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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

عنوان  )تحت  قیمتی  شوک  پیامد های  هنوز 
سال  در   انرژی  حامل های  یارانه ها(  هدفمندی 
1389 مورد تجزیه و تحلیل همه جانبه کارشناسان 
بر  مبنی  زمزمه هایی  مجدد  که  است  نگرفته  قرار 
افزایش تعرفه های برق با هدف اصالح الگوی مصرف 
به گوش می رسد و مسئولین ارشد صنعت برق با 
رسانه ای کردن آن در جهت جا اندازی آن در افکار 
عمومی گام برمی دارند. تاثیر افزایش تعرفه های برق 
بر الگوی مصرف بخش خانگی موقتی است و نه تنها 
درآمدهای واقعی صنعت برق افزایش نخواهد یافت 
که پیامدهایی منفی همانند کاهش وصول مطالبات 
و افزایش برق دزدی و .... را به دنبال خواهد داشت. 

با اجرای الیحه هدفمندی یارانه ها، متوسط قیمت 
فروش هر کیلووات ساعت برق خانگی از 142.3ریال 
و  ریال در سال 1390  به 334.8  در سال 1389 
سپس به 337.5 ریال در سال 1391 افزایش یافت. 
خانگی  برق  قیمت  متوسط  برابری   2.3 افزایش 
الگوی مصرف و اصالح قیمت های  با هدف اصالح 
آمارصنعت  گرفت.  انجام  انرژی  های  حامل  نسبی 

یارانه ها،  از هدفمندی  برق نشان می دهدکه پس 
میانگین ماهانه سرانه مصرف برق مشترکین خانگی 
در سال 1390 در مقایسه با سال 1389 به میزان 
10.2 درصد کاهش یافته است ودر سال 1391 این 
برابر  یعنی 2.3  است.  شده  متوقف  تقریبا  کاهش 
کردن قیمت برق تنها دو سال بر مصرف برق تاثیر 
داشته است و بعد اثر آن خنثی شد، که دلیل آن 
نرخ  بوده است. متوسط  برق  واقعی قیمت  کاهش 
رشد قیمت های واقعی فروش هر کیلو وات ساعت 
برق در سال 1390 در مقایسه با سال 1389 برابر 
93.9 درصد بوده است، در سال 1391 با افزایش 
تورم و عدم تغییر قیمت اسمی فروش برق، متوسط 
نرخ رشد واقعی قیمت برق در مقایسه با سال 1390 

به میزان 22.7 درصد کاهش می یابد.
 بررسی و تجزیه و تحلیل انجام گرفته بر روی مصرف 
برق مشترکین در حوزه شرکت توزیع برق تهران 
سال  در  یارانه ها  هدفمندی  از  پس  که  داد  نشان 
1390، متوسط مصرف برق کاهش یافته است، اما 
در سال 1391 این کاهش مصرف نه تنها متوقف 

آن  دلیل  که  است،  داشته  نیز  افزایش  بلکه  شده، 
کاهش قیمت واقعی برق و دستیابی مشترکین به 
اطالعات کامل و اصالح مصرف بر اساس قیمت های 

نسبی بوده است. 
ادامه در صفحه 3 /

سندیکای صنعت برق ایران/ دکتر حسن الجوردی؛ پژوهشگر آزاد اقتصاد در حوزه برق و انرژی

اصالح پلکان مصرفی، یک راه حل جایگزین برای افزایش تعرفه های برق تعادل/حامد قدوسي  
MIT پژوهشگر سابق اقتصاد در دانشگاه

براي نخستین بار در چند دهه گذشته یك کشور مهم و 
تاثیرگذار تصمیم گرفته است از یك اتحادیه نسبتا موفق 
دیروز  رفراندوم  نتایج  این حیث  از  و همگن خارج شود. 
انگلیس از دید روابط بین الملل و همکاري هاي منطقه یي 

بسیار مهم و تاریخ ساز است. 
از زاویه اقتصادي این تصمیم آثار مهمي روي جا به جایي 
آزادانه نیروي کار، سرمایه و کاال بین جزیره و بقیه اتحادیه 
حساب  تجاري،  تراز  تعادل  نتیجه  در  و  داشت  خواهد 
بازار کار و متغیرهاي اقتصاد کالن را در هر دو  سرمایه، 
نیروي کار  طرف جابه جا خواهد کرد. در وضعیت سابق، 
اروپایي مي توانست بدون هیچ مجوزي وارد بازار کار اروپا 
مالي  بازارهاي  در  اروپایي مي توانستند  شود، شرکت هاي 
مهم انگلیس حضور داشته باشند و کاالهاي تولیدي بدون 
عوارض جابه جا مي شدند. از امروز آینده هر سه این موارد 

مبهم خواهد بود. 
موضوع بحث ما در اینجا لزوما اثرات منطقه یي نیست ولي 
مي توانیم، بپرسیم که این حرکت چه تاثیراتي روي بقیه 

دنیا و به طور مشخص اقتصاد ایران خواهد داشت؟ 
ادامه در صفحه 3 /

پیامدهاي خروج جزيره از اتحاديه براي اقتصاد 
ايران و جهان

بازگشت همه بسوی اوست 
با کمال تاسف و تاثر درگذشت جناب آقای دکتر میرغفوریان رییس هیات 
مدیره شرکت تجهیزات انتقال نیروی پارس را خدمت خانواده محترم آن 
مرحوم تسلیت عرض نموده، برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان 

صبر و شکیبایی آرزومندیم.
سندیکای صنعت برق ایران



 

   دعوت کاردار ايران در لندن برای 
سرمايه گذاری در صنعت برق کشورمان

انرژی  مجمع   « کنفرانس  در  لندن  در  ایران  کاردار 
فرصت های  تشریح  به  رشد«  به  رو  اقتصادهای 
انرژی های  و  برق  تولید  زمینه های  در  سرمایه گذاری 

تجدیدپذیر کشورمان پراخت.......ادامه خبر

 ابالغ 1۰ ماموريت جديد به توانیر
خبرگزاری مهر: 10 ماموریت جدید توانیر به قائم مقام 
این مجموعه ابالغ شد که واقعی سازی قیمت برق یکی 
از مهم ترین های ماموریت های آن تعیین شده است.......

ادامه خبر

 6۰ درصد شبکه برق تهران نیازمند 
بازسازی است

بروزرسانی  جهت  نیاز  مورد  اعتبارات  جمع  هاشمی 
شبکه برق تهران را 20500 میلیارد ریال اعالم کرد و 
گفت: 5 درصد تاسیسات برق تهران بیش از 50 سال 

عمر دارند.......ادامه خبر

ضروری  برق  سازهای  ذخیره  ساخت   
است

معاون هماهنگی شرکت توانیر گفت : ساخت ذخیره 
سازهای برق ضروری است و باید این فناوری را کسب 

کنیم .......ادامه خبر

 بورس انرژی هفته گذشته حدود سه 
میلیارد ريال معامله ثبت کرد

گذشته  هفته  کرد:  اعالم  نیرو  وزارت  ایرنا-  تهران- 

)بیست و نهم خرداد تا دوم تیرماه( حجم معامله برق 
در بورس انرژی با روند کاهشی، 9 هزار و 296 مگاوات 
ساعت رقم خورد و نزدیك به سه میلیارد ریال ارزش 

داشت.......ادامه خبر

 کتاب »توربین های بادی« منتشر شد
در  بازدهی  و  کنترل  الکتریکی،  »سیستم  کتاب 
شد....... منتشر  هاو  اریك  نوشته  بادی«  توربین های 

ادامه خبر

 برگزاری نمايشگاه  بین المللی برق و 
آب در تبريز

دو نمایشگاه بین المللی صنعت برق و مخابرات و آب 
و تاسیسات آب و فاضالب از تاریخ 14 تا 17 مرداد 
ماه امسال در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز 

برگزار می شود.......ادامه خبر

 روز هايی نزديک به خاموشی
بحران  به  را  کشور  برق،  مصرف  پیك  روزانه  افزایش 
خاموشی در فصل تابستان که به گفته مسووالن خیلی 

دور از ذهن نیست نزدیك می کند.......ادامه خبر

 ساخت بزرگراه های برقی برای 
کامیون ها در سوئد

در  خاص  سیستمی  تست  حال  در  زیمنس  شرکت 
سوئد است که به طور ویژه برای کامیون های برقی 
از  مایل  فعال 1.25  سیستم  این  است.  شده  طراحی 
بزرگراهی در شمال استکهلم را تحت پوشش قرار داده 

است............ادامه خبر

  ايران از فهرست کشورهای اقدام 
متقابل حذف شد

بانك مرکزی اعالم کرد: گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه  
تالش  سال  از هشت  پس  و  بار  نخستین  برای  اخیر 
فهرست  از  را  ایران  نام  کارشناسان کشور،  و  مدیران 
کشورهایی که الزم است علیه آنها اقدام های متقابل 

)تنبیهی( اتخاذ شود، حذف کرد.......ادامه خبر

 نحوه اخذ مالیات از خارجی ها تعیین شد
ماده  اجرایی  نامه  آئین  جمهور،  رئیس  اول  معاون 
ابالغ  را  مستقیم  مالیات های  قانون  اصالحی   )107(

کرد.......ادامه خبر

 صدور 5 میلیارد دالر خدمات فنی و 
مهندسی در سال 95

رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی 
و  فنی  پروژه  دالر  میلیارد   5 اجرای  بینی  پیش  از 
پیمانکاران  گفت:  و  داد  خبر   95 سال  در  مهندسی 
همچنان منتظر گشایش در امور مالی هستند.......ادامه 

خبر

 جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه 
منتشر شد

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

 بانک مرکزی نرخ تورم خرداد را 9.7 
درصد اعالم کرد

به  منتهی  ماه  دوازده  در  تورم  نرخ  مرکزی،  بانك 

خرداد  ماه 1395 را 9.7 درصد اعالم کرد.......ادامه خبر

 آزادسازی وثايق مازاد بانکی واحدهای 
تولیدی

وضعیت  تکلیف  تعیین  خواستار  صنعت  وزیر  معاون 
صنعتی  واحدهای  و  طرح ها  به  تسهالت  پرداخت 
معرفی شده به بانك ها حداکثر ظرف یك ماه شد.......

ادامه خبر

 کاهش ريسک سرمايه گذاري در ايران
 )OECD( سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه
جدیدترین گزارش شاخص ریسك کشورهاي دنیا را 
با تنها یك نمره بهبود  ارائه کرد. در این میان ایران 
نسبت به گزارش پیشین این سازمان، شاخص ریسك 

خود را از 7 به 6 رسانده است. ......ادامه خبر

برای  گیری  چشم  اقدام  عماًل  دولت   
اجرای قانون رفع موانع تولید نداشته است

اینکه  بیان  با  مجلس  صنایع  کمیسیون  عضو  یك 
اردیبهشت سال گذشته قانون رفع موانع تولید تصویب 
شده  تهیه  دولت  توسط  آن  نامه های  آیین  سپس  و 
برای  چشم گیری  اقدام  دولت  تاکنون  گفت:  است، 

اجرای این قانون انجام نداده است.......ادامه خبر

 5 چالش اساسي در هیات ريیسه اتاق 
بازرگاني ايران

با گذشت یك سال از عمر هیات رییسه اتاق بازرگاني 
مي توان امروز قضاوت دقیق تري نسبت به عملکرد این 
اتاق نسبت به دوره هاي گذشته داشت.  .........ادامه خبر

 اقتصادی اخبار صنعت برق

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ا ادامه از صفحه 1/ 
صالح پلکان مصرفی، يک راه حل جايگزين 

برای افزايش تعرفه های برق

افزایش قیمت برق باعث ایجاد تغییراتی در توزیع مصرف 
برق درون گروهی مشترکین شده است، افزایش قیمت 
باعث جابجایی مصرف بخشی از مشترکین، از طبقات 
باالتر به طبقات پایین تر شده است. بنابراین شوک های 
قیمتی در کوتاه مدت و در شرایط عدم تقارن اطالعاتی 
موثر هستند و در بلند مدت برای اصالح الگوی مصرف 

باید از ابزارهای غیر قیمتی استفاده کرد.
درآمد  کسری  با  خانوارها  اکثر  که  کنونی  شرایط  در 
تعرفه های  افزایش  هستند،  مواجه  مخارج  به  نسبت 
راه  یك  زد.  خواهد  دامن  را  اجتماعی  مشکالت  برق 
اصالح  برق،  های  تعرفه  افزایش  برای  جایگزین  حل 
طبقات مصرفی مشترکین است. وزارت نیرو تعرفه برق 
مشترکین را به صورت پلکانی و فزاینده در7 طبقه در 
توزیع مشترکین  نحوه  نظر گرفته است در حالی که 
در این طبقات یکسان نیست به گونه ای که در  سه 
طبقه آخر  حدود 15 درصد مشترکین قرار دارند،  لذا 
می توان کلیه مشترکین خانگی سه تعرفه که مصرف 
برق 30 روزه شان باالی 400 کیلو وات است را در یك 
طبقه قراردهیم. همچنین طول طبقات 200-100 و 
300-200 را کمتر کرد. با توجه به نتایج توزیع مصرف 
برق پیشنهاد می شود طبقه اول مصارف ماهانه بین 0 تا 
75 را شامل شود، طبقه دوم مصارف بین 75 تا 125و 
طبقه سوم مصارف بین 125 تا 150 و طبقه چهارم 
مصارف بین 150تا175 و طبقه پنجم مصارف بین 175 
تا 200 و طبقه ششم مصارف بین 200 تا 250و طبقه 
هفتم250 تا 300 و طبقه هشتم 300 تا 400 و طبقه 

نهم مصارف باالی 400 را شامل شود. 

