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جنگ اقتصادی؛ استراتژی و تاکتیک

آرش کردی، مدیرعامل شرکت توانیر در نامه ای به 
مدیران عامل شرکت های برق منطقه ای و توزیع 
قراردادهای  ماهه  تنفس 3  دستور  برق،  نیروی 

صنعت برق را ابالغ کرد. 
به  عنایت  با  که  شده  عنوان  ابالغ  این  ابتدای  در 
شرایط جدید اقتصادی کشور و نوسانات قیمت ارز و 
فلزات )آهن، مس، آلومینیوم و روی( که سازندگان و 
پیمانکاران صنعت برق در تامین مواد اولیه مورد نیاز 
محصوالت و پروژه های مرتبط را با چالش های جدی 
مواجه کرده است، مقتضی است از هر گونه اخطار، 
قراردادهای  ضمانت نامه  ضبط  یا  و  قرارداد  فسخ 

جاری برای مدت سه ماه خودداری شود. 
مهلت  در  است  بدیهی  نامه  این  در  تاکید  به  بنا 
با همکاری  ایجاد کارگروه های ویژه و  با  الذکر  فوق 
به  الزم  اقدامات  ایران،  برق  صنعت  سندیکای 
و  کنونی  از شرایط  عبور  راهکارهای  بررسی  منظور 
پروژه های  پیشبرد  جهت  قراردادی  موضوعات  حل 
صنعت برق براساس قوانین و مقررات؛ صورت خواهد 

پذیرفت.

مدیرعامل توانیر ابالغ کرد؛

تنفس 3 ماهه برای قراردادهای صنعت برق 
دنیای اقتصاد/ دکتر موسی غنی نژاد

جنگ اقتصادی اصطالحی است که این روزها هم 
در صحنه جهانی و هم در عرصه داخلی سخن 
تاکید  آن  بر  و  است  شده  باب  شدت  به  آن  از 
می شود. این اصطالح آشکارا در تضاد با مفهوم 
اقتصاد آزاد یا بازار آزاد است؛ چراکه در چنین 
بازاری که تمامی مشارکت کنندگان در آن سود 

می برند، سخن گفتن از جنگ بی معنی است.
واقعیت این است که اندیشه بازار آزاد و به تبع آن 
علم اقتصاد در تقابل با تفکر مرکانتیلیستی ناظر بر 
جنگ اقتصادی به وجود آمد. آدام اسمیت در کتاب 
دوران ساز »ثروت ملل« با تاکید بر نادرستی و نتایج 
زیانبار مرکانتیلیسم، نشان داد که بازار آزاد با همسو 
افراد و ملل شرکت کننده در آن  کردن منافع همه 
در حقیقت مهم ترین پایه و اساس تمدن های شکوفا 
و صلح آمیز است. اما این واقعیت بنیادی هیچ گاه به 
مذاق همه صاحبان قدرت سیاسی خوش نیامد؛ زیرا 
قبول آن به معنای تن دادن به محدودیت اختیارات 
آنها است. از این رو همیشه چالشی پنهان و آشکار 
میان برخی حاکمان تشنه قدرت و نظام بازار آزاد در 
جریان بوده است. طرفه اینکه در این چالش برخی 
»سرمایه داران« مستقر نیز به منظور تضمین و تامین 
هرچه بیشتر منافع خاص خود درصدد »رفاقت« با 

ادامه در صفحه 3

 27 و 28 تیرماه؛ کارگاه آموزشی راه حل های حقوقی و قراردادی مناقصه گران، 
تولیدکنندگان و پیمانکاران در تقابل با چالش نوسانات نرخ ارز در سندیکای برق 

برگزار می شود. 

https://donya-e-eqtesad.com/بخش-سرمقاله-28/3413836-جنگ-اقتصادی-استراتژی-تاکتیک
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 اخبار صنعت برق

 اخبار اقتصادی 

یادداشت مدیران

تنفس 3 ماهه برای قراردادهای 
برق  صنعت 

آرش کردی، مدیرعامل شرکت توانیر در نامه ای به 
مدیران عامل شرکت های برق منطقه ای و توزیع 
قراردادهای  ماهه   3 تنفس  دستور  برق،  نیروی 

صنعت برق را ابالغ کرد. 
صفحه 1

اردکانیان: پول آب و برق مشترکان 
می شود محاسبه  تصاعدی  پرمصرف 

وزیر نیرو گفت: ما دوست نداریم با ابزار قیمت، 
مشترکین آب و برق را جریمه کنیم، 

صفحه 4
برق 30 ساختمان بانکی و اداری 

متخطی در تهران قطع شد 
درپی بخشنامه ابالغی استاندار تهران به مراکز 
دولتی و عدم توجه برخی ادارات دولتی، برق ۵ 
ساختمان مرکزی بانک ها و 2۵ ساختمان اداری  

قطع شد.
صفحه 4

الکترونیک  برق  نمایشگاه  سیزدهمین 
مشهد  

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی برق و الکترونیک 
مشهد با حضور بیش از 70 شرکت کننده از نقاط 

مختلف جهان برگزار شد. 
صفحه ۵

فعال صادرات نداریم 
خاموشی های خارج از برنامه اعالم شده و تغییر 

اتفاقات  و  حوادث  به دلیل  خاموشی ها  جدول 
غیرقابل پیش بینی در تولید برق و شبکه توزیع 

است.
صفحه ۵

اجرای تعرفه پلکانی برق واحدهای 
فوالدی، راه حل خروج از بحران 

انرژی  مصرف 
انرژی  وجود  دلیل  به  انرژی  وری  بهره  مسئله 
ارزان در کشور متاسفانه کمترین اهمیت را برای 

فوالدسازان کشور داشته است. 
صفحه 6

تمایل شرکت های معدنی به فروش 
محصوالت در بازار نقدی 

مس پرس: مؤسسه »متال بولتن« می گوید در دو 
هفته گذشته شاخص تعرفه های ذوب و پاالیش 
کنسانتره مس از 77 دالر در هر تن کنسانتره به 

79.8 دالر افزایش یافته است.
صفحه 7

بین المللی  صنعت  نمایشگاه  هشتمین 
برق و مخابرات و آب و فاضالب 

)انرژی( ایران 
 تبریز روزهای 17 لغایت 20 مهرماه سال جاری در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تبریز برگزار 

می شود
صفحه 7

مقامات 100 کشور جهان فردا درباره 
خروج آمریکا از برجام رایزنی 

می کنند 
مقامات سفارتخانه های 100 کشور جهان، عصر فردا 
با حضور در جلسه ای در تهران، درباره مشکالت 
تجارت با ایران بعد از خروج آمریکا از برجام و تحریم 

های یک جانبه علیه ایران، رایزنی می کنند. 
صفحه 8

واگذاری کارت های بازرگانی به غیر 
ممنوع شد 

دوره  وزیران:گذراندن  هیات  مصوبه  طبق 
آموزشی تخصصی آشنایی با تجارت فرامرزی در 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و 
تعاون ایران برای دریافت کارت بازرگانی توسط 
سوی  از  مسئول  نمایندگان  و  حقیقی  اشخاص 

اشتخاص حقوقی الزامی است.
صفحه 9

قیمت ارزهای دولتی امروز 24/04/97 
دالر 4327 تومان

براساس اعالم بانک مرکزی نرخ هر دالر آمریکا 
برای امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته 43 

هزار و 270 ریال قیمت خورد. 
صفحه 9

سنگینی قوانین بر شانه های بنگاه های 
کوچک

با  تازه ای که موسسه فریزر  از کتاب  در بخشی 
عنوان »جمعیت شناسی و کارآفرینی: کم کردن 

اثرات پیر شدن جمعیت« منتشر کرده،
صفحه  10
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3 سرمقاله

ادامه از صفحه 1
طبقه سیاسی حاکم برمی آیند و بر مداخله دولت در 
اقتصاد، البته در جهت تامین منافع خاص خود، صحه 
می گذارند. این جریان بسیار شبیه است به درخواست 
کارگران  منافع  )نمایندگان  کارگری  سندیکاهای 
اقتصاد.  در  مداخله  برای  دولت  از  مستقر(  شاغل 
و  رفاقتی«  »سرمایه داری  شکل گیری  با  بنابراین، 
با  آزاد  اقتصاد  رفاه«،  »دولت  خواهان  سندیکاهای 
چالش هایی به مراتب پیچیده تر از آنکه در ابتدا به نظر 
می توان  ترتیب  این  به  می شود.  روبه رو  می رسید، 
معادالت  در  آزاد  اقتصاد  طرفداران  چرا  که  دریافت 
ناظر بر روابط اقتصادی و حکومت همیشه در حاشیه 
و  سیاستمداران  از  بسیاری  چرا  و  می گیرند  قرار 
»سرمایه داران« به رغم اینکه در حرف از اصول اقتصاد 
آزاد دفاع می کنند، در عمل از آن تبری می جویند. 
جنگ اقتصادی در واقع کلیدواژه این اتحاد نامقدس 

