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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

وزیر نیرو گفت: اصالح ساختار اقتصادی برق 
از ضروریات این صنعت است و دولت به این 
مسئله توجه دارد و ما هم در وزارت نیرو به 
عنوان بخش دولتی و کارشناسی صنعت برق 

کشور به این موضوع ورود کرده ایم.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  چیان«  چیت  »حمید 
در  داشت:  اظهار  تسنیم  خبرگزاری  اقتصادی 
یارانه دولتی  از  برق  حال حاضر تمامی مشترکان 
برخوردارند و باالترین یارانه را بخش کشاورزی به 
خود اختصاص داده و بخش خانگی و تجاری نیز 

یارانه دولتی مستمری در مصرف برق دارند.
وی افزود: در بخش خانگی قیمت تمام شده تولید 
سوخت  احتساب  بدون  برق  ساعت  کیلووات  هر 
سوخت  نیروگاهها  اینکه  گرفتن  درنظر  با  یعنی 
های  هزینه  فقط  و  کنند  مصرف  رایگان  کامال 
بگیریم 1050  نظر  در  را  انرژی  تبدیل  به  مربوط 
ریال است در حالی که به طور متوسط از مشترکان 

هر  ازای مصرف  به  ریال  برق بخش خانگی 600 
کیلووات ساعت دریافت می شود و مابه التفاوت این 
رقم یارانه ای است که دولت برای مصرف کیلووات 

به کیلووات برق در کشور می پردازد.

*وابستگی صنعت برق به منابع مالی خارج از 
این صنعت، چالش مهم صنعت برق است

وزیر نیرو تصریح کرد: صنعت برق کشور در حال 
و  رسیده  به خودکفایی  درصد  از 90  بیش  حاضر 
نباید در  صنعتی که خودکفایی 90 درصدی دارد 
تأمین مالی به بیرون از این صنعت متکی باشد، یعنی 
در شرایطی که ساختار اقتصادی صنعت برق درست 
باشد این صنعت باید بتواند نقدینگی مورد نیازش را 
از چرخش صحیح پول و از درآمدهایی که از فروش 
آید  می  بدست  صنعت  این  خدمات  و  محصوالت 
تأمین کند و با گرفتن تسهیالت به توسعه بیشتر 
اقدام کند اما در حال حاضر وابستگی صنعت برق 

به منابع مالی خارج از این صنعت اعم از وام، فروش 
اوراق مشارکت و ... یکی از مهمترین چالش های 
این صنعت است و گرفتن تسهیالت در این صنعت 
بیشتر برای حفظ چارچوب شرکت ها و باقی ماندن 

در گردونه رقابت است تا برای توسعه هزینه شود.
این عضو کابینه دولت با بیان اینکه »اینطور نیست 
این  اقتصادی  ساختار  اصالح  فکر  به  دولت  که 
صنعت نباشد«، گفت: مطمئناً در بخش مهم اصالح 
تعرفه  نظام  اصالح  برق  صنعت  اقتصادی  ساختار 
برق  شدن  گران  معنای  به  این  اما  است،  گذاری 
برای تمامی آحاد جامعه نیست بلکه ما به دنبال 
این هستیم که بهبود نظام قیمت گذاری برق به 
به  کشور  برق  مشترکان  که  بگیرد  صورت  نحوی 
و  ترغیب شوند  بهینه  استفاده  و  مدیریت مصرف 
از نظام پلکانی در  در این زمینه استفاده  مطمئناٌ 

نظر گرفته خواهد شد.
ادامه در صفحه 3 /

تسنیم/ وزیر نیرو در گفت وگو با تسنیم:

 ورود وزارت نیرو به اصالح ساختار اقتصادی برق
دنیای اقتصاد /  دکتر موسی غنی نژاد

این  دولت  ساله  چهار  دوره  پایان  تا  سال  یک  فاصله  به 
برای  اقتصادی  عرصه  در  دولت  که  است  مطرح  پرسش 
چه  کسب و کارها  رکود  از  ناشی  معضالت  کردن  برطرف 
اقداماتی می تواند و باید انجام دهد. این پرسش از منظر 
آنها  گمان  به  است؛ چون  حیاتی  بسیار  دولت  طرفداران 
ممکن  عرصه  این  در  دولت  ضعیف  عملکرد  یا  بی عملی 
است بهانه های بیشتری به دست مخالفان دهد و آنها با 
انتقادهای گاه غیرمنصفانه خود پایگاه مردمی دولت را در 
این فاصله یک ساله به شدت متزلزل کنند.برای پاسخ به 
این پرسش اشاره ای هر چند کوتاه به عملکرد اقتصادی 
این  واقعیت  دارد.  ضرورت  گذشته  سال  سه  در  دولت 
گرفتن  به دست  ابتدای  از  امید  و  تدبیر  دولت  که  است 
قدرت دیدگاه های کارشناسی درستی را مطرح ساخت که 
با استقبال اقتصاددانان روبه رو شد؛ اما متاسفانه به علت 
دولت،  اقتصادی  مسووالن  بدنه  مجموعه  در  عدم انسجام 
منسجم  و  یکپارچه  به طور  آنها  انجام  برای  الزم  اهتمام 
صورت نگرفت. از همان آغاز در سال 1392 مشخص شد 
که تنگنای مالی یکی از بزرگ ترین معضالت پیش روی 
دولت و بخش خصوصی برای بیرون آمدن از رکود تورمی 

به جا مانده از دولت پیشین است. .
ادامه در صفحه 3 و 4 /

چه باید کرد؟



 

 ایران، رتبه 14 تولید انرژی الکتریکی 
در جهان

نیرو  وزارت  اقتصادی  امور  و  ریزی  برنامه  معاون 
گفت:ایران در تولید انرژی الکتریکی رتبه 14 جهان و 
همچنین جزء 10 کشور دنیا در ساخت نیروگاه های 

گازی و بخاری است.......ادامه خبر

 دیپلماسی اقتصادی، نیاز امروز 
صادرات به عراق

اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو  صالحی/  حمیدرضا 
تهران.......ادامه خبر

 سهم ایران از انرژی های تجدیدپذیر 
تنها نیم درصد است

انرژی های تجدیدپذیر که از آن با عنوان انرژی های نو 
نیز یاد می شود در کانون توجه فعاالن صنعت انرژی در 

جهان قرار گرفته  است. .......ادامه خبر

 بزرگترین نیروگاه برق بادی در آستانه 
تعطیلی قرار گرفت

مدیرعامل نیروگاه بینالود اعالم کرد: بزرگترین نیروگاه 
برق بادی ایران در آستانه تعطیلی قرار گرفته است........

ادامه خبر

 گاز طبیعی منبع اصلی تولید برق 
خواهد شد

کاهش قیمت گاز طبیعی و عوامل محیطی سبب شده 
به جای زغال سنگ،  برقی  نیروگاههای  است که در 

بیشتر از گاز طبیعی استفاده شود........ادامه خبر

 حذف یارانه پنهان مشترکین پرمصرف 
برق در پیچ مالحظات سیاسی دولت

قانونی  امکان  با وجود  داده است که  نشان  بررسی ها 
برای اصالح تعرفه های برق، دولت به دلیل مالحظات 
سیاسی از این اقدام سر باز زده است. به دلیل پرداخت 
یارانه پنهان در تولید برق، مشترکین پرمصرف یارانه 
عدالت  خالف  که  می کنند  دریافت  بیشتری  پنهان 

است........ادامه خبر

 برگزاری نشست بهینه سازی انرژی 
و مدل  های پیاده شده بین المللی در 

پژوهشگاه نیرو
با همکاری  انرژی  برچسب  دبیرخانه دومین همایش 
سازمان بهره  وری انرژی ایران، اقدام به برگزاری یک 
نشست علمی -کاربردی می کند که در این نشست 
دکتر Jorge Ostrowski مجری و طراح برجسته 
حوزه سیستم های سبز به عنوان سخنران حضور می 

یابد........ادامه خبر

 برگزاری چهارمین کنفرانس انرژی بادی 
ایران

ایران  بادی  انرژی  علمی  انجمن  مدیره  هیات  رئیس 
گفت: چهارمین کنفرانس انرژی بادی ایران در تاریخ 
29 و 30 تیرماه 95 توسط انجمن علمی انرژی بادی 
جمهوری  رئیس  معاون  و  نیرو  وزیر  حضور  با  ایران 
برگزار می شود. آقای Inigo Eizaguirre، معاون 
 Eduardo آقای  و   Vestas شرکت  عامل  مدیر 
زیمنس  شرکت  خاورمیانه  بخش  مدیر   ،Prina

سخنرانی خواهند کرد........ادامه خبر

 نحوه بررسی طرح ها و لوایح و تعیین 
حدود اختیارات هیئت رئیسه در جلسه 

امروز کمیسیون انرژی مجلس
اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
گفت: در نشست امروز کمیسیون در خصوص برنامه 
و حدود  ها  تعداد کمیته  و  تشکیل  ها،شرح وظایف، 
اختیارات هیئت رئیسه کمیسیون انرژی بررسی های 

الزم انجام شد............ادامه خبر

 دولتی بودن و نفتی بود دو مشکل 
اقتصاد کشور

.......ادامه خبر

 مجلس به ازای تصویب هر قانون، 2 
قانون زائد را حذف کند

.......ادامه خبر

 گام های جدید توسعه همکاری اتاق 
تهران و تشکل ها

.......ادامه خبر

 بخشنامه میزان معافیت مالیات حقوق 
سال 95

.......ادامه خبر
  

 ابراز آمادگی شرکت های پیمانکاری 
ترکیه برای سرمایه گذاری در ایران

.......ادامه خبر

 مجوز جدید برای انتشار اوراق مشارکت
.......ادامه خبر

 برای مقابله با بحران اقتصادی بعد از 
برجام چه باید کرد؟

.......ادامه خبر

 واگذاری پروژه های نیمه تمام به 
خصوصی ها از شهریور ماه

.......ادامه خبر

 جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه 
منتشر شد
.......ادامه خبر

 الگوی مدرن شارژ بنگاه ها
.......ادامه خبر

 تشکل ها در این یك سال چه 
مي خواهند؟

.......ادامه خبر

 ثبت کمترین سطح تورم اقالم تجاری
.......ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
ورود وزارت نیرو به اصالح ساختار اقتصادی 

برق

نباشیم  نگران  خصوصی  بخش  از  بیشتر  اگر   *
کمتر نیستیم

چیت چیان با بیان اینکه »قوانین خوبی برای حمایت 
از صنعت برق کشور داریم«، گفت: اجرایی شدن این 
قوانین مهم است و ما هم دغدغه های بخش خصوصی 
را می دانیم و اینطور نیست که فقط دغدغه صنعت 
در  ما  باشد،  داشته  خصوصی  بخش  را  کشور  برق 
دولت اگر بیشتر از آنها نگران آینده صنعت برق کشور 

نباشیم، نگرانی و دغدغه ما کمتر نیست.
وی افزود: اصالح ساختار اقتصادی برق از ضروریات این 
صنعت است و دولت به این مسئله توجه دارد و ما هم در 
وزارت نیرو به عنوان بخش دولتی و کارشناسی صنعت 
مطالعات  ایم؛  کرده  ورود  موضوع  این  به  کشور  برق 
بسیاری در این زمینه انجام شده و سناریوهای متعددی 
برای مسیر اصالح اقتصادی این صنعت وجود دارد و 
مطالعات و بررسی ها ادامه دارد چرا که باید به مسیری 
دست یابیم که در تعامل و همگرایی کامل با برنامه های 
باالدستی کشور باشد و دیدی بلندمدت بر اساس کسب 

حداکثری منافع ملی در آن وجود داشته باشد.

برق  های  تعرفه  افزایش  برای  ای  برنامه  *فعال 
نهایی نشده است

بار اصالح  برای هر  نیرو خاطرنشان کرد: دولت  وزیر 
تعرفه های مصرفی برق، عالوه بر مسائل اقتصادی باید 
مسائل اجتماعی و سبد معیشت خانوار را ببیند و طبق 
بررسی همه جانبه ای که در دولت انجام شده، فعال 
نهایی نشده  برق  تعرفه های  افزایش  برای  ای  برنامه 

ساختار  اصالح  خصوص  در  مسائل  تمامی  و  است 
اقتصادی این صنعت در دست بررسی است.

به گزارش تسنیم، در حالی وزیر نیرو از در نظر قرار 
داشتن نظام پلکانی در اصالح اقتصاد صنعت برق خبر 
تاکنون  یازدهم  دولت  فعالیت  طول  در  که  دهد  می 
بار  است. یک  یافته  افزایش  برق  تعرفه مصرف  دوبار 
در اسفند سال 92 افزایش 24 درصدی تعرفه مصرفی 
برق خانگی تصویب و از ابتدای سال 93 اجرایی شد 
و یکبار در اسفند سال 93 افزایش 10 درصدی تعرفه 
قبوض  در  و  اجرا   93 اسفند  ابتدای  از  خانگی  برق 

منتشر شده در سال 94 اعمال شد.
در هر نوبت از افزایش قیمت برق، به جای استفاده از 
نظام پلکانی-افزایشی، بدین معنا که برای مشترکان 
یا  باشیم  نداشته  افزایشی  پایین مصرف،  پلکان های 
افزایش اندک باشد و برای پلکان های باالی مصرفی 
باشد،  داشته  افزایش  به صورت جهشی  برق  تعرفه   ،

تمامی پلکان ها به صورت مساوی افزایش یافته است.

یازدهم هوشمندانه خواهد  *سومین گام دولت 
بود؟

که  رود  می  امید  این  نیرو  وزیر  جدید  نظر  اظهار  با 
دولت قرار است برای سومین بار افزایش تعرفه های 
زمانی  نیست در چه  برق که هنوز مشخص  مصرفی 
از سال جاری اعمال شود یا به لحاظ صالحدیدهای 
عمل  ای  گونه  به  شود،  موکول  سال 96  به  مختلف 
کند که به گفته وزیر نیرو » بهبود نظام قیمت گذاری 
برق به نحوی صورت بگیرد که مشترکان برق کشور به 

مدیریت مصرف و استفاده بهینه ترغیب شوند«
در سال 94 حدود 235 میلیارد کیلووات ساعت برق 
به شبکه برق کشور تحویل داده شده است که حدود 
شده  پرداخت  آن  برای  یارانه  تومان  میلیارد  هزار   4

ادامه از صفحه 1/ 

نظر بسیاری از کارشناسان مبرز مالی و اقتصادی که 
نظراتشان به طور وسیعی در روزنامه »دنیای اقتصاد« 
خروج  راه  تنها  که  بود  این  بر  می شد  منعکس 
غیر تورمی از رکود ایجاد بازار بدهی برای دولت و 

بخش خصوصی است
این نظرات در حرف پذیرفته می شد، اما هیهات از 
عملی شدن آنها که پس از سه سال هنوز حرکت ها 
برای بخش دولتی با سرعت الک پشتی در حال انجام 
است و برای بخش خصوصی هم تاکنون تصمیمی 
گرفته نشده است. گویا برخی مسووالن دولتی در 
سطوح عملیاتی با این راه حل مخالفند و مانع اجرای 
نامعلومی  دالیل  به  اما  می شوند،  به طور جدی  آن 
نمی کنند. بیان  علنی  به صورت  را  خود  مخالفت 

سوی  از  که  همگانی  نقدی  یارانه های  پرداخت 
امید  و  تدبیر  دولت  باالی  رده  مسووالن  اکثریت 
میراث پوپولیستی دولت پیشین تلقی می شد به رغم 
بر منحصر کردن  توصیه کارشناسان دلسوز مبنی 
آن به گروه های کم درآمد قابل شناسایی از طریق 
بر  و  یافت  ادامه  بهزیستی،  سازمان  و  امام  کمیته 
تنگنای مالی دولت به شدت افزود. ظاهرا معدودی 
از دولتیان حذف یارانه همگانی را به جهت سیاسی 
و  شناسایی  بنابراین طرح  نمی دیدند؛  مصلحت  به 
حذف ثروتمندان را مطرح ساختند، اما پس از سه 
سال همان مدعیان اظهار کردند که گویا شناسایی 
میلیون ها ثروتمند در حال حاضر عملی نیست پس 
بهتر است پرداخت یارانه های همگانی به هر طریق 
قیمت  اصالح  مدعیان،  همین  یابد!  ادامه  ممکن 

حامل های انرژی را هم به لحاظ سیاسی و اجتماعی 
و  منابع  می دهند  ترجیح  و  نمی دانند  مصلحت  به 
ثروت های ملی به جای آنکه گرهی از تنگنای مالی 
شیرین  را  سوخت  قاچاقچیان  کام  بگشاید  دولت 
کند. از همان آغاز به کار دولت تدبیر و امید بسیاری 
از کارشناسان به همراه نمایندگان بخش خصوصی 
انبوه  و  دولتی  دیوانساالری  که  برآوردند  فریاد 
بی شمار مجوزها و مقررات قیمت گذاری مانع بزرگی 
بر سر راه بهبود فضای کسب و کار است. حذف بخش 
اعظم این مجوزها و مقررات هیچ هزینه مالی برای 
دولت ندارد مضافا اینکه هزینه های معامالتی را برای 
فعاالن اقتصادی به شدت پایین می آورد و اقتصاد 
ملی را چابک و رقابت پذیر می کند. در این خصوص 
هم مقامات رده باالی دولتی موافقت اصولی خود را 
برای این چابک سازی اقتصاد اعالم کردند، اما دریغ 
از اجرا. طرح شناسایی مجوزهای غیرضروری نزدیک 
و  وزارتخانه ها  »همکاری«  با  که  است  سال  دو  به 
اما  و  دارد!  ادامه  هنوز  ذی ربط  اجرایی  نهادهای 
اصلی  سازمان  تنها  نه  قیمت گذاری  درخصوص 
متولی آن، برخالف توصیه انحالل آن از سوی یکی 
از وزرای ارشد کابینه، هنوز با قدرت و اقتدار کامل 
می دهد،  ادامه  رکودی  در شرایط  قیمت گذاری  به 
بلکه سازمان جدیدی هم به بهانه تسهیل رقابت به 
آن اضافه شده است. با این تفاصیل به نظر می رسد 
یک  عمدتا  اقتصادی  عرصه  در  دولت  توفیق  عدم 
مجموعه  در  انسجام  عدم  آن  و  ندارد  بیشتر  علت 
برای  یکپارچه  استراتژی  فقدان  و  دولت  اقتصادی 

انجام اصالحات اقتصادی است.
ادامه در صفحه بعد/ 

چه باید کرد؟
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

است. بخصوص آنکه با توجه به استمرار این روند بعد 
از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، حجم بدهی 
های وزارت نیرو به پیمانکاران و تولیدکنندگان برق به 
حدود 30 هزار میلیارد تومان در پایان سال 93 رسیده 
است و اکنون فقط در صنعت برق، وزارت نیرو بیش 
از 30 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه دارد. وجود این 
حجم از بدهی برای وزارت نیرو باعث شده است که 
و  نشود  تلقی  اقتصادی  بنگاه  عنوان  به  برق  صنعت 
این  در  برای سرمایه گذاری  ای  انگیزه  سرمایه گذاران 

حوزه نداشته باشند.

