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اخبار اقتصادی

مناقصات

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

پنجمین جلسه از نشست های راهبردهای اقتصاد 
با حضور مسعود  ماه  اردیبهشت  ایران سیزدهم 
مسعود  جمهور،  رییس  اقتصادی  مشاور  نیلی 
خوانساری رئیس اتاق تهران، فرشاد فاطمی مدیر 
گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه 
ها،  انجمن  روسای  از  جمعی  و  شریف  صنعتی 
اتحادیه ها، سندیکاها، صندوق ها، فدراسیون ها 
و کنفدراسیون ها در محل اتاق تهران برگزار شد.

در بخش نخست این جلسه مسعود خوانساری با بیان 
اینکه شاید سال 94 سخت ترین سال اقتصادی کشور 
بود، عنوان کرد: در این سال هم رکود سختی را تجربه 

کردیم و هم رشد اقتصادی تقریبا صفر بود. 
رییس اتاق تهران آوردن سرمایه را به ایران در طول 5 
ـ 4 ماه کاری سخت دانسته و گفت: مردم خود ما نیز 
هنوز سرمایه های خود را از سپرده های بانکی خارج 
طول  به  ایران  در  روند  این  وقتی  بنابراین  اند.  نکرده 
می انجامد، از خارجی ها نیز نمی توان توقع داشت به 

سرعت اعتماد کنند. 
ادامه در صفحه 3 / 

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران/ در نشست اتاق تهران مطرح شد؛

حتی رشد اقتصادی، از نرخ بیکاری نخواهد کاست تعادل/ حسین حقگو کارشناس اقتصادي
هستند  دولت  کارکنان  از  برگزیده  بازرگاني  رایزن هاي 
در  ایران  نماینده هاي  عنوان  به  دیگر  کشورهاي  در  که 
آنها  فعالیت  البته  مي کنند،  فعالیت  اقتصادي  حوزه هاي 
صرفا اقتصادي نیست و تنها با تشکل هاي اتاق بازرگاني 
مراوده ندارند، بلکه نماینده وزارت امور خارجه در سهل و 
وصول کردن ویزاهاي تجار و مشکالتي از قبیل بحث هاي 
امروز  به  تا  حاضر  حال  در  مي کنند.  دنبال  را  تجاري 
21رایزن ایراني توانستند احکام خود را دریافت کنند و 
در محل خدمتشان یعني کشورهاي انتخاب شده مستقر 
شوند. البته  موضوع رایزن هاي بازرگاني در مفاد قانون بهبود 
کسب و کار تعریف شده است. در حقیقت، در ماده9 قانون 
بهبود فضاي کسب و کار آمده است: »وزارت امور خارجه 
موظف است ظرفیت هاي روابط خارجي و نمایندگي هاي 
سیاسي کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلي 
و سرمایه گذاران در ایران و به ویژه صادرکنندگان کاالها و 
خدمات قرار دهد. وزارت امور خارجه موظف است ظرف 
شش ماه با همکاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایي، 
صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه هاي اجرایي ذي ربط 
و اتاق ها، آیین نامه اجرایي این ماده را تهیه و براي تصویب 

به هیات وزیران ارائه کند. «
ادامه در صفحه 3 / 

رایزن هاي بازرگاني به تشکل ها میدان دهند



 

  تعیین سندیکا به متولی گری 
پرتکل های همکاری با تاجیکستان 

ایران  برق  صنعت  سندیکای  صادرات  توسعه  کمیته 
روز یکشنبه پنجم اردیبهشت ماه سال جاری اقدام به 
برگزاری نشستی با سفیر محترم تاجیکستان به منظور 
ارائه پیشنهادات و همکاری بیشتر در خصوص اجالس 

کمیسیون مشترک دو کشور کرد. ......ادامه خبر

 فاینانس 10 میلیارد دالری کره ای ها 
برای پروژه های برقی ایران

تفاهم نامه همکاری شرکت توانیر در زمینه ی کاهش 
برق کشور  و هوشمند سازی شبکه های  انرژی  تلفات 
براساس  که  رسید  امضاء   به  کپکو  کره ای  شرکت  با 
پیش بینی های صورت گرفته شرکت کره ای می تواند 
ایران  برق  صنعت  در  دالر  میلیارد   10 حدود 

سرمایه گذاری کند.......ادامه خبر

 بازگشایی شرکت برقی کره ای در ایران
دفتر کپکو ایران که متعلق به شرکت برق کشور کره 
جنوبی است امروز با حضور معاون وزیر نیرو بازگشایی 

شد.......ادامه خبر

 نقش کره ای ها در کاهش تلفات، 
هوشمندسازی شبکه و خطوط فشار قوی

هیات 12 نفره از متخصصان صنعت برق کره جنوبی 
با مدیرعامل  اند، در نشستی  ایران سفر کرده  به  که 
شرکت توانیر در خصوص زمینه های همکاری و راه 
به  عملیاتی  و  مشترک  تفاهم  یک  به  رسیدن  های 

مذاکره پرداختند.......ادامه خبر

 اعالم آمادگی کره جنوبی برای 
سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران

رئیس جمهور کره جنوبی از اعالم امادگی شرکت های 
کره ای برای همکاری و سرمایه گذاری در بخش انرژی 

ایران خبر داد.......ادامه خبر

گاز  هوشمند  کنتور  ساخت  تفاهم نامه   
کره ای با وجود داخلی سازی به امضا رسید

تفاهم نامه ساخت کنتور هوشمند گاز دیروز در حالی 
امکان  داخلی  کنتورسازان  که  شد  امضا  کره ای ها  با 

ساخت آن را در داخل کشور دارند.......ادامه خبر

 راه اندازی بزرگترین کارخانه 
ترانسفورماتور توزیع کشور

بزرگترین کارخانه ترانسفورماتور توزیع کشور هفته آینده 
در استان تهران به بهره برداری می رسد.......ادامه خبر

 ایتالیایی ها هم در ایران برق خورشیدی 
تولید می کنند

پس از آلمان و اسپانیا، شرکت های ایتالیایی نیز نسبت 
به توسعه پروژه های انرژی های تجدیدپذیر در ایران 

ابراز تمایل کردند.......ادامه خبر

 اختالف وزارت نفت و نیرو ساالنه 
450میلیون دالر را بر باد داد

اختالف نظر وزارتخانه های نفت و نیرو برای صادرات 
برق باعث شده است که به جای صادرات برق به عراق، 
گاز به نیروگاه های این کشور صادر شود. این در حالی 
دالر  میلیون   450 ساالنه  برق  صادرات  با  که  است 

درآمد بیشتری نصیب دولت می شد.......ادامه خبر

 ابالغ نظام نامه طرح ذخیره عملیاتی 
صنایع بزرگ قابل پایش در دیسپاچینگ

قابل  بزرگ  صنایع  عملیاتی  ذخیره  طرح  نظام نامه 
پایش در دیسپاچینگ توسط مدیرعامل شرکت توانیر 
به شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق برای 

اجرا ابالغ شد.......ادامه خبر

 ایران رتبه 15 جهان در مصرف برق
میلیارد  برق کشور حدود 220  سال گذشته مصرف 
کیلووات ساعت بوده و ایران در مصرف برق رتبه 15 

جهان را به خود اختصاص داد.......ادامه خبر

موازی  سلف  قراردادهای  معامالت   
استاندارد برق و نفت کوره در بورس انرژی

و  برق  استاندارد  موازی  سلف  قراردادهای  معامالت 
ادامه  ایران  انرژی  بورس  مشتقه  بازار  در  کوره  نفت 

دارد............ادامه خبر

 جهانگیری: دولت با تمام توان از بخش 
خصوصی حمایت می کند

معاون اول رئیس جمهوری گفت: دولت با تمام توان 
از بخش خصوصی حمایت می کند و به این حمایت 

مفتخر است.......ادامه خبر

 رشد اقتصادی حدود 1 درصد است
سخنگوی دولت گفت: کارگروهی از جانب رئیس جمهور 
آمریکا تشکیل و  از  میلیارد دالر  بازگرداندن 2  برای 
انجام  برای استیفای حقوق ملت  را  همه تالش خود 

خواهیم داد.......ادامه خبر

 لیالز:با آزادسازی اقتصاد موافقم
برنامه ششم توسعه کشور  اقتصادی پیرامون  مناظره 
با حضور 2 کارشناس اقتصادی )لیالز و خاندوزی( در 
دانشگاه صعنتی شریف برگزار شد و آنها بر لزوم اجرای 
سطح  کاهش  و  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  دقیق 

واردات از خارج کشور تأکید کردند.......ادامه خبر

 امضای پنج تفاهم نامه برای تقویت 
همکاری های اقتصادی ایران و آلمان

اقتصادی جمهوری  نامه تقویت همکاری های  تفاهم 
امضا  به  آلمان  فدرال  جمهوری  و  ایران  اسالمی 

رسید.......ادامه خبر

 سرمایه گذاری در ایران فرصت 
استثنائی است

فرصت  ایران  در  سرمایه گذاری  گفت:  اقتصاد  وزیر 
استثنائی برای سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه 

اسالمی و جهان است.......ادامه خبر

 جدول قیمت سکه و ارز روز سه شنبه
بازار  در  روز سه شنبه  ارز  و  انواع سکه  قیمت  جدول 

منتشر شد.......ادامه خبر

 رایزنان بازرگاني از بخش خصوصي 
انتخاب شوند

رایزنان بازرگاني یکي از طرح هایي خوبي بود که به دلیل 
در  مناسبي  جایگاه  نتوانست،  هیچ گاه  اجرا  در  ضعف 
اقتصاد ایران پیدا کند. زماني در نهادهاي دولتي فردي 
به نام وابسته اقتصادي انتخاب مي شد و از همین طرف 

سنگ بناي رایزن اقتصادي نهاده شد.  ......ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
حتی رشد اقتصادی، از نرخ بیکاری نخواهد 

کاست

وی ادامه داد: معموال حتی پیش بینی برنامه های 5 
اما فکر می کنم  از آب درنمی آید؛  ساله نیز درست 
دست کم شرایط اقتصادی یک سال را بتوانیم برآورد 
برآوردهایی  و  ها  بینی  پیش  چنین  با  طبعا  کنیم. 
از  دورنمایی  نیز  ایرانی  و  خارجی  گذاران  سرمایه 
وضعیت به دست خواهند آورد و تصمیم گیری برای 

آنها ساده تر خواهد شد.  
رییس  اقتصادی  مشاور  خوانساری،  سخنان  از  پس 
جمهور اظهار داشت: به خاطر ندارم راجع به عملکرد 
اقتصادی یک سال تا این حد حساسیت وجود داشته 

باشد که نسبت به امسال وجود دارد. 
مسعود نیلی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
اقتصاد ما همواره در موارد خارجی از نفت استفاده می 
کرده و در داخل از نظام بانکی تأمین مالی می کرده 
است. در سال 94 درآمد نفتی ما به نسبت سال 92 
تقریبا حدود 50 درصد و به نسبت سال 90 تقریبا یک 
سوم بوده است. حال سوال این است که اقتصاد ما با 

کاهش قیمت نفت چه خواهد کرد؟ 
وی افزود: در سال 95 تولید و درآمد نفتی ما افزایش 
خواهد یافت و بنابراین انتظار داریم حدود 25 درصد 
درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام نسبت به سال 
94 افزایش یابد. اگر صادرات غیرنفتی را نیز حتی با 
یک شیب مالیم در نظر بگیریم، حجم تجارت با خارج 

حدود 20 ـ 15 درصد رشد خواهد کرد. 
فرشاد فاطمی نیز سخنران بعدی این نشست بود که 
با اشاره به معضالت رشد اقتصادی ایران گفت: به نظر 
می رسد رشد ما معموال پایدار و بلندمدت نیست اما 

ادامه از صفحه 1/ 

 همچین در ماده10 آمده است: »وزارت امور خارجه 
روادید  لغو  قبیل  از  اقداماتي  انجام  با  است  موظف 
توافقات  تنظیم  تجاري،  با کشورهاي طرف  تجاري 
نظایر  و  پرتردد  و  بلندمدت  تجاري  روادید  صدور 
براي  تجاري  روادید  اخذ  تا  اتخاذ کند  ترتیبي  آن، 
از  مهندسي  فني  خدمات  و  کاالها  صادرکنندگان 
سرمایه گذاري  داوطلبان  اقامت  و  تردد  نیز  و  ایران 
سهل ترین  به  کشور،  در  آنها  مرتبطین  و  خارجي 
البته   » شود.  محقق  ممکن  شکل  سریع ترین  و 
گذشته  در  بازرگاني  رایزن هاي  انتخاب  زمینه  در 
معدن  صنعت  وزارت  همکاري  با  پیش نویسي  نیز 
وتجارت نوشته شده بود که مفاد آن به مدت ۶ماه 
مورد ارزیابي کارشناسان قرار گرفت. در حقیقت قرار 
بود که این وزارتخانه نمایندگان خود را انتخاب کند 
تا به این شکل بتواننداز مبادي قانوني صدور روادید 
تجاري بلندمدت از این سمت و سو پیگیري و براي 
فعاالن تجاري صادر شود. در حقیقت، در قانون بهبود 
فضاي کسب و کار آمده: » دیپلماسي باید در خدمت 
مختلف  بندهاي  در  بگیرند.  قرار  اقتصادي  مباحث 
سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و همچنین برنامه 
ششم توسعه آمده است: »همکاري وزارت امور خارجه 
با دستگاه هاي اقتصادي کشور و بررسي چالش ها و 
تا  شود  پیگیري  سویه  دو  شکل  به  باید  مشکالت 
بین الملل  تجارت  توسعه  منجربه  دستگاه ها  ارتباط 
اقتصاد مقاومتي  ادامه سیاست هاي کلي  شود.« در 

از  هدفمند  همه جانبه   حمایت  زمینه  در  همچنین 
صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و 
با خالص ارزآوري مثبت از طریق: تسهیل مقررات و 
گسترش مشوق هاي الزم، گسترش خدمات تجارت 
خارجي و ترانزیت و زیرساخت هاي مورد نیاز، تشویق 
برنامه ریزي  صادرات،  براي  خارجي  سرمایه گذاري 
تولید ملي متناسب با نیازهاي صادراتي، شکل دهي 
بازارهاي جدید، و تنوع بخشي پیوند هاي اقتصادي با 
کشورها به ویژه با کشورهاي منطقه، استفاده از ساز و 
کار مبادالت تهاتري براي تسهیل مبادالت در صورت 
نیاز، ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با 
هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهاي هدف 

بحث هایي به میان آمده است.
به طور کلي، گاهي شاهد نقدهایي مبني بر اینکه چرا 
قانون گذار رایزن هاي بازرگاني را از کارمندان دولت 
انتخاب مي کند و نمایندگان بخش خصوصي در این 
مباحث حضور ندارند، مطرح مي شود. باید گفت که 
کارمنداني که از بدنه دولت براي رایزن هاي بازرگاني 
قانوني  صورت  به  مي شوند  اتخاذ  دیگر  کشورهاي 
بوده و خللي در آن وجود ندارد. در حقیقت اگر اصل 
را بر چارچوب هاي قانوني بگذاریم، قانون گذار این 
نوع عملکرد را مطلبوب ارزیابي کرده و ما به عنوان 
در  ادعایي  نمي توانیم  خصوصي  بخش  نمایندگان 
این باره داشته باشیم. در حقیقت، 80درصد اقتصاد 
اقتصاد دولتي در  ما دولتي محور است و ما شاهد 
براي  دولت  نماینده  اتخاذ  بنابراین  هستیم،  کشور 
عجیب  موضوعي  خارجي  کشورهاي  رایزن هاي 

از  رایزن ها  این  که  داشت  توقع  نمي توان  و  نیست 
بدنه بخش خصوصي کشور اتخاذ شوند واین مباحث 
اقتصادي  با سیاست هاي  براي یک کشور  همچنان 
درحقیقت  است.  زودهنگام  موضوعي  محور  دولتي 
بخش خصوصي انتظار دارد تا رایزن ها در بحث هاي 
سیاست گذاري و تصمیم گیري با شورا و نمایندگان 
اتاق بازرگاني کشور مشورت کنند تا نمایندگان بخش 
خصوصي نیز از تصمیمات تازه براي بدنه اقتصادي 
کشور مطلع شوند. امیدواریم که در سال 95 شاهد 
باشیم و  با دولت  تنگاتنگ بخش خصوصي  ارتباط 
انتظار مي رود رایزن هاي بازرگاني به تشکل ها براي 

اتخاذ برنامه هاي اقتصادي اجازه ورود دهند.

