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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

اعضای هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران هفته گذشته طی سفر 
خود به مشهد، به همراه هیات مدیره شعبه خراسان اقدام به برگزاری 
منطقه ای  برق  ارشد  مسئوالن  و  عامل  مدیران  با  مشترک  نشستی 
توزیع  شرکت  و  رضوی  خراسان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  خراسان، 

نیروی برق مشهد کردند. 
طی  این نشست که به میزبانی شرکت برق منطقه ای خراسان برگزار می شد، 
همسویی  و  هماهنگی  ایجاد  راهکارهای  خصوص  در  نظر  تبادل  و  بحث 

فی مابین در محوریت قرار گرفت.

اولویت چاره اندیشی برای اقتصاد نا متوازن برق
در ابتدای این جلسه محمدحسن متولی زاده مدیرعامل شرکت برق منطقه اي 
خراسان طی ارائه گزارشی به ویژگی ها و پتانسیل های شبکه برق این استان 
به لحاظ موقعیت ترانزیتی، نیروی انسانی متخصص و وضعیت مطلوب میزان 
تلفات برق در مقایسه با سایر نقاط کشور اشاره کرد و مهمترین مساله حال 
اقتصاد برق دانست که بدون حل آن نمی توان  را  حاضر صنعت برق کشور 

انتظار اقدام اثرگذاری داشت.
طی  برق  نرخ  افزایش  از  جلوگیری  به  اشاره  با  رابطه  همین  در  متولی زاده 
سال های 83 تا 88 و کاهش 50 درصدی آن در این سال ها تصریح کرد: فشار 

اقتصادی صنعت برق به بخش های سرمایه گذاری، تولیدکنندگان، پیمانکاران 
و مشاوران منتقل شده است و روند رو به تزاید بدهی ها تا جایی است که 
میلیارد  هزار  به 75  نیرو  وزارت  بدهی  تال سال 1400  می شود  پیش  بینی 

تومان خواهد رسید.
 ادامه در صفحه 3/

سندیکای صنعت برق ایران/ در جلسه مشترک هیات مدیره سندیکا با مسئولین برق منطقه ای و توزیع خراسان صورت گرفت؛

هماهنگی و همسویی بین سندیکا و کارفرمایان صنعت برق خراسان

 چالش های ظرفیت سازی نیروگاهی

دنیای اقتصاد/ حمیدرضا صالحی 
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

 رشد ساالنه مصرف برق در ایران، متاثر از رشد صنعتی، 
تجاری و خانگی است. آمارها نشان می دهد طی سال های 
گذشته، متوسط رشد مصرف ساالنه در کشور 8 درصد 

بوده است.
این در حالی است که اگر رشد اقتصادی کشور ناشی از 
افزایش  با  رشد صنعتی باشد، به طور حتم مصرف برق 
افزایش  میان  این  در  شد.  خواهد  روبه رو  چشمگیری 
مصرف برق نشان از صنعتی تر شدن کشور، فعال تر شدن 
کارخانه ها و افزایش میزان اشتغال دارد. از این رو همواره 
باید برای رشد مصرف، برنامه ریزی شود و رشد تولید را 
ارزیابی ها نشان می دهد در حال حاضر  در نظر داشت. 
77هزار مگاوات نیروگاه نصب شده در کشور وجود دارد 
شده  زده  تخمین  مگاوات  57هزار  نیز  مصرف  پیک  و 
است که معموال این میزان در فصل تابستان و به ویژه 
این سوال مطرح است  ایجاد می شود. حال  شهریورماه 
که برای اینکه بتوان نگرانی ناشی از افزایش پیک مصرف 

برق در کشور را کاهش داد، چه باید کرد؟

ادامه در صفحه 3/ 

انا هلل و انا الیه راجعون 
تسلیت سندیکا برای حادثه نفت کش سانچی

سندیکای صنعت برق ایران با نهایت تاسف و تاثر جان باختن تعدادی از هموطنان مان 
را در حادثه دلخراش نفت کش سانچی، در شرایطی که هنوز زخم های واقعه جانسوز 
پالسکو در آستانه سالگرد آن التیام نیافته، به ملت ایران، به ویژه خانواده های مصیبت دیده، 
دارد. مسئلت  بردباری  و  صبر  متعال  خداوند  از  بازماندگان  برای  و  گفته  تسلیت 
سندیکای صنعت برق ایران



 

  فراخوان چهاردهمین نمایشگاه 
بین المللي نفت و انرژي کیش

....... ادامه در صفحه 5

سرآغازی  بودجه،  الیحه   19 تبصره   
برای ورود بخش خصوصی به طرح های 

نیمه تمام
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 از نو باید ساخت
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 وزارت کشور و نیرو پیشنهاد 
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می دهند
....... ادامه در صفحه 9

 معامله بیش از 11 میلیارد کیلووات 
ساعت برق
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 برق تولیدی از مدیریت پسماندها 
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  مسئولیت هیئت مدیره کنتورسازی، 
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 رکورد جدید برق بادی در دانمارک 
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....... ادامه در صفحه 11

 60 درصد سرمایه گذاری اتحادیه 
اروپا در ایران متعلق به آلمان است

....... ادامه در صفحه 11

 تبدیل نیروگاه برق گازی پارس 
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کار است
....... ادامه در صفحه 11

  تهاتر و استرداد مالیات و عوارض 
ارزش افزوده صادرات ابالغ شد

....... ادامه در صفحه 13

 مصوبه کمیسیون تلفیق برای تهاتر 
110 هزار میلیاردی بدهی  اصالح 

می شود
....... ادامه در صفحه 13

 حال اقتصاد خوب نیست
....... ادامه در صفحه 14

 بانک مرکزیضامن بخش خصوصی شود
....... ادامه در صفحه 15

 مرکز پژوهشهای مجلس: بدهی 
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 جدیدترین پیش بینی بانک جهانی 
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 تجار درباره بازار ارز چه می گویند؟
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 موازی کاری نهادهای دولتی در ایجاد 
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 اقتصادی اخبار صنعت برق

 عناوین اخبار
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3 اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
هماهنگی و همسویی بین سندیکا و 

کارفرمایان صنعت برق خراسان

وی همچنین استفاده از ظرفیت های قانونی و پیگیری 
راه  خصوصی  بخش  و  دولت  بین  مشترک  سیاست  

حل خروج از وضعیت موجود قلمداد کرد.
این مقام ارشد صنعت برق کشور در بخش دیگری از 
صحبت های خود در این نشست ضمن اشاره به بسته 
افزایش  برق،  تعرفه  افزایش  برای  راه ها  تمام  بودن 
درصدی قیمت برق نیز منتفی دانست و گفت: باید 
دولت را قانع کرد برای عبور از پیک بحرانی مصرف 
برق چاره اندیشی شود و در صورت امکان با تعرفه های 

متغیر این پیک را مدیریت کنیم.
آنکه  به  توجه  با  کرد  پیشنهاد  همچنین  متولی زاده 
بدهی ها  متعاقبا  و  هزینه ها  درصد   75 از  بیش 
مربوط به بخش تولید است، با سرمایه گذاری جدید 

کرد:  تصریح  وی  داد.  کاهش  را  تولید  هزینه های 
تولید  در  روش  این  با  تومان  میلیارد  هزار   5 تا   4
توزیع  و  انتقال  در  می توان  و  می شود  صرفه جویی 

سرمایه گذاری کرد.  

بین بخش خصوصی  نامرئی  از دیوار  لزوم عبور 
و دولت

ادامه  در  سندیکا  هیات مدیره  رییس  بخشی  علی 
برای  بابی  فتح  عنوان  به  جلسه  این  برگزاری  از 
همکاری های آینده یاد کرد و افزود: در دوره جدید 
هیات مدیره سندیکا در تالشیم تا با افزایش تعامل و 
با دولت دیوار نامرئی بین بخش خصوصی و  ارتباط 

دولتی را برداریم.
نشست  این  آنکه  به  اشاره  با  راستا  این  در  وی 
با  سندیکا  هیات مدیره  مشترک  جلسه  چهارمین 
از  است،  بوده  اخیر  ماه های  منطقه ای طی  برق های 
ایجاد کارگروهی مشترک بین برق منطقه ای اصفهان 

 چالش های ظرفیت سازی نیروگاهی

ادامه از صفحه 1/ 

 آیا سرمایه گذاری در حوزه تولید را باید افزایش 
داد، یا روش دیگری برای حل این موضوع به کار 
گرفت؟ متولیان صنعت برق ایران همواره به دلیل 
سیاست های جاری در این بخش، به دنبال ساخت 
نیروگاه ها بوده اند. این در حالی است که در دنیا 
روش های دیگری برای پیک زدایی مورد استفاده 
قرار می گیرد که در ایران کمتر مورد توجه قرار 

گرفته است.
که  ایران  شمالی  همسایه  کشورهای  به  اتصال 
مصرف آنها در تابستان کم و در زمستان فراوان 
از  کشور  خروج  راه های  از  یکی  می تواند  است، 
جایگزینی  برای  راه  دومین  باشد.  وضعیت  این 
سرمایه گذاری در این بخش، جلوگیری از اتالف 
انرژی است که می تواند به عنوان ایجاد یک نیروگاه 
مجازی در دستور کار قرار گیرد. این اقدام می تواند 
با بهره مندی از روش های نوین، نوسازی تجهیزات، 
استفاده از ترانسفورماتورهای با تلفات مسی پایین 
و یک سرمایه گذاری اندک صورت گیرد. از سوی 
دیگر توجه به انرژی های تجدیدپذیر که با قیمت 
مناسبی عرضه می  شوند نیز طی چند سال اخیر 
مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع باعث شد 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی به سرمایه گذاری 
در این بخش ترغیب شوند. ادامه این مسیر باعث 
می شود نیروگاه هایی در کشور تاسیس شوند که 

به کمک آنان بتوان انرژی برق را ذخیره کرد.
جدید  نسل  نیروگاه های  از  استفاده  با  همچنین 

در  مصرف  از  بخشی  هم  می توان  تجدیدپذیر، 
از  ناشی  آالیندگی  هم  و  کرد  جبران  را  پیک 
بحث  در  داد.  کاهش  را  فسیلی  سوخت های 
سرمایه گذاری در صنعت برق از جمله بحث تولید 
توجه  نکته  این  به  باید  نیز  نیروگاه ها  ساخت  و 
داشت که امنیت سرمایه گذاری مورد توجه قرار 
گیرد. متاسفانه بخش دولتی صنعت برق، در این 
زمینه کارنامه قابل قبولی ندارد و سرمایه گذاران 
نیرو  وزارت  که  داشته اند  را  نگرانی  این  همواره 
همچنین  کند.  عمل  خود  تعهدات  به  نتواند 
سرمایه گذارانی که در حوزه انرژی های تجدیدپذیر 
فعال هستند، با وجود اینکه مواد قانونی محکمی 
در قانون حمایت از صنعت برق وجود دارد و در 
الیحه بودجه ای که قانون گذار به واسطه آن میزان 
درآمدی برای سرمایه گذاران مشخص کرده که از 
طریق قبوض برق حاصل می شود، همواره حاشیه 
سال ها،  این  طی  دولت  چراکه  نداشته اند؛  امنی 
است.  نکرده  عمل  قانون خوب  این  اجرای  برای 
مجموع این عملکردها این پیام را به سرمایه گذاران 
می دهد که اطمینانی برای استفاده از بیش از ۶0 
وجود  سرمایه گذاری  ظرفیت  دالر  میلیارد  هزار 
معروف  برندهای  مانع حضور  امر  و همین  ندارد 
جهانی در ایران شده است. این در حالی است که 
صنعت برق یک صنعت زیرساختی به شمار می رود 
که در همه صنایع حضور دارد و باید امنیت و ثبات 

اقتصادی برای توسعه آن فراهم باشد.
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4 اخبار صنعت برق

پیشنهاد  و  داد  خبر  استان  آن  در  سندیکا  شعبه  و 
و شعبه  منطقه ای  برق  بین  کارگروهی  ایجاد چنین 

خراسان را مطرح کرد.
بخشی در ادامه فعالیت جدی سندیکا و تدوین سند 
از 8 هزار ساعت  بیش  با  را   کار  و  راهبردی کسب  
سندیکا  پژوهشی  معاونت  در  کارشناسی  فعالیت 

یادآور شد.
پیام باقری نایب رییس سندیکا نیز ضمن تایید لزوم 
چاره اندیشی برای مدیریت پیک بحرانی صنعت برق، 
به تمرکز کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بر 

مدریت مصرف اشاره کرد. 
وی ضمن اعالم آمادگی سندیکا برای تعریف و اجرای 
به  خراسان  ای  منطقه  برق  با  مشترک  های  پروژه 
کشور  برق  صنعت  معین  کارفرمایان  از  یکی  عنوان 
بر لزوم توسعه ارتباط و تعامل بین بخش خصوصی و 

دولتی تاکید کرد.

بیشتر  تعامل  و  ارتباط  لزوم  بر  سندیکا  تاکید 
دولت با بخش خصوصی

در این جلسه دیگر عضو هیات مدیره سندیکا به لزوم 
ارتباط نزدیکتر دولت با بخش خصوصی جهت درک 
مشکالت و حمایت سازنده از این بخش اشاره داشت. 
محمد بهزاد با بیان این موضوع تصریح کرد: به خاطر 
داشته باشیم که در صورت تضعیف بخش خصوصی، 
در واقع متولیان دولتی صنعت برق نیز کارآمدی الزم 

را نخواهند داشت.
عالوه بر این نمایندگان سندیکا در این جلسه متفقا 
بر تشکیل کارگره مشترک و برگزاری جلسات مستمر 
آن به منظور عملیاتی کردن موضوعات تاکید داشتند. 
نصراله رهنما نایب رییس هیات مدیره سندیکا در این 
موضوعات  تقسیم بندی  بر  مبنی  پیشنهادی  رابطه 

وی  کرد.  ارائه  میان مدت  و  کوتاه مدت  دسته  دو  در 
همچنین با اشاره به آسیب های جدی فعاالن بخش 
شرکت های  احیای  اخیر  سال های  در  خصوصی 
بحران زده را ضروری دانست و به این منظور در وهله 
این  رفع  برای  کوتاه مدت  چاره اندیشی های  نخست 

بحران ها را خواستار شد.
سندیکا،  هیات مدیره  منشی  و  عضو  مسائلی  مهدی 
در این نشست با تشریح تالش چهار ساله سندیکای 
متعدد  و  مکرر  جلسات  برگزاری  و  برق  صنعت 
متوقف  قراردادهای  مشکل  رفع  برای  کارشناسی 
اذعان داشت: اکنون با تغییر نرخ ارز همچنان نگرانی 

از توقف قراردادها وجود دارد.
موضوع بیمه تامین اجتماعی یکی از دیگر موارد ذکر 
شده توسط عضو و منشی هیأت مدیره سندیکا بود 
که به عنوان یکی از مشکالت اصلی بخش خصوصی 
در  مربوطه  کارگروه  جلسات  در  که  یادکرد  آن  از 
این  بر  عالوه  وی  است.  پیگیری  حال  در  سندیکا 
برق  صنعت  بهای  فهارس  نهایی سازی  خصوص  در 

درخواست همکاری کرد. 

منصور سعیدی دیگر عضو هیات مدیره سندیکا تفاوت 
نقش مشاوران در صنعت آب و برق را یادآور شد و 
نقش  بازتعریف  لزوم  امر   این  تامل خواندن  قابل  با 

مشاوران را در صنعت برق مورد تاکید قرار داد.
باالی  آمار  مقایسه  ضمن  مطلب  این  بیان  با  وی 
رخ  مقابل  در  برق  صنعت  در  متوقف  قراردادهای 
خاطر  کشور،  آب  در صنعت  مساله ای  چنین  ندادن 
نشان کرد:  باید به فکر روش های نوین تامین مالی 
باشیم و در این زمینه مشخصا پیشنهاد کرد با توجه 
 4 کاهش  جهت  شرکت ها  برخی  آمادگی  اعالم  به 
درصدی متوسط  تلفات کشور، می توان نصف مبلغ 
صرفه جویی شده از این محل را به عنوان مبلغ قرارداد 
آنان در نظر گرفت. سعیدی در این جلسه پیشنهاد 
دیگری جهت تامین مالی از محل حق ترانزیت شبکه 
کشور برای انتقال برق بین کشورهای مجاور مطرح 

کرد.
زیرساخت های  به  توجه  لزوم  این  بر  عالوه 
برای  آمادگی سندیکا  اعالم  با  هوشمندسازی شبکه 
توسط  زمینه  این  در  عملیاتی  پیشنهادهای  ارائه 

کمیته  رییس  و  هیات مدیره  عضو  مدنی  سیدمهدی 
دانش بنیان سندیکا مطرح شد.

