بودن تراز تجاری کشور، موقعیت کشور را برای ایجاد 
انضباط در مدیریت ارزی بسیار مساعد ارزیابی کرد و 
مدیریت بازار ارز را برای مقابله با تهدیدات و کاهش 

آسیب پذیری ضروری دانست.

مهر/ در جمع خبرنگاران:
سیف: ارز تک نرخی باعث شفافیت 

می شود

رئیس کل بانک مرکزی گفت: یکی از ویژگی های 
اقتضای  ارز، شفاف سازی است که  مدل جدید 

امروز بازارهای مالی کشور است.
به گزارش خبرنگار مهر، ولی اهلل سیف ظهر در حاشیه 
جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اجرایی شدن سیاست های ارزی جدید دولت، اظهار 
در  قطعی  نظر  اظهار  برای  حاضر  حال  در  اشت:  د
خصوص این طرح بسیار زود است، اما اطالعات جسته 
اقتصاد کشور  در  آن  مثبت  آثار  از  و گریخته حاکی 

است.
عوامل  از  ناشی  را  کشور  در  اخیر  ارزی  بحران  ی  و
غیراقتصادی برشمرد و ادامه داد: یکی از ویژگی های 
این مدل جدید، شفاف سازی است که اقتضای امروز 
بازارهای مالی کشور است. ارز درآمدی کشور سرمایه 
ای ملی است و برای تخصیص آن باید به درستی دقت 
کنیم تا به امور اختصاص یابد که اولویت کشور است و 

برای انجام اینکار نیاز به ابزار داریم.
در  قوا  تعامل  خصوص  در  مرکزی  بانک  کل  ئیس  ر
مسئله ارز با بیان اینکه خوشبختانه تعامل خوبی در 
این زمینه وجود دارد، تصریح کرد: شرایط به نحوی 
است که انسجام کلی و جدی در همه اعضای دولت 
وجود دارد و همه با تمام توان در صحنه هستند. بعد از 
جلسه هیئت دولت، جلسه بررسی های اقتصادی برای 
تدوین مقررات و آیین نامه های مورد نظر است که 
بخشی از آنها نیاز به مصوبه دولت داشت و در جلسه 

امروز هیئت دولت تصویب شد.
سیف ادامه داد: بعضی مسائل نیازمند هماهنگی بین 
چند دستگاه است که عمدتا بین بانک مرکزی، وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
است. مواردی است که بانک مرکزی مستقیم ورود می 
کند؛ به طور مثال شب گذشته دو آیین نامه نهایی شد 
و در قالب اطالعیه منتشر شد که یک در خصوص ارز 
تامین خدمات در خصوص مسافرین بود که بالتکلیف 

بود و دیگری در خصوص فروش سکه بود.
وی با بیان اینکه پیش فروش سکه تنوع بیشتری پیدا 
می کند، اظهار داشت: آنچه مسلم است، قیمت سکه 
در ۷-8 روز آینده از قیمت دالر 4٢00 تومانی تبعیت 
خواهد کرد و هم اکنون نیز این روند مشهود است. در 
زمان هایی در خصوص سکه حباب وجود دارد چراکه 
متاثر از دو عامل دالر و طال است، در حال حاضر در 
بزودی  حباب  این  و  دارد  وجود  حباب  سکه  یمت  ق

تخلیه خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در خصوص 
دیرهنگام بودن اقدامات دولت در خصوص ارز، تاکید 
نیست،  ارز  کردن  نرخی  تک  فقط  تصمیم  این  رد:  ک
بلکه تصمیمی بود که بر اساس آن دولت ساختارهای 
اقتصادی و مالی را استحکام ببخشد و از فضاسازی ها 

و التهاب آفرینی ها که بخشی از آن مربوط به خارج 
کشور و دشمنان بود، به دور نگه دارد.

وی در پایان گفت: متناسب با بروز این شرایط خودمان 
را تجهیز می کنیم و به استقبال شرایطی که در آینده 

ممکن است به وجود آید می رویم.

مهر/ معاون رییس جمهور؛
تمام مصارف ارزی کشور را با دالر 

4200 تومانی تأمین می کنیم

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: مردم به ویژه 
تولید کنندگان، وارد کنندگان و صادرکنندگان 
ارزی  مصارف  تمامی  دولت  زیرا  نباشند  گران  ن

کشور را با نرخ 4200 تومان تأمین می کند.
 ، سیما  و  از صدا  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  ه  ب
خبری«  ویژه  »گفتگوی  برنامه  در  نهاوندیان  حمد  م
هفته  های چند  تنش  اینکه  بیان  با  دو سیما  شبکه 
اخیر در بازار ارز دلیل اقتصادی نداشت، افزود: میزان 
واردات است و مقدار  از  بیشتر  بسیار  صادرات کشور 

زیادی مازاد ارز در بازار حساب کاال داریم.
وی گفت: این در حالی است که واردات در سال 9۶ 
نسبت به سال 95 افزایش یافته است زیرا با سیاست 

های دولت شاهد کاهش قاچاق کاال بودیم.
نهاوندیان افزود: با سیاست های جدید در بازار ارز در 
تالشیم تا ریشه تأمین مالی قاچاق را بخشکانیم و همه 

چیز را در این بازار شفاف کنیم.
اساس  بر  کشور  در  ارز  شدن  نرخی  تک  گفت:  وی 
صورت  جهانی  و  داخلی  تورم  نرخ  تفاضل  حاسبه  م

گرفت و 4٢00 تومان تعیین شد.

9 اخبار اقتصادی
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معاون رئیس جمهور افزود: تفاضل نرخ تورم داخلی و 
جهانی در سه سال 93 تا 95 ٢١.8 درصد و در چهار 

سال 9٢ تا 95 34.٢ درصد بود.
حفظ  مرکزی  بانک  وظیفه  اینکه  بیان  با  هاوندیان  ن
همچنان  دولت  اصلی  سیاست  و  بازار  نسبی  رامش  آ
شناور  نظام  پایه  بر  گفت:  است،  تورم  نرخ  نترل  ک
مدیریت شده بازار ارز و بر اساس محاسبات کارشناسی 
با الهام از این بازار، نرخ دالر را 4٢00 تومان در نظر 

گرفته ایم.
وی تصریح کرد: در این تصمیم گیری هیچ محدودیتی 
بر واردات و صادرات اعمال نمی شود و صرفاً در پی 
و  منابع  همه  کردن  دار  شناسنامه  و  شفافیت  یجاد  ا

مصارف کشور در بازار ارز هستیم.
نهاوندیان حجم مبادالت در بازار پول کاغذی ارز کشور 
را تنها 5 درصد اعالم کرد و افزود: نباید این بازار پنج 
درصدی و یا نرخ گذاری های شبانه بر 95 درصد بازار 

ارز تأثیر بگذارد.
اساس  بر  دالر  برای  تومان   4٢00 نرخ  گفت:  ی  و
محاسبات در ٢١ فروردین امسال است و در آینده بر 
اساس محاسبه تورم داخلی و خارجی، بانک مرکزی 

ممکن است نرخ جدید در نظر بگیرد.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی 
با تمام توان با عوامل اختالل در بازار ارز مقابله خواهند 

کرد.
مدیریت  توانایی  و  اقتدار  در شرایط  هاوندیان گفت:  ن
بازار ارز هستیم و نباید اجازه دهیم عوامل دیگری در 

این بازار مداخله کنند.
وی افزود: صادرکنندگان و وارد کنندگان نباید احساس 
محدودیت کنند زیرا آزادی عملشان همچنان محفوظ 
است و صرفاً بنا بر شفافیت است و اینکه درآمد ارزی 
آنها باید در سامانه مبادالت ارزی بانک مرکزی ارائه و 

عرضه شود.
نهاوندیان گفت: همه مصارف ارزی کشور در قالب ١0 
تا ١5 طبقه شناسایی شده است که پیش از این ارز 
مورد نیازشان را از بازار آزاد تهیه می کردند و از این 
پس مصارف ارزی آنها را بانک مرکزی تخصیص خواهد 

داد.
وی افزود: تا پایان هفته دستورالعمل های بانک مرکزی 
ابالغ می شوند و سیستم بانکی در بازار ارز بیش از 
پیش درگیر خواهد شد و صرافیها هم عملکردشان با 
توجه به ارتباطشان با سیستم بانکی مشخص می شود.

معاون رئیس جمهور گفت: از این پس بانکها عهده دار 
از عملیات  و  ارزی کشور خواهند شد  مبادالت  همه 
می  جلوگیری  رسمی  طور  به  غیرمجاز  های  صرافی 

شود.
های  دستورالعمل  اجرای  با  کرد:  تصریح  هاوندیان  ن
سامانه  از  خارج  ارزی  مبادالت  مرکزی،  بانک  دید  ج

مبادالت این بانک، قاچاق تلقی خواهد شد.
وی افزود: با اجرای این سیاست ها، خروج غیرقانونی 
سرمایه از کشور و تأمین مالی قاچاق سخت تر خواهد 
کنندگان  وارد  و  کنندگان  تولید  برای  میدان  و  د  ش

قانونی بازتر می شود.
نهاوندیان گفت: با اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی، 

عملیات ارزی بدون قاعده متوقف خواهد شد.
تصور  از کشور  در خارج  نباید  هیچ کس  افزود:  وی 
کند از طریق بازار ارز می تواند به اقتصاد ایران صدمه 

وارد کند.
معاون رئیس جمهور گفت: بعضی دولت ها تصور می 
بازگرداندن  و  برجام  از  خروج  ادعای  تکرار  با  نند  ک
تحریم ها می توانند جریان رو به رشد اقتصاد ایران 

را متوقف کنند.
نهاوندیان افزود: تصمیم جدید دولت و نظام در واقع 

اقدامی  که  است  دیگر  ماه  یک  برابر  در  بینی  یش  پ
تولید،  ارز،  بازار  در  ای  صدمه  گونه  هیچ  حتمالی  ا

صادرات و واردات کشور وارد نکند.
وی گفت: این تصمیم اگرچه اقتصادی است اما اقدام 

سیاسی بجا و مناسبی هم هست.
بازار  در  اخیر  هفته  چهار  سه  های  تالطم  هاوندیان  ن
ارز را غیرقابل قبول خواند و افزود: دولت نمی خواهد 
با سیستم دستوری به بازار ارز ورود کند زیرا این کار 

باعث فساد و رانت خواهد شد.
وی گفت: زیر پا گذاشتن مقررات بانک مرکزی از این 
پس جرم تلقی می شود زیرا برای اجرای سیاست های 
جدید در بازار ارز همه دستگاه های اجرایی، قضایی، 

امنیتی و انتظامی در کنار هم قرار گرفته اند.
معاون رئیس جمهور افزود: گزارش هایی درباره اخالل 
های  دستگاه  که  دارد  وجود  ارز  بازار  در  اختالل  ا  ی

امنیتی و قضایی با آنها برخورد خواهند کرد.
نهاوندیان با بیان اینکه بیش از 50 درصد ارز مورد نیاز 
کشور برای واردات از بازار آزاد تهیه می شد گفت: با 
تعیین نرخ 4٢00 تومان ، ۶0 درصد واردات ما ارزانتر 

از آن چیزی که بود خواهد بود.
قیمت  تا  داند  می  متعهد  را  خود  دولت  افزود:  ی  و
کاالهای اساسی و دارو را کنترل کند و در این راه از 

اضافه درآمد ارزی کشور استفاده خواهد کرد.
به  ارز  بودن  نرخی  نظام تک  توفیق  هاوندیان گفت:  ن

واقع بینانه بودن آن است.
وی افزود: اگرچه سیستم مالی کشور اجازه پولشویی یا 
تأمین مالی تروریسم را نمی دهد اما اگر بخشی از بازار 

ارز شفاف نباشد نمی شود به آن نظارت کرد.
معاون رئیس جمهور گفت: با تک نرخی شدن دالر، 
بازار سکه و دیگر ارزها و اقتصاد کشور از آن تبعیت 

خواهد کرد.

