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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

سندیکای صنعت برق ایران طی نامه ای به کمیسیون های انرژی، 
اقتصادی، برنامه، بودجه و محاسبات، صنایع و معادن و  کشاورزی، 
آب و منابع طبیعی، حمایت همه جانبه خود را از وزیر پیشنهادی 
با  تا  از  نمایندگان خواست  نیرو در دولت دوازدهم اعالم کرده و 
رای اعتماد خود، وزیر نیروی دولت دوازدهم را با پشتوانه قوی و 

گسترده حمایت کنند.  
در این نامه که به امضای دبیر این تشکل رسیده است ضمن اشاره به شرایط 
اقتصادی و کمبود شدید  از تحریم ها،  ساختار  ناشی  برق که  دشوار صنعت 
گرو  در  کنونی  دشوار  شرایط  بهبود  است،  صنعت  این  در  رکود  و  نقدینگی 
مدیریتی الیق و  اثربخش دانسته و عنوان شده است: »امید است که در سایه 
و  النفس  فرهیخته،  سلیم  شخصیت  این  کارآمد  مدیریت  و  تجربه  تخصص، 
ارزشمدار صنعت آب و برق کشور به عنوان صنعتی زیرساختی و بنیادین به 

روزهای پرفروغ و توسعه پرشتاب  خود بازگردد.« 
متن کامل این نامه را می توانید در اینجا مشاهده کنید.   

                                                                                          ادامه در صفحه 3/   

سندیکای صنعت برق ایران/

حمایت سندیکای صنعت برق از حبیب اهلل  بیطرف

توسعه ایران و دولت دوازدهم

خربآنالین/ مرتضی ایمانی راد

اندازیم،  می  عقب  به  را  کشور  توسعه  همیشه  ما 
است  بلندمدت  توسعه مساله ای  معتقدیم که  چون 
و مسایل و مشکالت فعلی ما چون کوتاه مدت است، 
بنابراین در اولویت هستند. عوامل دیگری هم وجود 
دارند که مانع توسعه کشور شده اند. ولی فعال بحث 
ما این نیست. بحث فعلی این است که ما از دیدگاه 
درست توسعه، در کجا ایستاده ایم و وظیفه و تعهد 
دولت دوازدهم در قبال توسعه کشور چیست؟ قبال 
هم در مباحث دیگری به تعریف قابل قبول از توسعه 

و پیشرفت کشور پرداخته بودم. 
خالصه این بحث ها این است که توسعه یك کشور: 

اول، منوط است به توسعه دانش 
 tacit knowledge و دوم، منظور از دانش، دانش ضمنی

است.
بنابراین  است،  تولید  در  ضمنی  دانش  تبلور  سوم، 
وزرات خانه کلیدی در کشور وزارت علوم نیست، بلکه 

وزارت صمت است.

                                               ادامه در صفحه 3/  
عکس از آرشیو سندیکا 

جناب آقای مهندس صمدی بروجنی

مدیر عامل رشکت مهندسی تجهیزات برق بهین تجربه

مهندسی  رشکت  شایسته  انتخاب  بدینوسیله  ایران  برق  صنعت  سندیکای 

تجهیزات برق بهین تجربه را  به عنوان واحد صنعتی برتر در روز حامیت از 

صنایع کوچک، خدمت حرضتعالی و کارکنان محرتم آن واحد  صنعتی تربیک 

عرض می مناید. 

http://www.ieis.ir/fa-news-3723.html


 

  بهین تجربه واحد برگزیده صنعتی شد 
تجربه  بهین  برق  تجهیزات  مهندسی  شرکت 
های  و شهرک  از سوی سازمان صنایع کوچک 
برگزیده  صنعتی  برتر  واحد  عنوان  به  صنعتی 

شد.....ادامه خبر 
بادی  های  انرژی  کنفرانس  پنجمین   

برگزار می شود.  
بادی  های  انرژی  ساالنه  کنفرانس  پنجمین 
هجدهم و نوزدهم مهر ماه سال جاری در محل 
سالن همایش های وزارت نیرو  برگزار خواهد شد. 

...ادامه خبر
پرداخت  میلیاردی  هزار   32 بدهی    

نشود، صنعت برق  ورشکسته می شود. 
وزیر پیشنهادی نیرو میزان بدهی وزارت نیرو در 
صنعت برق را 32 هزار میلیارد تومان اعالم  کرد 
برای  مهمی  و  راهبردی  تصمیمات  باید  گفت:  و 
وگرنه  صنعت  گیرد  صورت  بدهی  این  پرداخت 

برق کشور ورشکسته می شود........ادامه خبر
  کاهش هزینه تولید برق در نیروگاه های 

حرارتی با فناوری نانو 
محققان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب 
نانوجاذب های  نیرو،  پژوهشگاه  با  همکاری  در 
آزمایشگاهی سنتز  کرده اند که کاربرد اصلی آن 

در نیروگاه تولید برق حرارتی است. ...ادامه خبر
اصالح اقتصاد برق مهمترین هدف وزیر 
اهداف  با  متناسب  افراد  جدید/  نیروی 

جدید  انتخاب شوند   
وزارت  در  بیطرف  آقای  گری  تصدی  زمان  در 
کننده  تعیین  و  حساس  شرایط  سابق،  نیروی 

بخش  از  ظرفیت  استفاده  با  و  خورد  رقم  ای 
خصوصی، انتقال تکنولوژی و بومی سازی در آن 
زمان رخ داد.آن زمان افراد انتخاب شده متناسب 
با  اهداف توسعه ای صنعت برق بود اما حاال باید 
افرادی برای پست های کلیدی انتخاب شوند که 

هدفشان اصالح اقتصاد  برق باشد. . ....ادامه خبر 
خصوصی  بخش  به  دولت  خام  نگرش   

صنعت برق   
به سبب توان داخل برای تولید برق و سهم 9۵ 
درصدی صنعت برق از صادرات فنی مهندسی، 
بار ها  همسایه  به  کشورهای  برق  صادرات  بحث 
خصوصی  بخش  البته  و  دولتمردان  توجه  مورد 
قرار گرفته است. اما در این میان، دولت معتقد 
 است به عنوان پیر میدان باید وارد عمل شود و 

خود متولی صادرات باشد. .....ادامه خبر 
افزایش  برق؛  صنعت  ساختار  اصالح   

معامالت برق   
یک کارشناس اقتصادی در خصوص راهکارهای 
گفت:  انرژی  بورس  در  برق  معامالت  افزایش 
اعمال  و  بورس  انرژی  ساختار  کردن  جذاب  با 
در  معامله  جهت  کنندگان  شرکت  برای  مشوق 
بورس  در  برق  معامالت  می توان  ساختار  این 

انرژی را  افزایش داد.. ......ادامه خبر
پیشنهادی  وزیر  و  برق  درباره    4    نکته 

نیرو    
تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
کار  بر  نظارت  برای  درست  شاخص  گفت:یک 
تحویل  را  چیزی  چه  ببینیم  که  است  این  وزرا 
بر  آینده  برای  و چه  دادند  تحویل   گرفتند، چه 

جای گذاشتند ....ادامه خبر 

 انجام بیشترین حجم معامله ها برق در 
نماد میان باری  

در هفته ای که گذشت، حجم معامله های برق 
در بورس انرژی، 326 میلیون و ۸61 هزار و 112 

کیلووات ساعت بوده است.. ...ادامه خبر

پیشنهادهای »نعمت زاده« به وزیر آینده 
صنعت

آخرین  پایان  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
یازدهم در جمع خبرنگاران  جلسه هیات دولت 
در  باید  دوازدهم  دولت  که  اولویت هایی  درباره 
و  زمینه صنعت  در  گفت:  قرار  دهد،  کار  دستور 
معدن باید حمایت منطقی و همه جانبه از تولید 

داخلی و اشتغال انجام شود. ....ادامه خبر 
 اصناف واسطه بین تولید، توزیع و مصرف
وزرای پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و امور 
اقتصادی و دارایی پس از حضور در میان فعاالن 
بخش خصوصی نشستی نیز با روسای اتاق اصناف 

 برگزار کردند. .. ....ادامه خبر 
برنامه  به  نیاز  عدم  در  دولت  توهم   
نگران کننده است/  تامین مالی اقتصاد در 

آستانه فروپاشی قرار دارد
بیان  با  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  اقتصاد  استاد 
ششم  برنامه  به  دولت  نیاز  عدم  توهم  اینکه 
آستانه  در  اقتصاد  گفت:  است،   نگران کننده 
فروپاشی مالی قرار دارد، اما گویی برنامه ها، آمال 
و  آرزوها را با رفوکاری برای بهبود اوضاع نشان 

می دهد. ....ادامه خبر

بر  مالیات  وصولی  درصدی   92 تحقق   
ارزش افزوده 

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی 
مالیات  وصولی  درصدی   92 تحقق  از  کشور، 
درصدی   10 رشد  همچنین  و  افزوده  بر  ارزش 
وصولی ها در چهار ماهه نخست امسال نسبت به 

دوره  مشابه سال قبل خبر داد....ادامه خبر

 مشکالت بخش بانکی مانع تحقق شعار 
»انقالب اقتصادی«  در ایران  

فایننشال تایمز طی گزارشی نوشت: بخش بیمار 
»انقالب  شعار  تحقق  عمده  مانع  ایران  بانکی 
سوگند  مراسم  در  روحانی  که  است   اقتصادی« 

ریاست جمهوری وعده آن را داد    .  . ....ادامه خبر

بهار  در  دولت  خرج  و  دخل  وضعیت   
امسال  

تهران - ایرنا - آمارهای بانک مرکزی از وضعیت 
دخل و خرج دولت در بهار امسال گویای درآمد 
1۸۸.9 هزار میلیارد ریالی فروش نفت  و فرآورده 

های نفتی است . .... ...ادامه خبر

   نرخ انواع سکه کاهش یافت/قیمت دالر، 
3۸13 تومان

با کاهش 2  انواع سکه  بازار آزاد تهران، نرخ  در 
هزار تا 6100 تومانی مواجه شد و نرخ دالر هم به 

3۸13 تومان رسید.....ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

سندیکای صنعت برق ایران/ 

 بهین تجربه واحد برگزیده صنعتی شد
تجربه  بهین  برق  تجهیزات  مهندسی  شرکت 
های  و شهرک  از سوی سازمان صنایع کوچک 
صنعتی به عنوان واحد صنعتی  برتر برگزیده شد. 

این شرکت که یکی از اعضای سندیکای صنعت برق 
ایران بوده و در حوزه تامین، طراحی و تولید تجهیزات 
آالت  یراق  و  برق  و پست های  ها  اتوماسیون  شبکه 
روز  و در  ماه سال جاری  مرداد  یکم  و  بیست  توزیع 
حمایت از صنایع کوچك،  تندیس زرین و لوح تقدیر 

واحد صنعتی برتر را دریافت کرد.  
گفتنی است این مراسم به پاس گرامیداشت صنعتگران 
و حمایت از تولید ملی برگزار شده و واحدهای نمونه 
صنعتی از سوی  سازمان صنایع کوچك و شهرک های 

صنعتی کشور معرفی شدند. 

سندیکای صنعت برق ایران/ 

پنجمین کنفرانس انرژی های بادی برگزار 
می شود.   

بادی  های  انرژی  ساالنه  کنفرانس  پنجمین 
هجدهم و نوزدهم مهر ماه سال جاری در محل 
خواهد  نیرو  برگزار  وزارت  های  همایش  سالن 

شد.   

بررسی  قصد  متفاوت  رویکردی  با  که  کنفرانس  این 
آینده صنعت بادی کشور در فضای جدید بین المللی 
را دارد، برای  پنجمین سال متوالی به به همت انجمن 

علمی انرژی بادی ایران برگزار خواهد شد. 
ایجاد  منظور  به  نوین  راهکارهای  تدوین  برای  تالش 

توسعه ایران و دولت دوازدهم
ادامه از صفحه 1/ 

چهارم، این تولیدات موقعی نشانگر توسعه اند که در درجه اول متنوع باشند 
و در درجه دوم قابلیت رقابت جهانی داشته باشند. 

پنجم، این تولیدات موقعی قابلیت رقابت بین المللی را دارند که تراکم دانش ضمنی 
در آنها حاصل یك شبکه گسترده علمی-تخصصی در داخل کشور باشد. 

وقتی خودمان را به ارزهای حاصله از صادرات نفت و تولید خودرو و فوالد و صنایع 
اساسی دلخوش نکنیم، آن وقت متوجه خواهیم شد که از غافله توسعه به شدت 

عقب افتاده ایم.
بر اساس محاسبات همکاری مشترک دانشگاه هاروارد و ام آی تی، که توسعه را بر 
اساس گسترش دانش ضمنی تولید و قابلیت رقابت بین المللی تعریف کرده است، 
ایران در سال ٢٠١٢ از میان ١٢٤ کشور مورد مطالعه رتبه ١١٠ را کسب کرده 
است و در سال ٢٠١٥، با استقرار عقالنیت نسبی در اقتصاد کشور از میان همان 
١٢٤ کشور مورد مطالعه رتبه ٩٥ را به دست آورده  است. علي رغم این که در دولت 
یازدهم رتبه توسعه کشور ١٥ واحد بهبود پیدا کرده است، ولی کماکان رتبه ایران 

در میان کشورهای توسعه نیافته طبقه بندی شده است.
متاسفانه رتبه ایران بین ١۶ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا ١٥ است که نشان 
مي دهد از نظر این شاخص در منطقه هم جایگاه خوبی نداریم. این شاخص به نظرم 
یکی از معتبرترین شاخص های بین المللی برای سنجش پیشرفت یك کشور است. 
نام این شاخص، شاخص هم تافتگی اقتصادی Economic Complexity Index است 
و مدت زمان زیادی است که توسط دانشگاه هاروارد و ام آی تی به طور مشترک 
محاسبه و منتشر می شود. مهم ترین یافته این مطالعه این است که کشورهایی که 
دارای رتبه باالیی در هم تافتگی اقتصادی هستند، در نرخ های رشد آتی اقتصاد 

جهانی سهم باالیی را به خود اختصاص مي دهند.
از این رو بر اساس این شاخص هندوستان، اندونزی و پاکستان، ترکیه، فیلیپین و 
ویتنام، بر اساس رتبه های باالی هم تافتگی اقتصادی، در سال های آتی از نرخ های 
رشد باالتری در آسیا برخوردارند. در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، 
اردن دارای باالترین پتانسیل رشد اقتصادی است. بر اساس این مطالعه و اطالعات 
بسیار گسترده آن، الزم است همان طور که تغییر مثبت و بهبود نسبی در توسعه 

مبانی علمی تولید در کشور در دولت یازدهم برداشته شده است، دولت دوازدهم 
هم با استناد به این شاخص ارزشمند بین المللی )که در یك محیط آکادمیك و 
غیرسیاسی محاسبه می شود( تمام هّم خود را مصروف عملیاتی کردن این شاخص 

برای سنجش پیشرفت کشور بکند.
در این صورت، دولت دوازدهم بهتر است کمتر به نرخ رشد تکیه کند و بیشتر 
شاخص موفقیتش را در کیفیت علمی )تراکم دانش ضمنی در تولید( و قابلیت 
شاخص های  است  ممکن  صورت،  این  در  کند.  جستجو  آن  بین المللی  رقابت 
عوام گرای اقتصادی )همانند نرخ رشد اقتصادی و تولید سرانه( در دولت دوازدهم 
خیلی رضایت بخش نباشد، ولی پایه های یك تولید توسعه ای و یك جامعه قدرتمند 

در سطح بین المللی پی ریزی خواهد شد.

