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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

عمومی  کمیته  رئیسه  هیات  هفتمین جلسه 
ماه  فروردین  نوزدهم  سندیکا  بنیان  دانش 
برق  صنعت  سندیکای  محل  در  جاری  سال 

ایران برگزار شد. 
شرکت های  ارزیابی  موضوع  جلسه،  ابتدای  در 
رریسه  هیات  توسط  ارزیابی  مدل  و  بنیان  دانش 
بررسی شد و اعضا نحوه همکاری را در قالب یک 
ارائه  را  خود  نظرات  و  کرده  بررسی  تفاهم نامه 
دادند که در نهایت با جمع بندی اعضا، متن برای 

ارائه به هیات مدیره سندیکا آماده گردید. 
نحوه همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست 
این  بررسی  مورد  محورهای  دیگر  از  جمهوری 
جلسه بود که ضمن ارائه نظرات از سوی اعضای 
جلسه  به  نهایی  گیری  تصمیم  رئیسه،  هیات 
لیست  همچنین  شد.  موکول  صاحبکار  اقای  با 
علمی  معاونت  توسط  شده  ارائه  ارزیابی  نحوه ی 
و فناوری ریاست جمهوری به کمیته، بعد از ارائه 
دانش بنیان سندیکا  جانب شرکت های  از  نظرات 
و هم اندیشی در ارتباط با آن در کمیته به جمع 

منظور  به  ارزیابی  لیست  تا  رسید  نهایی  بندی 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  به  گزارش  ارائه 

جمهوری در قالب جدول ارسال شود.
در ادامه جلسه، اعضای هیات رییسه همکاری با 
صندوق پژوهش و فناوری را مطرح کردند که بنا 
ادامه راه کمیته  این همکاری در  اعضا،  توافق  به 

انجام خواهد شد. 
اعضا، مقرر شد لیست شرکت های  طبق تصمیم 
دانش بنیان فعال در حوزه صنعت برق ارائه شده 
توسط دفتر کسب و کار امور بین الملل در جلسه 

بعدی هیات رییسه بررسی شود تا اعضای هیات 
در  شرکت ها  این  عضویت  جهت  کمیته  رییسه 
سندیکا اقدامات و همکاری الزم را انجام دهند.  

در ادامه جلسه مقرر گردید نحوه ی حمایت دفتر 
در  به منظور حضور  بین الملل  امور  کار  و  کسب 
پیگیری شود. در آخر  المللی  بین  نمایشگاه های 
نحوه ی حمایت دفتر کسب و کار امور بین الملل 
ایران  داخل  در  تجاری  هیات  حضور  منظور  به 
جهت حضور در نمایشگاه بین المللی برق تهران 

در آبان ماه سال جاری پیگیری شود.

سندیکای صنعت برق ایران/ 

بررسی عضویت شرکت های دانش بنیان حوزه برق در دستور کار هیات رئیسه کمیته دانش بنیان

 ریشه های جهش دالر: سیاسی، مدیریتی، فنی یا سیاستی؟

دنیای اقتصاد/ علی میرزاخانی 

اخیر موجب طرح  روزهای  نرخ دالر در  افزایش شدید 
چه  در  ریشه  جهش،  این  که  است  شده  سوال  این 
عواملی دارد؟ اهمیت این سوال به این دلیل است که 
درک ناصحیح صورت مساله از یکسو باعث شکل گیری 
انتظارات غلط و از سوی دیگر باعث گمراهی سیاست گذار 
در چاره جویی می شود. تحلیل های متنوعی در پاسخ به 

این پرسش مطرح شده است.
این تحلیل ها در چهار دسته سیاسی، مدیریتی، فنی یا 
سیاست گذاری اقتصادی قابل طبقه بندی است.در رویکرد 
رقبای  پرده  پشت  عوامل  نقش  به  برخی ها  سیاسی، 
ضدبرجامی  ریسک های  افزایش  به  برخی ها  و  سیاسی 
را  اما شاهد مدعایشان که جهش دالر  اشاره می کنند. 
ناشی از ناتراز شدن حساب سرمایه می دانند  لزوما رابطه 
معلول  این  ندارد؛ چراکه  عوامل  این  با  معلولی  و  علت 
دارد؛  که  باشد  داشته  مهم تری  علل  در  ریشه  می تواند 
تلنگر،  یک  حد  در  صرفا  مذکور،  عوامل  نقش  اگرچه 
قابل انکار نیست. رویکرد مدیریتی، علت را در ضعف و 
ناتوانی متولیان مربوطه و تیم اقتصادی معرفی می کند. 

ادامه در صفحه 3/ 



 

 قانون اصالح الگوی مصرف انرژی 
برای تجهیزات برقی و فسیلی ابالغ 

می شود
سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق 
)ساتبا( اعالم کرد؛ قانون اصالح الگوی مصرف انرژی 
تولید  فسیلی  و  برقی  تجهیزات  خرید  خصوص  در 
کشور  اجرایی  دستگاه های  تمامی  به  به زودی  داخل 

ابالغ می شود...... ادامه  در صفحه3

 تشکیل کارگروه مشترک رسانه ملی 
و وزارت نیرو

صداوسیما  سازمان  رئیس  با  نیرو  وزیر  نشست  در 
راهبرد های  تدوین  برای  مشترک  کارگروهی 
منابع  و  آب  درست  مصرف  زمینه  در  فرهنگ سازی 

انرژی تشکیل شد...... ادامه  در صفحه4

 اتکاي صنعت آب و برق به تجهیزات 
ساخت داخل است

معاون برنامه ریزي و اقتصادي وزیر نیرو گفت: صنعت 
داخل  ساخت  تجهیزات  به  متکي  کشور  برق  و  آب 

است...... ادامه  در صفحه4

 بومی سازی تجهیزات حساس برق
توانیر  انتقال  شبکه  ونظارت  فنی  دفتر  مدیرکل 
و  آهنی  هسته  راکتور های  سازی  بومی  از  همچنین 
هوایی دی تیون بانک های خازنی در سال ۹۶ خبرداد 
و گفت: این اقدام موفقیتی در خور برای صنعت برق 

محسوب می شود...... ادامه  در صفحه4

 سه نیروگاه برق آبی در حد 
فاصل کوچک سد شهید رجایی و 

تصفیه خانه آب ساری احداث می شود
مدیرعامل آب منطقه ای استان مازندران از اجرای سه 
نیروگاه برق آبی کوچک در حد فاصل سد شهید رجایی 

تا تصفیه خانه ساری خبر داد...... ادامه  در صفحه5

  رسانه های چین:ایران به افغانستان 
و پاکستان برق صادر می کند

ایرنا - رسانه های چین امروز گزارش کردند که ایران 
درصدد است تا از ظرفیت های باالی خود برای صادرات 
برق به افغانستان و پاکستان به عنوان دو همسایه خود 

بهره بگیرد...... ادامه  در صفحه5

 ۴ هزار مگاوات تولید نیروگاه های 
برق آبی کمتر می شود

تجدید  انرژی های  سازمان  استاندارد  و  فنی  معاون 
پذیر: ظرفیت تولید نیروگاه های برق آبی، با توجه به 
خشکسالی، ۴ هزار مگاوات امسال کمتر خواهد شد...... 

ادامه  در صفحه5

 اپل هم توانست کامال از انرژی های نو 
استفاده کند

شرکت اپل نیز به مانند گوگل اعالم کرد که تمامی 
انرژی مورد نیاز خود را از انرژی های تجدیدپذیر تامین 

می کند...... ادامه  در صفحه6

 تولید برق در نیروگاه خلیج فارس 
2۴ درصد افزایش یافت

    بندرعباس- ایرنا - سرپرست نیروگاه گازی خلیج 
سال  نیروگاه  این  در  برق  تولید  میزان  گفت:  فارس 

گذشته 2۴ و ۹ دهم درصد نسبت به سال ۹5 افزایش 
یافت...... ادامه  در صفحه6

 قدرت بی همتای ایران در کنترل 
انرژی دنیا

 میثم مجیدی نژاد*......... ادامه  در صفحه7

 اطالعیه شماره )1(؛ یکسان سازی 
نرخ ارز

.... ادامه  در صفحه8

  نوبخت: ارز رسمی کشور یورو می شود
..... ادامه  در صفحه8

 رای جدید دیوان عدالت اداری در 
خصوص اختالف بین کارفرما و کارگر

... ادامه  در صفحه10

 ابهام در بخشنامه بانک مرکزی
..... ادامه  در صفحه10

 صادرات غیرنفتی به 55 میلیارد دالر 
افزایش می یابد
... ادامه  در صفحه11

 کلیات الیحه تجارت تصویب شد
..... ادامه  در صفحه11

 دالر با ۴2٠٠ تومان تک نرخی شد
...... ادامه  در صفحه12

 رشد ۴درصدي اقتصاد ایران در سال 
2٠18

 ..... ادامه  در صفحه13

 وقتی کارت بازرگانی، »بدهی« را 
3۴٠٠برابر »سرمایه« می کند

...... ادامه  در صفحه14

 دالر ۴2٠٠ ؛ یورو 517٠ تومان
..... ادامه  در صفحه.15

 مشکلی برای تامین ارز بخش تجاری 
و تولید وجود ندارد

...... ادامه  در صفحه15

 حمایت از کاالی ایرانی با توجه به 
محیط کسب و کار مناسب امکان پذیر 

است
... ادامه  در صفحه16

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 اخبار صنعت برق

وزارت نیرو/  توسط دبیرخانه شورای عالی انرژی؛
قانون اصالح الگوی مصرف انرژی برای 
تجهیزات برقی و فسیلی ابالغ می شود

بهره وری  و  تجدیدپذیر  انرژی های  سازمان 
اصالح  قانون  کرد؛  اعالم  )ساتبا(  برق  انرژی 
الگوی مصرف انرژی در خصوص خرید تجهیزات 
تمامی  به  به زودی  داخل  تولید  فسیلی  و  برقی 

دستگاه های اجرایی کشور ابالغ می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، اولین 
جلسه کارگروه اجرایی ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده 5 
قانون اصالح الگوی مصرف انرژی در سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا( تشکیل شد.

بر اساس این گزارش، با توجه به نامگذاری سال ۹7 به 
سال »حمایت از کاالی ایرانی« اولین جلسه کارگروه 
ماده )۱5( قانون اصالح الگوی مصرف با هدف استفاده 
نامه  آیین  چارچوب  در  داخل  تولیدات  از  حداکثری 

اجرایی مذکور تشکیل شد.
مطابق ماده )۱5( قانون اصالح الگوی مصرف انرژی، 
کلیه دستگاه های اجرایی، نهادها، مؤسسات، شرکت ها 
و واحدهای صنعتی دولتی و همچنین نیروهای نظامی 
و انتظامی موظفند تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز 
خود را بر اساس بهترین الگوی مصرف سطوح انرژی 

بری خریداری نمایند.
به منظور نهایی کردن روش انجام کار و تعیین چارچوب 
آیین نامه اجرایی ماده )۱5( قانون اصالح الگوی مصرف 
انرژی کارگروه اجرایی متشکل از نمایندگان سازمان 
ایران، وزارت  برنامه و بودجه، سازمان ملی استاندارد 
سازمان  و  کشور  سوخت  سازی  بهینه  شرکت  نفت، 
انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا(- 

وزارت نیرو تشکیل شد.

 ریشه های جهش دالر: سیاسی، مدیریتی، فنی یا سیاستی؟

ادامه از صفحه 1/ 

مهارت های  و  نظری  دانش  ضعف  البته 
خروجی  در  کامال  اقتصادی  تیم  سیاست گذاری 
تصمیمات این تیم هویداست؛ اما توانمندی اجرایی 
و مدیریتی، مهارتی متاخر بر سیاست گذاری است 
و جز در بستر و ریل سیاست گذاری صحیح، قابل 
به  نگاه، منوط  این  تایید  بنابراین  نیست.  ارزیابی 
تفویض اختیارات سیاست گذاری است، اگرچه نبود 
اختیارات هم از نظر اخالق حرفه ای، مسوولیت را 

از تیم ساقط نمی کند.
قائلین به علل فنی برای جهش دالر، ریشه داستان 
را در سمت عرضه بازار دالر جست وجو می کنند و 
بر این تصورند که برخی مشکالت جدید در عدم 
دسترسی یا انتقال درآمدهای ارزی، باعث شکاف 
بین عرضه و تقاضا شده است. اثرگذاری این علت 
)اگر متکی بر شواهد واقعی باشد( فقط در شرایطی 
قابل تایید است که بازار ارز از سمت تقاضا، تحت 
تورمی(  انرژی  انباشت  )به دلیل  سفته بازانه  فشار 
مازاد  از  ناشی  بازار  تعادل  عدم  چنانچه  و  نباشد 
باعث  این رویکرد فقط  با  باشد راه حل یابی  تقاضا 
پرتاب جهش به آینده می شود؛ مگر اینکه راه حل 
کوتاه مدت، حاوی پیوستی میان مدت برای تخلیه 

تدریجی انرژی تورمی ارز باشد.
در رویکرد سیاستی به این مساله، می توان اثبات 
کرد که ریشه جهش دالر به اشتباهی پنج ساله در 
سیاست ارزی گره خورده است. سیاست ارزی پنج 
سال اخیر را می توان مناسب کشوری دانست که 

تورمی زیر ۳ درصد دارد نه کشوری که شاخص 
تورمی اش طی این مدت حدود 2 برابر شده است. 
این اشتباه سیاستی در سال های اخیر به ویژه پس از 
اجرایی شدن برجام از سوی اقتصاددانان طیف های 
مختلف به کرات تذکر داده شده است؛ اما به دالیل 
مختلف که ذکر آن در این مجال نمی گنجد هیچ 

وقت اقدامی برای تصحیح آن صورت نگرفت.
مساله خیلی پیچیده نیست. صعودی بودن شاخص 
تورم به مفهوم کاهش ارزش ریال در داخل کشور 
در  ارزش  کاهش  این  انعکاس  از  و چنانچه  است 
قیمت  )یعنی  شود  جلوگیری  ارزها  سایر  و  دالر 
ارز با اهرم دالرهای نفتی تثبیت شود( یک پدیده 
دووجهی در اقتصاد ظهور می کند: کاهش قدرت 
خرید ریال در داخل کشور همزمان با عدم کاهش 
برابر  در  یا  کشور  از  خارج  در  ریال  خرید  قدرت 
کاالهای خارجی. این سیاست باعث افزایش میل 
به مصرف کاالهای خارجی )یعنی افزایش واردات 
و قاچاق(، افزایش میل به خرید خدمات خارجی 
به  میل  افزایش  خارجی(،  گردشگری  و  )سفر 
به ریال در  دوزیستی و دوتابعیتی )کسب درآمد 
برای خرج در خارج(  به دالر  تبدیل آن  و  داخل 
و حتی فروش دارایی های داخلی و تبدیل آن به 
معنی  به  اینها  همه  که  می شود  خارجی  دارایی 

افزایش تقاضا برای ارز خارجی است.
نقطه ای  به  سرانجام  ارز  تقاضای  افزایشی  روند 
می رسد که سمت عرضه نتواند پاسخگو باشد حتی 
اگر تلنگری هم باعث اختالل در سمت عرضه و 
کاهش آن نشود و اینجا همان نقطه ای است که 

نمی توان جهش  اول  رویکرد  از سه  با هیچ کدام 
ارز  تقاضای  نقطه  این  در  تبیین کرد؛ چرا که  را 
در مسیر صعودی خود از عرضه سبقت می گیرد 
و البته اگر اختاللی زودتر از وصول به این نقطه 
باعث کاهش عرضه شود، این سبقت زودتر اتفاق 

می افتد.
بنابراین راه حل اصولی این است که از ایجاد این 
پدیده دووجهی جلوگیری کنیم و برای این منظور، 
اولویت با مهار کارشناسی تورم است؛ اما چنانچه 
در کوتاه مدت مهار تورم امکان پذیر نباشد راه حل 
و  است  ارز  نرخ  متناسب  و  تدریجی  تعدیل  دوم 
گرنه چاره ای جز مواجهه با جهش نخواهد بود که 
ضربه  دو  جامعه  در  روانی  آشوب  ایجاد  بر  عالوه 
سنگین به تولید داخلی می زند: اول اینکه در دوره 
عدم تعدیل، کاالی داخلی را از سبد مصرفی خانوار 
به نفع کاالی خارجی محو می کند و دوم اینکه با 
ایجاد جهش های نوبتی باعث انحراف فعالیت های 
و  سفته بازانه  فعالیت های  سمت  به  تولیدی 
سوداگرانه می شود. البته ممکن است که در شرایط 
اختالل  باعث  اول  علت  سه  از  یکی  بازار،  تعادل 
این اختالل بستگی به  ارز شود که دوام  بازار  در 
انتظارات ایجاد شده و نحوه مواجهه با آن دارد؛ اما 
در زمان ظهور هر کدام از این سه علت همزمان 
با علت چهارم، اولویت با درمان علت چهارم است 
و گرنه به آن می ماند که فردی سرطانی را که در 
برای  ابتدا  شده،  شدید  خونریزی  دچار  تصادفی 

شیمی درمانی بستری کنیم.

