
شماره  1911            30 بهمن ماه 1395

11

18

19

3

 

 

 

اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران و عضو هیات نمایندگان 
که  فاینانس های خارجی در صنایعی  از  استفاده  گوید  تهران می  اتاق 
قوانین  با  و حتی  بود  به ضرر کشور خواهد  داریم  توانمندی  ها  آن  در 
کنونی نیز مغایرت دارد. علیرضا کالهی صمدی می گوید:» مشکلی اصلی 
شرکت های فعال در صنعت برق در شرایط کنونی بیکاری و نبود پروژه 
برای انجام دادن است که به نظر می رسد روی آوردن دولت به فاینانس 

خارجی هم درحال تشدید این ماجرا است.«
او با بیان اینکه به نظرما استفاده از فاینانس برای جلو بردن پروژه ها بدترین روش 
ممکن دولت برای تامین سرمایه، می گوید:» ما درک می کنیم که دولت با چالش 
تامین منابع و بودجه مواجه است و به دنبال این است که با فاینانس این مشکل را 
حل کند و زیرساخت های کشور را توسعه دهد ولی باید توجه داشت آن جایی که 
بحث فاینانس و خطوط اعتباری و کارکردن در چارچوب بانک های توسعه صادرات 
خارجی پیش می آید بهتر است که استفاده در رشته ها و حزوه هایی باشد که 
توانمندی های بومی وجود ندارد یا آن چنان که باید همچنان رشد نکرده است مثل 
راه آهن سریع السیر، صنعت هواپیما، برخی از حوزه های صنعت نفت و گاز و... نه در 

صنایعی مانند برق که از توانمندی های بومی باالیی برخوردار هستند.
او در ادامه می گوید:» باتوجه به اینکه نقطه ضعف اصلی ایران بازارهای مالی و تامین 
سرمایه است وقتی ما از فاینانس استفاده می کنیم یعنی عمال شرکت های ایرانی را 
حذف می کنیم زیرا این نوع فاینانس ها را صندوق های ضمانت صادرات یا توسعه 
صادرات های خارجی اعطا می کنند و در مقابل هم می خواهند کاالها و یا خدمات 

خودشان را بفرشند و واگذار کنند و در این شرایط عمال کارها باید به شرکت های 
خارجی واگذار شود و یا از کاالها، تجهیزات و... خارجی باید استفاده شود.«

او با بیان اینکه پیشنهاد ما در چنین شرایط هایی فروش اوراق فرضه کشور در 
بورس و بازارهای بین المللی است، گفت:» چندی پیش وزیر اقتصاد و دارایی آقای 
طیب نیا در جلسه ای در اتاق ایران اعالم کرد که دولت کره اعالم آمادگی کرده 
است که ایران مبلغ 5 میلیارد یورو اوراق قرضه در بورس این کشور منتشر کند 
که به اعتقاد من انجام این کار خیلی بهتر از گرفتن فاینانس است زیرا با این کار 
اوال اوراق خزانه دولت ایران در بازارهای بین المللی عرضه می شود و این موضوع 
خود برای کشور اعتبار به همراه می آورد و ثانیا منابع حاصل از این اوراق نیز می 
تواند در هر بخشی که دولت نیاز داشته باشد سرمایه گذاری شود و مانند فاینانس 
محدودیت خاصی ندارد.«کالهی با اشاره به اینکه فاینانس های خارجی و گرفتن 
آن با قانون استفاده حداکثر از توان داخلی در تناقض است، می گوید:» در حال 
حاضر با توجه به شرایط کشور متوسط فعالیت شرکت های صنعت برق کشور 25 
تا 30 درصد ظرفیت آن هاست و در حال حاضر بیکاری در صنعت برق به یک 
چالش جدی تبدیل شده است و ما شاهدیم که بسیاری از شرکت هایی که در 
دروان سخت تحریم ها توانستند کشور را از درگیر شدن با مشکالت بیشتر و قطع 
برق نجات بدهند، حاال با شرایطی رو به رو شده اند که تعدیل نیرو داشته اند، 
با کمترین ظرفیت فعالیت می کنند و اگر به همین شکل ادامه پیدا کند مجبور 
به تعطیلی می شوند و در این بین فاینانس های خارجی و واگذاری پروژه ها به 
شرکت های خارجی حتما مشکل بیکاری و نبود کار و پروژه را تشدید می کند.«

اتاق تهران/ رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

استفاده از فاینانس خارجی در حوزه هایی که توانمندی داخلی داریم به ضرر کشور است
همه حساب و کتاب هاي غلط دولت در دخل و خرج

تعادل/  محمدصادق جنان صفت روزنامه نگار
دولت یازدهم گرفتاري ها و مصیبت هاي قابل اعتنایي از 
اقتصاد دولت  هاي قبلي را به ارث برده است و یکي از 
دالیل ناکارآمدي 3/5 سال گذشته در تحقق وعده ها نیز 
همین است. اما این همه داستان نیست و دست کم از 
دولت انتظار مي رفت در سال 1395 که به هر حال آثار 
به حداقل رسیده  یا  و  زایل  قبلي  کارنامه دولت  منفي 
باشد در دخل و خرج خود کارآمدي نشان دهد، اما آمار 
و اطالعات و ارقام ارایه شده از سوي بانک مرکزي این 
هزینه هاي  و  درآمدي  اقالم  اکثریت  نمي دهد.  نشان  را 
پیش بیني شده دولت در بودجه عمومي خودش در 9 
ماهه منتهي به پایان آذر ماه با واقعیت تطابق ندارد و 
مي توان با جرات گفت همه حساب و کتاب هاي دولت 
بر  از آب درآمده است.  در بودجه عمومي 1395 غلط 
ارایه شده از سوي بانک مرکزي  پایه تازه ترین گزارش 
در حالي که قرار بر این بود دولت در 9 ماهه منتهي به 
پایان پاییز امسال 119 هزار میلیارد تومان درآمد شامل 
78هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتي و 41 هزار میلیارد 
ماهه   9 در  اما  آورد  دست  به  درآمدها  سایر  از  تومان 
منتهي به آخر آذر ماه امسال به ترتیب 88 هزار میلیارد 
تومان، 65 هزار میلیارد تومان و 23 هزار میلیارد تومان 

درآمد کل، درآمد مالیاتي و سایر درآمدها بوده است.
ادامه در صفحه 3 / 



 

  تشکیل کارگروه  تخصصی اتوماسیون 
و دیسپاچینگ توزیع 

و  اتوماسیون  تخصصی  کارگروه  جلسه  نخستین 
و  اتوماسیون  از کمیته تخصصی  توزیع  دیسپاچینگ 
مخابرات سندیکا روز دوشنبه بیست  وپنجم بهمن ماه 
داد............ جلسه  تشکیل  اعضا  با حضور  جاری  سال 

ادامه خبر

ارائه کارگاه هاي فني تجهیزات مخابراتي
کارگروه تخصصی مخابرات و ICT کمیته اتوماسیون 
و مخابرات سندیکا روز سه شنبه بیست وششم بهمن 
ماه سال جاری با حضور اعضا تشکیل جلسه داد. ...........

ادامه خبر

 قرارداد شرکت یونیت به ساخت 
نیروگاه 2 هزار مگاواتی کاهش یافت

تولید  مادرتخصصی  شرکت  مدیرعامل  ایرنا-  تهران- 
نیروی برق حرارتی با اشاره به آخرین وضعیت قرارداد 
اینترنشنال«  »یونیت  بلژیکی   - ای  ترکیه  شرکت  با 
گفت: قرارداد ساخت نیروگاه توسط این شرکت اکنون 

به 2 هزار مگاوات کاهش یافت............ادامه خبر

  1۷ پروژه سهم وزارت نیرو
وزارت نیرو برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
در دو بخش آب و آبفا و برق برنامه هایی را در دستور 
کار خود قرار داد که طبق اعالم وزیر نیرو تاکنون 75 
مقاومتی در  اقتصاد  فرماندهی  تکالیف ستاد  درصدی 
وزارت نیرو اجرایی شده است و امید می رود که در ماه 
های آینده اجرای این تکالیف کامل شود............ادامه خبر

 صادرات برق ایران به عراق از سرگرفته 
شد

پس از توقفی بیش از یک ماهه، صادرات برق به عراق با 
پرداخت 350 میلیون دالر از مجموع 1.3میلیارد دالر 
از سر گرفته  ایران،  برق  به صنعت  این کشور  بدهی 

شد............ادامه خبر

 اقدام وزارت نیرو برای خرید مقره های 
سیلیکونی

استان  برق  مهم  بسیار  پست  گفت:  26  نیرو  وزیر 
مواد  با  به صورت کامل  آینده  ماه  خوزستان در یک 

سیلیکونی پوشش داده می شود............ادامه خبر

 روس ها در هرمزگان نیروگاه می سازند
برق  نیروی  تولید  مادرتخصصی  شرکت  مدیرعامل 
حرارتی گفت: نیروگاه بخاری 1400 مگاواتی سیریک 
دولت  مالی  تامین  با  آن  بالفصل  فشارقوی  پست  و 
روسیه طی پنج سال آینده در استان هرمزگان احداث 

خواهد شد............ادامه خبر

 تالش محققان کشور برای تولید انرژی 
از جزر و مد در خلیج فارس

با  جوی  علوم  و  اقیانوس شناسی  پژوهشگاه  محققان 
انرژی های تجدیدپذیر معاونت  همکاری ستاد توسعه 
علمی وفناوری ریاست جمهوری در حال انجام مطالعاتی 
در زمینه تولید انرژی از جزر و مد با استفاده از توربین 
خلیج فارس  منطقه  دو  برای  مدی  و  جزر  جریانی 

هستند............ادامه خبر

 نیمی از ارزش معامله های برق به نماد 
بار پایه اختصاص یافت

در هفته  گذشته بیش از 60 درصد از حجم معامالت 
نماد کم باری در بورس انرژی، مربوط به نماد هفتگی 
بود و نزدیک به نیمی از ارزش معامالت به نماد بار پایه 

اختصاص یافت.............ادامه خبر

 امور تجارت خارجی از طریق سامانه 
جامع پیگیری شود

با راه اندازی سامانه جامع تجارت توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از فعاالن بخش خصوصی خواسته شده 
است برای انجام امور مربوط به تجارت خارجی از این 
سامانه استفاده کنند که با سازمان مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز نیز مرتبط است............ادامه خبر

 تشکیل صندوق های توسعه  منطقه ای 
روی میز دولت

رئیس اتاق بازرگانی ایران ایجاد هلدینگ های صادراتی 
توسعه  در  تحول  های  طرح  از  را  دولت  مشارکت  با 
منطقه ای دانست و گفت: ایجاد صندوق های توسعه ای 
منطقه ای به دولت پیشنهاد شده است............ادامه خبر

 بررسی بودجه 96 از روز دوشنبه در 
مجلس آغاز می شود

با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیات  عضو  یک 
اشاره به برگزاری کنفرانس انتفاضه فلسطین گفت که 
بررسی بودجه 96 از روز دوشنبه در مجلس آغاز می 
روز سه  از حضور در نشست  نمایندگان پس  و  شود 
شنبه انتفاضه، در نوبت بعدازظهر بودجه 96 را مورد 

بررسی قرار می دهند............ادامه خبر

 نرخ دالر به 3810 تومان رسید
در جریان معامالت امروز 30 بهمن بازار آزاد تهران، 
 3800 با  جدید  طرح  آزادی  بهار  تمام  سکه  قیمت 
 700 و  هزار   193 و  میلیون  یک  به  افزایش  تومان 
تومان رسید. همچنین نرخ دالر هم 3810 تومان ثبت 

شد............ادامه خبر

 15 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
بهین یاب در کشور پرداخت شد

تالش  با  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت  وزیر  معاون 
مسئوالن در بدنه دولت، طی سال جاری بیش از 15 
هزار میلیارد تومان تسهیالت بهین یاب به واحدهای 
صنعتی و تولیدی پرداخت شده است............ادامه خبر

 رشد اقتصادی 96 حدود ۴ تا 5 درصد
دیماه  نقدینگی  رقم  مرکزی،  بانک  اقتصادی  معاون 
و  کرد  ذکر  ریال  میلیارد  هزار  را 1196  جاری  سال 
گفت: رشد اقتصادی امسال 7 درصد و سال آینده 4 تا 

5 درصد پیش بینی می شود.. ...ادامه خبر

 پیش بینی رشد اقتصادی ۷.6 درصدی 
در سال آینده

عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به این که در برنامه 
پیش بینی  درصدی   8 اقتصادی  رشد  توسعه  ششم 
شده، اظهار کرد: عالوه بر این در برنامه ششم توسعه 
 7.6 اقتصادی  رشد  آینده  سال  در  شده  پیش بینی 

درصدی را داشته باشیم.. ...ادامه خبر

 تشکل ها قانونا نمي توانند وظایف دولتي 
را بپذیرند
. ...ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

سندیکای صنعت برق ایران/ 
 تشکیل کارگروه  تخصصی اتوماسیون و 

دیسپاچینگ توزیع 

اتوماسیون  تخصصی  کارگروه  جلسه  نخستین 
تخصصی  کمیته  از  توزیع  دیسپاچینگ  و 
دوشنبه  روز  سندیکا  مخابرات  و  اتوماسیون 
بیست  وپنجم بهمن ماه سال جاری با حضور اعضا 

تشکیل جلسه داد.
عضو  تاجدینی  کوروش  نشست  این  ابتدای  در 
خصوص  در  توضیحاتی  ارائه  به  کمیته  هیات رییسه 
پرداخت.  توزیع  اتوماسیون  حوزه  در  کمیته  عملکرد 
از شرکت های  با توجه به حضور تعدادی  از آن  پس 
توزیع  پیمانکاران  کارگروه  جلسات  در  کمیته  عضو 
نهایی  اسپک  تدوین  و  تهیه  توانیر که جهت  شرکت 
پیرو سمینار  و  توزیع و مخابرات  اتوماسیون  سیستم 
سال گذشته پژوهشگاه نیرو برگزار شده بود، این عضو 

هیات رییسه کمیته اتوماسیون و مخابرات به اهمیت 
فعالیت این کارگروه اشاره کرد و براین اساس مقرر شد 
متن اسپک توسط وی به دبیرخانه کمیته تحویل و 

جهت ارسال به اعضا اقدام شود.
برای  پکیجی  ایجاد  چون  موضوعاتی  این  بر  عالوه 
اتوماسیون  سیستم  در  فعال  شرکت های  هدف  بازار 
توزیع، سازماندهی بازار کار شرکت های تولیدکننده، 
تعیین  درخواست  و  نمایندگی  و  یکپارچه ساز 
دستورالعمل فعالیت کارگروه از هیات رییسه کمیته در 
کنار بررسی حوزه فعالیت های مورد بحث و ... از موارد 

مطروحه در این جلسه بود.
پیرو نظر اعضای حاضر در این جلسه نام کارگروه به 
توزیع  دیسپاچینگ  و  اتوماسیون  تخصصی  کارگروه 
تغییر یافت و مسئولیت هماهنگی کارگروه به اسفندیار 
بامداد مدیرعامل شرکت باسط پژوه تهران محول شد. 

