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اخبار اقتصادی

مناقصات

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

در صورتی که مشکل تن دادن به این واردات، 
از منابع  فاینانس است، می توان  از  استفاده 
صندوق توسعه ملی، نقدینگی  و فاینانس های 

داخلی استفاده کرد. 
رییس سندیکای برق ایران در گفت و گو با خبرنگار 
خبرگزاری موج با  تاکید براینکه ایران قادر است 
برق   صنعت  نیاز  مورد  نیروگاهی  تجهیزات  کل 
کشور را منها 3 یا 4 درصد تجهیزاتی که مربوط به 
ریل های حفاظتی و الکترونیکی می شود، بسازد، 
گفت: این در حالی است که 82 درصد از صادرات 
خدمات فنی و مهندسی کشور مربوط به بخش برق 

و آب است. 
و  نقدینگی  مشکل  به  اشاره  با  کالهی  علیرضا 
بدهکاری های وزارت نیرو، افزود: به دلیل وجود این 
دست از مشکالت دولت به استفاده از فاینانس های 
است که  در حالی  این  است.  آورده  روی  خارجی 
فاینانس های خارجی  کشورهای خارجی خطوط 
خود را در اختیار شرکت ها و سازندگان داخلی خود 

قرار می دهند؛ بنابراین دولت در صورت استفاده از 
فاینانس خارجی باید از شرکت های معین شده از 
سوی فاینانسورها تجهیزات الزم را خریداری کنند. 
وی با بیان اینکه شرکت های خارجی از ارز ارزان 
کرد:  تصریح  کنند،  می  استفاده  های خود  دولت 
این ارز ارزان موجب کاهش هزینه های صادراتی 
آن شرکت ها و در نتیجه به صرفه بودن واردات 

تجهیزات نیروگاهی از سوی کشور می شود. 
را وامدار بدهی دولت گذشته  نیرو  کالهی وزارت 
خواند و ادامه داد: در شرایط فعلی که درآمدهای 
قابل  کاهش  نفت،  قیمت  کاهش  دلیل  به  کشور 
اعتبار و سرمایه به  یافته است، تخصیص  توجهی 
ترتیب می  این  به  امر دشواری است.  نیرو  وزارت 
توان گفت وزارت نیرو به عبارتی ناچار وارداتی ارزان 
نسبت به تولید گران داخل است. این در حالی است 
که در پیش گرفتن چنین رویه ای منجر به صدمه 
بر  آن  تاثیرات  و  شود  می  داخل  تولید  و  صنعت 

کسی پوشیده نیست. 

به  به عقیده وی در صورتی که مشکل تن دادن 
این واردات، استفاده از فاینانس است، می توان از 
فاینانس  و  نقدینگی   ملی،  توسعه  منابع صندوق 

های داخلی استفاده کرد. 

موج/ رییس سندیکای برق ایران در گفت و گو با موج:

توان 100درصدی ایران در تولیدی تجهیزات نیروگاهی دنیای اقتصاد/ حسین راهداری

با مسائل اقتصادی، اجتماعی  یکی از مشکالت برخورد 
و  پیچیده«  مسائل  »ساده سازی  ایران،  سیاسی  و 
روزمره  زندگی  در  است.  ساده«  مسائل  »پیچیده سازی 
بسیاری از ما ایرانی ها به کرات نمونه هایی از این دست 
مسائل دیده می شود. گاه درگیری و تنش بر سر مسائل 
بی خردی  و  سرسختی  به دلیل  افتاده،  پا  پیش  و  ساده 
قضایی  و  خانوادگی  پیچیده  مسائل  به  تبدیل  طرفین، 
به واسطه  پیچیده،  مسائل  از  بسیاری  برعکس،  و  شده 
روابط  و ساده می شود.  نفر، سهل  و سفارش یک  امضا 
اقتصادی و مالی پس از برجام هم از آن دسته مسائل 
پیچیده ای است که عده ای قصد ساده سازی آن را دارند و 
انتظار دارند که دیگران -به خصوص بانک های بین المللی 
و سرمایه گذاران خارجی- نیز آن را ساده بگیرند و وقتی 
آنها مانند ما فکر نمی کنند، این را دلیلی بر ناکارآمدی 
برجام می دانند. مهم ترین مساله در پسابرجام توجه به 
کردن  خراب  از  »ساختن، سخت تر  که  است  نکته  این 
است«. ساختمانی را که شاید بتوان در چشم به هم زدنی 
ویران کرد، اما ماه ها طول می کشد که دوباره ساخته شود. 

همین وضعیت روابط اقتصادی در پسابرجام است.
ادامه در صفحه 3 / 

دستاورد اقتصادی برجام؛ سهل و ممتنع



 

 باید به نیروگاهی که کارگران ایرانی 
می سازند افتخار کرد

.........ادامه خبر

 وعده پرداخت مطالبات سهامداران تا 
مجمع امسال

.........ادامه خبر

 تراز مبادالت برق ایران هنوز مثبت 
است

.........ادامه خبر

 واردات تجهیزات نیروگاهی مصداق بی 
میلی به تحقق اقتصاد مقاومتی است

.........ادامه خبر

 آغازهوشمند سازی شبکه توزیع برق
.........ادامه خبر

 تابستان امسال با مدیریت مصرف برق 
خاموشی نخواهیم داشت

.........ادامه خبر

 افزایش صادرات برق از زیر دریا
.........ادامه خبر

 راهبرد وزارت نیرو برای اعتالی صنایع 
آب و برق در فضای پسابرجام

.........ادامه خبر

 تشویق سیاست های صنعت برق مبنی 
بر احداث نیروگاه های کم بازده

.........ادامه خبر

 دستور ویژه رئیس سازمان بازرسی 
برای بررسی واردات تجهیزات نیروگاهی 

از چین
.........ادامه خبر

 قیمت برق در افغانستان 25 درصد 
گران شد

.........ادامه خبر

 واحد اول بخش گاز نیروگاه سیکل 
ترکیبی ماهشهر به شبکه سراسری برق 

کشور متصل شد
.........ادامه خبر

 سهم 18 هزار مگاواتی کولرهای گازی 
از مصرف برق در تابستان

.........ادامه خبر

 کارت قرمز پلیس برای سرقت های برقی
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مالیات نمی شوند
. ......ادامه خبر

 
 سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از 

صادرات معاف از مالیات شد
. ......ادامه خبر

 بانک مرکزی مکلف به ایجاد زمینه انعقاد 
پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه شد

. ......ادامه خبر

 تخصیص تسهیالت دو هزار میلیاردی 
صادرات با نرخ 1۶ درصد توسط صندوق 

توسعه ملی
. ......ادامه خبر

 نیاز تولید به 2۰۰ میلیارد تومان سرمایه 
در گردش
. ......ادامه خبر

 بررسی ایرادات بودجه 95 در جلسه 
چهارشنبه مجلس

. ......ادامه خبر
 

 هشدار دوباره به کره ای ها برای نحوه 
فعالیت اقتصادی در ایران

.......ادامه خبر

 نرخ های سود حقیقی باال زمینه ساز 
چالش های متنوع اقتصادی

. ......ادامه خبر

 اصرار دولت بر حفظ ارزش پول ملی در 
شرایط رنجوری اقتصاد

. ......ادامه خبر

 برای اجرای قانون درست، ابتدا باید 
زیرساخت ها آماده شود

. ......ادامه خبر

 تعداد اعضا، بهترین معیار کمک مالي به 
تشکل ها

. ......ادامه خبر

 چرخش سرمایه گذاران به صنایع بزرگ
. ......ادامه خبر

 جدول قیمت سکه و ارز روز یک شنبه 
منتشر شد
. ......ادامه خبر

 اقتصادی اخبار صنعت برق

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

فارس/ رئیس جمهور:
باید به نیروگاهی که کارگران ایرانی 

می سازند افتخار کرد

رئیس جمهور گفت: به برقی افتخار می کنیم که 
نیروگاهش به دست کارگران ایرانی احداث شده 
دست  به  که  است  لذت بخش  ما  برای  قطاری  و 

کارگر ایرانی ساخته شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی رئیس  جمهوری هم زمان با روز کارگر با 
حضور در محل گروه صنعتی مپنا ضمن بازدید از این 
مجموعه صنعتی با گزارش مدیران بخش های مختلف 
این گروه در جریان جدیدترین دستاوردهای شرکت 

مپنا قرار گرفت.
مپنا  گروه  کارگران  جمع  در  بازدید  این  از  پس  وی 
گفت: اگر امروز شرکتی مثل مپنا داریم به دلیل کار و 
تالش شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاری در این 

سرزمین است.
دکتر روحانی ادامه داد: تالش های دانش بنیان موجب 
شده یک شرکت پرافتخار به وجود آید و مپنا امروز 
به عنوان غرور ملی برای کشور محسوب می شود؛ به 
همین دلیلی است که در یک رقابت آزاد حضور پیدا 
قدرت های  با  آزاد  رقابت  بدون  شرکت  یک  و  کرده 
باال  را  خود  سر  مغرورانه  تواند  نمی  جهان  اقتصادی 

بگیرد.
های  شرکت  امروز  مپنا  کرد:  تصریح  رئیس جمهور 
گذاشته  کنار  را  هیتاچی  و  میتسوبیشی  مثل  بزرگ 
است و در حال رقابت با شرکت هایی همچون زیمنس 

و GE است.
دکتر روحانی ادامه داد: قطاری برای ما لذت بخش است 
برقی  به  است،  شده  ساخته  ایرانی  کارگر  توسط  که 

ادامه از صفحه 1/ 

بی رحمانه ترین  ظالمانه ترین،  مورد  ایران  اینکه   
گرفت  قرار  بین المللی  تحریم های  شدیدترین  و 
بانک های  جمله  از  ایران  تجاری  شرکای  اینکه  و 
به  محکوم  ایران  با  تجارت  به دلیل  بین المللی، 
ذهن  از  راحتی  به  شدند،  سرسام آور  جریمه های 

کسی پاک نخواهد شد.
عالوه بر مسائل گذشته، برای هر کسب و کاری، تداوم 
و آینده مطمئن نیز مهم است که نمی توان انتظار 
برجام،  اجرای  از  پس  کوتاه  مدت  این  در  داشت 
این اعتماد و اطمینان ایجاد شود. در ضمن نتیجه 
مستقیم  تاثیر  برجام  بر  که  را  آینده  در  اتفاقاتی 
موارد،  این  از  یکی  گرفت.  نادیده  نمی توان  دارند، 
انتخابات آمریکاست. شاید دولتمردان فعلی آمریکا 
بیان کنند که قصد ترساندن شرکای تجاری ایران را 
ندارند-البته در ظاهر- اما مسلما برخی کاندیداهای 
انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا، علنا در حال 
تهدید این توافق و خط و نشان کشیدن برای آن 
شرکای  اگر  حالت  بهترین  در  بنابراین  هستند. 
تجاری و سرمایه گذاران خارجی تمامی خاطرات بد 
باشند،  فراموش کرده  برجام  با  را یک شبه  گذشته 
منتظر انتخابات آمریکا هستند. بدترین سناریو، سر 
برجام  به  که  آمریکاست  در  تندرو  یک  آمدن  کار 
اعتقادی نداشته باشد. چنین فردی نیاز نیست که 
برجام را- به قول یکی از نامزدهای ریاست جمهوری 
غیرمرتبط  تحریم های  اعمال  کند«  »پاره  آمریکا- 

هسته ای و نیز ترساندن و تهدید پشت پرده شرکای 
فلج  را  برجام  اقتصادی  بخش  عمال  ایران،  تجاری 

می کند.
آینده  سال  انتخابات  آمریکا،  انتخابات  از  پس 
به خصوص  می شود  مهم  ایران  ریاست جمهوری 
اگر انتخابات آمریکا به نفع تندروهای آمریکا تمام 
شده باشد. در ایران صداهای آشنایی از گروه هایی 
شنیده می شود که قصد دارند با تحریک احساسات 
چاپ  پشتوانه  به  و  برجام  با  آن  زدن  گره  مردم، 
پول به قدرت برسند. جالب آنکه در گفته های این 
افراد در مورد برجام، هیچ راهی جز راه های آزموده 
قبلی که هزینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
است،  کرده  تحمیل  ایران  مردم  به  را  عظیمی 
مشاهده نمی شود. به هر حال موفقیت احتمالی آنها 
تندروها هم در  اگر  به خصوص  ایران،  انتخابات  در 
آمریکا به قدرت رسیده باشند، چشم انداز مناسبی 
در  ایران  تجاری  شرکای  و  برجام  روی  پیش  را 

پسابرجام قرار نمی دهد.
انتخابات مزبور  تفاسیر و در صورتی که دو  این  با 
آن  شود،  تمام  ایران  اقتصاد  و  برجام  نفع  به 
بحث  می شوند.  برجسته  داخلی  مشکالت  موقع 
و  سیاسی  ناهماهنگی های  کشور،  سوءمدیریت 
اقتصادی کالن، فضای نامناسب کسب و کار، قوانین 
دیگر  مسائل  کلی  و  اداری  فساد  پاگیر،  و  دست 
مطرح می شوند که به طور روزمره، دهه هاست از آنها 
صحبت می شود و تاکنون اقدام عملی و چشمگیری 
نیز  داخلی  این مشکالت  کاهش  یا  رفع  در جهت 

برداشته نشده است.
پسابرجام،  در  اقتصادی  گشایش  مساله  بنابراین 
پیچیده تر از آن چیزی است که بتوان انتظار داشت 
باز  برای  شاید  و  شود  آشکار  سرعت  به  آن  نتایج 
تا چند ماه  باید  ایران  اقتصاد  شدن قطعی درهای 
آینده و حتی سال بعد نیز صبر کرد. البته انتقاد از 
کم کاری طرف های مقابل ایران در برجام، تا جایی 
که ناشی از غرض ورزی جناحی و خصومت شخصی 
لحاظ کرده  را  ایران  منافع ملی  نباشد و در خود، 
باشد، می تواند اهرمی برای احقاق حقوق ایران در 

پسابرجام باشد.

دستاورد اقتصادی برجام؛ سهل و ممتنع
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

افتخار می کنیم که نیروگاهش به دست کارگران ایرانی 
احداث شده است. امروز مپنا اگر بخواهد با شرکت های 
خارجی در زمینه های مختلف همکاری کند به راحتی 

می تواند فناوری های الزم را جذب کند.
وی با بیان اینکه امروز بسیار خوشحالم که دیدارم با 
مپنا  مانند  دانش بنیانی  شرکت  محل  در  را  کارگران 
در  می خواهم  این شرکت  از  افزود:  دهم،  می  انجام 
زمینه تجهیزات بیمارستانی که کار خود را آغاز کرده 

به فعالیت خود ادامه دهد.

فارس  با  گفت وگو  در  کنتورسازی  مدیرعامل  فارس/ 
عنوان کرد

وعده پرداخت مطالبات سهامداران تا 
مجمع امسال

عاملی با بیان اینکه در انتظار صدور مجوز بورس 
برای ثبت افزایش سرمایه هستیم، گفت: مطالبات 

سهامداران تا مجمع امسال پرداخت می شود.
در  ایران  سازی  کنتور  عامل  مدیر  عاملی  علی  سید 
گفت وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس گفت: در 
سال مالی 94 عالوه بر تهیه و تنظیم گزارش توجیهی 
تجدید  مازاد  محل  از  درصدی  سرمایه 125  افزایش 
ارزیابی دارایی ها ، گزارش حسابرس نیز در این باره به 
سازمان بورس ارسال شد که بر اساس آن درخواست 
 45 به  تومان  میلیارد   20 مبلغ  از  سرمایه  افزایش 

میلیارد تومان ارائه شده بود.
وی افزود: با توجه به ارزیابی دارایی های ثابت شرکت 
از سوی کارشناسان رسمی در سال 94 و ارایه گزارش 
حسابرسی شده افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید 

ارزیابی دارایی ها به سازمان بورس در سال قبل شرکت 
کنتور سازی از معافیت مالیاتی این شرکت برخوردار 

خواهد بود.
افزایش  ثبت  برای  آکنتور«   « اینکه  بیان  با  عاملی 
سرمایه 125 درصدی خود در انتظار صدور مجوز از 
اوراق بهادار است ، عنوان کرد:  سوی سازمان بورس 
افزایش سرمایه  از  افزایش سرمایه بخشی  این میزان 
400 درصدی این شرکت است که مابقی آن از محل 
سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران تامین 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه به زودی مطالبات معوق سهامداران از 
بابت پرداخت سود نقدی مجامع سالهای قبل همزمان 
با برگزاری مجمع عادی سالیانه امسال تسویه می شود، 
افزود: عملکرد حسابرسی شده کنتور سازی در تیر ماه 
امسال منتشر و نسبت به عملکرد 12 ماهه سال مالی 

قبل اظهار نظر حسابرس ارایه خواهد شد.

فارس/ معاون وزیر نیرو در گفت وگو با فارس:
تراز مبادالت برق ایران هنوز مثبت است

با تاکید بر اینکه  معاون برق و انرژی وزیر نیرو 
55 درصد برق کشور توسط نیروگاههای بخش 
مبادالت  تراز  گفت:  شود،  می  تولید  خصوصی 
برق ایران با کشورهای همسایه در سال ۶ تا 8 

میلیارد کیلووات ساعت مثبت است.
هوشنگ فالحتیان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
در  برق  بخش  اینکه  خصوص  در  فارس  خبرگزاری 
فعالیت  است  قرار  محور  چند  در  مقاومتی  اقتصاد 
بر  توانیر  شرکت  همان  یا  و  برق  گفت:بخش  کند 

اساس حکمی که وزیر نیرو صادر کرد و در 5 محور 
های  فعالیت  مقاومتی  اقتصاد  گانه  محورهای 17  از 
داد  خواهد  انجام  برق  بخش  در  را  عظیمی  و  مهم 
تمامی  به  برق رسانی  اتمام عملیات  که مهمترین آن 
روستاهای دارای 10 تا 20 خانوار و احداث بخش بخار 
نیروگاه های گازی به ظرفیت 7 هزار مگاوات، تکمیل و 
از  بهره برداری  و  تکمیل  پرند،  نیروگاه  از  بهره برداری 
 10 احداث  و  جدید  حرارتی  نیروگاه  مگاوات   1800
برق توسط بخش  تولید  هزار مگاوات ظرفیت اسمی 

خصوصی است.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به حضور فعال 
این  اینکه  و  کشور  برق  صنعت  در  خصوصی  بخش 
صنعت با حضور بخش خصوصی چهره متفاوتی نسبت 
به گذشته دارد و هم اکنون 55 درصد برق کشور توسط 
این بخش تولید می شود گفت:در حکمی که از سوی 
وزیر نیرو برای تحقق اقتصاد مقاومتی ابالغ شده توجه 
ویژه ای به بخش خصوصی صورت گرفته بطوریکه 10 
برق توسط بخش  تولید  هزار مگاوات ظرفیت اسمی 

خصوصی احداث خواهد شد.