نهاوندیان افزود: با توجه به تعیین نرخ 4٢00 تومان 
برای دالر، نرخ یورو 5١۷0 تومان در نظر گرفته شده 

است.
 وی با بیان اینکه تنها ١5 درصد از مبادالت خارجی 
کشور با دالر صورت می گیرد گفت: طرف های تجاری 
تجارت خارجی ما تغییر کردند و در مسیر انتقال از 

دالر محوری به یورو محوری هستیم.

اتاق تهران/ در سیزدهمین نشست کمیسیون صنعت 
و معدن اتاق تهران مطرح شد

حمایت از تولید داخلی چگونه ممکن 
است؟

نخستین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق 
تهران در سال جدید به موضوع ماده 46 قانون 
برنامه ششم و نیز بحث و بررسی موضوع حمایت 
عنوان  این  به   1397 سال  که  ایران  کاالی  ز  ا

نامگذاری شده است، اختصاص یافت.
کارشناس  حقگو،  حسین  نشست،  این  ابتدای  ر  د
بر  مروری  تهران  اتاق  معدن  و  صنعت  میسیون  ک
مهمترین رویدادهای یک ماه اخیر داشت. او با اشاره 
خویش  نوروزي  پیام  در  اسالمي  انقالب  رهبر  ینکه  ا
ایرانی« قرار دادند  شعار امسال را »حمایت از کاالی 
گفت: ایشان در سخنان خود تصریح کردند که مسئله  
اصلی ما امسال مسئله  اقتصاد و معیشت مردمی است. 
همه باید تالش کنند، همه باید کار کنند و محور هم 

عبارت است از تولید ملی.

 اولویت های صنعتی یا استراتژی؟
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ریاست  پورقاضی که  اخبار، مهدی  این  اعالم  از  پس 
کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران را بر عهده دارد، 
به یکی از دستورات این جلسه ورود کرد و ماده 4۶ 
قانون برنامه ششم توسعه را که وزارت صنعت، معدن 
مدت  ظرف  حداکثر  است  کرده  مکلف  را  تجارت  و 
قانون، فهرست  این  از الزم االجرا شدن  شش ماه پس 
با  را  معدنی(  صنایع   اولویت  )با  صنعتی  ولویت های  ا
تعادل بخشی  و  سرزمینی  آمایش  مالحظات  عایت  ر
بحث  به  برساند،  هیأت  وزیران  به  تصویب  نطقه ای  م

گذاشت.
فریال مستوفی، عضو کمیسیون صنعت و معدن و نیز 
رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران با بیان 
اولویت بندی  نیز  سرمایه گذاری  خدمات  مرکز  ینکه  ا
دارد،  کار  دستور  در  را  سرمایه  جذب  برای  نایع  ص
سرمایه گذاری  مرکز  و  کمیسیون  همکاری  واستار  خ

اتاق در این زمینه شد.
محسن اتابکی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی 
نیز در مورد اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
توضیحاتی  توسعه  برنامه ششم  قانون  ماده 4۶  مورد 
و  برنامه  سازمان  با  متعددی  جلسات  گفت:  و  اد  د
بودجه برای این اولویت بندی برگزار شده است. البته 
برنامه ششم صرفا به تعیین فهرست  قانون  ماده 4۶ 
دریافتیم که صرفا  ما  و  دارد  اشاره  اولویت دار  صنایع 
به توسعه صنایع  نمی کند.  رائه یک فهرست کمکی  ا
بر این اساس، افزون بر تهیه فهرست اولویت ها، تدوین 
بسته سیاستی برای آنکه مشخص شود، هر بخش در 
قبال این اولویت ها چه وظایفی دارد را نیز در دستور 

کار قرار دادیم.
 او با اشاره به اینکه بسته سیاستی تدوین شده، حدود 
چهار ماه است که برای اتاق ایران ارسال شده است، 
باره  این  در  ایران  اتاق  جانب  از  پاسخی  هنوز  گفت: 

دریافت نکرده ایم.
از  شده  تهیه  فهرست  داد:  می توانیم  ادامه  اتابکی   
هیات  در  طرح  از  پیش  نیز  را  صنعتی  ولویت های  ا
به  تهران  اتاق  وزیران در کمیسیون صنعت و معدن 
بحث و نظرخواهی بگذاریم. مبنای اولویت های تعیین 
شده نیز سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت است.

اینکه  از  انتقاد  با  این سخنان، حسین حقگو  از  پس 
وزارت صنعت، معدن تجارت، پیش از تدوین استراتژی 
صنعتی درصدد اولویت بندی صنایع برآمده است، گفت: 
راهبردی  سند  مبنای  بر  اولویت ها  فهرست  نانچه  چ
وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده باشد، باید 

گفت این فهرست فاجعه خواهد بود.
مریم خزاعی، معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران، 
بند )ح( ماده 4۶ قانون برنامه ششم توسعه را که به 
اهمیت  حائز  دارد  اشاره  صنایع  بازسازی  و  وسازس  ن
دانست و گفت: اگر وزارت صنعت در این زمینه اقدامی 

نکرده، شایسته است اتاق تهران به آن ورود کند.
 خزاعی ادامه داد: در بند )ح( این ماده، وزارت صنعت، 
پایان  تا  حداکثر  است  شده  مکلف  تجارت  و  عدن  م
سال اول اجراي قانون برنامه، طرح نوسازي و بازسازي 
صنایع را به نحوي که منجر به کاهش مصرف و شدت 
انرژي و آالیندگي و افزایش بازدهي و ارتقاي کیفیت 
تولیدات داخلي و رقابتپ ذیري آنها شود، تدوین و پس 
موظف  دولت  کند.  اجرائي  وزیران  هیأت  تصویب  ز  ا
است، اقدامات حمایتي و تشویقي و همچنین تأمین 
تسهیالت اعتباري مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتي 

پیش بیني کند.
او در ادامه گفت: در وهله نخست باید این مساله را 
اقدام  فهرست،  تهیه  آیا  که  دهیم  قرار  واکاوی  ورد  م
صحیحی است؟ اگر دولت فهرستی ارائه کند که با نظر 
بخش خصوصی و تشکل ها در تناقض باشد یا اگر این 

فهرست منطبق با واقعیت های صنعتی کشور نباشد، به 
اتالف منابع منتهی خواهد شد.

از تعیین  اینکه پیش  بر  با تاکید  نیز  فریال مستوفی 
استراتژی  و  اقتصادی  استراتژی  تعیین  ولویت ها،  ا
کشوری  هیچ  در  گفت:  است،  ضرورت  یک  نعتی  ص
سابقه نداشته است که اولویت های اقتصادی و صنعتی 
پیش از طراحی استراتژی صورت گیرد. در عین حال 
اید به این نکته هم توجه داشته باشیم که با وجود  ب
چندین بار تدوین استراتژی صنعتی، اتفاقی رخ نداده 
است. بنابراین الزم است، یک بار برای همیشه اقدامی 
اساسی صورت گیرد. ضمن این که اگر فضای کسب و 
کار بهبود یابد، نیازی به کمک دولت به صنایع در قالب 

پرداخت اعانه به آنها نخواهد بود.
علیرضا میربلوک دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت 
در  صنعت  دقیق  تعریف  ضرورت  از  تهران  ستان  ا

برنامه های کالن سخن گفت.
صنعت،  وزیر  بین الملل  مشاور  فیاض،  حمدرضا  م
هفته  دو  که طی  کرد  پیشنهاد  نیز  تجارت  و  عدن  م
آینده، اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و 
مسئوالن ذیربط در وزارتخانه در خصوص تهیه فهرست 
ولویت های صنعتی و بسته سیاستی آن هم اندیشی  ا
کنند. این پیشنهاد مورد اقبال سایر اعضای کمیسیون 
قرار گرفت و مقرر شد، خروجی این جلسات مشترک 

در جلسه آتی کمیسیون به بحث گذاشته شود.

تشتت آرا در زمینه راه های رشد تولید داخلی
در ادامه این نشست، بررسی موضوع حمایت از تولیدات 
داخلی با ارائه گزارشی از سوی حقگو آغاز شد. او با اشاره 
اینکه تجربه های فراوانی از کشورهای صادرکننده  ه  ب
نفت و ایران حاکی از آن است که سیاست های حمایتی 
مستقیم از تولید به گسترش بخش دولتی، رانت جویی، 

فساد مالی و ناکارآیی در جغرافیایی اقتصادی و توسعه 
نامتوازن و اتالف منابع مالی دولتی و بانکی منجر شده 
است، ادامه داد: از مجموع 8۷٢ ماده قانوني برنامه هاي 
تولید  از  به حمایت  ماده  توسعه، ١۶0  تا ششم  ول  ا
اختصاص داشته است. بیشترین مواد حمایت از تولید 
در قانون برنامه چهارم و کمترین این نوع حمایت در 
قانون برنامه اول بوده است. عالوه بر این، 358 حکم 
مربوط به حمایت از تولید در ۶ قانون برنامه توسعه 
وجود دارد. بیشترین احکام در قانون برنامه چهارم و 
کمترین احکام با هدف مورد بحث در قانون برنامه اول 

توسعه بوده است.
حقگو سپس این پرسش ها را مطرح کرد که چرا به رغم 
این میزان مواد قانوني و احکام صادره در برنامه هاي 
توسعه اي اما وضعیت تولید رضایت بخش نیست؟ مثال 
چرا با آنکه ٢0 درصد احکام حمایت از تولید به تامین 
منابع مالي به ویژه تسهیالت بانکي به تولید اختصاص 
داشته است اما همچنان دریافت تسهیالت از بانک ها به 

عنوان مهمترین مساله تولید مطرح  می شود؟
او گفت: تشتت آرا در سیاستگذاران و نبود یک نگرش 
تولید  رشد  راهکارهاي  خصوص  در  واحد  و  نظم  م
توسعه  استراتژي مشخص  فقدان وجود یک  داخلي، 
صنعتي و عدم وجود یک نهاد مرکزي مدیریت کننده 
نوع حمایت ها طی دهه ها بر فضای کسب و کار حاکم 

بوده است.
انتظارات  این  به پیش نیازهای تحقق  ادامه  حقگو در 
اراده  و  اجماع  یک  به  دستیابی  گفت»  و  رداخت  پ
نسبت  تصمیم گیری کشور  باالی  در سطوح  سیاسی 
به لزوم تغییر مسیر اقتصاد و پذیرش لوازم و مقدمات 
غیرگزینشی  و  کامل  اجرای  همچنین  است.  ن  آ
و  بخشی نگری  از  اجتناب  و  سیاستی  سته های  ب
یا  کردن  همراه  اقتصادی،  اصالحات  در  زئی نگری  ج
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حداقل اتخاذ تدابیری برای مدیریت آثار کارشکنی و 
مخالفت گروه های ذی نفع و چاره جویی برای افزایش 
ظرفیت های اداری و اجرایی و کارشناسی دستگاه های 

دولتی از جمله این اقدامات است.
این کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران 
سپس به نقل قولی از مسعود نیلی اشاره کرد و گفت: 
نه  بن بست.  نه  و  دارد  وجود  معجزه  نه  اقتصاد،  ر  د
می توان انتظار داشت که ناگهان تغییری اساسی رخ 
دهد و نه ناامیدی معنا دارد. چنین باوری وجود دارد 
که اقتصاد می تواند مسائل خود را حل کند اما حل این 
اراده سیاسی و راه حل های  مسائل، مشروط بر وجود 
سازگار، ممکن و قابل اجراست. به محض آنکه اقتصاد 
نه در گفتار بلکه در عمل، به اولویت اصلی کشور تبدیل 
شود، این مجموعه سیاست ها به خوبی و با اثربخشی 

باال می تواند کاربرد داشته باشد.
در ادامه این جلسه، سایر حاضران این کمیسیون نیز 
به طرح دیدگاه های خود دررابطه با حمایت از تولید 
داخلی پرداختند. علیرضا میربلوک گفت: در حمایت 
از تولید داخلی هم کاال و هم خدمات باید مورد توجه 
تولیدکنندگان  است  ممکن  آنکه  ضمن  رارگیرد.  ق

کاالهای بی کیفیت از این فضا سوءاستفاده کنند.
 او ضمن تاکید بر اینکه باید تعریف کاالی خوب ایرانی 
مشخص شود، ادامه داد: در شرایط کنونی ممکن است 
عده ای در داخل و گروهی در خارج نگذارند، استفاده از 

تولیدات داخلی به نحو شایسته انجام گیرد.
وزارت  عملکرد  بررسی  گفت:  نیز  پورقاضی  هدی  م
از  حمایت  خصوص  در  تجارت  و  معدن  نعت،  ص
تولیدات داخلی، نشان  می دهد که این وزارتخانه جز 
اعطای تسهیالت ١۶ هزار میلیارد تومانی اقدام دیگری 
نداشته است. این نشان  می دهد که درک این دستگاه 
دولتی از حمایت به تزریق پول خالصه  می شود. این در 

حالی است که بسیاری از کسانی که در صف دریافت 
بانکی  معوقه  بدهی  دارای  دارند،  قرار  تسهیالت  ین  ا
هستند. کسانی که انضباط مالی نداشته اند و دولت به 

زور  می خواهد آنها را سرپا نگاه دارد.
در  پوپولیستی  سیاست های  این  تداوم  با  افزود:  و  ا
توسعه صنایع، توفیقی حاصل  نمی شود. در همه اسناد 
از صنایع  و حمایت  مالی  به کمک  نسبت  االدستی  ب

اشاره شده و نتایج مورد انتظار به دست نیامده است.

