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نقش لیبرویی مشاورین 
در میدان تحریم و رکود

در شرايط فعلي كشور كه عواملي از قبيل تحريم ها، 
نرخ  خارجي،  و  داخلي  اقتصادي  جديد  معادالت 
و  پروژه ها   ،... و   44 اصل  اجرائي  سياست هاي  ارز، 
فعاليت هاي عمراني و در نتيجه رشد و توسعه كشور 
مشاورين  است،  داده  قرار  تأثير  تحت  نوعی  به  را 
نتيجه  نمودن  وعوض  مقاومت  فرآيند  در  مي توانند 
نقش مؤثري به مثابه ليبروها در ميدان فوتبال ايفا 
كنند. ليبرو در بازی فوتبال با بازی خواتی حريف و 
همه  دفاع  برای  وبرنامه ريزی  پاس ها  مکرر  تعويض 
می كند  خنثی  را  حريف  تيم  برنامه های   ، جانبه 
ونتيجه دلخواه را عايد تيمش می كند. مشاورين در 
ليبرو به  بايد به عنوان  اين برهه زمانی می توانند و 
بازی گرفته شوند تا اين نقش را با اعتماد به نفس 

وموثر ايفا نمايند.
ادامه صفحه 3

سعید مهذب ترابي؛ عضو 
هیات مدیره سندیکای صنعت 
برق ایران ومدیر عامل شرکت 

مهندسی قدس نیرو 
سندیکای صنعت برق ایران در نامه ای به اسحاق 
جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، خواستار 
بررسی  طریق  از  مس  واقعی  تقاضای  مدیریت 
اظهارنامه مالیاتی و همچنین بررسی مصرف مس 

دو سال اخیر شرکت های متقاضی شد. 
در ابتـدای ايـن نامـه آمـده اسـت كـه اقتصـاد ملی 
سـاليانه ده هـا ميليـارد دالر سـرمايه در قالـب آب، 
بـرق، گاز و معـادن به صنايع فـوالد، مس،  آلومينيوم 
و روی تزريـق می كنـد امـا متاسـفانه محصوالت آن 
كـه می بايسـت در زنجيـره ارزش افـزوده اقتصـاد و 
صنايـع توليـدی و مولـد قـرار بگيرد، بـه دليل نقص 
در شـبکه توزيـع داخلـی، واحدهای صنعتی كشـور 
را بـا مشـکالت و چالش هـای متعـددی مواجه كرده 
اسـت.  اين نامه همچنين اضافـه می كند كه نزديک 
بـه پانـزده سـال اسـت شـركت های توليدكننـده بـا 
شـرايط پيـش پرداخـت 10درصد و تسـويه 90روزه 
خريدهـای خـود را از صنايـع مـس انجـام می دهند 

درخواست سندیکای صنعت برق ایران از معاون اول رییس جمهور؛

مدیریت تقاضای واقعی مس از طریق بررسی اظهارنامه مالیاتی
ولـی اكنـون كـه طبـق اذعـان جنابعالـی كشـور در 
شـرايط جنگ اقتصادی اسـت، شـركت ملـی صنايع 
مـس ايران ناگهان شـرايط خريد را بـه صورت پيش 
پرداخـت 20درصـد و تسـويه 60 روزه تغييـر داده 
اسـت. ايـن درحاليسـت كـه شـركت های توليـدی 
بخش خصوصـی ناگزيرنـد بـرای جبـران بخشـی از 
ريسـک  تغييـرات ناگهانـی قيمت هـا و محدوديـت 
شـرايط تاميـن مـواد اوليـه ضـروری خـود، نيـاز دو 
سـال آتـی خـود را تاميـن نمايـد. مضافـاً اينکـه بـه 
دليل مشـکالت ناشـی از تحريم هـای ظالمانه غرب، 
تمامـی خريدهـای اعتبـاری بصورت نقـدی درآمده 
اسـت.  در ادامـه نامـه عنـوان شـده اسـت كـه مس 
يکـی از كليدی تريـن مـواد اوليـه مورد نيـاز صنعت 
بـرق و انـرژی اسـت، لذا اين سـنديکا بـه نمايندگی 
توليدكننـدگان و فعـاالن اقتصـادی ايـن بخش مهم 
از صنعـت كشـور پيشـنهاد و درخواسـت می كنـد 
مديريـت تقاضـای واقعـی مـس از طريـق بررسـی 

اظهارنامـه مالياتـی و همچنين بررسـی مصرف مس 
دو سـال اخيـر شـركت های متقاضی صـورت پذيرد. 
شـايان ذكـر اسـت ايـن موضـوع همـواره از سـوی 
ايـن سـنديکا و تشـکل های صنفـی در مذاكـره بـا 

نهادهـای مرتبط پيشـنهاد شـده اسـت. 
در پايان  از اسحاق جهانگيری بعنوان فرمانده ستاد 
اقتصاد مقاومتی و حامی و پشتيبان بخش خصوصی 
موضوع  به  رسيدگی  برای  شده  درخواست  كشور، 
تغيير در شرايط  فوق الذكر و موكول كردن هرگونه 
اتخاذ تصميم در كارگروه  و  بررسی  به  عرضه مس، 
دستورات  بازار  تنظيم  ستاد  در  مربوطه  تخصصی 
الزم را صادر كند. گفتنی است نامه ديگری با همين 
بازرگانی وزارت  اقتصادی  امور  برای معاون  مضمون 
صمت ارسال شده و سنديکا پيگيری اين موضوع را 

در دستور كار خود قرار داده است.

مشاهده نامه

خرداد و تیر ۹۷
۱۱۴نشریه  داخلی سندیکای صنعت برق ایران

���� �� و ����ی ������ ا������:

۹۷
یر 

و ت
اد 

رد
خ

�� ���� �� ��م ���� ��ق
���ه ���ه :

- ا��ار��ی ����د ��ای ا����م ا����د ����� ا��ان
- �����ان ���� ����ن زده ا����د ا��ان

- ��� ا����دی؛ ��ال ا�ز و ��ارداد��ی ��ق

- آ�� ا��� �� ������ ���ه ����� �� د���؟

���� ������ ����� -
- ���� ��ق و ا��ل ������ ا������

- در ���ان ������ ا������، ���ش ا����دی ���� ����
- ������� ������ ا������ ���وک؛  ��ام ���� ��ی ا����دی 

- ���� �� و ا���د ���� 
�� �� ا����ب ����� در ا������ن ��ن �����)  (���ل ���د��ی ��

-  ������ و ����زه �� ���د��ی ا����ر���؛ ���� ���ت ا����د ا��ان
- ا��ل ا���� ���� ا������ ��ز���ی و �����

 - ا��ح ا����د ��ق؛ ��� ���ز ����� از ���ی ا��ا��

(((��و��ه)))

 ��ارش ��ز: از ا���ا �� ������

خرداد و تیر ۹۷
۱۱۴نشریه  داخلی سندیکای صنعت برق ایران

���� �� و ����ی ������ ا������:

۹۷
یر 

و ت
اد 

رد
خ

�� ���� �� ��م ���� ��ق
���ه ���ه :

- ا��ار��ی ����د ��ای ا����م ا����د ����� ا��ان
- �����ان ���� ����ن زده ا����د ا��ان

- ��� ا����دی؛ ��ال ا�ز و ��ارداد��ی ��ق

- آ�� ا��� �� ������ ���ه ����� �� د���؟

���� ������ ����� -
- ���� ��ق و ا��ل ������ ا������

- در ���ان ������ ا������، ���ش ا����دی ���� ����
- ������� ������ ا������ ���وک؛  ��ام ���� ��ی ا����دی 

- ���� �� و ا���د ���� 
�� �� ا����ب ����� در ا������ن ��ن �����)  (���ل ���د��ی ��

-  ������ و ����زه �� ���د��ی ا����ر���؛ ���� ���ت ا����د ا��ان
- ا��ل ا���� ���� ا������ ��ز���ی و �����

 - ا��ح ا����د ��ق؛ ��� ���ز ����� از ���ی ا��ا��

(((��و��ه)))

 ��ارش ��ز: از ا���ا �� ������

	شماره	114	نشریه	داخلی	سندیکای	صنعت	برق	ایران		
	)خرداد	و	تیر(	منتشر	شد

http://www.ieis.ir/fa-news-4260.html
http://www.ieis.ir/UserFile/Download/839412e8_c293_4263_8a7e_87efbed260b8.pdf


عناوین اخبار

شماره  2217       23 تیـر1397

2

 اخبار صنعت برق

 اخبار اقتصادی 
یادداشت مدیران

نقش لیبرویی مشاورین  در میدان 
ورکود تحریم 

صفحه 1
مدیریت تقاضای واقعی مس از طریق 

مالیاتی اظهارنامه  بررسی 
سندیکای صنعت برق ایران در نامه ای به اسحاق 
جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، خواستار 
بررسی  طریق  از  مس  واقعی  تقاضای  مدیریت 

