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نائب رئیس اول کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی:

ایران بكرترین كشور برای تولید 
انرژی های نو

تولید برق و توسعه پایدار کشورها

دنیای اقتصاد : طی سه دهه اخیر کشورها تالش 
کرده اند تا در راستای توسعه پایدار حرکت کنند. 
یکی از فاکتورهای حیاتی برای عملی ساختن این 
مهم میزان تولید برق بوده است که بر این اساس 
دولت ها توان خود را به کار بسته اند تا تولید برق 
افزایش دهند. طی یک دهه اخیر میزان  خود را 
سرمایه گذاری در حوزه تولید برق، بیش از دو برابر 

افزایش داشته است.
در سال ۲۰۱۸ نیز صنعت برق بیش از انرژی های 
دیگر میزبان سرمایه گذاری بود که این روند برای 
دومین سال متوالی تکرار شد. از این میان چین 
سرمایه گذاری  میزان  کل  از  یک پنجم  حدود 
و  است  داده  اختصاص  خود  به  را  برق  حوزه  در 
ایاالت متحده آمریکا و اروپا در رتبه های بعدی قرار 
روزنامه  بین الملل  اقتصاد  گروه  گزارش  به  دارند. 
بین المللی  آژانس  گزارش  اقتصاد«،  »دنیای 
اخیر  دهه  طی  که  می دهد  نشان   )IEA(انرژی
نسبت سرمایه گذاری جهانی در حوزه برق همراه 
با رشد تقاضا به طور میانگین به بیش از دو برابر 
نیز  موضوع  این  عوامل  است.  داشته  افزایش 

دیدار سناتورفرناندو کالور دی ملو رییس جمهور اسبق و 
رییس کمیسیون روابط خارجی دفاع ملی سنای برزیل با 
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی
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ایران بكرترین کشور برای تولید 
انرژی های نو

نائب رئیس اول کمیسیون انرژی و محیط زیست 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
انرژی  تولید  برای  بكرترین کشور  ایران  گفت: 

های نو و تجدید پذیر است.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، حمیدرضا 
صالحی در برنامه »روی خط اقتصاد« رادیو اقتصاد 
افزود: افزایش نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر از 
مهمترین مطالبات فعاالن و سرمایه گذاران داخلی و 

خارجی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر است.
اینکه سال گذشته هشت  با اشاره به  وی همچنین 
درصد از قبوض پرداختی مردم صرف خرید تضمینی 
برق تجدیدپذیر شده است، اظهارداشت: کرمان، یزد 
و اصفهان از مکان های مناسب برای سرمایه گذاری 

جهت تولید برق خورشیدی است.
بکرترین کشور برای تولید انرژی های نو  نائب رئیس 
اول کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی، 
اینکه  بر  با تاکید  صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
مزیت  از  بادی  برق  تولید  برای  شمالی  خراسان 
مناسبی برخوردار است، ادامه داد: صنعت تولید برق 
تا زمانی که مشکالت اقتصاد برق رفع نشود از انرژی 

های تجدید پذیر شکوفا نخواهد شد.
وی همچنین گفت: برخی در کشور معتقد هستند با 
تولید برق از گاز می توان برق ارزان تری به دست 
در  برق  تولید  برای  نرخ سوخت  که  در حالی  آورد 

نیروگاه ها ارزان و در عین حال غیرواقعی است.
مگاوات  هزار   ۶۰ که  مطلب  این  اعالم  با  صالحی 
های  انرژی  حوزه  در  دالر  میلیارد   ۶۰ معادل 
تجدیدپذیر ظرفیت سرمایه گذاری در کشور وجود 
دارد، افزود: دولت یازدهم به انرژی های تجدیدپذیر 

توجه بیشتری داشته است.
وی اظهارداشت: اقدامات زیادی با همکاری کمیسیون 
اعتبار  همینطور  و  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی 
اختصاص یافته برای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر 
در حال انجام است تا صنعت انرژی های نو بیش از 

پیش در مملکت ترقی کند.
زیست  محیط  و  انرژی  کمیسیون  اول  رئیس  نائب 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه 
نرخ خرید  این خصوص  در  پیشنهاد می شود  داد: 
تضمینی انرژی های تجدیدپذیر ۱۰ درصد افزایش 
یابد. وی در ادامه به رادیو اقتصاد یادآور شد: بدون 
بودجه  کامل  تخصیص  و  مهم  این  تحقق  با  شک 
انرژی  حوزه  گذاران  سرمایه  خیال  یافته  اختصاص 

های نو و تجدیدپذیر آسوده تر خواهد شد.
برنامه »روی خط اقتصاد« کاری از گروه کشاورزی 
شبکه رادیویی اقتصاد است که از شنبه تا پنجشنبه 
هر روز ساعت ۱۹ به مدت ۶۰ دقیقه به تهیه کنندگی 
»نازنین کتابچی، سید وحید موسوی و حمید رضا 
کجوری« با هدف تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای 
اقتصادی ایران و جهان به منظور اطالع رسانی و آگاه 
کردن مخاطبان بر روی موج اف ام ردیف ۹۸ مگاهرتز 
قرار می گیرد وعالقه مندان می توانند برای دریافت 

فایل صوتی برنامه به سایت این رادیو مراجعه کنند.

انرژی های  از  استفاده  برای  مشوق ها  کردن  عملی 
است.  بوده  برق  شبکه های  توسعه  و  تجدیدپذیر 
همچنین میزان سرمایه گذاری ها در سال ۲۰۱۷ در 
درصد  یک  میزان  به  کند تری  با شیب  برق  شبکه 
افزایش داشته و به ۳۰۰میلیارد دالر رسیده است. 

عوامل افزایش سرمایه گذاری در حوزه انرژی چین، 
شبکه و زنجیره تولید برق با آالیندگی پایین و نیز 
نیز  آمریکا  نام  هستند.  انرژی  کارآمدی  افزایش 
که  است  مطرح  کشوری  دومین  به عنوان  کماکان 
بیشترین میزان سرمایه گذاری در حوزه برق را جذب 
کرده است. همچنین اروپا در سرمایه گذاری انرژی و 
برق سهم ۱۵ درصدی را دارد که در راستای افزایش 
با  به سال های گذشته  برق نسبت  تولید  کارآمدی 
افزایش روبه رو بوده است. بین سال های ۱۹۷۴ تا 
۲۰۱۶، تولید ناخالص برق از ۶ هزار و ۲۹۸ تراوات 
به ۲۵ هزار و ۸۲ تراوات رسیده است که این میزان 
رشد ۳/ ۳ درصدی را در هر سال نشان می دهد. در 
سال ۲۰۱۶، تولید برق ۹/ ۲ درصد نسبت به سال 
تولید   ۱۹۷۴ سال  از  است.  داشته  افزایش   ۲۰۱۵
برق به طور مرتب ساالنه با افزایش روبه رو بوده است. 
بروز بحران  به دلیل  تا ۲۰۰۹  از سال ۲۰۰۸  تنها 
اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری های 
اقتصادی و توسعه)OECD( تولید برق در سطح 
با کاهش مواجه شد. در سال ۲۰۱۶ سهم  جهانی 
تولید برق کشورهای غیر OECD از جمله ایران 
جهان  در  تولیدی  برق  کل  از  درصد   ۵۶  /۲ به 
رسید که نشان دهنده رشد بیش از دوبرابری سهم 
این موضوع  آنها نسبت به سال ۱۹۷۴ بوده است. 
نشان دهنده میزان باالتر میانگین رشد تولید برق در 
این کشورها نسبت به متوسط ساالنه جهانی بوده 
تولید  رشد  درصد   ۲۰۰۰ تا   ۱۹۷۴ سال  از  است. 
این  است؛  بوده   ۴  /۶ غیرعضو  کشورهای  در  برق 

 OECD عضو  کشورهای  در  که  است  حالی  در 
این میزان ۳ درصد بوده است. با این حال پس از 
ورود به قرن بیستم میزان تولید در حوزه تولید برق 
در کشورهای عضو OECD و کشورهای غیرعضو 

