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اخبار اقتصادی

مناقصات

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

یازدهم خرداد ماه سال جاری در حالی میزبان  نیرو دهم و  پژوهشگاه 
یازدهمین همایش بین المللی انرژی با محوریت موضوع پویایی انرژی در 
جهان در حال تغییر، خواهد بود که مهندس حمید چیت چیان وزیر نیرو 
نامدار  زنگنه وزیر نفت ریاست آن را برعهده خواهند  و مهندس بیژن 

داشت. 
عالوه بر این مهندس هوشنگ فالحتیان معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو و دکتر 
داود منظور دبیر کمیته ملی انرژی از دیگر افراد برجسته در سازمان همایش ملی 
انرژی اند که در این دوره به ترتیب به عنوان نایب رییس و دبیر همایش ایفای 

نقش می کنند.
انرژی  زمینه  در  و جهان  ایران  علمی  برتر  از 18 چهره  بیش  همایش  این  در 
به ایراد سخنرانی های کلیدی در موضوعات تخصصی می پردازند. گذشته از این 
برپایی4 میزگرد با موضوعات تامین مالی و تراز منابع و مصارف مالی بخش انرژی، 
انرژی های تجدید پذیر و کنوانسیون های محیط زیستی، مرزهای سیاست گذاری 
و دانش در بهره وری انرژی و نیز موضوع دیپلماسی انرژی و بازارهای بین المللی 
در حال تغییر با حضور شخصیت های برجسته این حوزه در دستور کار برگزاری 

همایش قرار دارد. 
گفتنی است مقاالت برگزیده این همایش در محورهای تخصصی شامل پویایی های 
فناوری انرژی، پویایی ساختارها و نهادهای انرژی، پویایی در تامین مالی بخش انرژی، 

اقتصاد پویا و بازار انرژی همچنین پویایی انرژی و محیط زیست ارائه خواهد شد. 

سندیکای صنعت برق ایران/ 

یازدهمین همایش انرژی در آستانه برگزاری تعادل/ آرمان خالقي عضو هیات مدیره خانه صنعت
افت تقاضاي سرمایه گذاري در برخي از بخش هاي اقتصادي به چشم مي خورد و 
کاهش تقاضاي سرمایه گذاري تنها در بخش صنعت نبوده است. بررسي عملكرد 
بازار سرمایه و بورس و نیز تقاضاي پروانه هاي ساختماني نشان مي دهد اصوال 
تقاضاي سرمایه گذاري در بیشتر حوزه ها در فصل تابستان امسال نسبت به سال 
گذشته رخ داده است. به طوري که آمارهاي منتشر شده نشان مي دهد، تعداد 
پروانه هاي ساختماني صادر شده در مناطق شهري طي 3ماهه دوم 1393 بالغ بر 
28.3 هزار فقره و در همین مدت در سال 1394 به تعداد 25.1 هزار فقره کاهش 
یافته است. مقایسه اشتیاق به سرمایه گذاري در سه حوزه صنعت، بازار سرمایه 
و ساختمان به ترتیب 9.5- و 0.8- و 11.2- نسبت به فصل قبل کاهش نشان 
مي دهد و با مقایسه با فصل مشابه در سال قبل به ترتیب براي صنعت تعداد 
جواز تاسیس هاي صادره از 351.9 به 262.6 هزار فقره و ارزش کل بازار بورس 
از 935.3 به 762.2 هزار میلیارد ریال و تعداد پروانه هاي ساختماني صادره در 
مناطق شهري 28.3 به 28.1 هزار فقره کاهش داشته است. یعني به ترتیب در 
این سه حوزه به ترتیب شاهد کاهش هاي 26.4 و 19.5 و 0.7درصدي بوده ایم.

اگر بخواهیم بحث آمارهاي منتشر شده از سوي بانك مرکزي را بررسي کنیم، 
تازه ترین نماگرها مربوط به دوره زماني 3ماهه دوم سال 1394 است. بهتر است 
قبل از اینكه به جزییات این آمارها مخصوصا در بخش صدور جوازها و پروانه هاي 
اقتصادي کشور در چه  اقتصاد و فعاالن  ببینیم  بیندازیم،  نگاهي  بهره برداري 
شرایطي قرار داشته و فعالیت کرده اند. در دوره و بازه مذکور بحث تداوم رکود 
و فشاري که به فعاالن اقتصادي در بخش تولید وارده بوده، همچون سال هاي 

گذشته بوده است و حتي امروز هنوز نتوانسته ایم براین رکود غلبه کنیم.
ادامه در صفحه 3 / 
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

اتاق تهران/ نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران 
به سایت خبری اتاق تهران گفت:

دولت قیمت برق را با شیبی مالیم درچند 
سال واقعی کند

برای  ردیفی  هیچ   95 سال  بودجه  در  صالحی: 
قیمت  و  برق  تولید  قیمت  التفاوت  مابه  تامین 

فروش آن دیده نشده است
» ماجرا و نگاه وزارت نیرو به پرداخت بدهی های خود 
در بخش برق شبیه ضرب المثل آب که از سر گذشت 
چه یك وجب چه صد وجب شده است.« حمیدرضا 
صالحی نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران و از 
انرژی می گوید:» بدهی وزارت  فعاالن قدیمی حوزه 
نیرو به تولیدکنندگان برق، پیمانكاران، تولید کنندگان 
به شرایط  که  است  رفته  باال  قدری  به  و...  تجهیزات 
بحرانی تبدیل شده است مثال تنها بدهی وزارت نیرو 
به نیروگاه ها و تولید کنندگان برق به 9 هزار میلیارد 
تومان رسیده است و هیچ برنامه ای نیز برای پرداخت 

این بدهی به نظر وجود ندارد.«
گوید:»  می  تهران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  این 
مشكل اصلی از جایی ناشی می شود و شكل گرفته که 
به برق در کشورما به عنوان یك کاالی اقتصادی نگاه 
نمی شده و نمی شود و قیمت برق در کشور ما واقعی 
نیست و تا زمانی که قیمت واقعی نشود، این چالش 

باقی خواهد ماند و هر سال گسترده تر می شود.«
برنامه 5،6  در یك  باید  دولت  که  این  به  اشاره  با  او 
ساله و با شیب مالیم قیمت را واقعی کند، می گوید:» 
با  برق  قیمت  بود  قرار  بعد  به  توسعه  سوم  برنامه  از 
سال  در  اما  باشد  داشته  افزایش  مالیم  شیب  یك 
حامل  قیمت  تثبیت  طرح  تصویب  با   1385،1386
های انرژی شاهد این بودیم که همه چیز به روز اول 

ادامه از صفحه 1/ 
این در حالي است که همچنان درمورد گرفتاري هاي رکود 
مي گوییم و در همین بازه زماني رکود سنگین اقتصاد کشور 
را فراگرفته است.اما درمورد شرایط روزهاي تحریم هم باید 
گفت، درست است که از تحریم ها رهایي یافته ایم اما تازه ترین 
آمارهاي اعالم شده مربوط به دوراني است که تحریم ها به 
قوت خود باقي بودند و برجام هنوز اجرایي نشده بود. در آن 
دوران یك حالت بالتكلیفي در بخش سرمایه گذاري و در 
بین سرمایه گذاران وجود داشت. مشكلي که البته هنوز هم 
برطرف نشده است. اما این سوال در ذهن ها به وجود مي آید 
که آیا این شرایط و رکود در فصل جدید اقتصاد ایران وجود 
خواهد داشت یا نه؟در دوران تحریم هر روز شاهد ضعف 
در توان سرمایه گذاري ها بودیم و تولید هر روز سخت تر از 
روز قبل خود بود. حال با تمام این شرایط باید ببینیم که 
نماگرها چه به ما مي گویند. نگاه اجمالي به اعداد در 3ماهه 
دوم امسال نسبت به 3ماهه دوم سال قبل نشان مي دهند 
که تولیدکنندگان در این دوره چگونه کار کرده اند. حتي 
اگر به آمارهاي بازار بورس و سهام نگاهي بیندازیم، متوجه 
مي شویم که امسال نسبت به سال گذشته در آن بازه زماني 
در بازار بورس هم با افت هاي شدیدي مواجه بوده ایم و 
رکود در بسیاري از بخش ها از جمله بازار بورس نیز حاکم 
بوده است. این در حالي است که از نظر حجم سهام و 
معامالت انجام شده در بازار سرمایه اعداد با هم نزدیكي 
و همخواني ندارند. حتي براي واحدهاي خرد و بنگاه هاي 
کوچك و حتي براي واحدهاي بزرگ نیز این مشكالت 
وجود داشت.اما 3ماهه دوم امسال تعداد 3743 فقره پروانه 
صادر شده در حالي که سال گذشته در همین بازه زماني 
حدود 9.5درصد  یعني  است.  شده  صادر  پروانه   4137
نسبت به 3ماهه دوم سال قبل افت را تجربه کرده ایم. این 

در حالي است که این افت ها، از نظر سطح ارزشي، بیشتر 
هم بوده اند. ارزش سرمایه گذاري که براي جواز تاسیسات 
تعیین مي شود حدود 25.5درصد افت داشته است. این 
وضعیت نشان دهنده چند مفهوم و معني متفاوت است. یا 
اینكه واحدهاي صنعتي که قرار بوده برمبناي این جوازها 
ایجاد شوند، یا واحدهاي هستند با سرمایه گذاري کمتر، یا 
اینكه نسبت میزان سرمایه گذاري براي هر واحد افزایش 
پیدا کرده است که باز هم شرایط رکود و افزایش قیمت ها 
را نشان مي دهد. در مجموع این شرایط باعث مي شود که 
براي هر پروانه بهره برداري و براي اینكه از جواز تاسیس به 
پروانه بهره برداري برسیم، نیازمند سرمایه گذاري بیشتري 
هستیم.اما درمورد پروانه هاي بهره برداري نیز باید به آمارها 
نگاهي بیندازیم. در 3ماهه دوم سال گذشته 1216 فقره 
پروانه بهره برداري توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
صادر شده و در 3ماهه دوم امسال این تعداد به 1198 فقره 
رسیده که حدود 1.5درصد افت داشته است. این میزان 
نیز در بخش سرمایه گذاري 17.5درصد افت کرده که باز 
این آمارها نشان مي دهد که براي اخذ پروانه باید هزینه 
بیشتري پرداخت شود.آمارهاي 3ماهه چهارم سال قبل 
نیز نشان مي دهد که در دوره که مذاکرات در آن دوران 
نیز وجود داشت حجم سرمایه گذاري افزایش پیدا کرده 
است. اشتیاق و افزایش سرمایه گذاري که در این بازه زماني 
مالحظه مي شود باز مربوط به دوراني است که تحریم ها 
در آستانه لغو قرار داشتند. البته نباید فكر کنیم که اتفاق 
بسیار ویژه یي افتاده، چراکه ما در سال 1392 با افزایش 
بیشتري در بخش صدور جواز تاسیس همراه بودیم و در 
مجموع عملكرد بهتري نیز داشتیم. بنابراین با توجه به افت 
و خیزهایي که در کل جریانات اقتصادي وجود دارد، به طور 
قطع اجرایي شدن برجام روي صدور جواز هاي جدید و 

تسریع در راه اندازي واحدهاي موجود تاثیر خواهد گذاشت. 
چراکه تمایل و اشتیاق بیشتري از سوي سرمایه گذاران 
به  رسیدن  و  بازار  به  ورود  براي  و  سرمایه گذاري  براي 
تولید وجود خواهد داشت. از عمده ترین دالیلي که در این 
بخش منجر به ایجاد مشكل شد این بود که افرادي که 
در حال ساخت وساز بودند مشكل فروش کاالهاي تولیدي 
خود را داشتند و نمي دانستند که آیا براي کاالي که تولید 
مي کنند آیا تقاضا کننده وجود دارد یا نه.اما زماني که این 
امید وجود دارد که امكان صادرات محصول به خارج از 
کشور فراهم شده و مي توانند کاالي خود را در بازارهاي 
بین المللي عرضه کنند، خواه ناخواه این شرایط حتي باعث 
به بهره برداري رسیدن جواز کسب هاي گذشته نیز خواهد 
شد. از سوي دیگر ظرفیت هاي خالي و کارخانه هاي که با 
زیر ظرفیت در شرایط فعلي کار مي کنند که تعدادشان 
هم کم نیست، آنها هم به سرعت ترتیبي مي دهند که 
به ظرفیت هاي باالتري از حجم تولید دست پیدا کنند. 
حتي ممكن است در شرایط جدید، اشتیاق براي کسب 
جوازهاي جدید نیز بیش از گذشته شود. چراکه معموال 
افراد به نسبت کشش بازار براي کسب مجوز درخواست 
مي کنند. زماني که ببینند ظرفیت هاي بازار در حال پر 
شدن است اشتیاق شان براي دریافت جواز تاسیس هاي 
تازه متاثر از این رفتارها خواهد شد. کمااینكه رفتاري که 
سرمایه گذاران از خودشان نشان خواهند داد در تقاضاي 
سرمایه گذاري هاي بعدي نیز تاثیرگذار خواهد بود. به هر 
حال باز شدن بازارهاي بین المللي قطعا مهم ترین محرك 
تاثیرگذار بر اشتیاق سرمایه گذاري بیشتر و مشارکت در 
طرح هاي قبلي که رکود داشتند و به تعطیلي رسیده اند 
خواهد بود. این مسیر بدون شك سرمایه گذاران را به سراغ 

طرح هاي نیمه تمام نیز خواهد کشید.

