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اخبار اقتصادی

یادداشت

مناقصات

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

بیست و یکمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ایران 7 و 8 اردیبهشت ماه 
سال جاری توسط شرکت توزیع نیروی برق استان البرز و با همکاری شرکت توانیر، 
سندیکای صنعت برق و انجمن مهندسین برق و الکترونیک در محل دانشگاه آزاد 

کرج برگزار می شود. 
با توجه به تجربه موفق سنوات گذشته، امسال نیز سندیکا به عنوان نماینده بخش خصوصی 
صنعت برق، فراهم  آوردن امکان انتقال تجربیات و توانمندی های علمی و عملی اعضا در حوزه 
توزیع را در دستور کار قرار داده و مسئولیت برگزاری نمایشگاه جانبی کنفرانس را به عهده 

گرفته است.
با توجه به مشارکت تعدادی از شرکت های عضو در نمایشگاه جانبی و حضور مدیران ارشد 
صنعت برق کشور، مدیران شرکت های توزیع و دست اندرکاران فعال در حوزه صنعت برق در 
این رویداد مهم، از اعضای محترم سندیکا جهت بازدید از نمایشگاه جانبی دعوت بعمل می آید. 
ww.ieis.خواهشمند است برای کسب اطالعات بیشتر به سایت الکترونیک سندیکا به آدرس

ir  مراجعه فرمایید. 

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران/ قابل توجه مدیران عامل شرکت های عضو سندیکای 
صنعت برق ایران

دعوت به بازدید از نمایشگاه جانبی

 بیست و یکمین کنفرانس توزیع نیروی برق البرز

 تعادل/ علي پاکزاد؛ معاون سردبیر

ادبیات  اما در  تورم 11.2درصدي براي اول بهار است 
شیرین فارسي تاکید مي شود جوجه را باید آخر پاییز 
شمرد و البته در ساختار اقتصادي ایران این ضرب المثل 
وابسته  اقتصاد  چرخ  معموال  زیرا  است  ملموس  کامال 
است  نیمه دوم سال  بروکراسي سنگین دولتي در  به 
که تخصیص هایش عملیاتي مي شود البته در بخش هاي 
مولد عمراني.  این همه را گفتیم که به این نکته برسیم؛ 
گذشته  سال  سه  طي  دولت  که  تورم  کاهشي  روند 
مرز  در  تورم  و  رسیده  نتیجه  به  کرده  تالش  برایش 
تک رقمي شدن است. این تورم تک رقمي در ساحت 
اقتصاد ایران که طي 25سال اخیر با متوسط تورمي در 
مرز 20درصد اخت شده است چه مفهومي دارد؟  آنچه 
امروز به عنوان تورم تک رقمي مورد اشاره قرار مي گیرد 
در شرایط امروز اقتصاد ایران شاید تنها با تورم منفي 

یک اقتصاد پیشرفته مانند ژاپن قابل قیاس باشد. 

ادامه درصفحه 3 /

رونق کدام است؟ تورم منطقي کجاست؟



 

 بیست و یکمین کنفرانس شبکه های 
توزیع آغاز به کار می کند

عنوان  به  برق  توزیع  شبکه های  ملی  کنفرانس 
بزرگ ترین رویداد علمی بخش توزیع برق کشور فردا 
)سه شنبه(با حضور مدیرعامل توانیر برگزار می شود........

ادامه خبر

 صنعتی که مغفول ماند
تمایل  عدم  و  اقتصادی  مساله  وجود  دلیل  به 
سرمایه گذاران در حوزه انرژی های تجدید پذیر باوجود 
وجود منابع و علم الزم در این حوزه این صنعت مغفول 

مانده شده است........ادامه خبر

 ریشه اختالف وزارت نفت و وزارت نیرو 
درباره صادرات برق چیست؟

چکیده: از آن جا که عمده درآمدهای صادرات برق به 
وزارت نیرو می رسد، وزارت نفت انگیزه ای برای تبدیل 
گاز به برق و صادرات برق به جای صادرات گاز ندارد. 
این امر موجب شده است که با وجود مزایای متعدد 

صادرات برق، میزان آن بسیار کم باشد........ادامه خبر

 جشنواره »طراحی و ساخت ساختمان 
انرژی صفر« برگزار می شود

سازمان بهره وری انرژی ایران در سال جاری نخستین 
انرژی  ساختمان های  ساخت  و  »طراحی  جشنواره 
صفر« )zero Energy( را برگزار می کند........ادامه 

خبر

 نشست کاهش تلفات انرژي برق با 
حضور اعضاي کمیته ملي کاهش تلفات 

برق کشور
کاهش  نشست  در  توانیر  شرکت  هماهنگي  معاون 
تلفات انرژي برق که به میزباني شرکت توزیع نیروي 
برق استان کرمانشاه برگزار شد، گفت : تغییر نگرش 
طرح  در  تلفات  کاهش  روشهاي  تبدیل  و  مهندسي 
تلفات مي  استمرار کاهش  فرایند موجب  به  جهادي 

شود........ادامه خبر

 طرح های راکد تامین و توزیع برق 
رونق می گیرد

معاون طرح و توسعه برق منطقه ای تهران گفت: طرح 
های راکد مانده تامین و توزیع برق رونق گرفته است 

........ادامه خبر

 برنامه و هزینه بازسازی شبکه برق 
تهران مشخص شده است

برنامه های  تهران گفت:   ای  منطقه  برق  عامل  مدیر 
بازسازی شبکه برق تهران تا افق 1403 و هزینه های 
بازسازی شبکه برق تهران نیز مشخص است........ادامه 

خبر

 هیوندایی قرارداد ساخت نیروگاه با 
ایران امضا می کند

منظور  به  قراردادی  جنوبی  کره  هیوندایی  شرکت 
 500 ارزش  به  مگاواتی   500 نیروگاه  یک  ساخت 
میلیون دالر در صنعت برق ایران امضا خواهد کرد........

ادامه خبر

 عملیات احداث نخستین نیروگاه 
خورشیدي 10مگاواتي کشور در زاهدان 

آغاز شد
 10 خورشیدي  نیروگاه  نخستین  احداث  عملیات 
مگاواتي کشور روز دوشنبه در آییني با حضور استاندار 
زیارت  چشمه  در  بلوچستان  و  سیستان  مسئوالن  و 

زاهدان آغاز شد........ادامه خبر

 احداث پارک انرژی در تهران
پارک انرژی با هدف استفاده کاربردی و علمی از فناوری 
زیست  های  آالینده  کاهش  تجدیدپذیر،  های  انرژی 
محیطی از جمله دی اکسیدکربن و توسعه فرهنگ و 
آگاهی عمومی نسبت به کاربرد انرژی های تجدیدپذیر 

در بوستان نیلوفر راه اندازی شد........ادامه خبر

  بخش خصوصی نمایشگاه »ایران امن« 
برگزار می کند

اتحادیه سراسری شرکت های فنی و مهندسی حفاظت 
الکترونیک و شبکه های ایمنی، نمایشگاه »ایران امن« 
می  برگزار  جاری  سال  ماه  مرداد  نهم  تا  ششم  را 

کند........ادامه خبر

 استراتژی ایران برای انتخاب شرکا در 
دوران پساتحریم

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: روابط اقتصادی ایران در 
آینده با کشورهایی گسترش و تحکیم می یابد و به صورت 
درازمدت ادامه پیدا خواهد کرد که با زیرساخت صنعتی و 

تکنولوژیک کشور پیوند خورده باشد........ادامه خبر

 بسته مکمل برای مقاوم سازی اقتصاد
تالطم های به وجود آمده در اقتصاد کشور موجب شد 
هدف  با  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  سند  تا 
افزایش مقاومت اقتصاد در برابر آسیب ها و تهدیدهاي 

گوناگون ابالغ شود........ادامه خبر

 روایت تجار از پسابرجام
دنیای اقتصاد: بعد از اجرای برجام سوال اصلی کسانی 
که پیگیر مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی بودند، این 
بود که اجرای برجام چه موانعی را از پیش پای فعاالن 

حوزه تجارت برداشت. .......ادامه خبر

 جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه 
منتشر شد
........ادامه خبر

تاالر  در  سرخ  فلز  تومانی   400 رشد   
نقره ای

بر  که  طور  همان  و  متغیرها  مثبت  روند  اساس  بر 
اساس پیش بینی کارشناسان حوزه فلزات پایه انتظار 
می رفت، قیمت مس در معامالت روز یکشنبه بورس 
کاالی ایران با افزایش بیش از 400تومانی در هر کیلو 
نسبت به آخرین معامله در هفته گذشته مواجه شد. 

.......ادامه خبر

 مالیات مساله اصلی صنعت در سال 
1395 است

در نخستین نشست کمیسیون تسهیل کسب وکار در 
از  این کمیسیون  اقتصادی عضو  فعاالن  سال 1395 
مخاطرات احتمالی مساله مالیات برای صنعت در سال 

جاری ابراز نگرانی کردند.......ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

وزارت نیرو/   فردا و با حضور مدیرعامل توانیر؛ 
بیست و یکمین کنفرانس شبکه های 

توزیع آغاز به کار می کند

عنوان  به  برق  توزیع  شبکه های  ملی  کنفرانس 
بزرگ ترین رویداد علمی بخش توزیع برق کشور 
فردا )سه شنبه(با حضور مدیرعامل توانیر برگزار 

می شود.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
رییس کمیته اجرایی بیست و یکمین کنفرانس ملی 
شبکه های توزیع برق )PDC( از برپایی این کنفرانس 
دبیرخانه  به  مقاله   1200 از  بیش  گفت:   و  خبرداد 
کنفرانس ارسال شده است که از این تعداد 88 مقاله 
جهت ارائه شفاهی، 69 مقاله به شکل پوستر و 261 

مقاله برای چاپ پذیرفته شده است.
توزیع  مدیرعامل شرکت  اسکندری«  »ناصر  مهندس 
برق استان البرز این کنفرانس را یکی از بااهمیت ترین 
نشستهای علمی- تخصصی در حوزه شبکه های برق 
معرفی کرد که با حضور بیش از هزار نفر از مدیران، 
صاحبنظران، اساتید و متخصصان دانشگاهی و بخش 

توزیع برق کشور برگزار می شود.
وی با اشاره به نامگذاری سال 95 از سوی مقام معظم 
رهبری به عنون سال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« 
اظهار داشت: اصلی ترین نشست تخصصی کنفرانس 21 
به بحث اقتصاد مقاومتی در صنعت برق اختصصاص 
یافته و امیدواریم از نقطه نظرات صاحبنظران در این 

عرصه بهره مند شویم.
وی با اشاره به تشکیل کمیته های تخصصی متعدد در 
2 حوزه علمی و اجرایی، از ارسال بیش از 1200 مقاله 
به داوران و اخذ نظرات حداقل 4 داور برای هر مقاله 
خبر داد که از این میان 88 مقاله جهت ارائه شفاهی، 

ادامه از صفحه 1/ 

اینجاست که کاهش نرخ تورم در شرایط  واقعیت 
فعلي با وجود حفظ حداقل ها براي اقشار آسیب پذیر 
و حقوق بگیر در عمل به دلیل تناقضي که با نرخ 
به  دارد  بانکي  سیستم  درصدي  چند  و   20 سود 
واقعي  عرصه  در  تولید  گردونه  کامل  توقف  معني 

اقتصاد است.
تمام  دولت  بود که  منکر  نمي توان  را  واقعیت  این 
متوقف  ایران  اقتصاد  چرخ  تا  کرده  را  خود  تالش 
نشود ولي با وجود این تالش ها که منتهي به گام هاي 
موثري هم بوده به دلیل فعالیت هاي غیرقابل مهار 

موسسات پولي در بن بست قرار گرفته است.
چند  در  آنچه  تبع  به  ایران  اقتصاد  واقعي  بخش 
دهه اخیر اتفاق افتاده به تورم دو رقمي معتاد شده 
بانکي حرکت  نرخ سود  از  باالتر  که  تورمي  است، 
کرده در واقع شرط الزم براي تداوم تولید بوده و در 
شرایطي که نسبت بین نرخ سود بانکي و نرخ تورم 
نمي تواند  و  قفل شده  تولید  معکوس شده، بخش 
با شرایط جدید وفق دهد.  در واقع آنچه  خود را 
به عنوان عدم اجراي برجام و رکود دامنگیر اقتصاد 
مورد  را  دولت  که  است  کساني  انتقاد  مورد  ایران 
بیان  اشتباه  از موضعي  قرار مي دهند  تاز  و  تاخت 
مي شود، ساختار قارچ گونه بازار غیرمتشکل پولي که 
در سال ها فعالیت دولت محمود احمدي نژاد رشدي 
وحشتناک داشته درحال حاضر مانع اصلي خروج 

اقتصاد ایران از رکود است.
حال در جمع بندي همین نکات بد نیست، پاسخي 
پرسیده ایم،  مطلب  تیتر  در  که  بدهیم  سوالي  به 
منظر  از  رونق  ایران  اقتصاد  در  است؟  کدام  رونق 
تولید کننده شرایطي است که بتواند کاالیش را با 
رشد قیمتي باالتر از نرخ سود بانکي بفروشد و این 
در  ایران  بیمار  اقتصاد  تورم.   رشد  یعني  برداشت 
تعادلي غیرمعقول از قیمت روزافزون پول و نرخ تورم 
این فضاي غیرمنطقي طي 25سال،  قرار گرفته و 
تولید کننده خلق کرده که  براي  را  منطقي خاص 
براساس آن رونق مترادف است با تورم فزاینده. یک 
کاري  نیروي  است،  کار  نیروي  منطق  این  قرباني 
آب  روز  به  روز  دستمزدش  تورمي  فضاي  در  که 
مي رود و کیفیتي که فداي رشد قیمت مواد اولیه 
از مابه التفاوت  مي شود تا در نهایت کارفرما بتواند 
نرخ تورم و نرخ پول براي خود سودي دست و پا 
برداشته شدن تحریم ها  کند.  در چنین شرایطي 
براي  توفیري  باشد،  هم  تمام  و  تام  اگر  حتي  نیز 
شرایط  این  در  حال  داشت.  نخواهد  ایران  اقتصاد 
دولت دو راه پیش رو دارد، راه سخت، راه آسان.  راه 
آسان مسیري است که دولت ها در سال هاي گذشته 
همه در پیش گرفته اند، تن دادن به بازي تورم و 
نرخ سود بانکي و این توجیه که با افزایش مبادالت 
خواهد  تعدیل  و  اصالح  خود  خودي  به  روند  این 
شد که البته تجربه نشان مي دهد این راه حل تنها 
عقب انداختن کار سخت است و هیچ وقت منتهي به 

اصالح نمي شود.  اما راه سخت کشیدن لگام بازار 
غیرمتشکلي است که امروز گفته مي شود، سهمي 
بیش از 30درصدي را از نقدینگي کشور دارد. در 
چنین شرایطي دولت مي تواند نرخ تورم تک رقمي 
را براي بخش واقعي اقتصاد قابل تحمل کند در غیر 
این صورت در نیمه دوم سال جاري دولت مجبور 
است با اتخاذ سیاست هاي انبساطي تن به رشد تورم 
بدهد، یک نکته در پرانتز هم اضافه کنیم، در یک 
انبساطي منجر به رشد  اقتصاد سالم سیاست هاي 
سرمایه گذاري مي شود ولي در اقتصاد پول زده ایران، 
انگیزه  آنکه  از  بیش  دولت  انبساطي  سیاست هاي 
باال مي برد  را  تورم  نرخ  باشد،  براي سرمایه گذاران 
و به نظر مي رسد در فضایي به دور از خیال پردازي 
و واقع گرا دولت در نیمه دوم سال 95 و در زمان 
شمردن جوجه هایش در زمین اقتصاد به نرخ تورمي 
رونق  شود  مدعي  بتواند  تا  برسد  18درصد  باالي 

اقتصادي را ایجاد کرده و از رکود عبور کرده است.

