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نرخارزوجزئیاتفراموششده

محمدجوادظریفوزیرامورخارجه
ایرانبهمنظوررایزنیدربارهبرجام،
درسفربهبروکسلمرکزاتحادیه
اروپاباهمتایانفرانسوی،آلمانیو
انگلیسیخودوفدریکاموگرینی
مسئولسیاستخارجیاتحادیه
اروپادیداروگفتوگوکرد

سفر وزیر امور خارجه ایران به بروکسل

دنیایاقتصاد/دکترپویاناظران
بسیارشنیدهمیشودکهافزایشنرخارز،»دست
درجیبمردمکردنتوسطدولتاست«یامثال
اینگونه است«. مردم از دولت قانونی »دزدی
تحلیلافزایشنرخارز،جزئیاتاقتصادیمهمی
راازقلممیاندازدکهپرداختنبهآنهاهدفاین

نوشتهاست.

۱- آیا درست است که با گران کردن ارز، دولت قصد 
درآمدزایی دارد؟ سیاستی که موجب کاهش قدرت 
خرید مردم شود، انتقال ثروت از مردم به دولت را رقم 
قدرت خرید  تورم  ایجاد  مالیات. چون  عین  می زند، 
مردم را به نفع دولت کاهش می دهد، به آن »مالیات 
ارز،  تثبیت قیمت  نیز گفته می شود. منتها  تورمی« 
راه اجتناب از مالیات تورمی نیست. به تعبیر دیگر، 
مشکالت  ریشه ای  علت  اخیر،  ماه های  ارزی  جهش 

پولی-ارزی نیست، بلکه یکی از عوارض آن است.

۲- ریشه مشکالت پولی-ارزی چیست؟
چاپ پول ازسوی دولت، تورم ایجاد می کند. از ابتدای 
دولت یازدهم تا کنون، پولی که توسط بانک مرکزی 
میلیارد  »۸۰هزار  از  تزریق شده  اقتصاد  به  و  چاپ 

تومان« به »۲۱۰ هزار میلیارد تومان« رسیده. در 
         ادامه در صفحه 3

جلسهکمیتهتوسعهصادراتبامدیرعاملشرکت
برشناازکشورافغانستانبیستوپنجماردیبهشت
ایران برق سالجاریدرمحلسندیکایصنعت

برگزارشد.
ظرفیت های  از  تیزری  پخش  جلسه ضمن  ابتدای  در 
شرکت های  اعضا،  توانمندی  و  سندیکا  برق،  صنعت 
موانع  خود،  فعالیت  حوزه  به  اشاره  با  سندیکا  عضو 
بازار  در  خود  خدمات  و  تجهیزات  حضور  مشکالت  و 

افغانستان را مطرح کردند. 
امان اهلل غالب، مدیر عامل شرکت برشنا ضمن معرفی 
برقراری  راه  در  موجود  مشکالت  بیان  به  این شرکت 
ارتباط بین شرکت های برق ایران و افغانستان پرداخت 
افغانستان است  برشنا یک شرکت دولتی در  و گفت: 
و  مراقبت  همچنین  و  توزیع  انتقال،  تولید،  کار  که 

بهره برداری صنعت برق این کشور را بر عهده دارد. 
اهمیت  از  افغانستان  در  برق  صنعت  داد:  ادامه  وی 
قابل مالحظه ای  امنیتی  بُعد  و  است  برخوردار  زیادی 
دارد. شرکت های ایرانی در پروژه های کشور افغانستان 
در  می توانند  که  حالی  در  ندارند  چشمگیری  حضور 
را  موانع  باید  لذا  باشند  موفق  بسیار  افغانستان  بازار 

بررسی و برای آن ها راه حلی پیدا کنیم.
مدیر عامل شرکت برشنا تصریح کرد: برخی کشورها و 
نهادهای بین المللی کمک های بالعوضی به افغانستان 
کرده اند و امروز برشنا نزدیک به 3 میلیارد دالر سرمایه 
دارد که باید برای آن برنامه ریزی کنیم. وی افزود برای 
افغانستان  در  ایران  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
طریق  از  را  خود  برنامه های  برشنا  و  داریم  آمادگی 
اعالم  آن  عضو  به شرکت های  و  ایران  برق  سندیکای 

خواهد کرد.
قراردادهای  و  مالی  معاون  صمدی،  جلسه  ادامه  در 
برشنا اظهار کرد: شرکت هایی که تمایل دارند بر روی 

با قوانین و  باید  افغانستان کار کنند  پروژه های کشور 
مقررات افغانستان آشنا باشند. مسئله قیمت نیز برای 
ما بسیار اهمیت دارد. در افغانستان شرکت های هندی، 
چینی، و ترکیه ای حضور دارند و بر همین اساس، قیمت 
نقش اساسی ای در بدست آوردن پروژه ها و مناقصات 
دارد. وی ادامه داد: برخی شرکت های ایرانی به دلیل 
به  پاسخگویی  عدم  و  کیفیت  بدون  کاالهای  ارسال 
مکاتبات، اعتبار خود را در افغانستان از دست داده اند 
از سفارت معرفی  و در همین راستا درخواست برشنا 

شرکت های معتبر ایرانی بوده است. 
               ادامه در صفحه 4 

تصمیم سندیکای صنعت برق و برشنای افغانستان برای 
تهیه پیش نویس تفاهمنامه همکاری 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3390043-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87
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اخبارصنعتبرق

اخباراقتصادی

یادداشتمدیران

تصمیمسندیکایصنعتبرقوبرشنای
افغانستانبرایتهیهپیشنویستفاهمنامه

همکاری
جلسهکمیتهتوسعهصادراتبامدیرعاملشرکت
برشناازکشورافغانستانبیستوپنجماردیبهشت
سالجاریدرمحلسندیکایصنعتبرقایرانبرگزار

شد.
صفحه1

لزومپیگیریجدیترموضوعتعدیلنرخارز
درقراردادهایفاقدتعدیل

برقسندیکای تابلوهای جلسهکمیتهسازندگان
صنعتبرقایرانشانزدهماردیبهشتسالجاریدر

محلسندیکایصنعتبرقایرانبرگزارشد.
صفحه5

تدوینکدتوزیعبرقبراينخستینباردر
کشور

بهمنظورمدیریتونظارتمناسبدرابعادفنيشبکه
برقوایجادارتباطاثربخشترباکاربرانسیستمتوزیع
وتعییندقیقوظایفومسوولیتهايآنهابراياتصال
بهشبکهواستفادهازآن،کدتوزیعوکدشبکهاز

سويمعاونتتوزیعشرکتتوانیرتدوینميشود.
صفحه5

ظرفیتفراموششدهایبهنام»انرژیهای
تجدیدپذیر

کارشناسانحوزهانرژیمعتقدنددرایرانتوانتولید
برقازطریقانرژیهاینوتا70هزارمگاواتاست

صفحه6

»اینژی«فرانسههمبهفعالیتدر
ایرانپایانمیدهد

که کرده اعالم هم دیگر فرانسوی یکشرکت
بازگشت پایانمهلت1۸0روزه نوامبرو درماه
در فعالیت به آمریکا، توسط ایران تحریمهای

ایرانپایانخواهدداد.
صفحه6

لزومبازنگریدرتعرفهها
بهگفتهکارشناسان،دولتدراجرایگامهایبعدی
طرحهدفمندیتنهاجبرانکسریمنابعیارانهای
راموردتوجهقراردادوبهصورتکامالابتدایی،
قیمتانرژیبرایتمامیمشترکینرایکمیزان

افزایشداد.
صفحه7

ایرانجزءکشورهایپرمصرفبرق
مدیرگروهمدیریتمصرفبرقاستانکردستانبا
اعالماینکهطبقآمارهایجهانیکشورایرانجزو
کشورهایپرمصرفدرحوزهبرقاست،خواهان
رعایتعموممردمدرکاهشمصرفبرقبهویژه

درایامفصولگرمسالشد.
صفحه۸

اتصالواحد3نیروگاهگازی
خلیجفارسبهشبکهسراسریبرق

واحد3نیروگاهگازیخلیجفارسدربندرعباسبه
شبکهسراسریبرقمتصلشد.

صفحه۸
کمیسیونرانرژیاروپابهایرانسفر

میکند
»میگلآریاسکانیته«کمیسیونرانرژیاروپابرای

گسترشهمکاریباایران،2۹اردیبهشتراهی
تهرانمیشود.

صفحه۸
بهایبرقمراکزخدماتفنیسینمای

ایرانفرهنگیشد
طیتوافقیبینوزارتفرهنگوارشاداسالمی
وموافقتوزیرنیروبهایبرقمراکزخدماتفنی

سینمایایرانفرهنگیشد.
صفحه۸

اقتصادیدر بررسینقشدیپلماسی
غیرنفتی صادرات توسعه

ازنقشدیپلماسیاقتصادیدرتوسعه استفاده
بازارهای در ویژه به کشور غیرنفتی صادرات
منطقهایوکشورهایهمسایهمحورهمایشیبود
کهفدراسیونصادراتانرژیوکمیسیونانرژی

اتاقتهرانبرگزارکرد.
صفحه۹

قراردادهایبخشخصوصیباشرکای
اروپاییمعطلسرنوشتبرجامشد

باخروجامریکاازبرجامهمکاریشرکتهایایرانی
همباشرکایاروپاییمختلشدهوآنهاسرنوشت

همکاریخودرابهوضعیتبرجامگرهزدهاند.
صفحه10

ذوب تصفیه تخصصی سمینار
آلومینیوممعماینرخحقبیمهو

بیمهگروبیمهشده سردگمی

سازمانتامیناجتماعیباتفسیروبسط
اختیاراتماده۴1قانونتامیناجتماعیمذکور
بهکلیهشئوناتاینسازماناعمازدرآمدها،

بازرسیهاوهیئتهایتشخیصاقدامبهصدور
صدهابخشنامهودستوراداریطیسالهای
گذشتهکردهاستکهتداوماینرویهنتایج

نامطلوبیبهدنبالداشتهاست.
صفحه11

قیمتطال،دالر،سکهوارز
هرقطعهسکهتمامبهارآزادیطرحجدیددربازار
تهرانباقیمتیکمیلیونو۹61هزارتومانوهر
گرمطالی1۸عیارباقیمت1۸3هزارتومانفروخته

میشود.
صفحه11

مدیریاایده؛کدامعاملدرموفقیت
دارد؟ بیشتری اهمیت

برایموفقیتنهاییهرکسبوکارنوپایی،داشتن
ایدهبسیارمهماست.اگرابتکاریانوآوریوجود
با مناسبی ارتباط ایده اینکه یا باشد نداشته
مخاطبانبرقرارنکند،مطمئناراهاندازیکسبوکار

باشکستروبهرومیشود.
صفحه12
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3 سرمقاله

ادامه از صفحه ۱
نتیجه این اقدام و سیاست بانکی دولت یازدهم، مجموع 
کل پول اشخاص حقیقی و حقوقی، در کیف پول ها، 
میلیون  »نیم  از  بانکی،  سپرده های  و  گاوصندوق ها 
میلیارد تومان« به »یک و نیم میلیون میلیارد تومان« 
رسیده. اما در همین دوره پنج ساله، تولید ساالنه کاال و 
خدمات ایرانی، افزایش اندکی داشته. به عبارت ساده تر، 
پول موجود در کارت های بانکی زیاد شده، اما کاال و 

خدمات ایرانی بیشتری برای خریدن نیست.

