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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

جلسه سالیانه مجمع عمومی کمیته تخصصی 
اسفندماه  پانزدهم  مهندسی مشاور سندیکا 
رییسه  هیات  اعضای  حضور  با  جاری  سال 
محل  در  عضو  شرکت های  نمایندگان  و 

سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد. 
در این نشست ابتدا گزارش کاملی از جلسه کمیته 
توانمندسازی مشاوران و کارفرمایان و پیمانکاران 
ارائه و سپس اقدامات انجام شده از سوی کمیته 
مهندسی مشاور در سال 96 تشریح شد. همچنین 
بخشنامه  تکمیل  جهت  ماده ای   20 نامه  تهیه 
یکپارچه نظارت سازمان مدیریت از دیگر مواردی 
بود که نتیجه نهایی پس از پیگری اطالع رسانی 
موضوع،  حساسیت  علت  به  البته  شد،  خواهد 
مراتب در شورای گفتگوی اتاق تهران هم مطرح و 
نمایندگان مشاور نظرات خود را منعکس کرده اند. 
در ادامه جلسه با تاکید بر اینکه واگذاری کارهای 
استعالم  طریق  از  مشاوران  به  مهندسی  خدمات 

و سیاق  از سبک  اعالمی  مبالغ  و  انجام می شود 
کارگروهی  شد  بنا  نمی کند،  پیروی  درستی 
این  عربانی  قلیچی،  درافشان،   آقایان  از  متشکل 

موضوع را بررسی و اقدامات الزم را انجام دهند. 
با توجه به کمرنگ شدن بودجه طرح های صنعت 
برق و توانیر قرار شد پروژه ها اولویت بندی شوند 
اجرایی  تصویب،  و  بودجه  تامین  صورت  در  تا 

با  جلساتی  و  مکاتبات  رابطه  این  در  که  گردند 
بعمل  توانیر  توسعه شبکه  و  برنامه ریزی  معاونت 
آمده است. بنا شد موضوع جلسه مشترک با دکل 
با  اسناد جامع خرید در کمیته ای  تهیه  سازان و 
حضور معاونت های شرکت های برق بررسی شود. 

ادامه در صفحه 3/ 

سندیکای صنعت برق ایران/ 

برگزاری جلسه مجمع عمومی کمیته تخصصی مهندسی مشاور

صنایع توربین، ژنراتور و ماشین های دوار، حوزه های 
راهبردی و  های تک

تعادل/ 
 سیاوش پهلوان یلی  کارشناس

برگزاری نخستین نمایشگاه بین المللی توربین، ژنراتور، 
ماشین های دوار و خدمات و فناوری های وابسته بهانه یی 
توصیه  و  یادآوری  را  این موضوع  باب  نکاتی در  تا  شد 
برای  راهبردی  از جمله صنایع  که  این بخش ها  کنیم. 
فناوری  و  اقتصادی  حوزه های  در  کشورمان  توسعه 
و  سیاست گذاران  توجه  مورد  گذشته  سالیان  از  است 
خوشبختانه  و  است  گرفته  قرار  داخلی  تولیدکنندگان 
طی دو دهه اخیر رشد مناسبی داشته بنحوی که ایران 
ساخت  و  طراحی  مهندسی،  حوزه  در  حاضر  حال  در 
قطعات توربین جزو پانزده کشور اول این صنایع در دنیا 
از  یکی  دوار شاید  ماشین های  و  ژنراتور  توربین،  است. 
صنایع  در  تکنولوژی ها  اهمیت ترین  با  و  پرکاربردترین 
مختلف کشور به ویژه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، 

صنعت برق وتولید صنعتی در تمامی بخش ها است. 

ادامه در صفحه 3/ 

بازگشـت هـمه بسـوی اوسـت
جناب آقای مهندس کیان مختاری ثقفی

عضو محترم هیات مدیره موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی 

مصیبت وارده و درگذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده، برای آن 
مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.



 

  هوشمندسازی سیستم ها به کمک 
بخش انرژی می آید

    تهران- ایرنا- وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بر 
کاربردهای هوشمندسازی سیستم ها در بخش های 
گوناگون انرژی بویژه مدیریت مصرف آب و برق تاکید 

کرد...... ادامه در صفحه 3

 وزارتخانه های نیرو و ارتباطات 
کارگروه مشترک تشکیل دادند

    تهران- ایرنا- وزیر نیرو از تشکیل کارگروه مشترک 
برای پیگیری  فناوری اطالعات  ارتباطات و  با وزارت 
همکاری های مشترک دو وزارتخانه در زمینه آب و 

برق خبر داد...... ادامه در صفحه 4

 ساخت توربین گازی با قابلیت  
افزایش تولید برق و کاهش تولید 

گازهای گلخانه ای
خنک  سامانه های  بازطراحی  با  کشور  پژوهشگران 
را  گازی  توربین های  از  نوینی  نسل  پره ها،   و  کاری 
عرضه کردند که ضمن افزایش 28 مگاواتی در توان 
تولیدی، موجب کاهش تولید گازهای گلخانه ای مانند 

CO2 خواهد شد...... ادامه در صفحه 4

برای  روشن  تابستانی  پیش بینی   
تهران

مدیرعامل برق منطقه ای تهران گفت: قبل از رسیدن 
پیک مصرف برق، برنامه ریزی های متعددی برای گذر 
از این دوران صورت می گیرد. امسال نیز طبق روال 
را  شرایط  شده،  انجام  اقدامات  با  گذشته  سال های 

برای تابستان بدون خاموشی پیش بینی می کنیم...... 
ادامه در صفحه 5

 جزئیات حضور وزیر نیرو در 
کمیسیون انرژی

عضو کمیسیون انرژی جزئیات جلسه این کمیسیون 
با حضور وزیر نیرو را تشریح کرد...... ادامه در صفحه 5

 برق رسانی به روستاهای بدون کد و 
دسترسی در دستور کار توانیر

مجری طرح برق رسانی روستایی کشور، از برق رسانی 
به روستاهای بدون کد و دسترسی خبر داد و گفت: 
کرده  برنامه ریزی  منظور  این  برای  توانیر  شرکت 

است...... ادامه در صفحه 5

 تولید 11 مگاواتی برق از نیروگاه های 
پسماند کشور

وری  بهره  و  تجدیدپذیر  انرژی های  سازمان  رئیس 
نیروگاه های  در  برق  تولید  گفت:ظرفیت  برق  انرژی 
پسماند کشور حدود ۱۱ مگاوات است که از ۵ نیروگاه 
در شهرهای شیراز، تهران و مشهد تولید می شود...... 

ادامه در صفحه 5

 عرضه یک جایگاه سوخت و شش 
شرکت برقی به بخش خصوصی

از  تعدادی  سازی  خصوصی  سازمان  اعالم  به  بنا 
ماه  اسفند   28 تا   2۱ روزهای  فاصله  در  شرکت ها 
خواهند  واگذار  فرابورس  و  بورس  مزایده  طریق   از 

شد...... ادامه در صفحه6

 پرداخت مابه التفاوت قیمت های 
واقعی و تکلیفی برق

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت نیرو تسویه آن دسته 
ازمطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی 
شرکت  و  توانیر  شرکت  به  که  خصوصی  و  تعاونی 
تولید نیروی برق حرارتی و شرکت های دولتی تابعه 
توانیر  شرکت  به  دولت  بدهی  با  شده  منتقل  آن ها 
بابت یارانه قیمت های تکلیفی برق را تصویب کرد...... 

ادامه در صفحه 6

برای  خصوصی  بخش  پیشنهادهای 
بهبود محیط کسب وکار کشور

..... ادامه در صفحه 7

 هزینه تسعیر ارز به واردکنندگان 
تحمیل  می شود
..... ادامه در صفحه 7

 مجلس موارد مصرف بودجه از 
صندوق توسعه ملی را اصالح کرد

..... ادامه در صفحه 8

 کارت بازرگانی در دو راهی حذف یا 
اصالح؟!

..... ادامه در صفحه 8

 امضای تفاهم نامه 4جانبه با 
دانمارک، سوئد وفنالند

..... ادامه در صفحه 9

 70 درصد اقتصاد ایران دست کسانی 
است که جز زیان به بار نمی آورند 

..... ادامه در صفحه 10

 واگذاری  10 هزار میلیارد تومان 
دارایی مازاد بانک های دولتی

..... ادامه در صفحه 11

 نقدینگی با 16.7 رصد افزایش 
به1463هزار میلیارد تومان رسید

..... ادامه در صفحه 11

 مالک انتخاب صاحبان سرمایه
..... ادامه در صفحه 11

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 اخبار صنعت برق

 ادامه از صفحه 1/ 
برگزاری جلسه مجمع عمومی کمیته 

تخصصی مهندسی مشاور

و  خرید  ادامه  مورد  در  گزارشی  جلسه  ادامه  در 
فاینانس3۱2 دستگاه پست فوق توزیع و 84 دستگاه 
ارائه شد که خوشبختانه دو بسته  انتقال  پست های 
از ۵ بسته 3۱2 دستگاه پست به قرارداد منجر شده 
و دو مشاور از اعضاء قرارداد خود را مبادله کرده اند 
تعداد  مناقصه ها،  دیگر  برگزاری  با  می رود  امید  که 
بیشتری از مشاورین قراردادهای مشاوره را با کارفرما 

مبادله کنند. 
وصول  موضوع  جلسه،  این  محورهای  از  دیگر  یکی 
اجراء  و  تجهیزات  فروش  معوق  و  معلق  قراردادهای 
پیمانکاران، برای آن دسته از اعضا سندیکا که بعلت 
عدم نقدینگی کارفرماها و یا ناشی از افزایش قیمت 
از  مکاتباتی  که  بود  درآمده اند،  تعلیق  حالت  به  ارز 
روال  تا  گرفته  صورت  کارفرماها  با  سندیکا  طرف 

منطقی جهت ادامه این قراردادها بعمل آید.
در ادامه جلسه با اشاره به اقدامات پیش روی کمیته 
دارد  نظر  در  کمیته  که  شد  تاکید   97 سال  در 
تدوین  بر  عالوه  را  فوق  بندهای  از  باقیمانده  موارد 
مشاور  مهندسین  حق الزحمه  پرداخت  دستورالعمل 
در بخش طراحی بصورت درصدی از برآورد انجام کار 
هماهنگ  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  با  و  تهیه 
هزینه  پرداخت  جهت  مناسب تری  شیوه  تا  شود 
مقرر شد پیش نویس  ایجاد شود.  خدمات مهندسی 
اولیه طرح تهیه و همزمان برای اعضا ارسال تا پس از 

وصول نظرات اعضا تکمیل و اقدام شود .
در  مشاوران  حضور  بر  عالوه  شد  مقرر  همچنین 
قراردادهای مختلف خرید و اجراء و EPC که معموال 

بازبینی طراحی هست، مدلی  جهت طراحی تفصیلی 
طرح ها و هزینه های آن تهیه و به مراجع ذیربط 
به طراحی  قادر  تا شرکت های مشاور که  داده شود 
تفصیلی هستند بخش E پروژه ها را مستقیما انجام 

دهند.