21 فروردین ماه 1397 شماره   2159    



۴ اخبار صنعت برق

و  برقی  از تجهیزات  )اعم  نیاز  تمامی تجهیزات مورد 
که  دولتی  سازمان های  و  ادارات  فسیلی(  تجهیزات 
طرف  از  بایستی  می باشند،  نامه  آیین  این  مشمول 
سازمان ملی استاندارد ایران و از طریق سامانه تدارکات 
دولت اعالم شود. این فهرست توسط دبیرخانه شورای 
عالی انرژی به تمامی دستگاه های اجرایی کشور ابالغ 

خواهد شد.
پس از بررسی فهرست محصوالت انرژی بر و براساس 
استاندارد  ملی  سازمان  سوی  از  اعالمی  انرژی  رتبه 
تولیدات  برای  انرژی هر محصول  رتبه  ایران، حداقل 
داخل و به شرط اینکه هر تجهیز با رتبه انرژی اعالمی 
باید حداقل دارای دو تولیدکننده داخلی باشد، مشخص 
داخل  تولید  محصوالت  وجود  عدم  صورت  در  شود. 
برای خرید محصوالت وارداتی شرایط سختگیرانه تری 

از جنبه رتبه انرژی اعمال خواهد شد.

   

وزارت نیرو/ در نشست وزیر نیرو با رئیس سازمان صدا 
وسیما مصوب شد؛

تشکیل کارگروه مشترک رسانه ملی و 
وزارت نیرو

در نشست وزیر نیرو با رئیس سازمان صداوسیما 
راهبرد های  تدوین  برای  مشترک  کارگروهی 
و  آب  درست  مصرف  زمینه  در  فرهنگ سازی 

منابع انرژی تشکیل شد.
عبدالعلی  نیرو؛  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما در این نشست 
با اشاره به اینکه آب منبعی برگشت ناپذیر است و باید 
حساس  آن  اهمیت  به  نسبت  کشور  مسئوالن  همه 

این  رفتن  هدر  از  جلوگیری  برای  باید  گفت:  باشند، 
منبع ارزشمند راهبرد های عملی ارائه داد.

وی فرهنگسازی و تأثیر بر افکار عمومی را وظیفه اصلی 
رسانه ملی دانست و گفت: بر این اساس، وظیفه رسانه 
فرهنگ  جمله  از  اجتماعی  موضوعات  تمام  در  ملی 

سازی درباره مصرف درست آب بسیار سنگین است.
رئیس رسانه ملی با تأکید بر لزوم تشکیل کارگروهی 
مشترک میان وزارت نیرو و رسانه ملی، از وزارت نیرو 
خواست تا با مطالعه تطبیقی از کشور هایی که شرایط 
الگویی که برای حفظ  از  مشابه ما را دارند و آگاهی 
و  تلویزیونی  تولیدات  دستمایه  داشته اند،  منابعشان 
رادیویی را فراهم و مسیر فرهنگ سازی علمی در این 

زمینه را طراحی و تدوین کنند.
علی عسکری با تأکید بر ضرورت آبیاری دانش بنیان و 
استفاده از روش های نوین مصرف آب برای پیشگیری 
کار  به  نیازمند  مردم  اقناع  گفت:  آن،  رفتن  هدر  از 
مطالعات  نتایج  ارائه  با  نیرو  وزارت  و  است  مطالعاتی 
و  بخشی  آگاهی  برای  اولویت ها  کردن  مشخص  و 
فرهنگسازی در برنامه های صدا و سیما برای تحقق این 

امر باید تالش کند.
وزیر نیرو نیز در این جلسه که با توجه به اوضاع آبی 
امسال و ضرورت استفاده درست از آب و منابع انرژی 
در این اوضاع تشکیل شده بود، با تشریح اوضاع آبی 
کشور در سال جاری گفت: کاهش منابع آبی کشور 

نسبت به 5۰ سال گذشته سابقه نداشته است.
کم  از  یکی   ۹7- آبی ۹۶  افزود: سال  اردکانیان  رضا 
آب ترین سال هاست، ۱۰ سال گذشته نیز هر سال از 
میزان متوسط و معمول بارش باران کاسته شده است.

از  این موضوع درکشور  با اشاره به اهمیت  نیرو  وزیر 
عنوان  با  زمینه  این  در  دولت  در  کارگروهی  تشکیل 
سازگاری با کم آبی خبر داد و گفت: این موضوع به تمام 

کشور مربوط می شود و وزارت نیرو به تنهایی نمی تواند 
در این زمینه توفیق یابد.

منابع  حفظ  زمینه  در  را  مصرف  مدیریت  اردکانیان 
مدیریت  زمینه  در  موضوعات  دیگر  بر  موجود  آبی 
تقاضا اولویت داد و گفت: متاسفانه کشور ما از جمله 
کشور های بدمصرف است و باید اول افکار عمومی در 

این زمینه آگاه شود.
با  نیرو  وزارت  همکاری  نامه  تفاهم  به  اشاره  با  وی 
موضوع  کردن  عملیاتی   ،۱۳۹5 سال  در  ملی  رسانه 
حفظ منابع آبی و انرژی و جلوگیری از هدرفتن آن 
فرهنگسازی  برای  ملی  رسانه  با  همکاری  مستلزم  را 
به مردم دانست و خواستار تشکیل  و آگاهی بخشی 

کارگروهی مشترک در این زمینه با رسانه ملی شد.
وزیر نیرو تاکید کرد: تاثیرگذارترین نهاد برای فرهنگ 
این  در  باید  ما  و  است  ملی  رسانه  کشور  در  سازی 

خصوص از قدرت رسانه ملی استفاده کنیم.

وزارت نیرو/  معاون برنامه ریزي و امور اقتصادي وزیر 
نیرو:

اتکاي صنعت آب و برق به تجهیزات 
ساخت داخل است

برنامه ریزي و اقتصادي وزیر نیرو گفت:  معاون 
تجهیزات  به  متکي  کشور  برق  و  آب  صنعت 

ساخت داخل است.
»محسن بختیار« معاون برنامه ریزي و اقتصادي وزیر 
نیرو  وزارت  اطالع رساني  پایگاه  با  گفت وگو  در  نیرو 
)پاون(  گفت: وزارت نیرو از گذشته، برنامه و اقداماتي 
توانمندي  و  صنعت  از  استفاده  به  اتکا  با  را  خود 

مهندسین داخلي انجام داده است.
وي ادامه داد: استفاده از تولید داخلي به گونه اي بوده 
که هم اکنون شاهد هستیم بیش از ۹۰ درصد تجهیزات 
مورد نیاز صنعت برق و تامین و ساخت تجهیزات و 
مدیریت نیروگاه هاي کشور توسط متخصصان داخلي 

انجام مي شود.
معاون برنامه ریزي و اقتصادي وزیر نیرو افزود: در بخش 
کاالهاي  و  تجهیزات  از  درصد   ۱۰۰ تقریبا  نیز  آب 
توسط  پیمانکاري  و  مشاوره اي  اقدامات  و  نیاز  مورد 

متخصصان داخلي انجام مي شود.
وي اضافه کرد: با رویکردي که مقام معظم رهبري در 
به درستي  را  این سال  و  اعالم کردند  آغاز سال ۹7 
تحت عنوان سال »حمایت از کاالي ایراني« نامگذاري 
کردند، ما نیز بایستي جدیت بیشتري داشته باشیم و 
تالش کنیم تا هر آنچه که امکان پذیر است، با اتکا به 
ایراني  از کاالهاي  استفاده  توان متخصصان داخلي و 

اجرایي کنیم.
  

   

برق نیوز/ 
بومی سازی تجهیزات حساس برق

مدیرکل دفتر فنی ونظارت شبکه انتقال توانیر 
همچنین از بومی سازی راکتور های هسته آهنی 
و هوایی دی تیون بانک های خازنی در سال 9۶ 
خبرداد و گفت: این اقدام موفقیتی در خور برای 

صنعت برق محسوب می شود.
به گزارش برق نیوز،  هاشم علیپور  گفت: در همین 
خصوص جلسات متعددی با مدیران عامل ۱۶ شرکت 
برق منطقه ای و شرکت های توزیع، نمایندگان معاونت 
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5 اخبار صنعت برق

مدیریت  شرکت  و  توزیع  هماهنگی  و  ریزی  برنامه 
نهایت منجربه  این جلسات در  برگزار شد که  شبکه 
ابالغ پروژه های دارای اولویت به شرکت ها جهت اجرا 

شد.
و  تعمیرات  سازی  پیاده  منظور  به  مسئول  مقام  این 
به  نسبت  برق،  صنعت  در  شبکه  بهینه  نگهداری 
انتخاب مشاور داخلی اقدام شده، که این مشاور باید 
انتخاب یک شرکت معتبر  بررسی های الزم را جهت 

بین المللی در این حوزه انجام دهد.
علیپور همچنین اظهارداشت: برای استفاده از تجربیات 
و انتقال دانش روز دنیا در زمینه محصوالت جدید و 
نگهداری  و  تعمیرات  برداری،  بهره  حوزه،  همچنین 
توانیر  انتقال  شبکه  ونظارت  فنی  دفتر  برق،  شبکه 
توسط  آموزشی  سمینار های  برگزاری  به  اقدام 
 ABB , Siemens ,Pfisterer, شرکت های خارجی
Schneider…، NARI، SIFANG )در زمینه های 
روغن،  شیمیائی  تصفیه  بهینه،  نگهداری  و  تعمیرات 
کاهش خوردگی دکل های خطوط، تستر مقره، آشنایی 
مخابراتی،  سیستم های  و  حفاظتی  سیستم های  با 

متعلقات کابل های فشار قوی و .. نمود.
توانیر  انتقال  شبکه  ونظارت  فنی  دفتر  مدیرکل 
و  آهنی  هسته  راکتور های  سازی  بومی  از  همچنین 
هوایی دی تیون بانک های خازنی در سال ۹۶ خبرداد 
و تصریح کرد: این اقدام موفقیتی در خور برای صنعت 

برق محسوب می شود.
علیپور در عین حال از تدوین دستورالعمل های الزم 
توزیع  فوق  و  انتقال  حوزه  با  مرتبط  زمینه های  در 
العمل های  دستور  راستا  درهمین  گفت:  و  خبرداد 
زمین، پست های  برقگیر، شبکه  نگهداری  و  سرویس 
مقره های سیلیکون  از  برداری  بهره  ترموویژن،   ،GIS
رابر، آزمون و مشخصات فنی مقره های سیلیکون رابر، 

شستشوی مقره های خطوط و پستها، بهره برداری و 
نگهداری از خطوط کابلی، سیستم های DC پست های 
ودستورالعمل های  تدوین  توزیع  فوق  و  انتقال 

پوشش های عایقی RTV نیز ابالغ شد.
او همچنین از بررسی مستندات سازندگان تپ چنجر 
استاندارد های  آنهابا  مطابقت  و  قدرت  ترانس های 
مربوطه نیز خبرداد و گفت: مستندات به شرکت های 
برق منطقه ای جهت استفاده در شبکه ابالغ شده است.

از  توانیر  انتقال  شبکه  ونظارت  فنی  دفتر  کل  مدیر 
نیز  انتقال برق  آثار مخرب آن در شبکه  ریزگرد ها و 
سخن گفت و خاطرنشان ساخت: در سال ۹۶ جلسات 
متعددی را برای بررسی روش های جدید کاهش اثرات 
خطوط  آنالین  مانیتورینگ  روش های  و  ریزگرد ها 
برگزار کردیم که نتایج اولیه مناسبی داشته و امیدواریم 
در آینده نزدیک شاهد آثار مطلوب آن در شبکه برق 

کشور باشیم.
 

وزارت نیرو
سه نیروگاه برق آبی در حد فاصل 

کوچک سد شهید رجایی و 
تصفیه خانه آب ساری احداث می شود

از  مازندران  استان  منطقه ای  آب  مدیرعامل 
اجرای سه نیروگاه برق آبی کوچک در حد فاصل 

سد شهید رجایی تا تصفیه خانه ساری خبر داد.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
باالی  به ظرفیت  اشاره  با  یخکشی«  ابراهیم  »محمد 
 ۱7۰۰ بر  بالغ  که  برق آبی  نیروگاه  بخش  در  استان 

شد،  انجام  که  فراخوانی  با  گفت:  می باشد  مگاوات 
سه  بهره برداری  و  احداث  گذاری،  سرمایه  قرارداِد 
برق آبی منعقد شده و مقرر شد سرمایه گذار  نیروگاه 
طی مدت کمتر از دو سال آن را به بهره برداری برساند.

یخکشی افزود: مطالعات این نیروگاه برق آبی از سوی 
مشاور شرکت انجام شد و اراضی مورد نیاز آن در سه 
سد  محیطی  زیست  خروجی  مسیر  شامل:  ایستگاه 
شهید رجایی، نقطه فشار شکن، خط انتقال آب شرب 
شهر ساری از سد شهید رجایی در مجاورت روستای 
تاکام و ورودی خط انتقال به تصفیه خانه آب شرب به 
سرمایه گذارتحویل داده شد تا پروژه را در کمتر از 2 

سال اجرا و به بهره برداری برساند.
مدیرعامل آب منطقه ای مازندران ظرفیت ساالنه سه 
نیروگاه برق آبی مذکور را ۱2.7 مگاوات اعالم کرد و 
گفت: هزینه احداث این نیروگاه بالغ بر 2۰۰ میلیارد 
ریال بوده که برق تولیدی آن به شبکه برق سراسری 

منتقل می شود.

   

ایرنا/ 
 رسانه های چین:ایران به افغانستان و 

پاکستان برق صادر می کند

    پکن - ایرنا - رسانه های چین امروز گزارش 
کردند که ایران درصدد است تا از ظرفیت های 
و  افغانستان  به  برق  صادرات  برای  خود  باالی 

پاکستان به عنوان دو همسایه خود بهره بگیرد.
به گزارش ایرنا چاینا ارگ و شینهوا از رسانه های مهم 
گروهی چین آورده اند این دو کشور بخصوص به نیرو 
میان  رایزنی های مشروحی  و  مباحثات  و  دارند  نیاز 

آنها و ایران در زمینه صادرات برق صورت گرفته است.
رسانه های چین از ایران به عنوان کشوری یاد کرده 
اند که در حال تبدیل شدن به مرکز و پایانه تامین نیرو 
در کل منطقه است و افزوده اند که تهران توان بالقوه 

باالیی برای تحقق این هدف دارد.
عراق  به  اکنون  ایران  است  آمده  ها  گزارش  این  در 
یکهزار و ۴۰۰ مگاوات برق صادر می کند و در حال 
گفت و گو با افغانستان و پاکستان برای مرتبط ساختن 

آنها با سامانه انتقال نیرو در ایران است.
شینهوا می نویسد مقام های وزارت نیرو در ایران مدتی 
قبل گفتند که این کشور در حال افزایش صادرات برق 
به کشورهای منطقه است و در این میان به همسایگان 

خود اولویت می دهد.
بر اساس این گزارش ، ایران در حال افزایش تبادالت 
در زمینه نیرو با کشورهای منطقه خلیج فارس، روسیه 
مرکزی  آسیای  کشورهای  از  برخی  و  تاجیکستان  و 
است و از طریق ترکیه می تواند این تبادالت و انتقال 

نیرو را با کشورهای اروپایی نیز برقرار کند.

