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اخبار اقتصادی

یادداشت

مناقصات

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

قیمت  نظام  از  استفاده  با  تواند  می  نیرو  وزارت 
گذاری هوشمندانه برای برق بخش خانگی، عالوه 
ساختار  پرمصرف،  مشترکین  الگوی  تغییر  بر 
اقتصادی صنعت برق را اصالح نماید و گام بزرگی 
در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در این 

صنعت بردارد.
در تهاجم آشکار دشمن در عرصه های گوناگون 
بعد   ،... و  اجتماعی  فرهنگی،  اقتصادی،  سیاسی، 
اقتصادی این تهاجم به عنوان هدف اصلی دشمن 
سازی  الگو  نیازمند  کشور  و  است  شده  معرفی 
برای مقابله در این حوزه است. این الگو، »اقتصاد 
مقاومتی« نام دارد که الگویی علمی و بومی بر آمده 
از فرهنگ انقالب اسالمی است و سیاست های این 
الگو توسط مقام معظم رهبری در بهمن ماه 92 
ها  سیاست  این  دقیق  بررسی  است.  شده  ابالغ 
مهمترین  جزو  برق،  صنعت  که  دهد  می  نشان 
اقتصاد مقاومتی است.  حوزه های مورد توجه در 
انرژی برق را می توان مهم ترین حامل انرژی نام برد 

به گونه ای که حیات تمام صنایع کشور، روشنایی 
انرژی  و رفاه زندگی امروزه بشری وابسته به این 

گران بها است.
در سال 95 که مزین به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام 
و عمل است، وزارت نیرو در نامه ای در تاریخ 21 
مقاومتی  اقتصاد  برنامه های عملیاتی  ماه  فروردین 
وزارت نیرو در سال جاری را به اسحاق جهانگیری، 
معاون اول ریاست جمهور و دبیر ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی اعالم کرده است. اگرچه در این نامه 
نکات با اهمیتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی 
مانند احداث بخش بخار نیروگاه های گازی، کاهش 
تلفات شبکه توزیع برق و احداث نیروگاه های تجدید 
پذیر اشاره شده است، اما جای خالی »اصالح ساختار 
اقتصادی برق« به عنوان مهم ترین عامل مقاوم سازی 
در حال  احساس می شود.  به خوبی  برق  صنعت 
حاضر، مدل اقتصادی ساختار صنعت برق به گونه ای 
است که از یک طرف بدون احتساب هزینه سوخت 
مصرفی برای تولید برق، به ازای هر کیلووات ساعت 

تولید برق و انتقال و توزیع آن حدود 100 تومان 
هزینه می گردد واز طرف دیگر به صورت میانگین 
می گردد.  دریافت  مشترکین  از  تومان   50 حدود 
به عبارتی، به صورت متوسط به تمام پلکان های 
مصرف برق، حداقل 40 تومان به ازای هر کیلووات 

ساعت یارانه پرداخت می شود.
در سال 94 حدود 235 میلیارد کیلووات ساعت برق 
به شبکه برق کشور تحویل داده شده است و حدود 
4 هزار میلیارد تومان یارانه برای آن پرداخت شده 
است. بخصوص آنکه با توجه به استمرار این روند بعد 
از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، حجم بدهی 
های وزارت نیرو به پیمانکاران و تولیدکنندگان برق 
را به حدود 30 هزار میلیارد تومان در پایان سال 93 
رسانده است. وجود این حجم از بدهی برای وزارت 
نیرو باعث شده است که صنعت برق به عنوان بنگاه 
ای  انگیزه  سرمایه گذاران  و  نگردد  تلقی  اقتصادی 

برای سرمایه گذاری در این حوزه نداشته باشند.
ادامه درصفحه 3 /

تسنیم/ گام هایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه نیرو/ 

اصالح نظام تعرفه گذاری، مهم ترین اقدام برای تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت برق
دنیای اقتصاد/ محمود بازاری

در سال جدید صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از اهداف 
اصلی دولت و به عنوان پیشران محرک تولید و رونق فضای 
کسب و کار کشور در دستور کار قرار گرفته است. این مهم 
در شرایطی است که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
یکی از ارکان سیاستی و راهبردی برنامه های کالن دولت 
و جهت گیری های آن برای پایدار شدن رشد کمی و کیفی 
آن  تشویق  و  حمایت  و  غیرنفتی  صادرات  را  ملی  تولید 
مطرح کرده است. با این نگاه اجمالی به جایگاه صادرات در 
نظام اقتصاد ملی به ویژه عرصه تولید، وظیفه ای خطیر به 
عهده همه بخش های اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی 
است تا در راستای محقق شدن این مهم تالش جدی کنند.
از این رو شناخت دقیق و عمیق از روابط حوزه عملیاتی 
و  کمبود  آنها،  عمل  مورد  حوزه های  و  فعاالن  صادرات، 
اسناد  در  دستگاه  هر  جایگاه  خصوصی،  بخش  نیازهای 
فرابخشی صادرات و بخشی مرتبط با این حوزه، کنش ها 
اقتصادی برای اصالح  بازخوردهای فعاالن  و واکنش ها و 
فرآیند های  از  بسیاری  و  برنامه ها  و  و سیاست ها  رویه ها 
تخصصی صادرات، به طراحی سیاست ها و برنامه های مورد 

نیاز در هر شرایطی کمک خواهد کرد. 
ادامه درصفحه 3 /

پیش نیاز برنامه های حمایتی صادرات



 

 وزیر نیرو به ارمنستان رفت
تهران- ایرنا- وزیر نیرو جمهوری اسالمی ایران برای 
شرکت در نشست چهارجانبه ایروان  درباره کریدور برق 

»شمال-جنوب« راهی ارمنستان شد..........ادامه خبر

 ایتالیا چند نیروگاه با مجموع ظرفیت 
500 مگاوات در ایران می سازد

اقتصادی  امور  و  ریزی  برنامه  معاون  ایرنا-  تهران- 
ایران و  بین  تفاهمنامه همکاری  امضای  از  نیرو  وزیر 
ایتالیا برای ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر به مجموع 
ظرفیت 500 مگاوات در کشورمان در پنج سال آینده 

خبر داد..........ادامه خبر

 انرژي تجدیدپذیر اولویت جنوب شرق 
آسیا 

 درحالي که کشورهاي آسیایي ازجمله حوزه جنوب 
را در  انرژي هاي تجدیدپذیر  از  استفاده  شرقي آسیا 
اولویت خود قرار داده اند، تقاضاي باالي انرژي از جمله 
برق در این منطقه، بستر مناسبي براي سرمایه گذاري 
شرکت هاي معتبر بین المللي فراهم کرده است..........

ادامه خبر

  توانیر: کارمان قانونی است و برق 
بدهکاران را قطع می کنیم

علی رغم مخالفت و پیگیری های رئیس کمیسیون اصل 
90 مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت هزینه صدور اخطار 
این مبالغ در یک حساب جداگانه  واریز  برق و  قطع 
توسط شرکت توزیع برق تهران و توانیر که این روزها 
توانیر  شرکت  است،  کرده  پا  به  زیادی  و صدای  سر 

اعالم کرد: تمام هزینه های برق مصرفی مشترکان به 
حساب خزانه واریز می شود..........ادامه خبر

 تکلیف نیروگاه های برق آبی برای توسعه 
نیروگاه هایشان

بخش  تصویب  با  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
درآمدی تبصره 15 الیحه بودجه سال 95 شرکت های 
کردند  موظف  را  آبی  نیروگاه های  برق  فروشنده 
برای  را  برق  انرژی های  فروش  از  حاصل  وجوه  کلیه 
به مصرف  برق آبی  نیروگاه  سرمایه گذاری در توسعه 

برسانند..........ادامه خبر

 وجوه حاصل از فروش انرژی های برق به 
عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب 

می شود
نمایندگان مجلس در بودجه 95، شرکت های فروشنده 
وجوه  تمامی  کردند  موظف  را  آبی  نیروگاه های  برق 
حاصل از فروش انرژی های برق را به عنوان هزینه قابل 

قبول مالیاتی محسوب کنند..........ادامه خبر

 هواپیماهای مسافری برقی مسافرت 
هوایی را دگرگون می کند

در حالی که ساخت خودروهای برقی مبتنی بر امکانات 
رایانه ای و قابل اتصال به یکدیگر و اینترنت در حال 
هواپیماهای  ساخت  برای  تالش  است،  گسترش 

مسافری الکتریکی هم آغاز شده است.......ادامه خبر

 مجلس به جای تصویب قانون، قوانین 
قبلی را پاالیش کند

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: تک نرخی کردن ارز 
بر اساس نرخ واقعی و حذف زمینه های جدی رانت و 
مبارزه با فساد از جمله درخواست های فعاالن اقتصادی 

از دولت است..........ادامه خبر

 دستگاه های اجرایی مکلف به پرداخت 
مالیات متعلق به پیمانکار شدند

نمایندگان مجلس شورای اسالمی دستگاه های اجرایی 
را مکلف کردند تا مالیات متعلق به پیمانکار را پرداخت 

کنند..........ادامه خبر

 پایان بررسی بخش های درآمدی بودجه
نمایندگان مجلس در جلسه بعد ازظهر خود بررسی 
پایان  به  را   95 سال  بودجه  درآمدی  بخش های 

رساندند..........ادامه خبر

 هدف گذاری تجارت 1 میلیارد دالری 
بین ایران و قزاقستان

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: ایران و قزاقستان 
رسیدن به حجم تجاری یک میلیارد دالری میان دو 

کشور را هدف گرفته اند..........ادامه خبر

 امضای 6 یادداشت تفاهم و موافقت نامه 
همکاری میان ایران و ایتالیا

ایران و ایتالیا با امضای ۶ یادداشت تفاهم و موافقت نامه 
روابط  پیش  از  بیش  گسترش  برای  را  راه  همکاری، 
تهران - رم در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 

هموارتر کردند..........ادامه خبر

 حجم اقتصاد کشور 1459 میلیارد دالر
اتاق  در  ایران  اتاق  توسعه صادرات  رئیس کمیسیون 
بازرگانی تهران گفت: دولت تکلیف نرخ ارز در صادرات 
را روشن کند، زیرا بی ثباتی در نرخ ارز عامل کاهش 

صادرات است..........ادامه خبر

 واکسیناسیون اقتصاد مقابل شوک ها
یک پژوهش بحث »ثبات مالی« را از دریچه شاخص های 
مالی توسعه یافته مورد بررسی قرار داده است، زیرا به 
اعتقاد پژوهش مذکور، هنوز مدل یا چارچوب تحلیلی 
که از پذیرش گسترده ای برخوردار باشد، برای ارزیابی 

یا اندازه گیری ثبات مالی وجود ندارد..........ادامه خبر

 رای اعتماد به بازار بدهی
با تصویب تبصره های مربوط به بهادار کردن بدهی های 
دولت و انتشار اسناد خزانه، بازار بدهی رسما از سوی 

نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفت..........ادامه خبر

 رتبه  28 ایران در صادرات جهان
اعالم  گزارش جدید خود  در  تجارت جهانی  سازمان 
کرد که حجم تجارت ایران طی سال 2015 کاهش 

29 درصدی را تجربه کرد..........ادامه خبر

 جدول قیمت سکه و ارز روز سه شنبه 
بازار  در  روز سه شنبه  ارز  و  انواع سکه  قیمت  جدول 

منتشر شد...........ادامه خبر

 اقتصادی اخبار صنعت برق

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
اصالح نظام تعرفه گذاری، مهم ترین اقدام 
برای تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت برق

نظام  الگوی  اصالح  برای  زیادی  اقدامات  تاکنون 
اقتصادی صنعت برق در کشور انجام شده است ولی 
به  تکمیلی  اقدامات  به  نیاز  شد،  اشاره  که  همانطور 
شدت احساس می شود. یکی از مهم ترین روش های 
از شیوه  استفاده  دنیا،  الگو در کشورهای  این  اصالح 
انرژی  حامل های  گذاری  قیمت  هوشمندانه  های 
پلکانی  گذاری  تعرفه  نظام  مانند  خانگی  بخش  در 
 )  IBT=Increasing Block Tariff(افزایشی
است.  در این روش، هزینه مصرف متناسب با میزان 
افزایش آن باال می رود و در این صورت مصرف بیشتر 
با یارانه بیشتری همراه نمی شود و مشترکین پرمصرف 
به جای عموم مشترکین در کانون افزایش هزینه قرار 
می گیرند. نظام تعرفه گذاری پلکانی افزایشی با توجه 
هر  از  مشخصی  میزان  مردم،  عموم  مصرف  روند  به 
حامل انرژی به عنوان »الگوی مصرف مجاز« تعریف 
می کند و هزینه مصرف کمتر از الگو، ارزان تر تعیین 
می شود. با عبور مصرف از مقدار الگو، قیمت به صورت 
با  پرمصرف  مشترکین  تا  می یابد  افزایش  ناگهانی 
پرداخت هزینۀ واقعی انرژی، رفتار خود را اصالح کنند 
و فشار افزایش قیمت نیز از عموم مردم برداشته شود. 
با استفاده از این روش می توان عالوه بر تغییر الگوی 
پرمصرف،  مشترکین  از  برخی  برق  مصرف  نادرست 
اقتصادی  اقتصادی صنعت برق را به یک بنگاه  نظام 
سودده نزدیک نمود و یارانه مصرف برق را به صورت 

عادالنه بین مشترکین توزیع نمود.
به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه برق ضرورت 
تمرکز  با  اقتصادی  نظام  اصالح  نیرو  وزارت  که  دارد 

روی شیوه های هوشمندانه قیمت گذاری برق را مورد 
استفاده قرار دهد تا عالوه بر تغییر الگوی مصرف برق، 
حوزه  این  به  پرداختی  ناعادالنه  یارانه  کاهش  شاهد 

باشیم.

