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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

تعداد  افزایش  از  صانیر  شرکت  مدیرعامل 
تروریستی  حمله  ایرانی  مهندسان  شهدای 
گفت:  و  داد  خبر  کرکوک  »دبیس«  نیروگاه 
منتقل  ایران  به  فردا  حادثه  این  مجروحان 

می شوند.
به گزارش ایلنا، »بهمن صالحی« مدیرعامل شرکت 
صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران 
این خبر گفت: در جریان حادثه  اعالم  با  )صانیر( 
حمله  و  عراق  کرکوک  شهر  در  دیروز  تروریستی 
حاضر  ایرانی  مهندسان  از  نفر   3 داعش،  نیروهای 
در کمپ نیروگاه »دبیس« در لحظات اول حادثه به 
شهادت رسیدند و دیروز نیز یکی دیگر از مهندسان 
به درجه  بیمارستان  به  انتقال  از  این شرکت پس 

رفیع شهادت نایل شد.
وی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: در ساعت 
5 بامداد جمعه 30 تیرماه جاری، کمپ مهندسان 
شمال  در  کرکوک  منطقه  در  »دبیس«  نیروگاه 
بغداد پایتخت عراق مورد تهاجم نیروهای متخاصم 

تکریتی موسوم به »داعش« قرار گرفت.
سایت  از  حمله کنندگان  از  گروهی  گفت:  صالحی 

و  ایرانی شده  مهندسان  کمپ  وارد  نیروگاه  باالی 
کمپ، ساختمان و تجهیزات کارشناسان و مهندسان 
ایرانی را به رگبار بستند که در مرحله نخست سه 
عراقی  تا 12  و حدود 10  ایرانی  مهندسان  از  تن 
مجروح  نیز  ایرانی  کارشناسان  از  نفر   5 و  شهید 
جراحت  ایرانی  مهندسان  از  نفر  دو  که  می شوند 
شدیدی برمی دارند که یکی از آنان پس از انتقال به 
بیمارستان،  عصر دیروز به درجه رفیع شهادت نائل 
می شود و تعداد مهندسان شهید ایرانی، به 4 نفر 
افزایش پیدا می کند.مدیرعامل صانیر با بیان اینکه 
پیش تر نیز این پروژه مورد حمله داعش قرار گرفته 
و از 22 ماه قبل این پروژه تعطیل شده بود، گفت: 
حدود 2 ماه قبل بیش از 20 نفر از متخصصان و 
مهندسان و تکنسین های ایرانی به همراه متخصصان 
عراقی برای راه اندازی مجدد این پروژه اقدام می کنند 
یورش عوامل  این کمپ مورد  که در صبح جمعه 
با مداخله پلیس  گروهک داعش قرار می گیرد که 
محلی و اوج گیری درگیری، نیروهای داعش با برجا 
گذاشتن تعدادی کشته و مجروح متواری می شوند.

همچنین »محمود شریف« مشاور مدیرعامل و مدیر 

به  اشاره  با  صانیر  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط 
عراق  بیمارستان های  در  ایرانی  مجروحان  اینکه 
انتقال  زمان  خصوص  در  هستند  مداوا  مشغول 
مجروحان و شهدا به کشورمان گفت: کنسولگری 
ایران در اربیل عراق با هماهنگی وزارت امور خارجه 
به  و شهدا  مجروحان  تا  پیگیری هستند  در حال 
احتمال زیاد فردا )یکشنبه( با اولین پرواز به کشور 
نیروهای عراقی در  اینکه  بیان  با  منتقل شوند.وی 
داعش  نیروهای  حضور  از  منطقه  پاک سازی  حال 
هستند، گفت: هنوز آماری از خسارات مالی و فنی 
نیروگاه در دست نیست و در آینده نزدیک بایستی 
کارشناسان ایرانی به منطقه عازم شده و خسارات 
اینکه  به  اشاره  با  کنند.شریف  ارزیابی  را  احتمالی 
نعمت  کرمانشاه،  از  قنبری  این حادثه، مصیب  در 
و  طالش  از  قویدل  کوروش  اراک،  از  رضایی  اهلل 
به درجه رفیع شهادت  لرستان  از  حسن عبدالوند 
شفیعی  خدر  و  یاوری  وحید  افزود:  شده اند،  نائل 
اکبر  و  ارومیه  از  جهانگیرزاده  احمد  کرمانشاه،  از 
حسنی از اردبیل نیز جزو مجروحان حادثه هستند 

که بزودی به داخل کشور منتقل می شوند.

ایلنا/ افزایش تعداد شهدای نیروگاه »دبیس« به 4 نفر؛

مجروحانحملهتروریستینیروگاهکرکوکفردابهایرانمنتقلمیشوند

شرکت محترم سازه های فلزی یاسان

بدینوسیله انتخاب شایسته شرکت سازه های فلزی یاسان را به عنوان 
صادرکننده نمونه ملی سال 1395 طی مراسم روز ملی صادرات، خدمت 
مدیریت و کارکنان محترم آن واحد صنعتی تبریک عرض می نماییم.

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

دنیای اقتصاد/ محسن جالل پور
روز  بزرگداشت  مراسم  در  رئیس جمهوری  اظهارات 
صادرات به نسبت آنچه از بیشتر سیاستمداران شنیده 
روحانی،به  آقای  بود.  امیدوار کننده تر  می شنویم،  و 
با  سازنده  تعامل  را  صادرات  اصلی  مشکل  درستی 
این سخنرانی  اما همان طور که در  جهان می دانند؛ 
اشاره می کنند، هنوز بخش هایی از نیروهای سیاسی 
کشور  در  متاسفانه  ندارند.  دیدگاهی  چنین  جامعه، 
ما نسبت به پدیده های مختلف، برداشت های مختلف 
وجود دارد و راه حل ها حتی به هم نزدیک نیست و 
این گونه است که حتی نسبت به مهم ترین پایه های 

توسعه و پیشرفت، اختالف نظر جدی وجود دارد.
اگر به تجربه توسعه در کشورهای مختلف جهان نگاه 
کنیم، متوجه می شویم حداقل نسبت به چند سیاست 
پایه ای و مهم به اجماع رسیده اند. بدون شک، نخستین 
فعالیت های  به  مقبولیت  و  مشروعیت  دادن  مساله، 
بخش خصوصی است که هنوز در کشور ما درباره آن 
اختالف نظر وجود دارد. مساله حد و اندازه دخالت ها 
و فعالیت های دولت هم مورد اجماع سیاستمداران ما 
قرار ندارد و همچنین ما نمی دانیم تعامل خوب با دنیا 

چگونه تعاملی است.
ادامه در صفحه 3/

صادرات؛ پیشران رشد



 

  طوالنی ترین خط انتقال برق ایران به 
بهره برداری می رسد

یک مقام مسئول از افتتاح و بهره برداری خط 400 
طوالنی ترین  عنوان  به  شازند  مهر  گتوند-  کیلوولت 
خط سراسری انتقال برق و نیروی کشور توسط رئیس 

جمهوری خبر داد.........ادامه خبر

 گزارش ماده 125قانون برنامه پنجم 
توسعه در مجلس بررسی می شود

انرژی  کمیسیون  رییسه  هیات  عضو  ایرنا-  تهران- 
گفت: گزارش این کمیسیون درباره اجرایی نشدن بند 
)ب( ماده 125 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و 
تبصره آن مربوط به سند ملی راهبرد انرژی در دستور 

کار صحن مجلس قرار گرفته است.........ادامه خبر

 وجود 5۴ میلیون مشترک آب و برق در 
کشور

معاون وزیر نیرو در امور برنامه ریزی و امور اقتصادی 
نوین  فناوری  بکارگیری  در  برق  و  آب  گفت: صنعت 

پیشرو است.........ادامه خبر

 همکاری ایتالیایی ها و سابا در طرح فهام
و  اجرا  مشاور،  عنوان  به   CESI ایتالیایی  شرکت 
کشور  هوشمند  اندازه گیری  زیرساخت  پیاده سازی 

)طرح فهام( با سابا مشارکت می کند.........ادامه خبر

 روسیه نیروگاه های خورشیدی شش 
گیگاواتی می سازد

وزارت انرژی روسیه از تالش این کشور برای بهرمندی 

بیشتر از انرژی خورشیدی خبر داد.........ادامه خبر

  روحانی قانون موافقتنامه بین ایران و 
آذربایجان در زمینه ساخت نیروگاههای 

برق آبی را ابالغ کرد
رییس جمهوری قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری 
اسالمی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه 
ساخت و بهره برداری از نیروگاه های برق آبی مارازاد و 

اردوباد را برای اجرا ابالغ کرد.........ادامه خبر

 تامین یک پنجم برق جهان توسط 
نیروی باد

 تا سال 2030، یک پنجم برق جهان، توسط نیروی باد 
تامین می شود.........ادامه خبر

 اولین المپ ال.ای.دی نشکن در جهان
به تازگی المپ LED جدیدی ساخته شده که اگر 
از ارتفاع به زمین بخورد همچنان کار می کند و برای 

حمل آن نیازی به پوشش نیست.........ادامه خبر

 خطرقطع برق سراسری با فرونشست 
زمین در ورامین

رئیس بخش زلزله شناسی مرکزتحقیقات راه، مسکن 
زمین  فرونشست  عوارض  به  بااشاره  وشهرسازی 
دراطراف دکل های فشارقوی ورامین گفت: درصورت 
عدم رسیدگی به این مساله،شاهد قطع سراسری شبکه 

برق خواهیم بود.........ادامه خبر

 حضور دانشگاهیان در بخش مدیریتی 
صنعت برق، موفق یا ناموفق؟

وزیر نیرو و معاون برقی اش به اساتید دانشگاهی اعتماد 

کردند و به آنها اختیارات قابل توجهی دادند. اساتیدی 
که یک شبه سکان مدیریت افراد برقی با سابقه باالی 
اجرایی را در دست گرفتند. در جاهایی این تغییرات 
منشا اثرات خوبی بود اما از سوی صنعت برق پذیرفته 
نشد. باید مدیریت هر قشر را به نخبگان همان قشر 

سپرد.........ادامه خبر

افزایش بیش از 1800 مگاواتی مصرف برق
پیک مصرف برق در روز گذشته )جمعه 30 مهر( در 
از 1800  بیش  گذشته  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه 

مگاوات افزایش یافت.........ادامه خبر

 به دنبال گسترش انرژی های نو در ایران 
هستیم 

ریک تویون )Rik Teeuven( مدیر پروژه ایران در 
به  مهر  کنفرانس 28  حاشیه  در  پالزا  شرکت سوالر 
تشریح اهمیت انرژی های تجدیدپذیر در روزگار کنونی 

و راه های گسترش آن پرداخت.........ادامه خبر

پنل های خورشیدی شبیه سنگ و چوب
........ادامه خبر

 نرخ سود تسهیالت صادراتی به 11 
درصد کاهش یافت

........ادامه خبر

 شیوه نامه جدید صدور کارت  بازرگانی 
در حال تدوین است

........ادامه خبر

 صندوق بین المللی پول نرخ تورم 
ایران را 7.۴ درصد پیش بینی کرد/ رشد 

اقتصادی ۴.5 درصد
........ادامه خبر

 دعوت از تجار ایرانی برای سرمایه 
گذاری در پاکستان

........ادامه خبر

 دالر ثابت ماند، یورو گران شد
........ادامه خبر

 مهم ترین مشکل صادرات ما این است 
که تولید نداریم

........ادامه خبر

 زمان تصویب الیحه برنامه ششم در 
کمیسیون تلفیق مشخص نیست

........ادامه خبر

 قدرت های بزرگ به اهمیت ایران در 
معادالت جهانی پی برده اند

........ادامه خبر

 مطالبات صادراتی بخش خصوصی
........ادامه خبر

 اتاق بازرگاني و 96 کرسي تصمیم ساز
.......ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

مهر/  فردا توسط روحانی؛
طوالنی ترین خط انتقال برق ایران به 

بهره برداری می رسد

برداری خط  بهره  افتتاح و  از  یک مقام مسئول 
عنوان  به  شازند  مهر  گتوند-  کیلوولت   ۴00
انتقال برق و نیروی  طوالنی ترین خط سراسری 

کشور توسط رئیس جمهوری خبر داد.
در  امروز  گالبکش  مهران  مهر،  خبرنگار  به  گزارش 
نشست خبری از آغاز بهره برداری خط 400 کیلوولت 
گتوند- مهر شازند به عنوان طوالنی ترین خط سراسری 
به  رئیس جمهور  سفر  با  هم زمان  کشور  نیرو  انتقال 
استان مرکزی خبر داد و گفت: خط گتوند-مهر شازند، 
ساخت  بر  تکیه  با  که  بوده  کشور  خط  طوالنی ترین 
همچون  مسیرها  العبورترین  صعب  از  عبور  و  داخل 
قله ها و دره های مناطق کوهستانی کشور و همچنین 
مناطق صنعتی و کشاورزی در استان های خوزستان، 

لرستان و مرکزی احداث شده است.
مادرتخصصی  شرکت  نیرو  انتقال  طرح های  مجری 
به  انتقال  این خط  اینکه  بیان  با  حرارتی  برق  تولید 
طورت کامل توسط پیمانکاران ایرانی طراحی و اجرا 
شده است، تصریح کرد: خط 400 کیلوولت گتوند-مهر 
شازند باعث افزایش پایداری شبکه و تبادل انرژی بین 

جنوب و مرکز کشور می شود.
این مقام مسئول هزینه اجرای این طرح بزرگ را 1100 
میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: 31۶ کیلومتر از این 
کریدور سراسری به صورت تک مداره و ۶ کیلومتر آن 

نیز به صورت دو مداره اجرا شده است.
وی با اعالم اینکه این خط شامل 825 برج فلزی تک 
مداره و 23 برج دو مداره می شود، اظهار داشت: عالوه 
سدو  کیلوولت  برق 400  انتقال  پست  دو  نیز  آن  بر 

ادامه از صفحه 1/ 
به نظر  پیچیده  چندان  اصلی  مساله  اکنون  البته 
نمی رسد. اقتصاد ایران مشکل اشتغال دارد. این مشکل 
دارد به یک مساله اجتماعی و امنیتی تبدیل می شود. 
اما به  برای ایجاد شغل نیاز به سرمایه گذاری داریم؛ 
دلیل نامناسب بودن فضای کسب وکار و عدم اطمینان 
بخش خصوصی، نمی توانیم این سرمایه را از داخل و 
با تکیه  اقتصاد ما  این ترتیب  به  تامین کنیم.  خارج 
و رشد  ایجاد تحرک  توان  فعلی خود،  بر داشته های 
آمارها موید تحقق  امروز که  ندارد.حتی  را  اقتصادی 
رشد 4/ 4 درصدی هستند، مطمئن نیستیم که این 
رویه ادامه پیدا کند. بنابراین در حال حاضر نه تنها 
به  از عدم اطمینان نسبت  پایین که  از معضل رشد 
استمرار این رشد هم رنج می بریم. چون با نگاهی به 
اثر گذاری متغیرهای مختلف بر رشد اقتصادی کشور 
متوجه می شویم که عوامل درونی اقتصاد ایران، توان 

اثر گذاری بیش از این را بر رشد اقتصادی ندارند.
تا  را  امسال  اقتصادی  رشد  بینانه،  خوش  نگاه های 
هم  بینان  خوش  اما  می کنند؛  پیش بینی  درصد   7
معتقدند هیچ تضمینی وجود ندارد که این رشد، سال 
رقم  را  آن  کنونی  روند  عواملی که  بر  تکیه  با  آینده 

زده اند ادامه پیدا کند.
نگاه کنیم،  اقتصادی  بر رشد  اثر گذار  اجزای  به  اگر 
در  احتماال  گرفته،  صورت  آنچه  می شویم  متوجه 
سال آینده و سال های آینده تداوم نخواهد یافت. به 
این ترتیب باید به اهرم های دیگری برای تداوم رشد 
اقتصادی اتکا کرد. بهترین تکیه گاه، افزایش صادرات 

است.
برای اینکه صادرات افزایش پیدا کند، برخی سیاست ها 

نیازمند  اصالحات  این  اصالح شود.  قاطعانه  باید  نیز 
است.  حاکمیت  ارکان  همه  حمایت  و  ملی  اجماع 
اجماعی  که  دارد  وجود  ما  کشور  در  زیادی  مسائل 
درباره حل و فصل آن به وجود نیامده است. در حالی 
که هرگاه درباره مسائلی به این اهمیت، اجماع صورت 
گرفته، مساله به بهترین شکل حل وفصل شده است. 
به عنوان مثال دولت فعلی چگونه موفق شد تورم را 
از سطح 40 درصد به سطح فعلی برساند؟ اگر اجماع 
نسبی در باره کاهش تورم صورت نمی گرفت، به طور 
قطع دولت نمی توانست تورم را تک رقمی کند. حال 
این که موضوعی مثل صادرات نیز نیاز به همگرایی 
میان اجزای مختلف حاکمیت و اجماع میان بازیگران 
عرصه سیاست دارد.اگر بخواهیم در عرصه صادرات، 
اجماع  بدون  که  ببریم  نام  مهم  سیاست  چند  از 
امکان پذیر نیستند، اول باید به مساله برون گرایی اشاره 
کرد. در حال حاضر هیچ اجماعی درباره این مساله که 
برون گرایی دقیقا چگونه سیاستی است وجود ندارد. 
راه  را  آن  عده ای  و  نجات  راه  را  برون گرایی  عده ای 
نفوذ می دانند. باید یک بار برای همیشه در این باره 

چارچوب های مشخصی ترسیم شود.
درباره  پیرامونی  گذاری های  سیاست  بعدی،  مساله 
چه  صادرات  توسعه  برای  اینکه  است.  صادرات 
سیاست هایی را باید کنار بگذاریم و به چه سیاست هایی 

باید رو بیاوریم، نیاز به اجماع حداکثری دارد.
ثبات  در  که  همان شکل  به  باید  دولت  آن،  از  پس 
زمینه  در  کرد،  عمل  موفق  کالن  اقتصاد  متغیرهای 
صادرات هم ثبات سازی کند. تهیه چارچوبی مشخص 
ثبات در  به  از همه سیاست هایی که منجر  و مدون 
توسعه  برای  و تصمیم سازی می شود،  تصمیم گیری 

صادرات ضروری است.
اقتصاد کالن  ثبات  زمینه  در  دولت  که  بپذیریم  اگر 
موفق عمل کرده و بستر اقتصاد کالن را برای تصمیم 
گیری بهتر فعاالن اقتصادی با کاهش تورم و کاهش 
انگیزه های سوداگرایانه فراهم کرده، باید بستر صادرات 

را هم برای تصمیم گیری های بلندمدت فراهم کنیم.
آینده سیاست های  نمی دانند  اقتصادی  فعاالن  اینکه 
پولی و تجاری به کدام سو می رود، انگیزه صادرات را 
کاهش می دهد.کدام سیاست از مجموع سیاست های 
موجود، تصویری بلندمدت پیش چشم فعال اقتصادی 
ترسیم می کند که بر اساس آن، برای تولید صادرات 
محور سرمایه گذاری کند؟کدام سیاست از سیاست های 
را  صادرات  توسعه  مسیر  از  اقتصادی  رشد  موجود، 
نشانه رفته است؟چه تضمینی وجود دارد که دولت 
آینده دولتی معتقد به دیپلماسی فعال و مدافع تعامل 
که  دارد  وجود  تضمینی  باشد؟چه  جهان  با  سازنده 
دولت آینده دولتی مدافع توسعه صادرات باشد؟ چه 
تضمینی وجود دارد که در سال های آینده،با افزایش 
قیمت نفت و به تبع آن افزایش درآمدهای نفتی، دولت 

آینده، سیاست توسعه صادرات را به حاشیه نراند؟
فعاالن اقتصادی و به خصوص فعاالن عرصه صادرات، 
نیازمند آگاهی از ترجیحات ذهنی مجموعه حاکمیت 
نسبت به نحوه تعامل با جهان هستند و پس از آن 
انتظار بهبود فضای کسب وکار را دارند و به طور قطع 
سیاست های  از  کوتاه مدت  ولو  تصویری  می خواهند 
اقتصادی سال های آینده داشته باشند. در این صورت، 
صادر کننده راه خود را پیدا می کند و به این ترتیب، 
صادرات عمال تبدیل به موتور محرک و نیروی پیشران 

برای رشد اقتصادی می شود.