تفاوت محسوسی پیدا کرد ه  است.
به طوری که از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ در حالی که 
رشد  با  غیرعضو  کشورهای  در  برق  تولید  سهم 
اما در کشورهای  است،  بوده  ۴/ ۶ درصدی همراه 
پیشرفته تر که عضو سازمان مذکور به شمار می آیند 
در  نیز  اخیر  و طی ۶ سال  بوده  تنها ۱/ ۱ درصد 
درصد   ۰  /۱ تنها  برق  تولید  رشد  کشورها  این 
افزایش داشته است. در سال ۲۰۱۷ و در کشورهای 
سهم  شده  تولید  برق  مجموع  از   ،OECD عضو 
 ۲۶  /۸ طبیعی  گاز  درصد،   ۲۷  /۳ زغال سنگ 
انرژی های  درصد،   ۱۷  /۷ هسته ای  انرژی  درصد، 
 ۹  /۶ خورشید  و  باد  انرژی  مانند  تجدید پذیر 
درصد، آب ۳/ ۱۳درصد، پسماندها ۲/ ۳ درصد و 
نفت ۲ درصد بوده است. این در حالی است که در 
کشورهای غیر عضو زغال سنگ سهم قابل توجهی 
با ۵/ ۴۶ درصد به خود اختصاص  از تولید برق را 
داده است.پس از آن نیز گاز طبیعی ۸/ ۱۹ درصد، 
آب ۱/ ۱۹ درصد، نفت ۹/ ۴ درصد، انرژی هسته ای 
انرژی های تجدید پذیر ۸/ ۳ درصد و  ۶/ ۴ درصد، 
خود  به  را  تولیدی  برق  از  درصد   ۱  /۵ پسماندها 
اختصاص داده اند. در سال ۲۰۱۶، مجموع مصرف 
که  رسید  تراوات  هزار   ۲۱ حدود  به  برق  جهانی 
بود.  از سال ۲۰۱۵  بیشتر  این میزان ۲/ ۳ درصد 
از سال  برق  میزان متوسط رشد مصرف  همچنین 
است.  بوده  درصد   ۳  /۳ ۲۰۱۶میالدی  تا   ۱۹۷۴
میزان   OECD عضو  کشورهای  در  همچنین 
مصرف برق در سال ۲۰۱۶ به ۹ هزار و ۵۱۲ رسید 
که نسبت به سال ۲۰۱۵ رشد ۴/ ۱ درصدی داشت.
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صنعت برق _ گزارش

فارس گزارش می دهد

مهلت 45 روزه و سردرگمی عراق 
در خرید برق از ایران/عربستان 

توان جایگزینی برق ایران را ندارد
فـروش بـرق ایـران بـه عـراق بعـد از مهلـت 
45 روزه آمریـكا بـه عـراق بـرای واردات برق 
از ایـران وارد دور تـازه ای شـده کـه عـاوه بر 
سـردرگمی عـراق به نوعـی سرنوشـت بدهی 
یک میلیـارد دالری این کشـور به ایـران را در 

باتكلیفـی قرار داده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار اقتصـادی خبرگـزاری فـارس، 
سـفارت آمریـکا در بغـداد چنـد روز قبـل )۱۹ آبـان( 
پـس از وضـع مجـدد تحریمهـا علیـه بخـش انـرژی 
ایـران، اعـالم کـرد، عـراق بـه مـدت ۴۵ روز می تواند 
بـه واردات انـرژی از ایران ادامه دهـد و در این میان تا 
زمـان مقرر تـالش خواهد کـرد، بـرای جایگزینی این 
موضوع چاره ای اندیشـیده و به سـوی اسـتقالل انرژی 

بردارد. گام 
بنابرایـن گزارش، پیشـتر مقامات بانـک مرکزی عراق 
اعـالم کرده بودنـد، اقتصاد این کشـور ارتباط نزدیکی 
بـا ایـران دارد و بـه همیـن دلیـل بغـداد از واشـنگتن 
درخواسـت خواهـد کـرد، از برخـی از تحریمهایـش 
معافیـت بگیـرد، هـر چنـد گفته مـی شـود، معافیت 
موقتـی و ۴۵ روزه فعلـی به شـرطی داده شـده اسـت 
کـه عـراق بـرای واردات از ایـران، بـه دالر آمریکا پول 

پرداخـت نکند.
هـر چنـد عـراق بـرق از ایـران وارد می کنـد و یـک 
حسـاب بانکـی بـرای پرداخـت پـول واردات ایـران 
بـه دینـار ایجـاد کـرده اسـت، امـا هنـوز بدهـی یک 
میلیـارد دالری این کشـور از بابت خرید بـرق از ایران 

پابرجاست.

*معاون هماهنگی توزیع و شـرکت توانیر: روال عادی 
صادرات بـرق ادامه دارد

محمـود رضـا حقـی فـام معـاون هماهنگـی توزیع و 
شـرکت توانیـر در گفـت و گـو بـا خبرنـگار اقتصادی 
خبرگـزاری فـارس در پاسـخ بـه ایـن سـئوال کـه بـا 
توجـه بـه معافیـت ۴۵ روزه آمریـکا بـه عـراق از بابت 
خریـد بـرق از ایـران آیـا درخواسـت جدیـدی از ایـن 
کشـور صـورت گرفتـه و یـا اینکـه عـراق می توانـد 
جایگزیـن جدیـدی پیـدا کنـد، گفـت: وارد جزئیـات 
تحریم هـا نمـی شـویم و مـا کار خودمـان را می کنیـم.

وی افـزود: تـا زمانـی کـه عـراق تقاضـای خریـد برق 
داشـته باشـد، ایـران بـرق مـورد نیـاز عـراق را تا حد 

امـکان تامیـن خواهـد کرد.
حقـی فام:تـا زمانـی کـه عـراق تقاضـای خریـد بـرق 
داشـته باشـد، ایـران بـرق مـورد نیـاز عـراق را تا حد 

امـکان تامین خواهد کـرد و روال عادی صـادرات برق 
بـه عراق همچنـان ادامـه دارد

سـخنگوی صنعـت بـرق ایـران ادامـه داد: روال عادی 
صـادرات بـرق بـه عراق همچنـان ادامـه دارد.

امـا نکته حائز اهمیت این اسـت که سرنوشـت بدهی 
یـک میلیارد دالری عـراق به ایران چه خواهد شـد؟

پیشـتر سـخنگوی صنعـت برق ایـران در گفـت و گو 
بـا فـارس در پاسـخ به این سـؤال که عراق با گذشـت 
دو سـال از پرداخـت بخـش نخسـت بدهـی هـا هنوز 
تالشـی بـرای تسـویه ایـن یـک میلیـارد دالر انجـام 
نمی دهـد، گفـت: بـه طـور مـدام در حـال ایـن اقدام 

اسـت و ایـران پیگیـر این موضوع اسـت.
*پیگیر دریافت مطالبات از عراق هستیم

حقـی فـام در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه یـک بـار به 
دلیـل عـدم پرداخت پول بـرق، ایران صـادرات برق به 

عـراق را قطـع کرد آیـا احتمال دارد باز هـم این اتفاق 
رخ دهـد، گفـت: ایـران بـه هیـچ وجـه اقـدام به قطع 
مـدام بـرق نخواهـد کـرد، امـا واقعیـت این اسـت که 
ایـران هـم به دنبال فروش بیشـتر برق و هـم دریافت 

مطالبات اسـت.
رسـانه های عراقـی در آن برهـه از ماموریـت جدیـد 
وزیـر بـرق ایـن کشـور بـرای مذاکـره جهـت تامیـن 
انـرژی مـورد نیـاز از عربسـتان خبر دادند.بـه نظر می 
رسـد خبـر رسـانه های عراقـی در تیـر ماه امسـال که 
همزمـان بـا صـدور بیانیـه شکسـت مذاکـرات بـرای 
ادامـه تامیـن برق از ایران منتشـر شـده بـود، در حال 

نزدیـک شـدن بـه واقعیت اسـت.
پایـگاه اطـالع رسـانی »ان ار تی« عـراق در خبری به 
نقـل از بیانیـه مطبوعاتـی وزارت برق عـراق خبر داده 
بـود کـه هیئـت عراقی کـه به تهران سـفر کـرده بود، 
نتوانسـته طـرف ایرانـی را بـرای ادامه فـروش برق به 