3- وقتی که پول موجود در کارت های بانکی، سریع تر 
از کاال و خدمات موجود در بازار افزایش پیدا می کند، 

چه آثار اقتصادی دارد؟
تورم! افزایش سریع پول در کارت های بانکی ناشی از 
چاپ پول با سرعتی نامتناسب با رشد اقتصادی است 
و به همین دلیل چاپ بی رویه پول خوانده می شود. 
این گونه چاپ پول، »بی رویه« است چراکه در نهایت 
قدرت خرید ریال را کاهش می دهد و آنچه قدرت خرید 
را کاهش می دهد، عمال دست در جیب مردم کرده و 
ثروت واقعی شان را به دولت منتقل می کند. پس این 
درست است که بگوییم »چاپ بی رویه پول، دست در 
جیب مردم کردن است«. منتها دولت یازدهم، با به کار 
بردن یک ترفند بانکی و یک ترفند ارزی، احساس خالی 
شدن جیب مردم را چند سال عقب انداخت. منتها، 
از پنج تا شش سال  انداختن تورم بیش  عمال عقب 
میسر نیست؛ بنابراین حاال در حال نزدیک شدن به 

زمان احساس خالی شدن جیب هستیم.

4- چه نیازی به این دو ترفند از سوی دولت بود؟
چاپ بی رویه پول منجر به تورم می شود و تورم، یک 
مالیات اجباری  است که ثروت را از آنهایی که سکه، ارز 

و امالک ندارند، به دولت منتقل می کند. آنهایی که سکه، 
ارز و امالک ندارند، محرومان جامعه هستند. یعنی تورم 
یک مالیات ظالمانه  است که از محرومین اخذ می شود. 
دولت می خواست »مالیات تورمی« را اخذ کند، منتها نه 
از جیب محرومین، بنابراین دو ترفند بانکی و ارزی به کار 
برد. منتها در عمل، این دو ترفند فقط احساس »خالی 

شدن  جیب « را به آینده موکول کردند.

۵- ترفند بانکی دولت چه بود؟
بلندمدت،  بانکی  سپرده  سود  نرخ  افزایش  با  دولت 
سرعت گردش پول در بخش تولیدی اقتصاد را کاهش 
داد تا اثر پول های چاپ شده خنثی شود و چاپ پول تا 

مدتی تبدیل به تورم نشود.

۶-  ترفند ارزی دولت چه بود؟
تا  بین 3۵۰۰  در سطحی  دالر  نرخ  تثبیت  با  دولت 
3۷۰۰ تومان، میزان کاالی خارجی در بازار را افزایش 
داد تا عدم افزایش تولید کاالی ایرانی در این سال ها را 
جبران کرده باشد. به این ترتیب، دولت سطح قیمت 
کاالهای اساسی را که همگی قابل واردکردن هستند، 
حفظ کرد تا رشد تورم را باز بیشتر عقب بیندازد. منتها، 
با تثبیت قیمت دالر، به جای آنکه ثروت آنهایی که سکه، 
ارز و امالک ندارند به دولت منتقل شود، ثروت کشاورز و 

صنعتگر ایرانی به دولت منتقل شد.

ایرانی چه کار  با ثروت کشاورز و صنعتگر  ۷- دولت 
می کند؟

به  را  ایرانی  دولت در عمل ثروت کشاورز و صنعتگر 
کشاورز و صنعتگر خارجی می دهد و در ازای آن غذا و 
سایر کاالهای اساسی خارجی را به کشور وارد می کند 
تا ما مصرف کنیم. البته به دلیل کاهش درآمد کشاورز 

و صنعتگر ایرانی، بیشتر کاالی وارداتی توسط کارمندان 
تثبیت  واقع،  در  یعنی  می شود.  خریداری  شهرنشین 
و  کشاورز  دوش  به  را  تورمی  مالیات  هزینه  ارز،  نرخ 
صنعتگر می اندازد و نفعش بین تولید کنندگان خارجی 

و کارمندان شهرنشین توزیع می شود.

۸- به دولت چه ارتباطی دارد که ثروت را از کشاورز و 
صنعتگر، به کارمند شهرنشین منتقل کند؟

حفظ ثبات قیمتی کاالهای اساسی، همزمان با تامین 
نیازها از طریق چاپ پول، به اسم عدالت و حمایت از 
محرومین صورت می پذیرد، اما یا ناشی از مالحظات 
سیاسی  اقتصاد  آن  به  که  است  سیاسی-انتخاباتی  
می گویند، یا ناشی از عدم اشراف سیاست گذار بر علم 

اقتصاد است.

۹- اگر قصد دولت انتقال »مالیات تورمی« از محرومین 
به کشاورزان و صنعتگران بود، پس چرا با افزایش نرخ 
دالر، همه نگران گران شدن کاالهای اساسی و افزایش 

هزینه های همه مردم هستند؟
را  تورمی«  ارز، دولت فشار »مالیات  تثبیت قیمت  با 
جابه جا می کند، ولی این سیاست نهایتا پنج، شش سال 
قابل تداوم است. بعد از این مدت، با جهش نرخ ارز، تورم 
محقق می شود تا محرومین تمامی »مالیات تورمی« 
ناشی از چاپ بی رویه پول را یکجا پرداخت کنند. اداره 
کشور با چاپ بی رویه پول، حکایت آن مجرمی  است 
که هم پیاز را خورد، هم شالق را خورد و هم جریمه 
نقدی را پرداخت. خالصه اینکه به موجب چاپ بی رویه 
پول و تثبیت ارزی، دولت ابتدا دست در جیب کشاورز 
و صنعتگر می کند که منجر به تعطیلی مزارع و کارگاه ها 
می شود. اما، نهایتا بعد از چند سال نرخ ارز می جهد و 
تورم ایجاد می شود تا محرومین هم »مالیات تورمی« 

را بپردازند، ولی کشاورز و صنعتگر سابق دیگر زمین 
و کارگاهی ندارند تا از افزایش نرخ ارز بهره مند شوند. 
بازسازی ظرفیت های تولیدی کشور هم زمان بر است. 
به همین دلیل است که اقتصاددانان یک صدا مخالف 
اداره کشور با پول چاپی هستند. اما وقتی بی توجه به 
سیاست گذاری علمی، برای اداره کشور پول چاپ شده 
است، اقتصاددانان تثبیت نرخ ارز را نه تنها بی فایده که 
می دانند.  هم  مضر  کشور  تولیدی  ظرفیت های  برای 
شرایط کنونی کشور حاصل بی اعتمادی دولت ها به علم 

اقتصاد در سه  دهه گذشته  است.

۱۰- چرا دولت با چاپ بی رویه پول، این همه هزینه بر 
اقتصاد تحمیل می کند؟ مگر مالیاتی که دولت از حقوق 

ما کسر می کند، کافی نیست؟
از یک سو، دخل و خرج بودجه دولت با هم تناسبی 
جاری  هزینه  دولت  بودجه  خرج،  سمت  در  ندارند. 
نهادهای بسیاری را تامین می کند که فایده اقتصادی 
برای کشور ندارند. در سمت دخل، دولت در شناسایی 
یک درصد ثروتمند جامعه، تعیین میزان درآمد ساالنه 
درصد  یک  آن  درآمد  با  متناسب  مالیات  اخذ  و  آنها 
ثروتمند، ناموفق بوده است. در نتیجه، مالیات دریافتی 
برای هزینه بودجه کافی نیست. عدم تناسب دخل و 
خرج به حدی  است که نه تنها بودجه عمرانی دولت 
کاهش یافته، بلکه دولت ناچار است با توسل به چاپ 
بی رویه پول، از طریق مالیات تورمی، هزینه های خود 
را جبران کند. از سوی دیگر، در سال های اخیر، دخل 
نبوده اند.  متناسب  هم  با  هم  بانکداری  نظام  خرج  و 
سودهای باالیی که به سپرده ها داده می شد تا تورم را 
چندسالی عقب بیندازد، اکنون موجب زیان دهی نظام 
بانکی کشور شده است. حال، برای جبران زیان بانک ها، 

ادامه در صفحه 4
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۴ سرمقالهواخبارصنعتبرق

ادامه از صفحه 3
دولت با چاپ پول، از مردم مالیات تورمی می گیرد و 

عوایدش را به بانک های مشکل دار می دهد.

۱۱- آیا دولت با چاپ پول دست در جیب ما کرده و 
ثروت مان را به بانکدار می دهد؟

مالی  موسسات  سپرده گذاران  گذشته،  سال  بله! 
شعار  کرده،  تجمع  بانک مرکزی  روبه روی  غیرمجاز، 
داده و سپرده خود را از بانک مرکزی طلب می کردند. 
مسوولیت سپرده آنان با مدیران و مالکان آن موسسات 
مالی بود، اما نهایتا تحت فشار سیاسی، بانک مرکزی 
خسارت سپرده گذاران را جبران کرد. بانک مرکزی که 
از خود پولی ندارد، بنابراین خسارت سپرده گذاران را 
با پول چاپی جبران کرد. با توجه به خاصیت تورمی 
پول چاپی، در واقع اتفاقی که افتاد این بود که تحت 
فشار معترضان، همه ما یک مالیات هنگفت پرداخت 
کرده و خسارت سپرده گذاران موسسات مالی غیرمجاز 
را جبران کردیم، تا مدیران و مالکان موسسات مالی که 
از فعالیت غیرمجاز منتفع شده بودند، هزینه ای نپردازند. 
به مدیران  ما  از  ثروت  انتقال  داد  آنچه رخ  در عمل، 
موسسات مالی غیرمجاز بود. با توجه به زیان دهی فعلی 
نظام بانکداری، این انتقال ثروت هنوز ادامه دارد و ذیل 
عنوان مبهم »اضافه برداشت از بانک مرکزی« صورت 
می پذیرد. »اضافه برداشت از بانک مرکزی« یک چاپ 
بی رویه پول است که موجب انتقال ثروت واقعی از مردم 

به بانکدارها می شود.
نتیجه: این احساس که دولت دست در جیب مردم 
با  اتفاق  این  منتها  است،  درستی   احساس  می کند 
ولو  دالر؛  نرخ  افزایش  با  نه  می دهد،  رخ  پول  چاپ 
اینکه پس از افزایش نرخ دالر حضور دست دولت در 
افزایش  عدم  یا  افزایش  جیب مان محسوس  تر شود. 

نرخ دالر، فقط در انتخاب آن قشری که دست دولت 
نرخ  اگر  دارد.  اثر  می رود  فرو  جیبش  در  عمیق تر 
دالر افزایش نیابد، دست دولت در جیب کشاورز و 
صنعتگر ایرانی می رود و اگر نرخ دالر افزایش یابد، 
دست دولت در جیب آنهایی می رود که سکه، ارز و 

امالک ندارند.
به جای جلوگیری  که  است  این  اقتصاددانان  توصیه 
سرچشمه  در  تورم  معضل  به  ارز،  نرخ  افزایش  از 
رسیدگی شود. سرچشمه مشکل تورم، عدم تناسب 
دخل و خرج دولت و عدم تناسب دخل و خرج نظام 
بانکداری کشور است. جهش ارزی اخیر، صرفا عارضه 
که  بیماری  است.  بانکداری   نظام  و  بودجه  مریضی 
انداختن  را در حوض یخ  به خاطر عفونت تب کرده 
درمان  را  وی  عفونت  رفع  بلکه  نمی کند،  درمان 
شد.  متمرکز  علت  بر  باید  عارضه،  به جای  می کند. 
و  بودجه  در  مالی  بی انضباطی  تورم،  ریشه ای  علت 
نظام بانکداری  است، نه در جهش ارزی. مولفه های 
مختلف سیاست گذاری دولت، اعم از یارانه هدفمند، 
کاالهای  قیمت  مدیریت  تومانی،   ۱۰۰۰ بنزین 
سپرده  به  باال  سود  پرداخت  مسافرتی،  ارز  اساسی، 
بانکی و... از محل چاپ بی رویه پول و دست در جیب 
مردم کردن است. رفاهی که از محل این یارانه ها و 
قیمت های تعزیراتی حاصل می شود، حکایت »شادی 
آمد غصه ها از دل برفت، خر برفت و خر برفت و خر 
برفت« است. این خِر خود ماست که به اسم یارانه و 
کاالهای اساسِی ارزان، به ما می دهند. انضباط مالی 
در بودجه و در بانکداری، در این دوره »فراپسابرجام،«  
مالی  انضباط  است.  مهم  دیگری  زمان  هر  از  بیش 
الزمه عبور از این دوره پرخطر است. الزمه انضباط، 
تراز کردن بودجه دولت و ترازنامه نظام بانکی  است. 