اظهارنامه مالیاتی شد. 
صفحه 1

نباید آب پشت سدها را برای تامین 
برق هدر دهیم 

صفحه3
 یک اشتباه عجیب و لزوم اصالح 

فوری آن در بخش برق
انتظار می رود تا پس از رصد وضعیت شبکه برق 
ثبت  آمار  مرور  و  تیرماه  از  گذشته  روز   22 در 
پیک در این روزها، مسئوالن صنعت برق کشور، 
زمان  در  مصرف  مدیریت  برای  اعالمی  ساعات 
پیک روزانه را در اطالعیه ها و محاسبات تعرفه 

برق، یک ساعت بیشتر کنند.
صفحه 4

مشترکین پرمصرف برق ایران در 
زمان »اوج مصرف« جریمه نمی شوند  

مشترکین پرمصرف برق ایران در زمان »اوج 
مصرف« جریمه نمی شوند 

صفحه 5

تغییر ساعت کاری در تهران 
بعد از ابالغیه استانداری تهران برای تغییر ساعت 
بعضی  انرژی  مصرف  کاهش  راستای  در  کاری 
سازمان ها و دستگاه ها از ساعت تعیین شده )۶ تا 

14 ( تبعیت نکردند.
صفحه ۶

حرکت سینوسی بازار سکه در ۸3 
روز

با  بازار سکه و طال طی 4 سال گذشته  هر چند 
نوسانات اندکی مواجه بود اما این بازار طی ماه های 
اخیر با تنش های زیادی مواجه شد و ارقام جدیدی 

در این بازار به ثبت رسید.
صفحه 7

بر  مالیاتي  فشارهاي  شریعتمداري: 
شود حداقل  تولیدکنندگان 

 وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار حداقل 
شدن فشارهاي مالیاتي بر تولیدکنندگان شد 

صفحه ۸
آمریکا: پس از خروج از برجام دنبال 
ایران  بی سابقه علیه  اقتصادی  فشار 

هستیم
وزیران دولت آمریکا در نامه ای به همتایان خود 
از  بعد  واشنگتن  نوشته اند  اروپایی  تروئیکای  از 
خروج از توافق هسته ای ایران به دنبال اعمال فشار 

اقتصادی بی سابقه علیه این کشور است.
صفحه ۸

مرداد ماه، دور جدید واگذاری های 
سازمان خصوصی سازی 

از  دیگر  تعدادی  جاری  سال  ماه  مرداد  دوم  در 
بنگاه های دولتی برای واگذاری به مزایده گذاشته 

می شوند.
صفحه 9

فراری های بازار ارز به بازار طال 
آمدند! 

رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان طال و 
جواهر اعالم کرد که دالالن میلیاردی بازار سکه و 

طال، افراد عادی نیستند
صفحه 9

سنگینی قوانین بر شانه های بنگاه های 
کوچک)قسمت اول(

و  بیشتر  قوانین  و  اداری  تشریفات  چقدر  هر 
دست و پاگیرتر باشد، کارآفرینی و نوآوری کمتر 

می شود.
صفحه 10
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3 سرمقاله

ادامه از صفحه 1
تجربه ساير كشورهاي موفق درمعرض شرايط فوق 
مي توانند  مشاور  شركت هاي  كه  مي دهد  نشان  نيز 
سهم انکارناپذيري در مطالعه و معرفي سازوكارهاي 
ايجاد  و  تهديدها  و  محدوديت ها  از  برون رفت 

فرصت هاي جديد ايفا كنند. 
در اين فرآيند تجربه شده، باور و حمايت از مشاورين 
سيستم  و  كارفرمايان  به ويژه  ذي نفعان  توسط 
حکمراني، بسيار مؤثر است و در اين شرايط می بايد 

به مشاورين نقشی تصميم ساز، داده شود.
و  نيست  پايدار  هميشه  موجود  شرايط  بي شک 
ايستادگي، مقاومت و صبر پيروز اين كارزار خواهد 

بود و يا به قول شعر به روزشده سهراب:
»در فردايي ديگر، نه تو مي ماني و نه اندوه و نه من

و نه هيچ يک از انسان هاي امروز اين آبادي
ولي

به حباب نگران لب يک رود قسم
و به كوتاهي آن لحظه شادي كه گذشت

اين زمان نيز مي گذرد،
آنچناني كه فقط خاطره اي خواهد ماند

از مقاومت، صبر و خوبي ها
و آنچه ماند به گواهي بلنداي دماوند و ِدنا

داستان فداكاري ها
لحظه ها عريانند

مپوشان  دلسردي  و  اندوه  لحظه خود، جامه  تن  به 
هرگز

و بخوان نغمه آرامش و اميد
مشاورين  مهندسي  راهبردهاي  انسجام  رو  اين  از 
در قالب يک نظام همفکري و مشاركت كه حمايت 
باشد،  داشته  دنبال  به  نيز  را  ذي نفعان  مساعدت  و 
و  پايه اي  سهم  كشور  فعلي  شرايط  در  مي تواند 

ماندگاري براي ركودزدايي داشته باشد.
بايد  فوق  فرآيند  قالب  در  كه  جديدي  رويکردهاي 

مورد توجه قرار گيرد، عبارتند از:
1- شرايط تحريم و معادالت جديد اقتصادي

2- مدل بهينه توسعه صادرات خدمات مهندسي و 
نظارت

از  تمام شده  قيمت  با  مرتبط  هزينه هاي  پايش   -3
قبيل ماليات ارزش افزوده، بيمه، قوانين كار و ...

4- پايش هزينه هاي كاري و پرسنلي و ترسيم مدلي 
براي نظام قيمت گذاري پروژه ها

5- چگونگي ارتقاي كيفي پروژه ها
6- ايجاد يک مدل جديد و بومي در مهندسي ارزش 

و بهبود روش ها
7-ايجاد نظام تضمين كيفيت كاالهاي قابل استفاده 

در پروژه ها
در  مشاوره اي  مشاركتي  مالي  نظام هاي  8-ايجاد 

انجام پروژه ها
و  اشتغال  توسعه  متخصصين،  نگهداشت  9-نظام 

حمايت از ساخت داخل
10-پايگاه دانش مشاوره مهندسي براي انتقال دانش 

و جلوگيري از دوباره كاري
11-مديريت اقتصادي دارايي ها

12-روند سرمايه گذاري بخش خصوصي
13-طرح هاي افزايش كارآيي

ايجاد  با  حاكميت  كه  است  اين  ديگر  مهم  نکته 
تجربه،  دانش،  به  ندهد  اجازه  كنترلي  مکانيزم هاي 
انساني  نيروي  و  جايگاه  حيثيت،  ساختار،  توان، 
بخش مهندسي مشاور خدشه اي وارد شود. سرمايه 
و  است  آنها  انساني  نيروي  و  دانش  شركت ها،  اين 
هزينه هاي آنها به طور عمده هزينه هاي پرسنلي است 
كه اساسا در مقايسه با هزينه هاي پروژه ها به شدت 
ناچيز است. لذا رفع دغدغه های موجود اين شركت ها 
به  دستيابی  برای  هزينه هايشان  تامين  در خصوص 
بسزا  اهميتی  اشاره شد،  بدان  نگارش  اين  در  آنچه 
كشور،  مشاوره  بخش  از  حمايت  توسعه  قطعا  دارد. 
بخش  اين  نفس  به  اعتماد  وافزايش  عمل  آزادی 
با قدرت وتوان بدنی مناسب، ليبروی تيم را  همراه 
درانجام وظايف و بی نتيجه كردن برنامه های حريف 

واخذ نتيجه دلخواه، ياری خواهد نمود. 
آ-سمتر:

مشاور  و  پيمانکار  كارفرما،  منافع   ،21 قرن  در 
و  است  خورده  گره  هم  به  حيرت انگيزي  به صورت 
توسعه كشور ها و بخش هاي مختلف در گروي رشد 
است.  تأثيرگذار  بخش  سه  اين  متناسب  و  متوازن 
به  و  متقابل  و همکاري هاي  اعتماد  فرآيند،  اين  در 
و  پتانسيل ها  از  اقتصادي  و  منطقي  استفاده  ويژه 
پايدار  توسعه  باعث  ذي نفعان،  همه  توانمندي هاي 
ساختاري و اطمينان از تحقق اهداف كمي و كيفي 

فعاليت ها و پروژه ها می شود.

