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اخبار اقتصادی

مناقصات

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

سی امین کنفرانس بین المللی برق از پنجم لغایت هفتم آبان ماه سال جاری 
در محل پژوهشگاه نیرو برگزار می شود. 

برای این کنفرانس که برگزارکننده اصلی آن، شرکت مادر تخصصی توانیر و مجری آن 
پژوهشگاه نیرو است، 20 محور اصلی در نظر گرفته شده و برای هر محور، کمیته علمی 
ـ تخصصی متشکل از استادان دانشگاه ها و متخصصین ارشد صنعت برق تشکیل شده 
است. انتقال انرژی الکتریکی، انرژی های تجدیدپذیر، بازار برق، برنامه ریزی و مطالعات 
سیستم و شبکه، بهره وری و مدیریت انرژی، پست های فشار قوی، ترانسفورماتورهای 
الکتریکی،  انرژی  تولید  الکتریکی،  انرژی  توزیع  اطالعات،  فناوری  توزیع،  و  قدرت 
دیسپاچینگ و مخابرات، شبکه های هوشمند برق، شیمی و مواد، کنترل و حفاظت، 
کنترل و ابزار دقیق و اتوماسیون، کیفیت برق، ماشین های الکتریکی، محیط زیست؛ 
ایمنی و بهداشت، مدیریت و مطالعات اقتصادی و اجتماعی محورهای این کنفرانس 
هستند.امسال هم طبق روال سال های گذشته و با هدف نزدیک کردن دو بخش 
صنعت و دانشگاه، همزمان با برگزاری کنفرانس بین المللی برق، نمایشگاه جانبی از 
آخرین دستاوردهای علمی و فناوری شرکت های فعال صنعت برق برگزار خواهد شد 
که عالقمندان می توانند جهت ثبت نام و شرکت در این نمایشگاه از طریق دبیرخانه این 
کنفرانس اقدام کنند. گفتنی است مهلت ارسال مقاالت برای شرکت در این کنفرانس 
تا پایان مرداد ماه است و کارت ورود به کنفرانس در روزهای سوم و چهارم آبان ماه 

توزیع خواهد شد.

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران/ 

آبان ماه؛ موعد برگزاری
 سی امین کنفرانس بین المللی برق

تعادل/ محمدصادق جنان صفت سردبیر
درحالي كه دولت یازدهم و چهره هاي اصلي آن به 
ویژه در سطح معاونان رییس جمهور و وزیران كلیدي 
بخش  از  حمایت  طبل  بر  كه  است  2سال  اقتصاد 
این  راستي آزمایي  زمان  اكنون  خصوصي مي كوبند، 

ادعا فرا رسیده است.
و  قرار گرفته است  تازه یي  ایران در شرایط  اكنون   
و  سیاسي  مدیران  درمیان  فوق العاده یي  هیجان 
هیات هاي  ورود  از  ناشي  كه  دارد  وجود  اقتصادي 

اقتصادي اروپایي است.
مدیریت  باالي  سطوح  در  حتي  مدیران  از  برخي 
اقتصادي در روزهاي سپري شده و در گفت وگوهاي 
رسانه یي مسابقه یي نانوشته راه انداخته و مطابق با 
ارزي  نیاز  و  پروژه  خود،  مدیریت  تحت  بخش هاي 
تعریف كرده اند. براساس جمع بندي تایمزمالي تاكنون 
600میلیارد دالر نیاز ارزي ایران تنها در بخش هاي 
زیربنایي شناسایي شده است. آنچه در روزهاي سپري 
شده اما قابل تامل است بیرون ماندن بخش خصوصي 
از دور گفت وگوها و مذاكرات اقتصادي است و پرچم 
دراختیار مدیران دولتي و شركت هاي شبه دولتي قرار 

دارد. 

ادامه در صفحه 3/  

بخش خصوصي تزیین نیست



 

  تدوین آیین نامه واگذاری پروژه های 
برون مرزی به اعضا

مهندسین  تخصصی  کمیته  رییسه  هیات  جلسه 
در  سندیکا  محل  در  تیرماه  دوم  و  بیست  مشاور 
به  مربوط  موضوعات  اهم   که  شد  برگزار  حالی 
بررسی  و  طرح  مورد  اساسی  محور  سه  در  کمیته 

قرار گرفت.......ادامه خبر 

 شرکت های برق زیان ده هستند
طبق اعالم رئیس سازمان خصوصی سازی، با توافق این 
سازمان و وزارت نیرو، سهم دولت در شرکت های توزیع 
واگذار  برق  قیمت  شدن  واقعی  زمان  تا  برق  نیروی 

نخواهد شد.......ادامه خبر 

 سرمایه گذاری 235 میلیون دالری 
عربستان در انرژی تجدید پذیر

ایلنا: مقامات شهرک در حال ساخت ملک عبدالعزیز 
این  انرژی  تامین  برای  که  کردند  اعالم  عربستان  در 
استفاده  پذیر  تجدید  های  انرژی  تکنولوژی  از  شهر 

خواهند کرد.......ادامه خبر 

در  برق  نیروگاه های   سهم 37 درصدی 
تولید کربن

بر اساس آمارهای موجود 50 میلیارد کیلووات ساعت 
برق طی سال گذشته در شبکه توزیع برق کشور تلف 
کشور  هوای  آلودگی  کل  از  درصد  و 37  است  شده 
مربوط به فعالیت نیروگاه های برق کشور می شود.......

ادامه خبر 

 36 هزار مگاوات ساعت برق مصرفی 
تهران از بورس انرژی خریداری شد

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ گفت: این شرکت تاکنون حدود 36 هزار مگاوات 
است....... انرژی خریداری کرده  بورس  از  برق  ساعت 

ادامه خبر 

 ورود تکنولوژی های جدید درزمینه 
انرژی خورشیدی این صنعت را شکوفا 

می کند
نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع 
و کشاورزی با اشاره به راندمان پایین تکنولوژی های 
با رفع  انرژی خورشیدی در کشور، گفت:  از  استفاده 
تحریم ها و امکان انتقال فناوری های جدید می توان 
انرژی  در سبد  را  انرژی خورشیدی  از  استفاده  سهم 

کشور افزایش داد.......ادامه خبر 

 تاکید جهانگیری بر همکاری تهران و 
ایروان در زمینه انتقال انرژی و برق

معاون اول رییس جمهوری در تماس تلفنی نخست 
دارد  آمادگی  تهران  داشت:  اظهار  ارمنستان  وزیر 
همکاری های خود را با ایروان در حوزه های مختلف 
از جمله انرژی، تولید و انتقال برق و ترانزیت کاال و 
مسافر از مسیر ایران، ارمنستان و گرجستان گسترش 

دهد.......ادامه خبر 

 آغاز بهره برداری از یک نیروگاه 
زمین گرمایي در ترکیه

زمین گرمایي 4  نیروگاه  از یک  بهره برداري  عملیات 
شد.........ادامه  آغاز  ترکیه  دنیزلي  منطقه  در  مگاواتي 

خبر

 تسویه بدهی پیمانکاران از تعهدات 
قطعی دولت است

.....ادامه خبر  

 آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون رفع 
موانع تولید ابالغ شد

.....ادامه خبر  

 ارزیابی از سفرهای اخیر هیات های 
اقتصادی اروپایی به تهران

.......ادامه خبر 

 انگلیس از قافله کشورهای اروپایی 
برای احیای تجارت با ایران عقب ماند

.......ادامه خبر 

 اعزام رایزنان بازرگانی ایران به 8 کشور
.......ادامه خبر 

 عقب نشینی قیمت ها به نفع خریداران
. ......ادامه خبر 

 فعالیت 24 ساعته گمرک ایران و عراق
......ادامه خبر 

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

 جهانگیری دوشنبه از دوران پساتحریم 
می گوید

 5۰ شرکت صنعتی توسط بخش 
خصوصی در کشور مجوز گرفته اند

.......ادامه خبر 

 سفر تیم تجاری تایلند به ایران در 6 
ماه آینده

.......ادامه خبر 

2 عناوین اخبار

 اقتصادی اخبار صنعت برق
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روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران/ در دستور 
کار کمیته مهندسین مشاور قرار گرفت

تدوین آیین نامه واگذاری پروژه های 
برون مرزی به اعضا

جلسه هیات رییسه کمیته تخصصی مهندسین 
سندیکا  محل  در  تیرماه  دوم  و  بیست  مشاور 
در حالی برگزار شد که اهم  موضوعات مربوط 
و  طرح  مورد  اساسی  محور  سه  در  کمیته  به 

بررسی قرار گرفت.
در رابطه با بند اول از دستور جلسه این کمیته با موضوع 
مشاوران  اندیشی  هم  سمینار  خصوص  در  مذاکره 
صنعت برق و محورهای آن مقررشدپیش نویس تهیه 
شده توسط دکتر عربانی، رییس این کمیته به تمام 
غیرعضو  و  از عضو  اعم  مشاور  مهندسی  شرکت های 
و جهت ارایه نظرات تکمیلی به هیات رییسه کمیته 

ارسال شود.
 در این پیش نویس از شرکت های مشاور خواسته شده 

تا مشکالت،  بود 
 ، ها د پیشنها
و  راهکارها 
ت  عا ضو مو
در  را  مرتبط 
توسعه  با  رابطه 
به  فعالیت ها 
در  خصوص 
برون  بخش 
جهت  مرزی 
در  طرح 
مذکور  همایش 
ارایه  سندیکا  به 

جمع بندی  رو  پیش  نشست  اهداف  دیگر  از  کنند. 
موضوعات مورد طرح به وزارت نیرو و پیگیری جهت 

حل مشکالت مورد طرح عنوان شد.
در ادامه ضمن تاکید ریاست کمیته بر ضرورت ورود 
هیات های  تصمیم گیری های  و  جلسات  در  سندیکا 
سازمان های  سایر  و  نیرو  وزارت  با  خارجی  تجاری 
پیشنهاد  جلسه  دستور  دوم  بند  با  رابطه  در  دولتی، 
شد در صورت تحقق این امر آیین نامه ای در سندیکا 
برون  پروژه های  واگذاری  چگونگی  که  شود  تدوین 
همین  بر  کند.  تبیین  را  کمیته  اعضای  به  مرزی 
اساس مقرر شد پیش نویس تهیه شده جهت تکمیل 
و دریافت نظرات در اختیار هیات رییسه قرار گیرد. در 
این پیش نویس به ذکر مقدمه ای در رابطه با اهمیت 
به شرکت های صاحب  پروژه ها  این  واگذاری صحیح 
صالحیت، دسته بندی انواع پروژه ها و اقدامات سندیکا 

پس از اطالع از پروژه هاپرداخته شده است. 
بر همین اساس به پیشنهاد مهندس وهابیان نماینده 
و  موضوع  این  اهمیت  به  توجه  با  مشانیر  شرکت 
ایجاد  از  جلوگیری 
مخرب  رقابت 
مقرر  اعضا،  بین 
سازوکار های  شد 
در  استفاده  مورد 
کشورهای دیگر در 
مشاوران  نشست 
و  بحث  مورد 
گیرد  قرار  بررسی 
صورت  در  اعضا  و 
های  پروژه  وصول 
از  مرزی  برون 
های  هیات  طرف 

دولتی توزیع خدمات مهندسی مربوطه به ارایه نظرات 
در این خصوص نیز بپردازند.

