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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

از  بهره برداری  و  اجرا  »راهنمای  کتاب 
عنوان  به  برق«  نیروی  توزیع  شبکه های 
 The“           ترجمه ویرایش دوازدهم کتاب
 Linemans and Cableman’s
و  شومیکر  توماس  نوشته   ”Handbook
توسط  مک گروهیل،  انتشارات  از  جیمز مک 
چاپ  به  شیراز   برق  نیروی  توزیع  شرکت 

رسید.
برق،  این کتاب شامل مهندسان  از  استفاده  دامنه 
کارکنان شرکت های توزیع نیروی برق، شرکت های 
شرکت های  پرسنل  سیمبانان،  منطقه ای،  برق 

پیمانکاری و مشاور، ناظران و محققان است.
از 50 فصل این کتاب، یازده فصل به مفاهیم پایه و 
سیستم های قدرت الکتریکی، 31 فصل به احداث و 
نگهداری از شبکه هوایی و زمینی توزیع و انتقال، 7 
فصل به مسائل ایمنی و 1 فصل به تمرین و پرسش 
اختصاص یافته است. این کتاب در 1170 صفحه و 
به صورت رنگی چاپ شده است و روش های بیان 

شده در آن معموال فراگیر بوده و توسط شرکت های 
مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در کنار 
بیان روش، علت و نحوه اجرانیز به طور کامل توضیح 
داده شده است تا خواننده متوجه باشد علت انجام 

فرایند بدین روش چیست.
شایان ذکر است برنامه ریزی جهت ترجمه این کتاب 
به عنوان یک فعالیت علمی-پژوهشی از سه سال 
نیروی  توزیع  تحقیقات شرکت  گروه  توسط  پیش 
برق شیراز آغاز شد و پس از تشکیل گروهی ترجمه 
براساس تخصص و توانمندی کارکنان )بیش از 25 
نفر( در ترجمه هر مبحث آماده ارائه به عالقه مندان به 

صنعت برق شده است.
شیراز  برق  نیروی  توزیع  شرکت  اساس  این  بر   
اعالم داشته است ارائه کتاب حاضر جهت اعضای 
سندیکا با تخفیف 25 درصدی )هزینه هر جلد پس 
از تخفیف مذکور برابر با نهصد هزار ریال است( همراه 

خواهد بود.   

سندیکای صنعت برق ایران/ 

معرفی کتاب راهنمای اجرا و بهره برداری از شبکه های توزیع نیروی برق آرمان/ حمیدرضا صالحی*

جمعه  به  تعطیلی  زمان  انتقال  موضوع  نمی کنم  تصور 
یا  باشد  تداخل  در  داخلی  مقررات  و  قوانین  با  شنبه  و 
محدودیت هایی به وجود بیاورد. مساله ای که باید به آن 
باید  ابتدا  اقتصادی کشور است.  و  توجه کرد منافع ملی 
بررسی کنیم که جابه جایی تعطیلی پنجشنبه و جمعه 
به جمعه و شنبه چه معایب و مزایایی دارد. به طور کلی، 
هم اکنون ایران تنها کشوری است که پنجشنبه و جمعه 
ایران  مانند  افغانستان که  اعالم می کند. حتی  را تعطیل 
بود هم در همین چند ماه پیش تعطیلی های خود را از 
پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه تغییر داد. ما به دلیل 
داریم  این  به  نیاز  برجام  فرجام رسیدن  به  از  اینکه پس 
که عقب ماندگی اقتصادی خود طی 10 سال گذشته را 
جبران کنیم باید از زمان به بهترین نحو استفاده کنیم. 
اینکه در ایران پنجشنبه و جمعه و در سراسر دنیا جمعه و 
شنبه تعطیل باشد، یعنی چهار روز کاری در هفته از دست 
رفته است. به طور کلی اگر چهار روز از هفت روز تعطیل 
باشد عمال همه مناسبات اقتصادی از بین می رود. بنابراین 
اقتصاد بین المللی ما چهار روز تعطیل بوده و دو روز از بازار 

جهانی عقب است. 
ادامه در صفحه 3 /

 تعطیلی اقتصادی برای ایران



 

برگزاری مجمع عمومي عادي سالیانه 
سندیکا در اواخر تیرماه 

ساله،  هر  رسم  مطابق  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
با  را   خود  سالیانه  عادي  عمومی  مجمع  نیز  امسال 
روز  ساعت 16  راس  مدیره،  هیات  مصوبه  به  عنایت 
سه شنبه  بیست و دوم تیر ماه سال جاری در محل اتاق 
بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران  با دعوت از 

تمامی شرکت های عضو برگزار می کند.......ادامه خبر

آغاز دوره توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر
کاهش بهاي نفت ماه هاست که در اخبار جهان تکرار 
مي شود و کشورهاي صادرکننده و شرکت هاي انرژي 
شاهد  جاري  سال  اما  هستند،  خود  زیان هاي  نگران 
گسترش تولید انرژي هاي تجدیدپذیر نیز بوده است. 

.......ادامه خبر

 نیروگاه سلطانیه زنجان واگذار می شود
بلوک ۹۹.۹ درصدی نیروگاه سلطانیه زنجان در روز 13 

تیرماه از طریق مزایده واگذار می شود.......ادامه خبر

 چیت چیان: زیرساخت مبادله برق با 
جمهوری آذربایجان تکمیل شد

با  برق  مبادله  برای  الزم  زیرساخت  گفت:  نیرو  وزیر 
جمهوری آذربایجان تکمیل شده است و این طرح باید 

تابستان امسال عملیاتی شود.......ادامه خبر

 المپ رشته ای پاشنه آشیل صنعت برق 
کشور است

مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران )سابا( المپ 

رشته ای را پاشنه آشیل صنعت برق کشور توصیف 
و  مصرف  کم  های  المپ  با  آن  جایگزینی  که  کرد 
پربازده می تواند به دستکم یک هزار و 700 مگاوات 

کاهش پیک )اوج( بار شبکه منجر شود.......ادامه خبر

 سرمایه گذاری بخش خصوصی برای 
احداث نیروگاه های خورشیدی در سمنان

برای  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  تفاهم نامه های 
انرژی  از  استفاده  با  خورشیدی  نیروگاه های  احداث 
به امضا  با شرکت برق منطقه ای سمنان  تجدیدپذیر 

رسید.......ادامه خبر

 راه اندازی واحد جدید نیروگاهی
با بهره برداری از یک واحد جدید نیروگاهی، ظرفیت 

تولید برق ایران افزایش یافت.........ادامه خبر

شد درصد   3.8 تولیدکننده  تورم  نرخ 
بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران در 
دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 13۹5 را 3.۸ درصد 

اعالم کرد.......ادامه خبر

 رتبه ریسک اقتصاد ایران یک پله 
کاهش یافت

سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه در جدیدترین 
گزارش شاخص ریسک کشورهای دنیا، رتبه ایران با 
یک پله بهبود نسبت به گزارش پیشین ارزیابی و اعالم 
کرد که شاخص ریسک ایران به 6 رسید.......ادامه خبر

 کمتر از 10درصد اقتصاد کشور دانش 

محور است
مدیر کل دفتر تجاری سازی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری تصریح کرد: شرکتهای دانش بنیان 
هنوز به صورت شایسته نتوانسته اند جای پای خود را 
در کسب و کار کشور و اقتصاد محکم کنند.......ادامه خبر

 از سرگیری گشایش ال سی در 3 کشور 
اروپایی

نایب رئیس اتاق ایران و چین گفت: شرکت ها می توانند 
در بانک های کوچک سه کشور ایتالیا، اتریش و آلمان 
ال سی باز کنند اما بانک های بزرگ اروپایی همچنان با 

ما کار نمی کنند.......ادامه خبر

 نمایندگان اتاق تهران در ستاد اعطای 
تسهیالت حضور می یابند

در  تهران  اتاق  معدن  و  صنعت  کمیسیون  اعضای 
گردهمایی اخیر خود به بررسی مسائل صنعت، معدن 

و تجارت استان تهران پرداختند.......ادامه خبر

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

منتشر شد.......ادامه خبر

 مهلت 10هزار و 700 واحد تولیدی برای 
ثبت نام دریافت تسهیالت جدید تا پایان تیر

شهرک های  و  کوچک  صنایع  سازمان  مدیرعامل 
صنعتی ایران با بیان اینکه براساس تصمیمات جدید 
تسهیالت  دریافت  برای  تولیدی  واحدهای  تعداد 
گفت:  است،  یافته  افزایش  تومانی  میلیارد  16هزار 
برای  امسال  تیرماه  پایان  تا  فقط  تولیدی  واحدهای 

ثبت نام فرصت دارند.......ادامه خبر

 خزان درآمد صادراتي در بهار 95
 1.4 تجاري  تراز  اما  یافت  کاهش  غیرنفتي  صادرات 

میلیون دالر مثبت شد......ادامه خبر

بودجه سال 1395  قانون   الیحه اصالح 
کل کشور تصویب شد

حسن  ریاست  به  جلسه ای  در  دولت  هیات  اعضای 
روحانی رئیس جمهوری، الیحه اصالح قانون بودجه سال 

13۹5 کل کشور را به تصویب رساندند.......ادامه خبر

 باید به سمت تک نرخی شدن ارزحرکت 
کنیم

رئیس جمهوری همگان به ویژه فعاالن عرصه اقتصادی 
فرا  ملی  تولید  رشد  افزایش  برای  تالش  به  را  کشور 
ایران  و عزت  تاکید کرد که قدرت، عظمت  و  خواند 
اسالمی در سایه باال بردن و رشد تولید ملی و اشتغال 

برای جوانان، امکان پذیر است.......ادامه خبر

 مشوق  مالیاتی برای اشخاص حقوقی و 
حقیقی

سازمان امور مالیاتی در اطالعیه ای مشوق های مالیاتی 
برای اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی نحوه اعطای 
قانون   1۸۹ ماده  )موضوع  حسابی  خوش  جایزه 

مالیات های مستقیم( را منتشر کرد.......ادامه خبر

 دولت بخش خصوصي را بازي نمي دهد
.......ادامه خبر

 ٤٢ درصد خصوصي سازي 10 سال 
گذشته رد دیون بود

......ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

سندیکای صنعت برق ایران/ 
برگزاری مجمع عمومي عادي سالیانه 

سندیکا در اواخر تیرماه 

سندیکای صنعت برق ایران مطابق رسم هر ساله، 
امسال نیز مجمع عمومی عادي سالیانه خود را  با 
عنایت به مصوبه هیات مدیره، راس ساعت 16 روز 
سه شنبه  بیست و دوم تیر ماه سال جاری در محل 
اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران  با 

دعوت از تمامی شرکت های عضو برگزار می کند.
 بر اساس دستور جلسه تعیین شده برای این نشست پس 
از استماع گزارش هیات مدیره و بازرس سندیکا، گزارش 
عملکرد و صورت هاي مالي این تشکل در سال ۹4 مورد 
بررسي و تصویب قرار خواهد گرفت و در ادامه بودجه سال 
13۹5 سندیکا بررسی و تصویب خواهد شد. عالوه بر این 
انتخاب بازرسین اصلي و علي البدل و نهایتا تعیین روزنامه 
کثیراالنتشار جهت درج آگهي ها به همراه سایر موارد قابل 
طرح که اتخاذ تصمیم در مورد آن ها از اختیارات مجمع 

عمومي عادي  است، در دستور کار قرار دارد.

تعادل/ 
آغاز دوره توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر

اخبار  در  که  ماه هاست  نفت  بهاي  کاهش 
صادرکننده  کشورهاي  و  مي شود  تکرار  جهان 
خود  زیان هاي  نگران  انرژي  شرکت هاي  و 
تولید  گسترش  شاهد  جاري  سال  اما  هستند، 
به  است.   بوده  نیز  تجدیدپذیر  انرژي هاي 
پایین  نوشته سایت گلوبال ریسک، قیمت هاي 
همچون  جاافتاده  صادرکننده  بر  هم  نفت 
شیل  نفت  همان  جدید  رقباي  هم  و  اوپک 
سبب  ارزان  نفت  است.  گذاشته  تاثیر  امریکا 
درباره  پرسش هایي  کارشناسان  بسیاري  شده 
کنند.  مطرح  تجدیدپذیر  انرژي هاي  بر  آن  اثر 
از  جلوگیري  باعث  ارزان  نفت  مي گویند  آنان 
سرمایه گذاري در عرصه انرژي هاي تجدیدپذیر 

خواهد شد.
کارشناسان  از  دیگر  گروهي  دیگر،  سوي  در  اما 
بود،  این گونه  وضع  پیش  10سال  شاید  مي گویند 
اول  6ماهه  و  سال2015  دوم  6ماهه  خالل  در  اما 
سال2016، انرژي هاي تجدیدپذیر دوره کاهش بهاي 
نفت را به راحتي پشت سر گذاشتند. اکنون ۸میلیون 
مي کنند  کار  تجدیدپذیر  انرژي هاي  بخش  در  نفر 
ژاپن  تا  گرفته  جاماییکا  از  مختلف  کشورهاي  و 

سرمایه گذاري را افزایش داده اند.
انرژي هاي  در  سرمایه گذاري  سال2015،  در 
بخش  در  سرمایه گذاري  برابر  دو  تقریبا  تجدیدپذیر 
که  دالر  2۸6میلیارد  حدود  یعني  بود،  گاز  و  نفت 
برق جدید  تولید  تولید 147گیگاوات ظرفیت  باعث 
شد. به عبارت دیگر، در سال گذشته فقط به اندازه 
شد.  مدار  وارد  برق  آفریقا  برق  تولید  ظرفیت  کل 