ساختار  اصالح  در  تکمیلی  اقدامات  به  *نیاز 
اقتصاد برق احساس می شود

»سید مسعود احمدی« کارشناس انرژی در این زمینه 
اصالح  برای  زیادی  اقدامات  »تاکنون   : است  معتقد 
الگوی نظام اقتصادی صنعت برق در کشور انجام شده 
است ولی نیاز به اقدامات تکمیلی به شدت احساس می 
شود. یکی از مهم ترین روش های اصالح این الگو در 
کشورهای دنیا، استفاده از شیوه های هوشمندانه قیمت 
گذاری حامل های انرژی در بخش خانگی مانند نظام 
 IBT = Increasing( تعرفه گذاری پلکانی افزایشی
Block Tariff ( است. در این روش، هزینه مصرف 
این  در  و  رود  می  باال  آن  افزایش  میزان  با  متناسب 
صورت مصرف بیشتر با یارانه بیشتری همراه نمی شود 
و مشترکین پرمصرف به جای عموم مشترکین در کانون 
افزایش هزینه قرار می گیرند. نظام تعرفه گذاری پلکانی 
میزان  مردم،  عموم  مصرف  روند  به  توجه  با  افزایشی 
مشخصی از هر حامل انرژی به عنوان »الگوی مصرف 
الگو،  از  و هزینه مصرف کمتر  تعریف می کند  مجاز« 
الگو،  از مقدار  با عبور مصرف  ارزان تر تعیین می شود. 
قیمت به صورت ناگهانی افزایش می یابد تا مشترکین 

پرمصرف با پرداخت هزینۀ واقعی انرژی، رفتار خود را 
اصالح کنند و فشار افزایش قیمت نیز از عموم مردم 
برداشته شود. با استفاده از این روش می توان عالوه بر 
تغییر الگوی نادرست مصرف برق برخی از مشترکین 
پرمصرف، نظام اقتصادی صنعت برق را به یک بنگاه 
اقتصادی سودده نزدیک نمود و یارانه مصرف برق را به 

صورت عادالنه بین مشترکین توزیع نمود.«

*20 درصد از مشترکان برق 80 درصد از یارانه 
دولتی مصرف برق را دریافت می کنند

در حال حاضر مشترکان پرمصرف برق بیش از دیگر 
حامل  این  مصرف  بخش  در  دولتی  یارانه  مشترکان، 
انرژی دریافت می کنند. بررسی های خبرگزاری تسنیم 
نشان می دهد حدود 20 درصد از مشترکان برق کشور 
را  بخش  این  در  دولتی  یارانه  از  درصد   80 از  بیش 
مصرف می کنند و 80 درصد از مردم کشورمان حدود 
20 درصد از یارانه دولتی در مصرف برق را استفاده می 
کنند. به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه برق 
ضرورت دارد که وزارت نیرو اصالح نظام اقتصادی با 
تمرکز روی شیوه های هوشمندانه قیمت گذاری برق را 
مورد استفاده قرار دهد تا عالوه بر تغییر الگوی مصرف 
این  به  پرداختی  ناعادالنه  یارانه  کاهش  شاهد  برق، 

حوزه باشیم.

رادیو اقتصاد/ معاون وزیر نیرو: خبر داد:
ایران، رتبه 14 تولید انرژی الکتریکی در 

جهان

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو 

 هیچ تصمیمی نمی تواند همه را راضی کند. آنچه به 
عنوان مصلحت سیاسی یا اجتماعی برای ممانعت 
از انجام اصالحات عمیق اقتصادی مطرح می شود 
اغلب تصورات نادرست به همراه منافع گروه های 

ذی نفوذ در بدنه دیوانساالری دولتی است. 
وضع  حفظ  کاسبان  بر  تحریم،  کاسبان  عالوه بر 
اصالحات  پیشبرد  موانع  عنوان  به  هم  موجود 
اقتصادی باید تاکید کرد. حقوق های نجومی برخی 
»خدمتگزاران« دولت که از سوی مخالفان دولت 
یازدهم برای ضربه زدن به پایگاه مردمی آن َعلَم 
کاسبان حفظ  این  وضعیت  گویای  به خوبی  شده 
وضع موجود است. یقینا این حقوق های نجومی را 
دولت یازدهم ابداع نکرده بلکه آن را از دولت های 
پیشین به ارث برده است، اما کاسبان حفظ وضع 
با آن کنار  موجود در همین دولت بی سر و صدا 
اکنون  شده اند.  سوار  خود  مراد  اسب  بر  و  آمده 
که عدو سبب کار خیر شده و تشت رسوایی این 
به صورت  باید  دولت  افتاده،  بام  پشت  از  کاسبان 
جدی با آنها در بدنه خود برخورد کند و این کار 
نباید منحصر به معدود کسانی شود که حقوق های 
نجومی می گرفتند؛ بلکه باید کلیه صاحب منصبانی 
را که به دلیل منافع خاص خود عمال مانع اجرای 
بردارد.  راه  سر  از  هستند  اقتصادی  اصالحات 
می دهد؛  نتیجه  درازمدت  در  اقتصادی  اصالحات 
نمی توان  مانده  باقی  سال  یک  این  در  بنابراین 
و  ملموس  نتیجه  که  کرد  مهمی  اقتصادی  اقدام 
نوع  از  اینکه  مگر  آن حاصل شود  از  چشمگیری 
اینکه  با توجه به  پوپولیستی و عوام فریبانه باشد. 

در  حتی  و  تمایز  در  امید  و  تدبیر  دولت  هویت 
تخالف با پوپولیسم تعریف شده بهتر است از این 
نوع کارها به شدت اجتناب کند. همان گونه که 
اسفندماه سال گذشته  انتخابات مجلس دهم در 
نسبت  دولت  طرفداران  مردمی  پایگاه  داد  نشان 
بیش  و  کم  فریبانه  عوام  شعارهای  گونه  این  به 
مصونیت پیدا کرده است. اگر دولت با صداقت و 
تدبیر مشکالت را برای مردم توضیح دهد و از سوی 
آنها صحه  بر  خود  که  را  اصالحی  اقدامات  دیگر 
گذاشته، و به برخی از آنها پیش از این اشاره شد، با 
جدیت دنبال کند پایگاه مردمی اش برای انتخابات 
سال بعد نه تنها لطمه نخواهد دید، بلکه تقویت 
هم خواهد شد. اما مشکل بسیار جدی در این میان 
ارتباط رسانه ای دولت با مردم است که متاسفانه 
بسیار ضعیف و انفعالی عمل می کند. بنابراین در 
یک سال باقیمانده می توان گفت دو موضوع اصلی 
بهتر است در دستور کار دولت قرار گیرد، نخست 
و مسووالن  کابینه  به مجموعه  بخشیدن  انسجام 
اصالحات  با  که  کسانی  گذاشتن  کنار  با  اجرایی 
اقتصادی اعالم شده دولت سازگار نیستند و مانع 
استراتژی  تعریف  دوم  و  می شوند  امور  پیشرفت 
قوی  کارشناسی  تیم  همراه  به  منسجم  رسانه ای 
برای اطالع رسانی وضع موجود و اقداماتی که انجام 

می گیرد.

چه باید کرد؟

شماره   1752    31 خرداد ماه 1395



5 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

 14 رتبه  الکتریکی  انرژی  تولید  در  گفت:ایران 
جهان و همچنین جزء 10 کشور دنیا در ساخت 

نیروگاه های گازی و بخاری است.
مجموع  افزود:  اقتصاد  رادیو  با  مصاحبه  در  دائمی   
هزار   75 کشور  برق  صنعت  فعلی  نصب  ظرفیت 

مگاوات است.
اهداف  به  دستیابی  برای  اظهارداشت:  وی همچنین 
بلند مدت سند چشم انداز 20 ساله کشور در بخش 
انرژی الکتریکی هر ساله باید 5 هزار مگاوات به این 

میزان افزود.
معاون وزیر نیرو گفت: به جهت احداث 5 هزار مگاوات 
نیروگاه جدید، اصالح شبکه برق برای سیستم توزیع 
پذیری،  اطمینان  تلفات،  کاهش  مهمتر  همه  از  و 
و  ها  به پست  مربوط  امکانات  پایداری  و  آوری  تاب 
در  بزرگی  گذاری  سرمایه  باید  برق  انتقال  سیستم 

کشور صورت گیرد.
به  برق  مگاوات  هزار   30 افزودن  از  همچنین  وی 
خبرداد  توسعه  ششم  برنامه  در  فعلی  های  ظرفیت 
و اظهارداشت: برق یکی از زیر ساخت اصلی توسعه 

کشور است.
دائمی با اشاره به این جمله که مصارف برق ساالنه 
افزایش  ایران  در  درصد   8 تا   6 بین  متوسط  بطور 
پیدا می کند، گفت: در حال حاضر 33 درصد از برق 
تولیدی در صنایع و 17 درصد در بخش کشاورزی 

مصرف می شود.
و  جغرافیایی  وضعیت  به  توجه  با  ایران  افزود:  وی 
تفاوت درجه حرارت در قسمت های شمال و جنوب، 
شرق و غرب در فصول تابستان و زمستان به شدت 

نیازمند منابع انرژی الکتریکی است.
معاون وزیر نیرو با تاکید بر اینکه ایران ظرفیت تبدیل 
به هاب انرژی الکتریکی منطقه را دارد، افزود: شبکه 

برق ایران هم اکنون به شبکه برق کشورهای همسایه 
از  منطقه  کشورهای  برق  از  بخشی  و  است  متصل 
ایران  وسیله  به  و...  افغانستان  ترکیه،  عراق،  جمله 

تامین می شود.
و  برق  ترانزیت  بحث  در  ایران  داشت:  اظهار  وی 
تواند  می  منطقه  الکتریکی  انرژی  تامین  همچنین 

بسیار نقش آفرین باشد.
دائمی بیان داشت: دسترسی ایران به منابع سوخت 
مثل  پذیر  تجدید  های  انرژی  منابع  و  فسیلی  های 
پوشیده  برکسی   ... و  گرمایی  زمین  باد،  خورشید، 
گذاری  سرمایه  و  ریزی  برنامه  با  اینرو  از  نیست 
مناسب می توان در بخش تولید، صادرات، انتقال و 

توزیع برق در افق 1404 سرآمد منطقه شد.
وی تصریح کرد: تبدیل گاز طبیعی به انرژی الکتریکی 
به منظور توسعه صادرات و ایجاد درآمد می تواند به 

عنوان یکی از اهداف اساسی نظام باشد.
معاون وزیر نیرو گفت: واحد نیروگاههای گازی زیادی 
واحدها،  این  کنار  در  اگر  که  دارد  وجود  کشور  در 
از  استفاده  بدون  شود  احداث  بخار  نیروگاههای 
سوخت جدید و همچنین بدون وارد کردن هیچ گونه 
آالینده جدیدی به هوا، آب و خاک می توان راندمان 
ایجاد  با  دیگر  سخن  به  داد  افزایش  را  واحدها  این 
راندمان  افزایش  موجبات  تواند  می  ترکیبی  سیکل 

تولید انرژی الکتریکی را در کشور فراهم کرد.
گازی  واحدهای  راندمان  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
بطور متوسط 36 درصد است وقتی سیکل ترکیبی 
 57 به  راندمان  سوخت  میزان  همان  با  شود  ایجاد 
درصد می رسد و در عین حال این اقدام هیچ گونه 

اثر مخربی بر محیط زیست ندارد.
از  کاری  اقتصاد«  خط  »روی  برنامه  است،  گفتنی 
است  اقتصاد  رادیویی  شبکه  جامعه  و  اقتصاد  گروه 

که از شنبه تا پنجشنبه هر روز راس ساعت 19 به 
مدت 55 دقیقه با هدف تحلیل و بررسی مهمترین 
اطالع  منظور  به  جهان  و  ایران  اقتصادی  خبرهای 
ام  اف  موج  روی  بر  مخاطبان  کردن  آگاه  و  رسانی 

ردیف 98 مگاهرتز قرار می گیرد.

اتاق تهران/
دیپلماسی اقتصادی، نیاز امروز صادرات 

به عراق

اتاق  نمایندگان  حمیدرضا صالحی/ عضو هیئت 
تهران

صادرات برق یکی از صادرات قدیمی ایران به  عراق 
است. ایران ساالنه 1200 مگاوات برق به عراق صادر 
می کند و قرارداد صادرات برق ایران به عراق برای 
است. مشکلی  تمدید شده  سال 2016 میالدی هم 
که در حال حاضر در این زمینه پیش آمده این است 
که عراقی ها یک میلیارد دالر از پول برق صادراتی 
ایران به کشورشان را پرداخت نکردند. در این زمینه 
و برای بازپرداخت این پول نیاز به تقویت دیپلماسی 
اقتصادی ایران در عراق است.  الزم است که در مورد 
کشورهای همجوار به ویژه عراق دیپلماسی اقتصادی 
مان را تقویت کنیم. ما قصد داریم گاز را هم به عراق 
صادر کنیم و باید با مذاکره ضمانت های الزم برای 

صادرات موفقیت آمیز به این کشور را فراهم کنیم.
اگر کارگزاری در حوزه صادرات برق و گاز به بخش 
خصوصی واگذار شود، بطور حتم به نتایج بهتری در 
این زمینه می رسیم. ما ظرفیت های زیادی در حوزه 

عراق  به  مهندسی  و  فنی  و خدمات  انرژی  صادرات 
اما  برنده شدیم  عراق  در  را  زیادی  مناقصات  داریم. 
حمایت  حوزه  این  در  بخش خصوصی  از  دولت  اگر 
نکند راه به جایی نمی بریم. سال گذشته شاهد بودیم 
که یک میلیارد دالر پروژه برنده شدیم اما به دلیل 
عدم حمایت دولت این پروژه ها ابالغ نشده است و 
مناسبات برخی پروژه ها بهم خورده است. متاسفانه 
شرکت هایی که در عراق از نفوذ زیادی برخوردارند 
مناقصات را به نفع خودشان منحل می کنند و این در 
حالی است که با توجه به روابط سیاسی و ارتباطات 
روابط  از  استفاده  بیشترین  به  باید  ایران  فرهنگی، 
کشورها  دیگر  که  همانطور  برسد.  عراق  با  اقتصادی 
در سطح رییس جمهور مسائل شرکت هایشان را در 
باید در سطوح  ما هم  دنبال می کنند، دولت  عراق 
عراق  در  ایرانی  های  منافع شرکت  باالی حاکمیتی 

را دنبال کند.

با  اتاق ایران/ مهدی شریفی نیک نفس در گفت وگو 
پایگاه خبری اتاق ایران:

سهم ایران از انرژی های تجدیدپذیر 
تنها نیم درصد است

عنوان  با  آن  از  که  تجدیدپذیر  انرژی های 
توجه  کانون  در  می شود  یاد  نیز  نو  انرژی های 
فعاالن صنعت انرژی در جهان قرار گرفته  است. 

اتاق  پایگاه خبری  با  در گفت وگو  نیک نفس  شریفی 
ایران در مورد چرایی این مسئله می گوید: »همراه با 
مسئله کاهش مصرف سوخت های فسیلی و آالیندگی 
تجدیدپذیر صورت  انرژی های  به  ویژه ای  توجه  آنها، 
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گرفته  است. از طرفی ایران نیز در زمینه انرژی های 
تجدیدپذیر به ویژه انرژی های خورشیدی توان باالیی 
دارد چرا که از 365 روز سال، به طور متوسط 300 

روز آفتابی در این کشور وجود دارد.«

نیم  تنها  تجدیدپذیر  های  انرژی  از  ایران  سهم 
درصد است

انرژی،  کمیسیون  عضو  نیک نفس،  شریفی  مهدی 
صنایع پاالیشی و پتروشیمی اتاق ایران در این باره در 
گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می گوید: »برای 
اینکه صنعت انرژی های تجدیدپذیر در ایران توسعه 
داشته  تضمینی  خرید  قیمت  باید  ابتدا  کند  پیدا 
گرفته  پیش  در  نیرو  وزارت  که  سیاستی  اما  باشد. 
تهران  اتاق  عضو  این  صحبت های  برخالف  تقریبا 
است. وزارت نیرو اخیرا اقدام به کاهش قیمت خرید 
و  سرمایه گذاران  که  کرده  تجدیدپذیر  انرژی های 
فعاالن در این صنعت را با مشکالت و سردرگمی هایی 

مواجه کرده  است.
با توجه به اظهارات این فعال اقتصادی، سرمایه گذاری 
مزیت های  تجدیدپذیر می تواند  انرژی های  در بخش 
بسیاری با خود داشته باشد. او می گوید: »ما می توانیم 
از ظرفیت های موجود خورشیدی برای سرمایه گذاری 
و تولید انرژی های تجدیدپذیر استفاده کنیم و به این 
ترتیب هم در مصرف سوخت های فسیلی صرفه جویی 
صنایع  در  را  فسیلی  اینکه سوخت های  هم  و  کنیم 

تکمیلی و صادرات مورد استفاده قرار بدهیم.«
برنامه ششم توسعه نیز بی توجه به مسئله انرژی های 
تجدیدپذیر نبوده است اما وزارت نیرو به گونه دیگری 
»در  می گوید:  شریفی نیک نفس  است.  کرده   عمل 
تجدیدپذیر  انرژی های  به  نیز  توسعه  ششم  برنامه 
این  خرید  قیمت  نیرو  وزارت  اما  پرداخته شده است 

انرژی را به هر دلیلی کاهش داده است.« او با انتقاد 
از این اقدام وزارت نیرو می گوید: »قیمت انرژی های 
تجدیدپذیر حداقل باید برای 5 تا 10 سال ثابت نگه 
داشته شود تا سرمایه گذار بتواند با اطمینان در این 

صنعت فعالیت و در آن سرمایه گذاری کند.«
خرید  قیمت  کاهش  با  نیرو  وزارت  ترتیب  این  به 
برای  مشکل  و  سردرگمی  باعث  نو  انرژی های 
سرمایه گذاران شده  است. این عضو کمیسیون انرژی 
انرژی  کمیسیون  در  ما  »اخیرا  می گوید:  ایران  اتاق 
در  ایران  اتاق  بناست  و  پرداخته ایم  مسئله  این  به 
همین راستا مکاتباتی داشته باشد چرا که انرژی های 
تجدیدپذیر جزو اولویت های ماست.« او ادامه می دهد: 
»به هر حال سرمایه گذار باید فرمول مشخصی برای 
قیمت مثال 10سال آینده اش داشته باشد مثل قیمت 
برای  فرمولی  نفت  وزارت  که  پتروشیمی  خوراک 
10سال آینده داد. به این ترتیب سرمایه گذار می داند 
که تا 10سال آینده چگونه باید سرمایه گذاری کند.«

و  ندارد  تجدیدپذیر  انرژی های  از  خوبی  سهم  ایران 
دارد. طبق  تعیین شده خود  با هدف  بسیاری  فاصله 
انرژی های  از  ایران  سهم  نیک نفس،  شریفی  گفته 
تجدیدپذیر باید 23.7درصد باشد اما در حال حاضر 
با  سهم این کشور تنها 0.5درصد است. در حقیقت 
نتیجه گیری می شود که  این طور  این سهم  به  توجه 
آن طور که باید در این عرصه در کشور سرمایه گذاری 

نمی شود. 
تا سرمایه گذاری  باید صورت بگیرد  اما چه کارهایی 
عضو  بگیرد؟  جان  تجدیدپذیر  انرژی های  حوزه  در 
کمیسیون انرژی اتاق ایران در پاسخ به این پرسش 
ابتدا به قیمت خرید اشاره می کند. او می گوید: »ابتدا 
دولت باید قیمت خرید تضمینی را مشخص کند. در 
کنار آن نیز باید صنایع داخلی را به ساخت تجهیزات 

را  این صنعت  بتوانیم  تا  کند  تشویق  زمینه  این  در 
توسعه بدهیم.«

او به استفاده از فضای باز باالی کارخانه ها برای احداث 
»در  می گوید:  و  می کند  اشاره  خورشیدی  پنل های 
برخی کشورها مثل آلمان، دولت این فضاها را اجاره 
نیز  ایران  در  می کند.  نصب  را  فوتوسل ها  و  می کند 
وزارت نیرو باید چنین اقداماتی داشته باشد تا بتواند 
صنعت انرژی های تجدیدپذیر را توسعه بدهد.« طبق 
سازمان  از  سازمان ها  کلیه  نیک نفس،  شریفی  گفته 
بهینه سازی مصرف انرژی تا سازمان انرژی های نو که 
زیرمجموعه وزارت نیرو است باید تسهیالتی را در این 
راستا در اختیار شرکت های تولیدکننده و سازنده قرار 
بدهند تا انرژی ها نو بتواند به جایگاه حقیقی خود در 

ایران دست پیدا کند.

