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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

تهران- ایرنا- معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اعالم کرد صنعت 
برق ایران در بخش تولید تا مرز 80 درصد در حال خصوصی سازی است 
و اینک بیش از 60 درصد نیاز کشور در نیروگاه های خصوصی تولید می 

شود.
به گزارش وزارت نیرو، »هوشنگ فالحتیان« امروز )سه شنبه( در دومین کنگره 
با وجود مشکالت و چالش های  افزود:  المپیک  نیرو در هتل  راهبردی نفت و 
موجود اقدام های موفقیت آمیزی در زمینه خصوصی سازی انجام شده است و 

نقش بخش خصوصی در صنعت برق هر سال پررنگ تر می شود.
این مسئول ادامه داد: سهم زیادی از نیروگاه های دولتی نیز در فهرست فروش و 
واگذاری به بخش خصوصی قرار دارد، همچنین به دنبال اصالح ساختاری شرکت 

های توزیع برق برای خصوصی سازی آنها هستیم.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اضافه کرد: امروز صد درصد تجهیزات توزیع 

و 90 درصد تجهیزات پست و انتقال برق در داخل کشور تولید می شود.
وی گفت: جمهوری اسالمی ایران در کنار کشورهای بزرگ نیروگاه ساز، صاحب 

فناوری ساخت نیروگاه است و روز به روز در این زمینه پیشرفت می کند.
وی درباره روند سرمایه گذاری ها در صنعت برق کشور افزود: در یک سال گذشته 
مراجعه های زیادی از اروپا و آسیا بویژه شرکت های کره ای، چینی و ژاپنی برای 

مشارکت در صنعت برق داشته ایم.

فالحتیان گفت: در فضای کنونی شرکت های خارجی و شرکت های ایرانی باید با 
یکدیگر مشارکت داشته باشند و وزارت نیرو نیز از مشارکت آنها حمایت می کند.

** طراحی قراردادهای شفاف برای توسعه سرمایه گذاری خارجی در 
صنعت برق

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از طراحی قراردادهای شفاف برای توسعه 
سرمایه گذاری خارجی در صنعت برق خبر داد و گفت: امکان سرمایه گذاری 
خارجی به صورت BOO وBOT با تامین سرمایه مورد نیاز به صورت کامل یا 

بیش از نیمی از سرمایه توسط شرکت های خارجی وجود دارد.
به گزارش ایرنا، قراردادهای بی.او.او )BOO( در ایران قراردادهای تبدیل انرژی 
است و متن قرارداد خرید برق مصوب وزارت نیرو برای این مقصد مورد استناد و 

استفاده قرارمی گیرد.
برای هر قرارداد نرخ مورد عمل در قرارداد به تصویب وزیر نیرو می رسد. در مدت 
اجرای قرارداد خرید برق شرکت توانیر نسبت به تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه 
اقدام می کند واین سوخت را بدون دریافت هزینه در اختیار سرمایه گذار قرار می 

دهد وپس از آن صرفا تامین ان را تعهد می کند.

ادامه در صفحه 3/ 

ایرنا/ 

طراحی قراردادهای شفاف برای توسعه سرمایه گذاری خارجی در صنعت برق خبرآنالین/  
حبیب اهلل بیطرف

اخالف حرفه ای، در درجه نخست یک دانش و معرفت 
است و رضایت از عملکرد مهندسان در سطح جامعه، به 
میزان پایبندی مهندسان به مولفه های رفتار اخالقی، 
و  قانونی، صداقت  استانداردهای  و  تربیتی  و  معنوی 
و  فنی  دانش  تجربی،  آگاهی  علمی،  و سطح  انصاف 

مهارت های مهندسان مرتبط است.
خود  نوآوری  و  خالقیت  تفکر،  قدرت  با  مهندسان 
کیفیت،  بهترین  با  و  زمان  کمترین  در  می توانند 
این همان  و  برسانند  فرجام  به  را  پروژه ها  و  طرح ها 
تجلی اخالق حرفه ای مهندسی است و مهندسان با 
5هزار  های  افتخارآفرینی  و  شهرت  حسن  پیشینه 
ساله مهندسی، دانش مهندسی ایران زمین را به عنوان 
بخشی از فرهنگ و تمدن غنی ایران - اسالمی و ثمره 
برجسته  و  نامی  دانشمندان  و تخصص  تعهد  دانش، 
هزاره  در  هنرمندی  و  خردورزی  با  عزیزمان،  میهن 

سوم، بار دیگر متجلی می سازند.

ادامه در صفحه 3/

 مولفه های اخالق حرفه ای مهندسی



 

  صنعت برق به جذب سرمایه های 
خارجی نیاز دارد

مدیر برنامه ریزی راهبردی گروه مپنا بر ضرورت جذب 
سرمایه های خارجی به عنوان شرط الزم برای تحقق 
رشد اقتصادی هشت درصدی تاکید کرد.........ادامه خبر

 تمرکز ایران در سال های آتی بر روی 
انرژی های تجدیدپذیر است

سنای  مجلس  رئیس  نایب  با  دیدار  در  نیرو  وزیر 
سوز  زباله  نیروگاه های  احداث  گفت:  چک  جمهور 
اولویت های  از  شمالی  شهرهای  و  کالن شهرهای  در 
تمرکز خود  دارد  بنا  ایران  و  است  ایران  برق  صنعت 
تجدیدپذیر  انرژی های  روی  بر  آتی  سال های  در  را 

بگذارد.........ادامه خبر

 تمایل جمهوری چک در ساخت 
نیروگاههای زباله سوز و کاهش تلفات 

برق در ایران
رئیس مجلس سنای جمهوری چک با بیان اینکه می 
زباله  نیروگاههای  ساخت  در خصوص  ایران  با  توانیم 
سوز همکاری کنیم گفت:شبکه های توزیع برق ما بسیار 
خوب و کم تلفات است و ما می توانیم در این زمینه نیز 

روابط خوبی را با ایران داشته باشیم.........ادامه خبر

 تحلیلی بر وضعیت قیمت برق در ایران
تعرفه های برق در ایران طی سال های اخیر با تغییراتی 
روبرو بوده اما بازهم دست اندرکاران امر قیمت ها را 
مناسب نداسته و بر این باورند که ازدیاد مصرف برق 
ایران به دلیل نامعقول بودن تعرفه هاست.........ادامه خبر

 طراحی ابرسامانه  هوشمند 
استفاده از دانش متخصصین برق در 

تصمیم گیری های کالن
در  پژوهشی  طرح  یک  نیرو طی  پژوهشگاه  محققان 
تالش برای طراحی و پیاده سازی ابرسامانه ای هوشمند 
در  برق  صنعت  متخصصین  نظرات  بکارگیری  جهت 

تصمیمات کالن هستند.........ادامه خبر

 کلیات اساسنامه سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر)ساتبا( تصویب شد

تصویب  از  مجلس،  انرژی  کمیسیون  رییس  نایب 
کلیات الیحه اساسنامه سازمان انرژی های تجدیدپذیر 
و بهره وری انرژی)ساتبا( در کمیسیون متبوعش خبر 

داد.........ادامه خبر

 فرصت ها و محدودیت های سرمایه  گذاری 
شد تشریح  ایران  برق  صنعت  در 

فرصت ها و محدودیت های صنعت برق ایران از سوی 
یکی از فعاالن صنعت برق کشور تشریح شد.........ادامه 

خبر

 تولید برق اولویت وزیر جدید انرژی 
اندونزی

 وزیر جدید انرژی و منابع معدنی اندونزی با اولویت 
بندی برنامه های خود، تولید 35 گیگاوات برق را از 

مهمترین برنامه های خود عنوان کرد.........ادامه خبر

 صالحی: احداث دو نیروگاه 1000مگاواتی 
در بوشهر گامی بلند در توسعه صنعت 

هسته ای است
تهران - ایرنا - معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان 

آغاز  با  جمهوری  رییس  موافقت  ایران،  اتمی  انرژی 
بیش  ظرفیتی  با  هریک  قدرت  با  نیروگاه  دو  احداث 
راستای  در  بلند  گامی  را  بوشهر  در  از1000مگاوات 
تحقق آرمان های کشور در توسعه صنعت هسته ای 

دانست.........ادامه خبر

 افزایش بیش از 1000 مگاواتی پیک 
مصرف برق

پیک مصرف برق کشور دیروز در مقایسه با روز مشابه 
داشت......... افزایش  مگاوات   1000 از  بیش  پارسال، 

ادامه خبر

 تکلیف »حق بیمه قبوض برق« چه 
می شود؟

با تصویب مجلس شورای اسالمی و پس از تأیید شورای 
نگهبان و ابالغ به دولت، قرار است که ردیف جدیدی در 
قبوض برق با نام »بیمه پایه حوادث طبیعی« گنجانده 
شود اما معاون هماهنگی توزیع توانیر معتقد است که 
به جای اجرایی کردن این طرح بهتر است که تکلیف 

حق بیمه قبوض مشخص شود.......ادامه خبر

 جهانگیری شرایط جدید اوراق 
مشارکت را ابالغ کرد

........ادامه خبر

 نرخ ارز همزمان با یکسان سازی، واقعی 
شود

........ادامه خبر

 توافق سازمان جهانی گمرک و ایران 
برای تسهیل و کنترل تجارت

........ادامه خبر

 انتقاد دوباره فعاالن بخش خصوصی از 
تامین اجتماعی

........ادامه خبر

 دولت صادرات غیر نفتی را موتور 
محرکه اقتصاد نمی داند

........ادامه خبر

 جزئیات آمار صادرات و واردات 6ماهه
........ادامه خبر

 قیمت سکه و طال نوسان جزئی داشت
........ادامه خبر

 اتحادیه اروپا: آماده کمک به روند 
پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی 

هستیم
........ادامه خبر

 باید همیشه نیم نگاهی به بازار عراق و 
افغانستان داشته باشیم

........ادامه خبر

 3 متغیر موثر بر »پایه ها« تا پایان 2016
. .........ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
طراحی قراردادهای شفاف برای توسعه 

سرمایه گذاری خارجی در صنعت برق

در روند بی.او.تی )BOT(، مجموعه ای از شرکت های 
 Joint Venture خارجی و حتی داخلی در قالب یک
)کنسرسیوم( قرارداد ساخت و بهره برداری محدود »از 
نظر بازه زمانی« با شرکت دولتی یا غیردولتی بهره بردار 
سیستم نیروگاهی و الکتریکی کشور میزبان منعقد و 
کشور  به  را  نیروگاه  بهره برداری،  مدت  پایان  از  پس 
BOT مخفف  انتقال می دهند. در حقیقت  میزبان 

Build,Operate,Transfer است.
معاون وزیر نیرو گفت: برخی شرکت های خارجی در 
ایران به سرمایه گذاری به صورت BOO و BOT و 
برخورداری از تضمین دولتی تمایل دارند که در صورت 
اجرای نیروگاه های دولتی به این شیوه، به طور حتم 

مناقصه بین المللی برگزار می شود.
وی افزود: اگر بخش خصوصی داخلی بخواهد با یک 
شرکت خارجی همکاری کند، شرکت ایرانی ضمانت 
بانک  ایرانی قرار داده و  بانک عامل  نزد  را  های الزم 
این ضمانت را به سازمان سرمایه گذاری و کمک های 
بانک  بنابراین  کند؛  می  اعالم  ایران  فنی  و  اقتصادی 
عامل ایرانی تضمین پرداخت را به شرکت های خارجی 

می دهد.
این مسئول اضافه کرد: همچنین اگر شرکت خارجی 
بخواهد به صورت مستقل در ایران سرمایه گذاری کند، 
بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذار خارجی 
)فیپا( که مصوب مجلس شورای اسالمی است، تضمین 

الزم داده می شود.
فالحتیان تاکید کرد بخش دولتی و بخش خصوصی 
ایران در همکاری با شرکت های خارجی جزو خوش 

به شرکت های  و  رود  به شمار می  ها  ترین  حساب 
ایران  برق  صنعت  در  گذاری  سرمایه  برای  خارجی 

اطمینان های الزم داده می شود.
وی یادآوری کرد: ایران امن تر از بسیاری کشورهاست 
و یک محیط اقتصادی و فیزیکی ایمن دارد که شرکت 
صنعت  فعاالن  همکاری  با  توانند  می  خارجی  های 
به خود  را  ایران و حتی منطقه سهمی  بازار  برق در 

اختصاص دهند.
به گزارش ایرنا، جمهوری اسالمی ایارن دارای افزون 
بر 76 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی است 
که از این نظر در رتبه نخست خاورمیانه و چهاردهم 

جهان قرار دارد.

واحد مرکزی خبر/ 
صنعت برق به جذب سرمایه های 

خارجی نیاز دارد

مدیر برنامه ریزی راهبردی گروه مپنا بر ضرورت 
جذب سرمایه های خارجی به عنوان شرط الزم 
برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی تاکید 

کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما به نقل از شانا مدیر 
برنامه ریزی راهبردی گروه مپنا با اشاره به هدفگذاری 
رشد اقتصادی هشت درصدی کشور در برنامه ششم 
به  خارجی  سرمایه های  جذب  ضرورت  بر  توسعه، 
عنوان شرط الزم برای تحقق این هدف کالن تاکید 

کرد.
مهر(   27 شنبه،  )سه  امروز  زاده  یزدی  علیرضا 
نشست  در  نیرو  و  نفت  راهبردی  کنگره  دومین  در 

ادامه از صفحه 1/ 

مهندسی  حرفه ای  سازمان های  و  مهندسان 
حرفه ای  اخالق  طلیعه داران  به عنوان  ساختمان 
رعایت  مهندسی،  اخالق  ترویج  وظیفه  مهندسی، 
مقررات اخالق حرفه ای در ارتباط با کارفرما، جامعه 
مهندسی )سازمان نظام مهندسی( و مردم را برعهده 

دارند.
آن  رعایت  و  قانون  از  آگاهی  امانتداری،  صداقت، 
همه  منزلت  و  کرامت  به  احترام  وجدان،  براساس 
افراد، کار صادقانه و تالش مجدانه در جهت سالمت، 
ایمنی و رفاه جامعه و حفظ محیط زیست از دیگر 
شاخصه های پایبندی مهندسان به اخالق حرفه ای 

است.
لزوم توجه به اولویت های اخالق حرفه ای مهندسی 
قانون گرایی،  اصول  بر  مدیره  هیات  تاکید  و 
شایسته ساالری،  و  برنامه محوری  اخالق مداری، 
اخالق  ترویج  مهندسی،  نظام  قانون  دقیق  اجرای 
و  ارتقا  کار،  توزیع  نظام  به  انتظام بخشی  حرفه ای، 
بهبود کیفیت ساخت وساز، دفاع از حقوق شهروندان 
از  مهندسان  منزلت  و  جایگاه  به  اعتباربخشی  و 
برابر  در  حرفه ای  اخالق  نهادینه سازی  راهکارهای 
تعهدات کارفرمایان، مجریان و مهندسان در پروژه 
مضاعفی  جدیت  با  که  است  ساخت وساز  های 

پیگیری می شود.
داشتن  با  حرفه ای  تعهدات  و  مسوولیت ها  انجام 
و  فنی  استانداردهای  مطابق  الزم  مهارت های 

مهندسی؛ براساس صداقت، امانتداری، شرافتمندی 
اخالق  می توان  را  اجتماعی  مسوولیت پذیری  و 
اجرایی  و  معین  موارد  تبیین  و  نامید  حرفه ای 
است. از این رو، مجموعه ضوابط اخالقی در قالب 
منشور اخالق حرفه ای باید الگوی مهندسان باشد 
و  با خلق  پاسخ گویی،  و  تا ضمن مسوولیت  پذیری 
بهینه مهندسی، زمینه دستیابی  راهکارهای  ایجاد 
پیش  از  بیش  را  متوازن کشور  و  پایدار  توسعه  به 

فراهم سازند.

* رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران

 مولفه های اخالق حرفه ای مهندسی
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

و  مشارکت  مدل های  و  »تجربه ها  تخصصی 
در  خارجی  و  داخلی  شرکت های  سرمایه گذاری 
منابع  محل  از  سرمایه  جذب  گفت:  برق«  صنعت 
این رو  از  با ضعف هایی روبروست و  داخلی در کشور 

جذب سرمایه خارجی اجتناب ناپذیر است.
وی ایجاد کنسرسیوم از سوی سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی را مدل پیشنهادی برای جذب سرمایه های 
خارجی  شرکت های  گفت:  و  کرد  عنوان  نیاز  مورد 
برای حضور در ایران باید مزیت هایی مانند جمعیت 
میلیونی   300 حدود  جمعیت  و  ایران  میلیونی   80
کشورهای همسایه ما و بازار بزرگ موجود را مدنظر 

داشته باشند.
انسانی  منابع  گاز،  غنی  منابع  از  برخورداری  یزدی 
پژوهشی  مراکز  و  دانشگاه ها  وجود  کیفی،  و  عظیم 
توانمند و شرکت های دانش بنیان و همچنین قوانین 
در  فعالیت  و  حضور  مزیت های  دیگر  از  را  حمایتی 

ایران عنوان کرد.
مپنا  گروه  فعالیت  سال   20 حدود  به  اشاره  با  وی 
عمومی  پیمانکار  بزرگترین  و  نخستین  مپنا  افزود: 
صنعت  سرمایه گذار  و  حرارتی  نیروگاه های  ساخت 

برق و نیرو در سطح منطقه است.
از 20 قرارداد را  یزدی زاده گفت: مپنا تاکنون بیش 
با شرکت های بین المللی با هدف انتقال دانش فنی، 
طراحی، مهندسی، ساخت تجهیزات و مدیریت پروژه 

امضا کرده است.
اعتماد  از  حاصل  دستاوردهای  به  اشاره  با  وی 
ساختار  توان  به  دستیابی  مپنا،  مجموعه  به 
عنوان  دستاوردها  این  جمله  از  را  توربوکمپرسورها 

کرد.
از جمله  در کشور  نیرو  یادآور شد: حوزه  یزدی زاده 
حوزه هایی است که در دوران تحریم نه تنها عملکرد 

نیازهای داخلی  افزون بر رفع  بلکه  آن متوقف نشد، 
از  خارج  به  فنی  دانش  و  برق  صادرات  در  توانست 

مرزها نیز موفق باشد.
دیروز  صبح  از  نیرو  و  نفت  راهبردی  کنگره  دومین 
جهانگیری،  اسحاق  حضور  با  و  مهر(   26 )دوشنبه، 
و  نفت  وزیر  زنگنه،  بیژن  جمهوری،  رئیس  معاون 
جمعی از مدیران ارشد بخش نفت و نیرو کشور در 
المپیک تهران آغاز بکار کرد، این کنگره عصر  هتل 
امروز )سه شنبه، 27 مهر( به کار خود پایان می دهد. 

فارس/ وزیر نیرو در دیدار با نایب رئیس مجلس سنای 
جمهور چک :

تمرکز ایران در سال های آتی بر روی 
انرژی های تجدیدپذیر است

وزیر نیرو در دیدار با نایب رئیس مجلس سنای 
زباله  نیروگاه های  احداث  گفت:  چک  جمهور 
از  شمالی  شهرهای  و  کالن شهرهای  در  سوز 
بنا  ایران  و  است  ایران  برق  صنعت  اولویت های 
روی  بر  آتی  سال های  در  را  خود  تمرکز  دارد 

انرژی های تجدیدپذیر بگذارد.
و  چیت چیان  حمید  فارس،  خبرگزاری  به گزارش 
»پارمیسل سوبوتکا« نایب رئیس مجلس سنای جمهور 
چک در مورد ظرفیت ها و توانمندی های دو کشور در 
زمینه صنعت آب و برق امروز در ساختمان شیشه ای 

وزارت نیرو با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند.
وزیر نیرو در این نشست با اشاره ظرفیت نصب شده 
نیروگاهی کشور، اظهار داشت: در کشور عمده تولید 
برق از گاز طبیعی است و میزان تولید برق اتمی ما در 

مقایسه با نیروگاه های گازی بسیار ناچیز است و تنها 
1000 مگاوات را دربرمی گیرد.

و  ایران  کشور  دو  میان  همکاری  سابقه  افزود:  وی 
جمهوری چک به گذشته های دور بر می گردد و ما در 
حال حاضر نیز در زمینه احداث نیروگاه برق آبی »خدا 
با این کشور همکاری  آفرین« در شمال غرب کشور 

داریم.

*ایران بنا دارد عمده تمرکز خود را در سال های 
آتی بر روی انرژی های تجدیدپذیر بگذار

وی تصریح کرد: مسلماً در آینده رویکرد تولید برق در 
کشور ما متفاوت از گذشته خواهد بود؛ چرا که ایران 
بنا دارد عمده تمرکز خود را در سال های آتی بر روی 

انرژی های تجدیدپذیر بگذارد.
پاریس  کنفرانس  در  ما  کشور  داد:  ادامه  چیت چیان 
)COP21 ( متعهد شده تا سال 2030 حدود 7500 
مگاوات انرژی تجدیدپذیر تولید کند؛ بسیار خوشحال 
خواهیم شد که شرکت های توانمند کشور چک در این 

زمینه اقدام به سرمایه گذاری کنند.
وی خاطرنشان کرد: در برنامه های توسعه تولید برق، 
بخش  در  مگاوات   100 از  باالتر  ظرفیت های  برای 
تجدیدپذیر کشور مناقصه برگزار می شود و شرکت های 
مجرب چک می توانند در این مناقصه ها شرکت کنند.

*19 سایت بزرگ برای احداث این نیروگاه ها در 
نظر گرفته شده است

زباله سوز  نیروگاه های  احداث  کرد:  تأکید  نیرو  وزیر 
از  کشور  بزرگ  کالن شهرهای  و  شمال  شهرهای  در 
اولویت های دیگر ما در سال های آتی است و تاکنون 
نیز 19 سایت بزرگ برای احداث این نیروگاه ها در نظر 

گرفته شده است.

وی گفت: چنانچه شرکت های مجرب جمهوری چک 
نیروگاهی  تجهیزات  ساخت  یا  فاینانس  به  تمایل 
این نیروگاه های زباله سوز را داشته باشند، کشور ما 

استقبال خواهد کرد.
ساخت  و  تجهیزات  تأمین  در  کرد:  تصریح  وی 
نیروگاه های زباله سوز، کیفیت فیلترها برای ما بسیار 
مهم خواهد بود، چرا که در صورت پایین بودن کیفیت 
این فیلترها ممکن باعث آلودگی های زیست محیطی 

شود.
زمینه  در  ایران  ظرفیت های  به  اشاره  با  چیت چیان 
هوشمندسازی  همچنین  و  فاضالب  و  آب  تصفیه 
جمهوری  شرکت های  از  گفت:  آب  انتقال  تجهیزات 
چک که قادر به تأمین سرمایه یا راه اندازی این موارد 

در کشور باشند، استقبال می کنیم.
روابط  تحکیم  در  بانکی  روابط  داشت:  اظهار  وی 
کشور  دو  میان  فناوری  انتقال  و  بازرگانی  اقتصادی، 
بسیار مهم است و امید است هیئت چک این مسأله 
را با بانک های این کشور در میان گذاشته و آن را حل 

و فصل کنند.

*رئیس مجلس سنای جمهوری چک:می توانیم 
با ایران در خصوص ساخت نیروگاههای زباله 

سوز همکاری کنیم
در ادامه نایب رئیس مجلس سنای جمهوری چک نیز 
با اشاره به ظرفیت های انرژی ایران، اظهار داشت: انرژی 
از بخش های بسیار مهم و حیاتی هر کشور در توسعه 
اقتصادی است و خوشبختانه ایران نیز از منظر ذخایر 

انرژی در جایگاه بسیار مهمی در جهان قرار دارد.
وی افزود: تاریخ روابط دو کشور به بیش از 90 سال 
برمی گردد و امیدواریم با پایان یافتن تحریم ها بتوانیم 

این روابط را ادامه و حتی گسترش دهیم.
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وی تصریح کرد: اساس تولید انرژی در جمهوری چک 
برق از انرژی هسته ای و نیروگاه های زباله سوز است و 
ما می توانیم در این زمینه همکاری های خوبی با ایران 

داشته باشیم.
سوبوتکا ادامه داد: در حال حاضر در شمال کشور چک 
و در مرکز یکی از شهرها، نیروگاه زباله سوز داریم که 
با باالترین راندمان و بدون کوچک ترین آلودگی زیست 

محیطی کار می کند.
نائب رییس مجلس سنای چک ادامه داد: شبکه های 
ما  و  است  تلفات  کم  و  خوب  بسیار  ما  برق  توزیع 
ایران  با  را  خوبی  روابط  نیز  زمینه  این  در  می توانیم 

داشته باشیم.
جهت  چک  شرکت های  ظرفیت  به  اشاره  با  وی 
ایستگاه های تصفیه فاضالب گفت: براساس قانون در 
داشته  نفر جمعیت  هزار  که 3  هر شهر  کشور چک 
باشد  فاضالب  تصفیه  ایستگاه  دارای  بایستی  باشد، 
زمینه  این  در  ما  کشور  که  باعث شده  مسأله  این  و 

تجربیات بسیار خوبی داشته باشد.

فارس/ رئیس مجلس سنای جمهوری چک:
تمایل جمهوری چک در ساخت 

نیروگاههای زباله سوز و کاهش تلفات 
برق در ایران

رئیس مجلس سنای جمهوری چک با بیان اینکه 
می توانیم با ایران در خصوص ساخت نیروگاههای 
گفت:شبکه های  کنیم  همکاری  سوز  زباله 
و  است  تلفات  کم  و  بسیار خوب  ما  برق  توزیع 
ما می توانیم در این زمینه نیز روابط خوبی را با 

ایران داشته باشیم.
امروز  سوبوتکا  فارس،پارمیسل  گزارش خبرگزاری  به 
به  اشاره  با  نیرو  وزیر  چیان  چیت  با  دیدار  در  صبح 
از  انرژی  داشت:  اظهار  ایران،  انرژی  ظرفیت های 
توسعه  در  و حیاتی هر کشور  بسیار مهم  بخش های 
اقتصادی است و خوشبختانه ایران نیز از منظر ذخایر 

انرژی در جایگاه بسیار مهمی در جهان قرار دارد.
وی افزود: تاریخ روابط دو کشور به بیش از 90 سال 
برمی گردد و امیدواریم با پایان یافتن تحریم ها بتوانیم 

این روابط را ادامه و حتی گسترش دهیم.
وی تصریح کرد: اساس تولید انرژی در جمهوری چک 
برق از انرژی هسته ای و نیروگاه های زباله سوز است و 
ما می توانیم در این زمینه همکاری های خوبی با ایران 

داشته باشیم.
سوبوتکا ادامه داد: در حال حاضر در شمال کشور چک 
و در مرکز یکی از شهرها، نیروگاه زباله سوز داریم که 
با باالترین راندمان و بدون کوچک ترین آلودگی زیست 

محیطی کار می کند.
نائب رییس مجلس سنای چک ادامه داد: شبکه های 
ما  و  است  تلفات  کم  و  خوب  بسیار  ما  برق  توزیع 
ایران  با  را  خوبی  روابط  نیز  زمینه  این  در  می توانیم 

داشته باشیم.
جهت  چک  شرکت های  ظرفیت  به  اشاره  با  وی 
ایستگاه های تصفیه فاضالب گفت: براساس قانون در 
داشته  نفر جمعیت  هزار  که 3  هر شهر  کشور چک 
باشد  فاضالب  تصفیه  ایستگاه  دارای  بایستی  باشد، 
زمینه  این  در  ما  کشور  که  باعث شده  مسأله  این  و 

تجربیات بسیار خوبی داشته باشد.

ایسنا/ 
تحلیلی بر وضعیت قیمت برق در ایران

با  اخیر  های  ایران طی سال  در  برق  تعرفه های 
اندرکاران  بازهم دست  اما  بوده  روبرو  تغییراتی 
امر قیمت ها را مناسب نداسته و بر این باورند که 
ازدیاد مصرف برق ایران به دلیل نامعقول بودن 

تعرفه هاست.
به گزارش ایسنا، قیمت فروش برق همیشه نسبت به 
تا  تدبیری که  ولی  بوده،  آنچه هزینه می شود، کمتر 
سال 1378 اعمال  شد این بود که قیمت برق حداقل 
همراه با باال رفتن تورم افزایش یابد که البته این اقدام 
از آن هرسال  از سال 1378 معطل ماند. پیش  پس 
به طور متوسط 20 درصد بر قیمت برق افزوده شد و 
پیش بینی شده بود که با ادامه این روند، صرف نظر از 
تغییر ناگهانی که در قیمت برق ایجاد می شود، حدودا 
تا سال 1385  قیمت ها به مرز قیمت تمام شده نزدیک 

شود.
مجوز،  وجود  علی رغم   1380 و   1379 سال های  در 
به  تورم  نرخ  با  متناسب  برق  قیمت  ساالنه  افزایش 
میزان کافی انجام نگرفت و پس از آن به طور کامل 
از بین رفت، تا سال 1380 کماکان بند مرتبط با این 
دولت  آن  از  پس  اما  بود  شده  قید  بودجه  در  قانون 
پیشنهاد نداد یا مجلس تصویب نکرد و به هر تقدیر این 

بند از قانون برنامه 5 ساله و بودجه حذف شد.
و  برق  بخش  به  راجع  سیاست  دهم  دولت  در 
تغییر  یک  و  بود  دیگر  گونه ای  به  قیمت گذاری 
کسری  شد  سبب  که  گرفت  شکل  اساسی  سیاست 
بودجه بیشتر شود. در آن زمان میان مسئوالن وقت 
وزارت نیرو با ریاست جمهوری یک اختالف نظر وجود 
برنامه  سازمان  و  ریاست جمهوری  تشکیالت  داشت. 

ریاست  راهبردی  معاونت  عنوان  به  دوره  آن  در  که 
جمهوری مطرح بود، گرایش به این سمت داشتند که 
بخش تولید برق بدون پرداخت یارانه اداره و به بخش 
خصوصی واگذار شود و بخش توزیع نیز منابع خود را 
از طریق فروش برق یا حق انشعاب تامین و دولت تنها 

به بخش انتقال کمک کند.
سیاست  این  چارچوب  در  دوره  آن  در  نیرو  وزارت 
حرکت نکرد و منابع دولتی را میان بخش های مختلف 
تقسیم کرد وبنابراین با کسری شدید منابع مواجه شد. 
نمی توان به ضرص قاطع تعیین کرد کدام تصمیم اشتباه 
بوده؛ ولی قدر مسلم تضاد و تناقض در سیاستگذاری ها 
سبب ساز این مشکالت شد. اگر قرار بود سیاستگذاری 
شکل  نیرو  وزارت  دیدگاه  براساس  واحد  به طور 
این  اختیار  گیرد دولت می بایست منابع بیشتری در 
وزارتخانه قرار می داد و اگر مقرر بود سیاستگذاری ها 
باید  نیرو  وزارت  گیرد  دولت صورت  دیدگاه  براساس 
بخش های تولید و توزیع را استقالل بخشیده و منابع را 

صرف بخش انتقال برق می کرد.
تعرفه  دوبار  تاکنون  یازدهم  دولت  فعالیت  طول  در 
مصرف برق افزایش یافته است. یک بار در اسفند سال 
1392 افزایش 2۴ درصدی تعرفه مصرفی برق خانگی 
ابتدای سال 1393 اجرایی شد و یکبار  از  تصویب و 
در اسفند سال 1393 افزایش 10 درصدی تعرفه برق 
خانگی از ابتدای اسفند 1393 اجرا و در قبوض منتشر 

شده در سال 139۴ اعمال شد.
را  برق  افزایش  بود که در سال جاری دور سوم  قرار 
شاهد باشیم که تا کنون هنوز خبری از افزایش تعرفه 
های برق نشده اما در آخرین خبرها قرار شد با تصویب 
مجلس شورای اسالمی و پس از تأیید شورای نگهبان 
و ابالغ به دولت، ردیف جدیدی در قبوض برق با نام 

»بیمه پایه حوادث طبیعی« گنجانده خواهد شد.
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از  درصدی  الیحه؛  این  شده  اصالح   5 ماده  براساس 
حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای 
مسکونی از مالکان آنها دریافت شود و الباقی حق بیمه 
اعتبار  از محل  بودجه کشور  و  برنامه  توسط سازمان 
از مقررات مالی دولت  ماده 10 قانون تنظیم بخشی 
مصوب 27 بهمن ماه سال 1380و اصالحات بعدی آن 

مستقیما به حساب صندوق پرداخت شود.
این ردیف جدید که پس از تأیید شورای نگهبان و ابالغ 
به دولت، در قبوض برق گنجانده خواهد شد هر سال 
بر اساس فرمول مشخصی افزایش می یابد تا ظرف 10 
سال از آغاز اجرای این قانون سهم مالکان واحدهای 
بیمه  صندوق  پایه  بیمه  حق  پرداخت  از  مسکونی 
همگانی حوادث طبیعی به صددرصد و سهم سازمان 

مدیریت و بحران کشور به صفر برسد.
از  مالکان  سهم  قانون  این  اجرای  سال  نخستین  در 
حق بیمه پایه ماهیانه واحدهای موجود در روستاها، 
و  نفر  هزار   50 زیر  جمعیت  با  کوچک  شهرهای 
شهرهای بزرگ به ترتیب نباید از 5 هزار ریال،   7500 

ریال و 10 هزار ریال بیشتر باشد.
درباره  متعدی  است که گالیه های  در شرایطی  این 
موضوع  این  به  باید  و  دارد  وجود  برق  فعلی  قیمت 
افزایش قیمت در قبوض برق  این  نیز توجه کرد که 
نظر گزفتمن  در  با  که  ندارد  برق  با صنعت  ارتباطی 
بدهی های انباشته این صنعت این امر خیلی منطقی 