صادرات؛ پیشران رشد
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۴ بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

نیروگاه گتوندعلیا در ابتدا و پست 400.230 کلوولت 
مهر شازند در انتهای این کریدور قرار دارد.

با تاکید بر اهمیت اجرای این طرح بزرگ،  گالبکش 
یادآور شد: هدف از اجرای خط انتقال 400 کیلوولت 
برق  شبکه  ارتباط  و  انرژی  تبادل  شازند  گتوند-مهر 
جنوب غرب با مرکز به منظور تثبیت پایداری شبکه 

سراسری است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: این خط انتقال از سه 
استان بزرگ کشور با وجود معارضین و تنوع اقلیمی 
بسیار بسیار ساخته شده و ظرفیت انتقال 520 مگاوات 

توان را دارد.

ایرنا/ دبیر کمیسیون انرژی مجلس:
گزارش ماده 125قانون برنامه پنجم 

توسعه در مجلس بررسی می شود

کمیسیون  رییسه  هیات  عضو  ایرنا-  تهران- 
انرژی گفت: گزارش این کمیسیون درباره اجرایی 
نشدن بند )ب( ماده 125 قانون برنامه پنج ساله 
ملی  سند  به  مربوط  آن  تبصره  و  توسعه  پنجم 
راهبرد انرژی در دستور کار صحن مجلس قرار 

گرفته است.
به گزارش روز جمعه ایرنا از وزارت نفت؛ »عبدالحمید 
و  اهمیت  با  انرژی  راهبرد  ملی  سند  افزود:  خدری« 
کشور  دایمی  زیرساخت های  و  مزیت ها  بر  مبتنی 

تدوین شده است.
از  باالدستی  اسناد  از  این سند  تهیه  برای  افزود:  وی 
جمله قانون اساسی، سند چشم انداز توسعه، سیاست 
های اصل 44، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون اصالح 

انرژی،  ناظر بخشی  ویژه  توسعه  الگوی مصرف، سند 
راهبردی  سند  نویس  پیش  انرژی،  امنیت  ملی  سند 

دیپلماسی انرژی کشور استفاده شده است.
سند  شدن  اجرایی  و  تصویب  تنظیم،  گفت:  خدری 
شامل،  سند  این  زیرا  است.  ضروری  انرژی  راهبردی 
چشم انداز، اهداف اصلی، راهبردها و سیاست ها است.

در  تهدیدها  کاستی ها،  قوت،  نقاط  کرد:  تصریح  وی 
محیط داخلی و خارجی نیز در اسناد راهبردی مورد 
توجه قرار می گیرد. از این رو، اهمیت این موضوع در 

حوزه انرژی بیشتر است.
دبیر کمیسیون انرژی گفت: سند راهبرد ملی انرژی 
به عنوان نقشه راه اجرای طرح جامع انرژی در کشور 
است که آینده انرژی کشور را در یک دوره 25 ساله 
ترسیم می کند، بنابراین سند باالدستی به شمار می 

رود.
مجلس در هفته پیش رو از روز یکشنبه تا چهارشنبه ) 

2 تا 5 آبان ماه( نشست علنی دارد.

ایسنا/ معاون وزیر نیرو عنوان کرد
وجود 5۴ میلیون مشترک آب و برق در 

کشور

امور  و  برنامه ریزی  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
اقتصادی گفت: صنعت آب و برق در بکارگیری 

فناوری نوین پیشرو است.
 به گزارش ایسنا، علیرضا دائمی در جلسه هم اندیشی 
در خصوص برگزاری چهارمین کنفرانس ملی داده های 
مکانی در مدیریت صنعت آب و برق به میزبانی استان 
مرکزی که در وزارت نیرو برگزار شد، با بیان این مطلب 

افزود: استفاده از دانش روز و خالقیت و نوآوری در امور، 
موجبات پیشرفت صنعت آب و برق را مهیا می سازد.

وی ادامه داد: انتقال تجربیات و علوم نوین مانند سامانه 
GIS باید در سراسر شرکت های زیرمجموعه وزارت 
نیرو تسری یابد و همه شرکت ها ملزم به استفاده از 

آن شوند.
برق و 22  اینکه 32 میلیون مشترک  بیان  با  دائمی 
گفت:  دارد،  وجود  کشور  در  آب  مشترک  میلیون 
خدمات وزارت نیرو جزو خدمات گسترده مردمی است 
و خدمات رسانی ما در حوزه های آب و برق همواره باید 

با باالترین کیفیت و کمترین تلفات همراه باشد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی نیز 
در این جلسه گفت: 2.5 درصد زیرساخت آب و برق 

کشور متعلق به استان مرکزی است.
اماکن  از  گزارشی  ارائه  با  اله داد  محمد  مهندس 
مرکزی  استان  دانشگاهی  ظرفیت های  و  گردشگری 
گفت: استان مرکزی مهد مفاخر و مشاهیر و زادگاه 

پدر علم زمین شناسی ایران است.
ارتقای  برق  صنعت  چشم انداز  اینکه  بیان  با  وی 
فناوری های  به  دستیابی  و   GIS بکارگیری سیستم 
 GIS نوین است، افزود: بروزرسانی شبکه با سیستم

مستمرا در دست اقدام است.
از  مطلوب  بهره گیری  اینکه  به  اشاره  با  اله داد 
سیستم های مبتنی بر داده های مکانی در صنعت برق 
نیازمند مدیریتی توانمند و علمی است، افزود: براساس 
اطالعات دقیق و بروز تصمیم سازی در راستای اعتالی 
صنعت برق امکانپذیر است و برگزاری این کنفرانس ها 

نقش مهمی در پیشبرد اهداف صنعت برق دارد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران نیر در این 
و  است  ارزشمند  بسیار   GIS سامانه  گفت:  جلسه 
برق  و  آب  در صنعت  تاثیرگذاری  نقش  آن  پردازش 

دارد.
وی با ارائه گزارشی از برگزاری کنفرانس ملی داده های 
مکانی در مدیریت صنعت آب و برق در سال 94 به 
میزبانی استان مازندران گفت: در این کنفرانس 1200 

نفر حضور داشتند و 700 مقاله ارائه شد.

وزارت نیرو/ به عنوان مشاور صورت می گیرد؛
همکاری ایتالیایی ها و سابا در طرح فهام

به عنوان مشاور، اجرا   CESI ایتالیایی  شرکت 
هوشمند  اندازه گیری  زیرساخت  پیاده سازی  و 

کشور )طرح فهام( با سابا مشارکت می کند.
با  )پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
هدف انتقال دانش فنی و به کارگیری تجربیات شرکت 
زیرساخت  پیاده سازی  و  اجرا  در   ))CESI ایتالیایی 
اندازه گیری هوشمند کشور )فهام( و شبکه هوشمند 

قرارداد همکاری بین سابا بااین شرکت منعقد شد.
بر اساس این قرارداد، شرکت CESI با ارائه خدمات 
در  قابلیت همکاری  اسناد  تهیه  زمینه  در  مشاوره ای 
و  داده  متمرکزکننده  کنتور،  بین  ارتباطات  بخش 
سیستم های نرم افزاری و همچنین فناوری های نوین در 
 ،)Monenco( با شرکت موننکو ایران PLC بخش

به عنوان مشاور طرح فهام، با سابا همکاری می نماید.
بر اساس این گزارش، شرکت CESI ایتالیا، سوابق 
ارائه خدمات فنی و  بین المللی در زمینه  و تجربیات 
مهندسی، تست و ارزیابی تجهیزات و صدور گواهینامه 

و بازنگری طراحی در صنعت برق را دارا است.
همچنین این شرکت در زمینه زیرساخت اندازه گیری 
و شبکه هوشمند، به عنوان اولین آزمایشگاه آکرودیته 
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5 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

بر  مبتنی  تجهیزات  ارزیابی  گواهی  ارائه  و  ارزیابی 
ایجاد  جهت  در   Meters and More پروتکل 
قابلیت همکاری در صنعت برق و توسعه فناوری های 
ارتباطی مبتنی بر این پروتکل برای کاربردهای شبکه 
هوشمند شناخته می شود.این پروتکل برای 40 میلیون 
کنتور هوشمند در پروژه زیرساخت اندازه گیری ایتالیا 
در  تجاری  و  خانگی  مشترکین  کنتور  میلیون  و 13 

اسپانیا به کار گرفته شده است.  

ایسنا 
روسیه نیروگاه های خورشیدی شش 

گیگاواتی می سازد

برای  کشور  این  تالش  از  روسیه  انرژی  وزارت 
بهرمندی بیشتر از انرژی خورشیدی خبر داد.

به گزارش ایسنا به نقل از رامبلر، الکساندر نوواک وزیر 
انرژی روسیه گفت: نیروگاه های خورشیدی با ظرفیت 
برداری  بهره  به  میالدی  در سال 201۶  مگاوات   ۶0
رسید و برنامه ریزی کرده ایم تا در سال آینده ظریفت 

این نیروگاهها به 100 مگاوات افزایش یابد.
وی با اشاره به نیاز روسیه برای استفاده از انرژی های 
در  روسیه  میالدی  تا سال 2024  گفت:  تجدیدپذیر 
با ظرفیت ۶ گیگا  نیروگاه های خورشیدی  نظر داد، 

وات را به بهره برداری برساند.
ایتالیا، آمریکا، چین،  فرانسه  در حال حاضر، آلمان، 
خورشیدی  انرژی  اصلی   کنندگان  مصرف  ژاپن   و 
از  بیش  مجموع  در  گذشته،  سال  چند  در  هستند. 
در  جدید  خورشیدی  های  ایستگاه  گیگاوات  هشت 

جهان راه اندازی شده اند.

ایرنا
 روحانی قانون موافقتنامه بین ایران و 

آذربایجان در زمینه ساخت نیروگاههای 
برق آبی را ابالغ کرد

تهران - ایرنا - رییس جمهوری قانون موافقتنامه 
دولت  و  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  بین 
بهره  و  ساخت  زمینه  در  آذربایجان  جمهوری 
برداری از نیروگاه های برق آبی مارازاد و اردوباد 

را برای اجرا ابالغ کرد.
به گزارش روز شنبه ایرنا این قانون در جلسه علنی روز 
چهارشنبه -دهم شهریورماه 1395 - مجلس شورای 
تأیید  به  تاریخ 24 شهریورماه  در  و  تصویب  اسالمی 

شورای نگهبان رسید.
براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، متن این 

قانون به شرح زیر است:
ایران  اسالمی  دولت جمهوری  بین  موافقتنامه  قانون 
و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت و بهره 

برداری از نیروگاههای برق آبی مارازاد و اردوباد
ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی 
ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت و 
بهره برداری از نیروگاه های برق آبی مارازاد و اردوباد 
پیوست  شرح  به  ماده   23 و  مقدمه  یک  بر  مشتمل 

تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود.
تبصره ـ در اجرای ماده)22( و )23( این موافقتنامه 
و  هفتاد  نهم)139(،  و  سی  و  یکصد  اصول  رعایت 
و  بیست  و  و یکصد  هفتم)77(، هفتاد و هشتم)78( 
ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  پنجم)125( 

الزامی است.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت 

جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت و بهره برداری از 
نیروگاههای برق آبی مارازاد و اردوباد

جمهوری  دولت  و  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت 
آذربایجان که از این پس »طرف ها« خوانده خواهند 

شد؛
با عنایت به توسعه روابط دوستانه میان دو کشور بر 
با  همجواری،  حسن  و  تفاهم  متقابل،  احترام  اساس 
احترام به اصول عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، 
حاکمیت، احترام به تمامیت ارضی و قوانین ملی؛ با ابراز 
عالقه نسبت به تداوم استفاده مساوی از ظرفیت های 
آب و انرژی در مناطق مرزی مشترک رود ارس طبق 
موافقتنامه های معتبر میان دو کشور؛ با تأکید بر اصول 
با درنظرگرفتن  اهداف منشور سازمان ملل متحد؛  و 
قرارداد ترتیب تصفیه اختالفات و حوادث مرزی بین 
سوسیالیستی  شوروی  جماهیر  اتحاد  و  ایران  دولت 
با  برابر  شمسی  هجری  اردیبهشت 133۶   24 مورخ 
رعایت  بر ضرورت  تأکید  با  میالدی؛  می 1957   14
مفاد موافقتنامه حل مسائل مرزی و مالی بین دولتهای 
ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ 11 
آذر 1333 برابر با 2 دسامبر 1954 میالدی و اسناد 
و نقشه های پیوست آن در مورد تعیین و تجدیدنظر 
در شکل خطوط مرزی مورخ 133۶ برابر با 1957 و با 
درنظرگرفتن مفاد یادداشت تفاهم پیرامون بهره برداری 
از ظرفیت برق آبی رود ارس بیـن دولتهای جمهوری 
بهمن   7 مورخ  آذربایجان  جمهوری  و  ایران  اسالمی 
تشریفات)پروتکل  و  ژانویه 2005  با 2۶  برابر   1383
های(  کمیسیون فنی مشترک تشکیل شده بر اساس 
یادداشت تفاهم مذکور در زمینه ساخت و بهره برداری 
از نیروگاههای برق آبی مارازاد و اردوباد، در موارد زیر 

توافق نموده اند:
ماده1ـ طرف ها درخصوص مطالعه، طراحی، ساخت و 

بهره برداری از نیروگاههای برق آبی مارازاد در قلمرو 
جمهوری اسالمی ایران و اردوباد در قلمرو آذربایجان 
که )از این پس »نیروگاهها« خوانده خواهند شد( با 
استفاده از منابع آبی رود مرزی ارس توافق نموده اند.

نیروگاه  و  مخزن  سد،  ساخت  جهت  طرفها  ماده2ـ 
میله  محدوده  در  ایران  اسالمی  جمهوری  در  مارازاد 
و  مخزن  سد،  ساخت  و   3/29 تا   3/28 مرزی  های 
محدوده  در  آذربایجان  جمهوری  در  اردوباد  نیروگاه 

میله های مرزی 4/2۶ تا 3/28 توافق نموده اند.
تا دو سد مشترک  اند  ماده3ـ طرف ها توافق نموده 
برای انحراف آب به سمت نیروگاههای مارازاد و اردوباد 
برای  مارازاد  سد  نمایند.  احداث  ارس  رود  روی  بر 
انحراف آب به سمت نیروگاه مارازاد با هزینه جمهوری 
اسالمی ایران و سد اردوباد برای انحراف آب به سمت 
آذربایجان ساخته  با هزینه جمهوری  اردوباد  نیروگاه 
به صورت مشترک  این دو سد  خواهد شد. مدیریت 
خواهد بود و هر یک از طرفها هزینه های نگهداری سد 

مربوط به نیروگاه خود را پرداخت خواهد نمود.
ماده4ـ منابع آبی مورد نیاز فعالیت نیروگاههای مارازاد 
و اردوباد و از منابع آبی رود ارس با رعایت موافقتنامه 

های معتبر بین دو طرف تأمین خواهد شد.
اقدامات  به شرایط خاص،  توجه  با  از طرفها  هر یک 
مقتضی را در هر زمان برای ساخت نیروگاه و سدهای 
انحرافی در طرف خود بر اساس مفاد این موافقتنامه و 

بدون توافق طرف دیگر به عمل خواهد آورد.
این  اساس  بر  خود  حقوق  از  طرفها  از  یکی  چنانچه 
موافقتنامه نسبت به طرف دیگر دیرتر استفاده نماید، 
این امر به هیچ وجه مانع استفاده آن طرف از حقوق 

خود نخواهد بود.
نیروگاهها، ساخت  از  برداری  بهره  و  ماده5 ـ ساخت 
به گونه ای خواهد  تأسیسات آن  و  انحرافی  سدهای 
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تعیین شده  مرز  در خط  تغییری  گونه  هیچ  که  بود 
بین دو کشور طبق مفاد موافقتنامه حل مسائل مرزی 
اتحاد جماهیر شوروی  و  ایران  دولتهای  بین  مالی  و 
میالدی   1954 با  برابر   1333 مورخ  سوسیالیستی 
و  تعیین  مورد  در  آن  پیوست  های  نقشه  و  اسناد  و 
تجدیدنظر در شکل خطوط مرزی مورخ 133۶ برابر 
با 1957 ایجاد نگردد. پس از ساخت سدها، خط مرز 

رسمی دو کشور بر روی آنها مشخص خواهد شد.
بستر  مرزی،  خطوط  در  تغییر  هرگونه  درصورت 
در  که  تعیین شده  مسیرهای  براساس  بالفاصله  رود 
نقشه های تشریفات)پروتکل( پیوست موافقتنامه های 
مذکور در فراز اول همین ماده، با حضور نمایندگان ذی 
صالح دو کشور به بستر قبلی بازگردانده و خط مرز 
رسمی دو کشور بر روی آب عالمت گذاری خواهد شد.