مهر / در گفتگو با مهر اعالم شد؛
بزرگترین نیروگاه برق بادی در آستانه 

تعطیلی قرار گرفت

مدیرعامل نیروگاه بینالود اعالم کرد: بزرگترین 
نیروگاه برق بادی ایران در آستانه تعطیلی قرار 

گرفته است.
محسن مبشر در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه نیروگاه 
بینالود به عنوان بزرگترین نیروگاه برق بادی ایران در 
آستانه تعطیلی کامل قرار دارد، گفت: از سال 1389 
دولت  از سوی  بخش خصوصی  قالب  در  نیروگاه  که 
صورت  به  پاره وقتی  قراردادهای  شد،  داده  تحویل 
تضمینی برای خرید برق از سوی وزارت نیرو تعریف 

و اجرایی شد.

مدیرعامل نیروگاه بینالود با اعالم اینکه تا پایان سال 
نیروگاه  این  برق  تضمینی  پنج ساله خرید  دوره   94
در  کرد:  تصریح  رسید،  پایان  به  نیرو  وزارت  توسط 
جدید،  سال  آغاز  از  ماه  سه  گذشت  با  فعلی  شرایط 
وزارت نیرو از خرید برق این نیروگاه به صورت تضمینی 
خودداری و اعالم کرده است که باید برای فروش برق 

به بازار برق مراجعه کند.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی هیچ گونه قانون 
مستندی برای خرید برق انرژی های نو و تجدیدپذیر 
در  گفت:  ندارد،  وجود  انرژی  بورس  و  برق  بازار  در 
حال حاضر به دلیل عدم خرید برق تولیدی به صورت 
تضمینی، ادامه فعالیت این نیروگاه در اهاله ای از ابهام 

قرار گرفته است.
مبشر با تاکید بر اینکه چنانچه وزارت نیرو اقدامی به 
منظور خرید تضمینی برق و یا تعیین تکلیف قرارداد 
و نرخ خرید انجام ندهد، در آینده ای نزدیک فعالیت 
تعبیه خواهد شد،  انسانی  نیروی  و  توربین ها متوقف 
به  گسترده ای  ظرفیت های  ایران  در  داشت:  اظهار 
منظور ساخت و راه اندازی نیروگاه های برق بادی وجود 

دارد.
نیروگاه  با  نیرو  وزارت  برخورد  اینکه  اعالم  با  وی 
برای  رفتاری  مناسب  الگوی  یک  می تواند  بینالود 
سرمایه گذاران خارجی و بخش خصوصی برای ساخت 
و راه اندازی نیروگاه های بادی در ایران باشد، گفت: از 
دولت انتظار داریم که قرارداد 20 ساله خرید تضمینی 
این  زیرا در غیر  باشد،  پایبند  بینالود  نیروگاه  از  برق 

صورت فعالیت نیروگاه متوقف خواهد شد.
مبشر با یادآوری اینکه در حال حاضر 30 هزار مگاوات 
پتانسیل و ظرفیت برای تولید نیروگاه های برق بادی 
در ایران وجود دارد، تصریح کرد: به دلیل نبود قوانین 
مستند، امکان عرضه انرژی های نو و برق بادی در بازار 
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برق و بورس انرژی وجود ندارد، زیرا قیمت خرید برق 
این نوع نیروگاه ها تضمینی است.

وی در تشریح مهمترین مزیت های ساخت نیروگاه های 
گازهای  انتشار  عدم  داشت:  اظهار  ایران  در  بادی 
و  طبیعی  گاز  مصرف  در  صرفه جویی  گلخانه ای، 
سوخت  های مایع، رایگان بودن انرژی باد و صرفه جویی 
قابل توجه در مصرف آب از مهمترین مزیت های این 
نوع نیروگاه ها است.مبشر با اشاره به تعهدات ایران به 
پاک  انرژی های  توسعه  برای  بین المللی  سازمان های 
و عدم انتشار گسترده گازهای گلخانه ای، خاطرنشان 
کرد: اشتغال آفرینی مولد، عدم انحصار در تولید انرژی 
کوچک  مقیاس   توربین های  بومی سازی  و  بادی  برق 
برای راه اندازی نیروگاه های بادی از دیگر ویژگی های 

افزایش تولید برق بادی در کشور است.

شانا/ 
گاز طبیعی منبع اصلی تولید برق خواهد 

شد

کاهش قیمت گاز طبیعی و عوامل محیطی سبب 
شده است که در نیروگاههای برقی به جای زغال 

سنگ، بیشتر از گاز طبیعی استفاده شود.
به گزارش روزنامه استاندارد تایمز، گاز طبیعی و زغال 
سنگ مدتهاست که برای پیروزی در بازار تولید برق 
می  نظر  به  اکنون  و  هستند  رقابت  حال  در  آمریکا 
رسد که به یاری باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا 
که مخالف با مصرف ذغالسنگ است، در سال جاری 

میالدی گاز طبیعی برنده میدان رقابت خواهد شد.
طبق گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا که در هفته 

سال 2016  نخست  ماه  سه  در  شد،  منتشر  گذشته 
این  در  برق  تولید  اصلی  منبع  طبیعی  گاز  میالدی 
قاره بوده است، به طور که این سوخت 32.1 درصد 
و ذغالسنگ 28.7 درصد از برق ایالت متحده را در در 

این بازه زمانی تولید می کرد.
اگرچه طی سالهای گذشته مصرف زغال سنگ اندکی 
افزایش یافته است، اما رعایت استانداردها و مقررات 
جدید مصوبه آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا 
از سوی نیروگاههای برق زغال سنگی آن قدر سخت 
شده که سبب شده است برخی از تأسیسات استخراج 

زغال سنگ از رده خارج اعالم شود.
را دلیل دیگر  آژانس، کاهش قیمت گاز طبیعی  این 
سبقت این سوخت بر ذغالسنگ دانست و در این رابطه 
اعالم کرد: ادامه سیر نزولی کاهش قیمت گاز طبیعی 
باعث شده است که سهم این سوخت در نیروگاه های 
برقی توسعه چشم افسایی داشته باشد، به طوری که 
گاز طبیعی در نیمه دوم امسال 34.4 درصد از سوخت 

نیروگاههای برق را تأمین خواهد کرد.
آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا در ادامه تصریح 
کرد: این افزایش در مصرف گاز طبیعی سبب می شود 
درصد   33.2 از  برق  تولید  در  سنگ  زغال  سهم  که 
سال گذشته میالدی به 29.9 درصد در سال جاری 

میالدی برسد.

تسنیم/ تسنیم گزارش می دهد
حذف یارانه پنهان مشترکین پرمصرف 

برق در پیچ مالحظات سیاسی دولت

امکان  وجود  با  که  است  داده  نشان  بررسی ها 

به  دولت  برق،  تعرفه های  اصالح  برای  قانونی 
دلیل مالحظات سیاسی از این اقدام سر باز زده 
تولید  در  پنهان  یارانه  پرداخت  دلیل  به  است. 
یارانه پنهان بیشتری  برق، مشترکین پرمصرف 

دریافت می کنند که خالف عدالت است.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
ساختار اقتصادی صنعت برق کشور به گونه  ای است 
که حجم باالیی از یارانه به این صنعت تعلق می گیرد. 
هزینه تمام شده تولید، انتقال و توزیع برق در کشور 
حدود 100 تومان برای هر کیلووات ساعت است اما 
میانگین هزینه دریافتی از مشترکین 60 تومان برای 
هرکیلووات ساعت است. تفاوت هزینه تولید و مصرف 
برق به صورت یارانه از طرف دولت پرداخت می گردد 
که تداوم این امر در سال های گذشته سبب بدهی 30 
هزار میلیارد تومانی این وزارت خانه به پیمانکاران و 

تولیدکنندگان برق شده است.
و  برنامه ریزی  معاون  دایمی«  »علیرضا  هفته گذشته 
امور اقتصادی وزارت نیرو اعالم کرده است که »قانون 
به دولت اجازه افزایش تعرفه های آب و برق را داده، 
اما دولت با توجه به مالحظاتی که دارد تمایلی برای 
افزایش قیمت در این دو حوزه ندارد«. براساس ماده 
یک قانون هدفمندسازی یارانه ها، دولت مکلف است 
با رعایت این قانون، قیمت فروش برق را در هر سال 
برنامه  پایان  تدریج  تا  به   که  کند  اصالح  به گونه ای 
آن  تمام شده  قیمت  معادل  توسعه،  پنجم  پنج ساله 
نیرو  وزارت  که  داشته  اظهار  همچنین  دائمی  باشد. 
معتقد است که تعرفه گذاری باید به گونه ای باشد که 

مشترکان به مدیریت مصرف هدایت شود.
کارشناسان علت امتناع دولت در صدور مجوز افزایش 
تعرفه های برق را بار سیاسی این تصمیم با توجه به 
کشورهای  اما  می دانند.  کشور  روی  پیش  انتخابات 

از  انرژی  های  حامل  تعرفه گذاری  برای  پیشرفته 
ساختاری استفاده کرده اند که نه تنها بار سیاسی برای 
دولت ها نداشته بلکه به دلیل نزدیکی بیشتر به عدالت 
با استقبال عموم مردم مواجه شده است. این ساختار 
با  دارد،  نام  پلکانی-افزایشی  گذاری  تعرفه  نظام  که 
توجه به روند مصرف عموم مردم، میزان مشخصی از 
هر حامل انرژی به عنوان الگوی مصرف تعریف می کند 
و هزینه مصرف کمتر از الگو، ارزان تر تعیین می شود. 
با عبور مصرف از مقدار الگو، قیمت به صورت ناگهانی 
افزایش می یابد تا مشترکین پرمصرف با پرداخت هزینۀ 
واقعی انرژی، رفتار خود را اصالح کنند و فشار افزایش 

قیمت نیز از عموم مردم برداشته شود.
اگرچه در حال حاضر  تعرفه های برق به صورت پلکانی 
تعیین شده اند اما تفاوت پلکانها برای مصارف باالی 
الگوی مصرف، از بازدارندگی مناسبی برخوردار نیست 
و مشترکین پرمصرف انگیزه ای برای تغییر الگوی خود 
با دریافت  ندارند. به عبارت دیگر مصرف بیشتر برق 
بررسی ها  بود.   خواهد  همراه  بیشتری  ن  پنها  یارانه 
نظام  صحیح  اجرای  صورت  در  که  است  داده  نشان 
تعرفه گذاری پلکانی-افزایشی نه تنها قیمت برق برای 
83% از مشترکین تفاوت چندانی نمی کند بلکه این 
کاهش  مصرف  الگوی  پایین  مشترکین  برای  هزینه 

خواهد یافت.
تکلیف  به  توجه  با  است که دولت  این ضروری  بنابر 
قانون هدفمند کردن یارانه ها در گام اول اجرای صحیح 
تا  کند  اجرایی  را  پلکانی-افزایشی  تعرفه گذاری  نظام 
عالوه بر حذف یارانه پنهان مشترکین پرمصرف، انگیزه 
این دسته از مشترکین را برای رعایت الگوی مصرف 

برق افزایش دهد.
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8 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

برق نیوز/ 
برگزاری نشست بهینه سازی انرژی 

و مدل  های پیاده شده بین المللی در 
پژوهشگاه نیرو

با  انرژی  برچسب  همایش  دومین  دبیرخانه 
همکاری سازمان بهره  وری انرژی ایران، اقدام به 
برگزاری یك نشست علمی -کاربردی می کند 
 Jorge Ostrowski که در این نشست دکتر
مجری و طراح برجسته حوزه سیستم های سبز 

به عنوان سخنران حضور می یابد.
به گزارش برق نیوز، دبیرخانه دومین همایش برچسب 
انرژی با همکاری سازمان بهره  وری انرژی ایران، اقدام 
به برگزاری یک نشست علمی -کاربردی می کند که 
در این نشست دکتر Jorge Ostrowski مجری 
عنوان  به  سبز  سیستم های  حوزه  برجسته  طراح  و 

سخنران حضور می یابد.
الزم به توضیح است در این نشست علمی- کاربردی 
به معرفی زمینه های اجرای اهداف بهینه سازی انرژی 
المللی  بین  پیاده سازی شده در سطح  و مدل  های 

پرداخته می شود.
بر اساس این گزارش، از جمله سرفصل هایی که در 
این نشست علمی کاربردی مورد بحث و بررسی قرار 
می گیرد ، می توان به چالش های و راهکارهای احیای 
منابع آب در کشور، ضرورت ها و مزایای اجرای طرح 
پیشنهادی Eco-Plus به عنوان یک سیستم ساخت 
ساختمان بهینه، احیای آب مصرفی به صورت آب قابل 
شرب، ساختمان سبز- ذخیره انرژی در ساختمان های 
مسکونی، لزوم ایجاد مرکزی جهت انتقال تکنولوژی، 
های  انرژی   اساس  بر  شاخص  های  پروژه  معرفی 
تجدیدپذیر و تکنولوژی مطلوب، معرفی پروژه پایلوت 

شاخص Eco Development و... اشاره کرد.
گفتنی است این نشست تخصصی در روز دوم تیرماه 
سال جاری از ساعت 10 الی 13 در محل سازمان بهره  
وری انرژی ایران )سابا( واقع در شهرک قدس - انتهای 
بلوار شهید دادمان )پونک باختری( - بعد از پل یادگار 
امام - پژوهشگاه نیرو - ساختمان معاونت امور انرژی- 

طبقه دوم برگزار می شود.
نشست  این  در  شده  ارائه  مباحث  است  ذکر  شایان 
برای تمامی مهندسان، شرکت های مهندسی، اعضای 
و  مفید  مجریان  طراحان،  ساختمانی،  های  انجمن 
قابل بهره برداری بوده و کلیه عالقه مندان می توانند 
جهت حضور در این گردهمایی تخصصی، با دبیرخانه 
شماره  به  ساختمان  انرژی  برچسب  همایش  دومین 

)22853530 داخلی 300( تماس حاصل فرمایند.

برق نیوز/ دکتر سیدهاشم اورعی خبر داد:
برگزاری چهارمین کنفرانس انرژی بادی 

ایران

بادی  انرژی  علمی  انجمن  مدیره  هیات  رئیس 
بادی  انرژی  کنفرانس  چهارمین  گفت:  ایران 
ایران در تاریخ 29 و 30 تیرماه 95 توسط انجمن 
و  نیرو  وزیر  حضور  با  ایران  بادی  انرژی  علمی 
آقای  شود.  می  برگزار  جمهوری  رئیس  معاون 
عامل  مدیر  معاون   ،Inigo Eizaguirre
 ،Eduardo Prina و آقای Vestas شرکت
مدیر بخش خاورمیانه شرکت زیمنس سخنرانی 

خواهند کرد.
انرژی  کنفرانس  چهارمین  نیوز:  برق  علمی  سرویس 

توسط   95 تیرماه   30 و   29 تاریخ  در  ایران  بادی 
ایران برگزار می گردد. در  انرژی بادی  انجمن علمی 
این خصوص با دکتر سیدهاشم اورعی استاد دانشگاه 
صنعتی شریف، رئیس هیات مدیره انجمن علمی انرژی 
بادی ایران و دبیر علمی چهارمین کنفرانس انرژی بادی 

ایران به گفت و گو نشسته ایم که در ادامه می آید:

تعداد مقاالت دریافتی به این کنفرانس و میزان 
رشد آن نسبت به سال گذشته چه تفاوتی داشته 

و آیا داوری شده اند؟
تعداد مقاالت واصله به دبیرخانه کنفرانس بالغ بر 160 
مقاله تخصصی در زمینه انرژی بادی بوده است گرچه 
هدف این کنفرانس ارائه مقاالت علمی نبوده و در پی 
یافتن راهکارهای نوین برای پیشرفت هر چه سریع تر 

این صنعت می باشد.
کلیه مقاالت توسط کمیته علمی کنفرانس بررسی و 
مقاله در  ،تعداد کل 50  داوری  مراحل  اتمام  از  پس 
سه زمینه مهندسی برق ، مهندسی مکانیک، اقتصاد 
و محیط زیست جهت ارائه در کنفرانس انتخاب شده 

است.

نشست ها و کارگاه های تخصصی امسال در چه 
موضوعاتی هستند و مهمترین آنها کدامند؟

تیرماه  29و30  در  دوره،  چهارمین  برای  کنفرانس 
1395 در سالن همایش های وزارت نیرو برگزار خواهد 
شد. برنامه کنفرانس شامل سخنرانی افراد برجسته از 
کشورهای موفق در این زمینه ، میزگردهای تخصصی با 
عناوین »مشارکت بین المللی در توسعه صنعت انرژی 
کشورهای  از  سرشناس  افراد  با حضور  کشور«  بادی 
چین، ترکیه، دانمارک، آلمان ، »اهداف و مدل های 
توسعه صنعت باد کشور« و »فرصت ها و چالش های 

اقتصادی توسعه انرژی بادی کشور« که با حضور چهره 
های آشنا و موثر در این صنعت و همچنین نمایشگاه 
جانبی تخصصی با حضور شرکت های مطرح خارجی 
وکارگاه های آموزشی خواهد بود و تقدیر از نفرات برتر 
این صنعت نیز از دیگر برنامه های این کنفرانس خواهد 

بود.
از  عبارتند  که  هاارائه می شود  کارگاه  در مجموع 4 
Wind Turbine Design، تدوین استانداردهای 
ملّی و بین المللی، قوانین و روشهای سرمایه گذاری 
بین  مالی  منابع  از سایر  استفاده  و  ایران  در  خارجی 
اثرات دینامیکی نیروگاههای بادی  المللی و  بررسی 

سایز بزرگ بر عملکرد سیستم قدرت

سخنرانان افتتاحیه و شخصیت های سیاسی و 
علمی حاضر در کنفرانس چه کسانی هستند؟

مراسم افتتاحیه همانند سالهای گذشته با حضور وزیر 
محترم نیرو آقای مهندس حمید چیت چیان برگزار 
خواهد شد همچنین خانم دکتر معصومه ابتکار معاون 
محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست 
،آقایان مهندس فالحتیان معاونت محترم  برق وزرات 
محترم  عامل  مدیر  زاده  صادق  محمد  دکتر  و  نیرو 
ادامه سخنرانی های  ایران در  نو  انرژی های  سازمان 

ارزشمندی خواهند داشت.
عامل  مدیر  با سخنرانی  اول  روز  در  کنفرانس  برنامه 
انجمن علمی انرژی بادی اروپا و رئیس انجمن انرژی 

بادی ترکیه ادامه پیدا خواهد کرد.