عالوه بر این در خصوص بند سوم دستور جلسه نیز 
با محوریت اخبار کمیته، گزارشی در رابطه با پیگیری 
شد.  ارایه  کمیته  رییس  توسط  مشاوران  مطالبات 
عربانی با بیان این مطلب همچنین از اقدامات سندیکا 
در این باره از طریق  ارسال نامه ای دیگر به مهندس 
محسنی کبیر معاون برنامه ریزی و توسعه شبکه توانیر 

عالوه بر پیگیری های حضوری خبر داد.
دوره  در  کمیته  عملکرد  از  گزارشی  قرائت  همچنین 
گذشته جهت ارایه به مجمع عمومی سندیکا، جزییات 
نامه ارسالی سندیکا به اعضا برای اعالم لیست مطالبات 
از کارفرمایان و نیز تسهیالت سبد ماه رمضان و خرید 
از صورت  بند  این  از دیگر موارد مطروحه در  خودرو 

جلسه کمیته مهندسین مشاور بود.

با  گفتگو  در  کار«  و  کسب  کار/  و  کسب  روزنامه 
را  برق  صنعت  در  ها  واگذاری  مشکالت  کارشناسان 

بررسی می کنند
شرکت های برق زیان ده هستند

با  خصوصی سازی،  سازمان  رئیس  اعالم  طبق 
دولت  سهم  نیرو،  وزارت  و  سازمان  این  توافق 
در شرکت های توزیع نیروی برق تا زمان واقعی 

شدن قیمت برق واگذار نخواهد شد.
اینکه  بر  تاکید  با  عبدا... پوری حسینی،  میرعلی اشرف 
راهی جز خصوصی  نیروگاه ها  از خصوصی سازی  بعد 
تصریح  ندارد،  وجود  برق  توزیع  شرکت های  کردن 

ادامه از صفحه 1/
به نظر مي رسد كه ادامه این وضعیت ضمن اینكه 
برخالف وعده ها و سخنان رییس جمهور و معاون 
آسیب  مي تواند  است،  مدیران  سایر  و  وي  اول 
تازه  وارد كند. شرایط  ایران  اقتصاد  بر  دوباره یي 
و رفتارهاي مدرن حكم مي كند كه به جاي فربه 
كردن بخش دولتي و بنگاه هاي تحت حمایت آنها 
درجذب سرمایه خارجي و افزودن برحجم دولت، 
راه را براي حضور واقعي بخش خصوصي به معناي 
واقعي هموار  سازیم. كنارگذاشتن بخش خصوصي 
از جریان دادوستد درحوزه عمل و استفاده از نام 
و عنوان آنها به صورت تزییني، احتمال وقوع قابل 
بازرگاني  اتاق  رییس  كه  درحالي  دارد.  توجهي 
ایران و روساي اتاق هاي بازرگاني مشترك ایران و 
روسیه، ایران و ایتالیا و ایران و سوییس این تهدید 
كرده اند،  بیان  سخنان شان  در  ضمني  به طور  را 
مي توان پیش از داغ و سوزان شدن مسائل، فكري 
كرد و بخش خصوصي را به طور واقعي درجریان 

كارها قرار داد.

 

بخش خصوصي تزیین نیست
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

کرد: مشکالتی در این مسیر هست که باوجود تمایل 
را سلب  این شرکت ها  واگذاری  امکان  دولت،  عزم  و 
واقعی  را  مشکل  مهم ترین  کارشناسان  است.  کرده 
نبودن قیمت برق می دانند. درواقع یارانه ای که به برق 
بار  از یک سو  تعلق می گیرد،  و صنایع  مردم  مصرفی 
مالی سنگینی به دولت تحمیل می کند و از سوی دیگر 
مشوقی برای بهینه نبودن مصرف در تمام بخش ها و 

اتالف خسارت بار این حامل انرژی گران بهاست.

واگذاری، مشکالت را بیشتر می کند
محمدپارسا، عضو هیات مدیره سندیکای برق با بیان 
برق  صنعت  توسعه  بدون  اقتصادی  شکوفایی  اینکه 
به هم  زنجیره ای  را  برق  صنعت  افتاد،  نخواهد  اتفاق 
پیوسته توصیف کرد که تمام حلقه های این زنجیر باید 
به صورت هماهنگ عمل کنند تا ناکارآمدی یک حلقه 
موجب از بین رفتن عملکرد نهایی زنجیره صنعت برق 

نشود.
 این کارشناس در تشریح علت و تبعات تصمیم اخیر 
واگذار  درباره  نیرو  وزارت  و  خصوصی سازی  سازمان 
به  به بخش خصوصی  برق  توزیع  نشدن شرکت های 
توزیع  »کسب وکار«، گفت: واگذار نشدن شرکت های 
برق منطقه ای به بخش خصوصی به این علت است که 
این شرکت ها زیان ده هستند و تا زمانی هم که قیمت 
برق واقعی نشود این شرکت ها به سودآوری نخواهند 
بخش  به  برق  نیروگاه های  واگذاری  پارسا  رسید. 
خصوصی را نیز اقدامی نسنجیده دانست و اظهار کرد: 
نیروگاه های خصوصی اکنون با بدهی 12 هزار میلیارد 
تومانی مواجه هستند و چون نمی توانند طلب خود را از 
شرکت های توزیع برق دریافت کنند از پرداخت بدهی 
خود ناتوان هستند. در این شرایط مسلما واگذار کردن 
شرکت های توزیع برق به بخش خصوصی تنها موجب 

پیچیده تر شدن این کالف و اضافه شدن مشکلی جدید 
به مشکالت قبلی خواهد شد.

قیمت برق طی 5 سال واقعی شود
رئیس فدراسیون صادرکنندگان برق و صنایع وابسته 
در  خصوصی سازی  مسیر  شدن  باز  راهکار  ادامه،  در 
صنعت برق را واقعی کردن قیمت برق طبق یک برنامه 
افزایش  فشار  نگران  دولت  افزود:  و  دانست  ساله   5
قیمت برق به مردم است اما این فشار دیر یا زود با 
فرسوده شدن روزافزون شبکه و نیروگاه ها و گسترده 
افتاد،  خواهد  اتفاق  کشور  سطح  در  خاموشی  شدن 
بنابراین باید با روش منطقی به تدریج قیمت را واقعی 
کرد. در کنار آن باید مردم را با فرهنگ مصرف بهینه 
آشنا کرد چون به علت پایین بودن قیمت برق مردم 
ما 3 برابر استاندارد جهانی برق مصرف می کنند. اغلب 
صنایع ما هم نسبت به رعایت استاندارد های مصرف 
انرژی بی توجه هستند و اگر قیمت واقعی شود صنایع 
هم وادار می شوند مصرفشان را بهینه کرده و از اتالف 

انرژی جلوگیری کنند.
به گفته پارسا، یارانه ای بودن برق موجب به صرفه نبودن 
سرمایه گذاری در این صنعت شده است به نحوی که 
پیمانکارانی که با شرکت های توزیع برق کار می کنند، 
نمی توانند طلب خود را از این شرکت ها دریافت کنند 

و بسیاری از این پیمانکاران ورشکسته شده اند.
 این زنجیره معیوب که به منابع دولتی متکی است، از 
وزارت نیرو شروع می شود که به دلیل محدودیت های 
بودجه ای نمی تواند شرکت های توزیع برق را حمایت 
کند و آنها هم به نوبه خود سرویس دهی مطلوبی به 
شبکه توزیع نمی دهند و نهایتا زیان این وضعیت به 

کل صنعت برق و مردم می رسد.

خصوصی سازی صنعت برق دل بخواهی نیست
همچنین رئیس سازمان خصوصی سازی نیز با اشاره به 
اینکه سازمان خصوصی سازی درباره شرکت های توزیع 
نیروی برق اطالعات الزم را کسب کرده است و با این 
شرکت ها بیگانه نیست، گفت: پس از برگزاری جلسات 
مکرر با معاونان وزیر نیرو به یک جمع بندی رسیدیم که 
تا زمانی که قیمت برق یارانه ای است، امکان واگذاری 
خصوصی  بخش  به  برق  نیروی  توزیع  شرکت های 
با  کشور  خصوصی  سازی  سازمان  ندارد.رئیس  وجود 
بیان اینکه سازمان خصوصی سازی موظف به تعیین و 
قیمت گذاری روی شرکت های توزیع نیروی برق است، 
گفت: خصوصی سازی دل بخواهی نیست و ما گزینه ای 
جز تعیین قیمت برای شرکت های توزیع و واگذاری 
آنها به بخش خصوصی نداریم. درصورت کوتاهی از این 
امر اتفاقی خواهد افتاد که هیچ یک از ما و شما خودمان 
اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این  بخشید.  نخواهیم  را 
دولت مصمم است اصل 44 درباره شرکت های توزیع 
نیرو عملیاتی شود، از مدیران این بخش خواست در 
این زمینه اهتمام بیشتری با سازمان خصوصی سازی 
داشته باشند. وی تصریح کرد: کارشناسان دادگستری 
بررسی  و  در سازمان خصوصی سازی وظیفه کنکاش 

دقیق اموال شرکت ها را به صورت فردی ندارند.
رئیس سازمان خصوصی  سازی با یادآوری اینکه به جز 
20 درصد سهم دولت در شرکت های بزرگ از جمله 
تا  گفت:  شد،  خواهد  یا  است  شده  واگذار  نیروگاه ها 
قبل از سال ۸4 سازمان خصوصی سازی اجازه نداشت 
شرکت هایی را که در صدر قانون اصل 44 از آنها اسم 
برده شده است، واگذار کند که نیروگاه ها و شبکه های 
انتقال نیز جزو این دسته بودند، اما در سال ۸4 این 
وضعیت تغییر کرد و تحول بزرگی در خصوصی سازی 

کشور ایجاد شد.

ایلنا/ 
سرمایه گذاری 235 میلیون دالری 

عربستان در انرژی تجدید پذیر

ملک  ساخت  حال  در  شهرک  مقامات  ایلنا: 
برای  که  کردند  اعالم  عربستان  در  عبدالعزیز 
انرژی های  از تکنولوژی  این شهر  انرژی  تامین 

تجدید پذیر استفاده خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از خبرگزاری عربستان 
سعودی ؛ دکتر ترکی بن سعود بن محمد مدیر عامل 
این شهرک اعالم کرد بر اساس سیاست های دولت با 
شرکت برق سعودی قراردادی به ارزش 235 میلیون 
دالر منعقد شده مبنی بر اینکه این شرکت با استفاده 
از سلول های خورشیدی انرژی مورد نظر این شهرک 

را تامین کند.
نیاز  برق مورد  برق 50 مگاوات  تولید  با  نیروگاه  این 
شهرک و آب شیرین کن ها را تامین خواهد کرد. مدت 

زمان این قرارداد 25 ساله خواهد بود.
این شهرک که نا م کامل آن شهرک توسعه و فن اوری 
تکنولوژی  آخرین  با  است  قرار  است  عبدالعزیز  ملک 
های روز اداره شود و بر اساس معیار جدید شهر نشینی 

باشد.
عربستان در حال حاضر روزانه 4 میلیون بشکه نفت 
برای تامین انرژی خود مصرف می کند که از لحاظ 
زیست محیطی 1.7 میلیون تن گاز مونوکسید کربن 

تولید می کند.
بر همین اساس عربستا ن با سرمایه گذاری زیادی قصد 
دارد از انرژی های تجدید پذیر خصوصا خورشیدی در 