رایزن هاي بازرگاني به تشکل ها میدان دهند
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وضعیتمان چندان بد هم نبوده است. 
مدیر گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه 
صنعتی شریف در بخش دیگری از سخنان خود تصریح 
کرد: نرخ بیکاری ما همواره در سال های اخیر حدود 
12ـ  10 درصد بوده است و حتی زمانی که رشد خوب 

داشته ایم، باز هم نتوانسته ایم اشتغال ایجاد کنیم. 
فاطمی تأکید کرد: ممکن است در سال 95 هم آنگونه 
که برخی اقتصاددانان می گویند تا 5 درصد رشد را 
شاهد باشیم اما احتماال کمافی السابق در نرخ بیکاری 

تغییر مثبتی ایجاد نخواهد شد. 
این جلسه با پرسش های حضار و پاسخگویی سخنرانان 

خاتمه یافت.

 

رواببط عمومی سندیکای صنعت برق ایران/ 
تعیین سندیکا به متولی گری پرتکل های 

همکاری با تاجیکستان 

برق  صنعت  سندیکای  صادرات  توسعه  کمیته 
سال  ماه  اردیبهشت  پنجم  یکشنبه  روز  ایران 
جاری اقدام به برگزاری نشستی با سفیر محترم 
و  پیشنهادات  ارائه  منظور  به  تاجیکستان 
کمیسیون  اجالس  خصوص  در  بیشتر  همکاری 

مشترک دو کشور کرد. 
در ابتدای این نشست که در محل سفارت تاجیکستان 
برگزار شد پس از خوش آمدگویی و تبریک سال جدید 
ایران  در  تاجیکستان  امام زاده سفیر  نعمت اهلل  توسط 
مهندس باقری رییس کمیته توسعه صادرات سندیکا 
ضمن معرفی توانمدی اعضا سندیکا و کمیته توسعه 
صادرات با بیان آنکه  پس از برجام باید توسعه روابط 

همکاری  افزایش  به  داشت،  انتظار  را  کشور  دو  بین 
و  کشور  دو  مشترک  کمیسیون  اجالس  درخصوص 
شناخت و بررسی زمینه های همکاری در این خصوص 

تاکید کرد. 
سفیر تاجیکستان ضمن تایید این مطلب عنوان داشت: 
استقالل  آوردن  به دست  تاجیکستان  اهداف  از  یکی 
انرژی است. وی در ادامه تصریح کرد: در راستای رشد 
همکاری با ایران در زمینه اقتصادی و انرژی باید به 
سواالتی در خصوص چگونگی تعامل سندیکا با وزارت 
تجربه  چگونگی  همچنین  و  مالی  تامین  منابع  نیرو، 

حضور در بازارهای خارجی پاسخ داده داده شود.
بر همین اساس مهندس باقری ضمن تشکر از آمادگی 
سفارت جهت همکاری و پاسخ به سواالت سفیر اظهار 
داشت: در یادداشت تفاهم قبل بخش هایی در پرتکل 

قبلی به صورت اجرا نشده باقی مانده است که ضمن  
ارائه  به  تا  تالشیم  در  آن ها،  شدن  اجرایی  تقاضای 
اطالعات بیشتر و دریافت نقطه نظرات مبادرت شود. 

اضافه  سفارت  اقتصادی  رایزن  دالرام  خانم  ادامه  در 
کرد: طبق پرتکل بند 2-۶، هشت نیروگاه کوچک آبی 
اقدامی در  تا کنون   اما  جهت احداث مشخص شده 
خصوص آن انجام نشده است. وی تصریح کرد: نیروگاه 
سبزور جز این موارد نبوده است که احتماال در پرتکل 

آینده لحاظ خواهد شد. 
رییس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق 
به عنوان  تا سندیکا  ایران در پاسخ خواستار آن شد 
پروتکل  در  برق   صنعت  خصوصی  بخش  نماینده 
نیز  تاجیکستان  سفیر  رابطه  همین  در  شود.  معرفی 
پیشنهاد  پرتکل  در  مسئول  تعیین  بر  تاکید  ضمن 

داد تا با مرور پرتکل جلسه قبل موارد اجرایی نشده  
و همچنین  نیروگاه سبزور مشخص و در پرتکل جدید 

وارد شود.
در  نیز  تاجیکستان  سفارت  سوم  دبیر  رحیمی  خانم 
خصوص نیروگاه سبزور ضمن درخواست ارسال نامه ای 
به سفارت همراه با قید بخش های مورد نظر سندیکا 
وزارت  به  سندیکا  معرفی  مورد  در  همکاری،  جهت 
قول  کشور  این  سفارت  طرف  از  تاجیکستان  نیروی 

همکاری داد. 
در بخش دیگری از این نشست مهندس باقری با عنوان 
نامه های  تفاهم  سندیکا  در  تاکنون  که  مطلب  این 
مختلفی با وزارت برق کشورهایی مانند عراق، سوریه و 
دیگر کشورها امضا شده است و پیرو آن کارگروه های 
مرتبط تشکیل  و جلسات مختلفی نیز برگزار شده و 
نیر دوره های  برق کشورها  تکنسینهای وزارت  برای 
اعالم  از  است،   شده  برگزار  نیز  مختلفی  آموزشی 
آمادگی سندیکا برای امضا تفاهم نامه مشابه با وزارت 
برق کشور تاجیکستان در حاشیه اجالس خبر داد. که 

این موضوع مورد موافقت سفیر قرار گرفت.

ایسنا/ 
فاینانس 10 میلیارد دالری کره ای ها برای 

پروژه های برقی ایران

زمینه ی  در  توانیر  شرکت  همکاری  تفاهم نامه 
کاهش تلفات انرژی و هوشمند سازی شبکه های 
برق کشور با شرکت کره ای کپکو به امضاء  رسید 
که براساس پیش بینی های صورت گرفته شرکت 
کره ای می تواند حدود 10 میلیارد دالر در صنعت 
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برق ایران سرمایه گذاری کند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، هوشنگ فالحتیان، معاون 
وزیر نیرو در امور برق و انرژی امروز در مراسم امضای 
تفاهم نامه با شرکت کره ای کپکو با بیان این که در حال 
حاضر در ایران 33 میلیون مشترک برق وجود دارد، 
اظهار کرد: براساس تفاهم های صورت گرفته با شرکت 
مشخص  برنامه  یک  قالب  در  که  است  قرار  کره ای 

نسبت به تبدیل کنتورهای هوشمند اقدام کنیم.
به گفته وی اولویت آغاز این کار برای تعویض و لوازم 
مشترکینی است که بیشترین مصرف برق را دارند و 
یا به عبارتی مشترکینی که 30 کیلووات و یا بیشتر از 

این میزان مصرف می کنند.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تصریح کرد: در 
قالب این برنامه ریزی در نظر داریم چند پروژه پایلوت 
را به همراه شرکت کره ای به انجام برسانیم و پس از 
بررسی های همه جانبه این طرح را به صورت وسیع تر 
و با استفاده از فاینانس از سوی شرکت کره ای انجام 

دهیم.
فالحتیان با بیان این که در سال 201۶ میالدی در نظر 
داریم این پروژه های پایلوت را اجرایی کنیم، خاطرنشان 
کرد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است 
که در سال 2017 با توجه به نتایج حاصل شده کار 

تعویض کنتورها را انجام دهیم.
وی با اشاره به سطح همکاری اقتصادی ایران و کره 
جنوبی ادامه داد: با توجه به مذاکرات یک سال اخیر 
امروز در مورد چندین پروژه به تفاهم رسیدیم که از 
جمله آن می توان به تفاهم نامه احداث نیروگاه با سه 
شرکت کره ای به صورت جداگانه برای احداث 1500 

مگاوات نیروگاه اشاره کرد.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اظهار کرد: در 
زمینه ی بحث های افزایش راندمان نیز با شرکت های 

کره ای تفاهم نامه امضاء شده است که شرکت کره ای 
نیز در این زمینه تمایل زیادی برای همکاری دارند. 
همچنین در خصوص پروژه های مربوط به توزیع برق 
که مربوط به کنتورهای گسترده می شود و پروژه های 
مربوط به کاهش تلفات شبکه برق نیز تفاهم نامه هایی 

به امضاء رسید.
فالحتیان با بیان این که شرکت های کره ای تا حدود 10 
میلیارد دالر می توانند در زمینه ی استفاده از خدمات 
فنی - مهندسی در شبکه انتقال و توزیع سرمایه گذاری 
داشته باشند اظهار کرد: زمینه انجام این پروژه ها در 
حال حاضر فراهم شده و تالش ما براین است که خط 

اعتباری کره جنوبی  پروژه ها را راه اندازی کنیم.
وی با اشاره به وضعیت کره جنوبی در زمینه کاهش 
تلفات برق گفت: در حال حاضر عدد تلفات این کشور 
پنج درصد است که ما امیدواریم با استفاده از تجربیاتی 
که شرکت های کره ای اخذ کرده اند بتوانیم تلفات برق 

ایران را نیز کاهش دهیم.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در خصوص بازده 
زمانی تعویض کنتورهای شبکه برق و هوشمند سازی 
شبکه اظهار کرد: این کار در یک بازه زمانی پنج تا 10 

ساله موثر است.

-

ایسنا/ 
بازگشایی شرکت برقی کره ای در ایران

دفتر کپکو ایران که متعلق به شرکت برق کشور 
کره جنوبی است امروز با حضور معاون وزیر نیرو 

بازگشایی شد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، هوشنگ فالحتیان، معاون 

وزیر نیرو در امور برق و انرژی امروز در مراسم بازگشایی 
دفتر کپکوی ایران با بیان این که شروع به کار شرکت 
کپکو در فصل جدیدی برای همکاری صنایع مختلف 
ایران با کره جنوبی از جمله صنعت برق است، اظهار 
کرد: من از نگاه عمیق و توجه ویژه ای که مدیرعامل 
کپکو برای شروع همکاری با ایران اقدام به احداث این 

دفتر در تهران کرده اند، تقدیر و تشکر می کنم.
به گفته وی این اقدام نشان از دید مثبت و دوراندیشی 
شرکت کپکوی کره جنوبی دارد و من باید این را اذغان 
شناخت  و  دید  چنین  پساتحریم  دوران  در  که  کنم 

عمیقی از مدیران کشورهای خارجی نداشتم.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان این که این 
اقدام می تواند موجب استحکام و ارتقاء ارتباط صنعت 
برق تهران و کپکو شود، بیان کرد: از طریق این پل 
حوزه های  در  دولتی  و  بخش های خصوصی  ارتباطی 
ارتباط  در  کره ای  طرف  با  می توانند  انرژی  مختلف 

باشند.
فالحتیان تصریح کرد: این دفتر یک پل ارتباطی برای 
نقش  قطعا  و  است  کره جنوبی  با  ایرانی  شرکت های 

مهمی در تسریع ارتباطات برقرار می کند.
وی با بیان این که این دفتر قانون رفت وآمد صنعت آب 
و برق را فراهم خواهد کرد، اضافه کرد: من این قول 
از هیچ  به مدیران شرکت های کره ای می دهم که  را 
کمکی برای ارتقاء همکاری ایران و کره جنوبی دریغ 
نخواهم کرد و ایران به طور کامل آمادگی خود را برای 
همکاری ها در زمینه ی صنعت آب و برق اعالم می کند.

در ادامه هو آن ایکتو مدیر عامل کپکو با بیان این که 
را در  برق کره می تواند سرمایه گذاری خوبی  شرکت 
صنعت برق ایران داشته باشد، بیان کرد: دفتر کپکو 
در ایران می تواند وضعیت اقتصادی برق ایران را توسعه 

دهد.

مدیر عامل کپکو با بیان این که بازگشایی شرکت کپکو 
ایران نشانه حسن نیت ما است، گفت: امیدواریم  در 
بتواند زمینه ساز فعالیت های خوبی  این دفتر  فعالیت 

باشد.