 ،Inigo Eizaguirre در روز دوم کنفرانس آقای
آقای   و   Vestas شرکت  عامل  مدیر  معاون 
Eduardo Prina، مدیر بخش خاورمیانه شرکت 

زیمنس سخنرانی هایی خواهند داشت.
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سال  به  نسبت  امسال  کنفرانس  های  تفاوت 
گذشته چیست؟

با توجه تصویب برجام و تمایل شرکت های خارجی به 
حضور و مشارکت در پروژه های تولید انرژی الکتریکی 
تجربیات  انتقال  با  تا  است  مناسبی  فرصت  ایران  در 
کشور های موفق، آزمون و خطا را کنار گذاشته و هر 
چه سریع تر پله های ترقی این صنعت را طی کنیم.  

کشور  در  مختلفی  های  کنفرانس  اینکه  به  توجه  با 
برگزار می گردد که به موضوع تجدیدپذیرها هم می 

پردازد دلیل برگزاری کنفرانس بادی جه بوده است؟
همانطور که اشاره شد در فضای بین المللی مثبتی که 
شاهد هستیم ضروری است هر چه سریعتر راهکارهای 
برای  المللی  بین  معتبر  شرکتهای  مشارکت  توسعه 
توسعه صنعت برق کشور مورد بررسی قرار گیرد. لذا 
با توجه به اهمیت پرداختن به مسایل زیست محیطی 
و در اولویت قرار داشتن توسعه بکارگیری انرژی های 
اصلی  بحث  نیرو،  وزرات  های  برنامه  در  تجدیدپذیر 
و محور چهارمین کنفرانس فرصت ها و چالش های 
پیش روی توسعه صنعت انرژی بادی کشور با مشارکت 

بین الملل می باشد.

خانه ملت/ قره خانی الوستانی خبر داد:
نحوه بررسی طرح ها و لوایح و تعیین 

حدود اختیارات هیئت رئیسه در جلسه 
امروز کمیسیون انرژی مجلس

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
کمیسیون  امروز  نشست  در  گفت:  اسالمی 
و  تشکیل  وظایف،  ها،شرح  برنامه  خصوص  در 

تعداد کمیته ها و حدود اختیارات هیئت رئیسه 
کمیسیون انرژی بررسی های الزم انجام شد.

نحوه بررسی طرح ها و لوایح و تعیین حدود اختیارات 
هیئت رئیسه در جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس

اسد اهلل قره خانی الوستانی در گفت و گو با خبرنگار 
امروز  جلسه  خصوص  در  ملت،  خانه  خبرگزاری 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: براساس 
برنامه ریزی جلسه امروز کمیسیون انرژی تشکیل و 
پیرامون موادی از آئین نامه داخلی مجلس درباره نحوه 

اداره کمیسیون بررسی ها انجام شد.
شورای  مجلس  در  کتول  آباد  علی  مردم  نماینده 
اسالمی ادامه داد: در خصوص شرح وظایف، تشکیل 
و تعداد کمیته ها، نحوه اداره و تعیین حدود اختیارات 
هیئت رئیسه کمیسیون انرژی و چگونگی بررسی طرح 
ها و لوایح در زمینه انرژی در نشست امروز کمیسیون 

نظرات اعضا بیان شد و بررسی های الزم انجام شد.
اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
ریزی ها در  برنامه  تاکید شد  امروز  افزود: در جلسه 
کمیسیون به نحویی باشد که در راستای سیاست های 

اقتصاد مقاومتی باشد./
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فارس/  وزیر اقتصاد:
دولتی بودن و نفتی بود دو مشکل اقتصاد 

کشور

وزیر اقتصاد در همایش اقتصاد مقاومتی و تعاون 
رقمی  تك  آینده  ماه  تا  تورم  نرخ  کرد:  اعالم 

می شود.
فارس، علی  اقتصادی خبرگزاری  به گزارش خبرنگار 
طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در همایش 
اقتصاد مقاومتی، تعاون، اقدام و عمل اعالم کرد: نرخ 
تورم تا یک ماه آینده تک رقمی می شود و این نشان 
می دهد ثبات در اقتصاد کشور و قدرت پیش بینی برای 

فعاالن اقتصادی حاکم شده است.
اقتصاد  همایش  در  خود  سخنان  ادامه  در  طیب نیا 
مقاومتی، تعاون، اقدام و عمل خاطرنشان کرد: کاهش 
نرخ تورم نقطه به نقطه به 7 درصد نشان از ثبات در 
اقتصاد و پیش بینی پذیر کردن آن در سال های گذشته 

بوده است.
وی گفت: نرخ ارز در سال گذشته تنها 5درصد افزایش 
پیدا کرده است و برای ثبات عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد 

اقداماتی جدی صورت پذیرفته است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه شرایط فعلی برای ارتقا 
و رشد اقتصادی فراهم شده است، گفت: تحریم های 
از  بسیاری  و  است  شدن  برداشته  حال  در  ظالمانه 

کشورها در حال تکاپو برای ارتباط با ایران هستند.
طیب نیا 2 مشکل اساسی اقتصاد ایران را، دولتی بودن 
و نفتی بودن آن اعالم کرد و گفت: همانطور که رهبر 
مشکالت  درباره  گذشته  سال  در  نیز  انقالب  معظم 
اقتصاد مقاومتی بیان داشتند دولتی بودن و نفتی بودن 

اقتصاد مشکل اساسی است.
وی گفت: به دنبال اجرای دقیق سیاست های اصل 44 

قانون اساسی هستیم که به معنای دقیق آن به طور 
کامل اجرا شود.

وزیر اقتصاد در تبیین نقش جایگاه تعاون در اقتصاد 
سیاست های  دقیق  اجرای  دنبال  به  اگر  کرد:  تأکید 
نقش آفرینی   موضوع  باید  هستیم،  مقاومتی  اقتصاد 

تعاونی ها در اقتصاد را به طور جدی دنبال کنیم.
طیب نیا افزود: یکی از مهم ترین اوصاف اقتصاد مقاومتی 
درون زا و برونگر بودن آن است که در این راستا به دنبال 
توسعه نقش تعاونی ها و توسعه این بخش مردمی در 
اقتصاد هستیم؛ این بخش با توزیع عادالنه درآمدها به 

عدالت اقتصادی ما را نزدیک تر می کند.
ابراز  همایش  این  برگزاری  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
برای  تعاونی  با بخش  تعامل دولت  تا  امیدواری کرد، 
رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی در ستاد فرماندهی 

اقتصاد مقاومتی فراهم شود.

فارس/ رئیس اتاق بازرگانی در همایش اقتصاد مقاومتی 
و تعاون:

مجلس به ازای تصویب هر قانون، 2 
قانون زائد را حذف کند

ایران  معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
لزوم  به  تعاون  و  مقاومتی  اقتصاد  همایش  در 
دهم  مجلس  در  اقتصادی  قوانین  در  بازنگری 
شورای اسالمی اشاره کرد و گفت: سیاست های 
ابالغی اقتصاد مقاومتی ضعف های اقتصاد ایران 
را به خوبی شناسایی و برای آنها راهکار عملیاتی 

دقیق ارائه کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، محسن جالل پور، رئیس 

اتاق بازرگانی ایران امروز در همایش اقتصاد مقاومتی، 
تعاون و اقدام و عمل با اشاره به اینکه کشور ما جزء 
3 کشور برتر منطقه در تولید علم است، اما در ابداع 
این تولیدات رتبه 3 رقمی دارد، اظهار داشت: ابالغیه 
همواره  گذشت  سال  های  طول  در  مقاومتی  اقتصاد 
توسط مقام معظم رهبری مکرراً مورد اشاره قرار گرفته 
از  استفاده  آن  مؤلفه های  مهم ترین  از  یکی  و  است 

تولیدات علمی است.
و  پویایی  تا ب آوری،  مقاومتی،  اقتصاد  افزود:  وی 
شکوفایی اقتصاد را افزایش و عمق رکود را کم می کند. 
بنابراین برای دستیابی به یک اقتصاد با ثبات و دام باید 

به این موضوع توجه جدی داشته باشیم.
تمام  گفت:  معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
شناسایی  را  خود  اقتصاد  آسیب پذیر  نقاط  کشورها 
کرده اند و سیاست  اقتصاد مقاومتی نیز به درستی نقاط 
ضعف کشور را شناسایی و برای هر کدام از آنها راهکار 

اساسی ارائه کرده است.
درآمدهای  به  وابستگی  کرد:  خاطرنشان  جالل پور 
نفتی و افزایش حجم فعالیت های دولت از مهم ترین 
چالش های اقتصاد ایران است که به درستی و به موقع 
در این سیاست ها به آن اشاره شده است که عالوه بر 

این ظرفیت های اقتصاد ایران را برشمرده است.
وی گفت: با توجه به این سیاست ها باید مسیر فعلی را 
تغییر دهیم و با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی 
و تعاونی به دنبال یک اقتصاد پایدار بر مبنای حضور 

مردم باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن در رابطه با مجلس 
دهم شورای اسالمی گفت: این مجلس مؤظف است که 
به ازای هر قانون اقتصادی که تصویب می کند، 2 قانون 
زائد را حذف کند چرا که عالوه بر قانون گذاری وظیفه 

دیگر مجلس، نظارت بر نحوه اجرای قوانین است.

جالل پور همچنین درباره اتاق های سه گانه کشور گفت: 
اتاق ها باید از مرحله انتقاد و درد دل یا گله مندی گذر 
کرده و به تولید راهکار و پیشنهادهای عملی و اجرایی 

روی بیاورد.
وی گفت: آنچه به آن نیاز داریم تولید راهکار و اقدامات 
عملی برای پیشبرد اهداف اقتصاد است و در این باره 
آرزو دارم تا بخش تعاون فعالیت های پیش روی خود را 

گسترش داده و حرکت روبه جلو از آنها شاهد باشیم.

اتاق تهران/ خوانساری در مراسم افطاری اتاق تهران با 
تشکل های بخش خصوصی عنوان کرد:

گام های جدید توسعه همکاری اتاق 
تهران و تشکل ها

در سیزدهمین از روز ماه مبارک رمضان، هیات 
میزبان  تهران  اتاق  نمایندگان  هیات  و  رییسه 
اعضای هیات مدیره تشکل  های اقتصادی بخش 
خصوصی بودند. مراسمی که با استقبال تشکل ها 
از  آن  در  نیز  خوانساری  مسعود  و  شد  مواجه 
اتاق  همکاری ها  توسعه  برای  تازه ای  گام های 

تهران و تشکل ها گفت.
رییس اتاق تهران در سخنانی کوتاه در این مراسم با 
ابراز  اقتصاد کشور  برای  اشاره به سال سخت 1394 
امیدواری کرد که سال جاری، برابر پیش بینی ها همراه 
با رونق گرفتن اقتصاد باشد و نرخ رشد به حدود پنج 

درصد برسد.
کار  به  آغاز  به  اشاره  با  هم چنین  خوانساری  مسعود 
مجلس دهم گفت: خوشبختانه مجلس که به تازگی کار 
خود را شروع کرده، مجلسی اعتدالی است و امیدواریم 
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را در سال  بتوانیم مطالبات منطقی بخش خصوصی 
البته  بخواهیم.  مجلس  از  هم  و  دولت  از  هم  جاری 
بازرگانی  اتاق  ارتباط  افزایش  مطالبه گری،  این  الزمه 
است.  بخش خصوصی  یک صدا شدن  و  تشکل ها  با 
رییس اتاق تهران از هیات رییسه تشکل ها درخواست 
با مطالعات کارشناسی، مشکالت موجود در  کرد که 
حوزه های فعالیت خود را شناسایی کنند تا از طریق 
اتاق بازرگانی همراه با راهکارهای پیشنهادی به دولت و 
مجلس منعکس شود. او افزود: خوشبختانه این آمادگی 
در دولت و مجلس وجود دارد که پذیرای پیشنهادات 

بخش خصوصی باشند.
در حال  نیز  تهران  اتاق  اینکه  به  اشاره  با  خوانساری 
احصای مشکالت بخش خصوصی در فضای کسب وکار 
برگزاری  جریان  در  و  اخیر  روزهای  در  گفت:  است، 
جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، بیانیه ای در مورد 
نرخ ارز صادر کردیم و خواستار تک نرخی شدن آن در 
یک بازه زمانی مشخص شدیم. همچنین 10 راهکار 
برای رفع مشکالت فعاالن اقتصادی به ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی ارسال شد تا در ستاد راساً در مورد آن 

تصمیم گیری شود.
که  است  این  تهران  اتاق  خواسته  افزود:  ادامه  در  او 
و  شود  بیشتر  تشکل ها  و  اتاق ها  میان  همکاری 
مشکالتی که در حوزه های مختلفی مانند مالیات، نرخ 
ارز، نظام بانکی، یارانه ها، تامین اجتماعی و... وجود دارد 
از بزرگ بودن دولت ، زودتر و بهتر  یا مسایل ناشی 
شناسایی و برای حل آن راهکار ارائه شود. بنابراین، هر 
بخش و هر صنعتی باید بتواند مشکالت خود را همراه 
با راهکارهای مشخص ارائه دهد. اتاق تهران نیز آمادگی 
دارد که پیشنهادات تشکل ها را هم در کمیسیون های 
اتاق تهران و اتاق ایران مورد بررسی قرار دهد و با یکی 
کردن اهداف و راهکارها، مطالبات بخش خصوصی را از 

دولت و مجلس پیگیری کند.
توسعه  به  خود  سخنان  ادامه  در  خوانساری  مسعود 
از مسیرهای تازه اشاره  اتاق تهران و تشکل ها  روابط 
کرد. او گفت: اتاق تهران چندی پیش قراردادی را با 
مرکز آموزش WIFI یک موسسه آموزشی بین المللی 
وابسته به اتاق بازرگانی اتریش، منعقد کرده است. این 
موسسه تجربه بسیار خوبی در زمینه آموزش تشکل ها 
دارد و می تواند از علم و تجربه خود برای آموزش اعضای 
در  ببرد.  بهره  خصوصی  بخش  اقتصادی  تشکل های 
هفته آینده کارشناسان و اساتید این موسسه به ایران 
می آیند و با برنامه ریزی مطابق خواسته ها و نیازهای 
تشکل ها دوره های آموزشی در اتاق تهران آغاز می شود.

خوانساری دومین گام اتاق تهران برای توسعه همکاری 
با تشکل ها را کمک نرم افزاری عنوان کرد و گفت: برای 
برای  نرم افزاری  تشکل ها،  به  بیشتری  خدمات  ارائه 
سیستم اداری خریداری شده است و هر تشکلی که 
مایل باشد، می تواند از این نرم افزار استفاده کند.رییس 
ارائه  را  همکاری ها  توسعه  گام  سومین  تهران  اتاق 
مشاوره های مالیاتی و تامین اجتماعی در اتاق تهران 
عنوان کرد و افزود: برای ارتقا سطح این مشاوره ها، باید 
هماهنگی بیشتری میان تشکل ها و اتاق تهران ایجاد 
کمیسیون های  در  تشکل ها  از کمک  بتوانیم  تا  شود 

بدوی و تجدیدنظر بیشتر استفاده کنیم.
اعضا در تشکل ها  به  انتظار می رود خدمات  او گفت: 
در  اعضا  تعداد  افزایش  طریق  این  از  و  یابد  افزایش 
اتاق ها نیز تحقق پیدا کند؛ کار مشترکی که می توانیم 
در  هم چنین  برسانیم.خوانساری  انجام  به  یکدیگر  با 
ارائه  برای  می توانیم  قطعا  گفت:  خود  سخنان  پایان 
خدمات بهتر در خدمت تشکل ها باشیم. باید دست به 
دست هم بدهیم تا بتوانیم بر مشکالتی که در سال های 

گذشته با آنها مواجه بوده ایم فائق بیاییم.

مهر/ سازمان مالیاتی ابالغ کرد:
بخشنامه میزان معافیت مالیات حقوق 

سال 95

سازمان مالیاتی کشور بخشنامه میزان معافیت 
مالیات بر درآمد حقوق سال 1395 را ابالغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کامل تقوی نژاد در 
ادارات مالیاتی آورده است:  به  این بخشنامه خطارت 
با عنایت  به بند )الف( تبصره )6( قانون بودجه سال 
معافیت  سقف  آن  موجب  به  که  کشور  کل   1395
مالیاتهاي مستقیم  قانون   )84( ماده  موضوع  مالیاتي 
در  آن  بعدي  اصالحات  و   1366-12-3 مصوب 
میلیون  شش  و  پنجاه  و  یکصد  مبلغ   ،1395 سال 
)156000000( ریال در سال تعیین گردیده است و 
اصالحي  مستقیم  مالیاتهاي  قانون  ماده 85  براساس 
حقوق  بردرآمد  مالیات  نرخ   ،1394-04-31 مصوب 
کارکنان دولتي و غیر دولتي مازاد بر مبلغ مذکور و 
تا 7 برابر آن مشمول مالیات ساالنه ده درصد)%10( 
و نسبت به مازاد آن بیست درصد )20%( است. لذا 
پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتي و غیر دولتي 
هاي  مالیات  قانون   86 ماده  مقررات  حسب  مکلفند 
مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق پرداختي یا تخصیصي 
به کارکنان خود در سال 1395 را طبق مقررات ماده 
85 قانون یاد شده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد 
ضمن انجام سایر تکالیف قانوني به اداره امور مالیاتي 

محل پرداخت نمایند.
الزم به ذکر است با توجه به بخشنامه شماره 95-1-

ایصال  و  کسر  بر  مبني   1395-01-18 مورخ   200
اعمال  با   1395 سال  اول  ماهه  دو  حقوق  مالیات 
معافیت مالیاتي سال 1394 به صورت علي الحساب، 
تعدیالت مالیات دو ماهه مذکور در ماه یا ماههاي بعد 

قابل اعمال خواهد بود.
برای مشاهده جزئیات نحوه محاسبه مالیات حقوق و 

تعدیل مالیات اینجا را کلیک کنید.