دوره »فراپسابرجام« را دوره »انضباط مالی« کنیم.

ادامه از صفحه ۱
سفارت  تجاری  معاون  انصاری،  جلسه  ادامه  در 
اطالعات  تمام  ما  کرد:  تصریح  ایران  در  افغانستان 
خدمت  در  و  داد  خواهیم  ارائه  سندیکا  به  را  الزم 
و  موارد  تمام  هستیم.  تشکل  این  عضو  شرکت های 
افغانستان  ملی  تدارکات  کمیته  در  مهم  پروژه های 

و زیر نظر مستقیم رئیس جمهور، بررسی می شوند. 
در برخی پروژه های افغانستان که تامین منابع مالی 
افغانستان قادر  خارجی است به دلیل وجود تحریم 
به  تهیه کاالی ایرانی نمی باشد اما در برشنا مشکلی 
هزینه  ندارد.  وجود  ایرانی  شرکت های  حضور  برای 
و  است  مناسب  بسیار  افغانستان  در  کار  نیروی 
شرکت های عضو سندیکا می توانند با ایجاد کارخانه و 
ثبت شرکت در افغانستان از امکانات موجود بهره مند 
در  برق  سندیکای  رئیس  نایب  باقری  پیام  شوند. 
ادامه جلسه تصریح کرد: حفظ و استمرار بازار برای 
برق  وزارت  با  سندیکا  است.  اهمیت  حائز  بسیار  ما 
همکاری  تفاهمنامه  نیز  سوریه  و  عراق  کشورهای 
داشته است. ما آمادگی الزم برای انعقاد تفاهمنامه 
با برشنا و برگزاری دوره های آموزشی مختلف برای 
توسعه  کمیته  همچنین  داریم.  را  برشنا  پرسنل 
صادرات سندیکا می تواند هماهنگی های الزم جهت 
بازدید مسئوالن برشنا از توانمندی شرکت های عضو 

سندیکا را فراهم کند. 
تدبیر  یاسان،  شرکت  نمایندگان  جلسه  ادامه  در 
سازان آپادانا، کابل ابهر و نصب نیرو و مپنا، به موارد و 
مشکالت موجود در بازار افغانستان اشاره و پیشنهادات 
ارائه  را  افغانستان  به  توسعه صادرات  خود در جهت 
کردند. مدیر عامل شرکت برشنا درخواست کرد موارد 
الزم  پیگیری های  جهت  جلسه  این  در  شده  مطرح 

برای آنها ارسال شود. 
همچنیـن مقـرر شـد تاریخ مناقصـه کنتور با کشـور 
افغانسـتان بـه مـدت دو هفتـه تمدید شـود. در پایان 
جلسـه نیـز مقرر شـد متـن پیش نویـس تفاهـم نامه 
بین سـندیکا و برشـنا تهیه و فهرسـت نیازهای برشنا 
بـه سـندیکا اعـالم شـود و در نهایـت شـرکای محلی 
مطمئنـی از طرف برشـنا به سـندیکا معرفی شـود. 
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5 اخبار صنعت برق

جلسهکمیتهسازندگانتابلوهایبرقسندیکای
صنعتبرقایرانشانزدهماردیبهشتسالجاری
درمحلسندیکایصنعتبرقایرانبرگزارشد.

گالیههایکمیتهتابلوسازانازهیاتمدیره؛

لزومپیگیریجدیترموضوع
تعدیلنرخارزدرقراردادهای

فاقدتعدیل

در ابتدای جلسه نماینده کمیته تابلوسازان در کمیته 
ساخت داخل گزارشی از مذاکرات انجام شده در این 
اعضای کمیته حمایت  ارائه کرد. گله مندی  کمیته، 
از ساخت داخل از عملکرد هیات مدیره سندیکا در 
حوزه نرخ ارز، ارسال نامه از سوی سندیکا به وزات 
نیرو درباره تاخیر در پرداخت های این وزارتخانه به 
پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات و نیز تحریم 
مناقصات توانیر و وزارت نیرو از سوی شرکت های 

عضو از جمله محورهای گزارش مذکور بود. 
ساختار  تغییر  یا  و  تقویت  خصوص  در  رایزنی 
با  مرتبط  تعرفه های  بررسی  همچنین  و  دبیرخانه 
دیگر  از  تابلو  سازندگان  ویژه  به  سازندگان  اصناف 
کمیته  اعضای  گالیه  بود.  جلسه  در  مطرح  موارد 
این  تقدیمی  درخواست های  که  بود  این  تابلوسازان 
کمیته مورد بی مهری دبیرخانه و هیات مدیره قرار 

گرفته است. 
در ادامه این جلسه مقرر شد که فهرستی از چالش 
های موجود مانند مشکالت ارز و تامین مواد اولیه، 
مطالبات، بیمه و مالیات، مشکالت قراردادی و غیره 
برای اعضا ارسال و اولویت بندی ها بر مبنای نظرات 
شرکت  کمیته  اعضای  از  دعوت  شود.  تعیین  آنان 
برای حضور در جلسات  برق  تابلوهای  های سازنده 

هیات رییسه هم از دیگر مصوبات این جلسه بود. 
پیگیری  این گذاشته شد که  بر  قرار  این جلسه  در 
تعدیل  فاقد  ریالی  قراردادهای  در  ارز  نرخ  تعدیل 
برق  تابلوهای  واردات  تعرفه  افزایش  همچنین  و 
انجام  مدیره سندیکا  با هیات  ای  مکاتبات جداگانه 
جمع بندی  موضوع  شد  بنا  جلسه  پایان  در  شود. 
هفت  قالب  در  که   ۹۶ سال  در  کمیته  فعالیت های 
بند مجزا گردآوری شده، مجددا در دستور کار هیات 

رئیسه قرار گیرد. 

ابعاد در مناسب نظارت و مدیریت منظور به
با اثربخشتر ارتباط ایجاد و برق شبکه فني
کاربرانسیستمتوزیعوتعییندقیقوظایفو
مسوولیتهايآنهابراياتصالبهشبکهواستفاده
معاونت سوي از شبکه کد و توزیع کد آن، از

توزیعشرکتتوانیرتدوینميشود.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
)در  برق  و شبکه  عرضه  امنیت  از  اطمینان  حصول 
پایایي  تامین  همچنین  و  توزیع(  و  انتقال  سطح 
حضور  نیازمند  صنعت،  این  فعالیت هاي  انجام  در 
و  بوده  عرصه  این  در  برق  صنعت  فعاالن  قانونمند 
و  طراحي  زمینه،  این  در  مهم  چالش هاي  از  یکي 
برقراري یک نظام کارآمد و اثربخش براي موارد فني 
و حقوقي نحوه اتصال مشترکان و توزیع کنندگان و 
پیشرفت هاي  است.  شبکه  به  برق  کنندگان  تامین 
روزافزون علمي در فراهم آوردن فناوري هاي جدید 
تولید انرژي و گسترش مولدهاي مقیاس کوچک در 
سطح شبکه، در کنار اهمیت توجه به حقوق مصرف 
تدوین  و  تهیه  که  هستند  عواملي  جمله  از  کننده 
سندي همه جانبه را در این باره اجتناب ناپذیر مي 
کنند. بر اساس مطالعات انجام شده، از میان تمامي 
کدهاي صنعت برق که در کشورهاي مختلف وجود 
دارند، کد توزیع برق، بیشتر شامل جنبه هاي فني 
توسط  توزیع  شبکه  از  استفاده  و  اتصال  به  مربوط 
توزیع کنندگان مجاز براي ایجاد یک سیستم کارا، 

هماهنگ و اقتصادي در سطح توزیع مي شود.
به طوري که کد توزیع روش هاي روزمره اي را تعیین 
توزیع  میان  ارتباط  برقراري  نحوه  که  کند  مي 
کنندگان مجاز و مشترکان و کاربران سیستم توزیع 
در شرایط عادي و اضطراري، نحوه اتصال واحدهاي 
از  و مواردي  توزیع  به سیستم  تولیدي و مشترکان 

این دست را مشخص کند.
بنابراین گزارش، به منظور مدیریت و نظارت مناسب 
اثربخش تر  ارتباط  ایجاد  و  برق  فني شبکه  ابعاد  در 
و  وظایف  دقیق  تعیین  و  توزیع  سیستم  کاربران  با 
مسوولیت هاي آنها براي اتصال به شبکه و استفاده 
از آن صنعت توزیع برق در ایران نیازمند تدوین کد 

توزیع و کد شبکه است.
بر این اساس طرحي با عنوان نیازسنجي تدوین کد 
توزیع صنعت برق ایران با راهبري معاونت هماهنگي 
با  توانیر  تخصصي  مادر  شرکت  توزیع  بر  نظارت  و 
با  توانیر،  توزیع  مهندسي  و  فني  دفتر  راهبري 

همکاري پژوهشگاه نیرو در حال انجام است.
کدهاي  بررسي  از  پس  تحقیقاتي  مطالعه  این  در 
توزیع برق و تعیین جایگاه کدها در ساختار قانوني و 
نهادي صنعت برق سایر کشورها، سرفصل هاي مورد 
نیاز براي تدوین کد توزیع در ایران با توجه به اسناد 

و قوانین موجود تعیین مي شود.
در ادامه تالش مي شود تا با تشکیل تیم هاي خبره، 
با  مطابق  ها  سرفصل  این  از  یک  هر  نویس  پیش 
شرایط شبکه برق ایران نگاشته شده و در نهایت در 
جلسات با سیاستگذاران و خبرگان مفاد کدها تایید 

شده و کد توزیع تهیه مي شود.
بر اساس این گزارش معاونت هماهنگي توزیع توانیر 
این  در  نظرات خبرگان  و  پیشنهادات  از  کرد  اعالم 

زمینه استقبال مي کند.