پس از تشکیل مخزن پشت سدهای انحرافی، نوار مرز 
کنونی براساس روشهای به کار برده شده در سد ارس و 
سد میل مغان، روی سطح آب مشخص و عالمتگذاری 
شده و به عنوان مرز دولتی دو کشور محسوب خواهد 

شد.
ماده۶ ـ ساخت و بهره برداری از نیروگاههای مارازاد و 
اردوباد هیچ گونه تغییری در حقآبه طرفها از منابع آبی 
رود ارس ایجاد نخواهد نمود. بر همین اساس، طرفها 
برداری  بهره  نحوی  به  آن  تأسیسات  و  ها  نیروگاه  از 
خواهند نمود که حقآبه ها در محدوده مرزی مشترک 
طبق موافقتنامه ها و تشریفات)پروتکل های( میان دو 

کشور رعایت گردد.
طرف ها متعهد می باشند که آبی را که جهت استفاده 
در نیروگاه ها از رود ارس منحرف می کنند به همان 

اندازه و با همان کیفیت به مسیر رود بازگردانند.
ماده7ـ مقام های صالحیتدار طرف ها برای اجرای این 

موافقتنامه به شرح زیر می باشند:

*از طرف جمهوری اسالمی ایران: وزارت نیرو
*از طرف جمهوری آذربایجان: وزارت انرژی

به  مربوط  مسائل  اند  نموده  توافق  ا  طرفه  8ـ  ماده 
طراحی  و  مطالعه  جمله  از  برداری  بهره  و  ساخت 
اردوباد توسط کمیسیون فنی  نیروگاه های مارازاد و 
بهره  پیرامون  تفاهم  یادداشت  براساس  که  مشترک 
دولتهای  بین  ارس  رود  آبی  برق  ظرفیت  از  برداری 
ایران و جمهوری آذربایجان مورخ  جمهوری اسالمی 
7 بهمن 1383 برابر با 2۶ ژانویه 2005 تشکیل شده 
)از این پس »کمیسیون« نامیده می شود( انجام شود.

ترکیب  توانند  می  ضرورت  صورت  در  ها  طرف 
کمیسیون را تغییر دهند و مراتب را به صورت رسمی 

به یکدیگر اعالم نمایند.
ماده9ـ نشست های کمیسیون دائمی در زمان ساخت 
نیروگاه ها، هر سه ماه یک بار و پس از اتمام ساخت، 
سالی یک بار و به صورت نوبه ای به میزبانی یکی از 
طرف ها برگزار خواهد شد. نشست های فوق العاده به 
درخواست هر یک از طرف ها برگزار می گردد. این 
نشستها به میزبانی طرف درخواست کننده برگزار می 

گردد.
ماده10ـ وظایف کمیسیون به شرح زیر می باشد:

ـ تکمیل بررسی طرحهای ساخت؛
از  برداری  بهره  و  روند ساخت، حفاظت  بر  نظارت  ـ 

سدها و شبکه )کانال( های انتقال به نیروگاهها؛
و  سدها  از  حفاظت  و  برداری  بهره  قواعد  تهیه  ـ 
وسایر  ها  دستورالعمل  لزوم  صورت  در  و  نیروگاهها 

اسناد مورد نیاز؛
ـ محافظت از کیفیت آب و بوم شناسی رود و تهیه 
جدول استفاده از آب و همکاری میان طرفها به شکل 

مستمر درباره دبی آب منتقل شده به نیروگاه ها؛
اعالم  و  نیروگاهها  و  سدها  ساخت  تکمیل  بررسی  ـ 

تاریخ آغاز بهره برداری از آنها؛
بروز  آینده  در  که  احتمالی  فنی  مشکالت  بررسی  ـ 

خواهد نمود و ارائه پیشنهادهایی درباره حل آنها؛
ـ تعیین میزان خسارات وارده به طرفها بر اثر ساخت 

سد و محدوده آب گرفتگی؛
ـ انجام سایر امور مربوط به ساخت و بهره برداری از 

سدها و نیروگاهها
ماده11ـ هر یک از طرفها هزینه های مربوط به ساخت، 
و  تجهیزات  نیروگاه،  تعمیر  و  برداری  بهره  حفاظت، 

تأسیسات در قلمرو خود را پرداخت خواهد نمود.
ماده12ـ خسارت وارده بر اثر ساخت سدها، نیروگاهها 
توسط  آن  تأیید  و  تعیین  از  پس  اراضی  استغراق  و 
کمیسیون از سوی طرف واردکننده خسارت، به طرف 

خسارت دیده پرداخت خواهد شد.
برداری،  بهره  ساخت،  طراحی،  منظور  به  ماده13ـ 
توسط  مشترک  محدوده  سدها،  نگهداری  و  تعمیر 
کمیسیون تعیین گردیده و ایمنی این محدوده توسط 

طرفها تأمین خواهد شد.
فنی،  روشهای  کارکنان،  ورود  به  مربوط  مقررات 
زمان  در  مشترک  محدوده  در  مصالح  و  تجهیزات 
ساخت، بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسط مرزبانان 

دو طرف به طور مشترک تعیین خواهد شد.
غیرمترقبه  حوادث  بینی  پیش  منظور  به  ماده14ـ 
)آتش  غیرطبیعی  و  غیره(  و  زلزله  طبیعی)سیل، 
در  احتمالی  غیره(  و  ها  سازه  ریزش  انفجار،  سوزی، 
و  پیشگیرانه  تدابیر  اتخاذ  و  نیروگاهها  و  ها  مخزن 
اقدامات ضروری در مورد تأثیرات منفی و اطالع رسانی 
به مردم، هماهنگی الزم برای موارد فوق از طریق ایجاد 
برنامه  انجام خواهدشد.  فعال  پایش  و  سامانه هشدار 
اقدام مشترک تهیه و با نظارت کمیسیون اجراء خواهد 

گردید.

برداری،  بهره  ها، مسؤولیت حفاظت،  ماده15ـ طرف 
انحرافی،  سدهای  و  نیروگاه  از  نگهداری  و  تعمیر 
مخزنها، تجهیزات و بناهای موجود در قلمرو خود را 
برعهده دارند و از انجام هر اقدامی که به بهره برداری 

عادی نیروگاه خللی وارد کند، اجتناب خواهند نمود.
متقابل،  توافق  براساس  توانند  ها می  ماده1۶ـ طرف 
نسبت به تبادل انرژی آبی از طریق نیروگاه ها اقدام 

نمایند.
ماده17ـ طرف ها جهت تسهیل در ساخت نیروگاهها 
می توانند از فرصت های فنی یکدیگر در چهارچوب 

قوانین دو کشور استفاده نمایند.
ماده18ـ طرف ها حق برداشت آب از سدهای انحرافی، 
مخزنها، آب بَر)کانال( ها، نیروگاهها و آب بَر )کانال( 
برگشت آب به رود ارس را جز برای اهداف مندرج در 

این موافقتنامه ندارند.
ماده19ـ طرف ها از انجام هر فعالیتی که باعث آلودگی 
آب رود ارس در محدوده نیروگاهها، سدهای انحرافی 
اجازه  و  نمود  خواهند  جلوگیری  شود  می  مخزنها  و 
را  دست  پایین  در  رود  خودپاالیی  ظرفیت  کاهش 
نخواهند داد. در صورت آلوده شدن رود ارس در نتیجه  
ساخت و بهره برداری از نیروگاهها و مخزنها و سدهای 
انحرافی توسط یکی از طرفها، طرف مذکور آلودگی را 
رفع و خسارات وارده را پس از تعیین توسط کمیسیون 

جبران خواهد کرد.
ماده20ـ طرف ها، آبگیری مخزن ها را پس از پاکسازی 
بستر رود، انجام عملیات زیست محیطی، آماده سازی 
محدوده آبگیری و تأیید آن توسط کمیسیون، شروع 

خواهند نمود.
ماده21ـ طرفها بدون اطالع یا اخذ موافقت کتبی طرف 
دیگر، بهره برداری از نیروگاه را به طور کلی یا جزئی به 

کشور ثالث واگذار نخواهند کرد.
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ماده22ـ هرگونه اختالفی که ممکن است از اجراء یا 
تفسیر این موافقتنامه ناشی شود، از طریق مذاکره و 

رایزنی بین طرفها حل و فصل خواهد شد.
منعقد  نامحدود  مدت  برای  موافقتنامه  این  ماده23ـ 
تاریخ دریافت آخرین اطالعیه کتبی  از  و  شده است 
توسط طرفها مبنی بر تأیید تکمیل تشریفات داخلی 
مربوط به خود برای الزم االجراء شدن این موافقتنامه، 

به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
این موافقتنامه از طریق توافق کتبی میان طرفها قابل 
اصالح خواهد بود. اصالحیه ها طبق فراز اول این ماده 

الزم االجراء خواهد شد.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست و سه ماده در 
شهر تهران در تاریخ 20 فروردین ماه 1393 هجری 
شمسی برابر با 9 آوریل 2014 میالدی در دونسخه 
که  انگلیسی  و  آذربایجانی  فارسی،  زبانهای  به  اصلی 
تنظیم  باشند،  می  یکسان  اعتبار  دارای  آنها  تمامی 
انگلیسی  متن  تفسیر،  در  اختالف  صورت  در  گردید 

مالک خواهد بود.
نیرو،  وزیر  ایران:  اسالمی  جمهوری  دولت  طرف  از 

حمید چیت چیان
و  اقتصاد  وزیر  آذربایجان:  جمهوری  دولت  طرف  از 

صنایع، شاهین مصطفی اف

ایسنا/ 
تامین یک پنجم برق جهان توسط نیروی 

باد

توسط  جهان،  برق  پنجم  یک   ،2030 سال  تا   
نیروی باد تامین می شود.

انرژی های  نیوز،  زی  از  نقل  به  ایسناو  گزارش  به 
بسیار  پتانسیل  دارای  باد،  انرژی  مثل  تجدیدپذیر 
تا سال  اظهار می کنند که  و محققان  باالیی هستند 
باد  نیروی  توسط  جهان  برق  از  پنجم  یک   ،  2030

تامین می شود.
بنابر گزارش های بدست آمده تا سال 2030، نیروی باد 

20 درصد از برق جهان را تامین می کند.
عالوه بر این به این طریق، 2.4 میلیون شغل جدید 
ایجاد شده و انتشار CO2 بیش از 3.3 میلیارد تن در 

سال کاهش می یابد.
برعهده  چین  کشور  را  پروژه  این  از  بزرگی  قسمت 

گرفته است. 

ایسنا/ 
اولین المپ ال.ای.دی نشکن در جهان

به تازگی المپ LED جدیدی ساخته شده که 
اگر از ارتفاع به زمین بخورد همچنان کار می کند 

و برای حمل آن نیازی به پوشش نیست.

به گزارش ایسنا و به نقل از اینهبیتت، شرکت الیتینگ 
المپ  کرد:  اعالم   )Lighting Science(ساینس
المپ های  گروه  در  جدید   )Durabulb(دورابالب
این المپ 80  دارد.  قرار  نشکن  تاحدودی  ال.ای.دی 
درخشان  المپ های  به  نسبت  کمتری  انرژی  درصد 
دیگر مصرف و به دلیل طراحی شیاردار آن نور بیشتری 

ساطع می کند.
در  کار  و  کسب  توسعه  اجرایی  معاون  رمزی،  پیت 
خصوص تولید این المپ جدید اظهار کرد: این شرکت 

در تولیدات خود به پایداری و کاهش انتشار کربن دقت 
انتشار دی اکسیدکربنی   Durabulb می کند. المپ
که توسط المپ های LED به میزان 20 هزار تن در 

سال تولید می شود را کاهش می دهد.
از ویژگی های المپ تولیدی انعطاف پذیری و پوشش 

پلی کربنات سبک آن است.
آزمایش، المپ  برای  این شرکت  افزود:  ادامه  وی در 
جدید را از ساختمان هشت طبقه با راکت تنیس به 

پایین پرتاب کرد.
رمزی گفت: به دلیل نشکن بودن برای حمل این المپ 

نیازمند هیچ پوششی نخواهیم بود.
از ویژگی های این المپ دوام، کاهش مواد زائد مصرفی، 

نور زرد و طول عمر 10 هزار ساعتی است.

مهر/ در گفت و گو با مهر مطرح شد؛
خطرقطع برق سراسری با فرونشست 

زمین در ورامین

راه،  مرکزتحقیقات  شناسی  زلزله  بخش  رئیس 
مسکن وشهرسازی بااشاره به عوارض فرونشست 
زمین دراطراف دکل های فشارقوی ورامین گفت: 

درصورت عدم رسیدگی به این مساله،شاهد قطع 
سراسری شبکه برق خواهیم بود.

علی بیت اللهی درگفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: 
مسکن  راه،  تحقیقات  مرکز  کارشناسان  مطالعات 
ادامه  صورت  در  که  دهد  می  نشان  شهرسازی  و 
فرونشست در معین آباد ورامین، به دکل های فشار 
قوی این منطقه آسیب وارد شده و به تبع آن شبکه 

برق سراسری قطع می شود.
 به گفته مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی با توجه به خطرات احتمالی تداوم 
از سوی  برق،  فرونشست در منطقه ورامین و قطعی 
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به مسئوالن 

وزارت نیرو هشدار داده شده است.
وی ادامه داد: به علت شکاف های عمیق ایجاد شده در 
منطقه معین آباد، ادامه آبیاری غرقابی در مزارع این 
منطقه امکان پذیر نیست و باید سیستم آبیاری بارانی 
جایگزین  کشاورزی  جهاد  وزارت  مسئوالن  سوی  از 

شود.
ورامین  در   فرونشست   : داشت  اظهار  اللهی  بیت 
به  تهران- مشهد  راه آهن  را در مسیر خط  تاثیراتی 
مطالعه  درحال  تحقیقات  مرکز  و  است  داشته  همراه 

میزان و چگونگی این تاثیرات است.  
این مقام مسئول به دالیل پدیده فرونشست در معین 
آباد اشاره کرد و گفت: برداشت فراوان آب در منطقه 
ایستابی  فشار  افت  پسته،  های  باغ  آبیاری  و  ورامین 
و کاهش آب های زیرزمینی موجب فرونشست زمین 
شده و عوارض آن خطوط برق، راه آهن، زمین های 

کشاورزی، مناطق مسکونی و ... را فراگرفته است.
وی تصریح کرد:  فرونشست زمین در پایتخت بیشتر 
ورامین  و  تهران  جنوب  غربی،  جنوب  مناطق  در 
مشاهده می شود البته در سایر مناطق کشور از جمله 
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سمنان، کرمان و ... هم وجود دارد اما به دلیل آنکه در 
تهران این پدیده در نزدیکی مراکز جمعیتی رخ می 

دهد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

برق نیوز یادداشت مدیرمسئول:
حضور دانشگاهیان در بخش مدیریتی 

صنعت برق، موفق یا ناموفق؟

وزیر نیرو و معاون برقی اش به اساتید دانشگاهی 
توجهی  قابل  اختیارات  آنها  به  و  کردند  اعتماد 
مدیریت  سکان  شبه  یک  که  اساتیدی  دادند. 
دست  در  را  اجرایی  باالی  سابقه  با  برقی  افراد 
اثرات  منشا  تغییرات  این  جاهایی  در  گرفتند. 
خوبی بود اما از سوی صنعت برق پذیرفته نشد. 
باید مدیریت هر قشر را به نخبگان همان قشر 

سپرد.
صنعت  مدیریتی  های  سمت  در  دانشگاهیان  حضور 
برق از سال 94 باب شد و چندین چهره دانشگاهی 
در سمت های بزرگ و کوچک صنعت برق به مدیریت 
یکسال  از  بیش  انتصاب شدند.  زیربنایی  این صنعت 
از حضور دکتر حقی فام در معاونت هماهنگی توزیع 
توانیر و بیش از یک و نیم سال از حضور دکتر صادق 
زاده بر مسند مدیرعاملی سانا می گذرد. شاید این دو را 
بتوان مهمترین حضور چهره های دانشگاهی در صنعت 
برق برشمرد که اتفاقا برای اولین بار در صنعت برق رخ 

می داد.
شبکه برق ایران به صورت سنتی اداره می شد و ساختار 
بازارایی  مختلف  های  سیاست  اجرای  داشت.  سنتی 
شبکه برق اعم از تجدیدساختار، هوشمندسازی شبکه 

شبکه،  اتوماسیون  اجرای  فنی،  تلفات  کاهش  برق، 
انرژی  و  پراکنده  تولید  مولدهای  از  استفاده گسترده 
افزایش  های نو، ریزشبکه ها و حفاظت های جدید، 
پایداری و... همه و همه نیاز به تجدید دانش فنی در 
ادارات و شرکت های برقی بعنوان متولیان اجرای این 

سیاست ها داشت.
به  و  اعتماد کرد  دانشگاهی  به چهره های  نیرو  وزیر 
آنها اختیارات قابل توجهی داد. این اختیارات و قدرت 
تا جایی پیش رفت که سیدمحمد صادق زاده پس از 
یکسال حضور در بخش مدیریتی صنعت برق به عنوان 

رئیس هیات مدیره توانیر انتخاب شد.
مدیریت  به  تام  اختیار  با  که  هم  فام  حقی  دکتر 
بخش توزیع کشور بعنوان سنتی ترین ساختار شبکه 
اساتید  از  دیگر  نفر  با خود چند  بود  امده  ایران  برق 
دانشگاهی را به ساختمان توانیر آورد. عالوه بر توانیر 
و سانا، اساتید دانشگاهی در شرکت های دیگری نظیر 
مدیریت شبکه برق ایران و مادرتخصصی تولید نیروی 
برق حرارتی و... نیز وجود دارند که البته حاشیه های 

کمتری داشته اند.
مدیریتی  بخش  در  نیرو  وزارت  محور  دانش  رویکرد 
صنعتی برق به زعم کارشناسان صنعت برق نتوانست 
چنانکه مورد انتظار همگان بود در مدت زمان گذشته 
تاثیر قابل توجهی داشته باشد و اتفاقا منشا چالش ها 

و مشکالت دیگری نیز شد.
نیاز به تاکید نیست که برای تغییر نگرش در مدیریت 
از یکسال زمان نیاز است و  صنعت برق خیلی بیش 
نمی توان یکساله انتظار تغییری شگرف در این ساختار 
فرسوده و سنتی را داشت آنهم بدون تغییر در مدیریت 

های پائین دستی.
اما نکته قابل تامل حضور یکباره اساتید دانشگاهی در 
صنعت برق است. صنعت برق دارای الیه های مختلف 

مدیریتی و روابط و ساختارهای پیچیده ای است که در 
طی سالیان گذشته به آن آلوده شده است.