صنایع خود استفاده کند.
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فارس/ ترند خبر داد
در  برق  نیروگاه های  درصدی   37 سهم 

تولید کربن

کیلووات  میلیارد  موجود 5۰  آمارهای  اساس  بر 
ساعت برق طی سال گذشته در شبکه توزیع برق 
کشور تلف شده است و 37 درصد از کل آلودگی 
برق  نیروگاه های  فعالیت  به  مربوط  هوای کشور 

کشور می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس 
برق  تولید  تنها  نه  جاری  سال  طی  ترند،  از  نقل  به 
بلکه  بوده است  قابل توجهی همراه  افزایش  با  کشور 
نوع سوخت نیروگاه ها در ایران نیز به طور چشمگیری 

تغییر کرده اند.
در  ایران  نفت  امسال، صادرات  نخست  در چهارماهه 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با 17 درصد کاهش 
به 3.336 میلیارد مگاوات ساعت رسید و این در حالی 
بود که واردات برق کشور در این مدت با افزایش 17 

درصدی به 1.503 میلیارد مگاوات ساعت رسید.
در  گاز  سوخت  از  استفاده  همچنین  مدت  این  در 
به  افزایش  درصد   16 با  کشور  برق  های  نیروگاه 
23.129 میلیارد متر مکعب رسید و این در حالی بود 
به  ها  نیروگاه  این  در  گازوئیل  و  نفت  از  استفاده  که 
ترتیب با افت 36.6 و 66.9 درصدی به 1.777 میلیارد 

لیتر و 71۸ میلیون لیتر کاهش یافته است.
کیلووات  میلیارد   276.17۸ ایران  گذشته  سال  طی 
ساعت برق تولید کرد و این در حالی بود که صادرات 
کشور در این مدت با کاهش 14 درصدی نسبت به 
ساعت  کیلووات  میلیارد   9.956 به  آن  از  قبل  سال 
 2 با  نیز  گذشته  سال  در  کشور  برق  واردات  رسید. 
درصد افزایش معادل 3.769 میلیارد کیلووات ساعت 

ارزیابی شد.
نکته قابل توجه در این آمارها این است که با در نظر 
گرفتن میزان واردات و تولید برق و همچنین صادرات 
و در نظر گرفتن مصرف 21۸.933 میلیارد کیلووات 
ساعت برق در ایران طی سال 93، می توان به این نکته 
رسید که حدود 50 میلیارد کیلووات ساعت انرژی در 
انتقال و توزیع برق کشور هدر رفته است که  شبکه 
معادل 1۸ درصد از کل برق تولیدی کشور می شود که 
رقم بسیار  باالیی از لحاظ استانداردهای اتالف انرژی 
در شبکه های توزیع نیرو در جهان به  حساب می آید.

 2.۸71 گذشته  سال  طی  کشور  برق  تولید  ظرفیت 
گیگاوات افزایش یافته است که 2.242 از این حجم از 
طریق افزایش ظرفیت با ساخت نیروگاه های حرارتی 
بوده است.یکی دیگر از نکات منفی تولید برق در ایران 
تولید 222 میلیون متر مکعب گاز دی اکسید کربن در 
نتیجه فعالیت نیروگاه های برق است که 37 درصد از 
کل دی اکسید کربن تولید شده در کشور را شامل می 
شوند.بر اساس اعالم سازمان بهداشت جهانی، آلودگی 
هوا ساالنه 16 میلیارد دالر برای ایران هزینه در بر دارد.

نیروگاه  بازدهی  باید  آلودگی هوا  میزان  برای کاهش 
مقامات  اعالم  اساس  بر  و  یافته  افزایش  کشور  های 
ایرانی برای هر یک درصد افزایش بازدهی نیروگاه های 

کشور نیاز به 700 تا ۸50 میلیون دالر هزینه است.

وزارت نیرو/ از سوی شرکت توزیع برق تهران بزرگ؛
36 هزار مگاوات ساعت برق مصرفی 

تهران از بورس انرژی خریداری شد

برق  نیروی  توزیع  شرکت  برق  بازار  دفتر  مدیر 

حدود  تاکنون  شرکت  این  گفت:  بزرگ  تهران 
انرژی  بورس  از  برق  ساعت  مگاوات  هزار   36

خریداری کرده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، بابک 
بورس  اندازی  راه  ابتدای  از  اینکه  به  اشاره  با  نعمتی 
شرکت  شش  از  جزئی  شرکت  این  کشور  در  انرژی 
توزیع پایلوت در این طرح بوده و پس از وارد شدن 
به  بورس  سامانه  در  کشور  توزیع  های  شرکت  تمام 
عنوان بزرگترین خریدار برق بوده است، اظهار داشت: 
دفتر بازار برق شرکت ضمن امکان برقراری خرید برق 
برق  شبکه  مدیریت  )شرکت  فروشی  عمده  بازار  از 
ایران(و بورس انرژی نسبت به توسعه امکان استفاده 
از مولدهای مقیاس کوچک در سطح شهر تهران اقدام 

می کند.
وی افزود: کارشناسان این دفتر ضمن بررسی و کنترل 
دقیق عوامل محیطی، وضعیت جوی و تمام مواردی که 
در مصرف برق مشترکان تاثیرگذار است، با پیش بینی 
های الزم نسبت به پیش بینی میزان برق مورد نیاز 
در هر ساعت اقدام و پس از پیگیری ها و ثبت موارد 
الزم، نسبت به خرید برق از مدیریت شبکه برق ایران 

و بورس انرژی اقدام می شود.
کرد:  تصریح  سخنانش،  از  دیگری  بخش  در  نعمتی 
این شرکت ضمن  خوشبختانه طی چند ماه گذشته 
نیز  برق  فروش  به  نسبت  انرژی  بورس  از  برق  خرید 
در این بورس اقدام و از کد عام خود در بورس انرژی 

استفاده کرده است.
مدیر دفتر بازار برق افزود: این شرکت تاکنون حدود 
36 هزارمگاوات ساعت برق از بورس انرژی خریداری 
کرده و پیش بینی می شود این میزان تا پایان سال با 

افزایش اعتبار خرید از بورس انرژی افزایش یابد.
برق  نیروی  توزیع  شرکت  که  حاکیست  گزارش  این 

از شرکت  یکی  گذشته  سال  چند  بزرگ طی  تهران 
از  برق  خرید  در  که  است  کشور  برق  توزیع  های 
مدیریت شبکه برق ایران و پیش بینی برق مورد نیاز 
تهران با کمترین درصد خطا در پیش بینی ها خرید 
داشته و مقادیر تشویق اعالمی در صورت حساب ها 

بیش از مقادیر خطای آزمون مصرف بوده است.

ایرنا/ نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی؛
ورود تکنولوژی های جدید درزمینه 

انرژی خورشیدی این صنعت را شکوفا 
می کند

و  بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون  رییس  نایب 
پایین  راندمان  به  اشاره  با  کشاورزی  و  صنایع 
تکنولوژی های استفاده از انرژی خورشیدی در 
انتقال  امکان  و  ها  تحریم  رفع  با  گفت:  کشور، 
از  استفاده  سهم  توان  می  جدید  های  فناوری 
انرژی خورشیدی را در سبد انرژی کشور افزایش 

داد.
آرش نجفی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با 
بیان آنکه تکنولوژی های استفاده از انرژی خورشیدی 
است،  داشته  زیادی  بسیار  های  پیشرفت  جهان  در 
ایران  در  فناوری  نوع  این  سطح  بودن  پایین  افزود: 
یکی از عواملی است که باعث شده نتوانیم سهم انرژی 

خورشیدی را در سبد انرژی کشور افزایش دهیم.
خورشیدی  های  پنل  راندمان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در ایران بسیار پایین بوده و نگهداری از این پنل ها 
ناپاکی هوای  و  بودن  غبارآلود  است، گفت:  نیزدشوار 
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انرژی  شده  باعث  که  است  عواملی  دیگر  از  کشور 
خورشیدی جایگاه مناسبی نداشته باشد.

به  و  پاکی  این درحالی است که  نجفی تصریح کرد: 
دور از غبار بودن هوا در کشورهای اروپایی سبب شده 
روبه  کشورها  این  در  خورشیدی  انرژی  از  استفاده 

افزایش باشد.
حاکیست؛  خورشیدی  انرژی  از  استفاده  جهانی  آمار 
از ظرفیت فتوولتائیک جدید در  حدود 30 گیگاوات 
سراسر جهان در سال 2011 عملیاتی شده و با افزایش 
74 درصدی در کل دنیا به میزان 70 گیگاوات رسیده 

است.
کشورهای پیشرو در بیشترین ظرفیت نصب شده تا 
انتهای سال 2011 آلمان، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا و آمریکا 

بوده اند.
رییس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران با بیان 
انرژی خورشیدی در کشور  نیروگاه های  اینکه هنوز 
جایگاهی ندارند، تاکید کرد: برهمین اساس ابتداء باید 
بربام  آبگرمکن های خورشیدی  از  استفاده  به سمت 
ساختمان ها رفته و این موضوع را در کشور همگانی 

کنیم.
وی با بیان آنکه رفع تحریم ها امکان انتقال تکنولوژی 
می  گفت:  سازد،  می  فراهم  کشور  در  را  نوین  های 
زمینه  در  جدید  های  تکنولوژی  کردن  وارد  با  توان 
این  از  بیشتر  را تشویق کرد  انرژی خورشیدی مردم 
از  تولید کننده برق  انرژی استفاده کرده و خود  نوع 

خورشید باشند.
به  خارجی  گذاران  سرمایه  و  ها  سرمایه  ورود  نجفی 
اخیر  توافقات  دستاوردهای  مهمترین  از  را  کشور 
باید زمینه فعالیت این سرمایه  دانست و تاکید کرد: 
نو  های  انرژی  و  انرژی خورشیدی  بخش  در  گذاران 
را فراهم کرد تا سهم استفاده از انرژی خورشیدی در 

کشور افزایش قابل قبولی یابد.
با  ایران  کشاورزی  و  بازرگانی، صنایع  اتاق  فعال  این 
زمینه  در  فعال  اقتصادی  های  گروه  وجود  به  اشاره 
انرژی خورشیدی در کشور گفت: این گروه ها اکنون 
شرایط  تا  هستند  دولت  با  رایزنی  و  تعامل  حال  در 
بتوانند  و  ایجاد کرده  فعالیت های خود  برای  بهتری 

نقش موثرتری در این زمینه ایفا کنند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید شرایط صادرات برق 
را مهیا تر کرده و اجازه سوآپ انرژی را به فعاالن این 
بخش دهد افزود: فراهم شدن این امکانات سبب خواهد 
شد فعاالن بخش انرژی خورشیدی باانگیزه بیشتری به 

این حوزه وارد شوند.
نجفی با اشاره به مذاکرات دولت و سندیکای صنعت 
برق ایران در زمینه فراهم شدن شرایط صادرات برق 
که هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است، تصریح کرد: 
با فراهم شدن شرایط مناسب در آینده می توان برق 
تولیدی از انرژی خورشیدی را به بازار منطقه ارسال 
کرد و شرایط پایدارتری برای فعاالن این عرصه فراهم 

کرد.
رییس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی کشوربا بیان 
اینکه ترکیه یکی از بهترین مقاصد برای صادرات برق 
آن  در  برق  مصرف  میزان  تفاوت  افزود:  است،  ایران 
کشور در زمستان و تابستان زمینه خوبی برای صادرات 

برق در اختیار فعاالن برق ایران قرار می دهد.
یادآور می شود، یکی از تکالیف برنامه پنجم در مورد 
استفاده از انرژی های نو و خورشیدی ایجاد زیرساخت 
های تولید تجهیزات نیروگاه های بادی و خورشیدی و 

توسعه کاربرد انرژی های پاک است.