ادامه از صفحه 1/ 

مورد  در  اطمینان«  »عدم  افزایش  خالصه  به طور 
اثري است  احتماال مهم ترین  اقتصاد جهاني  آینده 
که  داشت  خواهد  دنیا  بقیه  روي  تصمیم  این  که 
نهایتا خودش را روي بازارهاي مالي، سرمایه گذاري و 
محصوالت خام نشان خواهد داد. عالوه بر آن برخي 

مسیرهاي مشخص را هم مي توان دنبال کرد: 
کار  نیروي  از  بزرگي  حجم  میزبان  بریتانیا   )1
اروپا  اتحادیه  بقیه  از  غیرماهر  و  ماهر  نیمه  ماهر، 
مثل  اروپا  شرق  و  جنوب  کشورهاي  خصوصا  )و 
لهستان( است. بعد از خروج از اتحادیه جا به جایي 
دید  باید  و  رفت  خواهد  بین  از  کار  نیروي  آزادانه 
که تکلیف یکپارچه سازي بازار کار چه خواهد شد. 
همانند سوییس  که  است  این  یك حالت محتمل 
سهمیه هاي ترجیحي به اتباع اتحادیه اروپا داده شود 
کار حفظ شود.  بازار  نسبي  یکپارچگي  نوعي  به  و 
موافقتنامه  و  شود  انتخاب  دیگري  گزینه  اگر  ولي 
مجزایي براي آزادي تردد نیروي کار اروپایي امضا 
نشود، نیروي کار غیراروپایي و اروپایي باید با یکدیگر 
براي دریافت ویزاي کار بریتانیا رقابت کنند. بخش 
تخصصي  مشاغل  در  اروپایي  کار  نیروي  از  مهمي 
)مثل بخش فناوري اطالعات( فعالیت مي کند و در 
کار  شانس  ویزا،  سهمیه  سمت  به  حرکت  صورت 

براي متخصصان غیراروپایي کمتر خواهد شد. 
2( کشورهایي که از محل کار اتباع شان در بریتانیا 
کسب   )Remittence( خانه  به  ارسالي  درآمد 
مي کردند )از جمله لهستان( با افت درآمد صادراتي 

مواجه خواهند شد. 

بریتانیا )در  3( جذابیت سرمایه   گذاري خارجي در 
درجه اول( و اتحادیه اروپا )در درجه دوم( کم خواهد 
شد. در نتیجه تقاضا براي پوند و یورو پایین آمده و 
براي ارز جایگزین )مثال دالر( باال مي رود که نتیجه 
آن افزایش نسبي قیمت دالر به این ارزهاست. امروز 
نسبت پوند به دالر نزدیك به 10 درصد و نسبت 
یورو به دالر حدود 3 درصد افت کرده ضمن اینکه 

تالطم انتظاري در بازارهاي ارز باالتر رفته است. 
4( از زاویه اقتصاد ایران مي توان گفت که چون نرخ 
بسته شده  اسمي دالر  لنگر  روي  ما  در کشور  ارز 
است، اگر قیمت دالر در داخل خیلي تغییر نکند 
نتیجه بند 3، کاهش قیمت سبد ارزي براي ایرانیان 
خواهد بود. به عبارت دیگر ارزش ریال در مقابل پوند 

و یورو تا حدي تقویت خواهد شد. 
از حیث قدرت خرید نفت صادراتي کشور، در   )5
یك قیمت نفت دالري ثابت )مثال 40 دالر( نتیجه 
محل  از  کشور  خرید  قدرت  افزایش  قبلي  بند  دو 
صادرات یك بشکه نفت است. سوال مهم این است 
که خروج چه اثري روي قیمت نفت در بلندمدت 

خواهد داشت. 
6( در کوتاه  مدت اقتصاد ایران با ریسك هاي بیشتري 
از زاویه قیمت نفت مواجه خواهد شد. باید دید که 
به خاطر پیش بیني افت اقتصادي در منطقه یورو و 
پایین  تا چه حد  به دالر  تقویت دالر، قیمت نفت 
خواهد آمد. خروج انگلیس مي تواند موج نگراني را 
در اقتصاد جهاني ایجاد کرده و بر تالطم )ناشي از 
جابه جایي سرمایه( بیفزاید که چون از سمت تقاضا 
مي آید، ممکن است اثر منفي کوتاه مدت روي بازار 
نفت داشته باشد. در روز اول قیمت نفت خام حدود 

5درصد کم شده ولي براي قضاوت هنوز زود است 
از  ناشي  مي تواند  نفت  امروز  قیمت  کاهش  چون 
بازتنظیم ناگهاني پورت فولیو سرمایه گذاري و فشار 

نقدینگي سرمایه گذاران باشد. 
7( از زاویه سیاست هاي کلي اتحادیه اروپا، بریتانیا 
)در کنار آلمان( در کل حامي مهمي براي حرکت به 
سمت اصالحات اقتصادي و سیاست هاي آزادسازي 
اقتصادي در اتحادیه اروپا بوده و خروجش وزن این 

سیاست ها را در اتحادیه تضعیف مي کند. 
هنوز براي قضاوت در مورد اثرات بلندمدت و کالن 
تصمیم انگلیس زود است. بخش مهمي از تاثیرات 
آینده به این بستگي خواهد داشت که آیا یکپارچگي 
بازارها توسط موافقتنامه هاي جایگزین حفظ خواهد 
از مدل  بریتانیا هم  یا خیر. محتمل است که  شد 
سوییس پیروي کند و در عین حال که عضو اتحادیه 
اعضاي  با  را  اقتصادي  نزدیك  روابط  ولي  نیست 
اتحادیه حفظ کند. در این صورت اثرات اقتصادي 
خروج شاید خیلي بزرگ نباشد ولي اثرات رواني و 
سیاسي آن مهم خواهد بود و مي تواند روي تصمیم 

کشورهاي دیگر هم تاثیر بگذارد. . 

پیامدهاي خروج جزيره از اتحاديه براي اقتصاد ايران و جهان
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ایسنا/ کنفرانس » مجمع انرژی اقتصادهای رو به رشد«
 دعوت کاردار ايران در لندن برای 

سرمايه گذاری در صنعت برق کشورمان

کاردار ايران در لندن در کنفرانس » مجمع انرژی 
فرصت های  تشريح  به  رشد«  به  رو  اقتصادهای 
و  برق  تولید  زمینه های  در  سرمايه گذاری 

انرژی های تجديدپذير کشورمان پراخت.
به گزارش ایسنا، محمدحسن حبیب اله زاده با اشاره به 
برنامه ششم توسعه کشور اهمیت زیادی  این که در 
برای افزایش رشد اقتصادی قابل شده است و با توجه 
به نقش کلیدی تولید انرژی در این خصوص، افزایش 
اولویت های  از  یکی  را  در کشور  برق  تولید   ظرفیت 
وزارت نیرو برشمرد و خاطرنشان کرد: چشم انداز آتی 
نیروی  متنوع  تولید  مبنای  بر  ایران  برق  تولید  سبد 
برق از نیروگاهای خورشیدی، بادی، و سیکل ترکیبی 
تدوین شده است. بر همین اساس جمهوری اسالمی 
بر 50  بالغ  آینده  در هفت سال  دارد  تصمیم  ایران  
میلیارد دالر در صنعت برق شامل تولید برق و شبکه 

انتقال سرمایه گذاری کند.
کاردار کشورمان در لندن با اشاره به ظرفیت 75 هزار 
برنامه ریزی  و  کشور  در  برق  تولید  کنونی  مگاواتی 
وزارت نیرو برای افزایش آن تا سقف 105 هزار مگاوات 
در چند سال آینده، برخی از فرصت های سرمایه گذاری 
انرژی های  حرارتی،  نیروگاه های  ساخت  زمینه  در 
گرمایی(  زمین  و  بادی  )خورشیدی،  تجدیدپذیر 
)تولید  پی  سی.اچ.  نیروگاه های  توسعه  هم چنین 
هم زمان برق و حرارت( در سواحل کشور را مورد اشاره 
قرار داد و افزود: تضمین وزارت نیرو برای خرید برق 
و تامین سوخت از مزیت های مهم برای سرمایه گذاری 
در  مهم  شرایط  از  یکی  است.حبیب اله زاده  ایران  در 

مذاکراه با شرکت های های متقاضی سرمایه گذاری در 
صنعت برق ایران را انتقال تکنولوژی جدید و استفاده 
فن آوری  بومی سازی  و  ایرانی  سازندگان  تولیدات  از 

نوین در کشور برشمرد.
 او با تشریح مزیت های ایران برای سرمایه گذاری در 
انتقال  خطوط  و  نیروگاه  ساخت  شامل  برق  صنعت 
انرژی  تبادل  برای  شده  ایجاد  ظرفیت های  به  نیرو 
الکتریسیته با کشورهای همسایه اشاره و به شرکت های 
عالقمند توصیه کرد که با نگاه سرمایه گذاری منطقه ای 

در زمینه تولید برق به بازار ایران وارد شوند.
پروژهای  انگلیس  در  ایران  اسالمی  جمهوری  کاردار 
مربوط به جلوگیری از اتالف انرژی و نیز سرمایه گذاری 
از  را  موجود  نیروگاهای  تجهیز  و  نوسازی  زمینه  در 
دیگر برنامه های وزارت نیرو کشورمان برای همکاری 

با شرکت سرمایه گذار خارجی برشمرد.
در  پروژه  صدها  حاضر  حال  در  که  این  بیان  با  وی 
آب  منابع  برق،  گاز،  و  نفت  بخش  در  ویژه  به  ایران 
حتی  و  طبیعی  منابع  زیست،  محیط  فاضالب،  و 
شما  بی تردید  گفت:  اجراست  آماده  هسته ای  انرژی 
فرصت های  از  متنوعی  مجموعه  چنین  نمی توانید 
تجاری و سرمایه گذاری را در یك کشور جمع کنید 
و این تنوع بزرگ از فرصت های سرمایه گذاری در یك 
کشور به گونه ای است که ممکن است تنها در هر قرن 

یکبار تکرار شود.
به  رو  اقتصادهای  انرژی  »مجمع  روزه  دو  کنفرانس 
رشد« با حضور تعدادی از وزیران و مقامات اقتصادی 
مدیران  و  التین  آمریکای  و  آفریقا  آسیا،  کشورهای 
و  خصوصی  بخش های  سرمایه گذاران  و  شرکت ها 
عمومی در حوزه انرژی از کشورهای مختلف جهان در 
هتل اینترکنتیننتال لندن با تمرکز بر انرژی الکتریسته و 
انرژی های تجدیدپذیر گشایش یافت و کاردار کشورمان 

در پنل اختصاصی ایران به ایراد سخنرانی پرداخت.
از  نمایشگاهی  بین المللی،   کنفرانس  این  در حاشیه 
شرکت های بزرگ تولید کننده انرژی و برق برگزار شد.

مهر/ 
ابالغ 1۰ ماموريت جديد به توانیر

به  توانیر  جديد  ماموريت   1۰ مهر:  خبرگزاری 
قائم مقام اين مجموعه ابالغ شد که واقعی سازی 
ماموريت های  مهم ترين های  از  يکی  برق  قیمت 

آن تعیین شده است.
آرش کردی، مدیر عامل توانیر با صدور حکمی »داوود 
منظور« را به عنوان قائم مقام جدید توانیر منصوب و 

10 ماموریت جدید فعالیت های توانیر را ابالغ کرد.
مدیرعامل توانیر در این حکم که در10 بند صادر شده، 
منظور را با استناد به مفاد ماده 23 اساسنامه شرکت 
توانیر، به عنوان قائم مقام مدیرعامل در انجام وظایف و 
ماموریت هاي موضوع ماده 24 اساسنامه منصوب کرده 

است.
بر این اساس بررسي، تعیین و تالش برای ارتقای جایگاه 
اقتصاد صنعت برق، بررسي وتعیین مدل هاي تعیین 
منابع مالي مناسب صنعت برق و مطالعه و پیاده سازي 
مدیریت بهینه نقدینگي )تعیین مراکز هزینه در صنعت 
برق و تعیین مدل هاي مدیریت کاهش و بهینه سازي 
هزینه هاي مناسب این صنعت، ساماندهي امور مالیاتي 
مرتبط با صنعت برق و...( از جمله ماموریت هاي تعیین 

شده براي قائم مقام توانیر به شمار مي رود.
کشور،  برق  صنعت  دارایي هاي  عمر  چرخه  مدیریت 
بررسي و تعیین قیمت تمام شده برق مبتني بر آخرین 

مدل هاي علمي و براساس اقتصاد خرد و کالن کشور 
و همکاري و بسترسازي براي تغییر نگاه سیستم هاي 
برق  به صنعت  قضایي کشور  و  قانون گذاري  اجرایي، 
به عنوان دستگاه ملي اقتصادي از دیگر وظایفي است که 
به عهده قائم مقام توانیر گذاشته شده است. مدیرعامل 
قوانین  روش ها،  پیشنهاد  و  بررسي  همچنین  توانیر 
جدید و مناسب در زمینه اقتصادي، مالي و حسابداري 
صنعت برق و بررسي، مطالعه و ارتقای نقش صنعت 
برق در تولید ناخالص ملي و کاهش شدت انرژي در 
بخش برق به عنوان دیگر وظایف قائم مقام توانیر تعیین 

شده است.
همچنین براساس این حکم، تغییر فرآیندها، ساختار 
حسابداري صنعت برق و پیشنهاد استانداردها و رویه هاي 
جدید در این زمینه براي ایجاد روش متحد الشکل و 
مناسب با ساختار جدید صنعت برق مبتني بر حضور 
بخش خصوصي )از جمله فروشندگان وخریداران خرد 
و کالن( و مطالعه برای ایجاد مرکز حرفه اي براي موارد 
مرتبط به بورس، بانك ها، بیمه و بازار برق و روابط متقابل 
با این سازمان ها برای تامین حداکثري منافع صنعت برق 

از دیگر وظایف قائم مقام توانیر است.

ایلنا/ مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران در گفت وگو 
با ایلنا:

6۰ درصد شبکه برق تهران نیازمند 
بازسازی است

جهت  نیاز  مورد  اعتبارات  جمع  هاشمی 
میلیارد  را 2۰5۰۰  تهران  برق  بروزرسانی شبکه 
ريال اعالم کرد و گفت: 5 درصد تاسیسات برق 
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تهران بیش از 5۰ سال عمر دارند.
برق  توزیع  سید  محمد هاشمی مدیر عامل شرکت 
درباره  ایلنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  بزرگ  تهران 
فرسودگی تاسیسات و شبکه برق تهران و نیاز به تعمیر 
و بازسازی گفت: در حال حاضر 30 درصد تاسیسات 
و شبکه برق تهران با عمر کمتر از 10 سال نیازمند 

بازسازی هستند.
برق  تاسیسات و شبکه  اینکه 15 درصد  بیان  با  وی 
تهران نیز بین 10 تا 20 سال عمر دارند، افزود: 25 
درصد تاسیسات و شبکه برق تهران عمری بین 25 تا 
30 سال دارند که باید تعمیراتی در آنها صورت گیرد.