توسطتوانیرانجامميشود؛

تدوینکدتوزیعبرقبراي
نخستینباردرکشور

http://news.moe.gov.ir/Detail?ANWID=57197


شماره  2183         29 اردیبهشت 1397

6 اخبار صنعت برق

ایرنا:وزیرنیرودرحالیظرفیتفعلینیروگاههای
تجدیدپذیرکشوررا527مگاواتاعالممیکند
ایران در معتقدند انرژی حوزه کارشناسان که
توانتولیدبرقازطریقانرژیهاینوتا70هزار

مگاواتوجوددارد.
به گزارش روز شنبه ایرنا، ایران با دارا بودن بیش از 
مناطق  همچنین  و  سال  در طول  آفتابی  روز   3۰۰
مهیا برای تولید برق از باد، ظرفیتی قابل توجه برای 

توسعه انرژی های تجدیدپذیر دارد.
انرژی های  برق،  صنعت  کارشناسان  زعم  به 
تجدیدپذیر ارزان  ترین انرژی در ایران است؛ هزینه 
تمام شده یک کیلووات ساعت برق خورشیدی چهار 
سنت است که طبق پیش بینی های صورت گرفته، با 
رشد دانش و تکنولوژی ها این عدد تا سال ۲۰۲۰ 
به سه سنت و در سال های بعد به ۲ سنت و کمتر از 

آن کاهش می یابد.
نظر  اظهار  آخرین  در  نیرو  وزیر  اردکانیان«  »رضا 
اعالم کرد  انرژی های تجدیدپذیر،  خود در خصوص 

ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر کشور )خورشیدی و 
بادی( در سال گذشته به ۵۲۷ رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه در سال جدید این مسیر ادامه 
سال  پایان  تا  هستیم  درصدد  گفت:  کند،  می  پیدا 
تجدیدپذیر  های  انرژی  در  برق  تولید  ظرفیت   ۹۷
را به یک هزار مگاوات و تا پایان سال ۹۸ آن را به 

چهارهزار مگاوات برسانیم.
انرژی  کمیسیون  رئیس  نایب  صالحی«  »حمیدرضا 
گفت:  ایرنا  به  زمینه  این  در  تهران  بازرگانی  اتاق 
بکر  بازاری  تجدیدپذیر  انرژی های  زمینه  در  ایران 
های  انرژی  از  برق  تولید  ظرفیت  تواند  می  و  دارد 
هزار   ۷۰ به  کنونی  مگاوات   ۵۲۷ از  را  تجدیدپذیر 

مگاوات برساند.
انرژی های تجدیدپذیر زمینه ای  با بیان اینکه  وی 
مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار 
می آید، گفت: دستگاه های دولتی باید پروژه های 
مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر را آنچنان قدرتمند 
روی میز دنیا بگذارند تا سرمایه گذاران خارجی برای 

شریک شدن در این کیک اقتصادی تالش کنند.
صالحی اضافه کرد: »متاسفانه با تنگ نظری ها و نگاه 
هایی قدیمی و سنتی برخی مسووالن ارشد اقتصادی 
بخصوص در وزارتخانه های تخصصی، زمینه حضور 
خارجی ها در انرژی های تجدیدپذیر آنچنان که باید 

فراهم نشده است«.
دولت  اکنون  گفت:  انرژی  کنفدراسیون  دبیر 
های  انرژی  از  تولیدی  برق  ساعت  کیلووات  هر 
 ۱۰ ساله(   ۲۰ قراردادی  قالب  )در  را  تجدیدپذیر 
برای سرمایه  نرخ  این  سنت خریداری می کند که 
پرسش  این  به  باید  اما  است؛  جذاب  بسیار  گذاران 
حاضرند  خارجی  گذاران  سرمایه  چرا  که  داد  پاسخ 
تضمینی  خرید  های  پروژه  در  ابوظبی  و  دوبی  در 

برق سه سنت  نرخ هر کیلووات ساعت  با  ۲۰ ساله 
شرکت کنند اما در قراردادهای ۱۰ تا ۱3 سنت ایران 

شرکت نکنند؟
صالحی با تاکید بر اینکه پاسخ این پرسش را باید در 
دستور  گفت:  یافت،  اقتصادی  و  سیاسی  دیپلماسی 
کار ۹۵ درصد از ۲۰۰ هیاتی که بعد از برجام به ایران 
آمدند، همکاری در زمینه انرژی های تجدیدپذیر بود 
این مذاکرات هنوز  از  ای  متاسفانه بخش عمده  اما 
اتاق  نمایندگان  هیات  است.عضو  نرسیده  نتیجه  به 
تهران با اشاره به اینکه سرمایه گذاری نیاز به ثبات 
دارد، تصریح کرد: باید درها را به روی سرمایه گذاران 
و شرکت های خارجی باز کنیم زیرا ورود آنها، برای 

رشد بخش خصوصی داخلی نیز مفید است.

انرژی در سرمایه دالر میلیارد 2.5 جذب
تجدیدپذیر های

 ۲.۵ تاکنون   )۹۲ )سال  یازدهم  دولت  ابتدای  از 
میلیارد دالر سرمایه گذاری برای اجرای طرح های 
انرژی های تجدیدپذیر جذب شده که بر  با  مرتبط 
اساس آمارهای وزارت نیرو، ۷۰ درصد از این منابع 
)معادل ۱.۷۵ میلیارد دالر( از محل سرمایه گذاری 
از  دالر(  ۷۵۰میلیون  )معادل  درصد   3۰ و  خارجی 

محل سرمایه گذاری داخلی تامین شده است.
بخش  در  شده  مبادله  قراردادهای  حجم  هرچند 
انرژی های تجدیدپذیر در دولت تدبیر و امید به ۲ 
هزار و ۹۶۱ مگاوات و تعداد مشترکان آن به بیش 
اما  است  یافته  افزایش  مشترک  و  شرکت   3۵۰ از 
های  انرژی  از  برق  تولید  باالی  به ظرفیت  توجه  با 
دولت  حمایت  نیازمند  همچنان  خورشید،  بویژه  نو 
کشور  در  فناوری  این  در  گذاری  سرمایه  توسعه  از 

هستیم.

ظرفیتفراموششدهایبهنام
»انرژیهایتجدیدپذیر«

که کرده اعالم هم دیگر فرانسوی یکشرکت
بازگشت پایانمهلت1۸0روزه نوامبرو درماه
در فعالیت به آمریکا، توسط ایران تحریمهای

ایرانپایانخواهدداد.
چندملیتی  برق  شرکت   نیوز،  بورس  گزارش  به 
قرار  پاریس  در شهر  آن  مرکزی  دفتر  که  »اینژی« 
دارد روز جمعه اعالم کرد تا ماه نوامبر به قراردادهای 

مهندسی خود در ایران خاتمه می دهد.
مدیر عامل شرکت اینژی در نشستی اعالم کرد که 
هیچ زیرساختی در ایران ندارد، اما تیم های مهندسی 

این شرکت در آنجا برای مشتری ها کار می کنند. 
او گفـت: »مـا ۱۸۰ روز فرصـت داریـم کـه بـه ایـن 
قراردادهـا خاتمـه بدهیـم، یعنی تـا ماه نوامبـر. این 
کار انجـام خواهـد شـد.. ایـن شـرکت در عمـل، در 
زمینـه تولید بـرق، توزیـع گاز طبیعـی و انرژی های 
تجدیـد پذیـر اشـتغال دارد. »برنامـه جامـع اقـدام 
میـان  تیرمـاه سـال ۱3۹4  برجـام،  یـا  مشـترک« 
امنیـت  دائـم شـورای  پنـج کشـور عضـو  و  ایـران 
سـازمان ملـل )آمریـکا، فرانسـه، انگلیـس، روسـیه 
و چیـن( بـه عـالوه آلمـان )موسـوم به گـروه ۵+۱( 
حاصـل شـد. دولـت آمریـکا از نخسـتین روزهـای 
اجرایـی شـدن ایـن توافـق، کارشـکنی ها در اجرای 
آن و تـالش برای کاسـتن از مزایـای اقتصادی ایران 

از آن را آغـاز کـرد.

»اینژی«فرانسههمبهفعالیت
درایرانپایانمیدهد

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/ff69111424850.html#%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%C2%AB%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C
http://tnews.ir/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7/48b3111408301.html#%C2%AB%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%98%DB%8C%C2%BB-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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بهگفتهکارشناسان،دولتدراجرایگامهایبعدی
طرحهدفمندیتنهاجبرانکسریمنابعیارانهای
راموردتوجهقراردادوبهصورتکامالابتدایی،
قیمتانرژیبرایتمامیمشترکینرایکمیزان

افزایشداد.
به گزارش خبرنگار مهر، بودجه سال جاری در حالی 
تقدیم مجلس شورای اسالمی شد که در آن خبری از 
افزایش تعرفه آب و برق نبود. این ثبات قیمت درحالی 
به تایید بهارستانی ها رسید که وزارت نیرو با بدهی 3۰ 
هزار میلیارد تومانی دست و پنجه نرم می کند و از سویی 
دیگر، با باالگرفتن چالش آب در کشور و ایجاد ضرب 
االجل هایی برای رسیدگی به این مهم از وزارت نیرو 
موجب شد تا بار دیگر مقوله افزایش تعرفه ها آب و برق 

برای سال جاری مورد بررسی قرار بگیرد.
از طرفی به عقیده بسیاری، پایین بودن سهم قیمتی آب و 
برق در سبد هزینه های خانوار موجب صرفه جویی نکردن 
در بخش آب و برق باشد. البته به منظور هدفمندسازی 
یارانه ها و نزدیک شدن هرچه بیشتر هزینه آب و برق 
به قیمت واقعی خود، دولت قانونا مجاز به افزایش قیمت 
تعرفه ها است. هیات وزیران در جلسه پنجم اردیبهشت 
ماه امسال به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد مواد )۱( 
و )3( قانون هدفمند کردن یارانه ها - مصوب ۱3۸۸- 
به وزارت نیرو اجازه داد تا متوسط تعرفه های برق را از 

تامینکسریبودجهباافزایشتعرفهآبوبرق

لزومبازنگریدرتعرفهها
ابتدای اردیبهشت ۱3۹۷ بدون تغییر ساختار تعرفه ها به 

میزان هفت درصد افزایش دهد.
بر اساس این مصوبه، مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان برق 
که برای جبران بخشی از هزینه های توزیع برق اخذ 
می شود، برای همه مشترکان با قدرت 3۰ کیلووات و 
بیشتر ۹۹ هزار ریال در ماه و تمامی مشترکان با قدرت 
کمتر از 3۰ کیلووات ۱۱ هزار ریال در ماه است. هیات 
وزیران همچنین تصویب کرد که نرخ تعرفه آب از ابتدای 
اردیبهشت ۱3۹۷ بدون تغییر ساختار تعرفه ها به میزان 

هفت درصد افزایش یابد.
همچنین به منظور جبران بخشـی از هزینه های تامین 
و توزیـع آب و جمـع آوری و دفـع فاضـالب، مبلـغ ثابت 
ماهانـه یـا آبونمـان آب و فاضـالب بـرای کاربـری هـای 
مختلـف، ۱۰ هـزار ریـال در ماه بـه ازای هر واحد تعیین 
شـد. بـر اسـاس ایـن مصوبـه، تعرفـه »آب آزاد و بنایی« 
شـهری و روسـتایی، معـادل نرخ باالتریـن طبقه مصرف 

مصـوب در بخـش خانگـی تعیین می شـود.
در این میان و حتی با وجود مصوبه هیات وزیران بد نیست 
نظام افزایش تعرفه ها را بار دیگر از نظر گذرانده و با دقت 

بیشتری به آن بپردازیم.