برای تغییر در این ساختار تنها استاد تمام بودن دانشگاه 
کفایت نمی کند و نیازمند کسی است که بتواند اصول 
حاکم بر مدیریت صنعت برق را بداند. اصولی که در 
جایی نوشته نشده و تا سالها در آن فعالیت نکرده باشد 

به درستی آن را درک نمی کند.
جامعه  به  اعتماد  با  اش  برقی  معاون  و  نیرو  وزیر 
پذیرفتند و سعی کردند  را  باالیی  دانشگاهی ریسک 
روحی تازه در کالبد پیر صنعت برق بدمند. در جاهایی 
این تغییرات منشا اثرات خوبی بود اما از سوی صنعت 

برق پذیرفته نشد.
حضور یکباره اساتید دانشگاهی در مسندهای مدیریتی 
صنعت برق همانقدر برای فعاالن این صنعت عجیب 
رئیس  یکباره  به  فالحتیان  مهندس  مثال  که  است 
اتفاق  این  اگر  تهران می شد.  دانشگاه  برق  دانشکده 
می افتاد اساتید دانشگاه چه واکنشی نشان می دادند 
و آیا به راحتی و در کوتاه مدت تصمیمات وی را می 

پذیرفتند؟
کسی در پاکی، صداقت و توانمندی های علمی و فنی 
اساتید فرهیخته دانشگاهی ما شکی ندارد ولی عالوه 
بر این خصایل نیاز به یک سری مهارت های دیگری 
هم هست. از طرفی در خود توانیر و وزارت نیرو افراد 
علمی و اساتید دانشگاهی با سابقه اجرایی کم نیستند 
و نادیده گرفتن آنها اضمحالل سرمایه های فعلی است.

به  را  بخش  هر  مدیریت  باید  کارشناسان  عقیده  به 
نخبگان همان بخش سپرد.نمی توان از بیرون بر آنها 
داشت.  عملکردی صحیح  انتظار  و  گماشت  را  فردی 
اگر فردی در دانشگاه موفق بوده لزوما نمی تواند در 
صنعت هم موفق باشد و بالعکس. البته ممکنه در موارد 
معدودی این فرضیه نقض شود ولی عموما صادق بوده 

است.
در این گونه موارد معموال مثال های متعدد خارجی 
عمده  تغییرات  و  دانشگاهی  اساتید  موثر  حضور  از 
در شرکت های بزرگ جهانی زده می شود. بله، ولی 
شرایط متفاوتی با آنچه که در اینجا اتفاق افتاده است 

وجود دارد که در جای خود نیاز به بررسی دارد.
شاید بهترین نسخه ای که می توان در این خصوص 
با اختیارات الزم در  پیچید حضور اساتید دانشگاهی 
در  صنعتی  های  پروژه  بر  نظارت  و  مشاوره  بخش 
شرکت های برقی در کنار مدیران کارکشته و باسابقه 
شرکت هاست. آنهم در همه شرکت ها و در سراسر 
کشور تا از بین آنها مدیرانی دانش محور و قوی برای 

حضور در راس هرم مدیریت صنعت برق تربیت شود.
حضور اساتید دانشگاهی را باید در صنعت برق مغتنم 
شمرد و خیلی بیش از آنچه که فعال هست به آنها بها 
داد ولی این به معنای مدیر شدنشان نیست گرچه اگر 
به این درجه برسند می توانند منشاء تاثیرات وسیع 
تری گردند. پژوهشگاه نیرو را می توان مدلی از حضور 
اساتید دانشگاهی و فعاالن صنعت برقی در کنار هم 

دانست.

وزارت نیرو/ روز گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته صورت گرفت؛

افزایش بیش از 1800 مگاواتی مصرف برق

پیک مصرف برق در روز گذشته )جمعه 30 مهر( 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 

1800 مگاوات افزایش یافت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، دیروز 
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به  برق کشور 33 هزار و 737 مگاوات  پیک مصرف 
برق کشور در  ثبت رسید در حالی که پیک مصرف 
گزارش  مگاوات  و 889  هزار   31 پارسال  مشابه  روز 

شده بود.
دیروز پیک مصرف برق کشور در مقایسه با روز مشابه 

سال گذشته 1848 مگاوات افزایش یافت.
روز  مصرف  پیک  لحظه  در  کشور  صنایع  همچنین 

جمعه 4100 مگاوات برق مصرف کردند.
میزان مبادالت برق با کشورهای همسایه نیز به رقم 
191۶ مگاوات رسید که سهم صادرات 1285 مگاوات 

و سهم واردات ۶31 مگاوات گزارش شد.
روز گذشته همچنین میزان ذخیره نیروگاه های کشور  
در لحظه پیک شبانه به 10 هزار و 897 مگاوات رسید.

 

پایگاه اطالع رسانی صبا/ مسؤول شرکت سوالر پالزا :
به دنبال گسترش انرژی های نو در ایران 

هستیم
 

پروژه  مدیر   )Rik Teeuven( تویون  ریک 
ایران در شرکت سوالر پالزا در حاشیه کنفرانس 
28 مهر به تشریح اهمیت انرژی های تجدیدپذیر 
در روزگار کنونی و راه های گسترش آن پرداخت.

ایران  پروژه  )Rik Teeuven(  مدیر  تویون  ریک 
در شرکت سوالر پالزا در حاشیه کنفرانس 28 مهر که 
در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد طی گفتگویی 
به  »صبا«  اطالع رسانی  پایگاه  خبرنگار  با  تخصصی 
تشریح اهمیت انرژی های تجدیدپذیر در روزگار کنونی 

و راه های گسترش آن پرداخت.

چه اهدافی را مجموعه »سوالر پالزا« در سراسر 
جهان دنبال می کند؟

به طور کل تالش ما این است که شرکت های جهانی را 
با بازارهای جدید آشنا کنیم. به این معنا که؛ کار این 
مجموعه ها را در نقشه های حوزه انرژی، طراحی های 
مهندسی و افزایش مهارت آنها در زمینه های انرژی را 

تسهیل کنیم.
برای مثال بر اساس طراحی  های خود در سطح جهان با 
کشورهای مختلفی از جمله؛ ویتنام، آرژانتین، اندونزی 
را  مختلفی  همکاری های  آسیا  اطراف  طورکل  به  و 

داشته ایم.

چرا خاورمیانه برای شما اهمیت پیدا کرده است؟
دارد  را  خوبی  موقعیت  ساختاری  نظر  از  خاورمیانه 
در  انرژی  حوزه  در  تجاری  زمینه  در  می توان  که 
استعداد  که  منطقه ای  در  کرد.  سرمایه گذاری  آن 
دارد،  تجدیدپذیر  انرژی های  زمینه  در  فوق العاده ای 
نیز  را  نو  انرژی  صحیح  برنامه ریزی  یک  با  می توان 
آن  در  ما  مجموعه  که  کاری  دقیقا  دارد،  گسترش 

تخصص دارد.

هدف اصلی شما برای حضور در ایران چیست؟
ما دنبال این هستیم که حداقل 5 شرکت ایرانی در 
زمینه گسترش انرژی های تجدیدپذیر در ایران به ما 
ملحق شوند تا در زمینه انرژی های بادی، خورشیدی و 
به طورکل انرژی های تجدیدپذیر با آنها همکاری کنیم.

اگر بتوانیم به هدفی که در ایران دنبال می کنیم برسیم، 
قطعا شاهد یک نتیجه فوق العاده نیز خواهیم بودیم.

چرا انرژی های تجدیدپذیر مهم هستند؟
تجدیدپذیر  انرژی،  از  نوع  این  زیبایی های  از  یکی 

انرژی های  از مواهبی که  آنها است. یکی دیگر  بودن 
تجدیدپذیر دارند، سهل الوصول بودن آنها است. برای 
مثال شما می توانید یک صفحه خورشیدی را بر روی 
ساختمان خود تعبیه کنید و از انرژی خورشیدی لذت 

ببرید.
انرژی های تجدیدپذیر در دسترس  توجه داشت  باید 
به  انرژی  نوع  این  از  قرار دارد و همه می توانند  همه 

صورت کامال رایگان و پاک استفاده کنند.

آینده انرژی های تجدیدپذیر را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

قطعا یکروز انرژی های فسیلی تمام خواهند شد، در آن 
روز بسیاری از ابزارهای مدرن نمی توانند در اختیار ما 
قرار بگیرند، بر همین اساس نیازی که به این نوع از 

انرژی وجود دارد، آینده آن را نیز رقم خواهد زد.

ایسنا/ 
پنل های خورشیدی شبیه سنگ و چوب

اگر قصد دارید در سقف منزل خود از سلول های 
داده  تشخیص  که  کنید  استفاده  خورشیدی 
نشود و نمای ساختمان را تغییر ندهد، پانل های 
شما  کمک  به   )Dyaqua(دیاکوا خورشیدی 

خواهند آمد.
سلول های  اینهبیتت،  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
آجرهای  همچون   )Dyaqua(دیاکوا خورشیدی 
بتنی، توفال های سنگی و حتی تخته های چوبی بوده و 

انرژی تجدیدپذیر تولید می کنند.
خورشیدی  پانل های  جایگزین  جدید  سبک  این 

سنگین قبلی شده و از آنچه معماران آن را »آسیب 
بصری« می نامند پیشگیری خواهد کرد.

با این فناوری جدید ساختمانها بدون تغییر در نمای 
کالسیک خود، بازسازی خواهند شد.

و  بازیافتی  غیرسمی  مواد  از  پانل ها  این  از  یک  هر 
عناصر مقاوم برای استفاده در سقف و یا پیاده رو ساخته 
شده اند. ترکیب این عوامل منحصربفرد و الیه اولیه آن 
مات است تا نور به داخل سلول های فتوولتائیک پنهان 

داخلی نفوذ کند.
برای  نامرئی  خورشیدی  سلول های  حاضر  حال  در 
ساخت سقف با استفاده از آجرهای مرسوم خاک رس 

ساخته می شوند.
طراحی  این  در   Indiegogo شرکت  تازگی  به 
سرمایه گذاری کرده و به سازندگان اجازه دستیابی به 
لوازم جدید ساخته شده بر این اساس داده می شود. 
برای  روش  این  با  شده  ساخته  اولیه  نمونه های 
سازندگان فرستاده می شود و از ویژگی های آن اتصال 
به منبع LED برای مشخص کردن قدرت محصول 

است.
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مهر/  در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی؛
نرخ سود تسهیالت صادراتی به 11 درصد 

کاهش یافت

هیات امنای صندوق توسعه ملی به منظور جهش 
در صادرات غیر نفتی، نرخ سود تسهیالت ریالی 
از محل منابع صندوق برای صادرکنندگان را به 

11 درصد کاهش داد.
امنای  هیات  جلسه  در  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
صندوق توسعه ملی که پیش از ظهر شنبه و به ریاست 
حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهور تشکیل 
شد؛ مصوب شد تا به منظور جهش در صادرات غیر 
نفتی، نرخ سود تسهیالت بانکی که به صورت ریالی 
و از منابع صندوق استفاده می شود، به یازده درصد 

کاهش یابد.
همچنین هیات امنا تصویب کرد که این نرخ سود برای 
مناطق محروم 4 درصد دیگر نیز کاهش و معادل 7 

درصد تعیین شود.

تسنیم/ رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با تسنیم 
خبر داد

شیوه نامه جدید صدور کارت  بازرگانی در 
حال تدوین است

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت:دبیرخانه شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی شیوه نامه صدور 
کارت های بازرگانی را پیش از جلسه آینده این 
شورا با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، مجلس، 
وزارت صنعت و اتاق تعاون تدوین می کند تا در 

جلسه بعد به رای گذاشته و تصویب شود.
بخش  خبرنگار  با  گفت وگو  در  شافعی  غالم حسین 
موضوع  کرد:  اظهار  تسنیم  خبرگزاری  بازرگانی 
در  مصرف  بار  یک  و  اجاره ای   بازرگانی  کارت های 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اخیر مطرح 
و قرار شد کمیته مشترکی با اتاق بازرگانی و کمیسیون 
اقتصادی مجلس، اتاق تعاون و وزارت صنعت معدن و 
تجارت تشکیل شود تا »شیوه نامه« جدید برای صدور 

کارت بازرگانی تدوین و در این شورا تصویب شود.
وی افزود:قبل از جلسه بعدی شورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی،  دبیرخانه در این ارتباط  با حضور 
نمایندگان اتاق بازرگانی، مجلس، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و اتاق تعاون تشکیل خواهد داد تا »شیوه نامه« 
جدید برای صدور کارت بازرگانی در جلسه بعد شورا 

ارائه و در صورت تصویب در کشور اجرا شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد:امیدورایم با تصویب 
موجود  مالیاتی  فرار های  از  بتوانیم  جدید  شیوه نامه 

جلوگیری به عمل آوریم.
کمیسیون  رئیس  ابراهیمی  پور  گزارش،  بنابراین 
اقتصادی مجلس در جلسه گذشته شواری گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی اعالم کرد: کارت های بازرگانی 
اجاره ای و مجهول الهویه   8 هزار میلیارد تومان بدهی 
آنها  مالیات  امکان وصول  که  ایجاد می کنند  مالیاتی 

وجود ندارد.
گفتنی است، برخی متخلفان برای فرار از پرداخت های 
مالیاتی و حقوق دولت در زمان تجارت کاال، اقدام به 
سوء استفاده از کارت بازرگانی سایر افراد می کنند یا از 
کارت های بازرگانی فاقد هویت الزم برای پیگیری های 

بعدی، بهره می گیرند.

ایرنا/ برای سال 201۶؛
صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران 

را 7.۴ درصد پیش بینی کرد/ رشد 
اقتصادی ۴.5 درصد

 )IMF( پول  المللی  بین  ایرنا- صندوق  تهران- 
در تازه ترین گزارش چشم انداز اقتصادی منطقه 
خاورمیانه ،شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان 
)MENAP(، نرخ تورم ایران را برای سال های 
2016 و 2017 به ترتیب 7.۴ و 7.2 درصد پیش 

بینی کرد.
]صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران را 7.4 درصد 

پیش بینی کرد/ رشد اقتصادی 4.5 درصد[
به گزارش روز شنبه ایرنا، صندوق بین المللی پول در 
این گزارش نرخ تورم سایر کشورهای صادرکننده نفت 
منطقه را در سال های 201۶ و 2017 به ترتیب 4.7 و 
4.2 درصد و نرخ تورم منطقه در سال های گفته شده 

را به ترتیب 9.9 و 12.3 درصد برآورد کرده است.

**رشد اقتصادی
و  های 201۶  سال  اقتصادی  رشد  نرخ  این صندوق 
2017 ایران را به ترتیب 4.5 و 4.1 درصد پیش بینی 

کرد.
منطقه  اقتصادی  رشد  نرخ  پول  المللی  بین  صندوق 
MENAP در سال های 201۶ و 2017را 4.3 درصد 
و نرخ رشد اقتصادی سایر کشورهای صادرکننده نفت 
منطقه را به ترتیب 3.3 و 2.9 درصد برآورد کرده است.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، تراز حساب 
ایران در سال های 201۶ و 2017 به ترتیب  جاری 
بود  خواهد  داخلی  ناخالص  تولید  درصد   3.3 و   4.2
برای سایر کشورهای  تراز  این  میانگین  در حالی که 

صادرکننده نفت منطقه به ترتیب منفی 4.4 و منفی 
1.8 درصد و برای منطقه به ترتیب منفی ۶.7 و منفی 
۶.3 درصد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده است.

صندوق بین المللی پول در این گزارش افزود: کاهش 
قیمت های نفت و استمرار درگیری ها همچنان بر رشد 
اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و 

پاکستان سایه افکنده است.
با این چالش ها که انتظار می رود ادامه داشته باشد، 
به  که  فرایندی  باید  منطقه  این  در  واقع  کشورهای 
منظور تقویت تعادل مالی و انجام اصالحات ساختاری 
شروع کرده اند را ادامه دهند تا از رشد پایدار و همه 

جانبه برخوردار شوند.
رشد  نرخ  اقتصادی،  رشد  پول  المللی  بین  صندوق 
را  منطقه  این  نفت  واردکننده  کشورهای  اقتصادی 
و 4.2  ترتیب 3.۶  به  و 2017  های 201۶  در سال 

درصدی پیش بینی کرده است.
در گزارش صندوق بین المللی پول عنوان شده است، 
رشد اقتصادی کم این منطقه به فرایند بهبود استاندارد 
زندگی در این منطقه صدمه می زند. برنامه اصالحات 
از  اقتصادی  رشد  تقویت  منظور  به  که  ساختاری 
از کشورهای  پویا در شماری  طریق بخش خصوصی 
این منطقه اجرا شده است باید منجر به تقویت رشد 

اقتصادی و افزایش اشتغال بخش خصوصی شود.
آسیای  و  خاورمیانه  بخش  مدیر  احمد«  »مسعود 
مرکزی صندوق بین المللی پول می گوید، کشورهای 
خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان با 2 معضل بزرگ 
درگیری  و  تنش  تشدید  و  نفت  های  قیمت  کاهش 
را  منطقه  این  ژئوپلتیک  و  اقتصاد  که  هستند  روبرو 
بیش از هر نقطه ای از جهان تحت تاثیر قرار داده است.

از  محافظت  برای  منطقه  این  کشورهای  افزود:  وی 
اقتصاد خود باید با این چالش ها مبارزه کنند.

 بازگشت به عناوین 10 اخبار اقتصادی
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صندوق بین المللی پول همچنین اعالم کرد، با وجود 
افزایش قیمت های نفت در ماه های اخیر به بیش از 
50 دالر در هر بشکه که مهمترین عامل رشد اقتصادی 
کشورهای صادرکننده این منطقه است، انتظار می رود 
سطح قیمت های نفت در سال های آینده پایین باقی 
بماند و در سال 2021 به ۶0 دالر در هر بشکه برسد 
که خیلی کمتر از قیمت 2 سال پیش نفت که بیش از 

100 دالر هر بشکه بود، است.

ایرنا/ 
دعوت از تجار ایرانی برای سرمایه گذاری 

در پاکستان

اسالم آباد - ایرنا - رئیس اتاق بازرگانی و صنایع 
ایالت ›خیبرپختونخوا‹ پاکستان از تجار و فعاالن 
اقتصادی ایران برای سرمایه گذاری در زمینه های 

مختلف در این ایالت دعوت کرد.
روز  افضل‹  محمد  ›حاجی  ایرنا،  خبرنگار  گزارش  به 
سرکنسول  بیگی‹  باقر  ›محمد  مالقات  در  گذشته 
ایالت  مرکز  پیشاور  در  ایران  اسالمی  جمهوی 
خیبرپختونخوا ضمن دعوت از سرمایه گذاران ایرانی، 
توانند  می  ایران  اقتصادی  فعاالن  و  تجار  که  گفت 
و  قیمتی  های  سنگ  تجارت  چون  هایی  زمینه  در 
های  طرح  نیروگاهی،  های  طرح  احداث  جواهرات، 

پتروشیمی و دارو در این ایالت سرمایه گذاری کنند.
دو طرف در این مالقات برضرورت تالش های مشترک 
از سوی هیات های تجاری و بازرگانی ایران و پاکستان 
تاکید  فیمابین  تجاری  مبادالت  حجم  ارتقای  برای 

کردند.

