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اخبار اقتصادی

یادداشت

مناقصات

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر با تاکید 
بر اینکه اهمیت کاهش تلفات از ایجاد ظرفیت 
تلفات  میزان  گفت:  نیست،  کمتر  برق  جدید 
ناشی از برق در کشور به 11 درصد رسیده است.

و  بیست  در  کردی  آرش  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
یکمین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق 
جلسات  سالن  محل  در  شنبه  سه  ظهر  از  پیش  که 
کرد:  اظهار  شد،  برگزار  کرج  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
شاهد  که  هایی  نشیب  و  فراز  تمام  وجود  رغم  علی 
بودیم خوشبختانه در عرصه خدمات رسانی در حوزه 
شرکت  گرفت.مدیرعامل  انجام  خوبی  اقدامات  برق 
مادرتخصصی توانیر با بیان اینکه در صنعت برق جهت 
گیری ها به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی و شعار سال 
مقام معظم رهبری است، افزود: حاکمیت، کارگزاران 
صنعت برق و مشترکین سه جایگاه مهم در صنعت 
برق محسوب می شود و باید به این نکته نیز اذعان 

داشت که حاکمیت از اهمیت باالیی برخوردار است.
ادامه در صفحه 3/ 

مهر/ مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر:

میزان تلفات ناشی از برق در کشور به ۱۱ درصد رسیده است برق نیوز/ سعید مهذب  ترابی
کنفرانس شبکه های توزیع برق وارد بیستمین ویکمین سال 
برگذاری خود شده است و میزبان امسال این کنفرانس استان 
البرز و شرکت توزیع برق استان البرز میباشد. بخش توزیع 
برق کشور عالوه بر ویژگیهای ذاتی خودش ؛در بخش اقتصاد 
اقتصاد  نیز پیچیدگیها ومشخصات ویژه ای دارد که  ی اش 
کلیه ذینفعان پر توقع ومتنوع وپراکنده اش را تحت تاثیر قرار 
میدهد.دامنه این تاثیر به شدت متغییر وتابع مدل مدیریت 
اقتصادی این بخش است.سرویس صنعت برق نیوز: کنفرانس 
شبکه های توزیع برق وارد بیستمین  ویکمین سال برگذاری 
خود شده است و میز بان امسال این کنفرانس استان البرز 
این  قرار است در  البرز میباشد.  استان  توزیع برق  و شرکت 
کنفرانس اخرین دانش و  یافته های علمی وتولیدات صنعتی 
بخش توزیع  برق  کشور  منتشر واطالع رسانی گردد .با توجه 
به حضور احتمالی مدیران بلند پایه وزارت نیرو وصنعت برق 
در این همایش ملی؛انتظار میرود مباحثی از قبیل اقتصاد برق؛ 
رضایت مندی مشترکین؛کاهش تلفات ؛صرفه جویی؛ مدیریت 
اندازه  ولوازم  ها  ؛پایداری شبکه  وهوشمندی شبکه  مصرف 
گیری ، مشابه موارد مطرحه در بیست کنفرانس قبلی توزیع 
مجددا مورد تاکید قرار گیرد وضمنا تاکید گردد که این قبیل 

کنفرانسها باید کاربردی وجهت دار باشد.
ادامه در صفحه 3 و 4/

اقتصاد بخش توزیع برق،
 لزوم برون رفت از اقتصاد دولتی

 

 روز
 اولین

صاویر
ت

س ملی 
 کنفران

ت ویکمین
 بیس

ع نیروی برق
شبکه های توزی



 

 مطالبات صنعت برق در کمیسیون 
انرژی مجلس پیگیری شد

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی بر 
ضرورت نگاه بنگاه داری به صنعت برق تاکید کرد و 
گفت: مطالبات این صنعت در کمیسیون انرژی مجلس 

پیگیری شده است.......ادامه خبر

 چالش پیش روی صنعت برق با استقرار 
شبکه هوشمند قابل مدیریت است

کرج - رئیس انجمن مهندسان برق و الکترونیک ایران 
چالش جدی پیش روی صنعت برق را تنها با استقرار 

شبکه هوشمند قابل مدیریت دانست.......ادامه خبر

 درآمد میلیاردی کاهش یک درصدی 
تلفات برق

جزو  اخیر  سال های  طی  که  برق  تلفات  کاهش 
برنامه های اصلی وزارت نیرو قرار گرفته است می تواند 
ارمغان  به  کشور  برای  را  کالنی  میالدی  درآمدهای 

آورد.......ادامه خبر

 ارسال 1200 مقاله به کنفرانس ملی 
شبکه های توزیع برق

البرز  استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل   - کرج 
یکمین  و  بیست  به  مقاله  و ۲۰۰  یک هزار  ارسال  از 
کنفرانس ملی شبکه های توزیع برق که در کرج در 

حال برگزاری است، خبر داد.......ادامه خبر

 درخواست صادرکنندگان حوزه انرژي 
براي واقعي شدن نرخ ارز با هدف افزایش 

صادرات
حوزه  صادرکنندگان  فدراسیون  مدیره  هیات  رئیس 
انرژي کشور بر اهمیت واقعي کردن نرخ ارز با هدف 
افزایش صادرات کاال و خدمات تاکید کرد و گفت: این 
مساله عامل اساسي در تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتي 

است.......ادامه خبر

 مجریان برنامه های 17 گانه وزارت نیرو 
برای تحقق اقتصاد مقاومتی منصوب 

شدند
با صدور احکامی از سوی وزیر نیرو، مجریان برنامه های 
17 گانه وزارت نیرو برای تحقق اقتصاد مقاومتی در 

صنعت آب و برق منصوب شدند.......ادامه خبر

 برنامه ایران برای هوشمندسازی شبکه 
برق به کجا رسید؟

هوشمند سازی شبکه برق یکی از برنامه های گسترده 
وزیر  گفته های  آخرین  اساس  بر  و  است  نیرو  وزارت 
 5 از  بیش  آینده  سال   5 در  که  می شود  پیش بینی 
برخوردار  هوشمند  تجهیزات  از  مشترک  میلیون 
شوند، عالوه بر این نیز گفته می شود که نیمی از راه 
هوشمند سازی شبکه برق طی شده است........ادامه خبر

 برنامه اقتصادی مجلس آینده
دکتر محمدرضا عارف

اول  معاون  اصالح طلبان،  فراگیر  ائتالف  سرلیست 
رئیس دولت اصالحات و اولین رئیس سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی......ادامه خبر

 برنامه های اقتصادمقاومتی متولی تولید 
ابالغ شد

فرماندهی  ستاد  مصوبه  جمهور،  رئیس  اول  معاون 
اقتصادمقاومتی ناظر به پروژه های اولویت دار برنامه 
های ملی اقتصادمقاومتی که در آن وظایف و تکالیف 
پروژه مشخص شده،  این  اجرای  برای  وزارت صنعت 

ابالغ کرد.......ادامه خبر

 ذخایر ارزی ایران رکورد زد
دالری  1۴.۳میلیارد  رشد  از  پول  بین المللی  صندوق 
ثبت  و  گذشته  میالدی  سال  در  ایران  ارزی  ذخایر 
رکورد 1۲5.۹میلیارد دالری خبر داد و اعالم کرد تراز 
تجاری ایران در این سال ۰.7میلیارد دالر منفی بوده 

است.......ادامه خبر

 جدول قیمت سکه و ارز روز سه شنبه 
منتشر شد

بازار  در  روز سه شنبه  ارز  و  انواع سکه  قیمت  جدول 
منتشر شد.......ادامه خبر

 تراز تجاری ایران بعد از 37 سال مثبت 
شد

رئیس هیأت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی 
و مهندسی ایران با بیان اینکه امسال برای اولین بار 
تراز تجاری کشور مثبت شده، گفت: ۹5 درصد منابع 
بانک ها برای واردات اختصاص می یابد و تنها 5 درصد 
منابع است که به صادرات تخصیص پیدا می کند.......

ادامه خبر

 خیز صادراتی با چاشنی منفی
نشان  جاری  سال  ماه  نخستین  در  گمرک  آمارهای 
»ارزش  لحاظ  به  هم  صادرات  میزان  که  می دهد 
دالری« و هم به لحاظ »وزنی« نسبت به مدت مشابه 

سال قبل، افزایش یافته است.......ادامه خبر

 دو پدیده مزاحم در مسیر صادرات
تورم  می دهد  نشان  اقتصاد«  »دنیای  بررسی های 
کاالهای صادراتی ایران در پایان سال گذشته به حدود 
این  محاسبه  ابتدای  از  که  رسیده  درصد   16 منفی 
شاخص در کشور تاکنون، کمترین میزانی است که به 

ثبت رسیده است.......ادامه خبر 

 بهای آلومینیوم را برق گرفت
جاری  سال  ابتدای  از  آلومینیوم  آمارها،  براساس 
که  کرده  تجربه  را  پایینی  به  رو  نوسان های  میالدی 
برای  انتظارها  نزولی،  روند  این  اصلی  دالیل  از  یکی 
کاهش برق مصرفی چین بوده است؛ در این بین این 
بحث میان تحلیلگران وجود دارد که فلز نقره ای چه 
زمانی به کف قیمتی خود نزدیک می شود. ......ادامه خبر

 مانع پنهان ساماندهی مجوزها
نشان  مقررات  از  تورم زدایی  دوساله  عملکرد  گزارش 
می دهد که تنها ۴۰۰ مجوز مزاحم کسب و کار حذف 
کار  انجام  برای  می دهد  نشان  ارزیابی ها  است.  شده 
اقتصادی اعم از سرمایه گذاری داخلی و خارجی یک 
داریم  استانی  مجوز  و ۲۰۰  ملی  مجوز  و 8۰۰  هزار 
به صورت  مجوز   ۴۰۰ تنها  گذشته  سال  دو  طی  که 
داوطلبانه از سوی برخی دستگاه ها، حذف شده است. 

.......ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
میزان تلفات ناشی از برق در کشور به 11 

درصد رسیده است

نظر  از  جایگاه  سه  این  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کرد:  شوند، خاطرنشان  نزدیک  یکدیگر  به  دیدگاهی 
ایجاد هماهنگی بین بخشی یکی از مهم ترین وظایفی 
است که در همه امور از جمله بخش صنعت برق باید 

مورد توجه قرار گیرد.

وجود 33 میلیون مشتری صنعت برق در کشور
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر با تاکید بر اینکه 
بوده  ما  نیروگاهی  ظرفیت  مگاوات  و ۲5۴  هزار   7۴
که از این حیث در جهان در رتیه 1۴ دنیا قرار گرفته 
است، تصریح کرد: انرژی تولید شده در سال گذشته 
با رشد معادل ۲.8 درصد نسبت به سال قبل از آن به 

۲8۲ میلیارد کیلو وات ساعت رسیده است.
برق  روستا   5۰6 در  گذشته  سال  اینکه  بیان  با  وی 
رسانی صوت گرفته و در حال حاضر این رقم به 56 
هزار و 17۰ روستا رسیده است، اظهار کرد: خوشبختانه 
امسال چهاردهمین سال بدون »بلک وات« را سپری 

کردیم.
ترین  مهم  از  یکی  فرکانس  اینکه  به  اشاره  با  کردی 
می  محسوب  شبکه  بررسی  و  کنترل  های  شاخصه 
فرکانس شاخص مهمی محسوب  کرد:  تصریح  شود، 
می شود و باید به این نکته نیز اذعان داشت که سال 
حرارتی  های  نیروگاه  راندمان  به  درصد  گذشته 1.۴ 

اضافه شده است.
وی با بیان اینکه میزان تلفات ناشی از برق در کشور 
به 11 درصد رسیده است و در نظر داریم در راستای 
تحقق شعار اقتصاد مقاومتی این آمار به تک رقمی در 

ادامه از صفحه 1/ 

تکراری  های  راهبرد  این  تحقق  شرایط  از  فارغ 
برنامه   از  ساالنه؛.این کنفرانس در شرایطی خاصی 
ساختار نوین صنعت برق برگذار میگردد .ساختاری 
تخصصی  مادر  شرکت  تشکیل  نظر  به  که  نوینی  

توزیع برق  از اولویت های ان است.
بر ویژگیهای ذاتی  توزیع  برق کشور عالوه  بخش 
پیچیدگیها   نیز  اش  ی  اقتصاد  بخش  ؛در  خودش 
ومشخصات ویژه ای دارد که اقتصاد کلیه ذینفعان  
قرار  تاثیر  را تحت  وپراکنده اش  توقع ومتنوع   پر 
میدهد.دامنه این تاثیر به شدت متغییر وتابع مدل 

مدیریت اقتصادی این بخش است.
کیلومتر  هزار   75۰ از   بیش  با  برق  توزیع  بخش 
شبکه توزیع ، 6۰۰ هزار ترانسفورماتور توزیع وبیش 
ودارایی  امالک  وداشتن  مشترک   میلیون   ۳۰ از 
بیش  وبا  ساله   1۰۰ تجربه  وخصوصا  متعدد  های 
 ، وکاربلد  متخصص  انسانی  نیروی  نفر   ۲5۰۰۰ از 
روز  با قیمت  ان   ودارایی  ثروتمند ی است  بخش 
تعدیل شده بالغ برتا ۰۰۰۰۰ا میلیارد تومان براورد 
میگردد. پیش بینی میگردد طول شبکه های توزیع 
تا سال 1۴۰۴ به بیش  از ۹۳۰ هزار کیلومتر وتعداد 
ترانسفورماتورهای توزیع بالغ بر 8۳۰ هزار دستگاه 
به حدود ۳5۰۰۰۰  بخش  این  برق  فروش  ؛میزان 
میلیون کیلوواتساعت وتعدا د مشترکین این بخش 
وسهمی  مالی  .گردش  گردد  میلیون   ۴5 از  بیشتر 
که بخش فوق در اقتصاد صنعت برق  وکشور ایفا 

می نماید  ایجاب می نماید که رویکردبنگاه داری 
وخصوصی سازی در این بخش تقویت گردد.

 این بخش علیرغم  دارایی ها وثروت های هنگفت 
وتنگناهای  به علت محدودیتهای ساختاری   ، فوق 
، به طور  بران  از  تفکر حاکم دولتی  قانونی ناشی 
مستمر  گرفتار مشکالت مالی ونقدینگی است که 
به شدت فعالیتها وفرایندهای مرتبط با ان را تحت 

تاثیر قرار داده است .
برق  فروش   اقتصاد  بخش   در  برق  توزیع  اقتصاد 
تابع تصمیمات ابالغی در قانون ودرچارچوب تفکر 
انشعاب  برقراری  های  هزینه  بخش  در  دولتی، 
ونیرورسانی تابع ابالغ های قانونی ودولتی ووزارتی 
های  ابالغ  تابع  خدمات  انجام  بخش  در  وحتی 
هزینه  تعیین  اختیار  بخش حتی  است.این  وزارتی 
انجام خدمات  متفرقه  را هم ندارد وبه عبارتی نگاه 
ورویکرد  به اقتصاد این بخش، نگاه تولیت دولتی 
ثروتمند مشابه یک  و  مترقی  این بخش  وبه  است 

بخش فاقد توان تصمیم گیری نگریسته میشود.
یکی از نمونه های این نوع تفکر ، تذکری  است که 
هزینه  مورد   در  نود  اصل  محترم  کمسیون  اخیرا 
های صدور فیش اخطارقطعی برق  مطرح نمودند 
هزینه  تعیین  اختیار  یعنی  ؛  اقدام  شداین  وعنوان 
های خدمات توسط صنعت برق کاری غیر قانونی 
است.اختیاری که بر اساس  قانون برق کشور وایین  
برعهده  توزیع  اساسنامه شرکتهای  و  تکمیلی  نامه 
این شرکتهاست وپیشنهاد میگردد کمسیون محترم 
اصل نود ، در مورد علل کاهش شاخصهای  اقتصاد 

ی بخش موثر فوق نیز علیرغم تالش شبانه روزی 
مجموعه همکاران سوال فرمایند.