از  در حال حاضر 5 درصد  کرد:  هاشمی خاطرنشان 
تاسیسات و شبکه برق تهران بیش از 50 سال عمر 
آنها صورت  در  اساسی  تعمیرات  باید  قطعا  که  دارند 

گرفته و یا بازنشسته شوند.
وی تاکید کرد: با توجه به قدمت باالی تاسیسات برای 
اعمال خاموشی  از  پایداری شبکه و جلوگیری  حفظ 
ها به دلیل وقوع عیب در تجهیزات باید شبکه موجود 

بازسازی و بهینه سازی شود.
ادامه  توزیع برق تهران بزرگ در  مدیر عامل شرکت 
جمع اعتبارات مورد نیاز جهت بروزرسانی شبکه برق 
تهران را 20500 میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: میزان 
از  کیلومتر  بروزرسانی 4440  برای  نیاز  مورد  بودجه 
شبکه فشار متوسط فرسوده 6000 میلیارد ریال است.

از  دستگاه   6995 بروزرسانی  داشت:  اظهار  وی 
پست های بیست کیلوولت فرسوده و 9215 کیلومتر 
از شبکه فشار ضعیف نیز هر کدام به ترتیب 5500 

میلیارد ریال و 9 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارند.

واحد مرکزی خبر/ 
ساخت ذخیره سازهای برق ضروری است

ساخت   : گفت  توانیر  شرکت  هماهنگی  معاون 
اين  بايد  و  است  ضروری  برق  سازهای  ذخیره 

فناوری را کسب کنیم .
استمحمودرضا  ضروری  برق  سازهای  ذخیره  ساخت 
حقی فام در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری 
صداوسیما با اشاره به اینکه ذخیره سازها در مدیریت 
پیك مصرف و مدیریت مناسب شبکه کاربرد زیادی 
دارد ، افزود : این فناوری همان ساخت باتری با ظرفیت 
های باالست که خوشبختانه در کشور ما صنایع دفاع 

برای اهدافی غیر از برق وارد این عرصه شده است.
وی گفت : باید بتوانیم فناوری ساخت ذخیره سازها 
را که فناوری آن در حال حاضر در دست چند کشور 
مانند ژاپن ، کره و برخی دیگر از کشورهای صنعتی 
آینده  های  سال  در  چون  آوریم  بدست   ، دارد  قرار 

داشتن این فناوری یك ضرورت خواهد بود.
حقی فام درباره قرارداد ایران با کره گفت: طرح افزایش 
 ، برق  ، هوشمند سازی شبکه  ولت  کیلو  ولتاژ 760 
کاهش تلفات شبکه سراسری برق و ذخیره سازها از 

موضوعات مورد توافق بیان ایران و کره جنوبی است.
معاون هماهنگی توانیر با اشاره به رشد مصرف حداقل 
: در بخش  امسال گفت  تابستان  5 درصدی برق در 
نیروگاهی که ساالنه 4 تا 5 هزار مگاوات نیروگاه جدید 
باید وارد مدار شود نتوانستیم این بخش را محقق کنیم 
بنابراین در بخش توزیع با مدیریت مصرف باید این نیاز 

را پوشش دهیم.
و  تابستان  پیك  برای کاهش  پیك  وی شناور کردن 
مانند  مولدهای خودگردان  از  برق  قراردادهای خرید 
فصل  در  تعمیرات صنایع  و  دانشگاهها  و  پتروشیمی 

تابستان را از جمله اقدامات مدیریت مصرف برشمرد.
حقی فام گفت : ذخیره عملیاتی را یکی دیگر از راه 
های مدیریت مصرف در تابستان ذکر کرد و گفت : 
برخی از واحدهای صنعتی برای جلوگیری از مشکالت 
در تامین برق اعالم آمادگی کردند که در صورت وجود 
مشکل در تولید با اعالم قبلی این واحدهای صنعتی 

مصرف بار خود را کاهش دهند.
معاون هماهنگی توانیر تاکید کرد : تمام تکنیك های 
مرسوم دنیا برای عبور از پیك تابستان در حال اعمال 
است.وی افزود : در بخش توزیع نیز اگر شرایط شبکه 
به حالت اضطرار رسید ، می توانیم برخی از بارهای 
غیرمهم را در مقاطع بسیار محدود زمانی از مدار خارج 

کرد.
حقی فام با اشاره به اینکه مشکل اصلی ما در مصرف 
برق تابستان وسایل سرمایشی است ، گفت : مصرف 
کولرهای گازی باید با توجه به وضعیت آب و هوایی 
کشور  شمال  و  جنوب  مناطق  در  مثال  باشد  کشور 
مناطق  در  اما  است  الزم  گازی  کولرهای  از  استفاده 

خشکی مثل تهران استفاده از این کولرها نیاز نیست.
یکی  را  گازی  کولرهای  بودن  استاندارد  غیر  وی 
جزء  این   : گفت  و  برشمرد  برق  مشکالت صنعت  از 
کولرها  این  اغلب  و  نیست  نیرو  وزارت  مسئولیت 

استاندارد نیستند .
معاون هماهنگی توانیر با تاکید بر اینکه اگر مشترکان 
در استفاده از کولرهای گازی حداقل مصرف را داشته 
باشند به مشکلی برنمی خوریم ، گفت : نمی خواهیم 

به رفاه مردم ضربه بخورد.
کردن  استاندارد  برای  خواست  صنعت  وزارت  از  وی 
حقی  کند.  اقدام  آینده  سالهای  در  گازی  کولرهای 
فام گفت : عمده کولرهایی که وارد می شود برچسب 

انرژی پایین دارد که باید جلوی آن گرفته شود.

وزارت نیرو / در چهار روز کاری
بورس انرژی هفته گذشته حدود سه 

میلیارد ريال معامله ثبت کرد

هفته  کرد:  اعالم  نیرو  وزارت  ايرنا-  تهران- 
گذشته )بیست و نهم خرداد تا دوم تیرماه( حجم 
کاهشی، 9  روند  با  انرژی  بورس  در  برق  معامله 
هزار و 296 مگاوات ساعت رقم خورد و نزديک 

به سه میلیارد ريال ارزش داشت.
به گزارش وزارت نیرو، در چهار روز کاری هفته گذشته 
)بیست و نهم خرداد تا دوم تیرماه( در بورس انرژی، 
به ترتیب در نماد »کم باری« روزانه معادل پنج هزار و 
248 مگاوات ساعت برق با قیمت متوسط 290 هزار 
روزانه  پیك«  »بار  نماد  در  ساعت،  مگاوات  بر  ریال 
معادل پنج هزار و 243 مگاوات ساعت برق با قیمت 
متوسط 344 هزار و 499 ریال بر مگاوات ساعت و در 
نماد »بار پایه« روزانه معادل یك هزار و 728 مگاوات 
ریال  و 80  هزار  متوسط 344  قیمت  با  برق  ساعت 
بر مگاوات ساعت بین خریداران و فروشندگان انرژی 

معامله شد.
ای  معامله  باری« هیچ  نماد »میان  در  این مدت  در 

صورت نگرفت.
حجم معامله های برق در بورس انرژی در هفته گذشته 
9 هزار و 296 مگاوات ساعت و ارزش معامله های انجام 

شده نزدیك به سه میلیارد ریال بود.
بر پایه این گزارش، با توجه به اینکه قیمت متوسط 
نماد بار پایه نزدیك به قیمت متوسط نماد بار پیك 
است، به همین دلیل خریداران به خرید نماد بار پیك 
تمایل بیشتری نشان دادند و در نتیجه حجم معامالت 

این نماد بیشتر بود.
به گزارش ایرنا، پس از موافقت شورای عالی بورس و 
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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 1390 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، 

المللی فعال می شود.
بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  انرژی،  بورس  شرکت 
شرکت مدیریت فناوری، شرکت سپرده گذاری مرکزی، 
شرکت های کارگزاری، شرکت مدیریت شبکه، شرکت 
برق،  تولیدکنندگان  و  برق  کنندگان  مصرف  توانیر، 
بازیگران بورس انرژی در بخش معامالت برق محسوب 

می شوند.

آنا/ با تالش مدرسان دانشگاه آزاد تهران غرب؛
کتاب »توربین های بادی« منتشر شد

کتاب »سیستم الکتريکی، کنترل و بازدهی در 
توربین های بادی« نوشته اريک هاو منتشر شد.

»سیستم  آنا، کتاب  فرهنگی  خبرنگار  گزارش  به 
با  الکتریکی، کنترل و بازدهی در توربین های بادی« 
تالش و ترجمه سهیل رنجبر، محمدامین مجاوری آگاه 

و هدیه مجاوری آگاه آماده چاپ شده است.
این کتاب در 5 فصل و 210 صفحه توسط انتشارات 

قدیس و با قیمت 20000 تومان منتشر شده است.
آزاد  دانشگاه  مکانیك  گروه  مدرس  رنجبر  سهیل 
اسالمی است که انتشار مقاالت متعددی را در کارنامه 

خود دارد.
از  دو  هر  نیز  آگاه  مجاوری  هدیه  و  محمدامین 
دانشجویان کارشناسی مهندسی مکانیك در دانشگاه 
از  پیش  که  هستند  غرب  تهران  واحد  اسالمی  آزاد 
این نیز چندین مقاله از آن ها در مجالت علمی و یا 

کنفرانس های مهندسی ارائه شده است.

مهر/ 
برگزاری نمايشگاه  بین المللی برق و آب 

در تبريز

دو نمايشگاه بین المللی صنعت برق و مخابرات و 
آب و تاسیسات آب و فاضالب از تاريخ 14 تا 17 
مرداد ماه امسال در محل دائمی نمايشگاه بین 

المللی تبريز برگزار می شود.
نمایشگاه ها  این  در  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
شرکت های مختلف تولیدکننده و مصرف کننده داخلی 
و خارجی تجهیزات صنعت برق وآب و تاسیسات آب 
با  و  پرداخته  رقابت  به  یکدیگر  کنار  در  فاضالب  و 

فعالیت های یکدیگر آشنا می شوند.
در این نمایشگاه ها از استان های مختلف کشور از جمله 
اصفهان، زنجان، مرکزی، آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی، البرز، تهران، مازندران، فارس، هرمزگان حضور 
دارند. آلمان، فرانسه، کره جنوبی و چین کشورهایی 
این نمایشگاه حضر داشته و تولیدات  هستند که در 
و  آب  و  مخابرات  برق،  مختلف  های  حوزه  در  خود 

فاضالب را ارائه می کنند.
در این دو نمایشگاه انواع لوله و اتصاالت آب و فاضالب، 
الکتروپمپ ها، دستگاههای اندازه گیری، حفاظت لوله 

تصفیه،  مدیریت، دستگاههای  و  احداث، طراحی  ها، 
تست و کنترل، سیستمهای تولید نیرو، سیستمهای 
توزیع و بهره برداری برق، مشاوره، طراحی و مدیریت 
های  کابل  بیسیم،  مخابراتی  های  سیستم  خدمات، 
انتقال نیرو، برق  مخابراتی و شبکه ها، سیستم های 
خانگی و کارگاهی، تست کنترل، روشنایی، انرژیهای 
نو، تلفن همراه، شرکت های مخابراتی و دیگر صنایع و 
خدمات مرتبط ارائه و در معرض دید عالقه مندان قرار 

می گیرد.
معرفی آخرین دستاوردها و توانمندی ها و فناوری های 
حداکثری  جذب  کشور،  آب  و  مخابرات  برق  صنعت 
آشنایی  ها،  حوزه  این  برای  خارجی  گذاری  سرمایه 
و  فن آوری ها  با  کشور  مدیران  و  کارشناسان  بیشتر 
تکنولوژی های روز دنیا در صنعت آب و برق، ایجاد 
و  توجه  و  آب کشور  و  برق  در صنعت  مولد  اشتغال 
اهداف  از  برخی  داخلی،  تولیدات  صادرات  افزایش 

برگزاری دو نمایشگاه بین المللی است.

ایسنا/ 
روز هايی نزديک به خاموشی

به  را  کشور  برق،  مصرف  پیک  روزانه  افزايش 
گفته  به  که  تابستان  فصل  در  خاموشی  بحران 
مسووالن خیلی دور از ذهن نیست نزديک می 

کند.
عالی ترین  گفته های  اساس  بر  ایسنا،  گزارش  به 
مگاوات  هزار   2 امسال  تابستان  در  نیرو  وزارت  مقام 
بود  خواهد  تولید  میزان  بیش از  برق  مصرف  میزان 
لذا پیش بینی شده که امسال بعد از 14 سال نداشتن 

خاموشی، کشور دچار این بحران شود.
طبق اعالم توانیر اوج مصرف برق در هفته منتهی به 
4 تیرماه، 45934 مگاوات بود که در روز اول تیرماه 
از آن، 384  به هفته پیش  به ثبت رسید که نسبت 

مگاوات افزایش نشان می دهد.
سال  مشابه  روز  با  مقایسه  در  رقم  این  حال  این  با 
پایین  آن  دلیل  که  است  کمتر  مگاوات  قبل، 1731 
بودن دمای هوا نسبت به سال قبل ارزیابی می شود 
همچنین اوج مصرف برق از روز شنبه هفته گذشته، با 
44 هزار و 546 مگاوات آغاز شد و درروز یکشنبه به 

45405 مگاوات افزایش یافت.
این روند افزایشی تا روز سه شنبه ادامه یافت و به رقم 
45934 مگاوات رسید. با این حال از روز چهارشنبه 

این روند با اندکی کاهش به 45785 مگاوات رسید.
در روزهای پایانی هفته نیز به دلیل کاهش بار مصرف 
برق در دستگاه های خدمات رسان دولتی و خصوصی 
و برخی صنایع، روند کاهش مصرف برق ادامه یافت 
جمعه  روز  در  مگاوات   131 و  هزار   43 رقم  روی  و 

متوقف ماند.
در  تولیدشده  برق  مجموع  از  موجود  آمارهای  طبق 
کشور تا 33.7 درصد در بخش خانگی، 31.5 درصد 
در بخش صنعت، 9.4 عمومی، 16.1 درصد در بخش 
 7.3 و  معابر  روشنایی  بخش  درصد   2.1 کشاورزی، 
درصد در بخش تجاری استفاده می شود که می توان با 
بازنگری قوانین، فرهنگ سازی، اصالح قیمت، استفاده 
از تجهیزات کم مصرف وضعیت موجود را در راستای 

بهینه سازی مصرف انرژی تغییر داد.
بخش خانگی 777 میلیارد و 926 میلیون کیلووات 
است.  داده  اختصاص  خود  به  را  مصرف  از  ساعت 
روشنایی خانه ها نیز ساالنه 10 میلیارد کیلووات ساعت 
برق مصرف می کنند که تولید این مقدار برق معادل 
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20 میلیون بشکه نفت خام است.
آنچه که که به طور مداوم از سوی مسووالن وزارت نیرو 
در  برق  مصرف  کنترل  که  است  این  می شود  مطرح 
الگوی رفتاری مصرف  نوع  به  امسال وابسته  تابستان 
کنندگان است و از آنجا که طبق پیش بینی های صورت 
گرفته میزان مصرف برق در سال جاری به بیش از 52 
هزار مگاوات خواهد رسید، تنها مدیریت مصرف است 

که می تواند سامان بخش این وضعیت باشد.