ادامه از صفحه 1/ 

در نتیجه به دنبال آن هستیم که این عقب ماندگی 
دو روزه را به یک روز برسانیم و با توجه به اهمیت 
نماز جمعه پیشنهاد می کنیم دو روز جمعه و شنبه 
تعطیل باشند. اگر نتوانیم و نخواهیم تعطیلی خود 
ماندگی  عقب  نمی توانیم  تنها  نه  دهیم  تغییر  را 
اقتصادی در 10 سال اخیر را جبران کنیم، بلکه به 
آن نقاطی که برای توسعه اقتصادی در نظر گرفتیم 
دست پیدا نمی کنیم. بنابراین هر چه سریع تر باید 
تصمیمی برای منافع ملی گرفته شود و دولت باید 
برای این مساله الیحه ای تهیه و به مجلس جهت 
بررسی ازائه کند. به طور کلی بسیاری از کمیسیون 
فعالیت  موضوع  این  درباره  بازرگانی  اتاق  در  ها 
کردند و منفعت ملی در این است که این دو روز 
مقاومتی  اقتصاد  در  که  همانطور  دهیم.  تغییر  را 
توسط مقام معظم رهبری ذکر شده اقتصاد درون 
زای برون گرا باید مورد توجه قرار گیرد. برون گرایی 
با کشور های خارجی  بتوانیم  به این معناست که 
استفاده  نو  فناوری های  از  و  باشیم  ارتباط داشته 
رونق  و  اقتصادی  رونق  نیز  زا  درون  اقتصاد  کنیم. 
تعطیلی  روز  بتوانیم چهار  اگر  است.  داخلی  تولید 
بین ایران و کشور های دیگر را کاهش دهیم مسلم 
در  را  گرایی  برون  و  زایی  درون  بتوانیم  که  است 
می رسد  نظر  به  بخشیم.  تحقق  کشورمان  اقتصاد 
خط مشی ای که توسط مقام معظم رهبری، دولت 
اقدامات  و مجلس پیش گرفته شده این است که 
مربوطه را انجام دهیم تا در کمترین زمان بیشترین 

بهره را از آن خود کنیم. این موضوع نه تنها از منظر 
از منظر سیاسی  بلکه  ایران است،  به سود  اقتصاد 
هم می توان افق های روشنی در نتیجه تغییر زمان 
تعطیلی ها ترسیم کرد. در هر صورت در هفته دو 
روز ویژه هستند. به این صورت که یک روز تعطیل 
تر بوده و به عبارتی دیگر تعطیلی آن پررنگ است. به 
طور کلی در ایران و در کشور های اروپایی روز های 
ماقبل روز تعطیل به صورت کامل تعطیل نیست. 
بیشتر  ها  تعطیلی  که  نیست  این  مساله  بنابراین 
شود یا کشور را به تعطیلی بکشانیم، موضوع بر سر 
با روز های  را  تعطیل مان  این است که روز های 
تعطیل در کشور های اروپایی تطابق دهیم تا بتوانیم 

مناسبات تجاری اقتصادی بهتری داشته باشیم.

* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی

 تعطیلی اقتصادی برای ایران
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٤ بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

کاهش  از  ناشي  تا حدي  نابرابري  این  که  باوجودي 
کاهش  به دلیل  گاز  و  نفت  بخش  در  سرمایه گذاري 
بود.  بي توجه  دیگر  به مالحظات  نباید  قیمت هاست، 
انرژي هاي  مناسب  وضعیت  نمي توان  اینکه  اول 
تجدیدپذیر را به کاهش سرمایه گذاري در بخش نفت 
و گاز نسبت داد، چون صادرکنندگان نفت براي حفظ 

سهم خود از بازار تولید را افزایش دادند.
انرژي هاي  در  سرمایه گذاري  حجم  آنکه  دوم 
سبز  انرژي  که  است  گفته  این  با  مغایر  تجدیدپذیر 
در  نخستین بار  براي  اکنون  نیست.  به صرفه  مقرون 
توسعه  حال  در  کشورهاي  که  هستیم  شاهد  تاریخ 
اشکال  این  روي  یافته  توسعه  کشورهاي  از  بیش 
زمینه  این  در  چین  مي کنند.  سرمایه گذاري  انرژي 
این  در  را  سرمایه گذاري  سوم  یک  و  است  پیشتاز 
عرصه انجام مي دهد. درواقع کشورهایي که بیشترین 
سرمایه گذاري را به نسبت تولید ناخالص داخلي در 
جاماییکا،  موریتاني،  از:  عبارتند  کرده اند،  زمینه  این 
بزرگ ترین  اکنون  مراکش  اورگوئه.  و  هندوراس 
نیروگاه خورشیدي را دارد. اکنون 173کشور اهدافي 
را در عرصه انرژي سبز معین کرده اند.  شیلي نمونه 
2۹نیروگاه  کشور  این  است.  زمینه  این  در  خوبي 
دیگر  15نیروگاه  ساخت  و  است  ساخته  خورشیدي 
چهاربرابري  افزایش  باعث  امر  این  است.  برنامه  در 
تولید برق خورشیدي از سال2013 شده است. وجود 
سال  اول  4ماه  ظرف  که  شده  سبب  مازاد  ظرفیت 
جاري قیمت برق ظرف 113روز به صفر برسد. نکته 
مهم این است که افسانه هزینه انرژي هاي تجدیدپذیر 
براي همیشه از میان رفته است. شیلي باوجود ظرفیت 
برق  مازاد قصد دارد ظرف سال جاري 1.4گیگاوات 

خورشیدي دیگري تولید کند.
در اروپا که یکي دیگر از مراکز استفاده از انرژي هاي 

تجدیدپذیر است، بروز بحران مالي و دیگر مشکالت 
این  در  سرمایه گذاري  22درصدي  کاهش  سبب 
اکنون  سبز  انرژي  حال،  این  با  است.  شده  انرژي ها 
انرژي  44درصد  و  اروپاست  انرژي  منبع  بزرگ ترین 
هم  مهمي  اتفاقات  مي دهد.  تشکیل  را  آن  مصرفي 
براي  اردیبهشت  در  است.  داده  رخ  قاره  این  در 
یک  انگلیس  گذشته،  150سال  ظرف  نخستین بار 
هفته را بدون برق تولیدي از نیروگاه هاي زغال سنگي 
انگلیس  در  همواره  زغال سنگ  گذاشت.  پشت سر 
برجسته یي در  نقش  انقالب صنعتي  زادگاه  به عنوان 
از  دانمارک  پارسال،  است.   داشته  آن  انرژي  سبد 
به 140درصد  توانست  بادهاي مستمر  رهگذر وزش 
فقط کل  نه  تولیدي  انرژي  تولید کند.  برق  ظرفیت 
برق مصرفي دانمارک را تامین کرد، بلکه این کشور 
در  کند.  صادر  برق  نروژ  و  سوئد  آلمان،  به  توانست 
انرژي  منابع  از  تولیدي  برق  میزان  نیز  اردیبهشت 
در  رسید.  45.5گیگاوات  به  آلمان  در  تجدیدپذیر 
به  را  برق مصرفي کشور  توانست  پرتغال  ماه  همین 
مدت 4روز تمام از منابع تجدیدپذیر تامین کند. این 
کشور توانسته از سال2013 تا به حال 530مگاوات به 
ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر بیفزاید. اکنون پرتغال 
یکي از پیشتازان استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژي 
در اروپاست و سال گذشته توانست 4۸درصد انرژي 

مصرفي کشور را از این منابع تامین کند.

تسنیم/ 
نیروگاه سلطانیه زنجان واگذار می شود

بلوک 99.9 درصدی نیروگاه سلطانیه زنجان در 

روز 13 تیرماه از طریق مزایده واگذار می شود.
تسنیم؛  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
بلوک ۹۹.۹024 درصدی نیروگاه سلطانیه زنجان به 
ارزش کل پایه ۸ هزار و 721 میلیارد ریال در روز 13 

تیرماه از طریق مزایده واگذار می شود.
از سوی  به وکالت  بلوک  این  این گزارش؛  بر اساس 
شرکت تولید نیروی مرکزی صبا به صورت 15 درصد 

نقد و بقیه اقساط 7 ساله به فروش می رسد.
فعالیت  نوع  برق  انرژی  فروش  و  تولید  همچنین 
مبلغ  دهد؛  می  تشکیل  را  زنجان  سلطانیه  نیروگاه 
سپرده شرکت در این مزایده نیز 261 میلیاد و 630 
میلیون ریال تعیین شده است و خریدار باید در مدت 

20 روز کاری وجه نقد معامله را پرداخت کند.

وزارت نیرو/ 
چیت چیان: زیرساخت مبادله برق با 

جمهوری آذربایجان تکمیل شد

وزیر نیرو گفت: زیرساخت الزم برای مبادله برق 
با جمهوری آذربایجان تکمیل شده است و این 

طرح باید تابستان امسال عملیاتی شود.
امروز  چیت چیان«  »حمید  نیرو،  وزارت  به گزارش 
کشور  برق  بلندپایه  مدیران  جمع  در  )سه شنبه( 
افزود: خط انتقال و پست برق الزم برای تبادل برق 
با جمهوری آذربایجان تکمیل شده است و ایران قادر 
خط  این  از  را  برق  تبادل  مگاوات   600 بود  خواهد 

انجام دهد.
گفت:  کشور  برق آبی  نیروگاه های  وضع  درباره  وی 
آبی  آغاز سال  از  به ثبت رسیده  بارش های خوب  با 

۹5- 13۹4، ذخیره مناسبی در سدها برای تولید برق 
وجود دارد و این موضوع به عبور از پیک بار )اوج بار( 

کمک موثری می کند.
تابستان  در  برق  مصرفی  بار  پیک  ایرنا،  گزارش  به 
سال  به  نسبت  مگاواتی  هزار  سه  افزایش  با   13۹4

پیش از آن به 50 هزار و 177 مگاوات رسید.
و  برق آبی  نیروگاه های  با هماهنگی  نیرو گفت:  وزیر 
باید  کنترل(،  و  اطالعات  آوری  )جمع  دیسپاچینگ 
بهره برداری  حداکثر  نیروگاه ها  این  ظرفیت  از  بتوان 

را کرد.
درجه   1.7 هوا  دمای  امسال  داد:  ادامه  چیت چیان 
سانتی گراد در همسنجی با پارسال کاهش یافت اما 
شدت انرژی یک هزار و 700 مگاوات افزایش نشان 
را  انرژی  شدت  صنایع  همکاری  با  باید  و  می دهد 

مدیریت کرد.
و  ایران  برق  تبادل  موضوع  گزارش،  این  اساس  بر 
کشور  دو  سوی  از  مدت هاست  آذربایجان  جمهوری 
مجلس  نیز  امسال  خردادماه  شود.  می  پیگیری 
برق  فروش  قرارداد  چارچوب  آذربایجان  جمهوری 
میان دو کشور را تصویب کرد که شامل فروش برق 

به کشور سوم نیز می شود.
مبادله برق در این قرارداد از طریق خط انتقال مغان 

)پارس آباد - ایمیشلی( انجام خواهد شد.
و  میزان  درباره  باید  طرف  دو  قرارداد  این  در  البته 

تعرفه برق با یکدیگر به تفاهم برسند.
پیش تر معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ایران 
را دارای بزرگ ترین ظرفیت نصب شده نیروگاهی در 
خاورمیانه دانسته و از صادرات 10 میلیارد کیلووات 
ساعت برق به کشورهای منطقه در سال 13۹4 خبر 

داده بود.
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5 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ایرنا/  مدیرعامل سابا:
المپ رشته ای پاشنه آشیل صنعت برق 

کشور است

وری  بهره  سازمان  مدیرعامل  ایرنا-  تهران- 
انرژی ایران )سابا( المپ رشته ای را پاشنه آشیل 
صنعت برق کشور توصیف کرد که جایگزینی آن 
به  تواند  می  پربازده  و  کم مصرف  های  با المپ 
پیک  کاهش  مگاوات   700 و  هزار  یک  دستکم 

)اوج( بار شبکه منجر شود.
»سیدحسین  ایرنا،  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
در  خبری  نشست  در  شنبه(  )سه  امروز  سجادی« 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون 3۸ کشور جهان 
نسبت به حذف المپ های رشته ای از سبد مصرفی 
انرژی کشور خود اقدام کرده اند، اما مصرف این المپ 

ها اینک به معضلی برای کشور تبدیل شده است.
به گفته این مقام مسئول، سال 13۹1 با وضع مقرراتی 
مقرر شد تا خطوط تولیدی این المپ ها تعویض شود 
و به المپ های پربازده و کم مصرف تغییر یابد، اما بنا 

به دالیلی عملیاتی نشد.
هیات  امسال،  ماه  فروردین   26 در  گفت:  سجادی 
تولید  امسال  ماه  آبان  پایان  تا  کرد  تصویب  دولت 
المپ رشته ای باالی 40 وات در کشور متوقف شود 
که اجرایی شدن آن نیازمند عزم مردم، دولت و همه 

تولیدکنندگان تجهیزات است.
ای  این که المپ های رشته  بیان  با  مدیرعامل سابا 
فقط  آن  استاندارد  المپ  هر  و  هستند  قیمت  گران 
پربازده  المپ  هر  افزود:  دارد،  عمر  ساعت  هزار  یک 
استناندارد تا 30 هزار ساعت عمر می کند و عالوه بر 
آن، مصرف المپ های پربازده به طور میانگین صرفه 
جویی بین پنج تا 10 درصد در هزینه های ماهیانه برق 

را به دنبال خواهد داشت.
به گفته وی، آمارها حاکی است سالیانه 60 میلیون 
المپ رشته ای در کشور تولید می شود که با احتساب 
واردات 30 میلیون شعله ای این محصوالت، بیش از 
۹0 میلیون المپ مصرف می شود که میانگین عمر 

اسمی آنها یک هزار ساعت است.
مدیرعامل سابا ادامه داد: امسال با حذف المپ های 
رشته ای نزدیک به یک هزار و 700 مگاوات کاهش بار 
را در زمان اوج بار شبکه می توانیم داشته باشیم؛ پروژه 
ای که اجرای آن فقط چهار ماه به طول انجامیده و این 

کاهش بار در مدت زمان 6 ماه می تواند عملی شود.
وی یادآور شد: هرچند المپ های رشته ای کمتر از 
40 وات نیز کم بازده اند و المپ های جایگزین پربازده 
و کم مصرف برای آنها پیش بینی شده است، اما در 
بازار  از  آنها  آوری  جمع  برای  ای  برنامه  حاضر  حال 

نداریم.
این  برای  مردم  تقاضای  که  زمانی  تا  گفت:  سجادی 
المپ ها وجود دارد، تولیدکنندگان به تولید آنها ادامه 

می دهند.
وی خاطرنشان کرد: هم اینک چهار تولیدکننده المپ 
رشته ای در کشور داریم که در 20 خط مشغول به 
تولید هستند و یکی از آنها صبح امروز درخواست لغو 
تولید المپ رشته ای خود را به وزارت صنعت، معدن و 

تجارت اعالم کرده است.
ریال  میلیارد   520 شود  می  بینی  پیش  گفت:  وی 
تسهیالت برای خرید تجهیزات و سرمایه در گردش 
توسط این واحدهای تولیدی برای تغییر خطوط تولید 

به المپ های پربازده مورد نیاز باشد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: واردات المپ های 
رشته ای به کشور ممنوع بوده و ضمن مقابله با قاچاق 
این کاالها، از ثبت سفارش آنها نیز جلوگیری می شود.

