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اخبار اقتصادی

مناقصات

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

»اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک« که با دیپلماسی مقتدرانه و هوشمندانه 
نظام جمهوری اسالمی ایران و تعامل نهادهای بین المللی منجر به احقاق حقوق 
هسته ای کشور، رفع کامل تحریم های ظالمانه و تهدیدات خارجی گردید، نقطه 
عطفی در تاریخ ملت ایران است که افق روشنی را برای اقتصاد و صنعت کشور 
می گشاید تا با شکوفایی استعدادها و ظرفیت های منحصر به فرد همه مردم ایران 

فصل جدیدی از توسعه کشور را رقم زنند. 
صنعت برق ایران اگر چه در طول سالهای تحریم توانسته است با سختکوشی، 
خالقیت و همدلی دولت و بخش خصوصی در تامین یکی از زیرساخت های مهم و 
استراتژیک کشور کارنامه درخشانی از خود به جای گذارد و بدون وقفه نیاز مردم 
را برآورده سازد، اما بواسطه محدودیت ها و تنگناهای ناشی از تحریم های ظالمانه 
دچار مشکالتی شده است، که انتظار می رود با رفع این محدودیت ها زمینه رشد 

و توسعه این صنعت حیاتی با شتابی بیشتر فراهم شود.

سندیکای صنعت برق ایران به نمایندگی از اعضای خود، ضمن تبریک این دستاورد 
ارزشمند دستگاه دیپلماسی کشور به نظام جمهوری اسالمی و آحاد ملت، اعالم 
می دارد بخش خصوصی ایران با تمام ظرفیت های خود به میدان آمده تا در سال 
همدلی و همزبانی دولت و ملت، گام های بزرگی برای پیشرفت صنعت برق کشور 
بردارد و امید است با رفع موانع داخلی شاهد جهش اقتصاد کشور در عرصه های 

داخلی و خارجی باشیم.

هیأت مدیره
سندیکای صنعت برق ایران

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران/

افـق روشـن برای اقتـصاد و صنـعت کشـور
دنیای اقتصاد/علی میرزاخانی

به  برجام  داستان  طوالنی،  فرآیندی  از  پس  سرانجام 
ایران  اقتصاد  سر  از  تحریم ها  سایه  و  رسید  فرجام 
رسما کنار رفت. انتظار فرسایشی برای به بار نشستن 
مذاکرات در همین مدت باعث تشدید رکودی شد که 
از چهار سال پیش همراه با تورمی کم سابقه بر اقتصاد 
ایران حاکم شد و اگرچه روند جهشی تورم تحت کنترل 
درآمد، اما حاکمیت رکود جز در فصل هایی از سال پیش 

در همه این دوران کامال محسوس بود.
گذاشته  جا  به  میراثی  اخیر  سال  چهار  تورمی  رکود 
است که رکودش باعث نگرانی شدید فعاالن اقتصادی، 
باعث  تورمش  و  است  شده  شاغالن  و  سیاست گذاران 
کاهش شدید قدرت خرید خانوارها. حال با کنار رفتن 
سایه تحریم ها که عامه مردم و فعاالن اقتصادی تصور 
می کنند علت اصلی این مصائب بوده است، این پرسش 
با  این سختی ها  دوران  آیا  که  مردم مطرح شده  برای 
دالیل  به  آمد؟گروهی  خواهد  پایان  به  برجام  اجرای 
برجام  اگر  که  دمیده اند  توقع  این  بر  همواره  سیاسی 
بر آن  فایده ای  ندهد،  پایان  اقتصادی  به دوران سخت 
متصور نیست و جالب آنکه پایان دوران سخت اقتصادی 
را هم معادل بازگشت به قیمت های دوره وفور قبل از 

تحریم تفسیر می کنند! اما واقعیت جز این است.
 ادامه در صفحه 3/ 

برجام در اقتصاد معجزه می کند؟

) بیانیه سندیـکای صنعت بـرق ایران در خصـوص اجرایـی شدن برنامه جامـع اقدام مشـترک (



 

تسهیالت براي ادغام واحدهاي کوچك 
تولیدي صنعت برق

....ادامه خبر

 نشست توانمندسازی فارغ التحصیالن برق 
قدرت در اتوماسیون پست های فشار قوی

 .....ادامه خبر

 خبرنامه شرکت فراکوه منتشر شد
. .....ادامه خبر

 به ازای هر کیلووات ساعت برق 30 ریال 
عوارض پرداخت شود

.....ادامه خبر

 ثبات نسبی بودجه وزارت نیرو
.....ادامه خبر

 پرداخت 2 هزار میلیارد تومان اسناد 
خزانه اسالمی به پیمانکاران برق

.....ادامه خبر

 2 شرط همکاری آب وبرقی اروپایی ها با 
ایران

.....ادامه خبر

 ارتقای سطح همکاری های ایران و چك 
در زمینه آب و برق

.....ادامه خبر

 کارآمدی نرم افزار EPAT در کاهش 
مصرف انرژی نیروگاهها اثبات شد

.....ادامه خبر

 تحقق اهداف کنفرانس جوی پاریس به 
کمك انرژی های تجدیدپذیر

.....ادامه خبر

 مپنا ماشین های مورد نیاز صنعت نفت 
کشور را تولید می کند

.....ادامه خبر

 15 مقام اتحادیه اروپا و هیاتی تجاری در راه 
ایران؛ بررسی روند همکاری در حوزه انرژی

.....ادامه خبر

 افغانستان صادرکننده برق می شود
.....ادامه خبر

 ابداع سه چرخه برقی- خورشیدی
.....ادامه خبر

 تعلیق سرمایه گذاری 3۸0 میلیارد دالری 
در حوزه انرژی

.....ادامه خبر

 روند اقتصادي شدن انرژي هاي تجدید پذیر
.....ادامه خبر

 هند در انتظار توسعه روابط خود با ایران
.....ادامه خبر

 اینك بدون تحریم
.....ادامه خبر

 موارد 7 گانه گشایش اعتبار اسنادی در 
پسابرجام ابالغ شد

.....ادامه خبر

 متن کامل بودجه ۹5 و الیحه برنامه ششم 
منتشر شد

.....ادامه خبر

 اجرای اقتصاد مقاومتی در پسابرجام
.....ادامه خبر

 دو محدودیت صادرات خدمات فنی و 
مهندسی
.....ادامه خبر

 در برنامه ششم معافیت جدید مالیاتی 
ممنوع شد

.....ادامه خبر

 اعطای 200 میلیارد تومان جوایز صادراتی 
در بودجه ۹5

.....ادامه خبر

 کدام بخش های اقتصاد ایران از تحریم 
نجات می یابند؟

.....ادامه خبر

 انتظار رشد اقتصادی 6 درصدی را داریم
.....ادامه خبر

 سیف:افزایش تولید و صادرات به 
کشور های منطقه در پسابرجام

.....ادامه خبر

 دولت همزمان با اجرای برجام، واگذاری 
امور به بخش خصوصی را جدی بگیرد

.....ادامه خبر

 افتتاح 14 ال سی در اولین روز اجرای 
برجام 

.....ادامه خبر

 افزایش 23 درصدی بودجه وزارت اقتصاد
.....ادامه خبر

 کمك دولت به صادرکنندگان برای حضور 
در نمایشگاه های خارجی

.....ادامه خبر

 جدول قیمت سکه و ارز روز یکشنبه
.....ادامه خبر

 برجام پایان راه اصالح اقتصادی نیست
.....ادامه خبر

 بررسی راهکارهای توسعه روابط ایران و 
جمهوری چك

.....ادامه خبر

2 عناوین اخبار

 اقتصادی اخبار صنعت برق
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

تعادل/ دبیر سندیکاي صنعت برق ایران در گفت وگو با 
»تعادل« پیشنهاد داد

تسهیالت براي ادغام واحدهاي کوچك 
تولیدي صنعت برق

 کالهي: در دوران پسا تحریم سرمایه گذاري 
 FDI خارجي در صنعت برق باید به صورت

انجام شود    

از روز گذشته و با اعالم رسمي اجراي لغو تحریم ها از 
سوي کشورهاي 1+5 برگ تازه یي از اقتصاد ایران ورق 
خورد و روزگار پساتحریم که ماه ها صنایع مختلف ایران 
را چشم  انتظار گذاشته بود باالخره فرا رسید. در این 
بین صنعت برق نیز همانند دیگر صنایع بزرگ ایران 
مانند نفت و گاز و پتروشیمي از ماه ها پیش با برگزاري 
همایش ها و انجام مذاکرات و توافقات اولیه وزارت نیرو 
با شرکت هاي بین المللي در حوزه هاي مختلف مانند 
ساخت نیروگاه خود را آماده فرا رسیدن این روز کرده 
است. اما در این بین عده یي معتقدند صنعت برق ایران 
مسیر بومي  شدن خود را به مقدار زیادي طي کرده 
آن دسته  از  ایران  برق  دبیر سندیکاي صنعت  است. 
افرادي است که به این موضوع باور دارد و معتقد است 
بیشتري  اشتیاق  که  صنایع  دیگر  با  قیاس  در  شاید 
شرکت هاي  دارند،  ایران  در  خارجي ها  حضور  براي 
داخلي صنعت برق میل کمتري به این موضوع دارند. 
اما وي معتقد است با مشکالت عدیده دیگري نظیر 
بازار  کوچک،  اقتصادي  مقیاس  با  و  خرد  واحدهاي 
سرمایه ناکارآمد و مطالبات پیمانکاران از وزارت نیرو و 
دیرکرد آنها اصلي ترین دغدغه  شرکت هاي برقي ایران 
هستند. براي تبیین بیشتر این موضوع گفت وگویي را 
ترتیب  ایران  برق  دبیر سندیکاي  با علي رضا کالهي، 

دادیم که آن را در ادامه مي خوانید:

جناب عالي اخیرا در صحبت هاي خود اظهار کرده 
 بودید که دولت باید حمایت خود از شرکت هاي 
تازه وارد در بخش هاي اشباع  شده صنعت برق را 
قطع کند. در این باره بیشتر توضیح مي فرمایید.

این موضوع فقط مختص صنعت برق نیست و در سایر 
که  مي کنیم  مشاهده  را  موضوع  این  ما  نیز  بخش ها 
هیچ کدام  و  دارد  وجود  زیادي شرکت کوچک  تعداد 
نمي توانند به مقیاس اقتصادي برسند و در حال اتالف 
طریق  از  عمدتا  شرکت ها  این  هستند.  ملي  منابع 
دریافت وام هاي حمایتي یا منابع ارزي کشوري دچار 

بیکاري شده اند.

اشباع  شده  بخش هاي  از  شما  منظور  مشخصا 
چیست؟

تابلوسازي، دکل سازي،  کنتورسازي، کابل و...

باید  و  اشباع  نشده اند  هنوز  بخش هایي  چه  و 
مورد حمایت قرار بگیرند؟

تقریبا حوزه اشباع  نشده یي نداریم و به نظر من ظرفیت 
تمام شرکت ها خالي است. شاید یک شرکتي در یک 
بخشي مشغول فعالیت با ظرفیت کامل خود باشد. ولي 
به طور کلي مصرف برق صنعتي درحال حاضر حدود 
25درصد تقاضاي فروخته شده است. فرض کنیم که 
اگر در شرایط نرمال شرکتي بخواهد با ظرفیت کامل 
خودش فعالیت کند معموال با 80درصد برق تقاضا شده، 
تولید مي کند و 20درصد حاشیه امن براي برق مصرفي 
خود نگه مي دارد. اما درحال حاضر مي توان گفت کل 
صنایع ایران در بخش هاي مختلف با یک سوم ظرفیت 
خود فعالیت مي کنند. شما مشاهده کنید که در صنایع 

ادامه از صفحه 1/ 
برای  را  برجام  فایده  بخواهیم  جمله  یک  در  اگر   
اقتصاد ایران بیان کنیم، باید به کارکرد سلبی این 
توافق تکیه کنیم تا کارکرد ایجابی. به عبارت دیگر، 
می توان این سوال را مطرح کرد که اگر برجام و این 
دوره بیش از دو ساله که در انتظار به بار نشستن آن 
گذشت نبود، چه اتفاقی برای اقتصاد ایران می افتاد؟

اگرچه  می طلبد  دیگر  مجالی  این سوال،  به  پاسخ 
شاید بر کسی پنهان نباشد. البته این پاسخ را نباید 
به حساب تاثیر بی چون و چرای تحریم های ظالمانه 
بگذاریم. آنچه باعث شد تحریم ها، اقتصاد ایران را 
دچار التهابات مخرب سفته بازانه ای کند که انتخابات 
پایان  مهر  آن  بر  مذاکرات  آغاز خوش بینانه  و   92
زد، نه خود تحریم ها بلکه محیط اقتصادی از نفس 
افتاده تحت تاثیر بی تدبیری های سیاستی بود. شاهد 
مدعا هم سرنوشت نمونه آمریکای التینی این نوع 
سیاست ها یعنی ونزوئال است که این روزها در غیاب 
هر نوع تحریمی با تورم افسارگسیخته سه رقمی و 
رکود ویرانگر دست و پنجه نرم می کند تا حدی که 

دیروز در آن کشور وضعیت فوق العاده اعالم شد.
مصائب  اصلی  ریشه های  از  فارغ  حال،  عین  در 
اقتصادی چهار سال اخیر، باید گفت که تحریم ها 
افزایش  باعث  ریشه ها،  این  تقویت  و  تشدید  با 
که  شد  ایران  اقتصاد  مخاطرات  غیرقابل محاسبه 
اگر خوش بینی های دو سال اخیر به رفع آنها نبود، 
ایران حاکم می شد  اقتصاد  بر  روزها وضعیتی  این 
که حتی آرزوی وضعیت فعلی هم محال می نمود. 
به عبارت دقیق تر، کارکرد اصلی برجام و انتظار دو 

تشدید  از  جلوگیری  آن،  فرجام خوش  برای  ساله 
ریشه  که  بود  درهم تنیده ای  و  پیچیده  مشکالت 
اصلی آن بی تدبیری های سیاستی و عامل فرعی اما 
تشدید کننده آن، تحریم های ظالمانه بود. به همین 
دلیل، تصور کارکرد ایجابی برای برجام بدون تدابیر 
سیاستی مکمل، تخیلی بیش نیست؛ اگرچه برخی 
اثرات هیجانی زودگذر بر آن مترتب است که امید 

می رود سیاست گذار بر این هیجانات دل نبندد.
در یک جمع بندی کلی باید گفت که برجام اگرچه 
چالش های  گرداب  از  خروج  برای  الزم  شرط 
درهم تنیده اقتصادی است، اما شرط کافی نیست. 
اجرای برجام، مه غلیظ جاده را که حرکت ماشین 
مواجه  غیرقابل پیش بینی  مخاطرات  با  را  اقتصاد 
کرده بود، برطرف می کند، اما سوال این است که 
آیا خود این ماشین را یارای حرکت است یا نه؟ با 
مروری بر کارنامه تیم اقتصادی در دو سال اخیر که 
قرار است این ماشین از نفس افتاده را مجددا به کار 
اندازند به سختی می توان به سوال فوق پاسخ مثبت 
نتیجه  این  به  نیز شاید  داد. احتماال رئیس جمهور 
اقتصاد،  ماشین  انداختن  راه  به  که  باشد  رسیده 
نیازمند همان عزم و اراده ای است که در حل و فصل 
مساله هسته ای به کار گرفته شد؛ با هدایت تیمی 
که ویژگی های تیم مذاکره هسته ای را با خود داشته 
باشد و ماندن در وضعیت فعلی هرگز این دو شرط 
کافی را فراهم نمی کند. امید می رود اکنون که شرط 
فراهم سازی  کوتاه  فرصت  است،  یافته  تحقق  الزم 
شروط کافی برای به راه انداختن ماشین اقتصاد نیز 

به هدر نرود.

برجام در اقتصاد معجزه می کند؟

شماره هزار و  ششصد و پنجاه و شش         بیست و هفتم دی  ماه هزار و سیصد و نود و چهار   



4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

مختلف ایران مثل شوینده، آرایشي،  بهداشتي و... چند 
برند وجود دارد و در کشوري مثل امریکا با جمعیت 
بیشتر و تولید ناخالص چند برابر چند برند وجود دارد؟

که  است  این  برق  درحال حاضر مشکل صنعت 
اساسا بازار اشباع شده است یا اینکه شرکت هاي 
موجود در مقیاس کوچك فعالیت مي کنند و باید 

با یکدیگر ادغام شوند؟
این دو بحث با هم مرتبط است. االن بازار اشباع است و 
در بازار اشباع دو اتفاق ممکن است بیفتد. یا شرکت ها 
ورشکسته مي شوند یا ادغام مي شوند. مشکل ما این 
است که قوانین ما حامي ادغام و منطقي سازي نیست 
بلکه حامي ایجاد واحدهاي صنعتي جدید است. این 
تعدد واحدها دالیل مختلفي دارد مثال در صنعت کابل 
حدود 250واحد تولیدي داریم که رسما ثبت شده اند. 
درحالي که در کل اتحادیه اروپا 20واحد بیشتر وجود 
ماه  در  نیز  تولیدي  واحد  بزرگ ترین  ایران  در  ندارد. 
800 تا هزار تن مس را به کابل تبدیل مي کند ولي 
در یک کشور کوچک مثل کویت یک واحد تولیدي 
هفته یي هزار تن یا در امارات هفته یي 1500تن یا در 
کشور کوچکي مثل عمان هفته یي دو هزار تن مس 
تولیدي  تک واحدهاي  این  مي شود.  تبدیل  کابل  به 
در این کشورها صادرات قابل توجهي دارند و در بازار 
بازار  در  مثال  دارند.  قدرتمندي  نیز حضور  منطقه یي 
اولیه  کابل علت این تعدد واحدها سوبسیدهاي مواد 
مس بود. چون قیمت مواد اولیه در ایران با قیمت هاي 
جهاني اختالف فاحش حدود یک به 10یا یک به 20 
دارد این انگیزه در هر کسي به وجود آمد که به دنبال 
تاسیس یک واحد تولیدي باشد تا مواد اولیه ارزان را 
دریافت کند و به دنبال تولید نباشد. بعدا مشابه این 
قضایا با دالر دولتي و نرخ هاي متعدد ارز و وام صندوق 

ذخیره ارزي تکرار شد. اما امروز اگر شرکتي بخواهد 
یکي از رقباي خود را که دچار مشکل مالي شده است 
و تولیدي ندارد، خریداري کند هیچ حمایت مالي از 
او تعلق  به  او نمي شود و هیچ گونه وام و منابع مالي 
نمي گیرد. این یکي از مشکالت اصلي رقابت پذیري در 
بازار ایران است که رتبه ایران را در این زمینه پایین 

مي آورد.

را  استنباط  این  شما  صحبت هاي  از  عده یي 
بازار را  انحصار در  ایجاد  مي کنند که شما قصد 

دارید!
هم  اگر  نیست.  مطرح  انحصار  بحث  عنوان  هیچ  به 
را  کار  این  اجازه  کنیم کسي  ایجاد  انحصار  بخواهیم 

ندارد.

نباید شرکت  اعالم مي کنید که  ولي وقتي شما 
به  که  چیزي  نخستین  شود  بازار  وارد  جدیدي 

ذهن متبادر مي شود مساله انحصار است!
قرار  توجه  مورد  هم  بنده  صحبت هاي  جزئیات  باید 
بگیرد و اینگونه نباشد که بخشي از صحبت هاي بنده 
منعکس شود و به سایر بخش هاي صحبت من پرداخته 

نشود.

وارد  سرمایه گذاري  هدف  با  که  شرکت هایي 
مي شوند سودي براي خود مي بینند که تصمیم 

به ورود مي گیرند؟
خیر. اینگونه نیست!

سرمایه گذار که با هدف ضرر وارد بازار نمي شود!
چرا. در بسیاري از موارد سرمایه گذار تحلیل درستي 
سرمایه گذار  چند  شما  ندارد.  وکار  کسب  فضاي  از 

فضاي  از  درستي  و  منطقي  تحلیل  که  مي شناسید 
با  داشته  باشند. عده یي مي نشینند  وکار خود  کسب 
خود مي گویند که کابل سازي کار خوبي به نظر مي آید! 
و با همین استدالل وارد تولید مي شود. بنده این موارد 
سازمان  مدیران  از  یکي  پیش  سال  چند  دیده ام.  را 
صنایع یکي از استان ها به من گفت که پسر من در 
یکي از واحدهاي کابل سازي کارآموزي دیده است و 
به همین دلیل مي خواهم کابل سازي کنم! و االن به 
مشکل خورده و منتظر است که یکي واحد تولیدي 

او را بخرد.

شرکت هاي  که  است  این  شما  نظر  نهایتا  پس 
موجود که کوچك هستند با هم ادغام شوند و 
دولت به  جاي حمایت از ایجاد واحدهاي تولیدي 

جدید از ادغام واحدهاي فعلي حمایت کند؟
به مقیاس  ادغام شوند و  با هم  باید  این واحدها  بله. 
براي  تسهیالت  دادن  که  دید  باید  برسند.  اقتصادي 
دادن  دارد.  تبعاتي  چه  جدید  تولیدي  واحد  ایجاد 
وام هاي تولیدي به واحدهایي که بعدا کار نخواهند کرد 
و زیانده خواهند شد، اتالف منابع ملي است. زمیني 
که اینها مي خرند و سوله یي که در آن تولید مي کنند 
مي توانست مورد استفاده یک بخش دیگر قرار بگیرد 
و مفید واقع شود. یکي از علل اصلي بحران بانکي در 
به  مي شود  پرداخت  که  مساله داري  وام هاي  و  ایران 
همین علت است. عده یي به نام ایجاد واحد تولیدي 
وام هاي کالن از صندوق ذخیره ارزي دریافت مي کنند، 
نصف آن را صرف ایجاد واحد تولیدي مي کنند و مابقي 
آن را صرف سفته بازي و خرید و فروش ملک مي کنند.

این مساله یي نیست که بتوان دستوري آن را حل 
کرد. چه سیاستي باید براي آن تدبیر شود؟

باید سیستم  باید بسترسازي هاي الزم صورت بگیرد. 
یک  اگر  من  مثال  یابد.  بهبود  کشور  مالي  و  بانکي 
کابل ساز بزرگ در امریکا بودم با مراجعه به یک بانک 
و ارائه طرح توجیهي دقیق و مشخص براي حل یک 
تولیدي  واحد  از  بخشي  براي  آمده  وجود  به  مشکل 
خود قادر به دریافت وام بودم. به عنوان مثال خانواده 
مشهور گلیزر که تمام سرمایه الزم براي خرید باشگاه 
وام  صورت  به  مدون  طرح  یک  ارائه  با  را  منچستر 
دریافت کردند. این مسائل در ایران وجود ندارد و رتبه 
ایران در بازار سرمایه بسیار پایین است. تا زماني که وام 
ارزان قیمت، معافیت مالیاتي و سایر امتیازات به احداث 
واحدهاي جدید تعلق مي گیرد و به ادغام واحدها تعلق 
نمي گیرد، سرمایه گذار به  جاي خرید واحدهاي دیگر 
واحدهاي  احداث  دنبال  به  هستند  غیراقتصادي  که 
است  این  مي افتد،  که  دیگري  اتفاق  مي رود.  جدید 
خیال  مي خورند  بحران  به  شرکت ها  این  که  زماني 
مي کنند که با شکار پرسنل واحدهاي دیگر وضعیت 
خود را بهتر کنند و با این کار اوضاع رقباي خود را 
بازار به وجود  به هم مي ریزند و رقابت مخربي را در 
مي آورند یا قیمت را مي شکنند یا علنا تخلف مي کنند 
و  کم  بهره  وام هاي  نظیر  مشوق هایي  باید  بنابراین 

معافیت مالیاتي حذف شوند.