  

ایسنا/ 
ابراز آمادگی شرکت های پیمانکاری 
ترکیه برای سرمایه گذاری در ایران

و  رییس  گون،  ینی  هات  میك  با  ایران  سفیر 
اعضای هیات مدیره اتحادیه پیمانکاران ترکیه در 
آنکارا دیدار و پیرامون راه های توسعه مناسبات و 
همکاری های بخش خصوصی دو کشور گفت وگو 

و تبادل نظر کرد.
ابراهیم  محمد  دیدار  این  در  ایسنا،  گزارش  به 
طاهریان فرد، سفیر ایران با اشاره به مشترکات تهران و 
آنکارا، گفت: ضامن تحکیم روابط سیاسی و فرهنگی، 
دو  میان  تجاری   - اقتصادی  روابط  تقویت  و  توسعه 

کشور است.
او تبادل هیات های مختلف و دیدار مقامات بلندپایه 
اقتصادی - تجاری ایران و ترکیه در سه ماه گذشته 
را رکورد خوبی در جهت ارتقای مناسبات دو کشور بر 
شمرد و ابراز امیدواری کرد تا روابط دوستانه میان دو 

طرف هم چنان توسعه یابد.
تحریم ها،  لغو  سبب  به  افزود:  ترکیه  در  ایران  سفیر 
اصالح قوانین و مقررات سرمایه گذاری و هم چنین ارائه 
مشوق ها و تضمین های الزم از سوی دولت جمهوری 
افزایش  برای  ایران، شرایط و بسترهای الزم  اسالمی 
مشارکت شرکت های سرمایه گذار خارجی به ویژه در 
ایران  در  سالمت  و  گردشگری  زیربنایی،  پروژه های 
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فراهم شده است.
اکنون  هم  که  این  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
مبادالت  امکان  و  رفع شده  محدودیت های سوییفت 
مالی از طریق لیر و یورو در ترکیه فراهم شده است، 
به دلیل مشترکات فرهنگی، دینی و  تا  انتظار داریم 
همسایگی میان دو کشور شاهد حضور بیش تر و موثر 

شرکت های سرمایه گذار ترکیه در ایران باشیم.
اتحادیه  مدیره  هیات  رییس  گون،  ینی  هات  میک 
دوران  در  که  این  به  اشاره  با  نیز  ترکیه  پیمانکاران 
تحریم ها حضور شرکت های عضو این اتحادیه در ایران 
با مشکل مواجه بود گفت: امیدواریم در فصل  جدید 
با توجه به رفع محدودیت ها، تالش بخش خصوصی و 
مساعدت دولتمردان هر دو کشور بتوانیم کمبودهای 
 30 چشم انداز  تحقق  درجهت  و  جبران  را  گذشته 
میلیارد دالری در روابط تجاری - اقتصادی دو کشور 
از طریق حضور و مشارکت فعاالنه و سرمایه گذاری در 
پروژه های اقتصادی ایران نقش آفرینی داشته باشیم .

ترکیه  پیمانکاران  اتحادیه  مدیره  هیات  اعضای  سایر 
فعالیت های  تشریح  و  معرفی  با  نشست  این  در  هم 
برای  را  خود  آمادگی  متبوعه شان  شرکت های 
سرمایه گذاری در پروژه های راه سازی، احداث و توسعه 
راه آهن، احداث نیروگاه و مشارکت در بخش بهداشت، 

سالمت و گردشگری در ایران اعالم کردند.

مهر/ 
مجوز جدید برای انتشار اوراق مشارکت

فروش 3300 میلیارد ریال اوراق مشارکت برای 
اجرای طرح های سازمان توسعه و نوسازی معادن 

و صنایع معدنی ایران در شورای اقتصاد تصویب 
شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شوراي اقتصاد که 
عصر امروز به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار 
سازمان  هاي  طرح  براي  مشارکت  اوراق  فروش  شد، 
توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدني ایران تصویب 

شد.
و  معدن  صنعت،  وزراي  حضور  با  که  جلسه  این  در 
تجارت، راه و شهرسازي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، 
ریزي  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس  و  نفت  نیرو، 
اجازه  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  به  برگزار شد، 
داده شد تا از طریق فروش اوراق مشارکت به میزان 
سازمان  هاي  اجراي طرح  براي  ریال  میلیارد   3300
توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدني ایران اقدام 

کند.

تسنیم/ ده پیشنهاد به دولت روحانی بعد از برجام
برای مقابله با بحران اقتصادی بعد از 

برجام چه باید کرد؟

گزارش  جدیدترین  در  پول  بین المللی  صندوق 
خود، که در اواخر سال 2015 و پس از اعالم آمار 
چین  کشور  تجارت  حجم  25درصدی  کاهش 
داده  هشدار  جهان  کشورهای  به  شد،  منتشر 

است .
  به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،صندوق 
که  خود،  گزارش  جدیدترین  در  پول  بین المللی 
کاهش  آمار  اعالم  از  پس  و   2015 سال  اواخر  در 
25درصدی حجم تجارت کشور چین منتشر شد، به 

کشورهای جهان هشدار داده است که اقتصاد جهان 
با خطر خارج شدن از ریل مواجه است و متعاقب این 
هشدار، بانک مرکزی اتحادیه ی اروپا در آخرین نشست 
سال گذشته ی خود، اقدام به کاهش نرخ بهره و خرید 
دارایی از طریق چاپ یورو نموده و با تزریق منابع مالی 
عظیمی به بخش حقیقی اقتصاد کشورهای این منطقه 
موافقت کرده است تا از بروز رکود احتمالی در اقتصاد 

منطقه ی یورو جلوگیری کند.
دنیا  که  است  درسی  براساس  پیشگیرانه  اقدام  این 
جهان  اقتصادی  بحران  و  گسترده  مالی  رکود  از 
در  رکود  از  که  بحرانی  است.  گرفته  سال 2008  در 
بخش غیرمتشکل پولی و بخش مسکن و ساختمان 
ایاالت متحده در اواخر سال 2006 و ناشی از وام های 
رهنی شروع شد و در مدتی کوتاه تمام اقتصاد جهان 
به ویژه اقتصادهای هم پیوند با آن را فراگرفت تا اینکه 
تزریق  و  دولت  مالی  عمیق  و  مؤثر  حمایت  با  نهایتاً 
مستقیم منابع مالی به بنگاه های اقتصادی در سطحی 
وسیع، التیام یافت. این حمایت آن چنان جدی و وسیع 
به  منجر  کوتاه  مدتی  از  بعد  حتی  که  آمد  عمل  به 
رقابت پذیری مصنوعی محصوالت کشورهای مورد نظر 
این  بین المللی  آمریکا شد و در مناسبات  به خصوص 

کشورها با شرکای تجاری شان، شوک ایجاد کرد.
و  ژاپن  میان  ایجادشده  ارزی  جنگ  این خصوص  در 
است.  اشاره  قابل  زمانی  برهه ی  آن  در  ایاالت متحده 
به عنوان یک قطب  اقتصاد کشور ما هم  نباید  آیا  اما 
تحوالت  این  از  عظیم،  منابع  از  و سرشار  ظرفیت دار 
بین المللی درس بگیرد و الاقل عالئم منطقی را دریافت 

نماید؟
مهم ترین مشکلی که امکان حرکت در فضای مناسب 
از  ایران  اقتصادی  بنگاه های  و  شرکت ها  رهایی  و 
تحریم های ناجوانمردانه ی بین المللی را از بخش مولد 

اقتصاد کشور سلب کرده است، رکود اقتصادی و فضای 
نسبتاً سرد کسب وکار کنونی است که متأسفانه به دلیل 
طوالنی شدن این روند، خطر قرار گرفتن اقتصاد کشور 

در لبه ی تیغ بحران اقتصادی را گوشزد می کند.
بنگاه های  نقدینگی  مشکل  رفع  صورت  در  طرفی  از 
مالی  تأمین  قالب سرمایه ی در گردش،  اقتصادی در 
طرح های توسعه ای تولید و تجارت، توسعه ی بهره وری 
و سایر زمینه ها، نه تنها خطر بالقوه ی مورد اشاره مرتفع 
از  ایران  اقتصاد  بهره مندی  امکان  بلکه  شد،  خواهد 
مزایای فرصت های تجاری جاری و آینده به خصوص در 

عرصه ی بین المللی را مقدور خواهد ساخت.
یکی از اولویت های اقتصادی حال حاضر کشور برای 
بنگاه های  نقش آفرینی در عرصه ی جهانی، شناسایی 
حرکت  محوریت  برای  توانمند  و  چابک  اقتصادی 
بازار  ایجاد سهم  و  بازارهای جهانی  اقتصاد کشور در 
برای اقتصاد ایران در عرصه ی جهانی و به عبارتی سوار 
این مسیر  در  ایران  اقتصاد  موتور محرکه ی  بر  شدن 

است.
روی  تمرکز  شناخت،  این  به  دستیابی  مهم  الزام  اما 
کلیه ی  خودبه خود  که  است  مؤثری  خیلی  شاخص 
صنایع و بنگاه های اقتصادی کشور براساس آن محک 
محدودیت های  دوران  شاخص  آن هم  و  خورده اند 
کسب وکار و به عبارتی دوران فشارهای اقتصادی است.

اقتصادی  مزیت های  از  بهره گیری  با  که  شرکت هایی 
و ظرفیت های طبیعی و ساختاری خود و پویایی های 
منابع،  مدیریت  اصالح  رویه ها،  بهبود  شامل  درونی 
کارایی،  افزایش  و  بهینه سازی  بهره وری،  ارتقای 
توسعه ی بازار، رقابت مندی و... توانسته اند تحریم های 
نابرابر بین المللی را پشت سر گذارند و با سرپا ماندن 
با زیان، ولی باالی نقطه ی تعطیل بنگاه و یا حرکت 
حفظ  با  بنگاه ها  برخی  حتی  و  سربه سر  نقطه ی  در 
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و  نمایند  طی  را  سخت  مسیرهای  سود،  حاشیه ی 
همچنان در وهله ی اول اشتغال نیروی انسانی و سایر 
در موارد بسیاری  ثانیاً  تولید را حفظ کنند و  عوامل 
به ارزش افزوده، رونق زنجیره های مرتبط اقتصادی و 

حتی سرمایه گذاری در کشور کمک کنند.
اکنون بایستی شاخص دولت در شناسایی بنگاه هایی 
برای  ارزش آفرینی  و  افزوده  ارزش  رشد  عقبه ی  که 
اقتصاد ملی دارند و فراتر از آن بال پرواز اقتصاد ایران 
به سوی بازارهای جهانی و قبضه کردن سهم و جایگاه 
درخور در عرصه ی بین المللی اند و قابل رتبه بندی در 
سه سطح براساس عملکرد آن ها در پنج سال گذشته 

هستند، مالک اولویت پشتیبانی مؤثر قرار بگیرد.
به  که  می شود  دوچندان  وقتی  موضوع  این  اهمیت 
هر  برای  رکودی  شرایط  اقتصادی  زیان بار  لطمات 
می دهد  نشان  مطالعات  اینکه  و  کنیم  توجه  اقتصاد 
در  اقتصادی  بحران  یک  سال  دو  هر  متوسط  به طور 
ابعاد  آن ها  از  برخی  که  می افتد  اتفاق  جهان  سطح 
منطقه ای و برخی ابعاد بین المللی دارد و پاره ای نیز در 
سطوح کشوری قابل مشاهده است. ابعاد این موضوع 
بستگی به درجه ی باز بودن اقتصادها، وسعت همگرایی 
کشورها  اقتصاد  میان  هم پیوندی  میزان  و  اقتصادها 

دارد.
لذا بایستی این پدیده ی نامطلوب اقتصادی همواره در 
مدل فکری سیاست گذاران و برنامه ریزان امور اقتصادی 
کشور ما نیز وجود داشته باشد و به طور پویا، نسبت به 
اندیشیدن تمهیدات مناسب پیشگیرانه برای ممانعت از 
بروز و تعمیق رکود اقتصادی تدبیر نمایند و در صورت 
بسته ی  طراحی  به  نسبت  نیز  آن  گریزناپذیر  بروز 
انبساطی مناسب که منبعث از راهکار آموخته شده از 

تجربه ی جهانی است، اقدام مؤثر به عمل آورند.
و  رکود  تعمیق  از  جلوگیری  به منظور  راستا،  این  در 

جهان  که  اقتصادی ای  بحران  به  ابتال  از  پیشگیری 
آبستن آن است از یک سو و همچنین دستیابی به نتایج 
باثبات  توسعه ی  افزوده،  ارزش  رشد  دستاوردهای  و 
اشتغال، افزایش حجم تجارت و سهم آن در تجارت 
جهانی، توسعه ی سرمایه گذاری، ارتقای فناوری و سایر 
پیامدهای مطلوب برای اقتصاد کشور از سوی دیگر، 
اجرایی  به  نسبت  مجلس  و  دولت  می شود  پیشنهاد 
نمودن بسته ی مؤثر زیر برای بنگاه های تولیدی کشور 

اقدام نمایند:
بنگاه های  و  صنایع  گردش  در  سرمایه ی  تأمین   .1
و  اختصاصی  بودجه های  از محل  اقتصاد کشور  مولد 

تسهیالت کم بهره ی ریالی.
2. اتصال بنگاه ها و شرکت های تولیدی به منابع تأمین 
سرمایه ی خارجی نسبتاً ارزانی که شبکه ی بانکی کشور 
قادر به پوشش آن نیست و اینکه امکان تأمین تمام 
منابع ارزان داخلی به منظور اجرای طرح های توسعه و 
افزایش مقیاس اقتصادی صنایع مذکور مقدور نیست.

3. بهبود و روان سازی مسیر توسعه ی تولید و تجارت 
با  افزوده  ارزش  و  تولید  بلندمدت  توسعه ی  برای 

محوریت این صنایع.
و  شفاف سازی  با  مقاومتی  اقتصاد  الزامات  تعمیق   .4
حمایت مؤثر و هدفمند با تعیین و اجرای سیاست های 
نرخ های  تعیین  مسیر  از  ارزی  و  بازرگانی  بهینه ی 

حمایتی تعرفه و نرخ ارز متناسب و باثبات.
صنایع  از  ویژه  و  برنامه مدار  و  هدفمند  حمایت   .5
تولیدکننده و پایه ای به عنوان ستون های استوار اقتصاد 

کشور.
فرهنگ سازی  و  ترویجی  سیاست های  اجرای   .5
ذائقه ی  پیوند  و  داخلی  بازار  در  ثبات  برای  مناسب 

مصرف کنندگان با فناوری تولید داخلی.
6. اعطای تسهیالت ارزی به بنگاه های تولیدی با مالک 

قرار دادن برنامه های تجاری مولد و با بازدهی مناسب.
حداکثر  با  و  بی قیدوشرط  ضمانت نامه های  صدور   .7
مالی  تأمین  برای  سپرده  نرخ  حداقل  و  تسهیالت 

بنگاه های تولیدی.
8. فراهم نمودن تمام بسترهای اجرایی روش های نوین 
تأمین مالی داخلی خارج از شبکه ی بانکی، نظیر اوراق 
و  بوده  رقابتی  به گونه ای که  و...  اوراق صکوک  سلف، 
واجد صرفه و جذابیت اقتصادی برای بخش تولید باشد.

به  ارزان  اعتباری  خطوط  تخصیص  برای  تالش   .9
با استفاده  بنگاه های تولیدی و تجارت خارجی آن ها 
از ظرفیت های موجود در مناسبات بین بانکی بانک های 
بانک  و  معدن  و  بانک صنعت  نظیر  کشور  توسعه ای 
بانک های  و  خارجی  بانک های  با  صادرات  توسعه ی 
توسعه ای بین المللی و منطقه ای نظیر بانک توسعه ی 

اسالمی.
10. شناسایی زمینه های مولد در بخش های مختلف 
و  دانش بری  درجه ی  براساس  آن ها  اولویت بندی  و 
نهایتاً اعطای مشوق های مؤثر برای هدایت منابع جدید 

سرمایه گذاری به سوی این فعالیت ها.

دنیای اقتصاد/ 
واگذاری پروژه های نیمه تمام به 

خصوصی ها از شهریور ماه

اتمام طرح های  معدن: چگونگی  و  گروه صنعت 
دولت  مهم  چالش های  از  یکی  به  نیمه تمام 
با  تا  تبدیل شده است. دولت به دنبال آن است 
قانع کردن بخش خصوصی، سرمایه های آنان را 
برای مشارکت در تکمیل حدود سه هزار طرح 

نیمه تمام کشور که بیشتر آنها از دولت قبل به 
ارث رسیده است، جلب کند.

