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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

درصدی   25 افزایش  از  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
صادرات برق در 6 ماه نخست امسال نسبت به دوره مشابه  پارسال 

خبر داد. 
به گزارش برق نیوز، هوشنگ فالحتیان افزود: در ۶ ماه نخست پارسال، چهار 
میلیون و ۱۴۶ هزار کیلووات ساعت برق  به کشورهای دیگر صادر شد، اما این 
رقم در نیمه نخست امسال بیش از یک میلیون کیلووات ساعت افزایش یافت 

و  به پنج میلیون و ۱۶۲ هزار مگاوات رسید. 
ترکیه،  آذربایجان،  ارمنستان، جمهوری  با هفت کشور  ایران  داد:  ادامه    وی 
خودمختار  جمهوری  و  همچنین  عراق  و  ترکمنستان  افغانستان،  پاکستان، 
نخجوان مبادله برق دارد که در این میان به ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان 

فقط برق  صادر می کند. 
  معاون وزیر نیرو در مورد دریافت مطالبات ایران از عراق گفت: عراق بخشی 
از مطالبات ایران را در چند مرحله پرداخت  کرده و باقیمانده مطالبات را نیز 

به مرور پرداخت خواهد کرد. 
  گزارش های وزارت نیرو حاکی از این است که درآمد حاصل از صادرات برق 

در دولت یازدهم )ازشهریور ۱۳۹۲ تا پایان سه  ماهه نخست ۱۳۹۶( با وجود 
افزایش مصرف داخلی، رشد کرد و به سه میلیارد و ۳۷۳ میلیون دالر رسید. 

  در دولت یازدهم، ۴۰ میلیارد و ۱۲۰ میلیون کیلووات ساعت برق به کشورهای 
ترکمنستان،  افغانستان،  آذربایجان،  پاکستان،  جمهوری  شامل  همجوار 

ارمنستان، ترکیه و عراق صادر شد. 
میلیارد  هشت  دهم  دولت  فعالیت  پایانی  سال های  در  برق  صادرات  میزان 
میلیون دالر  به ۸۰۰  آن  نزدیک  از  و درآمد سالیانه حاصل  کیلووات ساعت 

اعالم شده بود. 
  افزایش صادرات برق ایران در دولت یازدهم در شرایطی محقق شد که مصرف 
بخش خانگی به دلیل افزایش دما با  روندی صعودی همراه بود؛ البته ایران با 
برخی کشورهای همسایه مبادله برقی دارد؛ به این معنی که در کنار صادرات، 
و  ارمنستان  مانند  کشورهایی  از  روز  شبانه  ساعت های  و  فصل ها  برخی   در 

ترکمنستان برق وارد می کند. 

                                                          ادامه در صفحه 3/

برق نیوز/ 

افزایش صادرات برق در دولت یازدهم

نعل وارونه و تیول داری جدید

دنیای اقتصاد/ دکتر موسی غنی نژاد

دکتر موسی غنی نژادپس از به حاشیه رفتن رویکردهای 
کمونیستی در چین و روی آوردن این کشور به اقتصاد 
کشورهای  و  شوروی  اتحاد  جماهیر  فروپاشی  و  بازار 
اقماری آن، آرمان اقتصاد مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز 
از  افکار  عمومی  دولتی محبوبیت و موقعیت خود را در 
برای  دست داد. همگان دریافتند که در واقعیت بدیلی 

اقتصاد بازار وجود ندارد . 
پیشرفته  جوامع  در  حتی  روزگاری  که  روشنفکرانی 
سینه  به  را  موجود  واقعا  سوسیالیسم  سنگ  صنعتی 
می زدند، امروزه به رغم انتقاد  از »نظام سرمایه داری« دیگر 
از بدیل آن کمتر سخن می گویند و عمال پذیرفته اند که 
الزامات  باید  با  را  اجتماعی  عدالت  آرمان سوسیالیستی 
از  پس  سال  ما ۱۰  کشور  در  دهند.  تطبیق  بازار  نظام 
تجربه تمام و کمال اقتصاد دولتی بود که واقعیت زیانبار 
آن از سوی  مسووالن رده باالی حکومتی و افکار عمومی 
کم و بیش پذیرفته شد و تدابیری برای فاصله گرفتن از 
آن و روی آوردن به اقتصاد  بازار رقابتی اتخاذ شد. این 
تدابیر اصالح اقتصادی از همان آغاز در معرض شدید ترین 
حمالت انتقادی از چپ و راست سیاسی قرار گرفت و آن 

را در همان  گام های نخستین از نفس انداخت. 
                                                     ادامه در صفحه 3/  



 

افزایش صادرات برق در دولت یازدهم
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از افزایش 
25 درصدی صادرات برق در 6 ماه نخست امسال 
نسبت به دوره مشابه  پارسال خبر داد. . ....ادامه خبر

در  کشور  فناورانه  محصول   11 معرفی   
حوزه  نفت و نیرو

 11    محصول دانش بنیان محققان کشور در حوزه 
نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو معرفی شدند . . ....ادامه 

خبر

 اجرای 70 پروژه بزرگ صنعت آب و برق 
ایران در دنیا

در  گفت:  بین الملل  امور  در  نیرو  وزیر  قائم مقام 
توسط  بزرگ  پروژه   70 نیرو  وزارت  حاضر  حال 
بخش خصوصی در کشورهای  مختلف در دست 

اجرا دارد  . ...ادامه خبر

انرژي  سهم  درصدي   50 افزایش   
خورشیدي در جهان/ ظرفیت تولید انرژي 
خورشیدي در جهان به   74 گیگاوات رسید
آژانس بین المللی انرژی ) IEA ( در سال جاری 
بویژه  تجدیدپذیر  انرژی های  سهم  داد  گزارش 
انرژی خورشیدی در  سال گذشته 50  در بخش 
ساعت  گیگاوات   74 به  و  یافته  افزایش  درصد 

رسیده است. . ....ادامه خبر

 درآمد میلیونی انرژی های تجدیدپذیر
مجری کاهش تلفات و توسعه انرژی های تجدید 
پذیر شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 
کیلو  هزار   125 امسال  تاکنون  ابتدای  از  گفت: 
وات ساعت انرژی از تولید کنندگان برق خانگی 

خریداری شد. . ....ادامه خبر

 تبادل فناوری و ارتقای کیفی محصوالت 
تدوین  آب/  صنعت  نمایشگاه  در  داخلی 
نقشه راه پشتیباني  از صنایع در دستور کار 

وزارت نیرو
پشتیبانی  و  صادرات  توسعه  مرکز  رئیس 
برگزاری  گفت:  نیرو  وزارت  برق  و  آب  صنایع 
همچون  نمایشگاه  تخصصی  نمایشگاه های 
و  فناوری  تبادل  برای  موثر  ابزاری  آب،  صنعت 
ارتقای سطح کیفی محصوالت داخلی محسوب 

می شود.  . ....ادامه خبر

 چند قدم تا خط اعتباری ایتالیایی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مذاکرات 
اعتباری،  ایجاد خطوط  برای  رم  و  تهران  بانکی 
اظهار امیدواری  کرد که براساس توافق های انجام 
به  موافقتنامه ها  این  آینده  هفته های  در  شده، 

امضای طرفین برسد . ....ادامه خبر

 زنگ خطر خام فروشی در جهان
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )آنکتاد(« 
»وضعیت  عنوان  با  را  خود  گزارش  جدیدترین 

وابستگی کاالیی 2016«  منتشر کرد . ....ادامه خبر

تا  صنایع کوچک  صادرات  هدف گذاری   
پایان 96 

کوچک  صنایع  سازمان  برنامه ریزی  معاون 
پایان  تا  گفت:  ایران  صنعتی  شهرک های  و 
سال جاری صادرات بیش از 2  میلیارد دالر برای 
واحدهای صنایع کوچک مستقر در شهرک های 
صنعتی کشور هدف گذاری شده است . ...ادامه خبر

دوره  در  ایران  راهبردی  شریک  اروپا   
جدید

می گوید:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
اروپا از توافق برجام حمایت می کند، باید در این 
دوره کارهای  خود را با اروپا سریع تر پیش ببریم. 
از  ادامه همکاری نیست؛  اکنون وقت تردید در 
خود  تعهدات  بین المللی  به  باید  ایران  طرفی 

متعهد باشد .   . ...ادامه خبر

 برگزاری مناقصه ساخت خط لوله پایانه 
نفت وگاز جاسک در هفته  جاری

به  اشاره  با  ایران  نفت  ملی  شرکت     مدیرعامل 
فرآیند  گفت:  جاسک  گاز  و  نفت  پایانه  ساخت 
و  است  اتمام  به  لوله  رو  خط  ساخت  به  مربوط 
هفته  در  مانده  باقی  که  خط  از  بخشی  مناقصه 

جاری انجام می گیرد . ..ادامه خبر

 اتاق اصفهان هم به بررسی حساب های 
بانکی  معترض شد/ سازمان مالیاتی:  همه 
باید بر اساس  درآمد واقعی مالیات بپردازند
به  رسیدگی  و  بررسی  نحوه  نامه  شیوه 
تراکنش های بانکی 5 سال اخیر پس از اعتراض 
اتاق اصفهان را هم  بازرگانی  گیالن صدای  اتاق 

عدم  است  معتقد  مالیاتی  سازمان  اما  درآورد 
شفافیت جرم بوده و باید  به قانون عمل کرد. . ....

ادامه خبر

 احتمال انحصار در تولید آلومینیوم پای 
شورای رقابت را  وسط کشید  

با افزایش گمانه زنی ها در خصوص ایجاد انحصادر 
نمایندگان  برخی  کشور،  آلومینیوم  تولید  در 
مجلس از  شورای رقابت برای جلوگیری از انحصار 

کمک خواستند . .....ادامه خبر

 نمایشگاه آب و تاسیسات آب و فاضالب 
فردا برگزار می شود

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات 
آب و فاضالب، فردا 24 مهرماه در محل دائمی 
می شود . ..... برگزار  بین المللی  تهران  نمایشگاه 

ادامه خبر

بازگشت/ تومانی   3900 کانال  به  دالر   
قیمت به 3995 تومان رسید

به  بازگشت/قیمت  تومانی   3900 کانال  به  دالر 
3995 تومان رسید.....ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

 ادامه از صفحه 1/

با افزایش ظرفیت نیروگاهی و همچنین خطوط انتقال 
از سال ۱۳۹۲ تاکنون، ظرفیت صادرات برق ایران نیز 
تا  یازدهم  دولت  فعالیت  آغاز  از  یافته  است؛  افزایش 
امروز، ۵۴ واحد نیروگاهی جدید به بهره برداری رسید 
هزار  افزایشی هشت  کشور  با  نیروگاه های  ظرفیت  و 

مگاواتی به ۷۷ هزار مگاوات رسید. 
  همچنین در این مدت ۲ هزار و ۴۳۳ کیلومتر خط 
انتقال و سه هزار و ۱۳۳ کیلومتر خط فوق توزیع در 
کشور به بهره  برداری رسید و به همین ترتیب، قابلیت 

صادرات انرژی الکتریکی افزایش یافت. 
برق  راهبردی  مرکز  به  ایران  »تبدیل  نیرو  وزارت    
منطقه« را به عنوان یک چشم انداز در نظر گرفته و 
برای گسترش مبادالت  الکتریکی برون مرزی، ارتباط با 
روسیه، تاجیکستان و کشورهای جنوب خلیج فارس را 

در دست بررسی، مطالعه و  اقدام قرار داده است. 

ایسنا/ 

معرفی 11 محصول فناورانه کشور در حوزه  
نفت و نیرو

 11    محصول دانش بنیان محققان کشور در حوزه 
نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو معرفی شدند . 