رونق کدام است؟ تورم منطقي کجاست؟
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

99 مقاله در قالب پوستر و 261 مقاله جهت چاپ مورد 
پذیرش قرار گرفت.

اسکندری عمده مقاالت دریافتی را به حوزه شبکه های 
هوشمند و مولدهای مقیاس کوچک مربوط دانست که 
از اهتمام صنعت برق به گسترش این حوزه در بخش 

توزیع حکایت دارد.
وی تصریح کرد: مقاالت شفاهی کنفرانس 21 به طور 
موازی در 4 سالن و هر سالن 5 نشست ارائه می شود 
و به موازات آن 8 کارگاه آموزشی مشتمل بر آخرین 
حوزه  در  تحقیقاتی  علمی  دستاوردهای  و  یافته ها 

تخصصی شبکه های توزیع برپا خواهد شد.
اسکندری افزود:  همزمان با برپایی کنفرانس، 3 نشست 
تخصصی با حضور صاحبنظران ملی ارائه و نمایشگاه 
تامین کنندگان  و  سازندگان  حضور  با  نیز  تخصصی 
وسعت  به  مساحتی  در  برق  توزیع  صنعت  تجهیزات 

هزار و 280 متر مربع برپا می شود.
وی با اشاره به اینکه کمیته اجرایی کنفرانس در قالب 
اطالع رسانی،  استقبال،  کار  متعدد،  زیرکمیته های 
پذیرش و پذیرایی از حاضران را بر عهده دارد، افزود: 
تمامی پیش نیازهای برگزاری کنفرانس 21 مهیا شده و 
امیدواریم متخصصان صنعت برق و اساتید و دانشجویان 
مراکز دانشگاهی از آخرین یافته های تحقیقاتی عرضه 

شده در این رویداد بزرگ علمی بهره مند شوند.
از  البرز  استان  توانمندی های  به  اشاره  با  اسکندری 
استان  این  اجرایی  و  سیاسی  مدیران  جدی  حمایت 
از  استفاده  و  توزیع  شبکه های   21 کنفرانس  از 
توانمندی های استان البرز در کمیته های مختلف خبر 

داد.
وی یادآور شد: توزیع برق البرز با هماهنگی دانشگاه های 
در  برتر  عنوان شرکت  به  متوالی  کشور طی 5 سال 
حوزه تحقیقات موفق به کسب عنوان برتر شد و در 

این کنفرانس نیز دستاوردهای این شرکت در نمایشگاه 
جانبی ارائه می شود.

همکاری  به  اشاره  با  البرز  برق  توزیع  مدیرعامل 
ارائه  به   21 کنفرانس  با  کشور  صنعتی  دانشگاه های 
3 کتاب در این کنفرانس با عناوین کیفیت توان در 
فرایندهای  بهبود  و  مدلسازی  برق،  توزیع  شبکه های 
کننده های  کنترل  و  ایران  برق  توزیع  شرکت های 
facts در سامانه های انتقال و توزیع توان الکتریکی 
که از سوی توزیع برق البرز انتشار یافته، اشاره کرد و 
افزود: تجهیزات حاصل از نتایج پروژه های تحقیقاتی 
این شرکت مانند کاهش دهنده فیلیکر که کار مشترک 
برق  توزیع  غرفه  در  است  دانشگاه صنعتی شریف  با 

استان البرز ارائه خواهد شد.
و  پژوهشی  و  علمی  توانمندی های  ارائه  اسکندری 
موفقیت ها در کسب فن آوری های نوین و ساخت داخل 
تجهیزات بخش توزیع برق در قالب مقاالت علمی و 
دستاوردهای تحقیقاتی را از جمله اهداف برپایی این 
کنفرانس برشمرد و افزود: بیست و یکمین کنفرانس 
ملی شبکه های توزیع برق در روزهای 7 و 8 اردیبهشت 
با حضور مقام عالی وزارت، مدیرعامل شرکت توانیر، 
مدیران  و  اسالمی  شورای  مجلس  مرتبط  نمایندگان 
عامل شرکت های توزیع و محققان و اساتید دانشگاهی 
در استان البرز برگزار می شود و مدیران تراز اول صنعت 
برق کشور در این نشست ها حضور فعال دارند.همچنین 
گردهمایی ساالنه مدیران عامل شرکت های توزیع از 
دیگر برنامه های پیش بینی شده است که همزمان با 

کنفرانس برگزار می شود.
   

ایسنا/ 
صنعتی که مغفول ماند

تمایل  عدم  و  اقتصادی  مساله  وجود  دلیل  به 
تجدید پذیر  انرژی های  حوزه  در  سرمایه گذاران 
باوجود وجود منابع و علم الزم در این حوزه این 

صنعت مغفول مانده شده است.
یوسف آردمولی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، مهم ترین 
مانع توسعه انرژی های تجدید پذیر را مسائل اقتصادی 
دانست و افزود: برای توسعه انرژی های تجدید پذیر الزم 

است که ابتدا موانع الزم برطرف شود.
وی با بیان این که توسعه انرژی های تجدیدپذیر نیازمند 
ایجاد راهکارهایی برای جذب بخش خصوصی است، 
پیدا  تمایل  خصوصی  بخش  زمانی  تنها  کرد:  اظهار 
می کند تا در توسعه انرژی تجدیدپذیر قدم بردارد که 

مسائل اقتصادی به نفع او باشد.
با  داد:  ادامه  نو  انرژی های  سازمان  سابق  مدیرعامل 
باد،  ازجمله  کشور  در  موجود  منابع  این که  به  توجه 
خورشید، زمین گرمایی، خورشیدی و زباله سوز بسیار 
خوب است، لذا باید راه های ارتقاء این صنعت هموار 

شود.
آردمولی با بیان این که در حال حاضر زیرساخت های 
صنعتی و علمی خوبی برای توسعه انرژی تجدید پذیر 
در کشور وجود دارد، افزود: از نظر نیروی انسانی ایران 
برای توسعه این انرژی بسیار پیشرفته است و تنها مانع 

موجود در این زمینه مسائل اقتصادی مطرح می شود.
اختیار  در  که  مصرفی  برق  عوارض  به  اشاره  با  وی 
سازمان انرژی های نو قرار می گیرد، گفت: اگر بتوانیم 
کنیم  حمایت  درآمدها  این  با  را  خصوصی  بخش 
به طوری که این درآمدها به صورت دائمی باشد قطعا 
می توانیم در جذب سرمایه گذار بخش داخلی و خارجی 

موثر باشیم.
مدیرعامل سابق سازمان انرژی های نو با بیان این که 
با ایجاد برنامه ریزی می توان سهم 5000 مگاوات تولید 
را  است  شده  لحاظ  برنامه  در  که  تجدید پذیر  انرژی 
ازای  اتفاق بیفتد به  این  ادامه داد: اگر  محقق کنیم، 
هر مگاوات نیروگاه تجدید پذیر 500 فرصت شغلی در 

کشور ایجاد می شود.
آردمولی بیان کرد: عالوه بر این نیز به ازای هر کیلووات 
ساعت برق که از انرژی تجدیدپذیر تولید می شود از 
ورود 0.8 کیلوگرم گاز، نفت و آالینده به هوا جلوگیری 

می شود.
وی با بیان این که ارتقاء و توسعه انرژی تجدید پذیر هم 
از نظر سیاسی و هم از نظر مسائل زیست محیطی به 
نفع کشور است، گفت: شرط اصلی توسعه این انرژی 

مشارکت ملی و پرداخت عوارض است.

دو  اختالف  تداوم  با  ملی  منافع  رفتن  باد  بر  الف/ 
وزارت خانه/ 

ریشه اختالف وزارت نفت و وزارت نیرو 
درباره صادرات برق چیست؟

صادرات  درآمدهای  عمده  که  آن جا  از  چکیده: 
برق به وزارت نیرو می رسد، وزارت نفت انگیزه ای 
به جای  به برق و صادرات برق  برای تبدیل گاز 
صادرات گاز ندارد. این امر موجب شده است که 
با وجود مزایای متعدد صادرات برق، میزان آن 

بسیار کم باشد.
جمله  از  همسایه  کشورهای  به  ایران  برق  صادرات 
به   94 سال  در  ترکیه  و  افغانستان  پاکستان،  عراق، 
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صورت میانگین 1200 مگاوات بوده است )1(. این در 
حالی است که پتانسیل بسیار بیشتری برای صادرات 
برق به کشورهای همسایه وجود دارد. به عنوان نمونه 
از جمعیت 200 میلیون نفری پاکستان بیش از 60 
کشور  این  و  ندارند  دسترسی  برق  به  نفر  میلیون 
ایران  سوم  یک  بیشتر،  بسیار  جمعیتی  با  همسایه 
ظرفیت تولید برق دارد و با کمبود شدید برق روبه رو 
مهم ترین  از  یکی  می تواند  پاکستان  نتیجه  در  است. 
مقاصد صادرات برق کشور باشد و پتانسیل صادرات 
برق تا حداقل 5000 مگاوات به این کشور وجود دارد. 
عاله بر پاکستان، کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه، 

برق  صادرات  مقاصد  جزء  می توانند  لبنان  و  سوریه 
کشور باشند. صادرات برق در تحقق اقتصاد مقاومتی 
نقش قابل توجهی دارد و در سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی به منظور مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل 
از صادرات نفت و گاز )بند 13( و افزایش ارزش افزوده 
است.  تأکید شده  برق  افزایش صادرات  بر  )بند 15( 
برای برق  باالی کشورهای همسایه  تقاضای  با وجود 
و همچنین تأکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
است.  انتظار  از حد  برق کشور کمتر  میزان صادرات 
راه  سر  بر  چالش هایی  که  می دهد  نشان  بررسی ها 
افزایش  از  افزایش صادرات برق وجود دارند که مانع 

اختالف  چالش ها  این  مهم ترین  از  یکی  می شود.  آن 
نظر وزارت نفت و وزارت نیرو درباره تخصیص درآمد 

حاصل از صادرات برق است.
نیروگاه ها گاز را دریافت و آن را به برق تبدیل می کنند 
که تأمین این گاز بر عهده وزارت نفت است. در نتیجه 
اگر برق صادر شود به نوعی می توان گفت که گاز صادر 
شده است. در ادبیات انرژی به این نوع استفاده از گاز 
GTW )Gas To Wire( گفته می شود که یکی 
از بهینه ترین روش های صادرات گاز است. با این وجود 
وزارت نفت انگیزه ای برای استفاده از این روش برای 

از طریق  را  ندارد و ترجیح می دهد گاز  صادرات گاز 
صادر   )LNG( شده  مایع  صورت  به  یا  و  لوله  خط 
تخصیص  نحوه  به  نفت  وزارت  بی انگیزگی  این  کند. 
درآمدهای حاصل از صادرات برق برمی گردد. بر اساس 
رویه های موجود، 93% درآمدهای حاصل از صادرات 
برق عاید وزارت نیرو و 7% عاید وزارت نفت می شود. 
این در حالی است که اگر این وزارت خانه، گاز را به 
صورت LNG یا خط لوله صادر کند نه تنها 14.5% از 
درآمدهای آن سهم خودش می شود بلکه وظیفه خود را 
در تأمین درآمدهای خزانه دولت و صندوق توسعه ملی 

شکل 1( نقش 
وزارت نفت و 
وزارت نیرو در 
تولید برق

شکل 2( مقایسه نحوه تخصیص درآمدها در صادرات برق و صادرات گاز )2(
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انجام داده است.این موضوع باعث شده است که وزارت 
نفت در مذاکرات با طرف های خارجی صادرات برق را 
تا  اولویت قرار ندهد. امری که موجب شده است  در 
کنون آسیب های زیادی به منافع ملی کشور وارد شود. 
به عنوان نمونه می توان به صادرات گاز از طریق خط 
لوله به عراق اشاره کرد که قرار است ظرف چند هفته 
صادرات  قرارداد  که  است  جالب  شود.  اجرایی  آینده 
گاز به عراق با وزارت برق )نه وزارت نفت( این کشور 
برای تأمین گاز نیروگاه های برق در عراق منعقد شده 
است. در صورتی که انتظار می رفت با توجه به انجام 
مذاکرات با وزارت برق عراق، صادرات برق به این کشور 
در اولویت قرار گیرد اما به نظر می آید نبود انگیزه الزم 
منجر به حذف این گزینه راهبردی در مذاکرات وزارت 
نفتی ها شده است. همچنین در مورد خط لوله صلح 
و صادرات گاز به پاکستان که با چالش های متعددی 
روبه رو شده است، یکی از گزینه ها، تبدیل گاز به برق 
و صادرات برق است اما وزارت نفت انگیزه الزم را در 
این زمینه ندارد و صادرات گاز از طریق خط لوله را در 

اولویت خود قرار داده است.
اختالف نظر وزارت نفت و وزارت نیرو درباره درآمدهای 
میزان  که  است  شده  منجر  برق  صادرات  از  حاصل 
صادرات برق کشور بسیار پایین تر از حد انتظار باشد؛ 
بنابراین برای حفظ منافع ملی، ضروری است با اتخاذ 
تدابیر الزم هماهنگی الزم بین وزارت نفت و وزارت 
ریاست  اول  معاون  ویژه  به  و  دولت  سطح  در  نیرو 
جمهوری ایجاد شود به نحوی که انگیزه های مسئوالن 
این دو وزارت خانه در راستای منافع ملی کشور قرار 

گیرد و از زیان های بیشتر به کشور جلوگیری شود.

1( آمار تفصیلی صنعت برق ایران، 1394، وزارت 
نیرو

مصرف  بهینه سازی  طرح های  مجری  نیرو/  وزارت 
انرژی سابا:

جشنواره »طراحی و ساخت ساختمان 
انرژی صفر« برگزار می شود

سال  در  ایران  انرژی  بهره وری  سازمان 
ساخت  و  »طراحی  جشنواره  نخستین  جاری 
 )zero Energy( انرژی صفر«  ساختمان های 

را برگزار می کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، مجری 
طرح های بهینه سازی مصرف انرژی سازمان بهره وری 
انرژی ایران با اعالم این خبر گفت: مهم ترین هدف از 
ایجاد بستری مناسب برای  برگزاری این جشنواره را 
و صرفه جویی  بهینه سازی  فرهنگ  و گسترش  اشاعه 
و  اداری  ساختمان های  مختلف  بخش های  در  انرژی 

مسکونی است.
صفر  انرژی  ساختمان  یک  گفت:  »احمدرضاتوکلی« 
سازه،  معماری،  طراحی های  در  مالحظات  نهایت 
انرژی های  از  استفاده  برقی،  و  مکانیکی  تاسیسات 
تجدیدپذیر همچون بادی، خورشیدی، زمین حرارتی و 
غیره را در یک مجموعه یکپارچه مدنظر قرار می دهد و 
در نتیجه، طراحی و ساخت آن نیازمند دانشی عمیق 
و داشتن تجربه مفید در طراحی و اجرای سامانه های 
از  انرژی  تولید  نوین و پیشرفته در کاهش مصرف و 

منابع تجدیدپذیر است.
به  تجربه  این  ما  کشور  در  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
میزان کافی وجود نداشته که امید است با برگزاری این 
چنین مسابقاتی بستری مناسب برای افزایش تجربه 
و به کار بردن فن آوری های نوین در ساختمان توسط 

دانشجویان و کارشناسان حوزه انرژی فراهم شود.
توکلی افزود: تجربیات مشابه درکشورهای پیشرفته از 

جمله آمریکا نشان داده است که تنها تغییر عایق کاری 
فلز  با  بام  پوشش  و  استایرن   پلی  باعایق  ساختمان 
مقایسه  را در  انرژی حرارتی ساختمان  سرد، مصرف 
با ساختمان های معمولی به میزان 80 درصد کاهش 

دهد.
این  برگزاری  دیگر  اهداف  در خصوص  ادامه  در  وی 
جشنواره گفت: بسترسازی مناسب جهت تولید علم، 
نهادینه کردن تحقیق و افزایش توان علمی پژوهشگران، 
نتایج تحقیقات  ارائه  از طریق  تبادل تجربیات علمی 
نمایشگاه های  برگزاری  خارجی،  و  داخلی  محققین 
جنبی برای آشنائی متخصصین و محققین داخلی با 
از مهم ترن  فناوری روز دنیا  برتر صاحب  شرکت های 

اهداف جشنواره است.