استفاده از مشاوران خارجی در نگارش استراتژی 
صنعتی

با  نیز  کمیسیون  این  کارشناس  دیگر  قنبری،  ضا  ر
اشاره به اینکه صنایع ایران جز از طریق رقابت پذیری، 
دانش  اگر  داد:  ادامه  کرد  نخواهند  حاصل  یشرفتی  پ
نگارش استراتژی در کشور وجود ندارد الزم است از 
مشاوران خارجی بهره گرفته شود. اما به محض آنکه 
از مشاوران خارجی سخنی به میان  می آید، این مساله 
را به مسایل امنیتی گره  می زنند. این نگرش امنیتی به 

همه چیز، منافع کشور را تامین  نمی کند.
مشاوران  از  نداریم  اصراری  ما  گفت:  نیز  ستوفی  م
خارجی بهره بگیریم اما کدام دستگاه دولتی تاکنون 
برنامه ای نوشته است که مورد استناد قرار گرفته و به 
یک مرجع تبدیل شده است؟ مسایل موجود، ناشی از 

آن است که اقتصاد، اولویت اصلی کشور نیست.
معدن  و  صنعت  کمیسیون  رئیس  پورقاضی،  هدی  م
با اشاره به  تاق تهران نیز در پایان این اظهارنظرها،  ا
از برجام گفت:  ایان ضرب االجل آمریکا برای خروج  پ
و  مانده است  باقی  ماه  اردیبهشت  تا  فرصت کوتاهی 
وزارت امورخارجه باید در این مدت سعی کند، رابطه با 

همسایگان را تقویت کند.

و  معدن  صنعت،  وزیر  دولت/  رسانی  اطالع  پایگاه   
تجارت در نشست کمیسیون ویژه تولید ملی:

مالیات بر ارزش افزوده چالش اصلی 
تولیدکنندگان ایرانی است

وزیر صنعت، معدن و تجارت دریافت مالیات بر 
را  تولیدی  از زنجیره های مختلف  افزوده  ارزش 

یکی از چالش های تولیدکنندگان دانست.
از   نقل  به  دولت  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  ه  ب
نشست  در  دوشنبه  امروز  شریعتمداری  محمد  اتا،  ش
اصل  اجرای  بر  نظارت  و  ملی  تولید  ویژه  میسیون  ک
44 قانون اساسی که با حضور رییس مجلس و وزیر 
نفت برگزار شد، با اشاره به نامگذاری سال 9۷ از سوی 
کاالی  از  »حمایت  سال  نام  به  رهبری  معظم  قام  م
معظم  مقام  پیگیری  اساس  بر  امسال  گفت:  یرانی«  ا
رهبری و اتکا به تولید داخل، توسعه اقتصاد مقاومتی 
تولید  از  نام »سال حمایت  به  اقتصاد  مقاوم سازی  و 
تأکید  این سال  نامگذاری  نامگذاری شد که  یرانی«  ا

مجدد ایشان برای استفاده از کاالی ایرانی است.
باره  این  در  اساسی  حوزه  دو  در  اینکه  بیان  با  ی  و
گام های مهمی برداشته شد، افزود: مردم و مسؤوالن 
باید در تحقق شعار سال 9۷ تالش کنند که بر این مبنا 
مردم علی رغم تمام کاستی هایی که وجود دارد باید 

تعصب در مصرف کاالی ایرانی داشته باشند.
برای  تالش  ضرورت  بر  تأکید  با  ریعتمداری  ش
کیفیت بخشی به کاالی ایرانی برای ایجاد انگیزه خرید 
در مردم، ادامه داد: متأسفانه قدم های مناسب فرهنگی 

در مصرف کاالهای ایرانی برداشته نشده است.
اینکه  به  اشاره  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  زیر  و
کمپین های مختلفی برای کاالهای ایرانی با مدیریت 
جوانان تشکیل شده است، یادآور شد: باید یک شرایط 

عمومی ایجاد شود تا مردم از کاالهای ایرانی همانند 
کنندکه  استفاده  صنعتی  لوازم  سایر  و  خانگی  وازم  ل
بخشی از مأموریت ها و مسئولیت های وزارت صنعت، 
معدن و تجارت کمک به ایجاد کمپین و فکر و اندیشه 

برای حمایت از کاالی ایرانی است.
شریعتمداری با اشاره به اینکه در حوزه تولید راه افتادن 
چرخه تولید از همه ابعاد مهم و ضروری است، ادامه 
داد: به هر میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی در 
کشور به فعلیت درآید کیفیت کاالها افزایش می یابد 
که در این راستا برگرداندن قطار تولید به ریل اصلی 

خود از اهمیت خاصی برخوردار است.
وی با تأکید بر اینکه استفاده از قوانین و مقررات موجود 
در حوزه های مختلف و گوناگون برای حمایت از تولید 
مهم است، بیان کرد: پروژه قرارداد نفتی با توتال یکی 
از پروژه های مهمی بود که بر اساس مذاکرات ساخت 
انجام  داخل کشور  در  پروژه  این  مهندسی  جهیزات  ت
این  و  ایران  بین بخش مهندسی  ارتباطی  و  می شود 

پروژه شکل گرفت.
برای  اینکه  بیان  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  زیر  و
کیفیت بخشی به تولید باید به نوسازی صنایع داخلی 
توجه کرد، افزود: محدودیت منابع یکی از عوامل کند 
در  مناسبی  مبلغ  که  است  کشور  در  نوسازی  ودن  ب
یافته  اختصاص  کشور  نوسازی صنعت  برای  سال9۷ 
است که در این راستا باید نرخ بازده صنعتی مناسب 

نیز تعیین شود.
مشوق های  جوایز  اینکه  به  اشاره  با  ریعتمداری  ش
و  شده  سپرده  فراموشی  به  سال  سال های  ادراتی  ص
استفاده کاملی از آن نمی شد، افزود: با حمایت رئیس 
مجلس و پیگیری های ایشان بخشی از حقوق ورودی و 
سود بازرگانی از واردات به حمایت از صادرات غیرنفتی 

در قالب جوایز صادراتی اختصاص یافت.
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سازمان های  تشکیل  برای  قانونی  اینکه  بیان  با  ی  و
توسعه ای تصویب شده  است، ادامه داد: این سازمان ها 
تولید  بخش  به  خصوصی  بخش  کمک  با  ی توانند  م
کشور کمک کنند و سازمان های توسعه ای برای تولید 
با کیفیت از سال 9۷ می توانند گام های مهمی بردارند.

بودجه سال 9۷  قانون  شریعتمداری تصریح کرد: در 
ایرانی صورت  از کاالی  برای حمایت  قدامات خوبی  ا

گرفته است.
وی با اشاره به اینکه اگر امروز وارد یک واحد تولیدی 
مشکالت  از  یکی  افزوده  ارزش  بر  مالیات  وید،  ش
تقاضاهای  از  یکی  افزود:  است،  ولیدکنندگان  ت
افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  اصالح  ولید کنندگان  ت
است که بر این اساس باید دریافت مالیات از زنجیره ها 
رها شود و تنها از مصرف کننده نهایی مالیات اخذ شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: تولیدکنندگان 
درباره اصل مالیات نیز با توجه به شرایط اقتصادی و 
شناسایی  اساس  این  بر  که  دارند  مشکالتی  ولیدی  ت

مودیان مالیاتی جدید نیز باید در اولویت قرار گیرد./

فارس/ رئیس کل بانک مرکزی
بانک مرکزی به اندازه کافی ارز دارد

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ارز به اندازه 
کافی در اختیار بانک مرکزی وجود دارد، گفت: 
و  نیست  نگرانی  گونه  هیچ  جای  منظر  این  ز  ا
خوشبختانه به هیچ عنوان در تنگنای ارزی نیستیم.

اله  ولی  مرکزی،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  ه  ب
در خصوص   امشب شبکه خبر  تیتر  برنامه  در  سیف 
پیامدهای تصمیم جدید مبنی بر تک نرخی شدن بازار 

ارز و پیامدهای این تحول در آینده بازار تصریح کرد: 
بازار  امروز ) سه شنبه ( اولین روز تک نرخی شدن 
ارز بود، به عبارت دیگر بعد از تصمیمات نهایی که در 
واپسین ساعت های روز قبل اتخاذ شد ابالغیه بانک 
بازار رسید و مقدمات اجرای  به دست  مرکزی رسماً 

کامل آن فراهم آمد. 
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به دالیل نوسان های 
اخیر در بازار ارز گفت : واقعیت این است که از اوایل 
دولت یازدهم متغیرهای اقتصادی روند بسیار مثبتی را 
در پیش گرفتند و دستاوردهای اقتصادی مثبتی هم 
در کارنامه دولت به ثبت رسید که از جمله آن ها می 
توان به تورم تک رقمی و نرخ رشد اقتصادی باال اشاره 
کرد، این در حالیست که آمار اشتغال هم نشان می 
دهد حدود 800 هزار شغل جدید ایجاد شده با این 
اوصاف می توان به این نتیجه رسید که اقتصاد ایران به 
سمت خروج از رکود حرکت کرده و در شرایط مثبتی 

قرار گرفته است.

*رشد قیمت بی تناسب
رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: به جز این 
روند در سال های اخیر یعنی از سال ١393 به بعد 
به طور متناوب در سه ماه سال سوم   نشان می دهد 
عمدتا به دلیل تسویه حساب های بین المللی موجی 
از تقاضا در بازار ارز به وجود می آمد و به تبع آن قیمت 
ها افزایش می یافت اما در سه ماه پایانی سال قیمت ها 
دوباره روی موج نزول قرار می گرفت با این حال  سه 

ماه چهارم سال ١39۶ از این روند مستثنی شد.
سیف ادامه داد: نرخ ارز از دو گروه عامل تاثیر می پذیرد 
اول عوامل و مولفه های اقتصادی از جمله نرخ تورم و 
حجم نقدینگی، گروه دوم عوامل غیراقتصادی هستند. 
بررسی ها هم نشان می دهد در بخش اقتصادی تحولی 

که به چنین جهش قیمتی در بازار ارز منجر شود رخ 
تغییرات  از  به عبارت دیگر مطالعات دامنه ای  داده  ن
را نشان می دهد که به هیچ وجه تناسبی با شرایط 
اقتصادی ایران ندارد، با این وجود قیمت ها در بازار ارز 
به سرعت باال رفت و در حالی که همه بررسی ها نشان 
می داد که قیمت دالر باید در دامنه ای کمتز از 5 هزار 
تومان در نوسان باشد با این حال این نرخ از مرز 5 هزار 

تومان هم فراتر رفت.
وی با غیرقابل باور توصیف کردن سرعت رشد قیمت 
منابع  با  تضاد جدی  روند،  این  افزود:  ارز  بازار  در  ها 
و مصارف ارزی کشور و منابع و حجم صادرات نفتی 
از درآمد  این میزان  با وجود  ایران ندارد.  و غیرنفتی 
و هزینه هیچ نگرانی برای تامین ارز وجود ندارد اما 
این همه ماجرا نیست، یعنی در کنار عوامل اقتصادی 
عوامل  از  که  دارند  وجود  هم  غیراقتصادی  واملی  ع
هیجانی ناشی می شوند و در جامعه به تقویت یا ضعف 

اعتماد نسبت به آینده می انجامد.
رئیس کل بانک مرکزی تاثیرات این عوامل هیجانی 
بر قیمت ها و بازار را بسته به شرایط مثبت یا منفی 
ریاست  انتخابات   ١39٢ خرداد  داد:  ادامه  و  انست  د
جمهوری برگزار شد  و به دنبال آن و بالفاصله پس از 
اعالم نتایج  نرخ دالر که به 3800 تومان هم رسیده 
بود، به شدت کاهش یافت و در شهریور همان سال 
به کمتر از 3 هزار تومان هم عقب نشینی کرد. این 
به طور رسمی فعالیت  بود که دولت هنوز  در حالی 
خود را آغاز نکرده بود، این بدان معناست که انتظارات 
مثبت می تواند اصالحات را در متغیرهای اقتصادی به 

وجود آورد. 