کنگره  سومین  برگزاری  با  همزمان  ایسنا  گزارش  به 
نفت و نیرو فرصت های فنی و اقتصادی فناوری نانو در 

حوزه نفت، گاز،  پاالیش و پتروشیمی ارائه شد. 
در نمایشگاه جنبی سومین کنگره نفت و نیرو گروه 
به  پتروشیمی  و  پاالیش   ، و گاز  نفت  ترویج صنعتی 
معرفی فناوری نانو و  دستاوردهای محققان کشور در 

این حوزه پرداختند. 

کاربردهای  و  مقاوم  و  نانوپوشش های سخت  فناوری 

نعل وارونه و تیول داری جدید

ادامه از صفحه 1/ 

اما ازآنجاکه منتقدان غیر  از بازگشت به کوپنیسم و اقتصاد ناکارآمد دیوان ساالرانه تجربه 
شده هیچ جایگزینی نمی توانستند  پیشنهاد کنند، مجددا موضوع اصالح اقتصادی و رهایی 
از شر اقتصاد   دولتی به طور جدی در سطح مقامات مسوول رده باالی  حکومتی مطرح شد..

بررسی های چندین ساله مجمع تشخیص مصلحت   نظام در این خصوص نهایتا در قالب 
امید  ابالغ شد.  اجرا  برای  در سال ۱۳۸۴  قانون   اساسی«  اصل   ۴۴  کلی  »سیاست های 
می رفت با اجرای این سیاست ها مسیر اصالحات واقعی اقتصادی هموار  شود؛ اما عملکرد 
اقتصاد ملی پس از گذشت ۱۲ سال متاسفانه گویای این واقعیت است که مسیر انتخاب 
شده برای دست یافتن  به اهداف آن سیاست ها درست نبوده است. به نظر می رسد متولیان 
اجرای این سیاست ها از همان آغاز نعل وارونه زده اند؛ یعنی به  جای رها کردن جامعه   از 
یوغ اقتصاد دولتی در عمل به بقای آن در اشکال جدید و شاید خطرناک تر از قبل یاری 

رسانده اند . 
بررسی های کارشناسی   نشان می دهد مقصد بخش اعظم واگذاری بنگاه های دولتی، بخش 
خصوصی واقعی نبوده و این جریان  منتهی به شکل گیری مجموعه ای از بنگاه های به ظاهر 
اما در واقع تحت مدیریت و سیطره دیوان ساالران دولتی و مقامات  ذی نفوذ  غیر دولتی 
سیاسی شده است  . رسوایی   حقوق های نجومی نوک پیدای کوه یخی را به نمایش گذاشت 
که عمدتا محصول فرآیندی بود  که تحت عنوان خصوصی سازی، مالکیت مجموعه بزرگی 
از بنگاه ها را به لحاظ حقوقی از دولت   جدا کرد؛ اما مدیریت و تصرف در  منابع آنها را 
همچنان در اختیار صاحب منصبان دولتی و حکومتی نگه داشت. به این ترتیب، عمال شکل 
جدیدی از تیول داری در  کشور ما پا گرفت. همزمان و همگام با این فرآیند شکل گیری 
تیول داری جدید، برخی نهادهای عمومی و حکومتی با جدیت تمام  به ایجاد موسسات 
اعتباری و بانکی روی آوردند. آنها نیز به صرافت افتادند که بهتر است این موسسات را از 
طریق تعاونی ها و  صندوق های وابسته به خود در قالب حقوقی غیر دولتی به ثبت برسانند 
تا در عین حال که آنها را در تصرف خود دارند از  محدودیت ها و نظارت های دولتی هم 
حتی االمکان بر کنار بمانند. به عالوه، برون سپاری هایی که بسیاری از نهادهای دولتی و 
 عمومی به منظور کوچک کردن دستگاه های دیوان ساالری خود انجام داده اند به جای اینکه 
واقعا منطق اقتصادی بخش خصوصی   بر  آنها حاکم باشد بیشتر به شکل تیول داری های 

پنهان و آشکار عمل می کنند . 

به نظر می رسد همه این مشکالت   ریشه در طرز تفکر غلطی دارد که طبق آن خصوصی سازی 
نه به معنای غیر دولتی کردن واقعی  فعالیت های اقتصادی به منظور افزایش بهره وری و 
کیفیت بلکه به معنای توزیع امتیازات تلقی می شود. به لحاظ همین تفکر است  که تالش 
می شود واگذاری ها و برون سپاری ها در اولویت نخست به »خودی ها« صورت گیرد. نتیجه 
این شیوه تفکر و عمل، ظهور  بنگاه ها و کسب و کارهای به ظاهر غیر دولتی است که به علت 
پشتیبانی های پیدا و پنهان سیاسی که از موقعیت انحصاری آنها  صورت می گیرد، اغلب 
عملکرد بسیار نامطلوبی دارند. کمتر اتفاق می افتد مدیران و گردانندگان این بنگاه های 
ناکارآمد به خاطر  عملکردشان مورد مواخذه قرار گیرند. حداکثر »تنبیهی« که برای یک 
مدیر »خودی« ناکارآمد در نظر گرفته می شود جابه جایی از  یک بنگاه به بنگاه دیگر است. 
نگاهی به فهرست مدیران اجرایی و اعضای هیات مدیره های بنگاه های به اصطالح واگذار 
شده و به  واقع شبه دولتی حکایت از ماندگاری درازمدت اغلب اسامی موجود در فهرست 
به رغم جابه جایی های مکرر دارد. طرفه اینکه برخی  مقامات دولتی و دیوان ساالرانی که 
مجموعه هایی از این بنگاه های به اصطالح »خصولتی« را تحت اختیار دارند ژست طرفداری 
از  بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی می گیرند و با این کار در افکار عمومی از بخش خصوصی 

واقعی مشروعیت زدایی می کنند . 
چالش بزرگ کشور ما از منظر اقتصاد سیاسی در حال حاضر چاره جویی برای این فرآیند 
از نوع جدید هدایت کرده  اقتصاد دولتی را به  سوی تیول داری  نعل وارونه ای است که 
است. به نظر می رسد کم هزینه ترین راه چاره در کوتاه مدت آزادسازی فضای کسب و کار و 
 برچیدن موقعیت های انحصاری و حمایتی ناشی از توزیع انواع یارانه ها و رانت های دولتی 
است؛ چراکه حیات این بنگاه ها به رغم  ناکارآمدی مشهودشان در گرو تداوم چنین شرایطی 
است. آزادسازی واقعی و حذف یارانه ها این بنگاه ها را در شرایط برابر با  سایرین قرار داده 
و آنها را ناگزیر به فعالیت در فضای رقابتی می کند تا آزمون کارآمدی پس دهند. نتیجه 
این آزمون چه موجب  بقای این بنگاه ها با کارآمدتر شدن عملکردشان باشد و چه به حذف 
آنها از صنعت   بینجامد به نفع اقتصاد ملی تمام خواهد شد. اما  در درازمدت باید به فکر 
اصالح قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی   بود تا با ایجاد تغییرات اساسی در 
آن با تعریف  درست از مفاهیم »واگذاری« و »خصوصی سازی« مانع شکل گیری تیول داری 

در تمام اشکال آن شد . 
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این فناوری در حوزه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
نانوکاتالیست  تولید  داخل شامل  نانوکاتالیست های  و 
گوگردزدا، نانوکاتالیست دهیدروژناسیون، نانوکاتالیست 
اکسی کلراسیون و نانوکاتالیست رفرمینگ نفتا از  جمله 

این دستاوردها بوده است. 
نانوالیاف و کاربردها و محصوالت آن  فناوری  معرفی 
شامل نانوفیلترهای نیروگاهی، نانوفیلتر هوای ورودی 
توربین و ماسک های  نانوالیاف، معرفی نانوسیال انتقال 
و  رنگ ها  شامل  ساختمانی  محصوالت  و  حرارت 
اتصاالت  UPVC  از دیگر محصوالت محققان  کشور 

در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بوده است. 

ایسنا

اجرای 70 پروژه بزرگ صنعت آب و برق 
ایران در دنیا

در  گفت:  بین الملل  امور  در  نیرو  وزیر  قائم مقام 
توسط  بزرگ  پروژه   70 نیرو  وزارت  حاضر  حال 
بخش خصوصی در کشورهای  مختلف در دست 

اجرا دارد . 

که  این  بیان  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  دائمی  علیرضا 
قراردادهای جاری وزارت نیرو با کشورهای دیگر توسط 
شرکت های بخش  خصوصی در حال انجام است، اظهار 
کرد: در حال حاضر در عراق ده ها پروژه در حوزه آب، 

فاضالب، برق و انرژی در حال  اجرا است . 
ادامه داد: در ترکمنستان نیز یک قرارداد جدید  وی 
برای اتصال خط سوم شبکه برق ایران به کشورهای 
منطقه در شرف امضاء  است که اگر این امر محقق شود 
می توانیم از طریق ترکمنستان با کشورهای همسایه 

مبادالت برقی داشته باشیم. 

به  اشاره  با  بین الملل  امور  در  نیرو  وزیر  مقام  قائم 
کرد:  بیان  نیز  ارمنستان  با  شده  منعقد  قراردادهای 
درصد   ۲۵ نیز  این  کشور  با  برق  سوم  خط  اتصال 
اتمام  صورت  در  که  است  داشته  فیزیکی  پیشرفت 
این طرح ایران می تواند نقش موثری در مبادالت برق 

 داشته باشد. 
دائمی تصریح کرد: عالوه بر این وزارت نیرو در سریالنکا 
کشورهای آفریقایی و برخی کشورهای آمریکا التین 

نیز پروژه هایی را  در مرحله اجرا دارد. 
وی با اشاره به توسعه انرژی های نو و تجدیدپذیر در 
ایران، اظهار کرد: در هفته جاری پنج شرکت بزرگ 
انرژی  مگاوات   ۱۲۰ همکاری  احداث  برای  نروژی 

تجدیدپذیر وارد ایران می شوند. 
به گفته قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل، نمایشگاه 
بین المللی آب نیز که از روز دوشنبه برگزار می شود 
شرکت های  جذب  برای  نقش  تاثیرگذاری  می تواند 
خارجی داشته باشد، چرا که در حال حاضر نیز ۳۰ 

شرکت بین المللی در این نمایشگاه حضور  دارند. 
در حال  بین الملل گفت:  امور  در  نیرو  وزیر  قائم مقام 
بخش  توسط  بزرگ  پروژه   ۷۰ نیرو  وزارت  حاضر 

خصوصی در کشورهای  مختلف در دست اجرا دارد . 
که  این  بیان  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  دائمی  علیرضا 
قراردادهای جاری وزارت نیرو با کشورهای دیگر توسط 
شرکت های بخش  خصوصی در حال انجام است، اظهار 
کرد: در حال حاضر در عراق ده ها پروژه در حوزه آب، 

فاضالب، برق و انرژی در حال  اجرا است . 
ادامه داد: در ترکمنستان نیز یک قرارداد جدید  وی 
برای اتصال خط سوم شبکه برق ایران به کشورهای 
منطقه در شرف امضاء  است که اگر این امر محقق شود 
می توانیم از طریق ترکمنستان با کشورهای همسایه 

مبادالت برقی داشته باشیم. 

به  اشاره  با  بین الملل  امور  در  نیرو  وزیر  مقام  قائم 
کرد:  بیان  نیز  ارمنستان  با  شده  منعقد  قراردادهای 
درصد   ۲۵ نیز  این  کشور  با  برق  سوم  خط  اتصال 
اتمام  صورت  در  که  است  داشته  فیزیکی  پیشرفت 
این طرح ایران می تواند نقش موثری در مبادالت برق 

 داشته باشد. 
دائمی تصریح کرد: عالوه بر این وزارت نیرو در سریالنکا 
کشورهای آفریقایی و برخی کشورهای آمریکا التین 

نیز پروژه هایی را  در مرحله اجرا دارد. 
وی با اشاره به توسعه انرژی های نو و تجدیدپذیر در 
ایران، اظهار کرد: در هفته جاری پنج شرکت بزرگ 
انرژی  مگاوات   ۱۲۰ همکاری  احداث  برای  نروژی 

تجدیدپذیر وارد ایران می شوند. 
به گفته قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل، نمایشگاه 
بین المللی آب نیز که از روز دوشنبه برگزار می شود 
شرکت های  جذب  برای  نقش  تاثیرگذاری  می تواند 
خارجی داشته باشد، چرا که در حال حاضر نیز ۳۰ 

شرکت بین المللی در این نمایشگاه حضور  دارند. 