سید مسعود احمدی /
 کارشناس انرژی

ایرنا/ برای شرکت در نشست چهارجانبه انتقال برق
وزیر نیرو به ارمنستان رفت

تهران- ایرنا- وزیر نیرو جمهوری اسالمی ایران 
برای شرکت در نشست چهارجانبه ایروان  درباره 
ارمنستان  راهی  »شمال-جنوب«  برق  کریدور 

شد.
به گزارش وزارت نیرو، »حمید چیت چیان« بعدازظهر 
بلندپایه  مدیران  از  هیاتی  صدر  در  )سه شنبه(  امروز 
وزارت نیرو برای شرکت در نشست چهارجانبه کریدور 
برق شمال- جنوب که در ایروان )پایتخت ارمنستان( 

برگزار می شود، راهی این کشور شد.
با  ارمنستان  به  ورود  از  پس  امروز  عصر  نیرو  وزیر 
یورلیان«  »لئون  و  وزیر  نخست  آبراهامیان«  »هویک 

وزیر انرژی ارمنستان دیدار می کند.
وی همچنین با وزیران انرژی روسیه و گرجستان به 

طور جداگانه گفت و گو می کند.
و  گرجستان  روسیه،  ایران،  چهارجانبه  های  نشست 
ارمنستان برای سنکرون کردن شبکه برق این کشورها 

تا اوایل سال 2019 ادامه خواهد یافت.
سنکرون کردن به معنای اتصال دو شبکه کامال مجزا به 

گونه ای است که شدت جریان ضربه ای قابل مالحظه 
ای ایجاد نشود.

برپایه این گزارش، مهم ترین پیش نیاز انجام این طرح، 
ساخت شبکه برق ایران و ارمنستان است.

چیت چیان عصر چهارشنبه ارمنستان را به مقصد ایران 
ترک می کند.

به گزارش ایرنا، ارمنستان از اواسط سال 2009 واردات 
گاز از ایران برای را برای تبدیل به برق و برگرداندن 
آن به ایران آغاز کرده است. پیش از این خطوط انتقال 
برق بین دو کشور فقط 300 مگاوات ظرفیت داشت و 
از سه سال پیش موضوع خط سوم انتقال برق دومداره 

400 کیلوولتی میان ایران و ارمنستان مطرح شد.
ارمنستان  طبیعی  منابع  و  انرژی  وزیر  این،  از  پیش 
ساخت خط سوم انتقال برق میان ایران و کشور خود را 
سبب افزایش پنج برابری حجم مبادالت کنونی تهران 

ایروان دانسته بود.
براساس قرارداد، بانک توسعه صادرات 83 میلیون یورو 
از 107 میلیون و 900 هزار یورو هزینه ساخت این 
خط را از منابع حاصل از صادرات خود به ارمنستان 
تامین می کند و این کشور پس از بهره برداری، متعهد 
به بازپرداخت رقم توافقی به طور اقساطی خواهد بود.

یک شرکت پیمانکاری ایرانی در ارمنستان مستقر شده 
است و مراحل آغازین خط انتقال سوم برق را انجام 
می دهد. بر پایه پیش بینی ها، این خط 18 تا 24 ماه 

آینده به بهره برداری می رسد.
با بهره برداری از این خط شبکه برق ایران از طریق 
ارمنستان و گرجستان به خطوط برق ترکیه نیز وصل 

می شود.

ادامه از صفحه 1/ 
کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ای که یکی 
از سیاست های اصلی پیشرفت و جهش اقتصادی 
آنها مبتنی بر برون گرایی اقتصاد و تعامل فعال 
با اقتصاد بین المللی بوده است، در فرآیند تنظیم، 
با  برونگرایی  سیاست  اصالح  و  ارزیابی  اجرا، 
بهره گیری از ابزارها و منابع انسانی متخصص در 
حوزه تجارت خارجی به ویژه صادرات و استفاده از 
تجارب کشورهای بهره مند از نتایج برون گرایی و 
توسعه صادرات توانسته اند به سطحی از مشارکت 
دو یا چند جانبه اقتصادی با اهداف رشد متوازن 
طرفین و دول تجاری شرکت دست یابند که امروز 
بدون کمترین تاثیرپذیری از مشاجرات سیاسی به 
تعامل اقتصادی و داد و ستد ادامه دهند. سازمانی 
دهه،  پنج  به  نزدیک  عمری  با  ما  کشور  در  که 
با سابقه و ظرفیت  تجارت خارجی است  متولی 
مشارکت  با  می تواند  است  اندوخته  که  مناسبی 
با حمایت  و  بخش خصوصی  در  ذی نفعان خود 
دولت به امر سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه 
صادرات همچنان صحه گذاشته و آن را توسعه 

دهد.

کارشناس اقتصادی

پیش نیاز برنامه های حمایتی صادرات
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ایرنا/ معاون وزیر نیرو:
ایتالیا چند نیروگاه با مجموع ظرفیت 500 

مگاوات در ایران می سازد

تهران- ایرنا- معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 
وزیر نیرو از امضای تفاهمنامه همکاری بین ایران 
و ایتالیا برای ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر به 
در  کشورمان  در  مگاوات   500 ظرفیت  مجموع 

پنج سال آینده خبر داد.
و  در گفت  امروز )سه شنبه(  دائمی« عصر  »علیرضا 
گوی اختصاصی با ایرنا به امضای تفاهمنامه همکاری 
صنعتی بین وزارتخانه های نیرو ایران و توسعه اقتصادی 
ایتالیا در تهران اشاره کرد و گفت: این تفاهمنامه برای 
با مجموع  ایران  در  تجدیدپذیر  نیروگاه  ساخت چند 
500 مگاوات به امضا رسید و قرار است شرکت های 
ایتالیایی عالقمند به سرمایه گذاری در این زمینه، این 

برنامه را به سرانجام برسانند.
نظر  مورد  های  نیروگاه  مسئول،  مقام  این  گفته  به 
وزارت نیرو در زمینه های زیست توده، خورشیدی و 
زمین گرمایی هستند که با توجه به ظرفیت های بسیار 
ایران از جمله بیش از 300 روز آفتابی در  خوب در 

کشور، عملیاتی و اجرایی می شوند.
منبع  یک   )Biomass( بیومس  یا  توده  زیست 
به دست  مواد زیستی  از  انرژی است که  تجدیدپذیر 
می آید. همه زباله هایی که منشا زیستی داشته باشند 
نامیده  بیومس  باشند،  آمده  پدید  سلولی  تکثیر  از  و 

می شوند.
انرژی زمین گرمایی، انرژی موجود در عمق زمین است 
که از انرژی خورشیدی که در مدت هزاران سال در 
داخل زمین ذخیره شده و همچنین فروپاشی یا زوال 
ایزوتوپ های اورانیوم رادیواکتیویته، توریم و پتاسیم 

به  که  گرفته  نشات  زمین  عمق  در  دراز  سالیان  در 
طور عمده در نواحی زلزله خیز و آتشفشانی جوان و 

صفحات تکتونیکی زمین متمرکز شده است.
به گفته دائمی درحال حاضر یک شرکت ایتالیایی در 
استان آذربایجان شرقی، یک نیروگاه زمین گرمایی را 

در دست ساخت دارد.
دائمی افزود: این تفاهم نامه پنج ساله است و مطابق 
یک برنامه زمانبندی تا سال 2021 میالدی محقق می 
شود و ایران محدودیتی برای سرعت عمل ایتالیایی ها 

در کار قائل نشده است.
وی ادامه داد: پس از گذشت پنج سال، این تفاهم نامه 
است  تمدید  قابل  نیز  دیگر  ساله  پنج  های  دوره  در 
تا دستیابی به پنج هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در 

کشور تحقق یابد.
معاون وزیر نیرو تصریح کرد: این مهم در روز جاری 
به عنوان یک تفاهمنامه بین مسئوالن دو کشور امضا 
شد که با تامین شدن همه شرایط از جمله موافقت 
های زیست محیطی، خرید تضمینی برق تولیدی آنها 
مطابق قوانین و مقررات و یا اعطای اجازه صادرات برق، 

تبدیل به قرارداد خواهد شد.
وی با بیان اینکه امروز از نظر انرژی های تجدیدپذیر 
در کشور در شرایط خوبی نیستیم، گفت: ساماندهی 
پنج هزار مگاوات انرژی های نو در کشور تا پایان برنامه 
پنجساله ششم توسعه برنامه ریزی شده است. در چهار 
هزار و 500 مگاوات باقیمانده، سایر شرکت های ایرانی 
و خارجی عالقه مند به سرمایه گذاری می توانند ورود 

کنند.
و  خواف  مناطق  باد  های  داالن  از  همچنین  دائمی 
مناطق  عنوان  به  ایران  بادخیز  نقاط  سایر  و  منجیل 
هر  ایجاد  بدون  انرژی  مگاوات  هزاران  تولید  مستعد 

گونه آلودگی گازهای گلخانه ای یاد کرد.

وی با بیان اینکه سیاست وزارت نیرو تقویت استفاده 
یکسری  وجود  گفت:  است،  پاک  و  نو  های  انرژی  از 
ملزومات و قواعد بین المللی موجب شده است توجه 

بیشتری به این مهم مبذول داریم.
توسعه،  برنامه ششم  براساس الیحه  ایرنا،  گزارش  به 
در پنج سال آینده 2۶ هزار مگاوات نیروگاه جدید در 
کشور باید ساخته شود که از این ظرفیت در سال های 
نیروگاه های  تبدیل  با  مگاوات  هزار   1۶ حدود  آتی 
حرارتی به سیکل ترکیبی و سه هزار مگاوت توسط 
نیروگاه های DG )تولید پراکنده( و پنج هزار مگاوات 

توسط نیروگاه های تجدیدپذیر تامین می شود.
صبح امروز ایران و ایتالیا در جریان سفر »متئو رنتزی« 
به تهران هفت سند همکاری در  ایتالیا  نخست وزیر 

زمینه های مختلف امضا کردند.

ایرنا/ 
انرژي تجدیدپذیر اولویت جنوب شرق 

آسیا 

حوزه  ازجمله  آسیایي  کشورهاي  که  درحالي   
هاي  انرژي  از  استفاده  آسیا  شرقي  جنوب 
اند،  داده  قرار  خود  اولویت  در  را  تجدیدپذیر 
تقاضاي باالي انرژي از جمله برق در این منطقه، 
بستر مناسبي براي سرمایه گذاري شرکت هاي 

معتبر بین المللي فراهم کرده است.
هاي  انرژي  ازتاثیر  آگاهي  افزایش  ایرنا،  گزارش  به 
تجدیدناپذیر بر آلودگي هوا و تغییرات جوي باعث جذب 
سرمایه گذاري بیشتر در بخش انرژي تجدیدپذیرشده 
قبیل  ازاین  استفاده  منطقه  هاي  ازدولت  بسیاري  و 

انرژي ها را درچشم اندازبرنامه هاي خود قرار داده اند.
انرژي  ترکیب  یافتن  آسیا  شرق  جنوب  منطقه  در 
مناسب همواره براي دولت ها که در تالش براي کسب 
اطمینان از رشد اقتصادي و حفاظت از محیط زیست 

هستند، به چالش اساسي تبدیل شده است.
›ماکسیموس جانیتي اونکیلي‹ وزیر انرژي، فناوري هاي 
سبز و آب مالزي پیشتر در کنفرانسي در تایلند عنوان 
کرده بود، چالشي که کشورهاي در حال توسعه با آن 
مواجه هستند متعادل کردن هزینه برق و حفاظت از 

محیط زیست است.
از جمله  ازقبیل سوخت هاي فسیلي  برمنابعي  تکیه 
ذغال سنگ یکي از اصلي ترین دغدغه هاي کشورهاي 
منطقه است که برق خود را از این روش تامین مي 

کنند.
پست‹،‹ویرافونح  تارنماي‹بانکوک  نوشته  به 
ویراونگ‹معاون وزیر انرژي و معدن الئوس نیز در این 
کنفرانس بر ضرورت برجسته کردن سیاست ها و انجام 
سرمایه گذاري هاي بیشتر در پروژه هاي انرژي سبز 

تاکید کرد.
بخش  الئوس  آسیایي،  کشورهاي  بیشتر  برخالف 
بیشتري از برق خود را از طریق نیروي آب تولید مي 
کند وظرفیت تولید حدود 2۶ هزار مگاوات برق را دارد.
تعهد کشورش  از  و معدن الئوس  انرژي  وزیر  معاون 
براي توسعه کامل این ظرفیت با هدف توسعه وضعیت 
اقتصادي و اجتماعي که مي تواند در کاهش فقر در 
الئوس نقش داشته باشد و براي سایر کشورهاي منطقه 

نیز سودمند باشد، خبر داد.
وي که کشورش نه تنها ظرفیت تامین برق داخلي بلکه 
امکان تولید برق بیشتر را نیز دارد، از سایر کشورهاي 
منطقه خواست براي توسعه شبکه برق آسیا همکاري 

هاي خود را افزایش دهند.
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برق  تجارت  که  است  اعتقاد  براین  الئوس  مقام  این 
اهمیت  از  آسیا  شرقي  جنوب  منطقه  براي  درآینده 
نیاز  تامین  ضمن  تواند  ومي  است  برخوردار  خاصي 
مصرف  هاي  هزینه  کاهش  دیگر  سویي  از  فصلي 

کنندگان را نیز به دنبال داشته باشد.
تجارت برق در بین کشورهاي منطقه سال گذشته رشد 
قابل توجهي داشته است. به عنوان مثال این تجارت 
از سال 1993 تاکنون بین تایلند و الئوس چهار برابر 
شده و تایلند توانسته بخشي از نیاز خود را از طریق 

الئوس تامین کند.
سرمایه گذاري ها در بخش انرژي پاک توانسته است 
ازسال 2005 تاکنون به کاهش گازهاي گلخانه اي در 
این منطقه کمک کند و درادامه این مسیر کشورهاي 
انرژي  هاي  دربخش  گذاري  سرمایه  با  منطقه 
تجدیدپذیر خواستار تدوام کاهش گازهاي گلخانه اي 

هستند.
این قبیل اقدامات باعث شد کشورهاي جنوب شرق 
آسیا بتوانند در مقایسه با سایر کشورهاي آسیایي، به 
استثناي چین، صنعت انرژي تجدیدپذیر خود را توسعه 
دهند، به گونه اي که تولید انرژي هاي تجدیدپذیر در 
این کشورها مي تواند تا سال 2035 به طور میانگین 

سالیانه 7.1 درصد رشد داشته باشد.
از جمله مسائلي که باعث روند روبه رشد تولید انرژي از 
منابع تجدیدپذیر شده را مي توان به قوانین موجود در 
کشورهایي از قبیل تایلند، فیلیپین و اندونزي نسبت 
داد که در مقایسه با برخي کشورهاي دیگر از جمله 

استرالیا، موفق تر عمل کرده اند.
اگرچه این کشورها از برخي منابع از قبیل تامین مالي 
در بخش پروژه هاي انرژي تجدیدپذیر رنج مي برند، 
اما استفاده از منابع بین المللي از جمله راهکاري هایي 
است که مي تواند مسیر دستیابي به موفقیت را براي 

آنها هموار سازد.
جمعیت ۶00 میلیون نفري جنوب شرق آسیا و وجود 
ظرفیت هاي گوناگون براي تولید انرژي توسط سرمایه 
گذاران خارجي، این منطقه را به محیط مساعدي براي 
سرمایه گذاري شرکت هاي بین المللي تبدیل کرده 

است. 