 
ایرنا/ 

هوشمندسازی سیستم ها به کمک 
بخش انرژی می آید

فناوری  و  ارتباطات  وزیر  ایرنا-  تهران-      
سیستم  هوشمندسازی  کاربردهای  بر  اطالعات 
ها در بخش های گوناگون انرژی بویژه مدیریت 

مصرف آب و برق تاکید کرد.
به گزارش یکشنبه تارنمای وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، محمدجواد آذری جهرمی در جلسه مشترک 
با وزیر نیرو گفت: توسعه فیبرنوری باید به سرعت انجام 
شود و همکاری حوزه ارتباطات با شرکت های توزیع 

برق می تواند این سرعت را بیشتری کند.
وی ادامه داد: استفاده از شبکه های موجود توزیع برق 
زیرا  نیرو،  وزارت  به  هم  و  کند  می  ما کمک  به  هم 
کاهش  در  کنتورخوانی  هوشمندسازی  طرح  اجرای 
میزان مصرف مشترکان  بررسی  و سهولت  ها  هزینه 
برق،  شبکه  از  استفاده  طرفی  از  و  است  موثر  بسیار 

توسعه فیبرنوری را آسان تر می کند.
آذری جهرمی یادآوری کرد: تجربه جهانی نشان داده 
مشترکان  درصد  پنج  را  برق  مصرف  بیشترین  است 
دارند؛ بنابراین هوشمندسازی برای همین پنج درصد 

می تواند کمک بزرگی به صرفه جویی انرژی کند.

صنایع توربین، ژنراتور و ماشین های دوار، حوزه های راهبردی و  های تک

ادامه از صفحه 1/ 

و  مقننه  قوای  در  سیاست گذاران  نگاه  بنابراین 
تنظیم  در  صنعتی  بخش های  ویژه  به  مجریه 
توسعه  برای  تشویقی  و  حمایتی  سیاست های 
و  ترغیب  و  حوزه ها  این  در  فناوری  و  دانش 
حمایت از اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک با 
دانشگاه های داخلی و خارجی و جلب شرکت های 
مهندسین  آموزش  برای  بین المللی  مطرح 
شرکت های ایرانی و نیز ایجاد زیر ساخت ها برای 
افزایش عمق ساخت قطعات بسیار مهم و راهبردی 
است. اگر چه رتبه ایران طی دهه اخیر در طراحی 
و ساخت قطعات توربین بهبود قابل توجهی یافته 
است ولی آنچه هدف مهم برای تثبیت و ارتقای 
دانش  در  کشورمان  مهندسی  و  فنی  جایگاه 
ژنراتور  و  توربین  انواع  طراحی و ساخت قطعات 
افزایش کمی  به  دوار است کمک  ماشین های  و 
و کیفی توان مهندسی و تولید شرکت های ایرانی 
برای صادرات و حضور در بازارهای جهانی و رقابت 
در این عرصه است و این موضوعی است که شاید 
کمتر مورد عنایت بوده است. برگزاری نمایشگاه 
مذکور یکی از مهم ترین اتفاقات این حوزه است 
به  را  ایران  تولید  و  مهندسی  توان  می تواند  که 
بین المللی  کنفرانس  برگزاری  کند.  معرفی  دنیا 
حضور  با  مهم  بسیار  آموزشی  کارگاه  چند  و 
متخصصین بین المللی و کارشناسان شرکت های 
از  نمایشگاه  برگزاری  روزهای  در  دنیا  در  مطرح 

اقدامات خوبی است که مهندسان و کارشناسان 
شرکت های ایرانی را با آخرین یافته های جهانی 
آشنا خواهد ساخت و آنها را برای ورود به فضای 
هوشیار  صنایع  این  تولید  و  تجارت  از  جدیدی 
می نماید. خالصه اینکه قابلیت شرکت های ایرانی 
برای رشد و توسعه این صنایع بسیار فراوان است 
تا  به بخش خصوصی کمک کند  باید دولت  لذا 
شرکت ها بتوانند در بازارهای هدف معرفی و به 

صادرات تولیدات و خدمات اقدام کنند.
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4 اخبار صنعت برق

طرح  در  آب  مصرف  درصدی   50 کاهش   **
هوشمندسازی مزارع

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به کاهش حدود ۵0 
درصدی مصرف آب در نتیجه اجرای طرح آزمایشی 

هوشمندسازی مزارع در مغان اشاره کرد.
فناوری  و  ارتباطات  و  اینترنت  از  استفاده  وی گفت: 
کم  شرایط  با  سازگاری  به  که  شرایطی  در  اطالعات 
مدیریت  برای  مناسبی  بسیار  راهکار  نیازمندیم،  آبی 

آب است.
در این نشست مشترک بر لزوم همکاری در سه حوزه 
هوشمند  مدیریت  یکدیگر،  های  شبکه  از  استفاده 

انرژی و مدیریت هوشمند آب تاکید شد.
کارگروه  ارتباطات  و  نیرو  وزارتخانه های  همچنین 

مشترک تشکیل دادند.

ایرنا/ 
وزارتخانه های نیرو و ارتباطات 
کارگروه مشترک تشکیل دادند

    تهران- ایرنا- وزیر نیرو از تشکیل کارگروه 
ارتباطات و فناوری اطالعات  با وزارت  مشترک 
دو  مشترک  های  همکاری  پیگیری  برای 

وزارتخانه در زمینه آب و برق خبر داد.
به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، »رضا اردکانیان« امروز 
)یکشنبه( پس از جلسه مشترک با »محمدجواد آذری 
گفت:  اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  جهرمی« 
این جلسه بنا به پیشنهاد وزیر ارتباطات و به منظور 
انسجام همکاری های بیشتر بین دو وزارتخانه تشکیل 

شد.

کارگروه  شد  قرار  نشست  این  در  کرد:  اظهار  وی 
و  ارتباطات  و  نیرو  وزارتخانه های  دو  بین  مشترکی 
فناوری اطالعات تشکیل شود و همکاری های مشترکی 

در بخش آب و برق در دستور کار آن قرار گیرد.
این خصوص یک سند همکاری  افزود: در  نیرو  وزیر 
تنظیم خواهد شد و در اردیبهشت ماه سال آینده به 

امضا دو طرف خواهد رسید.
تدوین  برای  آغازی  جلسه  این  داد:  ادامه  اردکانیان 
و  نیرو  وزارت  بین  مشترک  همکاری های  چارچوب 

وزارت فناوری اطالعات خواهد بود.
وزیر نیرو افزود: در این جلسه روی سه موضوع بحث 
شد که یکی از این موارد مربوط به کنتورهای هوشمند 

در بخش برق بود.
از  استفاده  که  مطلب  این  بیان  با  همچنین  وی 
شبکه های انتقال برق برای سرعت بخشی به افزایش 
است،  مهم  بسیار  اطالعاتی  و  اینترنتی  باند  پهنای 
آمار  تدقیق  بحث  در  موضوع  این  کرد:  نشان  خاطر 
و اطالعات مربوط به آب مصرفی در بخش کشاورزی 

نیز، کاربرد زیادی دارد.

ایسنا/ دستاورد جدید محققان کشور در حوزه تولید 
انرژی؛

ساخت توربین گازی با قابلیت  افزایش 
تولید برق و کاهش تولید گازهای 

گلخانه ای

سامانه های  بازطراحی  با  کشور  پژوهشگران 
خنک کاری و پره ها،  نسل نوینی از توربین های 
 28 افزایش  ضمن  که  کردند  عرضه  را  گازی 

مگاواتی در توان تولیدی، موجب کاهش تولید 
گازهای گلخانه ای مانند CO2 خواهد شد.

مرتضی نظام آبادی از محققان این طرح در گفت وگو 
با خبرنگار ایسنا، عنوان طرح اجرا شده را »طراحی 
و ساخت توربین گاز« ذکر کرد و گفت: این توربین 
 MAP2B در کشور بومی سازی شده است که با نام

عرضه شده و به بهره برداری رسیده است.
با  شد:  یادآور  طرح  این  مزایای  به  اشاره  با  وی 
قرار  استفاده  مورد  توربین  این  در  که  فناوری هایی 
گرفته راندمان آن 36.4 درصد است که در مقایسه با 

نسخه قبلی 2 درصد راندمان بیشتر دارد.
عنوان  مگاوات   ۱8۵ را  توربین  این  توان  نظام آبادی 
کرد و ادامه داد: این توربین توان تولید ۱8۵ مگاوات 
به  نسبت  بیشتر  توان  مگاوات   28 که   دارد  را  برق 

نسخه های قبلی را دارد.
مجری طرح خاطر نشان کرد: وجود این دو پارامتر در 
این توربین موجب شده که اگر در صنعت نیروگاهی 
کشور استفاده شود، ۱۵00 مگاوات افزایش تولید برق 

خواهیم داشت.
پروژه های  در  توربین  این  کاربرد  از  محقق  این 
در  اظهار کرد:  و  داد  نیروگاهی در کشور عراق خبر 
با ظرفیت  نیروگاهی در عراق  حال حاضر پروژه های 
3 هزار مگاوات با ابتکار این توربین ها به مرحله اجرا 

درآمده است.
به طرح ریزی  اقدام  این تیم تحقیقاتی  به گفته وی، 
از  استفاده  با  محصول  این  جامع  آزمون  اجرای  و 
ادوات  و  ویژه  داده پرداری  حسگرهای  و  دقیق  ابزار 
روی  بر  دینامیک  و  استاتیک  پیشرفته  اندازه گیری 
نمونه پروتوتایپ  )نمونه اولیه محصول( در نیرگاه پرند، 

علی آباد و عسلویه کرده اند.
پارامترهای  ثبت  ضمن  آزمون  این  کرد:  اضافه  وی 

ارتعاش در  و  لقی  گوناگون چون دما، فشار،  سرما و 
جدید  محصول  تنها  نه  کار،  حال  در  توربین   اجزای 
را ارزیابی و رفتار آن پایش را می کند، بلکه کدهای 
محاسباتی و ابزارهای توسعه یافته بومی حین طراحی 

این ماشین را نیز اعتباردهی می کند. 
این  در  شده  ایجاد  تغییرات  به  اشاره  با  نظام آبادی 
توربین، گفت: سمت پره های کمپرسور، پره های سمت 
توربین، شکل 3 بعدی پره ها و طراحی سه بعدی برای 
از  نسل  این  در  شده  ایجاد  تغییرات  جمله  از  پره ها 
توربین گازی است که در نسحه های قبل این ویژگی 

وجود نداشت.
مجری طرح، کاهش افت توان را از دیگر قابلیت های 
این توربین نام برد و یادآور شد: به دلیل نوع طراحی، 
که  می کند  عبور  توربین  داخل  از  بیشتری  هوای 
توان  توربین ها  از  قابلیت موجب خواهد شد که  این 
بیشتری را دریافت کنیم، در نتیجه هم راندمان و هم 

توان توربین افزایش خواهد یافت.
سازی  پیاده  قابلیت  دستاورد  این  وی،  گفته  به 
در  و  هم خانواده  گازی  توربین های  روی  بر 
عمر  آنکه  ضمن  دارد،  را  بهره برداری  حال 
ساعت  هزار   33 از  آنها  تعمیراتی  بازه  و  قطعات 
می یابد. افزایش  ساعت  هزار   4۱ معادل  کارکرد 

نظام آبادی توان تولید بیشتری، کاهش مصرف سوخت 
به  مترمکعب  کیلو  میزان 20  به  ساالنه  طبیعی  گاز 
دیگر  از  را  گازی  توربین  واحدهای  از  یک  هر  ازای 
و  کرد  ذکر  شده  طراحی  گازی  توربین  ویژگی های 
گفت: عالوه بر آن کاربرد این توربین موجب کاهش 
40 هزار تنی تولید گازهای گلخانه ای CO2 خواهد 

شد.
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ایسنا/ 
پیش بینی تابستانی روشن برای تهران

از  قبل  گفت:  تهران  منطقه ای  برق  مدیرعامل 
برنامه ریزی های  برق،  مصرف  پیک  رسیدن 
صورت  دوران  این  از  گذر  برای  متعددی 
می گیرد. امسال نیز طبق روال سال های گذشته 
با اقدامات انجام شده، شرایط را برای تابستان 