خبرگزاری صداوسیما / طی امسال؛
۴ هزار مگاوات تولید نیروگاه های برق 

آبی کمتر می شود

انرژی های  سازمان  استاندارد  و  فنی  معاون 
تجدید پذیر: ظرفیت تولید نیروگاه های برق آبی، 
امسال  مگاوات  هزار   ۴ خشکسالی،  به  توجه  با 

کمتر خواهد شد.
کمتر  آبی  برق  نیروگاه های  تولید  مگاوات  هزار   ۴
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۶ اخبار صنعت برق

با  اختصاصی  مصاحبه  در  دودآبی  نژاد  می شودامیر 
 7 رشد  به  اشاره  با  صداوسیما  خبرگزاری  خبرنگار 
مجموع  در  افزود:  سال  هر  در  برق  مصرف  درصدی 
تابستان ۴ هزار مگاوات  امسال در پیک مصرف برق 
کمبود تولید برق داریم که باید از طریق به مدار آوردن 
نیروگاههای جدید از جمله تجدید پذیرها که عمدتاً در 

ساعت پیک روز به مدار می آیند جبران شود.
پایان سال ۹۶ تولید تجدید پذیرها در  تا  وی گفت: 
اساس  بر  ما  بینی  پیش  و  بود  مگاوات   55۰ کشور 
مجوزهای صادر شده و نیروگاه های در حال ساخت 
نیروگاههای  ظرفیت  امسال  پایان  تا  که  است  این 

تجدید پذیر به هزار مگاوات خواهد رسید.
تجدید  انرژی های  سازمان  استاندارد  و  فنی  معاون 
پذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا( افزود: تا پیک بار 
نیروگاه  مگاوات  تا 2۰۰  امسال حدود ۱۰۰  تابستان 

تجدید پذیر جدید به مدار خواهد آمد.
بخش  گفت:  ساتبا  سازمان  استاندارد  و  فنی  معاون 
نیروگاههای  از  نیروگاههای تجدید پذیر  از  عمده ای 
بادی و خورشیدی و برق آبی کوچک ) به جز برق آیی 

های سدهای بزرگ ( است.
دودآبی نژاد با تاکید بر اینکه حدود 2۰ هزار مگاوات از 
مصرف پیک تابستان مربوط به وسایل سرمایشی است 
افزود: همه  تجهیزات سرمایشی مانند کولر آبی، گازی 
و چیلرها دارای برچسب انرژی هستند و در کشورمان 

بیش از 55 استاندار در این زمینه وجود دارد.
وی از مردم خواست برای خرید کولر آبی به برچسب 
انرژی دقت کنند و کولرهایی با برچسب A ,B که در 
کشور نیز تولید می شوند خریداری کنند. ساالنه 800 

هزار کولر جدید در کشور تولید می شود.
دودآبی نژاد با اشاره به اینکه 30 درصد برق مصرفی 
خانوار مربوط به یخچال و یخچال فریزر است گفت: 

در تولید یخچال و یخچال فریزرها وضع خوبی داریم و 
این وسایل با رتبه برچسب A , A پالس و A2 پالس 

در کشور تولید می شود.
تفاوت  افزود:  ساتبا  سازمان  استاندارد  و  فنی  معاون 
مصرف انرژی A2 پالس نسبت به برچسب D چهار 
دستگاه  میلیون  دو  اساس  این  بر  است  کمتر  برابر 
یخچالی که در کشور ساالنه خریداری می شود اغلب 
سه چهارم آن تولید داخلی است. اگر مردم از برچسب 
انرژی A پالس و A2 پالس استفاده کنند که اختالف 
قیمت قابل توجهی نیز ندارند در مصرف انرژی صرفه 

جویی قابل توجهی می شود.
کولرهای  درباره  توجه  قابل  نکته  گفت:  نژاد  دودآبی  
آبی این است که یک نیم تا دو میلیون دستگاه الکترو 
از  تولید می شود که بخشی  موتور در کشور ساالنه 
آنها مربوط به 800 هزار کولر جدیدی است که تولید 
فرسوده  موتورهای  الکترو  جایگزین  بقیه  و  شود  می 

باید شود.
وی افزود: الکترو موتورهایی که نیاز به تعویض دارند 
به جای سیم پیچی مجدد الکترو موتورها اگر از الکترو 
موتور جدید استفاده شود 20 تا 25 درصد نسبت به 
سیم پیچی مجدد الکترو موتور بیشتر هزینه خواهد 
شد در حالیکه سیم پیچی 40 تا 50 درصد بهره وری 

دستگاه را کاهش می دهد.
تنظیم درجه حرارت  و  استفاده درست  ساتبا  معاون 
انرژی  مصرف  در  را  درجه   25 تا   22 بین  کولرها 
موثردانست و گفت: فاصله مصرف برق در رتبه های 
انرژی در وسایل مختلف متفاوت است به طور مثال در 
یخچال فاصله مصرف بین رتبه A و B بین 40 تا 50 

درصد و در کولرها 20 تا 30 درصد کمتر می شود.
 ، تولید   ، مگاوات   ، آبی  برق   ، نیروگاه  ها:  برچسب 

ظرفیت ، تجدیدپذیر ، ساتبا ،

انرژی های  در  فناوری  غول های  رقابت  ایسنا/ 
تجدیدپذیر؛

اپل هم توانست کامال از انرژی های نو 
استفاده کند

شرکت اپل نیز به مانند گوگل اعالم کرد که تمامی 
انرژی مورد نیاز خود را از انرژی های تجدیدپذیر 

تامین می کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت، اپل پس از سالها 
رویاپردازی درباره انرژی پاک و آرزوی کنار گذاشتن 
آالینده های کربنی اعالم کرد که امکانات و تجهیزاتش 
اکنون ۱۰۰ درصد از منابع تجدیدپذیر تغذیه می کنند.

طبق آخرین گزارش ها، استفاده این شرکت از انرژی 
تجدیدپذیر در سال 2۰۱۶ به ۹۶ درصد رسیده بود. 
شده  جدیدی  عصر  وارد  که  می کند  ادعا  اپل  اکنون 
داده  مراکز  ادارات،  فروشگاهها،  در  انرژی  مصرف  و 
انرژی  پایه  بر  کشور   ۴۳ در  شریک  سایت های  و 

تجدیدپذیر صورت می گیرد.
البته اعالمیه اپل به این معنا نیست که تمام امکانات 
آن به طور مستقیم به انرژی پاک متصل شده است، 
بلکه در بعضی موارد، شرکت انرژی های تجدیدپذیر را 
به شبکه تزریق می کند تا مصرف سوخت های فسیلی 

را جبران کند.
این همان چیزی است که گوگل برای دفاتر و مراکز 
زمینه  در  اپل  هرچند  می دهد،  انجام  نیز  خود  داده 

ساخت و پشتیبانی از انرژی سبز فعال تر است.
یک نماینده اپل می گوید که برای ۳۴ درصد از استفاده 
 )REC( تجدیدپذیر«  انرژی  »مجوزهای  به  نیاز  خود 
است. »REC« به شرکت ها اجازه می دهد که با خرید 

انرژی تجدیدپذیر، مصرف کربن خود را کنار بگذارند.

اپل در تالش است تا تمامی نیازهای انرژی خود را با 
راه حل های خود پوشش دهد.

این شرکت ادعا می کند که در حال حاضر دارای 25 
قدرت  با  جهان  سراسر  در  تجدیدپذیر  انرژی  پروژه 
تولید ۶2۶ مگاوات برق است. همچنین ۱5 پروژه دیگر 
وجود دارد که در مجموع به اپل ۱.۴ گیگاوات انرژی 

سبز هدیه می کند.
باد  مزارع  خورشیدی،  شبکه های  شامل  پروژه ها  این 
سلول های  مانند  جدیدتر  حل های  راه  همچنین  و 

سوختی بیوگاز و نیروگاه برق آبی)میکروهیدرو( است.
اپل  شرکت  جدید  ساختمان  که  کرد  فراموش  نباید 
با  کامال  »کوپرتینو«  در  فضایی«  »کشتی  به  موسوم 

انرژی های تجدیدپذیر فعالیت می کند.
ما  گفت:  بیانیه ای  در  اپل  مدیرعامل  کوک«  »تیم 
متعهدیم که جهان را بهتر از گذشته کنیم. بعد از چند 
مهم  این  به  که  افتخار می کنیم  ما  کار سخت،  سال 
رسیده ایم. ما قصد داریم مرزهای این فناوری را با مواد 
موجود در محصوالتمان، نحوه بازیافت آنها، امکانات و 
تعامل با تامین کنندگان برای ایجاد منابع جدید خالق 
و پیشرو در زمینه انرژی تجدیدپذیر، گسترش دهیم، 

زیرا ما می دانیم که آینده به آن بستگی دارد.

ایرنا/ 
تولید برق در نیروگاه خلیج فارس 2۴ 

درصد افزایش یافت

    بندرعباس- ایرنا - سرپرست نیروگاه گازی 
این  در  برق  تولید  میزان  گفت:  فارس  خلیج 
نیروگاه سال گذشته 2۴ و 9 دهم درصد نسبت 

21 فروردین ماه 1397 شماره   2159    



7 اخبار صنعت برق

به سال 95 افزایش یافت.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی 
شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس، احمد سایانی 
در  فارس  خلیج  گازی  نیروگاه  در  برق  تولید  افزود: 
مجموع به ظرفیت ۹۹۰ مگاوات ساعت به میزان پنج 

میلیون و ۱2۰هزار و ۶۱۱ مگاوات ساعت رسید.
به  توجه  با  انرژی  تولید  میزان  این  داشت:  بیان  وی 
کم  گذشته  سال  تابستان  هوایی  و  آب  گرم  شرایط 
نظیر بود که این موفقیت حاصل تالش کارکنان متعهد 
تخصصی  مادر  دریغ شرکت  بی  پشتیبانی  و  نیروگاه 

تولید برق حرارتی بوده است.
گازی  نیروگاه  کارکنان  کرد:  خاطرنشان  مسوول  این 
تولید  آمادگی  برای  را  تمام تالش خود  فارس  خلیج 
برق پایدار در پیک تابستان امسال که به عنوان سال 

حمایت از تولید ملی است، بکار خواهند گرفت.
در   ۹۶ سال  در  فارس  خلیج  نیروگاه  گفت:  سایانی 
شاخص های مختلف فنی و اداری موفق به کسب رتبه 
تابستان  در  برق  تولید  آمادگی  ارزیابی  در  برتر  های 
بین نیروگاه های کشور، کسب مقام اول در جشنواره 
مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت و کسب رتبه سوم 

ارزیابی روابط عمومی بین نیروگاه های کشور شد.
نیروگاه  واحدهای  آمادگی  ایجاد  برای  داد:  ادامه  وی 
خلیج فارس، طبق برنامه ریزی قبلی تعمیرات اساسی 
پایان فروردین  تا  و  بوده  انجام  واحد 2 و ۳ در حال 

جاری به پایان می رسد.
سرپرست نیروگاه گازی خلیج فارس فارس یاد آورشد: 
با تعمیر واحدهای اساسی 2 و ۳، تمامی واحد های 
این نیروگاه در سال ۹۶ با ظرفیت کامل در مدار تولید 

خواهند بود.
 165/1 واحد   6 دارای  نیروگاه  این  گفت:  سایانی 
مگاواتی از نوع E2_13 GT است که بیشتر از یک 

سوم تولید برق هرمزگان را بر عهده دارد.
محیط  حامی  عنوان  به  فارس  خلیج  گازی  نیروگاه 
زیست در تولید انرژی پاک و عاری از هر نوع آلودگی 

قرار گرفته است.

خبرآنالین/ 
قدرت بی همتای ایران در کنترل انرژی 

دنیا

 میثم مجیدی نژاد*

با نگاهی ساده به نقشه جغرافیا می توان  فهمید برخی 
از نقاط دنیا دارای اهمیت غیرقابل باوری در کنترل 
انرژی این کره خاکی است اگر بخواهیم لیستی از این 
نقاط  برحسب اهمیت و میزان انتقال انرژی اماده کنیم 

بشرح زیر است:
۱.تنگه هرمز )شمال عمان-جنوب ایران(

2.تنگه ماالکا )جنوب ماالیا-شمال سوماترا(
۳.تنگه باب المندب ) یمن و اتیوپی(

شرق  وشمال  سینا  صحرای  )درغرب  سوئز  کانال   .۴
کشور مصر(

5.تنگه دانیش ) تنگه دانمارک در دریای بالتیک(
۶. تنگه ترکیه )شامل تنگه بسفر و تنگه زرد(

7.کانال پاناما )در کشور پاناما( تنگه هرمز که در جنوب 
ایران دریای عمان را به ابهای خلیج همیشگی فارس 
عظیم  تانکرهای  خروج  و  ورود  دروازه  می کند  وصل 
الجثه ای است که انتقال نفت کشورهای این منطقه را 
که بیش از ۶۳ درصد ذخایر نفت دنیا را در خود جای 

داده اند به جهان ارتباط می دهد.

البته الزم به ذکر است هر روزه به مقدار نفت و گازی 
برخالف  میشود  افزوده  می گذرد  منطقه  این  از  که 
با سردمداری  از کشورها  اشتباه برخی  سیاست های 

عربستان سعودی که درصدد انجام ان هستند.
عمق ابهای خلیج فارس و مخصوصا در تنگه هرمز به 
سمت سواحل ایران در حدود ۱۰۰متر است درحالی 
که درسواحل کشورهای عربی نزدیک به ۳5 متر می 
باشد و همین عامل مهم باعث شده که تانکرهای نفت 
کش برای عبور نتوانند از ابهای سمت کشورهای عربی 
استفاده کنند و البته عبور از حدوده جزایر سه گانه 
ایرانی به اهمیت این منطقه که تحت حاکمیت ایران 
اسالمی و با محافظت نیروهای مسلح ایران است می 

افزاید.
تشویق  به  را  استکباری  کشورهای  از  برخی  امر  این 
عربستان سعودی برای احداث خط لوله ایی واداشت 
که نفت این خلیج فارس را بدون عبور از تنگه هرمز 
توسط خاک عربستان به دریای سرخ انتقال دهد تا به 
این طریق نفت منطقه خلیج فارس را به دنیای شرق 
و غرب بدون عبور از تنکه هرمز صادر کند و با کاستن 
از قدرت ایران در کنترل انرژی سناریوی جدیدی را 
برای حمایت از سیاست های کشورهای استکباری در 

منطقه کلید بزنند.
مسیر این خط لوله  نفتی از شرق به غرب این کشور 
است که نفت را از ساحل شرقی خلیج  فارس به ساحل 
غربی کشور عربستان در دریای سرخ انتقال می دهد. 
عربستان در این منطقه دارای چند پایانه ) پایانه ینبوع 
و ... ( برای انتقال نفت و گاز است که هرچند مسیر 
کوتاهتری به اروپا را دارد اما مسافت بیشتری درمقایسه 

با تنگه هرمز به بازارهای شرقی دارد.
دیگر تنکه مهم در انتقال انرژی تنگه باب ال مندب در 
غرب کشور یمن است که نقش کلیدی برای ارتباط 

درصدد  سعودی  عربستان  دارد.  غرب  و  دنیای شرق 
بود که نفتی را که از طریق لوله انتقال نفت جدیدش 
به این منطقه اورده و از طریق تنگه باب ال مندب و 
کانال سوئز به کشورهای دنیا صادر کند تا بتواند فشار 
زیادی بر اقتصاد ایران بیاورد و از اهمیت استراتژیک 
تنگه هرمز بکاهد. اما تحوالت شگرفی در کشور یمن 
ضد  بر  کشور  این  حوثی های  ان  در  که  شد  شروع 
حکومت دیکتاوری این کشور سالح بردوش گرفته و 

این حکومت را منحل کردند.
با تغییر اوضاع سیاسی یمن نه تنها عربستان نتوانسته 
مهم  شهرهای  بلکه  کند  کامل  را  خود  نقشه  بود 
عربستان و خط لوله انتقال نفت احداث شده در تیر 
یمن  های  حوثی  بود.  ها  حوثی  های  موشک  رس 
ایران  انقالب  به  نزدیک  بسیار  ایدئولوژیکی  ازلحاظ 
الگوبرداری می کنند که همین  هستند واز کشورمان 

موضوع باعث ناراحتی بسیاری از کشورها شده است.
افزایش قدرت بی چون و چرای ایران در منطقه باعث 
شده است که در جواب کوچکترین تعرضی کشورمان 
توانایی رساندن قیمت یک بشکه نفت را در بازارهای 
و  باشد  دارا  را  تاریخ  قیمت طول  باالترین  به  جهانی 
مشهوری  های  بورس  سهام  سقوط  باعث  امر  همین 
شدن  ورشکسته  نهایت  در  و  استریت  وال  همچون 

بسیاری از شرکت های بزرگ دنیا خواهد شد.
با  اند  کرده  سعی  بسیاری  سیاستمداران  و  محققان 
ارائه معادله ای نو از قدرت استراتژیک ایران در منطقه 
بکاهند اما روز به روز برقدرت کشورمان در این بخش 
افزوده شده است بصورتی که همیشه در مرکز پازل 

خاورمیانه قرار می گیرد.

* دانشجوی دکتری انرژی و محیط زیست 
دانشگاه ساپینزا رم
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خبرگزاری صداو سیما / بانک مرکزی؛
اطالعیه شماره )1(؛ یکسان سازی نرخ 

ارز

ارز  نرخ  سازی  یکسان  باره  در  مرکزی  بانک 
 اطالعیه ای صادر کرد.

ارزبه  نرخ  سازی  یکسان  درباره   )۱( شماره  اطالعیه 
گزارش خبرگزاری صداو سیما از روابط عمومی بانک 
ستاد  گذشته  روز  تصمیم  اجرای  جهت  در  مرکزی، 
با  ارز  نرخ  سازی  یکسان  بر  مبنی  دولت  اقتصادی 
بهای ۴2۰۰۰ ریال برای هر دالر آمریکا که به منظور 
تثبیت بازار ارز اتخاذ شد، مطالب زیر برای پاسخگویی 
به پرسش های احتمالی هموطنان و تبیین جزئیات 

تصمیم یاد شده اعالم می شود.
ابهامات  بانک مرکزی آماده پاسخگویی به سواالت و 
لزوم،  صورت  در  و  است  هموطنان  تمام  احتمالی 
اطالعیه های تکمیلی ازجانب این بانک منتشر خواهد 

شد.
۱. از تاریخ 2۱ فروردین ۱۳۹7 بانک مرکزی نسبت به 
تأمین ارز برای تمام نیازهای قانونی تجاری و تولیدی 
و  واردات  و  صادرات  مقررات  و  قوانین  چارچوب  در 
مقررات ارزی کشور بر مبنای هر دالر ۴2۰۰۰ ریال 

اقدام می کند.
2. بر اساس بند )خ( ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی 
و صرافی های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای 
ذیصالح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری 
از جمله قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز برخورد می 

کنند.
۳. میزان ارز قابل نگهداری ازجانب هر شخص بر اساس 
دستورالعمل صادره ازجانب بانک مرکزی در تاریخ 2۱ 

فروردین ۱۳۹۶ حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به 
سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن 
در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد 

خواهد شد.
۴. تمام اشخاصی که سابقاً اقدام به خرید ارز به صورت 
اسکناس کرده اند و در تاریخ صدور این اطالعیه بیش 
دارند،  اختیار  در  ارز  آن  معادل  یا  یورو  هزار   ۱۰ از 
حداکثر تا پایان ماه جاری نسبت به سپرده گذاری ارز 
در بانک های مزبور یا فروش آن به بانکها اقدام کنند. 
بر اساس بخشنامه مورخ ۱۳۹۶.۱2.2۶ بانک مرکزی، 
در صورت سپرده گذاری ارزی در بانک ها، سود ارزی 
بر اساس مقررات بانک مرکزی به سپرده های مزبور 
سپرده  به  اسکناس  بازپرداخت  شد.  خواهد  پرداخت 

گذاران ارزی در صورت مطالبه آنها تضمین می شود.
5. تأمین ارز تمام واردات به کشور پس از ثبت سفارش 
انجام می شود. ثبت سفارش صرفاً با پرداخت از طریق 

مسیر بانکی مجاز است.
۶. بانک ها عالوه بر انجام حواله ازجانب خود می توانند 
پس از تشکیل پرونده و دریافت تعهد از وارد کننده، 
نسبت به ثبت درخواست ارز به صورت حواله در سامانه 
اقدام  ها  از طریق صرافی  ارز  و همچنین حواله  نیما 

کنند.
7. تمام صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات 
خود،  ازجانب  واردات  صرف  که  مواردی  جز  به  را 
بازپرداخت بدهی ارزی و یا سپرده گذاری می کنند، 
از طریق سامانه نیما به بانک ها و صرافی های مجاز 

بفروشند.
8. ضوابط مربوط به تأمین ارز برای مسافران به خارج 
از کشور، دانشجویی و درمانی و سایر موارد در مبادی 
با فراهم شدن تمهیدات آن اطالع  خروجی همزمان 

رسانی خواهد شد.

