
2361
24 بهمن 1397

07 جمادی الثانی1440
13 فوریه 2019

1

نوید اصالحات ساختاری

احمد دوست حسینی/ دنیای اقتصاد
کوتاه  مهم،  خبری  جاری  بهمن ماه   1۷ روز 
رئیس مجلس  از  نقل  به  نارسا  اندازه ای  تا  و 
کلیدی  تصمیمی  درباره  اسالمی  شورای 
انتشار  کشور  در  ساختاری  اصالحات  برای 
برداشت های  خبر  این  انتشار  از  پس  یافت. 
در  شد.  مطرح  رسانه ای  عرصه  در  متفاوتی 
این  که  شد  آشکار  بعدی  روشنگری های 
»نظام  در  ساختار  اصالح  به  معطوف  امر 
بودجه ریزی« یا »بودجه سال 1۳۹۸« کشور 

بوده است.
اقتصاد  متغیر های کالن  بلندمدت  عملکرد  بیالن 
اقتصادی،  رشد  نرخ  بودن  پایین  چون:  کشور 
باال  تولید،  عوامل  کل  بهره وری  و  سرمایه گذاری 
بودن نرخ تورم و بیکاری، شکاف ناروای درآمدی 
تراز  کسری  و  بودجه  ناترازی  اجتماعی،  طبقات 
سند  اهداف  از  ماندن  دور  غیر نفتی،  تجارت 
چشم انداز ۱۴۰۴ و جا ماندن از همتایان اقتصادی، 
تلخ کامی  و  نسلی  بین  منابع  از  ناروا  کامروایی 
عمدتا  تبعیض،  و  فساد  شرنگ  از  اجتماعی 

سپهر برزي مهر دبیر سندیکاي برق در گفتگو با » روزنامه شرق«:

انحراف بودجه اي انرژي تجديدپذير

انحراف بودجه اي انرژي تجدیدپذیر
در  نیز  برق  سندیکاي  دبیر  مهر  برزي  سپهر 
 ،۹2 سال  از  مي کند:  بیان  »شرق«  با  گفتگو 
و  روستایي  برق  توسعه  براي  عوارض  اخذ 
اول  شد.  اعمال  قبض ها  روي  تجدیدپذیرها 
اعتبارات از سهمي از هر کیلووات ساعت برق 
تامین مي شد و بعد تبدیل به درصدي از کل 

2 ........................................ بهاي قبض شد. 
فراخوان نمایشگاه جانبی بیست و چهارمین 
 - برق  نیروی  توزیع  بین المللی  کنفرانس 

4 ...................................................لرستان
5 ................ فهرست اهم مناقصات کشور
6 توسعه صادرات در گرو ایجاد زیرساخت ها

درباره  دولت  جدید  تصمیم  همتی: 
6 ....واردکنندگان ارز امروز ابالغ می شود

۸1 درصد اعضای اتاق تهران »کارت بازرگانی« 
۷ ...................................................... دارند

تهاتر 522 میلیارد تومان از مطالبات شرکت ها 
۸ .........................با بدهی مالیاتی+جدول

۹مدیرعامل بودن و وظایفی فراتر از انتظار

سپهر برزي مهر دبیر سندیکاي برق در گفتگو 
 ،۹2 سال  از  مي کند:  بیان  شرق«  »روزنامه  با 
و  روستایي  برق  توسعه  براي  عوارض  اخذ 
اول  شد.  اعمال  قبض ها  روي  تجدیدپذیرها 

اعتبارات از سهمي از هر کیلووات ساعت برق 
تامین مي شد و بعد تبدیل به درصدي از کل 

بهاي قبض شد. 
برق  به  بودجه  نگران است میزان تخصیص  او که 
از  بودجه  اختصاص  روند  یابد،  کاهش  تجدیدپذیر 
معرفي  کاهشي  روندي  را  شده  یاد  عوارض  محل 

مي کند.
دبیر سندیکاي صنعت برق مي گوید: بر اساس بند 
»ه« تبصره 6 قانون بودجه سال 96، میزان اعتبارات 
حاصل از عوارض، ۱۱۰۰ میلیارد تومان بود وقتي به 
صدور موافتنامه رسید، این رقم 935 میلیارد تومان 
کاهش یافت. در سال 97 هم رقم ۱28۰ میلیارد 
عواید حاصل از اخذ عوارض بود اما در موافقتنامه 

عدد 9۰۰ میلیارد تومان قید شد.
او مهمترین گالیه صنعت برق را عدم تخصیص درست 
منابع بخش تجدید پذیر مي داند و تاکید مي کند: 

http://www.ieis.ir/fa-default.html
https://www.respina.net/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C/
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این پول در  تعریف شود که عین  باید ساز و کاري 
اختیار وزارت نیرو قرار گیرد و صرف پرداخت  هایي مثل 
هدفمندي یارانه ها نشود. براي رصد شدن تخصیص ها 
و مکلف شدن سازمان برنامه به پرداخت تمام اعتبارات، 
باید این سازمان به صورت فصلي گزارش ارائه کند. 
شاید این کارها باعث شود که ما به اهدافي که براي 

این قضیه تعریف کرده ایم، دست یابیم.
او با اشاره به اینکه از اهداف برنامه براي استقرار انرژي 
تجدید پذیر دور هستیم، دلیل این کم کاري را عدم 
همخواني منابع سرمایه اي با اهدافي معرفي مي کند که 

بر روي کاغذ نوشته شده است.
به اعتقاد برزي مهر اگر به جاي اخذ عوارض از مشترکان 
که منجر مي شود افراد گران شدن برق را لمس کنند، 
انرژي فعاالن صنعت برق معطوف به اصالح اقتصاد 
این صنعت شود، به این ترتیب کل صنعت برق منتفع 

مي شود و برق تجدیدپذیر هم نفع خواهد برد.
سازمان برنامه و بودجه با گنجاندن بندي در قانون 
بودجه سال آینده قصد دارد از محل عوارض اخذ شده 
براي توسعه برق روستایي و تجدیدپذیر، براي خود 
حق ایجاد کند. بر اساس قانون بودجه امسال، قرار بود 
هشت درصد بهاي قبوض برق مصرفي خانوار، صرف 
توسعه برق روستایي و انرژي تجدیدپذیر شود اما سپهر 
برزي مهر دبیر سندیکاي صنعت برق مي گوید که سال 
گذشته کل این بودجه به هدف مورد نظر تخصیص 
داده نشده است و بخشي از آن صرف پرداخت یارانه ها 
شده است. در سال آینده هم که به پیشنهاد دولت 
۱۰ درصد عوارض بر روي قبوض برق لحاظ خواهد 
شد، سازمان برنامه و بودجه بندي به قانون اضافه کرده 
است که این اعتبارات با نظر این سازمان؛ براي اهداف 
مورد نظر هزینه شود. این مسئله فعاالن صنعت برق 
تصرف  و  است که دخل  کرده  نگران  را  تجدیدپذیر 
سازمان برنامه و بودجه در اعتبارات حاصل از دریافت 

برق  توسعه  براي  که  یابد  افزایش  به حدي  عوارض 
تجدیدپذیر هیچ پولي باقي نماند.

انرژي تجدیدپذیر در دنیایي که منابع فسیلي اش رو 
به اتمام است، منبع مهمي براي تامین نیازهاي انرژي 
نسل آینده است. اگرچه هنوز در انرژي تجدیدپذیر 
نیست  فسیلي  نیروگاه هاي  با  رقابت  قابل  راندمان ها 
انرژي پاك در جهان به سرعت در  از  اما این شکل 

حال توسعه است و تمام کشورها تالش مي کنند از 
پتانسیل هاي طبیعي براي تامین نیازهاي انرژي خود 
بهره ببرند. زیرا در دنیاي امروز حتي یك ثانیه زندگي 
بدون حضور برق امکان پذیر نیست اما حجم ذخایر 
نیازهاي  تامین  براي  روشن  آینده اي  از  هم  فسیلي 
ایران هم مانند سایر کشورها،  انرژي خبر نمي دهد. 
برنامه هایي براي توسعه انرژي تجدیدپذیر دارد اما آنچه 

بر روي کاغذ نوشته شده است، تفاوت فاحشي با حجم 
عملیات اجرایي دارد. قرار بود پنج درصد از کل انرژي 
مصرفي کشور از طریق انرژي پاك یعني خورشید، باد 
و زمین گرمایي و غیره تامین شود ولي حاال کمتر از 
یك درصد انرژي ایران با وجود پتانسیل هاي فراوان 
در زمینه انرژي خورشیدي و بادي از این منابع پاك 

تامین مي شود.
*قانون گذار مانع انحراف بودجه شود

از نگاه کارشناسان مهمترین دلیل سرعت کم توسعه 
حجم  نبودن  همخوان  کشور  در  تجدیدپذیر  انرژي 
اعتبارات با برنامه هاي نوشته شده بر روي کاغذ است. 
قانون گذار چند سال قبل تصمیم گرفت براي سرعت 
بخشیدن به اجراي پروژه هاي برق تجدیدپذیر با اخذ 
را صرف  اعتبارات حاصله  برق،  از مشترکان  عوارض 
همچنین  و  روستایي  مناطق  در  برق  انرژي  توسعه 
ایجاد نیروگاه  هاي انرژي تجدیدپذیر کند. در سال 97 
این عوارض، به هشت درصد از کل مبلغ درج شده 
نیز پیشنهاد  آینده  برق رسید و در سال  در قبوض 
شده است که ۱۰ درصد از هزینه قبض مشترکان در 
حوزه هاي یاد شده مصرف شود. اما سازمان برنامه و 
بودجه، بندي را در الیحه پیشنهادي دولت گنجانده 
از محل  ایجاد شده  اعتبارات  بند،  این  بر اساس  که 
اخذ عوارض باید با نظر سازمان برنامه و بودجه هزینه 
انرژي  علمي  انجمن  کل  دبیر  شوري  کورش  شود. 
خورشیدي در گفتگو با »شرق« عنوان مي کند: چند 
بار روي این بند اعتراض شده است. این پول قرار بود 
طبق قانون صرف توسعه انرژي در مناطق روستایي و 
تجدیدپذیرها شود اما سازمان مدیریت از این منابع 
برداشت کرده بود و با آن یارانه و حقوق بازنشسته ها 
را پرداخت کرده بود. به همین دلیل به مدت چهار ماه 

پول فعاالن انرژي تجدیدپذیر را پرداخت نکردند.
او اضافه مي کند: این مسئله بسیاري از سرمایه گذاران 
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خبر

معافیت خرید نفت از ایران
 تمدید نمی شود

برایان هوک، نماینده ایاالت متحده در امور مربوط  �
به ایــران، اعالم کــرد معافیت های داده شــده برای 
خریــد نفت از ایران بعد از ماه می تمدید نمی شــود. 
بــه گزارش فــارس به نقــل از الوطن، برایــان هوک، 
نماینده ایاالت متحــده در امور مربوط به ایران، اعالم 
کرد  معافیت های داده شــده برای خرید نفت از ایران 
بعــد از ماه «مــی» تمدید نمی شــود. وی ادامه داد: 
سیاســت ما کاهش صادرات نفت خام ایران است و 
بــه دادن معافیت های دیگر به مشــتریان نفت ایران 
پایبند نیستیم و استثناهایی وجود داشت که در گذشته 
داده شد. واشــنگتن پس از اعمال تحریم های جدید 
در بخش نفــت در ماه نوامبر، معافیت های تحریم را 
به هشــت تن از خریداران اصلی نفت، از جمله چین، 
هنــد، ژاپن و کره جنوبی صادر کرد. وی ادامه داد قرار 
اســت این معافیت ها فقط به چهار مشتری اصلی و 
بــزرگ نفت ایران؛ یعنی چین، هند، کره جنوبی و ژاپن 
برای خرید نفت ایران به شــکل محدود داده شــود. 
اگرچه رســما دولت آمریکا صحبتی از تمدید مجدد 
معافیت ها نکرده است و گفته هدف از ایجاد تحریم ها 
توقف صادرات نفت خام ایران است، اما دولت آمریکا 
نمی خواهــد کاری انجام دهد تا قیمت نفت افزایش 
یابد، زیرا می داند افزایش قیمت نفت یک پیروزی برای 

ایران محسوب می شود.

فروش اینترنتی گوشت قرمز 
متوقف شد

طرح فروش اینترنتی گوشــت قرمز به دلیل عدم  �
تأمین این کاال از ســوی شــرکت پشــتیبانی امور دام 
وابســته به وزارت جهــاد کشــاورزی، ظاهرا متوقف 
شــده اســت. به گزارش مهر، طرح فــروش اینترنتی 
گوشــت قرمز که چند روز بیشتر از آغاز آن نگذشته، با 
اختالالتی روبه رو شــده است. این طرح هفته گذشته 
در وب سایت بروزرسان آغاز شد و قرار بود از امروز نیز 
در وب سایت مسترقصاب آغاز شود، اما به گفته یکی 
از متصدیان این ســایت، به دلیل عدم تأمین گوشت از 
سوی شرکت پشــتیبانی امور دام، این طرح فعال لغو 
شده است. یکی از متصدیان ســایت مسترقصاب در 
پاســخ به تماس تلفنی خبرنگار مهر که ســؤال کرد 
چرا امکان ثبت سفارش گوشت روی وب سایت وجود 
ندارد، گفت: اجرای این طرح فعال لغو شده و ما منتظر 

تحویل بار از سوی شرکت پشتیبانی امور دام هستیم.

گذر

سبد معیشت کارگران 
امروز به روز رسانی می شود

کمیته مزد شــورای عالی کار امروز با دســتور کار  �
به روزرسانی ســبد معیشــت و یافتن فرمولی برای 
نزدیک کــردن حداقل دســتمزد و ســبد معیشــت 
تشــکیل می شــود. به گزارش فارس، امروز نشست 
کمیته دستمزد شــورای عالی کار برای به روزرسانی 
و نهایی شدن سبد معیشــت کارگران برگزار خواهد 
شد. در نخستین نشست کمیته دستمزد شورای عالی 
کار در هشــتم بهمن ماه با دستور کار بررسی مزد ۹۷ 
مقرر شد که گزارش دی ماه مرکز آمار مبنای محاسبه 
قرار گیــرد. همچنین در دومین نشســت این کمیته 
نیز که هفته گذشــته برگزار شــد، چانه زنی ها بر سر 
به روزرسانی سبد معیشــت و پیداکردن فرمولی که 
بتواند دستمزد سال آینده را به سبد معیشت نزدیک 

کند ادامه پیدا کرد.

واردات گوشت قرمز با ارز نیما
 و ۴ درصد حقوق گمرکی

بــا تصویــب هیئــت وزیــران و با هــدف تأمین  �
نیاز های مصرفی، واردات گوشت با ارز نیما و حقوق 
گمرکی چهار درصد مجاز شــد. به گــزارش فارس، 
هیئت وزیران در جلســه ۹۷/۱۱/۱۷ به اســتناد اصل 
صدوسی وهشتم قانون اساســی جمهوری اسالمی 
ایران تصویب کــرد: واردات گوشــت قرمز با حقوق 
ورودی چهــار درصــد (۴٪) و ارز بــه نرخ ســامانه 
نیما مجاز اســت. این گزارش می افزاید: همچنین در 
جلســه مورخ ۹۷/۱۱/۱۷هیئت دولت که به ریاست 
روحانــی رئیس جمهور برگزار شــد، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت موظف شد نسبت به توزیع مناسب تر 

گوشت های وارداتی با ارز یارانه ای اقدام کند. 