فارس/ فارس گزارش می دهد
 توانیر: کارمان قانونی است و برق 

بدهکاران را قطع می کنیم

علی رغم مخالفت و پیگیری های رئیس کمیسیون 
اصل 90 مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت هزینه 
صدور اخطار قطع برق و واریز این مبالغ در یک 
حساب جداگانه توسط شرکت توزیع برق تهران 
و توانیر که این روزها سر و صدای زیادی به پا 
کرده است، شرکت توانیر اعالم کرد: تمام هزینه 
خزانه  حساب  به  مشترکان  مصرفی  برق  های 

واریز می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،چندی 
پیش محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه صدور قبض اخطار 
قطع برق و درخواست دریافت مبالغ مازاد از مشترکان 
غیرقانونی  تهران  برق  توزیع  شرکت  و  توانیر  توسط 
است، گفت: توانیر مبالغ مازادی که از مشترکان برق 

دریافت کرده، باید برگرداند.
و  توانیر  شرکت  نیرو،  وزارت  که  بود  گفته  پورمختار 
با صدور قبض اخطار قطع  توزیع برق تهران  شرکت 
برق و ارسال آن به درب منازل مشترکان در حقیقت 

به دنبال تأمین ضرر 500 میلیارد تومانی خود است.
پیش  روز  چند  اظهارات  علیرغم  نیز  توانیر  شرکت 
حقی فام معاون هماهنگی توزیع توانیر که گفته بود 
عدم  از  ناشی  تومان ضرر  میلیارد  جبران 500  برای 
ابزاری  هر  از  مشترکان  از سوی  انرژی  پول  پرداخت 
کرده  اعالم  و  صادر  ای  اطالعیه  نمی کنیم  استفاده 
است:به اطالع کلیه هموطنان گرامی می رساند کلیه 
انرژی ، حق  درآمدهای شرکتهای برق ازجمله بهای 
انشعاب و سایر درآمدهای متفرقه به حسابهای قانونی 

شرکتهای توزیع نیروی برق واریز می شود.
توسط شرکتهای مذکور  دریافتی  است وجوه  بدیهی 
منطبق با مفاد مندرج در آئین نامه تکمیلی تعرفه های 
هدفمندی  قانون  و  ایران  برق  سازمان  قانون  و  برق 
و  بوده  نیرو  وزارت  و  دولت  ابالغی  مصوبات  یارانه ها، 
مصرفی  برق  هزینه های  تمام  مذکور  مقررات  حسب 

مشترکان به حساب خزانه واریز می شود.
این در حالیست که پورمختار اعالم کرده است دریافت 
این مبالغ غیرقانونی است و به حسابی جداگانه واریز 

می شود.
همچنین توانیر اعالم کرده است: هزینه های متفرقه 
از جمله هزینه صدور اطالعیه اخطار قطع و وصل به 
صورت جداگانه محاسبه و به حسابهای بانکی مشخص 
شده توسط شرکت های توزیع نیروی برق )که حسب 
قانون غیردولتی هستند( واریز می شود. لذا هیچگونه 

وجهی به حساب اشخاص حقیقی واریز نمی شود.
نسبت  مشترکین  چنانکه  سازد:  می  خاطرنشان 
ننمایند  اقدام  خود  مصرفی  برق  بهای  پرداخت  به 
از  ناگزیر  به منظور وصول مطالبات  شرکتهای توزیع 
از  دسته  این  برای  برق  قطع  اخطار  اطالعیه  صدور 

مشترکین هستند.
از  پس  صورتیکه  در  بدهکار  مشترکین  است  بدیهی 

وصول اخطاریه صرفا نسبت به پرداخت بدهی معوقه 
به  اخطاریه  قبض  صدور  هزینه  ننمایند،  اقدام  خود 
آنها در حسابهای شرکت نگهداری می  عنوان بدهی 

شود.

ایسنا/ مجلس تصویب کرد؛
تکلیف نیروگاه های برق آبی برای توسعه 

نیروگاه هایشان

تصویب  با  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
سال  بودجه  الیحه   15 تبصره  درآمدی  بخش 
آبی  نیروگاه های  برق  فروشنده  شرکت های   95
فروش  از  حاصل  وجوه  کلیه  کردند  موظف  را 
انرژی های برق را برای سرمایه گذاری در توسعه 

نیروگاه برق آبی به مصرف برسانند.
دانشجویان  خبرگزاری  پارلمانی  خبرنگار  گزارش  به 
ایران )ایسنا(، 141 از 19۶ نماینده حاضر در جلسه 
آن  اساس  بر  که  رساندند  تصویب  به  را  مصوبه ای 
نیروگاه های آبی موظف اند  شرکت های فروشنده برق 
خود  برق  انرژی های  فروش  از  حاصل  وجوه  تمامی 
برای سرمایه گذاری  تولید  از وضع هزینه های  را پس 
برسانند.  مصرف  به  برق ابی  نیروگاه  توسعه  در 
برای  شده  یاد  شرکت های  توسط  پرداختی  وجوه 
قابل  به عنوان هزینه  بند  این  سرمایه گذاری موضوع 

قبول مالیاتی محسوب می شود.
و  اموال  انتقال  و  نقل  دیگر مجلس  اساس مصوبه  بر 
تخصصی  مادر  شرکت  بین  قراردادهای  و  دارایی ها 
پرداخت  از  برق  نیروی  توزیع  شرکت های  و  توانیر 

هرگونه مالیات معاف می باشند. 
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6 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

فارس / طبق مصوبه مجلس در بودجه 95
وجوه حاصل از فروش انرژی های برق به 

عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب 
می شود

شرکت های   ،95 بودجه  در  مجلس  نمایندگان 
فروشنده برق نیروگاه های آبی را موظف کردند 
تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی های برق را به 

عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب کنند.
فارس،  خبرگزاری  پارلمانی  خبرنگار  گزارش  به 
علنی  نشست  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
امروز )سه شنبه( پارلمان رسیدگی به جزئیات الیحه 
بودجه سال 1395 کل کشور را ادامه دادند و بخش های 
درآمدی تبصره 15 این الیحه پس از بحث و بررسی 

به تصویب رساندند.
برق  فروشنده  به موجب مصوبه مجلس، شرکت های 
نیروگاه های آبی موظف شدند تمامی وجوه حاصل از 
قابل قبول  به عنوان هزینه  را  برق  انرژی های  فروش 

مالیاتی محسوب کنند.
دارایی ها  و  اموال  انتقال  و  نقل  شد  مقرر  همچنین 
و  توانیر  مادرتخصصی  شرکت  بین  قراردادهای  و 
گونه  هر  پرداخت  از  برق  نیروی  توزیع  شرکت های 

مالیات معاف می باشد.

فارس/ تازه های دنیای فناوری
هواپیماهای مسافری برقی مسافرت 

هوایی را دگرگون می کند

مبتنی  برقی  خودروهای  ساخت  که  حالی  در 

یکدیگر  به  اتصال  قابل  و  ای  رایانه  امکانات  بر 
برای  تالش  است،  گسترش  حال  در  اینترنت  و 
ساخت هواپیماهای مسافری الکتریکی هم آغاز 

شده است.
به گزارش فارس به نقل از دیجیتال ترندز، غول های 
فناوری سال 2020 را به عنوان زمان آغاز پرواز این نوع 
هواپیماها تعیین کرده اند. اما انتظار می رود استفاده 
عموم مردم از آنها تا سال 2030 به طول بینجامد، این 
هواپیماها که دارای سیستم های دوگانه مصرف برق / 
سوخت فسیلی هستند برای حمل و نقل کمتر از 100 

مسافر طراحی خواهند شد.
در حال حاضر دو شرکت زیمنس و ایرباس همکاری 
های خود را در این زمینه آغاز کرده اند و می گویند 
موتورهای این هواپیماها هم مصرف سوخت کمتری 

دارند و هم کمتر محیط زیست را آلوده می کنند.
دی  گاز  اشاعه  میزان  امیدوارند  اروپایی  کشورهای 
کاهش  درصد  تا 75  سال 2050  تا  را  کربن  اکسید 
پرواز  به  با  گویند  می  ایرباس  و  زیمنس  و  دهند  
از  استفاده  از  رهایی  و  برقی  هواپیماهای  درآمدن 
موتورهای مصرف کننده سوخت های فسیلی می توان 

چنین هدفی را محقق کرد.
موتور این هواپیماها سروصدای بسیار کمتری خواهند 
داشت و این امر به آسایش بیشتر کارکنان فرودگاه ها 
و ساکنان محله های نزدیک به آنها منجر خواهد شد. 
موتورهای یاد شده از چندصدکیلووات تا بیش از ده 

مگاوات قدرت خواهند داشت.
بار یک  اولین  برای  در سال گذشته میالدی  ایرباس 
طور  به  و  طراحی  را  کوچک  الکتریکی  هواپیمای 
آزمایشی به پرواز درآورد و امسال نیز برنامه های دیگر 

برای توسعه فعلیت های خود در این زمینه دارد.
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فارس/  رئیس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد
مجلس به جای تصویب قانون، قوانین 

قبلی را پاالیش کند

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: تک نرخی کردن 
ارز بر اساس نرخ واقعی و حذف زمینه های جدی 
درخواست های  از جمله  فساد  با  مبارزه  و  رانت 

فعاالن اقتصادی از دولت است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مسعود 
هیات  جلسه  سیزدهمین  در  امروز  صبح  خوانساری 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به رشد پایین اقتصادی 
کشور در سال 94، اشاره کرد و گفت: این رشد پایین 
حکایت از شرایط سخت بنگاه های کشور دارد، چرا که 
بسیاری از شرکت ها و بنگاه های تجاری دچار خسران 
از  بخشی  هسته ای  مذاکرات  امیدواریم  و  شده اند 
نباید دستاوردهای  مشکالت را کاهش دهد، چرا که 

برجام را نادیده گرفت.
به  دالر   110 از  نفت  قیمت  کاهش  به  اشاره  با  وی 
بشکه ای 30 دالر خاطر نشان کرد: کاهش قیمت نفت 
موضوع  این  که  شده  دولت  درآمد  شدن  کم  سبب 
در کنار تداوم رکود اقتصادی و کسادی بازار یکی از 

سخت ترین سال های اقتصادی را برای کشور رقم زد.
خوانساری از ورود 150 هیات تجاری خارجی کشور 
یاد کرد  ایران  اقتصاد  در  مثبت  نشانه  عنوان یک  به 
و افزود: ثبات نسبی اقتصادی با توجه به کاهش تورم 
در سال 94 به شمار می رود و با توجه به اینکه مقام 
معظم رهبری شعار اقتصاد مقاومتی اقدام به عمل را 
برای سال 95 برگزیده اند، به نظر می رسد همه ارکان 
نظام باید این موضوع را جدی گرفته و با حفظ وفاق و 

همدلی آن را به سرانجام برسانند.
به صادرات روزانه یک میلیون و 700  وی همچنین 

هزار بشکه نفت بعد از اجرایی شدن برجام اشاره کرد 
و افزود: این میزان صادرات با احتساب میعانات گازی 
به 2 میلیون بشکه می رسد که 70 درصد نسبت به 
توافق صورت  اگر  و  داشته  رشد  برجام  از  قبل  زمان 
نمی گرفت صادرات نفت ایران به 500 هزار بشکه که 
معادل مصرف غذا و داروی کشور است هم نمی رسید.

رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین به بارندگی هایی که 
از ابتدای سال در سراسر کشور رخ داده، به عنوان یک 
نکته مثبت اشاره کرد و افزود: انتظار ما از ارکان نظام به 
ویژه روسای سه قوه این است که به امید ایجاد شده در 
دل مردم و پیش بینی های رشد 5 درصدی اقتصادی 
پاسخ داده و زمینه ها را برای شکوفایی اقتصادی کشور 
فراهم کند. که مهمترین آنها بهبود فضای کسب و کار، 
روان سازی سرمایه در کشور، سرمایه گذاری در کشور و 

ایجاد زمینه های رونق اقتصاد است.
ارز  این را هم گفت که تک نرخی کردن  خوانساری 
بر  اساس نرخ واقعی و حذف زمینه های جدی رانت 
و مبارزه با فساد درخواست فعاالن اقتصادی از دولت 
جدید  دوره  در  تا  می خواهیم  هم  مجلس  از  و  است 
فعالیت خود از تصویب هرگونه قانون خودداری کرده 
و به اصالح قوانین مرتبط با کسب و کار پرداخته و 

قوانین قبلی را پایش کند.
وی همچنین از راه اندازی مرکز تماس اتاق بازرگانی 
و  داد  خبر  رسمی  به صورت  ماه  فروردین   در  تهران 
گفت: از این پس فعاالن اقتصادی می توانند مشاوره های 
مالی، مالیاتی، بیمه ای، حقوقی و تامین اجتماعی را از 

طریق این مرکز دریافت کنند.
که  بود  دیگری  موضوع  بازرگانی  کارت های  حذف 
خوانساری به آن اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 
این موضوع مطرح شده بود، اما نظر اتاق بازرگانی این 
است که باید در ابتدا عضویت فراگیری برای فعاالن 

نیز  را  آن  حقوقی  مباحث  و  باشیم  داشته  اقتصادی 
بررسی  برای  کمیته ای  اساس  این  بر  کنیم.  بررسی 
شرایط صدور کارت بازرگانی تشکیل شده تا مقدمات 
استفاده های  و سوء  فراهم شود  تسهیل صدور کارت 

احتمالی صورت نگیرد.

ایسنا/ با تصویب مجلس،
دستگاه های اجرایی مکلف به پرداخت 

مالیات متعلق به پیمانکار شدند

دستگاه های  اسالمی  مجلس شورای  نمایندگان 
به  متعلق  مالیات  تا  کردند  مکلف  را  اجرایی 

پیمانکار را پرداخت کنند.
به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسالمی در رسیدگی 
به بندهای درآمدی الیحه بودجه 95 کل کشور مصوب 
کرد دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت 
مکلف  پیمانکاری  قراردادهای  و  کشوری  خدمات 
کنند  پرداخت  را  پیمانکار  به  متعلق  مالیات  هستند 
در غیر این صورت حسب درخواست مؤدی )پیمانکار( 
عملیات  طریق  از  متعلق  جریمه های  و  مالیات  اصل 
اجرایی از کارفرما وصول و به حساب های تعیین شده 

سازمان امور مالیاتی کشور واریز خواهد شد.
همچنین جریمه استنکاف کارفرما، معادل 10 درصد 
مالیات پرداخت نشده محاسبه و مطالبه خواهد شد. 
این  مالیات های موضوع  پرداخت  در  تاخیر  همچنین 
تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو 
درصد در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده از زمان 
پرداخت  سررسید  یا  اظهارنامه  تسلیم  مهلت  انتظار 

مالیات، هر کدام که مقدم باشند، خواهد بود.

ایسنا/ 
پایان بررسی بخش های درآمدی بودجه

خود  ازظهر  بعد  جلسه  در  مجلس  نمایندگان 
بررسی بخش های درآمدی بودجه سال 95 را به 

پایان رساندند.
دانشجویان  خبرگزاری  پارلمانی  خبرنگار  گزارش  به 
ایران )ایسنا( نمایندگان در یک رأی گیری استمزاجی 

با مطرح نشدن پیشنهادات درآمدی موافقت کردند.
با  مجلس  نماینده   132 نمایندگان،  آرای  اساس  بر 
ادامه بررسی پیشنهادات مربوط به بخش های درآمدی 
بخش های  بررسی  نتیجه  در  کردند؛  مخالفت  بودجه 

درآمدی به پایان رسید.
بررسی  وارد  )چهارشنبه(  فردا  جلسه  در  مجلس 

بخش های هزینه ای بودجه سال 95 خواهد شد.

تسنیم/ معاون وزیر صنعت خبر داد
هدف گذاری تجارت 1 میلیارد دالری بین 

ایران و قزاقستان

و  ایران  گفت:  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
قزاقستان رسیدن به حجم تجاری یک میلیارد 

دالری میان دو کشور را هدف گرفته اند.
صنعت،  وزیر  معاون  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران 
نور  با  ایران  اقتصادی  امروز مسئوالن  از نشست  پس 
هیات  و  قزاقستان  رئیس جمهوری  نظربایف  سلطان 
اقتصادی همراه، اعالم کرد: ایران و قزاقستان رسیدن 
به حجم تجاری یک میلیارد دالری میان دو کشور را 
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هدف گرفته اند.
ولی اهلل افخمی راد افزود: در این دیدار شش هلدینگ 
و  مشکالت  و  داشتند  حضور  ایران   صنعتی  بزرگ 
دغدغه های خود برای حضور در این کشور را بی واسطه 
این  اقتصادی  وزرای  و  قزاقستان  جمهوری  رئیس  با 

کشور درمیان گذاشتند.
وی افزود: پس از مطرح شدن توانمندی های جمهوری 
کرد  اعالم  قزاقستان  جمهوری  رئیس  ایران،  اسالمی 
که زمینه های متعدد همکاری میان دو کشور وجود 
دارد و از شرکت های ایرانی دعوت کرد در کشت های 
سنگ  غذایی،  محصوالت  فرآوری  برای  فراسرزمینی 
آهن و معادن کرومیت و فراوری مواد معدنی با قزاق ها 

همکاری کنند.
این  در  قزاقستان  جمهوری  رئیس  افزود:  افخمی راد 
کار  و  کسب  فضای  که  داد  تضمین  صمیمانه  دیدار 
در کشورش در سطح قابل قبولی است و شرکت های 
ایرانی می توانند بدون نگرانی در این کشور به فعالیت 

بپردازند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار داشت: 
حضور  به  نیاز  نیز  زیرساختی  بخش  در  قزاقستان 
شرکت های ایرانی در این کشور دارد و به اعتقاد من 
مهندسی کشورمان  و  فنی  برای خدمات  بازار خوبی 

محسوب می شود.
به  مربوط  مشکالت  نشست  این  ادامه  در  گفت:  وی 
قزاقستان  نیز مطرح شد که رئیس جمهوری  روادید 
وعده داد بزودی و در راستای گسترش روابط دو کشور 

این موضوع حل و فصل شود.
قزاقستان  جمهوری  رئیس  داشت:  اظهار  افخمی راد 
تاکید کرد که مسئله روادید حل خواهد شد چرا که 
به اعتقاد آنان نیز این موضوع یکی از پایه های سهولت 
فعالیت اقتصادی دو کشور است و همچنین شرایطی 

باید ایجاد شود که  نقل و انتقال از طریق بانک های دو 
کشور به راحتی انجام شود.

مثبت  را  نشست  این  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
ارزیابی کرد و گفت: برای نخستین بار بود که عالی ترین 
مقام یک کشور در نشستی روبروی مقامات اقتصادی 
از شنیدن  ایرانی نشست و پس  و شرکت های بزرگ 
دغدغه ها، مشکالت و پیشنهادهای طرف های ایرانی، از 
همکاران خود خواست تا همکاری بیشتری با ایرانی ها 

داشته باشند.
گسترش  برای  قزاقستان  عزم  به  توجه  با  گفت:  وی 
روابط خود با جمهوری اسالمی ایران، تجار ما باید از 
فرصت به وجود آمده نهایت استفاده را ببرند و فعالیت 
خود را در این کشور آغاز کنند چرا که فضای خوبی 

برای تجارت ایرانی ها در این کشور بوجود آمده است.

پایگاه ریاست جمهوری/با حضور روحانی و نخست وزیر 
ایتالیا صورت گرفت

امضای 6 یادداشت تفاهم و موافقت نامه 
همکاری میان ایران و ایتالیا

و  تفاهم  یادداشت   6 امضای  با  ایتالیا  و  ایران 
موافقت نامه همکاری، راه را برای گسترش بیش 
از پیش روابط تهران - رم در حوزه های سیاسی، 

اقتصادی و فرهنگی هموارتر کردند.
از  نقل  به  تسنیم  خبرگزاری  دولت  حوزه  گزارش  به 
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، جمهوری اسالمی 
ایران و جمهوری ایتالیا با امضای شش یادداشت تفاهم 
و موافقت نامه همکاری، راه را برای گسترش بیش از 
پیش روابط تهران رم در حوزه های سیاسی، اقتصادی 

و فرهنگی هموارتر کردند.
سه شنبه  روز  را  رم  و  تهران  بین  همکاری  اسناد 
دو  دولتی  و  خصوصی  بخش های  ارشد  مقام های 
کشور و در حضور حجت االسالم حسن روحانی رئیس 
جمهوری اسالمی ایران و »متئو رنتزی« نخست وزیر 

ایتالیا امضا کردند.
یادداشت تفاهم در زمینه همکاری در حوزه فعالیت های 
فرهنگی و گردشگری، تفاهم نامه همکاری صنعتی در 
زمینه تولید انرژی های تجدیدپذیر، چارچوب همکاری 
میان راه آهن ایران و ایتالیا، یادداشت تفاهم همکاری 
ایتالیا،  ایران و شرکت انی  میان شرکت صادرات گاز 
و  ایران  فرودگاه های  شرکت  میان  تفاهم  یادداشت 
ایتالیا درباره توسعه فرودگاه مهرآباد تهران، یادداشت 
و  انواع مفتول، میله  تولید  تفاهم همکاری در زمینه 
تفاهم نامه  و  خودروسازی  صنایع  نیاز  مورد  تسمه 
همکاری های نمایشگاهی، اسنادی بود که میان تهران 

و رم امضا شد.

ایران  اتاق  صادرات  توسعه  کمیسیون  رئیس  فارس/ 
عنوان کرد

حجم اقتصاد کشور 1459 میلیارد دالر

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در 
اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت تکلیف نرخ ارز 
در صادرات را روشن کند، زیرا بی ثباتی در نرخ 

ارز عامل کاهش صادرات است.
فارس،   خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
نشست  سیزدهمین  در  امروز  صبح  میری  سیدرضی 
هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به آمار و ارقام 

اشاره کرد و گفت: صندوق  واردات کشور  و  صادرات 
بین المللی پول می گوید، در سال 2015 اقتصاد ایران 
با کسب مقام هفدهم و 24 میلیارد دالر افزایش نسبت 
به سال قبل هزار و 381 میلیارد دالری شده است. وی 
در مورد پیش بینی صندوق بین المللی پول از وضعیت 
با  جاری  سال  در  ایران  اقتصاد  گفت:  ایران  اقتصاد 
78 میلیارد دالر افزایش، هزار و 459 میلیارد دالری 
می شود. آمار دیگری هم به ما می گوید، تراز تجاری 
نسبت  در سال 94  دالر  میلیون  مازاد 91۶  با  ایران 
اتفاق  این در حالی  به سال قبل مثبت شده است و 
می افتد که صادرات ما در این سال با میزان 1۶.11 
درصد کاهش نسبت به سال قبل، معادل 42 میلیارد 
و 415 میلیون دالر گزارش شده و باز در همین سال 
ما با کاهشی معادل 22.53 درصد، 41 میلیارد و 499 

میلیون دالر واردات را تجربه کرده ایم.
اشاره   94 سال  در  بیکاری  نرخ  به  همچنین  میری 
کرد: نرخ بیکاری در پایان سال 94 معادل 11 درصد 
گزارش شده، در حالی که کارشناسان نظر می دهند، 
تا  کنیم،  ایجاد  شغل  هزار   800 حداقل  ساالنه  باید 
شده  برآورد  باز  و  بگیریم  را  آن  فزاینده  رشد  جلوی 
است که هر یک میلیارد دالر صادرات قادر است 100 
هزار شغل ایجاد کند، همان طوری که هر یک درصد 
به  پایدار  هزار شغل  نیز می تواند صد  اقتصادی  رشد 

وجود بیاورد.
بازرگانی تهران در مورد  اتاق  عضو هیئت نمایندگان 
آمار تراز تجاری اظهار داشت: واردات از طریق قاچاق 
که قطعاً کم هم نبوده و میزان ارزی که برده نشده 
است. به طور قطع افزودن این میزان ارز به مجموع 
ارزی که صرف واردات شده می تواند، نتیجه را به شکل 

دیگری تغییر بدهد.
در هر حال برای حصول به نتیجه ای که منجر به تراز 
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زیرا  قدردانی شود،   دولت  از  باید  تجاری شده  مثبت 
این که کشور بدون توجه به توان مالی خود بی حد و 
حساب مبادرت به واردات کند امری مذموم و عادتی 

کهن است که باید ترک شود.
وی اضافه کرد: صادرات ما، در حالی که نفت، بخش 
مهمی از آن را تشکیل می دهد، رشد منفی داشته است. 
در واقع با توجه به اینکه ِمن بعد، ما با افزایش صادرات 
نفت، مواجه خواهیم شد،  این صادرات غیرنفتی خواهد 
بود که احتماالً در آمارهای مثبت بعدی مورد غفلت 
منفی صادرات  رشد  عامل  بزرگترین  و  می شود  واقع 
غیرنفتی در کشور، نرخ غیرواقعی ارز و بی ثباتی آن و 
نرخ تورم داخلی بوده است. خوشبختانه دولت در مهار 
نرخ تورم به توفیق هایی دست یافته، ولی وضعیت نرخ 
ارز همچنان مثل گذشته بی ثبات از گزند توفیق های 
دولت در دریافت مطالبات ارزی آزاد شده پس از برجام 

و فروش نفت بیشتر متزلزل است.
وی ادامه داد: در حالی که رئیس کل بانک مرکزی و 
وزیر اقتصاد،  مکرر بر سیاست  عدم مداخله، در نرخ ارز 
تأکید کرده به صادرکنندگان اطمینان دادند که این 
اتفاق، نخواهد افتاد. چندین بار از جمله در اسفند سال 
گذشته بر روی نرخ دالر اثر گذاشته و موجب کاهش 