سرکنسول ایران در پیشاور در این مالقات گفت که 
ایران تمایل دارد به راهروی اقتصادی چین-پاکستان 

ملحق شود و مذاکراتی در این زمینه، درجریان است.
محمد باقر بیگی همچنین اعالم کرد ایران حاضر است 
بنا به توصیه اتاق های بازرگانی وصنایع پاکستان، برای 
به  متعدد  سفرهای  امکان  با  روادید  کشور  این  تجار 

ایران صادر کند.
که  کرد  تاکید  مالقات  این  در  نیز  پاکستانی  طرف 
کشورش اهمیت زیادی به روابط تجاری با ایران قائل 
به  زیادی  تمایل  خیبرپختونخوا  ایالت  تجار  و  است 

افزایش همکاری های تجاری با ایران دارند.

مهر/ در بازار آزاد؛
دالر ثابت ماند، یورو گران شد

انواع  قیمت  تهران،  امروز)شنبه(  آزاد  بازار  در 
سکه تمام بهار آزادی و سکه یک گرمی افزایش 
هم  سکه  ربع  و  ماند  ثابت  نیم سکه  نرخ  یافت، 

هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرد.
امروز)شنبه(  آزاد  بازار  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
طرح  آزادی  بهار  تمام  سکه  قطعه  هر  قیمت  تهران، 
قدیم، تمام بهار آزادی طرح جدید و سکه یک گرمی 
به ترتیب 1700 تومان، 2 هزار تومان و هزار تومان 
هزار  ربع سکه  و  ماند  ثابت  سکه  نیم  یافت،  افزایش 

تومان کاهش یافت.
به این ترتیب، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم یک میلیون و 92 هزار تومان، تمام بهار 
 100 و  هزار   9۶ و  میلیون  یک  جدید  طرح  آزادی 
تومان، نیم سکه 553 هزار تومان، ربع سکه290 هزار 

تومان و سکه یک گرمی 185 هزار تومان است.
بازارهای جهانی 12۶۶ دالر و 70  اونس طال در  هر 
سنت و هر گرم طالی 18 عیار نیز 109 هزار و 920 

تومان است.
هر دالر در بازار  آزاد امروز تهران 3592 تومان، یورو 
393۶ تومان، پوند 4435 تومان، درهم امارات 985 

تومان و لیر ترکیه 1182 تومان است.

گو  و  گفت  در  ایران  اتاق  رئیس  نایب  تهران/  اتاق 
صادرات  های  چالش  از  تهران  اتاق  خبری  سایت  با 

می گوید:
مهم ترین مشکل صادرات ما این است که 

تولید نداریم

جایی  به  دهد:امروز  می  هشدار  سلطانی  پدرام 
رسیدیم که دیگر اقتصاد کشور را نمی توانیم از 
محل درآمدهای نفتی اداره کنیم و طبق معمول 
همیشه به لبه یک پرتگاه رسیدیم که اگر تصمیم 

درست نگیریم، دیگر سقوط می  کنیم
حضور  با  صادرات  ملی  روز  ویژه  مراسم  گذشته  روز 
و  دولت  اقتصادی  وزرای  از  تعدادی  جمهور،  رئیس 
فعاالن بخش خصوصی در شرایطی برگزار شد که به 
به معنی  ایران  اقتصادی  اعتقاد کارشناسان و فعاالن 
واقعی صادرات آن چنانی ندارد و نمی تواند کشوری 
توسعه یافته از این جهت باشد؛ با پدرام سلطانی نایب 
رئیس اتاق ایران درباره چالش های صادرات در کشور 

و راهکارهای الزم گفت و گو کرده ایم:

در  االن  که  چالش هایی  مهم  ترین  شما  نظر  به 
بخش صادرات وجود دارد، کدام است؟

حلقه  صادرات  که  کنیم  نگاه  موضوع  این  به  ما  اوال 
پسین یا حلقه بعدی تولید است؛ البته در کشورهایی 
که تولید در آنها در مقیاس صنعتی انجام می شود. یعنی 
اگر که یک اقتصاد عقب افتاده و توسعه نیافته را در نظر 
از صنایع دستی و  به غیر  بگیریم، طبیعتا صادراتش 
دست  به  طبیعی  منابع  و  طبیعت  از  که  محصوالتی 
می  آید، چیز دیگری نخواهد بود. ولی هر چقدر که در 
مسیر توسعه  یافتگی اقتصادی حرکت کنیم صادرات، 
مبتنی  بر تولیدات صنعتی می شود و در مرحله پیشرفته 
 تر مبتنی بر کاالها و خدمات دانش بنیان و محصوالت 
حاصل از نوآوری و فناوری.در شرایط کنونی ترکیب 
کاالهای صادراتی ما نشان می  دهد که ما هنوز با یک 
اقتصاد صنعتی فاصله داریم؛ اوج موفقیت  ما در تولید 
و صادرات، احداث چندین واحد پتروشیمی بوده است 
که بتوانیم از  منابعی  که داریم، محصوالت پتروشیمی 
تولید کنیم و اینها را با ارزش افزوده ی نسبتا باالتری 
)البته نه چندان باالتر( صادر کنیم و طبیعتا حاصل 
کار به اینجا رسیده است که تقریبا در سال حدود 20 
میلیارد دالر صادرات محصوالت پتروشیمی و حدود 
7-8 میلیارد دالر هم صادرات میعانات گازی، داریم. 
اگر به بقیه کاالهای صادراتی ما نگاه کنید، می  بینید 
بعد از اینها محصوالت معدنی و نهایتا پسته و با یک 

فاصله  ای فرش دستباف قرار می  گیرد.

منظور شما این است که چالش اصلی ما تولید 
است؟

بله، مهم ترین مشکل صادرات ما این است که ما تولید 
نداریم. مهم  ترین مشکل صادرات ما این است که ما 
صنعت قوی نداریم و مهم  ترین مشکل این است که 
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ما بخش اعظمی از سرمایه  گذاری هایمان را در تمام 
این سال ها علی رغم تمام شعارهایی که دادیم به جای 
سرمایه گذاری  روی مزیت های اقتصادی در کشورمان، 
بر جایگزینی واردات سرمایه  گذاری کردیم! عمال هم 
رویکرد دولت و هم حتی رویکرد سرمایه گذاران بخش 
خصوصی این بود که ببینیم در بازار االن چه کاالهایی 
نیاز داریم که از خارج وارد می شود و بعد برویم روی 
آن سرمایه  گذاری و تولید کنیم. و در این بین به این 
کمتر توجه کردیم که  این کاال را که تولید و روی آن 
برای  پذیری  رقابت   قدرت  آیا  کردیم  سرمایه  گذاری 
صادرات هم دارد یا با دیوارهای تعرفه ای فقط می توانیم 

تولید کنیم.

یعنی هدفگذاری های ما برای تولید، تولید 
کاالهایی بود که وارد می کردیم و به فکر 

خودکفایی بودیم؟
نهایتا بله. منتها خب این کلمات در ابتدای انقالب خیلی 
بار انقالبی داشت و بد استفاده می  شد. بعد که عبور 
کردیم و وارد برنامه های توسعه شدیم و با ادبیات توسعه 
بیشتر آشنا شدیم، این کلمه را دیگر به کار نبردیم و 
به سراغ مفاهیم جایگزینی واردات و بعد از آن توسعه 
ادبیات  این  از  و  کلمات  آن  از  یعنی  رفتیم؛  صادرات 
استفاده کردیم ولی رفتارهایمان را اصالح نکردیم. چرا 
سیاست  های  اینکه  برای  نکردیم؟!  اصالح  را  رفتارها 
اقتصادی ما توجیه و انگیزه ای برای سرمایه گذار نداشت 
که رفتارهایش را اصالح کند. ما از یک شیوه ی حمایتی 
برای همه ی  تولیدات و همه ی صنایع استفاده کردیم 
)دولت ها را می گویم(. یعنی به همه ی صنایع وام کم  
بهره داریم، به همه صنایع ارز یارانه ای دادیم، به همه 
با  یا  یارانه ای واگذاری کردیم  امکانات  صنایع زمین و 
سیاست های تشویقی از آن ها حمایت کردیم و در این 

رابطه هیچ استراتژی ای نداشتیم که اصوال چه صنایعی 
برای ما مزیت رقابتی دارد؛ عالوه براین سرمایه گذار و 
فعال اقتصادی ما هم یک سرمایه گذار و فعال اقتصادی 
حرفه ای نبود که با یک چشم انداز بلندمدت و با یک 
و  کرده  تحلیل  بتواند  کامل  و  جامع  اقتصادی  برنامه 
تصمیم بگیرد که چه سرمایه  گذاری  ای در درازمدت 
می تواند در کشور ما پایدارتر و با صرفه اقتصادی بیشتر 
باشد. بنابراین وضعیت صادرات ما معلول سیاست های 
غلط و یا شعارهای درست اما اجرای غلط در چند دهه 

گذشته بوده است.

خب باتوجه به این توضیحات االن درچه نقطه ای 
هستیم؟

ست و از این مساله که بگذریم؛ مشکل تولید ما که 
از  غیر  به  گذارد  می   صادرات  روی  را  اثرش  طبیعتا 
این عوامل اشاره  شده، محیط کسب  و کار نامساعد و 
نامناسب است؛ شرایطی که قیمت تمام  شده  را برای 
باال  تمام شده ی  قیمت   با  و  می برد  باال  کننده  تولید 

طبیعتا امکان رقابت برای ما فراهم نمی شود.

اگر بخواهید پیشنهاد یا راهکاری ارائه دهید، آن 
ها چیست؟

فکر می کنم اصالح وضعیتی که عنوان کردم یا تغییر 
رفتارها در خصوص مشکالتی که گفتم، خود راهکار 
است. ولی این کار شاید در یک جمله و در بیان ساده 
من  نیست.  ساده  اینطور  عمل  در  اما  برسد؛  به  نظر 
شخصا انتظار داشتم این دولت که واقعا مدیرانش از 
مدیران باسابقه و باتجربه هستند و تمام این ادوار را 
پشت  سر گذاشته و تجربه کرده اند و هم درون دولت 
و هم مدتی بیرون دولت بوده اند، بتوانند این نسخه 

را بنویسند و اجرای کنند ولی نوشتند و اجرا نکردند.

یعنی دولت مردان و مدیران کنونی مشکالت را 
می دانند و حتی راهکارها را نوشته اند ولی در 

اجرا اتفاقی نیفتاده است؟
و  جلسات  در  و  صحبت ها  در  یعنی  نکردند،  اجرا 
صحبت های  به  ایرادی  کمتر  شخصا  من  مذاکرات 
و  دانم  می  وارد  جلسه  بحث های  و  کنونی  مدیران 
حرف ها را درست می بینم، اما اینها در عمل پیاده نمی 
 شود و برای همین است که ما در محیط کسب و کار 
بهبود جدی پیدا نکردیم، به  رغم اینکه بنا بود رتبه 
کسب و کارمان دو رقمی شود و یا حتی به تعبیر بعضی 
از سران ارشد دولت رتبه  مان زیر 70 بیاید ما همچنان 
در  و  داریم  کار  و  در محیط کسب  باالی 100  رتبه  
گزارش جدید هم که منتشر شود فکر نمی کنم باز هم 

شرایط بهتری داشته باشیم.

درحال حاضر گیر کار در کجاست؟
ما در تولید و صادراتمان در یک سلسله مشکالت سهل 
و ممتنع گیر کردیم؛ سهل از این بابت که همه می 
 دانیم مشکل چیست و ممتنع از این بابت که از حل 
اجرا،  سازوکار  در  ما  نمی توانیم.  و  هستیم  عاجز  آن 
نظام تصمیم  گیری در اجرای تصمیمات و روش های 
درست موفق نبوده و نیستیم. من فکر می کنم شاید 
چیزی که باید در کشور برای آن وقت گذاشته شود 
این است که سران ارشد دولت، مجلس و سایر قوا و 
ارکان حاکمیت بنشینند و فکر کنند که ما چرا نمی  
توانیم مشکالتمان را حل کنیم! چرا مشکالت اقتصادی 
و اجتماعی ما مزمن شده اند و از سالیان سال باقی 
مانده اند؟ چرا روند رشد و نهایتا توسعه در کشور ما 
خیلی کند است؟ ما اگر که متوسط نرخ رشد اقتصادی 
خودمان را در 40 سال گذشته ببینیم و با متوسط نرخ 
رشد منطقه خاورمیانه، آسیا، جهان مقایسه کنیم؛ می 

بینیم از هر سه تای اینها عقب تر هستیم؛ یعنی ما از 
منطقه خودمان، قاره خودمان و از جهان عقب افتاده 
ایم؛ و چنین کشوری که تولید داخلی اش کمتر از دنیا 
رشد کرده، صادراتش هم به همان نسبت صادرات قوی 

نیست.

یعنی امیدواری به اصالح شرایط ندارید؟
چرا، امیدواری ام به این است که روحیه  و فرهنگ  ما 
ایرانی ها شب  امتحانی و لب  پرتگاهی است؛ یعنی زمانی 
به فکر می افتیم که دیگر فرصتی برای سوزاندن نداریم 
و یک پله آن طرف تر می  تواند سقوط مطلق باشد؛ 
در این شرایط به دست و پا می افتیم و تصمیماتی می 
 گیریم برای اینکه شراط را اصالح کنیم. من از این بابت 
امیدوارم که سال  های بهتری داشته باشیم به ویژه اینکه 
با اجرایی شدن برجام ) اگرچه برداشته شدن تحریم  ها 
و برقراری روابط کندتر از آن چیزی که فکر می کردیم 
درحال انجام است ولی من به این امیدوار هستم( فکر 
می کنم که ما می توانیم با تکیه بر فرصت های حاصل از 
تعامل با جامعه جهانی یک رشد برون  زا داشته باشیم. ما 
قرار بوده یا رویکردمان این بوده که رشد درون  زای برون  
نگر داشته باشیم، باید به این نگاه کنیم که رشد برون  زا 
داشته باشیم؛ رشد برون زا یعنی همین صادرات؛ یعنی 
تکیه به بازارهای بین المللی و تولید واقعی در کشور و 

تولید صادرات  محور.
اقتصاد ما با رشد پایین مزمن همراه است و این نکته 
به  عنوان یک خطر  برجسته ی کشور  اقتصاددانان  را 
جدی به ما گوشزد کرده اند که این رشد پایین مزمن 
شده در پی  خود سونامی بیکاری، سونامی مشکالت 
اجتماعی و... به همراه دارد؛ باید به نکته و هشدارها 
توجه کنیم و فکرنکنیم که رشد پایین به هر حال رشد 
اینکه  بدتر است به جهت  از رکود  پایین  است. رشد 

 بازگشت به عناوین 12 اخبار اقتصادی

شماره   1832     1 آبان ماه 1395



رکود، عالئمش کامال آشکار است و دولت ها و اقتصاد 
را به دست و پا زدن برای خروج از شرایط وا می دارد، 
ولی رشد پایین مزمن مانند این است که شما در اتاقی 
استراحت می کنید و گاز نشتی دارد و بعد خیلی آرام 
بدون اینکه متوجه شوید از دنیا می  روید. به اعتقاد من 
رشد پایین واقعا مانند مرگ بر اثر نشت گاز است. ) 
با خنده( باید به این توجه کنیم که اقتصاد ما به این 
رشد پایین دچار نشود و به فکر تغییر شرایط باشیم به 
ویژه اینکه ما کشوری هستیم که بیشترین ذخایر گاز 
دنیا را داریم و این گاز ما را به آرامی می تواند به خواب 
ببرد و بعد اقتصاد ما را دچار مرگ کند.امروز به جایی 
رسیدیم که دیگر اقتصاد کشور را نمی توانیم از محل 
درآمدهای نفتی اداره کنیم و طبق معمول همیشه به 
لبه یک پرتگاه رسیدیم که اگر تصمیم درست نگیریم، 
دیگر سقوط می  کنیم؛ االن داریم فکر می  کنیم که 
ما  مشکل صادرات  ما چیست!  مشکل صادرات  واقعا 

غلط فکر کردن و غلط عمل کردن است.

 

فارس/ سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه در گفت وگو 
با فارس:

زمان تصویب الیحه برنامه ششم در 
کمیسیون تلفیق مشخص نیست

از  ششم  برنامه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
تصویب هشت ماده از الیحه برنامه ششم توسعه 

در این کمیسیون خبر داد.
اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  خدابخشی  محمد 
خبرگزاری فارس در مورد آخرین وضعیت الیحه برنامه 
ششم توسعه اظهار داشت: کمیسیون تلفیق ساعت 2 

امروز جلسات خود را در هفته جاری آغاز خواهد کرد 
و تاکنون پیشنهادات زیادی از کمیسیون های مختلف 

برای الیحه برنامه ارائه شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم با بیان اینکه 
نمایندگان حتی در حین بررسی مواد نیز پیشنهادات 
جدید ارائه می کنند، تصریح کرد: نمی توان زمان دقیق 
برای اتمام بررسی الیحه تعیین کرد و گاهی یک جلسه 

برای بررسی بندهای یک ماده زمان می برد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 8 ماده از 
الیحه برنامه ششم توسعه تصویب شده است، گفت: 
کالن  شاخص های  به  مربوط  الیحه   2 و  یک  ماده 
شده  ترسیم   99 تا   95 سال  برای  که  بود  اقتصادی 
است که قرار شد این شاخص ها تغییر کند و چشم انداز 
برنامه  بنابراین عماًل  برآورد شود،  تا 1400  سال 9۶ 

ششم از سال 9۶ اجرایی خواهد شد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت در ماده 11 
بند مربوط به کارگیری یا تبدیل وضعیت استخدامی 
نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی را ممنوع کرده 

بود، آن را حذف کرده است.