ایسنا/ مذاکرات برقی با کره جنوبی انجام شد
نقش کره ای ها در کاهش تلفات، 

هوشمندسازی شبکه و خطوط فشار قوی

کره  برق  صنعت  متخصصان  از  نفره   12 هیات 
اند، در نشستی  ایران سفر کرده  به  که  جنوبی 
زمینه  خصوص  در  توانیر  شرکت  مدیرعامل  با 
تفاهم  به یک  راه های رسیدن  و  های همکاری 

مشترک و عملیاتی به مذاکره پرداختند.
ریاست  به  که  هیات  این  ایسنا،  خبرنگار  گزارش  به 
»چو« مدیرعامل شرکت کپکو در جلسه ای با آرش 
کردی مدیرعامل توانیر وبرخی از مدیران ارشد صنعت 
برق در توانیر شرکت کرده بودند، در خصوص راه های 
ایجاد همکاری و عملیاتی کردن موارد تفاهم شده در 

جلسات پیشین، به مذاکره پرداختند.
توانیر،  این جلسه آرش کردی مدیرعامل شرکت  در 
حضور مدیران ارشد صنعت برق را در این جلسه نشانه 
عزم شرکت توانیر برای توسعه همکاری ها دانست و 
سه  خصوص  در  کپکو  با  مذاکرات  این  کرد:  تصریح 
محور کاهش تلفات برق، هوشمندسازی شبکه برق و 

خطوط 7۶5 کیلوولت برگزار شده است.
وی تصریح کرد: با وجود این که زمینه های متنوعی 
در این مذاکرات مطرح شده است اما برای صنعت برق 
ایران کاهش تلفات برق از اهمیت ویژه ای برخوردار 
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است.
دراین جلسه همچنین »چو« مدیرعامل کپکو با استقبال 
از همکاری با ایران و شرکت توانیر، اظهارامیدواری کرد 

که مذاکرات به تفاهمی خوب ومنطقی منجر شود.
هیات  و  کره  جمهور  رئیس  حضور  به  اشاره  با  وی 
گسترده سیاسی و اقتصادی این کشور در ایران گفت: 
به  نسبت  توانیر  و  کپکو  برقی  مذاکرات  خوشبختانه 
سایر مذاکرات صورت گرفته میان کره و ایران سریعتر 
پیش رفته و به همین دلیل نیز تفاهم نامه میان دو 

شرکت به امضا می رسد.
برپایه این گزارش در این جلسه هیاتی 12 نفره متشکل 
از متخصصان و کارشناسان این شرکت مدیرعامل کپکو 

را همراهی می کردند.
توانیر،  شرکت  معاونان  کردی،  بر  عالوه  نیز  ایران  از 
مدیرعامل پژوهشگاه نیرو و تعدادی از مدیران عامل 
عامل  مدیران  برق کشور،  نیروی  توزیع  های  شرکت 

شرکت های در این جلسه حضور داشتند.
گفتنی است تفاهم نامه میان دو شرکت توانیر و کپکو 
شرکت  دو  عامل  مدیران  با حضور  و  شنبه  سه  فردا 
این  رسید.  خواهد  امضا  به  اسپیناس  هتل  محل  در 
تفاهم نامه راه های عملیاتی شدن همکاری ها را در 

محورهای گوناگون صنعت برق در برمی گیرد.

ایسنا/ 
اعالم آمادگی کره جنوبی برای 

سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران

امادگی  اعالم  از  جنوبی  کره  جمهور  رئیس 
شرکت های کره ای برای همکاری و سرمایه گذاری 

در بخش انرژی ایران خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، »پارک گون هی« در همایش 
تجاری ایران و کره جنوبی که امروز - سه شنبه - در 
هتل اسپیناس با حضور فعاالن تجاری دو کشور برگزار 
شد، گفت: کره و ایران در طول تاریخ در زمینه های 

مختلف با یکدیگر رفت و آمد داشته اند.
وی ادامه داد: در دوران جدید روابط دو کشور بر اساس 
اعتماد بیشتری پیش رفته و در دهه 70 کره پروژه 
امروز  داد.  انجام  را  اصفهان  پاالیشگاه  از جمله  هایی 
نیز بیش از 239 نفر از فعاالن اقتصادی کره همراه من 
به ایران آمدند و هدف از این سفر جستجوی موفقیت 

های مشترک بین دو کشور است.
رئیس جمهور کره جنوبی با بیان اینکه دو کشور در 
زمینه همکاری های اقتصادی به دنبال گسترش روابط 
سال  در  گفت:  هستند،  مشترک  گذاری  سرمایه  و 
که  بود  دالر  میلیارد   17.4 کشور  دو  تجارت   2011
 ۶.1 به  رقم  این  ها  تحریم  دلیل  به  سال 2015  در 
امکان گسترش  اکنون  اما  یافت  میلیارد دالر کاهش 

روابط تجاری وجود دارد.
پارک گون هی با اشاره به برخی تفاهم نامه های جدید 
میان ایران و کره جنوبی ادامه داد: تفاهم نامه جدید 
گمرکی میان دو کشور از ترخیص سریع کاال حمایت 
می کند و همچنین با تفاهم نامه امضا شده در زمینه 
حمل و نقل، سختی هایی که در روابط دو کشور در 

این بخش وجود داشت کاهش پیدا می کند.
وی افزود: همچنین قرار است میز ایران در کره و میز 
کره در ایران برای پرداختن به مسائل مدیریتی ایجاد 

شود.
ایران در  به ظرفیت های  رئیس جمهور کره جنوبی 
زمینه انرژی اشاره کرد و گفت: ایران قصد دارد تا سال 
2020 حدود 185 میلیارد دالر سرمایه گذاری کند که 

شرکت های کره می توانند با توجه تکنولوژی مناسب 
حضور موثری در این صنایع داشته باشند و همکاری 
های دو کشور در بخش انرژی ثمرات متقابلی خواهد 

داشت.
وی تصریح کرد: کره برای حمایت از شرکت ها یک 
که  است  کرده  آماده  را  دالری  میلیارد   25 بسته 
دو  های  همکاری  برای  اقتصادی  فعاالن  امیداواریم 

جانبه از آن استفاده کنند.
رئیس جمهور کره جنوبی در بخش دیگری از صحبت 
هایش به امکان تعامالت فرهنگی بین دو کشور اشاره 
کرد و گفت: در زمینه های فرهنگی، ورزشی و فناوری 
اطالعات نیز شرایط برای همکاری ایران و کره فراهم 
است. تعداد بازیکنان تکواندو ایران بسیار افزایش یافته 
است و من شنیده ام که مردم ایران به سریال های کره 
ای بسیار عالقه دارند و 90 درصد از مردم ایران سریال 

جواهری در قصر را دیده اند.
امضا شده  فرهنگی  های  تفاهم  اساس  بر  افزود:  وی 
بین دو کشور امیدواریم گسترش روابط فرهنگی اتفاق 
بیفتد و نتایج آن به کشورهای خاورمیانه نیز برسد. از 
طرف دیگر نیز ایران برای دوران پسا نفت روی حوزه 
آی سی تی تمرکز دارد و کره در این زمینه می تواند 

شریک خوبی برای ایران باشد.

فارس/
گاز  هوشمند  کنتور  ساخت  تفاهم نامه 
کره ای با وجود داخلی سازی به امضا رسید

تفاهم نامه ساخت کنتور هوشمند گاز دیروز در 
حالی با کره ای ها امضا شد که کنتورسازان داخلی 

امکان ساخت آن را در داخل کشور دارند.
در  فارس  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
و  تهران  به  جنوبی  کره  جمهور  رئیس  سفر  جریان 
هیات همراه تفاهمنامه های مختلفی بین صنعت نفت 
ایران و مسئوالن دولتی و شرکت های خصوصی کره 

ای منعقد شد.
از جمله تفاهم نامه هایی که روز گذشته بین ایران و 
کره امضا شد »تفاهمنامه همکاری شرکت گاز ایران و 
گروه »اس کی تلکوم« کره جنوبی« است که به منظور 
اندازه گیری هوشمند  های  و سیستم  کنتور  ساخت 

امضا شده است.
امضای  جلسه  در  کره ای  شرکت  این  مدیرعامل 
تفاهمنامه با شرکت ملی گاز گفت که شرکت متبوعش 
به عنوان یکی از شرکتهای بزرگ دنیا در حوزه ساخت 
سیستم های اندازه گیری و کنتورهای هوشمند فعالیت 
اندازه  می کند،دقت محصوالت این شرکت در حوزه 
گیری بیش از 98 درصد بوده و از سوی آزمایشگاه های 

بین المللی »صالحیت عالی« دارد.
ساخت  تفاهمنامه  امضای  است  حاکی  گزارش  این 
با کره ای ها در حالی صورت می  کنتور هوشمند گاز 
گیرد که کارخانه های تولید کننده کنتورسازی داخلی، 

توان ساخت کنتور هوشمند را در داخل کشور دارند.
بانگاهی به اخبار منتشر شده در رسانه های مختلف 
از جمله سایت روابط عمومی شرکت ملی گاز در سال 
های گذشته،به نظر می رسد مسئوالن شرکت ملی گاز 
ایران پیام امسال که همان »اقتصاد مقاومتی اقدام و 

عمل« است را دریافت نکرده اند.
مختلف  های  رسانه  در  که  را  خبر  چند  نمونه  برای 
از قول مسئوالن سابق شرکت ملی گاز ایران در این 
زمینه منتشر شده است برای مالحظه مسئوالن فعلی 

شرکت ملی گاز مجددا منتشر می کنیم.

شماره   1721    14 اردیبهشت ماه 1395



7 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

*آغاز ساخت کنتور هوشمند گاز در کشور
مدیرعامل سابق شرکت گاز استان تهران در تاریخ 30 
مرداد سال 1390 اعالم کرد شرکت ملی گاز براساس 
هوشمندی  و  ملی  کنتور  است  شده  موظف  قانون 
بسازد بر همین اساس ، ساخت این کنتور را به صورت 

آزمایشی به دو کنتور ساز مطرح کشور واگذار کرد.
وی با اشاره به این که هر یک از این دو شرکت، در 
حال ساخت پنج هزار دستگاه از این نوع کنتور هستند، 
کنترل مصرف، قطع گاز با لرزش زمین، نداشتن قابلیت 
دست کاری و قرائت کنتور از راه دور را از مهم ترین 

مزایای این کنتور برشمرد.
 این مقام سابق شرکت ملی گاز همچنین اعالم می 
کند قیمت هر کنتور هوشمند حدود 120 هزار تومان 

برآورد شده است.
ایران در آبان سال  مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز 
91 در گفت و گو با خبرنگار سایت شانا )سایت اطالع 
رسانی وزارت نفت( با بیان این که جلوگیری از سرقت 
و هدررفت گاز در شبکه، از مهم ترین اهداف اجرای 
کنتور  به  تبدیل  و  قدیمی  کنتورهای  تعویض  طرح 
هوشمند است،می گوید:مرحله پایلوت این طرح برای 
استفاده در  قابل  نوع کنتور هوشمند  مشخص شدن 
شبکه، از سال پیش آغاز شده است و سال آینده نیز 

پایان خواهد یافت.
وی با تاکید بر این که ساخت کنتورهای هوشمند گاز 
در داخل کشور انجام می شود، اظهار می کند:بامشخص 
شدن نوع کنتور، مرحله دوم که تعویض آنها خواهد 

بود، آغاز خواهد شد.
هوشمند  کنتورهای  قطع  و  بودن  قرائت  قابل  اوجی 
و  برشمرد  این طرح  مزایای  از جمله  را  مرکز  از  گاز 
دست  قابل  وجه  هیچ  به  هوشمند  گفت:کنتورهای 

کاری نخواهند بود.

*کنتورهای گاز هوشمند می شود
در اردیبهشت ماه سال 1390 بهزاد بابازاده رئیس امور 
ملی  رسانی شرکت  گاز  مدیریت  اطالعات  تکنولوژی 
با کنتورهای هوشمند  آشنایی  ایران در همایش  گاز 
گاز که در گرگان برگزار می شود، می گوید: نصب و 
راه اندازی کنتور هوشمند گاز در مرحله اول به صورت 
آزمایشی در شهر تهران برنامه ریزی شده است و در 
صورت موفقیت این پروژه، نصب آن به صورت کالن 

در سطح کشور به اجرا در خواهد آمد.
می توان  کنتور  این  از  استفاده  کند:با  می  اضافه  وی 
اطالعات مورد نظر را از راه دور دریافت کرد و نیازی 
نیست تا مامور گاز به خانه های مردم برود و قرائت کند.

مندرج  اطالعات  می کند:  اظهار  مسئول  مقام  این 
توسط  آنالین  و  هوشمندانه  صورت  به  کنتور  در 
سیستم 5های مخابراتی به مرکز اطالعات ارسال می 
شود و در سیستم ثبت شده و سپس در صورتحساب 

مشترکان درج می شود.
 بابا زاده یکی از قابلیت های مهم این کنتور را عدم امکان 
کنتورهای  کند  می  تصریح  و  دانست  آن  دستکاری 
هوشمند طوری طراحی و ساخته شده است که پس 
از نصب و را ه اندازی، دستکاری و معیوب کردن آنها 
امکان پذیر نبوده و هر گونه دستکاری و حتی ضربه 

به دستگاه را در سیستم حافظه خود ضبط می کند.
علی رغم این تحوالت در صنعت داخلی کنتورسازی 
مشابه  خرید  قرارداد  کره ای ها  حضور  با  روزها  این 
اخیر  که  قراردادی  می رسدف  امضا  به  داخل  ساخت 
مقام معظم رهبری تاکید کردند: واردات کاالی مشابه 

ساخت داخل »مطلقا ممنوع«.

مهر/ 
راه اندازی بزرگترین کارخانه 
ترانسفورماتور توزیع کشور

کشور  توزیع  ترانسفورماتور  کارخانه  بزرگترین 
بهره برداری  به  تهران  استان  در  آینده  هفته 

می رسد.
حضور  با  و  آینده  هفته  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس شورای  برخی 
اسالمی بزرگترین کارخانه ترانسفورماتور توزیع کشور 

در استان تهران به بهره برداری خواهد رسید.
در  فراوانی  اهمیت  که  تولیدی  واحد  و  کارخانه  این 
حوزه توسعه صنعت برق دارد، در فضایی بالغ بر 13 

هکتار احداث شده است.
بزرگترین کارخانه ترانسفورماتور توزیع کشور با هدف 
تامین نیاز به ترانسفورماتور در بخش های تولید، انتقال 
و توزیع و همچنین توسعه صادرات و اشتغال، در شهر 
پرند و با سرمایه گذاری بالغ بر هزار و 500 میلیارد 

ریال احداث شده است.
براساس برنامه ریزی انجام شده، ساالنه در این کارخانه 
14 هزار ترانس تولید خواهد شد که این تعداد ترانس 
برابر با 7 هزار و 500 مگاولت آمپر است. همزمان با 
نفر   ۶00 از  بیش  تولیدی،  جدید  سایت  این  افتتاح 
غیر  به صورت  نیز  نفر   1500 و  مستقیم  به صورت 

مستقیم مشغول به کار خواهند شد.
با بهره برداری از بزرگترین کارخانه ترانسفورماتور توزیع 
کشور ضمن جلوگیری از خروج ساالنه  40 میلیون 
دالر ارز از کشور، با صادرات تولیدات این کارخانه بیش 

از ۶ میلیون دالر ارز وارد کشور خواهد شد.

تسنیم/ 
ایتالیایی ها هم در ایران برق خورشیدی 

تولید می کنند

ایتالیایی  های  شرکت  اسپانیا،  و  آلمان  از  پس 
های  انرژی  های  پروژه  توسعه  به  نسبت  نیز 

تجدیدپذیر در ایران ابراز تمایل کردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری 
کلین تکنیکا، مقامات شرکت های ایتالیایی جنسیس 
و دینکون با مقامات دولت ایران در استان قزوین دیدار 
کرده اند. همچنین موافقتنامه ای بین دو طرف به امضا 
ایتالیایی تعداد  رسیده که بر اساس آن شرکت های 
زیادی سلول تولید برق خورشیدی در این استان نصب 

خواهند کرد.
بر اساس این گزارش، دو شرکت ایتالیایی 100 پروژه 
انرژی خورشیدی هر کدام با ظرفیت 10 مگاوات برق 
اجرا خواهند کرد. اجرای این پروژه ها که ظرفیت آن 
به یک گیگاوات می رسد در یک بازه زمانی 9 تا 10 
ساله انجام خواهد شد. کل سرمایه گذاری انجام شده 
در قالب این برنامه حدود 1.5 میلیارد دالر خواهد بود.