توزیع  بخش  فعلی  ومشکالت  وانتظارات  شرایط 
این  به  اقتصادی جدیدی  نگاه  ایجاب می کند که 
وتفکر  ،رویکرد  نگاه  این  وقطعا  شود  حاکم  بخش 
اقتصاد دولتی نیست. بلکه یک رویکرد اقتصادی اثر 

بخش است.
وفروش  خرید  بخش  در  برق  توزیع  بخش  اقتصاد 
برق، فرایندهای اقتصادی منجر به برقراری انشعاب 
برق وخدمات ذیربط و اقتصاد بخش تولید وصنایع 
ذیربط مرتبط با آن قابل تامل است ونیاز به ترسیم 

رویکرد های جدید است.
برق  توزیع  بخش  ساالنه   ،اقتصاد  مثال  عنوان  به 
شرایط  بدترین  ،در  وصنعت  تولید  بخش  در 
وگردش  چرخش  استثنا  بدون  هم  ؛  ان  اقتصادی 
دارد به طوریکه گردش مالی ساالنه این چرخه مهم 
اقتصادی ؛تا۳۰۰۰ میلیارد براورد میگردد که بالغ بر 
8۰ در صد ان تولید ات صنعتی بوده واشتغال بالغ 

بر 6۰۰۰۰ نفر  را موجب میشود.
برق،   توزیع  بخش  به  اقتصادی  بخش  اثر  رویکرد 
به معنای، آزاد سازی نیست به معنای بنگاه داری 
وخصوصی سازی واقعی وسود اور با منطق کنترلی 
اختیارات  اساس  بر  مسیولیتها  که  است  رگالتوری 

تعریف شده است .

ادامه در صفحه بعد 

اقتصاد بخش توزیع برق،  لزوم برون رفت از اقتصاد دولتی
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سال جاری برسد، گفت: در حال حاضر نزدیک به ۳۳ 
میلیون مشتری صنعت برق وجود دارد.

400 پست انتقال و فوق توزیع در دستور کار قرار 
دارد

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر با تاکید بر اینکه 
استفاده  عدم  بابت  جویی  صرفه  دالر  میلیون   ۲۳۴
سوخت نیروگاه حاصل شده است، اظهار کرد: اهمیت 
کاهش تلفات از ایجاد ظرفیت جدید برق کمتر نیست.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته آغاز عملیات اجرایی 
7 هزار مگاوات نیروگاه بخش بخار را داشتیم، گفت: 
محور عملیاتی تحقق اقتصاد مقاومتی ابالغ شده و این 
مهم در دستور کار سال جاری شرکت توانیر قرار دارد.
نصب  مراحل  اجرایی شدن  اینکه  بر  تاکید  با  کردی 
و شروع کار طرح »فهام« از جمله اقداماتی است که 
در دستور کار این شرکت قرار دارد، اظهار کرد: ۴۰۰ 

پست انتقال و فوق توزیع در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه برای برنامه ششم توسعه کشور در 
تولید  ظرفیت  به  مگاوات  هزار   ۲5 تا   ۲۰ نظرداریم 
کشور اضافه شود، تصریح کرد: افزایش مصرف گاز به 

بیش از 81 درصد رسیده است.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر با تاکید بر اینکه 
به شکل خاصی در دستور کار  باید  مدیریت مصرف 
قرار گیرد، افزود: سال گشته بار مصرف در ۳۰۰ ساعت 
سال باالی ۹۰ درصد پیک و در 1.7 درصد ایام سال 

این مهم به بیش از ۹5 درصد پیک رسید است.
کردی در پایان بیان کرد: سال گذشته ۲ هزار و ۲۰۰ 
مگاوات صرفه جویی در کشور صورت گرفته است که 
در نظر داریم این مطلب در سال جاری به ۳ تا ۳ هزار 

و 5۰۰ مگاوات افزایش یابد.

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیس  نائب  مهر/ 
اسالمی:

مطالبات صنعت برق در کمیسیون انرژی 
مجلس پیگیری شد

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیس  نائب 
صنعت  به  داری  بنگاه  نگاه  ضرورت  بر  اسالمی 
برق تاکید کرد و گفت: مطالبات این صنعت در 

کمیسیون انرژی مجلس پیگیری شده است.
در  خامکانی  امیری  حسن  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
توزیع  های  شبکه  ملی  کنفرانس  یکمین  و  بیست 
نیروی برق که پیش از ظهر سه شنبه در سالن جلسات 
دانشگاه آزاد اسالمی کرج برگزار شد، اظهار کرد: برق 
مختلف  جوامع  در  باالیی  اهمیت  از  برق  صنعت  و 
این صنعت مهم  برخوردار است چرا که بدون وجود 

زندگی مردم فلج می شود.
وی با بیان اینکه برق از اهمیت باالیی برخوردار است 
و امروز در کشور صنعت برق شاخصه و ویژگی های 
برق  صنعت  امروزه  کرد:  اضافه  دارد،  را  خود  خاص 
باید  که  شود  می  محسوب  کشور  در  خوبی  ظرفیت 

از این ظرفیت و پتانسیل به نحو احسن استفاده کرد.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
بر ضرورت نگاه بنگاه داری به صنعت برق تاکید کرد 
و گفت: امید است در بخشنامه هایی که توسط دولت 
تنظیم می شود این نگاه قالب شده چرا که با توجه 

به این مهم مشکالت عدیده موجود برطرف می شود.
اینکه در کمیسیون هدفمندی یارانه  با اشاره به  وی 
های مجلس شورای اسالمی همواره تالش بر این بوده 
کرد:  خاطرنشان  بایستد،  خود  پای  روی  صنعت  که 
انرژی  مصرف  الگوی  اصالح  با  رابطه  در  خوشبختانه 
در مجلس شورای اسالمی پیگیری های خوبی صورت 

ادامه از صفحه 3/ 

در این مدل ؛تعریف دقیق وظایف و مسئولیت ها در 
چهار محور مرتبط به هم: مدیریت، مالکیت، ساختار 
و مقررات به منظور ارائه خدمت بهتر و مناسب تر و 
یا قیمتي منطقي و قابل رقابت به مشتریان با لحاظ 

راهبرد های زیرمورد توجه قرار میگیرد

و  داری  وبنگاه  سازی  وخصوصی  سپاری  1-برون 
جداسازی کامل از بخش دولتی

۲-تعریف رگوالتوری وباز تعریف وظایف حاکمیتی 
حصول  منظور  به  برق(  تامین  نیرو)الزام  وزارت 

اطمینان از پایداری ؛ایمنی وحفظ محیط زیست
۳-رفع انحصار در فروش برق به مشتریان  وامکان 
انتخاب  براي مشتري  وجهت گیری به منظور فعال 

سازی بورس برق
وظایف  تفکیک  با  سپاری  برون  راهبرد  ۴-تدوین 
مدیریت ؛بهره برداري؛ توسعه و مشتریان, ورضایت 

مندی مشترکین
5- بنگاهداري وسود آوري  وجداسازی سیمداری 
از بازرگانی برق وتوسعه مدیریت داراییها وکاهش 

قیمت تمام شده
6- عدم دخالت دولت در بازیگرداني بخش توزیع 
وتعریف نقش حاکمیتی واعمال وتعریف منطقه ای 
نرخ خدمات بخش توزیع وتوسعه استفاده از سرمایه 

گذاری بخش خصوصی
به  توزیع  بخش  فعالیتهاي  زیر  تمام  واگذاري   -7

شرکتهاي خصوصي با  مدیریت یکپارچه شرکت
8- استفاده بیشتر از انرژیهای تجدید پذیر

۹- کاهش شدت مصرف انرژی

برای تطبیق انتظارات رو به رشد جامعه از بخش 
توزیع وبهبود شاخصهای فنی واقتصادی ان وتوسعه 
فوق  بخش  در  جدید  اوریهای  فن  از  استفاده 
وافزایش بهره وری وگردش موثر چرخ توزیع برق ، 
نیاز به تغییر نگرش به اقتصاد توزیع برق وبازتعریف 
کلی وراهبردی ان می باشد وبی شک تفکر ورویکرد 
ودخالت  دولتی به چرخه اقتصاد توزیع برق دیگر 

پاسخگو نیست.
در خاتمه ،به  عوامل برگذار کننده ؛این گردهمایی 
بزرگ  دست مریزاد می گوییم  وامیدواریم در سال 
اقدام وعمل،  بخش صنعت توزیع برق شاهد اقدام 
موثری برای برون رفت اقتصاددرحال  فروپاشیش 

از تله اقتصاد دولتی باشد.

رییس انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی 
ایران و  مدیر عامل شرکت مهندسی قدس 
نیرو

اقتصاد بخش توزیع برق،  لزوم برون رفت از اقتصاد دولتی
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گرفته و قانون جامعی مصوب شده است.
امیری خامکانی در پایان با بیان اینکه مطالبات صنعت 
اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  در  برق 
نیاز  و  تولید  صنعت،  در  کرد:  اظهار  شده،  پیگیری 
جامعه همگام با یکدیگر پیش نمی رود که بخشی از 

این مطلب به تولید و توزیع برق بر می گردد.

مهر/ رئیس انجمن مهندسان برق و الکترونیک ایران:
چالش پیش روی صنعت برق با استقرار 

شبکه هوشمند قابل مدیریت است

کرج - رئیس انجمن مهندسان برق و الکترونیک 
ایران چالش جدی پیش روی صنعت برق را تنها 
با استقرار شبکه هوشمند قابل مدیریت دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن غفوری فرد در بیست 
و یکمین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق 
که پیش از ظهر سه شنبه در سالن جلسات دانشگاه 
آزاد اسالمی کرج برگزار شد، اظهار کرد: صنعت برق 
تنها صنعتی در کشور است که یک روز هم دچار رکود 

نشده است.
وی با بیان اینکه در 1۰۰ سال گذشته الکتریسته نقش 
مهمی در رشد اقتصادی و افزایش کیفیت زندگی بشر 
وظیفه  امروز  تا  برق  های  شبکه  افزود:  است،  داشته 
مختلف  واحدهای  میان  اعتماد  قابل  ارتباط  برقراری 
عهده  بر  را  کنندگان  مصرف  گوناگون  انواع  با  تولید 

داشته است.
چالش فنی و قانونگذاری در انتظار صنعت برق 

با  ایران  الکترونیک  و  برق  مهندسان  انجمن  رئیس 
اشاره به اینکه در دو دهه آینده، صنعت برق از دو بُعد 

فنی و قانونگذاری با چالش جدی در تامین تقاضای 
هوشمندسازی شبکه و کاربری فناوری نوین رو به رو 
می شود، گفت: چالش جدی پیش روی صنعت برق، 

تنها با استقرار شبکه هوشمند قابل مدیریت است.
وی با بیان اینکه به طور کلی شبکه هوشمند به دسته 
ای از فناوری هایی اشاره دارد که شبکه برق را با بهره 
دور  راه  از  کنترل  محور  رایانه  های  سامانه  از  گیری 
این  آورد، تصریح کرد:  به قرن ۲1 می  اتوماسیون  و 
سامانه تنها با ارتباطات دیجیتال دو طرفه و پردازش 
کامپیوتری، که طی دهه های گذشته در سایر صنایع 

نیر مورد استفاده بوده است.
از مزایای شبکه های  با اشاره به بخشی  غفوری فرد 
هوشمند، گفت: ارتقاء قابلیت اعتماد شبکه و کیفیت 
پشتیبان،  های  نیروگاه  ساخت  به  نیاز  کاهش  برق، 
افزایش ظرفیت و کارایی شبکه موجود برق و افزایش 
قابلیت مدیریت قطعی شبکه و امکان خود اصالحی از 

جمله این مزایا محسوب می شود.

ایجاد شبکه هوشمند در صنعت برق الزامی است
وی با بیان اینکه گسترش استفاده از منابع تجدید پذیر 
و تولید پراکنده، خودکارسازی تعمیرات و نگهداری، 
کاهش آالیندگی گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف 
های  شبکه  مزایای  دیگر  از  فسیلی  های  سوخت 
هوشمند  های  شبکه  استقرار  افزود:  است،  هوشمند 
به شبکه هایی  از شبکه های فعلی  برای گذر سریع 

با برق پایدار، مطمئن، پاک و با صرفه یک الزام است.
رئیس انجمن مهندسان برق و الکترونیک ایران با تاکید 
بر اینکه شبکه های فعلی در حال حاضر از تجهیزات 
هوشمندسازی سطح متعادل ساختن تامین و مصرف 
برق استفاده می کنند، گفت: برای دستیابی به یک 
شبکه هوشمند باید با بهره گیری از فناوری اطالعات 

و ارتباطات در تمامی حوزه های تولید، انتقال، توزیع و 
و مصرف زمینه کاهش اثرات مخرب زیست محیطی و 

غیره را فراهم کرد.
انرژی  باالی  سهم  قطع  طور  به  گفت:  پایان  در  وی 
های تجدید ناپذیر، نیازمند شبکه های برقی با تقاوت 
چشمگیر نسبت به شبکه های  فعلی با انعطاف پذیری 

بیشتر، پاسخگوتر و هوشمندتر است.

ایسنا/ 
درآمد میلیاردی کاهش یک درصدی 

تلفات برق

جزو  اخیر  سال های  طی  که  برق  تلفات  کاهش 
است  گرفته  قرار  نیرو  وزارت  اصلی  برنامه های 
می تواند درآمدهای میالدی کالنی را برای کشور 

به ارمغان آورد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، محمودرضا حقی فام - معاون 
بیست ویکمین  در   - توانیر  برق  توزیع  هماهنگی 
اشاره  با  برق  نیروی  توزیع  ملی شبکه های  کنفرانس 
به اهمیت کاهش تلفات برق اظهار کرد: کاهش یک 
در  تومان  میلیارد   ۲5۰ معادل  برق  تلفات  درصدی 
سال برای دولت درآمد به ارمغان می آورد.به گفته وی 
اگر بخواهیم همین عدد را با سوخت مصرفی در نظر 
ازای  به  تومان  میلیارد  بگیریم، حدودا در سال 6۰۰ 

کاهش یک درصدی تلفات درآمد حاصل می شود.
معاون هماهنگی توزیع برق توانیر تصریح کرد: کاهش 
تلفات دریچه ای برای ورود به اصالح فعالیت های حاکم 
در جهت توزیع برق است. حقی فام با بیان این که اگر 
ما بتوانیم تلفات برق را کاهش دهیم به معنی اصالح 

توزیع صنعت برق است، گفت: کاهش تلفات موجب 
اصالح  و  شهری  نهادهای  با  فعال  تعامالت  تنظیم 

مقررات و قوانین جاری می شود.
وی با اشاره به مراحلی که باید برای مدیریت تلفات برق 
انجام شود، بیان کرد: اندازه گیری تلفات و در صورت 
هدف گذاری  مولفه ها،  بیشتر  هرچه  تفکیک  امکان 
منطقه ای تلفات با توجه به کاهش تلفات و براساس 
مطالعات و همچنین مراقبت برای اصالح فرآیندهای 
و  تجهیزات  تامین  طراحی،  برنامه ریزی،  مانند  فنی 
مراحل  منجمله  مقررات  و  فرآیندها  به  انتظام بخشی 

مدیریت تلفات برق است.
معاون هماهنگی توزیع برق توانیر با اشاره به مقایسه ی 
روند کاهشی تلفات در ایران و کشورهای دیگر گفت: 
این مساله بیانگر این موضوع است که همواره شیب 
از  بیشتر  بسیار  و  تند  دور  ابتدای  در  تلفات  کاهش 
توجه  نشانگر  موضوع  این  که  است  بعدی  دوره های 

منطقی به کاهش تلفات غیرفنی در ابتدا است.
حقی فام با بیان این که کاهش تلفات تاثیر بسیاری در 
ارتقاء صنعت برق دارد، عنوان کرد: باید برنامه ریزی های 
اساسی برای این مساله صورت بگیرد و به این موضوع 
به طور جدی تری چه در وزارت نیرو و چه در مکان های 

علمی توجه شود.