*اقتصاددان و رییس موسسه مطالعات اقتصادی بامداد
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

پیشرفت پرشتاب و نیز واکاوی چالش ها و راهکارهای 
توسعه انرژی  های بادی از جمله اهداف برگزاری این 

کنفرانس است.  
بادی،  های  انرژی  کنفرانس  پنجمین  در  است  قرار 
حضور  با  جانبی  نمایشگاه  یك  برگزاری  بر  عالوه 
مقامات، صاحبنظران و  کارشناسان داخلی و کشورهای 
خارجی فعال در این زمینه، میزگردهای تخصصی نیز 
با حضور مقامات عالی کشور و مدیران  موفق کشورهای 

خارجی برگزار شود. 
برپای کارگاه های آموزشی نیز از جمله دیگر برنامه 
ارائه مقاالت برتر خواهد  این کنفرانس در کنار  های 
پیشنهادات  توانند  می  است  عالقمندان  گفتنی  بود. 
خود را در خصوص کارگاه های آموزشی این کنفرانس 
تا بیستم شهریور ماه با شماره تلفن  های 88٥8١8٢7 

و 88٠8337٩ به دبیرخانه کنفرانس اعالم کنند.  
همچنین عالقمندان به حضور در کنفرانس تا تاریخ 
خود  نام  ثبت  مراحل  انجام  برای  ماه  مهر  پانزدهم 

فرصت خواهند داشت.  

خربگزای تسنیم/ وزیر پیشنهادی نیرو

بدهی 32 هزار میلیاردی پرداخت نشود، 
صنعت برق  ورشکسته می شود.  

وزیر پیشنهادی نیرو میزان بدهی وزارت نیرو در 
صنعت برق را 32 هزار میلیارد تومان اعالم  کرد 
برای  مهمی  و  راهبردی  تصمیمات  باید  گفت:  و 
وگرنه  صنعت  گیرد  صورت  بدهی  این  پرداخت 

برق کشور ورشکسته می شود . 

تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
  « حبیب اهلل بیطرف« وزیر پیشنهادی نیرو در نشست 

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  اعضای  مشترک  با 
اسالمی اظهار داشت: صنعت برق در ایران سابقه ای 
حدوداً ١١٠  ساله دارد و طی سال های گذشته در این 
مختلف  های  بخش  در  مناسبی  ظرفیت های  صنعت 

تولید، انتقال و  توزیع ایجاد شده است . 
بیطرف با بیان اینکه »در حال حاضر حدود ۶٥7 هزار 
است«،  بهره برداری  دست  در  توزیع  ترانسفورماتور 
 گفت: هم اکنون 3٤ میلیون مشترک برق در کشور 
این است که  تعداد نشان دهنده  این  وجود دارد که 
صنعت  برقی بزرگ با تعداد متقاضیان قابل توجه داریم 
تعداد مشترک،  این  نیازهای  برای رقع  نیاز است  که 

برنامه  ریزی های مدونی صورت گیرد  . 
وی افزود: از سیاست های اصلی وزارت نیرو در طول 
٤ سال پیش رو، تأمین برق مطمئن برای بخش های 

 خانگی، تجاری، کشاورزی، صنعت و خدمات است . 
وزیر پیشنهادی نیرو با بیان اینکه »در بخش تولید به 
دلیل سرمایه گذاری های صورت گرفته از تنوع مناسبی 
 در نیروگاه های گازی، بخاری، سیکل ترکیبی و آبی 
ساخت  در  امروز  ایران  داشت:  اذعان  برخورداریم«، 
 نیروگاه جزو مهدود کشورهای صاحب فناوری است و 
در حالی که بیش از ١٠ کشور در دنیا نتوانسته اند به 
 فناوری و توان فنی ساخت نیروگاه های سیکل ترکیبی 

دست یابند، ایران یکی از این کشورهاست . 
زمینه  در  هشتم  و  هفتم  دولت  در  داد:  ادامه  وی 
مناسبی صورت  اقدامات  ترکیبی  نیروگاه های سیکل 
با کسب فناوری زیمنس  گرفت و  شرکت گروه مپنا 
توانست امکان ساخت صددرصدی نیروگاه های سیکل 

ترکیبی را در  داخل کشور فراهم کند . 
این مسیر در  بیطرف تصریح کرد: همچنین در طی 
سالهای اخیر دستاوردهای فنی قابل توجه و موثری 
داشته  ایم به طوری که شرکت گروه مپنا موفق شد 

با توانمندی داخلی و دانش بومی سازی شده، ظرفیت 
توربین  های گازی را از ١٥٩ مگاوات به ١83 مگاوات 
افزایش دهد که این یکی از دستاوردهای مهم مهندسی 

 ایرانی است . 
وزیر پیشنهادی نیز با بیان اینکه »امروز صنعت برقی 
 ٩٥ حاضر  حال  در  گفت:  داریم«،  کشور  در  مترقی 
تجهیزات  درصد  صد  و  برق  انتقال  تجهیزات   درصد 

بخش تولید با ساخت داخل قابل تأمین است . 
وی ادامه داد: بار مصرفی پیك شبکه در سال جاری 
به ٥٥ هزار و ٤٠٠ مگاوات رسید که ما می دانیم باید 
 برای مهار مصرف و تأمین نیاز برق در پیك سال آینده 
اقدامات  زمینه  این  در  که  کنیم؛  اقدام  اکنون  از هم 
 شایان توجهی انجام گرفته و ما نیز برنامه های مدونی 

در این زمینه داریم . 
درصد   ١٠٠ حاضر  حال  »در  اینکه  بیان  با  بیطرف 
به  روستایی  جمعیت  درصد   ٩٩ و  شهری  جمعیت 
هستند«،  متصل  کشور  برق  تأمین  شبکه  سراسری 
گفت: در زمینه برقرسانی اقدامات خوبی انجام شده، 
ما در  راستای تکمیل این مسیر گام برمیداریم و از این 
پس بیشتر باید به ساماندهی در بخش تولید و مصرف 

برق  بپردازیم . 
وزیر پیشنهادی نیرو یکی از مسائلی مهم مورد بررسی 
را اقتصاد برق دانست و گفت: قیمت تمام شده برق 
 بدون احتساب سوخت در حال حاضر بین ١١٠ تا ١٢٠ 
تومان است؛ این در حالی است که حدود 7٠ تومان 

 بایت فروش آن از مردم پول دریافت می شود . 
وی ادامه داد: این تفاوت در هزینه ها در حالی است 
که هزینه هر دقیقه خاموشی ١٢ برابر هزینه هر دقیقه 

 روشنایی در همان مقطع زمانی است . 
بیطرف میزان بدهی صنعت برق را 3٢ هزار میلیارد 
تومان اعالم کرد و گفت: باید تصمیمات راهبردی و 

وگرنه  گیرد  صورت  بدهی  این  پرداخت  برای   مهمی 
صنعت برق کشور ورشکسته می شود . 

افزایش  رقابتی،  بازارهای  توسعه  داد:  ادامه  وی 
معامالت در بورس انرژی، احداث نیروگاه های برقابی و 
 تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی، توسعه نیروگاه ها، 
در  گازها  توربین  اصالح  و  نیروگاه ها  بازدهی  افزایش 
جمله  از  کارکرد  مگاوات  هزار  صد  سررسید   زمان 

راهبردهای صنعت برق در وزارت نیرو است . 
وزیر پیشنهادی نیرو از برنامه وزارت نیرو برای رساندن 
متوسط راندمان نیروگاههای حرارتی به ٤٠  درصد در 
یك برنامه ٤ ساله خبر داد و گفت: تك رقمی کردن 
تلفات برق که اکنون حدود ١٢ درصد است  از جمله 
برنامه های وزارت نیرو طی ٤ سال آینده است و تالش 
می کنیم با جذب منابع مالی در این مدت به  نوسازی 

بخشی از تجهیزات فرسوده شبکه توزیع اقدام کنیم . 

برق نیوز/ 

نیروگاه های  در  برق  تولید  هزینه  کاهش 
حرارتی با فناوری نانو  

محققان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب 
نانوجاذب های  نیرو،  پژوهشگاه  با  همکاری  در 
آزمایشگاهی سنتز  کرده اند که کاربرد اصلی آن 

در نیروگاه تولید برق حرارتی است.  

جمله  از  مختلف  صنایع  در  نیوز،  برق  گزارش  به 
نیروگاه های تولید برق، آب یکی از مهم ترین سیاالت 
خنك کننده  محسوب می شود. با توجه به بحران کم 
آبی در کشور، نیاز است تا جهت صرفه جویی در منابع 
آبی و کاهش  هزینه های تولیدی در این صنایع، از هدر 
رفت آب های مصرفی در بخش های مختلف جلوگیری 
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۵ بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

شود. 
 به گفته آرش الماسیان عضو مرکز تحقیقات فناوری 
نانوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، مجری 
از آنجا  که ورود ترکیبات روغنی به منابع آب  طرح؛ 
باعث آلودگی و غیر قابل مصرف شدن آن می شود، در 
پژوهش حاضر با استفاده از  فناوری نانو اقدام به تولید 
جاذب نانولیفی جهت حذف این ترکیبات از آب شده 

است. 
عنوان  شده  تولید  جاذب  مزایای  خصوص  در  وی    
استفاده  و  بازیابی  قابلیت  باال،  جذب  ظرفیت  کرد: 
این  ویژگی های  از  مهم ترین  بار   ١٠ حدود  تا  مجدد 
نانوجاذب است. با توجه به نتایج حاصل شده در بخش 
بینی  جذب،  پیش  میزان  خصوص  در  آزمایشگاهی 
مقدار  حذف  توانایی  شده  تهیه  جاذب  که  می شود 
زیادی از ترکیبات آالینده را بدون نیاز به تعویض دارا 

باشد. 
  این محقق هدف اصلی انجام این طرح را به کارگیری 
و  کرد  عنوان  حرارتی  برق  تولید  نیروگاه های  در  آن 
آب  از  توجهی  قابل  میزان  این  نیروگاه ها  در  افزود: 
در مراحل مختلف به ترکیبات روغنی آلوده می شود 
و عماًل این آب جهت استفاده در  مراحل دیگر قابل 
با  آب  بخار  تماس  از  آلودگی  این  نیست.  استفاده 
سوخت های مصرفی در نیروگاه های حرارتی که  عمدتاً 

مازوت و گازوئیل هستند، ناشی می شود. 
  وی ادامه داد: مازوت به عنوان اصلی ترین سوخت این 
نیروگاه ها دارای ویسکوزیته بسیار باالیی است. بر این 
اساس،  به منظور امکان جابجایی و سیالیت از بخار آب 
برای گرم نمودن آن استفاده می شود. در این برخورد 
مقداری از سوخت  وارد بخار شده که پس از کندانس 

شدن، آب به این ترکیبات آلوده می شود. 
به گفته الماسیان، از این نانوجاذب می توان افزون بر 

صنایع  در  پساب،  و  آب  تصفیه  بخش  در  نیروگاه ها 
درگیر با این نوع  آلودگی، همچون پاالیشگاه های نفت 

و پتروشیمی و صنایع تولید روغن نیز استفاده کرد. 
  وی افزود: هم اکنون امکان استفاده از نانوجاذب تهیه 
نیمه  مقیاس  در  روغنی  ترکیبات  حذف  جهت  شده 
صنعتی در حال  مطالعه است. ولی با توجه به ظرفیت 
همچنین  و  آن  مجدد  استفاده  قابلیت  و  باال  جذب 
طول عمر باالیی که دارد،  پتانسیل استفاده از آن در 

مقیاس های بزرگ تر نیز وجود دارد. 
از  شده  تهیه  نانوجاذب  کرد:  نشان  خاطر  الماسیان 
پلیمر پلی اکریلونیتریل اصالح شده با استفاده از فرایند 
الکتروریسی  ساخته شده و دارای ویژگی فوق آبگریزی 
و فوق روغن دوستی )زاویه تماس قطره آب با سطح 
جاذب١ .١٥٩  درجه،  انرژی سطح٢ .١٩  میلی نیوتن 
بر متر و متوسط مقادیر زبری سطح ٢3 نانومتر با سطح 

مخصوص ١٢١. 7 مترمربع بر  گرم( است. 
  به گفته وی، این نانوجاذب ظرفیت جذب٥8 .١٤8  
و٥3 .۶٢  گرم بر گرم به ترتیب برای روغن موتور و 
سوخت دیزل از خود  نشان داده است. همچنین، نتایج 
آزمون انجام شده جهت تعیین قابلیت استفاده مجدد 
جاذب نشان داده که بعد از  انجام ١٠ سیکل جذب، 
افت  درصد   ١٥ حدود  در  تنها  روغن  جذب  ظرفیت 

می کند. 
و  شوندگی  میزان تر  تعیین  جهت  کرد:  عنوان  وی    
همچنین میزان آبگریزی و روغن دوستی از آزمون های 
زاویه تماس قطره  با سطح ) CA (، تعیین انرژی سطح 
جاذب و بررسی میزان زبری سطح ) AFM ( جاذب بهره 
از  آزمون های مادون قرمز  برده شده است. همچنین 
) FTIR (، میکروسکوپ الکترونی ) SEM ( و تعیین ناحیه 
و  بررسی  خصوصیات  منظور  به   ) BET ( سطح جاذب 

شناسایی جاذب استفاده شده است. 