علیه اقتصاد آزاد و منافع عمومی است.
اخیرا مرکانتیلیست های معاصر و در راس آنها دونالد 
ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا دوباره جنگ 
اقتصادی را مطرح کردند و در عمل به آن دامن زدند. 
ترامپ با نادیده گرفتن منافع عظیمی که تجارت آزاد 
به  آمریکاییان  برای  جمله  از  دنیا  کل  برای  جهانی 
به  بین المللی مربوط  پیمان های  آورده، همه  ارمغان 
آنها  به  آزاد را که خود دولت آمریکا متعهد  تجارت 
یا  قرار داده و در حال نقض  انتقاد  بوده است مورد 
عوام فریبی  بر  تکیه  با  او  است.  آنها  از  شدن  خارج 
پوپولیستی و با شعار »نخست آمریکا« مدعی است که 
همه جهانیان از »سخاوت« آمریکاییان سوء استفاده 
دیگران  از  را  آمریکاییان  داد  تا  آمده  او  و  کرده اند 
اقتصادی  جنگ  این  که  نیست  تردیدی  بستاند. 
زیان  به  انداخته  راه  به  آزاد  تجارت  علیه  ترامپ  که 

اقتصاد جهانی تمام خواهد شد و نهایتا در درازمدت 
اما  نیز خواهد گرفت.  را  آمریکا  مردمان خود  دامن 
در قاموس پوپولیست ها درازمدت جایی ندارد، آنچه 
برای آنها مهم است حفظ قدرت در کوتاه مدت است. 
همه نهادهای بین المللی و کشورهای طرف تجاری 
آمریکا بر حسب مقتضیات خود در فکر مقابله با این 
سیاست های مخرب هستند. اما در این میان کشور 
ما وضعیت خاصی دارد و جنگ اقتصادی که ترامپ 
حرف ها  این  از  فراتر  بسیار  انداخته  راه  به  ما  علیه 

است.
ترامپ با نقض تعهدات دولت پیشین و خارج کردن 
حیثیت  به  بزرگی  لطمه  هسته ای  توافق  از  آمریکا 
بین المللی خود و این کشور وارد کرد. ظاهرا علت در 
پیش گرفتن این سیاست نامتعارف و پرهزینه، نشان 
پوپولیستی  انتخاباتی  شعارهای  به  وفاداری  دادن 
تامین  آن  از  مهم تر  شاید  و  یکسو  از  نامربوط 
اطرافیان خود  و  از هم حزبی ها  منافع خاص عده ای 
اقتصادی  و  سیاسی  روابط  که  است  دیگر  سوی  از 
بسیار نزدیکی با اسرائیل و عربستان سعودی دارند. 
کنونی  دولت  شده  اعالم  سیاست  صورت  هر  در 
آمریکا درباره ایران چیزی نیست جز محاصره کامل 
داخلی،  کسب و کار  فضای  ریختن  به هم  اقتصادی، 
و  کالن  اقتصاد  سطح  در  شدید  تالطم های  ایجاد 
نهایتا دامن زدن به نارضایتی های عمومی و رودررو 
و مسووالن سیاسی. گمان می رود  مردم  دادن  قرار 
این تصویر  با  از هر گروه و جناح سیاسی،  همگان، 
از استراتژی جنگ اقتصادی که دولت کنونی آمریکا 
برای مقابله با ایران طراحی کرده است، موافق باشند. 
این  با  چگونه  که  است  این  اساسی  پرسش  حال 
جنگ تمام عیار اقتصادی و سیاسی آمریکا علیه ایران 
می توان مقابله کرد؟ به سخن دیگر چه استراتژی و 

تاکتیکی باید در پیش گرفت که نتیجه آن بیشترین 
دستاورد و کمترین هزینه را برای کشور ما به همراه 
وارد شدن در  بیاورد؟ عقل سلیم حکم می کند که 
محل نزاعی که دشمن با ارزیابی نیروها و موقعیت 
خود و طرف مقابل تعیین کرده اشتباه استراتژیکی 
خواسته  به  تمکین  واقع  در  چراکه  است؛  مهلکی 
دشمن است و نتیجه ای جز شکست برای ما ندارد. 
آنها درصدد بستن همه منافذ تنفسی اقتصاد ایران 
هستند؛ بنابراین اتخاذ هر گونه سیاستی که اقتصاد 
ما را بسته تر کند، به معنی بازی در زمین دشمن و 
از قول  او است. اخیرا  در جهت تامین خواسته های 
در  که  نقل شده  دولتی  باالی  رده  مسووالن  برخی 
شرایط فعلی جنگ اقتصادی، سخن گفتن از اقتصاد 
بر  را  خود  کنترل  باید  دولت  و  است  بی معنی  آزاد 

اقتصاد بیشتر کند.
این اشتباه مهلکی است که پیش از این چند بار از 
جمله در دهه 13۶۰ آزموده شده و نتایج فاجعه باری 
به همراه داشته است. این آقایان باید توجه کنند که 
در  افسران  و  سربازان  اقتصادی  تحمیلی  جنگ  در 
واقعی کاالها و  تولید کنندگان  یعنی  بنگاه ها  جبهه، 
خدمات هستند نه دیوانساالران اداره نشین که هنری 
تحمیل  و  بازارها  سرکوب  ندارند.  دادن  دستور  جز 
اقتصاد دستوری نتیجه ای جز تار و مار کردن نیروهای 
خودی نخواهد داشت. در چنین شرایطی هیچ دور 
نفوذی های  و  جاسوسان  برخی  که  نیست  ذهن  از 
اقتصادی  بی سوادان  و  ساده لوحان  کنار  در  دشمن 
نعل وارونه بزنند و با پاشیدن خاک در چشم مردم، 
از  اقتصادی  اصالح  درست  مسیر  گرفتن  پیش  در 
آغاز  همان  در  که  را  ارز  ثانویه  بازار  جمله گشودن 
به کار موجب کاهش چشمگیر تالطم در بازار شد، 
بازاری  آشفته  این  در  کنند.  قلمداد  دشمن  توطئه 

اقتصاد  مستقیم سیاست های چپ گرایانه  نتیجه  که 
دستوری است، سر و کله »پهلوان پنبه«های سیاسی 
بافتن  به هم  با  و  شده  پیدا  دوباره  خورده  شکست 
آزاد  اقتصاد  بر  مبتنی  سیاست های  یابس،  و  رطب 
را مسوول وضعیت اسفبار و متالطم کنونی قلمداد 
انتظار  جواسیس  و  ُجهال  متحد  جبهه  از  می کنند. 
عقالنیت و انصاف بیهوده است؛ اما مردمان عادی و 
ناظران بی طرف می توانند از روی عقل سلیم داوری 
اخیر  ماه های  این  در  که  ملی  پول  تضعیف  کنند. 
افزایش  نتیجه  هستیم،  آن  عینی  نتایج  بروز  شاهد 
متوالی  دولت های  که  است  نقدینگی  حجم  شدید 
برای پوشش دادن ناکارآمدی های اقتصاد دولتی به 
ناگزیر  نتیجه  ارز  بازار  در  تالطم  زده اند.  دامن  آن 
تدریجی  اصالح  از  دولت  امتناع  نیز  و  تضعیف  این 
که  بوده  ملی  پول  تضعیف  و  تورم  با  متناسب  آن 
اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد به منظور جلوگیری از 
به  مکررا  ملی  تولید  به  آسیب  و  بعدی  تالطم های 

دولت توصیه می کردند.
اصالح جدی فضای کسب و کار و امتناع از قیمت گذاری 
دستوری و سرکوب بازارها برای تقویت بنیه اقتصاد 
طرفدار  اقتصاددانان  مکرر  و  موکد  توصیه های  ملی 
بازار آزاد بوده است. انصافا کدام یک از این توصیه ها 
و دیگر اصول ناظر بر اقتصاد آزاد در تصمیم گیری ها 
برخی  که  شده  رعایت  دولت  سیاست گذاری های  و 
ریخته  به هم  و  آشفته  وضعیت  مسوولیت  مدعیان 
کنونی را به گردن آن می اندازند؟ استراتژی دشمن 
به منظور  اقتصادی  محاصره  حلقه  کردن  تنگ 
موتور  انداختن  کار  از  نهایتا  و  کردن  ناکارآمدتر 
اقتصاد ایران است. تاکتیک های این استراتژی عبارت 
است از تحریک ایران به تصمیم گیری های احساسی 

و غیرعقالنی. 
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در صورت تداوم وضعیت؛

اردکانیان: پول آب و برق 
مشترکان پرمصرف تصاعدی 

محاسبه می شود/ صرفا با ابزار 
قیمت نمی توانیم مدیریت 

مصرف را انجام دهیم

وزیر نیرو گفت: ما دوست نداریم با ابزار قیمت، 
در  اما  کنیم،  جریمه  را  برق  و  آب  مشترکین 
صورت تداوم این وضعیت بهای آب و برق مصرفی 