خبرآنالین/ 
 نوبخت: ارز رسمی کشور یورو می شود

 رییس سازمان برنامه و بودجه گفت:» آنچه در 
بازار ارز اتفاق افتاد، قابل دفاع نیست،اما نباید 
اتفاقات بازار ارز را با کل شاخص ها معادل کنیم.«

نوبخت  محمدباقر  خبرآنالین،  خبرگزاری  گزارش  به 
در نشست خبری نوبخت امروز با خبرنگاران با اشاره 
به وضعیت بازار ارز،خطاب به رسانه ها  اظهار داشت: 
من از شما  رسانه ها خواهش می کنم به عنوان افراد 
ارز  بازار  بگویید که درست است که  به مردم  مطلع، 
بازار موثری است، اما به نابه سامانی کل اقتصاد ارتباط 

ندهیم.
اقتصاد  نیست که وضع  معنا  این  به  البته  افزود:  وی 
ببینیم  باید  اما  رفاه هستند،  در  مردم  و  است  خوب 
که مسیر اقتصاد رو به بهبود است. آنچه در بازار ارز 
اتفاق افتاد، قابل دفاع نیست. اما نباید اتفاقات بازار ارز 
را با کل شاخص ها معادل کنیم. ما درگیر یک جنگ 
که  هستند  این  دنبال  دشمنان  و  هستیم  اقتصادی 
اقتصادمان را دچار مشکل کنند. ما که نباید با مارش 
آنها پا بکوبیم. ما باید واقعیت ها را بگوییم، اما مسایلی 

که گفته می شود، غیر از این است.
عربده کشی  با  که  کرد: دشمن می خواهد  اضافه  او 
با  نباید  ما  ولی  کرده  ایجاد  روانی  جو  ترامپ،  های 
مارش دشمن پا بکوییم، بنابراین انتظار ندارم که غیر از 
واقعیت، رسانه ها اعالم کنند؛ البته باید قبول کرد که 
بازار ارز را با مماشات اداره کردیم و در نهایت، تصمیم 

قاطعی را اتخاذ کردیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه با ارائه گزارشی درباره 
وضعیت بازار ارز، گفت: برای این که اوضاع پرنوسان 
بازار ارز را کنترل کنیم، باید بدانیم چه عواملی باعث 

این بی ثباتی شد تا بتوانیم بازار را متعادل کنیم.
نوبخت بیان کرد: بازار ارز مثل همه بازارها از دو طرف 
بازار  در  ارز  عرضه  شود.  می  تشکیل  تقاضا  و  عرضه 
داخلی از دو محل درآمدهای نفتی )5۰ میلیارد دالر( 
و صادرات غیرنفتی )۴7 میلیارد دالر براساس گزارش 
۱۱ ماهه سال ۹۶( بود. در برابر این عرضه ارز در بازار، 
تقاضا وجود دارد. تقاضای ارز معطوف به دو موضوع 
است؛ تقاضا برای واردات کاال و یک بخش تقاضا برای 

واردات خدمات.
وی یادآور شد: براساس گزارش ها، حدود 52 تا 55 
میلیارد دالر واردات داریم. به این مقدار واردات کاال، 
واردات خدمات نیز باید اضافه شود. مسافرانی که ارز با 
خود به خارج می برند، در ذیل واردات خدمات تلقی 
می شود که حدود 2۰ میلیارد دالر برای این بخش در 
نظر گرفته می شود. در نهایت واردات خدمات بیشتر 
2۰ تا 25 میلیارد دالر نیست. در مجموع تقاضای ارز 
در بازار داخلی، حدود 75 تا 8۰ میلیارد دالر است. این 
مجموعه نیازهای ارزی متعارف اقتصاد ایران است که 
در سال های گذشته نیز بوده است. چون بین تقاضا 
و عرضه تعادل وجود داشت، پیش از این هیچ نوسان 

شدیدی در بازار نداشتیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: اما از نیمه دوم 
سال ۹۶ اتفاق دیگری رخ داد. غیر از آنچه که تقاضای 
متعارف اقتصاد وجود داشت، نیاز بیشتری به صورت 
تقاضا به این بازار تحمیل شد. بخشی از آن به دلیل 
این که به سمت پایان سال میالدی می رفت، افزایش 
نسبی ای داشت، اما رخداد دیگری که در کل وجود 
داشت؛ غیر از اندکی واردات بیشتر خودرو، کسانی وارد 
بازار ارز شدند که این ارز را نه برای واردات کاال و نه 
پس  افراد  وقتی  می خواستند.  واردات خدمات  برای 
انداز خود را به بازار ارز می برند، نشان می دهد که 

8 اخبار اقتصادی
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افراد به دنبال حفظ ارزش ریال خود هستند.
نوبخت اظهار داشت: برای این که این مشکل رفع شود، 
بانک مرکزی سیاست های جدیدی اتخاذ کرد. البته 
عده ای تحلیل می کردند که کاهش نرخ سود سپرده 
بانکی به ۱5 درصد باعث شد که افرادی که پول داشته 
باشند، اقدام به خروج خود از بانک و بردن به بازار ارز 
کردند. ما برای این که این نگرانی برطرف شود و این 
بخش از تقاضا که به تقاضای متعارف در بازار اضافه 
شد، کنترل شود، بانک مرکزی پیشنهاد انتشار اوراق 
سپرده ریالی با نرخ 2۰ درصد کرد. 2۰۰ هزار میلیارد 

تومان نقدینگی برای خرید گواهی سپرده ریالی آمد.
رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: آن زمان این 
راهکارها منطقی بود که بخشی از فشار تقاضا را از بازار 
بگیرد. اما کم کم بنا به هر دلیلی که در اقتصاد کشور 
وجود داشت و با توجه به مباحث داخلی و خارجی، 
عده ای ارز را به صورت سرمایه از کشور خارج کردند. 
اطالعاتی که از خروج سرمایه داده شد، نشان از این 
است که بخشی از دارایی ها به صورت سرمایه ارزی 

خارج می شود.

2 اقدام دولت برای توازن عرضه و تقاضا
نوبخت تصریح کرد: دولت در سیاست های خود دو 
اقدام را برای توازن عرضه و تقاضا انجام داد. یک بخش 
معطوف به طرف عرضه است و یک بخش معطوف به 
ای هم که دیشب تشکیل  است. جلسه  تقاضا  طرف 
شد، این بود که هم طرف عرضه ارز را مدیریت کنیم 
از  یکی  متذکر شد:  کنیم.وی  کنترل  را  تقاضا  هم  و 
مصوبات این بود که همه ارزهایی که صادر می شود، 
تا  ثبت شود  ای  و در سامانه  بیاید  در شبکه رسمی 
بدانیم ارز در خارج رسوب نمی کند. با این سیاست 

مطمئن تری نسبت به منابع ارزی صورت می گیرد.

بتوانیم  اگر  ادامه داد:  برنامه و بودجه  رییس سازمان 
واردات را برای حمایت از کاالهای ایرانی منضبط تر 
کنیم، بیش از 5۴، 55 میلیارد دالر ارز نمی خواهیم. 
پس همه کسانی که می خواهند واردات انجام دهند، 
با عدد  انجام دهند. فعال  از طریق ثبت سفارش  باید 
۴2۰۰ تومان بانک مرکزی این توانایی را دارد که از 
طریق صرافی های مجاز، ارز مورد نیاز را تامین کند. 
دیگر کسی نمی تواند بگوید که من کاالی خود را با 

نرخ ارز دیگری وارد کردم.
همه  که  است  این  به  منوط  این  کرد:  بیان  نوبخت 
رابطه  در  شود.  انجام  سفارش  ثبت  طریق  از  واردات 
با مسافران نیز وضعیت روشن است و اطالعات الزم 
ارز از طریق بانک  ارائه دهند. خرید و فروش  باید  را 
ها و صرافی های مجاز صورت می گیرد. این که کسی 
بخواهد برای این که آپارتمانی در کشور همسایه بخرد 
یا بنزی خریداری کند، برای این گروه دولت موظف 
نیست در شرایط سیاسی و اجتماعی کنونی خزانه خود 
را خالی کند. هر ارزی غیر از روش های رسمی تهیه 

شود، به منزله قاچاق خواهد بود.
دیگر  مبنا  که  است  این  ما  سیاست  شد:  یادآور  وی 
یورو باشد؛ خوشبختانه در شرایطی نیستیم که بگوییم 
به  نسبت  که  این  دلیل  به  منابع  که  این  دلیل  به 
تقاضای واقعی ناکافی است، ارز را سهمیه بندی است. 
افراد  از  برخی  از سوی  ای که  غیرواقعی  تقاضای  اما 
وارد می شود، بازار ارز را به هم ریخته است. ما اجازه 
نداریم به این هجوم غیرمتعارف پاسخ دهیم و خزانه 
نیست  حاضر  نیز  کشوری  هیچ  کنیم.  خالی  را  خود 
یک چنین کار غیرمتعارفی انجام دهد. ما قطعا باید 
انضباط اقتصادی را رعایت کنیم و در راستای تولید 

ملی حرکت شود.
وی در پاسخ به پرسش خبرآنالین در این خصوص که 

مبنای انتخاب نرخ ۴2۰۰ تومان برای دالر چه بود، با 
توجه به این که نرخ دالر در بودجه نیز ۳8۰۰ تومان 
است، گفت: مبانی محاسباتی متعددی در جلسه ستاد 
مرتبط مطرح شد و مورد عمل قرار گرفت. نرخ های 
مختلفی نیز طرح شد از ۳۹۰۰ تومان یا ۴5۰۰ تومان. 
اما مبانی محاسباتی برای شروع کار که حتی می تواند 

برای آینده کاهنده باشد، نرخ ۴2۰۰ تومان است.
رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: این یک نوع 
تک نرخی کردن ارز است و دیگر نرخ مبادله ای نیز 

وجود ندارد. این فرصتی بود که برای ما فراهم شد.
نوبخت تصریح کرد: بحث این که ارز از دالر محور به 
یورومحور تبدیل شود، مدت هاست که مطرح است. 
نیز صورت گرفته است. آقای سیف  تمهید مقدماتی 
بر  ارزی  مبادالت  تسهیل  برای  که  هایی  فرصت  از 
پایه یورو صورت گیرد، بررسی کرده اند. لزومی ندارد 
انجام شود. این کار مزایایی  با دالر  مبادالت خارجی 

دارد که ما از آن استفاده خواهیم کرد.

گزارش مثبت صندوق بین المللی پول
نوبخت با بیان اینکه صندوق بین المللی پول در نهم 
فروردین ماه امسال اعالم کرد که ۴۰ شاخص اقتصادی 
ایران را در هفت بخش از سال ۹۴ تا ۱۴۰۱ ارایه نموده 
است، گفت: رشد اقتصادی بر این اساس برای سال ۹۶ 
معادل ۴.۳ درصد اعالم شده است که ایران با نفت ۴.۴ 
درصد و بدون نفت ۴.7 درصد در نه ماهه ابتدای سال 

۹۶ رشد داشته است.
به نحوی  داد: عملکرد درآمدها در سال ۹۶  ادامه  او 
بوده که ۱۶7.5 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به 
الیحه افزایش داشته است. در حوزه واگذاری دارایی 
های سرمایه ای و انتشار اوراق بوده است که در واقع 
یک نوع تامین مالی است که باید سال ۹7 و سال های 

بعد آن را بپردازیم و سود آن را نیز لحاظ کنیم.  
به گفته نوبخت، عملکرد درآمدهای مالیاتی و گمرک 
در سال گذشته ۱۱5 هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود 
که در مقایسه با ۱۱2 هزار و 7۰۰ میلیارد تومان دو 
واحد رشد داشته است که از محل مالیاتها بوده است.

دولت چقدر اموال خود را فروخت؟
و   ۹۶ بودجه  عملکرد  خصوص  در  دولت  سخنگوی 
اعتبارات  عملکرد  کرد:  عنوان  نیز  بودجه  ویژگی های 
تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۹۶ نسبت به 

سال ۹5 دارای رشد ۱۰ درصدی است.
نوبخت بیان کرد: عملکرد اعتبارات تملک دارایی های 
مالی در سال ۹۶ بالغ بر 2۱ هزار میلیارد تومان بود که 
تقریبا معادل به رقم 2۰.۹ هزار میلیارد تومان الیحه و 

2۱.5 هزار میلیارد تومان مصوب است.
براساس  شد:  یادآور  اقتصادی،  رشد  به  اشاره  با  وی 
ناخالص داخلی در ۹  ایران، تولید  گزارش مرکز آمار 
ماهه سال ۹۶ در مقایسه با ۹ ماهه اول سال ۹5 با نفت 
۴.۴ درصد و بدون نفت ۴.7 درصد رشد داشته است.

خصوص  در  گفت:  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
اشتغال و بیکاری براساس گزارش مرکز آمار ایران، در 
۹ ماهه اول سال ۹۶ حدود 8۳۶ هزار نفر وارد بازار کار 
شدند که از این تعداد، 8۱۹ هزار نفر به جمعیت شاغل 
اضافه شد و ۱7 هزار نفر جزو جمعیت بیکاران بودند. بر 
این اساس، نرخ بیکاری با ۳ واحد درصد کاهش در این 
مدت از ۱2.۳ درصد به ۱2.۱ درصد تقلیل یافته است.

نوبخت گفت: در سال ۹۶ با توجه به این که سیاست 
حاکم  های  سیاست  جمله  از  مقاومتی  اقتصاد  های 
بوده، به اشتغال و تولید مورد توجه بیشتر قرار گرفته 
است. بنابراین انتظار و مطالبه افکار عمومی از دولت 
این دو هدف حرکت کرده  راستای  این است که در 
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باشد و چه کارنامه ای دارد و چقدر بودجه ۹۶ توانست 
ما را به این دو هدف نزدیک کند.

واقع بینانه ای  پیش بینی  کردیم  تالش  ما  افزود:  وی 
با  یعنی  کنیم.  فراهم  دولت  کارشناسی  طریق  از 
دوستانمان در امور مالیاتی و گمرکی بنشینیم و ببینیم 
آنها چقدر ظرفیت برای تامین منابع داشتند. یا نفت 
چه مقدار می تواند برای سال ۹۶ عمل کند. اگر تطبیق 
خوبی با الیحه عملکرد نداشته باشد، نشان می دهد که 

دولت پیش بینی خوبی نداشته است.
بودجه  در  داد:  ادامه  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
سال ۹۶ دولت الیحه خود را براساس پیش بینی ۳2۰ 
هزار میلیارد تومان برای منابع و مصارف تقدیم مجلس 
کرد. به همین جهت به همه دستگاه ها براساس این 
۳2۰ هزار میلیارد تومان اعتبار دادیم. اما مجلس بنا به 
دالیلی، تشخیص داد که 2۶ هزار میلیارد تومان به این 
۳2۰ هزار میلیارد تومان بیفزاید. ما در مجلس عنوان 
کردیم که امکان تامین ۳2۰ هزار میلیارد تومان وجود 
دارد، اما 2۶ هزار میلیارد تومان دیگر را نمی توانیم. ما 

تنها روی کاغذ امید ایجاد می کنیم.
نوبخت بیان کرد: خزانه گزارشی را به دولت در آغاز 
آنچه که خزانه  این گزارش،  براساس  ارائه کرد.  سال 
عمل کرد و منابع وارد خزانه شد، ۳2۰ هزار میلیارد 
براساس  آن  درصد   ۱۰۰ خوشبختانه  که  بود  تومان 
اما  کرد.  پیدا  تحقق  دادیم،  به مجلس  که  ای  الیحه 
نسبت به قانون بودجه، 2۶ هزار میلیارد تومان تحقق 
یادآور شد: ما در سال ۹5، 28۳ هزار  پیدا نکرد.وی 
یعنی  است.  بوده  مان  بودجه  عملکرد  تومان  میلیارد 
۱۳ درصد رشد در منابع و مصارف داشتیم. اگر نرخ 
تورم 8.2 براساس گزارش مرکز آمار محاسبه کنیم، 
می توانیم بگوییم به قیمت ثابت بودجه مان از نظر 

منابع و مصارف 5 درصد رشد داشت. 