بدون خاموشی پیش بینی می کنیم.
بیان  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  خوش خلق  غالمرضا 
و  هزار  برق۱0  مصرف  پیک   ۱396 سال  در  این که 
به  نسبت  میزان  این  گفت:  است،  بوده  مگاوات   9۱
با  که  می دهد  نشان  را  رشد  درصد  قبل شش  سال 
 ۱39۵ سال  دوم  نیمه  از  گرفته  صورت  تمهیدات 

توانستیم تابستان را به خوبی پشت سر بگذاریم.
وی ادامه داد: در همین راستا برای سال ۱397 نیز 
گونه ای  به  گرفته؛  صورت  متعددی  برنامه ریزی های 
که 70 پروژه به ارزش ۵00 میلیون تومان تدبیر شده 
این  تمام  اجرای  با  که  می کنیم  پیش بینی  و  است 
در  پایتخت  برق  تامین  برای  مشکلی  دیگر  پروژه ها 
منطقه ای  برق  باشیم.مدیرعامل  نداشته  پیک  زمان 
پروژه ها  این  از  این که بخش عمده ای  بیان  با  تهران 
به نتیجه رسیده است، اظهار کرد: پیش بینی ما این 
است که تابستان امسال شاهد رشد مصرف ۱0 هزار 
و 700 مگاوات باشیم و به نظر می رسد که با تدابیر 

لحاظ شده بتوانیم پیک را پشت سر بگذاریم.
میزان  افزایش  و  دما  افزایش  به  اشاره  با  خوش خلق 
مصرف آب در بین مشترکان در روزهای آخر سال، گفت: 
طبیعتا این مساله در میزان مصرف برق نیز تاثیرگذار 
در  که  است  این  مشترکان  از  ما  تقاضای  لذا  است، 
میزان مصرف برق همکاری الزم را با ما داشته باشند.

ایلنا/ میرزایی  در گفت وگو با ایلنا مطرح کرد؛
جزئیات حضور وزیر نیرو در 

کمیسیون انرژی

این  جلسه  جزئیات  انرژی  کمیسیون  عضو 
کمیسیون با حضور وزیر نیرو را تشریح کرد.

جالل میرزایی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در مورد 
با وزیر نیرو گفت: در  انرژی  جلسه امروز کمیسیون 
جلسه امروز کمیسیون انرژی فقط سوال حشمت اهلل 
بر  مبنی  غرب  اسالم آباد  مردم  نماینده  فالحت پیشه 
نیرو مطرح  وزیر  از  نیروگاهی در آن منطقه  ساخت 

شد.
بیان  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
نحوه  درباره  بیشتر  فالحت پیشه  آقای  صحبت  کرد: 
او  نظر  از  که  بود  نیروگاه  آن  در  نیروها  بکارگیری 

نیروهای بومی کمتر استخدام شده اند.
سوال  به  نیرو  وزیر  پاسخ  به  اشاره  با  میرزایی 
فالحت پیشه گفت: آقای اردکانیان تاکید کرد در این 

موضوع بر اساس ضابطه های قانونی عمل کرده ایم.
نماینده مردم ایالم تصریح کرد: قرار است بررسی های 

الزم صورت بگیرد و نتیجه آن ابالغ شود.

مهر/ یک مقام مسئول مطرح کرد؛
برق رسانی به روستاهای بدون کد و 

دسترسی در دستور کار توانیر

از  کشور،  روستایی  برق رسانی  طرح  مجری 
و دسترسی  بدون کد  به روستاهای  برق رسانی 
خبر داد و گفت: شرکت توانیر برای این منظور 

برنامه ریزی کرده است.
نیرو،  وزارت  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
ولی اهلل مصلحتی شربیانی، از شناسایی 400 روستا 
در سطح کشور در سال جاری در بحث برق رسانی 
نداشتن کد  به دلیل  این روستاها  افزود:  و  داد  خبر 
روستایی و واقع شدن در مناطقی که معارض داشته 
و جاده نداشتند در برنامه نبودند که با رفع این موانع 

در موافقتنامه قرار گرفته و بر قدار می شوند.
وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر 30 درصد جمعیت 
در روستاها هستند و رشد جمعیت در روستاها باال است 
بنابراین دربرخی روستاها و مناطق که رشد جمعیت 
به ۱0خانوار برسد ما موظفیم آنها را برق دار کنیم.

مجری طرح برق روستایی کشور با بیان اینکه برخی 
می  رسانی  برق  نو  های  انرژی  وسیله  به  روستاها 
این  از  کرمان  دراستان  مثال  طور  به  گفت:  شوند، 
ظرفیت اقتصادی به نحو مناسب استفاده شده است.

تفاهم  قالب  در  در سال جاری  گزارش،  این  پایه  بر 
کرمان  استان  برق شمال  نیروی  توزیع  نامه شرکت 
استان  شمال  در  روستا   7 تعداد  توانیر،  باشرکت 
کرمان تامین برق و روشنایی 76 روستا نیز با اعتباری 

بالغ بر 20 میلیارد ریال اجرا شده است.

مهر/ رئیس سازمان ساتبا عنوان کرد؛
تولید 11 مگاواتی برق از نیروگاه های 

پسماند کشور

بهره  و  تجدیدپذیر  انرژی های  سازمان  رئیس 
در  برق  تولید  گفت:ظرفیت  برق  انرژی  وری 
مگاوات   11 حدود  کشور  پسماند  نیروگاه های 

است که از 5 نیروگاه در شهرهای شیراز، تهران 
و مشهد تولید می شود.

نیرو،  وزارت  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
رئیس  و  نیرو  وزیر  معاون  زاده،  صادق  سیدمحمد 
انرژی  وری  بهره  و  پذیر  تجدید  انرژی های  سازمان 
برق )ساتبا( با اشاره به این مطلب که ظرفیت تولید 
برق در نیروگاه های پسماند کشور حدود ۱۱ مگاوات 
و  تهران  شیراز،  شهرهای  در  نیروگاه   ۵ از  که  است 
مشهد تولید می شود، افزود: در تهران بجز تولید برق 
از زباله، از فاضالب نیز برق تولید می کنیم و این روند 
از  را  استفاده  حداکثر  بتوانیم  تا  یافت  خواهد  ادامه 
و  جداسازی  طرح  در  استفاده  غیرقابل  پسماندهای 

استفاده از پسماند برای تولید برق داشته باشیم.
درقانون  اسالمی  شورای  مجلس  اینکه  بیان  با  وی 
بودجه امسال مصوبه ای در جهت تقویت این مسیر و 
تولید برق از زباله داشت که این مصوبه شتاب خوبی 
افزود:  داد،  خواهد  پسماند  از  برق  تولید  موضوع  به 
مشکل اصلی در راه توسعه تولید برق از پسماند در 
کشور کمبود منابع مالی است و بایستی منابع مالی 
الزم برای خرید تضمینی برق از این نیروگاه ها پیش 

بینی شود.
برابر  دو  حدود  را  پسماند  از  برق  تولید  زاده  صادق 
پذیرهای  تجدید  و  نیروگاه ها  انواع  بقیه  از  گران تر 
افزود: وزارت نیرو برق  بادی و خورشیدی دانست و 
بر  ریال  قیمت 3700  به  را  گاه ها  نیرو  این  تولیدی 
کیلووات ساعت به صورت تضمینی خریداری می کند 
و تقریباً 3 هزار ریال یارانه از محل عوارض برق برای 
حمایت  طریق  این  به  و  می دهد  اختصاص  کار  این 

خود را از حفظ محیط زیست اعالم می کند.
این مقام مسوول  با اشاره به اینکه وزارت نیرو مسئول 
تأمین برق کشور است و مسئول پسماند نیست، ولی 
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محیط  حفظ  جهت  در  ملی  وظایف  انجام  به خاطر 
داده  اختصاص  را  یارانه  این  آلودگی،  رفع  و  زیست 
و پرداخت می کند، افزود: مسئوالن اصلی پسماندها 
به  نسبت  موظفند  و  هستند  شهرداری ها  کشور  در 
مدیریت پسماند و دفع بهداشتی آن اقدام کنند. اگر 
ساعت  کیلووات  هر  بابت  ریال  هزار   3 نیرو  وزارت 
تولید برق از این نیروگاه ها، یارانه می پردازد توقع دارد 
دستگاه متولی دفع پسماندها که شهرداری ها هستند 

حداقل دو برابر وزارت نیرو کمک کنند.
در سال های گذشته  که  این مطلب  به  اشاره  با  وی 
دفع  برای  مناسب  یارانه  پرداخت  از  شهرداری ها 
بهداشتی پسماند از طریق تولید برق از نیروگاه های 
زباله سوز استنکاف کرده اند، اظهارداشت: اگر مشکل 
تأمین مالی برطرف شود این کار رونق خواهد گرفت 
به  توجه  با  نشود،  برطرف  مالی  مشکل  اگر  ولی 
بدهی های گسترده ای  دارای  نیرو خود  وزارت  اینکه 
است، امکان پرداخت یارانه بیشتر برای تولید برق از 

انرژی های تجدید پذیر ندارد.
منابع  امسال  که  مطلب  این  به  اشاره  با  زاده  صادق 
عوارض برق نیز دچار مشکل شده است، بیان داشت: 
سازمان  طریق  از  منابع  تخصیص  مشکل  اگر  حتی 
منابع مورد  اساساً  برطرف شود،  نیز  بودجه  و  برنامه 
برای بخش  برق  از محل عوارض  تأمین  قابل  و  نیاز 
تجدیدپذیرها در حدود 600 الی 700 میلیارد تومان 
در سال است که این رقم کفاف مورد نیاز برای همه 
را  پسماند  از  برق  تولید  بخصوص  و  تجدیدپذیرها 
نمی دهد و حتماً بایستی منابع دیگری در این جهت 
به کمک بیاید. شهرداری ها بایستی به وظایف مقرر 
وزارت  همچون  خود  ملی  وظایف  و  قانون  در  خود 
گرفتن  نظر  در  به  نسبت  و  دهند  نشان  عالقه  نیرو 
نیرو  وزارت  که  آنچه  از  بیش  توجهی  قابل  یارانه 

با  تا  دهند  تخصیص  گرفته  نظر  در  پسماندها  برای 
و  بهداشتی  مشکالت  کشور  در  کار  این  شکل گیری 

زیست محیطی برطرف شود.
برق  تضمینی  خرید  قرارداد  دوره  نیرو  وزیر  معاون 
اضافه  و  دانست  ساله   20 را  نیروگاه ها  این  برای 
کرد: وزارت نیرو در قرارداد منعقده تضمین می کند 
را  نیروگاه ها  این  از  تولیدی  برق  سال   20 مدت  به 
خریداری کند و این مدت می تواند در سرمایه گذاران 
این اعتماد را ایجاد کند که نه تنها بازگشت سرمایه 
خواهند داشت بلکه تقریباً در این مدت به پایان عمر 
بر اساس ماده 6 آئین  نیز نزدیک می شوند.  نیروگاه 
نامه اجرایی ماده 6۱ قانون اصالح الگوی مصرف، تا 
سقف 30 درصد تعرفه خرید برق از نیروگاه هایی که 
تجهیزات آنان از داخل کشور تأمین شده و طراحی 
آنها  فنی  دانش  و  شده  انجام  کشور  داخل  در  آنها 
بومی است افزایش خواهد داشت. ممکن است برخی 
نیروگاه ها بخشی ازاین کار را انجام دهند که متناسبا 
از این افزایش 30 درصدی برخوردار می شوند و تعرفه 

برای آنها نیز جذاب خواهد شد.