ایرنا/ 
تاکید جهانگیری بر همکاری تهران و 

ایروان در زمینه انتقال انرژی و برق

تلفنی  تماس  در  جمهوری  رییس  اول  معاون 
تهران  داشت:  اظهار  ارمنستان  وزیر  نخست 
آمادگی دارد همکاری های خود را با ایروان در 
حوزه های مختلف از جمله انرژی، تولید و انتقال 
ایران،  مسیر  از  مسافر  و  کاال  ترانزیت  و  برق 

ارمنستان و گرجستان گسترش دهد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
اسحاق جهانگیری عصر امروز) شنبه( در تماس تلفنی 
هویک آبراهامیان نخست وزیر ارمنستان ضمن آرزوی 
توفیق و سعادت برای دولت و ملت ارمنستان گفت: 

روابط دو کشور از روند رو به رشدی برخوردار است
معاون اول رییس جمهور بر لزوم گسترش مناسبات میان 
جمهوری اسالمی ایران و ارمنستان تاکید کرد و افزود: 
دو کشور می توانند با توسعه روابط و گسترش همکاری 
ها، گام های موثری در جهت منافع دو ملت بردارند.  
وی اظهار داشت: زمینه های همکاری فراوانی میان دو 
کشور وجود دارد و می توانیم سطح همکاری های خود 
را در حوزه های مختلف ارتقاء دهیم.در ادامه این گفت 
و گو نخست وزیر ارمنستان نیز در این مکالمه تلفنی، با 
تکراردعوت ازدکترجهانگیری برای سفربه ارمنستان و با 
ابراز خرسندی از رفع برخی موانع پیش روی همکاری 
های دو کشور در بخش انرژی و انتقال گاز، خواستار ارتقاء 
سطح همکاری ها در زمینه های مختلف میان تهران و 
ایروان شد.هویک آبراهامیان همچنین با آرزوی سالمتی 
و موفقیت برای دولت و ملت ایران، از آمادگی کشورش 
برای همکاری های سه جانبه میان ایران، ارمنستان و 
ترانزیت خبر داد و اظهار  گرجستان در زمینه توسعه 

امیدواری کرد در یک نشست سه جانبه میان مقامات سه 
کشور، مقدمات این همکاری فراهم شود.

وزارت نیرو/  توسط یک شرکت ایتالیایی انجام شد؛
آغاز بهره برداری از یک نیروگاه 

زمین گرمایي در ترکیه

عملیات بهره برداري از یک نیروگاه زمین گرمایي 
4 مگاواتي در منطقه دنیزلي ترکیه آغاز شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، شرکت 
 )Exergy( ایتالیایي تولیدکننده توربین به نام اکسرژي
با موفقیت، نصب تجهیزات مورد نیاز در این نیروگاه را به 
پایان رسانده است و با نصب تجهیزات آن، سایت زمین 
گرمایي »آکچا« در جنوب غربی ترکیه، اولین سایتي در 
این کشور خواهد بود که از سامانه داراي دو سطح فشار 
بر روي توربین تک صفحه اي برخوردار است. طراحي 
ویژه توربین، آن را قادر خواهد ساخت که 20 درصد 
بیشتر از سایر مدل هایي که به سامانه هاي تک فشاره 
مجهزند، برق تولید نماید.تست هاي انجام شده بر روي 
عملکرد نیروگاه، راندمان باالي توربین ها حتي تا 5 درصد 
باالتر از مقدار تضمین شده توسط سازندگان آن را تأیید 
کرده  است.انتظار مي رود که این نیروگاه جدید دو مداره 
امکان اجراي نیروگاه هاي 3۸ مگاواتي با آنتالپي پایین 
دماي100  زیر  ثابت(،  فشار  در  سامانه  گرماي  )مقدار 
درجه سانتیگراد را افزایش دهد. همچنین این فناوري 
امکانات بیشتري را براي درخواست کنندگان این نوع 
زمین  منابع  از  بتوانند  تا  کرد  ایجاد خواهد  توربین ها 
گرمایي کوچک با انتالپي پایین، به صورت اقتصادي تر 

و با راندمان باالتر استفاده نمایند.
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پایگاه اطالع رسانی دولت/ معاون اول رییس جمهور:
تسویه بدهی پیمانکاران از تعهدات 

قطعی دولت است

اصالح نظام بانکی و تسویه بدهی ها، مورد تاکید 
دولت و شخص رئیس جمهور است که حتماً انجام 

خواهد شد
بازار  بانکی و توسعه  برنامه جامع اصالح نظام  جلسه 
اولیه سرمایه عصر امروز )شنبه( به ریاست معاون اول 

رئیس جمهور برگزار شد.
اسحاق  ،دکتر  دولت  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
رئیس  دستور  به  اشاره  با  جلسه  این  در  جهانگیری 
جمهور مبنی بر تدوین برنامه جامع اصالح نظام بانکی 
موضوع  این  اهمیت  بر  سرمایه،  اولیه  بازار  توسعه  و 
تاکید کرد و گفت: تدوین این برنامه و نیز تسویه بدهی 
دولت به پیمانکاران، از تعهدات قطعی دولت است که 

باید برای انجام آن راهکار های اجرایی تدوین کنیم.
از  پس  اینکه  یادآوری  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
دستور دکتر روحانی، موضوع اصالح نظام بانکی به یک 
انتظار عمومی تبدیل شده، افزود: اصالح نظام بانکی 
و تسویه بدهی ها، مورد تاکید دولت و شخص رئیس 

جمهور است که حتمًا انجام خواهد شد.
دکتر جهانگیری با تاکید بر داشتن جهت گیری روشن 
از  اهداف،  تحقق  برای  نظر  اشتراک  از  برخورداری  و 
دستگاه های ستادی اقتصادی دولت خواست مطالب 
مورد  دقت  به  را  کارشناسی  نظرات  و  شده  مطرح 
بررسی قرار دهند و تا جلسه آتی، جمع بندی نهایی 
خود را ارایه کنند تا بتوان یک برنامه زمانبندی برای 

اجرا تدوین کرد.
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه 
دولت  های  بدهی  تسویه  و  بانکی  نظام  اصالح  برای 

دولت  در  همگانی  انسجامی  و  جدی  عزمی  نیازمند 
هستیم گفت: اجرای این کار نیازمند انضباط و تدوین 
یک برنامه میان مدت است تا بتوانیم به اهداف تعیین 

شده دست پیدا کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این نشست با اشاره 
به اینکه حجم بدهی های دولت بسیار گسترده است، 
تقویت  جهت  در  موثر  راگامی  ها  بدهی  این  تسویه 
بخش خصوصی و خروج از رکود دانست و افزود: الزم 
است برای اینکار یک اولویت بندی انجام شود تا شاهد 

آثار مثبت این اقدام بر اقتصاد کشور باشیم.
در این جلسه که وزیر راه و شهرسازی، مشاور اقتصادی 
رئیس جمهور و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
کشور نیز حضور داشتند گزارشی از جلسات تخصصی 
و کارشناسی مرتبط با برنامه جامع اصالح نظام بانکی 

و توسعه بازار اولیه سرمایه ارایه شد.
در این نشست همچنین پس از تشریح و تبیین دالیل 
دولت،  بدهی  تسویه  برای  بدهی  اوراق  از  استفاده 
به  دولت  بدهی  تسویه  برای  پیشنهادی  راهکارهای 
پیمانکاران و بانکها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت 
و مقرر شد تا جلسه آتی دستگاه های اقتصادی ستادی 

دولت جمع بندی پیشنهادات را ارایه دهند.

پایگاه اطالع رسانی دولت از سوی معاون اول رئیس 
جمهور؛

آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون رفع 
موانع تولید ابالغ شد

اجرایی  نامه  آیین  جمهور،  رئیس  اول  معاون 
نحوه تامین منابع برای افزایش سرمایه بانکهای 

دولتی به منظور پرداخت تسهیالت به خریداران 
موضوع  ای  سرمایه  داراییهای  تملک  طرحهای 
ماده )24( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 

ارتقای نظام مالی کشور را برای اجرا ابالغ کرد.
نحوه  اجرایی  نامه  آیین  جمهور،  رئیس  اول  معاون 
به  بانکهای دولتی  افزایش سرمایه  برای  تامین منابع 
منظور پرداخت تسهیالت به خریداران طرحهای تملک 
رفع  قانون   )24( ماده  موضوع  ای  سرمایه  داراییهای 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را 

برای اجرا ابالغ کرد.
وزیران  هیئت  دولت،  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
در جلسه 21 /4 /1394 آیین نامه اجرایی ماده )24( 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 

کشور را تصویب کرد.
این آیین نامه شامل نحوه تعیین و چگونگی واگذاری 
طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای، 
یادشده،  های  طرح  خریداران  آورده  حداقل  میزان 
افزایش  محل  از  تأمین  قابل  منابع  میزان  تعیین 
قیمت آب و حامل های انرژی مازاد بر الگوی مصرف 
یا متوسط مصرف برای ماده یادشده در لوایح بودجه 
توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تکلیف 
بانک های دولتی به پرداخت تسهیالت به میزان سه 
برابر سرمایه تأمین شده ناشی از اجرای ماده یادشده 

به خریداران واجد شرایط است.
متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است:

تولید  موانع  رفع  قانون  ماده )24(  اجرایی  نامه  آیین 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1- در این آیین نامه، اصطالحات زیر در معانی 
مشروح مربوط به کار می روند:

و  پذیر  رقابت  تولید  موانع  رفع  قانون  قانون:   – الف 
ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- .

ب – منابع ناشی از صرفه جویی هزینه ها: اعتباراتی 
که توسط دستگاه اجرایی ضمن اجرای بودجه با حفظ 
صرفه  ها  فعالیت  و  عملیات  انجام  کمیت  و  کیفیت 

جویی و به خزانه واریز می شود.
ج – اموال مازاد : اموال منقول و غیرمنقول دستگاه 
های اجرایی که براساس تشخیص کارگروهی متشکل 
از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان 
برنامه ریزی کشور و دستگاه اجرایی ذی  مدیریت و 

ربط از آنها رفع نیاز شده و قابل فروش باشد.
د – طرح های تملک دارایی های سرمایه ای : طرح 

های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی.
هـ- سازمان : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

های  دارایی  تملک  های  پروژه  و  ها  ماده 2 – طرح 
سرمایه ای قابل واگذاری توسط سازمان تعیین و اعالم 

می گردد.
ماده 3- واگذاری طرح ها و پروژه های تملک دارایی های 
سرمایه ای موضوع این آیین نامه توسط دستگاه های 
اجرایی طرح های مزبور مطابق شرایطی که به پیشنهاد 
سازمان به تصویب شورای اقتصاد می رسد، از طریق 

مزایده عمومی انجام می گیرد.
ماده 4- دستگاه اجرایی واگذارنده طرح مکلف است 
منابع حاصله را به حساب اعالمی از سوی خزانه داری 
کل کشور واریز نماید. سهم هر یک از بانک های دولتی 
از افزایش سرمایه توسط کارگروهی مرکب از وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران و سازمان تعیین می شود. خزانه داری کل کشور 
مکلف است بر اساس موافقتنامه متبادله و تخصیص 
اعتبار، وجوه مزبور را برای افزایش سرمایه به بانک های 

دولتی پرداخت نماید.
ماده 5- انتقال اسناد مالکیت اموال طرح های تملک 
دارایی های سرمایه ای موضوع این آیین نامه )تا تسویه 

 بازگشت به عناوین 7 اخبار اقتصادی
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اخذ  وثیقه  عنوان  به  عامل  بانک  به  خریدار(  حساب 
تسهیالت مجاز است.