آن شدند.
پنجم،  و  برنامه چهارم  قانون  که  است  در حالی  این 
معادل  ارز،  نرخ  سالیانه  تدریجی  افزایش  بر  تأکید 

مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی داشته است.
قانونی که هیچ وقت و در دوره هیچ دولتی به آن عمل 
نشد. با توجه به این نکته، باید از مسئوالن اقتصادی 
کشور سؤال شود، با اعالم نرخ 12 درصدی تورم چگونه 
به نرخی که در بودجه اعالم کرده اند و نرخی که در 

پایان اسفند در بازار موجب آن شدند رسیده اند.
از طرف دیگر این نوسانات گسترده  مستمری که دولت، 

و  تحکیم  موجب  می تواند  چگونه  می شود  آن  باعث 
توسعه صادرات غیرنفتی و جلب سرمایه گذاری خارجی 
در کشور شود. آیا وقت آن نرسیده که دولت، تکلیف 
بیانیه ای روشن  ارز طی  با نرخ  ارتباط  صادرات را در 

کند؟

دنیای اقتصاد/ بررسی های یک پژوهش در نشریه روند 
نشان می دهد

واکسیناسیون اقتصاد مقابل شوک ها

دریچه  از  را  مالی«  »ثبات  بحث  پژوهش  یک 
بررسی  مورد  یافته  توسعه  مالی  شاخص های 
اعتقاد پژوهش مذکور،  به  زیرا  قرار داده است، 
از پذیرش  که  تحلیلی  چارچوب  یا  مدل  هنوز 
یا  ارزیابی  برای  باشد،  برخوردار  گسترده ای 

اندازه گیری ثبات مالی وجود ندارد.
یافته اند  توسعه  مالی ای  تنها شاخص های  نتیجه  در   
که به سیاستگذاران درخصوص مشکالت بالقوه موجود 
در بخش حقیقی اقتصاد هشدار می دهند. ثبات مالي 
اخیر  این موضوع هایي است که در دو دهه  از جمله 
به میزان وسیع و فزاینده ای در مجامع سیاستگذاري 
اتخاذ  است.  واقع شده  توجه  مورد  اقتصادي  متون  و 
تدابیر پیشگیرانه براي مقابله با ریسک هاي سیستمي 
مالي  موسسات  در  استحکام  ایجاد  و  مالي  بخش  در 
براي کاهش هزینه بحران هاي مالي، عناصر اصلي بسته 
سیاستي ثبات مالي را تشکیل می دهند. این پژوهش 
در  مرکزی،  بانک  پژوهشگر  نادعلی،  محمد  توسط 
شماره هفتاد و یکم نشریه روند منتشر شده است. این 
بازارهای  به بحران های  ابتدا در مقدمه خود  پژوهش 

می کند:  عنوان  و  پرداخته  دهه گذشته  در سه  مالی 
در  مالي  ثبات  از  حفاظت  گذشته،  دهه  طول  »در 
مالحظه ای  قابل  به طور  اقتصادي  تصمیم گیري هاي 
بانک هاي مرکزي  تبدیل به هدف مسلط شده است. 
و چندین نهاد مالي )مانند صندوق بین المللی پول و 
بانک تسویه بین المللی( گزارش های ادواری ثبات مالی 
را منتشر کرده و مطالعه و پیگیری ثبات مالی بخش 

مهمی از فعالیت های آنها را تشکیل داده است.

مفهوم ثبات مالی
در بخش بعدی این پژوهش به مفهوم »ثبات مالی« 
اشاره شده که فراتر از عدم وقوع بحران است. در این 
بخش شرایط سیستم مالی با ثبات را »تخصیص کارآی 
منابع اقتصادی و تسهیل ساختن فرآیندهای اقتصادی 
و مالی«، »ارزیابی، اندازه گیری و مدیریت ریسک های 
عملکردهای  اجرای  در  سیستم  »توانایی  مالی«، 
یا  بیرونی  شوک ها  با  مواجهه  زمان  در  حتی  کلید 
عدم تعادل ها« عنوان شده است. این پژوهش معتقد 
است به دلیل آنکه سیستم مالی شامل مجموعه ای با 
اجزای متفاوت اما به یکدیگر وابسته شامل زیرساخت 
)سیستم های قانونی، پرداخت ها، تسویه و حسابداری(، 
گذاران  سرمایه  تضامنی،  بنگاه های  )بانک ها،  نهادها 
و  پول  بهادار،  اوراق  )سرمایه،  بازارها  و  بین المللی( 
مشتقات( است، بنابراین اختالل در هریک از اجزای 
سیستم می تواند ثبات کل سیستم را از بین ببرد. این 
پژوهش الزمه ثبات مالی، را فعالیت دائمی تمام اجزای 
سیستم مالی در نقطه اوج یا نزدیک به آن نمی داند، 
تا  دارد که  را  توانایي  این  ثبات  با  مالي  ولی سیستم 
از طریق سازوکار هاي خود  را  تعادل ها  حدودي عدم 
اصالحي، پیش از آنکه عدم تعادل ها تبدیل به بحران 

شوند، محدود و برطرف کند.

منابع بی ثباتی مالی
دلیل  به  را  مالی  بازارهای  پیچیدگی  حاضر  پژوهش 
کنار  در  جدید  تکنولوژی  پیشرفت های  و  ابزارها 
جهانی شدن و تبدیل به اوراق بهادارسازی نیز معرفی 
می کند که مشکالت بازارهای مالی را در چهار حوزه 
»شفافیت«، »پویایی های بازار«، »ریسک بی توجهی« و 
»ریسک سیستمی« گسترش داده است. بر این اساس 
به صورت  است  ممکن  آسیب پذیري ها  و  ریسک ها 
درونزا )در داخل سیستم مالي( و برون زا براي مثال در 
بخش واقعي اقتصاد توسعه پیدا کنند. در مقابل کنترل 

اختالالت خارجی )برون زا( مشکل تر است.

تحلیل ثبات مالی
در این قسمت، بر ضرورت پوشش تحلیل ثبات مالی 
تاکید  اختالالت خارجی  و  ریسک ها  منابع  تمامی  از 
مالي  ثبات  تحلیل  پژوهشگر  اعتقاد  به  است.  شده 
داده هاي  همچون  استانداردي  شاخص هاي  بر  متکي 
ترازنامه است که وضعیت مالي بخشي )خانوار و بنگاه(، 
شاخص هاي  درآمد،  و  بدهي  خالص  بین  نسبت هاي 
انواع  بازده  بین  تفاوت  )ازقبیل  مقابل  طرف  ریسک 
)مانند  نقدینگي  و  دارایي  کیفیت  و  قرضه(  اوراق 
و  ارزي  باز  وضعیت هاي  گذشته(،  سررسید  وام هاي 
خطرپذیري هر بخش با تاکید خاص بر شاخص هاي 
یک  پژوهش ها،  این  در  می کند.  منعکس  را  تمرکز 
ترکیب مقدماتی از این سنجه ها با عنوان شاخص های 
پایه و انگیزشی سالمت مالی توسط صندوق بین المللی 
پژوهش  این شاخص ها  ارائه  با  است.  ارائه کرده  پول 
مالی  ثبات  تحلیل  در  مشخص  هدف  سه  بر  حاضر 
زود  تشخیص  ساختن  امکان پذیر   « می کند:  تاکید 
هنگام آسیب پذیري هاي بالقوه پیش از آنکه به بحران 
در بازارها منجر شوند«، » اتخاذ سیاست هاي بازدارنده 
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بي ثباتي  از  جلوگیري  منظور  به  هنگام  به  درمان  و 
مالي« و »بازگردان ثبات به نظام، هنگامي که اقدامات 

بازدارنده با شکست مواجه می شوند.«

روش های ارزیابی استحکام مالی
و  ثبات  میزان  ارزیابی  و  بررسی  برای  بخش  این  در 
استحکام مالی در یک اقتصاد، سه شیوه شاخص های 
آزمون  زودهنگام،  هشدار  سامانه های  مالی،  سالمت 
سالمت  شاخص های  است.  شده  معرفی  بحران 
و  ارزیابی  را  مالی  بازارهای  و  نهادها  استحکام  مالی، 
زیان های  جذب  ظرفیت  و  مالی  نظام  آسیب پذیری 
نهادهای  برای  شاخص ها  این  می دهد.  نشان  را  آنها 
سپرده پذیر شامل »نسبت کفایت سرمایه«، »کیفیت 
موسسات«،  بودن  سودآور  و  زایی  »درآمد  دارایی«،  
و  کوتاه مدت«  بدهی های  به  نقد  دارایی های  »نسبت 
»میزان حساسیت موسسه به ریسک« است. در بخش 
نماگرهای  برخی  زودهنگام،  هشدار  سامانه های  دوم 
پیشرو است که پیش از وقوع بحران مالی، رفتاری از 
ثبات  در شرایط  آن  روند  با  که  نشان می دهند  خود 
مالی متفاوت است. برخی از این نماگرها عبارتند از: 
میزان صادرات، انحراف نرخ واقعي ارز از روند بلندمدت 
آن، نسبت نقدینگي به ذخایر بین المللي، حجم تولید 
بانک ها  نیز ترازنامه  و قیمت سهام. در آزمون بحران 
بدبینانه در معرض بحران قرار  قالبت سناریوهای  در 
موسسات  آسیب پذیری های  و  ضعف ها  تا  می گیرند 

مالی به ویژه بانک ها نمایان شود.

چارچوبی برای حفظ ثبات مالی
به ثبات مالی، چارچوبی  برای دستیابی  این پژوهش 
اقتصادی  سیستم  بلوغ  و  ساختار  به  که  کرده  ارائه 
وابسته است. این چارچوب، اجزای تحلیلی و سیاستی 

ثبات مالی را در هم ادغام می کند و به سیاستگذاران 
داده های  مبنای  بر  را  مالی  ثبات  تا  می دهد  اجازه 
تنظیمی  و  نظارتی  مالی،  بازار  پولی،  کالن،  اقتصاد 
کردن  فراهم  چارچوب  این  از  هدف  کنند.  ارزیابی 
مالی  ثبات  موضوعات  تحلیل  برای  منسجم  ساختار 
زودهنگام  تشخیص  ساختن  امکان پذیر  منظور  به 
بازدارنده  سیاست های  ترغیب  بالقوه،  آسیب پذیری 
اقدامات  که  هنگامی  سیستم  به  ثبات  بازگرداندن  و 
بازدارنده و درمانی با شکست مواجه می شوند، است. 
می کند:  اشاره  موجود  هدف  تشریح  در  گزارش  این 

هدف نهایي سیاست گذاران باید برقراري سازوکارهایي 
باشد که به منظور جلوگیري از تبدیل مشکالت مالي 
به مشکل سیستمي یا تهدیدکننده ثبات مالي طراحي 
شده اند. در عین حال، توانایي اقتصاد را نیز در حفظ 
لزوما  نبرند.  تحلیل  دیگر  کارکردهاي  انجام  یا  رشد 
هدف جلوگیري از بروز تمام مشکالت مالي نیست. این 
پژوهش عالوه بر ارائه چارچوب ثبات مالی، مشکالت 
بالقوه هر یک از بخش ها را تعریف کرده است. در وهله 
نخست، مشکالتي که به یک نهاد یا بازار منفرد مربوط 
می شوند و احتماال پیامدهاي سیستمي براي بانک یا 

سیستم مالي نخواهند داشت. موضوع دوم مشکالتي 
که چند نهاد مهم را در بر مي گیرند و احتماال به نهادها 
و بازارهاي دیگر سرایت می کنند. همچنین مشکالتی 
که احتماال به تعداد قابل توجهي از نهادهاي مالي از 
انواع مختلف در بازارهاي غیرمرتبط سرایت می کنند، 
از  بانکي و سهام. هر یک  بازارهاي سلف، بین  مانند. 
و  شناخت  ابزارهاي  نیازمند  گفته  پیش  بخش هاي 
ندادن  انجام  از  متفاوتي هستند،  پاسخ هاي سیاستي 
بازار  یا  نهاد  یک  شدید  مراقبت  و  نظارت  تا  کاري 
خاص تا تزریق نقدینگي به بازارها به منظور دورکردن 
آسیب ها یا مداخله در نهادهاي خاص امتداد می یابند.