در  تهران  اتاق  الملل  بین  امور  معاون  تهران/  اتاق 
 8 دی  عضو  کشورهای  بازرگانی  های  اتاق  اجالس 

مطرح کرد
قدرت های بزرگ به اهمیت ایران در 

معادالت جهانی پی برده اند

اتاق  الملل  بین  امور  معاون  محمدرضابختیاری، 
تهران که برای حضور در نخستین اجالس اتاق های 
سازمان  عضو  کشورهای  صنایع  و  بازرگانی 

همکاری های اقتصادی D-8 به شهر ازمیر ترکیه 
سفر کرده است، طی سخنانی در این اجالس از 
خصوصی  بخش  و  دولتی  های  دستگاه  آمادگی 
ایران برای بهره گیری از فضای ایجاد شده ناشی 
از اجرایی شدن برجام در راستای همکاری های 
و  فرهنگی  علمی،  صنعتی،  اقتصادی،  سیاسی، 

امنیتی بین کشورهای عضو دی 8 سخن گفت.
 بختیاری در ابتدای سخنانش، با اشاره به سابقه شکل 
گیری گروه دی هشت، گفت:»سازمان همکاری های 
اقتصادی دی 8 که در 15 ژوئن 1997 با مشارکت 8 
کشور اسالمی و جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر شکل 
گرفت، امروزه به عنوان یک بلوک مهم اقتصادی است 
که در شرایط حساس کنونی حاکم بر جهان می تواند 
نقش ارزنده و مهمی را چه در بین کشورهای عضو، 
چه در منطقه وچه در دنیا به لحاظ سیاسی، اقتصادی، 

فرهنگی و غیره ایفا کند.«
بختیاری با بیان اینکه»آزادسازی های تجاری و جهانی 
تجارت  نظام  در  اصلی  مشخصه  دو  اقتصادها  شدن 
جهانی در عصر حاضر به شمار می رود« گفت:» اما 
از اهمیت رویکرد به بلوک ها ، تشکل ها و ترتیبات 

دوجانبه تجاری بین کشورها کاسته نشده است.«
انگیزه  داد:»  ادامه  تهران  اتاق  الملل  بین  امور  معاون 
امنیت،  و  رفاه  به  نیل  تجارت،  افزایش  هایی همچون 
همکاری های متقابل تجاری و اقتصادی، رشد اقتصادی، 
افزایش قدرت چانه زنی در مسایل سیاسی، اقتصادی 
و تجاری با کشورها و گروه های فرا منطقه ای، تامین 
مالحظات امنیتی و سیاسی، همکاری در رشد و توسعه و 
اعتالی سرمایه گذاری از عوامل روی آوردن به این گونه 
همکاری های گروهی هستند.« به گفته او، یکی دیگر 
از ابعاد مهم این همکاری ها، نقش آن در آماده سازی 
کشورهای عضو برای استفاده از فرصت ها و تجهیز آنان 

در نایل آمدن برمشکالتی است که نظام جدید تجارت 
جهانی برای پاره ای از کشورها باالخص کشورهای در 
حال توسعه ایجاد کرده است و از این ترتیبات می توان 
برای سهولت ادغام در نظام جدید تجارت بین الملل 
استفاده کرد و از مزایای آن در دسترسی به بازارهای 

جهانی به نحو بهتر استفاده کرد.«
بختیاری سپس به اهداف گروه دی هشت اشاره کرد 
درحال  کشورهای  جایگاه  ارتقا  و  تقویت  که  وگفت 
مستحکم  روابط  ایجاد  جهانی،  اقتصاد  در  توسعه 
اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه، متنوع سازی 
و ایجاد فرصت های جدید در روابط اقتصادی، افزایش 
المللی،  بین  سطوح  در  گیری  تصمیم  در  مشارکت 
تامین استانداردهای زندگی بهتر و رفاه عمومی برای 
مردم کشورهای عضو و توسعه اقتصادی - اجتماعی 
با تکیه بر اصول صلح به جای منازعه، گفتگو به جای 
جای  به  عدالت  تقابل،  جای  به  همکاری  رویارویی، 
تبعیض و مردم ساالری به جای ظلم از اهداف تعیین 
گذشته  های  سال  طی  که  است   8 دی  گروه  شده 
اعضای آن در راستای تحقق این اهداف عمل کرده اند.

دارای  تنهایی  به  از کشورهای عضو  اوگفت:»هرکدام   
مزیت ها و امکانات فراوان و بی نظیری هستند که در 
پیوند با یکدیگر قدرت عظیمی از توانایی های سیاسی، 
اقتصادی، صنعتی و تجاری را به وجود می آورند و از 
توسعه  در جهت  تنها  نه  توان  می  عظیم  نیروی  این 
جهت  در  بلکه  آن  اعضای  اجتماعی  و  اقتصادی  رفاه 
منطقه  توسعه کشورهای  و  رفاه  امنیت، صلح،  تامین 
عملکرد  به  ادامه  در  بختیاری   » کرد.  استفاده  دنیا  و 
از اعضای این گروه اشاره کرد و  ایران به عنوان یکی 
گفت:»جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از اعضای 
موثر در تشکیل این گروه از همان ابتدا و در جریان پایه 
گذاری توسط آقای نجم الدین اربکان نخست وزیر فقید 
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ترکیه نقشی حیاتی و حساس را در دی 8 ایفاء کرده 
و همواره تالش می کند از فرصت های موجود میان 
اعضا آن برای توسعه همکاری های سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی استفاده کرده و با برخورداری از منابع عظیم 
طبیعی، صنایع عمده، نفت، گاز، پتروشیمی، فرآورده 
های غذائی، جمعیت جوان، ماهر و تحصیلکرده نقش 
در  تاثیرگذار  کشور  یک  عنوان  به  را  مثبتی  و  مهم 

مناسبات منطقه ای و فرامنطقه ای ایفا کند.«
اتاق تهران، افزود:»امروزه در  الملل   معاون امور بین 
ناعادالنه  تحریم های  رفع  از  و پس  پسابرجام  دوران 
به  بزرگ جهانی  علیه کشور متبوع من، قدرت های 
حقانیت ایران و اهمیت آن در معادالت منطقه ای و 
جهانی پی برده اند و بدون شک ایران می تواند نقش 
مهم تر و پررنگ تری را در رسیدن به اهداف گروه 8 

ایفا کند. «
 او در ادامه »هجوم هیات های بزرگ سیاسی و اقتصادی 
به ایران پس از امضاء برجام را نشانه اهمیت ایران در 
بخش  و  دولتی  و گفت:»دستگاههای  دانست  منطقه 
بوجود  این فضای جدید  از  اند  آماده  ایران  خصوصی 
اقتصادی،  سیاسی،  های  همکاری  راستای  در  آمده 
صنعتی، علمی، فرهنگی و امنیتی بین کشورهای عضو 
دی 8 در جهت توسعه رفاه اقتصادی و اجتماعی آنان 

نهایت همکاری و تالش را به عمل آورد.«
با بیان اینکه بخش خصوصی نیز در کنار   بختیاری 
ارگان های دولتی، وظایف خود را به انجام خواهدرساند، 
رفع  دنبال  به  ایران  بخش خصوصی  فعالیت  گفت:» 
بخشی از تحریم های سیاسی، اقتصادی و بین المللی 
رونق تازه ای گرفته است. هیات های خارجی متعددی 
در سطوح عالی دولتی و خصوصی بایران سفر کردند 
و همچنان در حال آمد و شد هستند. تعامل تجاری 
کلیه  در  ایران  سنتی  و  اصلی  با شرکای  اقتصادی  و 

بخش های اقتصادی از سر گرفته شد و در نتیجه حجم 
سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته به حدود 250 

میلیون دالر رسید.«
از جمله  از شرکتهای خصوصی  بسیاری  او،  به گفته 
به میزان  ایران  انسولین در  تولید  برای  نوونوردیسک 
100 ملیون یورو سرمایه خارجی انتقال دادند. صادرات 
روز  در  بشکه  میلیون   3.5 به  اکنون  هم  ایران  نفت 
رسیده است و چندین شرکت معظم نفتی بین المللی 
در حال انعقاد قراردادهای جدید نفتی برای استخراج 

و انتقال و فروش ان در بازارهای بین المللی هستند.
معاون بین الملل اتاق تهران گفت که در نتیجه تمامی 
بخش  و  دولت  اقتصادی  و  سیاسی  های  تالش  این 
خصوصی ایران اقتصاد و تجارت شتاب ویژی های به 
خود گرفت و عالئم رشد سریع اقتصادی هویدا شده و 
بانک جهانی پیش بینی کرده که رشد تولید ناخالص 
ملی ایران در میان مدت به 4.5 در صد برسد و این 
در حالی است که تا چندی پیش این میزان نزدیک 

به صفر بود.
 او با انتقاد از عدم همکاری شایسته بانک ها و موسسات 
المللی  بین  سیاسی  فشارهای  تحت  که  پولی  مالی 
قدرت های جهانی قرار دارند و همچنان نگران اعمال 
تحریم های یک جانبه آنها هستند، تصریح کرد:» این 
تردیدها باعث شده تا از سرعت تعامل اقتصادی ایران و 
نیز عضویت آن در سازمان تجارت جهانی کاسته شود. 
اما تمام شواهد و قرائن داخلی و خارجی حاکی از آن 
است که اقتصاد و امور تجاری و مالی ایران در مسیری 
سالم و فعال قرار دارد و توان بالقوه کشور با رفع تحریم 
های نفتی و غیره شکوفا شده و نتایج این شکوفایی 
در درجه اول به کشورهای همسایه و عضو دی هشت 

منتقل خواهد شد.«
کرد:»اتاق  اعالم  تهران  اتاق  از  اجمالی  معرفی  با  او   

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به عنوان 
یکی از بزرگترین تشکل های خصوصی ایران با بیش 
از 15 هزار عضو بزرگ و متوسط از سراسر کشور آماده 
بازرگانی  اتاقهای  فیمابین  روابط  توسعه  و  همکاری 
بازرگانان اعضای گروه دی 8 است تا بدی  و تجار و 
اقتصادی،  رفاه  و  توسعه  راه  را در  نوسیله سهم خود 
اشاره  با  کند.بختیاری  ادا  اعضا  اجتماعی  و  تجاری 
راستای  در  تهران  اتاق  که  هایی  فعالیت  برخی  به 
کند، گفت:»  ایفا می  اجتماعی خود  های  مسئولیت 
سرویس  ارائه  بر  عالوه  کشور  داخل  در  تهران،  اتاق 
های متداول به اعضاء خود نظیر تایید اسناد تجاری، 
ارائه مشورت های حقوقی، مالیاتی ،بانکی و غیره اقدام 
به فعالیت های عام المنفعه از قبیل ایجاد مدارس و 
آموزش رایگان، ایجاد بیمارستانها و درمانگاه ها برای 
افراد کم درآمد، کمک مالی به سازمان های خیریه، 
کمک به درمان بیماران مبتال به بیماری های خاص و 
امثال آن کرده است که می توان این قبیل امور را با 
سایر اعضای D-8 و در همه کشورهای عضو به صورت 

مشترک انجام داد.«

 

دنیای اقتصاد/ در حضور رئیس جمهور مطرح شد
مطالبات صادراتی بخش خصوصی

دنیای اقتصاد: بیستمین سالروز ملی صادرات در 
حالی برگزار شد که رئیس دولت یازدهم، حامل 
روحانی  دکتر حسن  بود.  دنیا  به  مهم  پیام  یک 
در این مراسم این پیام را به دنیا مخابره کرد که 
»ایران با صدای بلند فریاد می زند قامت من بلندتر 

از آن است که امروز در دنیا منعکس شده است. 

ظرفیت  و  استعداد  می زند  فریاد  بلند  صدای  با  ایران 
من بیشتر از آن است که در اذهان مردم است. ایران با 
صدای بلند فریاد می زند مهربان تر از آن هستم که در 
دنیا معرفی می شوم. ایران با صدای بلند فریاد می زند من 
همزیستی مسالمت آمیز با منطقه و جهان را می خواهم«. 
وی در عین حال بزرگ ترین هدف هر سفر خارجی در 
دولت یازدهم را »تسهیل در مسیر تجارت«، »توسعه 
سرمایه  »جذب  ایرانی«،  کاالی  »صادرات  اقتصادی«، 

خارجی« و »جذب فناوری ها« عنوان کرد.
روحانی همچنین با تاکید بر کنترل تولید و استاندارد 
بودن تولیدات داخل، سه گام موثر بر جهش صادراتی 
به  کرد.  مطرح  کشورها  سایر  تجربیات  بر  تکیه  با  را 
تعامل سازنده«،  اساس  بر  دنیا  با  »ارتباط  گفته وی، 
شرکت های  صنایع،  با  مشترک  »سرمایه گذاری 
و  معروف«  برندهای  و  بزرگ  کمپانی های  خدماتی، 
»میهمان پذیری این کشورها از تجار« سه گام موثر در 
افزایش صادرات است. محمد رضا نعمت زاده، سکاندار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم، با 
صادرات  دالری  میلیارد   10 افزایش  برنامه  به  اشاره 
غیرنفتی در سال 95 نسبت به سال 94 اظهار کرد که 
میزان صادرات باید به ۶8 میلیارد دالر برسد تا رشد 
صادرات غیر نفتی امسال به 20 درصد برسد. از سوی 
توسعه  سازمان  کل  رئیس  خسروتاج  مجتبی  دیگر، 
تجارت که نخستین سخنران این مراسم بود، »کوچک 
سود  نرخ  بودن  »باال  صادراتی«،  شرکت های  بودن 
و حمل و نقل«  بندری  هزینه های  بودن  »باال  بانکی«، 
و »نبود موافقتنامه های دو و چند جانبه بین المللی« 
را موانع پیش روی صادرات عنوان کرد. غالمحسین 
شافعی، رئیس اتاق ایران هم که به عنوان نماینده بخش 
خصوصی در این مراسم حضور داشت با تاکید بر اینکه 
کشور  غیرنفتی  صادرات  توسعه  ملی  راهبردی  سند 
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باید مورد بازبینی قرار گیرد، به بیان 13 مطالبه بخش 
خصوصی پرداخت.

صادرات در سایه رقابت موفق
گرامیداشت  در  یازدهم  دولت  رئیس  روحانی،  حسن 
روز ملی صادرات و در جمع صادرکنندگان کشور، با 
در  امروز صادرات  دنیای  در  بی تردید  اینکه  به  اشاره 
امکان پذیر است، گفت: در صحنه  سایه رقابت موفق 
بازارهای هدف باید بتوانیم از لحاظ کیفیت، قیمت و 
بسته بندی کاال، به نقطه ای برسیم که بر رقبای خارجی 
در آن میدان موفق و پیروز باشیم. وی با بیان اینکه 
امروز به سرعت رو  همه صنایع و خدمات در دنیای 
به تحول است، تاکید کرد: امکان پذیر نیست که یک 
چهره  و  قیافه  کاربرد،  شکل،  با  شده  ساخته  کاالی 
ادامه  دنیا  بازار  در  صادراتش  مسیر  به  بتواند  قبلی 
دهد. به گفته روحانی، صادرکنندگانی موفق هستند 
را  بازار  بتوانند  بین المللی  و  منطقه ای  در صحنه  که 
تصاحب کنند و برند خود را به عنوان یک برند معتبر 
در افکار عمومی آن جامعه و در بازار مصرف به عنوان 
یک برند ممتاز جا بیندازند. وی گفت: اگر این چنین 
تداوم  را  خود  صادرات  بازار،  در  توانستیم  اگر  و  شد 
ببخشیم برنده هستیم. رئیس جمهوری ادامه داد: عدم 
است  و مسیری  فروپاشی ساختمان  معنای  به  تداوم 
در  روحانی  کرده ایم.  برنامه ریزی  صادرات  برای  که 
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه صادرات 
کاال و خدمات یک زنجیره است، تاکید کرد: همه این 
زنجیره ها باید در کنار هم و در داخل هم قرار بگیرند 
تا صادرات کاال و خدمات موفق محصول آن باشد. وی 
آغاز این زنجیره را »تولید« عنوان کرد وگفت: اساس 
اقتصاد مقاومتی هم تولید درون زاست. در داخل کشور 
باید تولید کنیم. اگر تولید ما با استانداردهای جهانی 

منطبق نباشد و کیفیت الزم را نداشته باشد و شرایط 
کشور باعث شود که آن محصول گران تر از محصول 
رقیب به دست ما برسد، قطعا ما در بازار صادرات اگر 
هم موفق باشیم نمی توانیم برای میان مدت و بلندمدت 
ادامه دهیم. به گفته روحانی، کنترل تولید در داخل، 
استاندارد بودن تولیدات داخل به عنوان اولین زنجیره 
نباشد  استاندارد  ما  کاالی  و  اگر خدمات  است.  مهم 
بازار  از دست می دهیم حتی  بازار خارجی را  نه تنها 
داخلی را هم از دست خواهیم داد. روحانی همچنین 
به بحث مبارزه با قاچاق اشاره کردوگفت: این دولت 
به  کاال  قاچاق  با  مبارزه  برای  را  توان خود  بیشترین 
آورده  به دست  موفقیت های خوبی هم  و  گرفته  کار 
است؛ به گونه ای که رقم قاچاق کاال و ارز از 25 میلیارد 
این مبارزه  امروز به 15 میلیارد رسیده است و روند 
ادامه خواهد یافت. وی تاکید کرد: یکی از راه های رونق 
تولید، مبارزه جدی با قاچاق کاالست، اما باید بدانیم 
مبارزه اصلی با قاچاق کاال تولید با کیفیت و با قیمت 
مناسب در داخل است و گرنه موفق نمی شویم. وی 
می شود،  وارد  پنجره  از  می بندیم  را  در  کرد:  تصریح 
را  پنجره را می بندیم سقف را سوراخ می کند. سقف 

می بندیم از زیر زمین تونل می زند.

راه مبارزه با قاچاق
روحانی راه مبارزه با قاچاق را تولید باکیفیت، رقابتی و 
با استاندارد عنوان کرد وگفت: یکی از فضاهای خوبی 
که در پسابرجام برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان 
شرکت های  با  مشارکت  امکان  فضای  آمده،  به وجود 
رئیس  است.  بین المللی  معتبر  برندهای  با  و  خارجی 
ویتنام،  به  خود  آسیایی  اخیر  سفر  به  یازدهم  دولت 
این پرسش که  با طرح  و  اشاره کرد  تایلند  و  مالزی 
پیشرفت این کشورها برای چه بوده است، تشریح کرد: 

اگر به سال 1980 یعنی سال بعد از انقالب، برگردیم، 
صادرات ویتنام 300 میلیون دالر بوده، اما آمار سال 
2014، نشان از رشد صادراتی این کشور با رقم 150 
میلیارد و 500 میلیون دالر دارد. روحانی همچنین به 
آمار صادرات مالزی اشاره کرد وگفت: میزان صادرات 
مالزی هم در سال 1980 حدود 12 میلیارد دالر بوده 
 234 به  آنها  رسمی   آمار  طبق   2014 سال  در  که 
میلیارد دالر رسیده است. تایلند هم در سال 1980 
صادراتش حدود ۶ میلیارد دالر بوده که اکنون صادرات 
رئیس جمهوری  است.  دالر  میلیارد   227 کشور،  این 
تعامل سازنده  را  این کشورها  دلیل پیشرفت تجاری 
با دنیا عنوان و تاکید کرد که در دعوا با دنیا صادرات 
در نمی آید. برخی فکر می کنند که ما وقتی می گوییم 
تعامل سازنده یعنی برویم با غربی ها و اروپایی ها لبخند 

بزنیم و حرف بزنیم.