  پاون / آژانس بني املليل انرژي گزارش کرد؛

افزایش 50 درصدي سهم انرژي خورشیدي 
در جهان/ ظرفیت تولید انرژي خورشیدي 

در جهان به   74 گیگاوات رسید
آژانس بین المللی انرژی ) IEA ( در سال جاری 
بویژه  تجدیدپذیر  انرژی های  سهم  داد  گزارش 
انرژی خورشیدی در  سال گذشته 50  در بخش 
ساعت  گیگاوات   74 به  و  یافته  افزایش  درصد 

رسیده است. 

آژانس بین المللی انرژی ) IEA ( در سال جاری گزارش 
داد سهم انرژی های تجدیدپذیر به ویژه در بخش انرژی 
 خورشیدی در سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته و 

به ۷۴ گیگاوات ساعت رسیده است. 
)پاون(،  نیرو  وزارت  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
انرژی  جاری  سال  در  است  این  از  حاکی  گزارش ها 
از جمله  انرژی های فسیلی  از سایر  خورشیدی  بیش 
بخش  که  است  داشته  رشد  جهان  در  زغالسنگ 
اعظمی از این رشد  مدیون توجه چین به توسعه انرژی 

خورشیدی در این سال بوده است. 
رشد  می شود  بینی  پیش  می افزاید؛  گزارش  این 
انرژی های تجدیدپذیر در سال های پیش رو با شتاب 
بیشتری  صورت پذیرد و در سال ۲۰۲۲ به سهم ۴۳ 

درصدی تولید انرژی در جهان برسد. 
تجدیدپذیر  انرژی  از  موجود  گزارش های  براساس 
در سال ۲۰۱۷، تخمین زده می شود در سال جاری 
برسد  به ۱۲ درصد  تجدیدپذیر  رشد  انرژی های  نرخ 
که بسیار بیشتر از پیش بینی های آژانس بین المللی 

انرژی برای سال  گذشته بوده است. 
براساس گزارشات موجود، اساساً رشد پیش بینی شده 
نو در سال جاری مرهون تالش های  انرژی های  برای 
 هند و چین بویژه در بخش توسعه انرژی خورشیدی 
است، البته تخمین زده می شود همچنان ایاالت متحده 
تا  سال ۲۰۲۲ حدود توسعه انرژی های تجدیدپذیر در 

جهان را در بر بگیرد. 
انرژی  المللی  بین  آژانس  اجرایی  مدیر  بیرول،  فاتح 
انرژی های  رشد  می شود  بینی  »پیش  است:  معتقد 
تجدیدپذیر  تا سال ۲۰۲۲ به ۱۰۰۰ گیگاوات برسد؛ که 
تقریباً برابر با نیمی از توسعه رایج ظرفیت جهانی انرژی 
در بخش  زغالسنگ می شود؛ ظرفیتی که در طول ۸۰ 

سال گذشته ساخته شده است. 
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در  جدید  عصر  یک  آغاز  گواه  عوامل  این  مجموعه 
خورشیدی  انرژی  بویژه  نو  انرژی های  توسعه  زمینه 
انرژی  ظرفیت  رشد  است  ما  این  انتظار  است. 
تکنولوژی  هر  از  بیش   ۲۰۲۲ سال  در  خورشیدی 

انرژی پاک دیگری در جهان باشد.« 
سهم   ۲۰۲۲ سال  تا  است  این  بینی  پیش  بنابراین 
کل  تولید  از  درصد   ۳۰ به  تجدیدپذیر  انرژی های 
پیش  از  بیشتر  اندکی  که  جهان  برسد  در  انرژی 
گذشته  سال های  در  رشد  درصدی   ۲۴ بینی های 
است. البته باید گفت که  زغالسنگ همچنان تا پایان 
انرژی  تولید  بزرگ ترین منبع  به عنوان  سال ۲۰۲۲ 

در جهان باقی خواهد ماند. 
بین  آژانس  برآوردهای  براساس  حساب  این  با    
تولید  کنونی  فاصله  آینده  سال   ۵ تا  انرژی  المللی 
کاهش  نصف  به  زغالسنگ  با  انرژی های  نو  از  برق 
چین  می رسد  نظر  به  حساب  این  با  می کند.  پیدا 
پاک  انرژی  کردن حدود ۳۶۰  گیگاوات  سنکرون  با 
در سال،۲۰۲۲ رکورددار تولید انرژی پاک در جهان 

باشد. 
همچنین آژانس بین المللی انرژی برآورد کرده سهم 
هندوستان از انرژی های پاک تا سال ۲۰۲۲ از سهم 
اتحادیه  اروپا فراتر خواهد رفت، این در حالی است که 
آمریکا علیرغم سیاست های نامطمئن دولت فعلی، به 
انرژی های  کننده  تولید  دومین  بعنوان  نظر  می رسد 

تجدیدپذیر در دنیا باقی بماند. 

برق نیوز/

درآمد میلیونی انرژی های تجدیدپذیر
مجری کاهش تلفات و توسعه انرژی های تجدید 
پذیر شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 

کیلو  هزار   125 امسال  تاکنون  ابتدای  از  گفت: 
وات ساعت انرژی از تولید کنندگان برق خانگی 

خریداری شد. 

از  بازدید  در  پوزشی  علیرضا  نیوز،  برق  گزارش  به 
بیرجنداظهار داشت:  انرژی خورشیدی در  طرح های 
۱۷ مشترک تولید  کننده برق خانگی خراسان جنوبی 
برق، ۱۰۰  انرژی  با فروش  تاکنون  امسال  ابتدای  از 

میلیون تومان درآمد کسب کردند. 
  وی با بیان اینکه از سال گذشته ۳۶۰ مجوز نصب 
پنل در واحدهای مسکونی صادر شده است افزود: در 
حال حاضر از  این ۳۶۰ نیروگاه، تنها ۱۶ نیروگاه ۵ 
کیلو واتی و یک نیروگاه ۱۰۰ کیلو واتی فعال است. 

  وی گفت: شرکت برق با انعقاد قرارداد خرید تضمینی 
۲۰ ساله، برق تولیدشده در نیروگاههای خانگی را از 

مشترکان  خریداری می کند. 
  مجری کاهش تلفات و توسعه انرژی های تجدید پذیر 
شرکت توزیع برق استان خراسان جنوبی گفت: دولت 
به  مشترکان  از  را،  پاک  انرژی  وات  ساعت  کیلو  هر 

صورت تضمینی، ۸۰۰ تومان خریداری می کند. 
هزار   ۱۲۵ تاکنون  امسال  ابتدای  از  گفت:  پوزشی    
کیلو وات ساعت انرژی از تولیدکنندگان برق خانگی 

خریداری شد. 
  مجری کاهش تلفات و توسعه انرژی های تجدید پذیر 
شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی بیان کرد: 
تأمین هزینه  یک نیروگاه ۵ کیلو واتی که ۳۰ میلیون 

تومان است، برعهده مشترک است. 

  پاون/ رئیس مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق وزارت 

نیرو عنوان کرد؛

تبادل فناوری و ارتقای کیفی محصوالت 
تدوین  آب/  نمایشگاه صنعت  در  داخلی 
راه پشتیباني  از صنایع در دستور  نقشه 

کار وزارت نیرو
پشتیبانی  و  صادرات  توسعه  مرکز  رئیس 
برگزاری  گفت:  نیرو  وزارت  برق  و  آب  صنایع 
همچون  نمایشگاه  تخصصی  نمایشگاه های 
و  فناوری  تبادل  برای  موثر  ابزاری  آب،  صنعت 
ارتقای سطح کیفی محصوالت داخلی محسوب 

می شود. 
   

رئیس مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب 
نمایشگاه های  برگزاری  گفت:  نیرو  وزارت  برق  و 
تخصصی  همچون نمایشگاه صنعت آب، ابزاری موثر 
برای تبادل فناوری و ارتقای سطح کیفی محصوالت 

داخلی محسوب  می شود. 
توسعه  مرکز  رئیس  تشیعی«  »حمیدرضا  دکتر 
صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق در گفت و گو 
با اشاره به  نیرو )پاون(  پایگاه  اطالع رسانی وزارت  با 
اینکه تدوین نقشه راه پشتیبانی از صنایع در دستور 
کار وزارت نیرو  قرار دارد، گفت: چارچوب این نقشه 
راه که مطالعه آن از حدود ۴ ماه قبل از طریق مرکز 
آغاز  برق  و  آب  صنایع  و  پشتیبانی  صادرات  توسعه 
مؤسسات  از  گیری  بهره  با  نزدیک  آینده  در  شده، 
وابسته به وزارت نیروآغاز خواهد  شد که می تواند در 

تقویت رشد صنایع آب و برق کمک موثری باشد. 
    *برگزاری نمایشگاه راهی برای تسهیل شکل 

گیری مشارکت های تجاری 
وی با اشاره به اینکه امسال در سیزدهمین نمایشگاه 

 ۲۰ از  خارجی  شرکت   ۱۰۵ حدود  آب  المللی  بین 
فرانسه،  آلمان، چین،  ایتالیا،  از جمله  کشور  جهانی 
اتریش،  سوئیس،  جنوبی،  کره  دانمارک،  اسپانیا، 
که  دارند  حضور  کانادا  و  سوئد،  ژاپن  انگلستان، 
داخلی  صنعتگران  دانش  شدن  بروز  ضمن  می تواند 
و تبادل فناوری سبب ارتقای  سطح کیفی محصوالت 
بین  نمایشگاه  برگزاری  داشت:  اظهار  شود،  داخلی 
برای  فناوری،  بستری  و  دانش  انتقال  بجز  المللی 
و  است  تجاری  مشارکت های  گیری  شکل  تسهیل 
فرصتی فراهم می کند تا تفاهم نامه های داخلی  شکل 
گرفته و مشارکت شرکت های داخلی و خارجی میسر 
شود و در نهایت به تولیدات مشترک و صادرات آن  به 

سایر کشورها بیانجامد. 
صنایع  پشتیبانی  و  صادرات  توسعه  مرکز  رئیس 
برگزاری  اینکه،  بر  تاکید  با  نیرو  وزارت  برق  و  آب 
آب  صنعت  المللی  بین  نمایشگاه های  تخصصی 
کرد  خواهد  کمک  صنعت  این  پویایی  به  برق  و 
میان،  در  یک  سال  می توان  نمونه  عنوان  به  افزود: 
پشتیبان  صنایع  به  مربوط  تخصصی  نمایشگاه های 
درحوزه بهره برداری و نگهداری صنعت آب و برق  با 
دیدگاه بهره برداری و مدیریت دارایی ها برگزار کرد و 
و شرکت های  تخصصی  کارگاه های  از حضور  آن  در 

صاحب  نام و تولید کنندگان بین المللی بهره برد. 
وی با بیان این مطلب که حجم زیادی از شرکت های 
سازندگان  و  پیمانکاران  داخلی،  خصوصی  بخش 
افزود:  هستند،  نگهداری  و  برداری  تجهیزات  بهره 
گروه  این  برای  تخصصی  نمایشگاه های  برگزاری 
می تواند ضمن بروز کردن  دانش فنی این شرکت ها، 
بویژه  باشد  ثمر  مثمر  آنان  تعالی  و  رشد  جهت  در 
با دیدگاه مدیریت تقاضا به صورت  تخصصی تر مورد 

بررسی قرار گیرد. 