برق نیوز/ 
نشست کاهش تلفات انرژي برق با حضور 

اعضاي کمیته ملي کاهش تلفات برق 
کشور

معاون هماهنگي شرکت توانیر در نشست کاهش 
توزیع  شرکت  میزباني  به  که  برق  انرژي  تلفات 
 : برگزار شد، گفت  برق استان کرمانشاه  نیروي 
تغییر نگرش مهندسي و تبدیل روشهاي کاهش 
تلفات در طرح جهادي به فرایند موجب استمرار 

کاهش تلفات مي شود.
توانیر  معاون هماهنگي شرکت  نیوز،  برق  به گزارش 
حضور  با  که  برق  انرژي  تلفات  کاهش  نشست  در 
اعضاي کمیته ملي کاهش تلفات برق کشور، مدیران 
عامل و معاونان شرکتهاي توزیع نیروي برق استانهاي 

آذربایجان شرقي، ایالم، کرمانشاه، کردستان، همدان، 
لرستان، مرکزي، خوزستان، اهواز، هرمزگان، سیستان 
و بلوچستان به میزباني شرکت توزیع نیروي برق استان 
کرمانشاه برگزار شد، گفت: تغییر نگرش مهندسي و 
به  جهادي  طرح  در  تلفات  کاهش  روشهاي  تبدیل 

فرآیند موجب استمرار کاهش تلفات مي شود.
بررسي  لزوم  به  اشاره  با  فام  حقي  محمودرضا  دکتر 
گفت:  تلفات  کاهش  حوزه  در  گرفته  انجام  اقدامات 
فعالیتها و پروژه هاي انجام شده در این حوزه نیازمند 
مشخص  که  است  جلساتي  چنین  در  بررسي  و  نقد 
نماید هدف ما چه بوده و مي خواهیم به کجا برسیم .

وي با اشاره به موضوع نیرورساني درشرکتهاي توزیع 
اول در سنوات گذشته، گفت:  اولویت  عنوان  به  برق 
توجه به این موضوع باعث شده بود که درصد باالي 
آغاز طرح  با  که  کند،  جلوه  عادي  برق  انرژي  تلفات 
جهادي کاهش تلفات حرکت خوبي آغاز و به حمد ا... 

نتایج مثبتي براي صنعت برق کشور ایجاد شد.
دکتر حقي فام با اشاره به اهمیت باالي تدوین برنامه 
اجراي طرحهاي  تلفات گفت:  با کاهش  هاي مرتبط 
جهادي به این معني است تا ما با انرژي بیشتري وارد 

موضوع شویم.
وي تاکید کرد: در انجام برنامه ریزي، خرید تجهیزات، 
کاهش  موضوع  مشترکین  فعالیتهاي  و  برداري  بهره 

تلفات انرژي برق دیده شود.
معاون هماهنگي توزیع شرکت توانیر، اقدامات انجام 
گرفته درحوزه هاي فني و غیر فني در بحث کاهش 
کلیه  تبدیل  خواستار  و  کرد  عنوان  مهم  را  تلفات 
فعالیتهاي اجرایي به فرایندهایي به منظور جلوگیري از 

برگشت تلفات انرژي برق شد.
وي همچنین اظهار داشت: کاهش تلفات در حوزه غیر 
فني کاري سهل و آسان نبوده و توجه شرکتهاي توزیع 
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به این مسئله را ارزشمند دانست.
به محدودیت هاي  اشاره  با  ادامه  فام در  دکتر حقي 
نقدینگي جهت اجراي پروژه هاي فني گفت: الزم است 
شرکتهاي توزیع برق پروژهاي فني خود را شناسایي و 
آماده نمایند تا پس از تزریق نقدینگي بر اساس اولویت 

در محل مورد نظر هزینه شود.
معاون هماهنگي شرکت توانیر نکته با اهمیت بعدي 
کاهش  ملي  کمیته  در  که  تلفات،  کاهش  بحث  در 
تدوین  را  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  کشور  تلفات 
دستورالعمل ها و خطوط راهنمایي اعالم کرد که نیاز 
است شرکت هاي توزیع آنها را اجرایي کند و بر اساس 

این دستورالعمل ها مورد ارزیابي قرار گیرند.
وي در ادامه به صرفه جویي 2500 میلیارد ریالي ناشي 
از 1 درصد کاهش تلفات در کشور اشاره نمود و گفت: 
نقطه بهینه کاهش تلفات در نقاط مختلف کشور اعداد 
متفاوتي است که درحال حاضر از نقطه بهینه فاصله 
داریم و باید سعي شود هر چه مي توانیم تلفات برق 

را کاهش دهیم .
معاون هماهنگي توزیع برق شرکت توانیر با اشاره به 
تعیین اهداف شرکتهاي توزیع در بحث کاهش تلفات 
در سال 1395 گفت: در ارزیابي شرکتها عالوه بر هدف 
پیش بیني شده، فرایندهاي مرتبط با رسیدن به این 

اهداف مورد بررسي و ارزیابي قرار خواهد گرفت.
اقتصاد  مصادیق  از  را  تلفات  کاهش  فام  حقي  دکتر 
مقاومتي عنوان کرد و گفت: کاهش تلفات انرژي برق 
از سوي وزارت نیرو به عنوان یکي از محورهاي اقتصاد 
مقاومتي به هیات دولت اعالم شده و تاکید کرد که 
و  جدیت  همفکري،  با  برق  نیروي  توزیع  شرکتهاي 
تالش جهادي در انجام این وظیفه مهم اهتمام ورزند.

در ادامه این مراسم مهندس مرادي مجد مدیر عامل 
شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه به تشریح 

اهداف برگزاري این نشست پرداخت و بررسي عوامل 
موثر در کاهش تلفات و الگوبرداري شرکتهاي توزیع از 

تجارب موفق را از اهداف این نشست اعالم کرد.
وي در ادامه ضمن معرفي شرکت، گزارشي از اقدامات 
انجام شده در طي طرح جهادي کاهش تلفات را ارائه 

کرد.
رخشاي  مهندس  آقایان  توسط  جلسه  این  ادامه  در 
مهر و روشن میالني اعضاي کمیته ملي کاهش تلفات 
در  و  ارائه  تلفات  کاهش  در خصوص  مباحثي  کشور 
ادامه مدیران عامل و معاونان شرکتهاي توزیع حاضر 
حوزه  در  شده  انجام  اقدامات  از  گزارشي  نشست  در 

متبوع و تجارب موثر در این حوزه را ارائه کردند.

واحد مرکزی خبر/ معاون طرح و توسعه برق منطقه 
ای تهران:

طرح های راکد تامین و توزیع برق رونق 
می گیرد

معاون طرح و توسعه برق منطقه ای تهران گفت: 
طرح های راکد مانده تامین و توزیع برق رونق 

گرفته است .
امیرهوشنگ بهمنی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار 
خبرگزاری صدا و سیما؛ گفت: طرحهایی همچون طرح 
تبدیل پست 400 کیلوولت به 63 کیلو ولت فیروز کوه  
آباد که طی  به  63 کیلوولت سعادت  و پست 400 
سالهای اخیر به دلیل مشکالت تحریم باکندی پیش 

می رفت امروز فعال شده است .
وی تحریم های مرتبط با تامین تجهیزات و تحریم های 
بانکی را مهمترین عامل کندی اجرای طرح های تامین 

برطرف  با  امیدواری کرد؛  ابراز  و  برق عنوان  توزیع  و 
شدن مشکالت ناشی از تحریم  و تامین تجهیزات مورد 
نیاز زمینه برای بهره بردار ی از طرحهای نیمه کاری 

این بخش تا تاپایان سال جاری فراهم شود .

واحد مرکزی خبر/
برنامه و هزینه بازسازی شبکه برق تهران 

مشخص شده است

برنامه  گفت:   تهران  ای  منطقه  برق  عامل  مدیر 
 1403 افق  تا  تهران  برق  شبکه  بازسازی  های 
نیز  تهران  برق  شبکه  بازسازی  های  هزینه  و 

مشخص است.
غالمرضا خوش خلق در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار 
خبرگزاری صدا و سیما ،  با اشاره به اینکه اجرای 50 
طرح در حوزه برق منطقه ای تهران از سال گذشته 
آغاز شده است ، افزود: 25 طرح آن به بهره برداری 
اوج  از  باقی مانده قبل  رسیده و قرار است 25 طرح 

گرمای امسال وارد مدار شود.
اینکه آیا قرار است تعدادی از طرح ها از  وی درباره 
طریق فاینانس اجرا شود ، گفت: در اجرای هیچ کدام 
از این طرح ها از فاینانس خارجی استفاده نشده است.
خوش خلق تاکید کرد:  پس ازبرجام 312 پست فوق 
توزیع قرار است از طریق فاینانس و اجرای مناقصه به 
نتیجه برسد که البته به تابستان امسال و حتی تابستان 

سال آینده نمی رسد .
مدیر عامل برق منطقه ای تهران با اشاره به اینکه پیش 
بینی می کنیم این طرح ها در نیمه دوم سال 96 یعنی 
انجام مراحل فاینانس و نصب و اجرای طرح  از  پس 

به نتیجه برسد ،گفت:  تمام 312 پست فوق توزیع از 
طریق فاینانس تامین مالی خواهد شد و تامین مالی 
ایرانی بستگی به  این طرح ها از طریق شرکت های 

همکاری با شرکت های خارجی دارد.
وی تاکید کرد: طبق قانون باید در اجرای فاینانس 15 
درصد از آورده این طرح ها از برق منطقه ای باشد و 

85 درصد دیگر را سرمایه گذار تامین کند.
خوش خلق تاکید کرد: در مرحله اول و قبل از پسا 
برجام بیشتر شرکت های چینی برای اجرای فاینانس 
مطرح بودند اما با اجرای برجام شرکت های اروپایی و 
سایر کشور ها نیز برای اجرای طرح ها اعالم آمادگی 

کردند.
از  شد: بعد  یادآور  تهران  ای  منطقه  برق  عامل  مدیر 
دیگر  کشورهای  با  قبلی  قراردادهای  اجرای  برجام 

سرعت بیشتری گرفته است.
خوش خلق پیش از این اعالم کرده بود برای باز سازی 
تهران در طول 5 سال 10 هزار  برق  فرسوده  شبکه 

میلیارد تومان نیاز است.

مهر/ به ارزش 500 میلیون دالر ؛
هیوندایی قرارداد ساخت نیروگاه با ایران 

امضا می کند

شرکت هیوندایی کره جنوبی قراردادی به منظور 
ساخت یک نیروگاه 500 مگاواتی به ارزش 500 
خواهد  امضا  ایران  برق  در صنعت  دالر  میلیون 

کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه سفر رئیس جمهور 
و  مدیران  از  متشکل  هیاتی  تهران،  به  جنوبی  کره 
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کارشناسان بخش انرژی شرکت هیوندایی کره جنوبی 
وارد ایران شده است.

زنجان،  به  سفر  با  ای  کره  هیات  این  اساس  این  بر 
 500 نیروگاه  یک  احداث  زیرساخت های،  و  امکانات 
زنجان چهار( همچون خطوط  )نیروگاه  برق  مگاواتی 
مورد  را  گاز  تزریق  ایستگاه  و  برق  انتقال  قوي  فشار 

ارزیابی و بازدید قرار داده اند.
براساس توافقی که بین یکی از شرکت های زیرمجموعه 
توانیر و هیوندایی کرده جنوبی انجام شده، قرار است 
نیروگاه چهارم زنجان در زمیني به مساحت 42 هکتار 
کیلومتري   25 در  مگاوات   500 تولید  ظرفیت  با  و 
زنجان و بصورت قرارداد BOO و با سرمایه گذاري 

هیونداي )HEC( احداث شود.
انتشار  با  هیوندای  مهندسی  شرکت  این،  بر  عالوه 
اطالعیه ای اعالم کرده است: اردیبهشت ماه امسال و 
همزمان با سفر رئیس جمهور کره جنوبی به تهران، 
قراردادی برای ساخت پاالیشگاه گاز در پارس جنوبی 
به ارزش سه میلیارد و 600 میلیون دالر با یک شرکت 

خصوصی ایرانی امضا خواهد کرد.

ایرنا/ 
عملیات احداث نخستین نیروگاه 

خورشیدي 10مگاواتي کشور در زاهدان 
آغاز شد

زاهدان- ایرنا- عملیات احداث نخستین نیروگاه 
در  دوشنبه  روز  کشور  مگاواتي   10 خورشیدي 
آییني با حضور استاندار و مسئوالن سیستان و 

بلوچستان در چشمه زیارت زاهدان آغاز شد.

مدیر عامل شرکت برق منطقه اي سیستان و بلوچستان 
در حاشیه این آیین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: 
بانک صنعت و معدن و یک  با همکاري  نیروگاه  این 
شرکت آلماني با سرمایه گذاري 20 میلیون دالر برابر 

با 700 میلیارد ریال ساخته مي شود.
محبعلي قزاق جاهد با بیان اینکه پیش بیني مي شود 
این نیروگاه خورشیدي تا فروردین سال آینده به بهره 
برداري برسد، اظهار داشت: با راه اندازي این نیروگاه 
منطقه  در  برق  ساعت  وات  کیلو  میلیون  ساالنه 20 

تولید مي شود.
وي افزود: تولید این میزان برق سبب مي شود ساالنه 
صرفه جویي هشت میلیون لیتري در مصرف گازوئیل 

را در سیستان و بلوچستان به همراه داشته باشد.
مدیرعامل برق منطقه اي سیستان و بلوچستان خاطر 
نشان کرد: براي راه اندازي نیروگاه خورشیدي با توجه 
به اهمیت آن که تاکنون کمتر از 10 مگاوات در کشور 

ساخته شده از بهترین تجهیزات استفاده مي شود.
با توجه به موقعیت ژئوپلتیک  سیستان و بلوچستان 
خاص خود در تمامي زمینه هاي انرژي هاي تجدید 
دارد  آلي  ایده  بسیار  هاي  ظرفیت  و  توانمندي  پذیر 
انرژي خورشیدي  باد،  بادي در کریدرهاي  انرژي  که 
و تشعشع تابش سوالر، انرژي زمین گرمایي در دامنه 
آتشفشان نیمه خاموش تفتان و کوههاي منطقه دلگان 
و بزمان، انرژي بایومس و بایوگاز در مناطق دامداري 
سیستان، بمپور و باهوکالت و انرژي امواج و اقیانوس با 
موج هاي مناسب دریاي بزرگ چابهار به بلنداي بیش 

از 12 متر در فصل مونسون از آن جمله هستند.
این استان با گستره 187 هزار و 502 کیلومتر مربع 
به عنوان پهناورترین استان کشور و با برخورداري از 
انواع انرژي پاک و تجدید شونده مي تواند تامین کننده 
بخش زیادي از انرژي داخلي براي کشورهاي همسایه 

همچون افغانستان و پاکستان باشد لذا سرمایه گذاري 
در این بخش با توجه به نیاز این کشورها به صادرات 
برق از ایران زمینه توسعه استان و سوددهي فراوان را 

براي عالقه مندان این عرصه فراهم مي کند.

