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در میزگرد »دنیای اقتصاد« موانع توسعه نیروگاه های تولید پراکنده تشریح شد

کـوچک مقیاس هــا زیر سـایه 
نیــروگاه های بــزرگ

ادامه در صفحه بعد 

نیروگاه های  مشکالت  واکاوی  منظور  به  »دنیای اقتصاد« 
مهدی  حضور  با  میزگردی  پراکنده  تولید  و  کوچک مقیاس 
اسداله پور و سلمان فروزان، دو عضو هیات رئیسه کمیته تولید 

پراکنده سندیکای صنعت برق ایران برگزار کرد.

 50 درصد تخفیف ویژه 
دوره آموزشی 

حسابداری پیشرفته 
)برای مشاهده جزئیات کلیک کنید(

یروگاه های کوچک مقیاس که به صورت تولید پراکنده در محل های 
مختلف احداث می   شوند، انرژی )برق و حرارت( را در محل مصرف 
یا نزدیکی آن تولید می کنند. این نیروگاه ها با سهم ۲ درصدی از 
مربوط  هزینه  کاهش  مانند  باالیی  مزیت های  از  برق کشور،  تولید 
سطح  و  باال  بازدهی  انتقال،  تلفات  کاهش  نیروگاه،  ساخت  به 
همین  به  و  برخوردارند  بزرگ  نیروگاه های  به  نسبت  کمتر  اشغال 
دلیل در کشورهای توسعه یافته راه اندازی این نیروگاه ها روز به روز 
افزایش می یابد، به گونه ای که امروزه حدود ۲۰ درصد از تولید برق 
با  می گیرد؛  صورت  نیروگاه   ها  این  توسط  آمریکا  نظیر  کشورهایی 
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ادامه از صفحه قبل
کشور  در  نیروگاه ها  این  مدیران  امروزه  این  وجود 
ما با مشکالت مختلفی دست و پنجه نرم می کنند.

با  دولت  ۱۰ساله  قرارداد  وجود  با  نمونه  طور  به 
برق  به مدت ۵ سال خرید  تنها  کوچک مقیاس ها، 
تضمین می شود و عمال نرخ خرید برق در قرارداد 
۵ساله دوم کمتر از یک سوم دوره نخست است که 
از سال اجرایی می شود.  آن هم حداکثر در ۵ ماه 
گاز  دریافت  برای  نیروگاه ها  اگر چه  دیگر  سوی  از 
دولت  اما  دارند،  قرار  اولویت  در  زمستان  فصل  در 
سیکل  نیروگاه های  راندمان  که  استدالل  این  با 
پراکنده  برق  نیروگاه های  از  باالتر  بزرگ  ترکیبی 
اختیار  در  را  سوخت  می دهد  ترجیح  است، 
البته  که  استداللی  دهد؛  قرار  بزرگ  نیروگاه های 
کوچک مقیاس  نیروگاه های  مدیران  قبول  مورد 
نیست. »دنیای اقتصاد« به منظور واکاوی مشکالت 
پراکنده  تولید  و  کوچک مقیاس  نیروگاه های 
سلمان  و  اسداله پور  مهدی  حضور  با  میزگردی 
فروزان، دو عضو هیات رئیسه کمیته تولید پراکنده 
سندیکای برق ترتیب داده که مشروح آن در ادامه 

می آید.
و  پراکنده  تولید  نیروگاه های  مزیت های  مورد  در 

تجربه های بین المللی توضیح دهید.
به  یا  پراکنده  تولید  نیروگاه های  اسداله پور: 
تولید  یا   CHP حرارت  و  برق  تولید   ،DG اختصار
مبنای  بر   CCHP برودت  و  حرارت  برق،  همزمان 
تولید برق در نقاط عمده مصرف مانند شهرک های 
صنعتی ایجاد می شوند؛ در واقع به جای اینکه برق 
را در چند صد کیلومتر آن طرف تر تولید و با خطوط 
انتقال به مراکز مصرف منتقل کنند که باعث پرت 
راه اندازی  با  شود،  انرژی  از  قابل توجهی  بخش 
نیروگاه های تولید پراکنده، برق موردنیاز در همان 
تولید می شود. موضوع دیگری که ضرورت  منطقه 

ایجاد نیروگاه های تولید پراکنده را مطرح می کند، 
توجه به تامین برق بر اساس اصل پدافند غیرعامل 
است؛ به این معنا که چنانچه حوادث و بحران هایی 
و  بزرگ  نیروگاه های  طبیعی  طور  به  بیفتد،  اتفاق 
خطوط انتقال برق آسیب می بینند و در این شرایط 
می توان با راه اندازی نیروگاه های تولید پراکنده برق 

زیرساخت های شهر  را تامین کرد.
به  نیروگاه ها  این  ایجاد  هزینه  اینکه  دیگر  مزیت 
نکته  نیروگاه هاست.  انواع  سایر  از  کمتر  مراتب 
تولید  نیروگاه های  است  ممکن  اگر چه  اینکه  مهم 
نباشند،  فعال  شبانه روز  ساعات  تمام  در  پراکنده 
از  بار  پیک  زمان  در  فقط  بسیاری کشورها  در  اما 
کمتر  در  که  می کنند، چرا  استفاده  نیروگاه ها  این 
بر  عالوه  می رسند؛  بار  حداکثر  به  دقیقه   ۱۵ از 
فضای  به  توجه  با  پراکنده  تولید  نیروگاه های  این 
طور  به  دارند.   باالیی  بسیار  تولید  شده،  اشغال 
با  خورشیدی  پنل  مگاوات  یک  نصب  برای  نمونه 
راندمان متوسط ۲3 درصد، حدود ۵/ ۱ تا ۲ هکتار 
فضا نیاز است. در واقع با ۵/ ۱ تا ۲ هکتار اشغال 
زمین حدود ۲3۰ کیلووات ساعت در شبانه روز برق 
تولید می شود؛ در صورتی که یک مولد ۲ مگاواتی 
از  کمتر  فضای  با  کوچک مقیاس  نیروگاه های  در 
تمام  در  ساعت  مگاوات   ۲ می تواند  مترمربع   ۱۰۰
اختیار مصرف کننده  در  برق  سال  ایام  و  شبانه روز 

قرار دهد.
فروزان: نیروگاه های مقیاس کوچک حدود ۲ درصد 
اما  دارند  اختیار  در  را  دنیا  برق  تولید  سهم  از 
روز به روز این عدد در حال افزایش است و در آمریکا 
این رقم به ۲۰ درصد تولید برق کشور رسیده است. 
ماهم باید هماهنگ با سایر کشورها گام برداریم تا 
با تولید برق و حرارت در محل مصرف از پرت انرژی 

و هزینه ها جلوگیری کنیم.

