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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

یازدهمین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته 
دائمی  محل  در  جاری  سال  ماه  مرداد  دوم  الی  تیرماه  سی ام  مشهد  در 

نمایشگاه های بین المللی مشهد بر پا شد.
از  داخلی  شرکت  چندین  که  شد  برگزار  حالی  در  مشهد  نمایشگاه  از  دور  این 
و  البرز  قم،  تبریز،  ارومیه،  شیراز،  اصفهان،  رضوی،  خراسان  تهران،  استان های 
زمینه های  در  را  خود  دستاوردهای  آخرین  نمایشگاه  از  دوره  این  در  گلستان 
اتوماسیون صنعتی، برق، روشنایی، کلید و پریز، سیم و کابل، دیزل و ژانراتور، 
انرژی های نو و خدمات فنی و مهندسی به نمایش گذاشتند و چندین شرکت 

خارجی فعال در حوزه های مختلف صنعت برق نیز طی این چهار روز با مغتنم 
شمردن فرصت موجود جهت عرضه محصوالت و توانمندی های فنی و مهندسی 

خود حاضر شدند.
شایان ذکر است در این رویداد صنعتی 85 درصد شرکت کنندگان برای نخستین 
مشارکت 40 درصدی  با  نمایشگاه  این  و  داشته اند  نمایشگاه حضور  این  در  بار 
شرکت های استانی و همچنین مشارکت 60 درصدی شرکت های خارج از استان 

برگزار شده است.
ادامه در صفحه 3 /

سندیکای صنعت برق ایران/ 

بیم و امیدهای صنعت برق در یازدهمین نمایشگاه مشهد  سندیکای صنعت
 برق ایران/ 

صنایع  شرکت 
یکی  لکتر ا
به  حفاظ  پارس 
شرکت  عنوان 
استان  برگزیده 
کرمانشاه در سال 
ه  ید گز 1بر 3 9 5

شد.
اساس  همین  بر   
خوانساری  مسعود 
این  عامل  مدیر 
طی  تولیدی  واحد 

مراسم روز ملی صنعت و معدن در استان کرمانشاه، 
رییس  حقیقی  نعمت اله  سوی  از  لوحی  دریافت  با 
سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه مورد تقدیر 

قرار گرفت.

ادامه در صفحه 3 /

پارس حفاظ، برگزیده صنعتی استان کرمانشاه



 

 مطالبات و بدهی های شرکت ها به 
سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی 

سازی تهاتر می شود
........ادامه خبر

 تعیین معافیت های مالیاتی اخیر در 
هیات وزیران 

........ادامه خبر

 وزارت نیرو تشکل های بخش خصوصی 
را به بازی نمی گیرد

........ادامه خبر

 تالش برای تولید سلول های خورشیدی 
ارزان قیمت و پایدار

........ادامه خبر

 اطالعات مکاني و توصیفي شبکه هاي 
برق فشارمتوسط سراسراستان زنجان 

برداشت شد
........ادامه خبر 

 نبود قیمت رقابتی برای تولیدات داخلی 
عامل واردات بی رویه است

........ادامه خبر

 ایران پایین ترین تعرفه برق منطقه را 
دارد

........ادامه خبر

 خاموشی های تابستانی آغاز شد
........ادامه خبر

 جهش شدید مصرف آب و برق
........ادامه خبر

 صادرات برق در تابستان به حداقل 
می رسد

........ادامه خبر

 نیروگاه ها برق خود را در تابستان با 
قیمت باالتری عرضه می کنند

........ادامه خبر

 تاثیرات برجام و تحوالت منطقه بر 
بورس انرژی ایران

........ادامه خبر

 پیک مصرف برق به 515۰۰ مگاوات 
رسید

........ادامه خبر

 قرارداد بزرگترین نیروگاه خورشیدی 
کشور در خراسان شمالی منعقد شد

........ادامه خبر
 

 اولین نیروگاه برق زباله سوز در غرب 
گیالن راه اندازی می شود

........ادامه خبر

 نخستین ربات ردیاب خورشیدی در 
توزیع برق تهران تولید شد

........ادامه خبر

 انتشار گازهای گلخانه ای و حاکم شدن 
جزایرگرمایی در شهرهای کشور

........ادامه خبر

 تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش 
انرژی

........ادامه خبر

 دولت گرفتار محافظه کاری است
........ادامه خبر

 وجود 18 هزار قانون مغایر و یک هزار 
قانون مخل کسب وکار در کشور

........ادامه خبر

 باید هزینه تامین مالی برای تولید 
کاهش پیدا کند

........ادامه خبر

 بانک ها به جای کارشکنی، وام 
صنعتگران را بدهند

........ادامه خبر

 نظر تشکل های اقتصادی درباره 
سیاست های اقتصادی

........ادامه خبر

 بدهی خارجی کشور 7 میلیارد و 597 
میلیون دالر شد

........ادامه خبر

 بحث اهلیت در واگذاری های دولتی 
فسادآور است

........ادامه خبر

 جدول قیمت سکه و ارز روز یک شنبه 
منتشر شد
........ادامه خبر

 مدافعان حقوق بخش خصوصي با 1۰ 
سال سابقه دولتي

........ادامه خبر

 ریشه یابی بدهی دولت
........ادامه خبر

 رشد 8/ 3 درصدی اقتصاد ایران در 
سال جاری
........ادامه خبر

  ریشه رکود در بخش تولید
........ادامه خبر

 توقف ایران در نسل اول اتاق های 
بازرگانی

 .......ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
بیم و امیدهای صنعت برق در یازدهمین 

نمایشگاه مشهد 

صنعت برق استان در حالت احتضار است
ایران  برق  صنعت  سندیکای  خراسان  شعبه  رییس 
در حاشیه برگزاری این نمایشگاه در گفتگو با روابط 
عمومی سندیکای خراسان گفت: صنعت برق استان 
در نتیجه رکود حاکم بر این صنعت، در حالت احتضار 

است.
محسن شادمان اظهار داشت: تولیدکنندگان در این 
صنعت به دلیل اینکه نمی توانند بازار خوبی در داخل 
کشور برای فروش محصوالت خود داشته باشند دچار 
سرخوردگی شده اند و همین امر باعث شده تا بازار 

این صنعت دچار رکود بی سابقه شود.
وی با انتقاد از عدم حمایت ادارات دولتی ادامه داد: 
ادارات دولتی هیچ حمایتی از صنعت برق نمی کنند 
از سایر کشورهای  ایران  برق  در صورتی که صنعت 

همسایه پیشرفته تر است.
وی افزود: به عقیده من باید شرایطی فراهم شود تا 
استفاده  این صنعت  در  پتانسیل صادرات  از  بتوانیم 
کنیم و این مهم فقط با کمک و حمایت های بخش 

دولتی مهیا می شود.
صادراتی  بازارهای  ما  استان  داشت:  اظهار  شادمان 
افغانستان،  ترکمنستان،  کشورهای  در  خوبی 
این  در  رقبا  سایر  از  قبل  باید  و  دارد  تاجیکستان 

صنعت بتوانیم این بازارها را از آن خود کنیم.
ایران  برق  صنعت  سندیکای  خراسان  شعبه  رییس 
توسعه  و  رونق  در  نمایشگاه ها  نقش  به  اشاره  با 
برگزاری  نقش  کرد:  تصریح  استان  در  صنعت  این 
برق در خارج کردن  نمایشگاه های تخصصی صنعت 

این صنعت از رکود غیرقابل انکار است. چرا که این 
صنعت صنعتی رو به رشد است و برگزاری نمایشگاه ها 

بسیار موثر است. 
وی افزود: ضمن اینکه تولیدکنندگان نیز برای عرضه 
پیدا  انگیزه  نوآوری های خود  و همچنین  محصوالت 

می کنند.

صنعت برق استان در رکورد کامل است
نایب رییس سندیکای خراسان نیز در این نمایشگاه 
بر  حاکم  اقتصادی  شرایط  دلیل  به  داشت:  اذعان 

کشور صنعت برق استان در رکود کامل است.
نمایشگاه  برگزاری  حاشیه  در  نصرآبادی  اصغر 
بین  المللی صنعت برق افزود: متاسفانه اقتصاد کشور 
و  به دلیل تحریم ها دچار رکود بی سابقه ای شده  ما 
این رکود تاثیر به سزایی در صنعت برق داشته است 
و طبق پیش بینی ها این وضعیت تا انتهای سال نیز 

ادامه دارد. 
از  یکی  صنعت  این  در  نقدینگی  اینکه  بیان  با  وی 
صنعت  این  توسعه  و  رشد  مانع  که  است  عواملی 
باعث  صنعت  این  در  رکود  داشت:  اظهار  می شود، 
محصوالت  فروش  به  موفق  تولیدکنندگان  که  شده 
مصوالت  برای  خرید  متقاضی  که  چرا  نشوند  خود 

ادامه از صفحه 1/ 

عضو سندیکای صنعت  این شرکت  است  گفتنی 
واحد  عنوان  به  نیز  گذشته  سال  که  ایران  برق 
قرار  تجلیل  مورد  کرمانشاه  استان  کیفی  نمونه 
گرفته بود، در زمینه تولید انواع کنتاکتور، رله های 
در  اتوماتیک  و  مینیاتوری  کلیدهای  و  حرارتی 
ایران فعالیت دارد و اولین تولید کننده اقالم برق 
صنعتی تحت لیسانس فانال آلمان در ایران است 
هدایت  و  مدیریت  خصوصی  بخش  توسط  که 

می شود.

پیام تبریک سندیکا به شرکت صنایع 
الکتریکی پارس حفاظ

بدینوسیله  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
الکتریکی  صنایع  شرکت  شایسته  انتخاب 
برگزیده  شرکت  عنوان  به  را  حفاظ  پارس 
صنعتی استان کرمانشاه در سال 1395 طی 
خدمت  معدن،  و  صنعت  ملی  روز  مراسم 
جناب مهندس مسعود خوانساری مدیرعامل 
آن  کارکنان  و  صنعتی  واحد  آن  محترم 

شرکت محترم تبریک عرض می نماید. 

پارس حفاظ، برگزیده صنعتی استان کرمانشاه
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

تولید شده نیز وجود ندارد.
برای  خوبی  فضای  اینکه  به  اشاره  با  نصرآبادی 
داد:  ادامه  ندارد،  وجود  برق  صنعت  تولیدکنندگان 
ضمن اینکه نقدینگی تولیدکنندگان این صنعت نیز 
در ادارات دولتی بلوکه شده و اگرچه ادارات دولتی 
تولیدکنندگان  مطالبات  قبال  در  را  مشارکت  اوراق 
ارائه کرده اند اما این اوراق تحرکی را در این صنعت 
ایجاد نمی کند. وی گفت: به عقیده من تا زمانی که 
رونق اقتصادی شکل نگیرد نمی توانیم شاهد رشد این 

صنعت داشته باشیم.
نایب  رییس سندیکای صنعت برق خراسان در ادامه 
برگزاری  شما  نظر  به  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
در  تاثیری  چه  برق  صنعت  تخصصی  نمایشگاه های 
این صنعت خواهد داشت، اظهار داشت: برگزاری این 
راهکاری  برق  صنعت  تخصصی  نمایشگاه های  گونه 

این  مشارکت کنندگان  بیشتر  چه  هر  آشنایی  برای 
صنعت با یکدیگر و همچنین همبستگی بیشتر میان 

آن ها می شود.
برگزاری  اهداف  از  یکی  داد:  ادامه  نصرآبادی 
این  به  کمک  برق  صنعت  تخصصی  نمایشگاه های 
صنعت است، ضمن اینکه نمایشگاه ها نقش به سزایی 

در رشد و رونق صنعت برق دارند.

کسب عنوان غرفه نمونه تخصصی توسط  
سندیکای خراسان 

برق  غرفه سندیکای صنعت  نمایشگاه  این  پایان  در 
تخصصی  زمینه  در  را  نمونه  غرفه  عنوان  خراسان 
مدیریت  سوی  از  راستا  این  در  و  کرد  خود  آن  از 
و  مشهد  بین المللی  نمایشگاه های  شرکت  عامل 
شرکت مدیریت بین المللی تجارت رویداد آرسا مورد 

تقدیر قرار گرفت.

پایگاه اطالع رسانی دولت/ با ابالغ معاون اول رییس 
جمهوری؛

مطالبات و بدهی های شرکت ها به 
سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی 

سازی تهاتر می شود

معاون اول رییس جمهوری تهاتر مطالبات برخی 
به سازمان  با بدهی همان شرکت ها  شرکت ها 
امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی را 

ابالغ کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، با تصمیم هیئت 
بدهی  و  مطالبات  اسحاق جهانگیری،  ابالغ  و  وزیران 
شرکت های مدیریت تولید، توانیر، افق توسعه انرژی 
یزد،  برق  مولد  آذرخش،  نیروی  تولید  فارس،  خلیج 
صنعتی گام اراک و گروه صنعتی سپاهان به سازمان 
تهاتر  سازی  سازمان خصوصی  و  کشور  مالیاتی  امور 

می شود.
**متن مصوبه های هیئت وزیران به شرح زیر است:

1- مطالبات شرکت های فارس گاز پاورپلنت و ساوت 
انتقال و  از شرکت مدیریت تولید،  اصفهان پاورپلنت 
توزیع نیروی برق ایران )توانیر( با بدهی همان شرکت 
ها به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول ذیل 
به مبلغ چهارصد و سی و سه هزار و نهصد و هشتاد و 
هفت میلیون )000ر000ر987ر433( ریال تهاتر می 

شود.
2- شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق 
جایگزین  شده،  انجام  تهاتر  سقف  تا  )توانیر(  ایران 
اشخاص بدهکار مندرج در جدول فوق الذکر می شوند 
و مکلف است ضمن اصالح حساب، حسب مورد نسبت 
به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی 
مقرر  سررسید  در  کشور  کل  داری  خزانه  نزد  کشور 

براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان 
اقدام  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  و  سازی  خصوصی 

نماید.
مالیاتی  امور  سازمان  و  سازی  خصوصی  سازمان   -3
کشور حسب مورد مکلفند ضمن انجام اقدامات اجرایی 
الزم برای وصول مطالبات خود طبق ضوابط و مقررات 
مربوط به خود، ارقام مندرج در جدول فوق الذکر را 
به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص بدهکار 
منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابالغ این 
رفع  و  اجرایی  عملیات  توقف  به  نسبت  نامه  تصویب 
ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف 

مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.
متن مصوبه دوم

خلیج  انرژی  توسعه  افق  های  شرکت  مطالبات   -1
یزد، صنعتی  برق  مولد  آذرخش،  نیروی  فارس،تولید 
گام اراک و گروه صنعتی سپاهان از شرکت های دولتی 
با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور 
و سازمان خصوصی سازی به شرح جدول ذیل به مبلغ 
یک میلیون و چهارصد و سه هزار و نهصد و سی و 
نه میلیون )000ر000ر939ر403ر1( ریال تهاتر می 

شود.
2- شرکت های مدیریت شبکه برق ایران، توانیر، برق 
تا سقف  گلستان  استان  گاز  و  آذربایجان  ای  منطقه 
تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار 
مندرج در جدول فوق الذکر می شوند و مکلفند ضمن 
به پرداخت مبلغ  اصالح حساب، حسب مورد نسبت 
خزانه  نزد  کشور  عمومی  درآمد  حساب  به  موردنظر 
داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و 
مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و 

سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.
مالیاتی  امور  سازمان  و  سازی  خصوصی  سازمان   -3
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5 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

کشور حسب مورد مکلفند ضمن انجام اقدامات اجرایی 
الزم برای وصول مطالبات خود طبق ضوابط و مقررات 
مربوط به خود، ارقام مندرج در جدول فوق الذکر را 
به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص بدهکار 
منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابالغ این 
رفع  و  اجرایی  عملیات  توقف  به  نسبت  نامه  تصویب 
ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف 

مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.
معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه ها را برای اجرا 
ابالغ  نیرو  اقتصادی و دارایی و وزارت  امور  به وزارت 

کرد.

سندیکای صنعت برق ایران/ 
تعیین معافیت های مالیاتی اخیر در هیات 

وزیران 

شوراهای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی 
با  ماه سال جاری   و حرفه ای کشور دوم مرداد 
ارسال نامه ای به پیوست مصوبه هیات وزیران در 
معافیت  های  پاره ای شرایط  پیش نویس  با  رابطه 
ارائه  خواستار  پیمانکاران،  و  سازندگان  مالیاتی 
فوری نظرات و پیشنهادهای تشکل های مربوطه 

در این خصوص شد.
متن این مصوبات که در راستای اجرای سیاست های 
توسعه  اهداف  تحقق  به منظور  مقاومتی  اقتصاد  کلی 
صادرات غیرنفتی در جهت حمایت از سازندگان داخلی 
تنظیم شده است، در 4 بند مورد تدوین قرار گرفته و 
که  داخلی  سازندگان  است:  آمده  آن  نخست  بند  در 
از طریق پیمانکاران ایرانی کاال و تجهیزات خود را به 

خارج کشور صادر می کنند، در صورت تایید قراردادشان 
از سوی کمیته ماده 19 سازمان توسعه تجارت ایران، 

از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اند.
مطابق بند دوم از این متن، پیمانکاران دست دوم ایرانی 
نیز برای انجام پروژه های برون مرزی، در صورت تایید 
این کمیته مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش 
افزوده خواهند شد. همچنین در سومین بند قید شده 
قصد  که  داخلی  تجهیزات  و  کاالها  سازندگان  است: 
دارند،  را  برای ساخت کاالی خود  اولیه  مواد  واردات 
با توجه به اینکه این  گونه سازندگان مشمول پرداخت 
مالیالت بر ارزش افزوده می شوند و این موضوع هزینه 
کاالی تولیدی آن ها را افزایش می دهد، این سازندگان 
نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.   

وزیران  مصوبه  این  از  بند  آخرین  در  براین  عالوه 
پیمانکاران و و سازندگان دست دوم نیز با تایید کمیته 
پرداخت  از  ایران  تجارت  توسعه  سازمان   19 ماده 

مالیات عملکرد معاف خواهند بود.    

اتاق تهران/ رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق 
ایران در گفت و گو با سایت خبری اتاق تهران:

وزارت نیرو تشکل های بخش خصوصی 
را به بازی نمی گیرد

االن هم در هیچ کدام از مذاکرات با شرکت های 
خارجی از نمایندگان بخش خصوصی دعوت نمی 
کنند و نکرده اند در صورتی که این اتفاق باید 
بیفتد زیرا این بخش خصوصی است که دست در 

کار عملی دارد
ایران می  برق  رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت 

گوید وزارت نیرو به دنبال آن است تا مشکالت خود 
به شرکت  پروژه ها  واگذاری  با  را  از جمله بدهی ها 
های خارجی و فاینانس حل کند. علیرضا کالهی می 
گوید:» فاینانس خارجی شرایط خاصی دارد که عمال 
در صنعت برق ایران که هم اکنون صنعت خودکفایی 
آن  تجهیزات  درصد  و حدود 90  شود  می  محسوب 
بومی است، اجرای آن امکان پذیر نیست زیرا معموال 
در قرار دادهای فاینانس شرایط به این صورت است 
که 70 درصد تجهیزات پروژه باید از آن کشوری که 
فاینانس دارد تامین شود که این خالف قانون حداکثر 
لیست  است؛  مقاومتی  اقتصاد  های  دستورالعمل  و 
سیاهی از واردات کاالهایی که تولید آن ها در کشور 
بومی شده است وجود دارد و باتوجه به اینکه صنعت 
لیست وجود  این  در  از کاالهایش  برق بخش مهمی 
دارد، عمال وارد کردن آن بعد از فاینانس امکان پذیر 
نیست و من نمی دانم چگونه می خواهند این مشکل 

را حل کنند.« 
زمینه  این  در  سندیکا  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  او 
اعتراض هایی داشته است، می گوید:» متاسفانه وزارت 
نیرو خیلی قائل به این نیست که بخش خصوصی یا 
تشکل های بخش خصوصی را به بازی بگیرد، من فکر 
به  نیستند  معتقد  اساسا  مسوولین  از  بعضی  می کنم 
تشکل های بخش خصوصی و می خواهند سیستم قدیم 
را پیش ببرند. بعضی موقع ها هم نگران دردسرهایی 
که  ایراداتی  و  کنیم  ایجاد  می توانیم  ما  که  هستند 
االن هم در هیچ کدام  بگیریم.  به کارشان  می توانیم 
از مذاکرات با شرکت های خارجی از نمایندگان بخش 
خصوصی دعوت نمی کنند و نکرده اند در صورتی که 
این اتفاق باید بیفتد زیرا این بخش خصوصی است که 
دست در کار عملی دارد و از نزدیک با همه چالش های 

صنعت برق درگیر است.

اینکه  بیان  با  تهران  اتاق  نمایندگان  هیات  این عضو 
می  که  خارجی  های  شرکت  به  نباید  نیرو  وزارت 
خواهند وارد صنعت برق ایران شوند، شرایط ویژه تری 
نسبت به شرکت های داخلی بدهد، می گوید:» مثال 
شرکتی می خواهد در قرارداد BOT در ایران سرمایه 
گذاری کند و نیروگاه بسازد و برقش را هم بفروشد. 
نباید  خب  ولی  ندارد  وجود  اصال  هم  اشکالی  اوکی، 
شرایط ویژه هم برای آن ها در نظر گرفته شود مانند 
داخلی  های  شرکت  االن  و...  گمرکی  های  معافیت 
همچون مپنا نیروگاه ساخته اند و برق را می فروشند 
بخش  خواست  اند،  نداده  را  مطالباتشان  و  پول  ولی 
خصوصی و فعاالن این حوزه از وزارت نیرو این است 
که شرایط برابر را برای شرکت های ایرانی و خارجی در 
نظر بگیرد و هر نوع گارانتی  که به شرکت خارجی می 
دهد، به شرکت های داخلی هم بدهد و قوانین گمرکی 

و... رعایت شود تا شاهد به وجود آمدن فساد نباشیم.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو /
تالش برای تولید سلول های خورشیدی 

ارزان قیمت و پایدار

همکاری  با  مدرس  تربیت  دانشگاه  از  محققی 
با انجام یک  شرکت شریف سوالر تالش کردند 
پژوهش آزمایشگاهی و با بهره گیری از ترکیبات 
خورشیدی  سلول های  سه تایی،  نیمه هادی 

کم هزینه ای تولید کند.
مقاومت  که  هستند  ترکیباتی  نیمه هادی  ترکیبات 
بسیار  و  هادی  مواد  از  بیشتر  بسیار  آن ها  الکتریکی 
این ترکیبات تحت شرایط  از مواد عایق است.  کمتر 
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تبدیل  الکتریسیته  جریان  هادی  به  می توانند  خاص 
 n نوع و   p نوع به دو دسته ی کلی  این مواد  شوند. 
ساخت  در  مواد  این  کاربرد  عمده  می شوند.  تقسیم 
دیود، تولید اشعه ی لیزر و سلول های خورشیدی است. 
عملکرد  می تواند  ترکیبات  این  خواص  بهینه سازی 

تجهیزات تولید شده از آن ها را بهبود بخشد.
مشکالت  به  اشاره  با  خاور  چشمه  امیرحسین  دکتر 
اصلی پیش روی تجاری سازی سلول های خورشیدی، 
گفت:  طرح  این  در  شده  دنبال  اهداف  خصوص  در 
»سلول های خورشیدی بدون ایجاد کوچک ترین آلودگی 
توانایی تبدیل انرژی خورشید به انرژی الکتریکی را دارا 
هستند. ولی مشکلی که تجاری شدن این سلول ها را 
با محدودیت جدی مواجه می کند، قیمت تمام شده ی 
باالی سلول و عدم پایداری آن هاست. ازاین رو در این 
پروژه سعی شده با بهره گیری از نیمه هادی های جدید، 
هزینه ی تولید این سلول ها را کاهش و پایداری آن ها را 
افزایش دهیم.« با بهره گیری از نتایج این طرح می توان 
سلول های خورشیدی با قیمت پایین تر و بازدهی باالتر 

تولید کرد.
این محقق در ادامه به ارائه ی توضیحات کامل تری در 
رابطه با نیمه رساناها پرداخت و گفت: »مواد نیمه رسانا 
در حضور نور خورشید و با جذب آن جفت الکترون- 
حفره تولید می کنند. این دسته از مواد دارای دو نوار 
انرژی به نام ترازهای ظرفیت و هدایت هستند. اختالف 
نامیده می شود. هر چه  تراز گاف  دو  این  بین  انرژی 
مقدار این گاف انرژی کمتر باشد یعنی ماده با گرفتن 
الکترون  جفت  می تواند  تری  انرژی  کم  فتون های 
حفره تولید کند. اندازه ی ذرات نیز تأثیر مستقیمی بر 
گاف انرژی دارد. در این پژوهش نانوذرات نیمه هادی 
سه تایی بر پایه ی مس جهت تولید سلول خورشیدی 
همچنین  است.  شده  استفاده  پایدار  و  ارزان قیمت 

پارامترهای تأثیرگذار بر دست یابی به یک مورفولوژی 
و گاف انرژی مطلوب مورد ارزیابی قرار گرفته است.«

این طرح در قالب رساله ی دکترای دکتر امیرحسین 
چشمه خاور و با راهنمایی دکتر علیرضا محجوب از 
دانشگاه تربیت مدرس و دکتر نیما تقوی نیا از دانشگاه 
صنعتی شریف است. این رساله که با همکاری شرکت 
پایان نامه ی  عنوان  تحت  انجام شده،  سوالر  شریف 
موردنیاز صنعت به تأیید داوران ستاد ویژه ی توسعه  ی 
حمایت  آیین نامه ی  است.  رسیده  نیز  نانو  فناوری 
www. سایت در  صنعت  موردنیاز  پایان نامه های  از 

nano.ir/hrdc موجود است.
متن خبر را در سایت اصلی از اینجا بخوانید.

روابط عمومي شركت توزیع نيروي برق استان زنجان/
اطالعات مکاني و توصیفي شبکه هاي 
برق فشارمتوسط سراسراستان زنجان 

برداشت شد
 

به گزارش دفترروابط عمومي شرکت توزیع نیروي 
و  مکاني  اطالعات  برداشت  زنجان،  استان  برق 
توصیفي تاسیسات و تجهیزات شبکه توزیع برق 
استان  فشارمتوسط  بخش  در  و   GIS بستر  در 
به طور صد درصد به اتمام رسید و در حوزه شبکه 
انجام  هدف گذاري هاي  طبق  فشارضعیف  برق 
شده در سال جاري اطالعات نیمي از مشترکین 

برق استان زنجان برداشت خواهد شد.
قدرتمندی  ابزار  جغرافیایی  اطالعات  سیستم های 
مکانی  مختلف  داده های  تحلیل  و  جمع آوری  برای 
علمی  ابزار   )GIS( جی.آی.اس  مي رود.  به شمار 

جهت جمع آوری و کنترل اطالعات صحیح و متنوع 
برق  صنعت  در  را  توصیفی  و  )مکانی(  جغرافیایی 
به دست می دهد و نهایتا ابزار موثری جهت درک رابطه 
بین پدیده های مختلف جغرافیایی به حساب می آید .

نیروي  توزیع  شرکت  وبرنامه ریزي  مهندسي  معاونت 
است  توانسته  اخیر  سال  چند  در  زنجان  استان  برق 
اطالعات مکاني بیش از 8 هزار کیلومتر خطوط توزیع 
برق فشار متوسط و موقعیت تجهیزات 8500 دستگاه 
پست برق زمیني وهوایي سراسر استان را برداشت و 
در سیستم اطالعات مکاني ) GIS ( ثبت کند و با 
این اقدام 100درصد اطالعات شبکه هاي فشار متوسط 
توزیع برق را به اتمام رساند، این درحالي است که این 
شرکت داراي بیش از 406هزار مشترک برق و 13هزار 

و 600کیلومتر خطوط برق در استان است.
با اجراي این طرح در مقایسه با روش سنتی، ذخیره و 
سازماندهی داده های یک طرح در محیط GIS یک 
ایجاد شد که در آن  یافته  نیرومند و سازمان  آرشیو 
برق  توزیع  شبکه هاي  به  مربوط  اطالعات  و  نقشه ها 
استان زنجان به صورتی منسجم در چهارچوب طرح 
یکپارچه شده و مجموعه کاملی از نقشه ها و اطالعات 
واحدهاي  استفاده  و  توصیفی در آن طبقه بندی شد 
و  بهره برداري  معاونت  از  اعم  شرکت  این  تخصصی 
و  مشترکین  وخدمات  فروش  معاونت  دیسپاچینگ، 
واحد  بانک  یک  از  ریزي  برنامه  و  مهندسي  معاونت 
اطالعاتی از بسیاری از دوباره کاری ها پیشگیری کرده و 
این امکان را فراهم آورد که اطالعات مکانی و توصیفی 
به صورتی یکدست و هماهنگ مورد استفاده تخصصی 
قرار گیرد. به طور مثال در حوزه بهره برداري، با استفاده 
از این سیستم سرعت پاسخگویي به استعالم حفاري ها 
در نقاط مختلف استان به میزان قابل توجهي افزایش 
کیلوولت  بیست  شبکه هاي  زني  مسیرشاخه  یافت، 

به طور دقیق مشخص شد، نقاط مانور بین خطوط برق 
به صورت بهینه تعیین مي شود و درنهایت مدت زمان 
خاموشي برق مردم کاهش یافته  و قابلیت اطمینان 
شبکه افزایش مي یابد. در حوزه مهندسي نیز اطالعات 
طراحان  اختیار  در  برق  پست هاي  و  شبکه ها  دقیق 

شبکه قرار گرفته است.
گفتني است پس از اتمام برداشت اطالعات شبکه هاي 
فشار  اطالعات خطوط  کار جمع آوري  متوسط  فشار 
ضعیف و تمامي مشترکین برق در استان آغاز شده 
کیلومتر  جغرافیایي600  مختصات  تاکنون  که  است 
شبکه برق فشارضعیف و 105هزار مشترک برق در 
صورت  هدفگذاري  با  که  شده  برداشت  زنجان  شهر 
گرفته انتظار مي رود تا پایان سال جاري این میزان 
به بیش از 180هزار مشترک برسد. با اتمام این طرح 
دوسال  مي رود طي  انتظار  عملیاتي  برنامه  که طبق 
تاسیسات  تمامي  برسد،  کامل  بهره برداري  به  آتي 
اعم  زنجان  استان  برق  توزیع  شبکه هاي  وتجهیزات 
مشترکان  برق  برق،کنتور  پست هاي  برق،  پایه ها  از 
و غیره در بستر جي آي اس قابلیت رویت و کنترل 

خواهند داشت. 
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ایرنا/ یک منبع آگاه در حوزه انرژی:
نبود قیمت رقابتی برای تولیدات داخلی 

عامل واردات بی رویه است

فدراسیون  مدیره  هیات  رییس  ایرنا-  تهران- 
بی  واردات  علت  است:  معتقد  انرژی  صادرات 
رویه و قاچاق، نبود قیمت رقابتی برای کاالهای 
داخلی است و نرخ ارز نیز موجب اختالف قیمت 
بین تولیدات داخلی و کاالهای خارجی می شود.