مردم مدیریت مصرف را جدی بگیرند

نباید آب پشت سدها را برای 
تامین برق هدر دهیم 

در  توانير  توزيع  هماهنگی  معاون  حقی فام  محمود 
مصاحبه ای با راديو اقتصاد درباره وضعيت برق كشور 
ساعات  تغيير  با  گفت:  سال  روزهای  گرمترين  در 
ادارات مصرف برق در تهران 400 مگاوات و در كل 

كشور 2 هزار مگاوات كاهش يافته است. 
وی با اشاره به گرمای بی سابقه تابستان سال جاری 
اظهار كرد: محدوديت منابع آبی كه نتيجه كم آبی 
در سال آبی گذشته است، قدرت توليد برق را كاهش 
داده است لذا نمی توان به نيروگاه های آبی تکيه كرد 
به  را  آبی كشور  منابع  احتياط می كنيم  ما  كه  چرا 

صورت افراطی برای توليد برق استفاده نکنيم. 
آب  و  كشور  آبی  منابع  حفظ  داد:  ادامه  فام  حقی 
و  شرب  مصارف  برای  سدها  پشت  شده  ذخيره 
مصرف  مديريت  بايد  لذا  است  ضروری  كشاورزی 
محيط  حفظ  برای  قدمی  هم  تا  بگيريم  جدی  را 
زيست برداريم و هم مصرف برق را كاهش دهيم تا 
محدوديت های ايجاد شده را برطرف كنيم و بتوانيم 

با نيروگاه های حرارتی نياز كشور را تامين كنيم. 
اينکه  به  اشاره  با  توانير  توزيع  هماهنگی  معاون 
همکاری مردم در مديريت مصرف قابل تقدير است، 
تصريح كرد: برای تامين برق مورد نياز در اين دمای 
هوا، به 60 هزار مگاوات نياز داشتيم كه با مديريت 
مصرف انجام شده اين مقدار كاهش يافته است، ما به 
همگرايی ملی بيشتری نياز داريم تا آب پشت سدها 
را برای تامين برق هدر ندهيم و بتوانيم 20 روز آتی 

)تا نيمه های مرداد ماه( را به خوبی پايان برسانيم.
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 یک اشتباه عجیب و لزوم 
اصالح فوری آن در بخش برق

انتظار می رود تا پس از رصد وضعیت شبکه برق 
ثبت  آمار  مرور  و  تیرماه  از  گذشته  روز   22 در 
پیک در این روزها، مسئوالن صنعت برق کشور، 
زمان  در  مصرف  مدیریت  برای  اعالمی  ساعات 
پیک روزانه را در اطالعیه ها و محاسبات تعرفه 

برق، یک ساعت بیشتر کنند.
خبرگزاری تسنيم - محمدرضا كياشمشکی - صرفه 
جويی در مصرف برق و مديريت بخش تقاضا كه در 
تابستان سال جاری محور نجات كشور از خاموشی 

پيک  ساعات  در  مصرف  ميزان  اساس  بر  هاست، 
شبانه  از  ساعاتی  پيک،  ساعات  شود.  می  سنجيده 
بر اساس  اين ساعات،  روز است كه مصرف برق در 
نياز به استفاده از وسايل سرمايشی در روز و زمان 
اوِج به مدار آمدن وسايل روشنايی در ساعات اوليه 

در شب، بيش از ديگر اوقات است.
از شروع  پيش  از  برق،  مصرف  پيک  ساعات  تعيين 
تابستان در تمامی هشدارها، توصيه ها و درخواست 
و  اطالعيه  قالب  در  كه  مردم  از  مسئوالن  های 
امسال  گرم  روزهای  برای  شده،  اعالم  مصاحبه 
همچون سالهای قبل، 12 تا 16 و 20 تا 23 در نظر 
گرفته شد و همواره مديريت مصرف در اين ساعات 

مورد تأكيد بوده است.
از نيمه خردادماه تا نيمه شهريورماه كه تعرفه مصرف 
تعرفه  از  بيشتر  برابر   2.5 تا  پيک،  ساعات  در  برق 
اين  و  شود  می  محاسبه  عادی  ساعات  در  مصرف 
اوج  زمان  در  مصرف  كنترل  برای  ابزاری  موضوع، 
تعيين شده نيز در همين محدوده يعنی ساعات 12 

تا 16 و 20 تا 23 محاسبه می شود.
برق  پرمصرف  ماه  دو  هميشه  مرداد،  و  تير  ماه  دو 
در كشور هستند و از اين دو ماه پرمصرف، در سال 

97 تا امروز 22 روز گذشته است. مرور آمار رسمی 
مصرف برق در ساعات پيک )آمار رسمی اعالم شده 
توسط شركت مديريت شبکه برق ايران( نشان می 
سالهای  خالف  بر  برق  مصرف  بيشترين  كه  دهد 
گذشته، در زمانی بين ساعت 16 تا ساعت 17 بوده، 
كه زمانی خارج از ساعات پيک اعالم شده )12 تا 16 

و 20 تا 23( است.
در واقع اگر مردم بعد از ساعت 16 اقدام به استفاده 
از وسايل پرمصرف برقی خود كرده اند و در ساعت 
تاريخ  ركورد  تيرماه،  بيستم  روز  دقيقه   38 و   16
 97 و  هزار   57 مصرف  ثبت  با  كشور  برق  مصرف 
ساعات  اعالم  و  تعيين  در  اشتباه  شکسته،  مگاوات 
پررنگ  نقشی  ركورد،  اين  ثبت  در  مصرف،  پيک 

داشته است.
نکته جالب اينجاست كه با وجود ثبت مصارف لحظه 
ای 55 هزار و 432 مگاوات در روز دهم تيرماه در 
ساعت 16 و 18 دقيقه، 56 هزار و 672 مگاوات در 
دقيقه، 56  و 38  تيرماه در ساعت 16  يازدهم  روز 
هزار و 801 مگاوات در روز نوزدهم تيرماه در ساعت 
16 و 52 دقيقه و ثبت مصرف 57 هزار و 97 مگاوات 
در روز بيستم تيرماه در ساعت 16 و 38 دقيقه، باز 

تاريخ 21  در  توانير  كه شركت  ای  اطالعيه  در  هم 
مشابه  اطالعيه های  و همچنين  تيرماه صادر كرده 
شركت های توزيع برق همچون اطالعيه صادر شده 
شركت توزيع برق تهران بزرگ در تاريخ 20 تيرماه، 
ساعات پيک مصرف همچنان 12 تا 16 و 20 تا 23 

ذكر شده اند.
بيشترين  ثبت  زمان  تغيير  بينی  اگرچه شايد پيش 
های  تابستان  در   16 تا  از ساعت 14  پيک مصرف 
تابستان سال جاری پيش  تا 17 در  گذشته به 16 
از ثبت اين ركوردهای مصرف، سخت بود و يا حتی 
رصد  از  پس  تا  رود  می  انتظار  اما  نداشت،  امکان 
و  تيرماه  از  روز گذشته  برق در 22  وضعيت شبکه 
مرور آمار ثبت پيک در اين روزها، مسئوالن صنعت 
مصرف  مديريت  برای  اعالمی  ساعات  كشور،  برق 
و  كرده  بيشتر  ساعت  يک  را  روزانه  پيک  زمان  در 
محاسبه  همچنين  و  خود  رسمی  های  اطالعيه  در 
تعرفه های بازدارنده مصرف در ساعات پرمصرف، اين 

موضوع را به سرعت اعمال كنند.
برق  رسمی صنعت  های  اطالعيه  برخالف  اينرو،  از 
كشور، ساعات پيک مصرف برق به جای ساعت )12 
تا 16 و 20 تا 23( بايد )12 تا 17 و 20 تا 23( باشد.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/04/23/1775060/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%82?ref=tnews
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بررسی 4 روش تعرفه گذاری برق خانگی در جهان

مشترکین پرمصرف برق ایران 
در زمان »اوج مصرف« جریمه 

نمی شوند 

خبرگزاری فارس: مشترکین پرمصرف برق ایران 
در زمان »اوج مصرف« جریمه نمی شوند 

در روش قيمت گذاری فعلی برق، درصد جريمه اوج 
بار نسبت به كل بهای برق برای مشتركين پرمصرف 

بسيار كمتر از مشتركين كم مصرف است.
اكثر  در  بار  اوج  قيمت  گذاری  تعرفه  نظام  بررسی 
نظام های  غالب  مي توان  كه  مي دهد  نشان  كشورها 
تعرفه گذاری برق در اين كشورها را به 4 دسته كلی 

تقسيم كرد:
Time Of Using(TOU( روش زمان استفاده )الف

 Real Time Pricing ب( روش قيمت لحظه ای واقعی
 Critical Peak Pricing ج( قيمت بحرانی اوج بار

 Peak Time Rebates د) تخفیف کاهش اوج بار

همچنين تركيب استفاده از دو روش در كنار هم نيز 
وجود داشته و در بسياری از كشورها تركيب روش 
زمان استفاده با قيمت بحرانی اوج بار متداول است. 
در ادامه اين روش ها توضيح داده شده است]]1[[.

روش زمان استفاده
اين روش متداول ترين روش در بين تمامی روش های 
موجود است كه در بسياری از كشورها مانند كانادا، 
كره جنوبی، كشورهای اروپايی و آمريکا نيز استفاده 

می  شود.
در اين روش زمان استفاده به سه قسمت كم باری، 
ميان باری و اوج بار تقسيم شده و قيمت برق نيز در 
هر زمان متفاوت است. به غير از مقادير قيمت، آنچه 

كه در اين روش اهميت دارد نسبت قيمت زمان اوج 
به زمان كم باری است كه معموال بين 2 تا 4 مي باشد.