*همه چیز از التهابات کاذب شروع شد
وی گفت: در سوی دیگر ماجرا  نیمه دوم سال ١39۶ 

التهابات کاذبی دامن  اقتصاد را گرفت و بر انتظارات 
عمومی و بازار تاثیر گذاشت. به باور من این موضوع 
روشن  است.  خارجی«  و  »داخلی  وجه  دو  احب  ص
است که دشمنان ما تالش می کنند با کمترین هزینه 
التهاباتی را در اقتصاد ایجاد کنند، به همین دلیل و در 
همین فضا باید از روش هایی برای مقابل استفاده کنیم 
آید.  به عمل  التهاب جلوگیری  پیدایش  از  اصوال  که 
از سوی دیگر عواملی هم به این فضای ملتهب دامن 
زدند به عنوان مثال  بحث های غیرکارشناسی  بعضی 
از صاحبنظران آن هم بدون این که اطالع دقیقی از 
وضعیت واقعی منابع و پشتوانه های ارزی کشور داشته 
کرده  ایجاد  را  هایی  تزلزل  مردم  نگاه  نوع  در  اشند  ب

است.
ویژگی  که  حالیست  در  این  کرد:  خاطرنشان  یف  س
مثبت اقتصاد ما در پنج سال گذشته مثبت و  قابل 
پیش بینی بودن آن  به شمار می رفت. به عبارت دیگر  
با اعالم برنامه های دولت و اجرای آن مسیر برای فعال 
اقتصادی کامال روشن بود موضوعی که یکی از پیش 

نیازهای مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور است. 
فضا  این  سال ١39۶  دوم  ماهه  در شش  افزود:  وی 
البته  هم  تغییر  این  از  بخشی  کرد،  تغییر  تدریج  ه  ب
طبیعی است چون کار دشمنان کشور، دشمنی است. 
آن ها می خواهند با فضاسازی منفی در روند رو به 
بر  را  ایجاد و هزینه هایی  اقتصاد کشور اخالل  رشد 
آن تحمیل کنند. به همین دلیل باید در داخل، کاماًل 
اثرات خود روحیه  با  پالس های منفی  تا  بود  مراقب 

مردم و امید به آینده آن ها را کاهش ندهد.
سیف ادامه داد: بانک مرکزی هم تالش کرده با اطالع 
کشور  اقتصاد  ثبات  با  فضای  شفاف  و  دقیق  سانی  ر
را در مقابل این تهدیدات، شایعات و التهابات کاذب  
هم  مجازی  های  شبکه  اخیراً  البته  کند،  فوذناپذیر  ن
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و  دادند  نشان  التهابات  بروز  در  بیشتری  اثیرگذاری  ت
با چالش های  ایران را  اقتصاد  این موضوع می تواند 
اصلی  دلیل  که  این  نهایت  در  کند.  مواجه  یشتری  ب
نوسان های رخ داده در بازار ارز التهابات کاذب بوده 
چون نه تغییری در صادرات و  نه واردات ایجاد شده 

است.

*بهترین تصمیم را گرفتیم
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مزیت های ابالغیه 
جدید که منجر به تک نرخی شدن بازار ارز می شود 
گفت : این تصمیم بهترین تصمیمی بود که در شرایط 
فعلی می توان اتخاذ کرد؛ راهکاری که ما را در برابر 
التهاب ها و فضاسازی ها مصون می کند. وی شفافیت 
را یکی از ویژگی های اساسی این طرح دانست و افزود: 
به  جلوگیری  ابهام  هرگونه  از  شفافیت  این  ایجاد  ا  ب
عمل می آید و این یعنی مقابله جدی با پولشویی و 
تامین مالی تروریسم که به عنوان یک بحث جدی بین 
المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است از سوی دیگر 
با این مدل  از روند متعادل منابع و مصارف و ترازهای 

پرداخت اطمینان حاصل خواهد شد.
سیف ادامه داد: ارز استحصالی از هر فعالیت اقتصادی 
که منابع درآمدی برای کشور ایجاد می کند ثروت ملی 
به شمار می رود و باید آن را آگاهانه به کاالهایی که 
منجر به رشد اقتصادی می شوند و اولویت های اصلی 
اقتصاد ما هستند اختصاص یابد. پرواضح این که نمی 
توان به این ثروت ملی بی تفاوت بود. بنابراین ایجاد 
و  بروکراسی  بدون  را  مناسبی  کنترل  که  اختاری  س
ایجاد مانع برای فعالیت های مثبت  اقتصادی به وجود 
می آورد از ویژگی های مثبت اقدام اخیر به شمار می 
به  را  بانک مرکزی  اشراف  نهایت  اقدامی که در  رود 

عنوان متولی ارزی کشور افزایش می دهد.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در نهایت هم با 
این مدل، قدم آخر در روند ایجاد بازار تک نرخی ارز 
برداشته شد هدفی که از مدت ها پیش دنبال می شد و 
در میان مطالبات مردم نیز قرار داشت. به این ترتیب 
از این پس نه قیمت مبادله ای وجود خواهد داشت نه 
آزاد و رقم 4٢00 تومان اعالم شده مبنایی برای بازار 

خواهد بود.
به گفته سیف با ابالغیه جدید مبنای گشایش اعتبار 
است.  تومان   4٢00 کشور  وارداتی  کاالهای  رای  ب
از نرخ مبادله ای  از این بانک ها  در حالی که پیش 
استفاده می کردند و از سوی دیگر آن ها این اجازه 
را نیز داشتند که در خصوص برخی از اقالم و کاالها 
ا نرخ آزاد اقدام کنند. نکته دیگر قیمت اعالم شده  ب
روزانه است و این قیمت صرفا برای روز ٢١ فروردین 
بوده  چون نظام ارزی ما شناور مدیریت شده است و 
متناسب با  فراز و فرود متغیرهای اقتصادی، این نرخ 

هم در معرض تغییر خواهد بود.
بازار آزاد را یکی از  وی فروکش کردن قیمت ها در 
و  اعالم کرد  ارائه شده  و مدل جدید  ثرات سیاست  ا
ادامه داد :  به این ترتیب قیمت دالر که گفته می شد 
تا ۶ هزار تومان هم افزایش یافته تا 4900 تومان هم 
عقب نشینی کرد و مجدداً در مرز 5١00 تومان موقتا 
تثبیت شد البته این تاثیر سریع است و نباید مبنایی 

برای محاسبات قرار گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: ما باور داریم با مکانیزمی 
که در پیش گرفته شده مبنای قمیتی که با اقتصاد 
کشور سازگاری دارد نرخ  4٢00 تومان اعالمی است، 
البته این نرخ هم متناسب با شرایط طبیعتا در معرض 
تغییراتی قرار می گیرد یکی از پارامترهای تاثیرگذار 
در  تورم  اگر  اوصاف  این  با  بود  تورم خواهد  نرخ  هم 
فضای فعلی کماکان تک رقمی باقی بماند قیمت اعالم 

شده می تواند 5 تا ۶ درصد تحت تاثیر نرخ تورم ایران 
و شرکای تجاری تغییر کند که روندی طبیعی به شمار 
می رود. اما قطعا بانک مرکزی اجازه نخواهد داد مجددا 

انباشتی از عدم تعادل در بازار ارز ایجاد شود.
وی یکی از ویژگی های اتفاقات بازار ارز در سال ١39۷ 
با  و مصادف  فروردین  اول  نیمه  در  قیمت  نوسان  ا  ر
تعطیالت نوروزی توصیف کرد و گفت: این نوسان هیچ 
توجیهی نداشت ضمن این که ما هر سال در نیمه اول 
فروردین عماًل شاهد هیچ تحرکی در بازار نبودیم، اما 
در سال ١39۷ به صورت خاصی این التهاب استمرار 
یافت و فعل و انفعال غیرطبیعی احساس شد هر چند 

که در نهایت تحت کنترل قرار گرفت.
سیف در توضیح چگونگی محاسبه نرخ 4٢00 تومان به 
عنوان قیمت دالر هم افزود: این رقم با توجه  به شرایط 
موجود  محاسبه شد. پیش از این به جز نرخ مبادله ای 
نرخ 3800 تومانی هم وجود داشت و نیاز ارزی کشور 
ا این قیمت بر طرف می شد در واقع علیرغم آنچه  ب
گروهی می گفتند حجم ارز مبادله در کف بازار اصوال 
کشور  در  ارزی  معامالت  کل  از  کوچکی  بسیار  قم  ر
است بنابراین قیمتی که مبنای محسبات قرار گرفت 
رقمی بین 3800 و 4850 تومان بود که در نهایت با 
مالحظات خاص در قیمت نهایی اعالم شده به جمع 

بندی رسیدیم.

*تک نرخ بازار ارز ثابت نمی ماند
وی تصریح کرد: البته همان طور که گفته شد این قیمت 
هم به هیچ وجه تثبیت شده نیست و با واقعیت های 
اقتصادی  و روند متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد 
و مهم تر از همه این که ارز به اندازه کافی در اختیار 
بانک مرکزی وجود دارد و از این منظر جای هیچ گونه 
نگرانی وجود ندارد. یعنی خوشبختانه به هیچ عنوان 

در تنگنای ارزی نیستیم، البته در مقاطعی تنگناهایی 
برای تامین اسکناس در بازار وجود داشت که به سرعت 
برطرف و حل شد، به جز این بانک مرکزی وسواس و 
دقتی خاص در حفظ حداقل ذخایر ارزی کشور دارد 
چون ضامن و پشتوانه اقتصاد کشور است و این میزان 
برای دوره خاصی می تواند کفایت کند و به هیچ وجه 

نگرانی وجود ندارد. 
با اشاره به تدابیر  رئیس کل بانک مرکزی همچنین 
اندیشیده شده برای تراز منابع و مصارف ارزی کشور 
گفت : بخشی از نیازها کشور کاالیی و بخشی خدماتی 
همه  تامین  برای  شده  ارائه  جدید  مدل  در  ست.  ا
مواد  و  و غیرضروری  از ضروری  اعم  یازهای کاالیی  ن
اولیه کارخانجات و لوازم پزشکی و نیازهای خدماتی 
صورت  ریزی  برنامه  گردشگری   و  دانشجویی  ظیر  ن
اقتصاد  حوزه  در  و  خصوص  این  در  است.  رفته  گ
ملی خروج سرمایه باید تحت نظم و حساب و کتاب 
مشخص صورت گیرد نه به صورت رها یعنی هرکس 
هر زمان بخواهد بتواند سرمایه و ثروت ملی را از کشور 

خارج کند.
ارز از کشور در  ه گفته سیف، به این منظور خروج  ب
چارچوب معیارهایی قرار گرفته ضمن این که نیازهای 
منطقی چه در بخش کاال و چه خدمات از طریق منابع 

حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی تامین خواهد شد.
وی ادامه داد : در مورد بیماران و دانشجویان هم در 
حال حاضر دستور العملی وجود دارد که تداوم می یابد 
اما فردا ) چهارشنبه(  دستورالعمل جدید که شامل 
کرد  ابالغ خواهیم  مجدداً  بود  موارد هم خواهد  ین  ا
ا  شفاف سازی شود. در مورد مسافران هم تصمیم  ت
گرفته شد در خصوص سفرهای به کشورهای نزدیک و 
همسایه به هر مسافر 500 یورو اختصاص یابد اما این 
رقم در مورد سفرهای دور یعنی سفرهای اروپایی و 
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آسیای دور ١000 دالر خواهد بود. در این زمینه بانک 
ملی به عنوان بانک عامل انتخاب شده اند و به سرعت 
در حال تجهیز هستند تا مسافران از شرایط خالء فعلی 

خارج شوند.
سیف تاکید کرد: در مورد دانشجویان و ارز مورد نیاز 
بیماران هم بازنگری صورت گرفته و با ابالغیه جدید 
انتظار می رود به تدریج ظرف دو روز آینده همه ابهام 
ها برطرف شود تا هموطنان با هیچ نگرانی رو به رو 

نباشند .