انرژی امروز/ در روزهای پایانی سال صورت می گیرد
عرضه یک جایگاه سوخت و شش 

شرکت برقی به بخش خصوصی

تعدادی  سازی  خصوصی  سازمان  اعالم  به  بنا 
از شرکت ها در فاصله روزهای 21 تا 28 اسفند 
واگذار  فرابورس  و  بورس  مزایده  از طریق   ماه 

خواهند شد.
در این بین نام چند شرکت فعال در زمینه برق و آب 

و سوخت نیز به چشم می خورد.
نیروی  تولید  بیرجند،  جایگاه سوخت  اساس  این  بر 
نیروی  تولید  مدیریت  بعثت،  نیروگاه  اصفهان،  برق 
نیروی  تولید  نیروی برق خراسان،  تولید  برق بعثت، 
برق سهند و مهندسی آب و خاک پارس از فردا برای 

واگذاری به بخش خصوصی عرضه می شوند.

انرژی امروز/ 
پرداخت مابه التفاوت قیمت های 

واقعی و تکلیفی برق

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت نیرو تسویه آن 
دسته ازمطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی 
و حقوقی تعاونی و خصوصی که به شرکت توانیر 
و شرکت تولید نیروی برق حرارتی و شرکت های 
دولتی تابعه آن ها منتقل شده با بدهی دولت به 
تکلیفی  قیمت های  یارانه  بابت  توانیر  شرکت 

برق را تصویب کرد.
از  دولت  قطعی  مطالبات  امروز،  انرژی  گزارش  به 
اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در 
اجرای بند )پ( ماده )2( قانون رفع موانع تولید رقابت  
پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱394- به 
نیروی برق حرارتی و  تولید  توانیر و شرکت  شرکت 
با  است،  منتقل شده  آن ها  تابعه  دولتی  شرکت  های 
بدهی دولت به شرکت  توانیر بابت یارانه قیمت  های 
تکلیفی برق )مابه  التفاوت قیمت تمام شده و فروش 
طریق  از  حسابرسی  سازمان  تأیید  با  برق(  تکلیفی 

صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.
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واحد مرکزی خبر/  در آخرین نشست سال 96؛
پیشنهادهای بخش خصوصی برای 

بهبود محیط کسب وکار کشور

اعضای هیئت   نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران در آخرین نشست سال 
برخی  برشمردن  ضمن  بیانیه ای  صدور  با   96
کسب وکار  محیط  در  موجود  موانع  و  چالش ها 
کشور، 9 پیشنهاد برای بهبود شرایط اقتصادی 

ارائه دادند.
محیط  بهبود  برای  خصوصی  بخش  پیشنهادهای 
خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  کشوربه  کسب وکار 

صداوسیما؛  در این بیانیه آمده است:
عوامل متعددی در کشور وجود دارند که به واسطه 
آنها بخش های مولد تحت تسلط بخش های غیرمولد 
فضای کسب وکار  نامساعد شدن  به  و  گرفته اند  قرار 
گسترده  وجود  هم چون  عواملی  زده اند.  دامن  کشور 
فساد، عدم حاکمیت قانون، بی ثباتی و عدم شفافیت 
عدم  مالکیت،  حقوق  امنیت  فقدان  سیاست ها، 
منابع توسط دولت  قوه قضائیه، هدر رفتن  استقالل 
و نقش روابط در تصمیم گیری های مقامات دولتی و 
نمودن محیط  نامناسب  با  که  این دست  از  مواردی 
را  اقتصادی  فعالیت های  ریسک  کشور،  کسب وکار 
انگیزه بخش خصوصی  برده اند و موجب کاهش  باال 
تولیدی  فعالیت های  به  برای ورود  داخلی و خارجی 
بخش  نقش  امروزه  که  حالیست  در  این  شده اند. 
در  توسعه  و  رشد  اصلی  موتور  به عنوان  خصوصی 

جهان به رسمیت شناخته شده است.
محیط  بهبود  ایران  اتاق  نمایندگان  هیئت   اعضای 
سیاستگذاری  و  برنامه ریزی  نیازمند  را  کسب وکار 
پایش و سنجش  برای  فرایندی مستمر  نیز وجود  و 

وضعیت محیط کسب وکار در کشور دانسته و بر این 
اساس ضمن درخواست رفع موانع موجود در محیط 
به عنوان  را  اساسی  اصالحات  از  برخی  کسب وکار، 
مطالبات بخش خصوصی مطرح بر جدیت و سرعت 

در اجرای آنها تأکید کرده اند.
انجام  که  کشور  محیط کسب وکار  نامساعد  وضعیت 
موانع  و  چالش ها  با  را  مولد  اقتصادی  فعالیت های 
اساسی  از مشکالت  یکی  به  روبرو ساخته،  متعددی 
اقتصاد ایران تبدیل شده است. اکنون بهبود محیط 
کسب وکار هم به عنوان یکی از مهم ترین راهبردهای 
توسعه اقتصادی و هم به منظور فراهم آوردن شرایط 
عنوان  به  کشور  تولید  نظام  تقویت  جهت  مناسب 
پیش نیاز خروج از رکود اقتصادی و پیاده سازی موفق 
گشته  بدل  انکارناپذیر  ضرورتی  به  مقاومتی  اقتصاد 

است.
باید در نظر داشت در شرایطی که محیط کسب وکار 
برای فعالیت های اقتصادی نامساعد است؛ از یک سو 
هزینه های مبادله افزایش می یابد و با محدود کردن -

بی رمق  نتیجه  در  و  بازارها  توسعه  و  سرمایه گذاری 
کسب وکارها  یافتن  سوق  به  منجر  کارآفرینی  شدن 
اقتصاد  و  غیررسمی  فضای  در  فعالیت  به سوی 
عقب  موجب  دیگر  سوی  از  و  می شود  زیرزمینی 
جهانی  رقابت  عرصه  در  کشور  تولید  نظام  افتادن 
بهبود  دولت ها  است  ضروری  رو  همین  از  می شود. 
قرار دهند.  را در دستور کار خود  محیط کسب وکار 
برنامه ریزی و سیاست گذاری  نیازمند  این مهم قطعاً 
پایش و سنجش  برای  فرایندی مستمر  نیز وجود  و 

وضعیت محیط کسب-وکار در کشور هست.

پیشنهادهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران

شکل گیری اراده ملی و عزم فراقوه ای برای ریشه کن 
و  رانت  با  مبارزه  و  کشور  در  فساد  پدیده  نمودن 

رشوه خواری
تنش زدایی از روابط و اتخاذ سیاست تعاملی با جهان، 
در  ملی  منافع  و  اقتصادی  مالحظات  نمودن  لحاظ 
تسهیل  سمت  به  جهت گیری  و  سیاسی  تصمیمات 

تجارت با جهان
استقرار امنیت و عدالت قضایی، ایجاد نظام حقوقی 
توسط  قراردادها  اجرای  نمودن  الزام آور  و  کارآمد 

سیستم قضائی
برقراری ثبات اقتصاد کالن از طریق ایجاد ثبات در 
سیاست های پولی و مالی، ثبات در قوانین و مقررات 
و پرهیز از اعمال سیاست های یک شبه و نسنجیده و 
اقتصاد  در شاخص های  نوسانات شدید  از  جلوگیری 

کالن نظیر تورم، نرخ ارز و غیره
جایگاه  ارتقاء  و  موانع  رفع  جهت  در  جدی  اقدام 
بین المللی  شاخص های  در  ایران  اسالمی  جمهوری 

فضای کسب وکار
دشواری های  رفع  و  مالی  منابع  بهینه  تخصیص 
طریق  از  مالی  تأمین  به  اقتصادی  فعاالن  دسترسی 
اصالح نظام بانکی و سوق دادن منابع بانکی به سمت 
بنگاه داری  از  پرهیز  و  اقتصاد  حقیقی  بخش های 

بانک ها
به منظور  مقرراتی«  اصالحات  »سیاست  پیاده سازی 
ایجاد یک محیط مقرراتی مناسب و عاری از قوانین و 

مقررات پیچیده، متعدد، بی کیفیت و ضد تولید
سیاسی  محیط  پایداری  و  اقتصادی  امنیت  ایجاد 
افزایش  و  سرمایه گذاری  ریسک  کاهش  به منظور 

برنامه ریزی برای فعالیت های اقتصادی بلندمدت
مالیات ها،  تجمیع  طریق  از  مالیاتی  نظام  اصالح 
تسهیل مراحل تشکیل پرونده مالیاتی، اجرای سامانه 

نظام یکپارچه مالیاتی، استفاده از سیستم الکترونیک 
به منظور محاسبه و پرداخت مالیات و تشکیل پرونده 
مالیاتی به صورت الکترونیکی و کاهش معافیت ها و 

امتیازات ویژه برای فعالیت های نامولد

عضو  و  صادرات  کنفدراسیون  رئیس  تهران/  اتاق 
هیات نمایندگان اتاق تهران خبر داد

هزینه تسعیر ارز به واردکنندگان 
تحمیل  می شود

حدود یک هفته از رسانه ای شدن نامه رییس کل 
بانک مرکزی به وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی 
بر ممنوعیت ثبت سفارش دالری واردات سپری 
شده است و بازار ارز به دلیل محدودیت هایی که 
از هفته های گذشته در سمت عرضه متحمل شده 
بود، واکنشی به این تصمیم نشان نداده است. اما 
ممنوعیت استفاده از دالر در ثبت سفارش کاالها 
حدودی  تا  را  تجاری  فعالیت های  است  ممکن 

تحت تاثیر قرار دهد.
تهران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  محمدالهوتی، 
اول  معاون  بهمن،  اواسط  در  اینکه  به  اشاره  با 
سفارش  ثبت  انجام  بخشنامه ای  در  رییس جمهور 
بدون انتقال ارز برای واردات از کشورهای چین، هند، 
کره جنوبی و ترکیه را ممنوع اعالم کرد، گفت: اکنون 
نیز بانک مرکزی طی نامه ای به وزارت صنعت، معدن 
سخن  کاالها  سفارش  ثبت  ممنوعیت  از  تجارت  و 
گفته است؛ بانک مرکزی، امکان تسویه استناد خود 
از طریق دالر را ندارد و با این تصمیم درصدد کنترل 
مرکزی  بانک  طرفی  از  است.  برآمده  دالر  تقاضای 

7 اخبار اقتصادی
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قصد دارد بازار ارز را بنابر ارزهایی چون یورو، یوان و 
ین که از مشتریانش دریافت  می کند، مدیریت کند.

رییس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه حذف دالر 
از سیستم مالی کشور، سال هاست که در مجلس و 
دولت مطرح بوده است، افزود: سیاستگذار پولی با این 
تصمیمات جدید، حذف دالر از سیستم ارزی کشور را 
کلید زده است. اما با توجه به گستردگی گردش دالر 
تجاری  مراودات  از  دالر  حذف  جهانی،  مبادالت  در 
کشور، مشکالت خود را خواهد داشت. البته، بدیهی 
ثبت  از  دالر  حذف  تصمیم  مرکزی  بانک  که  است 
اتخاذ  امروز  مقتضیات  اساس  بر  را  کاالها  سفارش 

کرده است.
 او سپس با اشاره به اینکه قیمت برخی کاالها نظیر 
چون  کشورهایی  در  ویژه  به  خودرو  و  پتروشیمی 
محاسبه  می شود،  دالر  مبنای  بر  ژاپن  و  کره جنوبی 
از  پروفرمایی  درخواست  خریدار  اگر  داد:  ادامه 
فروشنده کند که پول معامله شده در آن غیر از دالر 
مواجه شود  فروشنده  با مخالفت  است  باشد، ممکن 
یا پروفرمای درخواستی خریدار را به او ارائه کند اما 

هزینه تسعیر ارز را نیز به او تحمیل کند.
ریسک های  حال  عین  در  داد:  ادامه  الهوتی  محمد 
ناشی از افزایش یا کاهش سایر واحد های پولی نسبت 
به دالر، طی زمانی که کاال سفارش داده  می شود تا 
به دست خریدار برسد، متوجه خریدار ایرانی خواهد 
به دالر ممکن  ارزها  برابری سایر  نرخ  واقع،  بود. در 
است گه به نفع خریدار و گاه به ضرر او تمام شود. اما 
تسعیر واحدهای پولی نسبت به دالر، هزینه ای را به 
خریداران تحمیل خواهد کرد که در قیمت تمام شده 

کاالها اثرگذار است.