می تواند  نانوجاذب  این  داشت:  تاکید  الماسیان    
روغن های آالینده آب را با راندمان باالیی از آن جدا 
در  محسوس  کاهش  بار  بدون   ١٠ حدود  تا  و  کرده 

راندمان جذب مورد استفاده مجدد قرار گیرد. 
  این تحقیقات از همکاری دکتر آرش الماسیان، دکتر 
غزاله چیذری فرد- اعضای مرکز تحقیقات فناوری نانو 
تهران جنوب- دکتر الله  واحد  آزاد  اسالمی  دانشگاه 
ملك نیا- عضو هیأت علمی و رئیس مرکز تحقیقات 
فناوری نانو دانشگاه آزاد  اسالمی واحد تهران جنوب- 
و مهندس مرتضی جاللی لیچانی- مدیر گروه محیط 
زیست پژوهشگاه نیرو- حاصل شده  است. نتایج این 
کار در مجله  Chemical Engineering Journal  با ضریب 
تأثیر٢١۶ /۶  )جلد 3٢۶، سال ٢٠١7، صفحات   ١٢3٢ 

تا ١٢٤١( به چاپ رسیده است. 

برق نیوز/ 

وزیر  هدف  مهمترین  برق  اقتصاد  اصالح 
اهداف  با  متناسب  افراد  جدید/  نیروی 

جدید  انتخاب شوند 
وزارت  در  بیطرف  آقای  گری  تصدی  زمان  در 
کننده  تعیین  و  حساس  شرایط  سابق،  نیروی 
بخش  از  ظرفیت  استفاده  با  و  خورد  رقم  ای 
خصوصی، انتقال تکنولوژی و بومی سازی در آن 
زمان رخ داد.آن زمان افراد انتخاب شده متناسب 
با  اهداف توسعه ای صنعت برق بود اما حاال باید 
افرادی برای پست های کلیدی انتخاب شوند که 

هدفشان اصالح اقتصاد  برق باشد. . 

مهندس پیام باقری در گفت و گو با برق نیوز گفت: 
ما در دوره 8 ساله آقای بیطرف که دوره ویژه ای بود 

می  کشور  ای  توسعه  مباحث  با  همزمانی  ایشان  و 
و  دولت  بین  نزدیکی  همکاری  و  انسجام  که  طلبید 
بخش خصوصی باشد. در آن  دوران می بایست از تمام 
توانمندی ها و ظرفیت های بخش خصوصی استفاده 
شود تا برق بعنوان یك خدمت  اساسی دولت توسعه 
پیدا کند و همچنین توسعه و رشد صنعت برق روی 
بقیه صنایع هم تاثیر داشت و آنها به دلیل  نیازی که به 
برق داشتند باید توسعه سریع صنعت برق و تولید برق 

در دستور کار قرار می گرفت. 
  عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق بیان داشت: 
در زمان تصدی گری آقای بیطرف، وی شرایط حساس 
از  ای  عمده  بخش  زد.  رقم  را  ای  تعیین  کننده  و 
ظرفیت سازی ها و انتقال تکنولوژی و بومی سازی در 
زمان وی رخ داد. در ان  دوران بخش خصوصی بازوی 
به سرعت  و  قرار گرفت  و دولت  نیرو  وزارت  توانمند 
رشد صنعت برق شکل گرفت لذا آن دوران  را می توان 
در  دولت  و  خصوصی  بخش  متقابل  همکاری  دوران 

زمینه برق نامید. 
  وی گفت: با تکیه بر همان توانمندی ها در سال های 
اخیر بیشتر صادرات خدمات فنی مهندسی در حوزه 
برق صورت  گرفت. در شاخص ها هم که نگاه می کنیم 
می بینیم زیرساخت های اساسی و الزم در آن زمان 

شکل گرفت و ایجاد  شد. 
  باقری افزود: اگر به برنامه های پیشنهادی ایشان هم 
نگاه بیاندازید می بینید که یکی از برنامه های مهم 
اجرای  برای  خصوصی  بخش  بر  بیطرف  تکیه  اقای 
سیاست هایش می باشد. نگاه اقای بیطرف به بخش 

خصوصی تعاملی و همکاری  بوده است. 
به  پاسخ  در  برق  فعال بخش خصوصی صنعت  این    
خبرنگار برق نیوز بیان داشت: در هر مقطعی اهداف 
متفاوتی باید  پیگیری شود و با هم فرق می کند. اهداف 
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مهندس پیام باقری در گفت و گو با برق نیوز گفت: ما در 
دوره 8 ساله آقای بیطرف که دوره ویژه ای بود و همزمانی 
 ایشان با مباحث توسعه ای کشور می طلبید که انسجام 
و همکاری نزدیکی بین دولت و بخش خصوصی باشد. 
در آن  دوران می بایست از تمام توانمندی ها و ظرفیت 
های بخش خصوصی استفاده شود تا برق بعنوان یك 
خدمت  اساسی دولت توسعه پیدا کند و همچنین توسعه 
و رشد صنعت برق روی بقیه صنایع هم تاثیر داشت و 
آنها به دلیل  نیازی که به برق داشتند باید توسعه سریع 
صنعت برق و تولید برق در دستور کار قرار می گرفت. 

  عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق بیان داشت: 
در زمان تصدی گری آقای بیطرف، وی شرایط حساس 
و تعیین  کننده ای را رقم زد. بخش عمده ای از ظرفیت 
سازی ها و انتقال تکنولوژی و بومی سازی در زمان وی 
توانمند  بازوی  بخش خصوصی  ان  دوران  در  داد.  رخ 
وزارت نیرو و دولت قرار گرفت و به سرعت رشد صنعت 
برق شکل گرفت لذا آن دوران  را می توان دوران همکاری 

متقابل بخش خصوصی و دولت در زمینه برق نامید. 
  وی گفت: با تکیه بر همان توانمندی ها در سال های 
اخیر بیشتر صادرات خدمات فنی مهندسی در حوزه برق 
صورت  گرفت. در شاخص ها هم که نگاه می کنیم می 
بینیم زیرساخت های اساسی و الزم در آن زمان شکل 

گرفت و ایجاد  شد. 
  باقری افزود: اگر به برنامه های پیشنهادی ایشان هم 
نگاه بیاندازید می بینید که یکی از برنامه های مهم اقای 
بیطرف  تکیه بر بخش خصوصی برای اجرای سیاست 
هایش می باشد. نگاه اقای بیطرف به بخش خصوصی 

تعاملی و همکاری  بوده است. 
  این فعال بخش خصوصی صنعت برق پاسخ به خبرنگار 
برق نیوز بیان داشت: در هر مقطعی اهداف متفاوتی باید 
 پیگیری شود و با هم فرق می کند. اهداف وزارت نیرو 

در 8 سال قبلی وزارت نیرویی آقای بیطرف با اهداف 
٤ سال آتی  فرق دارد و لذا باید متناسب با اهداف خود 
افراد مورد نظر را برای مدیریت های کلیدی انتخاب کند. 

  وی تاکید کرد: در آن زمان افراد انتخاب شده متناسب 
با اهداف توسعه ای صنعت برق بود که مجموعا کارنامه 
مثبتی  داشته اند. در این زمان شرایط فرق کرده و قاعدتا 
سیاست ها و برنامه های ایشان هم متناسب با شرایط 

فعلی  تنطیم خواهد شد. 
  باقری ادامه داد: امروز بطور جدی وزارت نیرو از مقطع 
روستاهای  و  شهرها  کل  به  رسانی  برق  و  رفاه  ایجاد 
کشور خارج  شده است و با توجه به اینکه ضریب نفوذ 
برق سراسری و نزدیك به صددرصد شده است باید به 
فکر اقتصاد برق و  اصالح و ترمیم آن باشد.ما حساسیت 
خاصی داریم که آقای بیطرف برای تغییرات و برنامه 
هایی که می خواهد در این  زمینه انجام دهد و برای 
مدیریتی که در صنعت برق پیاده می کند افرادی را 
انتخاب کند که ماموریتشان متناسب با  نجات اقتصاد 

برق باشد. 
  عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق  توضیح داد: 
اقتصاد برق از وقتی که قیمت حامل های انرژی تغییر 
کرد و قیمت  برق تکلیفی و واقعی از هم فاصله گرفت به 
مشکل خورد و چون از همان ابتدا و به صورت اصولی 
حل نشد تا به امروز  ادامه پیدا کرده است و تبدیل به یك 

بحران برای صنعت برق و کشور شده است. 
را  مشکل  این  بخواهد  بیطرف  آقای  اگر  گفت:  وی    
برطرف کند که اتفاقا تکیه گاه ها و ظرفیت های قانونی 
خوبی هم در  این زمینه وجود دارد باید افرادی در کنار 
ایشان قرار بگیرند که به این مشکل اعتقاد داشته و برای 

حل آن تالش کنند. 
  باقری با اشاره به اهمیت برنامه ریزی دقیق برای رفع 
این مشکل گفت: امیدواریم وی این حساسیت را داشته 
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این مسیر سندیکای صنعت برق و بخش  باشد و  در 
خصوصی آمادگی کامل برای حل آن را خواهد داشت 
گرچه ممکن است  کمی زمانبر باشد ولی به هر حال 

راهی جز این برای صنعت برق نمانده است. 
  وی بیان داشت: موضوع اصلی صنعت برق تامین مالی 
است. این اقتصاد مریض برق ریشه بسیاری از مشکالت 
و  چالش های صنعت برق شده و برای درمان آن باید 
فکری اساسی داشت. بخش خصوصی هم از این جهت 

لطمه و  صدمه دیده است. 
  عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق تصریح کرد: 
باید در کوتاه  از مشکالت دیگر صنعت برق که  یکی 
کاری  رکود  موضوع  باشد  توجه  داشته  آن  به  مدت 
است. باید پروژه های جدید تعریف شود.اگر قرار باشد 
سرمایه گذاری خارجی و  فاینانس صورت گیرد حتما از 
کانال سندیکا و بخش خصوصی اقدام شود. نباید برای 
کشورهای خارجی اشتغال زایی  کنیم در حالی که توان 

داخلی و ظرفیت های فعلی آن خالی مانده است. 
  باقری در پایان گفت: برای خروج صنعت برق از رکود 
باید بخش خصوصی به بازی گرفته شود. ارتباط دو سویه 
باید فعال  شود چه در حوزه های مشورتی و چه عملیاتی 
و اجرائی. در این زمینه سندیکا آمادگی کامل داشته و 
بخش خصوصی  منتظر حضور وی در وزارت نیرو است تا 
با شکل گیری این ارتباط دوباره به دوران رونق صنعت 

برق برگردیم. 

برق نیوز/ 

خصوصی  بخش  به  دولت  خام  نگرش 
صنعت برق    

به سبب توان داخل برای تولید برق و سهم 9۵ 
درصدی صنعت برق از صادرات فنی مهندسی، 

بار ها  همسایه  به  کشورهای  برق  صادرات  بحث 
خصوصی  بخش  البته  و  دولتمردان  توجه  مورد 
قرار گرفته است. اما در این میان، دولت معتقد 
 است به عنوان پیر میدان باید وارد عمل شود و 

خود متولی صادرات باشد.  

به گزارش برق نیوز، این مساله همواره موردنقد بخش 
توانایی  معتقدند  آن ها  است.  گرفته  قرار  خصوصی 
صادرات برق  به کشورهای همسایه را دارند و حتی اگر 
آن ها وارد عمل شوند، دیگر مشکالتی که سر راه دولت 
قرار می گیرد،  گریبانگیر آن ها نخواهد شد؛ مشکالتی که 
اکنون بر سر صادرات برق به عراق رخ داده و با وجود 
حجم باالی صادرات برق  به این کشور، بدهی سنگین 
عراق تنها حاصل این صادرات روی دوش دولت بوده 

است. 
  این در حالی است که بخش خصوصی معتقد است اگر 
دولت به این بخش اعتماد کند و صادرات را به آن ها 
بسپارد،  آن ها خود می دانند که چگونه مطالبات شان را 
طلب کنند تا مشکلی رخ ندهد. اکنون در شرایطی که 
دولت برای  صادرات برق به پاکستان به سبب دل نگرانی 
از بدقولی های این کشور، به تعویق افتاده و کشورهای 
دیگر برای رفع نیاز  این کشور وارد عمل شده اند، به نظر 
و هموار کردن  به بخش خصوصی  توجه  می رسد که 
ورود این بخش به ماجرای  صادرات برق، می تواند راه حل 
خوبی برای به دست آوردن بازار این انرژی در کشور 

همسایه باشد. 
  فرصت سوزی در پاکستان 

  علیرضا کالهی، رئیس سندیکای برق می گوید: حتی 
برای ایجاد تحرک بیشتر در صنعت برق می توانیم به 
صادرات برق  به عنوان منبع درآمدزایی فکر کنیم. او با 
این حال معتقد است بروکراسی حاکم بر وزارت نیرو، 

این بستر را برای بخش  خصوصی فراهم نمی کند. وی 
اشاره ای به مشکل دولت با کشور همسایه می کند و در 
این باره می گوید: بروکراسی  حاکم بر وزارت نیرو و برخی 
نگرش ها، اجازه حضور بخش خصوصی را در این بخش 
نمی دهد. برخی فرصت ها نیز در حال  از دست رفتن 

است. 
دولت، وزارت نیرو و وزارت نفت همیشه معتقد بوده اند که 
اگر برق یا گاز به کشور پاکستان بدهند، مطالبات شان را 
پس  نمی دهد و درخواست بخشودگی می کند. به نظرم 
این نگرش درست بوده، اما اگر به بخش خصوصی اجازه 
می دادند  که برق را به پاکستان صادر کند، این بخش 
فرصت  اکنون  بگیرد.  را  پولش  باید  چگونه  می داند 
صادرات برق به پاکستان در  حال از دست رفتن است. 
پروژه ای به نام کاسا یك هزار با فاینانس بانك جهانی در 
دست اجراست که برق را از  قرقیزستان و تاجیکستان 

ازطریق کانال افغانستان ببرند و به پاکستان برسانند. 
در  خصوصی  بخش  حضور  از  ممانعت  علت  کالهی    
صادرات برق را در نگرش خام دولتی می داند. به گفته 
به خاطر نگرشی که  اجازه حضور  بخش خصوصی  او 
داده  دارد،  وجود  نیز  دیگر  حوزه های  از  بسیاری  در 
نشده است. نگرشی کلی بر  کشور ما حاکم است که 
سعی می کند به بخش خصوصی بیش از اندازه میدان 
ندهد، زیرا این بخش را به اندازه کافی  امین نمی داند. 
خوشبختانه این نگرش تا حدی تغییر کرده و میدان 