*سقف ذخیر ارزی شخصی 10 هزار دالر 
تعیین  سقف  خصوص  در  مرکزی  بانک  کل  ئیس  ر
این  برای  گفت:  هم  ارز  شخصی  مالکیت  برای  ده  ش
که  فضای اقتصادی ما به محلی برای پولشویی تبدیل 
نشود، هرفردی تنها می تواند تا  ١0 هزار دالر با خود 
فردی  منزل  به  دلیلی  هر  به  اگر  یعنی  باشد  اشته  د
تلقی  قاچاق  دالر  هزار  باالی ١0  رقم   راجعه شود  م
خواهد شد البته در تمام دنیا هم این  فرمول ها وجود 
دارد. در خصوص ارز همراه مسافر هم موضوع متفاوت 
است هر مسافر می تواند تا 5 هزار دالر به همراه خود 

داشته باشد.  
سیف با اشاره به مشوق های بانک مرکزی برای جذب 
بخشنامه  کرد:  تصریح  مردم هم  از  ارزی  سپرده های 
امروز  اطالعیه  در  مجددا  این خصوص  در  سفندماه  ا
مورد تاکید قرار گرفت، یعنی به بانک ها اجازه داده 
شدکه اقدام به سپرده گیری ارزی کنند بانک مرکزی 
هم  بازپرداخت این سپرده ها را وقتی به بانک مراجعه 

شود تضمین خواهد کرد.
به گفته وی به جز این ترتیباتی داده شده در هنگام 
ارزی خود  برای دریافت سپرده  مراجعه سپرده گذار 
عالوه بر نرخ سود مبلغی را هم اضافه دریافت کنند. 

فراموش نکنیم که نگهداری ارز در خانه با مخاطرات 
و ریسک هایی همراه است که از جمله می توان به 
سرقت و آتش سوزی اشاره کرد به جز این، احتمال  
اعتبار شدن  فاقد  و  ها  اسکناس  خارج شدن  دور  ز  ا
ارزی  های  سپرده  مقابل  در  دارد  وجود  هم  ها  ن  آ
مرکزی  بانک  به ضمانت  توجه  با  ها  بانک  نزد  ردم  م
البته این احساس وجود  از مصونیت برخوردار است، 
دارد که مردم به دلیل بدعهدی های گذشته در این 
خصوص با تردیدهایی رو به رو هستند اما عرض می 
این سپرده گذاری مستقیما  کنم که تضمین کننده 

بانک مرکزی خواهد بود .
وی افزود : این در حالیست که ورود ارز از خانه های 
مردم به چرخه نظام بانکی زیر نظر بانک مرکزی هم 
به نفع اقتصاد کشور است و هم منافع سپرده گذاران را 

تامین می کند.

* تغییر وظیفه صرافی ها
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نقش صرافی ها در 
مدل جدید و احتمال خروج آن ها از چرخه توزیع ارز 
هم گفت: البته صراف ها نقش بسیار مثبتی در تامین 
نیازهای کشور در مقاطع مختلف بر عهده داشته اند 
و این نقش در دوره های مختلف به تجارت خارجی 
و ارتباطات اقتصادی کشور به عنوان تک قیمت دالر 
همکاران  مجاز  های  در حقیقت صرافی  کرده  کمک 
در  را  خاصی  مسئولیت های  که  هستند  بانکی  ظام  ن

تامین نیازهای اقتصادی کشور  برعهده دارند.
است  دادن  رخ  حال  در  تحوالتی  اما  داد:  ادامه  ی  و
اوالً سامانه جدیدی در حال پیاده سازی است یعنی 
اطالعات از اوایل اسفند ماه  وارد سامانه شده به این 
ارتباط  ارز در  با  بازیگرانی که در کشور  رتیب کلیه  ت
هستند اعم از عرضه کننده ها که درآمد ارزی دارند از 

جمله صادرکنندگان غیرنفتی و خود بانک مرکزی که 
ارز حاصل از صادرات را عرضه می کند در این سامانه 
فعالیت خواهند کرد. حتی پیش بینی شده کسانی که 
نیاز ارزی دارند بتوانند این نیاز را از طریق »فین تک 
ها » تامین کنند. این مدل به سرعت در حال پیشروی 
پایان  تا  حداکثر  کنند  می  تالش  همکاران  و  ست  ا

اردیبهشت ماه کل اطالعات به سامانه منتقل شود.

وی ادامه داد: از این طریق آرامش و شفافیتی به اقتصاد 
کشور داده خواهد شد پس طبیعتا  نقش صرافان هم 
شده  ریزی  برنامه  یعنی  شود،  می  تعریف  همان  ر  د
که در این فضا نقش صراف ها چیست؟ البته طبیعتاً 
اقتصاد منطقی هم در این فعالیت وجود خواهد داشت 
یعنی قطعاً این حضور برای صراف ها هم ارزنده خواهد 
بود در عین حال نقش مثبت خود را هم در اقتصاد ایفا 

خواهند کرد.
سیف با اشاره به عالقه مندی بانک مرکزی به کاهش 
تعداد صرافی ها تاکید کرد: طبیعتاً عالقه مندیم تعداد  
موجود را به رقم متعادل تری برسانیم و همچنین حجم 
اساس  بر  عملکردشان  درستی  و  آنها  فعالیت  و  ار  ک
مبانی خواهد بود، یعنی ممکن است در آینده کاهش 
تعداد صرافی ها آغاز شود چون  شاید فضای اقتصادی 

کشور هم به این تعداد صرافی نیاز نداشته باشد.

وی افزود: مسئولیت صراف ها بازنگری خواهد شد چون 
نقشی که باید در اقتصاد ایفاء کنند مورد توجه بانک 
مرکزی است. بهمن ماه ١395 دستوالعمل و مقرراتی 
ناظر بر فعالیت های صرافی ها و خرید و فروش ارز در 
الزامی  دستورالعمل  این  اجرای  که  شد  وضع  شور  ک
است. در بدو امر اصرار بانک مرکزی پیاده سازی صد 
درصدی آن است و به هیچ عنوان کسی نباید عدول 

کند در حقیقت یکی از معیارهای ما انضباط بخشی 
باشد  قرار  اگر  و  است  کشور  صرافی های  شبکه  ه  ب
مبنای  صرافی ها  عملکرد  یابد  کاهش  مجوزها  عداد  ت

تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.

*سکه هم ارزان خواهد شد 
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به وضعیت 
بازار سکه و نوسان های این بازار هم تاکید کرد: این دو 
بازار با یکدیگر در ارتباط هستند به این ترتیب پرواضح 
است که اتفاقات رخ داده در بازار ارز قیمت سکه را 
هم دچار نوسان کند. اصوال قیمت سکه از دو بخش 
تشکیل شده اول قیمت طالی بین المللی و دوم قیمت 
دالر. البته ماه گذشته ما متوجه حباب در نرخ سکه 
شدیم در آن زمان عرضه های بانک مرکزی هنوز آغاز 
نشده بود اما مقدمه التهاب در بازار ارز چنین التهابی را  
در بازار سکه نیز به همراه داشت البته با مداخله بانک 
مرکزی حباب از میان رفت با این همه طبیعتا ارتباط 

مستقیم دو بازار  با هم به قوت خود باقی است.
به گفته وی، امروز هم که قیمت دالر 4٢00 تومان 
دالر  تاثیر  تحت  که  قیمت هایی  تمام  طبیعتا  ده  ش
افزایش یافته اند باید به تدریج دست به اصالح بزنند 
یکی از این بازارها هم سکه خواهد بود. به محض اعالم 
خبر تعیین قیمت دالر، قیمت سکه ٢00 هزار تومان 
کاهش پیدا کرد و امروز در دامنه یک میلیون و ۷00 
هزار تومان قرار گرفت در حالی که ارزش سکه تا مرز ٢ 
میلیون تومان هم پیش رفته بود بنابراین روند کاهش 

قیمت در بازار سکه ادامه دار خواهد بود.
گفت:  سکه  فروش  پیش  ادامه  به  اشاره  با  یف  س
اسفندماه یک بخشنامه سه بندی از سوی بانک مرکزی 
ارائه شد تا التهاب در بازار سکه فروکش کند. بخشی از 
این برنامه هم پیش فروش بود. پیش فروش ها در دو 
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بازه زمانی شش و دوازده ماه صورت گرفت اما با ابالغیه 
جدید به همین دو بازه زمانی اکتفا نکردیم و بازه زمانی 

بیشتری تعریف شد.
وی افزود: بر این اساس قیمت سکه پیش فروش یک 
ماهه، یک میلیون و 590 هزار تومان، سه ماهه یک 
میلیون و 540 هزار تومان، ۶ ماهه یک میلیون 4۷5 
هزار تومان، 9 ماهه یک میلیون و 4١0 هزار تومان، 
یک ساله یک میلیون و 350 هزار تومان، ١8 ماهه یک 
میلیون ٢45 هزار تومان و دو ساله یک میلیون ١۶0 

هزار تومان  تعیین شده است. 
سیف در پاسخ به انتقادهایی که مداخله بانک مرکزی 
را  گذاری  قیمت  جدید  مدل  اعالم  و  ارز  بازار  ر  د
دیرهنگام توصیف می کنند هم گفت: بانک مرکزی بر 
اساس عوامل اقتصادی وظایفی دارد که باید به انجام 
انتقادهایی که ریاست  از  من همیشه  رساند طبیعتاً  ب
جمهوری داشته باشند استقبال می کنم چون زمینه ای 
است برای رشد عملکرد بانک مرکزی است. اما واقعیت 
افق دید  ین است که گاهی عوامل غیراقتصادی در  ا
بانک مرکزی نیست و همیشه به موقع قابل پیش بینی 
قرار  المللی  بین  این که در فضای  یستند مخصوصا  ن
گرفتیم که دشمنی ها با  کشور ما هر لحظه شرایط 

جدیدی را به وجود می آورد.
به گفته وی، بعد از برجام گشایش های بسیاری در 
روابط بانکی بین المللی به وجود آمد  اما به هیچ وجه 
شرایط عادی نشد و هنوز هم نیست به این ترتیب باید 
مدلی را اجرایی کنیم که بتواند در مقابل این عوامل 
مصونیت به اقتصاد کشور سامان بدهد در همین راستا 
کار برای سامانه نیما از ١١ ماه پیش شروع شده و در 
قابلیت های مورد  نوشته شده که  افزاری  نرم  هایت  ن
نظر ما را متناسب با شرایط اقتصادی کشور ارائه دهد. 
این نرم افزار در حال حاضر آماده بارگذاری است در 

مدت سپری شده هم باید به همه  بازیگران در این 
ازار آموزش می دادیم  به همین دلیل مداخله بانک  ب
مرکزی زمان بر به نظر می رسد ما باید به جز این به 
ساختارهای اقتصادی خود هم استحکام ببخشیم که 