مسیر اقبال سرمایه گذاران به طرح هاي نیمه تمام
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بازگشت و افزایش با شیب مالیم دیگر رعایت نشد و 
شاهد ایجاد فاصله بیشتر بین قیمت واقعی تولید برق 
و قیمت فروش شدیم اتفاقی که باعث به وجود آمدن 

مشكالت بسیاری شده است.«
او با اشاره به اینكه االن هزینه تولید برق با فروش آن 
فاصله بسیاری دارد، می گوید:» نكته مهم این است که 
االن مشخص نیست فاصله بین هزینه واقعی تولید برق 
و فروش آن را چه کسی باید پرداخت کند، در حالی 
که در سال های قبل این موضوع برعهده دولت بود و 
به صورت سوبسید انرژی این مابه التفاوت دیده می 
شد و در بودجه ساالنه به وزارت نیرو به عنوان ردیفی 
مشخص پرداخت می شد ولی حاال چند سالی است که 
این مبلغ پرداخت نشده و در بودجه در نظر گرفته نمی 
شود و در سال 95 هم در بودجه دیده نشده است، حاال 
باتوجه به این شرایط سوال این است که این فاصله ) 
بین قیمت واقعی تولید برق و فروش آن( قرار است 
چگونه تامین و پرداخت شود که به بدهی های وزارت 

نیرو هر روز افزوده نشود؟«
صالحی در ادامه با اشاره به این که نبود ردیفی برای 
تامین این مابه التفاوت به نوعی تخلف قانونی و جرم 
است، می گوید:» در قانون رفع موانع تولید به صراحت 
بر پرداخت این مابه التفاوت و دیده شدن آن در ردیف 
های بودجه اشاره شده است و طبق قانون هرسال باید 
از سوی دولت محاسبه و در بودجه وزارت  این عدد 
برنامه  سازمان  از سوی  خاص  ردیفی  عنوان  به  نیرو 
دیده شود درحالی که شاهد این اتفاق نیستیم و این 

یعنی تخلف آشكار.«
با اشاره به این که دولت اگر می خواهد  ادامه  او در 
صنعت برق را از بحران خارج کند باید به دنبال واقعی 
مصرف  به  باشد  مالیم  شیبی  با  برق  قیمت  کردن 
کنندگان برق در کشور اشاره می کند و می گوید:» 

حدود یك سوم برق کشور از سوی مصرف کنندگان 
خانگی، یك سوم مصرف کنندگان صنعتی و یك سوم 
هم تجاری مصرف می شود و در بین مصرف کنندگان 
خانگی حدود 70 تا 80 درصد کسانی هستند که قبض 
هایی زیر 30 هزار تومان دارند ولی در سهم مصرف 
نقش پر رنگی دارند.« به گفته صالحی دولت باید با 
فرهنگ سازی مردم را به کاهش مصرف و تغییر نگاه 

به انرژی و برق تشویق کند.

ایرنا/ 
چیت چیان: بیش از نیمی از ارتباطات 
وزارت نیرو با خارجی ها برای توسعه 

صادرات است

و  آب  صنایع  توسعه  نیرو،  وزیر  ایرنا-  تهران- 
امکان پذیر  بدون سرمایه گذاری خارجی  را  برق 
ندانست و گفت : بیش از نیمی از ارتباطات وزارت 
توسعه  برای  پسابرجام  در  خارجی ها  با  نیرو 
و مهندسی صنایع آب  صادرات و خدمات فنی 

و برق کشور است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حمید چیت چیان 
این سخنان را امروز )سه شنبه( در همایش »حمایت 
از کار، سرمایه و دانش ایرانی در صنعت آب و برق با 
رویكرد اقتصاد مقاومتی« در محل وزارت نیرو اظهار 

داشت.
وی افزود: ایران در آستانه یك توسعه و تحول جدی 
قرار دارد که در چارچوب اقتصاد مقاومتی شكل گرفته 

و لوازمی دارد که باید به آنها توجه کرد.
طور  به  گذشته  سال   10 در  ایران  یادآورشد:  وی 

متوسط 6 درصد افزایش مصرف برق داشته و اگر در 
یك دهه آینده نیز روند مصرف انرژی به همین صورت 
افزایش یابد، در سال 1404 باید به ظرفیت تولید 132 
هزار مگاوات برق برسد که به طور متوسط در هر سال 
باید پنج هزار و 850 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی 

وارد مدار شود.
به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم در الیحه برنامه 
ششم توسعه پیش بینی شده است در طول برنامه 26 
هزار و 500 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی به بهره 
برداری برسد و عالوه بر آن در برنامه اقتصاد مقاومتی 
ریزی  برنامه  نیروگاه جدید  مگاوات  هزار  ساخت 17 
شده که اجرای آن در سال 1395 به 10 میلیارد دالر 

سرمایه گذاری نیاز دارد.
انتقال و توزیع کشور نیازمند  وزیر نیرو افزود: شبكه 
توسعه است و به این منظور 50 هزار میلیارد ریال در 
هر سال مورد نیاز بوده و عالوه بر آن سالیانه حداقل 
یك میلیارد دالر برای توسعه شبكه های انتقال و فوق 

توزیع برق کشور سرمایه گذاری مورد نیاز است.
چیت چیان تاکید کرد، ایران در همایش بین المللی 
کاب 21 فرانسه متعهد به ساخت هفت هزار و 500 
مگاوات نیروگاه تجدید شونده شده است که حداقل 

12 میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد.
اینها در حالی است که در 10 سال  افزود: همه  وی 
گذشته مجوز ساخت 5 هزار مگاوات نیروگاه جدید به 
بخش خصوصی داده شده اما فقط 700 مگاوات آن 
تا کنون منجر به عقد قرارداد و فقط 70 مگاوات آن 

شامل 10 نیروگاه اجرایی و عملیاتی شده است.
وزیر نیرو ارائه ندادن تسهیالت از سوی بانك ها، منابع 
محدود صندوق توسعه ملی و این که بخش خصوصی 
نیز در تامین 15 درصد آورده نقدی خود دچار مشكل 
است را از عمده دالیل تحقق نیافتن برنامه های بخش 

خصوصی عنوان کرد.
وی اضافه کرد: سدهای متعددی در کشور ساخته شده 
است، اما اعتبار کافی برای ساخت و تجهیز شبكه های 

مورد نیاز آنها وجود ندارد.
نیرو ضریب پوشش فاضالب در کشور  به گفته وزیر 
برای تكمیل خدمات رسانی  فقط 42 درصد است و 
به مردم در این عرصه نیازمند سرمایه گذاری هستیم.

سرمایه  نشدن  تامین  صورت  در  گفت:  چیان  چیت 
گذاری های پیش گفته ، ورود سرمایه ها و تسهیالت 
خارجی به کشور ضرورت دارد که باید با در نظر گرفتن 

فرصت ها و تهدیدهای مربوطه باشد.
وی خواستار آن شد تا بخش خصوصی حاضر در این 
همایش با نگاه به داخل و تعهد به منافع ملی و استفاده 
نیرو در تحقق  وزارت  به   ، دانش خود  و  تجربیات  از 
سرمایه های مورد نیاز تا حد امكان یاری برسانند و 
اعالم کنند چگونه قراردادها منعقد بشود تا از مزیت 

های آنها به خوبی استفاده شود.
شدن  اجرایی  به  اشاره  ضمن  ادامه  در  چیان  چیت 
برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( افزود: طبیعی است 
این برنامه هم اینك با مشكالتی در اجرا مواجه است 
و تالش مسئوالن وزارت امورخارجه و بانك ها و بانك 
مرکزی بر حل مشكالت است تا بر سكون چندین ساله 

موجود در روابط خارجی کشور غلبه کنند.
وی ادامه داد: با این وجود در یك سال و نیم گذشته 
انجام  و  کشور  به  ها  خارجی  مكرر  مراجعه  شاهد 
مذاکرات بودیم که در آینده نزدیك بسیاری از آنها به 

مرحله اجرایی قطعی خواهند رسید.
چیت چیان تصریح کرد: بیش از نیمی از تماس ها و 
ارتباطات وزارت نیرو با دولت ها و شرکت های خارجی 
به منظور صادرات کاالها و تجهیزات ایرانی و خدمات 
فنی و مهندسی صنعت آب و برق و نه خرید کاالها و 
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تجهیزات بوده است و این وزارتخانه در تالش است تا 
زمینه فعالیت هر چه بیشتر شرکت های ایرانی را در 

خارج از کشور فراهم کند.
غنا،  تونس،  جنوبی،  آفریقای  الجزایر،  کشورهای  وی 
عراق، سوریه، عمان، تاجیكستان، ارمنستان، افغانستان، 
اکوادور، سریالنكا، پاکستان،  نیكاراگوئه،  ترکمنستان، 
کشورهایی  عمده  از  را  اندونزی  و  روسیه  گرجستان، 
نام برد که در زمینه صدور خدمات و تجهیزات مختلف 
فنی و مهندسی با آنها مذاکره شده و در مورد کشور 
روسیه بحث واردات و استفاده از توانایی های فنی و 

مهندسی آنان مدنظر بوده است.
به گفته وی جهان امروز با مساله رکود اقتصادی مواجه 
است و براین اساس کشورهای مختلف رقابت سخت 
و دشواری را برای مهیا کردن بازار برای فعالیت خود 
آغاز کرده اند و کشور ما با محدودیت های منابع مالی 
و محدودیت فاینانس برای اجرای پروژه ها مواجه است 
که غلبه بر این مشكل با حضور هر چه پررنگ تر بخش 

خصوصی امكان پذیر است.
وزیر نیرو در ادامه صنعت آب و برق کشور را صنعتی 
هزار   74 از  بیش  ظرفیت  که  کرد  توصیف  پرافتخار 
مگاواتی نیروگاهی و حضور در جایگاه چهاردهم جهان، 
برق  شبكه  خاموشی  بدون  پیاپی  سال  چهاردهمین 
کشور، دستیابی به فناوری ساخت توربین های بزرگ 
گازی نیروگاهی به عنوان یكی از 6 کشور برتر جهان و 
تامین افزون بر 90 درصد تجهیزات نرم افزاری و سخت 
عنوان  به  بودن  برق در داخل، مطرح  افزاری صنعت 
سدسازی  فناوری  صاحب  بزرگ  کشور  سه  از  یكی 
جهان، تامین بیش از 95 درصد تجهیزات صنعت آب 
در داخل کشور و انجام فعالیت های طراحی و اجرای 

پروژه ها در داخل را در کارنامه خود دارد.
چیت چیان یادآور شد: شرکت های کارفرمایی و بهره 

برداری در صنایع آب و برق در کنار شرکت های دولتی 
همانند برق منطقه ای ها و برخی نیروگاه ها فعالیت 
دارند که حاکی از حضور پررنگ بخش خصوصی در 

این صنعت است.
به گفته وزیر نیرو، امروز بیش از 50 درصد تولید برق 
کشور توسط بخش خصوصی انجام می شود و افزون بر 
50 شرکت بزرگ آب شیرین کن جنوب کشور در اداره 
و مدیریت بخش خصوصی است و بیش از صد طرح 
آب و فاضالب کشور توسط بخش خصوصی به بهره 
برداری رسیده و یا در حال اجرا است که تعامل نزدیك 

و موثر این بخش با بخش دولتی را نشان می دهد.