در چند سال اخیر با توجه به خاموشی ها در پیک 
پراکنده  تولید  نیروگاه های  ایجاد  ضرورت  مصرف، 
این  در  الزم  توسعه  شاهد  اما  بوده  مطرح  همواره 
کاهش  علل  خصوص  در  لطفا  نبوده ایم.  بخش 

سرمایه گذاری ها در این بخش توضیح دهید.
ظرفیت  این  از  چرا  اینکه  به  پاسخ  در  اسداله پور: 
ماجرا  بخش  یک  گفت  می توان  شده  غفلت 
نصیب  که  منافعی  است؛  منافع  تعارض  به  مربوط 
نیروگاه های بزرگ می شود و بخش دیگرهم مربوط 
به کاهش حمایت و مشوق ها از نیروگاه های تولید 
پراکنده بوده است؛ کمااینکه تنها مشوق این صنعت 
یعنی معافیت تجهیزات وارداتی از حقوق و عوارض 
گمرکی و مالیات ارزش افزوده از ابتدای امسال لغو 
و  بی میل شوند  کار  ادامه  به  تا سرمایه گذاران  شد 
این در حالی است که نیروگاه های تولید پراکنده به 

شدت نیازمند سرمایه گذاری هستند.
فروزان: به نظر من علت عمده این است که دولت 
ترجیح داده با چند بنگاه بزرگ درگیر باشد تا چند 
بنگاه کوچک و ترجیح داده که همان خطوط انتقال 
طوالنی را با نیروگاه های بزرگ حفظ کند و خودش 

را درگیر کوچک مقیاس ها نکند.
به لغو معافیت تجهیزات وارداتی از حقوق و عوارض 
گمرکی و مالیات ارزش افزوده اشاره کردید. ظاهرا 
تولید  معافیت ها  حذف  برای  مسووالن  استدالل 
از تجهیزات در داخل کشور است در حالی  برخی 

که تولیدکنندگان این تجهیزات را وارد می کنند.
این  شکل گیری  در  ریشه ای  مساله  اسداله پور: 
عنوان  به  برق  صنعت  که  است  این  نادرست  نگاه 
صنعت  یک  عنوان  به  نیز  هنوز  مادر  صنعت  یک 
در  خاطر  همین  به  و  نمی شود  شناخته  تولیدی 
تولید  دستگاه های  لوازم مصرفی  و  قطعات  واردات 
برق، شبیه بازرگان و تجار به ما نگاه می کنند که 

تعرفه های برابر نیز بر این نظر بنده صحه می گذارد 
باید یک مرز بندی بین  در حالی که وزارت صمت 
تولیدکننده و بازرگان در تصمیم گیری ها ایجاد کند. 
تولید  در  استفاده  مورد  تجهیزات  اینکه  دوم  نکته 
پراکنده به هیچ عنوان تولید داخلی نیستند؛ به طور 
نمونه موتورهای احتراقی ۱۲ تا ۲۰ سیلندر تولید 
قطعه ای  داخلی  شرکت  یک  اگر  و  ندارند  داخل 
معنای  به  کرده  تولید  خاص  دسته  یک  در  خاص 

بی نیازی از واردات تجهیزات نیست.
قابل توجهی  داخلی  تولید  اینکه  از  فروزان: گذشته 
تجهیزات  هماهنگی  مساله  نداریم،  زمینه  این  در 
تولیدی با سایر تجهیزات بسیار حائز اهمیت است و 
هر قطعه ای را به صرف تولید داخلی نمی توان مورد 

استفاده قرار داد.
اظهارات  کوچک ها  مقیاس  راندمان  خصوص  در 
نیرو  وزارت  مسووالن  می شود.  بیان  متفاوتی 
راندمان کمتری  نیروگاه ها  این  عنوان می کنند که 
به  و  دارند  ترکیبی  سیکل  نیروگاه های  به  نسبت 
را  سوخت  دولت  اضطرار  شرایط  در  خاطر  همین 
برخی  می دهد.  قرار  بزرگ  نیروگاه های  اختیار  در 
این در حالی  را قبول دارند؛  این نظر  دیگر خالف 
دست  تجهیزات  واردات  موضوع  همزمان  که  است 
بوده  مطرح  نیز  تحریم ها  خاطر  به  نیروگاه ها  دوم 
و این موضوع در کاهش راندمان مقیاس کوچک ها 

موثر است.
اسداله پور: به طور کلی راندمان الکتریکی نیروگاه های 
تا   4۲ حدود  احتراقی  موتورهای  و  پراکنده  تولید 
44 درصد است و این راندمان الکتریکال به تنهایی 
از میانگین راندمان نیروگاه های کشور باالتر است؛ 
ضمن اینکه با تولید ترکیبی برق و حرارت راندمان 
دارد؛  افزایش  قابلیت  8۵ درصد  تا  نیروگاه ها  این 
به  پراکنده  تولید  نیروگاه های  راندمان  بنابراین 
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متن کامل

زمستان سخت صنایع ایران
بود  نرسیده  نیمه  به  ماه  دی  هنوز  اقتصاد۲4- 
نایب  که  بود  نبلعیده  را  ایران  کل  سرما  زمهریر  و 
که  داد  خبر  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
خسارت سنگین به دلیل قطع برق و گاز به صنایع 

ایران وارد شده است.
شهباز حسن پور در آن زمان خبر داده بود که قرار 
مورد  انرژی  تأمین  برای  عاجل  تصمیمات  است 
که  بود  گفته  همچنین  او  شود.  اتخاذ  کشور  نیاز 
متأسفانه خسارت های هنگفتی به صنایع کشور به 
دلیل قطعی های بی مورد برق و گاز وارد شده است 
و علت اصلی این مسئله آن است که پیش از قطع 
نماینده  نمی شود.  رسانی  اطالع  گاز،  و  برق  شدن 
البته  اسالمی  شورای  مجلس  در  سیرجان  مردم 
گفته بود که برخی از کارخانجات بر اثر قطعی گاز 

و برق دچار ورشکستگی شدند.
اخطار اول با نوسان گاز پتروشیمی های کشور

به  کار  اینکه  از  پیش   ،  ۲4 اقتصاد  گزارش  به 
اخطار های جدی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
خبر هایی  که  بود  جاری  سال  آذرماه  در  و  برسد 
نیز منتشر  پاالیشگاه های کشور  بر قطع گاز  مبنی 
تکذیب های  و  تایید  با  چند  هر  که  خبر هایی  شد. 
ضعیفی نیز همراه شده بود، اما در همان زمان نیز 
نام چندین پاالیشگاه کشور با این عنوان که با کسر 

انرژی مواجه هستند مطرح شده بود.
و  میلیارد  یک  مجموع  از  که  است  حالی  در  این 
۹۵ میلیون مترمکعب گاز مصرفی روزانه در پیک 
مترمکعب،  میلیون   ۷۲۰ خانگی  بخش  مصرف، 
عمده  صنایع  مترمکعب،  میلیون   ۱3۵ نیروگاه ها 
میلیون   ۶۰ صادرات  مترمکعب،  میلیون   ۱۲۰
میلیون   4۰ نفتی  میادین  به  تزریق  و  مترمکعب 

مترمکعب سهم دارند.
گاز  مکعب  متر  میلیون   ۹3۰ مقابل  در  همچنین 
غنی  شده در کشور تولید می شود که 83۰ میلیون 
متر مکعب گاز متان است که به شبکه خطوط لوله 

گاز طبیعی تزریق می شود.
مکعب  متر  میلیون   ۲۰۵ حدود  به این ترتیب 
که  شود  کاسته  بخش ها  سهم  از  باید  گاز  کسری 
مانند  این محدودیت عمدتا نصیب صنایع مختلف 
نیروگاه ها  همچنین  و  پتروشیمی  و  فوالد  سیمان، 

می شود.
مکعب  متر  میلیون   ۹۵ و  میلیارد  یک  مجموع  از 
روزانه در پیک مصرف، بخش خانگی  گاز مصرفی 
میلیون   ۱3۵ نیروگاه ها  مترمکعب،  میلیون   ۷۲۰
مترمکعب،  میلیون   ۱۲۰ عمده  صنایع  مترمکعب، 
CNG ۲۰ میلیون مترمکعب، صادرات ۶۰ میلیون 
میلیون   4۰ نفتی  میادین  به  تزریق  و  مترمکعب 

مترمکعب سهم دارند.

