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فهرستسیاستهایبیصاحب

دکتر علی فرحبخش
کنم،الزم ورود اصلی بحث به آنکه از پیش
میبینممقدمهنهچندانکوتاهیراارائهکنم.
نظارت پروانه سالهاست که فردی بهعنوان
سازمان از را الکتریکی تاسیسات و برق بر
نظاممهندسیاخذکردهام،موظفمازابتداتا
انتهاییکپروژهبرتطابقاجرابااستانداردها
ومقرراتملینظارتکنموفقطدرصورتی
که میشود داده کار پایان گواهی مجری به
مهندسانناظرشاملمهندسانمعمار،سازه،
برقومکانیکصحتاجرایکارراتاییدکنند.

بوده ام،  آن  ناظر  که  پروژه ای  در  اگر  مثال  برای 
اثر اتصال دو سیم برق، در یک  ۱۵ سال بعد بر 
ساختمان یا محل اجرای پروژه آتش سوزی صورت 
خواهم  احضار  قضایی  مقام  نزد  بالفاصله  بگیرد، 
شد و باید درخصوص اتهامات وارده از خود دفاع 
کنم. به همین دلیل مهندسان ناظر در همه  جای 
تحت  بیمه  شرکت های  به  مبلغی  ساالنه  جهان 
در  تا  مدنی« می پردازند  بیمه »مسوولیت  عنوان 
صورت بروز چنین حوادثی، مبلغ خسارت توسط 

مشاهده متن کامل

روندروبهافولصنایعپاییندستی

فرش قرمز سیاستگذاران برای صنایع مادر

کمیسیون رییس نایب کالهی؛ علیرضا
تهران بازرگانی اتاق معادن و صنایع
کابل و سیم سازندگان کمیته رئیس و
سندیکایصنعتبرقایرانطییادداشتی
صنایع افول دالیل به شرق روزنامه در

ساختمحورپرداختهاست.

و  ناهموار  ایران  صنایع  برای  توسعه  مسیر  چرا 
حتی گاه صعب العبور است؟ 

به  ساده  و  روشن  بسیار  اگرچه  سوال  این  پاسخ 
در  پیچیده ای  عوامل  شامل  اما  می رسد،  نظر 
سیاستگذاری های کالن اقتصاد است که رفع آن ها 
بیش از هر چیز نیازمند بازنگری های گسترده در 
ساختار های اقتصادی کشور است.  صنعت ایران در 
راس از کشاورزی، معادن و منابع زیرزمینی غنی 
را  ایران  اقتصاد  اصلی  شالوده  که  می گیرد  شکل 
بنا می گذارند. از وابستگی تمام شریان های حیاتی 
کشور به نفت و درآمد های نفتی که بگذریم، در 
شاخه معادن زیرزمینی و صنایع مادر به گره های 
عوامل  مهمترین  که  می خوریم  بر  بسیاری  کور 
بزرگ  زنجیره  و  پایین دستی  صنایع  افول  و  افت 

تامین آن ها محسوب می شوند. 

علیرضاکالهی؛نایبرییسکمیسیونصنایعومعادناتاقبازرگانیتهران
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متن کامل

در  اقتصادی  سیاست های  واسطه  به  امروز  آنچه 
نبود  به  طور خالصه  به  است  جاری  ایران  صنعت 
ثبات کمی و قیمتی برای صنایع پایین دستی منجر 
شده است. ضعف رقابت پذیری اقتصاد ایران که در 
گزارش مجمع جهانی اقتصاد به درستی به آن اشاره 
شده، کاری ترین ضربه اش را به صنایع ساخت محور 

وارد کرده است. 
ایران  اقتصاد رتبه  بر اساس گزارش مجمع جهانی 
در  سقوط  پله   ۱0 با  پذیری  رقابت  شاخص  در 
این  اساس  بر  به 99 رسیده است.  طول یک سال 
گزارش اغلب کشورهای خاورمیانه در این شاخص 
از کشورمان پیشی گرفته اند و این مساله پیغامی 
جز زوال پرشتاب صنایع با ارزش افزوده باال ندارد. 

در حقیقت این صنایع در فضای کنونی اقتصاد کشور 
شاخص های  در  درستی  به  که  مختلفی  دالیل  به 
شده اند،  پیش بینی  اقتصاد  جهانی  مجمع  ارزیابی 
نیستند.  آتی  تولید  برای  برنامه ریزی  به  قادر 
ناگزیر  را  آن ها  اقتصادی  مختلف  عوامل  بی ثباتی 
کرده که از بازار های قراردادی و بلندمدت صرفنظر 
را کاهش دهند. غالب  تولید خود  کرده و ظرفیت 
صنایع ساخت محور ایران در حال حاضر با افزایش 
قیمت تمام شده و در نتیجه آن از دست دادن بازار 

داخلی و خارجی مواجه شده اند.
درست در همین شرایط بی ثبات، با وجود تحریم ها، 
جهش های ناگهانی قیمت ها و سیاستگذاری هایی که 
عمدتا بر پایه بخشی نگری ها صورت می گیرد، صنایع 
باالدستی از وضعیت بسیار بهتری برخوردارند. این 
بخش  پتروشیمی ها،  و  اساسی  فلزات  که  صنایع 
اصلی آن را تشکیل می دهند، جزو صنایع انرژی بری 
محسوب می شوند که در وانفسای قیمت گذاری های 
توجهی  قابل  سود  آب  و  برق  سوخت،  یارانه ای 
نصیبشان می شود. معافیت های مالیاتی و صادراتی 

در ازای صدور کاال هایی که عمال مواد اولیه صنایع 
بزرگ  بهره  هم  می شوند  محسوب  دستی  پایین 
از سیاستگذاری های  مادر  است که صنایع  دیگری 

بخشی و گا ها نادرست به دست می آورند. 
در سایه همین سیاستگذاری ها سهم ارزش افزوده 
صنایع معدنی پایه از ۱۶/۵ درصد به ۳۸/۵ درصد 
در سال ۱۴00 خواهد رسید. سهم صنایع شیمیایی 
و پاالیشگاهی از ارزش ستانده صنعتی هم از ۳۳/۷ 
 9/9۲ افزایشی  و  رسید  خواهد  درصد   ۴۳/۶۲ به 
درصدی را تجربه خواهد کرد. در مقابل، اما صنایع 
زمینه  و  تامین  زنجیره  اساسا  که  دستی  پایین 
به  رو   ۱۴00 افق  تا  دارند  گسترده ای  اشتغالزایی 
کاهش خواهد بود. به عنوان مثال سهم صنایع فلزی 
و کانی غیرفلزی )معدنی( از ۱9/۱9 درصد در سال 
۱۳9۳ به ۱۷/۵۴ درصد تا پایان سال ۱۴00 کاهش 
خواهد یافت. ارزش افزوده صنایع غذایی و نساجی 
)کشاورزی پایه( هم روی دور افول از ۲۲/۱۶ درصد 