فدراسیون  رسانی  اطالع  پایگاه  از  ایرنا  گزارش  به 
فدراسیون  نشست  در  پارسا  محمد  عوض  یادشده، 
مزبور افزود: کاهش نرخ تورم را باید در حد و اندازه 
برجام و باالتر از آن دانست و دولت یازدهم کار بسیار 
و  داده  انجام  تورم  نرخ  کاهش  با  رابطه  در  را  مهمی 
کار  برسد،  درصد  پنج  از  کمتر  به  تورم  نرخ  چنانچه 

بسیار بزرگی انجام شده است.
وی یادآور شد: صادرات غیر نفتی در دولت های پنجم 
و ششم افت داشت و این امر در دولت دهم نیز تداوم 

یافت که موجب واردات بی رویه به کشور شد.
افزود :سال های 89- 1388 در مجموع 400  پارسا 
میلیون دالر واردات تابلوهای برق و ترانس انجام شد و 
این رقم شامل 200 میلیون دالر تابلوهای برق و 200 

میلیون دالر ترانس بود.
گذشته  سال  انرژی،  حوزه  متخصص  این  گفته  به 
)1394 ( بالغ بر 42 میلیون دالر تابلوهای برق وارد 

کشور شد.

** لزوم اصالح نرخ ارز معادل تورم داخلی
تاکید  انرژی  فدراسیون صادرات  مدیره  هیات  رییس 
کرد: چنانچه سالیانه معادل تورم داخلی نرخ ارز اصالح 

نشود، تولید ملی و اقتصاد مقاومتی از دست می رود.

وی گفت : معامله های صادرکننده و واردکننده برپایه 
نرخ ارز صورت می گیرد و درصورتی که نوسان بازار 
شیرازه کار را از دست خارج سازد، به واردات و صادرات 

آسیب می رسد.

** آب و برق سهم 9۰ درصدی در صادرات 
خدمات فنی ومهندسی

صادرات  توسعه  دفتر  کل  مدیر  گزارش،  این  برپایه 
خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو نیز با بیان اینکه 
90 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه 
آب و برق است، گفت: فدراسیون صادرات انرژی سه 

شرکت صادراتی قوی در حوزه آب و برق ایجاد کند.
» بهرام نظام الملکی « در نشست فدراسیون صادرات 
تقویت  دولت  داشت:  اظهار  وابسته  صنایع  و  انرژی 
صادرات را در دستور کار قرار داده، بنابراین ضروری 
موجب  که  هایی  موضوع  خصوصی  بخش  که  است 

سهولت صادرات می شود به دولت پیشنهاد دهد.
وی ضمن تاکید بر این که باید از توانمندی های حوزه 
آب و برق برای ارزآوری و اشتغال استفاده شود، گفت: 
اینک 90 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی در 
حوزه آب و برق قرار گرفته و با توجه به این موضوع، 
دفتر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی وزارت 
فدراسیون  به  را  الزم  های  کمک  دارد  آمادگی  نیرو 
صادرات انرژی ارایه دهد تا سه شرکت صادراتی قوی 

در حوزه آب و برق شکل گیرد.
این مقام مسئول افزود: وابسته های بازرگانی سفارتخانه 
های ایران در کشورهای مختلف الزم است در حوزه 

فدراسیون صادرات انرژی فعال شوند.
نظام المکی اضافه کرد: صنعت آب و برق از ظرفیت 
الزم برخوردار است و بنابراین با توجه به سهم بسیار 
باالی صادرات در حوزه آب و برق، این بخش در اتاق 

بازرگانی ایران از جایگاه الزم برخوردار نیست و آثاری 
از آن مشاهده نمی شود.

وی یکی از مشکالت ضعف صادرات ایران را ناشی از 
عملکرد بانک ها دانست و افزود: انتظار می رود سیستم 
اما  باشد،  اشتغال  و  صنعت  تولید،  خدمت  در  بانکی 

چنین عملکردی مشاهده نمی شود .
این مقام مسئول، شیوه عملکرد مدیریت مناطق آزاد 
را مورد انتقاد قرار داد و گفت: مناطق آزاد تبدیل به 
دروازه واردات کاال شده اند و از قابلیت های موجود 
در این مناطق، استفاده الزم نمی شود، بنابراین باید 
از ظرفیت های بسیار زیاد موجود در این مناطق بهره 
گرفت .وی خواستار از سرگیری سیاست اعطای جوایز 
صادراتی به شرکت های برتر شد و گفت : شرکت های 
ایرانی به استناد تعهدی که دولت قبل از سال 1388 
داده بود، قیمت ها را پایین آوردند تا در مناقصه ها 
برنده شوند، این در حالی است که جوایز صادراتی را به 

آنها نمی دهند که برخالف قانون است.

** کنفدراسیونی برای تقویت صادرات انرژی
فدراسیون  دبیر  صالحی«  حمیدرضا   « همچنین 
فدراسیون  گفت:  نشست  این  در  نیز  انرژی  صادرات 
انرژی و صنایع وابسته، نخستین فدراسیون  صادرات 
پیروزی  از  پس  ایران  بازرگانی  اتاق  در  شده  ایجاد 

انقالب اسالمی است.
وی افزود: پس از فدراسیون صادرات انرژی، فدراسیون 
های آب و نفت به وجود آمد و قرار است فدراسیون 
برق هم تشکیل شود و این فدراسیون ها در مجموع 
کنفدراسیون انرژی را تشکیل خواهند داد که ایجاد آن 
در تجمیع صداهای مشترک و تقویت صادرات انرژی 

موثر خواهد بود.
نشان می  بازرگانی  اتاق  اظهار داشت: سابقه  صالحی 

دهد، بیشتر موضوع ها بازرگانی و با حضور تجار مطرح 
بوده و در دو دوره گذشته سعی شده تا موضوع صادرات 

انرژی در اتاق بازرگانی تقویت شود.
صنایع  و  انرژی  صادرات  فدراسیون  ایرنا،  گزارش  به 
وابسته ایران از سال 1389 با عنوان »اتحادیه تشکل 
برق،  پتروشیمی،  گاز،  نفت،  حوزه  در  صادراتی  های 
احداث  و  ساختمان  نو،  های  انرژی  فاضالب،  و  آب 
و مخابرات و اتوماسیون« آغاز به کار کرد و در سال 
انرژی  فدراسیون صادرات  نخستین  عنوان  به   1392
و صنایع وابسته ایران در اتاق بازرگانی ایران به ثبت 

رسید.
18 تشکل صادراتی و 130 شرکت صادراتی بزرگ، در 

این فدراسیون عضویت دارند.
تجمیع  با  که  است  این  فدراسیون  تشکیل  از  هدف 
فعالیت  قالب  در  بتواند  صادرات،  حوزه  در  صداها 
را  حوزه  این  مشکالت  و  باالدستی  مسائل  مشترک، 
دنبال کرده و با حاکمیت تعامل بیشتری داشته باشد.

تشکیل کنسرسیومی برای افزایش توان دریافت پروژه 
های صادراتی، ایجاد برندهای صادراتی، ایجاد شرکت 
های صادراتی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و جلوگیری 
از رقابت مخرب شرکت ها، سایر اهداف تشکیل این 

فدراسیون است.

ایسنا/ هشدار وزیر نیرو درباره میزان مصرف آب و برق
ایران پایین ترین تعرفه برق منطقه را 

دارد

برق  و  آب  مصرف  افزایش  به  نسبت  نیرو  وزیر 
هشدار داد و گفت: از مردم درخواست می کنیم 
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که با توجه به افزایش دمای هوا، میزان مصرف 
آب و برق خود را مدیریت کنند.

به گزارش ایسنا، حمید چیت چیان در خصوص وضعیت 
منابع آبی کشور اظهار کرد: با توجه به اینکه ایران در 
یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته آمارهای 
نگران کننده ای در حوزه آب دیده می شود به طوری که 
بارش ایران یک سوم متوسط بارش کل سرزمین های 

کره خاکی است.
وی با بیان اینکه ایران از نظر وجود منابع آبی فقیر 
است، خاطرنشان کرد: وجود خشکسالی های 15 ساله، 
تغییر اقلیم، تغییر نوع بارش ها، افزایش تبخیر و میزان 
بارش ها از جمله دالیلی است که موجب فقر منابع آبی 

ایران شده است.
به گفته وزیر نیرو، مقایسه میزان بارش ها بیانگر این 
است که اگرچه میزان بارندگی نسبت به مدت مشابه 
اما  نشان می دهد  را  افزایش  سال گذشته 24 درصد 
کاهش  درصد  بیانگر 2  درازمدت،  متوسط  به  نسبت 

است.
وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت این است که توزیع 
بارش ها یکسان نبوده، چراکه در غرب کشور همچون 
ایالم، لرستان، کردستان میزان بارش ها بسیار باال اما 
در استان های فارس، یزد و اصفهان میزان بارندگی ها 
کلی  اصل  یک  عنوان  به  باید  بنابراین  بوده،  پایین 
بپذیریم که اگر بخواهیم وضعیت پایداری داشته باشیم 

باید مدیریت مصرف را پیشه کار خود کنیم.
وزیر نیرو با بیان اینکه مدیریت صحیح باید در تمام 
اقشار مردم و سازمان ها به صورت فراگیر باشد گفت: 
پیگیری همکاران ما در وزارت نیرو موجب شده که از 
نظر آمادگی ایستگاه های پمپاژ، دستگاه تصفیه آب و 
استفاده حداکثری از منابع آب وضعیت بسیار خوبی 

داشته باشیم.

چیت چیان ضمن تشکر از مردم به خاطر صرفه جویی 
در سال های اخیر و تغییر روش مصرف آب اظهار کرد: 
انتظار می رود  آب  منابع  بحرانی  به وضعیت  توجه  با 
که مردم صرفه جویی بیشتری را در منابع آبی کشور 

داشته باشند.
به  نسبت  امسال  که  است  ممکن  کرد:  تصریح  وی 
باشد  بوده  خوب  بارش ها  وضعیت  گذشته  سال های 
اما با توجه به اینکه سیاست بر این است که آب در 
سد برای 18 ماه آینده ذخیره شود، لذا الزم است که 
مدیریت مصرف برای منابع آبی صورت بیگیرد تا شاید 
سال آینده منابع آب کافی در اختیار نباشد و بتوان از 

این منابع آب ذخیره شده استفاده کرد.
وزیر نیرو با بیان اینکه در سال گذشته سد زاینده رود 
وضعیت خوبی داشت خاطرنشان کرد: وضعیت امسال 
بیانگر این بود که اگر ما صرفه جویی و ذخیره ی آب 
اراضی  و  شرب  آب  امسال  نمی توانستیم  نداشتیم 

کشاورزی مردم اصفهان را تأمین کنیم.
بارش در  توزیع  اینکه  به  توجه  با  نیرو  وزیر  به گفته 
تمام کشور یکسان نیست، باید منابع آبی برای 18 ماه 

مدیریت شود.
مورد  آب  درصد   55 حدود  کرد:  تصریح  چیت چیان 
نیاز کشور از آب های زیرزمینی است و 45 درصد از 
آب های سطحی استحصال می شود و باید گفت گرچه 
آب های  توانسته  و  بوده  امسال خوب  بارش ها  میزان 
زیرزمینی را تغذیه کند، اما با در نظر گرفتن این مسئله 
که برداشت از آب های زیرزمینی زیاد است باید گفت 
که این میزان بارندگی نمی تواند پاسخگوی زیاده روی 

برداشت آب های زیرزمینی باشد.
برای  سال  چند  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
نیاز  عادی  شرایط  به  زیرزمینی  آب های  بازگشت 
با  گرفته  صورت  برنامه ریزی های  طبق  گفت:  است؟ 

وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست و دیگر 
سازمان های ذیربط طی 5 سال آینده یعنی در طول 
برنامه ششم می توانیم میزان کسری آب ساالنه را از 
آب های زیرزمینی جبران کنیم به طوری که اگر بتوان 
میزان برداشت آب زیرزمینی را ساالنه 6 میلیارد متر 
مکعب کاهش داد، می توان میزان تغذیه سفره های آب 

زیرزمینی را با میزان برداشت برابر کرد.
وزیر نیرو ادامه داد: با این وجود نمی توان میزان کل 
به  را  این عدد  بتوانیم  اگر  لذا  را جبران کرد.  کمبود 
11 میلیارد متر مکعب برسانیم طی 20 سال آینده 
سطح ایستایی آب به حالت 40 سال قبل می رسد لذا 
ما امیدواریم که با برنامه ریزی های صورت گرفته این 

کار انجام شود.
وی با بیان اینکه در یکی از مزارع اصفهان تغییر کشت 
و تبدیل آن به کشت گلخانه ای موجب شد 94 درصد 
صرفه جویی در مصرف اب صورت بگیرد همچنین در 
تا حدود  توانستیم  را  آب  میزان مصرف  دیگر  مزرعه 
60 درصد تنها با اصالح روش کشت گلخانه ای کاهش 
دهیم که این مسئله به معنای این است که می توان به 

اجرایی شدن این برنامه امیدوار بود.
سازمان  مطالعات  اساس  بر  کرد:  تصریح  چیت چیان 
ملل اگر مردم به اندازه 40 درصد از منابع تجدیدشونده 
از آب استفاده کنند آن منطقه در مرحله تعادل و اگر 
بیشتر از 40 درصد استفاده شود در مرحله تنش آبی 
و اگر بیش از 60 درصد از منابع تجدیدشونده مورد 
استفاده قرار بگیرد آن منطقه در مرحله بحران قرار 
گرفته است و این در شرایطی است که در حال حاضر 
86 درصد از منابع آب تجدیدشونده در ایران مصرف 

می شود.
وی با بیان اینکه این عدد در گذشته بیش از 90 درصد 
بود اظهار کرد: در حال حاضر با مدیریت مصرف این 

عدد به 86 درصد رسیده است و این در شرایطی است 
که 92 درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می شود.

وزیر نیرو با بیان اینکه میزان مصرف آب تجدیدشونده 
در کشور باید به 60 درصد کاهش یابد تصریح کرد: 
هنوز  اما  آب  مصرف  در  مردم  صرفه جویی  علیرغم 
فاصله زیادی بین وضعیت فعلی مصرف آب تا وضعیت 
مطلوب مصرف آب وجود دارد لذا باید مدیریت مصرف 

به طور جدی دنبال شود.
توجه  با  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  چیت چیان 
آیا  کشاورزی  حوزه  در  آب  درصدی   92 مصرف  به 
همچنان الزم است که در بخش شرب نیز صرفه جویی 
صنعت  کشاورزی،  آب  بین  گفت:  بگیرد  صورت  نیز 
که  دارد چرا  وجود  زیادی  بسیار  تفاوت  و آب شرب 
شرب  آب  برای  سختگیرانه ای  بسیار  استانداردهای 
وجود دارد که همین مسئله ما را وادار می کند تا از 
فاصله 600 کیلومتری آب را انتقال دهیم در صورتی 

که برای مصارف کشاورزی این کار انجام نمی شود.
وی ادامه داد: به طور مثال سد کوثر در غرب استان 
کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد با ایجاد یک خط لوله 
جنوب  و  هرمزگان  بوشهر،  خوزستان،  استان  به  آب 
انتقال می یابد و 720 کیلومتر این آب  استان فارس 
منتقل می شود که انجام این کار نیز هزینه های زیادی 

را به دولت تحمیل می کند.
وزیر نیرو تصریح کرد: گرچه از نظر مقدار تنها 6 درصد 
درصد  این 6  تأمین  اما  گرفته  تعلق  آب شرب  برای 
هزینه زیادی را برای دولت به ارمغان آورده و زمانی که 
مردم صرفه جویی می کنند به کاهش هزینه های ملی 

کمک کرده اند.
وی با اشاره به میزان مصرف برق نیز در کشور گفت: 
در چهارشنبه گذشته میزان مصرف برق موجب ایجاد 
یک رکوردشکنی قابل توجه شد چرا که میزان مصرف 
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به 52695 مگاوات رسید که این عدد در طول تاریخ 
صنعت برق سابقه نداشته است.

حالی  در  رکوردشکنی  این  اینکه  بیان  با  چیت چیان 
اتفاق افتاد که در سال گذشته و در روز پیک میزان 
البته  بود  شده  گزارش  مگاوات  برق 50177  مصرف 
باید می توان گفت که اگر میزان مصرف برق همچون 
سال قبل مدیریت نمی شد این عدد به 54 هزار مگاوات 
می رسید اما با تالش همکاران توانستیم حدود 1800 

مگاوات میزان مصرف را کاهش دهیم.
وی اصلی ترین علت این مسأله را قیمت برق دانست 
و افزود: با توجه به اینکه قیمت برق در ایران بسیار 
نحوه  به  نسبت  مردم  که  می شود  باعث  است  پایین 
مصرف برق توجه نداشته باشند اما اگر برق به مقدار 
واقعی خود به فروش برسد مردم قطعا در مصرف برق 

صرفه جویی خواهند داشت.
وزیر نیرو ادامه داد به طور مثال خانه های ما به نحوی 
که  ندارد  مناسبی  عایق  دیوارها  که  می شود  ساخته 
می شود  انرژی  بسیار  هدررفت  موجب  مسئله  همین 
همچنین وسایلی که مردم می خرند همچون یخچال و 
تلویزیون به برچسب انرژی آن توجه نمی کنند چرا که 
برای خرید یک یخچال با رده انرژی باالتر باید قیمت 
بیشتری را پرداخت کنند اما چون پول برق بسیار ارزان 
در  البته  نمی دهند.  کار  این  انجام  به  ترحیجی  است 
کنار این مسئله مواردی همچون آموزش و مقررات نیز 

بسیار تأثیرگزار است.
وی با بیان اینکه مقررات به گونه ای باشد که مصرف 
مازاد انرژی به صورت سختگیرانه ای کنترل شود گفت: 
در کشور ما تفکر این است که اگر قیمت برق افزایش 
یابد برخی از افراد ممکن است دچار آسیب شوند در 
حالی که با توجه به اینکه قرار نیست قیمت برق به 
صورت یکسان افزایش یابد باید گفت که قطعاً مردم 

متحمل ضرر نخواهند شد.
برق  قیمت  نشدن  منطقی  داد:  ادامه  چیت چیان 
که  آورد  وجود  به  را  متفاوتی  آسیب های  می تواند 
کاهش  برق،  مصرف  افزایش  به  می توان  آن  منجمله 
به  خصوصی  بخش  جذب  عدم  و  سرمایه گذاری ها 

صنعت برق اشاره کرد.
برق  شرکت های  درآمد  که  زمانی  اینکه  بیان  با  وی 
پایین است امکان سرمایه گذاری کاهش می یابد گفت: 
در این شرایط ممکن است که کشور دچار خاموشی 
شود بنابراین می توان گفت که منطقی شدن قیمت برق 
سرمایه گذاری،  افزایش  صرفه جویی،  موجب  می توان 

ایجاد جذابیت حضور بخش خصوصی شود.
به گفته وی مالحظات اجتماعی در دولت و مجلس 
موجب می شود که به این مسأله توجه کافی صورت 
نگیرد اما نمی توان این مسأله را منکر شد که منطقی 
شدن قیمت برق می تواند مشکالت زیادی را در این 

صنعت برطرف کند.
زمینه  در  گرفته  صورت  تحقیقات  به  اشاره  با  وی 
قدرت خرید کشورهای مختلف برای خرید برق گفت: 
تمام کشورهای دنیا به جز سه کشور آمریکا، فنالند 
و سوئیس، مردم قدرت خرید برق کمتری نسبت به 
ایران دارند و در این سه کشور نیز به دلیل درآمد باال 

قدرت خرید کافی وجود دارد.
چیت چیان در خصوص تأمین آب مردم کشور گفت: 
99.9 درصد مردم تحت پوشش شبکه های اب هستند 
شبکه های  آن  در  که  کشور  از  بخش هایی  هنوز  اما 
آب اجرایی نشده با مشکل کم آبی دست و پنجه نرم 

می کنند.
و  ساخت  را  مسئله  این  شایع  علت های  از  یکی  وی 
قانون  اساس  بر  افزود:  و  دانست  غیرمجاز  سازهای 
وزارت نیرو حق  ارائه خدمات آب و برق به ساخت و 

سازهای غیرقانونی را ندارد. دومین مسئله نیز کمبود 
منابع آبی در یک منطقه عنوان شده است.

وزیر نیرو ادامه داد: اگر در یک شهر نیز میزان مصرف و 
تأمین آب نزدیک به هم باشد در برخی از زمان ها فشار 
آب افت پیدا می کند اما وزارت نیرو تدابیری را برای 

حل این مسئله در نظر گرفته است.
با اشاره به مشکل آب مردم مسگرآباد گفت: در  وی 
گذشته در اطراف تهران روستاهایی همچون روستای 
درکه، حصارک و مسگرآباد تأمین آب خود را به صورت 
مستقل انجام می دادند و تحت پوشش آب و فاضالب 
 79 سال  در  نهایت  در  اما  نبودند  تهران  و  روستایی 
که مردم مسگرآباد با مشکل کمبود آب مواجه شدند 
تمهیداتی برای حل مشکل آن ها در نظر گرفته شد به 
طوری که سه انشعاب در اختیار آن ها قرار داده شده 

شد.
به گفته وزیر نیرو در سال های اخیر نیز یک خط انتقال 
ایجاد شده و من این وعده را می دهم که ظرف مدت یک 
ماه آینده از سد ماملو آب شرب این منطقه برطرف شود.

چیت چیان با بیان اینکه این در حالی است که تا کنون 
تنها 30 درصد از مردم این منطقه حق اشتراک خود 
را پرداخت کرده اند گفت: امیدواریم این مسئله نیز به 

زودی برطرف شود.
وی در خصوص تأمین آب روستایی نیز اظهار کرد بر 
اساس بودجه سال 94 مبلغ خوبی از صندوق توسعه 
ملی برای تأمین آب شرب روستاها اختصاص داده شد 
و با توجه به اینکه 6500 روستا در کشور داریم که با 
مشکل آب دست و پنجه نرم می کنند توانستیم با این 
بودجه 1.5 میلیون نفر از جمعیت روستایی را تا پایان 
سال به شبکه آب شرب متصل می کنیم که نزدیک 

1500 میلیارد تومان برای این کار هزینه خواهد شد.
به گفته وی بر اساس اقدامات انجام شده از مردادماه 

تعداد قابل توجهی مجتمع روستایی ایجاد می شود و 
نیز مبلغ خوبی  بودجه 96  اگر در  می توان گفت که 
برای آبرسانی روستایی تخصیص داده شود می توان این 
وعده را داد که تمام مردم روستایی که فاقد آب شرب 
هستند تا سه سال آینده به شرط تخصیص اعتبارات 

مشکل آب شرب آن ها برطرف شود.
در  آبرسانی  وضعیت  درباره  همچنین  چیت چیان 
دولت،  تدابیر  اساس  بر  مهر گفت:  پروژه های مسکن 
امیدواریم که تا سال 96 تمام خدمات فاضالب و آب 
پروژه های مسکن مهر به شرط تخصیص منابع، تأمین 

شود.
وی در خصوص تبخیر 75 درصدی آب شرب اظهار 
تبخیر  منابع آب کشور  از  بخشی  دنیا  تمام  در  کرد: 
نیز  تبخیر  این  حرارت  میزان  افزایش  با  که  می شود 
افزایش می باید اما باید به این نکته توجه کرد که در 
همه موارد نمی توان مانع تبخیر شد اما می توان این 

میزان تبخیر را کاهش داد.
با  بلوچستان  و  سیستان  در  داد:  ادامه  چیت چیان 
ایجاد آبیاری توسط لوله توانستیم میزان تبخیر را به 
حد قابل توجهی کاهش دهیم اما باید به این مسأله 
توجه کرد که اجرایی کردن چنین طرح هایی با هزینه 
نیز  سدسازی  درباره  نیرو  است.وزیر  رو  به  رو  زیادی 
دارد.  برای سدسازی وجود  افراطی  دیدگاه  دو  گفت: 
عده ای معتقدند که در هیچ جایی نباید سد احداث شود 
و عده ای معتقدند که در هر جایی که امکان داشت 
باید سد احداث کرد. به تازگی نیز عده ای که خود را 
حافظ محیط زیست می دانند نظرات متفاوتی را درباره 
سدسازی اعالم می کنند و این در حالی است که در 
ابتدای دولت یازدهم 142 سد در ردیف اجرایی قرار 
داشت که بر اساس تمهیدات لحاظ شده تنها 95 سد 

در دستور کار قرار گرفت.

شماره   1774    3 مرداد ماه 1395
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وی در پایان نیز خصوص آخرین وضعیت سد گتوند 
اظهار کرد: عالج بخشی این سد در نهایت به دو راهکار 
مدیریت مخزن و انتقال آب به حوضچه های تبخیری 
خالصه شد که پس از گذر از مرحله مطالعه به نتیجه 

خواهد رسید.

مهر/ مهر خبر می دهد؛
خاموشی های تابستانی آغاز شد

ثبت  و  پیک  ساعات  در  مصارف  افزایش  با 
جدید  دور  برق،  مصرف  جدید  رکوردهای 
خاموشی های پراکنده برق بین 45 دقیقه تا یک 
ساعت و 3۰ دقیقه در نقاط مختلف تهران آغاز 

شد.
به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش دمای هوا و ثبت 
دور  برق،  مصرف  پیک  ساعات  در  جدید  رکوردهای 
جدید خاموشی های منطقه ای در نقاط مختلف تهران 
از روز دو روز گذشته جمعه اول مرداد ماه کلید خورده 

است.
مناطقی  برقی  مهر  خبرنگار  پیگیری های  اساس  بر 
مختلف از تهران همچون محدوده هفت تیر، خیابان 
سهروردی، پاسداران و میدان هروی، فرجام و رسالت، 
مهرآباد و بخش هایی از خیابان آزادی، نازی آباد و ... 
دارای قطعی برق بین 45 دقیقه تا یک ساعت و 30 

دقیقه بوده است.
به عبارت دیگر مطابق با گزارش های مردمی با افزایش 
مصارف در ساعات پیک خاموشی ها به صورت پراکنده 
در تمامی مناطق شمال، شرق، غرب، مرکز و جنوب 
تهران و برخی از شهرهای همجوار همچون رودهن و 

دماوند ایجاد شده است.
اوج قطعی های پراکنده برق در ساعات پیک مصرف از 
محدوده ساعت 14 تا 18 بعد از ظهر بوده به طوری که 
با افزایش پی در پی مصارف در ساعات و کاهش ذخیره 
نیروگاهی و افت شدید در سطح شبکه توزیع و فوق 

توزیع تهران این خاموشی ها به وقوع پیوسته است.
نشان  توانیر  سوی  از  شده  منتشر  رسمی  آمارهای 
می دهد در طول یک هفته منتهی به اول مرداد ماه، 
هشت بار ارقام بیش از 50 هزار مگاوات به عنوان پیک 

مصرف در دیسپاچینگ به ثبت رسیده است.
براساس آمارهای هواشناسی هفته گذشته) 26 تیر تا 
و  رقم خورد  هفته سال جاری  گرمترین  مرداد(  اول 
البته بیشترین میزان مصرف نیز تاکنون به ثبت رسید. 
در این هفته چهارشنبه 30 تیر ماه اوج مصرف برق 
به 52 هزار و 692 مگاوات رسید که بیشترین میزان 

مصرف در تاریخ صنعت برق به شمار می رود.
اول مرداد  به  در حقیقت در طول یک هفته منتهی 
ماه، هشت بار ارقام بیش از 50 هزار مگاوات به عنوان 
پیک مصرف در دیسپاچینگ به ثبت رسید. ابتدا در 
روز شنبه هفته گذشته این رقم به 50 هزار و 235 
مگاوات رسید و سپس در روز یکشنبه 51 هزار و 224 
مگاوات به ثبت رسید و در روز دوشنبه 50 هزار و 808 

مگاوات عبور کرد.
اما این روند درهمین جا متوقف نشد و در روز سه شنبه 
هفته گذشته دوباره مصرف برق از مرز 50 هزار مگاوات 
فراتر رفت به طوری که ابتدا در ساعت بین 14 تا 15 
سپس  و  رسید  مگاوات  به 52370  برق  مصرف  اوج 
در ساعت 21 نیز دوباره مصرف رقم 50 هزار و 357 
مگاوات را تجربه کرد که البته روند کاهش مصرف برق 

در شب هنگام را نسبت به روز نشان می داد.
ماه  تیر   31 گذشته  هفته  چهارشنبه  روز  درنهایت 

 692 و  هزار   52 رقم  و  رسید  خود  اوج  به  مصرف 
دومین  برای  اما  برق  مصرف  رسید.  ثبت  به  مگاوات 
بار هم تا بعد از ظهر پنجشنبه اول مرداد ماه از مرز 
50 هزار مگاوات عبور کرد و پس از آن بود که روند 
کاهشی دما همزمان با تعطیلی مراکز اداری آغاز شد و 
درنهایت اوج مصرف برق جمعه 1 مرداد ماه روی رقم 

بیش از 47 هزار مگاوات متوقف شد.
مجموعه  آماری  گزارش های  روایت  به  مجموع  در 
وزارت نیرو پیک مصرف برق در هفته گذشته نسبت 
به هفته مشابه سال گذشته 15 درصد افزایش نشان 
می دهد. همچنین اوج مصرف برق در هفته منتهی به 
یک مرداد ماه نسبت به هفته پیش از آن)منتهی به 25 

تیرماه( 6.7 درصد افزایش داشته است.
در همین حال آرش کردی مدیرعامل توانیر عبور پیک 
مصرف برق از مرز 50 هزارمگاوات را، ورود به منطقه 
قرمزعنوان کرده و تصریح کرده است: این به معنای 

افزایش ریسک شبکه برق است.