برای بخش خصوصی بازتر شده است. 
صادرات برق در انحصار دولت 

فرصت  به  اشاره   در  برق  سندیکای  سابق  رئیس 
کشورهای همسایه برای صادرات برق اشاره می کند و 
می گوید:  عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان همه طالب 
خرید برق هستند؛ بنابراین یکی از درآمدها، این است 
که با  راهکارهایی برای باال رفتن بهره وری، بتوانیم درصد 

قابل توجهی از برق را صادر کنیم. البته او در این زمینه 
به مشکلی  بر سر صادرات برق نیز اشاره می کند؛ مشکلی 
که به قیمت تمام شده برق برمی گردد و می گوید: برق را 
چه به مردم  بفروشیم یا کشورهای همسایه، به هر حال 
قیمت آن باید از قیمت تمام شده برق باالتر یا سربه سر 
باشد که بتوان  هزینه ها را جبران کرد. پارسا با گله مندی 
از سنگ تراشی ها برای حضور بخش خصوصی در عرصه 
صادرات برق  می گوید: خرید و فروش و صادرات برق 

بیشتر در انحصار دولت است. 
بخش  شدن  درگیر  اجازه  و  می کند  رایزنی  دولت 
مثبت  نتیجه  دلیل  همین  به  نمی دهد.  را  خصوصی 
قطع  را  عراق  برق  صادرات  حال  حاضر  در  نگرفتیم. 
عدم  را  امر  این  علت  او  نداده اند.  پول  چون  کرده ایم، 
تصریح  و  بخش خصوصی  می داند  به  دولت  اطمینان 
می کند: اصوال سیستم های دولتی هنوز به نوعی بخش 
و  نمی خواهند  می دانند  خودشان  رقیب  را  خصوصی 
اختیارات را واگذار کنند و این فرضیه نیز بیشتر فرهنگی 
است و متوجه نیستند اگر چنین پروژه هایی را به  بخش 
خصوصی واگذار کنند، درآمد بیشتری خواهند داشت، 
چون هرچه درآمد بخش خصوصی باالتر برود، به سبب 
 تکلیف پرداخت ٢٥ درصد سود در قالب مالیات، درآمد 

دولت نیز باال می رود و بودجه اش بهتر می شود. 
رئیس سابق سندیکای برق به موانع قانونی اشاره کرده و 
می افزاید: هنگامی که می خواهید برق را صادر کنید، نیاز 
به  مِن نوعی دارید که نیروگاه بزنم. من باید از خطوط 
شبکه وزارت نیرو رد شوم که برق به عراق برسد؛ بنابراین 
دولت  می تواند از من حق ترانزیت باال بگیرد که نتوانم 
صادر کنم یا بگوید خط من ظرفیت ندارد که برایت 

صادر کنم؛ به هر  ترتیب می تواند مانع شود. 

 بازگشت به عناوین 7 اخبار صنعت برق

23 مرداد ماه 1396 شماره   2011    



برق نیوز/ 

افزایش  برق؛  صنعت  ساختار  اصالح 
معامالت برق    

یک کارشناس اقتصادی در خصوص راهکارهای 
گفت:  انرژی  بورس  در  برق  معامالت  افزایش 
اعمال  و  بورس  انرژی  ساختار  کردن  جذاب  با 
در  معامله  جهت  کنندگان  شرکت  برای  مشوق 
بورس  در  برق  معامالت  می توان  ساختار  این 

انرژی را  افزایش داد.. 

به گزارش برق نیوز، مهدی کاظمی اسفه با اشاره به این 
که تجدید ساختار در صنعت برق از اواخر دهه هفتاد 
میالدی  در دنیا مطرح شده است گفت: این موضوع پس 
به دلیل کارایی مناسب ساختار جدید، مورد  از طرح 
استقبال بسیار  وسیعی در کشوهای مختلف قرار گرفت. 
  این کارشناس اقتصادی افزود: تجدید ساختار به معنی 
توزیع  و  انتقال  تولید،  از سیستم  بخش های  واگذاری 
انرژی  الکتریکی به بخش خصوصی است و به کمك 
ساختار جدید می توان توزیع انرژی الکتریکی را از طریق 
سازوکار بازار  محور، در مقایسه با توزیع دولتی انجام داد. 
این ساختار جدید    وی در خصوص مهمترین مزیت 
بازاری و رقابتی یکی  ایجاد یك محیط  اظهار داشت: 
دیگری،  کاالی  هر  مانند  که  که  این  مزیت هاست  از 
می شود.  منجر  تولید  کیفیت  و  بازده  افزایش  به 
با  دیگر  طرف  از  کرد:  اضافه  اسفه  کاظمی    
سرمایه گذار  جذب  امکان  جذاب  محیطی  ایجاد 
کمك  به  و  فراهم  شده  برق  صنعت  در  خصوصی 
کرد.  کم  برق  کمبود  مشکالت  از  می توان  آن 
  این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ایجاد محیط 
کاالی  هر  مانند  الکتریکی  انرژی  برای  بازارمحور 
بازارهای  زیرساخت  دو  بر  ایجاد  مبتنی  دیگری 
می گیرد.  انجام  مدت  بلند  بازارهای  و  مدت  کوتاه 

 بر این اساس بازارهای کوتاه مدت مانند بازارهای روز 
بعد، ساعت بعد و بازار لحظه ای، در افق حداکثر یك 
بازدهی  برای  آن  قراردادهای  و  شده  ای  برگزار  هفته 
کوتاه مدت مناسب می باشد، در حالی که بازارهای بلند 
مدت مشمول  قراردادهای با افق ساالنه نیز خواهد بود. 
  وی افزود: در مقایسه این دو بازار می توان گفت: بازارهای 
کوتاه مدت دارای ریسك مشارکت باالیی بوده و قیمت ها 
 دارای نوسانات نسبتا زیادی می باشند، در مقابل بازارهای 
بلند مدت با قیمتهای ثابت و از پیش تعیین شده بسته 
 می شوند و به همین دلیل ریسك بسیار کمی دارند. بر 
این اساس مشارکت کنندگان در بازارهای انرژی با تعیین 
 ترکیب مناسبی از این دو بازار به خرید یا فروش انرژی 
می پردازند و ریسك معامالت خود را کنترل می کنند. 
  این کارشناس اقتصادی اذعان داشت: خوشبختانه در 
کشور ما در راستای تجدید ساختار صنعت برق گام های 
موثری  برداشته شده است که در این مورد می توان به 
واگذاری تعدادی از نیروگاه ها به بخش خصوصی اشاره کرد. 
شرکت های  خرده فروشی  اجازه  همچنین  گفت:  وی    
خصوصی در سمت توزیع به رقابتی کردن بازار توزیع 
کمك شایانی  خواهد کرد. بعالوه این که با تغییر موثر 
الکتریکی،  انرژی  فروش  و  خرید  به  مرتبط  قوانین 
و  کننده  تولید  به  عنوان  نیروگاه ها  مشارکت  امکان 
و  فروش ها  خرده  مانند  کننده  مصرف  شرکت های 
صنایع بزرگ در بازارهای کوتاه مدت فراهم شده  است. 
  کاظمی اسفه اضافه کرد: صنعت برق در کشور ما هم 
بازارهای کوتاه مدت می باشد  اکنون دارای زیرساخت 
تحت  نیز  بلندمدت  بازارهای  زیرساخت  در  نهایت،  و 
عنوان بورس انرژی راه اندازی و امکان خرید و فروش 
است.  شده  ممکن  انرژی  برای  حامل های  مدت  بلند 
  وی در ادامه در مقایسه با عملکرد بازار انرژی در ایران 
با دیگر کشور ها تصریح کرد: سهم معامالت در بورس 

از  انتظار بوده و سهم زیادی  از  انرژی کشور  ما کمتر 
معامالت انرژی یا از طریق بازارهای کوتاه مدت تامین 
انرژی انجام می شود  شده و یا خارج از محیط  بورس 
که برای این امر می توان دالیل مختلفی را متصور شد. 
  این کارشناس اقتصادی در خصوص این دالیل اظهار 
سیستم  که  کرد  توجه  باید  چیز  هر  از  پیش  داشت: 
تجدید ساختار  شده در کشور ما نوپا بوده و کماکان 
در حالت گذار از ساختار سنتی به ساختار بازاری به سر 
می برد؛ به همین دلیل  قوانین زیادی جهت کنترل این 
حالت گذار وضع شده است که مانع از فروپاشی سیستم 
تامین انرژی خواهد شد.  بعالوه این که این قوانین به 
را  انرژی  بورس  در  کنندگان  مشارکت  گونه ای دست 
بسته و موجب کاهش جذابیت این  بورس خواهد بود. 
بازارهای کوتاه  این، در کشور ما  بر  افزود: عالوه    وی 
مدت انرژی نیز هنوز از سطح رقابت باالیی برخوردار 
نبوده و همین  امر موجب می شود که ریسك مشارکت 
بازارهای کوتاه مدت کمتر از مقدار معمول در مقایسه 
می شود  باعث  امر  همین  و  مشابه  باشد  بازارهای  با 
کارایی بورس انرژی در ارائه معامالت با ریسك پایین، 
اهمیت چندانی نداشته باشد،  چرا که شرکت کنندگان 
بازار می توانند معامالت خود را به صورت کوتاه مدت 
و تقریبا با همان سطح ریسك بلند مدت  انجام دهند. 
می توان  که  این  بیان  با  اقتصادی  کارشناس  این    
راهکارهای مختلفی را برای افزایش رونق بورس انرژی 
داشت:  اظهار  راه کار ها  این  در  خصوص  کرد،  مطرح 
در درجه اول باید جذابیت را به ساختار بورس انرژی 
برگرداند تا مشوقی برای  شرکت کنندگان جهت معامله 
در این ساختار باشد. بدین منظور باید از سختگیری 
قوانین کنترل کننده این بازار کاست  و انجام معامالت 
مطالعات  انجام  امر،  این  الزمه  که  بخشید  تسهیل  را 
فنی بسیار است؛ چرا که تغییر هر قانونی  می تواند تاثیر 

باشد.  داشته  فنی سیستم  بر جنبه های  زیادی  بسیار 
  کاظمی اسفه گفت: عالوه بر این اصالح ساختار بازارهای 
کوتاه مدت نیز می تواند تا حد زیادی به رونق بورس 
انرژی  کمك کند. بر این اساس با افزایش سطح رقابت در 
بازارهای روز بعد و لحظه ای برق، میزان ریسك مشارکت 
در آن  بازار ها نیز بالطبع افزایش می یابد و همین امر 
با  گزینه های  سمت  به  را  بازار  در  کنندگان  شرکت 
می دهد.  سوق  انرژی  مانند  بورس  پایین تر  ریسك 
 وی همچنین با بیان اینکه تغییر روند تجدید ساختار 
نیز یکی دیگر از این روش هاست اذعان داشت: تجدید 
برش های  ارائه  با  ما  کشور  در  برق  ساختار  صنعت 
است  معنی  بدین  موضوع  این  و  گرفته  انجام  افقی 
و  انتقال  تولید،  پیوسته  به  هم  و  که ساختار عمودی 
و  تولیدی  جداگانه  شرکت های  به  انرژی  توزیع  نیز 
انتقال و توزیع شکسته شده است، در  حالی که اعمال 
می تواند  یکپارچه  ساختار  این  به  عمودی  برش های 
باشد.  داشته  پی  در  را  انرژی  بورس  بیشتر  رونق 
با  ساختار  در  کرد:  اضافه  اقتصادی  کارشناس  این    
ترکیبی  فعالیت شرکت های  امکان  عمودی  برش های 
ممکن است و  شرکت های ترکیبی صرفا تولید کننده 
از  ترکیبی  و  نبوده  انرژی  کننده  مصرف  صرفا  یا 
توزیع  خرده  فروشی  و  انتقال  تولیدی،  شرکت های 
می کنند.  فعالیت  منطقه ای  صورت  به  که  می باشند 
  کاظمی اسفه گفت: از آنجا که این شرکت ها ساختار 
کرده اند،  حفظ  ساختار  تجدید  عین  در  را  عمودی 
تمایل بیشتری  در برقراری قراردادهای بلند مدت در 
امر  همین  که  دارند  مدت  کوتاه  بازارهای  با  مقایسه 
می تواند به رونق بورس انرژی  کمك کند. بعالوه این 
کشورهای  در  ساختار  تجدید  نحوه  این  عملکرد  که 
برش  یافته  ساختارهای  که  است  داده  نشان  اروپایی 
عمودی می توانند عملکرد مطمئن تری در محیط های 
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کنند.  ارائه  بازاری  ساختار  به  سنتی  ساختار  از  گذار 

خربگزاری صدا و سیام  / عضو هیئت منایندگان اتاق تهران 

 4    نکته درباره برق و وزیر پیشنهادی نیرو
تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
کار  بر  نظارت  برای  درست  شاخص  گفت:یک 
تحویل  را  چیزی  چه  ببینیم  که  است  این  وزرا 
بر  آینده  برای  و چه  دادند  تحویل   گرفتند، چه 

جای گذاشتند . 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛حمیدرضا 
صالحی با بیان ٤ اولویت گفت: بحث انرژی های نو در 
دولت  این  داشت.  خوبی  جهش  دولت  یازدهم  دوره 
و  برق  تضمینی  خرید  قراردادهای  قیمت  زمینه  در 
هم  خارجی  جذب  سرمایه گذار  برای  اعتماد  ایجاد 
برق  تولید  خوب عمل کرد. در حال حاضر تجهیزات 
خورشیدی ظرفیت تولید بیش از ٤٠٠ مگاوات  برق را 
دارد. این ظرفیت در چهار سال اخیر ایجادشده است . 