تولیدکنندگان داخلي چقدر توانایي شناور بودن 
در ساخت تجهیزات جدید مورد نیاز صنعت برق 

ایران را دارند؟
این موضوع تا حدودي با بحث ورود تولیدکننده هاي 
جدید مرتبط است. در شرایطي که طلب تولیدکنندگان 
فعلي پرداخت نشده و آنها را کوچک نگه داشته اند عمال 
فرصت نوآوري و توسعه از آنها سلب شده است. ولي با 
وجود این بنده مي توانم به جرأت ادعا کنم که در مورد 
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خاص صنعت برق، شرکت هاي ایراني با تکنولوژي  روز 
دنیا هیچ فاصله یي ندارند. هر آنچه که دولت و وزارت 
نیرو نیاز دارد این شرکت ها قادر به تامین هستند. حاال 
یا خود این واحدها مي توانند تولید کنند یا مي توانند 
دانش  فني الزم را از یک شرکت خارجي وارد کنند. 
در بعضي حوزه ها با مهندسي  معکوس و زحمت خود 
مي توانیم کاالهاي الزم را تولید کنیم ولي در برخي 
حوزه ها باید با شرکت هاي خارجي بزرگ همکاري شود. 
مثال مپنا به تازگي براي تولید توربین هاي 300مگاواتي 
نسل جدید با زیمنس آلمان قرارداد دریافت دانش  فني 
منعقد کرده است. البته در حوزه تولید برخي کاالهاي 
بسیار پیشرفته توانایي داخلي وجود دارد. مثال در بحث 
تولید کابل 400کیلوولت که در دنیا 6 تولیدکننده دارد 
در داخل کشور موفق شده ایم که پروتوتایپ آن را به 

صورت آزمایشي تولید کنیم.

مثال شرکت هاي داخلي توانایي تولید اینورتر را 
دارند؟

مطمئن هستم اگر بازار و قرارداد الزم به آنها داده  شود 
توانایي تولید آن را دارند. بنده درحال حاضر نامه وزیر 
نفت مبني بر تولید کابل هاي زیردریایي را دارم. من 
کابل  و  کنم  تولید  را  آن  نمي توانم  االن  تولیدکننده 
تولید کنم و  زیردریایي هم محصولي نیست که من 
بومي سازي  نیازهاي  از  بفروشم. یکي  ببرم در الله زار 
فناوري ارجاع پروژه هاي دولتي به شرکت هاي داخلي 
و خرید دولت از آنهاست. دولت باید براي تولیدکننده 

بازار را فراهم کند.

این فاصله تکنولوژیکي که وجود دارد، مساله یي نیست 
که تنها با یک سفارش دولتي حل شود!

فکر  قبلي چگونه حل شد.  موارد  مي کنید  فکر  شما 
مي کنید تکنولوژي تولید توربین GIS در ایران چگونه 

بومي شد؟

یعني اگر شرکت نفت مثال به شما سفارش تولید 
کابل هاي زیردریایي را بدهد شما تا کي مي توانید 

آن را تحویل بدهید؟
من حداکثر تا ظرف 18ماه مي توانم این محصول را 

تحویل بدهم.

آخرین مورد سفارش کاالیي که در داخل تولید 
نمي شده و دولت براي تامین آن به شرکت هاي 

داخلي سفارش داده است، چیست؟
متاسفانه موردي به ذهنم نمي رسد که بتوانم بگویم! 
مثال در بحث ریل هاي محافظتي الکترونیکي شاید تنها 
آیتمي باشد که صنعت برق ایران در آن خودکفا نیست. 
من هنوز ندیدم که دولت و وزارت نیرو الزامي داشته 
 باشد که در برنامه پنج  ساله آینده خود محاسبه کند 
که چه تعداد پست برق تاسیس خواهد کرد و براي این 
پست ها چه تعداد ریل نیاز دارد. سپس به پیمانکار خود 
اعالم کند که این ریل ها از خارج خریداري نشود و به 
یک شرکت داخلي که این ریل ها را در سطح پایین تر 
تولید مي کند یا یک شرکت خارجي تولیدکننده اعالم 
کند که به شرط انتقال تکنولوژي این تعداد قابل توجه 
ریل را خریداري مي کند سپس به پیمانکار اعالم کند 
که خرید ریل از عهده شما خارج است. کاري در تمام 
دنیا انجام مي شود و دولت ایران نخستین دولتي نیست 
که بخواهد این کار را بکند و آخرین دولت هم نخواهد 

بود.

تحریم ها  برداشته  شدن  از  بعد  شما  نظر  به 
وضعیت شرکت هاي داخلي در این صنعت بدتر 

مي شود؟
قطعا برداشته  شدن تحریم  واردات را تسهیل مي کند 
و دولت هم باالعم و وزارت نیرو باالخص مشکل مالي 
باشد  براي دولت راحت تر  این شرایط شاید  دارد. در 
که تمام نیازهاي زیرساختي خود را به طرق مختلف 
مانند یوزانس و فاینانس و استقراض از طریق قرارداد 
با شرکت هاي خارجي تامین کند و نگاهي به داخلي ها 
نشود. ما نگران این اتفاق هستیم و صحبت هایي نیز در 
جهت این موضوع شنیده مي شود. مثال بحث قرارداد 
احداث نیروگاه با شرکت هاي خارجي با گارانتي ملي 
در شرایطي که بدهي شرکتي مثل مپنا داده نمي شود 
قطعا یک بازي برابر نیست. صنعت برق صنعتي است 
که با برنامه ریزي بلندمدت و با هزینه زیاد بومي شده 
و صنعت قدرتمندي نیز به حساب مي آید زیرا درحال 
حاضر 82درصد صادرات خدمات فني و مهندسي کشور 
مربوط به صنعت برق است همچنین متوسط حقوق 
گمرکي صنعت برق 15درصد است. کدام صنعتي در 
ایران وجود دارد که با وجود 15درصد حقوق گمرکي 
خودروسازي،  صنایع  آیا  کند؟  رقابت  بازار  در  بتواند 
نساجي یا صنایع غذایي این توانایي را دارند؟ با عدم 
پرداخت مطالبات و سوءمدیریت در دولت قبلي چراغ 
این صنعت خاموش نشد و نیروگاه هاي جدید هرچند 

با آهنگ کندتر احداث شدند.
فناوري  قوي  فشار  نیروگاه هاي  احداث  فناوري 
و کمتر کشور جهان  سومي وجود  است  پیشرفته یي 

دارد که بتواند این کار را بکند.

اکثر  پتروشیمي  و  نفت  مثل  صنعتي  در  اکنون 
شرکت ها تمایل دارند که با شرکت هاي خارجي 

در  آیا  داشته  باشند.  سرمایه گذاري  مشترک 
صنعت برق نیز این تمایل وجود دارد؟

یک مقدار این انگیزه در صنعت برق کمتر است. این 
نفتي ها  عقبه  که  دارد  برقي ها وجود  بین  در  شوخي 
به ویلیام  دارسي بازمي گردد و بني دارسي اند و خارجي 
دوست دارند و وقتي یک شرکت ایراني وارد شود آن 

را تحویل نمي گیرند و چوب الي چرخ آن مي گذارند.

آن وقت برقي ها از نوادگان چه کسي هستند؟!
امین الضرب اند!  حاج  نوادگان  از  احتماال  برقي ها 
روي  فشاري  برق  صنعت  در  هست  که  بحثي  ولي 
شرکت هاي داخلي ایجاد نشد که حتما به دنبال یک 

برند خارجي بروید.

پس در شرایط پس از تحریم شما در این زمین 
بازي قرار است چه حرکتي بکنید؟

امریکا داشتم، اعالم کردم که  به  بنده در سفري که 
ایران تنها یک کشور نیست. ایران با 16کشور منطقه 
بازار  بازار 80 میلیوني که یک  مرز دارد و فقط یک 
مهمي هم هست به حساب نمي آید بلکه یک بازار 600 
میلیوني است. آنها را دعوت کردم که با توجه به وجود 
مس، آلومینیوم و صنایع پتروشیمي پایگاه هاي خود 
را در ایران تاسیس کنند و از ایران به سایر کشورها 

صادر کنند.

یعني ایران تبدیل به یك هاب در منطقه بشود!
آزاد،  آب هاي  به  دسترسي  وجود  با  ایران  دقیقا. 
نسبتا  نقلي  و  حمل  زیرساخت هاي  ارزان،  انرژي 
اولیه فراوان  مناسب، نیروي کار تحصیل کرده و مواد 
حتي  و  ترانس  کابل،  تولید  هاب  به  تبدیل  مي تواند 
کاالهاي صنایع دیگر براي کل منطقه بشود و از این 
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االن  شود.  تولید  کشور  داخل  در  ارزش افزوده  طریق 
به  مراجعه  ایران مشغول خام فروشي هستند.  صنایع 
صورت هاي مالي شرکت ملي مس ایران به عنوان یکي 
نشان مي دهد که  ایران  ارزشمندترین شرکت هاي  از 
بیشترین سودآوري این شرکت در بخش معدن است و 
از کنسانتره تا کاتد زیانده است. درحالي که برق ارزان 
و سوخت ارزان دریافت مي کند. همین کنسانتره را یک 
شرکت ژاپني با وارد کردن مواد اولیه از آفریقا با سود 

تولید مي کند.

پس با این حساب در صنعت برق تمایل چنداني 
وجود  خارجي  سرمایه گذاران  با  مشارکت  به 

ندارد؟
چرا اما از جهت هاي دیگر غیر از مباحث فني. اتفاقا 
من معتقدم در تمام صنایع ایران نیاز به سرمایه گذاري 
به صورت سرمایه گذاري  باید  اما  دارد  خارجي وجود 
مستقیم خارجي FDI باشد. چیزي که در ایران عمدتا 
است  گرفته  خود  به  را  خارجي  سرمایه گذاري  اسم 
عمدتا فاینانس و استقراض بوده است. سرمایه گذاري 
که بیاید و در هیات مدیره حضور داشته  باشد و اعمال 
نظر کند. یکي از ضعف هاي ایران این است که مدیران 
ما مدیریت یاد نگرفته اند که دالیل تاریخي و خاص 
خود را دارد. بنده خودم را عرض مي کنم. ما مدیریت 
و حاشیه   و خطا  با سعي  بلکه  نگرفته ایم  یاد  اصولي 
سودهاي غیرعادي رشد کرده ایم و باعث شده  عده یي 
به خطا گمان بلد بودن مدیریت ببرند بنابراین در تمام 
آموزش  نظر  از  خارجي  شرکت هاي  حضور  حوزه ها 

دادن مفید خواهد بود.

تامین سرمایه  و  فاینانس  به  برق  آیا در صنعت 
خارجي نیازي نیست؟

از نظر من اهمیت این موضوع ثانویه است.

نخستین  ایراني  اکثر شرکت هاي  درحال حاضر 
دارند،  دولت  و  نیرو  وزارت  از  که  مطالبه یي 

پرداخت مطالبات معوق پروژه هاست.
بحث مطالبات یکي شامل خود اصل مطالبات است، 
خواسته بعدي ما خسارت دیرکرد این مطالبات است. 
چراکه با وجود تورم و جهش نرخ ارز و بهره یي که این 
شرکت ها به بانک ها پرداخته اند در چند سال گذشته 
سرمایه شرکت ها عمال یک سوم شده است. قیمت مس 
در سال 86 هر کیلو 7هزار تومان بود اما االن قیمت 
مس 20هزار تومان است. بنابراین رفتار این چنیني با 
و  نیست  عادالنه  شرعا  نه  عرفا  نه  عقال  نه  شرکت ها 

موجب زمین  خوردن شرکت ها مي شود.

درحال حاضر حدودا حجم مطالبات پیمانکاران 
برق از وزارت نیرو چقدر است؟

حدود 5 هزار میلیارد تومان فقط اصل بدهي وزارت 
مورد جریمه خسارت  در  و  است  پیمانکاران  به  نیرو 
دیرکرد جواب روشني از وزارت نیرو دریافت نمي کنیم. 
مثال دو شرکت کابل فروزان یزد و توزیع نیرو شیراز 
که قراردادي حدود 270میلیون تومان با وزارت نیرو 
بسته  بودند طي شکایتي که کرده بودند مشمول500 

میلیون تومان جریمه شدند.

زمینه  این  در  برق  صنعت  سندیکاي  برنامه 
چیست؟

مذاکره ما فعال روي موضوع خسارت دیرکرد است که 
البته جواب مشخصي نیز دریافت نکردیم.

چندي پیش بحث پرداخت مطالبات پیمانکاران 

اوراق  فروش  طریق  از  نیرو  وزارت  از  طلبکار 
خزانه اسالمي مطرح شد. در همین رابطه بحث 
به  بدهي ها  پرداخت  اولویت  کردن  مشخص 
سندیکاي صنعت برق محول شد. مبناي سندیکا 

براي این اولویت بندي چیست؟
اوال در مورد بحث انتشار اوراق خزانه نکته یي را مطرح 
کنم. کل بدهي  که دولت فعلي از دولت گذشته به ارث 
نسبت  که  است  تومان  میلیارد  هزار  برده حدود 54 
به تولید ناخالص داخلي ایران براساس شاخص قدرت 
خرید رقم باالیي نیست. اما مشکلي که در ایران وجود 
مالي  ابزار  چون  بدهي هاست  بودن  غیرسیال  دارد 
این  کردن  نقد  و  درآوردن  حرکت  به  براي  مناسبي 
بدهي ها وجود ندارد. بنابراین ایده فروش اوراق قرضه 
ایده بسیار خوبي است که منجر به چرخش پول در 
اقتصاد مي شود. اما در موضوع اولویت بندي شرکت ها 
اعضاي  از  مرتب  به طور  که سندیکا  کنم  اعالم  باید 
خود گزارش هاي مربوط به مطالبات خود را دریافت 
مي کند براساس رقم و عمر بدهي اولویت بندي صورت 

مي گیرد.

آیا بدهي بزرگ تر اولویت دارد یا بدهي قدیمي تر؟
اولویت با بدهي هاي قدیمي تر است.

از مصرف کنندگان  پنج صدم  آمار،  آخرین  طبق 
30درصد  حدود  هستند  دولتي  ادارات  که  برق 
برق را مصرف مي کنند. به نظر شما چنین روندي 
تا چه اندازه در بدهکار شدن بیشتر وزارت نیرو 

به تولیدکنندگان تاثیر مي گذارد؟
اتفاقا شاید رقم بدهي ادارات خیلي باال نباشد. عالوه 
بر ادارات ما یک  سري واحدهاي صنعتي دولتي داریم 
نیرو دارند. در هر  به وزارت  که بدهي هاي میلیاردي 

صورت بخش دولت بخش عمده یي از مطالبات خود 
دولتي  سازمان هاي  و  مساجد  مانند  ارگان هایي  از  را 
نمي تواند نقد کند و خود این موضوع در گردش مالي 

وزارت نیرو تاثیر منفي مي گذارد.

شما پیشنهادي براي وزارت نیرو براي حل این 
موضوع ندارید. به هر حال مطالبات وزارت نیرو 

روي مطالبات پیمانکاران تاثیر دارد. ؟
حذف  و  تعارفات  گذاشتن  کنار  من  پیشنهاد  دقیقا. 
امتیازات ویژه است. اگر نهاد یا ارگان خاصي قرار است 
از پرداخت پول خرید برق معاف شد به صورت شفاف 
تکلیف آن مشخص شود و اعالم شود و منابع آن از 

جاي دیگري تامین شود.

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران/ سه شنبه 
این هفته برگزار می شود؛

نشست توانمندسازی فارغ التحصیالن 
برق قدرت در اتوماسیون پست های فشار 

قوی

و  اتوماسیون  کمیته  رییس  سخنرانی  پنل 
در  ماه  دی   30 شنبه  سه  سندیکا،  مخابرات 
دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

سیستم های  کنترل  و  حفاظت  کنفرانس  دهمین 
قدرت مورخ 29 و30 دی ماه سال جاری برگزار می 
شود که در حاشیه آن پنل سخنرانی مهندس ایمان 
رجایی، رییس کمیته اتوماسیون و مخابرات سندیکا 
نیز با موضوع توانمندسازی فارغ التحصیالن رشته برق 
اتوماسیون پست های فشار قوی روز  قدرت در حوزه 
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سه شنبه مورخ30 دی ماه راس ساعت 16 بعدازظهر 
در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران/ 
خبرنامه شرکت فراکوه منتشر شد

و  خازن  انواع  تخصصی  سازنده  فراکوه،  شرکت 
بانك خازنی خبرنامه فنی خود را منتشر کرد.

و  خازن ها  انواع  تخصصی  سازنده  فراکوه  شرکت 
و  متوسط  فشار  و  ضعیف  فشار  خازنی  بانک های 
 FRAKO ، شرکت های  انحصاری  تولیدکننده 
 Lovato DUCATI،Herong، EFENو 
که  را  فنی خود  به تازگی خبرنامه  این شرکت  است. 

توسط کارشناسان دفتر فنی است، منتشر کرد. 
گفتنی است خبرنامه این شرکت که یکی از اعضای 
سندیکای صنعت برق ایران است، درجهت ارتقاء سطح 

علمی کلیه کارشناسان کشور تهیه شده است.

ایسنا/ بر اساس الیحه بودجه 95
به ازای هر کیلووات ساعت برق 30 ریال 

عوارض پرداخت شود

 13۹5 سال  بودجه  الیحه   6 تبصره  اساس  بر 
وزارت نیرو موظف است، عالوه بر دریافت بهای 
برق، به ازای هر کیلوات ساعت برق فروخته شده 
برق در قبوض  به عنوان عوارض  ریال  مبلغ 30 
باغ  جمله  از  برق  مشکترین  از  و  درج  مربوطه 

شهر ها و خانه باهای اطراف روستاها و شهر ها به 
استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه های 

کشاورزی دریافت کند.
حساب  به  حاصله  وجوه  ایسنا،  خبرنگار  گزارش  به 
و  شود  می  واریز  کشور  کل  داری  خزانه  نزد  خاصی 
بابت  تا سقف هفت هزار میلیارد ریال صرفا  حداکثر 
حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی 
و تولید برق تجدید پذیر و پاک توسط شرکت توانیر 

هزینه می شود.
همچنین بر اساس تبصره 15 شرکت های تولید نیروی 
برق حرارتی و شرکت های برق منطقه ای مکلفند منابع 
تعیین شده در بودجه مصوب ساالنه خود را به ترتیب 
حرارتی  برق  نیروی  تولید  تخصصی  مادر  شرکت  به 
و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری در 
انتقال  شبکه  توسعه  و  حرارتی  های  نیروگاه  توسعه 

کشور پرداخت کنند.
عالوه بر این شرکت های فروشنده برق نیروگاه های 
آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی های 
برق خود را پس از وضع هزینه های تولید برای سرمایه 

گذاری در توسعه نیروگاه برق آبی به مصرف برسانند.
شرکت  توسط  پرداختی  وجوه  تبصره  این  اساس  بر 
بند  این  موضوع  گذاری  سرمایه  برای  شده  یاد  های 
به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود 
مقررات  رعایت  با  بند  این  حساداری  دستورالعمل  و 
قانونی مربوط به تصویب وزرای امور اقتصادی و داری 

و نیرو می رسد.

ایسنا/ 
ثبات نسبی بودجه وزارت نیرو

بودجه وزارت نیرو در الیحه پیشنهادی سال۹5، 
100 میلیارد تومان افزایش یافت.

پیشنهادی  رقم  براساس  ایسنا،  خبرنگار  گزارش  به 
دولت در الیحه بودجه سال 1395 وزارت نیرو هفت 
هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار دولتی خواهد داشت 
که این رقم نسبت به سال گذشته تفاوتی تنها 1.5 
درصدی دارد و نسبت به رقم سال 1394 نزدیک به 

100 میلیارد تومان افزایش داشته است.
وزارت نیرو این بودجه را باید بین سازمان های مختلف، 
شرکت های سهامی آب منطقه ای در سراسر کشور و 
کشور  سراسر  فاضالب  و  آب  های  شرکت  همچنین 

مورد استفاده قرار دهد.
 843 نیرو  وزارت  اصلی  دستگاه  میان  این  در 
میلیارد تومان بودجه خواهد داشت و پس از آن نیز 
دستگاه هایی مانند موسسه تحقیقات آب، پژوهشگاه 

نیرو و مرکز مدیریت منطقه ای آب شهری قرار دارد.
در میان شرکت های آب منطقه ای کشور، استان های 
خوزستان با 466 و استان فارس با 287 میلیارد تومان 
سهم قابل توجهی از اعتبار دولتی را به خود اختصاص 

داده اند.
آب و فاضالب استان تهران نیز با 238 میلیارد تومان 
بودجه پیشنهادی در قیاس با دیگر ادارات سهمی قابل 

توجه به خود اختصاص داده است.

ایسنا/ 
پرداخت 2 هزار میلیارد تومان اسناد 

خزانه اسالمی به پیمانکاران برق

اسناد  تومان  میلیارد  هزار  دو  گفت:  نیرو  وزیر 
خزانه اسالمی برای پرداخت بدهی تولیدکنندگان 

و پیمانکاران برق پرداخت شده است.
بعد  نیرو  وزیر  چیت چیان،  حمید  ایسنا،  به گزارش 
گفت:  خبرنگاران  جمع  در  )یکشنبه(  امروز  ظهر  از 
اخیر  روزهای  در  پیمانکاران  به  دولت  بدهی  درمورد 
اختیار  در  اسالمی  خزانه  اوراق  تومان  میلیارد   900
مپنا و 1100 میلیارد تومان هم در اختیار پیمانکاران 
بخش برق قرار داده ایم و در کنار آن پرداخت نقدی و 

مکانیزم های پرداخت دیگر هم وجود داشته است.
او با تاکید بر این که تالش کرده ایم بخشی از مطالبات 
تمامی پیمانکاران را پرداخت کنیم، افزود: انباشت این 
حجم از بدهی ناشی از بیشتر بودن قیمت تمام شده 
این مساله هم  برای  نرخ فروش آن است که  از  برق 
تدبیری در قانون اندیشیده شده و بر اساس آن مابه 
توسط  برق  تکلیفی  نرخ  و  تمام شده  قیمت  التفاوت 

دولت به وزارت نیرو پرداخت می شود.
پرداخت  با  هستیم  تالش  در  داد:  ادامه  چیت چیان 
بدهی ها بتوانیم بخش خصوصی را حمایت کنیم و در 
اسناد خزانه  قالب  مبالغ دیگری در  نیز  آتی  روزهای 

اسالمی به پرداخت ها اضافه خواهد شد.
وزیر نیرو در پاسخ به نگرانی بخش خصوصی از اجرای 
داخلی،  تولیدکنندگان  گرفته شدن  نادیده  و  بر جام 
اظهار داشت: بارها اعالم کرده ایم که اولویت وزارت نیرو 
حمایت از تولید داخل حمایت است؛ اما با محدودیت 

سرمایه گذاری در داخل کشور مواجه هستیم.
مالی  تامین  امکان  داخلی  سازندگان  کرد:  تصریح  او 
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به منابع مالی خارجی  به مراجعه  ندارند و مجبور  را 
هستند؛ برخی منابع مالی ملزم می کنند از آن کشور 
خریداری شود و خود بخش خصوصی در این زمینه 
تصمیم گیرنده است ولی ما از تولیدکنندگان داخلی 

حمایت می کنیم.