بتواند ثبات و آرامش بلندمدتی ایجاد کند.
بیشتر  درآمد  سرنوشت  در خصوص  همچنین  یف  س
حاصل از افزایش قیمت دالر نسبت به نرخ تعیین شده 
در بودجه ساالنه تصریح کرد : با حذف نرخ مبادله ای 
برخی از کاالها که عمدتا دارو و کاالهای اساسی بودند 
و با ارز ارزان تر مبادله تامین اعتبار می شدند از این 
پس با تک نرخ اعالم شده، ارز دریافت خواهند کرد، اما 
این موضوع به هیچ عنوان دلیلی برای افزایش قیمت 
آنها نخواهد بود چون بر اساس مدل به نحوی عمل 
خواهد شد که با توسل به مکانیزم خاصی منابع حاصل 
از اختالف قیمت پیش بینی شده در بودجه و قیمت 

اعالم شده فعلی صرف ثبات قیمت آنها شود.
وی ادامه داد :  به جز این  پیش از این هم ما به التفاوت 
قیمت دالر فروخته شده از سوی دولت و قیمت تعیین 
شده در بودجه به هز میزان که بود در حسابی متمرکز 
و  به خزانه واریز می شد و این روند ادامه  خواهد یافت 
البته در حال حاضر این رقم در سطح باالتر قرار گرفته 
بنابراین باید در بعضی از سرفصل های درآمدی جا به 
جایی هایی ایجاد شود  اما در مجموع ثباتی بر شرایط 
حاکم خواهد بود. در نهایت مسلما شاید نیاز به تعدیل 

هایی در مواد بودجه به وجود آید.
در  کردم  تاکید  مجلس  در  هم  امروز  داد:  ادامه  وی 
بودجه سال ١39۶ برای بانک مرکزی  این مبلغ  به 
عنوان مابه التفاوت تخمین زده شده و به عنوان سود 
بانک مرکزی در نظر گرفته شده است و به عنوان سهم 
سود و مالیات به خزانه واریز می شود، بنابراین شاید 
آن سود  هم تحت تاثیر قرار گرد  بنابراین یعنی این 

احتمال وجود دارد  که به جز بودجه کل کشور، بودجه 
بانک مرکزی هم دچار اصالحاتی شود که البته همگی 
به صورت قانونمند و برنامه ریزی شده در دست انجام 

است و عملیاتی خواهد شد.

*مخالف افزایش نرخ سود بانکی هستم
مخالفتش  خصوص  در  مرکزی  بانک  کل  ئیس  ر
است  قرار  اگر   : بانکی هم گفت  نرخ سود  افزایش  ا  ب
سود  افزایش  به  منجر  ها  سپرده  نرخ سود  فزایش   ا
تسهیالت نشود بانک های ما دچار بحران خواهند شد 
و  میزانی کشش  از  ابزاری  هر  که  است  این  اقعیت  و
قابلیت انعطاف  برخوردار است البته این درست است 
که اگر در بازاری کشش و جاذبه ایجاد کنیم التهاب 
در  بازارهای جانبی کاهش می یابد اما در نهایت باید از 

خود آن بازار هم مراقبت کنیم.
وی تصریح کرد: بازار پول کشور تحت تاثیر این اقدام 
شود  هایی  خسارت  و  خطرات  گرفتار  است  مکن  م
نابراین به  جز شرایط فعلی به هیچ عنوان مصلحت  ب

نمی بینیم نرخ سود سپرده ها افزایش یابد.
سیف در پایان با تاکید به استمرار آرامش در بازار ارز 
افزود: من به قطع می گویم این تصمیم  بسیار درست 
ببخشد  بازار استحکام  به  تواند  و اصولی است و می 
دنبال  به  کشور  دشمنان  که  شرایطی  در  خصوصا  م
نفوذ  و  را مجهز  ما  این مدل  آفرینی هستند  مشکل 
ناپذیرکرده و را در مقابل خلل های احتمالی در ثبات 

اقتصادی، مقاوم می کند.

خبرگزاری صداوسیما / در راستای تحقق شعار سال:
نتیجه حمایت از تولید ملی افزایش 

بهره وری باشد

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: حمایت مان از 
تولید ملی باید به نحوی باشد که بتوانیم از تولید 

داخلی بهره وری الزم را کسب کنیم.
غالمحسین شافعی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار 
درباره  هم  گذشته  در  افزود:  صداوسیما  برگزاری  خ
حمایت از تولید داخل بحث شد اما به نتیجه مورد نظر 
دست نیافتیم البته تجدیدنظر در نوع حمایت از تولید 

ملی در این شرایط الزامی است.
رئیس اتاق ایران گفت: اگر در یک شرایط مساوی از 
نظر کیفیت باشیم مردم به کاالی خارجی روی نمی 
آورند بنابراین در شرایط یکسان کیفیت اقبال مصرف 
کننده به کاالی خارجی جنبه فرهنگی دارد که باید 

ازنظر فرهنگی هم در مصرف کاالی ایرانی کار شود.
شافعی افزود: برخی ها فکر می کنند لزوماً یک کاالی 
دیدگاه  این  که  است  تری  باکیفیت  کاالی  ارجی،  خ
نظر  از  هم  که  داریم  کاالهایی  زیرا  نیست  رست  د
کیفیت و هم از نظر قیمت می تواند با کاالی خارجی 

رقابت کند.
وی ادامه داد: قطعاً به دلیل اینکه در طول سال های 
تقویت  ایرانی  کننده  مصرف  در  دیدگاه  این  ذشته  گ
را  الزم  توجه  باره  این  در  باید  فرهنگی  نظر  از  شده 
بعمل آورد اما به طور قطع و یقین اگر از نظر کیفیت 
و قیمت در شرایط مساوی باشیم حتماً مصرف کننده 
را  داخل  تولید  کاالی  که  داد  خواهد  ترجیح  یرانی  ا

مصرف کند.
توجهی که وجود  قابل  و  شافعی گفت: موضوع مهم 
دارد این است برای اینکه بتوانیم به اهداف شعار دست 
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یابیم باید فهم مشترک از این واژه در کشور ایجاد شود.
اضافه کرد: در شعارهایی که سال های گذشته  وی 
به یک  ما  بود که  این  اساسی  اعالم می شد مشکل 
هرکس  و  شدیم  نمی  نائل  ها  واژه  از  مشترک  هم  ف
امیدواریم  رو  این  از  داشت  شعار  از  را  خود  فسیر  ت
امسال اینگونه نباشد و ما بتوانیم به فهم مشترک از 
اهداف تعیین شده برسیم. هم برنامه ریزان هم فعاالن 

اقتصادی و هم آحاد مردم.
شافعی گفت: اینکه این شعار به سرانجام برسد الزاماتی 
اینگونه تعبیر کنیم که کاالی  نباید شعار را  دارد ما 
ایرانی با هر کیفیتی و قیمتی تولید شود مردم اجبار به 
مصرف آن داشته باشند بلکه ما ملزم هستیم جذابیت 
مصرف کاالی ایرانی را باال ببریم که مقدمه آن توسعه 

تولید رقابتی در کشور است.
رئیس اتاق ایران گفت: کیفیت باال و قیمت تمام شده 
پایین محصول را رقابتی می کند بنابراین اگر حمایت 
کنیم تا این دو اتفاق درباره کاالی ایرانی بیفتد هم در 
مصرف داخلی و هم در بازارهای جهانی امکان حضور 

ما فراهم می شود.
شافعی افزود: در این باره باید شکاف فناوری واحدهای 
تولیدی ما با فناوری های روز از بین برود و امکان و 
حمایت کافی را فراهم کنیم که نوسازی، بهسازی و 
استفاده از فناوری روز در صنایع ما به راحتی انجام 
شود که این امر هم بر مصرف داخلی و هم در بازار 

صادرات اثر قابل توجهی خواهد گذاشت.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه رشد تولید الزمه تولید با 
کیفیت و منطبق با استانداردهای روز است گفت: البته 
ایجاد فضای کسب و کار مناسب برای سرمایه گذاری 
داخل و خارج اصل مهمی است ضمن اینکه مهمترین 
مسأله ای که وجود دارد این است اعتماد و اطمینان 
به سرمایه گذاری در کشور باال رود و یک سرمایه گذار 

تواند حداقل آینده کاری خود را پیش بینی کند و  ب
ثبات در اقتصاد کاال هم مهمترین مسأله ای است که 

می تواند اعتماد را به سرمایه گذاری اعطا کند.
شافعی درباره نقش دیپلماسی اقتصادی در رشد تولید 
و صادرات گفت: امروزه اکثر کشورهای توسعه یافته 
به  کنند  توجه  سیاسی  دیپلماسی  به  آنکه  از  یش  ب
دیپلماسی اقتصادی فکر می کنند. دیپلماسی اقتصادی 
و توسعه مناسبات اقتصادی حتی می تواند پایداری 

روابط سیاسی را تضمین کند.
وی افزود: در شرایط کنونی به دلیل فاصله ای که در 
طول چند سال با بازارهای جهانی داشتیم طوری که 
نه دیگران از کار اقتصادی ما اطالع کافی دارند و نه 
ما از کار دیگران، دیپلماسی اقتصادی به عنوان اولویت 
مهم در کشور ما مطرح است. ضمن اینکه در شرایط 
حاضر بیش از هر زمان دیگر نیازمند حضور در مجامع 
جهانی هستیم تا بتوانیم بسیاری از اقدامات خصمانه 

علیه ایران را خنثی کنیم.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه این اولویت باید از سوی 
برنامه ریزان دولتی و بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد 
جهانی  مجامع  در  حضور  برای  بازرگانی  اتاق  فت:  گ
برنامه وسیعی دارد و آن را بعنوان اولویت در دستور 

کار دارد.
بخش  که  داریم  قبول  را  اشکال  این  داد:  ادامه  ی  و
خصوصی در بحث افتتاح دفاتر تجاری و اعزام رایزنان 
بازرگانی باید خود در عمل اقدام می کرد البته درباره 
رایزنان بازرگانی مشکل قانونی داریم از این رو با دولت 
خصوصی  بخش  اگر  که  شده  صحبت  باره  این  ر  د
رایزنان را انتخاب و اعزم کند می تواند حرفه ای تر 

کار را انجام دهد.
شافعی گفت: اتاق بازرگانی در حوزه دفاتر تجاری به 
دنبال آن است تا الگویی از کشورهای توسعه یافته را 

در ایران پیاده کند که نمونه بارز آن جترو در ژاپن و 
کترا در کره جنوبی است.

وی افزود: بنا داریم در مرحله اول در 5 نقطه دنیا دفاتر 
برای  خصوصی  بخش  ازجانب  را  کشور  تجاری  لی  م
دادن خدمات به فعاالن اقتصادی، مبادله اطالعات و 
توسعه بخش بازاریابی کاالی ایرانی ایجاد کنیم. تصور 
و  مشخص  نقطه   5 این  اردیبهشت  اواسط  کنم  ی  م
دفاتر ملی تجاری ایران در این کشورها دائر خواهد شد.

شافعی گفت: فکر می کنم اکثر شاخص های اقتصادی 
ما غیرقابل پیش بینی است زیرا یک سرمایه گذار واقعاً 
نمی تواند پیش بینی کند در یک تا دو سال آینده به 
طور نمونه نرخ ارز، مالیات، نرخ سایر عوارض مؤثر بر 
کار اقتصادی و حقوق و دستمزد در ایران چقدر خواهد 

بود.
نبودن  بینی  پیش  قابل  این  ایران گفت:  اتاق  رئیس 
شاخص های اقتصادی،عامل مهمی در پرریسک شدن 
سرمایه گذاری بلندمدت است ضمن اینکه در داخل 
به علت کارهای زودبازده سودآور و  کشور هم منابع 
تاکنون  که  همان طور  می شود  داده  یرمولد سوق  غ
چنین بوده است طوری که هم اکنون اکثر منابع ما به 
سمت واسطه گری مالی، داللی و کارهایی از این دست 

سوق یافته است.
سرمایه  سمت  به  منابع  رفتن  الزمه  گفت:  افعی  ش
گذاری های مولد و بلندمدت، ایجاد اطمینان و ثبات 
در اقتصاد کالن و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد است.

بخش  های  دیدگاه  تجمیع  بازرگانی  اتاق  افزود:  وی 
خصوصی را به برنامه ریزان کشور اعالم می کند اما 
اینکه چقدر به این دیدگاه ها توجه شود یا نشود بستگی 
به کسانی دارد که شنونده این پیشنهادات هستند البته 
ما در همه زمینه ها براساس وظیفه قانونی دیدگاه های 

فعاالن اقتصادی را به برنامه ریزیان منتقل می کنیم.