تبیین انتظارات برق خراسان از سندیکا  
ارائه  از سندیکا و  انتظارات  بیان  ارائه  با  این نشست 
پیشنهادهای مدیران شرکت های برق منطقه ای و 

توزیع خراسان حاضر پی گرفته شد.
در این باره مجید سعادتمند قائم مقام مدیرعامل برق 
منطقه ای خراسان رضوی طی هفت بند به بیان این 
پیشنهادها پرداخت که طبق آن از سندیکا درخواست 
می شد به فضاهای جدید برای کسب وکار صنعت برق 
جایگزینی  برقی،  نقل  و  حمل  پروژه های  جمله  از 
توجه   ... و  شبکه  هوشمندسازی  گاز،  جای  به  برق 
برای  اعتمادسازی  به منظور  را  الزم  همکاری  و  کند 

سرمایه گذاری در صنعت برق ارائه دهد.
سعادتمند همچنین اظهار داشت: از سندیکا به عنوان 
به  توجه  با  می رود  انتظار  خصوصی  بخش  نماینده 
اثربخشی بیشتر انتقال موضوعات و چالش ها از طرف 
بخش خصوصی نزد مردم و حاکمیت، منعکس کننده 
مشکالت صنعت برق به مسئوالن نظام و مردم باشند. 
آنکه  بیان  با  منطقه ای خراسان  برق  ارشد  مقام  این 
کارفرما  نفع  به  مناقصات  در  پایین  قیمت های  ارائه 
متقاعد  برای  سندیکا  تالش  خواستار  بود،  نخواهد 
کردن اعضا جهت خودداری از ارائه قیمت های پایین 
امتیازدهی  موضوع  همچنین  وی  شد.  غیرمنطقی  و 
تایید  را مورد  اعضای سندیکا در مناقصات  به  باالتر 
برق منطقه ای ذکر کرد و آن را منوط به نظارت هر 
خدمات  و  محصوالت  کیفیت  بر  سندیکا  بیشتر  چه 

اعضا دانست.
پذیرش اصالح شرایط عمومی پیمان توسط سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی و درخواست ارائه پیشنهادهای 
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و  پیشرفت ها  رصد  کنار  در  زمینه،  این  در  سندیکا 
دیگر  از  سندیکا  اعضای  توسط  تکنولوژیک  تحوالت 
موارد موضوعات مطروحه توسط قائم مقام مدیرعامل 

برق منطقه ای خراسان رضوی بود.

اعالم آمادگی دولتی های برای همکاری با سندیکا
سندیکا  بین  مشترک  کارگروه  ایجاد  جلسه  این  در 
سوی  از  خراسان  توزیع  شرکت  و  منطقه ای  برق  و 

مسئولین دولتی نیز مورد  استقبال قرار گرفت. 
محمدرضا مزینی مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
مطالب  داشت  تاکید  رویکرد  این  با  رضوي  خراسان 
بیشتری  جزییات  با  جلسه  این  در  مطروحه  کالن 
گرفته  قرار  بررسی  مورد  مشترک  کارگروه های  در 
شرایط  خصوص  در  همچنین  وی  شود.  عملیاتی  و 
اعالم  و  نگرانی  ابراز  کنتورساز  شرکت های  نامساعد 
از  شده  درخواست  توانیر  شرکت  مدیرعامل  از  کرد 

بخش خصوصی در این حوزه حمایت شود.
و  برنامه ریزی  معاون  و  قائم مقام  ذبیحی  محسن 
مهندسی شرکت توزیع نیروی برق مشهد نیز ضمن 
به  منظم  مشترک  کارگروه های  ایجاد  از  استقبال 
و  مشاوران  پیمانکاران،  توانمندی  ارتقای  کارگروه 
همکاری  این  از  موفقی  نمونه  عنوان  به  کارفرمایان 

اشاره کرد.
وی ضمن آنکه از در دستور کار قرار گرفتن اصالح 
و  مشهد  توزیع  شرکت  در  مدیریتی  سیستم های 
کاهش هزینه های جاری در این شرکت خبر می داد، 
برای ارائه امتیازاتی در مناقصات به شرکت هایی که 
اعالم  می دهند  ارتقا  را  خود  مدیریتی  سیستم های 

آمادگی کرد.
 ارائه دیگر پیشنهادهای مسئوالن شرکت برق منطقه 
با  جلسه،  این  در  سندیکا  به  خراسان  توزیع  و  ای 

تولید  موانع  رفع  قانون   12 ماده   بر  تمرکز  موضوع 
معاون  محمودی  حسین  یافت.  ادامه  رقابت پذیر 
در  ای خراسان  منطقه  برق  برنامه ریزی  و  تحقیقات 
برای  دارد  آمادگی  نیز  این شرکت  افزود:  رابطه  این 

استفاده از این ظرفیت ها با سندیکا همکاری کند. 
رییس هیات مدیره سندیکا نیز در این رابطه اقدامات 
برگزاری  جمله  از  را   12 ماده  با  رابطه  در  سندیکا 
و  کرد  نشان  خاطر  متناظر  کمیته  تشیل  و  سمینار 
کمیته دانش بنیان سندیکا و معاونت پژوهشی را به 
مرفی  تکنولوژیک  موضوعات  پیگیری  متولی  عنوان 

کرد.
این مطلب که سندیکا در تالش است  بیان  با   وی 
از  دعوت  خواستار  کند،  عملیاتی  را  تیپ  قرارداد 
تخصصی  کمیسیون های  در  سندیکا  نمایندگان 

مناقصات شد.
هوشنگ  سوی  از  این  بر  عالوه  نشست  این  در 
نیز  شرکت  این  پشتیبانی  و  مالی  معاون  ناطقی 
و  اجتماعی  تامین  و  بیمه  کسر  اصالح ضوابط  برای 
نیز  و  داد  قرار  تضمین  و  تعدیل  دستورالعمل های 

فهارس بها اعالم آمادگی شد.

نقش آفرینی سندیکا در آگاهی بخشی برای 
قیمت گذاری برق

در  شده  انجام  اقدامات  از  گزارشی  جلسه،  ادامه  در 
علیرضا  توسط  خطوط  فاینانس  مناقصه  خصوص 
طرح  معاونت  مقام  قائم  و  مدیرعامل  مشاور  دلسوز 
قرار  ارائه  فاینانس مورد  این  وتوسعه و مجری طرح 
گرفت که طبق آن ضمن تاکید بر لزوم تامین مالی 
و  مناقصات  کوچکتر  دسته بندی  پروژه ها،  داخلی 
تعیین اولویت بندی ها اولیه برای این منظور به عنوان 

راهکارهای تقویت این مهم ذکر شد. 

دلسوز همچنین اظهار داشت: گزارش توجیهی مالی 
توسط شرکت توانیر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
در  لذا  است.  گرفته  قرار  تایید  مورد  و  شده  ارسال 
قراردادها  و  برگزار  مناقصات  انتهای سال  تا  تالشیم 
نیز برای  منعقد شود و نقش سندیکای صنعت برق 

تحقق این مهم بسیار تاثیرگذار است. 
این جلسه،  در  ارائه شده  پیشنهادهای  اساس  بر  وی 
بین  همسویی  و  هماهنگی  ایجاد  چون  را  مواردی 
و  پیمانکاران  سازندگان ،  توانیر،  منطقه ای،  برق های 
مشاوران، ارتقای سطح کیفی تجهیزات تولیدی صنعت 
کارگروه های تخصصی  ایجاد  و  داخل کشور  در  برق 
و  دستورالعمل ها   در  بازنگری  و  تدوین  به منظور 
بخشنامه هایی از قبیل تعدیل ارز، فلزات، و ... با هدف 
کاهش مشکالت و ریسک های قراردادی، جمع بندی 
کرد و تشویق و ترغیب سرمایه گذاران به منظور تامین 

تسهیالت مالی طرح را ضروری توصیف کرد.

متولی زاده مدیر عامل شرکت برق منطقه اي خراسان 
از  امکان اخذ مصوبه  اشاره عدم  پایان ضمن  نیز در 
شورای اقتصاد در خصوص ماده 12 قانون رفع موانع 
توسط  کشو  مالی  نظام  ارتقای  و  رقابت چذیر  تولید 
وزارت نیرو، سندیکا را عهده دار این مهم با بهره گیری 

از ظرفیت های بخش خصوصی کرد.
وی همچنین اعالم داشت: برق منطقه ای خراسان در 
خصوص اصالح شرایط عمومی پیمان و نهایی شدن 
فهارس بها با سندیکا هم عقیده و همراه خواهد بود. 
مدیر عامل شرکت برق منطقه اي خراسان همچنین 
با  باید  برق  که  است  باور  این  بر  این شرکت  افزود: 
براساس  شرایط متفاوت عرضه شود و مصرف کننده 
نیاز خود کیفیت آن را انتخاب و مورد استفاده قرار 
دهند. لذا انتظار می رود سندیکا در  آگاهی بخشی این 

موضوعات با دولت همکاری کند. 
این  تایید  با  نیز  سندیکا  رییس  نایب  باقری  پیام 
موضوع، کسب نظر از سندیکا در انتخاب وندورلیست 
را  مناقصات  ادامه  برای  فیمابین  ارتباط  تداوم  و 

خواستار شد.

تشکیل کارگروه مشترک با برق و توزیع خراسان 
گفتنی است در پایان این جلسه مشترک، مقرر شد 
کارگروه مشترکی بین شرکت برق منطقه ای خراسان 
و سندیکای صنعت برق برای تشکیل شود. که طی 
آن رضا ریاحی، حسین محمودی و هوشنگ ناطقی 
منطقه ای خراسان  برق  نمایندگان شرکت  عنوان  به 
و محسن ذبیحی از طرف شرکت توزیع نیروی برق 
مشهد برای عضویت در این کارگروه تعیین شدند و 
مقرر شد شعبه خراسان سندیکا نیز نمایندگان خود 

را در این کارگروه در اسرع وقت معرفی کند.

سندیکای صنعت برق ایران/
فراخوان چهاردهمین نمایشگاه 

بین المللي نفت و انرژي کیش

انرژي  و  نفت  بین المللي  نمایشگاه  چهاردهمین 
کیش دوم تا پنجم  بهمن ماه با رویکرد حمایت 
از ساخت داخل و سرمایه گذاری در این صنعت 
برگزار  کیش  بین المللي  نمایشگاه هاي  مرکز  در 

خواهد شد.
اخیر  سنوات  همانند  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
حضور  به  توجه  با  و  است  نمایشگاه  این  حامیان  از 
شرکت های معتبر حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و برق و 
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انرژی در این رویداد و بازدید مدیران ارشد، کارفرمایان، 
سرمایه گذاران و دست اندرکاران مرتبط، هماهنگی های 
الزم برای تسهیل حضور شرکت های عضو در نمایشگاه 

را به عمل آورده است.
اختصاص 10 درصد تخفیف برای رزرو غرفه مستقل 
و نیز امکان حضور اعضا در غرفه مشترک سندیکا با 
امکان در اختیار داشتن یک کانتر و استند از تسهیالت 

ویژ ه  اعضای سندیکا در این رویداد خواهد بود. 
شایان ذکر است چهاردهمین نمایشگاه بین المللي نفت 
و انرژي کیش با همکاری  اداره کل روابط عمومی وزارت 
نفت، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی 
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  پتروشیمی،  صنایع 
و  نفت  صنعت  تجهیزات  سازندگان  انجمن  و  نفتی 
سندیکای صنعت برق ایران توسط سازمان منطقه آزاد 

کیش برگزار می شود.
و  بیشتر  اطالعات  است جهت کسب  لذا خواهشمند 
مراجعه  زیر  لینک  به  نمایشگاه  نام  ثبت  فرم   تکمیل 

فرمایید:
http://www.ieis.ir/fa-news-4023.html

ایرنا/ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت و گو با 
ایرنا تشریح کرد؛

تبصره 19 الیحه بودجه، سرآغازی 
برای ورود بخش خصوصی به طرح 

های نیمه تمام

اتاق  ایرنا - عضو هیات نمایندگان      تهران - 
ایران،  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
تبصره 19 الیحه بودجه 1397 را سرآغازی برای 

ورود بخش خصوصی به طرح های جدید و نیمه 
اجرایی  و  تصویب  با  گفت:  و  کرد  عنوان  تمام 
پررنگ  حضور  برای  مسیر  تبصره،  این  شدن 
بخش خصوصی در پروژه های عمرانی باز خواهد 

شد.
بودجه  الیحه   19 تبصره  اساس  بر  ایرنا،  گزارش  به 
1397 به دولت اجازه داده می شود به منظور جلب 
در  تعاونی  و  بیشتر بخش خصوصی  مشارکت هرچه 
اجرای طرح ها و پروژه های منتخب جدید و نیمه تمام 
)با اولویت طرح های نیمه تمام( و بهره برداری طرح ها 
و پروژه های تکمیل شده یا در حال بهره برداری، در 
قالب ساز و کار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به 
انعقاد انواع قرارداد از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت 
و  بخش خصوصی  با  سپاری  برون  یا  برداری  بهره  و 

تعاونی اقدام کند.
بر اساس این تبصره، به دولت اجازه داده می شود همه 
یا بخشی از وظایف و مسئولیت های خود در تامین 
پدیدآوری،  قبیل  از  هایی  و خدمات در حوزه  کاالها 
طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر 
و نگهداری را در چارچوب مقرراتی به بخش خصوصی 

و تعاونی واگذار کند.
در این ارتباط، »حمیدرضا صالحی« روز یکشنبه در 
گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: با توجه به 
اینکه بودجه های تخصیص یافته به طرح های تملک 
کاهش  بسیار  اخیر  های  سال  در  ای  سرمایه  دارایی 
یافته، الزم است که بخش خصوصی بیش از گذشته 

در پروژه های عمرانی مشارکت داده شوند.
وی با بیان اینکه پروژه های نیمه تمام با استفاده از 
منابع مالی بخش خصوصی می تواند به سرانجام برسد، 
گفت: تبصره 19 الیحه بودجه می تواند منجر به ورود 
بخش خصوصی به طرح های نیمه تمامی شود که از 

سالها پیش دولت در آن طرح ها هزینه کرده و اکنون 
به دلیل محدودیت منابع، امکان به سرانجام رساندن 

آنها را ندارد.
الیحه   19 تبصره  ایران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
بودجه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: طرح های زیادی 
در بخش نیروگاه ها، پتروشیمی ها، جاده ها و دیگر 
زیرساخت وجود دارد که دولت توان ساخت و نهایی 
به  با میدان دادن  ندارد و مناسب است  را  کردن آن 
بخش خصوصی، این پروژه ها توسط آنها به سرانجام 

برسد.
برای بخش  باید  ها  پروژه  این  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
این  گفت:  باشد،  داشته  اقتصادی  توجیه  خصوصی 
بخش  که  شود  تعریف  ای  گونه  به  باید  ها  پروژه 

خصوصی بتواند از محل بهره برداری از آنها،
منابعی که دولت از قبل هزینه کرده و همچنین منابع 

مالی تامین شده از سیستم بانکی را پرداخت کند.
اقتصادی  توجیه  ها  طرح  اگر  کرد:  تصریح  صالحی 
داشته باشند، منابع بانکی و فاینانس داخلی و خارجی 

برای آنها تامین خواهد شد.
به گزارش ایرنا، »پیام باقری« نایب رییس هیات مدیره 
سندیکای صنعت برق ایران در گفت و گو با ایرنا تبصره 
19 ماده واحده الیحه بودجه 97 را یکی از نقاط قوت 
این الیحه ذکر کرد و گفت: این تبصره نشان دهنده 
عزم دولت برای واگذاری امور به بخش خصوصی است 
که در الیحه پیشنهادی، مشوق هایی نظیر »تسهیالت 
»تضامین  تضمینی«،  »خرید  ترجیحی«،  نرخ  با 
حاکمیتی برای تامین مالی خارجی« و مواردی از این 

دست در نظر گرفته شده است.
باقری »تامین منابع مالی پروژه ها« را پاشنه آشیل این 
تبصره 19 ذکر کرد و گفت: در بازنگری های مجلس 
شورای اسالمی، باید روش های تامین منابع مالی این 

تبصره بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
هفته  دوشنبه  جمهوری  رییس  روحانی«  »حسن 
معاونان  و  وزیر  دیدار  در  دیماه(  )هجدهم  گذشته 
وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اگر تبصره 
های اصلی الیحه بودجه مانند 14، 18و 19 مورد توجه 
قرار نگیرد اهداف دولت اجرایی نخواهد شد و در واقع 

دیگر الیحه بودجه دولت نیست.