23 مهر ماه 1396 شماره   2052    



 *امنیت غذایی در گرو مدیریت آب 
تشیعی با اشاره به اینکه پایه کیفیت زندگی و حیات 
شهری و روستایی به خدمات آب و برق بستگی دارد و 
 موضوع امنیت غذایی نیز در تمام جوامع به مدیریت آب 
وابسته است، اظهار داشت: در چهار دهه گذشته درارائه 
 خدمات آب و پنج دهه گذشته در برق اقدامات شاخص 
و حیاتی صورت گرفته که در منطقه خاورمیانه و غرب 
آسیا  و کشورهای درحال توسعه از جایگاه منحصر به 

فردی برخوردار است. 
وی تصریح کرد: بعد از انقالب اسالمی سرمایه گذاری 
زیادی در این حوزه ها انجام شده و هزینه سنگینی بابت 

 نگهداری این تاسیسات متحمل می شویم. 
    * سه شاخص مهم وزارت نیرودر صنعت آب 

رئیس مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و 
برق وزارت نیرو از خدمات ایمن، با کیفیت و پایدار به 
عنوان  سه شاخص مهم وزارت نیرو یاد کرد و در ادامه 
بیان داشت: تولید کنند گان، سازندگان، پیمانکاران و 
مهندسان  مشاور بایستی تا حد امکان کیفیت خدمات 
خود را باال ببرند تا صنعت آب و برق از جایگاه حیاتی و 
واقعی در  صنایع برخوردار شوند، زیرا کاالهایی همچون 
شیرآالت، لوله ها و تجهیزات برقی تولیدی در داخل، به 
صورت  مستقیم با سالمت و کیفیت زندگی هم میهنان 

ارتباط دارند. 
وی در ادامه اضافه کرد: جایگاه صنعت آب و برق در 
صنایع از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تولیدات هر 
کشور  می تواند نشان دهنده پویایی، اقتصاد و ظرفیت 

تمدنی آن کشور باشد. 
حمید رضا تشیعی با بیان اینکه کشورها با صدور تولیدات 
صنعتی خود را به جهانیان معرفی می کنند اذعان  داشت: 
به عنوان نمونه کیفیت باالی محصوالت ژاپنی با عمر 
مفید ۴۰ تا ۵۰ سال سبب می شود تا مردم نسبت  به 

فرهنگ، تمدن و مردم ژاپن نگرش مثبتی داشته باشند 
و در شرایط مشابه ترجیح دهند تا از محصوالت این 
 کشور استفاده کرده و از خرید محصوالت بی کیفیت 

سایر کشورها بپرهیزند. 
    *تقویت جایگاه تمدنی با افزایش کیفیت 

ایرانی  کاالهای  کیفیت  افزایش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کمک خواهد کرد تا جایگاه تمدنی کشور ما در جهان 
تقویت  شود، افزود: از سویی نیز به دلیل اینکه تولید 
منجر به اشتغالزایی خواهد شد سبب شکوفایی اقتصادی 
شده و  به حرکت درآوردن جوانان و اتکا به نفس بین 
المللی منجر می شود و در نهایت کشورها با تولید خود 

می توانند  خود را به جهانیان اثبات کنند. 
رئیس مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و 
برق وزارت نیرو در خصوص اینکه کشورها را می توان از 
نوع  تولید آنان شناسایی و طبقه بندی کرد و کشوری 
که تولید ندارد فاقد اندیشه بروز است، افزود: در صنعت 
آب و  برق به ۹۵ درصد خودکفایی رسیده ایم و بایستی 
در جهت حفظ این صنعت و ارتقای آن بکوشیم و بازار 

صادرات را  درکشورهای هدف در تسلط خود بگیریم. 
کلیدی  اقدامات  بایستی  کرد:  اضافه  ادامه  در  وی 
همچون کارآفرینی، تسهیل بازار یابی و فروش خدمات 
و  محصوالت داخلی را بطور جدی در دستور کار خود 
داشته باشیم تا ارتباط بین صنعتگران و دانش و فناوری 

 مستحکم تر شود. 
ارکان  از  یکی  را  از صنایع  دولت  که حمایت  تشیعی 
اصلی رقابت پذیری محصوالت در بازار داخلی و خارجی 
از  استفاده  شامل  حمایت  این  داشت:  بیان   می داند، 
تسهیالت ارزان قیمت، در اختیار گذاشتن مواد اولیه و 
خام با  قیمت پایین و حمایت های مالیاتی و بیمه ای از 
تولید کنندگان خواهد بود که می تواند تولید کنندگان را 
ترغیب کند  تا ضمن افزایش کمیت محصوالت تولیدی، 

به ارتقای کیفیت آن نیز مبادرت کنندو بتوانند در بازار 
داخلی و خارجی  رقابت داشته باشند. 

    *هزینه باالی مواد اولیه در کشور 
وجود  رغم  به  متاسفانه  کرد:  عنوان  صراحت  با  وی 
قیمت  کشورمان،  در  آلومینیوم  و  مس  غنی  منابع 
این محصوالت  بسیار گران تر از دیگر کشورها است و 
به همین لحاظ کارخانه های بزرگ تولید کننده سیم 
و کابل ترجیح می دهند  مواد اولیه از جمله مس را از 
سایر کشورها با قیمت مناسب وارد کنند و یا تمایل 
به انتقال خط تولید خود به سایر  کشورها داشته باشند 
که امیدواریم وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکاری 

مناسب برای این معضل ارائه کند. 
    *نقش حاکمیتی وزارت نیرو در تدوین نقشه راه 
رئیس مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و 
برق وزارت نیرو به نقش حاکمیتی وزارت نیرو در تدوین 
نقشه  راه پشتیبانی از صنایع به گونه ای است که این 
موارد در برنامه ششم توسعه لحاظ شود افزود: تسهیل 
شکل  گیری تجارت های مشارکتی و تشکیل کنسرسیوم 
بین شرکت های صاحب نام داخلی و خارجی با شرط 
انتقال  دانش و فناوری و تولید مشترک در داخل کشور 
و صادرات این محصوالت به سایر کشورها و همچنین 
داخلی  شرکت های  بین  تجاری  برگزاری  نشست های 
و خارجی، از دیگر رویکردهای وزارت نیرو در حاشیه 
برگزاری  نمایشگاه های بین المللی آب و برق و پس از 

آن است. 

 بازگشت به عناوین 6 اخبار صنعت برق

23 مهر ماه 1396 شماره   2052    



  دنیای اقتصاد/ 
چند قدم تا خط اعتباری ایتالیایی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مذاکرات 
اعتباری،  ایجاد خطوط  برای  رم  و  تهران  بانکی 
اظهار امیدواری  کرد که براساس توافق های انجام 
به  موافقتنامه ها  این  آینده  هفته های  در  شده، 

امضای طرفین برسد . 

برای  که  کرباسیان  مسعود  اقتصاد،  وزارت  گزارش  به 
پول   به  صندوق  بین المللی  پاییزه  اجالس  در  شرکت 
واشنگتن   سفر کرده است، در دیدار با پیئر کارلو پادوان، 
روابط  بیشتر  بر  ضرورت گسترش  ایتالیا،  دارایی  وزیر 
به مذاکرات  اشاره  با  تاکید کرد.او  اقتصادی دو کشور 
ایجاد خطوط  در حوزه  رم  و  تهران  بسیار خوب  بین 
اعتباری و اقدامات جدی انجام شده ازسوی بانک  مرکزی  
 و وزارت امور اقتصادی و دارایی کشورمان از یکسو و 
بانک های ایتالیایی از سوی دیگر  اظهار امیدواری کرد، 
براساس توافق های انجام شده در هفته های آینده این 
موافقتنامه ها به امضای  طرفین برسد.وزیر امور اقتصادی 
و دارایی   ایران اعالم کرد، حجم مبادالت تجاری  بینایران  
 و ایتالیا   در نیمه نخست سال جاری میالدی در مقایسه 
با پارسال سه برابر رشد کرده  است.کرباسیان همچنین 
اقدام های بسیار خوب کشورمان در حوزه  به  اشاره  با 
شفاف سازی و  سازماندهی عملیات بانکی و برنامه های 
موفق اقتصادی کشور در چند سال اخیر گفت:   »حفظ 
رشد    ۱۲    درصدی اقتصادی و متوسط ۸ درصد در برنامه 
ششم توسعه نیاز به ایجاد تنوع  در تامین منابع مالی  
 و تکنولوژی در کشور با تکیه بر توانمندی های داخلی 

دارد ». 
   

 ۱۳۵ کاالیی  وابستگی  درجه  بررسی  با  اقتصاد/  « آنکتاد«  دنیای    
کشور هشدار داد

زنگ خطر خام فروشی در جهان
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )آنکتاد(« 
»وضعیت  عنوان  با  را  خود  گزارش  جدیدترین 

وابستگی کاالیی 2016«  منتشر کرد . 

در این گزارش که براساس داده های ثبت شده تا سال 
۲۰۱۵ نوشته شده است، مفهوم »وابستگی کاالیی« به 
نسبت ارزش  صادرات کاالهای اولیه و خام ، به ارزش 
کل کاالهای صادراتی اطالق شده است. در این راستا 
کشورهایی که نسبت  وابستگی کاالیی بیش از ۶۰ درصد 
دارند در گروه »کشورهای درحال توسعه وابسته به کاال  
  »)CDDCs(قرار می گیرند.  همچنین اگر کشورهایی 
نسبت باالی ۸۰ درصد داشته باشند در زمره کشورهای 
با وابستگی شدید کاالیی قرار می گیرند.  براساس این 
گزارش، ایران   توانست درجه وابستگی کاالیی خود را 
در  درصد  به ۷۲  سال۲۰۰۹-۲۰۱۰  در  درصد  از ۸۵ 
سال   ۲۰۱۵-۲۰۱۴ کاهش دهد. در واقع در این سال ها 
صادرات مواد خام و اولیه )خام فروشی( در اقتصاد ایران  
 کاهش یافته است.  به گزارش این نهاد، درآمد   صادرات 
کاالی کشورهای در حال توسعه   با افزایش ۲۵ درصدی 
از ۰۴/ ۲ هزار میلیارد دالر در  سال ۲۰۱۰-۲۰۰۹ به 
۵۵/ ۲ هزار میلیارد دالر   در سال ۲۰۱۵- ۲۰۱۴ رسید. 
در میان ۱۳۵ کشور مورد بررسی در این  گزارش، در 
به عنوان  کشور   ۹۱ حدود   ۲۰۱۴-۲۰۱۵ سال های 
کشورهای وابسته به کاال شناسایی شدند )۶۸ درصد 
از  کشورها(، کشورهایی که در سال های ۲۰۰۹-۲۰۱۰ 
تعداد آنها ۸۲ مورد بود. مناطق آفریقا با ۴۶ کشور، آسیا 
و اقیانوسیه   با   ۲۸ کشور و آمریکای التین   و کشورهای 
را  سهم  بیشترین  کشور  با ۱۷  کارائیب  دریای  حوزه 
به کاال«  وابسته  در گروه »کشورهای در حال  توسعه 

در  بررسی  مورد  موضوعات  از  دیگر  یکی  داشته اند. 
گزارش جدید »آنکتاد«، رابطه  »شاخص توسعه  انسانی  
  »)HDI(کشورها با میزان وابستگی کاالیی آنها است. 
از »کشورهای در حال  اساس، حدود دو سوم  این  بر 
توسعه  وابسته به کاال« در سال ۲۰۱۴ »شاخص سرمایه  

 انسانی« پایین یا متوسط داشته اند . 
درجه وابستگی کاالیی ایران

پروفایل  خود،  جدید  گزارش  از  بخشی  در   « آنکتاد« 
وضعیت وابستگی کاالیی ۱۳۵ کشور را به طور جداگانه 
ایران است.  این کشورها  از  ارائه کرده است،  که یکی 
کل  ارزش  سال های ۲۰۰۹-۲۰۱۰  در  اساس،  این  بر 
صادرات مواد خام و اولیه ایران در  حدود ۳/ ۷۶ میلیارد 
با  اما در سال های ۲۰۱۴-۲۰۱۵  این میزان  بود.  دالر 
کاهشی چشمگیر به مقدار ۳/ ۵۴ میلیارد دالر  رسید. 
در این رابطه درجه وابستگی کاالیی ایران که به صورت 
نسبت ارزش صادرات مواد خام و اولیه به ارزش صادرات 
 کل کاالها تعریف می شود، از ۸۵ درصد در سال های 