هدفمندییارانههادرخدمتاقشارکمدرآمد
ابراهیم کریمی، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار 
مهر، مدل مطلوب جهت حصول به اهداف طرح هدفمندی 
افزایشی  پلکانی  تعرفه گذاری  نظام  اجرای  را  ها  یارانه 
)IBT( بر مبنای »الگوی مصرف« دانست و گفت: در این 
مدل برخالف مدل کنونی، میزان افزایش قیمت انرژی تنها 
شامل مشترکین پرمصرف وهمچنین سبب توزیع عادالنه 

یارانه ها به اقشار نیازمند جامعه منجر می شود.
وی با بیان اینکه نظام تعرفه گذاری IBT به سه رویه سقف 
یارانه، یارانه صفر و یارانه منفی قابل اجرا است، ادامه داد: 

قانون هدفمند کردن یارانه ها در جهت حصول به دو هدف 
راهبردی اصالح الگوی مصرف انرژی و توزیع عادالنه یارانه 
های انرژی در میان اقشار مختلف جامعه از لحاظ میزان 
درامد، به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید، این قانون 
به طور خالصه بر آزادسازی قیمت انرژی و سپس بازتوزیع 
درآمدهای حاصل از آن میان دهک های متوسط و پایین 

جامعه استوار است.
به گفته این کارشناس انرژی، راهبرد مطلوب برای رسیدن 
به اهداف تعیین شده این قانون، اصالح نظام تعرفه گذاری 
کنونی به نظام تعرفه گذاری پلکانی افزایشی )IBT( بر 
مبنای تعریف »الگوی مصرف« است. منظور از »الگوی 
مصرف« ، میزانی از مصرف است که عموم مشترکین برای 
رفع نیازهای خود به آن احتیاج دارند که طبق شرایط آب 

و هوایی و سایر محورها برای هر منطقه تعیین می شود.

عدالتدرپرداختیارانهانرژی
کریمی با اشاره به اینکه مدل تعرفه گذاری IBT در کشور 
را می توان  هزینه مصارف کمتر از الگو ارزان تر و یارانه ای 
تعریف کرد، توضیح داد: با عبور مصرف ازمیزان مشخص 
شده، قیمت به صورت پلکانی و به مقدار قابل مالحظه ای 
افزایش می یابد. به عبارت دیگر با این سیاست هزینه ی 
مصرف مازاد بر الگو با قیمت تمام شده و در پله های باالتر 
با قیمت جهانی و حتی بیشتر محاسبه می  شود. در این 
حالت از افزایش شدید قیمت برای مشترکینی که در حد 

الگو مصرف می کنند پرهیز می شود.
وی اظهار داشت: با بررسی مدل اجرایی دولت در طرح 
تعرفه  اگرچه  که  گفت  توان  می  ها  یارانه  هدفمندی 
گذاری پلکانی به کار رفته است اما همچنان تعرفه های 
پلکان های باالتر از الگوی مصرف، با قیمت واقعی انرژی 
این روند باعث می شود دولت در  فاصله زیادی دارد. 
اجرای طرح هدفمندی در تامین منابع الزم برای اعطای 

کنونی  مدل  در  همچنین  و  شود  مشکل  دچار  یارانه 
اختالف قیمت انرژی بین پلکان های مختلف بسیار کم 
است و به همین دلیل تاثیر مطلوبی بر کاهش مصرف 
انرژی مردم نداشته است. به گفته این کارشناس انرژی، 
متاسفانه دولت در اجرای گام های بعدی طرح هدفمندی 
تنها جبران کسری منابع یارانه ای را مورد توجه قرار داد 
و در همین راستا به صورت کامال ابتدایی و ساده، قیمت 
انرژی برای تمامی مشترکین کم مصرف و پرمصرف را 
به یک میزان افزایش داده است که در این حالت فشار 
بر قشر کم مصرف بیش از قشر پرمصرفی است که در 
هدررفت و اسراف منابع انرژی نقش بسیار باالتری دارند. 
با اجرای مدل تعرفه گذاری IBT ، دولت می توانست 
کسری بودجه یارانه ها را از طریق افزایش قیمت پله های 
بیش از الگوی مصرف تامین کند و بدین صورت فشار 
اصلی به جای مردم عادی بر قشر پرمصرف جامعه که 

معموال پردرآمد نیز هستند وارد می آمد.

لزومبازنگریدرروشپرداختیارانهانرژی
وی با بیان اینکه در این مدل تعرفه، پله های کم 
مصرف کمتر افزایش می یابد و تعرفه ی پله های 
شد،  خواهد  مواجه  چشمگیر  افزایش  با  پرمصرف 
تصریح کرد: در صورت اجرایی شدن نظام تعرفه ای 
قشر پرمصرف به کاهش میزان مصرف انرژی وادار 
می شود. اگر قشر پرمصرف همچنان به مصرف زیاد 
خود ادامه دهد باید بهای واقعی انرژی را بپردازد و 
را اصالح کند زمینه  رفتار خود  پرمصرف  اگر قشر 
دولت  برای  درآمد  کسب  و  انرژی  صادرات  برای 
فراهم می شود که در این صورت با کاهش میانگین 
مصرف انرژی در کشور نیز  میتوان میزان »الگوی 
مصرف« را کاهش داد و در یک دوره چند ساله به 

سطح استاندارد جهانی رسید.

https://www.mehrnews.com/news/4299792/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87
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۸ اخبار صنعت برق

کمیسیونرانرژیاروپابهایران
سفرمیکند

اروپا انرژی کمیسیونر کانیته« آریاس »میگل
برایگسترشهمکاریباایران،2۹اردیبهشت

راهیتهرانمیشود.
ال  روزنامه  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
پاییس، کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا یک هفته پس 
از خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران، راهی این 

کشور می شود.
بر این اساس »میگل آریاس کانیته« قصد دارد روز 
بیست و نهم اردیبهشت با سفر به تهران، با مقامات 
ایرانی در خصوص گسترش همکاری های دو جانبه 

در زمینه انرژی رایزنی کند.
این سومین سفر کانیته به تهران پس از سفرهایش 

در فروردین ۹۵ و اردیبهشت ۹۶ به شمار می رود.
او در سال ۹۵ به همراه شش کمیسیونر دیگر اتحادیه 
مسئول  موگرینی«  »فدریکا  همراه  هیأت  در  اروپا 
سیاست خارجی  اتحادیه اروپا و در اردیبهشت سال 

۹۶ در راس هیأت اروپایی به تهران سفر کرد.
گفتنی است رهبران اروپایی در نشست شب گذشته 
برای  تصمیمی  اتخاذ  خصوص  در  صوفیه  در  خود 
حمایت از برجام و جلوگیری از تضعیف آن به توافق 

رسیدند.

طیتوافقیبینوزارتفرهنگوارشاداسالمی
وموافقتوزیرنیروبهایبرقمراکزخدماتفنی

سینمایایرانفرهنگیشد.
با درخواست و پیگیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و موافقت وزیر نیرو از این پس بهای برق البراتوارها، 
با  ایران  سینمای  فنی  خدمات  مراکز  و  استودیوها 
تعرفه برق مراکز فرهنگی محاسبه و دریافت خواهد 
شد. پیرو مکاتبات سید عباس صالحی وزیر فرهنگ 
نیرو درباره »شمول ماده  با وزارت  ارشاد اسالمی  و 
از مقررات  الحاق موادی به قانون بخشی  3۷ قانون 
مالی دولت به البراتوارها، استودیو ها و مراکز خدمات 
رضا  موافقت  و  ایران«  سینمای  فنی  پشتیبانی 
اردکانیان وزیر نیرو از این پس بهای برق البراتوارها، 
ایران  سینمای  فنی  خدمات  مراکز  و  ها  استودیو 
وزارت  توسط  صادره  معتبر  مجوز  ارائه  صورت  در 
با  محل  فعالیت  تطابق  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
مجوز مذکور، با تعرفه برق مراکز فرهنگی محاسبه و 

دریافت می شود.
با  سینمایی  سازمان  رییس  حیدریان  محمدمهدی 
و  سینما  خانه  عامل  مدیر  از  مذکور،  موافقت  ابالغ 
معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی خواست 
گونه ای  به  مربوطه  های  مجوز  های صدور  مکانیزم 
مشمول  واحدهای  همه  که  شود  اجرا  و  طراحی 
بتوانند از این امکان بهره مند شوند. در ماه گذشته 
نیز سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ایران،  از سینمای  در راستای وظایف حمایتی خود 
موفق به لغو دریافت عوارض بلیت سینماها از سوی 

شهرداری ها شده است.

بهایبرقمراکزخدماتفنی
سینمایایرانفرهنگیشد

اتصالواحد3نیروگاهگازی
خلیجفارسبهشبکهسراسری

برق
واحد3نیروگاهگازیخلیجفارسدربندرعباس

بهشبکهسراسریبرقمتصلشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ 
مدیرعامل نیروگاه گازی خلیج فارس گفت: این واحد 
با ظرفیت ۱۶۵ مگاوات ساعت بعد از انجام تعمیرات 
و  کارکنان  و تالش  داخلی  نیرو های  بدست  اساسی 
سراسری  شبکه  به  خلیج فارس،  نیروگاه  متخصصان 

برق متصل شد.
افزود: تعمیرات اساسی در بخش های  احمد سایانی 
و  بازدید  توربین،  متحرک  و  ثابت  پره های  تعویض 
ضروری  قطعات  و  احتراق  محفظه  قطعات  تعویض 

ژنراتور صورت گرفت.
با توجه به در پیش بودن فصل تابستان  وی گفت: 
آینده  ماه های  طول  در  نیروگاه  این  واحد  شش 
به صورت تمام وقت برای تأمین برق مطمئن و پایدار 

در مدار تولید قرار دارند.
نیروگاه گازی خلیج فارس با هدف تولید انرژی پاک 
در سال ۸۷ با ظرفیت ۶ واحد گازی به بهره برداری 
رسید و بیش از یک سوم برق استان را تولید می کند.

شرقی  شمال  کیلومتری   4۰ در  نیروگاه  این 
بندرعباس و در منطقه قلعه قاضی واقع شده است.

گاز  فارس  خلیج  گازی  نیروگاه  نیاز  مورد  سوخت 
سوخت  عنوان  به  گاز  سوخت  که  است  گازوئیل  و 
گرفته  درنظر  جایگزین  عنوان  به  گازوئیل  و  اصلی 

شده است.
 ۱۶ لوله  خط  یک  طریق  از  نیروگاه  نیاز  مورد  گاز 

اینچی از پاالیشگاه گاز سرخون تأمین می شود.

مدیرگروهمدیریتمصرفبرقاستانکردستانبا
اعالماینکهطبقآمارهایجهانیکشورایرانجزو
کشورهایپرمصرفدرحوزهبرقاست،خواهان
رعایتعموممردمدرکاهشمصرفبرقبهویژهدر

ایامفصولگرمسالشد.
 فرید مظهری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه 
اصالح الگوی مصرف به عنوان یکی از موارد مورد تأکید 
کرد:  اظهار  است،  مطرح  مصرف  مدیریت  حوزه  در 
مدیریت مصرف یکی از وظایف دینی و شرعی ماست 
که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. وی افزود: با آغاز 
فصل گرما و پیک مصرف برق در این فصل، توجه به 
مدیریت مصرف بیش از پیش احساس می شود. مدیر 
گروه مدیریت مصرف برق استان کردستان با بیان اینکه 
زندگی بدون برق در فصل گرما بسیار طاقت فرسا است، 
گفت: شهروندان باید توجه داشته باشند که با کاهش 
مصرف برق خود عالوه بر توجه به موارد زیست محیطی، 
میزان خاموشی های فصل تابستان را به حداقل خواهند 
رساند. مظهری با ذکر اینکه متأسفانه با توجه به اعالم 
آمارهای جهانی، کشور ایران جزو کشورهای پرمصرف 
در حوزه برق است، خاطرنشان کرد: تنها راه مقابله با 
این اسراف، اهتمام عموم مردم در تمامی بخش های 
خانگی، تجاری، کشاورزی و صنعتی است. وی با تأکید 
بر اصالح و بکارگیری الگوی صحیح مصرف یادآور شد: 
امید است با تالش و همکاری مسئولین و مردم شریف 
با فرهنگ سازی درست  کردستان در این ماه مبارک 

میان عموم مردم، بتوان این مهم را محقق ساخت.