*ظرفیت نیروگاهی کشور تا چند سال آینده به 
1۰۰ هزار مگاوات می رسد

فالحتیان ادامه داد: هم اکنون صنعت برق کشور با 74 
هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی و 33 میلیون مشترک 
برق بزرگترین مجموعه صنعتی بخش برق در منطقه 
است و با این حال باید در چند سال آینده 25 هزار 
هزار  به 100  و  کند  اضافه  خود  ظرفیت  به  مگاوات 

مگاوات ظرفیت برسد.
کیلووات  میلیارد   280 ساالنه  هم اکنون  افزود:  وی 
ساعت برق در کشور تولید می شود و متوسط راندمان 

نیروگاه های کشور هم اکنون 37.7 درصد است.

*رشد 2 هزار مگاواتی پیک برق در تابستان 
امسال

فالحتیان در پاسخ به این سئوال که آیا برنامه ریزیهای 
الزم برای پیک بار شبکه برق در سال جاری شده است 
گفت: صنعت برق در تابستان گذشته پیک بار 50 هزار 
پیش بینی ها  که طبق  کرد  تجربه  را  مگاوات  و 177 
رسید  خواهد  مگاوات  هزار  به 52  میزان  این  امسال 
بنابراین باید امسال مدیریت مصرف برق بیش از پیش 

جدی گرفته شود.
شرکت  عامل  مدیر  که  سئوال  این  به  پاسخ  در  وی 
برق منطقه ای تلفات برق را در شبکه برق چندان باال 
ندانسته ادامه داد: تلفات برق کشور در بخش توزیع و 
فوق توزیع هم اکنون 13.5 درصد است و ساالنه این 

صنعت شاهد افزایش 6 درصدی تقاضا بوده است.

*تراز مثبت مبادالت برق
فالحتیان در پاسخ به این سئوال که میزان صادرات 
یک  گفت:ساالنه  است  یافته  افزایش  یا  کاهش  برق 
میلیارد دالر برق از کشور صادر می شود و هم اکنون در 
سال حدود 10 میلیارد کیلووات ساعت برق صادرات و 
حدود 4 میلیارد کیلووات ساعت نیز واردات برق داریم 
که با احتساب این ارقام تراز مبادالت برق با کشورهای 
همسایه در سال 6 تا 8 میلیارد کیلووات ساعت مثبت 

است.
وی با اشاره به لزوم ایجاد 5 هزار مگاوات نیروگاه جدید 
برق در کشور گفت: این صنعت برای پاسخگویی به 
نیاز مشترکان خود باید ساالنه 3 میلیارد دالر در بخش 
تولید و 6 هزار میلیارد تومان برای تامین زیرساخت های 

انتقال و توزیع هزینه کند. 
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خانه ملت/ قاضی پور:
واردات تجهیزات نیروگاهی مصداق بی 

میلی به تحقق اقتصاد مقاومتی است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، واردات 
اقتصاد  با  مغایر  را  از چین  نیروگاهی  تجهیزات 
مقاومتی خواند و گفت: مجلس آماده بررسی این 

موضوع با حضور مسئوالن مربوطه است.
خبرگزاری  خبرنگار  با  وگو  درگفت  پور  قاضی  نادر 
به تحقق  از بی توجهی مسئوالن  انتقاد  خانه ملت،با 
اقتصاد مقاومتی،گفت: واردات تجهیزات نیروگاهی از 
چین درحالی که توانمندی تولید آن در داخل وجود 

دارد،خیانت به نظام تلقی می شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی،با تاکید 
براینکه واردات کاالها و محصوالت مختلف کمک به 
اقتصاد کشورهای صادرکننده است،افزود: اقتصاد کشور 
ما در برهه فعلی نیازمند حمایت از تولید بوده تا بتواند 
در شرایط حساس منطقه ای بازارهای بین المللی را 

تصاحب کند.
تولیدکننده  انگیزگی  بی  نیروگاهی  تجهیزات  واردات 

ایرانی و وابستگی به سایر کشورها را رقم می زند
شرکت  از  بسیاری  حاضر  درحال  اینکه  بیان  با  وی 
های داخلی با کار و تالش متخصصان ایرانی توانسته 
باشند،تصریح  پیشتاز  تکنولوژی  و  علم  تولید  در  اند 
کرد:متاسفانه انتشار اخباری مبنی بر واردات تجهیزات 
نیروگاهی از چین،بی انگیزگی تولیدکنندگان ایرانی و 

در نتیجه وابستگی به این کشورها را رقم خواهد زد.
اینکه  بر  تاکید  با  نهم،  نماینده مردم در مجلس  این 
چینی  دوم  دست  و  کیفیت  بی  کاالهای  واردات 
بار  به  برای  افراد  برخی  عزم جزم  از  نشان  کشور  به 
ننشستن اقتصاد مقاومتی دارد، تاکید کرد: باید با هر 

مانعی که بر سر راه تحقق اقتصاد مقاومتی قرار دارد به 
شدت برخورد کنیم.

از  بسیاری  حاضر  درحال  اینکه  بیان  با  پور  قاضی 
کشورهای  در  اند  توانسته  ما  داخلی  های  شرکت 
افزود: مسئوالن  اقدام کنند،  نیروگاه  احداث  به  دیگر 
باید پاسخگوی چرایی واردات توربین های دست دوم 

چینی به کشور باشند.
شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
اسالمی،یادآور شد:بررسی واردات تجهیزات نیروگاهی 
از چین در صورت نیاز در کمیسیون صنایع و معادن 

مجلس با حضور مسئوالن دولتی انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، چندی پیش اخباری 
مبنی بر واردات تجهیزات نیروگاهی از چین منتشر شد 
که در پی آن قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی 
کل کشور به »شکربیگی« معاون نظارت و بازرسی امور 
تولیدی سازمان بازرسی کل کشور مأموریت ویژه داد تا 
در راستای اجرای سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی، 
واردات توربین و تجهیزات نیروگاهی دست دوم و نوی 

چینی را بررسی کند و نتیجه را گزارش دهد./

باشگاه خبرنگاران/ در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی؛
آغازهوشمند سازی شبکه توزیع برق

از آغاز  توانیر  مدیرعامل شرکت مادر تخصصی 
برق  توزیع  های  شبکه  سازی  هوشمند  طرح 
با  طرح  این  اجرای  عملیات  گفت:  و  داد  خبر 
نصب 4۰۰هزار کنتور)AMI( در بخش صنعتی و 

کشاورزی شروع می شود.
آرش کردی مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر در 

گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ 
در خصوص رویکرد شرکت توانیر برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی اظهار داشت: بحث اقتصاد مقاومتی با چند 
به  برق  توزیع  نیرو و شرکت  وزارت  اصولی در  هدف 
صورت ویژه دنبال می شود که مهمترین آن ها کاهش 
اهداف  اساس  بر  و  است  توزیع  حوزه  در  برق  تلفات 
تعیین شده در سال 95 این نرخ باید تک رقمی شود.

برق  تلفات  ابتدای سال 92 میزان  ادامه داد: در  وی 
15.5 درصد بود که این رقم در پایان سال 94 به 11 
درصد کاهش پیدا کرد و تمام تالش شرکت توانیر این 
است که در سال 95 برای اولین بار این عدد به کمتر 

از 10 برسد.
وی تصریح کرد:همچنین افزایش راندمان نیروگاه های 
برق، اهمیت ویژه ای دارد و  برهمین اساس طی سال 
گذشته 1.4 درصد به راندمان تولید برق حرارتی افزوده 

شده است.
مگاوات  هزار  اجرای هفت  در سال جاری  افزود:  وی 
بخش بخار سیکل ترکیبی در دستور کار قرار دارد که 
به سبب آن بدون آنکه سوخت بیشتری سوزانده شود 
هفت هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده 

خواهد شد.
نیروگاه  افزایش راندمان  باعث  امر  این  ادامه داد:  وی 
ها از 32 درصد به 47 درصد می شود و بهره برداری 
کامل و در قرار گیری آن در مدار طی 36 ماه آینده 

انجام خواهد شد.

آغازهوشمند سازی کنتور ها
کردی با اشاره به آغاز طرح هوشمند سازی شبکه های 
توزیع برق اظهار داشت: امروزه مدیریت مصرف انرژی 
یکی از مهمترین عامل های برای توسعه صنعت هر 
اجرایی  با  امر  این  برق  در صنعت  که  است  کشوری 

شدن طرح فهام، رنگ و بوی جدی تری به خود می 
گیرد.

با  توزیع  های  شبکه  سازی  داد:هوشمند  ادامه  وی 
کنتور)AMI(طرح  400هزار  نصب  اجرایی  عملیات 
فهام)فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی( 
و کشاورزی سپس در بخش  ابتدا در بخش صنعتی 

خانگی انجام خواهد شد.

انتقال تکنولوژی به شرط انتقال دانش فنی 
گذاری  سرمایه  جذب  از  توانیر  شرکت  عامل  مدیر 
زمینه های  و گفت:  برق خبرداد  در صنعت  خارجی 
سرمایه گذاری در کشور فراهم شده است و ما در حوزه 
برق نیز به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم.

وی تاکید کرد:این سرمایه گذاری به نحوی خواهد بود 
که توان داخلی تضعیف نشود و اگر تکنولوژی جدیدی 
خواهد  آن  فنی  دانش  همراه  به  شود  وارد  کشور  به 
بود که کردی در این زمینه به انتقال تکنولوژی برای 
با راندمان باالی 55 درصد و در حدود  نیروگاه های 
10هزار مگاوات خبر داد که  در سال جاری کلید می 

خورد.
کردی از توجه شرکت توانیر به انرژی ها نو و تجدید 
تولید پراکنده تقویت  نیز  پذیر گفت که در کنار آن 
و مراکز تولید و توزیع برق بین مراکز مصرف پخش 
خواهند شد؛سال گذشته از این محل 160 مگاوات و 
در بخش انرژی های نو،تجدید پذیر و برق آبی حدود 
2500 مگاوات به تدریج درمدار قرار خواهند گرفت و 
تا پایان برنامه ششم توسعه 20 تا 24 هزار مگاوات به 

ظرفیت تولید برق کشور افزوده خواهد شد.
 

صنعت برق نیازمند نگاه اقتصادی  
انرژی  کمیسیون  سخنگوی  خامکانی  امیری  حسین 
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از  یکی  را  برق  صنعت  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
و  اجتماعی  حیات  که  دانست  کشور  صنایع حساس 

فیزیکی مردم به آن وابسته است.
اقتصاد  های  سیاست  اجرای  نحوه  خصوص  در  وی 
مقاومتی دراین صنعت گفت:با توجه به اینکه صنعت 
برق یک صنعت زیرساختی در کشور است استقالل در 
بخش توزیع، نخستین قدم در راستای اقتصاد مقاومتی 
است همچنین نگاه به این صنعت باید نگاه بنگاهداری 
پرورش  را  آن  و  پرداخته  برق  اقتصاد  به  یعنی  باشد 

دهیم.
و  این صنعت   بیشتر  توسعه  افزود:  خامکانی  امیری 
افزایش ظرفیت تولید برق نیاز به فناوری های به روز 
شده در سطح جهانی دارد و باید در این صنعت مقاوم 
سازی صورت بپذیرد چراکه پیشرفت این صنعت زمینه 

را برای توسعه اقتصاد کشور  فراهم می کند.
وی ادامه داد: تغییر کنتورهای برق و هوشمند سازی 
اندازه گیری و مدیریت انرژی در بحث مدیریت مصرف 
بسیار موثر خواهد بود و سبب کاهش فشار به شبکه 

برق رسانی در ساعات پیک مصرف خواهد شد.
 سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در 
پایان به لزوم افزایش ظرفیت تولید برق و صادرات آن 
تاکید کرد و گفت: باید از ظرفیت های موجود آب و 
گاز کشور در جهت تولید برق هم برای استفاده داخل 
و هم برای رفع نیاز کشورهای همسایه استفاده کرده، 
همچنین می توانیم از این طریق به تبادل کاال های 

اساسی همانند آب از کشور های همسایه بپردازیم.

تسنیم/ وزیر نیرو:
تابستان امسال با مدیریت مصرف برق 

خاموشی نخواهیم داشت

وزیر نیرو با بیان این که امسال 2 هزار مگاوات 
نیروگاه جدید برای تامین نیاز برقی کشور در اوج 
مصرف وارد مدار می شود گفت: تابستان امسال 
با مدیریت مصرف برق خاموشی نخواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمید چیت چیان افزود: 
 177 و  هزار   50 گذشته  سال  در  برق  مصرف  اوج 
این رقم  بینی می شود  بوده است که پیش  مگاوات 

امسال  به بیش از 52 هزار مگاوات برسد.
سبب  رکود  از  را  کشور  خروج  و  صنایع  فعالیت  وی 
افزایش مصرف برق بیش از رقم پیش بینی شده دانست 
بخشهای  در  برق  مدیریت مصرف  افزود: درصورت  و 
مختلف کشور از جمله صنایع ، خانگی وتجاری می 

توان تابستان را بدون خاموشی سپری کرد.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه ظرفیت اسمی نصب شده 
نیروگاه در کشور معادل 74 هزار و 300 مگاوات است 
تصریح کرد : استفاده بیشتر از نیروگاه های برق آبی 
با توجه به بارشهای مناسب با مدیریت مصرف برق در 
استانها ، وارد شبکه کردن ظرفیتهای کوچک موجود 
راه  اضطراری  برق  عنوان  با  کشور  مختلف  مراکز  در 
کارهای مدیریت مصرف و جلوگیری از بروز خاموشی 

برق کشور در تابستان امسال است.
چیت چیان شروع فصل گرما را سبب افزایش استفاده 
در  ها  نیروگاه  قدرت  کاهش  و  سرمایشی  وسایل  از 
تولید برق دانست و ادامه داد: با مدیریت مصرف برق 
در ساعتهای اوج مصرف در تابستان از ساعت 12 ظهر 
تا 4 بعد از ظهر و از غروب آفتاب تا دو ساعت پس از 

آن می توان مانع از خاموشی در تابستان امسال شد.

ایسنا/ مدیرعامل توانیر به ایسنا خبر داد
افزایش صادرات برق از زیر دریا

افزایش صادرات برق یکی از برنامه های توانیر و 
وزارت نیرو برای سال جاری است که بر همین 
اساس نیز بر اساس پیش بینی های صورت گرفته 
ساعت  کیلووات  میلیارد   1۰ امسال  است  قرار 

صادرات برق داشته باشیم.
اشاره  با  ایسنا،  خبرنگار  با  گو  گفت  در  کردی  آرش 
به سیاست های وزارت نیرو و توانیر در راستای توسعه 
با  را  مذاکراتی  حاضر  حال  در  گفت:  برق  صادرات 
کشورهایی که با آن ها مرز دریایی داریم آغاز کرده ایم 
را  برق  صادرات  زیردریایی  کابل  طریق  از  بتوانیم  تا 

انجام دهیم.
صورت  برنامه ریزی های  براساس  این که  بیان  با  وی 
گرفته قرار است صادرات برق به پاکستان و افغانستان 
افزایش پیدا کند، افزود: ظرفیت های جدیدی را برای 
و  آذربایجان  ترکمنستان،  به  برق  صادرات  افزایش 
ارمنستان ایجاد کرده ایم که در این راستا نیز تفاهمات 

خوبی صورت گرفته است.
در  توانیر  پیش بینی  خصوص  در  توانیر  مدیرعامل 
براساس  کرد:  بیان  برق  صادرات  میزان  زمینه ی 
میلیارد   10 حدود  گرفته  صورت  پیش بینی های 

کیلووات ساعت می توانیم صادرات برق داشته باشیم.
،خاطرنشان  برق  صادرات  اهمیت  به  اشاره  با  کردی 
کرد: این مساله می تواند موجب توسعه صنعت برق 

و افزایش ارز آوری در این حوزه باشد.
نیرو  وزیر  معاون  فالحتیان  هوشنگ  از  نیز  تر  پیش 
در امور برق و انرژی پیش بینی کرده بود که به دلیل 
اشباع بازارهای صادراتی سال 95 حدود 1500 میلیارد 
تومان از محل صادرات برق عاید وزارت نیرو می شود 

و بر همین اساس وزارت نیرو سیاست های خود را بر 
افزایش صادرات برق استوار کرده است.

به گفته وی، قرار است که در طول برنامه ششم توسعه 
هزار  به 100  مگاوات  هزار  از 74  نیروگاه ها  ظرفیت 
مگاوات افزایش یابد و در کنار این مساله نیز خطوط 
انتقال برق، ایستگاه های ولتاژ توسعه پیدا کند و باتوجه 
به اینکه در حال حاضر قیمت نفت کاهش پیدا کرده 
این شرایط یک مزیت نسبی  برق در  است، صادرات 
برای کشور محسوب می شود که از این طریق می توانیم 
پایداری شبکه برق را با ظرفیت سازی جدید اضافه و 

میزان ارتباط را با کشورهای همسایه را تقویت کرد.

