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توهم مهار تورم با دالر ارزان

 27 و 28 تیرماه؛ کارگاه آموزشی راه حل های حقوقی و قراردادی مناقصه گران، 
تولیدکنندگان و پیمانکاران در تقابل با چالش نوسانات نرخ ارز در سندیکای برق 

برگزار می شود. 

دنیای اقتصاد/ دکتر اصغر شاهمرادی
اصلی  مطالبات  از  یکی  ارزی  سیاست  در  بازنگری 
کارشناسان است. نگارنده در کنار سایر کارشناسان 
بارها در سرمقاله های »دنیای اقتصاد« بر این موضوع 
تاکید کرده و در یک مورد تجربه روسیه در مدیریت 
بحران ارزی را به سیاست گذاران یادآور شده است. 
ولی در هر صورت کشتیبان را سیاستی دگر در پیش 
بود و به این بازنگری باور نداشت. آنچه در ماه های 

اخیر اتفاق افتاد گواهی است بر این داوری.
بنابراین تا زمانی که سیاست گذار به این باور نرسد 
و  دانش  به  اتکا  فعلی  وضعیت  از  برون رفت  راه  که 
تجربه اقتصادی است، تکرار این قبیل اشتباهات را 
گریزی نیست. با این وجود، بنای این نوشتار تحلیل 
ارائه  بلکه  سیاست های اخیر در حوزه ارزی نیست، 
یک راهکار مشخص برای بازکردن گرهی از مشکالت 

پیش روی اقتصاد ایران و بانک مرکزی است.
در  ارز  قیمت گذاری  لزوم  بر  بارها  ستون  این  در 
می رسد سیاست گذار  به نظر  است.  تاکید شده  بازار 
و  ندارد  ارز  بازار  با  خوبی  رابطه  چندان  اقتصادی 
نظر  در  که خود  نرخی  از  باالتر  را  بازار  این  قیمت 
دارد، پنداشته و به همین دلیل سعی در قیمت گذاری 
ارز در خارج از بازار و به شکل دستوری دارد. البته 
 اگر بانک مرکزی محدودیت منابع نداشت و شرایط

ادامه در صفحه 3

انرژی،  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
نشست  در  تیرماه(،   25 )دوشنبه،  صبح 
کرد:  مطرح  رسانه  اصحاب  با  خود   خبری 
ظرفیت جدیدی از طریق بخش خصوصی با رقم 
300 مگاوات تا چند روز دیگر به مدار وارد خواهد 
شد و امیدواریم همچون گذشته همکاری های ما 

افزایش پیدا کند.
نیرو  وزارت  متعدد  جلسات  به  اشاره  ضمن  حائری 
همکاری  بخش خصوصی  گفت:  بخش خصوصی  با 
خوبی با وزارت نیرو دارد و مشکالت پیش روی این 
بخش زحمت کش بایستی هر چه زودتر مرتفع شود 
طریق  از  باید  ما  نیروگاه های  شده  نصب  ظرفیت  و 

همین بخش افزایش پیدا کند.
صورت  اطالع رسانی های  درخصوص  ادامه  در  وی 
طبق  خاموشی ها  اعمال  برای  مردم  به  گرفته 
برنامه های اعالم شده، اظهار داشت: در این باره سعی 

کرده ایم برنامه های اعالم شده به صورت منظم 
ادامه در صفحه 4

حائری: مشکالت پیش روی بخش خصوصی بایستی هر چه زودتر مرتفع شود

بخشخصوصیظرفیتجدیدیرابهمدارواردمیکند

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3414306-%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86
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 اخبار اقتصادی  اخبار صنعت برق

یادداشت مدیران

 بخش خصوصی ظرفیت جدیدی را به 
مدار وارد می کند

ظرفیت جدیدی از طریق بخش خصوصی با رقم 
300 مگاوات تا چند روز دیگر به مدار وارد خواهد 
شد و امیدواریم همچون گذشته همکاری های ما 

افزایش پیدا کند.
صفحه 1

و  تمام شده  قیمت  مابه التفاوت 
فروخته شده هر کیلووات برق را 

کرده ایم  فراموش 
در صنعت  اصلی  اینکه مشکل  بیان  با  صالحی 
مابه التفاوت  کرد:  اضافه  است،  بی پولی  برق؛ 
قیمت تمام شده و فروخته شده هر کیلووات برق 
را فراموش کرده ایم و این باعث شده است که 

سرمایه گذاری در آن صورت نگیرد.
صفحه 3

 راندمان نیروگاه های تولید برق پایین است
ما نه تنها در کشور از تکنولوژی های الزم برای 
بهینه سازی مصرف انرژی استفاده نمی کنیم بلکه 

به طور نرمال انرژی را هدر می دهیم. 
صفحه 4

پایان قطعی برق تا دو هفته آینده
مدیرعامل شرکت توانیر گفت: بنا بر پیش بینی 
سازمان هواشناسی، شدت گرما تا دوهفته آینده 
نیز  برق  قطعی  پایان  و  است  پایدار  کشور  در 

احتماالً پس از این مدت خواهد بود.
صفحه 5

بورس  آلومینیوم در  عرضه همه جانبه 
کاال، بازار را متعادل می کند

رییس هیات عامل ایمیدرو در نشست با اعضای 
کرد:  تاکید  ایران  آلومینیوم  صنایع  سندیکای 
تولید آلومینیوم در کشور نیاز صنایع داخلی به 
این فلز را برطرف می کند و در عرضه کمبودی 

وجود ندارد.
صفحه 6

متقاضیان از خرید مس ارزان کوتاه نمی آیند 
کاال،  بورس  در  متقاضیان مس  پاالیش  وجود  با 
به نظر می رسد که کاهش قیمت جهانی این فلز 
باز  بازار،  این  در  مس  نسبی  بودن  ارزان   نیز  و 
صف  مس  عرضه های  مقابل  در  خریداران  هم 

می کشند.
صفحه 7

افزایش 20درصدی قیمت فلز سرخ تا 2020
مس پرس: بر اساس آخرین پیش بینی های سازمان 
صنایع استرالیا، انتظار می رود تا سال 2020 قیمت 
آهن و روی کاهشی باشد؛ اما قیمت مس افزایش 

خواهد یافت.
صفحه 8

سه راهکار برای بازگشت ارز خانگی 
اقتصاد  به چرخه 

یک کارشناس اقتصادی با ارائه سه راهکار برای 
بازگشت ارز خانگی به چرخه اقتصاد گفت: انباشت 
20 الی 30میلیارد ارز در خانه ها موجب راکد شدن 

سرمایه های کشور شده
صفحه 8

ردپای ویژه خواری و داللی در نظام 
ارزی/رونق امضاهای طالیی رانت زا 

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران گفت: در پیچ 
و خم های اداری، واردکنندگان باید پشت صف های 
در  که  هر کسی  و  بایستند  ارز  دریافت  طوالنی 

ابتدای این صف طوالنی قرار دارد، منفعت می برد.
صفحه 9

سنگینی قوانین بر شانه های بنگاه های 
کوچک)قسمت  پایانی( 

با  تازه ای که موسسه فریزر  از کتاب  در بخشی 
عنوان »جمعیت شناسی و کارآفرینی: کم کردن 

اثرات پیر شدن جمعیت« منتشر کرده، ا
صفحه 10
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3 سرمقاله

ادامه از صفحه 1
با فروش   واردات و صادرات حاکم بود، می توانست 
منابع خود از نرخ تعیین شده دفاع کند؛ چنان که در 
به رغم  را  راه  و مریز همین  این سال ها کج دار  همه 