در مقابل ۹3۰ میلیون مترمکعب گاز غنی شده در 
کشور تولید می شود که 83۰ میلیون مترمکعب گاز 
طبیعی  گاز  لوله  خطوط  شبکه  به  که  بوده  متان 
میلیون   ۲۰۵ حدود  به این ترتیب  می شود.  تزریق 
مترمکعب کسری گاز باید از سهم بخش ها کاسته 
شود که این محدودیت عمدتا نصیب صنایع مختلف 
همچنین  و  پتروشیمی  و  فوالد  سیمان،  مانند 

نیروگاه ها می شود.
صنایع  زدگی  یخ  و  برق شهرک های صنعتی  قطع 

کشور
اما ۲۱ دی ماه سال جاری بود که دبیر اجرایی انجمن 
مدیران صنایع خراسان خبر داد که برق شهرک های 
صنعتی پس از ارسال یک پیامک به شرح »مشترک 
به  قبلی  اطالع رسانی  پیرو  باسالم،  محترم صنعتی 
بر  مبنی  صنعتی  شهرک های  عامل  مدیران محترم 
به منظور  چهارشنبه  و  سه شنبه  روز های  تعطیلی 
به  ملزم  صنایع  کلیه  نیروگاه ها،  سوخت  مدیریت 
رعایت برنامه تعطیلی روز های سه شنبه و چهارشنبه 
از امروز به مدت سه هفته می باشند، لطفا به منظور 
اتخاذ  الزم  تمهیدات  خسارت  بروز  از  پیشگیری 

گردد. شرکت توزیع برق مشهد«، قطع شده اند.
در همان روز البته خبر دیگری نیز منتشر شد که 
نشان می داد برق شهرک های صنعتی تهران نیز به 
دلیل کاهش دمای هوا و افزایش مصرف گاز از روز 
تا  عمال  و  است  شده  آغاز  ماه  دی   ۲۰ یعنی  قبل 
روز بعد به تعطیلی واحد های صنعتی منجر شده و 
حتی وضعیت این واحد ها برای روز های آینده نیز 

مشخص نیست.
مشکل  حال  همین  در   ،  ۲4 اقتصاد  گزارش  به 
باالی  مصرف  دلیل  به  که  بود  این  نیز  بزرگ تر 
وجود  نیز  نیروگاه ها  سوخت  تامین  امکان  گاز 
اول  معاون  از  نفت  وزیر  دلیل  همین  به  و  نداشته 

و  روز های شنبه  تعطیلی  تقاضای  رئیس جمهوری 
کرده  گاز  مصرف  مدیریت  برای  را  تهران  یکشنبه 
رخ  بسیار  برنامگی  بی  با  باالخره  که  تعطیلی  بود، 
داد و بنا بر همین روند به قطعی برق شهرک های 
صنعتی تهران که از روز ۲۰ دی ماه آغاز شده بود، 
تعطیلی کامل در روز های ۲4 و ۲۵ دی ماه را نیز 
باید افزود، تعطیلی که حتما نتیجه آن خسارت های 
چند میلیارد تومانی برای صنایع کشور خواهد بود.

توجه کنید که سهیل رستگارپور، به عنوان معاون 
فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
استان تهران در روز چهارشنبه ۲۱ دی ماه خبر داده 
بود که »قطع برق شهرک های صنعتی یاد شده به 
معنای کاهش ساعات کاری آن ها برای مصرف برق 
کمتر نیست، بلکه تعطیلی کامل فعالیت واحد های 
صنعتی را در پی دارد، چراکه شماری از واحد های 
صنعتی نمی توانند کوره های خود را روزانه خاموش 
و روشن کنند؛ در نتیجه تا رفع سرما و برودت هوا 

و مشکل تامین برق تعطیل هستند.«
رستگارپور همچنین گفته بود که »در پی ابالغیه ای 
شده،  ارسال  تهران  صنعتی  شهرک های  به  که 
پایان  تا  صنعتی  شهرک های  برق  قطع  است  قرار 
روز های  مورد  در  و  باشد  داشته  ادامه  جاری  روز 
تداوم  این حال  با  است.  نشده  داده  اطالعی  آینده 
این شرایط به معنای توقف تولید انواع کاال و عرضه 
آن و در ادامه اختالل در تولید صنایع دیگر است.«

و  خراسان  و  تهران  برق شهرک های صنعتی  قطع 
در شرایطی  البته  از صنایع  دیگری  بخش  احتماال 
سهمیه  مساله  ماه  آذر  اوایل  از  که  است  داده  رخ 

بندی گاز صنایع بسیار جدی تری پیگیری شد.
پتروشیمی ها زیر فشار یخبندان

این در حالی است که گاز بخشی از صنایع کشور 
قطع  یا  و  کم  بندی،  سهمیه  که  است  هفته  چند 

زمستان سخت صنایع ایران فرا رسید/ ضرر های میلیاردی اقتصاد 
ایران با خواب زمستانی صنایع فوالد، پتروشیمی و سیمان

آنچه اکنون پیش روی صنایع ایران قرار دارد شاید یکی از بدترین کابوس های هر کدام از صاحبان 
سرمایه در سراسر جهان است، قطع گاز و برق در یک صنعت، پاالیشگاه یا تولیدی، صرف نظر از 
بحران مالی چند میلیارد تومانی در طوالنی مدت منجر به بی انگیزگی بیشتر و خروج سرمایه از بخش 

تولید کشور نیز خواهد شد.

https://eghtesaad24.ir/fa/news/181606/%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
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با تصمیم هیات رئیسه اتاق ایران

مجوز تاسیس اتاق مشترک 
ایران و ژاپن صادر شد

با تصمیم هیات رئیسه اتاق ایران، مجوز تاسیس 
اتاق مشترک ایران و ژاپن صادر شد و اعضا واجد 
شرایط تا 12 بهمن فرصت دارند مدارک خود را 

به معاونت بین الملل اتاق ایران ارسال کنند.

اتاق  تاسیس  مجوز  ایران،  اتاق  رئیسه  هیات 
اساس  این  بر  را صادر کرد.  ژاپن  و  ایران  مشترک 
واجد  اعضا  کلیه  از  ایران  اتاق  بین الملل  معاونت 
در  عضویت  و  نام  ثبت  جهت  کرد  دعوت  شرایط 
تا  حداکثر  را  خود  مدارک  موسس  عمومی  مجمع 
الملل  بین  معاونت  معاونت  تاریخ ۱۲/۱۱/۱4۰۱به 
تاریخ  کنند.  ارسال   888۲۵۱۱۱ فکس  شماره  به 
سال  بهمن   ۱۷ موسس  عمومی  مجمع  برگزاری 
جاری است که ساعت ۱4 در محل سالن اجتماعات 
می  برگزار  ایران  اتاق  جدید  ساختمان  اول  طبقه 

گردد.
مدارک مورد نیاز جهت عضویت در مجمع عمومی 

مؤسس)وفق ماده ۹ آیین نامه(:
الف- برخورداری از کارت بازرگانی یا عضویت معتبر 

اتاق های سراسر کشور یا اتاق تعاون
بـ ارایه یکی از مدارک مثبته دال بر فعالیت تجاری 
با کشور مربوطه) شامل اظهارنامه  گمرکی ناظر بر 
تبادل کاال با کشور مربوطه، مستندات ثبت شرکت 
در  مناقصه  در  شرکت  اسناد  مربوطه،  کشور  در 
کشور مربوطه، همچنین در خصوص شرکت های 
از  نمایندگی  اسناد  ارایه  المللی،  بین  نقل  و  حمل 
ارائه  یا  و  مربوطه  کشور  کشتیرانی  های  شرکت 
مدارک مثبته دال برحمل بار از دریا به مقصد کشور 
رسیده  اتاق  تیر  کارنه  واحد  تایید  به  که  مربوطه 