شافعی گفت: مشارکت بازیگران اصلی باید به عنوان 
مسائل  در  شونده  بازی  عنوان  به  نه  و  بازیگر  ک  ی
اقتصادی مدنظر برنامه ریزیان قرار گیرد البته در این 
باره مشکالتی وجود دارد اما روند حرکت به گونه ای 
با  ما  و  شود  برطرف  نقیصه  این  امیدواریم  که  ست  ا
استفاده از یک مشارکت واقعی در تصمیم سازی ها و 
بتوانیم اعمال رأی و نظربخش خصوصی را در مسائل 

اقتصادی به برنامه ریزان کشور منتقل کنیم.
وی افزود: دولت باید درباره تولید کاالهای ایرانی دو 
اقدام را مدنظر قرار دهد نخست تسهیالت ویژه حتی 
باالتر از کاهش تعرفه ها ایجاد کند تا تجهیزاتی وارد 
شود که مصرف انرژی و در نتیجه قیمت تمام شده را 
کاهش می دهد همچنین مواد اولیه ای که در ایران 
با  است  تولیدی  واحدهای  نیاز  مورد  و  ندارد  جود  و
تسهیالت ویژه حتی همراه با یارانه وارد شود تا ضمن 
افزایش کیفیت کاال، قیمت تمام شده نیز کاهش یابد.

رئیس اتاق ایران اضافه کرد: منابع ما در کشور محدود 
است بیش از آنکه مشکل کمبود منابع داشته باشیم 
نوع تقسیم منابع در کشور بسیار مهم است در توزیع 
منابع محدود در کشور بسیار مشکل داریم و بسیاری 
از منابع به جاهایی تخصیص می دهیم که بهره وری 
الزم را برای اقتصاد ما ندارد اگر به تولید بهره ور توجه 
می کنیم در چگونگی توزیع منابع بخش مواد کشور 

هم باید تجدید نظر کنیم.
حضور  صادراتی،  بازرگانی  تنوع  لزوم  گفت:  شافعی 
تنوع  برای  اینکه  ضمن  است  جهانی  بازار  در  بیشتر 
صادرات  و  تولید  نیز  صادراتی  کاالهای  به  بخشی 
کاالهای فناورانه در دستور کار قرار گرفته است از این 
رو در اتاق بازرگانی حمایت از استارت آپ ها و استفاده 
از فناوری های نوین برای حضور در بازارهای جهانی به 

عنوان یک اصل در دستور کار قرار دهیم.
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از حدود ۶0 ماه قبل نشست  باره  این  افزود: در  وی 
دانش  های  شرکت  و  ها  آپ  استارت  با  خوبی  های 
تا شرکت  برگزار کردیم  اتاق سراسر کشور  بنیان در 
های دانش بنیان و فناوری جدید را به سمت فعالیت 
تنوع دو  ترتیب  این  به  و  اقتصادی سوق دهیم  های 
عرضه کاالی خود را در بازارهای جهانی افزایش دهیم.

رئیس اتاق بازرگانی در این باره که بخشی از واردات بی 
رویه از سوی بخش خصوصی صورت می گیرد گفت: 
این موضوع قابل اندازه گیری است و آمارها و اطالعات 
کشور وجود دارد که می توان با بررسی آمارها ، دید 
چقدر از مجموع واردات کشور ازجانب بخش خصوصی 

و چقدر ازجانب بخش دولتی انجام می شود.
فعالیت  است که مجموعه  این  ما  نظر  افزود:  شافعی 
های اقتصادی باید ازجانب بخش خصوصی انجام شود 
باال بردن سهم بخش خصوصی از کل اقتصاد خواسته 

ما به عنوان اتاق بازرگانی است.
وی گفت: واردات رسمی بر اساس سیاست های تعیین 
شده دولت انجام می شود که براساس مصالح کشور می 
تواند تغییر کند اما آنچه که به عنوان مشکل اساسی 

وجود دارد واردات غیررسمی و قاچاق به کشور است.
شافعی با بیان اینکه مبارزه کنونی با قاچاق گره بی 
اثر نیست افزود: اما این مبارزه پایدار و بنیادی نیست 
کاهش  واقعی  بطور  را  قاچاق  توانیم  می  صورتی  در 
دهیم که قاچاق غیراقتصادی و ریسک آن افزایش یابد 
و انتظار مصرف کننده را برای مصرف کاالی داخلی 

برآورده کنیم.
وی گفت: هر قدر قاچاق اقتصادی تر و سودآورتر شود 
جلوگیری در ورود قاچاق هم سخت تر و مشکل تری 

می شود.
رشد  و  داخلی  کاالی  مصرف  برای  افزود:  شافعی 
واحدهای تولیدی داخل در یک مدت زمان مشخص 

اگر با تعرفه تولید داخلی حمایت شود اصلی پذیرفته 
شده در بیشتر کشورهاست اما این حمایت اگر مادام 

العمر شود هیچ وقت تولید داخل رشد نمی کند.
وی ادامه داد: اگر جلوی واردات را بطور کامل ببندیم 
آن سیاست گذشته برای جایگزینی واردات که به بخش 

تولید صدمه بسیار جدی زد دوباره احیا می شود.
شافعی گفت: حمایت از تولید داخلی باید در مقطعی 
خاص و با برنامه ریزی زمان بندی شده باشد ضمن 
اینکه تولید باید به گونه ای باشد که بتواند روی پای 

خود با سایر کشورها رقابت کند.
شافعی گفت: بزرگترین طبقه مصرف کننده ها طبقه 
متوسط بود که در طول سال های گذشته تجزیه شد 
بخشی از این طبقه باال و بخشی بسیار زیادی به طبقه 

پایین آن هم به دلیل کاهش درآمدها رفتند.
داخل  کاالی  وقت  هیچ  ما  باالی  طبقه  افزود:  وی 
مصرف نمی کرد االن هم مصرف نمی کند اما آنهایی 
که به طبقه پایین پیوستند به دلیل کاهش درآمدها ، 
قدرت خرید کاالی ایرانی با قیمت باال را ندارد از این 
رو به اجبار به مصرف کاالی بی کیفیت و ارزان خارجی 
روی آوردند که هم قاچاق و هم واردات را تقویت می 
کند و هم شکاف اجتماعی است که باید مورد توجه 

قرار گیرد.
شافعی گفت: باید به دید منطقی اقتصادی به قیمت 
ارز توجه شود و نه اینکه به صورت مصنوعی بخواهیم 

قیمت ارز را ثابت نگه داریم.
تفاوت  که  تصویب شد  قانونی  در گذشته  افزود:  وی 
تورم داخلی و خارجی در قیمت ارز اعمال شود که اگر 
اعمال می شد شاید هیچ تنشی در اقتصاد به وجود 
نمی آمد اما با اعمال نشدن آن، قیمت ها و تنش های 
جهشی به وجود آمد و می آید که اقتصاد ، تحمل آن 

را ندارد.

و  اقتصادی  نگاه  باید  ارز  قیمت  درباره  شافعی گفت: 
منطقی داشته باشیم از این رو دستکاری در قیمت ارز 

ممکن است به نفع اقتصاد ما نباشد.
وی درباره وجود فساد و رانت در اقتصاد گفت: موضوع 
و  رانت  وجود  کشور  اقتصادی  مشکالت  در  محوری 
باالیی  تا حد  این مشکل  تاسف  با کمال  است  فساد 
وجود دارد و هیچ کاهش هم دیده نمی شود که رو 

به فزونی است.
شافعی با بیان اینکه رانت و فساد بزرگترین آفت اقتصاد 
و  اقتصادی  مشکالت  موضوع  این  گفت:  است  کشور 
بدتر از آن مشکالت اجتماعی برای کشور ایجاد خواهد 
کرد آنچه که می بینیم مبارزه با فساد به جای مبارزه 

با زمینه های فساد است.
وی افزود: آنچه که در سازمان ها وجود دارد از جمله 
قوانینی و مقررات زائد؛ خود زمینه ساز رانت و فساد 
است بنابراین هرچه این قوانین و مقررات زائد را کم 
کنیم دیواری از فساد را فرو ریختیم البته که در مبارزه 

با این مسئله آن چنان موفق نبودیم.
شافعی گفت: باید نفوذ ذی نفعان را در تصمیم گیری 
از بین ببریم تا کسی نتواند در تصمیم گیریها  نفوذ و 

مشارکت کنند.
وی افزود: فساد صرفاً موضوع بخش دولتی نیست بلکه 
در بخش خصوصی هم که همیشه از فساد انتقاد می 
کنند باید در تشکل ها و اتحادیه های مربوط، بیش 
از هر زمانی کدهای اخالقی مورد نظر را حکمفرما و 

رعایت کنند.
دغدغه  مهمترین  گفت:  ایران  بارزگانی  اتاق  رئیس 
امنیت  و  مناسب  کار  و  کسب  فضای  گذار  سرمایه 
و  کسب  فضای  باید  رو  این  از  است  گذاری  سرمایه 
کار را مهیا کنیم که خود از بین برنده رانت و فساد 
نحوه   ، گذاری  سرمایه  در  امنیت  اینکه  ضمن  است 

پاسخگویی سرمایه در آینده است.
اگر بتوانیم راه ورود منابع به کشور را هموار کنیم حتما 

در سرمایه گذاری ما اتفاقات مهمی می افتد.
شافعی گفت: اما اگر همه دنبال سودهای سریع ،بی 
دردسر و زود بازده باشند دنبال کارهای مولد نمی روند 

بلکه به دنبال کارهای زود بازده مالی می روند.

ایسنا/ رئیس کنفدراسیون صادرات:
دولت باید سرکشی دالر را مهار می کرد

رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: دولت مجبور 
بود که برای مدیریت شرایط ، به بازار ارز ورود 
عواقب  می توانست  دولت  دخالت  عدم  و  کند 
خطرناکی در بازار ارز داشته باشد. از سوی دیگر 
اعالم تک نرخی شدن ارز با پشتوانه بوده است.

در هفته گذشته بازار ارز با نوساناتی مواجه شد تا جایی 
که دالر تا ۶000 تومان هم پیش رفت؛ لذا از سوی 
 ٢١ شنبه)  سه  روز  از  که  شد  اعالم  عالی  مسئوالن 
فروردین( دالر تک نرخی شده و نرخ رسمی آن 4٢00 
تومان است و هرگونه فروش دالر بیشتر از این قیمت 

قاچاق محسوب می شود.
محمد الهوتی در گفت وگو با ایسنا، درباره این تصمیم 
جدید دولت در مورد نرخ ارز اظهار کرد: اتفاقاتی که 
در حوزه ارز طی سه ماه گذشته رخ داد و اینکه بعد 
از تعطیالت عید بی دلیل نرخ ارز به  5000 و ۶000 
تومان رسید، به نظر آمد که وقت آن بود دولت ورود 
کند و با سیاست گذاری دقیق تری بتواند سرکشی دالر 
را مهار کند و شاید هم زودتر از این ها انتظار می رفت 

که این کار صورت گیرد.   
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وی افزود: در شرایط نابسامانی که در روزهای گذشته 
رقم خورد، فضای کسب و کار دچار وقفه شد و عمال در 
آن روزهایی که تالطم های ارزی داشتیم در بازار، خرید 
و فروشی صورت نگرفت. وقتی که شرایط اینگونه رقم 
می خورد مطمئنا فرصت برنامه ریزی حتی برای یک 

هفته برای فعاالن اقتصادی گرفته می شود.
ادامه  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  این عضو هیات 
تصمیم گیری  و  موضوع  به  دولت  ورود  بنابراین  داد: 
قاطعانه اش در مورد سامان دهی بازار ارز یک حرکت 
به  توجه  با  که  هستیم  امیدوار  و  بود  جسورانه 
موضوعاتی که توسط معاون اول رئیس جمهور اعالم 
تا  باشیم  آن  دقیق  اجرای  شاهد  هم  عمل  در  شده، 
به  اطمینان  این  ارز،  بازار  در  آرامش  ضمن  مجددا 
تمام آحاد جامعه اعم از فعاالن اقتصادی و کسانی که 
ارقام کوچک خودشان را طی روزهای گذشته تبدیل 
کرده اند بازگردد و در واقع این اطمینان به آن ها داده 

شود که شرایط رو به سامان است.