به مظر نمی رسد.
مالکی معاوم سابق وزیر نیرو بر این باور است که قیمت 
برق در ایران  به هیچ وجه معقول و عقالنی نیست. وقتی 
برقی که قیمت تمام شده آن حدود 100 تومان است 
فروخته می شود،  به کشاورزان  تومان  قیمت 13  به 
نباید انتظار داشته باشیم چنین رویکردی سودده هم 
باشد. البته درست است که برای جبران این امر قیمت 

فروش برق به برخی از بخش ها همچون بخش تجاری 
یا برای مصارف خانگی باال تا 300 تومان نیز باال رفته 
است اما اینها آنقدر نیست که بتواند ضرر بخش های 

دیگر را جبران کند.
به گفته وی نباید این مسئولیت به عهده بنگاه های 
اقتصادی باشد و بایستی مراجع باالتر و دولت آن را 
به عهده گیرند. راه درست این است که همه هزینه 
برق خود را به درستی پرداخت کنند و دولت به واسطه 
مالیات  دریافت  یا  فرودست  قشر  به  یارانه  پرداخت 
کند.  مدیریت  را  اقتصاد  متمول،  طبقه  از  عوارض  یا 
همچنین بهتر است صنعت برق که یک بنگاه اقتصادی 
براساس  شود،  اداره  تجارت  قانون  طبق  باید  و  است 
عرضه و تقاضا نسبت به فروش محصول خود با قیمت 

منطقی و مناسب اقدام کند.
برق  تولیدکنندگان  سندیکای  مدیره  هیات  رییس 
درباره اساسی ترین مانع پیش روی واقعی سازی قیمت 
برق تصریح کرد: اساسی ترین مانع عدم شفافیت قیمت 
مجموعه ها  رفتار  نحوه  به دلیل  است.  برق  تمام شده 
قیمت  به عنوان  می توان  کنید  فکر  که  را  عددی  هر 
تمام شده برق برآورد کرد. ممکن است قیمت تمام شده 
برق در یک نیروگاه ۴0 تومان باشد اما تصمیم گرفته 
باشند هر کیلووات ساعت برق را به قیمت 15 یا 70 
تومان بفروشند و این روند در بخش های توزیع و انتقال 

نیز صادق است.
به گفته مالکی ضمن اینکه در قیمت گذاری برق بحث 
مهمی  جایگاه  از  تجهیزات  و  تاسیسات  جایگزینی 
اینکه  برای  هرکس  مثال  به عنوان  است.  برخوردار 
مشترک برق شود باید حق انشعاب را پرداخت کند. 
این انشعاب پس از پرداخت هزینه آن مادام العمر است 
و ممکن است سالیان سال مورد بهره برداری قرار گیرد؛ 
درحالی که عمر تاسیسات ممکن است پس از یک دوره 

20 ـ 15 ساله پایان یابد و نیازمند جایگزینی باشد.
همچنین چیت چیان وزیر نیرو نیز که بارها مخالفت 
خود را از قیمت های فعلی برق مطرح کرده اخیرا گفت 
که هزینه برقراری انشعابات دو برابر پولی است که از 
مشترکان دریافت می شود و این رقم با توجه به افزایش 
نرخ تورم ساالنه همواره کمتر از قیمت تمام شده برای 

صنعت آب و برق بوده است.
به گفته وی در تالش هستیم با اتکا به منابع عمومی 
فشار کمتری به مشترکان وارد شود، باید به این نکته 
نیز توجه شود که هزینه انشعابات هر چند سال یکبار 

افزایش می یابد و این افزایش قیمت ساالنه نیست.
برق  قیمت  نشدن  منطقی  اینکه  بیان  با  چیت چیان 
که  آورد  وجود  به  را  متفاوتی  آسیب های  می تواند 
کاهش  برق،  مصرف  افزایش  به  می توان  آن  منجمله 
خصوصی  بخش  جذب  عدم  و  سرمایه گذاری ها 
درآمد  که  گفت:زمانی  کرد،  اشاره  برق  صنعت  به 
سرمایه گذاری  امکان  است  پایین  برق  شرکت های 
کاهش می یابد گفت: در این شرایط ممکن است که 
کشور دچار خاموشی شود بنابراین می توان گفت که 
منطقی شدن قیمت برق می توان موجب صرفه جویی، 
بخش  حضور  جذابیت  ایجاد  سرمایه گذاری،  افزایش 

خصوصی شود.
به گفته وی مالحظات اجتماعی در دولت و مجلس 
موجب می شود که به این مسأله توجه کافی صورت 
نگیرد اما نمی توان این مسأله را منکر شد که منطقی 
شدن قیمت برق می تواند مشکالت زیادی را در این 

صنعت برطرف کند.
از سوی دیگر قیمت برق در ایران در قیاس با کشور 
های  اروپایی بسار پایین است به طوری که بر اساس 
آخرین آمار شهروندان ایتالیایی به ازای هر کیلووات 
الکتریکی 15.7 سنت به اضافه مالیات  انرژی  ساعت 

مربوطه را پرداخت می کنند. همچنین ایتالیا با نرخ برق 
15.7 سنت، آلمان با قیمت 15.22 سنت و انگلستان با 
فروش هر کیلووات ساعت برق به قیمت 1۴.16 سنت، 

بیشترین قیمت برق را در سطح جهان دارند.
عالوه بر این شهروندان کشور بلژیک، پرتغال و اسپانیا به 
ترتیب با پرداخت 11.17 سنت، 11.05 سنت و 11.0۴ 
سنت به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در 
که  است  درحالی  این  دارند،  قرار  بعدی  جایگاه های 
در سال گذشته میالدی ساکنان کشور اسلوواکی به 
ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی 9.9 سنت و 

ساکنان آمریکا نیز 9.۴3 سنت پرداخت کردند.
جنوبی،  آفریقای  فرانسه،  کشورهای  دیگر  سوی  از 
اتریش، لهستان، هلند، استرالیا و جمهوری چک نیز 
قیمت برقی بین 8 تا 8.9 سنت به ازای هرکیلووات 
با 7.23 سنت،  کانادا  و کشورهای  دارند  برق  ساعت 
در  نیز  با 5.3۴ سنت  سوئد  و  با 6.۴2 سنت  فنالند 

جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.
در این میان میانگین قیمت برق در ایران 60 تومان 
معادل 2 سنت به ازای هرکیلووات ساعت انرژی است، 
گرچه در این بین مولفه های دیگری همچون وضعیت 
اقتصادی کشور و درآمد شهروندان را نمی تواند نادیده 
گرفت اما با تمام این تفاسیر قیمت برق در ایران بسیار 

ناچیز است.
های  تعرفه  که  باورند  این  بر  کارشناسان  از  بسیاری 
پایین در ایران موجب ازدیاد مصرف در این کشور شده 
این  اگر تعرفه ها واقعی شود بی شک  به طوری که 
میزان حجم مصرف نیز وجود نخواهد داشت و میزان 
استقبال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و به تبع 

آن صادرات افزایش می یابد.
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7 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

 با تالش محققان پژوهشگاه نیرو صورت می گیرد
طراحی ابرسامانه  هوشمند استفاده 

از دانش متخصصین برق در 
تصمیم گیری های کالن

محققان پژوهشگاه نیرو طی یک طرح پژوهشی 
در تالش برای طراحی و پیاده سازی ابرسامانه ای 
متخصصین  نظرات  بکارگیری  جهت  هوشمند 

صنعت برق در تصمیمات کالن هستند.
گروه  پژوهشگر  افضلی،  حمیدرضا  ایسنا،  گزارش  به 
در  نیرو  پژوهشگاه  سیاست پژوهی  و  آینده نگاری 
خصوص طراحی و پیاده سازی این ابرسامانه هوشمند 
از  جمعی  همراهی  با  گذشته  سال  اواسط  از  گفت: 
کشور  پیشرو  دانشگاه های  فارغ التحصیالن  و  اساتید 
اقدام به طراحی نظام یا سیستمی کرده ایم که کاربرد 
هوش مصنوعی در رصد محیط و نظام تصمیم سازی و 
سایر مباحث صنعت را هدف قرار داده است. فاز صفر 
نام  به  پروژه ای  قالب  را در  ابر سامانه  این  راه اندازی 
هیوسپترون تعریف کرده ایم که تلفیقی از هوشمندی 
انسان )Human( و سرعت و دقت رایانه به معنای 

نرم افزار ادارکی )Perceptron  ( آن است.
پروژه  کرد:  تصریح  هیوسپترون  پروژه  مدیر 
هیوسپترون، پروژه بزرگی است که در پژوهشگاه نیرو 
سامانه  این  طراحی  از  نهایی  هدف  و  می شود  اجرا 
و  متخصصین  عقل جمعی  بکارگیری  )هیوسپترون( 
همگرا کردن تصمیم گیری هاست. انتظار می رود این 
را که همانا  بزرگترین مشکالت کشور  از  یکی  مدل 
متخصصین  برای  تخصصی  هوشمند  نظام  فقدان 
ناشی  الزامات  اساس  بر  نیازها  اولویت بندی  و  منابع 
از آینده علم و فناوری است، سامان ببخشد. در این 
سامانه از تخصص و همفکری خبرگان برای تصمیمات 

کالن در قالب هایی مثل تشخیص سناریوهای مطلوب 
پژوهی(  آنالیز سیاست ها )سیاست  و  )آینده نگاری(  

استفاده خواهد شد.
سیاست پژوهی  و  آینده نگاری  گروه  پژوهشگر 
پژوهشگاه نیرو که بیش از 20 سال سابقه مدیریتی 
با  مرتبط  زمینه های  در  مختلف  سازمان های  در 
تصریح  دارد،  فرایندها  مدیریت  و  اطالعات  فناوری 
ابزارهای  و  سامانه ها  زیر  سیستم  این  برای  کرد: 
حاضر  حال  در  البته  که  است  شده  تعریف  متنوعی 

این پروژه در مرحله فاز اول آن است.
ایجاد  پروژه،  این  بحث های  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
شبکه اجتماعی از متخصصین سازمان ها و نهادهای 
تولید،  مختلف  بخش های  در  برق  صنعت  ذی نفع  
توزیع و مصرف، همراه کردن دانشگاهیان و  انتقال، 
که  است  ذیربط  صنایع  و صاحب نظران  پژوهشگران 
تبادل  به  با مدلی مشخص  و  در بستر طراحی شده 
گیری  کار  به  برای  بخشی  پرداخت.   خواهند  نظر 
سیستم های دلفی )روش مدیریت انسانی که نظرات 
متخصصین را جمع آوری می کند( در نظر گرفته شده 
است. بخش دیگری از این سامانه نیز سیستم وتینگ 
)رای گیری از نظرات موافق و مخالف( است و بخش 
دیگر گروه فروم های تخصصی است که افراد در آن 
اظهار نظر می کنند، همچنین بخش شبکه اجتماعی 

که در این شبکه طرح های مختلف مطرح می شود.
به  هنوز  پروژه  این  اولیه  طرح  کرد:  تصریح  افضلی 
اولیه  مدل  طراحی  صفر  فاز  و  است  نرسیده  اتمام 
و  می رسد  اتمام  به  امسال  پایان  تا  اجتماعی  شبکه 
بودجه  نیز در صورت تخصیص  پروژه های دیگر  کل 
این  طراحی  از  قصدمان  بیشتر  شد.   خواهد  اجرا 
سیستم ایجاد مکانیزم تبادل آرا و بکارگیری نظرات 
اطالعات،  جمع آوری  و  برق  صنعت  متخصصین 

چالش ها و مسایل مورد نظر سیاست گذاران در سطح 
کالن است.

وی افزود: همچنین بحث صحت سنجی و اینکه افراد 
چه توانمندی هایی دارند، در این گروه مطرح می شود 
در  سامانه  این  می کند.  پشتیبانی  آن  از  سیستم  و 
پیرامونی  سامانه های  تعدادی  آن  شده  کامل  مدل 
خواهد داشت که به تولید و تجمیع دانش تخصیص 
خواهند یافت، رتبه بندی اساتید و صاحبنظران را مد 
نظر قرار خواهد داد، به سیستم هشدار مجهز خواهد 
شد و نیز مدل پرداخت مابه ازای صاحب نظران در 

قبال میزان اثربخشی آنها را ارائه خواهد کرد.
افضلی، بحث رصد تکنولوژی به صورت اتوماتیک را 
از دیگر پروژه های اجرایی یاد کرد و گفت: جستجوی 
راستا  این  در  است،  اینترنت  در  مفید  موضوعات 
گروهی از کارشناسان ما کلمات کلیدی را از طریق 
براین  تا  سایت جمع آوری و رتبه بندی خواهند کرد 
اساس ببینیم کلمات کلیدی مرتبط در این زمینه تا 

چه اندازه است.
وی با تاکید براینکه این پروژه تنها در پژوهشگاه نیرو 
موضوع  با  دیگری  پروژه  کرد:  تصریح  می شود،  اجرا 
در  مدیریت  ارتقای  بحث  و  ماشین  و  انسان  ارتباط 
آمده  عمل  به  مذاکرات  اساس  بر  است.  کار  دستور 
این مدل که فعال به عنوان مدل پایلوت شروع شده، 
بعد از اثبات کارایی قرار است در سایر نهادهای کشور 
نیز به کار گرفته شود.بر اساس اعالم روابط عمومی 
پژوهشگاه نیرو، مدیر پروژه هیوسپترونن تصریح کرد: 
نکته قابل توجه این است که برای اجرای این پروژه 
و همکاری در این خصوص، مذاکراتی را با گروه های 
به  آن  از  خارج  و  پژوهشگاه  عالقه مندان  و  داوطلب 
گروه های  با  راه اندازی  اولویت  و  آمد  خواهد  عمل 

داوطلب داشتن این سامانه خواهد بود.

خانه ملت/ ادیانی در تشریح نشست امروز کمیسیون 
انرژی :

کلیات اساسنامه سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر)ساتبا( تصویب شد

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس، از تصویب 
انرژی های  سازمان  اساسنامه  الیحه  کلیات 
در  انرژی)ساتبا(  بهره وری  و  تجدیدپذیر 

کمیسیون متبوعش خبر داد.
سید علی ادیانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
خانه ملت، در تشریح نشست امروز کمیسیون انرژی 
گفت: کمیسیون در نشست امروز دو الیحه را بررسی 
کرد که یکی از این لوایح بررسی الیحه »موافقتنامه 
همکاری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت 
برداری  بهره  زمینه ساخت،  در  آذربایجان  جمهوری 
نیروگاه  و  سـدها  انرژی  و  آب  منابع  از  استفاده  و 
روی  بر  قیزقلـعه سی  و  خـداآفرین  آبی  بـرق  های 
رودخـانه ارس« با حضور مدیران وزارت نیرو و مرکز 

پژوهش های مجلس شورای اسالمی بررسی شد.
سیمرغ  و  جویبار  سوادکوه،  قائمشهر،  مردم  نماینده 
در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه این الیحه با 
چند اصل قانون اساسی در تغایر بود، افزود: در همین 
راستا مقرر شد کمیته ای با حضور کارشناسان مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی، وزارت نیرو و 
بحث  و  شود  تشکیل  انرژی  کمیسیون  نیرو  کمیته 
تصمیم  برای  و  شود  انجام  کمیته  این  در  بررسی  و 

گیری نهایی به کمیسیون انرژی ارائه شود.
کمیسیون  بعدی  دستورکار  به  اشاره  با  ادیانی 
»اساسنامه سازمان  بررسی الیحه  یادآور شد:  انرژی 
انرژی)ساتبا(«  بهره وری  و  تجدیدپذیر  انرژی های 
دستور کار دوم کمیسیون بود که بر اساس ماده 8 
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قانون اصالح الگوی مصرف پیشنهاد الیحه را به دولت 
تقدیم کرده و دولت نیز به مجلس تقدیم کرد.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، 
سازمان  »اساسنامه  الیحه  کلیات  کرد:  تصریح 
انرژی)ساتبا(« در  بهره وری  انرژی های تجدیدپذیر و 
کمیسیون انرژی تصویب شد و جزییات الیحه مذکور 
برای بررسی به کارگروهی با حضور کمیته انرژی های 
نو کمیسیون انرژی، کارشناسان مرکز پژوهش ها و 
به صحن  از آن  تا پس  ارجاع داده شد،  نیرو  وزارت 

کمیسیون برای تصویب و بررسی نهایی ارائه شود./

شانا/ در دومین کنگره راهبردی نفت و نیرو:
فرصت ها و محدودیت های 

سرمایه  گذاری در صنعت برق ایران 
تشریح شد

از  ایران  برق  فرصت ها و محدودیت های صنعت 
سوی یکی از فعاالن صنعت برق کشور تشریح 

شد.
به گزارش خبرنگار شانا، بهمن مسعودی، قائم مقام 
شنبه،  )سه  امروز  گستر  ماهتاب  شرکت  مدیرعامل 
27 مهرماه( در دومین کنگره راهبردی نفت و نیرو 
در نشست تخصصی »تجربه ها و مدل های مشارکت 
در  خارجی  و  داخلی  شرکت های  سرمایه گذاری  و 
گذاری  سرمایه  فرصت های  تشریح  در  برق«  صنعت 
و  صنعت  این  ریسک  گفت:  ایران  برق  صنعت  در 
این  پایین است و  ایران  مخاطره فناوری های آن در 
برق  در صنعت  سرمایه گذاری  امنیت  بیانگر  موضوع 

ایران است.