مهر/ مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز خبر داد:
ارسال 1200 مقاله به کنفرانس ملی 

شبکه های توزیع برق

کرج - مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز 
از ارسال یک هزار و 200 مقاله به بیست و یکمین 
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کنفرانس ملی شبکه های توزیع برق که در کرج 
در حال برگزاری است، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر اسکندری در بیست و 
یکمین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق که 
پیش از ظهر سه شنبه در سالن جلسات دانشگاه آزاد 
اسالمی کرج برگزار شد، اظهار کرد: امید است نتیجه 
احیای خدمات  و خروجی کنفرانس در مسیر  نهایی 

باشد.
اسکندری با تاکید بر اینکه ارائه مقاالت حاصل تالش 
پژوهشگران حوزه دانشگاهی و صنعتی کشور یکی از 
محورهای اصلی این کنفرانس محسوب می شود، افزود: 
ارائه توانمندی ساخت داخل در قالب نمایشگاهی در 

حاشیه این کنفرانس صورت گرفته است.
ارائه  با  رابطه  در  آموزشی  کارگاه  اینکه  بیان  با  وی 
آخرین تکنولوژی قابل کاربردی در این کنفرانس ارائه 
می شود، خاطرنشان کرد: نشست های تخصصی در 
قالب تحقق اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نیز در این 

کنفرانس برگزار می شود.
وی با بیان اینکه ساختار هماهنگی اجرای کنفرانس در 
قالب ۲ کمیته علمی و اجرایی شکل داده شد، تصریح 
کرد: یک هزار و ۲۰۰ مقاله به دبیرخانه این همایش 
ارسال و یک کمیته 7۰ نفره داوران این آثار را مورد 
ارزبابی قرار دادند و باید به این مطلب اذعان داشت که 

هر مقاله مورد بررسی ۴ داور قرار گرفت.
ارائه شده  با بیان اینکه از مجموع مقاالت  اسکندری 
88 مقاله واجد شرایط ارائه شفاهی در کنفرانس قرار 
گرفت، اظهار کرد: ۹۹ مقاله به صورت پوستر و ۲55 
مقاله دیگر نیز در قالب کتابچه کنفرانس ارائه می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز در پایان با 
اینکه در بحث کارگاه های آموزشی توسط  به  اشاره 
گفت:  شد،  منتخب  آموزشی  کارگاه   8 علمی  هیئت 

این کنفرانس در بخش های  عملکرد کمیته اجرایی 
مختلف سخت افزاری، نرم افزاری و تامین منابع مالی 

بدون تکیه به منابع دولتی قابل تقدیر است.

ایرنا/ 
درخواست صادرکنندگان حوزه انرژي 

براي واقعي شدن نرخ ارز با هدف افزایش 
صادرات

فدراسیون  مدیره  هیات  رئیس  ایرنا-  تهران- 
اهمیت  بر  کشور  انرژي  حوزه  صادرکنندگان 
صادرات  افزایش  هدف  با  ارز  نرخ  کردن  واقعي 
کاال و خدمات تاکید کرد و گفت: این مساله عامل 

اساسي در تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتي است.
»عوض محمد پارسا« روز سه شنبه در گفت وگو با 
براي  شرایط  تسهیل  افزود:  ایرنا  اقتصادي  خبرنگار 
صادرات کاالها و خدماتي که در آنها ارزش افزوده و 
مزیت هاي نسبي وجود دارد، مي تواند با خاصیت ضد 
تورمي خود، به شکوفایي اقتصاد و عمل به شعار امسال 

»اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل« بیانجامد.
وي با بیان اینکه در سال هاي گذشته در اجراي برنامه 
هاي چهارم و پنجم توسعه »تعدیل سالیانه نرخ ارز بر 
مبناي رقم تورم داخلي و تورم خارجي مطابق قانون« 

انجام نشد.
حوزه  صادرکنندگان  فدراسیون  مدیره  هیات  رئیس 
انرژي یادآورشد: 15 سال اخیر شاهد تعدیل دو تا چهار 
درصدي نرخ ارز بدون توجه به قانون یادشده بودیم 
تولیدکنندگان داخلي  زیان  و  به ضرر  این مساله  که 

منجر شد.

وي افزود: امروز شاهدیم شرکت هاي بزرگي در کشور 
توانمندي  از   .  .  . و  استراتوس  کیسون،  نظیر صانیر، 
خوبي براي صادرات کاالها و خدمات فني و مهندسي 
فقط  ارز  نرخ  نبودن  واقعي  دلیل  به  اما  برخوردارند، 
در حوزه پیمانکاري موفق عمل کرده اند اما موفق به 
صادرات کاالها و تجهیزات داخلي به دلیل عدم رقابت 

پذیري با محصوالت مشابه خارجي نبوده اند.
پارسا یادآورشد: بطور نمونه امروز کشورمان حدود ۹5 
درصد در صنعت برق به خودکفایي رسیده است، اما 
واقعي نبودن نرخ ارز عاملي شده تا فعاالن این عرصه، 
توربین هاي مورد نیاز براي اجراي پروژه هاي مرتبط 
در خارج کشور را با قیمتي 1۰ تا ۳۰ درصد ارزانتر از 

مشابه داخلي تهیه کرده و استفاده کنند.
دست  از  اساسي  عامل  مساله،  همین  داد:  ادامه  وي 
رفتن ارزش افزوده خدمات فني و مهندسي در خارج 
از کشور است، در حالي که رفع این مشکل مي تواند 
به ساخت و تولید هر چه بیشتر تجهیزات و کاالهاي 

تولید داخل، اشتغال و ارزآوري بیشتر بیانجامد.
این عضو سندیکاي برق ایران افزود: دولت در کنار این 
موضوع مي تواند با اعطاي جوایز صادراتي و یا نرخ بهره 
بانکي معادل بهره هاي سه تا چهار درصدي خارجي 

به شرکت هاي داخلي، به جبران این نقیصه بپردازد.
وي در ادامه با بیان اینکه اجرایي شدن برجام تاکنون 
به  صنعت  بخش  و  کشور  براي  خوبي  دستاوردهاي 
دو  که  مسئوالن  و  دولتمردان  از  است،  داشته  دنبال 
شرط »تامین مالي )فاینانس( و استفادهاز فناوري هاي 
نوین« را براي حضور شرکت هاي خارجي در کشورمان 
تعیین کرده اند، تقدیر کرد و گفت: این تصمیم بویژه 
براي صنایع توانمند آب و برق ایران منافع بسیاري به 

دنبال خواهد داشت.

وزارت نیرو/ صدور احکامی از سوی وزیر نیرو
مجریان برنامه های 17 گانه وزارت نیرو 

برای تحقق اقتصاد مقاومتی منصوب 
شدند

مجریان  نیرو،  وزیر  سوی  از  احکامی  صدور  با 
برنامه های 17 گانه وزارت نیرو برای تحقق اقتصاد 

مقاومتی در صنعت آب و برق منصوب شدند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، پس از 
ابالغ تصویب نامه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
اول  معاون  توسط  که  اجرایی  دستگاه های  به  ناظر 

رئیس جمهور انجام شد،
جداگانه،  احکامی  صدور  با  چیت چیان  حمید 
مدیران عامل شرکت های مادرتخصصی آب و فاضالب 
کشور، توانیر، منابع آب ایران و تولید برق حرارتی و 
همچنین سازمان انرژی های نو ایران و شرکت توسعه 
منابع آب ایران را به عنوان مجریان برنامه های صنعت 
آب و برق برای تحقق این برنامه ملی را منصوب کرد.

در این حکم، تمامی مجریان طرح ها موظف هستند، 
تصویب نامه  در  شده  پیش بینی  بندهای  محوریت  با 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که  ناظر به پروژه های 
هستند،  مقاومتی  اقتصاد  ملی  برنامه های  اولویت دار 

عمل نمایند.
مدیرعامل  جانباز  حمیدرضا  نیرو،  وزیر  حکم  طبق 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور مجری ۴ پروژه  
شامل تامین آب شرب بیش از ۲۰۰۰ روستا با جمعیتی 
 ۲6 بهره برداری  و  تکمیل  نفر،  میلیون   ۲,1 بر  بالغ 
تصفیه خانه فاضالب به ظرفیت ۴۲۰ هزار مترمکعب در 
شبانه روز، واگذاری از ۲۳ پروژه آب و فاضالب به بخش 
خصوصی به روش های BOO و BOT و بیع متقابل 
به ارزش 17۰۰ میلیارد تومان، اصالح الگوی مصرف 
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اب در بخش شرب همراه با کاهش تعداد واحدهای با 
مصرف باالی ۲۰ مترمکعب در سطح کشور به ۲۲,5 

درصد شد.
همچنین آرش کردی مدیرعامل توانیر ماموریت یافت 
تا در 5 محور از محورهای 17 گانه اقتصاد مقاومتی 
از  کمتر  به  برق  توزیع  شبکه  تلفات  کاهش  شامل 
بار در  اولین  برای  آن  رقمی شدن  و تک  1۰ درصد 
صنعت برق کشور، نصب 5۰ هزار دستگاه کنتور فهام 
بر روی چاه ها، تکمیل و بهره برداری از ۳۰۰ مگاوات 
نیروگاه تولید پراکنده )DG(، اجرای سیستم AMI و 
شورع هوشمندسازی شبکه با نصب ۴۰۰ هزار کنتور 
هوشمند )طرح فهام( در سال ۹5 )با اولویت مشترکین 
عملیات  اتمام  و  کشاورزی(  و  صنعتی  دیماندی، 
برق رسانی به تمامی روستاهای دارای 1۰ تا ۲۰ خانوار 

عمل نماید.
مادرتخصصی  شرکت  مدیرعامل  حاج رسولیها  محمد 
مدیریت منابع آب ایران نیز به عنوان مجری 6 پروژه 
هزار   7 نصب  شامل  پروژه ها  این  که  شد  آب  بخش 
دستگاه کنتور آب )مکمل کنتورهای هوشمند برق( 
بر روی چاه ها و نصب ابزارهای اندازه گیری مناسب در 
و  پر  ایستگاه،  بر روی 1۰۰۰  منابع آب های سطحی 
مسلوب المنفعه کردن ۲۰ هزار حلقه چاه فاقد پروانه 
و مضر به مصالح عمومی، آبگیری و یا افتتاح 7 سد با 
ظرفیت تنظیم آب ۲68 میلیون مترمکعب و همچنین 
شبکه های  هکتار   5۰۰ و  هزار   ۴1 از  بهره برداری 
استان های مرزی کشور،  آبیاری و زهکشی اصلی در 
آب 5۰۰  تنظیم  ظرفیت  با  سد  افتتاح ۴  و  آبگیری 
در  و  غیرشرب،  آب  تامین  برای  مترمکعب  میلیون 
نهایت بهره برداری از 5 هزار هکتار شبکه های ابیاری 

و زهکشی اصلی بوده است.

طبق این حکم، محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت 
مادرتخصصی تولید برق حرارتی نیز مجری ۴ پروژه 
شامل احداث بخش بخار نیروگاه های گازی به ظرفیت 
7 هزار مگاوات، تکمیل و بهره برداری از نیروگاه پرند، 
تکمیل و بهره برداری از 18۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی 
جدید و احداث 1۰ هزار مگاوات ظرفیت اسمی تولید 

برق توسط بخش خصوصی شد.
مسئولیت اجرای پروژه های تکمیل و بهره برداری ۳۰۰ 
 ۳ افتتاح  و  ابگیری  برق آبی،  جدید  نیروگاه  مگاوات 
سد با ظرفیت تنظیم اب 165۹ میلیون مترمکعب و 
بهره برداری از 8۴6۰ هکتار شبکه های ابیاری و زهکشی 
اصلی به محمدرضا رضازاده، مدیرعامل شرکت توسعه 

منابع آب و نیروی ایران محول شد.
محمد صادق زاده مدیرعامل سازمان انرژی های نو ایران 
)سانا(، نیز به عنوان مجری پروژه تکمیل و بهره برداری 
از 1۰۰ مگاوات نیروگاه جدید انرژی های تجدیدپذیر از 

مجموعه برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی تعیین شد.

ایسنا/ 
برنامه ایران برای هوشمندسازی شبکه 

برق به کجا رسید؟

برنامه های  از  یکی  برق  شبکه  هوشمند سازی 
آخرین  اساس  بر  و  است  نیرو  وزارت  گسترده 
گفته های وزیر پیش بینی می شود که در 5 سال 
تجهیزات  از  مشترک  میلیون   5 از  بیش  آینده 
هوشمند برخوردار شوند، عالوه بر این نیز گفته 
می شود که نیمی از راه هوشمند سازی شبکه برق 

طی شده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، ایجاد شبکه هوشمند می تواند 
ضمن گسترش استفاده از انرژی الکتریکی به عنوان 
انرژی پاک، امکان استفاده بهره ورانه از شبکه و انرژی را 
فراهم کند به همین دلیل نیز وزیر نیرو تاکید مکرری به 
ارتقا شبکه هوشمند برق دارد و در برخی صحبت های 
نبود  در  را  برق  صنعت  عقب ماندگی  علت  نیز  خود 

هوشمند سازی می داند.
بر  عاملی  را  توزیع  های  شبکه  هوشمندسازی  وی 
کاهش تلفات برق دانسته و معتقد است که باید برای 
به سمت هوشمند کردن  برق  از هدرروی  جلوگیری 

شبکه های توزیع حرکت کنیم.
چیت چیان در خصوص راهکارهای این وزارتخانه برای 
که  است  باور  این  بر  نیز  برق  هدرروی  از  جلوگیری 
راهکارهای فنی بسیار متعددی وجود دارد، از جمله 
انتخاب  ترانس ها،  ظرفیت  افزایش  به  توان  می  آن ها 
سطح ولتاژ مناسب و افزایش مقطع سیم هایی که به 
از مواردی است  این ها  اشاره کرد و  کار گرفته شده، 
که بتوان با استفاده از این روش ها میزان تلفات را در 

شبکه کاهش داد.
به گفته وزیر نیرو، در حال حاضر کاری که انجام می شود، 
این است که به سمت هوشمند کردن شبکه توزیع برق 
حرکت می کنیم و بی شک این هوشمندسازی برای 

کنترل و کاهش تلفات برقی بسیار موثر خواهد یود.
ایجاد شبکه  هوشمند مزایای متعددی همچون کاهش 
خاموشی، کاهش تلفات شبکه، کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای از طریق استفاده از منابع مختلف انرژی مانند 
منابع تجدیدپذیر، مدیریت مصرف با استفاده از وسایل 
اندازه گیری هوشمند، استفاده بهینه از زیرساخت های 
موجود وایجاد امکان ارتباط دوسویه با مصرف کنندگان 
را  برق  شبکه  به  مصرف شان  بر  مازاد  برق  فروش  و 

به وجود می آورد.

پتانسیل ایران در حوزه صنعت برق بسیار باال است و 
در دولت یازدهم نیز اهتمام ویژه ای به این صنعت شده 
به طوری که برنامه های متعددی را برای پیشرفت این 
صنعت در نظر گرفته اند که با توجه به این شرایط و 
تالش های صورت گرفته به نظر می رسد که  پیش بینی ها 
و وعده های داده شده برای هوشمند سازی شبکه برق 

عملی شود.

شماره   1716    7 اردیبهشت ماه 1395



 دنیای اقتصاد 
برنامه اقتصادی مجلس آینده

دکتر محمدرضا عارف
سرلیست ائتالف فراگیر اصالح طلبان، معاون اول 
سازمان  رئیس  اولین  و  اصالحات  دولت  رئیس 

مدیریت و برنامه ریزی

هم اکنون بیش از ۳7 سال از عمر انقالب شکوهمند 
نظام  سال ها  این  طي  مي گذرد.  ایران  در  اسالمي 
بسیاري  فرودهاي  و  فراز  با  ایران  اسالمي  جمهوري 
مواجه بوده است. در آغازین سال هاي شکل گیري نظام، 
انقالب با جنگ تحمیلي 8 ساله مواجه شد و پس از آن 
دولت هایي با تفکرات و اندیشه هاي متفاوتي را تجربه 
و  سربلند  مردم  همواره  سال ها  این  است. طي  کرده 
عزتمند کشورمان در صحنه حضور داشته اند و بسیاري 
مسیر  این  در  و  داده  شکل  را  رخدادها  و  اتفاقات  از 
از  را  ارزشمندی  و  دستاوردهایي شگرف  و  افتخارات 
خود به یادگار گذاشته اند. از جانبازي ها و جانفشاني هاي 
مستمر،  حضور  تا  گرفته  جنگ  جبهه  در  مثال زدني 
پایدار و تعیین کننده در رویدادهاي گوناگون. هرقدر 
از عمر انقالب شکوهمند انقالب اسالمي مي گذرد، با 
به  خردمندانه،  و  عالمانه  تجربه اندوزي  و  شکل گیري 
در عرصه هاي  تاثیرگذاري شان  و  مردم  مراتب حضور 

مختلف، پررنگ تر و هدفمندتر شده است.
دولت  ساله  عملکرد 8  و  از جنگ  پس  سال هاي  در 
سازندگي در تاریخ دوم خرداد 1۳76 مردم با حضور 
گسترده در پاي صندوق هاي راي، دولت اصالحات را با 
راي قاطع برگزیدند و در طي 8 سال شاهد بهبود نسبي 
در وضعیت معیشتي و زندگي آحاد مردم جامعه بودیم. 