سررسید جدید قرارداد آتی 
زعفران از امروز راه اندازی شد

سررسید جدید قرارداد آتی زعفران نگین از امروز  �
در بــورس کاالی ایران راه اندازی شــد تا از این پس 
معامله گران زعفران نگیــن را برای تحویل فروردین 
۹۸ معامله کنند. به گزارش ســنا، بر اساس اطالعیه 
مدیریت توســعه بازار مشــتقه، قرارداد آتی زعفران 
نگیــن تحویــل فروردین ۹۸ از امــروز در بورس کاال 
راه اندازی شــده و تــا تاریخ  ۲۷ فروردیــن ۹۸ قابل 

معامله خواهد بود. 

چهار شنبه   24 بهمن 1397سال شانزدهم    شماره 3365

طبق الیحه پیشنهادي بودجه سال ۹۸، اعتبارات انرژي هاي پاك باید با نظر سازمان برنامه و بودجه تخصیص یابد

انحراف بودجه اي انرژي تجدیدپذیر 
لیال مرگن: ســازمان برنامه و بودجه با گنجاندن بندي در قانون بودجه سال 
آینده قصد دارد از محل عوارض اخذشــده براي توســعه برق روســتایي و 
تجدیدپذیر، براي خود حق ایجاد کند. بر اســاس قانون بودجه امسال، قرار 
بود هشــت درصد بهاي قبوض برق مصرفي خانوار، صرف توســعه برق 
روستایي و انرژي تجدیدپذیر شود، اما سپهر برزي مهر، دبیر سندیکاي صنعت 
برق، مي گوید سال گذشــته کل این بودجه به هدف مدنظر تخصیص داده 
نشــده و بخشي از آن صرف پرداخت یارانه ها شده است. در سال آینده هم 
که به پیشنهاد دولت ۱۰ درصد عوارض روي قبوض برق لحاظ خواهد شد، 
ســازمان برنامه و بودجه بندي به قانون اضافه کرده است که این اعتبارات 
با نظر این ســازمان، براي اهداف مدنظر هزینه شــود. این مســئله فعاالن 
صنعت برق تجدیدپذیر را نگران این کرده اســت که دخل و تصرف سازمان 
برنامه و بودجه در اعتبارات حاصل از دریافت عوارض به حدي افزایش یابد 

که براي توسعه برق تجدیدپذیر هیچ پولي باقي نماند.
انرژي تجدیدپذیر در دنیایي که منابع فسیلي آن رو به اتمام است، منبع 
مهمي براي تأمین نیازهاي انرژي نســل آینده است. اگرچه هنوز راندمان ها 
در انرژي تجدیدپذیر امکان  رقابت با نیروگاه هاي فســیلي را ندارند، اما این 
شکل از انرژي پاك در جهان به سرعت در حال توسعه است و تمام کشورها 
تالش مي کنند از پتانسیل هاي طبیعي براي تأمین نیازهاي انرژي خود بهره 
ببرند؛ زیرا در دنیاي امروز، حتي یك ثانیه زندگي بدون حضور برق امکان پذیر 
نیســت؛ این در حالی است که حجم ذخایر فســیلي هم از آینده اي روشن 
بــراي تأمین نیازهاي انرژي خبر نمي دهند. ایران نیز مانند ســایر کشــورها، 
برنامه هایي براي توسعه انرژي تجدیدپذیر دارد، اما آنچه روي کاغذ نوشته 
شــده اســت، تفاوت فاحشــي با حجم عملیات اجرائي دارد. قرار بود پنج 
درصد از کل انرژي مصرفي کشــور از طریق انرژي پاك یعني خورشید، باد، 
زمیــن گرمایي و... تأمین شــود، ولي حاال کمتر از یــك درصد انرژي ایران با 
وجود پتانســیل هاي فراوان در زمینه انرژي خورشیدي و بادي از این منابع 

پاك تأمین مي شود.
 قانون گذار مانع انحراف بودجه شود

از نگاه کارشناسان، مهم ترین دلیل سرعت کم توسعه انرژي تجدیدپذیر 
در کشور، همخوان نبودن حجم اعتبارات با برنامه هاي نوشته شده روي کاغذ 
اســت. قانون گذار چند ســال قبل تصمیم گرفت براي سرعت بخشیدن به 
اجراي پروژه هاي برق تجدیدپذیر، با اخذ عوارض از مشترکان برق، اعتبارات 
حاصل شده را صرف توسعه انرژي برق در مناطق روستایي و همچنین ایجاد 
نیروگاه  هاي انرژي تجدیدپذیر کند. در سال ۹۷ این عوارض به هشت درصد 
از کل مبلغ درج شــده در قبوض برق رسید و در سال آینده نیز پیشنهاد شده 
است ۱۰ درصد از هزینه قبض مشترکان در حوزه هاي یادشده مصرف شود. 
با این حال سازمان برنامه و بودجه بندي را در الیحه پیشنهادي دولت گنجانده 
اســت که بر اساس این بند، اعتبارات ایجادشــده از محل اخذ عوارض باید 
با نظر ســازمان برنامه و بودجه هزینه شــود. کورش شوري، دبیرکل انجمن 
علمي انرژي خورشــیدي، در گفت وگو با «شرق» عنوان مي کند: چند بار به 
این بند اعتراض شــده اســت. این پول قرار بود طبق قانون صرف توســعه 
انرژي در مناطق روســتایي و تجدیدپذیرها شود، اما سازمان مدیریت از این 
منابع برداشت کرده و با آن یارانه و حقوق بازنشسته ها را پرداخت کرده بود. 

به همین دلیل چهار ماه پول فعاالن انرژي تجدیدپذیر را پرداخت نکردند.
او اضافه مي کند: این مســئله، بسیاري از ســرمایه گذاران بخش انرژي 
تجدیدپذیر را که اغلب هم خارجي هســتند، فراري داد. به گفته شوري باید 
با ارائه یك ســري مزایا، بستر مناسبي براي توسعه انرژي تجدیدپذیر فراهم 

شود.
او درباره دلیل اضافه شــدن یك بند به قانون بودجه ۹۷ عنوان مي کند: 
ســازمان برنامه و بودجه معتقد است بعد از ادغام سانا و سابا و تشکیل یك 
معاونت زیرمجموعه وزارت نیرو، دیگر نمي توان پول را مستقیم به حساب 
این معاونت واریز کرد؛ زیرا این مجموعه دولتي است و تخصیص ها باید از 

کانال سازمان برنامه و بودجه باشد.
دبیــرکل انجمن علمــي انرژي خورشــیدي اضافه مي کند: با مســئله 
پرداخت پول از مســیر برنامه و بودجه مشــکلي نداریم، اما نباید از این پول 
برداشــت شــود و قانون گذار باید حکم کند که این پول صرفا در صندوقي 

ذخیره شود تا به انرژي تجدیدپذیر اختصاص یابد.
 روند نزولي تخصیص بودجه تجدیدپذیرها

ســپهر برزي مهر، دبیر ســندیکاي برق، نیز در گفت وگو با «شــرق» بیان 
مي کند: از سال ۹۲، اخذ عوارض براي توسعه برق روستایي و تجدیدپذیرها 
روي قبض ها اعمال شد؛ اول اعتبارات از سهمي از هر کیلووات ساعت برق 

تأمین مي شد و بعد تبدیل به درصدي از کل بهاي قبض شد.
او که نگران است میزان تخصیص بودجه به برق تجدیدپذیر کاهش یابد، 
روند اختصاص بودجه از محل عوارض یاد شــده را روندي کاهشي معرفي 
مي کند. دبیر ســندیکاي صنعت برق مي گوید: بر اســاس بند «ه» تبصره ۶ 
قانون بودجه سال ۹۶، میزان اعتبارات حاصل از عوارض هزارو صد میلیارد 
تومان بود، وقتي به صدور موافقت نامه رسید، این رقم ۹۳۵ میلیارد تومان 
کاهش یافت. در ســال ۹۷ هم رقم هزارو ۲۸۰ میلیارد عواید حاصل از اخذ 

عوارض بود اما در موافقت نامه عدد ۹۰۰ میلیارد تومان قید شد.
او مهم تریــن گالیه صنعت برق را عدم تخصیص درســت منابع بخش 
تجدیدپذیر مي داند و تأکید مي کند: باید سازوکاري تعریف شود که عین این 
پول در اختیــار وزارت نیرو قرار گیرد و صرف پرداخت  هایي مثل هدفمندي 
یارانه ها نشود. براي رصدشــدن تخصیص ها و مکلف شدن سازمان برنامه 
به پرداخت تمام اعتبارات، باید این ســازمان به صورت فصلي گزارش ارائه 

کند. شاید این کارها باعث شود که ما به اهدافي که براي این قضیه تعریف 
کرده ایم، دســت یابیم. او با اشــاره به اینکه از اهداف برنامه براي استقرار 
انرژي تجدیدپذیر دور هســتیم، دلیل این کــم کاري را عدم همخواني منابع 

سرمایه اي با اهدافي معرفي مي کند که روي کاغذ نوشته شده است.
بــه اعتقــاد برزي مهر اگر به جاي اخــذ عوارض از مشــترکان که منجر 
مي شــود افراد گران شــدن برق را لمس کنند، انــرژي فعاالن صنعت برق 
معطوف به اصالح اقتصاد این صنعت شــود؛ به این ترتیب کل صنعت برق 

منتفع مي شود و برق تجدیدپذیر هم نفع خواهد برد.
 سازمان برنامه و بودجه به دنبال دخل و تصرف بیشتر

دخالت در تخصیــص اعتبارات و منحرف کردن بودجه تجدیدپذیرها به 
سمت سایر مصارف، مسئله اي است که هاشم اورعي، رئیس انجمن انرژي 

بادي نیز در گفت وگو با «شرق» به آن اشاره مي کند.
به اعتقــاد او از نظر دولت پرداخت پول تجدیدپذیرها امري مســتحب 
ولــي پرداخت یارانــه مردم امري واجب اســت. به همین دلیل ســازمان 
برنامه و بودجه، بندي در الیحه بودجه گنجانده اســت تا بتواند به تشخیص 

خود، منابع حاصل از عوارض قبوض برق را در جاهاي دیگر خرج کند.
او البته تصویب عوارض براي توسعه برق تجدیدپذیر و مصارف روستایي 
را امتیــاز دولت به نماینده ها معرفي مي کند؛ زیرا بر این باور اســت که اگر 
بند مربوط به توسعه روستایي به الیحه بودجه اضافه نمي شد، نمایندگان 
به اختصاص عــوارض براي توســعه تجدیدپذیرهــا رأي نمي دادند اما با 
لحاظ کردن بحث توسعه روستایي، نمایندگان انگیزه پیدا مي کنند که قانون 
را تصویب کنند و با توسعه اي که در روستاها رخ مي دهد، در زمان انتخابات 

مي توانند در حوزه هاي انتخابیه خود رأي جمع کنند.
رئیس انجمن انرژي بادي از مشــکالت بي شمار پیش روي صنعت برق 
ســخن به میان مي آورد. به گفته او فعاالن صنعت برق باید ۱۸ اســتعالم 
متفاوت از مراکز مختلف دریافت کند که هیچ منطقي پشت آنها نیست. مثال 
براي ایجاد نیروگاه تجدیدپذیر باید ۱۰ درصد زمین را بنا بر خواســته محیط 
زیست به فضاي سبز تبدیل کنند اما در زمان استعالم از آب منطقه اي، باید 

تعهد دهند که براي ایجاد فضاي سبز هیچ آبي درخواست نکنند.
او ادامه مي دهد: طبق قانون، طرحــي که قرارداد خرید تضمیني دارد، 
نیــازي به وثیقه ندارد امــا بانك ها در زمان ارائه وام، ایــن قانون را رعایت 
نمي کنند و حتما وثیقه دریافت مي کنند. یا اینکه بانك مرکزي تعهد ارزي به 
ایجادکنندگان نیروگاه هاي تجدیدپذیر ارائه نمي دهد؛ زیرا نمي داند در زمان 

موردنیاز ارز کافي در اختیار دارد یا خیر.
اورعي مي گوید: در توســعه انرژي تجدیدپذیــر، بانك مرکزي، صندوق 
توســعه ملي، وزارتخانه هاي نیرو و اقتصاد و سازمان سرمایه گذاري دخیل 

هستند اما هیچ کدام از کار یکدیگر اطالعي ندارند.
با وجود همه مشقاتي که در تولید برق تجدیدپذیر وجود دارد، گروهي در 
این صنعت فعال هستند و این روزها که فصل بررسي بودجه در مجلس و 
کمیسیون تلفیق است، چشمشان به مصوبات خانه ملت است تا ببینند آیا 
اصالحات در الیحه بودجه به نحوي انجام خواهد شد که اختیارات سازمان 
برنامه وبودجــه در تخصیص اعتبارات تجدیدپذیر کاهش یابد یا اینکه در بر 

همان پاشنه قبلي خواهد چرخید.

5 اقتصاد

خبر

معافیت خرید نفت از ایران
 تمدید نمی شود

برایان هوک، نماینده ایاالت متحده در امور مربوط  �
به ایــران، اعالم کــرد معافیت های داده شــده برای 
خریــد نفت از ایران بعد از ماه می تمدید نمی شــود. 
بــه گزارش فــارس به نقــل از الوطن، برایــان هوک، 
نماینده ایاالت متحــده در امور مربوط به ایران، اعالم 
کرد  معافیت های داده شــده برای خرید نفت از ایران 
بعــد از ماه «مــی» تمدید نمی شــود. وی ادامه داد: 
سیاســت ما کاهش صادرات نفت خام ایران است و 
بــه دادن معافیت های دیگر به مشــتریان نفت ایران 
پایبند نیستیم و استثناهایی وجود داشت که در گذشته 
داده شد. واشــنگتن پس از اعمال تحریم های جدید 
در بخش نفــت در ماه نوامبر، معافیت های تحریم را 
به هشــت تن از خریداران اصلی نفت، از جمله چین، 
هنــد، ژاپن و کره جنوبی صادر کرد. وی ادامه داد قرار 
اســت این معافیت ها فقط به چهار مشتری اصلی و 
بــزرگ نفت ایران؛ یعنی چین، هند، کره جنوبی و ژاپن 
برای خرید نفت ایران به شــکل محدود داده شــود. 
اگرچه رســما دولت آمریکا صحبتی از تمدید مجدد 
معافیت ها نکرده است و گفته هدف از ایجاد تحریم ها 
توقف صادرات نفت خام ایران است، اما دولت آمریکا 
نمی خواهــد کاری انجام دهد تا قیمت نفت افزایش 
یابد، زیرا می داند افزایش قیمت نفت یک پیروزی برای 

ایران محسوب می شود.

فروش اینترنتی گوشت قرمز 
متوقف شد

طرح فروش اینترنتی گوشــت قرمز به دلیل عدم  �
تأمین این کاال از ســوی شــرکت پشــتیبانی امور دام 
وابســته به وزارت جهــاد کشــاورزی، ظاهرا متوقف 
شــده اســت. به گزارش مهر، طرح فــروش اینترنتی 
گوشــت قرمز که چند روز بیشتر از آغاز آن نگذشته، با 
اختالالتی روبه رو شــده است. این طرح هفته گذشته 
در وب سایت بروزرسان آغاز شد و قرار بود از امروز نیز 
در وب سایت مسترقصاب آغاز شود، اما به گفته یکی 
از متصدیان این ســایت، به دلیل عدم تأمین گوشت از 
سوی شرکت پشــتیبانی امور دام، این طرح فعال لغو 
شده است. یکی از متصدیان ســایت مسترقصاب در 
پاســخ به تماس تلفنی خبرنگار مهر که ســؤال کرد 
چرا امکان ثبت سفارش گوشت روی وب سایت وجود 
ندارد، گفت: اجرای این طرح فعال لغو شده و ما منتظر 

تحویل بار از سوی شرکت پشتیبانی امور دام هستیم.