مدیرگروهمدیریتمصرفبرقاستانکردستان:

ایرانجزءکشورهایپرمصرفبرق

https://www.mehrnews.com/news/4299127/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://tnews.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/509e111434158.html#%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%DB%B3-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87
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۹اخبار اقتصادی

استفادهازنقشدیپلماسیاقتصادیدرتوسعه
بازارهای در ویژه به کشور غیرنفتی صادرات
منطقهایوکشورهایهمسایهمحورهمایشی
کمیسیون و انرژی فدراسیونصادرات که بود

انرژیاتاقتهرانبرگزارکرد.
بخش  فعاالن  از  زیادی  جمع  که  همایش  این  در 
کمیسیون  و  نمایندگان  هیئت  اعضای  خصوصی، 

صادرات  ضمانت  صندوق  رئیس  تهران،  اتاق  انرژی 
صادرات  توسعه  بانک  الملل  بین  امور  معاون  ایران، 
امور  وزارت  اقتصادی  معاونت  از  نماینده ای  و  ایران 

خارجه حضور داشتند، 
فدراسیون  رییسه  هیات  عضو  اردکانی  شمس  علی 
اتاق  نمایندگان  هیات  اعضای  از  و  انرژی  صادرات 
را  جاری  سال  شعار  تحقق  الزامات  جمله  از  تهران، 
توسعه صادرات غیرنفتی عنوان کرد و گفت: توسعه 
صادرات موجب ثبات کشورهای صادرکننده و برقراری 
المللی می شود.  بین  در سطح  و  در کشورها  امنیت 
فرار  از  مانع  همچنین  صادرات  توسعه  افزود:  وی 
مغزها خواهد شد حال باید به این نکته مهم نیز توجه 
داشت که امور اقتصادی نیز باید به دست کاردان ها و 

متخصصان این حوزه بیفتد.
حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیئت رئیسه فدراسیون 
صادرات انرژی و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت 
برق ایران نیز در سخنانی گفت: اگر با همکاری وزارت 
دیپلماسی  بنای  سنگ  خصوصی،  بخش  و  خارجه 
به طور  به درستی گذارده شود،  اقتصادی در کشور 

قطع شاهد جهش در صادرات غیرنفتی خواهیم بود.
بانک  بین الملل  امور  معاون  معبودی،  حمیدرضا 
توسعه صادرات با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد 
صادرکنندگان کشور با این بانک در ارتباط هستند، به 
تشریح خدمات بانک توسعه صادرات به صادرکنندگان 

پرداخت. 
بخش  سه  در  بانک  این  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
نیز  و  ریالی  وام های  ارزی،  نامه های  ضمانت 
اعتبارسنجی خریدار خارجی، به ایفای نقش در عرصه 

صادرات غیرنفتی کشور می پردازد.
بانک توسعه صادرات تصریح  الملل  بین  امور  معاون 
کرد: در قراردادهای اعتبار خریدار، حداقل ۱۵ درصد 

منابع مورد نیاز سهم کارفرما و ۸۵ درصد سهم بانک 
سال   3 سال،   ۷ تا   ۵ بازپرداخت  با  صادرات  توسعه 
دوره ساخت طرح و نرخ سود 3 تا 4 درصد است که 
البته حق بیمه و حداکثر بیست و پنج صدم درصد 

هزینه های جانبی نیز به آن اضافه می شود.
سال های  طی  کرد:  تصریح  همچنین  معبودی 
دریافت  به  موفق  ایران  صادرات  توسعه  بانک  اخیر 
کشورهای  از  بانک ها  برخی  با  همکاری  قراردادهای 
ارزش  که  روسیه شده  و  اتریش  جنوبی، چین،  کره 
با کره جنوبی ۸ میلیارد یورو و با چین ۱۰  قرارداد 

میلیارد یورو بوده است.
پیام باقری عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی 
و نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به 
اینکه صادرات موتور محرک خروج از بحران اقتصادی 
است، ادامه داد: ما امروز با این منطق فاصله زیادی 
داریم، متاسفانه صادرات در کشور ما سرگردان است و 
متولی خاصی ندارد. سالهاست ما در کانال 4۰ تا ۵۰ 
میلیارد دالر محبوس شده ایم. این امر نشان می دهد 

که ما باید پارادایم صادرات را تغییر دهیم. 
وی افزود: عددی هم که امروز تحت عنوان صادرات 
غیرنفتی صادر می شود عمدتا صادرات منطبق بر نفت، 
مواد خام و خام فروشی است. اگر پارادایم صادرات را 
تغییر ندهیم و به سمت ارزش افزوده بیشتر حرکت 

نکنیم مطمئنا در همین چارچوب خواهیم ماند. 
عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی با تاکید 
بر اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی نسبت به 
این  در  ما  کرد:  تصیح  است،  داشته  کاهش  گذشته 
حوزه در سال ۹۵، 3  میلیارد دالر صادرات داشتیم در 
حالی سال گذشته این رقم به زحمت به ۸۰۰ میلیون 
دالر رسیده است که نسبت به عدد کل صادرات رقم 

قابل توجهی نیست. 

برای حل مشکالت حوزه صادرات  ما  داد:  ادامه  وی 
همگن  و  جامع  برنامه ای  و  صادرات  ملی  سند  باید 
داشته باشیم تا همه دستگاه های ذیربط تکلیف خود 
را بدانند. صادرات یک زنجیره است که هر کسی باید 

در این زنجیزه نقش خود را ایفا کند. 
بانک ها در حوزه صادرات  از عملکرد  با گالیه  باقری 
محافظه  خیلی  بانکی  نظام  امروز  متاسفانه  گفت: 
کارانه با مسائل صادراتی برخورد می کند، ما خدمات 
و تجهیزات هایتک خود را به دولت ها صادر می کنیم 
لذا مگر می شود بدون کمک نظام بانکی، امکان نقل 
و انتقال، بدون امکان صدر ضمانتنامه و .... صادرات 

داشت؟! 
رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست 
اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه در دیپلماسی اقتصادی 
باید به دنبال تدبیرها بود نه ترفندها، به برخی الزامات 
برای تحقق  اشاره کرد و گفت:  اقتصادی  دیپلماسی 
کشور،  در  اقتصادی  دیپلماسی  بهتر  سازی  پیاده  و 
باید در ابتدا رفتار موزون اقتصادی داشت، آزادسازی 
این  گیری  شکل  های  زمینه  مهم ترین  از  اقتصادی 
شکل از دیپلماسی است که ما این آزادسازی اقتصادی 

را نداریم. 
این  الزامات  دیگر  از  سازی  خصوصی  افزود:  پدیدار 
عرصه است که متاسفانه باید گفت در این شاخص ها 
در کشور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست زیرا بیش 
از ۸4 درصد اقتصاد کشور در دست دولت و وابستگان 
دولت است که 4۱ درصد دست خود دولت، ۲۱ درصد 
صندوق های بازنشستگی، ۲۲ درصد خصولتی ها و ۱۶ 
پس  است،  تعاون  و  خصوصی  بخش  دست  درصد 
خصوصی سازی منظری است که می تواند در حوزه 

صادرات ما را به دیپلماسی اقتصادی برساند. 
ادامه در صفحه ۱۰

بررسینقشدیپلماسی
اقتصادیدرتوسعهصادرات

غیرنفتی
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ادامه از صفحه ۹
الزام دیگر دیپلماسی اقتصادی رقابت  وی ادامه داد: 
پذیری است که تعریف خاص خود را دارد، ما کدام 
رقابت را فراهم کردیم که حال انتظار داریم در حوزه 

صادرات به آن دست پیدا کنیم.
تهران،  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو  این  گفته  به 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش و توسعه 
دیگر  از  کشور  در  اطالعاتی  و  ارتباطی  فناوری های 
الزمه های تحقق دیپلماسی اقتصادی در کشور است 
که باید مورد توجه قرار گیرد.گسترش تکنولوژی ها 
ارتباطی و اطالعاتی الزام دیگری است که ما در این 

حوزه هم دچار محدودیت هستیم. 
سعید کوزه چی رئیس اداره تسهیل صادرات غیرنفتی 
این  در  هم  خارجه  امور  وزارت  اقتصادی  معاونت 
اختصاص  اقتصادی،  معاونت  تشکیل  گفت:  همایش 
امور خارجه به مباحث و  معاونت مستقل در وزارت 

موضوعات اقتصادی است. 
وی افزود: در وزارت امور خارجه اولویت ارتباط نزدیک 
معاونت ها  و  ستادی  حوزه  در  اقتصادی  فعاالن  با 
تا  است  وزارتخانه  این  منطقه ای  مدیریت های  و 
خواسته ها و صدای فعاالن اقتصادی از ناحیه وزارت 

خارجه و سفارتخانه ها شنیده شود.
همسایگان  ظرفیت  از  استفاده  داد:  ادامه  چی  کوزه 
نیست  خارجه  وزارت  مطلوب  کنونی  شرایط  در 
بنابراین افزایش استفاده از ظرفیت های اقتصادی در 
وزارت  اولویت  در  عراق  از جمله  کشورهای همسایه 
خارجه قرار دارد. ظرفیت کار برای ما بیش از میزان 
این  از  استفاده  برای  انسانی  نیروی  اما  است  کنونی 
از  باید  هم  خصوصی  بخش  البته  نداریم.  ظرفیت ها 
بازارهای  از  استفاده  افزایش  در جهت  خود  امکانات 
منطقه ای و توسعه صادرات با انگیزه بهتر استفاده کند.

شرکتهای همکاری برجام از امریکا خروج با
ایرانیهمباشرکایاروپاییمختلشدهوآنها
سرنوشتهمکاریخودرابهوضعیتبرجامگره

زدهاند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سه 
تحریم ها  لغو  از  پس  هفته  یک  درست  پیش  سال 
همراه  به  خصوصی  بخش  بازرگانان  از  نفر  یکصد 
این  در  شدند  فرانسه  و  ایتالیا  عازم  جمهور  رئیس 
سفر ۱4 قرارداد به ارزش ۱۸ میلیارد دالر با بخش 
دولتی ایران و 3 قرارداد به ارزش 3 میلیارد دالر با 

بخش خصوصی به امضا رسید.
معادن  در حوزه  مقطع  آن  که  قراردادهایی  از  یکی 
امضا رسید" قراردادی به ارزش ۲ میلیارد دالر بین 
با  ایران )ایمیدرو(  سازمان توسعه و نوسازی معادن 
شرکت معدنی ایتالیا با نام دنیلی" بود که به موجب 

قراردادهایبخشخصوصیبا
شرکایاروپاییمعطلسرنوشت

برجامشد

آن شرکتی با نام پرشین متالیک به عنوان یک شرکت 
 4۰ که  شد  می  تأسیس  چابهار  در  تخصصی  مادر 
درصد سرمایه گذاری مشترک آن برعهده ایمیدرو و 
است. همچنین  ایتالیایی  عهده طرف  بر  درصد   ۶۰
و  مهندسی  طراحی،  حوزه  در  طرف  دو  بود  قرار 
آموزشی با یکدیگر همکاری مشترکی داشته باشند.