مطابق مصوبات وزارت نيرو در تعرفه های كنونی برق 
خانگی و صنعتی كشور ازروش مشابه استفاده می-

شود اما مشکالتی دارد.
كشور  ايالت  های  برخی  در  پژوهشی  نتايج  بررسی 
زمان  قيمت  نسبت  اگر  است كه  داده  نشان  آمريکا 

اوج به قيمت زمان كم باری قابل توجه نباشد،
اين روش منجر به كاهش اوج بار چشمگيری نخواهد 
اين  در  مناسب  قيمت  گذاری  يک  با  عوض  در  شد. 
روش مي توان ميزان تقاضای اوج بار را 3 الی 6 درصد 

كاهش داد
روش قيمت لحظه  ای واقعی

در اين روش، قيمت  گذاری واقعی بر اساس تقاضای 
روز،  طول  در  بنابراين  مي شود.  تعيين  مشتركين 
قيمت های برق دائما در حال تغيير هستند كه ممکن 

است حتی در هر چند دقيقه نيز متفاوت باشند.
نتايج استفاده از اين روش در برخی ايالت  های آمريکا 
نشان مي دهد كه اين روش مي تواند تا 46 درصد بر 

كاهش اوج بار موثر باشد.
زيرساخت های خاص خود  به  روش  اين  از  استفاده 
نياز دارد كه با توجه به كنتورهای موجود در منازل، 
در حال حاضر امکان پذير نبوده و برای سال های آينده 
مي توان )به خصوص با تمركز بر مشتركين پرمصرف( 

برای آن برنامه  ريزی كرد.
روش قيمت بحرانی اوج بار

روز  عنوان  به  سال  روزهای  از  برخی  روش  اين  در 
بحرانی به مشتركين اعالم می  شود و در اين روزها 
زمان  به  نسبت  بار  اوج  زمان  قيمت  است  ممکن 

معمولی تا 6 برابر نيز افزايش يابد.
همراه  به  مي تواند  روش  اين  كه  است  ذكر  به  الزم 

كه  شود  استفاده  نيز  استفاده(  )زمان  اول  روش 
متدوال نيز هست. همچنين اين روش خود می  تواند 

به دو دسته زمان ثابت و زمان متغير تقسيم شود.
ثابت،  زمان  روش  برخالف  متغير  زمان  روش  در 
ميزان ساعات اوج بار نيز در روزهای بحرانی متغير 
در كشور  تجربه  آماری چندين  تحليل  نتايج  است. 
آمريکا نشان مي دهد كه در برخی موارد با روش زمان 
ثابت ميزان تقاضای اوج بار تا 13.1 درصد و در روش 

زمان متغير تا 27 درصد كاهش يافته است.
روش تخفيف كاهش اوج بار

در اين روش بر خالف روشهای قبلی به جای جريمه 
يا افزايش قيمت برق، به مشتركينی كه مقدار مصرف 
برق خود را در زمان اوج بار كاهش بدهند تخفيف 

قيمتی داده خواهد شد.
اين  آمريکا  كشور  آناهيم  ايالت  در  مثال  عنوان  به 
بايستی بدين نکته  روش مورد استفاده قرار گرفت. 
برابر  در  شده  داده  تخفيف  ميزان  كه  شود  توجه 
قيمت برق مشتركين پرمصرف قابل توجه بوده است.

به  منجر  بحرانی  روزهای  در  روش  اين  از  استفاده 
بار  اوج  زمان  در  مصرفی  توان  درصد   12 كاهش 
شد. در حال حاضر استفاده از اين روش برای بخش 
تجاری،  بخش  های  برای  اما  نشده  توصيه  خانگی 

كشاورزی و صنعتی توصيه می  شود.
شکل زير نمايی كلی از چهار روش ياد شده را نشان 

مي دهد:
آسيب شناسی تعرفه فعلی برق خانگی در زمان اوج 

و كم باری
بررسی نظام تعرفه  گذاری كنونی كشور نشان مي دهد 
كه عالوه بر پلکانی بودن تعرفه  های برق خانگی، در 
كيلووات  هر  بر  تومان   45 مقدار  به  عادی  مناطق 
ساعت مصرف در ساعات اوج بار به قبوض برق اضافه 

شده و به ميزان 22.5 تومان بر هر كيلووات ساعت 
نيز در زمان كم باری به آنان تخفيف داده می  شود. 
اعداد جريمه و تخفيف نيز برای مناطق گرمسيری 1 
و 2 با ضرايب يک سوم و دو سوم محاسبه می  شود.

از آنجايی كه مقدار جريمه و تخفيف برای مشتركين 
در  برق  تعرفه  های  مقدار  اما  بوده  ثابت  اقليم  يک 
نتيجه  در  است  متفاوت  مصرفی  مختلف  پله  های 
»نسبت قيمت زمان اوج به زمان كم  باری« برای همه 
مشتركين يکسان نبوده و حتی مطابق شکل زير با 
افزايش ميزان مصرف، اين نسبت كاهش پيدا مي کند.

با توجه به نمودار باال نسبت قيمت زمان اوج بار به 
در حدود  كم  مصرف  مشتركين  برای  كم باری  زمان 
دو  از  كمتر  پرمصرف  مشتركين  برای  و  برابر  چهار 

برابر است.
دليل اين روند كاهشی آن است كه در حال حاضر 
بهای برق هر مشترک به صورت تصاعدی )پلکانی( با 
افزايش مصرف آن زياد می شود ولی جريمۀ اوج بار و 
تخفيف كم باری به ازای هر كيلووات ساعت مصرف 

برق ثابت است.
فعلی  روش  در  كه  گفت  مي توان  ديگر  بيان  به 
برق  بهای  كل  به  نسبت  بار  اوج  جريمه  درصد 
از مشتركين  بسيار كمتر  پرمصرف  برای مشتركين 
نتيجه مشتركين پرمصرف كه  و در  پرمصرف است 
معموال سهم بيشتری از مصرف برق در زمان اوج بار 
در  خود  مصرف  كاهش  برای  كمتری  انگيزه  دارند، 

زمان اوج بار پيدا مي کنند.
همچنين بايستی به اين نکته نيز توجه كرد كه چون 
تحفيف  منهای  جريمه  مطلق  به  مشتركين  بيشتر 
اثر  )در زمان كم باری( در قبوض خود توجه دارند، 

جريمه اوج بار بر نحوه مصرف اين مشتركين در 
ادامه در صفحه بعد 

http://tnews.ir/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2/18da114937886.html
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تغییر ساعت کاری در تهران 

بعد از ابالغیه استانداری تهران برای تغییر ساعت 
بعضی  انرژی  مصرف  کاهش  راستای  در  کاری 
سازمان ها و دستگاه ها از ساعت تعیین شده )۶ 

تا 14 ( تبعیت نکردند.

بـه گـزارش ايسـنا، بـا شـدت گرفتـن گرمـا و بـه 
دنبـال آن افزايـش مصـرف انرژی و هشـدارهايی كه 
وزارت نيـرو در رابطـه بـا مصـرف بـرق و آب اعـالم 
كـرد در نهايـت تصميم بر اين شـد تا سـاعات كاری 
تغييراتـی  دسـتخوش  دسـتگاه ها  و  سـازمان ها  در 
شـود. بـر ايـن اسـاس در هفتـه اول تيرمـاه بـود كه 
اسـتانداری اعـالم كـرد كـه دسـتگاه ها و سـازمان ها 
ملـزم بـه تغييـر سـاعت كاری خـود به شـش تا 14 
هسـتند. از سـوی ديگـر دولت نيـز در بخشـنامه ای 
بـه خامـوش  موظـف  كـه دسـتگاه ها  كـرد  تاكيـد 
كـردن سـامانه سرمايشـی و روشـنايی غيـر ضروری 
خـود بعد از سـاعت كاری هسـتند و در صورت عدم 
رعايـت شـركت توزيـع نيـروی بـرق مجـاز بـه قطع 

بـرق آنها اسـت.
در حالـی حـدود 10 روز از ايـن ابالغيه گذشـته كه 
مشـاهده می شـود برخـی دسـتگاه ها ايـن سـاعت را 
رعايـت نکـرده و يـا در انجـام آن نيـز بـا انحرافاتـی 
مسـئوالن  از  موضـوع  پيگيـری  هسـتند.  مواجـه 
مربوطـه در رابطـه با اينکـه آيا دسـتگاه ها می توانند 
خـالف سـاعت تعييـن شـده فعاليـت كننـد و يـا 
اينکـه اسـتثنايی در ايـن مـورد وجـود دارد يـا خير 
بـا توضيحاتـی همـراه بود. ظاهـرا ماجـرا از اين قرار 
اسـت كـه بخشـنامه اسـتانداری تهران صرفا شـامل 
ادارات اسـتان  تهـران و شهرسـتان های اسـتان بوده 
و دسـتگاه های سـتادی و ملـی را شـامل نمی شـود، 
بنابرايـن در ايـن دسـتگاه ها عـدم رعايـت سـاعت 