همه حساب و کتاب هاي غلط دولت در دخل و خرج

ادامه از صفحه 1/ 

 9 در  دولت  مي دهد  نشان  ساده  محاسبه  یک   
از  امسال 27درصد  پاییز  تا آخر  ماهه سپري شده 
است.  نشده  محقق  شده اش  پیش بیني  درآمدهاي 
در  شده  پیش بیني  درآمد  کسب  در  ناکامي  این 
مدت یاد شده در حالي است که مطابق با آمارهاي 
بانک مرکزي و در شرایط رکود سال 1394 مأموران 
مالیاتي در 9 ماهه امسال 25 درصد بیشتر از 9 ماهه 
پارسال مالیات گرفته اند. به همین ترتیب و با وجود 
رشد 26درصدي هزینه هاي جاري دولت در 9 ماهه 
منتهي به آخر آذر ماه امسال نسبت به مدت مشابه 
پارسال اما هزینه هاي جاري پرداخت شده 21 هزار 
میلیارد تومان کمتر از رقم پیش بیني شده است. به 
این ترتیب 14درصد از هزینه هاي جاري پیش بیني 
به  مي تواند  که  است  نشده  پرداخت  دولت  شده 
نارضایتي کارمندان دولت منجر شود. نکته عجیب تر 
در بودجه عمومي دولت »منابع حاصل از ارزش نفت 
خام« است که براساس آمار بانک مرکزي فقط 31 
 55 با  که  است  شده  گزارش  تومان  میلیارد  هزار 
هزار میلیارد تومان رقم پیش بیني شده حدود 24 
هزار میلیارد تومان فاصله دارد و به این ترتیب فقط 
گاز«  و  نفت  ارزش  از  حاصل  »منابع  از  56درصد 
محقق شده است که 13درصد کمتر از رقم 9 ماهه 

1394 است.
این آمار نشان مي دهد تراز عملیاتي دولت در 9 ماه 
منتهي به آخر آذر ماه 1395 معادل 53 هزار میلیارد 
تومان کسري دارد که 10هزار میلیارد تومان بیشتر 
از رقم پیش بیني شده است. درباره حساب  و کتاب 

یادآور  را  نکته  دو  دولت  درآمده  نادرست  پا  تا  سر 
مي شود:

1- دولت یازدهم براي سر راست کردن دخل و خرج 
خود چه کرده است؟ به نظر مي رسد برخالف ادعاي 
ریاست محترم بانک مرکزي که تاکنون چندین بار 
هدف  با  دالر  نرخ  افزایش  قصد  دولت  است  گفته 
کسب درآمد بیشتر را نداشته است، افزایش نرخ ارز 
به صورت عادي )نرخ ارز مبادله یي( و غیرعادي ناشي 
از افزایش سرسام آور ارز در پاییز یکي از محل هاي 
کسب درآمد دولت بوده اند. عالوه بر این، آمار بانک 
مرکزي نشان مي دهد در حالي که بدهي دولت به 
شبکه بانکي در پایان اسفند ماه 1394 حدود 143 
هزار میلیارد تومان بوده است، این رقم در آخر آذر 
ماه امسال به 180 هزار میلیارد تومان رسیده که 25 
درصد افزایش را نشان مي دهد. به این ترتیب دولت 
یازدهم نیز با خونسردي تمام دستش را در جیب 
سپرده گذاران شبکه بانکي کرده و بدهي باال آورده تا 

دخل و خرج خود را سامان دهد.
2- آیا رییس دولت به این ارقام دسترسي دارد یا 
در دولت مسوولي وجود دارد که این آمار را براي 
پاسخ مثبت است، رییس  اگر  توضیح دهد.  ایشان 
دولت آیا پیش بیني کنندگان دخل و خرج را نکوهش 
کرده است که این همه خطا در پیش بیني از کجا 

سرچشمه مي گیرد؟
به نظر مي رسد ایشان مي تواند و باید هر مسوولي 
که بلندپروازانه و خیال پردازانه خیال ایشان را راحت 

کرده است، سرزنش جدي کند.
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۴ بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

اولین  کار  دستور  در  ایران/   برق  صنعت  سندیکای 
جلسه کارگروه تخصصی مخابرات و ICT قرار گرفت
ارائه کارگاه هاي فني تجهیزات مخابراتي

کمیته   ICT و  مخابرات  تخصصی  کارگروه 
سه شنبه  روز  سندیکا  مخابرات  و  اتوماسیون 
بیست وششم بهمن ماه سال جاری با حضور اعضا 

تشکیل جلسه داد. 
کمیته  رییس  رجایی  ایمان  نشست  این  ابتداي  در 
ارائه  به  سندیکا  مخابرات  و  اتوماسیون  تخصصی 
سازمان  با  کمیته  تعامالت  خصوص   در  توضیحاتی 
توانیر  انتقال  فنی  دفتر  ایران،  برق  شبکه  مدیریت 
و  اتوماسیون  زمینه  در  ذی ربط  ارگان های  سایر  و 

مخابرات پرداخت. 
نگرانی حاضرین جلسه در  اظهار  اساس ضمن  براین 
مورد مشکالت حوزه مخابرات از جمله استانداردسازی 

فنی  مشخصات  چگونگی  و  فنی  مرجعیت  تعیین  و 
پروژه ها، پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص، 
تجهیزات  برای  مشخصات  آماده سازي  پیشنهاد 
مخابراتي مطرح و مقرر شد در این کارگروه نسبت به 

فعالیت در این خصوص اقدامات عملي صورت پذیرد.
ارائه  بر  مبنی  پیشنهادی  طرح  از  پس  همچنین 
شرکت  مخابراتي،  تجهیزات  جهت  فني  کارگاه هاي 
تامین سیستم های کنترل مخابرات ایران آمادگي خود 
را نسبت به برگزاري این دوره ها اعالم داشت. از دیگر 
موارد مطروحه در این جلسه برگزاري جلسات کارگروه 
به  نزدیک شدن  به  توجه  با  که  بود  ماهیانه  به صورت 
پایان سال مقرر شد جلسه بعدي در اواسط اسفندماه 
آیین نامه  تنظیم  خصوص  در  همچنین  شود.  برگزار 
هماهنگ با آیین نامه داخلي سندیکا توافق به عمل آمد.

 در پایان پیرو تایید اکثریت اعضای حاضر در جلسه، نام 
کارگروه به کارگروه تخصصی مخابرات و ICT تغییر 

یافت و با راي اکثریت، مسئولیت ریاست این کارگروه 
سیستم های  تامین  شرکت  از  میناسرشت  شهرام  به 

کنترل مخابرات ایران واگذار شد. 

ایرنا/ یک مسئول در وزارت نیرو:
قرارداد شرکت یونیت به ساخت نیروگاه 

2 هزار مگاواتی کاهش یافت

مادرتخصصی  شرکت  مدیرعامل  ایرنا-  تهران- 
آخرین  به  اشاره  با  حرارتی  برق  نیروی  تولید 
بلژیکی   - ای  ترکیه  با شرکت  قرارداد  وضعیت 
ساخت  قرارداد  گفت:  اینترنشنال«  »یونیت 
هزار   2 به  اکنون  شرکت  این  توسط  نیروگاه 

مگاوات کاهش یافت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »محسن طرزطلب« 
امروز )شنبه( در جمع خبرنگاران افزود: قرار است در 
آغاز، این 2 هزار مگاوات عملیاتی شود و پس از تامین 
مالی و رسیدن به مرحله اجرا، در صورت رضایت وزارت 
نیرو، دولت در خصوص سه هزار مگاوات باقی مانده 

تصمیم گیری کند.
وی ادامه داد: اکنون مهم ترین مساله، موضوع تامین 
مالی این قرارداد است و به زودی مذاکره هایی بین 
ایران و طرف ترک و همچنین شرکت سرمایه گذاری 

برای تضمین خرید برق آن انجام می شود.
دو  اینک  نیرو،  وزارت  در  مسئول  مقام  این  گفته  به 
ساختگاه برای ساخت و راه اندازی 2 هزار مگاوات از 
مجموع پنج هزار مگاوات واحد نیروگاهی که پیشتر 
و 200  هزار  نظر گرفته شده که  در  بود،  مقرر شده 
ترکیبی کالس  )نیروگاه سیکل  ساوه  در  آن  مگاوات 

H( و 800 مگاوات دیگر آن در زاهدان )نیروگاه سیکل 
ترکیبی کالس F( برنامه ریزی شده است.

طرزطلب بیان داشت: شرکت یونیت اینترنشنال پس از 
امضا شدن قرارداد خرید تضمینی برق، به مدت 6 ماه 

فرصت دارد که آن را به نتیجه برساند.
وی یادآوری کرد: مجموع اتفاق های به وقوع پیوسته 
در چند ماه گذشته و رسانه ای شدن موضوع، موجب 
به  و  شود  اجرایی  تدریجی  به صورت  قرارداد  تا  شد 
همین دلیل سه هزار مگاوات از آنچه ابتدا در قرارداد 

مد نظر بود، کاهش یافت.
برق  نیروی  تولید  مادرتخصصی  شرکت  مدیرعامل 
حرارتی ادامه داد: قرارداد مربوطه در دو بخش تجاری 
)شامل شرایط عمومی و خصوصی موافقتنامه، مسایل 
فنی و ...( و جداول پیوست )بیمه، گارانتی، تضمین ها 
و …( تنظیم شده و بحث و تبادل نظر در این زمینه 

ها کماکان ادامه دارد.
به گفته وی، قرارداد یونیت، نخستین قرارداد خارجی 
وزارت نیرو در پسابرجام بوده که به دلیل مالحظات 
خاص موجود برای سرمایه گذاری خارجی در کشور 

کمی طوالنی و زمانبر شده است.
که  است  این  نیرو  وزارت  سیاست  گفت:  طرزطلب 
تامین  عنوان  به  داخلی  تولیدکنندگان  و  ها  شرکت 
حضور  ها  طرح  این  در  تجهیزات  و  قطعات  کننده 
داشته باشند؛ بر این اساس، مطابق قانون هر سرمایه 
گذار ایرانی که بتواند منابع مالی خارجی تامین کند، 
از همه تضمین های الزم همچون خارجی ها بهره مند 

خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اینک مطابق قرارداد اصالح شده، 
شدن  اجرایی  برای  نیاز  مورد  تجهیزات  درصد   100
ایرانی  پروژه ها در ساوه و زاهدان توسط پیمانکاران 

تامین خواهد شد.
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 - توربین  شده  مقرر  کرد:  اضافه  مسئول  مقام  این 
بوده،  جهان  روز  فناوری  از  که  ها  پروژه  این  ژنراتور 
توسط مپنا خریداری شود که احتمال دارد از خارج 
کشور خریداری شود؛ عالوه بر آن، سازنده همه قطعات 

اصلی نیروگاه ها شرکت زیمنس آلمان خواهد بود.
برق  نیروی  تولید  تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل 
حرارتی تصریح کرد: برای اجرای این دو پروژه بیش 
از یک میلیارد و 200 میلیون دالر سرمایه گذاری الزم 
است که 70 درصد آن توسط بانک های اروپایی و 30 

درصد دیگر از منابع داخلی تامین اعتبار شود.
وی یادآور شد: تامین اعتبار مورد نیاز و فراهم کردن 
همه شرایط، کاری بسیار بزرگ است که امید می رود 

در چهار تا پنج ماه آینده به نتیجه الزم برسد.
طرزطلب در پاسخ به ایرنا درخصوص چگونگی خرید 
تضمینی برق در این قرارداد، گفت: پس از بهره برداری 
از نیروگاه ها و تولید برق، خرید برق طبق مصوبه ارائه 
شده وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می شود که 
نرخ آن بر پایه سال 94 بوده و به میزان 770 ریال در 

هر کیلو وات ساعت است.
وی ادامه داد: بدیهی است این نرخ همه ساله بر اساس 
فرمول ارائه شده مصوبه شورای اقتصاد تعدیل می شود 
که شرط آن نیز، بازدهی 58 درصد یا باالتر نیروگاه 

است.
به گزارش ایرنا، برنامه وزارت نیرو برای انعقاد قرارداد 
ساخت نیروگاه با همکاری شرکت ترکیه ای - بلژیکی 
ها  رسانه  برخی  تا  شد  سبب  اینترنشنال«  »یونیت 
اقتصاد مقاومتی  ابالغی  را برخالف سیاست های  آن 
قلمدادکنند که حاشیه هایی را برای امضای آن بوجود 

آورد.
امور  و  ریزی  برنامه  معاون  دائمی«  »علیرضا  پیشتر 
اقتصادی وزارت نیرو در باره این قرارداد گفته است: 

وزارت نیرو با کسب مجوزهای الزم از رئیس جمهوری، 
سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع قانونی، تصمیم 
از  دولتی  نیروگاه  مگاوات  هزار  پنج  با ساخت  گرفت 
طریق ترک تشریفات مناقصه و انعقاد قرارداد با یک 
شرکت سازنده داخلی، انتقال فناوری را محقق و کشور 
را به فناوری ساخت پیشرفته ترین توربین های گاز 

جهان مجهز کند.
وی اعالم کرد: مطابق بند »د« ماده 133 قانون برنامه 
پنجم توسعه، وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه 
نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا 25 هزار مگاوات 
از طریق سرمایه گذاری بخش های عمومی، تعاونی و 
یا منابع داخلی  از داخلی و خارجی و  اعم  خصوصی 
متداول  های  روش  صورت  به  یا  تابع  های  شرکت 
تصرف  و  برداری  بهره  ساخت،  مانند  گذاری  سرمایه 
 )BOT( انتقال  و  برداری  بهره  ساخت،  و   )BOO(
اقدام کند و بر این اساس باید این ظرفیت برای تامین 

نیازهای کشور ایجاد شود.
دائمی ادامه داد: همچنین باید سهم 51 درصدی تولید 
آن  بر  نیز  اقتصاد  شورای  که  امر  این  انجام  در  ملی 

توصیه و تاکید فراوان دارد، رعایت شود.
به گفته وی، انتقال دانش فنی و ایجاد زمینه مشارکت 
که  است  مواردی  از  خارجی  و  داخلی  های  شرکت 

همواره بر آنها تاکید می شود.
معاون وزیر نیرو یادآوری کرد تحریم ها صنعت آب و 
برق را بیشتر به بازار داخلی محدود کرده بود و اضافه 
کرد: با فضای مساعد پیش آمده در پسابرجام، ناگزیر از 
ارتباط بیشتر با خارجی ها و انتقال فناوری های نوین 
و به روز هستیم؛ هرچند در سال های گذشته وزارت 
نیرو 70 طرح بزرگ در بیش از 40 کشور جهان اجرا 

کرده است.
اینترنشنال  یونیت  با شرکت  قرارداد  کرد:  تاکید  وی 

ترکیه متضمن همه این نکات است و می تواند تحولی 
بزرگ در منطقه باشد.

وزارتخانه  این  بود،  کرده  اعالم  نیرو  وزارت  همچنین 
برای هر شرکت خصوصی داخلی  آماده صدور مجوز 
است که تمایل دارد با شرایط قرارداد شرکت یونیت 
اینترنشنال ترکیه نیروگاه بسازد. دارندگان مجوزهای 
پایه همین  بر  را  قرارداد خود  توانند  نیز می  پیشین 

شرایط تبدیل کنند.

ایسنا/ بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه 
اقتصاد مقاومتی

1۷ پروژه سهم وزارت نیرو

اقتصاد  سیاست های  اجرای  برای  نیرو  وزارت 
مقاومتی در دو بخش آب و آبفا و برق برنامه هایی 
را در دستور کار خود قرار داد که طبق اعالم وزیر 
نیرو تاکنون ۷5 درصدی تکالیف ستاد فرماندهی 
شده  اجرایی  نیرو  وزارت  در  مقاومتی  اقتصاد 
است و امید می رود که در ماه های آینده اجرای 

این تکالیف کامل شود.
به  گزارش ایسنا، بیشترین پروژه های اقتصاد مقاومتی 
در سطح وزارتخانه ها متعلق به وزارت نیرو است که 
17 پروژه در قالب اقتصاد مقاومتی در این وزارتخانه در 

سال 1395 در دست اجراست.

کاهش تلفات شبکه برق به کمتر از 10 درصد
 10 از  کمتر  به  برق  توزیع  شبکه  تلفات  کاهش   
راستای  در  نیرو  وزارت  برنامه های  از  یکی  درصد 
تببین شده که  مقاومتی  اقتصاد  اجرای سیاست های 

اجرای  مجلس،  پژوهش های  مرکز  اظهارنظر  طبق 
این طرح می تواند عاملی باشد تا بخشی از برق مورد 
نیاز کشور بدون احداث واحدهای جدید نیروگاهی و 
این  با  تأمین شود.  میزان مشخصی سوخت،  مصرف 
»شبکه  تلفات  کاهش  پروژه،  این  در  چنانچه  وجود 
تولید و انتقال« عالوه بر »شبکه توزیع« نیز مد نظر 
قرار می گرفت، همراستایی بیشتری با مفهوم اقتصاد 

مقاومتی پدید می آمد.
دالر سرمایه  یک میلیون  برق،  مگاوات  یک  هر  تولید 
نیاز دارد. در نتیجه کاهش 1 درصد تلفات برق تولیدی 
کشور )700 مگاوات( بالغ بر 700 میلیون دالر صرفه 
جویی سرمایه گذاری تولیدی در کشور است این مساله 
بدین معنا است که هزینه کاهش تلفات به مراتب از 

هزینه سرمایه گذاری کمتر است.

1200 میلیارد تومان برای رسیدن به برنامه کاهش 
تلفات

عالوه بر این هر یک درصد کاهش تلفات، صرفه جویی 
سالیانه دو میلیارد و 800 میلیون کیلووات ساعت در 
مصرف برق را به دنبال دارد که طبق آمار در دوسال 
اخیر شاهد کاهش تلفات برق در کشور هستیم و این 
نیرو  وزارت  اصلی  از سیاست های  یکی  به  نیز  مساله 
تبدیل شده اما برای رسیدن به بهترین نتیجه، یعنی 
تک رقمی شدن تلفات برق کشور، نیاز به 1200 میلیارد 

تومان اعتبار است.
به گفته مسئولین، تلفات برق از 15.5 درصد در ابتدای 
سال 1393، به 11.4 درصد در پایان سال 1394 رسید 
و مطابق استانداردهای بین المللی چنانچه تلفات توزیع 
برق در کشور به حدود هفت درصد برسد، صرفه جویی 
انرژی به دنبال خواهد داشت.  مناسبی را در مصرف 
این عدد طبق گفته کردی مدیرعامل شرکت توانیر در 
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آذرماه سال جاری به ۱۰٫۷ درصد رسیده است.
بنابراین می توان گفت که اقدامات انجام شده توسط 
وزارت نیرو در این پروژه، موفقیت آمیز بوده است و 
احتماال تا پایان سال، هدف تعیین شده برای این پروژه 

محقق خواهد شد.