ایرنا/ 
مجلس موارد مصرف بودجه از صندوق 

توسعه ملی را اصالح کرد

شورای  مجلس  نمایندگان   - ایرنا   - تهران      
موارد  نگهبان،  نظر شورای  تامین  برای  اسالمی 
از صندوق توسعه ملی  برداشتی  بودجه  مصرف 

در سال 97 را اصالح کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه 
علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسالمی بندهایی 
از الیحه بودجه سال 97 کل کشور را برای تامین نظر 

شورای نگهبان اصالح کردند.
 4 تبصره  و  بند  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
بودجه سال 97 کل کشور را برای تامین نظر شورای 
رای  رای مخالف، ۵  رای موافق، ۱0  با ۱30  نگهبان 

ممتنع از 200 نماینده حاضر اصالح کردند.
تحقق  منظور  به  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت 
هزار  سه  و  چهل  و  یکصد  مبلغ  دادندمعادل  اجازه 
 97 سال  ورودی  از  ریال  میلیارد  پنجاه  و  هفتصد  و 
به  را  حاصله  منابع  و  برداشت  ملی  توسعه  صندوق 
ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه بندی 3۱070۵ 

نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
معادل مبلغ واریزی از محل جداول و ردیف های هزینه 

ای این فانون به شرح ذیل اختصاص می یابد:
قانون   93 ماده  اجرای  در  سیما  و  صدا  سازمان   -
برنامه ششم توسعه کمی و کیفی برنامه های تولیدی، 

پویانمایی،مستند و فیلم و سریال
- تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده۱06 قانون برنامه 

ششم توسعه
به  کمک  و  زلزله  از  دیده  آسیب  مناطق  بازسازی   -

ساماندهی بافت های فرسوده
- توسعه سامانه های نوین در اجرای ماده 3۵ قانون 

برنامه ششم توسعه
- طرح های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه های آن

- آبخیزداری در اجرای بند خ ماده 38 قانون برنامه 
ششم توسعه

- رفع مشکل برق و مقابله با ریزگردها در خوزستان 
در اجرای بند س ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه

- تولید واکسن سینه پهلو و عفونت کودکان در کشور
نمایندگان مجلس شورای اسالمی همچنین تصویب 
مشخص  موارد  از  غیر  در  پرداخت  گونه  هر  کردند 
شده از جمله حقوق و دستمزد و جابه جایی اعتبارات 
این بند ممنوع است، اعتبارات مربوط به آبرسانی به 
روستاها و آبیاری تحت فشار در سه ماهه اول سال 97 
و بر اساس شاخص سازمان برنامه و بودجه کشور بین 

استان های کشور توزیع و ابالغ می شود.
شورای نگهبان در ایراد خود به این بند تاکید کرده بود 
با هدف جلوگیری از ابهام در مرحله اجرا، عین عبارات 

مندرج در مجوز رهبری در مصوبه مجلس قید شود.

**ردیف بودجه ای برای سود سهام دولتی تعیین شد
برای  همچنین  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
تامین نظر شورای نگهبان یک بند الحاقی به تبصره 
۱2 بودجه سال97 کل کشور اضافه کردند که بر این 
الزم  قانونی  اقدامات  کردند  مکلف  را  دولت  اساس، 
جهت درج بودجه تلفیقی سازمان های مناطق آزاد و 

ویژه اقتصادی در این قانون را انجام دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی همچنین دولت را 
مکلف کردند سود سهام خود در شرکت هایی که سهم 
دولت در آن ها کمتر از پنجاه درصد است را وصول و 

به ردیف شماره ۱30۱08 این قانون واریز کند.

ایسنا/ اقتصاد ایران در سال 96/
کارت بازرگانی در دو راهی حذف یا 

اصالح؟!

نحوه  و  صدور  برای  جدید  توافقات  وجود  با 
برای  تعیین سقف  و  بازرگانی  کارت  از  استفاده 
میزان واردات، هنوز این تغییرات اجرایی نشده 
و همچنان کارت بازرگانی در دو راهی حذف یا 

اصالح قرار دارد.
به گزارش ایسنا، یکی از چالش های مهم اتاق بازرگانی 
در سالی که گذشت موضوع کارت بارگانی و چگونگی 
سامان دهی آن بود؛ اتفاقی که با وجود وعده های داده 

شده هنوز به سرانجام نرسیده است.
کارت بازرگانی که برای انجام فعالیت صادرات و واردت 
است، طبق قوانین اقتصادی، تاجران و فعاالن عرصه 
صادرات و واردات ملزم به داشتن آن هستند. مرجع 
طبق  که  است  بازرگانی  اتاق  بازرگانی  کارت  صدور 
تعیین  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  که  ضوابطی 
کرده این کارت را برای افراد حقیقی و حقوقی صادر 
از آن  استفاده  و  اما همواره سر نحوه صدور  می کند. 
که  طوری  به  است؛  داشته  وجود  نظرهایی  اختالف 
روند  و اصالح  بازرگانی  به حفظ کارت  برخی معتقد 
صدور و ضوابط استفاده از آن هستند و برخی معتقد 
به حذف کلی کارت بازرگانی از فعالیت تجاری هستند.

اغلب منتقدان کارت بازرگانی بر این باورند که ساز و 
کار درستی برای صدور و استفاده از این کارت ها تعریف 
نشده است و برای همین زمینه برای سوء استفاده و 
از سوی  است.  فراهم  بازرگانی  کارت های  از  تخلفات 
دیگر هم موافقان معتقدند با وجود برخی تخلفاتی که 
زیر  را  آن  اصل  نباید  می شود  بازرگانی  کارت های  از 
سوال برد، بلکه باید راهکارهای نظارتی را تقویت کرد 
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تا سوء استفاده ها به حداقل برسد.
صد  چند  واردات  خبر  گذشته  سال  وقتی  همچنین 
دستگاه پورشه با کارت بازرگانی یک پیرزن روستایی 
مطرح شد و حتی واردات با کارت بازرگانی فردی که 
فوت شده بود، انتقادها را از کارت بازرگانی بیشتر کرد.

قرار  استفاده  سوء  مورد  که  بازرگانی  کارت های 
می گیرند ترفندی برای دور زدن مالیات هستند. بنابر 
اعالم سازمان امور مالیاتی، رقم فرار مالیاتی در ایران 
بر 30  نفت است. عالوه  از درآمد فعلی  نیمی  حدود 
هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، رقم باالی قاچاق کاال 
که نزدیک به تمام درآمد نفتی است، نشان می دهد که 

سودجویان درآمد باالی مالیاتی را سلب کرده اند.
میزان  به  توجه  با  مسئول  مقامات  اطالع  اساس  بر 
احتساب  و  اجاره ای  کارت های  طریق  از  کاال  واردات 
از 2۱  بیش  کارت ها، سالی  این  با  قاچاق  ۵0 درصد 
هزار میلیارد تومان به تولید کشور آسیب وارد می شود. 
اما در سال های گذشته اتاق بازرگانی به عنوان متولی 
اجرایی صدور کارت بازرگانی بر این موضوع تاکید دارد 
فعاالن  برای  بازرگانی  کارت  صدور  فرآیند  نباید  که 
اقتصادی که در زمینه صادرات و واردات فعالیت دارند 
با سختی همراه شود بلکه باید این فرآیند تسهیل شود. 
اما وزارت صنعت به عنوان سیاست گذار و متولی اصلی 
ضوابط  و  محدودیت ها  بازرگانی  کارت  صدور  برای 
بیشتری را برای کارت بازرگانی در نظر گرفته است و 
در دولت گذشته طی بخش نامه ای برخی محدودیت ها 
را برای کارت بازرگانی اعالم کرد؛ اقدامی که در واقع 
نشان دهنده نگرانی مسئوالن دولتی نسبت به صدور 

کارت بازرگانی دارد.
موافقان حذف کارت بازرگانی بر این باورند که دیگر 
در هیچ کشوری کارت بازرگانی به معنی که در ایران 
استفاده می شود وجود ندارد، چراکه از این منظر کارت 

بازرگانی اعتبار خاصی به یک فعال اقتصادی نمی دهد 
و نمی تواند مشکلی را در تجارت حل کند.

به گفته فعاالن اتاق بازرگانی، یکی از نقص های صدور 
آن  یک ساله  اعتبار  زمان  مدت  بازرگانی  کارت های 
افراد  و  است  محدود  بسیار  زمان  این  چراکه  است، 
بازرگانی  کارت های  دارندگان  اکثریت  که  حقیقی 
هستند نیاز اعتبار بیشتری برای کارت های بازرگانی  
خود دارند؛ از این رو این مدت اعتبار این کارت ها به 

اصالح و تغییر نیاز دارد.
فروش  و  خرید  که  است  سالی  چند  دیگر  سوی  از 
کارت بازرگانی به امری متداول در اقتصاد تبدیل شده 
است؛ به طوری که واسطه ها با هزینه اندکی کارت های 
بازرگانی را خریداری می کنند و بعد اقدام به واردات 

می کنند و پرداخت مالیات را دور می زنند.   

کارت بازرگانی، پروانه کار هر تاجر است
اما برخی همچون اسداهلل عسگراوالدی از اعضا شناخته 
بازرگانی،  کارت  که  است  معتقد  بازرگانی  اتاق  شده 
به گفته وی، حذف کارت  است.  تاجر  کار هر  پروانه 
بازرگانی تأثیر مطلوبی بر اقتصاد ندارد و با حذف کارت 
بازرگانی  با حذف کارت بازرگانی دیگر نمی توان میان 
تجار و افراد سوداگر تفاوتی قایل شد و وجود آن باعث 

نظم امور تجاری می شود.
در سال جاری مشکالت کارت بازرگانی تا جایی پیش 
اتاق  فنی  معاون خدمات   - علیخانی  مظفر  که  رفت 
بازرگانی - ابطال 2000 کارت بازرگانی یکبار مصرف 

را اعالم کرد.
 به گفته وی، آنهایی که پشت کارت های یکبار مصرف 
هستند، بیشتر شرکت های دولتی و خصولتی  هستند.