ایرنا/ تاکید بر پرداخت مطالبات برای تسریع در توسعه 
مناسبات برقی؛

ایران عالقه مند به رفع مشکالت برق 
کشور عراق است

تهران- ایرنا- قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه 
کشور  برق  مشکالت  رفع  به  مند  عالقه  ایران 
عراق است، تاکید کرد: انتظار می رود عراقی ها 
مطالبات  پرداخت  و  خود  مشکالت  رفع  در  نیز 

ایران سرعت عمل به خرج دهند.
ستار محمودی امروز )سه شنبه( در حاشیه همایش 
»حمایت از کار، سرمایه و دانش ایرانی در صنعت آب 
و برق« با رویكرد اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران، 
به  برق  از سرگیری صادرات  ایرنا درباره  به  پاسخ  در 
عراق افزود: ایران و عراق از گذشته با یكدیگر مراوده 
های برقی داشته و دارند، اما امروز این کشور با تنگناها 

و مشكالتی مواجه شده است.

را  کشور  آن  مشكالت  ایران  مسئوالن  وی،  گفته  به 
ناامنی های  بروز  به دلیل  بیشتر  درك می کنند که 
داخلی است که در نتیجه نتوانسته اند به موقع برای 

اجرای تعهداتشان در قبال ایران اقدام کنند.
وی به باال رفتن بدهی های برقی این کشور به ایران 
اشاره کرد و گفت: با این حال به حفظ رابطه با این 

کشور و رفع مشكالت برقی آن عالقه داریم.
محمودی افزود: صنعت برق برای تولید و صادرات برق 
باید هزینه کند اما منابع داخلی وزارتخانه پاسخگوی 
آن نیست؛ بر این اساس انتظار داریم عراقی ها در رفع 
مشكالت خود و پرداخت مطالبات ایران سرعت عمل 

به خرج دهند.
وی تصریح کرد: درصورتی که روند مثبتی در پرداخت 
به  حاضر  شود،  دیده  عراقی  طرف  توسط  مطالبات 

کمك های بیشتر به آنها هستیم.
به گزارش ایرنا، ایران به دلیل تراکم بدهی های عراق 
بابت فروش برق، چند هفته پیش تامین برق استان 
بصره را متوقف کرده بود که دولت مرکزی این کشور 
به درخواست های اهالی استان بصره پاسخ مثبت داده 
این  اعزام کرد.  ایران  و یك هیات را برای مذاکره به 
هیات توانست طرف ایرانی را به از سرگیری صادرات 

برق ترغیب کند.
 500 و  هزار  سه  عراق  بصره  استان  نیاز  مورد  برق 
مگاوات است. صادرات برق جمهوری اسالمی ایران به 
کشورهای همسایه در سال گذشته با رشد 6 درصدی 
میلیارد   10 از  بیش  به  آن  از  پیش  سال  به  نسبت 
در  برق  واردات  برابر   2.5 که  رسید  ساعت  کیلووات 

همین سال است.
ارمنستان،  کشور  هفت  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
آذربایجان، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان و 
عراق و جمهوری خودمختار نخجوان مبادله برق دارد 

که در این میان به چهار کشور ترکیه، عراق، پاکستان 
و افغانستان فقط برق صادر می کند.

** ارزش چهار میلیارد دالری مذاکره های انجام 
شده با خارجی ها

وی در ادامه به مذاکره های انجام شده با خارجی ها 
تعدادی  و خاطرنشان کرد:  اشاره  پسابرجام  در  بویژه 
از این مذاکره ها بویژه با کشورهای آسیای شرقی و 

اروپایی به مرحله عملیاتی شدن نزدیك شده است.
به گفته این مقام مسئول، ارزش مذاکره ها و تفاهم 
نامه های امضا شده نزدیك به چهار میلیارد دالر است 

که امید می رود هر چه سریع تر عملیاتی شود.
گفت:  جهانی  بازار  در  موجود  رکود  یادآوری  با  وی 
هرچند ایران ظرفیت بسیار مناسبی برای فعالیت دارد، 
اما سرمایه گذاران خارجی نیز ابتدا نگاهشان به حفظ 
و صیانت از سرمایه و سپس بازدهی سرمایه شان است 
و به همین منظور تعریف های خاصی در جهان وجود 

دارد.
را  سرمایه  بازدهی  و  بیمه  از  برخورداری  محمودی، 
در  خارجی  گذاران  سرمایه  حضور  اساسی  عامل  دو 
کشور دانست و ادامه داد: سیاست دولت و وزارت نیرو، 
سرمایه گذاری برای ایجاد و پیشبرد پروژه ها، انتقال 
با  فناوری و اجرای کار مشترك شرکت های داخلی 
خارجی ها در کشورهای سوم است؛ با توجه به کند 
شدن ارتباطات با بازارهای جهانی در طول سال های 
گذشته و مواجهه با تحریم ها، تحقق این مهم نیازمند 

گذشت زمان است.

** قبوض آب و برق افزایش نداشته است
نرخ  اینكه  بر  تاکید  با  ادامه  در  نیرو  وزیر  مقام  قائم 
تعرفه های آب و برق در سال 1395 حتی یك ریال 
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افزایش نداشته است، گفت: برخی رسانه ها به اشتباه 
عوارض 30 ریالی مصرف هر کیلو وات ساعت برق و 
عوارض 150 ریالی مصرف هر مترمكعب آب را که در 
سال های گذشته نیز دریافت و صرف توسعه آبرسانی 
به مناطق روستایی و عشایری، تامین و پایداری برق 
روستایی و توسعه انرژی های تجدیدپذیر می شود را 
همراه با افزایش اعالم کرده اند؛ در حالی که نرخ این 
عوارض با تصویب مجلس، امسال هیچ افزایشی نداشته 

است.
محمودی افزود: هم اینك نزدیك به 40 درصد قیمت 
پردازند  می  مردم  را  تولیدی  برق  و  آب  واقعی  های 
دولت  توسط  غیرمستقیم  یارانه  عنوان  به  آن  بقیه  و 

پرداخت می شود.
وی یادآور شد: صنعت آب و برق صنعتی مردمی است 
و هر کس از این خدمات استفاده می کند، باید بخشی 

از هزینه های تامین آنها را پرداخت کند.

درصدی   25 افزایش  عامل  دما،  افزایش   **
مصرف آب و برق

فصل  آغاز  با  ساله  همه  داد:  ادامه  مسئول  مقام  این 
گرما، مصارف آب و برق افزایش می یابد و مهمترین 
مولفه در این افزایش، درجه حرارت است که منجر به 

رشد 25 درصدی مصرف می شود.
با  مواجه  در شهرهای  آبی  پایش وضعیت  افزود:  وی 
تنش آبی، انجام کامل برنامه های تعمیر و نگهداری 
نیروگاه ها به رغم تنگناهای مالی و آماده به کار بودن 
همه سیستم های تامین آب و برق، از جمله اقدام های 

انجام شده برای تامین نیاز مردم است.
محمودی گفت: انتظار می رود در تابستان پیش رو، 
مصرف برق 2 هزار مگاوات بیش از پیك مصرف سال 
گذشته باشد، اما مصرف آب در تراز اوج مصرف پارسال 

پیش بینی می شود.
زمینه  در  بویژه  و مدیریت مصرف  افزود: کنترل  وی 
سیستم های خنك کننده، در عبور از پیك مصارف 
با  انظار می رود مردم  آب و برق بسیار موثر است و 
مدیریت مصرف در ساعت های پرمصرفی )13 تا 16( 

و خودکنترلی، به یاری وزارت نیرو بشتابند.

فارس/ معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی:
بدهی های صنعت برق روز به روز در حال 

افزایش است

بیان  با  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
برای  دولت  طرف  از  مصوبه ای  هیچ گونه  اینکه 
 1395 سال  ابتدای  از  برق  و  آب  نرخ  افزایش 
بدهی های  روز به روز  گفت:  است،  نشده  صادر 
صنعت برق کشور به تولید کنندگان و پیمانکاران 

برقی اضافه می شود.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
هوشنگ فالحتیان در حاشیه همایش حمایت از کار، 
سرمایه و دانش ایرانی در صنعت آب و برق با رویكرد 
اقتصاد مقاومتی در پاسخ به این سئوال که آیا قیمت 
برای  که  سوءتفاهمی  گفت:  است  یافته  افزایش  برق 
افزایش قیمت برق بوجود آمد به این دلیل است که 
در مفاد بودجه سال 1395 که از سوی مجلس شورای 
 30 ساعت  کیلووات  هر  ازای  به  شده  ابالغ  اسالمی 
ریال به منظور توسعه برق روستایی و تجدید پذیر از 

مشترکان دریافت شود.
در  که  است  عددی  همان  این  پس  داد:  ادامه  وی 

بودجه سال 1394 نیز قید شده است بنابراین تاکنون 
هیچ گونه افزایشی در تعرفه های برق اعمال نشده است.

با بیان این که  انرژی  معاون وزیر نیرو در امور برق و 
در حال حاضر منابع و مصارف صنعت برق به شدت 
برای  ما  که  هزینه هایی  کرد:  اظهار  است،  نامتعادل 
از  بیشتر  مراتب  به  داریم  برق  توزیع  و  انتقال  تولید، 
این  برای  باید  لذا  چیزی است که دریافت می کنیم، 

مساله تدبیر اساسی صورت بگیرد.
فالحتیان ادامه داد: برای حل این مساله الزم است که 
یا مابه التفاوت قیمت تمام شده و تكلیفی فروش برق از 
یك مكان تامین و وجه صنعت برق و تولید کنندگان برق 
پرداخت شود و یا این که تعرفه ها مورد اصالح قرار بگیرد.

به  نیرو  وزارت  های  بدهی  خصوص  در  فالحتیان 
صنعت  های  بدهی  روز به روز  گفت:  برق  پیمانكاران 
و  پیمانكاران  برق،  تولید کنندگان  به  کشور  برق 
از  و  می شود  اضافه  برقی  تجهیزات  تولید کنندگان 
آنجایی که دولت نیز در جریان این موضوع قرار گرفته 
به جد وزارت نیرو و دولت پیگیر این موضوع هستیم تا 

برای حل این مساله تدبیر اساسی صورت گیرد.