گذر

سبد معیشت کارگران 
امروز به روز رسانی می شود

کمیته مزد شــورای عالی کار امروز با دســتور کار  �
به روزرسانی ســبد معیشــت و یافتن فرمولی برای 
نزدیک کــردن حداقل دســتمزد و ســبد معیشــت 
تشــکیل می شــود. به گزارش فارس، امروز نشست 
کمیته دستمزد شــورای عالی کار برای به روزرسانی 
و نهایی شدن سبد معیشــت کارگران برگزار خواهد 
شد. در نخستین نشست کمیته دستمزد شورای عالی 
کار در هشــتم بهمن ماه با دستور کار بررسی مزد ۹۷ 
مقرر شد که گزارش دی ماه مرکز آمار مبنای محاسبه 
قرار گیــرد. همچنین در دومین نشســت این کمیته 
نیز که هفته گذشــته برگزار شــد، چانه زنی ها بر سر 
به روزرسانی سبد معیشــت و پیداکردن فرمولی که 
بتواند دستمزد سال آینده را به سبد معیشت نزدیک 

کند ادامه پیدا کرد.

واردات گوشت قرمز با ارز نیما
 و ۴ درصد حقوق گمرکی

بــا تصویــب هیئــت وزیــران و با هــدف تأمین  �
نیاز های مصرفی، واردات گوشت با ارز نیما و حقوق 
گمرکی چهار درصد مجاز شــد. به گــزارش فارس، 
هیئت وزیران در جلســه ۹۷/۱۱/۱۷ به اســتناد اصل 
صدوسی وهشتم قانون اساســی جمهوری اسالمی 
ایران تصویب کــرد: واردات گوشــت قرمز با حقوق 
ورودی چهــار درصــد (۴٪) و ارز بــه نرخ ســامانه 
نیما مجاز اســت. این گزارش می افزاید: همچنین در 
جلســه مورخ ۹۷/۱۱/۱۷هیئت دولت که به ریاست 
روحانــی رئیس جمهور برگزار شــد، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت موظف شد نسبت به توزیع مناسب تر 

گوشت های وارداتی با ارز یارانه ای اقدام کند. 

سررسید جدید قرارداد آتی 
زعفران از امروز راه اندازی شد

سررسید جدید قرارداد آتی زعفران نگین از امروز  �
در بــورس کاالی ایران راه اندازی شــد تا از این پس 
معامله گران زعفران نگیــن را برای تحویل فروردین 
۹۸ معامله کنند. به گزارش ســنا، بر اساس اطالعیه 
مدیریت توســعه بازار مشــتقه، قرارداد آتی زعفران 
نگیــن تحویــل فروردین ۹۸ از امــروز در بورس کاال 
راه اندازی شــده و تــا تاریخ  ۲۷ فروردیــن ۹۸ قابل 

معامله خواهد بود. 
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طبق الیحه پیشنهادي بودجه سال ۹۸، اعتبارات انرژي هاي پاك باید با نظر سازمان برنامه و بودجه تخصیص یابد

انحراف بودجه اي انرژي تجدیدپذیر 
لیال مرگن: ســازمان برنامه و بودجه با گنجاندن بندي در قانون بودجه سال 
آینده قصد دارد از محل عوارض اخذشــده براي توســعه برق روســتایي و 
تجدیدپذیر، براي خود حق ایجاد کند. بر اســاس قانون بودجه امسال، قرار 
بود هشــت درصد بهاي قبوض برق مصرفي خانوار، صرف توســعه برق 
روستایي و انرژي تجدیدپذیر شود، اما سپهر برزي مهر، دبیر سندیکاي صنعت 
برق، مي گوید سال گذشــته کل این بودجه به هدف مدنظر تخصیص داده 
نشــده و بخشي از آن صرف پرداخت یارانه ها شده است. در سال آینده هم 
که به پیشنهاد دولت ۱۰ درصد عوارض روي قبوض برق لحاظ خواهد شد، 
ســازمان برنامه و بودجه بندي به قانون اضافه کرده است که این اعتبارات 
با نظر این ســازمان، براي اهداف مدنظر هزینه شــود. این مســئله فعاالن 
صنعت برق تجدیدپذیر را نگران این کرده اســت که دخل و تصرف سازمان 
برنامه و بودجه در اعتبارات حاصل از دریافت عوارض به حدي افزایش یابد 

که براي توسعه برق تجدیدپذیر هیچ پولي باقي نماند.
انرژي تجدیدپذیر در دنیایي که منابع فسیلي آن رو به اتمام است، منبع 
مهمي براي تأمین نیازهاي انرژي نســل آینده است. اگرچه هنوز راندمان ها 
در انرژي تجدیدپذیر امکان  رقابت با نیروگاه هاي فســیلي را ندارند، اما این 
شکل از انرژي پاك در جهان به سرعت در حال توسعه است و تمام کشورها 
تالش مي کنند از پتانسیل هاي طبیعي براي تأمین نیازهاي انرژي خود بهره 
ببرند؛ زیرا در دنیاي امروز، حتي یك ثانیه زندگي بدون حضور برق امکان پذیر 
نیســت؛ این در حالی است که حجم ذخایر فســیلي هم از آینده اي روشن 
بــراي تأمین نیازهاي انرژي خبر نمي دهند. ایران نیز مانند ســایر کشــورها، 
برنامه هایي براي توسعه انرژي تجدیدپذیر دارد، اما آنچه روي کاغذ نوشته 
شــده اســت، تفاوت فاحشــي با حجم عملیات اجرائي دارد. قرار بود پنج 
درصد از کل انرژي مصرفي کشــور از طریق انرژي پاك یعني خورشید، باد، 
زمیــن گرمایي و... تأمین شــود، ولي حاال کمتر از یــك درصد انرژي ایران با 
وجود پتانســیل هاي فراوان در زمینه انرژي خورشیدي و بادي از این منابع 

پاك تأمین مي شود.
 قانون گذار مانع انحراف بودجه شود

از نگاه کارشناسان، مهم ترین دلیل سرعت کم توسعه انرژي تجدیدپذیر 
در کشور، همخوان نبودن حجم اعتبارات با برنامه هاي نوشته شده روي کاغذ 
اســت. قانون گذار چند ســال قبل تصمیم گرفت براي سرعت بخشیدن به 
اجراي پروژه هاي برق تجدیدپذیر، با اخذ عوارض از مشترکان برق، اعتبارات 
حاصل شده را صرف توسعه انرژي برق در مناطق روستایي و همچنین ایجاد 
نیروگاه  هاي انرژي تجدیدپذیر کند. در سال ۹۷ این عوارض به هشت درصد 
از کل مبلغ درج شــده در قبوض برق رسید و در سال آینده نیز پیشنهاد شده 
است ۱۰ درصد از هزینه قبض مشترکان در حوزه هاي یادشده مصرف شود. 
با این حال سازمان برنامه و بودجه بندي را در الیحه پیشنهادي دولت گنجانده 
اســت که بر اساس این بند، اعتبارات ایجادشــده از محل اخذ عوارض باید 
با نظر ســازمان برنامه و بودجه هزینه شــود. کورش شوري، دبیرکل انجمن 
علمي انرژي خورشــیدي، در گفت وگو با «شرق» عنوان مي کند: چند بار به 
این بند اعتراض شــده اســت. این پول قرار بود طبق قانون صرف توســعه 
انرژي در مناطق روســتایي و تجدیدپذیرها شود، اما سازمان مدیریت از این 
منابع برداشت کرده و با آن یارانه و حقوق بازنشسته ها را پرداخت کرده بود. 

به همین دلیل چهار ماه پول فعاالن انرژي تجدیدپذیر را پرداخت نکردند.
او اضافه مي کند: این مســئله، بسیاري از ســرمایه گذاران بخش انرژي 
تجدیدپذیر را که اغلب هم خارجي هســتند، فراري داد. به گفته شوري باید 
با ارائه یك ســري مزایا، بستر مناسبي براي توسعه انرژي تجدیدپذیر فراهم 

شود.
او درباره دلیل اضافه شــدن یك بند به قانون بودجه ۹۷ عنوان مي کند: 
ســازمان برنامه و بودجه معتقد است بعد از ادغام سانا و سابا و تشکیل یك 
معاونت زیرمجموعه وزارت نیرو، دیگر نمي توان پول را مستقیم به حساب 
این معاونت واریز کرد؛ زیرا این مجموعه دولتي است و تخصیص ها باید از 

کانال سازمان برنامه و بودجه باشد.
دبیــرکل انجمن علمــي انرژي خورشــیدي اضافه مي کند: با مســئله 
پرداخت پول از مســیر برنامه و بودجه مشــکلي نداریم، اما نباید از این پول 
برداشــت شــود و قانون گذار باید حکم کند که این پول صرفا در صندوقي 

ذخیره شود تا به انرژي تجدیدپذیر اختصاص یابد.
 روند نزولي تخصیص بودجه تجدیدپذیرها

ســپهر برزي مهر، دبیر ســندیکاي برق، نیز در گفت وگو با «شــرق» بیان 
مي کند: از سال ۹۲، اخذ عوارض براي توسعه برق روستایي و تجدیدپذیرها 
روي قبض ها اعمال شد؛ اول اعتبارات از سهمي از هر کیلووات ساعت برق 

تأمین مي شد و بعد تبدیل به درصدي از کل بهاي قبض شد.
او که نگران است میزان تخصیص بودجه به برق تجدیدپذیر کاهش یابد، 
روند اختصاص بودجه از محل عوارض یاد شــده را روندي کاهشي معرفي 
مي کند. دبیر ســندیکاي صنعت برق مي گوید: بر اســاس بند «ه» تبصره ۶ 
قانون بودجه سال ۹۶، میزان اعتبارات حاصل از عوارض هزارو صد میلیارد 
تومان بود، وقتي به صدور موافقت نامه رسید، این رقم ۹۳۵ میلیارد تومان 
کاهش یافت. در ســال ۹۷ هم رقم هزارو ۲۸۰ میلیارد عواید حاصل از اخذ 

عوارض بود اما در موافقت نامه عدد ۹۰۰ میلیارد تومان قید شد.
او مهم تریــن گالیه صنعت برق را عدم تخصیص درســت منابع بخش 
تجدیدپذیر مي داند و تأکید مي کند: باید سازوکاري تعریف شود که عین این 
پول در اختیــار وزارت نیرو قرار گیرد و صرف پرداخت  هایي مثل هدفمندي 
یارانه ها نشود. براي رصدشــدن تخصیص ها و مکلف شدن سازمان برنامه 
به پرداخت تمام اعتبارات، باید این ســازمان به صورت فصلي گزارش ارائه 

کند. شاید این کارها باعث شود که ما به اهدافي که براي این قضیه تعریف 
کرده ایم، دســت یابیم. او با اشــاره به اینکه از اهداف برنامه براي استقرار 
انرژي تجدیدپذیر دور هســتیم، دلیل این کــم کاري را عدم همخواني منابع 

سرمایه اي با اهدافي معرفي مي کند که روي کاغذ نوشته شده است.
بــه اعتقــاد برزي مهر اگر به جاي اخــذ عوارض از مشــترکان که منجر 
مي شــود افراد گران شــدن برق را لمس کنند، انــرژي فعاالن صنعت برق 
معطوف به اصالح اقتصاد این صنعت شــود؛ به این ترتیب کل صنعت برق 

منتفع مي شود و برق تجدیدپذیر هم نفع خواهد برد.
 سازمان برنامه و بودجه به دنبال دخل و تصرف بیشتر

دخالت در تخصیــص اعتبارات و منحرف کردن بودجه تجدیدپذیرها به 
سمت سایر مصارف، مسئله اي است که هاشم اورعي، رئیس انجمن انرژي 

بادي نیز در گفت وگو با «شرق» به آن اشاره مي کند.
به اعتقــاد او از نظر دولت پرداخت پول تجدیدپذیرها امري مســتحب 
ولــي پرداخت یارانــه مردم امري واجب اســت. به همین دلیل ســازمان 
برنامه و بودجه، بندي در الیحه بودجه گنجانده اســت تا بتواند به تشخیص 

خود، منابع حاصل از عوارض قبوض برق را در جاهاي دیگر خرج کند.
او البته تصویب عوارض براي توسعه برق تجدیدپذیر و مصارف روستایي 
را امتیــاز دولت به نماینده ها معرفي مي کند؛ زیرا بر این باور اســت که اگر 
بند مربوط به توسعه روستایي به الیحه بودجه اضافه نمي شد، نمایندگان 
به اختصاص عــوارض براي توســعه تجدیدپذیرهــا رأي نمي دادند اما با 
لحاظ کردن بحث توسعه روستایي، نمایندگان انگیزه پیدا مي کنند که قانون 
را تصویب کنند و با توسعه اي که در روستاها رخ مي دهد، در زمان انتخابات 

مي توانند در حوزه هاي انتخابیه خود رأي جمع کنند.
رئیس انجمن انرژي بادي از مشــکالت بي شمار پیش روي صنعت برق 
ســخن به میان مي آورد. به گفته او فعاالن صنعت برق باید ۱۸ اســتعالم 
متفاوت از مراکز مختلف دریافت کند که هیچ منطقي پشت آنها نیست. مثال 
براي ایجاد نیروگاه تجدیدپذیر باید ۱۰ درصد زمین را بنا بر خواســته محیط 
زیست به فضاي سبز تبدیل کنند اما در زمان استعالم از آب منطقه اي، باید 

تعهد دهند که براي ایجاد فضاي سبز هیچ آبي درخواست نکنند.
او ادامه مي دهد: طبق قانون، طرحــي که قرارداد خرید تضمیني دارد، 
نیــازي به وثیقه ندارد امــا بانك ها در زمان ارائه وام، ایــن قانون را رعایت 
نمي کنند و حتما وثیقه دریافت مي کنند. یا اینکه بانك مرکزي تعهد ارزي به 
ایجادکنندگان نیروگاه هاي تجدیدپذیر ارائه نمي دهد؛ زیرا نمي داند در زمان 

موردنیاز ارز کافي در اختیار دارد یا خیر.
اورعي مي گوید: در توســعه انرژي تجدیدپذیــر، بانك مرکزي، صندوق 
توســعه ملي، وزارتخانه هاي نیرو و اقتصاد و سازمان سرمایه گذاري دخیل 

هستند اما هیچ کدام از کار یکدیگر اطالعي ندارند.
با وجود همه مشقاتي که در تولید برق تجدیدپذیر وجود دارد، گروهي در 
این صنعت فعال هستند و این روزها که فصل بررسي بودجه در مجلس و 
کمیسیون تلفیق است، چشمشان به مصوبات خانه ملت است تا ببینند آیا 
اصالحات در الیحه بودجه به نحوي انجام خواهد شد که اختیارات سازمان 
برنامه وبودجــه در تخصیص اعتبارات تجدیدپذیر کاهش یابد یا اینکه در بر 

همان پاشنه قبلي خواهد چرخید.