۲۰۰۹-۲۰۱۰ به ۷۲ درصد در سال های ۲۰۱۵-۲۰۱۴ 
کاهش یافت. در  واقع درجه وابستگی کاالیی ایران بین 
آن  به  است،  یافته  کاهش  تا ۲۰۱۵  سال های ۲۰۰۹ 
به جای  صادرات کاالهای خام  اقتصاد   ایران  معنی که 
صادرات  افزایش  راستای  در  مثبتی  گام های  اولیه،  و 
گزارش   »آنکتاد«،  به  است.   برداشته  نهایی  کاالهای 
تولید  از  ایران  اولیه  و  خام  مواد  صادرات  کل  سهم 
ناخالص داخلی کشور با کاهشی ۵ درصدی، از ۶/ ۱۷ 
درصد در  سال های ۲۰۱۰-۲۰۰۹ به ۶/ ۱۲ درصد در 
سال های ۲۰۱۵-۲۰۱۴ رسید. در این میان مواد نفتی 
و محصوالت پتروشیمی،  سه کاالیی که بیشترین سهم 
را در صادرات مواد خام و اولیه کشور داشته اند تشکیل 
و  خام  صادرات  کاالهای  کل  از  درصد   ۸۴( می دهند 
اولیه(. کشورهای چین، آفریقای جنوبی، ژاپن، جمهوری 
کره و ترکیه، ۵ مقصد اصلی صادرات مواد خام و  اولیه 

کشور در سال های ۲۰۱۵-۲۰۱۴ بوده اند . 
»آنکتاد«  گزارش  در  شده  ارقام   ارائه  و  آمار  از  برخی 
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مربوط به بخش های وارداتی است. بر این اساس، ارزش 
کل واردات  کاالهای خام و اولیه ایران از ۷/ ۱۲ میلیارد 
میلیارد   ۱۱  /۲ به   ۲۰۰۹-۲۰۱۰ سال های  در  دالر 
البته  یافت.  کاهش   ۲۰۱۴  -۲۰۱۵ سال های  در  دالر 
اولیه  این سال ها سهم ارزش واردات مواد خام و  بین 
به ارزش واردات کل کاالها بدون تغییر در  سطح ۲۲ 
درصد باقی ماند. همچنین ۵ کشوری )یا منطقه ای( که 
بیشتر واردات   کاالهای خام و اولیه از آنها صورت گرفت، 
 عبارتند از: امارات، اتحادیه اروپا، برزیل، آسیای جنوبی و 
سوئیس. به گزارش این نهاد کشور ایران جزو کشورهای 
 واردکننده خالص مواد غذایی   است. همچنین براساس 
گزارش ۲۰۱۴ »شاخص سرمایه انسانی« ایران در میان 
۱۸۸ کشور در  جایگاه ۶۹ رتبه بندی این شاخص   قرار 

گرفت . 
زنگ خطر کشورهای در حال توسعه در »درجه 

وابستگی کاالیی » 
براساس گزارش جدید »آنکتاد«، درآمد صادرات کاال 
کشورهای در حال توسعه با افزایش ۲۵ درصدی از ۰۴/ 
۲ هزار  میلیارد دالر در سال های ۲۰۰۹ - ۲۰۱۰، به 
۵۵/ ۲ هزار میلیارد دالر در سال های ۲۰۱۴ - ۲۰۱۵ 
رسید. در میان ۱۳۵  کشور مورد بررسی این گزارش، 
به عنوان  در سال های ۲۰۱۵-۲۰۱۴ حدود ۹۱ کشور 
کشورهای وابسته به کاال شناسایی  شدند )۶۸ درصد 
از کشورها(، کشورهایی که در سال های ۲۰۰۹-۲۰۱۰ 
جدید  گزارش  یافته های  بود.  مورد   ۸۲ آنها  تعداد 
  »آنکتاد«  نشان می دهد که در سال های ۲۰۱۴-۲۰۱۵ 
بخش عمده »کشورهای در حال توسعه وابسته به کاال« 
صادرکننده  کاالهای کشاورزی   بوده اند )حدود ۴۱ درصد 
از کشورهای شامل این گروه(. همچنین ۳۰ درصد از 
کشورهای این گروه  صادرکننده سوخت و ۲۳ درصد 
صادرکننده مواد معدنی و فلزات   بوده اند. در این میان 

این کشورها تنها تعداد اندکی )۶  درصد( تنوع کاالیی در 
صادرات خود داشته اند . 

به گزارش »آنکتاد«  در سال های ۲۰۱۴ - ۲۰۱۵ حدود 
۷۳ کشور از ۹۱ »کشور در حال توسعه وابسته به کاال«، 
۶۰ درصد  از ارزش کل صادرات کاالی خام آنها را حداکثر 
۳ کاال تشکیل داده است. چنین تراکم )و محدودیتی( 
در نوع کاالهای  صادراتی عمدتا مربوط به مناطق آسیا و 
آفریقا بوده است. همچنین در سال های ۲۰۱۴-۲۰۱۵ 
حدود ۳۰ درصد از کل  صادرات کاالهای خام و اولیه 
»کشورهای در حال توسعه وابسته به کاال« به بازارهای 
اروپا   و چین   بوده است. به  گزارش »آنکتاد«،  اتحادیه 
حدود دوسوم از »کشورهای درحال توسعه وابسته به 
کاال« بین  سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ واردکننده خالص 
 مواد غذایی بوده اند. ارزش کل واردات خالص مواد غذایی 
این کشورها با افزایشی ۴۹ درصدی از ۸/ ۶۷ میلیارد 
دالر در  سال های ۲۰۱۰-۲۰۰۹، به حدود ۹۵ میلیارد 

دالر در سال های ۲۰۱۵-۲۰۱۴ رسید . 

دنیای اقتصاد/

تا  صنایع کوچک  صادرات  هدف گذاری 
پایان 96 

کوچک  صنایع  سازمان  برنامه ریزی  معاون 
پایان  تا  گفت:  ایران  صنعتی  شهرک های  و 
سال جاری صادرات بیش از 2  میلیارد دالر برای 
واحدهای صنایع کوچک مستقر در شهرک های 

صنعتی کشور هدف گذاری شده است . 

فرشاد مقیمی افزود: از جمله اقدامات مهم انجام شده در 
جهت حمایت از صنایع کوچک، ارتقای  توان صادراتی 
کنسرسیوم های  تشکیل  با  اینک  هم  که  است  آنها 
مدیریت  تشکیل  شرکت های  از  حمایت  و  صادراتی 

صادرات اقدامات مناسبی در دست انجام است. وی ادامه 
داد: در ۶ ماه نخست  امسال بیش از ۸۸۱ میلیون دالر  
در  مستقر  کوچک  واحدهای صنعتی  توسط   صادرات 
شهرک های  صنعتی کشور انجام شده است. مقیمی با 
اشاره به تداوم اجرای طرح رونق تولید در سال جاری 
هم  گفت: امسال و از زمان آغاز اجرای این طرح تاکنون 
تولیدی  در سراسر  و  واحد صنعتی  هزار  از ۲۹  بیش 
کشور با ورود به سامانه بهین یاب تقاضای خود مبنی 
بر دریافت تسهیالت طرح رونق  تولید را ثبت کرده اند.  
 معاون   برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
 صنعتی ایران   اضافه کرد: از این تعداد نیز تاکنون بیش 
از ۱۰ هزار تقاضا در کارگروه های  استانی سراسر کشور 
برای  آن  مورد  هزار  سه  که  گرفته  قرار  بررسی  مورد 

دریافت تسهیالت به  بانک های عامل معرفی شده اند . 
رونق  طرح  به  تخصیص یافته  اعتبار  میزان  مقیمی 
تولید در سال ۹۵ را ۱۶ هزار میلیارد تومان  برشمرد 
میلیارد  هزار  از ۳۰  بیش  به  رقم  این  امسال  افزود:  و 
تومان افزایش یافته که از این میزان   ۲۰ هزار میلیارد 
تومان برای بهره برداری از واحدهای راکد و واحدهای 
با پیشرفت باالی ۶۰  درصد و ۱۰ هزار میلیارد تومان 
نیز برای اجرای طرح های بازسازی و نوسازی واحدهای 
از  بهره برداری  است. وی  نظر گرفته شده  در   صنعتی 
طرح های اقتصاد   مقاومتی مستقر در  شهرک ها و نواحی 
صنعتی کشور را از اولویت های مهم امسال سازمانصنایع 
ایران برشمرد و گفت:  کوچک   و  شهرک های صنعتی 
بر این اساس تا پایان امسال بیش از سه هزار و ۴۰۰ 
از ۵۴ هزار  اقتصاد مقاومتی   با اشتغالزایی بیش   طرح 
نفر در شهرک های صنعتی کشور به  بهره برداری خواهد 
را  راکد  تولیدی  واحدهای  فعال کردن  رسید. مقیمی 
از ماموریت های امسال  سازمان صنایع کوچک دانست 
صنعتی  واحدهای  تعطیلی  از  زیادی  بخش  افزود:  و 

 ۹۲ سال  از  که  می گردد  باز  از  دولت یازدهم  قبل  به 
تاکنون با اعمال برنامه های مختلف نظیر عارضه یابی و 
 بررسی مسائل و مشکالت، اختصاص تسهیالت، تغییر 
به  یا  واگذاری  سرمایه گذار  شریک  فعالیت، جذب  در 
سرمایه گذارانی که اهلیت کار در بخش تولید و صنعت   را 
دارند بیش از چهار هزار  واحد صنعتی مجددا به چرخه 

تولید بازگشتند. 

دنیای اقتصاد/مدیرعامل ایدرو عنوان کرد

دوره  در  ایران  راهبردی  شریک  اروپا 
جدید

می گوید:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
اروپا از توافق برجام حمایت می کند، باید در این 
دوره کارهای  خود را با اروپا سریع تر پیش ببریم. 
از  نیست؛  ادامه همکاری  اکنون وقت تردید در 
خود  تعهدات  بین المللی  به  باید  ایران  طرفی 

متعهد باشد . 

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا دو روز پیش در 
سخنرانی خود، از تایید پایبندی ایران به  برجام خودداری 
کرد؛ او از تالش های آمریکا برای وضع تحریم های جدید 
علیه ایران سخن گفت.  اما افزایش تنش میان ایران   و 
آمریکا، چه تاثیری بر رفتار سرمایه گذارها وکشورهای 
معظمی،  منصور  داشت؟  خواهد  اروپایی   علیه  ایران 
ایران  صنایع  نوسازی  و  گسترش  سازمان  مدیرعامل 
در  گفت وگو با »پایگاه خبری اتاق ایران« می گوید: بار 
دیگر مردم ایران   و مردم دنیا صحبت های  دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا را شنیدند؛ لحن و محتوای گفتار او 
تهی از هرگونه آداب  دیپلماتیک بود. وی ادامه داد: بعد از 
سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا اخبار ۳۷ رسانهخارجی 
پایبندی  اتفاق  به  رسانه ها  این  را  بررسی کردم؛ همه 
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ایران را به توافق برجام تایید کرده و به سخنان  بی پایه 
ترامپ و به کار بردن ادبیات   بی ادبانه او اشاره کرده اند . 

