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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

بودجه وزارت نیرو در الیحه پیشنهادی سال 1396 حدود 300 میلیارد 
تومان نسبت به سال گذشته افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، براساس رقم پیشنهادی دولت در الیحه بودجه سال ۱۳۹۶، 
وزارت نیرو ۷۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دولتی خواهد داشت و این در حالی 
است که سال گذشته ۷۲۰۰ میلیارد تومان برای وزارت نیرو در نظر گرفته شد.

در این میان طبق الیحه ۱۳۹۶ دستگاه اصلی وزارت نیرو ۱۶۰۰ میلیارد تومان 
بودجه خواهد داشت و این در حالی است که سال گذشته بودجه این وزارت خانه 
۸۴۳ میلیارد تومان بوده است و امسال نیز  پس از وزارت نیرو دستگاه هایی 
مانند موسسه پژوهشگاه نیرو تحقیقات آب و مرکز مدیریت منطقه ای آب شهری 

قرار گرفته اند.
در الیحه بودجه سال ۱۳۹۶ برای خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه 
شده از بخش غیر دولتی ۱۰۹۴ میلیارد تومان و برای خرید تضمینی برق در 

جزیره ابوموسی ۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
همچنین در الیحه بودجه ۱۳۹۶ برای شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید 
مادر  شرکت  و  تومان  میلیارد   ۳۰ )توانیر(  ایران  برق  نیروی  توزیع  و  انتقال 

که  گرفته شد  نظر  در  حرارتیحدود ۱۴۳میلیارد  برق  نیروی  تولید  تخصصی 
بسیار قابل توجه بود.

ایسنا.  /الیحه بودجه ۹۶/

افزایش ۳۰۰ میلیارد تومانی بودجه وزارت نیرو

دنیای اقتصاد/
علی میرزاخانی

بازار ارز در هفته نیمه  تعطیل گذشته به صورت ناگهانی 
تداعی  را  دالر  جهش  کابوس  که  شد  مسیری  وارد 
می کرد. البته با توجه به متغیرهای بنیادین و چشم انداز 
تقریبا  سناریویی  چنین  ایران،  اقتصاد  روشن  نسبتا 
منتفی است مگر اینکه احیای شرایط پیشابرجام باعث 
دیگری  بحث  موضوع  که  شود  چشم انداز  این  تغییر 
به  را  ارز  بازار  اخیر  اتفاقات  باید  دلیل  همین  به  است. 
با تصحیح سیاست  مثابه یک زنگ هشدار تلقی کرد و 
ارزی به جای تمرکز روی نرخ، نوسانات بازار را مدیریت 
در  اشتباهی  چه  که  است  این  اصلی  پرسش  اما  کرد. 
زنگ  درآمدن  به صدا  باعث  اقتصادی  سیاست گذاری 

هشدار در بازار ارز شد؟
پاسخ روشن است: همان اشتباهی که دولت احمدی نژاد 
ایران  اقتصاد  و تصمیم گیران  داد. سیاست گذاران  انجام 
متاسفانه در دولت یازدهم همانند دولت پیشین از یک 
نکته اساسی غفلت کردند؛ اینکه برای مدیریت بازار ارز 
دو راه بیشتر وجود ندارد: یا باید راه تعدیل تدریجی نرخ 
را  تورم جهانی  و  داخلی  تورم  مابه التفاوت  براساس  ارز 

انتخاب کنند یا راه جهش نرخ ارز را. 
ادامه درصفحه 3 /

دوراهی ثبات و جهش دالر



 

  راهکار جدید دولت برای مابه التفاوت 
قیمت آب و برق

خزانه  اسناد  توزیع   ۱۳۹۶ بودجه  الیحه  اساس  بر 
قیمت  فاصله  برای  نیرو  وزارت  کمک  به  اسالمی 
تمام شده آب وبرق و آنچه به مردم عرضه می شود، آمده 

است.....ادامه خبر

 احتمال تشکیل وزارت انرژی و انحالل 
وزارت نیرو در سال 96

با وجود منتفی شدن ادغام وزارت نفت و نیرو در سال 
۹۵، تمایل دولت برای تشکیل وزارت انرژی به قوت 
این موضوع در موسسه  بررسی  با  و  باقی مانده  خود 
این  تشکیل  احتمال  انرژی،  المللی  بین  مطالعات 

وزارتخانه جدید در سال ۹۶ وجود دارد.....ادامه خبر

 مشکل جذب سرمایه گذار در بخش برق 
همچنان ادامه دارد

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: 
جذب  مشکل  با  همچنان  برجام  از  بعد  شرایط  در 
برق  و  نیرو  بخش  در  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذار 

مواجه ایم.....ادامه خبر

 اسالم آباد خواستار خرید برق بیشتر از 
ایران است

تهران- ایرنا- سفیر پاکستان در تهران اعالم کرد : سفر 
هیاتی از اسالم آباد به ایران برای بررسی همکاری های 
برقی این کشور به تهران صورت می گیرد و درخواست 

خرید برق بیشتر از ایران را مطرح کرد.....ادامه خبر

 حجم معامله برق بورس انرژی در هفته 
پیش، بیش از 85 میلیارد ریال شد

ارزش  افزایش  از  ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت 
معامله های صورت گرفته در هفته گذشته به بیش از ۸۵ 
میلیارد ریال به دلیل تخصیص بخشی از اعتبارات آذرماه 

و افزایش نقدینگی خبر داد.....ادامه خبر

 عملیاتی شدن بهینه سازی انرژی در 
بخش خانگی مستلزم حضور شرکت های 

دانش بنیان است
زیست  محیط  و  انرژی  بهینه سازی  ستاد  دبیر 
معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری گفت: مصرف 
حامل های انرژی در بخش خانگی سهم قابل توجه در 
مصرف انـرژی نهـایی دارد و بخـش عمـده آن برای 
تامین دمای آسایش و تهیه آب گرم مورد استفاده قرار 

می گیرد.....ادامه خبر

 گسترش روابط تجاری ایران و برزیل در 
حوزه فنی و مهندسی

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در دیدار با وزیر 
دو  تجاری  روابط  گسترش  بر  برزیل  معادن  و  انرژی 
کشور در حوزه فنی و مهندسی تاکید کرد......ادامه خبر

کل   96 سال  بودجه  الیحه  کامل  متن   
کشور

متن کامل الیحه بودجه سال ۹۶ کل کشور منتشر 
شد.....ادامه خبر

 شرایط استفاده از فاینانس 50 هزار 
میلیارد دالری

بر اساس بودجه سال آینده امکان استفاده حداقل ۵۰ 
میلیارد دالری برای تامین مالی طرح های دولتی و 
البته با شرایط خاص برای طرح های بخش خصوصی، 
تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز وجود دارد.....

ادامه خبر

تعیین 1۲0 میلیارد تومان جایزه صادراتی
به  مربوط  صادراتی  جوایز  اعطای  به  مربوط  رقم 
صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات 
دانش بنیان در الیحه بودجه سال ۹۶ مشخص شد.....

ادامه خبر

 بودجه وزارت صنعت ۲ برابر شد
بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های 
تابعه آن معادل در سال ۱۳۹۶ معادل ۵۸۹ میلیارد و 
۸۳۰ میلیون تومان برآورد شده که نسبت به بودجه 
مصوب امسال که معادل ۲۵۲ میلیارد و ۸۷۳ میلیون 

تومان بود، رشد ۲.۳ برابری داشته است.....ادامه خبر

 تولید و صادرات از واقعی شدن نرخ ارز 
بهره مند می شوند

معتقد  ایران  بازرگانی  اتاق  صنایع  کمیسیون  رئیس 
استقبال  ارز  نرخ  افزایش  از  واردکنندگان  که  است 
مفهوم  به  اگر  قیمت  افزایش  این  اما  نمی کنند 
کاالهای  رقابتی  عرضه  برای  باشد  نرخ  واقعی سازی 
تولیدی و صادراتی تاثیر مثبت خواهد داشت.  ....ادامه 

خبر

 خروج از رکود و پرداخت بدهی های 
دولت به بخش خصوصی در اولویت باشد

....ادامه خبر

 نرخ شناور ارز، مطالبه بخش خصوصی 
است

.....ادامه خبر

 تغییرات ارزی در راه است
....ادامه خبر

 واکنش فعاالن اقتصادی به تمدید 
تحریم ها
....ادامه خبر

 واکنش بازار ارز به نرخ ارز بودجه 96
....ادامه خبر

 آخرین بودجه دولت روحانی امروز در 
مجلس

.....ادامه خبر

  برنامه بانک مرکزی برای تامین کسری 
ارز از کانال بانک ها

....ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ایسنا/ /الیحه بودجه ۹۶/
راهکار جدید دولت برای مابه التفاوت 

قیمت آب و برق

اسناد  توزیع   1396 بودجه  الیحه  اساس  بر 
خزانه اسالمی به کمک وزارت نیرو برای فاصله 
قیمت تمام شده آب وبرق و آنچه به مردم عرضه 

می شود، آمده است.
به گزارش ایسنا، دولت تدبیر و امید با در نظر گرفتن 
مصلحت اجتماعی قیمت آب و برق را برای سال ۱۳۹۶ 
افزایش نداد اما برای تأمین منابع مالی پوشش دهنده 
فاصله قیمتی توزیع اسناد خزانه اسالمی را در الیحه 
۱۳۹۶ تعیین کرده است که این مساله نیز می تواند 

موجب کاهش بدهی های وزارت نیرو شود.
سال ۱۳۹۶  بودجه  الیحه   ۵ تبصره  ه  بند  اساس  بر 
دولت مجاز است اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت 
خرید را با سررسید یک تا سه ساله به صورت بی نام 
به منظور تسویه مسجل خود  نام، صادر کند و  با  یا 
بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه 
التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی 
فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب 
مطابق ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 
۱/۶/۶۶ به قیمت اسمی تا سقف ۷۵ هزار میلیارد ریال 

به طلبکاران واگذار کند.
اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشند 
و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار 
جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱/۹/۸۴ محسوب شده 
و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.

اسناد خزانه اسالمی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه 
باید  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  و  است  برخوردار 
ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا 

 ادامه از صفحه 1 /

نرخ  »تثبیت  جمله  از  دیگری  مسیر  هر  انتخاب 
اسمی دالر« قطعا با یک تلنگر خارجی به جهش 
دولت  در  که  همان طور  شد،  خواهد  منتهی  ارز 

سابق این اتفاق افتاد.
 به عبارت دقیق تر، اگرچه ظاهر داستان این است 
ارز وجود  نرخ  برای مدیریت  نیز  که مسیر سومی 
اما  است،  دالر  اسمی  نرخ  تثبیت  همان  که  دارد 
واقعیت امر این است که این مسیر، یک راه فرعی 
ویرانگر تولید داخلی است که در نهایت به همان 
مسیر دوم یعنی جهش نرخ ارز منتهی می شود و 

تئوری و تجربه بر این گزاره مهر تایید می زند.
اینجا پرسش دومی مطرح می شود که چرا به رغم 
سیاست گذاران  بدیهی،  اصل  این  بودن  قابل اثبات 
اشتباه  این  مرتبا  خود  سیاسی  خاستگاه  از  فارغ 
فرعی  مسیر  به  را  ارز  بازار  و  می کنند  تکرار  را 
منتهی  جهش  به  نهایتا  که  می کشانند  خطرناکی 
می شود؟ پاسخ به این پرسش نیازمند تصویرسازی 
از اشتباه انجام شده است. نرخ دالر در هفته ای که 
با انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهوری به انتها 
به ۲۴ خرداد ۱۳۹۲( حدود  رسید )هفته منتهی 
۳۶۵۰ تومان بود. از آن زمان، اقتصاد کشور تورمی 
بالغ بر ۳۵ درصد در سال ۹۲، حدود ۱۶ درصد در 
سال ۹۳ و معادل ۱۲ درصد در سال ۹۴ را به خود 
دیده است. مفهوم این نرخ های تورم آن است که 
هزینه تولید کاالهای داخلی در این سال ها با همین 
نسبت ها افزایش یافته است. تثبیت نرخ اسمی ارز 

در چنین شرایطی به مفهوم آن است که کاالهای 
افزایش هزینه به جنگ کاالهای  وارداتی را بدون 
این  سرنوشت  که  بفرستیم  تورم  از  رنجور  داخلی 
نبرد نابرابر از پیش مشخص است: حذف تدریجی 
این  وارداتی.  کاالهای  نفع  به  داخلی  کاالهای 
نرخ  تثبیت  از سال ها  در سال ۹۰ پس  سرنوشت 
اسمی ارز برای عموم مردم قابل مشاهده بود؛ سالی 
که در آن بسیاری از تولیدات داخلی حتی در حد 
محصوالت کشاورزی و میوه ها هم عرصه را به نفع 
واردات ترک کرده بودند. اما از همان ابتدا معلوم بود 
ارز قابل دوام نیست.  که معادله تثبیت نرخ اسمی 
تلنگری چون تحریم یا سقوط قیمت نفت می تواند 
منابع ارزی موردنیاز برای تثبیت نرخ دالر را از بین 
ببرد یا به شدت کاهش دهد تا سوت جهش ارز به 
نباشد،  هم  تلنگری  چنین  اگر  حتی  درآید.  صدا 
سال  می شود  باعث  داخلی  تولید  تدریجی  سقوط 
به سال نیاز به واردات و منابع ارزی افزایش یابد و 
مسیر انتخاب شده ناگزیر به نقطه ای برسد که منابع 
ارزی تکافوی تقاضا برای واردات را نکند که آنجا 

هم مختصات نقطه جهش را دارد.
سیاست گذاری  دوم.  پرسش  پاسخ  به  برگردیم 
در  دارد،  اقتصادی  مسائل  به  سیاسی  نگاهی  که 
برای  که  می گیرد  قرار  نادرست  تصور  این  اسارت 
استفاده  ارز  اسمی  نرخ  تثبیت  ابزار  از  تورم  مهار 
تولید  به تدریج  اوال  ابزار  این  اینکه  از  غافل  کند. 
گروه  به  را  تورم  ثانیا  می کند،  نابود  را  داخلی 
می دهد  انتقال  خدمات  و  غیرقابل مبادله  کاالهای 
نهایتا  و  است(  موجود  هم اکنون  امر  این  )شواهد 

نه  آینده ای  به  را  ارز  نرخ  جهش  و  انباشته  تورم 
می تواند  سوم  پرسش  می کند.  پرتاب  دور  چندان 
تثبیت  با  تورم  مهار  نادرست  تصور  که  باشد  این 
نرخ اسمی ارز ریشه  در کجا دارد؟ برای پاسخ به 
این پرسش به معجونی از ناآگاهی سیاست گذار از 
مبانی مدیریت بازار ارز و تاثیرگذاری ذی نفعان بر 
تصمیمات اقتصادی می توان اشاره کرد که موضوع 
بحثی جداگانه است. اجماال باید گفت که بر اساس 
که  است  ارز  نرخ  افزایش  این  اقتصاد،  علم  مبانی 
شرایط  در  حال  برعکس.  نه  و  است  تورم  معلول 
تورمی، سیاست گذار مختار است که فشار افزایشی 
به صورت  را  ارز  نرخ  به  تورم  منبع  از  تحمیل شده 
تدریجی اعمال و مدیریت کند یا در انتظار جهش 

بنشیند.