باشد(
* واریز مبلغ ۵ میلیون ریال به حساب اتاق ایران 
بعد از تایید احراز شرایط الف و ب توسط اتاق ایران
تبصره: اتاق های سراسر کشور ضمن مصوبه هیات 
اعضاء  از  نفر  یک  توانند  می  مربوطه،  اتاق  رئیسه 
خود را بدون احراز شرایط مندرج در بند ب، جهت 

عضویت در مجمع عمومی موسس معرفی کنند.  
دریافت اطالعات تکمیلی ۰۲۱8۵۷3۲388

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق)ساتبا( بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون 
مورخ  به شماره ۱۷۱۹۶  اقتصاد  و مصوبه شورای  مالی کشور  نظام  ارتقا  و  پذیر  رقابت  تولید  موانع  رفع 
۱4۰۱/۱/۲۰ و نیز قوانین و مقررات جاری کشور در نظر دارد در راستای تشویق بخش خصوصی به سرمایه 
گذاری و مشارکت در فعالیت های اقتصادی کشور نسبت به شناسایی سرمایه گذاران حقوقی عالقمند به 
احداث نیروگاه خورشیدی در زمین های شخصی با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت ها و کنسرسیوم های بخش خصوصی 
زیر  مرتبط  مدارک  ارسال  به  نسبت  ساتبا،  به  آمادگی  اعالم  گردد، ضمن  می  دعوت  خارجی  و  داخلی 
حداکثر تا پایان دیماه ۱4۰۱ به دفتر حقوقی و قراردادهای این سازمان واقع در ساختمان شماره ۲ ساتبا 

اقدام نمایند.
زمین  مدت  طوالنی  رسمی  نامه  اجاره  یا  و  مالکیت  سند  شامل:  زمین  مالکیت  دهنده  نشان  اسناد   -۱

)قرارداد اجاره بلندمدت به نام شخص حقوقی با حداقل اعتبار ۲۰ سال(
UTM و جدول مختصات به فرمت KMZ ۲- مختصات زمین معرفی شده به صورت فایل

ارزیابی مندرج در سایت ساتبا )شرکت  براساس فرم های  مالی  توانمندی  به  ارائه مستندات مربوط   -3
هایی که در فرآیند ارزیابی مناقصات ماده )۱۲( خورشیدی قبال ارزیابی شده اند، نیاز به تکمیل فرم های 

این بند ندارند.(
بدیهی است از متقاضیانی که اسناد آنها مورد تایید قرار گیرد، جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل 

خواهد آمد.
نشانی به  ساتبا  سایت  به  توانند  می  بیشتر  اطالعات  کسب  به  نیاز  صورت  در  محترم   متقاضیان 

 www.satba.gov.ir مراجعه نموده و یا با شماره تلفن 88۵۷۹۶۹۵ تماس حاصل فرمایند.
مشاهده اسناد فراخوان

انتشار آگهی شناسایی سرمایه گذاران حقوقی واجد صالحیت 
احداث نیروگاه خورشیدی در زمین های شخصی

در  نیروگاه خورشیدی  احداث  واجد صالحیت  حقوقی  گذاران  شناسایی سرمایه  فراخوان  آگهی 
زمین های شخصی با استفاده از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی 
سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق)ساتبا( -مناقصه شماره 4/1401 - منتشر شد.

http://www.satba.gov.ir 
http://www.satba.gov.ir 
https://www.satba.gov.ir/fa/news/2100/%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-12-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7
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اتاق ایران در نظر دارد همزمان با برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قزاقستان یک هیات تجاری 
از پنجم تا هشتم بهمن ماه امسال به آستانه پایتخت قزاقستان اعزام کند.

اتاق ایران، با هدف توسعه همکاری های تجاری ایران و قزاقستان و همزمان با برگزاری کمیسیون مشترک 
اقتصادی دو کشور، در نظر دارد با همکاری اتاق مشترک ایران و قزاقستان یک هیأت تجاری را با همراهی 

وزیر جهاد کشاورزی در تاریخ ۵ لغایت 8 بهمن ماه امسال به شهر آستانه اعزام کند.
حوزه های حمل و نقل )کشتیرانی، ریلی، ترانزیت(، خدمات فنی مهندسی، کشت فراسرزمینی، محصوالت 
مصالح  ماشین آالت،  و  صنایع  پالستیک،  شیمیایی،  مواد  دام،  خوراک  و  غالت  غذایی،  مواد  و  کشاورزی 
هیات  کاری  فعالیت های  اولویت  در  دانش بنیان،  و  فناوری  پزشکی،  تجهیزات  و  دارو  معدنی،  ساختمانی، 

تجاری مورد اشاره است. 
لینک ثبت نام آنالین به همراه هزینه های هتل، ترانسفر و پرواز چارتر با توجه به همراهی هیات تجاری 
بخش خصوصی با هیات اعزامی کمیسیون مشترک ایران و قزاقستان در هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، 

متعاقباً اعالم خواهد شد.
به همراه یک قطعه عکس، تصویر  پیوست  فرم  ارسال  و  با تکمیل  برای مشارکت می توانند،  عالقه مندان 
 m.saatchi@iccima.ir به آدرس ایمیل )A4 گذرنامه و کاتالوگ یک صفحه ای معرفی شرکت )در قطع

تا پایان وقت اداری روز ۲4 دی ماه اقدام کنند.
همچنین عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص مشارکت و ثبت نام در هیأت اعزامی 

با شماره های  8۵۷3۲3۵۶ ، 8۵۷3۲3۹۰ ، 88۹8۷۲۹3 و یا ۰۹3۵4۵۵434۷ تماس بگیرند.

هم زمان با برگزاری کمیسیون مشترک ایران و قزاقستان

هیات تجاری اتاق ایران از 5 تا 8 بهمن به آستانه اعزام خواهد شد
اتاق ایران در نظر دارد همزمان با برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قزاقستان یک هیات 

تجاری از پنجم تا هشتم بهمن ماه امسال به آستانه پایتخت قزاقستان اعزام کند.

در بودجه سال آینده مالیات 
از کدام بخش ها بیشتر افزایش 

یافته؟
درامدهای  میزان  آینده  سال  بودجه  الیحه  در 
مالیاتی نسبت به سال جاری 5۹ درصد افزایش 
یافته؛ بر این اساس سهم مالیات اشخاص حقوقی 
122 درصد، مالیات واردات 67 درصد و مالیات بر 

درآمد 45 درصد رشد داشته است.