وی افزود: دولت در برنامه دارد که ظرفیت تولید انرژی های 
نو در کشور را به هزار مگاوات برساند و ٥٠٠ مگاوات از 
این  ظرفیت به تولید برق اختصاص دارد. دولت دوازدهم 
باید راه دولت یازدهم را در مورد تولید انرژی های نو ادامه 
دهد.  ظرفی تولید ۶٠ هزار مگاوات انرژی خورشیدی و 
بادی را در کشور داریم و تشعشع خورشید در سواحل 
دریای خزر ما از  آلمان بهتر است. از این موهبت الهی 
موردتوجه سرمایه گذاران  نکته  این  استفاده کرد.  باید 
به  عالقه مند  بیشتر  است  و  قرارگرفته  هم  خارجی 
بودند.  ایران  نو در  انرژی های  سرمایه گذاری در بخش 
داشت:  اظهار  هم   ٢ دوم  اولویت  باره  در  وی 
زمینه  در  که  داد  نشان  اخیر  خاموشی های 

سال   ١٢ در  زیرساخت های  انرژی  بر  سرمایه گذاری 
این  اخیر  سال های  در  نکردیم.  عمل  خوب  گذشته 
کار  بخش  این  روی  بیشتر  است  شده  فراهم  فرصت 
است.  فراهم  هم  جدید  وزیر  برای  فرصت  این   کنیم. 
و  دنیا  بزرگ  برندهای  با  همکاری  در  می تواند  او 
شده،  انباشت  قدیم  از  که  طرح هایی  بازتعریف  با 
انتقال  خطوط توزیع و تولید، زمینه  به ویژه در زمینه 
کند.  فراهم  را  انرژی  زیرساختی  وضعیت  بهبود 
صالحی درباره اولویت سوم 3 هم گفت:بدهی ها هنوز 
چالش اصلی بخش انرژی و فعاالن صنعت برق است. این 
 چالش که از دولت های گذشته به دولت اول روحانی به 
ارث رسیده بود، گریبان وزیر جدید را هم خواهد گرفت. 
وزیر  جدید باید این موضوع را حل کند تا شرکت هایی 
کم جان تقویت شوند. برای حل این مسئله پیشنهادهایی 
اما  است،  مطرح شده  قرضه  اوراق  از  ازجمله  استفاده 
و  بدهی ها  این  پرداخت  برای  که  گرفت  نظر  در  باید 
جلوگیری از انباشت آن  راه حل های قانونی وجود دارد. 
مشکل بدهی ها ریشه در مابه التفاوت قیمت برق دارد. 
برق ارزان تر از قیمت تمام شده  توزیع می شود. در قانون 
حمایت از صنعت برق این طور یادآوری شده که دولت 
باید این مابه التفاوت را در بودجه ببیند.  اقتصاد برق چالش 
واقعی سازی  برنامه سوم  در  است.  این صنعت  اصلی 
قیمت برق و حمایت از صنعت برق دیده شده  است. 
عضو اتاق بازرگانی تهران درباره اولویت چهارم ٤ نیز اظهار 
داشت: وزیر پیشنهادی نیرو، بیطرف در هشت سال دوره 
 وزارتش ظرفیت تولید برق ایران را ٢ برابر کرد. در آن 
دوره ظرفیت تولید برق از ٢٢ هزار مگاوات به ٤٢ هزار 
مگاوات رسید  که این میزان افزایش تولید رکورد کمی 
در صنعت نیست. از این مهم تر ١7 هزار مگاوات قرارداد 
احداث نیروگاه بود که  درصد مشخصی از آن هم به اتمام 
رسیده بود. این نشان دهنده نگاه استراتژیك بیطرف به 

مسئله انرژی است. یك  شاخص درست برای نظارت بر 
کار وزرا این است که ببینیم چه چیزی را تحویل گرفتند، 
چه تحویل دادند و چه برای آینده  بر جای گذاشتند. 
عملکرد  منظر  این  از  نیرو  پیشنهادی  وزیر 
است.  داشته  گذشته  دوره های  در  قبولی  قابل 
صالحی گفت:: صنعت برق یك صنعت ریشه ای است و 
جایگاه ویژه ای در رشد اقتصادی دارد. نگاه استراتژیك 
به این  صنعت به رشد دیگر بخش های اقتصاد ازجمله 
پتروشیمی، فوالد، صنایع سیمان و ... می انجامد. باید 
کمك کرد که  صنعت برق به جایگاه واقعی اش برسد. 

خربگزاری مهر  / در بورس انرژی صورت گرفت؛

برق  معامله ها  حجم  بیشترین  انجام 
در نماد میان باری 

های  معامله  حجم  گذشت،  که  ای  هفته  در 
 ۸61 و  میلیون   326 انرژی،  بورس  در  برق 
است. بوده  ساعت  کیلووات   112 و  هزار 

بر  نیرو؛  وزارت  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
در  ایران،  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  اعالم  اساس 
ماه(  مرداد  )١٥تا ١8  گذشته  هفته  معامالتی  روز   ٤
انرژی، معامله برق صورت گرفت. بازار برق بورس  در 

در این هفته، معامالت برق بین خریداران و فروشندگان 
در نمادهای کم باری روزانه و هفتگی، معادل ٥٤ میلیون 
و ۶٤8 هزار کیلووات ساعت برق با قیمت متوسط 33١ 
ریال بر کیلووات ساعت، در نمادهای میان باری روزانه و 
هفتگی معادل ١33 میلیون و 3٠٠ هزار کیلووات ساعت 
برق با قیمت متوسط 37٥ ریال بر کیلووات ساعت، در 
نمادهای بار پایه روزانه و هفتگی معادل ١3١ میلیون و 
۶33 هزار و١١٢ کیلووات ساعت برق با قیمت متوسط 

37٥ ریال بر کیلووات ساعت و در نماد بار پیك روزانه 
معادل 7 میلیون و ٢8٠ هزار کیلووات ساعت برق با قیمت 
متوسط ٤١٠ ریال بر کیلوواتساعت انجام گرفته است.

بر این اساس ارزش معامله های انجام شده در این هفته 
بیش از ١٢٠ میلیارد ریال و حجم معامالت 3٢۶ میلیون 
و 8۶١ هزار و ١١٢ کیلووات ساعت بوده است که بیشترین 
حجم معامالت مربوط به نمادهای میان باری بوده است.
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دنیای اقتصاد/ 

آینده  وزیر  به  »نعمت زاده«  پیشنهادهای 
صنعت

آخرین  پایان  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
یازدهم در جمع خبرنگاران  جلسه هیات دولت 
در  باید  دوازدهم  دولت  که  اولویت هایی  درباره 
و  زمینه صنعت  در  گفت:  قرار  دهد،  کار  دستور 
معدن باید حمایت منطقی و همه جانبه از تولید 

داخلی و اشتغال انجام شود. 

محمدرضا نعمت زاده ادامه داد: در زمینه تجارت، باید به 
صادرات توجهی ویژه داشت و موانع موجود در بخش های 
بین الملل، همچنین روابط بانکی و  سیاسی باید رفع شود 
تا تجار و فعاالن اقتصادی بتوانند کار کنند. این عضو 
کابینه دولت یازدهم تاکید کرد: تامین کاالهای داخلی 
که در دولت یازدهم به وفور  انجام شده، باید کماکان 
با کیفیت و رقابت پذیری بیشتر تداوم یابد. نعمت زاده 
همچنین بر لزوم رسوخ فناوری های جدید و نوین در 
صنعت تاکید کرد و گفت:  باید تا آنجایی که ممکن است 
صنایع کشور دانش بنیان شوند. وزیر صنعت، معدن و 
تجارت خاطرنشان کرد: خدمت رسانی اینجانب در بخش 
تولید ادامه  خواهد یافت، زیرا از کودکی در همین بخش 
فعال بوده و یاد گرفته ام. نعمت زاده ادامه داد: اینجانب 
از حدود یك سال پیش از انقالب اسالمی به عنوان یك 
 سرباز کوچك در خدمت ملت بوده و هستم و تا زمانی 
که جان در بدن دارم به انجام وظیفه و ادای دین خواهم 

پرداخت. 

دنیای اقتصاد/ در نشست هم اندیشی با وزرای پیشنهادی اقتصاد و 

صنعت مطرح شد

اصناف واسطه بین تولید، توزیع و مصرف
وزرای پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و امور 
اقتصادی و دارایی پس از حضور در میان فعاالن 
بخش خصوصی نشستی نیز با روسای اتاق اصناف 

 برگزار کردند. 

در این نشست رئیس اتاق اصناف ایران گفت: محمد 
پیشنهادی  وزرای  کرباسیان  مسعود  و  شریعتمداری 
صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی  افرادی 
دارای سوابق درخشان و مسلط به مسائل بازرگانی و 

اقتصادی هستند. 
  علی فاضلی افزود: آقای شریعتمداری عالوه بر هشت 
در  سال   ٤ و  بازرگانی  بخش  در  فعالیت  سابقه  سال 
معاونت اجرایی ریاست جمهوری، در ستاد تنظیم  بازار 
اصناف  برای  یاور  یك  که  دارند  موفقی  کارنامه  نیز 
محسوب می شود. فاضلی در این نشست هرگونه تعامل 
اتاق اصناف ایران با دولت را برای حل  مشکالت صنفی 
ذکر کرد و افزود: در سه سال گذشته اقدامات بسیار 
خوبی انجام شده است. یکی از چالش ها در حوزه مالیات 
بود که جا دارد از زحمات  دکتر تقوی نژاد تقدیر کنم و 
تعاملی را که وی در مجموعه اصناف برای مالیات ایجاد 
کردند، قابل تقدیر است. وی ادامه داد: درست است که 
هنوز مشکالت  وجود دارد اما خیلی از مشکالت هم با 
تعامل و هماهنگی های صورت گرفته حل شده است. 
شورای  جلسات  برگزاری  به  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
و  کرد  اشاره  نیز  دولت  و  بخش خصوصی   گفت وگوی 
گفت: در شورای گفت وگو، جلسات بسیار خوبی برگزار 
می شود، اما در بخش اجرا متاسفانه  خروجی ها خیلی 
خوب نیست و به جایی نمی رسیم و تصمیمات عملیاتی 

نمی شود. اگر شورا تقویت شود، به یقین بخش خصوصی 
امیدوارانه تر عمل می کند  و در کنار دولت با توان باال کار 
خواهد کرد. وی گفت: در هیات مقررات زدایی نیز نیاز 
به عزم و اراده قوی داریم تا بتوانیم حوزه کسب وکار را 

فعال تر کنیم  و بهبود بخشیم. 
  تولیدات داخلی باید ارزش تلقی شود

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست 
هم اندیشی با تاکید بر نقش و جایگاه اصناف در اقتصاد 
کشور گفت: بنگاه های کوچك نقش  عمده ای در اقتصاد 
کشور دارند و اصناف واسطه بین تولید، توزیع و مصرف 
هستند. مسعود کرباسیان افزود: اصناف با توجه به گستره 
جمعیتی که دارند،  نقش بسزایی در اقتصاد ایفا می کنند 
که این جایگاه باید بیش از پیش تقویت شود. همچنین 
بهادادن به تولید داخلی در عرصه صنفی باید مورد توجه 
جامعه و  مسووالن قرار بگیرد.وی ادامه داد: فضای کار 
با هم اندیشی  تا  در کشور مهیا است و وظیفه ماست 
به دنبال آن برویم و تجربه نشان داده که مشارکت در 
 تصمیم گیری ها و واگذاری کار به بخش خصوصی اثرات 
مثبت و رو به رشدی داشته و ما نیز قطعا از نظرات 
کارشناسی و راهنمایی های صنوف در توسعه  اقتصادی 
کشور بهره خواهیم برد. کرباسیان با تاکید بر توجه جدی 
به تولید داخلی کشور اظهار کرد: رشد و ارتقای تولید 
داخلی را باید جدی گرفت و  اصناف باید همت به خرج 
دهند و تولید داخل را توسعه دهند. تولید داخلی کشور 
باید یك ارزش محسوب شود و با کیفیت باال روانه بازار 
صادرات شود.  وی با بیان اینکه فرآیند تورم و نرخ بهره 
باال برای تولید داخلی باید اصالح شود و زمینه برای 
رشد و توسعه تولیدات ایرانی مهیا شود، افزود: درحال 
 حاضر برخی از کاالهای ایرانی در کشورهای دیگر با مهر 
استاندارد و برند ایرانی تولید شده و روانه بازار کشورمان 
می شود که این به معنای ضعف در  بخش تولید و چالش 

است و باید این مساله مدیریت شود تا کاالی ایرانی در 
ایران و با دست متخصصان ایرانی تولید شود. کرباسیان 
درباره تاسیس بانك  تخصصی برای اصناف افزود: باید 
در این مورد نیز بررسی های الزم صورت بگیرد و مساله 
اینجاست که برای دادن تسهیالت ارزان باید پول ارزان 
 به دست بیاورید تا تسهیالت مناسب بتوانید بدهید. وی 
تاکید کرد: در رابطه با بحث بیمه و صندوق های بیمه 
باید فکر جدی داشته باشیم و با برنامه ریزی و  پرداخت 
پول اندک واحدهای صنفی خودشان را بیمه کنند و با 
دانشی که درحال حاضر در بیمه کشور داریم باید در 
مورد بیمه اصناف فکر شود که آیا در  قالب صندوق یا در 
قالب بانك و ارائه وام دهی صورت گیرد. وی درباره قاچاق 
کاال و واردات بی رویه کاالهای ته لنجی اظهار کرد: اگر 
قاچاق کاال  ساماندهی نشود کارخانه های تولیدی کشور 
تاکید  با  کرباسیان  شد.  خواهند  تعطیل  یك  به  یك 
بر اینکه باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد، افزود: 
به عنوان  مثال سیستان و بلوچستان یك فرصت است؛ 
همسایگان این استان تنها دو کشور نیستند و کشورهای 
حاشیه خلیج فارس را نمی توانیم نادیده بگیریم؛ برای 
می گوییم  صادرات  برای  اما  لنج ها  می گوییم   واردات 
پاکستان؛ چرا فرصت درست نکنیم و به عنوان نمونه قطر 

یك فرصت است برای صادرات کاال. 
افزایش اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی

این  در  نیز  تجارت  و  معدن  پیشنهادی صنعت،  وزیر 
نشست از رایزنی برای افزایش اختیارات ستاد اقتصاد 
مقاومتی خبر داد و گفت: نرخ سود را باید برای  تولید 
مناسب کنیم. محمد شریعتمداری افزود: واگذاری ها باید 
به نحو صحیح ادامه یابد و اگر مشکلی در واگذاری ها 
به چشم می خورد باید زمینه ای را فراهم  کرد که این 
واگذاری به مسیر صحیح خود برگردد؛ اکنون بار تکلیف 
هدف  بنابراین  و  است  سنگین  کافی  اندازه  به  دولت 
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این نیست که دولت مجدد فربه شود. وزیر پیشنهادی 
صنعت، معدن و تجارت افزود: باید سایر مسوولیت های 
اجرایی و تصدیگری دولت را نیز واگذار کرده  و تاکید 
دولت دوازدهم هم این است که امور به بخش غیردولتی 
سپرده شود؛ به نحوی که پارلمان بخش خصوصی کشور 
در  سیاست گذاری  و  برگردد  خود  اصلی  جایگاه  به 
به عنوان مهم ترین مشاور در کنار دولت باشد؛ به نحوی 
که حتی حق تصمیم گیری و رای هم داشته و بر اجرای 
فعالیت های اقتصادی کشور  نظارت کند. شریعتمداری 
اکنون  تولیدی  به بخش های  اعطایی  نرخ سود  گفت: 
متناسب نیست؛ بنابراین در جلسه شورای پول و اعتبار 
با استفاده از  مکانیزم های نظام بین بانکی، رفع مشکل 
کرده و نرخ سود را مناسب کنیم. وی اظهار کرد: در 
حوزه صنعت، معدن و تجارت در ایجاد تقاضا در بازار 

 داخلی و خارجی گام برخواهیم داشت. 