دوراهی ثبات و جهش دالر
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ممنوع است.

سال  بودجه  الیحه   ۵ تبصره  الف  بند  در  همچنین 
۱۳۹۶ انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت 
و اوراق بهادار پیشنهاد شده که میان چند وزارتخانه و 

سازمان تقسیم خواهد شد.

تسنیم/ تسنیم خبر می دهد
احتمال تشکیل وزارت انرژی و انحالل 

وزارت نیرو در سال 96

با وجود منتفی شدن ادغام وزارت نفت و نیرو در 
سال 95، تمایل دولت برای تشکیل وزارت انرژی 
به قوت خود باقی مانده و با بررسی این موضوع 
در موسسه مطالعات بین المللی انرژی، احتمال 
تشکیل این وزارتخانه جدید در سال 96 وجود 

دارد.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
آذرماه سال گذشته بود که سازمان مدیریت و برنامه 
به  توسعه  ششم  برنامه  الیحه  پیش نویس  در  ریزی 
دولت پیشنهاد کرد، مأموریت ها، وظایف و مؤسسات 
نیرو  وزارت  از  انرژی  بخش  با  مرتبط  شرکتهای  و 
تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جدید 

انرژی تشکیل شود.
های  واکنش  با  مدیریت،  سازمان  پیشنهاد  این 
موافق و مخالف بسیاری مواجه شد تا اینکه دی ماه 
تشکیل  و  نیرو  وزارت  انحالل  موضوع  گذشته،  سال 
حضور  با  دولت  العاده  فوق  جلسه  در  انرژی  وزارت 
از  پس  و  گرفت  قرار  بحث  مورد  جمهوری  رئیس 

بیان اظهارات چیت چیان، زنگنه و طیب نیا به رأی 
گذاشته شد و در نهایت این موضوع به تصویب هیئت 

وزیران نرسید.
با این رأی گیری، خبر منتفی شدن تشکیل وزارت 
انرژی در سال ۹۵ اعالم شد و برخی خبرها حاکی 
از منتفی شدن انحالل وزارت نیرو و تشکیل وزارت 
و  نفت  وزارت  با  برق  بخش  ادغام  غالب  در  انرژی 
تشکیل سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی 
و آب بود. اما در ماههای ابتدایی امسال، موضوع ادغام 
بار دیگر در دولت مطرح  نفت  وزارت  و  نیرو  وزارت 
هیئت  غیرعلنی  جلسات  در  که  تصمیمی  با  و  شد 
دولت گرفته شد، مسئولیت بررسی طرحی با عنوان 
»ادغام وزارت نیرو و نفت - بحث های رگوالتوری و 
انرژی  المللی  نظامات آن« به موسسه مطالعات بین 

که سازمانی زیرنظر وزارت نفت است، داده شد.
اما  نشده  علنی  سازمان  این  بررسی  نتایج  اگرچه 
تشکیل  برای  دولت  تمایل  از  غیررسمی  خبرهای 
وزارت انرژی در سال ۹۶ دارد. امروز رئیس جمهوری 
می  مجلس  تقدیم  را  کشور   ۹۶ سال  بودجه  الیحه 
کند که باید دید آیا این تمایل دولت نسبت به انحالل 
وزارت نیرو و تشکیل وزارت انرژی با ادغام بخش برق 
وزارت نیرو به وزارت نفت و پیوستن بخش آب وزارت 
 ۹۶ سال  بودجه  الیحه  در  جدید،  سازمانی  به  نیرو 

عنوان شده یا خیر.
پیش از این در الیحه برنامه ششم توسعه که تابستان 
به  آن  کلیات  و  شد  مجلس  تقدیم  جاری  سال 
تصویب رسید، اصالح ساختار اداری و کاهش حجم 
های  بخش  ادغام  و  انحالل  با  اجرایی  دستگاههای 

مختلف مورد تأکید قرار گرفته بود.

بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس  نایب  تسنیم/ 
ایران

مشکل جذب سرمایه گذار در بخش برق 
همچنان ادامه دارد

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران 
گفت: در شرایط بعد از برجام همچنان با مشکل 
بخش  در  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذار  جذب 

نیرو و برق مواجه ایم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نجفی امروز در نشست 
بررسی مصرف انرژی در سیستمهای حرارتی و برودتی 
در اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اکنون که در شرایط 
بعد از برجام هستیم برای تعامل با سایر کشورها در 

خصوص نیرو و تولید برق با مشکل روبرو هستیم.
وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه گذاریهای خارجی 
و حتی داخلی با چالشهای جدی مواجه است افزود: 
فضای مناسب و پایداری در حوزه سرمایه گذاری بخش 
این  در  جدی  چالشهای  و  نداریم  برق  تولید  و  نیرو 

خصوص وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ادامه 
تولید  و  نیرو  برای حفظ صنعت  تالش  وجود  با  داد: 
برق مشکل ما عدم راندمان کافی در بخش تولید به 

حساب می آید.
نجفی با بیان اینکه راندمان تولید در حوزه برق فرسوده 
قدیمی  تکنولوژیهای  از  بخش  این  در  گفت:  است 
استفاده شده است و یکی دیگر از مشکالت ما نبودن 

شبکه توزیع سراسری است.
رئیس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی گفت: راندمان 
کم بهره برداری از گاز و مازوت نیز مشکل آفرین است و 
با وجود ادعای وزارت نیرو مبنی بر راندمان ۳۶ تا ۳۷ 

درصدی این ارقام با واقعیت فاصله زیادی دارد.

وی گفت: سرمایه گذاران در بخش نیرو و برق به دلیل 
مشکالت نرخ باالی بهره بانکی و عدم وصول مطالبات 
خود از وزارت نیرو تمایلی به سرمایه گذاریهای جدید 

ندارند.
و  نیرو  بخش  اینکه سرمایه گذاران  به  اشاره  با  نجفی 
برق از فعالیت اقتصادی خود نتایج مطلوبی به دست 
کوچک  نیروگاههای  سرمایه گذاران  گفت:  نمی آورند 
به طور عمده با تکنولوژی متوسط دنیا کار می کنند 
که مشکالت تحریمها در سالهای گذشته بسیاری از 

سیستمها را ناکارآمد یا کم کار کرده است.
ایران  بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس  نایب 
تاکید کرد: سرمایه گذارانی که در بخشهای بزرگ نیرو 
دریافت  مشکل  با  اکنون  نیز  کرده اند  سرمایه گذاری 
دیرهنگام مطالبات خود از وزارت نیرو مواجه هستند و 

از این وزارتخانه طلب دارند.
و  نیرو  کمبود  چالش  با  اینکه  بر  تاکید  با  نجفی 
گفت:  مواجه ایم  برق  و  نیرو  بخش  در  سرمایه گذار 
اقتصاد کشور هنوز با رکود مواجه است که در بخش 
نیرو نیز شرایط رکودی حاکم و به طور جدی با کمبود 

برق مواجه هستیم.
وی اضافه کرد: وقتی در حوزه نیرو کمبود داریم منجر 
به ایجاد یکی از مباحث خطرآفرین اجتماعی می شود 

و باید دقت الزم را در این خصوص داشت.
گاز  مطبوع  تهویه  سیستمهای  ورود  به  اشاره  با  وی 
از برجام اظهار داشت:  سوز سری ای در شرایط بعد 
هدف ما از معرفی این سیستم آن است که در تعامل با 
شرکتهای معتبر دنیا بتوانیم بهترین تکنولوژیها را برای 

بهره مندی داخلی کشور به کار بریم.
در این مراسم کیاسر عضو انجمن بهینه سازی مصرف 
انرژی نیز با اشاره به اهمیت ورود سیستمهای تهویه 
از  بعد  شرایط  در  گفت:  کشور  به  ای  سری  مطبوع 
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اجرای برجام توانستیم این دستگاهها را به کشور آوریم 
که این امر نقش مهمی در افزایش راندمان و بهره وری 

مصرف انرژی ایجاد می کند.

ایرنا/ سفیر پاکستان در تهران:
اسالم آباد خواستار خرید برق بیشتر از 

ایران است

اعالم  تهران  در  پاکستان  سفیر  ایرنا-  تهران- 
برای  ایران  به  آباد  اسالم  از  هیاتی  سفر   : کرد 
بررسی همکاری های برقی این کشور به تهران 
صورت می گیرد و درخواست خرید برق بیشتر 

از ایران را مطرح کرد.
به گزارش ایرنا، »آصف درانی« عصر امروز )شنبه( در 
دیدار با مدیرعامل شرکت صانیر افزود: منطقه »گوادر« 
پاکستان نیاز به برق بیشتری دارد و این درخواست از 

طرف کشورش همچنان وجود دارد.
درانی گفت:شرکت هایی مانند صانیر چنانچه تمایل 
به سرمایه گذاری مستقیم داشته باشند، این ظرفیت 
وجود دارد تا پروژه هایی در بخش انرژی این کشور 

بدون مناقصه بین المللی به آنها واگذار شود.
وی ضمن تقدیر از اجرای پروژه های صانیر در پاکستان، 
گفت: حضور فعال تر این شرکت، برای اجرای پروژه در 

این کشور را پیگیری خواهد کرد.
دیدار  این  در  نیز  صانیر  مدیرعامل  صالحی«  »بهمن 
تصریح کرد: اجرای پروژه های مختلف توسط صانیر در 
پاکستان موجب خوش نامی این شرکت شده و همین 
موضوع فرصت بسیار مهمی برای طرف پاکستانی است.

والمسلمین حسن  االسالم  به گفته وی، سفر حجت 

روحانی رییس جمهوری اسالمی ایران به پاکستان در 
اسالمی  رییس جمهوری  با  دیدار  و  امسال  فروردین 
پاکستان، موضوع پروژه انتقال برق زاهدان- میرجاوه 
و کویته مطرح شد که دو طرف توافق کردند صادرات 

برق از وضع موجود به سه هزار مگاوات افزایش یابد.
صالحی خاطرنشان ساخت: صانیر این امکان را دارد تا 
در یک همکاری پیوسته، ظرفیت صادرات برق را به 

پنج هزار مگاوات افزایش دهد.
صالحی با اشاره به اجرای پروژه موفق انتقال برق ۵۰۰ 
از  صانیر،  توسط  پاکستان  در  ولتی »شکارپور«  کیلو 
سفیر این کشور خواست با توجه به آمادگی فایناس 
)تامین مالی( پروژه، همکاری ها و پیگیری های الزم 

انجام شود.
وی تاکید کرد: تفاهم نامه همکاری برای اجرای پروژه 
های  تحریم  از  پیش  پاکستان  گوادر  در  برق  انتقال 
ظالمانه غربی ها علیه ایران به امضا رسیده، اما تاکنون 

اجرایی نشده است.
تهران  اتاق  انرژی  کمیسیون  رییس  نایب  همچنین 
انتقال ۴۰۰  اضافه کرد: صانیر مجوز  این نشست  در 
مگاوات برق را از شرکت توانیر برای انتقال به کشور 
پاکستان در اختیار دارد که در این زمینه برای احداث 

خط انتقال آماده اجراست.
به دو  نیز  پاکستان  تاکید کرد:  »حمیدرضا صالحی« 
بانک این کشور اجازه ارتباط با صانیر داده، اما تاکنون 
نشانه هایی از عملیاتی شدن این مهم و حل مشکالت 

دیده نمی شود.
به گفته وی، پروژه خط ۲۲۰ کیلو ولت »خوزدار« و 
خط ۲۲۰ کیلو ولت و پست GIS” گوادر« از دیگر 
که  است  پاکستان  کشور  در  این شرکت  های  پروژه 
مسیریابی و نقشه برداری این خطوط انجام و تحویل 
کار فرما شده، اما به دلیل تحریم ها علیه جمهوری 

اسالمی ایران تاکنون متوقف مانده است.
اعضای ایرانی حاضر در این نشست خواستار آن شدند 
که بابت طلب صادرات برق ایران از کشور پاکستان، 
صانیر به عنوان یک شرکت بین المللی، همکاری های 

خود را در این کشورگسترش دهد.
در این دیدار از طرف پاکستانی خواسته شد که انتقال 
برق از زاهدان به میرجاوه و کویته به عنوان یک پروژه 
این  از  پیش  ایرنا،  گزارش  شود.به  پیگیری  مستقل 
»خواجه محمد آصف« وزیر آب و برق پاکستان در گفت 
وگو با خبرنگار ایرنا تصریح کرده بود که ایران بهترین 
گزینه برای پاکستان برای واردات برق، گاز و نفت است.