آمارهاي ثبت شده در مرکز آمار ایران و بانک مرکزي 
همگي گویاي این امر هستند. در این دوره عالوه بر 
بهبود در شرایط معیشتي و وضعیت اقتصادي شاهد 
سیاسي،  عرصه هاي  در  دستاوردهایي  و  گشایش ها 
اجتماعي و فرهنگي نیز بوده ایم. طي سال هاي پس 
از دولت اصالحات و در دستگیري عنان قواي مجریه 
ازسوی برخي دیگر از جریانات سیاسي، مردم کشورمان 
صبورانه و بزرگ منشانه به تجربه و بررسي عملکردها 
و دستاوردهاي این جریان و خط فکري پرداختند و 
با مقایسه دستاوردها و عملکردهاي جریانات مختلف 
سیاسي تجربه شده طي سالیان اخیر در خرداد ماه سال 
انتخاب  1۳۹۲ با حضور در پاي صندوق هاي راي به 
مشي  و  جریان  حمایت  مورد  و  نظر  مورد  کاندیداي 

سیاسي محبوبشان پرداختند.
در این راستا و در دومین گام دگربار در هفتم اسفند ماه 
سال 1۳۹۴ مردم با حضور باشکوه در انتخابات دهمین 
دوره مجلس شوراي اسالمي به انتخاب نمایندگان خود 
پرداختند که نتایج آرا حاکي از اعتماد مردم به تفکر 
اصالح طلبي و اعتدال گرایي بوده است. با افزایش بلوغ 
فکري و سیاسي جامعه، مردم فهیم کشورمان به شکل 
خواسته هاي  و  مطالبات  تا  داشته اند  تالش  روزافزون 
خود را از طریق فعالیت هاي مدني و خصوصا حضور 
در انتخابات  مختلف پیگیري و به انجام رسانند. ائتالف 
فراگیر اصالح طلبان و اعتدال گرایان نیز با تکیه بر آرای 
متخصصان و صاحب نظران حوزه هاي مختلف و رصد 
گوناگون  عرصه هاي  رخدادهاي  و  عملکردها  دائمي 
از طریق  و  کردند  اقدام  عملیاتي  برنامه هاي  تهیه  به 
رسانه ها به اطالع عموم مردم کشورمان رسانیده شد. از 
جمله نشانه هاي بلوغ و پختگي مردم فهیم کشورمان 
فاصله گرفتن از انتخاب هاي هیجاني و سیاست زده و 

کاندیداي  برگزیدن  و  برنامه محور  انتخاب هاي  انجام 
خود براساس سابقه عملکردي و برنامه هاي ارائه شده 

براي فعالیت ها و اقدامات آتي است.

مردم  اصلي  دغدغه  که  کنوني  حساس  شرایط  در 
کشورمان معیشت است تمرکز و تاکید اصلي برنامه ها 
و شعارهاي انتخاباتي لیست امید بر تالش در راستاي 
بهبود شرایط معیشتي آحاد جامعه است. طي سالیان 
بین المللي  و  داخلي  رخدادهاي  به  توجه  با  اخیر 
آماري  رسمي  مراجع  ارقام  و  آمارها  اساس  بر  و 
و  محدودیت ها  با  کشورمان  معیشتي  شرایط  کشور، 
شرایط  این  جمله  از  است.  شده  مواجه  سختي هایي 
مرکز  در  شده  انجام  رسمي  مطالعات  اساس  بر  و 
قابل  افزایش  فقر  خط  آمار،  پژوهشکده  و  ایران  آمار 
توجهي داشته و بر درصد فقرا افزوده شد. با توجه به 
تحریم هاي ظالمانه و غیرمنصفانه سال هاي اخیر منابع 
اقتصادي در اختیار کشورمان کاهش قابل مالحظه اي 
درآمد خانوارهاي  و  اطالعات هزینه  براساس  و  یافت 
شهري و روستایي سفره مردممان کوچک تر شد. روابط 
اقتصادي کشور با جهان خارج کاهش قابل مالحظه اي 
یافت و دسترسي به امکانات و منابع بین المللي را با 
محدودیت هاي جدي همراه ساخت. این مساله باعث 
اقتصادي داخلي و اخالل  افت شدید در فعالیت هاي 
در عملکرد بازارهاي مختلف شد. با آغاز به کار دولت 
تدبیر و امید هم اکنون شاهد بهبود نسبي شرایط و 
زمان  از  امید  و  تدبیر  دولت  هستیم.  کشور  وضعیت 
آغاز فعالیت خود سیاست ثبات و آرامش را در تمامي 
عرصه ها دنبال کرده است که دستاوردهاي این ثبات 
به  و  اقتصاد  حوزه  در  واضحي  شکل  به  را  آرامش  و 
روایت شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي شاهد هستیم. 

از فعالیت  نرخ تورم کشور طي دو سال سپري شده 
دولت تدبیر و امید از رقمي باالتر از ۴۰ درصد به حدود 
11درصد کاهش یافته است. نرخ رشد اقتصادي از عدد 
منفي 8/ 5 درصدي به عدد مثبت یک درصدي رسیده 
و چشم اندازهاي مثبتي براي افزایش آن طي سال هاي 
آتي نیز متصور است. براساس گزارش هاي آماري مرکز 
رئیس جمهور محترم  اظهارات  براساس  و  ایران  آمار 
طي سال گذشته تقریبا بیش از یک میلیون فرصت 

شغلي ایجاد شده است.
ثبات  بازگشت  زمینه   که  عواملي  مهم ترین  جمله  از 
عملکرد  کرد،  فراهم  کشور  به  را  نسبي  آرامش  و 
دیپلمات هاي  قهرمانانه  نرمش  با  همراه  مقتدرانه 
است  بوده  هسته اي  پرونده  مذاکرات  در  کشورمان 
رهبري  معظم  مقام  رهنمون هاي  و  حمایت ها  با  که 
بازپس گیري  و  ظالمانه  تحریم هاي  رفع  به  موفق 
بازگشت فضاي  حقوق مسلم مردم کشورمان شدیم. 
و  کشور  به  امید  روزنه هاي  شکل گیري  و  صمیمیت 
برقراري جو و زبان منطق بر روابط بین المللي باعث 
شد تا فضاي آرامش و ثبات بر اقتصادمان سایه افکند 
و شرایط مناسب رشد و شکوفایي اقتصادي کشورمان 
فراهم آید و به جرات مي توان بیان داشت که تمام این 
دستاوردها مدیون حضور پرشور و عالمانه ملت بزرگ 
با فراهم آمدن فضاي  ایران اسالمي در صحنه است. 
مناسب براي عملکرد و سیاست گذاري ائتالف فراگیر 
با  تا  شد  خواهد  سعي  اعتدال گرایان،  و  اصالح طلبان 
عملکردي هوشمندانه و عالمانه ِدین خود را به مردم 
شرایطي  آوردن  فراهم  راستاي  در  و  کنیم  ادا  ایران 
شایسته شأن و منزلت مردم کشورمان از هیچ کوششي 
فروگذار ننماییم. با توجه به تجربیات به دست آمده 
طي سالیان اخیر و با توجه به رهنمون هاي مقام معظم 
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رهبري خصوصا در حیطه شکل دهي اقتصاد مقاومتي 
و عملیاتي کردن بندهاي سند مربوطه و همچنین در 
راستاي محقق کردن اهداف اسناد باالدستي با درنظر 
گرفتن شرایط کنوني اقتصاد کشورمان ائتالف فراگیر 
اصالح طلبان و اعتدال گرایان سعي خواهد کرد تا اهداف 
و برنامه هاي عمده و کلي ذیل را به شکل ویژه اي در 

دستور کار قرار داده و آن را دنبال کند.

1- تالش در راستاي بهبود فضاي کسب و کار براي 
توسعه  و  رشد  شرایط  کردن  مهیا  و  سازي  بستر 
رشد  کردن  درون زا  به  ویژه  توجه  و  کشور  اقتصادي 
اصل  به  توجه  همچنین  کشور  اقتصادي  توسعه  و 
فرصت سازي در اقتصاد مقاومتي. منتخبان مردم عضو 
لیست امید در دهمین مجلس جمهوري اسالمي ایران 
با داشتن اختیار وضع قوانین و نظارت بر حسن اجراي 

قوانین در این راستا تالش خواهند کرد.

رکود  شرایط  در  کشور  اقتصاد  اینکه  به  توجه  با   -۲
به سر مي برد و با توجه به تجربیات سایر کشورها و 
اقتصادهایي که شرایط کم و بیش مشابهي را تجربه 
و  اقتصاددانان  آرای  به  توجه  با  همچنین  و  کرده اند 
معضل  این  از  خروج  راهکار  کشورمان،  متخصصان 
سرمایه هاي  و  نخبگان  از  حمایت  نخست  وهله  در 
تکنولوژي  تولید و خلق  راستاي  فکري کشورمان در 
است و در وهله دوم بهره گیري از فضاي پسا برجام و 
افزایش روابط اقتصادي بین المللي در راستاي جذب 
با به روز  و ورود تکنولوژي هاي روزآمد جهاني است. 
با  کشورمان)خصوصا  تولیدي  تکنولوژي هاي  شدن 
کارآفرینان  و  جوانان  نخبگان،  روی  سرمایه گذاري 
داخلي( کمیت و کیفیت تولیدات داخلي افزایش یافته 

و بهاي تمام شده هر واحد کاالي تولید شده کاهش 
مي یابد و این امر موجب خواهد شد تا به شکل همزمان 
بربندد.  ایران رخت  اقتصاد  از  تورم  و  رکود  معضالت 
تسهیل  را  امر  این  تحقق  کار  و  کسب  فضاي  بهبود 

خواهد کرد.

۳- تالش در راستاي ایجاد اشتغال و توانمند سازي 
آحاد جامعه با نگاهي ویژه به اشتغال جوانان و بانوان 
بردن  بین  از  راستاي  در  بانوان  به  ویژه  نگاه  است. 
ظرفیت هاي  از  بهره گیري  و  جنسیتي  نابرابري هاي 

کمتر استفاده شده آنان است.

استقالل  براي  قوانیني  تصویب  راستاي  در  ۴-تالش 
هرچه بیشتر بودجه دولت از نفت و اتکاي هرچه بیشتر 
آن بر درآمدهاي مالیاتي در راستاي کاهش وابستگي 
هاي اقتصادي به یک محصول و کاهش آسیب پذیري 
اقتصاد. اتکا بر درآمدهاي مالیاتي لزوما به معني افزایش 
نرخ مالیاتي نیست، بلکه مي تواند به معني گسترش 
پایه مالیاتي و اخذ مالیات از فعالیت ها و زمینه هایي 
باالترین  و  پرداخته اند  را  مالیات ها  باشد که کمترین 

فرار مالیاتي را داشته اند و نظارت بر اجراي آن.

5- تالش در راستاي ایجاد توازن و عدالت توسعه اي با 
نگاه ویژه و حمایتي به مناطق محروم و کمتر توسعه 

یافته کشور.

6- تالش در راستاي گسترش همکاري هاي بین المللي 
و بهره گیري از بازارهاي بین المللي و افزایش حجم و 
ارزش کاالها و خدمات صادراتي کشور و تا حد امکان 
جلوگیري از خام فروشي محصوالت، در راستاي درون زا 

افزایش قدرت مقاومت و  و  اقتصاد  برون نگر کردن  و 
کاهش آسیب پذیري اقتصادي.

ظرفیت هاي  به  ویژه  نگاه  راستاي  در  تالش   -7
گردشگري کشور به عنوان یکي از پر درآمدترین صنایع 
جهان با توجه به ثبات مناسب امنیتي کشور و شرایط 
دور از ثبات کشورهاي همسایه براي جذب گردشگران 

و تمرکز بر گردشگران حوزه سالمت و پزشکي.

و  صادرات  از  کامل  حمایت  راستاي  در  8-تالش 
دستیابي به بازارهاي سودآور منطقه خصوصا از طریق 
وضع قوانین و مقررات تسهیل کننده تجارت و تعیین 

مشوق هاي الزم براي این امر.

۹-توسعه حوزه هاي عملیاتي مناطق آزاد تجاري در 
راستاي رقابت پذیر کردن صنایع و افزایش ظرفیت و 

توان اقتصادي کشور.

هاي  تصدیگري  کاهش حجم  راستاي  در  1۰-تالش 
آن  واگذاري  و  دولتي  سازمان هاي  و  دولت  اقتصادي 
فعالیت ها به شکل رقابتي و عادالنه به بخش خصوصي 

حقیقي و کارآمد.

در  اقتصادي  شفافیت  افزایش  راستاي  در  11-تالش 
تمامي حوزه ها و از بین بردن ویژه خواري ها و رانت ها 
و روزآمدسازي شیوه هاي نظارت بر بازارها و به شکل 
کلي نظارت دقیق و نظام مند بر حسن انجام و اجراي 
قوانین و مبارزه واقعي با هرگونه فساد و تخلف اقتصادي 

در هر سطح.

1۲-تالش در راستاي هدفمندسازي واقعي یارانه ها به 
نحوي که باالترین سطح رفاه ممکنه را براي همه افراد 
و همه شهروندان کشور به همراه داشته باشد و همگان 
از منافع هدفمندي آن به شکل عادالنه اي بهره مند 

شوند.

مهر/ از سوی جهانگیری ؛
برنامه های اقتصادمقاومتی متولی تولید 

ابالغ شد

معاون اول رئیس جمهور، مصوبه ستاد فرماندهی 
دار  اولویت  های  پروژه  به  ناظر  اقتصادمقاومتی 
برنامه های ملی اقتصادمقاومتی که در آن وظایف 
این پروژه  برای اجرای  و تکالیف وزارت صنعت 

مشخص شده، ابالغ کرد.
اسحاق  ابالغیه  در  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  برای  که  جهانگیری 
ارسال شده است، پروژه های اولویت دار برنامه های 
احصا  وزارتخانه  این  با  مرتبط  مقاومتی  اقتصاد  ملی 
و این دستگاه اجرایی موظف به اجرای این پروژه ها 

به عنوان اولویت های اجرایی در سال ۹5 شده است.
در این ابالغیه بر نکات و موارد ضروری که الزم است 
از سوی وزارت صنعت،  در اجرای پروژه های مذکور 
معدن و تجارت مد نظر قرار گیرد، در 5 بند به شرح 

زیر تاکید شده است:

 1۳۹5 سال  در  اجرا  برای  مصوب  پروژه های   )1
در  و  اولویت  با  مجری«  »دستگاه  توسط  می بایست 
اقتصاد  پایش  و  پیشبرد  یکپارچه  »نظام  چارچوب 
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کلیه  است  بدیهی  شوند.  تکمیل  و  اجرا  مقاومتی« 
عهده  بر  پروژه  اتمام  تا  ابالغ  زمان  از  مسئولیت ها 

»دستگاه مجری« خواهد بود.
ظرف  حداکثر  فوریت  قید  با  مجری«،  »دستگاه   )۲
آنها  از  یک  هر  اجرای  در  تسریع  برای  روز  دو  مدت 
نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط 
خود به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی 

نماید.
مقام  باالترین  یا  و  وزیر  از سوی  منصوب  مجری   )۳
»دستگاه مجری«، موظف است ظرف مدت یک هفته 
پروژه ها در  از  برای هر یک  این مصوبه  ابالغ  از  پس 
یکپارچه  »نظام  در  مندرج  پروژه  منشور  چارچوب 
پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی«، »برنامه عملیاتی« 

تهیه و پس از تایید رییس دستگاه اجرایی به دبیرخانه 
ستاد ارائه نماید.