تسنیم/ معاون وزیر نیرو در گفت وگو با تسنیم خبر داد
2 شرط همکاری آب وبرقی اروپایی ها با 

ایران

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از دو شرط 
ایران برای شرکت های اروپایی به منظور توسعه 

همکاری های انرژی در ایران خبر داد.
اقتصادی  با خبرنگار  هوشنگ فالحتیان در گفت وگو 
گذشته  روزهای  در  داشت:  اظهار  تسنیم  خبرگزاری 
هیئتی متشکل از مسئوالن شرکت های مختلف فعال 
در زمینه انرژی در کشورهای اروپایی به وزارت نیرو 
های  شرکت  مدیران  را  جمع  این  بیشتر  که  آمدند 

دانمارکی تشکیل می دادند.
وی افزود: در نشستی که با حضور وزیر نیرو تشکیل 
شد، این شرکت ها نسبت به معرفی خودشان و فعالیت 
ها و تولیداتشان در حضور وزیر نیرو و مسئوالن وزارت 

نیرو اقدام کردند.
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه »اینگونه جلسات منجر به 
آشنایی بیشتر ظرفیت شرکت های حاضر می شود«، 
گفت: در این جلسه از شرکت های حاضر خواسته شد 
که در صورت تمایل به حضور در بازار ایران بایستی 
دوم  و  باشند  داشته  ایران  به  تکنولوژی  انتقال  اوال 
اینکه زمینه های فاینانس پروژه ها را فراهم کنند تا ما 

بتوانیم همکاری هایمان را گسترش دهیم.
فالحتیان در پاسخ به اینکه »آیا این شرکتها شروط 
جلسه  یک  نشست  این  گفت:  پذیرفتند؟«،  را  ایران 
آشنایی بود، ما خواسته هایمان را منعکس کردیم و 
طبیعتا پس از این جلسه، پیشنهادات ما را بررسی می 
کنند و به صورت تک تک با شرکا و طرفهای ایرانی 

شان مذاکره می کنند.
برمی  نیرو  وزارت  وظیفه  به  که  آنچه  داد:  ادامه  وی 
بخش  همکاری  های  زمینه  که  است  این  گردد 
خصوصی را با شرکت هایی که عالقه مند به فعالیت 
در داخل ایران هستند فراهم کند و ما در این جلسه 
اعالم آمادگی کردیم که زمینه های الزم را در جهت 
چهارچوب  در  مابین  فی  های  همکاری  گسترش 

مقررات جمهوری اسالمی ایران فراهم کنیم.

فارس/ وزیر نیرو اعالم کرد
ارتقای سطح همکاری های ایران و چك 

در زمینه آب و برق

وزیر نیرو پس از دیدار با وزیر صنعت و تجارت 
اینکه همکاری اقتصادی  بیان  با  جمهوری چك 
ایران و چك در 5 زمینه کاری افزایش می یابد، 
گفت: با وجود ظرفیت های باالی دو کشور برای 
توسعه همکاری ها، می توان فعالیت های مشترک 
ایران و جمهوری چك در زمینه آب و برق را ارتقا 

داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حمید چیت چیان پس از 
دیدار با »یان مالدک« وزیر صنعت و تجارت جمهوری 
چک با بیان این مطلب گفت: همکاری وزارت صنعت 

در  ایرانی  شرکت های  با  چک  جمهوری  تجارت  و 
پروژه های داخلی افزایش خواهند یافت.

اتمام  مناسبت  به  ایران  ملت  به  تبریک  ضمن  وی 
موفقیت آمیزمذاکرات هسته ای، اظهار امیدواری کرد 
توسعه های  مسیر  در  که  موانعی  برجام  اجرای  با  که 
همکاری اقتصادی با سایر کشورها وجود داشته برطرف 

شود.
چیت چیان با اشاره به اینکه در 5 زمینه هوشمندسازی 
شبکه برق، ارتقای ولتاژ شبکه انتقال کشور، سامانه های 
تصفیه آب و فاضالب و محیط زیست با جمهوری چک 
همکاری خواهیم داشت، افزود: در چارچوب کمیسیون 
نیز  انرژی  کمیته  چک،  جمهوری  و  ایران  مشترک 

تشکیل می شود.
وی با بیان اینکه در این دیدار قرار شد معاون انرژی 
آینده  در  چک  جمهوری  تجارت  و  صنعت  وزارت 
نزدیک سفری به جمهوری اسالمی داشته باشد، گفت: 
در این مالقات پروژه های دقیق تری را در ارتباط با این 
5 موضوع کلی مطرح می کنیم تا همکاری های موثری 

بین دو کشور برقرار شود.
هیچ  حاضر  زمان  در  اینکه  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
قراردادی همکاری بین جمهوری اسالمی و جمهوری 
چک در بخش صنعت آب و فاضالب و انرژی منعقد 
نشده است، گفت: در مرحله اول مذاکرات زمینه های 
کلی همکاری ها تعریف شده که امیدواریم در آینده که 
مسئوالن چک به ایران سفر خواهند کرد، بتوانیم به 

موارد عقد قرارداد نزدیک شویم.
چیت چیان با بیان اینکه هم اکنون از 74 هزار مگاوات 
تا  باید  و  برخورداریم  کشور  در  شده  نصب  ظرفیت 
10 سال آینده 50 هزار مگاوات از انواع نیروگاه ها به 
ظرفیت نصب شده کشور اضافه شود، یکی از زمینه های 
همکاری دو کشور را در بخش انرژی دانست و افزود: 

این همکاری می تواند در ساخت نیروگاه های مختلف 
ادامه یابد.

وی با بیان اینکه درصدد هستیم پروژه های اتوماسیون 
و هوشمندسازی را در شبکه های برق کشور اجرایی 
میلیون   10 بایستی  آینده  سال   5 در  گفت:  کنیم، 
مشترک از 33 میلیون مشترک موجود برق در کشور 

تحت شبکه های هوشمند قرار گیرند.
وزیر نیرو با اشاره به اینک در زمان حاضر باالترین ولتاژ 
کشور 400 کیلوولت است بیان داشت: در نظر داریم 

در آینده این ولتاژ را تا 760 کیلوولت افزایش دهیم.
وی با اشاره به محدودیت های آبی کشور گفت: تمام 
آب  شبکه های  پوشش  تحت  کشور  شهری  جمعیت 
شرب سالم و بهداشتی قرار دارند و این نیاز به طور 

مرتب در حال افزایش است.
چیت چیان با بیان اینکه پوشش شبکه های فاضالب در 
زمان حاضر حدود 42 درصد کل جمعیت مشترکان 
افزایش  حال  در  سرعت  با  افزود:  دارد،  بر  در  را  آب 

پوشش شبکه فاضالب برای سایر مشترکان هستیم.

*وزیر صنعت و تجارت جمهوری چك:حاضر به 
روستایی  فاضالب  سامانه های  تکنولوژی  انتقال 

به ایران هستیم
»یان مالدک« وزیر صنعت و تجارت جمهوری چک 
نیز با اظهار خرسندی از زمان این دیدار که مصادف با 
برداشته شدن تحریم ها از ایران شده است، گفت: امروز 
با یک هیات شامل حدود 60 شرکت آماده همکاری 
با وزارت نیرو و سایر شرکت ها و موسسات ایرانی در 

بخش آب و برق و انرژی و محیط زیست هستیم.
از سامانه های فاضالب  اینکه استفاده  با اشاره به  وی 
در روستاهای بیش از 2 هزار نفری در جمهوری چک 
اجباری است، ادامه داد: پیشرفت های خوبی در زمینه 

شماره هزار و  ششصد و پنجاه و شش         بیست و هفتم دی  ماه هزار و سیصد و نود و چهار   
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به  فاضالب روستایی داشته ایم که حاضر  سامانه های 
انتقال این تکنولوژی و تجربیات به شرکت های ایرانی 

هستیم.

شانا/ 
کارآمدی نرم افزار EPAT در کاهش 

مصرف انرژی نیروگاهها اثبات شد

در   EPAT پیشرفته  افزار  نرم  بکارگیری  با 
واحدهای صنعتی و نتایج حاصل از آن در کاهش 
نرم افزار  این  کارآمدی  انرژی،  مصرف  شدت 
پژوهشگاه  متخصصان  که  تخصصی  پیشرفته 
کرده  پیاده سازی  و  را طراحی  آن  نفت  صنعت 

اند،  اثبات شد.
به گزارش شانا، محمد ایازی رئیس پژوهشکده توسعه 
و بهینه سازی فناوریهای انرژی پژوهشگاه صنعت نفت 
نمایشگاه  به فرصتهای سرمایه گذاری در دوازدهمین 
با توجه  اشاره کرد و گفت:  انرژی کیش  المللی  بین 
به اهمیت انرژی و هزینه های آن و از سوی دیگر باال 
این پژوهشکده  انرژی در کشور،  بودن شدت مصرف 

اقدام به توسعه نرم افزار EPAT کرده است.
وی تصریح کرد: این نرم افزار قابلیت بررسی عملکرد 
بخار،  مولدهای  نظیر  صنعتی  بر  انرژی  تجهیزات 
توربینهای گاز و بخار، فن، پمپ، کمپرسور و مبدلهای 

حرارتی را داراست.
ایازی با اشاره به این که این نرم افزار قادر به محاسبه 
احتراقی،  گازهای  هوا،  ترمودینامیکی  خصوصیات 
سوختهای مایع و گاز و همچنین آب و بخار با دقت 
باالست، تصریح کرد: از دیگر قابلیتهای این نرم افزار، 

بررسی سناریوهای بهبود راندمان و کاهش اتالف است.
افزود:  و  کرد  اشاره  افزار  نرم  این  ماژولهای  به  وی 
 ... و  حرارتی  مبدل  گاز،  توربین  بخار،  توربین  بویلر، 
استانداردهای  و  هستند  افزار  نرم  این  ماژولهای  از 
 BS ISOو  ASMEPTC نظیر  بکارگرفته شده 

9906 از استانداردهای معتبر دنیا به شمار می رود.
ایازی به کاربرد نرم افزار EPAT اشاره کرد و گفت: 
از جمله  واحدهای صنعتی مختلف  در  افزار  نرم  این 
پتروشیمی و نیروگاهها استفاده شده که نتایج بسیار 

رضایت بخشی را به همراه داشته است.
وی تصریح کرد: برای نمونه ممیزی انرژی در نیروگاه 
منطقه 2 پتروشیمی شیراز انجام شد و نتایج نشان داد 
با بررسی توزیع بار توربینها و به دست آوردن حالت 
هزینه صرفه  گذاری،  گونه سرمایه  هیچ  بدون  بهینه 
جویی حاصل از کاهش مصرف سوخت و بخار در سال 

1389 حدود 600 میلیون تومان بوده است.
ایازی به دیگر نتایج این پروژه اشاره کرد و افزود: با 
منطقه 2  برق  تولید  میزان  افزار  نرم  این  از  استفاده 
نیروگاه افزایش و تولید برق نیروگاه منطقه یک از مدار 
خارج شد که این امر موجب صرفه جویی حدود 1.5 

میلیارد تومانی در سال شد.
وی خاطرنشان کرد: این نرم افزار همچنین در نیروگاه 
هم  و  شد  داده  آموزش  و  نصب  اصفهان  آباد  اسالم 
شرکت های  به  نیاز  بدون  نیروگاه  فنی  کادر  اکنون 
خارجی کلیه کارهای بررسی عملکرد خود را به کمک 
مدیر  در همین مسیر  و  انجام می دهند  نرم افزار  این 
عامل این نیروگاه از پژوهشگاه به دلیل کارایی این نرم 

افزار قدردانی کرده است.

ایسنا/ 
تحقق اهداف کنفرانس جوی پاریس به 

کمك انرژی های تجدیدپذیر

تغییر جهت سریع به سمت تولید و بهره گیری 
از انرژی های تجدیدپذیر می تواند تحقق اهداف 

کنفرانس جوی پاریس را تسریع کند.
خبرگزاری  زیست  محیط  سرویس  گزارش  به 
دانشجویان ایران )ایسنا(، آژانس بین المللی انرژی های 
انرژی های  مصرف  افزایش  کرد:  اعالم  تجدیدپذیر 
تجدیدپذیر تا 36 درصد از ترکیب انرژی های جهانی تا 
سال 2030، نیمی از کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
به منظور جلوگیری از افزایش دما به بیش از دو درجه 

سانتیگراد را به همراه دارد.
افزایش  با  می توانند  آژانس، کشورها  این  اعالم  طبق 
از  درصد  تا 36  بادی  و  خورشیدی  انرژی های  تولید 
انرژی جهانی تا سال 2030 به تعهدات ذکر شده در 

توافق تغییرات اقلیمی پاریس دست پیدا کنند.
در طول برگزاری مذاکرات اقلیمی پاریس نزدیک به 
را  دمای جهانی  افزایش  تا  کردند  توافق  200 کشور 
کمتر از دو درجه سانتی گراد حفظ کنند. همچنین 
187 کشور، برنامه هایی را برای کاهش انتشار گازهای 
تا  دولت هاست  نوبت  اکنون  کردند.  ارائه  گلخانه ای 
تعهدات خود را جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
انرژی پاک  و گسترش دسترسی ها به تکنولوژی های 

محقق کنند.
مدیرکل  امین«،  گاردین، »عدنان  روزنامه  گزارش  به 
گفت:  نیز  تجدیدپذیر  انرژی های  بین المللی  آژانس 
برای  را  مدتی  بلند  دید  و  انداز  چشم  پاریس  توافق 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ارائه می دهد و اکنون 
مجمع این آژانس باید گام های بعدی را برداشته و طرح 

کلی الزم برای تحقق اهداف اقلیمی و هدایت جهان 
در مسیر بهره مندی از انرژی های پایدار را ارائه دهد.

ایرنا/
مپنا ماشین های مورد نیاز صنعت نفت 

کشور را تولید می کند

تهران - ایرنا - مدیرعامل گروه مدیریت پروژه 
گذاری  سرمایه  از  )مپنا(  ایران  نیروگاهی  های 
گسترده این گروه در زمینه ساخت ماشین آالت 
دوار مورد نیاز صنعت نفت خبر داد و گفت: قادر 
زمینه  این  نفت در  وزارت  نیازهای  به رفع همه 

هستیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، عباس علی آبادی 
داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  )یکشنبه(  امروز 
شرکت مپنا در هفته های گذشته چند واحد گازی را 
در سطح کشور سنکرون )وصل دو شبکه کامال مجزا 
به طریقی که هیچ نوع شدت جریان ضربه ای قابل 

مالحظه ایجاد نشود( کرده است.
وی با اشاره به سرمایه گذاری گسترده مپنا در زمینه 
ساخت ماشین آالت دوار، گفت: همه نیازهای صنعت 
نفت در این زمینه را می توانیم با کمک و همراهی 

دیگر صنایع کشور برطرف کنیم.
توربین،  )شامل  دوار  تجهیزات  کارشناسان،  گفته  به 
تپنده  قلب  دمنده(  و  فن  ژنراتور،  پمپ،  کمپرسور، 
صنایع نفت و نیرو به عنوان دو صنعت مادر و پیشراننده 

اقتصاد کشور است.
با ویژگی هایی همچون فناوری بسیار  این تجهیزات 
و  ها  ویژگی  و  باال  بسیار  های  قیمت  پیشرفته، 

شماره هزار و  ششصد و پنجاه و شش         بیست و هفتم دی  ماه هزار و سیصد و نود و چهار   
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مشخصات بسیار دقیق مکانیکی و شیمیایی، همواره 
از مهمترین دغدغه های مدیران و کارشناسان  یکی 

است.
به گفته این مقام مسئول، مپنا از جمله شرکت هایی 
است که همواره سعی داشته خود را به روز نگه دارد 

که شرط اصلی آن حفظ بازار است.
علی آبادی از آغاز تولید انواع فلومترها )فلومتر وسیله 
زمان  به  نسبت  را  عبوری  مواد  مقدار  که  است  ای 
اعالم می کند. در بیشتر صنایع از جمله صنایع نفت 
فلوی عبوری  از مقدار دقیق  اطالع  و...  پتروشیمی  و 
بویلرها،  است(،  حیاتی  نفت  یا  و  گاز  مانند  سیالی 
ساخت انواع مخازن تحت فشار و همچنین انواع سازه 
هایی که در صنعت نفت مورد استفاده قرار می گیرند 
نظیر سامانه های کنترلی پاالیشگاه ها و بومی سازی 

آنها خبر داد.
وی خاطرنشان کرد: امروز بیش از 12 نوع توربین در 
صنعت نفت مورد استفاده قرار می گیرد که فناوری 

عمدتا غربی آنها در مپنا بومی سازی شده است.
مدیرعامل مپنا همچنین برای مشارکت در توسعه فاز 
11 میدان مشترک پارس جنوبی با وزارت نفت اعالم 

آمادگی کرد.

توسعه همکاری مپنا با شرکت های بزرگ جهان
وی در پاسخ به پرسش ایرنا درباره مشارکت با شرکت 
پُرریسک  بازار  در  حضور  برای  جهان  بزرگ  های 
صورت  به  ایران  همسایه  کشورهای  و  خاورمیانه 
زیمنس  با شرکت  اینک  افزود: هم  ونچر«،  »جوینت 
آلمان قرارداد همکاری به صورت راهبردی در منطقه 
و جهان امضاء کرده ایم و عالوه بر آن با ایتالیایی ها و 
برخی دیگر از کشورهای اروپایی همکاری هایی داریم.

از سنکرون یک واحد نیروگاهی بخار در  آبادی  علی 

استان »ُحمص« سوریه در ماه گذشته خبر داد و گفت: 
با رعایت همه مقررات بهداشت، محیط زیست،  مپنا 
ایمنی و انرژی )HSEE( به فعالیت در سایر کشورها 
و همکاری با شرکت های بزرگ و معتبر می پردازد، 
اما حفظ جان پرسنل و متخصصان خود را در اولویت 

اهمیت می داند.
مپنا، یک بنگاه اقتصادی ایرانی است که به همراه 39 
با نام »شرکت گروه مپنا«  شرکت زیرمجموعه خود، 
در زمینه ساخت نیروگاه های حرارتی، اجرای پروژه 
های نفت و گاز و توسعه حمل و نقل ریلی، به صورت 
 )EPC-پیمانکار اجرایی کلید در دست )یی.پی.سی
و سرمایه گذاری خصوصی )آی.پی.پی-IPP( فعالیت 

می کند.

ایرنا/ 
15 مقام اتحادیه اروپا و هیاتی تجاری در 
راه ایران؛ بررسی روند همکاری در حوزه 

انرژی

امور  اروپا در  اتحادیه  ایرنا- کمیسیونر  تهران- 
کرد  اعالم  )یکشنبه(  امروز  انرژی،  و  هوا  و  آب 
که هیاتی از کمیسیون اروپا »نخستین ماموریت 
ارزیابی فنی« خود را در ماه فوریه )بهمن ماه( به 
ایران خواهد داشت تا شرایط روابط امور انرژی را 

با تهران به دنبال لغو تحریم ها بررسی کند.
شنبه  کرد،  اعالم  رویترز  خبرگزاری  ایرنا،  گزارش  به 
شب )26 دی /16 ژانویه( به دنبال تایید آژانس بین 
المللی انرژی اتمی مبنی بر پایبندی ایران به تمامی 
تعهداتش، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و آمریکا تحریم 

هایشان را علیه ایران لغو کردند که بدین ترتیب درها 
برای همکاری های ایران و اتحادیه اروپا در حوزه انرژی 

باز می شود.
اروپا  اتحادیه  کمیسیونر  کانته«  آریاس  »میگل 
فنی  ارزیابی  ماموریت  نخستین  کرد:  خاطرنشان 
آغاز ماه  ایران در  به  انرژی  اروپا در حوزه  کمیسیون 

فوریه انجام می شود.
یک مقام دیگر اتحادیه اروپا که خواست نامش فاش 
نشود، گفت که حدود 15 مقام اتحادیه اروپا ابتدا سفر 
فنی چهار روزه خواهند داشت و پس از آن یک کارمند 
ارشد از کمیسیون اروپا احتماال به همراه یک هیات 

تجاری به ایران سفر خواهند کرد.
های  از جمله حوزه  که  ادامه گفت  در  کانته  آریاس 
مورد نظر برای همکاری با ایران، می توان به تمامی 
حوزه های امور انرژی از جمله هسته ای، نفت، گاز، 

انرژی های تجدید پذیر اشاره کرد.
وی به اقدامات اتحادیه اروپا برای جایگزین کردن گاز 
اروپا  برای جنوب  روسیه  گاز  به جای  دیگر  کشوری 

اشاره کرد.
تایید  از  پس  سرانجام  ضدایرانی  های  تحریم  دیوار 
آژانس بین المللی انرژی اتمی و اجرایی شدن برجام، 
شنبه شب فرو ریخت و به اعتراف بسیاری از مقامات 
پذیرش  با  جهانی  جامعه  ها،  رسانه  و  کشورها  ارشد 
و گروه  تهران  توافق  ایران،  دیپلماسی  و  ملت  حقوق 

1+5 را به عنوان یک دستاورد تاریخی ثبت کرد.
شنبه شب با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی 
اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه 
طرف  تعهدات  اجرای  )برجام(،  مشترک  اقدام  جامع 
مقابل )گروه 1+5( یعنی روند لغو تحریم های هسته 

ای غرب علیه تهران آغاز شد.
اتحادیه اروپا پس از چراغ سبز آژانس بین المللی انرژی 

اتمی برای اجرای توافق تاریخی هسته ای میان ایران 
و گروه 1+5 در ژوئیه )تیر( به تحریم های اقتصادی و 

مالی علیه ایران پایان داد.
تصمیم لغو تحریم ها با انتشار در نشریه رسمی اتحادیه 
اروپا در کمتر از یک ساعت پس از تصویب رسمی آن 

توسط 28 عضو این اتحادیه، اجرایی می شود.

برق نیوز/ 
افغانستان صادرکننده برق می شود

باالی  که  کرد  نشان  خاطر  غنی  جمهور  رئیس 
کار می  و مسلکی  بزرگ  تیم  مدیریت آب یك 
کند و اعمار 21 بند در سال جدید آغاز می گردد. 
وی عالوه کرد که هدف ما این است که افغانستان 

را به یك کشور صادر کننده برق تبدیل کنیم.
محمد  افغان،  صدای  از  نقل  به  نیوز  برق  گزارش  به 
اشرف غنی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان صبح 
اوضاع  و  رفت  کاپیسا  والیت  به  سفری  طی  امروز 

عمومی آن والیت را مورد بررسی قرار داد.
و  ها  خواست  شنیدن  از  پس  غنی  جمهور  رئیس 
پیشنهادات آنان ضمن تشکری از اینکه مشکالت شان 
از جوانان والیت  با وی شریک ساختند، گفت که  را 
کاپیسا که در صفوف قوای امنیتی و دفاعی در سراسر 
افغانستان از عزت، حیثیت، تمامیت ارضی و استقالل 

این خاک دفاع می کنند، تشکری می کنم.
رئیس جمهور غنی خاطر نشان کرد که باالی مدیریت 
آب یک تیم بزرگ و مسلکی کار می کند و اعمار 21 

بند در سال جدید آغاز می گردد.
وی عالوه کرد که هدف ما این است که افغانستان را 
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رئیس  کنیم.  تبدیل  برق  کننده  یک کشور صادر  به 
جمهور نقش علمای کشور را اساسی دانست و گفت که 
بدون علما صلح، ثبات و نظام پایدار به وجود نمی آید.

مهر/ 
ابداع سه چرخه برقی- خورشیدی

یك شرکت اسپانیایی موفق به ساخت سه چرخه 
 »mö« برقی- خورشیدی منحصربه فردی با نام

شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، این وسیله نقلیه می تواند با 
قدرت پدال یا موتور الکتریکی که نیروی آن از طریق 
چرخه  سه  این  سقف  باالی  که  خورشیدی  صفحات 
این  وزن  کند.  حرکت  می شود  تامین  گرفته اند  قرار 
سه چرخه 85 کیلوگرم و دارای 2 صندلی و همچنین 
فضایی برای قرار دادن بار یا صندلی نوزاد است ضمن 
اینکه عالوه بر داشتن پدال، دارای یک موتور محرک با 
دامنه قدرت 250 تا 1500 وات است. همچنین این 
در  تا  است  ولتاژی  باتری 48  یک  دارای  سه چرخه 
صورت اتمام انرژی خورشیدی، جایگزین شود و قابل 
شارژ است. در همین حال سرعت این وسیله نقلیه در 
حالت موتور، 50 کیلومتر بر ساعت است و بدیهی است 
که در وضعیت پدال یا پدال و موتور متغیر خواهد بود. 
این سه چرخه برقی-خورشیدی  از دیگر ویژگی های 
بوق،  نوررسانی،  کامل  سیستم  پنجره،  باالبر  داشتن 
آینه، چرخ های آلومینیومی 20 اینچی، الستیک های 
ضد پنچری و ترمزهای دیسکی است و بدنه آن بیشتر 
از چوب یا مشتقات سلوکز ساخته شده است و قیمت 

آن حدود 4500 یورو است.