خبربگزاری فارس/ استاد اقتصاد دانشگاه عالمه: 

برنامه  به  نیاز  عدم  در  دولت  توهم 
نگران کننده است/  تامین مالی اقتصاد در 

آستانه فروپاشی قرار دارد
بیان  با  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  اقتصاد  استاد 
ششم  برنامه  به  دولت  نیاز  عدم  توهم  اینکه 
آستانه  در  اقتصاد  گفت:  است،   نگران کننده 
فروپاشی مالی قرار دارد، اما گویی برنامه ها، آمال 
و  آرزوها را با رفوکاری برای بهبود اوضاع نشان 

می دهد. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فرشاد 
طباطبایی  امروز  عالمه  دانشگاه  اقتصاد  استاد  مؤمنی 
در نشست خبری به منظور ارزیابی تبیین بایسته های 

توسعه ملی و کیفیت برنامه های وزرای  اقتصادی که در 
مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، اظهار داشت: 
با تمام احترامی که برای  دولت روحانی قائل هستیم 
و تالش های تنش زدایانه وجود دارد، همان طور که نامه 
اقتصاددانان منعکس  شد، خطای راهبردی و سیاست  
غیرعادی در بینش اقتصادی روبه رو هستیم، اگر بتوانیم 
به سازنده نقاط  ضعف نگرشی و بینشی و برنامه دولت 
را برمأل کنیم، نقد سازنده است و می تواند به ارتقای 

عملکرد  ملی کمك کند. 
وی ادامه داد: هر کس از مسیر قانونی رأی آورد گرامی 
و  خطاهای  غفلت ها  کاستی،  مسائل  عمدتاً  و  است 

پرهزینه را گوشزد می کنیم. 
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه برای داوری برنامه های 
دولت با مشکل مواجه هستیم، تصریح کرد:  برنامه مدون 
برنامه  رئیس جمهور  و  ندارد  وجود  یافته ای  انتشار  و 
ششم را نیز ابالغ نکرد، رفتار دولت چه  در فرایند تدوین، 
تصویب و ابالغ نشان می دهد همچنان توهم عدم نیاز به 
برنامه و تصویب آن را دارد که  این موضوع نگران کننده 

بوده، زیرا چنین برنامه ای در دولت مشاهده نمی شود. 
مؤمنی با اشاره به اینکه کاندیداهای اقتصادی کابینه 
را مورد بررسی قرار می دهیم و با تجربه و با  برنامه ها 
توسعه  چوب  اکنون  گفت:  کرد،  خواهیم  نقد  را  آنها 
نیافتگی سیاسی را می خوریم، سازمان  برنامه و بودجه 
و احزاب کارآمد نداریم. خطر بزرگ با سلطه رویکردهای 

دستگاهی، بخشی و سیستمی  مواجه هستیم. 
مسائل  به  غیرعادی  بی اعتنایی  داد:  ادامه  وی 
سرنوشت ساز مشاهده می شود، فساد، نابرابری در  شرایط 
بحرانی، ساختار نهادی ضدتوسعه ای که بیش از آنکه 

مشوق تولید باشد مشوق رانت و فساد و  ربا است.  
مبادله  هزینه   افزایش  اینکه  بیان  با  اقتصاددان  این 
برنامه های  از  یك  هیچ  در  زیست  محیط  پایداری  و 

 جزئی نگر حتی مورد توجه نیست، یادآور شد: با بحران 
هماهنگی در سطوح اجرایی دولت روبه رو  هستیم، هر 
کس در بحث اشتغال و تولید ساز جداگانه ای می زند، 

بنابراین این ناهماهنگی غیرعادی  است.  
وی با اشاره به اینکه در طرز تلقی حاکم بر برنامه های 
کاندیدا ابتدایی ترین واقعیت های موجود نادیده  گرفته 
شده است، یادآور شد: بر اساس این توهم است که دولت 
در آستانه فروپاشی مالی قرار ندارد  و می تواند همچنان 

رانت توزیع کند که این بینش خطرناک است. 
به گفته این اقتصاددان دانشگاه عالمه هیچ تحلیلی در 
اسناد درباره چرایی و چگونگی شکل گیری  بحران های 
موجود وجود ندارد، بیشتر آمال، آرزو و موارد انتزاعی 
فاقد تعریف علمی و اجرایی که جنبه  شعاری دارد، به 
دقیق  معنای  به  مشخص  سازوکار  و  می خورد  چشم 
برنامه برای برون رفت از چالش ارائه  نشده است. الفاظ 

زیبا و اغواکننده بدون مضمون برنامه ای می بینیم.  
مؤمنی با اشاره به برنامه های انتخابات ریاست جمهوری 
حسن روحانی که خود با نیازهای کنونی از  محدودیت ها 
در  و خطاهای جدی رنج می برد، تصریح کرد: مطلقاً 
برنامه وزرا اشاره ای به  برنامه های رئیس جمهور مشاهده 
از  عموماً  وزرا  و  دارد  وجود  تشتت  این  و  نمی شود 
مسائل و  حیطه خود هم طفره می روند و بی سروصدا 
نظام  دیدگاه  از  است.  نگران کننده  که  می کنند  عبور 
مدنی  می گویم بنیه فکری در ساختار قدرت تناسبی با 
پیچیدگی بحران های اقتصادی کشور ندارد. سطوح از 

 عالیم نگران کننده تسخیر شده دولت پر شده است.  
نمایندگان  که  کرد  امیدواری  ابراز  دانشگاه  استاد  این 
فکری به حال این مسأله کنند و گفت: دوره گذار از 
آینده فروش حرکت  دولت  به سمت   دولت خام فروش 
برای  مرتبط  دولت های  امروز  تا  سال 8٤  از  می کند. 
 گذران امور جاری خود در ابعاد نگران کننده ای وام گیری 

داخلی و خارجی را در دستور کار قرار داده که  بحران های 
خطیری ایجاد می کند. 

وی تأکید کرد: مسأله اساسی این است که رانت نفتی 
برای دولت کفایت هزینه ها را نمی کند و عماًل  طفره از 
مسئولیت حاکمی مشاهده می شود. میزان مسئولیتی 
که دولت در زمینه حاکمیت بر عهده  گرفته پایین تر از 
میانگین جهانی است. سال ٩٠ که اوج درآمدهای نفتی 
بود، اعتبارات دولتی برای  آموزش پایه در دنیا به نسبت 
 GDP  بوده که این نسبت برای ایران 3.٢ درصد است، 

اکنون این بحث  نگران کننده است. در بخش سالمت 
علیرغم جهش دوپینگ تزریق منابع در سال ٩3 هنوز 
به  به نسبت  شاخص های جهانی که نسبت ۶ درصد 
 GDP  دارد در ایران ٢.8 درصد است. آموزش عالی نیز 

 شکننده تر شده و در شرایط کنونی 8٤ درصد دانشجویان 
ایرانی خودشان هزینه ها راتأمین می کنند، در  حالی که 
آمریکا که بازارگراترین نظام آموزشی را دارد، سهم 3 

برابر ایران داشته بنابراین  مسئولیت گریزی کرده   ایم. 
دستکاری  ما  گمان  به  اینها  همه   داد:  ادامه  مؤمنی 
جزئی و دستگاهی و شکل و شمایل رفوگرایانه  برای 
مناسب  نشان دادن اوضاع است. صمیمانه به دولت تذکر 
می دهیم که رویکرد برنامه ریزی شده به  معنای کلمه 
برنامه های  با  ضدتوسعه ای  و  خام  تصور  باشد.  داشته 
منفرد راهگشا نیست، زیرا عملکرد  حسن روحانی را به 
حساب نظام جمهوری اسالمی گذاشته می شود و این 

بینش منحط برای کلیت  نظام خطرآفرین است. 
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خربگزاری مهر/ در ۴ماه نخست امسال انجام شد؛

تحقق 92 درصدی وصولی مالیات بر ارزش 
افزوده

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی 
مالیات  وصولی  درصدی   92 تحقق  از  کشور، 
درصدی   10 رشد  همچنین  و  افزوده  بر  ارزش 
وصولی ها در چهار ماهه نخست امسال نسبت به 

دوره  مشابه سال قبل خبر داد.

به نقل از سازمان مالیاتی، محمد مسیحی با بیان اینکه 
میزان وصولی مالیات بر ارزش افزوده در تمامی  منابع و 
با احتساب مالیات سوخت، شماره گذاری، نقل و انتقال، 
واردات و سایر بخش ها رقمی معادل ١٢  هزار و ١٠٠ 
میلیارد تومان بوده گفت: این میزان وصولی و رشد در 
حالی رقم خورده که نرخ مالیات بر  ارزش افزوده افزایش 

نیافته است  . 
وی با اشاره به کارکردهای مهم مالیات بر ارزش افزوده 
از  و شفاف  سازی  درآمدزایی  اقتصاد کشور گفت:  در 
به شمار می  مالیاتی  نظام  این  کارکردهای  مهمترین 
ارزش  افزوده،  بر  مالیات  نظام  اجرای  عبارتی  به  رود. 
شفاف سازی را در طول زنجیره ایجاد ارزش با نگهداری 
و  داشت  دنبال  خواهد  به  فروش  و  خرید  مستندات 
در  خدمات  ارائه  و  کاال  عرضه  جریان  ردیابی  موجب 

کشور می  شود . 
مسیحی اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده در اکثر 
شیوه  تفریقی  به  مجری  کشورهای  اتفاق  به  قریب 
می  اجرا  صورتحساب  روش  بر  مبتنی  و  غیرمستقیم 
شود و درکشور ما نیز بر پایه همین روش  استوار است 
و مطابق این روش فعاالن اقتصادی مکلفند برای خرید 
در  رفته  های  بکار  نهاده  همچنین  و  خدمات  و  کاال 
تولید محصوالت خود صورتحساب و مستندات الزم را 

نگهداری نمایند و در زمان فروش  کاال و خدمات خود 
تهاتر  با  ترتیب  بدین  و  نمایند  نیز صورتحساب صادر 
مالیات پرداختی در زمان خرید و  مالیات دریافتی در 
زمان فروش صرفا ما به التفاوت را پرداخت نمایند و بار 
مالی آن را به حلقه بعد و  نهایتا مصرف کننده نهایی 

انتقال دهند . 
وی یادآور شد: همینك الیحه اصالح قانون مالیات بر 
ارزش افزوده با هدف بازبینی و موثر کردن  معافیت ها در 
بخش کاالها و خدمات کشاورزی، ماشین آالت خطوط 
و  کاالهای  بیمه ای  و  درمانی  مالی،  خدمات  تولید، 
مصرفی در سبد خانوار، ساده سازی مالیات بر ارزش 
افزوده،  زنجیره  ارزش  آخر  حلقه  مودیان  برای  افزوده 
از  پرهیز  و  مالیاتی  جریمه های  نرخ  کاهش  و  اصالح 
اطاله رسیدگی ها و امکان حسابرسی  بر مبنای ریسك و 
تاکید بر رسیدگی های نمونه ای، بطور همزمان در مرکز 
پژوهش های مجلس و در  کمیسیون اقتصادی مجلس 

در حال بررسی است  . 
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور 
اعتبار  مالیاتی  مکانیسم  و  استرداد  نحوه  در خصوص 
با  از  یکی  افزوده  ارزش  بر  مالیات  استرداد  گفت:  نیز 
اهمیت ترین موضوعات مالیات بر ارزش  افزوده است که 
در یك سال اخیر به منظور تسریع و همچنین بهبود 

شاخص استرداد، اقداماتی انجام  شده است . 
وی افزود:  بدین منظور تنخواه متمرکز در ستاد سازمان 
مالیاتی به منظور تسریع در استرداد مالیات به  فعاالن 
اقتصادی تعیین شده و با اعالم ادارات کل امور مالیاتی 
بخش زیادی از استرداد در حوزه مالیات  بر ارزش افزوده 
از محل وصولی های جاری و منابع متمرکز در سطح 
سازمان صورت می پذیرد و با این  تدبیر، کندی استرداد 
از طریق ادارات کل امور مالیاتی مرتفع و روند استرداد 

به مودیان تسهیل شده  است . 

مسیحی یکی دیگر از اقدامات را بازبینی دستورالعمل 
استرداد موضوع ماده )3٤( قانون رفع موانع  تولید دانست 
و خاطرنشان کرد: ادارات کل امور مالیاتی مکلف شدند، 
ظرف یك ماه نسبت به استرداد  اقدام نمایند و در صورت 
وجود معاذیر )برهان( اجرایی و قانونی نسبت به پرداخت 
صورت  به  قبل  دوره  استرداد  مبلغ  قابل  درصد   8٠

علی الحساب اقدام کنند . 
استرداد در سطح  ادامه داد: همچنین واحد ویژه  وی 

ادارات کل امور مالیاتی تشکیل شده است

خربگزاری تسنیم/ فایننشال تایمز گزارش داد

شعار  تحقق  مانع  بانکی  بخش  مشکالت 
»انقالب اقتصادی«  در ایران

فایننشال تایمز طی گزارشی نوشت: بخش بیمار 
»انقالب  شعار  تحقق  عمده  مانع  ایران  بانکی 
سوگند  مراسم  در  روحانی  که  است   اقتصادی« 

ریاست جمهوری وعده آن را داد . 