از  یک  هر  اجرای  برای  الزم  مالی  منابع  تامین   )۴
پروژه های مصوب بر عهده »دستگاه مجری« می باشد 
اعتبارات، وظایف و  و مجری می بایست در چارچوب 
اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات الزم را برای 
تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق 

زمانبندی مصوب اجرا شود.
5( »دستگاه مجری« موظف است هر دو  هفته یکبار 
برای  به عمل آمده  اقدامات  گزارش  مستمر،  طور  به 
در چارچوب  را  عملکرد  و  پروژه ها  از  یک  هر  اجرای 
»نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی« و 
گزارش  ستاد  دبیرخانه  به  ستاد  مصوب  شاخص های 

نماید.
در بخش دیگر این ابالغیه آمده است: کلیه دستگاه های 
انجام  به  موظف  کشور  بانکی  نظام  باالخص  اجرایی 
اجرای  برای  مجری«  »دستگاه  با  الزم  همکاری های 
پروژه های اولویت دار »مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی« برای اجرا در سال 1۳۹5 می باشند. طراحی 
سازوکار الزم برای تحقق همکاری های مشترک با سایر 

دستگاه ها بر عهده »دستگاه مجری« است.
بر اساس »نظام یکپارچه  از پروژه ها  اجرای هر یک 
و مصوبات ستاد،  مقاومتی«  اقتصاد  پایش  و  پیشبرد 
توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می گیرد. برای 
نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه های 
حسب  اتفاقی  به صورت  میدانی  بازدید های  مصوب، 
مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی 
عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد 

قرار می گیرد.
از  واصله  گزارش های  بررسی  از  پس  ستاد  دبیرخانه 
»دستگاه مجری« و مستندات مربوط، موضوع را جهت 
پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی 
پیشبرد  برای  مقتضی  تصمیمات  اتخاذ  و  مشکالت 
پروژه، در دستور کار »نشست سه جانبه رییس ستاد، 
دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد« که بصورت هفتگی 

تشکیل می شود، قرارمی دهد.
معاون اول رییس جمهور همچنین در بخش پایانی این 
ابالغیه تاکید کرده است: »الزم است نتیجه اقدامات 
اینجانب  به  ابالغی  با مصوبات  ارتباط  یافته در  انجام 

گزارش شود.«

تسنیم/ صندوق بین المللی پول خبر داد
ذخایر ارزی ایران رکورد زد

14.3میلیارد  رشد  از  پول  بین المللی  صندوق 
میالدی  سال  در  ایران  ارزی  ذخایر  دالری 
گذشته و ثبت رکورد 125.9میلیارد دالری خبر 
این سال  ایران در  داد و اعالم کرد تراز تجاری 

0.7میلیارد دالر منفی بوده است.
تسنیم،   خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
المللی پول در جدیدترین گزارش خود  صندوق بین 
منطقه  اقتصادی  چشم انداز  گزارش های  سلسله  از 
خاورمیانه و شمال آفریقا اعالم کرد ذخایر ارزی ایران 
در پایان سال میالدی گذشته به 1۲5,۹ میلیارد دالر 

رسیده است.
ذخایر 1۲5 میلیارد دالری ایران رکورد جدیدی طی 

سالهای گذشته محسوب می شود.
ذخایر ارزی ایران در این سال نسبت به سال قبل از 
آن رشد 1۴,۳ میلیارد دالری داشته است. ذخایر ارزی 
ایران در پایان سال ۲۰1۴ بالغ بر 111,6 میلیارد دالر 

اعالم شده بود.
این نهاد بین المللی پیش بینی کرده است ذخایر ارزی 
ایران در سال جاری میالدی اندکی کاهش یابد و به 

1۲5,6 میلیارد دالر برسد.
در حالی ذخایر ارزی ایران در سال گذشته بیش از 1۴ 
عربستان  ارزی  که ذخایر  یافته  افزایش  میلیارد دالر 
در همین سال 115 میلیارد دالر کاهش داشته و به 
611,۹ میلیارد دالر رسیده است. انتظار می رود ذخایر 
ارزی این کشور در سال جاری میالدی به 5۲۰ میلیارد 

دالر کاهش یابد.
رژیم سعودی برای اعمال فشار به ایران سیاست نفت 
ارزان را در پیش گرفت و با افزایش تولید نفت خود به 

 بازگشت به عناوین 10 اخبار اقتصادی

  عنوان برنامه ملي عنوان پروژه رديف
ــكل دار با هدف  7500رونق توليد و تعيين تكليف  1 واحد توليدي مش

  فعال نمودن آنها 
ارتقاي توان توليد ملي 

  (درون زايي اقتصاد)
صنعت فوالد و مس  2 سعه  ايجاد توازن زنجيره مواد اوليه موردنياز و تو

  كشور براي توليد پايدار
ارتقاي توان توليد 

  ملي(درون زايي اقتصاد)
ـــط با هدف  3 ارتقاي رقابت پذيري واحدهاي توليدي كوچك و متوس

  افزايش صادرات
ارتقاي توان توليد 

  ملي(درون زايي اقتصاد)
پيش برد برون گرايي   مديريت هدفمند واردات در راستاي حفظ تراز مثبت تجاري 4

  اقتصاد
  (توسعه صادرات غير نفتي)

ميليارد دالر  10افزايش صـــادرات كاال و خدمات غير نفتي به ميزان  5
  94نسبت به سال  95در سال 

پيش برد برون گرايي 
  اقتصاد 

  (توسعه صادرات غير نفتي)
ارتقاي توان توليد ملي   درصد  60تكميل طرح هاي صنعتي با پيشرفت فيزيكي باالي  6

  (درون زايي اقتصاد)
  ارتقاي توان توليد ملي  طرح مهم و ملي 33 تكميل و راه اندازي 7

  (درون زايي اقتصاد)
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افت قیمت نفت دامن زد. این سیاست به هزینه کاهش 
ذخایر ارزی عربستان تمام شده است.

* رشد بخش غیرنفتی صفر شد
صندوق بین المللی پول در بخش دیگری از گزارش 
خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰15 را صفر اعالم 
و پیش بینی کرده است این رقم در سال جاری به ۴ 

درصد برسد.
ایران  داخلی  ناخالص  تولید  گزارش  این  اساس  بر 
و  بوده  دالر  میلیارد   ۳87,6 بر  بالغ   ۲۰15 سال  در 
پیش بینی می شود این رقم در سال جاری به ۳86,1 

میلیارد دالر برسد.
بخش غیرنفتی ایران در سال گذشته رشدی نداشته و 
بخش نفتی رشد ۰,6درصدی داشته است. پیش بینی 
می شود بخش غیرنفتی امسال با رشد ۲,5درصدی و 

بخش نفتی با رشد 16,۹درصدی مواجه شود.
تولید  پول  المللی  بین  برآوردهای صندوق  اساس  بر 
نفت ایران در سال ۲۰15 بالغ بر ۲,55 میلیون بشکه 
در روز بوده و پیش بینی شده است این رقم در سال 

جاری به ۳,۰۳ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.
تولید گاز ایران نیز از معادل ۲,۹8 میلیون بشکه در روز 
نفت در سال ۲۰15 به معادل ۳,۰1 میلیون بشکه در 

روز نفت طی امسال خواهد رسید.
صادرات نفت ایران در سال ۲۰15 بالغ بر 1,۲۴ میلیون 
بشکه در روز و صادرات گاز معادل ۰,15 میلیون بشکه 
در روز نفت بوده است. پیش بینی شده است این ارقام 
در سال ۲۰16 به ترتیب به 1,81 میلیون بشکه در روز 

و به معادل ۰,15 میلیون بشکه در روز نفت برسد.

*آهنگ رشد نقدینگی در ایران تندتر می شود
این گزارش انتظار دارد نرخ تورم در ایران طی امسال 

تک رقمی شود و به 8,۹ درصد برسد. نرخ تورم سال 
۲۰15 بالغ بر 1۲ درصد اعالم شده است.

نقدینگی در ایران طی سال گذشته رشد 1۴,5درصدی 
داشته و پیش بینی شده است آهنگ رشد نقدینگی در 
ایران طی امسال تندتر شود و رشد نقدینگی در این 

سال به 15,7 درصد برسد.

* تراز تجاری ایران مثبت نشد
بر اساس این گزارش کل صادرات ایران در سال ۲۰15 
بالغ بر 71,۴ میلیارد دالر و واردات این کشور 7۲,1 
و  صادرات  می شود  پیش بینی  و  بوده  دالر  میلیارد 
واردات ایران در این سال به ترتیب به 7۴ میلیارد دالر 

و 7۹,7 میلیارد دالر برسد.
صندوق بین المللی پول اعتقاد دارد تراز تجاری ایران 
واردات  و  است  بوده  منفی  گذشته  میالدی  سال  در 

ایران ۰,7 میلیارد دالر بیشتر از صادرات بوده است.
بر  بالغ  در سال ۲۰15  ایران  جاری  تراز حساب های 
1,۴ میلیارد دالر بوده و این نهاد بین المللی پیش بینی 
کرده است تراز حساب های جاری ایران در سال جاری 

منفی شود و به منفی ۳ میلیارد دالر برسد.

مهر./ 
جدول قیمت سکه و ارز روز سه شنبه 

منتشر شد

انواع سکه و ارز روز سه شنبه در  جدول قیمت 
بازار منتشر شد.

قطعه سکه  هر  فروش  نرخ  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
یک  بازار  در  سه شنبه  امروز  جدید  طرح  بهار  تمام 

میلیون و ۲۳ هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۲۲ 
هزار تومان، نیم سکه 5۴۰ هزار تومان، ربع سکه ۲8۹ 

هزار تومان و سکه گرمی 1۹7 هزار تومان اعالم شد.
بازار  در  عیار   18 زرد  طالی  گرم  هر  نرخ  همچنین 
داخلی 1۰۴ هزار و ۲۲۰ تومان و نرخ هر اونس طال در 

بازارهای جهانی 1۲۳5 دالر است.
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را  در همین حال، صرافان 
برای فروش ۳۴66 تومان، هر یورو را ۳۹18 تومان، هر 
پوند را 5۰۳5 تومان، لیر ترکیه 1۲۴1 تومان و درهم 

امارات را ۹5۰ تومان اعالم کردند.  

جدول قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه
قیمت بازار نوع سکه    
1۰۲۳۰۰۰ سکه  تمام  طرح  جدید   
1۰۲۲۰۰۰ سکه  تمام  طرح  قدیم   
5۴۰۰۰۰ نیم سکه     
۲8۹۰۰۰ ربع سکه     
1۹7۰۰۰ گرمی     
1۰۴۲۲۰ هر گرم طالی 18 عیار   

نوع ارز   
۳۴66 دالر     
۳۹18 یورو      
5۰۳5 پوند     
۹5۰ درهم     

1۲۴1 لیرترکیه     

صادرکنندگان  انجمن  مدیره  هیأت  رئیس  فارس/ 
خدمات فنی و مهندسی ایران

تراز تجاری ایران بعد از 37 سال مثبت 
شد

رئیس هیأت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات 
فنی و مهندسی ایران با بیان اینکه امسال برای 
گفت:  مثبت شده،  تجاری کشور  تراز  بار  اولین 
95 درصد منابع بانک ها برای واردات اختصاص 
می یابد و تنها 5 درصد منابع است که به صادرات 

تخصیص پیدا می کند.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
صندوق  نقش  همایش  در  امروز  سیدعلی  سیدکمال 
و  فنی  خدمات  توسعه  از  حمایت  در  ایران  ضمانت 
مهندسی با اشاره به اینکه در اهداف کمی برنامه پنجم 
توسعه مقرر شده بود که در سال ۹۴، 8۰ میلیارد دالر 
صادرات غیرنفتی محقق شود، گفت: به دالیل مختلف 
صادرات 8۰ میلیارد دالر کاالی غیرنفتی محقق نشده 

است.
ایران  صادرات  ضمانت  صندوق  نقش  افزود:  وی 
به  مهندسی،  و  فنی  خدمات  صادرات  از  حمایت  در 
آیین نامه  عنوان  تحت   8۴ سال  در  که  آیین نامه ای 
تأمین مالی صادرات کاال و خدمات تدوین شده بود، 
بازمی گردد که همانا براساس این آیین نامه، بانک های 
تسهیالت  اعطای  به  نسبت  که  بودند  مجاز  عامل 
میان مدت از محل منابع خود بانک به صادرکنندگان با 

دوره بازپرداخت حداکثر 1۰ ساله اقدام کنند.
خدمات  صادرکنندگان  انجمن  مدیره  هیأت  رئیس 
فنی و مهندسی ایران افزود: اما متأسفانه در نظامنامه 
توسعه  صندوق  محل  از  ارضی  تسهیالت  اعطای 
صادرات، این موضوع رعایت نشده است و این برنامه و 

 بازگشت به عناوین 11 اخبار اقتصادی
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اعطای تسهیالت، تنها به بانک توسعه صادرات محدود 
شده است.

اعتبار  و  منابع  درصد   ۹5 متأسفانه  داد:  ادامه  وی 
درصد   5 تنها  و  می شود  واردات صرف  برای  بانک ها 
منابع به سمت صادرات است، پس باید منابع بانک ها 

را به سمت صادرات سوق دهیم.
برای  تجاری  تراز  امسال  کرد:  خاطرنشان  علی  سید 
اولین بار مثبت شده، چرا که ۴۲ میلیارد دالر صادرات 
بدون نفت داشته ایم، در حالی که میزان واردات ۴1 

میلیارد دالر بوده است.

دنیای  اقتصاد/ عالئمی از رونق در آمار تجارت خارجی 
فروردین منعکس شد

خیز صادراتی با چاشنی منفی

جاری  سال  ماه  نخستین  در  گمرک  آمارهای 
لحاظ  به  هم  صادرات  میزان  که  می دهد  نشان 
»ارزش دالری« و هم به لحاظ »وزنی« نسبت به 

مدت مشابه سال قبل، افزایش یافته است.
 این رشد به لحاظ ارزش 8 درصد و از نظر وزنی ۳8 
درصد گزارش شده است. مطابق این آمارها، صادرات 
روند  نیز  گازی  میعانات  احتساب  بدون  حتی  قطعی 
که  داده  رخ  حالی  در  روند  این  است.  داشته  مثبتی 
مطابق آمارهای بانک مرکزی، شاخص بهای صادراتی، 
و  ارز«  نرخ  »تثبیت  اصطکاکی  عامل  دو  تحت تاثیر 
انتهای  در  نزولی  روند  کاالها«  قیمت  جهانی  »افت 
سال گذشته ثبت کرده است. حال در صورتی که نرخ 
ارز حقیقی از سوی سیاست گذار تقویت شود، قدرت 
خارجی  رقبای  با  مقایسه  در  داخلی  صادرکنندگان 

محرک،  عامل  یک  به عنوان  و  یابد  افزایش  می تواند 
به  شود.  تقویت  غیرنفتی،  صادرات  افزایشی  روند 
اعتقاد بسیاری از کارشناسان، توسعه صادرات غیرنفتی 
به عنوان یکی از سیاست های غیرتورمی، تحریک تقاضا 
می توان  بنابراین  رکود محسوب می شود.  از  و خروج 
امیدوار بود که در سال پیش رو، با اصالح سیاست های 
ارزی، زمینه برای بهره گیری از صادرات به عنوان عنصر 
تحریک تقاضا، بیش از قبل مهیا شود. این کار می تواند 
عالوه بر حل مشکالت تامین منابع مالی، بر گسترش 
روابط کارگزاری خارجی بانک ها در پساتحریم کمک 

کند.
 تجارت خارجی در فروردین ماه با عالئمی از رونق در 
آمار  جدیدترین  براساس  شد.  روبه رو  صادرات  بخش 
قطعی  صادرات   ،۹5 سال  ماه  نخستین  در  گمرک، 
کاالهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی، با افزایش 
در  درصدی   8 حدود  و  وزن  در  درصدی   ۳8 حدود 
ارزش دالری مواجه بوده است. نکته قابل توجه در آمار 
احتساب  بدون  قطعی  صادرات  که  است  این  گمرک 
میعانات گازی نیز رشد مثبت را تجربه کرده است. خیز 
صادراتی در ماه فروردین در حالی است که براساس 
گزارش بانک مرکزی، تورم کاالهای صادراتی به حدود 
منفی 16 درصد در انتهای سال گذشته رسیده است. 
کاهش  و  ارز  نرخ  تثبیت  عامل  دو  شاخص  این  در 
قیمت جهانی کاالها موثر بوده است. رشد صادرات در 
به مدت مشابه در سال گذشته  فروردین ۹5 نسبت 
در حالی است که براساس آمارها، در فروردین ماه ۹۴ 
صادرات کشور با افت 8 درصدی نسبت به فروردین ماه 
۹۳ همراه بود. در تحلیل این موضوع می توان به جهش 
صادرات محصوالت پتروشیمی و سایر کاالها در سال 
جاری اشاره کرد. مطابق آمارها در فروردین ۹5 معادل 
و  پتروشیمی  محصوالت  تن  هزار  و 8۳۴  میلیون   6

سایر کاالها صادر شده که نسبت به سال قبل به لحاظ 
وزنی حدود ۳5 درصد رشد داشته است. این موضوع 

عالمتی از تحریک تقاضا در آمارهای تجارت دارد.