پرمصرف ها تصاعدی محاسبه خواهد شد.
 رضا اردکانیان، اظهار کرد: ما هم در بخش خانگی و 
هم به شکل عمومی با در نظر گرفتن شرایط تولید 
شرایط  در  دما  افزایش  و  آب  منابع  کاهش  و  برق 
 1۰ تا  کنند  همت  باید  همه  و  داریم  قرار  خاص 
درصد صرفه جوئی انجام شده و بخشی از خاموشی ها 
تعدیل شود.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایسنا، 
بکارگیری  شرایطی  چنین  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
دستگاه های سرمایشی فشار زیادی را روی سیستم 
برق ما وارد می کند به طوری که امیدواریم هموطنان 
در مناطق گرمسیر دمای کولر گازی خود را روی ۲۵ 

درجه تنظیم کنند تا با توجه به گرمای هوا مصرف 
برق در این حوزه شرایط متفاوتی را در خاموشی ها و 

قطعی های روزانه به وجود نیاورد.
 ۲1 اینکه  به  توجه  با  اینکه  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
مصرفی  برق  بار  مگاوات  هزار   ۵۶ از  مگاوات  هزار 
روی دستگاه های سرمایشی است، تصریح کرد: اگر 
صرفه جوئی در مصرف برق به شکل صحیح و درست 
آسایش  و  آرامش  با  تابستان  آخر  تا  ما  شود  انجام 
بیشتری می توانیم این روزهای گرم را سپری کنیم.

اردکانیـان از مـردم کشـورمان خواسـت تا بـا رعایت 
مـوارد مصـرف بهینه بـه ویژه در سـاعات اوج بار و با 
خامـوش کـردن وسـایل برقی خـود در این سـاعات 
و اسـتفاده حداقلـی از آنهـا بـه پایـداری منابـع برق 
توانیـر  بخـش  و  نیـرو  وزارت  بـه  و  کـرده  کمـک 
کمـک کننـد تا خدمـات مناسـب و مسـتمری را به 

هموطنـان ارائـه کنند.
وی ساعات اوج بار مصرف برق را 1۲ تا 1۷ و ۲۰ تا 
۲3 اعالم کرد و گفت: مصرف برق در بخش خانگی 
اقتصادی  به شرایط  با توجه  و صنعت در کالنشرها 
و گستردگی این مناطق بسیار باالست و ما در این 
شهرها با تغییر ساعات کار ادارات و اکیپ هایی که در 
ادارات با هدف پیمایش وسایل سرمایشی دستگاه ها 
مستقر کردیم تالش می کنیم تا مصرف را به نوعی 

کاهش داده و تعدیل کنیم.
به  را  برق  مصرف  درصدی   ۲۰ افزایش  نیرو  وزیر 
نسبت سال گذشته یادآور شد و افزود: ما مذاکراتی 
را با صاحبان واحدهای تولیدی و چاه های کشاورزی 
در  خود  تولیدی  واحد  توقف  به  نسبت  تا  داشتیم 
برق  ساعات  سایر  در  تا  کنند  اقدام  بار  اوج  ساعات 

مصرفی آنها به صورت رایگان محاسبه شود.
کشور  در  امسال  مسئله  دو  کرد:  اضافه  اردکانیان 

داده  رخ  و شرایط خاص  این خاموشی ها  اعمال  در 
است که اولی مربوط به کمبود تولید برق با توجه به 
کاهش بارندگی ها و در مرحله بعدی افزایش مستمر 
دمای هوا در شهرهای مختلف است که سبب شده 
سرمایشی  وسایل  از  گذشته  از  بیش  هموطنان 

استفاده کنند.
برق  تولید  کاهش  مگاوات  هزار   ۵ با  ما  گفت:  وی 
به دلیل کم بارشی ها در نیروگاه های برق آبی روبرو 
هستیم و در کنار آن هر یک درجه افزایش دما مصرف 
1۵۰۰ مگاوات برق را در ساعات اوج به نیروگاه های 
ما تحمیل می کند که همه این شرایط می طلبد تا با 
یک مدیریت صحیح در مصرف برق همه ملت ایران 

توجه بیشتری را به این موضوع داشته باشند.
عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه صرفا با ابزار 
دهیم،  انجام  را  مصرف  مدیریت  نمی توانیم  قیمت 
اظهار کرد: اگر مشترکان ما به توصیه های مسئوالن 
بی توجهی کرده و برق و آب زیادی را مصرف کنند 
به یقین مانند سایر کشورها قیمت تصاعدی را برای 

آنها محسابه خواهیم کرد.
اردکانیان به تنش آبی کشور و برخی شهرها اشاره 
کرد و گفت: ما در برخی از شهرهای کشور با توجه 
درصد   1۰ از  بیش  افزایش  و  بارندگی ها  کاهش  به 
تالش  که  هستیم  روبرو  آبی  تنش  با  آب  مصرف 
با راهکارهای مناسب به نوعی این مشکل  می کنیم 

را برطرف کنیم.
وی در پایان بیان کرد: در حال حاضر از 11۰۰ شهر 
کشور تعداد قابل توجهی با تنش آبی روبرو هستند 
که دولت هزار میلیارد تومان برای حل این مشکل 
در نظر گرفته تا به نوعی این تنش های آبی تعدیل 
شده و با رعایت الگوی مصرف صحیح در این حوزه با 
فشار کمتری تابستان سخت امسال را سپری کنیم.

برق 30 ساختمان بانکی و اداری 
متخطی در تهران قطع شد

درپی بخشنامه ابالغی استاندار تهران به مراکز 
مصرف  در  جویی  صرفه  بررعایت  مبنی  دولتی 
 ۵ برق  دولتی،  ادارات  برخی  توجه  عدم  و  برق 
ساختمان مرکزی بانک ها و 2۵ ساختمان اداری 
از سوی شرکت توزیع نیروی برق تهران قطع شد.

به  گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به شرایط فعلی 
که تامین برق پایدار از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 
است، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ نسبت 
به قطع برق برخی ادارات و ارگان هایی که مدیریت 

مصرف بهینه را رعایت نکرده اند، اقدام کرد.
از کمیته ویژه  برابر گزارش دریافتی  این اساس،  بر 
کنترل و ممیزی مصارف برق ادارات، از 11 بانک و 
ساختمان های اداری پایتخت ارزیابی  ویژه به عمل 
آمد و در راستای عدم رعایت بخشنامه استانداری و 
بد مصرفی، روز گذشته برق 3۰ مرکز در شهر تهران 

قطع شد.
ممیزی مصارف  و  کنترل  ویژه  است کمیته  گفتنی 
دستور  ارزیابی  بر  نظارت  راستای  در  ادارات  برق 
مصرف  کاهش  بر  مبنی  ایران،  جمهوری  ریاست 
انرژی و نظارت بر حسن اجرای بخشنامه استانداری 
تهران مبنی بر قطع سیستم های سرمایشی از ساعت 
13:3۰ و رعایت مصرف بهینه برق از ابتدای پیک، به 
صورت سرزده به ادارت مراجعه و نحوه مصرف انرژی 
و رعایت الگوی مصرف را پایش و ارزیابی و نتایج به 
مقامات ذی ربط انعکاس و در صورت عدم انطباق با 
دستورالعمل های اجرایی نسبت به قطع برق اقدام 

خواهد شد.

http://tnews.ir/news/b936115021420.html
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خاموشـی های خـارج از برنامـه اعـالم شـده و 
تغییـر جـدول خاموشـی ها به دلیل حـوادث و 
اتفاقـات غیرقابـل پیـش بینی در تولیـد برق و 

شـبکه توزیع اسـت.
نیرو،  وزارت  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
محمودرضا حقی فام، معاون هماهنگی توزیع شرکت 
تغییر  درباره  کشور  برق  صنعت  سخنگوی  و  توانیر 
داشت:  اظهار  زمان ها  برخی  در  خاموشی ها  جداول 
برق  مدیریت شبکه  که شرکت  است  این  کار  روال 
را  منطقه  هر  محدودیت  میزان  قبل  روز  یک  ایران 
اعالم کرده و محدودیت هر منطقه بین شرکت های 

توزیع تقسیم می شود.
تقسیم  این  نیز  توزیع  های  شرکت  داد:  ادامه  وی 
بندی را به نواحی شهرها انجام داده و اطالع رسانی 

آن  از طریق رسانه ها انجام می دهد.
حقی فام با اشاره به اینکه در برخی  مواقع ممکن 
بشوند،  تغییراتی  دستخوش  ما  جدول های  است 
تصریح کرد: این تغییرات مانورهای شبکه و حوادث 
غیرمترقبه در مجموعه صنعت برق است که مجبور 
می شویم آن را اعمال کنیم. به عنوان مثال به صورت 
که  می شود  مشکل  دچار  نیروگاه  یک  غیرمترقبه 