ایرنا/ 
راهبرد وزارت نیرو برای اعتالی صنایع 

آب و برق در فضای پسابرجام

صنایع  اعتالی  برای  نیرو  وزارت  ایرنا-  تهران- 
برنامه »کیفیت  برق در فضای پسابرجام،  و  آب 
اجرای کار، درجه کارایی فناوری ها و قیمت تمام 
شده« را ترسیم کرده است و وزیر نیرو، برگزاری 
مناقصه ها را به عنوان یک راهبرد اساسی برای 
ایران  برای حضور در  برتر  گزینش شرکت های 

عنوان می کند.
شدن  اجرایی  با  ایرنا،  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
برجام و پس از آن لغو تدریجی تحریم های ظالمانه 
علیه جمهوری اسالمی ایران، کشورها و شرکت های 
زیادی برای حضور در بازار بزرگ ایران و بویژه صنعت 
آب و برق کشور اعالم آمادگی کرده و بارها نسبت به 
ارسال تیم ها و گروه های تجاری، اقتصادی و بازرگانی 
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اقدام کرده اند.
نیز  داخلی  تولیدکنندگان  شده،  ایجاد  فضای  در 
گرایانه  اقتصاد  های  تصمیم  به  چشم  امیدوارانه 
دولتمردان دارند زیرا همین تولیدکنندگان داخلی در 
همه زمان ها، با در پیش گرفتن اقتصاد مقاومتی برای 
اعتالی نام محصوالت تولید داخل تالش کرده اند که 

صنایع آب و برق از جمله موفق ترین آنها هستند.
به گفته وزیر نیرو، امروز بیش از 90 درصد نیازهای 
صنعت برق و نزدیک به 95 درصد نیازهای صنعت آب 

در داخل کشور تولید و تامین می شود.
و  اقتصادی  های  فرصت  درباره  چیان  چیت  حمید 
تجاری وزارت نیرو در پسابرجام اظهار داشت: وزارت 
های  فرصت  میان  در  تا  بوده  تالش  در  همواره  نیرو 
گوناگون پیش آمده، بهترین گزینه ها را انتخاب کند.

وی افزود: کیفیت اجرای کار، درجه کارایی فناوری ها 
و قیمت تمام شده، سه شاخص اصلی برای نیل به این 

مهم است.
به گفته این مقام مسئول، یکی از مکانیزم های خوبی 
انتخاب برترین های هر  که برای تحقق این هدف و 
حوزه و بکارگیری آنها در کشور می توان مورد استفاده 

قرار داد، برگزاری مناقصه هاست.
و  ساخت  برای  مناقصه  برگزاری  به  نمونه  بطور  وی 
بهره برداری از 400 پُست انتقال و فوق توزیع برق در 
کشور اشاره کرد و افزود: بیش از 90 شرکت ایرانی و 
بین المللی در این مناقصه حضور یافته اند که پس از 
بررسی کیفیت کار آنها از لحاظ فنی، اینک 19 شرکت 

برتر و برجسته انتخاب شدند.
چیت چیان خاطرنشان کرد: امروز در مرحله ای قرار 
داریم که انتخاب شرکت های برتر برای انجام فعالیت 
براساس قیمت های پیشنهادی آنها و میزان ساخت 

داخلی که قرار است داشته باشند، انجام خواهد شد.

در این زمینه همچنین هوشنگ فالحتیان معاون برق 
و انرژی وزیر نیرو به ایرنا گفت: رفت و آمدهای شرکت 
ها و مسئوالن خارجی در یک سال اخیر بویژه پس 
از مذاکره های موفقیت آمیز هسته ای افزایش یافته 

است.
به گفته وی، پیشنهادهای متنوع و زیادی از سوی این 
کشورها و شرکت های فعال در بازارهای جهانی برای 
سرمایه گذاری و حضور در بازار برق ایران ارائه شده 

است که تعدادی از آنها در دست بررسی است.
فالحتیان، »استفاده از سرمایه های خارجی در کشور، 
تولید مشترک با شرکت های خارجی و انتقال فناوری« 
و  پسابرجام  فضای  در  نیرو  وزارت  اساسی  راهبرد  را 

پساتحریم اعالم کرد.
معاون وزیر نیرو همچنین افزود: این وزارتخانه در پی 
با  جهانی  مختلف  برندهای  و  ها  تا شرکت  است  آن 
مشارکت شرکای داخلی، تولید ایرانی و با کیفیت برتر 

را رقم بزنند.
به گفته این مقام مسئول، با ادامه مذاکره ها، وزارت 
نیرو اینک در آستانه مبادله چند قرارداد همکاری با 
نهایی  از  پس  و  زودی  به  که  است  خارجی  شرکای 

شدن، اطالع رسانی می شود.
اعالم  نیز در گفت وگویی  نرو  قائم مقام وزیر  پیشتر 
کرده بود: کشورهای زیادی برای همکاری و مشارکت 
در طرح های آب و برق ایران اعالم آمادگی کرده اند، 
های  فناوری  از  استفاده  اندیشه  در  نیرو  وزارت  اما 

پیشرفته برای سرعت بخشیدن به روند توسعه است.
وزاتخانه،  این  های  اولویت  محمودی،  ستار  گفته  به 
اصالح  جهان،  روز  دانش  از  استفاده  سرمایه،  جذب 
فرآیندها، کاهش هزینه ها و تلفات انرژی، ارتقای بهره 

وری و افزایش بازدهی است.
به گزارش ایرنا، اجرای برجام و برداشته شدن تحریم 

ها، زمینه صدور هر چه بیشتر خدمات فنی و مهندسی 
کشور بویژه در بخش های آب و برق را میسر می کند. 
در واقع با توجه به اینکه اکنون خدمات آب و برق ایران 
به بیش از 40 کشور جهان صادر می شود؛ با اجرای 

برجام این امکان بیش از پیش فراهم خواهد شد.

ایلنا/ فاطمه فعالی، کارشناس انرژی
تشویق سیاست های صنعت برق مبنی بر 

احداث نیروگاه های کم بازده

به نظر می رسد تا زمانی که قوانین و سیاست های 
موجود به سمت ایجاد جذابیت های مالی در حوزه 
انتظار  نمی توان  نرود،  انرژی  وری  بهره  افزایش 

افزایش یازدهی نیروگاه های کشور را داشت.
گونه ای  به  برق  صنعت  توسعه  فعلی  های  سیاست   
است که صرفه اقتصادی احداث واحدهای تولید برق با 
بازده پایین، بیشتر از انجام پروژه های افزایش بازدهی 
گذشته  درسال های  امر  این  تداوم  و  است  نیروگاهی 
طی  حرارتی  نیروگاه های  بازده  که  است  شده  سبب 

سالیان زیاد پایین باقی بماند.
یکی از مولفه های رشد صنعتی و اقتصادی هر کشور، 
تامین پایدار انرژی به خصوص انرژی برق است. کشور 
نامی  ظرفیت  در   %6 حدود  افزایش  نیازمند  ساالنه 
تولید  ظرفیت  ساالنه  است.افزایش  برق  تولید  مراکز 
برق را می توان به 2 روش احداث نیروگاه های جدید و 
یا افزایش بازدهی نیروگاه های فعلی انجام داد. میانگین 
بازده نیروگاه های حرارتی کشور37% است که بازده 
برق محسوب می شود. محاسبات  تولید  برای  پایینی 
درصد  یک  هر  افزایش  ازای  به  که  است  داده  نشان 

در بازدهی نیروگاه های کشور، ساالنه حدود 2 میلیارد 
مترمکعب در مصرف گازصرفه جویی می شود. در حال 
کشور  حرارتی  نیروگاه های  ظرفیت  از   %44 حاضر 
)گازی، بخارو سیکل ترکیبی( را نیروگاه گازی با بازده  
29درصد تشکیل می دهد که قابلیت افزایش بازدهی 
و  گازی  نیروگاه  به  بخار  واحد  اضافه شدن  از طریق 

تشکیل نیروگاه سیکل ترکیبی تا 47% را دارند.
مقایسه هزینه احداث نیروگاه های جدید گازی واحداث 
واحد بخار برای نیروگاه های گازی موجود و تبدیل  به 
نیروگاه سیکل ترکیبی نشان می دهد که سرمایه گذار 
به صورت طبیعی احداث نیروگاه های جدید گازی را به 
عنوان روش افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور انتخاب 
می کند. در جدول زیر هزینه احداث بخش گاز و بخار 

نیروگاه سیکل ترکیبی نشان داده شده است.

هزینه احداث)دالر بر کیلو وات( نوع نیروگاه  
1700-2000 بخار    

350-450 گاز    

 انتخاب این روش به معنی ادامه روند نادرست افزایش 
ظرفیت نیروگاهی کشور است. به عبارتی نبود انگیزه 
عنوان  به  بازدهی  افزایش  روش  انتخاب  برای  مالی 
افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور، باعث تداوم  راهکار 

هدر رفت انرژی در نیروگاه های کشور شده است.
اغلب  که حتی  است  داده  نشان  دقیق تر  بررسی های 
طراحی  ترکیبی  سیکل  صورت  به  که  نیروگاه هایی 
و  است  اکتفا شده  آن  گاز  بخش  احداث  به  شده اند، 
اقدامی برای احداث بخش بخار آن صورت نگرفته است. 
به نظر می رسد تازمانی که جذابیت های سرمایه گذاری 
در احداث نیروگاه  های کم بازده از  پروژه های افزایش 
بهره وری در نیروگاه باالتر است شاهد اتفاقی در کاهش 
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تلفات انرژی در نیروگاه ها نخواهیم بود.
اگرچه احداث بخش بخار نیروگاه های حرارتی و تبدیل 
واحدهای گازی به واحدهای سیکل ترکیبی به عنوان 
یکی ازبرنامه های اصلی وزارت نیرو عنوان شده بود اما 
با گذشت 3 سال از زمان ابالغ این برنامه شاهد اتفاق 
پیشنهاد  به  همچنین  نبودیم.  حوزه  این  در  موثری 
اقتصاد  عالی  شورای  ریزی،  وبرنامه  مدیریت  سازمان 
بازپرداختها  ضمانت  مشکل  رفع  جهت  در  مصوبه ای 
ترکیبی  سیکل  به  نیروگاه ها  تبدیل  قراردادهای  در 
داده است که امید است شاهد بهبود وضعیت مصرف 

سوخت در نیروگاه ها باشیم.
های  و سیاست  قوانین  که  زمانی  تا  نظر می رسد  به 
حوزه  در  مالی  جذابیت های  ایجاد  سمت  به  موجود 
افزایش بهره وری انرژی نرود، نمی توان انتظار افزایش 

یازدهی نیروگاه های کشور را داشت.

فارس/ در پی انتشار گزارش فارس اعالم شد
دستور ویژه رئیس سازمان بازرسی برای 

بررسی واردات تجهیزات نیروگاهی از 
چین

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حالی دستور 
داد تا بررسی واردات تجهیزات نیروگاهی از چین 
او برسانند  به اطالع  را  نتیجه گزارش  بررسی و 
که حدود دو هفته پیش گزارشی از واردات پمپ 
توسط برخی شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو 

در خبرگزاری فارس منتشر شده بود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی 
سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج به شکربیگی 

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی 
اجرای  راستای  در  تا  داد  ویژه  مأموریت  کشور  کل 
سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی، واردات توربین و 
تجهیزات نیروگاهی دست دوم و نوی چینی را بررسی 

کند و نتیجه را گزارش دهد.
در  بازرسی  سازمان  فارس،ورود  خبرنگار  گزارش  به 
فارس چندی  حالی صورت می گیرد که خبرگزاری 
توسط  کشور  به  پمپ  ورود  بر  مبنی  گزارشی  پیش 

شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو منتشر کرده بود.

فارس/ سخنگوی شرکت برق افغانستان )برشنا( اعالم 
کرد

قیمت برق در افغانستان 25 درصد گران 
شد

سخنگوی شرکت برق افغانستان »برشنا« با بیان 
میلیون   18 گذشته  سال  در  شرکت  این  اینکه 
ضرر کرده گفت که به دلیل افزایش بهای قیمت 
دالر در برابر افغانی بهای برق 25 درصد افزایش 

یافته است.
به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، 
نشست  در  )یکشنبه(  امروز  برشنا  ریاست  سخنگوی 
خبری از افزایش بهای برق خبر داد و گفت: به دلیل 
افزایش بهای دالر در برابر پول افغانی قیمت برق 25 

درصد افزایش یافته است.
»وحیداهلل توحیدی« سخنگوی ریاست برشنا با بیان 
افغانستان از کشور های بیرونی بر  اینکه برق وارداتی 
اساس دالر خریداری می  شود، گفت: در سال 1394 
برق افغانستان به دلیل افزایش دالر در برابر افغانی به 

مقدار 18 میلیون دالر ضرر دید.
توحیدی افزود: افزایش بهای دالر در برابر پول افغانی 
سبب شده تا قیمت برق 25 درصد افزایش یابد و اگر 
در آینده نیز این افزایش ادامه یابد قیمت برق باز هم 

افزایش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: اگر در سال جاری نیز شرکت برشنا 
را  پول  پرداخت  توانایی  شرکت  این  ببیند،  صدمه 

نداشته و ورشکسته خواهد شد.
سخنگوی برشنا اظهار داشت: در هر کیلووات برق 25 
افغانی  اگر کسی 200  که  یافته  افزایش  افغانی  پول 
باید  بها  افزایش  این  با  می پرداخت،  برق  پول  بابت 

اکنون 250 افغانی بپردازد.
وحیداهلل توحیدی تصریح کرد: این روند از اول حمل 
سال جاری آغاز شده و مردم باید در حوزه مصرف برق 

توجه کرده و مصرف خود را کاهش دهند.
بهای برق شامل حال  افزایش  توحیدی تصریح کرد: 
والیت های »کابل«، »ننگرهار«، »پروان«، »سمنگان«، 
»بغالن«، »سرپل«، »جوزجان«، »لغمان«، »کاپیسا«، 
»نیمروز«، »هرات« و »بلخ« بوده و حتی ادارات دولتی، 
نهاد های تجارتی و سایر مراکز مشمول این روند نیز 

می شوند.
وی ابراز داشت: افغانستان ساالنه به ارزش 220 الی 
و  تاجیکستان  ایران،  از کشور های  میلیون دالر   260
ازبکستان برق وارد می کند که هر کیلو وات به ارزش 2 

و نیم افغانی به فروش می رسد.
از  افغانستانی  شهروندان  از  شماری  حال  همین  در 
افزایش بهای برق ابراز نارضایتی کرده و می گویند که 
آنها توان پرداخت چنین قیمتی را ندارند و دیگر از این 

برق استفاده نمی کنند.
»میاگل« یکی از شهروندان کابل به خبرنگار ما گفت: 
دولت مکلف است تا برای شهروندان افغانستان سهولت 

ایجاد کرده، اما اکنون با افزایش بهای برق مردم را به 
چالش کشانده است.

وی تصریح کرد: با افزایش بهای برق در حال حاضر از 
باتری و ژنراتور استفاده می کنم و به دنبال تحریم برق 
دولتی هستم، زیرا توانایی پرداخت قیمت آن را ندارم.

در  پایتخت  دیگر  عبداهلل« شهروند  همچنین»حاجی 
گفت وگو با خبرنگار ما گفت: بعضی از مردم افغانستان 
افغانی در طول 6 ماه هم  انداز هزار  حتی توان پس 
توانست قیمت  و نمی دانم که چگونه خواهند  ندارند 

برق را بپردازد؟
عبداهلل از دولت خواست تا در خصوص پروژه های بند 
برق داخلی توجه بیشتر داشته و آنها را به کار بیندازد، 
پرداخت  توانایی  افغانستان  مردم  صورت  آن  غیر  در 

قیمت برق را نخواهد داشت.
وی از وضعیت کنونی ابراز نگرانی کرد و گفت: وضعیت 
اقتصادی مردم روز به روز در حال رکود است و مردم 

نمی تواند از پس چنین قیمت های فائق آیند.

فارس/ در آستانه پیک تابستان
واحد اول بخش گاز نیروگاه سیکل 

ترکیبی ماهشهر به شبکه سراسری برق 
کشور متصل شد

نخستین واحد بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی 
ماهشهر با ظرفیت 1۶2 مگاوات وارد مدار شبکه 

سراسری برق کشور شد.
نیروگاه سیکل ترکیبی  به گزارش خبرگزاری فارس، 
طرح  مجموعه  از  واحدگازی  چهار  قالب  در  ماهشهر 
استان  در  دوم(  )فاز  گازی  نیروگاه  مگاوات   6000
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خوزستان در حال احداث است و براساس پیش بینی 
های صورت گرفته،  دومین واحد گاز این نیروگاه اوایل 

تیرماه سال جاری وارد مدار برق کشور خواهد شد.
ظرفیت بخش گاز این نیروگاه 648 مگاوات است که 
در چهار واحد گازی 162 مگاواتی تا پایان سال جاری 

به طور کامل وارد مدار برق کشور خواهد شد.
ترکیبی  سیکل  نیروگاه  فیزیکی  پیشرفت  درصد 
 70 حدود  جاری  سال  اردیبهشت  پایان  تا  ماهشهر 
درصد بوده و ولتاژ پست آن 230کیلوولت است. این 
نیروگاه همچنین دارای 5 مخزن سوخت هر کدام به 

ظرفیت  20000 متر مکعب است.
توسعه  راستای  در  ماهشهر  ترکیبی  سیکل  نیروگاه 
تولید برق کشور و پاسخگویی به رشد مصرف منطقه،  
و  کشور  داخل  مهندسی  توان  حداکثر  از  استفاده 
ارتقای دانش فنی در ساخت نیروگاه های حرارتی در 
15کیلومتری شهر ماهشهر و در حاشیه شرقی جاده 
 100 حدود  مساحت  به  زمینی  در  و  جراحی  قدیم 

هکتار واقع شده است.