براساس این گزارش، در عین حال تراز تجارت خارجی 
مثبت سال ۹۴ که در تاریخ تجارت کشور بی سابقه بود، 
در نخستین ماه سال ۹5 نیز تداوم یافت. جدیدترین 
از آن است  از سوی گمرک حاکی  آمار منتشر شده 
که تراز تجاری ایران در مدت زمان مذکور مثبت و به 
میزان یک میلیارد و ۲7 میلیون دالر به ثبت رسیده 
طرف  کشور   5 جمع  به  آلمان  ورود  سویی  از  است. 
معامله با ایران نیز از دیگر موارد جالب توجه در آمار 
تجارت خارجی اخیر است. بر این اساس، تجار ایرانی 
توانسته اند در فروردین ماه سال ۹5، حدود 8 میلیون و 
18۳ هزار تن کاال به ارزش ۳میلیارد و 7 میلیون دالر 
صادر کنند. در مقابل نیز یک میلیون و ۹۲5 هزار تن 
کاال به ارزش یک میلیارد و ۹8۰ میلیون دالر به کشور 
وارد شده است. بنابراین میزان حجم تجارت خارجی 
 ۹87 و  میلیارد   ۴ جاری  سال  ماه  نخستین  در  نیز 

میلیون دالر بوده است.

مقایسه آمار تجارت خارجی کشور در فروردین سال ۹5 
با مدت زمان مشابه سال گذشته نشان از بهبود وضعیت 
صادرات چه از لحاظ وزنی و چه از لحاظ ارزشی دارد. 
بر این اساس، میزان صادرات در فروردین ماه سال ۹۴ 
به لحاظ ارزشی رقمی معادل ۲ میلیارد و 786 میلیون 
دالر و به لحاظ وزنی نیز 5 میلیون و ۹۳۴ هزار تن بوده 
است. بنابراین کارنامه صادرات کشور در فروردین ماه 
سال ۹5 حاکی از رشد وزنی حدود ۳8 درصدی و رشد 
ارزشی حدود 8 درصدی نسبت به مدت زمان مشابه 
از میزان واردات  سال گذشته است. آمارهای گمرک 
این  در  ایران  خارجی  تجارت  که  می دهد  نشان  نیز 
بخش، به لحاظ وزنی افت ۰۲/ ۰ درصدی و به لحاظ 
ارزشی رشد ۰7/ ۰ درصدی را نسبت به مدت زمان 
مشابه سال گذشته تجربه کرده است. میزان واردات 
در فروردین ماه سال ۹۴ به لحاظ ارزشی یک میلیارد 
و ۹78 میلیون دالر و از نظر وزنی یک میلیون و ۹۲5 

هزار تن به ثبت رسیده است.

اقالم مهم صادراتی
 ،1۳۹5 سال  فروردین ماه  در  صادرات  عمده  اقالم 
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دالر  میلیون  ارزش 5۴5  به  گازی«  »میعانات  شامل 
و  نفتي  »گازهاي  درصد،   18  /1۲ ارزشی  سهم  و 
هیدروکربورهاي گازي شکل مایع شده« به ارزش 1۳5 
میلیون دالر و سهم ارزشي ۴۹/ ۴ درصد، »پروپان مایع 
شده« به ارزش 1۳۲ میلیون دالر و سهم ارزشي ۳۹/ 
۴ درصد، »قیر نفت« به ارزش ۹۲ میلیون دالر و سهم 
ارزشي ۰6/ ۳ درصد، بوده است. عمده صادرات کشور 
میعانات  احتساب  )با   1۳۹5 سال  فروردین ماه  طی 
امارات متحده  چین،  کشورهای  به  ترتیب  به  گازی(، 
عربی، عراق، کره جنوبی و هند بوده که در این میان 
توانسته اند ۲ میلیون و 655 هزار تن  صادرکنندگان 
کاال را به ارزش 7۹7 میلیون دالر به چین صادر کنند. 
سهم این کشور از صدور کاالهای ایرانی در مدت زمان 
مذکور، به لحاظ ارزشی حدود ۲7 درصد و به لحاظ 
وزنی بیش از ۳۲ درصد بوده است. متوسط قیمت هر 
تن کاالي صادراتي در این دوره نیز ۳67 دالر بوده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 75/ ۲1 درصد، کاهش 

داشته است.

اقالم مهم وارداتی
اقالم عمده وارداتي طی فروردین ماه سال 1۳۹5، شامل 
»لوبیاي سویا« به ارزش 87 میلیون دالر و سهم ارزشي 
۴1/ ۴ درصد، »ذرت دامي« به ارزش 5۹ میلیون دالر 
به  بذر«  استثناي  به  »جو  درصد،   ۳ ارزشي  سهم  و 
ارزش 5۴ میلیون دالر و سهم ارزشي 7۴/ ۲ درصد، 
»دانه گندم خوراکی« به ارزش ۴6 میلیون دالر و سهم 
ارزشي ۳۴/ ۲ درصد و »کنجاله سویا« به ارزش ۴۰ 
میلیون دالر و سهم ارزشی ۰۳/ ۲ درصد، بوده است. 
از سویی کشورهای عمده طرف معامله ایران در سال 
۹5 نیز عبارتند از چین، امارات، ترکیه، آلمان و هند. 
ورود کشورهای اروپایی به جمع عمده فروشندگان کاال 

به ایران پس از برجام تحقق یافت. سوییس نخستین 
کشور اروپایی بود که پس از تحریم ها در این لیست 
چهارمین طرف  به عنوان  آلمان  ورود  با  گرفت.  جای 
معامله ایران در این لیست، به نظر می رسد جنب و جوش 
تازه ای را در اروپا برای سهم خواهی از بازار ایران شاهد 
خواهیم بود. براساس آمار منتشر شده، چین همچنان 
سرلیست واردکننده کاال به ایران است. در فروردین ماه 
ارزش  به  چینی  کاالی  تن  هزار   ۲۰7 جاری،  سال 
۳8۳ میلیون دالر به ایران وارد شده که از نظر وزنی 
با افت حدود 1۳ درصدی و از نظر ارزشی نیز با افت 
حدود 16 درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال 
گذشته مواجه شده است. سهم چینی ها از بازار ایران 
ارزشی حدود 1۹  لحاظ  به  فروردین ماه سال ۹5  در 
به لحاظ وزنی حدود 11 درصد بوده است.  درصد و 
درحالی که این سهم بندی در مدت زمان مشابه سال 
گذشته به لحاظ ارزشی حدود ۲۳ درصد و به لحاظ 
وزنی حدود 1۲ درصد بود. امارات متحده نیز در دوره 
مذکور ۳6۹ هزار تن کاال را به ارزش ۳68 میلیون دالر 
روانه بازار ایران کرده که نسبت به مدت زمان مشابه 
سال گذشته به لحاظ ارزشی با افت حدود 8 درصدی 
و به لحاظ وزنی با رشد حدود 1۲ درصدی مواجه بوده 
ارزش  به  ترکیه  از  کاال  تن  است. همچنین ۹۳ هزار 
156 میلیون دالر در فروردین ماه سال ۹5 به ایران وارد 
شده که به لحاظ ارزشی و وزنی در مقایسه با مدت 
زمان مشابه سال گذشته شاهد افت ورود کاال از این 
کشور به بازار ایران بوده ایم، اما در فروردین ماه سال ۹5 
آلمان نیز به جمع عمده کشورهای طرف معامله ایران 
ارزش  به  کاال  تن  هزار  اساس، 1۲5  این  بر  پیوست. 
11۳ میلیون دالر از آلمان به ایران وارد شده و توانسته 
 7 حدود  وزنی  سهم  و  درصد   6 حدود  ارزشی  سهم 
درصد را از بازار ایران کسب کند؛ بنابراین واردات از این 

کشور به لحاظ وزنی رشد حدود 66 درصد و به لحاظ 
ارزشی حدود 8 درصد نسبت به فروردین ماه سال ۹۴ 
را تجربه کرده است. به عالوه واردات ایران از هند با 
افت ارزشی حدود ۲۹ درصدی از 151 میلیون دالر در 
فروردین ماه سال ۹۴ به 1۰8 میلیون دالر در فرورین 
ماه سال ۹5 رسیده است. همچنین به لحاظ وزنی با 
افت حدود 58 درصدی از ۲15 هزار تن در مدت زمان 

مشابه سال گذشته به ۹۰ هزار تن رسیده است.
متوسط قیمت هر تن کاالي وارداتي در این دوره نیز 
1,۰۲۹ دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
داشته  افزایش  دالري  ارزش  در  درصد   ۰  /1 حدود 
بر  بالغ  فروردین ماه سال 1۳۹5،  در  از سویی،  است. 
1,6۹۴ دستگاه خودروی سواری به کشور وارد شده 
که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 165 درصد 
خودرو،  تعداد  این  ارزش  میزان  است.  یافته  افزایش 
نسبت  که  است  بوده  دالر  میلیون   ۴۰ /8 حدود  در 
به فروردین ماه سال 1۳۹۴، شاهد افزایش حدود 1۲6 

درصدی در ارزش دالری بوده است.

دنیای اقتصاد/ بانک مرکزی منتشر کرد
دو پدیده مزاحم در مسیر صادرات

بررسی های »دنیای اقتصاد« نشان می دهد تورم 
گذشته  سال  پایان  در  ایران  صادراتی  کاالهای 
ابتدای  از  که  رسیده  درصد   16 منفی  حدود  به 
محاسبه این شاخص در کشور تاکنون، کمترین 

میزانی است که به ثبت رسیده است. 
مطابق این بررسی ها دو عامل تثبیت نرخ ارز و کاهش 
قیمت های جهانی روی روند صادرات اثر گذاشته است. 

سیاست گذاری  حوزه  در  جهانی  قیمت های  کاهش 
از  مناسب  بهره گیری  با  می توان  اما  نیست،  داخلی 
ازسوی  تقاضا  تحریک  مسیر  ارزی،  سیاست های 
خریداران خارجی را مهیا کرد. این سیاست به عنوان 
از  خروج  غیرتورمی  سیاست های  مهم ترین  از  یکی 
رکورد مطرح می شود و قدرت رقابت صادرکنندگان را 
افزایش خواهد داد. همچنین با تعدیل مناسب قیمت 
ارز، می توان عنان واردات را به داخل کشور در اختیار 

گرفت.
نرخ تورم متوسط شاخص بهای کاالهای صادراتی در 
اسفندماه سال گذشته با رسیدن به سطح »منفی 16 
درصد« به کمترین سطح خود از ابتدای محاسبه این 
شاخص در ایران رسید. شاخص بهای صادرکننده از 
سال 1۳86 تاکنون از سوی بانک مرکزی محاسبه و 
منتشر می شود و در طول این تاریخچه آماری، شاخص 
قیمت صادرکننده تنها در سال های 1۳88، 1۳۹۳ و 
1۳۹۴ نرخ های رشد منفی را به ترتیب به میزان منفی 
درصد   16 منفی  و  درصد   ۰  /۴ منفی  درصد،   6  /8
نشان می دهد حتی  است. موضوعی که  تجربه کرده 
در  گذشته  سال  در  صادراتی  بهای  شاخص  عملکرد 
مقایسه با دیگر سال های منفی نیز وضعیت متفاوتی 

را پشت سر گذاشته است.
بر اساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی تحت عنوان 
 »1۳۹۴ اسفند  صادراتی:  کاالهای  بهای  »شاخص 
از سوی »دایره شاخص بهای کاالهای وارداتی و  که 
صادراتی« از زیرمجموعه های اداره آمار اقتصادی این 
نهاد منتشر شده، رقم شاخص صادرات در اسفندماه 

سال گذشته به عدد
8/ ۲۰6 واحد رسیده است که نسبت به آخرین آمار 
منتشر شده از این شاخص یعنی رقم 5/ ۲16 واحدی 
مربوط به بهمن ماه سال گذشته، افتی 5/ ۴ درصدی 
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را نشان می دهد. به عبارت دیگر تورم ماهانه شاخص 
صادراتی در آخرین ماه سال گذشته نیز مشابه عمده 
ماه های این سال، منفی بوده است. تورم ماهانه صادراتی 
در سال گذشته، در ۹ ماه منفی، در یک ماه صفر و 
تنها در سه ماه مثبت بوده است. عالوه بر این، مقایسه 
سطح شاخص در اسفندماه سال گذشته با اسفندماه 
درصدی   18  /1 منفی  افت  از  حاکی  پیشین،  سال 
است  ماهه  بازه 1۲  این  در  رقم شاخص صادرکننده 
که بنا به اصطالح اقتصادی، میزان تورم نقطه به نقطه 
برای  شده  ثبت  رقم  کمترین  می دهد.  نشان  را  آن 
به دی ماه سال  نقطه به نقطه صادرکننده مربوط  تورم 
رقم  که  بوده  درصدی   18  /7 منفی  رقم  و  گذشته 
اسفندماه نیز تقریبا همسطح آن است. در صورتی که 
انتظار  باشد،  نزولی  نیز  فروردین ماه  در  روند شاخص 
صادرکننده  بهای  شاخص  نقطه به نقطه  تورم  می رود 
و  آمده  پایین تر  هم  آذرماه  رکورد  از  فروردین ماه  در 
با توجه به  به سطوح پایین تری سقوط کند. هرچند 
روند ماه های گذشته، این احتمال ضعیف است و امکان 
مثبت شدن رشد ماهانه شاخص بهای صادرکننده در 
فروردین ماه وجود دارد. با این حال، حتی در صورت 
مثبت بودن روند ماهانه نیز انتظار می رود مسیر نزولی 
شاخص بهای صادرکننده در فروردین ماه ادامه یابد و 
تازه تری برای تورم )متوسط یا 1۲  رکوردهای منفی 
بهار  ایران در  بهای کاالهای صادراتی  ماهه(  شاخص 

سال جاری ثبت شود.
صادراتی،  بهای  شاخص  محاسبه  برای  مرکزی  بانک 
سبد اصلی محصوالت صادراتی کشور را در یک سال 
به  را  عمده  محصوالت  سپس  و  گرفته  نظر  در  پایه 
فلزی،  شیمیایی،  محصوالت  )مثل  اصلی  گروه های 
خوراکی یا ...(  تقسیم می کند. سپس با توجه به سهم 
هر یک از گروه ها از کل ارزش صادرات غیرنفتی در 

آن سال پایه مشخص، به آنها وزنی را داده و سپس با 
شاخص بندی قیمت اجزای آنها و تکرار وزن دهی، عدد 
1۰۰ را به عنوان شاخص قیمت هر گروه شاخص در 
آن سال پایه مشخص، انتخاب می کند. برای محاسبه 
شاخص قیمت هر گروه در مقاطع زمانی دیگر، قیمت ها 
تناسب قیمت ها، عدد  به  و  قرار گرفته  مورد مقایسه 
این موضوع در مورد  از 1۰۰ تغییر می کند.  شاخص 
همه شاخص های قیمتی صدق می کند و محاسبه هر 
شاخصی از تورم یا تغییرات قیمتی، بر مبنای همین 

عمل شاخص سازی ممکن می شود.
صادراتی،  قیمت  شاخص  محاسبه  در  حال  این  با 
اقتصادی  در  دارد که خصوصا  مهم وجود  عامل  یک 
مثل ایران با سابقه بی ثباتی شدید در بازار ارز، قدرت 
بهای  شاخص  تحوالت  در  زیادی  توضیح دهندگی 
به دلیل  که  است  ارز  نرخ  عامل،  این  دارد.  صادراتی 
اینکه شاخص بهای صادراتی بر حسب ریال و نه دالر 
این شاخص  تحوالت  بررسی  برای  می شود،  محاسبه 
بهای  شاخص  تغییرات  روند  به  نگاهی  است.  مهم 
صادراتی و تغییرات نرخ ارز در حدود دو دهه گذشته، 
این همسویی و اثرپذیری را نشان می دهد. با این حال، 
در برخی از سال ها مثل سال گذشته این همسویی به 
شکل ناقص است و تغییر شرایط عوامل اثرگذار دیگر، 
مسیرهای  در  صادراتی  بهای  شاخص  می شود  باعث 
متفاوتی قرار بگیرد. به عنوان مثال در سال گذشته )از 
ابتدای فروردین تا انتهای اسفند 1۳۹۴(، نرخ اسمی 
ارز رشدی جزئی به میزان 1/ ۲ درصد را تجربه کرد که 
در صورتی که با روندی آرام و بدون نوسان در بازارهای 
جهانی همراه می شد، قاعدتا انتظار می رفت که انعکاس 
آن در تغییر ناچیز شاخص بهای صادراتی در این سال 
ظاهر شود، ولی به دلیل افت شدید قیمت های کاالیی 
در بازارهای جهانی، ارزش محصوالت صادراتی ایران 