سه ابزار سیاست گذاران
در این پژوهش سه مفهوم پیشگیری، اقدامات درمانی 
و راه حل نهایی، با مثال های پزشکی تشریح شده است. 
ابزارهاي  سالم،  مالي  سیستم  هر  در  اساس،  این  بر 
بالقوه  از وقوع عدم تعادل هاي  اصلي براي پیشگیري 
شامل  کنند،  جلوگیري  بحران  وقوع  از  مي توانند  که 
نظارت،  رسمي،  تنظیم  بازاري،  انضباط  ابزارهاي 
مراقبت و ارتباطات و سیاست هاي اقتصاد کالن صحیح 
می شود. در ادامه قیاس پزشکي ارائه شده، در صورتي 
باشد،  نشده  بیمار  هنوز  پزشک  به  مراجعه کننده  که 
اما عالئم بالقوه بیماري- براي مثال افزایش یا کاهش 
دهد،  نشان  را  باال-  خون  فشار  تنفس،  تنگي  وزن، 
اقدام پیشگیرانه مورد نیاز خواهد بود. پزشک ممکن 
است آزمایش هاي اضافي و چکاپ هاي بیشتر، تغییر 
یا حتي دارو درماني  را توصیه کند  در شیوه زندگي 
است  مرحله ای  با  همسان  شرایط  این  کند.  تجویز 
نزدیک  ثبات  مرزي  نقاط  به سوي  مالي  که سیستم 
می شود. براي نمونه ممکن است عدم تعادل ها به دلیل 
رشد سریع اعتبارات در ترکیب با تورم قیمت دارایي و 
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کاهش سرمایه سازي سیستم بانکي ایجاد شوند؛ حتي 
اگر  ندارند،  وجود  فوري  ریسک هاي  که  شرایطي  در 
افزایش  مشکالت  است  ممکن  نگیرد  صورت  چکاپ 
صورتي  در  نیز  نهایی  راه حل  بخش  در  کنند.  پیدا 
کند،  پیشرفت  فرد  بیماري  تالش ها،  این  به رغم  که 
نیاز  دخالت هاي جدي کنترل شدید و جراحي مورد 
این معني که در صورتي که سیستم  به  بود.  خواهد 
مالي به مرز ثبات حرکت کند )یا سرانجام عبور کند(، 
سیاست هاي مقام هاي مالي باید تشدید شوند. در این 
مرحله که ممکن است بانک ها نسبت به تامین مالي 
پروژه هاي سودده تمایلي نداشته یا قادر به تامین مالي 
آنها نباشند، این امکان وجود دارد که قیمت دارایي ها، 
ارزش حقیقي خود را منعکس نسازند یا ممکن است 
پرداخت ها به موقع تسویه نشوند یا اینکه تمام اینها با 
هم اتفاق بیفتند. درموارد حاد، ممکن است بی ثباتي 
نهادهاي  از  سپرده ها  غیرعادي  خروج  موجب  مالي 
مالي شده یا به تورم باال، بحران پولي یا سقوط بازار 
سهام منجر شود. در این مرحله سیاست هاي قوي تري 
بحران  رفع  نیاز  در صورت  و  ثبات  برگرداندن  بر  که 

هدف گذاري شده اند، مناسب خواهند بود.

ضرورت پایش ثبات مالی در اقتصاد ایران
در بخش پایانی این پژوهش،  بر ضرورت پایش ثبات 
مالی در فضای اقتصاد مقاومتی حاکم بر ایران تاکید 
شده است. پس از ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی 
سیاست های  تدوین  بر  سند،  این   19 و   9 بند  در 
پولی و اعتباری متناسب با سیاست های کلی اقتصاد 
و  آن  سالم سازی  و  اقتصاد  شفاف سازی  و  مقاومتی 
فسادزا  زمینه های  و  فعالیت ها  اقدامات،  از  جلوگیری 
از  تاکید شده است. پس  ارزی  و  پولی  در حوزه های 
گسترده  مطالعات  انجام  و  مزبور  سیاست های  ابالغ 

مفاهیم،  دقیق  تبیین  و  مقاومتی  اقتصاد  زمینه  در 
اقتصاد مقاومتی  برای تحقق  اهداف و چارچوب هایی 
شد.  ترسیم  بانکی  و  پولی  امور  تخصصی  حوزه  در 
ایران که  اقتصاد  این پژوهش، در  مطابق بررسی های 
از یکسو دستیابي به سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي 
تورم یکي  از سوي دیگر کنترل  و  هدف گذاري شده 
اهمیت  مالي  ثبات  است،  مرکزي  بانک  مشکالت  از 
دوچندان می یابد. به دلیل نبود توسعه یافتگي و عمق 
اقتصاد  قوي، سیطره  نظارتي  نبود سیستم  بازار،  کم 
موسسات  در  حسابداري  استانداردهاي  نبود  دولتي، 
مالي و ضعف سیستم پرداخت، نظام مالي کشور در 
قابل  هزینه هاي  دارد.  قرار  بالقوه  بحران  یک  معرض 
توجه یک بحران مالي، این الزام را ایجاد می کند که 
از  براي جلوگیري  را  اقدامات محتاطانه  سیاست گذار 
کاربرد درست سیاست ها  آورد.  به عمل  بحران  وقوع 
و تدابیر پیشگیرانه در سطح کالن، مستلزم شناسایي 
ریسک هاي سیستمي در بخش مالي است. ریسک هاي 
مختلف در واقع، مواضع احتمالي وقوع و بروز بحران 
و  کارگیري  به  براي  را  سیاست گذار  و  داده  نشان  را 
به طور  می کنند.  راهنمایي  احتیاطي  اقدامات  اعمال 
کلي، در حال حاضر گزارشي در ارتباط با ثبات مالي 
پیش بینی  پژوهش  این  نمي شود.  تولید  کشور  در 
درخصوص  هشدار  یا  پیش بیني  قابلیت  که  می کند 
ندارد.  وجود  اقتصاد کشور  در  مالي  بحران هاي  وقوع 
ضمن آنکه، توفیق سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي 
در گرو اتخاذ رویکردهاي سازگار، هماهنگ و مبتني 
اقتصادي  مقدورات  و  امکانات  از  بهینه  استفاده  بر 
از  وارده  شوک هاي  منابع  که  آنجا  از  است.  کشور 
تنوع باال و نحوه انتشار آثار شوک ها در اقتصاد نیز از 
گفت  می توان  است،  برخوردار  پیچیدگي هاي خاصي 
که دستیابي مطلوب به اهداف تعیین شده در اقتصاد 

مقاومتي بدون شناخت مفاهیم اصلي همچون ثبات 
ارزیابي شاخص هاي مربوطه  مالي و نحوه محاسبه و 

امکان پذیر نخواهد بود.

دنیای اقتصاد/ 
رای اعتماد به بازار بدهی

کردن  بهادار  به  مربوط  تبصره های  تصویب  با 
بازار  خزانه،  اسناد  انتشار  و  دولت  بدهی های 
رای  مجلس  نمایندگان  سوی  از  رسما  بدهی 

اعتماد گرفت.
مجلس در بودجه 95، به دولت و شرکت های دولتی 
اجازه داد مجموعا 30 هزار میلیارد تومان اوراق مالی 
برای پرداخت بدهی ها و انجام تعهدات منتشر کنند. بر 
این اساس دولت در سال 95 مجوز انتشار »5/ 7 هزار 
میلیارد تومان اسناد خزانه برای تسویه بدهی طرح های 
اوراق  تومان  میلیارد  هزار   12  /5« گذشته«،  عمرانی 
تسویه به منظور پرداخت بدهی های قطعی به اشخاص 
اسناد  تومان  حقیقی و حقوقی« و »10 هزار میلیارد 
خزانه با هدف استمرار جریان پرداخت های عمرانی« را 
در اختیار دارد. این اسناد در کنار مجوز 22 هزار میلیارد 
تومانی انتشار اوراق مشارکت باعث می شود که منابع 
دولت از محل اسناد بهادار به 52 هزار میلیارد تومان 
برسد. رویکرد تامین مالی و تسویه بدهی ها از طریق 
توسعه بازار اوراق بهادار باعث می شود که سه ضلع دولت، 
خرد،  سرمایه گذاران  قالب  در  مردم  و  تولید کنندگان 
منتفع شوند. در صورت عملی شدن شکل صحیح این 
سیاست، دولت راه حلی برای خروج غیرتورمی از رکود و 
عبور از تنگنای مالی خواهد یافت و همچنین بنگاه ها، 

عالوه بر اخذ معوقات، با بازاری جدید برای تامین مالی 
بازار سرمایه گذاری  نیز  مواجه می شوند. در وجه سوم 

بدون ریسکی برای مردم ایجاد خواهد شد.
مهم ترین موضوع  بودجه سال 95 کل کشور،  الیحه 
در دست بررسی نمایندگان مجلس است؛ مجلسی ها 
که روز گذشته نیز همانند روز یکشنبه، جلسات علنی 
پارلمان را برای بررسی جزئیات الیحه بودجه در دو 
نوبت صبح و عصر برگزار کردند، با تصویب بندهایی 
از یک تبصره، بازار بدهی را کلید زدند. نمایندگان با 
تصویب بندهای تبصره 5 الیحه بودجه سال 95 کل 
به  اجازه دادند  به دولت و شرکت های دولتی  کشور، 
را  این  کنند.  مبادرت  اسالمی،  خزانه  اسناد  صدور 
می توان رای اعتماد به بازار بدهی در ایران تلقی کرد؛ 
بازاری که دولت از طریق آن برای تسویه بدهی های 
خود می تواند به منابعی معادل 30 هزار میلیارد تومان 
به دست  بدهی  بازار  محل  از  که  منابعی  یابد؛  دست 
بدهی  بازار  نیز  گذشته  سال های  در  هرچند  می آید. 
به صورت محدود جریان داشت، اما براساس آنچه در 
بودجه امسال مجلسی ها به تصویب رساندند، قرار است 
اسناد اعتباری مذکور با کارکردهای مختلف و حجمی 
باال صادر شود. پیش از این مسووالن اقتصادی دولت 
اعالم کرده بودند که در صورت تصویب مجلس، استفاده 
از بازار بدهی برای تسویه بدهی ها عملیاتی خواهد شد؛ 
موضوعی که با مصوبه روز گذشته مجلسی ها در این باره 

به عملیاتی شدن نزدیک شده است.
اصطالح بازار بدهی به بازاری اطالق می شود که اوراق 
بدهی در آن  مبادله می شود. در بازارهای جهانی، این 
اوراق قرضه، اوراق خزانه، اوراق تجاری و  اوراق شامل 
مشابه آن است. در حقیقت بازار بدهی، بازاری است برای 
دادوستد اوراق بدهی که شرکت ها و دولت ها با استفاده 
از آن می توانند به تامین نیازهای مالی خود بپردازند. 
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یکی از راهکارهایی که برای کاهش مشکالت سیستم 
بانکی و مالی کشور توسط دولت مطرح شده راه اندازی و 
گسترش بازار بدهی است تا از این طریق بتواند مشکالت 
و تنگناهای مالی را برطرف کند و باری از دوش سیستم 
بانکی کشور بردارد. بازار بدهی در بسیاری از کشورهای 
می تواند  که  بازاری  دارد؛  سابقه  جهان  یافته  توسعه 
اقتصاد کشور را بهبود بخشد. رواج بهره گیری از بازار 
بدهی در دنیا برای تامین مالی، بسیار بیشتر از بازار اوراق 
سرمایه ای بوده است. آمارهای موجود نشان می دهد که 
بازار اوراق بدهی حدود 75 درصد کل بازار سرمایه دنیا 
را به خود اختصاص داده است. بازار بدهی عالوه بر آنکه 
وابستگی اقتصاد به نظام اقتصادی را کاهش می دهد، 
ازسوی  هست.  نیز  مالی  تامین  برای  جدیدی  محل 
دیگر بازار بدهی را می توان فرصتی دانست که شفافیت 
فضای اقتصادی را در پی خواهد داشت. همچنین این 
بازار متغیرهای کلیدی اقتصادی همچون نرخ سود را از 

وضعیت بخشنامه ای خارج می کند.

منابع از محل بازار بدهی
براساس آنچه مجلسی ها به عنوان یکی از منابع درآمدی 
اسناد  است  مجاز  دولت  رساندند،  تصویب  به  دولت 
خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید با سررسید یک تا 
سه سال را صادر کند. دولت باید این اسناد را به منظور 
تسویه بدهی مسجل شده خود بابت طرح های تملک 
دارایی های سرمایه ای و... به قیمت اسمی تا سقف 7 
هزارو 500 میلیارد تومان واگذار کند. ضمن این که 
بوده  معاف  مالیات  هرگونه  پرداخت  از  مذکور  اسناد 
است. این اسناد همچنین به عنوان ابزار مالی، با امضای 
وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. همچنین 
نمایندگان مجلس در بررسی بند »و« تبصره 5 الیحه 
بودجه، به دولت اجازه دادند بدهی های قطعی خود به 

اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی را تا مبلغ 12 هزار و 
500 میلیارد تومان به صورتی جمعی - خرجی تسویه 
کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد 
تعهدی خاصی را با عنوان »اوراق تسویه خزانه« صادر 
می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی 
این  قرار می دهد.  بدهکار  متقابال  و  تعاونی طلبکار  و 
اسناد صرفا به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده 
دولتی  موسسات  و  شرکت ها  اجرایی،  به دستگاه های 
مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع دولت اجازه یافت 
تا این اسناد خزانه را برای تسویه بدهی های قطعی و 
مسجل شده قبلی خود صادر کند. نمایندگان مجلس 
تبصره 5  به  مربوط  الحاقی  بند  تصویب  با  همچنین 
استقرار  به منظور  دادند  اجازه  دولت  به  بودجه  الیحه 

مبلغ  تا  کشور  کل  داری  خزانه  پرداخت های  جریان 
منتشر  اسالمی  خزانه  اسناد  تومان  میلیارد  هزار   10
و اسناد مزبور را صرف تخصیص های اولویت دار ابالغی 
از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع 
قانون بودجه سال 1395 کند. این اسناد هم از مالیات 

معاف است.