وزارت نیرو/ یک مسئول بخش انرژی خبر داد
سهم 18 هزار مگاواتی کولرهای گازی از 

مصرف برق در تابستان

انرژی  مصرف  سازی  بهینه  طرح های  مجری 
سازمان بهره وری انرژی )سابا( گفت: سامانه های 
سرمایشی )کولرهای گازی( نزدیک به 18 هزار 
مگاوات از برق تولید شده را در زمان اوج مصرف 

برق به خود اختصاص می دهند.
به گزارش وزارت نیرو، »احمد توکلی« افزود: افزایش 

مطابق  کشور  در  برق  انرژی  سالیانه  مصرف  میزان 
مصرف  بیشترین  که  است  درصد   6 انرژی  ترازنامه 
انرژی به بخش ساختمان ها مربوط می شود که یک 

بخش غیرمولد است و ارزش افزوده ندارد.
برق  اوج مصرف  تابستان  در فصل  کرد  یادآوری  وی 
آن،  دلیل  که  گیرد  می  پیشی  شب  از  ظهرگاهی 

استفاده از کولرهای گازی است.
به گفته این مقام مسئول، اینک بخش ساختمان افزون 
بر 50 درصد مصرف برق کشور را به خود اختصاص می 
دهد که از این میزان، سهم عمده مصرف در زمان اوج 

مربوط به کولرهای گازی است.
وی افزایش سطح رفاه جامعه، رشد جمعیت کشور و 
از  را  الکتریکی  انرژی  تجهیزات  کافی  بازدهی  فقدان 

عوامل افزایش مصرف برشمرد.
به گفته مجری طرح های بهینه سازی مصرف انرژی 
سابا، به طور متوسط ساختمان های ایران سه تا چهار 
برابر متوسط جهانی انرژی مصرف می کنند که عوامل 
اصلی این افزایش مصرف، بی توجهی به استانداردهای 
بازده  دارای  تجهیزات  وجود  ساخت،  مرحله  در  الزم 
پایین الکتریکی بویژه سامانه های سرمایشی، استفاده 
از کولرهای گازی پنجره ای در بعضی نقاط کشور و 

تنظیم نشدن دمای آسایش است.
ایران  انرژی  بهره وری  سازمان  کرد:  اعالم  وی 
حمایت های الزم را برای ارتقای رتبه انرژی لوازم برقی 
از صنایع انجام داده است و مردم می توانند با مراجعه به 
 www.saba.org.ir تارنمای این سازمان به نشانی

از تجهیزات باکیفیت تر، استفاده کنند.
به گزارش ایرنا، یکی از راهکارهای تاثیرگذار در کاهش 
های  سامانه  از  استفاده  ساختمان،  در  انرژی  مصرف 
کنترل هوشمند ساختمان )بی.ام.اس- BMS( است.

این سامانه با کنترل همه مصرف کنندگان انرژی در 

می  میزان  کمترین  به  را  انسانی  دخالت  ساختمان، 
رساند و صرفه جویی در مصرف انرژی در سیستم های 

سرمایشی، گرمایشی، روشنایی و... را به دنبال دارد.
آمریکا و کشورهای اروپایی مانند آلمان و دانمارک در 

استفاده از این فناوری در جهان پیشتازند.
پیک بار مصرفی برق تابستان سال 1394 با افزایش 
سه هزار مگاواتی نسبت به سال پیش از آن، به 50 

هزار و 177 مگاوات رسیده بود.

ایسنا/ 
کارت قرمز پلیس برای سرقت های برقی

در حال حاضر طول شبکه سراسری برق کشور 
نیز  مساله  همین  که  است  کیلومتر  هزار   7۰۰
و  خسارت  آمدن  به بار  و  سرقت  بروز  موجب 
تلفات به شبکه می شود به دلیل فعالیت نیروی 
انتظامی میزان سرقت ها نسبت به سال گذشته 

کاهش خوبی داشته است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، یکی از عوامل بروز سرقت از 
کابل های برق عمومی بودن تجهیزات برقی است که 
در این میان عالوه بر تدبیر پلیس نقش مردم نیز در 

حفاظت از کابل های برق موثر است.
که  معتقدند  باره  این  در  نظران  صاحب  از  بسیاری 
به  مادی آسیب جزیی  نظر  از  است  سرقت ها ممکن 
و  برق  قطع  اصلی  خسارت  چراکه  کند  وارد  شبکه 

مشکالتی است که برای مردم به وجود می آید.
در چند سال گذشته با تمهیداتی که به کار گرفته شده 
میزان سرقت کاهش یافت که در این امر آموزش هایی 
که مردم داده شد و همکاری نیروی انتظامی بی تاثیر 

نبوده است تا جایی که در شهریور ماه میزان سرقت ها 
با 60 درصد کاهش عنوان شد.

در این راستا آرش کردی مدیر عامل توانیر بر این باور 
است که تالش نیروی انتظامی و پیگیری های مردم 
بین  این  البته در  بوده  برای کاهش سرقت ها خوب 
توانیر نیز اقداماتی را برای کاهش این امر انجام داده 

است.
وی با اشاره به کارهای صورت گرفته در این زمینه، 
اظهار کرد: بر اساس این تغییر شبکه ها را از رشته های 
سیمی به کابل های خودنگهدار تبدیل کردیم که خود 

این امر موجب کاهش جاذبه سرقت شده است.
مدیرعامل توانیر با بیان اینکه در دسترس بودن و دور 
از حفاظ بودن شبکه های برقی موجب سرقت می شود 
گفت: این مساله موجب افزایش آسیب پذیری می شود، 
اما خوشبختانه با توجه به تمهیدات درنظر گرفته شده 
میزان سرقت ها کاهش یافته است و امیدواریم روزی 

به صفر برسد.
دلیل  به  مواقع  برخی  در  برقی  های  کابل  از  سرقت 
ناشی بودن سارق، منجر به مرگ فرد می شود و این 
درحالیست که میزان سودی که سارق بدست می آورد 
ناچیز  می شود  وارد  شبکه  به  که  مقابل خسارتی  در 

است.

ایرنا/ 
انعقاد تفاهم نامه همکاري بین پژوهشگاه 

مواد و انرژي ایران و دانشگاه ماالیا

پژوهشگاه  الملل  بین  امور  کرج-ایرنا-مسئول 
البرز  استان  در  مستقر  ایران  وانرژي  مواد 
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پژوهشگاه  این  بین  همکاري  نامه  تفاهم  گفت: 
و دانشگاه ماالیا کشور مالزي در زمینه فعالیت  
براي  آموزشي  و  فناوري  پژوهشي،  علمي،  هاي 

مدت پنج سال منعقد شد.
دکترنیما نادري روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: این تفاهم نامه با هدف تبادل اعضاي هیأت 
آموزشي،  و  تحقیقاتي  هاي  فعالیت  زمینه  در  علمي 
مشارکت در توسعه برنامه هاي درسي، برگزاري دوره 
ایجاد  تکمیلي،  تحصیالت  مقطع  در  مشترک  هاي 
آموزشي  هاي  دوره  برگزاري  مطالعاتي،  هاي  فرصت 
هاي  انرژي  و  پیشرفته  مواد  حوزه  در  مدت  کوتاه 
کارگاه  و  کنفرانس  سمینار،  برگزاري   ، تجدیدپذیر 
هاي آموزشي و دیگر فعالیت هاي علمي و تحقیقاتي 
مورد درخواست طرفین به امضاي دکتر محمد مهدي 
هادوي، رئیس پژوهشگاه مواد و انرژي و پروفسور داتو 

محمد امین جالل الدین رئیس دانشگاه ماالیا رسید.
مسئول امور بین الملل پژوهشگاه با بیان اینکه دانشگاه 
ماالیا با بیشتر دانشگاه هاي تراز اول جهان تفاهم نامه 

همکاري امضا کرده است، گفت:
مفاد این تفاهم نامه در آینده نزدیک اجرایي مي شود.

وي افزود: دانشگاه ماالیا، یکي از بهترین دانشگاه  هاي 
این  دنیاست.  سطح  در  برجسته  موقعیتي  با  مالزي 
دانشگاه در سال 2013 در رتبه بندي دانشگاه  هاي دنیا 
در رتبه 167 و در سال 2014 در رتبه 151 قرار گرفت 
و از آنجا که مدرک این دانشگاه در تمام کشورهاي دنیا 
ارزشیابي  شده و قابل قبول است، یکي از پرطرفدارترین 

دانشگاه ها در مالزي براي دانشجویان خارجي است.
نادري گفت: دانشگاه ماالیا با تکیه بر تحقیقات فشرده 
درگستره اي از علوم گوناگون در سال 2006، از طرف 
تحقیقاتي شناخته  مرکز  عنوان یک  به  مالزي  دولت 
پروژه  هاي  در  فعال  بسیار  صورت  به  وهمچنان  شد 

فعالیت مي کند. درپي  و صنعتي  تحقیقاتي  گوناگون 
این سیاست، چندین مرکز پژوهشي در این دانشگاه 
به انجام امور تحقیقاتي با کیفیت عالي اختصاص یافته 

 اند.
دشت  مشکین  در  واقع  وانرژي  مواد  پژوهشگاه 
شهرستان فردیس از مراکز علمي و تحقیقاتي کشور 
است که در سال هاي اخیر دستاوردهاي بزرگ علمي 

در سطح جهان و کشور داشته است.

 الی  9ساعت از چهارشنبه و پنجشنبه روزهای )ساعت 16مدت به 95اردیبهشت 23و 22: زمان
17  )
سالن کنفرانس سندیکای صنعت برق ایران: محل
حسین زادهآقای مهندس : مدرس دوره
 ثبت نام  دورهنحوه:

www.ieis.irسندیکا وب سایت متقاضیان دوره جهت ثبت نام و شرکت در دوره به بخش آموزش 
دیکا مراجعه نموده و فرم ثبت نام را تکمیل و به همراه فیش پرداخت هزینه دوره به واحد آموزش سن

.ارسال فرمایند
به ثبت  اقدام 95/02/15متقاضیانی که تا تاریخ می باشد و تومان هزار 450هزینه دوره

.خواهند شدتخفیف % 10نام نمایند مشمول 
در پایان دوره گواهینامه آموزشی صادر خواهد شد.
 خواهد بود95/02/19مهلت ثبت نام تا تاریخ.
 66570930-6(131داخلی )برای کسب اطالعات  بیشتر با واحد آموزش و پژوهش سندیکا

.تماس حاصل فرمایید
  بخش آموزش وب سایت سندیکا در دسترس می باشددر سرفصل دوره.

فراخوان برگزاری کارگاه آموزش ی 
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ایسنا/ مجلس مصوب کرد؛
کاالهای عرضه شده در نمایشگاه های 

خارجی در صورت اعاده به کشور 
مشمول مالیات نمی شوند

رسیدگی  ادامه  در  اسالمی  شورای  مجلس 
برنامه های  احکام  از  برخی  تنظیم  الیحه  به 
توسعه مصوب کرد کاالهایی که برای عرضه در 
می شوند  از کشور خارج  نمایشگاه های خارجی 
بر  مالیات  مشمول  کشور  به  اعاده  صورت  در 

ارزش افزوده و حقوق گمرکی نمی شوند.
دانشجویان  خبرگزاری  پارلمانی  خبرنگار  گزارش  به 
ایران )ایسنا(، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به 
الیحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور 
مصوب کردند وزارت امور اقتصادی و دارایی )سازمان 
امور مالیاتی کشور( برای ورود ماشین آالت و تجهیزات 
صنعتی  تولیدی  واحد های  توسط  که  تولید  خطوط 
و  معدن  وزارت صنعت،  تشخیص  با  مجاز،  معدنی  و 
تجارت با رعایت مقررات قانونی ذی ربط بدون دریافت 
مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده 
مصوب 1387 و با أخذ تضمین الزم، اجازه ترخیص از 

گمرکات کشور را صادر می کند.
دستورالعمل اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان امور 
این  ابالغ  از  پس  سه  ماه  مدت  کشور ظرف  مالیاتی 
قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

شد؛  مصوب  ماده  این  از  دیگری  بند  در  همچنین 
خارجی  نمایشگاه های  در  عرضه  برای  که  کاالهایی 
از  به هنگام خروج  از کشور خارج می شوند، چنانچه 
کشور در مراجع گمرکی ثبت شده باشند در صورت 
اعاده به کشور، مشمول مالیات بر ارزش افزوده و حقوق 

گمرکی نمی شوند.

بر اساس این گزارش، بند دیگری از این ماده که در 
خصوص نقل و انتقاالت مالیاتی بود به پیشنهاد حجت 
االسالم والمسلمین ابوترابی که ریاست جلسه علنی را 
بر عهده داشت جهت بررسی های بیشتر به کمیسیون 

مربوطه ارجاع شد.
این مصوبه مجلس با 128 رأی موافق، 5 رأی مخالف 
به  حاضر  نماینده   195 مجموع  از  ممتنع  رأی   3 و 

تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.

ایسنا/ 
سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از 

صادرات معاف از مالیات شد

مجلس شورای اسالمی مصوب کرد سود تفاوت 
گونه  هر  از  صادرات  از  حاصل  ارز  تسعیر  نرخ 

مالیات معاف است.
دانشجویان  خبرگزاری  پارلمانی  خبرنگار  گزارش  به 
ایران )ایسنا(، نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به 
الیحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور 
مصوب کردند سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و 
بدهی های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق 
ضمانت صادرات ایران و شرکت  سرمایه گذاری خارجی 

ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است.
همچنین سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات 
از هرگونه مالیات معاف است و نیز خرید و فروش ارز 
توسط بانک ها و صرافی های مجاز مشمول مالیات بر 

ارزش افزوده نمی باشد.

تسنیم/ با تصویب مجلس
بانک مرکزی مکلف به ایجاد زمینه انعقاد 

پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه شد

نمایندگان مجلس، بانک مرکزی مکلف به ایجاد 
یا چندجانبه  پولی دوجانبه  پیمان  انعقاد  زمینه 

شد.
تسنیم،  خبرگزاری  پارلمانی  خبرنگار  گزارش  به 
 12 امروز)یکشنبه  علنی  نشست  در  نمایندگان 
اردیبهشت( مجلس شورای اسالمی، در جریان بررسی 
مواد الحاقی الیحه تنظیم برخی از احکام برنامه های 
توسعه کشور با پیشنهاد الحاقی یک این الیحه موافقت 

کردند.
احکام  از  برخی  تنظیم  الیحه  الحاقی  ماده  براساس 
جمهوری  مرکزی  بانک  کشور،  توسعه  برنامه های 
اسالمی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت امورخارجه 
و همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، 
عمده  کشورهای  با  تجارت،  و  معدن  و صنعت،  نفت 
طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه 
یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از 

پول های ملی هموار نماید.
در تبصره 1 آمده که آئین نامه اجرایی این ماده، حداکثر 
ظرف مدت شش  ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب 

هیئت وزیران می رسد.
بانک  که  آمده  نیز  الیحه  این  الحاقی   2 تبصره  در 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است گزارش 
بار به مجلس  این ماده را هر شش  ماه یک  عملکرد 

شورای اسالمی ارائه کند.

تسنیم/ در راستای افزایش 10 میلیارد دالری صادرات 
غیر نفتی صورت گرفت

تخصیص تسهیالت دو هزار میلیاردی 
صادرات با نرخ 1۶ درصد توسط صندوق 

توسعه ملی

صندوق توسعه ملی در جلسه شنبه شب خود، 
به منظور افزایش 1۰ میلیارد دالری صادرات غیر 
نفتی تصمیم به پرداخت دو هزار میلیارد تومان 
تسهیالت صادراتی با نرخ 1۶ درصد و بازپرداخت 

یک ساله گرفت.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صندوق 
ماه،  اردیبهشت  یازدهم  شنبه  شامگاه  ملی  توسعه 
سیدحمید  ویسه،  رضا  صفدرحسینی،  حضور  با 
راد،  افخمی  پور، ولی اهلل  پورمحمدی، محسن جالل 
علی اشرف افخمی و علی صالح آبادی تشکیل جلسه 

داد.
بر اساس اعالم محسن جالل پور رئیس اتاق بازرگانی 
برای  ریزی  برنامه  راستای  در  نشست،  این  در  ایران 
دو  نفتی  غیر  صادرات  دالری  میلیارد   10 افزایش 

تصمیم اتخاذ شد.
وی این تصمیمات را »اختصاص دو هزار میلیارد تومان 
بازپرداخت  و  درصد   16 نرخ  با  صادراتی  تسهیالت 
تسهیالت  میلیارد دالر  و »تخصیص یک  یک ساله« 
صادراتی با نرخ 6 درصد به صادرکنندگان خدمات فنی 
مهندسی و همچنین اعتبار خرید به خریداران کاالی 

ایرانی« عنوان کرد.
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مهر/ معاون نعمت زاده به مهر خبرداد:
نیاز تولید به 2۰۰ میلیارد تومان سرمایه 

در گردش

تامین  برای  برنامه ریزی  از  صنعت  وزیر  معاون 
نیاز تولید در سال 95  سرمایه در گردش مورد 
خبر داد و گفت: سرمایه در گردش به صورت دو 
بار در سال تامین می شود و سهم آورده صاحبان 

بنگاه ها، 3۰ درصد است.
از  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  مهریزی  ابویی  حسین 
برای  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  برنامه ریزی 
به  تعطیل  نیمه  و  راکد  تولیدی  واحدهای  بازگشت 
ظرفیت اصلی خود خبرداد و گفت: براساس برنامه ریزی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، منابع مالی مورد نیاز 
برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی راکد 
و نیمه تعطیل از راه های مختلفی تامین خواهد شد، اما 
براساس برآوردها، سال 95 به منظور تامین نقدینگی 
واحدها و البته با فرض دوبار چرخش در سال، به 200 
هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز خواهد بود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: روش های 
نیاز  مورد  گردش  در  سرمایه  تامین  برای  مختلفی 
بخش تولید در نظر گرفته شده که شامل مجموعه ای 
از تامین مالی از طریق بانک ها، بورس و سایر شیوه های 
تامین مالی است. البته بانک ها باید همراهی بیشتری 
با بخش تولید داشته باشند، چراکه به دلیل محوریت 
ایران،  اقتصاد  بانک ها در  از طریق  مالی  تامین منابع 
هنوز هم بار اصلی تامین مالی به دوش بانک ها است. 
البته وزارت صنعت بر روی منابع صندوق توسعه ملی 

نیز حساب باز کرده است.
وی تصریح کرد: سال گذشته عمده منابع مالی تخصیص 
یافته از سوی بانک ها صرف استمهال تسهیالت گذشته 

پرداخت  در  بانک ها  که  است  این  ما  انتظار  و  شده 
تسهیالت جدید به واحدهای تولیدی نیز اقدامات الزم 
را به عمل آورند، چراکه اگر قرار باشد امسال به رشد 
اقتصادی 4 درصدی برسیم، حتما بار عمده ای از تامین 
تجارت کشور  و  معدن  به دوش بخش صنعت،  رشد 
است و بنابراین باید با انجام پشتیبانی های الزم از این 
بخش، زمینه ساز رسیدن به رشد اقتصادی مناسب در 

سال جاری باشیم.