مهر /
رای جدید دیوان عدالت اداری در 

خصوص اختالف بین کارفرما و کارگر

مقرر  رویه  ایجاد  رأی  در  اداری  عدالت  دیوان 
کرد در صورت اختالف بین کارفرما و کارگر در 
ارائه  صرف  کارگر،  حقوق  و  دستمزد  پرداخت 
برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید 

مستندات الزم را ارائه کند.
عمومی  روابط  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
به  کارگران  متعدد  شکایات  در  اداری،  عدالت  دیوان 
دیوان عدالت اداری در خصوص تسویه حساب کارفرما 
با کارگر آمده است که پس از خاتمه قرارداد کار میان 
کارگر و کارفرما، برخی کارگران به موجب سند عادی 
یا سند اقرارنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اعالم 
تمام  و  اند  کرده  تسویه حساب  کارفرما  با  کنند  می 
حقوق و مزایای خود را دریافت نموده اند.  برخی هیأت 
های حل اختالف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
محرز  را  حساب  تسویه  اسناد،  این  به  استناد  با  نیز 
دانسته و شکایات بعدی کارگران را در این خصوص 
مسموع ندانسته و حکم به رد شکایت کارگران صادر 
می کردند، در حالی که کارگران اظهار داشتند برگه 
تسویه حساب بنا به درخواست کارفرما در ابتدای کار 
یا حین کار و بدون دریافت حقوق و مزایا از آنها اخذ 

شده است.
این گزارش حاکی است پیرو شکایت های واصله به 
شعب دیوان عدالت اداری و صدور آرای مشابه مبنی 
بر ورود شکایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با 
صدور رأی ایجاد وحدت رویه با تأیید آراء صادره مقرر 
کرد در زمان اختالف بین کارفرما و کارگر در رابطه 
با پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ 

تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات 
پرداخت را نیز ارائه کند.

این رأی به استناد ماده ۹۰ قانون تشکیالت و آئین 
دادرسی دیوان عدالت اداری برای تمامی شعب دیوان، 
ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط الزم االجرا 

است.

فارس / فارس گزارش می دهد
ابهام در بخشنامه بانک مرکزی

دارندگان  برای  حالی  در  امروز  مرکزی  بانک 
یا  فروش  روزه  یازده  مهلت  خارجی  ارزهای 
قید  کردکه  تعیین  را  بانک ها  در  سپرده گذاری 
»نحوه تسویه با سپرده گذاران« را مبهم گذاشته 

است.
بانک  فارس  اقتصادی خبرگزاری  به گزارش خبرنگار 
مرکزی امروز در اطالعیه ای که تحت عنوان اطالعیه 
یکسان سازی نرخ ارز منتشر کرد اعالم کرد کسانی که 
معادل ۱۰ هزار یورو از هر ارزی را در اختیار دارند باید 
نسبت به فروش ارز خود به بانک ها و یا سپرده گذاری 

آن در بانک  اقدام کنند.
اگرچه در سال های اخیر خرید ارز از صرافی ها با ارائه 
در  خریداران  مشخصات  و  گرفته  صورت  ملی  کارت 
سامانه صرافی ها ثبت و در اختیار بانک مرکزی قرار 
دارد، مشخص نیست بانک مرکزی چگونه و بر اساس 
به  اقدام  که  کسانی  با  خواهد  می  قانون  قید  کدام 
دپوی ارز کرده اند برخورد کند و اساساً  ضمانت اجرای 

ضرب االجل داده شده چیست؟
از  خود  بخشنامه  در  مرکزی  بانک  دیگر  سوی  از 

دادن تضمین قوی به دارندگان ارز برای باز پرداخت 
ارز طفره رفته و اعالم کرده  سپرده هایشان به همان 
است سپرده های آنان به »اسکناس« که البته نوع آن را 

نیز مشخص نکرده است پرداخت خواهد شد.
تمام  است:  آمده  مرکزی  بانک  امروز  بخشنامه  در 
صورت  به  ارز  خرید  به  اقدام  سابقاً  که  اشخاصی 
اسکناس کرده اند و در تاریخ صدور این اطالعیه بیش از 
۱۰ هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، حداکثر 
تا پایان ماه جاری نسبت به سپرده گذاری ارز  در بانک 
های مزبور یا فروش آن به بانک ها اقدام کنند. براساس 
بخشنامه مورخ ۱۳۹۶.۱2.2۶ بانک مرکزی، در صورت 
اساس  بر  ارزی  سود  بانک ها،  در  ارزی  سپرده گذاری 
پرداخت  مزبور  سپرده های  به  مرکزی  بانک  مقررات 
خواهد شد. بازپرداخت »اسکناس« به سپرده گذاران 

ارزی در صورت مطالبه آنها  تضمین می شود. 
بانک  از  را  ابهام  این  خبرنگار فارس تالش کرد علت 
مرکزی جویا شود و در پاسخ به پیگیری وی عنوان 
شد: »منظور همان اسکناسی است که سپرده گذاری 
شده است، یعنی اگر یورو سپرده گذاری شده یورو اگر 

لیر سپرده گذاری شده لیردریافت خواهد شد«.
این توضیح مسئوالن مرکزی در حالی است که متن 
بخشنامه چنین تعهدی را به سپرده گذاران ارزی نمی 
دهد و بدون تردید با این نحوه نگارش بخشنامه آنان 
برای سپرده گذاری ارزهای دپو شده در بانک ها ترغیب 

نشده و اطمینان نخواهند کرد.
اگر چه مسئوالن بانک مرکزی عنوان می کنند منظور 
از قید اسکناس همان ارزی است که به بانک سپرده 
این  یا سهواً  و  عمدا  بخشنامه  نگارش  نحوه  اما  شده 
اختیار را به بانک ها خواهد داد که در هنگام تسویه، 
»اسکناس« مورد نظر را البته به دیگر ارزها و از جمله 
ریال تحویل سپرده گذاران دهند و به لحاظ حقوقی نیز 
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تعهد و مسئولیتی متوجه آن نخواهد بود.
در  مرکزی  بانک  بخشنامه  می رسد  نظر  به  بنابراین 
با  همراهی  به  مردم  ترغیب  و  سازی  اعتماد  راستای 
است.  بازنگری  و  اصالح  نیازمند  ابالغی  سیاست های 
در غیر اینصورت بعید است سرمایه های تلنبار شده 
تنگنای  و در  بانکی شده  روانه حساب های  درخانه ها 
ارزی کشور دستگیر مسئوالن برای اداره بهتر اقتصاد 

و کشور باشد.
در  دارایی ها  ارزش  رفتن  دست  از  تجربه  متاسفانه 
جهش نرخ ارز و در سال هایی نه چندان دور مردم را 
به این نتیجه رسانده است که برای پس انداز کردن از 
ریال و پول رایج کشور خارج شده و دارایی های خود را 
به هر چیزی غیر از پول رایج تبدیل کنند، این وظیفه 
مسئوالن است که بار دیگر اعتبار را به پول رایج کشور 
برگردانند. در این صورت نه با ضرب االجل و بخشنامه 
که به خودی خود بار دیگر دارایی ها مسیر حرکت به 
سمت تبدیل شدن به ریال و سپرده گذاری  در بانک ها 
به  اقتصاد  مثابه خون در رگ های  به  و  را طی کرده 

جریان خواهد افتاد.
در غیر این صورت بخشنامه و ضرب االجل های اعالمی 
گاه و بی گاه تا کنون راه به جایی نبرده و و از این به 

بعد هم نخواهد برد.

ایرنا/ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
صادرات غیرنفتی به 55 میلیارد دالر 

افزایش می یابد

صنعت،  وزیر  بازرگانی  و  اقتصادی  امور  معاون 
ایران  نفتی  معدن و تجارت گفت: صادرات غیر 

در سالجاری با هشت میلیارد دالر افزایش به 55 
میلیارد دالر می رسد.

حسن یونس سینکی در جمع نمایندگان اتحادیه ها، 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  مدیران  و  ها  اتاق 
استان همدان افزود: پیش بینی شده است ۶.5 میلیارد 
دالر از افزایش صادرات، از محل صادرات صنعتی و ۱.5 
میلیارد دالر از محل رشد صادرات معدنی تامین شود.

وی با تاکید بر اینکه افزایش صادرات غیرنفتی با برنامه 
خواستار  است،  دستیابی  قابل  گرفته  صورت  ریزی 

شناسایی بازارهای جدید توسط صادارکنندگان شد.
تعداد واحدهای صنفی در  اینکه  به  اشاره  با  سینکی 
ایران باالست، گفت: بررسی ها نشان می دهد به ازای 
هر 28 نفر در ایران یک واحد صنفی وجود دارد که این 

آمار در استان همدان به 25 نفر می رسد.
وی تصریح کرد: این در حالی است که در کشور فرانسه 
به ازای هر 28۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد و در 
پاکستان که شبکه توزیعی شبیه ما دارد به ازای هر 

۱۳۰ نفر یک واحد صنفی فعال است.
بخش  در  توجهی  قابل  توسعه  امروز  جهان  گفت:  او 
تجارت را شاهد است و در این راستا نقش فروشگاه 
توان  نمی  را  الکترونیکی  تجارت  و  ای  زنجیره  های 

نادیده گرفت.
وزیر صنعت، معدن  بازرگانی  و  اقتصادی  امور  معاون 
و تجارت با اشاره به ضرورت توجه به حل مشکالت 
شبکه  توسعه  برای  است  الزم  گفت:  سنتی،  شبکه 

توزیع نیز وقت کافی گذاشته شود.
وی افزود: روزگاری صنعت هر کشور جایگاه بزرگی در 
سرمایه های ملی آن داشت اما بررسی ها نشان می 
دهد امروزه 75 درصد درآمدهای صادراتی اقتصادهای 
توسعه یافته از خدمات و 25 درصد از صنعت است 
و  خدمات  بخش  اهمیت  دهد  می  نشان  امر  این  و 

بازرگانی کجاست.
او با توجه به اینکه ریشه ارتقای صنعت، اعتالی بخش 
بازرگانی است، گفت: با توجه به این مسائل حتی می 
توان مشکالت صنعت را حل کرد و توجه به موضوع 
زنجیره تامین حتی مشکل قاچاق را برطرف می کند.

او در توضیح این مطلب توصیه کرد تا ضمن تمرکز 
ویژه برای حل مشکالت تولید و صنعت به کوتاه کردن 

فاصله تولید تا توزیع فکر کرد.
گفت:  کشور،  در  قاچاق  موضوع  به  اشاره  با  سینکی 
با بهم پیوستگی سیاست اقتصادی، مالی و اقتصادی 
ماهیت قاچاق از میان می رود و بی تردید راه حل این 

مساله نیز دیوار کشیدن اطراف کشور نیست.
وی از همکارانش در استان همدان خواست تا نسبت 
به شناسایی و اعالم مزیت های استانی توجه کنند و 
ابراز امیدواری کرد همه استان ها به این موضوع دقت 
کافی داشته باشند و ذهن دولتمردان را به این نکته 

معطوف کنند.
ایجاد  گذاری  قیمت  ماهیت  اینکه  بیان  با  سینکی 
آرامش در بازار است، بر اجرای پیام وزیر صنعت، معدن 

و تجارت مبنی بر استفاده از جوانان تاکید کرد.

ایرنا/ 
کلیات الیحه تجارت تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی کلیات الیحه 
است  ماده   2۶1 هزارو  یک  شامل  که  را  تجارت 
به  اشکال  رفع  برای  را  آن  و  کردند  تصویب 

کمیسیون قضایی ارجاع دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی با ۱۶۳ رای موافق، ۱۰ رای مخالف، 
5 رای ممتنع از 22۰ نماینده حاضر با کلیات الیحه 

تجارت موافقت کردند.
مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس که ریاست 
ساعتی از جلسه علنی امروز مجلس را بر عهده داشت 
کمیسیون  به  بیشتر  بررسی  برای  الیحه  این  گفت: 
قضایی ارجاع می شود تا اشکاالت آن رفع شود. پس از 

آن در جلسات علنی مجلس بررسی خواهد شد.
الیحه تجارت پیش از این در چارچوب اصل 85 قانون 
اساسی در مجلس شورای اسالمی تصویب شد که بر 
اساس این اصل، اختیار بررسی این الیحه به کمیسیون 

قضایی مجلس داده شد.
و  گرفت  قرار  نگهبان  شورای  ایراد  مورد  مساله  این 
شورای نگهبان درایراد خود اعالم کرد نظر به این که 
طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس نمی تواند اختیار 
قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، فقط 
در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین 

را به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند.
در ادامه ایراد شورای نگهبان آمده است: با توجه به این 
که قانون تجارت فعلی قانون دائمی است و امور مربوطه 
به طور طبیعی و عادی جریان دارد و خال قانونی به 
نحو کلی که جبران آن ضروری باشد در این خصوص 
وجود ندارد و هیچ ضرورتی برای تصویب این مصوبه 
در کمیسیون به صورت آزمایشی بدون جری مراحل 
عادی قانون گذاری نیست، عالوه بر وجود ابهامات و 

اشکاالت عدیده مغایر قانون اساسی است.
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی 
در این باره گفت: گزارش کمیسیون قضایی در خصوص 
ایراد  مورد  تصویب مجلس  از  تجارت که پس  الیحه 
بود مجدد در دستور کار  قرار گرفته  نگهبان  شورای 
مجلس برای رفع ایرادات قرار گرفت و در جلسه آبان 
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ماه سال گذشته کمیسیون با حضور نماینده شورای 
نگهبان بررسی شد. پس از آن برای رفع ایرادات شورای 
نگهبان ، الیحه به صورت عادی در مجلس رسیدگی 

شد.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس گفت: در بین قوانین 
اقتصادی، قانون تجارت بی همتا است، مجموعه ای که 
به شکل منسجم به نظم درآمده و بی نظیر است، قانون 
از قانون کشور  ایران مصوب ۱۳۱۱ است که  تجارت 
فرانسه و بلژیک اقتباس شده است. متأسفانه به رغم 
می  قانون  این  تصویب  از  بسیاری  زمان  مدت  اینکه 
گذرد در شرایط فعلی با تحوالت اجتماعی هماهنگی 

نداشته و باید تغییراتی در آن ایجاد شود.
نوروزی خاطر نشان کرد: قانون تجارت یکی از قوانین 
مادر در کشور است، این قانون توان همگامی با شرایط 
اقتصادی روز جامعه را ندارد. به همین دلیل، پس از 
8۰ سال، قانون تجارت جدید توسط دولت تدوین و به 

مجلس تقدیم شد.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه قانون تجارت فعلی، 
و  طبیعی  طور  به  مربوطه  امور  و  است  دائمی  قانون 
عادی جریان دارد و خالء قانونی به نحو کلی که جبران 
آن ضروری باشد در این خصوص وجود ندارد و هیچ 
به  کمیسیون  در  مصوبه  این  تصویب  برای  ضرورتی 
صورت آزمایشی بدون طی مراحل عادی قانونگذاری 

نیست.

شرق/ تصمیم جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت 
از امروز اعمال می شود

دالر با ۴2٠٠ تومان تک نرخی شد

رکورد  و  تومان گذشت  هزار  از شش  ارز  شرق: 
۶1٠٠ تومان را هم شکست. هیاهوها به حد اعال 
پتروشیمي   شرکت هاي  از  یکي  که  بود  رسیده 

وارد میدان شدند.
 فروش ۶۰میلیون دالر و یورو به بانک مرکزي، نفس 
بازار را کمي آرام کرد. جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی 
و  جمهور  رئیس  حضور  با  اتفاق  همین  پیرو  دولت 
برگزار  درحالی  اقتصادی دیشب  وزرای  و  اول  معاون 
شد که رئیس جمهور دستور عرضه دالر ۴2۰۰ تومانی 
را در قالب ارز تک نرخی برای تمام فعاالن اقتصادی 
صادر کرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
اعالم کرد بنا بر تصمیم این جلسه، هر قیمتی باالتر 
قاچاق  مشمول  بازار،  در  دالر  برای  تومان   ۴2۰۰ از 
است و به شدت با آن برخورد می شود.  اما با این نرخ 
تا  بازار  بر  دستوری، معلوم نیست جو پادگانی حاکم 
چه اندازه دوام بیاورد. کاهش ارزش پول ملي اتفاقي 
که در چند دوره، اقتصاد ایران را مورد هجمه قرار داد، 
اتفاقي نیست که به سرعت فراموش شود و ترس را در 
درون مردم نهادینه کرده. طوري که حتي ایجاد هشتک 
# دالر_نخرید هم افاقه اي نمي کند و اعتمادها به دولت 
براي ایجاد ثبات در بازار تا حدود زیادي خدشه دار شده 
است. در کنار این بي اعتمادي، اختالفات سیاسي داخل 
کشور نیز مزید بر علت شده و بازار را تحت تاثیر جدي 
قرار داده است. البته ناگفته نماند که سوءمدیریت بازار 
ارز و در کل اقتصاد کشور که در ید اختیار قوه مجریه 
است، به هم ریختگي بازار ارز از سوي دیگر گروه هاي 
قدرتمند در اقتصاد ایران را دامن زده است. در همین 

گیر و دار، منتظری، دادستان کل کشور هم به دسته 
مخالفان دولت پیوسته و تیم اقتصادي دولت را در این 

آشفتگي مقصر دانست. 