فارس/ 
احداث پارک انرژی در تهران

پارک انرژی با هدف استفاده کاربردی و علمی از 
انرژی های تجدیدپذیر، کاهش آالینده  فناوری 
های زیست محیطی از جمله دی اکسیدکربن و 
توسعه فرهنگ و آگاهی عمومی نسبت به کاربرد 
راه  نیلوفر  بوستان  در  تجدیدپذیر  های  انرژی 

اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری فارس،  مهرداد زنگنه فر معاون 
اعالم  با  منطقه 10  زیست  و محیط  خدمات شهری 
منابع  به  افزون  روز  نیاز  به  توجه  با  گفت:  خبر  این 
انرژی و کم شدن منابع انرژی فسیلی، ضرورت سالم 
 ... و  هوا  آلودگی  کاهش  زیست،  محیط  داشتن  نگه 
انرژی  باد،  انرژی  مانند:  نو  های  انرژی  از  استفاده  با 
خورشید هیدروژن و ... می تواند جایگاه ویژه ای داشته 

باشد.
در   10 منطقه  زیست  محیط  اداره  شد:  یادآور  وی 
راستای اشاعه فرهنگ کاهش مصرف انرژی و استفاده 
در  انرژی  پارک  احداث  به  اقدام  خورشید  انرژی  از 

بوستان نیلوفر نمود.
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه با اشاره 
به اقدامات انجام شده در این برستان یادآور شد: احداث 
نیروگاه خورشیدی به منظور تبدیل انرژی خورشید به 

برق، ایجاد پمپ حرارتی زمین گرمایی به منظور تامین 
سرمایش و گرمایش ساختمان بوستان نیلوفر، تامین 
خورشید،  انرژی  توسط  چراغ  پایه  20عدد  روشنائی 
تولید آب گرم از طریق نصب آبگرمکن خورشیدی از 

فعالیت های انجام شده در بوستان انرژی می باشد.
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اتاق ایران/
 بخش خصوصی نمایشگاه »ایران امن« 

برگزار می کند

اتحادیه سراسری شرکت های فنی و مهندسی 
ایمنی،  های  شبکه  و  الکترونیک  حفاظت 
نمایشگاه »ایران امن« را ششم تا نهم مرداد ماه 

سال جاری برگزار می کند.
به گزارش  روابط عمومی اتاق ایران، مسعود شنتیایی، 
های  شرکت  سراسری  اتحادیه  مدیره  هیئت  رئیس 
های  شبکه  و  الکترونیک  حفاظت  مهندسی  و  فنی 
ایمنی در رابطه با ابعاد برگزاری نمایشگاه ایران امن، 
اظهار کرد: در سال جدید با شرایط متفاوت از منظر 
اقتصادی مواجه هستیم. در این سال اقدام و عمل مورد 
تاکید قرار گرفته و از سوی دیگر شاهد لغو تحریم های 
ظالمانه علیه کشور بوده و حضور بخش خصوصی در 

اقتصاد با جدیت دنبال می شود.
به  اشاره  با  ایران  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو  این 
آن  بر دوش  که  وظایفی  و  مذکور  اتحادیه  اساسنامه 
گذاشته شده است، گفت: اتحادیه باید نسبت به توسعه 
بازار،  توسعه  پارامترهای  از  یکی  که  کند  اقدام  بازار 

برگزرای نمایشگاه های تخصصی است.
وی ادامه داد: ورود بحث فناوری اطالعات و ارتباطات 
در بخش حفاظت و امنیت، سابقه دیرینه ای ندارد و به 
10 الی 15 سال اخیر مربوط می شود. در ابتدا نیروی 
این مسئله استقبال  از  انتظامی و بخش های دولتی 
کردند و متناسب با آن شاهد برگزاری نمایشگاهی با 
همینمضمون از سوی نیروی انتظامی بودیم که البته 

به صورت ساالنه برگزار می شد.
شنتیایی افزود: بر اساس اظهارات شنتیایی 70 تا 80 
درصد این نمایشگاه به بخش های دولتی و انتظامی 

به بخش  تا 20 درصد آن  تنها30  و  مربوط می شد 
خصوصی تعلق داشت.

وی گفت: با ورود هیئت های اقتصادی به کشور که 
تا کنون بالغ بر 140 هیئت طی 7 الی 8 ماه گذشته 
به ایران سفر کرده اند، ضرورت دارد، بخش خصوصی 
فعال شده و برگزاری نمایشگاه ها را برعهده بگیرد؛ در 
تمام دنیا بخش خصوصی در حوزه برگزاری نمایشگاه 
موفق تر از دولت عمل کرده و از سوی دیگر شرکت 
های فعال دنیا درپی ان هستند که تولیدات خود را در 

قالب نمایشگاه عرضه کنند.
امر  این  ابتدای  در  شد:  یادآور  اقتصادی  فعال  این 
سیستم ها امنیتی به چند کار مشخص و ساده محدود 
می شد اما امروز با توجه به پیشرفت های حاصل شده 
ایجاد زیرشاخه های تخصصی، روند کار  و  در کشور 

تغییر کرده و نیازها افزایش یافته است.
وی گفت:در گذشته به دلیل پایین بودن تیراژ مصرف 
در این صنعت، توقعات کمتری هم در سطح جامعه 
همان  با  توان  نمی  دیگر  امروز  ولی  داشت  وجود 
سیاست های قبلی حرکت کرد.بنابراین در بخش تولید 
توسط  کشور  نیازهای  از  بخشی  امروز  و  شده  فعال 

تولیدات داخلی براورده می شود.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری شرکت های فنی 
و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی، 
درمورد تعرفه های وارداتی مربوط به این صنعت نیز 
توجه به سه شاخص توسط مسئوالن را الزم دانست؛ از 
جمله اینکه تولید مورد حمایت قرار گیرد، تعرفه های 
تجاری در حدی باال برود که قاچاق تشویق نشود و 
چون این تجهیزات مورد نیاز واقعی همه صنایع است، 
تعرفه ها نباید موجب شوند که به دلیل باال بودن بهای 

تمام شده کاال، استفاده از آنها به صرفه نباشد. 

مهر/ رئیس اتاق تهران خبرداد:
استراتژی ایران برای انتخاب شرکا در 

دوران پساتحریم

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: روابط اقتصادی 
ایران در آینده با کشورهایی گسترش و تحکیم 
می یابد و به صورت درازمدت ادامه پیدا خواهد 
کرد که با زیرساخت صنعتی و تکنولوژیک کشور 

پیوند خورده باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری در دیدار 
هیات تجاری هند با فعاالن اقتصادی در اتاق بازرگانی 
و صنایع و معادن تهران گفت: هند به دلیل اقتصاد در 
حال گسترش به عنوان یکی از قدرت های نوظهور در 
و نقش مهمی در  به حساب می آید  منطقه و جهان 
معامالت اقتصادی و سیاسی دنیا ایفا می کند، بنابراین 
دو اقتصاد ایران و هند می توانند در بسیاری از زمینه ها 
مکمل هم باشند و پیوندهای فی مابین را هر چه بیشتر 

به هم گره زده و محکم تر کنند.
افزود:  تهران  معادن  و  و صنایع  بازرگانی  اتاق  رئیس 
سطح روابط اقتصادی دو کشور در سال های گذشته، 
نرفته و در حالی که  از حجم 15 میلیارد دالر فراتر 
پتانسیل های موجود، حجم روابط باالتری را در اقتصاد 
دو کشور انتظار دارد، متاسفانه این اتفاق رخ نداده است. 
البته در دوران تحریم، هند جزو کشورهایی بوده است 
که روابط تجاری و اقتصادی خود را با ایران قطع نکرد 
و همچنان در کنار ایران ایستاد اما سایه تحریم های 
ناعادالنه تا اندازه ای بر روابط دو کشور سنگینی کرده و 

موجب شده تا این رابطه به سطح دلخواه نرسد.
وی تصریح کرد: ایران در مناسبات جدید خود با دنیا، 
حتما کشورهایی همچون هند را که در دوران تحریم 
در کنار ایران قرار داشتند، لحاظ خواهند کرد و این 

نکته را در نظر دارد که برای توسعه و تحکیم روابط، 
نباید فقط به تجارت کوتاه مدت و مبادله کاال بسنده 
کرد. روابط اقتصادی ایران در آینده نیز با کشورهایی 
گسترش و تحکیم می یابد و به صورت درازمدت ادامه 
پیدا خواهد کرد که با زیرساخت صنعتی و تکنولوژیک 

کشور پیوند خورده باشد.
پروژه های  در  گذاری  سرمایه  خوانساری،  گفته  به 
دو  داخل  در  چه  تولیدی  و  صنعتی  فنی،  مشترک 
کشور و چه در کشورهای ثالث یکی از راه هایی است 
که ضامن بقا و دوام روابط تجاری و اقتصادی درازمدت 
و  تجاری  مختلف  هیات های  بی سابقه  هجوم  و  است 
اقتصادی از سراسر دنیا به ایران هم طی ماه های اخیر 
نشان دهنده عالقه و اشتیاق دنیا برای همکاری های 

بلندمدت با ایران است.
همچنین در این دیدار، »سهراب کومار« سفیر هند در 
تهران گفت: هند اهمیت زیادی برای ایران قائل است 
و این شیوه تفکر منجر به شکل گیری رابطه ای دیرینه 
میان دو کشور شده است. در عین حال عمق روابط 
اقتصادی،  روابط  بر  عالوه  که  می شود  معلوم  جایی 
در  که  همانطور  کنیم.  تعمیق  نیز  را  فرهنگی  روابط 
در  و  یافت  ادامه  هند  و  ایران  روابط  تحریم،  شرایط 
بتوانیم  که  شد  معین  پایه هایی  هم،  دوران  همین 

تجارت خود را با هند گسترش دهیم.
وی اظهار داشت: در مذاکراتی که برای توسعه روابط 
هند، ایران و پاکستان صورت گرفته است، قرار است 
پروژه های مشترکی اجرایی شود که هاب آنها در بندر 
تا خط  داریم  تالش  اینکه  است، ضمن  ایران  چابهار 
بتوان  تا  نهایی شود  نیز  و  زاهدان  به  چابهار  از  آهن 

اتصال سه کشور به یکدیگر را شاهد بود.

 بازگشت به عناوین 9 اخبار اقتصادی
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دنیای اقتصاد/ پارلمان بخش خصوصی منتشر کرد
بسته مکمل برای مقاوم سازی اقتصاد

تالطم های به وجود آمده در اقتصاد کشور موجب 
شد تا سند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با 
هدف افزایش مقاومت اقتصاد در برابر آسیب ها و 

تهدیدهاي گوناگون ابالغ شود.
با  می توان  را  اقتصاد  یک  مقاومت  میزان  ارزیابی   
)وضعیت  اولیه  وضعیت  به  بازگشت  در  آن  توانایی 
تعادلي فرضی( در متغیرهاي عمده اي نظیر نرخ رشد 
اقتصادي، اشتغال و تورم پس از بروز شوک هاي برون زا 
که  شوک هایی  کارشناسان،  اعتقاد  به  کرد.  تعریف 
اقتصاد ملی را تهدید می کند »شوک ناشي از رکود در 
اقتصاد ملي«، »شوک ناشي از رکود در صنایع خاص 
از  )ناشي  خارجي  )شوک هاي صنعت(«، »شوک هاي 
تعامالت با دنیاي بیروني(« و »سایر عوامل مانند وقوع 

حوادث طبیعي« است.
بر همین اساس ظرفیت مقاومت یک اقتصاد در مقابل 
شوک ها، نتیجه و محصول اعمال سیاست هاي مناسب 
اقتصادي و استقرار ساختارهاي انعطاف پذیری است که 
با کمترین  از تالطم هاي داخلي و خارجي  را  اقتصاد 
مقاوم سازی  برای  هزینه عبور می دهد. در عین حال 
اقتصاد، باید به طور همزمان زمینه سازي براي کاهش 
افزایش  نیز  و  آفرین  شوک  نوسانات  وقوع  احتمال 
دنبال  را  بحران  یا  شوک  یک  تبعات  کنترل  توانایي 
کرد. از مجموع بندهای مندرج در سیاست های ابالغی 
اقتصاد مقاومتی 12 بند مربوط به بخش صنعت، معدن 
از  نیز بخشی  بندها  و تجارت است و در غالب دیگر 
شده  گنجانده  تجارت  و  معدن  صنعت،  شامل  موارد 
است. اختصاص بیش از نیمی از سیاست های اقتصاد 
مقاومتی به بخش صنعت، معدن و تجارت موجب شد 

با  تشکیل ستادی  از  تجارت  و  وزیر صنعت،معدن  تا 
مسوولیت خود خبر دهد. براساس اظهارات محمدرضا 
نعمت زاده این ستاد با حضور 15 نفر که نیمی از آن 
و  هستند  وزارتخانه  مسووالن  و  مشاوران  معاونان، 
نیمی دیگر از بخش خصوصی و واحدهای مردم نهاد و 
همچنین استادان دانشگاه به عنوان مغز متفکر تشکیل 
خواهد شد. حال در راستای اجرایی شدن سیاست های 
اتاق  تخصصی  کمیسیون  دبیرخانه  مقاومتی  اقتصاد 
اجرای  راهکارهای  انتشار  به  اقدام  ایران  بازرگانی 

سیاست های 24 گانه اقتصاد مقاومتی کردند.