به ۱۸/۱9 درصد خواهد رسید. 
صنایع  صنعتی  ستانده  ارزش  روند،  این  در 
مکانیکی  و  برق  مولد  ماشین آالت  خودروسازی، 
درصدی   ۱۳/۳۳ سهمی  که  هم  محور(  )ساخت 
افزوده کل کشور در سال 9۳ داشته اند،  در ارزش 
در پایان برنامه ششم توسعه تا مرز ۱۱/۲۳ درصد 
کاهش خواهد یافت. ارزش افزوده سایر صنایع نیز از 

۱۱/۶۳ درصد به 9/۴۲ درصد خواهد رسید.
بررسی ترکیب رشته فعالیت های صنعتی کشور طی 
برنامه های توسعه اقتصادی بر حسب سهم از ارزش 
افزوده صنعتی تصویر درستی از روند توسعه، افول 
سه  از  بیش  طول  در  مختلف  صنایع  قدرت یابی  و 
توسعه  اول  برنامه  در  می دهد.  نشان  گذشته  دهه 
صنایع غذایی و آشامیدنی با سهم ۲۴/۴۵ درصدی 
کشور  صنعتی  افزوده  ارزش  از  را  سهم  بیشتری 

داشت. در همان سال ها منسوجات با ۱۳/۵۴ درصد 
غیرفلزی  کانی  صنایع  و  داشت  قرار  دوم  رده  در 
هم با ۸/۵۱ درصد جایگاه سوم را در ارزش افزوده 

صنعتی کشور دارا بودند. 
افزوده  ارزش  از  اساسی  فلزات  سهم  زمان  آن  در 
صنایع  سهم  و  بود  درصد   9 از  کمتر  صنعتی 

پاالیشگاهی کمی بیشتر از ۳ درصد بود. 
در برنامه پنج ساله دوم این ارقام با تفاوتی مدود با 
همان ترکیب تکرار شد هر چند در طول این برنامه 
سهم فلزات اساسی تا 9/۵۱ درصد افزایش یافت، اما 
همچنان صنایع غذایی و آشامیدنی با سهم ۲0/۳۴ 
درصدی در راس تولید ارزش افزوده صنعتی ماند. 

در  صنایع  سهم  کشور  توسعه  برنامه  سومین  در 
در  یافت.  توجه  قابل  تغییری  افزوده  ارزش  تولید 
سهم  آشامیدنی  و  غذایی  صنایع  برنامه  این  طول 
خود را با فلزات اساسی، مواد و محصوالت شیمیایی 
این  تا همه  تقسیم کردند  موتوری  نقلیه  و وسایل 
صنایع سهمی بین ۱۱ تا ۱۳ درصدی داشته باشند. 
نکته جالب توجه این است که در طول سه برنامه 
توسعه سهم منسوجات و صنایع نساجی به صورت 
مداوم در حال آب رفتن بوده به طوری که در طول 
برنامه سوم توسعه منسوجات سهمی ۶/۵۱ درصدی 
از ارزش افزوده صنعتی کشور داشتند. ساختار ارزش 
افزوده صنعتی کشور در طول برنامه چهارم توسعه 
باز هم به نفع فلزات اساسی، صنایع پاالیشگاهی و 
طول  در  یافت.  تغییر  شیمیایی  محصوالت  و  مواد 
ارزش  از  درصد   ۱۳/۳9 اساسی  فلزات  برنامه  این 
افزوده صنعتی کشور را به خود اختصاص دادند تا 
آرام آرام جای خود را در بطن اقتصاد ایران باز کنند. 
نموار برنامه پنجم توسعه جهش صنایع پاالیشگاهی 
و نیز مواد و محصوالت شیمیایی را نشان می دهد 
تا   ۲ بین  سهمی  صنایع  سایر  برای  که  حالی  در 

اساسی  فلزات  است.  گرفته شده  نظر  در  ۵ درصد 
افزوده  ارزش  میدان داران  از  یکی  همچنان  هم 
صنعتی باقی مانده است. این آمار به درستی نشان 
به سمت  ایران  اقتصادی  سیاست های  که  می دهد 
تردید  بدون  کرده اند.  حرکت  مادر  صنایع  تقویت 
دستی  پایین  صنایع  تقویت  به  اگر  سیاست  این 
منجر  صنایع  از  دست  این  کاال های  مصرف کننده 
صنعتی  توسعه  کلید  شاه  به  می توانست  می شد 

کشور و توسعه اشتغال بدل شود. 
در مقابل، اما سیاست حمایت های مستمر از صنایع 
این  کارانه در  نگاه کاسب  نوعی  مادر،  و  باالدستی 
برزخ  در  آن ها  ترتیب  این  به  کرد.  حاکم  صنایع 
سود  کسب  سادگی  به  بودن  خصوصی  یا  دولتی 
بیشتر را بر منافع ملی ارجح دانستند، محصوالتشان 
را به جای عرضه به تولیدکنندگان داخلی با قیمت 
که  توجهی  قابل  انرژی  یارانه  احتساب  و  منصفانه 
دریافت می کنند، با قیمت های جهانی صادر و باالتر 
عرضه  داخلی  بازار های  در  جهانی  قیمت های  از 

کردند. 
در شرایط تحریم و رکود دسترسی گسترده به منابع 
طبیعی و زیرزمینی می توانست به یک مزیت رقابتی 
برای صنایع ایران در بازار های داخلی و بین المللی 
بدل شود، اما نتیجه کامال عکس بود. هدفگذاری ها 
نیاز های  تامین  جای  به  مادر  صنایع  و  کرد  تغییر 
به  رقابت  به  صادرات  برای  داخلی  تولیدکنندگان 
راس  در  مسابقه کسب سود  در  و  پرداختند  آن ها 
فهرست قرار گرفتند. در نهایت آنچه تغییر کرد الگو 

و ساختار توسعه صنعتی در اقتصاد ایران بود. 
صنایع  اساسی،  فلزات  صنایع  ساختار  این  در 
به  رو  سهمی  شیمیایی،  صنایع  و  پاالیشگاهی 
طوری  به  دارند  صنعتی  ستانده  ارزش  از  افزایش 
که ارزش افزوده آن ها از ۳۳/9 درصد ظرف ده سال 
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فراخواندورهآموزشی»رفعاشکالبیمههایمهندسیو
مسئولیتوآشناییباخدماتبیمهتعاون«