سال گذشته، سرمایه گذاران آلمانی طرح هایی را برای 
نصب سلول های خورشیدی در استان های مختلف 
کردند  اعالم  آلمانی  های  شرکت  کردند.  اعالم  ایران 
خورشیدی  پروژه  مگاوات   500 تهران  استان  در  که 
اجرا خواهد شد که شامل 150 مگاوات در کهریزک، 
200 مگاوات در ورامین و 150 مگاوات در مالرد است. 
نیز در مرکز  به عالوه، 750 مگاوات برق خورشیدی 
اصفهان و شمال غرب تبریز تولید خواهد شد. اجرای 
اولین پروژه قرار بود در اوایل سال 201۶ آغاز و تا می 

201۶ تکمیل شود.
که  کرد  اعالم  ایران  نیروی  وزارت  امسال،  اوایل 
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این  بادی در  دانمارک نسبت به توسعه توربین های 
کشور ابراز تمایل کرده است. حمید چیت چیان گفته 
تولیدی در  به دنبال ساخت یک قطب  بود دانمارک 
ایران است تا از این طریق تجهیزات انرژی بادی را به 

دیگر کشورهای منطقه صادر نماید.

تسنیم/ یادداشت اقتصادی/
اختالف وزارت نفت و نیرو ساالنه 

450میلیون دالر را بر باد داد

برای  نیرو  و  نفت  وزارتخانه های  نظر  اختالف 
صادرات برق باعث شده است که به جای صادرات 
برق به عراق، گاز به نیروگاه های این کشور صادر 
شود. این در حالی است که با صادرات برق ساالنه 
بیشتری نصیب دولت  میلیون دالر درآمد   450

می شد.
محمدرضا کیاشمشکی - کشور عراق نیازمند واردات 
انرژی است و از میان همسایگان این کشور، ایران به 
تجاری  و  مذهبی  امنیتی،  مسائل  در  اشتراک  دلیل 
بهترین گزینه برای تأمین انرژی آن است. یکی از مهم 
ترین قراردادهای کشور عراق به منظور تامین انرژی 
مورد نیاز خود، قرارداد واردات گاز از ایران است. این 
به  بصره  نیروگاه های  سوخت  تامین  هدف  با  قرارداد 
امضا رسید که به موجب آن روزانه 20 تا 25 میلیون 

مترمکعب گاز به بصره صادر خواهد شد.
در حالی صورت خواهد  عراق  به کشور  گاز  صادرات 
ظرفیت  با  رمیله  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  که  گرفت 
3000 مگاوات تولید برق در شهر بصره عراق توسط 
شرکت ایرانی مپنا تامین مالی شده و در حال ساخت 

است. در نتیجه این سوال مطرح می شود که چرا بجای 
صادرات مستقم گاز به عراق و ساخت نیروگاه در این 
کشور توسط مپنا، این نیروگاه در داخل کشور ساخته 

نشد و به جای گاز، برق به عراق صادر نمی شود؟
اقتصادی  بنگاه  یک  عنوان  به  مپنا  شرکت  البته 
به  و  عراق  خاک  در  نیروگاه  احداث  برای  خصوصی 
عبارتی صادرات خدمات فنی و مهندسی گامی موثر 
برداشته است اما در دید کالن، می شد از توانمندی 
بهره  داخل کشور  در  نیروگاه  در ساخت همین  مپنا 
خانه  وزارت  دیرینه  اختالف  به  موضوع   این  گرفت. 
های نفت و نیرو باز می گردد. در حال حاضر قسمت 
می  نیرو  وزارت  عاید  برق  صادرات  درآمدهای  عمده 
شود و این امر طبیعی است که وزارت نفت انگیزه ای 
برای مشارکت در طرح های صادرات برق نداشته باشد. 
این موضوع همچنین باعث شده است که وزارت نفت 
در مذاکرات با طرف های خارجی صادرات برق را در 

اولویت خود قرار ندهد.
در  می دهد  نشان  بررسی ها  که  است  حالی  در  این 
صورتی که از نیروگاه های با بازده ی باالی 45 درصد 
به  نسبت  شود،  استفاده  برق  صادرات  و  تولید  برای 
عاید  بیشتری  اقتصادی  منافع  گاز  مستقیم  صادرات 
کشور خواهد شد. عالوه بر این، وابستگی بیشتر کشوِر 
مقصد صادرات برق و امکان استفاده از ظرفیت برق 
تولیدی در داخل کشور، از دیگر مزایای صادرات برق 

به جای گاز است.
در صورتی که 3000 مگاوات برق با قیمت 8 سنت 
به ازای هر کیلووات ساعت به عراق صادر شود، ساالنه 
1.9 میلیارد دالر درآمد عاید کشور می شود که از این 
برق  تولید  به 0.5 میلیارد دالر هزینه  نزدیک  میزان 
میلیارد  واقع دولت 1.4  و در  بود  نیروگاه خواهد  در 
دالر درآمد خواهد داشت. این در حالی است که اگر 

گاز این نیروگاه را با قیمت 20 سنت به ازای هر متر 
دالر  میلیارد   0.95 ساالنه  دولت  کنیم  صادر  مکعب 
درآمد خواهد داشت. این محاسبات نشان می دهد که 
به عراق، کشور ساالنه 450  با صادرات مستقیم گاز 

میلیون دالر عدم النفع خواهد داشت.
برق  برای صادرات  هایی  اختالف  نیز شاهد  تر  پیش 
ایم. بخشی  بوده  نیرو  و  نفت  وزارت خانه های  میان 
که  است  شده  باعث  برق  صادرات  حوزه  در  نگری 
وزارتخانه های نفت و نیرو منافع خود را در نظر بگیرند 
و بدون در نظر گرفتن منافع ملی فرصت های اقتصادی 

و سیاسی پیش روی کشور از دست برود.
به نظرمی رسد تا زمانی که هر دو وزارتخانه نفت و 
منافع  وجود  با  نشوند،  ذینفع  برق  صادرات  در  نیرو 
به  برق  صادرات  بیشتر  سیاسی-امنیتی  و  اقتصادی 
جای گاز، شاهد افزایش مناسب میزان برق صادراتی 

کشور نخواهیم بود.
لذا ضروری است که اختالف وزارتخانه های نفت و نیرو 
در مسأله صادرات برق با هماهنگی معاون اول رئیس 
ملی  منافع  رفتن  باد  بر  از  تا  برطرف شود  جمهوری 
کشور جلوگیری و منافع اقتصادی و سیاسی صادرات 

برق نصیب کشور شود.

وزارت نیرو/  توسط مدیرعامل شرکت توانیر انجام شد؛
ابالغ نظام نامه طرح ذخیره عملیاتی 

صنایع بزرگ قابل پایش در دیسپاچینگ

نظام نامه طرح ذخیره عملیاتی صنایع بزرگ قابل 
پایش در دیسپاچینگ توسط مدیرعامل شرکت 
توزیع  و  منطقه ای  برق  شرکت های  به  توانیر 

نیروی برق برای اجرا ابالغ شد.
بر  )پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
اساس الزام های مندرج در این نظام نامه، شرکت های 
برق منطقه ای موظف هستند نسبت به عقد توافق نامه 
با صنایع سنگین سطح شبکه انتقال و و فوق توزیع، 
برای کاهش بار در اوقات اوج مصرف برق در تابستان 
نیاز شبکه و در مواقع  با توجه به  اقدام نموده و   95
لزوم، کاهش بار ازپیش تعیین شده را طبق اعالم مراکز 

دیسپاچینگ ملی و منطقه ای اجرا نمایند.
محدوده  طرح،  اثربخشی  سنجش  امکان  به منظور 
شامل  را  صنایعی  از  دسته  آن  نظام نامه  این  اجرای 
آن ها در مرکز  واقعی  زمان  پایش  امکان  می شود که 
کنترل دیسپاچینگ ملی یا منطقه ای امکان پذیر باشد.

منطقه ای  برق  شرکت های  نظام نامه  مفاد  طبق 
مستندات مورد نیاز طرح شامل توافقنامه های همکاری 
صنایع و فرم ها و گزارش های برآورد پتانسیل کاهش 
به  دوره ای  و  منظم  به صورت  را  عملکرد طرح  و  بار 
برق  شبکه  مدیریت  شرکت  در  واقع  طرح  دبیرخانه 
ارسال  کشور،  برق  شبکه  راهبری  معاونت  ایران- 

خواهند کرد.
عملیاتی  ذخیره  طرح  کارگروه  توسط  نظام نامه  این 
صنایع در سطح انتقال و فوق توزیع به ریاست دکتر 
کشور  برق  شبکه  راهبری  معاون  مشهدی،  رجبی 
و کنترل  پایش  دبیری مهندس مذکوری مدیریت  و 
لحظه ای شرکت مدیریت شبکه برق ایران تهیه شده 

است.
ترکیب کارگروه فوق از مدیران ارشد شرکت مدیریت 
شبکه برق ایران و شرکت های برق منطقه ای منتخب، 
بهره  نیز  از خدمات مشاور ذی صالح  و  تشکیل شده 

می گیرد.
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9 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ایسنا/ 
ایران رتبه 15 جهان در مصرف برق

 220 حدود  کشور  برق  مصرف  گذشته  سال 
میلیارد کیلووات ساعت بوده و ایران در مصرف 

برق رتبه 15 جهان را به خود اختصاص داد.
آرش کردی در گفت گو با خبرنگار ایسنا، با بیان این که 
است،  پیوسته  بهم   و  برق یک شبکه گسترده  شبکه 
اظهار کرد: درحال حاضر شبکه برق 32 میلیون و 800 

هزار مشترک دارد.
وی با اشاره به پیک بار مصرف برق در سال گذشته 
گفت: در سال گذشته پیک مصرف برق 50 هزار و 77 
کیلووات ساعت بوده که این رقم برای اولین بار به ثبت 

رسیده است.
مدیر عامل توانیر ادامه داد: امسال یک رشد سه تا پنج 
درصدی را در مصرف برق خواهیم داشت و براساس 
پیش بینی های صورت گرفته مصرف برق به 53 هزار 

کیلووات ساعت خواهد رسید.
کردی در خصوص برنامه های صورت گرفته برای حل 
این مساله گفت: باید به بحث مدیریت مصرف امسال 

بیش از سال های گذشته توجه شود.
وی با بیان این که امیدواریم با راهکارهای در نظر گرفته 
شده بتوانیم ایام پیک را به خوبی پشت سر بگذاریم، 
اظهار کرد: از هم اکنون برنامه های گسترده ای را برای 

گذر از خاموشی در فصل تابستان در نظر گرفته ایم.
مدیریت  تنها  میان  این  در  اینکه  بیان  با  کردی 
باشد،تاکید  تواند حالل مشکل خاموشی  مصرف می 
اصلی  مصرف  مدیریت  ترویج  و  سازی  کرد:فرهنگ 

ترین راه برای نجات کشور از خاموشی است.

واحد مرکزی خبر/ 
معامالت قراردادهای سلف موازی 

استاندارد برق و نفت کوره در بورس 
انرژی

معامالت قراردادهای سلف موازی استاندارد برق 
ایران  انرژی  بازار مشتقه بورس  و نفت کوره در 

ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما امروز کاالهای برش 
گاز  پاالیش  گازی  میعانات  جم،  پتروشیمی  سنگین 
ایالم، میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی، متانول 
پتروشیمی فن آوران، متانول پتروشیمی شیراز، پنتان 
پاالیش نفت کرمانشاه، حالل 410 پاالیش نفت آبادان 
و نفتای سنگین پاالیش نفت تهران در رینگ داخلی 
رینگ  در  تبریز  نفت  پاالیش  کاالهای حالل 402  و 

بینالملل عرضه شده است.
بازار فیزیکی بورس  در معامالت روز دوشنبه هم در 
 ،402 حالل  آیزوفید،  آیزوریسایکل،  کاالهای  انرژی 
حالل 404، حالل410، نفتای سبک و سنگین تصفیه 
سوخت  کربن،   ۶ برش  شیراز،  نفت  پاالیش  نشده 
نیتروژن  و  تبریز  پتروشیمی  نیتروژن  و  سبک  کوره 

پتروشیمی مبین در رینگ داخلی عرضه شد.
کل معامالت صورت گرفته در این عرضه ها و عرضه 
های مازاد معادل 703 تن به ارزش بیش از 4 میلیارد 
و 799 میلیون ریال بود. از نکات مهم دوشنبه می توان 
به استقبال خریداران از عرضه سوخت کوره سبک تبریز 
و در نتیجه معامله کل حجم عرضه شده این کاال اشاره 
کرد.بازار برق بورس انرژی نیز شاهد معامله 1 قرارداد 
معادل 24 مگاوات ساعت به ارزش بیش از 8 میلیون 
ریال بود.مجموع ارزش کل معامالت روز دوشنبه بورس 

انرژی ایران 4 میلیارد و 807 میلیون ریال شد.

 الی  9ساعت از چهارشنبه و پنجشنبه روزهای )ساعت 16مدت به 95اردیبهشت 23و 22: زمان
17  )
سالن کنفرانس سندیکای صنعت برق ایران: محل
حسین زادهآقای مهندس : مدرس دوره
 ثبت نام  دورهنحوه:

www.ieis.irسندیکا وب سایت متقاضیان دوره جهت ثبت نام و شرکت در دوره به بخش آموزش 
دیکا مراجعه نموده و فرم ثبت نام را تکمیل و به همراه فیش پرداخت هزینه دوره به واحد آموزش سن

.ارسال فرمایند
به ثبت  اقدام 95/02/15متقاضیانی که تا تاریخ می باشد و تومان هزار 450هزینه دوره

.خواهند شدتخفیف % 10نام نمایند مشمول 
در پایان دوره گواهینامه آموزشی صادر خواهد شد.
 خواهد بود95/02/19مهلت ثبت نام تا تاریخ.
 66570930-6(131داخلی )برای کسب اطالعات  بیشتر با واحد آموزش و پژوهش سندیکا

.تماس حاصل فرمایید
  بخش آموزش وب سایت سندیکا در دسترس می باشددر سرفصل دوره.