راهکارهای 24 گانه
به حداکثر رساندن مشارکت تمام جامعه در فعالیت 
جمعی  همکاری های  تشویق  و  تسهیل  با  اقتصادی 
و تاکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و 
متوسط اولین بند در نظر گرفته شده در این سیاست 
توسعه  به  رسیدن  برای  گزارش  این  براساس  است. 
سرمایه انسانی در راستای افزایش بهره وری نیروی کار 
و سرمایه باید افزایش شفافیت در نظام مالی، کاهش 
نقش روابط و توصیه ها و توزیع امکانات جامعه، تغییر 
علمی، خصوصی سازی  مدارک  ارزش گذاری  نظام  در 
خصوصی  شرکت های  ایجاد  از  حمایت  تحقیقات، 
دانش بنیان مشترک تحقیقاتی ایرانی و خارجی، تامین 
جاری  نیاز،  مورد  قیمت  ارزان  مالی  منابع  و  سرمایه 
کردن نظام حقوقی صیانت از حق مالکیت معنوی و 
و  دستاوردها  تولیدات،  کاال،  آزاد  تجارت  از  حمایت 
فرآورده های شرکت های خصوصی تحقیقاتی در دستور 

کار قرار گیرد.
اما درخصوص بند دو این سیاست ارتقای جایگاه جهانی 
محصوالت  صادرات  و  تولید  سهم  افزایش  و  کشور 
اقتصاد  اول  رتبه  به  دستیابی  و  دانش بنیان  خدمات 

دانش بنیان در منطقه پیش بینی شده است. پیش بینی 
که الزمه رسیدن به آن به تعیین سازو کار ورود بخش 
خصوصی به فضای پژوهشی، کاهش تصدی گری دولت 
در بازار دانش بنیان و در عین حال افزایش حمایت های 
کردن  کمی  دانش بنیان،  بنگاه های  از  دولت  موثر 
اهداف قید شده در نقشه جامع علمی، فراهم کردن 
امکان دسترسی به تکنولوژی نوین و کارآمد و لحاظ 
کارآمد  و  نوین  تکنولوژی  به  دسترسی  امکان  کردن 
نیز  مقاومتی  اقتصاد  سیاست  سوم  بند  گردد.  بازمی 
با تقویت عوامل تولید،  به رشد بهره وری در اقتصاد 
اقتصاد،  رقابت پذیر  تقویت  کار،  نیروی  توانمندسازی 
ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها و به کارگیری 
ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های 
مناطق کشور مربوط می شود. بخشی که برای تحقق 
آن دو راهکار تفاوت های منطقه ای در مدل های رشد، 
وضع قوانین در بردارنده مالحظات آمایش سرزمینی 

در نظر گرفته شده است.
ظرفیت های  از  استفاده  به  همچنین  گزارش  این  در 
اجرای هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، 
ارتقای  و  انرژی  شدت  کاهش  وری،  بهره  و  اشتغال 
برای  است.  اشاره شده  اجتماعی  شاخص های عدالت 
تحقق این امر نیز فعاالن اقتصادی پیشنهاد کرده اند 
دولت از رویه های کوتاه مدت پرهیز کند، اتکا بر تولید 
محوری و ارتقای توان تولید را در دستور کار قرار دهد، 
تولید  سمت  به  یارانه ها  هدفمندی  از  حاصل  منافع 
گفته  به  که  است  مواردی  جمله  از  و...  شود  هدایت 
کمک  تولید  رشد  روند  به  می تواند  اقتصادی  فعاالن 
بسزایی داشته باشد. سهم بری عادالنه عوامل زنجیره 
تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، 
به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای 
از  تجربه  و  کارآفرینی  و  خالقیت  مهارت،  و  آموزش 

دیگر سیاست های پیش بینی شده در اقتصاد مقاومتی 
است که فعاالن اقتصادی برای تحقق این سیاست نیز 
8 راهکار حذف سهم بری بخش های نامولد از زنجیره 
انسانی در سازمان ها،  تولید، گسترش مدیریت منابع 
افزایش آموزش ضمن خدمت، ارتقای رابطه صنعت و 
تنبیهی  و  انگیزشی تشویقی  بهبود سیستم  دانشگاه، 
در سازمان ها، ایجاد بانک اطالعاتی و کمک به ایجاد 
و ارتقای سیستم مدیریت دانش را در نظر گرفته اند. 
داخلی  تولید  افزایش  به  همچنین  سیاست  این  در 
نیز 5  بند  این  برای  اشاره شده و  و کاالهای اساسی 
تولید  افزایش  ها،  نهاده  داخلی  تولید  افزایش  راهکار 
کاالهای اساسی مشروط به رعایت بهره وری آب، ایجاد 
به  اطمینان  نظر  از  اساسی  کاالهای  مبادی  در  تنوع 
عرضه پایدار، توجه به تجارت آب مجازی در تولیدات 
و تجارت محصوالت کشاورزی و ارتقای کیفیت تولید 
غنی  محصوالت  تولید  از  حمایت  و  اساسی  کاالهای 

شده و سالم تر اشاره شده است.
راهبردي  ذخایر  ایجاد  و  درمان  و  غذا  امنیت  تامین 
با تاکید بر افزایش کمي و کیفي تولید )مواد اولیه و 
کاال( یکی از بندهایی است که در سیاست های اقتصاد 
نظر  در  تولید  بخش  از  راستای حمایت  در  مقاومتی 
حمایتی 15  بند  این  تحقق  برای  است.  گرفته شده 
راهکار از سوی فعاالن اقتصادی درنظر گرفته شده است 
که در این میان می توان به حمایت از بخش خصوصي 
براي سرمایه گذاري، اولویت همکاري بخش خصوصي 
ارزش افزایي،  براي  صنعتي  خدمات  ارائه  دولت،  با 
افزایش رشد کمي و ارتقای کیفي تولیدات کشاورزي، 
همکاري  با  مشخص  کاالهاي  براي  مشخص  زماني 
بخش خصوصي و تحت نظارت آزمایشگاه هاي مرجع 
و انطباق تدریجي ضوابط فني و استانداردهاي ملي با 
استانداردهاي بین المللي، استفاده از تکنولوژي هسته 
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اعتباري،  منابع  تخصیص  کشاورزي،  بخش  در  اي 
تولید،  براي  الزم  یارانه اي  و  بانکي  تسهیالت  ارائه 
تامین، توزیع و مصرف مواد غذایي، تدوین نظام جامع 
کاهش ضایعات مواد غذایي و... اشاره کرد. بند 8 این 
سیاست یکی دیگر از بندهای حمایتی از بخش تولید 
است که در آن به مدیریت مصرف با تاکید بر اجراي 
سیاست هاي کلي اصالح الگوي مصرف و ترویج مصرف 
ارتقای  براي  ریزي  برنامه  با  همراه  داخلي  کاالهاي 
کیفیت و رقابت پذیري در تولید اشاره شده است. برای 
تحقق این بند حمایتی نیز فعاالن اقتصادی 8 راهکار 
در نظر گرفته که در این خصوص می توان به مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، رواج فرهنگ استفاده از کاالي داخلي، 
در نظر گرفتن معافیت ها و مشوق هاي مالیاتي براي 
تولید، جلوگیري از واردات بي رویه کاالها، اصالح نظام 
مالیاتي و تمرکز بر مالیات به مصرف و فروش،فرهنگ 
سازي در راستاي تولید و گذار از کشاورزي سنتي به 
اشاره کرد. اصالح و  سوي کشاورزي صنعتي تجاري 
تقویت همه جانبه نظام مالي کشور با هدف پاسخگویي 
به نیازهاي اقتصاد ملي، ایجاد ثبات در اقتصاد ملي و 
پیشگامي در تقویت  بخش واقعي یکی دیگر از موارد 
پیش بینی شده است که برای تحقق آن 18 راهکار مد 
نظر قرار گرفته است که از جمله این راهکارها می توان 
به فراهم سازي زیرساخت مالي، اصالح و به روزرساني 
قانون عملیات بانکي بدون ربا، کاهش تعدد سازمان هاي 
نظارتي موازي و... اشاره کرد. بند 10 سیاست اقتصاد 
مقاومتی نیز در راستای حمایت از تولید تدوین شده 
گرفته  قرار  مدنظر  راهکار  نیز 10  آن  تحقق  برای  و 
از  هدفمند  جانبه  همه  حمایت  بند  این  در  است. 
و  افزوده  ارزش  تناسب  به  و خدمات  کاالها  صادرات 
با خالص ارزآوري مثبت پیش بینی شده و برای تحقق 
آن برقراري معافیت مالیات بر ارزش افزوده و معافیت 

براي رقم هاي زیاد صادراتي، ثبات نرخ ارز و تنظیم 
بخش  به  کمک  صادراتي،  هدف  بازارهاي  حفظ  آن، 
بین المللي،  نمایشگاه هاي  در  حضور  خصوصي جهت 
ایجاد زیرساخت ها، اجرایي کردن ضمانت نامه اعتباري 
تولیدي و راه اندازي نوعي ضمانت نامه جدید، تنظیم 
سیاست هاي وارداتي با نگاه بلندمدت، بازاریابي براي 
توسعه صادرات و حفظ بازار، گسترش دانش بنگاه ها 
در زمینه مراودات بین المللي و مشورت با فعاالن بخش 
اقتصادي در تعیین رایزنان بازرگاني توسط دولت در 
نظر گرفته شده است.توسعه حوزه عمل مناطق آزاد 
به ویژه اقتصادي کشور به منظور انتقال فناوري هاي 
و  کاال  صادرات  تولید،  تسهیل  و  گسترش  پیشرفته، 
خدمات و تامین نیازهاي ضروري و منابع مالي از خارج 
یکی دیگر از موارد در نظر گرفته شده در سیاست های 
اقتصاد مقاومتی است. بخشی که برای تحقق آن 14 
از آنها عبارتند  راهکار در نظر گرفته شده که برخی 
از جلب متخصصان برجسته، فراهم کردن فضا برای 
شرکت  ها جهت ایجاد نمایندگی،  فراهم کردن امکان 

تامین مستقیم مواد اولیه و....
آسیب پذیري  کاهش  و  مقاومت  قدرت  افزایش  اما 
از  با ضربه پذیري درآمد حاصل  اقتصاد کشور، مقابله 
صادرات نفت و گاز از طریق افزایش ذخایر راهبردي 
بازار جهاني  اثرگذاري در  به منظور  نفت وگاز کشور 
نفت و گاز و تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت هاي تولید 
نفت و گاز، به ویژه در میادین مشترک، افزایش ارزش 
افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، 
)براساس  بهینه  بازدهي  داراي  تولید کاالهاي  توسعه 
شاخص شدت مصرف انرژي( و باال بردن صادرات برق، 
محصوالت پتروشیمي و فرآورده هاي نفتي با تاکید بر 
از منابع، صرفه جویي در هزینه هاي  برداشت صیانتي 
عمومي کشور با تاکید بر تحول اساسي در ساختارها، 

منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه هاي موازي 
و غیرضرور و هزینه هاي زاید از دیگر بند هایی است 
از  و  است  اشاره شده  آن  به  مقاومتی  اقتصاد  در  که 
سوی دبیرخانه کمیسیون تخصصی اتاق بازرگانی ایران 
برای تحقق آنها راهکارهایی در نظر گرفته شده است. 
اما بخش 17 این سیاست نیز تا حدودی در راستای 
حمایت از بخش تولید تدوین شده است به طوری که 
افزایش  با  این بند به اصالح نظام درآمدي دولت  در 
سهم درآمدهاي مالیاتي اشاره شده و برای تحقق آن 6 
اقدام اجرایی، اصالح نظام اخذ مالیات بر ارزش افزوده، 
مالیاتي،  نرخ هاي  کاهش  و  مالیاتي  پایه  گسترش 
هاي  نرخ  اعمال  مالیاتي،  متخلفان  با  جدي  برخورد 
ترجیحي، تشویق سرمایه گذاري هاي تولیدي با کاهش 
معني دار نرخ مالیات، فریز کردن بدهي هاي مالیاتي 
براي بنگاه هاي اقتصادي که مزیت رقابتي خود را از 

دست داده اند پیش بینی شده است.
افزایش ساالنه سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل 
از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت 
یکی دیگر از مواردی است که تحقق آن می تواند به 
رونق بخش تولید کمک کند. در این بخش نیز 3 اقدام 
اجرایی که شامل تخصیص منابع آزاد شده بین المللي 
حاصل از فروش نفت و گاز پس از برجام به صندوق 
توسعه ملي، افزایش سهم صندوق توسعه ملي از منابع 
حاصل از صادرات نفت و گاز، برقراري ترتیبات نهادي 
براي جلوگیري از دست اندازي به منابع صندوق توسعه 

ملي اشاره کرد.
اما شفاف سازي اقتصاد و سالم سازي آن و جلوگیري 
از اقدامات، فعالیت ها و زمینه هاي فسادزا در حوزه هاي 
پولي، تجاري، ارزي و مواردی که از آن به عنوان یکي 
از مهم ترین موانع اطالعات اقتصادي که منجر به بروز 
اقتصاد  سیاست های  در  می شود.  یاد  می شود  فساد 

مقاومتی نیز به این چالش اشاره شده است و فعاالن 
شفاف سازی  راهکار   6 آن  تحقق  برای  نیز  اقتصادی 
معامالت، افزایش سهم تراکنش های بانکی در نقل و 
قانون چک،  انتقال های مالی، تنظیم و اصالح مجدد 
سکه هاي  انتقاالت  و  نقل  رصد  روش هاي  افزایش 
طال،  گسترش شفافیت نقل و انتقاالت ارزي از طریق 
ارزي،  نوین در کنترل مراودات  از روش هاي  استفاده 
گسترش  و  سنا  سامانه  به  صرافي ها  کلیه  پیوستن 
راستاي  در  کشوررا  بانکي  و  پولي  بازار  بر  نظارت ها 
شفافیت نظام بانکي و پولي در نظر گرفته اند. تبیین 
در  به ویژه  آن  گفتمان سازي  و  مقاومتي  اقتصاد  ابعاد 
محیط هاي علمي، آموزشي و رسانه اي و تبدیل آن به 
گفتمان فراگیر و رایج ملي، تکلیف دولت براي تحقق 
سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگ سازي و 
بسیج همه امکانات کشور و شفاف و روان سازي نظام 
توزیع و قیمت گذاري و روزآمدسازي شیوه هاي نظارت 
بازار از دیگر بند های اقتصاد مقاومتی است که از  بر 
سوی فعاالن بخش خصوصی برای تحقق آنها راهکار 

هایی در نظر گرفته شده است.

دنیای اقتصاد/ چالش های فعاالن اقتصادی قبل و بعد 
از توافق هسته ای بررسی شد

روایت تجار از پسابرجام

دنیای اقتصاد: بعد از اجرای برجام سوال اصلی 
کسانی که پیگیر مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی 
بودند، این بود که اجرای برجام چه موانعی را از 

پیش پای فعاالن حوزه تجارت برداشت. 
حوزه،  این  فعاالن  با  گفت وگو  در  »دنیای اقتصاد« 

 بازگشت به عناوین 11 اخبار اقتصادی

شماره   1715    6 اردیبهشت ماه 1395



وضعیت چالش های اقتصادی قبل و پس از برجام را 
بررسی کرده است. روایت آنها حاکی از آن است که 
چالش  با  همه  از  بیش  تجاری  فعاالن  برجام  از  قبل 
حمل ونقل کاال، نقل وانتقاالت مالی، هزینه های باالی 
مبادالت پولی به دلیل قطع سوئیفت و مقدور نبودن 
گشایش اعتبار اسنادی، روبه رو بودند؛ اما با لغو تحریم ها 
مشکالت مربوط به حمل ونقل کاال به طور قابل توجهی 
قلب  و  ادعاها  برخی  با وجود  یافته، سوئیفت  کاهش 
و  اسنادی  اعتبارات  گشایش  و  است  برقرار  واقعیت 
هزینه های باالی نقل وانتقال مالی نیز برای طرف های 
کماکان  اما  است.  مرتفع شده  آسیا  در شرق  تجاری 
محدود  روابط  برقراری  وجود  با  اروپا  با  تجارت  برای 
کارگزاری بانکی، نارسایی هایی وجود دارد. البته نکته ای 
که به تازگی مطرح می شود، ممکن نبودن نقل و انتقال 
دالری به واسطه تحریم یوترن )U-Turn( است. در 
این خصوص گروهی معتقدند که تیم مذاکره کننده در 
جریان تنظیم متن برجام به این موضوع توجه الزم را 
نداشته، اما گروه دیگر معتقدند به دلیل مخاطره ای که 
رفع تحریم یوترن می توانست به همراه داشته باشد، 

این موضوع به طور مستقیم در متن برجام قید نشد.
لغو  که  بود  آن  بر  برجام  اجرای  از  پس  عمومی  باور 
حل  یکباره  به  را  اقتصادی  مشکالت  تمام  تحریم ها 
ایران  به  را  خارجی  سرمایه گذاران  و  کرد  خواهد 
روانه می کند. البته این تفکر با رفت و آمد هیات های 
تجاری خارجی قوی تر شد. به گونه ای که حتی فعاالن 
انتظار  در  باوری،  چنین  تاثیر  تحت  نیز  اقتصادی 
با  اما  بودند.  خود  تجارت  تسهیل  در  سریع  تغییرات 
گذشت حدود سه ماه از لغو تحریم ها، انتظارات عموم 
به تفکر شکل گرفته،  با توجه  از اجرای برجام  مردم 
برآورده نشده و شبهاتی را در تاثیر برجام بر اقتصاد 

کشور به وجود آورده است.