علیخانی تصریح کرده است که براساس پیشنهادی که 
است،  داده شده  بازرگانی  کارت های  درباره  دولت  به 

اگر حقوق  و  افراد در مرحله نخست ۵00 هزار دالر 
دو  می توانند  دوم  سال  در  کنند  پرداخت  را  دولت 

میلیون دالر کاال وارد کنند.
 از سوی دیگر محمد الهوتی - رئیس کنفدراسیون 
صادرات - بر این باور است که سخت گیری و محدود 
کردن کارت های بازرگانی ممکن است برخی تخلفات 
و فرارهای مالیاتی را کم کند اما معضالت اصلی را حل 
نمی کند و با محدود کردن بیشتر شرایط نابرابری بین 
کسانی که شفاف کار می کنند و کسانی که قانون را 

دور می زنند، بیشتر می شود.
مورد  در  پیش  نیم  و  سال  یک  حدود  وی،  گفته  به 
کارت بازرگانی بعد از یک دوره طوالنی کار کارشناسی 
توافقی بین اتاق بازرگانی ایران و سازمان توسعه تجارت 
صورت گرفت و پیشنهادی در مورد کارت های بازرگانی 
به منظور جلوگیری از سوء استفاده از کارت ها به وزیر 

وقت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد.
توافق صورت  از  بخشی  که  می کند  تصریح   الهوتی 
تعیین  و  بازرگانی  کارت های  کردن  تخصصی  گرفته 
سطح اعتباری برای واردات در سال اول و افزایش آن 

تا سال سوم بود که البته این کار اجرایی نشد.
کارت  صدور  در خصوص  جدید  توافقات  مجموع  در 
در سال ۱396  آن  کارهای جدید  و  ساز  و  بازرگانی 
چه  آینده  سال  در  دید  باید  و  است  نشده  اجرایی 
خورد  خواهد  رقم  بازرگانی  کارت  برای  سرنوشتی 
آن  حذف  به  بازرگانی  اتاق  و  صنعت  وزارت  یا 
به  منوط  را  آن  وجود  همچنان  یا  می دهند  رضایت 

محدودیت های بیشتری می کنند.

مهر/  برای توسعه همکاری های صنعتی انجام شد؛
امضای تفاهم نامه 4جانبه با دانمارک، 

سوئد وفنالند

بین  صنعتی  همکاری  جانبه  چهار  نامه  تفاهم 
ایران و سه  نوسازی صنایع  سازمان گسترش و 
کشور دانمارک، فنالند و سوئد با حضور سفرای 

این سه کشور صبح امروز به امضا رسید .
به گزارش خبرنگار مهر، علی عراقچی، مدیرکل بین 
سازمان  ویژه  جایگاه  به  توجه  با  گفت:  ایدرو  الملل 
ایران  صنعت  در  ایران  صنایع  نوسازی  و  گسترش 
از مشارکت های  و نقش آن در تسهیل و پشتیبانی 
شرکت های خارجی با شرکت های داخلی در جهت 
ارتقاء و جهانی سازی صنایع ایران، مورد توجه متولیان 
و نهادهای بزرگ صنعتی اروپا قرار گرفت بطوری که در 
سال گذشته مدیریت امور بین الملل ایدروتفاهم نامه 
های همکاری مختلفی را با تشکل های مهم صنعتی 
توسعه  جهت   در   )... و  آلمان  چک،  )فرانسه،  اروپا 
همکاری های صنعتی به امضاء رساند که  اثرات آنها 
به مرور در شکل گیری توافقات و قراردادهای بعدی 

نمایان گشته است.
وی افزود: با توجه به سطح تعامالت روز افزون ایدرو 
با کشورهای سوئد، دانمارک و فنالند و حتی مالقات 
اختصاصی بیش از 30 سفیر منجمله سفرای 3 کشور 
سال  طول  در  ایدرو  عامل  هیات  ریاست  با  مذکور 
توسعه   تسهیل  منظور  به  که   شد  پیشنهاد  گذشته 
روابط صنعتی  بین ایدرو بعنوان درواز ورود به صنایع 
ایران و صنایع کشور های مذکور تفاهم نامه مشترکی 

تنظیم شود.
اراده  از  نشان  نامه  تفاهم  این  کرد:  تصریح  عراقچی 
سیاسی کشور های مذکور برای تعمیق روابط صنعتی 
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با ایران دارد و طرف های تفاهم نامه موضوع  توسعه 
همکاری صنعتی را بطور جدی دنبال می کنند.

هلنا سانگلند، سفیر سوئد در مراسم امضای تفاهم نامه 
همکاری صنعتی با ایدرو گفت: توافق برجام موجب شد 
تا سطح همکاری های اقتصادی بین ایران و اتحادیه 

اروپا افزایش یابد.
وی با بیان اینکه سوئد در حوزه های مختلف عالقه 
مند به گسترش همکاری های اقتصادی با ایران است، 
با  که  هستند  مند  عالقه  سوئدی  های  گفت:شرکت 

بخش خصوصی ایران همکاری داشته باشند.
دنی عنان سفیر دانمارک در ایران هم در این مراسم 
با اشاره به امضای قرارداد همکاری های دارویی بین 
شد،  انجام  اخیرا  که  دانمارکی  شرکت  یک  و  ایران 
برای  مندی  عالقه  هم  انرژی  حوزه  در  اظهارداشت: 
انرژی  های  پنل  تولید  زمینه  در  همکاری  گسترش 

وجود دارد.
کیو نوروانتو سفیر فنالند هم با ابراز خوشحالی ازامضای 
این تفاهم نامه گفت:بسیار خوشحالیم که می شنویم 
مختلف  های  حوزه  در  پیشرفت  میزان  این  به  ایدرو 

صنعتی دست یافته است.
وی با اشاره به تسهیل شدن روابط ایران با کشورهای 
های  گفت:شرکت  برجام  توافق  از  پس  اروپا  اتحادیه 
فنالندی هم مایل هستند که در حوزه صنعتی با بخش 

خصوصی ایران  همکاری داشته باشند.
به گزارش مهر، پس از برجام بسیاری از شرکت های 
مختلف اروپایی برای بررسی زمینه ها و فرصت های 
همکاری حضور گسترده ای در ایران داشتند. در این 
جمله  از  اسکاندیناوی  های  کشور  های  کشور  میان 
فنالند  سوئدو  دانمارک،  های  کشور  صنایع  صاحبان 
با  صنعتی  های  همکاری  توسعه  به  های  ویژه  توجه 

بخش های مختلف صنعتی ایران داشته اند.

فارس/  رئیس اتاق بازرگانی ایران:
70 درصد اقتصاد ایران دست کسانی 

است که جز زیان به بار نمی آورند 

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: برآورد می شود 
70 درصد ثروت این کشور در دست کسانی است 
که از این 70 درصد جز زیان چیزی به این کشور 

برگشت داده نمی شود.
فارس،   خبرگزاری  بازرگانی  خبرنگار  گزارش  به 
غالمحسین شافعی امروز در جلسه هیات نمایندگان 
اشتغال  ایجاد  اکنون  هم  گفت:  ایران  بازرگانی  اتاق 
مولد را می توان به عنوان مهمترین موضوع اقتصادی، 

سیاسی،  اجتماعی و حتی امنیتی کشور عنوان کرد. 
اشتغال  افزایش  افزود:  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
اثرات  مولد در بخش خصوصی واقعی می تواند منشأ 
مثبتی مثل کاهش فشارهای سنگین بودجه ای دولت، 
کاهش  پایدار،  اقتصادی  رشد  ملی،  درآمد  افزایش 
نابرابری  اجتماعی و برطرف کردن بسیاری از معضالت 
اجتماعی و فرهنگی و در نهایت ارتقاء رضایت مندی 

مردم را فراهم کند.
وی افزود: در این راستا برنامه ها و سیاست گذاری های 
برون  برای  زیرا  باشد،  اشتغال مولد  ایجاد  باید  کشور 
رفت از وضعیت کنونی با اقدامات اورژانسی نمی توان 

اشتغال مولد ایجاد کرد.
شافعی بیان داشت: یکی از مواردی که دولت برای آن 
اشتغال روستایی  نظر گرفته  توجهی در  قابل  بودجه 
است، اما نگرانی ما این است که این مبلغ قابل توجه 
به سوی توزیع پول حرکت کنیم و نگران اتالف این 

منابع هستیم.
وی با ارائه چند توصیه برای ایجاد اشتغال گفت: اولین 
توصیه پشتیبانی از اشتغال بخش کشاورزی و بازسازی 

و نوسازی آن از طریق ارتقاء بهره وری و بهینه سازی 
با توجه به مسائل و مشکالت بخش آب  مصرف آب 
است که باید از هم اکنون و قبل از بروز جامعه به آن 

فکر کرد.
کشاورزی  بخش  در  پایین  بهره وری  به  ادامه  در  وی 
اشاره کرد و گفت: سطح زمین های زیر کشت آبی در 
میزان  که  است  هکتار  هزار  و 600  میلیون   9 ایران 
صادرات محصوالت کشاورزی از این سطح 6.4 میلیون 

دالر است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: کشور ترکیه با سطح ۵ 
میلیون و 2۱۵ هکتار زمین زراعی زیر کشت صادرات 
محصوالت کشاورزی اش ۱4.6 میلیارد دالر است و کره 
جنوبی با 7۵0 هزار هکتار ۱۱.2 میلیارد دالر صادرات 

محصوالت کشاورزی دارد.
شافعی اظهار داشت: این در حالی است که کشور مالزی 
فقط با 380 هزار هکتار سطح زیر کشت 2۵.۵ میلیارد 
دالر صادرات محصوالت کشاورزی دارد، بنابراین این 
آمار به ما نشان می دهد، اگرچه مسئله کمبود آب در 
سطح کشور مطرح است، اما مسئله بهره وری از منابع 
موجود بسیار حائز اهمیت است، در حالی که بهره وری 

ما در این بخش بسیار پایین است.
وی اظهارداشت: پشتیبانی از اشتغال بخش کشاورزی 
رونق اقتصاد روستائی، کند کردن مهاجرت از روستا 
و جلوگیری از افزایش حاشیه نشینی را در بر خواهد 
به عنوان موضوعی واال مورد  باید  امر  این  داشت که 
توجه قرار گیرد و باید برنامه های توسعه ای کشور از 

روستاها آغاز شود.
وی در زمینه ایجاد اشتغال به موضوع دوم نیز اشاره 
کرد و گفت: رشد بخش ساختمان با بازسازی و نوسازی 
مناطق فرسوده شهری توسط دولت شروع شده، ولی 
باید توجه کرد که این کار فقط باید از طریق بخش 

خصوصی و با حمایت مالی دولت انجام شود و این کار 
ضامن خروج رکود بخش ساختمان و صنایع مربوط و 
رفع مشکل بدمسکنی و کسب رضایت مردم را در بر 

خواهد داشت. 
رئیس اتاق بازرگانی ایران به موضوع سوم که باید در 
زمینه اشتغال به آن توجه کرد اشاره کرد و گفت: برای 
خروج از رکود بخش خصوصی واقعی و صنایع کوچک و 
متوسط باید از طریق تأمین مالی بخش خصوصی واقعی 
و صنایع کوچک و متوسط اقدام کرد و راهکار ما ایجاد 
صندوق مشترک بخش خصوصی و دولت است که در 
این ارتباط تدابیری اندیشیده شده و پس از نظرخواهی 
ارائه می شود. ایران به دولت  بازرگانی  اتاق  از اعضای 

وی افزود: رقابت سازی هزینه های مواد اولیه با تعمیم 
مثال  عنوان  به  است.  دوم  مساله  جهانی  بهای  به 
معافیت های پلکانی مالیات و عوارض بر روی مواد اولیه 

وارداتی می تواند در این امر مؤثر باشد.
شافعی اظهارداشت: متوازن سازی حلقه های زنجیره ای 
صنعتی کشور با کاستن از شتاب توسعه صنایع مادر 
باالدستی و تخصیص منابع جهت توسعه صنایع پایین 
دستی و همچنین معافیت های مالیاتی صنایع کوچک 
و متوسط در جهت ایجاد اشتغال و افزایش بهره وری 
و نوسازی و بازسازی صنایع می تواند در ایجاد اشتغال 

موثر باشد. 
وی اظهار داشت: تنظیم بازار کار و تشویق اشتغالزایی 
از طریق تامین حداقل دستمزد و حقوق و حق بیمه 
صورت  منطقه ای  نگاه  براساس  باید  اجتماعی  تأمین 

گیرد.
وی افزود: در راستای اشتغال زایی باید برقراری عدالت 
از  باید  مالیاتی  معافیت های  و  شود  محقق  مالیاتی 

نهادها و سازمان ها حذف شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: بهبود فضایی 
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کسب و کار و بازسازی و نوسازی و گسترش حمل و 
نقل و توسعه بازرگانی از راه های ایجاد اشتغال است.