تعامل سازنده با دنیا
روحانی افزود: تعامل سازنده یعنی مناسب کردن محیط 
اشتغال  برای  کاال،  صادرات  برای  بین المللی  روابط 
و  سرمایه ای  کاالهای  راحت تر  واردات  برای  جوانان ، 
مواد اولیه. رئیس دولت یازدهم با بیان اینکه مگر در 
دنیای امروز، کشوری می تواند بگوید من بدون رابطه 
با دنیا به پیشرفت می رسم، گفت: خود قرآن هم گفته 
»ان ارض اهلل واسعه« دنیا باز است، زمین وسیع است، 
تجارت  فرهنگ،  برای  هجرت  این  حاال  بیفتید.  راه 
می گویند  بعضی ها  هست.  که  چه  هر  یا  صادرات  و 
خارج  می خواهیم  که  مرز  از  است.  ایران  ارض اهلل، 
شویم، افکار ما را می دزدند ما را گول می زنند. بعضی ها 

عظمت ملت ایران را هنوز باور نکرده اند.
روحانی با اشاره به اینکه ملت ایران درطول تاریخ با 
دنیا رابطه داشته است، یادآور شد: در تایلند آقای شیخ 

احمد قمی تجارت ایران را با تایلند راه می اندازد و جزو 
معروف ترین افراد آنجا می شود و امروز در کنار قبرش 
می گذارند.  احترام  و  می روند  مذاهب  و  طوایف  همه 
به  اعتماد  خواستار  روحانی  است.  چنین  این  ایرانی 
نفر نیروی  ایران شد و خاطرنشان کرد: تنها 4  ملت 
امنیتی نمی توانند مورد اعتماد ما باشند. جوان ها، تجار، 
دانشجویان ما مورد احترام ما هستند. روحانی گفت: 
باید شرایط را برای روابط خارجی، اقتصادی، علمی، 
صادرات  مسیر  در  بتوانیم  ما  تا  کنیم  آماده  فناورانه 

حرکت بکنیم.
عرصه  در  کشورها  این  موفقیت  دوم  نکته  روحانی 
صادرات را اینگونه عنوان کرد که آن کشورها دنبال 
سرمایه گذاری مشترک با صنایع، شرکت های خدماتی، 
کمپانی های بزرگ و برندهای معروف بودند. در تایلند، 
میلیون آن  تولید می شود که یک  میلیون خودرو   3
بقیه اش صادر می شود. روحانی  مصرف داخلی است. 
این کشورها عنوان کرد  را میهمان پذیری  نکته سوم 
از تجار خارجی شد.  ایران  و خواستار میهمان پذیری 
وی گفت: تمام تالش دولت در طول این 3 سال و از 
جمله در زمینه برجام این بوده که موانع را از پیش پای 
تجار، کارآفرینان و صادرکنندگان کاال و خدمات، ورود 
مقررات  برداشتن  البته  بردارد.  بانکی  روابط  سرمایه، 
دست و پاگیر غیر مفید زائد در کشور نیز مبنای ما 

بوده است.
روحانی تالش دیگر دولت را زدودن ایران هراسی عنوان 
و  تجاری  کار  نمی شود،  ایران هراسی  با  بیان کرد:  و 
اقتصادی کرد. اقتصادی برون نگر است که ایران هراسی 
ظالمانه ای را که دیگران ایجاد کردند بزداییم. در این 
زمینه دولت کار بزرگی کرده هنوز هم باید ادامه دهیم. 
و دوستان  گروه ها  و  از همه جناح ها  رئیس جمهوری 
درخواست کرد که صدای ایران را بشنوند و به فریاد 
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ایران جواب مثبت دهند. به آن صدایی که از مام میهن 
به گوش ما می رسد به دست پرقدرت ایرانی که برای 
همکاری به سوی ملت و فرزندان خودش دراز کرده، 
کنیم.  دراز  پرقدرت  عزیز  ایران  به سوی  را  دستمان 
وی با تاکید بر اینکه در اکثر سفرها تالش کردیم به 
همراه کارآفرینان باشیم و از وجود آنها استفاده کنیم، 
تصریح کرد: تالش کردیم بتوانیم فضا را برای تفاهمات 
آنها، برای پیشرفت کشور آماده کنیم.  و قراردادهای 
البته قدم های خوبی برداشته شده، اما هنوز راه طوالنی 
پیش روی ما است. روحانی در بخش دیگری از سخنان 
برجام  اجرای  از  بیشتر  ماه  اینکه 9  به  اشاره  با  خود 
نگذشته اما حرکت تقریبا خوب بوده است، اظهار کرد: 
البته در ۶ ماه اول انتظار ما رشد 10 درصدی صادرات 
کاال بوده، اکنون بر اساس آمارها، ۶ درصد آن محقق 
شد. امیدواریم در ۶ ماه دوم حرکت سریع تری داشته 

باشیم و جبران کنیم.
ایران در سال 1980، 12  به گفته روحانی، صادرات 
میلیارد دالر بوده و در 2014 در مجموع، 88 میلیارد 
دالر، این قابل مقایسه با کشورهای هم سن و سال ما در 
منطقه آسیا نیست. البته قبول دارم ما دوران 8 ساله 
جنگ و تحریم داشتیم، اما امروز باید آن گذشته ها را 
از هر نظر  جبران کنیم و در جایگاه عزت و عظمت 
قرار بگیریم. روحانی با تاکید بر اینکه از دست دادن 
بازار خیلی ساده است، بیان کرد: اگر یک سال در بازار 
کار  آوردن  به دست  می کنند  اشغال  را  فضا  نباشید، 
سختی است. رئیس جمهوری این را هم گفت که خیلی 
چیزها باید در کنار صادرات بیاید. در کنار صادرات باید 
بیاید. شما کاالی خوب صادر  حمل و نقل درست هم 
می کنید هواپیما ندارید چطوری گل می خواهید صادر 

کنید، چطوری محصولی که دوام ندارد صادر کنید.

پاسخ به منتقدان خرید هواپیما
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به منتقدان 
بخریم  می خواهیم  که  هواپیما  گفت:  هواپیما  خرید 
می گویند اتوبوس بخرید، البته اتوبوس می سازیم و اگر 
هم نبود می خریم. اگر نخریم می گویند برجام چه شد. 
بخریم می گویند هواپیما لوکس و جدید است نمی دانم 
بعضی ها در کدام وادی سیر می کنند یا عمرشان خیلی 
طوالنی است. به گفته وی، هواپیما برای این است که 
بتوانیم محصوالت را به کشورهای هدف صادر کنیم. 
باید کامیون و کانتینرها، هواپیما، کشتی های الزم را 
مجهز کنیم. یکی از آن زنجیره ها این است. باید وزارت 
سایر  و  کشاورزی  جهاد  دارایی،  و  اقتصاد  و  صنعت 
روحانی  بیایند.  صادرکننده ها  کمک  به  وزارتخانه ها 
از پیشنهاد رئیس سازمان توسعه تجارت که با جمع 
صادرکنندگان جلسه ای داشته باشد، نیز استقبال کرد. 
تاکید کرد  نیز  این موضوع  بر  در عین حال  روحانی 
باشیم  تعامل سازنده داشته  با خودمان،  باید  اول  که 
تا بتوانیم حرف همدیگر را به خوبی بشنویم، تفاهم، 
را  و مشکالت  بکنیم  برنامه ریزی مشترک  و  استفاده 
کمک ها  از  یکی  وی،  گفته  به  برداریم.  رو  پیش  از 
با  را  صادرات  بتوانیم  که  است  این  ما  صادرات  به 
روحانی  کنیم.  تسهیل  هدف  کشورهای  در  تبلیغات 
تبلیغات خیلی گران است  بیان کرد که گاهی  البته 
هدف  کشور  در  می تواند  کاال  مگر  تبلیغات  بدون  و 
راه خودش را باز کند، ما باید در تمام زمینه ها تالش 
کنیم. وزارت خارجه، سفارتخانه ها و کنسولگری های 
از  حمایت  باید  اصلی شان  مسوولیت های  از  یکی  ما 
خارج  در  ایرانی  کاالی  صادرات  و  بین المللی  تجارت 
باشد. رئیس دولت یازدهم تصریح کرد: تردیدی ندارم، 
اگر این زنجیره را ما تکمیل و حلقه های مختلف این 
زنجیره را در کنار هم قرار بدهیم، با توجه به امکانات 

با  جوان های  مختلف،  بخش های  در  کشور  کافی 
استعداد، دیپلمات های قوی و مسووالن امور صنعتی 
و تجاری، می توانیم شاهد تحوالت خوب در صادرات 
رشد  و  اشتغال  اصلی  راه حل های  از  یکی  که  باشیم 

اقتصادی خواهد بود.

از برنامه عقب هستیم
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  مراسم،  این  ادامه  در 
و  خدمات  شامل  کشور  غیرنفتی  صادرات  گفت: 
کاالهای غیرنفتی امسال باید 10 میلیارد دالر نسبت به 
سال قبل افزایش پیدا کند و به ۶8 میلیارد دالر برسد. 
توسعه  برنامه ششم  در  گفت:  نعمت زاده  رضا  محمد 
برای صادرات غیر نفتی رشدی 15 درصدی نسبت به 
سال گذشته پیش بینی شده و امیدواریم امسال این 
رقم محقق شود. وی ادامه داد: در صورتی که افزایش 
شود،  محقق  غیرنفتی  صادرات  دالری  میلیارد   10
به 20 درصد خواهد  امسال  نفتی  رشد صادرات غیر 
رسید. نعمت زاده افزود: در ۶ ماه نخست امسال 5/ 28 
میلیارد دالر کاالهای غیرنفتی و خدمات صادر شده 
است. به گفته وی، در سال 1358، حدود ۶00میلیون 
دالر صادرات غیرنفتی داشتیم که در آن زمان نسبت 
صادرات غیرنفتی به کل صادرات حدود چهار درصد 
بود. این رقم اکنون به 70 درصد ارتقا پیدا کرده است. 
وی با تاکید بر اینکه صادرات نباید مانع داشته باشد 
محدودیت  و  مانع  صادرات  برای  کشوری  هیج  در  و 
قائل نمی شوند، گفت: صادرات عالوه بر مسائل خارجی 
مباحث  نخست  دارد؛  بستگی  داخلی  عامل  دو  به 
که  عواملی  دوم  و  حاکمیت  قوای  و  دولت  با  مرتبط 
به تولیدکنندگان و صادرکنندگان برمی گردد. به گفته 
تجارت  از  بخش  یک  به عنوان  صادرات  نعمت زاده، 
خارجی، نه تنها یک اختیار بلکه امروزه یک الزام است؛ 

کشورهایی که در دهه های گذشته پیشرفت کرده اند، 
فقط از مسیر صادرات به این موقعیت دست یافته اند.

اعطای تسهیالت به صادرکنندگان
در  نیز  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس  دیگر،  از سوی 
سال  نخست  نیمه  در  اینکه  به  اشاره  با  مراسم  این 
که  داشته ایم  صادرات  دالر  میلیارد   21  /7 جاری 
قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصدی  رشد ۶  با 
این رقم همچنان  اما  بوده است، تصریح کرد:  همراه 
مورد رضایت نیست. مجتبی خسروتاج با اشاره به اینکه 
همچنان برخی تحریم ها اجازه انعقاد موافقت نامه ها و 
ما  به  را  سایرکشورها  با  چندجانبه  تفاهم نامه های 
نمی دهد، اظهار کرد: در حال حاضر عالوه بر این برخی 
بنگاه های اقتصادی نیز توانایی الزم و شرایط کافی را 
با  ندارند. خسروتاج  جهانی  بازارهای  در  برای حضور 
بیان اینکه قدرت رقابت برخی کاالها در بخش قیمت 
و نیز هزینه پایین است، گفت: این مساله به مشکالت 
ما در مقایسه با رقبای تجاری خود نسبت به نرخ سود 
مربوط  ونقل  حمل  هزینه های  استرداد  نیز  و  بانکی 
می شود. وی ادامه داد: رقبا با سود بانکی پایین تری در 
بازارهای صادراتی حضور می یابند و فعاالن اقتصادی ما 
به خاطر اینکه سود بانکی بیشتری پرداخت می کنند، 
توان صادراتی کمتری دارند. رئیس کل سازمان توسعه 
تجارت همچنین از تامین 20 هزار میلیارد ریال اعتبار 
از محل صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیالت به 
صادرکنندگان خبر داد و گفت: این رقم با نرخ سود 1۶ 

درصد در اختیار صادرکنندگان قرار دهند.

مطالبات بخش خصوصی
به  نیز  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  دیگر،  سوی  از 
نمایندگی از بخش خصوصی یکی دیگر از سخنرانان 
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اینکه  بیان  با  شافعی  غالمحسین  بود.  مراسم  این 
صادرات بیانگر قدرت اقتصادی و توانمندی هر کشوری 
در  را  دولت  مخارج  نفت  که  آنجا  کرد:  اظهار  است، 
بودجه تامین می کند و کشور را بی نیاز از درآمدهای 
اقتصاد  و  افول می رود  به  تولید رو  غیرنفتی می کند، 
واردات محور می شود. وی گفت: در شرایطی که اقتصاد 
نگه  پایین  ارز  نرخ  آن  تبع  به  واردات محور می شود 
اگرچه  نرسد.  واردات  به  گزندی  تا  می شود  داشته 
امروز غل و زنجیرهای تحریم قدری برداشته شده، اما 
صادرکننده ایرانی هنوز نمی تواند یک فروشنده جذاب 
که  یادآور شد  شافعی  باشد.  برای خریداران خارجی 
بانک مرکزی قول داده تا پایان سال ارز تک نرخی شود 
و ما منتظر ایفای وعده بانک مرکزی هستیم. به گفته 
داشته  موفق  تولید  پشتوانه  باید  موفق  صادرات  وی، 
رونق  به  نتواند  صنعت  بخش  وقتی  تا  چراکه  باشد؛ 
برسد صادرات موفق محقق نمی شود. رئیس پارلمان 
بخش خصوصی با اشاره به تدوین سند ملی صادرات 
در 5 سال پیش، اظهار کرد: تقاضای ما این است که 
هم  به گونه ای که  گیرد؛  قرار  بازنگری  مورد  سند  این 
برنامه ششم و هم اقتصاد مقاومتی در آن لحاظ شود 
و اتاق های بازرگانی آمادگی همکاری برای بازنگری در 
این سند را دارند. پیشنهاد دیگر وی، ادغام صندوق 
ضمانت صادرات در بانک توسعه صادرات بود؛ زیرا به 
گفته وی، افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات بارها 
ادغام  می رسد  نظر  به  آن  کنار  در  اما  شده،  مطرح 
صادرات  توسعه  بانک  در  صادرات  ضمانت  صندوق 
شافعی  می کند.  ایجاد  صادرات  برای  بیشتری  کمک 
سوی  از  صادراتی  مشوق های  ارائه  به  توجه  لزوم  به 
دولت به صادرکنندگان اشاره کرد وگفت: مشوق های 
و  است  صادرات  توسعه  برای  موثر  اهرمی  صادراتی 
در شرایطی که بنگاه های اقتصادی وضعیت خوبی از 

لحاظ پولی ندارند این مشوق ها می تواند تاثیرگذاری 
قابل توجهی داشته باشد. »رفع قوانین دست و پاگیر 
راه صادرکنندگان«، »فراهم کردن  از سر  متناقض  و 
»حمایت های  مناسب«،  حمل و نقل  زیرساخت های 
»تخصیص  ترجیحی«،  نرخ های  و  بانکی  سیستم 
بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از 
صادرات«، »برگزاری جلسات شورای عالی صادرات«، 
»تجدید نظر در آیین نامه انتخاب نمایشگاه ها و هیات ها 
توسط رایزنان بازرگانی«، » دخالت بخش خصوصی در 
انتخاب رایزنان بازرگانی«، »برگزاری روز ملی صادرات 
توسط سه اتاق« از جمله مطالبات بخش خصوصی بود 

که توسط شافعی قرائت شد.

تعادل/ نگاهي به نقش اتاق ایران در تصمیم سازي ها
اتاق بازرگاني و 96 کرسي تصمیم ساز

اتاق  زیاد  اهمیت  دلیل  مردم  از  بسیاري  براي 
ایران  کشاورزي  و  معادن  صنایع،  بازرگاني، 
غیرقابل درک است. بسیاري این سوال را دارند 
که چرا درحالي که هیچ گونه دریافتي مالي در 
در  نهاد  این  اصوال  و  ندارد  وجود  بازرگاني  اتاق 
قانون تنها به عنوان یک مشاور براي 3 قوه در 
باز هم گروه هاي مختلف  نظر گرفته شده است 
راس  در  حضور  صرف  هزینه  تومان  میلیاردها 

تصمیم گیري این اتاق مي کنند. 
آیا این تشکل صرفا در حد یک تشکل صنفي است یا 
قدرت اجرایي و تصمیم گیري نیز دارد؟ شاید دلیل اصلي 
این موضوع این باشد که تاکنون تمام توجه ها صرفا به 
است  بوده  نمایندگان  هیات  جلسات  و  بازرگاني  اتاق 

بدون آنکه به اثرگذاري این اتاق در جلسات تصمیم ساز 
دولت توجهي شده باشد. براساس قوانین مختلف اتاق 
بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي ایران عضو بیش از 
9۶شورا، هیات و نهاد تصمیم ساز است که اتفاقا مهم ترین 
تصمیم گیري هاي اجرایي کشور در آنها صورت مي گیرد. 
حدود 30درصد این جلسات رییس اتاق بازرگاني راسا 
حضور پیدا مي کند و در 8 درصد آنها حق دارد از نواب 
خود استفاده کند. همچنین ۶ درصد با حضور رییس 
اتاق استان ها صورت مي پذیرد و در بقیه نماینده اتاق 
برخالف  که  است  درحالي  این  داشت.  خواهد  حضور 
تصور کلي تنها در 4درصد جلسات اتاق حق راي ندارد 
و در 9۶درصد جلسات حق راي اتاق محفوظ است. در 
این گزارش نگاهي به این نهادها براساس سازماني که 

جلسات را تشکیل مي دهد، انداخته ایم.