کشور  در  راهبردی  صنعتی  برق،  صنعت  افزود:  وی 
به شمار می رود و افزون بر آن، منابع انرژی اولیه آن 

مانند گاز طبیعی در دسترس است.
محدودیت های  به  حال  عین  در  مسعودی 
و  کرد  اشاره  کشور  برق  صنعت  در  سرمایه گذاری 
به  و  است  ابزاری  هنوز  برق  به  نگاه  ایران  در  گفت: 
و  نمی شود  نگاه  آن  به  اقتصادی  کاالی  عنوان یک 

این نوع نگرش نیازمند اصالح است.
به  هم  که  نیرو  وزارت  گانه   2 نقش  داد:  ادامه  وی 
عنوان بخش حاکمیتی و هم بازیگر اصلی بازار نقش 
آفرینی می کند نیز از دیگر محدودیت های موجود در 

این زمینه است.
ابراز  گستر  ماهتاب  شرکت  مدیرعامل  مقام  قائم 
امیدواری کرد با رفع محدودیت های عنوان شده و حل 
کامل مشکالتی که از دوران تحریم نشات گرفته است، 

سرمایه گذاری در صنعت برق کشور تقویت شود.
دیروز  صبح  از  نیرو  و  نفت  راهبردی  کنگره  دومین 
)دوشنبه، 26 مهرماه( و با حضور اسحاق جهانگیری، 
و  نفت  وزیر  زنگنه،  بیژن  جمهوری،  رئیس  معاون 
نیرو کشور در  و  نفت  ارشد بخش  از مدیران  جمعی 
کنگره عصر  این  کرد،  بکار  آغاز  تهران  المپیک  هتل 
امروز )سه شنبه، 27 مهرماه( به کار خود پایان می دهد.

ایرنا/ 
تولید برق اولویت وزیر جدید انرژی 

اندونزی

با  اندونزی  معدنی  منابع  و  انرژی  جدید  وزیر   
اولویت بندی برنامه های خود، تولید 35 گیگاوات 

برق را از مهمترین برنامه های خود عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، ›ایگناسیوس جونان‹ وزیر جدید انرژی 
و منابع معدنی اندونزی روز سه شنبه با اشاره به اینکه 
ندارد، تصریح کرد که  این زمینه  هیچ تجربه ای در 
در چهار حوزه برنامه های عملی انجام می دهد و از 

شعارگرایی اجتناب می کند.
پروژه تولید 35 گیگاوات برق همراه با حل مشکالت 
اولویت های وزیر  از  و گاز  نفت  و  بخش های معدن 

انرژی و منابع معدنی اندونزی است.
نقل  و  وزیر حمل  این  از  پیش  جونان‹  ›ایگناسیوس 
پیشین  وزیر  طاهار‹  ›آرچاندرا  اکنون  و  بود  اندونزی 
انرژی و منابع معدنی را که به علت تابعیت دو گانه 

برکنار شده بود را به عنوان معاون در کنار خود دارد.
به گفته وی، با تولید 35 گیگاوات برق، میزان پوشش 
فعلی برق در اندونزی از 85 درصد به 95 درصد ارتقاء 

می یابد.
اندونزی  برق  ›صوفیان بصیر‹ مدیرعامل شرکت ملی 
مهر ماه جاری از آمادگی ایران برای سرمایه گذاری در 
صنایع برق این کشور جنوب شرق آسیا برای تولید 35 

هزار مگاوات برق خبر داده بود.
ایران برای ساخت یک نیروگاه با ظرفیت 5 هزار مگاوات 
برق در اندونزی اعالم آمادگی کرده است و کشورمان 
قصد دارد گاز طبیعی مایع مورد نیاز ژنراتورها را نیز 

تامین کند.
اندونزی در مسیر توسعه با کمبود برق مواجه است و 
آمار نشان می دهد این کشور با حدود 250 میلیون 
با مصرف 158  نفر جمعیت در سال 201۴ میالدی 
میلیارد کیلو وات ساعت برق در جایگاه 23 جهان قرار 
داشته و اکنون با پایان ذخایر نفت به واردکننده تبدیل 

شده و با بحران انرژی روبروست.
انرژی  وزیر جدید  ›تمپو‹،  روزنامه  تارنمای  نوشته  به 

اندونزی در مورد برنمامه هایش در بخش نفت و گاز 
نیز گفت سرنوشت بلوک های ›ماسیال‹ و ›ناتونا شرقی‹ 

از اولویت ها در این بخش محسوب می شود.

ایرنا/ 
صالحی: احداث دو نیروگاه 1000مگاواتی 

در بوشهر گامی بلند در توسعه صنعت 
هسته ای است

تهران - ایرنا - معاون رئیس جمهوری و رئیس 
رییس  موافقت  ایران،  اتمی  انرژی  سازمان 
قدرت  با  نیروگاه  دو  احداث  آغاز  با  جمهوری 
هریک با ظرفیتی بیش از1000مگاوات در بوشهر 
را گامی بلند در راستای تحقق آرمان های کشور 

در توسعه صنعت هسته ای دانست.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطالع 
اکبر صالحی  علی  ایران،  اتمی  انرژی  سازمان  رسانی 
این  ریاست  حوزه  جدید  مدیرکل  معارفه  درآیین 
بویژه  ای  هسته  دستاوردهای صنعت  سازمان، حفظ 
راکتورهای  برای  سوخت  انواع  تولید  و  سازی  غنی 
تحقیقاتی و قدرت در کشورمان را حایز اهمیت خواند.

حفظ  نیز  برجام  مذاکرات  مسیر  در  کرد:  تاکید  وی 
به  آن  نشاط  و  بالندگی  و  صنعت  این  دستاوردهای 
منظور رسیدن به جایگاه شایسته در بین کشورهای 
هسته ای جهان به عنوان اصلی که همواره مورد تاکید 
مقام معظم رهبری قرار گرفته است، نصب العین این 

سازمان و مسووالن آن بوده است.
صالحی گفت: صنعت هسته ای کشور به دلیل جایگاه 
مهمی که در سیاست و اقتصاد جمهوری اسالمی ایران 
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معظم  مقام  دریغ  بی  های  حمایت  از  همواره  دارد، 
شده  مند  بهره  جمهوری  محترم  ریاست  و  رهبری 

است.
سازمان  رییس  و  جمهوری  رییس  معاون  صالحی 
را  صالحی  اهلل  حجت  حکمی  در  ایران  اتمی  انرژی 
سازمان  این  ریاست  مدیرکل جدید حوزه  عنوان  به 

منصوب کرد.
پیشتر  شیمی  دکترای  دارای  صالحی،  اهلل  حجت 
در  ایزوتوپ  رادیو  پژوهشی  گروه  رییس  عنوان  به 
خدمت  سابقه  ای  هسته  فنون  و  علوم  پژوهشگاه 
سفیر  مقام  قائم  عنوان  به  پست  درآخرین  و  داشته 
جمهوری اسالمی ایران در آژانس بین المللی انرژی 

اتمی در وین فعالیت کرده است.
ریاست  حوزه  پیشین  مدیرکل  رحیمیان  پژمان 
معاون  عنوان  به  اخیرا  ایران  اتمی  انرژی  سازمان 
شده  منصوب  ›تماس‹  شرکت  مدیرعامل  و  سازمان 

است.

ایسنا/ 
افزایش بیش از 1000 مگاواتی پیک 

مصرف برق

پیک مصرف برق کشور دیروز در مقایسه با روز 
افزایش  مگاوات   1000 از  بیش  پارسال،  مشابه 

داشت.
شده  منتشر  آمار  آخرین  اساس  بر  ایسنا،  به گزارش 
دیروز  ایران،  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  سوی  از 
و 727  هزار  برق کشور 36  پیک مصرف  )دوشنبه( 
مگاوات به ثبت رسید؛ درحالی که پیک مصرف برق 

کشور در روز مشابه پارسال 35 هزار و 329 مگاوات 
گزارش شده بود.

همچنین دیروز مبادالت برق با کشورهای همسایه، با 
5 مگاوات ساعت کاهش نسبت به سال قبل به 1936 
مگاوات رسید که از این میزان، 1279 مگاوات مربوط 

به صادرات و 657 مگاوات مربوط به واردات است.
عالوه بر این میزان ذخیره نیروگاه های کشور در روز 
با  مقایسه  در  که  رسید  مگاوات   8806 به  گذشته 
مدت مشابه در سال گذشته، 3120 مگاوات افزایش 

داشته است.
مگاوات   281 با  گذشته  روز  در  نیز  کشور  صنایع 
گذشته،  سال  در  مشابه  مدت  به  نسبت  افزایش 

سه هزار و 821 مگاوات برق مصرف کردند.

ایسنا/ 
تکلیف »حق بیمه قبوض برق« چه 

می شود؟

با تصویب مجلس شورای اسالمی و پس از تأیید 
است  قرار  دولت،  به  ابالغ  و  نگهبان  شورای 
»بیمه  نام  با  برق  قبوض  در  جدیدی  ردیف  که 
معاون  اما  شود  گنجانده  طبیعی«  حوادث  پایه 
هماهنگی توزیع توانیر معتقد است که به جای 
تکلیف  که  است  بهتر  طرح  این  کردن  اجرایی 

حق بیمه قبوض مشخص شود.
محمودرضا حقی فام - معاون هماهنگی توزیع توانیر 
- در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که تا سال 139۴ 
حق بیمه از مشترکان دریافت می شد، اظهار کرد: در 
قبوض دو ماهه 50 تومان از مشترکان دریافت می شد 

که در سال معادل هفت میلیارد تومان بود.
وی با بیان این که توانیر شرکت بیمه ای را انتخاب و 
از این راه منابع را تامین می کرد، گفت: اگر دستگاه 
برقی مشترکی در اثر مسائل غیرطبیعی دچار مشکل 
می شد شرکت بیمه گر هزینه و خسارت آن پرداخت 

می کرد.
با استفاده از  به گفته معاون هماهنگی توزیع توانیر 
این روش توانستیم یک پوشش بیمه ای مناسب برای 
افزایش اطمینان مشترکان به صنعت برق ایجاد کنیم 
مشترکان  از  کمی  بسیار  قیمت  اینکه  به  باتوجه  و 
دریافت می شد اما تاثیرات بسیار مثبتی را به دنبال 

داشت.
حقی فام تصریح کرد: هنوز پرونده برخی از مشترکان 
برای دریافت خسارت باز است تا کنون ۴.5 میلیارد 
از  ناشی  خسارت  بابت  مشترکان  به  خسارت  تومان 

قطع برق پرداخت شده است.
وی با بیان این که در قانون بودجه سال 1395 این 
بیمه حذف شده است، ادامه داد: منتظر هستیم که 
برق  از  ناشی  خسارت  با  ارتباط  در   1396 سال  در 
این بیمه مجددا پایه گذاری شود به گونه ای که یک 
مبلغ پایه و مناسب از مشترکان اخذ و در هنگام بروز 

حادثه بیمه خسارت را جبران کند.
معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به طرحی که 
درج  بر  مبنی  کرده  پیدا  ورود  مجلس  به  تازگی  به 
بیمه پایه حوادث طبیعی در قبوض برق، توضیح داد: 
زیاد  فاصله  و  برق  فعلی صنعت  به وضعیت  توجه  با 
قیمت تمام شده و آنچه از مردم اخذ می شود اجرایی 

کردن این سیاست نمی تواند کار درستی باشد.
به گفته حقی فام، نظر به این که مردم به پارامترهای 
مختلف در قبوض برق توجه ندارند و تمام تمرکز آنها 
روی قیمت قابل پرداخت است این مساله می تواند به 

ضرر صنعت برق تمام شود.
این  اخذ  مساله  این  حل  برای  را  خود  راهکار  وی 
دیگر  مولفه های  یا  و  عوارض شهرداری ها  در  قیمت 
از  وجهی  چنین  دریافت  شک  افزود:بی  و  دانست 
طریق قبوض بیمه درست نیست و زمانی که جزییات 
این طرح عنوان شود وزارت نیرو نیز اعتراض خود را 

اعالم خواهد کرد.
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مهر/ اختصاصی مهر؛
جهانگیری شرایط جدید اوراق مشارکت 

را ابالغ کرد

جدید  شرایط  ابالغ  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
اوراق مشارکت به وزارت اقتصاد، سازمان برنامه 
دستگاه  کرد  اعالم  مرکزی،  بانک  و  بودجه  و 
اجرایی می تواند بابت کسر سپرده حسن اجرای 

کار اسناد خزانه صادر کند.
شرایط  جهانگیری  اسحاق  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
تضمین  آئین نامه  و  مشارکت  اوراق  انتشار  جدید 
معامالت دولتی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ابالغ کرد. متن 
زیر  شرح  به  رئیس جمهور  اول  معاون  ابالغیه  کامل 

است:
وزارت امور اقتصادی و داراییـ  سازمان برنامه و بودجه 

کشور بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
هیئت وزیران در جلسه 18/7/1395 به پیشنهاد شماره 
109۴۴9/57 مورخ 21/6/1395 وزارت امور اقتصادی 
و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون 

اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند )هـ( تبصره )5( قانون بودجه سال 
1395 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 38۴63/

اصالح  زیر  شرح  به  مورخ 2/۴/1395  هـ  ت53203 
می شود:

1ـ متن زیر به انتهای تبصره ماده )10( اضافه می شود:
اوراق مشارکت موضوع بند )ج( ماده )۴(  »و شرایط 
آیین نامه تضمین معامالت دولتی موضوع تصویب نامه 
شماره 123۴02/ت50659 هـ مورخ 22/9/139۴ به 

آن تسری می یابد.«
2ـ متن زیر جایگزین تبصره )2( ماده )12( می شود:

زمان  در  است  مجاز  اجرایی  دستگاه   ـ   2 »تبصره 
طلبکاران  شده  قطعی  مطالبات  تسویه  یا  پرداخت 
غیردولتی برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد 
خزانه  اسالمی صادر و نزد رکن مربوط در بازار سرمایه 
در  مندرج  مقررات  قالب  در  اسناد  این  نماید.  توثیق 
شرایط عمومی پیمان های مروبط تا قبل از سررسید 
این صورت  غیر  در  ذینفع می باشد.  به  استرداد  قابل 
دستگاه  به حساب سپرده  در سررسید  مربوط  وجوه 
اجرایی واریز و تابع مقررات بند )ت( ماده )6( آیین نامه 
شماره  تصویب نامه  موضوع  دولتی  معامالت  تضمین 
برای   22/9/139۴ مورخ  هـ  123۴02/ت50659 

پرداخت وجه طلبکار می باشد.«

مهر/ خوانساری در گفتگو با مهر اعالم کرد:
نرخ ارز همزمان با یکسان سازی، واقعی 

شود

با  تهران  معادن  و  بازرگانی،صنایع  اتاق  رئیس 
اشاره به اینکه یکسان سازی و واقعی شدن نرخ 
ارز باید هرچه سریعتر اجرا شود، گفت: نرخ ارز 
با مکانیزم عرضه و تقاضا و میزان تورم در بازار 

تعیین می شود.
مسعود خوانساری در گفتگو با مهر در خصوص اجرای 
یکسان سازی نرخ ارز، گفت: یکسان سازی نرخ ارز باید 
هر چه سریعتر انجام شود و از واجبات است ضمن آنکه 
هم موضوع تک نرخی شدن و هم  موضوع واقعی شدن 

نرخ ارز باید هرچه سریعتر به اجرا برسد.
وی با بیان اینکه این دو سیاست باید همزمان اجرایی 
و  نرخی کند  را تک  ارز  فقط  اگر دولت  افزود:  شود، 

نگه دارد  پایین  را  به صورت دستوری قیمت  باز هم 
این دو سیاست  نهایی نخواهیم رسید زیرا  نتیجه  به 
خصوصی  بخش  راهگشای  می تواند  یکدیگر  درکنار 

باشد.
اعالم  با  تهران  و معادن  بازرگانی، صنایع  اتاق  رئیس 
نیاز  ارز یک  اینکه موضوع تک نرخی و واقعی شدن 
ضروری است، اظهار داشت: هرچه قدر به سمت واقعی 
شدن نرخ ارز پیش برویم به نفع صادرات کشور خواهد 

بود.
به  سیاست  این  اجرای  اینکه  بر  تاکید  با  خوانساری 
تولید و رقابت در داخل کشور هم کمک خواهد کرد، 
شدن  واقعی  و  سازی  یکسان  تاثیر  مهمترین  گفت: 
نرخ ارز جلوگیری از قاچاق کاال به کشور است و این 
موضوع تاکنون صدمه های زیادی را به اقتصاد کشور 

وارد کرده است.
اینکه دولت مصمم است که ارز تک  با اشاره به  وی 
نرخی را به اجرا برساند، افزود: باوجود تاکید دولت بر 
این موضوع اما هنوز زمان اجرای آن  مشخص نیست 
البته بخش خصوصی تاکید دارد که هرچه سریعتر این 

سیاست اجرایی شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، ادامه داد: 
با واقعی شدن نرخ ارز، بازار نرخ را تعیین می کند و در 
دستوری  تعیین  در  دخالتی  نباید  دولت  شرایط  این 
نرخ داشته باشد. در غیراینصورت این سیاست، کارکرد 

اصلی خود را از دست می دهد.
نقش  باید  بیشتر  دولت  اینکه  به  اشاره  با  خوانساری 
اظهار  بگیرد،  برعهده  را  ارز  نرخ  مدیریت  و  کنترلی 
داشت: دولت باید از نوسانات جلوگیری کند اما نباید 
دخالتی در بازار داشته باشد و قیمت ها را بازار تعیین 

کند.
وی در پاسخ به این پرسش که پیش بینی شما از نرخ 

افزود: صالح  بود،  خواهد  چه  آزادسازی  زمان  در  ارز 
نیست که نرخی را اعالم کنیم زیرا قیمت را عرضه و 
تقاضا و تورم مشخص می کند اما افزایش غیرمعقولی 

را نخواهیم داشت.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اعالم 
اینکه اگر این عوامل در نظرگرفته شود، قیمت واقعی 
را  نمی توان رقمی  اما  تعیین می شود، گفت:  بازار  در 
برای افزایش نرخ ارز پیش بینی کرد زیرا باید شرایط را 

در زمان اجرای این سیاست، در نظر بگیریم.
براساس این گزارش، مجتبی خسروتاج رئیس سازمان 
در  نظر خود  اظهار  ترین  تازه  در  هم  تجارت  توسعه 
مورد نرخ ارز گفته است که اگر نرخ دالر به ۴ هزار 
و  به صادرات  زیادی  پیدا کند، کمک  افزایش  تومان 

تولید در کشور خواهد کرد. 