وی گفت: بستر الزم برای افزایش این رقم به یک هزار 
مگاوات و در مراحل بعدی به سه هزار مگاوات فراهم 
شده و ایران به عنوان یک کشور همسایه و همجوار 
پاکستان، بهترین گزینه و اقتصادی ترین مسیر برای 

پاکستان در زمینه واردات گاز، برق و نفت است.
شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق 
ایران )صانیر( در ۲۲ سال فعالیت خود بیش از ۲۳۰ 
پروژه در کشور های مختلف اجرایی کرده است.صانیر 
اینک ۱۸ پروژه در ۱۳ کشور جهان در دست اجرا دارد.

ایرنا/ 
حجم معامله برق بورس انرژی در هفته 

پیش، بیش از 85 میلیارد ریال شد

شرکت مدیریت شبکه برق ایران از افزایش ارزش 
معامله های صورت گرفته در هفته گذشته به بیش 
از 85 میلیارد ریال به دلیل تخصیص بخشی از 

اعتبارات آذرماه و افزایش نقدینگی خبر داد.

انجام شده  معامله های  نیرو، حجم  وزارت  به  گزارش 
نیز ۲۳۸ هزار و ۲۷۶ مگاوات ساعت بود که ۳۵ هزار 
و ۲۸۰ مگاوات ساعت آن مربوط به نمادهای هفتگی 
است.ششم، هفتم و نهم آذرماه حجم معامله های برق 
بورس  در  فروشندگان  و  خریداران  بین  انجام  شده 
انرژی به ترتیب در نمادهای کم باری روزانه و هفتگی 
۳۰ هزار و ۴۸۰ مگاوات ساعت با قیمت متوسط ۳۴۷ 
هزار و ۶۰۵ ریال بر مگاوات ساعت بود و در نمادهای 
میان باری روزانه و هفتگی به ۷۲ هزار و ۲۲۸ مگاوات 
بر  ریال   ۱۵۴ و  هزار   ۳۶۱ متوسط  قیمت  با  ساعت 

مگاوات ساعت رسید.
همچنین در نماد بار پیک روزانه ۱۴ هزار و ۸۰ مگاوات 
ساعت برق با قیمت متوسط ۳۷۱ هزار و ۱۹۵ ریال بر 
مگاوات ساعت و در نمادهای بار پایه روزانه و هفتگی 
۱۲۱ هزار و ۴۸۸ مگاوات ساعت برق با قیمت متوسط 

۳۵۹ هزار و ۲۳۰ ریال بر مگاوات معامله انجام شد.
به گزارش ایرنا، پس از موافقت شورای عالی بورس و 
بورس  به عنوان چهارمین  انرژی  بورس  بهادار،  اوراق 
کشور در چهار بخش اوراق سلف برق، اوراق قرارداد 
محور کاالهای انرژی مانند زغال سنگ، نفت و انرژی 
های سبز مانند انرژی های خورشیدی، در برنامه کاری 

سال ۱۳۹۰ بازار سرمایه ایران قرار گرفت.
سلف  صورت  به  برق  نخست،  مرحله  در  است  قرار 
موازی معامله شود و سپس، بازار مشتقه شامل قرارداد 
بین  در عرصه  معامالت  و  اختیار خرید  قرارداد  آتی، 
سازمان  انرژی،  بورس  شود.شرکت  می  فعال  المللی 
بورس و اوراق بهادار، شرکت مدیریت فناوری، شرکت 
سپرده گذاری مرکزی، شرکت های کارگزاری، شرکت 
مدیریت شبکه، شرکت توانیر، مصرف کنندگان برق و 
بخش  در  انرژی  بورس  بازیگران  برق،  تولیدکنندگان 

معامالت برق محسوب می شوند.
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ایسنا/ 
عملیاتی شدن بهینه سازی انرژی در 

بخش خانگی مستلزم حضور شرکت های 
دانش بنیان است

زیست  محیط  و  انرژی  بهینه سازی  ستاد  دبیر 
گفت:  ریاست جمهوری  علمی وفناوری  معاونت 
انرژی در بخش خانگی سهم  مصرف حامل های 
و  دارد  نهـایی  انـرژی  مصرف  در  توجه  قابل 
و  تامین دمای آسایش  برای  بخـش عمـده آن 

تهیه آب گرم مورد استفاده قرار می گیرد.
مطلب  این  بیان  با  سبوحی  یداهلل  ایسنا،  گزارش  به 
اظهار کرد: مقـدار انـرژی نهـایی الزم بـرای تـامین 
تبدیل  سیستم  عملکرد  از  تابعی  نیاز  مورد  خدمات 
انرژی نهایی به حرارت است و مشعل ها اجزای مهـم 

سیسـتم تبدیل بشمار می آیند.
بخش  در  انرژی  بهینه سازی  امر  شدن  عملیاتی  وی 
انرژی  مستلزم حضور شرکت های خدمات  را  خانگی 
از  کرد:  تاکید  و  دانست  بنیان  دانش  شرکت های  و 
انرِژی حول محور  باید شرکتهای خدمات  یک طرف 
سیستم های  بکارگیری  و  مشعل ها  کارکرد  مدیریت 
کارآمد سازماندهی شوند و از طرف دیگر، شرکتهای 
فناوری  و  کنترل  سیستم های  توسعه  به  دانش بنیان 

مشعل با بازده باال ترغیب شوند.
سبوحی بهینه سازی انرژی و محیط زیست را  فرایندی 
اجرای  گفت:  و  خواند  سیستم ها  اصالح  منظور   به 
برنامه های بهینه سازی انرژی و محیط زیست یک اقدام 
کنندگان  مصرف  مشـارکت   بـا  کـه  اسـت  عمومی 
از  تخصصی  نهادهای  و  سو  یک  از  انرژی  حامل های 

طرف دیگر صورت مـی پـذیرد.
دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست با بیان 

این که موضوع فعالیت شرکتهای خدمات انرژی مبتنی 
شبکه  گیری  کرد: شکل  خاطرنشان  است،  مساله  بر 
شرکتهای خدمات انـرژی بر محور مسائل بهینه سازی 
انرژی در حوزه مشخص ممکن است شناسایی مساله 
موضوع  زیست  محیط  انـرژی  بهینه سازی  اساسی 
مباحث بخش انرژی در دو دهه گذشته بـوده و جمـع 
بنـدی نظـر عمـومی حـاکی از آن است که پیگیری 
برنامه مشخص برای حل مساله معین می تواند نتیجه 
دستاورد  کـه  باشـد  داشـته  پـی  در  را  درک  قابـل 
مطالبات  به  بهینه سازی  ارتقای  و  عمومی  اجماع  آن 
بهینه سـازی  موضوع  ارتقای  بود.  خواهد  اجتماعی 
انرژی و محیط زیست به مطالبه اجتماعی یک چالش 

بزرگ و یک الزام است.
وی ادامه داد:  برای ایـن منظـور سـازماندهی اقدامات 
مشخص برای حل مساله معین در دستور کار ستاد 
بهینـه سـازی انـرژی و محـیط زیسـت قـرار گرفتـه 

است.
سنجش  شاخص های  از  یکی  اینکه  بیان  با  سبوحی 
مصرف بهینه انرژی، شاخص شدت انرژی است، گفت: 
این شاخص در سال های مختلف می توان  با مقایسه 
روند استفاده از انرژی در فرایند تولید ملی کشورها را 

ارزیابی کرد.
دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست با تاکید 
و  عرضه  معرف  لزوما  انرژی  شدت  شاخص  اینکه  بر 
مصرف بهینه انرژی نیست و تحت تاثیر عوامل دیگری 
ساختار  و  جغرافیایی  هوایی،  و  آب  شرایط  جمله  از 
اقتصادی یک  اقتصادی است، گفت: چنانچه ساختار 
تولید  سمت  به  محصوالت  برخی  واردات  از  کشور 
به  مستلزم  تولید  این  و  کند  حرکت  آن ها  داخلی 
افزایش  این  نمی توان  باشد،  زیاد  انرژی  کارگیری 
مصرف انرژی را به عدم استفاده بهینه از انرژی مرتبط 

در جهت  که  اقتصاد  تغییرات ساختاری  زیرا  دانست 
مصرف  افزایش  به  منجر  بوده،  نیز  اقتصادی  توسعه 
معاونت  عمومی  روابط  اعالم  اساس  بر  است.  شده 
عنوان کرد:  ریاست جمهوری، سبوحی  علمی وفناوری 
با این وجود در ایران و کشورهایی که از ذخایر انرژی 
قابل توجهی برخوردارند، مصرف انرژی در مقایسه با 
دیگر کشورهای در حال توسعه به وضوح بیشتر است 
و این موضوع، به نوبه خود ناشی از بهره وری پایین در 
بهره برداری، مصرف باالی انرژی و هم چنین استفاده از 

کاالها و خدمات انرژی بر است.

فارس/ در دیدار طیب نیا و کولیو فیلیو تاکید شد
گسترش روابط تجاری ایران و برزیل در 

حوزه فنی و مهندسی

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در دیدار 
با وزیر انرژی و معادن برزیل بر گسترش روابط 
تجاری دو کشور در حوزه فنی و مهندسی تاکید 

کرد.
اخبار  شبکه  از  نقل  به  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
امروز  نیا صبح  اقتصادی و دارایی )شادا(، علی طیب 
در دیدار با »فرناندو بزها کولیو فیلیو« در محل وزارت 
اقتصاد اظهار داشت: در حال حاضر تجارت دو کشور 
ایران و برزیل در حوزه محصوالت کشاورزی و دامی 
است و می توانیم روابطمان را در حوزه صدور خدمات 

فنی و مهندسی گسترش دهیم.
وی افزود: اقتصاد ایران و برزیل مکمل هم هستند و 
قابلیتهایی که در دو کشور وجود دارد زمینه را برای 

گسترش فعالیتها فراهم می کند.

طیب نیا با بیان اینکه شرکتهای ایرانی و برزیلی می 
مشترک  پروژه  توانند  می  که  هایی  زمینه  در  توانند 
تعریف کنند گفت: در حوزه نفت و گاز زمینه فعالیت 
برای تجارت نفت و گاز، ساخت پاالیشگاه و مجتمع 

های پتروشیمی بسیار باالست.
پاالیشگاه  ساخت  پروژه  کرد:  تاکید  اقتصاد  وزیر 
همکاریهای  برای  شروعی  نقطه  تواند  می  »مارایان« 

بیشتر دو کشور باشد.
وی با بیان اینکه اراده جدی مسووالن ایرانی گسترش 
معظم  رهبر  کرد:  تصریح  است  برزیل  با  همکاریها 
انقالب و همچنین رئیس جمهور تاکید دارند که باید 

روابط خودمان را با آمریکای التین توسعه بدهیم.
طیب نیا برزیل را یکی از مهمترین کشورهای آمریکای 
التین خواند و افزود: یک عالقه مندی جدی از سوی 

ایران برای توسعه روابط با برزیل وجود دارد.
در ادامه این دیدار »فرناندو بزها کولیو فیلیو«  وزیر 
انرژی و معادن برزیل، نیز با ابراز خرسندی از این دیدار 
گفت: یکی از مشکالت ما در روابط دو کشور، مشکالت 
بانکی ایران و برزیل می باشد که باید هرچه سریعتر 
حل و فصل شود و من امیدوارم تا در سفر بعدی که به 
تهران خواهم داشت دیگر مشکلی در مبادالت بانکی 

نداشته باشیم.
وی گفت: در جلسه ای فنی که امروز بین دو طرف 
برگزار می شود در خصوص ساخت  برزیلی  و  ایرانی 
پاالیشگاه »مارایان« مذاکراتی صورت می گیرد تا هر 

چه سریعتر عملیات اجرایی آن محقق شود.
وزیر انرژی و معادن برزیل همچنین تاکید کرد: مستقل 
از پروژه ساخت پاالیشگاه در برزیل توسط ایرانی ها، 
باید تالش کنیم عالقه مندی تجار برزیلی را نسبت به 

توسعه روابط تجاری با ایران افزایش دهیم.
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تسنیم/ 
متن کامل الیحه بودجه سال 96 کل 

کشور

کشور  کل   96 سال  بودجه  الیحه  کامل  متن 
منتشر شد.

تسنیم،  خبرگزاری  پارلمانی  خبرنگار  گزارش  به 
به طور  بودجه سال ۹۶ کل کشور  کامل الیحه  متن 
تسنیم  خبرگزاری  پارلمانی  گروه  توسط  اختصاصی 
رئیس  روحانی  حسن  االسالم  حجت  شد.  منتشر 
جمهور، صبح امروز ۱۴ آذر با حضور در صحن علنی 
مجلس شورای اسالمی، الیحه بودجه را تقدیم رئیس 

مجلس کرده بود.
دریافت  را  الیحه  این  می توانید  لینک  این  در 

کنید.