سجادی تاکید کرد: بانک صنعت و معدن موظف است 
تغییر خطوط  برای  الزم  تسهیالت  اعطای  به  نسبت 
تولید المپ های رشته ای باالی 40 وات به المپ های 
پربازده اقدام کند و یارانه سود و کارمزد این تسهیالت 
به میزان هشت واحد درصد توسط سازمان بهره وری 

انرژی ایران در اختیار بانک عامل قرار گیرد.
هدف  با  و  وزیران  هیات  تصویب  با  ایرنا،  گزارش  به 
پروانه  صدور  کشور،  انرژی  مصرف  در  صرفه جویی 
تولید جدید یا افزایش ظرفیت خطوط تولید موجود 
المپ های التهابی رشته ای باالی 40 وات و همچنین 
ثبت سفارش و ورود این المپ ها از تاریخ الزم االجرا 

شدن این تصویب نامه ممنوع است.

** واردات 15 میلیون شعله ای المپ های کم 
مصرف

وی گفت: سالیانه بین 10 تا 15 میلیون شعله المپ 
کم مصرف وارد کشور می شود که عمده آنها ساخت 

چین است.
مدیرعامل سابا از انعقاد تفاهم نامه سه جانبه با سازمان 
انجمن کارفرمایی المپ خبر داد و  و  استاندارد  ملی 
و  غیراستاندارد  های  المپ  آوری  جمع  داشت:  بیان 
برخورد قانونی با واردکنندگان آنها در این تفاهم نامه 

دنبال می شود.
وی همچنین مطرح شدن بحث سرطانزایی المپ های 
پربازده را بهانه ای برای جلوگیری از توسعه مصرف آنها 
عنوان و خاطرنشان کرد: آزمایش های داخلی صحت 
چنین ادعایی را به اثبات نرسانده و عالوه بر آن در هیچ 

تحقیق خارجی نیز چنین مساله ای بیان نشده است.
سجادی میزان جیوه استفاده شده در این المپ ها را 
بسیار ناچیز برشمرد و یادآور شد: مردم هیچ نگرانی 
بابت به خطر افتادن سالمتی شان از مصرف این المپ 

ها نداشته باشند و در صورت شکسته شدن، می توانند 
با یک پارچه نمدار آن را جمع کرده و در یک ظرف 

دربسته تخلیه کنند.
مصرف  درصد   10 اینکه  به  اشاره  با  همچنین  وی 
صرف  برقی  موتورهای  دارای  وسایل  در  کشور  برق 
می شود، اضافه کرد: در موتورهای سه فاز موجود در 
برخوردارند،  فناوری مطلوبی  از  الکتروموتورها  کشور، 
اما الکتروموتورها در موتورهای تک فاز با بازده پایینی 
ساخته می شوند که از جمله آنها کولرهای آبی است.

با  سازمان  این  کرد:  خاطرنشان  سابا  مدیرعامل 
اعطای تسهیالت کم بهره در تالش است تا استاندارد 

الکتروموتورها را نیز ارتقا دهد.

** طرح جایگزینی یخچال های فرسوده
سجادی ادامه داد: تسهیالتی به سه شرکت تولیدکننده 
ایرانی اعطا شده است تا با دریافت یخچال های فرسوده 
مردم، آنها را با یخچال های نو با شرایط اقساطی بدون 

سود و بهره تعویض کنند.
وی تصریح کرد: 60 میلیارد ریال تسهیالت برای این 
طرحی  که  است  شده  گرفته  نظر  در  تولیدکنندگان 
مناسب برای اقتصاد کشور بوده و تداوم آن با حضور 

سرمایه گذاران امکانپذیر است.
به گفته وی، اجرای این طرح در مدت زمان دو ماه 
انرژی  تواند در مجموع مصرف  و می  بوده  امکانپذیر 

یخچال ها را در مجموع تا 70 درصد کاهش دهد.

**هوشمندسازی ٤00 هزار کنتور دیماندی 
)انشعاب 30 کیلوات و بیش تر( در کشور

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به طرح هوشمندسازی 
هزار مشترک  به 400  نزدیک  داشت:  بیان  کنتورها، 
بزرگ برق در کشور وجود دارد که تاکنون کنتورهای 
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6 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

27 هزار مورد آنها هوشمندسازی شده است.
سجادی خاطرنشان کرد: در این کنتورها که با هدف 
جلوگیری از اتالف انرژی نصب می شوند، از فناوری 
روز جهان استفاده شده و برخی تولیدکنندگان داخلی 

نیز موفق به دستیابی به این فناوری ها شده اند.
مدیرعامل سابا با اشاره به فعالیت های انجام شده در 
تصریح  انرژی،  تامین  و  تولید  در حوزه  این سازمان 
ورودی  هوای  سازی  خنک  طرح  گذشته  سال  کرد: 
نیروگاه ها با هدف افزایش ظرفیت و افزایش بازدهی 

آنها به اجرا گذاشته شد.
 10 افزایش  به  منجر  مهم  این  انجام  داد:  ادامه  وی 
درصدی ظرفیت نیروگاه ها )به میزان 400 مگاوات( 

و افزایش یک درصدی بازدهی نیروگاه ها شد.
اصالح  نیز،  فاضالب  و  آب  بخش  در  گفت:  سجادی 
سیستم بخار 400 مگاوات ظرفیت در سال گذشته 
در دستور کار قرار گرفت که ارتقای بازده پمپ ها را 

به دنبال داشته است.

تفاهم نامه های سرمایه گذاری  امضای  با  نیرو/  وزارت 
صورت گرفت؛

سرمایه گذاری بخش خصوصی برای 
احداث نیروگاه های خورشیدی در 

سمنان

خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  تفاهم نامه های 
برای احداث نیروگاه های خورشیدی با استفاده 
منطقه ای  برق  شرکت  با  تجدیدپذیر  انرژی  از 

سمنان به امضا رسید.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 

مهندس »محمود سنگی« عضو هیات مدیره و معاون 
برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای سمنان 
نیروگاه  چند  ساخت  برای  تفاهم نامه ها  این  گفت: 
تجدیدپذیر در استان سمنان با مجموع 675 مگاوات 
با شرکت های عالقمند به سرمایه گذاری در این زمینه 
به امضا رسیده که شرایط بهتری را برای ایجاد زیر 
و  آینده  سالیان  در  پاک  انرژی  تولید  ساخت های 
اقتصادی  و  تولیدی  واحدهای  نظر  مورد  برق  تأمین 

فراهم می کند.
معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای 
شرایط  ایجاد  با  این شرکت  افزود:  ادامه  در  سمنان 
مناسب  ساختگاه های  وجود  با  و  مطلوب  و  مناسب 
توانسته است به عنوان یک شاخص مهم و به عنوان 
ترویج  زمینه  در  ششم  برنامه  مهم  اهداف  از  یکی 
انرژی های تجدیدپذیر و  از  سرمایه گذاری و استفاده 
همچنین جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در 
از  استفاده  با  برق  تولید  نیروگاه های  احداث  زمینه 

انرژی های تجدیدپذیرگام های مهمی بردارد.
ارتباط  پارسه  شبکه  گسترش  شرکت های  سنگی 
گرمسار، فراز پنداران آریا موج، انرژی جوان سمنان، 
فوالد صنعت غدیر ایرانیان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
 Solar & شاهرود، نو آوران انرژی و صنعت دانا و
Benefit را از جمله شرکت های دارای تفاهم نامه 
مشترک سه جانبه احداث نیروگاه های خورشیدی در 

این استان برشمرد.
در  سمنان  ای  منطقه  برق  شرکت  است  گفتنی 
اسفند  در  که  استان  سرمایه گذاری  همایش  اولین 
و  داشت  فعال  حضور  شد،  برگزار  گذشته  سال  ماه 
سوی  از  دلیل  همین  به  نیز  شرکت  این  مدیرعامل 
دکتر محمدرضا خباز استاندار سمنان نیز مورد تقدیر 

قرار گرفت.

مهر/ 
راه اندازی واحد جدید نیروگاهی

نیروگاهی،  جدید  واحد  یک  از  برداری  بهره  با 
ظرفیت تولید برق ایران افزایش یافت.

فصل  به  ورود  با  همزمان  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
در  ایران  برق  مصرف  جهش  احتمال  و  تابستان 
هفته های پیش روی، یک واحد جدید نیروگاهی در 

مدار بهره برداری قرار گرفت.
سیکل  نیروگاه  گاز  بخش  دوم  واحد  اساس  این  بر 
مدار  وارد  مگاوات،   166 ظرفیت  با  بهبهان  ترکیبی 
هزار  سه  شکاف  تا  شد  کشور  برق  سراسری  شبکه 
پیک  روزهای  در  برق  مصرف  و  تولید  بین  مگاواتی 

مصرف تابستانی کمتر شود.
پیش  شده  تعریف  بندی  زمان  برنامه ریزي  براساس 
بینی می شود واحد بخار این نیروگاه سیکل ترکیبی 
هم با ظرفیت 160 مگاوات تا سال آینده وارد مدار 
این  این صورت ظرفیت کل  برق کشور شود که در 

نیروگاه به 4۹2 مگاوات افزایش می یابد.
این نیروگاه در راستاي توسعه تولید برق در جنوب 
کشور در قالب طرح هاي BOO و با سرمایه گذاری 
بالغ بر 2۹0 میلیون یورویی توسط متخصصان داخلی 

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی شده است.
 4۹/5 حدود  نیروگاه  این  راندمان  فعلی  شرایط  در 
و  طبیعی  گاز  واحدها  اصلي  سوخت  و  است  درصد 
آنکه  ضمن  شده  بیني  پیش  گازوئیل  دوم  سوخت 
یک  بودهو  کیلوولت   400 نیروگاه  پست  ظرفیت 
هزار   33 ظرفیت  به  مایع  سوخت  ذخیره  مخزن 

مترمکعب در محل نیروگاه احداث شده است.
نیروگاه  چند  ساخت  تفاهم  نامه  های  دیگر  سوی  از 
تجدیدپذیر در استان سمنان با مجموع 675 مگاوات 

دولتی  غیر  گذاران  سرمایه  با  برق  تولید  ظرفیت 
توسط شرکت برق منطقه ای سمنان امضا شده است.
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مهر/ 
نرخ تورم تولیدکننده 3.8 درصد شد

بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران 
در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 1395 را 3.8 

درصد اعالم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی خالصه نتایج 
ایران  در  تولیدکننده  بهای  شاخص  از  آمده  به دست 
براساس سال پایه  100=13۹0 را به شرح زیر اعالم 

کرد:
ماه  به  نسبت   13۹5 ماه  خرداد  در  مذکور  شاخص 
مشابه سال قبل معادل 1.6 درصد افزایش داشته است.

ماه  دوازده  در  ایران  در  تولیدکننده  بهای  شاخص 
منتهي به خرداد ماه 13۹5 نسبت به دوازده ماه منتهي 
به خرداد ماه 13۹4 به میزان 3.۸ درصد افزایش نشان 

می  دهد.
برای مشاهده خالصه نتایج شاخص بهاي تولیدکننده 

در ایران در خردادماه 13۹5 اینجا را کلیک کنید.

مهر/ 
رتبه ریسک اقتصاد ایران یک پله کاهش 

یافت

در  توسعه  و  اقتصادی  همکاری های  سازمان 
کشورهای  ریسک  شاخص  گزارش  جدیدترین 
به  نسبت  بهبود  پله  یک  با  ایران  رتبه  دنیا، 
گزارش پیشین ارزیابی و اعالم کرد که شاخص 

ریسک ایران به 6 رسید.
نشست  آخرین  در  مهر،    خبرگزاری  گزارش  به 

کارشناسان صندوق های ضمانت صادرات عضو سازمان 
همکاری های اقتصادی و توسعه ای)OECD (پس از 
بحث و بررسی شرایط جدید اقتصادی و تجاری ایران، 
رتبه  وبهبود  کشورمان  ریسک  کاهش  به  اجماع  با 

اعتباری از 7 به رتبه 6 رای مثبت دادند.
براساس طبقه بندی ریسک اعتباری کشورها توسط 
سازمان همکاری های اقتصادی وتوسعه ای، کشورها 
به هفت گروه از گروه یک کم ریسک تا گروه هفت 
پر ریسک تقسیم شده اند. جمهوری اسالمی ایران در 
دولت هشتم در گروه چهار این سازمان قرار داشت که 
در دولت های بعد، پس از اعمال تحریم های بین المللی 

به رتبه هفت تنزل یافت.
گروه ریسک کشورها تعین کننده سقف جذب سرمایه، 
هزینه بیمه اعتبار و فاینانس های خارجی است. از این 
رو اتخاذ سیاست مناسب پولی، ارزی وتجاری به منظور 
کاهش رتبه ریسک کشوری باید در دستور کار قوای 

سه گانه قرارگیرد.