گمرک/ 
توافق سازمان جهانی گمرک و ایران برای 

تسهیل و کنترل تجارت

درباره  ایران  گمرک  و  گمرک  جهانی  سازمان 
سازی  مدرن  و  استراتژیک  برنامه  تدوین 
تسهیل  افزایش  هدف  با  گمرکی  فرآیندهای 
براساس  ایران  گمرکات  در  ها  نظارت  و  تجارت 

استانداردهای جهانی به توافق رسیدند.
به گزارش روابط عمومی گمرک، »سرجیو موجیکا« 
مسعود  با  دیدار  در  گمرک  جهانی  سازمان  معاون 
کرباسیان رئیس کل گمرک ایران از پیاده سازی پنجره 
ایران  الکترونیک در  فرامرزی و گمرک  واحد تجارت 

استقبال کرد.
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برپایه این گزارش، مهمترین محور گفت وگوهای دو 
طرف موضوع استانداردهای سازمان جهانی گمرک به 
روند انجام تشریفات گمرکی اختصاص داشت و درباره 

هر یک از استانداردها بحث و تبادل نظر شد.
از  گزارشی  دیدار  این  در  ایران  گمرک  کل  رئیس 
چگونگی پیاده سازی گمرک الکترونیک و فرآیندهای 
انجام تشریفات گمرکی، پنجره واحد تجاری، سامانه 
اقتصادی  مجاز  فعاالن  و  قاچاق  کاالی  استعالم 

)AEO( ارائه کرد.

 افزایش 65 درصدی درآمدهای گمرک ایران
کرباسیان گفت: با الکترونیکی شدن رویه های گمرکی 
در سالهای گذشته، درآمدهای گمرک ایران در دو سال 
گذشته به طور میانگین 65 درصد افزایش داشته است.

کرباسیان همچنین از راه اندازی سامانه مانیتورینگ 
کاالهای ترانزیتی در گمرک ایران خبر داد و افزود: به 
این ترتیب، همه عملیات ترانزیت در گمرکات کشور به 
صورت برخط )آنالین( در ستاد مرکزی گمرک ایران 

کنترل می شود.
ضرورت اجرایی شدن برنامه بهبود فضای کسب وکار

گمرک  جهانی  سازمان  معاون  موجیکا  سرجیو 
اجرایی  ضرورت  بر  دیدار  این  در  نیز   )WCO(
 Doing( وکار  کسب  فضای  بهبود  برنامه  شدن 
سازمان جهانی  گفت:  و  کرد  اشاره   )Bussiness
گمرک ابزارهایی برای افزایش تسهیل تجارت و کنترل 
های گمرکی تعریف کرده که در گمرکات کشورهای 

عضو اجرایی می شود.
به گفته وی، این ابزارها می تواند به بهبود فضای کسب 
وکار، تسهیل تجارت و بهتر شدن کنترل های گمرکی 

در ایران کمک کند.
سازمان جهانی گمرک  کرد:  اعالم  مسئول  مقام  این 

آماده است تجربه های متخصصان خود را در اختیار 
گمرک ایران قرار دهد.

معاون سازمان جهانی گمرک افزود: تسهیل و کنترل 
تجارت عالوه بر الکترونیکی شدن فرآیندهای گمرکی 
 ،)AEO( مجاز  اقتصادی  فعاالن  شناسایی  نیازمند 
تدوین برنامه جامع برای تعیین روابط گمرک با ترخیص 
کاران و استفاده از ابزارهای پیشنهادی سازمان جهانی 

گمرک از جمله ابزار بهبود فضای کسب وکار است.
در این دیدار معاون سازمان جهانی گمرک و رئیس 
جدید  استانداردهای  اجرای  درباره  ایران  گمرک  کل 
سازمان جهانی گمرک برای تسهیل و کنترل تجارت 

در گمرکات ایران توافق کردند.
میان  الکترونیکی  اطالعات  تبادل  برنامه  نهایی شدن 

گمرکات ایران و ترکیه
کرباسیان  دیدار،  این  از  پیش  برپایه گزارش گمرک، 
در دیدار معاون وزارت گمرک و تجارت ترکیه با اشاره 
»دروازه  طرح  تصویب  و  کشور  دو  تجاری  روابط  به 
طرف،  دو  مجلس  و  دولت  در  الکترونیکی«  مشترک 
تبادل لکترونیکی اسناد گمرکی را بسیار مهم توصیف 

کرد.
وی گفت: اجرایی شدن این طرح مانع از ورود کاالهای 

دیگر کشورها با نام و برند ترکیه به ایران می شود.
کرباسیان با یادآوری معطلی کامیونها در مرز دو کشور 
افزایش  برای  ترکیه  و  ایران  رئیسان جمهوری  افزود: 
مبادالت تجاری دو کشور به 30 میلیارد دالر در سال 
توافق کرده اند؛ اما با وجود مشکالت مرزی و معطلی 
کامیون ها در گمرک ترکیه، این پرسش مطرح است 

که چگونه می توان به این رقم دست یافت؟

 ضرورت مدیریت هماهنگ در مرزها
ضرورت  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 

مدیریت هماهنگ در مرزها اشاره کرد و گفت: اینکه 
در تست آزمایشگاهی برخی کاالهای ایرانی، نمونه کاال 
از مرز به شهرهای وان یا آنکارا فرستاده شود درست 

نیست.
به گفته این مقام مسئول، همچنین نمونه گیری کاالها 
در مرز و انجام تست آزمایشگاهی کاالهای ترکیه ای 
در تهران یا کرج موجب معطلی شده و روند تسریع در 

انجام تشریفات گمرکی را با مشکل مواجه می کند.
کرباسیان با بیان اینکه مرحله نخست تیر الکترونیکی 
شده  اجرایی  کشور  دو  میان  موفقیت  با   )E-TIR(
است، از پیاده سازی مرحله دوم این پروژه در آینده 

ای نزدیک خبر داد.
گمرکی  کنوانسیون   )TIR(تی.آی.آر کنوانسیون 
سازمان ملل متحد در رابطه با حمل و نقل بین المللی 
و جامع  مهمترین  از  نیز  »کارنه«  پوشش  تحت  کاال 
جاده ای  ترانزیتی  سیستم  در  گمرکی  مقررات  ترین 
و  کننده، گمرک  بین حمل  روابط  بر  ناظر  که  است 

سازمان ضامن است.

برطرف شدن مشکل معطلی کامیونها در مرز با 
تبادل الکترونیکی اطالعات

»فاتح چیفتچی« معاون کل وزارت گمرک و تجارت 
ترکیه نیز در این دیدار گفت: موضوع تبادل الکترونیکی 
اطالعات که زمینه های اجرایی شدن آن فراهم شده، 

مهمترین اولویت در همکاری های دوجانبه است.
الکترونیکی  تبادل  برنامه  شدن  اجرایی  افزود:  وی 
اطالعات مشکل معطلی کامیون ها در مرز را برطرف 

می کند.
معاون کل وزارت گمرک و تجارت ترکیه همچنین از 
تبادل الکترونیکی تصاویر ایکس ری میان گمرکات دو 

کشور استقبال کرد.

در  ترکیه  سفیر  تکین«  هاکان  »رضا  است،  گفتنی 
تهران و »رمزی آکچین« معاون گمرکات ترکیه نیز در 

این جلسه حضور داشتند.

اتاق تهران/ بیست وپنجمین نشست کمیسیون تسهیل 
کسب و کار اتاق تهران برگزار شد

انتقاد دوباره فعاالن بخش خصوصی از 
تامین اجتماعی

بیست وپنجمین نشست کمسیون تسهیل کسب 
و کار اتاق تهران با دستور جلسه بحث و بررسی 
اجتماعی  تأمین  قانون  اصالحی  پیشنهادات 
برگزار شد و در عین حال پروژه های ارائه شده 
حوزه  در  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  در 

کسب وکار نیز مورد بررسی قرار گیرد.
بیست وپنجمین نشست کمسیون تسهیل کسب و کار 
اتاق تهران با دستور جلسه بحث و بررسی پیشنهادات 
اصالحی قانون تأمین اجتماعی برگزار شد و در عین 
ارائه شده در ستاد فرماندهی اقتصاد  حال پروژه های 
مقاومتی در حوزه کسب وکار نیز مورد بررسی قرار گیرد. 
اما با توضیحاتی که محمد عیدیان، رییس دبیرخانه 
ارائه  پروژه ها  این  از  تهران  استان  شورای گفت وگوی 
در حوزه  به مشکالت خود  کرد، حاضران کمیسیون 
تامین اجتماعی اشاره کردند و خواستار آن شدند که 
ستاد اقتصاد مقاومتی پیش از هر اقدامی، چالش های 

فعاالن اقتصادی در این حوزه را برطرف کند.
در ابتدای این نشست محمد عیدیان درباره پروژه های 
ارائه شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: 
سیاست اقتصاد مقاومتی در 2۴ بند توسط مقام معظم 
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رهبری ابالغ شده و پس از آن، در ریاست جمهوری نیز 
ستادی به همین منظور تشکیل شد. در این ستاد 12 
برنامه ملی، 58 طرح و 257 پروژه به تصویب رسید 
و به کلیه دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی ابالغ 
شد. حال آنکه در این 12 برنامه عناوینی چون، ارتقا 
بهره وری، پیشبرد برون گرایی اقتصاد و توسعه صادرات، 
ارتقای توان ملی یا درون زایی اقتصاد، توسعه عدالت 
اجتماعی و برقراری انضباط مالی و قطع وابستگی به 
بودجه نفت توسعه اقتصاد دانش بنیان و گفتمان سازی 

اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است.
 او توضیح داد که از میان این 12 برنامه، مسوولیت سه 
برنامه برعهده اتاق بازرگانی نهاده شده است. به گفته 
توسعه  و  اقتصاد  برون گرایی  پیشبرد  عیدیان  محمد 
صادرات، توسعه ظرفیت و زنجیره پایین دستی بخش 
نفت، توسعه بازار و مردمی کردن اقتصاد به کمیته ای 
و  تهران  اتاق  رییس  خوانساری،  مسعود  ریاست  به 
دبیری رئیس سازمان برنامه و بودجه واگذار شده است. 
وزارتخانه ها در  برای  تکالیفی که  به  اشاره  با  عیدیان 
حوزه کسب و کار تعیین شده است، گفت: به عنوان 
مثال، برای وزارت صنعت، معدن و تجارت سه تکلیف 
در رابطه با کسب و کار لحاظ شده است. رونق تولید 
نیمه تعطیل،  تولیدی  واحد   7500 تکلیف  تعیین  و 
تکمیل طرح های نیمه تمام با میزان پیشرفت فیزیکی 
طرح   33 راه اندازی  و  تکمیل  و  درصد   60 از  بیش 
ملی سه تکلیف تعیین شده برای این وزارتخانه است. 
در عین حال عملیاتی کردن مقررات و بهبود هشت 
پله ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار، تقویت بازار 
سرمایه در تامین سرمایه بنگاه ها، جذب هفت میلیارد 
دالر سرمایه گذاری خارجی، پیاده سازی کامل مالیات 
بر ارزش افزوده و پیاده سازی طرح جامع مالیاتی هم 

جزو تکالیف وزارت اقتصاد آورده شده است.

بخش  و  دولت  گفت وگوی  شورای  دبیرخانه  مسئول 
خصوصی در استان تهران گفت: وزارت امور اقتصادی 
و دارایی برای بهبود 3۴ پله ای شاخص های موصوف، 
۴50 مجوز زائد در حوزه سرمایه گذاری و کسب و کار 
را حذف کرده و 561 مصوبه مخل کسب و کار نیز در 
کشور شناسایی شده است که روند اصالحات در این 
زمینه باید تسریع شود. برهمین اساس، وزارت اقتصاد 
از اتاق بازرگانی برای همکاری با این وزارتخانه، پیرامون 
تسهیل فضای کسب و کار درخواست همکاری کرده 
است. به این طریق که فعاالن اقتصادی پیشنهاد های 
مشخصی را برای بهبود فضای کسب و کار به دولت 

ارائه کنند.
 عیدیان با بیان اینکه کمیته های سه گانه ای که باید 
به سرپرستی اتاق بازرگانی تشکیل شود، هنوز تشکیل 
نشده است، گفت: در اتاق دو دیدگاه در مورد همکاری 
با ستاد وجود دارد؛ نخست اینکه تا زمان رفع مشکالت 
حاصل  مقاومتی  اقتصاد  در  مطلوبی  نتیجه  موجود، 
اتاق های  است  این  هم  دیگر  دیدگاه  شد.  نخواهد 
کارهایی  سازو  دیگر،  دستگاه های  کنار  در  بازرگانی 
تعریف و نواقص را برطرف کنند و در واقع کمک حال 

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باشند.
به  بند   ۴5 با  نامه ای  تهران  اتاق  داد:  ادامه  او 
 ۴5 این  که  کرد  ابالغ  خود  مشورتی  کمیسیون های 
اقتصاد  سیاست های  بند   2۴ تفصیلی  عصاره  بند 
مقاومتی است. اتاق تهران طی این نامه از کمیسیون ها 
برای  را  خود  پیشنهادی  نظرات  که  کرد  درخواست 
کنند.  اعالم  مقاومتی  اقتصاد  بندهای  شدن  اجرایی 
در این زمینه کمیسیون کسب وکار مناسب عمل کرد 
با  نامه ای  و از مطالبی که این کمیسیون اعالم کرد، 
برای  و  تهیه  خصوصی  بخش  مطالبه   10 محتوای 

معاون اول رییس جمهور ارسال شد.

دستورات  از  دولتی  دستگاه های  تمکین  عدم 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

 در ادامه این نشست، محمدرضا نجفی منش، رییس 
تمکین  عدم  از  کار  و  کسب  تسهیل  کمیسیون 
سیستم های دولتی از تصمیمات و پروژه های اقتصاد 
مقاومتی انتقاد کرد و گفت: بیش از یک سال در حال 
رییس  و  هستیم  اجتماعی  تامین  سازمان  با  رایزنی 
بخش  مشکالت  حل  برای  مساعدی  قول  سازمان 
عملیاتی  هنوز  وعده ها  این  اما  است.  داده  خصوصی 
نشده است و این روند منجر به تشدید و تعمیق بدبینی 

در میان فعاالن اقتصادی می شود.
اول  معاون  برای  که  نامه ای  در  افزود:  نجفی منش 
که  کردیم  درخواست  شد،  ارسال  رییس جمهور 
رسیدگی دفاتر توسط سازمان تامین اجتماعی حداکثر 
شامل یک سال گذشته باشد. بازنگری در نحوه تفسیر 
توسط  بیمه  و کسر حق  فروش  و  قراردادهای خرید 
سازمان تأمین اجتماعی، بازنگری در دریافت مالیات 
تأیید  و  تجاری  و  اداری  اماکن  انتقاالت  و  نقل  از 
از  مالیاتی  امور  سازمان  در  بی نام  فروش  فاکتورهای 
جمله تقاضاهای کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق 
تهران بود که انتظار است در ستاد اقتصاد مقاومتی به 
تصویب برسد و فعاالن بخش خصوصی را دلگرم کند.