شرایط  در  است.  داده  ادامه  سرسام آور  هزینه های 
است  غیر ممکن  تقریبا  رفتاری  چنین  امکان  حاضر 
و تجربه همین یک ماه و اندی نیز نشان می دهد که 
محکوم  و  بوده  باال  بسیار  نرخ گذاری،  چنین  هزینه 
به شکست است. اما چرا سیاست گذار تمایل و بلکه 
اصرار به قیمت گذاری خارج از بازار دارد؟ دلیل اصلی 
در  بتوان  شاید  را  سیاست گذار  رفتار  این  اقتصادی 
هراس از تورم افسارگسیخته و از دست دادن کنترل 
در  وارداتی  اساسی  کاالهای  گرانی  نیز  و  اقتصاد 

نتیجه نرخ ارز باال دید.
همیشه  برای  و  یک بار  باید  اقتصادی  سیاست گذار 
بداند که تورم را با نرخ ارز نمی توان و نباید کنترل 
کرد. هزینه مهار تورم با ابزار نرخ ارز بسیار زیاد بوده و 
قطعا به اتالف منابع ارزی خواهد انجامید. مهار تورم 
راهکار علمی خود را دارد و تقریبا همه کشورهایی 
که توانسته اند اسب سرکش تورم را مهار کنند، هیچ 
کدام از نرخ ارز برای کنترل آن استفاده نکرده اند. به 
ارز  قیمت گذاری  عدم  برای  تورم  بهانه  ترتیب،  این 
از  به کمک آن  بتوان  ابزاری است که  تنها  بازار  در 

ناکارآمدی سیاست گذاری اقتصادی دفاع کرد.
است،  مهم  بسیار  سیاست گذار  دوم  دغدغه  اما 
مردم،  اقتصادی  وضعیت  به  توجه  با  حال  هر  به 
زندگی  ضروریات  تامین  در  اساسی  کاالهای  نقش 
نگران  بحق  سیاست گذار  پس  است،  انکارناپذیر 
این موضوع است که با سپردن قیمت گذاری ارز به 
هستند،  وارداتی  اغلب  که  کاالها،  این  قیمت  بازار، 
افزایش خواهد یافت و بسیاری از مردم در تهیه آنها 
این  در  اقتصادی  راهکار  شد.  خواهند  مشکل  دچار 
بانک  توسط  ارز  قیمت گذاری  و  تخصیص  شرایط، 
واردکننده  به  یارانه  تخصیص  بلکه  نیست،  مرکزی 
این کاالها است. سیاست گذار باید قیمت گذاری ارز 

را به بازار بسپارد و در عوض، در صورت صالحدید، 
به واردکنندگان کاالهای اساسی که واردات را با ارز 
واردکردن  از  پس  داده اند،  انجام  بازار  قیمتی  یک 
کاالها و تسلیم برگه های گمرکی، یارانه  را به شکلی 
بپردازد که قیمت نهایی این کاالها برای اقشار مردم 
ارز  سیاست گذار،  ترتیب،  این  به  باشد.  تحمل  قابل 
ندارد،  ارز  بازار  در  دخالتی  می کند،  تک نرخی  را 
و  ارزی  معامالت  در  فساد  قارچ گونه  پیداشدن  از 
اینکه  مهم تر  و  است  کرده  جلوگیری  ارز  تخصیص 
دقیقا یارانه را به گروه کاالهایی اختصاص داده است 

که از ابتدا درصدد مهار قیمت آنها بوده است.
ولی  نیست،  پیچیده  چندان  به نظر  سیاست  این 
سوال اینجا است که چرا سیاست گذار این روش را 
انتخاب نمی کند؟ جواب ساده را شاید باید این گونه 
بودجه  محل  از  باید  یارانه  روش  این  در  که  داد 
فشار  صورت  این  در  دقیقا  و  شود  پرداخت  دولت 
کرد،  خواهد  احساس  خود  بودجه  در  دولت،  را  آن 
حال آنکه با قیمت گذاری ارز توسط بانک مرکزی و 
بازار،  تعادلی  از قیمت  پایین تر  به قیمت  ارز  فروش 
در واقع دولت مستقیم یارانه ای نمی دهد، بلکه این 
یارانه از منابع ارزی بانک مرکزی پرداخت می شود. 
کاری که دولت ها بسیار به آن تمایل دارند، همانند 
از  که  مالی  انبساطی  و  حمایتی  سیاست های  همه 
این  آیا  می دهند.  انجام  مرکزی  بانک  منابع  محل 
داستان نتیجه این برداشت به شدت نادرست نیست 
می داند«؟  دولت  بانک  را  مرکزی  بانک  »دولت،  که 
است؟  نرسیده  گزاره  این  در  بازنگری  زمان  آیا 
متاسفانه پیش بینی ها و گزاره های علم اقتصاد را یا 
قبول می کنیم و به کار می بریم، یا این گزاره ها بر ما 
تحمیل می شوند و البته چندان به اینکه این گزاره ها 

خوشایند ما هستند یا نه، ارتباطی ندارند.

حمیدرضا صالحی عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت 
برق ایران:

مابه التفاوت قیمت تمام شده و 
فروخته شده هر کیلووات برق را 

فراموش کرده ایم

صنعت  در  اصلی  مشکل  اینکه  بیان  با  صالحی 
مابه التفاوت  کرد:  اضافه  است،  بی پولی  برق؛ 
قیمت تمام شده و فروخته شده هر کیلووات برق 
که  است  باعث شده  این  و  کرده ایم  فراموش  را 

سرمایه گذاری در آن صورت نگیرد.
سندیکای  مدیره  هیئت  عضو  صالحی  حمیدرضا 
برنامه  با  تلفنی  ارتباط  در  ایران  برق  صنعت 
تولید،  مراحل  همه  گفت:  خبری  ویژه  گفتگوی 
است. بومی  کشور  در  برق  انتقال  و   توزیع 

و  هفتم  دولت های  در  شد:  یادآور  صالحی 
نیروگاهی  ظرفیت  مگاوات  43هزار  هشتم 
با  ساخت  حال  در  مگاوات  هزار   17 و  شد  نصب 
داد. تحویل  بعد  دولت  به  پیشرفت  درصد   70 

هزار   65 جدید  دولت   92 سال  در  گفت:  وی 
کنار  و  گرفت  تحویل  نیروگاهی  ظرفیت  مگاوات 
بود. احداث  حال  در  مگاوات  هزار   5600  آن 

وی ابراز کرد: ازجمله راهکارهای مناسب برای بهبود 
وضعیت برق کشور؛ اتصال شبکه برق به کشورهای 
شمالی است تا در فصول مختلف بتوان به تبادل برق 

اضافی میان کشورها دست یافت.
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4 اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1
و دقیق به مردم عزیزمان اطالع رسانی شود و برای 
این موضوع نیز سخنگویی مشخص شده تا هرگونه 

سؤال و ابهامی با سرعت پاسخ داده شود.
سراسر  برق  توزیع  شرکت های  به  کرد:  تاکید  وی 
احتمالی  برنامه  که  است  شده  ابالغ  نیز  کشور 
هر  و  شود  اجرا  و  رسانی  اطالع  دقیق  خاموشی ها 
مشترکی که مشکل یا سؤالی داشت، پاسخگو باشند.