در سال گذشته پایین آمد و باعث افت شدید شاخص 
گذشته،  سال های  در  شد.  صادراتی  کاالهای  بهای 
بحران مازاد عرضه در اغلب بازارهای کاالیی به خصوص 
بازار نفت، محصوالت پتروشیمی و پاالیشگاهی، فلزات 
پایه، محصوالت خوراکی و سایر کاالها به افت شدید 
قیمت منجر شده است. این تحول، به بروز مشکل در 

اغلب اقتصادهای متکی به صادرات کاال منجر شد و 
حتی گریبان کشورهایی مثل کانادا، استرالیا و روسیه 
را نیز گرفت که در کاهش رشد اقتصادی، تضعیف تراز 

تجاری و تضعیف پول ملی این کشورها منجر شد.
درخصوص ایران نیز به نظر می رسد بخشی از دالیل 
سال  در  می شود  گفته  که  اقتصادی  رشد  کاهش 
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در  بحران  یعنی  عامل  همین  شده،  منفی  گذشته 
بازارهای اصلی خریدار محصوالت صادراتی کشور بوده 
است. همچنین در نتیجه این تغییرات، حجم تجارت 
کشور )مجموع صادرات و واردات( در سال گذشته به 
سطح پایینی رسید و درآمدهای ارزی نیز تحت الشعاع 
قرار گرفت. با این حال، به دلیل اینکه تحریم های چند 
ساله پیش تر بخش زیادی از توان صادراتی ایران را 
در سال گذشته  دیگر،  از سوی  و  بود  کرده  تضعیف 
بخشی از درآمدهای بلوکه شده به کشور بازگشت و 
همچنین مجوز افزایش صادرات نفت، به درآمد ارزی 
در  آمده  پدید  قیمتی  بحران  شد؛  منجر  بیشتری 
بازارهای خریدار محصوالت کشور، از کانال تراز تجاری 
نتوانست روی نرخ ارز ایران اثر بگذارد و با وجود تورم 
دو رقمی، نرخ ارز تنها به میزان ۲ درصد افزایش یافت. 
این عامل، منجر به این شد در شرایطی که قیمت ارزی 
محصوالت ایران پایین آمده و از رقابت عرضه کنندگان 
خبر می دهد، به دلیل ناسازگاری سیاست ارزی و پولی 
مقدار  از  گران تر  ایرانی  محصوالت  ارزی  بهای  ایران، 
پیشین همین محصوالت تمام شود. در نتیجه، شرایط 
سال گذشته وضعیت نسبتا نامساعدی را برای صادرات 

محصوالت ایرانی رقم زد.
بانک  سوی  از  شده  منتشر  آمار  جزئیات  به  نگاهی 
در سال گذشته  که  است  این  از  نیز، حاکی  مرکزی 
از بین 15 گروه صادراتی، رشد شاخص در 1۴ گروه 
منفی بوده؛ به گونه ای که بیشترین افت شاخص برای 
گروه »محصوالت معدنی« رقم خورده که تقریبا ۳۲ 
در  )وزن  کشور  غیرنفتی  صادرات  ارزش  از  درصد 
تشکیل شاخص صادرات( را در اختیار دارد. با توجه 
به اهمیت این گروه، افت قابل توجه شاخص بهای آن 
پرده  سال  این  طی  جهانی  قیمت  شدید  افت  از  که 
برمی دارد، حاکی از فشار بر دریچه های سنتی صادرات 

اقتصادی  سیاست های  تغییر  لزوم  و  است  کشور 
به خصوص سیاست های ارزی را در جهت به صرفه کردن 
تولیدات نسبتا پیچیده تر در ایران را گوشزد می کند. 
وجود  به دلیل  بیشتر  که  معدنی  محصوالت  عالوه بر 
قیمت  افت  چنین  آن  ذیل  نفتی  محصوالت  برخی 
شدیدی را تجربه کرده، افت قابل توجه شاخص قیمت 
در گروه  »فلزات معمولی و مصنوعات آنها« به میزان 
شیمیایی  »محصوالت  همچنین  و  درصد   ۲۲ منفی 
منفی 15 درصد،  تقریبا  میزان  به  وابسته«  و صنایع 
نقش زیادی در رکوردزنی منفی شاخص بهای کاالهای 
ترتیب  به  گروه  دو  این  است.  داشته  ایران  صادراتی 
شاخص  کل  وزن  از  درصد   ۲۰ و  درصد   1۰ تقریبا 
بهای صادراتی )که نشان دهنده سهم از ارزش صادرات 
است ( را تشکیل می دهند و در کنار گروه دیگری که 
 6۰ از  بیش  معدنی،  محصوالت  یعنی  رفت  آن  ذکر 
درصد از صادرات ایران را به خود اختصاص می دهند؛ 
بنابراین طبیعی است در سالی که مشخصه غالب آن 
بازارهای کاالیی جهانی است، سقوط  افت قیمت در 
قیمت ها از ناحیه تک  بعدی و خام فروشی بودن صادرات 
کاالیی کشور، شاخص بهای صادراتی را نیز این چنین 

تحت تاثیر قرار بدهد.

دنیای اقتصاد/ کف قیمت فلز نقره ای کجاست؟
بهای آلومینیوم را برق گرفت

براساس آمارها، آلومینیوم از ابتدای سال جاری 
میالدی نوسان های رو به پایینی را تجربه کرده 
که یکی از دالیل اصلی این روند نزولی، انتظارها 
برای کاهش برق مصرفی چین بوده است؛ در این 

که  دارد  وجود  تحلیلگران  میان  بحث  این  بین 
فلز نقره ای چه زمانی به کف قیمتی خود نزدیک 

می شود. ب
ه گزارش »پایگاه خبری بورس کاالی ایران«، پس از 
آنکه مصرف برق چین در اواخر سال ۲۰15، به حد 
انتظارها نرسید، انجمن برق چین، پیش بینی خود را 
از رشد میزان مصرف برق این کشور کاهش داده که 
این موضوع تاثیر زیادی بر کاهش تقاضا و روند نزولی 

قیمت آلومینیوم داشته است.
این کشور کمترین درصد را برای رشد اقتصادی خود 
رقم مطمئنا  این  ماه های پیش گزارش کرد که  طی 
بازتابی از تقاضای کم چین به فلزات خواهد بود. در 
این میان آلومینیوم همچنان در وضعیت تولید بیش 
از حد نیاز قرار دارد به طوری که قیمت آلومینیوم در 
میزان 1۲/ ۰  به  لندن،  فلزات  بورس  در  حال حاضر 
درصد کاهش یافته و به بیش از 16۰۰دالر در هر تن 
رسیده است. در این شرایط پس از آنکه آمار موجودی 
بهای  یافت،  افزایش  لندن  فلزات  بورس  انبارهای  در 
آلومینیوم روند نزولی خود را ادامه داد. مالکولم فریمن 
)Malcolm Freeman( معتقد است تا زمانی که 
به نظر  نکند،  تغییری  جهان  اقتصاد  زیر ساخت های 
بگیرد.  قرار  بیشتر  فشار  تحت  فلزات  قیمت  می رسد 
 Goldman Sachs Group( ساکس  گلدمن 
برای رشد  Inc(، احتمال می دهد رقم ۳ درصد که 
مصرف مس در چین طی سال های ۲۰16 تا ۲۰۲۰ 
پیش بینی شده بود، به سمت نزول رفته و کم شود. 
این بانک همچنان معتقد است تغییر نظام اقتصادی 
چین، )از رویه سنتی وابسته به صنایع سنگین، به رویه 

مصرف گرا( تغییری همیشگی خواهد بود.

دنیای اقتصاد/ با ارزیابی عملکرد دولت و نقش آن در 
محیط کسب و کار بررسی شد

مانع پنهان ساماندهی مجوزها

مقررات  از  تورم زدایی  دوساله  عملکرد  گزارش 
تنها 400 مجوز مزاحم کسب  نشان می دهد که 
و کار حذف شده است. ارزیابی ها نشان می دهد 
سرمایه گذاری  از  اعم  اقتصادی  کار  انجام  برای 
و  و 800 مجوز ملی  و خارجی یک هزار  داخلی 
200 مجوز استانی داریم که طی دو سال گذشته 
تنها 400 مجوز به صورت داوطلبانه از سوی برخی 

دستگاه ها، حذف شده است. 
سردرگمی فعاالن اقتصادی برای اخذ مجوز و دریافت 
برای صدور مجوزها، همچنین  استعالم های گوناگون 
موانعی  از  مجوزها  این  دریافت  برای  طوالنی  زمان 
آغاز  برای  اقتصادی  فعاالن  نگرانی  موجب  که  است 
مراحل  که  گونه ای  به  شده،  مجوز  کسب  و  فعالیت 
دشوار اخذ مجوز برای هر فعالیت و دشواری رعایت 
قوانین در ایران، موجب باال رفتن هزینه یا انگیزه برای 

فعالیت های اقتصادی در بخش غیررسمی شده است.
کسب و کار در هر کشور مستلزم فراهم بودن محیط 
نهادی مناسب است. برای فعالیت و ادامه حیات کسب 
و کار، نیاز به یکسری الزامات است. یکی از این الزامات، 
بستر اجرای مناسب قوانین است که در قالب تحقق 
حاکمیت قانون تجلی می یابد. در گزارشی که از سوی 
دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار منتشر شده 
در  شده  وضع  قوانین  اجرای  در  دولت  نهاد  عملکرد 
محیط کسب و کار مرتبط با صدور مجوزها، بررسی و 
ضمن نقد عملکرد دولت به عنوان یکی از موانع نهادی 
صدور  وضعیت  جهت  را  پیشنهادهایی  کار،  و  کسب 
مجوزها و بهبود محیط کسب و کار ارائه شده است. 
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نتایج این گزارش، نشان می دهد که عریض و طویل 
مختلف  دستگاه های  و  ادارات  بودن  تنیده  هم  در  و 
مطرح  مجوزها  ساماندهی  مسیر  در  مانعی  به عنوان 

می شود.
بر اساس این گزارش، ارزیابی های چند سال اخیر نشان 
می دهد که نهاد دولت در فرآیند صدور مجوز نتوانسته 
برآورده سازد. شرط  را  انتظارات سرمایه گذاران  است 
مناسب  اقتصادی  عملکرد  به  دستیابی  برای  اساسی 
تغییر در کارکرد نهادهای اقتصادی و سیاسی است که 
در این میان مهم ترین کارکرد نهاد دولت در فعالیت های 
اقتصادی، کاهش عدم اطمینان و هزینه های مبادله و 
است.  جامعه  در  الزم  نهادی  بسترهای  کردن  فراهم 
با  ادارات و دستگاه های دولتی  تعدد  در حال حاضر، 
استقرار نظام اداری مدرن بوروکراتیک در ایران منجر 
به بزرگ شدن بدنه دولت شده و به تبع آن کارکرد 
اصلی این نهاد به عنوان تنظیم کننده روابط اشخاص و 
گروه ها در چارچوب اقتصاد کشور را با چالش مواجه 
ساخته است. گرچه وجود نهادهای اداری و قانونی، از 
الزامات هر جامعه متمدنی است، با این حال چنانچه 
مقررات حاکم بر جامعه، بیش از حد پیچیده و درهم 
تنیده باشند، گرایش عمومی به فعالیت های غیررسمی 

و اقتصاد زیرزمینی افزایش خواهد یافت.
صدور  درخصوص  دولت  نهاد  عملکرد  رو،  این  از 
تبع  به  و  اقتصادی  واحدهای  فعالیت  پروانه  و  مجوز 
موتور  به عنوان  سرمایه  انباشت  و  سرمایه گذاری  آن 
اهمیت است.  ایران حائز  اقتصادی در  رشد و توسعه 
بررسی قوانین ناظر بر آغاز انجام یک فعالیت اقتصادی 
همچون ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
۴۴، ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، 
ارتقای  ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
نهاد  این مطلب است که  و... موید  مالی کشور  نظام 

دولت و نهاد مجلس در پی بهبود محیط کسب و کار 
است؛ ولی عدم مدیریت کارآمد در نهاد دولت موجب 
شده است تا قوانینی در این خصوص پی در پی جهت 
تاکید و یادآوری به تصویب برسد و در عمل هر یک 
به نحوی عقیم باقی بماند. نگاهی به عملکرد نهادهای 
»هیات رسیدگی فرا استانی« و »ستاد سرمایه گذاری« 
در اجرای وظایف مرتبط با فضای کسب و کار، حاکی 
از عدم اجرای وظایف قوانین مرتبط با صدور مجوزها 

است.
خود  بشری  نهادهای  به عنوان  مقررات  چند  هر 
هستند،  یکدیگر  با  انسان ها  روابط  تسهیل کننده 
از حد عریض و  نهاد بیش  این  این چنانچه  با وجود 
طویل و درهم تنیده شود، کارکردی معکوس یافته و 
به عنوان مانع جدی توسعه و فعالیت بخش خصوصی 
بروز خواهد کرد. روند اعطای مجوزهای سرمایه گذاری 
دستگاه ها از حیث تعداد بسیار زیاد و از حیث اطاله 
زمانی، طوالنی مدت و طاقت فرسا هستند. دلیل اصلی 
نبودن  نظام مند  و  سیستمی  در  می توان  را  امر  این 
گام های  کردن  طی  ضرورت  و  مجوزها  اخذ  جریان 
متعدد حضوری و غیرالکترونیکی دانست. گرچه ظاهرا 
ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون 
اما  دارد،  سرمایه گذاران  از  موثری  حمایت  اساسی 
ارزیابی عملکرد 11 گزارش قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی منتشره توسط دبیرخانه 
شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ نشان 
می دهد که دو نهاد هیات رسیدگی فرا استانی و ستاد 
خود  وظایف  به  است  نتوانسته  استان  سرمایه گذاری 
عمل کند و سرمایه گذارانی که به این نهادها مراجعه 
کرده اند با هزینه زمان از دست رفته مواجه و عمال این 
نهادها خود مخل امر سرمایه گذاری و تولید شده اند. 
هر  الزامات  از  قانونی،  و  اداری  نهادهای  وجود  گرچه 

حاکم  مقررات  چنانچه  حال  این  با  است،  جامعه ای 
بر جامعه بیش از حد پیچیده و درهم تنیده باشند، 
افزایش خواهد  گرایش عمومی به فعالیت غیررسمی 
یافت. با توجه به راه اندازی پنجره واحد کشوری صدور 
مجوز سرمایه گذاری در دستیابی آسان به اطالعات با 
هماهنگ سازی بهتر بین تمامی دستگاه های مربوطه 
سرمایه گذاری،  تقاضاهای  بررسی  در  بهتر  درک  و 
از طریق  اطالعات  به موقع  تسلیم  اثربخشی مطلوب 
همان  ارائه  در  که  دستگاه هایی  بین  اطالعات  تبادل 
پردازش  می کنند،  ایفا  نقش  بار  یک   برای  اطالعات 
سریع تر، دقیق بودن اطالعات و رعایت قوانین مربوطه، 
مقررات  و  قوانین  مطلوب  رعایت  و  کمتر  تاخیرات 
برای  بهینه  خدمات  ارائه  فعالیت،  مجوز  صدور  در 
سرمایه گذاران، کیفیت بهتر اطالعات به وسیله اشتراک 
فعالیت،  مجوز  صادرکننده  دستگاه های  بین  بیشتر 
دولت منسجم تر و حذف تشریفات زائد اداری و مزیت 
می تواند  که  سرمایه گذاران  برای  واحد  پنجره  اصلی 
به عنوان مکان واحدی جهت ارائه تمامی اطالعات مورد 
اختیار  را در  به دستگاه های درگیر صدور مجوز  نیاز 
آنان قرار دهد. با توجه به موارد ذکر شده و به منظور 
جلوگیری از تکرار مکررات و ساماندهی فرآیند صدور 
مجوز سرمایه گذاری در کشور، در گزارش دفتر پایش 
است.  ارائه شده  پیشنهاد  کار چند  و  بهبود کسب  و 
ایجاد یک نهاد صادرکننده مجوز در کشور، حذف کلیه 
قوانین قبلی درخصوص صدور مجوز سرمایه گذاری به 
سرمایه گذاران  اطالعات  ثبت  اعالم  سال،  یک  مدت 
شناسنامه دار  و  موجودیت  اعالم  برای  سامانه ای  در 
صورت  در  سنگین  جرایم  برقراری  فعالیت،  شدن 
عدم ثبت در سامانه، نظارت بر فعالیت های اقتصادی 
در کشور، مهلت یکساله برای راه اندازی پنجره واحد 
مطرح  پیشنهادهای  جمله  از  کشوری  سرمایه گذاری 

شده در این گزارش است.
اطالعات  ثبت  و  مدارک  کنترل  دیگر،  سوی  از 
مردمی،  نهادهای  طریق  از  سرمایه گذاری  متقاضیان 
ارسال اتوماتیک اطالعات به دستگاه صادرکننده مجوز، 
رصد عملکرد دستگاه های صادرکننده مجوز از طریق 
گزارش گیری از سامانه پنجره واحد، برخورد قاطع با 
افراد و دستگاه خاطی، انتشار گزارش های مجوزهای 
اقتصادی و دستگاه های  صادره در رشته فعالیت های 
صادرکننده مجوز در مقاطع فصلی و ساالنه از دیگر 

مواردی است که می تواند در دستور کار قرار گیرد.
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دنیای اقتصاد/
مترجم: آرش جمشیدنژاد

innovationmanagement :منبع

مشکلی که بسیاری از افراد و سازمان ها با آن روبه رو 
هستند این است که آنها در زمان نامناسب )دیر یا 
زود( ایده ها را نادیده می گیرند و این امر در فرآیند 
نوآوری آنها بسیار تعیین کننده است. جفری بامگارتنر 
چگونگی استفاده از معیار شعور عادی را برای نادیده 
حال  در  شما  اگر  می دهد.  شرح  ایده  یک  گرفتن 
گرداندن یک سازمان نوآورانه هستید، نیازمند نادیده 
شما  حقیقت،  در  هستید.  ایده ها  از  بسیاری  گرفتن 
می کردید.  رفتار  صورت  همین  به  نیز  این  از  پیش 
مشکلی که بسیاری از افراد و سازمان ها با آن روبه رو 
هستند این است که ایده ها را در زمان نامناسب )دیر 
یا زود( نادیده می گیرند و این امر در فرآیند نوآورانه 

آنها بسیار تعیین کننده است.