علی عبدالعلی زاده، رئیس کارگروه پیگیری پروژه های 
اقتصاد  شورای  مصوبه  جزئیات  درخصوص  نیمه تمام 
به  نیمه تمام  پروژه های  واگذاری  زمان  مورد  در 
بخش خصوصی گفت: آیین نامه این طرح تصویب شده 
و ظرف 10 روز آینده ابالغ خواهد شد و در دهه اول 
می توانند  دستگاه ها  آن  شدن  اجرایی  برای  تیرماه، 
به طور  اما  کنند.  معرفی  را  خود  نیمه تمام  پروژه های 
جدی عملیاتی شدن این طرح از شهریور ماه خواهد 
بود. عبدالعلی زاده در گفت و گو با پایگاه خبری اتاق ایران 
می گوید: در شورای اقتصاد، طبق آیین نامه ماده 27، 
به دولت اجازه داده شده بخشی از پروژه ها و طرح های 
همین  در  شود  واگذار  خصوصی  بخش  به  نیمه تمام 
راستا نیز دولت می خواهد با سیاست تشویقی بخش 
خصوصی را برای سرمایه گذاری وارد در این عرصه کند 
تا پروژه های نیمه تمام تکمیل و به بهره برداری برسد. 
عبدالعلی زاده می گوید: انواع روش ها در این مصوبه برای 
می تواند  سرمایه گذار  است.  شده  پیش بینی  واگذاری 
پروژه را بخرد و به بهره برداری برساند. اما اجازه تغییر 
نیمه تمام  این طرح  اگر  مثال  داشت؛  نخواهد  کاربری 
یک مدرسه باشد باید در نهایت مدرسه باقی بماند و 
ندارد. مشخصه  کاربری  تغییر  اجازه  بخش خصوصی 
دیگر این مصوبه این است که بخش خصوصی می تواند 
به جای خریدن این طرح ها با اجاره به شرط تملیک در 
ساخت، بهره برداری و برگرداندن آن پروژه ها به دولت 
دیگر  درباره مشخصه  او  کند.  این طرح همکاری  در 
این آیین نامه می گوید: به هر شکلی که دولت بتواند 
باز گذاشته  را  راه  برسد  توافق  به  با بخش خصوصی 
است. این انگیزه خیلی خوبی است و روش ها محدود 
به یک یا دو روش نیست. بخش خصوصی می تواند با 
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ارائه راهکار با دولت به توافق الزم برسد. مشاور رئیس 
از  دیگر  یکی  می گوید:   مصوبه  این  درباره  ایران  اتاق 
ویژگی های این مصوبه این است که دولت در ابتدای 
کار پولی را از بخش خصوصی طلب نمی کند؛ یعنی 
سال  چند  نهایت  در  و  بهره برداری  و  تکمیل  از  بعد 
بعد از بهره برداری از بخش خصوصی پول می خواهد. 
این هم امتیاز بزرگ این طرح است. وی درخصوص 
اینکه کدام طرح واگذار می شود نیز عنوان کرد: برای 
باشد؛  پایدار  آینده  در  و  تصمیم گیری سریع تر  اینکه 
نیمه تمام  طرح های  واگذاری  کمیته  آیین نامه،  در 
هر  برای  ملی،  طرح های  در  است.  شده  پیش بینی 
وزارتخانه یک کمیته واگذاری پیش بینی شده است؛ 
ولی در طرح های استانی برای هر دستگاه و بخش این 
کمیته واگذاری دیده شده که اختیارات کافی دارند تا 
هم بتوانند پروژه ها را واگذار کنند و هم دستگاه های 
اجرایی را وادار کنند که پروژه های قابل واگذاری را به 
بخش خصوصی واگذار کنند. عبدالعلی زاده درخصوص 
نیز  بود  چه  واگذاری ها  این  در  دولت  دیدگاه  اینکه 
نبود  ابتدا چندان موافق واگذاری  می گوید: دولت در 
این صورت  به  فکر می کرد.  فروش طرح  به  بیشتر  و 
که کارشناسان روی طرح قیمت تعیین کنند و دولت 
آگهی مزایده دهد و قیمت پایه را مشخص کند و در 
این مزایده هر کسی قیمت بیشتر بدهد بتواند طرح 
را خریداری کند. این به اعتقاد ما کار درستی نیست. 
چون قیمت کارشناسی ممکن است واقع بینانه نباشد. 
روش مد نظر دولت نگرانی بخش خصوصی را نیز به 
دنبال داشت که خوشبختانه روش فروش به واگذاری 

تغییر کرد.
عبدالعلی زاده در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط 
تکمیل  پذیرش  آمادگی  خصوصی  بخش  حاضر 
بخش  می گوید:  دارد،  را  دولت  نیمه تمام  پروژه های 

خصوصی این توانایی را دارد که پروژه های نیمه تمام 
دولت را با شرایط مورد قبول طرفین تکمیل کند و به 
بهره برداری برساند. این البته به نفع بخش خصوصی 
دولت  برود  باید  او  که  راهی  نصف  اینکه  برای  است 
طرح  بهره برداری  و  بازدهی  همین  برای  است.  رفته 
خیلی زود ممکن خواهد بود. رئیس کارگروه پیگیری 
این طرح  نیمه تمام، درباره جذابیت عینی  پروژه های 
خصوصی  بخش  آوردن  میدان  به  برای  واگذاری 
به  دولت  دادن  امتیاز  عینی  این طرح مصداق  گفت: 
به صورت  خصوصی  بخش  تا  است  خصوصی  بخش 
کاری  تجربه  به  موارد  بقیه  و  بیاید  میدان  به  رقابتی 
بخش خصوصی برمی گردد تا طبق این آیین نامه چه 

امتیازهایی را بتواند از دولت بگیرد.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه 

منتشر شد

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

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام 
میلیون  یک  بازار  در  دوشنبه  امروز  بهار طرح جدید 
و 35 هزار و 500 تومان، طرح قدیم یک میلیون و 
تومان،  هزار  نیم سکه 519  تومان،  و 500  هزار   33
ربع سکه 271 هزار و 500 تومان و سکه گرمی 180 

هزارتومان اعالم شد.
بازار  در  عیار   18 زرد  طالی  گرم  هر  نرخ  همچنین 
داخلی 105 هزار و 30 تومان و نرخ هر اونس طال در 

بازارهای جهانی 1287 دالر است.

بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را  در همین حال، صرافان 
برای فروش 3459 تومان، هر یورو را 3933 تومان، هر 
پوند را 5050 تومان، لیر ترکیه 1205 و درهم امارات 

را 946 تومان اعالم کردند.  

جدول قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه
قیمت بازار نوع سکه    
1035500 سکه  تمام  طرح  جدید   
1033500 سکه  تمام  طرح  قدیم   
519000 نیم سکه     
271500 ربع سکه     
180000 گرمی     
105030 هر گرم طالی 18 عیار   

نوع ارز   
3459 دالر     
3933 یورو      
5050 پوند     

946 درهم امارات    
1205 لیرترکیه     

دنیای اقتصاد/  مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد
الگوی مدرن شارژ بنگاه ها

الگوی  مجلس،  پژوهشی  بازوی  اقتصاد:  دنیای 
این  کرد.  معرفی  را  بنگاه ها  مالی  تامین  مدرن 
»تامین  بررسی تجربه جهانی،  با  پژوهشی  نهاد 
برای  جدید  روش  عنوان  به  را  جمعی«  مالی 
معرفی  و  کوچك  بنگاه های  به  تسهیالت دهی 

کرده است.

 در این روش فرصت های سرمایه گذاری در قالب ایده یا 
پروژه توسط کارآفرینان در سامانه های اینترنتی معرفی 
می شوند و افراد با وجوه اندک و بدون واسطه از طریق 
چهار روش»مبتنی بر کمک های خیرخواهانه، پاداش 
محور، اعطای وام و سهام برای تامین سرمایه و حمایت 
از تولیدکنندگان« در این طرح مشارکت می کنند و در 
نهایت پروژه ای موفق می شود که بتواند با اقبال عموم 

مواجه شود.
در  پژوهش های مجلس  مرکز  معدن:  و  گروه صنعت 
بنگاه های  از  حمایت  برای  جدید  ابزار  یک  گزارشی 
خشکسالی  دوران  در  را  متوسط  و  کوچک  خرد، 
دفتر  بررسی های  است.  کرده  پیشنهاد  اعتبارات 
می دهد  نشان  پژوهشی  نهاد  این  اقتصادی  مطالعات 
به  مالی سنتی  تامین  پاسخگویی روش های  که عدم 
باعث شکل گیری  متوسط  و  بنگاه های خرد، کوچک 
شیوه های نوین تامین مالی تولید در دنیا شده است. 
امروزه  تولید که  مالی  تامین  ابزارهای جدید  از  یکی 
تامین  یافته،  گسترش  اطالعات  فناوری  پیشرفت  با 
مالی جمعی است. تامین مالی جمعی مجموعه ای از 
فرصت های سرمایه گذاری در قالب ایده یا پروژه است 
که توسط کارآفرینان در سامانه های اینترنتی معرفی 
می شود و افراد با وجوه اندک و بدون واسطه می توانند 
از طریق چهار روش مبتنی بر کمک های خیرخواهانه، 
پاداش محور، اعطای وام و سهام در تامین سرمایه و 
حمایت از تولیدکنندگان مشارکت داشته و در نهایت، 
پروژه هایی که با اقبال عموم مواجه و مبلغ مورد نیاز 
باشد،  شده  آوری  جمع  آنها  در  سرمایه گذاری  برای 
آغاز می شوند. بر اساس این گزارش، با تصویب قانون 
راه  در سال 2012 عمال  آمریکا  کنگره  در   JOBS
طریق  از  نوپا  شرکت های  مالی  تامین  برای  قانونی 
ایجاد شد که کارآفرینان در  نیز  سرمایه های مردمی 
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کسب و کارهای کوچک و شرکت های نوپا می توانستند 
تا سقف یک میلیون دالر در سال از تعداد نامحدودی 
سرمایه گذار، سرمایه جذب کنند. در سال 2015 بیش 
اشکال  به  دنیا،  اینترنتی در سراسر  از 1250 سامانه 
مختلف در این زمینه فعال بوده اند که 4/ 34 میلیارد 
کارهای  و  کسب  در  را  مردمی  سرمایه های  از  دالر 
اعظم  بخش  هنوز  چند  هر  کرده اند.  جذب  مختلف 
آمریکای  در  سامانه ها  این  درصد(   90 به  )نزدیک 
شمالی و اروپا قرار دارد؛ اما سایر نقاط جهان نیز به 

مرور شاهد حضور این سامانه ها بوده اند.
از مهم ترین سامانه های مذکور می توان به سایت های 
کیک استارتر، ایندیگوگو و کیوا اشاره کرد؛ به طوری که 
 2 از  بیش  امروز  به  تا  استارتر  کیک  سایت  در  تنها 
سرمایه گذاری  مختلف  پروژه های  برای  دالر  میلیارد 
میلیون   850 حدود  تاکنون  نیز  کیوا  سایت  و  شده 
دالر به مردم 84 کشور دنیا تسهیالت خرد اعطا کرده 
که  است  آمریکایی  شرکت  یک  استارتر  کیک  است. 
در سال 2009 با تمرکز بر حوزه محصوالت فرهنگی 
شروع به کار کرد. این شرکت، به سرعت به یکی از 
موفق ترین شرکت های تحت وب در جذب سرمایه های 
خرد مردم تبدیل شد. کیک استارتر با جذب سرمایه 
پروژه  هزار  به 93  نزدیک  فراوان،  افراد  از  کم  بسیار 
نوآورانه را با موفقیت به واقعیت مبدل کرده است. در 
حال حاضر این شرکت با اختالف زیادی از بقیه رقبا، 
برترین شرکت در حوزه تامین مالی جمعی محسوب 
می شود. ایندیگوگو نیز از سال 2008 فعالیتش را آغاز 
کرده است. این سایت هیچ اصراری بر پروژه بودن و 
محصول خاص داشتن ندارد. حتی لفظ پروژه را نیز به 
کار نمی برد و همه طرح ها را کمپین می نامد که در 
سه گروه کارآفرینانه، خالقانه و غیرانتفاعی امکان پذیر 
با  که  گرفت  شکل   2005 سال  در  نیز  کیوا  است. 

سرمایه های  جمع آوری  به  اینترنت،  بستر  از  استفاده 
مردم )در ابتدا فقط مردم آمریکا و سپس مردم سراسر 
در  کشورهای  مردم  به  کوچک  وام های  ارائه  و  دنیا( 
حال توسعه می پردازد. این سایت برای برقراری ارتباط 
سوم  جهان  کشورهای  در  کوچک  کارهای  و  کسب 
تفکری  اول که  وام دهندگانی در کشورهای جهان  با 
نیکوکارانه دارند، شکل گرفته است. قرض دهندگان از 
طریق این وب سایت می توانند به طور مستقیم با فرد 
درخواست کننده در کشور در حال توسعه ارتباط برقرار 
کرده و با اعطای این تسهیالت خرد به رفع نیازهای 
وی کمک کنند. این تسهیالت می تواند افراد را قادر 
بر  را شروع کنند.  کار خود  و  بتوانند کسب  تا  سازد 
اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بحران مالی 
فراگیر شدن  در  مهمی  نقش  سال 2008  در  جهان 
تامین مالی جمعی داشته است. این بحران سبب شد تا 
هم صاحبان سرمایه و هم بنگاه های تجاری و صنعتی 
با لطمات جبران ناپذیر مالی مواجه شوند که در این 
میان، کاهش شدید سرمایه گذاری در بنگاه های کوچک 
و متوسط را می توان یکی از جدی ترین لطمات حادث 
دریافت  و  سرمایه  تامین  دیرهنگام  از  دانست.  شده 
تسهیالت از بانک ها برای بنگاه های کوچک و متوسط 
یک چالش جدی محسوب می شد، اما در مواجهه با این 
بحران مالی، بانک ها حتی به کسب و کارهای پرمنفعت 
و موفق نیز به راحتی اعتماد نمی کردند و طبیعتا این 
ویژه  به  و  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  برای  فرآیند 
شرکت های نوپا )که به دلیل ماهیت فعالیت شان عمدتا 
با ریسک های مضاعفی مواجه بودند( به مراتب مشکل 
به  توجه  با  که  خصوصا  شد.  غیرممکن  گاهی  و  تر 
قوانین محدودکننده، بیشتر مسیرهای تامین سرمایه 
برای بنگاه های کوچک و متوسط مسدود شده بود. در 
سال 2010 پس از وقوع بحران مالی جهانی، سه نفر 

از کارآفرینان آمریکایی که نسبت به روند ناامیدکننده 
تامین سرمایه در کسب و کارهای کوچک و شرکت های 
نوپا احساس نگرانی می کردند، گردهم آمده و گروهی 
را تشکیل دادند تا برای اصالح این وضعیت و خصوصا 
سرمایه های  تامین  زمینه  در  محدودکننده  قوانین 
بود  این  گروه  این  اصلی  انتقاد  کنند.  تالش  عمومی 
که قوانین مربوط به بورس و اوراق بهادار کشور آمریکا 
متناسب با عصر اینترنت پیشرفت نکرده و ابزاری مثل 
وب و شبکه های اجتماعی که جزئی از زندگی روزمره 
مردم شده اند، برای تامین سرمایه مورد استفاده قرار 
نگرفته اند. این گروه در سال 2012 زمینه ساز تدوین 
و تصویب بخشی از قانون JOBS در کنگره آمریکا 
شدند تا عمال راهی قانونی برای تامین مالی شرکت های 
طبق  شود.  ایجاد  مردمی  سرمایه های  طریق  از  نوپا 
قوانین جدید، کارآفرینان در کسب و کارهای کوچک و 
شرکت های نوپا می توانستند تا سقف یک میلیون دالر 
در سال از تعداد نامحدودی سرمایه گذار، سرمایه جذب 
کنند. همچنین در این قوانین، کارآفرینان مجاز خواهند 
برای  اینترنت  ابزارهای متعدد عمومی مثل  از  تا  بود 
استفاده  مردم  به  سرمایه گذاری  درخواست های  ارائه 
کنند. در نهایت این جریانات منجر به شکل گیری نوع 
مالی  تامین  عنوان  با  مالی جمعی  تامین  از  جدیدی 
جمعی مبتنی بر سرمایه گذاری شد. تامین مالی جمعی 
به عنوان ابزاری برای تامین مالی کسب و کارهای خرد، 
کوچک و متوسط در حال گسترش است؛ به طوری که 
با  کارآفرینان  و  تجاری  شرکت های   2014 سال  در 
جذب 3/ 41 درصد از منابع مردم بیشترین سهم را در 
حوزه های مختلف این نوع تامین مالی داشته اند. البته 
باید این نکته را در نظر داشت که با توجه به محدودیت 
مالی  تامین  ایران،  در  بنگاه  به  مالی  منابع  تخصیص 
جمعی یک مفهوم نوین در ادبیات سرمایه گذاری ایران 

است. با این حال، با توجه به اینکه هیچ گونه مقرراتی 
برای کنترل و هدایت این مفهوم در کشور وجود ندارد، 
برای استفاده از فرصت ها و پتانسیل های این نوع تامین 
قوانین  تدوین  به  باید  این حوزه  مالی، سیاستگذاران 
مناسب، بپردازند. همچنین با در نظر داشتن مخاطرات 
این روش تامین مالی باید در تدوین قوانین مربوطه، 
احتمال سوءاستفاده و لطمه خوردن به اعتماد عمومی و 
از بین رفتن اعتبار این ابزار در بین عموم را کاهش داد 
زیرا در صورت اجرای ناکارآمد مدل های اولیه و سلب 
اعتماد عمومی، شکل گیری و ایجاد چنین ظرفیتی با 

چالش های جدی مواجه خواهد شد.

تامین مالی جمعی در جهان
ابزارهای  الکترونیکی،  تجارت  در  اینترنت  ظهور  با 
گرفت.  قرار  سرمایه  بازارهای  خدمت  در  جدیدی 
افراد باتجربه معامالت آنالین، توانستند با صرفه جویی 
و  گسترده تر  مناطق  به  هزینه ها،  کاهش  و  زمان  در 
حوزه های متنوع تری در سراسر جهان دسترسی داشته 
سریع  گسترش  و  شکل گیری  در  مساله  این  باشند. 
روش های جدید تامین مالی آثار متعددی داشت. البته 
فناوری دیگری که منجر به رشد چشمگیر تامین مالی 
جمعی شد، ظهور وب های تعاملی و شبکه های اجتماعی 
بود. ظهور وب اجتماعی در موفقیت تامین مالی جمعی 
خیرخواهانه و مبتنی بر پاداش بسیار کلیدی بود زیرا 
به افراد این امکان را می داد تا عالوه بر امکان کمک 
مالی، بتوانند با نشر و تبلیغ پروژه های مورد عالقه شان 
در سراسر دنیا، به موفقیت این پروژه ها کمک کنند. 
از  یکی  به عنوان   Massolution موسسه  بررسی 
دنیا  در  جمعی  مالی  تامین  زمینه  در  اصلی  مراجع 
سامانه های  شکل گیری  ابتدای  از  که  می دهد  نشان 
به  سامانه ها  این  تعداد  بیشترین  مالی جمعی  تامین 
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بوده،  پاداش  اعطای  و  خیرخواهانه  کمک های  شکل 
اما در سال های اخیر هرچند رشد این گونه سامانه ها 
همچنان ادامه دارد، اما به نظر می رسد اقبال عمومی 
گسترش  حال  در  جمعی  مالی  تامین  دیگر  انواع  به 
است. در سال های اخیر بیشترین رشد در شکل گیری 
سامانه های تامین مالی جمعی مربوط به فعالیت های 
بر  )مبتنی  سود  کسب  و  سرمایه گذاری  بر  مبتنی 
تا 2011  فاصله سال های 2007  در  که  بوده  سهام( 
با 114 درصد رشد مواجه  این سامانه ها  شکل گیری 
سامانه های  از  کمی  تعداد  هنوز  چند  هر  است.  بوده 
فعال در سراسر دنیا به این گونه از تامین مالی جمعی 
می پردازند، اما با توجه به اصالحات قانونی انجام شده 
پیش بینی می شود در سال های آتی رشد قابل توجهی 
همچنین  باشیم.  شاهد  سامانه ها  این  فعالیت  در  را 
پاداش، ساالنه  اعطای  بر  مالی جمعی مبتنی  تامین 
سامانه  تعداد  در  افزایش  درصد   79 متوسط  به طور 
زمینه  در  فعال  سامانه های  تعداد  و  بوده  شاهد  را 
وام دهی و کمک های خیرخواهانه به ترتیب 50 و 41 
در  است. کمک های خیرخواهانه  داشته  درصد رشد 
گذشته محبوب ترین شیوه تامین مالی جمعی بوده، 
این  به  می توان  جذب شده  سرمایه های  منظر  از  اما 
و  محبوب ترین  امروزه  وام،  اعطای  که  رسید  نتیجه 

جذاب ترین گزینه برای ورود سرمایه های مردمی به 
این سامانه ها است.