تجهیز 5۴ هزار حلقه چاه کشاورزی به کنتورهای 
هوشمند

نصب کنتورهای هوشمند روی چاه ها را از این جهت 
جلوگیری  و  کشور  آبی  منابع  مدیریت  به  منجر  که 
از هدررفت آن می شود، می توان در راستای تحقق 
اقتصاد مقاومتی و سیاست های آن از جمله افزایش 

بهره وری قلمداد کرد.
دی  در  ایران  آب  منابع  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
ماه سال 1395 در این زمینه بیان کرد که از ابتدای 
امسال، از 400 هزار حلقه چاه موجود در کشور، بیش 
از 54 هزار حلقه چاه کشاورزی به کنتورهای هوشمند 

مجهز شده است.
 وی همچنین در مورد تجهیز هفت هزار حلقه چاه به 
کنتور حجمی مکمل نیز گفت: با توجه به محدودیت 
منابع مالی، تاکنون، حدود سه هزار و 600 حلقه چاه 

به کنتور و لوازم اندازه گیری مجهز شده اند.

پیشرفت 51 درصدی تجهیز چاه های کشور به 
کنتورهای هوشمند

در نتیجه مطابق با گزارشات موجود، پروژه تجهیز 50 
به طور  به کنتور هوشمند  هزار حلقه چاه در کشور 
کامل اجرا شده؛ همچنین پروژه تجهیز 7000 حلقه 
پیشرفت 51 درصدی  کنتور مکمل حجمی،  به  چاه 

داشته است.
اما در این بین درخصوص نصب ابزارهای اندازه گیری 

مناسب در منابع آب های سطحی روی 1000 ایستگاه 
گزارش مشخصی ارائه نشده است با این اوصاف، می 
توان عملکرد وزارت نیرو در اجرای این پروژه را مثبت 
ارزیابی کرد. پر و مسلوب المنفعه کردن 20000 حلقه 
چاه  فاقد پروانه و مضر به مصالح عمومی را نیز از این 
جهت که به مدیریت منابع موجود آبی و استفاده بهینه 
از آن می انجامد، می توان در راستای اقتصاد مقاومتی 
قلمداد کرد؛ هرچند این اقدام، در راستای وظایف ذاتی 

وزارت نیرو است.

احداث بخش بخار نیروگاه های گازی به ظرفیت 
۷000 مگاوات

از سوی دیگر طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، 
در حال حاضر تعدادی از نیروگاه های برق کشور گازی 
اساس  همین  بر  ندارند.  مناسب  راندمان  که  هستند 
ظرفیت  به  گازی  های  نیروگاه  بخار  بخش  احداث 
نیرو  وزارت  سیاست های  از  یکی  جز  مگاوات   7000
درآمده که به نظر می رسد اضافه کردن بخش بخار به 
چنین نیروگاه هایی، باعث می شود تا راندمان اینگونه 

نیروگاه ها افزایش پیدا کند.
به میزان بیش  آمار در حال حاضر  بر اساس آخرین 
در  گازی  نیروگاه  نامی  ظرفیت  مگاوات  هزار   26 از 
کشور وجود دارد که متوسط راندمان آن ها 31 درصد 
است. در صورتی که این نیروگاه ها به سیکل ترکیبی 
تبدیل شود، راندمان آن ها به بیش از 40 درصد افزایش 

می یابد.
بنابراین به طور کلی اجرای این پروژه، باعث می شود 
که 3500 مگاوات به ظرفیت نامی تولید برق کشور 
بدون مصرف سوخت بیشتر اضافه شود. در نتیجه باید 

در اجرای آن تسریع شود.
که  شده  پیش بینی  هم  مقاومتی  اقتصاد  اهداف  در 

امسال ساخت 7000 مگاوات بخش بخار نیروگاه های 
گازی آغاز شود که ساخت  2080 مگاوات آن شروع 

شده است.
از  درصد  حدود 30  سال 1395  از  نیمی  گذشت  با 
اهداف مربوط به این پروژه محقق و عملیات اجرایی آن 
آغاز شده است. برای تحقق کامل این پروژه بایستی تا 
پایان سال، عملیات اجرایی احداث بخش بخار نیروگاه 
های گازی با ظرفیت 5000 مگاوات آغاز شود گفتنی 
است که این پروژه به بیش از 1.5 میلیارد دالر سرمایه 
نیاز دارد که البته محل تامین منابع آن مشخص نشده 

است.

افزایش ساالنه 5000 مگاوات به ظرفیت تولید 
برق

عالوه بر این در برنامه پنج ساله پنجم توسعه پیش بینی 
شده که برای تأمین برق مورد نیاز کشور، سالیانه باید 
به طور متوسط 5000 مگاوات به ظرفیت تولید اضافه 
شود که بخشی از این نیاز از طریق تکمیل طرح های 
نیروگاهی باید تأمین شود که در این دو پروژه تکمیل 
و بهره برداری از نیروگاه پرند و تکمیل و بهره برداری 
بیش از 2500 مگاوات نیروگاه جدید شامل )حرارتی، 

آبی،  D و انرژی های تجدیدپذیر( دیده شده است.
طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، برخالف اینکه 
اینکه اجرای این پروژه ها جزو وظایف ذاتی وزارت نیرو 
شناخته شده، منابع مالی الزم برای تحقق آنها دیده 

نشده است.

بهره برداری از نیروگاه پرند تا سال آینده
شرکت  مدیرعامل  طلب،  طرز  محسن  گفته  به 
مادرتخصصی تولید برق حرارتی در آذرماه سال جاری، 
فیزیکی خوبی   پیشرفت  تا کنون  پرند  نیروگاه  پروژه 

این  گرفته  پیش بینی های صورت  اساس  بر  و  داشته 
خواهد  قرار  بهره برداری  مورد  آینده  سال  تا  نیروگاه 

گرفت.
وی همچنین به تکمیل و بهره برداری 2500 مگاوات 
چادرملو،  ماهشهر،  نیروگاه های  شامل  جدید  نیروگاه 

بهبهان، سیرجان و کهنوج اشاره کرده است.
احداث 10 هزار مگاوات ظرفیت اسمی تولید برق 

توسط بخش خصوصی
همچنین طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، 
احداث ظرفیت های جدید نیروگاهی در کشور با توجه 
به متوسط رشد مصرف برق، باید به عنوان یک هدف 
در دستور کار قرار گیرد بر همین اساس احداث 10 
برق توسط بخش  تولید  هزار مگاوات ظرفیت اسمی 
خصوصی یکی دیگر از سیاست های وزارت نیرو در این 

بخش مطرح شده است.
در این بین بسیاری از کارشناسان معتقدند که احداث 
نیروگاه توسط بخش خصوصی، چگونه از طرف دولت 
مالی  توان  ارزیابی  آنکه  بدون  می شود؛  هدف گذاری 

بخش خصوصی در این زمینه انجام گرفته باشد.
و  رانت خواری  برای  را  زمینه  برنامه ریزی،  گونه  این 
خواهد  افزایش  پروژه ها  این  تصاحب  در  نفوذ  اعمال 
داد. کمااینکه احداث 10 هزار مگاوات در سال 1395 
باالی  وضعیت  به  توجه  با  خصوصی  بخش  توسط 
مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو، عماًل در این 

سال امکان پذیر نیست.

آغاز عملیات 10 هزار مگاوات نیروگاه جدید
با این حال، طرزطلب مدیرعامل شرکت مادرتخصصی 
این  در  جاری  سال  آذرماه  در  حرارتی  برق  تولید 
هزار   10 اجرایی  عملیات  که  است  گفته  زمینه 
خصوصی  و  دولتی  بخش  در  جدید  نیروگاه  مگاوات 
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از ابتدای امسال آغاز شده که در این زمینه عملیات 
اجرایی نیروگاه های قشم 2، ماکو، المرد و بندرعباس 
است. انجام  حال  در  برنامه  طبق  و  شده   آغاز 

شروع هوشمندسازی شبکه با نصب ۴00 هزار 
کنتور هوشمند در سال جاری

شروع  و    AMI سیستم  اجرای  دیگر  سوی  از 
هوشمندسازی شبکه با نصب 400 هزار کنتور هوشمند 
)طرح فهام( در سال 1395 جز یکی از سیاست های 
وزارت تبیین شده که طبق نظر مرکز پژوهش های 
مجلس، کاهش تلفات و کاهش شدت انرژی یکی از 
است  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  برای  پروژه  این  اهداف 
نیرو گام های مناسبی  این هدف، وزارت  و در اجرای 
برداشته است. با توجه به باالبودن تلفات در شبکه برق 
کشور، اجرای پروژه مورد نظر می تواند بخشی از نیاز 
کشور به برق را بدون ایجاد واحدهای جدید نیروگاهی 

تأمین کند.
شرکت  مدیرعامل  کردی  آرش  زمینه  این  در 
مادرتخصصی توانیر در آذرماه سال جاری با بیان اینکه 
در بخش فهام و اجرای سامانه AMI و شروع هوشمند 
سازی جزو کشورهایی هستیم که ساخت کنتور در آنها 
بومی شده است، گفته است که در سال جاری، 4000 
دیماندی،  مشترکان  اولویت  با  هوشمند  کنتور  هزار 
صنعتی و کشاورزی نصب شده و قرارداد جهت اجرای 
طرح فهام در مناطق  پنج گانه کشور با مرکزیت استان 
های تهران، مشهد، اهواز، زنجان و بوشهر منعقد شده 

است.

ایجاد 5 کارخانه سازنده کنتور هوشمند
با  که  است  کرده  بیان  زمینه  این  در  نیز  نیرو  وزیر 
کارخانه  پنج  توانسته ایم  خصوصی،  بخش  مشارکت 

با  که  کنیم  ایجاد  کشور  در  هوشمند  کنتور  سازنده 
نصب  و  تولید  هوشمند  کنتور  قبولی  قابل  استاندارد 

می کنند.
بر اساس این اظهارات، به نظر می رسد که وزارت نیرو 
در اجرای این پروژه، عملکرد خوبی از خود نشان داده 

و آن را تکمیل کرده است.

اتمام عملیات برق رسانی به کلیه روستاهای 
دارای 10 تا 20 خانوار تا پایان سال

اتمام عملیات برق رسانی به کلیه روستاهای دارای 10 
تا 20 خانوار نیز یکی دیگر از سیاست های وزارتخانه 
نیرو تعریف شده است که طبق اظهارنظر مرکز پژوهش 
های مجلس، با توجه به نقش و اهمیتی که برق در 
به  برق رسانی  اتمام  دارد،  روزمره  زندگی  و  اقتصاد 
روستاها می تواند در توسعه اشتغال و در دسترس بودن 

امکانات و بهبود شاخص های توسعه مؤثر باشد.
در  توانیر  مدیرعامل  کردی  آرش  نیز  زمینه  این  در 
با اشاره به اینکه هم اکنون 344  آذرماه سال جاری 
روستای فاقد برق در کشور داریم، اظهار کرد: تعداد 
34 هزار خانوار عشایری فاقد برق نیز در کشور وجود 
دارد که تالش می کنیم تا هرچه زودتر به آنها نیز برق 
رسانی کنیم. در حال حاضر روستاهای صعب العبور نیز 

از طریق انرژی فتوولتائیک برق دار می شوند.
وزیر نیرو نیز پیشتر در مرداد ماه سال جاری با یادآوری 
اینکه هم اکنون تعداد کل روستاهای برق دار کشور به 
56 هزار و 232 روستا افزایش یافته، پیش بینی کرد 
که تا پایان امسال، تمامی روستاهایی که بیش از 10 
آمارهای  براساس  شوند؛  برق دار  دارند،  سکنه  خانوار 

اعالم شده تعداد کل این روستاها 580 روستا است.
ماه  آذر  تا  موجود  گزارش های  اساس  بر  نتیجه  در 
روستا   344 برق،  فاقد  روستای   673 از  جاری  سال 

باقی مانده است و مابقی برق دار شده اند؛ لذا پیشرفت 
این پروژه در 9 ماهه ابتدای سال، 49 درصد ارزیابی 

می شود.

پروژه هایی برای حل مشکل آب
آب  تنظیم  ظرفیت  با  سد   10 افتتاح  یا  و  آبگیری 
 50.000 از  بهره برداری  مترمکعب،  میلیون   1565
هکتار شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و، آبگیری و 
یا افتتاح چهار سد با ظرفیت تنظیم  آب 500 میلیون 
شبکه های  هکتار   5000 از  بهره برداری  مترمکعب، 
آبیاری و زهکشی اصلی )غیر طرح های مرزی(، تامین 
بر  بالغ  با جمعیتی  روستا  از 2000  بیش  آب شرب 
2.1 میلیون نفر، تکمیل و بهره برداری 26 تصفیه خانه 
فاضالب به ظرفیت 420.000 مترمکعب در شبانه روز، 
واگذاری 23 پروژه آب و فاضالب به بخش خصوصی 
به روش های BOO،  BOT و بیع متقابل با ارزش 
17000 میلیارد تومان و اصالح الگوی مصرف  آب در 
بخش شرب با کاهش درصد تعداد واحدهای با مصرف 
باالی 200 متر مکعب در سطح کشور به 22.5 درصد 
جز دیگر سیاست ها وزارت نیرو در قالب طرح اقتصاد 

مقاومتی تعریف شده است.
کلیه  مجلس،  پژوهش های  مرکز  اظهارنظر  طبق 
پروژه های اولویت دار وزارت نیرو در بخش آب همگی 
مربوط به مسائلی هستند که بخش آب، همواره در آنها 
با مشکل جدی رو به رو بوده است و پروژه های تعیین 
باید  البته  رفع کنند.  را  این چالش ها  شده می توانند 
گفت که این پروژه ها، زیر مجموعه طرح های عمرانی 
محسوب می شوند و امکان تأمین مالی آنها با میزان 

درآمد نفت دولت ارتباط مستقیم دارد.
نکته دیگر اینکه این پروژه ها به طور مستقیم به اقتصاد 
مقاومتی ارتباطی ندارند و سایر رویکردهای اقتصادی 

نیز قائل به اجرای چنین پروژه هایی هستند.
از نقطه نظر منابع مالی، وزارت نیرو برای هر یک از 
پروژه ها منابع مالی الزم را پیش بینی کرده اما با توجه 
به مشکالتی که طی سال های اخیر در روند تخصیص 
بودجه پروژه های مختلف وجود داشته است، چنانچه 
این روند در سال های آتی نیز ادامه یابد،   طبعا انجام 

پروژه های مربوطه با مشکل مواجه خواهد شد.

برخورداری 1۴86 روستا از آب مناسب
طبق اظهارات چیت چیان  وزیر نیروتا اواخر آبان ماه، 
1486 روستا از آب مناسب برخوردار شدند که 780 
هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است. بنابراین مطابق 
برنامه، وزارت نیرو می بایست تا پایان سال 1395 آب 
شرب 2000 روستا را به اتمام برساند که این پروژه تا 

کنون 74 درصد پیشرفت داشته است.
مدیرعامل  جانباز  حمیدرضا  گفته  طبق  همچنین 
پروژه  از 23  فاضالب کشور،  و  شرکت مهندسی آب 
در  قرارداد  انعقاد  به  منتج  پروژه  فاضالب، 22  و  آب 
مردادماه سال جاری شده است. این پروژه ها که توسط 
روش های  به  شد،  خواهند  اجرایی  خصوصی  بخش 

BOO  و BOT و بیع متقابل منعقد شده است.
شرب  آب  مصرف  الگوی  اصالح  پروژه  خصوص  در 
و  اساس گزارش های مجامع شرکت های آب  بر  نیز 
فاضالب شهری، در حال حاضر در حدود 25 درصد 
واحدهای خانگی دارای مصرفی باالی 20 مترمکعب 
در هر ماه هستند. در این پروژه هدف کاهش مصرف 
این واحدها به زیر 20 متر مکعب در ماه تعیین شده 
با مصرف باالی 20 مترمکعب  که جریمه واحدهایی 
نرخ  بر  )عالوه  نرخ مصوب  برابر  دو  میزان  به  ماه  در 
مصوب( و نصب تجهیزات کاهنده مصرف برای کلیه 
واحدها از جمله اقداماتی است که برای این پروژه انجام 
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شده است. همچنین در این پروژه مقرر شده که عالوه 
قانونی، کلیه  و  ای  تعرفه  و  فرهنگی  فعالیت های  بر 
واحدهای پرمصرف هریک حداقل به یک سردوش و 
فالش تانک کم مصرف و سایر تجهیزات کاهنده مجهز 

شوند.
گزارش  نیرو  وزارت  آب  حوزه  های  پروژه  دیگر  از 
مشخصی ارائه نشده است. با این حال می توان گزارش 
ارائه شده در خصوص دیگر پروژه ها را مثبت ارزیابی 
کرد و عملکرد وزارت نیرو را در دستیابی به اهداف آن 

قابل توجه دانست.
بخشی از پروژه های وزارت نیرو به عنوان وظایف ذاتی 
این وزارتخانه بوده و نمی توان به طور مستقیم آن را 
در راستا و چارچوب اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد؛ با 
این حال عملکرد این وزارتخانه در اجرای این پروژه ها 

قابل قبول بوده و عمده پروژه ها به ثمر رسیده است.
هرچند این به معنای هم جهت بودن تمامی اقدامات 
در  تنها  و  نبوده  مقاومتی  اقتصاد  با  وزارتخانه  این 
خصوص پروژه های تعریف شده صادق است، اما یکی 
از پروژه هایی که در فعالیت های وزارت نیرو به آن 
اشاره نشده و در جهت اقتصاد مقاومتی و تحقق آن 
تبیین شده، ساماندهی اقتصاد صنعت برق کشور است.