دورهآموزشی»رفعاشکالبیمههایمهندسیومسئولیتوآشناییباخدماتبیمهتعاون«روز
چهارشنبه4دیماه98ساعت8:30الی12باسخنرانیمهندسمحمدباباکردی،دبیرسندیکای
بیمههایمهندسیکشوردرطبقهاولسالنامینالضرباتاقتهران؛واقعدرخیابانبهشتی،خیابان

قائممقامفراهانی،کوچهمیرزاحسنی،پالک18برگزارمیشود.
عالقمندان جهت ثبت نام در این دوره معرفی نامه خود را تا پایان وقت اداری 9۸/۱0/0۳ به شماره فکس 
۸۸۸۲۴۶۶9 و یا آدرس ایمیل courses.apec@gmail.com ارسال و جهت کسب اطالعات بیشتر با 

شماره های ۸۸۳۱۸۷0۱-0۲۱ تماس حاصل فرمایند. 
نامه مسئولیت مدنی کارفرما  با قوانین و کلیات بیمه مسئولیت، بیمه نامه درمان تکمیلی، بیمه  آشنایی 
 ... و  بیمه نامه مسئولیت حرفه ای  تمام خطر نصب،  و  پیمانکاری  تمام خطر  بیمه های  قبال کارکنان،  در 

سرفصل های این دوره هستند
شایان ذکر است شرکت در این دوره رایگان است. 

افغانستانوسوریه؛دوبازار
تازهصنعتبرقایران

برق صادرات کمیته رییس - تجارت فصل
برق گفت:حضورصنعت ایران برق سندیکای
ایراندرحالحاضردربازارهایصادراتیحتی
دلیل همین به و شده دشوار سنتی بازارهای
شاهدکاهشصادراتخدماتفنیومهندسی

هستیم.
سندیکای  برق  صادرات  کمیته  رئیس  باقری،  پیام 
پاسخ  با خبرنگار مهر در  ایران در گفت و گو  برق 
به این سوال که رخدادهای اخیر عراق چه تأثیری 
بر همکاری های صنعت برق دو کشور داشته است، 
اظهار داشت: یک برنامه ۳ ساله با عراق در بخش 
صنعت برق داشتیم که بر اساس آن قرار بود شبکه 
برق ایران و عراق در سال نخست سنکرون شود. در 
سال دوم کاهش تلفات شبکه برق عراق و برای سال 
سوم توسعه ظرفیت های تولید در برنامه قرار داشت؛ 
در آبان ماه سال جاری شاهد سنکرون اولیه شبکه 

برق ایران و عراق بودیم. اکنون نیز پیگیر انجام بقیه 
برنامه ها هستیم، اما طبیعتاً شرایط سیاسی عراق بر 

روند این قرارداد تأثیر گذاشته است.
با توجه به شرایط به وجود آمده، ورود  افزود:  وی 
این  است.  شده  سخت تر  صادراتی  بازارهای  به  ما 
سختی حتی در بازارهای سنتی ما نیز وجود دارد. 
عراق  در  آمده  وجود  به  شرایط  از  ایران  طبیعتاً 
متأثر می شود. این تأثیر را می توان در کاهش روند 

صادرات خدمات فنی و مهندسی شاهد بود.
به  صادرات  بر  را  خود  تمرکز  اینکه  بیان  با  باقری 
ما در پی  ، گفت:  ایم  افغانستان و سوریه گذاشته 
توسعه فعالیت های خود در بازارهای سنتی و جدید 
هستیم. به دنبال اجرای این سیاست سفرهایی به 
افغانستان انجام و قراردادهایی نیز امضا شد که در 
حال پیگیری هستیم. البته فضای سیاسی افغانستان 
نیز چالش هایی دارد که موجب ُکندبودن فعالیت ها 
می شود. در عین حال، سوریه، بازار مستعدی است 

و از حضور ایرانی ها نیز استقبال می کنند.
درباره  برق  سندیکای  برق  صادرات  کمیته  رئیس 
وزارت  با  سندیکا  این  قراردادهای  وضعیت  آخرین 
نیرو توضیح داد: بسیاری از قراردادهای ما با وزارت 
و  خورده  چالش  به  ارزی  نوسانات  دلیل  به  نیرو 
متوقف شده است، چرا که بنگاه های اقتصادی توان 

تأمین مالی اجرای این قراردادها را ندارد.
سرمایه  جذب  بر  برق  تعرفه  تأثیر  درباره  باقری 
گذاران برای رمزارزها گفت: شیوه نامه ای که برای 
تعرفه برق این صنعت مشخص شد تا حدی ابهامات 
این حوزه را کم کرد و در نهایت فعالیت ماینینگ 
نرخ  این  البته  به عنوان صنعت شناخت.  را  رمزارز 
خصوص  به  است.  گران  گذار  سرمایه  جذب  برای 
در شرایطی مانند زمستان که در پیک مصرف برق 

نیستیم و با مازاد مصرف رو به رو هستیم.
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مشکلنیروگاههایخصوصیدر
بازپرداختاقساطوامصندوق

توسعه
برق تولیدکننده شرکتهای سندیکای رئیس
تضمینی خرید نرخ ماندن ثابت است، مدعی
برقازسویوزارتنیروونوساناتشدیدنرخ
ارزتواناییبازپرداختاقساطتوسطنیروگاههای
وامدریافت ازصندوقتوسعه راکه خصوصی

کردهاند،غیرممکنکردهاست.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران  جمع  در  امروز  وحدتی  محمدعلی 
نیروگاه های  درصد   ۶۵ از  بیش  اینکه  به  اشاره  با 

است،  غیردولتی  بخش  به  متعلق  کشور  حرارتی 
نقش  کشور  برق  تولید  در  خصوصی  بخش  گفت: 
مهم و پررنگی دارد، پس باید دولت و وزارت نیرو به 

این بخش توجه ویژه ای داشته باشد.
داند  می  دولت  که  طور  همان  داد:  ادامه  وی 
با  غالباً  نیروگاهی  طرح های  سرمایه گذاری های 
محل صندوق  از  وام  و  ارزی  تسهیالت  از  استفاده 
توسعه ملی صورت گرفته است، اما ثابت ماندن نرخ 
خرید تضمینی برق از سوی وزارت نیرو و نوسانات 
شدید نرخ ارز در دو سال اخیر توانایی بازپرداخت 
را  خصوصی  نیروگاههای  توسط  وام ها  این  اقساط 