ایسنا/ 
تامین منابع مالی مهم ترین چالش وزارت 

نیرو

نیرو  وزیر  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
آب  صنعت  در  نیرو  وزارت  اصلی  چالش  گفت: 
و برق دیگر تکنیکی و فنی نیست، بلکه تامین 

منابع مالی و تا حدودی انتقال دانش فنی است.
در  امروز  دائمی  علیرضا  ایسنا،  خبرنگار  به گزارش 

همایش حمایت از کار، سرمایه، دانش ایرانی در صنعت 
بیانات مقام  به  با اشاره  اقتصاد،  با رویكرد  آب و برق 
معظم رهبری در سیاست های اقتصاد مقاومتی، اظهار 
کرد: برنامه های صنعت آب و برق طی سال های آینده 
و همچنین در برنامه ششم توسعه نباید از خطوط کلی 

این سیاستها جدا باشد.
وی ادامه داد: پنج محور عدالت بنیانی، مردمی بودن، 
دانش بنیانی، درون زایی و برون گرایی در سیاست های 
در  باید  که  است  تاکید  مورد  مقاومتی  اقتصادی 

برنامه های صنعت آب و برق دیده شود.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو اظهار کرد: 
پروژه های  انجام  و  فنی  دانش  انتقال  حاضر  حال  در 
با  ارتباط  در  نیرو  وزارت  تاکید  مورد  نكات  مشترك 

شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی است.
دائمی ادامه داد: بیشترین محل تامین مالی طرح های 
آب و برق از محل بودجه عمومی است که این منابع 
مانند  تسهیالتی  باشد،  داشته  اهرمی  حالت  باید 
باشند،  طرح ها  شتاب دهنده  باید  مشارکت  اوراق 
سرمایه گذاری داخلی نیز باید به رونق اقتصادی منجر 
حكم  باید  خارجی  سرمایه گذاری  نهایت  در  و  شود 

پیشران را برای صنعت آب و برق داشته باشد.
بیان  با  نیرو  اقتصادی وزیر  امور  برنامه ریزی و  معاون 
اینكه در این مقطع زمانی سرمایه گذاری خارجی هم 
فرصت است و هم تهدید، ادامه داد: ما سیاست گذار و 
تنظیم کننده برنامه های کلی صنعت آب و برق هستیم 
و باید بتوانیم با هدایت این منابع مالی، تامین مالی و 

ایجاد فرصت در صنعت را تضمین کنیم.
تومان  میلیارد  هزار   122 اکنون  هم  داد:  ادامه  وی 
اعتبار برای تكمیل طرح های تملك دارایی طرح های 
و  نیروگاهی  طرح های  احتساب  بدون  برق  و  آب 
بخش خصوصی مورد نیاز است، در حالی که هر سال 
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فقط 26 هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی و 
سرمایه گذاری در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد.

دائمی با تاکید بر لزوم برداشتن موانع فعالیت بخش 
کارهایی  گفت:  برق  و  آب  صنعت  در  خصوصی 
تقوقیت  ترویجی،  اقدام های  و  همچون ظرفیت سازی 
بخش خصوصی با اصالح قوانین، جذب مشارکت های 
تغییر در  برق و  اقتصادی آب و  مردمی، اصالح نظم 
این  در  تواند  می  خارجی  طرف های  مذاکره  نگرش 

مسیر راهگشا باشد.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو اظهار کرد: 
تمایل  خارجی  سرمایه گذاران  و  شرکت ها  هم اکنون 
این  باید  ما  و  باشند  ارتباط  در  ایران  دولت  با  دارند 
مسیر را اصالح کنیم، به نحوی که سرمایه گذار خارجی 
با شرکت های همتای خود در صنعت آب و برق بدون 

واسطه ارتباط برقرار کنند.

وزارت نیرو/ 
اقتصاد مقاومتی یعنی برای هر شرایطی 

راه حلی داشته باشیم
    

عمرانی  بودجه  به  طرح ها  انجام  برای  نمی توان 
دولت امید بست و اکنون سرمایه گذاری و تأمین 
ایرانی  مالی شرکت های  اساسی  از مسائل  مالی 

است.
وزارت  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  فكر  اتاق  عضو 
شرایطی  هر  برای  یعنی  مقاومتی  اقتصاد  گفت:  نیرو 
چه بحران خارجی و چه بحران داخلی راه حلی داشته 

باشیم.
»حسین  )پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه 

حمایت  نشست  در  )سه شنبه(  امروز  عبده تبریزی« 
برق  و  آب  در صنعت  ایرانی  دانش  و  کار، سرمایه  از 
سمت  به  حرکت  گفت:  مقاومتی  اقتصاد  رویكرد  با 
استفاده از بازار سرمایه و عدم تكیه محض به بانك ها 

در داخل و خارج کشور از جمله این الزام ها است.
وی که به عنوان مهمان در این همایش سخن می گفت، 
در  سرمایه گذاری  برای  مقاومتی  اقتصاد  الزام های 
صنعت آب و برق را یادآور شد و افزود: سرمایه گذاران 
باید تا حد امكان از ظرفیت های داخلی استفاده کنند.

مشاور مدیریت و تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی عدم 
توسعه بخش دولتی و ایجاد فضای بیشتر برای بخش 
خصوصی، استفاده از ظرفیت های اقتصادی ایجاد شده 
در دوران تحریم ها، عالقه کمتر به واردات، عالقه به 
انتقال تكنولوژی و پرهیز از بدهكار کردن بیشتر دولت 
ضمانت های  جای  به  تجاری  ضمانت های  جایگزینی 
عملیاتی  به  شدن  نزدیك  راه های  دیگر  از  را  دولتی 

سازی اقتصاد مقاومتی خواند.
عبده تبریزی مجوزهای الزم برای موارد خاص، انطباق 
با  با مقررات بوروکرات های دو طرف، برداشتن موانع 
مقام  مقررات  نسبی،  مقاومت های  کوچك،  مثال های 
ناظر، مجوزهای U-TURN لغو قراردادهای تسویه 
اینكه  بانك ها را دالیل  به امضا رسیده بین آمریكا و 
طول  اینقدر  ایران  به  خارجی  بانك های  ورود  چرا 
کشیده است، عنوان کرد.عضو اتاق فكر برنامه ریزی و 
امور اقتصادی وزارت نیرو یكی از بزرگ ترین معضالت 
کنونی را عدم تأمین منابع مالی عنوان کرد و گفت: 
نمی توان برای انجام طرح ها به بودجه عمرانی دولت 
از  مالی  تأمین  و  سرمایه گذاری  اکنون  و  بست  امید 

مسائل اساسی مالی شرکت های ایرانی است.
وی اظهار داشت: بورس انرژی می تواند منابع مالی و 

نقدینگی برای صنعت آب و برق تأمین کند.

وزارت نیرو/ 
چالش اصلی آب و برق اصالح نظام 

قیمت گذاری است
    

در مدیریت منابع آب به دلیل حجم مشخص و 
محدود این منابع نمی توانیم تاثیر زیادی داشته 
مدیریت  بخش  در  باید  را  کار  این  بلکه  باشیم، 
تقاضا انجام دهیم و در این زمینه بهترین ابزار ما 

نظام قیمت است.
آب  در  اصلی  ایران گفت: چالش  بازرگانی  اتاق  عضو 
نظام  اصالح  اقتصادی  محصول  یك  به عنوان  برق  و 

قیمت گذاری است.
»اسماعیل  )پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه 
حمایت  همایش  در  امروز  صبح  طوسی«  مسگرپور 
از کار، سرمایه، دانش ایرانی در صنعت آب و برق با 
همایش های  سالن  در  که  مقاومتی  اقتصاد  رویكرد 
اظهار داشت: سال هاست که  برگزار شد،  نیرو  وزارت 
کشور با بحران آب دست به گریبان است و باید این 
سوال را از خود بپرسیم اشكال کار کجا بوده که این 

بحران را نتوانسته ایم کنترل کنیم.
افزایش  و  آبی  یارانه  شفاف سازی  به  اشاره  با  وی 
بهره وری ادامه داد: بحث اصلی در آب و برق به عنوان 
یك محصول اقتصادی نظام قیمت گذاری است و این 
نظام است که تقاضا برای آب و میزان مصرف را تعیین 

می کند.
مسگرپور طوسی افزود: در مدیریت منابع آب به دلیل 
تاثیر  نمی توانیم  منابع  این  محدود  و  مشخص  حجم 
بخش  در  باید  را  کار  این  بلكه  باشیم،  داشته  زیادی 
مدیریت تقاضا انجام دهیم و در این زمینه بهترین ابزار 

ما نظام قیمت است.
عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب ایران با بیان 

اینكه باید بتوانیم درباره قیمت واقعی آب با مردم وارد 
تمام شده آب  مذاکره شویم، گفت: هم اکنون قیمت 
که توسط آب شیرین کن ها تامین می شود در حدود 
1500 تومان است و با همین قیاس خواهیم توانست 
به دست  را هم  ارزش ذاتی آب در دشت های کشور 

آوریم.
یعنی  واقع  در  یارانه ها  هدفمندی  اینكه  بیان  با  وی 
و  ملی  سرمایه های  حفظ  سمت  به  یارانه  هدایت 
حقیقت  در  داد:  ادامه  است،  نسلی  بین  سرمایه های 
پرداخت یارانه غیرشفاف و غیرهدفمند به اقتصاد باعث 
مشكل در بخش آب شده است و مشكالتی همچون 
بحث  قابل  محور  در همین  نیز  مجازی  آب  صادرات 

است.
مسگرپور طوسی با تاکید بر لزوم تهیه یك برنامه جامع و 
هماهنگ ملی در بخش آب ادامه داد: طرح های آمایش 
سرزمین استانی جامعیت الزم را ندارند؛ مدیریت آب 
کشور نیز باید به اصل خود یعنی مدیریت حوضه آبریز 

برگردد و تفكر استانی در بخش اب حذف شود. 

ایرنا/ مقام مسئول:
صانیر فاز نخست خط 500 کیلوولت 

»شکارپور« پاکستان را برقدار کرد

صادرات  شرکت  مدیرعامل  ایرنا-  تهران- 
خدمات و تجهیزات آب و برق ایران )صانیر( از 
برقدار شدن فاز نخست پروژه خط 500 کیلوولت 
شکارپور در ایالت »سند« کشور پاکستان توسط 

این شرکت خبر داد.
با  وگو  گفت  در  شنبه(  )سه  امروز  صالحی  بهمن 
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خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: این پروژه، نخستین خط 
500 کیلوولتی است که شرکت صانیر در خارج از ایران 

اجرایی کرده است.
به گفته این مقام مسئول، پروژه شكارپور در دو بخش 
خط 500 و 220 کیلوولت اجرایی شده است که هفتم 
اسفندماه سال گذشته خط 220 کیلوولت آن برقدار 

شد و به بهره برداری رسید.
 24 مالی(  )تامین  فاینانس  با  پروژه  این  افزود:  وی 
اعتبار  تامین  ژاپن  »جایكا«ی  بانك  یورویی  میلیون 
شد و شرکت های NTDC و »برقاب« پاکستان به 
عنوان کارفرما و مشاور در آن حضور داشتند و شرکت 
ونجر  جوینت  عنوان  به  نیز  کشور  این  »نتراکون« 

)شریك و همكار( صانیر را همراهی کرده است.
مدیرعامل شرکت صانیر در بیان مشخصات این پروژه 
گفت: طول خط 220 کیلو ولت 53 کیلومتر و خط 
با آغاز کار در  500 کیلو ولت 33 کیلومتر است که 

سال 2014 در مدت دو سال و نیم تحویل شد.
وی ادامه داد: شرکت صانیر با قرارداد EPC )مهندسی 
، تامین کاال و ساخت( به اجرای این پروژه پرداخت و 
همه طراحی های آن را شرکت های ایرانی انجام دادند، 
هرچند بخشی از تجهیزات مورد نیاز آن از چین تامین 

شد.
به گفته صالحی ، این پروژه بدون استفاده از نقدینگی 
شرکت صانیر و خروج ارز از کشور و صرفا با استفاده از 
فاینانس انجام شده است و فقط برای پرداخت بخشی 
از هزینه های گمرکی دو میلیون و 500 هزار دالر از 
شرکت قرض کردیم که در کمتر از یك ماه بازپرداخت 

شد.
های  هزینه  به  بسته  را  پروژه  این  سود  مجموع  وی 
میلیون دالر پیش  تا یك  بین 700 هزار  آن  جانبی 

بینی کرد.