منابع مالی دولت از اوراق مشارکت
علنی  جلسه  در  مجلس  نمایندگان  دیگر  سوی  از 
روز گذشته مجوز انتشار 5 هزار میلیارد تومان اوراق 
مشارکت را به دولت دادند. بر این اساس، نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی به دولت اجازه دادند تا مبلغ 
5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی با تضمین 

اوراق مشارکت منتشر  انتشار  قانون نحوه  خود طبق 
مبلغ  تا  داده شد  اجازه  به دولت  اساس  این  بر  کند. 
با تضمین  اوراق مشارکت  نیز  تومان  میلیارد  5 هزار 
اجرای  به منظور  آن  سود  و  اصل  بازپرداخت  با  خود 
طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی 
اوراق مشارکت منتشر کند.  انتشار  طبق قانون نحوه 
همچنین مجلسی ها با تصویب تبصره 5 الیحه بودجه 
سال 95  به شرکت های وابسته و تابعه وزارت خانه های 
دفاع  جوانان،  و  ورزش  شهرسازی،  و  راه  نفت،  نیرو، 
فناوری  و  ارتباطات  مسلح،  نیروهای  پشتیبانی  و 
اطالعات، صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی 
و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه دادند با رعایت قانون 
نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/ ۶/ 137۶ تا 
سقف 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت یا صکوک 
اسالمی با تضمین خود در خصوص اخذ سود به منظور 
اقتصادی خود  و  فنی  توجیه  دارای  اجرای طرح های 
منتشر کنند. در ادامه بررسی الیحه بودجه در جلسه 
و  کشور  شهرداری های  به  نمایندگان  دیروز،  صبح 
سازمان های وابسته اجازه دادند تا سقف 7 هزار میلیارد 
با تضمین  اسالمی،  یا صکوک  اوراق مشارکت  تومان 
کنند.  منتشر  آن  سود  و  اصل  بازپرداخت  با  خود 
همچنین تضمین بازپرداخت اصل سود اوراق مشارکت 
برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت 50 درصد 
صفر  مالیاتی  نرخ  با  شهرداری ها  درصد  و 50  دولت 
است و تضمین 50 درصد سهم دولت بر عهده سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور است. با این همه می توان 
گفت مجموع منابع دولت از محل اسناد بهادار براساس 
آنچه نمایندگان در تبصره 5 الیحه بودجه 95 تصویب 
کردند 52 هزار میلیارد تومان است. این رقم سهمی 
معادل 7/ 17 درصد از مجموع منابع عمومی دولت را 

به خود اختصاص داده است.
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معافیت از مالیات
سقف  که  را  کارمندانی  دیگر،  اقدامی  در  مجلسی ها 
دریافتی آنها در سال معادل 15۶ میلیون ریال است یا 
تا سقف یک میلیون و 300 هزار تومان در ماه حقوق 
کردند. همچنین  معاف  مالیات  پرداخت  از  می گیرند 
براساس بند ب این تبصره نیز مقرر شد مدت اجرای 
آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده که از سال 87 

آغاز شده بود تا پایان سال 95 تمدید شود.

دنیای اقتصاد/ سازمان تجارت جهانی 30 کشور اول 
صادرکننده در دنیا را معرفی کرد

رتبه  28 ایران در صادرات جهان

خود  جدید  گزارش  در  جهانی  تجارت  سازمان 
اعالم کرد که حجم تجارت ایران طی سال 2015 

کاهش 29 درصدی را تجربه کرد.
 در این گزارش ایران بین 30 کشور اصلی صادرکننده 
در سطح دنیا، بدون در نظر گرفتن کشورهای اتحادیه 
این در حالی است که  اروپا، رتبه 28 را کسب کرد. 
سال گذشته حجم تجارت در جهان رشد اندک 8/ 2 
درصدی را شاهد بود و برای سال جدید میالدی نیز 
همچنان این سطح برای رشد حجم تجارت پیش بینی 
شده است. هر چند در سال 2015 حجم تجارت چین 
با کاهش 3 درصدی روبه رو بود، ولی این کشور با 2 
تریلیون و 275 میلیارد دالر سهم 4/ 17 درصدی از 
بین 30 کشور اصلی صادرکننده )بدون در نظر داشتن 
اتحادیه اروپا( داشته و رتبه اول را به خود اختصاص 
نیز  واردکننده  اصلی  کشور   30 بین  در  است.  داده 
دالر  میلیارد   308 و  تریلیون   2 با  متحده  ایاالت 

داشته  را  اول  رتبه  معادل 3/ 17 درصدی  و سهمی 
است. چین مقام سوم را در فهرست واردکنندگان و 
صادرکنندگان  فهرست  در  را  سوم  مقام  نیز  آمریکا 
عضو  که  اروپایی  کشورهای  صادرات  مجموعه  دارد. 
اتحادیه اروپا نیستند رتبه دوم را در فهرست کشورهای 
صادرکننده دارد و با یک تریلیون و 985 میلیارد دالر 
صادرات سهم 2/ 15 درصدی را به خود اختصاص داد. 
واردات این کشورها با همان رتبه ارقام مشابهی را برای 
حجم و سهم داشت در حالی که نسبت به سال 2014 
دو  هر  در  ژاپن  کرد.  تجربه  را  درصدی  کاهشی 15 
فهرست رتبه چهارم را دارا است. صادرات این کشور با 
9 درصد کاهش به ۶25 میلیارد دالر و واردات آن با 

20 درصد کاهش به ۶48 میلیارد دالر رسید.
رتبه  صادرکننده  کشورهای  فهرست  در  جنوبی  کره 
پنجم را دارد و با 527 میلیارد دالر سهم 4 درصدی را 
بین 30 کشور مذکور دارا است در حالی که در فهرست 
و  دارد  قرار  ششم  سکوی  در  واردکننده  کشورهای 
واردات این کشور با 17 درصد کاهش به 43۶ میلیارد 
 3  /3 واردکننده   30 بین  در  آن  سهم  و  رسید  دالر 
درصد بود. مکزیک چه در بین کشورهای واردکننده و 
چه صادرکننده در رتبه هشتم قرار دارد و ارزش دالری 
گرفت.  سبقت  قبل  سال  در  صادرات  از  آن  واردات 
صادرات این کشور با 4درصد کاهش به 381 میلیارد 
دالر و واردات با 2 درصد کاهش به 405 میلیارد دالر 
رسید. روسیه با مجموع 340 میلیارد دالر صادرات در 
رتبه دهم قرار گرفت. امارات با 2۶5 میلیارد دالر، رتبه 
چهاردهم، ترکیه با 144 میلیارد دالر بیست و دوم، قطر 
با 77 میلیارد دالر در رتبه بیست و پنجم و ایران با ۶3 
میلیارد دالر در رتبه بیست و هشتم فهرست کشورهای 
صادرکننده قرار گرفت. بیشترین نرخ کاهش صادرات 
سعودی  عربستان  به  صادرکننده  کشورهای  بین  در 

مربوط می شد. صادرات این کشور با 41 درصد کاهش 
به 202 میلیارد دالر رسید و با سهم 5/ 1 درصدی از 
دارد.  را  رتبه شانزدهم  این کشورها  مجموع صادرات 
قطر با 39 درصد کاهش صادرات، روسیه با 32 درصد 
کاهش، ایران و امارات با 29 درصد و نروژ با 27 درصد 
به ترتیب بیشترین کاهش را در این فهرست تجربه 
کردند. در بخش واردات، روسیه با 37 درصد، برزیل 
با 25 درصد و اندونزی با 20 درصد بیشترین نرخ های 
کاهش را داشتند. عربستان با یک درصد و مکزیک با 
2 درصد کاهش در واردات، کمترین نرخ های منفی را 

برای رشد واردات داشتند.
برای تقریبا تمامی کشورهای هر دو فهرست در سال 
به  منفی  ارقام  واردات  رشد  و  صادرات  رشد   2015
ثبت رسیده است. ویتنام که در فهرست صادرکننده ها 
رتبه بیستم را دارد تنها کشوری بود که رشد مثبت 
درصد   12 با  کشور  این  کرد.  تجربه  را  درصدی   8
تنها  رشد  با 3 درصد  فیلیپین  کنار  در  واردات  رشد 
کشورهایی بودند که رقم مثبت را برای رشد واردات 
به ثبت رساندند. در ادامه این گزارش با افزودن مقادیر 
اروپا  اتحادیه  به کشورهای  واردات مربوط  و  صادرات 
فهرستی برای 30 کشور اول صادرکننده و فهرستی 
از 30 کشور اصلی واردکننده، شامل تمامی کشورهای 
جهان، ارائه شد. در این فهرست که ایران در هیچ کدام 
جایگاهی ندارد، چین با سهم صادراتی 8/ 13 درصدی 
با  آمریکا  و  صادرکننده  اول  کشور  جهانی  تجارت  از 
همین سهم واردکننده اول برای سال گذشته محسوب 
شد. آمریکا با سهم 1/ 9 درصدی صادرکننده دوم و 
بود.  دنیا  دوم  واردکننده  درصدی   10 سهم  با  چین 
آلمان در هر دو فهرست مقام سوم را داشت و ژاپن نیز 

در هر دو در رتبه چهارم قرار گرفت.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز سه شنبه 

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

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام 
بهار طرح جدید امروز سه شنبه در بازار یک میلیون و 44 
هزارتومان، طرح جدید یک میلیون و 43 هزار تومان، 
نیم سکه 54۶ هزار تومان، ربع سکه 290 هزار تومان 
و سکه گرمی 194 هزار تومان اعالم شد.همچنین نرخ 
هر گرم طالی زرد 18 عیار در بازار داخلی 10۶ هزار 
و 850 تومان و نرخ هر اونس طال در بازارهای جهانی 
12۶2 دالر است.در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر 
دالر آزاد را برای فروش 3487 تومان، هر یورو را 3990 
تومان، هر پوند را 4970 تومان، لیر ترکیه 1250 تومان 

و درهم امارات را 957 تومان اعالم کردند.  

قیمت بازار نوع سکه    
1044000 سکه  تمام  طرح  جدید   
1043000 سکه  تمام  طرح  قدیم   

54۶000 نیم سکه     
290000 ربع سکه     
194000 گرمی     
10۶850 هر گرم طالی 18 عیار   

نوع ارز   
3487 دالر     
3990 یورو      
4970 پوند     
957 درهم     

1250 لیرترکیه     
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دنیای اقتصاد/
مترجم: فرزاد پریدار

themacro.com :منبع
بخش نخست

شرکت های استارت آپ نیاز به خرید تجهیزات، اجاره 
دفاتر کاری، استخدام کارمند و بیشتر از همه نیاز به 
باید  هم  موارد  این  از  کدام  هر  برای  که  دارند  رشد 
یک سرمایه خارجی داشته باشند. به سرمایه اولیه ای 
که توسط شرکت جمع آوری می شود اصطالحا سرمایه 
این  می شود.  گفته  بیشتر  نسبی  ریسک پذیری  با 
راهنمای مختصر، خالصه ای از نکاتی است که بنیان 
گذاران استارت آپ باید برای به دست آوردن بودجه با 
ریسک پذیری نسبی بیشتر با آنها آشنا باشند تا بتوانند 
راهنمای  این یک  برسانند.  به سرانجام  را  شرکتشان 
کامل برای جذب سرمایه نیست، بلکه فقط یک دانش 
آن  به  بنیان گذاران  اغلب  که  است  بنیادی  و  اساسی 
نیاز پیدا خواهند کرد. این اطالعات مربوط به تجارب 
و  آنها  استارت آپ ها، سرمایه گذاری در  از کار در  من 
مشاوره دادن به استارت آپ های Y Combinator و 

Imagine K12 است.

چرا باید سرمایه جذب کنیم؟
اکثر غریب به اتفاق استارت آپ ها، بدون بودجه و جذب 
سرمایه نابود خواهند شد. معموال میزان پولی که برای 
رساندن استارت آپ به سودآوری مورد نیاز است، فراتر 
از توانایی تامین مالی توسط بنیان گذاران و دوستان 
استارت آپ،  از  منظور  اینجا  در  است.  آنها  خانواده  و 
ایجاد  باال  سرعت  با  رشد  هدف  با  که  است  شرکتی 
شده است. تقریبا بیشتر شرکت  های با رشد باال، برای 
حفظ رشدشان، نیاز دارند تا زمان رسیدن به سودآوری 
از بودجه و سرمایه جذب شده استفاده کنند. تعداد 
شرکت های استارت آپی که با اتکا به سرمایه خود موفق 
عمل می کنند، کم است و در واقع این موارد استثنا 
بزرگ،  از شرکت های  زیادی  تعداد  البته که  هستند. 
استارت آپ نیستند و مدیریت نیازهای سرمایه گذاری 
برای شرکت هایی با این ویژگی، در اینجا نمی گنجد. 
نگه  زنده  را  استارت آپ  نه تنها  موجودی،  یا  نقد  پول 
سرمایه  می شود،  هم  آن  رشد  باعث  بلکه  می دارد، 
همه  برای  نیز  بحرانی  زمان های  برای  شده  ذخیره 
مسائل مهم مثل استخدام کارکنان کلیدی، ارتباطات 
عمومی، بازاریابی و فروش، یک مزیت رقابتی محسوب 
دنبال  به  استارت آپ ها  اکثر  قطعا  بنابراین،  می شود. 
است که  این  بود. خبر خوب  جذب سرمایه خواهند 

سرمایه گذاران زیادی هستند که به سرمایه گذاری در 
استارت آپ هایی که فکر می کنند موفق خواهند بود، 
امیدوارند. خبر بد هم این است که جذب سرمایه، بی 
رحم است. پروسه جذب سرمایه، اغلب طوالنی، دشوار، 
پیچیده و طاقت فرسا است. با این حال، این راهی است 
که تقریبا همه شرکت ها و بنیان گذاران باید آن را طی 

کنند، اما زمان درست جذب سرمایه چه موقع است؟

چه زمانی را باید به جذب سرمایه اختصاص 
دهیم؟

سرمایه گذاران زمانی سرمایه گذاری در یک استارت آپ 
کرده  قانع  را  آنها  آن،  ایده  که  می کنند  بررسی  را 
باشد و زمانی سرمایه گذاران متقاعد می شوند که تیم 
بنیان گذاران به دیدگاه خود باور داشته و خودشان آن 
را درک کرده باشند، این مساله بسیار مهم است و باید 
آن را مد نظر داشته باشید. وقتی که بنیان گذاران آماده 
تعریف ایده خود باشند، می توانند سرمایه جذب کنند 
و قاعدتا وقتی که می توانند سرمایه جذب کنند، باید 
این کار را انجام دهند. در مورد برخی از بنیان گذاران، 
داشتن یک داستان برای ایده شان یا داشتن یک سابقه 
و شهرت کافی است. اما اغلب آنها عالوه بر یک ایده، 
از  پذیرش  تا حدی  و  )دمو(  اولیه  نمونه  یک  به  نیاز 

دارند.  است،  بازار  کشش  همان  که  مشتری  سوی 
اکوسیستم  مورد  در  امروزه  مساله  این  خوشبختانه، 
توسعه نرم افزاری ساده شده و مانند این است که یک 
وب پیچیده یا محصوالت موبایل بتوانند در یک بازه 
تحویل  و  ساخته  ارزان،  بسیار  و  کوتاه  بسیار  زمانی 
سرعت  به  می تواند  هم  حتی سخت افزار  شوند.  داده 
به تولید نمونه اولیه و تست برسد. اما سرمایه گذاران 
یا  محصول  دیدن  معموال  شوند.  متقاعد  باید  هم 
استفاده از آن، کافی نیست. آنها می خواهند بدانند که 
آیا بازار مناسبی برای این محصول وجود دارد و این 
محصول رشد واقعی را تجربه می کند، یا خیر. بنابراین، 
بنیان گذاران زمانی که فرصت های بازار و مشتری های 
محصول خود را شناختند و زمانی که محصول خود 
را متناسب با این نیازهای شناخته شده تحویل دادند 
و به رشد آن سرعت بخشیدند، باید به دنبال جذب 
سرمایه باشند. سرعت رشد چگونه توجه سرمایه گذار 
را به خود جلب می کند؟ این به عوامل مختلفی بستگی 
هفته  چند  برای  هفته  در  درصد   10 نرخ  اما  دارد، 
متوالی، نرخ چشمگیری است و البته خود بنیان گذار 
هم در جذب سرمایه تاثیرگذار است. به بنیان گذارانی 
که بدون رعایت این مسائل بتوانند سرمایه گذاران را 
متقاعد کنند، تبریک می گویم. توصیه ام به همه این 

چگونه توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کنیم؟
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است که روی محصول خود کار کنند و با کاربران خود 
گفت وگو کنند.