فراخوان برگزاری کارگاه آموزش ی 
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ایرنا/ 
جهانگیری: دولت با تمام توان از بخش 

خصوصی حمایت می کند

جمهوری  رئیس  اول  معاون  ایرنا-  آباد-  خرم 
خصوصی  بخش  از  توان  تمام  با  دولت  گفت: 

حمایت می کند و به این حمایت مفتخر است.
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اعزامی ایرنا، اسحاق 
جهانگیری در آیین افتتاح پتروشیمی لرستان گفت: 
چند کار در کشور باید در دستور کار قرار گیرد که 

ایجاد واحدهای بزرگ صنعتی از آن جمله است .
: هرچند که واحدهای کوچک و متوسط  افزود  وی 
به  باید  و  کند  برطرف  را  بیکاری  چالش  تواند  می 
سمت تقویت این واحدها برویم اما هنگامی که گفته 
آن  معنای  به  است  دراولویت  موضع  این  شود  می 

نیست که به طرح های بزرگ توجه نشود .
صنعت  کرد:  تصریح  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
کوچک و متوسط هنگامی قادر به ادامه حیات است 
تامین  یا  گیرد  شکل  بزرگ  صنایع  آن  کنار  در  که 

کننده آن باشد.
با یادآوری این نکته که حسن واحدهای بزرگ  وی 
این است که تامین کننده واحدهای کوچک هستند 
گفت: سرمایه گذاری در طرح های بزرگ هیچگاه از 

دستور کار حذف نمی شود.
جهانگیری گفت: مهمترین دستور کار ما در استفاده 
با  توانند  می  که  است  هایی  طرح  خارجی  منابع  از 
تولیدات خود  وبا  شوند  ایجاد  منایع  این  از  استفاده 

قادر به بازپرداخت تسهیالت هستند.
از جمله  را  پتروشیمی  رئیس جهموری،  اول  معاون 
مهمترین واحدهای بزرگی دانست که قادر به دریافت 

منابع خارجی و بازپرداخت آن است .

وی ادامه داد: به مردم ایران برای دو انتخابات اخیر 
خسته نباشید می گویم کار بزرگی انجام دادند .

گانه  سه  قوای  باهمکاری  است  امید  کرد:  بیان  وی 
که در آینده بیشتر خواهد بود بتوانیم گره بسیاری از 

مشکالت کشور را باز کنیم .

فارس/ نوبخت در نشست خبری: 
رشد اقتصادی حدود 1 درصد است

جانب  از  کارگروهی  گفت:  دولت  سخنگوی 
دالر  میلیارد   2 بازگرداندن  برای  رئیس جمهور 
برای  را  خود  تالش  همه  و  تشکیل  آمریکا  از 

استیفای حقوق ملت انجام خواهیم داد.
فارس  خبرگزاری  دولت  حوزه  خبرنگار  گزارش  به 
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم در نشست 
خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت:  در سه ماه 
گذشته هشت رییس جمهور، پنج نخست وزیر و سه 
رییس مجلس برای گسترش روابط و سرمایه گذاری 

در ایران حضور یافتند.
تهران  به  جنوبی  کره  جمهوری  رییس  سفر  به  وی 
اشاره کرد و گفت: خانم پارک گئون هی که به همراه 
هیاتی 230 نفره به تهران آمده است هم اکنون در 
حال مذاکره و امضای موافقتنامه و یادداشت همکاری 

با ایران است.
سخنگوی دولت با تاکید بر عملکرد 33 ماهه دولت 
یازدهم گفت: درمورد موضع گیری برخی افراد نسبت 
اندازه  به  برجام  از  که  گفت  باید  برجام  موضوع  به 

برجام توقع داشته باشیم.

نوبخت افزود: در اولین اقدام برای رفع تحریم ها که 
اصحاب  از  کسی  آیا  بود،  نفتی  تحریم  آن  مصداق 
رسانه هست که بگوید تحریم نفتی که اصل تحریم 
بود، لغو نشده است؟ آیا کسی هست که مطلع نباشد 
ما موفق شدیم بیش از یک میلیون بشکه در روز نفت 

صادر کنیم؟
دوره  شرایطی  در  گذشته  ماه   33 داد:  ادامه  وی 
خدمت دولت تدبیر و امید آغاز شد که به دلیل ورود 
تحریم ها به مرحله جدید کامال حساس و پرمخاطره 
بود و محدودیت صادرات نفت ایران به یک میلیون 

بشکه در روز محدود شد.
معاون رییس جمهوری تصریح کرد: باتوجه به تنظیم 
نفت  صادرات  غذا،  برابر  در  نفت  عنوان  با  الیحه ای 
ایران نیز مشمول این تحریم ها می شد و از طرفی نقل 
و انتقال های پولی و ارزی باتوجه به شرایط تحریم 

تشدید  شد.
نوبخت افزود: آثار تحریم ها در شاخص کالن اقتصادی 
با نرخ تورم باالی 40 درصد و رشد اقتصادی منفی 
تا  داشت  تالش  دولت  و  داشت  وجود  درصد  هفت 
اجازه ندهد تحریم ها تشدید شود و در مساله برجام 
و مذاکرات فرصتی فراهم بشود تا تحریم ها برداشته 
تعهد، مسووالنه  این  یادآور شد: دولت در  شود. وی 
و  گرفت  را  تحریم ها  تشدید  جلوی  و  کرد  اقدام 
از  را  با مذاکرات سخت و حساس تحریم ها  توانست 

اقتصاد ایران حذف کند.
وی ادامه داد: برجام در سه ماه قبل به تایید طرفین 
اجرای  ماهه   30 در  اگرچه  و  شد  اجرایی  و  رسید 
برجام با فشار مضاعفی که کاهش قیمت شدید نفت 
به اقتصاد وارد کرد ولی روند کاهنده تورم ماه به ماه 
ادامه یافت و در آخرین ماه )فروردین( نیز این روند 

نسبت به اسفندماه سال گذشته رو به بهبود بود.
سخنگوی دولت یادآور شد: البته عدد رشد اقتصادی 
می خواهد  که  اقتصادی  و  نیست  قانع کننده  کشور 
رشد فزآینده داشته باشد و جایگاه نخست منطقه ای 
را کسب کند، این رقم مطلوبی نیست ولی این رشد 
به  حرکت  و  تورم  مهار  به  موفق  گذشته  به  نسبت 

سمت رشد اقتصادی شد.
نوبخت خاطرنشان کرد: اینها از نگاه هر ارزیاب مثبت 
و منصفی می تواند به عنوان اقدامات قابل قبول دولت 
و بی انصافی است که در چنین شرایطی  تلقی شود 
اقدامات  نیست،  کشور  نیازهای  با  متناسب  هرچند 

صورت گرفته را نفی کنیم.
اجرای  مخالف  عده ای  که  این  از  بگذریم  افزود:  وی 
امکان  که  می دادند  نظر  و  بوده   مذاکرات  و  برجام 
دستیابی به توافق نیست و بعد مورد به مورد نسبت 
مساله  تا  حتی  و  کردند  تشکیک  برجام  مسایل  به 

اجرای سوئیفت نیز پیش رفتند.
حوالی  در  کشور  اقتصادی  رشد  اینکه  بیان  با  وی 
یک درصد است اظهارداشت: برای استفاده از ثمرات 
برجام هنوز فاصله داریم اما گام به گام استفاده های 

الزم را از این فرصت انجام خواهیم داد.
که  زمانی  تا  البته  که  این  بیان  با  دولت  سخنگوی 
دارد،  وجود  فاصله  کنیم،  استفاده  برجام  ثمرات  از 
و  توافق  برجام صحبت می شود، یک  از  گفت: وقتی 
دیگر کشورها صورت  با  که  بود  متنوعی  موضوعاتی 
گرفت و آمریکا هم یکی از این کشورها بود و ما هم 
بالفاصله بعد از امضا در عالی ترین سطح اعالم کردیم 
که اختالف ما درخصوص برخی از موارد باقی است 
ولی در حال حاضر هر روز یک موضوع و ناهنجاری  

در زمینه برجام مطرح می شود که درست نیست.
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نوبخت خاطرنشان کرد: وقتی از رفع تحریم ها صحبت 
درخصوص  که  است  تحریم هایی  منظور  می شد، 
هسته ای است، ضمن این که ما معتقدیم هیچ کدام 
از تحریم ها را قابل پذیرش نمی دانیم و این دو را باید 

از هم تفکیک کرد.
وی ادامه داد: این در حالی است که شاهد مطالباتی 
از سوی دولتمردان آمریکایی بودیم از جمله حق ملت 
با  مساله  این  که  پدافند موشکی  داشتن  درخصوص 
روح برجام معارض است و ما هم بارها اعالم کردیم 
که ربطی به برجام ندارد و این مسایل با روح برجام 

سازگاری ندارد.
آمریکا  اقدام  نیز  مورد  آخرین  در  کرد:  تصریح  وی 
نسبت به بلوکه کردن دارایی  جمهوری اسالمی ایران 
اقدام  این  دولت  که  بود  دالر  میلیارد  دو  برداشت  و 
رییس جمهوری  اساس،  همین  بر  و  کرد  محکوم  را 
کارگروهی را تشکیل داد تا از ظرفیت ها برای استیفای 

حقوق ملی و بازگرداندن این دارایی استفاده شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یادآور 
شد: موضوع بعدی این است که برجام چه دستاوردی 
دستاورد  ضمن  است،  داشته  اقتصادی  عرصه  در 
می شود،  محسوب  موفقیت  عنوان  به  که  حقوقی 
بسیاری از کشورها راضی نبودند غنی سازی ایران را 
به رسمیت بشناسند ولی امروز بر غنی سازی کشور 
ما تاکید دارند و حق ما را برای غنی سازی در داخل 

و تحقیق و توسعه به رسمیت شناختند.
در  محدودیت هایی  اگرچه  کرد:  تصریح  نوبخت 
دنیا  به  که  این  برای  ولی  کردیم  ایجاد  غنی سازی 
اثبات کنیم موضوعات آنها ابهامی بیش نیست و در 
جهت رفع ابهامات تالش کنیم ولی آنچه انتظار داریم 

باید فرصت برای سرمایه گذاری ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: برجام این فرصت سرمایه گذاری 
حال  کرده،  فراهم  اقتصادی  رشد  برای  داخل  در  را 
یا  شود  استفاده  فرصت  این  از  باید  چگونه  که  این 
از فرصت پسابرجام از نظر اقتصادی چگونه استفاده 

کنیم، قابل توجه است.
بلندپایه  هیات های  که  این  بیان  با  دولت  سخنگوی 
از  تا  شده  تالش  می آیند،  ایران  به  که  کشورها 
بهره مند  اقتصادی  رشد  زمینه  در  آنها  ظرفیت های 
کره  رییس جمهوری  حاضر  حال  در  گفت:  شویم، 
جنوبی برای نخستین بار به کشورمان سفر کرده اند و 
در راس هیات 230 نفره اقتصادی و تجاری در حال 
مذاکره و عقد قرارداد با دولتمردان کشورمان هستند.

 1۶ می گذرد  برجام  از  که  ماه  سه  از  افزود:  نوبخت 
هیات تجاری از کشورهای دیگر برای عقد قرارداد و 
سرمایه گذاری به ایران سفر کرده اند که سطوح آنها 
هشت رییس جمهوری، پنج نخست وزیر، سه رییس 
با  که  داشتند  قرار  خارجه  امور  وزیر   14 و  مجلس 
12 بانک و موسسه مالی جهانی برای استفاده از 73 
انجام  به  را  مذاکرات  اعتباری  خطوط  دالر  میلیارد 

رساندند.
وی اضافه کرد:  بر اساس آمار رسمی، پس از برجام 
برای 41 پروژه به میزان سه میلیارد و 418 میلیون 
دالر مجوز سرمایه گذاری صادر شد که در حال حاضر 
تهران،  رضوی،  خراسان  استان های  در  پروژه   14
بوشهر،  قم،  زنجان،  کردستان،  غربی،  آذربایجان 
و  قزوین  البرز،  بلوچستان،  و  سیستان  یزد،  همدان، 

مرکزی در حال اجرایی شدن است.

سخنگوی دولت گفت: برای 41 پروژه سرمایه گذاری 
بلند پایه خارجی  ها آغاز شده است و سفر مقامات 

در  که  چرا  بود  سیاسی  های  تحریم  لغو  نوع  یک 
بودند  کرده  تحریم  را  مدیرکل  رده  از  باالتر  گذشته 
برجام  از  پس  دستاوردهای  به  که  کسانی  بنابراین 
تشکیک دارند نگاه کنند اگر این برای امریکا موفقیت 
بود کاندیداهای امریکایی به آن افتخار می کردند ولی 
امروز همه مدعی هستند پس از انتخاب شدن ان را 

پاره خواهند کرد.
نوبخت با بیان اینکه قصد تخریب این افراد را ندارد، 
گفت: ولی موضع گیری های این افراد در زمره موضع 
می  قرار  اسرائیلی  امریکایی  تندروهای  های  گیری 

گیرد.نگاهشان بیشتر در مسیر نگاه آنان است.
دولت  خدمت  دوره  گذشت  با  کرد:  اضافه  وی 
این دولت  همواره عده ای مداقه خواهند داشت که 
ولی  است  داده  یا  داد  خواهد  انجام  را  خدماتی  چه 
مشاهده  مردم  زندگی  در  آنها  آثار  فعالیتها  ادامه  با 
شرایط  جهت  به  مردم  از  رو  همین  .از  شد  خواهد 
سخت اقتصادی عذرخواهی می کنیم و همه اعضای 
از ظرفیت و شرایط  بویژه رییس جمهوربیش  دولت 
عادی کارمی کنند و اقتدا و عمل را درآینده نزدیک 

مشاهده خواهید کرد.
سخنگوی دولت درپاسخ به اینکه در اختالف حقوقی 
نسبت به ارائه اعتبارنامه منتخب اصفهان میان وزارت 
این  به  نسبت  دولت  نظر  و  نگهبان  و شورای  کشور 
موضوع چیست، گفت: دولت معتقد است و مستندات 
مجلس  منتخبین  اعتبارنامه  بررسی  که  دارد  قانونی 

باید توسط منتخبین مجلس دهم اظهار نظر شود.
نوبخت افزود: بنده در سال 13۶7 که نماینده مجلس 
بودند چنین موردی نسبت به یکی از منتخبین وجود 
داشت و رای مجلس نیز رای بر تایید اعتبارنامه فرد 
رای  منتخبی  وقتی  موارد  اینگونه  در  بنابراین  بود. 

آورد تایید اعتبارنامه آن به مجلس واسپاری می شود 
و رییس جمهوری نیز بر این موضوع تاکید داشتند.