ایسنا/  نادران خبر داد:
بررسی ایرادات بودجه 95 در جلسه 

چهارشنبه مجلس

بررسی  از   95 بودجه  تلفیق  کمیسیون  رئیس 
در  مجلس  مصوبه  به  نگهبان  شورای  ایرادات 

جلسه علنی روز چهارشنبه خبر داد.
خبرگزاری  پارلمانی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  نادران 
شورای  ایرادات  کرد:  اظهار  )ایسنا(  ایران  دانشجویان 
بودجه 95 در جلسه  به مصوبات مجلس در  نگهبان 
فردا )دوشنبه( کمیسیون برنامه و بودجه مورد بحث و 

بررسی قرار می گیرد.
مصوبات  به  نگهبان  شورای  ایرادات  رفع  افزود:  وی 
مجلس در بودجه 95 احتماال روز چهارشنبه در دستور 

کار مجلس قرار می گیرد.
نادران اضافه کرد: احتماال کمیسیون تلفیق نظر شورای 
نگهبان را در مورد مصوبات تامین خواهد کرد تا نیازی 

به ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام نباشد.

مهر/ 
هشدار دوباره به کره ای ها برای نحوه 

فعالیت اقتصادی در ایران

معاون وزیر صنعت بار دیگر به کره ای ها هشدار 
داد که باید در ایران سرمایه گذاری کرده و انتقال 
را یک  ایران  اینکه  نه  باشند،  تکنولوژی داشته 

بازار مصرفی صرف بدانند.
به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله افخمی راد در دیدار با 
هیات کره ای گفت: اقتصاد ایران دیگر متکی به نفت 
نیست و سال گذشته، میزان صادرات کاال و خدمات 
فنی و مهندسی ایران بیش از 60 میلیارد دالر بوده 
نفت  به  ایران  اقتصاد  اتکای  می دهد  نشان  این  که 
این رو کره ای ها دیگر  از  به 40 درصد رسیده است؛ 
نباید به ایران به عنوان کشوری مصرف کننده بنگرند؛ 
ایران به عنوان هاب  باید به این فکر باشند که  بلکه 
با این دیدگاه  تولید و صادرات کاال در منطقه است؛ 
همکاری های ایران و کره جنوبی می تواند بلند مدت 

و طوالنی شود.
حضور  افزود:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
بانک های کره ای در کنار شرکت های بزرگ و مطرح 
به  کره ای ها  نگاه  می دهد  نشان  ایران  در  کشور  این 
ایران تغییر کرده و خواهان گسترش روابط اقتصادی 
با امن ترین کشور منطقه هستند؛ ضمن اینکه امکانات، 
فرصت ها و زمینه های همکاری با ایران به نسبت سایر 
کشورهای همسایه بیشتر است و این امیدواری وجود 
به رفع تحریم ها و رفع مشکالت و  با توجه  دارد که 
قراردادهای متعدد در بخش های  امضاء  موانع، شاهد 

مختلف با کره باشیم.
وی تصریح کرد: در تهران نیز یکی از بهترین خیابان ها 
اکثر خیابان های  اینکه در  نام سئول است، ضمن  به 

چشم  به  کره  مطرح  شرکت های  نام  تهران  تجاری 
می خورد و از طرفی تعداد زیادی خودروی کره ای در 
ایران تردد می کنند که این نشانگر تمایل ایرانی ها به 
کاالهای کره ای است؛ بنابراین سفر این هیات تجاری 
رئیس جمهوری کره  از سفر  راستای حمایت  در  که 
برای  سرآغازی  است  گرفته  صورت  ایران  به  جنوبی 

گسترش روابط اقتصادی دو طرف باشد.
کره جنوبی  رئیس جمهوری  حضور  افزود:  افخمی راد 
پس از 40 سال در ایران، خود گواه اهمیت ایران برای 
انتظار  کره ای ها  از  ما  وجود  این  با  است  کره جنوبی 
دنبال  به  و  دهند  تغییر  ایران  به  را  خود  نگاه  داریم 
همکاری مشترک با کشورمان باشند؛ ضمن اینکه در 
سفر  ایران  به  مختلفی  هیات های  گذشته  سال  دو  
کرده اند و امروز شرکت های بزرگ اروپایی که با واحد 
مشکلی  می کنند  تجارت  ایران  با  )یورو(  اروپا  پولی 
ندارند و به راحتی نقل و انتقال پول از طریق بانک ها 

صورت می گیرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: کره ای ها 
در سالیان گذشته پیشرفت های چشم گیری در بخش 
زمره  در  اقتصادی  لحاظ  از  و  کرده اند  تکنولوژی 
قرار دارند بدون شک تجربه  یافته  کشورهای توسعه 
این کشور از این بابت که چگونه در طول چند دهه 
توانسته به این جایگاه در جهان دست یابد می تواند 
برای ایرانی ها که در این مسیر قرار گرفته اند، راه گشا 
باشد. البته ایران هم با وجود جنگ، تحریم و فشارهای 
عرصه های  در  چشم گیری  پیشرفت های  خارجی 
مختلف کسب کرده است و دولت یازدهم نیز تالش 
کرده عالوه بر برداشتن تحریم ها و موانع، روابط خود را 
با دنیا بهبود ببخشد که خوشبختانه در این راستا موفق 

بوده و امروز نگاه جهانیان به ایران تغییر کرده است.

 بازگشت به عناوین 12 اخبار اقتصادی

شماره   1719    12 اردیبهشت ماه 1395



رئیس  کیم،  هونگ  جائه  نشست،  این  در  همچنین 
جنوبی  کره  سرمایه گذاری  و  تجارت  توسعه  سازمان 
هستند  آماده  کره ای ها  اینکه  بیان  با  نیز  )کترا( 
تکنولوژی و دانش خود را در حوزه های مختلف و در 
قالب همکاری های مشترک در اختیار ایران قرار دهند، 
افزود: رفع تحریم های بین المللی این امکان را ایجاد 
کرده است که سئول و تهران روابط خود را گسترش 
دهند، روابطی که به دلیل تحریم ها به 100 میلیون 

دالر رسیده و نسبت به گذشته کاهش یافته بود.
وی گفت: ایران همواره دوست خوبی برای کره جنوبی 
بوده است و نمایندگان شرکت های بزرگ کره جنوبی 
و رئیس جمهوری کره جنوبی برای نشان دادن تمایل 
خود به گسترش روابط با ایران به تهران سفر کرده اند و 
ما امیدواریم این سفر دستاوردهای خوبی برای هر دو 

طرف داشته باشد. 

مهر/ 
نرخ های سود حقیقی باال زمینه ساز 

چالش های متنوع اقتصادی

بانک  بانکی  و  پولی  پژوهشکده  پژوهشی  مدیر 
زمینه ساز  را  باال  حقیقی  سود  نرخ های  مرکزی 

چالش های متنوع برای اقتصاد ایران دانست.
نرخ های  زمان زاده  مهر، حمید  گزارش خبرگزاری  به 
سود حقیقی باال را زمینه ساز چالش های متنوع  برای 
اقتصاد ایران دانست و گفت: ازآنجا  که مدیریت نرخ سود 
چالش های  از  یکی  پولی  سیاست های  چهارچوب  در 
جاری اقتصاد کشور است، به همین دلیل این بحث در  
بیست و ششمین همایش ساالنه سیاست های پولی و 

ارزی بررسی خواهد شد.
وی افزود:  نرخ سود هم اکنون یکی از مسائل اقتصاد 
ایران است، زیرا نرخ سود بانکی هم راستا و متناسب 
با کاهش نرخ تورم افت نکرده و نرخ های سود حقیقی 

به شدت رشد یافته است.
تولید  بخش  موارد  این  از  یکی  داشت:  اظهار  وی 
نرخ های  باال بودن  به دلیل  تولیدکنندگان  زیرا  است، 
سود از جهت سرمایه گذاری با مشکل مواجه هستند 
و سرمایه گذاری های جدید به دلیل نرخ های سود باال 

بازدهی الزم را ندارد.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی 
باالبودن  دلیل  به  نیز  مصرف کنندگان  کرد:   تصریح 
به  را  می دهند مصرف  ترجیح  نرخ های سود حقیقی 
تعویق بیندازند، منابع مالی خود را به صورت سپرده یا 
اوراق مالی نگهداری کنند تا از سود باال استفاده کنند و 
به جای افزایش مصرف جاری مصرف آتی را رشد دهند.

طرف  در  موضوع  دو  این  اینکه،  بیان  با  زمان زاده 
تقاضای  انقباض  بر  باعث شده عالوه  اقتصاد  تقاضای 
اقتصاد  مصرف نیز افت کند، گفت: نرخ های سود باال 
می دهد،  افزایش  را  تولید  گردش  در  سرمایه  هزینه 
البته ناگفته نماند با کاهش سرمایه گذاری ها موجودی 
سرمایه و ظرفیت های آتی برای بنگاه های تولیدی با 
امر درنهایت بر عرضه  این  مشکل مواجه می شود و  

آتی اقتصاد اثر منفی خواهد گذاشت.
عضو کمیته علمی بیست و ششمین همایش ساالنه 
سیاست های پولی و ارزی، نرخ های سود باال را یکی از 
محرک های تداوم رکود اقتصادی دانست و افزود: تمام 
کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی توافق عامی بر 
کاهش نرخ سود بانکی دارند، اما مسئله این است که 
این کاهش به چه میزان ضروری است و این مکانیزم 

کاهش نرخ های سود با چه مکانیزمی باید انجام شود.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی 
را  عمده  فشار  واقع  در  کارشناسان  از  تعدادی  گفت: 
برای کاهش نرخ سود به بانک مرکزی وارد می کنند 
و بانک مرکزی را متولی اصلی کاهش نرخ ها از مسیر 
سیاست های  انبساط پولی می دانند اما نکته کلیدی 
موجب  این طریق  از  نرخ سود  کاهش  که  است  این 
افزایش نرخ تورم می شود و دستاوردهای تورمی را از 
بین خواهد برد، درنتیجه سیاست گذاران باید این امر 
را مدنظر قرار دهند که نرخ های سود حقیقی از مسیر 
بانک  به  را  انعطاف پذیری  از  درجه ای  پولی  انبساط 
مرکزی می دهد و این در حالی است که فشار بیش ازحد 
باعث افزایش تورم خواهد شد و دستاوردهای تورمی 
می شویم  مجبور  آینده  در  بنابراین  می رود.  دست  از 

نرخ های سود را دوباره افزایش دهیم.
زمان زاده افزود: باید به این نکته توجه داشته باشیم 
در  حقیقی  سود  نرخ  افزایش  از  عمده ای  بخش  که 
حال حاضر ناشی از عامل حقیقی اقتصاد مانند کاهش 
درآمدهای نفتی، نرخ نفت و تحریم هایی است که البته 

به تدریج درحال لغوشدن هستند.
وی ادامه داد: سیاست گذاران پولی باید به این موضوع 
توجه کنند که تمام بار کاهش نرخ سود بانکی به عهده 
حوزه  سیاست گذاران  سایر  بلکه  نیست  بخش  این 
عمومی حاکمیتی اقتصاد باید به این امر کمک کنند 
تا بخش واقعی اقتصاد از رکود خارج شده و شاهد آن 
باشیم که نرخ سود هم از مسیر سیاست های پولی و 
هم از طریق بهبود اقتصادی روند کاهشی را به تدریج 

طی کند.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی 
درباره بازار ارز نیز گفت: بحث مدیریت بازار ارز بحث 

گذشته  دهه های  در  ایران  اقتصاد  و  نیست  جدیدی 
همواره با این چالش مواجه بوده که مدیریت بازار ارز 

باید به چه طریقی انجام شود.
زمان زاده با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به شرایط 
ویژه ای که اقتصاد ایران در آن قرار دارد، بحث مدیریت 
بازار ارز از اهمیت بیشتری برخوردار شده است، گفت: 
از سال 89 و 90 که تحریم های اقتصادی کشورهای 
غربی بر اقتصاد ما اعمال شد، عالوه بر کاهش صادرات 
نفتی، مبادالت بانکی با دنیای خارج قطع گردید و این 
با چالش  ارز  بازار  باعث شد طرف عرضه  دو موضوع 
بازار  در  ارز  نرخ های  درنتیجه  مواجه شود،  کاهش  و 
سه  شاهد  به نحوی که  شد،  مواجه  صعودی  سیر  با 

برابر شدن نرخ ارز در سال های 91 و 92 بودیم.
آستانه  در  بانکی  و  پولی  پژوهشکده  پژوهشی  مدیر 
برگزاری بیست و ششمین همایش ساالنه سیاست های 
پولی و ارزی، گفت: بازار ارز در جریان انتخابات دولت 
یازدهم و بحث مذاکرات هسته ای از سال 93 با ثبات 
نسبی مواجه شد و نرخ ارز در محدوده 30 هزارتا 36 
هزار ریال تثبیت شد. این یکی از توفیقاتی بود که در 
از  دولت  اقتصادی  سیاست های  به واسطه  دوره  این 
یک سو و سیاست های تنش زدایی در سیاست خارجی 
از سوی دیگر حاصل شد. موضوع مهم این است که 
بحث مدیریت نرخ ارز در سال های آتی با توجه به لغو 
تحریم های اقتصادی و در حال حاضر با توجه به لغو 

تحریم های صادراتی چگونه خواهد بود.
وی با بیان اینکه، قیمت نفت سیر صعودی گرفته و 
به زودی به سکوهای قبلی خود در سال 89 و 90 بر 
خواهد گشت، گفت: درنتیجه از این مسیر درآمدهای 
نفتی با افزایش روبه رو خواهد شد. همچنین اگر بازارهای 
قابل مالحظه ای  قیمت  افزایش  با  هم  نفت  جهانی 
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روبه رو شوند، این امر باعث می گردد درآمدهای نفتی با 
افزایش بیشتری مواجه شود.

وی با بیان اینکه، نکته کلیدی بحث چگونگی استفاده 
ایران است، گفت:   اقتصاد  آتی نفت در  از درآمدهای 
هرچند در دولت قبل درآمدهای هنگفت نفتی داشتیم 
اما به نحو مناسب مدیریتی انجام نشد، درحالی که این 
درآمدها می توانست پشتوانه ذخایر ارزی کشور باشد 
اقتصاد  تا در دوران سخت تحریم به نحو مناسبی در 

هزینه شود.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی 
ادامه داد: درنتیجه کشور در دوران تحریم با مشکالت 
فراوانی روبرو شد. این تجربه، تجربه ای است که دولت 
فعلی می تواند از آن برای مدیریت مناسب درآمدهای 
نفتی  در سال های آتی استفاده کند. سیاست اصلی 
این است که از درآمدهای نفتی که رو به صعود خواهد 
ارزی کشور چه در صندوق  برای بهبود ذخایر  رفت، 
توسعه ملی و چه در ذخایر ارزی بانک مرکزی استفاده 

کنیم.
زمان زاده تصریح کرد: این درآمدها باید به پشتوانه ای 
ضمن  شود  تبدیل  ارز  بازار  قیمت  ثبات  حفظ  برای 
اینکه  در سال های آتی این امر یکی از کلیدهای مهم 
جذب سرمایه گذار خارجی و جلوگیری از بحران های 

آتی ارزی است.
تکرار  که  است  این  مهم  توصیه  بنابراین  گفت:  وی 
نفتی  درآمدهای  رونق  دوران  در  قبل  دولت  تجربه 
اقتصاد ایران را دوباره با مشکالت زیاد مواجه می کند 
البته سیاست های دولت یازدهم هم در این راستا بوده 
که درآمدهای نفتی را تاحدی که ممکن است به صورت 

مناسب ذخیره کند که پشتوانه کشور باشد.
وی افزود: البته در مدیریت نرخ ارز و ثبات ارزی باید 

این  از  استفاده  میزان  که  قرارداد  مدنظر  را  امر  این 
با  ارز  حقیقی  نرخ  که  باشد  نحوی  به  باید  درآمدها 
سیر نزولی روبه رو نشود و از این طریق اقتصاد ایران با 
کاهش قدرت های رقابتی در بازارهای جهانی و داخلی 

مواجه نشود.
ساالنه  همایش  ششمین  و  بیست  می شود،  یادآور 
خردادماه   5 و   4 امسال  ارزی  و  پولی  سیاست های 
در سالن اجالس سران با حضور مدیران کارشناسان 

اقتصادی و شبکه بانکی کشور برگزار می شود.

آینده نگر/ نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو 
با آینده نگر عنوان کرد

اصرار دولت بر حفظ ارزش پول ملی در 
شرایط رنجوری اقتصاد

متناظر تولید ملی قوی، ارز قوی و متناظر تولید 
ملی ضعیف، ارز ضعیف است

بحث پیرامون نرخ ارز، همواره در اقتصاد ایران جریان 
دارد؛ گاهی حرف از تک نرخی  کردن آن است، زمانی 
حرف از چرایی ثابت بودن آن در زمان تک نرخی  بودن، 
بدون توجه به افزایش نرخ تورم و یکی، دو سالی هم 
فریاد از بازار آشفته اش که راه را برای سفته بازان باز 
کرد. حاال هم حرف از بازگشت به ارز تک نرخی  است. 
به هر حال وضعیت بازار ارز هرچه باشد، یک شاخصه 
مشترک دارد و آن اینکه همیشه عده ای از سیاست های 
اجرایی دولت در این حوزه گالیه مندند و قیمت دالر 
را مناسب نمی دانند. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در 
این خصوص با نقل قول از یکی از مشاهیر، می           گوید: 
»من رمز پیروزی را نمی دانم اما رمز شکست آن است 

که شما بخواهید همه را راضی کنید.« پدرام سلطانی 
معتقد است که سیاست ارزی درست، سیاستی است 
که انعکاس واقعیت های تولید ملی ما باشد به این معنا 
که متناظر تولید ملی قوی، ارز قوی و متناظر تولید 
گفت و گوی  مشروح  است.  ضعیف  ارز  ضعیف،  ملی 

»آینده نگر« با وی را در زیر می خوانید.