  دادستان کل کشور: کاهش ارزش پول ایران در 
مقابل عراق

دادستان کل کشور گفته: تیم اقتصادی دولت کارایی 
الزم را ندارد و احتیاج به ترمیم، تقویت و بازسازی دارد. 
اینکه وعده های رئیس جمهور در دوره  بر  تأکید  با  او 
انتخابات فراموش نشده و همه آنها ثبت و ضبط شده 
رئیس جمهور  که  است  نگذشته  ماه  افزود: سه  است، 
راجع  به ارز گفت که مردم نگران نباشند؛ اما مسئله 
این است که در یک  سال، ارز 5۰ درصد افزایش یافته 
است. او تأکید کرد: در ایام تعطیالت، چند روزی در 
تعجب  مردم  که  شنیدم  بسیار  و  بودم  عتبات عالیات 
می کردند که ارزش پولی ما در مقابل پول کشوری مثل 
عراق با آن همه مشکالت این همه کاهش یافته است. 

  توصیه عجیب دادستان به دولت
قوه  قضائیه،  از  دولت  اقتصادی  تیم  کرده:  توصیه  او 
با  برخورد  در  انتظامی  نیروی  و  کل  دادستانی 
زالوصفتانی که دنبال سودجویی هستند کمک بخواهد 
تا دست هایی که پشت  سر قضیه هستند و می خواهند 
ضمن سودجویی مردم را به تردید بیندازند و بی اعتماد 
کنند، نتوانند به مقصود خود برسند. منتظری با تأکید 
بدانند  اقتصادی دولت  تیم  اینکه ریاست جمهور و  بر 
که  وهلل قصد ما نه تضعیف، نه تخریب و نه ناهماهنگی 
اعالم  و  کنیم  کمک  می خواهیم  هم  ما  گفت:  است، 
خودشان  او،  اقتصادی  بخش  و  دولت  که  می کنیم 
موانع را بیابند و در برخورد نیز از قوه  قضائیه مطالبه 
در  نمایندگان حاضر  از  یکی  رحیمی،  علیرضا  کنند. 
نشست مشترک با دو عضو کابینه، در توییتی با کنایه 

به گفته وزیر  به دلسوزی دادستان کل کشور گفت: 
محترمی، یک بار همین وضعیت در بازار ارز در دولت 
یازدهم اتفاق افتاد و دولت باندی را که از سوی وزارت 
ارز شناسایی شده  بازار  به عنوان اختالل در  اطالعات 
بود، به قوه قضائیه سپرد؛ اما موضوع  بی نتیجه ماند. 
از قوه قضائیه کمک  به دولت توصیه کرده  دادستان 
بخواهد. با همه این احواالت، آنچه را اکنون در بازار 
ارز در حال رخ دادن است، باید از زوایای مختلف دید. 
  نوبخت: تشکیل ستاد ویژه کنترل ارز با دستور روحانی

گذشته  روز  دولت،  سخنگوی  نوبخت،  محمدباقر 
دستور  به  ارز  مدیریت  برای  ویژه  ستاد  تشکیل  از 
فعلی  روند  کرد:  اعالم  و  داد  خبر  رئیس جمهور 
به هیچ وجه مناسب نیست، حتی اگر یکی از مشاوران 
دولت درباره موافقت دولت با افزایش نرخ ارز صحبتی 
داشته، کامال نظرات شخصی بوده و وضعیت فعلی باید 
کنترل شود. اشاره نوبخت به سخنان اخیر اکبر ترکان 
است که چند روز پیش در راستای حمایت از افزایش 
نرخ دالر مطرح شده بود. او گفته بود اگر دالر گران 
شود، به  نفع مردم و دولت است و از واردات می کاهد؛ 
سخنی که وا کنش هایی جدی را در پی داشت و برخی 
از نمایندگان مجلس و کارشناسان، این صحبت ها را 
نشانه ای از تمایل دولت برای افزایش نرخ ارز و در پی 
آن افزایش درآمدهای دولت عنوان کردند. بااین حال، 
که  مأموریتی  به  توجه  با  گفته:  نوبخت  گذشته  روز 
رئیس جمهور به معاون اول داده، ستاد ویژه ای دراین باره 
تشکیل شده، هرچند رسانه ای نشده است؛ اما مجموع 
جلسات به این منجر شده که باید سیاست های جدید، 
متفاوت و اصالح شده ای نسبت به قبل اتخاذ و اجرائی 
کنیم. او با بیان اینکه این سیاست ها وسیع تر از بانک 
مرکزی هم  بانک  از  البته  افزود:  بود،  مرکزی خواهد 
انتظار داریم با تحرک و فعال تر بر بازار ارز مسلط شود 
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ما  و  نیست  مناسب  به هیچ وجه  وضعیت  این  چراکه 
مطمئن هستیم در شرایط جدید که سیاست های ما 

تغییر کرده موفق خواهیم شد. 

  طرح دوفوریتی مجلس برای کاهش قیمت دالر
بر همین اساس هم بود که مجلس وارد میدان شد و 
مطرح  را  دالر  قیمت  کاهش  برای  دوفوریتی  طرحی 
تهیه  از  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  یک  کرد. 
پیش نویس طرحی دوفوریتی با هدف کاهش نرخ ارز 
بود:  زارع گفته  البته رحیم  داد.   بازار خبر  و کنترل 
اگر جلسه عصر دوشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس 
با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی 
تحوالت اخیر بازار ارز به نتیجه مشخصی نرسد، این 
طرح با دوفوریت به مجلس ارائه خواهد شد. این سخن 
او در حالی مطرح می شود که ولی اله سیف در حاشیه 
این  با کلیات  بود  به خبرنگاران گفته  همین نشست 
طرح موافق است! این در حالی است که یک منبع آگاه 
در بانک مرکزی در گفت وگو با »شرق«، در نقد این 
طرح از نامناسب بودن آن و مخالفت بانک مرکزی با 

این طرح خبر داده بود. 
 

 کاهش ۴٠ درصدی ارزش پول ملی
بازار  اخیر  نوسانات  اینکه  بیان  با  آباده  نماینده مردم 
ارز نتیجه تصمیمات بانک مرکزی و مدیریت نادرست 
بازار است، گفت: ما از نظر منابع ارزی مشکلی نداریم 
حجم  از  بیشتر  بازار  به  ارز  عرضه  درحال حاضر  و 
تقاضاست با  وجود این، پول ملی در چند روز اخیر 
نزدیک به ۴۰ درصد ارزش خود را از دست داده که این 
مسئله ناشی از عدم مدیریت بازار ارز است. به گزارش 
تسنیم، او افزود: بانک مرکزی در چند سال اخیر فقط 
از طریق چند صرافی منتخب خود ارز به بازار تزریق 

انحصار در  این مسئله موجب بروز نوعی  می کند که 
بازار ارز شده است. 

  سیف: موافقت دولت با طرح دوفوریتی مجلس
در  دولت  کابینه  از  عضو  دو  حضور  بین  این  در 
که  داشت  آن  از  نشان  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
با این حال  افتاده اند.  به تالطم  دولت و مجلس هر دو 
بانک  رئیس کل  بی رمقی  به  واکنش ها  روزها  این 
و  شده  زبانزد  هم  مسئولیتش  آخر  سال  در  مرکزی 
رئیس جمهور  با  رئیس کل  درباره  مشکالت  شایعاتی 
نیز بر سر زبان هاست. ولی اله سیف دیروز در حاشیه 
نشست با نمایندگان مجلس گفت: تفاهم اصولی درباره 
مسائل ارزی وجود دارد و جزئیات دراین باره  باید در 
و تکمیل شود؛ فکر می کنم  آینده مطرح  جلسه های 
تفاهم کلی می تواند در این زمینه انجام شود تا وضعیت 
به وضعیت باثبات بازگردد. سیف افزود: کلیات طرح 
مجلس درخصوص یکسان سازی نرخ ارز از سوی بانک 
مرکزی مورد قبول است. رئیس بانک مرکزی یادآور 
آینده  روزهای  در  ارز  قیمت  پیش بینی می شود  شد: 

متعادل شود. 
 

 کرباسیان: جلسه با رئیس جمهور درباره نوسانات 
بازار ارز

نمایندگان  با  نشست  حاشیه  در  هم  اقتصاد  وزیر 
قیمت  غیرمنطقی خواندن  با  اقتصادی  کمیسیون 
کنونی ارز و ضمن اشاره به تشکیل کارگروه مشترک 
از  ارز،  بازار  ساماندهی  درخصوص  دولت  و  مجلس 
جلسه دوشنبه شب با رئیس جمهور درباره این موضوع 
خبر داد.  به گزارش خانه ملت، مسعود کرباسیان، وزیر 
اقتصاد، بعد از حضور در نشست کمیسیون اقتصادی 
ارز  بازار  وضعیت  درباره  خبرنگاران  جمع  در  مجلس 

از  ارز  بازار  وضعیت  درباره  دولت  رسمی  نظر  گفت: 
سوی سخنگوی دولت گفته شده است البته دراین باره  
جلسه ای در دولت با حضور رئیس جمهور تشکیل  و 
بازار  بانک مرکزی درخصوص ساماندهی  پیشنهادات 
ارز بررسی می شود. وزیر اقتصاد ادامه داد: دولت موافق 
وضعیت موجود در بازار ارز نیست چراکه اتفاق خاصی 
در اقتصاد رخ نداده است که قیمت ارز تا این اندازه 

باال برود. 

  بخش های امنیتی و ناجا درباره مافیای دالر در 
بازار جواب گو باشند

گفت:  بازار  در  دالر  مافیای  موضوع  درباره  کرباسیان 
بخش های امنیتی و ناجا باید درخصوص مطرح شدن 
مافیای دالر جواب گو باشند به دلیل اینکه اتفاق خاصی 
در اقتصاد رخ نداده که بازار با التهاب موجود روبه رو 

شود. 
 

 خزانه بانک مرکزی خالی است؟ 
با تمام این رخدادها، موضوع دیگری که توجه ها را به 
مرکزی  بانک  از سوی  ارز  می کند، خرید  خود جلب 
از یک شرکت پتروشیمی است. این اقدام چه معنایی 
می تواند داشته باشد؟ خزانه بانک مرکزی خالی است 
که دست به دامان پتروشیمی ها می شود؟ چطور این 
شرکت پتروشیمی این حجم پول را توانسته جابه جا 
به  پول  جابه جایی  از  قاصر  مرکزی  بانک  اما  کند 
داخل کشور است؟ آیا این ارز از قبل نزد این شرکت 
از  فقط  دالر  از  حجم  این  ذخیره  بوده؟  پتروشیمی 
سوی یک شرکت پتروشیمی که می تواند نماینده ای 
از سایر شرکت های پتروشیمی که ابرقدرت های بازار 
بر  پیامدی می تواند  باشد چه  ارز محسوب می شوند، 
بازار داشته باشد؟ حافظه نه چندان بلندمدت جمعی 

نشان می دهد که چگونه در دولت احمدی نژاد، همین 
پتروشیمی ها توانسته بودند بازار را در دست بگیرند و با 
یک اشاره نرخ ارز را به اوج برسانند. حال چه نفعی در 
میان است که برای آرام کردن بازار وارد گود می شوند؟ 
بازار  آینده  روزهای  در  است که  آن  از  خبرها حاکی 
از سوی شرکت های  ارز  از  بیشتری  تزریق  ارز شاهد 

پتروشیمی خواهدبود.

شرق/ 
رشد ۴درصدي اقتصاد ایران در سال 

2٠18

اقتصاد  رشد  پول  بین المللي  صندوق  شرق: 
ایران در سال 2٠17 را 3,5 درصد برآورد کرده 
محمد  گفته  به  صندوق  این  برآوردهاي  بود. 
شریعتمداري وزیر صنعت، معدن و تجارت براي 

سال 2٠18 عددي معادل چهار درصد است. 
مشترک  کمیسیون  اجالس  دوازدهمین  دیروز 
ایران  بازرگانی، علمی و فنی  اقتصادی،  همکاری های 
و جمهوری ازبکستان در محل سازمان توسعه تجارت، 
برگزار شد. در این نشست محمد شریعتمداري وزیر 
صنعت، معدن و تجارت رشد اقتصادي ایران در سال 
۹۶ را پنج درصد اعالم کرد. به گفته او میزان روابط 
تجاري ایران با دنیا در سال گذشته 2۰۰ میلیارد دالر 
نفت  ایران سال گذشته در بخش فروش  است.  بوده 
این میزان  از  52 میلیارد دالر درآمد کسب کرد که 
۴7 میلیارد دالر ارزش صادرات کاالهای غیرنفتی به 
بازارهای جهانی بود. نزدیک به 5۰ میلیارد دالر کاال 
نیز به ایران در سال گذشته وارد شده است. وزیر صمت 
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در این نشست با تأکید بر اینکه ایران شریک خوبي 
براي کشور ازبکستان خواهد بود، به تشریح قابلیت هاي 
کشور براي همکاري هاي مشترک پرداخت. به گفته او 
ایران در حوزه های طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات 
فنی و مهندسی صنعتی، توانمندی های بسیار خوبی 
پیشرفت های  نیز  پتروشیمی  صنایع  حوزه  در  دارد. 
و  سبک  خودروهاي  بخش  در  است.  داشته  بزرگی 
سنگین سال گذشته یک میلیون و 5۰۰ هزار خودرو در 
ایران تولید شده است و برخي خودروسازي هاي ایران 
در کشورهاي همسایه مشغول تولید محصول هستند. 
شریعتمداري از ایجاد ۱۱۰ میلیون تن ظرفیت جدید 
پروژه هاي  گفت:  و  داد  خبر  کشور  در  فوالد  تولید 
دارد.  فیزیکي  پیشرفت  درصد   7۰ جدید،  فوالدي 
ضمن آنکه ایران نخستین تولیدکننده فوالد اسفنجي 
جهان است. به اعتقاد او، ایران در زمینه تولید مصالح 
لوازم  حوزه  در  دارد.  فعال  صنعت   ۱2۰ ساختماني، 
خانگي و الکترونیک پیشرفت خوبي داشته است. ۹۶ 
درصد مصارف دارویي خود را تأمین مي کند و عالوه بر 
آن به کشورهاي منطقه و همسایه دارو صادر مي کند. 
برخي واحدهاي تولید داروي ایراني هم در کشورهاي 
همچنین  شریعتمداري  است.  شده  راه اندازي  اطراف 
خواستار توسعه روابط در زمینه حمل ونقل و ترانزیت، 
تسهیل همکاري هاي گمرکي و تشکیل اتاق بازرگاني 
زمینه  در  داد:  ادامه  او  شد.  کشور  دو  بین  مشترک 
ایجاد نیروگاه های بادی، آبی، خورشیدی، ماشین آالت 
کشاورزی، شبکه های انتقال و توزیع برق و مصالح نوین 
ساختمانی تجربیات ارزشمندی داریم و آماده همکاری 
آچیلبای  نشست  این  ادامه  در  هستیم.  ازبکستان  با 
رحمت اف معاون نخست وزیر ازبکستان نیز بر افزایش 
حجم  گفت:  و  کرد  تأکید  ایران  با  تجاري  مبادالت 
مبادالت کاالیي بین دو کشور ۳25 میلیون دالر در 

سال 2۰۱7 میالدی بوده است و آماده افزایش حجم 
دالر  میلیون  تا سطح 5۰۰  ایران  با  تجاری  مبادالت 
هستیم. به گفته او ازبکستان آمادگی دارد تا به توسعه 
صادرات محصوالت نساجی، نخ و ابریشم، محصوالت 
کشاورزی نظیر گردو، میوه و سبزیجات فراوری شده، 
پروپیلن،  و  پلی اتیلن  مثل  پتروشیمی  محصوالت 
الکترونیک خانگی،  فراورده های ماشین سازی، وسایل 
اتومبیل های سواری و باری که تقاضا برای آنها در بازار 
ایران زیاد است، بپردازد. همچنین ازبکستان آمادگی 
دارد تا ساالنه، یک میلیون تن مواد خام نفتی از ایران 
میلیون تن  تا سه  آینده  این میزان در  وارد کند که 
افزایش خواهد یافت. معاون اول نخست وزیر ازبکستان 
نیز بر توسعه حمل ونقل و ترانزیت بار بین دو کشور 
هزار  از ۹۱۱  بیش  افزود: سال گذشته  و  کرد  تأکید 
تن بار بین دو کشور منتقل شده است. قرارداد کریدور 
اهمیت  از  عمان  و  ایران   - ترکمنستان   - ازبکستان 
مسیر  کوتاه ترین  پروژه،  این  و  است  برخوردار  باالیی 
قابل اعتماد و امن از آسیای میانه به کشورهای حوزه 
او همچنین پیشنهاد  خلیج فارس محسوب می شود. 
کرد: برای تسریع در اجرای این کریدور حمل ونقلی، 
توافق نامه تأسیس کریدور افغانستان که در سال 2۰۰۳ 
بین ازبکستان، ایران و افغانستان به امضا رسیده است 
نیز گسترش مي یابد. ازبکستان در این پروژه به عنوان 
در  مالی  تأمین کننده  همچنین  و  اصلی  پیمانکار 
کنسرسیوم بین المللی شرکت خواهد کرد و در سال 
2۰۱۹ میالدی به اجرای آن خواهد پرداخت. معاون 
اول نخست وزیر ازبکستان همچنین پیشنهاد کرد به 
دو  بین  مستقیم  پرواز  طرفین،  روابط  توسعه  منظور 

کشور به صورت هر هفته دو پرواز، پیگیري شود.