جهت  به  و  است  نشده  بینی  پیش  قبل  از  طبیعتاً 
این  در  که  شود  می  ایجاد  مشکل  این  بار  افزایش 
کار،  راهبری  با  ایران  برق  مدیریت  شرکت  شرایط، 

دستور اعمال تغییرات را صادر می کند.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر بیان داشت: از 
این رو تغییرات انجام شده جداول، ناشی از اتفاقات 
غیرمترقبه است که در برخی مواقع مجبور می شویم 

عالوه بر جدول زمانی، تغییراتی صورت بگیرد.
این مقام مسوول با بیان اینکه به تمامی شرکت های 
اساس  بر  خاموشی ها  که  است  شده  ابالغ  توزیع 
در  آنها خواسته شده  از  داشت:  بیان  باشد،  جداول 
صورت تغییر خاموشی از سوی شرکت مدیریت برق، 
هر چه سریع تر نسبت به تغییر جداول اقدام کنند. 
با رصدی که صورت گرفته، تقریباً ۹۰ درصد جداول 
اعمال شده و به صورت محدود و کم در  در شهرها 

برخی نقاط تغییر زمان داشتیم.
پیک  زمان  در  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
کشورهای  به  برق  صادرات  کشور،  برق  مصرف 
همجوار از سوی صنعت برق وجود دارد یا خیر، پاسخ 
داد: در اواخر پائیز، اوایل بهار و زمستان به دلیل اینکه 
تولید  تراز  و  باالست  ما  های  نیروگاه  تولید  میزان 
بیش از مصرف است، صادرات برق صورت می گیرد 
که محاسن آن در جهت اقتصادی و سیاسی کشور 
با کشورهای همسایه است. این در حالی است که در 
ساعت های پیک بار شبکه سراسری در اواخر خرداد 
بار  اوج  در  کشور  برق  صادرات  شهریور،  انتهای  تا 
در  واردات  فقط  و  است  صفر  کشور  داخل  مصرف 
کشور اتفاق می افتد و بنده به عنوان نماینده صنعت 
برق کشور رسماً اعالم می کنم که زمان پیک مصرف 
هیچگونه صادرات برق نداشته ایم و اولویت اصلی ما 

تامین برق پایدار داخل کشور است.

فعال صادرات نداریم
با حضور بین المللی 70 شرکت   برگزار شد؛ 

سیزدهمین نمایشگاه برق الکترونیک مشهد 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی برق و الکترونیک مشهد با حضور بیش از 70 شرکت کننده از نقاط مختلف 
جهان برگزار شد. مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد از حضور 70 شرکت کننده از 10 استان کشور و 
نمایندگانی از کشورهای ترکیه، آلمان، کره، ژاپن، چین و آمریکا در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی برق 

و الکترونیک مشهد خبر داد.
 علیرضا هوشنگ نژاد در آئین افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع 
وابسته به رویکردی جدید در نمایشگاه بین المللی مشهد اشاره کرد و گفت: برای ارتقا سطح تخصصی، فنی و 
علمی نمایشگاه ترتیبی اتخاذ شد تا شاهد حضور هیأت های مختلف تجاری، اقتصادی و بازرگانی از کشورهای 
همسایه، دوست و اطراف باشیم. وی افزود: همچنین در طول نمایشگاه کمیسیون های علمی، سمپوزیوم های 
تخصصی و همایش ها و کارگاه های آموزشی مرتبط با موضوع نمایشگاه برگزار شد به طوری که در همه روزهای 
نمایشگاه شاهد برگزاری ۷ کارگاه های آموزشی تخصصی و حرفه ای و همچنین همایش های علمی و تخصصی 
با حضور مقامات کشوری، انجمن ها و تشکل ها بویژه تولیدکنندگان در بخش های مختلف بودیم. حمیدگرمابی 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، کیومرث جلیلیان، دبیر ستاد برگزاری نمایشگاه ها و 
و  برق منطقه ای خراسان  زاده، مدیرعامل شرکت  متولی  نیرو، حسن  وزارت  برق  و  جشنواره های صنعت آب 
محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد نیز در مراسم افتتاحیه و همچنین در غرفه سندیکای صنعت برق 

ایران حضور یافتند. 
گفتنی است سیزدهمین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته در مساحت ۶ هزار 

متربع از ۲۰ لغایت ۲3 تیرماه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد.

http://econews.com/fa/content/1332881
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اجرای تعرفه پلکانی برق 
واحدهای فوالدی، راه حل خروج 

از بحران مصرف انرژی

مسـئله بهره وری انـرژی به دلیل وجـود انرژی 
اهمیـت  کمتریـن  متاسـفانه  در کشـور  ارزان 
را بـرای فوالدسـازان کشـور داشـته اسـت. در 
راسـتای اهداف سیاسـت های اقتصاد مقاومتی 
لزوم اعمـال قانون هدفمندی، خـاص واحدهای 

فـوالدی پـر رنگ تر می شـود.
حال  عین  در  و  مهم  صنایع  از  یکی  فوالد  صنعت 
مصرف  عمده  می شود.  محسوب  دنیا  در  بر  انرژی 
و  اسفنجی  آهن  بخش  در  فوالد  صنعت  در  انرژی 
کوره قوس است که مقدار قابل توجهی گاز و برق را 
شامل می شود. خوشبختانه به دلیل غنی بودن کشور 
تامین آن وجود  انرژی، مشکلی در زمینه  در حوزه 
ندارد، اما غنی بودن کشوری در یک حوزه به معنی 

افراط گرایی در آن حوزه نیست!
در حال حاضر حدود ۷۵ درصد از فوالد کشور توسط 
4 فوالدساز با ظرفیت بیش از 3 میلیون تن و الباقی 
تن  هزار   ۵۰۰ زیر  ظرفیت های  با  واحد   ۵۲ توسط 

تولید می شود.
این واحدهای کوچک به خودی خود یکی از عوامل 
کشور  فوالد  صنعت  در  انرژی  باالی  مصرف  اصلی 
با  تقریبا  گذشته  سال  تا  نیز  چین  کشور  هستند. 
چنین معضلی البته در مقیاس بسیار بزرگتر مواجه 
ادغام  و  سیاست های جدید  اعمال  با  اخیرا  اما  بود، 
واحدهای با ظرفیت پایین و همچنین تعطیلی برخی 
از واحدهای غیربهره ور ساختار تولید را متحول کرده 

است.
در  انرژی  قیمت  تا  بین  ایران  در  انرژی  قیمت 
هزینه  اگر  مثال  عنوان  به  است  اروپایی  کشورهای 
درصد   1۲ تا   1۰ بین  اروپا  فوالد  تولید  در  انرژی 
قیمت تمام شده باشد، این عدد در ایران به مراتب 
کمتر است، اما همچنان شاهد ضعف در این بخش 

که  نیست  منصفانه  عنوان  هیچ  به  هستیم.  مهم 
قیمت  از  تولیدش  هزینه  که  را  برقی  نیرو،  وزارت 
فروشش فزونی دارد را با این نحوه مصرف در اختیار 

فوالد ساز قرار دهد.
مصـرف  کل  از  درصـد   1۰ حـدود  فـوالد  صنعـت 
بـرق کشـور را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. اگـر 
بـا انجـام بهینه سـازی بتـوان فقـط 1۰ درصـد در 
مصـرف بـرق واحدهای فـوالدی صرفه جویـی کرد، 
می تـوان حـدود 1 درصـد از کل برق مصرفی کشـور 

را کاهـش داد کـه رقـم قابـل توجهـی اسـت.
فوالدسـازان به دلیل اسـتفاده از انرژی ارزان، دلیلی 
بـرای سـرمایه گذاری در بخش بهینه سـازی مصارف 

نمی بینند. انرژی خـود 
از دیگـر راه هـای کاهـش مصـرف انـرژی، افزایـش 
مصـرف قراضـه در کوره اسـت که مـی تواند کاهش 
مصـرف بـرق از ۵ تـا 3۰ درصد را برای فوالدسـازان 
باشـد. در حـال حاضـر میـزان  بـه همـراه داشـته 
مصـرف قراضـه بـه طـور متوسـط حـدود 1۰% کوره 

ست. ا
بـا افزایـش این مقـدار بـه ۲۰% حـدود 4۰ کیلووات 
سـاعت بـرق بـه ازاء 1 تن فوالد خـام کاهش خواهد 
یافـت کـه بـا تولیـد 18 میلیون تـن بـه روش کوره 
در  سـاعت  گیـگاوات   ۷۲۰ حـدود  سـالیانه  قـوس 
مصـرف بـرق بـدون کاهـش راندمـان تولیـد صرفـه 

جویـی خواهد شـد.
درصد  افزایش  و  سازی  بهینه  اعمال  با  همچنین 
قراضه مصرفی به طور همزمان حدود 1۵% )معادل 
واحدهای  انرژی  مصرف  در  ساعت(  تراوات   ۲/4
بار  می تواند  که  شد  خواهد  صرفه جویی  فوالدی 