دنیای اقتصاد/ 
تکمیل زیرساخت های برق با جذب 

سرمایه گذاری خارجی

امور  در  نیرو  وزیر  قائم مقام  دائمی  علیرضا 
بین الملل و پشتیبانی از صنعت آب و برق 

براساس برنامه ششم توسعه، نیاز به احداث 25 هزار 
مگاوات نیروگاه جدید حرارتی و حداقل هزار مگاوات 
عبارت  به  دارد.  وجود  کشور  در  تجدیدپذیر  نیروگاه 
دیگر می توان گفت درمجموع حدود 80 هزار میلیارد 
تومان در چهار سال پیش رو برای احداث نیروگاه های 
این  اگر  میان  این  در  است.  نیاز  مالی  منابع  جدید، 
میزان سرمایه گذاری در صنعت برق، برای رشد کشور 
و پاسخگویی به مصارف روزافزون کشاورزی مدرن و 
صنعت الزم باشد، دولت باید برنامه الزم برای تامین 
مالی و تسهیالت الزم برای اقتصادی شدن مدل های 
کسب وکار و از آن سو برای اجرای پروژه ها را فراهم 

کند.
از حداکثر مشارکت مالی موسسات  بنابراین استفاده 
باید  خارجی  و  داخلی  شرکت های  و  سرمایه  تامین 
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در دستورکار قرار گیرد. در این مسیر وزارت نیرو به 
نیابت از دولت، وظیفه احداث نیروگاه ها، تامین، انتقال 
و توزیع برق را عهده دار است. برقی که بدون هزینه 
تمام شده هر کیلو وات آن در  تامین سوخت، هزینه 
محاسبه  تومان   130 حداقل  توزیع  و  انتقال  تولید، 
می شود و متوسط تعرفه فروش برق به مصرف کنندگان 
نیز ۶5تومان تعیین شده است. البته قرار است با توجه 
به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی، 
تا پایان سال آتی تغییر نکند. این به  این میزان نیز 
نیرو در سال های پیش رو،  آن معنی است که وزارت 
فقط قادر به تامین منابع مورد نیاز تولید، بهره برداری 
و نگهداری بخشی از نیروگاه ها خواهد بود و طبعا برای 
احداث نیروگاه های جدید نیازمند تامین اعتبار از طریق 
سرمایه گذاری خارجی به همراه استفاده حداکثری از 

سرمایه های داخلی است.
خرید  فرآیندهای  معرفی  و  تدوین  اساس  همین  بر 
برگزاری  طریق  از  و  مناسب  بهای  با  برق  تضمینی 
مناقصه های بین المللی ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود. 
برای رفع مشکل پیش رو  برق  این میان مدیریت  در 
توسعه  اول  گزینه  کند.  پیگیری  باید  را  راهکار  دو 
نیروگاه ها با مشارکت سرمایه گذاری خارجی و تامین 
برق صنایع و مصارف بیشتر از یک مگاواتی از سوی 
و  بهره وری  هم  دوم  گزینه  و  است  بخش خصوصی 
کاهش مصارف براساس الگوهای بین المللی خواهد بود. 
برای اجرای گزینه اول باید از روش هایی نظیر صدور 
مجوز صادرات برق به سرمایه گذاران متقاضی احداث 
نیروگاه و همچنین فرآیندهای شفاف در مجوز تامین 
برق صنایع و مراکز بزرگ صنعتی یا مصارف مگاواتی 
براساس قراردادهای فروش مستقیم بین تولیدکننده و 
مصرف کننده استفاده شود. از سوی دیگر ایجاد بازارهای 
محلی و منطقه ای برق برای رقابت بین تولیدکنندگان 

و استفاده از نظام های رقابتی و تعادلی ضروری است. 
برق، صنعتی است که در عین آنکه زیرساخت توسعه 
که  است  اقتصادی  کاالیی  خود  اما  می رود،  به شمار 
و  تکلیفی  تعرفه  جمله  از  و  آن  تامین  فرآیندهای 
ساختار توزیع آن نقش مهمی در نوع مصرف آن دارد. 
در ایران تعرفه متوسط برق برای مصارف گوناگون که 
حدود 20 درصد بهای برق در منطقه است، عالمت 
مصرف بیشتر برای استفاده از یارانه را می دهد. بنابراین 
درخصوص گزینه دوم باتوجه به بهای فوق العاده ناچیز 
اطالع رسانی  با  مدیریت مصرف صرفا  برق در کشور، 
الگوی  رعایت  برای  مصرف کنندگان  از  درخواست  و 
مصرف، چندان قابلیت اجرایی نخواهد داشت و به نظر 
می رسد مصرف بیش از الگوهای جهانی همچنان ادامه 

خواهد داشت.

افزایش  8درصدی  رشد  پیش بینی  اقتصاد/  دنیای 
مصرف برق چگونه مدیریت می شود؟

آینده صنعت نیروگاهی به روایت آمار

درصدی   ۸ رشد  پیش بینی   : دنیای اقتصاد 
چگونه  آینده  سال  برای  برق  مصرف  افزایش 
مدیریت می شود؟ با توجه به ظرفیت نصب شده 
و عملیاتی نیروگاه های کشور، متولیان این حوزه 
معتقدند باید میزان تولید برق ساالنه ۵ درصد 
سر  پشت  را  شبکه  بار  بتوان  تا  یابد  افزایش 

گذاشت.
 ارزیابی ها حاکی از این است که در حال حاضر »رشد 
مصرف برق و باال بودن شدت مصرف انرژی«، »راندمان 
پایین نیروگاه ها و تلفات انرژی برق«، از چالش هایی 

است که مقامات مسوول در وزارت نیرو بر آن صحه 
گذاشته اند. اما در بخش راهبردها برای مواجهه با این 
چالش ها در کنار »ارتقا و توسعه نظام مدیریت تقاضا 
و اصالح الگوی مصرف انرژی با رویکرد کاهش شدت 
انرژی در کشور از جمله با ایجاد نهاد تنظیم مقررات 
بازسازی  و  توسعه  به  ویژه  »اهمیت  برق«،  بخش 
شبکه های فرسوده انتقال و توزیع«، »افزایش راندمان 
ظرفیت  افزایش  بر  برق«،  تلفات  کاهش  و  نیروگاه ها 
نیروگاهی با استفاده از فناوری های جدید و هماهنگی 
با صنعت گاز در جهت استفاده بهینه از منابع انرژی 

کشور تاکید شده است.
اما برنامه برای مدیریت بار شبکه چیست؟ »بهره برداری 
از 20هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی با احداث 
تولید  ظرفیت  »افزایش  بازدهی«،  افزایش  رویکرد  و 
برق تجدیدپذیر به 4هزار مگاوات در کشور«، »توسعه 
انتقال، فوق توزیع و توزیع برق  و بهینه سازی شبکه 
کشور«، »ارتقای متوسط راندمان )بازدهی( نیروگاه های 
حرارتی کشور به حداقل 40درصد« از جمله برنامه ها 
است. عملیات اجرایی 20هزار مگاوات نیروگاه جدید 
از 4 سال گذشته آغاز شده که گفته می شود تاکنون 

حدود 8هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه 
شده و در طول سال جاری و قبل از تابستان 97 نیز 
به میزان 4هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد شبکه برق 
سال  در  است  قرار  طرح ها  بقیه  می شود؛  سراسری 
با  که  پیش بینی می شود  مدار شوند.  وارد  و 98   97
تا  جدید  نیروگاه  مگاوات  این 12هزار  از  بهره برداری 
سال آینده ظرفیت نیروگاهی کشور به 80هزار مگاوات 
خواهد رسید. اما با توجه به اینکه تاخیراتی در احداث 
نیروگاه های در دست احداث وجود دارد و عمال ساخت 
نیروگاه های بخاری و گازی زمانبر است، به نظر می رسد 
باید برنامه منسجم تری را در پیش گرفت. ارزیابی های 
کارشناسی حاکی از این است که در بحث تولید برق 
و نیروگاه با توجه به اینکه امکان سرمایه گذاری بخش 
وضعیت  حدودی  تا  دارد  وجود  خارجی  و  خصوصی 
نیز  این زمینه  البته در  خوبی در کشور حاکم است. 
اساس  بر  که  گونه ای  به  است؛  مطرح  چالش هایی 
اعالم برخی از فعاالن بخش خصوصی در صنعت برق، 
انباشت مطالبات پیمانکاران و بخش خصوصی داخلی، 
را  نیروگاه  ساخت  در  سرمایه گذاری  برای  انگیزه ها 
کاهش داده و سرمایه گذار خارجی نیز به دلیل نگرانی 
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از واقعی نبودن قیمت برق، محتاط است. در شبکه های 
به  واگذاری  قابلیت   44 اصل  اساس  بر  چون  انتقال 
انتقال  ندارد، عمال شبکه های  بخش خصوصی وجود 
بخش  و  خارجی  سرمایه گذار  و  نیست  سرمایه پذیر 
خصوصی وارد سرمایه گذاری در این بخش نمی شود.

ایران  برق  صنعت  مهم  شاخص های  از  برخی  رصد 
پایان سال 95 نشان می دهد ظرفیت نصب شده  در 
نیروگاه های کشور به 7۶هزار و 428 مگاوات رسیده 
که نسبت به سال 94 رشد بیش از 3درصدی داشته 
است. متوسط رشد ساالنه قدرت نامی نیروگاه ها نسبت 
عملی  قدرت  است.  5درصد   /4 معادل   85 سال  به 
نیروگاه ها نیز تا پایان سال 95 معادل ۶۶هزار و 598 
مگاوات است. بار تولیدی در پیک همزمان شبکه نیز تا 
پایان سال 95 معادل 51هزار و 579مگاوات ثبت شده 
است. در 4 سال گذشته 5/ 4میلیون مشترک جدید 
نیز به مشترکان برق اضافه شده و شمار مشترکان برق 

کشور به مرز 34میلیون اشتراک رسیده است.
طی چهار سال گذشته ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر 
نیز با رشد همراه بوده است؛ به گونه ای که بر اساس 
آمارهای رسمی ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر در 
نزدیک  مگاوات   400 به  مگاوات   1۶5 از  مدت  این 
شده و تا پایان سال جاری نیز قرار است این میزان 
در  آنچه چالشی  اما  برسد.   مگاوات  به حداقل ۶00 
شبکه  در  برق  اتالف  می شود،  محسوب  برق  صنعت 
است که حدود 7/ 10درصد برآورد می شود. از سوی 
از نیروگاه های کشور در مرز 50  دیگر، عمر بسیاری 
که  درصددند  حوزه  این  متولیان  دارد؛  قرار  سالگی 
عبور  حدودی  تا  چالش  این  از  نگهداری  و  تعمیر  با 
کرده  برنامه ریزی  نیرو  وزارت  حال،  عین  در  کنند. 
تمام نیروگاه های موجود بخار را هم به سیکل ترکیبی 
تبدیل کند تا راندمان نیروگاه ها 15درصد افزایش یابد. 

مطابق برنامه زمان بندی وزارت نیرو ساخت 7 نیروگاه 
بندرعباس  زاهدان،  زرند،  شیروان،  ترکیبی  سیکل 
)راندمان باال(، تبریز )راندمان باال(، خرم آباد )راندمان 
دارد  احداث  باال( در دست  )راندمان  اندیمشک  باال(، 
که تا پایان سال 99 کل آنها به بهره برداری می رسد. 
در بخش نیروگاه های گازی در سال جاری نیز ساخت 
نیروگاه گازی کوچک نوشهر و نیروگاه گازی کوچک 
بهشهر در دستور کار بود. در بخش نیروگاه بخاری نیز 
ساخت نیروگاه سیرک در استان هرمزگان برنامه ریزی 
نیز  خورشیدی  نیروگاه های  بخش  در  است.  شده 
است.  کار  در دستور  یزد  نیروگاه خورشیدی  ساخت 
برنامه ساخت 30نیروگاه چرخه  نیز  بخش خصوصی 
ترکیبی، یک نیروگاه تجدیدپذیر و یک نیروگاه تولید 
پراکنده و تولید همزمان برق و حرارت را در دستور کار 
با احتساب ظرفیت نیروگاه های  دارد. برآورد می شود 
از  تا سال 99  نیروگاه ها  نامی  قدرت  برق آبی،  جدید 

9۶هزار مگاوات عبور کند.

دنیای اقتصاد/ 
از نو باید ساخت

محسن طرزطلب عضو هیات مدیره و مدیرعامل 
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 

در فصل تابستان و پیک مصرف برق ضروری است تا 
همه نیروگاه های موجود کشور چه قدیمی و چه جدید 
آماده به کار باشند و به تولید برق بپردازند، طبیعی 
تر  آماده  میان  این  در  جدید  نیروگاه های  که  است 
هستند، اما همیشه دغدغه مسووالن تولید برق آماده 

نگه داشتن نیروگاه های قدیمی است، نیروگاه هایی که 
بعضا بیشتر از 40 سال سن دارند.

تجهیزات تولید برق نیز مانند همه تجهیزات دیگر عمر 
مفیدی دارند. پس از این عمر مفید فرسوده خواهند شد 
و نه تنها تولید مقرون به صرفه ای نخواهند داشت، بلکه 
نگهداری آنان نیز دشوار و سخت خواهد بود. نزدیک 
در  موجود  نیروگاه های حرارتی  به 40درصد ظرفیت 
کشور باالی 20 سال عمر دارند و این عمر طوالنی و 
کارکردهای زیاد باعث فرسودگی تجهیزات و راندمان 
آنان شده است. به همین دلیل بهینه سازی و  پایین 
ضرورت  یک  کشور  سطوح  در  واحدها  این  نوسازی 

انکارناپذیر است.
حداقل  مهم  این  انجام  برای  برآورد  یک  براساس 
این  شود.  سرمایه گذاری  دالر  7میلیارد  حدود  باید 
وضعیت در تهران فوری تر و ضروری تر است. نیروگاه 
شهید فیروزی )طرشت(، بعثت و ری باالی 30 سال 
برق  رشد  و  روزافزون  نیاز  به  توجه  با  و  دارند  عمر 
از  نیروگاه  سه  این  نوسازی  و  بازسازی  پایتخت  در 
اقدامات صنعت برق است. پیش بینی  ضروری ترین 
می شود در افق 1404 شهر بزرگ تهران برای روشن 
ماندن نیاز به 15هزار مگاوات برق دارد که نوسازی و 
بازسازی نیروگاه های قدیمی بخش مهمی از این نیاز 
را تامین می کنند. اگر اعتبارات به موقع تامین شود 
با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی می توان 
طی40 ماه نیروگاه جدید با راندمان 58درصد در این 
منطقه احداث کرد. نیروگاهی که گاز کمتری مصرف 
و هم برق بیشتری تولید خواهد کرد. استان سیستان 
و بلوچستان یکی دیگر از نقاط مهم کشور است که 
نیروگاه های  است.  ضروری  آن  نیروگاه های  بازسازی 
زاهدان و ایرانشهر در این استان بیش از 30سال عمر 
دارند و نگهداری و تولید برق از این تجهیزات فرسوده 

دیگر مقرون به صرفه نیست. از سوی دیگر توجه دولت 
الجرم  دارد.  نیاز  برق  به  آن  توسعه  و  استان  این  به 
باید در این استان تولید برق افزایش یابد که به این 
منظور نیروگاه جدید به ظرفیت 180مگاوات تا پیک 
اضافه  استان  این  برق  تولید  مجموعه  به  آینده  سال 

خواهد شد.

 

وزارت نیرو/ / برق؛ زیرساخت زیرساخت ها
تحقق اهداف برنامه ششم توسعه 
مستلزم تحقق اهداف صنعت برق 

است

ها  زیرساخت«  »زیرساخت  کشور  برق  صنعت 
است و بدون تحقق اهداف این صنعت به جرأت 
اهداف سند چشم  که تحقق  ادعا کرد  می توان 
انداز و برنامه ششم توسعه برای تحقق رشد ۸ 
درصدی اقتصاد کشور، ایجاد 9۵0 هزار اشتغال 
به صورت ساالنه، کاهش بیکاری و البته فقرمطلق 

در کشور چندان قابل حصول نخواهد بود.
)پاون(،  نیرو  وزارت  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
براساس گزارش های شرکت مدیریت شبکه برق ایران 
به رکورد بی  اوج مصرف برق  تابستان 9۶ میزان  در 
سابقه 55 هزار و 400 مگاوات رسید که نسبت به پیک 

سال 95 حدود 7 درصد رشد را نشان داد.
به گفته »محمود حقی فام« معاون توزیع توانیر چنانچه 
مصرف برق در زمان اوج بار به اندازه 4000 مگاوات 
مدیریت نمی شد، ما شاهد رسیدن میزان مصرف برق 
کشور به چیزی نزدیک به ۶0 هزار مگاوات می شدیم 
که این امر می توانست زمینه ساز فروپاشی شبکه برق 
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کشور باشد.
سال  در  که  است  این  از  حاکی  موجود  گزارش های 
جاری تا زمان پیک تابستان 97 برنامه ریزی شده که 
وارد مدار  نیروگاه جدید  تا 3500 مگاوات  حداقل 3 
مدار شده  وارد  مگاواتان  نیز 1904  تاکنون  که  شود 

است.
برای  موجود  پیش بینی های  اساس  بر  حال  این  با 
بار تابستان 97 می بایست یا ظرفیتی بیش  مدیریت 
از ظرفیت پیش بینی شده وارد مدار شود و یا اینکه 
میزان بار مدیریت شده در بخش های مختلف بیش از 
آن چیزی باشد که در تابستان سال گذشته اتفاق افتاد.