با گذشت بیش از دو سال از امضاء اولیه این قرارداد 
خروج امریکا از برجام عاملی شد تا این شرکت در 
ایرانی مردد شده و  با شریک  توسعه همکاری خود 
این قرارداد را امضاء نهایی نکند. آنطور که آلساندرو 
تریویلین، مدیرعامل شرکت دانیلی گفته: »با خروج 
از  به دلیل نگرانی  بانک ها  توافق هسته ای،  از  آمریکا 
تحریم های ثانویه دیگر آماده تأمین مالی پروژه های 
فوالدسازی  شرکت  دلیل  همین  به  نیستند  ایرانی 
مالی  تأمین کننده  یافتن  برای  تالش  ایتالیا،  دانیلی 
میلیارد   ۱.۸( یورویی  میلیارد   ۱.۵ سفارشات  برای 
دالری( را که در ایران برنده شده است متوقف کرده 
است. البته هنوز سرنوشت مابقی قراردادهای بخش 
اما  نیست  مشخص  ایتالیایی  شرکای  با  خصوصی 
توقف همکاری دانیلی با ایمیدرو عاملی خواهد شد 
تا انها هم در همکاری خود با ایران تردید داشته و 

تمایلی به این موضوع نداشته باشند.
یک مقام مسئول در وزارت صنعت در همین ارتباط 
به خبرنگار تسنیم گفت: عالوه بر دانیلی که همکاری 
خود را متوقف کرده است. شرکت کره جنوبی پوسکو 
هم قرار بود در حوزه صنایع معدنی با ایران همکاری 
کند که خرید سهام این شرکت توسط عربستان مانع 
این موضوع شد. وی افزود: در حال حاضر طرف های 
برجام  معطل سرنوشت  ها  اروپایی  ویژه  به  خارجی 
بوده و سرنوشت همکاری خود را با شریک ایرانی به 

این موضوع گره زده اند.

سال  خرداد  سوم  در  آلومینیوم  صنایع  سندیکای 
و  تصفیه  تخصصی  سمنار  برگزاری  به  اقدام  جاری 
گاززدایی ذوب آلومینیوم و نحوه انتخاب و استفاده از 
بوته های گرافیتی و سیلیکون کارباید را با همکاری 
Mammut_ و  ایتالیا    Fondermat شرکت 

برگزار  المپیک  آکادمی  هتل  در  آلمان    wetro
دبیرخانه  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  می کند. 
و  دبیرخانه: ۸۸۷3۵۷3۵  های  تلفن  بگیرید.  تماس 

۰۲۱-۸۸۷3۶۹۵

سندیکایصنعایعآلومینیومایرانبرگزارمیکند؛

سمینارتخصصی
تصفیهذوبآلومینیوم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/02/29/1729878/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
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سازمانتامیناجتماعیباتفسیروبسطاختیارات
کلیه به مذکور اجتماعی تامین قانون ۴1 ماده
شئوناتاینسازماناعمازدرآمدها،بازرسیها
صدها صدور به اقدام تشخیص های هیئت و
گذشته سالهای طی اداری دستور و بخشنامه
کردهاستکهتداوماینرویهنتایجنامطلوبیبه

دنبالداشتهاست.
فارس، 43  اقتصادی خبرگزاری  به گزارش خبرنگار 
می گذرد،  اجتماعی  تامین  قانون  تصویب  از  سال 
با  متناسب  سال ها  این  طول  در  قانون  این  گرچه 
برداشت ها،  اما  است  نشده  روز  به  و  اصالح  شرایط 
از  آن  اجرای  نحوه  و  متعدد  بخشنامه های  صدور 

سوی سازمان تامین اجتماعی حتی آن را از اهداف 
حداقلی حمایت از کارگر و تضمین حفظ کسب و کار 

کارفرما و پیمان کار دور کرده است.
اجرای ناصحیح این قانون و بخشنامه های متعددی 
که حتی ناقض تلویحی مواد قانونی بودند در مواردی 
قربانی منافع مادی سازمان   را  حتی کسب و کارها 
بود  قرار  که  موادی  و  است  کرده  اجتماعی  تامین 
تضمینی بر قراردادهای کار باشد به معضلی دامنگیر 

برای کارگاه های دائم و موقت تبدیل شد.
در ماده 4۱ قانون تامین اجتماعی مقرر شده است 
تامین  ایجاب کند، سازمان  نوع کار  در مواردی که 
انجام  کار  کل  به  را  مزد  نسبت  می تواند  اجتماعی 
شده تعیین و حق بیمه را به همان نسبت محاسبه، 

مطالبه و وصول کند.
 موضوع ماده 4۱ که همواره یکی از پردردسر ترین 
سالهای  در  که  است  موضعی  بود  قانون  این  مواد 
شده  درخواست  قانون گذار  از  آن  حذف  بارها  اخیر 
صدور  با  اجتماعی  تامین  سازمان  همچنان  اما 
بخشنامه های متعدد آن را به طور سلیقه ای و صرفا 

منطبق بر منافع خود اجرا می کند.
داده  اختیارات  اساس  بر  اجتماعی  تامین  سازمان   
شده به این سازمان در ماده 4۱ قانون اجازه تعیین 
برخی حق بیمه های تعیین نشده در قانون داشته که 
با تایید و تصویب شورای عالی تامین اجتماعی که 
امروز به هیئت امنای این سازمان تغییر پیدا کرده 
است قابلیت اجرا خواهد داشت. این سازمان با تفسیر 
و بسط اختیارات مذکور به کلیه شئونات این سازمان 
تشخیص  های  هیئت  و  بازرسی ها  درآمدها،  از  اعم 
اقدام به صدور صدها بخشنامه و دستور اداری طی 
سالهای گذشته کرده است که تداوم این رویه نتایج 

نامطلوبی به دنبال داشته است.

تامین  قانون  سازمان  این  فعالیت  مبنای  اینکه  اول 
و  بخشنامه ها  صدور  واسطه  به  که  است  اجتماعی 
و هیئت  تصویب مجلس  بدون  که  اداری  دستورات 
قانون  عمال  موارد  بسیاری  در  می شود  انجام  دولت 

اجرا نمی شود.
تامین  فرایندهای  و  قانون  در  مضاعف  پیچیدگی   
اجتماعی بر اثر صدور بخشنامه های متعدد از نتایج 

دیگری است که این رویه به دنبال داشته است.
 ایجاد سردرگمی بیمه، بیمه گذاران و بیمه شدگان 
دلیل  به  خود  قانونی  تکالیف  و  حقوق  در خصوص 
صدور صدها بخشنامه و دستور اداری مبهم و بعضاً 
متناقض و همچنین تعدد اعتراضات و مراجعات به 
هیئت های تشخیص مطالبات که گویای پیچیدگی 
روزافزون تعامالت است، از دیگر آثار اجرای این ماده 

از قانون به شیوه ای است که به آن اشاره شد.
بنابراین گرچه صدور بخشنامه برای تعیین رویه های 
داخلی یک سازمان طبیعی است اما نظم دهی وضع 
موجود و تسهیل تعامل با این سازمان برای صاحبان 

کسب و کار یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
با  بیمه  حق  نرخ های  تعیین  کارشناسان  اعتقاد  به 
تصویب هیئت وزیران راهکاری است که می تواند این 
آشفتگی را سامان دهد تا بر اساس آن مبنای جذب 
کلیه شکایات در  استناد  و  درآمدها، محل هزینه ها 
و  اجتماعی  تامین  قانون  متن  قضایی، صرفا  مراجع 

مصوبات الحاقی آن و مصوبات هیات وزیران باشد.
این قانون از آنجا که معادل و رقیبی برای سازمان 
تامین اجتماعی تعریف نشده و پیش از آن نسخه ای 
به بزرگترین معضل کسب  امتحان نشده بوده خود 
سلسه  این  ادامه  در  است؛  شده  تبدیل  کارها  و 
گزارش ها به ابعاد دیگری از مشکالتی که این قانون 

به دنبال داشته می پردازیم.

وقتیبخشنامههامانعازاجرایقانونمیشود

معماینرخحقبیمهوسردگمی
بیمهگروبیمهشده

قیمتطال،دالر،سکهوارز
هرقطعهسکهتمامبهارآزادیطرحجدیددربازار
تهرانباقیمتیکمیلیونو۹61هزارتومانو
باقیمت1۸3هزارتومان هرگرمطالی1۸عیار

فروختهمیشود.

تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
امروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
و  میلیون  یک  قبل  روز  به  نسبت  قیمت  افزایش  با 
۹۶۱ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 

یک میلیون و ۸۸4 هزار تومان معامله می شد.
ر قطعـه نیم بهـار آزادی امـروز شـاهد کاهش قیمت 
بـود به نحـوی کـه در بـازار آزاد هـر قطعه نیم سـکه 
بهـار آزادی ۹۶۱ هـزار تومـان، ربع سـکه ۵۵4 هـزار 
تومـان و هـر قطعـه سـکه گرمـی 3۵۰ هـزار تومان 
فروختـه می شـد. هـر گرم طـالی ۱۸عیار نیـز امروز 
۱۸3 هـزار تومـان ارزشـگذاری شـده بـود، ضمـن 
آنکـه هـر اونـس طـال در بازارهـای جهانی بـا قیمت 

۱۲۹3.۱ دالر معاملـه می شـود.

https://www.farsnews.com/news/13970229000474/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%88
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/02/29/1729827/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-97-02-29
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12یادداشت مدیریتی

مدیریاایده؛کدامعاملدرموفقیتاهمیت
بیشتریدارد؟

مترجم:هوتساعسکرینسب
: Entrepreneur:منبع

پایی، نو کسبوکار هر نهایی موفقیت برای 
داشتنایدهبسیارمهماست.اگرابتکاریانوآوری
وجودنداشتهباشدیااینکهایدهارتباطمناسبی
راهاندازی مطمئنا نکند، برقرار مخاطبان با

کسبوکارباشکستروبهرومیشود.
 البته حضور یک مدیر شایسته هم الزامی است که 
عالوه بر به عهده گرفتن مسوولیت کارها بر اجرای 
مسیر  در  را  و شرکت  باشد  داشته  نظارت  هم  ایده 
موارد،  این  از  یک  کدام  اما  کند.  هدایت  موفقیت، 
داشتن یک ایده خوب یا مدیر الیق، عامل موفقیت 
موثرتری برای حمایت از شرکت های نو پا به شمار 

می رود؟
اطالعاتیدربارهشکستاستارتآپها

سوال  این  به  پاسخگویی  برای  متعددی  روش های 
شکست  علت  است  بهتر  ابتدا  در  دارد.  وجود 
اخیرا   CB Insights شود.  بررسی  شرکت ها 
شرکت های  از  بسیاری  شکست،  دالیل  یافتن  برای 
ناموفق را مورد بررسی قرار داد. در واقع 4۲ درصد از 
عواملی که اغلب موجب شکست شرکت ها می شوند 
عدم نیاز بازار است. به عبارت دیگر، تقریبا یکی از 
ناموفق  کسب وکارهای  از  نیمی  برای  اصلی  دالیل 
کامال  عوامل  که،  هرچند  است.  قوی  ایده  نداشتن 
متفاوت دیگری نیز دراین راستا وجود دارند. حدود 
۲۹ درصد از شرکت های مورد مطالعه مشکل اصلی 
کرده اند،  عنوان  آن  محدودیت  و  نقدینگی  را  خود 

دلیل  را  مناسب  تیم  نداشتن  درحالی که ۲3 درصد 
شرکت ها  از  ۱۹درصد  و  دانسته اند  شکست  اصلی 
هم شکست از رقبا را عامل عدم موفقیت خود ذکر 
غیرمستقیم،  یا  مستقیم  مدیرعامل،  البته  کرده اند. 
حدودی  تا  و  هستند  شکست ها  این  تمام  مسوول 
آنها  ایده های  به  رقبا  از  شرکت ها  شکست  دلیل 
مانند  متداول،  مشکالت  سایر  می شود.  مربوط 
وجود  عدم  و  مخاطبان  با  رفتارغیردوستانه  هزینه، 
مدل کسب وکار برای محصوالت به ایده و مدیرعامل 
نسبت داده می شود اما باز مدیریت مدیرعامل بیشتر 

زیر سوال می رود.