فارس/ 
ساخت بزرگراه های برقی برای کامیون ها 

در سوئد

در حال تست سیستمی خاص  زيمنس  شرکت 
در سوئد است که به طور ويژه برای کامیون های 
برقی طراحی شده است. اين سیستم فعال 1.25 
تحت  را  استکهلم  شمال  در  بزرگراهی  از  مايل 

پوشش قرار داده است.
این  ارائه  مگ،  سی  پی  از  نقل  به  فارس  گزارش  به 
سال  دو  ظرف  دارد،  نام   eHighway که  خدمات 

آینده به طور آزمایشی ادامه می یابد.
دولت سوئد این طرح را به منظور حفاظت از کره زمین 
در برابر تغییرات آب و هوایی به اجرا درمی آورد. در 
جریان اجرای آزمایشی طرح یاد شده دو کامیون ویژه 
دوگانه سوز برقی – فسیلی مورد استفاده قرار خواهند 

گرفت.
بیش از یك سوم حجم گاز دی اکسید کربن منتشر 
شده در سوئد ناشی از عبور و مرور خودروهای مختلف 
و نیمی از کل این گازها حاصل فعالیت کامیون های 

حمل بار است. بنابراین سوئد قصد دارد با راه اندازی 
سیستم حمل و نقل مستقل از سوخت های فسیلی تا 
سال 2030 میزان انتشار گاز دی اکسید کربن را به 

میزان قابل توجهی کاهش دهد.
احتراق  موتور  از  سوئدی  سوز  دوگانه  های  کامیون 
از برق  بهره گیری  امکان  اما  بهره می گیرند،  سنتی 
به سیستم  اتصال  برای  ها  کامیون  این  دارند.  را هم 
eHighway از حسگری در بخش باالی خود بهره 
می گیرند که در صورت وجود خط تماس به آن متصل 
را  دستی  یا  خودکار  طور  به  کامیون  هدایت  و  شده 

ممکن می کند.
در این شرایط موتور برقی کامیون فعال شده و شارژ 
باتری آن هم در حین حرکت و با استفاده از سیم های 
برقی موجود در بزرگراه تامین می شود. استفاده از این 
سیستم هم مصرف انرژی را به نصف کاهش می دهد 
و هم از میزان آلودگی هوا به میزان قابل مالحظه ای 

می کاهد.
زیمنس با همکاری ولوو در حال اجرای آزمایشی طرح 
در  آن  تست  که  آمریکاست  کالیفرنیای  در  مشابهی 

سال 2017 صورت می گیرد.
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بانک مرکزی:/ 
ايران از فهرست کشورهای اقدام متقابل 

حذف شد

بانک مرکزی اعالم کرد: گروه ويژه اقدام مالی در 
بیانیه  اخیر برای نخستین بار و پس از هشت سال 
تالش مديران و کارشناسان کشور، نام ايران را 
آنها  از فهرست کشورهايی که الزم است علیه 
حذف  شود،  اتخاذ  )تنبیهی(  متقابل  اقدام های 

کرد.
به گزارش روابط عمومی بانك مرکزی، پس از انجام 
در  جمله  از  ایران  اسالمی  جمهوری  مثبت  اقدامات 
زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در 
شورای  سوی  از  آن  تایید  و  اسالمی  شورای  مجلس 
نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب 
قوانین جمهوری اسالمی ایران، گروه ویژه اقدام مالی 
واکنش  تحوالت  این  به  نسبت  خود،  اخیر  بیانیه  در 
با اتخاذ تصمیمات اخیر که شرح  مثبت نشان داد و 
آن به تفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است، 
برای اولین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست 
رده بندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح 

باالتری ارتقا داد.
اگر چه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار 
دارد که الزم است در مورد آن، تدابیر احتیاطی الزم 
به عمل آید، لیکن با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه 
نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و 
بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند، 

معامالت خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد.
گروه ویژه اقدام مالی یك نهاد بین الدولی است که در 
سال 1989 و توسط وزرای کشورهای عضو آن پایه 

گذاری شده است.

هدف این نهاد ـ که در حال حاضر حدود 198 کشور 
به صورت مستقیم و یا از طریق گروه های منطقه ای 
در آن عضویت دارند و یا توصیه های این نهاد را به اجرا 
در آورده اند ـ تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای 
موارد  در  عملیاتی  و  مقرراتی  قانونی،  اقدامات  موثر 
مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و 
دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی 

بین المللی را تهدید می کند.
از این رو،  گروه مذکور یك مجموعه سیاستگذار است 
المللی از مقبولیت  که توصیه های آن در فضای بین 

فراوانی برخوردار است.
توصیه های چهل گانه این گروه که آخرین بار در فوریه 
مهمترین  گرفت،   قرار  بازنگری  مورد  میالدی   2012
و  پولشویی  با  مبارزه  زمینه  در  مالی  استانداردهای 

تامین مالی تروریسم به حساب می آید.  
توصیه های گروه ویژه تدابیری را مقرر می کنند که به 
موجب آن ها، کشورها باید حسب مورد، اقدامات زیر 

را انجام دهند: 
انجام  و  ها  مشی  تدوین خط  ریسك ها،   شناسایی   •

هماهنگی های الزم در سطح ملی؛
مالی  تامین  پولشویی،  جرایم  به  قضایی  رسیدگی   •
تروریسم و تامین مالی اشاعه سالح های کشتار جمعی؛

سایر  و  مالی  بخش  برای  پیش گیرانه  تدابیر  اتخاذ   •
بخش های تعیین شده؛

• اعطای اختیارات و مسئولیت ها به مراجع ذی صالح 
)مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز 
انجام تحقیقات درباره جرایم( و سایر اقدامات سازمان 

یافته؛

• افزایش شفافیت؛ 
• تسهیل همکاری های بین المللی

اجالس های این گروه، معموالً سه بار در سال تشکیل 
میزان  نظر  از  کشورها  وضعیت  آنها  در  که  می شود 
تامین  و  پولشویی  با  مبارزه  استانداردهای  با  انطباق 
پایان،  در  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  تروریسم  مالی 
پایانی  بیانیه های  قالب  اعضا در  نظرها و تصمیم های 

آن منتشر می شود.
از بیانیه های این جلسات، به بررسی و اظهار  بخشی 
با  نظر در مورد وضعیت اجرای استانداردهای مبارزه 
پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشورهای مختلف 
اختصاص دارد که در آن، اسامی کشورها در گستره ای 
از کشورهای غیر همکاری که باید در باره آنها اقدام 
های متقابل اتخاذ کرد تا کشورهای دارای نارسایی های 
جدی و استراتژیك و کشورهایی با وضعیت سفید، قرار 

می گیرند.
تا پیش  اقدامات متقابل علیه یك کشور ـ که  انجام 
از بیانیه اخیر در مورد ایران نیز به کار می رفت ـ به 
روابط  قطع  و  تحریمی  تنبیهی،  موضع  اتخاذ  معنای 
مالی  های  نهاد  با  مالی کشورها  نهادهای  بین  کاری 

کشوری است که تحت تحریم قرار دارد.
جمهوری  های  تالش  اخیر،  اجالس  در  خوشبختانه 
اسالمی ایران به نتیجه نشست و علی رغم البی رژیم 
صهیونیستی و برخی کشورهای متخاصم، نام ایران از 
فهرست کشورهایی که الزم است در مورد آنها اقدامات 

تنبیهی به عمل آید، حذف شد. 

مهر/ توسط هیات دولت ؛
نحوه اخذ مالیات از خارجی ها تعیین شد

معاون اول رئیس جمهور، آئین نامه اجرايی ماده 

را  مستقیم  مالیات های  قانون  اصالحی   )1۰7(
ابالغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون 
 )107( ماده  اجرایی  نامه  آئین  جمهور،  رئیس  اول 
اصالحی قانون مالیات های مستقیم را که به تصویب 

هیات وزیران رسیده است، برای اجرا ابالغ کرد.

متن کامل این آئین نامه به شرح ذیل است:
ماده 1 - در این آئین نامه اصطالحات زیر در معانی 

مشروح مربوط به کار می روند:
الف- درآمدهای در ایران: درآمدهای اشخاص حقیقی 
و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که بابت فعالیت 

در ایران تحصیل می شود.
اشخاص حقیقی  درآمدهای  ایران:  از  درآمدهای  ب- 
و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که بدون انجام 

فعالیت در ایران از ایران تحصیل می شود.
اشخاص  ایران:  از  خارج  مقیم  خارجی  اشخاص  پ- 
حقیقی و حقوقی خارجی که مقیم خارج از ایران می 

باشند.
ت- سایر حقوق: حقوقی که اشخاص حقیقی و حقوقی 
خارجی مقیم خارج از ایران، اختیار استفاده از آن را 
واگذار می کنند و حق مذکور در ایران مورد استفاده 
و بهره برداری قرار می گیرد، از قبیل حق استفاده و 
بهره برداری از اموال و دارایی ها، حق توقف بارُگنج 

)کانتینر(، حق ثبت، حق اختراع و اسناد علمی.
ث- قانون: قانون مالیات های مستقیم و اصالحیه  های 

بعدی آن.
مالیات  مشمول  درآمد  تشخیص  ضرایب   -2 ماده 
درآمد  بابت  ایران  از  خارج  مقیم  خارجی  اشخاص 
حاصل از فعالیت در ایران، به شرح جدول 1  تعیین 

می شود.
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تبصره 1 - درآمد حاصل از فعالیت های خدماتی از قبیل 
آموزش، تعلیمات و کمك های فنی و سایر خدمات و 
ارایه  محل  که  پزشکی  درمانی  و  تشخیصی  خدمات 
خدمت خارج از ایران باشد، مشمول درآمد در ایران یا 
از ایران نخواهد بود. خدماتی که به صورت غیرحضوری 
و از طریق سامانه های الکترونیکی و نظایر آن به ایران 

ارایه می  شود ارایه خدمات در ایران محسوب می شود.

تبصره2- در قراردادهای باالدستی نفت و گاز وزارت 
نفت )شرکت های تابعه( با پیمانکار خارجی، چنانچه 
پیمانکار خارجی تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به 
موجب مقررات مربوط به اشخاص ثالث به عنوان مجری 

پرداختی  مبالغ  نماید،  واگذار  دوم  دست  پیمانکار  یا 
به پیمانکاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول 
مالیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با نرخ مذکور 
به  ماده  این  موضوع  )1( جدول  ردیف  )ب(  جزء  در 
عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می شود و چنانچه 
پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، 
پیمانکار دست دوم مشروط  به  کسر مبالغ پرداختی 
به کسر و وصول مالیات موضوع ماده )107( قانون در 

پرداختی-های به پیمانکار دست دوم می باشد.

مالیات  مشمول  درآمد  تشخیص  ضرایب   -3 ماده 
اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی 
که بدون فعالیت در ایران از ایران تحصیل می کنند، 

به شرح جدول 2 تعیین می  شود.

و  اول  دست  از  )اعم  پیمانکاری  قرارداد  در   -4 ماده 

دوم( چنانچه بهای لوازم و تجهیزات خریداری شده از 
کل مبلغ قرارداد تفکیك نشده باشد، کل مبلغ قرارداد 
خواهد  قانون   )107( ماده  موضوع  مالیات  مشمول 
در  تجهیزات  و  لوازم  مبالغ  تفکیك  صورت  در  بود. 
قراردادهای اصالحی و الحاقی بعدی، معافیت لوازم و 
تجهیزات، نسبت به پرداخت های پس از انعقاد قرارداد 

اصالحی و الحاقی جاری است.
هر  در  مکلفند  وجوه  پرداخت کنندگان   -5 ماده 
از  که  مبالغی  به  توجه  با  را  متعلق  مالیات  پرداخت، 
اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و تا پایان 
ماه بعد از آن به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در 
غیر این صورت با دریافت  کنندگان، متضامناً مسئول 
پرداخت اصل مالیات و جریمه  های متعلق آن خواهند 

بود.

مقررات  مشمول  اشخاص  که  مواردی  در   -6 ماده 
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درآمد مشمول   نوع فعاليترديف
بابت  ماليات
  ناخالص

  دريافتي وجوه	

  مالحظات

هاي پيمانكاري و خدمات فني در ايران نسبت فعاليت -الف 1
به عمليات هر نوع امور راه و كار ساختماني، توسعه، بهره 

-ها و تأسيسات، نقشهطرح ساختمانبرداري، نظارت، تهيه 
  برداري، نقشه كشي و محاسبات فني.

 پيمانكاري و خدمات فني، اكتشاف، توسعه و بهره-ب
  هاي هيدروكربوري باالدستي.برداري در حوزه 

درآمد حاصل از قراردادهاي پيمانكاري بابت لوازم و  -پ
تجهيزات در مواردي كه مبالغ لوازم و تجهيزات به طور 

  از ساير اقالم در قرارداد مشخص نشده باشد. جدا

20%  
15%  
10%  

___  

اي از ايران به حمل بار و مسافر از طريق ريلي و جاده -الف 2
  	خارج از كشور. 

اي، آبي و هوايي هاي حمل و نقل ريلي، جادهفعاليت -ب
  در ايران.

20%  
18%  

فعاليت كارمزدي 
25%  

  وجوه دريافتي

  ___  %15  هاي فني.آموزش، تعليمات و كمك 3
هاي برداري سرمايه در فعاليتدرآمد حاصل از بهره  4

اقتصادي در ايران به استثناي موارد مذكور در بندهاي 
  فوق.