به گفته معظمی، رهبر دموکرات های مجلس نمایندگان 
را  سبک سرانه خوانده  برجام  با  ترامپ  برخورد  آمریکا 
است؛ او این تصمیم را برخالف هشدارهای وزیر دفاع  
ایدرو  مدیرعامل  است.  وزارت خارجه   آمریکا  گرفته   و 
در ادامه اظهار کرد: نخست وزیر ایتالیا   از توافق برجام 
بین المللی  تعهدات  خالف  را  آن  و  نقض  کرده  دفاع 
آلمان   گفته  وزیرخارجه  گابریل،  زیگمار  یا  می داند؛ 
است؛  ترامپ در حال ارسال پیام خطرناکی به جهان  
 است و از بین بردن توافق برجام به معنای این است 
 که دیگر هیچ کس به این توافق ها اعتماد نکند. او درباره 
حمایت  توافق  برجام  از  اروپا  گفت:  اروپایی ها  رفتار 
سیاست  مسوول  موگرینی،  فدریکا  را  این  می کند؛ 
اروپایی  روسای  دولت های  همچنین  اروپا   و  اتحادیه 
کشور  سه  یعنی  هم  اروپایی  تروئیکای  است.  گفته 
بر  بیانیه ای  انتشار  با  »فرانسه«، »آلمان« و   »بریتانیا« 
تعهد کشورهای خود بر ادامه اجرای برجام تاکید کردند . 

معظمی افزود: رفتارها و تصمیم ترامپ تاثیر آنی روی 
سرمایه گذاری اروپایی در ایران ندارد؛  اروپا تمایل دارد با 
ایران روابط اقتصادی مناسبی داشته باشد. وی تصریح 
کرد: به رغم اینکه در  صحبت های ترامپ حرف تازه ای 
وجود نداشت اما روی سرمایه گذاران خارجی و تصمیم 
جدی  تاثیر  ایرانی  شرکت های  با  همکاری  آنها  برای 
نمی گذارد. به گفته معاون وزیر   صنعت، معدن   و  تجارت، 
ایران باید در این دوره کارهای خود را با اروپا سریع تر 
پیش ببرد، چرا که االن وقت  تردید نیست و ایران باید به 
تعهدات بین المللی خود پایبند باشد. معظمی افزود: بعد 
از گفته های  ترامپ، شاید اتفاق خاصی در عمل نیفتد 
ولی کار ما در بازارهای جهانی بیشتر خواهد شد. باید 
 برای قانع کردن شریک تجاری و برای مذاکره با آنها 

بیشتر تالش کنیم تا بتوانیم با واقعیت های  موجود اروپا 
را آگاه تر کنیم. وی تاکید کرد: در این دوره اروپا با آمریکا 
مثل سال های گذشته  همراهی نخواهد کرد؛ یا حداقل 
اگرچه  نخواهد شد.  دیده  این همراهی  کوتاه مدت  در 
ایران بیشتر  اروپا ممکن  است فشارهای خود را علیه 
کند. اما اروپا شریک راهبردی ایران در دوره جدید  است . 

دنیای اقتصاد/

پایانه  لوله  خط  ساخت  مناقصه  برگزاری 
نفت وگاز جاسک در هفته  جاری

به  اشاره  با  ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل 
فرآیند  گفت:  جاسک  گاز  و  نفت  پایانه  ساخت 
و  است  اتمام  به  لوله  رو  خط  ساخت  به  مربوط 
هفته  در  مانده  باقی  که  خط  از  بخشی  مناقصه 

جاری انجام می گیرد . 

علی کاردر از برگزاری مناقصه   ساخت خط لوله پایانه 
نفت   و گاز   در غرب شهرستان جاسک  خبر داد و افزود: 
مناقصه خط لوله انجام و بخشی از فرآیند تامین لوله 
نهایی  جاری  هفته  هم  در  دیگر  بخشی  و  شد  انجام 
می شود. به عبارت دیگر امور مربوط به خط تمام شده 
هستند.  خط  انتقال  برای  تسهیل  اراضی  حال  در  و 
وی با بیان اینکه بخش دیگر پایانه نفت و گاز   جاسک 
بخش  کرد:  اظهار  است،  اسکله  و  بخش های  دریایی 
دیگر نیز مخازن هستند که مناقصه مخازن نیز به دلیل 
سرمایه گذاران  سوی  از  غیرطبیعی  قیمت های   اینکه 
ارائه شده، فعال متوقف شده تا مجددا تجدید  شوند و 
چنانچه همراهی نکنند، از سرمایه گذاران داخلی استفاده 
خواهیم کرد.  بنابراین فرآیند  مربوط به ساخت رو به 
اتمام است اما فرآیند مربوط به مخازن ناتمام مانده که 
اهمیت چندانی  ندارند زیرا خط لوله در اولویت قرار دارد 

و بعد از آن  SPM  و اسکله های دریایی. بر اساس این 
 گزارش، پایانه نفتی جاسک، دومین پایانه بزرگ صادرات 
نفت   ایران است که پرونده آن  در دولت   یازدهم گشوده 
شد و قرار است تا سال ۱۴۰۰ به بهره برداری رسمی 
برسد. با اجرای  پروژه های نفتی در بندر جاسک امکان 
انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت سنگین از منطقه 
 گوره به منطقه جاسک در استان هرمزگان، پهلوگیری 
و  ذخیره سازی  تن  ۲میلیون  ظرفیت  با  کشتی های 
شد .  خواهد  امکان پذیر  خام  نفت  بشکه  میلیون   ۱۰

خربگزاری فارس/ پس از اتاق بازرگانی گیالن

حساب های  بررسی  به  هم  اصفهان  اتاق 
مالیاتی:   سازمان  شد/  بانکی  معترض 
مالیات  واقعی  اساس  درآمد  بر  باید  همه 

بپردازند
به  رسیدگی  و  بررسی  نحوه  نامه  شیوه 
تراکنش های بانکی 5 سال اخیر پس از اعتراض 
اتاق اصفهان را هم  بازرگانی  گیالن صدای  اتاق 
عدم  است  معتقد  مالیاتی  سازمان  اما  درآورد 

شفافیت جرم بوده و باید  به قانون عمل کرد. 

فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
در  مالیاتی  امور  سازمان  جاری  سال  ماه  اردیبهشت 
 دستورالعملی به تمامی ادارات مالیاتی نحوه بررسی و 
رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک را  ابالغ کرد. 

واکنش های  با  که  بوده  گونه ای  به  دستورالعمل  این 
طیف های مختلفی از بخش خصوصی روبرو بوده  است. 

استان  بازرگانی  اتاق  اخیر  ماه های  اساس طی  این  بر 
ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  به  نامه ای  در  گیالن 
شد.  بخش  این  مشکالت  به  رسیدگی   خواستار 

و  بندی  زمان  شیوه  که  است  قرار  این  از  موضوع 

و  حقیقی  اشخاص  بانکی  تراکنش های  به  رسیدگی 
یا  داشته  پرونده  بانکی  نظام  در  آنهایی که  و   حقوقی 
از  مباحثی  همچنین  است،  شده  مشخص  نداشته، 
می شود.   مشاهده  مالیاتی  فرار  و  پول شویی   جمله 

عالوه بر این مباحث یکی از دالیل مخالفت اتاق بازرگانی 
استان گیالن عطف به ماسبق نمودن این  قانون آن هم برای 
مدت پنج سال گذشته بوده که معتقد است:  این موضوع 
مطمئناً صدمات  جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد خواهد 
زد، در صورتی که این دستورالعمل هیچ جمله ای مبنی 
بر بررسی  حساب ها در سنوات گذشته قید نشده است. 

به گزارش فارس، سازمان مالیاتی نیز در واکنش به طرح 
چنین شبهاتی، به مستندات قانونی اشاره  کرده و معتقد 
است: با توجه به مستندات قانونی فوق اوالً سازمان امور 
مالیاتی بر اساس اصالحیه   ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از سال ۱۳۸۱ 
به بعد با اذن وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و از 
ابتدای مهرماه ۱۳۸۷   )تاریخ اجرایی شده قانون مالیات 
بر ارزش افزوده( با موافقت رییس کل محترم سازمان 
می تواند به  اطالعات تراکنش های بانکی مؤدیان مالیاتی 
دسترسی داشته باشد و لذا دستورالعمل رسیدگی به 
این  بر  مبتنی  اجرایی  اقدامات  و  بانکی   تراکنش های 
دستورالعمل، عطف به ماسبق نمودن  قانون نبوده است 
تراکنش های  حسابرسی  اجرایی  شیوه نامه  صرفاً  بلکه 
بانکی بوده است  که به جهت ایجاد وحدت رویه و اجتناب 
است.  ابالغ شده  و  تدوین  رفتارهای سلیقه ای  بروز  از 

در ادامه این مطلب آمده است:  ثانیاً مأمورین مالیاتی 
اطالعات  متقن  و  مدارک  و  اسناد  اساس  بر  موظفند 
واصله نسبت به مطالبه مالیات از آن عده معدود مؤدیانی 
که به انحاء مختلف سعی در  کتمان درآمدهای واقعی 
خود داشته و از ادای صحیح و کامل تکلیف اجتماعی 
خود اجتناب  نموده اند، در بازه زمانی مرور زمان )پنج 
نمایند.  اقدام  اظهارنامه(  تسلیم  سررسید  از  سال 
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سازی  شفاف  از  دیگری  بخشی  در  مالیاتی  سازمان 
خود تاکید کرده: عموم مؤدیان مالیاتی که به  تکالیف 
پرداخت  با  و  نموده  اقدام  مقرر  موعد  در  قانونی خود 
مالیات، در سازندگی کشور  اسالمی عزیزمان مشارکت 
از هرگونه حسابرسی که منجر  مؤثر و مفیدی دارند، 
به شفافیت  و برقراری عدالت مالیاتی می شود استقبال 
نموده و همکاری مجدانه ای با سازمان امور  مالیاتی کشور 
داشته و دارند و تنها عده قلیلی از مؤدیان مالیاتی که به 
طرق مختلف در صدد  عدم پرداخت مالیات حقه خود 
عمومی  افکار  کردن  ملتهب  و  جوسازی  با  می باشند، 
به دنبال  عدم پرداخت مالیات حقه هستند همواره از 

شفافیت اقتصادی واهمه دارند. 
با این اوصاف در اتفاقی تازه طی روزهای گذشته پس از 
اتاق بازرگانی گیالن، این بار اتاق بازرگانی  اصفهان و با 
نام بهبود فضای کسب و کار و اشتغال و تولید به وزیر 
اقتصاد نامه نوشته و  موضوع بررسی حساب های مربوط 

به ۵ سال قبل مودیان را یادآور شده است. 
معادن  بازرگانی صنایع  اتاق  رئیس  نامه  از  در بخشی 
و کشاورزی اصفهان به مسعود کرباسیان وزیر  اقتصاد 
گذشته  سال  از  می رساند  استحضار  به  است:   آمده 
سازمان امور مالیاتی در اجرای  دستورالعمل های شماره 
 ۲۰۰.۹۶.۵۰۵ و   ۱۳۹۵.۰۲.۰۴ مورخ   ۲۰۰.۹۵.۵۰۵
مورخ ۱۳۹۶.۰۲۲۴ )برخالف  سایر قوانین کشور که از 
زمان تصویب و ابالغ به اجرا گذاشته می شوند( اقدام به 
بررسی حساب های  فعاالن اقتصادی در سال های گذشته 
نموده است و در شرایط خاص و دشوار فعلی، مانعی 

دیگر بر  بهبود فضای کسب و کار کشور افزوده است. 
در این مورد نکات زیر قابل توجه است: 

 ۱( در اصل پنجاه و یکم قانون اساسی کشور آمده است: 
»هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به  موجب قانون 
موارد معافیت و بخشودگی آن مشخص می شود« لذا 
اعمال و محاسبه این نوع  مالیات ستانی آن هم براساس 

بانکی اشخاص حقیقی  بستانکار حساب تراکنش های 
عدم  مطلب  این  گواه  که  بوده  فراقانونی  خود  اقدامی 
وجود مبانی قانونی در اصالحیه آخر قانون  مالیات های 
مستقیم کشور که در تاریخ ۱۳۹۵.۰۴.۳۱ مصوب و از 