مهر/ معاون وزیر نیرو اعالم کرد؛
جهش شدید مصرف آب و برق

با بیان اینکه تامین آب شرب  معاون وزیر نیرو 
به  اصفهان  و  شیراز  یزد،  کرمان،  کالنشهرهای 
سختی صورت می گیرد گفت: مصرف آب و برق 
رسیده  خود  حد  باالترین  به  اخیر  روزهای  در 

است.
در  دائمی  علیرضا  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
خصوص آخرین وضعیت مصرف آب و برق در کشور 
اظهارداشت: با دوام گرمای باالی 40 درجه در تهران و 

وجود گرمای هوای بیش از 50 درجه در بخش عمده 
کشور میزان مصرف در روزهای اخیر در بخش آب و 
برق به بیشترین حد خود در سال های اخیر رسیده، 
به نحوی که رکوردهای ثبت شده مصرف به  ویژه در 
بخش برق تاکنون در این صنعت سابقه نداشته است.

نیرو  وزیر  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
اظهارداشت: خوشبختانه با پیش بینی های انجام شده 
از  تامین آب در شهرهای مختلف  افزایش ظرفیت  و 
شرب  آب  باالی  تقاضای  به  توانسته ایم  تهران  جمله 
پاسخگو باشیم، برای نمونه در تهران با وارد شدن سد 
به  ورودی  آب  توانستیم حجم  مدار مصرف  به  ماملو 

شبکه را افزایش دهیم.
دائمی افزود: مصرف آب و برق کشور به باالترین حد 
وضعیت،  این  در  و  رسیده  اخیر  سال های  در  خود 
ریسک پایداری ارائه خدمات نیز بسیار افزایش می یابد. 
افزایش مصرف آب شرب به حداکثر  به  با اشاره  وی 
میزان خود گفت: بخشی از این جهش مصرف به دلیل 
افزایش جمعیت و بخشی مربوط به پایداری گرما در 
دو هفته اخیر بوده است، به نحوی که مصرف آب شرب 
در تهران در روزهای اخیر به 3 میلیون و 300 هزار 

مترمکعب رسیده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه با پیش بینی های انجام شده 
از  تامین آب در شهرهای مختلف  افزایش ظرفیت  و 
شرب  آب  باالی  تقاضای  به  توانسته ایم  تهران  جمله 
پاسخگو باشیم، برای نمونه در تهران با وارد شدن سد 
به  ورودی  آب  توانستیم حجم  مدار مصرف  به  ماملو 

شبکه را افزایش دهیم.
این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به تامین آب 
اکنون  شرب در دیگر کالنشهرهای کشور گفت: هم  
و  یزد  و  کرمان  همچون  کشور  مرکزی  شهرهای  در 
اصفهان و شیراز تامین آب به سختی انجام می شود، 
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در شهر کرمان بخش عمده آب از منابع آب زیرزمینی 
تامین می شود و در شهرهای اصفهان و شیراز به دلیل 
کاهش ذخیره آب در سدهای تامین کننده، در عرضه 
آب با محدودیت مواجه هستیم، اما با این وجود آب 

شرب مردم را تامین کرده ایم.
در  اینکه  بیان  با  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
در  آب  تامین  برای  حداکثر  ظرفیت  از  حاضر  زمان 
تهران و شهرهای بزرگ روبرو هستیم گفت: در بخش 
تغییر  و  گرما  به  توجه  با  که  می شد  پیش بینی  آب 
آماده  سال  ابتدای  از  و  رود  باال  بسیار  مصارف  اقلیم 
این شرایط بودیم، اما از مردم می خواهیم برای تدوام 

خدمات در مصرف آب صرفه جویی کنند.
وی با تاکید بر اینکه برنامه ای برای سهمیه بندی آب 
و برق در کشور وجود ندارد افزود: در روزهای گذشته 
بزرگ خوشبختانه مصرف کنترل شده،  در شهرهای 
اما در شهرهای کوچک شاهد افزایش مصرف بوده ایم، 
و  شود  مصرف  پیک  ساعت  در  مصرف  مدیریت  اگر 
حادثه ای برای شبکه اتفاق نیفتد، خدمات آب و برق 
هیچ وقفه ای نخواهند داشت. دائمی به وضعیت تامین 
آب در روزهای آینده اشاره کرد و گفت: در بخش آب 
به صورت طبییعی با کمبود مواجه هستیم و بسیاری 
از روستاهای کشور هم اکنون با تانکر آبرسانی می شود.

واحد مرکزی خبر/ مدیرعامل توانیر:
صادرات برق در تابستان به حداقل 

می رسد

مدیرعامل توانیر گفت: صادرات برق در تابستان 
نسبت به سایر فصول به حداقل و واردات برق به 

حداکثر می رسد.
رسدآرش  می  حداقل  به  تابستان  در  برق  صادرات 
با خبرنگار خبرگزاری  اختصاصی  کردی در مصاحبه 
صدا و سیما در پاسخ به این سوال که آیا صادرات در 
زمان پیک مصرف تابستان کاهش نمی یابد ، افزود : 
صادرات برق در مقابل مصرف بیش از 52 هزار مگاوات 

برق بسیار ناچیز و حدود یک تا دو درصد است.
وی گفت : هم اکنون 450 مگاوات برق وارد و حدود 
هزار و 200 مگاوات برق صادر می کنیم و تراز واردات 

و صادرات برق 800 مگاوات است.
مدیرعامل توانیر با تاکید بر اینکه میزان صادرات برق در 
حدی نیست که تاثیر مستقیم بر مصرف داخل داشته 
باشد ، تصریح کرد : صادرات برق بر اساس قراردادهای 
دوجانبه صورت می گیرد که از پارسال سیاست ما این 
بود در زمانی که در شبکه برق دچار کمبود می شویم 
کنیم  مدیریت  نحوی  به  را  صادرات  و  داخل  مصرف 
یعنی صادرات 100درصد نباشد تا مردم دچار مشکل 

شوند بلکه به تناسب نیاز داخل برق صادر کنیم.
کردی با اشاره به اینکه در هفته گذشته چندین بار 
رکورد مصرف برق شکسته شد ،گفت: میزان مصرف 
ابتدای هفته 52 هزار و صد مگاوات بود و این رقم در 

آخر هفته گذشته به 52 هزار و 700 مگاوات رسید.
کمترین  پارسال  به  نسبت  افزود:  توانیر  مدیرعامل 
این  البته  را تجربه کردیم که  محدودیت و خاموشی 
خاموشی ها نیز ناشی از کمبود تولید نبود چون همه 

نیروگاهها با تمام توان در مدار است.
را  خود  برق  مصرف  کرد  تقاضا  مشترکین  از  کردی 
افزایش دما  به  با توجه  تابستان  تا در  مدیریت کنند 

کمترین فشار کمبود برق را متحمل شوند.

* وسایل سرمایشی 3۰ درصد مصرف برق را به 

خود اختصاص می دهد
میزان  مگاوات  هزار   52 از  گفت:  توانیر  عامل  مدیر 
آن  مگاوات  هزار  حدود 18  تابستان  در  برق  مصرف 
یعنی 30 درصد آن مربوطه به وسایل سرمایشی است.

خبرنگار  با  اختصاصی  مصاحبه  در  کردی  آرش 
خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به اینکه با اتمام فصل 
خواهد  مگاوات  هزار  حدود 32  به  برق  مصرف  گرما 
رسید افزود: بر این اساس در سه ماه تابستان مصرف 

برق با استفاده از وسایل سرمایشی تاثیر گذار است.
با  از وسایل سرمایشی  وی به مشترکان توصیه کرد: 
در  تا  کنند  استفاده  درجه  تا 25  مناسب 24  دمای 

مصرف برق صرفه جویی شود.
مدیر عامل توانیر با اشاره به اینکه پیش از این کولرهای 
با  آالن  اما  شد  می  استفاده  کشور  جنوب  در  گازی 
استفاده  گازی  کولرهای  از  جاها  اغلب  دما  افزایش 
می کنند تصریح کرد: مشترکان در خرید این کولرها 
دقت کنند و از نوع استاندارد آن استفاده کنند چون 
کولرهای گازی جدید توان ذخیره 60 درصدی انرژی 

را دارد و کم مصرف است.
کردی با تاکید بر اینکه با مصرف درست و مدیریت 
از  مصرف برق رفاه مردم کم نمی شود تصریح کرد: 
شویی  لباس  ماشین  مانند  برقی  مصرف  پر  وسایل 
، ظرف شویی ، اتو و ... در ساعات پایانی شب که ساعات 

کم باری است استفاده شود.
مدیر عامل توانیر با اشاره به افزایش بی سابقه دما در 
کره زمین و استقرار دمای گرم در خاورمیانه گفت: در 
چنین شرایطی اهمیت برق چند برابر می شود چون 
وجود وسایل سرمایشی در خانه و ادارات  رشد مصرف 
برق را به همراه دارد که با فشار بار شبکه برق مواجه 

می شویم.
کردی افزود: افزایش دما میزان بار شبکه را افزایش و بر 

روی تجهیزات برق تاثیر منفی می گذارد.
مدیر عامل توانیر با اشاره به رشد ساالنه 5 درصدی 
اوج  تا  پارسال  تابستان  اوج  بعداز  گفت:  برق  مصرف 
و 86 مگاوات ظرفیت  امسال حدود 2 هزار  تابستان 

جدید نیروگاهی وارد مدار شده است.
مصرف  مدیریت  های  برنامه  بر  عالوه  افزود:  وی 
سیاستهای تشویقی در زمینه مصرف برق کشاورزان و 
بخش صنعت در نظر گرفته شده است که بر این اساس 
و700  هزار  حدود  گذشته  هفته  مصرف  اوج  روز  در 

مگاوات مدیریت مصرف صورت گرفته است.
میزان  این  بر  عالوه  کرد:  تاکید  توانیر  عامل  مدیر 
و 700  هزار  امکان مدیریت مصرف  مدیریت مصرف 

مگاوات دیگر نیز وجود دارد.
کردی با اشاره به اینکه در شبکه تولید و مصرف برق 
خروج  هم  شرایط  دراین  گفت:  داریم  قرار  سر  سربه 
در  که  رساندیم  حداقل  به  را  ها  نیروگاه  اضطراری 

صنعت برق بی سابقه است .
وی از آمادگی کامل کارکنان و مدیران صنعت برق در 
شرایط فعلی خبر داد که بصورت 24 ساعته در خدمت 

صنعت برق هستند.

*قیمت برق در ساعت های مختلف  شبانه روز 
فرق می کند

مدیر عامل توانیر گفت: اگر مشترکان الگوی مصرف 
را رعایت نکنند  در ساعت اوج مصرف درصدی تعرفه 
برق آنها  افزایش می یابد که این سیاست در تمام دنیا 

اجرا می شود.
آرش کردی  با اشاره به اینکه سه تعرفه پرباری ، میان 
باری و کم باری برق داریم افزود: تعرفه ساعت های کم 
باری کم ترین قیمت ، میان باری  با متوسط قیمت 
و قیمت برق ساعات پرباری حتی به دو برابر محاسبه 
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می شود.
وی با اشاره به اینکه دو  اوج مصرف یا پرباری در شبانه 
روز داریم  گفت: اوج شب  از 20 تا 23 و اوج روز از 

12 تا 16 است.
مدیر عامل توانیر ساعت کم باری را ساعت پایانی شب 
و تا قبل از 7 صبح  و بقیه ساعت شبانه روز را میان 

باری اعالم کرد.
وی با اشاره به اینکه، این سیاستی برای کنترل مصرف 
برق است اما در بخش صنعت  به سیاست تشویقی نیز 
روی آوردیم  در صورتی که در ساعات پرباری  برق 
مصرف نکنند افزود: در شرایطی  که  بخش صنعت 
اعالم آمادگی کنند تا بار  را در ساعات اوج مصرف برق 
کاهش دهد مبالغی در فیش بعدی آنها شارژ می کنیم 

و یا میزان پول برق را کاهش می دهیم.
مدیر عامل توانیر با اشاره به اینکه فرمولهای تعیین نرخ 
در بخشهای مختلف متفاوت است افزود: میانگین نرخ 
برق 61 تومان است که این رقم در بخش کشاورزی 
دولتی  بخش  برای  و  بیشتر  صنعت  بخش  در  کمتر 

نزدیک به قیمت تمام شده محاسبه می شود.
کردی افزود: تعرفه برق برای بخش خانگی 61 تومان  
به ازای هر کیلو وات ساعت است که بنا بر تعرفه های 
بار  اوج  در  رقم  این  و  شود  می  محاسبه  زمانه   سه 

افزایش می یابد.
برق  تابستان ممکن است قبوض  تاکید کرد: در  وی 
مشترکان جهشی داشته باشد که این به نحوه مصرف 

برق در ساعتهای مختلف بستگی دارد.

برق  شبکه  مدیریت  شرکت  برق  بازار  معاون  فارس/ 
ایران:

نیروگاه ها برق خود را در تابستان با 
قیمت باالتری عرضه می کنند

معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران 
با بیان اینکه نیروگاه ها برق خود را در تابستان 
با قیمت باالتری عرضه می کنند گفت: افزایش و 
یا کاهش حجم معامله های برق در بورس انرژی 
تحت تاثیر مستقیم نقدینگی است و این بازار در 

انتظار تزریق نقدینگی است.
به گزارش خبرگزاری فارس، صنعت برق کشور، هر ساله 
در فصل گرم سال با چالشی به عنوان پیک مصرف برق 
و چگونگی گذر از آن روبه رو است؛ بی شک عبور از 
پیک مصرف برای هر کشوری موفقیتی بزرگ محسوب 
می شود که صنعت برق ایران توانسته حدود 14 سال 
بدون بروز خاموشی سراسری و یا منطقه ای گسترده 

این افتخار را در پرونده خود ثبت کند.
ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  برق  بازار  معاون 
برق  بازار  و  بورس  معامله های  بر  پیک  تأثیر  درباره 
با  مقایسه  قیمت ها در فصل پیک در  گفت: متوسط 

سایر فصل ها در بازار برق افزایش می یابد.
فصل  در  داشت:  اظهار  باره  این  در  قراگوزلو  حبیب 
تابستان با توجه به افزایش نیاز مصرف، میزان تولید 
در بعضی از ساعت ها تا حد زیادی به میزان مصرف 
نزدیک شده و همین امر باعث می شود تا در بازار عمده 
فروشی در برخی ساعت ها قیمت ها به قیمت های سقف 

بسیار نزدیک شود.
در  آمادگی  بهای  ضرایب  بودن  باال  به  اشاره  با  وی 
تابستان گفت: با توجه به اینکه این ضرایب مستقیماً 
بر روی قیمت خرید برق از نیروگاه ها تأثیر دارند، در 

بورس انرژی نیز نیروگاه ها برق خود را در تابستان با 
قیمت باالتری عرضه می کنند و از آنجایی که می دانند 
به برقی که تولید می شود نیاز است، تعمیراتشان را در 
دیگر فصل ها انجام می دهند تا برای تابستان بیشترین 

میزان آمادگی را داشته باشند.
تا  می کنند  تالش  نیروگاه ها  اینکه  بیان  با  قراگوزلو 
دست  به  تابستان  در  را  خود  سالیانه  سود  بیشترین 
آورند، گفت: با این تفاسیر هر ساله در تابستان شاهد 
یک پیک قیمتی چه در بازار برق و چه در بورس انرژی 

هستیم.
از تزریق نقدینگی،  انرژی متأثر  افزود: در بورس  وی 
شاهد افزایش و یا کاهش حجم معامله ها هستیم که 
امیدواریم با تصمیم دولت و مجلس شورای اسالمی در 
مورد تعرفه های برق و نحوه تعامل سازمان هدفمندی 
بورس  به  بیشتری  نقدینگی  نیرو،  وزارت  با  یارانه ها 

تزریق شود.
قراگوزلو ادامه داد: در سال 95 مقرر شده بود تا سازمان 
برای  نیرو  وزارت  از  را  هزینه ای  یارانه ها  هدفمندی 
پرداخت یارانه ها کم نکند که این رقم بیش از 2 هزار 
میلیارد تومان است؛ در صورت کم نشدن این مبلغ، 
نقدینگی بسیار زیادی باقی خواهد ماند که می تواند به 
بورس تزریق شده و حجم معامله ها را به مقدار زیادی 
افزایش دهد، البته این تصمیم گیری هنوز در کش و 

قوس است.
ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  برق  بازار  معاون 
تعرفه های  اصالح  نیز  دیگر  بحث  یک  کرد:  تصریح 
برق است که اگر اصالح تعرفه های برق صورت پذیرد 
می تواند نقدینگی خوبی را به صنعت برق تزریق نماید؛ 
البته این امر هم در انتظار تصمیم دولت و مجلس بوده 
و با مشخص شدن آن، سهم بازار و بورس انرژی در 
تأمین برق مشترکین در ادامه سال مشخص تر می شود.

ایسنا/  مدیرعامل بورس انرژی در گفت وگو با ایسنا 
تشریح کرد

تاثیرات برجام و تحوالت منطقه بر بورس 
انرژی ایران

مدیرعامل بورس انرژی ایران می گوید به سازمان 
قرارداد  که  داده  پیشنهاد  نفت  وزارت  و  بورس 
در  جدید  ابزاری  عنوان  به  خام  نفت  روی  آتی 
از  و همچنین  استفاده شود  ایران  انرژی  بورس 
که  کرده  درخواست  ایران  عالی  رتبه  مسئوالن 
توجه بیشتری به بورس انرژی به عنوان یک نهاد 
استراتژیک در سیاست های اقتصادی و توسعه ای 

داشته باشند.
سید علی حسینی در گفت وگو با ایسنا، درباره  تاثیرات 
برجام بر بورس انرژی ایران اظهار کرد: بر اساس آمار 
و اطالعات هرچه پیش می رویم عرضه های صادراتی 
انرژی  بورس  بین المللی  رینگ  در  ایرانی  شرکت های 
که  می دهد  نشان  این  و  می کند  پیدا  افزایش  ایران 
مصرف کننده های خارجی تمایل بیشتری به مراودات 

تجاری با ایران و بورس انرژی کشور پیدا کرده اند.
رینگ  در  عرضه ها  اخیر،  ماه های  در  داد:  ادامه  وی 
داخلی  عرضه های  از  ایران  انرژی  بورس  صادراتی  
به 65 درصد  نزدیک  مثال  برای  است.  پیشی گرفته 
و 35  است  بین الملل  تاالر  به  مربوط  عرضه ها  حجم 

درصد حجم آن مربوط به بخش داخلی است.
ارزش  نظر  از  افزود:  ایران  انرژی  بورس  عامل  مدیر 
بازار فیزیکی به  ریالی نیز 69 درصد ارزش معامالت 
رینگ  به  و 31 درصد  است  مربوط  بین الملل  رینگ 
داخلی برمی گردد. این موضوع نشان می دهد که اقبال 
خریداران خارجی و تعامل آن ها با بورس انرژی ایران 
افزایش یافته است. این موارد می تواند نشانه های خوبی 
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برای ایران باشد.
حسینی درباره  تحوالت ترکیه و قیمت نفت بر بورس 
خوبی  امنیت  و  ثبات  به  توجه  با  گفت:  ایران  انرژی 
را  مشکلی  منطقه  تحوالت  دارد،  وجود  درایران  که 
برای ایران به وجود نیاورده و حتی حجم معامالت و 
صادرات فرآورده های نفتی ما از طریق بورس انرژی به 
خریداران خارجی افزایش پیدا کرده است. ثباتی که 
از دیگر کشورهای  این کشور را  ایران وجود دارد  در 
منطقه متمایز می کند و باعث می شود ایران در تجارت 
منطقه  تحوالت  و  باشد  توجه  مورد  سرمایه گذاری  و 

روی تجارت ایران تاثیر چندانی نگذارد.
وی در پاسخ به این که آیا احتمال دارد بورس انرژی 
در فضای پسابرجام با دیگر بورس های منطقه و جهان 
قراردادهای همکاری ببندد، اظهار کرد: اصوال بورس ها 
خودشان کار تجاری انجام نمی دهند و بستری هستند 
که خریداران و فروشندگان بتوانند با هم تعامل داشته 
باشند، در نتیجه موضوع انعقاد قرارداد تجاری با دیگر 
همچون  زمینه هایی  در  ولی  است  منتفی  بورس ها 
آموزش، تبادل تجربیات و ارتباط سامانه های اطالع 
بین  همکاری  روابط  تفاهم نامه ها  قالب  در  رسانی 
این  از  هم  ما  که  می گیرد  شکل  مختلف  بورس های 
قاعده مستثنی نیستیم و عالقه مندیم در آینده بتوانیم 
با توجه به نوپا بودن بورس انرژی به تدریج روابط مان 

را با بورس های دیگر توسعه دهیم.
مدیر عامل بورس انرژی ایران در پاسخ به این که برای 
همکاری با دیگر بورس ها، بورس انرژی کدام کشورها را 
در اولویت قرار می دهد، ادامه داد: ترجیح ما این است 
که با توجه به تعامالت اقتصادی و زمینه های همکاری 
مشترک، با بورس های منطقه خودمان ارتباط بگیریم.

حسینی در این باره که بورس انرژی برای پیشرفت، 
الگوبرداری می کند،  بورس های جهان  از کدام  بیشتر 

تصریح کرد: بورس هایی که در دنیا به طور تخصصی 
در حوزه انرژی فعالیت می کنند خیلی زیاد نیستند، 
شاید چهار یا پنج بورس شاخص را بتوانیم در جهان 
نام ببریم که تخصص شان حوزه تجارت  انرژی و اوراق 
بهادار مبتنی بر آن است ولی الگوهای معامالتی  که 
در دنیا بکار گرفته می شود نوعاً الگوهای یکسانی است 
که مبتنی بر نوآوری و توسعه روی ابزارهای مالی است. 
سعی ما در بورس انرژی این است که خود را معطوف 
به الگوبرداری از یک بورس خاص نکنیم و از هر ابزار 
و تکنولوژی که در این بورس ها مورد استفاده است و 
ما می توانیم با شرایط و مقررات  کشور خودمان آن را 

تطبیق  دهیم، بهره برداری کنیم.
وی درباره  احتمال ورود ابزارهای مالی جدید به بورس 
در  مالی  ابزارهای  تصویب  فرآیند  داد:  توضیح  انرژی 
سازمان  فقهی  کمیته  که  است  شکل  این  به  ایران 
تایید  که  را  ابزارهایی  سازمان  مدیره  هیات  و  بورس 
می کنند به شورای عالی بورس و اوراق بهادار ارجاع 
می شود. این ابزارها بعد از تصویب توسط شورای عالی 
بورس قابلیت پیاده سازی و اجرا پیدا می کند؛ بنابراین 
بورس به خودی خود نمی تواند ابزاری را تصویب کند 
و باید ابزارهای مصوب را عملیاتی نماید، اما بورس ها 
می توانند ابزارهای مالی را پیشنهاد کنند، ابزاری که در 
حال حاضر ما به دنبال پیاده سازی قراردادهای آتی 
روی نفت خام هستیم که پیشنهادش را خودمان به 
هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و وزیر نفت 
ارائه کرده ایم و منتظر هستیم آن ها هم بررسی های 
خود را انجام دهند و بتوانیم به تدریج جلساتی را برای 

پیگیری پیاده سازی این ابزار داشته باشیم.  
مدیر عامل بورس انرژی ایران افزود: برای کشوری مثل 
ایران که دارای ذخایر هیدروکربنی فراوان بوده و در 
حوزه برق هم از توانمندی بسیار باال و سابقه دیرینه 

استراتژیک  و  جغرافیایی  موقعیت  و  است  برخوردار 
ملی  منافع  این که  به  توجه  با  و  دارد   نیز  استثنائی 
ما به بازار انرژی گره خورده، بورس انرژی  یک نهاد 
بسیار استراتژیک و با اهمیت است و درخواست ما از 
انرژی  این است که بورس  مسئوالن عالی رتبه کشور 
را به عنوان نهاد استراتژیک در سیاست های اقتصادی 
به  بیشتری  توجه  این منظر  از  و  ببینند  توسعه ای  و 

برداشتن موانع پیش روی آن داشته باشند.
حسینی درباره  معامالت بورس انرژی نیز توضیح داد: 
از ابتدای تاسیس تاکنون در بازار فیزیکی که عمدتا 
بالغ بر دو  فرآورده های هیدروکربنی معامله می شود، 
میلیون و 353 هزار و 734 تن کاال به ارزش 35 هزار 
و 711 میلیارد ریال معامله داشته ایم. در حوزه بازار 
مشتقه نیز که شامل معامله اوراق سلف کاالیی و اوراق 
هزار  االن 20  تا  تاسیس  ابتدای  از  است،  برق  سلف 
و 146 میلیارد ریال معامله داشته ایم که کل ارزش 
معامالت بورس از ابتدای تاسیس تا کنون بالغ بر 55 

هزار و 857 میلیارد ریال است.

مهر/ جهش 9000 مگاواتی مصرف برق؛
پیک مصرف برق به 515۰۰ مگاوات رسید

همزمان با آغاز خاموشی های پراکنده در تهران، 
افزایشی  با  ایران  روز گذشته پیک مصرف برق 
با پارسال به  حدود 9 هزار مگاواتی در مقایسه 

بیش از 51 هزار و 5۰۰ مگاوات رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، برای دهمین بار در طول 10 
روز گذشته تاکنون بازهم پیک مصرف برق تابستانی 
به بیش از 50 هزار مگاوات افزایش یافت و قطعا در 

خاموشی های  افزایش  احتمال  مصرف  تداوم  صورت 
پراکنده در تهران و برخی از شهرهای کشور در ساعات 

پیک مصرف وجود دارد.
بر این اساس روز گذشته شنبه دوم مرداد ماه پیک 
 520 و  هزار   51 از  بیش  به  تابستانی  برق  مصرف 
مصرف  رشد  این  نتیجه  که  یافت  افزایش  مگاوات 
اعمال خاموشی های پراکنده در برخی مناطق تهران 

در ساعات بعداز ظهر بود.
چند  کاهش  از  هواشناسی  سازمان  دیگر  سوی  از 
استان های  از  برخی  و  تهران  در  هوا  دمای  درجه ای 
نیمه شمالی کشور در طول 48 ساعت آینده خبر داده 
که در این صورت قطعا با فروکش کردن تب مصرف 
برق، شبکه برق برای چند روز از زیر فشار باالی جهش 

مصارف تابستانی خارج خواهد شد.
ارائه شده توسط مدیریت شبکه برق کشور  آمارهای 
نشان می دهد شنبه دوم مرداد ماه امسال پیک مصرف 
برق کشور به بیش از 51 هزار و 500 مگاوات رسید، 
درحالی که پیک مصرف برق کشور در روز مشابه سال 
گذشته حدود 42 هزار و 385 مگاوات گزارش شده 

بود.
ایران، روز گذشته شنبه  گزارش مدیریت شبکه برق 
پیک مصرف برق در ساعت 14:29 بعد از ظهر به 51 
هزار و 529 مگاوات افزایش یافته ضمن آنکه در ساعت 
21:43 شب هم پیک مصرف به حدود 49 هزار و 363 

مگاوات رسیده است.
با جهش چند هزار مگاواتی پیک مصرف برق تابستانی، 
ذخیره برق نیروگاه های کشور کاهش یافته به طوری که 
در ساعات پیک مصرف روزانه ذخیره برق نیروگاه ها 
حدود یکهزار و 320 مگاوات و در ساعات پیک مصرف 
شبانه این ذخیره حدود یکهزار و 774 مگاوات گزارش 

شده است.
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از سوی دیگر روز گذشته پیک مصرف برق ایران در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایشی نزدیک به 
9000 مگاواتی را تجربه می کند که تداوم مصرف فعلی 
قطعا منجر به افزایش خاموشی های تابستانی خواهد 

شد.
در همین حال با وجود تداوم جهش تابستانی مصرف 
برق در کشور اما تراز تجارت برق و انرژی ایران مثبت 
بوده و از مجموع یکهزار و 721 مگاوات برق مبادله 
شده با کشورهای همسایه سهم صادرات حدود یکهزار 
و 378 مگاوات و واردات سهمی حدود 343 مگاواتی را 

به خود اختصاص داده اند.
در این بین متوسط مصرف برق صنایع کشور هم پس 
از تجربه سقوط آزاد در هفته های نخست تابستان در 
مقایسه با بهار سال جاری بار دیگر روندی صعودی به 
خود گرفت و روز گذشته صنایع و کارخانه ها حدود 

سه هزار و 634 مگاوات برق و انرژی مصرف کرده اند.
به گزارش مهر، هم اکنون ظرفیت تولید برق ایران به 
بیش از 75 هزار مگاوات رسیده است که پیش بینی 
می شود تا پیش از آغاز گرمای طاقت فرسای تابستانی، 

این ظرفیت به حدود 54 هزار مگاوات افزایش یابد.
در این بین حمید چیت چیان وزیر نیرو پیشتر خط 
قرمز پیک مصرف برق تابستانی را تعیین کرده و یادآور 
شده بود: پیک مصرف برق در تابستان در مرز 54 هزار 
مگاوات پیش بینی شده و در صورتی  که مصرف برق از 

این مرز عبور کند خاموشی خواهیم داشت.
کارشناسان معتقدند در روزهای گرم سال و در دماهای 
از 400  افزایش دما بیش  ازای هر یک درجه  به  باال 

مگاوات مصرف برق شبکه افزایش می یابد.

ایرنا/ با سرمایه گذاری خارجی؛
قرارداد بزرگترین نیروگاه خورشیدی 

کشور در خراسان شمالی منعقد شد

نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل  ایرنا-  تهران- 
بزرگ  قرارداد  امضای  از  شمالی  خراسان  برق 
خراسان  در  کشور  خورشیدی  نیروگاه  ترین 

شمالی خبر داد.
نیرو، »علیرضا  از وزارت  ایرنا  به گزارش روز یکشنبه 
صبوری« اظهار داشت: پس از ماه ها تالش و پیگیری 
برای رفع موانع سرمایه گذاری، سرانجام قرارداد مرحله 
نخست ساخت بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی کشور 
با ظرفیت 30 مگاوات به امضای سازمان انرژی های نو 

ایران )سانا( رسید.
برای ساخت این نیروگاه 30 مگاواتی خورشیدی 40 
ریال  میلیارد   200 و  هزار  یک  معادل  یورو  میلیون 

هزینه خواهد شد.
وی با اشاره به این که این نیروگاه با مشارکت و سرمایه 
ساخته  ایتالیا  و  سوئیس  کشورهای  مستقیم  گذاری 
خواهد شد، گفت: به گفته سرمایه گذاران این پروژه، 
عملیات اجرایی در سه تا چهار هفته آینده آغاز می 

شود.
این مقام مسوول ادامه داد: زمین 60 هکتاری در ضلع 
مجاورت  در  که  جاجرم«  »آلومینای  کارخانه  غربی 
برای  دارد،  قرار  شهرستان  این  کیلوولت  پست 400 

ساخت پروژه در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان با اشاره به بخشنامه 
از  گذاران  استفاده حداکثری سرمایه  بر  مبنی  توانیر 
تجهیزات و امکانات بومی، افزود: طرف سرمایه گذار به 
جز پنل ها و اینورترها )المان هایی که جریان مستقیم 
را به جریان متناوب تبدیل می کند(، از همه ظرفیت 

های بومی برای ساخت پروژه بهره برداری خواهد کرد.
به مبلغ تضمینی خرید  افزوده شدن 17 درصد  وی 
برق از سرمایه گذاران را سیاست تشویقی برای این نوع 
همکاری عنوان و تصریح کرد: اگر دیگر سرمایه گذاران 
از صد درصد امکانات بومی استفاده کنند، تا 30 درصد 
به مبالغ وعده داده شده خرید برق، افزوده خواهد شد.