مهر/ 
تعلیق سرمایه گذاری 3۸0 میلیارد دالری 

در حوزه انرژی

موسسه تحقیقاتی »ود مکنزی« از تعلیق سرمایه 
گذاری 3۸0 میلیارد دالری در حوزه انرژی در پی 

سقوط قیمت نفت خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری »اویل 
پرایس«، موسسه تحقیقاتی »ود مکنزی« برآورد کرد 
به دلیل روند کاهش قیمت جهانی نفت از سال 2014 
میالدی تاکنون، اجرای پروژهای نفت و گاز در جهان 

به ارزش 380 میلیار دالر لغو شده است.
در همین حال، این موسسه تحقیقاتی اعالم کرد، فقط 
در سال 2015 میالدی اجرای 68 پروژه مهم نفت و 
گاز جهان متوقف شد که معادل 27 میلیارد بشکه نفت 

و گاز بوده است.
همچنین در گزارش موسسه تحقیقاتی »ود مکنزی« 
آمده است: در اواخر سال 2015 میالدی، 12 پروژه 
اصلی در حوزه انرژی معادل 7 میلیارد بشکه نفت به 

زمان دیگری موکول شد.
کارشناسان »ود مکنزی« بر این باور هستند که لغو 
در  نفت  تولید  چشمگیر  کاهش  موجب  پروژها  این 
سال های آینده می شود، ضمن اینکه پیش بینی می 
حوزه  در  دالری  میلیارد   170 گذاری  سرمایه  شود 
انرژی بین سال های 2016 تا 2020 میالدی به شدت 
کاهش پیدا کند و این به معنی کاهش تولید حداقل 
2.9 میلیون بشکه نفت در روز است و این روند حداقل 

تا یک دهه آینده ادامه خواهد داشت.
همچنین متوسط هزینه سر به سر برای تمامی پروژه 
هایی که توسط این مرکز مورد واکاوی قرار گرفته اند، 
60 دالر به ازای هر بشکه است و بیشتر پروژهایی که 

عمیق  آبهای  به  مربوط  اند،  تعطیلی شده  به  مجبور 
است که هزینه انجام استخراج و اکتشاف در آنها بسیار 

باال است.

تعادل/ 
روند اقتصادي شدن انرژي هاي 

تجدید پذیر

اصلي ترین  ازجمله  فسیلي  سوخت هاي  امروزه 
که  مي روند  شمار  به  انرژي  تولید  منابع 
تامین کننده بخش قابل توجهي از میزان انرژي 

مورد نیاز بشر هستند. 
چشمگیر  افزایش  به  توجه  با  اخیر  سال هاي  در 
جمعیت جهان و در پي آن رشد سریع تقاضاي انرژي، 
کشور هایي که به منابع عظیم این سوخت ها دسترسي 
به خود  را  کشورها  سایر  اقتصاد  زیادي  تا حد  دارند 
نیاز  به رشد  رو  روند  ادامه  به سبب  وابسته کرده اند. 
جهان به انرژي به ویژه در جوامع توسعه یافته، گرایش 
تامین  بر  عالوه  که  انرژي  جایگزین  منابع  سوي  به 
تقاضا به استقالل اقتصادي کشورها نیز کمک کند به 
اولویت مهم در سیاست گذاري هاي کالن  عنوان یک 
اغلب دولت ها جایگاه مهمي پیدا کرده است. از سوي 
دیگر نوسان قیمت ارزهاي مختلف نسبت به یکدیگر، 
ثروت  براي سنجش  یکساني  وجود سیستم  ضرورت 
واقعي کشورها را بیش از پیش مورد توجه قرار مي دهد. 
در این راستا برخي اقتصاد دانان حامل هاي انرژي را به 
عنوان واحدي مناسب براي اندازه گیري میزان دارایي 

کشورها پیشنهاد مي کنند.
در نگاهي اجمالي و با در نظر گرفتن بهاي انواع انرژي 

مي توان بر این ادعا بود که تا چند دهه آینده با افزایش 
چشمگیر ارزش سوخت هاي فسیلي و بطور همزمان، 
کاهش هزینه هاي تولید انرژي هاي تجدید پذیر حتي 
مستقیم  مصرف  منابع،  این  قیمت  تالقي  از  قبل 
سوخت هاي فسیلي تا حد زیادي کاهش یابد و از این 
منابع عمدتا به عنوان مواد اولیه تولید سایر فرآورده ها 
فسیلي  سوخت هاي  بهاي  افزایش  شود.  استفاده 
مي تواند در نتیجه کاهش روزافزون ذخایر منابع یا به 
علت تشدید جریمه هاي زیست محیطي ناشي از مصرف 
آنها رخ دهد. این موضوع، راه را براي گراییدن به سوي 
سایر منابع انرژي ازجمله انرژي هاي تجدید پذیر هموار 
خواهد کرد. اگرچه بدیهي است که جایگزیني مولد هاي 
سوخت فسیلي موجود با منابع تجدید پذیر به آساني و 
در مدت زمان کوتاه صورت نگرفته و به سرمایه گذاري 
با  اما به مرور زمان و  نیاز خواهد داشت.  گسترده یي 
حرکت فرسایشي واحد هاي فسیلي موجود و به طور 
همزمان افزایش راندمان و کاهش هزینه تولید انرژي 
دیدگاه  از  جایگزیني  روند  این  تجدید پذیر،  منابع  از 

اقتصادي توجیه پذیر تر شود.
امروز دنیا در شرایط اقتصادي جدید به سر مي برد که 
توسط کامپیوترهاي بسیار کوچک و فناوري اطالعات 
روبه رشد به وجود آمده و در آن، قدرت نرم کشورها 
جایگزین قدرت نظامي سخت افزاري و حتي دیپلماسي 
انرژي هاي  در  سرمایه گذاري  است.  شده  کالسیک 
باشد.  پروسه  این  تکمیل کننده  مي تواند  تجدید پذیر 
همواره چرخش هاي همه  جانبه در جهت رشد و توسعه 
در اثر ظهور فناوري هاي جدید به وجود مي آیند؛ مثال 
عصر  پیدایش  در  تسریع  باعث  بخار  موتور  اختراع 
به وجود  براي  را  راه  یا ساخت کامپیوتر  راه آهن شد 
آمدن عصر اطالعات هموار کرد و کمپاني هاي متعدد 
با امکان ایجاد مشاغل فراوان پا به این عرصه گذاشتند.
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اختراع خودرو باعث پیشرفت در تکمیل ساخته  شدن 
خدمات  مشاغل  و  بنزین ها  پمپ  خیابان ها،  جاده ها، 

فني خودرو و ... شد.
سمت  به  جهان  مختلف  کشورهاي  حاضر  درحال 
استفاده از انرژي هاي تجدید پذیر به  ویژه خورشید و باد 
حرکت کرده و به عنوان مثال ظرف 5 سال گذشته در 
کشور آلمان، سهم صنایع فتوولتاییک در تولید نیروي 
نیاز  مورد  انرژي  3درصد  حدود  و  شده  10برابر  برق 
آن کشور را تامین مي کند و قرار است تا سال 2020 
برق مورد نیاز 15میلیون آلماني از انرژي خورشیدي 

تامین شود.
در اقتصاد نوین و مدرن جهاني، دولت ها و حاکمیت ها 
سعي مي کنند فرصت هاي تولید، نوآوري، رقابت، ورود 
به بازارهاي بین المللي و تنظیم قراردادهاي بزرگ را 
توسط صنعت گران، بانکداران و بازرگانان فراهم آورند تا 
خود قدرتمند شوند. بدین ترتیب مي توان نتیجه گرفت 
فناوري هاي  و  تجدید پذیر  انرژي هاي  با  رابطه  در  که 
فرا  آزمایشگاهي  حالت  از  خروج  زمان  آنها،  جدید 
رسیده و به زودي، پروژه ها در کارگاه هاي تولیدي و 
فني مهندسي عملیاتي خواهند  شرکت هاي خدمات 

شد.

  بررسي شرایط انرژي هاي تجدیدپذیر در ایران
واقع  منطقه یي  در  جغرافیایي  شرایط  نظر  از  ایران 
از  گرفتن  کمک  و  برنامه ریزي  با  مي تواند  که  شده 
روش هاي مدیریت مدرن جهاني، سهم قابل توجهي را 
در بازار انرژي هاي پاک به دست آورد. یک گام اساسي 
تاسیس  انرژي هاي تجدید پذیر،  اقتصاد  به  براي گذار 
بانک هاي تخصصي و فعال در این بخش است که صرفا 
با هدف و برنامه تقویت زیرساخت ها و وظیفه تامین 
آمده  به وجود  پاک  انرژي  به  پروژه هاي مربوط  مالي 

باشند و به موازات آن نیز شرکت هاي بیمه تخصصي 
براي  بیمه یي  پوشش  مي توانند  انرژي  بخش  این  در 

تولید کنندگان و مصرف کنندگان را فراهم آورند.
گام رو به توسعه دیگري در این راستا مي تواند لغو یا 
بازنگري در قوانین دست و پاگیر در راه توسعه انرژي پاک 
باشد؛ قوانیني مانند لغو مقررات منع تردد خودروهاي 
برقي و در نظر گرفتن معافیت مالیاتي براي سازندگان 
و استفاده کنندگان آنها، لغو تعرفه هاي گمرکي و سود 
انرژي  پروژه هاي  تجهیزات  و  ملزومات  براي  بازرگاني 
خورشیدي و بادي، حل مساله انشعاب هاي غیرقانوني 
مالیات سنگین  اعمال  برق،  انتقال  شبکه هاي کنوني 
بر تولید و استفاده از اتومبیل هاي سوخت فسیلي پر 
مصرف و صنایع آلوده کننده با عنوان مالیات بر کربن و 
با هدف کاهش انتشار گازهاي گلخانه یي، فرهنگ سازي 
مناسب در جهت تشویق مردم براي نصب سلول هاي 

خورشیدي روي پشت بام منازل یا محوطه ها.
با  که  مي دهد  نشان  یافته  توسعه  کشورهاي  تجارب 
این اقدامات تشویقي و تنبیهي، مردم وظیفه تامین و 
نگهداري را خود به عهده خواهند  گرفت. به عنوان مثال 
گسترش استفاده از انرژي خورشیدي در کشورهایي 
سیاست هاي  راستاي  در  دقیقا  ژاپن  یا  آلمان  مانند 
کلي آن کشورها در قبال مساله انرژي است و مردم 
آن کشورها صرفا به خاطر عالقه به محیط زیست یا 
از  استفاده  به  گلخانه یي  گازهاي  انتشار  از  جلوگیري 

سیستم  انرژي هاي تجدید پذیر روي نیاوردند.

شانا/ 
هند در انتظار توسعه روابط خود با ایران 

در حوزه انرژی

اعالمیه  از  حمایت  با  تهران  در  هند  سفارت 
هسته ای  موضوع  به  مربوط  تحریمهای  لغو 
هرچه  توسعه  انتظار  در  هند  کرد:  اعالم  ایران، 
و گسترش  نزدیك خود  و  روابط دیرینه  بیشتر 
همکاریهای سودمند اقتصادی مشترک با ایران 
در زمینه هایی نظیر انرژی و ارتباطات منطقه ای 

است.
به گزارش خبرنگار شانا، سفارت هند در تهران، امروز 
)یکشنبه، 27 دیماه( از اعالمیه لغو تحریمهای مربوط 
این  ایران حمایت و عنوان کرد:  به موضوع هسته ای 
گام با اهمیت، نشانه موفقیتی بزرگ برای دیپلماسی 
صبورانه و نمایانگر فصلی نو برای صلح و کامیابی است.

سفارت هند در تهران می افزاید: هند در انتظار توسعه 
هرچه بیشتر روابط دیرینه و نزدیک خود و گسترش 
در  ایران  با  مشترک  اقتصادی  سودمند  همکاریهای 

زمینه هایی نظیر انرژی و ارتباطات منطقه ای است.

برق نیوز/ 
معرفی کتاب های برقی برتر سی وسومین 

دوره جایزه کتاب سال ایران

دبیرخانه سی وسومین دوره کتاب سال جمهوری 
به مرحله دوم داوری در  یافته  راه  آثار  اسالمی 

گروه »مهندسی برق« را اعالم کرد.

برق« پس  گروه »مهندسی  در  نیوز،  برق  گزارش  به 
از بررسی 33 اثر در مرحله اول 3 اثر به مرحله دوم 
داوری راه یافت شامل کتاب های »منابع تولید انرژی 
تالیف سیدمسعود  یکم«  و  بیست  قرن  در  الکتریکی 
تالیف  مخصوص«،  الکتریکی  »ماشین های  مقدس، 
تالیف  کانال«  کدگذاری  »نظریه  و  واحدی  ابوالفضل 

حسین خالقی بیزکی.
اختتامیه سی وسومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری 
اسالمی ایران در بهمن ماه با معرفی برگزیدگان بهترین 

آثار برگزار خواهد شد.

شماره هزار و  ششصد و پنجاه و شش         بیست و هفتم دی  ماه هزار و سیصد و نود و چهار   



شرق/ 
اینك بدون تحریم

از  بعد  اندکی  رسید؛  سر  به  انتظار  باالخره 
نیمه شب تهران. اتاق کنفرانسی در طبقه همکف 
بیانیه  قرائت  شاهد  وین،  در  ملل  سازمان  مقر 
کشورهای  و  ایران  نهایی  توافق  اجرائی شدن 
تحریمی  قطع نامه  هفت  که  بیانیه ای  شد.   5+1
تصویب  گذشته  سال   ۹ در  که  را  ایران  علیه 
شده بود لغو کرد. همان طور که تحریم های مالی 
و اقتصادی چندجانبه مربوط به برنامه هسته ای 

ایران نیز لغو شد.   
اما  گذشت  انتظار  به  شنبه  بعدازظهر  تمام  اگرچه 
در حال رسیدن  »ما  کرد:  توییت  محمدجواد ظریف 
به اجرای برجام هستیم، چیز مهمی نیست. دیپلماسی 
نیاز به صبر دارد. جایگزین دیگری وجود ندارد«. اگرچه 
صبر در فضای پرالتهاب بی خبری، سخت است اما میوه 
آن اجرائی شدن برجام بود. توافقی که 23 تیرماه در 
وین به دست آمد و شش ماه و سه روز زمان طی شد 
تا تعهدات ایران و 1+5 انجام شود تا طرفین به روز 
تا 20  به مدت 10  تعهداتی  توافق وین  برسند.  اجرا 
سال در برنامه هسته ای ایران را پذیرفته، در عین حال 
تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای ایران را لغو کرده 

است.
روز شنبه مذاکره موگرینی و ظریف با حضور معاونانشان 
گام اول روز اجرائی کردن برجام بود و بعد از آن جان 
کری، وزیر خارجه آمریکا که برای مالقات با ظریف از 
لندن به وین آمد؛ آن دو عالوه بر مسئله هسته ای ایران 
غائله  از پس حل  در دو سال گذشته، هفته گذشته 
دستگیری ملوانان آمریکایی در آب های ایران برآمده 
بودند و ماجرا را در حدود 20 ساعت ختم کرده بودند؛ 

همان طور که البه الی مذاکرات هسته ای توانسته بودند 
ماجرای پیچیده شهروندان زندانی آمریکایی در ایران 
و ایرانیان زندانی در آمریکا را رفع کنند. حاال در گام 

نهایی اجرای برجام، به تعهدات خود عمل کردند.
با این حال توافقی حدودا 10 ساعته در وین، نگرانی هایی 
را رقم زده بود اگرچه منابع نزدیک به تیم مذاکره کننده 
روی  کار  دلیل  به  فقط  را  سکوت  این  علت  ایرانی 

ریزه کاری های برجام اعالم کردند.  
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  ابتدا  باید  قرار  طبق 
ایران اعالم می کرد. یوکیا  گزارش خود را از تعهدات 
اتمی سکوت  انرژی  آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی 

شنبه را شکست.
او در پیامی ویدیوئی تأکید کرد ایران به تعهدات خود 
در قالب اجرای برجام عمل کرده است: »بازرسان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی تشخیص دادند که ایران همه 
اقدامات الزم در برجام را برای اجرائی شدن آن انجام 
داده است. برجام راه آژانس برای آغاز راستی آزمایی و 
نظارت بر برنامه هسته ای ایران در امور مربوط به آن 
را تحت این توافق همان طور که توسط شورای امنیت 
سازمان ملل و شورای حکام تعیین  شده است، فراهم 
می کند«. آمانو اضافه کرد: »ارتباط بین ایران و آژانس 
هم اکنون وارد فاز تازه ای شده است. این یک روز مهم 
برای جامعه بین المللی است«. او یادآوری کرده: »در 
اجرای  کشور  این  برجام  در  ایران  تعهدات  راستای 
با  امنیتی  پادمان های  راستای  در  را  الحاقی  پروتکل 
آژانس آغاز خواهد کرد«. از این پس ایران و آژانس در 
فرایند نظارتی درباره تعهدات ذکرشده در برجام با هم 

همکاری می کنند.
موگرینی  و  ظریف  که  بود  بیانیه  این  از  پس  اندکی 
در یکی از آخرین قاب های مشترک خود قرار گرفتند. 
موگرینی که کت  وشلواری مشکی به تن داشت، متن 

ذکر  با  و  کرد  قرائت  انگلیسی  به  را  مشترک  بیانیه 
تک تک قطع نامه های پیشین تحریمی علیه ایران اعالم 
کرد این قطع نامه ها لغو می شوند: »از آنجا که ایران به 
تعهدات خود عمل کرده است، امروز تحریم های مالی 
و اقتصادی ملی و چندجانبه مربوط به برنامه هسته ای 
ایران منطبق با برجام برداشته شد. اتحادیه اروپایی، 
چین،  خلق  جمهوری  از  مرکب   ،5+1 کشورهای 
فدراسیون  آلمان،  فدرال  فرانسه، جمهوری  جمهوری 
روسیه، بریتانیا، ایاالت متحده آمریکا و ایران همچنین 
در زمینه استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای، در 
تحریم های  کرد.  خواهند  همکاری  برجام،  چارچوب 
سازمان ملل مربوط به برنامه هسته ای ایران برداشته 
شد. قطع نامه 2231 )2015( شورای امنیت که برجام 
را مورد تأیید قرار داد، از این پس در کنار پیمان منع 
گسترش سالح های هسته ای )ان پی تی(، تنها چارچوب 
ایران خواهد  به فعالیت های هسته ای  حقوقی مربوط 
 ،)2006(  1696 قطع نامه های  مفاد  تمامی  و  بود 
 ،)2008(  1803  ،)2007(  1747  ،)2007(  1737
 )2015(  2224 و   )2010(  1929  ،)2008(  1835
خاتمه می یابند. اتحادیه اروپایی تأیید کرده است که 
تحریم های  برداشتن  برای  الزم  قانونی  چارچوب های 
مالی و اقتصادی اتحادیه درباره برنامه هسته ای ایران 
اعمال تحریم های مصوب  ایاالت متحده  اجرائی شد. 
مرتبط با برنامه هسته ای ایران را امروز متوقف می کند 
که همچنین شامل لغو فرمان های اجرائی مربوطه و 
برجام  در  آن گونه که  فعالیت ها-  برخی  مجوز  صدور 
مشخص شده- است. اتحادیه اروپایی و ایاالت متحده 
آیین نامه های مربوطه درخصوص جزئیات تحریم هایی 
را که برداشته می شوند صادر و از این طریق مشارکت 
تسهیل  را  ایران  اقتصادی  پیشرفت  در  بین المللی 

کردند«.

هم زمان با قرائت بیانیه مشترک که بعد از موگرینی 
ظریف نیز آن را به فارسی قرائت کرد، حسن روحانی 
نیز در توییتی نوشت: »برجام به فرجام رسید، خدا را 
سپاس می گویم و در مقابل عظمت شما ملت صبور 
سر تعظیم فرود می آورم. این سربلندی و پیروزی بر 

شما مبارک باد«.
اجرائی  دستور  اوباما،  باراک  بیانیه،  این  با  هم زمان 
هشت صفحه ای لغو تحریم های هسته ای ایران را صادر 
و کنگره آمریکا را از این اقدام مطلع کرد. سخنرانی 
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، گویی حسن ختام شب 
با تأکید بر راستی آزمایی برنامه  او  اجرای برجام بود. 
غنی  سازی  میزان  کاهش چشمگیر  و  ایران  هسته ای 
ایران و تعداد سانتریفیوژها، خبر داد که امروز آمانو به 
تهران سفر می کند. او همچنین ادعاهای پیشین درباره 
خطر دستیابی به سالح هسته ای در ایران را تکرار کرد؛ 
همان طور که از توان دیپلماسی در حل مسائلی مثل 

بحران سوریه دفاع می کرد.
برجام با اعالم رسمی لغو تحریم های ایران وارد فاز اجرا 
شد. تحریم ها در مقابل اجرای تعهدات هسته ای تا سال 
2025  برداشته شد. 9 سال تحریم خرید نفت ایران، 
کشتی رانی، تجارت با ایران و... بعد از 22 ماه مذاکره و 

شش ماه اجرای تعهدات هسته ای لغو شد.  

بانک مرکزی /  از سوی بانک مرکزی
موارد 7 گانه گشایش اعتبار اسنادی در 

پسابرجام ابالغ شد

پی  در  ایران   اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانك 
مشترک  اقدام  جامع  برنامه  شدن  اجرایی 

 بازگشت به عناوین 13 اخبار اقتصادی
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)برجام( طی بخشنامه ای موارد7 گانه ای را به 
وصولی  ثبت  و  اسنادی  اعتبار  گشایش   منظور 

)بروات( اسنادی به شبکه بانکی ابالغ کرد.
این  در   ، مرکزی  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 

بخشنامه آمده است:
)برجام(  مشترک  اقدام  جامع  برنامه  اینکه  به  نظر 
به  است  مقتضی  لذا  است،  درآمده   اجرا  مرحله  به 
 منظور گشایش اعتبار اسنادی و ثبت وصولی )بروات( 
اسنادی با رعایت موارد ذیل و مراعات کردن مقررات 

ارزی اقدام های الزم را به عمل آورند.
بانک  منابع  محل  از  آماری  ثبت  گواهی  صدور   -1
فرانک  یورو،  ارزهای  به  مسقط  بانک  نزد  مرکزی 

سوئیس، پوند،
ین ژاپن و ریال عمان امکان پذیر است. گواهی ثبت 
قابل  بانک مسقط  در  یورو  ارز  به  تایید شده  آماری 
استفاده برای تامین ارز از بانک EIH هم خواهد بود.

2- در اعتبارات اسنادی گشایش شده، بانک  مسقط 
و بانک EIH می توانند به عنوان بانک ابالغ کننده و 

معامله کننده و نیز بانک پوششی تعیین شوند.
در  یورو  ارز  به  شده  تایید  آماری  ثبت  گواهی   -3
بانک کونلون برای واردات از مبدأ غیرچین، می تواند 
را   EIH بانک  یا  و  بانک مسقط  استفاده در  قابلیت 

داشته باشد.
کاال  واردات  به  مربوط  سفارش های  ثبت  بابت   -4
کلیه  )برای  یورو  معادل 500.000  حداکثر  مبلغ  با 
موارد از جمله بانک کونلون، هالک بانک و ...(، انجام 
امکان پذیر می باشد  ارزی  به روش حواله  پرداخت ها 
و برای ثبت  سفارش های با مبالغ باالتر )به استثنای 
ثبت  گواهی  برجام  اجرای  روز  از  قبل  که  مواردی 
آماری تایید شده دریافت شده باشد( می بایست صرفاً 
وصولی  ثبت  یا  و  اسنادی  اعتبار  گشایش  طریق  از 

)بروات( اسنادی اقدام شود.
وصولی  ثبت  اسنادی/  اعتبار  گشایش  مهلت   -5
)بروات( اسنادی از تاریخ صدور گواهی ثبت آماری، 
بنا به درخواست  یک ماه است و زمان تامین ارز آن 
رعایت  با  و  اسناد  پرداخت وجه  والور  تا  عامل  بانک 

رویه های فعلی خواهد بود.
کاالهای  تعرفه  ارز  نرخ  نوع  تغییر  صورت  در   -6
»ارز  به  بانکی«  »ارز  از  اسنادی  اعتبار  موضوع 
ارز  محل  از  صرفاً  آن  سررسید  تمدید  متقاضی«، 

متقاضی امکان پذیر خواهد بود.
نزد  بانک ها  اعتباری  توان  افزایش  منظور  7-به 
کارگزاران خارجی، با تودیع سپرده های ارزی توسط 
بانک مرکزی نزد بانک های ایرانی برای مدت سه ماه و 
با نرخ Libor موافقت می گردد. مبلغ سپرده با توجه 
تعیین  بانک  ارزی  فعالیت  و حجم  مالی  ظرفیت  به 
ارائه  به  منوط  سررسید  در  سپرده  تمدید  می شود. 
اداره  به  عامل  بانک  توسط  سپرده  عملکرد  گزارش 
بین الملل بانک مرکزی می باشد. ارائه تسهیالت ارزی 

از محل سپرده های مزبور به مشتریان ممنوع است.