5 اقتصاد

خبر

معافیت خرید نفت از ایران
 تمدید نمی شود

برایان هوک، نماینده ایاالت متحده در امور مربوط  �
به ایــران، اعالم کــرد معافیت های داده شــده برای 
خریــد نفت از ایران بعد از ماه می تمدید نمی شــود. 
بــه گزارش فــارس به نقــل از الوطن، برایــان هوک، 
نماینده ایاالت متحــده در امور مربوط به ایران، اعالم 
کرد  معافیت های داده شــده برای خرید نفت از ایران 
بعــد از ماه «مــی» تمدید نمی شــود. وی ادامه داد: 
سیاســت ما کاهش صادرات نفت خام ایران است و 
بــه دادن معافیت های دیگر به مشــتریان نفت ایران 
پایبند نیستیم و استثناهایی وجود داشت که در گذشته 
داده شد. واشــنگتن پس از اعمال تحریم های جدید 
در بخش نفــت در ماه نوامبر، معافیت های تحریم را 
به هشــت تن از خریداران اصلی نفت، از جمله چین، 
هنــد، ژاپن و کره جنوبی صادر کرد. وی ادامه داد قرار 
اســت این معافیت ها فقط به چهار مشتری اصلی و 
بــزرگ نفت ایران؛ یعنی چین، هند، کره جنوبی و ژاپن 
برای خرید نفت ایران به شــکل محدود داده شــود. 
اگرچه رســما دولت آمریکا صحبتی از تمدید مجدد 
معافیت ها نکرده است و گفته هدف از ایجاد تحریم ها 
توقف صادرات نفت خام ایران است، اما دولت آمریکا 
نمی خواهــد کاری انجام دهد تا قیمت نفت افزایش 
یابد، زیرا می داند افزایش قیمت نفت یک پیروزی برای 

ایران محسوب می شود.

فروش اینترنتی گوشت قرمز 
متوقف شد

طرح فروش اینترنتی گوشــت قرمز به دلیل عدم  �
تأمین این کاال از ســوی شــرکت پشــتیبانی امور دام 
وابســته به وزارت جهــاد کشــاورزی، ظاهرا متوقف 
شــده اســت. به گزارش مهر، طرح فــروش اینترنتی 
گوشــت قرمز که چند روز بیشتر از آغاز آن نگذشته، با 
اختالالتی روبه رو شــده است. این طرح هفته گذشته 
در وب سایت بروزرسان آغاز شد و قرار بود از امروز نیز 
در وب سایت مسترقصاب آغاز شود، اما به گفته یکی 
از متصدیان این ســایت، به دلیل عدم تأمین گوشت از 
سوی شرکت پشــتیبانی امور دام، این طرح فعال لغو 
شده است. یکی از متصدیان ســایت مسترقصاب در 
پاســخ به تماس تلفنی خبرنگار مهر که ســؤال کرد 
چرا امکان ثبت سفارش گوشت روی وب سایت وجود 
ندارد، گفت: اجرای این طرح فعال لغو شده و ما منتظر 

تحویل بار از سوی شرکت پشتیبانی امور دام هستیم.

گذر

سبد معیشت کارگران 
امروز به روز رسانی می شود

کمیته مزد شــورای عالی کار امروز با دســتور کار  �
به روزرسانی ســبد معیشــت و یافتن فرمولی برای 
نزدیک کــردن حداقل دســتمزد و ســبد معیشــت 
تشــکیل می شــود. به گزارش فارس، امروز نشست 
کمیته دستمزد شــورای عالی کار برای به روزرسانی 
و نهایی شدن سبد معیشــت کارگران برگزار خواهد 
شد. در نخستین نشست کمیته دستمزد شورای عالی 
کار در هشــتم بهمن ماه با دستور کار بررسی مزد ۹۷ 
مقرر شد که گزارش دی ماه مرکز آمار مبنای محاسبه 
قرار گیــرد. همچنین در دومین نشســت این کمیته 
نیز که هفته گذشــته برگزار شــد، چانه زنی ها بر سر 
به روزرسانی سبد معیشــت و پیداکردن فرمولی که 
بتواند دستمزد سال آینده را به سبد معیشت نزدیک 

کند ادامه پیدا کرد.

واردات گوشت قرمز با ارز نیما
 و ۴ درصد حقوق گمرکی

بــا تصویــب هیئــت وزیــران و با هــدف تأمین  �
نیاز های مصرفی، واردات گوشت با ارز نیما و حقوق 
گمرکی چهار درصد مجاز شــد. به گــزارش فارس، 
هیئت وزیران در جلســه ۹۷/۱۱/۱۷ به اســتناد اصل 
صدوسی وهشتم قانون اساســی جمهوری اسالمی 
ایران تصویب کــرد: واردات گوشــت قرمز با حقوق 
ورودی چهــار درصــد (۴٪) و ارز بــه نرخ ســامانه 
نیما مجاز اســت. این گزارش می افزاید: همچنین در 
جلســه مورخ ۹۷/۱۱/۱۷هیئت دولت که به ریاست 
روحانــی رئیس جمهور برگزار شــد، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت موظف شد نسبت به توزیع مناسب تر 

گوشت های وارداتی با ارز یارانه ای اقدام کند. 

سررسید جدید قرارداد آتی 
زعفران از امروز راه اندازی شد

سررسید جدید قرارداد آتی زعفران نگین از امروز  �
در بــورس کاالی ایران راه اندازی شــد تا از این پس 
معامله گران زعفران نگیــن را برای تحویل فروردین 
۹۸ معامله کنند. به گزارش ســنا، بر اساس اطالعیه 
مدیریت توســعه بازار مشــتقه، قرارداد آتی زعفران 
نگیــن تحویــل فروردین ۹۸ از امــروز در بورس کاال 
راه اندازی شــده و تــا تاریخ  ۲۷ فروردیــن ۹۸ قابل 

معامله خواهد بود. 
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طبق الیحه پیشنهادي بودجه سال ۹۸، اعتبارات انرژي هاي پاك باید با نظر سازمان برنامه و بودجه تخصیص یابد

انحراف بودجه اي انرژي تجدیدپذیر 
لیال مرگن: ســازمان برنامه و بودجه با گنجاندن بندي در قانون بودجه سال 
آینده قصد دارد از محل عوارض اخذشــده براي توســعه برق روســتایي و 
تجدیدپذیر، براي خود حق ایجاد کند. بر اســاس قانون بودجه امسال، قرار 
بود هشــت درصد بهاي قبوض برق مصرفي خانوار، صرف توســعه برق 
روستایي و انرژي تجدیدپذیر شود، اما سپهر برزي مهر، دبیر سندیکاي صنعت 
برق، مي گوید سال گذشــته کل این بودجه به هدف مدنظر تخصیص داده 
نشــده و بخشي از آن صرف پرداخت یارانه ها شده است. در سال آینده هم 
که به پیشنهاد دولت ۱۰ درصد عوارض روي قبوض برق لحاظ خواهد شد، 
ســازمان برنامه و بودجه بندي به قانون اضافه کرده است که این اعتبارات 
با نظر این ســازمان، براي اهداف مدنظر هزینه شــود. این مســئله فعاالن 
صنعت برق تجدیدپذیر را نگران این کرده اســت که دخل و تصرف سازمان 
برنامه و بودجه در اعتبارات حاصل از دریافت عوارض به حدي افزایش یابد 

که براي توسعه برق تجدیدپذیر هیچ پولي باقي نماند.
انرژي تجدیدپذیر در دنیایي که منابع فسیلي آن رو به اتمام است، منبع 
مهمي براي تأمین نیازهاي انرژي نســل آینده است. اگرچه هنوز راندمان ها 
در انرژي تجدیدپذیر امکان  رقابت با نیروگاه هاي فســیلي را ندارند، اما این 
شکل از انرژي پاك در جهان به سرعت در حال توسعه است و تمام کشورها 
تالش مي کنند از پتانسیل هاي طبیعي براي تأمین نیازهاي انرژي خود بهره 
ببرند؛ زیرا در دنیاي امروز، حتي یك ثانیه زندگي بدون حضور برق امکان پذیر 
نیســت؛ این در حالی است که حجم ذخایر فســیلي هم از آینده اي روشن 
بــراي تأمین نیازهاي انرژي خبر نمي دهند. ایران نیز مانند ســایر کشــورها، 
برنامه هایي براي توسعه انرژي تجدیدپذیر دارد، اما آنچه روي کاغذ نوشته 
شــده اســت، تفاوت فاحشــي با حجم عملیات اجرائي دارد. قرار بود پنج 
درصد از کل انرژي مصرفي کشــور از طریق انرژي پاك یعني خورشید، باد، 
زمیــن گرمایي و... تأمین شــود، ولي حاال کمتر از یــك درصد انرژي ایران با 
وجود پتانســیل هاي فراوان در زمینه انرژي خورشیدي و بادي از این منابع 

پاك تأمین مي شود.
 قانون گذار مانع انحراف بودجه شود

از نگاه کارشناسان، مهم ترین دلیل سرعت کم توسعه انرژي تجدیدپذیر 
در کشور، همخوان نبودن حجم اعتبارات با برنامه هاي نوشته شده روي کاغذ 
اســت. قانون گذار چند ســال قبل تصمیم گرفت براي سرعت بخشیدن به 
اجراي پروژه هاي برق تجدیدپذیر، با اخذ عوارض از مشترکان برق، اعتبارات 
حاصل شده را صرف توسعه انرژي برق در مناطق روستایي و همچنین ایجاد 
نیروگاه  هاي انرژي تجدیدپذیر کند. در سال ۹۷ این عوارض به هشت درصد 
از کل مبلغ درج شــده در قبوض برق رسید و در سال آینده نیز پیشنهاد شده 
است ۱۰ درصد از هزینه قبض مشترکان در حوزه هاي یادشده مصرف شود. 
با این حال سازمان برنامه و بودجه بندي را در الیحه پیشنهادي دولت گنجانده 
اســت که بر اساس این بند، اعتبارات ایجادشــده از محل اخذ عوارض باید 
با نظر ســازمان برنامه و بودجه هزینه شــود. کورش شوري، دبیرکل انجمن 
علمي انرژي خورشــیدي، در گفت وگو با «شرق» عنوان مي کند: چند بار به 
این بند اعتراض شــده اســت. این پول قرار بود طبق قانون صرف توســعه 
انرژي در مناطق روســتایي و تجدیدپذیرها شود، اما سازمان مدیریت از این 
منابع برداشت کرده و با آن یارانه و حقوق بازنشسته ها را پرداخت کرده بود. 

به همین دلیل چهار ماه پول فعاالن انرژي تجدیدپذیر را پرداخت نکردند.
او اضافه مي کند: این مســئله، بسیاري از ســرمایه گذاران بخش انرژي 
تجدیدپذیر را که اغلب هم خارجي هســتند، فراري داد. به گفته شوري باید 
با ارائه یك ســري مزایا، بستر مناسبي براي توسعه انرژي تجدیدپذیر فراهم 

شود.
او درباره دلیل اضافه شــدن یك بند به قانون بودجه ۹۷ عنوان مي کند: 
ســازمان برنامه و بودجه معتقد است بعد از ادغام سانا و سابا و تشکیل یك 
معاونت زیرمجموعه وزارت نیرو، دیگر نمي توان پول را مستقیم به حساب 
این معاونت واریز کرد؛ زیرا این مجموعه دولتي است و تخصیص ها باید از 

کانال سازمان برنامه و بودجه باشد.
دبیــرکل انجمن علمــي انرژي خورشــیدي اضافه مي کند: با مســئله 
پرداخت پول از مســیر برنامه و بودجه مشــکلي نداریم، اما نباید از این پول 
برداشــت شــود و قانون گذار باید حکم کند که این پول صرفا در صندوقي 

ذخیره شود تا به انرژي تجدیدپذیر اختصاص یابد.
 روند نزولي تخصیص بودجه تجدیدپذیرها

ســپهر برزي مهر، دبیر ســندیکاي برق، نیز در گفت وگو با «شــرق» بیان 
مي کند: از سال ۹۲، اخذ عوارض براي توسعه برق روستایي و تجدیدپذیرها 
روي قبض ها اعمال شد؛ اول اعتبارات از سهمي از هر کیلووات ساعت برق 

تأمین مي شد و بعد تبدیل به درصدي از کل بهاي قبض شد.
او که نگران است میزان تخصیص بودجه به برق تجدیدپذیر کاهش یابد، 
روند اختصاص بودجه از محل عوارض یاد شــده را روندي کاهشي معرفي 
مي کند. دبیر ســندیکاي صنعت برق مي گوید: بر اســاس بند «ه» تبصره ۶ 
قانون بودجه سال ۹۶، میزان اعتبارات حاصل از عوارض هزارو صد میلیارد 
تومان بود، وقتي به صدور موافقت نامه رسید، این رقم ۹۳۵ میلیارد تومان 
کاهش یافت. در ســال ۹۷ هم رقم هزارو ۲۸۰ میلیارد عواید حاصل از اخذ 

عوارض بود اما در موافقت نامه عدد ۹۰۰ میلیارد تومان قید شد.
او مهم تریــن گالیه صنعت برق را عدم تخصیص درســت منابع بخش 
تجدیدپذیر مي داند و تأکید مي کند: باید سازوکاري تعریف شود که عین این 
پول در اختیــار وزارت نیرو قرار گیرد و صرف پرداخت  هایي مثل هدفمندي 
یارانه ها نشود. براي رصدشــدن تخصیص ها و مکلف شدن سازمان برنامه 
به پرداخت تمام اعتبارات، باید این ســازمان به صورت فصلي گزارش ارائه 

کند. شاید این کارها باعث شود که ما به اهدافي که براي این قضیه تعریف 
کرده ایم، دســت یابیم. او با اشــاره به اینکه از اهداف برنامه براي استقرار 
انرژي تجدیدپذیر دور هســتیم، دلیل این کــم کاري را عدم همخواني منابع 

سرمایه اي با اهدافي معرفي مي کند که روي کاغذ نوشته شده است.
بــه اعتقــاد برزي مهر اگر به جاي اخــذ عوارض از مشــترکان که منجر 
مي شــود افراد گران شــدن برق را لمس کنند، انــرژي فعاالن صنعت برق 
معطوف به اصالح اقتصاد این صنعت شــود؛ به این ترتیب کل صنعت برق 

منتفع مي شود و برق تجدیدپذیر هم نفع خواهد برد.
 سازمان برنامه و بودجه به دنبال دخل و تصرف بیشتر

دخالت در تخصیــص اعتبارات و منحرف کردن بودجه تجدیدپذیرها به 
سمت سایر مصارف، مسئله اي است که هاشم اورعي، رئیس انجمن انرژي 

بادي نیز در گفت وگو با «شرق» به آن اشاره مي کند.
به اعتقــاد او از نظر دولت پرداخت پول تجدیدپذیرها امري مســتحب 
ولــي پرداخت یارانــه مردم امري واجب اســت. به همین دلیل ســازمان 
برنامه و بودجه، بندي در الیحه بودجه گنجانده اســت تا بتواند به تشخیص 

خود، منابع حاصل از عوارض قبوض برق را در جاهاي دیگر خرج کند.
او البته تصویب عوارض براي توسعه برق تجدیدپذیر و مصارف روستایي 
را امتیــاز دولت به نماینده ها معرفي مي کند؛ زیرا بر این باور اســت که اگر 
بند مربوط به توسعه روستایي به الیحه بودجه اضافه نمي شد، نمایندگان 
به اختصاص عــوارض براي توســعه تجدیدپذیرهــا رأي نمي دادند اما با 
لحاظ کردن بحث توسعه روستایي، نمایندگان انگیزه پیدا مي کنند که قانون 
را تصویب کنند و با توسعه اي که در روستاها رخ مي دهد، در زمان انتخابات 

مي توانند در حوزه هاي انتخابیه خود رأي جمع کنند.
رئیس انجمن انرژي بادي از مشــکالت بي شمار پیش روي صنعت برق 
ســخن به میان مي آورد. به گفته او فعاالن صنعت برق باید ۱۸ اســتعالم 
متفاوت از مراکز مختلف دریافت کند که هیچ منطقي پشت آنها نیست. مثال 
براي ایجاد نیروگاه تجدیدپذیر باید ۱۰ درصد زمین را بنا بر خواســته محیط 
زیست به فضاي سبز تبدیل کنند اما در زمان استعالم از آب منطقه اي، باید 

تعهد دهند که براي ایجاد فضاي سبز هیچ آبي درخواست نکنند.
او ادامه مي دهد: طبق قانون، طرحــي که قرارداد خرید تضمیني دارد، 
نیــازي به وثیقه ندارد امــا بانك ها در زمان ارائه وام، ایــن قانون را رعایت 
نمي کنند و حتما وثیقه دریافت مي کنند. یا اینکه بانك مرکزي تعهد ارزي به 
ایجادکنندگان نیروگاه هاي تجدیدپذیر ارائه نمي دهد؛ زیرا نمي داند در زمان 

موردنیاز ارز کافي در اختیار دارد یا خیر.
اورعي مي گوید: در توســعه انرژي تجدیدپذیــر، بانك مرکزي، صندوق 
توســعه ملي، وزارتخانه هاي نیرو و اقتصاد و سازمان سرمایه گذاري دخیل 

هستند اما هیچ کدام از کار یکدیگر اطالعي ندارند.
با وجود همه مشقاتي که در تولید برق تجدیدپذیر وجود دارد، گروهي در 
این صنعت فعال هستند و این روزها که فصل بررسي بودجه در مجلس و 
کمیسیون تلفیق است، چشمشان به مصوبات خانه ملت است تا ببینند آیا 
اصالحات در الیحه بودجه به نحوي انجام خواهد شد که اختیارات سازمان 
برنامه وبودجــه در تخصیص اعتبارات تجدیدپذیر کاهش یابد یا اینکه در بر 

همان پاشنه قبلي خواهد چرخید.

