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چرا بودجه  ۱۴۰۱تورمی است؟

رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران معتقد است رشد  ۷۰درصدی مالیات بر ارزش افزوده ،تغییر مبنای محاسباتی آن در مورد کاالهای
وارداتی و افزایش قیمت سوخت صنعت بودجه  ۱۴۰۱را تورمی کرده است.
محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران با بیان اینکه
برخالف چند سال اخیر ،اتاق ایران به ستاد تدوین بودجه دعوت
نشده و نظرات بخش خصوصی در این فرآیند اخذ نشد به بررسی
منابع دولت در الیحه بودجه  ۱۴۰۱پرداخته و گفت :اگرچه هدف
دولت برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در منابع خود هدفگذاری
درستی است اما شیب اجرای این سیاست ،خیلی مهم است .متاسفانه
نرخ رشد مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی یعنی عمده شرکتهای
خصوصی ۱۴۶ ،درصد رشد کرده است .البته ما اجزای آن را نداریم
چون اجزای جدیدی در الیحه بودجه پیش بینی شده است .مث ً
ال
معافیت بر سود سپردههای بانکی برای اشخاص حقوقی حذف شده
است .مشخص نیست دولت چقدر از این منبع پیش بینی کرده و
چقدر از آن  ۱۴۶درصد رشد مربوط به این است.
او در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران تاکید کرد :انتظار داریم
مبانی پیش بینی دولت توسط مجلس ،به دقت بررسی شود و اگر
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ادامه از صفحه قبل

واقعاً بیش برآوردی وجود دارد ،به جهت کمک به
فضای کسب و کار ،اصالح شود.
قاسمی با اشاره به مالیات بر ارزش افزوده گفت:
مالیات بر ارزش افزوده نزدیک به  ۷۰درصد رشد
کرده است .یک دلیل این افزایش به این برمیگردد
که دولت برای سال آتی نرخ ارز مبنای محاسبه
ارزش گمرکی را از  ۴۲۰۰به نرخ روز رسانده است.
طبیعتاً کاالهای وارداتی ،مالیات بر ارزش افزوده
میدهند و آن هم تابعی از همین عدد بوده است .اما
بخشی از این افزایش هم نتیجه افزایش تورم و رشد
اقتصادی است .باالخره رشد اقتصادی که محدود
است .حتی اگر رشد هشت درصدی سازمان برنامه
و بودجه را بپذیریم ،عمده رشد درآمدهای مالیات
بر ارزش افزوده ،ناشی از افزایش قیمت کاالها و
خدمات ،یعنی تورم خواهد بود.
چرا بودجه  ۱۴۰۱تورمی است؟
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران با تاکید بر اینکه
الیحه بودجه  ۱۴۰۱تورمی است گفت :یک دلیل
این برآورد به همان نکتهای باز میگردد که راجع
به مالیات بر ارزش افزوده و عوض شدن مبنای
محاسباتی مالیات بر ارزش افزوده در مورد کاالهای
وارداتی بیان کردم .بخشی دیگر به افزایش قیمت
سوخت صنعت که در بودجه پیش بینی شده است.
اینها موجب میشود که فضای تورمی بر بخش
تولید حاکم باشد و هزینههای تولید در الیحه
 ۱۴۰۱افزایش قابل توجهی پیدا کند .البته اینها
آثار مستقیم بر تورم است.
قاسمی با بیان اینکه سیاستهای موجود در الیحه
بودجه آثار غیرمستقیم تورمی نیز دارد ادامه داد:
مث ً
ال برای ترخیص همان مواد اولیه تولید ،وارد
کننده هم نیازمند پرداخت حقوق گمرکی است و

مورد عمل قرار گیرد.
او درباره واگذاری داراییهای مالی یا همان اوراقی
که دولت منتشر میکند به عنوان سومین بخش
منابع بودجه بیان کرد :واقعیت این است که دولت،
به صراحت در بودجه ،حجم انتشار اوراق را نسبت
به سال جاری و سال قبل کاهش داده است .البته
در دو بخش قید کرده اگر سایر درآمدها محقق
نشد ،اوراق به جای آن منتشر میکند :یکی راجع به
درآمدهای نفتی (اینکه نتواند یک میلیون و دویست
هزار بشکه ضربدر  ۲۳هزار تومان ضربدر شصت
دالر را محقق کند) و دیگری هم در صورت عدم
واگذاری شرکتهای دولتی.
قاسمی تاکید کرد :نکته خیلی مهم در اینجا وجود
دارد؛ این که فی نفسه ،انتشار اوراق برای رفع
کسری بودجه امر بد و مضمومی نیست .باید دیدگاه
دولت نسبت به این موضوع تصحیح شود که وابسته
بودن رفع کسری بودجه به انتشار اوراق ،فی نفسه
امر بدی نیست .اتفاقاً میتواند سازوکار موثری برای
کنترل هزینهها باشد.
نحوه جبران آثار حذف ارز ترجیحی چگونه باید
باشد؟
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران با بیان اینکه
یکی از سیاستهای صریح دولت در بودجه ۱۴۰۱
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی است ادامه داد :باید در
این راستا مالحظات اقتصادی و مالحظات مربوط به
نحوه جبران آثار حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی که طبیعتاً
انتظار بر این است که موجب افزایش قیمت کاالهای
اساسی همچون گندم ،نان ،دارو ،نهادههای دامی و
 ...خواهد شد.
قاسمی درباره نحوه جبران آثار حذف ارز ترجیحی
گفت :راجع به کاالهایی که در داخل قابل تولید