دولت در الیحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده 
سال  به  نسبت  مالیاتی  درامدهای  میزان  که  است 
جاری ۵۹ درصد افزایش یابد و بر این اساس شاهد 
افزایش میزان مالیات در بخش های مختلف نسبت 

به سال جاری هستیم.
منابع حاصل  دولت  بودجه ۱4۰۲،  براساس الیحه 
تومان  میلیارد  هزار   838 از  بیش  به  را  مالیات  از 
افزایش داده که نسبت به بودجه سال جاری بیش 

از ۵۹ درصد افزایش دارد.
در  حقوقی  اشخاص  مالیات  سهم  اساس   این  بر 
الیحه بودجه سال آینده ۲۹۶ هزار میلیارد تومان 
هزار   ۱33 که  جاری  سال  با  مقایسه  در  که  است 
داشته  افزایش  درصد   ۱۲۲ بوده،  تومان  میلیارد 

است.
همچنین سهم مالیات بر درآمدها در الیحه بودجه 
درنظر  تومان  میلیارد  هزار   ۱۲۲ نیز  آینده  سال 
 84 که  جاری  سال  با  مقایسه  در  که  شده  گرفته 
هزار میلیارد تومان بوده معادل 4۵ درصد زیاد شده 
است. عالوه بر این، میزان مالیات بر ثروت 3۷ هزار 
میلیارد تومان در الیحه بودجه سال آینده است که 
نسبت به سهم ۲۷ هزار میلیارد تومانی سال جاری، 

3۷ درصد افزایش داشته است. 
همچنین، رقم مالیات واردات در الیحه بودجه سال 
آینده معادل ۱۲۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته 
هزار   ۷۷ که  جاری  سال  به  نسبت  که  است  شده 
میلیارد تومان بوده، ۶۷ درصد افزایش داشته است.

الیحه  در  خدمات  و  کاالها  مالیات  دیگر،  از سوی 
بودجه سال آینده معادل ۲۵۲ هزار میلیارد تومان 
درنظر گرفته شده است. این در حالی است که این 
رقم در بودجه سال جاری ۲۰3 هزار میلیارد تومان 

است که به میزان ۲4 درصد رشد داشته است.  
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متن کامل

مرکز پژوهش  های اتاق ایران با انتشار گزارش »سند 
سیاست تجاری عراق« به بررسی ساختار اقتصادی و 
تجاری عراق و مهم ترین اسناد و استراتژی های کالن 

اقتصادی این کشور پرداخته است.
از  ایرانی پس  واردکنندة محصوالت  دومین  عراق   -
چین است که اهمیت استراتژیک این کشور را برای 
ایران نشان می دهد؛ به ویژه اینکه روابط تجاری ایران 
تحریم ها  منفی  تأثیرات  از  فارغ  چند  )هر  عراق  و 
علیه ایران نبوده(، به جز در سال ۹8-۱3۹۷پیوسته 

صعودی بوده است.
- با توجه به مذاکرات میان ایران و عراق برای افزایش 
دالر،  میلیارد   ۲۰ به  خود  تجاری  مبادالت  حجم 
اقدامات  از  مجموعه ای  کنونی،  دالر  میلیارد   ۱4 از 
حمل ونقل،  تجاری،  سیاست گذاری،  حوزه های  در 
آموزشی، زیرساختی، استانداردها و بانکی و مالی از 

سوی هر دو کشور ضروری است. از آن جمله:
ایران، عراق در پرداخت  به واسطه تحریم ها علیه   -
بدهی خود بابت خرید گاز و برق از ایران با مشکل 
روبه رو بوده است؛ از مطالبات دولت ایران نزد بانک های 
پروژه های  فاینانس  منبع  عنوان  به  می توان  عراق 

شرکت های ایرانی در عراق استفاده کرد.

عراق  کشاورزی  ابزارهای  و  روش ها  فرسودگی   -
احتماال این کشور را به بازاری مهم، هم از نظر خدمات 
تجهیزات  کردن  روز  به  حیث  از  هم  و  مشاوره ای 
کشاورزی تبدیل خواهد کرد. عالوه بر فروش تجهیزات 
کشاورزی به عراق از سوی شرکت های ایرانی، احداث 
شرط  )با  عراق  در  ماشین آالت  این  تولید  خطوط 
از سوی دولت عراق( می تواند  آن ها  فروش  تضمین 
فرصت مناسبی برای تعمیق روابط اقتصادی دو کشور 

باشد.
و  راه  حوزه  همکاری   توسعة  زمینه های  از  یکی   -
زیرساخت های  فرسودگی  است.  ساختمان سازی 
جاده ای و ساختمانی عراق به واسطه جنگ، سبب شده 

تا دولت عراق توجه ویژه ای به این حوزه داشته باشد.
انعقاد  به  عراق  دولت  تمایل  فرصت  از  بهره گیری   -
توافق های تجاری با کشورهای منطقه، مستلزم افزایش 
واردات از عراق است؛ بدون در نظر گرفتن صادرات 
انرژی از ایران، در شرایطی که عراق در حوزة کاالیی با 
تراز تجاری به شدت منفی روبه رو است، احتماال بغداد 

تمایلی به انعقاد توافق تجارت ترجیحی با ایران نخواهد 
داشت. سیاست گذاران ایرانی در تمام سطوح می توانند 
از شرایط گذار و بازتعریف وضعیت تجاری-اقتصادی 
عراق برای پیشبرد یک قرارداد تجارت ترجیحی میان 
دو کشور بهره ببرند تا زیرساخت نهادی ضروری جهت 

توسعه روابط ایجاد شود.
- تجارت خدمات یکی از حوزه های کمتر پرداخته شده 
در روابط میان ایران و عراق است. در حالی که در برخی 
حوزه ها مانند توریسم مذهبی فعالیت هایی از سوی 
ایران صورت گرفته که آن هم کمتر جنبة اقتصادی 
داشته است، در حوزه های دیگر مانند توریسم درمانی 
کشور ایران از پتانسیل های باالیی برای ارائة خدمات 
به اتباع عراقی برخوردار است. فقدان زیرساخت ها و 
شرکت های ارائه دهندة خدمات آسیب های مهمی به 
این مسئله وارد کرد. این امر می تواند توسط بخش 

خصوصی مورد توجه قرار گیرد.
متن کامل گزارش »سند سیاست تجاری عراق« را 

اینجا بخوانید.

مرکز پژوهش های اتاق ایران گزارش داد

تحقق تجارت 20 میلیارد دالری با 
عراق مستلزم چه اقداماتی است؟

مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارشی تاکید 
دالری  میلیارد   20 تجارت  تحقق  است  کرده 
جمله  از  اقداماتی  مجموعه  مستلزم  عراق،  با 
بانک های  نزد  ایران  از مطالبات دولت  استفاده 
پروژه های  فاینانس  منبع  عنوان  به  عراق 

شرکت های ایرانی است.

ساکنان  به  هواشناسی  سازمان  هشدار  وجود  با 
باران، ذخایر  و  برف  بارش  احتمال  درباره  پایتخت 
سال  نسبت  توجه  قابل  اختالفی  با  تهران  سدهای 
آب  تامین  وضعیت  و  گرفته  قرار  گذشته،  آبی 

همچنان قرمز است.
ارتفاع کل  از آغاز سال آبی جاری تا ۱۷ دی ماه، 
ریزش های جوی به ۶۰.۹ میلی متر رسیده است. 
های  دوره  میانگین  به  نسبت  بارندگی  میزان  این 
نسبت  و  شده  کمتر  درصد   ۲4 مدت  دراز  مشابه 
به سال آبی گذشته ۲۶ درصد کاهش یافته است. 
در تهران میزان بارندگی ها تا ۱۶ دی ماه، نسبت 
به مدت زمان مشابه 4۹ درصد کاهش یافته است. 
به  نسبت  آبی جاری  بارندگی های سال  همچنین 