غیرممکن کرده است.
یک  احداث  برای  سرمایه گذاری  رقم  *متوسط 

نیروگاه سیکل ترکیبی چقدر است؟
اینکه  بر  تاکید  با  توانیر  شرکت  اسبق  عامل  مدیر 
با مشکالت  اقساط  بازپرداخت  برای  سرمایه گذاران 
رقم  متوسط  داشت:  اظهار  هستند،  مواجه  جدی 
سیکل  نیروگاه  یک  احداث  برای  سرمایه گذاری 
ترکیبی با ظرفیت ۴۸۴ مگاوات حدود ۳۱0 میلیون 
اخذ شده  تسهیالت  باید  و سرمایه گذار  است  یورو 
با  را به همراه سود متعلقه طی پنج و نیم سال و 
بازپرداخت  یورو  میلیون   ۶0 سالیانه حدود  اقساط 
کند.پس با این شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و 
دو  برق مشکالت  تضمینی  نرخ خرید  ماندن  ثابت 

چندان شده است.
ادامه  برق  تولیدکننده  شرکتهای  سندیکای  رئیس 
داد: این موارد باعث شده تا درآمد حاصل از فروش 
از  پس  و  تضمینی  صورت  به  نیروگاه ها  این  برق 
نیرو  وزارت  توسط  آن  نرخ  که  برق  بازار  در  آن 
مدیریت می شود، به هیچ وجه جوابگوی بازپرداخت 

تسهیالت دریافت شده نباشد.
موقع  به  پرداخت  عدم  کرد:  نشان  خاطر  وی 

سال های ۱۳9۴  در  برق  فروش  از  ناشی  مطالبات 
از  قبل  نرخ های  با  ارز  تأمین  فرصت   ،۱۳9۷ تا 
از  را  سررسید  زمان  در  اقساط  پرداخت  و  افزایش 

تولیدکنندگان گرفته است.
وی ادامه داد: واضح است که در شرایط فعلی و در 
صورت عدم رفع مشکل تحمیل شده به نیروگاه ها و 
بر مبنای مدل مالی واقعی هر یک از طرح های اشاره 
شده، نیروگاه های مذکور توان ادامه کار را نخواهند 
داشت؛ این امر تبعات منفی زیادی را متوجه صنعت 
برق می کند و در نهایت سبب کاهش انگیزه  بخش 
پایدار  برق  تأمین  در  وقفه  آن  تبع  به  و  خصوصی 

می شود.
خصوصی،  بخش  فعاالن  گفت:مشکل  وحدتی 
اقتصاد برق و فروش آن با قیمت های تکلیفی است 
در حالی که در قانون اصل ۴۴ قانون اساسی آمده 
که اگر دولت بر اساس ضوابط قانونی، تکلیف کرد 
که محصولی به قیمت کمتر از قیمت واقعی و تولید 
شده فروخته شود، دولت مکلف است مابه التفاوت 
صنعت  از  حمایت  قانون  در  کند.و  پرداخت  را  آن 
برق نیز ذکر شده که دولت موظف است این مابه 
به  یکبار  ماه  هر سه  و  دیده  بودجه  در  را  التفاوت 
بندهای  این  اما  کند،  پرداخت  برق  تولیدکنندگان 

قانونی اجرا نمی شود.
*اگر چاره داشتیم، تولید برق را متوقف می کردیم

همچنین رضا حدادیان عضو سندیکای شرکت های 
تولیدکننده برق گفت: امروز بخش خصوصی تقاضا 
خصوصی  بخش  از  را  نیروگاه ها  نیرو  وزارت  دارد 
تحویل بگیرد، چرا که مشکالت این عرصه به اندازه 
ای است که اگر چاره داشتیم، تولید برق را متوقف 

می کردیم.
وی ادامه داد: باید به توقف تولید برق با دید امنیتی 
نگاه می شود و از سوی دیگر اجازه صادرات برق را 

نیز به بخش خصوصی نمی دهند و وزارت نیرو نیز 
از محل صادرات یک میلیارد دالری برق، پرداختی 

به بخش خصوصی ندارد.
وی ادامه داد: بیش از یک سال است که در بخش 
تولید برق، پروژه جدیدی آغاز نشده است و با توجه 
افزایش  تا ۱0 سال دیگر بخواهیم  اگر ۶  اینکه  به 
باید  باشیم،  داشته  برق  تولید  بخش  در  ظرفیت 
با  پس  شود،  زده  زمین  به  نیروگاه ها  کلنگ  امروز 
یا ۶ سال دیگر به خاموشی در  این روند، ۵  ادامه 

تابستان می رسیم.
خبر  شوباد  نیروگاه  دوم  فاز  توسعه  توقف  از  وی 
در بخش  است که  از یک سال  بیش  و گفت:  داد 

نیروگاهی، طرح جدیدی آغاز نشده است.
برق  بازار  بودن  انحصاری  به  اشاره  حدادیان ضمن 
احداث  برای  دارد، گفت:  قرار  اختیار دولت  که در 
میلیون   ۲۶0 حدود  مگاواتی   ۵00 نیروگاه  یک 
یورو سرمایه گذاری نیاز است که معموالً ۲0 درصد 
از  وام  اخذ  طریق  از  مابقی  و  سرمایه گذار  توسط 

صندوق توسعه ملی تأمین می شود.
تا ۸   ۶ بین  را  نیروگاه  یک  احداث  مدت زمان  وی 
سال تخمین زد و افزود: نیروگاه های شوباد، تابان، 
نیروگاه هایی  جزو  کاسپین  و  هریس  سمنگان، 
از  ارز  نرخ  ناگهانی  افزایش  از  پیش  که  هستند 
فروش  به  و مکلف  وام گرفته  ملی  توسعه  صندوق 
برق به دولت هستند، اما با ایجاد شوک ارزی امکان 

بازپرداخت تسهیالت خود را ندارند.
ذخیره  امکان  ماهیتی  لحاظ  به  اینکه  بیان  با  وی 
خاطرنشان  ندارد،  وجود  برق  کاالی  صادرات  یا 
نیز  نیروگاهی  فعالیت های  توقف  و  برق  قطع  کرد: 
خواهد  پی  در  را  اجتماعی  سوء  آثار  و  مشکالت 
از  را  نیروگاه های زیان ده  بنابراین نمی توان  داشت، 

مدار تولید خارج کرد.
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انحصاردرخریدومشتری
برقسرمایهگذاریدرساخت
نیروگاهرامتوقفکردهاست

با برق تولیدکنندگان سندیکای رئیس نایب
اشارهبهاینکه22میلیارددالرسرمایهگذاریدر
صنعتبرقتوسطبخشغیردولتیانجامشده
نیروگاه احداث استارت امایکسالاستکه
جدیدینخوردهاستگفت:انحصاردرخریدو
برق درصنعت اساسی برقمشکالت مشتری