هم مالیات بر ارزش افزوده .اگر قرار باشد که اینها
را از منابع خود بدهد ،طبیعتاً سرمایه در گردش او
کاهش پیدا میکند .اگر قرار است از بانک وام بگیرد،
طبیعی است که بار مالی سود بانکی به هزینه تولید
اضافه میشود .به این ترتیب از جریانهای مختلفی،
هزینههای تولید تحت فشار قرار میگیرد.
او با اشاره به اینکه منابع حاصل از نفت و گاز در
بودجه  ۱۴۰۱ادامه همان مسیر مخرب پنجاه سال
گذشته در بودجه  ۱۴۰۱است بیان کرد :دولت با
فرمول «قیمت نفت ضربدر مقداری صادرات ضربدر
قیمت ارز» ،درآمد حاصل از صادرات نفت یا گاز را
مستقیم در ردیفهای بودجهای وارد میکند .در
حقیقت ،یکی از سازوکارهای ایجاد کننده تورم که
در بودجه ما نهادینه شده ،همین وضعیت است.
دولتها به محض این که میخواهند هزینههاشان را
پوشش دهند ،می گویند سال گذشته ،درآمد نفتی
را با چه قیمت ارزی حساب کرده بودیم حاال آن
قیمت را باال میبریم و بخشی از مشکل منابع را به
این ترتیب حل میکنیم.
او ادامه داد :در سال جاری میانگین نرخ ارز مبنای
محاسباتی بودجه  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان بود .دولت
این عدد را برای الیحه بودجه  ۱۴۰۱به  ۲۳هزار
تومان تبدیل کرده است .از این طریق ظاهرا ً درآمد
نفتی ما افزایش پیدا کرده است .ولی واقعیت این
است که این موضوع و شیوه ورود منابع حاصل از
نفت به بودجه ،یکی از پایههای تورم است.
قاسمی گفت :هرچند  ۲۳هزار تومان به ازای هر
دالر ،مبنای محاسباتی بودجه است اما دولت در
جای جای بودجه تصمیم گرفته که با همان نرخ
محاسباتی ،ارزش گمرکی را براساس نرخ روز ارز
در نظر بگیرد .بنابراین میتواند نرخهای باالتری هم

اقتصاد ایران و جهان

است ،اتاق ایران معتقد است حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی میتواند موجب افزایش تولید داخلی شود.
مث ً
ال در مورد گندم و حتی دارو و غیره .اما مواردی
وجود دارد که نباید محدودیتهای دیگری در
افزایش تولیدشان وجود داشته باشد .این موضوع در
مورد دارو مصداق دارد .اگر مث ً
ال ارز  ۴۲۰۰تومانی
راجع به دارو حذف شود به این امید که در داخل
بخواهد تولید آن بیشتر شود ،اما مواد اولیهاش در
دسترس نباشد ،عم ً
ال به نتیجه نخواهیم رسید.
اتاق ایران تاکید دارد که راجع به موضوعی به این
حساسی ،حتماً دولت با برنامه روشن وارد حذف
 ۴۲۰۰تومانی شود .یعنی هم مردم را اقناع کند و
هم سازوکارهای اجرایی را درست تدوین کند .اینجا
هماهنگی بین دستگاهها بسیار اهمیت دارد.
او افزود :نکته آخر در این مورد هم این است که بعد
از این اصالح هم باید فرض ما این باشد که بازار به
ویژه بازار ارز ،ثباتی داشته باشد .اگر قرار باشد بازار
ارز به دلیل تشدید تحریمها یا هر دلیل دیگر دوباره
شاهد جهشی باشد ،آن موقع آن اعدادی که از اول
به عنوان یارانه برای دهکهای کم برخوردار در نظر
گرفته شده است ،دیگر کفایت نکرده و مردم در
تنگنا قرار میگیرند.
افزایش  ۳۰درصدی هزینههای دولت در سال آینده
در ادامه این گفت و گو قاسمی با اشاره به بخش
مصارف بودجه و افزایش  ۳۰درصدی هزینههای
دولت در سال آینده نسبت به سال جاری بیان کرد:
با وجود تصمیم دولت برای افزایش ده درصدی
حقوق کارکنان و بازنشستگان در بودجه ،۱۴۰۱
اما هزینههای دولت به دلیل تخصیص منابعی برای
همسانسازی ،رتبه بندی معلمان ،پرداخت پاداش
پایان خدمت بازنشستگان و ...بیش از اینها افزایش
متن کامل
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در نامه مشترک هیات مدیره و روسای کمیته های
سندیکا؛

آرزوی بهبودی و سالمتی
سندیکا برای آقای مهندس
محمد پارسا

در نشست مشترک هیات مدیره و روسای کمیته
های تخصصی سندیکا ضمن تجلیل از خدمات
ارزشمند آقای مهندس پارسا برای بخش
خصوصی صنعت برق و سندیکا ،برای ایشان
آرزوی بهبودی و سالمتی عاجل شد.
در نشست مشترک هیات مدیره و روسای کمیته
های تخصصی سندیکا که  19دی ماه برگزار شد،
کسالت آقای مهندس پارسا از موسسین و پیشکسوتان
سندیکای صنعت برق ایران به اطالع جلسه رسید و
در این راستا اعضای حاضر در جلسه ضمن تجلیل از
خدمات ارزشمند ایشان برای بخش خصوصی صنعت
برق و سندیکا ،برای ایشان آرزوی بهبودی و سالمتی
عاجل کردند .به همین منظور نامهای به مضمون ذیل
تهیه و از طرف اعضای خانواده سندیکای صنعت برق
ایران امضا و برای ایشان ارسال شد.
"جناب آقای مهندس محمد پارسا
سندیکای صنعت برق ایران ،شالودهای قدرتمند ،بالغ و
ریشهدار از تفکری است که بیش از بیست سال پیش