را  جاجرم  و  گرمه  های  شهرستان  برق  نیاز  صبوری 
نزدیک به 32 مگاوات اعالم کرد و یادآور شد: با توجه 
این پس بخش اعظم برق  از  نیروگاه،  این  به ساخت 
مصرفی این شهرستان از جمله برق مورد نیاز صنعت 
بزرگی چون آلومینای جاجرم، از نیروگاه خورشیدی 

یاد شده تامین خواهد شد.
وی همچنین به طرح توسعه نیروگاه های خورشیدی 
گذار  سرمایه  شرکت  گفت:  و  کرد  اشاره  استان  در 
سوئیسی تا 300 مگاوات ساخت نیروگاه در شهرستان 
های شیروان، اسفراین، بجنورد و جاجرم را در دستور 
کار دارد که به تدریج مورد بهره برداری قرار می گیرد.

بود،  کرده  اعالم  نیرو  وزیر  تر  پیش  ایرنا،  گزارش  به 
ایران در کاهش گازهای گلخانه ای کره زمین  تعهد 
انرژی های تجدیدپذیر در  موجب شده است توسعه 

قالب برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار گیرد.
به گفته چیت چیان، ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر و 
تامین هفت هزار و 500 مگاوات انرژی از این محل در 
دستور کار وزارتخانه است و در یکی از بندهای الیحه 
پیشنهادی قانون بودجه امسال هفت هزار میلیارد ریال 

اعتبار برای این منظور در نظر گرفته شده است.

ایرنا/ 
اولین نیروگاه برق زباله سوز در غرب 

گیالن راه اندازی می شود

از  ماسال  شهرستان  فرماندار   - ایرنا   - رشت 
راه اندازی اولین نیروگاه زباله سوز غرب استان 
گیالن با سرمایه گذاری بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمود قاسم نژاد روز یکشنبه 
در نشستی با حضور سرمایه گذار این پروژه و چند تن 
از شهرداران غرب استان گیالن در ماسال برگزار شد، 
گفت: ظرفیت این نیروگاه زباله سوز 350 تن زباله در 
روز است که این میزان زباله ، از طریق شهرها و بخش 

های شهرستان های غرب گیالن تامین می شود.
تولید  بر  عالوه  نیروگاه  این  احداث  داد:  ادامه  وی 
برق، موجب امحای اصولی زباله ها و ارتقای بهداشت 
در  ویژه  به  زیست  محیط  حفظ  و  سالمت  عمومی، 

منطقه غرب گیالن خواهد شد.
قاسم نژاد جانمایی محل احداث این نیروگاه را یکی 
دیگر از مباحث زیر بنایی مورد نیاز آن عنوان کرد و 
اظهار داشت: در همین راستا زمینی در بخش شاندرمن 
که از قبل روند واگذاری آن جهت دفن بهداشتی زباله 
پیشنهاد  نیروگاه  احداث  برای  انجام شده،  شهرستان 
شده که در صورت مثبت بودن بررسی های کارشناسی، 

این نیروگاه در این محل احداث خواهد شد.
حفظ  اهمیت  به  اشاره  با  همچنین  ماسال  فرماندار 
محیط زیست برای نسل های آینده افزود: گذشتگان 
ما به خوبی از محیط زیست حمایت می کردند و با 
از زباله های خود، به صورت مجدد  بازیافت بسیاری 
دامداری  و  کشاورزی  مختلف  های  عرصه  در  آنها  از 
استفاده می کردند، در نتیجه معضلی به نام پسماند و 

زباله برای آنها معنا نداشت.
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قاسم نژاد با تاکید بر لزوم دفع بهداشتی زباله و نقش 
کرد:  نشان  خاطر  جامعه  آحاد  حفظ سالمت  در  آن 
تاکنون تالش ها و پی گیری های فراوانی در جهت 
جلوگیری از آلودگی زیست محیطی شهرستان بر اثر 
اقدامات  و  پذیرفته  صورت  زباله  بهداشتی  غیر  دفع 

موثری نیز در این راستا انجام شده است.
وی با اعالم خرسندی فرمانداری از هر گونه سرمایه 
بهداشتی  امحای  در جهت  و طرح مشارکتی  گذاری 
زباله اظهار داشت: سعی می کنیم از به روز ترین روش 
استفاده  زباله  بهداشتی  دفع  عرصه  در  جهانی  های 
کنیم و در این راستا از هیچ کمک و حمایتی دریغ 

نخواهیم کرد.
در ادمه این نشست صالح ضیابری سرمایه گذار این 
پروژه نیز ضمن تشریح چگونگی عملکرد این نیروگاه 
زباله سوز و نحوه استفاده از این فناوری در کشورهای 
پیشرفته افزود: این نیروگاه با جدیدترین فناوری های 
خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه  با  تماماً  و  دنیا  روز 
احداث می شود و طول زمان نهایی شدن پروژه، سه 

سال خواهد بود.
و  انزلی  تاالب  آلودگی  مسئله  اینکه  بیان  با  ضیابری 
دریای خزر به عنوان یک مسئله جهانی مطرح است 
و به همین منظور سازمان ملل برای پاکسازی دریای 
داشت:  اظهار  داده،  اختصاص  مخصوص  بودجه  خزر 
طی بررسی های انجام شده در یک سال گذشته، عدم 
تصفیه فاضالب های شهری، صنعتی و بیمارستانی و 
آلودگی  از مهمترین عوامل  زباله  بهداشتی  عدم دفع 

زیست محیطی تاالب انزلی شناخته شده است.
بهترین  را  زباله سوز  به روش دستگاه  زباله  وی دفع 
کرد:  اضافه  و  دانست  جهان  در  شده  تجربه  روش 
برق  تولید  زباله سوز  های  نیروگاه  فناوری جدید  در 
مضاعف است و افزون بر اینکه کمترین آلودگی زیستی 

را برای محیط اطراف خود دارد، حتی از خاکستر زباله 
نیز برای تولید آسفالت بهره گرفته می شود.

شهرستان ماسال با دو بخش مرکزی و شاندرمن، در 
45 کیلومتری غرب مرکز استان گیالن واقع است.

کیلووات  هزار  ساالنه 12  تولید  توان  با  نيرو/  وزارت 
ساعت برق تجدیدپذیر؛

نخستین ربات ردیاب خورشیدی در 
توزیع برق تهران تولید شد

پایه  بر  خورشید«  ردیاب  »ربات  نخستین 
الگوریتم محاسبات نجومی و مکان یابی خورشید 
بدون سنسور با توان تولیدی 5.2 کیلووات برای 
بار در کشور و از سوی شرکت توزیع  نخستین 

برق تهران، طراحی و نمونه سازی صنعتی شد.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
به  اشاره  با  طرح  این  مجری  نجفی«  »پویا  مهندس 
از  هدف  تحقیقات،  دفتر  همت  به  طرح  این  اجرای 
اجرای این پروژه تحقیقاتی دانش بنیان را بهینه سازی 
راندمان تولید برق نیروگاه های فتوولتاییک، بهره گیری 
با  خورشید  نور  مستقیم  تابش  ظرفیت  بیشترین  از 
خورشید  حرکت  نجومی  ریاضی  مدل  از  استفاده 
نیروگاه های  فایده  به  هزینه  نرخ  کاهش  فضا،  در 
بدون  خورشیدی  ردیاب  سامانه  استقرار  خورشیدی، 
سنسور اپتیکی با قابلیت کارکرد در مناطق با احتمال 
آلودگی هوا و گرد و غبار و هجوم پرندگان و همچنین 
ردیاب  ربات های  ساخت  در  روز  فناوری  بومی سازی 

نوری عنوان کرد.
ردیاب  این  در  شده  استفاده  فناوری  افزود:  وی 

ردیاب ها است که  این  نوع  پیشرفته ترین  خورشیدی 
و  نرم افزاری  صورت  به  کشور  در  بار  نخستین  برای 
سخت افزاری و مکانیکی با دو درجه آزادی و توان نامی 
5.2 کیلووات برق به صورت نمونه صنعتی ساخته شده 
و ساالنه 12 هزار کیلووات ساعت برق پاک خورشیدی 

را به شبکه توزیع نیروی برق تزریق می کند.
نور خورشید در  تابش  فراوانی  به  توجه  با  وی گفت: 
از  استفاده  بدون  پاک  برق  تولید  امکان  و  کشورمان 
سوخت های فسیلی ظرفیت قابل توجه و ارزشمندی 
در زمینه بهره برداری از انرژی خورشید وجود دارد و 
استخراج حداکثر انرژی از نور خورشید مزایای فنی و 

اقتصادی و زیست محیطی چشم گیری دارد.
مجری طرح ربات ردیاب خورشیدی همچنین گفت: 
سامانه های فتوولتاییک با استفاده از سازه ثابت رو به 
جنوب مطابق با زاویه با عرض جغرافیایی محل، تنظیم 
زاویه  به موقع و متناسب  و نصب می شوند و تنظیم 
پنل یا تقویم خورشیدی رو به آفتاب حداقل 60 درصد 
باعث افزایش راندمان ساالنه آن ها خواهد شد، از این 
سامانه  ارتفاع  و  کنترل سمت  مکانیزاسیون  رو طرح 

خورشیدی دارای اهمیت ویژه ای است.
افزود: سامانه های ردیابی خورشید که تاکنون  نجفی 
در داخل کشور پیاده سازی شده اند از نوع سیستم های 
از  سامانه  بازخورد  دریافت  با  و  بوده   OPTICAL
یا دو  را در یک  ردیاب  موتورهای  نور محیط،  شدت 

سمت کنترل می کنند.
به گفته وی آلودگی آب و هوا، پرواز پرندگان و تغییرات 
آنی شرایط جوی و موقعیت ابرها سبب تحریک سامانه 
OPTICAL شده و متناسب با آن منجر به حرکت 
موتورها، اتالف انرژی و کاهش راندمان کلی و همچنین 

افزایش استهالک مکانیکی سامانه خواهند شد.
وی همچنین خاطرنشان ساخت: با استفاده از الگوریتم 

مدل  پایه  بر  خورشیدی  ردیابی  نجومی،  محاسبات 
ریاضی حرکت خورشید در فضا صورت گرفته و تابع 
نور محیط پیرامون نیست همچنین با توجه به شرایط 
آلودگی هوا در شهر تهران و کالن شهرهایی که دارای 
آب و هوایی آلوده و احتمال وجود ریزگردها هستند؛ 
استفاده از سامانه OPTICAL کارآمد نیست و به 

طور منظم باید شستشو شود.
مجری طرح ربات ردیاب خورشیدی برخی از مزایای 
این طرح را تولید سالیانه 12 هزار کیلووات ساعت برق، 
افزایش حداقل 60 درصدی راندمان ساالنه سامانه های 
فتو ولتاییک، بهره گیری از الگوریتم محاسبات نجومی 
لحظه  تغییرات  به  وابستگی  عدم  خورشید،  موقعیت 
ای جوی، ردیابی موقیعت خورشید و تنظیم پانل های 
 ANCIDENT خورشیدی با حداقل زاویه برخورد
ANGLE، کاهش مصرف انرژی موتورها و استهالک 
مکانیکی قطعات و افزایش راندمان کلی، سامانه کاماًل 
فصلی  و  روزانه  تغییرات  با  مطابق  و  سازمان  خود 
سامانه  نصب  محل  و  خورشید  موقعیت  ساالنه  و 

فتوولتاییک برشمرد.
وی در تکمیل مشخصات این طرح افزود: طرح ربات 
ردیاب خورشیدی با محاسبات نجومی مورد مطالعه و 
طراحی قرار گرفته است تا با کمترین میزان خطا و 
تلفات الکتریکی و استهالک موتورها، با استفاده از مدل 
ریاضی حرکت زمین به دور خود و به دور خورشید و 
با استفاده از داده های طول و عرض جغرافیایی محل 
ارتفاع  و  سمت  میالدی،  تاریخ  و  گرینویچ  ساعت  و 
خورشید را ردیابی کند تا بیشترین مقدار ممکن انرژی 

از خورشید استخراج شود.
از  با توسعه روزافزون استفاده  این گزارش،  بر اساس 
و  خورشیدی  انرژی  ویژه  به  تجدیدپذیر  انرژی های 
پروژه های  نتایج  کاربردی سازی  منظور  به  همچنین 
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طرح  این  صنعتی  نمونه سازی  به  توجه  با  تحقیقاتی 
است،  کشور  برق  صنعت  نیاز  مورد  که  دانش بنیان 
نیاز  تأمین  برای  انبوه  تولید  و  فناوری  فروش  امکان 

صنعت برق کشور وجود دارد.

گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان  باشگاه خبرنگاران/ 
می دهد؛

انتشار گازهای گلخانه ای و حاکم شدن 
جزایرگرمایی در شهرهای کشور

از  ایران  در  ای  گلخانه  های  گاز  انتشار  تشدید 
مخاطراتی محسوب می شود که عوارض و تبعات 
آن در عرصه زیست محیطی بسیار نگران کننده 

است.
انتشار گازهای گلخانه ای و حاکم شدن جزایرگرمایی 
در شهرهای کشوربه گزارش خبرنگار گروه اجتماعی 
انجام  ارزیابی های  باشگاه خبرنگاران جوان،بر اساس 
شده،کشور ایران با انتشار 650 میلیون تن گاز گلخانه 
ای از کشورهایی محسوب می شود که متاسفانه در این 
بخش،رتبه دهم جهان را به خود اختصاص داده است.

انتشار گازهای گلخانه ای از مخاطرات زیست محیطی 
محسوب می شود که مدت ها است به دغدغه ای جدی 
در میان سردمداران کشورهای جهان قرار گرفته و هر 
از چندگاهی با برگزاری نشست های تخصصی،تالش 
چند  مشارکت  و  افزایی  هم  و  همیاری  با  کنند  می 
جانبه این عارضه و تهدید زیست محیطی را کنترل 

و مهار کنند.
بر اساس آمار منتشر شده در رسانه ها و جراید،سرانه 
انتشار گازهای گلخانه ای در ایران در سال 1385  به 

ازای هر نفر قریب به 6 تن تخمین زده می شد که این 
میزان در سال جاری به بیش از 7 تن در سال افزایش 

یافته است.
انتشار گازهای مذکور،به مثابه  از دو تنی  رشد بیش 
تعمیق  موید  که  رود  می  شمار  به  خطری  زنگ 

مخاطرات زیست محیطی این عرصه است.
اشاره  مورد  گازهای  انتشار  تبعات  و  عوارض  از  یکی 
روزها  این  که  گردد،موضوعی  می  باز  دما  افزایش  به 
بسیاری از شهرهای کشور با آن مواجه هستند،گرمای 
طاقت فرسایی که در طول سنوات گذشته کمتر شاهد 

آن بوده ایم.
کارشناسان معتقدند افزایش انتشار گازهای گلخانه ای 
و عدم مهار و کنترل اصولی آن،در افزایش دو درجه ای 

دمای هوا موثر است.

در شهرهای کشور  *حاکم شدن جزایرگرمایی 
غیر قابل انکار است

علی محمد شاعری،رئیس کمیسیون کشاورزی،آب و 
منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با اشاره به تشدید 
انتشار گازهای گلخانه ای در طول سالهای اخیر،می 
گوید:کشور ایران یکی از قربانیان اصلی تغییرات آب و 
هوایی محسوب می شود و به واقع حاکم شدن جزایر 
گرمایی در تهران و بسیاری از شهرهای دیگِر کشور 

غیر قابل انکار است.
انتشار گازهای گلخانه ای  وی سه دلیل عمده را در 
های  سوخت  رویه  بی  مصرف  داند،نخست  می  موثر 
می  لیتر  میلیون   800 به  روز  طول  در  که  فسیلی 
رسد،عاملی که براساس بررسی های انجام شده،ریشه 
80 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای را باید در این 

امر جستجو کرد.
فعالیت کارخانه های مستهلک و از بین رفتن پوشش 

گیاهِی منابع طبیعی و جنگل ها از عوامل تاثیرگذار 
دیگر در شیوع و افزایش این پدیده به شمار می رود.

*ضرورت جایگزینی انرژی های تجدید پذیر به 
جای انرژی های فسیلی

نماینده مردم بهشهر،نکا و گلوگاه در مجلس شورای 
از معضل مورد  اسالمی در تشریح راهکار برون رفت 
اشاره می گوید:نخستین گام اساسی در مهار و کنترل 
وضعیت موجود به جایگزین سازی سوخت های فسیلی 

به جای انرژی های تجدید پذیر معطوف می شود.
جایگزین سازی انرژی های تجدید پذیر از دستورکارها 
و اولویت هایی محسوب می شود که برخی از کشورهای 

توسعه یافته دنیا به آن تاکید می ورزند.
یکی از دالیل کم اقبالی به چنین انرژی هایی در ایران 
به هزینه بر بودن آن باز می گردد،اما نباید از نظر دور 
داشت که علیرغم َصرف هزینه هر چه بیشتر،سالمت 
زیست محیطی به عنوان اصلی ضروری و برجسته به 

نحوی شایسته تر  حفظ خواهد شد.
در حال حاضر برخی از کشورهای دنیا 10 درصد از 
تامین  از منابع تجدید پذیر  را  نیاز خود  انرژی مورد 
می کنند، عدد و رقمی که در برخی از کشورها تا 40 

درصد نیز افزایش یافته است.

*گرایش به انرژی های تجدید پذیر در برخی از 
شهرهای ایران

در طول سالیان گذشته گام هایی برای جایگزین سازی 
انرژی های تجدید پذیر در تعدادی از شهرهای ایران 
همچون شیراز،مشهد و ساری برداشته شده که نوید 
بخش و امیدوار کننده به نظر می رسد،در پایتخت نیز 
بعضا اقداماتی از سوی مدیریت شهری در این راستا 

عملیاتی شده که امیدوار کننده به نظر می رسد.

مجال  این  در  آن  به  پرداختن  لزوم  که  آنچه  اما 
این  در  فرهنگ سازی  به ضرورت  احساس می شود 
لحاظ کردن  با  باید  واقع  عرصه معطوف می شود،به 
و  مزایا  از  و عزمی جدی،آحاد جامعه  ملی  رویکردی 
ثمرات استفاده از انرژی های جایگزیِن تجدید پذیر به 
آگاهی هر چه بیشتری دست یابند تا بتوان با نگاهی 
جدید و همتی مضاعف در این  ارتباط اقدامات موثر و 

مقتضی در این عرصه را عملیاتی کرد.

*  تولید انرژی از زباله در شهر تهران
یکی از اقدامات سازنده در عرصه تولید انرژی به تامین 
در  اخیرا  که  گردد،رویکردی  می  باز  ها  زباله  از  نیرو 
شهر تهران اقداماتی برای عملیاتی ساختن آن اجرایی 

شده است.
محمد مهدی گلمکانی،رئیس ستاد محیط زیست شهر 
تهران طی اظهاراتی که در روزنامه همشهری منتشر 
شده عنوان کرد:تالش شهرداری برای تامین انرژی از 
منابع زیست توده از نمونه دستورکارهایی است که از 

سوی مدیریت شهری مد نظر قرار گرفته است.
تولید 3 مگاوات ساعت برق در کارخانه هاضم آبعلی 
و همچنین کارخانه زباله سوز کهریزک موید تالش و 

نگاه ویژه مدیریت شهری به این حوزه است.
هایی،حفظ  طرح  چنین  افزایش  صورت  در  یقینا 
سالمت زیست محیطی و مهار کنترل گازهای گلخانه 
ای به نحو شایسته تری محقق خواهد شد و البته در 
این میان ایفای نقش مردم و شهروندان بسیار نافذ و 

تعیین کننده است.
نقل عمومی  و  نوسازی حمل  و  بهسازی  برای  تالش 
تک سرنشین،تنظیم  از خودروهای  استفاده  ،اجتناِب 
که  رود  می  شمار  به  اقداماتی  نمونه  و...از  موتور 
درکنترل،مهار وکاهش انتشار گازهای گلخانه ای بسیار 
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موثر و حائز اهمیت است.
نمونه  از  نیز  خودرو  بدون  های  شنبه  سه  پویش 
طرح های اجتماعی محسوب می شود که می تواند 
با فرهنگ سازی هر چه بیشتر اثر بخشی الزم را در 
پی داشته باشد،البته نمی توان انتظار داشت که لزوما 
با قائل شدن به چنین پویشی این پدیده و مخاطره 
بصورت  ای(  گلخانه  گازهای  محیطی)انتشار  زیست 
گامی  را  آن  توان  می  شود،اما  دفع  و  کنترل  کامل 
مثبت وسازنده در این حوزه قلمداد کرد که در صورت 
آموزش هر چه بیشتر با توفیقات مضاعف و فزایندهای 

همراه خواهد شد.

مهر/ 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش 

انرژی

بازنشستگی  صندوق  سرمایه گذاری  مدیرعامل 
کشوری گفت: هلدینگ انرژی برای تحقق اهداف 

اقتصاد مقاومتی مصمم است.
تاکید  با  برادران  علیرضا  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
اقتصاد  اهداف  تحقق  برای  انرژی  هلدینگ  اینکه  بر 
مقاومتی مصمم است، گفت: افزایش تولید و فروش، 
برای  پایدار  سود  حفظ  خام  فروشی،  از  جلوگیری 
بازنشستگان کشوری، پایداری خوراک، صادرات ارزی 
قابل توجه و اجرای طرح های توسعه  ای از مهمترین 

اهداف است.
بازنشستگی  صندوق  گذاری  سرمایه  عامل  مدیر 
حوزه  در  ارزشی  و  رشدی  سهام  خرید  کشوری 
پتروشیمی، توجه به ایمنی و پشت سرگذاشتن یکسال 

کاهش 75  و  اقتصادی  فساد  با  مبارزه  حادثه،  بدون 
درصدی هزینه های نقل و انتقال منابع ارزی و تحکیم 
امنیت مسیرهای  موجود را از دیگر فعالیت های مثبت 

در سال گذشته عنوان کرد.
عزم  از  نشان  را  گرفته  صورت  های  فعالیت  وی 
)نفت،  انرژی  تخصصی  هلدینگ  و  صندوق  جدی 
اهداف  تحقق  در  نیروگاهی(  و  پتروشیمی  گاز، 
اقتصادمقاومتی، توسعه صادرات، رشد اشتغال و تولید، 
و  مسئولیت  ها  ایفای  و  بهره وری  و  بازدهی  رشد 

مأموریت های سازمانی و اجتماعی دانست.
ای  توسعه  های  طرح  و  ها  پروژه  پیشرفت  برادران 
تعریف شده فعلی و آتی را مطابق با زمان بندی تعریف 
شده از مهمترین برنامه های پتروشیمی جم ذکر کرد 
و افزود: باید با استفاده از ابزارهای نوین مالی داخلی 
و بین المللی، منابع ریالی و ارزی و همچنین جذب 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی به نحوی تأمین مالی 
پروژه ها را انجام دهیم که حداکثر آورده سهامداران 

15 درصد باشد.
وی با اشاره به توسعه و فروش محصوالت به مشتریان 
بر  جهانی  و  ای  منطقه  بازارهای  گسترش  و  نهایی 
و  المللی  بین  بانکداری  سمت  به  شرکت  حرکت 
مبادالت جهانی تأکید کرد. برادران همچنین با تأکید 
بر حفظ رشد پایدار و کیفیت سود گفت: سهام پروژه 
ها و واحدهای پتروشیمی همانند پلی  پروپیلن باید در 

فرابورس و بورس عرضه شود.
معوق،  مطالبات  وصول  و  حقوقی  پیگیری  برادران 
تقویت سطح ایمنی، بهداشت و حفظ محیط زیست 
)H.S.E ( و کنترل و صرفه  جویی در هزینه  ها را 

از دیگر وظایف پتروشیمی برای سال 1395 دانست.

 (  17الی 9ساعت از پنجشنبه روز)ساعت 8مدت به 95مرداد 7: زمان
سالن کنفرانس سندیکای صنعت برق ایران: محل
دکتر هاشمیآقای : 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 95/05/02متقاضیانی که تا تاریخ می باشد و تومان هزار 350هزینه دوره

.خواهند شدتخفیف % 10نام نمایند مشمول 
در پایان دوره گواهینامه آموزشی صادر خواهد شد.
 خواهد بود95/05/04تاریخ مهلت ثبت نام تا.
 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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شورای  نشست  بیست و چهارمین  در  تهران/   اتاق 
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مطرح 

شد
دولت گرفتار محافظه کاری است

در بیست و چهارمین نشست شورای گفت و گوی 
برخی  تهران،  استان  بخش خصوصی  و  دولت 
و  شد  گذاشته  بحث  به  اخیر  مالیاتی  مصوبات 
فرآیند  و  استان  صنعتی  طرح های  خصوص  در 
اعطای تسهیالت جدید به این واحدها نیز نقد و 
بررسی صورت گرفت. همچنین در این نشست، 
با اشاره به حذف مالیات تسعیر ارز که اخیرا از 
اتاق  راهکارهای  برخی  شد،  ابالغ  دولت  سوی 
بازرگانی تهران در رابطه با رفع مشکالت مالیاتی 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
این  ابتدای  در  تهران،  اتاق  روابط عمومی  به گزارش 
به  با اشاره  جلسه سیدحسین هاشمی استاندار تهران 
برای دولت  به گفته وی  که  و حواشی  اخیر  اتفاقات 
ایجاد شده است، گفت: فشارهایی که در داخل کشور 
طی سه سال اخیر بر دولت یازدهم وارد آمده، قابل 
مقایسه با دولت های گذشته نیست و باید همه از جمله 
بخش خصوصی کمک کنند تا این فشارها کاهش یابد 
و در دوران پسابرجام، بتوانیم از فرصت ها برای منافع 

کشور استفاده کنیم.
گره گشایی از مشکالت کسب و کار با یکسان سازی ارز

برخی  به  تهران،  اتاق  رییس  نشست  این  ادامه  در 
بانک  اینکه  بیان  با  ابتدا  و  کرد  اشاره  اقتصادی  آمار 
مرکزی تاکنون از ارائه آمار حوزه های مختلف اقتصادی 
خودداری کرده است، گفت: طبق گزارش مرکز آمار 
ایران، رشد اقتصادی کشور برای سال 1394، معادل 
0/9 درصد بوده است و این در حالی است که صنعت 

رشد منفی 2/2 درصد داشته است.
مسعود خوانساری در ادامه به آمار وضعیت اقتصادی 
براساس  افزود:  و  کرد  اشاره  جاری  سال  طی  کشور 
ابتدای امسال،  ایران، در سه ماهه  گزارش مرکز آمار 
واردات 13 درصد و صادرات غیرنفتی کشور 5 درصد 
اینکه  به  توجه  با  وی،  گفته  به  است.  داشته  کاهش 
عمده واردات ایران، محصوالت سرمایه ای است، از این 
رو پیش بینی می شود با کاهش 13 درصدی واردات در 
سه ماهه نخست امسال، وضعیت صنعت کشور طی 

ماه های آتی دچار اخالل شود.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان 
تهران در ادامه با بیان اینکه اتاق بازرگانی تهران در 
تولیدی،  واحدهای  و  صنعت  مشکالت  رفع  خصوص 
راهکار  دو  گفت:  است،  داده  ارائه  را  راهکارهایی 
شده  تقدیم  نیز  دولت  به  که  تهران  اتاق  پیشنهادی 
است، مربوط به موضوع کمک به جذب سرمایه گذاری 
خارجی و نیز احیای نظام بانکی کشور است که هر دو 
این موضوعات با توجه به مشکالتی که طی ماه  های 
که  می رسد  نظر  به  بعید  بوده ایم  آن  شاهد  اخیر 

عملیاتی شود.
خوانساری در عین حال، با اشاره به اصالح نظام ارزی 
کشور که به گفته وی بهبود وضعیت آن می تواند گام 
بلندی در رفع مشکالت بخش صنعت باشد، افزود: ارز 
باید تک نرخی شود و در این زمینه نیز اتاق بازرگانی 
تهران راه حل های عملیاتی آن را به دولت ارائه کرده 
است. با این حال، دولت در این زمینه محافظه کاری در 
پیش گرفته است. وی سپس به اصالح ساختار یارانه ها 
یارانه ها  وضعیت  در  بالتکلیفی  گفت:  و  کرد  اشاره 
موضوعی است که همچنان بدون راه حل مانده است و 
دولت هنوز نتوانسته راهکاری مناسب برای آن تعیین 

کند.

رییس اتاق تهران، فشارهای مالیاتی و تامین اجتماعی 
بر بنگاه های اقتصادی را از جمله مشکالت سال های 
گفت:  و  کرد  عنوان  وکار  کسب  حوزه  در  اخیر 
فشارهای  از  اقتصادی  بنگاه های  متعدد  گالیه های 
سازمان امور مالیاتی کشور، منجر به آن شد که اتاق 
تهران در مکاتبه با معاون اول رییس جمهور، مالیات بر 
تسعیر ارز را به طور جدی پیگیری کند که در نهایت 
مصوبه حذف این مالیات که کمر صادرات را خم کرده 
با اشاره  بود، طی هفته گذشته ابالغ شد. خوانساری 
به مطالبات 10 ماده ای اتاق تهران در رابطه با مسائل 
ماه های  طی  مطالبات  این  افزود:  کشور،  وکار  کسب 
اخیر با معاون اول رییس جمهور در میان گذاشته شد 
که در حال حاضر یکی از مفاد آن که مالیات تسعیر 
سایر  اجرایی شدن  پیگیر  و  است  رفع شده  بود،  ارز 

خواسته های بخش خصوصی نیز هستیم.