ایجادکردهاست.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
حسنعلی تقی زاده با اشاره به اینکه بخش غیر دولتی 
در صنعت برق ۲۲ میلیارد دالر سرمایه گذاری انجام 
مگاوات   هزار   ۸۲ حاضر  حال  در  گفت:  است  داده 
هزار   ۴۱ که  داریم  کشور  در  شده  نصب  نیروگاه 
اما  مگاوات آن تحت تملک بخش غیردولتی است 

بخش  که  است  این  است  اهمیت  مورد  که  آ نچه 
خصوصی در صنعت برق بنا به دالیل مختلفی دچار 

مشکالت اساسی شده است. 
کاالی  یک  برق  اینکه  بر  تاکید  با  تقی زاده 
یک  برق  در کشور  داشت:  اظهار  است  استراتژیک 
دولت  و  است  مشتری  لحاظ  از  انحصاری  کاالی 
به  و  خریداری  غیردولتی  نیروگاه های  از  را  برق 

مصرف کنندگان به فروش می رساند. 
نایب رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق ادامه داد: 
موضوعی که حائز اهمیت است و بخش خصوصی 
این  می کند  مواجه  مشکل  با  را  برق  تولیدکننده 
است که انحصار در خرید و مشتری برق وجود دارد. 
وی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور به گونه ای است 
که هر چند سال یکبار نوسانات نرخ ارز در کشور 
برای  راهکارهایی  به دنبال  ما  بنابراین  رخ می دهد 
مرتفع شدن این موضوع برای صنعت برق و صنعت 
هاشمی  دولت  در  کرد:  تاکید  هستیم  نیروگاهی 

در  و  برابر  سه  ارز  نرخ  احمدی نژاد  و  رفسنجانی 
دولت دوازدهم نرخ ارز چهار برابر رشد داشت و این 
باعث شد تا سر بارگذاری ها توسط بخش خصوصی 

در صنعت برق و نیروگاهی با مشکل مواجه شود. 
تقی زاده اضافه کرد: مشکالت بوجود آمده در صنعت 
برق باعث شده تا سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
صنعت برق و نیروگاهی از یک سال گذشته کمرنگ 
شود و به گونه ای در یک سال گذشته نیروگاه جدید 

شروع به احداث نشده است. 
تبعات  جبران  برای  شده  ارائه  راهکارهای  به  وی 
افزایش نرخ ارز در نیروگاه هایی که تسهیالت خود 
اشاره  کرده اند  دریافت  ملی  توسعه  صندوق  از  را 
در  می تواند  که  راهکارهایی  از  یکی  گفت:  و  کرد 
این خصوص راهگشا باشد این است که با توجه به 
افزایش ناگهانی نرخ ارز، بدهی  ارزی سرمایه گذاری 
به ریال با نرخ زمان گشایش و اعمال بهره به این 

بدهی ها با نرخ های رسمی تبدیل شود. 
تامین  می تواند  راهکارها  از  دیگر  یکی  وی  گفته  به 
برای  نیمایی  نرخ های  با  ارز رسمی  نرخ  مابه التفاوت 
اقتصاد معوق و اصالح نرخ های خرید تضمینی باشد. 

اینکه وزارت نیرو می تواند برای  با اشاره به  تقی زاده 
جبران تغییرات ناگهانی ارز ۳0 درصد ارز حاصل از 
صادرات برق را برای بازپرداخت اقساط سرمایه گذاری 
که تسهیالت خود را از صندوق توسعه ملی دریافت 
کرد ه اند اختصاص دهد گفت: برخی از سرمایه گذاران 
در سال 9۳ بالغ بر ۲۵0 میلیون یورو از صندوق توسعه 
ملی تسهیالت دریافت کرد ه اند و حاال به دلیل  اینکه 
درآمد آنها ریالی است  در باز پرداخت اقساط  با مشکل 
مواجه شده اند.  وی افزود: وزارت نیرو  در سال  یک 
میلیارد دالر در ازای صادرات  برق درآمد کسب می کند 
پس می تواند با اختصاص درصدی از صادرات برق به 
نیروگاه های بخش خصوصی کمک خوبی به آنها کند.

کاهشتولیدنفتعراقبرای
تبعیتازتوافقاوپکومتحدانش
عراقبهکاهشتولیدنفتخودادامهمیدهد
تابیشازپیشازتوافقکاهشتولیداوپکو

متحدانشتبعیتکند.
نشریه  از  نقل  به  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
انگلیسی زبان ایراک اویل ریپورت، عراق به کاهش 
تولید نفت خود ادامه می دهد تا بیش از پیش از 
توافق کاهش تولید اوپک و متحدانش تبعیت کند. 

هدف از این توافق تقویت قیمت نفت است.
به  عراق  نفتی  میادین  از  که  اطالعاتی  اساس  بر 
دست آمده است، دولت فدرال این کشور و دولت 
منطقه ای کردستان روی هم ۴.۷۱ میلیون بشکه 
در روز در ماه اکتبر و  ۴.۶9 میلیون بشکه در روز 

در نوامبر، نفت تولید کردند.
ثامر الغضبان، وزیر نفت عراق در وین اظهار داشته 
بود که عراق و سایر کشورها از کاهش بیشتر تولید 

نفت طبق توافق اوپک حمایت خواهند کرد.
که  است  اوپک  بزرگ  تولیدکننده  دومین  عراق 
باال  وابستگی  و  سیاسی  پیچیده  شرایط  خاطر  به 
سالها  از  پس  بازسازی  برای  نفتی  درآمدهای  به 
توافق  طبق  اش  سهمیه  از  بیشتر  جنگ،همواره 

اوپک تولید کرده است.
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اقتصاد ایران

دربازدیدغالمحسینمظفریازمپنامطرحشد:

اعالمآمادگیمپنابرای
تامینبرقوخودرویبرقی

کیشمنطقهآزادکیش
غالمحسینمظفریبااشارهبهنیازهایروزافزون
بر خودروها، کردن برقی و آب برق، به کیش
ضرورتاجراییشدنهمکاریهایمشترکبا

مدیریتگروهمپناتأکیدکرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
مدیرعامل  مظفری  غالمحسین  کیش،  آزاد  منطقه 
این سازمان به همراه ناصر آخوندی معاون اقتصادی 
و سرمایه گذاری، معراج نادری مدیر سرمایه گذاری 
مدیره  هیأت  عضو  نوکاریزی  محمود  سازمان،  این 
کیش،  آزاد  منطقه  خدمات  و  آب  عمران،  شرکت 
باهدف آشنایی بیشتر با توانمندی های گروه مپنا در 
حوزۀ ساخِت تجهیزات و ارائۀ خدمات فنی، مهندسی 
سرمایه گذاری  فرصت های  بررسی  و  پشتیبانی  و 
مپنا  گروه  کارخانجات  از  مشترک  همکاری های  و 

بازدید کردند.