از اعضای بخش  خصوصی و به خصوص  بسیاری 
در  دولت  سیاست  به  نسبت  صادرکنندگان، 
خصوص تعیین نرخ ارز معترض هستند و آن را 
به نوعی تثبیت نرخ ارز به صورت ناهماهنگ با 
ارز  انتظار دارند که نرخ  تورم کشور می دانند و 
همپای تورم باالتر از نرخ فعلی باشد؛ به نظر شما 
دولت چگونه می تواند نرخ ارز را به نوعی هدایت 

کند تا همه از آن راضی باشند؟
برای پاسخ به این سوال باید به نکته ای اشاره کنم و آن 
اینکه هیچ اقدامی نمی تواند در این مورد اتفاق بیفتد که 
همه راضی باشند بنابراین اگر دولت یا بانک مرکزی در 
تصمیمات خود به دنبال جلب رضایت همگانی باشند 
با ناکامی مواجه خواهند شد. یکی از مشاهیر در این 
خصوص گفته است که »من رمز پیروزی را نمی دانم 
اما رمز شکست آن است که شما بخواهید همه را راضی 
کنید.« واقعیت نیز همین است؛ بنابراین تصمیمی باید 
گرفته شود که جمع جبری آثار آن یا هزینه ها و عواید 
آن بهینه باشد و حتما هر تصمیمی، هزینه هایی دارد. 
به عنوان مثال اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند گروهی 
از  واردات متکی هستند  به  یا  واردکننده هستند  که 
قرار  اگر  بالعکس  با  بود  نخواهند  راضی  تصمیم،  این 
و  صادرکننده ها  باشد،  دالیلی  به  ارز  نرخ  کاهش  بر 
تولیدکننده ها از این تصمیم خشنود نخواهند بود. اما 

اعتقاد من در مورد اینکه چه سیاستی باید اتخاذ شود 
این است که سیاست ارزی درست، سیاستی است که 
انعکاس واقعیت های تولید ملی ما باشد به این معنا که 
متناظر تولید ملی قوی، ارز قوی و متناظر تولید ملی 
ضعیف، ارز ضعیف است. اگر ما اعتقاد داریم که تولید 
ملی ما در حال حاضر در وضعیت قدرت قرار دارد و 
ما یک کشور توسعه یافته و صنعتی هستیم و اقتصادی 
مسئله ای  و  مشکل  گذشته  سال های  در  که  هستیم 
نداشتم، ارزش پول ملی ما نیز  می تواند صعودی باشد 
به این معنا که به صورت مرتب ارزش ریال تقویت شود. 
اما اگر چنین اقتصادی نیستیم و در سال های گذشته 
مشکل داشتیم و تولید ما رنجور و ضعیف و با تورم های 
باال مواجه بوده است و نرخ رشد پایین داشتیم و سایر 
است، پس  اقتصاد  نشان دهنده ضعف  که  مولفه هایی 
ارز ما نیز باید انعکاسی از این واقعیت باشد. بنابراین 
می توانم بگویم که در شرایطی که ما تولید ضعیف و 
اقتصاد رنجور داریم، اصرار بر حفظ ارزش پول ملی یا 
احیانا تقویت ارزش پول ملی، خطایی استراتژیک است 
تولید  به  این استراتژی  به تحمیل فشارهای  و منجر 
و صادرات کشور می شود و کشور را به سمت توسعه 

واردات و بدتر از آن توسعه قاچاق سوق می دهد.

برخی معتقدند که اگر دولت نرخ ارز را در شرایط 
است  ممکن  نگه  ندارد،  کنترل شده  و  تثبیت 
و  شود  تکرار  دوباره  قبل،  سال  چند  اتفاقات 
تورم به یکباره افزایش شدید پیدا کند و زندگی 
همین  شاید  کند.  مشکل  عادی  مردم  برای  را 
که دولت در شرایط  است  موضوع موجب شده 
فعلی به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت نکند.

به نظر من در این خصوص یک انتقال اشتباه مشکل 
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بود  برعکس  موضوع  این  است؛  شده  انجام  مردم  به 
تورم  وجود  با  ملی  پول  ارزش  حفظ  بر  اصرار  یعنی 
باالی پی درپی در چند سال، موجب شد که فنر نرخ 
ارز فشرده شود و بعد در حالتی که به سمت تحریم 
رفتیم و منابع ارزی ما از دسترس خارج شد و مانند 
دالرهای  دیگر  بفروشیم،  را  نفت  نتوانستیم  گذشته 
نفتی نتوانستند این فنر فشرده را کماکان نگه دارند 
و این فنر جهید. پس این سیاست اشتباه تورم و اصرار 
بر حفظ ارزش پول ملی بود که موجب این جهش شد. 
اما نکته دوم که نکته مهی است این است که هیچ کس 
موافق با افزایش یا تغییر ناگهانی و تغییر فاحش نرخ 
ارز نیست و من اصال از چنین سیاستی دفاع نمی کنم 
باشد  همراه  ثبات  و  آرامش  با  باید  ارز  بازار  حتما  و 
ارز می تواند  نرخ  به معنای تثبیت نیست و  ثبات  اما 
متناسب با واقعیت های اقتصاد کشور و متناسب با نرخ 
تورم و وضعیت تولید یک آهنگ مالیمی برای تغییر 
قیمت داشته باشد و به طور طبیعی، این آهنگ مالیم، 
دیگر موجب هراس و افسارگسیختگی  در اقتصاد کشور 
به  سرمایه ها  جابه جایی  موجب  همچنین  نمی شود. 
سمت واسطه گری و بازار ارز نمی شود بلکه این سیگنال 
را به بخش تولید کشور می دهد و تولید از رقابت پذیری 
نخواهد افتاد و سرمایه گذاری هایی می تواند انجام شود 
و  تولید  فروش  از  می توان  میان مدت  در  حداقل  و 

صادرات آن مطمئن بود.

ارز  نرخ  کنترل  برای  را  دولت  دلیل  مهم ترین 
فعلی چه  نرخ آن در شرایط  تثبیت  نوعی  به  و 

می دانید؟
من فکر می کنم که متاسفانه بعضی چیزها در اقتصاد ما 
جنبه فرهنگی و در فرهنگ نیز جنبه »تابو« پیدا کرده 

یا یک »واقعیت  اقتصاد یک وجه  است در حالی که 
نیست  تابو  اقتصاد  در  هیچ چیز  نیست،  تابوپذیر« 
مگر علم اقتصاد به این معنا که اگر رفتاری برخالف 
و  نادرست  رفتار  رفتار،  این  شود،  انجام  اقتصاد  علم 
ناشایستی است اما اگر ما به ارزش پول ملی و حفظ 
آن تفاخر کنیم، اشتباه است آن هم در شرایطی که 
واقعیت های کشور ما به گونه ای دیگر نشان می دهد. ما 
همواره از حرکت به سمت اقتصاد آزاد سخن می گوییم 
در حالی که می خواهیم برخی موارد مانند نرخ ارز را 
به صورت دستوری کنترل کنیم و مهم تر از این موارد 
در شرایطی که درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت 
کاهش یافته است دولت و بانک مرکزی اگر بخواهند 
روی پایین نگه داشتن نرخ ارز اصرار کنند به معنای 
آن است که باید ذخایر ارزی خود را به صورت مرتب به 
بازار تزریق کنند که تبعات این موضوع برای اقتصاد ما 
خطرناک تر است. بانک مرکزی، بدون ذخایر نمی تواند 
بحران ها و تغییرات نرخ ارز را کنترل و مدیریت کند 
و  بازه شناور  را در یک  ارز  نرخ  به گونه ای  باید  پس 
با همان سیاست شناور مدیریت شده کنترل کند که 
موجب حفظ و حتی تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی 

شود.

در  خصوصی  بخش   فعاالن  از  بسیاری 
اظهارنظرهای خود از تثبیت نرخ ارز در نرخ های 
بزرگ ترین  شما،  نظر  به  می کنند؛  انتقاد  فعلی، 
برای  سیاست  این  اعمال  دلیل  به  که  مشکلی 
فعاالن اقتصادی ما به وجود آمده است، چیست؟

مهم ترین مشکل این نوع تثبیت این است که توجیه 
تولید کشور و قدرت صادراتی کشور را تحلیل می برد. 
به این معنا که در درازمدت روی رقابت پذیری اقتصاد 

کشور، حجم صادرات، تراز تجاری و دارایی های بانک 
مرکزی تاثیر منفی می گذارد. دولت باید متوجه تمام 
این موضوعات باشد. البته باید به این نکته اشاره کنم که 
بخش  خصوصی در شرایطی که اقتصاد ما از زیر بار فشار 
تحریم و ان شاء اهلل به زودی از زیر بار محیط نامناسب 
کسب وکار خارج می شود حتما باید برای تقویت بهره وری 
و  ماشین آالت  و  تکنولوژی  نوسازی  و  بازسازی  خود، 
همین طور تقویت مدیریت را مد نظر قرار دهد و در این 
راه تالش و کوشش و سرمایه گذاری کند. اما طبیعی 
است که بخش  خصوصی به آن سمت هم نمی رود اگر 
از آینده بلندمدت و میان مدت سرمایه گذاری اطمینان 
این  سرمایه گذاری  مولفه های  از  یکی  و  باشد  نداشته 
است که نرخ ارز به گونه ای باشد که رقابت پذیری اقتصاد 
کشور را تقویت کند. بگذارید از دنیا یک شاهد بیاورم؛ 
در دو سال گذشته در دنیا قیمت نفت و محصوالت 
معدنی کاهش چشم گیری یافت و اقتصادهایی که تا 
حدی متکی به این اقالم و اتفاقا جزو اقتصادهای بزرگ 
دنیا نیز هستند، ارزش پول ملی خود را طی حدود یک 
سال و نیم گذشته، کاهش دادند به طوری که ارزش 
روبل روسیه حدود 35 درصد، ارزش رئال برزیل بیش 
از 30 درصد، ارزش پزوی آرژانتین حدود 40 درصد و 
ارزش روپیه هند هم کاهش یافت. همچنین ارزش یوآن 
چین که حتی متکی به معدن نیست نیز کاهش یافت. 
در هیچ کدام از این اقتصاد ها کاهش ارزش پول ملی تابو 
نیست و آنها واقعیت اقتصاد خود را در ارزش پول ملی 
خود انعکاس دادند. آیا ما قوی تر از این اقتصادها هستیم 
که بر حفظ ارزش پول ملی اصرار داریم؟ در کنار این 
موضوع توجه کنید که متوسط نرخ تورم در کشور ما در 
سه سال گذشته، بسیار باالتر از این کشورها بود و حتی 
ما اگر این موضوع را نیز در نظر نگیریم و تنها کاهش 

اتکای  به  با توجه  را  قیمت نفت و محصوالت معدنی 
اقتصادمان به نفت و محصوالت معدنی در نظر داشته 
اتخاذ  بزرگ  اقتصادهای  این  مشابه  رفتاری  و  باشیم 
کنیم، باید قبول کنیم که ارزش پول ملی ما کاهش یابد.

موجب  خود  ما  کشور  در  ارز  بودن  چندنرخی 
ایجاد مشکل و مفسده است، دولت نیز بارها از 
نظر  به  است.  گفته  سخن  ارز  کردن  تک نرخی  
شما، دلیل اینکه دولت با وجود وعده ها در این 

خصوص کاری نمی کند چیست؟
اولین و مهم ترین دلیل این است که تک نرخی  شدن 
ارز، زمانی محقق می شود که روابط پولی و بانکی ما با 
دنیا برقرار شود. هنوز این اتفاق به صورت دقیق و کامل 
برای ما نیفتاده است و نیاز به زمان دارد که همه بانک ها 
به سوئیفت وصل شوند و روابط کارگزاری بانک ها برقرار 
شود و ما آزادانه و به صورت گسترده بتوانیم ارتباطات 
ارزی با دنیا داشته باشیم. با این اتفاق، زمینه الزم برای 
مرکزی  بانک  و  می شود  فراهم  ارز،  کردن  تک نرخی  
می تواند به آن سمت حرکت کند و من امیدوارم که 
بانک مرکزی این حرکت را به نحوی مدیریت کند که 
در مدت زمان نسبتا کوتاهی اتفاق بیفتد و مهم تر از آن، 
این است که به هر حال تعیین نرخ ارز واحد با نگاه 
حرفه ای و علمی به واقعیت های اقتصاد کشورمان باشد. 
ارز ما ظرفیت و امکان تقویت در این شرایط ندارد پس 
بازار  ارز  باید بیشتر نگاه به نرخ  ارز  برای تعیین نرخ 

باشد تا نرخ ارز مبادله ای یا بانک مرکزی.

اجرای برجام می تواند بر اجرای تک نرخی  کردن 
ارز تاثیرگذار باشد؟ تاثیر کاهش قیمت نفت را 
چگونه ارزیابی می کنید، آیا ممکن نیست اتفاقات 
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چند سال قبل را باز هم در بازار مشاهده کنیم؟
آن  بدون  است،  تاثیرگذار  برجام  اجرای  صددرصد 
که  و حاال  کنیم  تک نرخی   را  ارز خود  نمی توانستیم 
این اتفاق افتاده است، زمینه تک نرخی  شدن نیز فراهم 
شده است. در خصوص تاثیرگذاری کاهش قیمت نفت 
نیز همان طور که شما اشاره کردید این احتمال وجود 
دارد. به همین دلیل نیز من توصیه نمی کنم که بانک 
مرکزی روی ارزهای با نرخ پایین اصرار کند زیرا این 
کار، می تواند تقاضا را  افزایش دهد و در نهایت، ذخایر 
برسد  جایی  به  و  ببرد  تحلیل  را  مرکزی  بانک  ارزی 
که بانک نتواند از هیچ نرخی دفاع کند و آن گاه بازار 
به صورت افسارگسیخته دچار مشکل و نوسان شود. 
به نظر من دولت باید نرخ ارز مبادله ای را به صورت 
تدریجی به نرخ ارز آزاد برساند. حتی در شرایطی اگر 
این کار به درستی و تدریجی انجام شود، نرخ ارز آزاد 
ارز مبادله ای حرکت کند  هم می تواند به سمت نرخ 
اما اگر به درستی انجام نشود، نرخ ارز آزاد نیز ممکن 
است افزایش پیدا کند. در حقیقت انجام این کار، نیاز 
نیست.  ساده   و  دارد  محاسبه  و  حساسیت  دقت،  به 
تک نرخی  کردن ارز که در دولت هشتم انجام شد شاید 
یکی از بزرگ ترین کارهایی است که در اقتصاد کشور 
در آن زمان، انجام شد. پیش از آن نیز برای تک نرخی  
کردن ارز تالش شد، از جمله در دولت آقای هاشمی 
این  البته  و همچنین در دولت هفتم که  رفسنجانی 
اتفاق نیفتاد، باید گفت که متاسفانه سوء مدیریت ها و 
تحریم ها این دستاورد را از بین برد و حاال مجددا باید 
این اتفاق بیفتد. خوشبختانه در شرایطی که رغبت و 
بانک  است،  شده  زیاد  ایران  اقتصاد  به سمت  تمایل 
مرکزی می تواند این موضوع را طوری مدیریت کند که 

این اتفاق بیفتد.

بخش خصوصی به تعیین قیمت ارز در بودجه نیز 
انتقادهایی دارد، این انتقادها به چه دلیل است؟

نرخ ارز در بودجه مبنای حسابداری و محاسباتی دارد و 
نمی تواند به معنای نرخ ارز باشد؛ البته آقای نوبخت در 
جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعالم کردند 
که سیاست دولت، حفظ ارزش پول ملی است. چنین 
اظهارنظرهایی برای بخش  خصوصی نگران کننده است 
چرا که احساس می شود در دولت اتفاق نظر وجود ندارد 
یا نسبت به واقعیت های اقتصاد کشور توجه وجود ندارد، 

که باید این مشکل برطرف شود.