فارس/ مدیر کل دفتر تجاری سازی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری

کمتر از 10درصد اقتصاد کشور دانش 
محور است

و  علمی  معاونت  سازی  تجاری  دفتر  کل  مدیر 
فناوری ریاست جمهوری تصریح کرد: شرکتهای 
دانش بنیان هنوز به صورت شایسته نتوانسته اند 
جای پای خود را در کسب و کار کشور و اقتصاد 

محکم کنند.
کل  مدیر  فر  قادری  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 

ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  سازی  تجاری  دفتر 
رادیو  سؤال  ی  برنامه  تلفنی  گفتگوی  در  جمهوری 
گفت و گو تصریح کرد شرکتهای دانش بنیان هنوز 
به صورت شایسته و بایسته نتوانسته اند جای پای خود 
را در کسب و کار کشور و اقتصاد محکم کنند. یکی 
و  تقاضا  تحریک  موضوع  باره  این  در  اصلی  موانع  از 
بازارسازی است که در این دو حوزه خوب عمل نشده 

است.
قادری فر موضوع اقتصاد دانش بنیان و گذر  کشور از 
اقتصاد تک محصولی به سمت فناوری و علم را شالوده 
اصلی در حوزه اقتصاد مقاومتی خواند و افزود: همان 
مقاومتی  اقتصاد  کالن  سیاستهای  سند  در  که  طور 
مصوب مقام معظم رهبری آمده در بیش از ۹ بند از 
این سیاستها به موضوع اقتصاد دانش بنیان به عنوان 

زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره شده است.
ترین  بینانه  خوش  در  امروز  کرد:  نشان  خاطر  وی 
وضعیت ،کمتر از %10 سهم اقتصاد کشور به اقتصاد 

دانش محور مربوط می شود.
قادری فر با اشاره به اینکه بیش از 2400 شرکت دانش 
بنیان در کشور اعالم صالحیت شده، اما هنوز به صورت 
شایسته و بایسته ،شرکتهای دانش بنیان نتوانسته اند 
جای پای خود را در کسب و کار کشور و اقتصاد محکم 
موضوع  خصوص  این  در  اصلی  موانع  از  یکی  کنند. 
تحریک تقاضا و بازارسازی است که در این دو حوزه 

خوب عمل نکرده ایم.
قادری فر خاطر نشان کرد: اگر خواهان برون رفت در 
این مسیر و پر رنگ تر شدن نقش شرکتهای دانش 
بنیان در عرصه اقتصادی و کالن کشور هستیم، ناگزیر 
ایجاد  و  بازارسازی  تقاضا،  تحریک  موضوع  به  باید 
زمین بازی برای محصوالت و مصنوعات دانش بنیان 
بیشتر توجه کنیم و در درجه اول دستگاههای اجرایی 

فرصت  این  از  باید  کشور  بالقوه  کنندگان  مصرف  و 
محصوالت  برای  خوبی  خریداران  و  کرده  استفاده 

شرکتهای  دانش بنیان باشند.
وی درباره نقدهایی که بر شرکتهای دانش بنیان وارد 
می کنند، تصریح کرد: ورای اینکه نقدهای مطرح شده 

باید کارشناسانه باشد، واقعیتهایی نیز وجود دارد.
قادری فر  در این باره به نبود نظام استاندارد مشخص 
برای استاندارد سازی کاالی دانش بنیان اشاره کرد و 
افزود: قداماتی را در این باره برنامه ریزی کرده ایم که 
از آن جمله تعامل با سازمان ملی استاندارد است تا 
بتوانیم برای خیلی از محصوالت دانش بنیانی که هنوز 
نظام ملی استاندارد برایشان تدوین نشده ،بسته های 
استاندارد الزم حداقل در سطح استانداردهای کارخانه 

ای تدوین کنیم.

فارس/ نایب رئیس اتاق ایران و چین به فارس خبر داد
از سرگیری گشایش ال سی در 3 کشور 

اروپایی

شرکت ها  گفت:  چین  و  ایران  اتاق  رئیس  نایب 
می توانند در بانک های کوچک سه کشور ایتالیا، 
بانک های  اما  کنند  باز  ال سی  آلمان  و  اتریش 

بزرگ اروپایی همچنان با ما کار نمی کنند.
بازرگانی  با خبرنگار  در گفت وگو  رضا حریری  مجید 
خبرگزاری فارس، در مورد امکان باز شدن ال سی در 
بانک های اروپایی که گفته می شود با کارشکنی آمریکا 
اینگونه  بود،  برجام عماًل محقق نشده  اجرای  از  پس 
توضیح داد که بعد از اجرایی شدن برجام تا یک هفته 
اروپایی  کوچک  بانک های  در  ال سی  گشایش  امکان 

 بازگشت به عناوین 7 اخبار اقتصادی
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از تشدید تحریم ها و  اما به دلیل ترس  وجود داشت 
اجرایی نشدن برخی مسائل، این کار متوقف شد.

شرکت های  پیش  ماه  یک  از  اما  کرد:  اضافه  وی 
بانک های  از  توانسته اند  از بخش خصوصی  مشخصی 
کوچک ایتالیا، اتریش و آلمان مجدداً ال سی باز کنند و 
البته این مسئله به خود بانک ها بر می گردد که چقدر 
از تحریم هایی که ممکن است علیه ایران اتفاق بیافتد 
بهراسند و معموالً بانک های کوچک کمتر این مشکل 

را دارند.
آمریکا  که  گذشته  هفته  اتفاق  این  بیان  با  حریری 
برداشته  را  ایران  پولشویی  با  مرتبط  محدودیت های 
اخیر  دنیا طی سال های  بانک های  تمام  افزود:  است، 
مقررات سختگیرانه ای را برای پولشویی داشته اند که 
در بانک های ایران خیلی رعایت نمی شد و با مصوبه 
مجلس و اطالعاتی که بانک مرکزی در اختیار قرار داد 

ظاهراً این مشکالت حل شده است.
نایب رئیس اتاق ایران و چین بر این نکته تاکید کرد 
از نظر سیاسی به این اطمینان  بانک های دنیا  تا  که 
خاطر نرسند که پس از اجرای برجام برای کار با ایران 
مورد موأخذه قرار نمی گیرند، کار را آغاز نخواهند کرد.

اتاق تهاران/ نشست بیست وپنجم کمیسیون صنعت و 
معدن اتاق تهران برگزار شد

نمایندگان اتاق تهران در ستاد اعطای 
تسهیالت حضور می یابند

اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در 
گردهمایی اخیر خود به بررسی مسائل صنعت، 
آنها  پرداختند.  تهران  استان  تجارت  و  معدن 

مس فروش،  محمدرضا  میزبان  نشست،  این  در 
تهران  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
دیگری،  موضوع  هر  از  بیش  آنچه  بودند. 
حساسیت اعضای کمیسیون را برانگیخت، نحوه 
اعطای تسهیالت به واحدهای کوچک و متوسط 
بود که دولت رقمی معادل 16 هزار  نیمه تعطیل 

میلیاردتومان برای آن در نظر گرفته است.
 پیش از آغاز بحث دستورجلسه این نشست، حسین 
اتاق  معدن  و  کارشناس کمیسیون صنعت  از  حقگو، 
تهران، به مرور مهمترین تحوالت اقتصادی دو هفته 
اخیر پرداخت. او گفت: در پي خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا )برگزیت( که با رأی 52 درصد مردم این کشور به 
وقوع پیوست بازارهاي جهان دچار شوک شد. سقوط 
اروپا، سقوط 11 درصدي  بازارهاي سهام  ۸ درصدي 
پوند استرلینگ، جهش 100 دالري طال و ... از جمله 

تاثیرات این واقعه بوده است.
 12 در  شهری  تورم  نرخ  ایران،  آمار  مرکز  گفت:  او 
به مدت  را نسبت  امسال  ماه  به خرداد  ماهه منتهی 
مشابه سال قبل ۹.5 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه 
در  تورم  نرخ  ترتیب  بدین  کرد.  اعالم  درصد   6.1 را 
نقاط شهری کشور تک رقمی شد. نرخ سود سپرده های 
بانک های خصوصی و دولتی نیز از اول تیرماه به 15 
درصد کاهش یافت. هم چنین نرخ سود سپرده های با 
مدت کمتر از یک سال به کمتر از 15 درصد کاهش 
یافته است. اما با این حال نرخ تسهیالت تغییري نکرد.

به 10 هزار هکتار زمین نیاز داریم
رییس  مس فروش،  محمدرضا  نشست  این  ادامه  در 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، گزارشی 
ابتدای  در  او  کرد.  ارائه  مدیریت خود  تحت  از حوزه 
مسایل  لحاظ  به  تهران،  استان  گفت:  سخنانش 

ماموریتی  جمعیتی،  مالحظات  و  زیست محیطی 
جداگانه از سایر استان ها دارد. به همین سبب از 45 
سال گذشته، استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری 
این استان ممنوع بوده است اما به موجب مصوبه ای 
شروطی  بر  بنا  صنایع  شد،  حاصل  گذشته  سال  که 
نظیر دانش بنیان بودن از این ممنوعیت استثنا شدند. 
به نحوی که به 11 گروه صنعتی اجازه داده می شود، 
صنایع زیردست خود را در شهرک های صنعتی استان 
معدن  و  سازمان صنعت  رییس  کنند.  مستقر  تهران 
با  گفت:  تصمیم  این  تبعات  اشاره  با  تهران  استان 
به  انتقال صنایع  این مصوبه و چنانچه  اجرایی شدن 
این محدوده جدی شود، با کمبود زمین در شهرک ها 

مواجه خواهیم شد.
10هزار  حدود  که  می دهد  نشان  بررسی ها  گفت:  او 
هکتار زمین نیاز است در حالی که حتی3 هزار هکتار 
برنامه های  از  کنیم.  دریافت  نتوانسته ایم  نیز  زمین 
دیگری که به گفته مس فروش در دستورکار سازمان 
گرفته،  قرار  تهران  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
داد:  توضیح  باره  این  در  او  است.  صنایع  ساماندهی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد صنایع 
هستند  مستقر  تهران  جای  جای  در  که  را  متفرق 
آنها  واقع  در  دهد.  انتقال  صنعتی  شهرک های  به 
بازسازی به سوی  بر نوسازی و  با روشی مبتنی  باید 

شهرک های صنعتی هدایت شوند.
توسعه  ما،  دیگر  ماموریت  داد:  ادامه  مس فروش 
واحدهای خدمات فنی و مهندسی و مراکز تحقیق و 
باید در تهران رونق بیشتری داشته  توسعه است که 
باشد. اما مهمترین اقدامی که برای صنعت انجام شده 
پروژه،   7 از  که  است  مقاومتی  اقتصاد  برنامه  است، 
5 پروژه آن با شرایط استان تهران، تطابق دارد. این 
برنامه ها شامل حمایت از پروژه های با بیش از60 درصد 

پیشرفت فیزیکی و مدیریت واردات و صادرات می شود.

اشتیاق تولیدکنندگان به دریافت تسهیالت
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران، 
با اشاره به ابالغ مصوبه کمک 16 هزار میلیارد تومانی 
به واحدهای کوچک و متوسط گفت: درحوزه اعطای 
هزار   16 اعتبار  این  از  است  شده  مقرر  تسهیالت، 
دارا  را  سهم  بیشترین  تهران  استان  تومانی،  میلیارد 
باشد؛ یعنی حدود ۸.2 درصد که رقمی معادل 1316 
میلیارد تومان است. با وجود اینکه نرخ این تسهیالت 
20 درصد است، اشتیاق باالیی برای دریافت آن وجود 
این  دریافت  برای  تاکنون  بنگاه   ۹40 چنانکه  دارد. 

تسهیالت در سایت بهینه یاب ثبت نام کرده اند.
او افزود: باید مراقبت کنیم که سرنوشت طرح بنگاه های 
بانک ها  این تسهیالت تکرار نشود.  زودبازده در مورد 
مکلف شده اند که در اعطای این تسهیالت، بدهی های 
غیرجاری و چک های برگشتی بنگاه ها را مدنظر قرار 
محل  این  از  هنوز  اینکه  بیان  با  مس فروش  ندهند. 
وامی پرداخت نشده است، گفت: پرداخت یارانه سود 
برآورد  تومان  میلیارد  معادل ۸00  که  نیز  تسهیالت 
شده است ابالغ شد. با اعطای این یارانه سود تسهیالت 
به کمتر از 20 درصد می رسد. او افزود: اعتبار 16 هزار 
میلیارد تومانی مربوط به بنگاه هایی با کمتر از 100 نفر 
کارکن است و تسهیالت بنگاه هایی با بیش از 100 نفر 

کارکن نیز در راه است.
حوزه  در  متبوع اش  سازمان  برنامه های  مورد  در  او 
در  ما  ماموریت های  سرخط  گفت:  مقاومتی  اقتصاد 
کاالهای  واردات  کاهش  واردات،  مدیریت  بخش 
نهایی و واسطه ای و همچنین ایجاد محدودیت برای 
کاالهای سرمایه ای است که نمونه داخلی آن در کشور 
حمایتی  بسته  نیز  صادرات  بخش  در  باشد.  موجود 
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صادرکنندگان ابالغ شده و در آن مشوق ها و ابزارهایی 
از  مس فروش  است.  شده  احیا  خریدار  اعتبار  نظیر 
رکود  از  از خروج  پس  تهران  استان  معدنی  نیازهای 
سخن گفت و در ادامه به اقدامات وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در حوزه بازرگانی پرداخت: در این بخش، چند 
اتفاق مهم در شرف اجراست؛ وزارتخانه روی موضوع 
قاچاق متمرکز شده و برخورد با قاچاق را در دستور 
کار قرار داده است. ساماندهی و چابک سازی اتحادیه ها 
از دیگر برنامه های این وزارتخانه در ضرب االجلی سه 
نیز  کاالها  ثبت سفارش  در  داد:  ادامه  او  است.  ماهه 
چند ایستگاه مزاحم وجود داشت؛ به طوری که 7۸00 
اس اچ کد )SH Code( وجود داشت که اکنون طی 
فرایندی به 1700 کد کاهش یافته است. نگرش دولت 
به بازرسی ها نیز تغییر کرده و بیشتر کیفی شده است.
ایجاد شهرک های صنعتی جدید در تهران توجیه ندارد

اعضای  از  تعدادی  مس فروش  توضیحات  از  پس   
کمیسیون به طرح دیدگاه های خود در مورد سخنان 
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
سخنان  به  اشاره  با  شنتیایی  مسعود  پرداختند. 
مس فروش در مورد توسعه شهرک های صنعتی گفت: 
سخن  صنعتی  شهرک های  توسعه  از  حالی  در  شما 
مشکالت  با  شده  ایجاد  شهرک های  که  می گویید 
زیرساختی مواجه هستند. فعاالن بسیاری در شهرک ها 
دلیل  به  سرمایه ها  این  اما  کرده اند  سرمایه گذاری 
ضعف زیرساخت ها عاطل و باطل مانده است. بنابراین 
ایجاد  به جای  است  بهتر  دارد،  وجود  اگر سرمایه ای 
شهرک های جدید، صرف تکمیل شهرک های موجود 

شود.
رضا قنبری به عدم اجرای مصوبه دولت قبل در خصوص 
پروانه بهره بردای هشت شهرک خصوصی که در حال 
اشاره  دارند  ساماندهی  به  نیاز  و  بوده  موجود  حاضر 

کردند و عنوان داشتند در حالی که مصوبه های ابالغ 
شده معطل مانده است ، تملک ده هزار هکتار زمین 
در استان تهران آن هم با محدویتهایی از جمله آب ، 
نداشته و پیشنهاد کردند  زمین و زیرساختها توجیه 
دولت به جای تملک زمین و ایجاد شهرکهای جدید در 
استان تهران به ساماندهی شهرکهای خصوصی بزرگی 
چون خرمدشت ، زاگرس و لکه های صنعتی متعددی 
مانند جاجرود ، تپه سیف، زواره ، قلعه میر ،اسماعیل 
آباد و چهاردانگه  بپردازد. نجفی سهی نیز بر این عقیده 
را  استان ها  تهران، سایر  توسعه شهرک ها در  بود که 
فقیر می کند و سر ریزجمیعت جویای کار وارد تهران 

می شود.