20%  ___  

  ___  %30  خدمات تشخيصي و درماني پزشكي 5
  ___  %30  ساير خدمات 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درآمد مشمول   نوع فعاليت ديف
ماليات بابت 

ناخالص وجوه 
  دريافتي

كشي، نظارت و  برداري، نقشه ها و تأسيسات، نقشهتهيه طرح ساختمان 1
  محاسبات فني

20%  

  واگذاري امتيازات و ساير حقوق به: 2
صاحبان واحدهاي توليدي و معدني مشروط بر آنكه امتيازات و حقوق  -الف

  هاي توليدي و معدني باشد.مذكور منحصراً مربوط به فعاليت
  هاشهرداري و دولتي مؤسسات ها،سازمان ها، وزارتخانه	-ب
  ساير موارد -پ

20%  
20%  
30%  

تحت هر عنوان  هاي سينمايي به عنوان بها يا حق نمايش ياواگذاري فيلم 3
  ديگر

20%  

 

 

 

 

 



این آیین نامه در ایران دارای نماینده باشند، نماینده 
ماده   )2( تبصره  اجرای  در  مکلفند  مزبور  اشخاص 
اشخاص  اظهارنامه  تسلیم  به  نسبت  قانون   )177(
یادشده اقدام و مالیات متعلق را براساس ماده )107( 
قانون پس از کسر مالیات پرداختی موضوع ماده )5( 

این آیین نامه، پرداخت کنند.
ماده 7- در صورتی که فعالیت موضوع این آیین نامه 
به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و 
امثال آنها در ایران انجام شود، درآمد مشمول مالیات 
اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران حسب مقررات 
تبصره )4( ماده )107( قانون تعیین خواهد شد. این 
حکم در مورد قراردادهایی که مستقیماً توسط شرکت 
امور  شعبه  و  منعقد  مرکزی(  )دفتر  خارجی  اصلی 

هماهنگی را انجام می دهد، جاری نمی باشد.
در  خارجی  های  شرکت  نمایندگی  و  شعب  تبصره- 
ایران مکلف به رعایت مقررات مربوط به کسر و وصول 
مالیات تکلیفی و مالیات حقوق کارکنان بابت فعالیت 

موضوع قرارداد شرکت اصلی در ایران می باشند.
ماده 8- در مواردی که برابر قانون و مقررات مالیات های 
مستقیم، درخصوص فعالیت هایی که نحوه دیگری برای 
تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات آن مقرر شده 

است، حسب مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
ماده 9- کلیه اشخاص موضوع صدر ماده )107( قانون 
که وفق مقررات این آیین  نامه بابت درآمد حاصل در 
ایران یا از ایران مالیات متعلق را پرداخت کرده باشند 
و یا از جانب آن ها پرداخت شده باشد، بابت درآمدهای 
مذکور، مشمول مالیات دیگر موضوع این قانون نمی 

باشند.
اشخاص  مشارکتی  قراردادهای  مورد  در   -10 ماده 
خارجی مقیم خارج از ایران با اشخاص ایرانی، درآمد 
سهم  نسبت  به  خارجی  اشخاص  مالیات  مشمول 

مشارکت، با رعایت مقررات این آیین نامه و اشخاص 
با رعایت مقررات موضوع مواد )94( و )106(  ایرانی 
صورت  این  در  بود.  خواهد  مالیات  مشمول  قانون 
پرداخت کنندگان وجوه صرفاٌ در پرداختی به اشخاص 
به  واریز آن  و  مالیات متعلق  به کسر  خارجی مکلف 
حساب اداره امور مالیاتی با رعایت مقررات می باشند.

این  جمهور،  رئیس  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق 
مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و 

وزارت نفت ابالغ کرد.

مهر/ در گفتگو با مهر پیش بینی شد؛
صدور 5 میلیارد دالر خدمات فنی و 

مهندسی در سال 95

و  فنی  خدمات  صادرکنندگان  انجمن  رئیس 
دالر  میلیارد   5 اجرای  بینی  پیش  از  مهندسی 
و  داد  خبر  سال 95  در  مهندسی  و  فنی  پروژه 
در  گشايش  منتظر  همچنان  پیمانکاران  گفت: 

امور مالی هستند.
بینی  پیش  از  مهر  با  گفتگو  در  انصاری  محمدرضا 
صادرات 5 میلیارد دالری خدمات فنی- مهندسی در 
سال 95 خبر داد و گفت: تا پیش از تحریم ها، ایران در 
56 کشور دنیا به انجام پروژه های فنی و مهندسی می 
پرداخت که به دلیل درج شدن صدور ضمانت نامه ها و 
پذیرش آن از سوی کشورهای خارجی این فعالیت به 

حداقل رسیده است.
رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی 
افزود: البته با رونق گرفتن انجام پروژه های خدمات 
فنی و مهندسی در سایر کشورها با گشایشی که در 

اقتصاد ایران صورت گرفته، بسیاری از شرکت ها قصد 
دارند به بازارهای شناخته شده قبلی دوباره وارد شوند و 
بر همین اساس ظرفیت 25 میلیارد دالری برای صدور 
خدمات فنی و مهندسی پیش روی صادرکنندگان قرار 
دارد، اما اگر جبهه جدیدی برای صدور خدمات ایرانی 

باز شود، قطعا این رقم نیز افزایش می یابد.
وی تصریح کرد: رفت و آمد هیات های تجاری هنوز 
و  نکرده  پیدا  نمود  ایران  اقتصاد  در  موثری  نحو  به 
بانکی به طور کامل برقرار شود که  الزم است روابط 
در سایه آن صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز می 
که  است  شرایطی  در  این  و  گیرد  رونق  مجدد  تواند 
به پشتیبانی و حمایت دولت  نیاز  ایرانی  شرکت های 

دارند که وارد عرصه انجام پروژه ها در دنیا شوند.
از پشتیبانی  ایرانی  اگر شرکت های  انصاری،  به گفته 
دولت برخوردار شوند، شانس باالیی برای انجام پروژه 
به وجود  ایران  اقتصاد  ها در فضای جدید پیش روی 
خواهد آمد، ضمن اینکه ایرانی ها در انجام پروژه های 
صدور خدمات فنی و مهندسی خوب عمل می کنند و 

دانش مهندسی بسیاری دارند.
رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، 
بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی بابت جایزه 
 150 را  مهندسی  و  فنی  خدمات  صدور  صادراتی 
میلیارد تومان عنوان و خاطرنشان کرد: اگر این رقم از 
سوی دولت پرداخت شود، جهشی در صادرات خدمات 
فنی و مهندسی رخ خواهد داد، چراکه شرکت ها می 
توانند با قیمت های رقابتی وارد بازار هدف شده و با 
تخفیف هایی که به سفارش دهندگان پروژه می دهند، 

می توانند در مناقصات برنده شوند.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر 

شد

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

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام 
بهار طرح جدید امروز شنبه در بازار یك میلیون و 57 
هزار تومان، طرح قدیم یك میلیون و 55 هزار و 500 
تومان، نیم سکه 528 هزار و 500 تومان، ربع سکه 277 
هزارتومان و سکه گرمی 182 هزار و 500 تومان اعالم 
شد.همچنین نرخ هر گرم طالی زرد 18 عیار در بازار 
اونس طال  داخلی 107 هزار و 613 تومان و نرخ هر 
در بازارهای جهانی 1316 دالر است.مین حال، صرافان 
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را برای فروش 3468 تومان، 
هر یورو را 3900 تومان، هر پوند را 4903 تومان، لیر 
ترکیه 1208 و درهم امارات را 946 تومان اعالم کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در شنبه
قیمت بازار نوع سکه    
1057000 سکه تمام طرح جدید   
1055500 سکه تمام طرح قدیم   
528500 نیم سکه     
277000 ربع سکه     
182500 گرمی     
107613 هر گرم طالی 18 عیار   

نوع ارز   
3468 دالر     
3900 یورو     
4903 پوند     
1208 درهم امارات    

946 لیر ترکیه     

 بازگشت به عناوین 1۰ اخبار اقتصادی

شماره   1755    5 تیر ماه 1395



مهر/ 
بانک مرکزی نرخ تورم خرداد را 9.7 

درصد اعالم کرد

بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به 
خرداد  ماه 1395 را 9.7 درصد اعالم کرد.

از  مرکزی  بانك  گزارش  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
خالصه نتایج به دست آمده از شاخص بهاي کاالها و 
خدمات مصرفي در مناطق شهري ایران براساس سال 
پایه 100=1390 نشان می دهد شاخص بهاي کاالها 
و خدمات مصرفي در مناطق شهري ایران در خرداد  ماه 
1395 به عدد 240.9 رسید که نسبت به ماه قبل 1.2 

درصد افزایش یافت.
شاخص مذکور در خرداد  ماه 1395 نسبت به ماه مشابه 
سال قبل معادل 6.8 درصد افزایش داشته است.برای 
مشاهده خالصه نتایج شاخص بهاي کاالها و خدمات 

مصرفي در مناطق شهري ایران اینجا را کلیك کنید.
در  تورم  نرخ  نیز  ایران  آمار  مرکز  آمارهای  براساس 
درصد   9.5 به   95 خردادماه  به  منتهی  ماهه  دوازده 
کاهش یافت و تك رقمی شد. بر همین اساس عادل 
آذر رئیس مرکز آمار ایران به تازگی مدعی شده که 

پس از 25 سال نرخ تورم تك رقمی شده است.
این در حالی است که مستندات آماری بانك مرکزی 
به  منتهی  ماهه  دوازده  در  تورم  نرخ  دهد  می  نشان 
اردیبهشت ماه سال 89 تك رقمی شده و به نرخ 9.9 
درصد رسیده بود. نرخ تورم تك رقمی تا پایان آبان ماه 
سال 87 )9.7 درصد( پایداری داشته اما از دوازده ماهه 

منتهی به آذرماه دوباره دو رقمی شده است.
در همین حال، گزارش مرکز آمار ایران هم حکایت از 
آن دارد که از اسفند ماه سال 88 نرخ تورم به مدت 9 
ماه تا آبان 89 که به 9.4 رسیده، تك رقمی بوده است.

مهر/ معاون وزیر صنعت خواستار شد؛
آزادسازی وثايق مازاد بانکی واحدهای 

تولیدی

تکلیف  تعیین  خواستار  صنعت  وزير  معاون 
وضعیت پرداخت تسهالت به طرح ها و واحدهای 
ظرف  حداکثر  بانک ها  به  شده  معرفی  صنعتی 

يک ماه شد.
سازی  آزاد  یزدانی،  علی  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
از  بخش  هر  بازپرداخت  با  متناسب  مازاد  وثایق 
تسهیالت پرداختی به بنگاه ها را مورد تاکید قرارداد 
اقتصاد  کارگروه  تصمیمات  براساس  اظهارداشت:  و 
مقاومتی، باید نتیجه بررسی وضعیت طرح ها و واحدها 
توسط بانکها اعم از موافقت یا عدم موافقت به همراه 
دالیل آن، ظرف حداکثر یك هفته به کارگروه اعالم 

شود.
و  طرح ها  گفت:  وتجارت  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
حداکثر  بانك ها،  به  شده  معرفی  صنعتی  واحدهای 
ظرف یك ماه بررسی و پس از تکمیل مدارک، تعیین 

تکلیف شوند.
با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در مورد  وی 
اولویت پرداخت  توجه به صنایع کوچك و متوسط،   
را کمبود  بنگاه های کوچك و متوسط  به  تسهیالت 
از  دسته  آن  کرد:  نشان  وخاطر  برشمرد  نقدینگی 
بنگاه های تولیدی کوچك و متوسط که عمدتاً دارای 
تولید،  ظرفیت  لحاظ  از  و  بوده  نقدینگی  مشکالت 
دانش فنی، توان مدیریت و بازار با مشکلی که مانع راه 
اندازی یا افزایش ظرفیت تولید می شود مواجه نیستند، 
می توانند در صورت  راه اندازی سریع و ایجاد اشتغال 

جدید از این تسهیالت بهره مند شوند.
یزدانی در بخش دیگری از سخنانش افزایش سرمایه 

فعلی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچك را 
مورد تاکید قرارداد  و گفت: در حال حاضر فرآیند ارائه 
تسهیالت بعضی بانکها برای صنایع کوچك، متناسب 
با شرایط این بنگاهها  و سازگار با توان آنها نیست لذا 
باید پیگیری شود تا همه بانکها وثایق صندوق ضمانت 

سرمایه گذاری صنایع کوچك را بپذیرند.
شهرک های  و  کوچك  صنایع  سازمان  مدیرعامل 
به  اشاره به ضرورت توجه  با  ایران همچنین  صنعتی 
توان مدیریت و بازار محصوالت تولیدی، خاطر نشان 
با  تولیدی  واحد  تهران 2 هزار و 47  استان  کرد:  در 

ظرفیت کمتر از 50 درصد مشغول فعالیت هستند.
باالی  است 317 طرح صنعتی  قرار  کرد:  عنوان  وی 
60 درصد پیشرفت فیزیکی در استان تهران به بهره 
صنعتی  شهرک های  تعداد  یزدانی،  برسد.  برداری 
استان تهران را 27 شهرک برشمرد و تصریح کرد:  در 
شهرک ها ونواحی صنعتی استان تهران 4 هزار و 372 
تعداد  وی،  هستند.  برداری  بهره  پروانه  دارای  واحد 
واحدهای صنعتی تملك شده توسط بانك ها در استان 

تهران را 33 واحد دانست.

همکاري هاي  سازمان  گزارش  تعادل/جدید ترین 
اقتصادي و توسعه نشان داد

کاهش ريسک سرمايه گذاري در ايران

توسعه  و  اقتصادي  همکاري هاي  سازمان 
ريسک  شاخص  گزارش  جديدترين   )OECD(
ايران  میان  اين  ارائه کرد. در  را  دنیا  کشورهاي 
با تنها يک نمره بهبود نسبت به گزارش پیشین 
به 6  از 7  را  اين سازمان، شاخص ريسک خود 

رسانده است. 
در میان 201 کشور مورد بررسي، 37 کشور با شاخص 
ریسك 6 وجود دارد که در این بین مي توان به آلباني، 
غنا،  اتیوپي،  مصر،  اکوادر،  کنگو،  کامبوج،  آنگوال، 
با  کرد.  اشاره  زامبیا  و  نیجریه  نپال،  کنیا،  قزاقستان، 
این حال، در میان کشورهاي همسایه ایران، عربستان 
سعودي بدون تغییر نسبت به سال گذشته، همچنان 
نمره 2 را در شاخص ریسك از آن خود کرده است. 
ترکیه دیگر کشور همسایه ایران نیز شاخص ریسك 4 
را به ثبت رسانده که نسبت به گزارش پیشین سازمان 
همکاري هاي اقتصادي و توسعه بدون تغییر بوده است. 
در این میان شاخص ریسك عراق و پاکستان نیز 7 
بوده است. از دیگر کشورهاي همسایه ایران مي توان 
به هند اشاره کرد که شاخص ریسك آن بدون تغییر 
نسبت به سال 2015 میالدي همچنان روي مدار 3 
باقي مانده است. هرچند جدیدترین گزارش سازمان 
همکاري هاي اقتصادي و توسعه )OECD( از بهبود 
یك نمره یي ایران در شاخص ریسك حکایت مي کند اما 
همچنان جایگاه ایران در میان 201کشور مورد بررسي 
ریسك  شاخص  که  به گونه یي  است،  نامطلوب  بسیار 
ایران هم تراز با کشورهاي آفریقایي قرار دارد این در 
حالي است که کشورهاي همسایه همچون عربستان و 
ترکیه از وضعیت بسیار مطلوب تري در شاخص ریسك 
عمل  مبناي  مي تواند  که  گزارش  این  برخوردارند. 
بسیاري از سرمایه گذاران در سراسر دنیا به شمار رود، 
همچنان وضعیت نامطلوبي براي ایران ترسیم مي کند 
و براساس آن، به نظر نمي رسد سرمایه گذاران عالقه و 

تمایلي براي حضور در ایران بروز دهند. 