5 اقتصاد

خبر

معافیت خرید نفت از ایران
 تمدید نمی شود

برایان هوک، نماینده ایاالت متحده در امور مربوط  �
به ایــران، اعالم کــرد معافیت های داده شــده برای 
خریــد نفت از ایران بعد از ماه می تمدید نمی شــود. 
بــه گزارش فــارس به نقــل از الوطن، برایــان هوک، 
نماینده ایاالت متحــده در امور مربوط به ایران، اعالم 
کرد  معافیت های داده شــده برای خرید نفت از ایران 
بعــد از ماه «مــی» تمدید نمی شــود. وی ادامه داد: 
سیاســت ما کاهش صادرات نفت خام ایران است و 
بــه دادن معافیت های دیگر به مشــتریان نفت ایران 
پایبند نیستیم و استثناهایی وجود داشت که در گذشته 
داده شد. واشــنگتن پس از اعمال تحریم های جدید 
در بخش نفــت در ماه نوامبر، معافیت های تحریم را 
به هشــت تن از خریداران اصلی نفت، از جمله چین، 
هنــد، ژاپن و کره جنوبی صادر کرد. وی ادامه داد قرار 
اســت این معافیت ها فقط به چهار مشتری اصلی و 
بــزرگ نفت ایران؛ یعنی چین، هند، کره جنوبی و ژاپن 
برای خرید نفت ایران به شــکل محدود داده شــود. 
اگرچه رســما دولت آمریکا صحبتی از تمدید مجدد 
معافیت ها نکرده است و گفته هدف از ایجاد تحریم ها 
توقف صادرات نفت خام ایران است، اما دولت آمریکا 
نمی خواهــد کاری انجام دهد تا قیمت نفت افزایش 
یابد، زیرا می داند افزایش قیمت نفت یک پیروزی برای 

ایران محسوب می شود.

فروش اینترنتی گوشت قرمز 
متوقف شد

طرح فروش اینترنتی گوشــت قرمز به دلیل عدم  �
تأمین این کاال از ســوی شــرکت پشــتیبانی امور دام 
وابســته به وزارت جهــاد کشــاورزی، ظاهرا متوقف 
شــده اســت. به گزارش مهر، طرح فــروش اینترنتی 
گوشــت قرمز که چند روز بیشتر از آغاز آن نگذشته، با 
اختالالتی روبه رو شــده است. این طرح هفته گذشته 
در وب سایت بروزرسان آغاز شد و قرار بود از امروز نیز 
در وب سایت مسترقصاب آغاز شود، اما به گفته یکی 
از متصدیان این ســایت، به دلیل عدم تأمین گوشت از 
سوی شرکت پشــتیبانی امور دام، این طرح فعال لغو 
شده است. یکی از متصدیان ســایت مسترقصاب در 
پاســخ به تماس تلفنی خبرنگار مهر که ســؤال کرد 
چرا امکان ثبت سفارش گوشت روی وب سایت وجود 
ندارد، گفت: اجرای این طرح فعال لغو شده و ما منتظر 

تحویل بار از سوی شرکت پشتیبانی امور دام هستیم.

گذر

سبد معیشت کارگران 
امروز به روز رسانی می شود

کمیته مزد شــورای عالی کار امروز با دســتور کار  �
به روزرسانی ســبد معیشــت و یافتن فرمولی برای 
نزدیک کــردن حداقل دســتمزد و ســبد معیشــت 
تشــکیل می شــود. به گزارش فارس، امروز نشست 
کمیته دستمزد شــورای عالی کار برای به روزرسانی 
و نهایی شدن سبد معیشــت کارگران برگزار خواهد 
شد. در نخستین نشست کمیته دستمزد شورای عالی 
کار در هشــتم بهمن ماه با دستور کار بررسی مزد ۹۷ 
مقرر شد که گزارش دی ماه مرکز آمار مبنای محاسبه 
قرار گیــرد. همچنین در دومین نشســت این کمیته 
نیز که هفته گذشــته برگزار شــد، چانه زنی ها بر سر 
به روزرسانی سبد معیشــت و پیداکردن فرمولی که 
بتواند دستمزد سال آینده را به سبد معیشت نزدیک 

کند ادامه پیدا کرد.

واردات گوشت قرمز با ارز نیما
 و ۴ درصد حقوق گمرکی

بــا تصویــب هیئــت وزیــران و با هــدف تأمین  �
نیاز های مصرفی، واردات گوشت با ارز نیما و حقوق 
گمرکی چهار درصد مجاز شــد. به گــزارش فارس، 
هیئت وزیران در جلســه ۹۷/۱۱/۱۷ به اســتناد اصل 
صدوسی وهشتم قانون اساســی جمهوری اسالمی 
ایران تصویب کــرد: واردات گوشــت قرمز با حقوق 
ورودی چهــار درصــد (۴٪) و ارز بــه نرخ ســامانه 
نیما مجاز اســت. این گزارش می افزاید: همچنین در 
جلســه مورخ ۹۷/۱۱/۱۷هیئت دولت که به ریاست 
روحانــی رئیس جمهور برگزار شــد، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت موظف شد نسبت به توزیع مناسب تر 

گوشت های وارداتی با ارز یارانه ای اقدام کند. 

سررسید جدید قرارداد آتی 
زعفران از امروز راه اندازی شد

سررسید جدید قرارداد آتی زعفران نگین از امروز  �
در بــورس کاالی ایران راه اندازی شــد تا از این پس 
معامله گران زعفران نگیــن را برای تحویل فروردین 
۹۸ معامله کنند. به گزارش ســنا، بر اساس اطالعیه 
مدیریت توســعه بازار مشــتقه، قرارداد آتی زعفران 
نگیــن تحویــل فروردین ۹۸ از امــروز در بورس کاال 
راه اندازی شــده و تــا تاریخ  ۲۷ فروردیــن ۹۸ قابل 

معامله خواهد بود. 
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طبق الیحه پیشنهادي بودجه سال ۹۸، اعتبارات انرژي هاي پاك باید با نظر سازمان برنامه و بودجه تخصیص یابد

انحراف بودجه اي انرژي تجدیدپذیر 
لیال مرگن: ســازمان برنامه و بودجه با گنجاندن بندي در قانون بودجه سال 
آینده قصد دارد از محل عوارض اخذشــده براي توســعه برق روســتایي و 
تجدیدپذیر، براي خود حق ایجاد کند. بر اســاس قانون بودجه امسال، قرار 
بود هشــت درصد بهاي قبوض برق مصرفي خانوار، صرف توســعه برق 
روستایي و انرژي تجدیدپذیر شود، اما سپهر برزي مهر، دبیر سندیکاي صنعت 
برق، مي گوید سال گذشــته کل این بودجه به هدف مدنظر تخصیص داده 
نشــده و بخشي از آن صرف پرداخت یارانه ها شده است. در سال آینده هم 
که به پیشنهاد دولت ۱۰ درصد عوارض روي قبوض برق لحاظ خواهد شد، 
ســازمان برنامه و بودجه بندي به قانون اضافه کرده است که این اعتبارات 
با نظر این ســازمان، براي اهداف مدنظر هزینه شــود. این مســئله فعاالن 
صنعت برق تجدیدپذیر را نگران این کرده اســت که دخل و تصرف سازمان 
برنامه و بودجه در اعتبارات حاصل از دریافت عوارض به حدي افزایش یابد 

که براي توسعه برق تجدیدپذیر هیچ پولي باقي نماند.
انرژي تجدیدپذیر در دنیایي که منابع فسیلي آن رو به اتمام است، منبع 
مهمي براي تأمین نیازهاي انرژي نســل آینده است. اگرچه هنوز راندمان ها 
در انرژي تجدیدپذیر امکان  رقابت با نیروگاه هاي فســیلي را ندارند، اما این 
شکل از انرژي پاك در جهان به سرعت در حال توسعه است و تمام کشورها 
تالش مي کنند از پتانسیل هاي طبیعي براي تأمین نیازهاي انرژي خود بهره 
ببرند؛ زیرا در دنیاي امروز، حتي یك ثانیه زندگي بدون حضور برق امکان پذیر 
نیســت؛ این در حالی است که حجم ذخایر فســیلي هم از آینده اي روشن 
بــراي تأمین نیازهاي انرژي خبر نمي دهند. ایران نیز مانند ســایر کشــورها، 
برنامه هایي براي توسعه انرژي تجدیدپذیر دارد، اما آنچه روي کاغذ نوشته 
شــده اســت، تفاوت فاحشــي با حجم عملیات اجرائي دارد. قرار بود پنج 
درصد از کل انرژي مصرفي کشــور از طریق انرژي پاك یعني خورشید، باد، 
زمیــن گرمایي و... تأمین شــود، ولي حاال کمتر از یــك درصد انرژي ایران با 
وجود پتانســیل هاي فراوان در زمینه انرژي خورشیدي و بادي از این منابع 

پاك تأمین مي شود.
 قانون گذار مانع انحراف بودجه شود

از نگاه کارشناسان، مهم ترین دلیل سرعت کم توسعه انرژي تجدیدپذیر 
در کشور، همخوان نبودن حجم اعتبارات با برنامه هاي نوشته شده روي کاغذ 
اســت. قانون گذار چند ســال قبل تصمیم گرفت براي سرعت بخشیدن به 
اجراي پروژه هاي برق تجدیدپذیر، با اخذ عوارض از مشترکان برق، اعتبارات 
حاصل شده را صرف توسعه انرژي برق در مناطق روستایي و همچنین ایجاد 
نیروگاه  هاي انرژي تجدیدپذیر کند. در سال ۹۷ این عوارض به هشت درصد 
از کل مبلغ درج شــده در قبوض برق رسید و در سال آینده نیز پیشنهاد شده 
است ۱۰ درصد از هزینه قبض مشترکان در حوزه هاي یادشده مصرف شود. 
با این حال سازمان برنامه و بودجه بندي را در الیحه پیشنهادي دولت گنجانده 
اســت که بر اساس این بند، اعتبارات ایجادشــده از محل اخذ عوارض باید 
با نظر ســازمان برنامه و بودجه هزینه شــود. کورش شوري، دبیرکل انجمن 
علمي انرژي خورشــیدي، در گفت وگو با «شرق» عنوان مي کند: چند بار به 
این بند اعتراض شــده اســت. این پول قرار بود طبق قانون صرف توســعه 
انرژي در مناطق روســتایي و تجدیدپذیرها شود، اما سازمان مدیریت از این 
منابع برداشت کرده و با آن یارانه و حقوق بازنشسته ها را پرداخت کرده بود. 

به همین دلیل چهار ماه پول فعاالن انرژي تجدیدپذیر را پرداخت نکردند.
او اضافه مي کند: این مســئله، بسیاري از ســرمایه گذاران بخش انرژي 
تجدیدپذیر را که اغلب هم خارجي هســتند، فراري داد. به گفته شوري باید 
با ارائه یك ســري مزایا، بستر مناسبي براي توسعه انرژي تجدیدپذیر فراهم 

شود.
او درباره دلیل اضافه شــدن یك بند به قانون بودجه ۹۷ عنوان مي کند: 
ســازمان برنامه و بودجه معتقد است بعد از ادغام سانا و سابا و تشکیل یك 
معاونت زیرمجموعه وزارت نیرو، دیگر نمي توان پول را مستقیم به حساب 
این معاونت واریز کرد؛ زیرا این مجموعه دولتي است و تخصیص ها باید از 

کانال سازمان برنامه و بودجه باشد.
دبیــرکل انجمن علمــي انرژي خورشــیدي اضافه مي کند: با مســئله 
پرداخت پول از مســیر برنامه و بودجه مشــکلي نداریم، اما نباید از این پول 
برداشــت شــود و قانون گذار باید حکم کند که این پول صرفا در صندوقي 

ذخیره شود تا به انرژي تجدیدپذیر اختصاص یابد.
 روند نزولي تخصیص بودجه تجدیدپذیرها

ســپهر برزي مهر، دبیر ســندیکاي برق، نیز در گفت وگو با «شــرق» بیان 
مي کند: از سال ۹۲، اخذ عوارض براي توسعه برق روستایي و تجدیدپذیرها 
روي قبض ها اعمال شد؛ اول اعتبارات از سهمي از هر کیلووات ساعت برق 

تأمین مي شد و بعد تبدیل به درصدي از کل بهاي قبض شد.
او که نگران است میزان تخصیص بودجه به برق تجدیدپذیر کاهش یابد، 
روند اختصاص بودجه از محل عوارض یاد شــده را روندي کاهشي معرفي 
مي کند. دبیر ســندیکاي صنعت برق مي گوید: بر اســاس بند «ه» تبصره ۶ 
قانون بودجه سال ۹۶، میزان اعتبارات حاصل از عوارض هزارو صد میلیارد 
تومان بود، وقتي به صدور موافقت نامه رسید، این رقم ۹۳۵ میلیارد تومان 
کاهش یافت. در ســال ۹۷ هم رقم هزارو ۲۸۰ میلیارد عواید حاصل از اخذ 

عوارض بود اما در موافقت نامه عدد ۹۰۰ میلیارد تومان قید شد.
او مهم تریــن گالیه صنعت برق را عدم تخصیص درســت منابع بخش 
تجدیدپذیر مي داند و تأکید مي کند: باید سازوکاري تعریف شود که عین این 
پول در اختیــار وزارت نیرو قرار گیرد و صرف پرداخت  هایي مثل هدفمندي 
یارانه ها نشود. براي رصدشــدن تخصیص ها و مکلف شدن سازمان برنامه 
به پرداخت تمام اعتبارات، باید این ســازمان به صورت فصلي گزارش ارائه 