حائری در پاسخ به سوالی که چرا قطعی های برق بر 
اساس جداول اعالم شده از سوی شرکت های توزیع 
اعمال نمی شود، پاسخ داد: تمام سعی و تالش ما این 
است که برنامه های احتمالی خاموشی طبق جداول 
انجام شود و اگر تغییراتی در جداول به وجود آمده 
باشد، دلیل آن حوادثی است که در داخل شبکه رقم 
خورده و از قبل پیش بینی این حوادث میسر نیست.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به اینکه 

کمبود آب در پشت سدها باعث شد تا ما امسال 5 
بدهیم،  دست  از  را  خود  تولید  توان  مگاوات  هزار 
اضافه کرد: بایستی توازنی بین تولید انرژی و ذخیره 
سدها صورت بگیرد که این توازن نیز بستگی دارد به 
اینکه در پشت سدها آب الزم و مناسب موجود باشد.

در  اداره ها  اداری  ساعات  تغییر  به  اشاره  با  وی 
و  سازمان ها  کرد:  تصریح  کشور  استان های  برخی 
شرکت های  با  خوبی   همکاری  دولتی  دستگاه های 
سیستم های  قطع  برنامه  و  داشتند  برق  توزیع 
سرمایشی تاکنون به خوبی انجام شده است و در این 
خصوص 2 هزار مگاوات کاهش مصرف به وجود آمد 
با مدیریت مصرف  بایستی این کاهش همچنان  که 

ادامه پیدا کند.
حائری اضافه کرد: اگر مدیریت مصرف بخوبی انجام 
خواهیم  بر  بحران  به  دیگر  سال  چند  قطعاً  نشود، 
خورد و مجبور می شویم که فقط واردات برق داشته 

باشیم.
همکاری  درخواست  رسانه ها  از  نیرو  وزیر  معاون 
در جامعه کرد  مدیریت مصرف درست  اشاعه  برای 
و اینگونه بیان داشت که اگر این همکاری پررنگ تر 
فرهنگ سازی درست  دنبال شود، حتماً  و جدی تر 

مصرف کردن در جامعه نهادینه خواهد شد
اینکه  بر  مبنی  اخبار  برخی  از  نیرو  وزیر  معاون 
توافقنامه پاریس باعث شده که در شبکه برق رسانی 
نمایندگی  به  بنده  کرد:  عنوان  شود،  ایجاد  اختالل 
هیچگونه  که  می کنم  عرض  صریحاً  نیرو  وزارت  از 
الزامی در این توافقنامه برای محدودیت صنعت برق 
کشور وجود ندارد و اقدامات کنونی ما برای راندمان، 
ارتقای واحدها، برنامه های محیط زیستی و.. به هیچ 
در دست  و  نیست  پاریس  توافقنامه  با  مرتبط  وجه 

انجام است.

یک عضو کمیسیون انرژی: در چند سال اخیر 
مجلس متولی انرژی های تجدیدپذیر در کشور را 

مشخص کرده است

 راندمان نیروگاه های تولید برق 
پایین است

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: ما نه تنها 
در کشور از تکنولوژی های الزم برای بهینه سازی 
طور  به  بلکه  نمی کنیم  استفاده  انرژی  مصرف 
نرمال انرژی را هدر می دهیم. این هدررفت صرفا 
خواست مردم نیست بلکه دولت نیز بخش قابل 

توجهی از انرژی را هدر می دهد.
ایسنا در خصوص دلیل  با  علی بختیار در گفت وگو 
برق  صادرات  شدن  متوقف  و  اخیر  های  خاموشی 
ایران، اظهار داشت: ما امروز با معضل بزرگ در بخش 
انرژی روبرو هستیم؛ یکی از این معضالت آن است 
که مصرف انرژی در کشور بی رویه و بسیار باالست، 
ما در بخش های مختلف نظیر برق، گاز، حامل های 
هستیم.  مواجه  بی رویه  مصرف  با  بنزین  و  انرژی 
تبدیل  کشور  برای  آفت  یک  به  امروز  مصرف زدگی 

شده است.
دست  در  که  نیروگاه هایی  راندمان  افزود:  بختیار 
عهده  بر  را  آنها  سیاستگذاری  دولت  و  است  دولت 
دارد، حدود 37 درصد است در حالیکه در کشورهای 
و  است  درصد   50 باالی  راندمان  این  یافته  توسعه 
حتی در نیروگاه های جدید این راندمان تا 60 درصد 

نیز رسیده است.
این عضو کمیسیون انژی مجلس تصریح کرد: باید در 
زمینه سرمایه گذاری حرکت جدی تری انجام می شد. 

ما چند سالی است که با کاهش سرمایه گذاری مواجه 
هستیم و دلیل آن نیز این است که پول هدفمندی به 
طور درست به وزارت نیرو پرداخت نمی شود. هدف از 
هدفمندی این بود که منابع انرژی را به سمتی ببریم 
اما  باشیم  بهینه سازی  شاهد  و  شود  خودگردان  که 
امروز این اتفاق نیفتاده و منابع هدفمندی صرفا در 
جهت پرداخت یارانه نقدی پیش رفته است و منابع 
آن به سمت تولید و بهینه سازی حرکت نکرده است.

اخیر مجلس  بختیار خاطرنشان کرد: در چند سال 
مشخص  را  کشور  در  تجدیدپذیر  انرژی های  متولی 
تجدیدپذیر  انرژی های  زمینه  در  و  است  کرده 
حرکت هایی آغاز شده است. اگر این حرکت به طور 
پتانسیل  که  حوزه هایی  در  برنامه ریزی  با  و  رسمی 
و  رود  جلو  دارد  وجود  ژئوترمال  و  باد  خورشید، 
پروانه ها نیز به صورت هدفمند صادر شود در بخش 

انرژی تجدیدپذیر نیز شاهد پیشرفت خواهیم بود.
در  داد:  ادامه  مجلس  در  گلپایگان  مردم  نماینده 
از  برق  باید گفت که مصرف  نیز  زمینه خاموشی ها 
پنج  ما حدود  و  است  نیز گذشته  مگاوات  5۸ هزار 
ما در مناطقی  داریم. صادرات  هزار مگاوات کسری 
است،  شده  متوقف  نمی شود  تامین  کشور  نیاز  که 
در زمینه مبادالت نیز ما با ارمنستان کار مبادالتی 
انجام می دهیم.  تصمیم خوبی که دولت گرفته و در 
این است که  نیز طرح شده است  انرژی  کمیسیون 
هر استانی که با تدبیر استاندار بتواند نسبت به سال 
قبل در مصرف برق کاهش داشته باشد این استان 
مشمول خاموشی ها نخواهد شد و استان خوزستان 
توانسته  و  است  بوده  قدم  پیش  زمینه  این  در  نیز 
نسبت به سال قبل مصرف خود را مدیریت کند. اما 
از استان ها در شرایط بدتری نسبت به سال  بعضی 

قبل هستند.

http://tnews.ir/news/4ce8115097966.html
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مدیرعامل شرکت توانیر در گفتگوی ویژه خبری مطرح 
کرد:

پایان قطعی برق تا دو هفته 
آینده/ صادرات برق در زمان 
پیک بار نداریم/ وزارت نیرو 

پیش قدم در کاهش مصرف برق

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: بنا بر پیش بینی 
سازمان هواشناسی، شدت گرما تا دوهفته آینده 
نیز  برق  قطعی  پایان  و  است  پایدار  کشور  در 

احتماالً پس از این مدت خواهد بود.
)پاون(،  نیرو  وزارت  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
گذشته  شب  توانیر  شرکت  مدیرعامل  کردی  آرش 
با  سیما  دو  شبکه  خبری  ویژه  گفتگوی  برنامه  در 
دمای  باالرفتن  با  برق  مصرف  افزایش  اینکه  بیان 
هوا مرتبط است، اظهار داشت: این افزایش موجبات 
قطعی برق را فراهم می آورد، از این رو بنا بر پیش 
دوهفته  تا  گرما  شدت  هواشناسی،  سازمان  بینی 
پایان قطعی برق نیز  آینده در کشور پایدار است و 