پرویزیان  کوروش  نجفی منش،  سخنان  این  از  پس   
نیز  تهران  اتاق  کار  و  عضو کمیسیون تسهیل کسب 
پیشنهاد پیگیری مجدد مسائل مربوط به حسابرسی 
سازمان تأمین اجتماعی به صورت مکتوب توسط اتاق 

تهران را مطرح کرد.
 هم چنین داریوش مهاجر، عضو کنفدراسیون صنعت 
نیز گفت: یکی از مشکالتی که سازمان تامین اجتماعی 
ایجاد کرده، این است که  به تازگی برای کارفرمایان 
از  چنانچه کارگری در واحدی اشتغال داشته و پس 

صدور  برای  سازمان  شود،  بیماری  دچار  سال  چند 
حکم از کارافتادگی به موجب ماده 90 قانون تأمین 
اجتماعی، مدارک پزشکی چند سال گذشته کارگر را 
در  را  مدارک  این  کارفرما  چنانچه  و  می کند  مطالبه 
اختیار نداشته باشد، بسته به نوع بیماری، کارفرما را 

جریمه می کند.
بخش  پیگیری های  اینکه  بیان  با  ادامه  در  مهاجر   
اجتماعی  تامین  حوزه  مشکالت  رفع  برای  خصوصی 
دستور  به  گفت:  است،  بوده  نتیجه بخش  حدی  تا 
این  در  کارگروهی  اجتماعی  تامین  سازمان  رییس 
بخشنامه های  حذف  و  قوانین  تنقیح  برای  سازمان 
مزاحم تشکیل شده و الزم است اتاق نماینده ای به این 

کارگروه بفرستد.
اما فریدون طالیی زاده در مورد ماده 90 قانون تامین 
قانونی، هر  ماده  این  اساس  بر  داد:  توضیح  اجتماعی 
پرونده  کار،  شروع  زمان  در  است  مکلف  کارگری 
پزشکی تشکیل دهد؛ متاسفانه بسیاری از کارفرماها به 
این مساله توجهی نمی کنند و در آینده دچار مشکل 

می شوند.

مشکل از اجرای قوانین است
کمیسیون  کارشناس  رزمخواه،  محسن  ادامه  در   
تسهیل کسب و کار اتاق تهران با انتقاد از تراکم قوانین 
گفت: افزون بر تراکم قوانین، قوانین متضاد هم بسیار 
است. عدم رعایت نص صریح قانون و تفسیر به رای 
کردن قوانین نیز مشکالت بسیاری را پدید آورده است. 
قوانین  میزان  هر  به  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  بنابراین 
این  که  زمانی  تا  برساند،  تصویب  به  که  هم  مترقی 
شد.  نخواهد  حاصل  گشایشی  پابرجاست،  مشکالت 
نغمه تخشا، دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران 
گزارش حسابرسان  پذیرش  برای  نیز خواستار تالش 
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تأمین  سازمان  توسط  دفاتر  بازرسی  در  مالیاتی 
دارد که  نمونه هایی وجود  داد:  ادامه  و  اجتماعی شد 
سازمان تأمین اجتماعی از چند قراداد پیمان به طور 

هم زمان حق بیمه دریافت کرده است.

تامین اجتماعی به نامه ها پاسخ نمی دهد
در ادامه این جلسه، فریدون طالیی زاده، معاون کسب 
پیگیری های  مورد  در  توضیحاتی  تهران  اتاق  کار  و 
صورت گرفته در زمینه حل مسائل و مشکالت فعاالن 
اقتصادی در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی ارائه کرد 
و گفت: حدود دو سال است که رفع مشکالت فعاالن 
اقتصادی در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی را دنبال 
می کنیم و حتی مصوبه ای در شورای گفت وگوی استان 
رسیدگی ها  چگونگی  و  حسابرسی  موضوع  به  تهران 
امضای  با  نیز  نامه ای  آنکه  ضمن  یافت.  اختصاص 
استاندار و رییس اتاق تهران برای رییس سازمان تامین 
اجتماعی ارسال شد اما متاسفانه تاکنون پاسخی در 
اخیرا  حتی  افزود:  او  است.   نشده  دریافت  باره  این 
استاندار  و  اول رییس جمهور  برای معاون  نامه ای هم 
تهران ارسال شده که به رغم وجود مصوبه، اقدامی در 
این زمینه صورت نگرفته است.  او با اشاره به اینکه 
بخشنامه محور  سازمان  یک  اجتماعی  تامین  سازمان 
است نه قانون محور، گفت: از سال 1387 تاکنون چهار 
قانون در مورد نحوه رسیدگی ها و عدم دریافت بیمه 
مضاعف از قراردادها و پیمان ها به تصویب رسیده است، 
اما هربار، سازمان تامین اجتماعی این قوانین را دور 

زده و اجرا نکرده است.
 به گفته طالیی زاده، سازمان تامین اجتماعی با تفسیر 
ماده ۴7 که چگونگی رسیدگی را توضیح داده است، 
مواد 39 و 101 را مدت رسیدگی را شش ماه اعالم 
تهیه  را  پیشنهادی  ما  رو  این  از  می زند.  دور  کرده 

برای  را  اجتماعی  تامین  سازمان  دست  که  کرده ایم 
را  پیشنهاد  این  مقرر شده  ماده ۴7 می بندد.  تفسیر 
تامین  قانون  اصالحیه  برای  یا  ششم  برنامه  برای  یا 

اجتماعی ارائه کنیم.
پیشنهادات  ارائه  ضرورت  از  همچنین  طالیی زاده،   
اصالحی توسط اتاق تهران در خصوص قانون مالیات 
بر ارزش افزوده سخن گفت و افزود: تا زمانی که این 
قانون اصالح نشود، مبنای عمل، قانون گذشته است. 
ما پیشنهادات خود را برای اصالح قانون ارائه کرده ایم. 
منتها باید این موضوع مورد پیگیری قرار گیرد که در 

اصالحیه مورد توجه قرار گیرد.
به  با اشاره  ادامه  اتاق تهران در   معاون کسب و کار 
الیحه  خصوص  در  مجلس  در  شده  مطرح  مباحث 
مالیات بر ارزش افزوده گفت: مقرر شده است، الیحه 
الزام استقرار صندوق مکانیزه فروش تا قبل از اصالح 
قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب برسد. در این 
صورت می توان انتظار داشت اصناف و بخش آخر توزیع 
نیز به نگهداری حساب ها و دریافت مالیات بر ارزش 
برای  رغبت شان  این صورت  در  و  شوند  ملزم  افزوده 

پرداخت مالیات نیز افزایش می یابد.
در ادامه محمد مروج حسینی، طی خبری اعالم کرد 
چنانچه  است،  کرده  مقرر  مالیاتی  امور  سازمان  که 
فروش کاال به صورت قسطی صورت گرفته باشد، در 
صورت ارائه مدارک، دریافت مالیات بر ارزش افزوده نیز 

به صورت قسطی خواهد بود.

پیشنهاد ایجاد یک کمپین برای پیگیری حقوق 
کارفرمایان از تامین اجتماعی

محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت و معدن نیز 
پیشنهاد طرح مسائل و مشکالت از طریق رسانه ها و 
یا ایجاد موج اجتماعی به وسیله به ایجاد کمپینی با 

مشارکت کلیه کارفرمایان را مطرح کرد و گفت: یکی 
می تواند  کار  و  کسب  تسهیل  کمیسیون  اقدامات  از 
این باشد که از طریق شبکه های اجتماعی نظر فعاالن 
اقتصادی را در مورد مشکالتی که با آن مواجه هستند 
اتاق تهران در  اینکه  با اشاره به  جویا شود. مرتضوی 
پیگیری حقوق اعضای خود نسبت به گذشته نافذتر 
فعاالن  که  است  این  مساله  اما  گفت:  می کند،  عمل 
اقتصادی قادر نیستند، سازمان تامین اجتماعی را به 

رعایت رسیدگی یک ساله به دفاتر وادار کند.
اجتماعی  تأمین  امور  مدیر  محمد جعفری،  ادامه  در 
اتاق تهران نیز ضمن تأکید بر اینکه در اصالح قانون 
تأمین اجتماعی به قوانین همسو توجهی نشده و بین 
قوانین  مساله،  سه  گفت:  دارد،  وجود  تناقض  قوانین 
سازمان تامین اجتماعی را به چالش می کشد؛ نخست، 
عنوان  به  که  اجتماعی  تأمین  قانون  مواد  الحاقیات 
با  دیگر  قوانین  تناقض  دیگری  می شود.  درج  تبصره 
قوانین سازمان است و مشکل سوم، به نحوه اجرای این 
قوانین برمی گردد. اجرا به نحوی است که نه به قوانین 
توجهی می شود و نه به بخشنامه. بنابراین، مشکل ما 
قانون نیست و هرکس بخواهد آن را اصالح کند، منافع 
خود را در نظر خواهد گرفت. او به پیشنهادات اصالحی 
قانون اجتماعی تهیه شده توسط معاونت کسب و کار 
که  کرد  درخواست  کمیسیون  از  و  کرد  اشاره  اتاق 
نظرات خود را در این خصوص ارائه کند. بر این اساس 
مقرر شد بررسی این موضوع در دستور کار جلسه آتی 

کمیسیون قرار گیرد.
 در پایان این نشست، عیدیان در جمع بندی مباحث 
صحیح  اجرای  عدم  اینکه  بر  تأکید  ضمن  مطروحه 
پیشنهاد  برمی گردد،  ساختاری  مشکالت  به  قوانین 
کرد که از معاونت کسب و کار وزارت امور اقتصادی 
و دارایی در جلسات کمیسیون دعوت شود. پیگیری 

مشکالت  و  مسائل  مورد  در  گذشته  مکاتبات  مجدد 
برگزاری کارگاه های  تأمین اجتماعی و     با سازمان 
از  و دعوت  به صورت فصلی  تشکل ها  برای  آموزشی 
مدیران سازمان ها به منظور آگاه سازی کارفرمایان و نیز 
برگزاری سمینار پرسش و پاسخ با مسئوالن و مدیران 
سازمان تأمین اجتماعی و با حضور تشکل ها از دیگر 

پیشنهادات عیدیان بود.

اتاق تهران/ سید بهادر احرامیان، مدیرعامل فوالد یزد 
در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران مطرح کرد:

دولت صادرات غیر نفتی را موتور محرکه 
اقتصاد نمی داند

مدیرعامل فوالد یزد می گوید دولت ها توجهی 
بهبود  برای  نیاز  مورد  های  سیاست  اجرای  به 
از این سیاست ها کاهش  صادرات ندارند. یکی 
کاالی  پذیر شدن  رقابت  برای  ملی  پولی  ارزش 

ایرانی در بازارهای جهانی است.
انتخاب  و  صادرات  برای  روز  یک  کشور  تقویم  در 
صادرکننده نمونه تعیین شده است. روزی که بارها به 
دلیل چگونگی انتخاب صادرکننده نمونه مورد انتقاد 
دلیل  به  یا  است  گرفته  قرار  بخش خصوصی  فعاالن 
عدم اهتمام دولت به مسائل واقعی صادرات، از سوی 
صادرکنندگان در سطح مراسمی نمادین برای تقدیر از 

تجار تنزل پیدا کرده است.  
سید بهادر احرامیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران 
در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران در این باره 
گفت: انتخاب صادرکننده نمونه و برگزاری مراسم روز 
صادرات شاید روزنه ای برای افزایش تعهدات دولت به 
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بخش صادرات تلقی شود اما نشان دهنده توجه دولت 
به صادرات غیر نفتی به عنوان موتور محرکه اقتصاد 
کشور نیست. دولت ها در دیگر کشورها برای بهبود 
وضعیت صادرات سیاست هایی را اعمال می کنند که 
دولت ها در ایران نسبت به اجرای آن بی توجهند. از 
جمله این سیاست ها که در همه کشورهای جهان به 
نفع صادرات اجرا می شود، کاهش ارزش پول ملی به 
منظور رقابت پذیر کردن کاالی ایرانی است که طی 
سال های گذشته در ایران در پیش گرفته نشده است.

احرامیان درباره وضعیت صادرات فوالد گفت: صادرات 
فوالد در حال افزایش است و از حداکثر ظرفیت برای 
ترین کمک  اما مهم  استفاده می کنیم  بیشتر  تولید 
دولت به بخش فوالد در این مرحله از ناحیه دسترسی 
به خدمات بانکی بین المللی است. تجارت فوالد به طور 
کامل متکی به اعتبارات اسنادی و تامین مالی کوتاه 
مدت توسط بانک هاست و تا زمانی که امکان استفاده 
از خدمات بانکی بین المللی برای صادرکنندگان فراهم 
نشود، نمی توان انتظار ارزش افزوده باال را از صادرات 

فوالد داشت.
مدیرعامل فوالد یزد در ادامه درباره استراتژی و برنامه 
ریزی در تولید و صادرات فوالد گفت: فکر می کنم از 
بهتر  از دیگر صنایع  برنامه ریزی وضعیت فوالد  نظر 
است. دست کم در سطح بنگاه ها برای افزایش ظرفیت 
ها  بنگاه  و  دارد  وجود  ریزی  برنامه  و صادرات  تولید 
بر این اساس حرکت می کنند اما انتقادات نسبت به 
دولت در زمینه برنامه ریزی برای فوالد زیاد است. به 
نظر می رسد در سطح بنگاه ها در این زمینه بهتر عمل 
کردیم و شرکت ها می دانند چه می کنند اما در زمینه 
استراتژی های دولت برای صنعت فوالد اما و اگر هایی 

بسیاری وجود دارد.

مهر/ مهر گزارش می دهد؛
جزئیات آمار صادرات و واردات 6ماهه

در  که  است  آن  از  حاکی  صادرات  ماهه   6 آمار 
اکثرماه های سال 94 رشد صادرات منفی بوده اما 

از ابتدای امسال رشد صادرات آغاز شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت تجارت کاالیی 
بدون نفت در نیمه نخست سال 1395 نشان می دهد 
که در اکثر ماه های سال 9۴ رشد صادرات منفی بوده 
اما از ابتدای سال 95 روند معکوس شده و به تدریج 

رشد صادرات آغاز شده است.
از گذشت  همچنین روند ماهانه واردات کاال که بعد 
بیش از یکسال رشد نقطه به نقطه منفی، از ابتدای تیر 
95 معکوس شده بود ادامه نداشته و پس از گذشت 
دو ماه تیر و مرداد، دوباره در شهریور 95 منفی شد. 
همچنین در شهریور 95 ارزش واردات با کاهش 3.8 
درصدی نسبت به مرداد 95 همراه بوده و از سرعت 

کاهش ارزش صادارات نیز کاسته شده است.

رشد منفی ارزش صادرات شش ماهه 
گزارش ها حاکی از آن است که براساس آمار گمرک، 
ارزش صادرات کاالیی بدون نفت در 6 ماهه نخست 
امسال، حدود 6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
رشد داشته است که حدود 7.8 درصد از آن به واسطه 

رشد ارزش صادرات 20 قلم کاالی عمده بوده است.
این اقالم بیش از 58 درصد ارزش صادرات و 60 درصد 
مقدار صادرات را در 6 ماهه ابتدایی سال 95 تشکیل 
داده اند. آمارهای مدت مشابه سال قبل نشان می دهد 
سهم این اقالم در ارزش صادرات در 6 ماهه نخست 

سال جاری افزایش یافته است.
و  فیلم  گرید  اتیلن  پلی  گازی،  میعانات  استثنای  به 

قیر نفت، سایر 17 قلم کاالی عمده صادراتی با رشد 
هزار  دو  تا  )اوره(،  درصد   5 بین  صادرات  مقداری 
درصد)کاتد مس( در نیمه نخست سال 1395 همراه 
و  کاتد  نفتی،  سبک  روغن های  کاالی  سه  بوده اند. 
قطعات کاتد مس و کاتالیزورها رشد مقداری و ارزشی 

باالی 100 درصدی را در این دوره داشته اند.
در میان اقالم عمده صادراتی، کاهش صادارت میعانات 
این  اثر منفی را بر رشد صادرات در  گازی بیشترین 
مدت داشته است. ارزش صادرات این قلم کاالیی در 
6 ماهه نخست سال 139۴ حدود 13 درصد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و 2.5 واحد درصد 

نرخ رشد ارزشی صادرات را کاهش داده است.
در میان اقالم عمده صادراتی، 6 ماه نخست 1395 گاز 
واحد درصدی در رشد  مایع شده سهم 9.5  طبیعی 
ارزش صادرات داشته و عامل مسلط در رشد به شمار 
ماهه   6 صادرات  از  کاالیی  قلم  این  چنانچه  می رود. 
حذف شود، رشد ارزش صادرات در این مدت منفی 

3.5 درصد خواهد شد.
ارزشی  رشد  از  وزنی  رشد  گرفتن  پیشی  به  باتوجه 
صادرات در نیمه نخست سال 1395، میانگین قیمت 
کاالهای صادراتی حدود 16 درصد کاهش یافته است.

اقالم کاالیی موثر در کاهش واردات
واردات کاال در شش ماهه نخست سال 1395 از نظر 
ارزشی با کاهش 2.6 درصدی و از لحاظ وزنی با افت 
حدود 8.2 درصدی همراه بوده است؛ 20 قلم عمده 
وارداتی در این مدت که 25.3 درصد از ارزش واردات 
را تشکیل داده اند، در افزایش ارزش واردات 6 ماهه 
کاهش  بنابراین  اند.  داشته  درصدی  واحد   1.3 سهم 
ارزش واردات 6 ماهه بیشتر تحت تاثیر کاهش واردات 

سایر اقالم بوده است.