۱۳۹۵.۰۱.۰۱ الزم االجرا  می باشد نیز هست. 
 ۲( در مراجعات متعدد اشخاص حقیقی و نه »مؤدیان« 
به سازمان امور مالیاتی در این خصوص، سازمان  با اشاره 
به دستورالعمل صدراالشاره اعمال مقررات مندرج در آن 
با دریافت  قلمداد کرده و در بسیاری  موارد  قانونی  را 
اقرارنامه نسبت به تشکیل پرونده و ادامه رسیدگی اقدام 
می کند حال آنکه این  دستورالعمل صراحتاً در اجرای 
قانون پولشویی صادر و ابالغ شده است که دستورالعمل 
شده  مصوب   ۱۳۹۰.۱۰.۲۱ در  تاریخ  خود  آن  پایه 
ابالغ  از  و در ماه ۱۵ آن آمده است دستورالعمل بعد 
مورخ  در  دستورالعمل  ابالغ  و  االجرا  می باشد  الزم 
۱۳۹۵.۰۲.۰۴ انجام شده است. از طرفی اگر براساس 
متن  دستورالعمل شخصی اقدام به پولشویی کرده باشد، 
چطور می شود از عمل خالف و مال نامشروع  مالیات 

محاسبه و مطالبه نمود. 
 ۳( وقتی فعاالن اقتصادی اطالعات درستی از اسناد و 
مدارک سال های گذشته ندارند، قطعاً  از ارائه  اسناد و 
مدارک متقن و صحیح به سازمان امور مالیاتی بازمانده و 
این مطلب موجب خسارت های  فراوانی برای آنها خواهد 

شد. 
چنین  نبود  دلیل  به  گذشته  سال های  طرفی  از 
دستورالعمل هایی، طبق عرف بازار و با درخواست بانک ها 
 برای ایجاد گردش حساب باال و افزایش معدل حساب 
برای بهبود شرایط خود در  بانک ها  اقدام  فراوان  افراد 
کرده اند که بسیاری از آنها دلیل موجهی وجود ندارد. لذا 
اعمال مقررات سال ۱۳۹۵ در سال های   ۱۳۸۸ لغایت 
۱۳۹۴ خالف قانون و اصل ۱۶۹ و ماده ۴ قانون مدنی 

کشور می باشد. 

به مواد ۲۱۹   ۴( در صدر دستورالعمل ۲۰۰.۹۶.۵۰۵ 
از  این  است که هیچ کدام  اشاره شده  و ۲۷۷  و ۲۷۴ 
مواد اجاره رسیدگی به تراکنش های بانکی و اعمال جرم 

مالیاتی را قبل از سال ۱۳۹۵ پیش بینی  نکرده است. 
 ۵( با توجه به ماده ۱۵۲ ق م م که تا پایان سال ۹۴ 
جز  قرائن  بانکی  تراکنش های  است  می شده  استفاده 
نشانگر  بانکی  تراکنش  هر  اصوالً  و  نیست  تشخیص 

فعالیت اقتصادی نیست. 
لذا با توجه به سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری در 
خصوص تولید و رونق آن، وضعیت خاص و مشکل  حاکم 
دستور  فرصت  اولین  در  است  خواهشمند  اقتصاد  بر 
فرمایید سازمان امور مالیاتی از ورود به  حساب ها قبل 

از سال ۱۳۹۵ خودداری نمایند. 
بی شک برخوردهای سلیقه ای که با مشی حضرتعالی 
تضاد  می باشد  در  امید  و  تدبیر  دولت  سیاست های  و 
آخرین  رفتن  بین  از  و  ناامیدی  و  یأس  نتیجه ای جز 
در  پی  اشتغال«  و  »تولید  باقیمانده  امید  بارقه های 

نخواهد داشت. 
وجود  با  قطعا  عادالنه  مالیات  اخذ  فارس،  گزارش  به 
داشتن اطالعات هویتی، عملکردی و مستندات  منتقن 
از مودیان بدست خواهد آمد و به نظر می رسد سازمان 
مالیاتی برای جبران مافات کمبود  اطالعات فعالیت های 
اقتصادی سال های گذشته، در حال حاضر با در اختیار 
داشتن بخشی از اطالعات  مودیان حقیقی و حقوقی بنا 
به استناد ماده ۱۶۹ مکرر و دیگر مواد به دنبال اعمال 
شفافیت بیشتر  مالیاتی است و فعاالن بخش خصوصی، 
تولید و بازرگانان نه تنها نباید از شفافیت و سالم سازی 
تعالی  نیاز است در راستای  باشند که  اقتصاد  گریزان 
اهداف کشور، اجرای کامل قانون و در عین حال رفع 

نواقص  و مشکالت احتمالی در اجرا گام بردارند.  

تسنیم/ تسنیم گزارش می دهد

پای  آلومینیوم  تولید  در  انحصار  احتمال 
شورای رقابت را  وسط کشید  

با افزایش گمانه زنی ها در خصوص ایجاد انحصادر 
نمایندگان  برخی  کشور،  آلومینیوم  تولید  در 
مجلس از  شورای رقابت برای جلوگیری از انحصار 

کمک خواستند . 

تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال در سال ۹۳ با حواشی 
 فراوان به بخش خصوصی واگذار شد، نحوه واگذاری این 
غول تولید شمش آلومینیوم کشور به قدری پر سر  و صدا 
بود که حواشی آن تا به امروز نیز ادامه پیدا کرده  است. 
گفتنی است، در بازار تولید آلومینیوم دو  واحد المهدی 
و ایرالکو)آلومینوم ایران( حرف نخست را می زنند و به 
نوعی تولید در بازار را تقسیم کرده اند.  این در حالی است 
که در حال حاضر برخی منتقدان و نمایندگان مجلس 
نسبت به حذف شرکت ایرالکو و  ایجاد انحصار در بازار 

آلومینیوم کشور هشدار داده اند . 
آلومینیوم  شرکت  معامالتی  نماد  بازگشایی  از     بعد 
ایران)فایرا( که از اواخر مهر ماه سال ۹۴ متوقف شده 
 بود، طی هفته های اخیر با رشد قیمتی۱۷۲ درصدی 
بازگشایی شد و در روزهای آینده نیز قرار است سهام   ۲۰ 
درصدی شرکت به صورت بلوکی عرضه شود. با مطرح 
شدن این شائبه که پیش بینی می شود، سهام  مذکور 
توسط مالکان یا نمایندگان شرکت رقیب خریداری شود 

موضوع عرضه سهام با چالش رو به رو شده  است . 
    در نامه ای که خطاب به رئیس شورای رقابت ارسال 
با توجه به مطرح شدن مباحثی در  شده، نمایندگان 
 خصوص ایجاد انحصار در تولید و توزیع شمش آلومینیوم 
کشور، از رئیس این شورا میخواهند از واگذاری  سهام 
مدیریتی ایرالکو به مالکان آلومینوم هرمزال یا نمایندگان 
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وی جلوگیری کنند .  
   گفتنی است پایان مهر ماه، سهام ۲۰ درصدی ایرالکو 
)سیت مدیریتی( متعلق به شرکت سرمایه گذاری مهر 
 اقتصاد ایرانیان به صورت یکجا در بازار معامالت دوم 

عرضه خواهد شد . 
مخالفان معتقدند با خریداری شدن سهام ۲۰ درصدی 
یک  انحصار  در  ایران،  آلومینیوم  بازار  ایرالکو  شرکت 
 شرکت قرار خواهد گرفت و به همین دلیل مکاتباتی نیز 

با شورای رقابت انجام گرفته است . 

دنیای اقتصاد

نمایشگاه آب و تاسیسات آب و فاضالب 
فردا برگزار می شود

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات 
آب و فاضالب، فردا 24 مهرماه در محل دائمی 

نمایشگاه بین المللی  تهران برگزار می شود . 

به گزارش »دنیای اقتصاد«، در این نمایشگاه که به مدت 
از  شرکت های  کثیری  جمع  می شود،  برگزار  سه روز 
توانمند داخلی و خارجی آخرین دستاوردهای خود در 
زمینه صنعت آب و فاضالب   را  به نمایش می گذارند. 
فرصت  فاضالب،  و  آب  تاسیسات  و  آب  نمایشگاه 
تا  می آورد  فراهم  برای  صاحبان صنایع  را  ارزشمندی 
توانمندی ها، محصوالت و دستاوردهای خود را در سطح 

 وسیعی عرضه کنند . 

خربگزاری مهر/ در بازار آزاد تهران؛

دالر به کانال 3900 تومانی بازگشت/قیمت 
به 3995 تومان رسید

در بازار آزاد تهران، قیمت دالر بعد از چند روز 
به کانال 3900 تومانی بازگشت و به 3995 تومان 
با  بهار طرح جدید  تمام  اما  قیمت سکه  رسید؛ 
2400 تومان افزایش، یک میلیون و 313 هزار و 

400 تومان شد

معامالت  جریان  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
امروز)یکشنبه( بازار آزاد تهران، قیمت هر دالر آمریکا با 
کاهش  نرخ، به ۳۹۹۵ تومان رسید. در عین حال هر یورو 
۴۷۱۹ تومان، پوند ۵۳۴۳ تومان، درهم امارات ۱۱۱۴ 

تومان و  لیر ترکیه ۱۱۲۹ تومان است . 
و ۳۰  دالر  جهانی ۱۳۰۴  بازارهای  در  طال  اونس  هر 
سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱۲۴ هزار و ۵۰۵ 

تومان  است . 
و  میلیون  آزادی طرح جدید یک  بهار  تمام  هر سکه 
۳۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان است که ۲۴۰۰ تومان افزایش 
قیمت  داشته است. در عین حال، هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۲۶۷ هزار تومان، 
نیم سکه ۶۶۳  هزار تومان، ربع سکه ۳۸۳ هزار تومان و 

سکه یک گرمی ۲۵۲ هزار تومان است
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دنیای اقتصاد/ 

مترجم: رویا مرسلی

شما  در  بالفاصله  که  می گوید  را  مطلبی  همکارتان 
می کند  فکر  او  می کند.  ایجاد  ناراحتی  احساس 
شوخی کرده است، اما حرفی  که زده نامناسب بوده 
و شاید حتی توهین آمیز، جنسیت زده یا نژادپرستانه 
بوده باشد. اگر خود را در چنین موقعیتی دیدید چه 
 اقدامی باید انجام دهید؟ آیا راهی هست تا بدون آنکه 
حالت تدافعی در طرف مقابل ایجاد کنید توجه او را 
به این مطلب جلب  کنید؟ آیا با این کار و عکس العمل 
نشان دادن به چنین رفتارهایی، ممکن است حسن 
شهرت، شغل و موفقیت حرفه ای خود  را در معرض 

خطر قرار دهید؟  
  افراد خبره چه می گویند

نمی توان انکار کرد که این یک موقعیت سخت است. 
جون ویلیامز، به عنوان مدیر موسس مرکزی در کالج 
 یوسی هستینگ می گوید: »چنین تصمیماتی بسیار 
پرخطر هستند، چراکه شامل دو مورد از مخرب ترین 
می روند:  شمار  به  کار  محیط  در  تبعیض   عوامل 
تبعیض آمیز  شنیده اید  آنچه  اینکه  از  عدم اطمینان 
است  ممکن  اینکه  از  ترس  و  است  یا  تعصب برانگیز 
به خاطر نحوه برخوردتان با این موضوع تنبیه شوید.« 
شرایطی خودمان  در چنین  که  است  معمول   بسیار 
درست  را  او  منظور  آیا  اینکه  بگیریم؛  پرسش  به  را 