اقتصادی نبودن صنعت برق چالش اصلی وزارت 
نیرو

یکی از مهم ترین چالش های وزارت نیرو در سال های 
اخیر، اقتصادی نبودن صنعت برق بوده است که ریشه 
آن در تفاوت میان قیمت تمام شده با قیمت فروش برق 

ارزیابی می شود.
 در حال حاضر متوسط قیمت فروش برق در کشور به 
ازای هر کیلووات ساعت 50 تومان است که از هزینه 
تمام شده 85 تومانی آن کمتر است. این تفاوت قیمت 

هر سال بدهی های جدیدی  برای این وزارتخانه ایجاد 
می کند که باعث شده این وزارتخانه هم اکنون حدود 
12 هزار میلیارد تومان به بخش غیردولتی از این مسیر 

بدهکار باشد.
شرکت های  برای  را  متعددی  مشکالت  مسئله،  این 
فعال در صنعت برق ایجاد کرده و در شرایط کنونی که 
این شرکت ها کشور را در زمینه ساخت نیروگاه ها به 
خودکفایی رسانده اند، انگیزه شان را برای ادامه فعالیت 

در این صنعت کاهش داده است.
با توجه به تنگناهای فعالیت شرکت های توانمند صنعت 
برق در بازار داخل، برخی از این شرکت ها برای حفظ 
و بهبود توانمندی های خود به سراغ بازارهای خارجی 
رفته اند. به  عنوان نمونه شرکت مپنا که از جمله 10 
شرکت برتر نیروگاه ساز دنیا به شمار می رود، به جای 
انعقاد قرارداد با وزارت نیرو، قراردادی را با وزارت برق 
شهر  در  نیروگاه  مگاوات   3000 ساخت  برای  عراق 
بصره منعقد کرده است و به این منظور، تامین مالی 
این پروژه را نیز با کنسرسیومی از بانک های داخلی و 

خارجی بر عهده گرفته است.
رقابت  قدرت  که  می دهد  نشان  قراردادها  اینگونه   
سطح  در  کشور  برق  صنعت  های  شرکت  پذیری 
قابل قبولی قرار داد. با این حال فراهم نبودن شرایط 
دست  از  به  منجر  داخل،  در  ها  شرکت  این  فعالیت 
رفتن فرصت طالیی استفاده اهرمی از بازار داخل برای 

ارتقای توانمندی این شرکت ها شده است.

راهکاری برای حل چالش های وزارت نیرو
برای برون رفت از این چالش که می تواند توان شرکت 
است  ضروری  سازد،  روبرو  مشکل  با  را  داخلی  های 
وزارت نیرو تصمیماتی متفاوت از گذشته را در بخش 

عرضه و تقاضای انرژی اتخاذ کند.

طبق اعالم کارشناسان در این حوزه اصلی ترین مانع 
قیمت  میان  فاصله  جبران  و  برق  تعرفه های  افزایش 
فروش با قیمت تمام شده برق را می توان در فشارهای 
اجتماعی وارد بر دولت ارزیابی کرد؛ زیرا افزایش قیمت 
رصد  جامعه  آحاد  توسط  انرژی،  حامل  این  فروش 
اعمال  در  را  دولت  دست  آن،  با  مخالفت  و  می شود 

تعرفه های جدید می بندد.
با این حال راه گریز از تنگنای اقتصاد صنعت برق را 
می توان در افزایش هدفمند و هوشمندانه قیمت برق 
دنبال کرد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد 
که باوجود آزاد بودن قیمت انرژی، تعرفه برق مشترکان 

کم مصرف با مشترکین پرمصرف متفاوت است.
مورد   )IBT( افزایشی  پلکانی  گذاری  تعرفه  نظام   
استفاده در این کشورها نشان می دهد که می توان با 
تعریف میزانی از مصرف به عنوان الگوی مجاز، تعرفه را 
برای گروهی که مصرفی بیش از آن دارند با افزایش 
قابل توجه مواجه کرد و تعرفه را برای دیگر مشترکینی 

که در حد الگو مصرف می کنند، ثابت نگه داشت.
افزایش قیمت مصون  از   در این صورت عموم مردم 
می مانند و تنها مشترکان پرمصرف رفتار مصرفی خود 
را اصالح می کنند. در نتیجه در این روش مخالفت های 
اجتماعی برای افزایش تعرفه ها و جبران فاصله میان 
حداقل  به  فروش  قیمت  متوسط  با  تمام شده  قیمت 

می رسد.
میلیارد  هزار  چند  بدهی های  درحالی که  همچنین 
تومانی وزارت نیرو، مانعی برای حضور بخش غیردولتی 
این  می شود،  محسوب  نیروگاهی  ظرفیت  توسعه  در 
تضامین  به  نسبت  باالتر  تضامینی  ارایه  با  وزارتخانه 
برای  را  قراردادی  داخلی،  شرکت های  به  شده  ارایه 
احداث 5000 مگاوات نیروگاه جدید با شرکت یونیت 

اینترنشنال ترکیه به امضا رسانده است.

قانون  اساس  بر  شرکت  این  به  شده  ارایه  تضامین 
سرمایه گذاری خارجی توسط دولت ایران و وزارت نیرو 
از مطلوبیت  لذا برای شرکت خارجی  نبوده و  استوار 

باالیی برخوردار است.
داشتن  اختیار  در  با  ترکیه ای  این شرایط شرکت  در 
خارجی  بانک های  از  می تواند  ایران  دولت  تضامین 
تسهیالت الزم را دریافت و پروژه خود را به اجرا درآورد. 
این در حالی است که شرکت های داخلی از دریافت 
این تضامین محروم بوده و به علت بدهی های کالن 
وزارت نیرو نمی توانند در این زمینه مشارکت داشته 
باشند. اگر به این شرکت ها نیز تضامینی مشابه شرکت 
ترکیه ای داده شود، می توانند تامین مالی پروژه ها را 

به آسانی بر عهده بگیرند.

مهر 
صادرات برق ایران به عراق از سرگرفته 

شد

پس از توقفی بیش از یک ماهه، صادرات برق به 
مجموع  از  دالر  میلیون   350 پرداخت  با  عراق 
1.3میلیارد دالر بدهی این کشور به صنعت برق 

ایران، از سر گرفته شد.
هفته جاری با سفر هیات عراقی به تهران، در نهایت 
این کشور  به  برق  از سرگیری صادرات  بر سر  توافق 
همسایه حاصل شد و صادرات برق ایران به این کشور 

همسایه از سر گرفته شده است.
تا پیش از توافق برقی هفته ای که گذشت، کل بدهی 
برقی عراق به ایران حدود یک میلیارد و 200 میلیون 
دالر بوده که از این میزان، عراق حدود 350 میلیون 
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دالر از بدهی های معوق خود را هفته جاری به ایران 
پرداخت کرده است.

با توافق دو کشور، قرارداد فروش برق به عراق تا پایان 
سال 2017 میالدی تمدید شد و با توافق انجام شده، 
وزارت نیروی عراق باید برای استمرار واردات برق از 
ایران، پول برق را در قالب گشایش ارزش پرداخت کند.

به گزارش مهر، حجم صادرات برق ایران به عراق در 
طول سال 2016 میالدی، به طور متوسط بین 800 تا 
1000 مگاوات بوده که به دلیل عدم پرداخت بدهی ها، 
صادرات برق ایران به این کشور همسایه در روزهای 

پایانی سال 2016 میالدی متوقف شد.

ایسنا/ چیت چیان خبر داد
اقدام وزارت نیرو برای خرید مقره های 

سیلیکونی

وزیر نیرو گفت:  26 پست بسیار مهم برق استان 
با  کامل  به صورت  آینده  ماه  در یک  خوزستان 

مواد سیلیکونی پوشش داده می شود.
امروز پس  ایسنا، حمید چیت چیان، ظهر  به گزارش 
اقدام  کرد:  نشان  خاطر  دولت  بحران  ستاد  جلسه  از 
انجام شده  وسیعی برای خرید مقره های سیلیکونی 
است تا بدین وسیله مقره های سرامیکی با مقره های 
سیلیکونی تعویض شود زیرا این مقره ها خاک گریز و 

آب گریز هستند.
برای حل  نیرو  اقدامات وزارت  ادامه در سایر  وی در 
مشکالت ریزگردها در استان خوزستان گفت:  قسمت 
های حساس شبکه های انتقال و فراتوزیع در 18 روز 
و تمام شبکه توزیع برق اهواز در پانزده روز شستشو 

داده می شود. تمام امکانات از جمله نیروی انسانی و 
تجهیزات الزم هم به استان خوزستان انتقال داده شده 

است.
دیزل   14 دیروز  تا  کرد:  اظهار  ادامه  در  چیت چیان 
ژنراتور در استان خوزستان بود که با اضافه شدن دو 
دیزل ژنراتور دیگر، این تعداد به 16 عدد رسید. تمامی 
خوزستان  های  خانه  تصفیه  در  ژنراتورها  دیزل  این 
مستقر شده است تا اگر قطعی برق داشتیم آب شرب 

مردم تامین شود.

ایسنا/ 
روس ها در هرمزگان نیروگاه می سازند

نیروی  تولید  مادرتخصصی  شرکت  مدیرعامل 
برق حرارتی گفت: نیروگاه بخاری 1۴00 مگاواتی 
سیریک و پست فشارقوی بالفصل آن با تامین 
مالی دولت روسیه طی پنج سال آینده در استان 

هرمزگان احداث خواهد شد.
به گزارش ایسنا، محسن طرزطلب در نشستی خبری با 
بیان اینکه شرکت مهندسی تکنوپروم اکسپورت روسیه 
 GIS قوی  فشار  پست  و  نیروگاه  پیمانکار  عنوان  با 
بالفصل آن با همکاری پیمانکاران و سازندگان ایرانی 
راه اندازی می شود، اظهار کرد: این نیروگاه بخاری در 
مساحت  به  ساختگاهی  در  هرمزگان  شرقی  جنوب 

199 هکتار راه اندازی خواهد شد.
به گفته وی، این نیروگاه بخاری در چهار واحد 350 
راندمان حدود 45 درصد، 1400 مگاوات  با  مگاواتی 
برق تولید خواهد کرد که از نظر فناوری از نوع پیشرفته 

و بویلر آن فوق بحرانی است.

تامین  گفت:  پروژه،  این  مالی  تامین  به  اشاره  با  وی 
مالی این پروژه از محل تسهیالت یک میلیارد و 200 
صورت  ایران  دولت  به  روسیه  دولت  یورویی  میلیون 

می گیرد.
طرزطلب ادامه داد: تامین آب مورد نیاز نیروگاه از دریا 
صورت گرفته و برای تامین آب شیرین مصرفی نیروگاه 
نیز ساخت آب شیرین کن با ظرفیت 200 متر مکعب 

در ساعت مدنظر قرار گرفته است.
برق  نیروی  تولید  مادرتخصصی  شرکت  مدیرعامل 
حرارتی مدت زمان کل قرارداد را 55 ماه پیش بینی 
کرد و گفت: سنکرون اولین واحد نیروگاهی با شبکه 
برق کشور 41 ماه پس از شروع قرارداد در نظر گرفته 

شده است.
وی خاطرنشان کرد: به منظور تامین آب شرب مردم 
بندرعباس و منطقه، آب شیرین کن جدیدی به ظرفیت 
100 هزار متر مکعب در روز با استفاده از دود خارجی 
این نیروگاه احداث خواهد شد که قطعا این کار می تواند 
تاثیر زیادی در افزایش راندمان نیروگاه نیز داشته باشد.

حجم قرارداد یونیت کاهش یافت
برق  نیروی  تولید  مادرتخصصی  شرکت  مدیرعامل 
آمده  پیش  تحوالت  آخرین  خصوص  در  حرارتی 
طبق  حاضر  حال  در  گفت:  یونیت،  قرارداد  مورد  در 
هماهنگی های صورت گرفته مقرر شده که کار پیش 
اما در حال  قرار گیرد  اجرایی خود  و در مسیر  برود 

حاضر بحث تامین مالی پروژه مطرح است.
سازمان  با  است  قرار  آینده  هفته  داد:  ادامه  وی 
برنامه ریزی در مورد سرمایه گذاری خارجی و تضمین 

خرید توافقاتی در این زمینه صورت گیرد.
طرزطلب با بیان اینکه در ابتدا حجم قرارداد اولیه پنج 
هزار مگاوات در نظر گرفته شد، اظهار کرد: در شرایط 

فعلی تمرکز قرارداد روی دو هزار مگاوات در نظر گرفته 
شده و بر همین اساس قرار است در ساوه نیروگاهی 
با  نیروگاهی  زاهدان  در  و  مگاوات  ظرفیت 1200  با 

ظرفیت 800 مگاوات راه اندازی شود.
برق  نیروی  تولید  مادرتخصصی  شرکت  مدیرعامل 
این  که  شده  قرار  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  حرارتی 
دو قرارداد ساخته شود و پس از به اجرا در آمدن اگر 
وزارت نیرو رضایت داشت سه هزار مگاوات دیگر نیز 

وارد مرحله اجرایی شود.
وی در خصوص تامین تجهیزات این قرارداد، گفت: قرار 
بر این شده که خرید تجهیزات از خارج از کشور توسط 

شرکت های ایرانی همچون مپنا صورت بگیرد.
طرزطلب با اشاره به قرارداد خرید تضمینی برق این دو 
نیروگاه نیز بیان کرد: در یک ماه گذشته قرارداد خرید 
پیمانکار  و  انجام شده  نیروگاه  دو  این  برق  تضمینی 
شش ماه فرصت دارد بعد از قرارداد خرید تضمینی برق 
مسائل مالی را به نتیجه برساند. البته امکان تمدید این 
فرصت نیز وجود دارد اما امیدواریم در پنج ماه آینده 

بتوانیم این مساله را به سرانجام برسانیم.
برق  نیروی  تولید  مادرتخصصی  شرکت  مدیرعامل 
 H از نوع کالس اینکه نیروگاه ساوه  بیان  با  حرارتی 
به  گفت:  است،   F کالس  نوع  از  زاهدان  نیروگاه  و 
بر  تدبیر  ماه گذشته  در چند  داده  رخ  اتفاقات  دلیل 
این شد که میزان حجم ساخت نیروگاه کاهش یابد 
و این موضوع به صورت تدریجی و پله ای انجام شود 
که اگر رضایتی حاصل شد بعد از آن بتوان ادامه کار 

را پیش برد.

نیروگاه شهرری با مشارکت ژاپنی ها احداث 
می شود

وی با اشاره به وضعیت نیروگاه شهرری و جایگزینی 
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10 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

نیروگاه  جایگزینی  بحث  کرد:  اظهار  نیروگاه،  این 
شهرری در دستور کار شرکت برق حرارتی قرار گرفته 
است که امیدواریم تا اردیبهشت ماه قرارداد نهایی با 

ژاپنی ها در مورد این مساله به نتیجه برسد.
طرزطلب با بیان اینکه نیروگاه شهرری در زمان پیک 
تابستان می تواند تاثیر بسیاری در تامین برق داشته 
باشد، گفت: در حال حاضر روند کار برای این مساله 
رو به پیشرفت است و امیدواریم که به زودی بتواند به 

نتایج خوبی دست یابد.
به گفته وی، پیشنهاد جدید فنی و مالی برای ساخت 
به  را  نیروگاه جدید داده شده و ما درخواست مجوز 
شورای اقتصاد ارائه کرده ایم که بر اساس آن قرار است 
فاز  دو  در  مگاوات   1050 ظرفیت  با  جدید  نیروگاه 

اجرایی شود.
برق  نیروی  تولید  مادرتخصصی  شرکت  مدیرعامل 
زرند  نیروگاه  وضعیت  آخرین  خصوص  در  حرارتی 
را  برنامه هایی  با ظرفیت 480 مگاوات، گفت:  کرمان 
برای آغاز عملیات اجرایی این نیروگاه در نظر گرفته ایم 
محیطی  زیست  مسائل  و  گاز  تامین  بحث  البته  که 
مشکالتی را به وجود آورده است اما امیدواریم با سفر 
دولت به استان کرمان عملیات اجرایی این طرح نیز 

آغاز شود.
طرزطلب با اشاره به اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی 
تاکنون  گفت:  حرارتی،  برق  نیروی  تولید  شرکت  در 
پروژه های اقتصاد مقاومتی در این شرکت 80 درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته که امیدواریم تا انتهای سال 

این عدد به 85 درصد برسد.