به گزارش خبرگزاری تسنیم   به نقل از فایننشال تایمز، 
حسن روحانی، در مراسم سوگند ریاست جمهوری  خود 
ایجاد  منظور  به  که  داد  وعده  میالدی  جاری  ماه  در 
فرصت های شغلی برای جوانان بیکار ایرانی یك   »انقالب 

اقتصادی« به راه بیاندازد  . 
اما یکی از موانع عمده دستیابی به این هدف، بخش 
بانکی بیمار ایران است. بخش بانکی ایران که سال ها 
از  مبادالت مالی بین المللی دور بوده، در تالش است تا 
خود را با هنجارهای بانکداری بین المللی تطبیق دهد. 
به  عالوه هزاران وام بازپرداخت نشده بانك های ایرانی را 

احاطه کرده است . 
با توجه به اینکه بیش از یك چهارم جوانان ایرانی بیکار 

هستند، اصالح بخش بانکی نقشی محوری در  احیای 
نظام مالی ایران را ایفا می کند که مصمم به تامین مالی 
از منابع بین المللی است. روحانی این کار را   »بزرگترین 

چالش« خوانده است  . 
اکبر کمیجانی، جانشین رئیس کل بانك مرکزی ایران 
در این باره گفت: »بانك مرکزی ایران به صورت  جدی به 
دنبال حل مشکالت موجود و بهبود بخشیدن به وضعیت 
)بخش بانکی کشور( است تا اجرای  استانداردهای بین 
المللی برای ورود و حضور بانك های مهم بین المللی 
را تضمین کند و رقابت بیشتر در  بازار پولی کشور )را 

تشویق نماید »). 
توافق هسته ای بین ایران و قدرت های جهانی که در 
سال ٢٠١۶ اجرایی شد، منجر به لغو بسیاری از تحریم 
 ها علیه ایران شده و مسیر را برای اتصال مجدد برخی از 
بانك های ایرانی به سیستم مبادالت بانکی بین  المللی 
سوئیفت باز کرده است. روحانی امیدوار است از توافق 
هسته ای برای باز کردن پای تامین مالی بین  المللی 
به ایران استفاده کند، اما مسائل موجود در درون بخش 

بانکی کشور یك مانع به شمار می روند . 
بانك های روسی، چینی، ترک و ده ها بانك تراز دوم 
و سوم اروپایی اکنون در تراکنش های کوچك با  برخی 
شرکت های ایرانی همکاری می کنند. اما تا به امروز، 
هیچ بانك بزرگ جهانی ای وارد همکاری با  شرکت های 
مرتبط با ایران نشده است. این تا حدی نتیجه تحریم 
های همچنان در حال اجرای آمریکا و  اتحادیه اروپاست. 
اما عامل دیگر آن نیز ابهامات عمیق و غیر شفاف نبودن 
فعالیت های بسیاری از بانك های  ایرانی است که موجب 

احتیاط بیشتر همتایان بین المللی شان می شود . 
بانك های ایرانی که اکثر آنها اسما غیر دولتی هستند، 
مدتهای  برای  دارند،  وابستگی  دولتی  نهادهای  به  اما 
 طوالنی با ترتیبات رگوالتوری ای فعالیت کرده اند که 
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ضرورت های کفایت سرمایه در آن پایین بوده، نظارت 
ضعیفی برقرار بوده و با کمبود حسابرس های آموزش 

دیده و  مجرب مواجه بوده است . 
به گفته کمیجانی، بانك مرکزی برای برطرف کردن این 

کاستی ها دست به کار شده است . 
بانك ها متعهد شده اند سیستم حسابرسی جهانی را بر 
مبنای استانداردهای گزارشدهی مالی بین المللی )آی 

 اف آر اس( بر عهده بگیرند . 
اقدامات جدید بانك ها را که سیستم قدیمی به آنها 
اجازه می داد زیان ها و وام های بازپرداخت نشده خود 

را  پنهان کنند، شوکه کرده است . 
اجرای  »با  گفت:  ایرانی  سرشناس  بانکدار  یك 
استانداردهای آی اف آر اس، بسیاری از بانك های بزرگ 
 ناگهان متوجه شده اند که در حساب هایشان با زیان 
مواجه هستند و نمی دانند با این زیان ها چکار کنند... 
 بانك های ایرانی مفهوم پیروی )از مقررات بین المللی( 

و شفافیت را درک نمی کنند ». 
به گفته یك تاجر برجسته فعال در بخش غیر دولتی: 
»بانك ها وام هایی با بهره ٢8 درصد پرداخت می  کنند. 
کدام کسب و کاری می تواند 3٠ درصد سوددهی داشته 
باشد تا بتواند این وام ها را بازپرداخت کند؟  هیچ کسب 
و کاری... بانك مرکزی راهی ندارد جز اینکه بانك ها را 
مجبور کند دارایی های خود را  بفروشند و به موسسات 
اعتباری دارای مشکل بسته کمك مالی اختصاص دهد ». 

ایرنا/ 

وضعیت دخل و خرج دولت در بهار امسال
تهران - ایرنا - آمارهای بانک مرکزی از وضعیت 
دخل و خرج دولت در بهار امسال گویای درآمد 
1۸۸.9 هزار میلیارد ریالی فروش نفت  و فرآورده 

های نفتی است . 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در سه ماهه نخست 
امسال، دولت ١8١.٩ هزار میلیارد ریال از محل مالیات 
و ٥٤.٥ هزار میلیارد ریال از محل سایر  درآمدها برای 
پوشش هزینه هایی جاری خود درآمد کسب کرده است . 
واگذاری  از  ناشی  درآمدهای  مدت  این  در  همچنین 
دارایی های سرمایه ای به عدد ١8٩.7 هزار میلیارد ریال 
رسیده که سهم فرووش نفت و فرآورده های  نفتی از 
این رقم ١88.٩ هزار میلیارد ریال است و بقیه از محل 

فروش اموال منقول و غیرمنقول حاصل شده است . 
در بهار امسال مجموع واگذاری های مالی دولت یعنی 
فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه که سومین محل 
هزار  شود،   ١8٤.٤  می  محسوب  کشور  بودجه  درآمد 

میلیارد ریال بوده است . 
در  دولت  امسال  نخست  ماهه  سه  در  اساس  این  بر 
مجموع ۶١٠.٥ هزار میلیارد ریال درآمد کسب کرده 

است . 
نگاهی به مخارج دولت در این مدت نیز گویای آن است 
که سهم پرداخت های هزینه ای ٥٤8.8 هزار میلیارد 
ریال، پرداخت های عمرانی دولت 8.٢ هزار  میلیارد ریال 
و تملك دارایی های مالی ٩.7 هزار میلیارد ریال بوده 

است . 
بهار  در  دولت  های  پرداخت  بیشتر  مجموع سهم  در 
امسال مربوط به پرداخت های هزینه ای یعنی مواردی 
چون حقوق و دستمزد کارکنان، واریز یارانه ها  و هزینه 
های بهداشتی، آموزشی و دفاعی کشور بوده که ١.٤3 
درصد آن از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها 

پوشش داده شده است . 
گردان  تنخواه  محل  از  مدت  این  در  دولت  همچنین 
٤3.8 هزار میلیارد ریال از هزینه های جاری خود را 

پوشش داده که تا پایان سال و با کسب درآمدهای  بیشتر 
این ردیف تصفیه و صفر می شود . 

خربگزاری مهر/ در بازار آزاد تهران؛

انواع سکه کاهش یافت/قیمت دالر،  نرخ 
3۸13 تومان

با کاهش 2  انواع سکه  بازار آزاد تهران، نرخ  در 
هزار تا 6100 تومانی مواجه شد و نرخ دالر هم به 

3۸13 تومان رسید.

معامالت  جریان  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
با  سکه  انواع  قیمت  تهران،  آزاد  بازار  امروز)دوشنبه( 
کاهش ٢ هزار تا ۶١٠٠ تومانی مواجه شد؛ بر این اساس 
نرخ سکه تمام بهار  آزادی طرح قدیم با ۶١٠٠ تومان 
کاهش، به یك میلیون و ٢١۶ هزار و ٥٠٠ تومان است، 
همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با 
٢ هزار تومان کاهش به یك میلیون و ١87 هزار تومان 

رسید.
هر نیم سکه ۶33 هزار تومان، ربع سکه 373 هزار تومان 
و سکه یك گرمی ٢٥١ هزار تومان است که هر یك سه 

هزار تومان کاهش قیمت را نشان می دهد.
هر اونس طال در بازارهای جهانی ١٢8١ دالر و ۶٠ سنت 
و هر گرم طالی ١8 عیار نیز ١١8 هزار و ١١٠ تومان 

است.
هر دالر آمریکا 38١3 تومان، یورو ٤٥٥۶ تومان، پوند 
٤٩٤7 تومان، درهم امارات ١٠٤٤ تومان و لیر ترکیه 

١١٠7 تومان است.
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دنیای اقتصاد/ 

مترجم: مریم مرادخانی

در گذشته، وقتی نیروی جدیدی وارد سازمان می شد، مراحل اداری 

استخدام را یکی پس از دیگری طی می کرد تا به عنوان کارمند سازمان 

دریافت  استخدام،  فرم های  کردن  پر  مثل  شود؛  کارهایی  پذیرفته 

کارت شناسایی و مطالعه قوانین و مقررات. اما این روزها، نیروهای 

جدید باید عالوه بر طی کردن مراحل  اداری، فرآیندهای دیگری را 

نیز پشت رس بگذارند تا با محیط جدید سازگار شوند. مجموع این 

فرآیندها در اصطالح »پذیرش سازمانی« ) onboarding (  نام دارد. 

هرچند وجود تکنولوژی ها و نرم افزارهای پیرشفته، ورود داده های 

اما  تکراری را به حداقل رسانده و فرآیند پذیرش را آسان تر کرده، 

اینها تنها  بخش کوچکی از مزایایی هستند که این تکنولوژی ها به 

ارمغان می آورند. 

  مزایای فرآیند پذیرش سازمانی

احتامل  استخدام،  اول  ماه  هشت  طی  می دهد  نشان  تحقیقات 

آنکه نیروی جدید رشکت را ترک کند بسیار زیاد است. هزینه های 

جست وجو، جذب، استخدام،  پذیرش و آموزش نیروهای جدید گاهی 

رس به فلک می کشد. از این رو، منطق حکم می کند که در برخورد 

بهرتین  موثر،  فرآیند  پذیرش  اجرای یک  با  کارمندان جدید،  با  اول 

ذهنیت را در آنها ایجاد کنید. یک فرآیند موثر می تواند این مزایا را 

به دنبال داشته باشد: افزایش نرخ حفظ کارکنان، باال رفنت مشارکت 

 کارکنان، امکان استفاده از روش سلف  رسویس، افزایش حامیت از 

برند و تبلیغ آن از سوی کارکنان فعلی و سابق، ترسیع فرآیندهای 

اداری، شناسایی  نیروهایی که نیازمند آموزش یا ترفیع رتبه هستند، 

ارتباطات  گسرتش  یادگیری،  فرآیند  ترسیع  کارکنان،  بازدهی  بهبود 

دهان  تبلیغات  طریق  برتر  از  استعدادهای  جذب  درون سازمانی، 

اهداف  اعتامدسازی و همسوسازی  کارکنان،  به  به دهان و رجوع 

سازمانی. 

  چرا پذیرش سازمانی مهم است؟

یک فرآیند پذیرش بی دردرس و سازماندهی شده می تواند از جذب 

کارکنان  در  را  ذهنیت  بهرتین  کند،  جلوگیری  نامناسب  نیروی 

ابعاد  و  سازمان  فرهنگ  در  معرض  را  کارکنان  و  کند  ایجاد  جدید 

پنهانش قرار دهد. هزینه های نیروی کار نامناسب، تکان  دهنده اند. 

نظرسنجی وب سایت  Career Builder  حاکی از آن است  که دوسوم 

از  مواجهند.  نامناسب  نیروی  جذب  از  ناشی  مشکالت  با  کارکنان 

میان ۲۷۰۰ رشکت کننده در این نظرسنجی، ۴۱ درصد گفته اند که هر 

نیروی  نامناسب به طور میانگین حدود ۲۵ هزار دالر هزینه ایجاد 

چالش های  دارای  تکنولوژیک  لحاظ  به  سازمانی  پذیرش  می کند. 

فراوانی است، اما اگر این  چالش ها رفع شوند، نیروهای جدید تجربه 

خوشایند و بی دردرسی را پشت رس خواهند گذاشت. 

  اهمیت برخورد اول با کارکنان

شام  از  تصویری  می کنید،  دیدار  کسی  با  نخستین بار  برای  وقتی 

در ذهن او شکل می گیرد که روانشناسان آن را »برداشت اول« یا 

بار وارد یک  »تاثیر اولیه« می نامند.  وقتی کارمندی برای نخستین 

که  می شود  ایجاد  او  در  ذهنیتی  ابتدا  هامن  از  می شود،  سازمان 

این ذهنیت در شکل گیری تجربه او نقش مهمی  دارد. یک کارمند 

تیزبین نارسایی ها را به رسعت شناسایی می کند. یک برنامه سلف 

رسویس قدرمتند به شام کمک می کند با ایجاد یک ذهنیت مثبت 

کارکنان  نرخ حفظ  آنها،  نظرهای  به کارگیری  و  در  نیروهای جدید 

را افزایش دهید. در حقیقت، آمارها نشان می دهد که برنامه های 

و  درصد   ۲۵ تا  را  کارکنان  نرخ  حفظ  می توانند  سازمانی  پذیرش 

به  تنها  سازمانی  پذیرش  دهند.  افزایش  درصد   ۱۱ تا  را  بهره وری 

فرآیند  پذیرش،  طی  نیست.  سیستم  یک  به  کارمند  ورود  معنای 

انجام کارها، تکنولوژی های مورد استفاده،  با روال  نیروهای جدید 

مدیران، اعضای تیم و فرهنگ سازمان آشنا می شوند. 

  زمینه سازی ورود یک کارمند

تا روزی که  را می پذیرد  پیشنهاد شغلی  بین زمانی که یک کارجو 

رسام کار خود را رشوع کند، معموال یک فاصله زمانی وجود دارد. 