بازدید که یکشنبه اول دی صورت گرفت،  در این 
همکاری های مشترک از جمله طرح های پیشنهادی 
جامع تأمین برق و آب، طرح خودرو و تاکسی برقی، 
توسعه زیرساخت شارژ هوشمند خودرو در کیش و 

...مورد بررسی قرار گرفت.
همراهی  با  مپنا  مدیرعامل گروه  علی آبادی  عباس 
مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت توربین  مپنا، به 
توانمندی های  و  کاری  حوزه های  فعالیت ها،  شرح 
کار  و  کسب  مختلف  حوزه های  در  گروه  این 

پرداختند.
در  مپنا  توانمندی های  و  دستاوردها  "علی آبادی" 
همزمان  تولید  برق،  نیروگاه های  ساخت  زمینه 
و  تشریح  ...را  و  خودروها  سازی  برقی  آب،  و  برق 
بر آمادگی گروه مپنا جهت پاسخگویی به نیازهای 

منطقه آزاد کیش در این حوزه ها تأکید کرد.
برق  تأمین  توان  مپنا  گفت:  مپنا  مدیرعامل  گروه 
مدت،  حل کوتاه  راه  سه  با  را  کیش  آزاد  منطقه 
میان مدت و بلندمدت از طریق نصب )به ترتیب( 
 MGT – واحدهای موبایل ۲۵ مگاوات، واحدهای

 MGT – واحدهای  و   40به ظرفیت ۴۲ مگاوات 
 70به ظرفیت ۱۸۵ مگاوات دارد، ویژگی مهم این 
پروژه ها آن است که تمام این قطعات و سرویس ها 
هیچ گونه  و  می شود  انجام  مپنا  کارخانجات  در 
در  همزمان  آنکه  ضمن  ندارد،  خارجی  وابستگی 
کنار تولید برق می توان آب شیرین نیز تولید کرد و 

الزامات زیست محیطی نیز رعایت شود.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  مظفری"  "غالمحسین 
آزاد کیش نیز با اشاره به حجم باالی سرمایه گذاری 
اشاره  با  و  کیش  اجرای  دست  در  پروژه های  در 
این  نیازهای  برخی  کیش،  جغرافیایی  موقعیت  به 
قرار داد  اشاره  را مورد  برق و آب  از جمله  منطقه 
و گفت: کیش ظرفیت مناسبی برای سرمایه گذاری 
دارد که از ظرفیت متوسط سرزمین اصلی نیز باالتر 

است.
وی افزود: در کیش حدود ۳0 هزار میلیارد تومان 
پروژه در دست اجرا است و این حجم سرمایه گذاری 
قطعا  مپنا  و گروه  دارد  و آب مطمئن  برق  به  نیاز 

می تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.
در ادامه، مدعوین از سالن  مونتاژ توربین های صنعتی، 
سالن تست توربین و سالن بخار شرکت مهندسی 
این  دستاوردهای  و  )توگا(  مپنا  توربین  ساخت  و 
مجموعه از جمله توربین MGT – 70 )3( بازدید 

کردند.
توربین  مدل  این  مپنا،  گروه  مدیرعامل  گفته  به 
در پروژه های صادراتی مپنا از جمله نیروگاه رمیله 
عراق نیز نصب شده است و نسبت به نمونه مشابه 
و  راندمان  جغرافیایی،  محدوده  همان  در  خارجی 
با  آنکه  ضمن  است،  داده  نشان  باالتری  کیفیت 
گازی  توربین  نزدیک،  آینده  در  توسعه،  و  تحقیق 
۲۲0 مگاواتی با راندمان ۵9 درصد در حالت سیکل 

ترکیبی عرضه خواهد شد.

پره توربین  شرکت  کارخانه  تولید  سالن  از  بازدید 
های  طرح  تبدیل  روند  با  آشنایی  و  )پرتو(  مپنا 
فناوری های  و  نهایی  محصول  به  توسعه  و  تحقیق 
گاز  و  نفت  تجهیزات  در  به کارگرفته شده  پیشرفته 
و نیرو، بازدید از سالن های کارخانه شرکت  ژنراتور 
مپنا )پارس( از جمله مراحل مختلف طراحی پایه، 
کارگاه های  تفصیلی،  طراحی  محصول،  توسعه 
توربین های  مراحل ساخت  و  ماشین کاری سنگین 
بادی ۲، ۲.۵، ۴ و ۴.۵ مگاواتی و نیز بازدید از مرکز 
آزمایشگاه  و  زیرساخت  ها  و  برقی  خودرو  توسعه 
تخصصی زیرساخت های شارژ محرکه های الکتریک 
از  )مکو(  مپنا  و کنترل  برق  MAPCS در شرکت 

دیگر برنامه های مدعوین بود.
غالمحسین مظفری نیز در پایان بازدید خود با ابراز 
کارخانجات  از  گرفته  صورت  بازدید  از  خرسندی 
کیش  روزافزون  نیازهای  به  اشاره  با  مپنا،  گروه 
بر ضرورت  برقی سازی خودروها،  و  آب  و  برق  به 
تأکید  مپنا  با  مشترک  همکاری های  اجرایی شدن 

کرد.
وی افزود: هدف از این بازدید ها، آشنایی با ظرفیت 
های صنعتی کشور برای استفاده در جزیره کیش 

است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: در 
توانمندی های  و  امکانات  از  باید  ما  تحریم  دوران 
برای  اقتصاد  و  صنعت  حوزه  در  کشور  مختلف 
کیش  جزیره  در  کار  و  ایجاد کسب  و  تولید  رونق 
های  فرصت  و  امکانات  وقتی  ما  کنیم.  استفاده 
سرمایه گذاری در کیش را برای واحد های صنعتی 
و اقتصادی تبیین می کنیم؛ در تصمیم سازی این 
واحد ها برای ورود به جزیره زیبا کیش موثر است و 
امیدواریم که این گونه بازدیدها به شکوفایی بیشتر 

کیش کمک کند.
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تنزلجایگاهصندوقتوسعه
ملیدرالیحهبودجه1399