مهر/ 952 هزار میلیارد تومان حجم بودجه 95؛
متن کامل بودجه ۹5 و الیحه برنامه 

ششم منتشر شد

متن کامل الیحه بودجه سال ۹5 و الیحه برنامه 
ششم توسعه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل الیحه بودجه سال 
یکشنبه  صبح  که  توسعه  ششم  برنامه  الیحه  و   95
اسالمی  شورای  مجلس  به  جمهور  رئیس  توسط 

تقدیم کرد، منتشر شد.

توسعه  برنامه ششم  کامل الیحه  متن  دریافت  برای 
»اینجا« را کلیک کنید.

همچنین برای دریافت متن کامل الیحه بودجه سال 
آینده »اینجا« را کلیک کنید.

* ماده واحده و جداول کالن منابع و مصارف 
بودجه

تملک  طرح هاي  اعتبار   : یك  شماره  پیوست   *
دارایي هاي سرمایه اي 

*پیوست شماره دو : درآمدها و واگذاري دارایي هاي 
سرمایه اي و مالي 

* پیوست شماره سه : بودجه شرکت هاي دولتي، 
بانک ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت 

و  هزینه اي  اعتبارات   : چهار  شماره  پیوست   *
تملک دارایي هاي سرمایه اي برحسب برنامه و فعالیت

براساس ماده واحده، بودجه سال 1395 کل کشور از 
حیث منابع بالغ بر نه میلیون و پانصد و بیست و شش 
هزار و سیصد و هفتاد و شش میلیارد و چهارصد و 
هفتاد و شش میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر 
نه میلیون و پانصد و بیست و شش هزار و سیصد و 
شش  و  هفتاد  و  چهارصد  و  میلیارد  شش  و  هفتاد 

میلیون ریال به شرح زیر است:
درآمدها  لحاظ  از  دولت  عمومی  بودجه  منابع  الف- 
مصارف  و  مالی  و  سرمایه ای  دارایی های  واگذاری  و 
تملک  و  هزینه ها  حیث  از  دولت  عمومی  بودجه 
و  میلیون  سه  بر  بالغ  مالی  و  سرمایه ای  دارایی های 
هفتاد و سه هزار و هشتصد و پنج میلیارد و نهصد و 

چهل و هفت میلیون ریال شامل:

1 -منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و ششصد و هفتاد 
و سه هزار و هشتصد و چهل و هشت میلیارد و یک 

میلیون ریال.
موسسات  و  وزارتخانه ها  اختصاصی  -درآمدهای   2
دولتی بالغ بر سیصد و نود و نه هزار و نهصد و پنجاه 
و هفت میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون ریال.

موسسات  و  بانک ها  دولتی،  شرکت های  -بودجه  ب 
سایر  و  درآمدها  لحاظ  از  دولت  به  وابسته  انتفاعی 
منابع تامین اعتبار بالغ بر شش میلیون و هشتصد و 
شانزده هزار و نهصد و چهل و پنج میلیارد و هشتصد 
و شصت و چهار میلیون ریال و از حیث هزینه ها و 
و  هشتصد  و  میلیون  شش  بر  بالغ  پرداخت ها  سایر 
شانزده هزار و نهصد و چهل و پنج میلیارد و هشتصد 

و شصت و چهار میلیون ریال.

مهر/ نعمت زاده عنوان کرد:
اجرای اقتصاد مقاومتی در پسابرجام

اجرای  ضرورت  بر  تاکید  با  صنعت  وزیر 
شرایط  در  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
 30 چکیده  مقاومتی  اقتصاد  گفت:  پسابرجام، 

سال اقتصاد گذشته ایران است.
در  نعمت زاده  محمدرضا  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع 
و معادن ایران با اشاره به اجرایی شدن برجام گفت: 
حفظ ارزش پول ملی برای رونق تولید امری ضروری 
است و البته تالش فعاالن اقتصادی که در سال های 
ابعاد سیاسی،  بین المللی در  با حداقل روابط  تحریم 
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اقتصادی توانستند اقتصاد را اداره کنند، جای تقدیر 
از فرصت  بتواند  امید می رود بخش خصوصی  و  دارد 

جدید در اقتصاد پس از اجرای برجام بهره گیرد.
افزود: دولت ماموریت  وزیر صنعت، معدن و تجارت 
خود در زمینه فراهم کردن شرایط مساعد اقتصادی 
فعاالن  زمین  در  توپ  اکنون  و  رسانده  انجام  به  را 
پای  پیش  مشکالت  و  موانع  چراکه  استۀ  اقتصادی 
تجارت در حال برطرف شدن است و به زودی روابط 

بانکی نیز به زمان قبل از تحریم باز خواهد گشت.
برجام،  اجرای  از  بعد  البته  دولت  کرد:  تصریح  وی 
سیاست های اقتصاد مقاومتی را در نظر خواهد داشت 
نباید  را  دیگری  سیاست  نیز  سیاست  این  جز  به  و 
برای هدایت اقتصاد، دنبال کند، بنابراین دولت باید 
قرار  کار  دستور  در  را  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
داده و به عنوان چکیده سی سال حکومت اسالمی در 

بعد اقتصادی اجرایی کند.
به  توجه  که  حال  عین  در  نعمت زاده،  گفته  به 
از  باید  است،  مقاومتی ضروری  اقتصاد  سیاست های 
توانمندی داخلی برای تعامل با جهان و داد و ستد 
بین المللی و نیز به کارگیری امکانات ملی و مردمی و 
استفاده از فناوری های نوین و تقویت پایه های دانش 
اجرای  با  همچنین  کرد،    هدایت  را  اقتصاد  بنیان 
برنامه ششم توسعه که مبتنی بر سیاست های اقتصاد 
مقاومتی است، امیدواریم منشأ خیر و برکت در کشور 

باشد.
برنامه راهبردی  وی اظهار داشت: در عین حال، در 
و  ساله  دو  هدف های  نیز  کشور  معدن  و  صنعت 
ششم  برنامه  اجرای  به  مربوط  هدف های  همچنین 
مشخص شده و به طور کلی هدف این است که در 
آخر 10 سال کشور از نظر رشد به سطح کشورهای 
نوظهور صنعتی برسد و امیدواریم با رشد اقتصادی 8 

درصدی شاهد تحقق آن باشیم. البته در این شرایط 
باید درآمد سرانه کشور به حداقل 10 هزار دالر برسد 
افزوده  ارزش  از  درصد  نیم  صنعت  افزوده  ارزش  و 

جهانی باشد که امروز این رقم 0.3 درصد است.
نعمت زاده با اشاره به لزوم رشد 8 درصدی اقتصادی، 
رشد  میزان  این  تحقق  که  معتقدند  بعضی ها  گفت: 
و  شود  عملی  موضوع  این  باید  اما  است  غیرممکن 
کمبودها و عیب ها پوشانده شود و نباید ناامیدی در 
جامعه رواج پیدا کند، چرا که کشور جز از راه توسعه 
محور  باید  مردم  راستا  این  در  و  نمی رسد  جایی  به 
برای  به سیاست هایی  باید  البته  بگیرند،  قرار  توسعه 
عین حال  در  کرد.  توجه  نیز  ملی  پول  ارزش  حفظ 
باید به این نکته اشاره کرد که ارزش پول را نمی توان 
دو دستی حفظ کرد بلکه باید با تولید ملی و قدرت 
تولید و همچنین توانمندی اقتصاد آن را افزایش داد.

باید  گفت:  صنعتگران  به  خطاب  همچنین  وی 
کنند،  تسویه  زودتر  را  خود  ارزی  بدهی  صنعتگران 
چرا که درست نیست که صنعتگر در لیست بدهکاران 
قرار بگیرد، زیرا هر سالی که رشد اقتصادی داشتیم، 
رشد صنعت ما دو برابر بوده و این امر نشان  دهنده 
این موضوع است که صنعت در اقتصاد پیشران است 
به نحوی که سهم صنعت از تولید ناخالص ملی هم 
اکنون 17 درصد است که این رقم باید به 25 درصد 
موضوع  این  مضاعف  تالش  با  تنها  که  بیابد  افزایش 

امکان پذیر است.
نعمت زاده با اشاره به فراهم شدن شرایط الحاق ایران 
به سازمان تجارت جهانی پس از اجرای برجام گفت: 
هیچ  و  ندارد  وجود  فنی  مشکل  کنونی  شرایط  در 
مخالفتی با الحاق ایران نیست و امیدواریم این فرآیند 
کاهش  که  است  حالی  در  این  شود،  طی  زودی  به 
قیمت نفت نیز توفیق اجباری برای صنعتگران است، 

اگرچه کاهش قیمت یک تهدید برای اقتصاد به شمار 
می آید اما صنعتگران باید به آن به عنوان یک فرصت 

نگاه کرده و نقش خود را در اقتصاد پررنگ تر کنند.

واحد مرکزی خبر/ مدیرعامل بانک توسعه صادرات:
دو محدودیت صادرات خدمات فنی و 

مهندسی

صالح آبادی محدودیت صدور ضمانت نامه های 
ارزی و چالش تأمین مالی صادرات خدمات فنی 

و مهندسی 2 چالش مهم این حوزه بیان کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دکتر علي صالح 
آبادي با بیان اینکه یکي از حوزه هاي بسیار مهم در 
بخش صادرات، خدمات فني و مهندسي است ، گفت: 
محدود  دلیل  چند  به  این خدمات  فعلي  شرایط  در 
شده است که یکي از این دالیل به ضمانت نامه هاي 

بانکي مربوط مي شود.
ما بخواهیم صادرات خدمات  اگر  افزود:  ابادي  صالح 
را افزایش دهیم، باید بتوانیم ضمانت نامه هاي ارزي 
در  شرکت  براي  ایراني  پیمانکار  چون  کنیم،  صادر 
انواع  صدور  نیازمند  المللي  بین  هاي  طرح  مناقصه 

ضمانت نامه است.
وي گفت : این ضمانت نامه ها شامل ضمانت پیش 
پرداخت و ضمانت حسن انجام پروژه و سایر ضمانت 
ها  تحریم  لغو  با  رود  مي  امید  که  بود  خواهد  ها 
محدودیت هاي موجود در این حوزه نیز برطرف شود.

تأمین  چالش  به  اشاره  با  همچنین  ابادي  صالح 
مالي صادرات که محدودیت دوم را در بعد صادرات 
خدمات فني و مهندسي ایجاد کرده است ، گفت: ما 

فاینانس  کشور  از  خارج  در  را  خود  پیمانکاران  باید 
این  در  زماني  خدمات  حوزه  صادرکنندگان   ، کنیم 
حوزه موفق خواهند بود که یک بانک داخلي فعالیت 
هاي آنها را پشتیباني نماید و زمینه صادرات پایدار را 

به این شکل فراهم کند.
صالح آبادي گفت : در اینجا، بانک صرفا و به تنهایي 
قادر به این تامین مالي و پشتیباني گسترده نخواهد 
بود؛ چرا که عمده منابع بانکي ما صرف سرمایه در 
و  اولیه  مواد  کردن  وارد  شود.  مي  ها  بنگاه  گردش 
در کشورهاي  اعتبار  گشایش  و  اي  واسطه  کاالهاي 
خارجي به نفع صادرکننده داخلي از مواردي است که 
بانک مي تواند براي تامین و تشویق صادرات خدماتي 

انجام دهد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در بخش دیگري از 
صحبت هاي خود با تأکید بر اینکه در دوره پساتحریم 
گردش  در  سرمایه  تامین  براي  ما  منابع  عمده  نیز 
در نظر گرفته شده است،  گفت: طرح هایي که در 
مراحل نخستین قرار دارد، نیازمند تعیین یک منبع 
قوي و مشخص براي پشتیباني مالي است و حتي مي 
توانیم در پروژه هاي بزرگ و در سطوح وسیع تامین 
مالي، از تامین مالي مشترک یا »کوفاینانس« توسط 
بانک هاي خود و بانکهاي بین المللي استفاده کنیم. 
این مورد در اگزیم بانک هاي آسیا مطرح شده است 
و پس از لغو تحریم ها امکان دسترسي به این انواع 

تامین مالي وجود خواهد داشت.
محورهاي  از  یکي  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وي 
اساسي براي اجراي اقتصاد مقاومتي، کمک به تولید 
داخل در بعد صادرات محور آن است، مولفه هاي یک 

تولید صادرات محور را برشمرد. 
صالح ابادي افزود : رقابت پذیري در سطح بین الملل 

یکي از این مولفه هاي مهم است.
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تواند  مي  زماني  داخل  تولید  ابادي  صالح  عقیده  به 
رقابت پذیر باشد که با باالترین کارایي ممکن تولید 
شود و بهره وري تولید نیز باید افزایش یابد و یارانه 
تقویت  راهکارهاي  از  یکي  دولتي  هدفمند  هاي 
و  معادن  مثال،  براي  است.  محور  صادرات  تولیدات 
باید  معادن  سایر  و  گاز  و  نفت  مانند  طبیعي  منابع 
از سوي دولت نظارت و به بهترین مجموعه ها براي 
استخراج محول شود تا بیشترین ارزش افزوده از آنها 
این  براي  هدفمند  بصورت  باید  دولت  اید؛  بدست 
بخش ها یارانه در نظر بگیرد و بخش خصوصي را به 

فعالیت ثمربخش  و بلندمدت تشویق کند.

ایسنا/ /الیحه برنامه ششم توسعه/
در برنامه ششم معافیت جدید مالیاتی 

ممنوع شد

در ماده یك احکام الیحه برنامه ششم توسعه، 
یکی از بندهای در نظر گرفته شده برای تحقق 
وابستگی  قطع  و  دولت  درآمدی  نظام  اصالح 
مالیاتی  معافیت های  ممنوعیت  نفت،  به  بودجه 

جدید است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، در ماده یک احکام الیحه 
تحقق  منظور  به  است:  آمده  توسعه  ششم  برنامه 
نظام  اصالح  عمومی،  هزینه های  در  صرفه جویی 
درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به 
نفت تا پایان برنامه ششم توسعه، بندهای زیر در نظر 

گرفته شده است:
برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی 

جدید طی برنامه ممنوع است.

ارزش  بر  مالیات  قانون   )38( ماده  موضوع  عوارض 
آالیندگی  عوارض  همچنین  و  آن  بندهای  و  افزوده 
ارزش  عوارض  و  مذکور  ماده  یک  تبصره  موضوع 
افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره  گذاری خودروها 

به شرح زیر توزیع می شود:
قانون   )38( ماده  )الف(  بند  موضوع  عوارض  الف( 
مالیات بر ارزش افزوده مربوط به هر استان، به حساب 
تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور واریز 
و توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان نسبت به 
نامه ای که  آیین  به موجب  شاخص ها و ضرایبی که 
امور  وزارت خانه های  و  سازمان  مشترک  پیشنهاد  با 
اقتصادی ودارایی و وزاررت کشور به تصویب هیئت 
وزیران می رسد، بین شهرداری ها و دهیاری های آن 

استان توزیع می شود.
سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرماندارای 
امور  صرف  تا  شد  خواهد  واریز  مربوطه  شهرستان 

عمران و آبادانی همان روستاها شود.
ماده  )د(  و  )ج(  )ب(،  بندهای  موضوع  عوارض  ب( 
همچنین  و  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون   )38(
و  طبیعی  گاز  افزوده  ارزش  قانون  موضوع  عوارض 
عوارض شماره  گذاری خودروها موضوع بند ج ماده 
43 قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت 

کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.
نسبت  به  بعد  ماه  پانزدهم  تا  حداکثر  مذکور  وجوه 
و  شهرها  سایر   %  50 کالن شهرها،  سهم   %20
به موجب  که  اساس شاخص هایی  بر  روستاها   %30
وزارت  و  سازمان  توسط  مشترکا  که  دستورالعملی 
و  شهرداری ها  بین  و  محاسبه  می شود،  ابالغ  کشور 

دهیاری ها توزیع می شود.
سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرمانداری 
هر استان مربوطه واریز خواهد شد تا بر حسب مقررات 

و مصوبات کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها صرف 
و  شهرک  و  روستاها  شهرها،  ابادانی  و  عمران  امور 

نواحی صنعتی آن شهرستان شود.
دریافتی  افزوده  ارزش  عوارض  درصد   30 همچنین 
نواحی  و  شهرک ها  در  مستقر  تولیدی  واحدهای  از 
و  زیرساخت ها  تامین  برای  شهرستان ها  صنعتی 
نواحی  و  شهرک ها  تمام  نیمه  پروژه های  تکمیل 
برنامه ریزی  کمیته  تصویب  با  شهرستان  و  صنعتی 
و  کوچک  صنایع  شرکت  اختیار  در  شهرستان 
شهرک های صنعتی استان قرار می گیرد.این سهم از 
مبلغ مربوط به شهرهای آن شهرستان به نسبت کسر 

می شود.
قانون   )38( ماده   ،)1( تبصره  موضوع  عوارض  ج( 
مالیات بر ارزش افزوده در خصوص واحدهای آالینده 
تاثیرگذاری  نسبت  به  شهرستان  هر  در  مستقر 
روستاهای  و  شهرها  جمعیت  و  آالیندگی  )شدت(، 
بین  شهرستان  هر  برنامه ریزی  کمیته  نظر  با  متاثر، 
هراستان  فرمانداری های  و  دهیاری ها  شهرداری ها، 
دهیاری(،  فاقد  روستاهای  برای   ( شهرداری ها،  بین 
محیط  بهبود  و  ارتقا  راستای  در  تا  می شود،  توزیع 
زیست و رفع، کاهش یا جلوگیری از عوامل آالیندگی 
خدمات  بهبود  و  ارایه  زیست،  محیط  تخریب  و 
زیرساخت های  توسعه  و  ایجاد  درمانی،  و  بهداشتی 
و  فضاها  نگهداری  و  توسعه  روستایی،  و  شهری 

کمربندهای سبز و ورزشی هزینه شود.
تولیدی  بزرگ  واحدهای  آلودگی  که  صورتی  در 
سرایت  استان  یک  در  شهرستان  یک  از  بیش  به 
)شدت(،  تاثیرگذاری  نسبت  به  مزبور  عوارض  کند، 
نظر  با  متاثر،  شهرستان های  جمعیت  و  آالیندگی 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرستان های 
متاثر، با نظر شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین 

شهرستان های متاثر توزیع می شود.
دو  در  آلودگی  از  متاثر  شهرستان های  صورتیکه  در 
آالیندگی  عوارض  باشند،  شده  واقع  استان  چند  یا 
)شدت(  تاثیرگذاری  نسبت  به  بزرگ  واحدهای 
استان ها،  متاثر  شهرستان های  جمعیت  و  االیندگی 
با نظر کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت کشور، 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی وزارت امور اقتصادی 
سازمان  و  کشور(  مالیاتی  امور  )سازمان  دارایی  و 
حفاظت از محیط زیست بین استان های متاثر توزیع 

می شود.
و  سازمان  پیشنهاد  به  مربوط  اجرایی  آیین نامه 
صنعت،  وزارت  و  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
تصویب  به  و  تهیه  کشور  وزارت  و  تجارت  و  معدن 

هیئت وزیران می رسد.

فارس/ جزئیات الیحه بودجه
اعطای 200 میلیارد تومان جوایز 

صادراتی در بودجه ۹5

بر اساس الیحه بودجه 95 کشور 200 میلیارد تومان 
جوایز صادراتی در بودجه 95 پیش بینی شده است.

تومان  میلیارد   200 اعطای  فارس:  خبرگزاری 
جوایز صادراتی در بودجه ۹5

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق 
بر  بالغ  بودجه  اعتبارات ردیف های موردی )متفرقه( 
200 میلیارد تومان برای جوایز صادراتی در سال 95 

در نظر گرفته شده است.
 95 بودجه  الیحه  در  رقم  این  فارس،  گزارش  به 
درآمدهای  محل  از  نیز  امسال  و  شده  پیش بینی 
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هدفمندی 50 میلیارد تومان به این موضوع اختصاص 
یافت.

ایسنا/ 
کدام بخش های اقتصاد ایران از تحریم 

نجات می یابند؟

بخش های  تحریم ها،  شدن  برداشته  موجب  به 
پتروشیمی،  گاز،  نفت،  بیمه ای،  بانکی،  مالی، 
خودروسازی، فلزات و حمل و نقل اقتصاد ایران 

از چنگال تحریم ها نجات می یابند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، بنا بر قرار قبلی برنامه اقدام 
به  که  و کشورهای 5+1  ایران  میان  جامع مشترک 
ایران،  علیه  بین المللی  تحریم های  دیوار  آن  موجب 
گذشت  که  سال هایی  طی  شد.  اجرا  می ریزد؛  فرو 
تحریم های  ایران درگیر  اقتصاد  از  بخش های مهمی 
مبادالت  امکان  که  بود  اروپا  اتحادیه  و  آمریکا 

بین المللی را از ایران سلب کرده بود.

اقدامات اتحادیه اروپا، در پسا برجام
بخش های  از  یکی  بیمه ای  و  بانکی  مالی،  امور 
تحریم های  تاثیر  تحت  سالها  که  است  ایران  اقتصاد 
اتحادیه اروپا قرار گرفته بود و پس از اجرای برجام، 
تحریم های  مربوط به فعالیت های بانکی و تحریم های 
فعالیت های بیمه ای آن رفع می شود و به موجب رفع 
تحریمها علیه این بخش از اقتصاد ایران، نقل و انتقال 
منابع مالی بین اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای 
اتحادیه  اعتباری  از جمله موسسات مالی و  اروپایی، 
اروپایی و اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای ایرانی، 

از جمله موسسات مالی و اعتباری ایرانی، بدون الزام 
به اخذ مجوز یا اعالم انجام خواهد شد.