به گفته این مقام مسئول، انتظار می رود فاز دوم پروژه 
خط 500 کیلو ولت تا 45 روز دیگر وارد مدار شود.

انتقال  پروژه خط  یك  پروژه شكارپور  گفت:  صالحی 
منطقه  در  را  قوی  فشار  ارتباط پست های  که  است 
پیشگفته فراهم می کند و نخستین خط 500 کیلو 
ولتی است که صانیر در خارج از ایران اجرایی کرده 

است.
مدیرعامل شرکت صانیر یكی از مشكالت پروژه را واقع 
شدن آن در منطقه ای پربارش در پاکستان عنوان کرد 
که ارتفاع بارش ها در برخی ایام سال به حدود یك متر 
می رسید و همین مساله و باال بودن سطح آب، اجرای 

پروژه را در 6 ماه از سال غیرممكن می کند.
وی تصریح کرد: در سال های گذشته مساله تحریم 
بروز موجب مشكالت  باعث  اقتصادی  ها و فشارهای 
عدیده ای بر سر اجرای این پروژه همچون باز نشدن 
خط اعتباری) ال سی( و نبود امكان نقل و انتقال پول 
و باز کردن ضمانتنامه شده بود که هزینه های زیادی 

را برای شرکت به دنبال داشت.
صالحی گفت: هرچند عنوان می شود که در پساتحریم 
 State Bank حتی  و  شده  حل  مشكالت  برخی 
کشور  این  بانك  دو  به  نیز  پاکستان  مرکزی(  )بانك 
اجازه ارتباط با صانیر داده است، اما تاکنون نشانه هایی 
از عملیاتی شدن این مهم و حل مشكالت دیده نمی 

شود.
وی همچنین با اشاره به سایر پروژه های برقی صانیر 
در پاکستان، گفت: پروژه خط »دادو و خوزدار« سال 
گذشته برقدار شد اما هنوز تحویل نشده است، نقشه 
های  نقشه  و  شده  آغاز  »گوادر«  خط  پروژه  برداری 
پست 220 کیلو ولت GIS گوادر که در زمان تحریم 
ها متوقف شده بود هم اینك آماده شده است که از 

جمله پروژه های برقی صانیر در این کشور است.

سفر  به  اشاره  با  همچنین  صانیر  مسئول  مقام  این 
رئیس جمهوری به پاکستان در فروردین ماه گذشته، 
خاطرنشان کرد: این کشور خواهان افزایش واردات برق 
از جمهوری اسالمی ایران تا سه هزار مگاوات عالوه بر 
قرارداد پیشین است و همین مساله همراه با فاینانس 
45 میلیارد دالری چینی ها برای پاکستان و سرمایه 
در  ها  چینی  دولتی  و  های خصوصی  بخش  گذاری 
این کشور، فرصت مغتنمی برای حضور هر چه بیشتر 

صنعت برق ایران در این کشور به شمار می رود.
به گزارش ایرنا، شرکت صانیر برای اجرای 18 پروژه 
در 13 کشور جهان حضور دارد و تاکنون در 25 کشور 

جهان بیش از 200 پروژه انجام داده است.

ایرنا/ با تصویب شورای اقتصاد
شرکت تولید نیروی برق حرارتی، برای 
تضمین خرید برق جایگزین توانیر شد

تهران- ایرنا- شرکت مادرتخصصی تولید نیروی 
برق حرارتی با تصویب شورای اقتصاد مسئولیت 
تضمین خرید برق از سرمایه گذاران را برعهده 

گرفت و جایگزین توانیر شد.
اصالح  با  اقتصاد  شورای  نیرو،  وزارت  گزارش  به 
دستورالعمل بند »و« ماده 133 قانون برنامه پنجساله 
برق  نیروی  تولید  مادرتخصصی  شرکت  نام  پنجم، 
حرارتی را به جای نام شرکت توانیر در این دستورالعمل 

قرار داد.
نشست  در  و  نیرو  وزارت  درخواست  به  مصوبه  این 
نامه  استناد تصویب  به  امسال  ماه  اردیبهشت  هشتم 
بیست و هشتم اسفندماه 1392 هیات وزیران )شماره 

192437/ت50393 ه( بررسی و بازنگری شد.
و  مدیریت  سازمان  رئیس  و  جمهوری  رئیس  معاون 
برنامه ریزی کشور این مصوبه را اول خردادماه امسال 

در قالب مصوبه شماره 519964 ابالغ کرد.
قانون  ماده 133  »و«  بند  اساس  بر  ایرنا،  گزارش  به 
برنامه پنجساله پنجم توسعه، وزارت نیرو مكلف است 
برای  برق،  تامین  مسئولیت  حفظ  با  نیاز  صورت  در 
چه  هر  تولید  به  داخلی  های  موسسه  سایر  ترغیب 
بیشتر نیروی برق از نیروگاه های خارج از مدیریت آن 
وزارتخانه، بر اساس دستورالعملی که به تایید شورای 
اقتصاد می رسد، نسبت به خرید برق این نیروگاه ها 

اقدام کند.

مرکز آمار ایران/ 
نرخ تورم بخش برق منفی 8.16 درصد 

اعالم شد

بخش  کننده  تولید  تورم  نرخ  ایران،  آمار  مرکز 
 8.16 منفی  را  گذشته  سال  زمستان  در  برق 

درصد اعالم کرد.
نتایج  ایران  آمار  مرکز  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده برق فصل زمستان 
شاخص  کرد.  اعالم  را   )1390=100(  1394 سال 
قیمت تولیدکننده برق در فصل زمستان سال 1394 
عدد  به  قبل  فصل  به  نسبت  کاهش  درصد   5.20 با 

130.21 رسید.
شاخص مذکور نسبت به فصل مشابه سال قبل )نرخ 
تورم نقطه به نقطه تولیدکننده کل بخش برق( 7.75 
درصد کاهش نشان داده است. تغییرات شاخص کل 
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به فصل زمستان سال 1394  در چهار فصل منتهی 
نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم تولیدکننده 

کل بخش برق( منفی 8.16 درصد است.
نسبت  برق  تولیدکننده  قیمت  شاخص  همچنین 
نقطه  به  نقطه  تورم  )نرخ  قبل  سال  مشابه  فصل  به 
تولیدکننده بخش برق( در بخش دولتی 6.48 درصد 
و در بخش خصوصی 9.36 درصد کاهش داشته است. 
شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل زمستان 
سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم 
تولیدکننده بخش برق( در بخش دولتی 7.36 درصد 
و در بخش خصوصی 9.08 درصد کاهش داشته است.

مهر/ با راه اندازی یك نیروگاه جدید؛
ظرفیت تولید برق از 74 هزار مگاوت 

عبور کرد

سیکل  نیروگاه  بخار،  واحد  از  بهره برداری  با 
در  ایران  برق  تولید  ظرفیت  چادرملو  ترکیبي 
آستانه روزهای پیک مصرف برق از مرز 74 هزار 

مگاوات عبور کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، با بهره برداری از از واحد بخار، 
نیروگاه سیكل ترکیبي چادرملو )سرو( ظرفیت تولید 
برق ایران در آستانه روزهای پیك مصرف برق از مرز 

74 هزار مگاوات عبور کرد.
 160 تولید  ظرفیت  از  نیروگاهی  جدید  واحد  این 
مگاوات برق برخوردار بوده ضمن آنكه پیشتر 2 واحد 
 400 پست  مگاوات،   166 ظرفیت  به  هرکدام  گازي 

کیلوولت در مدار بهره برداری قرار گرفته بودند.
عالوه بر این، نیروگاه چادرملو داراي 2 مخزن ذخیره 

هزار   20 ظرفیت  به  کدام  هر  مایع  سوخت  سازی 
مترمكعب و سوخت اصلي آن گاز  طبیعی است

همزمان با بهره برداری از این واحد جدید نیروگاهی، 
مصطفی رجبی  معاون مدیریت شبكه برق ایران روز 
بهره  آماده  های  طرح  مهمترین  تشریح  در  گذشته 
برداری نیروگاهی ایران پیش از آغاز پیك مصرف برق 
و  یزد  و 2  تابان 1  نیروگاه های  بود:  گفته  تابستانی، 
نیروگاه افق ماهشهر هر کدام با ظرفیت 162 مگاوات، 
 160 ظرفیت  با  چادرملو  در  سرو  بخاری  نیروگاه 
مگاوات، نیروگاه گل گهر با 166 مگاوات و بهبهان تا 

پیش از تابستان در مدار بهره برداری قرار می گیرند.
در  حتی  سال جاری  تابستان  برای  مهر،  گزارش  به 
صورت بهره برداری تمامی واحدهای در دست ساخت 
حدود 3000  کسری  با  ایران  برق  شبكه  نیروگاهی، 

مگاواتی برق روبرو خواهد شد.

مهر/ بحران خاموشی های تابستان جدی شد؛
ورود دولت به بازار المپ ولوازم برقی

خاموشی های  احتمالی  بحران  شدن  جدی  با 
گسترده تابستانی و کسری 3000 مگاوات تولید و 
مصرف برق، طرح جدید جمع آوری المپ و لوازم 
خانگی پرمصرف و فاقد برچسب انرژی در بازار 

توسط وزارت نیرو کلید خورد.
از  منتشر شده  گزارش های  مهر،  گزارش خبرنگار  به 
افزایش  با وجود  نیرو نشان می دهد که  سوی وزارت 
در  برق  تولید  ظرفیت  رفتن  باال  و  بهاری  بارش های 
نیروگاه های برقآبی، موضوع خاموشی ها برای تابستان 

سال جاری جدی است.

مصطفی رجبی  معاون مدیریت شبكه برق ایران روز 
گذشته در گفتگویی با تشریح سه سناریوی تامین برق 
تابستانی، گفته است: در صورتی که افزایش دمای هوای 
تابستان نامتعارف باشد، احتمال اعمال خاموشی های 

پراکنده و حتی گسترده وجود دارد.
بر این اساس برآوردهای انجام شده نشان می دهد پیك 
مصرف برق برای روزهای گرم خرداد و تیر ماه امسال 
از مرز 54 هزار مگاوات عبور می کند که این میزان 

فراتر از ارزیابی های اولیه وزارت نیرو است.
در این بین همزمان با تسریع برای راه اندازی واحدهای 
همچون  دیگری  طرح های  برق،  نیروگاه های  جدید 
از  برخی  در  دولتی  کارکنان  کاری  ساعت  کاهش 
استان های جنوب کشور، اجرای طرح ذخیره عملیاتی 
به منظور تعطیل کردن برخی از صنایع و کارخانه ها در 
روزهای پیك مصرف و کاهش تلفات در بخش توزیع 
و انتقال از مهمترین سناریوهای در دست اجرا برای 

مدیریت شبكه برق کشور خواهد بود.
از سوی دیگر گرمای نصف و نیمه بهاری هفته گذشته 
در کشور هم منجر به افزایش حدود چهار هزار مگاواتی 
در  بار  نخستین  برای  و  شد  ایران  برق  مصرف  پیك 
سال جاری پیك مصرف برق روزانه با پیشی گرفتن از 

پیك شبانه از مرز 40 هزار مگاوات عبور کرد.
نشان  برق  صنعت  سطح  در  گرفته  انجام  محسابات 
در  هوا  دمای  ای  درجه  یك  افزایش  با  که  می دهد 
روزهای تیر و مرداد ماه سال جاری پیك مصرف برق 
ایران حدود 500 تا 750 مگاوات جهش می یابد که 
با احتساب افزایش تعداد مشترکان در سال جاری در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، خبرهای خوشی 
به گوش  تابستانی  برق  پایدار و مطمئن  تامین  برای 