اتاق تهران/ رئیس کنفدراسیون صادرات ابالغیه جدید 
سازمان مالیاتی را تحلیل می کند

برای اجرای قانون درست، ابتدا باید 
زیرساخت ها آماده شود

الهوتی:مساله آماده نبودن زیرساخت ها باعث 
باعث خروج پول از نظام بانکی و فرار سرمایه می 

شود
نحوه  دستورالعمل  مالیاتی  امور  سازمان  کل  رئیس 
با  را  بانکی  حساب های  به  مالیاتی  ماموران  سرکشی 
مشکوک«  بانکی  تراکنش های  به  »رسیدگی  عنوان 
برای اجرا ابالغ کرد. به این ترتیب سید کامل تقوی 
نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه 
مشکوک  بانکی  تراکنش های  به  رسیدگی  و  بررسی 
ماه  اردیبهشت  چهارم  در  را  سازمان  این  طرف  از 
اینکه مسئولیت اجرای این  جاری ابالغ کرده، ضمن 
دستورالعمل بر عهده ادارات کل امور مالیاتی گذاشته 

شده است.
البته پیشتر هم دولت اعالم کرده بود قصد دارد برای 
دریافت مالیات های مستقیم سرکی به حساب های 
بانک بکشد که با مخالفت گروهی مواجه شد. محمد 
رییس  و  تهران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  الهوتی، 
اتاق  سایت  با  گفتگو  در  ایران  صادرات  کنفدراسیون 
تهران به بررسی این ابالغیه جدید سازمان امور مالیاتی 

پرداخت.
برای  دولت  پیشتر  که  »موضوعی  گوید:  می  الهوتی 
مالیات های مستقیم و رسیدگی به حساب ها اعالم 
ممیزین  که  که  شد  می  زمانی  به  مربوط  بود  کرده 
مالیاتی نتوانسته باشند به اطاالعات الزم درباره مودی 
دست پیدا کنند. به این ترتیب آنها اجازه پیدا می کردند 
پرینت حساب ها رو چک کنند.« الهوتی اما درباره این 
ابالغیه جدید یعنی »رسیدگی به تراکنش های بانکی 
مشکوک« ادامه می دهد: »این ابالغیه، با اقدام قبلی 
که دولت قصد انجامش را داشت، متفاوت است. این 
ابالغیه به نظام پولشویی که در کل دنیا مرسوم است، 
برمی گردد. به این شکل که بانک ها می توانند بررسی 
کنند که یکسری از پول های از کجا آمده و صاحب 
حساب هم باید این موضوع را اعالم کند. امروزه وزارت 
اقتصاد یا خزانه داری کشورها و سازمان های امنیتی به 
هردلیلی بخواهند می توانند به اطالعات حساب های 
بانکی رسیدگی کنند و بانک ها هم باید اطالعات را در 
اختیار آنها قرار دهند. اما مشکلی که این ابالغیه در 
کشور ایجاد می کند این است که زیرساخت ها فراهم 
نیست و فاکتور رسمی راه نیوفتاده است. از طرفی هم 
الزام قانونی برای دریافت فاکتور وجود ندارد. برای مثال 
برای کاالی کشاورزی زیر 800 هزار تومان نیازی به 
دریافت فاکتور نیست. به این ترتیب در کشور هنوز 

ارائه فاکتور خیلی مرسوم نیست.«
او همچنین تاکید می کند: »این مساله آماده نبودن 
زیرساخت ها باعث باعث خروج پول از نظام بانکی و 
فرار سرمایه می شود. به همین دلیل باید زیرساخت 
ها ایجاد شود تا فرار سرمایه تبدیل به دغدغه نشود. 
مالیاتی همیشه درخواست بخش  البته شفاف سازی 
افراد  این  همیشه  که  چرا  است.  بوده  خصوصی 
پردازند و جور  مالیات می  شناسنامه دار هستند که 
هیات  عضو  کشند.«این  می  را  زیرزمینی  اقتصاد 
نمایندگان اتاق تهران همچنین می گوید: »ما مخالف 
برای  اما  نیستیم.  پول  و خروج  ورود  و  شفاف سازی 
اینکه اصل موضوع تحت شعاع قرار نگیرد باید قانون 
درست اجرا شود. به همین دلیل قبل از اجرای قانون 

باید بسترها و زیرساخت ها را فراهم کرد.«

تعادل/ عضو هیات مدیره خانه معدن: :
تعداد اعضا، بهترین معیار کمک مالي به 

تشکل ها

معدن  خانه  هیات مدیره  عضو  شکوري،  بهرام 
ایران است که از طریق این تشکل در این دوره 
ایران حضور  بازرگاني  اتاق  نمایندگان  در هیات 
کمیسیون  ریاست  به  است  شده  موفق  و  دارد 
معدن اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي 

ایران دست یابد.
 وي که از چهره هاي تشکلي محسوب مي شود همیشه 
براي  منابع  تخصیص  نحوه  بحث  در  فعال  حضوري 
خصوص  در  دلیل  همین  به  است.  داشته  تشکل ها 
این پرونده به سراغش رفتیم تا از نظرات او را درباره 
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وضعیت تخصیص بودجه آگاه شویم. شکوري را باید 
جزو منتقدین وضع موجود منابع مالي به حساب آورد.

باید  شما  نظر  به  اصوال  بحث  به  شروع  براي 
کمک هاي مالي به تشکل ها که در قالب یک در 
به همه تشکل ها  به تصویب رسید  هزار فروش 
که  تشکل هایي  تنها  یا  مي کرد  پیدا  اختصاص 

عضو اتاق بازرگاني هستند؟
این است که در  باره بحث زیاد است. مساله  این  در 
این  شد  مطرح  تشکل ها  ساماندهي  بحث  که  زماني 
منبع مالي در نظر گرفته شد و در بحث ساماندهي 
فقط تشکل هاي عضو اتاق مطرح نیستند. در حقیقت 
با این رویکرد مي توان گفت که کمک هاي مالي از اتاق 
بازرگاني باید مشمول همه افراد شود. ما کمتر تشکل 
قوي داریم که تحت پوشش اتاق بازرگاني نباشند و اگر 
نیستند به نوعي با اتاق در ارتباط هستند. از نظر من 
اتاق باید به همه این تشکل ها کمک مالي کند و این 
کار بابي مي شود براي اینکه تشکل هاي غیرعضو هم به 

اتاق بپیوندند.

براي  منابع  تخصیص  براي  کاري  و  ساز  چه 
تشکل ها وجود دارد؟

متاسفانه تا امروز فاقد معیار و شاخص مشخصي در 
این راستا بوده ایم. در حقیقت بیشتر بحث تخصیص 
هم  هنوز  و  مي شد  انجام  سلیقه یي  صورت  به  منابع 
شاهد این مشکل در اقتصاد تشکلي خودمان هستیم. 
نظر  مورد  دوره  این  در  باید  که  برنامه هایي  از  یکي 
باشد گذاشتن معیارهایي براي تعیین سهم هر تشکل 
است. اگر یک سیاست کلي وجود داشته باشد طبیعتا 
مي توانیم از این کمک ها نتیجه بگیریم وگرنه اوضاع به 

شکلي مي شود که هر تشکل رابطه بهتري دارد کمک 
بیشتري مي کند. در حقیقت سیاست هاي تشکلي نیاز 
به ابزار دارد و یکي از این ابزار کمک مالي است و وقتي 
براي کمک مالي برنامه یي نباشد سیاست ها نیز راه به 

جایي نخواهد برد.

معیار پیشنهادي شما براي تعیین تشکل هایي که 
به آنها کمک مالي شود چیست؟

چندین معیار را مي توان قرار داد. شاید بهترین معیار 
تعداد اعضا باشد. طبیعتا تعداد اعضاي هر تشکل آیینه 
خوبي از وضعیت عملکرد تشکل است. اما این معیار 
کامل نیست. در کنار این موضوع میزان پوشش اعضاي 
تشکل مطرح است. ممکن است یک کسب و کار داراي 
فعاالن اقتصادي زیادي باشد و به همین دلیل تشکل 
اعضاي زیادي داشته باشد اما مساله دیگر این است که 
این تعداد اعضا چند درصد از کل فعاالن آن حوزه را 
تحت پوشش قرار قرار داده اند. در حقیقت اینجا یک 
مساله و مشکل اساسي در ساختار تشکل هاي بخش 
خصوصي مطرح مي شود. در نظام بهینه تشکلي تعداد 
تشکل ها کم و گستردگي آنها زیاد است ولي در ایران 
اوضاع برعکس شده است. طبیعتا اگر تمامي فعاالن 
یک صنعت یا یک بخش از اقتصاد عضو یک تشکل 
باشند قدرت تشکل بیشتر مي شود و مي تواند بسیار 
بهتر قدرت چانه زني داشته باشد. اما ما امروز شاهد این 
پدیده هستیم که براي یک صنف تشکل هاي متعدد و 
موازي وجود دارد که اتفاقا اعضاي مشترک هم دارند. 
اگر همه این اعضا در یک تشکل ها عضو شوند طبیعتا 
آنها مي توانند کمک منسجم تري از اتاق دریافت کنند 

و سرویس بهتري به اعضاي خود ارائه دهند.

اتاق در نحوه تخصیص  به صورت کلي عملکرد 
منابع براي تشکل ها را چگونه ارزیابي مي کنید؟

من خودم خیلي راضي نیستم. خیلي از تشکل ها نیز 
هیچ  بعضي  ندارند.  رضایت  منابع  تخصیص  نحوه  از 
بهره یي از منابع مالي اتاق بازرگاني که بر اساس قانون 
و  نبرده اند  گرفته اند  فروش  هزار  در  یک  صورت  به 
برخي بهره زیادي از این موضوع برده اند. از سوي دیگر 
عدد دریافتي از اعضا براي کمک به تشکل ها بسیار باال 
است. از طرف دیگر بعضي از مباحث قرار بود در قالب 
این دریافتي ها انجام شود که تاکنون انجام نشده. براي 
نمونه بحث پژوهش داراي اهمیت زیادي در کارهاي 
تشکلي است و اگر پژوهش را یک کاالي عمومي در 
براي  را  کار  این  تشکل ها  که  داریم  نیاز  بگیریم  نظر 
پژوهش  بحث  این  وجود  با  دهد.  انجام  خود  اعضاي 
تاکنون یا دیده نشده است یا در این دوره که اندکي به 
آن پرداخته شد هنوز از وضعیت مطلوب فاصله جدي 
تشکل ها  رضایت  که  شد  باعث  موضوع  همین  دارد. 
وظایف  به  ساختاري  صورت  به  اگر  نیاید.  دست  به 
تشکل ها نگاه شود یکي از مهم ترین مباحث تشکلي 
بحث بودجه براي تحقیق و توسعه است. اما با نگاهي 
هرچند گذرا به وضعیت بودجه تشکل ها مي بینیم که 
R&D در کارهاي تشکلي ایران بسیار جایگاه کمي 
در  بودجه  منابع  کردن  هزینه  محل  مهم ترین  دارد. 
هزینه  یا  ساختمان  خرید  موضوع  ایران  تشکل هاي 
اساسي  کمک  یک  مي تواند  اتاق  است.  مکان  اجاره 
براي حل این مشکل انجام دهد. در سال هاي گذشته 
منابع مالي زیادي صرف ساخت ساختمان جدید اتاق 
براي  این ساختمان مي توان مکاني  بازرگاني شد. در 
تمامي تشکل ها در نظر گرفت یا اگر مکان کم است با 
پول هایي که در این سال ها در اتاق بازرگاني جمع شده 

است یک ساختمان براي تشکل ها گرفت. این کار به 
ویژه با ساماندهي تشکل ها و کم کردن تعداد آنها بسیار 
ممکن است. وقتي همه این تشکل ها در یک ساختمان 
ارتباط  طبیعتا  باشند  داشته  مرکزي  دفتر  محل  و 
میان آنها بسیار بهتر برقرار مي شود. همچنین برخي 
هزینه ها مي تواند میان این تشکل ها سرشکن شود تا از 
نظر بهره وري وضعیت بهتري پیدا کنند. مثال تمامي 
تشکل ها در مرکز پژوهش هاي اتاق بازرگاني کارهاي 
پژوهشي خود را انجام دهند تا هزینه کمتري براي این 
موضوع الزم به پرداخت باشد. از طرف دیگر بسیاري 
از مشکالت تشکل ها امروز مشترک است. بسیاري از 
مشکل  تشکل  اسم  به  گرفتن  نظر  در  بدون  صنایع 
زیرساخت هاي  نبود  و  زیست  محیط  دارند.  مالیاتي 
کافي مشکل همه بخش هاي اقتصاد است. الزم است 
تا  شوند  منسجم  ساماندهي  داراي  تشکل ها  این  که 
موضوعات  این  به  بیشتر  اثرگذاري  و  کمتر  هزینه  با 
بپردازند. در مجموع براي اینکه اثربخشي منابع مالي 
تشکل ها بیشتر باشد یک کار اساسي باید صورت گیرد 
و آن انطباق سیاست هاي اتاق با سیاست هاي مالي مد 

نظر تشکل هاي بخش خصوصي محسوب مي شود.

 

دنیای اقتصاد/  کارنامه سال 94 نشان می دهد
چرخش سرمایه گذاران به صنایع بزرگ

تاسیس  جوازهای  تعداد  از  شده  منتشر  آمار 
میزان سرمایه گذاری  و  در سال 94  صادر شده 
به  نسبت  بخش  این  برای  شده  پیش بینی 
تمایل  از  حکایت  ماقبل،  سال  مشابه  مدت 
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سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در صنایع کالن 
و سرمایه بر دارد. 

بر اساس آمار منتشر شده از سوی دفتر برنامه ریزی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد جواز های صادره 
در مجموع 12 ماه سال گذشته برابر با 16 هزار و 15 
فقره جواز تاسیس بوده است که نسبت به مدت مشابه 
را تجربه کرده است.  افت 2/ 14 درصدی  سال قبل 
شده  پیش بینی  سرمایه گذاری  میزان  دیگر،  سوی  از 
برای جوازهای تاسیس صادر شده نیز در مدت زمان 
مذکور معادل 5/ 16 درصد نسبت به سال 1393 رشد 
به صنایع کالن  است. چرخش سرمایه گذاری  داشته 
)که بهره برداری از آنها معموال به زمان بیشتری نیاز 
دارد( در حالی است که سرمایه گذاران سال 93 را در 
مقایسه با سال 92 با روندی متفاوت طی کرده بودند. 
در سال 93 تعداد جوازهای تاسیس صادر شده نسبت 
میزان  و  است  داشته  درصدی   3 افتی   92 سال  به 
سرمایه گذاری پیش بینی شده برای جوازهای تاسیس 
پیش بینی  که  به طوری  نبودند،  بی نصیب  افت  از  نیز 
سرمایه گذاری برای جوازهای صادره نیز در سال 93 
افت 15 درصدی را تجربه کرده است که آمار مذکور 
بیانگر تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در صنایع 
به  نیاز  معموال  که  صنایعی  بوده،  متوسط  و  کوچک 

زمان کمتری برای به نتیجه رسیدن دارند.
اعالم شده در سال 1394، در مجموع  آمار  براساس 
است  شده  صادر  تاسیس  جواز  فقره   15 و  هزار   16
که در مقایسه با مدت مشابه سال ماقبل تعداد جواز 
تاسیس صادر شده در این مدت از افت 2/ 14 درصدی 
حکایت دارد؛ سال 93 در مجموع 18 هزار و 666 فقره 
جواز تاسیس صادر شده بود. از سوی دیگر، اگرچه آمار 
اعالم شده از افت تعداد جواز تاسیس صادره در سال 

در  سرمایه گذاری صورت گرفته  اما  دارد،  94 حکایت 
این مدت رشد 5/ 16 درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال ماقبل داشته است که نشان از افزایش تقاضا برای 
سرمایه گذاری کالن دارد. سال گذشته در مجموع در 
برای  سرمایه گذاری  تومان  میلیارد  120هزار  حدود 
جواز های صادره پیش بینی شده است. با توجه به رشد 
سرمایه گذاری در مدت زمان مذکور می توان از آشتی 
رخدادی  داد،  بزرگ خبر  بنگاه های  با  سرمایه گذاران 
که بازگشت سرمایه به این بخش را به همراه داشته و 
موجب رونق تولید شده است. رشد سرمایه گذاری در 
سال 94 در حالی رخ داده که برای سال 93 در حدود 
102 هزار میلیارد تومان سرمایه پیش بینی شده بود. 
میزان  تاسیس،  جواز  صدور  در  منفی  رشد  بر  عالوه 
درصدی   11  /7 افت  با  نیز  شده  پیش بینی  اشتغال 
مدت  در  اعالم شده  آمار  براساس  است.  بوده  مواجه 
زمان مذکور در مجموع برای 382 هزار نفر شغل در 
کشور پیش بینی شده، این در حالی است که در مدت 
زمان مشابه سال ماقبل میزان اشتغال پیش بینی شده 

برای 433 هزار نفر بود.
عالوه بر جوازهای تاسیس در مدت زمان مورد بررسی 
پروانه بهره برداری صنعتی ایجادی صادره نیز با افت 6/ 
2 درصدی همراه بوده است. در سال 1394 در مجموع 
پنج هزار و 109 فقره پروانه بهره برداری صنعتی ایجادی 
صادر شده، این در حالی است که در مدت مشابه سال 
شده  صادر  ایجادی  صنعتی  بهره برداری  پروانه  ماقبل 
با این شرایط  با 5 هزار و 248 فقره بوده است.  برابر 
صدور پروانه های بهره برداری با افت 6/ 2 درصدی همراه 
بوده است. از سوی دیگر، در این بخش هر چند شاهد 
افت پروانه های بهره برداری بودیم، این بخش نیز همانند 
 20 رشد  سرمایه گذاری  بخش  در  تاسیس  جوازهای 

درصدی را تجربه کرده است. براساس آمار اعالم شده 
در سال 94 سرمایه گذاری محقق شده برای این بخش 
برابر با 18هزار میلیارد تومان بوده، این در حالی است 
که در مدت زمان مشابه سال قبل سرمایه محقق شده 
برای این بخش برابر با 15هزار میلیارد تومان بوده است. 
اما کارنامه این بخش نیز همانند جواز تاسیس در بخش 
اشتغال مثبت نبوده، براساس آمار اعالم شده در سال 94 
در مجموع برای 79 هزار نفر شغل در کشور ایجاد شده، 
این در حالی است که در مدت مشابه سال ماقبل اشتغال 
ایجاد شده در این بخش برابر با 83 هزار شغل بوده و 
با این شرایط این بخش نیز در ایجاد اشتغال با افت 5 

درصدی همراه بوده است.
در  سرمایه گذاری  به  سرمایه گذاران  گرایش  تغییر 
صنایع بزرگ موجب شد مسووالن حمایت همه جانبه 
از صنایع کوچک و متوسط را در دستور کار قرار دهند. 
اعتبار  تومان  میلیارد  هزار   13 نیز  راستا  همین  در 
براي صنایع کوچک و 3  هزار  میلیارد تومان اعتبار نیز 
براي صنایع متوسط پیش بینی شد تا مشکل کمبود 
از سوی منابع پیش بینی شده  این واحدها  نقدینگی 
برطرف شود. از سوی دیگر براساس آمار اعالم شده در 
حال حاضر در مجموع 22 هزار و 900 طرح نیمه تمام 
با پیشرفت فیزیکی 40 درصد به باال در کشور وجود 
دارد که اتمام این طرح ها به 183 هزار میلیارد تومان 
منابع مالی نیاز دارد و آنچه مسلم است امکان تامین 
این میزان منابع از سوی دولت وجود ندارد؛ به همین 
دلیل باید منابع مالی برای این صنایع متنوع شود و 
دولت چاره ای ندارد تا عالوه بر تشویق سرمایه گذاران 
داخلی بخشی از نیاز این صنایع را از طریق فاینانس، 
صندوق های  و  سرمایه  بازار  خارجی،  سرمایه گذاری 

توسعه فعال در کشور تامین کند.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز یک شنبه 

منتشر شد

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

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام 
بهار طرح جدید امروز یک شنبه در بازار یک میلیون و 
48 هزار و 500 تومان، طرح قدیم یک میلیون و 46 هزار 
تومان، نیم سکه 542 هزار تومان، ربع سکه 293 هزار 
تومان و سکه گرمی 202 هزار تومان اعالم شد.همچنین 
نرخ هر گرم طالی زرد 18 عیار در بازار داخلی 106 هزار 
و 920 تومان و نرخ هر اونس طال در بازارهای جهانی 
)دیروز( 1293 دالر است.در همین حال، صرافان بازار ارز 
نرخ هر دالر آزاد را برای فروش 3457 تومان، هر یورو را 
3958 تومان، هر پوند را 5078 تومان، لیر ترکیه 1253 