پیش از لغو تحریم ها تاکید فعاالن اقتصادی بر موانعی 
بود که برای نقل وانتقال پول داشتند. به اعتقاد آنها، 
مهم ترین چالش تجارت ایران در دوره تحریم، نداشتن 
ارتباطات بانکی بود که انتظار می رفت با اجرای برجام، 
راه این گونه مراودات نیز هموار شود. از سویی یکی از 
مشکالت دوره تحریم ها مربوط به حمل کاال بوده که 
عالوه بر تحمیل هزینه های زیاد، برای تجار زمانبر نیز 
بوده است. با اجرایی شدن برجام، مشکالت مربوط به 
حمل ونقل با سرعت بیشتری مرتفع شدند و کشتی های 
ایرانی در حال حاضر می توانند در بسیاری از بنادر مهم 
هزینه های  درنتیجه  بگیرند  پهلو  مشکل  بدون  دنیا 
اضافی برای حمل ونقل نیز کاهش یافته است. اما بنا 
به اظهارات محمدمهدی رئیس زاده، مشاور مالی اتاق 
بازرگانی ایران، هرچند در حال حاضر در ارسال کاال 
با توجه به لغو تحریم های کشتیرانی مشکلی نداریم؛ 
اما مشکل اصلی در ارسال و وصول پول است که از 
را  مبادله  هزینه  و  می گیرد  صورت  واسطه ها  طریق 
را  ایرانی  تجار  هنوز  آنچه  بنابراین  می دهد.  افزایش 
در شرایط جدید راضی نکرده، نقل وانتقال پول است. 
دارد.  وجود  اختالف نظرهایی  نیز  زمینه  این  در  البته 
برخی از تجار اعتقاد دارند که در دوره جدید در این 
زمینه موفقیتی به دست نیامده و همچنان نمی توانند 
در زمینه تجارت، با کشورهای خارجی ارتباط بانکی 
مختلف  گروه های  برجام  اجرای  از  پس  کنند.  برقرار 
بودند سیستم  با خاستگاه های متفاوت فکری مدعی 
ایرانی تحریم است.  سوئیفت کماکان برای بانک های 
چند  با  این خصوص  در  اقتصاد«  »دنیای  آنکه  حال 
تن از فعاالن اقتصادی در این خصوصی به گفت وگو 
از اتصال به سوئیفت خبر داده اند.  نشسته و آنها نیز 
تنها  به سوئیفت  اتصال  که  کرد  فراموش  نباید  البته 
یکی از شرایط تسهیل نقل وانتقال وجوه و منابع بانکی 

است و برای اینکه امکان انتقال منابع به خارج از کشور 
وجود داشته باشد، شرایط دیگری نیز باید مهیا شود. 
بنابراین برخی از تجار با نگاه کالن به این دوره نگاه 
می کنند و اعتقاد دارند که این مشکل تا حدود زیادی 
مورد  دوره  این  در  را  دیگر  و مشکالت  برطرف شده 
توجه قرار می دهند. فریال مستوفی، رئیس کمیسیون 
سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران به اتصال بانک های 
ایران به شبکه سوئیفت اشاره می کند و می گوید: در 
شرایط جدید، حدود 40 درصد از مشکالت نقل وانتقال 
مشارکت  به  نیاز  تنها  و  شده  حل  ایران  برای  پول 
مورد  در  رئیس زاده،  داریم.  اروپایی  بزرگ  بانک های 
برای  کماکان  سوئیفت  اینکه  بر  مبنی  برخی  ادعای 
بانک های ایرانی تحریم است، می گوید: بانک های ایران 
به سوئیفت )جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی( 
متصل شده است، اما مشکل ما هم اکنون در رابطه 
است.  کارگزاری های خارجی  با  روابط  از سرگیری  با 
است  از چالش هایی  یکی  کارگزاری ها  با  ایران  رابطه 
می شود.  مطرح  ایران  اقتصادی  فعاالن  سوی  از  که 
محمدالهوتی،  رئیس کنفدراسیون صادرات می گوید: 
بانک های ایرانی به واسطه تحریم ها کارگزاری های خود 
این  احیای  و  داده اند  از دست  را در کشورهای دیگر 
اینکه در حال حاضر  رابطه زمانبر خواهد بود، ضمن 
درجه  بانک های  و  ایران  بانک های  بین  بانکی  روابط 
آنها معتقدند  برقرار شده است.  اروپا  دو و درجه سه 
همکاری  برای  شرایط  آمریکا  جدید  موضع گیری  با 
ایران با بانک های بزرگ اروپا بهتر خواهد شد. حامد 
تهران  بازرگانی  اتاق  رئیسه  هیات  عضو  واحدی، 
اعتقاد دارد: مشکالت بانکی در سطح پایین حل شده 
است.  برقرار شده  روابطی  نیز  اروپایی  بانک های  با  و 
همچنین سوئیفت نیز باز است و از مشکالت گذشته 
مشکالت  سایر  نیست.  خبری  پول  نقل وانتقال  برای 

نیز با توجه به مذاکرات اخیر محمدجواد ظریف، وزیر 
امورخارجه ایران و جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا 
حل خواهد شد. موج جدید امیدواری در میان فعاالن 
امورخارجه  وزیر  دو  اخیر  مذاکرات  از  پس  اقتصادی 
ایران و آمریکا ناشی از اظهارات کری در این مالقات 
است. طرف آمریکایی در این مذاکره اعالم کرده این 
کشور مانعی در مسیر تجارت ایجاد نکرده است و در 
کرده  تاکید  کری  کرد.  نخواهد  ایجاد  مانع  نیز  ادامه 
است که تحریم های مرتبط با موضوع هسته ای،طبق 
برجام، برداشته شده و حاال فرصت هایی برای بانک های 
خارجی وجود دارد تا با ایران به تجارت بپردازند. وی 
در اظهارات خود این اطمینان را به ایرانیان داده است 
خارجی  بانک های  تعامل  مسیر  در  مانعی  آمریکا  که 
ایجاد نخواهد کرد و مخالفتی با این موضوع ندارد. این 
مساله در شرایطی مطرح می شود که بسیاری از فعاالن 
اقتصادی از خودتحریمی بانک های بزرگ غربی برای 
مراوده با ایران سخن می گویند. مستوفی، در این باره 
می گوید: بانک های بزرگ اروپا به دالیل جرایم باالیی 
که از سوی آمریکا در زمان تحریم ها به دلیل رابطه 
ایران متحمل شده اند، برای برقراری رابطه مجدد،  با 
موضوع  این  تایید  در  نیز  الهوتی،  هستند.  محتاط 
آماده  هنوز  خارجی  بزرگ  بانک های  می کند:  اظهار 
عقد قرارداد با ایران نیستند. این در حالی است که ما 
برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی همچنین جذب 
ارتباط  در  بانک ها  این  با  باید  سرمایه گذاری خارجی 
باشیم. به گفته فعاالن اقتصادی، برای پروژه های بزرگ 
و سرمایه گذاری های کالن به مشارکت بانک های درجه 
و  دو  درجه  بانک های  چراکه  داریم  نیاز  اروپایی  یک 
این پروژه ها  نیاز  فاینانس مورد  درجه سه نمی توانند 
را تامین کنند. آنها اعتقاد دارند اگر بانک های بزرگ 
اروپایی مثل بانک های سوئیس و آلمان )دویچه بانک( 
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روابط خود را با ایران از سر بگیرند، کل مشکالت حل 
می شود. منابع آگاه از آغاز به کار 300 کارگزار خارجی 
یا موسسه مالی با ایران خبر می دهند، اما اعتقاد دارند 
با توجه به حجم مبادالت تجاری ایران، ارتباط با این 
نیست.  داخلی  نیاز  جوابگوی  خارجی  کارگزار  تعداد 
البته پس از اجرای برجام ارتباط با برخی از کشورهای 
آسیایی تسهیل شده و مواردی که از توسعه تجارت با 
برخی از کشورهای آسیایی جلوگیری می کرد، برداشته 
شده است. به گفته رئیس زاده، مبادالت ما با کشورهای 
راحتی  به  کره جنوبی  جمله  از  شرقی  جنوب  آسیای 
برقرار است، اما مشکالت در بخش اروپا همچنان باقی 
و  با هند، چین  به تسهیل تجارت  نیز  است. الهوتی 
ترکیه اشاره دارد و می گوید: در این کشورها بانک هایی 
که رابطه کمتری با آمریکا داشتند، با ایران همکاری 
می کنند. از سویی با توجه به اینکه بخش اعظمی از 
منابع مالی ایران در کشورهای آسیایی است برخی از 
کارشناسان معتقدند تسهیل در ارتباط با آسیا نیز برای 
ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. برقراری 
در  تنها  نه  اروپایی  بزرگ  بانک های  کارگزاری  روابط 
زمینه صادرات برای فعاالن اقتصادی مهم است، بلکه 
در واردات کاال نیز نقش اساسی ایفا می کند. رئیس زاده 
اشاره می کند و  واردات در زمان تحریم ها  به شرایط 
اروپایی  فروشندگان  برجام  اجرای  از  پیش  می گوید: 
به صورت  غربی  معتبر  برندهای  صاحبان  به خصوص 
مستقیم با ایران وارد معامله نمی شدند. با توجه به اینکه 
زیرساخت های صنعتی در کشورما بیشتر تحت تاثیر 
تکنولوژی فرانسه، آلمان و ایتالیا است، ناچار به واردات 
برخی ماشین آالت از این کشورها بودیم. اما باالجبار 
یا  می کردیم  پرداخت  را  ماشین  آن  پول  کل  باید  یا 
ماشین آالت  این  بابت خرید  را  باالیی  پرداخت  پیش 
به صاحب آن کاال می دادیم. برای رسیدن آن کاال به 

ایران هم هیچ تضمینی وجود نداشت و در برخی موارد 
یا کاال وارد نمی شد یا دیر وارد می شد که همین امر به 
جز زیان مالی، اجرای برخی از پروژه های ما را به تعویق 
می انداخت و ریسک را باال می برد. به گفته وی، حتی 
استفاده  به  با توجه  نیز  از کشورهای آسیایی  واردات 
از ارز محلی، برای ما با هزینه های زیادی همراه بود. 
برجام  از  اقتصادی درخصوص شرایط پس  فعال  این 
در واردات عنوان می کند: برقراری روابط کارگزاری با 
نیز امری ضروری  برای واردات  اروپا  بانک های بزرگ 
بزرگ  کمپانی های  اگر  چراکه  شود؛  می   محسوب 
با  همچنان  باشند،  نداشته  قبول  را  بانکی  اروپایی 
سیستم حواله و برات با ایران همکاری خواهند کرد. از 
سوی دیگر یکی از محدودیت های ما در شرایط جدید 
ممانعت از انجام معامالت با دالر است. نباید فراموش 
کرد که بیش از 70 درصد از معامالت تجاری در دنیا 
از  ایران  ماندن  عقب  و  می شود  انجام  دالر  به واسطه 
این قافله هزینه هایی را به تجار وارد خواهد کرد. این 
در حالی است که بر اساس تحریم های اولیه آمریکا، 
ایران همچنان درخصوص استفاده از دالر تحت تحریم 
است. البته به روزرسانی سیستم بانکی ایران نیز یکی 
از اقدامات ضروری است که کارشناسان به آن اشاره 
دارند. چراکه ایران به دلیل تحریم ها از سیستم نوین 
بانکداری،  فاصله گرفته و برای ورود مجدد به جامعه 
اساسی  اقدامات  نیز  این خصوص  در  باید  بین المللی 

انجام دهد.
از  برخی  گفته  به  که  مسائلی  از  یکی  سویی  از 
در  می رسد  نظر  به  اقتصادی  فعاالن  و  کارشناسان 
برجام مورد بی توجهی قرار گرفته، رفع تحریم دالری 
است. این تحریم، مانع از بازگشت منابع ارزی ایران به 
بانک مرکزی شده است. دکتر محمدمهدی بهکیش، 
اینکه  به  توجه  با  می گوید:  زمینه  این  در  اقتصاددان 

برای تبدیل ارزهای محلی ابتدا باید آنها تبدیل به دالر 
شود و با توجه به اینکه تحریم های دالری بر مبنای 
تحریم های اولیه بانک های آمریکا علیه ایران برداشته 
به وجود  ایران  به  بازگشت منابع  برای  نشده، مشکلی 
هند  در  که  ایرانی  منابع  مثال،  به عنوان  است.  آمده 
موجود بوده اند همگی به روپیه بوده و برای تبدیل آن 
ابتدا آن منابع به دالر  به ریال، ضروری است که در 
تبدیل شود و پس از آن به ایران بازگردانده شود. حتی 
تبدیل این منابع به یورو نیز امکان پذیر نیست، بنابراین 
یکی از چالش های مهم در دوره پسابرجام تحریم های 

دالری است.
به  آن  از  پس  و  دالر  به  محلی  ارزهای  تبدیل  البته 
ریال، درسال 2005 برای ایران مجاز شد اما مجددا در 
سال 2008 این تحریم ها گذاشته شده و تاکنون نیز 
برداشته نشده است. در حال حاضر منابع آگاه می گویند 
در مذاکرات اخیر ظریف و کری برای این موضوع نیز 
راه حلی در نظر گرفته شده است. مدافعان در پاسخ به 
منتقدان تیم مذاکره کننده درخصوص غفلت از اهمیت 
دادن به رفع تحریم »یوترن« در برجام معتقدند: تیم 
مذاکره کننده با آگاهی موضوع یوترن را از مسیرهای 
جایگزین حل کرده است. آنان در پاسخ به این پرسش 
که چرا یوترن به طور مستقیم نیامده است، چند دسته 
استدالل ارائه می کنند. نکته اول اینکه بی توجهی به 
معامالت دالری، می تواند مخاطرات  جوانب گوناگون 
خاص خود را به همراه داشته باشد. وجود آرای متعدد 
قضایی علیه دولت ایران و نهادهای وابسته به آن در 
دستور  ماندن  باقی  تروریستی،  ادعای  با  پرونده های 
که  ایران  علیه  آمریکا  ایاالت متحده   13599 اجرایی 
موظف  آمریکایی  نهادهای  و  اشخاص  آن  براساس 
هستند دارایی های اشخاص دولتی و بانک های ایرانی را 
نزد خود توقیف کنند، دلیلی است که ایران نباید اجازه 

دهد دارایی های آن از نظام مالی آمریکا ترانزیت شود.
نکته دیگر به خنثی کردن آثار این محدودیت در لغو 
تحریم های ثانویه بازمی گردد. برخی معتقدند با باقی 
ماندن این تحریم آثار لغو تحریم های هسته ای ملموس 
نیست. مدافعان در پاسخ به این انتقاد هم می گویند: 
ایران در  این خصوص، آنچه مورد تکیه و استناد  در 
متن  است،   5+1 گروه  عضو  کشورهای  با  مذاکرات 
تعهدی  برجام  مختلف  ضمیمه های  در  است.  توافق 
از سوی طرف غربی تکرار شده که لغو تحریم ها باید 
به گونه ای باشد که آثار مدنظر آنها که در ضمیمه دوم 
شوند؛  محقق  گرفته اند،  قرار  تصریح  مورد  برجام  از 
بنابراین اگر ایران امکان انجام نقل وانتقال های دالری 
خارج از بانک های آمریکایی را نداشته باشد، برخی از 
از این رو، گروه 5+1  این آثار محقق نخواهند شد و 
رفع  به  نسبت  برجامی  تعهدات  انجام  در جهت  باید 
نارسایی ناشی از آن اقدام کنند. به همین دلیل آمریکا 
به برخی بانک های طرف تجارت با ایران مجوز موردی 
داده است. براساس مجوز صادر شده برای این بانک ها، 
ارائه خدمات از سوی آنها به ایران با اعمال تحریم ها از 
سوی آمریکا همراه نمی شود؛ بنابراین تیم مذاکره کننده 

مسیر جایگزین را در برجام پیش بینی کرده است.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه 

منتشر شد

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

قطعه سکه  هر  فروش  نرخ  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
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بازار  تمام بهار طرح جدید و قدیم امروز دوشنبه در 
هزار  نیم سکه 542  تومان،  هزار  و 23  میلیون  یک 
تومان، ربع سکه 288 هزار تومان و سکه گرمی 194 

هزار تومان اعالم شد.
بازار  در  عیار   18 زرد  طالی  گرم  هر  نرخ  همچنین 
داخلی 104 هزار و 200 تومان و نرخ هر اونس طال در 

بازارهای جهانی 1236 دالر است.
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را  در همین حال، صرافان 
برای فروش 3478 تومان، هر یورو را 3920 تومان، هر 
پوند را 5028 تومان، لیر ترکیه 1248 تومان و درهم 

امارات را 952 تومان اعالم کردند.  