عـراق متقاعـد کـرده و در این کار نـاکام ماند.
حـال بـه نظر می رسـد، عـراق بـا معافیت آمریـکا در 
عمـل انجـام شـده قـرار گرفتـه و ایـن وزارتخانـه که 
طرحـی را بـرای جایگزینی تامیـن واردات بـرق مورد 
نیـاز خـود از ایران قبال در دسـتور کار خود قـرار داده 
بـود، حـال مجبـور اسـت ایـن برنامـه را بـه هـر نحو 
ممکـن عملیاتی کند و احتماال عربسـتان را جایگزین 

ایـران کند.
*نایـب رئیس سـندیکای برق:عربسـتان نمی تواند به 
ایـن سـرعت جایگزین ایـران بـرای تامین بـرق عراق 

د شو
پیـام باقـری نایـب رئیـس سـندیکای بـرق ایـران در 
گفت وگـو با خبرنگار اقتصـادی خبرگزاری فـارس در 
پاسـخ به این سـئوال که در مهلت ۴۵ روزه آمریکا به 
عـراق آیا عـراق می تواند عربسـتان را جایگزین خرید 
بـرق از ایـران کنـد گفـت: اگر ایـن خبـر معافیت ۴۵ 
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روزه آمریـکا به عراق بـرای واردات برق از ایران صحت       
داشـته باشـد، قطعا شـک نکنید که این موضوع زمان 
بـر خواهـد بـود و عربسـتان که داعیـه هاب انـرژی را 
دارد نیـز نمـی توانـد بـه ایـن سـرعت جایگزیـن برق 

ایران شـود.
باقری:اگـر ایـن خبر معافیـت ۴۵ روزه آمریکا به عراق 
بـرای واردات بـرق از ایران صحت داشـته باشـد، قطعا 
شـک نکنیـد کـه این موضـوع زمان بـر خواهـد بود و 
عربسـتان کـه داعیه هاب انـرژی را دارد نیز نمی تواند 

بـه این سـرعت جایگزین برق ایران شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اگـر عراق قصد داشـته باشـد 
کسـری بـرق خـود را بـه صـورت مقطعـی رفـع کند 
به مشـکل خواهـد خورد گفت:در گذشـته ترکیه برق 
بصـره را از طریـق نیروگاههـای پرتابـل کـه بـر روی 
کشـتی قـرار مـی گرفـت را بـه میـزان ۳۰۰ مـگاوات 
تامیـن مـی کـرد امـا ایـن اقـدام در یـک بـازه زمانی 

کوتـاه بـود و ریشـه ای نبود.
*اگـر عـراق قصد دارد مشـکل برق خود را ریشـه ای 

حـل کند ۲ سـال زمان نیاز اسـت
باقـری خاطر نشـان کـرد: پس اگـر عراق قصـد دارد، 
مشـکل بـرق خـود را ریشـه ای حـل کنـد، بایـد از 
کشـورهای دیگـر ایـن کار را انجـام دهـد کـه آن  هم 

نیازمنـد حداقـل دو سـال زمان اسـت.
نایـب رئیـس سـندیکای بـرق افزود:بـه دلیـل وجـود 
ظرفیت هـای عالـی در کشـور ایـران بایـد به سـرعت 
خـود را بـه هـاب انـرژی منطقـه تبدیل کند چـرا که 
عربسـتان نیـز رقیب جـدی ایران در این زمینه اسـت 
چـرا کـه در حالیکـه افغانسـتان و پاکسـتان ۱۰۰۰ 
مـگاوات بـرق نیـاز دارند ایـران تنها به این دو کشـور 

۱۰۰ مـگاوات بـرق صـادر می کنـد.
بـه گفتـه وی، ایـن دو کشـور از قرقیزسـتان ۱۰۰۰ 
مـگاوات بـرق وارد می کنند و باید ایـران به این موارد 

جـدی تـر نـگاه کنـد و از بازار عقـب نماند.
باقـری اضافـه کرد: پـس اگر عـراق بخواهد به شـکل 
ریشـه ای ایـن کمبـود ۱۰ هـزار مگاواتـی خـود را 
جبـران کنـد، نمی تواند بـا این اقدامـات مقطعی برق 
پایدار داشـته باشـد، پس بنابراین تامین ۵۰۰ مگاوات 
بـرق بـه صـورت ریشـه ای از زمـان مطالعه تـا تامین 

تجهیـزات  حـدود دو سـال طول می کشـد.
وی افزود:پـس بـا این مهلـت ۴۵ روزه نمی تـوان نیاز 

جـدی عراق به بـرق را تامیـن کرد.
*نیاز عراق به برق ایران زیاد است

باقـری در پاسـخ بـه این سـئوال که عـراق بدهی یک 
میلیـارد دالری بـه ایـران دارد حال ایـران چگونه این 
مطالبـات را مـی توانـد دریافت کند، گفـت: نیاز عراق 
بـه بـرق ایـران زیـاد اسـت و نمی توانـد از آن چشـم 
پوشـی کنـد، بطوری که در تابسـتان امسـال به دلیل 
نیـاز کشـور بـه بـرق مدتـی صـادرات بـرق بـه عراق 
متوقـف شـد و دیدیـم کـه چه مشـکالتی بـرای این 

کشـور ایجاد شـد.
وی ادامـه داد: بهتریـن روش بـرای دریافـت مطالبات 
ورود بخـش خصوصـی بـه دلیـل نبـود مالحظـات 
سیاسـی اسـت، پـس اگـر بخـش خصوصـی در ایـن 
خصـوص آزاد گذاشـته شـود، مـی توانیـم مطالبـات 

خـود را از عـراق دریافـت کنیـم.
نکتـه ای کـه حائـز اهمیـت اسـت ایـن اسـت کـه 
عربسـتان بـه هیـچ وجـه توانایـی جایگزیـن کـردن 
بـرق ایـران آن هـم بـا قیمـت ارزان و بـا این سـرعت 
نـدارد و آنچـه مهم اسـت این اسـت که ایـران باید به 
خوبـی به این نتیجه برسـد که این معافیـت ۴۵ روزه 
احتمـاال اجرایـی خواهد شـد و باید فکری مثـل ورود 
بخـش خصوصـی بـرای دریافـت طلـب یـک میلیارد 
دالری خـود از عـراق کنـد تـا هر چه سـریعتر تکلیف 

ایـن برنامه نهایی شـود.

همكاری مشترک شرکت صنعتی دورود کلیدبرق و پژوهشگاه نیرو
شرکت صنعتی دورودکلیدبرق به عنوان بزرگترین تولیدکننده انواع مقره های کامپوزیتی فشارمتوسط و 
فشارقوی در خاورمیانه در جهت رفع مشکل نوبت دهی طوالنی مدت تست مه نمکی پژوهشگاه نیرو با 
توجه به ترافیک کاری دستگاه تست موجود در پژوهشگاه، باهمکاری فنی با پژوهشگاه نیرو اقدام به طراحی 
و تامین یک ست کامل تجهیزات تست مه نمکی جدید در پژوهشگاه نیرو نموده است. با این کار ضمن 
کوتاهترشدن زمان اتمام تستهای پروژه های خط انتقال نیرو از ارزبری ناشی از انجام تست فوق در خارج 

از کشور جلوگیری به عمل خواهد آمد.
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پیش بینی ها از جریان سرمایه گذاری نشان می دهد

تنگنای مالی در صنعت برق
جریـان  چشـم انداز   : اقتصـاد  دنیـای 
 ۹7 سـال  در  بـرق  صنعـت  سـرمایه گذاری 
چگونه ترسـیم شـده اسـت؟ ارزیابی ها نشان 
می دهـد در سـال جاری توسـعه صنعـت برق 
کشـور بـه بیـش از 214هـزار میلیـارد ریـال 
منابـع بـرای سـرمایه گذاری نیـاز دارد. ایـن 
در حالـی اسـت کـه مطابـق بـا بررسـی های 
انجـام شـده کل منابـع قابـل تحقـق ۹5هزار 
میلیـارد ریال اسـت. حـال این سـوال مطرح 
اسـت کـه بـرای ترغیـب سـرمایه گذاران چه 
بایـد کرد؟ »برقراری تسـهیات اعتبـاری الزم 
از ارزی و ریالـی«، »ثبـات اقتصـادی«،  اعـم 
»ایجـاد قوانیـن و مقـررات الزم بـرای حمایت 
»تضمیـن  بخش خصوصـی«،  سـرمایه های  از 
خریـد بـرق«، »ایجـاد سـود مناسـب بـرای 
سـرمایه گذار« و »کمک های باعـوض دولتی« 
الزاماتـی هسـتند کـه بـرای تشـویق و جلب 
سـوی  از  بخش خصوصـی  سـرمایه گذاری 