10 کاال از 20 کاالی عمده وارداتی در نیمه اول سال 
اقالم  به  مربوط  دالر  میلیارد   2.9 ارزش  به   1395
کشاورزی و غذایی است که 1۴.3 درصد از کل ارزش 
واردات کشور را در این مدت به خود اختصاص داده 

اند.
 20 )حدود  سویا  روغنی  دانه  واردات  مقدار  افزایش 
درصد( ضمن کاهش 8 درصدی میزان واردات کنجاله 
کارخانجات  ظرفیت  از  بهره وری  افزایش  باعث  سویا 
افزایش ۴28  روغنکشی کشور خواهد شد. همچنین 
درصدی میزان واردات شکر خام به منظور تصفیه در 
کارخانجات قند و شکر کشور زمینه تامین نیاز شکر 

کشور را فراهم خواهد کرد.
ارزش  مجموع  از  درصدی   2.7 سهم  با  دامی  ذرت 
نخست  ماهه  شش  وارداتی  اقالم  صدر  در  واردات 
لحاظ  به  این کاال،  است. صادرات  قرار گرفته   1395
وزنی کاهش 6.5 درصدی و به لحاظ ارزشی کاهش 
15.2 درصدی نسبت به 6 ماهه نخست سال 139۴ 
داشته است. 0.۴7 واحد درصد از کاهش ارزش شش 
ماهه به دلیل کاهش ارزش صادرات این قلم کاال بوده 

است.
برابری ارزش واردات شکر تصفیه  از 5  افزایش بیش 
نشده با کد تعرفه 17011300 نیز به طور نسبتا قابل 
مالحظه ای مانع از کاهش بیشتر ارزش واردات شده 
است. این کاال بیشترین سهم را در رشد ارزش واردات 
در میان اقالم عمده وارداتی شش ماهه نخست 1395 

)حدود 0.79 درصد( را داشته است.

رونق صادرات به کره جنوبی، عامل مهم افزایش 
صادرات

20 کشور عمده مقصد صادراتی ایران در شش ماهه 
نخست سال 1395 با سهم حدود 93 درصدی از کل 
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صادرات شش ماهه، 20 میلیارد دالر از ارزش صادرات 
کشور را به خود اختصاص داده اند.

کل  از  درصدی   18.5 حدود  سهم  با  چین  کشور 
صادرات شش ماهه 1395 با ارزشی حدود ۴ میلیارد 
قرار  کشور  صادراتی  مقاصد  صدر  در  همچنان  دالر، 
با  ترکیه  و  عراق  امارات،  آن کشورهای  از  دارد. پس 
سهم های ارزشی به ترتیب 15.6، 13.7 و 10.7 درصد 

در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.
سال  ابتدای  ماهه  شش  طی  ایران  کاالیی  صادرات 
1395 به شش مقصد شامل کشورهای جمهوری کره، 
رشد  از  تایلند  و  تایوان  آذربایجان،  عمان،  پاکستان، 

مقداری باالی صد درصد برخوردار بوده است.
ارزش صادرات ایران به کره جنوبی در شش ماه نخست 
سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از 8 
برابر شده است. رشد قابل توجه ارزش صادرات به این 
کشور، 7.6 واحد درصد در افزایش ارزش صادرات شش 

ماهه موثر بوده است.
کاهش 18.6 درصدی ارزش صادرات به امارات متحده 
عربی در شش ماهه نخست سال 1395، موجب شده 
3.8 واحد درصد ارزش کل صادرات کشور در این مدت 
عراق  به کشور  ایران  یابد. همچنین صادرات  کاهش 
در این مدت با تنزل همراه بوده که منفی 0.5  واحد 

درصد در کل صادرات اثر داشته است.
آمارها نشان می دهد در شش ماهه نخست سال 1395 
به  است  داشته  تغییراتی  صادراتی  مقاصد  ترکیب 
گونه ای که سهم امارات از محصوالت صادراتی ایران 
نسبت به شش ماهه نخست سال 139۴ کاهش یافته 
و در مقابل، محصوالت صادراتی بیشتری به سمت بازار 

کره جنوبی هدایت شده است.

مبادی امارات و سوئیس، عامل مهم کاهش ارزش 

واردات 
20 کشور عمده مبدا وارادتی ایران در 6 ماه نخست 
واردات  کل  از  درصدی   90.۴ حدود  سهم  با  امسال 
شش ماهه، حدود 18.3 میلیارد دالر از ارزش واردات 

کشور را به خود اختصاص داده اند.
برزیل،  آلمان،  کشور   5 از  کاالیی  واردات  میزان 
پاکستان، ژاپن و اسپانیا در نیمه نخست امسال با رشد 
بیش از 100 درصدی همراه بوده و همچنین در این 
مدت میزان واردات از 8 کشور توسعه یافته در فهرست 

مبادی عمده وارداتی کشور نیز رشد داشته است.
کشورهای چین و امارات متحده عربی با اختالف قابل 
همچنان  وارداتی،  بازارهای  سایر  به  نسبت  توجهی 
می شوند  محسوب  کشور  واردات  مبادی  عمده ترین 
و در مجموع بیش از ۴0 درصد ارزش واردات کشور 
واحد درصدی  منفی 5.3  و سهم  بر می گیرند  در  را 
در کاهش 2.6 درصدی ارزش واردات 6 ماهه نخست 

امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته اند.
افزایشی قابل توجه ارزش واردات از روسیه مانع کاهش 
بیشتر ارزش واردات شده است. ارزش واردات به این 
کشور سهم 2.3 واحد درصدی در رشد واردات داشته 

است.
آمارها نشان می دهد که در 6 ماهه نخست امسال در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل، سهم بازار کشورهای 
درصد  واحد   5 حدود  مجموع  در  سوئیس  و  امارات 
و  آلمان  مقابل  کشورهای  و در  است  کاهش داشته 
برزیل سهم بیشتری از واردات ایران را در مقایسه با 6 

ماهه سال 9۴ تامین کرده اند.

کاهش  و  واردات  افزایشی  روند  شدن  معکوس 
رشد صادرات 

روند ماهانه رشد صادرات در مقایسه با ماه مشابه قبل 

نشان می دهد که تقریبا در اکثر ماه های سال 9۴ رشد 
صادرات منفی بوده که از ابتدای سال 95 روند معکوس 
شده و به تدریج رشد صادرات آغاز می شود. در تیرماه 
با اضافه شدن رقم صادرات گاز طبیعی مایع شده به 
یکباره صادرات در این ماه در مقایسه با صادرات تیر 
9۴ رشد قابل توجهی می یابد که به دلیل عدم درج 
رقمی برای صادرات این کاال در ماه های بعد اثر افزایش 
صادرات تیرماه در ماه های بعد تخلیه شده و در دو ماه 

مرداد و شهریور از رشد صادرات کاسته می شود.
از  بیش  گذشت  از  بعد  که  کاال  واردات  ماهانه  روند 
ابتدای تیر 95  از  یکسال رشد نقطه به نقطه منفی، 
معکوس شده بود استمرار نیافت و بعد از گذشت دو 
ماه تیر و مرداد، دوباره در شهریور 95 منفی شد. در 
درصدی   3.8 کاهش  با  واردات  ارزش   95 شهریور 
کاهش  از سرعت  و  بوده  همراه  مرداد 95  به  نسبت 

ارزش صادارات نیز کاسته شده است.
 95 سال  نخست  نیمه  در  صادرات  ارزش  بیشترین 
مربوط به تیر 95 بوده که در مقایسه با تیر سال 9۴ 
بیش از دو برابر شده است. پایین ترین ارزش صادرات 
به شهریور ماه است که در  این مدت مربوط  نیز در 
با ماه مشابه سال قبل حدود 5 درصد رشد  مقایسه 

داشته است.
بیشترین ارزش واردات در دو فصل ابتدایی سال 95 
نیز مربوط به مردادماه است که در مقایسه با ماه مشابه 
پایین  است.  داشته  رشد  درصد  تقریبا 12   9۴ سال 
در  نیز  امسال  نخست  ماهه   6 واردات  ارزش  ترین 
فروردین ماه بوده که نسبت به فروردین 9۴ حدود 0.1 

درصد کاهش یافته است.

مهر/ در معامالت بازار تهران؛
قیمت سکه و طال نوسان جزئی داشت

آزاد  بازار  امروز  معامالت  در  ارز  و  سکه  قیمت 
تهران نوساناتی جزئی را تجربه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در بازار آزاد امروز)سه شنبه( 
طرح  آزادی  بهار  تمام  سکه  قطعه  هر  قیمت  تهران، 
قدیم به یک میلیون و 90 هزار و 781 تومان، سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید به یک میلیون و 93 هزار 
و 281 تومان، نیم سکه به 552 هزار و 889 تومان، 
ربع سکه به 290 هزار و 9۴1 تومان رسیده است. در 
عین حال، سکه یک گرمی به قیمت 183 هزار و 963 

تومان معامله شد.
قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی 1260 دالر و 
هر گرم طالی 18 عیار به 110 هزار تومان معامله شد.

به 3591  دالر  هر  قیمت  تهران  امروز  آزاد  بازار   در 
و  تومان   ۴۴58 پوند  تومان،   398۴ به  یورو  تومان، 
بدون  ترکیه  لیر  اما  تومان رسید،  امارات 986  درهم 

تغییر به نرخ 1182 تومان معامله شد.

فارس/ 
اتحادیه اروپا: آماده کمک به روند 

پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی 
هستیم

کمیسیونر صنعت و کارآفرینی اتحادیه اروپا بعد 
از دیدار با ظریف گفت این اتحادیه آماده حمایت 
از روند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی 

است.
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به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، »الیزابیتا 
اتحادیه  کارآفرینی  و  صنعت  کمیسیونر  بینکوفسکا« 
اروپا روز سه شنبه گفت این اتحادیه از پیوستن ایران 

به سازمان تجارت جهانی حمایت می کند.
خانم بینکوفسکا که به همراه چند مقام اروپایی دیگر 
با محمد جواد  از دیدار  در تهران به سر می برد، بعد 
ظریف وزیر امور خارجه، گفت پیشرفت به وجود آمده 

در روابط ایران و اتحادیه اروپا مایه خرسندی است.
تا  است  آماده  اروپا  »اتحادیه  نوشت:  توئیتر  در  وی 
ایران در نوسازی اقتصادش و در روند پیوستن به  از 

سازمان تجارت جهانی، حمایت کند.«
این مقام اروپایی در توئیتی دیگر با اشاره به دیدارش 
با آقای ظریف، گفت: »از پیشرفتی که از زمان سفر 
)مسئول  موگرینی«  »فدریکا  همراه  به  آوریل  چهارم 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا( و 7 کمیسیونر اروپایی 
به ایران، در روابط دوجانبه اتحادیه اروپا و ایران ایجاد 

شده، خرسندم.«
خانم  با  )سه شنبه(  امروز  ظهر  از  بعد  ظریف  آقای 

بینکوفسکا دیدار و گفت وگو کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار ضمن اشاره 
به حوزه های متنوعی که برای همکاری بین بخش های 
خصوصی و دولتی ایران و اتحادیه اروپایی وجود دارد 
تاکید کرد: »موانع گسترش روابط بین طرفین باید رفع 
شوند و نقش اتحادیه در استفاده از فضای پس از رفع 

تحریم ها بسیار مهم است.«
وی افزود: »اتحادیه اروپا نباید تحت تاثیر اقدامات دیگر 

کشورها و قدرت ها در همکاری با ایران قرار بگیرد.«

ایسنا/ 
باید همیشه نیم نگاهی به بازار عراق و 

افغانستان داشته باشیم

عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق معتقد است باید 
همواره نیم نگاهی به حضور در بازار کشورهای 
منطقه داشته باشیم، چراکه این امر حضور ما را 
در بازار کشورهای پیشرفته نیز تسهیل می کند.

توسعه بازارهای صادراتی یکی از موضوعاتی است که 
امروز در عرصه صادرات به صورت جدی مطرح است. 
برخی فعاالن اقتصادی و صاحب نظران بر این باورند 
برای  ویژه  به  و  صادراتی  بازارهای  افزایش  برای  که 
حضور بیشتر در بازارهای اروپایی باید کم کم از تمرکز 
استراتژی  و  بگیریم  فاصله  منطقه  بازار کشورهای  بر 

جدید اقتصادی را برای صادرات مان تعریف کنیم.
از   - شیرازی  سنجابی  جهانبخش  رابطه  این  در 
کشورهای  حوزه  در  کشورهای  اقتصادی  کارشناسان 
عراق  و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  عضو  و  منطقه 
- در گفت وگو با ایسنا،  تصریح کرد که دو استراتژی  
توسعه بازارهای صادراتی و حضور در بازارهای هدف 

در منطقه از جمله عراق با یکدیگر در تضاد نیستند.
وی عنوان کرد: می توان ضمن حفظ بازارهای صادراتی 
منطقه و سهم مان در کشورهای بازار عراق بر اساس 
سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی به سمت رشد 

بازارهای صادراتی نیز حرکت کنیم.
 به گفته این کارشناس اقتصادی، به طور طبیعی هر 
چقدر بتوانیم در کشورهای پیشرفته بازارگشایی انجام 
دهیم حضورمان در بازارهای منطقه و همسایه را نیز 

تسهیل کرده ایم.
سنجابی شیرازی ادامه داد: کشش های واقعی که در 
بازار کشورهای منطقه وجود دارد و همچنین مجموعه 

شرایطی که در منطقه وجود دارد ایجاب می کند که 
رویکرد منطقی و درستی را برای حضور در بازارهای 

همسایه داشته باشیم.
عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: 
باید توجه داشته باشیم که باالخره روزی می رسد که 
یک بازار صادراتی که ما حضور جدی در آن داریم به 
خودکفایی یا اشباع در محصول یا محصوالتی می رسد 
و اگر ما تعادل در میزان تولیدمان نداشته باشیم با پس 
ماند تولید به دلیل عدم کشش بازار صادراتی مواجه 
می شویم، مسئله ای که در صادرات کاشی و سرامیک 
افزایش  بازار،  نیاز  کاهش  دلیل  به  که  افتاد  عراق  به 
تولید در عراق و افزایش ساخت سازهای شان باعث 

ایستایی بازار ما شد.
به گفته وی، بازار عراق همچنان برای ایران یک بازار 
استراتژیک است و ما باید همیشه نیم نگاهی به بازار 
عراق و سایر بازارهای همسایه مثل افغانستان داشته 

باشیم.
کشورهای  حوزه  در  اقتصادی  مسائل  کارشناس  این 
باید  صادراتی  بازارهای  کنار  در  کرد:  عنوان  منطقه 
آمریکای  و  آفریقایی  کشورهای  بازارهای  به  نگاهی 

التین نیز داشته باشیم
و  مقاومتی  اقتصاد  ابالغی  سیاست های  مطمئنا   
رویکردهای آن بر ما تکلیف می کند که به سمت بازار 
ارتقای  از طریق  بهتر که  و چه  برویم  گشایی جدید 
استانداردها و تضمین کیفیت به سمت بازار کشورهای 
گسترش  در  می تواند  امر  این  که  برویم  پیشرفته 
سهم مان از بازار کشورهای منطقه اهمیت داشته باشد.

سنجابی شیرازی همچنین جهت گیری کلی دولت را 
در زمینه صادرات مثبت ارزیابی و تصریح کرد صادرات 
از توفیق نسبی برخوردار بوده است، چرا که برای اولین 
تراز تجاری به سمت صادرات مثبت شد اما این اتفاق 

به این مفهوم نیست که نتیجه کامال در بخش صادرات 
مثبت بوده و ناکامی وجود نداشته است.

به گفته او، گام مهم دولت در این زمینه ثبات نرخ ارز 
بود که به دنبال آن باعث شد با کمبودی در محصوالت 

مختلف مواجه نشویم.