سال آبی گذشته، 38 درصد کمتر است.
گزارش هفتگی مخازن سدها نشان می دهد میزان 
ورودی آب به سدهای کشور از آغاز سال آبی جاری 
به سال گذشته  نسبت  درصد  ماه، ۱۲  تا ۱۷ دی 
کمتر است. این گزارش می گوید حجم آب موجود 
از   بیش  به  جاری  آبی  سال  در  کشور  مخازن  در 
به  نسبت  که  رسیده  مکعب  متر  میلیارد   ۱8.۷۰
سال گذشته 3 درصد کمتر است. هم چنین درصد 
پرشدگی سدهای کشور در سال آبی ۱4۰۲-۱4۰۱ 

به 38 درصد رسیده است.
مهم  زمستانی  مجموع ۵ سد  بارش های  هرچند 
درصد   ۲۵ از  بیش  با  ذخایر  محدوده  از  را  تهران 

تامین آب و گاز پایتخت در 
وضعیت قرمز

وضعیت تامین آب در پایتخت قرمز است. حاال 
به صرف جویی در مصرف گاز در تهران  نوبت 

رسیده است.

https://news.tccim.ir/story?nid=75607&title=%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://otaghiranonline.ir/news/55269/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-20-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
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ارز  بازار  مدیریت  برای  بخشنامه ای  مرکزی،  بانک 
غیرواقعی  درخواست های  ایجاد  از  جلوگیری  و 
بانک ها  آن  اساس  بر  که  کرده  ابالغ  ارز  تخصیص 
موظف هستند اقداماتی نظیر مسدودسازی معادل 
انجام  متقاضیان  حساب های  در  ارزی  مبلغ  ریالی 

دهند.
مؤسسات  و  بانک ها  مرکزی،  بانک  اعالم  طبق 
تمدید  یا  ایجاد  زمان  در  هستند  موظف  اعتباری 

نسبت  شده  تعیین  میزان  به  آماری  ثبت  گواهی 
در  ارزی  مبلغ  ریالی  معادل  مسدودسازی  به 
سپرده  به عنوان  بانک ها  نزد  متقاضی  حساب های 

تخصیص ارز اقدام کنند.
شماره  بخشنامه  پیرو  کرد:  اعالم  مرکزی  بانک 
به منظور   ۱4۰۱/۰۵/۱۰ مورخ   ۰۱/۱۱۷۱3۲
مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست های 
بانک،  این  منابع  محل  از  ارز  تخصیص  غیرواقعی 

نظام یکپارچه معامالت ارزی )نیما( و ارز حاصل از 
صادرات دیگران جهت واردات کاال و خدمت توسط 
بخش غیردولتی موارد ذیل با رعایت سایر ضوابط و 

مقررات ارزی جهت اجرا ابالغ می شود:
ایجاد/تمدید  زمان  در  است  موظف  بانک  آن   -۱
گواهی ثبت آماری )بابت اصل و کارمزد( متناسب 
با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت آماری به 
میزان مندرج در جدول ذیل نسبت به مسدودسازی 
به  درخواست  مورد  ارزی  مبلغ  ریالی  معادل 
معامالت  سامانه  در  مندرج  ارز  حواله  فروش  نرخ 
الکترونیکی ارز )ETS( در حساب های متقاضی نزد 

آن بانک به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام کند:
ارز  کند  درخواست  متقاضی  درصورتی که   -۲
شود  خریداری  بانک  آن  طریق  از  یافته  تخصیص 
رفع مسدودی و برداشت وجه ریالی سپرده مذکور 

جهت خرید ارز توسط آن بانک بالمانع است.
جامع  سامانه  طریق  از  متقاضی  درصورتی که   -3
نظام  سامانه  از  ارز  خرید  به  اقدام  رأساً  تجارت 
یکپارچه معامالت ارزی )نیما( کند، متعاقب تأمین 
ارز )آماده صدور حواله( و ثبت آن در سامانه تأمین 
ارز این بانک، آزادسازی سپرده یادشده متناسب با 
مبلغ ارز تأمین شده ظرف )۷( روز بانکی امکان پذیر 

است.
4- در صورت ابطال، انقضاء گواهی ثبت آماری یا 
دریافت  با  بانک  آن  است  الزم  ارز،  تخصیص  عدم 
از درخواست  انصراف  بر  درخواست متقاضی مبنی 
تخصیص ارز نسبت به آزادسازی سپرده مورد اشاره 

ظرف )۷( روز بانکی اقدام کند.
۵- در صورت تخصیص ارز چنانچه متقاضی اقدام 
یافته  تخصیص  ارز  آماری  ثبت  گواهی  ابطال  به 
این  کند؛  ارز  تخصیص  درخواست  و مجدداً  نموده 
اقدام به منزله یک نوبت تمدید با توجه به ترتیبات 

مندرج در جدول فوق تلقی خواهد شد.
به  منوط  دامی  نهاده های  و  اساسی  کاالهای   -۶
بر  )مبنی  ذی ربط  وزارتخانه  وزیر  معاون  تأیید 
شمول کاالی اساسی و نهاده های دامی( و نیز گندم 

از شمول مفاد بندهای فوق الذکر مستثنا است.
۷ - دارو و تجهیزات پزشکی )دارای مجوز صادره از 
سوی سازمان غذا و دارو در ثبت سفارش مربوطه( 

از شمول مفاد بندهای فوق الذکر مستثنا است.
تمدید  یا  و  ایجاد  برای  سپرده  مسدودسازی   - 8
تضامین  و  وثایق  اخذ  نافی  آماری،  ثبت  گواهی 
بابت تضمین ارائه پروانه گمرکی موضوع بند )۱4( 
از قسمت کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی 

نیست. 
مشمول  سفارش های  ثبت  و  موارد  کلیه  بابت   -۹
این بخشنامه ضمن تأکید بر الزام به اخذ تعهدنامه 
مندرج در پیوست شماره )۲( بخش اول مجموعه 
بانک  از آن  ارزی در زمان مطالبه خدمت  مقررات 
در  متقاضی  از  ارز  تخصیص  درخواست  از  قبل  و 
خصوص متن ذیل نیز در زمان مطالبه خدمت از آن 
بانک و قبل درخواست تخصیص ارز تعهدنامه های 
و  ارز  تخصیص  گردد.»  اخذ  متقاضی  از  الزم 
مسدودسازی سپرده هیچ گونه حقی برای متقاضی 
و  عامل  بانک  برای  الزامی  و  تعهد  هیچ گونه  نیز  و 
کرد.  نخواهد  ایجاد  ارز  تأمین  بابت  مرکزی  بانک 
بدیهی است تأیید یا عدم تأیید گواهی ثبت آماری 
و  ارز  تعیین  ارز،  تخصیص  میزان  ارز(،  )تخصیص 
مرکزی  بانک  مقررات  و  ضوابط  وفق  ارز  نرخ  نوع 
و منوط به تشخیص بانک مرکزی بوده و متقاضی 

حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می کند.«   
مراتب  است،  شده  تأکید  بخشنامه  این  خاتمه  در 
به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابالغ و بر 

حسن اجرای آن نیز نظارت شود.