نمی رسد.
اوج گیری پیك مصرف  برای  بینی  با پیش  همزمان 

برق تابستانی، مجموعه وزارت نیرو یك تاکتیك جدید 
برای مهار جهش مصرف برق تابستانی کشور در دستور 
کار قرار داده و قصد دارد با استفاده از مصوبات دولت 
و ورود به بازار تولید و عرضه انواع المپ و لوازم خانگی 
فاقد  پرمصرف،  خانگی  لوازم  و  المپ  آوری  جمع  و 
برچسب انرژی و بی استاندارد به نوعی روشی جدید 
سال  تابستان  برای  برق  مصرف  پیك  مدیریت  برای 

جاری را عملیاتی کند.
از این رو هفته گذشته هیات دولت الیحه ای را تصویب 
و ابالغ کرد که بر اساس این مصوبه تولید و یا واردات 
المپ های رشته ای با مصرف بیش از 40 وات ممنوع 

شد.
همزمان با صدور این مصوبه برقی در دولت، با توافق سه 
جانبه ای در صنعت برق، طرح جمع آوری المپ های 
فاقد استاندارد، پرمصرف و بی کیفیت برق از بازار کلید 

خورد.
بهره  نامه سه جانبه ای بین سازمان  تفاهم  این رو  از 
وری انرژی ایران به نمایندگی از وزارت نیرو، اداره کل 
استاندارد استان تهران و دو تشكل صنفی تولیدکننده 
المپ و لوازم خانگی امضا شده که با این توافق به زودی 
طرح جمع آوری لوازم برقی خانگی غیر استاندارد و 
المپ های برق فاقد استاندارد و کیفیت از بازار تهران 

عملیاتی خواهد شد.
بر این اساس پیش بینی می شود با این توافق سه جانبه 
کم  محصوالت  عرضه  کاهش  سیاست  راستای  در  و 
بازده و غیراستاندارد در بازار، استفاده از منابع روشنایی 
پر بازده، حذف عرضه منابع روشنایی کم بازده و غیر 
غیر  المپ های  لیست  تكمیل  با  زودی  به  استاندارد 

استاندارد جمع آوری آنها در بازار آغاز شود.
از سوی دیگر مطابق با این تفاهم تمامی لوازم برقی 
خانگی پرمصرف و فاقد برچسب انرژی و یا یا دارای 
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انحراف بازده نسبت به برچسب انرژی هم از سطح بازار 
لوازم برقی کشور با اولویت تهران جمع آوری خواهد 

شد.
با تصمیم هیئت دولت، صدور  این درحالی است که 
باالی  رشته ای  التهابی  تولید جدید المپ های  پروانه 
نوع  این  )40( وات و همچنین ثبت سفارش و ورود 

المپ ها ممنوع شده بود.
در همین حال بانك صنعت و معدن مكلف شد نسبت 
خطوط  تغییر  منظور  به  الزم  تسهیالت  اعطای  به 
التهابی رشته ای باالی )40( وات به  تولید المپ های 
اقدام   B انرژی حداقل  برچسب  با  پربازده  المپ های 
کند، به نحوی که خطوط مذکور تا هشت ماه پس از 

الزم االجراء شدن این تصویب  نامه جمع آوری شوند.

باشگاه خبرنگاران/ 
گازرسانی به نیروگاهها از مرز 65 میلیارد 

مترمکعب عبور می کند

معاون وزیر نفت گفت:گازرسانی به نیروگاههای 
کشور امسال با افزایش هفت میلیارد مترمکعبی 
میلیارد   65 مرز  به  گذشته  سال  به  نسبت 

مترمکعب می رسد.
جوان  خبرنگاران  باشگاه  اقتصادی  گروه  گزارش   به 
ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل  عراقی  ،حمیدرضا 
اعالم کرد: سال گذشته در مجموع معادل 72 میلیارد 
مترمكعب سوخت در بخش نیروگاهی مصرف شد که 
58 میلیارد مترمكعب آن )83 درصد( با گاز تامین شد.

به  امسال  پایان  تا  کشور  نیروگاههای  افزود:  عراقی 
معادل 73.5 میلیارد مترمكعب سوخت نیاز دارند که 

حدود 65 میلیارد مترمكعب این مقدار از گاز تامین 
می شود.

بر  افزون  نیروگاهها  به  این که گازرسانی  بیان  با  وی 
کاهش آلودگی، در حوزه اقتصادی نیز تاثیرگذار است، 
گفت: در سال 92، 93 و 94 به ترتیب 38، 50 و 58 
تحویل  کشور  نیروگاههای  به  گاز  مترمكعب  میلیارد 
شد که جایگزینی این مقدار سوخت پاك با سوختهای 
صرفه  دالر  میلیارد   6 به  منجر  ساالنه  تقطیر،  میان 

جویی برای کشور شده است.
به  توجه  با  گاز،  امور  در  نفت  وزیر  معاون  گفته  به 
برابری ارزش حرارتی گاز با سوختهای مایع، با افزایش 
همان  معادل  کاهش  شاهد  نیروگاهها  به  گازرسانی 

مقدار سوخت مایع در این بخش خواهیم بود.

برق نیوز/ با ریاست برقی ها بر کمیسیون های مختلف 
مجلس

نقش پررنگ برقی ها در دهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی

چهره های برقی راه یافته به دهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی همه از جمله افراد شاخص برای 
ریاست کمیسیون های مختلف مجلس شورای 
از  یکی  محمدرضاعارف  دکتر  هستند.  اسالمی 
امیری  است.  مجلس  ریاست  مهم  های  شانس 
خامکانی و حیدری نیز هر دو برای دو کمیسیون 

مختلف مجلس شانس باالیی دارند.
سرویس صنعت برق نیوز: دکتر محمدرضا عارف یكی 
از معروف ترین چهره های سیاسی این روزهای ایران 
برای ریاست بر دهمین دوره مجلس شورای اسالمی 

تالش می کند. رقیب اصلی وی علی الریجانی ریاست 
فعلی مجلس شورای اسالمی است.

به گزارش برق نیوز، دکتر عارف از چهره های شاخص 
برقی ایران و استاد دانشگاه صنعتی شریف است. وی 
ارتباط نزدیكی با صنعت برق داشته و رئیس انجمن 

شبكه های هوشمند برق ایران نیز است.
احتمال  به  نرسد  مجلس  ریاست  به  عارف  دکتر  اگر 
های  پژوهش  مرکز  و  کمیسیون  رئیس  زیاد  خیلی 
در  علمی  جایگاه  باالترین  که  شد  خواهد  مجلس 

مجلس شورای اسالمی به حساب می آید.

کمیسیون انرژی
حسین امیری خامكانی با تجربه حضور در ادوار هشتم 
و نهم، از حروه انتخابیه زرند مجددا وارد بهارستان شد. 
او در حوزه نفت و انرژی تخصص خاصی دارد بر همین 
اساس سخنگویی کمیسیون انرژی در مجلس نهم در 
علی  و  میرکاظمی  مسعود  که  اکنون  بود،  او  اختیار 
مروی به مجلس دهم راه نیافته اند، شانس خامكانی 

برای ریاست کمیسیون انرژی افزایش خواهد یافت.
خامكانی دارای دکتری برق بوده و در دوره های گذشته 
بعنوان دبیر کمیته برق مجلس شورای اسالمی فعالیت 
داشته است. طرح حمایت از صنعت برق و حمایت از 
انرژی های تجدیدپذیر در دوره گذشته با حمایت ها 
و تالش های وی به موفقیت نسبی دست یافته است.

کمیسیون صنایع و گزینه برتر
غالمرضا  بهارستان،  صنایع  کمیسیون  برتر  گزینه 
حیدری است. او سابقه 30ساله در زمینه های مربوط را 
دارد و در مجلس سوم رئیس کمیسیون نیرو، مخابرات 

و انرژی اتمی بود.
بعد از دوران نمایندگی، پست مشاور وزیر نیرو را بر 

عهده داشت و پس از آن نیز، مدتی به عنوان رئیس 
هیات مدیره و مدیر عامل شرکت هلدینگ ساتكاپ به 

فعالیت خود ادامه داد.
نیز  دانشگاهی  و  آموزشی  فعالیت های  در  همچنین 
سابقه عضویت در هیات علمی دانشگاه صنعت آب و 
و  مدیریت  دانشكده  ریاست  و  عباسپور(  )شهید  برق 

اقتصاد دانشگاه شهید عباسپور را دارد.
البته شاید سابقه کاری او به کمیسون انرژی مجلس 
نیز بازگردد، ولی حیدری را گزینه مناسب کمیسیون 

صنایع معرفی می کنند.

دنیای اقتصاد/ 
تحقق سند چشم انداز فوالد در سایه 

رشد و توسعه انرژی کشور

دکتر بهرام شکوری
اتاق  معدنی  صنایع  و  معادن  کمیسیون  رئیس 

بازرگانی
افزایش  است،  فوالد  دنیا  صنعتی  فلز  پرمصرف ترین 
ظرفیت تولید این محصول شرط اصلی توسعه صنعتی 
محسوب می شود. کمبود زیرساخت های مناسب برای 
تولید انرژی و عدم تكنولوژی مدرن برای بهبود راندمان 
انرژی یكی از مشكالت اصلی تولید فوالد است. چرا 
که هزینه  انرژی پایین تر، باعث مقرون به صرفه بودن 
تولید فوالد شده و امكان رقابت این صنعت در بازارهای 
جهانی را میسر می سازد.از طرفی بیشترین سهم تولید 
تجدیدناپذیر  نیروگاه های  به  مربوط  ایران  در  انرژی 
نیروگاه ها  این  اکثریت  از 84 درصد( که  )بیش  بوده 
دارند  پایینی  بسیار  اسمی  ظرفیت  و  انرژی  راندمان 
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11 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

انرژي هنوز یكي  با وجود منابع عظیم گاز،  ایران  در 
از چالش هاي توسعه فوالد است. طی سال های اخیر 
محدودیت های  و  زیست محیطی  نگرانی های  افزایش 
جهانی برای تاسیس نیروگاه های فسیلی، تولید انرژی 
پاك از طریق نیروگاه های تجدیدپذیر در جهان فراگیر 
شده و این در حالی است که این نیروگاه ها سهم بسیار 

کمی در تولید انرژی کشور دارند.
کیلو  263گیگا  1394معادل  سال  در  نیرو  وزارت 
وات ساعت انرژی تولید کرده، در شرایطی که تقریبا 
ایران 84گیگا وات  نیروگاه های  حجم ظرفیت اسمی 
ساعت بوده است. از این ظرفیت، 84 درصد مربوط به 
نیروگاه های فسیلی و 13درصد مربوط به نیروگاه های 
و  خورشیدی  بادی،  نیروگاه های  و  است  بوده  برقابی 
اتمی سهم ناچیزی در تولید انرژی داشته اند.4 نیروگاه 
با ظرفیت باالی 2 گیگاوات، 4 نیروگاه با ظرفیت بین 
5/ 1-2 گیگاوات، 11 نیروگاه با ظرفیت بین 5-1/ 1 
گیگاوات، 25 نیروگاه با ظرفیت بین 8/ 0-1 گیگاوات 
ظرفیت  مگاوات،   800 زیر  ظرفیت  با  نیروگاه    47 و 
کل نیروگاه های  فسیلی کشور را تشكیل می دهند.در 
سال 1394 برای تولید 16.1 میلیون تن فوالد خام 
است  مصرف شده  انرژی  ساعت  وات  کیلو  گیگا   17
و میزان انرژی اختصاص یافته به صنعت فوالد کشور 
است. بوده  درصد   6  /5 کشور  تولیدی  انرژی  کل  از 

سند چشم انداز فوالد ایران برای سال 1404 تولید 55 
میلیون تن فوالد در سال است.