البته در کنار مدیریت بار و ساخت نیروگاه های حرارتی 
جدید، از راه حل های دیگر می توان به افزایش راندمان 
این  راندمان  اشاره کرد که در حال حاضر  نیروگاه ها 

نیروگاه ها حدود 38.5 درصد است.
بر اساس پیش بینی های موجود در برنامه ششم توسعه 
تا پایان این برنامه، میزان راندمان این نیروگاه ها باید 
به 42 درصد برسد که به گفته کارشناسان صنعت برق 
بوقوع پیوستن چنین امری نیازمند هزینه های بسیار 

باالیی است.
افزایش  انجام شده  براساس محاسبات  گفته می شود 
هر یک درصد متوسط راندمان نیروگاهی کشور چیزی 

نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان هزینه در بر دارد.
افزایش  برای  تنها  کشور  برق  صنعت  اساس  این  بر 
اهداف  )براساس  کشور  نیروگاهی  راندمان  متوسط 
به  نزدیک  چیزی  می بایست  توسعه(  ششم  برنامه 
ارقام  براساس  که  کند  هزینه  تومان  میلیارد   7000
موجود از میزان بودجه و درآمد و هزینه صنعت برق 
به  دسترسی  گفت  باید  دیگر  مختلف  بخش های  در 
این عدد نیازمند عزم جدی دولت برای کمک به این 

صنعت است.

»زیرساخت  کشور  برق  که صنعت  داشت  توجه  باید 
زیرساخت« ها است و بدون تحقق اهداف این صنعت 
به جرأت می توان ادعا کرد که تحقق اهداف سند چشم 
انداز و برنامه ششم توسعه برای تحقق رشد 8 درصدی 
اقتصاد کشور، ایجاد 950 هزار اشتغال به صورت ساالنه، 
کاهش بیکاری و البته فقرمطلق در کشور چندان قابل 

حصول نخواهد بود.

خانه ملت/ قره خانی نشست امروز کمیسیون انرژی را 
تشریح کرد:

وزارت کشور و نیرو پیشنهاد 
قیمت گذاری برق را به شورای اقتصاد 

می دهند

نشست  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
بررسی  درباره  متبوعش  کمیسیون  امروز 
اولویت  با  عادی  پسماندهای  ساماندهی  الیحه 
مشارکت  با  کالنشهرها  و  ساحلی  استان های 

بخش غیردولتی را تشریح کرد.
اسداهلل قره خانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
خانه ملت، در تشریح نشست امروز کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی گفت: الیحه بررسی ساماندهی 
و  ساحلی  استان های  اولویت  با  عادی  پسماند های 
عنوان  به  غیردولتی  بخش  مشارکت  با  کالنشهرها 
کمیسیون اصلی به کمیسیون انرژی ارجاع شده بود 
که در نشست امروز از ۶ ماده این الیحه 3 ماده مورد 

بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه متولی بخشی از این الیحه شهرداری ها بوده 

و هدف نهایی تولید انرژی از پسماند است، افزود: متولی 
بخشی از کار وزارت کشور و متولی بخشی از اقدامات 
وزارت نیرو است به گونه ای که تبدیل انرژی و خرید 
انرژی توسط وزارت نیرو انجام می شود اما جمع آوری، 
تحویل و مدیریت پسماندها به وسیله شهرداری هایی 

که وابسته به وزارت کشور هستند صورت می گیرد.
به  مذکور  ارسالی  الیحه   )1( ماده  به  اشاره  با  وی 
این  بر   )1( ماده  تأکید  داد:  ادامه  انرژی  کمیسیون 
و  بخش خصوصی  وسیله سرمایه گذاری  به  که  است 
غیردولتی این فرآیند انجام شود اما مهم این است که 
اولویت این اقدام برای استان های ساحلی و در درجه 
بعدی کالنشهرها است البته این بدان معنا نیست که 
سایر شهرها نمی توانند چنین اقدامی انجام دهند بلکه 

فقط اولویت با این استان ها است.
قره خانی با بیان اینکه یکی از بحث ها این بود که چه 
دستگاهی قیمت گذاری برق تولیدی خریداری شده را 
انجام دهد، یادآور شد: در این الیحه متولی کار وزارت 
کشور و نیرو قرار داده شده و این دو وزارتخانه قیمت 

پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد ارائه می دهند.
وی با اشاره به ماده )2( الیحه ساماندهی پسماند های 
کالنشهرها  و  ساحلی  استان های  اولویت  با  عادی 
بر    )2( ماده  در  افزود:  غیردولتی  بخش  مشارکت  با 
تمام برق مصرفی کشور به استثنای برق مصرفی در 
بخش روستایی و مشترکان خانگی روستایی و چاه های 
کشاورزی عوارض جدیدی وضع شده بود تا عوارضی 
برای پسماند و محیط زیست در نظر بگیرند و با توجه 
به اینکه تولید این برق گران تمام می شود فروش آن 
نمی تواند پاسخگوی سرمایه گذاری تولید باشد و باید از 

منابع دیگری به این منظور استفاده شود.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: در الیحه پیشنهادی دولت مطرح شده بود که 

عوارض دیگری تحت عنوان عوارض پسماند اخذ شود 
این ماده را رد کرد و ماده جایگزینی  که کمیسیون 
این اساس وزارت  بر  برای ماده 2 در نظر گرفت که 
نیرو مکلف است بهای برق تولیدی حاصل از پسماند ها 
را همانند انرژی تجدیدپذیر از طریق منابع حاصل از 
عوارض برق مصرفی که در قانون دائمی اشاره شده که 
پیش از این اعالم شده که برای هر کیلووات ساعت 
50 ریال است و اکنون در الیحه بودجه 97به میزان 
8 درصد تعیین شده اخذ کند و عوارض جداگانه ای 
برای آن در نظر گرفته نشود که این پیشنهاد جایگزین 

رأی آورد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به ماده )3( الیحه مذکور اظهار داشت: شهرداری ها 
این تأسیسات  با  نهادهایی که مرتبط  و دهیاری ها و 
هزینه ها  این  چنانچه  که  دارند  هزینه هایی  هستند 
تأمین نشود از طریق مالیات بر ارزش افزوده  و منابع 
تأمین  آنها پیش بینی می شود  برای  مالی دیگری که 
نیز در کمیسیون مصوب شد./ این ماده  می شود که 

خبرگزاري صداوسیما /
معامله بیش از 11 میلیارد کیلووات 

ساعت برق

بیش از 11 میلیارد کیلووات ساعت برق از ابتداي 
امسال تا کنون در بورس انرژي ایران مورد معامله 

قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاري صداوسیما  از سنا نخستین روز 
هفته در بازار فیزیکي بورس انرژي ایران کاالهاي برش 
سنگین پتروشیمي شازند، نفتاي سبک و حالل 404 
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پاالیش نفت شیراز، گاز مایع صنعتي، گاز بوتان، گاز 
پروپان و برش سنگین پتروشیمي بندرامام، آیزوفید، 
آیزوریسایکل، حالل 402 و حالل 404 پاالیش نفت 
تبریز و نفتاي سنگین پاالیش نفت تهران در رینگ 
در  کرمانشاه  نفت  پاالیش  بوتان  مایع  گاز  و  داخلي 

رینگ بین الملل عرضه شد.
حجم کل معامالت صورت گرفته طي روز شنبه )23 
دي ( 14.101 تن و به ارزش بیش از 294 میلیارد و 

855 میلیون ریال است.
و اما امروز کاالهاي آیزوریسایکل پاالیش نفت شیراز و 
بندرعباس در رینگ داخلي و نفت کوره 380 سانتي 
استوکس شرکت ملي نفت ایران در رینگ بین الملل 

عرضه خواهند شد.
بازار  در  کیلووات ساعت  میلیارد  از 11  بیش  معامله 
جریان  در  جاری  سال  در  ایران  انرژي  بورس  برق 
معامالت روز شنبه، بازار برق بورس انرژي ایران شاهد 
معامله 830 هزار قرارداد معادل 9 میلیون و 370 هزار 
میلیون  و 5۶3  میلیارد   2 ارزش  به  ساعت  کیلووات 

ریال بود.
بارپایه، میان باري، کم باري و  در روز شنبه، نمادهاي 
و 350  قیمت 277، 310، 228  متوسط  با  بارپیک 

ریال بر کیلووات ساعت مورد معامله قرار گرفتند.
میلیارد   11 بر  بالغ  کنون  تا  جاري  سال  ابتداي  از   
کیلووات ساعت برق در بورس انرژي ایران مورد معامله 

قرار گرفته است.
پیک  بار  نمادهاي  روز  این  معامالتي  جلسه  آغاز  در 
باري  کم  و  روزانه  باري  میان  روزانه،  پایه  بار  روزانه، 
روزانه 21 تا 23 بهمن 9۶ و بار پیک هفتگي، بار پایه 
 19 هفتگي  باري  کم  و  هفتگي  باري  میان  هفتگي، 
اسفند 9۶ گشایش یافتند. همچنین نمادهاي بارپیک 
باري  کم  و  روزانه  باري  میان  روزانه،  بارپایه  روزانه، 

روزانه 27 دي 9۶ در پایان جلسه معامالتي روز شنبه 
متوقف شده و فرایند تحویل آنها آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران / خادمی در گفت و گو با باشگاه 
خبرنگاران جوان مطرح کرد؛

برق تولیدی از مدیریت پسماندها 
فروخته خواهد شد

نایب رئیس اول کمیسیون انرژی گفت: برق تولید 
شده از مدیریت پسماندها به وزارت نیرو فروخته 

خواهد شد.
خواهد  فروخته  پسماندها  مدیریت  از  تولیدی  برق 
کمیسیون  اول  رئیس  نایب  خادمی  اهلل  شدهدایت 
گروه  مجلس  خبرنگار حوزه  با  وگو   گفت  در  انرژی 
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ،اظهار کرد: دستورکار 
مدیریت  و  شهرداری ها   مورد  در  انرژی   کمیسیون 

پسماند  بود.
وی مطرح کرد: در کالن شهرها به خصوص شهرهای 
ساحلی در شمال و جنوب مشکل پسماند   و انباشت 
زباله وجود دارد و به دنبال این هستیم که  سیستم و 
دستگاه هایی را وارد کنیم تا  زباله ها را تفکیک کند و 
بعد آنها را  به انرژی  برق تبدیل کند که در نهایت برق 

تولید شده  به وزارت نیرو فروخته  شود.
خادمی افزود: طبق مباحث قرار بر این شد که  وزارت 

کشور و  نیرو در این موضوع مداخله کنند.
نایب رئیس اول کمیسیون انرژی گفت : وزارت کشور 
هایی   سیستم  چنین  تا  کند  کمک  شهرداری ها  به 
توسط پیمانکار و بخش خصوصی به کار گرفته شوند، 
سپس نرخ خرید هر کیلو وات  برق  عالوه بر دو سازمان 

قبلی توسط وزارت اقتصاد نیز به تصویب می رسد.
همچنین خاطر نشان کرد: اختیار به وزارت کشور داده 

شد تا سهم خود را ارزش افزوده  این کار بردارد.
وی تاکید کرد:3 ماده از این موضوع تایید شده و دو 

ماده دیگر برای جلسه آینده باقی مانده است.

 

ایلنا/ بازخوانی فراز و فرود سهام کنتورسازی؛
کنتورسازی،  مدیره   مسئولیت هیئت 
قبال  بورس در  و سازمان  اصناف  اتاق 

سهامداران کنتورسازی

پیرو اطالعیه سازمان بورس از تاریخ چهارشنبه 
20/10/96 به مدت ۵ روز کاری یکی از پرحاشیه 
کنتور سازی  نام  به  بورس  بازار  ترین سهم های 
با محدودیت  و  معامالتی  از ساعت  ایران خارج 
طریق  از  سهم   2000 تعداد  حداکثر  فروش 

کارگزاری ها معامله خواهد شد.
این خبر از یک نظر که برخی سهامداران این شرکت 
)با توجه به محدودیت اعالم شده( بعد از مدت طوالنی  
این  اما  به پول خود برسند خوب است.  نماد  توقف  
ریال  که سهمی که در محدوده هر سهم  50.000 
معامله می شد )در زمان توقف( اکنون به مبلغ هر سهم  
21075 ریال  از سهامداران این شرکت خریداری شود 

بسیار ناراحت کننده هست.
به صورت مختصر آنچه بر این  سهم گذشته را مرور 
می کنیم. سال 94 بود که صحبت از انعقاد قراردادی 
چشمگیر میان کنتورسازی با شرکتی به نمایندگی از 
اتاق اصناف ایران برای فروش صندوق های فروشگاهی 
مطرح شد. با توجه به اثرات این قرارداد که موجب دو 

برابر شدن سود شرکت می شد قیمت این سهم رشد 
100 درصدی را در بورس تهران به خود دید. پس از 
این رشد قیمتی نماد معامالتی سهم در تاریخ 12دیماه 
94 با قیمت 21075 ریال متوقف شد. علیرغم شایعات 
ارائه  با  قرارداد  این  لغو  یا   بودن  غیرقانونی  بر  مبنی 
بورس،  تایید سازمان  و  از سوی شرکت  شفاف سازی 
نماد معامالتی کنتورسازی ایران در تاریخ 2۶ اسفندماه 
و با قیمت 72۶37 ریال یعنی با رشد 244 درصدی 
ارزش  بیش  به  با حجم 5.77۶.000 سهم  قیمت و 
از 400 میلیارد ریال معامله شد. سهم در نهایت در 
تاریخ 18 فروردین ماه سال 95 ، قیمت 81340 ریال 
روندی اصالحی سهم  بعد  روزهای  و  دید  به خود  را 
به آرامی آغاز شد.  در زمان توقف نماد، صحبت های 
زیادی از لغو قرارداد بود که با نامه های اتاق اصناف و 
تایید قرارداد و تایید حسابرس  اندکی از این شبهات 

کاسته شد.
سازی  شفاف  اطالعیه  مطالعه  و  کدال  به  مراجعه  با 
مورخ 22آذرماه 95 امکان قضاوت بهتر در مورد این 
شفاف  در  توجه  قابل  نکته  شد.  خواهد  فراهم  ماجرا 
سازی مورخ 22 آذر95 بند 8 است که صراحتا اعالم 
مالی  سال  پیش بینی  تحقق  عدم  در صورت  می کند 
منتهی به 29/12/94 ، مسئولیت جبران کلیه خسارات 
وارده به خریداران ، فروشندگان سهام و سایر دارندگان 
اوراق بهادار شرکت کنتور سازی ایران به نحو تضامنی 
شرکت  مدیره  هیئت  اعضای  و  عامل  مدیر  عهده  بر 

خواهد بود.
با عنایت به این بند قیمت خرید کنونی یعنی 21075 
ریال منصفانه به نظر نمی رسد، چرا که سهم، بعد از 
افزایش  با  بورس  سازمان  تایید  و  فوق  قراداد  تایید 
قیمت 244 درصدی بازگشایی شد و قانونا مدیرعامل 
و اعضای هیئت مدیره، اتاق اصناف و مهم تر از همه 
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سازمان بورس مسئول حقوق ضایع شده سهامداران 
این شرکت می باشند.   