تومان و درهم امارات را 948 تومان اعالم کردند.  
جدول قیمت سکه و ارز در روز یک شنبه

قیمت بازار نوع سکه    
1048500 سکه  تمام  طرح  جدید   
1049000 سکه  تمام  طرح  قدیم   
542000 نیم سکه     
293000 ربع سکه     
202000 گرمی     
106920 هر گرم طالی 18 عیار   

نوع ارز   
3457 دالر     
3958 یورو      
5078 پوند     
948 درهم     

1253 لیرترکیه     
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دنیای اقتصاد/
نویسندگان: 

حبیب بیرامی/ کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
الهه نظام آبادی/ کارشناسی مهندسی صنایع

سازمان هاي کوچک و متوسط بر خالف تفکرات حاکم 
در دهه هاي 60 و 70 میالدي که بر توسعه صنایع بزرگ 
به عنوان محور اصلی استراتژي هاي صنعتی استوار بود، 
بسیار  اهمیت  از  یافته  توسعه  کشورهاي  در  امروزه 
باالیی  زیادي برخوردار هستند. در حال حاضر سهم 
از بنگاه هاي صنعتی کشورهاي جهان، به شرکت هاي 
کوچک و متوسط اختصاص یافته است. از سوي دیگر 
دنیاي کنونی کسب وکار یک فضاي پویا است که نرخ 
تغییر و تحول در آن باال است.با توجه به لزوم توسعه 
کارآفرینی سازمانی در محیط پرتالطم رقابت امروزي 
و محدودیت منابع سازمانی، ما نیازمند آن هستیم که 
بتوانیم با یک رویکرد استراتژیک اولویت ها را در ابعاد 
و شاخص هاي کارآفرینی سازمانی مشخص کنیم و بر 
اساس یک تفکر استراتژیک به آن ابعاد از کارآفرینی 

بپردازیم که از اهمیت بیشتري برخوردار است.
کارآفرینی عبارت است از؛ فرآیند نوآوری و بهره گیری 
از فرصت ها با تالش و پشتکار بسیار، همراه با پذیرش 
ریسک های مالی، روانی و اجتماعی که البته با انگیزه 
و  شخصی  رضایت  توفیق طلبی،  مالی،  سود  کسب 
استقالل صورت می پذیرد. کارآفرینان افرادی هستند 

که مشاغل جدیدی ایجاد می کنند که تا قبل از آن 
وجود نداشته است. فرآیند توسعه کارآفرینی نیز عبارت 
است از، افزایش احتمال و نرخ وقوع رفتار کارآفرینانه 

در کلیه ابعاد کارآفرینی.

چرخه حیات کسب وکارهای کارآفرینانه
توسعه  و  ایجاد  مراحل  مختلف،  صاحب نظران 
متعددی  قالب های  در  را  کوچک  کسب وکارهای 
تقسیم بندی کرده اند. به طور سنتی چرخه زندگی این 
نوع کسب وکارها را می توان در قالب پنج مرحله بررسی 

کرد:

مرحله ایجاد کسب وکار: شامل فعالیت های مرتبط 
با شکل گیری اولیه کسب وکار است.

مرحله شروع کسب وکار: در این مرحله فعالیت های 
الزم برای ایجاد برنامه رسمی کسب وکار، جست وجوی 
تیم  ایجاد  و  بازاریابی  فعالیت های  انجام  سرمایه، 

کارآفرینانه موثر انجام می شود.

راهبرد  در  مهمی  تغییرات  نیازمند  رشد:  مرحله 
کارآفرینانه است.

و  بازار  شرایط  نتیجه  کسب وکار:  تثبیت  مرحله 
تالش های کارآفرینانه است.

مرحله نوآوری یا افول: شرکت هایی که به نوآوری 
توجه نمی کنند، سرنوشتی جز نابودی نخواهند داشت.

که: »یک شرکت کوچک  باورند  براین  وایت  و  ولش 
به  نمی کند،  عمل  بزرگ  تجاری  سازمان  یک  مثل 
شرکت های  بین  زیادی  تفاوت های  دلیل  همین 
نظر  از  بزرگ  تجاری  سازمان های  و  کوچک  تولیدی 
منابع  از  استفاده  و  سیاست گذاری  رویه  ساختاری، 
در  بزرگ  بسیار  شرکت های  آمریکا  در  دارد.  وجود 
با سرمایه محدود  بودند که  ابتدا کسب وکار کوچکی 
شروع به کار کردند، از آن جمله می توان شرکت های 
مایکروسافت، اچ پی و فورد را نام برد. اکثر شرکت های 
تولیدی کوچک سیستم ها و رویه های ساده ای دارند 
که، انعطاف پذیری، بازخورد فوری، فهم بهتر و پاسخ 
سریع تر به نیازهای مصرف کننده را دربردارد. کارمندان 
شرکت های تولیدی کوچک اختیارها و مسوولیت های 
مشخصی در حوزه کاری شان دارند که باعث به وجود 
بین  بردن هدف های مشترک  باال  و  پیوستگی  آمدن 
نیروی کار می شود که این به نوبه خود باعث می شود 
است.  انجام شده  خوبی  به  کار  که  شوند  مطمئن  تا 
شرکت های کوچک و متوسط منعطف و نوآور هستند 
و سریع تر و کارآتر نسبت به تغییرات و تحوالت فزاینده 

جهانی عکس العمل نشان می دهند.

مزایای شکل گیری و ایجاد شرکت های کوچک و 
متوسط

تکنولوژی  آن گونه  متوسط  و  کوچک  شرکت های   -
موجود  وضعیت  و  محلی  منافع  با  که  می طلبند  را 

سازگارتر است.
- این شرکت های می توانند سرمایه های کم و پراکنده 

را به سمت تولید صنعتی سوق دهند.
یا  قطعات  تامین  به  بخش ها  از  برخی  در  قادرند   -
از  و  کنند  اقدام  بزرگ  صنایع  نیاز  مورد  کاالهای 

دوگانگی در اقتصاد بکاهد.
- صنایع کوچک و متوسط موجب افزایش رقابت در 
افزایش  به  منجر  و  کوچک شده  تولیدکنندگان  بین 
کیفیت تولیدات و خدمات برای کسب سهم بیشتر از 

بازار خواهد شد.

دالیل ناکامی شرکت های کوچک و متوسط

- فقدان حمایت و پشتیبانی منظم و همه جانبه
- ناتوانی در تولید انبوه

تولیدات  در  معین  و  مشخص  استاندارد  نداشتن   -
مختلف

- بی بهره بودن از امکانات مهندسی، تحقیق و توسعه و 
در نتیجه عقب ماندگی از اقتصاد جهانی

 
کارآفرینی سازمانی و جایگاه آن در 

کسب وکارهای کوچک و متوسط
توسعه  و  رشد  مسیر  در  می تواند  سازمانی  و  جامعه 

نقشهراهتوسعه؛ایجادارزشهاینوینبرایسازمان
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حرکت کند که فرهنگ، بستر و مقررات الزم را برای 
و  دانش  و  کند  فراهم  سازمانی خود  و  انسانی  منابع 
و  کارآفرینی  به  را  خود  کارکنان  خالقیت  و  مهارت 
کارآفرین،  سازمان های  در  کند.  تبدیل  مولد  نوآوری 
و  رشد  برای  مناسبی  شرایط  و  محیط  ساختار، 
نوآوری و مشارکت کارکنان در  شکوفایی خالقیت و 
حل  و  فرآیندها  و  خدمات  و  محصول  توسعه  جهت 
مسائل سازمان و بهبود مستمر آنها وجود دارد. در این 
سازمان ها بین مدیریت و کارکنان ارتباط موثری همراه 
با احترام متقابل وجود دارد. انتخاب و استخدام افراد در 
سازمان های کارآفرین، از حساسیت خاصی برخوردار 
است. سازمان های کارآفرین دو هدف عمده را دنبال 
ارزش های  و  منابع  به  نهادن  ارج  نخست،  می کنند: 
افرادی  و  کارکنان  کلیه  از  گرفتن  کمک  و  انسانی 
ارتباطند. دوم، رسیدن به  با سازمان در  که به نوعی 
کمک  به  سازمانی  شده  تعیین  پیش  از  هدف های 
همین افراد.هنگامی که فعالیت کارآفرینی توسط فرد 
یا گروه کارآفرین در داخل یک سازمان انجام بگیرد، 
فرد  این حالت  در  گویند.  کارآفرینی سازمانی  آن  به 
یا گروه کارآفرین از قابلیت ها و امکانات یک سازمان 
به عنوان  کارآفرینی  فعالیت  به  اقدام  و  کرده  استفاده 
فعالیتی با وابستگی سازمانی می کند. نتیجه این نوع 
کارآفرینی معموال ایجاد یک واحد سازمانی جدید در 
داخل سازمان، طراحی و عرضه خدمات جدید و ایجاد 
ارزش های نوین برای سازمان است.تحقیقات جدید سه 
مفهوم را در تعریف سازمانی نام می برند: تجدید راهبرد 
)نوسازی راهبردها / تجدید ساختار سازمان(، نوآوری 
)ارائه مورد جدید به بازار( و کسب وکار درون شرکت 
ایجاد  به  منجر  که  شرکتی  کارآفرینانه  )فعالیت های 

کسب وکاری جدید در درون شرکت مادر می شوند.

ابعاد مختلف کارآفرینی سازمانی
کارآفرینی   ،)2003( پییرس  بررسی های  براساس 
درون سازمانی دارای هشت بعد متمایز و در عین حال 
مرتبط با هم هستند. این ابعاد عبارت است از: ایجاد 
واحدهای جدید در داخل سازمان، ایجاد کسب وکارهای 
در  نوآوری  محصوالت،  و  فرآیند  در  نوآوری  جدید، 
نوآوری در  تغییر شکل سازمان،  نوآوری در  خدمات، 
ریسک پذیری، نوآوری در پیشگامی، نوآوری در رقابت 
تهاجمی. تامپسون )1999( ابعاد کارآفرینی در سازمان 
از:  است  عبارت  که  می کند  خالصه  بعد  پنج  در  را، 
کارآفرینی سخت، خالقیت، پارادایم مخاطره پذیر، ارائه 
ایده و طرح و کارآفرینی نرم که وجود این ابعاد برای 

هر سازمانی ضروری است.

ضرورت و اهمیت کارآفرینی در سازمان
سازمان های امروز در محیطی پویا و پر از ابهام و تحول 
زندگی می کنند. سرعت این تغییرات به گونه ای است 
که شاید نتوان منحنی تغییر را در بعد زمان ترسیم 
تا حیات شرکت ها هرچه  این موارد باعث شده  کرد. 
بیشتر در معرض خطر قرار گیرد و یافتن راه چاره به 
عنوان دغدغه فکری همیشگی برای مدیران هوشیار 
شرکت ها مطرح باشد. از این رو است که اهمیت نیروی 
کارآفرینان  دیگر  عبارتی  به  و  نوآور  و  خالق  انسانی 

سازمانی در شرکت ها برجسته می شود.

عوامل موثر بر کارآفرینی
ازجمله عوامل موثر بر کارآفرینی می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
بازاری که شامل منابع مالی،  و  اقتصادی  1- شرایط 
نیروی کار، تسهیالت فیزیکی، زیرساخت اقتصادی و 

خدمات تخصصی است.
و  رشد  اندازه،  شامل  که  صنعت  پویای  ساختار   -2

ساختار بازار، صنعت و تمرکز جغرافیایی است.
3- چارچوب قانون و مقررات که شامل سیستم مالی، 

حقوقی و سیاست های حماسی است.
4- سرمایه اجتماعی که شامل سلسله مراتب اجتماعی، 

فرهنگ، شبکه کارآفرینی و سیستم آموزشی است.
شامل  که  کارآفرین  به  مربوط  فردی  جنبه های   -5
تجربه کاری، تحصیالت، ظرفیت کارآفرینی و دارایی 

است.

در  سازمانی  کارآفرینی  برای  برنامه ریزی 
کسب وکارهای کوچک و متوسط

نمی آید.  به وجود  به خودی خود  سازمانی  کارآفرینی 
بلکه باید با برنامه ریزی دقیق و اجرای دقیق آن برنامه، 
به  به حداکثر رساند. مدیری که  را  احتمال موفقیت 
دنبال تحقق کارآفرینی در چارچوب سازمان است با 
پنج موضوع متمایز اما مرتبط روبه رو است که عبارت 
است از: 1- تعهد سازمان به کارآفرینی سازمانی؛ 2- 
فرهنگ  ایجاد   -3 سازمانی؛  کارآفرینی  مدل  تعیین 
 -5 سازمانی؛  کارآفرینان  شناسایی   -4 کارآفرینانه؛ 
در  سازمان.  کارآفرینی  خدمات  جبران  جدول  ایجاد 

ادامه هریک از این عوامل به اجمال تشریح می شوند.
کارآفرینی  سازمانی:  کارآفرینی  به  سازمان  تعهد   -1
از  نوآوری  که  می گیرد  شکل  زمانی  فقط  سازمانی 
باالتر جریان  به سمت سطوح  پایین سازمان  سطوح 

سازمانی،  کارآفرینی  استمرار  دیگر  سوی  از  و  یابد 
بستگی به اعطای اختیارات الزم و تشویق کارکنان و 
کارگران صنفی، مهندسان، کارکنان دفتری، کارکنان 

تحقیق و توسعه و سایرین در سراسر سازمان دارد.
که  ساختاری  سازمانی:  کارآفرینی  الگوی  تعیین   -2
برای یک سازمان مناسب است، لزوما برای سازمان های 
ابداع یک محصول جدید،  دیگر مناسب نخواهد بود. 
کل  مفهوم  که  رسمیت یافته ای  ساختار  اندازه  به 
کارآفرینی را در سازمان مورد حمایت قرار دهد، دارای 

اهمیت نیست.
3- توسعه فرهنگ کارآفرینی در سازمان: اگر سازمانی 
باید فرهنگ  قصد دارد واقعا کارآفرینی داشته باشد، 
کل سازمان به فضای کارآفرینانه مبدل شود که البته 

این کار در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.
در  کارآفرین  و  خالق  استعدادهای  شناسایی   -4
قرار  شناسایی  مورد  افراد  از  گروه  دو  باید  سازمان: 
گیرند: اولین گروه، افراد نوآوری هستند که استعداد 
نیز  مدیریتی  استعداد  از  و  بوده  قوی  آنها  نوآوری 
برخوردارند؛ و دومین گروه اعضایی هستند که بالقوه 

استعداد کارآفرینانه دارند.
5- پاداش به کارآفرینان سازمانی: پاداش به کارآفرینان 
سازمانی مشکالت پیچیده ای را در سازمان های سنتی 
ایجاد می کند. به این دلیل که به کارکنان در سازمان، 
حقوق ماهانه مشخص پرداخت می شود و کارآفرینان 
سازمانی دوست ندارند وضعیت حقوق ماهانه شان در 
سیستم  همچنین  بدهند.  دست  از  کامال  را  سازمان 
پاداش پایاپای برای کارآفرینان کافی نیست، زیرا آنها 
فکر می کنند، اگر قرار است روی طرح های ریسک پذیر 

کارکنند، باید از آن ریسک نفعی عایدشان بشود.
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موضوع : آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای 
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حوزه فعالیت فراخوان:   امور پیمانکاری
  

نوع برگزاری : یک مرحله ای
  

تاریخ بازگشایی پاکات : ۱ / ۳ / ۱۳۹۵ - یکم خرداد 
ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 

نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۸ / ۲ / ۱۳۹۵ - هجدهم 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱ / ۳ / ۱۳۹۵ - یکم خرداد 

ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر :  ایران - تهران - تهران
    

محل دریافت اسناد : اسناد مناقصه از طریق سامانه 
www.setadiran. تداركات الكترونیكی دولت به آدرس

ir به فروش مي رسد .
  

طبقه بندی موضوعی :   تجهیزات برق-الکترونیک-
مخابرات

موضوع : خرید شش دستگاه رله

حوزه فعالیت فراخوان:   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۸ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 
هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۲۶ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 

ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۲ / ۲ / ۱۳۹۵ - دوازدهم 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۸ / ۵ / ۱۳۹۵ - بیست و 

هشتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر :  ایران - سمنان - سمنان
    

محل دریافت اسناد: سامانه الکترونیکی دولت
   

توضیحات : مناقصه فوق عمومی می باشد

موضوع: اتوترانس ۳۰۰ آمپری

حوزه فعالیت فراخوان:   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 
هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 

هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۲ / ۱۳۹۵ - سیزدهم 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد: ۲۷ / ۴ / ۱۳۹۵ - بیست و 

هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر: ایران - فارس - شیراز
 

موضوع: اجرای پروژه های عمرانی توسعه و اصالح 
شبکه توزیع برق روستایی سرخس و قوچان

حوزه فعالیت فراخوان:   امور پیمانکاری
  

نوع برگزاری : دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال
  

برآورد مالی: 4637000000
 

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۶ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 
ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد: ۲۵ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 

پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۲ / ۱۳۹۵ - چهاردهم 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۵ / ۵ / ۱۳۹۵ - بیست و 

پنجم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر : ایران - خراسان رضوی - 
مشهد

    
محل دریافت اسناد : سایت شرکت/ 

www.kedc.ir/ سایت توانیر
www.tavanir.or.ir

21 مناقصات

شرکت برق منطقه ای تهرانشرکت برق منطقه ای سمنانشرکت توزیع نیروی برق استان فارسشرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

 بازگشت به عناوین 
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مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سندیکای 
صنعت برق ایران )رسانا( خواهشمند است 
نظرات، پیشنهادها و نقدهای خود را از طریق 
ایمیل  ahmadi@ieis.ir ویا شماره تلفن های 
۶-۶۶57۰93۰  به ما اطالع دهید.
با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

پامچال وحشی، منطقه دوهزار /
عکس از شایان غیاث الدین

شماره   1719    12 اردیبهشت ماه 1395