ایسنا/ 
تالش محققان کشور برای تولید انرژی از 

جزر و مد در خلیج فارس

محققان پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی 
انرژی های تجدیدپذیر  توسعه  با همکاری ستاد 
معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری در حال 
انجام مطالعاتی در زمینه تولید انرژی از جزر و 
مد با استفاده از توربین جریانی جزر و مدی برای 

دو منطقه خلیج فارس هستند.
بیان  با  اکبر شهرباف، مجری طرح  ایسنا،  به گزارش 
اینکه این طرح با عنوان »طراحی یک توربین جریان 
جزر و مدی« با حمایت ستاد توسعه فناوری انرژی های 
تجدیدپذیر معاونت علمی در حال اجرا است، گفت: در 
فاز نخست این پروژه پتانسیل سنجی انرژی جزر و مد 
در دو منطقه از خلیج فارس از سال 93 در دستور کار 

قرار دارد.
تحقیقات،  از  آمده  دست  به  نتایج  به  اشاره  با  وی 
یک  اطالعات  آوری  جمع  کنون  تا  کرد:  خاطرنشان 
برای سه  مناطق  از  یکی  در  مد  و  ماهه جریان جزر 
ایستگاه جمع آوری شده و اندازه گیری امالح معلق با 
آب جابه جا شده در یک شبانه روز به اتمام رسیده؛ 
همچنین نمونه هایی از این منطقه به منظور شناسایی 
ساختار تشکیل شده مواد از بستر دریا مورد آزمایش 

قرار گرفته است.
با  اقیانوس شناسی  ملی  پژوهشگاه  علمی  هیات  عضو 
بیان اینکه به زودی پتانسیل سنجی انرژی جزر و مد در 
منطقه دوم را شروع می کنیم، ادامه داد: تعیین حداکثر 
سرعت جزر و مد در مناطق مورد تحقیق، شناسایی 
نهایت  در  و  انرژی  استحصال  برای  سرعت  بهترین 
طراحی توربین جریان جزر و مدی مسائلی است که 

در نظر داریم با انجام این پروژه به آن برسیم.
امروزه تحقیقات در حوزه  اینکه  بر  تاکید  با  شهرباف 
انرژی های تجدیدپذیر به ویژه باد و خورشیدی بیشتر 
شده است، یادآور شد: اما استحصال انرژی از دریا و 
جزر و مد نیز مزیت هایی دارد؛ چراکه انرژی های باد و 
خورشید در طول 24 ساعت در دسترس نیستند؛ در 
صورتی که در طول 24 ساعت می توان از جزر و مد 

انرژی بدست آورد.
وی در عین حال تاکید کرد: تحقیقات در این زمینه 
شاهد  آینده  در  امیدواریم  و  است  راه  ابتدای  در 

پیشرفت های زیادی در این حوزه داشته باشیم.

وزارت نیرو/  بورس انرژی در هفته گذشته؛
نیمی از ارزش معامله های برق به نماد بار 

پایه اختصاص یافت

حجم  از  درصد   60 از  بیش  گذشته  هفته   در 
مربوط  انرژی،  بورس  در  باری  کم  نماد  معامالت 
ارزش  از  نیمی  به  نزدیک  و  بود  نماد هفتگی  به 

معامالت به نماد بار پایه اختصاص یافت.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
بورس  در  ماه(  بهمن   27 تا   23( گذشته  هفته  در 
انرژی، حجم معامالت برق انجام شده بین خریداران و 
فروشندگان، به ترتیب در نمادهای کم باری روزانه و 
هفتگی معادل 169 هزار و 112 مگاوات ساعت برق با 
قیمت متوسط 317 هزار و 18 ریال بر مگاوات ساعت 
و در نمادهای میان باری روزانه و هفتگی معادل 68 
هزار و 100 مگاوات ساعات برق با قیمت متوسط 324 

هزار و 623 ریال بر مگاوات ساعت معامله شد.

روزانه  پیک  بار  نماد  در  معامالت  حجم  همچنین 
برق  و هفتگی معادل 6 هزار و 980 مگاوات ساعت 
بر مگاوات  ریال  با قیمت متوسط 348 هزار و 345 
ساعت و در نمادهای بار پایه روزانه و هفتگی معادل 
234 هزار و 648 مگاوات ساعت برق با قیمت متوسط 

326 هزار و 843 ریال بر مگاوات بوده است.
این  در  انجام شده  معامله های  ارزش  اساس  این  بر   
هفته بیش از 154 میلیارد ریال و حجم معامالت 478 
میان  این  از  است.  بوده  ساعت  مگاوات  و 840  هزار 
167 هزار و 384 مگاوات ساعت مربوط به معامالت 

نمادهای هفتگی است.
در هفته ای که گذشت، نزدیک به 50 درصد از ارزش 
معامالت انجام شده در بورس انرژی مربوط به معامالت 
نماد بار پایه و بیش از 60 درصد حجم معامالت نماد 

کم باری، مربوط به نماد هفتگی است.
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 اتاق تهران/ اطالعیه سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اعضای  و  بخش خصوصی  فعاالن  برای  تهران  استان 

اتاق تهران
امور تجارت خارجی از طریق سامانه 

جامع پیگیری شود

راه اندازی سامانه جامع تجارت توسط وزارت  با 
صنعت، معدن و تجارت از فعاالن بخش خصوصی 
به  مربوط  امور  انجام  برای  است  شده  خواسته 
تجارت خارجی از این سامانه استفاده کنند که 
با سازمان مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز مرتبط 

است.
در همین راستا نیز محمدرضا مس فروش، رییس اداره 
صنعت، معدن و تجارت استان تهران، طی نامه ای به 
بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران، با اشاره به راه اندازی 
و  معدن  وزارت صنعت،  توسط  تجارت  جامع  سامانه 
تجارت خواستار این شد که فعاالن اقتصادی هرگونه 
عملیات مانند ثبت سفارش واردات و تعیین منشا ارز 

را در این سامانه پیگیری کنند.
در  تا  خواست  تهران  اتاق  از  هم چنین  مس فروش 
تهران  اتاق  اعضای  به  اطالع رسانی جامعی  مورد  این 
و فعاالن اقتصادی انجام شود تا در مسیر انجام امور 

تجاری مشکلی برای بخش خصوصی ایجاد نشود.
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس  نامه 
تهران به دبیرکل اتاق تهران در پی نامه یداهلل صادقی، 
وزارت  بازرگانی  و  اقتصادی  امور  معاونت  سرپرست 
صنعت، معدن و تجارت است که برای سازمان ها در 

تمامی استان های کشور ارسال شده است.
متن نامه سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:
موضوع  تجارت  جامع  سامانه  راه اندازی  راستای  »در 

به  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  قانون  ماده 6  الف  بند 
مذکور،  قانون   6 و   5 مواد  آیین نامه  تحقق  منظور 
سامانه جامع تجارت با هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز آماده بهره برداری است. با توجه به 
اینکه کلیه فصول کتاب مقررات صادرات و واردات در 
سامانه یادشده بارگذاری شده است، مقرر گردید، کلیه 
بازرگانان جهت اخذ مجوزهای ورود )ثبت سفارش( و 
تعیین منشا ارز اعم از بانکی و غیربانکی از طریق سامانه 
جامع تجارت اقدام نمایند. ضمنا اطالعات بیشتر راجع 
به این سامانه در سایت  https://ntcms.ir  مهیا 

شده است.

مهر/ شافعی خبر داد؛
تشکیل صندوق های توسعه  منطقه ای 

روی میز دولت

هلدینگ های  ایجاد  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
های  طرح  از  را  دولت  مشارکت  با  صادراتی 
گفت:  و  دانست  ای  منطقه  توسعه  در  تحول 
ایجاد صندوق های توسعه ای منطقه ای به دولت 

پیشنهاد شده است.
بازرگانی  اتاق  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
ایران، غالمحسین شافعی با اشاره به نقش تاثیرگذار 
دبیرخانه سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در ایجاد 
صدای واحد بخش غیردولتی تاکید کرد: امروز بخش 
خصوصی نیازمند اعتالف و تشریک قوا در جهت ایجاد 

جایگاه واقعی خود است.
وی افزود: متاسفانه در گذشته به دلیل عدم اعتالف 
و تضاد منافع بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد 

دچار  دولت  و  مجلس  در  سیاست گذاران  کشور، 
و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  رئیس  بوده اند.  سردرگمی 
معادن ایران افزود: در برنامه ریزی کشور برای توسعه 
توسعه  به  توجه  عدم  هم  آن  و  دارد  وجود  خالء 
منطقه ای و استانی است. این مسئله موجب بی توجهی 
تهران  در  که  این  مناطق کشور می شود.  امکانات  به 
به  توجه  بدون  استان ها  تمام  توسعه  برای  نسخه ای 
ظرفیت های منطقه ای آنها نوشته شود اشتباهی است 

که دائماً تکرار می شود.
وی با اشاره به اینکه اگر به دنبال توسعه کشور هستیم 
حرکت  تمرکززدایی  سمت  به  تمرکزگرایی  از  باید 
بی توجهی  بر  عالوه  متاسفانه  داشت:  اظهار  کنیم، 
مسئله  کشور،  توسعه  در  منطقه ای  ظرفیت های  به 
مطرح  مردم  زندگی  و  زیست  محیط  به  بی توجهی 
است و مثال آن هم توسعه طرح های فوالدی و نادیده 

گرفتن شرایط کمبود آب در آن مناطق است.
توسعه  صندوق های  ایجاد  گفت:  ایران  اتاق  رئیس 
منطقه ای با حضور و نظارت دولت از جمله پیشنهاداتی 
است که دبیرخانه سه اتاق تدوین کرده و برای توسعه 

منطقه ای در کشور پیشنهاد داده است.
وی همچنین ایجاد هلدینگ های صادراتی با مشارکت 
دولت در جهت به کارگیری سرمایه های راکد مردمی 
در مناطق استانی را به عنوان یکی دیگر از طرح های 

تحول در توسعه منطقه ای مطرح کرد.
در  که  موضوعاتی  جمله  از  کرد:  خاطرنشان  شافعی 
کشور  منطقه ای  توسعه  در جهت  اتاق  سه  دبیرخانه 
مورد بررسی قرار گرفته، استفاده از سرمایه گذاری های 
که  موضوعی  است؛  همسایه  کشورهای  با  مشترک 
زمینه ساز ایجاد نوار امنیتی و توسعه ای در مرزهای 

کشور خواهد شد.
رئیس اتاق ایران ایجاد دبیرخانه های استانی سه اتاق 

بازرگانی، تعاون و اصناف را گام بعدی در توسعه کشور 
توان  و  استانی  ظرفیت های  از  بهره برداری  هدف  با 
عنوان  غیردولتی  بخش  منافع  راستای  در  منطقه ای 

کرد.
نبود  از  انتقاد  ضمن  اتاق  سه  دبیرخانه  سخنگوی 
مطالعات منطقه ای برای توسعه کشور تصریح کرد: اگر 
در  مطالعه ای  توسعه ای کشور  از طرح های  برخی  در 
زمینه وضعیت های منطقه انجام می شد هیچ توجیهی 

برای سرمایه گذاری در آن طرح وجود نداشت.
وی در پایان نقش استاندارها در توسعه و فرماندهی 
در توسعه مناطق را بی بدیل دانست و گفت متاسفانه 
نگاه به استاندارهای کشور صرفاً نگاه هزینه ای و توزیع 
توسعه  برای  دارد  ضرورت  که  است  استان  بودجه 
مناطق استانی نگاه اینچنینی به استاندارها تغییر کند.

ایسنا/ یوسف نژاد:
بررسی بودجه 96 از روز دوشنبه در 

مجلس آغاز می شود

رئیسه مجلس شورای اسالمی  یک عضو هیات 
با اشاره به برگزاری کنفرانس انتفاضه فلسطین 
در  دوشنبه  روز  از   96 بودجه  بررسی  که  گفت 
مجلس آغاز می شود و نمایندگان پس از حضور 
نوبت  در  انتفاضه،  شنبه  سه  روز  نشست  در 
می  قرار  بررسی  مورد  را   96 بودجه  بعدازظهر 

دهند.
علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
طبق برنامه قبلی استیضاح وزیر راه و شهرسازی فردا 
)یکشنبه( احتماال در دو شیفت کاری در دستور کار 

 بازگشت به عناوین 11 اخبار اقتصادی
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مجلس قرار دارد و روز دوشنبه نیز گزارش کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه 96 در مجلس مطرح خواهد شد.

ایام  در  مجلس،  داخلی  نامه  آئین  طبق  افزود:  وی 
حداقل  روزانه  بالانقطاع  باید  مجلس  بودجه  بررسی 
4 ساعت تشکیل جلسه دهد، در این حال کنفرانس 
کارهای  و  است  مجلس  فعالیت  ثمره  که  انتفاضه 
مدیریتی آن به عهده مجلس بوده صبح روز سه شنبه 
برگزار می شود، لذا مقرر شد نمایندگان در نوبت صبح 
سه شنبه در کنفرانس انتفاضه شرکت کنند و مجلس 
در نوبت بعدازظهر سه شنبه برای ادامه رسیدگی به 

بودجه 96 تشکیل جلسه دهد.
به گفته این عضو هیات رئیسه مجلس، بررسی الیحه 
پیدا  ادامه  مجلس  در  چهارشنبه  روز  از   96 بودجه 

خواهد کرد.

مهر/ در بازار آزاد تهران؛
نرخ دالر به 3810 تومان رسید

آزاد  بازار  بهمن   30 امروز  معامالت  جریان  در 
تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
با 3800 تومان افزایش به یک میلیون و 193 هزار 
و ۷00 تومان رسید. همچنین نرخ دالر هم 3810 

تومان ثبت شد.
معامالت  جریان  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
سکه  قطعه  هر  قیمت  تهران،  آزاد  بازار  امروز)شنبه( 
تمام بهار آزادی طرح جدید با 3800 تومان افزایش به 
یک میلیون و 193 هزار و 700 تومان رسید. همچنین 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک 
میلیون و 173 هزار تومان، نیم سکه 642 هزار تومان، 

ربع سکه 344 هزار تومان و سکه یک گرمی 216 هزار 
تومان است.

بازارهای جهانی 1235 دالر و 60  اونس طال در  هر 
 740 و  هزار   114 عیار   18 طالی  گرم  هر  و  سنت 

تومان است.
هر دالر آمریکا 3810 تومان، یورو 4132 تومان، پوند 
4816 تومان، درهم امارات 1058 تومان و لیر ترکیه 

1077 تومان است.

مهر/ معاون وزیر صنعت معدن و تجارت:
15 هزار میلیارد تومان تسهیالت 

بهین یاب در کشور پرداخت شد

تهران - معاون وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: 
با تالش مسئوالن در بدنه دولت، طی سال جاری 
بیش از 15 هزار میلیارد تومان تسهیالت بهین 
یاب به واحدهای صنعتی و تولیدی پرداخت شده 

است.
به گزارش خبرنگار مهر، منصور معظمی در همایش 
منطقه  و  استان سمنان  فرصت های سرمایه گذاری 
آزاد اقتصادی گرمسار با حضور مسئوالن ارشد استانی 
و کشوری در تهران ضمن اشاره به سیاست های دولت 
در قبال احیای شرایط تولید، ابراز داشت: دولت یازدهم 
برای رفع موانع تولید اقدامات خوبی را در دستور کار 
داشته که یکی از آنها تسهیالت رونق تولید و رفع موانع 
است که خوشبختانه این امر در سال جاری قریب به 
15هزار میلیارد تومان معادل پیش بینی های صورت 

گرفته در سال جاری محقق شده است.
ابتکارات ویژه ای است  از  افزود: بهین یاب یکی  وی 

که کمک می کند تا واحدهای تولیدی در دو بخش 
کشاورزی و دامداری و صنعت و معدن بتوانند در برابر 
از جمله تامین  برایشان به وجود آمده  مشکالتی که 
به  را  شرایطی   ... و  مالیاتی  بانکی،  بدهی  اجتماعی، 
دست آوردند که مجددا به تولید بازگردند که در این 

راستا اقدامات خوبی صورت گرفته است.
در  ایران  صنایع  نوسازی  و  گسترش  سازمان  رئیس 
از سخنان خود همچنین گفت: شش  بخش دیگری 
سازی  مهم خودرو  های  با شرکت  قرارداد خودرویی 

جهان تا پایان سال 95 منعقد می شود.