می شـود. پیشـنهاد  کارشناسـان 
یـا  سـرمایه گذاری  در  پراهمیـت  عناصـر  از  یکـی 
هزینـه  صنعـت،  یـک  در  سـرمایه گذاری  عـدم 
تامیـن سـرمایه به منظـور »جبـران اسـتهالک« و 
»توسـعه صنعـت« اسـت. سـرمایه گذاران همـواره 
هزینـه فرصـت منابـع مالـی مـورد اسـتفاده بـرای 
می کننـد.  ارزیابـی  را  صنعتـی  سـرمایه گذاری 
انجـام  زمانـی  صنعـت  یـک  در  سـرمایه گذاری 
از  حاصـل  انتظـار  مـورد  منافـع  کـه  می پذیـرد 
برابـر  حداقـل  صنعـت  آن  در  سـرمایه گذاری 
میـان  ایـن  در  باشـد.  فعالیت هـا  سـایر  بازدهـی 
سیاسـت گذاران همـواره سـرمایه گذاری های کالن 
در طرح هـای زیربنایـی را یکـی از نیازهای اساسـی 
کشـورهای در حـال توسـعه می دانند. امـا دولت ها 
قـادر نیسـتند به تنهایی سـرمایه الزم بـرای تامین 
مالـی ایـن پروژه هـا را تامیـن کننـد. ایـن موضـوع 
منابـع  بـه دلیـل محدودیـت  اخیـر  در سـال های 
مالـی دولـت بیشـتر مشـهود بـوده اسـت. مطابـق 
بـا نظـر کارشناسـان مرکـز پژوهش هـای مجلـس، 
منابـع غیرقابـل اتکایی به عنـوان تسـهیالت بانکی، 
وام هـای داخلـی و وام هـای خارجـی منظـور شـده 
اسـت کـه از حیـث دریافـت و پرداخـت بـا هـم 
تطابـق ندارنـد. بنابرایـن صنعـت بـرق در بخـش 
سـرمایه ای بـا بحران منابع مواجه اسـت. بـه اعتقاد 
تحلیلگـران اقتصـادی از یکسـو نیاز اسـت بـا توجه 
بـه متوسـط رشـد سـاالنه ۶ درصـدی پیک بـار در 
دهـه گذشـته، سـاالنه بیـش از ۱۶هـزار میلیـارد 
تومان سـرمایه گذاری شـود و از سـوی دیگر تامین 
ایـن میزان سـرمایه با چالش های عدیـده ای مواجه 
اسـت. در ایـن میـان انتظـار دولـت ایـن اسـت که 
سـرمایه گذاری مـورد نیـاز بـرای توسـعه ظرفیـت 
شـود،  انجـام  بخش خصوصـی  توسـط  نیروگاهـی، 

امـا تاکنون مشـارکت بخش خصوصی بسـیار اندک 
بـوده و در صـورت ادامـه ایـن رونـد، تامیـن بـرق 
مشـترکان با دسـت اندازهایی جـدی مواجه خواهد 
شـد. به طور مثال مطابق با آمارهای منتشـر شـده، 
وزارت نیـرو در فاصلـه سـال های ۱۳۹۰ تـا ۱۳۹۴ 
تنهـا ۵ هـزار میلیـارد تومـان صرف توسـعه صنعت 
بـرق کـرده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه عـدم 
عرضـه  ظرفیـت  می شـود  موجـب  سـرمایه گذاری 
نیابـد و  افزایـش  تقاضـا  بـا رشـد  بـرق متناسـب 
در نتیجـه عرضـه بـرق بـا کاهـش کیفیـت مواجـه 
شـود یـا در زمان های پیک، دچار خاموشـی شـود. 
نگاهـی بـه سـال های گذشـته نشـان می دهـد تـا 
قبـل از تجدیـد سـاختار در صنعـت بـرق کشـور 
و  انتقـال  تولیـد،  )انحصـار دولتـی در بخش هـای 
توزیـع(، نیـاز مالـی سـرمایه گذاری از منابع داخلی 
مشـارکت  اوراق  یـا  دولتـی  بودجـه  از طریـق  یـا 
دولتـی تامیـن می شـد. در حـال حاضر امـا با توجه 
بـه تغییـرات سـاختاری در بخـش انـرژی بـرق در 
کشـور، از بخش خصوصـی برای سـاخت پروژه های 
جدیـد در بخـش تولیـد بـرق دعوت شـده و دولت 
آمادگـی خـود را بـرای مشـارکت نشـان داده اسـت.

راهكارهای جذب پول
مشـترک  سـرمایه گذاری  روش هـای  امـروزه 
معمـول  اصطالحـات  از  یکـی  عمومی-خصوصـی 
در پروژه هـای زیربنایـی اسـت. ایـن نـوع قراردادها 
خارجـی،  )شـرکت های  بخش خصوصـی  بیـن 
شـرکت ها و پیمانـکاران داخلـی( و بخـش دولتـی 
منعقـد می شـود و بـا تامیـن مالی بخـش خصوصی 
و تضمیـن بازگشـت اصـل و فرع سـرمایه از سـوی 
دولت هـا اجـرا می شـوند. ایـن نـوع سـرمایه گذاری 
معمـوال ریسـک تجاری کمـی دارد اما ریسـک های 
مشـارکت کنندگان  تصمیم گیـری  در  غیرتجـاری 

تاثیرگـذار اسـت. ریسـک های غیرتجـاری ناشـی از 
عـدم ثبـات سیاسـت های دولـت و تغییـرات آنـی 
در مقـررات حاکـم بـر ایـن نـوع قراردادهـا اسـت. 
در  دارد.  زیـادی  ایـران سـابقه  در  کـه  موضوعـی 
واقـع فضـای سیاسـی حاکـم بر کشـور میزبـان، از 
جملـه عوامـل کلیـدی تاثیرگـذار بـر توجیه پذیری 
یـک پـروژه در صنایـع زیربنایی ماننـد صنعت برق 
بـه  نسـبت  سـرمایه گذاران  و  می شـود  محسـوب 
آن حسـاس هسـتند. در تجزیـه و تحلیـل شـرایط 
سیاسـی کشـور، امنیـت سیاسـی و درجـه دخالت 
دولـت در اقتصـاد و سیاسـت های خصوصی سـازی 
و در نهایـت قوانیـن و مقـررات عمومـی و تخصصی 
قـرار  ارزیابـی  و  توجـه  مـورد  ایـران  در  موجـود 
می گیـرد. سـهولت در دسترسـی بـه منابـع مالـی 
رونـد  بـر  مثبـت  تاثیـری  می توانـد  کشـور  در 
سـرمایه گذاری داشـته باشـد. اینکـه سـرمایه گذار 
بتوانـد بخشـی از سـرمایه مـورد نیـاز خـود را از 
بـه قیمـت مناسـب  و  بـه آسـانی  منابـع داخلـی 
تامیـن کنـد، از نقطـه نظـر سـرمایه گذاری، مزیتی 
اقتصـادی تلقـی می شـود. بـه اعتقـاد تحلیلگـران 
اقتصـادی ایـن امـر مسـتلزم وجـود نـرخ پس انداز 
نسـبتا بـاال و مکانیزمـی اسـت کـه این منابـع را به 
سـوی سـرمایه گذاری های مـورد نیـاز اقتصـاد ملی 
و در صـورت مـازاد بـه سـوی سـرمایه گذاری های 
خارجـی سـوق دهـد. در اقتصـاد وظیفـه تجهیـز 
منابـع پس اندازی به سـوی مصارف سـرمایه گذاری 
توسـط بازارهـای مالـی و سـرمایه انجـام می شـود. 
بـه ایـن ترتیـب از جمله ابزارهـای مهـم در تجهیز 
منابـع مالی در سـطح اقتصاد کالن وجود سیسـتم 
بانکـی، نـرخ بهره، بـازار سـرمایه و مـوارد مرتبط با 
آنهاسـت. در ایـن میـان فعـاالن اقتصـادی بـر این 
باورنـد کـه باتوجه بـه رقابتی کـه در بازارهای مالی 
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دارد، جـذب  وجـود  بـرای جـذب سـرمایه گذاران 
حوزه هـای  در  بخش خصوصـی  سـرمایه گذاری 
زیربنایـی جـز بـا حمایت هـای دولـت و برقـراری 
تسـهیالت، مشـوق ها و اطمینان هـای الزم توسـعه 
نمی یابـد. در ایـران نیز همین روال حکمفرماسـت، 
به طـوری کـه در مقاطعی که بسترسـازی مناسـب 
حمایت هـای  و  اجتماعـی  و  اقتصـادی  ثبـات  و 
مکفـی در زمینه هـای خـاص برقـرار شـده، تمایـل 
بخش خصوصـی بـه سـرمایه گذاری در آن زمینه به 
نحـو چشـمگیری افزایـش یافتـه اسـت. از دیـدگاه 
بـرای  اساسـی  الزامـات  اقتصـادی،  تحلیلگـران 
بخش خصوصـی  سـرمایه گذاری  جلـب  و  تشـویق 
اعـم  الزم  اعتبـاری  تسـهیالت  »برقـراری  شـامل 
اقتصادی-اجتماعـی«،  ریالـی«، »ثبـات  و  ارزی  از 
»ایجـاد قوانیـن و مقـررات الزم بـرای حمایـت از 
سـرمایه های بخش خصوصـی«، »تضمیـن خریـد«، 
و  سـرمایه گذار«  بـرای  مناسـب  سـود  »ایجـاد 