به  ابتدایی  مراحل  در  ایده ها  از  بسیاری  در حقیقت 
در  را  زیر  فرآیند  می شوند.  سپرده  فراموشی  دست 
نظر بگیرید، تغییری که روزانه در راهرو شرکت های 

سراسر جهان به گوش می رسد:

وای فای  ارتباطات  اگر  می کردم  فکر  داشتم  کارمند: 
خود را برای مشتریان ...

هزینه  کار  این  می کنی.  شوخی  داری  حتما  رئیس: 
زیادی می خواهد و چه دلیلی وجود دارد که مشتریان 

دارای ارتباطات بی سیم باشند؟

کارمند: خب، فکر کنم ...

رئیس: متاسفم. من قراری دارم که باید به آن برسم. 
امروز روی میز  پایان  تا  آتی  مالی فصل  طرح ریزی 

کارم باشد.

در همین چند ثانیه، مدیریت این رئیس یک ایده را 
حتی بدون تالشی برای فهم آن نادیده گرفت. بدتر 
آنکه، اگر این کار چند مرتبه تکرار شود، کارمندانش 
این برداشت را خواهند کرد که او برای ایده ها ارزشی 
نزد خود  را  ایده ها  کارمندان  نتیجه  نیست. در  قائل 
حال  در  همواره  امر  این  متاسفانه،  می دارند.  نگاه 
شرکت های  از  بسیاری  در  اما  است.  افتادن  اتفاق 

نوآوری محور شرایط به گونه ای دیگر است.

تولید ایده یا نابود کردن آن؟
صورت  به  سازمان  یک  که  زمانی  حتی  متاسفانه، 
هدفمند مانند جلسه های هم اندیشی در جهت تولید 
ایده های خالق تالش می کند، غالبا منجر به نابودی 
ایده در مدت زمان بسیار کوتاهی می شود. در برخی 
از موارد آنها یک ایده را در جریان فعالیت های تولید 
ایده از بین می برند. مثال بدتری از این حالت را مدیر 
یک بنگاه مهندسی برای من تعریف کرد. او برای من 
جلسه  یک  خود  شرکت  در  چگونه  که  داد  توضیح 

داده  ترتیب  جدید  ایده های  خلق  برای  هم اندیشی 
بازخورد  که  گرفتند  تصمیم  آنها  این،  بر  عالوه  بود. 
ایده را به پیشنهاددهنده در سریع ترین زمان ممکن 
هر  کنند.  بیان  را  خود  نظر  آنها  تمام  تا  دهند  ارائه 
ایده طی چند هفته مورد ارزیابی قرار گرفت و برای 

پیشنهاددهنده ارسال شد.
این شرکت  از جلسه های هم اندیشی،  مانند بسیاری 
خاص  تجاری  مورد  یک  برای  ایده ها  مجموعه  از 
ظهور  ایده ها  از  بسیاری  نتیجه،  در  نکرد.  استفاده 
موضوع  به  ایده ها،  آن  از  بسیاری  البته  کرد.  پیدا 
به  حتی  آنها  از  بسیاری  بود.  بی ارتباط  نیاز  مورد 
این  اتخاذ  با  ارتباطی نداشت.  نیز  کسب وکار شرکت 
سیاست، پیشنهاددهندگان سریعا عالئم عدم پذیرش 
دریافتند که  به سرعت  کارمندان  دریافت کردند.  را 
پیشنهاد یک ایده در جلسات هم اندیشی یک روش 
قطعی برای دریافت عالئم عدم پذیرش بود. تعجب آور 
فراموشی  ورطه  به  ابتکار طی چند هفته  که  نیست 
جلسات  از  بسیاری  برای  مشکل  این  شد.  سپرده 

چه زمانی باید یک ایده را نادیده گرفت؟
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هم اندیشی روی می دهد، زمانی که شرکت کنندگان 
و به خصوص مدیران ارشد شرکت کنندگان، ایده ها را 
در مرحله خلق ایده مورد انتقاد قرار می دهند. سایر 
ایده های  که  در می یابند  به سرعت  شرکت کنندگان 
ریسکی مورد انتقاد قرار خواهد گرفت و می آموزند که 
ایده ها و خالقیت خود را بروز ندهند. ساختار ضعیف 

ارزیابی، می تواند ایده های نو را به سرعت نابود کند.
اگر ایده ها از فرآیند خلق ایده خالقانه بگذرند، مرحله 
برطرف  چگونگی  تعیین  منظور  به  آنها  ارزیابی  بعد 
این  نظری،  لحاظ  از  است.  شرکت  نیازهای  کردن 
است.  ایده  یک  نابودی  برای  مناسبی  زمان  مرحله، 
و حال شما  را خلق کرده اید  بسیاری  ایده های  شما 
نیازمند انتخاب بهترین ایده هستید. این امر به صورت 
عادی از طریق برخی از فرآیندهای ارزیابی که یک 
ایده را در مقایسه با ایده دیگر یا بسیاری از معیارهای 
دیگر انتخاب می کنند، صورت می پذیرد. برخی اوقات 
ممکن است ایده ها در مرحله نخست مورد انتقاد قرار 
توجه  باید  است.  خطرناک  بسیار  امر  این  و  بگیرند 
داشت که گاهی با منظور کردن اصالحاتی، آن ایده ها 
مثال،  عنوان  به  رد شوند.   انتقادات  از سد  می توانند 
ممکن است شما در حال بررسی تعدادی از ایده ها به 
منظور تعیین آنکه کدام یک با بودجه ای یک میلیون 
دالری قابل پیاده سازی است باشید. در نگاه اول به 
نیازمند  که  را  ایده ای  است  بهتر  که  می رسد  نظر 
بودجه بیشتری برای پیاده سازی است، رد کنیم. در 

نتیجه، آن ایده به احتمال زیاد نابود خواهد شد.
که  بپرسند  خودشان  از  بررسی کنندگان  اگر  اما 
»چگونه ممکن است همان کار را با نیمی از هزینه ها 
انجام دهیم« نه تنها ممکن است به یک راه حل بلکه 

ممکن است به ایده بهتری نیز دست یابند.

پنج معیاری که بهترین هستند:
بنابراین بهتر است که همواره ایده های نو را براساس 
چند معیار )به لحاظ تجربی، حداقل پنج معیار( مورد 
از طریق یک  تنها  ایده  یک  اگر  دهیم.  قرار  ارزیابی 
معیار مورد پذیرش قرار نگرفت؛ اما در ارزیابی با سایر 
معیارها امتیاز خوبی به دست آورد، این ایده همچنان 
در  بررسی  برای  و  است  باالیی  نسبتا  امتیاز  دارای 
اگر  این،  بر  عالوه  می ماند.  باقی  پیاده سازی  مرحله 
واقعا مشتاق نوآوری سطح باالیی هستید، همواره باید 
را  ایده ها  خالقانه ترین  و  عجیب ترین  دیوانه وارترین، 
مورد بررسی بیشتری قرار دهید. این چنین ایده هایی 
ارزیابی معینی مورد پذیرش  ممکن است در آزمون 
قرار نگیرند؛ زیرا بسیار نامعمول هستند. شاید مجبور 
باشید ارزیابی مخصوصی برای تعیین عملی ساختن 
به  ایده ها  به صورت خالصه،  کنید.  ایجاد  ایده ها  این 
سختی متولد می شوند و تعداد بسیار کمی از آنها به 
منصه ظهور می رسند، تبدیل به یک پروژه می شوند 

سپس به مرحله توسعه ایده می رسند.

پروژه های فناناپذیر
برای  افرادی  نیازمند  پروژه  یک  ایده،  یک  برخالف 
است  بودجه  نیازمند  پروژه  یک  است.  آن  مدیریت 
که  همان طور  باشد.  داشته  مشخصی  اهداف  باید  و 
یک پروژه توسعه می یابد، افرادی که در حال اجرای 
پیدا  احساسی  دلبستگی  آن  به  اغلب  هستند،  آن 
شکست  که  می دانند  آنها  این،  بر  عالوه  می کنند. 
را  شهرت شان  حالت  بهترین  در  است  ممکن  پروژه 
خدشه دار و در بدترین حالت آینده  آنها را در شرکت 
تعیین کند. شکست یک پروژه وسیع می تواند منجر 
به از دست دادن شغل افراد شود و وجهه شرکت را 

خراب کند. در نتیجه، زمانی که یک ایده تبدیل به 
مقدار  چه  نتیجه  اینکه  از  فارغ  می شود،  پروژه  یک 
نابودی  خواهان  آن  در  درگیر  افراد  بود،  خواهد  بد 
آن نیستند. اگر مدیران پروژه های بزرگ، پروژه را به 
درستی پیش نبرند، پیامدهای بزرگ تری از شکست 
رقم خواهد خورد. پول بیشتری هدر رفته است، افراد 
بیشتری تحت تاثیر قرار گرفته اند و خسارت بیشتری 
یک  که  زمانی  بنابراین  است.  شده  وارد  شهرت  به 
افرادی  از سوی  نابود کردن آن  آغاز می شود،  پروژه 

که در حال اجرای آن هستند سخت تر می شود.
این امر عواقبی نیز به دنبال دارد.  همان طور که بودجه 
و منابع توسط یک ایده نو که تبدیل به یک پروژه بد 
شده است مورد استفاده قرار می گیرد، بودجه و منابع 
باقی می ماند. در حقیقت  ایده ها  برای سایر  کمتری 
این اتفاق برای بسیاری از کسب وکارهای الکترونیکی 
این  از  در دوره رونق دهه 1990 روی داد. بسیاری 
کسب وکارها دارای ایده های خالق و خوب بودند؛ اما 
مواجه  شکست  با  پیاده سازی  مرحله  در  ایده ها  این 
شدند. متاسفانه، نه تنها ایده ها به سرعت نابود شدند، 
بیشتری  مخاطره آمیز  سرمایه  پی  در  مدیران  بلکه 
Boo. .رفتند و شکست خود را غیرعادی تر ساختند

در سال 2000  که  آنالینی  مد  فروش  com خرده 
ورشکسته شد، بیش از 80 میلیون یورو برای توسعه 
cutting- ایده نوآورانه خرج کرد و وب سایت یک 
نمایش  برای  مجازی  همکاران  شامل  که  را   edge
ابزار  این  متاسفانه  کرد.  راه اندازی  می شد،  پوشاک 
باند را در زمانی که مشتری  از پهنای  بخش زیادی 
dial- در حال اتصال به اینترنت از طریق مودم های

up بود مورد استفاده قرار می داد. بدتر اینکه، قابلیت 
استفاده از وب سایت نیز بسیار بد بود. همان طور که 

Boo.com شکست خورد، مدیران ابزارهای نوآورانه 
را رها نکرده و رهیافت های جایگزین را مورد آزمون 
قرار دادند. آنها پول بیشتری صرف ابزارها و بازاریابی 
فروش  که  حالی  در  بو  شرکت  پایان،  در  کردند. 

چندانی نداشت به صفحات تاریخ پیوست.

برقراری تعادل در نابودی ایده ها
به طور واضح، آنچه سازمان ها به آن نیاز دارند آن است 
که در مرحله خلق و رشد به ایده ها مجال بیشتری 
برای ظهور بدهند. در حقیقت، ایده های بیشتری باید 
یک  نیازمند  پروژه ها  آن  اما  شوند.  پروژه  به  تبدیل 
مراحل  در  باید  که  واضح هستند  و  برجسته  مرحله 
ابتدایی پروژه به دست آید. اگر این مرحله برجسته 
به دست نیاید، پروژه باید به صورت کامل نابود شود و 
منابع در یک پروژه جدید به کارگیری شوند. همچنین 
اگر پروژه ها به هیچ مرحله برجسته ای نرسیدند، نباید 
باید به  بلکه  مدیران پروژه را مورد مالمت قرار داد، 
دلیل شجاعت شان مورد تحسین قرار بگیرند؛ چراکه 
می کنند  تسهیم  خود  همکاران  با  را  خود  تجربیات 
کنند.  جلوگیری  آینده  در  مشابه  شکست های  از  تا 
همچنین نباید به سرعت آنها را وارد پروژه ای جدید 

و در حال رشد کرد.
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موضوع: انجام كلیه فعالیت های مربوط به توسعه، تست 
و بهینه سازی لوازم اندازه گیری انشعابات عادی و دیماندی 

اول
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برآورد مالی : 53192501447
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پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۲ / ۱۳۹۵ - دوازدهم 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۵ / ۵ / ۱۳۹۵ - بیست و 

پنجم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر : ایران - البرز - کرج
    

موضوع: ۹۵/۱۱ تامین، نصب و راه اندازی الكتروموتور 
فیدپمپ

حوزه فعالیت فراخوان:   امور خرید یا تامین کاال
  امور سازندگان

  
نوع برگزاری: دو مرحله ای

 
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 

دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت ارسال پیشنهاد : ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 
دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت دریافت اسناد : ۸ / ۲ / ۱۳۹۵ - هشتم 

اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۲ / ۸ / ۱۳۹۵ - بیست و 
دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
کشور / استان / شهر :  ایران - خوزستان - اهواز

    
محل دریافت اسناد: اهواز كیلومتر۲۰ جاده 

مسجدسلیمان اداره قراردادهای نیروگاه رامین و یا 
تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان شهید قندی 

)پالیزی( پالك ۶۷ واحد ۲
  

طبقه بندی موضوعی :   تجهیزات برق-الکترونیک-
مخابرات/   ساخت قطعات و ماشین آالت

موضوع : مناقصه خرید انواع المپ بخار سدیم و جیوه 
، چوک و ایگناتور ۱۴۷۴/۹۵

حوزه فعالیت فراخوان:   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی :  ریال
  

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۱ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 
یکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۲۱ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 

یکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۱ / ۲ / ۱۳۹۵ - یازدهم 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد: ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۵ - بیست و 

یکم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر:  ایران - اصفهان - اصفهان
    

محل دریافت اسناد: سایت معامالت توانیر-شرکت 
توزیع امور تدارکات

موضوع : تجدید مناقصه اجرای طرح توسعه و احداث 
شهری و روستایی نور

حوزه فعالیت فراخوان:   امور پیمانکاری
  

نوع برگزاری: یک مرحله ای
  

برآورد مالی : 8000000000- ریال
 

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۵ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 
پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد: ۲۳ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 

سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۲ / ۱۳۹۵ - یازدهم 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۳ / ۵ / ۱۳۹۵ - بیست و 

سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر: ایران - مازندران - نوشهر
    

www.bargh-gmaz.ir :محل دریافت اسناد
  

توضیحات: فهرست بهاء و کتابچه سازندگان در سایت 
شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در دسترس 

می باشد

19 مناقصات

شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهرانشرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامینشرکت توزیع برق استان اصفهانشرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

 بازگشت به عناوین 

شماره   1716    7 اردیبهشت ماه 1395
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