بزرگی از دوش وزارت نیرو بردارد.
دولـت نیز باید در پاسـخ بـه این اقدامات تشـویقات 

مناسـبی در نظـر بگیـرد، تـا فوالدسـازان به سـمت 
بهینه سـازی مصـرف انرژی سـوق داده شـوند. البته 
مشـکالتی در رابطـه بـا تامیـن قراضـه مـورد نیـاز 
فوالدسـازان وجـود دارد کـه باید مـورد توجه دولت 
قـرار گیـرد. بـا بررسـی سیاسـت های مختلف جهت 
بهبـود وضـع فعلـی و همگام سـازی فوالدسـازان در 
امـر بهینـه سـازی، بهتریـن گزینـه اعمـال تعرفـه 
پلکانـی افزایشـی )IBT( بـا در نظـر گرفتـن تمامـی 
شـرایط در هزینـه مصـرف انـرژی کلیه فوالدسـازان 
کشـور اسـت تا از این طریـق بتوان اهمیـت موضوع 
انرژی را برای فوالدسـازان روشـن سـاخت. این ابزار 
که در اکثر کشـورهای پیشـرفته دنیا مورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد بـه دلیـل انعطاف پذیری بـاال موجب 
تنظیـم مصرف و قیمـت انـرژی در درازمدت خواهد 
شـد کـه این امـر می تواند مشـکالت مصـارف انرژی 
صنعـت فوالد کشـور را به طـور کامل برطـرف کند.

بدیهـی اسـت بـا اعمـال چنیـن سیاسـت های بـرد 
واحدهـا  انـرژی  هزینـه  و  بـرق  مصـرف    -1 بـرد: 
از دوش  بـار سـنگینی  کاهـش خواهـد یافـت. ۲- 
وزارت نیـرو خصوصا در سـاعات اوج بـار و همچنین 
هزینـه هـای نیروگاهـی برداشـته خواهـد شـد. 3- 
شـرکت های دانـش بنیـان داخلـی کـه پیـش از این 
بـه دلیـل عـدم اسـتقبال فوالدسـازان در حوزه های 
دیگـری مشـغول بـه فعالیـت بودنـد، فعالیـت خـود 
را در حـوزه تکنولوژی هـای روز بهینه سـازی از سـر 
خواهنـد گرفـت.   4-  قیمت تمام شـده فوالد کاهش 
و بـه تبـع آن حاشـیه سـود بـرای تولید کننـده و 
رقابت پذیـری آن، چـه در صنایع باالدسـتی و پایین 

دسـتی افزایـش خواهـد یافت.

خمسه- کارشناس حوزه فوالد

https://www.farsnews.com/news/13970424000260/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%BE%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
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در پی افزایش تعرفه های ذوب و پاالیش کنسانتره مس 
رخ داد

تمایل شرکت های معدنی به 
فروش محصوالت در بازار نقدی

مس پرس: مؤسسه »متال بولتن« می گوید در دو 
هفته گذشته شاخص تعرفه های ذوب و پاالیش 
کنسانتره مس از 77 دالر در هر تن کنسانتره به 
79.8 دالر افزایش یافته است. این قیمت ها باعث 
افزایش تمایل شرکت های بزرگ معدنی به فروش 

محصوالتشان در بازار نقدی شده است.
و  ذوب  تعرفه های  میالدی  گذشته  ماه  اواخر  در 
افزایش  به شدت   )TC/RC( مس  کنسانتره  پاالیش 
یافت و وقفه های تولیدی در چندین واحد ذوب در 
تولیدی  واحدهای  خرید  قدرت  افزایش  باعث  آسیا 

کشور چین شد. 
زمینه  این  در  گزارشی  در  بولتن«  »متال  مؤسسه 
پاالیش  و  ذوب  تعرفه های  »شاخص  است:  نوشته 
و  کنسانتره  تن  هر  در  ۷۷دالر  از  مس   کنسانتره 
۷.۷سنت در هر پوند مس به ۷۹.8دالر به ازای هر 
تن و ۷.۹8سنت به ازای هر پوند افزایش یافت. این 

قیمت ها از ۷1.۶دالر در هر تن و ۷.1۶سنت در هر 
پوند ثبت شده در انتهای ماه می حدود 11 درصد 

افزایش یافته است.« 
برای  که  هربار  کردند  اعالم  کنسانتره  معامله گران 
۲.۵دالر  قیمت ها  می کنند  مراجعه  بازار  به  فروش 
می کند.  رشد  پوند  هر  در  ۰.۲۵سنت  و  تن  هر  در 
در  واقع   Sterlite مس  کمپانی  در  تولید  وقفه های 
و  فیلیپین  کشور  در   Pasar ذوب  واحد  هند،  کشور 
واحد ذوب Saganoseki در کشور ژاپن به این معنی 

است که محموله ها وارد بازار نقدی خواهند شد.
جاری  ماه  ابتدایی  هفته  و  ژوئن  انتهایی  هفته  طی 
بولتن گزارش داد که واحد  )جوالی( مؤسسه متال 
ماه  در   Glencore کمپانی  به  متعلق   Pasar ذوب 
آگوست تولید خود را کاهش خواهد داد و واحد ذوب 
 Pan Pacific Copper کمپانی  به  متعلق   Saganoseki

نیز به منظور عملیات تعمیر و نگهداری در ماه جاری 
به مدت دو هفته تعطیل خواهد شد و به این ترتیب، 
بازار نقدی منتقل خواهد  به  محموله های کنسانتره 

شد.
فروش  که  کردند  اعالم  بازار  فروشندگان  اما 
مگر  می شود،  انجام  دشواری  به  مازاد  محموله های 
یابد. سایر  افزایش  پاالیش  و  تعرفه های ذوب  آن که 
مانند   ،Pan Pacific Copper واحدهای ذوب کمپانی 
Hibi ،LS Nikko و Gresik هم اکنون با مشکل پر بودن 

بیشتر  ذخیره سازی  امکان  و  هستند  مواجه  انبارها 
وجود ندارد.

عالوه بر این، واحد ذوب Fuchunjiang با ظرفیت تولید 
مس تصفیه شده 3۰۰ هزار تن در سال، در ماه ژوئن 
نیمی از تولید خود را برای انجام عملیات یک ماهه 
این  تعمیر و نگهداری کاهش داد. یک منبع مطلع 
در  شده  تصفیه  مس  ماهانه  »تولید  گفت:  کمپانی 

ماه ژوئن به میزان 1۲ هزار و ۵۰۰ تن کاهش یافته 
است.« وی افزود: »این واحد ذوب در هفته اول ماه 
زیست محیطی،  مجوزهای  اخذ  محض  به  و  جوالی 

عملیات خود را از سر خواهد گرفت.«

در ماه ژوئن، ظرفیت ذوب مس در چین در مراکز 
مهم این کشور مانند استان جیانگشی، تا حدودی به 
حالت تعلیق درآمد، زیرا تیم بازرسی زیست محیطی 
بازرسی هایی  استان   1۰ در  می  ماه  اواخر  از  کشور 
را به منظور بررسی برنامه های کاهش آلودگی انجام 

داده است.
در مورد کمپانی Sterlite، بازار منتظر برگزاری دادگاه 
در ماه های جوالی و سپتامبر است تا مشخص شود 
آیا این واحد که از ماه می تعطیل شده است، مجدداً 
فعالیت خود را از سر خواهد گرفت یا خیر. یک عضو 
کابینه دولت هند در روز پنجشنبه ۲8 ژوئن مجدداً 
تکرار کرد که دولت یک موضع قوی گرفته است و 

واحد Sterlite برای همیشه تعطیل خواهد شد.
در همین زمینه، یک منبع فعال در بازار گفت: »اگر 
معامله گران به دنبال خرید باشند، سطح تعرفه های 
ذوب و پاالیش مس در محدوده ۷۰دالر در هر تن 
در  تا 8۰دالر  پوند مس  هر  در  و ۷سنت  کنسانتره 
بازار نقدی خواهد  هر تن و 8سنت در هر پوند در 
ادامه   ۲۰1۹ سال  اول  سه ماهه  تا  روند  این  و  بود 
خواهد داشت. کمپانی های استخراج معدنی با ابعاد 
کوچک و متوسط، تمایلی به فروش محصوالت خود 
معدنی  کمپانی های  اما  ندارند،  کنونی  شرایط  در 
شامل  آن ها  تجاری  مدل های  که  بزرگ  ابعاد  با 
است، مصمم هستند  نقدی  بازار  در  مستمر  فروش 
افزایش  تا محموله های خود را در قیمت های رو به 

فعلی به فروش برسانند.«

هشتمین نمایشگاه بین المللی
 صنعت برق و مخابرات و آب و 

فاضالب )انرژی( ایران

 تبریز روزهای 17 لغایت 20 مهرماه سال جاری در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تبریز برگزار 