مالک باید مالیات پرداختی و تعداد کارکنان 
باشد

نیز  تهران  اتاق  معدن  و  صنعت  کمیسیون  رییس 
مورد  در  اقتصادی  فعاالن  شکایات  برخی  اشاره  با 
اختالالت سایت بهین یاب گفت: هم چنین انتقاداتی به 
این مساله وارد است که پروانه های صادر شده واقعی 
نیست یا این که کارمندان سابق وزارتخانه ممکن است 
ظرفیت هایی را برای بنگاه هایی ثبت کرده باشند که 
برای  معیاری  به  ظرفیت ها  این  حاال  و  نیست  دقیق 
اعطای تسهیالت تبدیل شده است. در حالی که انتظار 
این بود، مولفه هایی نظیر، تعداد کارکنان که از روی 
و  مصرفی  برق  میزان  احصاست،  قابل  بیمه  فهرست 

مالیات پرداختی مالک قرار می گرفت.
نرخ  به  اشاره  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  او 
نظر می رسد حساسیت  به  منفی صنعت گفت:  رشد 
مناسبی در مورد نرخ رشد منفی صنعت وجود ندارد. 
می خواهیم بدانیم، چشم انداز وزارت صنعت چیست؟ 
اعطای این 16 هزار میلیارد تومان اقدام مثبتی است 

اما ظاهراً ضابطه اصولی و منطقی برای تخصیص این 
اعتبارات وجود ندارد. یعنی ممکن است این تسهالت 
به کسانی تعلق گیرد که پیش از این نیز به نظام بانکی 
بدهی داشته اند. نگرانی آن است که پیامدهای اجرای 

طرح بنگاه های زودبازده بار دیگر تکرار شود.
گفت:  نیز  تهران  اتاق  اقتصادی  معاون  خزاعی  مریم 
اشتیاقی که به دریافت این تسهیالت با نرخ 20 درصد 
وجود دارد نشان دهنده آن است که در آینده مطالبات 
مشکالت  به  اشاره  با  او  می یابد.  افزایش  غیرجاری 
بنگاه های کوچک و متوسط گفت: بنگاه های کوچک 
و متوسط در نظرسنجی ها 70 درصد مشکالت خود 
را تنگنای مالی عنوان می کنند، 20 درصد فقدان بازار 
10 درصد نیز سایر موارد، آیا وزارت صنعت قرار است 
برای بنگاه های که در زمینه بازار دچار مشکل شوند، 
کار کند؟ چه زمانی قرار است، قانون ورشکستگی در 

کشور اصالح شده و اجرایی شود.
محسن خلیلی عراقی نیز گفت: اجازه دهیم، واحدی 
لذا  بمیرد.  است،  بیماری صعب العالج شده  دچار  که 
صورت  این  در  شود.  اصالح  ورشکستگی  قانون  باید 
صنعت کشور از یک واحد بیمار خالصی پیدا می کند. 
صنعت،  وزارت  برنامه ریزی  معاون  خسروتاج  مجتبی 
برای  انتخاب واحد ها  نحوه  نیزگفت:  و تجارت  معدن 

اعطای تسهیالت، موضوعی قابل تامل است.
 او افزود: بهتر است که این اعتبار به واحدهای بهره ور 
برخی  است  ممکن  هم  باز  اما  کند.  پیدا  تخصیص 
فعاالن اقتصادی نظر متفاوتی داشته باشند و بگویند 
این تسهیالت به واحدهایی تعلق گیرد که دارای بدهی 
بوده و دچار تنگنای مالی هستند. او در مورد ساماندهی 
تشکل ها نیز گفت: در اینجا بیشتر تشکل های صنفی 
عضو اتاق اصناف مدنظر است و قرار است تشکل هایی 
که فعالیت هایشان با یکدیگر همپوشانی دارد ساماندهی 

شوند.

 سه نماینده اتاق تهران در ستاد تسهیل
از  او  منظور  که  داد  توضیح  مس فروش  ادامه،  در 
توسعه شهرک ها، بارگذاری جدید نیست، بلکه جذب 
ادامه  او  شهرک هاست.  به  دانش بنیان  شرکت های 
داد: ما هم معتقدیم که باید نظارت دقیقی بر اعطای 
تسهیالت صورت گیرد. ضوابط اعطای تسهیالت روشن 
است. اما ممکن است در اجرا به انحراف کشیده شود. 
همان گونه که پیش از این نیز اشاره کردم حدود ۹00 
واحد برای دریافت تسهالت ثبت نام کرده اند اما هنوز 
وامی پرداخت نشده است. در ستاد تسهیل و پشتیبانی 
مورد  واحدها  بدهی  وضعیت  تولیدی،  واحدهای  از 
بررسی و مکاشفه قرار می گیرد. رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان تهران گفت: در ستاد تسهیل به 
مشکالت بسیاری از واحدهای تولیدی رسیدگی شده 
واحدهای  مشکالت  از  مورد  یکبار50  هفته  دو  هر  و 
تولیدی در ستاد اصلی و بیش از 100 مورد در پیش 

جلسات مورد بررسی قرار گرفته است.
در نهایت پس از این توضیحات، مس فروش تاکید کرد 
که نظارت دقیقی بر اعطای تسهیالت اعمال می شود 
و در این فرآیند تشکل ها نیز به نقش آفرینی فراخوانده 
می شوند. همچنین مقرر شد در راستای تعامل بیشتر 
با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از اتاق 
تهران نیز برای حضور در جلسات ستاد تسهیل دعوت 
شود. تصمیم دیگر کمیسیون این بود که از اتاق سه 
نماینده برای نظارت بر اعطای تسهیالت در جلسات 

ستاد تسهیل حضور پیدا کنند.
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مهر/ 
قیمت سکه و ارز سه شنبه

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

قطعه سکه  هر  فروش  نرخ  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
یک  بازار  در  سه شنبه  امروز  جدید  طرح  بهار  تمام 
میلیون و 70 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 6۸ 
هزار تومان، نیم سکه 53۸ هزار تومان، ربع سکه 2۸3 

هزارتومان و سکه گرمی 1۸3 هزار تومان اعالم شد.
بازار  در  عیار   1۸ زرد  طالی  گرم  هر  نرخ  همچنین 
داخلی 10۹ هزار و ۸۹ تومان و نرخ هر اونس طال در 

بازارهای جهانی 1313 دالر است.
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را  در همین حال، صرافان 
برای فروش 3507 تومان، هر یورو را 3۹14 تومان، هر 
پوند را 4۸53 تومان، لیر ترکیه 1217 و درهم امارات 

را ۹54 تومان اعالم کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در سه شنبه
1070000 سکه تمام طرح جدید   
106۸000 سکه تمام طرح قدیم   
53۸000 نیم سکه     
2۸3000 ربع سکه     
1۸3000 گرمی     
10۹0۸۹ هر گرم طالی 1۸ عیار   

نوع ارز  
3507 دالر     
3۹14 یورو     
4۸53 پوند     
1217 درهم امارات    
۹54 لیر ترکیه     

تسنیم/ مدیرعامل سازمان شهرک های صنعتی ایران 
در گفت وگو با تسنیم خبر داد

مهلت 10هزار و 700 واحد تولیدی برای 
ثبت نام دریافت تسهیالت جدید تا پایان 

تیر

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
تصمیمات  براساس  اینکه  بیان  با  ایران  صنعتی 
دریافت  برای  تولیدی  واحدهای  تعداد  جدید 
تسهیالت 16هزار میلیارد تومانی افزایش یافته 
پایان  تا  فقط  تولیدی  واحدهای  گفت:  است، 

تیرماه امسال برای ثبت نام فرصت دارند.
علی یزدانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تسنیم، با اشاره به اینکه در حال حاضر استانداری ها و 
خانه های صنعت هر استان مشغول ثبت نام واحدهای 
تولیدی  بنگاه های  برای  تسهیالت  دریافت  متقاضی 
کوچک، متوسط و طرحهای نیمه تمام هستند، اظهار 
داشت:  واحدهای تولیدی فقط تا پایان تیرماه امسال 

برای ثبت نام فرصت دارند.
وی با بیان اینکه براساس تصمیمات تعداد واحدهای 
افزایش  تولیدی دریافت تسهیالت 16هزار میلیاردی 
واحد   700 و  هزار   10 شده  قرار  افزود:  است،  یافته 
تولیدی به همراه 2 هزار طرح صنعتی برای اخذ این 

تسهیالت ثبت نام کنند.
شهرک های  و  کوچک  صنایع  سازمان  مدیرعامل 
دریافت  واحدهای مشمول  کرد:  اضافه  ایران  صنعتی 
این تسهیالت حتی می توانند بانک عامل را هم خود 
مشخص کنند در غیر این صورت یک بانک عامل به 
آنها معرفی خواهد شد. البته براساس برنامه ریزی ها 
سیستم بانکی هم یک ماه فرصت دارد تا اطالعات فرد 
متقاضی را بررسی و نسبت به پرداخت این تسهیالت 

اقدام نماید.
یزدانی با اعالم اینکه این تسهیالت با همان نرخ مصوب 
شورای پول و اعتبار پرداخت می شود، گفت: البته قرار 
شده در راستای کاهش نرخ تسهیالت بانکی از طریق 
منابع کمکهای فنی و اعتباری و یا از محل تبصره 14 
قانون بودجه اقداماتی برای کمک به واحدهای تولیدی 

انجام شود.

تعادل/ کارنامه تجارت خارجي ایران در سه ماهه اول 
منتشر شد

خزان درآمد صادراتي در بهار 95

تجاري  تراز  اما  یافت  کاهش  غیرنفتي  صادرات 
1.٤ میلیون دالر مثبت شد

نشان  ایران  خارجي  تجارت  بهاري  کارنامه  بررسي 
در  کشورمان  خارجي  تجارت  عملکرد  که  مي دهد 
خرداد ماه سال جاري نسبت به دو ماهه قبل از آن 
بهبود یافته و تراز تجاري ایران همچنان مثبت است. بر 
این اساس در سه ماهه نخست سال جاري 27میلیون 
و 7۸0هزار تن کاال به ارزش 10میلیارد و 472میلیون 
دالر به خارج از کشور صادر شد که این رقم در مقایسه 
با دو ماهه نخست سال جاري از لحاظ ارزش بالغ بر 
3میلیارد و 610 میلیون دالر افزایش داشته است. از 
در مدت مذکور  کاال  میزان صادرات  نیز  وزني  حیث 
بیش از ۹میلیون و 660 هزار تن افزایش نشان مي دهد.

ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  دفتر  گزارش  همچنین 
گمرک ایران درخصوص کارنامه بهاري تجارت خارجي 
کشورمان حاکي است که در سه ماهه نخست امسال 
بالغ بر 7میلیون و 263هزار تن کاال به ارزش ۹میلیارد 

وارد  اجرایي  گمرکات  طریق  از  دالر  میلیون  یک  و 
کشور شده که این رقم در مقایسه با دو ماهه نخست 
سال جاري که طي آن 4میلیون و 560 هزار تن کاال 
به ارزش 5 میلیارد و 4۹7میلیون دالر وارد شده بود، 

رشد نشان مي دهد.
شایان ذکر است، متوسط قیمت هر تن کاالي صادراتي 
در این مدت 377دالر بوده که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 12.73درصد کاهش داشته و متوسط قیمت 
بوده که  وارداتي یک هزار و 23۹دالر  هر تن کاالي 
نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 6.26 درصد در 
ارزش دالري افزایش داشته است. بنا بر این گزارش در 
دو ماهه اول سال جاري صادرات غیرنفتي کشورمان 
داشت.  کاهش  13.54درصد  واردات  و  14.6۸درصد 
مجموع صادرات قطعي کشور نیز با احتساب میعانات 
گازي با افزایش ۸.45 درصدي در وزن و کاهش 5.30 
درصدي در ارزش دالري مـواجه بوده است. واردات نیز 
با افزایش 1۸.10درصدي در وزن و 12.۹۹درصدي در 

ارزش مواجه بوده است.