حال این سوال پیش می آید آیا انرژی کافی برای تولید 
این تناژ فوالد تولیدی در سال 1404 وجود دارد؟ با 
موردنیاز  مصرفی  برق  موجود،  نیروگاه های  احتساب 
است  ساعت  وات  کیلو   46 تن،  میلیون   55 برای 
به عبارتی 22 درصد از انرژی کل نیروگاه های موجود 
تامین  تولید فوالد می شود که عمال  در کشور صرف 

این مقدار انرژی برای این بخش صنعت ممكن نخواهد 
بود.ضروری است که باید ظرفیت نیروگاه های کشور را 
افزایش داد تا بتوان انرژی مصرفی مورد نیاز در صنعت 
فوالد و صنایع دیگر در سال های آتی تامین شود.عوامل 
به  توجه  با  نیروگاه ها  افزایش ظرفیت  برای  متعددی 
منابع و موقعیت جغرافیایی وجود دارد که در ذیل به آن 
می پردازیم.یكی از عوامل موثر بهبود راندمان نیروگاه ها 
عمر  نظیر  متعددی  عوامل  از  شاخص  این  است. 
نیروگاه، نوع سوخت مصرفی، کیفیت سوخت مصرفی، 
شرایط محیطی و وضعیت بهره برداری، نسبت میزان 
تولید برق به ظرفیت اسمی و میزان خروج نیروگاه از 
مدار تاثیر می پذیرد. بخش برق کشور در حال حاضر 
در مقوله راندمان نیروگاه ها از وضع مناسبی برخوردار 
نیست. متوسط راندمان نیروگاه حرارتی کشور در سال 
1392 به میزان 37 درصد اعالم شده است. تولید برق 
فعالیتی هزینه بر است و بر این اساس احداث نیروگاه به 
سرمایه نسبتا زیادی نیاز دارد، به همین دلیل تصحیح 
راندمان نیروگاه ها می تواند در کاهش قیمت تمام شده 

برق تولیدی نقش بسیار مهمی داشته باشد.
نیروگاه  راندمان  اروپا  زیست  محیط  آژانس  مطابق 
حرارتی در کشورهای اروپایی )ترکیه سرآمد بهترین 
راندمان در اروپا( از سال 1990 تا 2012 میالدی از 2/ 
42 درصد به حدود 6/ 47 درصد افزایش یافته است. 
اگر وزارت نیرو بتواند راندمان نیروگاه های فسیلی خود 
را به 45درصد برساند در این صورت هر سال حدود 
GkWh 56 )گیگا کیلو وات ساعت( به برق تولیدی 
خالص کشور اضافه و حدود 18 گیگاوات به ظرفیت 
نیروگاه های  می شود.ظرفیت  افزوده  نیروگاه ها  اسمی 
فسیلی کشور نشان می دهد فقط 8 نیروگاه با ظرفیت 
باال، مستعد برای تامین انرژی صنایع سنگین در کشور 
وجود دارد و متاسفانه اکثر نیروگاه های کشور ظرفیت 

شهید  نیروگاه  کشور،  نیروگاه  بهترین  دارند.  پایینی 
مگاوات   2213 نیروگاه  نامي  ظرفیت  با  نكا  سلیمی 
کار می کند. اگر با تعویض توربین ها و سایر متعلقات، 
ظرفیت 47 نیروگاه موجود به 1000 مگاوات و ظرفیت 
44 نیروگا ه به 2 هزار مگاوات افزایش یابد جمعا معادل 
65 گیگاوات به ظرفیت اسمی کل نیروگاه های کشور 
افزوده می شود که این افزایش ظرفیت هر سال معادل 
کرد. خواهد  تولید  انرژی  کیلو وات  گیگا   203  /5

دولت می تواند با تخصیص بودجه الزم برای تاسیس 
در   5GW  /2 ظرفیت  با  ترکیبی  سیكل  نیروگاه   4
حاشیه خلیج فارس ظرفیت نیروگاه های داخل کشور را 
باال ببرد. این افزایش ظرفیت، هر سال 3/ 31 گیگا وات 
ساعت انرژی تولید خواهد کرد.در ایران به ازای تولید 
یك تن فوالد، 5 تا 5/ 5 متر مكعب آب مصرف می شود. 
مصرف آب فعلی صنایع فوالدی 80 میلیون مترمكعب 
و میزان آب مصرفی موردنیاز ساالنه برای تولید فوالد 
است.آیا  مترمكعب  میلیون   275 چشم انداز  سند 
برنامه ای برای تامین آب برای تولید 55 میلیون تن 
فوالد در افق 1404 در برنامه های اجرایی وزارت نیرو 

وجود دارد؟
با توجه به اینكه فقط 20 میلیون تن از 55 میلیون تن 
طرح فوالدی کنار آب قرار دارد و مابقی ظرفیت تولید 
فوالد در مناطق بی آب کشور است، آیا وزارت نیرو برای 
صنایع فوالدی، توانایی تامین 190 میلیون متر مكعب 

آب در سال را دارد؟
ایران تقریبا بزرگ ترین  تولیدکننده گاز جهان است و 
برای صنایعی که در حاشیه سواحل طوالنی خلیج فارس 
قرار گرفته اند مزیتی است که بسیاری از کشورها از آن 
محرومند، بنابراین می توان با استفاده از گاز و منابع 
کنار سواحل  در  ترکیبی  نیروگاه سیكل  فراوان،  آبی 
منطقه  انرژی بر  صنایع  برای  و  احداث  فارس  خلیج 

مصرف کرد. انرژی بادی به عنوان انرژی جدید و پاك 
به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. حدودا 
7/ 43 درصد نیروگاه های بادی در اروپا، 5/ 22 درصد 
در آمریكای شمالی و 1/ 31 درصد در آسیا وجود دارد 
و کشور چین بیشترین ظرفیت نیروگاه های بادی نصب 
شده 45 گیگا وات را در جهان دارد. طی یك تحلیل 
عالقه مندی  بیشترین  انرژی،  تولید  از  جهانی  جامع 
در جهان مربوط به نیروگاه های بادی است، زیرا این 
نیروگاه ها آالینده محیط زیست نبوده و هزینه تولیدی 
دارد.  فسیلی  نیروگاه های  به  نسبت  پایین تری  انرژی 
منطقه  پنج  در  ترکیه  در  بادی  نیروگاه های  تاسیس 
جغرافیایی در سال 2007 شروع شده است و ترکیه 
هر سال 500 تا 1000 مگاوات به ظرفیت نیروگاه های 
بادی خود اضافه می کند. این کشور موفق شد در سال 
2015 5گیگا وات انرژی بادی تولید کند. این در حالی 
است که سهم کشورمان در تولید انرژی از نیروگاه های 
ترکیه در  بوده است. کشور  بادی فقط 190 مگاوات 
و  تولید کرده  فوالد  میلیون تن  سال 2015، 5/ 31 
هدف تولید فوالد خود را در سال 2023، 70 میلیون 

تن تبیین کرده است.
این کشور با تالش های بی وقفه و مطالعات جغرافیایی 
در  است  امیدوار  پاك  انرژی های  تولید  در  منظم 
به20  را  بادی خود  نیروگاه های  سال 2023 ظرفیت 
گیگا وات برساند تا بتواند 30درصد از انرژی مورد نیاز 
بیاورد و  از منابع پاك و تجدیدپذیر به دست  خود را 
چشم انداز،  سند  تولیدی  فوالد  انرژی  تامین  برای 
دغدغه ای نداشته باشد. ساخت نیروگاه های بادی در 
و  شود  انجام  باید  کشور  جغرافیایی  مستعد  مناطق 
به 5 گیگاوات  نیروگاه ها  این  تا سال 1404 ظرفیت 
برسد، چرا که ترکیه در عرض هفت سال به این ظرفیت 
رسیده است. یكی از موضوعات مهم دیگر نیروگاه های 
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خورشیدی است که به رغم مستعد بودن شرایط آب 
و هوایی روند رشد این نیروگاه ها تقریبا متوقف شده 
و فقط سهم 02/ 0 درصد از تولید انرِژی کل کشور 
جنوب  در  به خصوص  نیروگاه ها  این  توسعه  دارند.  را 
خانگی  مصارف  انرژی  حداقل  می شود  باعث  کشور 
انرژی  و  شود  حاصل  فرآیند  این  از  خرد  صنعتی  و 
نیروگاه های فسیلی صرف صنایع سنگین  از  تولیدی 
از قبیل فوالد، آلومینیوم و سیمان شود و صرفه جویی 
چشمگیری در بخش انرژی های غیرتجدیدپذیر حاصل 
می شود. با افزایش ظرفیت اسمی نیروگاه های فسیلی، 
نیروگاه های سیكل ترکیبی در کنار سواحل  تاسیس 
خلیج  فارس، بهبود راندمان نیروگاه ها و افزایش سهم 
کل  از  خورشیدی(  و  )بادی  تجدیدپذیر  نیروگاه های 
انرژی تولیدی، ظرفیت کل نیروگاه های کشور در سال 
1404 تقریبا به 181 گیگاوات خواهد رسید و ساالنه 
GkWh 569 انرژی تولید خواهد شد. در این صورت 
به راحتی می توانیم ساالنه برای تولید 55 میلیون تن 
انرژی مصرف کنیم و این میزان   46GkWh فوالد
تولیدی  کل  انرژی  در حدود 8درصد  مصرفی  انرژی 

کشور است.

دنیای اقتصاد/ 
نصب صفحات خورشیدی شناور در ژاپن

 Kyocera چندملیتی  شرکت  اقتصاد:  دنیای 
 /7 شناور  خورشیدی  نیروگاه  ساخت  حال  در 
یاماکورای  سد  آبی  مخازن  روی  مگاواتی   13
ژاپن است که از 50904 پنل خورشیدی بهره مند 
شده و در مدت زمان 24 ماه امکان برق رسانی 

به حدود 5 هزار منزل مسکونی را فراهم خواهد 
کرد.

 شرکت Kyocera اعالم کرده این نیروگاه در تاریخ 
31 مارس 2018 میالدی در فضایی به وسعت 180 
هزار متر مربع به بهره برداری خواهد رسید. این نیروگاه 
مگاوات   16170 ساالنه  می تواند  سیار  خورشیدی 
ساعت توان الكتریكی تولید کند که این رقم به منزله 
کاهش آلودگی های کربنی به میزان 8170 تن خواهد 
بود. از اواخر سال 2014 میالدی استفاده از پنل های 
خورشیدی در ژاپن، در پرتو رشد تعداد استارت آپ های 
یافت.  افزایش  تجدیدپذیر  انرژی های  حوزه  در  فعال 
بر  عالوه  آب  سطح  روی  خورشیدی  پنل های  نصب 
میزان  زیادی  تا حد  الكتریكی می تواند  انرژی  تامین 
تبخیر منابع آبی را نیز کاهش دهد. در صورت موفقیت 
ساکنان  شناور،  خورشیدی  صفحه های  نصب  پروژه 
اطراف دریاچه و همچنین جانداران و موجودات زنده 

در دریاچه نیز تاثیرات مثبتی را شاهد خواهند بود.