احتماالً پس از این مدت خواهد بود.
 14 را  کشور  برق آبی  های  نیروگاه  ظرفیت  وی 
و  دانست  کشور  نیروگاهی  ظرفیت  مجموع  درصد 
کشور  برق  درصد  پنج  ها  نیروگاه  این  داشت:  بیان 

را تأمین می کنند.
از  انرژی،  درصد   5 هم اکنون  داد:  ادامه  کردی 
ذخیره  تابستان  برای  که  است  برق آبی  نیروگاه های 
هزار   6 تا   5 بین  پیک  ساعات  در  ما  و  شود  می 
استفاده  ها  برقابی  از  توانیم  نمی  بیشتر  مگاوات، 

کنیم.
بارشی در  با اشاره به کم  توانیر  مدیر عامل شرکت 

از  تا 9500 مگاوات  افزود: سال پیش  سال گذشته 
ظرفیت نیروگاه های برقابی استفاده کردیم و امسال 
مگاوات  هزار  پنج  از  بیش  آنها  از  استفاده  ظرفیت 

کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در زمان اوج مصرف تابستان سال 96 
این  که  شد  مصرف  برق  مگاوات  هزار   55 از  بیش 
افزایش یافته  میزان هم اکنون به 57 هزار مگاوات 

است.
کردی عمده ترین مشکل حوزه برق را تقاوت قیمتی 
آن در تکمیل و تمام شده این حوزه دانست و اضافه 
کرد: صنعت برق کشور بخاطر این مابه التفاوت، یک 

زیان و ضرر 24 هزار میلیارد تومانی دیده است.
وی افزود:  قیمت تمام شده هر کیلووات برق 110 
تومان است در حالی که آن را کیلوواتی 67 تومان 
دیگر  مشکالت  موجبات  تفاوت  این  و  فروشیم  می 

برای صنعت برق می شود.
مدیرعامل شرکت توانیر از تلفات شبکه گفت و عنوان 
تلفات و هدررفت برق در شبکه  کرد: در سال 92، 
توزیع 16 درصد بود که با اقدامات صورت گرفته این 
مقدار هم اکنون به 10.6 درصد کاهش یافته است.

رشد  روند  کرد:  بیان  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
رو  این  از  نیست،  مناسب  کشور  در  برق  مصرف 

نیازمند نگرشی جدید در مصرف برق هستیم.
کشور  در  برق  قطع  احتمالی  برنامه  درباره  کردی 
گفت و تصریح کرد: با توجه به کمبود برق و فشار 
اتخاذ شد  به شبکه برق رسانی، تدابیری  وارد شده 
زمانی  در  و  محدود  بصورت  مصرف  مدیریت  با  تا 
مشخص، بتوانیم  فشار بار در شبکه را کاهش دهیم 
به  رسانی  اطالع  ها،  سایت  طریق  از  رو  این  از  که 

مردم انجام خواهد شد.

جهت  به  نیز  برق  قطعی  برنامه  تغییر  افزود:  وی 
حوادث غیرمترقبه ای است که در شبکه اتفاق می 
به  اما  نیست،  میسر  قبل  از  آن  بینی  پیش  و  افتد 
شرکت های توزیع ابالغ شده است که برای اعمال 

خاموشی طبق برنامه مشخص شده اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت توانیر در پاسخ به این سوال که آیا 
در ساعات پیک، صادرات برق به کشورهای همسایه 
داریم یا خیر؟ بیان داشت: در حال حاضر در زمان 
از  به خارج  برق  پیک مصرف داخل کشور صادرات 
کشور نداریم، بلکه برای کمک به شبکه 300 تا 400 

مگاوات برق نیز واردات داریم.
وی ادامه داد: در بخش صنعت در تالش با صاحبان 
برق  مصرف  مدیریت  زمینه  در  توافق  برای  صنعت 
مگاوات  مدیریت مصرف 1500  به  موفق  و  هستیم 
این خصوص 60  در  و  ایم  این بخش شده  در  برق 
اداره  بخش خصوصی  را  کشور  های  نیروگاه  درصد 
می کند و سرمایه گذاری در 100 درصد انرژی های 

تجدیدپذیر را هم بخش خصوصی انجام داده است.
مدیریت  و  اداری  ساعات  تغییر  به  اشاره  با  کردی 
داشت:  عنوان  دولتی،  های  در دستگاه  برق  مصرف 
در  را  مصرف  مدیریت  که  دولتی  دستگاه  اولین 
وزیر  و  بود  نیرو  وزارت  کرد،  اعمال  خود  مجموعه 
بر اساس اختیارات خود اولین فردی بود که تا قبل 
برق  مصرف  کاهش  در  وزیران،  هیات  مصوبه  ابالغ 

وزارتخانه و مجموعه های تحت امر ورود کرد.
تدابیر  امسال  کرد:  اضافه  توانیر  عامل شرکت  مدیر 
ویژه ای برای دستگاه های دولتی از فصل بهار اتخاذ 
شد و هم اکنون ادارات تا 10 درصد کاهش مصرف 
کاهش  به  نسبت  سازمانی  یا  دستگاه  هر  و  دارند 
مصرف اقدام نکند، مشمول جریمه های تعریف شده 

خواهد شد.
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در نشست ایمیدرو با سندیکای صنایع آلومینیوم مطرح 
شد

عرضه همه جانبه آلومینیوم 
در بورس کاال، بازار را متعادل 

می کند
رییس هیات عامل ایمیدرو در نشست با اعضای 
کرد:  تاکید  ایران  آلومینیوم  صنایع  سندیکای 
تولید آلومینیوم در کشور نیاز صنایع داخلی به 
این فلز را برطرف می کند و در عرضه کمبودی 

وجود ندارد.
ــط  ــل از رواب ــه نق ــن و ب ــزات آنالی ــزارش فل ــه گ ب

معــادن  نوســازی  و  توســعه  عمومــی ســازمان 
مهــدی  )ایمیــدرو(،   ایــران  معدنــی  صنایــع  و 
کرباســیان در سلســله نشســت ها بــا تشــکل ها 
ــره ســندیکای  ــات مدی ــا اعضــای هی ــداری ب در دی
رغــم  بــه  افــزود:   ایــران  آلومینیــوم  صنایــع 
چالش هایــی کــه از ســوی واســطه ها ایجــاد شــده، 
 تولیــد داخلــی شــمش، نیــاز صنایــع پاییــن دســتی 
را تامیــن می کنــد و معضــل داللــی بــا راهکارهــای 

ــود. ــی ش ــل م ــت ح ــی و دول ــش خصوص بخ
تقاضای ۸2 هزار تنی شمش  به  اشاره  با  ادامه  وی 
نشان  کاال  بورس  در  امسال  بهار  طی  آلومینیوم 
این در حالی است که  دهنده تقاضای کاذب است. 

در مدت مشابه سال گذشته میزان تقاضا در محدوده 
20هزار تن قرار داشت.