با ابالغ بخشنامه بانک مرکزی

بانک ها برای جلوگیری از درخواست های غیرواقعی تخصیص ارز 
وارد میدان می شوند

ایجاد درخواست های غیرواقعی  از  ارز و جلوگیری  بازار  برای مدیریت  بانک مرکزی، بخشنامه ای 
تخصیص ارز ابالغ کرده که بر اساس آن بانک ها موظف هستند اقداماتی نظیر مسدودسازی معادل 

ریالی مبلغ ارزی در حساب های متقاضیان انجام دهند.
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متن کامل

بازار مبادله ارز و طال در بهمن ماه راه اندازی می شود
رئیس کل بانک مرکزی از افتتاح بازار مبادله ارز و طال از نیمه اول بهمن ماه خبر داد و گفت: سیاست های 

جدید ارزی در چارچوب سیاست های تثبیت اقتصادی خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱4۰۲ گفت: برای تامین 
نیازهای مردم از نیمه اول بهمن ماه بازار مبادله ارز و طال را راه اندازی خواهیم کرد.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در این جلسه گزارشی از سیاست های ارزی و پولی سال 
آینده ارائه شد، البته ریاست کمیسیون تلفیق هم درخواست داشتند برآوردی هم از اثرات بودجه بر تورم 

سال آینده داشته باشیم که این گزارش در جلسه آینده به کمیسیون ارائه خواهد شد.
فرزین افزود: میانگین نرخ ارز ۲8.۵۰۰ تومان در سامانه نیما مبنای خرید و فروش ارز است، همچنین در 
نیمه اول بهمن ماه بازار مبادله ارز و طال را هم افتتاح می کنیم تا در این بازار بقیه نیازهای خدماتی - ارزی 
مردم تأمین شود و انشااله به سمتی حرکت می کنیم که تمام نیازهای ارزی رسمی و بانکی در بازار مبادله 

و سامانه نیما تأمین شود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: سیاست های ارزی در چارچوب سیاست های تثبیت اقتصادی است و این 

موارد را در بودجه منظور می کنیم تا در سال آینده این سیاست ها دنبال شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این سیاست انقباضی یا انبساطی خواهد بود، گفت: این سوال را 
باید سازمان برنامه و بودجه پاسخ دهد، ولی در مورد اینکه سیاست انبساطی یا انقباضی است باید بگویم 
معتقدیم سیاست ها باید در راستای سیاست های تثبیت اقتصادی باشد، بنابراین اگر این سیاست ها شدیداً 
انبساطی باشد، قطعاً منجر به تثبیت نخواهد شد و اگر به طور شدید انقباضی باشد هم ما از بابت رشد دچار 
مشکل خواهیم شد به همین دلیل این سیاست ها باید به گونه ای باشد که در زمینه تثبیت اقتصادی در 

سال آینده به ما کمک کند.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر تالش دولت در زمینه کنترل تورم در سال ۱4۰۲ گفت: در کمیسیون 
تلفیق عرض کردم تورم سال آینده دو بال دارد. یک بال آن بودجه است که دست مجلس و دولت است و 

یک بال آن هم سیاست های بانک مرکزی است.
وی افزود: با انضباط پولی در بانک ها تالش می کنیم که تورم را کاهش دهیم ولی در سیاست های مالی و 
سیاست هایی که در الیحه بودجه گنجانده می شود، در زمینه درآمدها و هزینه ها هم باید کمک شود تا 

بتوانیم تورم سال آینده را کاهش دهیم.

تثبیت  برای  جدید  سیاست های  اجرای  دنبال  به  
را  جدیدی  قواعد  مرکزی  بانک  نیمایی،  ارز  نرخ 
نیز برای کنترل تقاضاهای ارز تعیین و اعالم کرد: 
نیما  ارزی در سامانه  ارائه درخواست های  در زمان 
معادل ریالی ارز مورد نیاز به عنوان سپرده تخصیص 
ارز مسدود می شود. همچنین طبق گفته رئیس کل 
بر  مشتمل  که  مردم  ارزی  نیازهای  مرکزی،  بانک 
4۰ ردیف است، در بازار مبادله ارزی تامین خواهد 

شد.
رئیس کل  تعیین  از  بعد  و  دهم دی ماه  از  ارز  بازار 
جدید بانک مرکزی با تغییر و تحوالت مهمی مواجه 
جدید  رئیس  کل  فرزین،  محمدرضا  است.  شده 
بانک مرکزی، در همان آغاز فعالیتش از تثبیت ارز 
نیمایی روی قیمت ۲8هزار و ۵۰۰تومان خبر داد. 
حاال در تازه ترین رویداد، بانک مرکزی اعالم کرده 
متقاضیان دریافت ارز، در سامانه نیما، باید معادل 
ارز،  دریافت  از  قبل  را،  نیازشان  مورد  ارز  ریالی 
مرکزی  بانک  می دهد  نشان  شواهد  کنند.  سپرده 
می خواهد حجم تقاضا را کنترل و از این طریق بازار 
ارز را مدیریت کند. بانک مرکزی اعالم کرده است: 
درخواست های  حذف  تصمیم،  این  دالیل  از  یکی 
این  از  بانک مرکزی  است.  ارز  غیرواقعی تخصیص 
طریق در تالش است هم از نوسان قیمت در سامانه 

نیما با حذف تقاضاهای غیرواقعی جلوگیری کند و 
هم میزان ذخایر ارزی را برای حال و آینده حفظ 
کند. به نظر می رسد این تازه اول ماجراست و باید 
در روزهای آینده شاهد قواعد بیشتری در بازار ارز 

باشیم.
مؤسسات  و  بانک ها  کرده،  اعالم  مرکزی  بانک 
اعتباری موظفند در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت 
 آماری به میزان تعیین شده نسبت به مسدودسازی 
معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب های متقاضی نزد 
کنند؛  اقدام  ارز  تخصیص  سپرده  به عنوان  بانک ها 
یعنی متقاضیان دریافت ارز در سامانه نیما باید از 
و  پرداخت  را  خود  نیاز  مورد  ارز  ریالی  مبلغ  قبل 
سپس درخواست خود را ثبت کنند تا از این طریق 
زمینه  و  شود  گرفته  غیرواقعی  تقاضاهای  جلوی 
کار  این  می رسد  به نظر  نشود.  فراهم  قیمت  رشد 
نیمایی  ارز  قیمت  که  می شود  انجام  هدف  این  با 
در محدوده ۲8هزار و ۵۰۰تومان حفظ شود. طبق 
اساسی،  کاالهای  همچنین  مرکزی  بانک  اعالم 
نهاده های دامی، گندم، دارو و تجهیزات پزشکی از 

شمول این مقررات مستثنی هستند.
یا  شدن  تأیید  است:  کرده  تأکید  مرکزی  بانک 
میزان  ارز(،  )تخصیص  آماری  ثبت  گواهی  نشدن 
تخصیص ارز، تعیین ارز و نوع نرخ ارز وفق ضوابط 
و مقررات بانک مرکزی و منوط به تشخیص بانک 
از  مرکزی بوده و متقاضی حق هرگونه اعتراض را 
خود سلب می کند. یعنی بانک مرکزی طبق روال 
اما این  باید تقاضا های ارزی را تأیید کند،  گذشته 
احتمال وجود دارد که سیاست های تأیید تقاضاهای 
ارزی با سختگیری های بیشتری مواجه شود و همه 
تقاضاها برای اقالم متنوع وارداتی لزوما تأیید نشود. 
این موضوع می تواند به محدودسازی سطح تقاضا و 

حفظ ذخایر ارزی منجر شود.