توسط جنابعالی و تعدادی از خبرگان و کارآفرینان
این صنعت بنا نهاده شد .بیتردید سهم تالشها و
مشارکت بیدریغ جنابعالی در طول سالهای حضور
موثرتان در راس سندیکا ،همواره در حافظه صنعت
برق کشور ثبت شده و خدمات ارزنده شما به عنوان
برگی ارزشمند در کارنامه بخش خصوصی این صنعت
استراتژیک ،ماندگار خواهد بود.
از این رو ضمن تقدیر از اقدامات ،تالشها و خدمات
ارزنده جنابعالی برای اعتالی صنعت برق کشور ،به
نمایندگی از خانواده بزرگ سندیکای صنعت برق
ایران ،برای شما آرزوی تندرستی و بهبودی هر چه
سریعتر داریم و امیدواریم که در کوتاهترین زمان
ممکن ،شاهد حضور فعال و موثرتان در عرصه صنعت
و اقتصاد کشور باشیم".
به نمایندگی اعضای سندیکای صنعت برق ایران
شایان ذکر است مهندس محمد پارسا بیشتر از 20
سال پیش با نگاهی نواندیش و آینده نگر ،ایده ایجاد
تشکلی تخصصی در حوزه صنعت برق را طرح کرد
که حاصل آن تاسیس ،رشد و تعالی سندیکای صنعت
برق ایران بود .او که یکی از کارآفرینان بزرگ صنعت
برق است ،سال ها در راس سندیکا ،اقدامات و خدمات
ارزنده ای ارائه داده و به توسعه بخش خصوصی این
صنعت کمک شایانی کرده است.
مهندس پارسا که کارنامه ای قابل اتکا در حوزه
فعالیت های اقتصادی ،صنعتی و تشکلی دارد ،یکی از
مدیران نام آور و شناخته شده صنعت برق و نخستین
نماینده این صنعت در اولین دوره شورای گفتگوی
دولت و بخش خصوصی است .امروز این مرد بزرگ
که یکی از بنیانگذاران سندیکای صنعت برق ایران و
مدیران پیشکسوت بخش خصوصی کشور است ،در
بستر بیماری هستند که امید است که هر چه زودتر،
سالمتی خود را بازیافته و به عرصه اقتصاد بازگردند.
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اقتصاد ایران و جهان

همایش ساالنه سیاستهای پولی و ارزی  ۹و  ۱۰خرداد  ۱۴۰۱برگزار
میشود

بیستونهمین همایش ساالنه سیاستهای پولی و ارزی با عنوان کنترل تورم و ثبات مالی ،روزهای ۹
و  ۱۰خرداد  ۱۴۰۱در بانک مرکزی برگزار میشود.
بانک مرکزی بیستونهمین همایش ساالنه سیاستهای پولی و ارزی با عنوان کنترل تورم و ثبات مالی را
روزهای  ۹و  ۱۰خرداد  ۱۴۰۱برگزار میکند .عالقهمندان میتوانند مقاالت خود را تا  ۳۱فروردین سال
آینده ارسال کنند .محورهای این همایش چارچوب سیاست پولی برای کنترل تورم ،تقویت ثبات مالی؛
الزامات و راهکارها ،سازگاری و هماهنگی سیاستهای پولی و مالی و اصالح ساختار و مقاومسازی نظام
بانکی است .افراد میتوانند برای آگاهی از شیوه ارسال مقاالت به اینجا مراجعه کنند.

پرسشنامه اولویت بندی موضوعات و تعیین دستور کار سندیکا

بهمنظور اولویتبندی مسائل و چالشهای اعضای سندیکا و راهکارهای مقابله با آن ،پرسشنامهای
تدوین شده است تا بر اساس جمعبندی نتایج آن ،دستور کار فعالیتهای هیات مدیره دوره هشتم و
دبیرخانه سندیکا تعیین گردد.
با عنایت به اینکه نتایج این نظرسنجی در تدوین برنامههای عملیاتی و ساالنه سندیکا تاثیر مستقیم خواهد
داشت ،لذا از اعضای محترم تقاضا میگردد با مراجعه به سایت سندیکا به آدرس ( www.ieis.irبخش
نظرسنجی و پرسشنامه) نسخه الکترونیکی پرسشنامه مذکور را حداکثر تا تاریخ  1400/10/22به طور
کامل و با دقت نظر تکمیل فرمایند.
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نظر  8کارشناس حوزه انرژی
درباره مصوبه برقی دولت/
اجرای عدالت با تغییر در نظام
تعرفهگذاری برق

کارشناسان حوزه انرژی با بیان نظرات خود ،نظام
تعرفهگذاری پلکانی موثر به کار رفته در مصوبه
جدید برقی هیئت دولت را راهکار صحیح اصالح
الگوی مصرف و توسعه صنعت برق تلقی کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،
مسئله تعرفهگذاری برق در کشور ما جزء آن دسته
از مسائلی است که ریشه بسیاری از بحرانهای
کشور تلقی میشود.
ملموسترین شکل این بحران در قالب خاموشی
زمینه ضرر و زیان گسترده به مردم کشور را فراهم
کرده است و برای  2سال پیاپی تکرار شد تا ثابت
کند ،تجدیدنظر نکردن در نظام تعرفهگذاری کنونی
تا چه اندازه میتواند زندگی مردم را تحت فشار
قرار دهد.
در همین رابطه ممکن است این سوال برای هر
ذهنی مطرح شود که ارتباط تعرفهگذاری برق با
خاموشیهای اتفاق افتاده در تابستان امسال و سال
گذشته چیست؟ برای درک این ارتباط بهتر است
بدانیم ،مطابق نظام تعرفهگذاری مستقر برای برق
در حال حاضر ،قیمت تمام شده این کاال با قیمت
فروش آن اختالف معناداری دارد ،به عبارت دیگر
برق به ارزش واقعی خود به دست مشترکان نرسیده
و با قیمتهای به مراتب پایینتری عرضه میشود.
در چنین شرایطی بخش عمده مردم که مطابق آمار
شرکت توانیر  75درصد از مشترکان خانگی را در
بر میگیرد با بهرهبردن از سطح مطلوب امکانات در