 بهبود يک نمره اي ايران در شاخص ريسک
و  اقتصادي  همکاري هاي  سازمان  نیز  گذشته  سال 
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توسعه )OECD( از نمره 7 ایران در شاخص ریسك 
حکایت داشت که بدترین نمره در این شاخص به شمار 
مي رود. پیش تر یك منبع آگاه به »تعادل« خبر داده 
بود، مذاکراتي براي بهبود رتبه ریسك ایران از 7 به 5 
 OECD صورت گرفته است با این وجود گزارش اخیر
تنها یك واحد بهبود را در این شاخص نشان مي دهد. 
بر  اخیر  سال هاي  طي  که  بین المللي  تحریم هاي 
مهم ترین  از  یکي  مي توان  را  شد  افزوده  آنها  شدت 
ریسك  نظر شاخص  از  ایران  نامساعد  شرایط  عوامل 
روابط  بهبود  با  مي رود  انتظار  اساس  این  بر  دانست. 
بین المللي و رفع تحریم ها، رتبه ایران نیز در شاخص 
از  این حال، شاخص هایي  با  ریسك بهبود پیدا کند. 
قبیل آزادي اقتصادي و ریسك اقتصادي، درجه آزادي 
بازار، رقابت پذیري و بي ثباتي اقتصادي ازجمله مواردي 
در  کشورها  ریسك   شاخص  محاسبه  در  که  هستند 
نظر گرفته مي شوند. بنابراین به نظر مي رسد عالوه بر 

تحریم ها، ریسك باالي ایران
داخلي  و مشکالت  موانع  زیادي دستخوش  تا حدود 
اقتصاد بوده که طي 10سال اخیر تشدید شده است. 
به  مربوط  ریسك  شاخص  در  ایران  نمره  بهترین 
ایران شاخص  دوره  آن  در  که  است  اصالحات  دولت 
اخیر،  دهه  یك  طي  اما  رساند  ثبت  به  را   4 ریسك 
در پي تشدید مشکالت اقتصادي کشور، شرایط رو به 
نامساعدتر شدن رفت به گونه یي که در گزارش پیشین 
نمره  ایران  توسعه،  و  اقتصادي  سازمان همکاري هاي 
ثبت  به  را  ریسك  شاخص  جایگاه  بدترین  یعني   7
همکاري هاي  سازمان  که  گزارش هایي  بنابر  رساند. 
اقتصادي و توسعه تهیه و ارائه مي کند، درجه ریسك 
است.   8 تا  صفر  بین  عددي  کشورها  سرمایه گذاري 
درجه  و  ریسك  کمترین  یعني  صفر  ریسك  درجه 
باالترین  میزان  نشان دهنده   8 سرمایه گذاري  ریسك 

سال2001،  یعني  در  شاخص  این  است.  ریسك  
طبقه بندي  بود.   4 حد  در  ایران  براي   ،1380 سال 
ریسك پذیري کشورها از شرکت کنندگان در پشتیباني 
اعتبارات رسمي صادرات، یکي از بنیادي ترین قوانین 
آرایش در حداقل نرخ حق بیمه براي ریسك اعتباري 
است. این اعتبارات صرفا براي تنظیم حداقل نرخ حق 
بیمه براي انجام معامالت ایجاد شده است. طبقه بندي 
خطرات  منعکس کننده  معناي  به  کشورها  ریسك 

اقتصادي و سیاسي کشورهاست. 
براساس نظر شرکت کنندگان در شاخص مورد بررسي، 
قابلیت  خطر  و  انتقال  از  متشکل  کشور  یك  ریسك 
یا  سرمایه  دولت،  یك  خطر  مثال  )به عنوان  تبدیل 
ارز قابل کنترل است که مانع یك نهاد از تبدیل ارز 
محلي به ارز خارجي یا انتقال وجه به طلبکاران خارج 
ازجمله  را تحمیل مي کند( است و مواردي  از کشور 
جنگ، خلع سالح، انقالب، اختالل مدني، سیل، زلزله 
نمي کنند.  ایجاد  را  مانعي  تقسیم بندي  این  در  و... 
اوراق  طبقه بندي ریسك کشورها معموال طبقه بندي 
براي  بنابراین  باشند،  نباید  و  نیستند  دولتي  قرضه 
موسسات  از  مستقل  ریسك  طبقه بندي  مقایسه 
استفاده   )CRAs( خصوصي،  اعتباري  رتبه بندي 
شده است. از نظر مفهومي، آنها بیشتر شبیه  »سقف 
 CRAs از  برخي  توسط  که  هستند  کشور«  یك 
از  قوانین طبقه بندي، دو گروه  تولید مي شوند. طبق 
اول  گروه  نشدند.  طبقه بندي  دسته  این  در  کشورها 
براي مقاصد اداري طبقه بندي نشدند و به طور کلي در 
مقایسه با کشورهاي بسیار کوچك از اعتبار صادرات 
کشورها  این  براي  نشده اند.  تشکیل  دریافت  رسمي 
شرکت کنندگان آزاد به درخواست طبقه بندي ریسك 
بدانند.  را مناسب  کشوري هستند، درصورتي که آن 
گروه دوم از این کشورها درحال مقایسه با درآمد باالي 

کشورهاي OECD و دیگر درآمدهاي باالي منطقه 
یورو هستند. معامالت شامل بدهکاران در این کشورها 

)و هر کشور طبقه بندي شده در رده صفر( هستند. 
نهادهاي  از  تعداد محدودي  )و  همه کشورهاي دیگر 
چند جانبه فراملي/ موسسات مالي منطقه(، به یکي 
از هشت دسته )صفر-7( از طریق روش دو مرحله یي 

طبقه بندي شده اند: 

1. مدل ارزیابي ریسك کشورها )CRAM(، ارزیابي 
از  گروه  براساس سه  اعتباري کشورها،  ریسك  کمي 
شاخص هاي ریسك )تجربه پرداخت از شرکت کنندگان، 
وضعیت مالي و وضعیت اقتصادي( را ایجاد کرده است. 

توسط   CRAM نتایج  از  کیفي  ارزیابي  یك   .2
 ،OECD اعضاي  از  کشورها  ریسك  کارشناسان 
به صورت کشور به کشور درنظر گرفته شده ولي براي 
خطر  عوامل  سایر  یا  سیاسي  ریسك  یکپارچه سازي 
به طور کامل براي یك حساب توسط CRAM درنظر 

گرفته نشده است. 

بر همین اساس، طبقه بندي ریسك نهایي یك کشور 
فرآیند  و  کارشناسان  درمیان  کامل  بحث  طریق  از 
اجماع سازي به دست مي آید. گروه کارشناسان ریسك 
کشورها چندین بار در سال با یکدیگر دیدار مي کنند. 
این جلسات براین اساس سازمان دهي شده اند که هر 
کشور مورد بررسي، هر زماني که یك تغییر اساسي 
را مشاهده کرد، تضمین شود. اگرچه این جلسات و 
گزارش  هیچ  و  بوده  محرمانه   ،CRAM جزییات 
رسمي از مذاکرات در دسترس عموم نیست، اما لیست 
طبقه بندي ریسك این کشورها بعد از هر جلسه منتشر 

مي شود. 

 ريسک؛ نقطه ترديد سرمايه گذاران خارجي
در حالي وضعیت ایران تنها یك پله در شاخص ریسك 
از  منتشره  آمار  پیش،  چندي  که  است  یافته  بهبود 
سوي آنکتاد نشان داد سرمایه گذاري خارجي مستقیم 
به  یافته  کاهش  متوالي  سال  سومین  براي  ایران  در 
ایران  گونه یي که سرمایه گذاري مستقیم خارجي در 
2/6درصدي  کاهش  با  گذشته  میالدي  سال  طي 
نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به 2میلیارد و 
50میلیون دالر رسید. بر اساس برآوردهاي کنفرانس 
تجارت و توسعه سازمان ملل 2میلیارد و 50میلیون 
دالر سرمایه گذاري مستقیم خارجي در ایران طي سال 
2015 میالدي انجام شده است که این رقم نسبت به 
سال قبل از آن 2/6درصد کاهش داشته است. با وجود 
در  خارجي  مستقیم  سرمایه گذاري  افت 2/6درصدي 
کشور طي سال 2015 میالدي سرمایه گذاري مستقیم 
ایران در کشورهاي دیگر رشد 56درصدي داشته و به 
139میلیون دالر رسیده است. سرمایه گذاري مستقیم 
خارجي ایران در سال پیش از آن 89میلیون دالر اعالم 
شده بود. در این میان، باز هم مي توان به این جمع بندي 
رسید که شرایط داخلي اقتصاد ایران تجارت خارجي 
را نیز دستخوش آسیب قرار داده است. رتبه نامناسب 
ایران در شاخص ریسك یکي از فاکتورهایي است که بر 
نامساعد بودن شرایط کشور براي جذب سرمایه گذاري 
خارجي صحه مي گذارد و عدم تمایل سرمایه گذاران به 
حضور در ایران را تایید مي کند. با این حال باید دید 
آیا گسترش مناسبات بین المللي، اثربخشي گسترده تر 
رفع تحریم ها بر فعالیت هاي اقتصادي داخلي و خارجي 
و بازگشت وضعیت بانك ها به شرایط پیش از تشدید 
را  ایران  ریسك  شاخص  توانست  خواهد  تحریم ها 

کاهش دهد یا خیر. 
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تسنیم/  فوالدگر در گفت وگو با تسنیم:
دولت عماًل اقدام چشم گیری برای اجرای 

قانون رفع موانع تولید نداشته است

يک عضو کمیسیون صنايع مجلس با بیان اينکه 
ارديبهشت سال گذشته قانون رفع موانع تولید 
تصويب و سپس آيین نامه های آن توسط دولت 
اقدام  دولت  تاکنون  گفت:  است،  شده  تهیه 
نداده  انجام  قانون  اين  اجرای  برای  چشم گیری 

است.
اقتصادی  با خبرنگار  محمدرضا فوالدگر در گفت وگو 
خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه مشکل امروز بخش 
تولید رکود تأمین سرمایه در گردش و رکود کلی در 
کشور است، اظهار داشت: زمانی که رکود کلی در سطح 
جامعه حاکم باشد نبود بازار برای محصوالت باالدستی 
باعث می شود تا صنایع وابسته نیز با مشکالت متعددی 
روبرو شوند به عنوان نمونه امروز صنعت ساختمان و 
صنایع وابسته به ان با مشکالت متعددی روبرو است 
پروژه های  نشدن  اجرایی  موضوع  این  کنار  در  که 

عمرانی نیز نقش مهمی را ایفا می کنند.
وی با اعالم اینکه دولت باید برای تأمین سرمایه در 
را  کارآمدی  اقدام  بانکی  تسهیالت  کاهش  و  گردش 
تصریح  دهد،  انجام  تولیدکنندگان  از  حمایت  جهت 
کار  و  کسب  فضای  مناسب  شرایط  این  امروز  کرد: 
نیست و در این رابطه باید ضمن حذف مقررات دست 

و پا گیر اقدامات الزم صورت گیرد.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه 
اردیبهشت سال گذشته قانون رفع موانع تولید تصویب 
و سپس آیین نامه های آن توسط دولت تهیه شده است، 
گفت: از آن تاریخ تاکنون دولت اقدام چشم گیری برای 
انجام نداده است حتی در رابطه با  اجرای این قانون 

قانون بهبود فضای کسب و کار نیز دولت همچنان در 
حال اجرای اقدامات اولیه است.

اسرع  در  تا دولت  داریم  انتظار  تصریح کرد:  فوالدگر 
وقت مقدمات الزم را برای اجرای این دو قانون انجام 
مشکالت  از  بخشی  رفع  باعث  موضوع  این  تا  دهد 

واحدهای تولیدی شود.
وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به اینکه متأسفانه 
در جلسه هفته گذشته مجلس شورای اسالمی تشکیل 
کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی رأی نیاورد، افزود: این 
موضوع برای من واقعا قابل تأمل بود که چرا با توجه 
به تأکیدات رهبری تشکیل این کمیسیون در صحن 
علنی مجلس رأی نیاورد البته در صددیم با مذاکرات 
وارد  را مجدداً  این موضوع  رئیسه  با هیئت  متعددی 

صحن مجلس کنیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس در رابطه با تشکیل 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید نیز گفت: باید کارهای 
ناتمام کمیسیون گذشته حمایت از تولید به کمیسیون 
جدید واگذار شود اما اگر نمایندگان قرار بر کمیسیون 
ویژه تولید نداشته باشند باید کارها میان کمیسیون های 

دیگر توزیع شود.

تعادل/ 
5 چالش اساسي در هیات ريیسه اتاق 

بازرگاني ايران

اتاق  ريیسه  هیات  عمر  از  سال  يک  گذشت  با 
دقیق تري  قضاوت  امروز  مي توان  بازرگاني 
به دوره هاي  اتاق نسبت  اين  به عملکرد  نسبت 
گذشته داشت. هر چند که در ابتداي دوره اين 

بدون رقیب جدي  به ويژه ريیس  هیات ريیسه 
به کرسي رياست تکیه زدند اما به نظر مي رسد 
با گذشت يک سال انتقادات نسبت به عملکرد 

هیات ريیسه درحال افزايش است. 
پیش از این اکثر انتقادات مربوط به عملکرد از سوي 
نمایندگان  هیات  در  دیگر  که  مي شد  مطرح  کساني 
سال  یك  گذشت  با  اکنون  اما  نبودند  پست  داراي 
اعضاي هیات نمایندگان فعلي نیز شروع به انتقادهاي 

تند نسبت به عملکرد هیات رییسه کرده اند. 
هیات  مشکل  واقعا  که  است  مطرح  سوال  این  حال 
رییسه فعلي چیست؟ این هیات رییسه به ویژه محسن 
جالل پور که با رایي نسبتا خوب موفق به ریاست شد 
این  امروز شاهد  در چه بخش هایي ضعف داشته که 
حجم از انتقادات علیه وي هستیم؟ بر همین اساس 
5 چالش اساسي هیات رییسه که در ماه هاي اخیر به 
 شدت از سوي منتقدان هیات نمایندگان مطرح شده 

مورد بررسي قرار گرفته است.