ایسنا/ 
شرایط استفاده از فاینانس 50 هزار 

میلیارد دالری

استفاده  امکان  آینده  سال  بودجه  اساس  بر 
حداقل 50 میلیارد دالری برای تامین مالی طرح 
طرح  برای  خاص  شرایط  با  البته  و  دولتی  های 
های بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی 

غیردولتی نیز وجود دارد.
 به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره)۳( الیحه بودجه سال 
آینده، سقف تسیهالت تامین مالی خارجی)فاینانس( 
های  سال  سهمیه  باقیمانده  بر  عالوه  ها  طرح  برای 

تعیین می شود.  دالر  میلیارد  هزار  معادل ۵۰  قبل، 
اقتصاد این تسهیالت را به طرح های بخش  شورای 
دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست 

محیطی باشد اختصاص خواهد داد.
این در حالی است که طرح های بخش خصوصی،   
تضمین  سپردن  با  نیز  غیردولتی  نهادهای  و  تعاونی 
این  از  توانند  می  عامل  های  بانک  به  الزم  های 
های  طرح  کلیه  مورد  در  کنند.  استفاده  تسهیالت 
مصوب که منابع آنها از محل فاینانس تامین می شود، 
اولویت  تایید  منظور  اجرایی)به  تاییدیه دستگاه  اخذ 
برای استفاده از تامین مالی خارجی(، وزارت اقتصاد 
)برای صدور ضمانت دولتی(، بانک مرکزی)به منظور 
کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور( و سازمان 
بخش  های  طرح  کنترل  برای  بودجه)فقط  و  برنامه 
دولتی شامل طرح های شرکت ها و طرح های تملک 
دارایی های سرمایه ای(  ضروری بوده و بازپرداخت 
اصل و سود هریک از طرح ها از محل عایدات ارزی 
طرح و یا منابع پیش بینی شده در قانون بودجه قابل 

پرداخت است.
فاینانس  از  ناشی  از منابع  استفاده  در عین حال که 
فقط برای تامین مالی بخش خارجی طرح ها اعم از 

کاال و خدمات مجاز است.
اما در مواردی که استفاده از تسهیالت مالی خارجی 
باز  بر  به تضمین دولت مبنی  قانونی منوط  با مجوز 
پرداخت اصل و هزینه های تسهیالت مالی اخذ شده 
از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و موسسات 
توسعه ای بین المللی باشد، وزیر اقتصاد مجاز است 
تا پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف 
دولت ضمانت نامه های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز 
برای این طرح ها را صادر و یا اختیار امضای آن را 

تفویض کند.

هر  به  که  صورتی  در  است  مجاز  دولت  هممچنین 
دلیلی، امکان ایفای تعهد توسط بانک عامل برای طرح 
های بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر 
و  برنامه  سازمان  پیشنهاد  با  نباشد،  فراهم  دولتی 
بودجه و تصویب هیات وزیران از محل سرجمع بودجه 
سنوانی نسبت به پرداخت تضامین صادره اقدام کند 
در  عامل  بانک  وظایف  کننده  نفی  امر  این  البته  که 

انجام تعهدات نیست.
تا  است  مجاز  دولت  تبصره،  این  اساس  بر  همچنین 
برای طرح های زیربنایی و توسعه ای با اولویت طرح 
آب  کشاورزی،  تحقیقات،  و  علوم  بنیان،  دانش  های 
رعایت  با  هنر  و  فرهنگ  و  محیطی  زیست  و خاک، 
یا  اخذ  به  نسبت  دالری  میلیارد   ۵۰ مقرر   سقف 
تضمین تسهیالت مالی، بالعوض یا اعتباری تا مبلغ 
پنج میلیارد دالر از دولت ها، موسسات خارجی و بین 

المللی اقدام کند.

ایسنا/ /الیحه بودجه ۹۶/
تعیین 1۲0 میلیارد تومان جایزه صادراتی

رقم مربوط به اعطای جوایز صادراتی مربوط به 
اولویت  با  غیرپتروشیمی  و  غیرنفتی  صادرات 
بنیان در الیحه بودجه سال 96  صادرات دانش 

مشخص شد.
به گزارش ایسنا، بر الیحه بودجه سال آتی که توسط 
 ۱۲۰ شد،  تقدیم  اسالمی  شورای  مجلس  به  دولت 
به  مربوط  صادراتی  جوایز  عنوان  به  تومان  میلیارد 
صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات 

دانش بنیان لحاظ شده است.

کاالهای  صادرات  از  حمایت  بسته  نیز  پیش  چندی 
غیرنفتی توسط معاون اول رئیس جمهور ابالغ شد تا 
با در نظر گرفتن تسهیالت مختلف و نیز مشوق های 
صادراتی که محل آن از برخی بانک ها، صندوق توسعه 
ملی و بودجه تامین می شد، شاهد رونق صادرات در 

کشور باشیم.

ایسنا/ الیحه بودجه ۹۶/
بودجه وزارت صنعت ۲ برابر شد

و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  بودجه 
 1396 سال  در  معادل  آن  تابعه  سازمان های 
تومان  میلیون   830 و  میلیارد   589 معادل 
برآورد شده که نسبت به بودجه مصوب امسال 
تومان  میلیون  و 873  میلیارد   ۲5۲ معادل  که 

بود، رشد ۲.3 برابری داشته است.
سال  بودجه  الیحه  متن  براساس  ایسنا،  گزارش  به 
۱۳۹۶ که توسط رییس جمهوری صبح امروز ۱۴ آذر 
در مجلس شورای اسالمی تقدیم شد بودجه مختص 
احتساب  بدون  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  به 
و  میلیارد   ۱۸۴ معادل  آن  زیرمجموعه  سازمان های 

۶۸۱ میلیون تومان برآورد شده است.
وزارتخانه  این  بودجه مصوب  است که  در حالی  این 
به  مربوط  بودجه  احتساب  بدون   ۱۳۹۵ سال  در 
 ۳۹۳ و  میلیارد   ۸۰ معادل  آن  تابعه  سازمان های 

میلیون تومان بود.
طبق الیحه بودجه سال ۱۳۹۶ بودجه مربوط به تامین 
هشت  معدن  و  صنعت  بخش  صندوق های  سرمایه 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، بودجه مربوط به ارتقا 

 بازگشت به عناوین 7 اخبار اقتصادی
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و بهبود بهره وری، تصویب و افزایش بخش صادراتی 
بازاریابی های داخلی و خارجی فرش دستباف ۱۴  و 

میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.
در بودجه سال آتی بودجه مربوط به سازمان توسعه 
تجارت ایران ۳۶ میلیارد و ۸۵۲ میلیون تومان، بودجه 
هشت  الکترونیکی  تجارت  توسعه  مرکز  به  مربوط 
میلیارد و ۶۴۶ میلیون تومان، بودجه مربوط به بازرسان 
شاغل در حوزه نظارت بر بازار در وزارت صنعت، معدن 
بودجه  تومان  میلیون   ۷۹۰ و  میلیارد   ۸۵ تجارت  و 
مربوط به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
 ۴۷۰ و  میلیارد   ۷۰ تخصصی  مادر   – ایران  معدنی 
به سازمان گسترش و  میلیون تومان، بودجه مربوط 
نوسازی صنایع ایران - مادر تخصصی ۴۱ میلیارد و 
مادر  شرکت  به  مربوط  بودجه  تومان،  میلیون   ۴۰۰
شهرک های  و  کوچک  صنایع  سازمان  تخصصی 
تومان،  میلیون   ۶۰۰ و  میلیارد   ۱۰۵ ایران  صنعتی 
بودجه مربوط به سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
تومان،  میلیون  میلیارد و ۲۸۹  تولیدکنندگان ۲۲  و 
بودجه مربوط به صندوق ضمانت صادرات ایران شش 
به  مربوط  بودجه  و  تومان  میلیون   ۱۰۰ و  میلیارد 
پنج  ایران  روستایی  دستباف  فرش  مرکزی  اتحادیه 

میلیارد تومان برآورد شده است.

ایسنا/ اثرات افزایش نرخ دالر بر اقتصاد ایران
تولید و صادرات از واقعی شدن نرخ ارز 

بهره مند می شوند

ایران  بازرگانی  اتاق  صنایع  کمیسیون  رئیس 
معتقد است که واردکنندگان از افزایش نرخ ارز 

استقبال نمی کنند اما این افزایش قیمت اگر به 
مفهوم واقعی سازی نرخ باشد برای عرضه رقابتی 
کاالهای تولیدی و صادراتی تاثیر مثبت خواهد 

داشت.  
ابوالفضل گلپایگانی در گفت وگو با ایسنا،  گفت: اتاق 
از هر گونه  اقتصادی  فعاالن  به عنوان  ما  و  بازرگانی 
ارز  نرخ  سازی  واقعی  مفهوم  به  ارز  قیمت  افزایش 

استقبال می کنیم.
وی افزود: باال رفتن نرخ ارز در جهت واقعی سازی و 
آزادسازی مطمئنا می تواند به صنعت، تولید و تجارت 
تاثیر مثبت داشته باشد و باعث می شود که تولیدات 
را  ملی مان  ثروت  و  نفروشیم  ارزان  را  و کاالهای مان 

ارزان واگذار نکنیم.
ادامه  ایران  بازرگانی  اتاق  صنایع  کمیسیون  رئیس 
فعاالن  تجارت مان  وضعیت  بهبود  برای  بنابراین  داد: 
اقتصادی اصرار و انتظار دارند که نرخ ارز واقعی شود و 
اگر این اقدام با سیاست های دولت یا توسط خود بازار 

اتفاق بیفتد استقبال می کنند.
گلپایگانی همچنین درباره برخی دالیل افزایش نرخ 
ارز در بازار طی روزهای گذشته گفت: چند موضوع 
مختلف در افزایش نرخ ارز تاثیرگذار بوده است، طی 
هفته های گذشته حجم قابل توجهی از زائران به کربال 
باعث  که  داشتند  نیاز  زیادی  ارز  به  که  بودند  رفته 
همچنین  شد.  ارز  قیمت  رفتن  باال  و  تقاضا  افزایش 
این  در  برجام  اجرای  در  موانع  و  اتفاقات  برهخی 
افزایش نرخ تاثیرگذار بوده و از سوی دیگر هم برخی 
قدامات دولت از جمله تزریق ارز به بازار برای پایین 

آوردن قیمت در این مسئله حائز اهمیت است.
تاثیر  درباره  صحبت هایش  از  دیگری  بخش  در  وی 
گفت:  واردات  و  تولید  روی  بر  ارز  نرخ  افزایش 
اتفاق  این  از  سودی  اینکه  دلیل  به  واردکنندگان 

نمی برند طبیعتا مخالف با افزایش قیمت دالر هستند 
موقعیت  ما  صادرکنندان  و  تولیدکنندگان  برای  اما 
مناسبی است که کاالهای شان را به صورت رقابتی 
تولید و عرضه کنند و به طور طبیعی تاثیر این اتفاق 
خواهد  مثبت  صادرات مان  و  تولید  برای  مجموع  در 
شفافیت  باعث  ارز  نرخ  یکسان سازی  موضوع  بود، 
اقتصادی می شود و مطمئنا کلیت اقتصاد از آن بهره 

خواهند برد.
درباره  ایران  بازرگانی  اتاق  صنایع  کمیسیون  رئیس 
احتمال تک نرخی شدن ارز در ماه های آینده از سوی 
دولت تصریح کرد: به نظر نمی رسد که دولت تا قبل از 
انتخابات اقدام به تک نرخی کردن ارز کند اما احتماال 
تا آن زمان نرخ ارز نزدیک به رقم تک نرخی شدن 
و  چکانی  قطره  به صورت  کار  این  اما  رسید  خواهد 
آمادگی  ما  اقتصاد  چراکه  گیرد،  می  انجام  تدریجی 

شوک ارزی را ندارد.

اتاق تهران/ رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران از 
اولویت های الیحه بودجه می گوید

خروج از رکود و پرداخت بدهی های 
دولت به بخش خصوصی در اولویت باشد

به  شده  ارائه  بودجه  الیحه  در  من  اعتقاد  به 
ردیف های  باید  نهایی،  بودجه مصوب  و  مجلس 
به  دولت  بدهی های  پرداخت  برای  مشخصی 
پیمانکاران و بخش خصوصی در نظر گرفته شود.