وی در پاسخ به اینکه گفته می شود تغییراتی در کابینه 
اظهارداشت:  گرفت،  خواهد  صورت  یازدهم  دولت 
از  فضای سیاسی کشور  در  تغییرات  از  بعد  همیشه 
جمله مجلس شورای اسالمی از این دست پیشگویی 
با قدرت کار  اعضای کابینه  ها مطرح می شود ولی 
خود را انجام می دهند و برای سال پایانی جمع بندی 

های خود را بطور مناسب شکل می دهند.
اقتصاد  بانکها در  سخنگوی دولت در پاسخ به نقش 
مشکل  دو  با  بانکها  حاضر  حال  در  گفت:  مقاومتی 
عدم کفایت سرمایه و مطالبات مواجه هستند که در 
خصوص سرمایه بانکها این مسئله متناسب با نیازها 
و تقاضاهایی که در زمینه تسهیالت صورت می گیرد 

نیست .
این  نیز  بانکها  مطالبات  زمینه  در  افزود:  نوبخت 
مطالبات از دولت و شرکتهای دولتی و برخی افرادی 
است که تسهیالت دریافت کرده وبازنگردانده اند که 
هر دو این عوامل باعث شده بانکها نتوانند تسهیالت 
الزم را در چارچوب اقتصاد مقاومتی ارائه و عملیاتی 

کنند.
وی تصریح کرد: رشد فزاینده تولید نیازمند سرمایه 
گذاری است که بخشی توسط تسهیالت صورت می 
گیرد و دولت برای هر دو این موضوعات برنامه ریزی 
کرده است. در سال 95 سرمایه بانکها افزایش خواهد 
برای  شد  مقرر  بانکها  مطالبات  زمینه  در  و  یافت 
دوسال اینده از طریق انتشار اوراق مالی بدهی خود 

را به بانکها پرداخت کند.
شورای  مجلس  اینکه  بیان  با  دولت  سخنگوی 
را حذف کرد  این موضوع  به  مربوط  تبصره  اسالمی 
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، اظهارداشت: به دنبال آن هستیم تا در مجلس دهم 
آن ا احیاء کنیم و مطالبات نظام بانکی را نسبت به 

دولت صفر کنیم .

فارس/ در مناظره 2 کارشناس اقتصادی مطرح شد
لیالز:با آزادسازی اقتصاد موافقم

توسعه  ششم  برنامه  پیرامون  اقتصادی  مناظره 
و  )لیالز  اقتصادی  کارشناس   2 حضور  با  کشور 
خاندوزی( در دانشگاه صعنتی شریف برگزار شد 
و آنها بر لزوم اجرای دقیق سیاست های اقتصاد 
مقاومتی و کاهش سطح واردات از خارج کشور 

تأکید کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برنامه 
ششم توسعه کشور که اخیراً از سوی دولت به مجلس 
شورای اسالمی در قالب 31 ماده تقدیم شد از منظر 
اقتصاددانان دارای معایب و ایرادات اساسی است به 
که  سندی  این  می گویند  آنان  از  برخی  که  طوری 
ارائه  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  توسط 

شده، نمی توان »برنامه« نامید.
براساس این گزارش، دو کارشناس اقتصادی )لیالز و 
خاندوزی( با حضور در دانشگاه صنعتی شریف درباره 
برنامه ششم توسعه و سیاست های اقتصادی دولت ها 
کشور  رکود  وضعیت  درباره  و  پرداختند  مناظره  به 

راهکارهایی ارائه کردند.
که  آماری  مهم ترین  لیالز  سعید  فارس،  گزارش  به 
کشور به سمت رونق اقتصادی پیش می برد را ایجاد 
و  دانست  خصوصی سازی  جای  به  آزاد  اقتصاد  یک 

کامل  طور  به  هم  خصوصی سازی  اگر  کرد:  تأکید 
تعطیل شود با یک اقتصاد آزاد و به همراه نهادهای 
رونق  و  اقتصادی  رشد  به  می توان  کشور  عمومی 

بازگشت.
این کارشناس اقتصاد یکی از مهم ترین عوامل ایجاد 
رکود در اقتصاد را استفاده بیش از حد از منابع نفتی 
در بدنه اقتصاد کشور اعالم کرد و گفت:  اگر دولت از 
کشور،  بدنه  توانمندسازی  با  مقاومتی  اقتصاد  میسر 
داشته  خارجی ها  برابر  در  بیشتری  چانه زنی  قدرت 

باشد رسیدن به اهداف تسهیل می شود.
از طرفی هم خاندوزی معتقد بود نگاه صرف به خارج 
از کشور بدون توجه به تولید و صنعتگران رکود در 
مسیرهای  اگر  که  حالی  در  کرد  تأکید  را  اقتصاد 
سرمایه گذاری و فضای کسب و کار در 3 سال گذشته 

هموار می شد هم اکنون وضعیت بهتری داشتیم.
مهم  نگاه های  از  یکی  افزود:  خاندوزی  احسان  سید 
بهینه  استفاده  و  تدبیر  کشور حسن  برنامه ریزی  در 
اینصورت حتی  از منافع داخلی کشور است در غیر 
با وجود منابع بسیار، بدون تدبیر و برنامه ریزی دقیق 
از طرفی  اصلی منحرف خواهیم شد.  از مسیر  قطعاً 
عدم  دلیل  به  کشور  توسعه  ششم  برنامه  سند  هم 
توجه به جزئیات نمی تواند در سال های آینده دولت 

را در یک مسیر دقیق و همراه با تکلیف قرار دهد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه 31 ماده برنامه 
توسعه ششم کشور در 25 ماده اول عبارت »به دولت 
این  گفت:   است،  شده  عنوان  می شود«  داده  اجازه 
یکسری  تنها  شده  ارائه  دولت  سوی  از  که  سندی 
بنابراین تکلیفی مقابل  مجوز ها را به دولت می دهد. 

دولت نخواهد بود.
خاندوزی خاطرنشان کرد: بسیاری از موارد اشاره شده 

تدوین  پیش بینی ها  یکسری  براساس  برنامه  این  در 
شده و امکان تحقق آن منوط به تحقق یکسری دیگر 

از پیش بینی ها است.
وی تأکید کرد: به عنوان مثال در نشستی با حضور 
پاسخ  در  برنامه ریزی  اقتصاد کالن سازمان  مدیرکل 
به این سؤال که چطور به رشد 8 درصدی اقتصاد در 
یک سال دست خواهید یافت، اعالم شد که این امر 
با پیش بینی 50 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی 

محقق می شود.
این اقتصاددان  افزود: یعنی اگر دولت نتواند فضایی 
خارجی  منابع  از  دالر  میلیارد   50 که  کند  آماده  را 
جذب کشور شود، نباید انتظار رشد اقتصادی داشت. 
بهترین حالت در سال های گذشته  از طرفی هم در 
در  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  میزان  بیشترین 

کشور 4 میلیارد دالر بوده است.
اینکه  به  ا شاره  با  لیالز  این مناظره سعید  ادامه  در 
فراوان  نقدینگی های  ورود  و  منابع  افزایش  زمان  در 
حاصل از فروش نفت، برنامه ریزی دیگر معنای ندارد، 
زمانی صورت می گیرد  اقتصاد  در  برنامه ریزی  گفت: 
نامحدود  مصارف  کمیاب،  منابع  از  استفاده  با  که 
کنترل شود و نحوه تخصیص منابع به بهترین شکل 

انجام پذیرد.
پیدا  افزایش  منابع  که  زمانی  بنابراین  افزود:  وی 
سایر  و  مقامتی  اقتصاد  سیاست های  دیگر  کند 
برنامه ریزی ها در آن ذوب خواهند شد و هر کسی به 

دنبال اقدامات رانت جویانه خواهد بود.
از  یکی  کشور،  توسعه  ششم  برنامه  به  اشاره  با  وی 
آزادسازی  را  اقتصاد  فعلی  اولویت های  مهم ترین 
و  بهره وری  افزایش  گفت:  و  کرد  عنوان  قیمت ها 
کاهش دخالت دولت ها به طوری که فضای عمومی 

کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی تسهیل شود 
از اولویت ها است.

کاهش  بهره وری،  افزایش  گفت:  اقتصاددان  این 
اقتصاد  از  دولت  سهم  کوچک سازی  دولت،  دخالت 
باید به  از هدررفت منابع زیرزمینی که  و جلوگیری 
ثروت جدید روز تبدیل می شد، در گذشته پیش بینی 

شده بود که محقق نشده است.
افزود:  توسعه  ساله   20 سند چشم انداز  درباره  لیالز 
11 سال از زمان ابالغ این سند می گذرد و با توجه 
به شرایط پیش آمده این سند به یک سند مرده و 

غیرقابل دسترس تبدیل شده است.
وی افزود: در این سند پیش بینی شده بود تا ساالنه از 
8 درصد رشد اقتصادی، 2.5 درصد از محل بهره وری 
دهه  یک  شرایط  بررسی  با  بنابراین  آید.  دست  به 
اقتصاد ایران درمی یابیم که رشد اقتصادی در حدود 

1.5 درصد بوده است.
باید  که  معتقدم  همچنان  گفت:  اقتصاددان  این 
طریق  از  و  بگذاریم  باز  را  ایران  اقتصاد  دست های 
مالیات، نرخ بهره بانکی و تعرفه های گمرکی در کنار 
دستمزدهای ساالنه وضعیت را کنترل کنیم. بنابراین 
هرچه دخالت بیشتر باشد، فقر هم بیشتر خواهد شد.

از  حاصل  منابع  و  ایران  اقتصاد  آینده  درباره  لیالز 
اقتصاد  آینده  از  من  تصویر  گفت:  خام  نفت  فروش 
ایران این است که امکان افزایش درآمدها در آینده 
وجود ندارد و حداقل اینکه در ۶ سال آینده به میزانی 
که در دولت گذشته در سال 90 منابع افزایش یافت، 

رکورد نخواهد زد.
پیش  سال   80 ترکیه  کرد:  خاطرنشان  خاندوزی 
وفور  با  که  نبود  صورت  این  به  و  کرد  برنامه ریزی 
منابع مواجه باشد اما با تحلیل شرایط آینده و مقابله 
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با عوامل اثرگذاری بیرونی و داخلی شرایط نامطلوب 
آینده را به یک وضعیت احتمالی مطلوب تبدیل کرد.

مولد  و  سالم  اقتصاد  یک  ایجاد  عامل  مهم ترین  وی 
ایجادکننده  زیرساخت های  ایجاد  از  جلوگیری  را 
برای  را  شرایط  باید  گفت:   و  کرد  اعالم  ویژه خواری 
ساخت آینده و حضور بخش خصوصی سالم و مولد 
فراهم کنیم و نه آنکه با ویژه خواری پول های هنگفت 

به عده ای برسد.
این کارشناس اقتصاد در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس 
دست   برنامه  یک  به  رسیدن  راهکارهای  درباره  که 
خاطرنشان  پرسید،  تحقق  شرایط  دارای  و  یافتنی 
کرد: ابتدا اینکه تسهیل محیط کسب و کار برای ورود 
فعالن اقتصادی انجام شود و پیچ وخم ها و فسادها در 

بدنه دولت به حداقل ممکن برسد.
صنایع  از  حمایت  استراتژی  اینکه  دوم  گفت:  وی 
خاص به شکلی که نحوه آن و چگونگی تأثیر آن بر 
اقتصاد نیز مشخص باشد به ما اعالم شود که در این 

صورت بیشترین بهره وری از این محل حاصل شود.
خاندوزی گفت: در ادامه هم حاشیه سود بخش های 
سرمایه گذار  هیچ  که  چرا  شود  حذف  نیز  غیرمولد 
عاقلی به دنبال از دست دادن سود بادآورده نیست و 
اگر این سه رکن دائماً مورد توجه دولت باشد می توان 

به یک برنامه پویا دست یافت.
وجود  با  بانک ها  که چرا  این سؤال  درباره  هم  لیالز 
را  خود  سپرده های  سود  تورم،  نرخ  شدید  کاهش 
کاهش نمی دهند، گفت: در جریان رقابت بانک ها با 
مؤسسات مالی اعتباری در بازار غیر متشکل پولی اگر 
نرخ بهره از طرف بانک ها کاهش یابد قطعاً سرمایه ها 

به سمت این بازار سرازیر خواهد شد.
وی افزود: با این حال نرخ سود بانکی از 24 به 18 

درصد کاهش پیدا کرد و در آینده این روند ادامه دار 
خواهد بود.

این اقتصاددان در پاسخ به این سؤال فارس که چرا 
دولت به جای نگاه صرف به خارج از کشور، به صنایع 
می گویم  به جرأت  گفت:   است،  نکرده  توجه  داخلی 
حتی یک کارخانه بیشتر از سال مرداد سال 92 کمتر 
نشده و حتی میزان اشتغال واقعی مولد هم افزایش 

یافته است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا می توان رشد منفی 
صنعت را با شعار ایجاد اشتغال که یک تناقض آشکار 
است باور کرد، گفت: در دوره ای که ۶5 میلیارد دالر 
نفت صادر کردیم هم اکنون این درآمدها به کمترین 
حد خود رسیده و می توان به جرأت گفت که باز هم 

مدیریت وضعیت فعلی بسیار بهتر است.
بزرگ  کارگاه های  تولید  بررسی  با  گفت:  لیالز 
وضعیت  متوسط   92 سال  به  نسبت  که  درمی یابیم 

بهبود یافته است.
برنامه  در  اینکه  بیان  با  خاندوزی  مناظره  ادامه  در 
بانک ها،  نظیر  بحران هایی  به  کشور  توسعه  ششم 
معضل بیکاری و صندوق های تأمین اجتماعی توجه 
نشده است، گفت: شاید اعدادی در این برنامه اعالم 
شده باشد اما در مجموع نمی توان به این سندی که 
توسط دولت به مجلس ارائه شده نام برنامه روی آن 

گذاشت.
در  گفت:  خاندوزی  اظهارات  این  به  پاسخ  در  لیالز 
100 سال گذشته 4 هزار میلیارد دالر منابع از محل 
از  اما  است  شده  تزریق  کشور  به  خام  نفت  فروش 
نظر رشد و در مقایسه با ترکیه هیچ فرقی با گذشته 

نکرده است.
وی نیز یکی از راهکارهای مهمی برای بهبود وضعیت 

مقاومتی  اقتصادی  سیاست  های  به  توجه  را  فعلی 
افزایش  بر  عالوه  بسته  این  گفت:   و  کرد  عنوان 
داده  قرار  هدف  را  منابع  از  بهتر  استفاده  بهره وری، 

است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هم اکنون مخالف شدید 
افزایش واردات در مقطع کنونی هستم اما موافق قطع 
واردات از خارج از کشور هم نیستم و در این شرایط 
تأکید مجدد من این است که باید به سمت آزادسازی 
پیش  برویم نه خصوصی سازی؛ دولت نباید به سمت 
این  است،  قرار  اگر  بلکه  برود  پیش   خصوصی سازی 
باید به باالترین قیمت آنجام شود تا  اتفاق رخ دهد 

نفع آن برای اقتصاد باشد.

شادا/ در وزارت اقتصاد منعقد شد
امضای پنج تفاهم نامه برای تقویت 
همکاری های اقتصادی ایران و آلمان

اقتصادی  های  همکاری  تقویت  نامه  تفاهم 
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری فدرال آلمان 

به امضا رسید.
)شادا(،  دارایی  و  اقتصادی  اخبار  شبکه  گزارش  به 
تفاهم نامه تقویت همکاری های اقتصادی جمهوری 
اسالمی ایران و جمهوری فدرال آلمان به امضا رسید.