 

فارس/  
وقتی کارت بازرگانی، »بدهی« را 

3۴٠٠برابر »سرمایه« می کند

آمارها نشان می دهد که در 2 سال اخیر، ۴ هزار 
کارت   ۴۴ نام  به  تنها  واردات  تومان  میلیارد 

بازرگانی حقیقی و حقوقی ثبت شده است.
توانا  خبری  باشگاه  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
قاچاق  کالن  پرونده های  اکثر  فارس،»در  خبرگزاری 
پای کارت  رد  واجا و گمرک،  و  ناجا  توسط  متشکله 
بازرگانی یک بار مصرف دیده می شود«، »کارت های 
بازرگانی یکبار مصرف و صوری پدر اقتصاد را درآورده 
وجود  بازرگانی،  کارت های  آورده  »تنها  است«، 
این  است«؛  مرزنشین ها  برای  سنگین  مالیات های 
کشور  مدیران  و  مسئوالن  برخی  اخیراً  را  جمالت 
عنوان کرده اند که مصداق آن را می توان در ماجرای 
واردات 7۰۰دستگاه پورشه آن هم توسط یک روستایی 
و کپرنشین به نام »مریم .د« جست  وجو کرد. این زن 
کار  از  روحش  اصاًل  و  می کرد  چوپانی  کوه  دل  در 
با گرفتن مبلغ ۱۰۰هزار  اما  قاچاقچیان خبر نداشت 
تومان، زیر خرمن ها قرض رفت و در مقابل، سودجویان 
از کارت بازرگانی وی، نه تنها سودهای نجومی به جیب 
زدند، بلکه از دادن مبلغ کالنی از مالیات هم شانه خالی 

کردند.
ماجرا از این قرار است که افراد سودجو و متخلف، با 
فریب و اغفال افراد ساده و نیازمندی که با امر تجارت 
ناآشنا هستند، آنها را به گرفتن کارت بازرگانی تشویق 
کرده و پس از صدور کارت، با دادن مبلغی بسیار اندک، 
کارت را از این اشخاص خریداری و یا اجاره می کنند. 
از آنجایی که مدت اعتبار این کارت ها حداقل یکسال 
است، سودجویان در این بازه زمانی و با گرفتن وکالت 

تام االختیار از دارنده کارت، اقدام به صادرات و واردات 
کاال می کنند.

البته این افراد متخلف برای آنکه ردی از خود بر جای 
کار  دفتر  بازرگانی،  کارت  دریافت  از  پس  نگذارند، 
صوری اجاره ای را جمع کرده و وقتی ماموران سازمان 
امور مالیاتی به این آدرس مراجعه می کنند، با دفتری 
خالی و یا آدرسی اشتباه مواجه می شوند. از سوی دیگر 
نیز وقتی شخص دارای کارت بازرگانی احضار می شود، 

اصاًل دارایی برای مصادره ندارد.

نام ۴۴  به  تنها  واردات  تومان  میلیارد  * ۴هزار 
کارت بازرگانی

به گزارش  فارس، کم نیستند سوءاستفاده های دیگری 
که به واسطه همین کارت های بازرگانی رخ داده و گویا 
اصاًل این روش به یکی از بهترین روش ها برای واردات 
کاال و کسب سودهای نجومی و در آخر هم فرار مالیاتی 
پیموده شود؛  ساله، یک شبه  ره صد  تا  تبدیل شده 
اخیر، ۴هزار  در 2سال  که  می دهد  نشان  هم  آمارها 
بازرگانی  نام ۴۴کارت  به  تنها  واردات  تومان  میلیارد 

حقیقی و حقوقی ثبت شده است.
علی اکبر  که  شده  فراگیر  آنقدر  سوءاستفاده  این 
حمزه ای، مدیر کل امور مالیاتی مازندران از دستگیری 
و معرفی ۱۱ شرکت کاغذی و 7شخص حقیقی متخلف 
به مراجع قضایی خبر داده چراکه تخلف ۳5۰میلیارد 
تومانی را از ابتدای امسال با استفاده از کارت بازرگانی 

را رقم زده بودند.

استفاده  بازرگانی  کارت  یک  از  نفر   ۴۶ *وقتی 
می کنند

کارت های بازرگانی اگرچه به کارت های یک بار مصرف 
شهره هستند اما ممکن است بارها و بارها مورد استفاده 
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سودجویان و دالالن قرار گیرند. به عنوان مثال، ۴۶نفر 
از کارت شخصی به نام »ز.س« استفاده کرده اند و یا 
آنکه کارت فردی به نام »الف.گ« نیز توسط ۴۰ نفر 

مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
سمفونی  بدانیم  که  می شود  جالب تر  وقتی  ماجرا 
و  غیرضرور  داخل،  تولید  مشابه  کاالهای  از  رنگارنگ 
بی کیفیت از طریق همین کارت ها به کشور آمده که 
نه تنها قادر به تولید این اقالم در کشورمان هستیم، 
بلکه اکثر آنها نیز از قدیم االیام جز صادرات کشور ما 
بوده اند و واردات آنها مصداق بارز ضرب المثل »زیره به 

کرمان بردن« است.
بی شک تداوم روند موجود موجب خواهد شد تا چرخ 
تولید همچنان لنگ بماند و تولیدکننده ها کارخانه های 
بی سود را رها کرده و منتظر بمانند تا از سرزمین های 
بفرستند؛  و سنگ پا  دندان  نخ  مسواک،  برایشان  دور 
ماجرایی که فرسنگ ها با سخنان مقام معظم رهبری 
تولید  مشابه  اقالم  واردات  ایشان،  چراکه  دارد  فاصله 

داخل را »حرام شرعی و قانونی« دانستند.
دستگاه های  چرا  که  اینجاست  اساسی  سوال  حال 
اجازه  »گمرک«  و  صمت«  »وزارت  همچون  متولی 
انواع  برای  صادرشده  اظهارنامه های  تعداد  می دهند 
مختلف کاال توسط این کارت ها به شدت رشد کند تا 

بدهی های سنگین مالیاتی ایجاد شود؟

3۴٠٠برابر  را  »بدهی«  بازرگانی،  کارت  *وقتی 
»سرمایه« می کند

امنی  حاشیه  بازرگانی  کارت های  فارس،  گزارش  به 
را برای دالالن ایجاد کرده تا با اخذ وکالت رسمی و 
محضری از صاحبان اصلی کارت های بازرگانی، اقدام 
این طریق  به  و  کنند  کاال  میلیون ها دالر  واردات  به 
سود بادآورده و نجومی را به جیب بزنند اما در مقابل، 

بدهی های کالن گمرکی و مالیاتی برای صاحبان اصلی 
کارت بر جای بگذارند.

به عنوان مثال، با آنکه کل سرمایه خانم »ز.س« تنها 
5۰۰هزار تومان بوده است اما حاال با کارت بازرگانی 
صادرشده به نام او، یک میلیارد و 7۰۰میلیون تومان 
بدهکار شده است؛ به عبارت دیگر »بدهی« وی ۳۴۰۰ 

برابر »سرمایه« او شده است.
مثال دیگر مربوط به آقای »الف.گ« است که استفاده 
و  میلیارد  یک  بدهی  تا  موجب شده  نیز  او  کارت  از 
۱۰۰میلیون تومانی برایش رقم بخورد حال آنکه کل 

سرمایه زندگی او تنها ۱۰میلیون تومان است.

*سکوت معنادار نهادهای نظارتی!
به گزارش فارس، سوء استفاده از کارت های بازرگانی 
آمارهای  و  است  شده  مسجل  همگان  بر  امروزه 
یا  و  واردات  بابت  نفع گمرگ  عدم  یا  و  مالیاتی  فرار 
بدهی های معوق و انباشت شده گمرگ در سال های 
اخیر موید این موضوع است؛ با این وجود، این سوال به 
ذهن متبادر می شود که چرا نهادهای نظارتی تاکنون 
هیچ اقدامی برای سازماندهی این آشفته بازار نکرده اند؟

مهر/ بانک مرکزی اعالم کرد؛
دالر ۴2٠٠ ؛ یورو 517٠ تومان

بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعالم کرد: 
اجرای سیاست  در  ارزها  همه  نرخ  آن  براساس 
گذشته  روز  به  نسبت  ارز،  نرخ  سازی  یکسان 

افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر براساس اعالم بانک مرکزی،  

نرخ هر دالر آمریکا برای امروز )سه شنبه بیست و یکم 
فروردین ماه( با توجه به تک نرخی شدن ۴2 هزار ریال 
قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۶ هزار و ۱۹ 
به روز دوشنبه 5۹ هزار و  افزایش نسبت  ریال رشد 
۳۳۰ و هر یورو نیز با 5 هزار و 2۹5 ریال رشد در مدت 

مشابه 5۱ هزار و 7۰۹ ریال ارزشگذاری شد.
براین اساس هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و 88۰ ریال، 
کرون سوئد 5 هزار و 2۶ ریال، کرون نروژ 5 هزار و 
۳۹۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۹۴۴ ریال، روپیه 
هند ۶۴8 ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و 
۴۳7 ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و 58۱ ریال، یکصد 
روپیه پاکستان ۳۶ هزار و 2۹2 ریال، یکصد ین ژاپن 
۳۹ هزار و 2۱۰ ریال، دالر هنگ کنگ 5 هزار و ۳52 
ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و 2۳۴ ریال و دالر کانادا 

۳۳ هزار و ۱۰2 ریال قیمت خورد.
همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۴8۴ ریال، 
روسیه ۶۹۳  روبل  ریال،  و ۳۱8  هزار  ترکیه ۱۰  لیر 
دینار  یکصد  ریال،  و 5۳۹  هزار  قطر ۱۱  ریال  ریال، 
عراق ۳ هزار و 5۳۹ ریال، لیر سوریه 82 ریال، دالر 
استرالیا ۳2 هزار و ۴72 ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و 
2۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و 7۰2 ریال، دالر 
سنگاپور ۳2 هزار و ۴۰ ریال، ده روپیه سریالنکا 2 هزار 
و 7۰۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۴۰ هزار و 287 ریال 

تعیین شد.
نرخ یکصد درام ارمنستان 8 هزار و 7۳5 ریال، دینار 
لیبی ۳۱ هزار و 5۴۳ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۶7۱ 
ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۴ هزار و ۴82 ریال، رینگیت 
مالزی ۱۰ هزار و 8۶5 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 
۳۹ هزار و ۴۳5 ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱2 هزار 
و ۹75 ریال، افغانی افغانستان ۶۰۳ ریال، روبل جدید 
آذربایجان 2۴  منات  ریال،  و ۴۳۳  هزار  بالروس 2۱ 

و  هزار   ۴ تاجیکستان  سومونی  ریال،   7۰7 و  هزار 
758 ریال و بولیوار جدید ونزوئال ۴ هزار و 2۰۶ ریال 

ارزشگذاری شد.

خانه ملت/ کرباسیان در گفت و گو با خانه ملت:
مشکلی برای تامین ارز بخش تجاری و 

تولید وجود ندارد

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد کشور مازاد ارز 
اتفاق  شد  اعالم  داد:بارها  دارد،ادامه  اختیار  در 
خاصی در اقتصاد کشور رخ نداده که قیمت ارز با 

جهش چشمگیری روبرو شود.
مسعود کرباسیان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
نرخ  گفت:  دولت  ارزی  تصمیمات  درباره  ملت،  خانه 
ارز در بازار واقعی نبود و در مدت اخیر ریس جمهور، 
رئیس مجلس و مسئوالن اقتصادی کشور اعالم کرده 
بودند که قیمت ها غیرمنطقی است و به وضعیت بازار 

ارز رسیدگی می شود و این مهم انجام شد.  
ارز در  اقتصاد کشور مازاد  اینکه  بیان  با  اقتصاد  وزیر 
اختیار دارد،ادامه داد: بارها اعالم شد اتفاق خاصی در 
اقتصاد کشور رخ نداده که قیمت ارز با جهش چشمگیر 

روبرو شود.
میزان  گذشته  سال  در  اینکه  به  اشاره  با  کرباسیان 
واردات کشور 5۴ میلیارد دالر بود، گفت:مشکل برای 
تامین ارز در بخش تجاری و تولید کشور وجود نداشته 

و ندارد./
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اتاق تهران/  رئیس اتاق تهران مطرح کرد:
حمایت از کاالی ایرانی با توجه به 

محیط کسب و کار مناسب امکان پذیر 
است

یک  با  همیشه  برای  بار  خوانساری:یک  مسعود 
پایان  به  را  ارز  بحث  کشور  سراسر  در  گفتمان 

برسانیم.
نخستین جسله هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی در سال ۹7 صبح امروز با حضور 
اعضا برگزار شد. رئیس اتاق تهران با تبریک سال نو، 
میالد حضرت علی )ع( و مبعث پیامبر اکرم، به شعار 
سال که از سوی مقام معظم رهبری نام گذاری شده 
است، پرداخت و گفت: »شعاری که انتخاب شده قطعا 
از سوی هر ایرانی، هر وطن پرست و هر تولید کننده 
ای مورد استقبال قرار خواهد گرفت و آرزوی همه ما 
این است که کاالی ایرانی نه تنها در کشور خودمان 
بلکه در همه کشورها بتواند سری در سرها داشته باشد. 
باید  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  قطعا 
ارائه  در مسیر تحقق این شعار پیش قدم شود و در 
راهکارها موثر باشد زیرا ما نمایندگان بخش خصوصی 
ذی نفعان اصلی هستیم و باید تالش بیشتری کنیم. 
البته دو نگرانی در مسیر تحقق این شعار وجود دارد 
یکی اینکه این شعار هم مانند دیگر شعارهای مناسب 
سال با یکسری جلسه، همایش، بنر، پالکارد، سخنرانی 
و.. بعد از مدتی به فراموشی سپرده شود و نگرانی دوم 
یک  شود،  تکلیف  رفع  اینکه  برای  که  است  این  هم 
سری تصمیم های غیر کارشناسی، عجوالنه و بدون 
و  بگیر  یکسری  با  کنید  فرض  شود،  گرفته  بررسی 
ببندها بخواهند مشکل تولید را حل کنند که ممکن 
بلند  در  قطعا  ولی  بدهد  است در کوتاه مدت جواب 

مدت اثر منفی خواهد داشت.«
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  او 
معادن و کشاورزی باید به دنبال آسیب شناسی این 
نتوانسته است در  ایرانی  تولید  باشد که چرا  موضوع 
بازارهای داخلی و خارجی برای خود جا پیدا کند، به 
توضیح سه عامل اصلی در این زمینه پرداخت و گفت: 
»فکر می کنم سه عامل اساسی وجود دارد که اگر به 
آن ها بپردازیم و موانعی که سر راه این عوامل وجود 
دارد را برطرف کنیم انشاهلل بتوانیم به نتیجه ای که می 
خواهیم برسیم. اولین بحث مربوط به قیمت کاال است، 
همان طور که می دانید همه دنبال این هستند که 
کاالیی را مصرف کنند که قیمت مناسب تری داشته 
و خارجی  داخلی  کاالهای  با  کاال  این  بتواند  و  باشد 

مشابه خود، تراز قیمت داشته باشد.«
مسعود خوانساری گفت: »در بحث قیمت اولین چیزی 
که مطرح می شود و اثرگذار است بحث ارز و قیمت 
ارز است. در طول ۴۰ سال گذشته یکی از مهم ترین 
عوامل که همیشه به تولید ما لطمه زده است، بحث 
قیمت ارز بوده است. همیشه در این سال ها به ارز به 
عنوان یک علت نگاه شده است و فکر کرده ایم که اگر 
ارز قیمتش باال و پایین بشود یعنی ارزش پول ملی 
کاهش پیدا می کند و به عنوان یک پدیده بد به آن 
نگریسته شده است؛ اگرچه این نگاه را باید می داشتیم 
که ارز معلول است و علت نیست و علت اصلی بحث 
جلو افتادن هزینه به درآمد است. سرکوب کردن قیمت 
ارز عامل اصلی است که به تولید داخلی لطمه می زند 
یا 2۰  و  تورم ۱۰ درصد  بار  دو  با  داخلی  تولید  زیرا 
درصدی با هیچ کاالی خارجی نمی تواند رقابت کند. 
ما ۴۰ سال است در بحث ارز همین تجربه ها را داریم 
ولی متاسفانه مرتب این تصمیم به همین شکل گرفته 
شده است، غیر از ۶ سال دولت سازندگی که تقریبا 

این موضوع پذیرفته شد که قیمت ارز باید متناسب 
با تفاضل تورم داخلی و خارجی برآورد شود، در بقیه 
دوران ها ما مشکل ارزی را همیشه داشته ایم، یکسری 
می گفتند که قیمت ارز باال است و باید بیاید پایین و 
یکسری هم گفته اند نه ارز قیمتش باالتر از این حرف 
ها است. من فکر می کنم مهم ترین بحثی که امسال 
بتوانیم به آن برسیم یک گفتمانی در این باره است که 
باالخره درباره ارز تعیین تکلیف کنیم و به این پاسخ 
ها برسیم که چه باید بکنیم؟ ارز قیمتش باال است؟ 
پایین است؟ مکانیزم تعیین قیمت چه چیزی است؟ 
اگر به این پاسخ ها برسیم شاهد هیجانات و نوساناتی 
که مرتب با آن رو به رو هستیم و ضربه اساسی به تولید 
متاسفانه  که  هیجاناتی  بود؛  نخواهیم  دیگر  زند،  می 
امسال هم از اول سال شاهد آن بودیم. توجه داشته 
باشید به دنبال سرکوب قیمت ارز، بعد از اینکه کمبود 
به وجود می آید خود به خود فنر برداشته می شود و 
قیمت افزایش ناگهانی پیدا می کند و پس از آن برای 
اینکه با قیمت مقابله شود تعرفه ها باال می رود، این 
اتفاق هم وقتی می افتد بالفاصله قاچاق افزایش پیدا 
می کند و پدیده قاچاق هم به تولید لطمه می زند و 
فساد را به وجود می آورد و مافیاهایی شکل می گیرند 
و رانت هایی که از این راه ایجاد می شود به جامعه 