بازار  تغییرات  روند  اقتصاد«  دنیای اقتصاد/  »دنیای 
فلزات اساسی را بررسی کرد

3 متغیر موثر بر »پایه ها« تا پایان 2016

دنیای اقتصاد: روند رو به رشد قیمت فلزات پایه 
طی دو هفته قبل بار دیگر متوقف و معکوس شد. 
از  بود  بهای مس که در 5 هفته مداوم صعودی 
رقم 4 هزار و 825 دالر در ابتدای ماه اکتبر به 4 
هزار و 760 دالر در هر تن در انتهای هفته قبل 

میالدی رسید. 
کاهش 65 دالری بهای مس در بازار لندن در مدت 
دو هفته آن طور که کارشناسان معتقدند تابع تغییرات 
بهای دالر بوده است. بهای دالر تحت تاثیر گمانه زنی ها 
برای باال رفتن نرخ بهره ایاالت متحده که گفته می شود 
تا پایان امسال این اتفاق خواهد افتاد روند صعودی به 
خود گرفته و این عامل یکی از فاکتورهای تاثیرگذار 
بر بهای فلزات پایه محسوب می شود. سرب در همین 
مدت از 2 هزار و 100 دالر در هر تن به 2 هزار و 20 
دالر رسیده است. قیمت نیکل از 10 هزار و 750 دالر 
در هر تن در این دوره به 10 هزار و ۴10 دالر رسیده 
است. بهای قلع نیز از 20 هزار و 300 دالر در هر تن 

به 19 هزار و 700 دالر رسیده است.
انواع  سایر  بهای  آلومینیوم  جز  تقریبا  ترتیب  این  به 
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فلزات پایه با روند رو به نزولی روبه رو  شده است که 
از  یکی  به عنوان  دالر  بهای  افزایش  می دهد  نشان 
فاکتورهای موثر بر بازار فلزات پایه این روند را هدایت 
کرده است. در این بین اما کاهش بهای این فلزات به 
تحلیل کارشناسان می تواند فرآیند خرید را برای این 
دسته از کاالها تسریع کند. این به آن دلیل است که 
در شرایط کنونی تقاضا برای فلزات پایه در جهان رو 
به بهبود است. این فرآیند در شرایطی که قیمت ها در 
حال کاهش هستند می تواند به تقویت خریدها منجر 
شود که این تقویت خریدها با توجه به ثبات عرضه ها 
ممکن است شرایط را معکوس و قیمت ها را بار دیگر 
به مدار صعودی برگرداند. هنوز اوضاع اقتصادی جهان 
به شدت نگران کننده است و اقتصاد جهانی نمی تواند 
فشارهای ناشی از افزایش چشمگیر نرخ بهره را تحمل 
به جریان  بهای دالر  افزایشی  این حال روند  با  کند، 
افتاده است که این موضوع می تواند شرایط جدیدی 
را رقم بزند. در برابر افزایش تورم در اقتصاد آمریکا و 
سایر اقتصادهای نوظهور و توسعه یافته نیز می تواند به 
نفع قیمت فلزات پایه باشد که نشانه های این موضوع 
نیز بروز کرده است. با این حال باید گفت جز افزایش 
قیمت دالر موارد دیگری نیز هستند که بر تغییرات 
مسیر فلزات پایه اثرگذارند. در این گزارش به بررسی 
مسیر  کرد  خواهیم  تالش  و  می پردازیم  عوامل  این 
بازار فلزات پایه را تعقیب و بررسی  حرکت احتمالی 

کنیم.

اقتصاد چین؛ پای ثابت فلزات پایه
به گزارش »دنیای اقتصاد« به نقل از رویترز، مجموعه 
داده هایی که اخیرا در مورد اقتصاد چین منتشر شده، 
بازارهای جهانی شده و چشم انداز رشد  باعث هراس 
اقتصادی این کشور را مبهم کرده است. یک روز پیش 

خروجی  قیمت  داد  نشان  رسمی  داده های  آنکه  از 
بار  اولین  برای  سپتامبر  ماه  در  چین  در  کارخانه ها 
در پنج سال گذشته افزایش داشته است، بازار سهام 
تجاری  گزارش  واسطه  به  استریت،  وال  و  اروپا  در 
ضعیف چین در همین ماه سقوط کرد. صادرات چین 
در ماه سپتامبر، با وجود کاهش ارزش یوآن در سال 
به طور  نیز  واردات  یافت.  کاهش  درصد   10 گذشته، 
غیرمنتظره ای کاهش یافت و پرسش هایی را در مورد 
انعطاف تقاضای داخلی مطرح کرد. اگرچه اقتصاد چین 
در سال 2015 کندترین رشد را در 25 سال اخیر به 
ثبت رساند، اما در ماه های اخیر به واسطه پروژه های 
مسکن  و شکوفایی  دولت  زیرساختی  دالری  میلیارد 
اعتباری به ثبات رسیده بود. بعد از رشد تولید ناخالص 
داخلی )GDP( 9/ 6 درصدی در سال گذشته، چین 
برساند.  درصد   7 به  را  رقم  این  امسال  داشت  قصد 
جولیان اوانس، اقتصاددان در موسسه مشاوره اقتصاد 
 ،)Capital Economics( اکونومیکس  کپیتال 
می گوید: »دولت چین توانسته با محرک هایی اقتصاد 
این کشور را به ثبات برساند، اما این اقدامات آن گونه 
که انتظار می رفت، موثر نبوده است.« طبق اعالم بانک 
تسویه حساب های بین المللی، شرکت های چینی هنوز 
با بدهی 18 تریلیون دالری، معادل حدود 169 درصد 
دارایی های  GDP مواجه هستند. سرمایه گذاری در 
در  رسیده،  اخیر  سال   17 در  حد  کمترین  به  ثابت 
حالی که سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز تضعیف 

شده است.
در یک نظرسنجی که توسط رویترز صورت گرفته، 58 
اقتصاددان ارزیابی کردند GDP سه ماهه سوم امسال 
چین تا 19 اکتبر، 7/ 6 درصد رشد داشته که این رقم 
با سه ماهه اول و دوم سال تفاوتی ندارد. با این وجود، 
بیشتر اقتصاددانان بر اساس داده های رسمی معتقدند 

را  چین می تواند هدف GDP پیش بینی شده خود 
محقق کند. طبق اعالم اداره آمار ملی، شاخص قیمت 
به مدت  نسبت  ماه سپتامبر  در   )PPI( تولیدکننده 
اولین  که  داشته  رشد  درصد   0  /1 قبل  سال  مشابه 
با  می شود.  محسوب  ژانویه 2012  از  ساالنه  افزایش 
معیاری واقع گرایانه تر، اقتصاددانان متغیرهایی فراتر از 
باید  این ترتیب  ارقام رسمی را در نظر می گیرند. به 
گفت بازار فلزات پایه که نزدیکی باالیی با رشد تقاضا 
در  دارد  نوظهور  اقتصادهای  برخی  و  هند  چین،  در 
انتظار داده های مناسبی از رشد اقتصادی این کشورها 
به  رو  روند  بازارها  این  تقاضای  که  در صورتی  است. 
رشدی را پشت سر بگذارد در کنار رشد قیمت دالر 
سر  پشت  را  صعودی  مسیر  قیمت ها  می رود  انتظار 

بگذارند.

برگزیت آینده ناروشن اروپا
عامل سوم موثر بر بازار فلزات پایه که بار دیگر مباحث 
مرتبط با آن مطرح شده است خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا است. بریتانیا قصد دارد از مارس 2017 مذاکرات 
دارایی  وزیر  کند.  آغاز  را  اروپا  از  برای خروج  رسمی 
بدون  است  کرده  اعالم  در گفت وگویی  اخیرا  فرانسه 
شک خروج از اتحادیه اروپا برای انگلیس عواقب مالی 
زیادی دارد. انگلیس برای دسترسی به بازارهای آزاد 
اروپا باید از این پس شرایطی را قبول کند که مطمئنا 
برای این کشور بار مالی به همراه خواهد داشت و اینکه 
دولت انگلیس بگوید که لندن شرایط خاصی را برای 
قابل  می کند،  فراهم  انگلیس  به  اروپایی ها  دسترسی 
انگلیس  از خروج  بعد  نیست. وی معتقد است  قبول 
از اتحادیه اروپا، شرکت های اروپایی و بنگاه های مالی 
می خواهند بر اساس روابط مالی و اقتصادی که میان 
اتحادیه اروپا و انگلیس بعد از خروج این کشور از این 

اتحادیه به وجود خواهد آمد، تصمیم گیری کنند و این 
موضوع تصمیم گیری را برای آنها دشوار خواهد ساخت. 
این در شرایطی است که بازار مبادالت فلزات پایه در 
می شود  باعث  موضوع  این  و  است  واقع  انگلستان 
مبادالت در این بازار با احتیاط بیشتری همراه شود که 
نتیجه این احتیاط نیز در روند کاهشی تقاضا پیش از 
این خود را نشان داده و می تواند این روند بار دیگر در 
آستانه خروج مطرح شود. در پایان باید گفت واقعیت 
آن است که هرچند خروج انگلستان از اتحادیه اروپا 
بسیار مهم ارزیابی شده و التهابی محسوس در بازارهای 
مالی جهان به همراه دارد، ولی به احتمال قوی تاثیر 
آن بر بازار موقتی بوده و تا خودنمایی شواهد واقعی آن 

نمی توان اظهارنظر قاطعی داشت.
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دنیای اقتصاد/ 
Liz Ryan :نویسنده

مترجم: مریم مرادخانی

مشاور عزیز،
مشغول  فعلی ام  شغل  در  که  است  ماه  یازده  حدود 
بود.  هیجان انگیز  برایم  شغل  این  ابتدا  در  کارم.  به 
ماه   6 طی  اما  می گرفتم.  یاد  جدیدی  چیز  روز  هر 
بسیار  البته  که  رئیسم  که  شده ام  متوجه  گذشته، 
شاد و پرانرژی است در کالم می گوید: »مشتاقم که 
ایده های شما را بشنوم« اما در عمل، وقتی من یا یکی 
از اعضای تیمم ایده  ای را مطرح می کنیم، تمایلی به 
ایده  یک  درباره  اینکه  محض  به  ندارد.  آن  شنیدن 
جدید صحبت می کنیم، فوری کالم ما را قطع می کند 
اما  می کنیم«.  صحبت  درباره اش  »بعدا  می گوید:  یا 
این »بعدا« هیچ وقت فرا نمی رسد.یکی از همکارانم، 
»مایک« یک ایده فوق العاده داشت. او سال هاست که 
در این شرکت کار می کند و با فرآیندهای عملیاتی 
آنکه  برای  بود  معتقد  او  آشناست.  کامال  سازمان 
شرکت  جدید  محصوالت  جریان  در  فعلی  مشتریان 

قرار بگیرند باید یک فرآیند جدید ایجاد کنیم.
وقتی در این رابطه با مشتریان تلفنی صحبت کردیم، 

دغدغه های  از  یکی  مدت ها  موضوع،  این  که  دیدیم 
وقتی  داشتند  دوست  آنها  است.  بوده  آنها  اصلی 
محصول جدیدی تولید می شود، فورا باخبر شوند.چرا 
ایده های  باید دائما تکرار کند که پذیرای  یک مدیر 
جدید است اما وقتی ایده  را شنید، برای آن ارزشی 
بروشور فصلی  برای  نشود؟ من در حال حاضر  قائل 
شرکت، یک ایده جالب دارم اما تردید دارم که آن را 

با ملیسا در میان بگذارم. به نظر شما چه باید کرد؟

پاسخ:
با وجودی که مدیر  اوال خوشحالم که  دوست عزیز، 
هم  هنوز  می گیرد،  نادیده  را  شما  ایده های  سازمان 
می رسد.  همکارانت  و  تو  ذهن  به  خوبی  ایده های 

همین که ذهن تو کار کند اتفاق خوبی است.
مطرح  را  ایده هایتان  می خواهد  شما  از  ملیسا  اینکه 
کنید، اما واقعا توانایی پذیرش آنها را ندارد می تواند 
تحت  یا  خسته  شاید  باشد.  داشته  متعددی  دالیل 
فشار است. خیلی از مدیران این روزها چنین وضعیتی 
ببخشد  بهبود  را  شرایط  بخواهد  واقعا  شاید  دارند. 
نمی دهد  اجازه  او  به  روزمره  کارهای  استرس  اما 

چشم اندازهای دورتر را ببیند.
10 دلیل رایجی که باعث می شود مدیران ایده های 

خوب کارکنان را رد کنند از این قرار است:

دارند  تمرکز  کوتاه مدت  اهداف  روی  آن قدر  آنها   -۱
مربوط  کوتاه مدت  اهداف  به  کارکنان  ایده   اگر  که 

نباشد، آن را درک نمی کنند.
و  کار  با  است  مساوی  جدید  ایده   آنها،  نظر  از   -۲
زحمت بیشتر. به همین علت نمی توانند با ایده های 

کارکنان، هرچند فوق العاده، کنار بیایند.
۳- آنها از اینکه ایده شما را بپذیرند و آن را عملی 
این  شوند  ناچار  است  ممکن  چون  می ترسند  کنند 
ایده را با مافوق خود در میان بگذارند. شاید آنها به 
اندازه کافی قوی نیستند که ایده جدیدی را مطرح 
کنند، حتی اگر این ایده سازمان را به سوی موفقیت 

سوق دهد.
یک  به عنوان  شما  اینکه  از  است  ممکن  آنها   -۴
کارمند، زودتر از آنها به یک ایده خوب دست یافته اید 

احساس خطر کنند.
۵- آنها ممکن است ایده شما را پسندیده باشند اما 
افکارشان آن قدر پراکنده است که نمی توانند تمرکز 

کنند.
۶- ممکن است در گذشته ایده ای مشابه با ایده شما 

را عملی کرده و نتیجه خوبی نگرفته باشند.

ایده شما،  از شنیدن  بالفاصله پس  ۷- ممکن است 
هزار دلیل برای رد آن به ذهن آنها خطور کند و باعث 
شود تا به جای زمان گذاشتن و بررسی تمام جوانب، 

فورا آن را رد کنند.
جدید  ایده های  پذیرای  واقعا  است  ممکن  آنها   -۸
که  کارهای خود غرق هستند  در  آن قدر  اما  باشند، 

نمی توانند ایده های جدید را تکمیل و اجرایی کنند.
۹- شاید برای ارزیابی همه جانبه ایده شما زمان کافی 

نمی گذارند.
۱۰- شاید بهتر باشد فرآیند مطرح کردن ایده خود را 
تغییر دهید و به جای آنکه ایده خود را در یک جلسه 
کاری به مدیر خود »پیشنهاد« کنید، آن را مانند یک 

بازاریاب »تبلیغ« کنید.
آیا رفتار ملیسا یک رفتار حرفه ای است و توانمندی 
او در رهبری و برقراری ارتباط را نشان می دهد؟ البته 
است  این  بپرسی  خودت  از  باید  که  سوالی  نه!  که 
که »اگر ایده های من برایم مهم هستند، نه تنها برای 
حرفه ای  پیشرفت  خاطر  به  بلکه  سازمان،  پیشرفت 
و کسب یک رزومه کاری ارزشمند برای خودم، چه 
باید بکنم؟« من فرض را بر آن می گذارم که تو شغل، 
ماندن  برای  و  داری  دوست  را  مدیرت  و  همکاران 
می توانی  چطور  داری.  کافی  انگیزه  شرکت  آن  در 

چرا رئیس سازمان ایده های مرا نادیده می گیرد؟
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وضعیت را تغییر دهی؟
به مدیر  ایده هایت  تبلیغ  برای  راه ها  بهترین  از  یکی 
سازمان، ارائه آنها به صورت راه حل یک مشکل است، 
مشکلی که مدیر با آن مواجه شده و فکرش را درگیر 
کرده است. فرض کن که نگرانی اصلی ملیسا بهبود 
ایده مایک هم اطالع رسانی  خدمات مشتریان است. 
است.  جدید  محصوالت  درباره  فعلی  مشتریان  به 
ایده اش و  تا میان  تو می توانی به مایک کمک کنی 
مشتری  خدمات  بهبود  یعنی  ملیسا،  اصلی  اولویت 
ارتباط ایجاد کند.این روزها روند تند زندگی شغلی، 
تاثیرات منفی بسیاری روی کارمندان گذاشته است. 
فرصت های  یا  کنیم  فکر  عمیق  نمی توانیم  دیگر  ما 
بزرگ را شناسایی کنیم. همین حاال برگرد و به ایده 
مایک یا خودت یا سایر همکارانت از این زاویه نگاه 
کن که »چگونه این ایده ها می توانند به ملیسا کمک 
کنند تا به اهدافش نزدیک شود یا مشکالت بزرگش 

را حل کند؟«
ایده هایت، زمان  برای مطرح کردن  باشد  بهتر  شاید 
و مکان بهتری را انتخاب کنی. اگر ملیسا یک مدیر 
نداری،  او مشکلی  با  از جهت دیگر  و  شایسته است 
تا  باشد  انگیزه ای  و  فرصت  می تواند  مساله  این 
توانایی هایت را در زمینه مطرح کردن ایده ها محک 
بزنی و روش های مختلف را امتحان کنی تا ایده هایت 
از سوی او پذیرفته شود. اما اگر احساس می کنی که 
تالش هایت  اما  کرده ای  صرف  زمان  کافی  اندازه  به 
تو  ایده های  برای  ارزشی  نتیجه نداده است و ملیسا 
قائل نیست، شاید بهتر باشد پایت را از اتاقی که در 
به دنبال یک شغل  آن کار می کنی فراتر بگذاری و 

جدید باشی. دنیا بی انتهاست. بسیارند کارمندانی که 
مثل تو ایده های خوبی در سر دارند اما ناچارند برای 
آنکه پیشرفت کنند، شغل خود را تغییر دهند. معموال 

این افراد خالق در نهایت به این نتیجه می رسند که 
کسب وکار خودشان را راه بیندازند. اگر تو همچنین 
احقاق  و  تو  میان  کسی  دیگر  بگیری،  تصمیمی 

رویاهایت نخواهد ایستاد.
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