همچنین افتتاح شعب بانکی، شرکت های تابعه یا دفاتر 
دولت های  سرزمین  در  ایرانی  بانک های  نمایندگی 
عضو اتحادیه و ایجاد مشارکت های »JV« جدید یا 
تحصیل منافع مالکانه یا ایجاد روابط کارگزاری بانکی 
اروپایی؛  اتحادیه  بانک های  با  ایرانی  بانک های  بین 
مشارکت  تابعه،  نمایندگی، شرکت های  دفاتر  افتتاح 
یا حساب های بانکی توسط اشخاص اروپایی در ایران 

امکان پذیر است.
همچنین ارائه خدمات بیمه ای و بیمه اتکایی به ایران 
یا دولت ایران، اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای 
ایرانی یا یک شخص حقیقی یا حقوقی یا نهادی که 
به نمایندگی یا تحت کنترل آنها اقدام می کند، انجام 
به  مالی  پیام رسانی  تخصصی  خدمات  و  شد  خواهد 
اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجودیت ها یا نهادها نیز 

انجام می شود.
متعهد  اروپا،  اتحادیه  عضو  دولت های  همچنین 
با  تجارت  جهت  در  مالی  حمایت های  که  می شوند 
بیمه  صادراتی،  اعتبارات  اعطای  جمله  از  ایران، 
کمک  بالعوض،  وام  برای  پرداخت  تعهد  و  صادرات 
کنند  ارایه  ایران  دولت  به  ترجیحی  وام های  و  مالی 
قرضه  اوراق  خرید  یا  فروش  تحریم ها  لغو  از  پس  و 
دولت  از  یا  به  دولت،  توسط  تضمین شده  یا  دولتی 
ایران، بانک مرکزی ایران، یا بانک ها و موسسات مالی 
ایرانی یا افرادی که از طرف آنها عمل می کنند انجام 

خواهد شد.
پتروشیمی  و  گاز  نفت،  بخش های  در  تحریم ها  رفع 
واردات،  که  گونه ای  به  کرد  خواهد  ایجاد  گشایش 
خرید، سوآپ، یا حمل و نقل نفت خام، فرآورده های 
نفتی، گاز طبیعی یا فرآورده های پتروشیمی ایران و 

اتحادیه  طریق  از  مربوطه  اعتباری  تسهیالت  تامین 
اروپا میسر می شود.

عالوه بر این، فروش، عرضه یا نقل و انتقال تجهیزات 
در  استفاده  مورد  آموزشی  و  فنی  کمک  فناوری،  یا 
ایران،  در  پتروشیمی  صنایع  و  گاز  نفت،  بخش های 
گاز  و  نفت  پاالیش  و  تولید  اکتشاف،  بر  مشتمل 
هر  به  طبیعی،  گاز  سازی  مایع  جمله  از  طبیعی، 
شخص ایرانی در داخل یا خارج ایران یا برای استفاده 

در ایران، امکان پذیر خواهد بود .
پس از لغو تحریم ها، اعطای هرگونه وام یا تسهیالت 
اعتباری به هر شخص ایرانی که در بخش های نفت، 
ایران  از  خارج  یا  ایران  داخل  در  پتروشیمی  و  گاز 
این  در  سرمایه گذاری  همچنین  و  می کنند  فعالیت 
انجام  آن ها  با  مشترک  سرمایه گذاری  یا  و  صنعت 

خواهد شد.
مورد  بخش های  از  یکی دیگر  خودروسازی  بخش 
تحریم قرار گرفته بود که به موجب آن فروش، عرضه، 
در  استفاده  مورد  خدمات  و  کاالها  انتقال  و  نقل  یا 
که  گرفته  قرار  تحریم  مورد  خودروسازی  با  ارتباط 
پس از برجام تحریم این بخش ها نیز از بین می رود و 
پس از رفع تحریم ها، اجرا یا تسهیل عملیات های نقل 
و انتقال مالی یا سایر معامالت برای فروش، عرضه یا 
با  ارتباط  در  استفاده  مورد  خدمات  و  کاالها  انتقال 

بخش خودروسازی ایران میسر خواهد شد.
همچنین پس از فرو ریختن دیوار تحریم ها، فروش، 
فناوری های  و  تجهیزات  صادرات  یا  انتقال  تامین، 
یا  نگهداری  یا  تعمیر  ساخت،  برای  دریانوردی 
بازسازی کشتی، به ایران یا به هر شخص ایرانی در 

این بخش انجام می شود.
ساخت  یا  طراحی  در  مشارکت  یا  ساخت  طراحی، 
اشخاص  یا  ایران  برای  نفتکش   و  باری  کشتی های 

ایرانی، ارائه کشتی های طراحی شده یا مورد استفاده 
فرآورده های  و  نفت  یا ذخیره سازی  برای حمل ونقل 
نهادهای  یا  اشخاص حقیقی، حقوقی  به  پتروشیمی 

ایرانی هم صورت خواهد گرفت.
تعیین  و  پرچم  ثبت  خدمات  ارائه ی  این،  بر  عالوه 
فنی،  مشخصات  با  مرتبط  موارد  جمله  از  وضعیت، 
با  رابطه  در  نحو،  هر  به  شناسایی  شماره  و  ثبت 
میسر  ایرانی  باری  کشتی های  و  نفتی  تانکرادهای 
باری  پروازهای  کلیه  دسترسی  امکان  و  می شود 
خطوط هوایی ایرانی یا خطوط هوایی از مبدا ایران به 
فرودگاه های تحت صالحیت دولت های عضو اتحادیه 

اروپا، به وجود می آید.
انهدام  و  توقیف  بازرسی،  تحریم ها  لغو  با  همچنین 
پیش تر  که  ایران  مقصد  به  یا  مبدا  از  محموله ها 
توسط دولت های عضو اتحادیه اروپایی در قلمروهای 

خودصورت می گرفت، متوقف خواهد شد.
یا  ارائه خدمات سوخت رسانی  تحریم ها،  لغو  از  پس 
کشتی های  برای  دیگر  خدمات  هرگونه  یا  تدارکات 
خدمات  سوخت،  ارائه  و  اجاری  یا  مالکیت  تحت 
باری  هواپیماهای  به  ونگهداری  تعمیر  و  مهندسی 
صورت  نمیکنند،  حمل  را  ممنوعه  اقالم  که  ایرانی 

خواهد گرفت.

طال، سایر فلزات گرانبها، اسکناس و سکه
انتقال، صادرات  لغو تحریم ها فروش، عرضه،  از  پس 
مستقیم یا غیرمستقیم کلیه فلزات از جمله گرافیت 
و فلزات خام یا نیمه ساخته همانند آلومینیوم و فوالد 
به هر شخص حقیقی، حقوقی یا نهاد ایرانی یا برای 
با عملیات و فعالیت های  ایران در رابطه  استفاده در 

منطبق با این برجام میسر می شود.
یا صادرات مستقیم  انتقال  عرضه،  فروش،  همچنین 
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یا غیرمستقیم هرگونه نرم افزار از جمله به  روزرسانی، 
به هر شخص حقیقی، حقوقی یا نهاد ایرانی یا برای 
با عملیات و فعالیت های  ایران در رابطه  استفاده در 

منطبق، انجام خواهد شد.

آمریکا در پسا برجام چه اقداماتی میکند؟
عملیات  علیه  آمریکا  که  تحریمهایی  برجام،  پسا  در 
نیز حذف  است  کرده  ایران  ای  بیمه  و  بانکی  مالی، 
با  بانکی  و  مالی  ترتیب عملیات  این  به  و  می شوند 
مالی  موسسات  ایران،  مرکزی  بانک  ایران،  دولت 
بانکی،  حساب  انتقال،  و  نقل  وام،  اعطای  و  ایرانی 
خرید  بهادار،  اوراق  فروش  و  خرید  سرمایه گذاری، 
و فروش ارزهای خارجی، صدور اعتبارات اسنادی و 
خدمات  ارایه  اختیار،  و  کاال  آتی  بازارهای  معامالت 
دسترسی  تسهیل  و  مالی  تخصصی  پیام رسانی 
تحصیل  یا  آن ها،خرید  به  مستقیم  غیر  یا  مستقیم 
اسکناس بانکی امریکایی توسط دولت ایران و خرید، 
پذیره نویسی، یا ارایه خدمات مربوط به صدور اوراق 

قرضه دولت ایران، میسر می شود.
ارائه  پس،  این  از  نیز  بیمه  به  مربوط  بخش  در 
اتکایی  بیمه  یا  بیمه  بیمه نامه،  صدور  به  خدمات 
فعالیت های  شامل  خدمات  این  گیرد.  می  صوت 
و در  و حقوقی می شود  اشخاص حقیقی  با  مرتبط 
فعالیت ها  با  رابطه  اتکایی در  بیمه  زمین صدورنامه، 
ایران  کشتی سازی  و  کشتیرانی  انرژی،  بخش های  و 
نفت کش  ملی  ایران، شرکت  نفت  ملی  برای شرکت 
ایران یا برای کشتی هایی که نفت خام، گاز طبیعی 
ایران  به  یا  از  پتروشیمی  فرآورده های  و  نفت  مایع، 

وارد یا صادر می شود، صورت خواهد گرفت.
اشخاصی  پتروشیمی،  و  انرژی  بخش  در  همچنین 
تحریم ها  از  باشند،  ایران  انرژی  بخش  از  جزیی  که 

خارج می شوند و خرید، تسهیل، فروش، حمل ونقل یا 
بازاریابی نفت و فرآورده های نفتی )شامل فرآورده های 
گاز  یا  پتروشیمی  فرآورده های  نفت(  شده  پاالیش 
میسر  ایران؛  از  مایع(  طبیعی  گاز  )شامل  طبیعی 

خواهد شد.
همچنین از این پس به ایران در زمینه سرمایه گذاری 
از جمله از طریق مشارکت، کاال، خدمات و فناوری 
که می تواند در زمینه انرژی و توسعه نفتی آن یا تولید 
داخلی نفتی پاالیش  شده و فرآورده های پتروشیمی 

مورد استفاده قرار گیرد کمک خواهد شد.
با  رابطه  در  تحریم ها  نیز،  کشتیرانی  بخش  در 
اداره  عاملیت  و  کشتی سازی  کشتیرانی،  بخش های 
بنادر ایران؛ لغو خواهد شد و اشخاصی که جزیی از 
بخش کشتی سازی و کشتیرانی ایران باشند یا تملک، 
نفت خام،  انتقال  برای  بیمه کشتی  یا  کنترل  اداره، 
پاالیش  نفتی(  فرآورده های  نفتی )شامل  فرآوره های 
یا گاز طبیعی )شامل  شده، فرآورده های پتروشیمی 
گاز طبیعی مایع( از یا به ایران را داشته باشند می 
بین المللی  مبادالت  و  همکاری ها  ارتباطات،  توانند 

خود را آغاز کنند.
همچنین در بخش فلزات نیز، فروش، عرضه، صادرات 
یا انتقال طال و سایر فلزات گران بها به یا از ایران، به 
و  شد  خواهد  انجام  غیرمستقیم  یا  مستقیم  صورت 
برای  خدمات  ارائه ی  یا  مالی  انتقال  و  نقل  عملیات 
فعالیت هایی شامل تامین امنیت، بیمه و حمل و نقل 

میسر می شود.
فروش،  زمینه  در  شده  ایجاد  مشکالت  همچنین 
نیمه ساخته  یا  انتقال گرافیت، فلزات خام  یا  عرضه 
از قبیل آلومینیوم و فوالد، زغال سنگ، نرم افزار برای 
به  ایران،  از  یا  به  فرآیند های صنعتی  یکپارچه سازی 

صورت مستقیم یا غیرمستقیم انجام خواهد شد.

انتقال  و  نقل  عملیات   نیز،  سازی  خودرو  بخش  در 
انتقال  یا  برای فروش، عرضه  یا سایر معامالت  مالی 
بخش  با  ارتباط  در  استفاده  مورد  خدمات  و  کاالها 
خودروسازی ایران اجرا شده و تسهیل داده می شود.

ایلنا/ نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران:
انتظار رشد اقتصادی 6 درصدی را داریم

دنیا، رشد  پولی  و  مالی  تمامی موسسات  ایلنا: 
سال  در  ایران  برای  را  درصدی  شش  حداقل 

2016 پیش بینی کرده اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ نایب رییس اتاق تهران در 
دیدار با هیئت تجاری جمهوری چک گفت: »تمامی 
شش  حداقل  رشد  دنیا،  پولی  و  مالی  موسسات 
بینی  پیش   2016 سال  در  ایران  برای  را  درصدی 
کانون سرمایه  عنوان  به  ایران  رو،  این  از  و  کرده اند 

گذاری دنیا معرفی شده است.«
مهدی جهانگیری با بیان اینکه در اتاق بازرگانی تهران 
خارجی  سرمایه گذاری  موانع  رفع  برای  کارگروهی 
ایجاد و مشغول فعالیت است، افزود: »سرمایه گذاری 
خارجی در ایران با تضمین دولت و در امنیت کامل 
برقراری  به  معتقد  حال،  این  با  و  است  امکان پذیر 
سرمایه گذاری های مشترک هستیم.« وی به ظرفیت 
برقراری همکاری های اقتصادی در حوزه گردشگری 
اشاره کرد و  ایران و جمهوری چک  میان دو کشور 
نایب  این بخش شد.  خواستار توسعه همکاری ها در 
گیری  شکل  از  اینکه  بیان  با  تهران  اتاق  رییس 
گردشگری  حوزه  در  مشترک  سرمایه گذاری های 
استقبال می کنیم، افزود: »با توجه به لغو تحریم ها و 

آغاز دور تازه ای از مناسبات اقتصادی ایران با جهان، 
ایران  در  بیمه ها  و  مالی  موسسات  بانک ها،  حضور 
می تواند روند رو به جلو همکاری ها را تسریع بخشد.« 
جمهوری  طرف های  از  زمینه  همین  در  جهانگیری 
این  از  پولی  و  مالی  هیات های  اعزام  خواست  چک 
کشور به ایران را در دستورکار قرار دهند تا در رفت 
و آمد به ایران امکان برقراری مناسبات در این حوزه 

نیز میسر شود.
در ادامه سخنان نایب رییس اتاق تهران، وزیر صنایع 
و تجارت جمهوری چک با بیان اینکه در حال حاضر 
نزدیک به 1500 ایرانی در این کشور ساکن هستند 
به جاذبه های توریستی کشور خود اشاره کرد و یادآور 
شهر  از  خارجی  گردشگر  میلیون ها  ساالنه  که  شد 
در  ساالنه  اینکه  بیان  با  وی  می کنند.  بازدید  پراگ 
حدود 10 هزار گردشگر جمهوری چک به ایران سفر 
می کنند، از برقراری مناسبات و همکاری ها در حوزه 

توریسم و گردشگری میان دو کشور استقبال کرد.

ایرنا/ در دیدار رئیس مجلس لوکزامبروگ
سیف:افزایش تولید و صادرات به 

کشور های منطقه در پسابرجام 
هدفگذاری شده است

تهران - ایرنا - رئیس کل بانك مرکزی با اشاره 
به جایگاه ممتاز ایران در منطقه و دسترسی به 
سرمایه  انجام  گفت:  همسایه  های  کشور  بازار 
کشور  به  صادرات  و  تولید  ایجاد  برای  گذاری 
ایران  گیری  هدف  و  ریزی  برنامه  منطقه،  های 
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پس از اجرایی شدن برجام است.
به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، ولی اله سیف امروز 
)یکشنبه( در دیدار »دی بار تولومئو« رئیس مجلس 
را  برجام  اجرای  لوکزامبورگ،  مجلس  نمایندگان  و 
زمینه مناسبی برای گسترش همکاری با بانک های 

اروپایی برشمرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه دو نوع فعالیت در بانک 
ارتباط  افزود: یکی برقراری  مرکزی مورد نظر است، 
برای ارتباطات جاری و مراوده های مالی و دیگری، 
استفاده از تجربه های بانک های لوکزامبورگ درباره 

استاندارد ها و الزام های جدید است.
وی بیان داشت: پس از برجام، دو مرحله برای ارتقاء 
نخستین  که  شده  بینی  پیش  بانکی  های  مراوده  و 
مرحله، برقراری رابطه کارگزاری با بانک های خارجی 
است که در حد فعالیت های صنعتی و تجاری انجام 

می شود.
سیف خاطرنشان کرد: کشور ها و بانک ها مشخص 
تا  گرفته  صورت  نیز  الزم  های  هماهنگی  و  شده 
شود؛  برقرار  ارتباط  برجام،  اجرای  از  پس  بالفاصله 
اروپایی  های  کشور  از  بانکی  های  هیات  همچنین 
شرایط همکاری با بانک های ایرانی را بررسی کرده و 

آماده شروع کار هستند.
وی ایجاد رابطه کارگزاری را به عنوان راه حل کوتاه 
صنعت  ارتقای  کرد:  تصریح  و  مطرح  سریع  و  مدت 
بانکداری در کشور در مرحله دوم پس از برجام درنظر 
است؛ مواردی از قبیل اجرای »بال 2« و »بال 3« که 

باید به دقت اجرا شود.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این مهم به 
معنای عدم رعایت این قوانین در حال حاضر نیست، 
اما فعالیت ها باید به طور کامل با این اصول منطبق 

شوند.

وی با بیان اینکه پس از اجرای برجام می توان رابطه 
لوکزامبورگ  ویژه  به  اروپایی  های  کشور  با  خوبی 
داشت، تصریح کرد: ظرفیت های تجاری و اقتصادی 
ایران بسیار گسترده است، به طوری که سرمایه  در 
گذاری در آن می تواند برای هر کشوری مفید باشد 

و منافع طرفین را تامین کند.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این دیدار، اعتماد 
بلند مدت دانست  رابطه  نیاز یک  را پیش  دو طرف 
رابطه  یک  برقراری  به  مصمم  ایران  کرد:  تصریح  و 
دو  منافع  راستای  در  جهان  در  پایدار  و  بلندمدت 

طرف است.
تجاری،  تبادالت  در  ایران  هدف  کرد:  اضافه  وی 
مصرفی  مواد  واردات  و  خام  و  اولیه  مواد  صادرات 
نیست و بی شک، همکاری های دو طرف می تواند 

رابطه ای بلندمدت را پایه ریزی کند.
این مقام مسئول بیان داشت: همکاری های متقابل 
دو کشور می تواند زمینه های افزایش رفاه مردم را 

فراهم کند.
به  با توجه  لوکزامبورگ  ایران و  پایان گفت:  وی در 
شباهت ها و ظرفیت ها می توانند به صورت مکمل 
در کنار یکدیگر قرار گیرند و امید می رود با افزایش 
بانکی دو  دیدارهای مسئوالن دو کشور، هیات های 

کشور تجربه های خود را مبادله کنند.
بین  مدیر  ارپلدینگ«  »جینات  گذشته  ماه  خرداد 
الملل اتاق بازرگانی لوکزامبورگ در سفر به ایران، با 
تأکید بر نقش دو کشور در منطقه گفته بود: خدمات 
بانکی، صنعت فوالد، حمل ونقل، فن آوری اطالعات، 
کامپیوتر، زیرساختارها و ایجاد خط مستقیم پرواز از 
زمینه های همکاری دو کشور در آینده نزدیک پس 

از رفع تحریم ها خواهد بود.
بخش صنعتی این کشور در حوزه هایی همچون فوالد، 

مواد شیمیایی و الستیک فعال است. بخش زیادی از 
بانکداری و  به ویژه  به خدمات،  لوکزامبورگ  اقتصاد 
مرکز  مهمترین  لوکزامبورگ  است.  متکی  مالی  امور 

بانکداری خصوصی در ناحیه یورو است.

اجرای  به  تهران  اتاق  رئیس  واکنش  تهران/  اتاق 
برجام: فرصت تاریخی اقتصاد ایران از راه رسیده است
دولت همزمان با اجرای برجام، واگذاری 

امور به بخش خصوصی را جدی بگیرد
 

مسعود خوانساری/ رئیس اتاق تهران
یکی  حتم  طور  به  برجام  اجرای  و  ای  هسته  توافق 
و سیاسی کشور طی  اقتصادی  اتفاقات  مهمترین  از 
به  ایران  اقتصاد  می آید.  شمار  به  گذشته  سال  ده 
از تحریم  از 12 سال فشار ناشی  دلیل تحمل بیش 
تازه  هوای  به  که  گرفته  قرار  موقعیتی  در  امروز  ها 
برای تنفس نیاز دارد. برجام هم می تواند با مالحظاتی 
تاکنون  البته  کند.  مهیا  ما  برای  را  فضایی  چنین 
نکته  ولی  شده  صحبت  برجام  اثرات  مورد  در  بارها 
به  ایران  اقتصاد  دسترسی  برجام  که  اینجاست  مهم 
بازارهای جهانی برای در اختیار گرفتن تکنولوژی های 
روزآمد و همچنین امکان مبادله کاال با هزینه ارزان تر 
و منطقی تر را مهیا می کند. برجام انتظاراتی برای ما 
مانند افزایش همکاری های خارجی، حرکت کاالهای 
ایران به سمت بازارهای منطقه ای و تبدیل ایران به 
قطب اقتصادی منطقه را ایجاد کرده ولی آیا همگی 
تاکید  باید  می رسد؟  ثمر  به  برجام  معجزه  به  اینها 
برجام  و  هستیم  مطلق  رکود  در  ما  امروز  که  کرد 
به  دستیابی  برای  ایران  اقتصاد  راهکار  نه  و  ما  امید 

رونق است. البته که اجرای برجام به طور حتم، نقطه 
عطفی در اقتصاد ایران خواهد بود. اقتصاد ایران که 
به دلیل تحریم ها به شدت به انزواء رفته بود، امروز 
می تواند به لطف اجرای برجام، بازهم خود را به قافله 
اقتصاد جهانی برساند. برهمین اساس است که بخش 
زحماتی  تمامی  قدردان  را  خود  کشور  خصوصی 
می داند که در راه به ثمر رسیدن این فرصت تاریخی 
دیپلماسی  دستگاه  امروز  اینکه  است.  شده  کشیده 
تقابل  به جای  را  با جهان  تعامل  حاکمیت  و  کشور 
از تغییر نگاه ها دارد. این  انتخاب کرده، نشان  با آن 
هدایت  درستی  جهت  به  که  صورتی  در  نگاه  تغییر 
شود، زمینه های رشد و توسعه کشور و رونق دوباره 
امروز  اساس  برهمین  می کند.  مهیا  را  ایران  اقتصاد 
برجام و اجرای آن نه تنها یک فرصت که یک نعمت 
بزرگ و تاریخی برای اقتصاد ایران است. اما اگر قرار 
است برجام، التیامی بردردهای امروز اقتصاد ما باشد، 
باید حداقل در مورد چند مولفه تصمیم گیری عاجل 

انجام دهیم.   
اوال: اقتصاد ایران نه تنها به دلیل تحریم ها که به جهت 
فشارهای داخلی مانند سوء مدیریت های برجامانده 
از دوران کاسبی با تحریم ها و فضای نامناسب کسب و 
کار به شدت تحت فشار است. بنابراین اگر قرار است 
برجام به نتیجه برسد، باید فضای کسب و کار هم در 
کشور بازسازی شود. آنچه امروز در کشور حاکم است 
نه اجازه کاسب وکار به سرمایه گذار داخلی را می دهد 
است.  مطلوب  خارجی  سرمایه گذار  برای  اینکه  نه  و 
البته که ما امروز مزیت هایی مانند امنیت، زیرساخت 
را  کرده  تحصیل  و  ارزان  کار  نیروی  به  دسترسی  و 
داریم که همگی اینها می تواند به نقاط مثبت اقتصاد 
اما  شود.  تبدیل  خارجی  سرمایه گذاران  برای  کشور 
کمی قبل تر باید به فکر این باشیم که اساسا محیطی 
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مهیا  کشور  به  خارجی  سرمایه گذاران  ورود  برای  را 
در  کار  و  کسب  وضعیت  این  با  که  محیطی  کنیم. 
کشور، امروز مساعد نیست. البته که با تدبیر و اتکاء 
به خرد برآمده از دل منطق واگذاری امور اقتصادی به 

بخش خصوصی به این نقطه نیز می توان رسید.
ثانیا: درس تاریخی تحریم ها این بود که تسلط دولت 
ایام  مانند  تاریخی  دوره های  در  کشور،  براقتصاد 
چراکه  شد  هم  کشور  اقتصاد  فلج  موجب  تحریم ها 
در زمانه تحریم ها هیچ کشوری حاضر نبود با دولت 
ایران  ایران کار کند. چه بسا اگر بخش خصوصی در 
میزان  احتماال  داشت،  را  محوری  و  اصلی  نقش 
یا  دولت  بنابراین  شد.  می  کمتر  تحریم ها  خسارت 
جایگاه  و  نقش  به  همیشه  برای  یکبار  باید  دولت ها 
بخش خصوصی ایمان پیدا کنند. اگر قرار است بازهم 
اندازه  در  خصوصی  بخش  به  امور  واگذاری  موضوع 
یک شعار باقی بماند، برجام هم نمی تواند ما را نجات 

دهد.
نبوده  تحریم ها  در  خالصه  ما  مشکالت  همه  سوما: 
معنای  به  تحریم ها  رفع  و  برجام  اجرای  نیست.  و 
تنگناهای  تکلیف  ولی  است  خارجی  تنگناهای  رفع 
در  دولت  که  باشد  بهتر  شاید  می شود؟  چه  داخلی 
این دوره زمانی در مورد موضوعات سرنوشت سازی 
و  نقدی  یارانه های  قیمت دالر،  واقعی سازی  مانند 
غیرنقدی و حتی موضوع نظام مالی و بانکی کشور در 
همین مقطع تصمیم گیری و اقدام کند. در صورتی 
که هرکدام از این مولفه ها به صورت درست و دقیق، 
را  ایران  اقتصاد  تواند  نمی  برجام هم  نشوند،  اصالح 
دگرگون کند. در نظر داشته باشید که در همین دوره 
زمانی، کاهش میزان فساد در اقتصاد ایران و برخورد 
دسترنج  تا  گیرد  صورت  باید  نیز  ها  رانت  انواع  با 

برجام، کام اقتصاد ایران را شیرین کند.