به  نیز  و مس  فوالد  بازارهای  یادآور شد:  کرباسیان 
سبب رشد ظرفیت ایجاد شده در سال های اخیر به 
سمت تعادل رفته اند و از نظر عرضه مشکلی ندارند. 
همچنین در حوزه آلومینیوم نیز عرضه عام تولیدات 
ایرالکو در  با  المهدی و هرمزآل همراه  شرکت های 

بورس کاال، بازار را متعادل می کند.
مکاتبه با ایمیدرو و وزارت صنعت معدن و تجارت

ــورت  ــه ص ــت ب ــکل خواس ــن تش ــای ای وی از اعض
ــت  ــه وزارت صنع ــان ب ــال پیشــنهادات را همزم فع
معــدن و تجــارت و ایمیــدرو در جهــت حمایــت از 

تولیــد داخلــی و همچنیــن ایجــاد تعــادل در عرضــه 
و تقاضــا، ارســال کننــد.

رییس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد: اعالم همزمان 
سازمان  به  کاال  بورس  در  شمش  خریداران  اسامی 
تعزیرات و سندیکای صنایع آلومینیوم،  مشخص می 
کند که آیا خرید شمش برای صنایع پایین دستی 

بوده یا صرفا جنبه داللی داشته است.
تفاوت قیمت شمش در بورس و بازار آزاد

هیات  رییس  گودرزی  هوشنگ  کرباسیان،   از  پیش 
داشت:  اظهار  آلومینیوم  صنایع  سندیکای  مدیره 
دریافت شمش بر پایه ارز دولتی و عرضه به نرخ آزاد 
توسط دالالن، صنایع پایین دستی آلومینیوم را برای 

تولید دچار مشکل کرده است.
وی افــزود: اختــالف قیمــت 4تا5هــزار تومانــی هــر 
کیلــو شــمش بیــن بــورس کاال و بــازار آزاد، واســطه 
ــرده و  ــب ک ــای کاذب جل ــمت تقاض ــه س ــا را ب ه
ایــن امــر بــه ضــرر صنایــع آلومینیــوم شــده اســت. 
ــی  ــان حضــور تمام ــا خواه ــه داد: م ــودرزی ادام گ
ویــژه  بــه  آلومینیــوم  شــمش  تولیدکننــدگان 
ــا  ــتیم ت ــورس کاال هس ــزآل در ب ــدی و هرم المه
ــد  ــای تولی ــت ه ــاس ظرفی ــر اس ــی ب ــه واقع عرض

ــرد. انجــام گی
گـودرزی تاکید کرد: اعالم اسـامی خریـداران بورس 
کاال، مشـخص مـی کند که شـمش خریداری شـده 
بـرای تولیـد مصـرف شـده بـا جنبـه داللـی داشـته 
اسـت. در این نشسـت همچنیـن هبت الـه فاضلی ، 
اسـد ا... ملتجـی، شـاهن مارکاریان و رضـا فالح نژاد 
دیگـر اعضـای هیـات مدیـره سـندیکا نیـز بـه بیان 
آسـیب هـای وارد شـده به صنایـع پایین دسـتی بر 
اثـر تفـاوت نرخ بـورس کاال و بـازار آزاد،  پرداختند و 

خواسـتار حـل این معضالت شـدند.

http://www.felezatonline.ir/News-3879/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF/?id=3879
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معامله 3 هزار و 100 تنی مس در یک هفته

متقاضیان از خرید مس ارزان 
کوتاه نمی آیند

کاال،  بورس  در  متقاضیان مس  پاالیش  وجود  با 
به نظر می رسد که کاهش قیمت جهانی این فلز و 
بازار، باز هم  نیز ارزان  بودن نسبی مس در این 
خریداران در مقابل عرضه های مس صف می کشند 
و حاضر به عقب نشینی از این بازار نیستند. البته 
سقوط آزاد قیمت مس طی یکی دو هفته اخیر 
باعث هجوم بیشتر خریداران مس به بورس کاال 

برای تهیه محصوالت مورد نظر خود شده است.

طی  دنیا  مس  بازارهای  آنالین،  فلزات  گزارش  به 
هفته های اخیر شاهد سقوط قیمت این فلز بوده اند؛ 
به طوری که تنها در کمتر از یک ماه، قیمت هر تن 
و  هزار   7 از  و  یافت  کاهش  دالر   950 حدود  مس 
260 دالر به 6 هزار و 325 دالر رسید. این سقوط 
زمان  مدت  چنین  طی  مس،  تاریخ  در  توجه  قابل 
کوتاهی تقریبا بی سابقه بوده است. خروج سفته بازان 
مس،  به ویژه  کاالیی  بازارهای  از  سرمایه گذاران  و 
جنگ  آن  پی  در  و  آمریکا  تجاری  سیاست های 
تجاری میان آمریکا و دیگر کشورها باعث شده است 
تا سرمایه گذاران از بورس های کاالیی به بورس های 
سهام روی آورند و شدیدترین افت فلزات طی 3 سال 

اخیر رقم بخورد. هر چند که بسیاری از کارشناسان 
بازارهای  در  فلزات  قیمت  کاهش  که  دارند  اعتقاد 
جهانی موقتی است و در حقیقت فلزات در شرایط 
انتظار  و  گرفته اند  قرار  خود  قیمت  کف  در  کنونی 
می رود که پس از مدتی روند افزایش قیمت فلزات 

مجددا آغاز شود.
در بازار داخلی نیز پس از یک هفته کاهش تقاضای 
سر  از  تقاضا  افزایشی  روند  مجددا  بازار،  در  مس 
گرفته شد و باز هم متقاضیان برای خرید مس صف 
کشیدند. صف تقاضای مس، این بار نیز بسیار شلوغ 
بود و کاهش جهانی قیمت مس و تحریک خریداران 
را  متقاضیان  کاال،  بورس  از  ارزان  مس  خرید  برای 
متقاضیان مس  که  بود  قرار  البته  کشاند.  بورس  به 
که  متقاضیانی  از  دسته  آن  تنها  و  شوند  پاالیش 
شرایط خاص داشتند و طی 2 سال گذشته به طور 
مرتب به خرید مس از بورس کاال اقدام کردند، مجاز 

تنها  این سیاست  اما  باشند.  تقاضا و خرید  ثبت  به 
برای یک هفته مؤثر واقع شد و مس ارزان بار دیگر 

تقاضا را برای خرید مس به شدت افزایش داد.
ماه  تیر   10 تاریخ  در  که  می دهد  نشان   1 نمودار 
یعنی هفته گذشته، بالغ بر 3 هزار و 100 تن مس 
در  گذشته  هفته های  همانند  مفتول  و  کاتد  شامل 
بورس کاالی ایران از سوی تولیدکنندگان عرضه شد 
تقاضا وجود  از 1۸ هزار تن  بیش  مقابل آن  که در 
داشت. این یعنی تقاضا همانند سه ماه گذشته دنبال 
می شود. در این میان کاتد مس از سوی شرکت ملی 
صنایع مس ایران به میزان 2 هزار تن عرضه شد که 
در مقابل خود تقاضایی در حدود 10 هزار تن دید. 
همچنین مفتول نیز به میزان یک هزار و 100 تن 
عرضه شد که این محصول نیز با تقاضای ۸ برابری 
یعنی بیش از ۸ هزار تن مواجه شد. در نهایت همه 

محصوالت مورد معامله قرار گرفتند. 

http://www.felezatonline.ir/News-3810/%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF/?id=3810
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سه راهکار برای بازگشت ارز 
خانگی به چرخه اقتصاد

یک کارشناس اقتصادی با ارائه سه راهکار برای 
گفت:  اقتصاد  چرخه  به  خانگی  ارز  بازگشت 
انباشت 20 الی 30میلیارد ارز در خانه ها موجب 
راکد شدن سرمایه های کشور شده و این سرمایه 
پایدار  اشتغال زایی  با  مولد  بخش   در  می تواند 