 درحالی که رئیس جمهور امروز ۱۴ آذر الیحه بودجه 
سال ۱۳۹۶ را به مجلس شورای اسالمی برای بررسی 
و تصویب نهایی ارائه داد، رئیس کمیسیون کشاورزی 

اتاق ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید 
از رکود و  اقتصادی و خروج  سامان دادن به شرایط 
افزایش تولید باید از اولویت های مهم و نخست بودجه 

در نظر گرفته شود.
توجه  باید  دولت  اینکه  به  اشاره  با  صادقیان  احمد 
ویژه ای به بودجه  عمرانی داشته باشد و تحرک را در 
سه  در  دولت  می گوید:  کند،  ایجاد  کشور  اقتصادی 
سال گذشته موفق شد با برنامه ریزی های دقیق، تورم 
را در کشور کنترل و مهار کند اما تاکنون موفقیتی در 
اقتصاد  مختلف  بخش های  که  رکود  از  خروج  زمینه 
است.  نیاورده  دست  به  کرده،  گیر  زمین  را  کشور 
بنابراین اولویت اصلی اقتصادی در بودجه سال آینده 
باید بحث خروج از رکود باشد، اتفاقی که می تواند به 
مختلف  بخش های  و حرکت  تولید  رشد  دنبال خود 

اقتصاد کشور را به همراه داشته باشد.
از  تهران یکی دیگر  اتاق  نمایندگان  این عضو هیات 
پرداخت  را  آینده  سال  بودجه  اقتصادی  اولویت های 
مطالبات بخش خصوصی، بدهی های دولت به بانک ها 
بدهی های  بود  قرار  دولت  می گوید:  و  می داند  و... 
خود به بخش های مختلف به خصوص فعاالن بخش 
خصوصی و پیمانکاران را پرداخت کند که تاکنون این 
مهم آن چنان که انتظار می رفت، تحقق پیدا نکرده 
و همین موضوع چالش های جدی را به دنبال داشته 
است. به اعتقاد من در الیحه بودجه مصوب سال آینده 
باید ردیف های مشخصی برای پرداخت این بدهی ها 
در نظر گرفته شود تا ما شاهد حل این چالش بزرگ 
باشیم. توجه داشته باشید که اگر این بدهی ها پرداخت 
شود عماًل نقدینگی به واحدهای تولیدی و پیمانکاران 
تزریق خواهد شد و این خود می تواند باعث افزایش 

تولید و حرکت اقتصادی در کشور شود.
از نکات  ایران یکی  اتاق  رئیس کمیسیون کشاورزی 
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تعیین  ارز و  نرخ  را موضوع  بودجه  مهم دیگر الیحه 
ارز  بحث  می گوید:  و  دانسته  آن  کارشناسی  تکلیف 
سال  بودجه  در  که  است  لبه  دو  یک شمشیر  مانند 
کارشناسی  و  تخصصی  بسیار  صورت  به  باید  آینده 
ارز  باید  همه  از  اول  شود.  تصمیم گیری  آن  درباره 
ارز حاصلی  نرخ  بودن  نرخی  زیرا دو  تک نرخی شود 
این  نکته  ندارد. دومین  اقتصاد  در  فساد  و  رانت  جز 
است که باید نرخ ارز واقعی شود و اینکه چند سال 
است دولت نرخ ارز را ثابت کرده اقدام درستی نیست 
بلکه باید نرخ ارز طبق قانون هرسال افزایش پیدا کند، 
اینکه در کشور شاهد رشد قاچاق هستیم تنها به دلیل 
پایین نگهداشتن و واقعی نکردن نرخ ارز است. اما باید 
به این نکته هم توجه داشته باشیم که افزایش نرخ ارز 
در گردش  آن می تواند روی سرمایه  واقعی کردن  و 
واحدهای تولید آن هم در دوران رکود تاثیرات سوء 
بگذارد، بنابراین باید به گونه ای کارشناسی عمل شود 
که هم موضوع تک نرخی و واقعی کردن در نظر گرفته 
شود و هم برای جلوگیری از آسیب واحدهای تولید 

اقداماتی صورت گیرد.

هیئت  عضو  سلیمی،  حسین  سید  تهران/  اتاق 
خبری  سایت  با  گفت وگو  در  تهران  اتاق  نمایندگان 

اتاق تهران مطرح کرد:
خصوصی  بخش  مطالبه  ارز،  شناور  نرخ 

است

دولت  بی سرانجام  وعده  ارز  کردن  تک نرخی 
یازدهم است. یکی از اصلی ترین مطالبات بخش 
خصوصی از بدنه اقتصادی دولت باوجود گذشت 

سه سال از عمر دولت یازدهم هنوز محقق نشده 
است.

سید حسین سلیمی نائب رئیس کمیسیون بازار پول 
خبری  سایت  با  گفت وگو  در  تهران  اتاق  سرمایه  و 
تحلیل  در  من  نظر  به  گفت:  دراین باره  تهران  اتاق 
تا  کنیم  استفاده  شناور  ارز  اصطالح  از  باید  ارز  نرخ 
ارز تک نرخی. ارز تک نرخی مربوط به دوران پیش از 
انقالب اسالمی است  و این اتفاق دیگر در اقتصاد ما 
ما  مسئله  ارز  نرخ  دستوری  تعیین  شود.  نمی  تکرار 
نیست. پیشنهاد بخش خصوصی این است که تعیین 

نرخ ارز به طور شناور انجام شود.
نفت  قیمت  تکلیف  فعلی  شرایط  در  گفت:  سلیمی 
مشخص نیست و نیاز ما به واردات بر صادرات رجحان 
دارد و تا زمانی که دالر مازاد نداشته باشیم و صادرات 
شناور  امکان  باشد  نداشته  رجحان  ما  واردات  بر  ما 

کردن نرخ ارز وجود ندارد.
اینکه  به  اشاره  با  تهران  اتاق  نمایندگان  عضو هیئت 
دولت با تمام توان برای کاهش نرخ تورم و تک رقمی 
نرخ  خوشبختانه  گفت:  است  کرده  تالش  آن  کردن 
شرایط  در  اما  است  رسیده  درصد   ۱۰ زیر  به  تورم 
کسری دالر، با تعیین شناور نرخ دالر و افزایش قیمت 
آن، نرخ تورم جهش پیدا می کند درنتیجه دولت در 
مسیر مدیریت شناور نرخ ارز محتاطانه گام برمی دارد.

سلیمی هم چنین درباره شرایط برجام پس از انتخابات 
اخیر آمریکا و پیروزی نامزد حزب جمهوری خواهان 
ایران  وضعیت  بدترین  بود.  آینده  نگران  نباید  گفت: 
آینده شرایط  و در  بود  تحریم های سال های گذشته 
بدتر  تحریم  سال های  شرایط  از  ایران  اقتصادی 
نمی شود هرچند کارشکنی امریکا سرعت استفاده از 
فرصت های پسابرجام را کاهش می دهد. دولت آمریکا 
حق مداخله در اقتصاد ایران را ندارد و در شرایط فعلی 

تنها اثرگذاری منفی این کشور بر روابط بانکی ایران با 
بانک های بزرگ جهان است.

مهر/ مهر خبر می دهد؛
تغییرات ارزی در راه است

برای  ارز  واردات،تامین  برای  ارزمتقاضی  تامین 
ازمحل  اعطایی  ارزی  تسهیالت  اقساط  تسویه 
بانک عامل،تامین سهم الشرکه مشتریان  منابع 
برای اخذ تسهیالت ارزی ازبانک عامل موضوع 

بخشنامه جدید بانک مرکزی است.
ارز در  نرخ  نوسانات  از  بعد  به گزارش خبرنگار مهر، 
هزار   ۴۰۰۰ مرز  به  دالر  رسیدن  و  گذشته  روزهای 
را  جدیدی  بخشنامه  مرکزی  بانک  اکنون  تومان، 
تدوین کرده که بر اساس آن، قرار است تغییراتی در 
شیوه تامین ارز مورد نیاز بخش های مختلف تولیدی 

و وارداتی اعمال کند.
بر این اساس،  در بخشنامه جدید ارزی دولت، تامین 
ارز  تامین  و خدمات،  کاال  واردات  برای  متقاضی  ارز 
از محل  اعطایی  ارزی  تسهیالت  اقساط  تسویه  برای 
منابع بانک عامل، تامین سهم الشرکه مشتریان برای 
اخذ تسهیالت ارزی از بانک عامل، کارمزد ارزی مطالبه 
شده از سوی کارگزاران بابت نقل و انتقاالت ارزی و 
سرمایه گذاری  سود  برگشت  مشتریان،  ارزی  حواله 
توجه  مورد  خودگردان  فاینانس  اعتبارات  و  خارجی 

قرار گرفته است.  

مهر/ مهر گزارش می دهد؛
واکنش فعاالن اقتصادی به تمدید 

تحریم ها

حالی  در  قبل  هفته  آمریکا  سنای  مجلس 
تحریم های 10ساله علیه ایران را تمدید کرد که 
فعاالن اقتصادی معتقدند این تحریم ها تاثیری بر 
اقتصاد ایران ندارد و کشورهای اروپایی،آمریکا 

را همراهی نخواهند کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، اواخر هفته گذشته بود که 
مجلس نمایندگان آمریکا تمدید تحریم های ۱۰ ساله 
بر علیه ایران را اکثریت قاطع تصویب کرد. این قانون 
ایران  علیه  آمریکا  یکجانبه  تحریم های  زیربنای  که 
هدف  با   ۱۹۹۶ سال  در  بار  اولین  می آید،  شمار  به 
بخش  در  خارجی  کالن  سرمایه گذاری  از  جلوگیری 

نفت و گاز ایران به تصویب رسید.
این تحریم که در ایران با نام داماتو، سناتور جمهوری 
 ۲۰۰۶ سال  در  دیگر  یکبار  است  معروف  هم  خواه 
باید  اجرایی شدن،  برای  این طرح  البته  تمدید شد. 
توسط  آن  از  پس  و  رسیده  تصویب  به  هم  سنا  در 
موضع  هنوز  اگرچه  شود.  تائید  آمریکا  رئیس جمهور 
تحریم ها  این  خصوص  در  آمریکا  جمهور  رئیس 
به  برجام،  اجرایی شدن  با وجود  اما  نیست  مشخص 
نظر می رسد که این اقدام مجلس نمایندگان آمریکا 

مورد تایید سایر کشورها قرار نگیرد.
اما نکته حائز اهمیت این است که تمدید تحریم های 
ایران  اقتصاد  بر  تاثیری  چه  ایران  علیه  بر  آمریکا 
موضوع  این  سیاسی  منظر  از  که  هرچند  می گذارد. 
نوعی نقض تعهدات آمریکا در برجام به شمار می رود 
اما فعاالن اقتصادی و تجاری معتقدند که این تحریم ها 
تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد چرا که این تحریم ها از 
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سالها قبل بر علیه ایران وضع شده است.
در این خصوص، رضی میری، عضو هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان 
اینکه تمدید تحریم های ۱۰ ساله آمریکا بر علیه ایران 
بطور حتم خبر خوبی نیست، گفت: این تحریم ها هنوز 
برای ما یک تهدید است و ما نمی دانیم که چگونه و 
برای چه مواردی اعمال خواهد شد و باید عکس العمل 

سایر کشورها را هم ببینیم.
آمریکا  با  اروپایی  کشورهای  سایر  اینکه  بیان  با  وی 
هم رای نیستند، افزود: بطور حتم این کشورها عکس 
در  نمی توان  هنوز  بنابراین  داد  نشان خواهند  العمل 
رابطه با اعمال این تحریم ها بر علیه ایران نظر قطعی 

داد وباید منتظر عکس العمل سایر کشورها بمانیم.
اشاره  با  تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
این خبر  باید جهت گیری ها و حاشیه های  اینکه  به 
اعمال  در  کلی  بطور  داشت:  اظهار  شود،  بررسی 
تحریم ها دیدگاه اروپاییان و روسیه هم اهمیت زیادی 
دارد چرا که ما چندین سال است که با آمریکا رابطه 
آمریکایی  تحریم های  اعمال  بنابراین  نداریم  خوبی 
برای  با سایر کشورها  ارتباط  و  نیست  خبر جدیدی 

ما اهمیت دارد.
بر  تحریم ها در گذشته هم  این  اینکه  بیان  با  میری 
ایران وجود داشته است، گفت: در حال حاضر  علیه 
تحریم های ۱۰ ساله  و  دارد  اهمیت  ما  برای  برجام 
البته در ماهیت  ایران ربطی به برجام ندارد  بر علیه 
نظر  از  ما  اما  می رود  شمار  به  ضدبرجام  عملکردی، 

حقوقی آن را ضدبرجام نمی دانیم.
این فعال بخش تجارت با بیان اینکه به هرحال پس 
به کشور  نیز ورود خودروهای آمریکایی  ما  برجام  از 
را تحریم کردیم، افزود: ما نیز تحریم هایی را بر علیه 
ها  سال  از  کشور  دو  رابطه  بنابراین  داشتیم  آمریکا 

گیران  تصمیم  آنکه  ضمن  است.  نبوده  خوب  پیش 
باید  که  هستند   ۵+۱ کشورهای  همه  سران  اصلی 

عملکرد آنها را سنجید.
در  گشایش هایی  برجام  از  پس  البته  داد:  ادامه  وی 
صادرات به آمریکا انجام شد از جمله اینکه صادرات 
فرش از سر گرفته شده است با این حال ما تجارت 
زیادی با آمریکا نداریم و این رابطه از سال ها پیش 

شکل نگرفته است.
عضو  حریری،  مجیدرضا  خصوص،  این  در  همچنین 
با  ایران در گفت وگو  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات 
از بیست سال پیش  اینکه تحریم ها  به  اشاره  با  مهر 
برقرار است، گفت: تمدید تحریم ها بیشتر بستگی به 
آن  اجرای  به  آیا مصمم  دارد که  آمریکا  وقت  دولت 

هست یا نه.
شرکتهای  گذشته  سال های  در  اینکه  بیان  با  وی 
گرفتند،  نادیده  را  تحریم ها  این  توتال  مانند  اروپایی 
این  با  برخوردی  آمریکا  هم  سال ها  آن  در  افزود: 
به  هیچگاه  داماتو  تحریم  بنابراین  نداشت  شرکت ها 

صورت جدی بر علیه ایران اعمال نشد.
حریری با اشاره به اینکه اصوال اروپایی ها تحریم های 
داشت:  اظهار  نمی گیرند،  جدی  را  آمریکا  یکجانبه 
تحریم های  که  گرفت  قرار  تنگنا  در  ما  زمانی کشور 
اتحادیه اروپا و شورای امنیت بر علیه ایران وضع شد 
بنابراین در حال حاضر که کشورهای اروپایی با آمریکا 
همسو نیستند، مشکلی برای ایران به وجود نخواهد 

آمد.