 صادرات
طبیعي  گاز  مدت  این  در  است  حاکي  گزارش  این 
مایع شده به ارزش یک میلیارد و 6۹0 میلیون دالر 
و  نفتي  گازهاي  سایر  16.14درصد،  ارزشي  سهم  و 
هیدروکربورهاي گازي شکل مایع به ارزش 434میلیون 
دالر و سهم ارزشي 4.14درصد، محصوالت از آهن یا 
فوالد غیرممزوج تخت فقط گرم نورد شده به  صورت 
طومار با 354میلیون دالر و سهم ارزشي 3.3۹درصد، 
پروپان مایع شده با 343میلیون دالر و سهم ارزشي 
جز  به  فرآورده ها  و  سبک  روغن هاي  و  3.27درصد 
بنزین با 2۹1میلیون دالر و سهم ارزشي 2.7۸درصد 
عمده ترین کاالهاي صادراتي و کشورهاي چین، امارات 
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متحده عربي، عراق، جمهوري کره و هند پنج کشور 
عمده مقصد صادرات کاالهاي غیرنفتي بودند.

 واردات
این گزارش همچنین حاکي است طي سه ماهه اول 
سهم  و  دالر  272میلیون  با  دامي  ذرت  جاري  سال 
221میلیون  با  سویا  لوبیاي  3.03درصد،  ارزشي 
با  سویا  کنجاله  2.45درصد،  ارزشي  سهم  و  دالر 
215میلیون دالر و سهم ارزشي 2.3۹درصد، برنج با 
1۹7میلیون دالر و سهم ارزشي 2.1۹درصد، »قطعات 
 ۸703 ردیف  سواري  اتومبیل  تولید  جهت  منفصله 
داخل  با ساخت   2000cc با حجم سیلندر  بنزیني 
14درصد تا کمتر از 30درصد به استثناي الستیک« 
به ارزش160میلیون دالر و سهم ارزشي 1.77درصد 
عمده ترین کاالهاي وارداتي بودند و کشورهاي چین، 
امارات متحده عربي، جمهوري کره، ترکیه و فدراسیون 
روسیه پنج کشور عمده صادرکننده کاال به کشورمان 

بوده اند.

 رشد صادرات ایران به بازارهاي هدف
ایران  میزان صادرات  گزارش،  این  براساس  همچنین 
لحاظ  از  جاري  سال  نخست  ماهه  سه  در  چین  به 
ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل 12.62درصد 
افزایش یافت. چین در این مدت 21.4۹درصد از سهم 
ارزشي کاالهاي صادراتي ایران را به خود اختصاص داد. 
بنابراین گزارش، امارات متحده عربي دومین خریدار 
کاالهاي ایران در این مدت بوده که 16.۹2درصد از 
سهم ارزش کل صادرات را دارا بوده و واردات آن از 
ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10.65درصد 

کاهش داشته است.
سومین کشور واردکننده کاالهاي ایراني کشور عراق 

از  آن  اول سال جاري سهم  ماهه  که طي سه  است 
کل ارزش صادرات 14.4۹درصد است و 5.76 درصد 
کاهش را نشان مي دهد. کشور جمهوري کره با سهم 
کاالهاي  مقصد  کشور  چهارمین  درصد   ۸.11 ارزش 
صادراتي کشورمان بوده و واردات آن نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته با رشد یک میلیون و 375درصدي 

همراه بوده است.
ایراني  کاالهاي  واردکننده  پنجمین  نیز  هند  کشور 
است که 7.40درصد از سهم ارزش کاالهاي صادرات 
را به خود اختصاص داد که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 6/47 درصد افزایش نشان مي دهد.
ارزش  سهم  با  کشورها  سایر  گزارش  این  بر  بنا 
بوده اند  ایراني  کاالهاي  واردکننده  31.5۸درصدي، 
گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  میزان  این  که 
است،  ذکر  شایان  است.  داشته  کاهش  2۹.33درصد 
میعانات گازي با ارزش یک میلیارد و 6۹0 میلیون دالر 
16.14درصد سهم ارزش کاالهاي صادراتي را در این 

مدت دارا بوده است.
این گزارش حاکي است، صادرات محصوالت پتروشیمي 
ارزش 3میلیارد و 542 میلیون دالر 33.۸2درصد  با 
سهم ارزش کاالهاي صادراتي را به خود اختصاص داده 

است.

دنیای اقتصاد/ 
الیحه اصالح قانون بودجه سال 1395 کل 

کشور تصویب شد

یکشنبه  روز  دولت  هیات  اعضای  خبر:  گروه 
روحانی  حسن  ریاست  به  جلسه ای  در 

رئیس جمهوری، الیحه اصالح قانون بودجه سال 
1395 کل کشور را به تصویب رساندند.

به موجب این الیحه، دولت به منظور اصالح صورت های 
مالی و افزایش توان تسهیالت دهی بانک ها از محل حساب 
مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، حداکثر به میزان450 
هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی از بانک ها را برای 
تسویه مطالبات بانک ها از دولت یا افزایش سرمایه دولت 

در بانک های دولتی صرف خواهد کرد.
اوراق  انتشار  به  نسبت  دارد  اجازه  دولت  همچنین 
مالی اسالمی تا سقف 400 هزار میلیارد ریال معادل 
بدهی های خود از جمله به بانک ها و پیمانکاران اقدام 
و از طریق واگذاری آن، تمام یا بخشی از بدهی های 
خود را با طلبکاران تسویه کند.آنچه هیات دولت قرار 
 ۹5 سال  بودجه  قانون  اصالح  الیحه  قالب  در  است 
الیحه  و 20  تبصره 1۹  دو  به  کند،  ارائه  مجلس  به 
تقدیم شده از سوی دولت به مجلس برای بودجه سال 
تلفیق بودجه  باز می گردد که اعضای کمیسیون   ۹5
از الیحه بودجه حذف  آنها را در گزارش نهایی خود 
کردند. »این تبصره به دولت اجازه می داد که معادل 
بدهی های مسجل خود به بانک ها و پیمانکاران، اوراق 
اسالمی منتشر کند و از محل منابع حاصل از فروش 
این اوراق یا اوراق منتشر فروش نرفته، تمام یا بخشی 
به عنوان  بند  این  کند.«  تسویه  را  بدهی های خود  از 
یک گام مکمل در کنار تبصره5 برای ایجاد و توسعه 
این  بازار بدهی محسوب می شد و درصورت تصویب 
به  تبصره، دولت می توانست رویه تسویه بدهی خود 
شبکه بانکی را که از حجم قابل توجهی برخوردار است، 
در دستورکار قرار دهد. براساس مفاد تبصره 5،  مجلس 
اجازه  دولتی  شرکت های  و  دولت  به   ۹5 بودجه  در 
داد مجموعا 30 هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای 

پرداخت بدهی ها و انجام تعهدات منتشر کنند. هرچند 
بودجه  برای  دولت  که  الیحه ای  از  تبصره 20  حذف 
سال ۹5 به مجلس ارائه داده بود با توجیهاتی از سوی 
اما  بود،  همراه  در مجلس  تبصره  این  موافقان حذف 
کارشناسان مخالف حذف تبصره 20 اعالم کرده بودند 
که موارد منتشرشده در تبصره 5 جهت انتشار اوراق 
بدهی بسیار محدود است و همچنین در بندهای این 
بدهی های  تسویه  نحوه  درخصوص  توضیحی  تبصره، 
دولت به بانک ها عنوان نشده است بنابراین برنامه ای 
برای تسویه بدهی های دولت به شبکه بانکی از طریق 
انتشار اوراق بدهی، وجود ندارد و از این لحاظ، دولت 
یکی از ابزارهای مناسب خود برای افزایش نقدشوندگی 
دارایی بانک ها و خروج از تنگناهای اعتباری را از دست 
داده است. به گفته این کارشناسان، دولت باید برای 
ایجاد و توسعه بازار بدهی، از ابزار کافی برخوردار شود 
تا برای اجرای سیاست های خروج از رکود قدرت کافی 
به دلیل  تبصره  این  حذف  باشد.  داشته  اختیار  در  را 
از بدهی دولت  بازپرداخت بخش مهمی  قواعد  اینکه 
را به حالت بالتکلیف نگه می دارد، می تواند به منزله 
نارسایی در مسیر بازار بدهی و بهادار کردن بدهی های 
دولت تلقی شود. به باور کارشناسانی که مخالفت خود 
را با حذف تبصره 20 از الیحه بودجه سال ۹5 اعالم 
کرده بودند، حذف این تبصره اقدامی ضد رونق بوده 
تاکید  آن  بر  همچنان  دولتی ها  که  موضوعی  است؛ 
بر  اصالحی  ارائه الیحه ای  با  و درصدد هستند  دارند 
قانون بودجه ۹5، شرایط را برای تسریع رونق و حمایت 
از طریق پرداخت بدهی های دولت هموار و  تولید  از 

تمهیدات جدیدی را برای مقابله با رکود اجرا کنند.

تصمیمات دولت برای پیشگیری از قاچاق
همچنین اعضای دولت در ادامه جلسه خود، در راستای 

 بازگشت به عناوین 11 اخبار اقتصادی

شماره   1757    8 تیر ماه 1395



لحاظ  با  قاچاق  ناهنجار  پدیده  از  پیشگیری  ضرورت 
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، تصمیمات مهمی 
را اتخاذ کردند.بر این اساس برای تمرکز اطالعات مالی 
صرافی  ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها و جلوگیری از 
عرضه و فروش ارز خارج از بانک  ها و واحدهای مجاز 
و تعیین شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران و همچنین جلوگیری از قاچاق ارز و تعیین منشأ 
ارز کاالی وارداتی، بانک مرکزی موظف شد نسبت به 

تهیه، اجرا و بهره  برداری از سامانه ارزی اقدام کند.

و  شمالی  خراسان  جدید  استانداران  انتخاب 
جنوبی

جلسه  در  یکشنبه  روز  هیات وزیران  دیگر  خبری  در 
به  رئیس جمهوری،  روحانی  حسن  ریاست  به  خود 
آقایان محمدرضا صالحی و سیدعلی اکبر پرویزی به 
ترتیب به عنوان استانداران جدید استان های خراسان 
شمالی و خراسان جنوبی رأی اعتماد داد و از خدمات 
استانداران پیشین قدردانی کرد و گفت: دولت نسبت 
و  سیاسی  گرایش های  از  صرف نظر  ایران  مردم  به 

قومیت متعهد است.

فعاالن  جمع  در  رئیس جمهوری  اقتصاد/  دنیای 
اقتصادی:

باید به سمت تک نرخی شدن ارزحرکت 
کنیم

گروه خبر: رئیس جمهوری همگان به ویژه فعاالن 
عرصه اقتصادی کشور را به تالش برای افزایش 

که  کرد  تاکید  و  خواند  فرا  ملی  تولید  رشد 
قدرت، عظمت و عزت ایران اسالمی در سایه باال 
بردن و رشد تولید ملی و اشتغال برای جوانان، 

امکان پذیر است.
حسن روحانی که شنبه شب میزبان مراسم افطاری با 
فعاالن عرصه اقتصاد کشور بود همچنین تاکید کرد: 
بانک ها  و  اصناف  کارآفرینان،  اقتصادی،  فعاالن  همه 
در کنار دولت، باید دست به دست هم دهند و برای 
کنند.به  تالش  اشتغال  ایجاد  و  ملی  تولید  افزایش 
روحانی  ریاست جمهوری،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش 
با تاکید بر اینکه دولت برای ایجاد اشتغال عزم راسخ 
دارد، گفت: بیکاری سرآغاز همه مشکالت در جامعه 
است. متاسفانه طی یک دوره هفت ساله ۸5 تا پایان 
۹1 فقط چند هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شد 
و میزان اشتغال ما طی آن دوره زمانی از 20 میلیون 
و 61۹ هزار به 20 میلیون و 62۸ هزار رسید و این در 
حالی است که طی سه سال اخیر، ساالنه حدود 450 
هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شده و البته تا نقطه 

مطلوب هنوز فاصله داریم.

تاکید بر نقش اصناف و کارآفرینان
روحانی با اشاره به نقش تاریخی اصناف و کارآفرینان 
اجتماعی،  سیاسی،  بزرگ  حرکت های  ایجاد  در 
فرهنگی و اقتصادی در کشور اظهار کرد: بازار، اصناف و 
کارآفرینان همیشه یک پایه و محور در انقالب بودند و 
این نقش به ویژه در 15 خرداد نمایان است و امروز هم 
این نهادها می توانند در حوزه اقتصادی بسیار اثرگذار 
باشند.رئیس جمهوری گفت: دولت تالش دارد با ایجاد 
تسهیالت الزم در مسیر ایجاد اشتغال مولد و پایدار به 
اصناف و کارآفرینان یاری برساند و مانع کار آنها نباشد؛ 
اداری،  امور  خم های  و  پیچ  و  مقررات  گاهی  چراکه 

تاکید  با  ایجاد می کند.روحانی  مانع  بیمه ای  و  بانکی 
به  دستیابی  و  غیرنفتی  صادرات  افزایش  ضرورت  بر 
بازارهای ثابت هدف به ویژه در منطقه گفت: کارآفرینان 
و بخش خصوصی می توانند موتور صادرات غیر نفتی در 
کشور را به حرکت در آورند. ضروری است یک بخش 
از تولید داخلی کشور مختص صادرات باشد و تالش 

شود تا بازارهای هدف ثابت بیابیم.

بهبود رتبه بندی فضای کسب و کار
فضای  رتبه بندی  بهبود  و  ارتقا  به  رئیس جمهوری 
کسب و کار ایران از 152 به 11۸ اشاره کرد و گفت: ما 
هنوز باید برای بهبود فضای کسب و کار در کشور تالش 
بیشتری کنیم چراکه بهبود فضای کسب و کار به جذب 
سرمایه ها کمک می کند و افزایش تولید ملی و ایجاد 
مالی، شتاب  منابع  و  با سرمایه  برای جوانان  اشتغال 

بیشتری می گیرد.

حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز
تولید  افزایش  در  بانک ها  نقش  به  همچنین  روحانی 
ملی و ایجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: تا بانک ها به 
حرکت در نیایند و نرخ سود تسهیالت متعادل نشود، 
بخشی از مشکالت در این دو حوزه قابل حل نیست. 
 40 از  بیش  تورم  کاهش  موضوع  به  رئیس جمهوری 
درصدی در شهریور ۹2 به کمتر از 10 درصد در ماه 
گذشته پرداخت و افزود: با تک رقمی شدن نرخ تورم 
اکنون سرمایه گذار نگران نرخ تورم نیست و در همین 
ارتباط باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم.

ارز  زمینه  در  خوبی  قدم های  امروز  گفت:  روحانی 
برداشته شده و آخرین گزارش های بانک مرکزی نشان 
می دهد که صف طوالنی برای دریافت اعتبارات ارزی 
برای صادرات و واردات از بین رفته و دوره انتظار برای 

دریافت این اعتبارت از 4 ماه به یک روز رسیده که این 
از آثار برجام است.

اصالح  را  دولت  تصمیمات  از  یکی  رئیس جمهوری 
همین  در  به زودی  گفت:  و  برشمرد  بودجه  الیحه 
ارتباط الیحه ای را تقدیم مجلس می کنیم که در آن، 
دو تبصره برای تقویت و اصالح امور بانک ها و پرداخت 
بدهی دولت به بانک ها و پیمانکاران گنجانده شده و 
امیدواریم اگر مجلس این الیحه را تصویب کند برای 
اولین بار گام بسیار خوبی در زمینه اصالح امور بانکی 
برداریم و همسو با این حرکت نیز برای تک نرخی کردن 
ارز تالش می کنیم که این اصالحات، گام های مهمی 
بیان  با  است.رئیس جمهوری  کشور  اقتصاد  حوزه  در 
اینکه »موتور قوی بخش غیردولتی می تواند اقتصاد و 
جامعه را به حرکت درآورد«، گفت: دولت همه تالش 
ایجاد  دست و پاگیر،  مقررات  از  کاستن  برای  را  خود 
فضای رقابتی بدون رانت و جلوگیری از قاچاق کاالها 
به کار گرفته است و اینها کمک شایانی به تولید کشور 

خواهد کرد.

پیام تسلیت برای شهادت سه محیط  بان
در خبری دیگر رئیس جمهوری روز گذشته در پیامی 
با تسلیت شهادت »محمد دهقانی«، »پرویز هرمزی« و 
»منوچهر شجاعیان«، سه محیط  بان شجاع و فداکار در 
درگیری با شکارچیان متخلف، تصریح کرد که شهادت 
این محیط بانان خط مقدم دفاع از سرمایه های طبیعی و 
شکننده کشور، تاکیدی بر ضرورت  مقابله با تخریبگران 
و مهاجمان به محیط زیست است. همچنین همزمان 
با شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان و شب شهادت 
امیرالمومنین علی)ع(، حسن روحانی رئیس جمهوری، 
افطار را میزبان مدیران و کارکنان نهاد ریاست جمهوری 

بود.
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دنیای اقتصاد/ سازمان امور مالیاتی اعالم کرد
مشوق  مالیاتی برای اشخاص حقوقی و 

حقیقی

مشوق های  اطالعیه ای  در  مالیاتی  امور  سازمان 
مالیاتی برای اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی 
نحوه اعطای جایزه خوش حسابی )موضوع ماده 

189 قانون مالیات های مستقیم( را منتشر کرد.
مشوق های  کشور،  مالیاتی  امور  سازمان  گزارش  به 
مالیاتی برای اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی نحوه 
اعطای جایزه خوش حسابی )موضوع ماده 1۸۹ قانون 

مالیات های مستقیم( اعالم شد.
به مودیان محترم خوش حساب مالیاتی که طی سه 
سال متوالی تکالیف مالیاتی خود را با رعایت تمامی 
اصل  5درصد  معادل  باشند،  داده  انجام  ذیل  شرایط 
مالیات سه سال مذکور به عنوان جایزه خوش حسابی، 
پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد 

شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان 

مورد قبول قرار گرفته  باشد.
مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
مالیاتی  اختالف  حل  هیات های  به  مراجعه  بدون 

پرداخت کرده باشند.
مزایای  از  می توانند  جایزه  این  مشموالن  همچنین 
نیز  مستقیم  مالیات های  قانون   1۹0 ماده  در  مقرر 
این توضیح که در صورت پرداخت  با  استفاده کنند. 
مالی  سال  هر  در  عملکرد  مالیات  بابت  علی الحساب 
قبل از سررسید مقرر، جایزه ای معادل یک درصد مبلغ 
مالیات   از  تا سررسید مقرر  ماه  ازای هر  به  پرداختی 

متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد.

تسنیم/ اسداهلل عسکراوالدي:
دولت بخش خصوصي را بازي نمي دهد

این  بیان  با  چین  و  ایران  بازرگاني  اتاق  رئیس 
در عرصه  نیز  را  باید بخش خصوصي  دولت  که 
اقتصاد بازي دهد گفت: بانک هاي دولتي از محل 
سرمایه بخش خصوصي ارتزاق مي کنند و بخش 

خصوصي را ضعیف نگه مي دارند.
به گزارش  تسنیم، عضو اتاق بازرگاني ایران در مصاحبه 
با اشاره به سخنان رئیس جمهور در  با رادیو گفتگو 
جمع فعاالن بخش خصوصي اظهار کرد:رئیس جمهور 
خوب حرف مي زند ولي در عمل اینگونه نیست؛ بخش 
ولي  دارد  حضور  جا  همه  نمادین  بصورت  خصوصي 
عمل با صحبت تفاوت دارد.اسداهلل عسکراوالدي نقش 
تا 22 درصد  تنها 20  را  اقتصاد  در  بخش خصوصي 
مرکزي  بانک  ضمانت  عدم  از  انتقاد  با  و  زد  تخمین 
باقي  زمان  مدت  در  که  کرد  تاکید  بخش،  این  براي 
مانده از عمر دولت یازدهم بایستي بخش خصوص در 
اقتصاد به بازي گرفته شود.رئیس اتاق بازرگاني ایران 
به  اتاق  رئیس  همراه  به  افزود:رئیس جمهور  و چین 
فعاالن  از  نفر  و 50  کنند  مي  سفر  اروپایي  کشوري 
بخش خصوصي و 30 نفر از بخش دولتي همراه شان 
است، در نهایت قراردادها در بخش دولتي انجام مي 
بخش  وقتي  داد:  ادامه  خصوصي.وي  بخش  نه  شود 

دولتي با خارج معامالتي صورت 
ولي  است  مرکزي  بانک  با  آن  ضمانت  دهد،  مي 
کند. نمي  را  خصوصي  بخش  ضمانت  مرکزي  بانک 

دلیل  به  خصوصي  هاي  بانک  وضعیت  عسکراوالدي 
طلب هاي 

سنگیني که از دولت دارند را نامناسب توصیف کرد و 
افزود: بانک هاي 

انداز  پس  مردم  هرچه  که  کنند  مي  ادعا  خصوصي 
بانک  و  کرده  واگذار  دولتي  هاي  به شرکت  داشتند، 

هاي غیر دولتي به دلیل قفل بودن سرمایه 
نمي توانند به بخش خصوصي کمک کنند

اعتماد/ عملکرد 10 ساله خصوصي سازي در کشور از 
واگذاري کوپني 32 درصدي حکایت دارد

٤٢ درصد خصوصي سازي 10 سال گذشته 
رد دیون بود

هیچگونه  کوپني  خصوصي سازي  برنامه هاي 
جریان نقدي را نه نصیب دولت مي کند و نه بنگاه 
اقتصادي. این جریان حتي موجب انتقال سرمایه، 
و  خارجي  بنگاه هاي  از  تخصص  یا  تکنولوژي 

چندملیتي به بنگاه مورد نظر نیز نمي شود.
ارزش اسمي بنگاه هاي واگذار شده در فاصله سال هاي 
آهنگ  مي دهد  نشان   13۹2 ماه  تیر  تا   13۸0
خصوصي سازي پس از ابالغ رسمي سیاست هاي کلي 
اصل 44 قانون اساسي تند شده، به گونه اي که نزدیک 
به ۹۸ درصد از مبلغ 140 هزار و 3۹0 میلیارد تومان 
ارزش کل واگذاري ها تنها پس از ابالغ این سیاست ها 
کل  مبلغ  از  32درصد  به  قریب  است.  شده  واگذار 
واگذاري ها در قالب سهام عدالت صورت پذیرفته است 
و تنها 26درصد از آن نیز به طور مشخص در اختیار 
گرفته  قرار  خصوصي  بخش  حقوقي  و  حقیقي  افراد 
است. باقیمانده این مبلغ نیز که معادل 5۸ هزار و 73۹ 
میلیارد تومان است بابت رد دیون دولت به پیمانکاران، 

بانک ها و نهادهاي عمومي واگذار شده است.

33درصد از واگذاري ها متعلق به صنایع 
پتروشیمي است

بازار  طریق  از  فروش  روش  سه   13۸4 سال  از  پس 
از طریق مذاکره  فرابورس(، فروش  و  )بورس  سرمایه 
بنگاه هاي  واگذاري  براي  مزایده  طریق  از  فروش  و 
دوره  این  در  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  دولتي 
13۸ هزار و 375 میلیارد تومان ارزش بنگاه هاي واگذار 
بازار  از طریق  آن  به 67درصد  قریب  که  است،  شده 
کل  از  ۹4درصد  از  بیش  است.  شده  واگذار  سرمایه 
مبلغ واگذار شده پس از سال 13۸4 به صورت عمده 
فروشي و فروش بلوکي سهام صورت گرفته است. در 
نفتي،  فرآورده هاي  و  پاالیش  صنایع  واگذاري ها  این 
پتروشیمي و محصوالت شیمیایي، مخابرات و فلزات 
اساسي در مجموع بیش از 65 درصد از کل واگذاري ها 
را به خود اختصاص داده اند که در این میان 33درصد 
و  پتروشیمي  به صنایع  تنهایي  به  واگذاري ها  از کل 

محصوالت شیمیایي تعلق دارد.

هنوز خصوصي سازي صورت نگرفته است
بررسي جزییات واگذاري ها حکایت از آن دارد که 44 
هزار و 47۸ میلیارد توماني واگذاري بنگاه هاي دولتي 
به سهام عدالت بوده که رقمي معادل 32درصد از کل 
واگذاري ها است. طرح توزیع سهام عدالت براي توسعه 
عدالت  وعده  تحقق  و  عمومي  مالکیت  گسترش  و 
طرح  این  است.  شده  آغاز  سال 13۸5  در  اجتماعي 
عمومي  خصوصي سازي  برنامه هاي  چارچوب  در  که 
27 یا خصوصي سازي کوپني 2۸ قرار مي گیرد براي 
درآمد  کم  افراد  از  نفر  میلیون   45 از  بیش  پوشش 
هر  طرح  این  مبناي  بر  است.  شده  طراحي  جامعه 
است  عدالت  سهام  استاني  شرکت هاي  سهامدار  فرد 
استاني  عدالت  سهام  شرکت هاي  این  از  یک  هر  و 
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در پرتفوي خود ترکیبي از سهام شرکت هاي متعدد 
هر  که  نیست  مشخص  طرح  این  در  دارد.  را  دولتي 
فرد مالک چه بنگاهي است و امکان خرید و فروش 
آنچه که  نیست.  براي وي میسر  نیز  برگه هاي سهام 
هم اکنون تحلیلگران عنوان مي کنند این است که هنوز 
خصوصي سازي صورت نگرفته است. مدیران بنگاه هاي 
موجود در پرتفوي شرکت هاي سهام عدالت هنوز سایه 
نظارت بازار سرمایه را بر سر خود احساس نکرده اند. 
البته درصدي از سهام بسیاري از این بنگاه ها در بازار 
سرمایه مبادله مي شود اما همچنان تصمیم گیري در 
مورد مدیریت و نحوه اداره بنگاه در اختیار دولت است.