سرمایه گذاری شود.
اقتصادی  مسائل  کارشناس  صمصامی  حسین 
خبری  باشگاه  اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
ابطال  خبر  به  واکنش  در  توانا،  فارس،  خبرگزاری 
و کار  ارز خانگی گفت: چون ساز  میلیارد دالر   22
شناسایی ارزهای خانگی مشخص نیست، به احتمال 
از  ایران  خانگی  ارزهای  شدن  بی اعتبار  خبر  قوی 

سوی وزارت خزانه داری آمریکا شایعه است.
دپو  به  اشاره  با  ادامه  در  اقتصادی  کارشناس  این 
شدن 20 الی 30 میلیارد ارز در خانه ها اظهار داشت: 
شدن  راکد  موجب  خانگی  ارز  میزان  این  واقع  در 

سرمایه های کشور می شود، درحالی که این حجم از 
اشتغال زایی  با  مولد  بخش های  در  می تواند  سرمایه 
پایدار سرمایه گذاری شود، تا به اقتصاد کشور کمک 

شایانی کند.
خانه ها  در  محصور  منابع  این  هم اکنون  افزود:  وی 
موجب زایل شدن ثروت ملی شده و اثرات مخربی را 

برای اقتصاد به دنبال دارد.
با سیاست گذاری  اینکه دولت  با اشاره به  صمصامی 
اقتصاد  چرخه  به  را  ارزها  این  می تواند  صحیح 
شیوه   3 طریق  از  می تواند  دولت  گفت:  بازگرداند، 
»تثبیت یا کاهش نرخ ارز«، » جمع آوری سفته بازی 
و  سرمایه  عایدی  بر  مالیات  »وضع  و  ارز«  بازار  در 
مبادالت بازار ارز« ارزهای خانگی را به چرخه اقتصاد 

کشور باز گرداند.
»سپرده گذاری  راهکار  به  اشاره  با  همچنین  وی 
خاطرنشان  خانگی  ارزهای  بازگرداندن  برای  ارزی« 
کرد: در اطالعیه شماره یک بانک مرکزی مبنی بر 
یکسان سازی نرخ ارز نیز قرار بود، سپرده های ارزی 
روانه شبکه بانکی شود، اما عده ای که منابع ارزی در 
اختیار آن ها قرار دارد، به دلیل نبود اعتماد به نظام 

بانکی، تمایلی به این نوع سپرده گذاری ندارند.
پیامد منفی تخصیص ارز برای سفرهای خارجی

اشاره  با  پایان  در  اقتصادی  مسائل  کارشناس  این 
به شیوه غلط تخصیص ارزهای مسافری در شرایط 
ارز  تخصیص  کنونی  شیوه  داشت:  اظهار  فعلی 
شده  غیرضروری  سفرهای  افزایش  موجب  مسافری 
و منافع کالنی را هم برای عده ای خاص به خصوص 

آژانس های مسافرتی در پی داشته است.
سفرهای  برای  ارز  تخصیص  فعلی  شیوه  افزود:  وی 
خارجی قطعا اشتباه بوده و باید متوقف شود، چرا که 

موجب تلف شدن منابع ارزی دولت می شود.

سازمان صنایع استرالیا پیش بینی کرد

افزایش 20درصدی قیمت فلز سرخ تا 2020

مس پرس: بر اساس آخرین پیش بینی های سازمان صنایع استرالیا، انتظار می رود تا سال 2020 قیمت آهن 
و روی کاهشی باشد؛ اما قیمت مس افزایش خواهد یافت.

به گزارش مس پرس، این سازمان همچنین اعالم کرده است که رشد تولیدات صنعتی جهان در نیمه اول سال 
جاری به اوج خود رسیده است و این موضوع این احتمال را تقویت می کند که قیمت ها نیز به طورکلی در اوج 

چرخه خود قرار دارد.
در مورد روی یک عامل دیگر نیز تأثیرگذار است. قیمت های باال باعث تشویق به راه اندازی معادن جدید می شود. 

درنتیجه انتظار می رود که قیمت این فلز تا سال 2020 به میزان 17 درصد کاهش یابد.
گزارش منابع و انرژی همچنین بیان می کند که مس ممکن است این روند را نادیده بگیرد و کندی رشد عرضه 
تولیدات معدنی قادر نخواهد بود تقاضای رو به رشد از سمت زیرساخت های انرژی را پاسخ دهد. از این رو،  
انتظار می رود در سال 2020  در بازارهای جهانی، قیمت های مس از رقم 6 هزار و 462 دالر به ازای هر تن در 

سال جاری با بیش از 20 درصد رشد به رقم میانگین 7 هزار و 910 دالر در هر تن افزایش یابد.

http://mespress.ir/news/?Id=7662
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در گفتگو با مهر عنوان شد؛

ردپای ویژه خواری و داللی در 
نظام ارزی/رونق امضاهای طالیی 

رانت زا
ایران گفت: در  بازرگانی  اتاق  ارزی  عضو کمیته 
پشت  باید  واردکنندگان  اداری،  خم های  و  پیچ 
صف های طوالنی دریافت ارز بایستند و هر کسی 
که در ابتدای این صف طوالنی قرار دارد، منفعت 

می برد.
اشاره  با  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  الهوتی  محمد 
بر  مبنی  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  دستور  به 
برای  وزارتخانه  این  تخصصی  دفاتر  تصمیم گیری 
که  نوساناتی  است  این  واقعیت  گفت:  ارز  تخصیص 
در بازار ارز به وجود آمده و اتفاقاتی که بعضا گفته 
می شود شیطنت هایی را مبنی بر  بهم ریختگی بازار 
ارز در داخل و خارج رقم زده، باعث شده است که 

دست  از  حدودی  تا  مهم،  بسیار  بازار  این  کنترل 
دولت خارج شود؛ به همین دلیل است که مجموعه 
به  کنونی،  مقطع  در  دولت  ارزی  سیاستگذاری های 
متاسفانه  و  می کند  انقباضی حرکت  سمت سیستم 

در حال احیای سیاست های دهه شصت است.
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  ارزی  کمیته  عضو 
سال های  در  اساس،  این  بر  افزود:  ایران  کشاورزی 
تا  بود  شده  طراحی  خاص  مراکز  برخی  جنگ 
سهمیه بندی و تخصیص ارز را صورت دهند که هم 
اکنون نیز، ردپای آن را می توان در اقتصاد ایران دید. 
به هر حال سیاست ها، متاسفانه به آن سمت در حال 
حرکت است؛ هر چند که در ابتدا، سیاست های ارزی 
اتخاذ شده از سوی دولت با اعالم نرخ 4200 تومانی 
برای هر دالر، کارشناسی نبود و کماکان هم، بر این 

نرخ غیر کارشناسی، پافشاری صورت می گیرد.
وی تصریح کرد: پافشاری دولت بر نرخ 4200 تومانی 
دولتمردان  حتی  که  است  حالی  در  دالر،  هر  برای 
نیازها،  نیز معتقد هستند که دولت در مورد برخی 
ارز  از  یا سوءاستفاده هایی  نیست  ارز  تامین  به  قادر 
در  البته  است.  گرفته  صورت  دولتی  قیمت  ارزان 
این میان باید به توجه ویژه دولت در مورد کاهش 
هزینه خانوارها نیز اشاره کرد؛ اما متاسفانه علیرغم 
اختصاص ارز ارزان قیمت به واردات کاالها، اما کنترل 
قیمت نوسانات نرخ ارز و اثراتش بر قیمت کاالهای 
مردم  و  مصرف کنندگان  سفره  به  وارداتی،  اساسی 
امضاهای طالیی  با  بلکه  نیامده است؛  سطح جامعه 
با  ارتباطات ویژه ای که میان برخی واردکنندگان  و 
این تصمیمات تبدیل  بعضی دستگاهها وجود دارد، 
واردکنندگان  برای  ویژه خواری هایی  شکل گیری  به 
شدن  دوقطبی  امر،  همین  و  است  شده  سودجو 
بیشتر  را  طبقاتی  فاصله  و  داشته  پی  در  را  جامعه 