تعدیل برخی از ضرایب مالیاتی
نیز  تهران  استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
در  مالیاتی  مسائل  بررسی  از  جلسه،  این  ادامه  در 
کارگروهی که در این اداره ایجاد شده خبر داد و گفت: 
از جمله موضوعات پیشنهادی که در کارگروه مطرح 
اصناف  با  اشخاص حقوقی  مالیات  یکسان سازی  شد، 
بود. اهلل محمد آقایی افزود: با بررسی های به عمل آمده 
مشخص شد که قانون، این اختیار و اجازه را نمی دهد 
که مالیات اشخاص حقوقی و اصناف یکسان شود. وی 
همچنین خاطرنشان کرد که موضوع تعدیل ضرایب 
این کارگروه مورد بررسی قرار گرفت که  مالیاتی در 
مالیاتی  امور  سازمان  به  پیشنهادها  بررسی،  از  پس 
ارسال شده است. آقایی افزود: مقرر شده است که در 

برخی از ضرایب مالیاتی، تعدیل صورت بگیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران با بیان 

اینکه بر اساس بودجه دولت، برای سال جاری معادل 
86 هزار میلیارد تومان مالیات پیش بینی شده است، 
افزود: با این حال، رویکرد سازمان امور مالیاتی و وزارت 
اقتصاد و داریی، این نیست که به هر قیمتی مالیات 

دریافت شود.

پیشنهادهای مالیاتی اتاق تهران روی میز دولت
اتاق تهران نیز در این جلسه، طی  معاون کسب و کار 
سخنانی به ضرایب مالیاتی اشاره کرد و گفت: ضرایب 
مالیاتی تولیدکنندگان، بعضا ناعادالنه است و در اکثر 
موارد 2 و حتی 3 برابر ضرایب مالیاتی عمده فروشان 
تعیین شده که در این زمینه اتاق تهران طی نامه ای 
به رییس سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار اصالح 
آن شده است. به گفته فریدون طالیی زاده، این موضوع 
در دستور کار کمیسیون ضرایب مالیاتی قرار گرفت 
موافقت  آن  کاهش  با  ضرایب،  از  برخی  اصالح  با  و 
شد. وی یکی از مشکالت جدی فعاالن اقتصادی در 
رد  نیز  و  دفاتر  علی الراس شدن  را،  مالیات  با  ارتباط 
دفاتر بنگاه های اقتصادی از سوی سازمان امور مالیاتی 
عنوان کرد. طالیی زاده همچنین خاطرنشان کرد که 
معرفی شده  نماینده  نفر  بررسی، سه  کمیته های  در 
این  اقتصاد و داریی حضور دارند که  از سوی وزارت 
از  و  قرار گرفته  انتقاد بخش خصوصی  مورد  موضوع 
این  در  که  شد  پیشنهاد  تهران  بازرگانی  اتاق  سوی 
اقتصاد،  وزارت  نماینده  بر  عالوه  نفره،  سه  ترکیب 
و  معدن  وزارت صنعت،  نیز  و  بازرگانی  اتاق  نماینده 

تجارت حضور داشته باشند.
وی در عین حال، از ارائه پیشنهاد اتاق تهران به وزارت 
اقتصادی مبنی بر اصالح قانون مالیات کشور خبر داد 
کلیه  قانون،  این  بندهای  از  یکی  اساس  بر  گفت:  و 
سوی  از  شده  صادر  دستورالعمل های  و  بخشنامه ها 
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سازمان امور مالیاتی برای ماموران مالیاتی و مودیان 
الزم االتباع است، که این ماده قانونی تاکنون مشکالت 
جدی برای فعاالن اقتصادی ایجاد کرده است از این 
است.  شده  ماده  این  اصالح  خواستار  تهران  اتاق  رو 
معاون کسب وکار اتاق تهران سپس، به مصوبه اخیر 
سازمان امور مالیاتی مبنی بر حذف مالیات تسعیر ارز 
اشاره کرد و افزود: پس از پیگیری های اتاق تهران و 
نیز  و  رییس جمهور  اول  معاون  با  دامنه دار  مذاکرات 
مسوالن وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، دریافت 

این مالیات از صادرکنندگان منتفی شد.

برقراری نظام اعتماد میان مودیان و سازمان 
مالیاتی

در ادامه، رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه حاکمیت 
اعتماد و باور سازمان مالیاتی به این موضوع، می تواند 
فعاالن  چالش های  و  مشکالت  از  بسیاری  گره گشای 
اتاق تهران این  با این سازمان باشد، گفت:  اقتصادی 
مالیاتی  اظهارنامه  که  است  کرده  مطرح  را  پیشنهاد 
بنگاه های اقتصادی و صنعتی مالک نهایی قرار بگیرد 
از علی الراس شدن خارج شود.  و پرونده های مالیاتی 
 93 سال  مالیات  رقم  کل  اینکه  بیان  با  خوانساری 
اشخاص حقوقی معادل 19.6 هزار میلیارد تومان بوده 
است، گفت: از این میزان، نزدیک به 10.8 هزار میلیارد 
مربوط به شرکت های بورسی است بنابراین حدود 9 
حقوقی  شرکت های  مالیات  رقم  تومان  میلیارد  هزار 
سازمان  میان  آمده  پیش  چالش های  بنابراین،  است 
مالیاتی و بنگاه ها بر سر میزان دقیق مالیات این بخش، 
صورت  در  که  است  ناچیزی  رقم  اختالف  از  ناشی 
اعتماد این سازمان اظهارنامه های مالیاتی ارائه شده از 
سوی بنگاه ها، آن هم برای یک سال، این مشکل به 
راحتی برطرف می شود. در همین زمینه، مدیرکل امور 

اقتصادی و دارایی استان تهران، این پیشنهاد را مطرح 
کرد که یک یا دو صنف به عنوان پایلوت انتخاب و برای 
یک سال، بر اساس اظهارنامه های آنها مالیات اخذ شود 
و در صورت دریافت اعتماد الزم از سوی طرفین، برای 

سال های آتی به سایر صنوف تسری یابد.

گزارش رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت 
استان تهران

در ادامه، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران با اشاره به اعتبار 16 هزار میلیارد تومانی مصوب 
دولت برای واحدهای نیمه تعطیل، گفت: تاکنون 1500 
درخواست به سازمان صنعت، معدن و تجارت رسیده 
است که پس از بررسی ها، 400 درخواست به بانک ها 
معرفی شده که تنها 11 درخواست به قرارداد انجامیده 
است. مس فروش با بیان اینکه، مدت زمان معرفی تا 
تخصیص این تسهیالت به واحدهای مورد پذیرش، یک 
ماه است، افزود: بر اساس این مصوبه، برخی از شروط 
سنگین از پیش پای بنگاه های متقاضی برداشته شده 
است. وی در این زمینه افزود: پیش از این، اگر بنگاهی 
چک برگشتی و نیز بدهی معوقه غیرجاری داشت، این 
تسهیالت تخصیص پیدا نمی کرد اما در مصوبه جدید، 
چک برگشتی و بدهی های معوق به تخصیص اعتبار 
16 هزار میلیارد تومانی گره نخورده است. مس فروش 
همچنین خاطرنشان کرد که بنگاه ها می توانند برای 
وثیقه، رهین مشترک نیز قرار دهند. رییس سازمان 
امضای چندین  از  صنعت، معدن و تجارت همچنین 
و  داد  تشکل ها خبر  و  این سازمان  میان  نامه  تفاهم 
امور  این پس  از  نامه ها،  تفاهم  این  برقراری  با  افزود: 
هماهنگی  با  تصدی گری ها  و  واگذاری  به  مربوط 
حال  عین  در  مس فروش  می گیرد.  صورت  تشکل ها 
در  داد که طی سال جاری 161 طرح صنعتی  خبر 

استان تهران که 23 گروه صنعتی را در برمی گیرد، به 
بهره برداری می رسد.

اینکه  بیان  با  تهران  اتاق  رییس  خصوص،  این  در 
فروش  تولیدی،  واحدهای  حاضر  حال  مشکل  عمده 
محصوالت آنها است، گفت: بسیاری از صنایع با مشکل 
فروش محصوالت خود مواجه هستند و باید برای حل 

این مشکل چاره ای اندیشید.
خوانساری در عین حال، تصریح کرد که باید مراقب 
تومانی،  قالب اجرای مصوبه 16 هزار میلیارد  بود در 
ماجرای شکست خورده بنگاه های زودبازده در دولت 

گذشته بار دیگر تکرار نشود.

 ایجاد مراکز تجاری در چهار کشور همسایه
مراکز  تاسیس  بررسی  از  تهران  استاندار  ادامه،  در 
ایران در کشورهای همسایه شمالی خبر داد  تجاری 
و گفت: این مراکز که در حال حاضر موضوع استقرار 
آذربایجان،  جمهوری  روسیه،  کشور  چهار  در  آن 
ارمنستان و گرجستان در دست بررسی است، می تواند 
به عنوان پل صادراتی کشور در منطقه و اروپا عمل 
کند، از این رو، نقش اتاق بازرگانی و بخش خصوصی 
در تاسیس این مراکز کلیدی است. هاشمی با تاکید 
و  مالکیت  در  دخالتی  دولتی  دستگاه های  اینکه  بر 
در جلسات  ندارند، گفت:  تجاری  مراکز  این  برقراری 
آینده شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی این 
موضوع در دستورکار قرار خواهد گرفت. همچنین در 
و  اقتصادی  امور  هماهنگی های  معاون  رابطه،  همین 
منابع انسانی استانداری تهران، طی توضیحاتی از انجام 
بازرگانی  اتاق های  روسای  با  مذاکره  جلسه  چندین 
مشترک ایران و روسیه و ایران و ارمنستان و موافقت 
هدف  کشورهای  در  تجاری  مراکز  این  ایجاد  با  آنها 
آتی  تصریح کرد که طی هفته های  امامی،  داد.  خبر 

ایجاد  نقاط هدف  از  بازدید  برای  هماهنگی های الزم 
این مراکز تجاری صورت خواهد گرفت.

شورای  دبیر  و  تهران  اتاق  رییس  رابطه،  همین  در 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، با 
اشاره به اینکه سابقه تاریخی نشان داده که تاسیس 
این مراکز تجاری نمی تواند کمک چندانی به تقویت 
صادرات ایران کند، گفت: یکی از موانع جدی بر سر راه 
صادرات غیرنفتی کشور، قیمت تمام شده باالی تولید 
نمی توانند  اقتصادی  فعاالن  و  است  کشور  داخل  در 
کنند.  رقابت  دیگر  کشورهای  صادرکنندگان  سایر  با 
محصوالت  صادرات  ناکامی  به  اشاره  با  خوانساری 
ایرانی به بازار روسیه طی ماه های گذشته، گفت: طی 
به  اقدام  داخلی  مطرح  برندهای  از  برخی  مدت  این 
صادرات کاالهای خود به بازار روسیه کردند اما تداوم 
نیافت و دلیل عمده آن نیز باال بودن قیمت تمام شده 

محصوالت در ایران است.
وی با بیان اینکه قیمت برخی مواد اولیه در ایران در 
مقایسه با سایر نقاط جهان باال است، افزود: در حالی 
شیر در ایران به قیمت 1250 تومان به تولید کنندگان 
را  این محصول  رقبا  لبنیات عرضه می شود که سایر 
بسیار کمتر دریافت می کنند. همین طور، قیمت گندم 
در داخل بازار ایران به مراتب گران تر از سایر کشورها 
با  رقابت  توان  داخلی  تولیدکنندگان  بنابراین،  است 
مشکل  دچار  نیز  صادرات  عماًل  و  ندارند  را  دیگران 
می شود. در پایان این نشست مقرر شد مساله ایجاد 
مراکز تجاری در کشورهای همسایه بیشتر مورد بحث 
پیشنهادات  و  مختلف  نظرات  تا  گیرد  قرار  بررسی  و 
مناسب احصا شود. نشست بعدی شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی استان تهران اواخر مرداد ماه 

برگزار می شود.

 بازگشت به عناوین 19 اخبار اقتصادی
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و دومین نشست کمیسیون  بیست  اتاق تهران/  در 
تسهیل کسب وکار اتاق تهران مطرح شد

وجود 18 هزار قانون مغایر و یک هزار 
قانون مخل کسب وکار در کشور

کمیسیون  اعضای  گردهمایی  دومین  و  بیست 
از  ارائه گزارشی  با محوریت  تسهیل کسب وکار 
پیگیری مطالبات بخش خصوصی از دولت برگزار 
تهران  اتاق  بندی   1۰ نامه  نشست  این  در  شد. 
برای معاون اول رییس جمهور مورد بررسی قرار 
گرفت و از آنجا که اغلب مطالبات نامه، مرتبط 
آن  پیگیری  روند  از  گزارشی  بود،  کمیسیون  با 
کمیسیون  این  در  هم چنین  شد.  ارائه  اعضا  به 
اعالم شد که هنوز قوانین زیادی در کشور وجود 
دارد که برای بهبود فضای کسب وکار مانع ایجاد 
پایین  هم  قوانین  این  حذف  سرعت  و  می کند 

است
در ابتدای این نشست محمدرضا نجفی منش که ریاست 
کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران را برعهده دارد، 
گزارشی از نتایج پیگیری های اتاق تهران در خصوص 
نامه ای که چندی پیش با امضای مسعود خوانساری 
برای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ارسال 
شده بود، ارائه کرد؛ نامه ای که حاوی 10 درخواست و 
پیشنهاد در حوزه بیمه، مالیات و رفع برخی مشکالت 
حوزه کسب وکار بود. بخشی از این مطالبات، مبتنی بر 
همان مشکالتی بود که کمیسیون تسهیل کسب وکار 
در طول یک سال گذشته از فضای کسب وکار کشور 

احصا کرده بود.
نجفی منش در این نشست عنوان کرد که یکی از موارد 
نرخ  تفاوت  سود  معاف شدن  تهران  اتاق  درخواستی 
تسعیر ارز صادرات از دریافت مالیات بود که سازمان 

اتاق تهران موافقت کرد و  با درخواست  مالیاتی  امور 
بخشنامه ای به امضای رییس کل سازمان امور مالیاتی 

برای حذف این مالیات ابالغ شد.
رییس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران گفت: 
هم چنین بنا بر این بخشنامه صادرکنندگانی که دچار 
مشکالت و گرفتاری های مالیاتی در چند سال گذشته 
شده اند می توانند با استناد به همین بخشنامه مشکالت 

خود از سال 1391 به بعد را حل کنند.
نجفی منش هم چنین در ادامه به سایر مطالبات بخش 
اشاره کرد  بیمه  به ویژه در حوزه  از دولت  خصوصی 
و گفت: در عین حال اتاق تهران خواهان آن بود که 
حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعاالن اقتصادی که گاه 
تا 10 سال قبل را شامل می شد، حداکثر تا شش ماه 
رییس  با  که  جلساتی  در  سرانجام  کند.  پیدا  کاهش 
سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، ایشان پذیرفتند 
که این بازه دو ساله شود. با این همه تالش ما کاهش 
این مدت به همان شش ماهی است که در قانون هم 

دیده شده است.
او ادامه داد: همچنن با توجه به اینکه قراردادهای خرید 
اقالم، کاال و نیز خرید خدمت نیز مشمول حق بیمه 
بود و در این بخش نیز بسیاری از شرکت ها متحمل 
جرایم سنگینی شده اند. بر این اساس مقرر شده است، 
این موضوع در کمیته ای متشکل از نمایندگان واحد 
حسابرسی سازمان تامین اجتماعی و اتاق تهران مورد 

بررسی و حل و فصل قرار گیرد.
در ادامه این نشست فریدون طالیی زاده، معاون امور 
کسب وکار اتاق تهران نیز در مورد لغو مالیات تسعیر 
نرخ ارز صادرکنندگان توضیح داد که پس از بحث و 
سازمان  مقامات  با حضور  جلساتی  در  بسیار  بررسی 
که  دادند  وعده  سازمان  این  مسووالن  مالیاتی،  امور 
چنانچه وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید کند که 

از دریافت  است  ریالی  افغانستان  و  به عراق  صادرات 
مالیات تسعیر نرخ ارز جلوگیری  شود که خوشبختانه 

این اتفاق روی داد.
یک هزار قانون مخل کسب وکار در کشور وجود دارد

در ادامه این نشست، کوروش پرویزیان، به این نکته 
اشاره کرد که همزمان با لغو قوانین مخل کسب وکار، 
قوانین و ضوابط مخل دیگری به تصویب می رسد که 

باید نسبت به آن هشدار داده شود.
بهبود  قانون  در  گفت:  نیز  نجفی منش  محمدرضا 
است  شده  مکلف  دولت  کسب وکار،  فضای  مستمر 
که در تصویب قوانین، آیین نامه و دستورالعمل ها نظر 
بخش خصوصی را جویا شود. و یکی از مطالبات بخش 
خصوصی در نامه 10 بندی اتاق تهران به معاون اول 

محترم رییس جمهور عمل به همین قانون است.
از  نمایندگی  به  که  اسعدی  داریوش  حال  همین  در 
انجمن مدیران صنایع در این نشست حضور یافته بود، 
اقتصادی،  معاونت  اقدامات  نتیجه  که  کرد  پیشنهاد 
وزارت اقتصاد و دارایی در حوزه حذف قوانین مخل، 
فعاالن  تا  گیرد  قرار  ایران  و  تهران  اتاق  سایت  روی 

اقتصادی از آن مطلع شوند.
محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران 
تازگی  به  اصناف  اتاق  گفت:  نیز  کمیسیون  این  در 
گزارشی از 100 سال قانونگذاری در کشور ارائه کرده 
است. بررسی ها نشان می دهد که حدود 18 هزار قانون 
آنها  به  باید  مجلس  که  دارد  وجود  یکدیگر  با  مغایر 
وزارت  اقتصادی  معاون  میان  این  در  کند.  رسیدگی 
اقتصاد و دارایی نیز می گوید، بیش از یک هزار قانون 
مخل کسب وکار وجود دارد که تنها 500 مورد از این 
نقش  اگر  اما شاید  است.  تکلیف شده  تعیین  قوانین 
بخش خصوصی در رسیدگی به این قوانین پررنگ تر 

بود، این روند سرعت می گرفت.

سایت  با  گفتگو  در  پرویزیان  کوروش  تهران/  اتاق 
خبری اتاق تهران مطرح کرد

باید هزینه تامین مالی برای تولید کاهش 
پیدا کند

سود،  نرخ  کاهش  مشکل  پرویزیان،  گفته  به 
نرخ سود سپرده  بین  پذیرش یک مبناست که 
بانکی و نرخ سود تسهیالت، با محاسبات موجود 
بانک ها و هزینه هایی که بانک ها برای تجمیع 
پرداخت می کنند، فاصله 7 تا 8 درصدی وجود 
باید 4تا 5 درصد  او ادامه داد: این فاصله  دارد. 
شود، برای این مهم نیاز است اقداماتی در قسمت 
های دیگر اقتصاد هم رخ دهد که در کل هزینه 

تامین مالی برای تولید پایین بیاید.
 »هدف نهایی ما کاهش نرخ سود بانکی تا مرز نرخ 
تورم است.« این جمالت، جمالت اخیر، ولی اهلل سیف، 
رییس کل بانک مرکزی است. سیف چند روز پیش 
گفت: کاهش نرخ سود بانکی تا حد فعلی رها نخواهد 
شد و هدف بانک مرکزی کاهش و رساندن این نرخ به 

مرز یک رقمی و همسو با نرخ تورم است.
بانکی و  براینکه نرخ سود سپرده های  تأکید  با  سیف 
نرخ سود تسهیالت هر دو کاهش خواهند  همچنین 
یافت،تصریح کرد: در حال حاضر نرخ سود سپرده ها 
که  است؛درحالی  درصد   18 تسهیالت  و  درصد   15
گزارش می شود برخی بانک ها از این نرخ ها تخلف یکی 
دو درصدی دارند که البته بانک مرکزی دراین رابطه 
تا  با بررسی های خود پیگیر موضوع  سکوت نکرده و 

حصول نتیجه خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی از تالش بانک مرکزی برای 
قبول خبرداد  قابل  دامنه  به  بانکی  نرخ سود  هدایت 
طریق  از  خود  پیگیری های  با  مرکزی  بانک  گفت:  و 
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نظارت و همچنین ایجاد زمینه تعادل در بازار با ورود 
خود به بازار بین بانکی زمینه های الزم برای هدایت 

نرخ سود بانکی به دامنه قابل قبول را اعمال می کند.
اتاق تهران  کوروش پرویزیان، عضو هیات نمایندگان 
درباره کاهش  تهران  اتاق  با سایت خبری  گفتگو  در 
نرخ سود بانک ها اعالم کرد: اگر نرخ تورم به 7 درصد 
برسد، دلیلی ندارد که نرخ سود بانکی باال بماند. اگر 
نرخ تورم 5 درصد باشد، قطع به یقیین نرخ سود بانکی 

هم پایین می آید.
البته در این میان، به گفته پرویزیان، مشکل پذیرش 
یک مبناست که بین نرخ سود سپرده بانکی و نرخ سود 
تسهیالت، با محاسبات موجود بانک ها و هزینه هایی 
که بانک ها برای تجمیع پرداخت می کنند، فاصله 7 
تا 8 درصدی وجود دارد. او ادامه داد: این فاصله باید 
4تا 5 درصد شود، برای این مهم نیاز است اقداماتی در 
قسمت های دیگر اقتصاد هم رخ دهد که در کل هزینه 

تامین مالی برای تولید پایین بیاید.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اضافه کرد: در 
این حالت است بانک ها سود بیشتری هم می برند. 
این طور نیست که بانک ها از افزایش نرخ حتما منتفع 
شوند، مارجین اینها باید مارجین مناسبی باشد. االن 
حق الوکاله بانک ها منفی است. اما حالت طبیعی این 
تسهیالت  داران،  سپرده  بین  مثبت  موازنه  که  است 
گیرندگان و سهامداران ایجاد شود و چارچوب منفی 
برقرار نشود. االن سود سپرده  18 درصدی که موجود 
است، بانک ها، نمی توانند پرداخت کنند. با این حال، 
بلندمدت که در 31 خردادماه سال 95  سپرده های 
کاهش پیدا کرد، بانک ها را موظف کرده تا پول مردم 

را بپردازند. به هرحال ما به مردم متعهد هستیم.
پرویزیان پیشنهاد داد: دولت کمک کند و بخشی از 
هزینه های مربوط به تولید را جبران کند. در قوانین 

بودجه سنواتی و سازمان برنامه برای این وجوه اداره 
شده، پیش بینی هایی صورت گرفته بود که محقق 
گردشگری،  برای  بود  شده  بینی  پیش  است.  نشده 
نرخ  تا  شود  داده  هزینه  کمک  صادرات  و  کشاورزی 
تسهیالت کاهش پیدا کند اما این اتفاق به دلیل کمبود 

منابع نیفتاده است.
از  بود  قرار  گفت:  همچنین  پارسیان  بانک  مدیرعامل 
طریق وزارت دارایی، الیحه کاهش ذخایر قانونی بانک ها 
انجام شود. در حال حاضر، ذخیره قانونی بانک ها نمی 
تواند زیر 10 درصد باشد، اما اگر 2 درصد شود، یعنی 
8 درصد هزینه ها کاهش پیدا می کند. دولت بایستی 

کمک کند تا این اتفاق افتاد، باید راهکار ایجاد شود.

ایسنا/ معاون وزیر صنعت:
بانک ها به جای کارشکنی، وام صنعتگران 

را بدهند

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
یکی از اولویت های تزریق وام های بانکی به بخش 
باالی  با پیشرفت  به طرح های  را مربوط  صنعت 
تا  این طرح ها  اگر  6۰ درصد اعالم کرد و گفت: 
شهریورماه تسهیالت نگیرند و راه نیفتند، قطعًا 
در نیمه دوم سال با نارسایی هایی روبرو می شویم.

ستاد  جلسه  در  صالحی نیا  محسن  ایسنا،  گزارش  به 
تسهیل و رفع موانع تولید که به صورت ملی در اردبیل 
برخی  و  کارشکنی  جای  به  کرد:  اظهار  شد،  برگزار 
ویژه  به  بانک ها  مسئوالن  است  بهتر  ناامیدی  روایت 
در استان اردبیل تولیدکنندگان را همراهی کنند تا با 
تسهیل فرآیندها و امور مشکالت برطرف و واحدهای 

تولیدی روی پای خود بایستند.
وی تصریح کرد: این اصاًل عقالنی نیست که بانک ها 
به بهانه های مختلف بخواهند واحدهای تولیدی را در 
کنند  روبرو  ناکامی  یا  ناامیدی  با  تسهیالت  پرداخت 
بلکه حمایت از واحدهای کوچک و بزرگ در دستور 
مالی  منابع  تأمین  مؤسسات  و  بانک ها  مجموعه  کار 
تولید و  را در حوزه  اهداف خود  بتوانند  آنها  تا  باشد 

اقتصاد تحقق ببخشند.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی 
با  به طرح های  مربوط  را  منابع  تزریق  اولویت های  از 
پیشرفت باالی 60 درصد اعالم کرد و گفت: همه 12 
بانک متولی در پرداخت تسهیالت،  رؤسایشان در حوزه 
مانع خاص  بدون  رئیس جمهور مکلف شدند  معاون 
این  از درخواست کنندگان  مبلغی  و حتی درخواست 
تسهیالت را در قالب سرمایه در گردش پرداخت کنند.

دید  پرداختی ها  این  در  اگر  افزود:  صالحی نیا 
با  پرداختی ها  این  قطعاً  نباشد  حاکم  تسهیل گرانه 
امیدواریم  که  می شود  روبرو  نقص هایی  و  چالش ها 
از  تبعیت  به  استان ها  در  بانک ها  هماهنگی  شورای 

فرآیند کشوری اقدامات مناسبی را انجام دهند.
و  شد  یادآور  زمینه  این  در  را  زمان  محدودیت  وی 
بیان کرد: اگر این طرح ها تا شهریورماه مصوب نشود 
و  مشکالت  با  سال  دوم  نیمه  در  قطعاً  نیفتد  راه  و 
نارسایی هایی روبرو می شویم که بهتر است از فرصت 
تا صاحبان واحدهای  استفاده کنند  بانک ها  دو ماهه 

تولیدی از تسهیالت مورد نظر بهره مند شوند.
صالحی نیا با یادآوری اینکه این طرح ها یارانه خاصی 
ندارد و قرار نیست به صورت قطعی یارانه ای نیز به این 
تسهیالت پرداخت شود، اضافه کرد: صاحبان واحدهای 

تولیدی بهتر است روی یارانه حساب باز نکنند.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  صنایع  امور  معاون 

ضرورت نظارت بیشتر بر این پرداختی ها و تسهیل امور 
قرار است  داد: در سطح کشور  ادامه  و  یادآور شد  را 
با پرداخت این تسهیالت احیا  امسال 10 هزار واحد 

شده و روی پای خود بایستند.
نکردن  پرداخت  در  را  بانک ها  از  برخی  بهانه  وی 
یادآور  به دلیل وجود ماشین آالت فرسوده  تسهیالت 
شد و گفت: اصال در هیچ بخشنامه ای به صورت ملی 
در  کهنه  ماشین آالت  به  که  نشده  اعالم  بانک ها  به 
واحدهای صنعتی تسهیالتی پرداخت نشود یا در این 

زمینه بخواهند مانعی به وجود آورند.

خبرآنالین/ 
نظر تشکل های اقتصادی درباره 

سیاست های اقتصادی

اقتصاد  های  سیاست  ابالغ  از  پس  سال  دو 
مقاومتی، تشکل های اقتصادی به میزان اجرای 
این سیاست های از سوی حاکمیت نمره ای کمتر 

از 5 می دهند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی هر فصل و در حاشیه گزارش 
ارزیابی محیط کسب و کار، نظر تشکل های اقتصادی 
جویا  کشور  اقتصاد  کلیدی  مسائل  از  یکی  درباره  را 
این  گذشته  سال  زمستان  نظرسنجی  در  شود.  می 
های  سیاست  اجرای  میزان  موضوع  به  نظرسنجی 

اقتصاد مقاومتی اختصص داشت.
های  تشکل  نظر   ،1394 زمستان  نامه  پرسش  در 
اصلی  محورهاي  اجراي  میزان  درباره  اقتصادی 
سیاست هاي اقتصاد مقاومتی پرسش شده بود. در این 
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نظرسنجی از تشکل های اقتصادی پرسیده شده است 
» با گذشت دو سال از ابالغ سیاست هاي کلی اقتصاد 
مقاومتی، میزان اجراي محورهاي اصلی این سیاست 

ها را چگونه ارزیابی می کنید؟«
پاسخ دهندگان باید به هر یک از محورهای ذیل نمره 

ای بین 1 تا ده می دادند:
کسب  در  رقابت  ایجاد   .2 اقتصادي  ثبات  ایجاد   .1
کسب  به  ورود  و  گذاري  سرمایه  تسهیل   .3 وکارها 
وکارها 4. تشویق و ترویج مصرف کاالهاي داخلی 5. 
صادرات  از  حمایت   .6 واردات  مناسب  گذاري  تعرفه 
 .  8 بنیان  دانش  محصوالت  از  حمایت   .7 غیرنفتی 

شفاف سازي و حذف رانت ها.
بررسی نتایج این نظرسنجی نشان می دهد در همه 
محورها میانگین ارزیابی کمتر از 5 است. از نظر تشکل 
هاي اقتصادي سراسر کشور، طی دو سال پس از ابالغ 
سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی، محور »ایجاد ثبات 
ها  سیاست  این  محورهاي  بقیه  از  بیشتر  اقتصادي« 
موفق بوده است و »تسهیل سرمایه گذاري و ورود به 
کسب وکارها« کمتر از بقیه محورهاي این سیاستها 

اجرایی شده است.
از  مجموع  در  صنعت  بخش  اقتصادي  هاي  تشکل 
اجراي سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی کمتر راضی 
هستند و تشکل هاي اقتصادي کشاورزي از اجراي این 

سیاست ها، رضایت بیشتری دارند.

مهر/  بانک مرکزی اعالم کرد:
بدهی خارجی کشور 7 میلیارد و 597 

میلیون دالر شد

ماه سال  دومین  پایان  در  بدهی خارجی کشور 
به  نسبت  دالری  میلیون   75 کاهش  با  جاری 
ماه قبل از آن مواجه شد و به 7 میلیارد و 597 

میلیون دالر رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در جدیدترین 
گزارش آمارهای اقتصادی دو ماهه ابتدای امسال، کل 
بدهی خارجی ایران در پایان اردیبهشت سال جاری را 

7 میلیارد و 597 میلیون دالر اعالم کرد.
بدهی خارجی ایران در این ماه نسبت به پایان ماه قبل 
از آن 75 میلیون دالر کاهش داشته است. رقم بدهی 
خارجی کشور در پایان فروردین سال جاری 7 میلیارد 

و 672 میلیون دالر اعالم شده بود.
بر اساس این گزارش از بدهی 7 میلیارد و 597 میلیون 
دالری ایران در پایان اردیبهشت امسال 2 میلیارد و 
و 5  مدت  کوتاه  بدهی  به  مربوط  دالر  میلیون   160
میلیارد و 437 میلیون دالر بدهی بلند مدت بوده است.