مالکیت مردم از آنجا که اوال مشخص نیست که هر 
به دلیل  بنگاه هستند و دوما  یک مالک سهام کدام 
اینکه سهام آنها ارزش مبادالتي ندارد، قدرت و انگیزه 
آنها  به  را  بنگاه  تصمیم گیري هاي  بر  تاثیرگذاري 
نمي دهد. از این رو به نظر نمي رسد بهبود در کارایي 
فني براي این بنگاه ها متصور باشد. تجربه جهاني نیز 
نشان مي دهد که اینگونه برنامه ها اغلب با چند مشکل 
روبه رو هستند. الف- برنامه هاي خصوصي سازي کوپني 
نه نصیب دولت مي کند و  را  هیچگونه جریان نقدي 
یا  تکنولوژي  انتقال سرمایه،  بنگاه و حتي موجب  نه 
بنگاه  به  چندملیتي  و  خارجي  بنگاه هاي  از  تخصص 
مورد نظر نیز نمي شوند. ب- برنامه هاي خصوصي سازي 
بنگاه  ساختار  تغییر  انگیزه  جدید  مالکین  به  کوپني 
دولت ها  ج-  نمي دهد.  را  منابع  موثرتر  به کارگیري  و 
غالبا اختیار بنگاه هاي مهم خصوصي سازي شده را در 
اختیار سهامداران قرار نمي دهند، هر چند این تصمیم 
از  اما  باشد  پذیر  توجیه  نظر سیاسي  از  است  ممکن 
نظر اقتصادي با مباني نظري خصوصي سازي هماهنگ 
از کشورها  از مواردي که در بسیاري  نیست. د- یکي 
این است که کشورها حتي پس  مشاهده شده است 

کنترل  همچنان  وسیع  برنامه هاي خصوصي سازي  از 
بانک ها را در اختیار خود نگه مي دارند. این امر باعث 
مي شود که فرآیند اعطاي اعتبار همچنان در محدوده 
دولتي  بنگاه هاي سابقا  و  بماند  باقي  اختیارات دولت 
دلگرم به دسترسي به منابع مالي ارزان قیمت و تحت 
محدودیت مالیم بودجه عمل کنند. مثال این شرایط را 
در مورد تصویب اعتبارات ارزان قیمت به دو بنگاه ایران 
خودرو و سایپا حتي پس از به اصطالح خصوصي شدن 
آنها مي توان دید. فرآیند طوالني طرح سهام عدالت در 
کنار سست پیماني ذاتي دولت ها نکته دیگري است که 
اجازه نمي دهد به خصوصي سازي صورت گرفته تحت 
نام سهام عدالت زیاد خوشبین بود. هر چند شروع این 
طرح در دولت نهم ودهم بوده است اما ادامه و اتمام 
آن باید به وسیله دولت یازدهم و دولت هاي آتي صورت 
بپذیرد. همراهي فکري دولت ها غالبا برقرار نیست و 
از  بعد  و  یازدهم  نمي رسد که مجریان دولت  نظر  به 
کنند.  فکر  دهم  و  نهم  دولت  دولتمردان  همانند  آن 
دولتمردان دولت یازدهم به روشني ناخشنودي خود 
نفت  صنعت  شرکت هاي  از  بسیاري  واگذاري  از  را 
نشان داده اند و نه تنها مانع از ادامه خصوصي سازي به 
سبک سهام عدالت شده اند، حتي صحبت از بازگشت 
امري  به میان آمده است،  نیز  بنگاه هاي واگذار شده 
که با معرفي نمایندگان وزارت امور اقتصادي و دارایي 
نمایندگان  جاي  به  ملت  بانک  سهامداران  مجمع  به 
حال  در  تدریج  به  عدالت  سهام  استاني  شرکت هاي 

جاري شدن است.
مبلغ 31 هزار و 22 میلیارد تومان معادل 22درصد 
به  شده  خصوصي سازي  بنگاه هاي  ارزش  مجموع  از 
این  است.  شده  واگذار  غیردولتي  عمومي  نهادهاي 
نهادهاي  پیداست  آنها  نام  از  که  همان گونه  نهادها 
مشخص  به طور  و  هستند  عمومي  بخش  به  متعلق 

خصوصي  بخش  به  متعلق  بنگاه  یک  همانند 
بیشینه کننده سود نیستند، عملکرد آنها زیر ذره بین 
بازار سرمایه قرار ندارد و در نهایت همیشه به پشتیباني 
دولت دلگرم هستند. چنین بنگاه هایي وقتي در محیط 
رقابتي قرار مي گیرند رفتار ضدرقابتي و تهاجمي تري 
نسبت به بنگاه هاي دیگر از خود نشان مي دهند. چنین 
بنگاه هایي با پشتوانه حاکمیتي خود و دسترسي آسان 
خود  کارایي  عدم  پوشش  دنبال  به  سیاستگذاران  به 
با انحصاري کردن بازار و حذف رقابت خواهند بود و 
نهادهاي عمومي  به  دولت  بنگاه هاي  انتقال  در عمل 
بر  در  براي جامعه  کارایي  نظر  از  منفعتي  غیردولتي 
نخواهد داشت. عالوه بر این، ارزشي معادل 15 هزار 
و 42۹ میلیارد تومان، که 11درصد از مجموع ارزش 
بانک ها  به  بنگاه هاي واگذار شده را تشکیل مي دهد، 
واگذار شده است که مدیریت این بانک ها نیز در واقع 
به طور مستقیم یا از طریق سهام عدالت در اختیار دولت 
هستند. از این رو به نظر مي رسد قریب به 65درصد 
ساختار  از  همچنان  شده  واگذار  بنگاه هاي  ارزش  از 
مدیریتي شبه دولتي برخوردار باشند و  خصوصي سازي 
به  آنها  بیشتر در  براي کارایي  انگیزه اي  انجام گرفته 

وجود نیاورد.

تحمیل مدیریت شرکت ها به بانک ها و پیمانکاران 
در ازاي 58 هزار میلیارد تومان طلب از دولت

میلیارد   73۹ و  هزار   5۸ مبلغ  واگذاري  نوع  نظر  از 
تومان معادل 42 درصد از کل ارزش بنگاه هاي واگذار 
شده به عنوان رد دیون دولت دراختیار پیمانکاران و 
مشاوران، بانک ها و نهادهاي عمومي غیر دولتي قرار 
به  فروش  براي  ابتدا  بنگاه ها  این  واقع  در  گرفته اند. 
عموم در بازار سرمایه عرضه شده اند اما از آنجا که پس 
از چند بار تالش به فروش نرسیده اند در مقابل دیون 

عدم  مي شوند.  تحمیل  طلبکاران  به  نوعي  به  دولت 
فروش این بنگاه ها از یک سو مي تواند به دلیل عدم 
تمایل یا توان مالي اندک بخش خصوصي کشور، که در 
غیاب سرمایه گذاران خارجي و شرکت هاي بین المللي 
تنها خریداران بالقوه بنگاه هاي دولتي هستند، براي در 
اختیار گرفتن بنگاه هاي بزرگ باشد یا از سوي دیگر 
مي تواند ریشه در عدم تمایل واقعي دولت به واگذاري 
این بنگاه ها به بخش خصوصي داشته باشد. در واقع 
دولت با واگذاري برخي بنگاه ها به نهادهاي عمومي غیر 
بانک ها ضمن ترمیم حساب هاي مالي خود  دولتي و 
همچنان کنترل خود را هر چند بطور غیر مستقیم بر 

بنگاه حفظ مي کند.
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 دنیای اقتصاد/ 

Alison Green :نویسنده
مترجم: مریم رضایی

برای خدمات  نوین  دیدگاهی  ارائه دهنده  این ستون 
كه  است  سازمان ها  و  افراد  به  مدیریتی  مشاوره 
توسط متخصصان این حوزه پاسخ داده مي شود. شما 
modiran@den. می توانید پرسش های خود را به

ir ارسال کنید و منتظر پاسخ ما باشید.

مشاور عزیز،
یک سال است که در سازمان مان مدیر شده ام و به طور 
کلی هفت سال است که در این سازمان مسوولیت های 
مختلف را بر عهده داشته ام. حاال قرار است مسوولیت 
بزرگ تری  تیم  و رهبری  به من سپرده شود  تازه ای 
من  رئیس  گذشته،  در  باشم.  داشته  عهده  بر  را 
که  می کرد  برگزار  تیم  اعضای  بین  هفتگی  جلسات 
من آنها را استفاده درست از زمان نمی دانستم. این 
جلسات گاهی دو ساعت طول می کشید، به مکالمات 
حاشیه ای و موضوعات غیرکاری می انجامید و دستور 

جلسه نداشت. بیشتر زمان ما صرف مرور وظایفی که 
از جلسه گذشته تاکنون انجام داده ایم، می شد.  

ایده خوبی  برای تیم من هم  این جلسات تیمی  آیا 
است؟ این جلسات چه چیزهایی را باید دربربگیرند؟ 

چه چیزی باعث مفید بودن آنها می شود؟

 پاسخ مشاور:
فکر  موضوعی  چنین  به  شما  که  است  خوب  خیلی 
 85 سازمان ها  بیشتر  در  معتقدم  چون  کرده اید، 
تلف کردن زمان است. جلساتی که  درصد جلسات، 
هستید،  آن  در  شرکت  به  مجبور  می کنید  عنوان 
از  همه ویژگی های جلسات بد را دارند؛ به خصوص 
آن جهت که صورت جلسه ندارند و فقط در جلسه 
داده اید  انجام  که  کارهایی  مورد  در  و  می چرخید 

صحبت می کنید.
سعی کنید تا جایی که می توانید تعداد این جلسات را 
به حداقل برسانید و آنها را مفیدتر برگزار کنید. برای 

انجام این کار موارد زیر را در نظر بگیرید:
• قبل از برنامه ریزی برای یک جلسه، از خودتان این 

سواالت را بپرسید:
راحتی  به  که  است  چیزی  جلسه  این  موضوع  آیا   •

بتوان در یک یادداشت یا ایمیل آن را منتقل کرد؟ 
آیا قرار است بحثی صورت گیرد )یعنی گفتن حرف 
بیشتر جلسات همین  ماهیت  که  بازخورد  گرفتن  و 
)که  شود.  گذاشته  اشتراک  به  اطالعاتی  یا  است( 

همان مبحث یادداشت یا ایمیل مطرح می شود(.
• آیا واقعا ارزش دارد که زمان کارکنان تان برای این 

جلسه صرف شود؟
• حضور چه کسانی واقعا ضروری است.

• آیا حضور در جلسه اختیاری است یا اجباری؟
داشته  جلسه  دستور  همیشه  همیشه،  همیشه،   •
باشید. ممکن است حتی در این دستور جلسه اشاره 
کنید که قرار است برای هر موضوع مورد بحث چقدر 
زمان صرف کنید. اگر یکی از کارکنان شما بخواهد 
جلسه ای را تنظیم کند، اصرار داشته باشید که او هم 

از قبل، دستور جلسه تهیه کند.
این کار تضمین کننده آن است که افراد به دستاورد 
نهایی جلسات از قبل فکر کرده اند. این موضوع مسائل 
حاشیه ای را بی اثر کرده و از جلسات بی هدف مانند 

آنچه مدیرتان برگزار می کند، جلوگیری می کند.
• در لحظه تصمیم بگیرید. وقتی مساله ای پیش بیاید 
اندازه کافی مهم  به  و  نباشد  که جزو دستور جلسه 

لحظه  در  بگذارید،   کنار  را  دیگری  باشد که موضوع 
تصمیم بگیرید؛ اگر نه، بگویید »بهتر است این مساله 
به  را  مکالمات  و  کنیم«  موکول  دیگری  وقت  به  را 
وضعیت قبل و چیزی که به خاطر آن جلسه تشکیل 

داده بودید، برگردانید.
• در مورد نتیجه ای که می خواهید از جلسه به دست 
آورید، شفاف باشید. همان ابتدا اعالم کنید:  »ما یک 
ساعت برای پوشش مساله A، B و C زمان داریم. در 
پایان این جلسه، امیدوارم نتیجه.... را داشته باشیم.« 
جلسه ای موثر است که از همان ابتدا هدف مفیدی 
نتیجه مطلوب خود  به  این صورت،  باشد. در  داشته 
می خواهید  آیا  کنید  مشخص  خود  برای  می رسید. 
تصمیمی بگیرید؟ آیا می خواهید ایده ای تولید کنید؟ 
در  می خواهید  آیا  می خواهید؟  وضعیت  گزارش  آیا 
برنامه ای  آیا  کنید؟  برقرار  ارتباط  موضوعی  مورد 
یک  هدف  نمونه  موارد،  این  از  یک  هر  می ریزید؟ 
جلسه هستند. قبل از هر چیز بر هدف مورد نظر خود 

متمرکز شوید.
• شروع و پایان جلسه به موقع باشد. اگر زمان شروع 
جلسه را جدی نگیرید، افراد هم در ادامه آن را جدی 
نمی گیرند و زمان بیشتری را به هدر می دهند. همین 

چگونه از برگزاری جلسات مخرب جلوگیری کنم؟
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یک  بگیرید:  کار  به  هم  جلسه  پایان  در  را  جدیت 
محدودیت زمانی تعیین کنید و در ابتدای جلسه آن 
را اعالم کنید و هر وقت 5 یا 10 دقیقه از اصل جلسه 

دور شدید، آن را به حاضران هشدار دهید.
• مطمئن شوید یک نفر مسوولیت اداره جلسه را بر 
عهده دارد. این فرد چه خودتان باشید و چه فردی 
مکالمات  کند،  کمک  جلسه  پیشبرد  به  باید  دیگر، 
هم  از  آیتم ها  کند،  هدایت  درست  مسیر  در  را 
به موقع  و  شوند  قطع  حاشیه ای  مسائل  شوند،  مجزا 

نتیجه گیری شود.
در  حاضران  همه  شوید  مطمئن  جلسه  پایان  در   •
مورد اقدامات بعدی توجیه شده اند؛ به عبارت دیگر، 
هر  مسوولیت  و  شوند  عملی  شده  که  صحبت هایی 
کس مشخص باشد. باید تمامی این موارد در صورت 

جلسه ثبت شوند.
گزارش های  ارائه  به  را  گروهی  جلسات  گاه  هیچ   •
فردی تبدیل نکنید؛ یعنی همان کاری که مدیرتان 
انجام می داد. این کار باعث هدرروی زمان بقیه افراد 

می شود.
بگیرید.  بازخورد  جلسه  در  شرکت کنندگان  از   •
درست است که باید زمان را مدیریت کنید، اما اداره 
یک جلسه نقشی دیکتاتورگونه نیست. باید از همان 
افراد را به مشارکت تشویق کنید. شاید مساله  ابتدا 
مهمی وجود داشته باشد که کسی بخواهد به بحث 
اضافه کند. به همین دلیل اگر هم کسی بیش از حد 
از  و  کنید  کنترل  را  شرایط  بود،  مسلط  بحث ها  در 

دیگران بخواهید ایده های خود را مطرح کنند.
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مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سندیکای 
صنعت برق ایران )رسانا( خواهشمند است 

نظرات، پیشنهادها و نقدهای خود را از طریق 
ایمیل  ahmadi@ieis.ir ویا شماره تلفن های 

6-66570930  به ما اطالع دهید.
با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

گلستان نگین سرسبز ایران

 روز بیست و دوم
دعاي ماه مبارک رمضان

ِزل علّي فیِه بََرکاتَِک  ـْ اللهّم اْفَتْح لي فیِه أبواَب َفْضَلَک وأن
َوَوّفْقني فیِه لِموِجباِت َمْرضاتَِک واْسِکّني فیِه بُْحبوحاِت َجّناتَِک 

یا ُمجیَب َدْعَوِه الُمْضَطّرین.
خدایا بگشا به رویم در این ماه درهای فضلت و فرود آر برایم 

برکاتت را و توفیقم ده برای موجبات رضا و خشنودیت و 
مسکنم ده وسط بهشت؛ ای اجابت کننده دعاهای بیچارگان.
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