کرده است.
به گفته الهوتی، تجربه نشان داده که در هر دوره ای 
همین  به  نتیجه  شده،  گرفته  تصمیمات  این  که 
از  راه  حالیکه  در  بوده؛  سودجویان  نفع  به  شکل 
بین رفتن رانت ها، ویژه خواری ها و امضاهای طالیی، 
شفاف سازی است؛ و محدود کردن و ممنوع کردن 
به این روش و تخصیص ارز ارزان به گروهی خاص، 

پاسخگو نیست.
رانتی،  سیاست های  گونه  این  اینکه  بیان  با  وی 
داده  نشان  ایران  اقتصاد  در  بارها  را  خود  تاثیرات 
است، خاطرنشان کرد: این سیاستها حتی در دهه 60 
نیز پاسخگو نبود، چه رسد به اینکه اکنون در دهه 
سال های  به  نسبت  اقتصادی  بسیار  تحوالت  با   90
جنگ، قرار داریم؛ پس پیشنهاد ما به عنوان فعاالن 
اقتصادی این است که دولت اجازه دهد نرخ 4200 
تومانی به ازای هر دالر، فقط و فقط برای کاالهای 
توسط  نیز  واردات  و  شده  داده  تخصیص  اساسی 
خود دولت صورت گرفته و پخش و تهیه آن نیز با 
دستگاههای دولتی باشد، ضمن اینکه مابقی نیازهای 
تامین  تقاضا  و  عرضه  بازار  در  نیز  کشور  در  ارزی 
صورت  کاالها  واردات  صادرات،  مقابل  در  و  شده 
و  واردات  حاضر،  حال  در  اینکه  خصوص  به  گیرد. 
نیاز  مورد  ارز  و  است  باالنس  کامال  کشور  صادرات 

برای واردات، از طریق صادرات قابل تامین است.
ارزان  ارز  گفت:  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
بازاری  تنظیم  و  اساسی  کاالهای  برای  باید  تنها 
به عهده  این کاالها هم،  بازار  و مدیریت  ارایه شده 
ادامه روش کنونی  این صورت  غیر  در  باشد،  دولت 
و  رانت  نتیجه ای جز  تومانی  ارز 4200  و تخصیص 
فساد نخواهد داشت؛ به نحوی که در پیچ و خم های 
طوالنی  صف های  پشت  باید  واردکنندگان  اداری، 

دریافت ارز بایستند و هر آن کس که در ابتدای این 
صف طوالنی قرار دارد، منفعت می برد.

با متخلفان را  نتیجه برخوردهای تعزیراتی  الهوتی، 
کم ثمر دانست و بر ضرورت جلوگیری از شکل گیری 
رانت تاکید کرد و گفت: هیچ کجای دنیا، نظارت و 
بازار  از عرضه و تقاضا و شفافیت در  تعزیراتی بهتر 
با  با حکم دستوری و  ندارد، چراکه نمی توان  وجود 
کرد؛  جلوگیری  فساد  بروز  از  تعزیری،  برخوردهای 
سمتی  به  را  بازار  جو  کوتاهی،  مدت  در  اگر  حتی 
باید  اما  باشد،  حاکم  آن  بر  آرامش  که  ببریم  پیش 
مطمئن بود که مجدد بعد از مدت کوتاهی، بازار به 
افتاد که اختیارشان در دست  افرادی خواهد  دست 
دولت نیست و بازار را هر طور بخواهند، اداره کرده و 

شرایط آن را تغییر می دهند.  
وی معتقد است که اگر دولت به فکر اقشار ضعیف 
جامعه در کاهش قیمت کاالهای مصرفی خانوار است، 
بهتر است که این پرداخت را به صورت مستقیم به 
به  ارز  نرخ  که  دهد  اجازه  و  بپردازد  کننده  مصرف 
از  که  است  آنگونه  نزدیک شود.  واقعی خود  قیمت 
رانت ها جلوگیری شده و شرایط بهتری رقم خواهد 

خورد و از اختالف طبقاتی هم جلوگیری می شود.
عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تاکید 
حضور  سودجو  افراد  بازاری،  هر  در  همیشه  کرد: 
انتخاب  با  که  است  سیاستگذار  این  ولی  دارند؛ 
شفافیت،  ایجاد  کنار  در  واقعی  و  منطقی  سیاست 
امروز  اگر  پس  می گیرد؛  را  آنها  فعالیت  جلوی 
گردانندگان بازار، دالل ها و سودجویان هستند، نباید 
اجازه دهیم که این عده معدود، برای اقتصاد ایران 
تعیین تکلیف کنند؛ چراکه آنها علت نیستند و معلول 
با  پس  می روند،  شمار  به  دولتی  غلط  سیاست های 
اصالح سیاست های غلط می توان آن را تضعیف کرد.

https://www.mehrnews.com/news/4347218/%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B2%D8%A7
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10یادداشت مدیریتی

سنگینی قوانین بر شانه های بنگاه های کوچک)قسمت  پایانی(

Clyde Wayne :نویسنده
مترجم: مریم رضایی

منبـع: Forbes : در بخشـی از کتـاب تـازه ای که 
موسسـه فریـزر بـا عنـوان »جمعیت شناسـی 
و کارآفرینـی: کـم کـردن اثـرات پیـر شـدن 
جمعیـت« منتشـر کـرده، ایـن نکتـه مطـرح 
اداری  تشـریفات  چقـدر  هـر  کـه  می شـود 
و قوانیـن بیشـتر و دسـت و پاگیرتـر باشـد، 

می شـود. کمتـر  نـوآوری  و  کارآفرینـی 

در  حتـی  قوانیـن،  دسـته بندی های  همـه  البتـه 
گـزارش  نشـده اند.  لحـاظ  تحقیقـات  بزرگ تریـن 
انجـام کسـب وکار بار قانونـی محیط و امنیـت را که 
نگرانـی بزرگـی در اقتصادهـای پیشـرفته محسـوب 
می شـوند، نادیـده گرفتـه اسـت. بـه هـر حـال، این 
در  اسـت  قـرار  وقتـی  قانونـی  دسـته بندی های 
تحقیقـات لحـاظ شـوند، مثل پوسـت پیـاز الیه الیه 
هسـتند و بایـد بـا جزئیـات فـراوان مـورد بررسـی 
قـرار گیرند.به عنـوان مثـال، معیـار »کیفیـت رونـد 
قضایـی« در جـدول گـزارش انجـام کسـب  وکار بـه 
چنـد دسـته بندی ریزتر تقسـیم  می شـود. همچنین 
داده هـای بانـک مرکـزی در مـورد قوایـن بـازار کار، 
دسـته بندی های  در  را  خـرد  چنـد  دسـته بندی 
کیفیـت  و  کار  اضافـه  کاری،  سـاعات  اسـتخدام، 
انجـام  گـزارش  همچنیـن  دربرمی گیـرد.  شـغلی 
نگرانی هـای  مـورد  در  دولتـی  موانـع  کسـب کار، 
یـا  زنـان  اشـتغال  مثـل  اقتصـادی  و  اجتماعـی 
شـروع کسـب وکار توسـط زنـان و اینکـه آیـا آنهـا 
بـه ملزومـات بیشـتری برای شـروع کسـب وکار نیاز 
دارنـد را ارزیابـی می کنـد. ایـن تحقیـق همچنیـن 
تـالش می کند پیشـرفت بـه وجود آمـده در کاهش 