مرهم  نقش  نمی تواند  و  است  فرصت  یک  برجام 
بخش  امروز  کند.  بازی  را  ما  دردهای  همه  برای 
خصوصی کشور امید دارد که دولت با همان منطق 
و دوراندیشی که برای توافق هسته ای به کار بست، 
به فکر وفاق ملی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور 
هم باشد. به طور حتم دسترسی به این موقعیت دور 
و  امید  این موضوع  به  باید  نیست. همه  از دسترس 

ایمان داشته باشیم.

ایلنا/  مدیرعامل بانک صنعت و معدن در گفت وگو 
با ایلنا خبر داد:

افتتاح 14 ال سی در اولین روز اجرای 
برجام / 1000 ال  سی دیگر آماده افتتاح 

است

 14 افتتاح  از  معدن  و  صنعت  بانك  مدیرعامل 
ال سی در اولین روز اجرای برجام خبر داد.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن در گفت وگو باخبرنگار 
ایلنا از افتتاح 14 ال سی در اولین روز اجرای برجام 

خبر داد.
افخمی گفت: تمامی این ال سی ها در حوزه صنعت 

و تولید است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن اظهار داشت: ارزش 
و  است  یورو  میلیون  ال سی 100   14 این  مجموع 

1000 ال  سی دیگر آماده افتتاح است.

ایسنا/  /الیحه بودجه 95/
وزارت  بودجه  درصدی   23 افزایش 

اقتصاد

وزارت  بودجه   ،13۹5 سال  بودجه  الیحه  در 
اقتصاد 164 میلیارد تومان، بودجه سازمان امور 
گمرک  بودجه  و  تومان  میلیارد   63۹ مالیاتی 
تومان  میلیارد   112 ایران  اسالمی  جمهوری 
نسبت به بودجه سال 3۹4 افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، بودجه وزارت امور اقتصادی 
و دارایی در الیحه بودجه سال 1395، نزدیک به 164 

میلیارد تومان معادل 23 درصد افزایش یافته است.
به  نزدیک   ،1394 سال  در  خانه  وزارت  این  بودجه 
702 میلیارد و 748 میلیون تومان بوده است که این 
میزان در الیحه بودجه سال آینده، به 867 میلیارد و 

539 میلیون تومان افزایش یافته است.
همچنین بنابر الیحه پیشنهادی بودجه سال 1395، 
بودجه سازمان امور مالیاتی دو هزار و 189 میلیارد و 
392 میلیون تومان در نظر گرفته شده است که این 
هزار  یک  به  نزدیک   ،1394 سال  بودجه  در  میزان 
و  بوده است  تومان،  و 550 میلیارد و 118 میلیون 
در واقع در صوررت تصویب بودجه تعیین شده برای 
سال 1395،  بودجه  الیحه  در  مالیاتی  امور  سازمان 
 273 و  میلیارد   639 آینده،  سال  در  سازمان  این 

میلیون تومان افزایش بودجه را تجربه خواهد کرد.
همچنین بودجه گمرک جمهوری اسالمی ایران نیز 
در الیحه بودجه سال 1395، نسبت به سال گذشته 
افزایش یافته است. همچنانکه در سال 1394 بودجه 
ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  برای  شده  تعیین 
503 میلیارد و 583 میلیون تومان بوده و این میزان 
در  افزایش  تومان  میلیون   362 و  میلیارد   112 با 

 945 و  میلیارد   619 به   1395 سال  بودجه  الیحه 
میلیون تومان رسیده است.

مهر/ معاون نعمت زاده خبرداد؛
کمك دولت به صادرکنندگان برای 

حضور در نمایشگاه های خارجی

کمك  از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
و  تولیدات  حضور  از  حمایت  برای  دولت 
صادرکنندگان ایرانی در نمایشگاه های خارجی 
کاالها،  عرضه  افزایش  با  تجار  گفت:  و  خبرداد 

تجارت ایران را رونق دهند.
به گزارش خبرنگار مهر،  ولی  اله افخمی راد گفت: به 
به صادرکنندگان صورت  دولت  که  با کمکی  تازگی 
نمایشگاه های  در  آنها  حضور  هزینه  از  بخشی  داده، 
خارج از کشور پرداخت می شود، این در حالی است 
شکل گیری  برای  خوبی  فرصت  نمایشگاه ها  که 
معرفی  نیز  و  کشور  دو  میان  مشترک  همکاری های 
پتانسیل های تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی است.

به  اشاره  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران 
ایران،  اقتصاد  افزود: در شرایط کنونی  افغانستان  در 
عرضه  با  که  داریم  تقاضا  بازرگانان  و  تجار  همه  از 
کاالهای خود در افغانستان به افزایش حجم تجارت 

ما با این کشور کمک کنند.
وی تصریح کرد: نمایشگاه یکی از ابزارهای خوبی است 
که برای حضور کاالهای ایرانی در بازارهای خارجی 
مورد استفاده قرار می گیرد و بر این اساس، افغانستان 
ایران،  با  همسایه  و  همزبان  کشور  عنوان  به  نیز 
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پتانسیل باالیی برای توسعه صادرات محصوالت ایران 
دارد، این در حالی است که با توجه به پتانسیل های 
کشور افغانستان می توان عالوه بر توسعه صدور کاال، 
زمینه را برای تبادل تجاربی که در بخش صنعت و 

اقتصاد ایران وجود دارد نیز فراهم کرد.
بالقوه،  صورت  به  افغانستان  افخمی راد،  گفته  به 
کشوری ثروتمند است و باید این منابع و امکاناتش 
بالفعل شود، این در حالی است که این کشور معادن 
غنی و آب را به عنوان زیربنای توسعه در اختیار دارد 
با  دامی  و  تولید محصوالت کشاورزی  در  و می توان 

این کشور همکاری های خوبی را شکل داد.
به  صادرات  ریسک  پوشش  برای  اظهارداشت:  وی 
افغانستان، شرکت های بیمه ای و صندوق های ضمانت 
از  الزم  حمایت  آمادگی  کشور،  دو  هر  در  موجود 
صادرکنندگان را دارند و تالش می کنند تا با توجه به 
ریسک موجود، پوشش های بیمه ای داشته باشند، در 
عین حال باید کمک کنیم که ثبات هر چه بیشتر و 
زودتر در افغانستان برقرار شود چرا که امنیت شرط 
اول برای توسعه اقتصادی است و با ثبات و امنیتی 
که در آن کشور بوجود می آید، می توانیم تجارت را 

افزایش دهیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: 
به تازگی با توجه به کمکی که دولت بابت پشتیبانی 
واجد  شرکت های  است،  داده  صورت  صادرات  از 
تجاری کشورهای  نمایشگاه های  شرایط، چنانچه در 
سازمان  سوی  از  صادراتی  یارانه  یابند،  حضور  دیگر 

توسعه تجارت ایران دریافت می کنند.

مهر/
جدول قیمت سکه و ارز روز یکشنبه 

منتشر شد

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

قطعه سکه  هر  فروش  نرخ  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
تمام بهار طرح جدید امروز یک شنبه در بازار 925 هزار 
تومان، طرح قدیم 926 هزار تومان، نیم سکه 467 هزار 
تومان، ربع سکه 254 هزار تومان و سکه گرمی 172 
هزار تومان اعالم شد.همچنین نرخ هر گرم طالی زرد 
18 عیار در بازار داخلی 94 هزار و 170 تومان و نرخ 
هر اونس طال در بازارهای جهانی )دیروز( 1089 دالر 
است.در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد 
را برای فروش 3635 تومان، هر یورو را 3960 تومان، 
و  تومان  ترکیه 1205  لیر  تومان،  را 5200  پوند  هر 

درهم امارات را 990 تومان اعالم کردند.
جدول قیمت سکه و ارز در روز یك شنبه

قیمت بازار نوع سکه   
925000 سکه  تمام  طرح  جدید   
926000 سکه  تمام  طرح  قدیم   
467000 نیم سکه     
254000 ربع سکه     
172000 گرمی     
94170 هر گرم طالی 18 عیار   

نوع ارز   
3635 دالر     
3960 یورو      
5200 پوند     
990 درهم     

1205 لیرترکیه     

مهر/ جالل پور عنوان کرد:
برجام پایان راه اصالح اقتصادی نیست

بیانیه  قرائت  به  اشاره  با  ایران  اتاق  رئیس 
مشترک ایران و 1+5 درباره اجرایی شدن برجام 
گفت: برجام را نباید پایان راه اصالح اقتصادی 
اصالح  برای  آغازین  قدمی  بلکه  دانست  ایران 

صحیح اقتصادی است.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن جالل پور در نشست 
و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  امروز 
معادن ایران با اشاره به آغاز فصل جدید اقتصاد ایران 
گفت: اصالحات اقتصادی در ایران تنها راه رسیدن به 
توسعه است و بر این اساس چنانچه بخواهیم تنها به 
برجام تکیه کنیم، به توسعه اقتصادی دست نخواهیم 

یافت.
افزود:  ایران  معادن  و  و صنایع  بازرگانی  اتاق  رئیس 
و  کند  می  هموار  را  مسیر  از  بخشی  تنها  برجام 
بنابراین نباید تنها متکی به برداشته شدن تحریم ها 

برای شکوفایی اقتصادی باشیم.
وی از ضرورت بازتعریف روابط ایران با اتحادیه اروپا 
در  تدبیر  اگر  که  داریم  باور  امروز  و گفت:  داد  خبر 
مدیریت  قدرت  نظام،  و  کشور  باشد،  جاری  کشور 
چالش های پیچیده و مشکالت بزرگ را که غیرقابل 

حل به نظر می  رسد، دارد.
جالل پور با اشاره به نظر هیات های عالی  رتبه اروپایی 
که به ایران سفر کرده اند، گفت: از یک مقام عالی  رتبه 
ده ها  مشترک  یافته  گفت  که  شنیدم  اروپا  اتحادیه 
هیات اروپایی که در ماه  های اخیر ایران بازدید کرده  
اند، سه نکته بوده است؛ یکی اینکه ایران مستعد کار 
خوبی  قابلیت  دارای  ایرانی  بنگاه های  و  اروپاست  با 
دیگر  هستند،  بزرگ شدن  و  تکنولوژی  برای جذب 

باید به تامین نیاز منطقه چند  ایران  با  آنکه در کار 
صد میلیونی پیرامون ایران فکر کرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح 
کرد: اتحادیه اروپا برای کار با ایران محتاج بازتعریف 
گمان  و  آمریکاست  با  البته  و  ایران  با  خود  روابط 
می  کنم امروز ایران در موضعی است که این تعریف 
جدید روابط را از موضع حکمت و صالبت انجام دهد.

به گفته وی، برجام را نباید پایان راه اصالح اقتصادی 
در  بسترساز  و  آغازین  قدمی  بلکه  دانست  ایران 

راستای اصالح صحیح اقتصاد ایران است.
روی  پیش  آمده  وجود  به  فرصت های  به  جالل  پور 
اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: با تمام اینها کار ما 
منطقه  رقبای  با  سنگینی  اقتصادی  رقابت  و  دشوار 
نباید فرصت خلق اشتغال را از دست  اما   ای داریم، 

بدهیم.
ایران،  معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  رئیس 
بحران های زیست  محیطی، کمبود منابع آبی، آلودگی 
از جمله دغدغه  های  را  آبی در کشور  فروپاشی  هوا، 
فعاالن  همه  دست  با  باید  گفت:  و  خواند  رو  پیش 
این  از  عبور  برای  مسئوالن  همه  تدبیر  و  اقتصادی 

مشکالت گام  های بلندی برداریم.

مهر/ 
بررسی راهکارهای توسعه روابط ایران و 

جمهوری چك

وزیر  با  تجارت  و  وزیر صنعت، معدن  دیدار  در 
های  زمینه  چك،  جمهوری  وتجارت  صنعت 
کشور  دو  تجاری  و  صنعتی  مشترک  همکاری 

 بازگشت به عناوین 21 اخبار اقتصادی

شماره هزار و  ششصد و پنجاه و شش         بیست و هفتم دی  ماه هزار و سیصد و نود و چهار   



بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده در 
این دیدار گفت: شرایط جدید پیش آمده برای ایران، 
در  تعامل کشورها  و  همکاری  برای  مناسبی  فرصت 

زمینه های مختلف اقتصادی می باشد.
دنبال  به  رو  پیش  های  همکاری  در  ما  افزود:  وی 
سرمایه گذاری های بلند مدت و مشترک هستیم و 

قوانین کشور نیز از آن حمایت می کند.
ایران در گذشته  وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: 
که  است  داشته  چک  کشور  با  را  های  همکاری 
آمده  ایران  به  که  اقتصادی  هیات  با سفر  امیدواریم 

است این روابط گسترش یابد.
وی به زمینه های همکاری های بین دو کشور اشاره 
الکترونیک، تجهیزات  افزود: در زمینه صنایع  کرد و 
اقدامات  توانیم  می  سازی  خودرو  آالت،  ماشین  و 

مشترک انجام دهیم.
برای  های  برنامه  ما  گفت:  همچنین  زاده  نعمت 
مس،  فوالد،  صنعت  زمینه  در  توسعه  و  بازسازی 
آلومینیوم و... داریم که می تواند از جمله برنامه های 

ایران برای همکاری باشرکا خارجی باشد.
تجارت جمهوری چک  و  وزیر صنعت  دیدار  این  در 
های  همکاری  توسعه  برای  زیادی  پتانسیل  گفت: 
دو کشور وجود دارد و در این سفر، هیات اقتصادی 
بزرگی ما را همراهی می کنند تا بتوانیم زمینه توسعه 

روابط را مهیا کنیم.
یان مالرک افزود: صنعت در جمهوری چک خصوصی 
شده است وما در زمینه تولید خودرو، ماشین آالت، 

حمل ونقل ریلی و... می توانیم همکاری کنیم.
از  دیگری  هیات  نیز  آینده  هفته  در چند  وی گفت: 
جمهوری چک به ایران خواهد آمد و امیدواریم بتوانیم 

همکاری مشترک خود را با ایران گسترش دهیم.  

تعادل/ 
پاشنه آشیل ساماندهي تشکل ها

 علي صدري   
نایب رییس خانه اقتصاد ایران

و  راه  وزیر  از صحبت هاي  بعد  که  است  روزي  چند 
شهرسازي موضوع تشکل هاي بخش مصرف داغ شده 
تا  چرا  که  مي شود  مطرح  سوال  این  دایما  و  است 
موضوع  این  نداشته ایم.  تشکل هایي  چنین  امروز  به 
به مانند بسیاري از مسائل تشکلي ریشه در موضوع 
ساماندهي تشکل ها دارند. در یک جامعه مدني طبیعتا 
تشکل ها نقش اساسي و مهمي ایفا مي کنند ولي اگر 
نظمي در این جامعه و به تبع آن در تشکل ها وجود 

نداشته باشد طبیعتا جامعه یي باقي نخواهد ماند. 
خصوصي  بخش  تشکل  چندین  نیز  ما  کشور  در 
یا  نهاد  سازمان،  یک  کدام  هر  متولي  و  شد  ایجاد 
کشور  وزارت  احزاب  قانون  براساس  شد.  وزارتخانه 
فعالیت  مجوز  بخش خصوصي  انجمن هاي  برخي  به 
داد. اتاق هاي بازرگاني، اصناف و تعاون اقدام به ایجاد 

تشکل هایي کردند. 
ایجاد  تشکل هایي  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
خود  رقیب  از  مسیر  این  در  نیز  کار  وزارت  و  کرد 
عقب نماند. حال آنکه بسیاري از این تشکل ها موازي 
یکدیگر بودند و در عوض در بخش هاي مورد نیاز با 

کمبود تشکل روبه رو بودیم. 
سعي  کار  و  کسب  فضاي  مستمر  بهبود  قانون  در 
اتاق  و  شود  داده  ساماني  و  سر  موضوع  این  به  شد 
بازرگاني به عنوان مسوول ساماندهي تشکل ها مطرح 
شد. اما مشکل آنجا بود که بعضي تشکل ها در برخي 

شهرستان ها از اتاق استان خود قوي تر بودند. 

تشکل  توسط  تشکل  یک  است  ممکن  اصوال چطور 
رقیب خود ساماندهي شود. به همین دلیل وضعیت 
نابسامان تشکل ها تا به امروز باقي مانده است و حتي 
وجود  کشور  کل  تشکل هاي  تعداد  از  دقیقي  آمار 

ندارد. 
گرفتن  قرار  ساماندهي،  این  وضعیت  بهترین  شاید 
نهاد  زیرنظر  تشکل ها  سازمان  نام  به  سازمان  یک 
مجوز  تشکل ها  تمامي  که  باشد  ریاست جمهوري 
معاونت  یا  سازمان  یک  از  مستقیما  را  خود  فعالیت 

ریاست جمهوري دریافت کنند. 
اقتصادي  توسعه  و  ساماندهي  باید  ششم  برنامه  در 
پتانسیل هاي خوبي  ما  قرار گیرد.  بر عهده تشکل ها 
که  است  این  مشکل  ولي  داریم  تشکل  بحث  در 
سلب  آنها  از  را  حرکت  قدرت  عمال  آنها  نابساماني 
سازمان  یا  معاونت  یک  ایجاد  پیشنهاد  است.  کرده 
دولتي شدن  باعث  فقط  نه  ریاست جمهوري  زیرنظر 
تشکل ها نمي شود بلکه در جهت تقویت این نهادهاي 

مدني خواهد بود. 
نهادهاي  از  که  است  حاکمیت  دیگر  کشورهاي  در 
مدني دستور مي گیرد. در ترکیه دو انجمن توسیاد و 
انتخابات مجلس  انتخاباتي مانند  نه تنها در  موسیاد 
انتخاب  در  بلکه  هستند  اثرگذار  ریاست جمهوري  و 

کابینه نیز نظر مستقیم آنها اعمال مي شود. 
اتاق  که  باعث شد  و البي ها  فردي  متاسفانه سالیق 
برعهده  را  تشکل ها  ساماندهي  مسوولیت  بازرگاني 
این  که  داد  نشان  تنها  نه  زمان  گذر  ولي  بگیرد 
کلي  صورت  به  بلکه  نیست  اتاق  توان  در  موضوع 
چنین سازوکاري اشتباه است و باعث تضعیف سایر 

تشکل هاي بخش خصوصي خواهد شد. 
در صورتي که بتوانیم در برنامه ششم چنین سازماني 
حلقه هاي  که  مي رود  انتظار  این  کنیم  طراحي  را 

مفقوده تشکلي از جمله تشکل هاي بخش مصرف بعد 
از مدتي اجازه حیات پیدا کنند.
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دنیای اقتصاد/ 
 Marc de Jong, Nathan نویسندگان: 

Marston, and Erik Roth
مترجم: همایون کردی

بر کسی پوشیده نیست که اعمال تغییرات مبتکرانه 
چراکه  است  دشوار  امری  سابقه دار  شرکت های  در 
روی هم رفته توان اجرایی آنها بیشتر از قابلیت های 
در  موفقیت  میزان  هرچه  و  است  خالقانه شان 
و  تغییر  فکر  به  کمتر  باشد،  بیشتر  شرکت ها  این 
به  می دهند  ترجیح  و  هستند  نوآورانه  سیستم های 
را  موجود  تجاری  سیستم  خالقانه  تغییرات  جای 
بهینه کنند.در این مقاله از موسسه مکینزی توضیح 
اهمیت  از  نوآوری  و  خالقیت  چرا  که  داد  خواهیم 
برخوردار است و  افزایش روحیه همکاری  باالیی در 
چهار کارکرد حیاتی زمینه ساز برای خالقیت را مرور 

خواهیم کرد.

سرآغاز ماجرا
باوجود اینکه تغییرات خالقانه در سیستم های بزرگ 
واقع  در  ولی  می رسد  به نظر  دسترس  دوراز  معموال 
شرکت های بزرگی چون مرکز الکوا )گروه تحقیقاتی( 
می شوند.  اداره  شیوه  این  با  ناسا  تحقیقات  مرکز  و 
پس چگونه شرکت های دیگر می توانند از این رهیافت 
شکل گیری  اصلی  دلیل  سوال  این  بگیرند؟  درس 
تحقیقات گسترده ای در طول سال های طوالنی شد 
پیدا  نمود  متعدد  مصاحبه های  و  کارگاه ها  در  که 
مدیران  از  نفر  از 2500  بیش  آن  موجب  به  و  کرد 
فعال  شرکت   300 از  بیش  در  کارمندان  و  اجرایی 
در حوزه های مختلف و در کشورهای گوناگون مورد 
تحقیق و بررسی قرار گرفتند.به طور خالصه می توان 
گفت که در این تحقیقات مشخص شد که 4 عامل 
کلیدی که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت 
در شکل گیری موفقیت شرکت های بزرگ و دستیابی 
بوده اند. موثر  خالقانه  وکار  کسب  مدل های  به  آنها 

از آنجاکه یک فرآیند خالقانه فرآیندی پیچیده بوده 
تمامی  و جدی  گسترده  تالش  به  نیاز  آن  اجرای  و 

پایه ریزی،  برای  لذا  دارد،  شرکت  یک  در  بخش ها 
روش های  یکسری  نیازمند  آن  بسط  و  سازماندهی 
رفته  هم  روی  هستیم.  تحلیلی  و  تجربی  عملی 
می توان گفت که مطالب ارائه شده در این مقاله صرفا 
بر چنین سیستم عملگرایی متمرکز است. طبقه بندی 
این روش ها که عمدتا دارای هم پوشانی بوده و شاید 
تکراری به نظر آیند، کار آسانی نیست ولی می توان 
گروه  کرد.  تقسیم  کلی  دسته  دو  به  را  موارد  این 
نخست که در این مقاله بررسی شده است بیشتر از 
نوع استراتژیک و بخشی از طبیعت نوآوری است و در 
شناسایی و بنیانگذاری قواعد و اصولی که زمینه ساز 
بقا ورشد فعالیت خالقانه است کمک می کند. گروه 
فعالیت های  ادامه روند  و  تداوم  بیشتر در مورد  دوم 
خالقانه، با ارزش زیاد و تاثیرگذار بر عملکرد سیستم 
تاکید دارد که در اینجا از ارائه آنها خودداری می شود.

برای موفقیت وجود ندارد  یقینا هیچ فرمول خاصی 
اصال  که  نوآوری  و  خالقیت  زمینه  در  مخصوصا 
نمی توان نسخه مشخصی تجویز کرد. براساس سال ها 
شاخص های  مشاوره ای،  خدمات  زمینه  در  تجربه 

معناداری وجود دارد که اثبات می کند بین رفتارهای 
خالقانه شرکت ها و این عوامل تاثیرگذار رابطه سببی 
یا علیت وجود دارد و این رابطه توسط روابط آماری 
نظر  در  با  شرکت  هر  چنانچه  است.  شده  تایید  نیز 
و  روابط  قبیل  از  خود  اختصاصی  شرایط  گرفتن 
بافت داخلی، توانمندی ها، فرهنگ سازمانی و میزان 
عوامل  این  کردن  اجرایی  به  اقدام  ریسک پذیری، 
سازنده(  و  سازمانی  استراتژیک،  اجرایی،  )تاثیرگذار 
محرک  موتورهای  مجددا  تا  بود  خواهد  قادر  کند، 

نوآوری را به حرکت درآورده و بر شتاب آن بیفزاید.