کند. شاید این کارها باعث شود که ما به اهدافي که براي این قضیه تعریف 
کرده ایم، دســت یابیم. او با اشــاره به اینکه از اهداف برنامه براي استقرار 
انرژي تجدیدپذیر دور هســتیم، دلیل این کــم کاري را عدم همخواني منابع 

سرمایه اي با اهدافي معرفي مي کند که روي کاغذ نوشته شده است.
بــه اعتقــاد برزي مهر اگر به جاي اخــذ عوارض از مشــترکان که منجر 
مي شــود افراد گران شــدن برق را لمس کنند، انــرژي فعاالن صنعت برق 
معطوف به اصالح اقتصاد این صنعت شــود؛ به این ترتیب کل صنعت برق 

منتفع مي شود و برق تجدیدپذیر هم نفع خواهد برد.
 سازمان برنامه و بودجه به دنبال دخل و تصرف بیشتر

دخالت در تخصیــص اعتبارات و منحرف کردن بودجه تجدیدپذیرها به 
سمت سایر مصارف، مسئله اي است که هاشم اورعي، رئیس انجمن انرژي 

بادي نیز در گفت وگو با «شرق» به آن اشاره مي کند.
به اعتقــاد او از نظر دولت پرداخت پول تجدیدپذیرها امري مســتحب 
ولــي پرداخت یارانــه مردم امري واجب اســت. به همین دلیل ســازمان 
برنامه و بودجه، بندي در الیحه بودجه گنجانده اســت تا بتواند به تشخیص 

خود، منابع حاصل از عوارض قبوض برق را در جاهاي دیگر خرج کند.
او البته تصویب عوارض براي توسعه برق تجدیدپذیر و مصارف روستایي 
را امتیــاز دولت به نماینده ها معرفي مي کند؛ زیرا بر این باور اســت که اگر 
بند مربوط به توسعه روستایي به الیحه بودجه اضافه نمي شد، نمایندگان 
به اختصاص عــوارض براي توســعه تجدیدپذیرهــا رأي نمي دادند اما با 
لحاظ کردن بحث توسعه روستایي، نمایندگان انگیزه پیدا مي کنند که قانون 
را تصویب کنند و با توسعه اي که در روستاها رخ مي دهد، در زمان انتخابات 

مي توانند در حوزه هاي انتخابیه خود رأي جمع کنند.
رئیس انجمن انرژي بادي از مشــکالت بي شمار پیش روي صنعت برق 
ســخن به میان مي آورد. به گفته او فعاالن صنعت برق باید ۱۸ اســتعالم 
متفاوت از مراکز مختلف دریافت کند که هیچ منطقي پشت آنها نیست. مثال 
براي ایجاد نیروگاه تجدیدپذیر باید ۱۰ درصد زمین را بنا بر خواســته محیط 
زیست به فضاي سبز تبدیل کنند اما در زمان استعالم از آب منطقه اي، باید 

تعهد دهند که براي ایجاد فضاي سبز هیچ آبي درخواست نکنند.
او ادامه مي دهد: طبق قانون، طرحــي که قرارداد خرید تضمیني دارد، 
نیــازي به وثیقه ندارد امــا بانك ها در زمان ارائه وام، ایــن قانون را رعایت 
نمي کنند و حتما وثیقه دریافت مي کنند. یا اینکه بانك مرکزي تعهد ارزي به 
ایجادکنندگان نیروگاه هاي تجدیدپذیر ارائه نمي دهد؛ زیرا نمي داند در زمان 

موردنیاز ارز کافي در اختیار دارد یا خیر.
اورعي مي گوید: در توســعه انرژي تجدیدپذیــر، بانك مرکزي، صندوق 
توســعه ملي، وزارتخانه هاي نیرو و اقتصاد و سازمان سرمایه گذاري دخیل 

هستند اما هیچ کدام از کار یکدیگر اطالعي ندارند.
با وجود همه مشقاتي که در تولید برق تجدیدپذیر وجود دارد، گروهي در 
این صنعت فعال هستند و این روزها که فصل بررسي بودجه در مجلس و 
کمیسیون تلفیق است، چشمشان به مصوبات خانه ملت است تا ببینند آیا 
اصالحات در الیحه بودجه به نحوي انجام خواهد شد که اختیارات سازمان 
برنامه وبودجــه در تخصیص اعتبارات تجدیدپذیر کاهش یابد یا اینکه در بر 

همان پاشنه قبلي خواهد چرخید.
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برون داد ساختار غیر تاب آور اقتصاد غیر رقابتی است 
که اصالحات ساختاری را اجتناب ناپذیر کرده است.

بهنگام، قاطع و پرشتاب اصالحات در  عدم اجرای 
جوامع مختلف می تواند ناشی از یك یا ترکیبی از 

عوامل زیر باشد:
یا  خودآگاه  دلبستگی  رسوب  و  ۱-خوش خیالی 
مرکانتیلیستی  اقتصاد  تئوری های  به  ناخودآگاه 
و  فقر  و  ناکارآیی  اینکه  به رغم  سوسیالیستی،  یا 
فسادآفرینی آنها در آزمایشگاه های بزرگ اجتماعی- 

اقتصادی شرق و غرب آزموده شده است.
اصالحات  به  امید  و  غیر واقعی  2- خوش بینی های 
خود به خودی با گذر زمان، غافل از اینکه گذشت 
زمان مشکالت را حل نمی کند، بلکه آنها را ته نشین، 
و  کهنه تر  را  زخم ها  و  می سازد  ماندگار  و  متراکم 

درمان را سخت تر و پرهزینه تر می کند.
تشخیص  در  سیاست گذاران  تئوریك  ضعف   -3
مدیریت  در  مهارتی  ناتوانی  و  جامعه  صالح 
چالش ها و واگذاری امور به چرخه تردید و تعلل و 

سیاست های رفت و برگشتی هزینه ساز.

هزینه  تسهیم  درباره  فرسایشی  درگیری   -۴
تعادل  ذی نفعان  غلبه  و  ساختاری  اصالحات 

غیر بهینه بدساختاری.
دولت  از  مشکالت  آگاهانه  انتقال  و  انباشت   -5
نسل  رفاه  افزایش  و  بعدی  دولت های  به  مستقر 

حاضر به هزینه فالکت نسل بی گناه غایب.
می تواند  کشور«  بودجه  ساختار  »اصالح  بی تردید، 
اقتصاد«  ساختاری  »اصالحات  زنجیره  سرحلقه 
تلقی شود و برای اکثریت جامعه امید بخش باشد؛ 
گرچه بی تردید با مخالفت و کارشکنی هایی روبه رو 
تنظیم  یا  بودجه  ساختاری  اصالح  شد.  خواهد 
بر  متکی  درآمد های  افزایش  به  که  مالی  قاعده 
بودجه،  کسری  قابل مالحظه  کاهش  ثروت،  خلق 
کاهش  اقتصادی،  رشد  نرخ  حدود  در  تورم  مهار 
شکاف  کردن  کم  و  بین نسلی  منابع  با  کامروایی 
طبقاتی بینجامد، نقطه عطف درخشانی در رویکرد 
به شمار  بی ثبات کننده  و  اقتصاد سیاسِی هزینه ساز 
می آید و رهگشای دیگر اصالحات اقتصادی خواهد 
شد؛ اصالحات اقتصادی که کیك اقتصاد کشور را 
از  را  بزرگ تر کند، سهم طبقات مختلف اجتماعی 
داراتر  را  دارا ها  نه آن رشدی که  آن هموارتر کند 
که  آن گونه  کند؛  فالکت بارتر  را  نادار ها  زندگی  و 
قبل از انقالب روی داد و بعد از انقالب نیز بعضی 
سیاستمداران کم اطالع این بده بستان را الزمه رشد 

اقتصادی می دانستند.
برنامه  اصالح  با تشریح جزئیات  حاکمیت می تواند 
نظریه ای  دارای  که  دهد  نشان  اقتصادی  ساختار 
روشن برای تشخیص صالح جامعه و مهارت کافی 
از پشتوانه  و  انجام اصالحات ساختاری است  برای 
زیاده خواهی های  با  رویارویی  برای  الزم  اجتماعی 
بدساختاری  ذی نفعان  و  غیر بهینه  تعادل  کاسبان 

برخوردار است.

بخش انرژي تجدیدپذیر که اغلب هم خارجي هستند 
را فراري داد. به گفته شوري باید با ارائه یکسري مزایا، 
بستر مناسبي براي توسعه انرژي تجدیدپذیر فراهم 

شود.
او درباره دلیل اضافه شدن یك بند به قانون بودجه 
97 عنوان مي کند: سازمان برنامه و بودجه معتقد است 
که بعد از ادغام سانا و سابا و تشکیل یك معاونت زیر 
مجموعه وزارت نیرو، دیگر نمي توان پول را مستقیم 
این مجموعه  زیرا  واریز کرد  معاونت  این  به حساب 
دولتي است و تخصیص ها باید از کانال سازمان برنامه و 
بودجه باشد. دبیر کل انجمن علمي انرژي خورشیدي 
اضافه مي کند: با مسئله پرداخت پول از مسیر برنامه 
و بودجه مشکلي نداریم اما نباید از این پول برداشت 
شود و قانون گذار باید حکم کند که این پول صرفا در 
صندوقي ذخیره شود تا به انرژي تجدیدپذیر اختصاص 

یابد.
*سازمان برنامه و بودجه به دنبال دخل و تصرف بیشتر

دخالت در تخصیص اعتبارات و منحرف کردن بودجه 
تجدیدپذیرها به سمت سایر مصارف، مسئله اي است 
در  نیز  بادي  انرژي  انجمن  رئیس  اورعي  هاشم  که 

گفتگو با »شرق« به آن اشاره مي کند.
به اعتقاد او از نظر دولت پرداخت پول تجدیدپذیرها 
امري مستحب ولي پرداخت یارانه مردم امري واجب 
است. به همین دلیل سازمان برنامه و بودجه، بندي در 
الیحه بودجه گنجانده است تا بتواند به تشخیص خود، 
منابع حاصل از عوارض قبوض برق را در جاهاي دیگر 

خرج کند.
او البته تصویب عوارض براي توسعه برق تجدیدپذیر 
و مصارف روستایي را باج دولت به نماینده ها معرفي 
مي کند زیرا بر این باور است که اگر بند مربوط به توسعه 
روستایي به الیحه بودجه اضافه نمي شد، نمایندگان 
را  تجدیدپذیرها  توسعه  براي  عوارض  اختصاص  به 

نمي دادند اما با لحاظ کردن بحث توسعه روستایي، 
نمایندگان انگیزه پیدا مي کنند که قانون را تصویب 
کنند و با توسعه اي که در روستاها رخ مي دهد، در 
زمان انتخابات مي توانند در حوزه هاي انتخابیه خود 

راي جمع کنند.
رئیس انجمن انرژي بادي از مشکالت بیشمار پیش 
روي صنعت برق سخن به میان مي آورد. به گفته او 
فعاالن صنعت برق باید ۱8 استعالم متفاوت از مراکز 
آنها  پشت  منطقي  هیچ  که  کنند  دریافت  مختلف 
نیست. مثال براي ایجاد نیروگاه تجدیدپذیر باید ۱۰ 
درصد زمین را بنا به خواسته محیط زیست به فضاي 
سبز تبدیل کنند اما در زمان استعالم از آب منطقه اي، 
باید تعهد دهند که براي ایجاد فضاي سبز هیچ آبي 

درخواست نکنند. 
او ادامه مي دهد: طبق قانون طرحي که قرارداد خرید 
تضمیني دارد نیازي به وثیقه ندارد اما بانك ها در زمان 
ارائه وام، این قانون را رعایت نمي کنند و حتما وثیقه 
دریافت مي کنند. یا اینکه بانك مرکزي تعهد ارزي به 
ایجاد کنندگان نیروگاه هاي تجدیدپذیر ارائه نمي دهد 
زیرا نمي داند در زمان مورد نیاز ارز کافي در اختیار دارد 
یا خیر. اورعي مي گوید: در توسعه انرژي تجدیدپذیر، 
بانك مرکزي، صندوق توسعه ملي، وزارتخانه هاي نیرو 
و اقتصاد و سازمان سرمایه گذاري دخیل هستند اما 

هیچ کدام از کار یکدیگر اطالعي ندارند. 
با وجود همه مشقاتي که در تولید برق تجدیدپذیر 
وجود دارد، گروهي در این صنعت فعال هستند و این 
روزها که فصل بررسي بودجه در مجلس و کمیسیون 
تلفیق است، چشمشان به مصوبات خانه ملت است تا 
ببینند آیا اصالحات در الیحه بودجه به نحوي انجام 
خواهد شد که اختیارات سازمان برنامه و بودجه در 
تخصیص اعتبارات تجدیدپذیر کاهش یابد یا اینکه در 

به همان پاشنه قبلي خواهد چرخید.
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فراخوان نمایشگاه جانبی بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی 
توزیع نیروی برق - لرستان

نمایشگاه جانبی بیست وچهارمین کنفرانس شبکه هاي توزیع نیروي برق روزهای 4 و 5 اردیبهشت 
سال 1۳۹۸ به همت شرکت توزیع نیروي برق استان لرستان و با همکاری و حمایت شرکت توانیر، 
سندیکاي صنعت برق ایران، انجمن مهندسین برق و الکترونیک و دانشگاه ها و سازمان ها و نهادهای 

ذیربط در دانشگاه لرستان برگزار می شود.
سندیکای صنعت برق ایران با وجود آگاهی کامل نسبت به شرایط نامناسب اقتصادی کشور و چالش های 
بخش خصوصی صنعت برق، با توجه به اهمیت و تاثیر نمایشگاه های تخصصی در ایجاد فرصت های جدید 
کسب و کار برای اعضای محترم و همچنین عالقمندی برخی از شرکت های عضو، به  منظور ارائه خدمات 
به آن  دسته از اعضا که حضور در نمایشگاه  جانبی بیست  و چهارمین کنفرانس شبکه هاي توزیع نیروي برق 
را در بهبود شرایط بنگاه های خود اثربـخش می دانند و برای حضور در آن برنامه ریزی کرده اند، مسئولیت 
برگزاری این نمایشگاه را عهده دار شده و اقدامات الزم برای تسهیل حضور شرکت های عضو سندیکا در 

نمایشگاه جانبی را به عمل آورده است.
گفتنی است هزینه هر متر مربع غرفه برای اعضای سندیکا با احتساب تخفیف 25 درصدی، 3۰۰ هزار تومان 

و برای سایر شرکت های فعال صنعت برق غیرعضو، ۴۰۰ هزار تومان است.
عالقمندان جهت حضور در این نمایشگاه فرم مربوطه را تکمیل و به دبیرخانه سندیکا به شماره 669۴۴967-
تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  و  ارسال   info@ieis.ir ایمیل  آدرس  به  یا  و  فکس   ۰2۱

3-6657۰93۰ داخلی ۱۱3 یا شماره همراه ۰9۱9۰۱۱۰۱28 )خانم باقرپور( تماس حاصل  فرمایند.
جهت مشاهده و دریافت فرم درخواست حضور در نمایشگاه اینجا کلیك کنید.