البته قطعا افرادی هم که علی رغم رشد قیمتی سهم از 
محدوده 7.000 ریال تا 80.000 ریال اقدام به خرید 
کردند هم خطای بزرگی مرتکب شده اند  چرا که  در 
اما  معامالت خودش هست  مسئول  هر کس  بورس، 
تایید نهادهای معتبر که در باال ذکر شد و مخصوصا 
سازمان بورس مسئولیت سنگینی را متوجه این نهادها 

و سازمان می کند.
نویسنده: یوسف اصالنی، تحلیلگر بازار سرمایه

انرژی امروز/ با توسعه تجدیدپذیرهای اروپا:
رکورد جدید برق بادی در دانمارک 

ثبت شد

در سال 2017 برق بادی تقریبا 43.4 درصد کل 
برق مصرفی دانمارک را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار بین الملل »انرژی امروز« این رکورد 
جدید از رکورد سال 2015 دانمارک که برابر با 42 
درصد بود عبور کرده است و به این ترتیب این کشور 
به هدف خود برای استفاده 50 درصدی از برق بادی تا 

سال 2020 نزدیک شده است.
بادی  مزارع  توسعه  با  می رود  انتظار  حاضر  حال  در 
جدید در دریای بالتیک و دریای شمال، دانمارک بتواند 

رکوردهای جدیدی در سال 2018 به ثبت برساند.
دانمارک بخش بزرگی از بازار برق اروپا را دارد و برق 
از سال 2008  این کشور صادر می شود.  تولید  مازاد 
تاکنون سهم انرژی بادی در تولید برق این کشر تقریبا 

دو برابر شده است.

باشگاه خبرنگاران / قائم مقام وزیر نیرو:
60 درصد سرمایه گذاری اتحادیه اروپا 

در ایران متعلق به آلمان است

قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل گفت: 60 
درصد از سرمایه گذاری اتحادیه اروپا در ایران در 
حال حال حاضر از طریق آلمان صورت می پذیرد.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به 
در  امروز  عصر  دائمی«  »علیرضا  نیرو،  وزارت  از  نقل 
گذاری  سرمایه  انجمن  اعضای  و  رییس  با  نشست 
شرکت های آلمانی در حوزه شمال آفریقا و خاورمیانه 
این فرصت  نیرو،  وزارت  برای  اظهار داشت:  )نوموف( 
از  میزبان مجموعه ای  امروز  است که  مغتنمی  بسیار 
سرمایه  زمینه  در  آلمانی  خوب  و  فعال  شرکت های 
این نشست  امیدواریم  و  است  منا  منطقه  در  گذاری 
بتواند بسترساز همکاری های دو جانبه بیشتر ایران و 

آلمان باشد.
وی افزود: رابطه اقتصادی دو کشور آلمان و ایران در 
سال های گذشته از جمله روابط بسیار خوب بوده است 
تا جایی که می توان گفت مراودات ما با اروپا عمدتاً از 

طریق آلمان صورت می پذیرد.
دائمی تصریح کرد: باید توجه داشت که صادرات ایران 
ایران به کشورهای  به آلمان 25 درصد کل صادرات 

اتحادیه اروپا را در بر می گیرد.
قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل گفت: همچنین 
در  اروپا  اتحادیه  گذاری  سرمایه  از  درصد  حدود ۶0 
ایران از طریق آلمان صورت می پذیرد به همین خاطر 
نمی توان گفت که شرکاکت تجاری و مبادالت اقتصادی 

دو کشور در سطح بسیار خوبی دنبال می شود.
وی تأکید کرد: در سال های گذشته نیز در زمینه انتقال 
تکنولوژی و دانش آن نیز دو کشور همکاری های بسیار 

خوبی داشته اند و خوشبختانه نقش آلمان در این زمینه 
همیشه تسهیل کننده و موفق بوده است.

آب  مسائل  زمینه  در  کشور  دو  اینکه  بیان  با  دائمی 
و مسأله تغییر اقلیم در ذیل سازمان های بین المللی 
همچنین  گفت:  داشته اند  خوبی  بسیار  همکاری های 
ارزیابی  و  حقوقی  مشاوره های  زمینه  در  کشور  دو 
زمینه  می توانند  بانکی  مبادالت  نیز  و  پروژه ها  مالی 

همکاری های بیشتری را فراهم کنند.

ایرنا/ مدیرعملیات تولید شرکت نفت و گاز پارس:
تبدیل نیروگاه برق گازی پارس جنوبی 

به سیکل ترکیبی در دستور کار است

    بوشهر- ایرنا- مدیر عملیات تولید شرکت نفت 
و گاز پارس گفت: به منظور کاهش آثار مخرب 
زیست محیطی و افزایش راندمان تولید نیروگاه 
برق گازی متمرکز پارس جنوبی طرح تبدیل آن 
به سیکل ترکیبی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش ایرنا، روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس 
روز یکشنبه به نقل از علیرضا عبادی افزود: حمایت از 
محیط زیست ، کاهش آالینده های زیست محیطی و 
نفت  اهداف مهم شرکت  از  ای یکی  گازهای گلخانه 
موثری  های  گام  مسیر  این  در  که  است  پارس  وگاز 

برداشته است.
وی اضافه کرد: برای نیل به این منظور، تبدیل نیروگاه 
در  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  به  جنوبی  پارس  گازی 
شرکت  این  نیروگاهی  های  طرح  مجری  کار  دستور 

قرار دارد.

ادامه  پارس  گاز  و  نفت  شرکت  تولید  مدیرعملیات 
داد: در نیروگاه سیکل با استفاده از بویلرهای بازیافت 
از  خروجی  گازهای  در  موجود  حرارت  از  حرارتی، 
توربین های گاز برای تولید بخار و سپس راه اندازی 
برق  آن  متعاقب  و  استفاده  بخاری  ژنراتورهای  توربو 
آن  آلودگی های زیست محیطی  تولید می شود که 

کاهش و میزان تولید برق آن نیز افزایش می یابد.
عبادی بیان کرد: با این کار عالوه بر کاهش آثار مخرب 
نیروگاه  تا 40 درصدی  راندمان 25  زیست محیطی، 

گازی، به حدود ۶0 درصد افزایش خواهد یافت.
وی اعالم کرد: در شرایط کنونی نیروگاه متمرکز پارس 
جنوبی تنها منبع تامین کننده انرژی در تعداد زیادی 

از فازهای پاالیشگاهی پارس جنوبی است.
عبادی گفت: این نیروگاه با ثبت 7۶ هزار نفر ساعت کار 
بدون حادثه، به عنوان زیر مجموعه معاونت عملیات و 
پشتیبانی، از سال 1388 تاکنون درحال بهره برداری 

است.
درباره  پارس  گاز  و  نفت  شرکت  تولید  مدیرعملیات 
مشخصات و موقعیت نیروگاه برق گازی متمرکز پارس 
جنوبی گفت: این نیروگاه مشتمل بر ۶ واحد گازی مدل 
V94.2 در مجموع به ظرفیت نامی 1000 مگاوات به 
همراه سیستم های جانبی شامل دیزل خانه، ایستگاه 
تقلیل فشار گاز، کمپرسور خانه، پمپ خانه و ایستگاه 
کیلو  پست 400  یک  و  پست 132   2 نشانی،  آتش 
ولت در زمینی به مساحت 28 هکتار در شمال شرقی 

فازهای 15 و 1۶ واقع شده است.
عبادی به تشریح جزئیات تولید برق در نیروگاه متمرکز 
پرداخت و افزود: از ابتدای بهره برداری از این نیروگاه، 
تولیده  برق  مگاوات  و 700هزار  میلیون  از 17  بیش 
و  میلیون  هفت  تولیدی،  برق  مقدار  این  از  که  شده 
700 هزار مگاوات ساعت برق به فازهای پاالیشگاهی 

24 دی ماه 1396 شماره   2112    



12 اخبار صنعت برق

پارس جنوبی و مابقی نیز به شبکه سراسری اختصاص 
یافته است.

وی اظهار کرد: ماموریت نیروگاه متمرکز پارس جنوبی، 
پارس  پاالیشگاهی  فازهای  پایدار  و  ایمن  برق  تامین 
 ،)20-21  ،17-18  ،15-1۶  ،9-10 )فازهای  یک 
)فازهای 12، 13، 19،  پارس 2  پاالیشگاهی  فازهای 
24-22( و نیز پشتیبان برق فازهای 1 تا 8، تاسیسات 
میعانات گازی، آبگیرها، مصارف منطقه ویژه انرژی و 

صنایع پایین دستی است.
عبادی اضافه کرد: همچنین این نیروگاه به عنوان یک 
منبع مطمئن درتامین برق شبکه سراسری در مواقع 

کمبود انرژی مثمر ثمر است.
فازهای  به  مستمر  و  پایدار  ایمن،  رسانی  برق  وی 
پاالیشگاهی مناطق پارس 1 و2 را ماموریت بسیار مهم 
نیروگاه متمرکز عنوان کرد و گفت: برهمین اساس و 
به منظور افزایش پایداری تولید، این نیروگاه در قالب 
با احداث پست و خطوط 400 کیلو ولت،  پروژه ای 

مهرماه امسال به شبکه سراسری برق متصل شد.
عبادی گفت: با احداث این پست برق، دریافت انرژی 
از شبکه سراسری امکان پذیر شده و ضمن پایداری 
واحد های نیروگاه و تامین انرژی فازهای پاالیشگاهی 
در شرایط ایمن و مستمر ، در صورت بروز نارسائی در 
های  فاز  الکتریکی  انرژی  تأمین  نیروگاه،  توان  تولید 
به  اتصال  بواسطه  زیادی  بسیار  حد  تا  پاالیشگاهی 
کیلوولت(  و 400   132( نقطه   2 از  سراسری  شبکه 

تضمین خواهدشد.
مدیرعملیات تولید شرکت نفت و گاز پارس به طرح 
و  پشتیبانی  منظور  به  پارس 1  رینگ  احداث شبکه 
تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز فازهای پاالیشگاهی 
و  تالش  با  افزود:  و  کرد  اشاره  جنوبی  پارس   8 1تا 
برای  مهم  اقدام  این  گرفته،  صورت  های  حمایت 

پاالیشگاه های 4 و 5 به پایان رسیده و برای پشتیبانی 
و تامین انرژی فازهای پاالیشگاهی 1 تا 3 نیز بزودی 

محقق خواهد شد.
گازی  منبع  ترین  بزرگ  پارس جنوبی،  گازی  میدان 
قرار  ایران  مرزی مشترک  روی خط  که  است  جهان 
دارد؛ مساحت این میدان 9700 کیلومتر مربع است 
که سهم متعلق به ایران 3700 کیلومتر مربع وسعت 

دارد.
ذخیره گاز این بخش از میدان 14 تریلیون مترمکعب 
گاز به همراه 18 میلیارد بشکه میعانات گازی است که 
هشت درصد کل گاز دنیا و نزدیک به نیمی از ذخایر 

گاز کشور را شامل می شود.
در میدان مشترک گازی پارس جنوبی در بخش ایرانی 
آن 19 میلیارد بشکه میعانات گازی وجود دارد که 9 

میلیارد بشکه قابل برداشت است.
هم اکنون در 18 فاز در حال بهره برداری میدان گازی 
پارس جنوبی روزانه 810 هزار بشکه میعانات گازی 

تولید می شود.
پارس جنوبی در  توسعه میدان مشترک گازی  طرح 
قالب 24 فاز اجرایی شده که هم اکنون با بهره برداری 
از 18فاز آن روزانه 570 میلیون متر مکعب گاز تولید 

می شود.
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مهر/  از سوی سازمان امور مالیاتی؛
تهاتر و استرداد مالیات و عوارض 

ارزش افزوده صادرات ابالغ شد

امور  سازمان  افزوده  ارزش  بر  مالیات  معاون 
مالیاتی در بخشنامه ای تهاتر و استرداد مالیات 

و عوارض ارزش افزوده را ابالغ کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی 
امور  افزوده سازمان  بر ارزش  بانکی، معاون مالیات  و 
مالیاتی کشور در بخشنامه ای تهاتر و استرداد مالیات و 

عوارض ارزش افزوده را ابالغ کرد.
منظور  به  است:  آمده  مسیحی  محمد  بخشنامه  در 
عوارض  و  مالیات  استرداد  اجرایی  فرآیند  در  تسهیل 
ماده   )1( تبصره  اجرای  در  مؤدیان  به  افزوده  ارزش 
همچنین  و  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون   )17(
 )17( ماده   )۶( تبصره  خسارت  تعلق  از  پیشگیری 
قانون مذکور، ضمن تأکید بر رعایت بند )3( بخشنامه 
با  رابطه  در  مورخ 1395.09.30  شماره 200.95.۶3 
استرداد علی الحساب به میزان 80 درصد از مالیات و 
ارائه  در صورت حساب  مندرج  افزوده  ارزش  عوارض 
با رعایت شرایط مربوط،  به صادرکنندگان کاال  شده 

مقرر می دارد:
مالیات  نظام  مشمول  مؤدیان  که  مواردی  در   -1
 8-4 و   8-3 بندهای  رعایت  یا  افزوده  ارزش  بر 
عوارض  و  مالیات  استرداد  و  رسیدگی  دستورالعمل 
مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده که طی بخشنامه 
اجرا  جهت   1394.0۶.08 مورخ   2۶0.94.58 شماره 
درخواست  شده،  ابالغ  مالیاتی  امور  کل  ادارات  به 
استرداد اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده 
دوره های  دوره/  رسیدگی  نتیجه  چنانچه  نموده اند  را 
مالیاتی مورد نظر منجر به بستانکاری )اضافه پرداختی 

مالیات و عوارض ارزش افزوده( مؤدی شود و مراتب 
طی برگ مطالبه/ استرداد ابالغ و مؤدی در موعد مقرر 
امور مالیاتی ذی ربط  اداره  به  را  اعتراض خود  قانونی 
جهت رفع اختالف تسلیم و رفع اختالف نشده و پرونده 
احاله  مالیاتی  به هیأت حل اختالف  جهت رسیدگی 
شود، در صورت ارائه درخواست استرداد علی الحساب از 
سوی مؤدی تا قبل از قطعیت مالیات و عوارض ارزش 
ادارات امور  افزوده دوره / دوره های مالیاتی موصوف، 
عوارض  و  مالیات  استرداد  به  نسبت  مکلفند  مالیاتی 
از  پس  استرداد  مطالبه/  برگ  سقف  تا  افزوده  ارزش 
کسر استردادهای موقت/ علی الحساب انجام شده برای 
دوره/ دوره های مالیاتی موردنظر اقدام الزم را به عمل 
آورند. بدیهی است پس از قطعیت مالیات و عوارض 
ارزش افزوده دوره/ دوره های مالیاتی مورد بحث و در 
صورت تعدیل اضافه پرداختی، ادارات امور مالیاتی باید 
حسب مقررات نسبت به استرداد مانده تعدیل یافته 

اقدام کنند.
تذکر )1(: بند )۶-8( دستورالعمل رسیدگی و استرداد 
مالیات و عوارض مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده 

حذف می شود.
تذکر )2(: استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده، صرفاً 
در صورت عدم وجود بدهی قطعی شده و بدهی ابرازی تا 
تاریخ صدور برگ مطالبه/ استرداد امکان پذیر خواهد بود.

مالیاتی  دوره های  بابت  مؤدیان  که  مواردی  در   -2
)اضافه  بستانکاری  و  قطعی  بدهی  دارای  مختلف 
پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده( قطعی شده 
می باشند چنانچه مؤدی درخواست استرداد مالیات و 
عوارض ارزش افزوده دوره / دوره های مالیاتی مربوط 
را طبق مقررات تسلیم اداره امور مالیاتی ذی ربط نموده 
و مبلغ بستانکاری را نیز به دوره/ دوره های مالیاتی بعد 
درخواست  این صورت حسب  در  باشد،  نداده  انتقال 

مؤدی مبنی بر تهاتر طلب با بدهی قطعی شده، ادارات 
امور مالیاتی باید نسبت به تهاتر طلب و بدهی قطعی 

شده مؤدیان مذکور اقدام الزم را به عمل آورند.

فارس/ براساس بسته پیشنهادی مرکز پژوهش ها
مصوبه کمیسیون تلفیق برای تهاتر 

110 هزار میلیاردی بدهی  اصالح 
می شود

است،  شده  مقرر  خبرها،  آخرین  براساس 
کمیسیون تلفیق مصوبه تهاتر 110 هزار میلیارد 
بسته  براساس  را  دولت  بدهی های  تومانی 

پیشنهادی مرکز پژوهش ها مجلس اصالح کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کمیسیون 
تلفیق مدتی پیش در مصوبه ای تهاتر 110 هزار میلیارد 
تومان از بدهی های دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به 
بانک ها و بانک ها به بانک مرکزی را به تصویب رساند.