حد الگوی مصرف برق استفاده میکنند اما سایر
مشرکان خانگی که تعداد آنها کمتر از  25درصد
مشترکان به حساب میآید ،از برق ارزان برای
مصارف نامتعارف نظیر تامین برق استخر ،سونا و
سایر امکانات رفاهی استفاده میکنند.
طبیعتا هر مشترک برق این اختیار را دارد هر میزان
برق را برای هر استفادهای مورد بهرهبرداری قرار
دهد اما در ایران به دلیل اینکه مابهتفاوت هزینه
تمام شده تولید و توزیع برق با هزینه فروش این
حامل انرژی توسط دولت آن هم از منابع متعلق به
همه مردم پرداخت میشود ،بنابراین هزینه مصرف
فراتر از الگوی پرمصرفها برای روشن ماندن
چلچراغ خانههایشان از منابع متعلق به همه مردم
تامین میشود.
با توجه به شرایط تبیین شده ،پس از سالها تاکید
کارشناسان حوزه انرژی بر لزوم تغییر در نظام
تعرفهگذاری انرژی مجلس شورای اسالمی در قانون
بودجه سال  ،1400دولت را مکلف کرد تا نظام
تعرفهگذاری را جراحی کند.
*جزئیات مصوبه برقی هیئت دولت
بر همین اساس ،هیئت دولت اخیرا در راستای
عمل به تکلیف تعیین شده از سوی مجلس شورای
اسالمی ،در قالب مصوبهای با  2رویکرد تشویقی و
تنظیمی نسبت به تغییر در نظام تعرفهگذاری برق
اقدام کرد.
در این راستا بر اساس این مصوبه مشترکانی که
کمتر از الگوی مصرف و میزان مصرف خود در دوره
مشابه سال گذشته برق استفاده کنند ما به ازای
هر کیلووات کاهش مصرف از پاداش قابل توجه
معادل نرخ تولید ،توزیع و هزینه سوخت نیروگاهی
بهرهمند میشوند .در شرایطی این کاهش مصرف با
شرایط ذکر شده در زمان اوج بار اتفاق بیفتد ،میزان

پاداش تعیین شده  2برابر خواهد شد.
از سوی دیگر در بعد تنظیمی مصرف مشترکانی که
فراتر از الگوی مصرف برق استفاده میکنند ،برای
هرکیلو وات ساعت مصرف فراتر از الگو معادل هزینه
تمام شده تولید ،توزیع و هزینه سوخت نیروگاهی
محاسبه شده و با افزایش مصرف فراتر از الگوی
این رقم اضافه میشود .نکته قابل توجه در افزایش
قیمت پرمصرفها استفاده آنها از یارانه انرژی تا
حد الگوی مصرف است .به عبارت دیگر دولت به
مشترکان میگوید تا حد الگوی تعیین شده از برق
یارانهای بهرهمند میشوید اما برای استفاده بیشتر
از از الگو باید هزینه واقعی انرژی را بپردازید.
مصوبه برقی جدید دولت تطبیق قابل توجهی
با شیوه متداول تعرفهگذاری در دنیا با نام نظام
تعرفهگذاری پلکانی موثر یا  IBTدارد .در همین
رابطه عمده کارشناسان انرژی کشور تغییر تعرفه
حاملهای انرژی در قالب تغییر در نظام تعرفهگذاری
را یک نظام مطلوب برای تعیین قیمت فروش برق
5

اقتصاد ایران و جهان

به حساب میآورند.
*تجربه موفق تعرفهگذاری پلکانی موثر در دنیا
در همین راستا ،صابر آزاد شهرکی ،کارشناس انرژی،
با بیان تجربه موفق تعرفهگذاری پلکانی موثر برق
در سایر نقاط دنیا ،معتقد است« :شیوهایی برای
مقابله با چالش تامین برق در بسیاری از کشورهای
دنیا اجرا شده و بر اثر اجرای این شیوه ها ،مصرف
برق در روزهای اوج بار تا حد قابل توجهی کاهش
یافته است .به عنوان مثال برای مقابله با این چالش
در سال  ۲۰۰۱در کالیفرنیا ،قیمت برق مشترکان
کممصرف ثابت ماند اما مشترکان پرمصرف با ۵۰
درصد افزایش قیمت برق مواجه شدند».
این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد« :در نتیجه این
سیاست هوشمندانه ،توان مصرفی برق در این ایالت
را حدود ۱۲درصد کاهش یافت».
*نظام تعرفهگذاری یارانهای در کنترل مصرف موثر
نبود
معین احمدی ،استاد دانشگاه و کارشناس حوزه
متن کامل
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برق این گروه ایجاد نخواهد شد.
معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به اینکه در
تابستان تنها  ۱۵درصد از مشترکان هستند که
بیشتر از الگو مصرف دارند ،گفت :در تابستان نیمی
از برق مصرفی کشور یعنی حدود  ۳۰هزار مگاوات،
در بخش خانگی مصرف میشود که  ۸۵درصد از
مردم به اندازه نیمی از این میزان ( ۱۵هزار مگاوات)
از برق بخش خانگی را مصرف میکنند و  ۱۵درصد
پرمصرف به اندازه مابقی مشترکان مصرف برق
دارند؛ یعنی  ۱۵درصد مشترکان پرمصرف۵۰ ،
درصد برق کشور را در تابستان مصرف میکنند.
رخشانی مهر در عین حال به گروه اندکی از جامعه
اشاره کرد که با وجود تعداد قرار گرفتن در اقلیت
به لحاظ تعداد ،به اندازه چهار نیروگاه بزرگ برق
مصرف میکنند.
وی در همین زمینه گفت :از بین  ۳۰میلیون
مشترک خانگی ،تنها  ۶۰۰هزار مشترک که ۲
درصد از مجموع جمعیت مشترکان خانگی را دربر
میگیرند ،بیش از  ۳هزار مگاوات از مصرف برق
کشور را به خود اختصاص داده اند که این میزان به
اندازه تولید برق چهار نیروگاه بزرگ و مصرف برق
میلیونها مشترک عادی است.
معاون هماهنگی توزیع توانیر با تاکید بر اینکه اگر
این  ۲درصد خیلی پرمصرف ،مصرف برق خود را به
نصف کاهش دهند ،بخش مهمی از محدودیتهای
برقی در تابستان از بین میرود ،گفت :همه تمرکز
آئین نامه نحوه محاسبه تعرفه برق که از اول بهمن
آغاز میشود ،روی کنترل مصارف گروههایی است
که بیش از الگو مصرف میکنند .رخشانی مهر
تصریح کرد :از این پس مردم به جای قیمت برق
باید با اصطالح کیلووات ساعت آشنا شوند ،چرا که
همه مصارف وسایل برقی با این میزان سنجیده

یکمقاممسئول:

شیوه محاسبه قیمت برق تغییری نکرده است

معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به ثابت ماندن دو شاخص مبنای قیمت گذاری برق گفت :عد ه
خیلی کمی با وجود قرار گرفتن در اقلیت به لحاظ تعداد ،به اندازه میلیونها مشترک عادی برق
مصرف میکنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر ،غالمعلی
رخشانی مهر ،ضمن اشاره به آغاز اجرای آئین نامه
نحوه محاسبه تعرفه برق از اول بهمن ،تصریح کرد:
در این مصوبه دو شاخص که مبنای قیمت گذاری
است و از پیشتر هم در قبوض وجود داشت ،هیچ
تغییری نکرده است.
وی با بیان این که الگوها و پایه قیمت گذاری بر
مبنای الگو مانند گذشته ثابت است ،گفت :آنچه
که تغییر کرده ،پلههای مصرفی است به طوری
که پلههای مصرف اکنون به مصرف تا سطح الگو،

 ۱.۵برابر الگو ،تا  ۲برابر الگو و بیش از دو برابر الگو
تقسیم شده است.
رخشانی مهر در خصوص عدم تغییر الگوی مصرف
با بیان اینکه اکنون و در فصل غیرگرم به طور مثال
در تهران و بیشتر مناطق کشور الگوی مصرف
 ۲۰۰کیلووات ساعت در ماه است که نسبت به
قبل تغییری نداشته است ،افزود :بر اساس آمار
سامانههای پرداخت قبوض ،در این فصل بیش از
 ۷۵درصد از مردم در سطح این الگو یا حتی کمتر،
برق مصرف میکنند که تغییری در مبلغ قبوض

اقتصاد ایران و جهان

میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان
مصارف را در سطح الگو نگاه داشت ،گفت :استفاده
متعارف و درست از وسایل برقی ،تنها راهکار کنترل
مصرف و نگاه داشتن میزان مصرف در سطح الگو
است .رخشانی مهر افزود :به طور مثال در تابستان
وقتی دمای آسایش بر اساس اصول علمی و
پزشکی  ۲۵درجه سانتی گراد است ،تنظیم کولر
روی دمای پایینتر از  ۲۵درجه ،به معنای مصرف
و استفاده نامتعارف تلقی میشود .وی همچنین با
ارائه مثالی دیگر گفت :استفاده به اندازه از سیستم
روشنایی در مکانی که حضور داریم ،متعارف و
روشن نگه داشتن المپها در مکانی که حضور
نداریم ،نامتعارف است و باعث خروج از الگوی
مصرف میشود .رخشانی مهر تصریح کرد :آئین
نامه نحوه محاسبه تعرفه برق تنها به دنبال افزایش
توجه مردم به میزان مصارفشان است ،چرا که
هرچه مصارف در سطح الگو باشد ،پایداری شبکه
برق افزایش مییابد.
معاون هماهنگی توزیع توانیر همچنین در خصوص
تاثیر استخراج غیرمجاز رمز ارز نیز با تشکر از مراکز
مجاز استخراج رمز ارز که در تابستان و زمستان با
صنعت برق همکاری میکنند ،گفت :بخش عمده
استخراجها در فضای غیرمجاز اتفاق میافتد که به
منظور شناسایی این مراکز و افراد که باعث آسیب
به وسایل برقی سایر مشترکان میشوند ،توانیر
اقدام به اختصاص پاداش به معرفی کنندگان و
افشا کنندگان کرده است .رخشانی مهر همچنین از
همه مشترکان خواست تا با نصب اپلیکیشن "برق
من" نسبت به مدیریت مصارف خود اقدام و از سایر
خدماتی که در این برنامه گنجانده شده است،
استفاده کنند.
متن کامل
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ساخت  ۹۱۳مگاوات نیروگاه
بخش صنایع به مرحله قرارداد
رسید

تهران -ایرنا -احداث  ۱۰هزار مگاوات نیروگاه
توسط صنایع یکی از اقدام های «علیاکبر
محرابیان» به عنوان وزیر نیروی دولت
سیزدهم است که بر همین اساس در روز جاری
(چهارشنبه ۲۲ ،دیماه) تالش برای ساخت ۹۱۳
مگاوات آن وارد مرحله عقد قرارداد و آغاز
عملیات اجرایی شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ،افزایش ۳۰
هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی کشور یکی از
برنامههایی است که وزیر نیروی دولت سیزدهم آن
را اعالم کرد و براساس آن مقرر شد که احداث ۱۰
هزار مگاوات آن توسط صنایع انجام شود.
براین اساس و با هدف اجرایی شدن این هدف،
 ۱۹مهرماه امسال وزارت نیرو و وزارت صنعت،
معدن و تجارت تفاهمنامهای را به امضا رساندند که
برپایه آن صنایع بزرگ کشور میتوانند برای تامین
نیازهای برقی خود برای ساخت نیروگاه اقدام کنند.
در همین زمینه ،امروز قرارداد احداث نیروگاه
 ۹۱۳مگاواتی غدیر انرژی بین شرکت «غدیر انرژی
المرد» و شرکت «فراب» امضاء شد.
«علی مسعودی» مدیرعامل شرکت غدیر انرژی
المرد ،در مراسم امضاء قرارداد این نیروگاه با
بیان اینکه به دلیل ضرورت برقرسانی به کارخانه

معاون برق و انرژی وزیر نیرو:

آلومینیوم جنوب این شرکت هم اکنون با احداث
پُستهای فشار قوی  ۲۳۰و  ۴۰۰کیلوولت و احداث
 ۴۶کیلومتر خط اتصال از طریق دو خط دو مداره،
برق کارخانه آلومینیوم را تا احداث نیروگاه تأمین
کرده است ،افزود :با این اقدام ظرفیت اشتغال برای
بیش از  ۲هزار نفر در شهر جنوبی المرد فراهم
شده است.
وی گفت :نیروگاه  ۹۱۳مگاواتی المرد از نوع کالس
 Fاست که واحد نخست گازی آن با ظرفیت ۳۱۵
مگاوات کمتر از  ۱۸ماه دیگر وارد مدار خواهد شد.
مسعودی ادامهداد :با ساخت این پروژه  ۳۴۵تا ۴۹۰
هزار متر مکعب در مصرف سوخت صرفهجویی
خواهد شد.
وی خاطرنشانکرد :با احداث این نیروگاه عالوه
بر تامین برق کارخانه آلومینیوم جنوب ،برق سایر
صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی المرد نیز
تامین خواهد شد و با توجه به اتصال نیروگاه به
شبکه سراسری ،برق پایدار شبکه برق در جنوب
کشور را نیز به همراه خواهد داشت.
در این نشست «علی وکیلی» مدیرعامل شرکت
فراب نیز گفت :این قرارداد چند مرحلهای است
و کل قرارداد  ۹۱۳مگاوات است که در مرحله
نخست واحد گازی با ظرفیت  ۳۱۵مگاوات اجرا
خواهد شد.
وی ،حجم قرارداد واحد نخست را  ۹۷میلیون یورو
عنوان کرد و افزود :قرارداد کامل نیروگاه ۵۰۰
میلیون یورو است.
مدیرعامل فراب ،مدت زمان اجرای قرارداد واحد
نخست را  ۱۶ماه اعالم کرد.
وکیلی ،بر ضرورت افزایش راندمان نیروگاه ها با
هدف کاهش مصرف سوخت تاکید کرد و گفت :این
نیروگاه با بازده باال ساخته خواهد شد.

 ۵هزار مگاوات نیروگاه جدید تا
تابستان  ۱۴۰۱وارد مدار میشود

تهران -ایرنا -معاون برق و انرژی وزیر نیرو
گفت :براساس برنامه ریزی وزیر نیرو ،تا چهار
سال آتی  ۳۵هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی
کشور افزوده میشود که تا تابستان سال آینده
پنجهزار مگاوات نیروگا ه جدید وارد مدار خواهد
شد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه خبری
شرکت تولید ،انتقال و توزیع نیروی برق ایران
(توانیر)« ،همایون حایری» افزود :از این تعداد ۵۰۰
مگاوات مربوط به نیروگاه های تجدیدپذیر خواهد
بود که یک رکورد در کشور محسوب میشود.
وی درباره تمهیدهای وزارت نیرو برای تامین برق
در زمستان ،ادامهداد :ظرفیت نیروگاه های کشور
برای تامین برق کافی است و فقط زمانی که مصرف
گاز در بخش خانگی به بیش از  ۶۰۰میلیون متر
مکعب در روز افزایش مییابد ،مجبور به استفاده از
سوخت مایع هستیم.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت :با هماهنگیهای
انجام شده با وزارت نفت و همکاری خوب این
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وزارتخانه ،هم اکنون مخازن سوخت مایع نیروگاهی
کشور در وضعیت خوبی قرار دارد ،ضمن آنکه تاحد
امکان در خصوص گاز تحویلی به صنعت برق نیز
همکاری مثبتی انجام شده است.
مشوق های جذاب در انتظار مشترکان کم مصرف
حائری بیانداشت :با توجه به اینکه بیش از ۷۵
درصد از مشترکان خانگی زیر الگو برق مصرف می
کنند ،طبق مصوبه دولت ،مشترکان می توانند با
دقت در مصرف برق از مشوق های جذاب استفاده
کنند در حالی که به هیچ عنوان از رفاه آنان کاسته
نخواهدشد.
وی افزود :به طور مثال ،آن دسته از مشترکان
خانگی که در ماه های گرم سال نسبت به دوره
مشابه سال گذشته کمتر برق مصرف کنند و میزان
استفاده برق آنها زیر الگوی تعریف شده باشد،
مشمول تشویق های مصوبه هیات دولت خواهند
شد .معاون برق و انرژی وزیر نیرو خاطرنشانکرد:
مهمترین هدف مصوبه هیات دولت ،بهینهسازی
مصرف برق است ،بنابراین در مناطق عادی که
بیشتر مشترکان در این بخش ها سکونت دارند،
الگوی تعیین شده  ۲۰۰کیلووات ساعت در ماههای
غیر گرم و  ۳۰۰کیلووات ساعت در ماه های گرم
است که نیازهای مصرف برق یک خانوار را به
صورت کامل پوشش می دهد.
حائری گفت :بخش کمی از مشترکان مصرف باالتر
از الگو دارند ،این گروه تاکنون از یارانه بیشتری
بهره مند می شدند که بر اساس مصوبه جدید ،از
این پس یارانه یکسانی که برای کل مشترکان لحاظ
شده است نیز به آنها تعلق خواهد گرفت و مشترکان
پرمصرف بابت مصرف بیشتر از الگو ،هزینه بیشتری
باید پرداخت کنند.
وی خاطرنشان اظهار داشت :این اقدام به منظور
متن کامل

7

شماره  22  3042دی 1400
مرکز پژوهشهای اتاق ایران بررسی کرد؛ تجارت۲۰میلیارد دالری با همسایه غربی چگونه محقق میشود؟

چالشهای روابط اقتصادی ایران با عراق ،تراز
تجاری یکطرفه به سود ایران است .این در حالی
است که ایران میتواند از طرق مختلف تراز تجاری
را متوازن کند.
همکاری اقتصادی با عراق
با سقوط نظام سیاسی عراق پس از حمله آمریکا
در سال  2003و استقرار نظام جدید مبتنی بر
آرای عمومی در این کشور ،روابط تهران-بغداد در
مسیر توسعه همکاریهای همهجانبه قرار گرفت؛ به
گونهای که طی حدود دو دهه اخیر ،روابط با عراق
و تحوالت داخلی این کشور نسبت قابلتوجهی با
منافع ملی ایران داشته است .عراق طی سالهای
اخیر عموما پس از چین ،دومین مقصد صادراتی
برای ایران بوده است .سهم مهمی از تجارت
خارجی ایران طی یکدهه گذشته صادرات به
عراق بوده است .همچنین در ماههای اخیر واردات
از عراق رو به افزایش گذاشته است .ایران طی
سالهای اخیر عالوه بر صادرات کاال ،صادرات
گاز نیز به عراق داشته است .دو قرارداد  ۶ساله
بین شرکت ملی گاز ایران و وزارت برق عراق در
سالهای  ۱۳۹۲و  ۱۳۹۴منعقد شده که گاز ایران
را برای تولید برق به چند نیروگاه عراقی منتقل
میکند .عالوه بر گاز ،صادرات برق به عراق نیز طی
سالهای گذشته در دستور کار ایران قرار داشته
است .صادرات برق ایران به عراق در سال ۱۳۸۹
با حدود ۵هزار مگاوات آغاز شد .در مجموع ۲هزار
و  ۸۰۰مگاوات از برق عراق بهواسطه گاز وارداتی
ایران تامین میشود و یکهزار و ۲۰۰مگاوات نیز
برق به صورت مستقیم به عراق صادر میشود .البته
این عدد مربوط به فصل تابستان است که نیاز به
برق در عراق افزایش مییابد .بنابراین عراق بین
4هزار تا ۴هزار و ۲۰۰مگاوات از برق خود را از