كاری مشـخص شـده تخلـف محسـوب نمی شـود.
بايـد يـادآور شـد كـه در مجمـوع اينکـه دسـتگاه ها 
هـر كـدام چگونـه سـاعت كاری را رعايـت می كنند، 
بسـتگی بـه تعريـف در بخشـنامه دارد. يعنـی اگـر  
سـازمان جـزو سـازمان های ملـی محسـوب شـود، 

تغييری در سـاعت كار نداشـته و همان 8 تا 16:30 
خواهـد بـود. بنابرايـن يکسـری از دسـتگاه ها از اين 
قاعـده مسـتثنی شـده اند ولـی اگـر دسـتگاهی هـم 
تغييـر سـاعت نداشـته باشـند بايد در پيـک مصرف 

وسـايل سرمايشـی خـود را خامـوش كند.
رسـيدگی و نظـارت بـه تخلـف سـازمان هايی كـه 
بـرای آنهـا تغييـر سـاعت كاری تعريف شـده و بايد 
در چارچـوب آن حركـت كنند، بر عهده اسـتانداری 
خواهـد بـود و در ايـن بيـن دسـتگاه های دولتـی از 
نقشـی  اسـتخدامی  و  اداری  امـور  سـازمان  جملـه 
نخواهنـد داشـت. ايـن در حالـی اسـت كـه برخـی 
گزارش هـای دريافتـی از ايـن حکايت داشـت كه در 
مواردی سـازمان برخالف بخشـنامه ابالغـی به روال 
عـادی خـود ادامـه داده اسـت كه بـا اعـالم موضوع 

بـه اسـتانداری، ملـزم بـه رعايت آن شـده اسـت.
ابالغيـه  بـه  توجـه  بـا  بانک هـا  بـا  رابطـه  در  امـا 
بخشـنامه ای  در  نيـز  مركـزی  بانـک  اسـتانداری 
شـبکه بانکـی را ملـزم بـه تغييـر سـاعت كاری از 6 
تـا 14 كـرد. برخـی گزارش هـا و مشـاهدات نشـان 
مـی دهـد كـه بانک هـا در سـاعتی ديرتـر باز شـده 
و بـه مشـتريان خدمـات ارائـه می كننـد. آن طـور 
كـه مديـران بانکـی در ايـن بـاره توضيـح می دهنـد 
بايـد ورود كاركنـان بـه بانکهـا سـاعت شـش بوده و 
گشـايش بانـک بـرای ارايـه خدمت به مشـتری بين 
6:45 تـا 7:00 آغاز می شـود. از سـوی ديگر سـاعت 
اتمـام خدمـت رسـانی بانک هـا حـدود 1:30 تعيين 
شـده و سـاعت 14:00 نيز كاركنان بـه فعاليت خود 
پايـان می دهنـد. اما اگر مشـتريان بانک ها مشـاهده 
نمی شـود،  رعايـت  سـاعت  ايـن  كـه  می كننـد 
می تواننـد آن را بـه بخش بازرسـی بانک هـا گزارش 

كننـد تـا مـورد پيگيـری قـرار گيرد.

ادامه از صفحه قبل 
شرايط فعلی كمتر هم می  شود.

بررسی ها نشان می دهد، در نظر گرفتن يک جريمۀ 
ثابت برای همه مشتركين پرمصرف و كم مصرف كامال 
قيمت- هنگام  به  بايستی  است.  موثر  غير  و  اشتباه 

 گذاری به اين نکته توجه داشت كه غالب مشتركين 
كم  مصرف در زمان اوج بار از حداقل وسايل ضروری 
استفاده می كنند و نبايستی انتظار داشت كه ميزان 
مصرف خود در زمان اوج بار را چندان كاهش دهند.

حال آنکه مشتركين پرمصرف مي توانند با اصالح رفتار 
خود و اجتناب استفاده از وسائل غيرضروری )مانند 
لباسشويی،  ماشين  ظرفشويی،  ماشين  گازی،  كولر 
توان  بار،  اوج  زمان  در  غيره(  و  سونا  كن،  خشک  
دهند  كاهش  حساس  زمانهای  در  را  خود  مصرفی 
اوج  زمان  در  را  خود  برق  واقعی  بهای  اينکه  يا  و 
مقدار  كه  می  توان گفت  واقع  در  كنند.  پرداخت  بار 
برق مصرفی  قيمت  با  مقايسه  يا تخفيف در  جريمه 
كم- مشتركين  از  كم تر  پرمصرف  مشتركين  در 

در مجموع  دليل  به همين  مي شود.  احساس   مصرف 
به نظر می  رسد كه باحفظ نظام تعرفه  گذاری موجود، 
مشتركين پرمصرف نه تنها بهای برق خود در زمان 
اوج بار را پرداخت نمی  كنند بلکه انگيزه  ای هم برای 

كاهش مصرف خود در زمان اوج بار را ندارند.

https://www.isna.ir/news/97042312151/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B4-%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
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امسال رقم خورد؛

حرکت سینوسی بازار سکه در 
۸3 روز/سکه یک روزه 100هزار 

تومان گران شد

هر چند بازار سکه و طال طی 4 سال گذشته با 
بازار طی ماه  این  اما  اندکی مواجه بود  نوسانات 
های اخیر با تنش های زیادی مواجه شد و ارقام 

جدیدی در این بازار به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، قيمت سکه با افزايش نرخ 
ارز در اواخر سال 96 و نوسانات به وجود آمده  در 

تغييرات شديدی  تنها دستخوش  نه  اخير  های  ماه 
شد بلکه  فعاالن اين بازار می گويند قيمت ها در اين 
بازار حباب هم دارد ضمن اينکه با افزايش لحظه ای 
قيمت ارز در ماه های گذشته،  نرخ سکه نيز نوسان 

شديدی را تجربه كرد.
 نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در سال 96 از 
يک ميليون و 200 هزار تومان تا يک ميليون و 700 
هزار تومان افزايش پيدا كرد، يعنی حدود 40 درصد 
به  آن  درصد   38 معادل  كه  داشته  قيمت  افزايش 

دليل افزايش قيمت ارز بوده است.
به  داشت  ادامه  نيز   97 سال  در  افزايشی  روند  اين 
های  سال  برخالف  امسال  طال  بازار   ، كه  نحوی 
افزايش قيمت جهانی طال  به دليل  تنها  نه  گذشته 
ناشی از جنگ تجاری چين و آمريکا و كاهش ارزش 
دالر در بازار جهانی با افزايش روبرو بود بلکه قيمت 
و  بود  همراه  نوسان  با  داخلی  بازارهای  در  ارز  هم 
به همين دليل قيمت سکه و طال حتی در روزهای 

تعطيل نيز با افزايش شديد روبرو شد.
شرايط  جواهر  و  طال  تخصصی  كميسيون  رئيس 
موجود را عاملی برای ايجاد تقاضای كاذب در بازار 
در  نوروز  عيد  تعطيل  ايام  در  افزود:  و  كرد  عنوان 
عين تعطيلی صنوف شاهد افزايش قيمت سکه بوديم 
كوچکتر  قطعات  های  قيمت  كاهش  برای  انتظار  و 
مدار  در  همچنان  ها  قيمت  و  نشد  برآورده  سکه، 

افزايش قرار داشت.
سکه يک روزه 100 هزار تومان گران شد

ادامه  تا جايی  افزايش قيمت های بی رويه  اين  اما 
داشت كه در فروردين ماه در شرايطی كه بازارهای 
نوسان  و  افزايش  دليل  به  تنها  بود،  تعطيل  جهانی 
در  سکه  تومانی  هزار  صد  افزايش  شاهد  ارز  نرخ 
يک روز بوديم به نحوی كه در اواسط فروردين ماه 

سال جاری قيمت سکه امامی )طرح جديد( كه يک 
ميليون و 785 هزار تومان بود به فاصله كمتر از يک 
ماه در ارديبهشت ماه به كانال دو ميليون تومان وارد 
و به قيمت 2 ميليون و 47 هزار تومان در بازار رسيد.