مرکز پژوهش های مجلس در راستای بهبود و کارایی 
بیشتر مصوبه کمیسیون تلفیق، بسته پیشنهادی خود 

را به کمیسیون تلفیق ارائه کرد.
براساس آخرین خبرها، کمیسیون تلفیق پیشنهادات 
مرکز پژوهش های مجلس را برای این مصوبه پذیرفته و 
سازمان برنامه و بودجه هم ضمن موافقت با این بسته، 
درخواست اصالح مواردی جزئی از این بسته را مطرح 

کرده است.
کمیسیون،  فعلی  مصوبه  با  بسته  این  اصلی  تفاوت  
اوراق تسویه خزانه در همه روش های تهاتری  انتشار 
است. در واقع در این مدل دولت به ازای تهاتر بدهی 
باید اوراق تسویه خزانه منتشر کند که این در مصوبه 

اولیه نبود. همچنین روش های تهاتر از سه روش به 5 
روش افزایش یافته است.

متن کامل بسته پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس 
به شرح زیر است: 

 »5« تبصره  »و«  بند  اصالح  برای  پیشنهادی  متن 
الیحه بودجه

تولیدی  بنگاه  های  وضعیت  بهبود  جهت  ـ  »و«  بند 
وضعیت  بهبود  همچنین  و  اشتغال  افزایش  و  کشور 
صورت  در  می شود،  داده  اجازه  دولت  به  بانک ها 

درخواست متقاضیان:
1. دولت از طریق اسناد )اوراق( تسویه خزانه نوع )1(، 
بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی 
تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا 
پایان سال 1395 ایجاد شده را با مطالبات قطعی دولت 
)وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی( از اشخاص مزبور تا 
مبلغ سی هزار میلیارد ریال به صورت جمعی - خرجی 

تسویه کند.
2. دولت از طریق اسناد )اوراق( تسویه خزانه نوع )2(، 
حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  از  خود  قطعی  مطالبات 
تعاونی و خصوصی که در اجرای بند »پ« ماده )2( 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
بدهی  با  را  به شرکت های دولتی منتقل شده  کشور 
دولت به شرکت های مذکور، تا مبلغ سی هزار میلیارد 

ریال به صورت جمعی - خرجی تسویه کند.
3. دولت از طریق اسناد )اوراق( تسویه خزانه نوع )3(، 
مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و 
تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از دولت که در 
ایجاد  پایان سال 1395  تا  مربوط  مقررات  چارچوب 
شده است را، با بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها و 
مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های 
یا  دولت  به  غیربانکی  اعتباری  مؤسسات  و  بانک ها 
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افزایش بدهی دولت به بانک، تا مبلغ سی هزار میلیارد 
ریال به صورت جمعی - خرجی، تسویه کند.

4. دولت از طریق اسناد )اوراق( تسویه خزانه نوع )4(، 
مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی 
و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های 
دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی بابت 
چارچوب  در  که  دولت،  از  تکلیفی  قیمت های  یارانه 
مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده است 
را، با بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و 
مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی، تا مبلغ 
نهصد هزار میلیارد ریال به صورت جمعی - خرجی و 
بدهی  به عنوان  را  مزبور  مبلغ  و  تسویه کند  همزمان 
دولت به بانک مرکزی ثبت کند. تسویه بدهی شبکه 
بانکی به بانک مرکزی حداکثر به میزان بدهی شبکه 
بانکی به بانک مرکزی در پایان سال 1395 خواهد بود، 
افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.

5. دولت از طریق اسناد )اوراق( تسویه خزانه نوع )5(، 
مطالبات قطعی شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه نیرو 
و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت های تکلیفی که در 
ایجاد  پایان سال 1395  تا  مربوط  مقررات  چارچوب 
شده است را، با بدهی شرکت های مذکور به اشخاص 
طریق  از  و  تعاونی  و  خصوصی  حقوقی  و  حقیقی 
تسویه بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و 
مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ 
و  - خرجی  به صورت جمعی  ریال  میلیارد  هزار  صد 
بدهی  به عنوان  را  مزبور  مبلغ  و  تسویه کند  همزمان 
دولت به بانک مرکزی ثبت کند. تسویه بدهی شبکه 
بانکی به بانک مرکزی حداکثر به میزان بدهی شبکه 
پایان سال 1395 خواهد  در  مرکزی  بانک  به  بانکی 

بود، افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع 
است.

تبصره »1«ـ  سقف تهاتر بدهی از طریق اسناد )اوراق( 
تسویه خزانه نوع )4(، برای اشخاص حقیقی و حقوقی 
خصوصی و تعاونی چهارصد هزار میلیارد ریال و برای 
نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی تابعه 
وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت های 
تکلیفی پانصد هزار میلیارد ریال است. دولت مجاز است 
در پایان آذرماه 1397 مانده مصرف نشده سهمیه هر 

بخش را صرف تسویه بدهی های بخش دیگر نماید.
تبصره »2«ـ ردیف هایی در جدول شماره 5 ذیل ردیف 
310100 و در جدول شماره 8 ذیل ردیف 101000 
اوراق  انواع  طریق  از  دولت  بدهی های  تسویه  جهت 
تسویه در این بند، با عدد 1 اضافه خواهد شد. وزارت 
امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند 
را در گزارش عملکرد ماهیانه بودجه عمومی منعکس 
نماید و در اجرای ماده )103( قانون محاسبات عمومی 
کشور مصوب 13۶۶/۶/1 منابع استفاده  شده از محل 
افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
تبصره »3«ـ تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و 
حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی 
از احراز قانونی بودن  و شرکت های دولتی، تنها پس 
مطالبات و تأیید مراجع قانونی ذیربط قابل انجام است.

بدهی  سود  و  اصل  تسویه  صورت  در  »4«ـ  تبصره 
اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادهای 
عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی به بانک ها به 
 ، بند  این  روش مذکور در اجزای »3« ،»4« و »5« 
کلیه جریمه های متعلقه )ما به التفاوت وجه التزام و نرخ 
سود قراردادی( مورد بخشودگی قرار می گیرد و بانک ها 

هیچ گونه ادعایی در این خصوص نخواهند داشت.

تبصره »5«ـ افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در 
انتهای  سال 1397 نسبت به مانده بدهی مذکور در 
بدون  حکم،  این  عملکرد  کسر  از  پس   139۶ سال 
توثیق اوراق بهادار دولتی نظیر اسناد خزانه اسالمی، 
صکوک اجاره و... حداقل به میزان بدهی جدید، توسط 

بانک مرکزی ممنوع است.
تبصره »۶«ـ بانک مرکزی موظف است بر اساس میزان 
رعایت قوانین و مقررات توسط بانک ها و نحوه مشارکت 
براساس  مرکزی،  بانک  اصالحی  برنامه های  در  آنها 
دستورالعملی که ظرف مدت 2 ماه از تصویب قانون 
به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد سهم هریک از 
بانک ها در تسویه بدهی از اجزای »4« و »5« این بند 

را تعیین نماید.
پیشنهاد  به  بند،  این  اجرایی  آیین نامه  »7«ـ  تبصره 
مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی 
ظرف مدت 2 ماه از تصویب قانون به تصویب هیئت 

وزیران خواهد رسید.
بانک  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  »8«ـ  تبصره 
مرکزی موظفند گزارش عملکرد این بند را در پایان 
هر فصل به صورت مکتوب به دیوان محاسبات کشور، 
کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند. نظارت بر حسن 
اجرای این تبصره برعهده دیوان محاسبات کشور است.

ایسنا/ رئیس اتاق بازرگانی ایران:
حال اقتصاد خوب نیست

بستر  است  معتقد  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
نامناسب اقتصاد باعث سلب تصمیم گیری های 

با نادیده گرفتن  درست شده است و نمی توان 
کرد  پافشاری  گذشته  اقدامات  بر  مسائل،  این 
سازی  به سمت شفاف  مسائل  برای حل  باید  و 

حرکت کنیم.
به گزارش ایسنا، غالمحسین شافعی امروز ) 24 دی 
روزها  این  گفت:  نمایندگان  هیات  نشست  در  ماه( 
نگاهی به اقتصاد کشور نشان می دهد که حال اقتصاد 
حوزه های  در  بسیاری  ناکارآمدی   و  نیست  خوب 
را به  ناکارآمدی ها خود  این  اقتصادی وجود دارد که 
حوزه های اجتماعی و محیط زیست کشانده و اعتماد را 

به مسئوالن کاهش داده است.
وی افزود: اما این ها به معنای ناامیدی نیست و مطمئنا 
فعاالن  و  فداکار  کارشناسان  وجود  یمن  به  می توان 
ابزارها،  فراهم کردن  با  و  اراده کشورمان  با  اقتصادی 
افق بلندمدت و بهینه تری برای اقتصاد ترسیم کرد و بر 
مشکالت فائق آمد و در یک بازه زمانی 10 سال اقتصاد 

کشور را جزو اقتصادهای برتر قرار داد.
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: شرایط فعلی و تلنبار 
نارضایتی شده  زمان موجب  شدن مشکالت در گذر 
اقدامات گذشته  بر  آن  گرفتن  نادیده  با  توان  نمی  و 
پافشاری کرد و در شرایط کنونی شفاف سازی الزمه 
برون رفت از مشکالت است و باید واقعیت ها را دید 
و از آن ها سخن گفت که در غیر این صورت در دام 
مشکالت باقی خواهیم ماند و شاهد افزایش فساد، فقر 

و عقب ماندن از توسعه اقتصادی خواهیم بود.
موجب  اقتصادی  نامناسب  بستر  کرد:  اضافه  شافعی 
سلب تصمیم گیری درست شده است و این ساختار 
و روش نمی تواند موجب برون رفت از مشکالت شود 
ضمن این که قوانین متعدد و تفسیرهای مختلف از آن 
موجب مشکالت بسیار شده است. برای حل پایدار و 
ریشه ای مسائل اقتصادی باید واقعیت های موجود در 
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جامعه را پذیرفت و به صورت شفاف و روشن از آنها 
سخن گفت، چراکه اگر این طور عمل نکنیم همچنان 
در مشکالت باقی خواهیم ماند و شرایط را پیچیده تر و 

غیرقابل حل خواهیم کرد.
شافعی تصریح کرد: افزایش فساد و نابرابری های فراوان، 
فقر و بیکاری و کاهش سطح درآمد واقعی، عقب ماندن 
که  بوده  مسائلی  پیش  از سال ها  اقتصادی  توسعه  از 
پیامدها آن از سوی کارشناسان و متخصصان و بخش 
خصوصی بارها پیش بینی و بیان شده بود. با توجه به 
تجربیات موفق سایر کشورها پیشنهاد می شود نهاد 
فراقوه ای برای توسعه کشور برای بازه زمانی پنج تا 10 

ساله ایجاد شود تا شاهد عبور از بحران باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: مهم ترین مشکل 
است.  جزیره ای  و  مقطعی  تصمیم های  ایران  اقتصاد 
 ازاین رو فداکارانه باید تصمیم گرفت و نگاه به نسل های 
آتی داشت. در شرایط کنونی قوانین دست و پاگیر و 
پوسیده مانع از پیشرفت و توسعه است که باید مورد 

بازبینی قرار بگیرد.

آرمان/ مهدی پورقاضی در گفت و گو با »آرمان«:
بانک مرکزیضامن بخش خصوصی شود

معاون مدیرکل دفتر وام  ها، مجامع و موسسات 
پنج میلیارد  اعتباری  قرارداد  گفت:  بین المللی 
که  است  امضا شده  ایتالیا  و  ایران  بین  یورویی 
پروژه هایی با اولویت ایجاد اشتغال می  توانند از 

این خط اعتباری استفاده کنند.
اعتباری  خط  این  افزود:  آن  جزئیات  درباره  خرمی   
و  هستند  استفاده  قابل  کشور  پروژه  های  تمامی  در 

از  می  خواهند  یعنی  دارند  ارزی  نیاز  که  پروژه هایی 
دهند،  انجام  تجهیزات  و  کاال  خرید  کشور  از  خارج 
می توانند برای استفاده از این خط اعتباری اقدام کنند. 
البته این کاالها باید در خدمت کشور باشد و اشتغال 
ایجاد کند. لذا وزارتخانه ها و بخش  های مختلف با توجه 
به قوانین و مقررات مختلف کشور از جمله قانون برنامه 
و بودجه می  توانند برای استفاده از این خط اعتباری 
این پنج میلیارد یورو به  اقدام کنند. بدیهی است که 
آن  از  مختلف  پروژه  های  تا  می شکند  مختلفی  ارقام 
استفاده کنند. او تاکید کرد: دولت مصر است که حتما 
بخشی از منابع این خط اعتباری در اختیار پیمانکاران 
و صنعتگران ایرانی قرار گیرد. مهدی پورقاضی، عضو 
هیات نمایندگان اتاق تهران در مورد این قرارداد در 
سال  های  برای  می گوید:»ایتالیا  »آرمان«  با  گفت و گو 
اروپا،  اتحادیه  عضو  کشورهای  میان  در  متمادی 
شریک تجاری نخست ایران بود. اجرای این تفاهمنامه 
اقتصادی و  در جهت همکاری در حوزه های مختلف 

گسترش روابط و مناسبات اقتصادی است.«

در یکی دو سال اخیر و به دنبال حصول توافق 
افزایش  شاهد   ۵+1 کشور های  و  ایران  میان 
روابط تجاری ایران با کشور های مختلف به ویژه 
اعتباری  خط  قرارداد  اخیرا  بوده ایم.  اروپایی ها 
پنج میلیارد یورویی بین بانک های ایرانی و ایتالیا 
امضا شد. این قرارداد چه منافع اقتصادی برای 

کشور ما خواهد داشت؟
در گذشته نیز شاهد امضای تفاهمنامه های مشابهی با 
ایتالیا بوده ایم. اما در صورتی که سیستم های بانکی و 
بیمه کار نکنند این تفاهمنامه ها کمک زیادی نخواهند 
کرد. باید سیستم بیمه ایتالیا سرمایه گذاری این کشور 
را در ایران ضمانت کند و سیستم بانکی هم اجازه دهد 

آنها انتقال وجه، سرمایه، فعالیت در یک پروژه و... را 
انجام دهند. بدون همکاری این دو مورد تفاهمنامه ها 
تفاهمنامه ها  این  داشت.  نخواهند  اثری  هیچ گونه 
بسته  دولتی  مقامات  بین  جلسه  یک  در  معموال 
می شوند ولی متاسفانه بعد از اتمام جلسه آنها در عمل 
شاهد هیچ گونه اقدامی در راستای تفاهم صورت گرفته 
نیستیم. بنابراین اکثر قریب به اتفاق این تفاهمنامه ها 
حسن قابل توجهی ندارند و در حد یک تفاهمنامه غیر 
قابل اجرا باقی می ماند. در صورتی که این تفاهمنامه به 
امضا رسیده عمال مورد توجه قرار گیرد پروژه هایی که 
نیاز ارزی دارند یعنی می خواهند از خارج از کشور خرید 
کاال و تجهیزات انجام دهند، می توانند برای استفاده از 
اقتصادی  روابط  اقدام کنند. سطح  اعتباری  این خط 
تحریم های  خاطر  به  گذشته  در  که  ایتالیا  با  ایران 
ظالمانه به نصف کاهش یافته بود. درحالی که ایتالیا 
عضو  کشورهای  میان  در  متمادی  سال  های  برای 
اتحادیه اروپا، شریک تجاری نخست ایران بود. اجرای 
این تفاهمنامه در جهت همکاری در حوزه های مختلف 
اقتصادی و گسترش روابط و مناسبات اقتصادی است 
و ازسوی دیگر، سیاست جمهوری اسالمی ایجاد تنوع 
در روابط اقتصادی با دنیاست که بازارهای مختلفی را 

برای بهره برداری مدنظر دارد.

نگرانی در رابطه با چنین قرارداد هایی این است 
و  دولتی  از  اعم  گروه ها  همه  است  ممکن  که 
از  استفاده  به  قادر  بانک ها  همه  یا  خصوصی 
و  معدن  و  صنعت  بانک های  نباشند.تاکنون  آن 
اند، چقدر  کرده  امضا  را  قرارداد  این  خاورمیانه 

امکان الحاق سایر بانک های ایرانی وجود دارد؟
بانک های ایرانی در این زمینه مشکلی ندارند، ولی مهم 
از  باید دید چه تعداد  ایتالیایی هستند که  بانک های 

بانک های  یعنی  می شوند.  ملحق  قرارداد  این  به  آنها 
بانک های  با  همکاری  آمادگی  که  هستند  اروپایی 
ایرانی را ندارند. تمام بانک های ایرانی این آمادگی را 
دارند که به این تفاهمنامه بپیوندند و در این زمینه 
ایتالیایی  همکاری داشته باشند. اگر بانک های بزرگ 
به این قرارداد ملحق شوند قطعا یک اتفاق مهم برای 
ما خواهد بود، ولی اگر بانک های کوچک و بی اعتبار 
این کشور باشند نمی توان به منافع این مساله امیدوار 
بود. به دلیل مسائلی که امروز شبکه بانکی کشور با آن 
مواجه است، شاید کمتر بانک بزرگ خارجی بخواهد 
جانب  عمدتا  و  شود  ایرانی  بانک های  با  مبادله  وارد 

احتیاط را در برقراری ارتباط رعایت می کنند.