چاشنی فتح بازار عراق

دنیایاقتصاد  :فرصتها و چالشهای موجود در روابط اقتصادی ایران و عراق نشان میدهد هدفگذاری
تجارت ۲۰میلیارد دالری که چندی است از سوی مقامات دولتی دو طرف مورد تاکید است ،چندان
دور از دسترس نیست؛ اما با شرط و شروط خاص .مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران با بررسی
چشمانداز تحوالت عراق و پیامدهای آن برای ایران ،چاشنی فتح بازار همسایه غربی را اعالم کرده
است.

تجارت 20میلیارد دالری با عراق چگونه محقق
میشود؟ عراق در اقتصاد و سیاست خارجی ایران
واجد اهمیت بسیاری است؛ آمار و ارقام تجارت
خارجی کشور هم این واقعیت را نشان میدهد .با
وجود این ،به نظر میرسد شناخت نظام تحلیلی
کشور نسبت به چشمانداز تحوالت این کشور روزآمد
و کارآمد نیست .در گزارشی که مرکز پژوهشهای
اتاق ایران منتشر کرده ،عنوان شده است ،فرصتها
و چالشهای موجود در روابط اقتصادی ایران و عراق
نشان میدهد ،هدف دستیابی به تجارت 20میلیارد

دالری که چندی است از سوی مقامات دولتی دو
طرف مورد تاکید است ،چندان دور از دسترس
نیست؛ اما به بازنگری در برخی سیاستها ،حمایت
از شرکتهای خصوصی ،حذف بوروکراسی اداری
در تجارت دوجانبه و توسعه همکاریهای بانکی
و گمرکی نیاز دارد .البته اینکه دولت عراق تا چه
میزان برای چنین آیندهای آمادگی دارد ،عالوه بر
راهبردها و سیاستهای ایران در مواجهه با این
کشور ،منوط به برخی تحوالت داخلی و منطقهای
نیز خواهد بود .در عین حال ،یکی از مهمترین
8
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طریق ایران تامین میکند .اواخر خرداد  1400بر
اثر حمله تروریستی به خط انتقال برق ایران به
عراق در استان دیالی ،میزان برق صادراتی ایران
از این مسیر تقریبا به صفر رسید .ایران در بخش
صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز طی سالهای
اخیر روابط مناسبی با عراق داشته و شرکتهای
ایرانی پروژههای متعددی را در این کشور پیش
بردهاند.روابط اقتصادی ایران و عراق به دالیل
گوناگون ،واجد پیچیدگیهای بسیاری است که
ریشه و خاستگاه هم غیراقتصادی و هم اقتصادی
دارد .به عبارت دیگر ،ظرافتها و پیچیدگیهای
روابط اقتصادی دوجانبه میان تهران و بغداد ،هم
متاثر از مولفههای غیراقتصادی و هم متاثر از
عوامل اقتصادی است .مولفههای غیراقتصادی این
اثرگذاری در حوزههای فرهنگی ،مذهبی و سیاسی
است .عراق طی سهسال اخیر ،بیش از یکپنجم
صادرات ایران را به خود اختصاص داده است.
همچنین در دوره موسوم به کارزار فشار حداکثری
دولت ترامپ ،عراق همواره راه تنفس اقتصاد ایران
در نظر گرفته میشد؛ بهویژه اینکه در این بازه
زمانی ،آمریکا معافیتهای تحریمی برای واردات
برق و گاز عراق از ایران را تمدید کرد.
طبیعتا بخشی از فرصتهایی که ایران در صادرات
به عراق در اختیار دارد ،ناشی از قرابتهای مذهبی
و ویژگی همسایگی است .روابط تجار و فعاالن
بخش خصوصی ایران با اقلیم کردستان و همچنین
استانهای شیعهنشین عراق از دهههای گذشته
گسترده بوده است ،به همین دلیل ایرانیان آشنایی
قابلتوجهی با ویژگیهای بازار عراق دارند .رفت و
آمد آسان تجار و فعاالن بخش خصوصی به عراق
و دسترسی به بازارهای این کشور مزیت مهمی
برای صادرکنندگان ایرانی محسوب میشود .عراق
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و نیاز به کوشش بیشتری دارد .عالوهبر این ،ایجاد
این سیستمها هم زمانبر است .در صورتی که این
ساختارهای تامین مالی در شرایط ضروری از قبل
وجود داشتند ،پاسخها سریعتر ارائه میشدند،
تصمیمگیری موثرتر بود و آسیب مالی ناشی از
کووید هم کمتر میشد .در ادامه به مواردی اشاره
شده که سرمایهگذاران اثرگذار باید در پاسخ به
بحرانهای آینده در مورد آنها متفاوت عمل کنند.
شناسایی محدودیتهای ساختاری
سرمایهگذاری تاثیرگذار شامل گستره وسیعی
از ساختارهای قانونی در ارتباط با تواناییها و
محدودیتها میشود .در صورتی که قبل از وقوع
شرایط بحرانی خود را در یکی از این سه دسته قرار
دهید در زمان بحران از استراتژیهای ضروری که
در نهایت اجرا نخواهند شد دور خواهید شد و به
این ترتیب در زمان خود صرفهجویی خواهید کرد.
 -۱بسیار منعطف :این دست سرمایهگذاران فقط
خودشان برای خود محدودیت مشخص میکنند.
آنها به چند ابزار یا شخصیت حقوقی دسترسی
دارند بنابراین به سادگی میتوانند معیارها ،شرایط
یا حتی محصول سرمایهگذاری خود را تغییر دهند.
برای نمونه یک سرمایهگذار تاثیرگذار را در نظر
بگیرید که بهروز سرمایهگذاری میکند ،او میتواند
با حداقل محدودیت به دنبال بدهی ،کمک هزینه
و یا ضمانت برود.
 -۲انعطافپذیری محدود :این دسته سرمایهگذاران
نهادی یا مرتبط با سازمانهای دیگر هستند که
اسناد عملیاتیشان میتواند نوع سرمایهگذاری،
بخش یا سایر شرایط سرمایهگذاری آنها را محدود
کند .این سرمایهگذاران دوست دارند به دنبال
یکسری گزینه در ساختار فعلی خود بگردند .برای
سرمایه آنها نمیتواند به شکلی