آنگونه كه پژوهشکده پولی و بانکی اعالم كرد: اين 
نوسانات و افزايش و كاهش های لحظه ای تا خرداد 
ماه نيز ادامه داشت تا جايی كه در اواخر خرداد ماه 
و  ميليون   2 به  آزادی حتی  بهار  تمام  قيمت سکه 

512 هزار و 500 تومان هم رسيد.
بازار سکه و طال نه تنها فصل بهار بلکه در ماه ابتدايی 
فصل تابستان نيز دستخوش نوسانات شديدی بود به 
نحوی كه نرخ سکه تمام در تيرماه  مرز 3 ميليون 

تومان را نيز رد كرد.
اين افزايش قيمت های ناگهانی اين فلز گران بها را 
نمی توان مختص به بازی های بازار ارز و نوسانات 
لحظه ای اين بازار دانست، بلکه قيمت اونس جهانی 
نيز طی اين مدت روند رو به رشدی را تجربه كرده 
افزايش  البته  نيست.  سکه  قيمت  بر  تاثير  بی  كه 
تقاضا را می توان يکی از داليل رشد بی رويه قيمت 
ها و هيجانی شدن بازار عنوان كرد در شرايطی كه 
بازار، سکه  در  فعاالن حاضر  و  كارشناسان  گفته  به 

حباب 550 تومانی را تجربه كرد.
در همين حال بانک مركزی، برای آرامش بخشی به 
بازار از 19 تير ماه سال جاری بازار ثانويه ارزی را راه 
اندازی كرد . بر همين اساس بازار ثانويه ساز و كار 
الزم برای انجام معامالت ارز بين صادركنندگان گروه 
صنعت،  وزارت  بندی  تقسيم  براساس  درصدی   20
واردكنندگان  و  مجاز  صرافان  تجارت،  و  معدن 
و  نهايی  صمت  وزارت  سوم  اولويت  دارای  كاالهای 

فعاليت بازار دوم ارز راه اندازی شد.
بازار  به  آرامش بخشی  بازار، روند  اين  اندازی  راه  با 

سکه نيز آغاز شد به نحوی كه نرخ ها نزولی و قيمت 
سکه تا دو ميليون و 693 هزار تومان كاهش داشت. 
در اين ميان نرخ اونس جهانی نيز در روزگذشته  به 
1241 دالر كاهش يافته كه تاثير مطلوبی بر قيمت 

ها در بازار داخل داشته است.
قيمت طال روز جمعه كه رشد ارزش دالر ادامه يافت، 
تغيير چندانی نسبت به روز قبل از آن نداشت و در 
گرفتار  اخير  هفته  يک  از  بيش  قيمت  ترين  پايين 
معامالت  در  فوری  تحويل  برای  اونس طال  ماند.هر 
روز جاری بازار سنگاپور 0.1 درصد كاهش يافت و به 

1245،61 دالر رسيد.
بازار آمريکا، هر اونس طال برای تحويل در اوت  در 

ثابت بود و در 1246،10 دالر ايستاد.
دالر آمريکا تحت تاثير آمار تورم مطلوب و نگرانی ها 
نسبت به تشديد جنگ تجاری جهانی كه تقاضا برای 
اين ارز را افزايش داده است، روز جمعه به باالترين 
حد شش ماه اخير در برابر ين ژاپن صعود كرد  و در 

برابر سبدی از ارزهای رقيب باالتر ايستاد.
قوی شدن ارزش دالر آمريکا، طال را كه به اين ارز 
ارزها  ساير  دارندگان  برای  می شود،  گذاری  قيمت 

گران تر می كند.
 عالوه بر اين تحوالت، بانک مركزی و ساير دستگاه 
به كار بسته  را  تمام تالش خود  های ذی ربط هم 
اند تا با عرضه سکه در بازار و همچنين كنترل نرخ 
را  بازار  مديريت  و  داده  سامانی  و  سر  بازار  به  ارز، 
با اقدام به موقع دولت در اين بازار  برعهده بگيرند. 
جايی برای جوالن و سفته بازی دالالن وجود نخواهد 
داشت. البته توجه به اين نکته ضروری است كه در 
اين ميان مردم نيز نقش قابل توجهی دارند تا با اقدام 
بازار،  در  هيجانی  رفتارهای  از  جلوگيری  و  صحيح 

همسو با بانک مركزی و دولت حركت كنند.

https://www.mehrnews.com/news/4345909/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%B8%DB%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86


شماره  2217       23 تیـر1397

۸اخبار اقتصادی

شریعتمداري: فشارهاي مالیاتي بر تولیدکنندگان حداقل شود

 وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار حداقل شدن فشارهاي مالیاتي بر تولیدکنندگان شد
كاال   1400 حدود  كه  اين  بيان  با  سخناني  طي  فيروزكوه  به  سفر  در  شريعتمداري  مهر،محمد  گزارش  .به 
ممنوعيت واردات گرفته اند، گفت: محصوالت مواد غذايي از جمله محصوالتي هستند كه ورود آن به داخل 

كشور ممنوع است
.وي اين ممنوعيت را فرصت بزرگ واحدهاي غذايي داخلي دانست و افزود: در حال حاضر فشارهاي زياد حاصل 
به حداقل  تجارت خواستار  و  معدن  است.وزير صنعت،  وارد شده  اقتصاد كشور  بر  برجام  از  آمريکا  از خروج 
رساندن فشارهايي مانند ماليات به توليدكنندگان شد و گفت: بايد در اين شرايط فشارها را به حداقل برسانيم، 
تا مشکالت موجود سبب توقف توليد نشود.شريعتمداري پمپاژ نا اميدي در كشور را از توطئه هاي دشمنان 
دانست و گفت: مشکالت داريم، اما قابل حل است، نبايد نااميد شويم، كه در اين صورت دشمن به هدف خود 
رسيده است.وي از رفع مشکل برق در كشور تا 15 مرداد خبر داد و گفت: بايد صنعتگران و توليدكنندگان 
مانند قبل با اميد و نشاط به فعاليت خود ادامه دهند.بر اساس اين گزارش 92 واحد توليدي فعال در 2 شهرک 
صنعتي فيروزكوه وجود دارد و 68 واحد توليدي نيز نيمه فعال يا تعطيل است.حدود 250 نفر به طور مستقيم 

در واحدهاي صنعتي اين شهرستان مشغول به كار هستند.

آمریکا: پس از خروج از برجام 
دنبال فشار اقتصادی بی سابقه 

علیه ایران هستیم

وزیران دولت آمریکا در نامه ای به همتایان خود 
از  بعد  نوشته اند واشنگتن  اروپایی  تروئیکای  از 
اعمال  به دنبال  ایران  هسته ای  توافق  از  خروج 

فشار اقتصادی بی سابقه علیه این کشور است.
آمريکا: پس از خروج از برجام دنبال فشار اقتصادی 

بی سابقه عليه ايران هستيم

به گزارش گروه بين الملل خبرگزاری تسنيم،  پايگاه 
نامه  از  جزئياتی  بلومبرگ  خبری  شبکه  اينترنتی 
»مايکل پامپئو«، وزير امور خارجه آمريکا و »استيون 
رد  برای  كشور  اين  خزانه داری  وزير  منوچين«، 
معافيت  اروپايی جهت  كشورهای  درخواست  كردن 
شركت های اين قاره از تحريم های آمريکا عليه ايران 

را منتشر كرده است.
دولت  كه  گفتند  فرانسوی  مقام های  جمعه  روز 
درخواست  آمريکا  رئيس جمهور  ترامپ«،  »دونالد 
كشورهای اروپايی برای معافيت از تحريم های آمريکا 

عليه ايران را رد كرده است.
كه  نامه ای  در  منوچين  و  پامپئو  نوشته  بلومبرگ 
وزرای  به  رسيده خطاب  اين شبکه خبری  به رؤيت 
فرانسه نوشته اند  آلمان و  انگليس،  خارجه و دارايی 
شده  خارج  هسته ای  توافق  از  كه  اكنون  آمريکا 
به دنبال اعمال »فشارهای مالی بی سابقه« عليه ايران 
است و مگر در صورتی كه شاهد »تغييرات ملموس، 
باشد،  ايران  سياست های  در  پايدار«  و  قابل اثبات 

قصدی برای نرمش نشان دادن ندارد.
در اين نامه آمده است: »رئيس جمهور به يک دليل 
نمی توانست  توافق  اين  شد:  خارج  برجام  از  ساده 
امنيت مردم آمريکا را تضمين كند، بنابراين، ما در 
سياست  اين  برای  استثنائاتی  كه  نيستيم  موضعی 
قائل شويم، مگر در شرايط بسيار خاصی كه آشکارا 

به سود امنيت ملی ما باشد«.
به  نامه  در  اروپايی  كشورهای  نوشته  بلومبرگ 
كشور  اين  دولت  تصميم  از  آمريکايی شان  همتايان 
و  كرده  تأسف  ابراز  به شدت  برجام  از  خروج  برای 
خواستار دريافت ضمانت هايی شده اند مبنی بر اينکه 
تحريم های ثانويه آمريکا افراد و شركت های در حال 

همکاری با ايران را هدف نخواهد گرفت.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/04/23/1775281/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
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9اخبار اقتصادی

مرداد ماه، دور جدید 
واگذاری های سازمان خصوصی 

سازی

از  دیگر  تعدادی  جاری  سال  ماه  مرداد  دوم  در 
بنگاه های دولتی برای واگذاری به مزایده گذاشته 

می شوند.
بار  برای  خصوصی سازی  سازمان  ايسنا،  گزارش  به 
ليست  در  را  دولتی  شركت های  از  تعدادی  ديگر 
فروش  به  مزايده  طريق  از  تا  گذاشته  واگذاری 
برسند. تعدادی از اين شركت ها سابقا نيز در ليست 
واگذاری بوده اند و به داليل مختلف تاكنون به فروش 

نرسيده اند.
اين شركت ها در دوم مردادماه از طريق مزايده واگذار 
وجود  مشتری  آنها  برای  اين كه  البته  شد،  خواهند 
داشته باشد يا خير در روز مزايده مشخص می شود.