مهر/ معاون بانک مرکزی اعالم کرد؛
رشد اقتصادی 96 حدود ۴ تا 5 درصد

نقدینگی  رقم  مرکزی،  بانک  اقتصادی  معاون 
دیماه سال جاری را 1196 هزار میلیارد ریال ذکر 
و  درصد   ۷ امسال  اقتصادی  رشد  گفت:  و  کرد 

سال آینده ۴ تا 5 درصد پیش بینی می شود.
نشست  در  قربانی  پیمان  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به سالگرد ابالغ 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، گفت: بانک مرکزی در 
جنگ اقتصادی سالهای اخیر مستقیما درگیر بوده و 
در اقتصاد مقاومتی همواره حضور فعال داشته است، بر 
این اساس بانک مرکزی مطالعاتی را در این زمینه آغاز 
نهایت، در مجمع تشخیص مصلحت نظام  کرد و در 
نهایت سیاستهای کلی  از جلسات مکرر در  بعد  نیز، 
اقتصاد مقاومتی تهیه شد و پس از ارایه خدمت مقام 
معظم رهبری در 29 بهمن سال 92 در 24 بند مطرح 

و تصویب و ابالغ شد.

جزئیات اقدامات بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی
وی تصریح کرد: ثبات اقتصاد کالن هدف سیاستهای 
اقتصاد مقاومتی است که زمانی که محقق شود، اقتصاد 
مقاومتی در سطح اقتصاد اجرایی خواهد شد که البته 
در بخش های ثبات مالی، پایداری بودجه ای و پایداری 
خارجی است. در این راستا بانک مرکزی در بحث ثبات 
مالی و پایداری خارجی حضور مستقیم دارد، بنابراین 
اقتصادی که در این سه جزء پایدار باشد، می تواند به 

سرعت خود را بازیابی و تطبیق دهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: یازده سیاست، 39 
برنامه و بیش از 150 اقدام اجرایی در اقتصاد مقاومتی 
در نظر گرفته شده که بر این اساس دو طرح تنظیم 
سیاستهای ارزی سازگار با سیاستهای اقتصاد مقاومتی 
و نیز طرح ارتقای شفافیت در بازار پول اجرایی شده که 
در این میان هشت پروژه نیز برای اجرایی کردن این دو 

سیاست طراحی گردیده است.
در  رئیس جمهور  اول  معاون  به حضور  اشاره  با  وی 
بانک مرکزی برای پایش اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: 
در حوزه سیاسهای پولی، اعتباری، فناوری اطالعات و 
نظارتی 5 رویکرد مورد نظر مقام معظم رهبری را در 
بحث  در سه سال گذشته  ایم. همچنین  گرفته  نظر 
بازار،  این  به  بانکها  و هدایت  بانکی  بین  بازار  تعمیق 
مداخله موثر بانک مرکزی در این بازار، کاهش نسبت 
سپرده قانونی بانکهای تجاری، تبدیل اضافه برداشت 
به خطوط اعتباری و در نهایت کاهش نرخ سود مورد 
عمل بانکها از طریق مصوبات شورای پول و اعتبار در 

دستور کار قرار گرفته است.

جزئیات پرداخت تسهیالت به تولید
بانکها  در  اعتباری  تنگنای  بحث  به  اشاره  با  قربانی 
گفت: ما چسبندگی بیشتری را در نرخ سود سپرده و 
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تسهیالت ایجاد کردیم و در اوایل سال 94 نرخ ها به 
باالی 29 درصد هم رسیده بود، بر این اساس اقداماتی 
انجام شد که متوسط بازار بین بانکی از 28.1 درصد به 
18.8 درصد در پایان 94 رسید و امسال نیز به کمتر از 
19 درصد رسیده ایم، ضمن اینکه در سه هفته ابتدایی 

بهمن نیز 18.9 درصد رسیده است.
از ظرفیت  بانک مرکزی، تالش شده  به گفته معاون 
اما  یابد،  نرخ سود کاهش  تا  استفاده شود  بازار  های 
هنوز هم باید برای کاهش هزینه تامین مالی در اقتصاد 
این نرخ کاهش یابد. این در حالی است که نرخ سود 
بین بانکی در برخی اظهارنظرها به 25 درصد اعالم می 
شود که سندیت ندارد. البته همیشه نرخ میانگین بازار 
را باید مدنظر قرار داد نه نرخ هایی که بعضا به صورت 
موردی برای یک بانک صورت می گیرد به بازار تعمیم 

داده شود.
درجات  از  بازاری  هر  مانند  نیز  بانکها  گفت:  قربانی 
ریسک باالیی برخوردار هستند. لذا نرخ هایی که لزوما 
ذکر می شود، نرخ های بازار نیست و در نهایت اکنون 
در سه هفته ابتدایی بهمن به 18.9 درصد رسیده ایم. 
همچنین در حوزه سرمایه در گردش با توجه به اینکه 
در فاصله های 90 تا 92 روندی را داشتیم که ظرفیت 
های خالی در اقتصاد باال بود و رشدسرمایه گذاری و 
تولید ناخالص داخلی منفی بود، شرایطی را ایجاد کرده 
اولویت ما به سمت ظرفیتهای خالی و فعال  بود که 
باشد. در چنین شرایطی تشکیل سرمایه  آنها  سازی 
میان  این  در  است.  بوده  اولویت دوم  در  ثابت جدید 
از 382 هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداختی در نه 
ماهه سال جاری، 64.1 درصد آن مربوط به سرمایه در 
گردش بوده است، لذا هدف 60 درصدی در نیمه دوم 

سال 92 به طور مستمر، محقق شده است.
در  شده  ارایه  تسهیالت  مجموع  از  قربانی،  گفته  به 

بخش صنعت 81.1 درصد به بخش سرمایه در گردش 
بانک  جاری  سال  در  اساس  این  بر  است،  شده  ارایه 
مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ساز 
و کاری در نظر گرفته که واحدهای تولیدی را شناسایی 
کرده و از سوی کارگروههای استانی به شعب معرفی 
شوند تا تسهیالت بگیرند؛ در عین حال بخشنامه هایی 
بانک مرکزی داشت که اعطای اعتبار را به این واحدها 
تسهیل کند که نمونه آن در نظر گرفتن چک های 

برگشتی بوده است.
وی اظهار داشت: از 59 هزار واحدی که ثبت نام کرده 
بودند 11 هزار و 800 واحد به بانکها معرفی شده اند 
که تا 23 بهمن ماه به آنها تسهیالت داده اند، ضمن 
اینکه ده هزار واحد نیز از سوی خود بانکها به صورت 
بر  مبتنی  البته  که  اند  شده  اعتبار  تامین  مستقیم 
معیارهای کارگروه بوده است. مبلغ تسهیالت پرداختی 

نیز بیش از 15 هزار میلیارد تومان بوده است.

بازیگران بازار ارز افزایش یافت
وی با اشاره به انتظام بخشی به بازار پول خاطرنشان 
کرد: موسسات غیرمجاز ساماندهی شده و به زیر چتر 
بانک مرکزی آمده اند، ضمن اینکه نظم و انضباط در 
است،  گرفته  قرار  مدنظر  نیز  پول  بازار  فعلی  فعاالن 
بر این اساس در سال 92 و 93 معادل شش بانک و 
موسسه مالی و اعتباری به آمار نقدینگی اضافه شده اند؛ 
ضمن اینکه در مورد موسسات غیرمجاز نیز با جدیت 
بیشتری برخورد شده؛ البته سطح آگاهی عمومی در 
سطح جامعه نسبت به این موسسات باال رفته و مردم 
به خوبی می دانند که به خاطر چند درصد سود بیشتر 

کل سرمایه را به مخاطره نیندازند.
به گفته قربانی، در جهت تطبیق صورتهای مالی بانکها 
با IFRS نیز تالش شده تا سالمت بانکها مدنظر قرار 

گیرد و ارزیابی صحیحی از مشتریان نیز صورت گیرد، 
با  نیز  آینده  این سیاستها در  این در حالی است که 
در  ریسک  اداره  همچنین  شد.  خواهد  دنبال  جدیت 
بانک مرکزی و در بانکهای دیگر نیز ادارات ریسک و 

تطبیق تشکیل شده است.
وی اظهار داشت: در حوزه سیاستهای ارزی اقدامات 
ارز  هدایت  اساس،  این  بر  که  داشتیم  متنوعی 
صادرکنندگان به بازار با هدف تقویت عرضه ارز صورت 
سالهای  ظرف  که  است  الی  درح  این  است،  گرفته 
گذشته مختصات بازار ارز در سمت عرضه تغییر یافته 
بازیگران  ها  پتروشیمی  و  غیرنفتی  صادرکنندگان  و 
عمده هستند که هدایت خواهند شد. همچنین کاهش 

تدریجی شکاف نرخ ارز نیز دنبال شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در حوزه 
نظام های پرداخت، یکی از مواردی که بانک مرکزی در 
دو دهه اخیر)از اوایل دهه 80 (به صورت جدی شروع 
شد، بسط و توسعه خدمات پرداخت الکترونیک بوده 
کشورهای  از  یکی  منطقه،  در  ایران  اکنون  که  است 

پیشتاز است.

وجود ۷0 هزار حساب دولتی در شعب بانکی
ای  بودجه  ثبات  در  مرکزی  بانک  داشت:  اظهار  وی 
نقش مهمی دارد و بر این اساس تالش شده تا به دولت 
در این زمینه کمک کند، به این معنا که در گذشته 
بانکی گسترده بود  حسابهای دولتی در سطح شبکه 
و آنها منجر به این بود که بیش از 220 هزار حساب 
خزانه  که  بود  شده  متمرکز  بانکی  شعب  در  دولتی 
داری هم از آنها اطالع نداشت؛ البته بحث هزینه نیز 
برای دولت مهم بود که حقوق کارمندان، پرداختهای 
انجام می شد، ولی  از سوی خزانه داری  نیز  عمرانی 
بخش زیادی از درآمدهای حساب های دولتی شفاف 

نبود.
اکنون کل این حسابها در حال انتقال به بانک مرکزی 
است و کل دریافت و پرداخت دولت در خزانه متمرکز 
شده است، این در حالی است که یکی از مسائلی که 
باعث چسبندگی نرخ سود می شد، منابعی بود که در 
دست برخی دستگاههای دولتی قرار داشت و به طور 
مشخص با بانکها راجع به نرخ چانه زنی می کردند که 
این مخالف نظر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار 
بود، لذا اقداماتی انجام شد که بساط این موارد از سطح 
نظام بانکی برچیده شود و اکنون به 70 هزار حساب 
بانکی رسیده ایم و حقوق یک و نیم میلیون فرهنگی 

از طریق خزانه پرداخت می شود.

کاهش سهم اسکناس در نقدینگی به 2.۷ درصد
در  مسکوک  و  اسکناس  سهم  کاهش  گفت:  قربانی 
در  درصد  به 2.7  اکنون  نقدینگی  از  اشخاص  دست 
دیماه 95 رسیده است، این در حالی است که اکنون به 

واسطه بانکداری الکترونیک کاهش یافته است.
تضمینی  خریدهای  مالی  تامین  داشت:  اظهار  وی 
کاالهای اساسی و دارو در دستور کار قرارگرفته و 52 
هزار میلیارد ریال در سال 95 به خریدهای تضمینی 

کمک کرده ایم.
قربانی گفت: بر این اساس از 152 هزار میلیارد ریال 
منابع مورد نیاز خرید تضمینی گندم، 69 هزار میلیارد 
ریال از سوی سیستم بانکی اعم از تسهیالت مستقیم 
بانکی  نظام  پس  است؛  شده  تامین  مرابحه  اوراق  یا 
مساعدت زیادی را در بحث خرید تضمینی این کاال 

صورت داده است.

سال 95 را با تورم تک رقمی تمام می کنیم
وی با اشاره به انعکاس اقدامات بانکی مرکزی در اقتصاد 
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کشور نیز تصریح کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای 
در  اساس  این  بر  که  بوده  تورم  مهار  یازدهم،  دولت 
و  تورم  حوزه  در  خاصی  شرایط   91 و   90 سالهای 
بازار طال و ارز ایجاد شده بود که با اجرای سیاستهای 
صحیح و سازگار، روند نزولی تورم را در کشور داشته 
باشیم و تورم در پایان دی به 8.6 درصد برسد، البته 
به واسطه تحوالت اخیر، شاهد افزایش جزئی در نرخ 
تورم نقطه به نقطه بوده ایم ولی سال 95 را با تورم تک 

رقمی به پایان خواهیم رساند.

رشد اقتصادی امسال ۷ درصد و سال بعد ۴ تا 5 
درصد خواهد بود

معاون بانک مرکزی رشد اقتصادی در نیمه اول سال 
اساس، گروه  این  بر  به 7.4 درصد رسیده که  جاری 
نفت رشد 61.3 درصدی را داشته و عامل اصلی رشد 
مذکور، نفت است، اما به طور طبیعی باید سهم نفت 
بازارهای  از  را  خود  سهم  چراکه  یافت،  می  افزایش 
جهانی کاهش یافته بود که اکنون در حال بازسازی 
است. لذا این قضیه در سال جاری کامال طبیعی است، 
اما مهم آن است که بتوانیم شرایطی را داشته باشیم 
که در سالهای آینده که این رشد نفتی رخ نخواهد داد، 
بتوانیم در سایر حوزه ها رشد را تقویت کنیم و اهداف 

مدنظر برنامه ششم را داشته باشیم.
وی افزود: بخش کشاورزی از 4.2 به 5 رسید و گروه 
صنایع و معادن به 2.1 و گروه خدمات به 2.2 درصد 
رسیده که در همه گروهها بهبود رشد را داریم. بخش 
معدن و ساختمان نیز که رشد منفی داشتند، از شدت 
منفی بودن به شدت کاهش یافته است. لذا روندی که 
می توان گفت، روند صعودی در رشدها در همه بخش 
ها در فصل دوم نسبت به فصل اول رعایت و انتظار 
را داشته  این رشد  نیز  داریم که در فصل سوم سال 

باشیم پس رشد اقتصادی در سال 95 باالی 7 درصد 
رخ دهد.

حوزه  در  و  کرده  تقویت  را  غیرنفتی  رشد  روند  باید 
بهتر  توانیم  می  داریم  خوبی  وضعیت  که  کشاورزی 
خدمات  و  معادن  و  صنایع  گروه  حوزه  در  و  شویم 
قرار  استفاده  مورد  را  داریم  که  خوبی  های  ظرفیت 
دهیم؛ البته یکی از مسائلی که در حوزه آماری بانک 
مرکزی مدنظر داشتیم، انتشار آمار و ارتقای کیفیت و 
استانداردها در این زمینه هم بوده است. امسال برای 
رشد اقتصادی فصل سوم، که تا انتهای سال محاسبه 
منتشر   90 پایه  سال  اساس  بر  شد،  خواهد  اعالم  و 
بر  آماری  پایه  سال  هم  سال  پایان  تا  کرد.  خواهیم 

اساس سال 90 خواهد شد.

جزئیات نقدینگی تا پایان دیماه
وی با اشاره به آمار نقدینگی با بیان اینکه نقدینگی تا 
پایان دیماه به 1196 هزار میلیارد تومان و پایه پولی 
172.3 هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده 92 بوده 
است که از این میزان نقدینگی 12 درصد مربوط به 6 

بانک و 4 موسسه اعتباری بوده است.
قربانی گفت: اگر بخواهیم تحوالت نقدینگی در سه سال 
اخیر را مرور کنیم، در سال 91 عمده رشد نقدینگی 
از پایه پولی بود ولی در سال 92 رشد نقدینگی همگن 
به 25.9 درصد کاهش یافت و به 22.3 درصد در سال 
البته ترکیب آن هم بهتر شد.  93 کاهش پیدا کرد، 
این رویه ای بود که بتوانیم هم رشد اقتصادی را احیا 
کنیم و هم تورم را پایین آوریم که در سال 93 رشد 
اقتصادی به 3 درصد افزایش و تورم نیز به 15.6 درصد 

کاهش یافت.