بیکاری باال یکی از چالش های اصلی اقتصاد ایران 
هستند  تالش  در  مسئوالن  و  می رود  شمار  به 
در  که  را  بیکاری  نرخ  بیشتر  اشتغال  ایجاد  با 
صورت اشتغال زایی با روند کنونی باز هم افزایش 
می یابد، کاهش دهند. گفته شده پروژه هایی که 
از  می توانند  هستند،  اشتغال  ایجاد  اولویت  در 
در  کنند.  استفاده  اعتباری  خط  این  تسهیالت 

این مورد توضیح می دهید؟
منعقد  دولتی  پروژه های  برای  تفاهمنامه ها  عمدتا 
از  می تواند  خصوصی  بخش  ندرت  به  و  می شوند 
بخش  استفاده  برای  کند.  استفاده  تفاهمنامه ها  این 
خصوصی از این اعتبارات طرف های ایتالیایی یا اروپایی 
ضمانتنامه می خواهند و این ضمانت نامه را فقط در 
قبال فعالیت های دولتی بانک مرکزی می دهند و برای 
فعالیت بخش خصوصی در نظر نمی گیرند، یعنی اکثر 
پروژه های بخش خصوصی از تسهیالت این اعتبارات 
استفاده نمی کنند. عمال هم شاهد هستیم هشت بخش 
دولتی گرو 9 آن است و پولی ندارد که بخواهد از این 
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اعتبارات استفاده کند. بنابراین معموال این تفاهمنامه ها 
بدون استفاده باقی می مانند. در حالی که ایتالیا می تواند 
در بخش های مختلف به اقتصاد و صنعت ایران کمک 
در  کارآیی  و  وری  بهره  که  آنجایی  از  بنابراین  کند. 
بخش خصوصی به مراتب بیش از بخش دولتی است 
ما باید به سمتی برویم که زمینه فعالیت و همکاری 
بخش خصوصی در قالب این تفاهمنامه ها فراهم شود.

بخش  که  دهد  انجام  باید  اقداماتی  چه  دولت 
تسهیالت  گونه  این  از  بتواند  هم  خصوصی 

استفاده کند؟
بانک مرکزی و بانک های تجاری باید بخش خصوصی 
را اعتبار سنجی کنند و متناسب با اعتبار آنها ضمانت 
نامه بانکی را به بانک های ایتالیایی بدهند تا آنها جرات 
اکنون  باشند.  داشته  را  خصوصی  بخش  با  همکاری 
برای  این زمینه  اینکه کاری در  انگیزه  بانک مرکزی 

بخش خصوصی انجام دهد، ندارد.

    
تسنیم/ 

مرکز پژوهشهای مجلس: بدهی دولت 
62۵هزار میلیارد تومان شد

مجلس،  های  پژوهش  مرکز  گزارش  اساس  بر 
مجموع بدهی دولت و شرکتهای دولتی تا پایان 
خرداد ماه امسال حدود 62۵ هزار میلیارد تومان 

برآورد شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز 
دولت  بدهی  میزان  گزارشی  در  مجلس  پژوهشهای 
اساس  این  بر  که  کرد  منتشر  را  دولتی  و شرکتهای 

مجموع بدهی دولت و شرکتهای دولتی تا پایان خرداد 
139۶ حدود ۶25 هزار میلیارد تومان بوده است.

بر اساس این گزارش بدهی دولت در حالی که پایان 
اسفند سال قبل حدود 339 هزار میلیارد تومان بوده 
در پایان خرداد ماه امسال به 358 هزار میلیارد تومان 

افزایش یافته است.
این در حالی است که بدهی شرکتهای دولتی از 402 
هزار میلیارد تومان در اسفند 95 به حدود 355 هزار 

میلیارد تومان در پایان خرداد 9۶ کاهش یافته است.
مجموع بدهی نیز طی سه ماه مورد اشاره از ۶57 هزار 
میلیارد به ۶25 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. 
بر این اساس 57 درصد از این رقم بدهی دولت و 43 

درصد بدهی شرکت های دولتی می باشد.

ایسنا/ 
جدیدترین پیش بینی بانک جهانی از 

رشد اقتصاد ایران

بانک جهانی پیش بینی کرد رشد اقتصادی ایران 
در سال 201۸ به چهار درصد خواهد رسید.

به گزارش ایسنا، بانک جهانی در گزارش خود با عنوان 
رشد  کرد  بینی  پیش  جهانی«  اقتصاد  انداز  » چشم 
اقتصادی ایران در سال 2018 به 4 درصد و در سال 

2019 به 4.3 درصد می رسد.
این وام دهنده جهانی که در ژوئن  در گزارش قبلی 
ناخالص  تولید  رشد  بود،  شده  منتشر   2017 سال 
داخلی ایران 4.1 درصد برای سال 2018 و 4.2 درصد 
برای سال 2019 پیش بینی شده بود که نشان می 
اقتصادی  از رشد  بانک جهانی پیش بینی خود  دهد 

ایران در سال 2017 را به میزان 0.1 درصد کاهش 
داده و پیش بینی خود از رشد ایران در سال 2019 را 

به میزان 0.1 درصد افزایش داده است.
این بانک هم چنین اعالم کرد رشد اقتصادی ایران به 
عنوان دومین اقتصاد بزرگ منطقه، در سال 2020 به 
4.3 درصد خواهد رسید زیرا رشد باالتر سرمایه گذاری 
در این کشور، کاهش تولید نفت و محدودیت دسترسی 

به تامین مالی را جبران خواهد کرد.
بخش  رشد  کاهش  تاثیر  بر  عالوه  گزارش،  این  بنابر 
نفتی پس از رشد سریعی که در سال 201۶ داشت، 
عامل دیگر کندی رشد اقتصاد ایران، تضعیف اطمینان 
سرمایه گذاران خارجی به دلیل تنش های ژئوپلتیکی 
گیرانه  سخت  موضع  و  جدید  های  تحریم  جمله  از 

آمریکا در برابر توافق هسته ای بود.
به  سال 2012  در  ایران  داخلی  ناخالص  تولید  رشد 
دلیل تشدید تحریم های بین المللی علیه برنامه هسته 
که   2015 سال  در  رسید.  درصد   ۶.۶ منفی  به  ای، 
آخرین سال تحریم ها علیه ایران بود، رشد ایران به 
منفی 1.3 درصد رسید و بعد از آن در سال 201۶ به 
13.4 درصد افزایش پیدا کرد اما در سال 2017 مجددا 

کاهش یافت و به 3.۶ درصد رسید.

ایسنا/ 
تجار درباره بازار ارز چه می گویند؟

نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق 
بازرگانی تهران معتقد است نگاه دولت ها در ایران 
باید  که  بوده  اینگونه  ارز همواره  نرخ  به  نسبت 
تا قدرت خرید  این نرخ پایین نگه داشته شود 

مردم تحت تاثیر قرار نگیرد و تورم ایجاد نشود 
اما اگر دولت دخالت خود را تبدیل به نظارت در 
و  تولیدکنندگان  نفع  به  مطمئنا  کند،  ارز  بازار 

صادرکنندگان خواهد بود.
احمد کیمیایی اسدی درباره افزایش نرخ دالر که به 
بیش از 4400 تومان و تاثیر آن در بخش تجارت گفت: 
در چند سال اخیر بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم 
تا همین چند ماه پیش در بیشتر مقاطع زمانی، نرخ 
ارز حدود 3700 تومان بود که نشان می دهد این نرخ 

به شکل مصنوعی کنترل می شود.
صادرات  به  اقدام  این  مواقع  از  خیلی   در  افزود:  وی 
شکل  این  به  دالر  نرخ  وقتی  می کرد.  وارد  لطمه  ما 
به صرفه  واردات  نگه داشته می شود  پایین  مصنوعی 
می شود و صادرات آسیب می بیند. دولت باید حداقل 
قانون را رعایت می کرد؛ قانون مجلس که بر اساس آن 
نرخ ارز باید هر ساله به اندازه تفاضل نرخ تورم داخلی 

و تورم جهانی تعدیل شود.

نرخ ارز جهشی غیرمعمول داشت
ادامه داد:  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  عضو هیات 
متاسفانه دولت در سال های اخیر این راهکار را پیش 
نگرفته است و نرخ ارز را سرکوب کرده است. به هر 
حال وقتی به شکل مصنوعی نرخ ارز پایین نگه داشته 
می شود، در یک جایی سر باز می کند و جهش پیدا 
یک جهشی  ارز  نرخ  اخیر  ماه  سه   - دو  در  می کند. 

داشت که غیر معمول بود.
وی با بیان اینکه نرخ ارز در یک روند منطقی افزایش 
چند  در  ارز  نرخ  اگر  گفت:  است،  نکرده  پیدا  قیمت 
سال گذشته روند طبیعی خود را طی می کرد شاید 
طی چند سال به قیمت 4400 تومان فعلی می رسید 
و  یکباره جهش پیدا نمی کرد. دولت باید دخالت خود 
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را از بازار ارز بردارد و این دخالت را تبدیل به نظارت 
کند. این دخالت ها ممکن است باعث است اتفاقی که 
در سال 1391 افتاد و طی چند روز نرخ ارز سه برابر 

شد مجددا اتفاق بیفتد.

قابلیت پیش بینی نرخ ارز را از تجار گرفته اند
در  خود  دخالت های  با  دولت  کرد:  اضافه  کیمیایی 
تاثیر قرار داده است و در این  بازار را تحت  ارز،  نرخ 
شرایط فعاالن اقتصادی نمی توانند برنامه ریزی داشته 
باشند و عمال قابلیت پیش بینی را از اقتصاد ما گرفته 
که  کرده اند  اعالم  دولت  و  مرکزی  بانک  بارها  است. 
می خواهند ارز را تک نرخی کنند اما تا کنون انجام 
نشده است و همین دو نرخی بودن در خیلی موارد 

باعث رانت و فساد شده است.   
اتاق  کار  و  کسب  تسهیل  کمیسیون  رئیس  نایب 
صادرات  روی  ارز  نرخ  افزایش  تاثیر  درباره  بازرگانی 
کشورها  همه  در  ارز  نرخ  افزایش  قطعا  کرد:  تصریح 
یا به تعبیری زمانی که ارزش پول ملی  کاهش پیدا 
پیدا  افزایش  کشورها  این  صادرات  میزان  می کند 
می کند و کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست. 
بهتر  به طور طبیعی  تولیدکنندگان  صادرکنندگان و 
می توانند در زمینه قیمت تمام شده با رقبای منطقه ای 
خود رقابت کنند. واقعی شدن نرخ ارز همواره به تولید 

و صادرات کمک می کند.
این  نگاه شان  کنون  تا  دولت ها  همه  کرد:  اضافه  وی 
بوده که نرخ ارز ثابت باشد و افزایش پیدا نکند، چرا 
که تصورشان بر این بوده است که قدرت خرید مردم 
اگر دولت بخواهد  این عامل بستگی دارد.  به  و تورم 
نظارت معمولی خود را داشته باشد و تعیین نرخ ارز را 
بر عهده خود بازار بگذارد در نهایت به نفع تولیدکننده 

و صادرکننده خواهد بود.

تعادل/ »تعادل« بررسی می کند
ایجاد  در  دولتی  نهادهای  موازی کاری 

تشکل ها

محیط  مستمر  بهبود  قانون  ابالغ  و  تصویب  با 
اتاق  عهده  بر  وظایفی  و  تکالیف  کسب وکار، 
قانون  این  ماده ۵  اساس  بر  ایران گذاشته شد. 
و تبصره های مربوط به آن، اتاق موظف است در 
راستای ساماندهی تشکل ها، گام هایی بردارد. در 
این ماده فراهم شدن زمینه ادغام، شبکه سازی، 
نیز  یکپارچه سازی و انسجام تشکل های موازی 

مورد تاکید قرار گرفته است. 
ایران در دوره  اتاق  تیر ماه سال جاری هیات رییسه 
هشتم، ارزیابی و رتبه بندی تشکل های زیرمجموعه را 
به عنوان یکی از اولویت ها مد نظر قرار داده و متولی 
تشکل های اتاق ایران نیز در نظر دارد تا اهداف مذکور 
در حوزه تشکل گرایی را مورد واکاوی قرار دهند و به 
سمت اجرایی شدن قوانین گام بردارند. اما از آن سو 
بررسی ها نشان می دهد که هنوز مسیر یکپارچه سازی 
ایران هموار نشده و همچنان  اتاق  از سوی  تشکل ها 
در  اساس  این  بر  هستیم.  موازی کاری  برخی  شاهد 
روند ارزیابی و رتبه بندی تشکل های زیرمجموعه اتاق 
ایران در گام نخست اجرای این پروژه قرار بود، موضوع 
نهاد  هر  و  گرفته  قرار  مالک  تشکل ها  خوداظهاری 
مردمی نیز با مراجعه به بخشی که در پورتال اتاق ایران 
طراحی شده طبق تعاریف و شاخص های مطرح شده، 
اطالعات خود را وارد کند. از این رو بنا بود با شناسایی 
توانمندی ها، نقاط قوت و ضعف تشکل های اقتصادی 
جلوگیری  مختلف  بخش های  در  آنها  موازی کاری   از 
شود. اما اظهار نظر برخی از فعاالن اقتصادی نشان از 
این دارد که تشکل های موازی عمدتا توسط برخی از 

نهادهای دولتی ازجمله »وزارت کشور و وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی« مرتب درحال شکل گیری هستند. 
از این رو خواسته آنها از دستگاه های دولتی این است 
که برای جلوگیری از ایجاد تشکل های موازی به وظیفه 
قانونی خود یعنی اجرای ماده 5 قانون بهبود مستمر 

محیط کسب وکار عمل کنند.
معیار اتاق برای ساماندهی تشکل ها چیست؟ در پاسخ 
به این پرسش باید گفت، معاونت تشکل های اتاق ایران 
14شاخص را برای ساماندهی تشکل ها در نظر گرفته 
تا با وجود این معیارها برای ساماندهی آنها گام هایی در 
راستای سیاست های تنظیم شده، بردارد. ازجمله این 
معیارها را می توان به »تعداد اعضای تشکل ها، تعداد 
زیرمجموعه  کمیسیون های  و  کمیته ها  کارگروه ها، 
مربوطه،  پژوهشی  و  آموزش  فعالیت های  تشکل،  هر 
خدماتی که هر تشکل برای اعضای خود در نظر گرفته 
جدید،  اعضای  جذب  برای  زمینه سازی   -4 است، 
گسترش  برای  اقدامات  اطالع رسانی،  پایگاه  داشتن 
اطالعاتی،  بانک   -8 زیرساختی،  خدمات  ارائه  بازار، 
ناخالص  تولید  در  تشکل  تاثیر  استراتژی،  تدوین 
داخلی)GDP( کشور، اشتغال زایی مستقیم، برگزاری 
مجامع، انجام تکالیف قانونی و برگزاری در روند ارزیابی 
و رتبه بندی در ارزیابی تشکل ها« اشاره کرد که این 

این بندها قرار است مورد توجه قرار گیرد.
راستای  در  چین  و  ایران  اتاق  نایب رییس  رو  این  از 
ساماندهی تشکل های موازی به »تعادل« می گوید: در 
ماده 5 قانون بهبود فضای کسب وکار صراحتا درباره 
موازی موضوعاتی مطرح شده  ساماندهی تشکل های 
تشکل های  تمام  که  است  آمده  ماده  این  در  است؛ 
اقتصادی موجود در ایران باید فهرست ملی تشکل ها را 
اعالم کنند همچنین فعاالن اقتصادی که فاقد تشکل 
هستند، اتاق باید گام هایی را در راستای ساماندهی و 

یکپارچه سازی تشکل ها بردارد. مجیدرضا حریری در 
ادامه توضیح می دهد: بنابراین اتاق ها در این بازه زمانی 
موظف اند از هر گونه موازی کاری جلوگیری کنند که 
خوشبختانه اتاق ایران نیز در این باره روند مثبتی را 
در کارنامه اش به ثبت رسانده است. او می افزاید: بعد 
از تصویب قانون فضای کسب وکار، اتاق ایران برخی 
فعالیت  نهاد مشغول  این  از  از تشکل هایی که خارج 
اتاق  نیز  زمانی  بازه  این  در  را ساماندهی کرد؛  بودند 
تا در زمینه  تازه یی است  اقدامات  و  درصدد پژوهش 
ساماندهی فدراسیون ها و کنفدراسیون ها برنامه ریزی 
کند. نایب رییس اتاق ایران و چین درباره موازی کاری 
در  می کند:  اظهار  تشکل  ثبت  زمینه  در  دستگاه ها 
سوی  از  موازی کاری  سری  یک  شاهد  عمل  صحنه 
وزارت  و  کشور  وزارت  همچون  اجرایی  دستگاه های 
تشکل های  که  هستیم  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
در  که  رسیده اند  ثبت  به  ارگان ها  این  در  اقتصادی 
این زمینه اتاق باید وارد میدان شود و برخورد جدی 
درباره این نوع رفتارها داشته باشد. حریری می افزاید: 
نیز یک سری  اتاق های شهرستان  بدنه  همچنین در 
انجمن ملی، محلی و استانی تشکیل شده اند که درباره 
موازی کاری این نوع تشکل ها نیز معاونت این بخش در 
اتاق ایران باید ورود پیدا کند و تصمیمات تازه یی را 
در این  باره اتخاد کند. به  گفته نایب رییس اتاق ایران 
و چین؛ اتاق ایران روند مثبتی را درباره یکپارچه سازی 
تشکل ها اتخاذ کرده اما هنوز راه هایی برای رسیدن به 
شرایط ایده آل باقی مانده است؛ چراکه هنوز در بدنه 
تشکل ها  برخی  موازی کاری  و  تشکیل  شاهد  اتاق ها 
هستیم که برنامه جامعی در این باره در نظر گرفته 

نشده است.