برای  را  الزم  اعتبارات  است  مجاز  سازمان   -6 ماده 
و  اقتصادی  توجیه  فاقد  های  طرح  نمودن  اقتصادی 
مالی به صورت یارانه و یا کمک زیان در لوایح بودجه 

سالیانه پیش بینی نماید.
های  دارایی  تملک  طرح  خریداران  آورده   -7 ماده 
باقیمانده   )%20( درصد  بیست  حداقل  ای  سرمایه 
کل اعتبار موردنیاز طرح متناسب با جریان پرداخت 
تسهیالت تعیین می گردد. بانک های عامل و پرداخت 
امر  این  تحقق  بر  نظارت  مسئول  تسهیالت  کننده 

هستند.
ماده 8- درخصوص آن دسته از طرح هایی که دولت 
خریدار کاال یا خدمت آنها است، دستگاه اجرایی ذیربط 
موظف است همزمان با عقد قرارداد واگذاری با تایید 
سازمان نسبت به عقد قرارداد بلندمدت )تا )50( سال( 
با خریدار با انجام مناقصه اقدام نماید. در صورت عدم 
نیاز، خریداران طرح ها و پروژه ها می توانند کاال یا 
یا پروژه ها را در  از اجرای طرح ها و  خدمات ناشی 

داخل یا خارج به فروش رسانند.
ماده 9- سازمان ساالنه ضمن هماهنگی با وزارتخانه 
ها،  یارانه  هدفمندسازی  سازمان  و  نیرو  و  نفت  های 
آب  قیمت  افزایش  از محل  تامین  قابل  منابع  میزان 
و حامل های انرژی مازاد بر الگوی مصرف یا متوسط 
مصرف برای ماده )24( قانون را در لوایح بودجه ساالنه 

منظور می نماید.
نامه  آیین  این  موضوع  دولتی  بانکهای   -10 ماده 
موظفند حداقل به میزان سه برابر سرمایه تامین شده 
واجد  خریداران  به  قانون   )24( ماده  اجرای  از  ناشی 
نامه  آیین  این  پروژه های موضوع  و  شرایط طرح ها 
)که به صورت مستقل و یا با پرداخت یارانه و یا کمک 

زیان به تشخیص بانک نیز از توجیه اقتصادی و مالی 
برخوردارند( تسهیالت پرداخت نمایند. صندوق توسعه 
ملی نیز مجاز است از طریق بانک های عامل تسهیالت 
موردنیاز خریداران را طبق ضوابط و شرایط پرداخت 

تسهیالت مصوب هیئت امنا پرداخت نماید.
این  جمهور،  رییس  اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق 
مصوبه را در تاریخ 1394/5/3 برای اجرا به وزارت امور 
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  دارایی،  و  اقتصادی 
کشور، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران ابالغ کرد.

ایسنا / میرمحمد صادقی درگفت وگوبا ایسنا
ارزیابی از سفرهای اخیر هیات های 

اقتصادی اروپایی به تهران

است  معتقد  تهران  بازرگانی  اتاق  رییس  نایب 
تا  برای بخش خصوصی فراهم شود  اگر فضایی 
سرمایه گذاران  با  خود  منافع  اساس  بر  بتوانند 
خارجی به صورت مشترک کار کنند، بهتر است 
از اینکه دولت یا برخی محافل بخواهند برنامه ای 

را برای دوران پسا تحریم تهیه کنند.
عالء میرمحمد صادقی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، 
ضمن ارزیابی از سفر هیات های اقتصادی اروپایی طی 
روز ها و هفته های اخیر گفت: در اواخر تحریم ها بخش 
و  اروپایی  کشو های  از  بیشتری  نارضایتی  خصوصی 
عربی داشتند، چرا که آن ها مایل بودند با ایران ارتباط 
برقرار کنند و از امکاناتی که در ایران وجود دارد برای 

اقتصادشان بهره ببرند.
تجاری   مبادالت  و  اقتصادی  روابط  سطح  افزود:  وی 

به  گذشته  به  نسبت  ایران  با  کشور ها  این  از  برخی 
آن ها  خصوصی  بخش  و  کرد  پیدا  تقلیل  دهم  یک 
روابط  بتوانند  تا  گذاشتند  فشار  زیر  را  دولت هایشان 
حال  در  لذا  دهند؛  افزایش  را  ایران  با  خود  تجاری 
حاضر شاهد این هستیم که کشور های مختلف به ویژه 
اروپایی ها به دلیل اینکه از یکدیگر جا نمانند و بتوانند 
بازارهایی که پیش از این در اختیار داشتند را دوباره 
بدست آوردند حرکت هایی را آغاز کرده اند و تعدادی 
زمینه  کردند  تقاضا  بازرگانی  اتاق  از  کشور ها  این  از 

سفر شان به ایران فراهم شود.
نایب رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: باید به 
به  بیشتر  کشور ها  این  که  کنیم  توجه  موضوع  این 
دنبال منافع خودشان هستند و مایلند بستری برای 
کاالهایشان در ایران فراهم شود. فعاالن اقتصادی در 
داخل باید زمینه را فراهم کنند تا بتوان از تکنولوژی 
این کشور ها استفاده کرد اما اینکه بخواهیم بازار هایمان 
به  که  نیست  اتفاقی  دهیم  قرار  آن ها  اختیار  در  را 

مصلحت کشور باشد.
روابط  توسعه  و  برقراری  عین  در  صاقی  محمد  میر 
منطقه  کشور های  و  اروپایی  کشور های  با  اقتصادی 
این  با  ارتباط  گفت:  و  کرد  ارزیابی  مثبت  اقدامی  را 
خصوصی  دربخش  امید  باعث  می تواند  کشور ها 
بر خارجی ها که در دوران  کشور شود، چراکه عالوه 
بودند خود  محروم  ایران  در  از سرمایه گذاری  تحریم 
سرمایه گذاران ایرانی منتظر بودند که اقدام و حرکتی 
صورت بگیرد تا بتوانند سرمایه های خود را بکار بگیرند.

دیگری  بخش  در  تهران  بازرگانی  اتاق  رییس  نایب 
بخش  و  دولتی  بخش  اینکه  درباره  صحبت هایش  از 
خصوصی تا چه میزان برای دوران پسا تحریم آمادگی 
دارند؟ عنوان کرد: در این رابطه پیش از این جلسات 
متعددی در وزارت صنعت و همچنین اتاق بازرگانی و 

محافل دیگر برگزار و برنامه هایی تهیه شده است.
فراهم  خصوصی  بخش  برای  فضایی  اگر  افزود:  وی 
شود تا بتواند بر اساس منافع خودش با سرمایه گذاران 
اقدام  می تواند  کنند  کار  مشترک  به صورت  خارجی 
عملی تری باشد تا اینکه دولت یا برخی محافل بخواهند 
بخش  نیز  حاضر  حال  در  کنند.  تنظیم  را  برنامه ای 
با بخش  خصوصی  ایران در صدد است  خصوصی در 
کشور های کشور های دیگر ارتباط برقرار کند و فعالیت 

مشترک انجام دهد.

تسنیم/  روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف:
انگلیس از قافله کشورهای اروپایی برای 

احیای تجارت با ایران عقب ماند

روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف با انتقاد از تعلل 
لندن در احیای روابط تجاری خود با ایران نوشت: 
در حالی که مرکب توافق هسته ای هنوز خشک 
با  تعامل  به  شروع  پاریس  در  ما  رقبای  نشده، 

ایران برای انعقاد قراردادهای تجاری کرده اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه انگلیسی دیلی 
تلگراف طی گزارشی نوشت: بزرگترین رقبای تجاری 
انگلیس در اروپا زمان را برای به دست آوردن میلیاردها 
پوند فرصت سرمایه گذاری در ایران از دست نداده اند.

در حالی که مرکب توافق هسته ای بین ایران و قدرت 
های جهانی هنوز خشک نشده، رقبای ما در پاریس 
شروع به تعامل با ایران برای انعقاد قراردادهای تجاری 

کرده اند.
در حالی که وزرای دولت انگلیس درگیر هجوم مهاجران 
خارجی برای عبور از کانال کاالئیس هستند، همتایان 
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فرانسوی آنها در تهران مشغول رایزنی های اقتصادی 
اند. لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه  این هفته 
به تهران سفر کرد و از حسن روحانی، رئیس جمهوری 

ایران برای سفر به پاریس دعوت به عمل آورد.
وی به میهمانان حاضر در سفارت فرانسه گفت: »ما 2 

کشور بزرگ مستقل هستیم.«
به رغم قول ویلیام هیگ در بیش از یک سال قبل برای 
بازگشایی سفارت انگلیس در تهران، این سفارت هنوز 

بسته است.
اگر  لغو تحریم ها،  توافق جدید و  فابیوس گفت: »با 
های  حوزه  در  دارد  قصد  فرانسه  باشد،  مایل  ایران 

مختلف حضور بیشتری داشته باشد.«
این گزارش افزود: البته تنها فرانسوی ها نیستند که در 
حال آمد و شد به تهران هستند. شرکت های آلمانی 
و هیئت های تجاری این کشور در بازسازی پل های 
سابق با شرکای احتمالی شان وقت را تلف نکرده اند. 
یک هیئت بزرگ تجاری آلمانی متشکل از حدود 100 
تهران سفر  به  ای  توافق هسته  از  قبل  شرکت حتی 

کرده بود.
اما در مقام مقایسه به نظر می رسد که دولت انگلیس در 
وضعیت انکار تاثیرات توافق هسته ای اخیر بر مبادالت 
تجاری قرار دارد. هرچند دولت انگلیس تمایلی به اقدام 
قبل از تایید اقدامات ایران توسط آژانس بین المللی 
انرژی اتمی ندارد، اما فعاالن اقتصادی اینگونه نیستند. 
و  نفت  حوزه  در  خصوص  به  انگلیسی،  های  شرکت 
گاز در حال برنامه ریزی برای بازگشت به بازار ایران 
هستند. رویال داچ شل قبال مذاکراتی را در مورد مسیر 
پیش رو با مقامات ایرانی انجام داد و باب دادلی، مدیر 
شرکت بی پی هفته گذشته در مورد اهمیت بازار ایران 

صحبت کرده است.
هر دوی این شرکت ها دارای تاریخچه ای طوالنی در 

ایران هستند و هیچکدام تحمل عقب افتادن در میدان 
از آخرین ذخایر  رقابت برای به دست آوردن بخشی 
باقیمانده نفت و گاز ارزان جهان را ندارند. اما شرکت 
توتال، رقیب فرانسوی آنها در نقطه آغاز از آنها پیشی 
گرفته است. بیژن نامدار زنگنه گفته: »فصل جدیدی 
از همکاری ها با شرکت فرانسوی توتال برای توسعه 

میادین نفتی ایران آغاز خواهد شد.«
دیلی تلگراف در ادامه نوشت: در عین حال واضح است 
تا زمانی که لندن از عبور تهران از نقطه بی بازگشت 
برنامه هسته ای اش مطمئن نشود، شرکت های  در 
انگلیسی هیچ کمکی از جانب دولت این کشور برای به 
دست آوردن مجدد جایگاه خود در بازار ایران دریافت 

نخواهند کرد.
اعالم  ای  بیانیه  با صدور  انگلیس  امور خارجه  وزارت 
کرده: »اگر ایران به تعهدات خود تحت برنامه جامع 
اقدام مشترک پایبند باشد و تحریم ها برداشته شود، 
دولت انگلیس به تجار کمک خواهد کرد تا از فرصت 
که  زمانی  تا  کنند.  برداری  بهره  آمده  وجود  به  های 
آژانس بین المللی انرژی اتمی اقدامات ایران در مورد 
پابرجا  تایید کند، تحریم ها  را  برنامه هسته ای اش 
باقی خواهد ماند و ما به اعمال سختگیرانه آنها ادامه 

خواهیم داد.«
های  بانک  آمریکا،  های  تحریم  تشدید  از  قبل  تا 
بودند.  برخوردار  ایران  در  خوبی  شهرت  از  انگلیسی 
عرب  متحدان  سوی  از  هایی  حساسیت  همچنین 
با  این کشور  تجاری  نزدیک  روابط  مورد  در  انگلیس 
ایران وجود دارد که دولت انگلیس باید آنها را در نظر 
بگیرد. پیگیری مشتاقانه برای ورود به بازار ایران می 
تواند موجب شود کشورهایی نظیر امارات و عربستان 
درهای خود را به روی تجار و سرمایه گذاران انگلیسی 

ببندند.