راهدار،عضوهیاتنمایندگاناتاقایرانمعتقد
ملی توسعه صندوق وجودی فلسفه است:
ناکارآمدیحسابذخیرهارزیبودهونبایدبه
اینصندوقبهعنوانحسابپساندازدولتنگاه
کرد.دولتبایدمنابعبودجهرامنطقیتربرآورد
کردهومنابعجایگزینبرایکاهشدرآمدهای
نفتیناشیازتحریمهاپیشبینیکند،بهگونهای
اقشار و خصوصی بخش به فشار کمترین که

مختلفجامعهواردشود.
معتقد  ایران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  راهدار، 
ملی  توسعه  صندوق  وجودی  فلسفه  است: 

ناکارآمدی حساب ذخیره ارزی بوده و نباید به این 
نگاه کرد.  به عنوان حساب پس انداز دولت  صندوق 
دولت باید منابع بودجه را منطقی تر برآورد کرده و 
منابع جایگزین برای کاهش درآمدهای نفتی ناشی 
به گونه ای که کمترین  از تحریم ها پیش بینی کند، 
فشار به بخش خصوصی و اقشار مختلف جامعه وارد 

شود.
حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۷9 در دولت هفتم 
درآمدهای  کاهش  از  ناشی  شوک  بروز  از  پس  و 
توسعه  سوم  برنامه  قانون   ۶0 ماده  به موجب  نفتی 
بر  مازاد  نفتی  درآمدهای  چنانچه  شد.  ایجاد 
به حساب  مازاد  این  باشد،  پیش بینی شده  مقدار 
ارزی  درآمدهای  و چنانچه  واریزشده  ارزی  ذخیره 
باشد،  تحقق یافته  مقدار  از  کمتر  پیش بینی شده 

حساب  موجودی  از  شش ماهه  فواصل  در  می توان 
ارزی برداشت کرد. طبق بند "ب" ماده ۱۷ قانون 
احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 
نفت  از  اعم  نفت  از صادرات  عواید حاصل   ،۱۳9۵
و  تهاتری  و  نقدی  به صورت  گازی  میعانات  و  خام 
درآمد دولت حاصل از خالص صادرات گاز پس از 
کسر مصارف ارزی پیش بینی شده در جداول قانون 

بودجه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می شود.
توسط  اقتصادی  کالن  سیاست های  ابالغ  از  پس 
توسعه  پنجم  برنامه  قانون  در  رهبری  معظم  مقام 
ایجاد صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه ملی به 
تصویب رسید. صندوق توسعه ملی ایران به دنبال 
تجربه های موفق متعدد در سایر کشورها درزمینٔه 
مدیریت درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی  
را  خود  فعالیت  ملی  ثروت  صندوق های  عنوان  با 
از سال ۱۳۸9 آغاز کرد. بر اساس ماده ۸۴ قانون 
باهدف  ملی  توسعه  صندوق  توسعه  پنجم  برنامه 
از فروش نفت و گاز  ناشی  از عواید  تبدیل بخشی 
و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های 
ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز 
و  گاز  و  نفت  منابع  از  آینده  نسل های  حفظ سهم 
اساسنامه  در  می شود.  تشکیل  نفتی  فرآورده های 
صندوق توسعه ملی، یا همان ماده ۱۶ قانون احکام 
 ۳0 ساالنه  واریز  کشور،  توسعه  برنامه های  دائمی 
میعانات  و  نفت  از صادرات  منابع حاصل  از  درصد 
حداقل  صندوق،  به  گاز  صادرات  خالص  و  گازی 
فوق الذکر  اقالم  تهاتری  صادرات  ارزش  درصد   ۲0
پیشین  بند  دو  منابع  از  واریزی  سهم  افزایش  و 
هرسال به میزان ۳ واحد درصد به عالوه موارد دیگر 

تعیین شده است.
صندوق  و  ارزی  ذخیره  حساب  درآمدهای  اگرچه 
و  سرمایه گذاری  و  تولید  توسعه  برای  ملی  توسعه 

اما  می شود  استفاده  خصوصی  بخش  تسهیالت 
ارزی و صندوق توسعه  تفاوت مهم حساب ذخیره 
ایجاد حساب ذخیره  فلسفه  که  است  این  در  ملی 
ارزی تعدیل نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی 
در بودجه بوده است و در صورت وجود درآمد نفتی 
بیش از پیش بینی بودجه، این مازاد به حساب ذخیره 
ارزی واریز می شود اما در مورد صندوق توسعه ملی 
هزینه  هرگونه  از  قبل  یعنی  است؛  برعکس  قضیه 
این  از  مشخصی  سهم  بایستی  نفتی  درآمدهای 
این سهم ساالنه  و  واریز شود  به صندوق  درآمدها 

نیز افزایش یابد.
حال با توجه به مقدمات ذکرشده به بررسی جایگاه 
صندوق توسعه ملی در قانون بودجه ۱۳9۸ و الیحه 
ششم  برنامه  قانون  در  می پردازیم.   ۱۳99 بودجه 
توسعه منابع حاصل از نفت و میعانات گازی برای 
سال 9۸ و 99 به ترتیب ۱۱۵0 و ۱۲۳۷ هزار میلیارد 
ریال برآورد شده است. این در حالی است که این 
 ،9۸ بودجه  قانون  در  دولت  مهم  درآمدی  منبع 
۱۵۳۱ هزار میلیارد ریال و در الیحه 99 با کاهش 
ریال  میلیارد  هزار   ۴۸۳ بالغ بر  و  درصدی   ۶۸.۴
برنامه وبودجه  گزارش  اساس  بر  است.  برآورد شده 
پایان سال جاری کسری عملیاتی بودجه ۷۷۶  در 
ماده ۱۶  در  اگرچه  بود.  ریال خواهد  میلیارد  هزار 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور یا همان 
منابع  از  استفاده  ملی  توسعه  صندوق  اساسنامه 
صندوق برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های 
هر  به  دولت  بدهی های  بازپرداخت  و  سرمایه ای 
شکل ممنوع است، اما بر اساس مصوبه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی مورخ 9۷/0۴/۲۶، ۱۲ درصد از 
سهم ۳۲ درصدی منابع ارزی صندوق توسعه ملی 
از  و  می شود  ذخیره  کشور  ضروری  نیازهای  برای 
مجموع این کسری ۷۷9 هزار میلیارد ریالی دولت، 
متن کامل

http://otaghiranonline.ir/news2/31603
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یادداشت

تقریبا 96 سال اواخر از ارزی جهش بروز با
قابلتصوربودکهبخشوارداتکشورنسبتبه
سابقدچارتفاوتشدهوتقاضابهسمتکاالهای
داخلیسنگینترشود؛بررسیترازنامهوارداتی