تک نرخی شدن ارز با پشتوانه بوده است
الهوتی با بیان اینکه دولت شرایط را برای تک نرخی 
شدن ارز مهیا کرده است، گفت: از آنجاکه دولت برای 
تک نرخی شدن ارز شرایط ویژه ای را ترسیم کرده بود، 
 برداشت ما این است که اکنون دولت به این شرایط 
رسیده و این اعالم تک نرخی شدن ارز با پشتوانه بوده 
است. به هر حال بر اساس شرایط خاصی که بر بازار 
حاکم می شود دولت ها موظف هستند از عواقب بعدی 
جلوگیری کنند و این تصمیم دولت بیشتر مدیریت بود 

تا دخالت در بازار.
رئیس کنفدراسیون صادرات اضافه کرد: ضمن اینکه 
تمام کسانی که در زمینه قیمت ارز در ماه های گذشته 
تومان   4٢00 حدود  را  ارز  نرخ  کرده  اند  نظر  اظهار 

با فرمول احکام برنامه چهارم  پیش بینی می کردند و 
و پنجم که تورم سالیانه در آن محاسبه شده نرخ ارز 
در همین حدود قرار می گیرد؛ بنابراین نرخ های باالی 
5000 تومان که برای ساعاتی اتفاق افتاد بیشتر جو 

روانی بود که این به افزایش قیمت دامن زد.

عواقب  نمی کرد  ورود  ارز  بازار  به  دولت  اگر 
خطرناکی در انتظار بازار ارز بود

وی با اشاره به اینکه نیاز بود که دولت در بازار ورود 
مرکزی  بانک  و  دولت  اگر  بنابراین  کرد:  اظهار  کند، 
ارز  شناور  مدیریت  وظیفه اشان  که  کسانی  عنوان  به 
است و در بزنگاه هایی مجبورند ورود کنند تا بازار را 
تنظیم کنند، به نظر می رسد که اکنون دولت به تکلیف 
قانونی خودش عمل کرده است و با ورود به این شرایط 
خواسته است بازار را مدیریت کند. اگر دولت به مسئله 
ورود نمی کرد عواقب آن خیلی خطرناک تر بود از اینکه 
تعیین  دستوری  را  ارز  نرخ  دولت  کنیم  تصور  امروز 

کرده است.
الهوتی گفت: اگر منابع دولت تامین باشد و واردات را 
جوابگو باشد می تواند قیمت را در همان 4٢00 تومان 
تعیین کند ولی در غیر این صورت می تواند اثراتی غیر 

از این داشته باشد.
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دنیای اقتصاد/ مترجم: محمدعلی ادیبی
: extention-harvard :منبع 

 توانایی شرکت شما در نوآوری موکدا برای موفقیت 
غم انگیز  واقعیت  اما  است  مهم  بسیار  سازمان تان 
شکست  نوآوری  تالش های  از  بسیاری  که  است  این 
را  این فرصت  می خورند. پس چگونه می توان تحقق 
بهبود بخشید؟ درحالی که استراتژی نوآوری به فراخور 
چالش ها  از  برخی  اما  است،  متفاوت  بازار  اهداف 
اجرایی و در  جهانی هستند. ممکن است شما مدیر 
به  تا  باشید  خود  شرکت  نوآوری  مدیریت  تکاپوی 
پروژه  یک  صرفا  یا  برسید  چشم اندازهای تان  نتایج 
از  بتوانید  سختی  به  شاید  و  دنبال کنید  را  نوآورانه 
حمایت های الزم برای طرحی نوآورانه برخوردار شوید. 
از رهبران  در هر صورت، شما تنها نیستید، بسیاری 
جست وجو  چالش  در  را  خود  موفق،  کسب و کارهای 

برای نوآوری می یابند.

کالینتون  حامی:  و  قهرمان  مثابه   به  نوآوری  رهبر 
و  هاروارد  بازرگانی  دانشکده  استاد  کریستنسن، 

یک  که  می گوید  نوآوران«،  »راه حل  کتاب  نویسنده 
برنامه نوآوری برای برخاستن از زمین و بالغ شدن، نیاز 
دارد که یک رهبر ارشد شخصا از آن دفاع کند. مدیران 
ارشد شرکتی که همواره به دنبال ایجاد امواج جدید و 

رشد اخاللگر هستند، سه وظیفه دارند:

بین  رابطه  باید  اول- وظیفه میان مدت: مدیر شخصا 
دو جایگاه رشد اخاللگر و کسب وکار اصلی را تعیین 
کند، تا بتوان قضاوت کرد که کدام منابع و فرآیندهای 
شرکت باید برای کسب وکار جدید تخصیص داده شود 

و کدام نباید.

دوم- وظیفه بلندمدت: خلق فرآیندهای جدید که ما 
آن را »محرک رشد اخاللگر« می نامیم، به طور موثری 

می تواند رشد کسب وکارهای موفق را تضمین کند.

شرایط  زمانی  چه  که  دریابید  دائم:  وظیفه  سوم- 
برای  نیز  را  دیگران  و  است  تغییر  درحال  عمومی 
زمانی که  دهید.تا  آموزش  آن  نشانه های  تشخیص 
فرآیندهای الزم برای مدیریت صحیح نوآوری اخاللگر 

متمرکز شوند، نظارت شخصی یک مدیر اجرایی، یکی 
از مهم ترین ارکانی است که کسب وکارهای اخاللگر را 

به موفقیت می رساند.

۱: میانجی گری در مناقشه بین نوآوری و کسب و کار 
اصلی: وظیفه یک رهبر، به استثنای زمانی که در حال 
برنامه  مدیریت  است،  صفر  نقطه  از  شرکت  ساخت 
کسب  کارآیی  درحالی که  است،  اخاللگر  نوآوری های 
میانجی گری  دارد.  پیشرفت  نیز  سازمان  اصلی  وکار 
در میان تنش طبیعی بین این دو کامال می تواند یک 
چالش باشد، اما ناگزیرید از آن عبور کنید. در چنین 
تهدید  احساس  بدون شک  مدیران  از  برخی  شرایطی 
می کنند. در نهایت، کسی در گروه مدیران می گوید: 
»کارکنان بخش نوآوری در حال انجام کاری هستند 
که پر هزینه و پرریسک است و ما باید این پروژه را 
متوقف کنیم.« اگر شما مسوول تصمیم گیری هستید، 
باید بدانید که چگونه و چه زمانی به عقب بازگردید، تا 
توانایی شرکت در نوآوری در هنگام ریسک را مدیریت 

کنید.

۲: سوخت رسانی به موتور رشد اخاللگر : مستقل از 
نوع کسب و کار، مدیران ارشد باید فرآیندی ایجاد کنند 
که مستمرا نوآوری را پرورش دهد. شکل گیری محرک 
بستگی  شما  منحصربه فرد  اهداف  به  اخاللگر  رشد 
دارد. ممکن است شما هدایت واحد تحقیق و توسعه 
باشید  عهده دار  را  فناوری هایی  بررسی  و  محصول 
دهد  قرار  تحت تاثیر  را  آینده کسب وکار  می تواند  که 
یا شاید مدیر سرمایه گذاری شرکتی باشید که سعی 
دارد با شرکت های قوی تر رقابت کند. در هر صورت، 
تامین  را  موتور  این  سوخت  مداوم  به طور  باید  شما 
کنید. برای درک بهتر، موتور رشد اخاللگر را به  مثابه 
اهداف  بگیرید که شامل  نظر  در  کاری  اکوسیستمی 
استراتژیک، تخصیص بودجه، انگیزه، پشتیبانی اجرایی، 
استعدادیابی، رهبری مناسب و مدیریت فرآیند است. 
اگر تیم نوآوری شما پشتیبانی مدیرعامل و یک بودجه 
آزادی  انگیزه ها   و  خالقیت  در  همچنین  و  صحیح 
نتایج  و  تیم  مشارکت  احتمال  باشد،  داشته  مناسبی 
موفقیت آمیز بسیار بیشتر خواهد بود. اگر موتور رشد 
شما معیوب است، استعداد ها شما را ترک می کنند و 

تالش های نوآورانه شما از بین می رود.

 چگونه نوآوری را به سوی موفقیت هدایت کنیم
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۳: بررسی فرصت ها و تهدیدها: برای افزودن ارزش به 
از منحنی رشد جلوتر باشید  باید  روند نوآوری، شما 
برای جلوگیری  باشید.  داشته  بازار  روند  به  نگاهی  و 
باید جامع فکر کنید. در طول زمان،  از تهدید، شما 
تحوالت جدید، در طیف گسترده ای می تواند شما را 
توانایی فکر خود را پرورش  اگر  تحت تاثیر قرار دهد. 
دهید و به آنچه که در خارج از بازار شما اتفاق می افتد 
توجه کنید، به احتمال زیاد ذهنی با رویکرد باز خواهید 
ابتدا  در  را که  و هنگامی که همکاران، کاری  داشت 
بی اهمیت به نظر می رسد به شما ارائه می کنند، واکنش 
بهتری خواهید داشت و برای موج بعدی نوآوری آماده 

خواهید بود.

براد اسمیت، مدیرعامل  به مثابه جست وجوگر:  رهبر 
شرکت »اینتویت«، بر اهمیت رهبر کنجکاو و پیگیر 

تاکید می کند:

آنها  ندارند.  پاسخگویی  به  نیازی  رهبران  »بهترین 
همیشه سواالت درست می پرسند. من سه سوال دارم 

که همیشه در هنگام مالقات با تیم ها می پرسم:

۱. چه ویژگی مثبتی شما را بیش از همه متعجب کرد 
و عامل آن چه بود؟ ۲. چه ویژگی منفی شما را بیش 
از همه متعجب کرد و عامل آن چه بود؟ ۳. چه موانعی 
در راه تالش برای دستیابی به چیزی که می خواهید 
وجود دارد؟ دو مورد اول در مورد شگفتی هایی است 
که اغلب به پیشرفت  منجر می شود، مورد سوم، به ما 
کمک می کند تا درک کنیم چطور می توانیم تیم را 
موفق ترکنیم.«ایجاد شرکت های نوآورانه کاری مشکل 
است زیرا یک فرآیند غیرمعمول است. به همین دلیل 
است که استارت آپ ها، بسیاری از نوآوری های امروز را 

ایجاد می کنند. اما مدیران برای درک عملکرد موفق 
نوآوری در یک سازمان باید بدانند که نوآوری نیازمند 
از  متفاوت  بسیار  که  است  مستمر  مدیریت  نوعی 

کسب و کار معمول است.

ریس،  اریک  چابک:  ریسک پذیر  یک  مثابه  به  رهبر 
بازخورد  ارزش  بر  ناب«،  نویسنده کتاب »استارت آپ 

یک  در  ما  بنیادی  »فعالیت  دارد.  تاکید  پیوسته 
محصوالت  به  را  ایده ها  که  است  این  استارت آپ، 
تبدیل کنیم، چگونگی پاسخ مشتریان را بررسی کنیم 
باید تغییر رویه  آیا  این درک برسیم که  به  و سپس 
دهیم یا وضعیت فعلی را پایدار کنیم. تمام فرآیندهای 
استارت آپی برای موفقیت باید آماده و تجهیز شوند تا 

حلقه بازخورد را تسریع کنند.«

با  رقابتی،  مزیت  کسب  نوآوری،  از  هدف  مهم ترین 
افزایش سرعت و اثربخشی است که شرکت شما یاد 
می گیرد و به آن عمل می کند. نوآوری یعنی آزمایش 
و در ابتدای کار اغلب با شکست همراه است. این روند 
تکرار شونده در سطوح مختلف عمل می کند.به گفته 
ریس، رهبر باید توانایی سازمان را در سرعت یادگیری 
از بازار تقویت کند و یک سازمان پویا باید بداند چه 
برای  زمانی  چه  و  باشد  ثابت قدم  است  بهتر  زمانی 

اصالح مسیر اقدام کند.

*تهیه شده موسسه معنا
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