همچنین در آمارهای مربوط به تجارت خارجی ایران 
در دو ماهه نخست امسال، 5 میلیارد و 497 میلیون 
دالر کاال به کشور وارد و 5 میلیارد و 767 میلیون دالر 
کاال از کشور صادر شده است. آمار مربوط به میعانات 

گازی در این گزارش لحاظ نشده است.
 270 دوره  این  در  کشور  تجاری  تراز  اساس  این  بر 

میلیون دالر مثبت بوده است.

مهر/ معاون طیب نیا اعالم کرد؛
بحث اهلیت در واگذاری های دولتی 

فسادآور است

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت باید 
گفت:  کند،  تقویت  را  خصوصی  بخش  خودش 
در سازمان خصوصی سازی هر جا در واگذاری ها 
بحث اهلیت مطرح شده، متاسفانه با یک فساد 

همراه بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبداهلل پوری حسینی گفت: 
وقتی بخش خصوصی واحد زیان دهی را می خرد از 
جیب خودش هزینه می کند، پس نگرانی وجود ندارد 

و در نتیجه بخش خصوصی خریدار، بیشتر از دولت به 
آن واحد دل می سوزاند و چرا باید گفت باید اهلیت 

داشته باشد؟
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: قانون گذار طبق 
اصل 44، بحثی را با عنوان بهبود فضای کسب و کار 
به  بخشیدن  بهبود  مسئولیت  که  است  کرده  مطرح 
فضای کسب و کار با سازمان خصوصی سازی نیست 
و یک معاونت در وزارت اقتصاد و دارایی این بخش را 

اداره می کند.
بزرگ  فعالیت های  تاکنون در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اقتصادی فقط دولت حضور داشته و دولت هم برای 
خود قانون گذار بوده و با در نظر گرفتن منافع خود 
بخش  وقتی  کرد:  تصریح  است،  کرده  وضع  را  قانون 
خصوصی گوشه کوچکی از میدان بازی را در دست می 
گیرد، باید کسی باشد که قواعد بازی جدید را ترسیم 
از  آن حمایت کند که این عمل به معنای بهبود فضای 

کسب و کار است.
پوری حسینی اضافه کرد: باید کاری کنیم که بخش 
خصوصی بتواند سر پا بایستد. به عنوان مثال گمرک 
در دست دولت است. آیا این درست است که کاالیی 
یک  خودش،  برای  دولت  و  شود  می  کشور  وارد  که 
تعرفه  یک  بخش خصوصی  برای  و  کند  وضع  تعرفه 
دیگری؟ اگر چنین باشد بخش خصوصی به نوعی نابود 
است و دولت دامپینگ می کند، یعنی برای خود تعرفه 
نمی بندد ولی برای بخش خصوصی 30 درصد گمرک 
در نظر می گیرد، چه کسی باید اشتباه دولت را گوشزد 

کند؟
را  باید خودش بخش خصوصی  ادامه داد: دولت  وی 
تقویت کند و این کار به معنای بهبود فضای کسب و 
کار است و انجام آن هم عمل بسیار پیچیده و سخت 

و شجاعانه ای است.
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معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این 
اعظم  بخش  افزود:  شود،  انجام  کشور  در  باید  کار 
مخاطب من مجلس شورای اسالمی است، زیرا قوانین 
باید  مجلس  دولت.  در  نه  می شود  در مجلس وضع 
داور بین دولت و بخش خصوصی قرار گیرد. مجلس 
حق  که  بگوید  دولت  به  و  باشد  داشته  نظارت  باید 
این  به  ندارد  ببندد، حق  تعرفه  این صورت  به  ندارد 
صورت مالیات ببندد، تاکید کند که دولت باید بخش 
خصوصی را حمایت کند، دولت باید زنجیری را که به 

دست بخش خصوصی بسته شده است، باز کند.
مشکالت  گفت:  سازی  خصوصی  سازمان  کل  رئیس 
ما،  نظر  به  و  ای حل شود  ریشه  باید  کشور  این  در 
هم مجلس و هم دولت حتما کمک کنند تا خصوصی 
سازی واقعی شکل بگیرد، دولت ها باید به دولت های 
را محدود  و خودشان، خودشان  کنند  فکر  بعد خود 
کنند و کمک کنند تا بخش خصوصی جایگزین بخش 

دولتی شود.
بخش  ها  تالش  این  انجام  با  اینکه  به  اشاره  با  وی 
خصوصی می تواند رشد کند، افزود: بخش خصوصی 
افراد خوب  از  متشکل  هم  دیگر  های  بخش  همانند 
بخش  در  اگر  و  نیستند  خوب  که  افرادی  هم  است 
افرادی هستند که خوب عمل نمی کنند،  خصوصی 

نباید آن را بزرگ جلوه دهیم.
خصوصی  سازمان  در  کرد:  اضافه  حسینی  پوری 
سازی هر جا در واگذاری ها بحث اهلیت مطرح شده، 
اینکه  یعنی  است؛  بوده  با یک فساد همراه  متاسفانه 
به من سازمان خصوصی سازی یا هیئت واگذاری یا 
ارکان خصوصی سازی یک سوتی زده اند و گفته اند 
هر وقت مایل بودید یک سوتی بزنید و به یکی بگویید 
فول، پنالتی گرفتن قاعده دارد و نمی توان در محوطه 
جریمه یک تیم، فردی خطایی کند آن گاه برای تیم 

مقابل پنالتی بگیرند و بگویند پنالتی بزن. اهلیت یعنی 
تشخیص دهیم چه کسی حق دارد این سهام را بخرد.

وی با بیان اینکه اگر بحث اهلیت وارد خصوصی سازی 
شود، فساد است، گفت: وقتی بخش خصوصی واحد 
زیان دهی را می خرد از جیب خودش هزینه می کند 
و اگر نتواند آن بخش را خوب اداره کند اولین کسی 
است که آسیب می بیند. دولت چه آسیبی می بیند؟ 
در قرارداد گفته شده که این سهام واگذار شده است 
و پول و چک گرفته می شود و اگر چک ها به وقت 
خودئ دریافت شود و به موجب قرارداد بقیه تعهدات 
غیر  در  شود  می  آزاد  آن  سهام  دهد،  انجام  را  خود 
این صورت سهام که داده شده است پس گرفته می 
شود پس جای نگرانی وجود ندارد و در نتیجه بخش 
خصوصی خریدار، بیشتر از دولت به آن واحد دل می 

سوزاند و چرا باید گفت  باید اهلیت داشته باشد؟
دولت  واگذاری های  درصد   95 حدود  است؛  گفتنی 
بلوکی، 3.4 درصد  به صورت  تاکنون  از سال 1380 
به صورت تدریجی و 1.1 درصد به صورت ترجیحی 
و  هزار  تاکنون 1427  سال 80  از  است،  انجام شده 
84 میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده که از این 
 48.3 معادل  ریال  میلیارد   726 و  هزار   688 میزان 
درصد واگذاری ها از طریق بورس اوراق بهادار انجام 

شده است.
در این مدت، 545 هزار و 750 میلیارد ریال از طریق 
طریق  از  ریال  میلیارد   662 و  هزار   180 مزایده، 
فرابورس و سه هزار و 38 میلیارد ریال از طریق مذاکره 
به فروش رسیده است که به ترتیب 38.2، 12.7 و 0.2 
درصد کل واگذاریهای سازمان خصوصی سازی از سال 

80 تاکنون را شامل می شود.
میلیارد   774 و  هزار   1351 واگذاری  میزان  این  از 
ریال)معادل 94.7 درصد( به صورت بلوکی، 49 هزار 

صورت  به  درصد(   3.4 ریال)معادل  178میلیارد  و 
 1.1 ریال)معادل  و 679میلیارد  هزار   15 و  تدریجی 

درصد( به صورت ترجیحی واگذار شده است.
همچنین از 1427هزار و 84میلیارد ریال سهم دولتی 
هزار   476 بر  بالغ  تاکنون   80 سال  از  شده  فروخته 
و 549 میلیارد ریال )معادل 33.4 درصد( مربوط به 
شرکت های گروه یک ماده دو قانون اصل 44 و 950 
هزار و 535 میلیارد ریال)معادل 66.6 درصد( مربوط 

به شرکت های گروه دو ماده 2 این قانون بوده است.
می  تالش  گفت:  سازی  خصوصی  سازمان  مشاور 
کنیم واگذاری به شبه دولتی ها به حداقل برسد. البته 
شبه دولتی ها از لحاظ قانون تجارت، دولتی محسوب 
شرکت هایی  سایپا  و  خودرو  ایران  مثال  نمی شود، 
 17 تا   16 حدود  ها  آن  در  دولت  سهام  که  هستند 
درصد و زیر 20 درصد است، ولی عمال این شرکت ها 

را دولتی می گویند.
خصوصی  بخش  خواهیم  می  اگر  گفت:  سبحانی 
توانمند در کشور وجود داشته باشد، باید تصدی گری 
عرصه  در  خصوصی  بخش  حضور  و  کاسته  دولت  از 

اقتصاد پررنگ تر شود.
شورای  مجلس  باید  اساس  این  بر  کرد:  اضافه  وی 
اسالمی هم به فعال شدن بخش خصوصی کمک کند 
در مجموع برای اینکه بخش خصوصی توانمند شود به 

همت باالیی نیاز است.
خصوصی  که  هایی  شرکت  تعداد  مورد  در  سبحانی 
سازمان  تاسیس  ابتدای  از  گفت:  اند  شده  سازی 
لیست  در  شرکت   1150 تعداد  سازی  خصوصی 
تعداد  این  از  مختلف  های  سال  در  و  بوده  واگذاری 
تکلیف  تعیین  مختلف  به دالیل  تقریبا 940 شرکت 
شده اند به این مفهوم که بخش زیادی از اینها به بخش 
خصوصی واگذار شده، تعدادی منحل شدند، تعدادی 

اند و تعدادی  هم برای اصالح ساختار فرصت گرفته 
حدود  مجموع  در  و  شدند  خارج  ها  سرخآبی  مانند 
واگذاری  لیست  در  آنها  که  مانده  باقی  200 شرکت 
سال 1395 قرار دارند و امیدواریم بتوانیم امسال برای 
همه اینها مزایده ای برگزار و آنها را به بخش خصوصی 

واگذار کنیم.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز یک شنبه 

منتشر شد

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

قطعه سکه  هر  فروش  نرخ  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
یک  بازار  در  یک شنبه  امروز  جدید  طرح  بهار  تمام 
میلیون و 88 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 87 
هزار تومان، نیم سکه 544 هزار تومان، ربع سکه 279 

هزارتومان و سکه گرمی 180 هزارتومان اعالم شد.
بازار  در  عیار   18 زرد  طالی  گرم  هر  نرخ  همچنین 
داخلی 110 هزار و 865 تومان و نرخ هر اونس طال در 

بازارهای جهانی )دیروز( 1323 دالر است.
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را  در همین حال، صرافان 
برای فروش 3518 تومان، هر یورو را 3888 تومان، هر 
پوند را 4669 تومان، لیر ترکیه 1175 و درهم امارات 

را 962 تومان اعالم کردند.

جدول قیمت سکه و ارز روز یک شنبه
قیمت بازار نوع سکه    

1088000 سکه تمام طرح جدید   

 بازگشت به عناوین 23 اخبار اقتصادی

شماره   1774    3 مرداد ماه 1395



1087000 سکه تمام طرح قدیم   
544000 نیم سکه     
279000 ربع سکه     
180000 گرمی     
110865 هر گرم طالی 18 عیار   

نوع ارز  
3518 دالر     
3888 یورو     
4669 پوند     

962 درهم امارات   
1175 لیر ترکیه     

رایزنان  بحث  در  تشکل ها  و  دولت  تقابل  تعادل/ 
بازرگاني

مدافعان حقوق بخش خصوصي با 1۰ سال 
سابقه دولتي

حدي  به  رایزنان  زمینه  در  قبل  دولت  عملکرد 
داشتن  با  امید  و  تدبیر  دولت  که  بود  ضعیف 
از رشد  به سادگي خبر  بازرگاني  تنها 24رایزن 
1۰۰درصدي تعداد رایزنان مي دهد. این پروژه از 
زمان آغاز قرار بود باعث بهبود وضعیت صادرات 
اول  اصلي  و هدف  به سایر کشورها شود  ایران 
به  کمک  مساله  دوم  و  غیرنفتي  صادرات  رشد 
بخش خصوصي براي بهبود وضعیت در بازارهاي 

سنتي و سپس یافتن بازارهاي جدید بود.
بخش  تشکل هاي  برعهده  این  از  پیش  نقش  این   
بود  اجرا  حال  در  کندي  با  و  داشت  قرار  خصوصي 
اما به نظر مي رسد از زمان آغاز این پروژه و با بهبود 

آن مشکالت روز به روز خود را بیشتر نشان مي دهد. 
درباره  خود  که  آیین نامه یي  اجراي  بر  دولت  اصرار 
رایزنان بازرگاني تدوین کرده مشکالت اساسي در این 
بخش ایجاد کرده است. براساس این آیین نامه رایزنان 
بازرگاني باید حداقل 10سال سابقه فعالیت در سازمان 
را  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  یا  تجارت  توسعه 
داشته باشند اما سوال این است که فردي با 10سال 
خصوصي  بخش  براي  کمکي  مي تواند  دولتي  سابقه 

محسوب شود؟

 مشکل در گزینش رایزنان
رییس  ارض اقدس  بهرامي  محسن  رابطه  این  در 
کمیسیون تجارت اتاق بازرگاني تهران مي گوید یکي 
هسته یي،  تحریم هاي  لغو  از  پس  مطرح  مباحث  از 
پر کردن خأل عدم  براي  اقتصادي  تقویت دیپلماسي 
ایران در بازارهاي جهاني است. در  حضور چند ساله 
حال حاضر آنچه با کشورهاي دیگر در حوزه اقتصادي 
و  اصولي  توافق هاي  و  پروتکل  حد  در  شده  منعقد 
کلي است و براي به ثمر رساندن این توافق ها باید بر 
نقش رایزنان بازرگاني تکیه بیشتري کرد. قراردادهاي 
خوبي در حوزه اقتصادي از سوي مقامات مسوول در 
دستگاه هاي اجرایي و مدیران میاني کشور با هیات هاي 
خارجي بسته شده است که براي عملیاتي شدن آنها 

باید در حوزه دیپلماسي اقتصادي فعاالنه عمل کرد.
مذاکرات  مثابه  به  خارجه  امور  وزارت  وي  گفته  به 
ایفا  اقتصادي  دیپلماسي  در  موثري  نقش  هسته اي، 
کردن  فعال  با  مي تواند  خانه  وزارت  این  مي کند. 
اقتصادي نمایندگي هاي سیاسي جمهوري  حوزه هاي 
اسالمي در کشور هاي مختلف به ویژه کشورهاي هدف 
ارتقاي همکاري هاي  زمینه  یافته،  توسعه  و  صادراتي 

اقتصادي را فراهم کند.

حوزه  این  در  بسترسازي  دارد  تاکید  ارض اقدس 
تجارت  توسعه  و سازمان  امور خارجه  وزارت  برعهده 
کشور است. البته نحوه گزینش رایزنان و کشورهایي 
که در اولویت دیپلماسي اقتصادي اند در حوزه وظایف 
سازمان توسعه تجارت تعریف مي شود. بحث انتخاب و 
اعزام رایزن بازرگاني در دستور کار کمیسیون تسهیل 
قرار گرفته  تهران هم  اتاق  توسعه صادرات  و  تجارت 
است و در توافقي که با سازمان توسعه تجارت داشتیم 
اعزام  به کارگیري و  نامه  قرار شد اصالحاتي در آیین 

رایزن بازرگاني انجام شود.
به گفته مشاور معاون اجرایي رییس جمهور در حال 
حاضر سازمان توسعه توسعه تجارت با محدودیت هایي 
در انتخاب رایزن بازرگاني مواجه است. شروطي مثل 
انتخاب رایزن از بین کارکنان سازمان توسعه تجارت و 
وزارت صنعت و سابقه اشتغال رسمي در این وزارت 
خانه به مدت ده سال از جمله محدودیت هایي است 
که دولت با متناسب سازي آن مي تواند به روند اعزام 

رایزنان بازرگاني را سرعت ببخشد.
این  رفع  صورت  در  کرد  خاطرنشان  اقدس  ارض 
وزارت  و  تجارت  توسعه  سازمان  دست  محدودیت ها 
شرایط  در  بازرگاني  رایزن  انتخاب  براي  امورخارجه 
بازتر  باشند  ماموریت شان  حوزه  به  مسلط  که  فعلي 
بخش  از  بازرگاني  رایزن  انتخاب  صورت  در  است. 
ارتباط  سابقه  سال ها  که  کساني  میان  از  خصوصي 
خوب در کشورهاي مختلف دارند، واجد صالحیت هاي 
نیاز به  بازرگاني هستند و  حرفه اي، فني و تجاري و 
ندارند،  آموزشي  دوره هاي  کردن  و سپري  کارآموزي 

روند دیپلماسي اقتصادي سرعت خواهد گرفت.

 لزوم افزایش تعداد رایزنان بازرگاني
در همین راستا کیوان کاشفي، عضو هیات رییسه اتاق 

بازرگاني ایران در نشست مدیران استان هاي هم مرز با 
نیاز  رایزنان بیشتري  به  ایران  کشور عراق اعالم کرد 
اثربخش تر  و  بیشتر  تعداد  با  باید  رایزنان  این  و  دارد 
در اقتصاد کشور حضور داشته باشند. به گفته کاشفي 
در بخش مشکالت خارجي، رایزن هاي بازرگاني ایران 
به  و  کنند  عمل  فعال تر  خیلي  باید  عراق  کشور  در 
نیاز  عراق  بازار  در  زمینه  این  در  بیشتري  رایزن هاي 

داریم.
داشت  تاکید  عراق  و  ایران  تجاري  روابط  درباره  وي 
که لکوموتیو تجارت ما با کشور عراق گم شده است 
تصمیم گیران  میان  رویه  ایجاد یک وحدت  با  باید  و 
این  هستند  موثر  کشور  دو  اقتصادي  روابط  در  که 
تجارت را توسعه داد و به صورت یکپارچه در این حوزه 

تصمیم گیري کرد تا مشکالت کاهش پیدا کنند.
کاشفي تصریح کرد: پیشنهاد مي کنیم اتاق مشترک 
ایران و عراق روي سه مشکل اصلي شامل نبود سیستم 
حمل  عدم  و  صادراتي  محصوالت  استاندارد  بانکي، 
یکسره کاال است تمرکز کند تا با حل این سه مشکل 
شاهد توسعه اقتصادي و حل مشکالت دو کشور باشیم.

وي گفت: اکنون فرصتي است که رفت و آمدها میان 
ایران و عراق در زمینه اقتصادي ارتقا یابد تا هماهنگي 
توسعه  و شاهد  آید  به وجود  میان دو کشور  مناسبي 
روابط اقتصادي و صادرات باشیم. کاشفي با بیان اینکه 
بازوي اجرایي اتاق ایران در عراق، اتاق مشترک ایران و 
عراق است، عنوان کرد: این اتاق باید با ایجاد هماهنگي 
بیشتر میان دو کشور شرایط را به گونه یي رقم بزند تا 
بتوانیم سهم بیشتري از بازار عراق که براي ما بسیار 

مهم است را از آن خود کنیم.
باید در کشور  اینکه بخش خصوصي  به  با اشاره  وي 
عراق قوي تر از گذشته عمل کند، عنوان کرد: صدور 
خدمات فني مهندسي به کشور عراق بسیار مهم است 
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باعث رونق  ایجاد مي کند که مي تواند  و یک زنجیره 
کارخانه هاي فراواني در کشور و ایجاد اشتغال شود.

 بخش خصوصي به رایزنان امیدوار است
باوجود انتقاداتي که ازسوي تشکل هاي بخش خصوصي 
به عملکرد رایزنان مي شود اما هنوز بعضي از چهره هاي 

تشکلي از عملکرد رایزنان دفاع مي کنند.
در همین رابطه احمد پورفالح، رییس اتاق ایران و ایتالیا 
با اشاره به اینکه مساله مستشاران اقتصادي از دو سه 
سال پیش مطرح شده است گفت: براساس توانمندي 
سفیر مقیم در آن کشور یا نماینده منتخب دست به 
حرکت هایي زدند اما واقعیت این است که در این حوزه 
شدیم  روزمرگي  دچار  و  نداشتیم  درستي  استراتژي 
باالي  در ظرفیت هاي  تاثیري  اقتصادي  مستشاران  و 
نداشتند.  ماموریت  محل  کشورهاي  در  ایران  اقتصاد 
حتي مستشاران در ارتباط با راهنمایي تجار و مدیران 
اقتصادي که عالقه مند به کار با اقتصاد ایران بودند به 
خوبي ایفاي نقش نمي کردند و در زمینه ظرفیت هاي 
گردشگري ایران هیچ بحثي به عمل نمي آمد و هیچ 
تبلیغي نمي شد و این نمایندگان در بحث صادرات هم 

نتوانستند نقش موثري ایفا کنند.
وزارت  پیگیري هاي  با  اخیرا  داد:  ادامه  پورفالح 
امورخارجه و سازمان توسعه تجارت قرار بر این شد که 
نمایندگي از بخش اقتصاد انتخاب شوند و البته ترجیح 
ما این بود که این نمایندگان از بخش خصوصي باشند 
اما از بخش دولتي انتخاب مي شوند. رایزنان بازرگاني 
پیش از رفتن در اتاق بازرگاني در ارتباط با انتظارات 
بخش خصوصي توجیه مي شوند. من در دو سه مورد از 
نزدیک شاهد توجیه رایزنان بازرگاني بودم و امیدواریم 
کیفیت  و  ماموریت  به  افراد  این  اعزام  در  مساله  این 

انجام وظیفه شان موثر باشد.

رییس اتاق مشترک ایران و ایتالیا گفت: رایزن بازرگاني 
با  در جلسه یي  ایتالیا  در  در سفارت کشورمان  ایران 
حضور رییس سازمان توسعه تجارت و نمایندگاني از 
ایتالیا و مدیر ایچه در ایران توجیه شد و در حال حاضر 
ارتباطات تجاري خوبي بین فعاالن اقتصادي ایران و 
ایتالیا به واسطه فعالیت هاي رایزن فرهنگي برقرار است.

دیپلماسي  وضعیت  ارزیابي  درباره  همچنین  پورفالح 
از  بعد  اینکه  گفت:  برجام  دستاوردهاي  و  اقتصادي 
گذشت شش ماه، یک سال یا حتي دوسال از توافق 
تحریم هاي  از  ناشي  اقتصادي  مشکالت  رفع  انتظار 
اقتصادي را داشته باشیم، غیرمنطقي و غیر کارشناسانه 
است. تجربه دیگر کشورهایي که در دوره هاي مختلف 
دچار تحریم بودند نشان مي دهد که آثار تحریم ها در 
چندین سال از اقتصاد کشورها محو نخواهد شد و از 
جمله کشورهایي که سابقه تحریم اقتصادي را دارد و 
هنوز با آثار آن دست و پنجه نرم مي کند عراق است. 
گذشته از این مساله، تحریم هاي ایران به دلیل اینکه 
نشات گرفته از چندین منبع بود، سنگین تر، گسترده تر 
و متنوع تر از تحریم هاي اقتصادي دیگر کشورها ارزیابي 
مي شود و این مساله آثار تحریم ها بر اقتصاد کشور را 

تشدید کرده است.
باید  ما در دوره پسابرجام آن طور که  پورفالح گفت: 
در  و  نکردیم  حرکت  جهت  هم  و  منسجم  یک صدا، 
از سوي طرف هاي مذاکره  واکنش هایي  مقابل شاهد 
بودیم که آن را فرصت طلبي تعبیر کردیم. ما هنوز 
در انتظاراتمان از پسابرجام یک صدا عمل نمي کنیم 
و در عمل جز قدم هاي اجرایي کوتاه به نتایج مطلوب 
نظر  از  این  با وجود  ما  نظر من شرایط  به  نرسیدیم. 
دیپلماسي اقتصادي در وضعیت غیرطبیعي نیست و 
باید بردباري به خرج داد و البته بیشتر به دیپلماسي 
توجه کنیم. حتي یک جمله مي تواند بهانه به دست 

کساني بدهد که عالقه مند به شکاف بین ایران و دنیا 
هستند و منافعشان را در ضعف ایران تعریف مي کنند. 
به نظر من امروز این خردمندي در کشور وجود داردکه 
نگذاریم با نفوذ در بخش هاي مختلف جامعه شرایط 
ژنو  توافق  از  پیش  یعني  پیش  سال  یک  به  کشور 
بازگردد. من به عنوان فعال اقتصادي معتقدم که هیچ 

راهي جز تعامل و هم فکري در شرایط فعلي نداریم.
ایران  سوي  از  بازرگاني  24رایزن  حاضر  حال  در 
کشورها  این  شده اند.  اعزام  مختلف  کشورهاي  به 
افغانستان،  ترکیه،  عراق،  ترکمنستان،  ونزوئال،  شامل 
ایتالیا، لبنان،  ارمنستان، مجارستان، پاکستان، چین، 
ویتنام،  کنیا،  تونس،  آفریقاي جنوبي،  هندوستان، 
بالروس،  گونجو در چین، شانگهاي در چین، عمان، 
قزاقستان، آذربایجان، اندونزي و کردستان عراق است. 
کشورهاي  از  بسیاري  در  بازرگاني  رایزن  وجود  عدم 
از جمله مشکل مطرح شده توسط  اروپایي  پیشرفته 

تشکل ها در این رابطه است.

دنيای اقتصاد/ 
ریشه یابی بدهی دولت

دکتر پویا ناظران/ اقتصاددان
و  بانک ها  به  نسبت  مالی اش  تعهدات  برابر  در  دولت 
پیمانکاران نکول کرده است. تعهد مالی دولت نسبت 
که  است  دولتی  مشارکت  اوراق  از  ناشی  بانک ها  به 
در گذشته منتشر شده بود. با سررسید شدن اوراق، 
بانک ها سود آنها را به مردم پرداختند، اما دولت پول 
به  نداد. تعهدات مالی دولت نسبت  بانک ها  به  را  آن 
پیمانکاران به خاطر هزینه های عمرانی کالنی ا ست که 

سال ها قبل دولت و مجلس در بودجه گنجاندند، اما 
منابعش را تامین نکردند. مسکن مهر تنها یک نمونه 
آن است. دولت چند سال است که در نکول است و 
شرایط  از  خروج  به  موفق  متعدد،  تالش های  به رغم 
مالی نامناسب نشده است. الیحه اصالحیه بودجه سال 
1395 آخرین تالش دولت در این جهت بود، اما در 
که  حال  شد.  رد  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 
طرفین به دنبال یافتن راه حل دیگری هستند، قدری 
این  از  به عوامل شکست دولت در خروج  ریشه ای تر 
در  می توانیم  را  عوامل  این  بنگریم.  نامناسب  شرایط 

چهار گروه بگنجانیم:
یکم؛ دولت فربه: تخمین های صندوق بین المللی پول، 
بانک جهانی، سازمان ملل و دیگر مراجع اقتصادی را 
ایران  داخلی  ناخالص  تولید  می گذاریم،  هم  کنار  که 
حدود »یک و نیم میلیون میلیارد« تومان تخمین زده 
می شود. بودجه سال 95 تقریبا »یک میلیون میلیارد« 
تولید  بود؛ یعنی هر سال دولت دو سوم منابع  تومان 
شده مملکت را صرف امور خود می کند؛ منابعی که یا 
حاصل دسترنج ماست و در قالب مالیات گرفته شده یا 
از منابع زیرزمینی خدادادی به دست آمده و باید سهم 
توسعه یافته،  کشورهای  در  می شد.  آینده  نسل های 
کمی  عموما  داخلی  تولیدات  کل  از  دولت ها  سهم 
کمتر از 50 درصد است، اگر دولت هزینه های خود را 
چنان کاهش می داد که تنها نیمی از تولیدات ساالنه 
هزار  »دویست و پنجاه  می کرد  خود  خرج  را  کشور 
میلیارد« تومان صرفه جویی می شد که از قضا میانگین 
تخمین هایی است که از بدهی فعلی دولت زده می شود. 
صریح تر بگوییم، اگر دولت فقط یک سال اندازه معقولی 
گرفتار  نامناسب  مالی  وضع  در  اینچنین  می داشت، 

نمی شد.
از  بخشی  خصولتی:  و  دولتی  شرکت های  دوم؛ 

 بازگشت به عناوین 25 اخبار اقتصادی

شماره   1774    3 مرداد ماه 1395



فشارمالی دولت به خاطر شرکت هایی است که مالکیت 
به  آنها وظیفه دولت نیست. دولت مسوول رسیدگی 
حافظان  صنعتی.  تولیدات  نه  است،  کشور  مشاعات 
در  اشکالی  که  آنانی  هستند:  گروه  دو  موجود  وضع 
آن نمی بینند و آنان که اشکال می بینند، ولی قائل به 
وجود راه حل عملی نیستند. اشکال شرکت های دولتی 
آنهاست که هم  ناکارآیی  و  زیان دهی  و خصولتی در 
زیان بیت المال است و هم خسران اقتصاد. اگر حقوق 
توانمند  افراد  باشد،  پایین  دولتی  شرکت  هیات عامل 
فساد  به  باشد،  باال  حقوق ها  اگر  نمی شوند.  جذب 
ارتباطی  کارآیی  به  باال  آن حقوق  چراکه  می انجامد؛ 
ندارد. اگر حقوق مدیران شرکت های دولتی به کارآیی 
بودن  دولتی  از حیث  و سوددهی شرکت گره بخورد، 
سایر  از  استفاده  یا  دولتی  انحصارات  گرفتن  به دنبال 
رانت های دولتی خواهند رفت تا به سوددهی برسند. 
این در حالیست که سوددهی آنگاه به نفع کل اقتصاد 
است که ناشی از افزایش بهره وری و نیل به بهینگی 
اقتصادی باشد. پس بنگاهداری دولتی در همه شکل 
زیان و خسران است، اما آیا این معضل راه حل عملی 
بفروشیم،  را  دولتی  شرکت های  بخواهیم  اگر  دارد؟ 
صندوق های  جز  کسی  کوچک،  خصوصی  بخش  با 
بنابراین حاصل  ندارد،  را  آنها  شبه دولتی پول خرید 

شرکت های خصولتی می شود.
اگر مصرانه به بخش خصوصی فروختیم، در عمل به 
قیمتی کمتر از پول زمین کارخانه فروش خواهد رفت. 
این عمال به تعطیلی شرکت، بیکاری کارگر و فروش 
دارایی های کارخانه می انجامد، چراکه به صرفه تر است. 
پس راهکار چیست؟ سهام ممتاز! دولت شرکت های 
سهام  به  را  خود  سهم  بلکه  نمی فروشد  را  دولتی 
قدری  هم  خصوصی  بخش  می کند.  تبدیل  ممتاز 
عمومی  سهام  صاحب  آن  با  متناسب  آورده،  سرمایه 

ممتاز،  سهام  رای نداشتن  حق  حیث  از  شد.  خواهد 
دولت درگیر اداره شرکت نیست، بلکه مسوولیت آن 
دولت  که  آنجا  از  اما  بود،  خواهد  بخش خصوصی  با 
معادل ارزش دارایی های فعلی سهام ممتاز دارد، بخش 
خصوصی انگیزه فروش دارایی ها را نخواهد داشت. از 
حیث اولویت داشتن سهام ممتاز بر سهام عمومی، اگر 
بخش خصوصی اقدام به تعطیلی کارخانه کرد، تمام 
پول آن گیر دولت خواهد آمد. نکته دیگر آنکه چون 
استطاعت  نمی خرد،  را  دولت  سهم  خصوصی  بخش 
مشارکت و پذیرش مسوولیت شرکت را خواهد داشت. 
اگر بخش خصوصی توانست بهره وری را افزایش داده، 
ارزش افزوده تولید کند، ارزش سهام عمومی او افزایش 
خواهد یافت و نفعش را می برد. خصوصی سازی سالم و 

مفید مقدور است، منتها اگر درست انجام شود.
سوم؛ بازار بدهی: اینکه دولت برخی از منافع خود را از 
محل دیون تامین کند اشکالی ندارد. اشکال آن زمان 
است که این دیون از سررسید بگذرند. به این منظور 
منابع  تجهیز  بازار  از  بدهی،  اوراق  انتشار  با  دولت ها 
می کنند. این امر دو فایده دارد. اوال دولت هرگز بدهی 
سررسید گذشته نخواهد داشت؛ چراکه دیون سررسید 
شده را با انتشار اوراق جدید می پردازد. ثانیا اگر طلبکار 
دولت به نقدینگی نیاز داشت، دین دولت را در بازار به 
کسی می فروشد که نیاز به نقدینگی ندارد. این منجر 
به بهینگی در اقتصاد می شود. از سال گذشته، با تالش 
وزارت اقتصاد و سازمان بورس، بازار اوراق مالی اسالمی 
دولتی شکل گرفته است. این بازار سال گذشته و در 
الیحه  با  امسال،  شد.  شروع  کوچک  بسیار  اندازه ای 
اصالحیه بودجه سال 95، امید می رود که اندازه بازار 
استعداد  نسبت  به  اگرچه هنوز  بزرگ تر شود،  قدری 

بلندمدتش بازار کوچکی خواهد بود.
در صورت تصویب الیحه، دولت می تواند دو نوع اوراق 

یا  اسالمی  اوراق خزانه  یا  کند:  منتشر  اسالمی  مالی 
اوراق  از  دولت  گذشته  سال  تورم.  از  مصون  اوراق 
از تورم  اوراق مصون  اما  خزانه اسالمی استفاده کرد، 
سه مزیت بر آن نوع دیگر دارند. اوال اوراق مصون از 
دولت  اعتباری  ریسک  که  هستند  تمدید  قابل  تورم 
باال  را  اوراق  نقدشوندگی  امر  این  می دهد.  کاهش  را 
می برد و بنابراین ارزش آنها برای طلبکاران را افزایش 
می دهد. ثانیا این اوراق طلبکاران دولت را در برابر تورم 
حفظ می کنند. ثالثا این اوراق انگیزه دولت های آینده 
برای بی انضباطی پولی و تورم زایی را کاهش می دهند. 
که  شده  مسجل  یقین  قطع  به  دنیا  تمام  بر  اگرچه 
از  سیاست پولی  استقالل  تورم  مهار  راه  اساسی ترین 
ایران  دولت  در  نهادی  هیچ  است،  سیاست بودجه ای 
حاضر نشده زیربار این موضوع برود. به این منظور در 
اقتصاد های دنیا بانک مرکزی از مجلس و دولت مستقل 
است، اما چون نیل به آن در ایران به نظر عملی نمی آید، 
الزام دولت بر استقراض انحصارا به روش مصون از تورم 

می تواند مطلوب ثانویه ای در راستای مهار تورم باشد.