ایسنا/  در گفت وگو با ایسنا اعالم شد
اعزام رایزنان بازرگانی ایران به 8 کشور

مدیرکل دفتر امور نمایندگی های سازمان توسعه 
تجارت اعالم کرد: تا پایان ماه جاری و حداکثر 
بازرگانی  رایزنان  ماه،  شهریور  اول  هفته  در 
اقلیم  کنیا،  الجزایر،  امارات،  ایتالیا،  به  ایران 
کردستان عراق، شانگهای چین، ویتنام و عمان 
اعزام می شوند که تعداد کشورهای دارای رایزن 

بازرگانی به 2۰ مورد خواهد رسید.
بیان  با  ایسنا،  با خبرنگار  رضا عباسقلی در گفت و گو 
اینکه براساس مجوز سال 1388 هیات دولت می توانیم 
اظهار  باشیم،  داشته  کشور  در 30  رایزنی  پست   30
آذربایجان،  در 12 کشور شامل  در حال حاضر  کرد: 
پاکستان،  افغانستان،  چین،  ترکیه،  ارمنستان،  عراق، 
ونزوئال، لبنان، قزاقستان، هندوستان و آفریقای جنوبی 

رایزنان ایران مستقر هستند.
عراق،  بصره  افغانستان،  هرات  استان  در  افزود:  وی 
ایران  رایزنان  نیجریه،  و  بالروس  روسیه،  آستاراخان 
معرفی شدند و اقدامات الزم در وزارت امور خارجه در 

این زمینه در حال انجام است.
توسعه  سازمان  نمایندگی های  امور  دفتر  مدیرکل 
تجارت ادامه داد: در روسیه و ترکمنستان هم به زودی 
رایزنان مربوطه انتخاب و برای انجام کارهای اداری به 
وزارت امور خارجه اعالم می شوند که با این حساب در 

مجموع در 27 کشور رایزن خواهیم داشت.

ایجاد نمایندگی در 2 کشور اروپایی جدید
توسعه  سازمان  نمایندگی های  امور  دفتر  مدیرکل 
تجارت با بیان اینکه با توجه به موضوعات مربوط به 
توافقات هسته ای تصور می کنیم باید نوع نگاهمان به 

اروپا نسبت به زمان تحریم متفاوت باشد، بیان کرد: 
در برنامه داریم با دو دفتر در اروپا ارتباط برقرار کنیم 
مشخص  زمینه  این  در  مربوطه  کشورهای  هنوز  که 
نشده اند. البته در ایتالیا پست رایزنی داشتیم و تصور 
فعالیت  بتوانیم  نیز  اروپا  می کنیم در دو کشور دیگر 

کنیم.

زمان  در  رایزنان  مهم ترین مشکل  ویزا،  گرفتن 
تحریم

وی درباره بزرگ ترین مشکالت رایزنان در زمان تحریم 
توضیح داد: رایزنان در زمان مالقات با بخش خصوصی 
و دولتی کشورها آنها را برای سرمایه گذاری و تولیدات 
گذاشتند  می  مالقات  قرار  و  ترغیب  کرده  مشترک 
اما آنچه باعث می شد آنها حضور پیدا نکنند، شرایط 
سیاسی حاکم بر روابط ما با اتحادیه اروپا و آمریکا یا 

خود این کشورها بود.
عباسقلی از دیگر مشکالت را بحث نقل و انتقال پول 
به دلیل  افزود:  و  بانکی دانست  از طریق حساب های 
راهی  نمی توانستند  رایزنان  پول،  انتقال  مشکالت 
پیدا کنند که سرمایه گذاری داشته باشند و از طرفی 
تبلیغات منفی برای سرمایه گذاری و حضور در ایران 

وجود داشت.
وی یکی دیگر از مشکالت رایزنان را بحث ویزا عنوان و 
اظهار کرد: زمانی که رایزنان می خواستند تجار را برای 
حضور در نمایشگاه ها به صورت هیات های تجاری به 
مشکل  با  ویزا  گرفتن  برای  ببرند  مربوطه  کشورهای 
مواجه می شدند که امیدواریم با توافقات هسته ای این 

مشکالت حل شود.
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دنیای اقتصاد/ طی هفته گذشته در بازار فلزات چه 
گذشت؟

عقب نشینی قیمت ها به نفع خریداران

بازار داخلی فلزات پایه در شرایطی هفته گذشته 
به شدت  قیمت ها  روند  که  گذاشت  پشت سر  را 
قرار  جهانی  فلزات  بهای  و  ارز  نرخ  تحت تاثیر 

گرفته بود. 
مذاکرات  تاثیر  با  که  است  مدتی  داخلی  بازار  البته 
مسیر  در  اقتصادی  رونق  از  خوش بینی  و  هسته ای 
ریزشی حرکت کرده است، اما این در شرایطی است 
پایه،  فلزات  بازار  کارشناسان  از  یکی  گفته  به  که 
درکی  سال ها  این  طی  ما  معامله گران  خوشبختانه 
یافته اند که معامالت خود را بر پایه و اساس شنیده ها 
تغییر نمی دهند، البته در گذشته این طور نبود و بازار 
قرار  به سرعت تحت تاثیر  منفی  یا  مثبت  با هر خبر 

می گرفت.
به این ترتیب مبادالت از شروع هفته با روند نوسانی 
آغاز شد و قیمت فلزاتی همچون قلع و نیکل اعم از 
نیکل اینکو یا انواع متفرقه آن روند صعودی در پیش 
با  آلومینیوم  و  مس  که  است  حالی  در  این  گرفتند. 
قیمت های  همچنین  شدند،  رو به رو  قیمت  کاهش 
سرب، روی و قلع نیز بدون تغییر تا انتهای هفته باقی 

ماندند. 
طی  خرید  متقاضیان  مراجعه  معتقدند  کارشناسان 
هفته گذشته به بازار فلزات در مقایسه با کسادی هفته 
ما قبل آن، هم اکنون فروشندگان را امیدوار به بهبود 
پیش بینی  بازار  فعاالن  است.  کرده  معامالتی  فضای 
کرده اند که فلزات رنگی در کوتاه مدت به دلیل نوسان 
نرخ ارز با همین روند به معامالت ادامه خواهند داد. 
البته این در شرایطی است که روند قیمت  فلزات در 

بورس لندن را هم در میان مدت نمی توان نادیده گرفت 
و از آنجا که بازار جهانی این محصوالت بیشتر تمایل 
به کاهش قیمت دارند، در نتیجه به نظر می رسد در 

کوتاه مدت شاهد افت بیشتر قیمت ها باشیم.
از طرفی نیز با اینکه فعاالن بازار معتقدند در حال حاضر 
قیمت ها در بازار آزاد با توجه به شرایط موجود به صرفه 
نیست، اما با آرامشی که بعد از نتایج قطعی مذاکرات 
در بازارهای کاالیی به وجود آمده، روند قیمتی ثابتی 
را برای این محصوالت در بلندمدت شاهد خواهیم بود. 
البته در حال حاضر نیز امیدواری تجار به تغییر شرایط 
بیشتر  مثبت،  منتشر شده  اخبار  تحت  تاثیر  اقتصادی 

شده است.
همچنین کارشناسان معتقدند با بهبود روابط خارجی 
اقتصاد  یا تعدیل تحریم ها، وضعیت  برداشته شدن  و 
با وارد کردن مواد  به بهبود خواهد رفت و  کشور رو 
اولیه ارزان برای تولید برخی از فلزات پایه در داخل 
کشور، به زودی شاهد افزایش تولیدات خواهیم بود؛ 
البته باید منتظر ماند و دید آیا سیاست های دولت قادر 

به رفع کوتاه مدت مشکالت موجود هست یا خیر. 
پیش بینی کاهش قیمت مس در بورس کاالی ایران

هفته گذشته قیمت معامالت مس در بازار آزاد کاهش 
یافت، این در حالی است که کارشناسان حوزه فلزات 
پایه معتقدند به دلیل نوسانی بودن نرخ ارز و کاهشی 
بودن میانگین هفتگی این فلز در بورس جهانی لندن 
یکشنبه  روز  برای  سرخ  فلز  این  نرخ  نزول  احتمال 
آینده در بورس کاالی ایران وجود دارد، البته این در 
شرایطی است که به دلیل کمبود تقاضای مس طی 
هفته گذشته به نظر می رسد این محصول طی هفته 

جاری تقاضای بیشتری را تجربه کند.

نیکل به سمت صعود
از  دیگر  فلزات  سایر  به  نسبت  نیکل  که  آنجا  از   
دلیل  به همین  است؛  برخوردار  بیشتری  تاثیر پذیری 
روند صعودی خود را با توجه به جو مثبت بازار آغاز 
تومانی   200 افزایش  ماقبل  هفته  به   نسبت  و  کرده 
در هر کیلو را تجربه کرده است. بنا بر پیش  بینی های 
آگاهان اقتصادی، قیمت این فلز تا انتهای ماه مرداد 

افزایش بیشتری را تجربه خواهد کرد.

روی در انتظار کاهش قیمت 
 با اینکه قیمت روی نسبت به فلزات دیگر در  مدت 
اخیر در بازار آزاد با ریزش کندی همراه بوده است، اما 
گزارش های منتشرشده از سوی رویترز نشان می دهد 
تولید این فلز در معادن جهان در حال افزایش است؛ 
البته این رشد تولید به اندازه ای نیست که از بازار انتظار 
می رود؛ اما همین خبر بر کاهشی شدن قیمت آن در 
با توجه به  بازار داخلی  بازارهای جهانی و بالطبع در 

شرایط داخلی تاثیر بسزایی داشته است.