هدف گذاری
هنگامی که رئیس جمهور آمریکا جان اف کندی در سال 
1962 دستیابی به ماه در طول یک دهه را به عنوان 
آمریکایی ها  انگیزه  کرد،  اعالم  کشورش  آتی  هدف 
برای دستیابی به این سطح )دورازذهن( از فناوری را 
برانگیخت. تبیین یک چشم انداز از آینده دور به عنوان 
جهت  در  را  کنونی  فعالیت های  امور،  تسهیل کننده 
در حوزه  می بخشد.اما  اهداف شتاب  آن  به  دستیابی 

ضرورت های چهارگانه زمینه ساز خالقیت و نوآوری
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تعاونی و مشارکت حتی بهترین و بیشترین اهداف نیز 
قانع کننده نیستند و اصال نباید از بیان مجدد این اهداف 
ترس به خود راه داد چراکه این فرآیند به ما کمک 
ارزیابی  و  بلند پروازانه  اهداف  از  ترکیبی  با  تا  می کند 
اقتصادی ارزش افزوده ناشی از این اهداف، چشم انداز 
مناسبی از رشد اقتصادی شرکت تدوین کنیم. خروج 
اهداف  تعیین  به کمی جهت  کیفی  حالت  از  اهداف 
به  مدیران  الزام  و  اقتصادی  رشد  جهت  در  نوآورانه 
استراتژی های  تدوین  هنگام  اهداف  این  از  پیروی 
بلندمدت، در کسب اعتماد عمومی نسبت به کارآیی 
آن  باید  اهداف  این  است.  موثر  بسیار  نوآوری ها  این 
قدر گسترده و بلند نظرانه باشند تا بتوانند مدیران را 
توسعه  و  تحقیق  بخش  در  سرمایه گذاری  به  ترغیب 
در برنامه مدیریتی خود کنند چراکه براساس تجربه 
چنانچه مدیران به برنامه های با ریسک کم روی آورند، 
از  نظر  نتایج مورد  و  پیگیری کرده  را  احتماال همان 
شد.عالوه بر  نخواهد  حاصل  واقعی  توسعه  برنامه  یک 
اعداد(  و  ارقام  )حاوی  کمی  گزارش  یک  تدوین  این 
برای یک برنامه نوآورانه توسعه به تنهایی کافی نیست، 
ارزش این اهداف باید به شکل مناسبی بین صاحبان 
بنگاه های تجاری مربوطه تقسیم شده و در یک سطح 
پایین تر نیز در میان موسسات آن حوزه تقسیم شده 
یا شکسته شود، به نحوی که در این سطح از ساختار 
شکست مورد نظر برای هر موسسه یک برنامه زمانی و 
مقدار کمی کارآیی مورد انتظار معین شود چراکه در 
غیر این صورت زیرمجموعه ها با کاهش ریسک پذیری 
سند  اهداف  به  دستیابی  جهت  مناسب  اقدامات  از 
چشم انداز خودداری کرده یا اینکه دسترسی به اهداف 

را جزئی از وظایف سایر مجموعه ها قلمداد می کنند.

بزرگ  تعاونی  یک  که  النتمنن  تلونی  مثال،  برای 
بحران  با  است،  شمالی  اروپای  حوزه  در  کشاورزی 
حوزه  در  برنامگی  بی  و  ارگانیک  محصوالت  کاهش 
تحقیق و توسعه مواجه شده بود. در این بین مدیران 
اجرایی رده باال اقدام به تبیین یک افق توسعه مناسب 
و تدوین برنامه راهبردی براساس اهداف مالی کردند 
به نحوی که در این برنامه رشد 6 درصدی برای هسته 
تجاری مرکزی و رشد 2 درصدی به حوزه محصوالت 
ارگانیک یا طبیعی اختصاص یافت. به منظور ترغیب 
میان  در  کمی  اهداف  این  نیز  خالقانه  پروژه های 
در  پایین تر  سطح  یک  در  و  تجاری  واحدهای  سایر 
گروه های تولیدی تقسیم شد. همچنین هنگام اجرای 
هریک از برنامه های توسعه فناوری و نوآوری نیز باید 
میزان کارآیی هریک از این اهداف کمی در دستیابی 
به اهداف روشن شود. با اعمال تمامی نکات مربوطه 
تعاونی النتمنن توانست تا رشد اقتصادی ساالنه خود 
ساالنه  و  داده  افزایش  درصد   13 به  درصد   4 از  را 
چند محصول تجاری جدید نیز به بازار ارائه کند به 
این  آغاز  از  بعد  متمادی  سال  چهار  طی  طوری که 
فعالیت ها به عنوان بهترین تولیدکننده غذاهای آماده 
شناخته شد و سبک و رهیافت جدیدی را در صنعت 
برای  اقداماتی  کرد.انجام چنین  ابداع  آماده  غذاهای 
خو  مرسوم  و  سنتی  رهیافت های  به  که  مدیرانی 
تجربیات  براساس  و  است  سخت تر  بسیار  گرفته اند 
اثرگذاری  میزان  نتوانند  تعاونی ها  چنانچه  قبلی 
هریک از مدیران را در فرآیند مورد نظر برآورد کنند، 
و  نوعی حرکت  تنها  حالت  این  در  مدیران  اقدامات 

تالش بی ثمر خواهد بود.

انتخاب
که  هستند  آن  از  ارزشمندتر  و خالقانه  نو  ایده های 
بحران  معموال  ولی  گذاشت  قیمت  آنها  روی  بتوان 
)از  مناسب  و  بهتر  ایده  انتخاب  شرکت ها  در  اصلی 
سرمایه گذاری  و  حمایت  برای  ناب(  ایده های  میان 
است. حمایت از موج جدیدی از پیشرفت و نوآوری 
در شرکت های بزرگ با مخاطرات و ریسک بیشتری 
نیز همراه است چراکه وقفه ها یا ناپیوستگی های ناشی 
از این تغییرات با طبیعت رقابتی بازار در تعارض بوده 
و اعمال این تغییرات را سخت تر می کند. از آنجا که 
ریسک و مخاطره بخشی جدایی ناپذیر از یک فرآیند 
نتایج  بنابراین برای اطمینان از کسب  خالقانه است 
این  حذف  جای  به  خالقانه  اقدامات  این  از  مناسب 
آنها  مدیریت  برای  راهی  دنبال  به  باید  ریسک ها 
گشت. از آنجاکه هیچ کس دقیقا نمی داند نوآوری های 
با ارزش چه زمانی و چگونه اتفاق خواهند افتاد و نیز 
انجام یک جست وجوی جامع برای شناسایی در همه 
نیز  سودمند  ابداعات  وقوع  برای  محتمل  مکان های 
غیرممکن است، بنابراین مدیران اجرایی باید شرایط 
مرزی که در آن محدوده به دنبال نوآوری هستند را 
کاری  تبیین محدوده  و  با شناسایی  کنند.  مشخص 
به  را  کلی  و  حسی  دیدگاه های  بود  خواهیم  قادر 
تبدیل  موشکافانه  و  دقیق  بررسی های  و  بازرسی ها 
این  هوشمندانه  بندی  اولویت  با  این  عالوه بر  کنیم. 
قادر خواهند  فضاها و محدوده های کاری، شرکت ها 
بود سرمایه گذاری های بخش تحقیق و توسعه خود را 

به بخش های با سود بیشتر هدایت کنند.
از  بیشتری  تعداد  باید  شرکت ها  فرآیند،  این  طی 
نهایی  پروژه های  به  )نسبت  را  خالقانه  پروژه های 

به  اقدام  زمان  گذشت  با  و  کرده  آغاز  نظر(  مورد 
حذف پروژه های با شانس کمتر کنند. به عنوان نمونه 
 15 تا   10 ابتدا  در   )RELX Group(رلکس گروه 
اجرا درآورد  به  را در بخش مشتریان  نوآورانه  پروژه 
آغاز  اولیه 20 هزار دالر  با بودجه  آنها  از  که هریک 
یا دو  تعداد یک  برنامه ساالنه خود  شد و در خالل 
عدد از این پروژه ها که جذابیت بیشتری داشتند برای 
سرمایه گذاری بیشتر در سال آینده دست چین شده 
و سایر پروژه ها حذف شدند. براساس مدیریت بخش 
انتخاب  کارها  از سخت ترین  یکی  شرکت  استراتژی 
زمان مناسب برای شناسایی و حذف پروژه های مورد 
مناسب شناسایی  موقعیت های  است.هنگامی که  نظر 
زمینه  شفاف سازی  عالوه بر  باید  شرکت ها  شدند، 
فعالیت افراد، نسبت به تحلیل جامع و ادامه دار ارزش 
اقدامات  از  هریک  ریسک  و  زمان بندی  نظر،  مورد 
خالقانه صورت گرفته )به صورت مجزا و نیز با در نظر 
گرفتن سایر جوانب مورد نظر( اقدام کنند. مسلما در 
این مسیر نیز راه حل یا نسخه واحدی وجود نداشته 
نظر دست  ترکیب مورد  به  باید  برحسب موقعیت  و 
یافت. معموال بیشتر شرکت ها برای کاهش خطرات و 
ریسک های فعالیت های نوآورانه، تعدادی از پروژه های 
پروژه ها  این  انتخاب می کنند که  را  با ریسک کمتر 
برآورده  در  کمتری  شانس  از  ولی  هستند  زودبازده 
برای  براساس هدف گذاری  درازمدت  اهداف  ساختن 
جای  به  نیز  دیگر  برخی  هستند.  برخوردار  رشد 
تمرکز بر یک یا چند پروژه خاص فعالیت های خود 
می دهند  گسترش  پروژه ها  از  زیادی  تعداد  روی  را 
به  را  موفقیت  به  دستیابی  برای  موجود  منابع  و 
فرآیند  شرکت  یک  در  می دهند.چنانچه  هدر  نوعی 
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روند  افتد،  اتفاق  منابع  مجدد  تخصیص  کسل کننده 
تصمیم گیری های نامناسب )از این دست( نیز شتاب 
ثابت  تجربه  براساس  درحالی که  می گیرد.  بیشتری 
شده که تغییر میزان سهم هر پروژه در یک شرکت 
از سالی به سال دیگر بسیار ناچیز بوده و این اقدامات 
را  نوآورانه  پروژه های  پیشرفت  و  تنها جلوی تکمیل 

می گیرد.

کشف کردن و پی بردن
هر نوآوری و خالقیتی نیازمند دستیابی به بینش و 
نگاه  این  است.  امور  به  مسووالنه  و  متفاوت  نگاهی 
شده  مشتریان  برانگیختن  و  تهییج  موجب  می تواند 
و محصوالت جدیدی را به بازار ارائه کند. اما چگونه 
می توان به این بصیرت و آگاهی دست یافت؟ نبوغ یک 
رهیافت جذاب و مناسب است البته برای کسانی که از 
این نبوغ برخوردارند یا بتوانند آن را کسب کنند.  سایر 
افراد نیز می توانند با پیگیری موشکافانه، سیستماتیک 
و قاعده مند 3 فعالیت مهم به این آگاهی یا بصیرت 
ارزشمند  مساله ای  از:  است  عبارت  که  یابند  دست 
برای حل کردن، تکنولوژی سودمند برای ارائه راه حل 
کرد.  درآمد  کسب  آن  از  بتوان  که  تجاری  مدل  و 
تلفیقی  با  موفق  نوآوری های  و  ابداعات  همه  تقریبا 
شناسایی،  با  و  شده اند  حاصل  مذکور  فعالیت   3 از 
به  موفقیت  احتمال  آنها  مناسب  ترکیب  و  پیگیری 
آلکا، مدیرعامل شرکت  آقای  افزایش می یابد.  شدت 
کالوس در این باره می گوید: اگر بتوانید نکات کلیدی 
که مشتریانتان گرفتار آنها هستند را شناسایی کنید 
و همزمان با آن دانش خود را در زمینه تکنولوژهای 
به روز باال برده، به نحوی که با استفاده از این دانش 

به حل معضالت مذکور بپردازید یا ارتباطی بین این 
نکات کلیدی و تکنولوژی برقرار کنید، در این صورت 
پاداش مناسبی در انتظارتان خواهد بود.فرآیند کشف 
در  باید  البته  )که  شناخت  یا  بینش  به  بردن  پی  و 
گیرد  انجام  شده  تعیین  پیش  از  حوزه  یا  محدوده 
الهام بخش  نیز  برای سایر گروه های کاری  بتواند  تا 
باشد( برای یک نوآوری ضروری و حیاتی است و آن 
را می توان به گردش خون در رگ های نوآوری تشبیه 
از  بسیاری  موضوع  حاضر  حال  در  فرآیند  این  کرد. 
پایان نامه ها و مقاالت تحقیقاتی است و از بسط بیشتر 
آن در این مقاله خودداری می کنیم. تنها به ذکر این 
پی جویی ها  و  اکتشافات  که  می کنیم  بسنده  نکته 
الگوهای  فعال  به کارگیری  و  می شوند  تکرار  معموال 
عالوه بر  تا  کند  کمک  شرکت ها  به  می تواند  پیشرو 
فرآیند  این  اصالح  و  راستی آزمایی  آزمایش،  توسعه، 
)فرآیند پی جویی و اکتشاف( با گذشت زمان در این 

زمینه تجربه کسب کرده و از آنها درس بگیرند.

تکامل
باعث تغییر  نوآوری در مدل تجاری )که  خالقیت و 
و  سودآوری  جریان  تنوع  اقتصادی،  ارزش  زنجیره 
اصالح مدل های عرضه کاال می شوند( همیشه به عنوان 
یکی از تاثیرگذارترین بخش های یک فرآیند خالقانه 
هوشمند  گوشی های  هنگامی که  می آیند.  به حساب 
و تلفن های همراه، صنایع قدیمی تر را تهدید کردند، 
لزوم اعمال خالقیت در مدل تجاری، بیش از پیش به 
چشم آمد، زیرا شرکت های با سابقه باید قبل از آنکه 
تازه واردهای عرصه تکنولوژی دست به خالقیت بزنند، 
نسبت به اعمال اقدامات خالقانه و بازیابی خالقیت ها 

یا  سامانه ها  بیشتر  اینکه چرا  براین،  بنا  کنند.  اقدام 
جدید  محصوالت  روی  مستقیما  خالق  سیستم های 
است.  درک  قابل  بیشتر  می کنند  پافشاری  و  تاکید 
از آنجا که شرکت های قدیمی نسبت به شرکت های 
تجاری  مدل  در  دستکاری  به  چندانی  تمایل  نوپا 
خود ندارند، مگر آنکه به جایی برسند که به روشنی 
ببینند، شرکت های خالق  تهدید  را در معرض  خود 
شرایط  این  در  می کنند.  استفاده  مزیت  این  از  نیز 
امیدوار  می توانند  تنها  پیشکسوت تر  شرکت های 
نوآوری ها  این  اعمال  برای  زیادی  زمان  که  باشند 
نباشد. دیر  آنها  اعمال  برای  یا  باشد  نرفته  از دست 

یا  تغییرات  این  با  مقابله  برای  پیشتاز  شرکت های 
با  آنها  از  برخی  دارند.  متفاوتی  راهکارهای  شرایط 
)یا  سیگنال ها  بین  بازار  هوشمندی  از  بهره گیری 
عالئم حقیقی( و نویزها )یا نوفه ها( تمایز قائل شده و 
آنها را تفکیک می کنند. برخی دیگر برای تجارت ها 
یا معامالتی که در قالب یا فرمت ساختار موجود قرار 
نمی گیرند، به دنبال خلق یا شناسایی ابزارهای جدید 
مداوم  شکل  به  دیگر،  عده ای  می گردند.  سرمایه ای 
ارزیابی  ارزش  چرخه  در  را  خود  جایگاه  مستمر  و 
در  که  تجاری  مدل های  فراوان  دقت  با  و  می کنند 
زمینه کسب ارزش از مشتریان جدید اولویت دارند را 
شناسایی می کنند. برخی با سرمایه گذاری و حمایت 
از طرح های آزمایشی کوچک مقیاس )یا پایلوت(، در 
فضایی دورتر از هسته تجاری فعلی، تصویر مناسبی از 
جایگاه فعلی خود و آنچه باید انجام دهند را به دست 
می آورند و برخی دیگر نیز گزاره های ارزشی جدید و 
مدل های عملیاتی را با بررسی رفتارهای متقابل بین 

رقابت کنندگان، مورد ارزیابی قرار می دهند.

کمپانی آمازون با شناسایی و بررسی نیازهای جدید 
مشتریان و تهیه کنندگان توانست با تدوین یک مدل 
تجاری جدید، کسب وکار خود را توسعه داده و دست 
به اقدام بزرگی بزند. در واقع با شناسایی تهیه کنندگان 
یا تولیدکنندگانی که در جمع مشتریانش قرار داشتند 
ارائه  را  و خدمات  کاال  از  گسترده ای  دامنه  توانست 
از مدل های تجاری تکامل یافته،  نمونه دیگری  دهد. 
روزنامه فایننشال تایمز است. هنگامی که این روزنامه 
در سال 2007 با پدیده رسانه دیجیتالی روبه رو شد 
و میزان تمایل مشتریان را برای استفاده از رسانه های 
تغییر  را  تجاری خود  دیجیتال شناسایی کرد، مدل 
داده و مدل جدید را براساس رابطه بین خوانندگان 
و شرکت های آگهی دهنده استوار کرد. در این رابطه 
است  روزنامه  ارشد  مدیران  از  که  دبونو  آقای کسپر 
که  دریافتیم  ما  زمان  از  برهه ای  »در  می گوید: 
عمومی  استراتژی های  با  مغایرت  در  ما  مشاهدات 
است. به این ترتیب برای اعمال تغییرات ساختاری به 
شکل خود جوش و داوطلبانه پیش قدم شدیم و نتایج 
ناشی از این تصمیمات و اقدامات بسیار موفقیت آمیز 
بود.« به گفته او »در زمانی که روزنامه به شکل چاپی 
و غیر دیجیتالی به نشر می رسید 80 درصد از درآمد 
بود. درحالی که  تبلیغاتی  از محل آگهی های  روزنامه 
هم اکنون بیش از نیمی از درآمد ما از محل محتوای 
نیز  تیراژ  دوسوم  از  بیش  و  می شود  کسب  مقاالت 

متعلق به مشترکان دیجیتالی است.«

 بازگشت به عناوین 25 یادداشت مدیریتی

شماره هزار و  ششصد و پنجاه و شش         بیست و هفتم دی  ماه هزار و سیصد و نود و چهار   



موضوع: ۱۵۷ ع ۹۴ اصالح و بهینه مرمت روستایی امور 
توزیع برق سوادکوه شمالی

حوزه فعالیت فراخوان :   امور پیمانکاری
  

نوع برگزاری : یک مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال
  

برآورد مالی : 1843561059
 

تاریخ بازگشایی پاکات: ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۴ - سیزدهم 
بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۴ - یازدهم 

بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
  

مهلت دریافت اسناد : ۱ / ۱۱ / ۱۳۹۴ - یکم بهمن 
ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد: ۱۳ / ۱ / ۱۳۹۵ - سیزدهم 

فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر:  ایران - مازندران - ساری
    

محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir به آدرس

  
طبقه بندی موضوعی:   امور بازرگانی و مالی

موضوع: مناقصه :۱۰۱/۹۴ـنصب ، تست و راه اندازی 
۱۷ دستگاه سلول و فیدر ۲۰ کیلوولت در پست 

عنبرآباد ۲

حوزه فعالیت فراخوان:   امور پیمانکاری
  

نوع برگزاری: دو مرحله ای
 

تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۴ - 
  

مهلت ارسال پیشنهاد : ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۴ 
  

مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۴ 
  

تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳ / ۲ / ۱۳۹۵ 
  

کشور / استان / شهر : ایران - کرمان - كرمان
     

محل دریافت اسناد: تاریخ و محل فروش اسناد 
مناقصه : از تاریخ۹۴/۱۰/۲۷ لغایت ۹۴/۱۰/۳۰ به 

آدرسهای ذیل مراجعه فرمایند: ۱ - تهران - میدان 
ونک – خیابان برزیل - ساختمان شهید عباسپور 

)توانیر(- بلوك اول – طبقه ۴ واحد ۱۱۱
تلفن )۸۸۶۷۶۴۶۲ ( . ۲- كرمان – بلوار شهید 

عباسپور – شركت سهامی برق منطقه ای كرمان – 
امور تداركات و قراردادها

  
طبقه بندی موضوعی:   تجهیزات برق-الکترونیک-

مخابرات

موضوع : مناقصه :۱۰۴/۹۴ـخرید رله های حفاظتی

حوزه فعالیت فراخوان:   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری : دو مرحله ای
  

تاریخ بازگشایی پاکات: ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۴ - سیزدهم 
بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۴ - 

دوازدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
  

مهلت دریافت اسناد : ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۴ - سی ام 
دي ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳ / ۲ / ۱۳۹۵ - سیزدهم 

اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر : ایران - کرمان - كرمان
    

محل دریافت اسناد: تاریخ و محل فروش اسناد 
مناقصه : از تاریخ۹۴/۱۰/۲۷ لغایت ۹۴/۱۰/۳۰ به 

آدرسهای ذیل مراجعه فرمایند: ۱ - تهران - میدان 
ونک – خیابان برزیل - ساختمان شهید عباسپور 

)توانیر(- بلوك اول – طبقه ۴ واحد ۱۱۱
تلفن )۸۸۶۷۶۴۶۲ ( . ۲- كرمان – بلوار شهید 

عباسپور – شركت سهامی برق منطقه ای كرمان – 
امور تداركات و قراردادها

موضوع: مناقصه :۷۶/۹۴ـخرید قطعات مورد نیاز و 
انجام تعمیرات اساسی مولد دیزلی نیروگاه جیرفت

حوزه فعالیت فراخوان :   امور پیمانکاری/   امور 
خرید یا تامین کاال

نوع برگزاری: دو مرحله ای
   

تاریخ بازگشایی پاکات: ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۴ 
  

مهلت ارسال پیشنهاد : ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۴ 
  

مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۴ 
  

تاریخ اعتبار پیشنهاد: ۱۳ / ۲ / ۱۳۹۵ 
  

کشور / استان / شهر : ایران - کرمان - كرمان
      

محل دریافت اسناد: تاریخ و محل فروش اسناد 
مناقصه : از تاریخ ۹۴/۱۰/۲۷ لغایت ۹۴/۱۰/۳۰ به 

آدرس های ذیل مراجعه فرمایند: ۱ - تهران - میدان 
ونک – خیابان برزیل - ساختمان شهید عباسپور 
)توانیر(- بلوك اول – طبقه ۴ - واحد ۱۱۱ تلفن 

)۸۸۶۷۶۴۶۲ ( ./ ۲- كرمان – بلوار شهید عباسپور – 
شركت سهامی برق منطقه ای كرمان – امور تداركات 

و قراردادها
مبلغ خرید اسناد مناقصه : ۲۰۰,۰۰۰ ریال  واریز شده 
به شماره حساب سیبا ۲۱۷۵۰۹۳۸۰۶۰۰۸ نزد بانك 

ملی ایران - شعبه برق منطقه ای كرمان .

26 مناقصات

شرکت توزیع برق استان مازندرانشرکت سهامی برق منطقه ای کرمانشرکت سهامی برق منطقه ای کرمانشرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

 بازگشت به عناوین 
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مخاطبان محترم بولتن الکترونیك سندیکای صنعت 
برق ایران )رسانا( خواهشمند است نظرات، پیشنهادها 
و نقدهای خود را از طریق ایمیل  ahmadi@ieis.ir ویا 
شماره تلفن های 6-66570۹30  به ما اطالع دهید.
با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

قرائت بیانیه اجرایی شدن برجام
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