این تفاهم نامه صبح امروز در همایش تجاری ایران 
محمد  امضای  به  اقتصاد،  وزارت  محل  در  آلمان،  و 
خزاعی معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان سرمایه 
پنج  ایامضای  فنی  و  اقتصادی  گذاری و کمک های 
تفاهم نامه برای تقویت همکاری های اقتصادی ایران 

و آلمانران و »اوه بک میر« معاون وزیر امور اقتصاد و 
انرژی آلمان رسید.

این گزارش حاکی است، در جریان این همایش، یک 
یادداشت تفاهم نیز بین اتاق بازرگانی ایران و موسسه 

خدمات مشاوره ای آلمان به امضا رسید.
در ادامه همایش تجاری ایران و آلمان، همچنین، یک 
یادداشت تفاهم بین آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 
دانشگاه تهران و بخش پزشکی شرکت زیمنس آلمان 

به امضا رسید.
بنا بر این گزارش، امضای دو یادداشت تفاهم همکاری 
بین شرکت زیمنس آلمان در خصوص فوالد و ماشین 
آالت صنعتی با طرف ایرانی و یادداشت تفاهم شرکت 
جمله  از  ایران،  گاز  صنایع  شرکت  با  آلمان  »لیند« 

دیگر دست آوردهای همایش مذکور بود.

مهر/ وزیر اقتصاد عنوان کرد:
سرمایه گذاری در ایران فرصت استثنائی 

است

ایران  در  سرمایه گذاری  گفت:  اقتصاد  وزیر 
فرصت استثنائی برای سرمایه گذاران خارجی در 

بازار سرمایه اسالمی و جهان است.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا در افتتاحیه 
هشتمین دوره سرمایه گذاری اسالمی در تهران گفت: 
سرمایه گذاری در ایران امسال و سال های پیش رو 
فرصت استثنائی برای سرمایه گذاران خارجی در بازار 

سرمایه اسالمی و جهان است.
وی افزود: ایران از معدود کشورهایی است که تمام 
بازارهای مالی خود اعم از بانک، بیمه و بازار سرمایه 
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را براساس ضوابط اسالمی و شرعی طراحی کرده و 
با گذشت چهار دهه از انقالب مسیر پرشتابی را در 

جهت توسعه این بازارها طی کرده است.  
ایران  بانک های  اکنون  اقتصاد تصریح کرد: هم  وزیر 
در بین بزرگترین بانک های جهان قرار دارند و تمام 

کارها براساس قواعد اسالمی انجام می شود.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز سه شنبه 

منتشر شد

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

نرخ فروش هر قطعه سکه  به گزارش خبرنگار مهر، 
یک  بازار  در  سه شنبه  امروز  جدید  طرح  بهار  تمام 
میلیون و 45 هزار تومان، تمام بهار طرح قدیم یک 
میلیون و 43 هزار و 500 تومان، نیم سکه 583 هزار 
تومان، ربع سکه 293 هزار تومان و سکه گرمی 199 

هزار تومان اعالم شد.
بازار  در  عیار  زرد 18  گرم طالی  هر  نرخ  همچنین 
داخلی 10۶ هزار و 830 تومان و نرخ هر اونس طال 

در بازارهای جهانی 129۶ دالر است.
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را 
برای فروش 3454 تومان، هر یورو را 4002 تومان، 
هر پوند را 5098 تومان، لیر ترکیه 1255 تومان و 

درهم امارات را 94۶ تومان اعالم کردند.  

جدول قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه
قیمت بازار نوع سکه    
1045000 سکه  تمام  طرح  جدید   
1043500 سکه  تمام  طرح  قدیم   
583000 نیم سکه     
293000 ربع سکه     
199000 گرمی     
10۶830 هر گرم طالی 18 عیار   

نوع ارز   
3454 دالر     
4002 یورو      
5098 پوند     

94۶ درهم     
1255 لیرترکیه     

اقتصاد  خانه  صادرات  کمیسیون  جلسه  در  تعادل/ 
ایران مطرح شد

رایزنان بازرگاني از بخش خصوصي 
انتخاب شوند

رایزنان بازرگاني یکي از طرح هایي خوبي بود که 
به دلیل ضعف در اجرا هیچ گاه نتوانست، جایگاه 
در  زماني  کند.  پیدا  ایران  اقتصاد  در  مناسبي 
اقتصادي  وابسته  نام  به  فردي  دولتي  نهادهاي 
انتخاب مي شد و از همین طرف سنگ بناي رایزن 

اقتصادي نهاده شد. 
رایزن اقتصادي در حقیقت یک نماینده از سوي اقتصاد 
ایران است که در کشوري دیگر حضور پیدا مي کند 

تا زمینه توسعه تجارت میان ایران و کشور مقصد را 
پیدا کند. مطالعه و بررسي بازار کشور محل استقرار 
از لحاظ جذب کاالها و خدمات قابل صدور ایران و 
تهیه فهرست کاالهاي قابل عرضه به بازار مورد نظر، 
اطالع رساني به صادرکنندگان کاالها و خدمات ایراني 
ارائه  ایران،  از  خدمات  و  کاال  بالقوه  واردکنندگان  و 
به  ایران  بازرگاني  و  اقتصاد  درباره  مشورتي  خدمات 
متقاضیان مستقر در بازار هدف، ارائه اطالعات درباره 
شعب  یا  نمایندگي  استقرار  محل  بازار  ویژگي هاي 
سازمان هاي  و  ایراني  صنعتگران  و  تجار  به  سازمان 
از  قبیل،  این  از  دیگري  مسائل  و  ذي ربط  اقتصادي 
این  با  است.  ایراني  بازرگاني  رایزنان  وظایف  جمله 
وجود هیچ گاه رایزنان بازرگاني موفق نشدند به یک 
به  ایران بدل شود.  اساسي در تجارت خارجي  رکن 
همین دلیل بخشي از جلسه کمیسیون صادرات خانه 
اختصاص  بازرگاني  رایزنان  موضوع  به  ایران  اقتصاد 

یافت.

 چرا دولتي؟
در جلسه اخیر کمیسیون صادرات خانه اقتصاد ایران، 
کرد:  اعالم  کمیسیون  رییس  کرمانشاهي،  کیومرث 
اصوال این سوال مطرح است که چرا رایزنان بازرگاني 
وي  گفته  به  شوند.  انتخاب  دولتي ها  میان  از  باید 
رایزنان بازرگاني با الهام از طرح وابسته هاي اقتصادي 
هدف  کشور  در  افراد  این  شد  قرار  و  گرفت  شکل 
بازرگاني  بخش  نماینده  و  بنشینند  وزارتخانه ها  در 
قرار  ابتدا  در  داشت  تاکید  وي  باشند.  آن کشور  در 
بود سازمان توسعه تجارت رایزنان را از میان بخش 
خصوصي و فعاالن بازرگاني انتخاب کند ولي در عمل 
از اصل کار خود منحرف شد و کارمندان  این طرح 

بازرگاني  رایزنان  عنوان  به  خاص  شرایطي  با  دولتي 
به کشورهاي دیگر اعزام شدند. کرمانشاهي پیشنهاد 
نمایندگان دولت  از  رایزنان  انتخاب  به جاي  داد که 
و  اقتصادي  فعاالن  و  کند  تغییر  انتخاب  آیین نامه 
مشکالت  حل  به  کمک  براي  اقتصادي  کارشناسان 
رییس  شوند.  اعزام  کشورها  به  خارجي  تجارت 
داشت  تاکید  ایران  اقتصاد  خانه  صادرات  کمیسیون 
این کار باعث مي شود که افرادي که در عمل بیشتر 
و  صادرات  مشکالت  با  و  دارند  کار  و  سر  تجارت  با 
واردات را درک کرده اند در این کرسي انتخاب شوند.

رایزنان  زمینه  در  ایران  اقتصاد  خانه  دیگر  پیشنهاد 
انتخاب  از نظر تشکل هاي ملي در  بازرگاني استفاده 
رایزنان بود. کرمانشاهي در این زمینه افزود: تشکل هاي 
ملي و اثرگذار باید در انتخاب رایزن و نظارت بر آن 
اساسي  مشکالت  از  یکي  وي  گفته  به  باشند.  موثر 
امروز این است که رایزنان قرار است مشکالت بخش 
خصوصي را حل کنند اما کمترین ارتباط ممکن میان 
آنها و تشکل هاست. وي تاکید داشت: در صورتي که 
از بخش  بازرگاني  رایزن  انتخاب  یعني  اول  پیشنهاد 
انتظار داشت که  باشد مي توان  امکان پذیر  خصوصي 
تشکل ها خود به معرفي رایزناني از میان بدنه بخش 

خصوصي اقدام کنند.
عنوان  به  ایران  اقتصاد  خانه  صادرات  کمیسیون 
رایزن  کار  محل  که  کرد  مطرح  سوم  پیشنهاد 
تا  شود  منتقل  سفارتخانه ها  از  خارج  به  بازرگاني 
پیش  از  بیش  فعالیت  این  بودن  خصوصي  بخش 
بازرگاني  رایزن هاي  حاضر  حال  در  شود.  مشخص 
ارکان  نوعي جزو  به  و  دارند  بدنه سفارت حضور  در 
همین  به  مي شوند  محسوب  خارجي  دیپلماسي 
پتانسیل هاي  از  استفاده  امکان  تحریم  ایام  در  دلیل 
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آنها نبود به همین دلیل اگر رایزن بازرگاني دفتري 
مستقل از سفارت داشته باشد، مي تواند به عنوان یک 
نهاد بخش خصوصي با فعاالن اقتصادي کشور هدف 
به بحث و گفت وگو بپردازد. همچنین این کمیسیون 
کرد.  را مطرح  افتخاري  رایزنان  از  استفاده  پیشنهاد 
در این زمینه کرمانشاهي اعالم کرد: در حال حاضر 
زیادي حضور  کشورهاي  در  ایراني  اقتصادي  فعاالن 
دارند که حاضر هستند بدون هیچ حقوق و دستمزدي 
و تنها براي منافع ملي وظایف یک رایزن بازرگاني را 
با دادن حکم رایزن بازرگاني  انجام دهند و مي توان 
به گفته  آنها استفاده کرد.  پتانسیل هاي  از  افتخاري 
کرمانشاهي در حال حاضر از شرایط رایزن بازرگاني 
این  ولي  است  دولتي  سابقه  داشتن مدت مشخصي 
آیین نامه انتخاب پاسخگوي شرایط پساتحریم نیست 

و باید با تغییر در آن وضعیت را بهتر کرد.

 در شرایط موجود
اکثر پیشنهادهاي مطرح شده در کمیسیون صادرات 
این  اما  داشت  اختصاص  آیین نامه  تغییر  موضوع  به 
کمیسیون به پیشنهاداتي در صورت حفظ آیین نامه 
کمیسیون  رییس  راستا  این  در  پرداخت.  نیز  فعلي 
صادرات خانه اقتصاد ایران اعالم کرد: بهترین روش 
آمار  ارائه  بازرگاني  رایزنان  وضعیت  ارتقاي  براي 
به  است.  عمومي  به صورت  آنها  گزارشات  و  رسمي 
زمان  در  که  باشد  مشخص  باید  کرمانشاهي  گفته 
تجارت خارجي چه  رایزن سطح  ماموریت  به  شروع 
حد بوده است و در پایان به چه میزان افزایش یافته 
عملکرد  گزارشات  کرد  تاکید  همچنین  وي  است. 
رایزنان بازرگاني به هیچ وجه محرمانه نیست و دولت 
با  وي  کند.  اعالم  را  آنها  شفاف  صورت  به  مي تواند 

اعالم اینکه اعزام این رایزنان هزینه زیادي براي دولت 
دارند، افزود: باید این هزینه به صورتي پرداخت شود 
که براي کشور بازدهي داشته باشد در حالي که این 

روش فعلي فاقد فایده اقتصادي است.

 نگاهي به تعداد رایزنان
بر اساس آخرین آمار تعداد رایزنان بازرگاني با احتساب 
ارسال  بازرگاني  رایزن  آنها  به  اخیرا  که  کشوري   3
گذشته سه  ماه هاي  در  است.  کشور  است 23  شده 
رایزن بازرگاني ایران به ترکمنستان، روسیه، نیجریه 
انتخاب  معیارهاي  از  است.  شده  اعزام  اندونزي  و 
رایزن در حال حاضر تسلط بر زبان انگلیسي و زبان 
بومي کشور هدف، یافتن زمینه هاي گسترش روابط 
تجاري، ترغیب به سرمایه گذاري و همچنین تشریح 
اولویت هاي  و  ایران  اقتصادي  و  سیاسي  وضعیت 
اقتصادي  فعاالن  و  تجار  سرمایه گذاري  براي  کشور 
است. ایران جز 3 کشور نام برده در کشورهاي عراق، 
ارمنستان، ونزوئال، ترکیه، چین، قزاقستان، پاکستان، 
لبنان، هندوستان، آفریقاي جنوبي، افغانستان، کنیا، 
و  ایتالیا  بالروس،  عمان،  تونس،  ویتنام،  شانگهاي، 
گفتني  دارد.  بازرگاني  رایزن  آذربایجان  جمهوري 
دولت  ابتداي  در  بازرگاني  رایزنان  تعداد  که  است 
اوایل  در  همچنین  بود.  12نفر  تنها  امید  و  تدبیر 
دولت دهم تعداد رایزنان 30نفر بود که در این دولت 
سابق  رییس  یافت. حمید صافدل  کاهش  به 12نفر 
سازمان توسعه تجارت پیش از این درباره علت این 
کاهش اعالم کرد بود: نخستین دلیل ناشي از طول 
زماني است که انتخاب رایزن دارد. سیستم بروکراسي 
حرفه یي،  مراحل  بر  عالوه  که  پیچیده یي  و  سخت 
زبان تخصصي، آموزش هاي تخصصي و صالحیت هاي 

دشوار  به شدت  را  کار  است،  نظر  مورد  نیز  عمومي 
مي کند. به طوري که از زماني که یک فرد کاندیداي 
رایزني بازرگاني مي شود تا زماني که اعزام شود، حدود 
دو سال و نیم طول مي کشد. این در حالي است که 
تایید  پروسه  این  در  نظر  مورد  فرد  گاهي صالحیت 
شده اما به دلیل طوالني بودن این فرآیند، فرد مورد 
نظر کاندیداي سمت و پست دیگري مي شود و به این 
گذاشته  سر  پشت  را  مراحل  همه  که  فردي  ترتیب 
هم  دلیل  دومین  مي رود.  دست  از  دیده،  آموزش  و 
سال  از  پیش  است.  بودجه یي  محدودیت  به  مربوط 
پیش بیني  800 تومان  بودجه  در  دالر  نرخ   ،1391
شده بود اما از اوایل سال 1391 که تغییراتي در نرخ 
را  رایزن ها  تعداد  مجبور شدیم  عمال  ایجاد شد،  ارز 

کاهش دهیم.