می شود.
برق،  حوزه  معتبر  شرکت های  حضور  به  عنایت  با 
و  رویداد  این  در  منطقه  مخابرات  و  فاضالب  و  آب 
برنامه ریزی های انجام شده برای بازدید مدیران ارشد و 
دست اندرکاران منطقه، هماهنگی های الزم برای تسهیل 
حضور شرکت های عضو در نمایشگاه بعمل آمده است و 
اعضای محترم سندیکا می توانند از تسهیالت زیر استفاده 

کنند:
اختصاص 1۰ درصد تخفیف ویژه اعضای سندیکا برای 

رزرو غرفه مستقل
مبلغ قابل پرداخت برای اعضای سندیکا هر متر مربع : 

1۲۰ هزار تومان )به انضمام ۹ درصد ارزش افزوده(
صورت  در  می شود  دعوت  سندیکا  محترم  اعضای  از 
تمایل به حضور در نمایشگاه، با تکمیل و ارسال فرم 
ذیل به شماره فکس ۶۶۹44۹۶۷ مراتب آمادگی خود 
را به سندیکا اعالم و برای کسب اطالعات بیشتر با ستاد 
تلفن ۰41-3۶3۷3۷۰۶  به شماره  نمایشگاه  برگزاری 
)آقای محمدیان( و یا امور نمایشگاه های سندیکا شماره 
تلفن 3-۶۶۵۷۰۹3۰ داخلی 113 )خانم باقرپور( تماس 

حاصل فرمایند.
مشاهده نامه 
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مقامات 100 کشور جهان فردا 
درباره خروج آمریکا از برجام 

رایزنی می کنند

مقامات سفارتخانه های 100 کشور جهان، عصر 
باره  در  تهران،  در  جلسه ای  در  حضور  با  فردا 
مشکالت تجارت با ایران بعد از خروج آمریکا از 
برجام و تحریم های یک جانبه علیه ایران، رایزنی 

می کنند.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
رایزنان  و  معاونان  سفرا،  شامل  بلندپایه  مقامات 
سفارتخانه های حدود 1۰۰ کشور جهان، عصر فردا با 
حضور در جلسه ای در تهران، درباره مشکالت تجارت 
ایران بعد از خروج آمریکا از برجام و تحریم های  با 

یک جانبه علیه کشورمان، گفتگو می کنند.

اول  معاون  جمله  از  ایرانی  مقامات  جلسه  این  در 
اتاق  رئیس  و  خارجه  امور  وزیر  جمهور،  رئیس 
سخن  ایراد  به  و  یافته  حضور  نیز  تهران  بازرگانی 

خواهند پرداخت.
بر اساس برنامه اعالمی در میان مدعوان خارجی 4۰ 
سفیر حضور خواهند داشت و سفیر اتریش به عنوان 
نمایندگی از اتحادیه اروپا سخنرانی می کند و درباره 

شرایط  تجارت و سرمایه گذاری مذاکره می شود.
توجه  با  گفت:  ارتباط  این  در  خوانساری  مسعود 
هرچه  تعامل  به  نیاز  گذشته  چندماهه  تحوالت  به 
بیشتر، گسترش روابط و معرفی دقیق پتانسیل های 
ما  دارد.  وجود  اروپایی  کشورهای  به  ایران  اقتصاد 
ایران  پتانسیل های  مورد  در  گذشته  سال های  طی 
در داخل کشور حرف های زیادی زده ایم ولی به نظر 
می رسد که طرف های خارجی با جزئیات در جریان 
این درحالی  نیستند.  ایران  اقتصاد  واقعیت های  این 
است که در مقطع کنونی اقتصاد ایران به شدت به 

همکاری های بین المللی نیاز دارد.
امریکا  خروج  از  پس  داد:  ادامه  تهران  اتاق  رئیس 
ایران  اقتصادی  روابط  از  مهمی  بخش  برجام،  از 
می گیرد.  شکل  آسیا  شرق  و  اروپایی  باکشورهای 
بخش  ارتباطات  اقتصادی،  روابط  پیچیدگی های  اما 
خصوصی کشورهای موردتوجه ایران با اقتصاد امریکا 
را  شرایطی  اعمال شده،  محدودیت های  همچنین  و 
اقتصادی دوجانبه  روابط  توسعه  آورده که  به وجود 
و چندجانبه با دشواری پیش برود. متأسفانه بخشی 
طرف  کشورهای  محافظه کاری  به  هم  مشکالت  از 
موضوع  این  البته  که  بازمی گردد  ایران  با  همکاری 
هم در چارچوب منطق اقتصادی کشورهای موردنظر 
قابل ارزیابی و تحلیل است. بخش دیگری از نواقص 
زمینه فضای  ما در  رفتارهای داخلی  به  هم مربوط 

مسیر  این  آغاز  بیت  شاه  قطعا  اما  است.  کسب وکار 
تعامل و گفت وگوست

کشورهای  و  ما  میان  آنچه  داد:  ادامه  خوانساری 
زیادی  حدود  تا  می اندازد  فاصله  همکاری  طرف 
وابسته به موضوع عدم شناخت دوطرفه، عدم معرفی 
پتانسیل های ایران یه کشورهای اروپایی، عدم توسعه 
روابط شرکتی و در یک کالم ارتباطات توسعه نیافته 

است.
جهت  همین  به  کرد:  تصریح  تهران  اتاق  رئیس 
معاون  حضور  با  همایشی  دوشنبه  فردا  تهران  اتاق 
بخش  فعاالن  خارجه،  امور  وزیر  رئیس جمهور،  اول 
خصوصی و سفرای بیش از 1۰۰کشور جهان را در 

تهران برگزار می کند.
این همایش در  برگزاری  از  افزود: هدف  خوانساری 
بخش  میان  گفت وگوهای  تازه  دوره  آغاز  اول،  قدم 
باوجود  ایران و کشورهای موردنظر است.  خصوصی 
پیوسته  رابطه  متأسفانه  ارتباطی  مکانیزم های  تمام 
سفرای  ایران،  خصوصی  بخش  میان  نظام مندی  و 
بخش  شرکت های  درنهایت  و  خارجی  کشورهای 
خصوصی بین المللی وجود ندارد. رابطه اقتصادی ایران 
و اروپا عموماً در حوزه تجارت یا سرمایه گذاری های 
اقتصاد  باالدستی  صنایع  در  اروپایی  کمپانی  چند 
ایران خالصه شده است. این در حالی است که اقتصاد 
ایران به جذب سرمایه، همکاری شرکت های اروپایی 
منطقی  مکانیزم های  ایجاد  و  ایرانی  شرکت های  با 

برای تبادالت مالی نیاز دارد.
رئیس اتاق تهران بیان داشت: ما اعتقادداریم که در 
صورت وحدت داخلی، می توان از پتانسیل مخالفت 
نفع  به  ترامپ  باسیاست های  اروپایی  کشورهای 
باید  اما  کرد.  استفاده  او  علیه  جهانی  سازی  اجماع 
نیازمند  هدف  این  تحقق  جهت  در  که  کرد  دقت 

هستیم.  موردنظر  کشورهای  با  بیشتر  هرچه  تعامل 
قرار  اقتصاد ما کمتر موردتوجه  و  آنچه در سیاست 
مبارزه  برای  بین المللی  تعامالت  امکان  می گیرد، 
اروپا  حاضر  حال  در  است.  جهانی  هدف  یک  علیه 
این پتانسیل را دارد. در این شرایط بخش خصوصی 
ایران از تمام ابزارهای خود در جهت تحقق این هدف 

استفاده می کند.
خوانساری با اشاره به همایش تهران افزود: سه ضلع 
کشورهای  نمایندگان  دولت،  یعنی  روابط  توسعه 
هدف و بخش خصوصی در این همایش حضور دارند. 
ما برای جلب همکاری کشورهای هدف به تضمین و 
پشتیبانی دولت در ایران، همکاری سفرا برای توسعه 
فعال  و  مؤثر  و حضور  مقصد  کشورهای   در  روابط 
در  داریم.  نیاز  مذاکرات  در جریان  بخش خصوصی 
این همایش تالش کرده ایم که این سه ضلع کنار هم 

قرار دهیم و امکان مذاکرات بیشتر را فراهم آوریم.
رئیس اتاق تهران بیان داشت: توسعه روابط اقتصادی 
ملی  یک ضرورت  درواقع  جهان  دیگر  کشورهای  با 
است. توسعه اقتصاد ایران بدون سرمایه، تکنولوژی 
روز جهانی و استفاده از فرصت  بازارهای بین المللی 
ممکن نیست. ما این خواسته ها را داریم و اروپایی ها 
 4۰۰ بازار  به  ایران  در  حضور  با  که  می دانند  هم 
می کند.  پیدا  دسترسی  منطقه  نفری  میلیون 
مزیت های اقتصاد ایران مانند امنیت، زیرساخت ها و 
نیروی کار ارزان و ماهر همچنان پابرجاست ولی باید 
این اصل را بپذیریم که طی چند سال گذشته موفق 