مهر/ در جریان معامالت امروز؛
واکنش بازار ارز به نرخ ارز بودجه 96

نرخ دالر در بودجه سال96 کل کشور با100تومان 
افزایش نسبت به بودجه95، 3300تومان در نظر 
گرفته شد؛همین موجب شد قیمت دالر در بازار 
آزاد امروز 14 آذر با 4۲تومان افزایش نسبت به 

روز گذشته به 3908تومان برسد.
امروز حسن روحانی الیحه  به گزارش خبرنگار مهر، 
بودجه سال ۹۶ کل کشور را به مجلس ارایه کرد. در 
این الیحه نرخ دالر ۳۳۰۰ تومان و قیمت نفت ۵۰ 
دالر پیش بینی شده است. نرخ دالر در بودجه سال 
۹۵ کل کشور، ۳۲۰۰ تومان تعیین شده بود و بر این 
به نرخ بودجه  آینده نسبت  اساس، نرخ بودجه سال 
این  اعالم  یافت.  خواهد  افزایش  تومان   ۱۰۰ امسال 
نرخ بودجه ای دالر باعث شد قیمت انواع ارز در بازار 
آزاد مجدد با افزایش مواجه شود. در این میان قیمت 
دالر ۴۲ تومان، یورو ۳۴ تومان، پوند ۵۲ تومان، درهم 

امارات ۷ تومان و لیر ترکیه ۱۱ تومان افزایش یافت.
از آن دارد  بررسی های میدانی خبرنگار مهر حکایت 
که قیمت هر دالر در بازار آزاد امروز)یکشنبه( تهران 
۳۹۰۸ تومان، یورو ۴۱۸۸ تومان، پوند ۴۹۲۰ تومان، 
درهم امارات ۱۰۹۱ تومان و لیر ترکیه ۱۱۷۱ تومان 

است.
همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم با ۵ هزار تومان کاهش به یک میلیون و ۱۱۰ 
 ۹۲۰۰ با  جدید  طرح  آزادی  بهار  تمام  تومان،  هزار 
 ۸۰۰ و  هزار   ۱۴۰ و  میلیون  یک  به  افزایش  تومان 
تومان، نیم سکه ۵۹۰ هزار تومان، ربع سکه ۳۱۰ هزار 
تومانی،  با کاهش دو هزار  تومان و سکه یک گرمی 

۱۹۰ هزار تومان است.

هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۱۷۸ دالر و ۱۰ 
و ۱۰۳  هزار  عیار ۱۱۳   ۱۸ گرم طالی  هر  و  سنت 

تومان است.

مهر/ با حضور رئیس جمهور صورت می گیرد؛
آخرین بودجه دولت روحانی امروز در 

مجلس

ایران  اسالمی  جمهوری  رئیس  روحانی،  حسن 
بودجه دولت  برای تقدیم آخرین  امروز 14 آذر 
خود روانه بهارستان می شود تا در مورد کلیات 
با نمایندگان سخن  سیاهه دخل و خرج دولت، 

بگوید.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی، رئیس دولت 
برای تقدیم آخرین بودجه دولت خود راهی  یازدهم 
تقدیم  بر  عالوه  تا  می شود  اسالمی  شورای  مجلس 
بودجه به رئیس پارلمان، در مورد کلیات و ویژگی های 
سیاهه دخل و خرج کابینه خود، با نمایندگان مجلس 

سخن بگوید.
حسن روحانی چند روز پیش با برشمردن ویژگی های 
در  که  بود  کرده  اعالم  کشور  کل   ۹۶ سال  بودجه 
برنامه  که جزو  دیده شده  اولویت  بودجه، چهار  این 
دولت در برنامه پنج ساله نیز هست؛ او به این نکته 
اولویت در زمینه آب،  فاضالب،   بود که  اشاره کرده 
محیط زیست و ریل، در بودجه سال ۹۶ به خوبی دیده 
میلیارد  هزار  ده  آن،   برای  است  بنا  که  است  شده 

تومان منابع مالی اختصاص یابد.  
او البته در زمان ابالغ بخشنامه بودجه سال ۹۶ کل 
کشور، رسالت بودجه دولت در سال ۱۳۹۶ را حفظ 
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ثبات اقتصادی کشور و تثبیت دستاورد کاهش تورم، 
در کنار کمک به شتاب گیری روند رو به رشد تولید 
تحقق  جهت  در  اقتصادی  رشد  نرخ  افزایش  و  ملی 
اهداف اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه دانسته 
باید جزئیات بودجه رونمایی شود  بود، موضوعی که 
آن  در  رسالت ها  این  کردن  لحاظ  به  راجع  بتوان  تا 

اظهارنظر کرد.
در بخشنامه بودجه سال ۹۶ کل کشور، رئیس جمهور 
تراز  کاهش کسری  را  بودجه  اصلی  جهت گیری های 
عملیاتی بودجه، استمرار برنامه تجدیدساختار و توسعه 
بازار بدهی های دولت، تدوین بودجه بر مبنای نرخ ارز 
واحد، بهره برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی های 
سرمایه ای و جلب مشارکت بخش خصوصی، استفاده 
و  حفظ  و  پسابرجام  در  شده  ایجاد  ظرفیت های  از 

گسترش سطح خدمات عمومی اعالم کرده بود.

1 ـ کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه
با  را  دولت   ،۱۳۹۴ سال  در  نفت  قیمت  شدید  افت 
تامین منابع مواجه ساخت،  از جهت  شرایط ویژه ای 
به گونه ای که درآمدهای حقیقی نفت در بودجه سال 
از  بودجه  در  نفتی  درآمد  میزان  پایین ترین   ۱۳۹۴
ابتدای دهه هشتاد بود. افزایش تولید و صادرات نفت 
در پسابرجام، اگرچه از شدت اثر کاهش قیمت نفت 
تامین  از جهت  را  بودجه  همچنان  اما  است،  کاسته 
منابع در تنگنا قرار داده است. با این حال، در صورتی 
که تدابیر الزم در دستگاههای ذیربط اندیشیده شود، 
این تهدید می تواند به یک فرصت تاریخی برای کاهش 
وابستگی بودجه به نفت و حرکت در جهت دستیابی 
تبدیل  بودجه  عملیاتی  تراز  کسری  حذف  هدف  به 

شود.
تحقق این هدف، دو الزام جدی را برای بودجه سال 

باید  ۱۳۹۶ دیکته می کند. اول، دستگاههای اجرائی 
تالش حداکثری برای افزایش بهره وری و صرفه جویی 
 ۱۶ بند  اجرای  راستای  در  عمومی،  هزینه های  در 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشند. دوم، 
اقتصاد  در راستای اجرای بند ۱۷ سیاست های کلی 
مقاومتی، تمام دستگاههای اجرائی باید برای افزایش 
درآمدهای پایدار بودجه عمومی در حیطه وظایف خود 
پیشنهادهای  لزوم،  صورت  در  و  نموده  چاره اندیشی 

خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند.
از آنجا که چشم انداز میان مدت قیمت های جهانی نفت 
به گونه ای است که انتظار نباید داشت که درآمدهای 
چشمگیری  افزایش  آینده  سال های  در  کشور  نفتی 
و عمیق در ساختار  بنیادی  لذا اصالحات  پیدا کند، 
منابع و مصارف دولت یک الزام گریزناپذیر است که 

باید از بودجه سال ۱۳۹۶ آغاز شود.
از آنجا که کسری منابع بودجه و تامین آن از طریق 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، عامل اصلی ایجاد 
تورم دورقمی و مزمن در اقتصاد ایران طی دهه های 
اخیر بوده است، حفظ دستاورد تورم تک رقمی که در 
سال ۱۳۹۵ حاصل شد، نیازمند انضباط مالی و پولی 
در سال جاری و استمرار آن در سال ۱۳۹۶ است. در 
راستای تحقق این هدف مهم، بودجه سال ۱۳۹۶ باید 
بدون وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران تنظیم شود.
با توجه به اینکه نسبت کسری تراز عملیاتی بودجه به 
تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۴ معادل ۵ درصد 
بوده است، بودجه سال ۱۳۹۶ باید به گونه ای تنظیم 
شود که این نسبت از ۴ درصد تجاوز نکند. عالوه بر 
این، میزان منابع و مصارف نقدی بودجه باید از منابع 
تراز بودجه در هر  و مصارف تعهدی تفکیک شده و 
دو سطح نقدی و تعهدی برقرار باشد. سازمان برنامه 

و بودجه موظف به برنامه ریزی برای تحقق این هدف 
می باشد.

۲ـ  استمرار برنامه تجدید ساختار و توسعه بازار 
بدهی های دولت

دولت به منظور کاهش وابستگی به منابع نظام بانکی 
در تامین منابع مالی مورد نیاز خود، از سال ۱۳۹۳ 
کرد.  فعال  را  بدهی  بازار  طریق  از  مالی  تامین  ابزار 
توسعه این ابزار شفافیت بیشتر عملیات مالی و کاهش 
به همراه خواهد  را  بانکی  بر منابع نظام  فشار دولت 

داشت.
اصالحیه  قالب  در  دولت   ،۱۳۹۵ سال  در  همچنین 
ساختار  تجدید  جهت  در   ۱۳۹۵ سال  بودجه  قانون 
بانکها گام نخست  بازارسازی برای بدهی دولت به  و 
را برداشته است. در سال ۱۳۹۶، باید گام های بعدی 
و  بانکها  به  دولت  بدهی  مابقی  تجدید ساختار  برای 
سایر تعهدات دولت با اولویت بازنشستگان و صندوق 
و  برنامه  سازمان  شود.  برداشته  بازنشستگی  های 
بودجه موظف است در تنظیم بودجه سال ۱۳۹۶ به 
گونه ای برنامه ریزی نماید تا اوراق بهادار دولتی در 
بازار سرمایه بدون ریسک ارزیابی شوند. به این منظور، 
و  شفاف  ای  برنامه  حاوی  باید   ۱۳۹۶ سال  بودجه 
مشخص برای مدیریت بدهی های دولت باشد و منابع 
مورد نیاز برای پرداخت سود و اصل تمامی تعهدات 
به  شد،  خواهند  سررسید   ۱۳۹۶ سال  در  که  دولت 

صورت کاماًل شفاف در بودجه درج شود.

3 ـ تدوین بودجه بر مبنای نرخ ارز واحد
بر اساس برنامه دولت برای یکسان سازی نرخ ارز در 
نرخ  مبنای  بر  باید  بودجه سال ۱۳۹۶  سال ۱۳۹۵، 
ارز واحد تدوین شود. به این منظور، الزم است نرخ 

به گونه ای مدیریت شود که ضمن  آتی  ارز در سال 
حفظ ثبات اقتصادی، رقابت پذیری بنگاه های داخلی 

در بازارهای داخلی و خارجی حفظ و تقویت شود.

تملک  اعتبارات  از  اهرمی  برداری  بهره  ـ   4
دارایی های سرمایه ای و جلب مشارکت بخش 

خصوصی
تحقق اهداف رشد اقتصادی، در سال های پیش رو در 
گروی حجم قابل توجه سرمایه گذاری در کشور طی 
منابع  محدودیت  به  توجه  با  است.  آینده  های  سال 
درآمدها  بینی سطح  پیش  و  بودجه در سال ۱۳۹۵ 
در سال ۱۳۹۶، منابع در اختیار برای تامین اعتبارات 
ای  های سرمایه  دارایی  تملک  های  نیاز طرح  مورد 
بهره  سنتی  شیوه  وصف،  این  با  بود.  خواهد  محدود 
به  پاسخگویی  به  قادر  عمرانی  اعتبارات  از  برداری 
بنابراین،  بود.  نخواهد  کشور  سرمایه گذاری  نیازهای 
بهره  هدف  با  است  موظف  بودجه  و  برنامه  سازمان 
برداری اهرمی از منابع کمیاب بودجه عمومی، به گونه 
ای برنامه ریزی نماید که اوال، طرح های نیمه تمام 
که دارای توجیه اقتصادی هستند به بخش خصوصی 
امکان جذب  که  هایی  طرح  کلیه  ثانیا  شود،  واگذار 
سرمایه گذاری بخش خصوصی را در قالب مشارکت با 
بخش دولتی دارند در چارچوب های قراردادی مشخص 
فعال شوند. لذا، سازمان برنامه و بودجه موظف است 
سال  بودجه  الیحه  اجرایی  دستگاه های  همکاری  با 
۱۳۹۶ را به گونه ای تنظیم نماید که حداقل به میزان 
منابع اعتبارات عمرانی دولت از منابع بخش خصوصی 

برای تکمیل طرح های نیمه تمام بهره برداری شود.