جدول قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه
قیمت بازار نوع سکه    
1023000 سکه  تمام  طرح  جدید   
1023000 سکه  تمام  طرح  قدیم   
542000 نیم سکه     
288000 ربع سکه     
194000 گرمی     
104200 هر گرم طالی 18 عیار   

نوع ارز   
3478 دالر     
3920 یورو      
5028 پوند     
952 درهم     

1248 لیرترکیه     

دنیای اقتصاد/ 
رشد 400 تومانی فلز سرخ در تاالر نقره ای

بر اساس روند مثبت متغیرها و همان طور که بر اساس 
پیش بینی کارشناسان حوزه فلزات پایه انتظار می رفت، 
کاالی  بورس  یکشنبه  روز  معامالت  در  مس  قیمت 
ایران با افزایش بیش از 400تومانی در هر کیلو نسبت 
به آخرین معامله در هفته گذشته مواجه شد. این در 
شرایطی است که قیمت فلز سرخ در بازارهای جهانی 
روز جمعه گذشته کاهش یافت و به 5 هزار و 25 دالر 
در هر تن رسید. البته به گفته معامله گران افزایش نرخ 
میانگین مثبت  دلیل  به  داخلی  بازارهای  در  فلز  این 
هفتگی این فلز بوده است. فلز سرخ که از ابتدای ماه 
مارس روند نزولی در پیش گرفته بود پنج شنبه گذشته 
با رشد حدود 5 درصدی به کانال 5 هزار دالری صعود 
اقتصاد  افق  نفت،  قیمت  تحلیلگران  عقیده  به  کرد. 
دالر،  ارزش  تغییرات  و  چین  اقتصاد  به ویژه  جهان، 
سه عامل مهم تاثیرگذاری هستند که موجب افزایش 
قیمت مس و افق روشن این فلز در بورس فلزات لندن 

و در نهایت بازار داخلی شده است.

البته این شرایط بر معامالت روز گذشته بورس کاال نیز 
حاکم بود؛ چرا که روز یکشنبه عرضه های مس در تاالر 
صنعتی با روند صعودی همراه شد و افزایش بیش از 2 
درصدی را نسبت به معامله قبلی تجربه کرد. از طرفی 
میزان تقاضای محصوالت مسی در این تاالر معامالتی 
نسبت به هفته گذشته به خصوص برای مفتول شرکت 
از  به گفته یکی  بود.  یافته  افزایش  صنایع ملی مس 
تقاضا  رشد  این  دلیل  پایه  فلزات  حوزه  کارشناسان 
افزایش قیمت ها طی هفته پیش رو  پیش بینی برای 
خواهد بود. به گفته این فعال آگاه حتی شنیده شده 

در بازار غیررسمی این محصوالت برخی فروشندگان 
در این روز از فروش محصوالت خود اجتناب کرده اند. 
به این ترتیب، روز یکشنبه 5 اردیبهشت، بورس کاالی 
ایران شاهد معامله بیش از 24 هزار تن انواع مس بود 
که در این میان 2 هزار و500 تن مس کاتد شرکت 
این  تاالر معامالت شد.  ایران راهی  ملی صنایع مس 
این  در  را  مفتول  تن مس  هزار   2 همچنین  شرکت 
روز عرضه کرد. از دیگر محصوالت عرضه شده شرکت 
ملی صنایع مس ایران در این روز می توان به 140 تن 
سولفور مولیبدن، 18 تن کنسانتره فلزات گرانبها و 20 
هزار تن مس سرباره اشاره کرد. عالوه بر این، 300 تن 
مس مفتول شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان 

نیز در این روز روی تابلوی معامالت رفت.
با قیمت  اساس، مس کاتد شرکت ملی مس  این  بر 
16 هزار و 582 تومان در هر کیلو به فروش رسید که 
نسبت به هفته گذشته افزایش 474 تومانی را تجربه 
کرد. کل عرضه برای این محصول 2 هزار و 500 تن 
بوده درحالی که میزان تقاضا یک هزار و 240 تن ثبت 
با  نیز  مس  ملی  شرکت  مس  مفتول  همچنین  شد. 
قیمت 17 هزار و 732 تومان عرضه شد که نسبت به 
آخرین معامله، رشد 473 تومانی در قیمت پایه را در 
هر کیلو به ثبت رساند. کل عرضه برای این محصول 2 
هزار تن بوده است، درحالی که تقاضاکنندگان خواستار 
580 تن از این محصول بوده اند. مفتول مس شرکت 
دنیای مس کاشان نیز در این روز با قیمت پایه 17 
آخرین  به  نسبت  که  شد  عرضه  تومان  و 379  هزار 
تومانی در هر  افزایش 473  عرضه در هفته گذشته، 
کیلو را تجربه کرد. کل عرضه برای این محصول 300 
تن بود در حالی که تقاضای 180 تنی را شاهد بوده 

است.
از سوی دیگر این فلز سرخ هم اکنون در بازار آزاد با 

فروش  به  کیلو  هر  در  تومان  و500  هزار  قیمت 17 
 500 افزایش  گذشته  شنبه  به  نسبت  که  می رسد 
تومانی داشته است. از طرفی در بازار آزاد اگرچه در 
ثبت  به  مثبت  قیمت ها  با هفته های گذشته  مقایسه 
رسید، اما همچنان تجار سعی در رشد قیمت ها دارند. 
اگر  که  است  این  پیش بینی  قوی ترین  میان  این  در 
نوسان مثبت قیمت ارز و بهای نفت در روزهای آتی 
ادامه پیدا کند، احتمال دارد روند صعودی قیمت ها در 
بازار داخلی این محصوالت هم ادامه دار باشد، چرا که در 
هر صورت بخشی از این نوسانات بازار جنبه روانی دارد، 
اما موضوع دیگری که وجود دارد این است که بسیاری 
پیش بینی  را هم صعودی  نفت  قیمت  کارشناسان  از 
کرده و معتقدند با توجه به پارامترهای موجود مس و 
سایر فلزات اساسی نیز رشد بیشتری را تجربه خواهد 

کرد.

اتاق تهران/ در هجدهمین نشست کمیسیون تسهیل 
کسب وکار اتاق تهران مطرح شد

مالیات مساله اصلی صنعت در سال 
1395 است

تسهیل  کمیسیون  نشست  نخستین  در 
کسب وکار در سال 1395 فعاالن اقتصادی عضو 
مساله  احتمالی  مخاطرات  از  کمیسیون  این 
ابراز نگرانی  مالیات برای صنعت در سال جاری 

کردند.
یک  برگزاری  اولیه  پیشنهاد  نشست  این  در  حتی   
سیمنار با حضور فعاالن بخش خصوصی برای اظهارنظر 
مالیات های  قانون  اصالحیه  مورد  در  پیشنهاد  ارائه  و 
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مستقیم مطرح شد که با استقبال اعضا مواجه شد.
کسب وکار  تسهیل  کمیسیون  نشست  نخستین  در   
در سال 1395 فعاالن اقتصادی عضو این کمیسیون 
برای صنعت در  مالیات  احتمالی مساله  از مخاطرات 
ابراز نگرانی کردند. حتی در این نشست  سال جاری 
پیشنهاد اولیه برگزاری یک سیمنار با حضور فعاالن 
بخش خصوصی برای اظهارنظر و ارائه پیشنهاد در مورد 
اصالحیه قانون مالیات های مستقیم مطرح شد که با 

استقبال اعضا مواجه شد.
در ابتدای این نشست، محمدرضا نجفی منش، رییس 
به  اشاره  با  تهران  اتاق  تسهیل کسب وکار  کمیسیون 
نامگذاری سال 1395 به گفت: »امیدواریم همان گونه 
عنوان  با  رهبری  معظم  مقام  توسط  جدید  سال  که 
نامگذاری شده است،  اقدام و عمل  اقتصاد مقاومتی، 
در جهت رفع مسایل اقتصادی کشور اقدامات مناسبی 

صورت بگیرد.«
 25 ماده  آیین نامه  تصویب  به  سخنانش  ادامه  در  او 
و  کرد  اشاره  کسب وکار  فضای  مستمر  بهبود  قانون 
گفت: »در این ماده آمده است، در زمان کمبود برق، 
گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و 
یا خدمات  برق، گاز  اولویت قطع  نباید در  کشاورزی 
مخابرات قرار داشته باشند و شرکت های عرضه کننده 
موظف هستند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی 
اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع 
قرارداد  متن  در  را  مخابرات  خدمات  یا  گاز  یا  برق 
کمبودهای  دلیل  به  دولت  هرگاه  کنند.  پیش بینی 
یا  گاز  یا  برق  عرضه کننده  شرکت های  به  مقطعی 
مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات 
شرکت های  به  متعلق  تولیدی  واحدهای  مخابراتی 
تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه  خصوصی و 
از  ناشی  شرکت ها  این  به  وارده  خسارت های  جبران 

تصمیم فوق را نیز تعیین و اعالم کند.«
در  هم  »آیین نامه ای  گفت:  همچنین  نجفی منش 
از  حمایت  منظور  به   1395 فروردین   21 تاریخ 
که  است  رسیده  تصویب  به  خودرو  مصرف کنندگان 
مورد  در  موجود  خال ءهای  بتواند  می رسد  نظر  به 
حمایت از مصرف کنندگان این کاال را برطرف کند. « 
در شورای  مطرح شده  مباحث  به  اشاره  با  او سپس 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران گفت: 
معاون اول  می کرد،  نقل  تهران  استاندار  که  »آن گونه 
استانداران خواسته است که مسایل  از  رییس جمهور 
معین  فواصل  در  را  خود  متبوع  استان  مشکالت  و 
ارائه کنند.« رییس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق 
تهران ادامه داد: »یکی از اقداماتی که در سال جدید 
در این کمیسون می توان به انجام رساند این است که 
از مشکالتی که در سال گذشته در کمیسیون مطرح 
شده و به نتیجه نرسیده است، گزارشی تهیه شود و 
به معاون اول رییس جمهور، شورای گفت و گوی استان 

تهران و حتی کمیسیون ماده 76 ارائه شود.«
 

پیچیدگی قوانین جدید مالیاتی
از  یکی  عنوان  به  موحد  علی  نشست  این  ادامه  در 
قانون  کارشناسان کمیسیون طی سخنانی، اصالحیه 
مالیات های مستقیم را که از ابتدای سال جاری الزم 
االجراست، برای بخش خصوصی مساله ساز دانست و 
خواهان تالش اتاق برای مسکوت نگاه داشتن این قانون 
تا زمان اصالح و بازبینی مجدد آن شد. اما محمدرضا 
جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف بر این عقیده بود 
که درخواست مسکوت نگاه داشتن کل قانون چندان 
شایسته نیست و بهتر است اتاق تالش خود را معطوف 

مواردی کند که دارای ایراد است.
تسهیل  کمیسیون  عضو  دیگر  پرویزیان،  کوروش 

داده  نشان  »تجربه  گفت:  نیز  تهران  اتاق  کسب وکار 
است که قوانین موخر به جای آنکه منجر به تسهیل 
امور شوند، نسبت به قوانین قبلی بیشتر به پیچیدگی ها 
دائمی  احکام  در  »نمایندگان  افزود:  او  می افزایند.« 
برنامه پنجم، ماده ای را تعبیه کرده اند که به موجب آن 
اگر در بانکی مقررات بانک مرکزی به نفع سهامداران 
مشمول  بانک  این  مسووالن  گیرد،  صورت  بانک 
مجازات کیفری می شوند. این پرسش مطرح است که 
به چه دلیل در احکام توسعه ای کشور، برای عده ای 
مجازات کیفری تعیین می شود؟« پرویزیان افزود: »از 
تقاضا می کنم در سال  کمیسیون تسهیل کسب وکار 

جدید بیشتر به این نوع موضوعات بپردازد.«

 سمیناری با موضوع مالیات برگزار می شود
در  پرویزیان  سخنان  تایید  نجفی منش  محمدرضا 
سال  که  این  عنوان  با  و  قوانین  به  توجه  لزوم  مورد 
1395 سال ویژه ای برای اقتصاد است گفت: »در سال 
جاری مقامات ارشد نظام به رفع مشکالت اقتصادی 
نیز  مجلس  حال،  عین  در  ورزیده اند.  تاکید  کشور 
متحول می شود. لذا ما باید در نشست های کمیسیون 
اهتمام بیشتری به پایش قوانین مزاحم فعالیت بخش 
خصوصی و کسب وکار آزادانه داشته باشیم و این موارد 
را به مجلس ارائه و مورد پیگیری قرار دهیم.« او افزود: 
»تصمیم داریم برای بررسی مشکالت قانون اصالحیه 
و  کرده  برگزار  سمیناری  نیز  مستقیم  مالیات های 
مشکالت مالیاتی بخش خصوصی را با حضور صاحب 

نظران این حوزه مورد بررسی قرار دهیم.«
این نشست، کمیسیون تسهیل کسب وکار  ادامه   در 
و  مشاغل سخت  آیین نامه جدید  بررسی  تهران  اتاق 
زیان آور را در دستور کار قرار داد. امیرعباس پرکنی، 
در  زیان آور  و  کارهای سخت  بررسی  اداره  کارشناس 

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره این موضوع 
توضیح داد: »آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور 
نوع  این  تعیین  که  است  تنظیم شده  منظور  این  به 
او  نگیرد.«  صورت  شخصی  سالیق  روی  از  مشاغل 
به  که  مدت هاست  زیان آور  و  »مشاغل سخت  گفت: 
شده  تبدیل  کارفرمایی  و  کارگری  جامعه  داغ  بحث 
است. در دوره هایی که وضعیت اقتصاد وخیم می شود، 
اقبال کارگر و کارفرما به استفاده از امکان بازنشستگی 
به  این طرح،  واقع  بیشتر می شود. در  از موعد  پیش 
وخیم  شرایط  از  فرار  برای  مقطعی  راهکاری  عنوان 
اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.« او با اشاره به 
قوانینی که مجوز استفاده از مزایای مشاغل سخت و 
زیان آور را صادر می کند، گفت: »برخی تشخیص ها در 
گرفته  سلیقه ای صورت  مشاغل ،  بودن  زیان آور  مورد 
است. اما نظر واقعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
صیانت از نیروی کار است و کسانی که در شغل های 
سخت و زیان آور مشغول به کار هستند به حقوق خود 
دست یابند و از مزایی که قانون برای آنها در نظر گرفته 
جلسات  »در  داد:  ادامه  پرکنی  کنند.«  بهره برداری 
کارشناسی 18 ردیف شغلی که دارای ماهیتی سخت 
و زیان آور هستند، شناسایی شده و به عنوان مشاغل 
گروه ب معرفی شده است. اما مشاغل گروه الف، ماهیتاً 
سخت و زیان آور نیست اما ممکن است شرایط کار به 
گونه ای رقم بخورد که برای افراد زیان آور باشد. بنابراین 
سعی کرده ایم به سمت شفاف سازی حرکت کنیم و از 