  تشکیل کارگروه ویژه
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از سوی دیگر تشکیل کارگروه ویژه با حضور دستگاه های 
تشکل های  ساماندهی  زمینه  در  ذی ربط  و  مختلف 
موازی از دیگر اقداماتی است که دست اندرکاران بخش  
به  جاری  سال  نخست  نیمه  در  بود  قرار  خصوصی 
اقتصادی  اعتقاد فعاالن  به  جمع بندی برسند؛ چراکه 
به یک  کارگروه همگان می توانند  این  با شکل گیری 
فهم مشترک از ماده 5 قانون بهبود محیط کسب وکار 
دست یابند و با ایجاد چنین رویه یی یک هماهنگی در 
زمینه ایجاد تشکل های اقتصادی نیز میان دستگاه ها 
به  این  رو  از  ایجاد خواهد شد.  مختلف  ارگان های  و 
تشکل ها  تقویت  و  ساماندهی  اقتصادی؛  فعاالن  باور 
از سوی  نیاز دارد.  اتاق  با  به تعامل بیشتر دستگاه ها 
در  آنها  تامین  و  تشکل ها  نیازهای  شناسایی  دیگر 
ازجمله  خصوصی  بخش  پارلمان  حمایت های  مقام 
اتاق  از سوی  اخیر  ماه های  است که طی  موضوعاتی 
ایران مورد تاکید قرار گرفته است. براساس اظهارات 
بخش   باید  نیز  آموزش  زمینه  در  اقتصادی  فعاالن 
تا  بردارد  قدم  تشکل  هر  نیاز  با  متناسب  خصوصی 
اهداف در مسیر محقق شود. باید گفت که تشکل های 
با انگیزه، پیشرو اقتصاد کشور بوده و آنها قادر هستند 
بردارند.  قدم  منافع ذی نفعان خود  راستای حفظ  در 
فعاالن  به  بخش  خصوصی  حکمرانان  حال  عین  در 
اقتصادی توصیه دارند که با همدلی و هماهنگی برای 
حاکمیت در تشکل ها به جای تفرق و پراکندگی تالش 
کنند تا مطالبات این بخش از یک تریبون واحد مطرح 
و به صورت قانونمند و تحت ضوابط و مقررات قانونی 
پیگیری شود. از این رو به نظر می رسد که چنانچه به 
جای تفرق از تشکل به معنای کامل کلمه پیروی شود، 
رفع مشکالت نیز از سوی قوای سه گانه در برنامه ها را 

نیز شاهد خواهیم بود.
از این رو براساس ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط 

ملی  فهرست  هستند،  مکلف  اتاق ها  وکار  کسب 
اعالم  را  آن  تغییرات  و  تهیه  را  اقتصادی  تشکل های 

کنند.
از  دسته  آن  در  قانونی  ماده  این  براساس  همچنین 
هستند،  فعال  تشکل  فاقد  که  اقتصادی  فعالیت های 
ایجاد و ثبت  برای ساماندهی،  اتاق ها موظف هستند 
ایجاد  را  الزم  زمینه های  فعال  اقتصادی  تشکل های 
دارد،  وجود  موازی  تشکل های  که  فعالیت هایی  در  و 
انسجام  و  یکپارچه سازی  شبکه سازی،  ادغام،  زمینه 
تشکل های موازی را فراهم کنند. حال به گفته حریری 
ایجاد  درحال  مرتب  موازی  تشکل های  متاسفانه 
هستند که عمدتا توسط وزارت کشور و وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شوند و تقاضای آنها 
از دستگاه های دولتی این است که برای جلوگیری از 
ایجاد تشکل های موازی به وظیفه قانونی خود یعنی 
اجرای ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار 

عمل کنند.

خبرگزاري صداوسیما/ عضو اتاق بازرگانی:
در اقتصاد با نبود شفافیت مواجهیم

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  اتاق  عضو 
ایران گفت: کشور ما امروز در همه امور از جمله 
مواجه  شفافیت  فقر  و  شفافیت  عدم  با  اقتصاد 

است.
آقاي  صداوسیما؛  خبرگزاري  خبرنگار  گزارش  به 
محمد حسین روشنک در سي و دومین جلسه هیئت 
نمایندگان اتاق ایران افزود: رسانه هاي ما هم شفافیت 
ندارند و آنقدر بدي ها را گفته ایم که باورمان شده است 
که همه چیز بد است بدون اینکه به خوبي هایمان هم 

توجه کنیم و بدانیم چیزهاي خوب هم داریم.
وي گفت: ما در اتاق بازرگاني به شفافیت نیاز داریم، چه 
ایرادي دارد کارت هاي بازرگاني را با آدرس و هویت 
دارنده آن منتشر کنیم ، چرا نباید همه در جریان قرار 
بگیرند، اتاق بازرگاني سرمایه اقتصادي و محل نشست 

بزرگان اقتصادي کشور است.
روشنک افزود: 1700 کارت را باطل کردید، چه کسي 
باید  رئیسه  هیئت  کردید،  باطل  که  است  صادرکرده 
منتشر  بازرگان  هاي  کارت  فهرست  که  کند  مصوب 

شود.
وي گفت: گمرک که وارد کنندگان محصوالت مختلف 
را مي شناسد چرا اعالم نمي کند که فالن شخص با 
کارت غیر واردات انجام مي دهد، در جهت شفافیت 

این موضوع اتاق باید تصمیمات جدي بگیرد.
تعرفه  بلندترین دیوار  افزود: در کشوري که  روشنک 
ها را به بهانه حمایت از تولید داخلي دارد، آیا صادرات 
اگر  برید  باال مي  را  تعرفه  پیدا مي کند؟ وقتي  معنا 
برد،  مي  باال  ما  برابر  را  خود  تعرفه  هم  هدف  کشور 
نمي توانیم صادرات انجام دهیم . تعرفه را به نفع تولید 
در  بدهید  دولت  به  اینکه  نه  کنید،  هزینه  صادراتي 
اینصورت است که مي توانیم تراز مثبت داشته باشیم.

مهر/ یک مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت:
صدور کارت بازرگانی موقت، اجاره ای 

و یک بار مصرف ممنوع است

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان 
بازرگانی  کارت  گونه  هیچ  گفت:  تجارت  توسعه 
با  مصرف«  بار  »یک  و  »موقت«  عنوان  تحت 

عناوین مشابه )اجاره ای(، صادر نمی شود.
اطالع  پایگاه  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
برخی  درباره  فراهانی  آبادی  علی  علی  دولت،  رسانی 
»واردات 4  بر  مبنی  ها  رسانه  در  منتشر شده  اخبار 
هزار میلیارد تومان کاال با 44 کارت بازرگانی اجاره ای« 
تصریح کرد: از ابتدای امسال در سازمان صنعت، معدن 
بررسی  و  ساماندهی  راستای  ،در  استان ها  تجارت  و 
به  و  بازرگانی  کارت  دارندگان  ای  حرفه  صالحیت 
منظور غربال گری کارت های صادره موجود، کارگروه 

پاالیش کارت بازرگانی تشکیل شده است.
سازمان  شد:  یادآور  همچنین  فراهانی  آبادی  علی 
صنعت، معدن و تجارت استان ها مکلف شده اند تا از 
صدور هر گونه کارت بازرگانی تحت عنوان »موقت« و 

»یک بار مصرف« و یا عناوین مشابه خودداری کنند.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه 
تجارت در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص 
خبر دیگری با عنوان »مرزهای سیستان و بلوچستان 
از  میلیاردی   900 واردات  خارجی/  کاالهای  دروازه 
یادآور  سال«  اول  ماهه   5 در  شرق  جنوب  گمرکات 
شد: سیستان و بلوچستان از استان های مرزی کشور 
و دارای حدود 1.5 میلیون نفر مرزنشین و 7 بازارچه 
ساماندهی  قانون  اساس  بر  و  است  مرزی  مشترک 
بود  خواهد  مرزی  مبادالت  مشمول  مرزی،  مبادالت 
با  بلوچستان  و  سیستان  از  وارداتی  اقالم  خروج  و 
استرداد  و  مرزی  مبادالت  ساماندهی  شورای  نظر 

معافیت های متعلقه امکان پذیر است.
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دنیای اقتصاد/  ریحانه نیک نام 

تحوالت سریع محیط کسب وکار در سطح بین المللی، 
تغییر نیازهای مشتریان، تغییرات مداوم در فناوری و 
حضور پر رنگ اینترنت به عنوان یک توانمندساز موثر 
در کسب وکار، همه نمایانگر روندی است که تغییر در 
نگرش به مدیریت کسب وکارها را گریزناپذیر می سازد. 
ابزارهایی است که  و  نیازمند مفاهیم  امروز  مدیریت، 
تمامی عوامل تاثیرگذار در پیشبرد یک کسب وکار را به 
صورت یکپارچه در نظر گرفته و این تصویر جامع را برای 
تمامی ذی نفعان کسب وکار به سهولت تبیین می کند.

از  مدیریتی  مفهوم  یک  به عنوان  کسب وکار  مدل 
پاسخ های جامعی است که ادبیات و فضای کسب وکار 
آن  از  کنونی  پرتالطم  محیط  به  واکنش  در  امروز 
به عنوان ابزاری سودمند بهره گرفته است. این کلیدواژه 
که با ورود اینترنت به عرصه کسب وکار از توجه زیادی 
شد،  معرفی  مدیریتی  ابزار  یک  به عنوان  و  برخوردار 
دربرگیرنده مفاهیم عمیقی است که جریان ارزش را 
برای ذی نفعان مختلف کسب وکارها تبیین کرده است 
و گزینه های بسیار زیادی را جهت نوآوری و بهبود در 

اختیار آنها قرار می دهد.
پژوهشگران مختلف از حدود دو دهه قبل در حال ارائه 
کسب وکار  مدل  تثبیت  برای  ساختارهایی  و  تعاریف 

نیز  اجرایی  افراد  و  بوده اند  تحلیلی  به عنوان مفهومی 
این مفهوم جهت طراحی کسب وکارهای  پتانسیل  از 
واژه  کلی  صورت  برده اند.به  بهره  آن  ارزیابی  و  نوین 
قصد  که  می شود  برده  به کار  زمانی  کسب وکار  مدل 
دارد نشان دهد یک شرکت چگونه به خلق ارزش برای 
مشتریان خود می پردازد و در ازای آن خودش چگونه 
بهره مند شده و سود می برد.مدل کسب وکار با توجه به 
درک آسان، سهولت تحلیل و قابلیت کاربرد مناسب، با 
سرعت زیادی در حال گسترش در محافل پژوهشی و 
اجرایی است. پژوهش در زمینه مدل های کسب وکار با 
توجه به نوظهور بودن این مفهوم سال های ابتدایی خود 
را پشت سر می گذارد. تاکنون نظریه ها و چارچوب های 
و  شده  ارائه  کسب وکار  مدل های  زمینه  در  مختلفی 
مباحث نظری مربوط به این مفهوم کماکان در حال 
گسترش است ولی تا به حال منجر به یک توافق کلی 

در مورد مفهوم و کارکرد مدل کسب وکار نشده است.
اما در این بین استروالدر نویسنده و نظریه پرداز در این 
زمینه اجزای مدل کسب وکار را به صورت زیر عنوان 

می کند:
مشتریان  مختلف  مجموعه های  مشتریان:  بخش   •
مختلف  ویژگی های  و  خواسته ها  براساس  می توانند 
هدف  را  بخش)ها(  کدام  شوند.شما  بخش بندی 

گرفته اید؟

• ارزش پیشنهادی: به هر بخش از مشتریان چه ارزشی 
)مجموعه ای از محصوالت و خدمات( را ارائه می کنید. 
ارزش پیشنهادی شما باید شما را از رقبایتان متمایز 
المان های  از طریق  را  ارزش  ارزش پیشنهادی  سازد. 
جمله:  از  می کند،  فراهم  مختلفی  کیفی(  و  )کمی 
کار،  رساندن  انجام  سفارشی سازی،  عملکرد،  تازگی، 
هزینه ها،  کاهش  قیمت،  و خوش نامی،  برند  طراحی، 

کاهش ریسک، دسترسی پذیری، راحتی و آسایش.
• کانال توزیع: شرکت می تواند ارزش پیشنهادی را از 
برساند.  مشتریان  به  مختلف  توزیع  کانال های  طریق 
شرکت می تواند از طریق کانال های خود یا کانال های 
مشتریان  به  دو  هر  از  ترکیبی  یا  تجاری اش  شرکای 

دسترسی پیدا کند.
و  مشتریان  با  ارتباط  امروزه  مشتریان:  با  ارتباط   •
شرکت  موفقیت  از  اطمینان  برای  ارتباط  آن  حفظ 
مشتریان  با  ارتباط  مختلف  شکل های  است.  الزامی 
اختصاصی،  شخصی  کمک  شخصی،  کمک  شامل: 
سلف سرویس، سرویس های خودکار، جوامع کاربری و 

خلق مشترک )با مشتری( می شود.
• جریان درآمد: شرکت چگونه از هر بخش از مشتریان 
درآمد کسب می کند. روش های مختلف ایجاد جریان 
حق  استفاده،  حق  دارایی،  فروش  شامل:  درآمدی 
از  استفاده  حق  قرض،  اجاره/   )عضویت(،  اشتراک 

مجوز/  امتیاز، حق کارگزاری و تبلیغات می شود.
• منابع اصلی: منابعی که برای خلق ارزش برای مشتری 
محسوب  شرکت  دارایی های  جزو  و  هستند  ضروری 
یا  فیزیکی  مالی،  انسانی،  می توانند  منابع  می شوند. 

معنوی باشند.
• فعالیت های اصلی: مهم ترین فعالیت های شرکت برای 

اجرای ارزش پیشنهادی شرکت چه هستند؟
• شرکای کلیدی: برای بهبود عملیات و کاهش ریسک 
مدل کسب وکار، معموال شرکت ها با شرکت های دیگر 
مشارکت های تجاری صورت می دهند. این مشارکت ها 
به روش های همکاری استراتژیک با شرکت های رقیب و 
غیررقیب، سرمایه گذاری های مشترک، روابط خریدار- 
فراهم کننده و اتحادهای استراتژیک امکان پذیر هستند.

• ساختار هزینه ها: عملیاتی کردن مدل های کسب وکار 
معموال  دارد؟  دربر  را  هزینه هایی  چه  مختلف 
ارزش محور  و  هزینه محور  بین  چیزی  کسب وکارها 
خصیصه های:  دارای  هزینه ها  ساختار  هستند. 
مقیاس  اقتصاد  متغیر،  هزینه های  ثابت،  هزینه های 
محدوده  اقتصاد  و  تعداد(  افزایش  با  هزینه  )کاهش 

)کاهش هزینه با افزایش محدوده کاری( است.
پژوهشگران حیطه مدل کسب وکار معتقدند این مفهوم 
با توجه به ماهیت خود ابزار مناسبی جهت پیاده سازی 

ساختارهای مختلف محسوب می شود.

 مدل کسب وکار پاسخی جامع به محیط پرتالطم کنونی
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محله جویباره اصفهان 

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

و نقدهای خود را از طریق ایمیل  ahmadi@ieis.ir ویا 
شماره تلفن های 6-66۵70930  به ما اطالع دهید.

با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا
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