شافعی گفت: اقتصادی پایدار و با کیفیت و ایجا اشتغال 
مولد در گرو تغییرات بنیادی در نهادها و نظام اقتصادی 
و اصالح ساختار در حوزه های بازارهای مالی، تجاری و 

نیروی کار قابل انجام است.
شافعی گفت: با تغییر جهت از فعالیت های سفته بازی، 
داللی به سوی خدمات تولیدی مسیر توسعه و خالقیت 
را باید فراهم کرد و در نهایت باید حذف رئیس جمهور 
را اجرا کرد، یعنی دولت دستش را از سر اقتصاد بردارد.

وی افزود: برآورد می شود 70 درصد ثروت این کشور 
در دست کسانی است که از این 70 درصد جز زیان 

چیزی به این کشور برگشت داده نمی شود. 

فارس/ وزیر اقتصاد خبر داد
واگذاری  10 هزار میلیارد تومان دارایی 

مازاد بانک های دولتی

وزیر اقتصاد با بیان اینکه واگذاری  دارایی مازاد 
و غیرمرتبط بانک های دولتی تاکنون به 10 هزار 
واگذاری  با  کرد:  عنوان  رسیده  تومان  میلیارد 
یکی از مزایده های خصوصی سازی در چند روز 

آینده، نقطه عطف واگذاری ها آغاز خواهد شد.
فارس، مسعود  بورس خبرگزاری  به گزارش خبرنگار 
آیین  در  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  کرباسیان 
با بیان اینکه پس  نکوداشت ساماندهی سهام عدالت 
از ابالغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی از سوی 
رهبر انقالب اسالمی که در راستای پویایی و رقابتی 
شدن اقتصاد کشور بود، کاهش تصدی گری  دولتی در 

دستور کار قرار گرفت و بخشی از آن در سهام عدالت 
تجلی پیدا کرد.

کرباسیان افزود: سهام عدالت و ساماندهی آن تا قبل 
از دولت یازدهم در شرایط بالتکلیفی به سر می برد و 
راهبردی برای آن وجود نداشت. در این راستا پس از 
ایجاد سامانه الکترونیکی برای بیش از 49 میلیون نفر 

مشمول سهام عدالت در دستور کار قرار گرفت. 
سهام  سود  احتساب  با  تنها  نباید  اینکه  بیان  با  وی 
عدالت جایگاه این دارایی را کاهش داد، عنوان کرد: 
معادل یک میلیون تومان سهام در قالب سهام عدالت 
بدون اینکه رقمی از مشموالن دریافت شود، واگذار شد 
و در این فرآیند سهام واحدها و بنگاه هایی تخصیص 

پیدا کرد که همواره از سودآوری برخوردار هستند. 
بنگاه ها  این  در حال حاضر سود  کرباسیان،  گفته  به 
و  نقل  امکان  و  رسیده  تومان  میلیارد   3200 حدود 
انتقال و استفاده از اصل سهام پس از تصویب الیحه 
حال  در  شد.  خواهد  ایجاد  عدالت  سهام  آزادسازی 
حاضر وضعیت سهام برای مالک آن مشخص شده و 
مالکیت صاحب سهام بر روی دارایی خود ثبت شده 
است. تنها موضوع حل نشده در این زمینه مدیریت این 
دارایی ها به دارندگان آنهاست که پس از بررسی الیحه 

دولت در مجلس تکلیف آنها مشخص خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سود سهام 
دهک های پایین درآمدی به طور کامل پرداخت شده و 
انتظار می رود سود افراد باقیمانده نیز به زودی پرداخت 
شود، به واگذاری  شرکتهای دولتی اشاره کرد و افزود: 
در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی بیش از 
یک یا دو بنگاه به عنوان رد دیون در چارچوب تکلیف 
که  است  حالی  در  این  و  است  نشده  واگذار  قانونی 
سهم واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بیش از 70 
درصد بوده و یکی از مزایده ها و واگذاری های سازمان 

خصوصی سازی در چند روز آینده انجام خواهد شد که 
می تواند نقطه عطفی از بابت واگذاری های دولتی باشد. 
وی با بیان اینکه عالوه بر کاهش تصدی گری به عنوان 
شرکت های  واگذاری های  فرایند  تداوم  دولت  وظیفه 
دولتی به بخش های خصوصی همچنان در دستور کار 
است، عنوان کرد: از جمله اقدام های دیگر در این راستا 
بانک ها و دارایی های غیرمرتبط  اموال مازاد  واگذاری 
آنها برای فاصله گرفتن از بنگاه  داری است که تاکنون 
در فرایندی قانونی معادل ۱0 هزار میلیارد تومان از 
این اموال واگذار شده تا دولت بتواند در راستای جایگاه 

خود از تصدی گری دست بردارد.

مهر/ در دی ماه امسال؛
نقدینگی با 16.7 رصد افزایش 

به1463هزار میلیارد تومان رسید

گزارش تازه بانک مرکزی نشان می دهد میزان 
نقدینگی در دی ماه امسال به 1463هزار میلیارد 

تومان رسیده است.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعالم بانک مرکزی 
تومان  میلیارد  هزار   ۱463 به  ماه  دی  در  نقدینگی 
رسید که سهم پول در آن ۱80 هزار میلیارد تومان 

و سهم شبه پول ۱282.9 هزار میلیارد تومان است.
بر این اساس، نقدینگی در دی ۱396 نسبت به اسفند 

۱39۵ معادل ۱6.7 درصد افزایش یافت.
به  دولتی  بخش  بدهی  مرکزی،  بانک  آمار  اساس  بر 
سیستم بانکی 2۵۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت 
به اسفند ۱39۵ میزان ۱6.4 درصد رشد داشته است.

بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی نیز به ۱027 

میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۱39۵ میزان 
۱2 درصد رشد داشته است.

و  واردات  جانشینی  رویکرد  دو  اثر  اقتصاد/  دنیای 
توسعه صادرات در جذب پول بررسی شد

مالک انتخاب صاحبان سرمایه

دنیای اقتصاد : صنعتی شدن در دنیا با دو رویکرد 
انجام  واردات  جانشینی  و  صادرات  توسعه 
بسیاری  می دهد  نشان  بررسی ها  که  می پذیرد 
را  واردات  جانشینی  رویکرد  که  کشورهایی  از 
در پیش گرفته اند، پس از مدتی به سمت توسعه 

صادرات تغییر مسیر داده اند. 
با توجه به اینکه جذب سرمایه مستقیم خارجی نیز 
برای کشورهای مختلف به خصوص کشورهای درحال 
توسعه و اقتصادهای نوظهور دارای اهمیت بسیار است، 
جذب  در  موفقیت  برای  کشورها  از  گروه  این  اینکه 
را  برده  نام  رویکرد  دو  از  یک  کدام  خارجی  سرمایه 
در دستور کار قرار دهند، خود مساله ای است که در 
گزارشی که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش های 
بازرگانی منتشر شده و مهدی رضایی عضو هیات علمی 
موسسه آن را تنظیم کرده، به آن پاسخ داده شده است.

مالک انتخاب صاحبان سرمایه
براساس آنچه در این گزارش آمده، جذب سرمایه گذاری 
خارجی با اتخاذ دو رویکرد جانشینی واردات و توسعه 
صادرات نتایج متفاوتی را به جا می گذارد. اما در نهایت 
سرمایه گذاران خارجی در کشوری وارد می شوند و با 
شدن  صنعتی  رویکرد  که  می کنند  فعالیت  اطمینان 
توسعه  رویکرد  مزایای  باشد.  صادرات  توسعه  آنها، 
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صادرات برای سرمایه گذاران خارجی نیز بخش دیگری 
از این گزارش است.

رویکرد جانشینی واردات
رویکرد  دو  به  عمده،  به طور  صنعتی شدن  سیاست 
واردات  جانشینی  رویکرد،  یک  است.  قابل تقسیم 
است که در آن، برخی از صنایع از طریق تعرفه های 
معموال باالتر از متوسط جهانی همراه با موانع تجاری 
غیرتعرفه ای در برابر دنیای خارج حمایت می شوند. این 
رویکرد بعضا از طریق همکاری مشترک با شرکت های 
دنبال  داخلی  تولید  افزایش  هدف  با  نیز  خارجی 
می شود. حمایت از صنعت در برابر واردات، معموال از 
منابع  به  ترجیحی صاحبان صنایع  فرصت دسترسی 
طریق  از  دولت  کار،  این  برای  است؛  برخوردار  مالی 
سیاست پولی و ارزی، نرخ بهره و ارز را برای برخی از 
صنایع پایین نگه می دارد تا صاحبان بنگاه های صنعتی 
موردنظر دولت، از وام گیری با نرخ بهره پایین و همچنین 
پایین تر  هزینه  با  سرمایه ای  کاالهای  واردات  امکان 
منتفع شوند. وجه مهم رویکرد جانشینی واردات این 
است که یک یا چند صنعت خاص، ممکن است تنها 
برای بازار داخلی توسعه یابند و این صنایع در گسترش 
فعالیت خود برای بازار خارجی، توفیق چندانی نیابند؛ 
این رویکرد تاثیر مثبتی بر تراز تجاری ندارد و علت آن، 
این است که در این رویکرد، از واردات، خصوصا واردات 
کاالهای مصرفی، از طریق موانع تجاری تا حد زیادی 
جلوگیری می شود؛ اما از منع واردات کاالهای مصرفی 
ضروری و مخصوصا کاالهای واسطه ای و ماشین آالت 
اجتناب می شود. ضمن اینکه معموال حمایت بی قید 
و شرط دولت از سیاست های پولی و همچنین ارزی 
برای حمایت بخش صنعت در برابر محصوالت صنعتی 
وارداتی مشابه باعث می شود تا صنایع مورد حمایت، 

از  ارتقای خود  برای  و  مانده  رقابت جهانی مصون  از 
و  تولید  هزینه های  کاهش  نظیر  رقابت پذیری،  منظر 
تجربه  نکنند.  جدی  تالش  محصول،  کیفی  ارتقای 
سایر کشورها، نظیر برزیل در رویکرد جانشینی واردات 
نشان می دهد که کشورهای دنبال کننده این رویکرد 
پس از مدتی به رویکرد توسعه صادرات تغییر سیاست 

می دهند.

رویکرد توسعه صادرات
اجرای  در  که  است  صادرات  توسعه  دیگر،  رویکرد 
اولیه  محصوالت  قبیل  از  غیرسنتی  صادرات  آن، 
به جای  صنعتی  نیمه ساخته  کاالهای  تا  فرآوری شده 
قرار  کار  دستور  در  اولیه  سنتی  محصوالت  صادرات 
می گیرد. در این رویکرد، برای استفاده از بازار جهانی و 
در قالب اقتصاد باز، به مزیت های کشور اتکا می شود که 
این موضوع می تواند به افزایش کارآیی کلی و افزایش 
بهره وری و در نهایت به افزایش درآمدها کمک کند. در 
رویکرد توسعه صادرات، از آنجا که تولید بخش صنعت 
مبتنی بر مزیت های کشوری و کاهش هزینه ها است، 
بخش صنعت، در رقابت با رقبای خارجی قابلیت  رقابت 
پیدا می کند و بنابراین در این رویکرد به احتمال زیاد، 
بیشتر  واردات  جانشینی  رویکرد  به  نسبت  اشتغال 
خواهد بود. این رویکرد، به خاطر نسبت پایین سرمایه 
به نیروی کار و نرخ های باالی رشد اشتغال، احتماالً 
با سهم باالتر دستمزد در ارزش افزوده کشور و توزیع 
برابر درآمدها میان خانوارها همراه خواهد بود. تجربه 
بهره وری  افزایش  علت  به  می دهد  نشان  کره جنوبی 
نیروی کار، دستمزد نیروی کار پس از انتخاب رویکرد 
توسعه صادرات، شروع به افزایش کرد؛ یعنی تجربه این 
با سرکوب  توسعه صادرات،  رویکرد  اجرای  در  کشور 

دستمزدها همراه نبوده است.