دو تغییرات از نشان اینمدت نیزطی کشور
کفهترازویصادراتووارداتکشوردرکاالهای
داستان این اما دارد. داخلی جانشین دارای
باتصمیماتبخش درحوزههاییکهمستقیما

خصوصیدرارتباطنبودهیاتامینمالیموردنیاز
باسازوکاریغیرازبازاروازجیبدیگرانانجام

میگیرد،اندکیمتفاوتاست.
نظیر ضعف شدید  به دالیل مختلفی  حوزه ورزش 
در درآمدزایی و بهره گیری از پتانسیل های مرسوم 
مشخص  و  مدیران  کوتاه مدت  حضور  دنیا،  در 
نبودن مسوولیت و عواقب تصمیم گیری ها، کماکان 
شاهد ولخرجی های غیرمنطقی بوده و در بر همان 
پاشنه سابق می گردد. موضوعی که قاعدتا منحصر 
ساله  هر  نیز  بازیکن  بحث  در  و  نبوده  مربیان  به 
شاهد حضور بازیکنان بی کیفیتی هستیم که به جای 
واکاوی چگونگی جذب آن ها و بازخواست مدیران، 
به ابزار طعن و ُکری هواداران بدل می شوند و سطح 

پیگیری در همین حد مبتذل باقی می ماند!
ایران  لیگ  در  شده  عنوان   AFC اخیر  گزارش  در 
هستند  شاغل  فوتبال  باشگاه   ۱۶ در  بازیکن   ۵9۲
بازیکنان  را  درصد   9۲ بازیکن  تعداد  این  از  که 
تشکیل  خارجی ها  را  باقی مانده  درصد   ۸ و  ایرانی 
صراحتا  گزارش  این  در  که  است  جالب  می دهند. 
قرارداد  می دهد  نشان  ارزیابی ها  که  شده  اعالم 
و  حرفه ای  ایران  لیگ  در  دستمزدها  و  بازیکنان 
استاندارد نیستند. موضوعی که برای کارشناسان و 
نبوده  غیرمترقبه  و  بدیع  امری  نیز  داخلی  ناظران 
فوتبال،  فدراسیون  به  ارسالی  شکایت های  سیل  و 
نشانه نقصی جدی در پروسه حرفه ای شدن فوتبال 
ما )و البته که سایر رشته های ورزشی( است. آنچه 
فقط  شدن  حرفه ای  که  است  این  شده  فراموش 

شکل نیست، بلکه بخش اصلی آن، محتوا است.
زیادی  بخش  ذهن  حاضر  حال  در  که  مساله ای 
آقای  قرارداد  است،  کرده  درگیر خود  را  جامعه  از 
او  است.  استقالل  باشگاه  سرمربی  استراماچونی، 
که دو هفته پیش در یک اقدامی ناگهانی ایران را 

ترک کرد، از بدعهدی مدیران باشگاه گله می کند و 
ادعا دارد که باشگاه با این رفتار های غیر حرفه ای به 
اعتبار او لطمه وارد کرده است. این صحبت ها باعث 
شد تا فشار هواداران بیشتر شود و از شخص وزیر 
سیاسی  معاون  تا  گرفته  سلطانی فر  آقای  ورزش، 
این  به  مستقیما  عراقچی  آقای  یعنی  خارجه  وزیر 
قضیه ورود کنند. مسووالن اذعان دارند که به علت 
وجود تحریم ها امکان پرداخت پول به آسانی فراهم 
نیست. از طرفی منتقدان داخلی مدعی هستند که 
از تنظیم قرارداد مسووالن به این قضیه آگاه  قبل 

بودند و طرح این گونه مسائل بسیار عجیب است.
به  خود  امروز  پرونده  در  اقتصاددانان  باشگاه 
و  و ورزشکاران داخلی  مربیان  قراردادهای  موضوع 
خود  ذره بین  زیر  را  نکته  این  و  پرداخته  خارجی 
قرار داده است که دلیل این حجم اتالف منابع در 
افزایش قیمت ارز،  با وجود  ورزش چه بوده و چرا 
کماکان مدیران ورزشی از کیسه خلیفه می بخشند! 
از  استفاده  به  ورزش  اقتصاد  که  داشت  توجه  باید 
فعالیت های  تحلیل  برای  اقتصادی  تئوری های 
اقتصاد  دقیق تر  بیان  به  یا  می شود  اطالق  ورزشی 
تخصیص  الگوهای  و  مسائل  ارزیابی  به  ورزش 
بهینه منابع در سه بخش عملکرد ورزش، تولیدات 
ورزش  صنعت  می پردازد.  ورزش  توسعه  و  ورزش 
و  مبادله  تولید،  با  مرتبط  فعالیت های  مجموعه  به 
بازاریابی کاالها و خدمات ورزشی گفته می شود که 
در ارتقای ارزش افزوده نقش داشته باشند. ورزش 
کشورهای  در  دولت  مخارج  و  خانوار  بودجه  در 
در  همچنین  دارد؛  قابل توجهی  سهم  توسعه یافته 
توسعه  حال  در  کشورهای  در  گذشته  دهه های 
دولت  بودجه  و  خانوار  مخارج  در  ورزش  نیز سهم 
و  اهمیت  نشان دهنده  است که  پیدا کرده  افزایش 

تمایل ترجیحات افراد به سمت ورزش است.

قراردادهایخارجیدرفوتبال
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حال  که  پایتخت  روزهای  این  سیاِه  های  نفس 
نفس های شهروندانش را گرفته، میراث یکی دو 
که  نقلیه  وسایل  در  شیمیایی  ماده  نیست.  روزه 
جهانی  استاندارد  ۱0برابر  است،  تهران  هوای  در 
تلفات  آمار  بیفتد،  اتفاق  جنگی  اگر  شاید  است. 
آن کمتر از این آلودگی باشد. کافی است مجبور 
باشید برای انجام کاری تا سطح شهر رفت و آمد 
غریب  و  عجیب  دردهای  آنوقت  باشید؛  داشته 
سراغ قفسه سینه و راه های تنفسی تان می آید. 
اتان،  مثل  سمی  هیدروکربنی  ترکیبات  وجود 
بنزن، بوتادین، فرمالدئید، استالدئید و پروپان در 
از  مراتب خطرناک تر  به  خودرو ها  مصرفی  بنزین 
سوختن زغالسنگ در مه دود فاجعه بار لندن دهه 
تن،  هزار  ناگهانی چهار  مرگ  که  ۱9۵0 هستند 
تنها طی ۵ روز ، لندن را در بُهت فرو برد. بعضی 
کارشناسان معتقدند هر تهرانی با این وضعیت ۵ 

سال کمتر عمر خواهد کرد.
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