در برخورد با نرخ دالر منطقی باشیم

باال  درصد   5.1 متوسط  طور  به  دالر  نرخ  افزود:  وی 
رفته که حداکثر نرخ 10.9 درصد رشد داشته و حداقل 
نرخ نیز 7.4 درصد رشد داشته است. به تازگی در آذر 
و دیماه، تالطمات را در بازار ارز داشتیم که متوسط 
رشد به 5.1 درصد رسیده است. هدف ما این است که 
این در حالی  ارز کم شود،  بازار  ما در  پذیری  شوک 
است که علیرغم کاهش قیمت نفت در سال 93 نرخ 
ارز به صورت آرامی حرکت کرده است که این کمک به 
کاهش تورم کرده و در حوزه زندگی مردم نیز آرامش 

بهتری حاکم شده است.
وی اظهار داشت: در تجارت خارجی نقش دالر بسیار 
کم شده و به صفر رسیده است، اما متاسفانه در حوزه 
نتوانستیم  را  دالر  نقش  جامعه،  سطح  در  انتظارات 
تعریف  خارجی  تجارت  در  آن  جایگاه  با  متناسب 
کنیم، به این معنا که نقش دالر در انتظارات به صورت 
اغراق آمیزی در نظر گرفته می شود، در حالیکه این 
این  به  گیرد،  نامتقارن شکل  اثر  شود  می  باعث  امر 
معنا که وقتی مبادالت خارجی ایران شامل واردات و 
صادرات، با حساسیت دالری همراه می شود، با گرانی 
دالر مغازه داران، افزایش قیمت را اعمال می کنند و 
در مقابل وقتی که دالر کاهش می یابد، قیمتها تقلیل 
این زمینه  باید در  این در حالی است که  یابد،  نمی 

بازنگری صورت گیرد.
به گفته قربانی، نقش دالر باید متناسب با جایگاه آن 
در کشور شود ولی در بحث تجارت خارجی کشور و 
انتظارات باید نقش را تنظیم کنیم تا بتوان سیاستها 
را درست و به جا اجرایی کنیم. در مجموع می توان 
گفت عملکرد بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز 

بسیار موفق است.
وی با بیان اینکه عملکرد در خصوص بازار ارز مطلوب 
تغییراتی که دالر در جامعه  افزود:  و مشخص است، 

داشته عمدتا تغییراتی در منشا بین المللی است.

آخرین خبرها در مورد رفورم پولی
قربانی در خصوص حذف صفر از پول ملی نیز گفت: 
اگر بخواهیم تغییر واحد پولی دهیم، باید به تصویب 
تسهیل  جهت  در  دولت  تصمیم  اما  رسد،  مجلس 
گزارش های مالی بود که واحد پولی از ریال به تومان 
و  قوانین  تغییر  نیازمند  پولی  رفورم  اما  یابد،  تغییر 
مقررات و اصالح پولی، اصالح قراردادهای کار، تغییر 
در کشور  رایج  نیز چک های  و  تی  آی  سامانه های 
است؛ اما باید کشور هم آمادگی الزم نیز صورت گیرد، 
البته با کاهشی که در تورم و نقدینگی خواهی، نیاز 

مساله رفورم پولی کمتر شده است.
وی افزود: اگر بتوانیم ترکیب اسکناس جدیدی را در 

کشور درآینده داشته باشیم، بهتر است.

تورم دورقمی خواهد شد؟
خواهد  ماندگاری  رسد،  می  سطحی  به  وقتی  تورم 
داشت، در بحث تورم دو موضوع را باید مدنظر قرار داد، 
یک بحث کاالهای اداره شده است و موضوع دیگر نیز 
کاال و خدمات قابل تجارت است که قیمتهای جهانی، 
نرخ ارز و موارد این چنینی در آن اثرگذار است. البته 
پیش بینی ها دامنه و خطایی را دارد و باید دید که 
چه فروزی استفاده شده است، اما اکنون در تورم 8.6 

درصد هستیم.
دونرخی حاکم شد،  ارز،  بازار  در  اشکاالت  واسطه  به 
هم اکنون نیز تامین مالی نیازهای اقتصادی به خوبی 
در حال انجام است، اما آنچه که مدنظر بانک مرکزی 
است، یکسان سازی موفق و ماندگار است و به خاطر 
همین باید اطمینان حاصل کرد که پیش نیازهای اولیه 
فراهم شود که یکی از آنها کارگزاری ها هستند، اما از 
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نظر بانک مرکزی هنوز به درجه ای که مطلوب است، 
این شرایط  لذا هر زمان که احساس شود  نرسیدیم، 
محقق شده است، یکسان سازی را صورت خواهیم داد.

وی اظهار داشت: باید حد مناسبی هم برای این قضیه 
در نظر گرفت. ما باید در نرخ سود نیز شرایط بازار پول 
را در نظر بگیریم، ضمن اینکه سعی شود که مشکل 
در تصمیمات اقتصادی پیش نیاید. فعال این تصمیمات 
را ادامه خواهیم داد. البته باید توجه داشت که کاهش 
همه  جوانب  باید  اما  بود،  درستی  تصمیم  سود  نرخ 

تصمیمات را هم در نظر گرفت.
سود  نرخ  موضوع  در  که  هایی  گام  در  گفت:  قربانی 
به شرایط  نسبت  ها  نرخ  مرور هم  به  برداشته شده، 
قبلی کاهش یافته و درجه رعایت موضوع نیز از سوی 
بانکها بهتر شده است. ولی بانکهای ما به دالیل شرایطی 
که دارند، ممکن است انحرافاتی در این موضوع داشته 
برای  که  ای  رویه  که  داشت  توجه  باید  ولی  باشند، 
اقتصاد مناسب است، نرخ سود در سازگاری منطقی 

با تورم باشد.
وی اظهار داشت: بانک چون سپرده گران جذب کرده، 
تسهیالت گران می دهد و لذا کاهش نرخ سود نیز از 

سوی برخی ها نادیده گرفته می شود.
معاون بانک مرکزی گفت: رشد اقتصادی فصل پاییز را 
تا پایان امسال اعالم خواهیم کرد. رشد تولید ناخالص 
ملی را هم هر زمان اعالم کردیم، جزئیات آن منتشر 

خواهد شد.
گفت:  نیز  بانکها  برداشت  اضافه  خصوص  در  قربانی 
بانکها در مقاطعی کم و کسری داشته باشند، اضافه 
نقدینگی  رشد  مجموع  در  ولی  کنند؛  می  برداشت 

کنترل شده است.

ایسنا / کاتب مطرح کرد
پیش بینی رشد اقتصادی ۷.6 درصدی در 

سال آینده

عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به این که در 
درصدی  اقتصادی 8  رشد  توسعه  ششم  برنامه 
پیش بینی شده، اظهار کرد: عالوه بر این در برنامه 
ششم توسعه پیش بینی شده در سال آینده رشد 

اقتصادی ۷.6 درصدی را داشته باشیم.
فرصت های  همایش  در  کاتب  ایسنا،  گزارش  به 
سرمایه گذاری صنعت و معدن استان سمنان با اشاره 
به این که در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که 
رشد اقتصادی هشت درصدی در دستور کار قرار گیرد، 
گفت: 5.2 درصد از این رشد از طریق سرمایه گذاری و 
2.8  درصد از این رشد از طریق بهره وری فراهم خواهد 
شد و اگر می خواهیم به این اعداد و ارقام دست یابیم 
باید تکالیف در نظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه 

را مدنظر قرار دهیم.
باالی  رشد  توانستیم  این که خوشبختانه  بیان  با  وی 
پنج درصدی را در کشور تجربه کنیم، یادآور شد: باید 
برای این که بتوانیم رشد اقتصادی باالتری داشته باشیم 
قوانین و مقرراتی که تسهیالت برای سرمایه گذاران را 
بر  عالوه  و  دهیم  قرار  کار  دستور  در  می کنند  ایجاد 
این ظرفیت های مناسب را برای استفاده ایجاد کنیم، 
اگر  و  داریم  باال  امنیت  با  کشوری  ما  خوشبختانه 
نتوانیم امنیت الزم را برای سرمایه گذاران ایجاد کنیم 

نمی توانیم به هدف های الزم برسیم.
این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی در ادامه 
با اشاره به این که به دنبال وصل شدن موسسات مالی 
و اعتباری جهان با موسسات مالی و اعتباری داخلی 
هستیم، خاطر نشان کرد: خوشبختانه به بانک مرکزی 

تکلیف شد که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیالت 
منابع به 40 درصد برسد. عالوه بر این از ابتدای سال 
1396 سهم بخش مسکن نیز افزایش خواهد یافت و 

این به معنای بهبود وضعیت در حوزه صنعت است.
کاتب با اشاره به این که یکی از چالش های جدی در 
بودجه سال 1396 بحث ارزش افزوده است، اظهار کرد: 
مرسوم  دنیا  در  افزوده  برارزش  مالیات  دریافت  یقینا 
است اما این که مشخص نباشد در چه مرحله ای این 
مالیات اتخاذ می شود مساله ساز است. متاسفانه تاکنون 
این فشار در بخش تولید وارد می شد اما باید مالیات بر 

ارزش محصول در مصرف نهایی قرار گیرد.
وی همچنین به مساله قاچاق کاال اشاره کرد و افزود: 
کاال  قاچاق  با  باید  یابد  رونق  تولید  می خواهیم  اگر 
مقابله کنیم. در برنامه ششم توسعه نیز تاکید کرده ایم 
که همه نهادها تالش الزم را انجام دهند تا ساالنه 10 

درصد کاهش قاچاق داشته باشیم.
به گفته این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی، 
دولت مکلف شده 20 درصد از درآمد کاالهای مکشوفه 
قاچاق را در بخش مشوق های صادراتی استفاده کنند.

تعادل/ نگاهي به اصل 60 قانون اساسي از منظر حضور 
بخش خصوصي در کارهاي اجرایي

تشکل ها قانونا نمي توانند وظایف دولتي 
را بپذیرند

برنامه ششم  الیحه  ماده 16  تصویب  در جریان 
توسعه یک اتفاق عجیب رخ داد. در حالي که این 
ماده بر ترکیب فعلي شوراي پول و اعتبار اشاره 
داشت، شوراي نگهبان این ماده را خالف قانون 

اساسي دانست.
 بر اساس قانون اساسي در امور اجرایي جز مواردي 
موارد  بقیه  است  شده  گذاشته  رهبري  عهده  بر  که 
انجام شود  باید مستقیما توسط رییس جمهور و وزرا 
که  اعتبار  و  پول  شوراي  بحث  در  دلیل  همین  به  و 
امري اجرایي است حضور روساي اتاق هاي بازرگاني و 
تعاون قابل پذیرش نیست.در حقیقت برداشت شوراي 
نگهبان از اصل 60 قانون اساسي این است که اصوال 
دولت حق ندارد وظایف اجرایي خود را به تشکل هاي 
بخش خصوصي تفویض کند و این وظایف به صورت 
در  این  شود.  اجرایي  دولت  خود  توسط  باید  قانوني 
بازرگاني در حدود 100 جایگاه  اتاق  است که  حالي 
آنها نقش اجرایي دارند حضور  از  قانوني که بسیاري 
دارد.آیا قوانین ایران به صورت کلي حضور اتاق و بخش 
خصوصي را در امور اجرایي نمي پذیرند یا اینکه تفسیر 
از قانون متفاوت است؟ با این حساب آیا حضور اتاق در 

سایر مجامع نیز زیر سوال است؟

 قانوني که شوراي نگهبان رد کرد
برنامه هاي  در  اعتبار  و  پول  عالي  شوراي  ترکیب 
شورا  این  اساسنامه  و  مي شود  مشخص  توسعه یي 
پنجم  برنامه  در  است.  نکرده  را روشن  ترکیب دقیق 
و  بازرگاني  اتاق هاي  روساي  حضور  شاهد  ما  توسعه 
سپس تعاون در شوراي پول و اعتبار بودیم. در تدوین 
برنامه ششم توسعه بر همان اساس عمل شد و تقریبا 
ادغام  دلیل  به  که  تغییراتي  اعمال  )با  ترکیب  همان 
وزارت بازرگاني با وزارت صنعت و معدن ایجاد شده 

بود( براي شوراي پول و اعتبار در نظر گرفته شد.
برنامه ششم توسعه مي گوید ترکیب  ماده 16 الیحه 
تعیین  ذیل  شرح  به  اعتبار  و  پول  شوراي  اعضاي 

مي شود:
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- وزیر امور اقتصادي و دارایي یا معاون وي
- رییس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران

- رییس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وي
- 2 نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران

- وزیر صنعت، معدن و تجارت
- 2نفر کارشناس و متخصص پولي و بانکي به پیشنهاد 
و  ایران  اسالمي  جمهوري  مرکزي  بانک  کل  رییس 

تایید رییس جمهور
- دادستان کل کشور یا معاون وي

- رییس اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي ایران
- رییس اتاق تعاون

- نمایندگان کمیسیون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه 
و محاسبات مجلس شوراي اسالمي )هر کدام یک نفر( 

به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
اما شوراي نگهبان این ماده را که بسیار به برنامه پنجم 
نگهبان در  را رد کرد. شوراي  توسعه شباهت داشت 
این خصوص نوشت در ماده 16، ترکیب شوراي پول و 
اعتبار با توجه به عضویت اعضاي غیر قوه مجریه، مغایر 
اصل 60 قانون اساسي شناخته شد. همچنین ذکر این 
شورا در سایر مواد این مصوبه مبنیا بر ایراد فوق واجد 
ایراد است. هرچند که مجلس با اصرار خود بر این ماده 

عمال آن را راهي مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد.

بخش  اجراي  بحث  و  اساسي  قانون   60 اصل   
خصوصي

اصلي که شوراي نگهبان در قانون اساسي به آن اشاره 
دارد از جمله قوانین مربوط به تعیین حیطه وظایف و 
اختیارات دولت است.   اصل 60 قانون اساسي مي گوید:

قانون   این   در  که   اموري   در  جز  مجریه   قوه   »اعمال  
طریق   از  شده ،  گذارده   رهبري   عهده   بر  مستقیما 

رییس جمهور و وزراست .«

در حقیقت استدالل شوراي نگهبان این است که در 
امور قوه مجریه نمي توان کار را از طریق افرادي به جز 
قوه مجریه انجام داد. این استدالل در صورت اجرایي 
شدن مغایر ورود اتاق بازرگاني و سایر تشکل هاي بخش 
خصوصي به پذیرش بخش هایي از وظایف دولتي است. 
این مساله که دولت بخشي از وظایف خود را به بخش 
خصوصي از طریق تشکل ها تفویض کند سال ها مورد 
تقاضاي بخش خصوصي بوده است. حال با این تفسیر 
از قانون حتي کارهایي که تاکنون انجام شده است زیر 
سوال مي رود. این در حالي است که اتاق بازرگاني در 
حال حاضر در حدود 100 کرسي تصمیم ساز و مهم که 
تنها یکي از آنها شوراي پول و اعتبار بود عضویت دارد. 
براساس قوانین مختلف اتاق بازرگاني، صنایع، معادن 
و کشاورزي ایران عضو بیش از 96شورا، هیات و نهاد 
تصمیم ساز است که اتفاقا مهم ترین تصمیم گیري هاي 

اجرایي کشور در آنها صورت مي گیرد.

 حقوقدانان چه مي گویند؟
ضیاالدین  صحبت هاي  پاي  تناقض  این  درباره 
اتاق  حقوقي  کمیسیون  سابق  رییس  خرمشاهي، 
نشستیم.  ایران  و کشاورزي  معادن  بازرگاني، صنایع، 
خرمشاهي عالوه بر کسوت حقوقداني به عنوان یک 
اقتصادي و تشکلي نیز در تشکل هاي مختلفي  فعال 
با  حضور دارد. وي در خصوص این موضوع مي گوید 
اتاق  به عنوان یک فعال تشکلي و عضو  اینکه  وجود 
بازرگاني وظیفه دارم از اتاق دفاع کنم اما واقعیت این 
است که ایراد شوراي نگهبان از نظر حقوقي کامال وارد 

است و راي درستي داده شده است.
ایران  بازرگاني  اتاق  قانون  به  اشاره  با  خرمشاهي 
تشکل هایي  ماهیت  چیز  هر  از  قبل  باید  مي گوید 
به  شود.  مشخص  قانوني  نظر  از  بازرگاني  اتاق  مانند 

گفته وي قانون اصلي مربوط به اتاق بازرگاني مصوب 
پانزدهم اسفندماه 1369 با اصالحات پانزدهم آذرماه 
1373 است. این قانون در ماده یک به دلیل ایجاد اتاق 
مي پردازد و مي گوید به منظور کمک به فراهم آوردن 
افکار و  تبادل  اقتصاد کشور،  موجبات رشد و توسعه 
بیان آرا و عقاید مدیران صنعتي، معدني، کشاورزي و 
بازرگاني به موجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق 
ایران  اسالمي  جمهوري  معادن  و  صنایع  و  بازرگاني 

تاسیس مي شود.
ایران  بازرگاني  اتاق  حقوقي  کمیسیون  سابق  رییس 
ادامه داد اما مهم ترین بخشي که به مساله رابطه اتاق 
و دولت پرداخته است در شرح وظایف اتاق بازرگاني 
وظیفه  که  است  آمده  قانون  در  رابطه  این  در  است. 
اقتصادي  مسائل  مورد  در  مشورتي  نظر  ارائه  اتاق 
کشور اعم از بازرگاني، صنعتي و معدني و مانند آن به 
قواي سه گانه. همچنین بخش دیگري از وظایف اتاق 
همکاري با دستگاه هاي اجرایي و سایر مراجع ذي ربط 
است.  اتاق  به  مربوط  مقررات  و  قوانین  اجراي  براي 
ذکر  نکته  این  اتاق  قانون  جاي  هیچ  در  حقیقت  در 
نشده است که اتاق مي تواند کار اجراي بکند و اصوال 
ماهیت اتاق یک نهاد مشورتي براي هر 3 قوه است. بر 
این اساس ورود به مسائل اجرایي براي دادن مشورت 
موضوعیت ندارد. وي تاکید داشت از نظر حقوق حضور 
مشورتي  بحث  یک  از  فراتر  اعتبار  و  پول  در شوراي 
است پس به همین دلیل از نظر قانوني وجاهت الزم 

وجود ندارد.
این  بودن  سابقه  به  مسبوق  به  اشاره  با  خرمشاهي 
مورد  این  در  گفت  توسعه  پنجم  برنامه  در  ترکیب 
خاص یعني ماده 16 برنامه ششم چون ما برنامه پنجم 
را داشته ایم دولت مي تواند از نظر رویه قانوني از این 
الیحه دفاع کند و جاي دفاع وجود دارد اما ایراد شوراي 

نگهبان یک بحث کلي را باز مي کند و آن مساله ورود 
اتاق به مسائل اجرایي است.