نیازهای ارزی چگونه تامین می شود؟

مدیریت بازار ارز به روش بانک 
مرکزی

در  تومانی  نرخ 28500  تثبیت  اجرای سیاست 
سامانه نیما برای واردات کاالهای اساسی، مواد 
اولیه و ماشین آالت و تجهیزات تولید با جدیت 

دنبال می شود.

https://news.tccim.ir/story?nid=75610&title=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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بازار سهام
بازار سهام در فاز استراحت؟

بورس اوراق بهادار تهران اولین روز معامالتی هفته 
در  که  به طوری  کرد.  آغاز  نماگرها  اکثر  افت  با  را 
این میان تنها شاخص کل با معیار هموزن برای ۶ 
روز متوالی با رشد همراه بود. به این ترتیب دماسنج 
اصلی بازار سهام روز شنبه با ۵۱/ ۰ درصد کاهش کار 
خود را در سطح یک میلیون و ۶43 هزار واحد خاتمه 
داد. با این حال نماگر یاد شده ۵ روز معامالتی است 
که توانسته با تمامی افت و خیزها جایگاه خود را در 
محدوده نیمه کانال ۶/ ۱ میلیون واحدی حفظ کند. 
به عقیده برخی از کارشناسان بورس تهران پس از 
انتظار می رود که  چند روز رونق و سبزپوشی حال 
بازار به استقبال یک استراحت کوتاه یا موقتی نیز 
برود. به طوری که نشانه   های اصالح منطقی در ارزش 
معامالت خرد بورس )سهام و حق تقدم( و همچنین 
مقدار تغییر مالکیت سهامداران حقیقی و حقوقی تا 

حدود زیادی قابل مشاهده است.
بازار سکه

نگاه سکه به دالر
معامالتی  روزهای  مانند  شنبه  سکه  و  طال  بازار 
طوری  به  بود.  همراه  محدودی  نوسانات  با  گذشته 
بازار  در  طال  بهای  چشمگیر  افزایش  وجود  با  که 

»دنیای اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می کند

مکث موقتی نوسان بازارهای داخلی
به  نگاه  قیمت ها،  پیش بینی  روش های  از  یکی 
این  در  اساس  این  بر  است.  آنها  گذشته  روند 
و  ایران  مهم  بازارهای  قیمتی  روندهای  صفحه 
جهان به نمایش گذاشته شده اند. همچنین در 
قیمت ها  آتی  روند  قسمت  هر  به  مربوط  متن 

براساس شواهد موجود پیش بینی شده اند.

ادامه در صفحه بعد
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جهانی و تقویت یکی از محرک   های صعودی قیمت 
این روز در قیمت ۲۱  یاد شده در  سکه، مسکوک 
قرار  ستد  و  داد  مورد  تومان  ۱4۵ هزار  و  میلیون 
نرخ  از  سکه  تاثیر پذیری  اینکه  به  توجه  با  گرفت. 
با  بازار آزاد بسیار سریع   تر و قوی   تر نسبت  دالر در 
سایر محرک   هاست، بنابراین ثبات نسبی قیمت سکه 
را به عقیده کارشناسان می توان مربوط  به تغییرات 
محدود قیمت دالر در بازار آزاد دانست. اما با نگاهی 
به روند گذشته قیمت سکه می توان این انتظار را نیز 
موقعیت  در  اکنون  داخلی  گرانبهای  فلز  که  داشت 
استراحت نسبی قرار دارد. عالوه بر این با توجه به 
افزایش حباب و ریسک سرمایه گذاری آن، این سکه 
عنوان  به  زیادی  حدود  تا  را  خود  نقش  همچنان 

پناهگاهی امن ایفا می کند.
بازار طالی جهانی

باالترین سطح ۹ماهه طال
قیمت طال هفته گذشته را بر مدار صعود پشت سر 
در  جهانی  طالی  اونس  هر  که  طوری  به  گذاشت. 
دالر   ۱۹۲۰ قیمت  به  هفته  معامالتی  روز  آخرین 
رسید که این سطح قیمتی باالترین حد ۹ ماهه برای 
این فلز گرانبها به حساب می   آید و به مقاومت کلیدی 
زیرا  است.  شده  نزدیک  اونس  هر  در  دالر   ۱۹۵۰
کاهش نرخ تورم و انتظارات افزایش نرخ بهره آمریکا 
باعث تقویت نسبی معامالت در بازار طال شد. به این 
ترتیب طال توانست هفته گذشته را برای چهارمین 
هفته متوالی با عملکرد مثبت ۹۵/ ۲درصدی سپری 

کند. به عقیده تحلیلگران تکنیکال این سطح قیمتی 
طال یک محدوده مهم به حساب می   آید که باید در 
آن تثبیت و قدرت پیدا کند تا بتواند جهش بعدی 
به سمت سطوح قیمتی باالتر را انجام دهد. این رشد 
درحالی رخ خواهد داد که تثبیت در باالی ۱۹۵۰ 
دالر رقم بخورد. به نظر می رسد که این سطح یک 

مقاومت مهم و قوی باشد.
بازار اوراق مسکن

رقابت نرخ بهره و مسکن
اوراق تسهیالت بانک مسکن که در فرابورس معامله 
می شود، روز شنبه برخی مثبت و برخی دیگر با افت 
قیمت همراه بودند. تسه ۹۹۱۲ نیز در این میان با 
۱۵/ ۰  درصد کاهش سرخ پوش شد. به این ترتیب 

هر برگ از این اوراق با از دست دادن یک هزار و 8۵8 
تومان از ارزش خود در قیمت پایانی ۱۲۵ هزار و ۷۵4 
تومان به کار خود خاتمه داد. یکی از بزرگ ترین و 
اصلی   ترین رقبای بازار مسکن، بازار سپرده   های بانکی 
و نرخ بهره و سود آنهاست. از طرف دیگر، هرچقدر 
که نرخ سود سپرده   های مختلف بانکی کاهش یابد، 
تقاضای ورود به بازار مسکن و سرمایه گذاری در آن 
نیز افزایش خواهد داشت. بنابراین برخی از فعاالن 
نرخ  افزایش  با  که  باور هستند  این  بر  بازار مسکن 
سود سپرده بانکی، تمایل صاحبخانه   ها به رهن کامل 
واحدهای مسکونی زیاد می شود و در این بین مجددا 

مستاجران باید تاوان تورم در این بخش را بپردازند.
بازار نفت

عملکرد قوی هفتگی نفت
قیمت نفت هفته گذشته با نوسانات صعودی همراه 
بود. به طوری که در روز جمعه بیش از یک دالر در 
هفتگی  افزایش  بزرگ ترین  و  رفت  باالتر  بشکه  هر 
خود از اکتبر را به ثبت رساند. به این ترتیب هر دو 
با ایستادن در قیمت  نفت برنت و WTI به ترتیب 
8۵ دالر و ۲8 سنت و ۷۹ دالر و 8۶ سنت توانستند 
ثبت  به  را  از 8 درصد  بیش  هفتگی  مثبت  عملکرد 
شاخص  که  داد  رخ  حالی  در  اتفاق  این  برسانند. 
دالر به پایین   ترین سطح ۷ ماهه خود سقوط کرد و 
شاخص   های بیشتری به افزایش تقاضا از سوی چین 
اشاره  نفت،  بزرگ  واردکننده  بزرگ ترین  عنوان  به 
کرد. بر این اساس نفت بیشترین افزایش هفتگی از 
به  دالر  کاهش  و  چین  امیدهای  دلیل  به  را  اکتبر 
ثبت رساند. اوپک پالس، در ماه فوریه برای ارزیابی 
شرایط بازار گرد هم می   آیند و نگرانی هایی وجود دارد 
که این گروه پس از کاهش   های اخیر، تولید نفت را 

دوباره کاهش دهد تا قیمت ها را افزایش دهد.

ادامه از صفحه قبل