»کمک هـای بالعـوض و دولتـی« اسـت.
حجم سرمایه گذاری

شـامل  بـرق  صنعـت  نیـاز  مـورد  سـرمایه گذاری 
و  انتقـال  تولیـد،  بـرای  سـرمایه گذاری  مجمـوع 
توزیـع برق اسـت. براسـاس بـرآورد وزارت نیرو، به 
ازای هـر هـزار مگاواتـی که بـه ظرفیـت نیروگاهی 
 ۳۲۰۰ متوسـط  به طـور  می شـود،  اضافـه  کشـور 
و شـبکه  نیـروگاه  احـداث  بـرای  تومـان  میلیـارد 
انتقـال و توزیـع سـرمایه گذاری نیاز اسـت. با توجه 
بـه سـناریوهایی کـه بـرای توسـعه شـبکه تولیـد، 
انتقـال و توزیـع در نظـر گرفته شـده اسـت، میزان 
افـق  نیـاز صنعـت بـرق در  سـرمایه گذاری مـورد 
۱۴۰۴ برآورد شـده اسـت. براساس سـناریوهای در 
نظـر گرفتـه شـده پیش بینـی می شـود در سـناریو 
رونـد پایـه، سـناریو رشـد ۴ درصد، رشـد ۵ درصد 

و رشـد ۶ درصـد مجموعا تا سـال ۱۴۰۴ به ترتیب 
۷۵۹۷۴، ۱۱۳۸۶۷، ۱۴۹۱۱۳ و ۱۸۷۵۱۳ میلیـارد 
تومـان سـرمایه گذاری مـورد نیـاز اسـت تـا شـبکه 
تولیـد، انتقـال و توزیـع بـرق کشـور توسـعه پیـدا 
کنـد. حـال ایـن سـوال مطرح اسـت که بـرای قرار 
در  اقداماتـی  بایـد چـه  توسـعه  ریـل  در  گرفتـن 
بخـش سـرمایه گذاری صنعـت بـرق صـورت گیرد؟ 
کارشناسـان بـر ایـن باورنـد توسـعه صنعـت بـرق 
به طـور متوسـط نیازمنـد ۸ هـزار میلیـارد تومـان 
ایـن  تامیـن  کـه  اسـت  سـال  در  سـرمایه گذاری 
میـزان سـرمایه برای توسـعه صنعت بـرق به عنوان 
یـک بخـش زیرسـاختی، از منابـع بخش خصوصـی 
بـه تنهایـی امکان پذیـر نیسـت. برای ایـن کار الزم 
اسـت از ابزارهای نوین تامین مالی از بازار سـرمایه 
بـا مشـوق ها و ضمانت هـای دولتی اسـتفاده شـود. 
ارائـه یـک مـدل تامیـن مالـی پروژه هـای صنعـت 
راهبـردی  موضوعـات  مهم تریـن  از  یکـی  بـرق 
ابـزار و مـدل مالـی  نیازمنـد طراحـی  اسـت کـه 
صنعـت  فنـی  و  اقتصـادی  شـرایط  بـا  متناسـب 
بـرق باشـد. از سـوی دیگـر، صنعـت بـرق نیازمنـد 
بـا  خارجـی  مسـتقیم  سـرمایه گذاری  افزایـش 
هـدف انتقـال فنـاوری و تامیـن مالـی مـورد نیـاز 
در  اسـت.  صنعـت  ایـن  کسـب وکارهای  توسـعه 
واقـع صنعـت بـرق ایـران ایـن ظرفیـت را دارد که 
بـا جـذب سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی انتقال 
فناوری هـای سـاخت تجهیـزات برقـی در بازارهای 
منطقـه و آسـیا در صنعـت بـرق حضـور پیـدا کند 
و صـادرات ایـن صنعـت را افزایـش دهد. بـه اعتقاد 
تدابیـری  اجـرای  صنعـت،  ایـن  سیاسـت گذاران 
بـرای جـذب سـرمایه گذار مسـتقیم خارجـی یکی 
ظرفیـت  بـردن  بـاال  بـرای  اصلـی  راهبردهـای  از 

رقابت پذیـری صنعـت بـرق در بلندمـدت اسـت.

تغییرات جدید در شرایط پیمان سپاری ارزی

صادرات  زیر یک میلیون دالر 
معاف از تعهد ارزی شد

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی 
شرایط  در  تغییرات  برخی  از  جزئیاتی  ایران 

پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان را اعام کرد.
اظهار کرد:  ایسنا،  با  عدنان موسی پور در گفت وگو 
اخیرا جلساتی برگزار شد و این موضوع در دستور 
کار شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی قرار 
اقتصاد،  وزارت  مشارکت  با  کارگروهی  که  گرفت 
و  مرکزی  بانک  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت 
اتاق بازرگانی در رابطه با شرایط پیمان سپاری ارزی 
تشکیل شود. این کارگروه دو روز پیش تشکیل شد 
و با وجود این که نظرات وزیر جدید صنعت، معدن 
و تجارت نیز به نظر بخش خصوصی بسیار نزدیک 
برای  مرکزی  بانک  رییس کل  قانع کردن  اما  بود، 
رسیدن به هدف بخش خصوصی، بسیار سخت بود.