چه میزان سرمایه باید جذب کنید؟
در حالت ایده آل، شما باید میزانی سرمایه جذب کنید 
تا به زمان سوددهی برسید و در این صورت دیگر هرگز 
نیاز به جذب دوباره سرمایه نخواهید داشت. اگر شما 
در  نه تنها جذب سرمایه  زمینه موفق شدید،  این  در 
آینده برای شما راحت تر خواهد شد، بلکه قادر خواهید 
بود تا در صورتی که جو کمک های مالی نامساعد بود، 
بدون کمک های مالی جدید شرکت خود را سرپا نگه 
دارید. گفته شده است که انواع خاصی از استارت آپ ها 
زیادی  مبالغ  دنبال  به  باید  سخت افزار،  ساخت  مثل 
سرمایه  جذب  باید  استارت آپ ها  این  هدف  باشند. 
مالی  نقطه عطف  به  رسیدن  برای  نیازشان  اندازه  به 
بعدی باشد که معموال 12 تا 18 ماه بعد است.در زمان 
انتخاب اینکه چه میزان سرمایه جذب کنید، در واقع 
شما در حال معامله با چند متغیر مثل اینکه این میزان 
میزان  چه  پیشرفت،  میزان  چه  شده،  سرمایه جذب 
کاهش  )درصد  رقیق سازی  و  سرمایه گذاری  اعتبار 
سهام مالکیت به دلیل صدور سهام جدید( را برای شما 
به ارمغان می آورد، هستید. اگر شما بتوانید این جریان 
زیاد  مبالغ  ازای  به  که  کنید  مدیریت  به گونه ای  را 
سرمایه ریسک پذیر نسبی، چیزی حدود 10 درصد از 
شرکت خود را معامله کنید عالی است، اما اغلب اوقات 
برای این مبالغ زیاد، رقیق سازی باالی20 درصد مورد 
نیاز است و شما باید سعی کنید که این میزان باالتر 
در  درخواستی شما  مبلغ  میزان  نشود.  درصد  از 25 
هر موردی باید به یک طرح و نقشه قابل اعتماد گره 
خورده باشد. این طرح و نقشه اعتبار الزم برای متقاعد 

از شانس  اطمینان  کردن سرمایه گذاران در خصوص 
رشد پولشان را برای شما ایجاد می کند.

طرح  چند  ساختن  توانایی  معموال  خوب،  ایده  یک 
آن  با  دلیل هم می توان  به همین  و  دارد  را  نقشه  و 
حتی مقادیر مختلفی سرمایه جذب کرد، اما در این 
مواقع باید با دقت، اعتقاد و باور خود را بیان کنید)که 
شرکت، چه شما مبالغ کامل یا کمتری را جذب کنید 
یا نکنید، موفق خواهد بود(. در این جا، تفاوت در میزان 
از  است.یکی  به رشد  بخشیدن  در سرعت  توان شما 
راه های مراقبت از میزان مطلوب سرمایه جذب شده 
در دور اول )جذب سرمایه اولیه( این است که شما در 
مورد مدت زمان )تعداد ماه( مورد نظر خود در زمینه 
تامین مالی تصمیم بگیرید. به طور مثال با یک حساب 
مهندس  یک  هزینه های  میزان  می توان  انگشتی  سر 
)از اولین کارمندان استخدام شده در استارت آپ های 
سیلیکون ولی( را محاسبه کرد که معادل 15هزار دالر 
در ماه است. پس اگر می خواهید به مدت 18 ماه با 
صورت  آن  در  کنید،  کار  مهندس   5 متوسط  تعداد 
شما به چیزی حدود 15 هزار × 5× 18 = 1350000 
افرادی برای  نیاز دارید. اگر شما قصد استخدام  دالر 
نباشید!  پست های دیگر را داشته باشید، چه؟ نگران 
این فقط یک تخمین است و برای هر پستی که قصد 
استخدام داشته باشید، به اندازه کافی دقیق و درست 
خواهد بود و پاسخی مناسب برای این سوال که چه 
میزان سرمایه جذب کنید، به شما می دهد. در میزان 
سرمایه جذب شده توسط شرکت ها، تفاوت های زیادی 
وجود دارد. ما در اینجا نگران مبالغ جذب شده اولیه 
 2 تا  هزار  چندصد  بین  چیزی  معموال  که  هستیم 

میلیون دالر است.

گزینه های تامین مالی )جذب سرمایه(
بنیان گذاران استارت آپ، باید مفاهیم اولیه جذب سرمایه 
این مفاهیم  بود که  را درک کنند. خوب  ریسک پذیر 
بسیار ساده می بودند و می شد آنها را در یک پاراگراف 
تشریح کرد. اما متاسفانه مثل اغلب مسائل حقوقی این 
امکان پذیر نیست. در اینجا خالصه ای در سطح بسیار باال 
آورده شده، اما این مساله ارزش آن را دارد که وقت خود 
را صرف مطالعه در مورد جزئیات و جوانب مثبت و منفی 
انواع مختلف جذب سرمایه، به خصوص شرایط کلیدی 
مثل معامالتی که از ابتدا تا انتخاب گزینه به آگاهی 
بیشتری نیاز دارند، کنید.  جذب سرمایه ریسک پذیر 
معموال از طریق سهام انجام می شود که به طور سنتی 
نام گذاری شدند و از نظم خاصی هم برخوردارند. اول از 
همه سهام سرمایه اولیه )سرمایه ریسک پذیر نسبی( است 
و به همین ترتیب بعد از آن سهام سرمایه سریA، سری
B، سریC حاصل می شوند یا در معرض عمومی اولیه 
قرار می گیرند. هیچ کدام این سهام ها مورد نیاز نیستند، 
سرمایه  جذب  با  شرکت ها  اوقات  گاهی  مثال،  برای 
سری A شروع می کنند )سهام مالکیت تقریبا همیشه 
همان طور که در زیر تعریف شده می باشد(. به یاد داشته 
باشید که ما در اینجا منحصرا روی سرمایه گذاری اولیه 
تمرکز  بیشتر(  نسبی  ریسک پذیری  با  )سرمایه گذاری 
می کنیم که اولین دور سرمایه گذاری ریسک پذیر است. 
حداقل در سیلیکون ولی، در حال حاضر اغلب دورهای 
ریسک پذیری  با  )سرمایه گذاری  اولیه  سرمایه گذاری 
نسبی بیشتر( به عنوان بدهی قابل تبدیل یا توافق نامه های 
ساده برای سهام مالکیت آینده )safe( سازمان یافته اند. 
انجام  مالکیت  با سهام  اولیه هنوز هم  برخی دورهای 
می شدند، اما اینها االن در سیلیکون ولی یک استثنا 

محسوب می شوند.

بدهی قابل تبدیل
بدهی قابل تبدیل، وامی است که یک سرمایه گذار برای 
شرکتی که در حال استفاده از سندی به نام اوراق قابل 
تبدیل )سند بدهی است که به سهام تبدیل می شود، 
معموال به سهام ممتاز تبدیل می شود اما گاهی اوقات 
به سهام عادی نیز تبدیل می شود( است، ایجاد می کند. 
این وام شامل مبلغ اصلی وام )مبلغ سرمایه گذاری(، 
یا بیشتر  نرخ بهره )معموال حداقل نرخ آن 2 درصد 
می باشد( و تاریخ سررسید )زمانی که مبلغ اصلی وام و 
بهره آن بازپرداخت شده باشد( است. هدف از این اوراق 
این است در زمانی که شرکت از طریق افزایش سهام 
مالکیت  به سهام  را  آن  مالی می کند  تامین  مالکیت 
تبدیل کند )بنابراین به آن قابل تبدیل می گویند(. این 
برای  موثر  ارزش  )حداکثر   Cap یک  معموال  اوراق، 
یک سرمایه گذار در اوراق قابل تبدیل( یا ارزش گذاری 
حداکثر   ،Cap یک  دارند.  هم  تخفیف  یک  یا  هدف 
نظر  در  بدون  اوراق  صاحب  که  است  موثری  ارزش 
پرداخت  را  آن  اوراق،  تبدیل  در  ارزش سهام  گرفتن 
تبدیلی است  قابل  اوراق  تاثیر Cap در  خواهد کرد. 
سایر  با  مقایسه  در  آن،  سرمایه گذاران  معموال  که 
سرمایه گذاران سهام مالکیت، مبلغ کمتری به ازای هر 
سهم پرداخت می کنند. به همین ترتیب، یک تخفیف 
هم از طریق درصدی کردن ارزش سهام، باعث ایجاد 
ارزش با تاثیر کمتری می شود. سرمایه گذاران به این 
نگاه  خود  حق الزحمه  و  پاداش  به عنوان  موقعیت  دو 
می کنند و هر دو هم قابل تبدیل به پول نقد هستند. با 
اینکه ممکن است بدهی قابل تبدیل در زمان سررسید 
الزاما باید همراه با بهره خود بازپرداخت شود، با این 
حال اغلب سرمایه گذاران تمایل دارند تاریخ سررسید 

اوراق را تمدید کنند.
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موضوع : انواع نرانسفورماتور کم تلفات

حوزه فعالیت فراخوان :   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال

تاریخ بازگشایی پاکات: ۶ / ۲ / ۱۳۹۵ - ششم 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد: ۶ / ۲ / ۱۳۹۵ - ششم 

اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۱ / ۱۳۹۵ - بیست و 
چهارم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۶ / ۴ / ۱۳۹۵ - ششم تیر ماه 

یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر : ایران - فارس - شیراز
  

 

موضوع : ۶ ع ۹۵ خرید مقدار ۴۲۰۰۰ متر کابل فیبر 
 ADSS نوری ۲۴ رشته

حوزه فعالیت فراخوان:   امور خرید یا تامین کاال
 

نوع برگزاری : دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال
  

برآورد مالی : 3360000000
  

تاریخ بازگشایی پاکات : ۷ / ۲ / ۱۳۹۵ - هفتم 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد: ۷ / ۲ / ۱۳۹۵ - هفتم 

اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۱ / ۱۳۹۵ - بیست و 
هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۷ / ۵ / ۱۳۹۵ - هفتم مرداد 

ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر : ایران - مازندران - ساری
    

طبقه بندی موضوعی:   امور بازرگانی و مالی 

موضوع : رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات 
نت محور مدیریت برق شهرستان فراشبند و بخش تابع 

آن شامل دهرم

حوزه فعالیت فراخوان :   امور پیمانکاری
 

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال

تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۱ / ۲ / ۱۳۹۵ - یازدهم 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۱۱ / ۲ / ۱۳۹۵ - یازدهم 

اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۲۸ / ۱ / ۱۳۹۵ - بیست و 
هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۱ / ۵ / ۱۳۹۵ - یازدهم 

مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر : ایران - فارس -
   

طبقه بندی موضوعی :   تعمیر-نگهداري-پشتیبانی

موضوع: انجام عملیات نصب برج و سیم کشی خط 
۱۳۲ کیلوولت پست منیوحی

حوزه فعالیت فراخوان:   امور پیمانکاری
 

نوع برگزاری : یک مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال
  

برآورد مالی: 6891723199
 

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

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۲۰ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیستم 

اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۶ / ۲ / ۱۳۹۵ - ششم 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۷ / ۵ / ۱۳۹۵ - بیست و 

هفتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر : ایران - خوزستان -
    

محل دریافت اسناد : اهواز - بلوار گلستان - سازمان 
آب وبرق خوزستان ساختمان شماره ۲ شرکت برق 

منطقه ای خوزستان - طبقه سوم تلفن ۳۳۱۲۵۸۹۴-
 

16 مناقصات

شرکت توزیع نیروی برق استان فارسشرکت توزیع برق استان مازندرانشرکت توزیع نیروی برق استان فارسشرکت برق منطقه ای خوزستان
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مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سندیکای 
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