http://www.ieis.ir/fa-news-4517.html
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از این پس اهم عناوین آگهی مناقصات کشور 
در حوزه صنعت برق و الکترونیک جهت اطالع 
از خبرنامه رسانا  این صفحه  اعضا محترم در 

منتشر می شود. 
و  آگهی ها  شرح  و  کامل  مشاهده  منظور  به 
بهره برداری از آنها، لطفا درخواست عضویت 
داخلی   66570930 تلفن  طریق  از  را  خود 

137 به سندیکا اعالم کنید. 
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران
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فهرست اهم مناقصات کشور

تاریخ انتشار : ۱397/۱۱/2۴
استان : اردبیل 

مناقصه گزار : آب منطقه ای 
و  کامل  کاردی  فیوز  پایه  بها  استعالم   : آگهی 
کاردی۱۰۰-2۰۰-3۰۰-۴۰۰آمپری-فیوز  فیوز 
و  شور  فیوزفشنگی-کنتاکت  و  کتابی۴۰-2۰ 

المنت و غیور....طبق مشخصات پیوستی
مهلت دریافت اسناد : ۱397/۱۱/28 

تاریخ انتشار : ۱397/۱۱/2۴
استان : اصفهان

مناقصه گزار : آب منطقه ای اصفهان
آگهی: استعالم بها :۱-ملزومات فشار قوی

2-خرید اسپیلیت -تلویزیون 
مهلت دریافت اسناد : ۱397/۱۱/27

تاریخ انتشار : ۱397/۱۱/2۴
استان : البرز | مناقصه گزار : شهرداری کمال 

شهر 
برق  های  تیر  جابجایی  بها  استعالم   : آگهی 

سطح شهر مطابق طرح پیوست 
مهلت دریافت اسناد : ۱397/۱۱/27

تاریخ انتشار : ۱397/۱۱/2۴
استان : البرز | مناقصه گزار : کمیته امداد امام 

خمینی استان البرز
 85 مدل  دیواری  ساعت  بها  استعالم   : آگهی 

مرجع عرضه کننده اصالن سروش 
مهلت دریافت اسناد : ۱397/۱۱/2۴

تاریخ انتشار : ۱397/۱۱/2۴
و  صدا   : گزار  مناقصه   | البرز   : استان 

سیما 
آگهی : استعالم بها : ۱-سیم برق افشان ارت 
هادی مس سطح  V جنس  ولتاژ 75۰-۴5۰ 
 PVC روکش  جنس   2^mm  ۱x25 مقطع 
 m  ۱۰۰ طول  کالفی  بسته  بندی  بسته  نوع 
مرجع سازنده سیم و کابل مغان مرجع عرضه 

کننده سیم و کابل مغان 
طرح  افشان  نیمه   5x10 مسی  برق  2-کابل 
 V 3۰۰-5۰۰ 60227 ولتاژIEC ۱۰6۰7۱۰
سطح مقطع mm ۱۰^2 مرجع سازنده سیم و 

کابل ابهر 
مدل  متغیر  دام  بسته  مدار  دوربین  3-پایه 
 WONWOO سازنده  مرجع   ۱۰۰-LB
مرجع   ENGINEERING CO LTD

عرضه کننده کاراروش صبا 
ماژول   6 مینیاتوری  توکار  تقسیم  ۴-جعبه 
مرجع   mm  230x186 ابعاد  لگراند  طرح 

عرضه کننده صنایع الکتریکی البرز 
5-سینی گالوانیزه مخصوص هدایت کابل های 
 C.T نام تجارتی cm 25 عرض m 2 برق طول

مرجع عرضه کننده صنایع برق هایبرد 
عرضه  مرجع   RG59 مدل  دوربین  6-کابل 

کننده پترو فرین کیهان 
 mm  21 قطر  فلکسی  جنس  برق  7-لوله 
فاقد بسته بندی متری فاقد نام تجارتی مرجع 

عرضه کننده امواج گستر نوین نعیم 
مهلت دریافت اسناد :  

تاریخ انتشار : ۱397/۱۱/2۴
برق  سهامی   : گزار  مناقصه   | بوشهر   : استان 

منطقه ای فارس 
بیرونی  تجهیزات  نصب  بها  استعالم   : آگهی 
PLC ایستگاههای انتقال و فوق توزیع استان 

بوشهر 
مهلت دریافت اسناد : ۱397/۱۱/3۰ 

تاریخ انتشار : ۱397/۱۱/2۴
استان : تهران | مناقصه گزار : سازمان خصوصی 

سازی
 3*5/2 افشان  کابل  بها  استعالم   : آگهی 

افشارنژاد خراسان 
مهلت دریافت اسناد : ۱397/۱۱/2۴

تاریخ انتشار : ۱397/۱۱/2۴
استان : تهران 

مناقصه گزار : نهاد ریاست جمهوری 
تابلو  اندازی  راه  و  نصب  بها  استعالم   : آگهی 

های اصلی توزیع فشار ضعیف 
مهلت دریافت اسناد : ۱397/۱۱/2۴ 

تاریخ انتشار : ۱397/۱۱/2۴
استان : تهران 

مناقصه گزار : برق منطقه ای تهران
انجام  و  تجهیزات  تأمین  بها  استعالم   : آگهی 
تاور چهار مداره  اجرائی یك دستگاه  عملیات 
9۰ درجه مجاور پست 63/2۰ کیلوولت واوان

مهلت دریافت اسناد : ۱397/۱۱/29



همتی: تصمیم جدید دولت 
درباره واردکنندگان ارز امروز 

ابالغ می شود
ارزی  ستاد  در  گفت:  مرکزی  بانک  رئیس کل 
تصمیم گرفته شد واردکنندگانی که همکاری های 
خوبی داشتند بتوانند ارز خود را با مشوق هایی 
وارد بازار کنند که این مسئله بعد از ظهر امروز 

ابالغ می شود.

ــزاری  ــت خبرگ ــوزه دول ــگار ح ــزارش خبرن ــه گ ب
ــس کل  ــی، رئی ــر همت ــاد عبدالناص ــنیم، فره تس
بانــك مرکــزی، در حاشــیه جلســه امــروز هیئــت 
دولــت دربــاره کنتــرل نقدینگــی، گفــت: نقدینگــی 
ــه عوامــل مختلفــی مربــوط اســت  و کنتــرل آن ب

کــه بایــد شناســایی شــود.
وی افــزود: چــون از اوایــل ســال نــرخ ارز افزایــش 
یافــت و شــوك تورمــی ایجــاد کــرد، باعــث شــد 
شــاهد افزایــش قیمــت باشــیم. تــورم، رشــد قیمت 
این هــا کنتــرل  ابرتــورم پیش بینــی شــد و  و 
ــی  ــی و گران فروش ــه گران ــول دارم ک ــده و قب ش

ــتیم. داش
ــن  ــه ای ــان اینک ــا بی ــزی ب ــك مرک ــس کل بان رئی
شــوك در جنــگ اقتصــادی کنتــرل شــد، تصریــح 
کــرد: تــورم دی مــاه امســال بــه 8/۱ درصــد 
ــود،  ــد ب ــاالی 7 درص ــه ب ــهریور ک ــبت ش به نس
ــال  ــدای س ــاه ابت ــی در م ــد نقدینگ ــید. رش رس
6/۱5 درصــد بــوده کــه ماننــد ســال های گذشــته 

ــود. ب
همتــی تأکیــد کــرد: مشــکل جــدی دربــاره 
ــده  ــی وارد ش ــا ارز ۴2۰۰تومان ــه ب ــی ک کاالهای
داریــم. سیســتم توزیــع مشــکل دار اســت و عده ای 

کردنــد. سوءاســتفاده هایی 
وی اظهــار کــرد: امــروز در هیئــت دولــت تأمیــن 
کاالهــای اساســی و معیشــت مــردم مطــرح شــد و 

ایــن مســئله در دســتورکار دولــت بــود.
دربــاره  همچنیــن  مرکــزی  بانــك  رئیــس کل 
نیــز خاطرنشــان کــرد: در ســتاد  ارزی  بــازار 
ــه  ــی ک ــد، واردکنندگان ــه ش ــم گرفت ارزی تصمی
ــود  ــد ارز خ ــتند بتوانن ــی داش ــای خوب همکاری ه
را بــا مشــوق هایی وارد بــازار کننــد کــه ایــن 

مســئله بعــد از ظهــر امــروز ابــالغ می شــود.
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اقتصاد ایران _ اخبار

توسعه صادرات در گرو ایجاد زیرساخت ها
نائب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: ایجاد زیرساخت های صادراتی الزمه 

حرکت به سمت توسعه صادرات غیر نفتی و تامین درآمدهای کشور از این محل است.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،  حمیدرضا صالحی در برنامه »روی خط اقتصاد« رادیو اقتصاد 
افزود: برای گسترش صادرات به معنای واقعی در کشور باید به موضوع ارتقای کیفیت کاال، قدرت رقابت 
پذیری، اصالح و بهبود فضای کسب و کار، کاهش قیمت تمام شده تولید، برقراری روابط بانکی با دنیا، 

توسعه و تعمیق مراودات با کشورها به خصوص همسایگان و بسیاری موارد دیگر توجه اساسی کرد.
باید  بازارهای صادراتی دنیا ضمن حفظ کیفیت  از  بیشتری  برای کسب سهم  اظهارداشت:  وی همچنین 
قدرت رقابت ایجاد کرد که این مهم زمانی محقق می شود که تیراژ تولید کاال و خدمات در کشور بر مدار 

افزایشی قرارگیرد.
نائب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: افزایش تیراژ تولید زمانی نمود عملی پیدا 

می کند که بتوان سهم بیشتری از بازارهای صادراتی را در سیطره خود درآورد.
وی در ادامه افزود: بازار 8۰ میلیون نفری کافی نیست که بتوان تیراژ تولید را باال، قیمت تمام شده را کاهش 

و در عین حال با سایر تولیدکنندگان در دنیا رقابت کرد.
صالحی اظهارداشت: برای توسعه صادرات باید گام های بلندی در راستای اصالح زیر ساخت های صادراتی 

در کشور برداشته شود.
وی به رادیو اقتصاد یادآورشد: اگر امید همچنان به این باشد که می توان مانند گذشته با اقتصاد نفتی کشور 
را اداره کرد هیچ وقت به سمت اصالح زیر ساخت ها و به تبع افزایش صادرات نخواهیم رفت و به تعبیری 

توسعه صادرات مثل امروز تنها در حد یك حرف و شعار باقی خواهد ماند.



اتاق بازرگانی تهران آمارهای مربوط به صدور کارت 
بازرگانی و عضویت را منتشر کرد

۸1 درصد اعضای اتاق تهران 
»کارت بازرگانی« دارند

برابر گزارش آماری منتشر شده از سوی واحد 
تهران،  بازرگانی  اتاق  مبدا  گواهی  و  عضویت 
سهم کارت های بازرگانی حقوقی و حقیقی از کل 
کارت های عضویت و بازرگانی اتاق تهران در حال 
حاضر بالغ بر ۸1 درصد است. هم چنین آهنگ 
همبستگی  از  نشان  تهران  اتاق  اعضای  رشد 
مستقیم آهنگ رشد با توسعه خدمات اتاق به 

اعضا دارد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران قصد 
دارد به منظور ارائه عملکرد خود، با انتشار سلسله 
گزارش هایی مبتنی بر آمار و تحلیل مرتبط، نقاط 
قوت و ضعف خود و نیز فراز و فرودهای اقدامات و 
فعالیت هایش در چهار سال گذشته را به طور شفاف 
ترسیم کند تا تصویر روشنی از مسیر طی شده در 
راه چهار  نقشه  و   کند  ترسیم  چهار سال گذشته 
ساله آینده و نقاط الزم العبور آن را پیش بینی کند.

بر همین اساس، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران طی 

گزارشی از روند رشد کارت های بازرگانی و عضویت 
در چهار سال گذشته اعالم کرد که برابر آخرین آمار 
موجود از ابتدای فروردین ماه ۱39۴ تا میانه بهمن 
ماه ۱397 )۱5/ ۱۱/ 97( تعداد اعضای اتاق تهران، 
یعنی دارندگان کارت های بازرگانی و عضویت، اعم 
بالغ  عضو   258 هزار   ۱8 به  حقوقی،  و  حقیقی  از 
عضو   6۴ و  هزار   ۱۴ رقم  با  مقایسه  در  که  شده 
افزایشی معادل چهار هزار ۱9۴ عضو داشته است. 
این اعداد گویای رشد حدوداً 3۰ درصدی در خالل 
اتاق تهران است که  دوره هشتم هیات نمایندگان 
گرچه هنوز با شمار اعضای پارلمان حقیقی بخش 
خصوصی فاصله دارد اما نمایانگر رشد قابل توجهی 

در شمارگان اعضای این اتاق است.
اتاق  عمومی  روابط  با  گفت وگو  در  عشقی  بهمن 
بازرگانی تهران افزود: این اتاق در چهار سال گذشته 
تالش کرده است با تسهیل فرآیند صدور و تمدید 
کارت بازرگانی با استفاده از ابزار و فناوری های نوین 
مانند ثبت نام آنالین و بارگذاری مدارك بدون نیاز 
آموزشی  کالس های  برپایی  حضوری،  مراجعه  به 
الزامی برای دریافت کارت بازرگانی به صورت آنالین 
و برگزاری آزمون اینترنتی، دریافت گواهی موضوع 
صورت  به  اجتماعی  تامین  و  مالیاتی   ۱86 ماده 
اینترنتی  پاسخگویی  آنالین،  پرداخت  نظام  برخط، 
در   ... و   ۱866 تماس  مرکز  راه اندازی  با  تلفنی  و 
پایگاه  و  نهاد  عنوان  به  اتاق  توسعه  و  رشد  جهت 
جذب  در  سعی  و  بکوشد  خصوصی  بخش  فعاالن 
حداکثری فعاالن اقتصادی حرفه ای و شناسنامه دار، 
به ویژه  جوانان مشتاق به راه اندازی کسب وکارهای 

نوین داشته باشد.
هیات  هشتم  دوره  کار  به  شروع  در  افزود:  او 
ماه  فروردین  ابتدای  )در  تهران  اتاق  نمایندگان 
بازرگانی  و  عضویت  کارت های  کل  تعداد   )۱39۴

صادر شده توسط اتاق تهران ۱۴ هزار و 6۴ کارت 
 ،6۴5 و  هزار   ۱۱ بازرگانی  کارت های  ترکیب  با 
عضویت حقوقی یك هزار و 238 و عضویت حقیقی 

یك هزار و ۱8۱ بود.
دبیرکل اتاق تهران ادامه داد: با طراحی برنامه های 
موضوع  توسعه  و  اتاق  معرفی  رویکرد  با  متنوع 
خدمت به اعضا طی سال ۱39۴، چهره اتاق تهران 
نزد مخاطبان خارجی دگرگون و سال ۱395 به سال 
موفقیت در جذب اعضای جدید تبدیل شد به نحوی 
مختلف  حوزه های  در  مشاوره ای  خدمات  ارائه  که 
به ویژه در دو حوزه پرکاربرد بیمه تامین اجتماعی و 
مالیات و حضور نمایندگان اتاق تهران در هیات های 
حل اختالف برای کمك به حل مشکالت ایجاد شده 
برای بنگاه های بخش خصوصی، هم چنین خدماتی 
نظیر راه اندازی میز ثبت شرکت ها و کمك به فعاالن 
دوره ای  )در  تجاری  ویزای  دریافت  برای  اقتصادی 
رفت وآمد  برجام  سازنده  مذاکرات  دلیل  به  که 
هیات های خارجی و اعزام هیات های تجاری فعاالن 
اقتصادی ایرانی زیاد شده بود( انگیزه برای عضویت 
در پارلمان بخش خصوصی را با رشد قابل توجهی 
کارت های  کل  تعداد  اساس  براین  کرد.  مواجه 
با   ۱396 ماه  فروردین  در  عضویت  و  بازرگانی 
۱3.7 درصد رشد نسبت به زمان مشابه سال قبل 
)فروردین 95(، به ۱6 هزار و 2۱۰ کارت بالغ شد. 
در این تاریخ تعداد کارت های بازرگانی ۱3 هزار و 
۴22، عضویت حقوقی یك هزار و ۴26 و عضویت 
حقیقی نیز به یك هزار و 362 رسید. او هم چنین 
توضیح داد که گسترش خدمات اتاق تهران به اعضا 
می توان  که  است  یافته  ادامه  نیز   ۱396 سال  در 
واحد  شکل گیری  و   ۱866 تماس  مرکز  توسعه  به 
منحصربفرد  خدمات  ارائه  تهران،  اتاق  در   CRM
بیمه تکمیلی درمان برای پرسنل بنگاه های کوچك 

و متوسط طی توافقی با بیمه آسیا و توسعه خدمات 
میز ثبت شرکت ها و ... اشاره کرد.