 ریاست جمهوري و صندلي هاي بدون حق راي
در  اتاق  راي  حق  بدون  جلسات  بیشترین 
در  قانون  براساس  مي شود.  برگزار  ریاست جمهوري 
صندوق توسعه ملي رییس اتاق بازرگاني بدون حق راي 
حضور دارد. این جلسه با حضور شخص رییس جمهور 
برگزار مي شود. همچنین در کارگروه صنعت و معادن 
استان ها و کارگروه توسعه صادرات نیز حضور رییس 
دانشجویان،  رفاه  صندوق  است.  راي  حق  بدون  اتاق 
ستاد ساماندهي و حمایت از مشاغل خانگي و شوراي 
جلساتي  معدود  جزو  دانشگاه ها  اعتباري  موسسه 
حضور  راي  حق  با  آنها  در  اتاق  رییس  که  هستند 
دارد. گفتني است که در هیچ یک از جلساتي که زیر 
اتاق حق  برگزار مي شوند،  ریاست جمهوري  نهاد  نظر 
است  موظف  اتاق  رییس  و  ندارد  نماینده  فرستادن 

شخصا در جلسات شرکت کند.

 وزارت امور اقتصادي و دارایي و بیشترین تعداد 
جلسات

برخالف تصور کلي که بیشترین ارتباط اتاق را با وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مي دانند، بیشترین جلساتي که 
اتاق و نماینده آن داراي کرسي هستند، جلسات وزارت 
جلسات  این  نخستین  است.  داراي  و  اقتصادي  امور 
شوراي عالي اجراي سیاست هاي کلي اصل 44 قانون 
اساسي است، رییس موظف است شخصا در آن حضور 
داشته باشد. این جلسه با ریاست رییس جمهور برگزار 
مي شود. با این وجود در جلسات شوراي فرعي اصل 44 
رییس مي تواند نماینده خود را بفرستد. شوراي رقابت نیز 
با وجود اهمیت آن با حضور نماینده اتاق برگزار مي شود.

از جلسات مهم وزارت امور اقتصادي و دارایي مي توان 
به هیات عالي واگذاري اشاره کرد که به ریاست وزیر 
اقتصاد برگزار مي شود و در آن رییس اتاق شخصا باید 
حضور داشته باشد. این موضوع در شوراي اقتصاد نیز 
صادق است. همچنین شوراي بورس و اوراق بهادار نیز 
در  دقیقا  وضعیت  این  هستند.  شرایط  همین  داراي 

شوراي پول و اعتبار نیز وجود دارد.
مشترک  وزارتخانه  چند  میان  نیز  جلسات  از  بعضي 
و  مي پذیرد  صورت  اقتصاد  وزیر  ریاست  به  که  است 
است  جلسات  آن  در  حضور  به  موظف  اتاق  رییس 
مانند شوراي گسترش مالکیت واحدهاي تولیدي که 
در آن وزیر کشاورزي، رییس سازمان برنامه و بودجه، 
وزیر  اجتماعي،  امور  و  کار  وزیر  دادگستري،  وزیر 
مرکزي  بانک  کل  رییس  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
در آن جلسه حق راي یکساني با رییس اتاق بازرگاني 
ریاست  به  کشور  صادرات  کارگروه  همچنین  دارند. 
رییس جمهور در وزارت امور اقتصادي و دارایي با حق 
راي رییس اتاق بازرگاني برگزار مي شود.از جلساتي که 
در آن نماینده یي از سوي اتاق بازرگاني حضور دارد، 
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مي توان به موارد زیر اشاره کرد هر چند که این لیست 
بسیار طوالني تر است:

- کمیسیون انتخاب اشخاص براي بازرسي شرکت هاي 
سهامي عام؛

- هیات امناي حساب ذخیره ارزي؛
- کمیته حل اختالف بانک ها با دریافت کنندگان تنخواه 

ارزي؛
- شوراي عالي بیمه؛

- کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتي کشور؛
- کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتي شهرستان

- هیات هاي حل اختالف مالیاتي استان ها؛
- هیات سرمایه گذاري خارجي؛

- هیات تسهیل و تسریع اجراي قراردادهاي بیع متقابل؛
بیع  قراردادهاي  اجراي  در  تسریع  و  تسهیل  هیات   -

متقابل غیرنفتي؛
- شوراي صندوق ضمانت صادرات ایران )رییس موظف 
به حضور است اما مي تواند از نواب رییس به جاي خود 

استفاده کند( ؛
- کمیسیون تهیه فهرست کاالهاي ممنوع و غیرمجاز؛

- کمیسیون دایمي تعرفه؛
- کمیسیون ابطال کارت بازرگاني در گمرک؛

- هیات قیمت گذاري کاالهاي متروکه؛
- کمیسیون تخلفات گمرکي؛

انبارهاي  ملي  شرکت  هماهنگي  و  نظارت  شوراي   -
عمومي؛

- کمیسیون تشخیص و ایفاي تعهدات ارزي؛
- شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي؛

- شوراي حمایت از صنایع؛
- مجامع شرکت هاي دولتي درحال واگذاري.

 وزارتخانه هاي سیاسي
برخي وزارتخانه ها ساختاري کامال سیاسي دارند ولي 

در عین حال روي مسائل اقتصادي نیز اثرات مستقیم 
دارند. ازجمله این وزارتخانه ها وزارت امور خارجه است. 
بازرگاني  اتاق  نیز  وزارتخانه  این  مختلف  جلسات  در 
کمیسیون  به  مي توان  آنها  ازجمله  که  دارد  حضور 
نظارت و پیگیري بر جریان پیشرفت همکاري هاي فني 
امور عراق و  بازرگاني، کمیسیون عالي  و  اقتصادي  و 
ستاد عالي همکاري مشترک جمهوري اسالمي ایران 

و عراق اشاره کرد.
شوراهاي  شکل گیري  شاهد  نیز  کشور  وزارت  در 
استاندارها هستیم.  با حضور  استان ها  در  گفت وگوي 
همچنین در شوراي تامین استان ها نماینده اتاق هاي 
تخصصي  کارگروه  در  دارند.  نیز حضور  استان  مراکز 
امور اقتصادي که در وزارت کشور برگزار مي شود نیز 

دو نماینده از اتاق حضور پیدا مي کنند.

 قوه قضاییه و دادگستري
با  بازرگاني  اتاق  همکاري  بر  ناظر  نیز  زیادي  قوانین 
دارد.  وجود  دادگستري  وزارت  همچنین  قضاییه  قوه 
هیات  در  اتاق  نمایندگان  عضویت  آن  قدیمي ترین 
منصفین تعقیب نخست وزیران و وزراي قبل از شهریور 
ماه 1357 است که در بهمن 57 به تصویب سنا رسید. 
همچنین در هیات رسیدگي و تشخیص محرومیت هاي 
اقتصادي و اداري نماینده اتاق ایران در هیات حمایت 
قضایي از سرمایه گذاري و دادگستري روساي اتاق هاي 
شهرستان حضور دارند. در دادگستري نیز رییس اتاق 
بازرگاني شخصا عضو هیات داوري واگذاري سهام است.

 وزارتخانه هاي مربوط به اقتصاد
در وزارتخانه هایي که به نوعي به اقتصاد مربوط هستند 
همیشه ردپایي از حضور رییس اتاق در مجامع اصلي 
مي توان دید. در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ما 

شاهد حضور نمایندگان اتاق در شوراي عالي سازمان 
تامین اجتماعي هستیم. در هیات هاي بدوي تشخیص 
مطالبات سازمان تامین اجتماعي نیز یک نفر نماینده 
هیات  در  دارد.  ایران حضور  اتاق  انتخاب  به  کارفرما 
نماینده  حضور  شاهد  نیز  تسهیالت  صندوق  امناي 
اتاق بازرگاني هستیم. اما مهم ترین قانون حامي اتاق 
در حوزه وزارت رفاه مي گوید، رییس اتاق بازرگاني یا 
نواب وي در جلسات شوراي عالي کار حق راي دارند.در 
وزارت جهاد کشاورزي نیز شاهد حضور نماینده اتاق 
در شوراي عمران هستیم. در شوراي سازمان گسترش 
کشاورزي نیز نماینده اتاق حق حضور دارد.در وزارت 
راه و شهرسازي مهم ترین جلسه یي که رییس اتاق در 
آن حضور دارد، شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور 
است که با حضور وزیر راه و ترابري، وزیر صنعت، معدن 
سازمان  مدیرعامل  برنامه،  سازمان  رییس  تجارت،  و 
بنادر و کشتیراني، رییس کل راه آهن و رییس گمرک 
برگزار مي شود.بعضي وزارتخانه ها هم کمتر به اقتصاد 
مربوط هستند با این وجود موظف هستند در جلسات 
از حضور رییس اتاق استفاده کنند. مانند وزارت علوم، 
از  بسیاري  امناي  هیات  در  که  فناوري  و  تحقیقات 
دانشگاه ها شاهد حضور رییس اتاق بازرگاني هستیم. 
عالي  آموزش  و  فرهنگ  عالي  شوراي  در  همچنین 
نماینده اتاق بازرگاني حضور دارد. در وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي نیز در بحث شوراي عالي حج و زیارت 

اتاق داراي نماینده است.

 وزارت صنعت، معدن و تجارت
از نظر سازماني نظارت بر اتاق بازرگاني بر عهده وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است با این وجود اتاق ایران در 
نهادهاي مختلفي در این وزارتخانه داراي کرسي است. 
موسسه  عالي  شوراي  به  مي توان  نهادها  این  ازجمله 

ایران، مجمع  اتاق  بر  نظارت  عالي  استاندارد، شوراي 
کارگروه  بین المللي،  نمایشگاه هاي  شرکت  عمومي 
تعیین ارزش افزوده و مزیت رقابتي کاالهاي صادراتي، 
شوراي عالي معادن، کمیته دایمي مقررات صادرات و 
واردات، کمیته انتخاب صادرکنندگان نمونه، کمیسیون 
عمومي  مجمع  عوارض،  به  مربوط  مشکالت  رفع 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با 
حضور شخص وزیر و ۶ وزیر دیگر کابینه، کمیسیون 
شوراي  صادراتي،  کاالهاي  عمده فروشي  نرخ  تعیین 
عالي توسعه صادرات غیرنفتي، شوراي قیمت ها، کمیته 
تنظیم روابط بازرگاني خارجي، شوراي سیاست گذاري 
گواهي الکترونیکي، کمیته توسعه صادرات غیرنفتي، 
شوراي سیاست گذاري سازمان توسعه تجارت، کارگروه 
تخصصي امور اقتصادي-فني، شوراي سازمان صنایع 
اختالف  حل  کمیسیون  دبیرخانه  ایران،  کوچک 
تسهیل  ملي  کمیته  و  بانک ها  با  صادرکنندگان 

الکترونیکي تجارت فرامرزي اشاره کرد.

 عدم حضور هیات نمایندگان در جلسات
بیش از 9۶کرسي که بعضي از آنها داراي اهمیت بسیار 
زیادي در اقتصاد کشور هستند در اختیار اتاق بازرگاني 
ایران قرار دارد و بعضي از آنها کامال روي اقتصاد بخش 
در  رییس  اجباري  حضور  هستند.  اثرگذار  خصوصي 
این جلسات به حدي است که عمال فرصت کمي براي 
مدیریت داخلي اتاق در اختیار وي مي گذارد. از سوي دیگر 
هیات نمایندگان و کمیسیون هاي تخصصي سال هاست 
که از بازي نگرفته شدن آنها در تصمیم گیري ها شکایت 
دارند. شاید بهترین کار این بود که به جاي اینکه در 
تمام جلسات از کارمندان اتاق بازرگاني استفاده شود 
به سراغ استفاده از نمایندگان اتاق بازرگاني همچنین 

کمیسیون ها در اکثریت این جلسات برویم.
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دنیای اقتصاد/ 
مترجم: مریم رضایی

انجام  برای   )Ayano Senaha( سناها  آیانو  وقتی 
وظیفه ای جدید که شرکت ژاپنی منابع انسانی رکروت 
گروپ )Recruit Group( به او واگذار کرده بود وارد 
لندن شد، خود را در موقعیت حساسی یافت. ماموریت 
تابعه  شرکت  سه  از  یکی  چرا  بفهمد  که  بود  این  او 
تحت تملک شرکت در بریتانیا عملکرد خوبی ندارد. 
اولین ماموریت خارجی  این  اینجا بود که  اما مشکل 
سناها محسوب می شد و تیم مدیریتی بریتانیا نگران 
اعتماد کردن به فردی جوان و بی تجربه بود. سناها در 
این زمینه می گوید: »می توانید شرایط من را در لندن 
تصور کنید؛ اینکه اطالعات زیادی در مورد کسب وکار 
آنجا و کشوری که در آن بودم نداشتم و زبان انگلیسی 
من هم چندان خوب نبود.« این واقعیت که او از یک 
قضیه  اصل  به  معتبر می آمد،  و  بزرگ  ژاپنی  شرکت 
کمک چندانی نمی کرد. سناها، همان طور که خودش 
کار  دهه  یک  طول  در  نشد.  خاطر  آشفته  می گوید 
در  تاثیرگذاری  نتایج  به  رکروت،  در شرکت  کردنش 
حوزه های رقابتی مانند فروش و برنامه ریزی شرکتی 
دست یافته بود. واکنش اولیه او به چالش جدید این 
بود که بفهمد چگونه می تواند بهترین مشارکت را با 

آگاه کردن  با  را  کار  این  و  داشته  بریتانیا  کسب وکار 
مدیران از مشکلی که بیشتر آنها حتی از وجود آن خبر 

نداشتند، شروع کرد.

مدل »روبان«
گروه رکروت که کار خود را در دهه 60 میالدی به 
عناوین  منتشرکننده  و  کاریابی  شرکت  یک  عنوان 
شغلی آغاز کرده، اکنون حدود 200 کسب وکار و برند 
مختلف را در آسیا، اروپا و آمریکا پوشش داده است. 
این شرکت پلت فرم های مختلفی را اداره می کند که 
حوزه های  در  را  مشتری  داده های  کلیدی  خدمات 
بهداشت،  پذیرایی،  امالک،  مانند  متنوعی  و  گسترده 
آموزش و استخدام )به عنوان کسب وکار اصلی شرکت( 
ارائه می کند. طرح پیشنهادی که همه این کسب وکارها 
را پوشش می دهد، این است که با ایجاد پلت فرم های 
دیجیتالی که مشتریان )کسب وکارها( و کاربران را به 
این  شود.  ایجاد  جدیدی  ارزش  می کند،  مرتبط  هم 
روبان«  »مدل  را  آن  رکروت  که  است  کاری  ماهیت 
نامیده و هدف آن ایجاد تطابق برد-برد بین نیازهای 
مشتریان و کاربران است. سه محرک اصلی رشد این 
استارت آپ های داخلی، رشد  از:  است  شرکت عبارت 
جغرافیایی افقی به واسطه تملک کسب وکارهای جدید 
و رشد عمودی از طریق دانش و تکنولوژی اختصاصی. 

تمرکز رکروت بر نتیجه  گرایی همراه با اعتماد کردن به 
توانایی »کارآفرینان سازمانی« جوان که فرصت ها را در 
جهت نوآوری و رشد شناسایی می کردند، سناها را به 
لندن کشانده بود. واگذاری چنین مسوولیت سنگینی 
بین المللی  امور  و بی تجربه در  بسیار جوان  به فردی 
تصور  غیرقابل  بزرگ،  سازمان های  از  بسیاری  برای 
است، اما در رکروت این کار به یک هنجار تبدیل شده 

است.

تسریع توسعه کسب وکار
پیگیری های سناها باعث شد دو شرکت تابعه رکروت 
در بریتانیا ادغام شوند و مدت کوتاهی بعد از آن، او 
کنترل کل عملیات شرکت در این کشور را بر عهده 
گرفت. این جزو فلسفه های شرکت رکروت است که 
به  را  پروژه ای  مالکیت  آن  کارآفرین  کارمندان  وقتی 
واگذار  آنها  به  را  کار  کل  مدیریت  می آورند،  دست 
می کند و سراغ فعالیت های دیگر می رود. البته این به 
آن معنا نیست که مدیریت دیگر به آن پروژه توجه 
نمی کند، بلکه همزمان با طی فازهای توسعه، نگاهی به 
کسب وکارهای جدید هم دارد. خیلی زود بعد از ورود 
سناها، پیشرفت شرکت های تابعه بریتانیا شروع شد. 
عملیاتی  باعث شد سود  رکروت  عملیات  ساده سازی 
و  مثبت  او  سال حضور  اولین  در  بریتانیا  دو شرکت 

در دومین سال بیش از دوبرابر شود. سناها در پایان 
سومین سال تصدی، به توکیو برگشت تا نقش جدیدی 
در شرکت داشته باشد: مدیر اجرایی توسعه کسب وکار.

در  شده  ایجاد  ارزش  که  بود  این  او  بعدی  سمت 
تملک های رکروت در سیلیکون ولی را شناسایی کند، 
را  تردیدهایی  تدریج  به  رکروت  توسعه دسترسی  اما 
روی یک سیستم  رکروت می توانست  آیا  کرد.  ظاهر 
واگذاری  بر  عمدتا  که  کند  حساب  جهانی  مدیریت 
ماموریت های خارجی به پرسنل داخل شرکت مبتنی 
بود؟ آیا وقت آن رسیده بود که مسوولیت بیشتری به 
مدیران محلی واگذار شود؟ به عبارت دیگر، آیا غلبه 

ارزش تجربه بر نیروی جوانی نباید شروع می شد؟

سیستم ارزیابی شرکت بر ابزار »خواستن، توانستن و 
ضرورت« مبتنی است که در آن افراد »تمایل« خود 
برای تحقق آن  را  انجام کار، »توانایی« خود  برای  را 
و آنچه »باید« انجام دهند تا به هدف برسند را در 6 
ماه آینده اعالم می کنند. این موضوع مسوولیت زیادی 
را بر عهده کارکنان می گذارد. اما با ادامه رشد سایز، 
دسترسی و پیچیدگی عملیات رکروت، توازن مناسب 
بین آزادی فردی و کنترل مدیریت متمرکز شده کدام 

است؟
IESE Insight :منبع

آیابایدبهمدیرانمحلیاعتمادکرد؟

 بازگشت به عناوین 19 یادداشت مدیریتی
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و نقدهای خود را از طریق ایمیل  ahmadi@ieis.ir ویا 
شماره تلفن های 6-66570930  به ما اطالع دهید.
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