نابرابـری درآمـدی را بسـنجد.
ــب ارتبــاط  ــه چیــز در قال ــی، هم ــور طبیع به ط
صریــح و واضحــی کــه دی جانکــوف و دیگــران 

بیــن ســرعت و ســهولت انجــام کســب وکار در یــک 
ــد،  ــور یافتن ــادی آن کش ــرد اقتص ــور و عملک کش
ــه  ــوارز ب ــا آل ــال، کالدی ــوان مث ــد. به عن نمی گنج
ــن   ــور را بی ــر 49 کش ــق دیگ ــد محق ــراه چن هم
ســال های 2001 و 2010 مــورد بررســی قــرار 
دادنــد و بــه »اثــر مثبــت هزینه هــای دولــت و 
بــر فعالیــت کارآفرینانــه«  قوانیــن کارآفرینــی 
ــا توســعه اقتصــادی  ــق ب ــد. قوانیــن مطاب پــی بردن
کشــورها می توانــد اثراتــی متفــاوت بــر کارآفرینــی 
داشــته باشــد. بــه هــر حــال، ایــن تحلیــل بــه ایــن 
نتیجــه رســیده کــه اقتصادهــای در حــال توســعه 
ــای رســمی خــود  ــول نهاده ــه شــکلی معق ــد ب بای
را ســازمان دهی کننــد تــا موانــع و نظارت هــای 
ــه  ــای کارآفرینان ــوی فعالیت ه ــه جل غیرضــروری ک
ــه  ــب نیســت ک ــد، حــذف شــوند.  عجی را می گیرن
ــادی را در  ــش آزادی اقتص ــان، نق ــی از محقق خیل
ــال  ــوا ه ــد. جاش ــم می دانن ــیار مه ــی بس کارآفرین
ــیده اند  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــون، ب ــرت الوس و راب
ــه  ــرای انجــام تجــارت، ورود ب ــراد ب کــه »آزادی اف
قراردادهــا و شــروع کســب وکار در سیســتمی از 
ــرای  ــی ب ــت قانون ــخصی و حاکمی ــای ش دارایی ه
ــر  ــت.« از نظ ــی اس ــد حیات ــی مول ــک کارآفرین ی
ــن  ــا »قوانی ــا ی ــان، نهاده ــر از محقق ــی دیگ برخ
بــازی« کــه بیشــترین ارتبــاط را بــا آزادی اقتصادی 
دارنــد عبارتنــد از: حــق مالکیــت، حاکمیــت قانــون، 

بازارهــای آزاد و مشــوق های نــوآوری.
ــا  ــادی )ب ــی آزادی اقتص ــی و جهان ــزارش ترکیب گ
ــا  ــزر و ده ه ــکاری موسســه Cato، موسســه فری هم
ــاق فکــر دیگــر(، ایــن رویکــرد نهــادی را نشــان  ات
ــای  ــزای داده ه ــیاری از اج ــه بس ــوری ک داده، به ط
ــی آزادی  ــرای ارزیاب ــدی ب ــوزه کلی ــج ح آن در پن

ــه کار  اقتصــادی )و ســپس رتبه بنــدی کشــورها( ب
می رونــد:

بنگاه هـای  و  مالیـات  هزینه هـا،  دولـت:  انـدازه   )1
اقتصـادی

2( ساختار حقوقی و تضمین حق مالکیت
3( دسترسی به پول سالم

4( آزادی تجارت در سطح بین المللی
5( قوانین اعتباری، نیروی کار و کسب وکار

در  قوانیــن  اثــر  می گوینــد  دیگــر  مطالعــات 
بخش هــا و صنایــع مختلــف متفــاوت اســت و 
همچنیــن ایــن اثــر در بلنــد مــدت و کوتــاه مــدت 
نــدارد کــه محیــط  تعجبــی  تغییــر می کنــد. 
ــم  ــوط و دره ــری مخل ــی تصوی ــی کارآفرین جهان
ــی،  ــک جهان ــالم بان ــق اع ــد. طب ــا می ده ــه م ب
»اقتصادهــای پردرآمــدOECD به طــور میانگیــن 
راحت تریــن نظام هــای قانونــی را بــرای شــروع 
ــیای  ــا و آس ــا اروپ ــد از آنه ــد و بع ــب وکار دارن کس
مرکــزی قــرار می گیرنــد.« از طــرف دیگــر، برخــی 
از ایــن اقتصادهــای ثروتمنــد دچــار رکــود شــده اند. 
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه دانشــگاهیان بــه مــرز 
بیــن تحقیقــات علمــی و آمــوزش عملــی کارآفرینی 
کــه تالش هــا در جهــت آزادســازی اقتصــادی 
را پــرورش می دهــد، اهمیــت می دهنــد. مثــال 
دانشــگاه گواتمــاال از طریــق پــروژه »دیده بــان 
ــی  ــک کار تحقیقات ــن« )GEM(، ی ــی کارآفری جهان
انجــام داده کــه هدفــش آشکارســازی اثــر قوانیــن 
ــای  ــت. تالش ه ــی اس ــد کارآفرین ــر فرآین ــاد ب زی
اثــر  انجــام تحقیقــات بیشــتر در مــورد  آنهــا 
ــد  ــای رش ــر محدودیت ه ــازار کار و دیگ ــن ب قوانی
ــک و  ــای کوچ ــمی در بنگاه ه ــتغال زایی رس ــر اش ب

دربرمی گیــرد. را  متوســط 

دانشمندان در مورد رابطه تجربی تدوین مقررات و کارآفرینی چه می گویند؟

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3413179-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3413179-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9
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دو تیم ملی فرانسه و کرواسی برای تعیین قهرمان 
به  برابر هم  در مسکو  روسیه  جام جهانی 201۸ 
قاطع  پیروزی  با  فرانسه  تیم ملی  و  رفتند  میدان 
مقابل کرواسی با نتیجه 4 بر 2 برای دومین بار در 

تاریخش قهرمان جام جهانی شد.

https://www.farsnews.com/photo/13970424001113/%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8--%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%DB%B4--%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DB%B2
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ظرفیت جدیدی از طریق بخش خصوصی با رقم 300 مگاوات تا چند روز دیگر به مدار وارد خواهد شد و امیدواریم همچون گذشته همکاریهای ما افزایش پیدا کند.
	ردپای ویژهخواری و دلالی در نظام ارزی/رونق امضاهای طلایی رانتزا
	عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران گفت: در پیچ و خمهای اداری، واردکنندگان باید پشت صفهای طولانی دریافت ارز بایستند و هر کسی که در ابتدای این صف طولانی قرار دارد، منفعت میبرد.

	سه راهکار برای بازگشت ارز خانگی به چرخه اقتصاد
	یک کارشناس اقتصادی با ارائه سه راهکار برای بازگشت ارز خانگی به چرخه اقتصاد گفت: انباشت 20 الی 30میلیارد ارز در خانهها موجب راکد شدن سرمایههای کشور شده و این سرمایه میتواند در بخش مولد با اشتغالزایی پایدار سرمایهگذاری شود.

	افزایش 20درصدی قیمت فلز سرخ تا 2020
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