  تفرقه در اتاق هاي بازرگاني
زمان  در  دوره هشتم  رییسه  و هیات  شعار جالل پور 
ریاست برداشتن تفرقه موجود میان هیات نمایندگان 
اصطالح  از  بار  چندین  جالل پور  بود.  بازرگاني  اتاق 
جنگ هاي حیدري و نعمتي درباره گروه هاي مختلف 
اتاق بازرگاني استفاده کرد و حتي تاکید داشت تنها 
برداشتن  شد،  ریاست  پذیرش  به  حاضر  که  دلیلي 

اختالف میان اتاق هاي بازرگاني بود. 
با این وجود در یك سال گذشته نه تنها این اختالفات 
حل نشده بلکه شاهد تشدید آن در اتاق هاي بازرگاني 
هستیم. درست در یك سالگي هیات نمایندگان شیراز 
شاهد بودیم که این اتاق اصلي دچار اختالفاتي اساسي 
از  اتاق  این  نایب رییس  و  نتیجه آن رییس  شد و در 

هیات رییسه کنار رفتند. هر چند اتاق بازرگاني سعي 
اما صحبت هاي  بگذارد  را سرپوش  اختالف  این  دارد 
ضد و نقیض اعضاي هیات نمایندگان شیراز به خوبي 
از اختالفات گسترده در این اتاق بازرگاني خبر مي دهد. 
درحال حاضر براساس راي هیات نمایندگان اتاق شیراز 
ریاست این اتاق تغییر کرده اما این موضوع هنوز به 

تایید اتاق بازرگاني ایران نرسیده است. 
مساله شیراز تنها مورد از ناهماهنگي  اتاق هاي بازرگاني 
نیست. حتي اتاق بازرگاني تهران و ایران که هم در یك 
شهر قرار دارند و هم داراي اعضاي مشترک هستند، 
با یکدیگر هماهنگ عمل کنند.  نمي توانند در کارها 
درحال حاضر 3 نایب رییس در هیات رییسه اتاق ایران 
از اتاق تهران آمده اما عدم هماهنگي به حدي است که 
مراسم رسمي افطاري دو اتاق در یك روز قرار گرفت 
و باعث مشکالت زیادي براي اعضاي مشترک دو اتاق 
به  اختالف  بحث  مختلف  اتاق هاي  از  همچنین  شد. 
از  تا قبل  به نظر مي رسد  به گوش مي رسد و   شدت 
اتفاقات زیادي در آن  نیمه  به  اتاق  این  رسیدن عمر 

رخ خواهد داد. 

  دولتي شدن هیات ريیسه
انتقاد اصلي چهره هاي مختلف تشکلي به عملکرد هیات 
رییسه اتاق ایران نزدیکي بیش از حد هیات رییسه به 
دولت است. دولت درحال حاضر از اتاق در بحث هاي 
اهرم  عنوان یك  به  مانند سفرهاي خارجي  مختلفي 
استفاده مي کند اما اخیرا عملکرد اتاق براي البي هاي 
پست هاي  کردن  مشخص  براي  البي  مانند  دولتي 

کلیدي در مجلس افزایش پیدا کرده است. 
هر چند براساس قانون اتاق مشاور 3 قوه است اما به 
نظر مي رسد اوال اتاق به سمت یك قوه یعني دولت 
متمایل شده و دوما از یك مشاور بي طرف به یك ابزار 
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در اختیار دولت بدل شده است. در دوره هاي قبل اتاق 
بازرگاني همیشه به عنوان یك حامي نقاد مطرح بود 
که ایرادات عملکرد دولتي را مطرح مي کرد اما امروز با 
وجود آنکه مشکالت زیادي در سیاست هاي اقتصادي 
دولت به ویژه در بحث رکود وجود دارد اما اتاق کامال 
ساکت است و اگر بحثي نیز با دولت وجود دارد این 
دیگران  اطالع  بدون  و  بسته  درهاي  پشت  در  بحث 

انجام مي شود. 
دخالت دولت در تعیین هیات رییسه اتاق هشتم امروز 
خود را در دولتي شدن اتاق بازرگاني نشان داده است. 
از  به صراحت  نمي تواند  دیگر  بخش خصوصي  امروز 
مسووالن  چراکه  بکند  انتقاد  دولتي ها  پررنگ  حضور 
بخش خصوصي ارتباط بیش از اندازه یي با دولت پیدا 
کرده اند. در حقیقت ماهیت اتاق بازرگاني به این دلیل 
اهمیت داشت که این اتاق بتواند به عنوان یك مشاور 
تبدیل  شاهد  دوره  این  در  اما  کند  صحبت  مستقل 

شدن اتاق به یك تریبون دولتي هستیم. 

  مساله رکود و مشکالت اعضا
وظیفه اصلي هر تشکلي پیگیري درخواست هاي اعضاي 
آن تشکل است. درحال حاضر مهم ترین خواسته بخش 
خصوصي حل مساله رکود اقتصادي است. این رکود 
باعث آسیب جدي به کسب و کار اعضاي اتاق بازرگاني 
شاهد  قبل  دوره هاي  در  اگر  حقیقت  در  است.  شده 
تالش بخش خصوصي براي به دست آوردن کرسي و 
تریبون در جلسات دولت بودیم براي این بود که این 
دست مشکالت گفته شود. اما امروز شاهد هستیم که 
با دولت  با وجود داشتن فرصت گفت وگوي مستقیم 
اتاق بازرگاني در دادن راهکار براي رکود کامال منفعل 
گذشته  سال  یك  در  حقیقت  در  است.  کرده  عمل 
با  اکثر وقت هیات رییسه به مساله سفر و گفت وگو 

مساله  که  درحالي  یافته  اختصاص  دیگر  کشورهاي 
مشکالت اعضا کماکان پابرجاست. این موضوع در کنار 
مسائل دیگري مانند تغییرات ساختاري در اتاق باعث 
شده است که اکثریت صاحبان کارت هاي بازرگاني نگاه 
مثبتي به عملکرد یك سال گذشته نداشته باشند. قرار 
بود در این یك سال تغییر و تحوالت زیادي در اتاق 
بازرگاني و ساختار آن رخ دهد اما هنوز خبري از این 
اتاق و  موضوع نیست. به نظر مي رسد مسائل دروني 
وظایفي همچون پیگیري حقوق اعضا قرباني مسائلي 
مختلف  مجامع  در  حضور  و  خارجي  سفرهاي  مانند 
شده و رییس اتاق فرصت کافي براي رسیدگي به این 

موضوعات را ندارد. 

عدم همکاري الزم در هیات ريیسه
در دوره قبل ما شاهد نواب رییسي پرکار و پرتحرک 
بودیم هر چند که رییس اتاق چهره یي مطرح تر بود اما 
باز هم نقش نواب رییس بسیار پررنگ بود. اما در این 
دوره با وجود حضور چند چهره مطرح به عنوان نواب 
اما کمتر خبري از آنها در کارهاي اتاق بازرگاني است. 
مسعود خوانساري و پدرام سلطاني حتي از دوره قبل که 
یکي تنها عضو هیات نمایندگان و دیگري نایب رییس 
آخر بود بسیار کم فروغ تر شده اند و هیچ صحبتي از 
آنها نیست. محمدرضا انصاري که یکي از مطرح ترین 
شرکت هاي ایران را مدیریت مي کند امروز بسیار نقش 

کمرنگي در اتاق بازرگاني ایفا مي کند. 
غالمحسین شافعي که تجربه یك سال و نیم ریاست 
اتاق بازرگاني را در کارنامه دارد امروز مدت هاست که 
از  خبري  هیچ  و  مي کند  سکوت  مختلف  مجامع  در 

نطق هاي جنجالي وي نیست. 
به نظر مي رسد بخشي از این موضوع به عدم تقسیم 
درحال حاضر  باشد.  مربوط  رییسه  هیات  در  وظایف 

از تقسیمات دوره قبل  در هیات رییسه هیچ خبري 
نیست و مشخص نیست که هر کدام از این چهره ها 
قرار است چه کاري انجام دهند. در عوض رییس اتاق 
در  مي کند  ایفا  نیز  را  اتاق  نقش سخنگوي  که خود 
تمامي مجامع حضور پیدا کرده و نه تنها به نمایندگي 
از اتاق بازرگاني بلکه به نمایندگي از 2 اتاق اصناف و 

تعاون نیز به ابراز نظر مي پردازد. 
هیات  جاي  به  اتاق  داخلي  کارهاي  دیگر  سوي  از 
نمایندگان به مشاورین رییس واگذار شده است. این 
کاندیداي  مشاوران  این  از  بسیاري  که  است  درحالي 
حضور در هیات نمایندگان بوده اند اما بخش خصوصي 
به آنها اعتماد نکرد با وجود این در این دوره به عنوان 
بازرگاني  اتاق  مسائل  جزیي ترین  در  حتي  مشاور 

دخالت مي کنند. 

 بايکوت کامل چهره هاي کارآمد گذشته اتاق
اتاق بازرگاني از ابتداي انقالب شاهد حضور چهره هاي 
فراواني در درون خود بوده است. در این دوره به نام 
دست  به  چهره ها  این  تمامي  اختالف  از  جلوگیري 
فراموشي سپرده شده اند. اگر اتاق بازرگاني توانست در 
مقاطعي بسیار اثرگذار و متفاوت باشد دلیل اصلي آن 
را باید در تقابل گروه ها با اندیشه هاي مختلف دید. در 
عقاید  به  ایران حذف  اتاق  رییس  سیاست  دوره  این 
براي جلوگیري از بروز اختالف نظر بود. با این وجود 
همانطور که گفته شد این اختالف نظر امروز درحال 
شکل گیري است و موافقاني که باعث ریاست این هیات 
رییسه شدند امروز به منتقدان اصلي آن بدل گشته اند. 
به نظر مي رسد کنار گذاشتن چهره هاي قدیمي اتاق 
کم کم خود را در بي تجربگي اتاق در تقابل با دولت 

نشان مي دهد. 
اتاق  زودي  به  که  گرفت  نتیجه  مي توان  مجموع  در 

بازرگاني با مشکالت جدي تري روبه رو خواهد شد. این 
با  ابتدا  اتاق در دوره هاي مختلف  یك روال است که 
همدلي کار خود را آغاز کند ولي در پایان دوره اختالف 
نظرهایي ایجاد شود اما امروز شاهد این هستیم که این 
اختالف نظرها بسیار زودتر از موعد درحال شکل گیري 
است و تنها با گذشت یك سال اختالفات به انتقادهاي 
تند هیات نمایندگان از هیات رییسه بدل شده است. 
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 دنیای اقتصاد/ 
 داستان پرش فاسبری، 

الگوی رابطه نوآوری و بهبود عملکرد

مترجم: مريم رضايی
London Business School :منبع

به نمودار پایین صفحه نگاهی بیندازید. این نمودار 
جهانی  مسابقات  در  پرش  میزان  باالترین  تحوالت 
پرش ارتفاع مردان را در طول یک دوره 100 ساله 
نیز  ارتفاع  پرش  مسابقات  قهرمانان  می دهد.  نشان 
قوی تر  بلندتر،  زمان  با گذشت  ورزش ها  دیگر  مثل 
را  تکنیک های ورزشی خود  و  متناسب تر شده اند  و 
میالدی،   60 دهه  اوایل  در  اما  بخشیده اند.  بهبود 
زمانی که میله افقی هفت بار باالتر رفت، چه اتفاقی 
افتاده بود؟ چه چیزی عامل این پیشرفت چشمگیر 

در رقابت های پرش ارتفاع بود؟

»تکنیک  زمینه  این  در  مطلع  افراد  از  بسیاری 
تکنیکی  می دانند؛  پیشرفت  این  عامل  را  فاسبری« 
مسابقات  طالی  مدال  برنده  فاسبری،  دیک  که 
امروزه  و  بود  آن  مبتکر  آن سال ها  در  ارتفاع  پرش 
استفاده  روش  این  از  فقط  مسابقات  اول  سطح  در 
پرش  جهانی  مسابقات  در  آن،  از  پیش  می شود. 
ارتفاع، ورزشکاران به سوی مانع می دویدند، با یک 
سر  درحالی که  باز  پاهای  با  و  می کردند  جهش  پا 
این  بودند، فرود می آمدند.  قرار داده   پا  را میان دو 
تکنیک   بود.  موسوم  استرادل«  »تکنیک  به  روش 
دیگر پرش قیچی نام داشت که مشابه پرش با مانع 
و از پهلو انجام می شد. سپس فاسبری وارد کار شد 
و پرش وارونه انقالبی او در المپیک 1968 مکزیک 
همه  و  کرد  متحول  را  ورزشی  رشته  این  بار  اولین 
را به هم ریخت. فاسبری دوید، پای  این تکنیک ها 
و  داد  قرار  را محور  راست  پای  بلند کرد،  را  چپش 
درحالی که پشت به میله پرش کرده بود جهش کرد 

از  به حال  تا  این سبک که  با سرشانه فرود آمد.  و 
سوی هیچ ورزشکاری دیده نشده بود، تعجب همه 

را برانگیخت.
المپیک  »در  می آورد:  یاد  به  ساله   67 فاسبری 
انجام  من  که  کاری  از  تماشاچیان  مکزیک،   1968
دادم شگفت زده شده بودند، طوری که از تشویق و 
خوشحالی کردن دست کشیده و فقط نگاه می کردند. 
حتی وقتی دوندگان ماراتن بعد از 26 مایل دویدن 
وارد زمین شدند، هنوز سکوت حکمفرما بود.« او با 
پرش 2/24 متر مدال طالی المپیک را از آن خود 
از  مونیخ،   1972 المپیک  در  بعد،  سال  چهار  کرد. 
40 ورزشکار پرش ارتفاع، 28 نفر از تکنیک فاسبری 
این  ارائه  اولین  از  بعد  سال   10 و  کردند  استفاده 
پرش  قهرمانان  اکثریت  بین المللی،  سطح  در  روش 
برگزیدند.  را  فاسبری«  به طور رسمی »پرش  ارتفاع 
بازنشسته  عمران  مهندس  یک  اکنون  که  فاسبری 
بود  است می گوید: »می دانم که کارم منحصربه فرد 