پیش بینی مسیر صعودی بازار آلومینیوم
 بازار آلومینیوم نیز با اینکه  مدت زیادی است در رکود 
به سر می برد، نسبت به فلزات دیگر در این مدت نزول 
فلز  این  که  آنجا  از  اما  است  بوده  شاهد  را  بیشتری 
هم اکنون در بازار آزاد باالتر از نرخ جهانی به فروش 
می رسد، بنا بر پیش بینی های کارشناسان افزایش نرخ 
در بازار های جهانی موجب رشد بیشتر نرخ آلومینیوم 

در بازار داخلی تا پایان ماه جاری خواهد شد.

ایسنا/ 
فعالیت 24 ساعته گمرک ایران و عراق

جانب  از  گفت:  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
دولت ایران و عراق سعی بر این است که فضای 
مناسبی فراهم شود تا گمرکات کشور 24 ساعته 
فعالیت کنند و تعطیلی نداشته باشند تا مبادله 

کاال با عراق به نحو مطلوب تری انجام شود.
ولی اهلل افخمی راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با بیان اینکه مشکالت صادراتی به عراق به دو بخش 
تقسیم می شود، گفت: برخی مشکالت به دلیل مسائل 
مرتبط با مرز و انتقال کاال است و مشکالت نقل و انتقال 
صادرکنندگان  که  است  موضوعاتی  دیگر  از  نیز  پول 

برای تجارت با عراق با آن مواجه هستند.  
مسائل  به  مربوط  را  مشکالت  از  دیگری  بخش  وی 
داخلی عراق و موضوعات مرتبط با داعش عنوان کرد 
و افزود: قطعا هر چه زودتر عراق به امنیت و آسایش 
برسد و دولت مرکزی عراق تسلط و کنترل کافی بر 
کل کشور داشته باشد، شرایط مناسب تری برای مردم 
عراق به وجود می آید و بایسنا/ ه طور طبیعی توسعه 
این  در  می شود.  انجام  راحت تر  عراق  در  اقتصادی 
شرایط مبادالت  ما با عراق نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

 افخمی راد با بیان اینکه عراق دومین شریک تجاری 
ما پس از چین محسوب می شود، گفت: امیدواریم با 
برطرف شدن برخی مشکالت باقی مانده حجم تجارت 
با این کشور افزایش یابد. معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت ادامه داد: به این منظور آنچه در توان سازمان 
توسعه تجارت در ارتباط با تسهیل تجارت با عراق باشد 
را انجام می دهیم و در این زمینه نیز اقداماتی انجام 

شده است.
مسائل  بزرگ ترین  از  یکی  گذشته  سال های  طی 

 بازگشت به عناوین 1۰ اخبار اقتصادی

شماره هزار و  پانصد و چهل و سه     هفتم  مرداد  ماه هزار و سیصد و نود و چهار   



صادرات به عراق، حمل مستقیم کاال عنوان شده بود 
توسعه  اعالم سازمان  بر  بنا  این مساله  برای حل  که 
شرکت  یک  تاسیس  با  گذشته  ماه  اوایل  در  تجارت 
حمل و نقل در داخل عراق اقدام به ورود کامیون های 

عراقی به داخل کشور و بارگیری از مبدأ شد.
بر اساس اعالم رایزن بازرگانی ایران در عراق با توجه 
بازرگانی آن کشور،  با وزارت  انجام شده  به مذاکرات 
مشکل مرز سومار- مندلی حل شد، چون پیش از این 
بازرگانان ایرانی با مشکل عدم صدور مجوز واردات از 
مرز سومار - مندلی روبه رو بودند که با مذاکرات انجام 
شده این مشکل برطرف و انجام واردات از مرز مذکور 

مجاز شد.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر 

شد

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

قطعه سکه  هر  فروش  نرخ  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
امروز شنبه در  قدیم  و  آزادی طرح جدید  بهار  تمام 
بازار ۸۷۵ هزارتومان، نیم سکه ۴۷۷ هزارتومان، ربع 
هزارتومان  و سکه گرمی ۱۷۰  هزارتومان  سکه ۲۶۶ 

اعالم شد.
بازار  در  عیار   ۱۸ زرد  طالی  گرم  هر  نرخ  همچنین 
داخلی ۸۹ هزار و ۱۰۰ تومان و نرخ هر اونس طال در 

بازارهای جهانی ۱۰۹۶ دالر است.
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را  در همین حال، صرافان 
تومان،  را ۳۶۶۰  یورو  تومان، هر  برای فروش ۳۳۲۰ 

هر پوند را ۵۱۵۰ تومان و درهم امارات را ۹۰۵ تومان 
اعالم کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه
قیمت بازار نوع سکه    

۸۷۵۰۰۰ سکه تمام طرح جدید   
۸۷۵۰۰۰ سکه تمام طرح قدیم   
۴۷۷۰۰۰ نیم سکه    
۲۶۶۰۰۰ ربع سکه    
۱۷۰۰۰۰ گرمی    
۸۹۱۰۰ هر گرم طالی ۱۸ عیار  

نوع ارز  
۳۳۲۰ دالر    
۳۶۶۰ یورو     
۵۱۵۰ پوند    
۹۰۵ درهم    

مهر/ در جمع فعاالن اقتصادی ؛
جهانگیری دوشنبه از دوران پساتحریم 

می گوید

جاری  هفته  دوشنبه  رئیس جمهور  اول  معاون 
رئیس کل  و  صنعت  اقتصاد،  وزرای  همراه  به 
بانک مرکزی به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و 

کشاورزی تهران می  روند.
معاون  جهانگیری،  اسحاق  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
اول رئیس جمهور دوشنبه هفته جاری در جمع فعاالن 
برنامه های  است  قرار  و  شد  خواهد  حاضر  اقتصادی 

دولت برای شرایط پس از تحریم را تشریح کند.
در این جلسه، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، ولی اهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی و علی 
دارایی حضور خواهند  و  اقتصادی  امور  طیب نیا وزیر 
و  دیدار دوشنبه هفته جاری ساعت 10  این  داشت. 
30 دقیقه صبح در محل اتاق بازرگانی تهران واقع در 

خیابان وزرا برگزار می شود.

مهر/ وزیر صنعت، معدن و تجارت؛
5۰ شرکت صنعتی توسط بخش خصوصی 

در کشور مجوز گرفته اند

 5۰ گفت:  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  تبریز- 
شرکت صنعتی توسط بخش خصوصی در کشور 

مجوز گرفته اند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده بعداز 
افتتاح شهرک چالیش صنعت  ظهر شنبه در مراسم 
ساالری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه 50 شهرک 
صنعتی توسط بخش خصوصی در کشور جواز گرفته 
اند، گفت: 36 مورد از این شهرک ها مورد بهره برداری 
قرار گرفته اند که هزار نفر در این شهرک ها مشغول 

فعالیت هستند.
نیز 5 شهرک  افزود: در استان آذربایجان شرقی  وی 
قرار  برداری  بهره  جواز گرفته که سه مورد آن مورد 

گرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه چند صنعت 
را به عنوان صنعت محوری استان مطرح کنیم، گفت: 
یکی از این صنایع لوازم خانگی است که در کشور کمتر 
مورد عنایت قرار گرفته است و از همین رو جلساتی با 

سازندگان لوازم خانگی برگزار کرده ایم تا این صنعت 
را رقابت پذیر کنیم.

نعمت زاده افزود: نباید لوازم خانگی را از خارج از کشور 
وارد کنیم بلکه خومان باید لوازم خانگی با کیفیت بین 
المللی  و استاندارد جهانی تولید کنیم. همانند کشور 

ترکیه که از صادرات این لوازم بودجه خوبی دارد.
ویژه  پایه های صنعتی  استان  این  اینکه  بیان  با  وی 
ای دارد، گفت: از جوانان استان انتظار داریم دست در 
دست هم به یاری بخش دولتی بشتابند و در تحقق 

صنایع دانش بنیان تالش الزم را انجام بدهند.
وزیر صنعت و معدن افزود: باید با استفاده از دانش و 
بازاریابی  فناوری های جدید و جذب سرمایه گذار و 
کشورهای  دیگر  با  را  کشور  رقابت  زمینه  مناسب 

صنعتی فراهم کنیم.

فارس/ در دیدار رئیس اتاق ایران با سفیر تایلند مطرح 
شد

سفر تیم تجاری تایلند به ایران در 6 ماه 
آینده

دومین  ایران  گفت:  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
کشور دارای ذخایر معدنی مس است و مایلیم در 

بازار 6۰ میلیارد دالری کشور تایلند وارد شویم.
بعد  فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
از ظهر امروز رامسی چیکهام سفیر تایلند در ایران و 
ایران در مورد  بازرگانی  اتاق  محسن جالل پور رئیس 
ظرفیت های موجود بین دو کشور برای افزایش سطح 

مبادالت تجاری بحث و تبادل نظر کردند.
یکی از نکاتی که شاید با توجه به شرایط جدید ایران 

 بازگشت به عناوین 11 اخبار اقتصادی
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قابل تأمل است،این که علی رغم لغو تحریم ها، هیأت 
تجاری تایلند ابتدای سال 2016 میالدی یعنی درست 
پس از آنکه تحریم های ایران در روند اجرایی به طور 
کامل برداشته شد، بنا دارد تا رایزنی های اقتصادی را با 
بازرگانان ایرانی آغاز کند، در حالی که طی این مدت 
بسیاری از هیأت های تجاری اروپایی ممکن است گوی 

سبقت را از طرف های آسیایی بربایند.
تأخیر  علت  مورد  در  چیکهام  رامسی  که  نکته ای 
سفر هیأت تجاری تایلند به ایران تا شش ماه آینده 
می گوید، فشردگی کار در کشورش با کشورهای دیگر 
به حدی است که سفر هیأت تایلند به ایران به ابتدای 

سال 2016 موکول شده است.
وی در این دیدار گفت: در 10 سال تحریم ایران، نه 
تنها از پای نیفتاده، بلکه با اجرای برنامه های اقتصاد 
مقاومتی توانسته است نقش مهمی را در منطقه ایفا 

کند.
سفیر تایلند در ایران در بخش دیگری از سخنان خود 
تجاری دو کشور در حد مناسب  روابط  تصریح کرد: 
بیشتری  تالش  آن  در جهت گسترش  باید  و  نیست 
شود، چرا که زمینه همکاری در بخش های صنعتی، 

کشاورزی، نفت و گاز و خودروسازی وجود دارد.
اتاق  رئیس  جالل پور  محسن  دیدار،  این  ادامه  در 
بازرگانی ایران خواستار برقراری مالقات های مستقیم 
بین بازرگانان ایرانی و تایلند شد و افزود: اتاق بازرگانی 
ایران آمادگی آن را دارد تا زمینه افزایش مبادالت بین 
دو کشور را فراهم کند و حتی حاضریم هماهنگی های 
الزم را با استان های مختلف کشورمان انجام دهیم تا 
فعاالن اقتصادی تایلند از کارگاه های اقتصادی، صنعتی 
و حتی گردشگری کشور بازدید داشته و برای مبادالت 
تصمیم بگیرند. این مسئله مورد استقبال سفیر تایلند 

واقع شد.

جالل پور این را هم گفت که با توجه به آنکه تایلند 
ساالنه 60 میلیارد دالر واردات مس دارد و ایران نیز 
دومین کشور دارای ذخایر معدنی مس است، مایلیم 
می توان  همچنین  و  شویم  وارد  بخش  این  در  تا 
صنایع  و  نفتی  حوزه  در  را  خوبی  همکاری های 

پالستیک انجام داد.
به گزارش فارس، در حال حاضر حجم روابط تجاری 
اندک است به طوری  تایلند بسیار  ایران و  دو کشور 
که ایران ساالنه 1۸9 میلیون دالر صادرات به تایلند 
واردات  مجموع  از  درصد   0.4 حدود  رقمی  که  دارد 
تایلند را به خود اختصاص می دهد و در مقابل، ایران 
به  را  واردات خود  از  درصد  از 0.5  کمتر  نیز چیزی 

تایلند اختصاص داده است.