تنگناهای تامین مالی در ایران
ارزیابی ها نشان می دهد که در حال حاضر دسترسی 
واحدهای  اولین مشکالت  مالی جزو  منابع  به  آسان 
بنگاه های  ذاتی  مشکالت  همچنین  است.  تولیدی 
خرد، کوچک و متوسط مانند فقدان وثیقه یا سرمایه، 
و...  اعتباری  اطالعات  فقدان  اندک،  تجارت  توانایی 
باعث می شود که اساسا بانکداری بنگاه های کوچک و 
متوسط شامل خدماتی فراتر از اعطای تسهیالت شود 
که این مساله استفاده از منابع بانکی برای بنگاه های 
به  توجه  با  زیرا  می سازد.  مواجه  مشکل  با  را  مزبور 
به  نسبت  مذکور  بنگاه های  باالتر  اعتباری  ریسک 
به  کمتری  تمایل  بانکی  شبکه  بزرگ تر،  بنگاه های 
تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط دارد. از طرفی 
طراحی و تصویب وام های ارزان قیمت برای بنگاه های 
کوچک و متوسط نیز به دلیل عدم نظام مشارکتی و 
انحراف  در  فراوانی  قابلیت  وجوه،  مصرف  بر  نظارتی 
مصارف تسهیالت از اهداف آن دارد. بنابراین با توجه 
نسبت  غیرمولد  مسیرهای  باالی  سودهای  وجود  به 
سیستم  درون  موجود  مشکالت  تولیدی،  بخش  به 

بانکی، نبود سیستم نظارتی در مصارف وجوه و نبود 
و  کوچک  بنگاه های  مخصوص  گسترده  بانکداری 
متوسط و... شبکه بانکی در شرایط موجود نمی تواند 
به خوبی بنگاه های مزبور را تامین مالی کند. آمارها 
نیز نشان می دهد که بنگاه های کوچک و متوسط در 
کشور پوشش مالی کافی دریافت نمی کنند، به طوری 
که عمده تسهیالت خرد نصیب شرکت های کوچک 
قابلیت  و  توانایی  اساسا  شرکت ها  این  و  می شود 
دریافت تسهیالت متوسط به باال را ندارند. 20 درصد 
کوچک ترین شرکت ها، 6/ 0 درصد از تسهیالت و 60 
درصد از شرکت های بورسی تنها 7درصد از تسهیالت 
را می گیرند. این در حالی است که شرکت های بزرگ 
اساسا وام کوچک نمی گیرند و 80درصد از تسهیالت 
اخیرا  گرفته اند.  شرکت ها  بزرگ ترین  درصد   20 را 
بانک مرکزی دستورالعملی برای تامین مالی سرمایه 
در گردش بنگاه های کوچک و متوسط متوقف شده و 
فعال زیر ظرفیت اسمی، صادر کرده است. گرچه در 
این دستورالعمل اولویت هایی برای اعطای تسهیالت 
اما همچنان این تسهیالت به  در نظر گرفته شده، 
دلیل ارزان بودن موجب تشکیل صف برای دریافت 
خواهد شد و عدم نظارت بر مصارف و بازدهی باالتر 
بخش غیرمولد از بخش مولد، همچنان مسائل حل 
مصارف  بالقوه  انحراف  موجب  که  است  نشده ای 
نیز  سرمایه  بازار  در  شد.  خواهد  بانکی  تسهیالت 
متوسط  و  کوچک  بنگاه های  برای  بازاری  تاکنون 
مسووالن  اظهارنظر  طبق  گرچه  است،  نشده  ایجاد 
بنگاه های  برای  مجزا  بازاری  ایجاد  روند  فرابورس، 
کوچک و متوسط در حال شکل گیری است. کاهش 
دسترسی بنگاه ها به منابع مالی باعث شده است که 
مالی  تامین  به  مستقیم  به طور  خود  بنگاه ها  بعضا 
این مساله به دلیل خأل  بپردازند که  پروژه هایشان 

بروز  موجب  غیرقانونی  روش های  اعمال  یا  قانونی 
شده  کشور  سطح  در  امنیتی  و  اقتصادی  مشکالت 
و  جذب  اطالعات،  فناوری  توسعه  با  امروزه  است. 
مفهوم  قالب  در  مردمی  خرد  سرمایه های  هدایت 
دنیا  کشورهای  از  بسیاری  در  جمعی  مالی  تامین 
رایج شده است.در کشورهایی که مقوله تامین مالی 
جمعی توانسته است رشد قابل اعتنایی داشته باشد، 
همچنین  و  مفهوم  این  هدایت  و  کنترل  منظور  به 
ابزار  این  از  احتمالی  استفاده های  سوء  از  ممانعت 
و  تدوین  متعددی  سازوکارهای  و  قواعد  سودمند، 
که  نیازهایی  از  یکی  واقع  در  است.  شده  اجرایی 
رو  روبه  آن  با  دنیا  سراسر  در  حوزه  این  فعاالن 
ناظر  که  است  قواعدی  و  سازوکار  قوانین،  بوده اند، 
به فعالیت در این حوزه تدوین شده باشد. بر اساس 
گزارش مرکز پژوهش ها گرچه مسیر طی شده توسط 
استفاده  برای  مناسبی  بسیار  تجارب  کشورها  این 
ما  اختیار  در  مالی  تامین  نوین  روش های  از  بهینه 
که  کرد  اشاره  نیز  نکته  این  به  باید  اما  می گذارد، 
توقع  نمی توان  و  است  تکاملی  روندی  مذکور  روند 
داشت که با استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در 
سایر کشورها، ما نیز به طور همزمان از آنها بهره مند 
شویم. بر این اساس وجود فرصت ها و پتانسیل های 
موجود در فضای کسب و کار ایران برای استفاده از 
تامین مالی جمعی از یکسو و مخاطرات و خألهای 
قانونی این حوزه از سوی دیگر، نیاز به مداخله دولت 
از  دیگر  سوی  از  می کند.  توجیه  را  قانونگذاران  و 
گسترش  برای  مناسبی  بستر  روش،  این  آنجاکه 
ایده های خالقانه و نوآور است، حفظ حقوق مالکیت 
شرط های  پیش  جزو  مذکور  پروژه های  در  معنوی 
ایران  در  جمعی  مالی  تامین  روش  اجرای  اصلی 

است.
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تعادل/ یک سال به پایان عمر دولت
تشکل ها در این یك سال چه 

مي خواهند؟

عمر  از  سال  یك  حدود  و  است  خرداد  پایان 
دولت تدبیر و امید باقي مانده است. هرچند بعد 
از انتخابات 96 شاید دولت چند ماهي تا شروع 
به کار دولت جدید فرصت داشته باشد و هرچند 
ممکن است دولت تدبیر و امید 4 سال پس از آن 
نیز میهمان پاستور باشد اما به هر حال با پایان 
الزم  و  شد  خواهد  بسته  دفتري  یازدهم  دولت 
است که این دولت وضعیت برنامه ها و عملکرد 

خود را روشن کند.
که  است  این  تشکل ها  دیدگاه  از  اساسي  سوال  اما   
تشکل ها  براي  کارهایي  چه  دولت  سال  یک  این  در 
براي  کوتاهي  زمان  سال  یک  دهد؟  انجام  مي تواند 
زیرساختي  مسائل  مانند  اساسي  کارهاي  از  بسیاري 
است اما در عین حال فرصتي براي جمع بندي کارهاي 
دولت است. به ویژه آنکه مجلس نیز بیش از هر زمان با 
دولت همسو شده است. در همین راستا فعاالن تشکلي 
در گفت وگوهایي با تعادل 7 درخواست اساسي براي 
رسیدگي دولت در یک سال آینده را مطرح کرده اند. 
در این تحقیق از 55 فعال تشکلي خواسته شده است 
که مهم ترین درخواست خود از دولت را مطرح کنند و 

نتایج آن به شرح زیر است.

 تعیین  تکلیف بدهي هاي دولت به بخش 
خصوصي

حجم بدهي هاي دولت به بخش خصوصي روز به روز 
بخش هایي  در  بدهي ها  این  است.  افزایش  حال  در 
زیاد و در بخش هایي کمتر است ولي به هر حال باید 

قبول کرد که دولت ایران به شدت گرفتار بدهي است. 
بخش خصوصي  به  دولت  بدهي هاي  سردرگم  کالف 
در صورت تغییر دولت پیچیده تر خواهد شد. رقم هاي 
متفاوتي از میزان بدهي هاي دولت به بخش خصوصي 
ذکر مي شود. برآورد مي شود که دولت در حال حاضر 
380هزار میلیارد تومان بدهي دارد. این بدهي شامل 
اما  هست  نیز  اجتماعي  تامین  و  بانک ها  طلب هاي 
بخشي از آن معلق به پیمانکاران بخش خصوصي است.

فعاالن بخش خصوصي مي گویند بخشي از این بدهي 
با تهاتر بدهي ها قابل حل است و در عین حال مي توان 
تا پایان این یک سال هم بخشي از بدهي را پرداخت 
کامل  صورت  به  را  بدهي  مانده  باقي  تکلیف  هم  و 
روشن کرد. در این راستا یک طرف پیگیري بدهي ها 
تشکل هاي بخش خصوصي هستند و به همین دلیل 
این تشکل ها  و  میان دولت  نامه هایي  تفاهم  مي توان 
از  کرد.  تایین  پرداخت  زمان  کردن  مشخص  براي 
سوي دیگر فعاالن بخش خصوصي این تقاضا را دارند 
که براي بدهي هاي دولت به بخش خصوصي جریمه 

دیرکرد در نظر گرفته شود.

 مشخص شدن سرنوشت واگذاري ها
قانون   44 اصل  اساس  بر  شده  انجام  واگذاري هاي 
بخش  تقویت  براي  اساسي  مسائل  از  یکي  اساسي 
خصوصي بود اما انحرافات زیادي در آن اتفاق افتاد. در 
طول این واگذاري ها نه دولت کوچک شد و نه از رقابت 
با بخش خصوصي دست کشید بلکه بسیار ساده بخش 
تقویت  دولتي ها  شبه  اصطالحا  یا  عمومي  موسسات 
شدند. پیگیري واگذاري هاي انجام شده در دولت قبل 
بحث  همچنین  یابد.  پایان  دولت  همین  در  مي تواند 
خصوصي  بخش  خواسته هاي  از  جدید  واگذاري هاي 
است. با وجود روشن بودن ساز و کار خصوصي سازي 

نتیجه  به  نتوانست  واگذاري ها  از  مهمي  بخش  اما 
مطلوب برسد. به همین دلیل تشکل ها این درخواست 
را دارند که وضعیت واگذاري ها با هماهنگي تشکل ها 

انجام شود.

 پایان رقابت بانك ها و بخش خصوصي
تشکل ها در بحث بانک ها 2 مساله اساسي دارند. مساله 
توسط  ملي  تولید  نفع  به  منابع  بهینه  تخصیص  اول 
بخش خصوصي است. از نظر فعاالن بخش خصوصي 
و تشکل ها بخشي از مساله رکود فعلي در اقتصاد به 
توسط  منابع  غیربهینه  تخصیص  و  فعالیت ها  واسطه 
مساله  دیگر  سوي  از  است.  گرفته  صورت  بانک ها 
بنگاه داري بانک مدت طوالني است که باعث اختالف 
است.  کشور  بانکي  و سیستم  اقتصادي  فعاالن  میان 
سود پایین تولید در شرایط رکودي ایران باعث شده 
است که بانک ها به مهم ترین محل جذب سرمایه هاي 
بانک ها  استدالل  حال  عین  در  و  شوند  بدل  مردم 
این است که فاصله سود سپرده و سود تسهیالت به 
و  بپردازد  را  بانک ها  هزینه هاي  که  نیست  اندازه یي 
بنگاه داري سوق  به سمت  را  بانک ها  همین موضوع 
داده است. از سوي دیگر بانک محوري تسهیالت مساله 
دیگري است که به چالش بنگاه داري بانک ها دامن زده 
است. براساس نص صریح ماده 34 قانون پولي و بانکي، 
امکان تاسیس برخي از بانک ها و موسسات وجود ندارد 
اما امروز که این اتفاق در حال رخ دادن است مساله 
بانک محور بودن اقتصاد ایران خود به چالشي جدي 
بدل شده است به گونه یي که برخي تشکل ها اکنون به 

دنبال تاسیس بانک براي خود هستند.

 ورود بخش خصوصي به خطوط قرمز اقتصادي
زماني بخش خصوصي در بسیاري از بخش هاي اقتصاد 

امکان حضور نداشت اما بعد از سیاست هاي کلي اصل 
خصوصي  بخش  ورود  براي  زیادي  بخش هاي   44
اقتصادي  فعاالن  وجود  این  با  شد.  گرفته  نظر  در 
و  نمي کند  کفایت  تنهایي  به  بخش ها  این  مي گویند 
براي دستیابي به دولتي با حکمراني خود مي توان در 
بسیاري از بخش هاي دیگر که امروز در انحصار دولت 
از بخش خصوصي دعوت کرد. شاید مهم ترین  است 
بارها  دولت  هرچند  باشد.  نفت  موضوع  بخش ها  این 
در  خصوصي  بخش  حضور  از  که  است  کرده  اعالم 
بحث هاي نفتي استقبال مي کند اما واقعیت این است 
فعاالن  حضور  براي  مشخصي  کار  و  ساز  امروز  که 
اقتصادي بخش خصوصي در مباحث نفتي وجود ندارد. 
به عبارت دقیق تر حتي اگر یک فعال اقتصادي بتواند 
پروژه هاي نفتي مهمي با دولت به امضا برساند در خطر 
متهم شدن به رانت خواري قرار دارد. به همین دلیل 
باید ساز و کاري مشخص و بدون شرایط رانتي براي 
فعاالن اقتصادي مهیا کرد که در این بخش ها شاهد 
کار  این  براي  باشیم.  بخش خصوصي  فعاالن  حضور 
تشکل هاي بخش خصوصي مي توانند یکي از ابزارهاي 
مهم تخصیص این قراردادها باشند. در حقیقت حضور 
بخش خصوصي در بسیاري از بخش هاي اقتصاد امروز 
دولت  سال  یک  این  در  و  است  شده  تبدیل  تابو  به 

مي تواند مقدمات شکستن این تابو را فراهم کند.

 خصولتي ها و فضاي کسب و کار
بهبود مستمر فضاي کسب و کار یکي  قانون  اجراي 
این  با  بود.  دولت  این  اقتصادي  مهم  وعده هاي  از 
گزارشات  براساس  هنوز  قانون  این  عملکرد  وجود 
در  آن  نتایج  همچنین  و  مجلس  پژوهش هاي  مرکز 
گزارشات بانک جهاني بسیار اندک بوده است. فعاالن 
اصلي  دالیل  از  یکي  که  هستند  معتقد  اقتصادي 
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میان  غیرعادالنه  رقابتي  وجود  نامساعد  فضاي  این 
اصطالح  در  یا  دولتي  شبه  بخش  و  بخش خصوصي 
خصولتي ها است. وقتي به سازوکار این شرکت ها نگاه 
مي کنیم مي بینیم دولتي هستند یعني دولت به عنوان 
عامل مستقیم کنار رفته و بطور غیرمستقیم از طریق 
اینها دوباره سرجاي خود نشست در نتیجه اثري که 
باید در مجموعه اقتصاد ما مي گذاشت را نداشته است. 
بسیاري از فعاالن اقتصادي علت وجود خصولتي ها را 
در متن اصل 44 مي دانند. در آن زمان بخش خصوصي 
انحصار  است  ممکن  واگذاري ها   با  اینکه  بودبه  متهم 
ایجاد کند بنابراین نیمي از قانون مربوط مي شود به 
منع انحصار در حالي که تاکنون دیده نشده انحصار در 
بخش خصوصي شکل بگیرد. انحصار مربوط به دولت 
است. نوعي انحصار قانوني در این قانون تعریف شده 
که گفته مي شود در آن شوراي رقابت نمي تواند دخالت 
کند. در این شرایط یا با انحصار قانوني مواجه هستیم 
یا با خصولتي ها  که از یک سوءتفاهم به وجود آمده اند. 
با این وجود این شرکت ها به حدي قدرت گرفته اند که 
امروز رقیب دولت و بخش خصوصي محسوب مي شوند 
و دولت مي تواند با ورود به این بحث در همین یک 

سال تکلیف این بخش نوظهور را روشن کند.

 مالیات و قوانین دست وپاگیر
صنفي  تشکلي  فعاالن  سوي  از  بیشتر  مالیات  بحث 
مطرح مي شد و در مقابل فعاالن تشکلي اتاق بازرگاني 
سازمان  و  مالیاتي  قوانین  نحوه  کالن تر  صورت  به 
تامین اجتماعي را مورد نقد قرار مي دادند. بر اساس 
نظر فعاالن تشکلي غیرشفاف بودن بسیاري از قوانین 
عمال به دردسر بزرگي براي فعاالن اقتصادي بدل شده 
است و امروز بسیاري از اعضا در مراجعه به تشکل ها 
خود  اجتماعي  تامین  و  مالیاتي  مشکالت  حل  براي 

درخواست کمک دارند. در این زمینه تالش هاي زیادي 
با  خصوصي  بخش  تشکل هاي  نامه هاي  تفاهم  براي 
سازمان امور مالیاتي و بیمه وجود دارد اما واقعیت این 
است که در شرایط رکودي همکاري الزم توسط این 
دو نهاد انجام نمي شود. در مقابل این دو نهاد نیز مساله 

الزام قوانین را مطرح مي کنند.

تعیین تکلیف وعده هاي قدیمي دولت
در نهایت هفتمین درخواست فعاالن تشکلي رسیدگي 
به موضوع وعده هاي قدیمي دولت مانند یارانه تولید 
با  که  است  صادراتي(  )جوایز  صادرات  مشوق هاي  و 
گذشت چندین سال هنوز تکلیف آنها روشن نیست. 
تولید  یارانه  به  را  مصرف  یارانه  شرایطي  در  دولت 
اولویت داده است که وضعیت بنگاه ها بسیار نابسامان 
است و ممکن است تعطیلي ها خود به گسترش بیکاري 
منجر شود. از سوي دیگر در بحث صادرات طرح جوایز 
صادراتي مدت ها است به فراموشي سپرده شده است 
در حالي که در چند سال گذشته مرتبا شاهد کاهش 

صادرات در اقتصاد ایران هستیم.

واگرایی  ریشه های  اقتصاد«  »دنیای  اقتصاد/  دنیای 
اجزای تورم را بررسی می کند

ثبت کمترین سطح تورم اقالم تجاری

اقالم  نرخ رشد ساالنه قیمت  از رسیدن  آمارها 
تجاری به سطح تقریبا 3 درصدی در دو ماه اول 
کارشناسان  معمول،  طور  به  می دهد.  خبر  سال 
اظهار می کنند که وجود سیاست تثبیت نرخ ارز، 
وارداتی  تجارت  قابل  کاالهای  نسبی  ارزانی  به 

است.  شده  منجر  کشور  مختلف  دوره های  در 
نزولی  رکوردزنی  که  است  این  بیانگر  بررسی ها 
تورم اقالم تجاری در مقطع فعلی، از ریشه های 
دیگری نیز مثل »کاهش هزینه های تجارت پس 
از برجام« و »استمرار نزول تورم داخلی و رکود« 

اثر گرفته است.
دنیای اقتصاد: بررسی تازه ترین آمارهای تورم در اقالم 
قابل تجارت و غیر قابل تجارت، بیانگر این است که نرخ 
رشد ساالنه قیمت ها در اقالم تجاری در دو ماه نخست 
نزدیکی 3 درصد رسیده که کمترین  به  سال جاری 
میزان در آمارهای موجود برای این گروه است. طبق 
نقطه به نقطه  تورم  نرخ  مرکزی،  بانک  گزارش  آخرین 
کاالها و خدمات قابل تجارت، در فروردین ماه به میزان 
1/ 3 درصد و در اردیبهشت ماه به میزان 2/ 3 درصد 
بوده است. در توضیح این پدیده، می توان به سیاست  
دلیل  به  که  کرد  اشاره  ارز  نرخ  سرکوب  یا  تثبیت 
ناهمخوانی با تورم داخلی، به کاهش نسبی قیمت اقالم 
وارداتی در برابر اقالم داخلی منجر شده و باعث واگرایی 
»غیرقابل  با  تجارت«  »قابل  اقالم  تورم  نرخ های  بین 
تجارت« شده است. با این حال، چنین سیاستی قبال 
نیز کم وبیش در کشور حاکم بوده و تورم 3 درصدی را 
ایجاد نکرده است. در نتیجه می توان عوامل دیگری را 
نیز برای بروز این پدیده متصور بود. طبق بررسی های 
اقتصاد« از جمله این عوامل می توان به این  »دنیای 
موضوع اشاره کرد که با رفع تدریجی محدودیت های 
خارجی پس از برجام از هزینه های تجارت نیز کاسته 
شده و به افت تورم اقالم قابل تجارت منجر شده است. 
از سوی دیگر، پیگیری مسیر کاهش تورم در داخل 
کشور که از دو ناحیه سیاست های پولی و مالی و نیز 
رکود طرف عرضه تاثیر می گیرد، در کاهش بیشتر تورم 

اقالم تجارت نیز موثر بوده است.