از جمله اين بنگاه ها می توان به جايگاه سوخت خوی 

خدمات  ايران،  هلی كوپتری  غربی،  آذربايجان  در 
استان  درگز،  سوخت  جايگاه  كشاورزی،  حمايتی 
فارس،  پنج  خراسان رضوی، جايگاه سوخت شماره 
سوخت  جايگاه  شيراز،  سه  شماره  سوخت  جايگاه 
سوادكوه )آالشت( و جايگاه سوخت شماره 29 تهران 

نام برد.
از ديگر بنگاه هايی كه در دوم مردادماه سال جاری 
عرضه خواهند شد عبارتند از: سيلوی مهاباد، توليد 
مجتمع  اسفراين،  لوله گستر  اريش،  گستر  منيزيم 
صنعتی اسفراين و كشت و صنعت و دامپروری مغان،  
جايگاه سوخت شماره 14 تهران، جايگاه سوخت نسا 
البرز، جايگاه سوخت شماره 1 ماكو آذربايجان غربی، 
انبار غله ماسور لرستان، انبار غله درود، انبار رودبار 

دولت آباد كرمانشاه.
به قوانينی كه سازمان خصوصی سازی در  با توجه 
برای  معامله  بهای  پرداخت  شرايط  دارد،  مزايده ها 
كليه متقاضيان خريد يکسان است و ارائه  پيشنهاد 
ديگری به جز آنچه كه در آگهی و در فرم شركت در 
مزايده قيد شده وجود ندارد. اين شرايط پرداخت بر 

اساس مصوبات هيات واگذاری است.
تمايل  صورت  در  متقاضيان  اقساطی  معامالت  در 
نقد  و  يکجا  صورت  به  معامله  ثمن  كل  می توانند 
امضای  با  شركت  مزايده  فرم  در  كنند  پرداخت 

قسمت مربوطه موافقت خود را اعالم كنند.
افراد حقيقی كه می خواهند در مزايده شركت كنند 
بايد اصل فيش واريزی سپرده و يا ضمانت نامه بانکی 
تکميل  صورت  به  مزايده  فرم  مزايده،  در  شركت 
شده، فرم امضا شده رضايت نامه مشتری حقيقی در 
خصوص مجوز ارسال اطالعات و دريافت گزارش وی 
تصوير  و  شناسنامه  تصوير  اعتبارسنجی،  شركت  از 

كارت ملی را به همراه داشته باشند.  

سودهای کالن در معامالت کاغذی

فراری های بازار ارز به بازار طال 
آمدند!

رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان طال 
بازار  میلیاردی  دالالن  که  کرد  اعالم  جواهر  و 
سکه و طال، افراد عادی نیستند و پشتوانه های 
خاصی دارند؛ از آنجا که این افراد دیگر نمی توانند 
آزادانه در بازار ارز داد و ستد داشته باشند و رصد 
می شوند، به بازار سکه و طال آن هم نه مصنوعات، 
بلکه طالی آب شده آمده اند و سرمایه شان را به 
سکه و طالی آب شده تبدیل و از کشور خارج 

می کنند.
ارز  و  طال  بازار  اخير  نوسانات  در  ايسنا،  گزارش  به 
عده ای نيز اخبارشان به گوش می رسيد كه با يک 
سی  جوان  يک  يا  شده اند  بازداشت  طال  سکه  تن 
طال  سکه  تومان  ميليارد   53 از  بيش  ساله  چند  و 
اين ها  آيا  كه  اينجاست  سوال  حال  است.  خريده 
افرادی عادی هستند كه با اين گونه تقاضای كاذب 
بريزند. همچنين مسئوالن و  را بهم  بازار  می توانند، 

ناظران بايد برای كنترل بازار چه كنند.
در اين زمينه ابراهيم محمدولی در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: پس از آنکه دولت اعالم كرد كه "اجازه 
نمی دهد در بازار ارز داللی و نوسان قيمت ادامه پيدا 
ارز شدت گرفت، دالالن  بازار  بر  كند" و نظارت ها 
يا  ببرند  بيشتری  اينکه سود  برای  را  پول های خود 
آنکه بتوانند راحت تر بتوانند سرمايه شان را از كشور 

خارج كنند، آن را به بازار سکه وارد كردند.
سکه  و  طال  بازار  كالن  دالالن  اين  افزود:  وی 
همسايه  كشورهای  به  طريق  اين  از  را  سرمايه شان 
ميان  اين  در  نيز  ديگری  عده  و  می كنند  منتقل 
هستند كه معامالت ميلياردی كرده و تنها سودشان 
را به جيب می زنند، چرا كه در اين معامالت كاال و 
سکه ای رد و بدل نمی شود و تنها آن ها مابه التفاوت 

معامله ای كه انجام می دهند را دريافت می كنند.
محمدولی تصريح كرد: اين رفتارها در بازار به زيان 
صنعت بوده و بايد با آن ها برخورد شود كه با اقدامات 
انجام شده به نظر می رسد اوضاع و شرايط بازار طال 
و سکه آرام تر و بهتر می شود و بهتر است كه در اين 
ميان بخش خصوصی و تشکل ها را نيز دخيل كنند 

تا بتوان مديريت بهتری بر بازار اعمال كرد.
و  طال  توليدكنندگان  و  فروشندگان  اتحاديه  رئيس 
جواهر با اشاره به تاثير اوراق سکه بر شرايط موجود 
اظهار كرد: در اين ثبت نام ها بايد به تعهداتشان عمل 
كنند. در غير اين صورت اثر منفی و روانی بر بازار 
و  بازار  ديد  از  موضوع  اين  می گذارد.  مردم  ذهن  و 
البته  بگذارد.  تاكنون  مطلوبی  اثر  نتوانسته  اقتصاد، 
شايد مقطعی موثر بوده اما در درازمدت اثر مثبتی 
با  اميدواريم  است.  داشته  كندی  روند  و  نگذاشته 
و  اقتصاد  بازار  در  مطلوبی  اثر  مناسب  سياست های 

كسب و كار بگذارد.

https://www.isna.ir/news/97042312175/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.isna.ir/news/97042312134/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%AF
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سنگینی قوانین بر شانه های بنگاه های کوچک)قسمت اول(

Clyde Wayne :نويسنده
مترجم: مريم رضايی

که  تازه ای  کتاب  از  بخشی  در   :  Forbes منبع: 
و  »جمعیت شناسی  عنوان  با  فریزر  موسسه 
کارآفرینی: کم کردن اثرات پیر شدن جمعیت« 
هر  که  می شود  مطرح  نکته  این  کرده،  منتشر 
چقدر تشریفات اداری و قوانین بیشتر و دست و 
پاگیرتر باشد، کارآفرینی و نوآوری کمتر می شود.

تعجبی ندارد و اين يک موضوع بديهی است كه اگر 

داشته  نياز  زيادی  اداری  مراحل  به  كار  يک  انجام 
كسب وكار  كه  می كنند  ريسک  كمتری  افراد  باشد، 
كارآفرينی  بين  رابطه  پيچيدگی  اما  بيندازند.  راه 
برای  می تواند  و  است  مهم  اداری  بوروكراسی  و 

سياست گذاران سراسر دنيا جالب باشد.
در اين مطلب قرار است جزئياتی در مورد كار بهترين 
موضوع  اين  برای  را  تجربی  داده های  كه  محققانی 
نمونه هايی  مطمئنا  كنيم.  مطرح  كرده اند،  بررسی  
وجود دارد كه اين قاعده كلی را كه محدوديت های 
قانونی كارآفرينی را كاهش می دهد نقض می كنند. 
همچنين می توان به طور قطع گفت كه سنجش اثر 
قوانين دست و پاگير بر كارآفرينی با مشکالتی ذاتی 
روبه رو است. مثال نمی توانيم هزينه های مالی قوانين 

دست و پاگير را به طور دقيق اندازه بگيريم.
اما به هر حال، تالش برای سنجش و يادگيری برای 
نظارت و حکمرانی بهتر، اهميت دارد. همان طور كه 
 :2017 كسب وكار  »انجام  گزارش  در  جهانی  بانک 
عنوان   )doing business( همه«  برای  برابر  فرصت 
كرده، سنجش وگزارش دهی در اين زمينه می تواند 

فشاری باشد برای بهبود كارآيی دولت ها.
كشف رابطه بين قوانين و كارآفرينی طی يک دهه و 
نيم گذشته اهميت بيشتری پيدا كرده و در مقاله ای 
فلورنسيو  الپورتا،  رافائل  دی جانکوف،  سايمون  كه 
لوپز و آندری شليفر در سال 2002 با عنوان »قانون 
ورود« نوشتند، نمود پيدا كرد. اين مطلب مهم، 85 