به ارتباط مؤثر با اقتصاد جهانی نشده ایم.
کنار  در  ایران  خصوصی  بخش  افزود:  خوانساری 
دولت آماده است تا دوره جدید فعالیت های خود را 
آغاز کند. امید ما این است که بتوانیم با اجماع سازی 

جهانی و وحدت داخلی از این دوره عبور کنیم.
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9اخبار اقتصادی

مصوبات مهم هیات وزیران برای استفاده از کارت های 
بازرگانی

واگذاری کارت های بازرگانی به 
غیر ممنوع شد

دوره  وزیران:گذراندن  هیات  مصوبه  طبق 
آموزشی تخصصی آشنایی با تجارت فرامرزی در 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و 
تعاون ایران برای دریافت کارت بازرگانی توسط 
سوی  از  مسئول  نمایندگان  و  حقیقی  اشخاص 

اشتخاص حقوقی الزامی است.
هیات وزیران مصوبات مهمی را در ارتباط با استفاده 
از کارت های بازرگانی به تصویب رساند و معاون اول 
رئیس جمهور آن ها را ابالغ کرد. در بخشی از این 

بازرگانی  های  کارت  دارندگان  است:»  آمده  مصوبه 
حق واگذاری آن )کارت( به غیر را ندارند. در صورت 
صنایع،  بازرگانی،  های  اتاق  کارت،  واگذاری  احزاز 
وزارت  و  ایران  تعاون  و  ایران  کشاورزی  و  معادن 
صنعت، معدن و تجارت می توانند نسبت به تعلیق و 

یا ابطال کارت اقدام کنند.«
در مصوبات روز 13 تیرماه که سه روز پیش از سوی 
با  ارتباط  در  است،  شده  ابالغ  جهانگیری  اسحاق 
استفاده از کارت های بازرگانی آمده است:» دارنده 
متضامنا  آن  از  کننده  استفاده  و  بازرگانی  کارت 
مقرر  مالیات  و  دولتی  دیون  تسویه  و  رد  مسئول 
است.« همچنین در یکی دیگر از تبصره های مصوبه 
است:» چنانچه  اشاره شده  دولت  هیات  تیرماه   ۲1
در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی 
دریافت  بازرگانی  کارت  دارنده  سوءتجاری  رفتار  بر 
صورت  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  شود، 
احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسالمی 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  و  ایران 
ایران و اتاق تعاون ایران )حسب مورد(، می تواند تا 
زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذی ربط، نسبت 

به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام کند.«
به  مصوبات  این  از  دیگری  بخش  در  همچنین 
بازرگانی  های  کارت  از  استفاده  های  محدودیت 
برای  واردات  ارزشی  سقف  است:»  شده  پرداخته 
کارت  کننده  دریافت  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص 
 )۵۰۰۰۰۰( هزار  پانصد  اول،  سال  برای  بازرگانی، 
 )۲۰۰۰۰۰۰( میلیون  دو  دوم،  سال  برای  و  دالر 
دالر تعیین می شود. واحدهای تولیدی دارای مجوز 
صنعتی ) از قبیل پروانه بهره برداری، جواز تاسیس، 
گواهی فعالیت صنعتی و کارت شناسایی( از وزارت 

از  آن  مشابه  عناوین  یا  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و همچنین اتحادیه 
نیاز  تامین  برای  صرفا  قانونی،  های  تشکل  و  ها 
تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی هستند. 
از  پس  و  برای سال سوم  بازرگانی  کارت  دارندگان 
ها  آن  عملکرد  ارزیابی  بودن  مثبت  صورت  در  آن 
بدون رعایت محدودیت سقف ارزش مجاز به واردات 
و  معتبر  بازرگانی  حقوقی  اشخاص  برای  هستند.  
سایر موارد استثنا رعایت سقف ارزش مذکور صرفا 
به  یا  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  تایید  درصورت 
کشاورزی  و  معادن  بازرگانی، صنایع،  اتاق  پیشنهاد 
و  معدن  صنعت،  وزارت  تایید  و  ایران  اتاق  و  ایران 

تجارت الزامی نیست.«
عالوه براین ها در یکی از تبصره های این مصوبه، آمده 
با  است:» گذراندن دوره آموزشی تخصصی آشنایی 
تجارت فرامرزی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کارت  دریافت  برای  ایران  تعاون  و  ایران  کشاورزی 
بازرگانی توسط اشخاص حقیقی و نمایندگان مسئول 
از سوی اشتخاص حقوقی الزامی است. دوره مذکور 
حداقل به مدت )1۶( ساعت حاوی سر فصل مشتمل 
بازرگانی،  کارت  از  استفاده  مالی  و  حقوقی  آثار  بر 
امور  مالیات،  واردات،  و  مقررات صادرات  با  آشنایی 
های  سیاست  ارز،  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  گمرکی، 
اخالق  ایران،  اسالمی  مرکزی جمهوری  بانک  ارزی 
قانون  اسنادی،  اعتبارات  اینکوترمز،  کار،  و  کسب 
تجارت و سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی 
مرتبط با تجارت یا برخی عناوین دیگر به تشخیص 
وزارت صنعت، معدن و تجارت است. دوره مذکور با 
محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بین 
المللی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل 

تغییر است.«

اعالم  براساس  تسنیم،   خبرگزاری  گزارش  به 
بانک مرکزی نرخ هر دالر آمریکا برای امروز بدون 
تغییر نسبت به روز گذشته 43 هزار و 270 ریال 
قیمت خورد. همچنین نرخ هر پوند انگلیس بدون 
تغییر نسبت به روز شنبه ۵7 هزار و 261 ریال و 
هر یورو نیز بدون تغییر در مدت مشابه ۵0 هزار و 

۵66 ریال ارزش گذاری شد.
 1۹8 و  هزار   43 سوئیس  فرانک  هر  اساس،  براین 
ریال، کرون سوئد 4 هزار و 8۷1 ریال، کرون نروژ 
۵ هزار و 33۲ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۷84 
متحده  امارات  درهم  ریال،   ۶3۲ هند  روپیه  ریال، 
عربی 11 هزار و ۷83 ریال، دینار کویت 14۲ هزار و 
۷4۶ ریال، صد روپیه پاکستان 3۵ هزار و ۵81 ریال، 
صد ین ژاپن 38 هزار و ۵1۰ ریال، دالر هنگ کنگ 
۵ هزار و ۵14 ریال، ریال عمان 11۲ هزار و ۵3۷ 
ریال و دالر کانادا 3۲ هزار و 88۰ ریال قیمت خورد.

و ۲۵۵  هزار   3 آفریقای جنوبی  راند  نرخ  همچنین 
روسیه  روبل  ریال،   ۹۲۵ و  8هزار  ترکیه  لیر  ریال، 
۶۹1 ریال، ریال قطر 11 هزار و 888 ریال، صد دینار 
عراق 3 هزار و ۶34 ریال، لیر سوریه 84 ریال، دالر 
استرالیا 3۲ هزار و 1۲8 ریال، ریال سعودی 11 هزار 
و ۵3۹ ریال، دینار بحرین 11۵ هزار و 8۰ ریال، دالر 
سنگاپور 31 هزار و ۶83 ریال، ده روپیه سریالنکا ۲ 
هزار و ۷1۲ ریال و صد روپیه نپال 3۹ هزار و ۲۹۰ 

ریال تعیین شد.

قیمت ارزهای دولتی امروز 
97/04/24

دالر 4327 تومان
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سنگینی قوانین بر شانه های بنگاه های کوچک)قسمت  دوم(

Clyde Wayne :نویسنده
مترجم: مریم رضایی

منبـع: Forbes : در بخشـی از کتـاب تـازه ای که 
موسسـه فریـزر بـا عنـوان »جمعیت شناسـی 
و کارآفرینـی: کـم کـردن اثـرات پیـر شـدن 
جمعیـت« منتشـر کـرده، ایـن نکتـه مطـرح 
اداری  تشـریفات  چقـدر  هـر  کـه  می شـود 
و قوانیـن بیشـتر و دسـت و پاگیرتـر باشـد، 

می شـود. کمتـر  نـوآوری  و  کارآفرینـی 
بزرگ تـر  انـدازه ای  یـک  از  یـا  برون سـپاری کننـد 
نشـوند تـا به طـور رسـمی از برخـی قوانیـن معـاف 