 بازگشت به عناوین 12 اخبار اقتصادی
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دنیای اقتصاد / 
Martin Zwilling :نویسنده

مترجم: سیدساجد متولیان

بلندپرواز  کارآفرینان  که  سواالتی  شایع ترین  از  یکی 
از من می پرسند و البته سخت ترین آنها نیز محسوب 
من  کنم؟«  شروع  کجا  »از  که:  است  این  می شود 
می خواهم به آنها بگویم: »از هر جایی که می خواهید 
شروع کنید« اما می دانم بیشترشان نمی دانند »هرجا« 

کجاست.
آنها هنوز برای زندگی ای که به دنبال آن هستند آماده 
نشده اند و مدام از من می پرسند که چطور یاد بگیرند 
که  می آییم  دورانی  از  ما  همه  بشوند.  کارآفرین  یک 
جامعه و نظام آموزشی ما را در راستای کار کردن برای 
دیگران آماده کرده است اما در جامعه ای که به سرعت 
در حال تغییر است، کارآفرینان در صف اول افرادی 
یاد  باید  و  می توانند  که  مهارتی  بهترین  که  هستند 

بگیرند، خود یادگیری است.
»زمان  عنوان  با  جدیدی  کتاب  نگارش  به تازگی  من 
آمریکا: ایجاد فرصت در عصر به هم پیوسته«1  را به 
پایان رسانده ام که در آن تجربیات پنجاه مدیر  بزرگ 
در تاریخ ایاالت متحده آمریکا آمده است. این تجارب 
می تواند به همه ما کمک کند در این دنیای به سرعت 
در حال تغییر نحوه یادگیری را یاد بگیریم. در اینجا 

مهم ترین پیشنهادهای ارائه شده در کتاب را آورده ام:

1( شبیه سازی و گیمیفیکیشن2  کسب وکار: یادگیری 

لزوما نباید همواره در حین کار کردن اتفاق بیفتد. ما 
آغاز  را  یادگیری  پایین  سنین  از  افراد  می دانیم  االن 
می کنند و مجددا در بزرگسالی به حوزه یادگیری و 
آموزش برمی گردند، با این تفاوت که این بار آموزش 
در حین سرگرم شدن اتفاق می افتد. امروزه ابزارهای 
 GamEffective و Thrive15 گیمیفیکیشن مانند
وجود دارند که می توانند به افراد در هر سنی کمک 
کنند تا کسب و کار خود را آغاز کنند یا به یک مرحله 

باالتر ارتقا دهند.

2( یادگیری و مشاوره کسب و کار انطباقی: هر کسب و 
کار و کارآفرینی در مرحله متفاوتی قرار دارد، بنابراین 
با  را  اینکه شما خودتان  جای  به  که  است  آن  زمان 
با  را  خودشان  آنها  دهید،  انطباق  یادگیری  ابزارهای 
بازارها به سرعت در  انطباق دهند. دانشگاه ها و  شما 
حال تولید محصوالتی مانند OpenStudy هستند 
که یک شبکه یادگیری است که از گروه های مطالعاتی 

متعددی تشکیل شده است.

3(کمک به کارآفرینان با آموزش مستمر: گزینه های 
موجود در زمینه آموزش آنالین فرصت های مغتنمی 

محسوب می شوند، هرچند کافی نیستند.
مشاوران کسب وکار باید آماده باشند در هر مرحله ای 
به کارآفرینان یاری برسانند. هرچند هنوز بسیاری از 
کارآفرینان در خصوص دریافت آموزش مردد هستند، 
یادگیری  به طور مستمر  در حال  اگر  بدانید  باید  اما 

نباشید، از دیگران عقب خواهید افتاد.

نیست  نیازی  دادن:  انجام  و  یادگیری  ترکیب   )4
کارآفرینان قبل از آغاز کسب و کار همه چیز را بدانند. 
آنها کافی است گام های اول را بردارند و دریابند گام های 
زمینه  این  در  استانداردی  دوره  هیچ  بعدی چیست. 
وجود ندارد، اما پاسخ ها در اینترنت موجود است و اگر 
بدانید چطور کنید، با دنبال کردن وبالگ های آموزشی 
می توانید  اجتماعی  شبکه های  در  فعال  حضور  و 

آموزش های الزم را در این زمینه کسب کنید.

جمع آوری  کارها:  و  کسب  به  مالی  کمک های   )5
کمک های مالی )Crowdfunding( آخرین راه حل 
برای کارآفرینانی است که نیاز به کمک دارند و پیش 
وام،  مانند  دیگری  گزینه های  است سراغ  بهتر  آن  از 
این  شود.  رفته  و...  مشترک  سرمایه گذاری  بودجه، 
روزها اگر شما نتوانید سرمایه مورد نیازتان را تأمین 
کنید یا به اندازه کافی تالش نکرده اید یا ایده شما به 

اندازه کافی خوب نبوده است.

قابل  منابع  کسب وکار:  مربیان  از  گرفتن  کمک   )6
فراوان  کارآفرینان  دانش  ارتقای سطح  برای  استفاده 

هستند اما اغلب کمتر مورد استفاده قرار می گیرند.
قبیل  از  نیاز  مورد  منابع  که  است  این  اصلی  چالش 
 ،)Startup incubators( استارت آپ  حامیان 
تسریع کنندگان، مربیان و مشاوران کسب و کار را در 
تا  است  نیاز  دلیل  همین  به  کرد،  پیدا  درست  زمان 
کارآفرینان وبالگ ها و محافل آنالین که در این زمینه 

فعال هستند را به دقت مورد پایش قرار دهند.
در جامعه کنونی، صفات شخصیتی برای دستیابی به 
موفقیت نسبت به عصر صنعتی و عصر اطالعات تغییر 
یک  به  بلندمدت  وفاداری  روزهای  دیگر  است.  کرده 
کارفرما و پیروی متعصبانه از یک مسیر به سر آمده 
است. اکنون تمرکز اصلی بر خالقیت، تمایل برای قبول 
امروزه  است.  تغییرات  با  کنارآمدن  توانایی  و  ریسک 
ارزش هایی  مساله  حل  توانایی  و  کارها  در  مداومت 

بنیادین در کارآفرینی محسوب می شوند.
پرورش این صفات و تمرین تدریجی و مداوم یادگیری، 
بهترین مسیر برای شروع زندگی به عنوان یک کارآفرین 
است. در نهایت، قبل از اینکه کارتان را آغاز کنید، ابتدا 

باید معنای موفقیت را برای خودتان تعریف کنید.
شاید تعریف شما از موفقیت در قالب معیارهای مالی 
بگنجد، اما محتمل تر آن است که اثر ماندگاری که از 
خود به جای می گذارید برای شما رضایت و خوشحالی 
کجا  به  نگویید  من  به  اگر  بیاورد.  ارمغان  به  پایدار 
می خواهید بروید، واقعا نمی توانم به شما بگویم که از 

کجا شروع کنید.

پاورقی:
 America’s Moment: Creating   -1

Opportunity in the Connected Age
المان ها و تفکرات  از  gamification -2:  استفاده 

بازی گونه، در زمینه هایی که ماهیت بازی ندارند.:

 بازگشت به عناوین 13یادداشت مدیریتی

چطور ياد بگیريد يک کارآفرين شويد؟
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موضوع: خرید ۲۴۰۰دستگاه کنتور سه فازمستقیم 
دیجیتالی ودیماندی

حوزه فعالیت فراخوان :   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال
  

برآورد مالی : 4800000000
  

تاریخ بازگشایی پاکات: ۱ / ۶ / ۱۳۹۴ - یکم شهریور 
ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۲۹ / ۵ / ۱۳۹۴ - بیست و 

نهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۸ / ۵ / ۱۳۹۴ - هجدهم 
مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد: ۱۰ / ۸ / ۱۳۹۴ - دهم آبان 

ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
  

کشور / استان / شهر: ایران - همدان - همدان
    

محل دریافت اسناد: سایت ملی مناقصا - سایت 
معالت توانیر- سایت برق همدان

موضوع: خرید ۶۰۰دستگاه سیستم قابل حمل 
خورشدی عشایری

حوزه فعالیت فراخوان:   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری: دو مرحله ای
    

برآورد مالی : 5100000000- ریال 
  

تاریخ بازگشایی پاکات: ۳۱ / ۵ / ۱۳۹۴ - سی و 
یکم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
مهلت ارسال پیشنهاد: ۲۹ / ۵ / ۱۳۹۴ - بیست و 

نهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
  

مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۵ / ۱۳۹۴ - هجدهم 
مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۰ / ۸ / ۱۳۹۴ - دهم آبان 

ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
  

کشور / استان / شهر : ایران - همدان - همدان
    

محل دریافت اسناد: سایت ملی مناقصات - سایت 
معامالت توانیر - سایت توزیع برق همدان

  
طبقه بندی موضوعی:   تجهیزات برق-الکترونیک-

مخابرات

موضوع: خرید ۱۵۰۰ دستگاه چراغ خیابانی ۷۰

حوزه فعالیت فراخوان:   امور خرید یا تامین کاال
 

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال
  

تاریخ بازگشایی پاکات: ۲۶ / ۵ / ۱۳۹۴ - بیست و 
ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
مهلت ارسال پیشنهاد: ۲۵ / ۵ / ۱۳۹۴ - بیست و 

پنجم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
  

مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۴ - پانزدهم 
مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲ / ۷ / ۱۳۹۴ - دوم مهر ماه 

یک هزار و سیصد و نود و چهار
  

کشور / استان / شهر : ایران - کردستان - سنندج
    

محل دریافت اسناد: شرایط مناقصه عمومی و مدارك 
مرتبط در آدرس www.kurdelectric.comاز 
تاریخ ۹۴/۵/۱۰ لغایت ۹۴/۵/۱۵قابل دانلود می باشد

  
طبقه بندی موضوعی:   تجهیزات برق-الکترونیک-

مخابرات

موضوع: ساخت داخل الکترو موتور کندانسیت پمپ 
 ) CP (

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال
 

تاریخ بازگشایی پاکات : ۴ / ۶ / ۱۳۹۴ - چهارم 
شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۳ / ۶ / ۱۳۹۴ - سوم 

شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
  

مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۶ / ۱۳۹۴ - سوم شهریور 
ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد: ۳ / ۶ / ۱۳۹۴ - سوم شهریور 

ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
  

کشور / استان / شهر: ایران - قزوین - قزوین
    

محل دریافت اسناد: اداره قراردادها نیروگاه شهید 
رجایی

  

14 مناقصات

شرکت توزیع نیروی برق استان همدانشرکت توزیع نیروی برق استان همدانشرکت توزیع نیروی برق استان کردستانشرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی

 بازگشت به عناوین 
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برج رادکان

مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سندیکای صنعت برق ایران )رسانا( 
خواهشمند است نظرات، پیشنهادات و انتقادات  خود را از طریق 
ایمیل  ahmadi@ieis.ir ویا شماره تلفن های 6-88831994 و 

88828558 داخلی 117 به ما اطالع دهید.
با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا
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