5-استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در 
پسابرجام
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بیشتر  برداری  بهره  امکان  برجام و   اجرایی شدن  با 
دوره  وارد  اقتصاد کشور  المللی،  بین  فرصت های  از 
جدیدی شده است. در شرایط جدید  امکان استفاده 
هر چه بیشتر از فرصت های موجود در اقتصاد جهانی 
در حوزه بازار، فناوری و سرمایه به وجود آمده است. 
بودجه کشور در سال ۱۳۹۶ باید به گونه ای تنظیم 
شود که موانع بهره برداری بخش خصوصی از فرصت 
های پسابرجام به سرعت رفت شده و بخش دولتی نیز 
در حوزه های حاکمیتی و حوزه هایی که امکان حضور 
بخش خصوصی وجود ندارد، استفاده بهینه ای از این 
پرشتاب  توسعه  و  تشویق  آورد.  عمل  به  ها  فرصت 
صادرات غیرنفتی و تولید صادرات گرا، سرمایه گذاری 
مشترک در طرح ها و پروژه های عمرانی و استفاده 
از ظرفیت های بین المللی برای حل مشکالت زیست 
محیطی و آب و تامین مالی پروژه های دارای توجیه 
اقتصادی از منابع خارجی از جمله محورهایی است که 

باید در بودجه سال ۱۳۹۶ مدنظر قرار گیرد.

6-حفظ و گسترش سطح خدمات عمومی
آینده،  سال  بودجه  مهم  های  اولویت  از  دیگر  یکی 
گسترش و بهبود کیفیت ارائه خدمات عمومی دولت 
درمان  و  بهداشت  آموزش،  های  حوزه  در  ویژه  به 
دستگاه  تا  است  ضروری  لذا  است.  امنیت  و  دفاع  و 
های ذیربط، افزایش کارایی در زمینه ارائه خدمات را 
مدنظر قرار دهند؛ در این زمینه بر حفظ دستاوردهای 
دولت در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی تاکید 
بهداشت، درمان و  توزیع مخارج  به عالوه،  می گردد. 
آموزش در سطح کشور باید با اولویت مناطق محروم 

صورت پذیرد.

فارس/ سیف اعالم کرد
برنامه بانک مرکزی برای تامین کسری 

ارز از کانال بانک ها
بانک مرکزی در  بانک مرکزی گفت:  رئیس کل 
را  بانک ها  تقاضای  مورد  ارز  کسری  دارد  نظر 
می توانند  بانک ها  زمینه  این  در  و  کند  تأمین 
ارز  آزاد  نرخ  با  اسنادی  اعتبارات  گشایش  با 
فعالیت کنند و بانک مرکزی نیز از فعالیت آنها 

حمایت می کند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی 
از  تعدادی  با  جلسه  در  سیف  ولی اهلل  مرکزی،  بانک 
مدیران عامل و مدیران بین الملل بانک ها ضمن تاکید 
خدمات  ارائه  در  ها  بانک  نقش  گسترش  اهمیت  بر 
ارزی اظهارداشت: بانک ها باید نقش اساسی و تاریخی 
خود را با توجه به گشایش های پسابرجام بازیابند و از 
روابط کارگزاری ایجاد شده عالوه بر گشایش اعتبارات 
اسنادی با ارز رسمی به توسعه این خدمات با ارز آزاد 

نیز مبادرت کنند. 
بانک ها   اینکه  به  بیان  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
می توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کاالهای 
غیرنفتی و خدمات را از اشخاص حقیقی و حقوقی به 
نرخ آزاد خریداری کنند، افزود: در مسیر جدیدی که 
به واسطه بخشنامه های بانک مرکزی پیش روی نظام 
تقویت  با  می توانند  بانک ها  است،  گرفته  قرار  بانکی 
کسب  خوبی  درآمدهای  خود،  ارزی  عملیات  بخش 
و  را کاهش  اقتصادی  فعاالن  کنند، ریسک عملیاتی 
پرداخت ها و معامالت خارجی مشتریان را ایمن کنند. 
رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه بانک ها 
باید نسبت به تقویت فعالیت ها در زمینه ارائه خدمات 
بانکی اقدام کنند،تصریح کرد: عملیات ارزی در جهت 
رونق بخشی به تولید و مبادالت و جلب سرمایه گذاری 

اشتغال زا هستند،  و  پرسود  فعالیت هایی  که  خارجی 
می تواند در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به صورت 
جدی موثر واقع شود، لذا بانک ها باید در این خصوص 
تالش بیشتری را بکار گیرند. ضمن آنکه بانک ها باید 
تالش خود را برای تشویق مشتریان به تمرکز داد و 

ستد ارزی در بانک ها مبذول کنند.
امن ترین  عنوان  به  بانک  حاضر،  حال  در  افزود:  وی 
شیوه عملیات تصفیه برای واردکننده کاال و خدمات 
به  شده  ایجاد  فضای  دلیل  به  و  این  از  پیش  است، 
اما  داشت،  وجود  محدودیت هایی  تحریم ها  واسطه 
ابالغ  با دستورالعمل  بانک مرکزی تالش کرده است 
شده، فعالیت بانک ها را در حوزه ارزی افزایش دهد و 
از این طریق به شفافیت صادرات و ورود و خروج ارز 

نیز کمک کند. 
سیف نوسانات اخیر نرخ ارز را به طور عمده ناشی از 
تغییرات فصلی عنوان کرد و گفت: نوسانات نرخ ارز 
امری است که در این فصل از سال همانند سال های 
گذشته به طور مقطعی اتفاق افتاده است، با این حال 
یکی دیگر از اصلی ترین دالیل آن را می توان در خروج 
عملیات ارزی مربوط به تجارت خارجی از بانک ها به 

سمت شبکه صرافی در دوران تحریم جستجو کرد. 
وی با اعالم آمادگی کامل بانک مرکزی برای تأمین 
کسری ارز مورد نیاز بانک ها افزود: بانک مرکزی در 
تأمین  را  بانک ها  تقاضای  مورد  ارز  دارد کسری  نظر 
گشایش  با  توانند  می  بانک ها  زمینه  این  در  و  کند 
اعتبارات اسنادی با نرخ آزاد ارز فعالیت کنند و بانک 

مرکزی نیز از فعالیت آنها حمایت می کند.
جدید  بخشنامه  ابالغ  از  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
ارزی این بانک در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در 
این بخشنامه تامین ارز متقاضی برای واردات کاال و 
خدمات، تامین ارز برای تسویه اقساط تسهیالت ارزی 

اعطایی از محل منابع بانک عامل، تامین سهم الشرکه 
عامل،  بانک  از  ارزی  تسهیالت  اخذ  برای  مشتریان 
کارمزد ارزی مطالبه شده از سوی کارگزاران بابت نقل 
و انتقاالت ارزی و حواله ارزی مشتریان، برگشت سود 
سرمایه گذاری خارجی و اعتبارات فاینانس خودگردان 

مورد توجه قرار گرفته است. 
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دنیای اقتصاد/  
ساسان قاسمی، وحید شکری

در دنیای امروز کسب وکار برای هر کس رقیبی وجود 
دارد و ماندن در صدر دشوارتر از رسیدن به آن است. 
چطور می شود از این حقیقت به ظاهر اجتباب ناپذیر 
گریخت و شرکتی همیشه در صدر بود؟ در عصر حاضر، 
مرگ زودرس شرکت ها را تهدید می کند. به طور کلی، 
یکی از هر سه شرکت دولتی و یکی از هر 6 شرکت 
حیاتشان  آینده  سال   5 در  تقریبی  به طور  بزرگ، 
پایان خواهد یافت. اکنون نشان می دهیم به رغم این 
آنها  می کند،  تهدید  را  شرکت ها  حیات  که  خطری 
کوتاه مدت  برنامه های  بر  دیگری  زمان  هر  از  بیش 
تمرکز کرده اند. این عدم آینده نگری و تمرکز صرف 
پیشین  موفقیت های  نتیجه  اغلب  فعلی،  شرایط  بر 
موفقیت«  »دام  را  آن  ما  که  است  پدیده ای  و  است 
شرکت های  بقای  برای  تهدید  بزرگ ترین  می نامیم. 
بزرگ، از چین یا دره سیلیکون بیرون نمی آید، بلکه 

پیامد ناشی از عدم تجدید استراتژیک خود شرکت ها 
است. خبر این است که مرگ زودرس شرکت ها، دیگر 

آنچنان گریزناپذیر نیست.

شرکت های معروف و بزرگ بسیار نفوذپذیر 
هستند

گروه  موسس  هندرسون،  بروک   ،1960 دهه  در 
مشاوران بوستون )BCG( گفت که بزرگی، امر مهمی 
کمتر  هزینه های  باعث  زیاد  نسبتا  بازاِر  سهم   است. 
برای  بیشتری  پول  می تواند  خود  این  که  می شود 
موجب  نهایت  در  و  کند  فراهم  رشد  بودجه  تامین 
اما  شود.  پایدار  رقابتی  مزیت  مطلوب  چرخه  ایجاد 
ندارد:  را  خود  پیشین  معنای  دیگر  )شرکت(  اندازه 
امروزه، تنها ۷ درصد از شرکت هایی که از پیشتازان 
سهم بازار هستند، در صنایع خود جزو رهبران سود 
برابر   ۱۹۶۰ دهه  در  میزان  این  می شوند؛  محسوب 
بنابراین، مقیاس، همواره نشانه ای  بود.  با ۲۵ درصد 
است از موفقیت پیشین و نه مولفه تعیین کننده برای 

نیز  فریبنده  مولفه ای  می تواند  مقیاس  آتی.  عملکرد 
در  حائلی  همانند  اساسا  شرکت  مقیاس  زیرا  باشد؛ 
شرکت های  و  می کند  عمل  بیرونی  فشارهای  برابر 
بزرگ و تثبیت شده را عموما سازگارتر از شرکت های 
کوچک تر و نوپا نشان می دهد. هرچند، این سازگاری 
به طور قطعی جبرانی برای سرمایه گذاری های ناکافی 
اندازه شرکت،  بود.  نخواهد  آتی  رشِد  گزینه های  در 
بیشتر به سکون منجر شده و به طور تدریجی حتی در 

بزرگ ترین شرکت ها، باعث تلفات می شود.

استقبال از پویایی و تنوع در محیط های 
کسب وکار

راضی  خود  از  نمی توانند  دیگر  بزرگ  شرکت های 
باشند؛ زیرا بازارها پویاتر از گذشته اند و به شرکت هایی 
قاطع و بیشتر نوآور نیاز دارند که به طور مکرر خود 
متفاوت تر  نیز  بازار  شرایط  می کنند.  بازسازی  را 
برای  شرکت ها  بنابراین،  است.  دیگری  زمان  هر  از 
باید  متنوع،  محیط های  این  با  خود  کردن  سازگار 

بین رویکردهای خود با استراتژی و اجرا پیوند ایجاد 
را  کسب وکار  چند  که  بزرگی  شرکت های  کنند. 
شامل می شوند، باید به طور همزمان برای هر بخش 
با  ارائه کرده و  از کسب وکار خود، رویکرد متناسبی 
بازنگری  مورد  را  حاصله  رهیافت های  شرایط،  تغییر 
بازوی  دو  هر  از  استفاده  کار،  این  الزمه  دهند.  قرار 
و  متفاوت  رویکردهایی  اعمال  یعنی  است:  محرک 
حتی گاه متناض برای استراتژی و اجرا در بخش های 

مختلف کسب وکار خود.
اما  است،  دشوار  دستاوردی  چنین  کسب  اگرچه 
ضروری است. استفاده از هر دو بازوی محرک، معنای 
گزینه های  از  حداکثری  بهره  یعنی  دارد،  نیز  توازن 
کسب وکار موجود و همزمان با آن، کشف گزینه های 
جدید و راه اندازی و بازسازی شرکت به طور همزمان. 
است  عبارت  )اکتشافی(  شناساگری  فعالیت های 
فرصت های  مقیاس بندی  و  پرورش  جست وجو،  از 
است  عبارت  بهره وری  فعالیت های  درحالی که  رشد، 
به  رسیدن  برای  موجود  دستورالعمل های  اصالح  از: 

هنر در صدر ماندن
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موفقیت. شرکت های بزرگ با میراثی از موفقیت در 
کسب وکارهای اصلی خود، اغلب به بهره وری مضاعف 

سوق پیدا می کنند.
و  محصوالت  عمر  طول  آنها  که  صورت  این  به 
واقعی  حد  از  بیشتر  را  خود  کسب وکاری  مدل های 
ایجاد  در  کافی  سرمایه گذاری  از  و  می کنند  برآورد 
کسب وکارهای جدید امتناع می کنند. از قضا، زمانی 
که روزگار خوش آنها رنگ می بازد، با ایجاد یک دور 
این  به  بازخرید سهام،  از کاهش هزینه ها و  تسلسل 
مداخله هایی  چنین  می دهند.  نشان  واکنش  شرایط 
و  شده  اکتشافی  فعالیت های  رفتن  حاشیه  به  باعث 
شرکت را به یک مسیر غیرقابل تغییر هدایت می کند 
دام  این  اما  شود.  گرفتار  خود  موفقیت  داِم  در  تا 

چیست و چرا شرکت ها گرفتار آن می شوند؟

رویارویی با دام موفقیت
برای پاسخ به سواالت فوق، ما با محاسبه »ارزش فعلی 
شرکت های  از  یک  هر  به  متعلق  رشد«  گزینه های 
فهرست شده، به اندازه گیری درجه شناسایی شاخص 
بودند:  توجه  جالب  یافته ها  پرداختیم.   S&P500
شرکت های دولتی آمریکا تالش می کنند همواره در 
باشند. در 10 سال گذشته، درجه شناسایی  کاوش 
بازار  ارزش  به  نسبت  رشد  گزینه های  فعلی  )ارزش 
برای   )Market Capitalization یا  کل سرمایه 
کاهش  درصد   ۷ تا  کل  به طور   S&P500 شاخص 
رشِد  سرمایه گذاران،  حاضر،  حال  در  داشت.  امتیاز 
تکان دهنده  میزان  به  را  بزرگ  این شرکت های  آتی 
یک تریلیون کمتر از یک دهه پیش تخمین زدند. این 