ضربه اخالقی و اقتصادی وارد می کند.«
با اشاره به مبارزه با مواد مخدر در طول  او در ادامه 
سالیان گذشته می گوید: »در طول ۴۰ سال گذشته 
از  به عنوان یکی  قاچاق آن  با مواد مخدر و  همیشه 
و  است  شده  برخورد  کشور  کننده  تهدید  عوامل 
افرادی  هرسال حتی  و  داشته  های سنگین  مجازات 
اعدام شده اند اما واقعیت این است که جلوی آن گرفته 
نشده است و حاال با اینکه فکر کنیم می توان با افزایش 
تعرفه های آنچنانی بگیر و ببند ایجاد کنیم و جلوی 

کاالها را بگیریم، این نشدنی است.«
او با اشاره به موضوع دیگری که در قیمت تولید کاال 
موثر است، گفت: »هزینه پول چه برای سرمایه گذاری 
و چه سرمایه گردش در ایران باال است و حداقل در 
طول سال های گذشته ما یک هزینه 2۰ درصدی را 
همیشه به عنوان سود تسهیالت داشته ایم که بسیار 
باال است. یکی از موضوعات دیگر که تولید ما با آن رو به 
رو است بحث ذخیره انبار است، در کشورهای پیشرفته 
این ذخیره انبار از 2۴ ساعت تا حداکثر ۱۰ روز است 
در شرایطی که در کشور ما فکر نکنم این کمتر از ۶ 
ماه نباشد و هزینه مالی آن بسیار باال است. در کنار 
این ها هزینه مبادله هم در کشور ما بسیارد زیاد است 
که به دلیل تحریم ها و مشکالتی که در ارتباط بین 
المللی با کشورها داریم به وجود آمده اند و باعث شده 
عمدتا هزینه واردات و صادرات در کشور ما ۱۰ تا ۱5 
درصد گران تر تمام می شود، مثال اگر بخواهیم ال سی 
انتقالی صورت دهیم حتما هزینه  باز کنیم یا نقل و 
باالتری دارد. بروکراسی های اداری و نا اطمینانی از 
شاخص های اقتصادی مانند تورم، کسری بودجه و.. از 
عوامل دیگری هستند که حتما به بی اعتمادی تولید 
کننده دامن می زند و باعث می شود اطمینان وجود 
نداشته باشد. بحث دیگر هم تامین بودجه دولت است، 
دولت در سال های گذشته به دلیل فروش نفت شرایط 
مناسبی از این جهت داشته است و کمتر دستش را در 
جیب تولیدکنندگان کرده اما اگر دولت با محدودیت 
منابع رو به رو شود از طریق مالیات، تامین اجتماعی، 
شهرداری ها و... به دنبال تامین بودجه می رود و عمده 
این فشار هم به تولیدکنندگان وارد می شود.« رئیس 
اتاق تهران در جمع بندی این بخش از صحبت های 
خود گفت: »در یک کالم اگر بخواهم بگوییم محیط 
کسب و کار ما یک محیط مناسبی نیست و در مقایسه 
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با سایر کشورها دچار آسیب است و اگر قرار باشد ما 
به کاالی ایرانی بیشتر اهمیت دهیم و از آن حمایت 
کنیم، باید محیط کسب و کار را مناسب کنیم و بیشتر 

به آن بها دهیم.«
موضوع  به  قیمت  اهمیت  از  بعد  تهران  اتاق  رئیس 
کیفیت تولید کاال و عواملی که در آن دخلیل است 
از قیمت همه نگاه می کنند  پرداخت و گفت: »بعد 
و می بینند که چه کاالیی را با چه کیفیتی خریداری 
می کنند؟ اگر بخواهیم به کیفیت برسیم بحث اصلی 
رقابت است، چه داخل با داخل و چه داخل با خارج. 
که  هستیم  رو  به  رو  داخلی  رقابت  با  اول  درجه  در 
بین تولیدکنندگان مختلف شکل می گیرد، اعتقاد ما 
کیفیت  قطعا  رقابتی  آزاد  بازار  یک  در  که  است  این 
خوب شکل می گیرد و به بازار عرضه می شود ولی اگر 
انحصار به وجود بیاید حتما مشکالتی شکل می گیرد. 
بعد از اصالح اصل ۴۴ و واگذاری طرح ها به بانگاه های 
خصوصی و غیردولتی با ایجاد انحصار رقابت در کشور 
کند شد. دوم رقابت با تولیدات خارج است، اگر قرار 
باشد رقابت خارجی شکل بگیرد، مجددا بحث تعرفه ها 
مطرح می شود. من یک مثالی را بزنم؛ در سال های 
بعد از انقالب یک سری از صنایع ما تعرفه نداشته اند و 
در یک رقابت رشد کرده اند مثل صنایع لبنی، شکالت، 
کاشی و سرامیک و... و در بازارهای جهانی، بازار خوبی 
دارند ولی در مقابل یک سری از صنایع ما مثل خودرو 
که همیشه دولت ها تالش کرده اند آن را تقویت کنند 
)و االن تعرفه های ۱5۰ درصدی روی خودرو داریم(، 
با شرایط مناسبی رو به رو نیستند. همه این ها نشان 
می دهد که قطعا با تعرفه باال ما نمی توانیم کیفیت 
کاالی ایرانی را باال ببریم؛ وقتی می توانیم این کار را 
انجام دهیم که رقابت هم در داخل و هم در ورود به 

بازارهای جهانی وجود داشته باشد.«

تعامالت  را  از موضوعات مهم  دیگر  یکی  ادامه  در  او 
از مشکالتی  المللی دانست و اضافه کرد:» یکی  بین 
که تولید ما با آن رو به رو است عمل کرد جزیره ای 
هست؛ تعامالت بین المللی ما تقریبا قطع است و کمتر 
توانسته ایم سرمایه گذاری خارجی را جذب کنیم. ما 
در سال حدودا بین ۴۰ تا 8۰ میلیون دالر واردات داریم 
ولی به خاطر قطع تعامالت بین المللی قادر نبوده ایم 
قرار دادهای بلند مدت امضا کنیم و به همین خاطر 
هم نتوانسته ایم تکنولوژی جدید وارد کنیم و نتوانسته 
ایم وارد قراردادهای دو و چند جانبه محکم شویم و از 
دانش فنی روز استفاده کنیم. ما به دلیل نداشتن قرار 
دادهای بلند مدت عمال نتوانسته ایم تکنولوژی ها روز 
را وارد کنیم و به طور کلی باید بگوییم که تعامالتمان 

با جهان تاحدودی دچار خدشه است.«
او از به روز بودن در کنار قیمت و کیفیت به عنوان 
عامل مهم تقویت کاالی ایران نام برد و گفت:» امروزه 
تنوع  دنبال  به  روز  هر  کنند  می  زندگی  که  نسلی 
هستند و ما اگر قرار باشد از کاالی ایرانی حمایت کنیم 
باید به تنوع کاالها هم بیندیشیم. در این بحث یکی از 
موضوعات مهم مقیاس تولید است؛ در کشورما خیلی 
از واحدهای ما کوچک، کوچک هستند و همین باعث 
می شود که تولید صرفه اقتصادی نداشته باشد. توجه 
داشته باشید به دلیل تولید محدود امکان تغییر مرتب 
خطوط تولید وجود ندارد و به همین دلیل نمی توانیم 
تولید روز آمد داشته باشیم. مثال در کشور کره کمتر 
از ۱۰ کارخانه فوالد وجود دارد با میزان تولید چندین 
برابر در کشورما در شرایطی که در ایران بیش از 5۰ 
با مقیاس بسیار کمتر  کارخانه فوالدی وجود دارد و 
باید  ما  هم  بخش  این  در  طور خالصه  به  تولید.  در 
تعامل بین المللی را برای تولید متنوع کاال باال ببریم؛ 
بحث جذب سرمایه گذاری خارجی را پیگیری کنیم و 

مقیاس واحدها را هم مورد توجه قرار دهیم.«
رئیس اتاق تهران همچنین در جمع بندی کلی بحث 
ایرانی  از کاالی  خود گفت:» برای رسیدن و حمایت 
باید همه ما تالش کنیم و این موضوع را پیگیری کنیم، 
قطعا کشور این پتانسیل را دارد که بهترین کاالها را 
تولید کند ولی به شرط اینکه بتوانیم با جهان ارتباط 
باشیم و سرمایه گذاری خارجی جذب  خوبی داشته 
کنیم و امنیت را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی 

فراهم کنیم...«

ارز علت نیست، معلول است
خوانساری همچنین در پایان سخنان خود باردیگر به 
موضوع ارز پرداخت و گفت: »از ابتدای امسال شاهد 
اواخر سال  از  که  بودیم  ارز  نرخ  ناگهانی  یک جهش 
گذشته شروع شد و متاسفانه امسال هم به آن دامن 
زده شد، بحث های مختلفی درباره دالیل این جهش 
مطرح شده است که یکی از آن ها موضوعات سیاسی 
هست و حرف هایی که آقای ترامپ مطرح می کند و 
احتماال تاثیر خروج آمریکا از برجام می تواند داشته 
باال  و  نوروزی  سفرهای  افزایش  دیگر  موضوع  باشد؛ 
از کشور  دیگر خروج سرمایه  بحث  بود،  تقاضا  رفتن 
ارز مطرح  افزایش قیمت  بود، دلیل دیگری که برای 
می شود جنبه های روانی ماجرا است و هجوم مردم 
به بازار و خرید به خاطر نگرانی از افزایش تنش ها؛ 
نکته بعدی هم این است که در دبی به خاطر مالیات 
بر فروش که وضع شده، مشکالتی ایجاد شده و توجه 
داشته باشید که بسیاری از اسکناس هایی که به کشور 
امارات هست که حاال  از طریق کشور  وارد می شود 
کاهش پیدا کرده. همچنین در کنار اینها، بحث اساسی 
سرکوب قیمت ارز وجود دارد و فشاری که روی ارز 
وجود داشته و فنری که رها شده است، ما از سال ۹2 

به بعد حدود 7۰ درصد 8۰ درصد تورم را به صورت 
کلی در کشور شاهد بوده ایم ولی این تورم روی نرخ 
ارز تاثیری نگذاشته بود. به هر حال همه این ها که نام 
بردم می تواند روی ارز و جهش ناگهانی اثر گذاشته 
باشد ولی درصد آن ها جای بررسی دارد اما مهم ترین 
بحث این است که ما ارز را به عنوان علت نگاه نکنیم 
و بدانیم که ارز یک معلول است. بعد از اینکه ما در 
کشور تورم ایجاد می کنیم آن زمان است که ارزش 
پول پایین می آید و وقتی این رخ می دهد به دنبال 
آن اثرات خود را روی مسکن، کاالها، ارز و.. می گذارد 
که برخی سریع تر است و برخی هم کندتر، نکته ای 
که نباید نادیده گرفته شود و اگر این اتفاق بیفتد شاهد 
همانی خواهیم بود که در این ۴۰ سال رخ داده است 
و با آن رو به رو بوده ایم. امیدوارم این مشکل امسال 
دیگر حل شود و یک بار برای همیشه با یک گفتمان 

در سراسر کشور بحث ارز را به پایان برسانیم.«

17 اخبار اقتصادی
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دنیای اقتصاد/ 
نویسنده: کن رابینسون 

مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی 
: Finding Your Element منبع:کتاب

 همیشه این احتمال وجود دارد که شما در بخشی 
خیر.  بخش ها،  سایر  در  و  باشید  شاد  زندگی تان  از 
به طور کلی  به شادی  به همین دلیل مهم است که 
در سطح کالن زندگی نگاه کرد. اسلیگمان در کتاب 
باید  را  نام »شکوفایی« می گوید شادی  به  جدیدش 
به عنوان بخش کوچکی از یک مفهوم کلی تر و جامع 

به نام »رفاه« مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
 به طور کلی، رفاه دارای پنج عنصر کلیدی است که 
عبارت  و  پیوند خورده  با بحث شادی  آنها  از  تا  سه 
عنصر  دو  تعهد،  و  معنا  مثبت،  احساسات  از:  است 
دیگر نیز شامل روابط و دستاوردها می شود. بنابراین 
موضوع اصلی روانشناسی مثبت، نه شادی بلکه رفاه 
با  گالوپ  موسسه  دانشمندان  پیش،  چندی  است. 
همکاری تعدادی از اقتصاددانان، روانشناسان و سایر 
رفاه  سطح  سنجنش  برای  را  پروژه ای  دانشمندان، 
کشور   ۱۵۰ از  بیش  در  مردم  شادی  بر  آن  تاثیر  و 
سوال  صدها  پروژه،  این  در  کرده اند.  آغاز  جهان 

بهداشت، ثروت، روابط، مشاغل و نگرش های  درباره 
شخصی و گروهی افراد در میان بیش از ۹۰ درصد 
کل جمعیت جهان مطرح شد و پس از جمع آوری و 
نتایج در قالب پنج نوع رفاه اصلی  تحلیل اطالعات، 

طبقه بندی شد که عبارت بودند از:

• رفاه شغلی: اینکه شما تا چه میزان شغلی را که هر 
روز انجامش می دهید دوست دارید؟

با  قوی  پیوندهای  و  روابط  میزان  اجتماعی:  رفاه   •
دیگران و عاشق زندگی خود بودن

• رفاه مالی: مدیریت موثر زندگی اقتصادی

و  مناسب  سالمتی  وضعیت  داشتن  جسمی:  رفاه   •
برخورداری از انرژی کافی برای انجام کارهای روزمره

• رفاه عمومی: احساس تعهد و تعلق شما نسبت به 
محیط اطراف و محل زندگی خود

نتیجه گیری های موسسه گالوپ حکایت  و  بررسی ها 
از آن دارند درحالی که ۶۳ درصد افراد مورد مطالعه 

بوده اند،  رفاه  دارای  حوزه ها  این  از  یکی  در  حداقل 
فقط ۷ درصد از آنها در هر پنج حوزه احساس رفاه 
در  هشداردهنده  و  تکان دهنده  واقعیت  داشته اند. 
این میان عبارت است از اینکه، فقدان یا کمبود رفاه 
منفی  تاثیر  می تواند  حوزه  پنج  این  از  کدام  هر  در 
در  فرد  بازدهی  و  زندگی  کیفیت  بر  توجهی  قابل 
فعالیت های روزمره اش داشته باشد و از سطح و عمق 
و  حقیقی  شادی  دیگر  عبارت  به  بکاهد.  شادی اش 
عمیق، فقط هنگامی به دست می آید که فرد در تمام 

پنج جنبه فوق دارای احساس رفاه مطلوب باشد.
گالوپ  موسسه  جامع  بررسی های  در  که  همان طور 
میان  از  عنصر  کلیدی ترین  است،  شده  تاکید  نیز 
که  است  کاری  و  شغلی  رفاه  رفاه،  پنج گانه  عناصر 
گره  افراد  شغل  داشتن  دوست  و  مثبت  احساس  با 
ساختن  هویدا  در  که  است  چیزی  همان  و  خورده 
گوهر درون مورد توجه فراوان بوده است. نکته جالب 
در این میان آنکه تنها ۲۰ درصد پاسخ دهندگان به 
پرسش های مطرح شده درباره دوست داشتن شغل 
در تحقیق موسسه گالوپ یک »بله قوی و مطمئن« 
اعالم کرده اند. اهمیت خاص و کلیدی رفاه شغلی از 
آنجا سرچشمه می گیردکه بسیاری از ما، بخش عمده 
که  آن چیزی می کنیم  را صرف  بیداری مان  ساعات 

یا »کار«  عناوینی چون »شغل«، »حرفه«،  با  آن  از 
به  پاسخ  در  که  کسانی  حال  به  وای  و  می شود  یاد 
وقت شان  بیشتر  که  چیزی  درباره  خود  رفاه  میزان 
را در طول روز به خود اختصاص می دهد، پاسخ های 
ناامیدکننده ای می دهند چرا که چنین خأل و کمبودی 
رفاه  جنبه های  سایر  گرفتن  قرار  تحت الشعاع  باعث 
فرد می شود. بررسی ها نشان داده که افرادی با رفاه 
از کسانی که رفاه شغلی  باالتر دوبرابر بیشتر  شغلی 
مطلوبی ندارند، در زندگی شان شاد هستند. چه بسیار 
رفاه  باالی  سطوح  از  برخورداری  به رغم  که  افرادی 
اجتماعی، مالی، جسمی و جمعی به خاطر فقدان رفاه 
از  افسردگی و استرس می شوند و پس  شغلی دچار 

مدتی سایر انواع رفاه خود را از دست می دهند.

 رابطه شادی در کار و احساس رفاه

18 یادداشت مدیریتی
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بندر تاریخی کنگ 

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 ۶-۶۶57٠93٠  به ما اطالع دهید.

با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا
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