دیدگاههایسرمایهگذارخطرپذیر
نظرات کارشناسان احتماال به یافتن پاسخ به پرسش 
سرمایه گذاران  می کند.  بسیاری  کمک  شده  مطرح 
»سرمایه گذاری  عنوان های  با  آن  از  )که  خطرپذیر 
نام  نیز  کارآفرینی«  »سرمایه گذاران  یا  جسورانه« 
برای  الزم  سرمایه  تامین  از:  است  عبارت  می برند، 
و  آپ(  )استارت  نوپا  کسب وکارهای  و  شرکت ها 
البته  و  ارزش  رشد  و  جهش  مستعد  که  کارآفرین 
ریسک فراوانی است( و سرمایه گذار فرشته )فرشته 
سرمایه گذار به آن دسته از سرمایه گذارانی می گویند 
استارت  به سرمایه گذاری در شرکت های  تمایل  که 
آپ یا در شرف تاسیس دارند( عالقه مند هستند تا 
مدیریت شرکت یعنی موسس و مدیرعامل را بیش 
از  برخی  دهند.  قرار  ارزیابی  مورد  شرکت  ایده  از 
به صورت  را  کارها  حتی  پذیر  خطر  سرمایه گذاران 

روی  فقط  مثال  برای  می دهند  انجام  افراطی 
دارند  ادعا  و  می کنند  سرمایه گذاری  بنیان گذاران 
که هرگز طرح های کسب وکار یا پروژه های اقتصادی 
و  فقط روی عالقه  و در عوض  نمی کنند  بررسی  را 
طرز فکر هر موسسی تمرکز دارند. درحالی که دیگر 
برنامه کسب وکار  احتماال  پذیر  سرمایه گذاران خطر 
شما  ایده های  به  و  کرد  خواهند  بررسی  را  شما 
در  قوی  مدیرعامل  یک  داشتن  و  می دهند  اهمیت 

راس امور مربوط به کسب وکار را الزامی می دانند.

دیگر مالحظات
بهتر است ارتباط بین مدیرعامل و ایده ها را در نظر 
گرفت در واقع ایده ها عوامل فعال در یک کسب وکار 
ایجاد  ایده ها  در  تغییراتی  قادرند  مدیران  نیستند. 
اینکه  یا  نقص  بدون  را  بد  ایده های  حتی  و  کرده 
این  کنند.  اجرا  نامطلوب  به طور  را  خوب  ایده های 
ایده  یک  که  معنا  این  به  نیست  معکوس  رابطه 
نمی تواند تاثیری بر یک مدیر قوی بگذارد و او را از 
مسیر درستی که انتخاب کرده منحرف کند. بنابراین 
مدیرانی که دیدگاه و برنامه ریزی خود را بر مبنای 
از مزیت  پایه ریزی کنند  منطقی قوی و مستحکم 

باالیی برخوردار هستند.

مشکالت
هنوز برخی از مشکالت به مطالعه رابطه بین ایده و مدیر 

درباره نتایج شرکت مربوط می شود:
بیش از ۷۰۰ مدیرعامل برای تشخیص عواملی که در 
شکل گیری شخصیت یک مدیرعامل شایسته، تاثیرگذار 
که  همان طور  گرفته اند.  قرار  بررسی  مورد  هستند 
می توان تصور کرد عوامل بسیاری وجود دارند اما در این 
میان می توان به دو ویژگی برجسته اشاره کرد. ماهیت 

شخصیت مدیرعامل: عالقه به انجام فرصت های امیدوار 
کننده و تمایل به پذیرفتن خطرات محاسبه شده.  البته، 
مشکل عمده ای که با مطالعاتی از این قبیل وجود دارد 
آن است که فقط مدیرعاملی مورد بررسی قرار می گیرند 
که داوطلب ارائه اطالعات هستند و نسبت به سایرین 
موقعیتی نسبتا پایدار دارند. نظرتان درباره دیگر مدیران 
مدیریت  از  نوع  هیچ  مدیریت  سبک های  چیست؟ 
ندارد. مدیران  ارجحیت  به سایرین  نسبت  یا رهبری 
شخصیت های گوناگونی دارند. برخی پرتکاپو و در عوض 
بعضی منفعل هستند. عده ای کمال گرا و سخت گیر 
وگروهی هم ترجیح می دهند با اعتماد به دیگران انجام 
کارها را به آنها محول کنند پس برای داشتن یک مدیر 
موفق الزم نیست از پیش طرحی داشت در صورتی که 
ایده بر اساس درآمد پیش بینی شده، تقاضای بازار و 
دیگر عوامل سنجیده می شود. اخیرا راز زندگی مدیران 
دادن  رخ  هنگام  به  سازمان  در  عملکردشان  نحوه  و 
اتفاقات بسیار خوب یا بد مورد بررسی قرار گرفته است.

بر این اساس، افراد درباره مدیران قضاوت می کنند و تنها 
در شرایط بسیار افراطی، متوجه رفتارشان می شوند. بار 
دیگر این سوال مطرح می شود که کدام یک اهمیت 
بیشتری دارد ایده یا مدیرعامل؟ اگرچه ایده ها اساسا 
اهمیت  اجرایی  مدیران  به  باید  اما  هستند  مهم 
بیشتری داد. اطالعات به دست آمده از شکست های 
استارت آپ ها، سرمایه گذاران خطر پذیر و اولویت های 
ایده ها  سرمایه گذار فرشته و تاثیری که مدیران روی 
دارند تماما باعث شده که مدیران و رهبران کسب وکار 
بیش از ایده هایی اهمیت داشته باشند که مدیران قصد 
اجرای آنها را دارند. آیا واقعا ایده ها اهمیتی ندارند؟ البته 
که این طور نیست. الزم است اطمینان حاصل کنید 
مدیری توانا عالوه بر نظارت از عهده انجام تمام کارها 

بر می آید.
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	مدیر یا ایده؛ کدام عامل در موفقیت اهمیت بیشتری دارد؟
	 برای موفقیت نهایی هر کسبوکار نو پایی، داشتن ایده بسیار مهم است. اگر ابتکار یا نوآوری وجود نداشته باشد یا اینکه ایده ارتباط مناسبی با مخاطبان برقرار نکند، مطمئنا راهاندازی کسبوکار با شکست روبهرو میشود.

	تصمیم سندیکای صنعت برق و برشنای افغانستان برای تهیه پیشنویس تفاهمنامه همکاری 
	لزوم  پیگیری جدیتر موضوع تعدیل نرخ ارز در قراردادهای فاقد تعدیل
	جلسه کمیته سازندگان تابلوهای برق سندیکای صنعت برق ایران شانزدهم اردیبهشت سال جاری در محل سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد. 

	تدوين كد توزيع برق براي نخستين بار در كشور
	به منظور مديريت و نظارت مناسب در ابعاد فني شبكه برق و ايجاد ارتباط اثربخشتر با كاربران سيستم توزيع و تعيين دقيق وظايف و مسووليتهاي آنها براي اتصال به شبكه و استفاده از آن، كد توزيع و كد شبكه از سوي معاونت توزيع شركت توانير تدوين مي شود.

	ظرفیت فراموش شده ای به نام «انرژیهای تجدیدپذیر» 
	ایرنا: وزیر نیرو در حالی ظرفیت فعلی نیروگاههای تجدیدپذیر کشور را 527 مگاوات اعلام می کند که کارشناسان حوزه انرژی معتقدند در ایران توان تولید برق از طریق انرژیهای نو تا 70 هزار مگاوات وجود دارد.

	«اینژی» فرانسه هم به فعالیت در ایران پایان میدهد
	یک شرکت فرانسوی دیگر هم اعلام کرده که در ماه نوامبر و پایان مهلت ۱۸۰ روزه بازگشت تحریمهای ایران توسط آمریکا، به فعالیت در ایران پایان خواهد داد. 

	لزوم بازنگری در تعرفه ها
	به گفته کارشناسان،دولت در اجرای گام های بعدی طرح هدفمندی تنها جبران کسری منابع یارانه ای را مورد توجه قرار داد و به صورت کاملا ابتدایی، قیمت انرژی برای تمامی مشترکین را یک میزان افزایش داد.

	ایران جزء کشورهای پرمصرف برق
	مدیر گروه مدیریت مصرف برق استان کردستان با اعلام اینکه طبق آمارهای جهانی کشور ایران جزو کشورهای پرمصرف در حوزه برق است، خواهان رعایت عموم مردم در کاهش مصرف برق به ویژه در ایام فصول گرم سال شد.

	اتصال واحد ۳ نیروگاه گازی خلیجفارس به شبکه سراسری برق
	واحد ۳ نیروگاه گازی خلیجفارس در بندرعباس به شبکه سراسری برق متصل شد.

	کمیسیونر انرژی اروپا به ایران سفر میکند
	«میگل آریاس کانیته» کمیسیونر انرژی اروپا برای گسترش همکاری با ایران، ۲۹ اردیبهشت راهی تهران می شود.

	بهای برق مراکز خدمات فنی سینمای ایران فرهنگی شد
	طی توافقی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موافقت وزیر نیرو بهای برق مراکز خدمات فنی سینمای ایران فرهنگی شد.

	بررسی نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه صادرات غیرنفتی 
	استفاده از نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه صادرات غیرنفتی کشور به ویژه در بازارهای منطقهای و کشورهای همسایه محور همایشی بود که فدراسیون صادرات انرژی و کمیسیون انرژی اتاق تهران برگزار کرد.

	قراردادهای بخش خصوصی با شرکای اروپایی معطل سرنوشت برجام شد
	با خروج امریکا از برجام همکاری شرکتهای ایرانی هم با شرکای اروپایی مختل شده و آنها سرنوشت همکاری خود را به وضعیت برجام گره زده اند.

	سمینار تخصصی 
	تصفیه ذوب آلومینیوم 
	معمای نرخ حق بیمه و سردگمی بیمهگر و بیمه شده
	سازمان تامین اجتماعی با تفسیر و بسط اختیارات ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی مذکور به کلیه شئونات این سازمان اعم از درآمدها، بازرسیها و هیئت های تشخیص اقدام به صدور صدها بخشنامه و دستور اداری طی سالهای گذشته کرده است که تداوم این رویه نتایج نامطلوبی به دنبال

	قیمت طلا، دلار، سکه و ارز
	هر قطعه سکه تمامبهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با قیمت یکمیلیون و ۹۶۱ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار با قیمت ۱۸۳هزار تومان فروخته میشود.