وضع  چهارگانه  عوامل  میان  از  دالر:  قیمت  چهارم؛ 
مالی فعلی دولت، یکی موضع دولت نسبت به قیمت 
دالر است. در بلندمدت، نرخ حقیقی ارزی چون دالر 
متناسب با تفاصل تورم دو کشور رشد می کند. مثال 
سالی که تورم ایران 31 درصد بود و تورم آمریکا یک 
درصد  ریال 30  برابر  در  دالر  حقیقی  قیمت  درصد، 
درصد   10 به  ایران  تورم  که  اکنون  یافت.  افزایش 
نزدیک تر  به دو درصد  آمریکا  تورم  و  نزدیک تر است 
افزایش  درصد   8 حدود  دالر  حقیقی  نرخ  می شود، 
کنون  تا  فروردین 92  از  نظم  این  اگر  یافت.  خواهد 
بر بازار حاکم می بود، مشاهده می کردیم که نرخ دالر 
نیست!  این  بازار  نرخ  اما  است.  تومان   5000 حدود 

چرا؟! چون دولت از محل درآمد دالری اش، قیمت آن 
را پایین نگه می دارد تا عمال یارانه پرداخت کند.

برنده و بازنده این یارانه چه کسانی هستند؟ بخشی از 
این یارانه سهم مصرف کننده شهری می شود؛ بنابراین 
هر آنکه مصرفش بیشتر است یارانه بیشتری می گیرد. 
ایرانی  صنعتگر  و  کشاورز  جیب  از  یارانه  این  هزینه 
به  یارانه  این  منافع  دیگر  بخش  تا  می شود  پرداخته 
جیب تولیدکننده خارجی وارد شود. وقتی دالر 3500 
تومان باشد، باغداری و کشاورزی داخلی صرف ندارد و 
تعطیل می شود. آنگاه ما همگی محصوالت کشاورزی 
وارداتی مصرف می کنیم. آیا این مغایر نیست با »زنده 
اقدام اساسی در مسیر  تولید داخلی«، دومین  کردن 
اقتصادمقاومتی و »پرهیز از واردات تضعیف کننده تولید 
داخلی«، اگر قیمت بازار دالر همان قیمت حقیقی آن 
می بود، جنس چینی نیز به قیمت حقیقی که حدود 
50 درصد بیشتر از قیمت امروز است، فروش می رفت. 
به این ترتیب با قیمت حقیقی دالر، صنعتگر ایرانی از 
سویی در بازار داخل توان رقابت می یافت و از سوی 

دیگر در عرصه صادرات.
انتخاباتی شروع می شود،  حدود 9 ماه دیگر تبلیغات 
اما از هم اکنون بوی انتخابات می آید. اوال دقت کنیم 
کدام نامزد انتخاباتی برنامه مدون و عملی برای کاهش 
داخلی  ناخالص  تولید   از  نیمی  از  کمتر  به  بودجه 
را  راه درست خصوصی سازی  ببینیم کدام  ثانیا  دارد. 
در  بسیاری  اشتباه  مسیر های  این  از  پیش  می داند. 
هم  تعجبی  کرده ایم.  امتحان  خصوصی سازی  جهت 
نیست که نتیجه ناموفق بوده است. مگر با آچار اشتباه 
می توان یک خودرو را تعمیر کرد، که با ابزارهای مالی 
نادرست بتوان اقتصاد دولتی را خصوصی کرد. بنگریم 
که کدام نامزد انتخاباتی خواص ابزار مالی سهام ممتاز 
را می فهمد. ثالثا، از نامزدها برنامه برای خروج دولت از 
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نکول و یافتن انضباط بودجه ای و پولی بطلبیم. رابعا، به 
نامزدی رای دهیم که نگاه سیاسی به دالر نداشته باشد. 
»مدیریت صحیح منابع ارزی« یکی از اقدامات اساسی 
برای نیل به اقتصاد مقاومتی است و این مهم با دالر 
یکسان سازی  اینکه  کما  نخواهد شد،  یارانه ای کسب 
پایدار نرخ ارز نیز با دالر یارانه ای شدنی نیست. تداوم 
حفظ دالر در این حد مصداق »اتالف منابع مالی پس 
از برجام« است. اولین الزام اقتصاد مقاومتی »تکیه بر 
را  مردم  بر  تکیه  دولت،  بودجه  کاهش  است.  مردم« 
دولتی،  شرکت های  خصوصی سازی  می دهد.  افزایش 
تکیه بر مردم را افزایش می دهد. تجهیز منابع دولت 
همان طور  می دهد.  افزایش  را  مردم  بر  تکیه  بازار،  از 
اقتصاد  دادند،  نجات  کودتا  از  مردمش  را  ترکیه  که 
ایران را نیز مردمش از رکود نجات خواهند داد. اشتباه 
جدی  را  آتی  انتخابات  و  نکنیم  تکرار  را  انگلیسی ها 

بگیریم.

تسنيم/  بیزینس مانیتور پیش بینی کرد
رشد 8/ 3 درصدی اقتصاد ایران در سال 

جاری

پیش بینی  مانیتور  بیزینس  تحقیقاتی  موسسه 
کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری به 8/ 3 

درصد و نرخ تورم به 1۰ درصد برسد. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم و بر اساس برآوردهای این 
موسسه اقتصاد ایران در سال 2015 رشد 4/ 0 درصدی 
داشته است. انتظار می رود در سال آینده)2017( نیز 
رشد اقتصادی ایران به 1/ 5 درصد برسد. پیش بینی 
شده تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2016 به 8/ 

428 میلیارد دالر برسد. با وجود تک رقمی شدن نرخ 
تورم طی ماه های اخیر، بیزینس مانیتور نرخ تورم 10 
درصدی را برای اقتصاد ایران در سال جاری پیش بینی 
کرده است. نرخ تورم ایران در سال قبل 12 درصد اعالم 
شده بود. این موسسه تحقیقاتی همچنین پیش بینی 
کرده است مشکل کسری بودجه دولت ایران در سال 
جاری تشدید شود. کسری بودجه دولت در سال پیش 
معادل 4/ 4 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و انتظار 
می رود این رقم در سال جاری به 8/ 4 درصد تولید 
جاری  حساب های  تراز  یابد.  افزایش  داخلی  ناخالص 
ایران در سال 2015 معادل منفی 6/ 0 تولید ناخالص 
داخلی بوده و پیش بینی شده کسری تراز حساب های 
جاری ایران در سال جاری به معادل 8/ 0 درصد تولید 

ناخالص داخلی برسد.

دنيای اقتصاد/
 ریشه رکود در بخش تولید

احمدرضا هدایتی /  کارشناس ارشد مدیریت

بی تردید یکی از مهم ترین مشکالت بخش تولید، تامین 
منابع مالی است؛ اما آیا واقعا ریشه تمام کاستی های 
آیا  می شود؟  خالصه  مالی  مشکالت  در  بخش  این 
بخش های  در  تولیدکنندگان  مالی  چنانچه مشکالت 
عرصه ها  سایر  و  عمرانی، کشاورزی  مختلف صنعتی، 
برطرف شود، تمام کارگاه ها و صنایعی که تعطیل شده 
سایر  تعطیلی  از  و  احیا  تعطیلی هستند،  در حال  یا 

مراکز پیشگیری خواهد شد؟
قطعا رفع موانع مالی نقش فوق العاده و اثرگذاری در 

احیای چرخه تولید و افزایش فعالیت ها در این زمینه 
دارد؛ اما این بخش با موانع و ناهنجاری های دیگری نیز 
مواجه است، موانعی که در پاره ای از موارد اثر آنها کمتر 
از مشکالت مالی نیست و نه تنها بحران در این بخش 
را تشدید کرده است، بلکه می تواند آثار سایر اقدامات 
مانند تامین منابع مالی و تزریق پول به بنگاه ها را خنثی 
کند. به عنوان مثال، عدم همراهی شایسته بانک ها با 
بخش تولید یا منفعت طلبی شخصی و سوءاستفاده 
دولتی  بخش های  در  شاغل  افراد  معدود  از  برخی 
غیرضروری  واردات  برای  شغلی،  موقعیت  از  ذی ربط 
سنگ اندازی  حتی  یا  دیگران  کار  از  سهم خواهی  یا 
عالقه مندان  و  تولیدکنندگان  فعالیت  مسیر  در 
سرمایه گذاری در این بخش، از جمله مواردی هستند، 
که گاهی ضربات جبران ناپذیری بر پیکر صنعت و سایر 
سوء مدیریت  متقابال  کرده اند.  وارد  تولید  عرصه های 
اداره  در  تولیدی  مراکز  مدیران  و  مالکان  از  گروهی 
امور بنگاه مربوطه و اتخاذ تدابیری مانند ترجیح منافع 
کوتاه مدت به منافع بلند مدت با کاهش عناصر کمی 
و کیفی محصوالت تولیدی و حتی گاهی کم فروشی و 
تقلب در کار به اشکال مختلف، یا کم توجهی به اصل 
نوآوری و خالقیت و حتی افراط و تفریط در اعتماد به 
افراد زیرمجموعه یا عناصر مرتبط با بنگاه، از عوامل 
است.  کرده  مضاعف  را  مشکل  که  هستند  زیانباری 
همچنین در بسیاری از موارد، باید از عدم خودباوری 
و نیز عدم اعتماد و آمادگی بخش های تولیدی برای 
تجربی  و  علمی  فکری،  توانایی های  از  بردن  بهره 
دانشمندان و متخصصان داخلی و تداوم وابستگی بیش 
از حد آنها به فناوری ها و ابزار و امکانات خارجی و در 
واقع عدم جسارت و جرات برای بومی سازی دانش و 
ابزار و امکانات موردنیاز و به تعبیر رهبر معظم انقالب 
اسالمی، عدم اتکا به منابع و امکانات درون زا، به عنوان 

مشکل اصلی نام برد؛ عاملی که نباید آثار مخرب آن 
را در بخش تولید نادیده انگاشت.مشکالت ساختاری و 
سیستمی در دستگاه های متولی بخش اقتصاد کشور 
بخش  دو  هر  در  اقتصادی،  بنگاه های  خود  در  نیز  و 
دولتی و خصوصی و مهم تر از آن، ادامه حیات دولتی 
به  و  بنگاه ها  برخی  بودن(  )خصولتی  شبه دولتی  و 
تعبیر دیگر تاخیر در واگذاری مراکز تولیدی به بخش 
خصوصی و ادامه اعمال روش های مدیریت دولتی در 
این مراکز که معموال با هزینه های جانبی متعدد همراه 
است، موضوع دیگری است که به مشکالت موجود در 
این عرصه دامن زده و بازنگری و اصالح آن را اجتناب 
ناپذیر کرده است.بنابراین به نظر می رسد برون رفت از 
این وضعیت، مستلزم همکاری جدی و متقابل دولت 
و بخش خصوصی و انجام اقداماتی است که موانع را 
رفع و شرایط را در جهت رونق تولید و تحقق اقتصاد 
مقاومتی تسهیل کند. اقداماتی که برخی از مهم ترین 

آنها در ادامه می آید.

اقدامات قابل اجرا توسط دولت
1- متاسفانه هم اکنون تاخیر در پرداخت بدهی دولت 
به پیمانکاران و تولیدکنندگان به یک روال جاری و 
عادی تبدیل شده و همین مساله سبب شده برخی از 
این مراکز به خصوص بنگاه های کوچک که از پشتوانه 
یا  ورشکستگی  مرز  تا  برخوردارند  ضعیف تری  مالی 
حتی ورشکستگی کامل پیش بروند. بنابراین رفع این 
مانع و تسریع در پرداخت دیون به پیمانکاران مجری 
طرح ها و پروژه های عمرانی، همچنین پرداخت طلب 
تولیدکنندگان در سایر بخش ها، نقش تعیین کننده ای 

در این زمینه خواهد داشت.
2- تامین و اختصاص تسهیالت بانکی، موضوع دیگری 
صحیح  اولویت گذاری  و  نظر  دقت  مستلزم  که  است 
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در شناسایی بنگاه هایی است که در وضعیت بحرانی 
بدتری قرار دارند. البته عالوه بر ضرورت اولویت گذاری 
و اهمیت توزیع ضابطه مند و عادالنه تسهیالت، بنگاه 
نقدینگی  تزریق  که  باشد  وضعیتی  در  باید  موردنظر 
ورشکستگی  از  را  مجموعه  و  شود  واقع  مؤثر  بتواند 

نجات دهد.
3- ساماندهی سامانه واردات و صادرات و به خصوص 
جلوگیری قاطعانه از ورود بی رویه محصوالت خارجی 
اعم از مواردی که از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور 
می شوند یا مواردی که به شکل قاچاق و غیرقانونی از 
مبادی رسمی و غیررسمی، وارد کشور شده و بازار را 
تسخیر کرده اند، ضرورت دیگری است که باید به طور 

جدی و عملی مورد توجه قرار گیرد.
فقدان سیستم  حاضر  حال  در  اینکه  به   توجه  با   -4
از فعالیت  اطالعات مدیریتی و نقص اطالعات دولت 
اقتصادی مراکز تولیدی، امکان عادالنه سازی دریافت 
مالیات را تقریبا ناممکن ساخته، بنابراین کاهش مالیات 
)حداقل در مورد بنگاه هایی که هنوز مطالبات خود از 
دولت را به طور کامل دریافت نکرده اند، به خصوص در 
پول  ارزش  کاهش  از  ناشی  مابه التفاوت  که  مواردی 
در سنوات بعد، پرداخت نمی شود(، ضرورتی اجتناب 
ناپذیر است و می تواند به کاهش موانع رونق تولید و 

ایجاد اشتغال کمک کند.
5- رفع خألهای قانونی و حذف قوانین زائد در مسیر 
تولید و صادرات و واردات و اجرای دقیق قانون از جمله 
رفع اشکالت قانون کار فعلی به گونه ای که همزمان هم 
منافع کارگر و تولیدکننده و هم مصالح و منافع کشور 
و جامعه را به شکل کامل وعادالنه مورد توجه قرار دهد 
قانون ممنوعیت واردات و ممنوعیت  یا اجرای کامل 
خرید کاالهایی که تولید مشابه داخلی دارند، توسط 
مراکز دولتی و بخش خصوصی و حتی ترغیب و الزام 

آنها به شناسایی مراکز تولید داخلی مرتبط و خرید 
از این مراکز یا اجرای قانون تجمیع )عوارض، مالیات، 
ارزش افزوده و سایر خدمات مشایه( اقدام دیگری است 

که دولتمردان باید در دستور کار خود قرار دهند.
به  بنگاه ها  الزام  جهت  در  الزم  اقدامات  انجام   -6
حداکثری  بهینه سازی  و  کامل  استانداردسازی 
ترغیب  تولیدی،  فعالیت های  و  و خدمات  محصوالت 
بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در امور زیربنایی 
و اساسی مورد نیاز کشور و متقابال الزام عملی بانک ها 
به اختصاص بخش عمده منابع به این گونه فعالیت ها 
به  مربوط  تسهیالت  سود  نرخ  کاهش  همچنین  و 
فعالیت های تولیدی و حتی بخشودگی جریمه تاخیر 
اقساط بانکی بنگاه هایی که با مشکل دریافت دیون از 
دولت یا مشکل تامین نقدینگی مواجهند و نیز اصالح 
توزیع، مصرف،  نگهداری،  تولید،  ساماندهی چرخه  و 
مواردی  جمله  از  قیمت گذاری،  و  واردات  و  صادرات 
هستند که دولت می تواند برای کمک به رفع مشکل 

در این رابطه مورد توجه قرار دهد.
7- ایجاد ارتباط و تعامل موثر بین متولیان سیستم های 
مورد اشاره با یکدیگر و با مراکز علمی و دانشگاهی و 
همچنین گسترش سامانه بسیار مهم کنترل و نظارت 
و مبارزه با فساد در سطوح مختلف و در جهت حمایت 
از این بخش نیز از دیگر مواردی هستند که به هیچ وجه 

نباید مورد غفلت واقع شوند.
و سازمان دستگاه های  اصالح ساختار  و  بازنگری   -8
متولی بخش تولید و اقتصاد کشور و همزمان، سرعت 
بخشیدن به روند خصوصی سازی حساب شده و دقیق 
از  پیشگیری  برای  الزم  تمهیدات  گرفتن  نظر  در  با 
پیامدها، عوارض و بحران های احتمالی و ناخواسته ای 
که ممکن است در آینده بر اثر اجرای اصل 44 برای 

کشور و در بخش اقتصاد بروز کند.

9- بازنگری و اصالح سیاست های کالن پولی و مالی 
بخش اقتصاد؛ به گونه ای که در تطبیق کامل با موازین 

اسالمی و شرایط خاص کشور قرار گیرد.

اقدامات قابل اجرا توسط بخش تولید
از  1- یقینا توجه به اصل بسیار مهم مشتری مداری 
طریق افزایش کیفیت و به کار بردن خالقیت و نوآوری 
در ارائه خدمات و عرضه محصوالت تولیدی و همچنین 
قیمت گذاری مناسب و عادالنه در جهت حفظ موقعیت 
رقابتی در بازار داخلی و بین المللی و دستیابی به منافع 
بخش  وظیفه  و  نقش  مهم ترین  بلندمدت،  و  مستمر 
تولید به شمار می رود و می تواند در رشد کمی و کیفی 
نقش  بنگاه،  فعالیت های  بهنگام  و  منطقی  توسعه  و 

کلیدی داشته باشد.
اموری که منجر  به سرمایه گذاری در  2- توجه ویژه 
برای  افزوده  ارزش  ایجاد  و  کیفی  و  کمی  ارتقای  به 
از جمله تحقیق و توسعه، خالقیت و  بنگاه می شود؛ 
بیمه،  آموزش،  استانداردسازی،  بهره وری،  نوآوری، 
تبلیغات و بازاریابی و متقابال اجتناب از انجام اموری 
به  معموال  که  خارجی  غیرضروری  سفرهای  مانند 
می شود  انجام  مدیران  برخی  توسط  واهی  بهانه های 
و  استخدام  و  رابطه بازی  و  قانون گریزی  از  پرهیز  یا 
نشده  حساب  و  بی ضابطه  غیرتخصصی،  به کارگیری 
افراد که هزینه های ناخواسته را به شرکت یا موسسه 
تحمیل می کند، موارد دیگری هستند که باید به یک 

رویکرد نهادینه در بخش تولید تبدیل شوند.
3- ایجاد و گسترش تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی 
داخلی و در صورت لزوم خارجی و نیز استفاده بیش 
دانشمندان  تجربی  و  علمی  ظرفیت های  از  پیش  از 
ابزار و  برای بومی سازی دانش و  ایرانی  و متخصصان 
نوآوری  و  افزایش سهم خالقیت  و  موردنیاز  امکانات 

و  موسسات  سایر  با  رقابت  در  محصوالت  تولید  در 
خارجی،  شرکت های  و  موسسات  به ویژه  شرکت ها، 
اقدام دیگری است که اگرچه شاید در کوتاه مدت اثر 
آن محسوس نباشد، اما قطعا در دراز مدت باعث رشد 
تولید، ایجاد ثبات اقتصادی و نجات آنها از وابستگی و 

بروز بحران خواهد شد.
البته در این راستا قبل از هر چیز به عزم و اراده واقعی و 
جدی نیاز است، بنابراین اولویت یافتن و بررسی علمی 
موضوع حائز اهمیت فراوان است؛ ضمن اینکه همچون 
گذشته نباید نقش مردم در کمک به رفع مشکالت و 
نیز ضرورت تالش برای فرهنگ سازی و انجام اقداماتی 
و  به صرفه جویی  پیش جامعه  از  بیش  ترغیب  مانند 
خرید کاالهای ایرانی، به فراموشی سپرده شود؛ چرا که 
انجام موفقیت آمیز اکثر اقدامات مذکور و دستیابی به 
اهداف تعریف شده در این زمینه، نیازمند همکاری و 

همراهی عمومی آحاد اقشار جامعه است.

دنيای اقتصاد/ ماموریت نسل سوم اتاق های بازرگانی 
منتخب جهان بررسی شد

توقف ایران در نسل اول اتاق های بازرگانی

ایران  اقتصادی  تعامالت  دوره جدید  به  ورود  با 
و  برای مذاکره  با دنیا، هیات های تجاری زیادی 

ارزیابی بازار، به ایران می آیند. 
چگونگی نحوه تعامل با هیات های خارجی، چگونگی 
برای  اعتماد  مورد  و  مناسب  کشورهای  شناخت 
برای  بازاریابی  نحوه  ایرانی،  طرف  با  مشارکت 
راه اندازی  برای  اجرایی  راهکارهای  ایرانی،  محصوالت 
برای  که  است  سواالتی  و...  موفق  کسب وکار  یک 
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با خارجی ها  مواجهه  در  اقتصادی  از فعاالن  بسیاری 
در شرایط جدید مطرح می شود. از این رو اتاق های 
بازرگانی موظفند در این شرایط، خدمات رسانی خود 
را نیز به روز کنند. در واقع نیاز اعضای اتاق بازرگانی 
بوده  متفاوت  گذشته  ادوار  به  نسبت  دوره،  این  در 
و اتاق ها نیز موظف به ارائه خدمات متفاوتی نسبت 
این شرایط شکل گیری  در  البته  به گذشته هستند. 
اقتصادی  ستاد  نظارت  تحت  مشاوره ای  کمیته های 
گامی  را می توان  تهران  بازرگانی  اتاق  در  پساتحریم 
پی  با  نیز  اقتصادی  فعاالن  دانست.  راستا  همین  در 
بردن به اهمیت دوران طالیی کنونی برای بهره وری 
بازیگران  را  خصوصی  بخش  پسابرجام،  شرایط  از 
اصلی این عرصه می دانند. از این رو اتاق های بازرگانی 
راهکارها  باید  خصوصی  بخش  پارلمان  به عنوان  نیز 
خود  زیرمجموعه های  به  را  روز  به  راهنمایی های  و 
دوره  در  بازرگانی  اتاق های  آنکه  حال  بدهند.  ارائه 
هشتم نسبت به ارائه خدمات بیشتر به اعضای خود 
آن  از  گزارش حاکی  این  اما  داده اند.  نیز  وعده هایی 
است که سطح خدمات دهی در اتاق بازرگانی تهران 
است،  ایران  خصوصی  بخش  پارلمان  بزرگترین  که 
آن طور که انتظار می رود، نبوده و این اتاق همچنان 

جزو نسل اول اتاق های بازرگانی محسوب می شود.
در گزارش پیش رو که توسط »احسان جنتی فرد«، 
شده  تدوین  ایران،  کاوی  بهینه  شبکه  مدیرعامل 
تهران  بازرگانی  اتاق  خدمات دهی  مقایسه  به  است، 
کشورهای  از  برخی  و  منطقه  بازرگانی  اتاق های  با 
کسب وکار  توسعه  به  کمک  حوزه  در  دنیا  پیشرفته 
تاسیس  سابقه  است.  شده  پرداخته  خود،  اعضای 
سال   400 از  بیش  به  دنیا  در  بازرگانی  اتاق های 
با  بازرگانی در دنیا  اتاق های  اولین  پیش برمی گردد. 
که  شدند  تشکیل  نیاز  احساس  این  با  و  تفکر  این 

و  متمرکز  گفتمان  برای  بیاورند  وجود  به  نهادی 
طریق  این  از  و  دولت  با  سازماندهی شده  و  متشکل 
فعاالن بخش خصوصی بتوانند مشکالت خودشان را 
طرح و حل کنند، پیشنهاد دهند و سایر موضوعاتی 
در  فعال  شهروندان  با  دولت  یک  بین  اصوال  که  را 
کنند.  پیگیری  بیفتد،  اتفاق  می تواند  اقتصاد  حوزه 
فلسفه  و  هستند  اول  نسل  اتاق های  اتاق ها،  این 
وجودی و ماموریت شان ارتباط با دولت است. تقریبا 
از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اتاق های 
نیازی  احساس  اروپایی  کشورهای  در  تاسیس شده 
ظرفیت های  از  باید  آن  براساس  که  آمد  به وجود 
اعضای  بین  ارتباطات  از  تا  شود  استفاده  موجود 
معامالت  و  نیازها  ایده ها،  برنامه ها،  یکسری  اتاق ها 
یابد. ضمن  اقتصادی شکل گیرد و توسعه  تجاری و 
اینکه از طریق ظرفیت اتاق بتوانند با فعاالن اقتصادی 
این طریق تجارت  از  و  بگیرند  ارتباط  سایر کشورها 
اتاق ها  دوم  نسل  بنابراین  دهند.  توسعه  را  خودشان 
شبکه های  ایجاد  و  اعضا  به  خدمات  ارائه  سمت  به 
تجاری بین اعضای خودشان یا بین اعضای خودشان 
ادامه  در  رفتند.  دیگر  اقتصادی کشورهای  فعاالن  با 
جریان رشد اتاق ها از تقریبا حدود 30 سال پیش یا 
کمی بیشتر، اتاق های پیشرو دنیا یک ضرورت دیگر 
اقتصادی و  این بود که جامعه  را درک کردند و آن 
و  نهادینه  ارتباط  بتواند  باید  کشور  یا  شهر  تجاری 
فعال و موثری با جامعه مدنی و اجتماع گرفته و روی 
موضوعاتی که اقتصاد را به سایر شئونات یک جامعه 
ربط می دهد، کار کند. موضوعاتی از قبیل مسوولیت 
کسب وکار،  اخالق  اقتصادی،  بنگاه های  اجتماعی 
محیط زیست، فقر حقوق بشر که بیشتر جنبه محلی 
موارد  این  بر  عالوه  بین المللی  جنبه  در  داشت. 
بین المللی  با سازمان های  ارتباط  تجاری،  دیپلماسی 

شد  اضافه  هم  و...  بین المللی  جامعه  با  همکاری  و 
نسل  اتاق های  ماموریت  در  می شود  را  اینها  تمام  و 
سوم طبقه بندی کرد. حال با توجه به ماموریت های 
نسل سوم اتاق بازرگانی، خدمات دهی این پارلمان به 
فعاالن بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار می گیرد. 