در رویکرد توسعه صادرات، بازار برای عرضه محصوالت 
عواملی  صورت،  این  در  می شود.  بزرگ تر  صنعتی، 
از مقیاس می گذارند  اثر سوء بر صرفه های ناشی  که 
و نیروهایی که مخالف استفاده از صرفه های ناشی از 
مقیاس هستند، حذف می شوند. افزایش تولید، ناشی 
از تخصصی شدن نیروی کار است؛ زیرا هنگامی عامل 
تولید تخصصی می شود که بازار بزرگ باشد و هنگامی که 
یک کشور بازار جهانی را هدف قرار می دهد، تقسیم 
بازار  در  صرف  هدف گذاری  به  نسبت  بیشتری   کار 
داخلی صورت می گیرد. استفاده از بازار جهانی باعث 
بهره برداری از صرفه های ناشی از مقیاس، اثرات منحنی 
منحنی های  که  کارآیی  از  ناشی  مزایای  و  یادگیری 
می شود. می دهد،  سوق  پایین  به  را  بنگاه  هزینه 

آثار دو رویکرد در جذب سرمایه
عالوه بر موارد فوق رویکرد توسعه صادرات در مقایسه 
درآمد  تولید،  افزایش  به  منجر  واردات  جانشینی  با 
ارزی، رشد اشتغال و ارتقای کیفی محصوالت می شود، 
موضوع مورد بحث این است که جذب سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی )FDI( در کدام رویکرد بیشتر بوده 
یا منافع بیشتری را به همراه دارد. FDI با خود منافع 
مالی  تامین  آن  مهم ترین  که  دارد  همراه  به  زیادی 
طرح ها و گسترش تولید است. افزایش تولید به واسطه 
توسعه  به  یا  فراملی  شرکت های  شعبه های  حضور 
صادرات منجر شده یا ممکن است بخش عمده آن با 

هدف رفع نیازهای داخل باشد.
اشاره  باره  این  به چند مورد در  به طور کلی می توان 
استراتژی  و  صادرات  توسعه  رویکرد  نخست؛  داشت. 
به  نسبت  بیشتری   FDI جذب  باعث  صنعتی شدن، 
رویکرد جانشینی واردات می شود. صاحبان سرمایه های 
را  صادراتی  توسعه  رویکرد  که  کشوری  در  خارجی 

اینکه نسبت به رویکرد  انتخاب کرده است، به دلیل 
جایگزینی واردات از مزایای بیشتری می توانند بهره مند 
شوند، میل بیشتری به سرمایه گذاری از نوع مستقیم 
آن دارند. دوم؛ در رویکرد جانشینی واردات، صاحبان 
FDI، تنها از مزایای حمایت از صنعت داخلی بهره مند 
صاحبان  صادرات،  تشویق  رویکرد  در  اما  می شوند؛ 
بازار  به  دسترسی  نظیر  مزایایی  از  خارجی  سرمایه 
کاالهای  بودن  )ارزان تر  وارداتی  کاالهای  و  خارجی 
سایر  کنار  در  نیاز  مورد  رویکرد  به  نسبت  وارداتی( 
مهم  خارجی  سرمایه گذار  برای  که  هزینه ای  مزایای 
است، نظیر نیروی کار ارزان، استفاده کرده و با تولید 
محصوالت کارخانه ای ارزان و صادرات آن به کشورهای 
جهان، منافع بیشتری در مقایسه با رویکرد جایگزینی 
خارجی  کشورهای  سوم؛  می  شود.  نصیبشان  واردات 
توسعه  صادرات  به کشوری که رویکرد  مایل هستند 
را برگزیده است، وام دهند؛ زیرا یک کشور با رویکرد 
می تواند  بهتر  صادرات  طریق  از  صادرات،  توسعه 
شرکت های  بنابراین  کند.  تسویه  را  وام ها  اصل وفرع 
فراملی بیشتر راغب هستند که در این گونه کشورهای 
وام های  از  و  کنند  مستقیم  سرمایه گذاری  میزبان 
خارجی بهره مند شوند. چهارم؛ همان عارضه ای که در 
رویکرد جانشینی واردات )با اهداف مختلف اقتصادی 
یا سیاسی( در نتیجه حمایت مستمر دولت از صنایع 
مصرف کننده  رفاه  کاهش  قیمت  به  )البته  منتخب، 
از مصرف گران تر و بی کیفیت تر کاالها  ناشی  داخلی 
نسبت به محصوالت رقیب خارجی( منجر به نفع بری 
رانت گونه این صنایع می شود، با جذب FDI در رویکرد 
حاصل از این سیاست، همان عارضه استمرار می یابد. 
در این حالت، گویی سرمایه گذار خارجی و شعبه های 
مصرف کننده  رفاه  کاهش  در  فراملی  شرکت های 

داخلی، با صاحبان صنایع داخلی شریک می شوند.

12 اخبار اقتصادی
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دنیای اقتصاد/ 
 Rebecca Knight :نویسنده

ترجمه: محسن عزیزی
: Harvard Business Review:منبع 

بر  بتوانید  باید  سازمان،  بر  اثرگذاری  از  قبل  امروزه   
افراد سازمان نفوذ الزم را داشته باشید. برای اثرگذاری 
بر افراد نه عنوان شغلی به تنهایی کفایت می کند و نه 
شما همیشه دارای یک موقعیت رسمی هستید.حال 
سوال این است که بهترین راه برای تبدیل شدن به 
یک رهبر سازمانی غیررسمی و صاحب نفوذ چیست؟ 
پذیرش  و  حمایت  برای  را  همکاران  می توان  چگونه 

طرح های مورد نظر خود برانگیخت؟

کارشناسان چه می گویند؟
نیک مورگان نویسنده کتاب نشانه های قدرت می گوید 
»به دست آوردن قدرت نفوذ بر دیگران در محل کار 
مدرن و امروزی بسیار دشوار است. وجود حجم بسیار 
باالی اطالعات در دسترس همگان و سرعت زندگی 
با  است.  فاصله ها( شده  کوتاهی  به  )منجر  دیجیتالی 
این حال فشار موجود در محل کسب وکار برای گرفتن 
دو  را  دیگران  بر  نفوذ  توانایی  داشتن  اهمیت  نتیجه، 

چندان می کند.

در اینجا الزم است به چند نکته پرداخته شود:
سطح  یک  در  می گوید  کالرک  ارتباطات:  ایجاد   •
اساسی یکی از دالیلی که مردم برای شما کاری انجام 
می دهند یا ایده شما را پشتیبانی می کنند یا با بودجه 
را  که شما  است  این  می کنند  موافقت  نظرتان  مورد 
دوست دارند. برای رسیدن به این نقطه شما نیاز دارید 
که یک ارتباط کاری خوب با همکارانتان برقرار کنید، 
بنابراین با ترویج ارتباطات صمیمی تر و اجازه دادن به 
همکاران برای گفتن آنچه که به نظرشان درست است 

شما در این بخش موفق می شوید.

دهید:  گوش  کردن  متقاعد  برای  تالش  از  قبل   •
از شما و موضوعات  اینکه همکاران  برای  بهترین راه 
مورد نظرتان پشتیبانی کنند این است که آنها احساس 
کنند شما شنونده نظرات آنها هستید، کالرک معتقد 
محل  در  موجود  ناراحتی های  از  بزرگی  بخش  است 
کار مربوط به کارکنانی است که احساس بی احترامی 
از  پس  نمی شود.  شنیده  حرفشان  اینکه  و  می کنند 
همکارانتان درخواست کنید که دیدگاه ها و توصیه ها 

خود را با شما در میان بگذارند.

• مراقبت از زبان بدن: مورگان می گوید مردم به طور 

مداوم در حال ارزیابی این هستند که آیا به شما اعتماد 
کنند یانه ؟ ما سخت تالش می کنیم که تا جواب این 
سوال را پیدا کنیم که افراد دوست ما هستند یا مخالف 
ما ؟ زبان بدن شما در درستی شکل انتقال پیام مدنظر 
شما، نقش بسیار مهمی دارد. همان اندازه که درست 
ایستادن، عقب دادن شانه ها و با مخاطب خود با سر 
باال گفت وگو کردن نشانه اعتماد به نفس، فرماندهی 
و احاطه شما بر موضوع مورد گفت وگو است، برعکس 
با سر پایین وبا چشم های دوخته شده به پاهای خود 
به  را  پیام متضادی  صحبت کردن در جلسات کاری 

مخاطب انتقال می دهد.  

برای  دیگر  راه  می گوید،  کالرک  تخصص:  توسعه   •
افزایش نفوذ در محل کار این است که در صنعت یا 
متخصص شناخته شوید.  به عنوان یک  سازمان خود 
اما شما  افتاد،  اتفاق نخواهد  توانمندی یک شبه  این 
حیاتی  مهارت های  و  تخصص  توسعه  برای  می توانید 
می کند  پیشنهاد  او  دهید.  انجام  اقداماتی  کسب وکار 
شرکت منظم در کنفرانس های صنعت کاری مربوط، 
برنامه های صدور گواهینامه های  حضور درکالس ها و 
تخصصی وطی کردن دوره های آموزشی مرتبط با نقش 
رهبری تخصصی و حرفه ای را جزو اولویت های خود 

قرار دهید.

• نقشه راه استراتژیک: هنگامی که زمان قدرت نفوذتان 
برای ترویج ابتکار و ایده خاصی که به وجود آورده اید 
باشید.کالرک  باید یک فرد استراتژیست  فرا می رسد 
تصمیم گیرندگان  از  سازمانی  نمودار  یک  می گوید 
مرتبط با موضوع مد نظر خود ایجاد کنید، همان طور 
که از سطوح نمودار سازمانی طراحی شده باال می روید، 
داشته  نفوذ  می توانید  کسی  چه  بر  بپرسید  خود  از 
او  باشید و چه کسی بر فرد مورد نظری که شما بر 
نفوذ ندارید قادر است اعمال نفوذ کند ؟ توجه داشته 
باشید که اینجا جنگ بازی موقعیت است، موقعیت چه 
کسی ممکن است به وسیله برنامه های شما تهدید شود 
و چگونه می توانید آنها را همسو و در راستای اهداف 

ویژه ای که طراحی کرده اید به حرکت درآورید ؟

• به مردم آنچه می خواهند ارائه دهید: شما می توانید 
به وسیله شرح صادقانه مساله به عنوان یک مزیت برای 
افرادی که می خواهید در کنار شما باشند، نفوذ خود را 
روی یک مساله خاص افزایش دهید. نیازها، دیدگاه ها 
و سلیقه هر ذی نفع را در نظر بگیرید. مورگان می گوید 
کشف کنید، افراد نیاز به شنیدن چه چیزی دارند و چه 

چیزی توجه آنها را جلب می کند.

 بهترین راه برای تبدیل شدن به یک مدیر صاحب نفوذ

13 یادداشت مدیریتی
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مراسم سنتی نوروز خوانی در گرگان 

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 6-66570930  به ما اطالع دهید.

با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

20 اسفند ماه 1396 شماره   2148    