اعمال نظرات سلیقه ای جلوگیری کنیم.«
محمد اتابک دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: »در 
کشور معموال اقداماتی به نام حمایت از کارگران صورت 
می گیرد که بعضاً نتیجه عکس می دهد و رویه ای که 
اکنون به نام سخت و زیان آور در کشور جاری است به 
نفع کارگران تمام نشده است.« اتابک ادامه داد: »دولت 
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اعالم می کند که می خواهد موانع تولید را برطرف کند؛ 
اما بخشی از موانع تولید از جانب دستگاه های دولتی 
ایجاد می شود. برای مثال در شرایطی که حاشیه سود 
بنگاه های اقتصادی به شدت کاهش یافته است، 30 
درصد مالیات بیشتر نسبت به سال قبل مطالبه خواهد 
کرد. این بخشی نگری سبب می شود که بخش اعظمی 
 از اشتغال تحت تاثیر قرار گیرد و بسیاری از بنگاه ها 
به ورطه تعطیلی کشیده شوند.« او تاکید کرد: »خطر 
سال 1395 برای بنگاه های اقتصادی از ناحیه مالیات 

است.«

حسابرسان مالیات خلع ید شدند
ایران  نساجی  انجمن  دبیر  رییس زاده،  مهدی  محمد 
که در این نشست حضور یافته بود با اشاره به اینکه 
مشاغل  قانون  جدید  آیین نامه  در  سه جانبه گرایی 
سخت و زیان آور رعایت شده است، گفت: »اصاًل در 
دنیا واژه ای به عنوان سخت و زیان آور وجود ندارد و 
این طرح پس از انقالب از سوی نهادهایی مطرح شد 
که دارای مازاد نیرو بودند. اما به طور کلی در صنایعی 
همچون نساجی دیگر عنوان مشاغل سخت و زیان آور 
سخنانش  از  دیگری  بخش  در  او  ندارد.«  موضوعیت 
افزود: »امسال بسیاری از واحدهای نساجی از ناحیه 
مالیات دچار مشکل شده اند و بیم آن وجود دارد که 
تبدیل  صنعت  آشیل  پاشنه  به  مستقیم  مالیات های 
شود.« رییس زاده ادامه داد: »سازمان امور مالیاتی در 
را خلع ید  مالیاتی  رویه های جدید خود، حسابرسان 
اینکه ضرورت  کرده و ممیز محور شده است. ضمن 
دارد این سازمان در مورد اصالحیه قانون مالیات های 

مستقیم، اطالع رسانی گسترده ای انجام دهد.«

تالش برای حفظ شغل های باقیمانده
این  عضو  دیگر  جلودارزاده،  سهیال  حال  همین  در 
کمیسیون که به عنوان نماینده دهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی نیز برگزیده شده است، گفت: »اکنون 
باید دو استراتژی در دستور کار نهادهای تصمیم گیر 
و تصمیم ساز قرار گیرد؛ نخست حفظ وضع موجود و 
به طور همزمان برنامه ریزی برای دستیابی به رشد و 
توسعه کشور. اکنون حدود یک تا دو ماه برای تشکیل 
مجلس دهم باقی مانده است؛ پیشنهاد من این است 
اورژانسی  اتاق تهران، راهکارهای  که در نهادی چون 
مدت  در  موجود  شغل های  حفظ  برای  کوتاه مدت  و 
باقیمانده احصا شده و به نمایندگان مجلس دهم ارائه 

شود.«
 در پایان این نشست، قاسم زاده یکی از فعاالن صنعت 
طال و جواهر تغییر ناگهانی مقررات را یکی از مشکالت 
مهم حوزه کسب وکار خواند و به عنوان نمونه به ممنوع 
در  کرد  اشاره   1392 سال  در  طال  صادرات  شدن 
حالی که بنگاه متبوع او مبالغ هنگفتی صرف خرید 
ماشین آالت و تجهیزات و برای تولید جواهرآالت جهت 
صادرات به بازارهای بین المللی کرده بود. در پایان این 
نشست محمدرضا نجفی منش با تاکید بر ایجاد ثبات 
و پایداری نسبی در قوانین و مقررات، عنوان کرد که 
کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران در سال جاری 
مواردی این چنینی را در دستور کار و رسیدگی قرار 

می دهد.

 

 بازگشت به عناوین 16 اخبار اقتصادی

 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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دنیای اقتصاد/
مترجم: مریم رضایی

Fast Company :منبع

برخی افراد در بیرون آمدن از چالش های سخت بهتر 
از دیگران عمل می کنند. حداقل تجربه نشان داده که 
بسیاری از این افراد کارآفرین هم هستند و در ضمن 

همه آنها متفکرانی خالق و نوآورند.
با این حال، این به آن معنا نیست که به آسانی از پس 
همه کارها برمی آیند. در حقیقت، فرآیند حل مساله 
عادت  سه  اما  است.  مرج  و  پرهرج  و  آشفته  اغلب 
به کار  این شرایط  در  معموال  که  دارد  کلیدی وجود 
حداکثر  به  ریسک ها  وقتی  افراد  نوع  این  و  می آید 

می رسند، این عادت ها را به کار می گیرند.

را  ابهام احساس راحتی دارند و گاهی آن  با   )1
ایجاد می کنند

برای درک این موضوع می توانیم کتاب مصور کودکانه 

»گربه کالهی برمی گردد« را تحلیل کنیم. داستان در 
حالی شروع می شود که شب گذشته برف سنگینی 
کتاب  »می« شخصیت های  و  »سالی«  است.  باریده 
هستند که مادرشان هنگام بیرون رفتن از خانه هدف 
واضحی را برای آنها معین می کند: تا من برمی گردم 
دم در تا جاده اصلی را پارو کنید. وقتی مادر از خانه 
ظاهر  دوم  بار  برای  کالهی«  »گربه  می رود،  بیرون 
برادرش هشدار می دهد  به  نگرانی  با  می شود. سالی 
که »به او توجه نکن. فراموش نکن دفعه قبل چطور 
همه جا را به هم ریخت!« بچه ها که مجبور شده اند 
ماموریت شان را رها کنند، درون خانه می دوند تا گربه 
کالهی را پیدا کنند و در نهایت او را در حال خوردن 
می زنند:  فریاد  آنها  می یابند.  حمام  وان  در  کیک 
یک  سنتی  ویژگی  کالهی  می کنی؟«گربه  کار  »چه 
ابهام  با  اینکه  به نمایش گذاشته است؛  نوآور را  فرد 
ذهن  که  افرادی  برای  دارد.  راحتی  بسیار  احساس 
نه  است،  وقت  کامل  دادن  هدر  این  دارند،  تحلیلگر 
هنگام  کالهی  گربه  چرا  خالقانه.  فرآیند  از  بخشی 

وضع  در  او  چون  می خورد؟  کیک  گرفتن  دوش 
قطعیت نیست و با این احساس ابهام راحت است. در 
حقیقت، او به این کار نیاز دارد تا بتواند همه چیز را 
از چشم انداز تازه خودش ببیند. از سوی دیگر، سالی 
سرینی  که  همان طور  نیستند.  راحت  ابهام  می با  و 
»نوروبیزنس«  گروه  موسس  و  روانشناس  پیالی، 
می گوید: »ابهام می تواند مرکز ترس مغز را فعال کند 
و به این ترتیب در فرآیندهای تفکر که برای نوآوری 
عبارت  به  کند.«  ایجاد  اختالل  هستند،  مهم  موفق 
دیگر، گربه کالهی سالی و می را در وضعیت تشویش 
قرار داده است. اگر می خواهید نوآور باشید، اما ابهام 
فرآیند موجود شما را به ترس و اضطراب می کشاند، 
می توانید  تا  می کنیم:  ارائه  شما  به  را  مفیدی  نکته 
تالش کنید رد پای قطعیت را در بقیه زندگی خود 
ایجاد کنید تا طبق نوشته گوستاو فالبرت »در زندگی 
خود مستحکم و مبتکر باشید.« هر چقدر عادت ها و 
رسوم بیشتری ایجاد کنید، بنیه بیشتری برای روبه رو 

شدن با ابهام نوآوری خواهید داشت.

چارچوب  زمانی  چه  و  چگونه  می دانند   )2
شکست ها را تغییر دهند

در ادامه داستان باال، گربه کالهی یک دایره صورتی 
رنگ در وان حمام به جا می گذارد. او خودش داوطلب 
کار  این  برای  اما  کند،  پاک  را  لکه  این  که  می شود 
و  فرش  پدر،  دالری   10 کفش  دیوار،  مادر،  لباس 
کارهای  این  همه  از  بعد  می کند.  کثیف  را  ملحفه 
ما  و می و همه  ندارد که سالی  تعجبی  شکست آمیز 
نوع  این  دارید  دوست  آیا  بیاید.  بدمان  گربه  این  از 
شخصیت ها در تیم تان حضور داشته باشند؟ اما گربه 
کالهی در این مرحله ناامید و سرگردان نمی شود. او 
در عوض کالهش را در می آورد و گربه های A، B و 
C از آن بیرون می آیند. آنها با هم فکر می کنند که 
با برف های بیرون پاک کنند.  چگونه لکه صورتی را 
با شکست  به عبارت دیگر، گربه کالهی در مواجهه 
شکست  که  آنجایی  از  می گیرد.  کمک  دیگران  از 
به  را  ناامیدی  و  ترس  شرم،  مثل  منفی  احساسات 
همراه دارد، بسیاری از ما تالش می کنیم آن را پنهان 

عادت های خالق ترین افراد در حل مشکالت

 بازگشت به عناوین 17 یادداشت مدیریتی
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هستند  همان چیزی  احساسات  این  همه  اما  کنیم. 
که روانشناسان از آن به عنوان »چارچوب هایی« نام 
می برند که در سرمان حمل می کنیم. افرادی که تفکر 
خالقانه دارند، به جای اینکه این شکست ها را درون 
بگویند »من شکست خوردم«  و  نهادینه کنند  خود 

جمله  این  گفتن  با  و  کنند  بیرون  را  آن  می توانند 
را  آن  امتحان کردم« چارچوب  را  که »من شکست 

تغییر دهند.

3( معتقدند می توانند همواره پیشرفت کنند
منتقل  بیرون  برف های  به  اکنون  صورتی  لکه  البته 
کالهی  گربه  نیست.  قطعی  راه حلی  این  و  شده 
کالهش را برمی دارد و گربه های بیشتری برای کمک 
دادن بیشتر ظاهر می شوند. راهکارهای ممکن با الهام 

از گربه کالهی مرتب تکرار می شوند. آنها برف را به 
نهایت  در  می کنند.  تبدیل  رنگ  صورتی  نقطه های 
گربه کالهی گربه Z را بیرون می آورد که با نوآوری 
او برف ها کامال سفید می شوند، به عالوه مسیر دم در 
نیز کامال پارو می شود.  گربه کالهی همان کاری را 
از دانشگاه  انجام می دهد که کارول وک، روانشناس 
»ذهنیت  جای  به  رشد«  »ذهنیت  را  آن  استنفورد 
ثابت« نام گذاری می کند. این گربه فکر نمی کند برای 
حل مشکل هوش کافی ندارد. در عوض او خودش را 
نکرده  را حل  مشکل  هنوز  که  می بیند  شرایطی  در 
و الزم می بیند از مهارت ها یا دانش جدید از طریق 
این  نیروهای جدید استفاده کند و  از  کمک گرفتن 
کار را انجام می دهد. این ذهنیت رشد به گربه کمک 
می کند نیروی احساسی خود را در کل فرآیند نوآوری 
حفظ کند. نکته مفید و فوری در اینجا عبارت است 
از: کلمه »هنوز« را به کالم خود اضافه کنید؛ هنوز 
این  برای  پاسخی  نکرده ام، هنوز  را حل  این مشکل 
باید چه کاری  نیافته ام، هنوز مطمئن نیستم  مساله 
اضافه  با  افراد خالق در حل مشکالت،  انجام دهم.  
کردن این کلمه ساده به جمالت خود، به خودشان 
سر  پیشرفت  که  می رسانند  را  پیام  این  دیگران  و 
راهشان قرار دارد و آنها هنوز این راه را پیدا نکرده اند.

 بازگشت به عناوین 18 یادداشت مدیریتی
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موضوع: انجام كلیه فعالیت های مربوط به توسعه، تست 
و بهینه سازی لوازم اندازه گیری انشعابات عادی و دیماندی 

اول

نوع برگزاری: یک مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال
  

برآورد مالی : 53192501447
 

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: ۱۲ / ۲ / ۱۳۹۵ - دوازدهم 
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 - البرز - کرج
    

موضوع: ۹۵/۱۱ تامین، نصب و راه اندازی الكتروموتور 
فیدپمپ

حوزه فعالیت فراخوان:   امور خرید یا تامین کاال
  امور سازندگان

  
نوع برگزاری: دو مرحله ای

 
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 

دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت ارسال پیشنهاد : ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 
دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت دریافت اسناد : ۸ / ۲ / ۱۳۹۵ - هشتم 

اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۲ / ۸ / ۱۳۹۵ - بیست و 
دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
کشور / استان / شهر :  ایران - خوزستان - اهواز

    
محل دریافت اسناد: اهواز كیلومتر۲۰ جاده 

مسجدسلیمان اداره قراردادهای نیروگاه رامین و یا 
تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان شهید قندی 

)پالیزی( پالك ۶۷ واحد ۲
  

طبقه بندی موضوعی :   تجهیزات برق-الکترونیک-
مخابرات/   ساخت قطعات و ماشین آالت

موضوع : مناقصه خرید انواع المپ بخار سدیم و جیوه 
، چوک و ایگناتور ۱۴۷۴/۹۵

حوزه فعالیت فراخوان:   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی :  ریال
  

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۱ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 
یکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۲۱ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 

یکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۱ / ۲ / ۱۳۹۵ - یازدهم 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد: ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۵ - بیست و 

یکم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر:  ایران - اصفهان - اصفهان
    

محل دریافت اسناد: سایت معامالت توانیر-شرکت 
توزیع امور تدارکات

موضوع : تجدید مناقصه اجرای طرح توسعه و احداث 
شهری و روستایی نور

حوزه فعالیت فراخوان:   امور پیمانکاری
  

نوع برگزاری: یک مرحله ای
  

برآورد مالی : 8000000000- ریال
 

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۵ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 
پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد: ۲۳ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 

سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۲ / ۱۳۹۵ - یازدهم 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۳ / ۵ / ۱۳۹۵ - بیست و 

سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر: ایران - مازندران - نوشهر
    

www.bargh-gmaz.ir :محل دریافت اسناد
  

توضیحات: فهرست بهاء و کتابچه سازندگان در سایت 
شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در دسترس 

می باشد

19 مناقصات

شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهرانشرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامینشرکت توزیع برق استان اصفهانشرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

 بازگشت به عناوین 
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www.ieis.ir  15 20نگاه آخر                      آدرس: تهران  خیابان فاطمی غربی  خیابان سیندخت شمالی  پالک

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 
6-66570930  به ما اطالع دهید.
با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

مازندران/
عکس از شایان غیاث الدین
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