كشور را مورد بررسی قرار داد و به اين نتيجه رسيد 
است،  بيشتر  اقتصادی  آزادی  كه  كشورهايی  در 
كمتر  كسب وكار  به  ورود  برای  دست وپاگير  قوانين 
كسب وكار  به  ورود  قوانين  كه  »كشورهايی  است: 
اقتصاد غيررسمی  سنگين تری دارند، دارای فساد و 
و  عمومی  كاالهای  كيفيت  و  هستند  بيشتری 
خصوصی در آنها چندان مناسب نيست. كشورهايی 
كه اندازه دولت در آنها محدودتر است، قوانين ورود 

به كسب وكار سبک تری دارند.«
را  آشکار  فساد  همراهانش،  و  دی جانکوف  مطالعه   
كه  فرآيندهايی  كليه  بلکه  نداده،  قرار  بررسی  مورد 
تا مجوزهای  دارد  نياز  به طور رسمی  كارآفرين  يک 
در  را  مداركش  و  كند  دريافت  را  كارش  برای  الزم 
زمان  اضافه  به  دهد،  قرار  مرتبط  مقامات  اختيار 
گرفته  نظر  در  كند،  صرف  بايد  كه  هزينه هايی  و 
يک  می خواهد  كه  كسی  برای  فرآيندها  اين  است. 
استار ت آپ داشته باشد كدامند؟ موارد زير از مقاله 

استخراج شده اند:
1( فرآيندهای گزينش

2( ملزومات مرتبط با ماليات
تامين  و  كار  نيروی  قوانين  به  مرتبط  ملزومات   )3

اجتماعی
4( ملزومات ايمنی و بهداشتی
5( ملزومات مرتبط به محيط

ما  به  مقاله  اين  در  همراهانش  و  دی جانکوف 
به  ورود  دنيا،  كشورهای  بيشتر  »در  می گويند: 
بسيار  كارآفرين  برای يک  قانونی  نظر  از  كسب وكار 
دولت هايی  و  است  هزينه بر  و  وقت گير  طاقت فرسا، 
بهتر هستند كه اين قوانين را كمتر كنند.« در چنين 
تحقيقاتی، ابزار عمومی تحقيق »تحليل رگرسيون« 
متغيرهای  كه  اثراتی  روند  بررسی  همان  يا  است 

)مثل  می گذارند  وابسته  متغيرهای  بر  مستقل 
سنجش كارآفرينی يا نوآوری(.

در مطالعه ای كه بعدا و در سال 2006 توسط لئورا 
كلپر، لوک اليون و راگورام راجان انجام شد، باز هم 
كسب وكار  به  ورود  و  قوانين  بين  كه  شد  مشخص 
در شركت های با مسووليت محدود اروپايی، رابطه ای 
معکوس وجود دارد؛ يعنی هر چه فرآيندها بيشتر، 
و  كلپر  عالوه،  به  كمتر.  جديد  كسب وكارهای 
دست وپاگير  قوانين  كه  می كنند  اشاره  همراهانش 
و  بزرگ  شركت های  در  بهره وری  می شوند  باعث 
پيشکسوت كمتر شود. چنين نتيجه ای با اين تفسير 
از قوانين كه شركت های كوچک تر قربانی دغدغه های 
منافع عمومی شوند، همخوانی دارد؛ همان  چيزی كه 
نظريه اقتصادی »انتخاب عمومی« می گويد و اقتصاد 
محققان  می دهد.  قرار  سياسی  منافع  اختيار  در  را 

مذكور می گويند:
ايجاد  مانع  پرهزينه  قوانين  كه  دريافتيم  »ما 
صنايعی  در  به ويژه  می شوند؛  جديد  شركت های 
آنها  در  كسب وكار  به  ورود  بايد  طبيعی  به طور  كه 
می شوند  باعث  قوانين  اين  همچنين  باشد.  باال 
باال،  ورودی  با  صنايعی  در  پيشکسوت  شركت های 

رشد كندتری داشته باشند.«
اندازه  بر  تمركز  با  سوبل،  راسل  و  كالکاگنو  پيتر 
فضای  مورد  در  مطالعاتی  مجموعه  شركت ها، 
كسب وكار و تعداد شركت ها انجام داده اند. آنها نشان 
داشته  وجود  بيشتری  قوانين  چقدر  هر  می دهند 
از  را  آسيب  بيشترين  شركت ها  كوچک ترين  باشد، 
آن می بينند. بار قانونی باعث می شود شركت ها رشد 
نکنند و كوچک تر باقی بمانند، چون مجبور می شوند 
كاركردهايی را كه در كشورشان اسير قوانين هستند 

ادامه دارد

دانشمندان در مورد رابطه تجربی تدوین مقررات و کارآفرینی چه می گویند؟

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3413179-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3413179-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9
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بی تدبیری مسئولین عامل نابودی محله »دباغان« قزوین

امامزاده حسين)ع( يکی از اركان هويت معماری شهر قزوين محسوب می شود 
كه با تخريب اين محله از زيبايی و اصالت آن كاسته شده است.

قزوين، كه در گذشته  امامزاده حسين)ع( شهر  واقع در جوار  دباغان  محله 
از آن به عنوان »كهن بر « ياد می شده است. تصاوير ثبت شده اين شهر 
دوره اواخر قاجار و آغاز پهلوی مربوط به اين محله است و گواهی بر وجود 
آثار سطحی فراوانی در محدوده »جلوخان امامزاده حسين« و »سالمگاه« 
می دهد. پروژه ساماندهی »امامزاده حسين)ع(« كه بيش از دو سال از آغاز 
آن می گذرد همچنان بالتکليف است و طرح تملک آن به دليل عدم اجرای 
همراهی  عدم  و  مسئولين  تدبيری  بی  مناسب،  ريزی  برنامه  نبود  صحيح، 
است.  شده  قديمی  محله  اين  تخريب  باعث  و  شده  رها  كاره  نيمه  نهادها 
اين روزها ساكنين اين محله به دليل بالتکليفی پروژه، با مشکالت شهری، 

امنيتی، اجتماعی و فرهنگی دست و پنجه نرم می كنند.

https://www.isna.ir/photo/97042010712/%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86#8

	نقش لیبرویی مشاورین 
	در میدان تحریم ورکود
	سنگینی قوانین بر شانههای بنگاههای کوچک(قسمت اول)
	مدیریت تقاضای واقعی مس از طریق بررسی اظهارنامه مالیاتی
	نباید آب پشت سدها را برای تامین برق هدر دهیم 
	 یک اشتباه عجیب و لزوم اصلاح فوری آن در بخش برق
	انتظار می رود تا پس از رصد وضعیت شبکه برق در ۲۲ روز گذشته از تیرماه و مرور آمار ثبت پیک در این روزها، مسئولان صنعت برق کشور، ساعات اعلامی برای مدیریت مصرف در زمان پیک روزانه را در اطلاعیه ها و محاسبات تعرفه برق، یک ساعت بیشتر کنند.

	مشترکین پرمصرف برق ایران در زمان «اوج مصرف» جریمه نمیشوند 
	خبرگزاری فارس: مشترکین پرمصرف برق ایران در زمان «اوج مصرف» جریمه نمیشوند 

	تغییر ساعت کاری در تهران 
	بعد از ابلاغیه استانداری تهران برای تغییر ساعت کاری در راستای کاهش مصرف انرژی بعضی سازمانها و دستگاهها از ساعت تعیین شده (۶ تا ۱۴ ) تبعیت نکردند.

	حرکت سینوسی بازار سکه در ۸۳ روز/سکه یکروزه ۱۰۰هزار تومان گران شد
	هر چند بازار سکه و طلا طی ۴ سال گذشته با نوسانات اندکی مواجه بود اما این بازار طی ماه های اخیر با تنش های زیادی مواجه شد و ارقام جدیدی در این بازار به ثبت رسید.

	شريعتمداري: فشارهاي مالياتي بر توليدکنندگان حداقل شود
	 وزير صنعت، معدن و تجارت خواستار حداقل شدن فشارهاي مالياتي بر توليدکنندگان شد

	آمریکا: پس از خروج از برجام دنبال فشار اقتصادی بیسابقه علیه ایران هستیم
	وزیران دولت آمریکا در نامهای به همتایان خود از تروئیکای اروپایی نوشتهاند واشنگتن بعد از خروج از توافق هستهای ایران بهدنبال اعمال فشار اقتصادی بیسابقه علیه این کشور است.

	مرداد ماه، دور جدید واگذاریهای سازمان خصوصی سازی
	در دوم مرداد ماه سال جاری تعدادی دیگر از بنگاههای دولتی برای واگذاری به مزایده گذاشته می شوند.

	فراریهای بازار ارز به بازار طلا آمدند!
	رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان طلا و جواهر اعلام کرد که دلالان میلیاردی بازار سکه و طلا، افراد عادی نیستند و پشتوانههای خاصی دارند؛ از آنجا که این افراد دیگر نمیتوانند آزادانه در بازار ارز داد و ستد داشته باشند و رصد میشوند، به بازار سکه و طلا آ