 متوجه شدیم یا این فقط یک شوخی بود؟حتی اگر 
بگویید،  چیزی  موقعیت  این  در  باید  که  کنید  فکر 
است.  دیگری  چیز  واقعیت  که  شوید  شاید  متوجه 
مرکز  مدیر  زوپ،  الکساندر  توسط  که  تحقیقاتی 
تحقیقات  چندفرهنگی در دانشگاه وسترن واشنگتن  
 انجام شد، نشان می دهد »میان آنچه افراد پیش بینی 
می کنند  که انجام دهند و آنچه واقعا انجام می دهند 
توصیه  چند  ذکر  به  اینجا  در  دارد.«  وجود  تفاوت 
توهین آمیز  مطلب  با  اگر  بعد  تا  دفعه  می پردازیم 

روبه رو شدید از آنها استفاده کنید . 
سودی که اعتراض شما برایتان دارد را بسنجید

ارزش  آیا  بگیرید  تصمیم  که  است  این  قدم  اولین 
دارد که آن مطلب را به روی خودتان بیاورید یا نه. 
ویلیام  دارد.  کار وجود  این  برای  حتما  دالیل خوبی 
بین  از  همچنین  و  کمال  احساس  »حفظ  می گوید: 
 بردن نژادپرستی   در محیط کار اهداف مثبتی هستند. 
اشکالی  را می دهید که  پیام  این  نکنید  اعتراض  اگر 
اجازه  شخص  آن  به  کار  این  با  شما  درواقع   ندارد. 
می دهید که دوباره این کار را انجام دهد.« اعتراض 
بدهد  نیز  را  فرصت  این  همکارتان  به  شما  می تواند 
که رفتار خود را در جهت بهتر شدن تغییر دهد: این 
شانسی  است که احتماال مایل به از دست دادن آن 
نیستید. تحقیقات زوپ نشان می دهد »عکس العمل 
نشان  دادن به رفتار توهین آمیز در همان لحظه و به 
روش درست می تواند در آینده باعث تغییر شود.«اگر 

شما  در مقام قدرت هستید، ریسک باالتر است. مدیران 
قانونا  این مسوولیت هستند )در بعضی موارد  دارای 
رفتارشان  کنند  حاصل  اطمینان  که  دارند(   وظیفه 
کار  محیط  در  ناراحتی  یا  تهدید  احساس  هیچ گونه 
فراهم  نکند و به نظر ویلیامز تحقیقات نشان داده اند 
اگر رفتارتان تعصب آمیز نباشد، اثرگذاری بیشتری در 

محیط  خواهید داشت . 
هزینه و فایده چقدر است

ویلیامز اضافه می کند باید متوجه باشید با چه کسی 
است چگونه  ممکن  آنها  عکس العمل  هستید،  طرف 
 باشد و اگر چیزی به آنها بگویید هزینه های سیاسی 
آن چقدر است. آنها ممکن است حرکت شما را مردود 
 بدانند؛ مثال بگویند »عکس العمل بیش از حد نشان 
می دهی. این فقط یک شوخی بود.« یا حالت تدافعی 
 به خود بگیرند مثال بگویند »من را به چه چیز متهم 
شخص  این  بپرسید:  خودتان  از  بنابراین  می کنی؟« 
در  حالت عادی وقتی به چالش کشیده می شود چه 
عکس العملی نشان می دهد؟ آیا او به طور کلی دارای 
ضمن  است؟در  خیر  نیتش  آیا  است؟   خودآگاهی 
فکر  روی خودتان  آن شخص  قدرت  و  نفوذ  به  باید 
کنید و  اینکه آیا احتمال دارد به خاطر اعتراض شما 
»ممکن  می گوید:  زوپ  شوید.  واقع  او  غضب  مورد 
خطر  در  شما  شخص  امنیت  یا  امنیت  شغلی  است 
می افتد  اتفاق  زمانی  باالخص  موضوع  این  باشد.« 
قرار  تبعیض  معرض  در  که  گروهی  باشید  عضو  که 

افراد  استزنان   و  داده  نشان  ویلیامز  تحقیقات  دارد. 
رنگین پوست اگر  حرف بزنند بیشتر در معرض فشار 
نباید  نیست که  معنا  آن  به  این  قرار می گیرند.البته 
آن  انجام  عواقب  به  نسبت  بلکه  باید  کنید،  اعتراض 
شغلتان  حفظ  شما  نهایی  هدف  اگر  باشید.  واقع گرا 

است، شاید تصمیم  بگیرید سکوت کنید . 
از پیش داوری پرهیز کنید

اگر تصمیم گرفتید چیزی بگویید، طوری وارد شوید 
که گویی منظور آن شخص ناراحت کردن شما نبوده 
آن  اوقات  »بیشتر  می دهد:  توضیح  ویلیامز   است. 
شخص نمی داند رفتارش چگونه تفسیر خواهد شد.« 
 مهربان باشید؛ خوشبختانه شما هم اشتباه کرده اید. 
حرف های  تاکنون  ما  همه  »آیا  می گوید:  ویلیامز 
هم  شما  است.  چنین  که  البته  نزده ایم؟   احمقانه 
بی نقص نیستید.« شاید حتی بتوانید یکی از تجربیات 
خود  را با او در میان بگذارید که بعدها آرزو کرده اید 
اینکه  توضیح  بگیرید.  پس  را  حرفتان  می شد  کاش 
شما هم  در موقعیت های مشابه بوده اید ممکن است 
حالت تدافعی طرف مقابل را کاهش دهد و او راحت تر 

نظرات  شما را بشنود . 
طرف مقابل را متهم نکنید

نکشد.  یکدیگر  به  زدن  اتهام  به  کار  باشید  مراقب 
از  استفاده  که  می دهد  نشان  زوپ  تحقیقات 
به  منجر  است«  نژادپرستانه  »این  تند  مثل  عبارات 
او  است.  شده  شدیدتری  تدافعی  عکس العمل های 

نحوه پاسخ به صحبت های توهین آمیز در محیط کار
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عبارات  این  معنی  به  نسبت  بیشتر  افراد  می گوید 
بنابراین عکس العمل  و  دارند  اغراق آمیزی«  »دیدگاه 
تندی نشان می دهند.  ویلیامز  نیز در موافقت با این 
موضوع می گوید: »شاید خطاب قرار دادن افراد به این 
شکل مصلحت آمیز  به نظر برسد، اما واقعیت این است 
جنسیت زده،  که  بشنود  نمی خواهد  کس  هیچ  که 

نژادپرست یا  توهین کننده است ». 
عکس العمل خود را نسبت به آن حرف توضیح 

دهید
به جای برچسب زدن به عبارات توهین آمیز، ویلیامز 
این  که  دهید  نشان  می کنند  توصیه  دو  هر  زوپ  و 
 حرف چه احساسی را در شما ایجاد کرده است. مثال 
می توانید بگویید »می دانم نیت تو این نبود، اما باعث 
گفتی  آنچه  از  »من  یا  کنم.«  ناراحتی  احساس   شد 
گیج شده ام.« زوپ می گوید از این مساله برای کنار 
 گذاشتن موضوع استفاده نکنید. این یک روش بسیار 
در  را  آنها  رفتار  دارد  احتمال  بیشتر  که  است  موثر 

 آینده تغییر دهد . 
یک سوال بپرسید

یک  با  را  خود  گفت وگوی  می کند  پیشنهاد  ویلیامز 
این  گفتن  از  »منظورت  مثال  دهید؛  ادامه  سوال 
این  اطالعاتی  چه  مبنای  »بر  یا  چه  بود؟«  نکته 
در  آن شخص  دادن  با مشارکت  را می زنی؟«  حرف 
تعصبات  به  کنید  کمک  آنها  به  گفت و گو  می توانید 
برطرف  ممکن  سوء تفاهم  هرگونه  و  ببرند  پی  خود 
شود. می توانید  از آنها بخواهید آنچه گفتند را تکرار 
باعث می شود نسبت به منظوری که  این کار  کنند. 
می خواهند برسانند  و تاثیری که بر دیگران می گذارد، 
بیشتر فکر کنند و به این ترتیب شانس پس گرفتن 

حرف خود را  خواهند داشت . 

اطالعات بدهید
   اگر آن شخص فکر نمی کند حرفی که زده توهین آمیز 
او  به  بیشتر  اطالعات  دادن  با  می توانید  است،  بوده 
 آموزش دهید. به عنوان مثال اگر شخص به شما بگوید 
که یکی از همکاران زن با زود رفتن از شرکت  کم کاری 
می کند، می توانید چنین چیزی بگویید: »من یک روز 
تحقیق جالبی می خواندم که می گفت وقتی  مادران 

می کنیم  فکر  ما  می کنند،  ترک  را  شرکت  کارمند 
برای مراقبت از بچه هایشان رفته اند، درحالی که  وقتی 
متوجه  حتی  می کنند،  را  کار  همین  کارمند  پدران 
است که  این  مهم  نمی شویم.«  آنها هم  عدم حضور 
 این کار را طوری انجام دهید که منفعل یا تهاجمی 

بدهید،  اطالعات  هوشمندانه تر  هرچه  نرسید.  به نظر 
گرفتار  خود  تعصبات  تله  در  شخص  آن   طوری که 

نشود، بیشتر احتمال دارد حرفتان شنیده شود . 
از روش های جایگزین استفاده کنید

اگر به این نتیجه رسیدید که راحت نیستید، به حرف 
طرف مقابل پاسخ بدهید. به نظر زوپ راه های دیگری 
 هم هست. به  عنوان مثال می توانید موضوع را عوض 

بفرستید  مقابل  طرف  به  ظریف«  »پیام  یک  کنید، 
»باید  می گوید:  او  نمی کنید.  تایید  را  او  که  حرف 
طرف  عاطفی  هوش  بر  روش  بهترین  انتخاب  برای 
ببینید  و  کنید  صبر  می توانید  تکیه  کنید.«  مقابل 
اوقات کسی که حرفی را  اتفاقی می افتد. گاهی  چه 

زده، ممکن است  به اشتباه خود پی ببرد و معذرت  
بخواهد. بسته به شدت اهانت واردشده ممکن است 
به این نتیجه برسید  که نگران احساسات طرف مقابل 
که  کنید  احساس  »شاید  می گوید:  ویلیامز  نیستید. 
فقط باید به رویتان  بیاورید.« البته این کار تا زمانی 
اشکالی  باشید،  کرده  ارزیابی  را  آن  هزینه های  که 
ندارد. اگر آن شخص  عصبانی شد و حالت تدافعی به 
خود گرفت، به عقیده  ویلیامز »اکنون شما اطالعات 
بیشتری درباره  شخصیت این فرد به دست می آورید ». 

از یک شخص بانفوذ کمک بخواهید
شما  و  کرد  پیدا  ادامه  اهانت آمیز  صحبت های  اگر 
دارد  وجود  احتمال  این  کردید،  ناراحتی  احساس 
که  مساله تشدید شود. ویلیامز می گوید جمع قدرت 
هم  را  دیگری  افراد  می توانید  »اگر  دارد.  بیشتری 
این  ناراحت شده اند، پیدا کنید و  از  این شخص  که 
را خصمانه  فضا  او  رفتار  که  کنید  مطرح  را  موضوع 
می کند. اگر  این کار را کردید و بازهم موفق نشدید، 
می توانید به طور خصوصی به یک مقام باالتر مراجعه 
کنید:  استفاده  عباراتی  چنین  از  کنید.«  می توانید 
»همه گروه ها این موضوع را تجربه کرده اند و ما نیاز 
به راهنمایی  شما داریم.« ویلیامز هشدار می دهد که 
مطرح  را  مساله  این  »وقتی  باشید  داشته  به خاطر 
 می کنید، سرمایه   سیاسی بیشتری را از خودتان خرج 

کرده اید ». 

HBR   :منبع 
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مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سندیکای 
است  )رسانا( خواهشمند  ایران  برق  صنعت 
نظرات، پیشنهادها و نقدهای خود را از طریق 
تلفن های  شماره  ویا   info@ieis.ir ایمیل  

6-66570930  به ما اطالع دهید.

با تشکر و سپاس از همراهی شما
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