بهمن عشقی هم چنین تاکید کرد که سال ۱397 
کارت  دریافت  برای  اقتصادی  فعاالن  اقبال  نیز 
بازرگانی و عضویت مناسب بوده است. دبیرکل اتاق 
تهران گفت: برابر آخرین آمار موجود تا »۱5 بهمن 
ماه 97« و با اجرای طرح پایش و غربالگری، تعداد 
کل کارت های بازرگانی و عضویت در اتاق تهران به 
۱8هزار و 258 کارت رسیده است. تعداد کارت های 
بازرگانی ۱۴ هزار و 779، عضویت حقوقی یك هزار 
و 6۰6 و عضویت حقیقی یك هزار و 873 کارت 
را  خود  منطقی  رشد  روند  سال  پایان  تا  که  است 
امکان شرکت در  به عدم  با علم  ادامه خواهد داد. 
انتخابات سال جاری اقدام کرده و مقصود نهایی شان 
بهره مندی از خدمات گسترده اتاق تهران بوده است. 
عضویت  کارت های  تعداد  که  کرد  نشان  خاطر  او 
صادر شده از ابتدای سال جاری تا نیمه بهمن ماه 
به دلیل ضوابط  که  است  بوده  کارت  حدود ۱2۰7 
جاری قطعاً امکان شرکت در انتخابات نهمین دوره 
جاری  ماه  اسفند  در  تهران  اتاق  نمایندگان  هیات 

را ندارند.
بازرگانی در  و  تاکید کرد: صدور کارت عضویت  او 
مقررات  و  ضوابط  برابر  گذشته  سال های  تمامی 
انجام  ایران  بازرگانی  اتاق  سوی  از  شده  اعالم 
گرفته است. از طرفی اتاق تهران برای بررسی بهتر 
و  کسب اطمینان از انجام دقیق فرآیند صدور، با 
ضمن  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  همکاری 
راه اندازی نظام پایش تعدادی از کارت های شائبه دار 
که احتماالً دارای مدارك غیرقابل قبول بودند را به 
آنها  روی  مجددی  بررسی  تا  درآورد  تعلیق  حالت 
بررسی  در  کارت ها  برخی  نتیجه  در  گیرد.  صورت 

مجدد باطل شد.
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با موافقت هیأت وزیران صورت می گیرد

تهاتر 522 میلیارد تومان از 
مطالبات شرکت ها با بدهی 

مالیاتی+جدول
میلیارد  وزیران، 522.6  هیأت  مصوبه  براساس 
بخصوص  شرکت ها  برخی  مطالبات  از  تومان 
زیرمجموعه  شرکت های  از  مپنا  گروه  شرکت 
وزارت نیرو با بدهی آن ها به سازمان امور مالیاتی 

تهاتر می شود.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
 97 ماه  بهمن   ۱7 مورخ  جلسه  در  وزیران  هیات 
شرکت های  از  متقاضی  اشخاص  مطالبات  تهاتر  با 
امور  سازمان  به  اشخاص  همان  بدهی  با  دولتی 

مالیاتی کشور موافقت کرد.
اسحاق  توسط  ماه  بهمن  تاریخ 23  در  این مصوبه 
وزارتخانه  به  جمهور  رئیس  اول  معاون  جهانگیری 
های امور اقتصادی و دارایی و نیرو ابالغ شده است. 
از  تومان  میلیارد   522.6 مذکور،  مصوبه  براساس 
گروه  شرکت  بخصوص  ها  شرکت  برخی  مطالبات 
مپنا از شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو با بدهی 

آن ها به سازمان امور مالیاتی تهاتر می شود.
متن کامل این مصوبه به شرح زیر است:

هیئت وزیران در جلسه ۱7/۱۱/۱397 به پیشنهاد 
وزارت   7/۱۱/۱397 مورخ   57  /2۴373۱ شماره 
امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند )پ( ماده 
)2( و ماده )3( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱39۴ - تصویب 

کرد:
۱- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی 
امور  سازمان  به  اشخاص  همان  بدهی  با  ذی ربط 
مالیاتی کشور به شرح جدول پیوست که تأیید شده 

به مهر دفتر هیئت دولت است تهاتر می شود.
2- شرکت مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر 
انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار 
است  مکلف  و  می شود  مذکور  جدول  در  مندرج 
ضمن اصالح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت 
مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد 
اساس  بر  مقرر  در سررسید  خزانه داری کل کشور 
ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور 

مالیاتی کشور اقدام نماید.
3- سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلف 
عنوان  به  را  مذکور  جدول  در  مندرج  ارقام  است 
بدهکار  اشخاص  حساب  در  و  تلقی  بدهی  وصول 
ابالغ  از  کاری پس  روز  و ظرف یك  نموده  منظور 
این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و 
رفع ممنوع الخروجی أشخاص مذکور بابت بدهی تا 

سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.
۴- به موجب ماده )8( آیین نامه اجرایی بند )و( و 
جزءهای )3( و )۴( بند )و( تبصره )5( قانون بودجه 
تصویب نامه شماره  سال ۱397 کل کشور موضوع 
و   3۰/۴/۱397 مورخ  هـ   555۴۱3 ت   /5۴۰36
سنواتی،  بودجه  قوانین  در  آن  مشابه  احکام 
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی 
این تصویب نامه،  اجرای  تعاونی و خصوصی که در 

یا  و  اصلی  شرکت  از  )اعم  دولتی  شرکت های  به 
شرکت های دولتی تابع آن ها( منتقل شده است با 
از شرکت  )اعم  بدهی دولت به شرکت های مذکور 
بابت  آن ها(  تابع  دولتی  شرکت های  یا  و  اصلی 
تأیید  )با  تکلیفی  قیمت های  یارانه  مانند  مواردی 
سازمان حسابرسی( بدون لحاظ موارد مستثنی شده 
شرکت های  واگذاری  از  حاصل  منابع  خصوص  در 
یاد  نامه  آیین   )۱( ماده  )د(  بند  در  دولتی مندرج 
شده از طریق صدور اسناد )اوراق( تسویه خزانه نوع 
اول قابل تسویه است، سهم شرکت مدیریت شبکه 
برق ایران از یارانه قیمت های تکلیفی، توسط وزیر 
نیرو تعیین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم 

می شود.
5- درصورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی 
موضوع بند )2(، با اجرای بند )۴( این تصویب نامه 
تسویه نشود و با بیش از ارقامی باشد که از طریق 
بند  موضوع  خزانه  تسویه  )اوراق(  اسناد  صدور 

مذکور تسویه می گردد سازمان امور مالیاتی کشور 
موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت 
دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام 
نماید و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به 
پرداخت آن اقدام ننماید خزانه داری کل کشور مجاز 
است با اعالم سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت 
قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعالمی را از حساب 
به  و  برداشت  مربوط  دولتی  شرکت  وجوه  تمرکز 

حساب ذی ربط واریز نماید.
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یادداشت_ مدیریت

۳ چالش جدید که هر مدیرعاملی با آن مواجه است

مدیرعامل بودن و وظایفی فراتر 
از انتظار

نوشته: نیل کسل و پاتریك فولی
ترجمه: مهدی نیکوئی

نزدیک به 5۰ درصد از مدیران عامل می گویند 
را  انتظارش  نبوده که  که »شغلشان آن چیزی 
داشته اند«. این مورد یکی از یافته هایی بود که از 
مصاحبه گسترده با 2۰ مدیرعامل از شرکت های 
هاسکی انرژی،  بوپا،  مانند  بزرگی  عمومی 
استانداردچارترد، ای تی سی او و گروه بانکداری 
لیولد به دست آمده است. هدف از این مطالعه، 
که  بود  اقداماتی  بهترین  و  چالش ها  شناسایی 
مدیران ارشد باید پیش از پذیرفتن مسوولیت 
داشته  اطالع  آن  از  شرکت  یک  مدیر عاملی 

باشند.
  مدیریت روابط باال و بیرون

مدیران عامل به خوبی می دانند که باید اعتمادسازی 
اولویت  را در  با ذی نفعان  و همراستایی منافع خود 
باید نسبت  برنامه های خود قرار دهند. آنها به ویژه 
به هیات مدیره، سرمایه گذاران، رسانه ها و بخش های 
مرتبط دولتی حساس باشند. کسانی که با ما مصاحبه 
درصد  متوسط 5۰  به طور  که  کرده اند  بیان  کردند، 
ذی نفعان  با  روابط  مدیریت  صرف  را  خود  زمان  از 

باالدستی و بیرونی می کنند.
تقریبا نیمی از آن 5۰ درصد زمان هم صرف هماهنگی 
مدیران عامل  تمامی  تقریبا  می شود.  هیات مدیره  با 
سابقی که در انجام وظایف خود شکست خورده بودند 
و توجه کافی به هیات مدیره نداشتند، آرزو کردند که 
کاش تمرکز بیشتری بر این موضوع داشتند. یکی از 

مشکالت بی توجهی به هیات مدیره آن است که آنها 
ممکن است بیش از حد تحت تاثیر رسانه ها و سایر 
بر  متمرکز  دلیل  به همین  و  بگیرند  قرار  ذی نفعان 
برنامه های کوتاه مدت شرکت شوند. اگر چنین اتفاقی 
بیفتد، ارزش ها و برنامه های بلندمدت تر شرکت فدا 
خواهد شد. این ریسك به ویژه زمانی افزایش خواهد 
از  به خوبی  اعضای هیات مدیره  از  یافت که بخشی 
بلندمدت و چشم انداز شرکت آگاهی  استراتژی های 
درك  را  ارزش آفرینی  فرصت های  یا  باشند  نداشته 
که  گفته اند  ما  به  مدیران عامل  موفق ترین  نکنند. 
هر  با  نزدیك  روابط  ایجاد  به  را  قابل توجهی  زمان 
یکی  داده اند.  اختصاص  اعضای هیات مدیره  از  کدام 
از مدیران عامل، موفقیت در این اقدام را با تیم سازی 
مقایسه کرد: »هیات مدیره ما، هم اکنون یك تیم واقعی 
است. ما در کنار هم کار می کنیم تا با مشکالت بجنگیم 
گزارش  مدیران عامل  اهداف شویم.«  تحقق  باعث  و 
داده اند که ایجاد روابط با سرمایه گذاران و ذی نفعان 
خارجی )مشتریان، رسانه ها، فعاالن صنعت، نهادهای 
از  اغلب دشوارتر و زمان برتر  قانون گذاران(  و  دولتی 
پیش بینی هایشان بوده است. بیل وینترز، مدیرعامل 
نیازمند  فرآیند  این  استانداردچارترد عنوان کرد که 
نمی تواند  او  و  است  مدیرعامل  شخصی  ارتباطات 
تنها بر مدیران ارشد خود متمرکز باشد. با این حال، 
نتایج حاصل از این تالش ها، بسیار فراتر از زمان و 
انرژی صرف شده برای آن خواهد بود. راب پیبادی، 
مدیرعامل هاسکی انرژی، فرآیند »مدیریت بیرون« 
باعث  که  دانست  خود«  »ارزیابی  نوشتن  مانند  را 
می شود فرصت کافی برای انجام برنامه های بلندمدت 
و ایجاد صبوری بیشتر در بین سرمایه گذاران به دست 
آورید. همچنین، احتمال بیشتری دارد که از آن پس، 
پیشرفت های مرتبط با مدیرعامل با نگاه مثبت تری 

انتشار یابد.

  مدیریت جریان های اطالعات
اشاره  آن  به  عامل  مدیر  چند  که  مشکالتی  از  یکی 
کردند، »فقدان تقارن اطالعات« مرتبط با شغل آنها 
بود. در حالی که مدیران عامل در مورد کلیت شرکت 
خارجی  ذی نفعان  یا  هیات مدیره  اعضای  نسبت 
اطالعات بیشتری دارند، اطالعات آنها درباره کارکنان 
کلید  است.  محدودتر  شرکت  مختلف  بخش های  یا 
موفقیت آنها، کسب اطالعات بدون دخیل شدن بیش 
از حد در جزئیات است. بسیاری از مدیران عامل، زمانی 
که پست جدید خود را تحویل می گیرند، برایشان دشوار 
است که بدون اطالعات جزئی و دقیقی که پیش از آن 
)مثال به عنوان سرپرست تولید یا مدیر واحد خود( از آن 
برخوردار بودند، تصمیم گیری کنند. اما آنها باید بیاموزند 
که یك ساختار مناسب ایجاد کنند تا اطالعاتی که از 
داخل شرکت به سمت آنها جاری می شود یا از شرکت به 
سمت ذی نفعان بیرونی جاری می شود، بیش از حد کلی 
یا بیش از حد جزئی نباشد. زمانی که مدیران عامل برای 
جمع آوری و ایجاد ساختار مناسب برای به جریان افتادن 
اطالعات تالش می کنند، باید به این موضوع توجه داشته 
باشند که برخی از اطالعات ضمنی و غیرصریح وجود 
دارد که کارکنان برای انجام وظایف خود از آنها استفاده 
می کنند. اثر اطالعات متقارن، منسجم و نامتقارن در 
ارتباط مدیرعامل و برخی از ذی نفعان خارجی بیشترین 
اهمیت را پیدا می کند. فرصت و تهدیدی که جریان های 
اطالعاتی متقارن و منسجم با ذی نفعان خارجی دارند 
را به خوبی می توان در نوسانات قیمت سهام شرکت ها 
مشاهده کرد. بسیاری از نوسان ها و حتی سقوط سهام 
به دلیل یك اشتباه کوچك یا تناقضی که در پیام ها 
کنترل  یادگیری شیوه  می افتد.  اتفاق  دیده می شود، 
این جریان های اطالعاتی در بسیاری از مواقع تعیین 
می کنند که یك مدیرعامل تا چه زمانی به کار خود 

ادامه خواهد داد.
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نگاه آخر

بندر چابهار

اولین سکله بندر شهید بهشتی چابهار در سال 
۱36۱ با توجه به شرایط خاص حاکم بر خلیج 
با  و  ایران(  علیه  عراق  تحمیلی  )جنگ  فارس 
از  خارج  در  بندر  داشتن  لزوم  بر  دولت  تاکید 

تنگه هرمز و خلیج فارس احداث شد.
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