بانک مرکزی  رییس کل  این جلسه  در  افزود:  وی 
طبق  که  ارزی  پیمان سپاری های  لغو  با  رابطه  در 
این زمینه  بانک مرکزی در  مصوبه سران سه قوه، 
اقتصادی  شرایط  دلیل  به  است،  تصمیم گیرنده 
حال حاضر و شرایطی که تحریم ها به  وجود آورده 
این شد  بر  قرار  اما  نکرد  موافقت  آن  لغو  با  است، 

این  که  شود  ارائه  دولت  به  و  تهیه  پیش نویسی 
پیش نویس در اتاق بازرگانی نوشته می شود.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران 
تصریح کرد: جلسه با رییس کل بانک مرکزی بسیار 
خصوصی  بخش  نقطه نظرهای  انتقال  برای  مفید 
این جلسه خواسته  بود که کامال منعکس شد. در 
برای  ارزی  پیمان سپاری  لغو  اول بخش خصوصی، 
شد،  مطرح  که  بود  متوسط  و  کوچک  بنگاه های 
نظر  به  مرکزی  بانک  کل  رییس  توصیفات  با  اما 
می رسد فعال موافقت با لغو پیمان سپاری های ارزی 
صورت نگیرد؛ لذا پیشنهاد دیگری مبنی بر این که 

معافیت هایی در نظر گرفته شود، ارائه شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: 
طبق این پیشنهاد در نهایت قرار شد صادرات  زیر 
یک میلیون دالر معاف از تعهد ارزی شود و صادرات 
 ۵۰ معافیت  شامل  دالر  میلیون  سه  تا  یک  بین 
برای  صادرات،  هزینه های  برای  که  شود  درصدی 
یا واردات در مقابل صادرات در نظر  تجارت ریالی 
بین  صادرات  که  شد  مقرر  همچنین  شد.  گرفته 
سه تا ۱۰ میلیون دالر شامل معافیت ۳۰ درصدی 
شود و صادرات باالی ۱۰ میلیون دالر همچنان به 
روال قدیم، ۹۰ تا ۹۵ درصد موظف به تعهد ارزی 

خواهند بود.
موضوعی  تحریم ها  این که  بر  تاکید  با  موسی پور 
کرد،  تکذیب  یا  گرفت  نادیده اش  بتوان  که  نیست 
تصریح کرد: آن چه که در حال حاضر از وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و بانک مرکزی خواسته شده، این 
است که همزمان با تشدید شدن تحریم ها، شرایط 
بنگاه ها،  تا  کنند  تسهیل  را  داخلی  کار  و  کسب 
این  فعالند، حداقل در  تولیدی ها و صادراتی ها که 
مقطع با هدف حفظ سطح اشتغال بتوانند فعالیت 

خود را ادامه دهند.
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معاون صنعت و تجارت روسیه:

مبادالت تجاری ترکیه و روسیه 
با ارزهای ملی افزایش یافت/ 

لزوم اتحاد ترکیه، روسیه و 
ایران برای پیمان های تجاری

معـاون صنعت و تجارت روسـیه بـا بیان اینكه 
روابـط تجاری ترکیه و روسـیه بـا ارزهای ملی 

افزایـش یافـت، گفت: باید سـه کشـور ترکیه، 
ایـران و روسـیه کـه تحـت تاثیـر تحریم های 
آمریـكا هسـتند، روش هـای جایگزیـن برای 

حـذف دالر پیـدا کنند.
بـه گـزارش گـروه اقتصـاد بین الملـل خبرگـزاری 
فـارس، جامعـه جهانـی به ایـن نتیجه مهم رسـیده 
اسـت کـه دالر را از مبـادالت جهانـی حـذف کند.

دالر  کرده انـد،  اعـالم  کشـورها  ایـن  کارشناسـان 
محـور بـودن مبـادالت جهانـی ضررهـای جبـران 
ناپذیـری را بـر اقتصـاد کشـورها  وارد کـرده اسـت 
سـال  دو  یکـی  از  مختلـف  کشـورهای  بنابرایـن 
بـر سـلطه دالر در  گذشـته سـعی می کننـد کـه 
بازارهـای جهانی پایـان دهند و شـتاب این حرکت 

از چنـد مـاه گذشـته افزایـش یافتـه اسـت.
قراردادهـای دوجانبـه یا جنـد جانبه بین کشـورها 
را  خودشـان  ملـی  ارزهـای  تـا  می شـود  منعقـد 
جایگزیـن دالر کننـد و البتـه ارزهـای مجـازی هم 
بـه تازگـی بـه ایـن عرصـه ورود کـرده و بـه عنوان 
مطـرح  دالر  گذاشـتن  کنـار  در  دیگـری  راهـکار 

می شـود.
بودنـد و  اقـدام پیشـتاز  ایـن  چیـن و روسـیه در 
قراردادهـای دوجانبـه منعقـد کردنـد و کشـورهای 
دیگـر نظیـر ترکیـه و ایـران نیـز بـه ایـن حرکـت 

پیوسـتند.
البتـه کشـورهای دیگری هـم پیمان هـای دوجانبه 
در ایـن زمینـه دارنـد و معمـوال کشـورهایی کـه 
تحـت تاثیـر تحریم هـای آمریـکا قـرار گرفته اند به 

ایـن حرکـت مشـتاق ترند.
در ایـن راسـتا روزنامـه دیلـی صباح  ترکیـه از قول 
اسـت:   نوشـته  روسـیه  تجـارت  و  معـاون صنایـع 
ترکیـه و روسـیه تـالش می کننـد تـا با اسـتفاده از 
ارزهای ملی از وابسـتگی دو کشـور به کشـور ثالث 

کنند. جلوگیـری 
گـروزدوف گفـت:» اسـتفاده از ارزهـای محلـی در 

تجارت هـای دو کشـور بسـیار ضـروری اسـت.«
وی بـا بیان اینکه مؤسسـات و شـرکت های صنعتی 
ترکیـه و روسـیه بـه دنبـال راهکارهایی هسـتند تا 
بـا اسـتفاده از روبل و لیر در معامـالت تجاری خود 
افزایـش دهنـد گفـت: روسـیه از هـر اقدامـی برای 
اسـتفاه از ارزهای دو کشـور به جای دالر اسـتقبال 

. می کند
گفت: مشـخصا  روسـیه  تجـارت  و  صنایـع  معـاون 
اسـتفاده از ارزهای ملی تجارت دو کشور را افزایش 
خواهـد داد و بـا اسـتفاده از ارزهای ملـی می توانیم 
مؤسسـات و شـرکت های خود را از اینکه به کشـور 
دیگـری وابسـته باشـند محافظـت کنیـم. مـا بایـد 
سـازوکاری را تنظیـم کنیـم تـا لیر و روبـل بیش از 
ایـن بـرای تاجران ما آشـنا باشـد. اگر مـا مبادالت 
بانکـی دو کشـور را افزایـش دهیـم شـرکت های ما 

از مزایـای آن بهره منـد خواهند شـد.
در اوایـل اکتبـر ترکیـه موافقـت کـرد تـا ۳۰ هـزار 
تـن گندم بـا پروتئن باال از روسـیه خریـداری کند 

و پـول آن را نیـز بـه روبل بپـردازد.
دنیـس منتـروف وزیـر صنعـت و تجـارت روسـیه 
همچنیـن  روسـیه  تولیـد  گفت: کارخانه هـای  هـم 
گفته انـد آنهـا آماده انـد ارزهـای ملـی خـود را در 

مبـادالت بـا ترکیـه جایگزیـن کننـد.
در ادامـه ایـن گـزارش آمـده اسـت : سیاسـت های 
و  ترکیـه  روسـیه،  روی  بیشـتر  آمریـکا  تحریمـی 
ایـران متمرکـز اسـت کـه اخیـرا ارزهای ملـی این 
کشـورها به کمترین میزان رسـیده اسـت. بنابراین 
اینهـا باید بـه دنبال روش هـای جایگزین باشـند تا 
ارزهـای خـود را تقویـت کننـد و ایـن می توانـد به 
کاهـش سـلطه دالر در بازارهـای جهانـی بیانجامـد.

فارس خبر می دهد

رشد 1۹.3 درصدی پایه پولی در 
یک سال منتهی به شهریور ۹7

پایه پولی در پایان شهریور ماه امسال با رشد 
1۹.3 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به 

234 هزار و 510 میلیارد تومان رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در 
رشد  با  پولی  پایه  حجم  امسال  ماه  شهریور  پایان 
۱۹.۳ درصدی نسبت به شهریور ماه سال گذشته و 
افزایش ۹.۵ درصدی در ۶ ماهه اول امسال، به ۲۳۴ 

هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان رسیده است.
در واقع در یک سال منتهی به شهریور ماه امسال 
میزان رشد پایه پولی ۳۸ هزار و ۲۰ میلیون تومان 

بوده است.
بخش  در  مرکزی  بانک  اعداد  براساس  ارقام  این 
مصارف پایه پولی که همان سپرده بانک ها نزد بانک 
و  اشخاص  و مسکوک در دست  اسکناس  مرکزی، 

نزد بانک ها به دست آمده است.
که ۱۶۷۲  نقدینگی  و حجم  ارقام  این  احتساب  با 
فزاینده  ضریب  است،  تومان  میلیارد   ۳۷۰ و  هزار 

پولی در سطح ۷.۱ است.