نمونه ،صندوق

جامعه و روابط کسب و کار

آمادگی سرمایهگذاران برای بحران بعدی

در حالی که در اوایل  ۲۰۲۰سرمایهگذاران برای پاسخ به کووید  ۱۹-در تقال بودند ،تعداد زیادی از
شرکتهای تأثیرگذار مجبور بودند  ۶ماه یا بیشتر منتظر دریافت بودجه بمانند چون سرمایهگذاران
داشتند در این زمان بسیار با ارزش ساز و کارهای ضروری ،پروتکل و معیارها را مشخص میکردند و با
چالش های زیادی درگیر بودند .به طور مثال در اوایل  ،۲۰۲۰رایزینگ آکادمیز ( )Rising Academies
حوزه آموزش با رشد بسیار سریع در آفریقا است با بحرانی دوگانه روبهرو شده

که یکی از شرکتهای
بود .شرکت آماده شده بود کسب و کار خود را به سمت غنا گسترش دهد که یک تأخیر کوتاهمدت
غیرقابل انتظار از طرف اسپانسر سرمایهگذار اصلی آنها سبب تهدید این معامله شد.

مدت کمی بعد از این رویداد قرنطینههای کووید-
 ۱۹هم کل بخش آموزش را وارد هرجومرج کرد.
این شرکت برای حفظ اثرگذاری و همچنین کسب
بودجه فوری بود که

و کار خود ،نیازمند دریافت
باید خیلی سریع تامین میشد .رایزینگ آکادمیز
در این زمینه تنها نیست .در  ۶ماه اول این پاندمی،
کمک هزینه و وامهای فوری از

تقاضا برای دریافت
سازمان ما یعنی اپن رود االینس(Open Road
 ،)Allianceبیش از  ۱۰۰۰درصد افزایش یافت با
این حال این هم تنها بخشی کوچک از نیاز جهانی
را نشان میدهد .بعد از حدود یک دهه کار در
زمینه تامین مالی در شرایط بحرانی ،تا به حال
ندیده بودم این تعداد سازمان با این تعداد تهدید

روبهرو شده باشند :جریانهای درآمد ویران شده،
سرمایهگذاریهای وعده داده شده به تاخیر افتاده
و ظرفیتهای تحت فشار ،حتی در شرایطی که
تقاضا برای بسیاری از خدمات به شدت افزایش
یافته است .تعداد باورنکردنی از شرکتها به پول
نیاز داشتند .آن هم خیلی سریع .بسیاری از
سرمایهگذاران اثرگذار نیاز به سرمایهگذاری فوری
را درک کرده بودند اما چون آماده نبودند در
پاسخ به این نیاز کند عمل میکردند .آنها احتماال
چیزی را یاد گرفتند که ما در اپن رود در ۱۰
سال گذشته و با کار کردن با  ۳۰۰شرکت مختلف
یاد گرفتیم :اینکه تامین مالی در شرایط ضروری
معیارهای مختلف ،روشهای سرمایهگذاری متفاوت

یادداشت

ناگهانی شروع به دادن وام کند .با این حال ساختار
این دسته میتواند شامل انعطافپذیری الزم برای
تسریع فرآیند در رویدادهایی با جدول زمانی محدود
ارائه اوراق قابل تبدیل قیمتگذاری را به
باشد و با 
تاخیر بیندازد یا پشتیبانی فنی غیرمالی ارائه کند.
 -۳بهشدت محدود :سرمایهگذاران تاثیرگذار در
این گروه نمیتوانند استراتژی سرمایهگذاری خود
را تغییر دهند و به دلیل ساختار مالی و قانونی
خود با محدودیتهای بسیار زیادی روبهرو هستند.
این دسته شامل سازمانهایی مانند صندوقهای
بازنشستگی میشود که مسوولیتهای مشخصی
برای حفظ امانت دارند .در این مورد آمادهشدن
برای شرایط ضروری نمیتواند شامل ایجاد یک
پاسخ مستقیم در داخل خود شرکت شود و بهتر
است یک فعال شخص ثالث مشخص شود که در
زمینه تامین مالی در شرایط ضروری توانایی دارد
و میتواند با انعطافپذیری خود وظیفه برونسپاری
را برعهده بگیرد.
درجه

ایجاد یک سیستم برای تعیین سریع و موثر
فوریت شرایط
برای شرایط ضروری مهم نیست آیا سازمان
ضرباالجلی دارد یا خیر و سازمانهایی که در
بحران قرار میگیرند نمیتوانند منتظر بمانند تا
جلسه هیات مدیره خود

شما ظرف سه ماه آینده
را برگزار کنید .یعنی اگر میخواهید موثر باشید
باید بدانید که چطور میتوانید تصمیمات سریع
بگیرید .این موضوع میتواند به معنی ایجاد یک
کمیته سرمایهگذاری کوچکتر ،با اجازه تأیید
سرمایهگذاریهای فوری یا دادن اختیار مشابه به
کارمندان ارشد باشد .نکته ضروری این است که
این کار را قبل از شروع بحران انجام دهید تا مجبور
نشوید زمان ارزشمند خود را صرف کنترل هیات
متن کامل
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