به گفته این حقوقدان بسیاري از شوراها و نهادهایي که 
اتاق در آن حضور دارند یا جنبه مشورتي دارند یا اینکه 
و مورد پذیرش شوراي  قانوني مصوب مجلس  داراي 
نگهبان هستند و به همین دلیل مشکلي وجود ندارد 
اما این بحث هنوز باز است که اصوال اتاق مي تواند به 
صورت قانوني نقش هاي اجرایي بپذیرد. وي تاکید کرد 
براي چنین موضوعي و بر اساس شعارهایي که امروز از 
سوي بخش خصوصي و دولت داده مي شود تغییر در 
قانون ضروري است و شوراي نگهبان با توجه به اینکه 
بر اساس شرع و قانون اساسي تصمیم مي گیرد، بحث 

درستي را مطرح کرده است.

 نگاهي به اختیارات اتاق بازرگاني
و  مجامع  در  ایران  بازرگاني  اتاق  اخیر  سال هاي  در 
کرد  پیدا  عضویت  دولتي  بخش  در  مهمي  نهادهاي 
که بعضي از آنها کامال جنبه اجرایي دارند و طبیعتا 
خالف این بند قانوني مورد اشاره شوراي نگهبان قرار 
مي گیرند. تاکنون تمام توجه ها صرفا به اتاق بازرگاني 
و جلسات هیات نمایندگان بوده است بدون آنکه به 
دولت  تصمیم ساز  جلسات  در  اتاق  این  اثرگذاري 
اتاق  مختلف  قوانین  براساس  باشد.  شده  توجهي 
بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي ایران عضو بیش 
اتفاقا  نهاد تصمیم ساز است که  از 96شورا، هیات و 
آنها  در  کشور  اجرایي  تصمیم گیري هاي  مهم ترین 
صورت مي گیرد. حدود 30درصد این جلسات رییس 
اتاق بازرگاني راسا حضور پیدا مي کند و در 8 درصد 
آنها حق دارد از نواب خود استفاده کند. همچنین 6 
درصد با حضور رییس اتاق استان ها صورت مي گیرد و 
در بقیه نماینده اتاق حضور خواهد داشت. این درحالي 
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است که برخالف تصور کلي تنها در 4درصد جلسات 
اتاق حق راي ندارد و در 96درصد جلسات حق راي 

اتاق محفوظ است.
از جمله این نهادها مي توان به صندوق توسعه ملي، 
توسعه  کارگروه  و  استان ها  معادن  و  کارگروه صنعت 
صادرات، صندوق رفاه دانشجویان، ستاد ساماندهي و 
حمایت از مشاغل خانگي و شوراي موسسه اعتباري 
دانشگاه ها، شوراي عالي اجراي سیاست هاي کلي اصل 
44 قانون اساسي، هیات عالي واگذاري، شوراي اقتصاد، 
واحدهاي  مالکیت  گسترش  شوراي  بورس،  شوراي 
تولیدي، کارگروه صادرات، کمیسیون انتخاب اشخاص 
امناي  هیات  عام،  سهامي  شرکت هاي  بازرسي  براي 
بانک ها  اختالف  حل  کمیته  ارزي،  ذخیره  حساب 
بیمه،  عالي  شوراي  ارزي،  تنخواه  دریافت کنندگان  با 
کمیسیون  کشور،  مالیاتي  ضرایب  تعیین  کمیسیون 
حل  هیات هاي  شهرستان،  مالیاتي  ضرایب  تعیین 
سرمایه گذاري  هیات هاي  استان ها،  مالیاتي  اختالف 
خارجي، هیات تسهیل و تسریع اجراي قراردادهاي بیع 
متقابل، هیات تسهیل و تسریع در اجراي قراردادهاي 
بیع متقابل غیرنفتي، شوراي صندوق ضمانت صادرات 

ایران و بسیاري از مجامع دیگر اشاره کرد.

دولتي  آمار  به  نسبت  خصوصي  بخش   انتقاد 
سرمایه گذاري

گروه صنعت    دولت یازدهم آماري از جذب سرمایه 
در  مي دهد  نشان  که  است  کرده  منتشر  خارجي 
و  11میلیارد  جذب  به  موفق  ایران  پسابرجام،  دوره 
36سند  و  شده  خارجي  سرمایه  دالر  400میلیون 
که  شده  امضا  خارجي  سرمایه  جذب  براي  همکاري 
از این تعداد 8 مورد نهایي شده است. آمارهاي دیگر 
سرمایه  جذب  زمینه  در  ایران  که  مي کند  حکایت 

رسیده  رشد 90درصدي  به  سال 2015  در  خارجي 
از  بیش  خارجي  سرمایه گذاري  جذب  اهمیت  است. 
هر چیز در سیاست دولت روحاني براي تحقق رشد 
اقتصادي 8 درصدي دخیل است. در این میان گشودن 
درها و توسعه روابط با سایر کشورهاي جهان بیانگر 
عزم دولت مبني بر جذب این حجم از سرمایه گذاري 
در  رویکردي  چنین  با  روحاني  دولت  است.  خارجي 
بین المللي  روابط  و گسترش  عرصه سیاست خارجي 
بوده  که  کشور در کلیه حوزه ها همواره درصدد آن 
از این فضا براي گشودن بسیاري از گره هاي اقتصادي 
یازدهم در  بهره بگیرد. آنچه در مورد عملکرد دولت 
براي  دولت  عزم  حوزه جذب سرمایه گذاري خارجي، 
جذب  تصویب  مي کند،  ثابت  را  هدف  این  تحقق 
11میلیارد و 400میلیون دالر سرمایه گذاري خارجي 
این  مي شود،  پیش بیني  که  است  پسابرجام  دوره  در 
رقم تا پایان سال 95 به 15میلیارد دالر افزایش یابد. از 
سوي دیگر 66 طرح با اعتبار 5 میلیارد و 200میلیون 
دالر سرمایه گذاري خارجي مستقیم در کشور اجرایي 
شده که آثارش در میان مدت در زندگي مردم احساس 
خواهد شد. این حجم از سرمایه گذاري خارجي عمدتا 
ایتالیا،  آلمان،  فرانسه،  مانند  اروپایي  کشورهاي  از 
انگلستان همچنین از کشورهاي آسیایي مانند چین و 
کشورهاي عربي ازجمله امارات متحده عربي به اقتصاد 
ایران جذب مي شوند که از این میان بیشترین حجم 
سرمایه گذاري مصوب از کشور آلمان بوده است. این 
آمار اما در شرایطي منتشر شده و دولت، »امنیت« را 
مهم ترین پیش شرط تحقق جذب سرمایه مي داند که 
فعاالن اقتصادي و اعضاي بخش خصوصي نسبت به 
کارنامه دولت در بخش جذب سرمایه گذاري خارجي 
انتقاد دارند و معتقدند که ظرفیت هاي بعد از برجام 
با وجود وعده ها هنوز به طور کامل محقق نشده است.

اسداهلل عسگراوالدي، عضو هیات  به گزارش»تعادل« 
نظر من  از  باره گفت:  این  در  تهران  اتاق  نمایندگان 
آمارها درست است اما نتیجه ورود این میزان سرمایه 
نیست.  قابل  لمس  هنوز  کشور  اقتصاد  به  خارجي 
انتظار  مورد  که  آن  طور  خارجي  سرمایه گذاران 
ماست به بازار ایران وارد نشدند و باید مساله ملموس 
نبودن آثار سرمایه گذاري خارجي تا زمان فعلي پس 
فعال  این  کرد.  پیگیري  دارایي  وزارت  از  را  برجام  از 
اقتصادي با اشاره به اشتیاق سرمایه گذاران خارجي به 
حضور در بازار ایران گفت: در بخش خودرو و معدن 
کارهاي مقدماتي انجام شده اما در دیگر بخش ها هنوز 
ادامه  عسگراوالدي  مي کنند.  احتیاط  سرمایه گذاران 
قرارداد  امضاي  از  پیش  خارجي  سرمایه گذاران  داد: 
تمام اطالعات را بررسي مي کنند اما وقت ورود سرمایه 
مي گیرند.  نظر  در  را  احتیاط  جوانب  تمام  ایران  به 
سرمایه گذاران تنها 10تا 20درصد از سرمایه الزم را 
براي برآورد امنیت و منافع سرمایه وارد کار مي کنند و 
زماني که محیط را امن تشخیص دهند، باقي سرمایه 
ایران و روسیه  اتاق مشترک  را وارد مي کنند. رییس 
با اشاره به اینکه کارهایي شروع  شده نه به آن معنا 
که دولت مطرح مي کند، گفت: امنیت مالي و بانکي، 
تضمین سود و نرخ ارز از مهم ترین مسائل جذب سرمایه 
خارجي است. عسگراوالدي گفت: سرمایه گذار با نرخ 
مشخصي ارز را وارد کشور مي کند و مي خواهد ارز را با 
همان نرخ از کشور خارج کند نه نرخ پایین تر. شرایط 
از مهم ترین مسائل در سرمایه گذاري  ارز  تسعیر نرخ 
خارجي است.  اما با وجود این انتقادات، معاون وزیر 
ایدرو  عامل  هیات  رییس  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
منطقه  هر  امنیت  رصد  با  سرمایه گذاران  مي گوید: 
براي سرمایه گذاري وارد آن مي شوند و از این رو ورود 
سرمایه گذاران خارجي ضریب باالي امنیت ایران را به 

نمایش مي گذارد. منصور معظمي افزود: در صورتي که 
ایران فقط ملزومات بین المللي را رعایت کند به حتم 
سرمایه گذار براي سرمایه گذاري وارد کشور خواهد شد. 
معظمي یادآور شد: وضعیت اقتصاد جهاني به گونه یي 
است که شرکت هاي مختلف به دنبال سرمایه گذاري 
در مناطق امن هستند و ایران تنها کشوري است که در 
خاورمیانه منطقه امن محسوب مي شود. رییس سازمان 
گسترش و نوسازي صنایع ایران گفت: این سازمان در 
آن  7مورد  که  کرده  امضا  19تفاهمنامه  جاري  سال 
منجر به عقد قرارداد شده است. وي اظهار کرد: حضور 
یک شرکت دولتي در کنار سرمایه گذاران خارجي به 

آنان قوت قلب و اطمینان خاطر بیشتري مي دهد.
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دنیای اقتصاد/ 
مهدي جباریان

در دنیای کسب وکار امروز، به دلیل حضور پویایی های 
از ساختارهای  نمی توانند  دیگر  روزافزون، سازمان ها 
نتیجه  در  و  ببرند  بهره  پاسخگویی  در  بوروکرات 
اغلب مجبور به دوباره سازی ساختارها و نمودارهای 
سازمانی شده اند یا اینکه در گذر زمان به فراموشي 
موج حركت  این  با  که  شرکت هایی  شده اند.  سپرده 
این  اما  باشند،  چابک تر  می کنند  تالش  كرده اند 
است.چابکی،  همراه  عدیده  مشکالت  با  تغییرات 
انطباق موفقیت آمیز  و  تغییر سریع  نوسازی،  توانایی 
عنصر  دو  به  چابکی  است.  از سوی خودش  سازمان 
دارای  باید  چابک  سازمان  اینکه  اول  است:  نیازمند 
توانمندی پویایی باشد، یعنی توانایی حرکت سریع، 
ثبات  به  چابکی  اینکه  دیگر  پاسخگویی.  و  چاالکی 

نیازمند است، یعنی یک بنیاد ثابت و استوار از اصولي 
که  محکمی  اسکلت  و  بنیان  کنند؛  تغییر  نباید  که 
سازمان را حفظ می کند. در حقیقت یك سازمان باید 

چابک و مستحکم باشد.
فرد  به  استحکام  کوچک،  کارهای  و  کسب  در 
باشد  باز می گردد. شرکت می تواند چابک  کارآفرین 
از  بعد  اما  باشد،  زیاد  استحکام  دارای  اینکه  بدون 
شکل گیری و رشد، استحکام اهمیت می یابد. امروزه 
تغییرات هم در سازمان و هم در محیط پیش می آیند 
و چابکی می تواند تبدیل به مزیت رقابتی شود. باید 
متفاوت  صنایع  در  چابکی  نیاز  میزان  داشت  توجه 
به  نیاز  لحظه  باال هر  فناوری  با  در صنایعي  و  است 
حضور آن حس می شود.البته برای سازمان های بزرگ 
چابکی مفهومی پیچیده است. اکثر این سازمان ها با 
موفقیت  به  و  کرده اند  رشد  مراتبی  سلسله  سیستم 
گرفته  باال  در  تصمیمات  که  سیستمی  رسیده اند؛ 

می شود و به سطوح پایین منتقل مي شود. در عصر 
باید  آنان  و  نیست  جوابگو  دیگر  رویكرد  این  حاضر 
در  بیشتری  فضای  و  دهند  تغییر  را  خود  ساختار 
اختیار افراد بگذارند، درحالی که پیش از این با قوانین 
و دستورات ثابت عمل می کردند و دیگر الزم است كه 
منعطف تر باشند. در این شرایط، زمانی که سازمان به 
توانایی  سمت چابکی حرکت می کند، احساس عدم 
شرکت های  و  می شود  منتقل  هرم  راس  به  کنترل 
بزرگ سعی می کنند مانند یک شرکت کوچک عمل 
کنند که البته امکان پذیری آن به دلیل موانع حاصله 

با سختی مواجه است.
بنابراین مساله مهم در ساخت سازمان چابک حضور 
منابع انسانی چابک است که هم توانمندی کافی در 
تصمیم گیری و برنامه ریزی عملیاتی را داشته باشند 
دارا  را  سازمان  در  کار  زمینه  در  کافی  تعهد  هم  و 
بوده و عالقه مند همکاری و تالش با سازمان باشند.

اصل مهم دیگر سازمان چابک، ایجاد دسترسی های 
با  سیستم  این  هماهنگی  و  دانش  و  اطالعاتی  الزم 
در  بتواند  سازمان  تا  است  شرکت  کالن  دیدگاه 
در  تصمیمات  که  یابد  اطمینان  تمرکززدایی  عین 
منطبق  و  کالن  تفکر  اساس  بر  سازمان  جای  جای 
با واقعیات صورت می گیرد.همچنین آموزش افراد به 
نوعی که تفکر آنان را به سوی تفکر سیستمی سوق 
دارد.  سازمان  چابک سازی  در  بسیاری  اهمیت  دهد 
افراد باید بتوانند از تفکرات سیستم آگاه شوند و آن 
تصمیمات  تاثیرات  از  تا  كنند  کامل درک  به طور  را 
خود در سایر بخش ها در طوالنی مدت و کوتاه مدت 

آگاه باشند.

سازمان چابک، اجبار آینده

 بازگشت به عناوین 18 یادداشت مدیریتی
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مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سندیکای صنعت 
برق ایران )رسانا( خواهشمند است نظرات، پیشنهادها 

 ahmadi@ieis.ir  و نقدهای خود را از طریق ایمیل
ویا شماره تلفن های 6-665۷0930  به ما اطالع دهید.

با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

گرد و خاک شدید در اهواز
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