شماره    2300 23 آبان 1397

8

اقتصاد ایران _ اخبار

کدام دستگاه ها صورت 
حساب های صوری دارند؟

استاد حقوق و فقه دانشگاه مازندران گفت: فرار 
مالیاتی آمار باالیی را در کشور به خود اختصاص 
داده به طوری که رکورد را در بین چند کشور 

دنیا شكسته ایم.
درباره  ایسنا  با  گو  و  گفت  در  ابراهیمی  سعید 
مشکالت فرار مالیاتی خاطرنشان کرد: مشکالت در 
بحث فرارهای مالیاتی از تنظیم صورت حساب های 
صوری آغاز می شود که درآمدها را به صورت واقعی 
که  سازی هایی  فاکتور  به  اقدام  نمی دهند.  نشان 
درآمدها را  پایین نشان می دهد و یا در بنگاه های 
معامالت ملکی که بر اساس اوراق مبایعه نامه اوراق 
مالیاتی دریافت می کنند نمونه هایی از فرار مالیاتی 
مودیان  شده  مشاهده  گاهی  می شود.  محسوب 
مالیاتی با غیر واقعی جلوه دادن اوراق دفاتر اسناد 

درآمدی فرار مالیاتی را رقم می زنند.
ایرادات  از  یکی  میان  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
درج  در  سازی  شفاف  عدم  ما  کشور  در  مالیاتی 
هزینه های شرکت ها و موسسات است، خاطرنشان 

امالک  مشاورهای  کلینیک ها،  وکالت،  دفاتر  کرد: 
دفتر های رسمی و خصوصی، دفاتر ازدواج طالق و 
از جمله  نهادهایی هستند که فرار مالیاتی در آن ها 
اتفاق می افتد؛ هرچه مجموعه گسترده تر باشد فرار 

مالیاتی بیشتر رخ می دهد.
ابراهیمی با تاکید بر اینکه فرار مالیاتی با بخشودگی 
موضوع  در  نظارت  شد:  یادآور  دارد،  فرق  مالیات 
و  خرید  شدن  سامانه ای  نیست.  جدی  مالیات 
آن،  مشخصات  و  خریدار  نام  درج  و  فروش ها 
همچنین  راه اندازی صندوق فروش مکانیزه از جمله 
راهکارهایی است که می تواند تا حدودی جلوی فرار 

مالیاتی را بگیرد.
به  اشاره  با  مازندران  دانشگاه  فقه  و  حقوق  استاد 
ضرورتی  دستگاه ها  در  مالیاتی  معافیت های  اینکه 
ندارد، گفت: پرداخت مالیات یک تکلیف است و این 

احساس باید برای همه وجود داشته باشد.
وی در مورد نقش مالیات در توسعه و تولید اظهار 
کرد: در سازمان امور مالیاتی، مقرراتی در خصوص 
مالیات تحت عنوان "حقوق مالیه" مطرح می شود 
به  بسته  ها  مالیات  و  مالیاتی  مسائل  آن  طی  که 
خواهد  پرداخت  دستگاه ها  کارکرد  و  درآمد  میزان 

شد.
*چه کسانی از پرداخت مالیات معافند؟

بخش  مازندران  استان  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دولتی  دستگاه های  و  بازاریان  کسبه،  خصوصی، 
در ردیف پرداخت کنندگان مالیات قرار می گیرند، 
نه  و  هستند  دولتی  نه  که  بخش هایی  شد:  یادآور 
خصوصی به همراه  برخی" ان جی او" ها، موسسات 
حمل و نقل و موسساتی که در حوزه محیط زیست 

فعالیت می کنند، از پرداخت مالیات معاف هستند.
مورد  در  مازندران  دانشگاه  فقه  و  حقوق  استاد 
دستگاه هایی که در مازندران نیز از مالیات معاف 

هستند و یا مقدار مالیات اندکی پرداخت می کنند، 
مالیاتی دارند،  انقالبی معافیت های  نهادهای  گفت: 
همچنین سرمایه داران و صاحبان شرکت های بزرگ 
تولیدی که اقدام به تاسیس  موسسات خیریه و یا 
بیمارستان می کنند از معافیت های مالیاتی باالیی 
برخوردار می شوند که البته از اینگونه سازمان ها در 

کشور زیاد نیستند.
به  دولتی  نیمه  دولتی،  بخش های  افزود:  ابراهیمی 
همراه نهادهای مدنی، نهادهای انقالبی مانند بنیاد 
فرمان  اجرایی  ستاد  ایثارگران،  جانبازان،  شهید، 
امام)ره(، سازمان جمع آوری امالک تملیکی و برخی 
معافیت های  از  نیز  سپاه  به  وابسته  مجموعه های 

مالیاتی برخوردارند.
وی همچنین با اشاره به انواع مالیات ها اجرایی در 
گفت:  کشور  در  مالیاتی  قانون های  مشکالت  مورد 
مالیات بر درآمد، بر ارث و بر ارزش افزوده در کشور 
مالیاتی  قانون  مشکالت  از  یکی  اما  می شود،  اجرا 
کشور در بخش تولید، بحث مالیات بر ارزش افزوده 

است.
از چالش های  افزوده یكی  ارزش  بر  *مالیات 

مالیاتی در کشور
استاد حقوق و فقه دانشگاه مازندران تصریح کرد: 
به جای اینکه مالیات در بخش تولید بر قیمت تمام 
کاال  اجزای  بر  را  مالیات  شود،  محاسبه  کاال  شده 
محاسبه میکنند؛ به عنوان مثال در صنایع خودرو 
بر قیمت یک خودرو  اینکه مالیات  سازی به جای 
اجزای تشکیل  بر  تولید شده محاسبه شود،  کامل 
می  محاسبه  جداگانه  طور  به  خودرو  یک  دهنده 
شود چنانکه برخی قطعات خودرو یک سوم قیمت 

تمام شده خودرو است.
اساس  بر  تولید  بر  مالیات  اینکه  بیان  با  ابراهیمی 
قیمت  کرد:  تاکید  است،  تولید  شده  تمام  قیمت 

دستمزد  کلی  برآیند  اقتصاد،  نظر  از  شده  تمام 
کارگر، مواد اولیه و هزینه های تولید است و مالیات 
بر اساس این قیمت در نظر گرفته می شود که اجرا 

نشدن آن بخش تولید را دچار مشکل کرده است.
*مالیات صرف چه کارهایی می شود؟

در  مالیات  هزینه  دولت  وظیفه  اینکه  بیان  با  وی 
مصارف عمومی جامعه است، گفت: فرهنگ سازی 
تا  ایجاد شده  مردم  میان  در  باید  مالیات  پرداخت 
شهروندان بدانند که پرداخت مالیات منافع عمومی 

را در بر دارد. 
*نقش کاهش مالیات، در روند افزایش تولید

استاد حقوق دانشگاه مازندران درباره نقش کاهش 
کرد:  خاطرنشان  تولید  افزایش  روند  در  مالیات، 
در  را  صعودی  روند  مالیات  کاهش  است  ممکن 
بخش تولید را به همراه داشته باشد اما ممکن است 
منجر  تولید  فرآیند  پس  در  مالیات  کاهش  برنامه 
و  نپذیرند  را  کار  قانون  کارفرماها  که  شود  این  به 
یا کارگاه هایی منابع انسانی خود را به شکل واقعی 
کارگاه  به  مجوز  ارائه  برای  همچنین  نکند.  جذب 
تعداد  بیمه ها،  واقعی،  کار  نیروی  باید  تولیدی  ها 
کارگر جذب شده از سوی اداره کار  به طور جدی 

بررسی شود.
وی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته مالیات 
بر اساس قیمت کاالهای تولیدی محاسبه می شود، 
بر   مالیات  اینکه   دلیل  به  ایران  کرد:در  تصریح 
قیمت تمام شده اجزای کاال است، تمایل به تولید 

را کاهش می دهد.
مازندران گفت: کاهش منطقی  استاد دانشگاه  این 
مالیات بر واحدهای تولیدی می تواند موثر باشد، در 
این صورت ریسک تولید کننده ها با کاهش مالیات 
و  انسانی  منابع  مشکل  نمی توان  اما  می آید  پایین 