از این رو به منظور انجام بررسی خدمات قابل ارائه 
زمینه  در  دنیا  مختلف  کشورهای  در  بازرگانی  اتاق 
کمک به توسعه کسب وکار اعضا، تعدادی از مهم ترین 
اتاق های بازرگانی در کشورهای پیشرفته تر همچنین 
انتخاب  بررسی  این  بازرگانی منطقه جهت  اتاق های 
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در  خود  اعضای  به  سازمان ها  این  خدمات  و  شدند 
زمینه توسعه کسب وکار مورد بررسی قرار گرفته است. 
گزارش،  این  در  منتخب  بازرگانی  اتاق های  اکثریت 
دارای سابقه طوالنی در زمینه ارائه خدمات حرفه ای 
به عنوان  بازرگانی  اتاق های  هستند.  خود  اعضای  به 
مسوولیت  مجموع  در  خصوصی،  بخش  پارلمان 
حمایت و پشتیبانی از منافع بخش خصوصی به ویژه 
بخش  نقش   ارتقای  و  توانمندسازی  خود،  اعضای 
خصوصی در اقتصاد ملی، ایفای نقش به عنوان صدای 
خردورزی  و  فکر  تبادل  تحقیقات،  انجام  با  تجارت 
از  خارج  در  آنها  بالقوه  شرکای  یا  اعضا  بین  جمعی 
کشور، اثرگذاری مثبت بر تصمیمات و سیاست ها یا 
بهبود قوانین و مقررات موثر بر فعالیت های تجاری، 
تجاری،  آزادسازی  خدماتی،  و  کشاورزی  صنعتی، 
برابر و بهبود فضای کسب وکار و  ایجاد فرصت های 
بهبود سطح زندگی و رفاه عمومی خانواده و اعضا در 

حوزه جغرافیایی خود را بر عهده دارند.

خدمات رسانی 1۰ اتاق بازرگانی جهان
 10 برای  خدمات دهی  شاخص   8 گزارش،  این  در 
است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  بازرگانی جهان  اتاق 
بر این اساس، »اطالعات پروفایل اعضا«، »سمینار و 
کارگاه های عملیاتی«،  »صحه گذاری بازار/ محصول«، 
نیروی  جذب  »خدمت  کسب وکار«،   »راه اندازی 
»خدمات  بازاریابی«،  و  »شبکه سازی  انسانی«،  
اعضا«  موفق  تجربه های  داده  »پایگاه  و  طراحی« 
خدمات دهی  زمینه  در  شده  بررسی  شاخص های 
بازرگانی  »اتاق  همچنین  است.  بازرگانی  اتاق های 
»اتاق  فرانسه«،  در  مستقر  فرانسه-ایتالیا  مشترک 
آلمان«،  برونسویل  بازرگانی  »اتاق  تهران«،  بازرگانی 
بازرگانی  »اتاق  هلند«،  روچستر  بازرگانی  »اتاق 

»اتاق  دوبی«،  بازرگانی  »اتاق  بلژیک«،  بروکلین 
لندن«،  بازرگانی  بنگالدش«، »اتاق  بازرگانی سیالن 
و  ایتالیا«  مستقر  نیوزلند  و  ایتالیا  بازرگانی  اتاق   «
»اتاق بازرگانی استانبول« نیز اتاق های مورد بررسی 
در این گزارش هستند. براساس آنچه در این گزارش 
عنوان شده است، اتاق مشترک فرانسه و استرالیا از 
جمله اتاق های بازرگانی است که در زمینه کمک به 
کامل تری  خدمات  خود  اعضای  کسب وکار  توسعه 
پروفایل  از  فهرستی  ارائه  زمینه  در  می کند.  ارائه  را 
همچنین  و  یکدیگر  با  بیشتر  تعامل  برای  اعضا 
برگزاری سمینارهای تخصصی و کارگاه های آموزشی 
خود  اعضای  به  بررسی،  مورد  اتاق های  تمامی  نیز 
و  بررسی  خدمات  زمینه  در  می دهند.  ارائه  خدمات 
تایید بازار یا محصولی خاص در اقتصاد یک کشور یا 
منطقه، تمامی اتاق های مورد بررسی به غیر از اتاق 
بازرگانی تهران، این خدمات را به اعضای خود ارائه 
می دهند. اما در مورد کمک به اعضا در زمینه ایجاد 
یک کسب وکار جدید، نوع خدمات دهی متفاوت است. 
کشورهای  بازرگانی  اتاق های  بیشتر  مورد،  این  در 
پیشرفته دارای سابقه فعالیت مناسب هستند که اتاق 
برونسویل  بازرگانی  اتاق  استرالیا،  و  فرانسه  مشترک 
بازرگانی  اتاق  هلند،  روچستر  بازرگانی  اتاق  آلمان، 
استانبول و اتاق بازرگانی لندن از این دست هستند. 
مورد  اتاق های  میان  از  بازرگانی  اتاق   4 سویی  از 
مناسب  انسانی  نیروی  استخدام  خدمات  بررسی، 
استرالیا،  و  فرانسه  مشترک  اتاق  می دهند.  انجام  را 
اتاق بازرگانی روچستر هلند، اتاق بازرگانی بروکلین 
بلژیک و اتاق بازرگانی سیالن بنگالدش در این زمینه 

کارنامه خوبی دارند.
اتاق بازرگانی  در قسمت شبکه سازی و بازاریابی نیز 
برونسویل  بازرگانی  اتاق  فرانسه-ایتالیا،  مشترک 

بازرگانی  اتاق  هلند،  روچستر  بازرگانی  اتاق  آلمان، 
بنگالدش،  سیالن  بازرگانی  اتاق  بلژیک،  بروکلین 
نیوزیلند  ایتالیا و  بازرگانی  اتاق  لندن،  بازرگانی  اتاق 
خدمات  و  کرده  فعالیت  استانبول  بازرگانی  اتاق  و 
)خدماتی  طراحی  خدمات  بخش  در  می دهند.  ارائه 
طراحی  نظیر  گرافیکی  فعالیت های  به  مربوط  که 
برونسویل  بازرگانی  اتاق  دو  تنها  است(  وب سایت 
آلمان و اتاق بازرگانی مشترک فرانسه-ایتالیا مستقر 
در فرانسه خدمات ارائه می دهند. همچنین عالوه بر 
در  موجود  موفق  تجربه های  ارائه  ذکر شده  خدمات 
اقتصادی  فعالیت  زمینه  یک  در  اتاق ها  اعضای  بین 
خاص از طریق ایجاد یک پایگاه داده در این زمینه نیز 
جزو خدمات برخی از اتاق های بازرگانی مورد بررسی 
است که البته این خدمت نیز معموال بیشتر در بین 
می شود.  دیده  پیشرفته تر  کشورهای  بازرگانی  اتاق 
بازرگانی  اتاق  لندن،  بازرگانی  اتاق  نظیر  اتاق هایی 
مشترک ایتالیا و نیوزیلند، اتاق بازرگانی دوبی، اتاق 
فرانسه  مشترک  اتاق  و  بلژیک  بروکلین  بازرگانی 
بررسی شده، درخصوص  بازرگانی  اتاق های  استرالیا. 
اعضا در جهت توسعه کسب وکار خود، در  به  کمک 
مجموع سه نوع خدمات ارائه می دهند. گروهی از آنها 
با  و   Business Matching خدمات  قالب  در 
هدف برقراری ارتباط بین دو فعال اقتصادی در جهت 
کمک به عقد یک قرارداد جدید که بین آن دو انجام 
می شود، به ارائه خدمت می پردازند و گروهی دیگر، 
توسعه  و  ایجاد  جهت  در  اعضا  به  کمک  به  مربوط 
سوم  گروه  نهایت  در  و  است  جدید  کسب وکار  یک 
درخصوص ایجاد پایگاه داده تجربه های موفق اعضای 
خود و در اختیار قرار دادن این تجربه های موفق به 
بازرگانی  اتاق های  بررسی  با  است.  فعال  اعضا  سایر 
 Business حوزه  در  که  می شود  مشاهده  حاضر 

فعالیت های  بازرگانی  اتاق های  عموما   Matching
مناسبی را انجام می دهند، ولی به نظر می رسد این 
موضوع در اتاق بازرگانی تهران به صورت کامل انجام 

نمی شود.
توسعه  و  ایجاد  به  کمک  خدمات  با  ارتباط  در 
کسب وکار نیز این خدمات در اتاق های بازرگانی مورد 
ارائه می شود.  کامل  و  به صورت مدون  بررسی کمتر 
اما هر اتاق بازرگانی با توجه به نیازی که در ارتباط 
اعضای خود احساس کرده است، خدمات مرتبط  با 
را در دستور کار خود قرار داده است که از آن جمله 
مناسب  انسانی  نیروی  استخدام  به خدمات  می توان 
خدمات  همچنین  و  بازاریابی  خدمات  و  مرتبط  و 
اشاره   ... و  سایت  وب  لوگو،  طراحی  نظیر  طراحی 
به  بازرگانی  اتاق های  که  خدماتی  جمله  از  کرد. 
اعضای خود در جهت توسعه کسب وکار آنها در سطح 
ثبت  موفق  تجربه های  ارائه  می دهند،  ارائه  حرفه ای 
این نکته  به  با توجه  آنها است.  پایگاه داده  شده در 
که مسائل و مشکالت پیش روی هر بنگاه اقتصادی 
بنگاه های  سایر  برای  می تواند  صنعت،  هر  در  فعال 
رویکرد  شود،  مطرح  نیز  مربوطه  صنعت  اقتصادی 
از آن  از استفاده  نتایج حاصل  اتخاذ شده و  مناسب 
در  فعال  سازمان های  تمامی  برای  می تواند  رویکرد، 
بازرگانی  اتاق های  بنابراین  باشد.  جذاب  صنعت  آن 
مدون  به صورت  تا  می کنند  ترغیب  را  خود  اعضای 
با فرمت یکسان پیش بینی شده تجربه های موفق  و 
خود را در اختیار آنها قرار دهند تا امکان انتشار و به 
اشتراک گذاری آنها از سوی اتاق بازرگانی میسر شود 
و از سوی دیگر بنگاه اقتصادی صاحب تجربه موفق 
از  استفاده  جهت  اتاق  در  ویژه ای  امتیاز  از  مربوطه 

خدمات بهره مند شود.
براساس این گزارش، خدمات اتاق بازرگانی تهران در 
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حوزه کمک به اعضا در جهت توسعه کسب وکار آنها 
با 9 اتاق بازرگانی در نقاط مختلف دنیا مقایسه شده 
و البته تالش شده است که این مقایسه عموما با دو 
انجام  پیشرفته  کشورهای  و همچنین  منطقه  کشور 
شود تا امکان یک بررسی نقادانه را به منظور انجام 
مقایسه  به  توجه  با  آورد.  فراهم  راهگشا  تحلیل  یک 
تطبیقی انجام شده به نظر می رسد فعالیت عمده اتاق  
بازرگانی تهران بیشتر در سطح ارتباط با دولت برای 
است.  شده  محدود  خصوصی  بخش  مشکالت  حل 
اتاق،  این  وقت  و  منابع  و  انرژی  از  عمده ای  بخش 
صرف ارتباط با بدنه دولت در بخش های مختلف و حل 
مشکالت موجود بین بخش خصوصی و دولتی است 
یعنی با توجه به آنچه در ابتدای گزارش به آن اشاره 
اتاق های  سطح  در  تقریبا  تهران  بازرگانی  اتاق  شد، 
نسل اول در حال فعالیت است و هنوز به صورت جدی 
بازرگانی  اتاق های  بعدی  نسل های  وارد  نظام مند  و 
این  در  را  تهران  اتاق  ضعف  می توان  و  است  نشده 
بخش دانست که در جریان توسعه ماموریت اتاق ها ما 
از دنیا در بخش دوم و سوم عقب هستیم. در صورتی 
که اتاق های کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای 
در حال توسعه رقیب ما، االن اتاق های نسل دومی یا 
نسل سومی هستند. البته این امر را می توان ناشی از 
دولتی بودن اقتصاد ایران دانست که همواره موجب 
ایجاد چالش بین بخش خصوصی و دولتی شده است. 
ایران در شرایط رکود  اینکه کشور  به  توجه  با  حال 
زمینه  در  که  امیدواری  و  می برد  سر  به  اقتصادی 
اقتصادی  تحریم های  حذف  از  پس  شرایط  بهبود 
تمایل  اقتصادی،  فعاالن  سویی  از  است،  شده  ایجاد 
به توسعه ارتباطات با سرمایه گذاران و هم صنفی های 
خود در خارج از کشور دارند و از سوی دیگر فعاالن 
جذابیت های  لحاظ  به  نیز  کشور  از  خارج  اقتصادی 

منحصربه فردی که در اقتصاد ایران وجود دارد، تمایل 
دارند که به صورت اصولی و با آرامش خاطر با داخل 
کشور ارتباط تجاری برقرار کنند. اتاق های بازرگانی 
در داخل کشور در این شرایط می توانند نقش بسیار 
مهمی در جهت کمک به اعضای خود ایفا کرده و به 
این منظور باید خدمات مربوط به این موضوع را جزو 
فضای  به  توجه  با  بنابراین  کنند.  ارائه  خدمات خود 
اتاق تهران باید  پساتحریم موجود در اقتصاد کشور، 

خود را به خدمات روزآمدتری تجهیز کند.
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دنيای اقتصاد/ 

مترجم: فریبا ولیزاده
revelian :منبع

اخیرا  که  سایبری  امنیت  استراتژی های  انجمن 
توسط دولت استرالیا راه اندازی شده است، با بسیاری 
بازسازی  بر  که  بزرگی  و  کوچک  سازمان های  از 
تعامل  دارند،  تمرکز  سایبری  استراتژی های خطرات 
موسس  اسلوپر،  مورگان  پیش رو،  مقاله  در  دارد. 
برخی  به   InScope مشاوره  گروه  مدیراجرایی  و 
به منظور  کسب وکارها  نیاز  مورد  عملی  مالحظات 
کاهش احتمال بروز تهدیدات مجازی اشاره می کند.

کاربرد  به دلیل  اخیر  سال های  در  سایبری  خطرات 
و  موبایلی  فناوری های  به خصوص  فناوری،  گسترده 
موضوع  مجازی،  تهدیدات  روزافزون  پیچیدگی های 
داغ محافل گوناگونی در استرالیا و سراسر جهان بوده 
است. بدون شک با توجه به سهولت تحمیل آسیب 

سایبری در دنیای به هم پیوسته امروز، این موضوع 
به نظر در آینده نزدیک حل نخواهد شد.

حمله  معرض  در  باشند  که  جایی  هر  در  سازمان ها 
را  نوآوری هایی  مداوم  به طور  که  هستند  هکرهایی 
می کنند.  اعمال  خود  استفاده  مورد  روش های  در 
خصوص  در   PwC  2016 سال  گزارش  اساس  بر 
 ۲۰۱۵ سال  در  اطالعات،  امنیت  جهانی  وضعیت 
میالدی، میزان جرائم و حوادث امنیتی در مقایسه با 
۲۰۱۴ میالدی به میزان ۳۸ درصد رشد داشته است. 
عالوه بر این، حوادث امنیتی در فضای مجازی برای 
صورت  به  و  بوده  شایع  استرالیایی  کسب وکارهای 
 ،CERT Australia می شوند.  به روزرسانی  مکرر 
سایبری  امنیت  مرکز  با  که  سازمان هایی  از  یکی 
به  سال ۲۰۱۵  در  می کند،  همکاری  استرالیا  دولت 
۱۱ هزار و ۷۳۳ حمله مجازی به کسب وکارهای این 
کشور رسیدگی کرده است، ۲۱۸ مورد از این حمالت 
زیرساخت های حیاتی و منافع ملی این کشور را هدف 

باید  بوده اند.در چنین شرایطی، سازمان ها  داده  قرار 
ماهیت تهدید را درک کرده و نقاط آسیب پذیر خاص 
را  سازمان  سایبری  امنیت  که  را  تهدیداتی  و  خود 
هدف قرار می دهند، به خوبی شناسایی کنند و مهمتر 
به کاهش  را که منجر  تاثیرگذاری  اقدامات  از همه، 
در  می شوند،  خطر  تحمل  سطح  بهبود  و  تهدیدات 

نظرداشته باشند.

پنچ نکته مهمی که باید بدانیم
1- تهدیدات امنیت سایبری واقعی هستند و تمامی 
کسب وکارها را فارغ از اندازه آنها هدف قرار می دهند: 
براساس گزارش مرکز امنیت سایبری دولت استرالیا 
در  شرکت کنندگان  از  درصد   ۵۰  ،۲۰۱۵ سال  در 
در طول  را  نظرسنجی دست کم یک حمله سایبری 
 ۸ اینکه،  مهم تر  کرده اند.  تجربه  گذشته  سال  یک 
مورد  آیا  که  نیستند  مطمئن  از کسب وکارها  درصد 
از  درصد   ۹۲ خیر!  یا  گرفته اند  قرار  سایبری  حمله 
سایبری  حادثه ای  نظرسنجی،  در  شرکت کنندگان 

و  مسوول  سازمان های  توسط  که  کرده اند  تجربه  را 
پیگیر شناسایی شده اند. این رقم در مقایسه با سال 
۲۰۱۳، بیش از دو برابر شده است. همچنین افزایش 
۴ برابری تعداد حوادث سایبری از نوع باج افزار1 قابل 
مشاهده بوده است و از ۱۷ درصد در سال ۲۰۱۳ به 

۷۲ در سال ۲۰۱۵ تغییر کرده است.

هستند:  اجرایی  دغدغه ای  سایبری  تهدیدات   -۲
واحد  به  صرفا  که  نیست  مساله ای  سایبری  امنیت 
فناوری اطالعات سازمان مربوط باشد. تاثیرات امنیت 
از  باشد،  سازمان  یک  وسعت  به  می تواند  مجازی 
توجه خواهد  قابل  بسیار  نیز  آن  مالی  عواقب  این رو 
بود. امنیت سایبری باید به صورت مرکزی و به کمک 
بازوی اجرایی سازمان ها مدیریت و کنترل شود. در 
سال ۲۰۱۵، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری 
تاثیرگذار  نقش  به  مفید  گزارشی  انتشار  با  استرالیا 
کنترل  در  اجرایی  ارشد  مدیران  و  هیات مدیره 
اهمیت  به  همچنین  و  پرداخته  مجازی  تهدیدات 

حقایقی از خطرات سایبری برای کسب وکارها
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توجه این بخش از سازمان نسبت به رعایت تعهدات 
قانونی و آشنایی با ماهیت و پیچیدگی های کسب وکار 
تعداد  است.  کرده  اشاره  آن  روی  پیش  تهدیدات  و 
حال  در  اجرایی  تیم های  و  هیات مدیره ها  از  زیادی 
اتخاذ کرده اند: هجدهمین  حاضر رویکردی مشترک 
اجرایی  ارشد  مدیران  جهانی  ساالنه  نظرسنجی 
PwC در سال ۲۰۱۵ نشان می دهد که ۶۱ درصد از 
مدیران اجرایی دغدغه هایی در زمینه امنیت سایبری 
دارند که این میزان در مقایسه با سال گذشته )۴۸ 
نیز  مدیران  درصد  است. ۷۸  داشته  افزایش  درصد( 
استراتژی  به عنوان  سایبری  امنیت  فناوری های  از 
اساس  بر  یاد می کنند.  برای کسب وکار خود  مهمی 
 ۴۵ ،PwCگزارش جهانی نظرسنجی امنیت اطالعات
درصد مدیران اجرایی از استراتژی های جامع امنیتی 

استفاده می کنند.

دادن  دست  از  معنای  به  تنها  سایبری  حمالت   -۳
اطالعات حساس نیست: حمالت مجازی قادر هستند 
و حتی  برسانند  آسیب  سازمان   به  مختلف  به طرق 
منجر به آسیب های فیزیکی نیز شوند. در کنار سرقت 
سیستم های  کردن  دسترس  از  خارج  و  اطالعات 
این تهدیدات می تواند چالش های متعددی  مختلف، 

برای سازمان ها به بار آورد:

– مسائل مربوط به کارکنان: کارکنان همواره منبع 
نظرسنجی  اساس  بر  می شوند.  تلقی  سازش  اصلی 
»خودی های  شناسایی  سال ۲۰۱۵  اطالعات  امنیت 

است.  کارکنان  درصد   ۶۰ دغدغه  اعتماد«  قابل 
گزارش جهانی PwC در سال ۲۰۱۶ نیز کارکنان را 
مهم ترین منبع مصالحه اطالعاتی در سازمان قلمداد 

می کند.
– تعهدات قانونی و نظارتی: از قبیل قوانین و تعهدات 

مربوط به قانون رعایت حریم خصوصی
– نقض توافقات انجام شده با مشتری

مسوولیت پذیری  اجرایی:  هیات  به  مربوط  قوانین   –
مدیریت ارشد اجرایی سازمان ها درخصوص تهدیدات 

سایبری
موضوع  سازمان:  شهرت  به  وارده  آسیب های   –
تهدیدات  معرض  در  که  سازمان هایی  با  همدردی 
می شود،  کم رنگ تر  روز به روز  بوده اند  سایبری 
عالوه براین چنین سازمان هایی به دلیل رعایت نکردن 

اقدامات احتیاطی، به باور عموم مجرم هستند.

آسیب های  می توانند  این  عالوه بر  مجازی  تهدیدات 
برای  آورند.  وارد  افراد  و  واقعی  دنیای  به  فراوانی 
مثال، در حمالت بدافزاری به شرکت آرامکو در سال 
آسیب  شرکت  این  رایانه  هزار   35 تمام  به   ،۲۰۱۲
وارد شد. شرکت هواپیمایی دولتی LOT لهستان در 
سال ۲۰۱۵ با حمله یک هکر به سیستم های زمینی 
و  داخلی  پرواز   10 آن  پی  در  که  شد  مواجه  خود 
سرگردان  مسافر   ۱۴۰۰ و  شده  کنسل  بین المللی 
شدند. پیامدهای این حوادث و نمونه های دیگر بسیار 

تاثیر گذار و بعضا غیر قابل جبران هستند.

۴-از تهدیدات جدید حاصل از گسترش فناوری های 
نشوید:  غافل  ابری  پردازش های  بر  مبتنی 
کسب وکارها در حال انتقال اطالعات خود به فضای 
ابری به ویژه محیط های ابر عمومی هستند که منجر 
به صرفه جویی های مالی قابل توجهی نیز می شود. با 
است.  اصلی  دغدغه  یک  هم چنان  امنیت  حال،  این 
چالش های  مهمترین  از  یکی  ابر  فضای  در  امنیت 
یبه  فناوری های  ماهیت  پیش روی کسب وکارهاست. 
دارد.  دربر  نیز  را  مشترکی  خطرات  اشتراک گذاری، 
پلت فرم ها  زیرساخت ها،  عمومی  ابر  سرویس های 
اشتراک  به  خود  کاربران  با  را  اپلیکیشن هایی  و 
می گذارند. مشتریان و کاربران خدمات ابر با اعتماد به 
کاربری  رابط های  و  کاربردی  برنامه نویسی  رابط های 
ابری  با سرویس های  تعامل  و  به مدیریت  نرم افزارها 
دسترسی  و  امنیت  ترتیب،  این  به  می کنند.  اقدام 
رابط های  امنیت  به  ابری  عمومی  سرویس های  به 
کاربری و رابط های برنامه نویسی بستگی دارد. با این 
حال، در چنین شرایطی و با وجود تهدیدات مذکور 
فرصت هایی نیز پیش روی کسب وکارهایی که اقدام 
به انتقال داده های خود به فضای ابری کرده اند، قرار 
دارد و این فرصت چیزی نیست جز زمینه های توسعه 
بیشتر و کوشش مداوم برای کسب  وکارها که فراهم 

شده است.

۵- امنیت سایبری مبتنی بر اطالعات امکان شناسایی 
و واکنش سریع را فراهم می کند: با ترکیب کالن داده 
فضای  سازمان ها،  در  مجازی  امنیت  سیستم های  و 

بهتری برای آشنایی و درک بهتر اقدامات شبکه های 
غیرعادی و ناشناس به وجود می آید. به این ترتیب، 
برای  سایبری  تهدیدات  به  سریع تر  واکنش  امکان 
سازمان ها فراهم می شود. این همان فرصت بی نظیر 

است!

پنج اقدام مهمی که باید انجام دهیم

اصول  حداقلی  پوشش  از  اطمینان  کسب   -1
اولیه

به  می تواند  سازمانی  هر  که  دارند  وجود  اقداماتی 
به  را  سایبری  تهدیدات  خطر  آنها  اجرای  واسطه 
گزارش  براساس  دهند.  کاهش  قابل توجهی  اندازه 
مرورگرها  از  سوءاستفاده   ،Heimdal Security
درصد   ۹۹ در  تقریبا   Adobe Flash نرم افزار  و 
که  نرم افزاری  است.  مشاهده  قابل  سایبری  حمالت 
بیانگر  این  بود.  خواهد  آسیب پذیرتر  نباشد  روز  به 
اقدامات اساسی و بنیادین  انجام  از  غفلت سازمان ها 

در زمینه امنیت سایبری است.

2- اتخاذ چارچوب انعطاف پذیر سایبری مبتنی 
بر خطر

استانداردها و چارچوب های شناخته شده، سازمان ها 
را در پیاده سازی سیستم های داخلی برای شناسایی 
به منظور  موثر  واکنش  و  تهدیدات  به  اولویت دهی  و 
اتخاذ  با  می رسانند.  یاری  وارده  آسیب های  کاهش 
رویکردی مبتنی بر ریسک، سازمان می تواند از انتخاب 
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تهدیدات  مقابله  برای  اقدامات  از  موثری  ترکیب 
دستورالعمل ها،  رایج ترین  کند.  حاصل  اطمینان 
قالب  در  که  هستند   27K  ISO استانداردهای 
بحرانی  کنترل های  و  سایبری  امنیت  چارچوب های 
از آنها یاد می شود.براساس رویکرد مبتنی بر ریسک، 
تهدید  هرگونه  با  رویارویی  آمادگی  باید  سازمان 
واکنش  برنامه  باشد، طراحی یک  داشته  را  سایبری 
به تهدیدات سایبری را در دستور کار خود قرار دهد 
و نیروی انسانی خود را به این منظور آموزش دهد. 
توان  و  عملکرد  بر  مستمر  به صورت  باید  سازمان ها 

تحمل تهدیدات خود نظارت داشته باشند.

3-تهدیدات افراد را نادیده نگیرید
دستورالعمل های  و  استانداردها  بر  فراوانی  تاکید 
دارد.  وجود  فنی  امنیت  و  کنترل  با  مرتبط  متداول 
گزارش  براساس  عمدی،  تخلفات  خطر  عالوه بر 
سال  در   IBM سایبری  امنیت  هوشمندی  شاخص 
به دلیل  سایبری  حوادث  درصد   ۹۵ معادل   ۲۰۱۴
گسترده ای  طیف  است.  داده  روی  انسانی  خطای 
سازمان ها  به  کمک  برای  سازمانی  مقیاس های  از 
کاهش  و  سایبری  حوادث  بروز  احتمال  کاهش  در 
تهدیدات سایبری مرتبط با نیروی انسانی وجود دارد 
به  بسته  ترکیب های مختلف  به صورت  که می تواند 
نتیجه ارزیابی های تهدید سایبری و با در نظر گرفتن 

توان سازمان در تحمل تهدیدات اعمال شود.

4- بررسی شرایط پوشش بیمه
یارای  مسلما  سایبری  امنیت  به  مربوط  فناوری های 
مقابله با تمامی تهدیدات را ندارند. بنابراین، بسیاری 

امنیت  بیمه های  خرید  با  شرکت ها  و  سازمان ها  از 
قبیل  این  مالی  عواقب  کاهش  به  نسبت  سایبری 
مطلق  مقابله  حال،  این  می کنند.با  اقدام  تهدیدات 
بیمه  قرارگرفتن  پوشش  تحت  واسطه  به  با خطرات 
سایبری برای تمامی تهدیدات کارساز نیست.رویکرد 
در  خصوص  این  در  را  اطالعاتی  ریسک،  بر  مبتنی 
اشکال  برخی  بنابراین  می دهد.  قرار  سازمان  اختیار 
سازمانی شامل  مدیریت مسوولیت های  سیاست های 
بررسی انواع و میزان پوشش تهدیدات سایبری است.

از این رو پوشش سایبری گسترده تر و خاص موضوعی 
مشاوران  کمک  به  سازمان  ارشد  مدیریت  که  است 

خود درباره آن تصمیم می گیرد.

5- نیاز به تالش بیشتر
پیش از پیاده سازی هر تکنولوژی جدید و یا انتقال 
هر اپلیکیشن یا زیرساختی به فضای ابر، به تهدیدات 
سایبری مرتبط با آن و آسیب پذیری های داخلی توجه 
کنید. با توجه به ساختار عملیاتی و معماری سازمان 
خود سعی کنید نسبت به انتخاب ارائه دهنده خدمات 
فرآیندهای  و  امنیتی  استانداردهای  پیاده سازی  و 
اقدام  به روزرسانی شده و موقعیت های مالی مناسب 
کنید. بنابراین با نگاهی نزدیک تر به شرایط قراردادی، 
به ویژه مسوولیت های شرکت طرف قرارداد در صورت 
بروز حادثه، از آنها بخواهید به جزئیات پوشش بیمه 
بیشتری  توجه  سایبری  تهدیدات  درخصوص  خود 

کنند.
تهدید سایبری فقط مساله ای مختص واحد فناوری 
که  است  چالشی  بلکه  نیست،  سازمان  اطالعات 
هیات مدیره، تیم اجرایی و تمامی بخش های سازمان 
را درگیر خود می کند. زمان و سرمایه بسیاری برای 
سایبری  تهدیدات  برابر  در  سازمان  موقعیت  تقویت 
نیاز است. هیات مدیره و تیم ارشد اجرایی هر  مورد 
سازمانی باید نسبت به توسعه مداوم و پایدار سازمان 

در قبال تهدیدات مجازی اقدام کنند.
اتخاذ رویکردی هوشمند و آگاهانه نسبت به امنیت 
با  رویارویی  در  را  شما  سازمان  بدون شک  سایبری 
از نظر  به جلو  پیاده سازی اهرم های رو  تهدیدات و 
مالی  آمادگی های  کسب  و  بیمه  فناوری،  زمانی، 
برای بهینه سازی برنامه های مقابله با خطرات دنیای 

مجازی یاری می رسانند.

پی نوشت:
1- باج افزارها گونه ای از بدافزارها هستند که داده ها 
به  دسترسی  و  رمزگذاری  نامطلوب  شیوه ای  به  را 

سیستم را محدود می کنند.

 بازگشت به عناوین 34 یادداشت مدیریتی
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و نقدهای خود را از طریق ایمیل  ahmadi@ieis.ir ویا 
شماره تلفن های 6-6657۰93۰  به ما اطالع دهید.
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 نازنین احمدی 
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