فرصت  این  و  نکنید  قطع  کارجو  با  را  ارتباط  خود  مدت  این  در 

می کنند  توصیه  کسب وکار  عرصه  کارشناسان  بشامرید.  غنیمت  را 

واژه  کنید.  را  اجرا    Preboarding  فرآیند مدت،  این  در  که 

 Preboarding  که به تازگی وارد عرصه کسب وکار شده، به معنای 

ایجاد زمینه و بسرت الزم برای ورود کارمند جدید به سازمان است. بر 

 خالف  Onboarding  که به اقداماتی اشاره دارد که در روز، هفته 

  Preboarding  ،می گیرند کارمند صورت  یک  ورود  اول  ماه های  و 

یا زمینه سازی یعنی  متام اقداماتی که پیش از روز اول کاری صورت 

می گیرند تا زمینه های الزم برای ورود نیروی جدید فراهم شود، مثل: 

خوشامدگویی و جلسات توجیهی

ارائه دستور العمل برای دریافت کارت شناسایی

اطالعات حقوق و دستمزد  وارد کردن  برای  کامپیوتری  فرآیندهای 

و انجام فرآیندهای سنجش صالحیت کاندیداهای منتخب )حصول 

اطمینان از صالحیت  کاندیدا از طریق بررسی سوابق شغلی، تاریخ 

رشوع و پایان همکاری با رشکت ها، جست وجوی علت استعفا و...( 

بررسی سوء پیشینه کیفری یا جرائم مالی از طرق قانونی

منافع،  تعارض  سیاست های  سازمانی،  فرهنگ  به  مربوط  اطالعات 

مقررات مربوط به فعالیت های اضافه بر سازمان، فعالیت های فوق 

برنامه و توافق عدم  رقابت

اطالعات مربوط به پوشش بیمه، حقوق و مزایا

آموزش دستورالعمل های مربوط به قوانین

یک  مهارت های  آموزش  یا   ) cross-training ( متقاطع  آموزش 

سیاست های  و  اثربخشی  افزایش  به منظور  دیگر  شغلی  جایگاه 

پیرشفت شغلی. 

   گردش کار قانون محور

براساس  فرآیند  یک  مراحل  تک  تک  یعنی  قانون محور  کار  گردش 

می توانید  ترتیب  این  به  شوند.  اجرا  مشخصی  مقررات  و  قوانین 

اطمینان حاصل کنید که  فرآیند پذیرش سازمانی نیز سلسله مراتب 

از پیش تعیین شده ای را دنبال خواهد کرد. بهرت است مراحل انجام 

می توانید  طراحی  کنید. شام  سازمان  نیازهای  با  متناسب  را  کارها 

را  فعالیت ها  از  بسیاری  رسویس،  سلف  فرآیندهای  طریق  از 

خودکارسازی کنید و یکی از کارکنان منابع انسانی را مسوول نظارت 

و  راهنامیی نیروهای جدید کنید. 

  حذف کاغذبازی ها و فرآیندهای غیررضوری

به لطف اتوماسیون، دیگر نیازی نیست که اطالعات مهم را بارها 

و  کامل  سازمانی  پذیرش  نرم افزار  اگر  کنید.  سیستم  وارد  بارها  و 

جامع باشد، متام  اطالعات به طور اتوماتیک وارد مرحله بعد خواهند 

شد. اگر کسی بخواهد فرآیندی را نیمه کاره رها کند و از سیستم 

خارج شود، یک پیغام هشدار دریافت  می کند. وقتی متام فرآیندها 

حال  »در  حالت  از  اتوماتیک  به طور  فرد  گرفتند،  قرار  تایید  مورد 

بررسی« به حالت »مشغول به کار« تغییر وضعیت می دهد و  در 

زیرمجموعه کارکنان قرار می گیرد. 

  فرآیندهای غیرقابل مذاکره

فرآیندهای پذیرش سازمانی در دو گروه جای می گیرند: فرآیندهای 

اختیاری و فرآیندهای غیر قابل مذاکره. این یعنی بعضی از فرآیندها 

از طریق  ثابتند و امکان تغییر آنها  انعطاف پذیرند و  بعضی دیگر 

این  برابر  در  کارکنان  هم  و  کارفرمایان  هم  ندارد.  وجود  مذاکره 

در  را  خود  تنها  خواسته های  که  سازمان هایی  و  مساوی اند  قانون 

به  استعدادها  پرورش  و  مشارکت، حفظ  در جلب  می گیرند،  نظر 

مذاکره  غیرقابل  موضوع  یک  سازمان  فرهنگ  برمی خورند.  مشکل 

 است اما می تواند به مرور زمان و به تدریج تغییر و تکامل یابد. 

در هر سازمانی، حداقل ساعات کاری یک کارمند در هفته مشخص 

یا  کار  انجام  اما چگونگی  هفته(  در  ۴۳  ساعت  )مثال  است،  شده 

خوشامدگویی به کارکنان جدید با فرآیند پذیرش  سازمانی

 بازگشت به عناوین 14 یادداشت مدیریتی

23 مرداد ماه 1396 شماره   2011    



 بازگشت به عناوین 1۵ یادداشت مدیریتی

شام  کارمندان  اگر  باشد.  انعطاف پذیر  می تواند  کار  آغاز  ساعت 

موظفند ۴۳ ساعت در هفته برای شام کار کنند،  می توانید چگونگی 

اینکه  تشخیص  بگذارید.  خودشان  عهده  به  را  کار  رشوع  زمان  و 

کدام فرآیندها انعطاف پذیرند و کدام ها غیرقابل تغییرند بر عهده 

شامست  و بسیار مهم است. 

  به کارکنان جدید خوشامد بگویید

روزانه  فعالیت های  چرخه  وارد  جدید  نیروهای  آنکه  از  پیش 

بسیاری  اختصاص دهید.  آنها  به  به خوشامدگویی  را  شوند، زمانی 

از سازمان ها به قدری درگیر  کارهای اداری هستند که استقبال از 

برای  روش ها  بهرتین  می کنند.  فراموش  کلی  به  را  جدید  کارکنان 

از  کارکنان  دعوت  قرارند:  این  از  جدید  کارکنان  به  خوشامدگویی 

فعلی برای دیدار با نیروهای جدید و خوشامدگویی به آنها؛ طراحی 

»همکار  برنامه  یا  کوچینگ  مانیتورینگ،  برنامه  یک  اجرای  و 

همراه«  به منظور سازگاری کارمند با محیط جدید )در برنامه همراه 

یا  یک  سازمان،  فعلی  کارکنان  میان  از  شام    Buddy Program  یا

چند نفر را انتخاب می کنید تا  کارمند جدید را با سازمان آشنا کنند، 

مربوط  نیاز  مورد  اطالعات  و  کنند  راهنامیی اش  لزوم  صورت  در 

و  واحدهای  سازمان  مکانی  موقعیت  سیاست ها،  فرآیندها،  به 

چگونگی انجام فعالیت های روزانه را در اختیار او قرار دهند(؛ ابراز 

منحرصبه فرد؛  یک شخصیت  عنوان  به  کارمند جدید  هر  به  توجه 

در  رشکت  برای  جدید  کارکنان  از  دعوت  و  سازمان  رشح  فرهنگ 

پروژه های گروهی، رقابت های تیمی و فعالیت های اجتامعی؛ ارائه 

کارکنان جدید در  آنکه  برای  پذیرش  سازمانی؛ تالش  دستور جلسه 

سازمان احساس راحتی کنند؛ کمک به کارکنان در مترین و یادگیری 

بایدها و نبایدها؛ دعوت از کارکنان جدید  برای رصف ناهار.به عنوان 

از  )مثال  حامیتی  پیام  یک  ارسال  با  می توانید  اجرایی  ارشد  مدیر 

طریق ویدئو( به کارکنان جدید خوشامد بگویید. می توانید با  اشاره 

و  دهید  رشح  آنها  برای  را  سازمان  فرهنگ  کلیدی،  نکته  چند  به 

همزمان، حس مشارکت آنها را تقویت کنید. 

  فرآیندهای مبتنی بر استثنا

این روزها به لطف تکنولوژی های مدرن، امکان استفاده از رویکرد 

»مدیریت مبتنی بر استثنا« وجود دارد. این یعنی مدیران تنها زمانی 

در امور دخالت  می کنند که تفاوت فاحشی میان بودجه و هزینه ها 

مدیران  به  رجوع  به  نیازی  موارد،  سایر  در  باشد.  داشته  وجود 

نیست و کارکنان باید بتوانند مسائل جزئی را  مدیریت کنند. کنرتل 

هزینه های مربوط به جذب، استخدام و پذیرش سازمانی نیز از این 

قاعده مستثنی نیست. به کمک تکنولوژی، بار مسوولیت کارکنان 

 منابع انسانی و مدیران مالی سبک تر شده است. 

  پذیرش هوشمند

کلیدی،  عملیات   می توانید  هوشمند  تکنولوژی های  از  استفاده  با 

) ERP ( و مدیریت روابط مشرتی  منابع سازمانی  برنامه ریزی  مثل 

از  را  پذیرش  فرآیند  کنید. می توانید کل  را  یکپارچه سازی   ) CRM (

طریق نظارت بر اخطارها، داشبوردها و گزارش ها تحت نظر داشته 

می توانید  آنها  کمک  به  که  ابزارهایی  هستند  )داشبوردها  باشید 

یکجا  صورت  به  را  کلیدی  حوزه های  در  سازمان  کلی  عملکرد 

مشاهده کنید(. با هوشمندسازی فرآیند پذیرش، تجربه  خوشایندی 

را برای کاربران رقم بزنید و فرآیندهایی مثل پر کردن فرم ها، انجام 

پروژه ها، بررسی سوابق کارکنان و مدیریت داده ها را ساده سازی 

مزایای  مدرن  نرم افزارهای  با  کاغذبازی  کردن  کنید.  جایگزین 

خودکار.  یادآور  سیستم های  از  استفاده  امکان  مثل  دارد،  بسیاری 

این سیستم ها به نیروهای جدید  یادآوری می کنند که مراحل اصلی 

فرآیندهایی  برای  می توانید  شام  کنند.  تکمیل  را  سازمانی  پذیرش 

مثل درخواست مرخصی، زمان بندی تعطیالت و  مناسبت های مهم، 

یادآور بگذارید. 

  اجرای قوانین در محیط کار

را  انسانی  منابع  فرآیندهای  جهانی،  کسب وکار  به  مربوط  قوانین 

دچار پیچیدگی کرده است. با کمک نرم افزارهای اتوماتیک می توانید 

در  به حضور  مربوط  مقررات  و  تعیین  مزایای شغلی  مثل  اموری 

که  کنید  حاصل  اطمینان  و  کنید  مدیریت  آسانی  به  را  کار  محل 

باید مطابق  اجرا در می آیند. پرونده هر  کارمند  به  قوانین دولتی 

به  مربوط  قوانین  باشد:  کسب وکار  قوانین  و  مقررات  آخرین  با 

برابری و تنوع، سالمتی و ایمنی، گواهینامه ها، حفاظت از داده ها، 

 قراردادهای استخدام و قوانینی برای توامنندسازی کارکنانی که دچار 

ناتوانی جسمی هستند. نرم افزارهای پذیرش به شام کمک می کنند 

که در متامی مراحل  جذب نیرو به قوانین پایبند باشید. می توانید 

آموزش  یا  مدرک  اخذ  مثل  سازمانی،  پذیرش  برنامه های  طریق  از 

افزایش  دهید. قابلیت های  مهارت های جدید، مشارکت کارکنان را 

مشارکت  جلب  در  نیز  انتظارات  شفاف سازی  و  سلف  رسویس 

کارکنان تاثیر بسزایی دارند. هر چه مشارکت کارکنان بیشرت باشد، 

احتامل  ماندن آنها در سازمان بیشرت است. یک نرم افزار مناسب به 

کارکنان کمک می کند پاسخ سواالت خود را پیدا و درخواست های 

خود را از این طریق مطرح  کنند. آنها همچنین می توانند رشایط و 

الزمه های پیرشفت در سازمان را در این نرم افزارها مشاهده کنند. 

  تجربه کاربران و بازی سازی

رقابت  نیست.  مشرتیان  به  محدود  دیگر  کاربری«  »تجربه  مفهوم 

بر رس جذب و حفظ استعدادها به قدری تنگاتنگ است که حاال، 

است.  اهمیت  حائز  مشرتیان  اندازه  تجربه  به  نیز  کارکنان  تجربه 

طراحی  هنگام  جدید،  نیروهای  مشارکت  جلب  برای  می توانید 

اسرتاتژی پذیرش از اصول و عنارص بازی ها استفاده کنید،  مثل اهدای 

جایزه یا پاداش به کارکنان. 

  معیارهای پذیرش سازمانی

مشارکت،  نرخ  پذیرش،  فرآیند  هزینه های  می توانید  اندازه گیری: 

هزینه های آموزش، کارآمدی سیستم های پیرشفت شغلی و جانشینی 

و سایر استانداردهای  جذب و حفظ کارکنان را اندازه گیری کنید. 

مدیریت: مدیریت برنامه پذیرش سازمانی یک فرآیند ادامه دار است 

که به تکنیک هایی که به کار می برید بستگی دارد. تهیه یک لیست 

باشید که کارکنان  انتظار داشته  نباید  به کار شام نظم می دهد  اما 

جدید در عرض چند روز یا چند هفته کامال با محیط جدید سازگار 

در  را  موضوعات  جدید  تا  می کنند  کمک  شام  به  معیارها  شوند. 

مزایای  سودمندترین  از  یکی  همچنین  کنید.  مطرح  مناسب  زمان 

تکنولوژی های پذیرش سازمانی، اندازه گیری بازگشت رسمایه است. 

  بهینه سازی فرآیند پذیرش

روند  که  می دهد  را  امکان  این  شام  به  مناسب  تکنولوژی  یک 

ارزیابی کنید.  پیرشفت کارمند جدید در ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روز اول را 

می توانید از عملکرد هر  یک از آنها گزارش تهیه کنید، عملکرد آنها 

تبدیل  زمان  و مدت  کنید  مقایسه  را  انفرادی  و  گروهی  به صورت 

نیروی جدید به یک کارمند ماهر را تخمین بزنید.  برنامه های پذیرش 

سازمانی تا حد زیادی به تکنولوژی وابسته اند. ۵۹ درصد کارفرمایان 

پیش بینی می کنند که جذب و حفظ استعدادها یکی از بزرگ ترین 

نرم افزارهای  راه اندازی  با  بود.  آینده خواهد   چالش ها در 10 سال 

مناسب، سیستم های سلف  رسویس و برنامه های آموزشی می توانید 

به این چالش غلبه کنید  و نیروهای جدید را به کارکنانی رضایتمند 

و موفق تبدیل کنید. 

Employee Connect  :منبع
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16نگاه آخر

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

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

6-66۵70930  به ما اطالع دهید.

با تشکر و سپاس از همراهی شما

سراب نیلوفر - کرمانشاه
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