بیکاری را با کاهش مالیات حل کرد.
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مدیران

Paul Wolfowitz :نویسنده
Kristin Rivera

مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد
منبع: strategy-business : معموال برنامه ریزی 
خاص  بالقوه  شوک های  و  صدمات  بر  بحران 
برای  را  خودتان  چگونه  شما  اما  دارد.  تمرکز 
یک تهدید »نامتقارن« پیش بینی  نشده آماده 
برای  قانونی  کتاب  هیچ  که  تهدیدی  می کنید؛ 
پیروی ندارد. اگر شما یک مدیر دولتی یا تجاری 
را  زمان خود  از  زیادی  میزان  احتماال  هستید، 
برای  آماده سازی  و  تهدیدها  پیش بینی  صرف 

مقابله با آنها می کنید.
سال  در   PWC مشاوره  مرکز  تحقیق  یک  )در 
مدیریت  برای  اجرایی  مدیران  میان  در   ۲۰۱۸

انتظار  که  کردند  اعالم  افراد  از  درصد   ۷۳ بحران، 
دارند طی ۳ سال آینده حداقل یک بحران را تجربه 
کنند.( همان طور که می دانید، مقابله با یک بحران 
کردن  درست  برای  تالش  از  ارزان تر  و  آسان تر 
وجود  با  است.  آن  دادن  رخ  از  پس  خرابی های 
بحران  از  جلوگیری  صرف  که  پولی  و  زمان  همه 
شده است، شرکت ها و جوامع هنوز هم با حوادث 
واسطه  به  گاهی  که  می شوند  غافلگیر  وحشتناکی 
یک غفلت روی می دهند. به عنوان مثال، به عواملی 
که بر آمادگی برای دو اتفاق شناخته شده در دهه 

اخیر تاثیر گذاشته اند توجه کنید:
توفان  قدرتمندترین  ماریا،  توفان  که  زمانی 
پورتوریکو در یک قرن گذشته، رخ داد، مشخص بود 
اما  که فرآیند نجات و بازسازی دشوار خواهد بود. 

شرایط آب وهوایی غیرمحتمل فصلی که این توفان 
از  این بحران شد. ماه قبل  باعث تشدید  روی داد 
آن، توفان هاروی در تگزاس و لوئیزیانا اتفاق افتاد 
و توفان ایرما بخش های زیادی از فلوریدا را تخریب 
کرد. این توفان آژانس های امداد و نجات را بسیار 

خسته و فشار زیادی را به آنها تحمیل کرد.
بروز یک بحران،  به گذشته، دلیل عادی  با نگاهی 
بعدی  بحران  باعث  بحران  اینکه چگونه یک  یعنی 
مشخص  معموال  می شود،  دیگر  بحران های  و 
می تواند  بحران  که  نیست  معنی  بدان  این  است. 
آنکه  به  رسد  باشد، چه  قابل  پیش بینی  راحتی  به 
قابل پیشگیری هم باشد. ترکیب فاکتورهای دخیل، 
برای   )asymmetry( عدم تقارن  از  باالیی  سطح 
یک حادثه ایجاد می کند که عبارت است از: احتمال 
ظاهرا پایین حادثه در مقابل هزینه باالی آمادگی 
خرابی های  و  گزاف  هزینه های  و  حادثه  آن  برای 
نامتقارن  تهدید  نظامی  )عبارت  آن.  وقوع  از  پس 
حمالت  به  اشاره  که   ،)asymmetric threat(
یکی  دارد،  بزرگ  کشورهای  در  کوچک  گروه های 
مقاله  این  در  که  است  نامتقارنی  حوادث  انواع  از 

توضیح داده شد.(
اوقات  اغلب  دارند.  نامتقارنی  جنبه های  بالیا  اکثر 
خرابی ها آن گونه که مردم می پندارند، رخ نمی دهد: 
امکان ردیابی همه فاکتورها یا پیش بینی چگونگی 
آتش سوزی های  در  مثال  ندارد.  وجود  آنها  ترکیب 
انفعال عواملی مانند  مهیب و مخرب، نحوه فعل و 
میزان  و  بوته ها  میان  در  موجود  مواد  باد،  سرعت 
دما در شب، برای فیزیکدانان روشن نیست و این 
باعث غیرقابل  پیش بینی بودن آتش سوزی می شود. 
می تواند  فرار  مسیرهای  طبیعی،  بالیای  دیگر  در 
که  همان طور  شود؛  بسته  غیرمنتظره ای  به صورت 
در ماه مه ۲۰۱۸ در جریان فوران آتشفشان کیالو 

در هاوایی این اتفاق روی داد. حتی در تهدیدهای 
اوایل  از حمالت سایبری در  مانند بعضی  تعمدی، 
در  می دهد.  رخ  غیرمنتظره  اتفاقات   ،۲۰۱۸ سال 
یک اتفاق پیش بینی نشده، میلیون ها روتر وای فای 
قرار گرفته  اروپا هدف  و  ایاالت متحده  در  خانگی 
بحران های  برای  حتی  بودن  ناگهانی  این  بودند. 
است.  درست  نیز  جنگ ها  جمله  از  ژئوپلیتیک، 
از  بسیاری   ،۲۰۱۸ سال  اواخر  در  مثال،  به عنوان 
برنامه های احتیاطی  شرکت های بزرگ بدون شک 
آنها  دارند.  آمریکا  و  بین چین  تجاری  برای جنگ 
غیرمحتمل  این  مانند  رخدادهایی  که  می دانند 
اثرات جهانی  می توانند  دهند،  رخ  اگر  اما  هستند؛ 

و در مقیاسی وسیع داشته باشند.
Meta-( فرا آمادگی  و  تهدید  اکوسیستم های 

Readiness ( برای آنها
رخدادها  این  دقیق  اثرات  و  مکان  زمان،  گرچه 
برای  »می توان«  اما  شود؛  پیش بینی  نمی تواند 
این  کرد.  ایجاد  بهتری  آمادگی  رخدادهایی  چنین 
کار نیاز به یک تغییر فکر اساسی از تمرکز بر مبارزه 
با تهدیدهای خاص به یک نگرش مستقل از تهدید 
را  نگرش  این  وقتی  دارد.   )threat-agnostic(
تمرکز می کنید که  اخذ می کنید، روی آن چیزی 
می شود:  نامیده   )meta-readiness( فراآمادگی 
نوع  هر  کنترل  برای  درونی تان  توانایی  آمادگی 
بحرانی که اتفاق می افتد. شما توانایی برای تشخیص 
قریب الوقوع بودن یک بحران، واکنش سریع و موثر 
به آن و انجام کارهایی که در آن لحظه مورد نیاز 
است را با انعطاف پذیری و آگاهی توسعه می دهید.

به طور خالصه، شما توانمندی هایی را برای مدیریت 
در  تحول  هرگونه  که  می کنید  ایجاد  هرج و مرج ها 

مقیاس بزرگ را به دنبال دارد.
ادامه دارد...

چگونه برای تهدید های »نامتقارن« پیش بینی نشده آماده می شوید؟
برنامه ریزی برای اتفاقات غیرمنتظره)قسمت اول(
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نگاه آخر

برداشت سیب زمینی از مزارع استان چهارمحال و بختیاری

سـیب زمینـی یکـی از محصـوالت کشـاورزی اصلی اسـتان چهارمحال و بختیاری اسـت کـه بالغ بر 
۳ هـزار و ۵۰۰ هکتـار از مـزارع، زیـر کشـت ایـن محصول می باشـد.  محصول بدسـت آمـده از این 
مـزارع حـدود ۲۰۰ هـزار تن تخمین زده شـده اسـت. مقـداری از ایـن محصوالت در خود اسـتان به 

مصرف رسـیده و ما بقی آن به سراسـر کشـور ارسـال می شـود.
گروهـی از کارگـران کـه عمدتـا از اسـتان های همجوار به اسـتان چهارمحـال و بختیـاری می آیند، 
بـه صـورت خانوادگی، برداشـت محصول سـیب زمینی را عهده دار می شـوند و تمـام اعضای خانواده 

در ایـن امر مشـارکت دارند.

https://www.mehrnews.com/photo/4457570/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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