 اتاق هاي مشترک و رایزنان بازرگاني
بازرگاني  رایزنان  ضعف هاي  مهم ترین  از  یکي  شاید 
خصوصي  بخش  تشکل هاي  با  آنها  گسسته  ارتباط 
شوراهاي  و  بازرگاني  اتاق هاي  ایران  در  باشد. 
را  کشور  دو  میان  ارتباط  وظیفه  مشترک  بازرگاني 
برقرار مي کنند. در حال حاضر 11کشوري که رایزن 
بازرگاني به آنها اعزام شده است، داراي اتاق یا شوراي 
مشترک هستند. این موضوع به این معني است که 
در کشور مقابل نیز تشکلي براي فعاالن اقتصادي که 
با ایران تجارت مي کنند، وجود دارد. اما همیشه شاهد 
اتاق هاي مشترک هستیم.  و  رایزنان  ارتباط کمرنگ 
در حقیقت نگاه اتاق به رایزنان بازرگاني نگاهي است 
که به دولت دارند و به عنوان یکي از ارکان اقتصادي 
کمتر  باشد  خصوصي  بخش  کارگشاي  مي تواند  که 
با  مشترک  اتاق هاي  ارتباط  است.  نگاه شده  آنها  به 

حتي  و  است  پررنگ تر  بسیار  مربوطه  سفارت هاي 
به  اشاره یي  کمتر  مشترک  اتاق هاي  سایت هاي  در 
رایزن بازرگاني کشور شده است. شاید اگر پیشنهاد 
و  باشد  امکان پذیر  اقتصاد  خانه  صادرات  کمیسیون 
رایزنان از بدنه بخش خصوصي انتخاب شوند همین 
اتاق هاي مشترک بتوانند به عنوان نماینده بازرگاني 

ایران دفترهاي خود را در کشور هدف ایجاد کنند.

از سوي دیگر تمام تمرکز تشکل ها در امور بین المللي 
بر موضوع اتاق ها و شوراهاي مشترک است در حالي 
که در تمام جهان جز اتاق مشترک شاهد شکل گیري 
در  هستیم.  بین المللي  هدف  جامعه  با  تشکل هایي 
مي توانند  دیگر  اقتصادي  فعاالن  و  نهادها  حقیقت 
در خارج از اتاق بازرگاني اقدام به ایجاد تشکل هایي 
که  کنند  تفاوت هایي  با  اما  مشترک  اتاق هاي  مانند 
بازرگاني  رایزنان  نیز مي تواند در بحث  این تشکل ها 

بسیار موثر باشد.
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دنیای اقتصاد/
سیدمحمد اعظمي نژاد

رئیس کمیته آموزش و پژوهش-انجمن مدیریت 
ایران

hbr :منبع

و  رشد  موانع  ترين  شده  اثبات  و  مهم ترين  از  يکی 
توسعه شرکت ها، ترس از شکست است. در نظرسنجی 
که گروه مشاورين بوستون در سال 2015 انجام داده 
کرده اند  اظهار  دهندگان،  پاسخ  از  درصد   31 است، 
يکی  کاری  محافظه  و  گريزی  ريسک  فرهنگ  که 
موارد  اغلب  در  است.  نوآوری  برای  کليدی  موانع  از 
مديران ارشد از اين مساله آگاهی دارند، از يک سو، به 
ارزش شکست هاي سازمانی واقف هستند. مديرعامل 
می گويد:  نايت  مک  ويليام   ،3M شرکت  افسانه ای 
ماجراجويي  روحيه  با  کارها  دشوارترين  و  »بهترين 
اشتباهی  اگر  حتی  می شود.  انجام  چالش گرايي  و 
رخ دهد.« مديرعامل شرکت pixar، اد کتمول نيز 
نيستند.  بد  هميشه  »شکست ها  دارد:  مشابه  نظری 

حتی  و  اجتناب ناپذير  جديد  کاری  انجام  برای  گاه 
ارزش آفرين هستند.«

از سوی ديگر، فرآيندهای مديريت برای بودجه بندی، 
تخصيص منابع و کنترل مخاطرات احتمالی براساس 
و  گرفته اند  شکل  بهره وری  ميزان  و  پيش بينی 
شاخص ها  دراين  بهبود  نمايش  با  اجرايي  مديران 
نشان می دهند که اوضاع تحت کنترل آنها قرار دارد. 
اختيار  سازمان،  يک  در  اگر  حتی  مديران  بنابراين 
انجام دادن و شکست خوردن در کاری داشته باشند، 
با اين وجود همه تالش خود را به کار می گيرند تا از 
شکست اجتناب کنند. اما راهی برای حل اين معما 
وجود دارد: کشف و استخراج »ارزش« از شکست. به 
کنيد  اندازه گيری  توانست  خواهيد  شما  ترتيب  اين 
و برای کسب موفقيت و با کنترل هزينه ها و ارتقای 
بازگشت  شاخص  دهيد.   بهبود  را  شرايط  نتايج، 
 ROF) Return On شکست  در  سرمايه گذاری 
به منابع  Failure(، نسبت کسری دارايي های شما 
به  منجر  اقدام  يک  در  که  است  سرمايه گذاری ها  و 
بردن  باال  برای  بنابراين  است.  شده  صرف  شکست 

نرخ بازگشت سرمايه گذاری های خود در يک شکست 
به  را  مالی(  )سرمايه گذاری های  کسر  مخرج  بايد  يا 
حداقل برسانيد يا دارايي هاي به دست آمده از شکست 
)شامل اطالعات ارزشمند در مورد مشتريان، بازار و 
ميزان  حداکثر  به  فرآيند(  کارکنان،  و  مديريت  تيم 
و  بررسی  سال   10 از  بيش  نتيجه  برسد.  ممکن 
بنگاه  و  صنعتی  شرکت  پنجاه  از  بيشتر  در  تحقيق 
شرکت های  مديران  تمامی  می دهد  نشان  اقتصادی 
سرمايه گذاری  بازگشت  نرخ  افزايش  در  سعی  موفق 
در شکست)ROF(، دارند. اين مديران باور دارند که 
شکست های سازنده می تواند منجر به رشد و توسعه 
به  نسبت  مثبت  نگاهی  و  شود  سازمانی  و  فردی 
شکست های احتمالی در سازمان دارند. برای افزايش 
 ،)ROF(شکست در  گذاری  سرمايه  بازگشت  نرخ 

اقدامات زير را انجام دهيد:

برای  باشيد.  داشته  يادگيری  شکستی،  هر  از   .1
شروع از نظرات افرادی که به طور مستقيم با طرح ها 
درگير  خورده  شکست  و  کننده  نااميد  پروژه های  و 

بوده اند، استفاده کنيد. البته، اين کار خيلی خوشايند 
نيست، چرا که مرور مشکالت گذشته نه تنها خسته 
کننده است، بلکه بسيار دردناک است! بسياری از ما 
ترجيح می دهيم به جای صرف وقت و انرژی به جای 
مرور اتفاقات گذشته، برای برنامه های آينده سرمايه 
افراد  اين  از  بتوانيد  اينکه  برای  اما  کنيم.  گذاری 
پاسخ های درستی دريافت کنيد، بايد با پرسشنامه ای 
و  طرح  هر  در  شده  صرف  ارزش  با  منابع  براساس 
با  مطابق  کاری  وقتی  کنيد.  سوال  آنها  از  پروژه 
برای  فرصت  بهترين  اين  نمی رود،  پيش  برنامه ها 
دستورالعمل ها  و  فرض ها  پيش  کشيدن  چالش  به 
می شود  توصيه  است.موکدا  شده  تنظيم  قوانين  و 
يا طرح شکست خورده  برنامه  پروژه،  هر  آموزه های 
در سازمان خود را براساس موارد زير تفکيک کنيد: 
مشتريان، نوسانات بازار، استراتژی سازمان، فرهنگ، 
فرآيندها، خودتان )تيم رهبری سازمان(، کارکنان و 
روندهای آتی. اين نوع نگاه به شکست، البته، نوعی 

دارايي ارزشمند برای سازمان به شمار می آيد.

کشف و استخراج»ارزش« از شکست
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کارکنان  با  را  شکست  از  شده  آموخته  دروس   .2
سازمانی  شکست های  بر  تامل  بگذاريد.  اشتراک  به 
بازدهی  اما  دارد  قابل مالحظه ای  فردی  يادگيری 
واقعی استفاده از هر شکست، زمانی اتفاق می افتد که 
دروس آموخته شده از شکست را در سرتاسر سازمان 
منتشر کنيد. با اين کار شما چرخه بررسی و تامل بر 
از نظرات کارکنان خود کامل  با استفاده  را  شکست 
و شناسايي  ايده ها  اطالعات،  از  استفاده  با  می کنيد. 
دقيق تر نقاط بهبود مربوط به يک شکست، می توان 
از تکرار عوامل شکست در طرح ها و پروژه های آتی 
جلوگيری کرد. به اشتراک گذاری دروس آموخته شده 
از شکست، احتمال موفقيت برنامه های مشابه آينده 
را افزايش می دهد. شايد يکی از بزرگ ترين خطاهای 
يک رهبر سازمانی دفن اخبار بد باشد. انتشار اخبار 
منجر  در سازمان، می تواند  مثبت  نگرش  با  شکست 
برای  کارکنان  برای  کانالی  ايجاد  و  اعتمادسازی  به 
نوآورانه جهت  و  ايده های خالقانه  ارائه  مشارکت در 
برطرف کردن عوامل شکست در طرح ها و برنامه های 
واحد  يک  ارشد)در  رهبران  به  باشد.  سازمان  آينده 
يا کل سازمان( موکدا توصيه می شود به طور منظم-

يکديگر درباره شکست های  با  بار-  ماه يک  مثال هر 
سازمانی خود گفت وگو و تبادل نظر کنند. اين روش 
برای رسيدن به نتايجی سريع و فوری برای يادگيری 

از شکست به خوبی نتيجه می دهد.

را مرور کنيد. گام سوم آن است  الگوی شکست   .3
خود  سازمان  به  باال  از  تيزبين  پرنده  يک  مانند  که 
برای  شما  کلی  رويکرد  کنيد  بررسی  و  کنيد  نگاه 

می کند؟  کار  درستی  به  شکست ها  از  بهره برداری 
آيا  داشته ايد؟  يادگيری  ناموفقی  تالش  هر  از  آيا 
دروس آموخته شده را به خوبی در سرتاسر سازمان 
به  شده  آموخته  دروس  آيا  گذاشته ايد؟  اشتراک  به 
کمک  شما  اجرايي  روش های  و  استراتژی ها  بهبود 

کرده است؟ درد و رنج ناشی از شکست، با استخراج 
از  اگر  می شود.  کمتر  آن  از  افزوده  ارزش  حداکثر 
باشيم،  داشته  يادگيری  بزرگ  يا  کوچک  اشتباه  هر 
بگذاريم و  اشتراک  به  را  از آن  دروس آموخته شده 
را  فرآيندهای سازمانی خود  به طور منظم و دوره ای 

ريل  در  سازمان  دهيم،  قرار  بررسی  و  بازبينی  مورد 
موفقيت به طور صحيح قرار خواهد گرفت و می توان 
انتظار بروز شکست های کمتر و کسب موفقيت های 

بزرگ تر را داشت.

 بازگشت به عناوین 17 یادداشت مدیریتی
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موضوع: رفع اتفاقات و سرويس و بازديد و تعميرات نت 
محور بخشهای آباده طشک و قاسم آباد از توابع شهرستان 

نيريز 

حوزه فعالیت فراخوان :   امور پيمانکاری
  

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ريال
  

تاریخ بازگشایی پاکات : ۱ / ۳ / ۱۳۹۵ - يکم خرداد 
ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۱ / ۳ / ۱۳۹۵ - يکم خرداد 

ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۹ / ۲ / ۱۳۹۵ - نوزدهم 
ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱ / ۶ / ۱۳۹۵ - يکم شهريور 

ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر: ايران - فارس 
   

طبقه بندی موضوعی:   تعمير-نگهداري-پشتيبانی

موضوع: خط انتقال برق ۲۰ كيلو ولت ايستگاه پمپاژ 
مياندربند

حوزه فعالیت فراخوان :   امور پيمانکاری
  

نوع برگزاری: يک مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ريال
  

برآورد مالی : 4014673728

تاریخ بازگشایی پاکات: ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۵
  

مهلت ارسال پیشنهاد : ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۵ 
  

مهلت دریافت اسناد : ۲۰ / ۲ / ۱۳۹۵ 
  

تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۷ / ۵ / ۱۳۹۵ 
  

کشور / استان / شهر : ايران - کرمانشاه - كرمانشاه
    

محل دریافت اسناد : كرمانشاه - ميدان سپاه 
پاسداران ) ميدان نفت ( - بلوار زن - ضلع غربی 

پااليشگاه - شركت آب منطقه ای كرمانشاه
  

طبقه بندی موضوعی:   پيمانکاری راه-ابنيه-تاسيسات
 

توضیحات: شركتهای دارای صالحيت رتبه ۵ نيرو

موضوع : خدمات اپراتوری و مراقبتی از پستهای 
۶۳-۲۳۰-۴۰۰ کيلوولت حوزه عملياتی شرکت برق 

منطقه ای )۹۵.۳۰۰.۳(

حوزه فعالیت فراخوان :   امور پيمانکاری
  

نوع برگزاری : يک مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ريال

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۵ - بيست و 
هفتم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۲۵ / ۲ / ۱۳۹۵ - بيست و 

پنجم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۵ - پانزدهم 
ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۵ / ۸ / ۱۳۹۵ - بيست و 

پنجم آبان ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر : ايران - زنجان - زنجان
 

محل دریافت اسناد : زنجان - شرکت برق منطقه ای 
زنجان - طبقه سوم اتاق ۳۳۸

   
توضیحات : مناقصه عمومی

موضوع: پروژه اصالح و بهينه شبکه نقاط مختلف 
شمال شهرستان کرمانشاه به همراه ارزيابی کيفی

حوزه فعالیت فراخوان:   امور پيمانکاری
  

نوع برگزاری: يک مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ريال
  

برآورد مالی : 9571599628

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۵ 
  

مهلت ارسال پیشنهاد : ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۵ 
  

مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۲ / ۱۳۹۵ -
  

تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۵ 
  

کشور / استان / شهر : ايران - کرمانشاه - كرمانشاه
      

محل دریافت اسناد: شركت توزيع نيروی برق استان 
كرمانشاه )امور تداركات( از تاريخ ۹۵/۲/۱۲ لغايت وقت 

اداری مورخ ۹۵/۲/۱۸ درمقابل واريز مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ 
ريال به حساب جاری شماره ۳۶۱۲۲۲۱/۸۳ جام بانك 

ملت شعبه ميدان خواروبار با کد شناسه
پرداخت ۱۵۰۰۰۸۰۲۲۳۱۲۷ به نام اين شركت خواهد 

بود.  

18 مناقصات

شرکت توزیع نیروی برق استان فارسمدیریت منابع آب ایرانشرکت برق منطقه ای زنجانشرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

 بازگشت به عناوین 
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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

منطقه خالد نبی، گلستان   /
 عکس از شایان غیاث الدین
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