. ند شو
جـان  بـروس،  دونالـد  یافته هـا،  ایـن  بـا  همـگام 
اثـر  رورک،  جاناتـان  و  هیـل  برایـان  دسـکینز، 
معیارهـای فعالیـت  کسـب وکار در آمریـکا را )ماننـد 
تعـداد بنگاه هـا، شـرکت های پیشکسـوت و کارکنان 
به صـورت سـاالنه، ارزش دالری هزینه هـای حقـوق 
مرگ ومیـر شـرکت های  و  تولـد  میـزان  و  پرسـنل 
سـال های  بیـن  ناخالـص  تولیـد  بـر  پیشکسـوت( 
1۹88 و ۲۰۰۲ بررسـی کردنـد. آنهـا روابـط بیـن 
کسـب وکار  کلـی  شـرایط  و  کارآفرینـی  فعالیـت  
را آزمایـش کردنـد. منظـور از شـرایط کسـب وکار 
نگرانی هـای مربـوط بـه مالیـات و دیگـر قوانین کار 

اسـت و ایـن تحقیـق دریافت که همه ایـن موارد در 
کارآفرینـی اهمیـت دارنـد. همان طـور کـه می تـوان 
حـدس زد، وقتـی نـرخ خالـص تولـد شـرکت های 
کوچـک مثبـت اسـت، رشـد اقتصـادی به طـور کلی 

اسـت. سـریع تر 
جیمـز  پیشـتازانه،  گزارش هـای  ایـن  دنبـال  بـه 
بـه  ورود  »قانـون  گفته انـد  تومـاس  دیانـا  و  بیلـی 
کسـب وکار، اصلـی اسـت کـه از نظـر تئوریـک برای 
ایجـاد بنگاه هـای جدید بیشـترین اهمیـت را دارد.« 
تحقیـق آنهـا بـه دنبـال تخمینـی بـود که فقـط اثر 
قوانیـن ورود بـه کسـب وکار را در صنایعی که میزان 
ورود در آنهـا بـاال اسـت بررسـی نکنـد، بلکـه اثـر 
واقعـی قوانیـن بـر ایجـاد یـک بنـگاه جدید و رشـد 

اشـتغال در یـک صنعـت را بسـنجد.
بیلـی و تومـاس در فاصلـه بیـن سـال های 1۹۹8 تا 
۲۰11 کاهـش نیم درصدی راه اندازی اسـتارت آپ ها 
بـه دلیـل افزایش 1۰ درصدی قوانین سـختگیرانه را 

کشـف کردند.
شـاید معروف تریـن بررسـی در حال حاضـر، گزارش 
»انجـام کسـب کار« بانـک جهانـی باشـد که سـاالنه 
ایـن  دارد.  گسـترده ای  دامنـه  و  می شـود  منتشـر 
گزارش کشـورها را بر اسـاس فضای کسب وکارشـان 
و بـا توجـه بـه قوانینـی کـه بنگاه هـای کوچـک و 
متوسـط فعـال در بزرگ تریـن شـهر تجـاری یـک 

اقتصـاد را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد، رتبه بنـدی 
می کنـد. همچنیـن ایـن گـزارش در مـورد قوانینـی 
چرخـه  مختلـف  مراحـل  در  بنگاه هـا  بـر  کـه 
کّمـی  شـاخص های  می شـود،  اعمـال  عمرشـان 
ارائـه می کنـد. گـزارش مذکـور، اثر چشـمگیر تعداد 
مراحـل الزم بـرای شـروع یـک کسـب وکار بـر یـک 
مبنـای مقایسـه ای بین المللـی را مـورد تاکیـد قـرار 
می دهـد. به عنـوان مثـال، در آرژانتیـن در مقایسـه 

بـا گرجسـتان:
»14 فرآینـد بـرای شـروع یـک کسـب وکار جدیـد 
وجـود دارد کـه دو برابـر میانگیـن جهانـی اسـت. 
آرژانتیـن  در  کـه  نباشـد  شـاید عجیـب  بنابرایـن، 
بـه ازای هـر 1۰۰۰ جـوان تنهـا 43/  ۰ کسـب وکار 
رسـمی جدید وجـود دارد. در مقابل، در گرجسـتان 
کـه سـه فرآیند بـرای شـروع یک کسـب وکار جدید 
کافـی اسـت، بیـش از ۶۵/  ۵ کسـب وکار رسـمی 

جدیـد بـه ازای هـر 1۰۰۰ جـوان وجـود دارد.«
در گـزارش  »انجـام کسـب وکار« 11 مقیـاس کّمـی 
هسـته ای در مـورد قوانین کسـب وکار مورد بررسـی 

قـرار گرفتـه کـه در جـدول بـاال  می بینیم.
بـا توجـه به ایـن حوزه تمرکـز جدید، کشـورها حاال 
زمینـه  ایـن  در  بهتـری  عملکـرد  می کننـد  سـعی 
داشـته باشـند و در پـرورش یک محیـط کارآفرینی 
بـا یکدیگـر بـه رقابـت بپردازنـد: »گـزارش انجـام 
کسـب کار، بیـش از ۲۹۰۰ مـورد اصـالح در قوانیـن 
در 18۶ اقتصـاد دنیـا را از سـال ۲۰۰4 ثبـت کـرده 
اسـت. اروپـا و آسـیای مرکـزی همـواره بیشـترین 
تعـداد اصالحات را به طـور میانگین داشـته اند و این 
دو منطقـه اکنـون بـه عملکـرد مطلـوب اقتصادهای 
پردرآمـد کشـورهای عضـو سـازمان همکاری هـای 

اقتصـادی و توسـعه )OECD( نزدیـک شـده اند.

در کشـورهای جنـوب صحـرای آفریقـا، رتبه بنـدی 
انجـام کسـب وکار سـه برابـر اقتصادهـای ثروتمنـد 
و قدیمـی OECD بهبـود پیـدا می کنـد. همچنیـن 
تعـداد کشـورهای ایـن منطقـه کـه قوانیـن ورود به 
کسـب وکار را اصـالح می کننـد، در حـال افزایـش 
جهانـی  بانـک  اعـالم  طبـق  کلـی،  به طـور  اسـت. 
»13۷ کشـور در سراسـر دنیـا، اصالحـات کلیدی را 
که شـروع و انجـام کار در کسـب وکارهای کوچک و 

متوسـط را تسـهیل می کننـد، آغـاز کرده انـد.«
شـاخص انجـام کسـب وکار، بـا توجـه بـه وسـعت و 
عمقـی کـه دارد بـه مبنایی بـرای بیشـتر تحقیقات 

جهانـی در مـورد کارآفرینـی تبدیـل شـده اسـت:
از  اسـت  عبـارت  )کـه  کسـب وکار  یـک  »شـروع 
فرآیندهـا، زمـان و هزینه های مرتبط( یک شـاخص 
کار  بـازار  قوانیـن  بـا  همـراه  کـه  اسـت  کاربـردی 
مـورد  گسـترده ای  سـطح  در  مالیـات،  پرداخـت  و 
معمـوال  شـاخص ها  ایـن  می گیـرد.  قـرار  اسـتفاده 
داده هـای انجـام کسـب وکار را با داده هایـی از منابع 
دیگـر ترکیـب می کننـد تـا یـک اقتصـاد را در کنار 
بعـد تکمیلـی خاص دیگـری مثـل رقابت پذیـری یا 
نـوآوری، ارزیابـی کننـد. به عنـوان مثـال، شـاخص 
آزادی اقتصـادی بنیـاد هریتـج، از شـش شـاخص 
گـزارش انجـام کسـب وکار اسـتفاده کرده تـا میزان 
آزادی اقتصـادی در دنیـا را بسـنجد. اقتصادهایـی 
از  دارنـد،  بهتـری  عملکـرد  حـوزه   ۶ ایـن  در  کـه 
آزادی اقتصـادی بیشـتری هـم برخـوردار هسـتند. 
به طـور مشـابه، مجمـع جهانـی اقتصـاد، از داده های 
گـزارش انجام کسـب کار بـرای رتبه بنـدی و تحلیل 
شـاخص رقابت پذیـری جهانـی اسـتفاده می کنـد تا 
نشـان دهـد رقابت پذیـری چگونه می توانـد محرکی 

جهانـی بـرای رشـد اقتصـادی باشـد.« ادامـه دارد

دانشمندان در مورد رابطه تجربی تدوین مقررات و کارآفرینی چه می گویند؟
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قرمز شدن آب دریاچه ارومیه

بنابر اعالم مرکز تحقیقات دریاچه ارومیه ، افزایش 
دما در تابستان موجب افزایش سرعت تبخیر آب 
دریاچه می شود و در نتیجه آن غلظت نمک دریاچه 
افزایش می یابد و شرایط برای فعالیت باکتری های 
شورپسند و جلبک های تک سلولی دونالیال سالینا 
بصورت  یوکاریوتی  .باکتری ها  می شود  فراهم 
برابر  در  مقاومت  برای  و  می شوند  تکثیر  عمده 
شوری رنگدانه های قرمز رنگ کاروتنوئیدی تولید 
.این رنگندانه ها نور خورشید را جذب و  می کنند 
منعکس می کنند. با کاهش دما، شروع بارندگی ها 
و ورود آب های شیرین، دریاچه به تدریج به رنگ 

قبلی خود باز می گردد. 
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