روند متفاوت در اردیبهشت؟
بانک مرکزی پس از چند ماه تاخیر، نسخه جدیدی 
مصرفي  خدمات  و  کاالها  بهاي  »شاخص  گزارش  از 
شهري  مناطق  در  تجارت  غیرقابل  و  تجارت  قابل 
ایران« منتشر کرد. اطالعات درج شده در این گزارش، 
تغییرات قیمتی اقالم مصرفی )کاالها و خدماتی که در 
محاسبه تورم مورد استفاده قرار می گیرند( بر حسب 
خدمات  و  کاالها  بودن  تجارت«  »قابل  دسته بندی 
نتایج  به  نگاهی  رو،  این  از  می دهد.  ارائه  نظر،  مورد 
آن می تواند اطالعات جالبی از روندهای درونی تورم 
و عوامل موثر بر این روندها، در اختیار بگذارد. براساس 
آخرین نسخه از این گزارش که روز گذشته منتشر شد 
این  را پوشش می دهد، در  اردیبهشت ماه  داده های  و 
ماه متوسط قیمت اقالم »قابل تجارت« به میزان 1/ 
1 درصد و متوسط قیمت اقالم »غیرقابل تجارت« به 
میزان 8/ 0 درصد افزایش یافته است. نرخ تورم ماهانه 
برای کل اقالم سبد مصرفی در اردیبهشت ماه نیز به 
میزان 9/ 0 درصد محاسبه شده است. این آمارها نشان 
غالب سال های  روند  برخالف  اردیبهشت  در  می دهد 
گذشته، نرخ تورم ماهانه اقالم قابل تجارت، بیشتر بوده 
است. آخرین باری که رشد ماهانه قیمت اقالم قابل 
تجارت از گروه دیگر بیشتر بود، مربوط به فروردین ماه 

سال گذشته می شد.
قبل از بحث بیشتر، بد نیست به این نکته توجه شود 
که همان طور که عناوین این دو گروه آشکار می سازد، 
طبقه بندی سبد کاالها و خدمات مصرف کننده به این 
دو گروه، بر حسب ویژگی قابل »تجارت« یا »مبادله« 
بودن انجام شده است. به همین دلیل، تغییرات نرخ 
ارز یا تغییرات قیمت در کاالهای خارجی عمدتا نرخ 
تورم در اقالم »قابل تجارت« را از خود متاثر می کند و 
تورم اقالم »غیرقابل تجارت« بیشتر وابسته به عرضه 
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است.  پولی  سیاست های  تبعات  و  داخلی  تقاضای  و 
)که  ساالنه  متوسط  تورم  نرخ  گزارش،  این  براساس 
به  منتهی  ماه  دوازده  در  متوسط شاخص  مقایسه  از 
یک مقطع مشخص با متوسط آن شاخص با دوره 12 
ماهه مشابه پیشین حاصل می شود( در اردیبهشت ماه 
برای اقالم قابل تجارت حدود 7/ 6 درصد بوده است 
غیرقابل  اقالم  برای  شاخص  این  مقدار  که  حالی  در 
تجارت، حدود 0/ 15 درصد گزارش شده است. امری 
که شکاف قابل توجهی را بین روند تغییرات قیمتی این 

دو گروه در دو سال گذشته نشان می دهد.

تورم 3 درصدی اقالم قابل تجارت
پدیده رخ داده در اردیبهشت ماه –یعنی بیشتر بودن 
نرخ تورم ماهانه اقالم قابل تجارت در مقایسه با گروه 
دیگر- در حدی نبوده که روند طی شده را خنثی کند 
و به همین دلیل، بررسی نرخ های رشد ساالنه قیمت ها 
بیانگر  تجارت،  غیرقابل  و  تجارت  قابل  گروه  دو  در 
شکاف نسبتا قابل توجه بین نرخ های ساالنه تورم برای 
آمار منتشر شده، سطح  این دو شاخص است. طبق 
قیمت مصرفی اقالم قابل تجارت در اردیبهشت ماه سال 
جاری نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته فقط حدود 
2/ 3 درصد باالتر بوده است که نرخ تورم نقطه ای را 
این در  این ماه نشان می دهد.  برای اقالم تجارت در 
حالی است که تورم نقطه ای برای اقالم غیرقابل تجارت 
در اردیبهشت ماه حدود 4/ 12 درصد بوده است. این 
موضوع شکاف قابل توجهی را بین روند قیمت در دو 
گروه زیرمجموعه سبد مصرف کننده نشان می دهد و 
بیانگر این است که عمده فشار تورمی کنونی، بر اقالم 
»غیرقابل تجارت« قرار گرفته است. عالوه بر این، نرخ 
تورم نقطه ای 2/ 3 درصدی در فروردین ماه سال جاری 
دلیل  به  که  بود  رسیده  درصدی  به سطح 1/ 3  نیز 

انتشار آمارهای مربوط به چند ماه به شکل همزمان، 
جا دارد شرایط فروردین ماه نیز در اینجا مورد بررسی 
قرار بگیرد. رسیدن نرخ تورم بخشی از اقالم مصرفی به 
سطح 1/ 3 درصدی، امری کم سابقه در اقتصاد کشور 
محسوب می شود که البته واکاوی آن، گوشه هایی از 

شرایط فعلی اقتصاد را نیز عیان می کند.

سیاست های پولی و ارزی
ارزی  سیاست های  به  همیشگی  انتقادات  از  یکی 
بانک مرکزی در کشور که در اغلب دوره ها نیز صادق 
بوده، به نحوه قیمت گذاری نرخ ارز کشور بازمی گردد 
راهبرد مشخصی در حوزه  نبود  آن،  ریشه  که ظاهرا 
استفاده  ساوزکار  به خصوص،  و  تجاری  سیاست های 
از درآمدهای حاصل از نفت و گاز است. مازاد تجاری 
ناشی از صادرات نفتی که متاسفانه در قالب راهکاری 
مثل »صندوق ثروت ملی« برای آن چاره اندیشی نشده 

افزایش  از  جلوگیری  به  منجر  معمول  به طور  است، 
قیمت نرخ ارز در بازارهای داخلی و در نتیجه، »تقویت 
مصنوعی ارزش ریال« شده است. چنین مباحثی، از 
بارها اظهار شده است و در  سوی کارشناسان کشور 
در  فراوانی  مباحث  نیز ،  بین المللی  اقتصادی  ادبیات 
مورد آن تحت سرفصل »بیماری هلندی« یا »نفرین 
منابع« وجود دارد. به طور خالصه، چنین شرایطی که 
در نتیجه مازاد قابل توجه صادرات منابع طبیعی در یک 
کشور حاصل می شود، باعث کاهش رقابت پذیری سایر 
را شروع  محصوالت آن کشور شده و چرخه مخربی 
تعدیل  برای  تورمی  یک شوک  به  نهایتا  که  می کند 
قیمت های داخل و خارج )بنا به قاعده برابری قدرت 
خرید( منجر می شود. نمونه های عملی این ماجرا در 
کشور نیز به وقوع پیوسته و هنوز زمان زیادی از آن 
نگذشته است. در یک سال گذشته نیز در ادامه روند 
پس از خرداد 1392، ثبات قابل توجه قیمت ها در بازار 

ارز –که البته یک روی دیگر آن افزایش اطمینان در 
اقتصاد به خصوص پس از تالطم 1391 است- منجر 
به این شده که قیمت اقالم قابل تجارت عمدتا از ناحیه 
واردات، رشد اندکی داشته باشد. البته با توجه به اینکه 
سیاست گذاری ارزی معموال به همین شیوه بوده است، 
می توان رد پای عوامل دیگری را نیز در افت اخیر تورم 
اقالم قابل توجه و کاهش شدید آن تا سطح 3 درصد، 
پیدا کرد. در این خصوص، می توان به کاهش نسبی 
نتیجه، کاهش  و در  تجارت  از محدودیت های  برخی 
در  شده  انجام  اقدامات  با  تجارت  هزینه های  نسبی 
ماه های ابتدایی پس از برجام اشاره کرد که به کنترل 
قیمت این اقالم مصرفی منجر شده است. در سمت 
دیگر، پیگیری سیاست های متمرکز بر کنترل تورم در 
–تاکنون-  نیز  را  از داخل  داخل کشور، فشار تورمی 

کاهش داده است.
که  شود  توجه  نیز  نکته  این  به  نیست  بد  پایان  در 
گزارش »»شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي قابل 
ایران«،  مناطق شهري  در  تجارت  غیرقابل  و  تجارت 
از معدود گزارش هایی است که در دوره جدید  یکی 
مجموعه  به  بعد(  به   1392 سال  )از  مرکزی  بانک 
عمده  است.  شده  اضافه  نهاد  این  قبلی  گزارش های 
کنونی،  شیوه  به  مرکزی  بانک  آماری  گزارش های 
بوده و طی  نهاد  این  از 1384  به دوره پیش  مربوط 
سال های پس از 1384 در روند منظم انتشار آماری 
برخی از آنها اختالالتی پدید آمد که تا کنون نیز به طور 

کامل برطرف نشده است.
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كنيد ،  دنبال  را  كشورمان  اقتصادي  اخبارهاي  اگر 
در  ركود  وضعيت  پرتكرار  واژه هاي  از  يكي  شايد 
كسب وكار  فعاالن  اغلب  كه  وضعيتي  است،  اقتصاد 
همين  در  اما  مي كند.  سردرگمي  و  مساله  دچار  را 
افراد كسب و  از  نيز عده ای  اقتصادي  وضعيت ركود 
كاري بسيار مناسب تر و بهتری از ديگران دارند. اصوال 
در اقتصاد و بازار دو گروه مهم پديد مي آيند:  برندگان 
ورشكستگي،  براي  راه  سريع ترين  شايد  بازندگان!  و 

انتظار  و  نكردن  و كاري   دست روي دست گذاشتن 
اهميتي  خيلي  است!   اقتصادي  وضعيت  بهبود  براي 
اما  فعاليت مي كنيد،  در چه حوزه اي  ندارد كه شما 
به  كارتان  و  كسب  كشتي  دهيد  اجازه  نبايد  هرگز 
ايستادگي كنيد  باشيد،  نوآور  بايد  گل بنشيند! شما 
و براي محصول و خدمات خود با روشي جديد بازار 

ايجاد كنيد.

استراتژي 1- بزرگ فکر کنید و از زمان خود 
درست استفاده کنید.

سايز كسب و كار شما خيلي مهم نيست، براي خود 
تصوير ذهني ايجاد كنيد كه بزرگ ترين و موفق ترين 
فرد در صنعت خود هستيد. در اين صورت چه ميزان 
از وقت شما صرف كارهاي روزمره در دفتر كار خواهد 
شد؟  سعي كنيد زمان خود را صرف كارهاي پراهميتي 
مانند فكر كردن براي استراتژي هاي بازاريابي، بهبود 

براي  موثر  اقدامات  اجراي  و  مشتريان  با  ارتباطات 
توسعه خدمات خود صرف كنيد.

استراتژي 2-متمایز باشید و دست از رقابت 
بردارید.

بدون ترديد در هر كسب و كاري كه فعاليت داشته 
آن  وقت  اما  هستيد  مواجه  زيادي  رقباي  با  باشيد، 
رسيده است كه برای ايجاد تمايزهاي اساسي در نحوه 
شويد.  خارج  رقابت  پرتنش  كارزار  از  خود،  عملكرد 
وقتي متمايز عمل كنيد جاي نگراني براي وجود رقبا 

وجود نخواهد داشت.

استراتژي 3-با مشتریان خود ارتباط برقرار 
کنید.

اولين خريد يك مشتري،  از  ماه پس  هر  با گذشت 
وي  دوباره  خريد  و  بازگشت  احتمال  از  درصد   10

مراجعه  احتمال  ترتيب  اين  به  و  مي شود  كاسته 
مجدد به تدريج كم مي شود. براي پيشگيري از اين 
موضوع مناسب ترين كار، تهيه وايجاد بانك اطالعاتي 
است.  آنها  با  منظم  و  مستمر  ارتباط  و  مشتريان  از 
شما مي توانيد به بهانه هاي مختلفي مثل كارت تولد، 
بروشور فروش، خبرنامه و... به طور مداوم نام تجاري، 
شماره تلفن، ايميل و خدمات خود را به آنها يادآوري 

كنيد.

استراتژي 4- کارکناني مثبت اندیش و 
خوش اخالق استخدام کنید.

با  منفي  و  غيردوستانه  رفتارهاي  كه  كاركناني 
مادي،  خسارت هاي  ايجاد  عالوه بر  دارند،  مشتريان 
به راحتي مشتريان شما را مي پرانند. براي مصاحبه 
افراد در كسب وكار خود وقت بگذاريد و  و استخدام 
كساني را انتخاب كنيد كه از كمك كردن به ديگران 

بهبود كسب وكار در شرايط ركود اقتصادي
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از  كاركنان  ارزيابي  براي  كنيد  سعي  مي برند.  لذت 
ابزارهاي مناسبي چون آزمون هاي شخصيتي استفاده 

كنيد.

استراتژي 5-در وب سایت خود امکان فروش 
آنالین ایجاد کنید.

اين روزها مشتريان استقبال زيادي از خريد اينترنتي 
مردم  كه  است  آن  نيز  موضوع  اين  علت  مي كنند. 
عالقه مند به صرفه جويي هرچه بيشتر در زمان خود 
هستند، عالقه مند به حضور در خيابان های پرترافيك 
و آلوده نيستند و به هرحال انگيزه هاي زيادي براي 
اين است طي  دارند. جالب  اينترنت  از طريق  خريد 
انجام  ژوپيتر  پژوهشي  موسسه  به تازگي  كه  بررسي 
ميان  در  اينترنتي  خريد  به  عالقه مندي  است،  داده 
آمريكا 17درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته 
است. بنابراين به خوبي بررسي كنيد كه چه محصول 
فروش  به صورت  مي توانيد  را  خود  از  خدمتي  يا 
اينترنتي ارائه كنيد و در اولين فرصت امكان فروش 

آنالين را در وب سايت خود فعال کنيد.

استراتژي 6- در سایت هاي پربیننده تبلیغ 
کنید.

يكي از بهترين روش ها براي جذب مشتري استفاده از 
فضاي تبلغياتي سايت هاي پربيننده است. اگر سري 
به سايت هاي پربيننده كشور بزنيد، بنرهاي تبليغاتي 
جذاب زيادي را مشاهده خواهيد كرد. ويژگي مناسب 
هزينه  بودن  ارزان  اين سايت ها عالوه بر  در  تبليغات 
تبليغات نسبت به ديگر رسانه هاي تبليغاتي، اطمينان 

از تعداد فراوان مشتريان بالقوه براي كسب وكار شما 
است.

استراتژي 7- داستان موفقیت هاي خود را 
منتشر کنید.

تخصصي  يا  محلي  مجالت  و  نشريات  معموال 
موفقيت هاي  شناسايي  و  جست وجو  در  كسب وكار 
كسب وكار هستند. شما مي توانيد بدون صرف هرگونه 
هزينه نسبت به بازاريابي كسب وكار خود با استفاده 

از اين روش اقدام كنيد.

استراتژي 8- فرصت هاي محیطي را شکار و از 
آنها استفاده کنید.

اتفاقات محيطي روزانه اي كه در اطراف ما در جامعه 
خوراك  بهترين  مي توانند  مي افتند،  و...  سياست  يا 
براي ايده پردازي و جلب توجه مشتريان باشند. شايد 
آمريكايي  موضوعي،  كارآفرين  چنين  نمونه  بهترين 
ايده  يك  از  كشور،  اين  در  بحران  اوج  در  كه  است 
اسامه  از  تصويري  چاپ  با  او  کرد.  استفاده  خالقانه 
نوشت:  تصوير  آن  زير  توالت،  كاغذ  روي  بر  بن الدن 
كنيد!«  مبارزه  تروريسم  با  كاغذ  اين  از  استفاده  »با 
تا توجه  ايده طنزآلود و خالقانه منجر شد  و همين 
مردم زيادي به اين محصول جلب شده و به يكي از 

پرفروش ترين محصوالت در آن سال تبديل شود.

استراتژي 9- هر روز به نوآوري فکر کنید.
دارند،  پررونقي  كسب وكار  كه  كساني  براي  حتي 
نوآوري يك الزام است. نوآوري در محصوالت،  شيوه 
فرآيندهاي  و حتي  فروش  و  بازاريابي  ارائه خدمات، 
با  و  روزانه  صورت  به  بايد  كه  است  كاري  داخلي، 
انضباط شديد نسبت به آن فكر و اقدام كنيد. به اين 
ترتيب مي توانيد كسب وكار خود را نسبت به شرايط 
ركود در بازار واكسينه كنيد چون مشتريان هميشه 
پول خرج  و خدمت  محصول  بهترين  براي  حاضرند 
كنند. فراموش نكنيد غلبه بر ركود اقتصادي در بازار 
نيازمند يك ذهن فعال،  مثبت انديش و خالق است. 
اگر شما فكر مي كنيد اوضاع بازار خوب است،  درست 
بسيار  بازار  وضع  كنيد  مي  فكر  اگر  و  مي كنيد  فكر 
مي كنيد،  چراكه  فكر  درست  است،  بازهم  نامناسب 

هرطور فكر كنيد همان خواهد شد! 
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اللهّم ال تواِخْذني فیِه بالَعثراِت واِقْلني فیِه 
من الَخطایا والَهَفواِت وال تَْجَعْلني فیه َغَرضًا 

للبالیا واآلفاِت بِِعّزتَِك یا عّز المْسلمین.
خدایا مواخذه نکن مرا در ایـن روز 

به لغزش ها و درگذر از من از خطاها و 
بیهودگي ها و قرار مده مرا در آن نشانه تیر 

بالها و آفات، ای عزت دهنده مسلمانان.
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