و افتخار می کنم این سبک به نامم ثبت شده است. 
اگر بخواهم واقعیت را بگویم، اولین باری که با من 
در این مورد مصاحبه کردند و خواستند اسمی برای 
از وجهه تحلیلی مهندسی ام  این تکنیک پیدا کنم، 
انتخاب  را  وارونه«  اسم »چارچوب  و  کرده  استفاده 
کردم.این عنوان اصال جالب نبود و آن خبرنگار حتی 
مصاحبه  من  با  که  بعدی  دفعه  نکرد.  چاپ  را  آن 
کردند گفتم شنیده ام که در شهر این روش را پرش 
را  اسم  همین  جا  همه  بعد  و  می نامند  فاسبری 
آشنا  داستان هایی  با چنین  ما  بیشتر  ثبت کردند.« 
آیا  اما  دارد.  تناسب  واقعیت  با  ظاهرا  که  هستیم 
چشمگیر  پیشرفت های  به  جدید  تکنیک های  همه 

در عملکرد منجر می شود؟ 

نوآوری، عامل بهبود عملکرد؟
این گونه  فاسبری  مورد  در  که  است  این  واقعیت 
نبود. توالی ثبت رکوردهای پرش در اوایل دهه 60 

افراد غیرمنطقی ارزشمندترین دارایی های شما
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فراموش شده  پرش  قهرمان  دو  کار  نتیجه  واقع  در 
برومل  والری  و  آمریکا  از  توماس  جان  نام های  به 
همان  در  دو  هر  که  بود  شوروی  جماهیر  اتحاد  از 
فاسبری  دیک  بودند.  استاد  استرادل  قدیمی  سبک 
حتی در آن موقع در سطح طراز اول ها رقابت نکرد. 
او  نزد.  را  پرش  جهانی  رکورد  گاه  هیچ  او  واقع  در 
درحالی که می دانست تکنیک جدیدش پرش ارتفاع 
را برای همیشه متحول کرده، بعد از دریافت مدال 
پرش  میله  کرد  درخواست  مکزیک  المپیک  طالی 
رکورد  بتواند  اینکه  امید  به  برود،  باال  متر  تا 2/29 
2/28 متری برومل را بزند. اما در هر سه پرشی که 
را  داده ها  این  بار  اولین  وقتی  خورد.  شکست  کرد 
مرور کردیم، دهانمان از تعجب باز مانده بود، چون 
بر  مبنی  را  ما  قدیمی  عقاید  اطالعات  این  ظاهرا 
بی اعتبار  است،  عملکرد  بهبود  عامل  نوآوری  اینکه 
می کرد. اما کمی عمیق تر شدیم و در نهایت متوجه 
اثرات  واقع،  در  است.  داده  رخ  اتفاقی  چه  شدیم 
این داستان برای هر فرد نوآور مشتاقی، جالب تر و 
هیجان انگیزتر از آن است که انتظار می رود. در اوایل 
دهه 60 و در اوج جنگ سرد، توماس و برومل وارد 
عرصه ورزش جهانی شدند. توماس درحالی که تنها 
شکست.  را  جهان  رکورد  بار  سه  داشت،  سال   20
بعد از او برومل چهار بار رکورد زد. رقابت تنگاتنگ 
آنها در مسابقات المپیک 1964 توکیو به اوج خود 
یک  نهایت  در  آنها  دو  هر  مسابقات  آن  در  رسید. 
اندازه پریدند، اما برومل چون پرش خطای کمتری 
هر  که  کرد  تاکید  باید  برد.  را  طال  مدال  داشت، 

استفاده کرده  در پرش  استرادل  تکنیک  از  آنها  دو 
بودند.

بنابراین چه اتفاقی برای دیک فاسبری رخ داد؟ در 
و  ساله    17 نوجوان  فاسبری  توکیو،  المپیک  زمان 
محصلی بود که امید می  رفت به ورزشکاری حرفه ای 
تبدیل شود، چرا که در آن زمان تنها 28 سانتی متر 
کمتر از رکورد برومل پریده بود. با وجود »اخطارهای 

وحشتناک« مربیانی که با او کار می کردند، فاسبری 
اصرار می ورزید و  بر سبک جدید پرشی که داشت 
پای جلویی خود را بلند می کرد و بالفاصله وقتی به 
سر  با  و  برمی گشت  پشت  به  می رسید،  افقی  میله 
چیزی  چه  نمی داند  دقیقا  هیچ کس  می آمد.  پایین 
تازه  تکنیک  این  کردن  امتحان  برای  او  الهام بخش 
الهام بخشی  این  منبع  مربیانش  مطمئنا  است.  بوده 

انجام  به  را  او  آنها تالش می کردند  نبودند، چرا که 
پرش استرادل بازگردانند. به هر حال، می توان گفت 
یکی  دبیرستانش  که  بود  این  تاثیرگذار  عامل  یک 
برای  بزرگ  فوم  تشک های  دادن  قرار  پیشگامان  از 
خطر  سر  با  فرود  می شد  باعث  که  بود  ورزشکاران 
کمتری داشته باشد. در هر صورت، او بر به کار بردن 
انتقادهایی که  با وجود همه  روش خود مصر بود و 
می شد، به راه خود ادامه داد تا اینکه در اواسط دهه 
60 آنقدر خوب عمل کرد که به تیم ملی آمریکا راه 
قهرمان  به  زمان  آن  در  برومل  والری  البته،  یافت. 
اما  بود،  شده  تبدیل  ارتفاع  پرش  چرای  و  بی چون  
یک تصادف با موتورسیکلت باعث شد پای راستش 
چند  اگرچه  و  شود  شکستگی  دچار  نقطه  چند  در 
راه  دوباره  بتواند  شد  باعث  طوالنی  جراحی  عمل 

برود، اما عمر ورزش حرفه ای او به پایان رسید.
فاسبری  به روی دیک  را  تغییر سرنوشت درها  این 
 1968 المپیک  رقابت های  در  برومل  کرد.  باز 
دیگر  برابر  در  فاسبری  و  نکرد  شرکت  مکزیک 
سنتی  پرش  از  همگی  که  گرفت  قرار  ورزشکارانی 
پرش  تکنیک  با  او  می کردند.  استفاده  استرادل 
وارونه جنون آمیز خود توانست همه آنها را پشت سر 
تبدیل  مسابقات  ستاره  به  ناگهان  فاسبری  بگذارد. 
شد و در اکتبر 1968 روزنامه نیویورک تایمز روش 
متهورانه پرش او را به تیتر یک خود تبدیل کرد. اما 
طالی  مدال  که  وجودی  با  حتی  فاسبری،  داستان 
المپیک را در جیب داشت، تمام نشده است. پرشی 
او در آن مسابقات شد، هنوز  که باعث برنده شدن 
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فاسبری  واقع  در  و  بود  جهانی  رکورد  از  پایین تر 
هیچ گاه نتوانست آن رکورد را بشکند. در دهه بعد از 
آن، رکورد جهان چندین بار توسط ورزشکاران دیگر 
شکسته شد. برخی از آنها از روش فاسبری استفاده 
انجام  را  استرادل  برخی دیگر همان پرش  و  کردند 
دادند. در دهه 80 بود که پرش فاسبری در نهایت به 
عنوان یک تکنیک اصلی توسط ورزشکاران حرفه ای 
پرش ارتفاع تثبیت شد. با اینکه قبال صدها بار گفته 
شده، ما فکر می کنیم بازبینی داستان پرش فاسبری 
زندگی  در  نوآوری  فرآیند  اینکه  دادن  نشان  برای 
باشد.  مفید  می تواند  است،  »آشفته«  چقدر  واقعی 
اینچنینی  همه می دانند که نوآوری های واقعا مخل 
به یک مخترع مستقل نیاز دارند؛ فردی که دوست 
دارد عقل سلیم را به رخ بکشد، خارج از چارچوب 
چالش  به  را  موجود  وضعیت  و  کند  فکر  مشخص 
اگر  اما  بود،  فردی  چنین  واقع  در  فاسبری  بکشد. 
ببریم،  پی  داستان  این  واقعی  ماهیت  به  بخواهیم 
باید چند نکته مهم دیگر را وارد این ترکیب کنیم.

سال  طول  فاسبری چند  غیرعلنی  تالش های  ابتدا، 
کشید و اوایل هیچ کس او را جدی نمی گرفت و حتی 
پرش  مرسوم  روش  به  می کردند  توصیه  او  به  افراد 
که  افتاد  اتفاق  زمانی  در  او  نوآوری  دوم،  برگردد. 
تشک های فرود خوبی در دسترس بود و امکان پرش 
ایمن با سر را برای اولین بار فراهم کرد. سوم، تصادف 
برومل برای فاسبری یک شانس بود و او این فرصت 
پایان داستان  فاسبری  پیشرفت  نهایت،  ربود. در  را 
نبود و چند سال حتی بعد از گرفتن مدال طال طول 

کشید تا مزایای نوآوری او برای همه مشخص شود. 
وقتی همه اینها را کنار هم می گذاریم، به این نتیجه 
می رسیم که نوآوری تغییردهنده بازی چقدر سخت 
با  کار  این  دنیا  فاسبری های  برای همه دیک  است. 
دشواری همراه است و برای سازمان های بزرگی که 
مجبورند علیه قوانین تثبیت  شده شرکت های خود 
و نیز هنجارهای پذیرفته شده فضای بازار بجنگند، 
دنیای  از  اینکه  از  قبل  می شود.  دشوارتر  وضعیت 
از  بسیاری  که  نکنیم  فراموش  شویم،  خارج  ورزش 
تکنیک ها و تئوری های نوآورانه جدید نمی توانند به 
نتیجه برسند. به ازای هر دیک فاسبری موفقی که 
ایده »هوشمندانه-احمقانه« او به نتیجه رسیده، افراد 
ایده هایشان  هستندکه  زیادی  بسیار  شده  فراموش 
در فهرست »احمقانه-احمقانه« جای گرفت. مربیان 
فاسبری فقط افراد سنتی غرق شده در ذهنیات خود 
نبودند، بلکه تجربه امتحان کردن و شکست خوردن 
نیز  را  دیگر  ورزشکاران  توسط  مختلف  تکنیک های 

ترسیم می کردند.

قدرت غیرمنطقی بودن
مطلوب  چقدر  نوآوری  نفع  به  شرایط  نیست  مهم 
اولین  نیاز دارید که  به فردی  باشد، چون همچنان 
ممکن  زمان  هر  و  بزند  جدید  اقدامی  به  دست  بار 
تغییر  عامل  فاسبری  دیک  برباید.  را  فرصت ها  بود، 
در دنیای پرش ارتفاع بود. او نمونه واقعی یک انسان 
برنارد شاو در  بود. همان طور که جورج  غیرمنطقی 
را  خود  منطقی  »انسان  گفته:  مشهور  نظری  اظهار 

اصرار  غیرمنطقی  انسان  اما  می دهد،  وفق  دنیا  با 
همه  بنابراین  کند.  سازگار  خود  با  را  دنیا  که  دارد 
انسان های غیرمنطقی بستگی دارد.«  پیشرفت ها به 
افراد  از  فراوانی  نمونه های  کسب وکار  دنیای  در 
فعالیت  به دلیل  جابز  استیو  دارد.  وجود  غیرمنطقی 
بود  مشهور  واقعیت«  در  اختالل  ایجاد  »فضای  در 
طراحی های  می داد  امکان  اپل  شرکت  و  او  به  که 
و  مدیر  ماسک،  الون  کنند.  خلق  نوآورانه ای  واقعا 
بنیان گذار شرکت SpaceX نیز اغلب با جهان بینی 
و  می کند  ریسک  او  می شود.  شناخته  مشابهی 
رویاهای بزرگ در سر دارد و سلطه جویی اش باعث 
می شود این رویاها را محقق کند. البته فقط مدیران 
نوع  این  که  نیستند  رویایی  بنیان گذاران  یا  ارشد 
در  می گذارند.  نمایش  به  را  غیرمنطقی  جهان بینی 
کار  زیادی  میانی  مدیران  با  گذشته،  سال  بیست 
اصرار  روشن خود  ایده های  از  دفاع  بر  که  کرده ایم 
وجود  آنها  برای  تشویقی  هیچ  اغلب  اما  داشته اند، 
نداشته و اغلب ریسک کاری بسیار زیادی در مسیر 

متحمل شده اند.
سلسله مراتبی  موقعیت  کارکرد  بودن  غیرمنطقی 
طول  در  است.  ذهن  وضعیت  بلکه  نیست،  شما 
سال ها فهمیده ایم که برخی افراد تنها غیرمنطقی تر 
از بقیه هستند. البته این یک مساله دودویی نیست؛ 
را  بودن  غیرمنطقی  از  مختلفی  سایه های  ما  همه 
مثل  آزادی  افراد  درحالی که  می گذاریم،  نمایش  به 
و  دارند  قرار  طیف  طرف  یک  در  ماسک  و  جابز 
قانون مداران در طرف دیگر. اما صرف نظر از اینکه با 

به دنیا آمده اید،  بودن  از ژن غیرمنطقی  چه میزان 
توانایی استفاده از آن به شیوه ای هوشمندانه تا حد 
زیادی به مهارت و تجربه شما برمی گردد. آیا فردی 
ایده،  یک  از  پیروی  در  که  دیده اید  را  غیرمنطقی 
سرسختی و اصرار زیادی نشان می دهد، درحالی که 
دائما به او گفته می شود از ایده خود صرف نظر کند؟

 بازگشت به عناوین 17 یادداشت مدیریتی
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مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سنديکای 
صنعت برق ايران )رسانا( خواهشمند است 
نظرات، پیشنهادها و نقدهای خود را از طريق 
ايمیل  ahmadi@ieis.ir ويا شماره تلفن های 
6-6657۰93۰  به ما اطالع دهید.
با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سنديکا

مراسم احیای شب نوزدهم رمضان -  
بهشت زهرا)س( 

دعاي ماه مبارک رمضان

اللهّم وّفْر فیِه َحّظي من بََرکاتِِه وَسّهْل َسبیلي الی َخْیراتِِه 
وال تَْحِرْمني َقبوَل َحَسناتِِه يا هاديًا الی الَحّق الُمبین.

خدايا زياد بگردان بهره مرا از برکاتش و آسان کن راه 
مرا به سوی خیرهايش و محروم نکن ما را از پذيرفتن 

نیکی هايش. ای راهنمای به سوی حـق آشکار.
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