داللت بر این دارد که صعود بازار بورس که در سال 
ایجاد  از طریق  اینکه غالبا  از  ۲۰۰۹ آغاز شد، بیش 
گزینه های رشد آتی شکل گیرد، از طریق درآمدهای 
بازخریدهای سهام، شکل  و  باالتر، سود سهام  فعلی 

می گیرد.
بخش زیادی از افت شناسایی، به شرکت هایی مربوط 
شاخص  اعضای  از  زیادي  مدت  برای  که  می شود 
شکلی  به  اغلب  شرکت ها  این  بوده اند.   S&P500
کسب وکار  مدل های  در  یافته  سازمان  و  استراتژیک 
این  نتیجه  در  می افتند.  گیر  خود  پیشین  موفق 
حدود  خود  نوپاتر  همتایان  با  مقایسه  در  شرکت ها 
این  دارند.  کمتری  شناساگری  ماهیت  درصد   20
شرکت های بزرگ و مطرح همچنین شاهد بیشترین 
در  بوده اند.  شناسایی خود  فعالیت های  در  کاهش ها 
از  عمدتا  بهره وری،  به سمت  شناسایی  روند  نتیجه، 
و  سخت  به طور  شده  تثبیت  و  بزرگ  شرکت  سوی 
باید گفت که رو  طاقت فرسا طی می شود. مشخصا 
کردن به بهره وری، سریعا سرمایه گذاران را تحت تاثیر 
قرار نمی دهد، زیرا شرکت ها می توانند در کوتاه مدت 
بازخرید  و  سهام  سود  افزایش  هزینه ها،  کاهش  با 
کنند.  حفظ  را  سهامداران  بازده  و  درآمدها  سهام، 

چنین شرکت هایی به »سهام باارزش«
بهبود  مسیر  در  و  می شوند  بدل   )Value Stock(
بهره وری مستمر و رشد اندک که حفظ پایداری آنها 
این مسیر  حقیقتا کار دشواری است، گیر می افتند. 
موفقیت  دام  همان  که  مضاعف«  بهره وری  »دام  به 
می دهد  نشان   BCG پژوهش  می شود.  منجر  است، 
شرکت های بهره وری که به این دام می افتند، نسبت 

به همتایان اکتشاف گر خود، یعنی شرکت هایی که در 
طیف مقابل قرار دارند، به طرز قابل توجهی عملکرد 
خالل  در  اکتشاف گر  شرکت های  دارند.  ضعیف تری 
خود،  بهره ور  همتایان  به  نسبت  ساله،   10 دوره ای 
آنها  ساالنه  فروش  )رشد  داشتند  سریع تری  رشد 
بازده  به  و در کل  بود(  باالتر  امتیاز  تقریبا ۶ درصد 
بلندمدت صاحبان سهام باالتری دست یافتند )ساالنه 
5/ 2 درصد امتیاز(. این الگوها به طور کل بر صنایع 
نیز اعمال می شوند. شرکت های اکتشاف گر نسبت به 
همتایان بهره ور صنعتِی خود، در هر دو ُبعد عملکرد 

بهتری داشتند.
موفقیت  دام  به  شرکت ها  تمامی  خوشبختانه، 
نمی افتند. اگر شرکت های نوپاتر به دنبال بقا و رشد 
مدل های  )ارائه  اکتشاف گری  میان  باید  هستند، 
کسب وکار و محصوالت برنده( و بهره وری )تولید پول 
نقد برای حمایت از رشد(، توازن ایجاد کنند. برخی 
به مقیاس مورد  از شرکت ها حتی در زمان رسیدن 
نظر نیز این اصل دوگانه را حفظ می کنند. برای مثال، 
آمازون و گوگل، قادرند همزمان با تمرکز بر بهره وری 
عملیاتی و تعالی تجاری، محرک شناساگری خود را 

نیز حفظ کنند.
از هر 10 شرکت، تنها یک شرکت از این الگو پیروی 
می کند. 9شرکت باقی مانده، در خالل یک دوره ۱۰ 
رشد  حال  در  اکتشاف گر  شرکت های  زمره  در  ساله 
پیشینه  اغلب  که  این شرکت ها  ماند.  نخواهند  باقی 
موفقی داشته اند، مسیری قابل پیش بینی رو به سوی 
و  سازی  بهینه  یعنی  می پیمایند،  مضاعف  بهره وری 
تکیه مضاعف بر دستورالعمل های موفقیت های قبلی 

به نظر  اغلب به طرز متناقضی  این کار،  انجام  خود. 
در  دقیقی  تنظیمات  اعمال  می آید.  درستی  تصمیم 
مدل فعلی و موفق، با ریسکی کم، دستاوردهای فوری 
آن  ذی نفعان  و  مدیران  و  شرکت  برای  را  بیشتری 
به ارمغان می آورد. اما بهای این انتخاب، رشد کمتر 
اندازد.  خطر  به  را  شرکت  آینده  می تواند  که  است 
تعامل  معنای  به  کمتر  رشِد  این  سال،  از چند  پس 
کمتر با مشتریانی جدید و متوقع و الهامی کمتر برای 
قادر  شرکت  احتماال  نهایت،  در  است.  نوآوری  خلق 
بازار  تغییر  حال  در  دائم  ملزومات  برآورده سازی  به 
مسیر  پیمودن  زمان،  از  نقطه  این  در  بود.  نخواهد 
درست دیگر دیر شده، چرا که شرکت به داِم موفقیت 
پیشین گرفتار شده است. پژوهش ما نشان می دهد 
این دام، به شکل تعجب آوری کار  از  که رها شدن 
از دو  از هر سه شرکت، تقریبا بیش  دشواری است. 
مورد از شرکت ها دیگر قادر نخواهند بود که از این 
ساله  پنج  در  را  شناسایی  مسیر  و  بازگشته  بیراهه 

پیِش رو بپیمایند 

پنج ضرورت اقدام
شرکت های بزرگ اگر در سر سودای همیشه در صدر 
دام  در  شدن  گرفتار  از  باید  باشند،  داشته  را  بودن 
اعمال  با  می توانند  مدیران  کنند.  اجتناب  موفقیت 
از  بخش  هر  برای  استراتژی  به  رویکردهایی صحیح 
با  صحیح،  قابلیت های  پرورش  با  خود،  کسب وکار 
با هدایت صحیح، شرکت های  سازماندهی مناسب و 
خود را از گرفتار شدن در این دام نجات دهند. پنج 

اقدام مناسب در این زمینه عبارتند از:
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1( اتخاذ رویکردی صحیح برای استراتژی و اجرا 
در هر بخش از کسب وکار

استراتژی شما نیازمند یک رویکرد صحیح است. به 
عبارت دیگر، رهبران باید مجموعه طرح های خود را 
از طریق تحلیل، پیش بینی و برنامه ریزی ارائه دهند. 
کارساز  زمانی  استراتژی  به  قدیمی  رویکرد  این  اما 
است که محیط مورد نظر قابل پیش بینی باشد؛ اما در 
شرایط کمتر قابل پیش بینی، انعطاف ناپذیرتر یا حتی 
دشوارتر، باید به دنبال رویکردهایی دیگر بود. طراحی 
است.  دشواری  کار  عمل  در  جدید  رویکردهای  این 
برای اجرای استراتژی های موثر در چنین محیط های 
کسب وکاری، شرکت ها باید قابلیت های تطبیق پذیری 

و شکل پذیری را در خود ایجاد کنند.

۲( پرورش قابلیت تطبیق پذیری
محیط های غیر قابل پیش بینی به تنظیمات سریعی 
برای تغییر شرایط بازار نیاز دارند. شرکت های نوپا تا 
زمان یافتن مدلی موفق برای مقیاس بندی، از طریق 
به  را  مساله  این  چرخه ها،  تقویت  و  انتخاب،  تغییر، 
بزرگ  شرکت های  می کنند.  درک  شهودی  صورت 
تا حدی باید از میل خود به برنامه ریزی، پیش بینی 
بیاموزند که چگونه  و مجددا  و دقت، دست کشیده 

آزمایشگری منظمی را دنبال کنند.

3( پرورش قابلیت شکل پذیری
پایدار  موفقیت  متضمن  مقیاس  یک  است  ممکن 
نباشد، اما می تواند با اعمال نفوذ در یک اکوسیستم 
خود  محیط  شکل گیری  در  شرکت  به  گسترده تر، 

پایگاه  لطف  به  اپل  شرکت  مثال،  برای  کند.  کمک 
به  موسیقی  صنعت  اعتماد  و  خود  بزرگ  کاربری 
قابلیت تکنولوژی آن، در سال ۲۰۰۲ اولین معامالت 
ترتیب  را  انتشاراتی  شرکت  پنج  با  خود  پیشگامانه 
بالقوه  نفوذ  باید  بزرگ  شرکت های  رهبران  داد. 
شکل دهی  برای  آن  از  و  کرده  شناسایی  را  خود 

اکوسیستم های کسب وکار بهره ببرند.

4( پرورش استفاده از هر دو بازوی محرک
اجرا،  و  استراتژی  به  صحیح  رویکردهای  انتخاب 
کافی نیست. شرکت های بزرگ برای اداره و نوسازی 
همزمان شرکت باید به طور مستمر توازن رویکردهای 
کنند.  حفظ  را  خود  کسب وکارهای  در  استراتژیک 
در این میان، معیارها و انگیزه های شناسایی مستمر 
 3M می توانند کمک کننده باشند. برای مثال، شرکت
جدید«  محصول  حیاتی  خاصیت  »شاخص  پیشگام 
است؛ معیاری که سهم فروش از محصوالت را ردیابی 
می کند و تا پنج سال پیش وجود نداشته است، اما 
شرکت ها باید گام را فراتر از معرفی صرف یک معیار 
قیمت های  ارائه  باید  شرکتی  مراکز  بردارند.  جدید، 
واحدهای  در  عملکردی  قراردادهای  برای  متفاوت 
اداره  متمایز  مدل های  به کارگیری  و  کسب وکاری 
شرکت را مد نظر قرار دهند. گنجاندن چنین تنوعی 
در زیر یک سقف، کار دشواری است. بنابراین، برای 
از  قابلیت استفاده  حفظ ماهیت شناساگری و حفظ 
هر دو بازوی محرک، شرکت ها باید ساختار سازمان 
را با شرایط تطبیق دهند. نمونه ای از این فرآیند را 
یافت  آلفابت  به  اخیر گوگل  می توان در سازماندهی 

که جست وجوی پیشرفته تر را از واحدهای شناساگر 
نظیر گوگل ایکس، تفکیک کرد، اما رویکرد بنیادی تر 
این است که شرکت را به بخش های مجزایی تقسیم 
کسب وکار  تفکیک  با   eBay که  کاری  همان  کرد؛ 
پویاتر،  محیط های  در  داد.  انجام  خود   PayPal
قرار  نظر  مد  را  خودسازماندهی  باید  کسب وکارها 
برای  چین،  الکترونیک  تجارت  غول  علی بابا،  دهند. 
شرایط  با  خود  کسب وکار  مستمر  هماهنگ سازی 
مشتریان،  با  همکاری  ایجاد  جلسات  طریق  از  بازار 
شرکت،  این  کرد.  استخدام  را  خودگردانی  تیم های 
صادراتی  بازار  یک  از  را  خود  فرآیند،  این  طریق  از 
به یک پورتفوی در حال تحوِل کسب وکار مرتبط با 
تجارت الکترونیک، تبدیل کرده است و جایگاه خود 
چینی،  فناوری  شرکت  ارزشمندترین  به عنوان  را 

تثبیت كرده است.

از  حاصله  مجموعه  به  بخشیدن  حیات   )5
رویکردهای استراتژی

با  سازمانی  به  شدن  تبدیل  برای  شرکت  یک  سفر 
به  و  شده  آغاز  رهبران  دست  به  محرک،  بازوی  دو 
به  بخشیدن  حیات  برای  می یابد.  پایان  آنها  دست 
بر  غلبه  و  استراتژی  رویکردهای  از  مجموعه حاصله 
دستورالعمل های  بر  اتکا  به  سازمان  طبیعِی  تمایل 
باید  رهبران  پیشین،  یا  راحت  آشنا،  موفقیت آمیز 
حالتی  باید  به ویژه  آنها  شوند.  یادآور  را  خود  نقش 
از عدم توازن استادانه ای را در سراسر سازمان ایجاد 
باید  رهبران  خود،  تالش های  تقویت  برای  کنند. 
یک تیم رهبری که متعهد سالمت کل پورتفو و نه 

پشتیبانی و حفاظت از کسب وکارهای فردی باشد را 
تشکیل دهند. از همه مهم تر، برای پذیرش ملزومات 
متناقض اکتشاف و بهره برداری، رهبران نیازمند این 
هستند که تیم مخصوص خود را داشته باشند. به طور 
شرکت  یک  به  شدن  تبدیل  برای  تالش  خالصه، 
همیشه در صدر، همواره کار دشواری است. ما ادعا 
را  پرسش  این  برای  قطعی  پاسخی  که  نمی کنیم 
را جدی  این پنج ضرورت  یافته ایم. شرکت هایی که 
می گیرند، همواره محتمل ترند که در صدر مانده، در 
دام موفقیت گرفتار نشده و آینده را در دست خود 

بگیرند.
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مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سندیکای صنعت 
برق ایران )رسانا( خواهشمند است نظرات، پیشنهادها 

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

با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

برگریزان در اصفهان  
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