دنیای اقتصاد/ 
9 نما از آینده انرژی در سال 95

دکتر عباس ملکی و همکاران
گروه »پاسا«ی دانشگاه صنعتی شریف

عدم  چند  با  جهان   1395 سال  در  می رسد  نظر  به 
اقتصاد  بزرگ روبه رو است: نخست، وضعیت  قطعیت 
مرحله  در  همچنان  اقتصادی  وضعیت  است.  جهان 
انتقال از دوره رکود به دوره رونق دست و پا می زند. 
حقیقت این است که وضعیت نامشخصی بر بازارهای 
اتحادیه  آمریكا،  نیست که  بعید  و  عمده حاکم است 
از  دیگر  دوره  به یك  ژاپن  از  تبعیت  با  و چین  اروپا 

رکود بازگردند.
در این نوشته، قصد داریم نشان دهیم از نظر ما ایران در 
1395 با چه موضوعات راهبردی  روبه رو است و چگونه 
می توان از هم اکنون برای مواجهه با چالش های پیش رو 
را  ابتدا »وضعیت جهان«  این رو،  از  کرد.  برنامه ریزی 
خالصه وار مرور خواهیم کرد و سپس »وضعیت ایران« 
را به تفصیل بررسی می کنیم. »آینده پژوهی« رشته ای 
است که گرچه در چند سال اخیر رواج چشمگیری 
داشته، اما موضوعات مرتبط با آن و توسعه و تحول 
این علم نیازمند دقت نظر و باریك بینی بیشتر است. 
طول  در  آن  وقایع  شناخت  و  آینده  درباره  آگاهی 
تاریخ، همواره یكی از دغدغه ها و عالیق بشر به شمار 
در  را  تكاپو  و  تالش  این  ریشه های  است.  می رفته 
یافته های تاریخی اقوام پیشین و نگاشته های بازمانده 
از آن دوران می توان یافت. در دوره ای، آینده بینی در 
سحر و جادو متبلور می شد، در دوره ای دیگر، گروهی 
به  راه  این  از  و  بودند  ماوراءالطبیعه  با  ارتباط  مدعی 
پیشگویی آینده می پرداختند و در دوره دیگر، عده ای با 

تحمل ریاضت های بی شمار، توانمندی هایی را در خود 
شكوفا می کردند که به زعم خود، به یاری آن، از آینده 
خبر بدهند. رویه مبارکی در میان مراکز مطالعاتی و 
دارد  وجود  مختلف  کشورهای  در  پژوهشی  نهادهای 
که در روزهای قبل از سال جدید، پیش بینی می کنند 
و نیز دیدگاه های خویش را در مورد مسائل گوناگون 
سالی که پیش رو دارند، با مردم در میان می گذارند. 
مفاهیم  عمدتا  می شوند،  موشكافی  که  مفاهیمی 
تاثیر  استراتژیك هستند که بر سرنوشت آحاد مردم 

مستقیم دارند.

وضعیت جهان
به نظر می رسد در سال 1395 وضعیت جهانی با چند 
وضعیت  نخست،  است:  روبه رو  بزرگ  قطعیت  عدم 
اقتصاد جهان است. وضعیت اقتصادی جهان همچنان 
در مرحله انتقال از دوره رکود به دوره رونق دست و 
پا می زند. حقیقت این است که وضعیت نامشخصی بر 
بازارهای عمده حاکم است و بعید نیست که آمریكا، 
اتحادیه اروپا و چین با تبعیت از ژاپن به یك دوره دیگر 
از رکود بازگردند. دوم، از لحاظ سیاسی ظهور نیروهای 
تاثیر  اندازه  اما  است،  آشكار  غیردولتی، گرچه  جدید 
آنها نامشخص است. به عبارت دیگر، دقیقا نمی دانیم 
که بازیگرانی همچون داعش، مهاجران و راست گرایان 
در کشورهای غربی تا چه اندازه بر سرنوشت جهانی 
که  است  خام  نفت  قیمت  سوم،  هستند.  تاثیرگذار 
به عنوان شاخص قیمت مواد طبیعی معلوم نیست از 
چه روندی تقلید می کند. با این حال، نیروهای پیشران 
در  اقتصادی  رشد  آشكارند.  ما  برای  سال 1395  در 
آمریكا – بزرگ ترین  اقتصاد دنیا- احتماال آغاز خواهد 
به  نسبت  اختالفاتی  با  اقتصادی در چین،  شد. رشد 
سال های گذشته همچنان ادامه خواهد داشت. رشد در 
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دیگر نقاط جهان نیز کامال محدود خواهد بود، اما تقاضا 
برای نفت همچنان افزایش خواهد یافت. به رغم افزایش 
بیشتر شدن عرضه، همچنان سقوط  به دلیل  تقاضا، 
قیمت نفت محتمل است. پایین آمدن قیمت نفت تا 
20 دالر در هر بشكه امكان دارد، اما با بیرون رفتن 
متعارف  غیر  گاز  و  نفت  تولید  در  سرمایه های وسیع 
از جمله نفت شیل، مجددا تولید نفت در جهان کمتر 
شده که باعث افزایش قیمت نفت خواهد شد. ثبات 
سیاسی در برخی از نقاط جهان، از جمله خاورمیانه، 
راست  نیروهای  مجدد  ظهور  اما  شد،  خواهد  بیشتر 
همچون دونالد ترامپ در آمریكا و تشدید ناسیونالیسم 
روابط  مجدد  شدن  قطبی  چند  موجب  روسیه  در 

بین الملل خواهد شد.

وضعیت ایران
با برگزاري بدون مناقشه انتخابات مجلس و خبرگان، 
و  قانون گذاري  مراکز  در  اصالح طلبان  افزایش حضور 
به  اقتصادي،  مدیریت  در  دولت  سیاست هاي  تثبیت 
خارج  با  مبادالت  به  جدیدي  نگاه های  می رسد  نظر 
در  افزایش حضور سرمایه گذاران خارجي  و  از کشور 
از  استفاده  بگیرد.  اقتصادي شكل  فعالیت هاي  عرصه 
این شتاب اولیه با تسهیل مبادالت بانكي و مساعدتر 
به  امیدواري  فعالیت شرکت ها،  و  ثبت  کردن شرایط 
انتظارات پس از برجام را عملي مي کند. به ثمر نشستن 
فعالیت هاي  شكوفایي  عیني  نمود  و  تجاري  توافقات 
اقتصادي، باعث می شود تا روحیه خطرپذیري در کسب 
و کارهاي کوچك و متوسط تقویت و امكان گسترش 
ایران نیز به نظر می رسد که  نوآوري فراهم شود. در 
عدم قطعیت هایی وجود دارد که تالش برای رفع آنها 
از اهمیت برخوردار است: نخست اینكه رویكرد اصلی 
چگونه است؟ آیا رهیافت امنیتی-سیاسی در کشور به 

رهیافت اقتصادی-فنی ترجیح داده می شود یا نه؟ در 
هر دو حالت، وضعیت ثبات اقتصادی کشور چه خواهد 
شد؟ آیا کشور همچنان به رویكرد خوداتكایی تاکید 
خواهد کرد یا در اقتصاد جهانی با تكیه بر مزیت های 
ملی عمل خواهد کرد؟ این مسائل را در چند بخش 

گوناگون بررسی خواهیم کرد:

1- بازارهای نوظهور و اقتصاد ایران
و  برزیل  ترکیه،  در  سیاسي  ناپایداري هاي  افزایش 
روسیه و کاهش نرخ رشد چین به همراه کاهش نرخ 
ارز در اقتصادهاي نوظهور و افزایش خروج سرمایه از 
این کشورها، میزان جذابیت سرمایه گذاري در صنایع 
معدني و انرژي بازارهاي نوظهور را همچون دو سال 
گذشته کاهش مي دهد. این روند در ادامه باعث کاهش 
نرخ رشد اقتصاد جهاني و ادامه رکود در بازار فلزات 
عمده صنعتي همچون مس، سنگ آهن، روي و همچنین 
نفت خام خواهد شد. از طرف دیگر، سیاست هاي مالي 
و پولی کشورهاي توسعه یافته ژاپن، آمریكا و اروپا نیز 
نمي کند.  فراهم  سرمایه گذاران  براي  مساعدي  وضع 
نگراني ها از ادامه سیاست هاي ضدتورمي توسط فدرال 
بانك هاي  دخالت   ،)Federal Reserve( رزرو 
و  سرمایه گذاري  مشوق هاي  افزایش  در  را  مرکزي 
کاهش بیشتر نرخ بهره در پي دارد. این امر به منزله 
تداوم نرخ بهره منفي در کشورهاي توسعه یافته و به 
نوظهور  اقتصادهاي  بازار  به  سرمایه ها  گریز  آن  تبع 
خواهد بود، بنابراین مي توان نسبت به معكوس شدن 
روند افول سرمایه گذاري در این کشورها و بازیابي بهتر 
اقتصادهاي در حال توسعه امیدوار بود. این بازیابي به 
عوامل زیادي وابسته است و نگاه عمده در این میان به 
نحوه عمل ارزهاي این کشورها از جمله رنممبی واحد 
پول چین در مقابل دالر معطوف است؛ اگرچه مقاوم 

درحال  کشورهاي  اقتصاد   )Resilience( بودن 
توسعه و توانایي قابل تحسین آنها در مدیریت ترازهاي 
تجاري در دهه گذشته میزان امیدواري به بهتر شدن 

همكاري ها را افزایش مي دهد.

2- میزان استقبال سرمایه گذاران خارجی از 
ایران

جذب سرمایه خارجی مطلوب ترین شكل تجهیز منابع 
مالی است و عالوه بر مزایای انتقال تكنولوژی و کسب 
بر  درازمدت  توسعه ای  اثرهای  مدیریتی،  مهارت های 
کشور دارد. گرچه بر اساس توافق برجام -که بین ایران 
و  انگلیس  فرانسه،  چین،  روسیه،  آمریكا،  کشور   6 و 
آلمان صورت گرفت- ایران از ذیل تحریم های شورای 
امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریكا خارج خواهد 
شد، اما به نظر نمی رسد برقراری روابط اقتصادی بین 
ایران و آمریكا در آینده نزدیك محتمل باشد و استقبال 
سرمایه گذاری - اگر چنین استقبالی عملی شود- فقط 
گرچه  ایران  است.  تصور  قابل  چین  و  اروپا  سوی  از 
خالف  بر   - آن  اقتصاد  ولی  است  نفت خیز  کشوری 
نیست. وجود  نفتی  فارس-  همسایگان جنوب خلیج 
نیروی انسانی تحصیلكرده و عالقه مند به رشد و توسعه 
در داخل کشور، موهبت و فرصت و نقطه امیدی برای 
ایران است ولی به نظر می رسد نتیجه میراث مدیریت 
نادرست سال های اخیر همچنان برجا خواهد ماند و 
نیز آثار مخرب تحریم ها به این زودی در ایران از میان 
نخواهد رفت. جذب سرمایه نیازمند محیط مستعد و 
شفاف از لحاظ اقتصادی است. عواملی در اقتصاد ایران 
دخیل هستند که جذب سرمایه به مقدار قابل اعتنا 
که  داشت  نظر  در  باید  از دسترس می سازند.  دور  را 
هم اکنون در اقتصاد جهانی رقابت زیادی برای جذب 
سرمایه وجود دارد و پول جایی جذب می شود که از 

لحاظ شاخص های محیطی، شاخص های سیاستی، و 
رژیم تجاری در شرایط مطلوب تری قرار داشته باشد.

در حوزه رقابت، شاخص های محیطی -یعنی عواملی 
و  جوان  میلیونی،   80 جمعیت  و  بازار  اندازه  نظیر 
از  ولی  است-  قوی  مشخصه  یك  ایران  تحصیلكرده 
سویی، نامناسب بودن فضای کسب و کار و مقررات، 
عدم شفافیت، وجود فساد و دو نرخی بودن ارز، حوزه 
ایران غیرشفاف و  رقابتی شاخص های محیطی را در 
نامناسب می سازد. به عالوه، هنوز رژیم تجاری متناسب 
استراتژی دعوت  و طراحی  با جذب سرمایه خارجی 
ائتالف سرمایه در ایران تنظیم نشده است. دو عامل 
اصلی، یعنی عدم التزام به شفافیت اقتصادی بنگاه ها و 
نیز بدهكاری و بدحسابی توامان دولت، فضای مساعد 
و رقابتی برای جذب سرمایه خارجی فراهم نمی آورد و 
ائتالف سرمایه گذاری داخلی و خارجی محقق نمی شود. 
یكی از تخمین ها ایران را نیازمند 1000 میلیارد دالر 
جذب سرمایه می داند و نیاز به سرمایه گذاری در بخش 
نفت و گاز برای 5 سال آینده به تنهایی معادل 230 تا 
260 میلیارد دالر است، ولی در صورت ادامه سرکوب 
نرخ ارز و عدم شفاف سازی اقتصادی و عدم اهتمام به 
پیش بینی می شود  برجام  از  توافقات پس  ساماندهی 
جذب سرمایه در سال 1395 تنها در مقیاسی حدود 5 

تا 10 میلیارد دالر محقق شود.

3- اجرایی شدن توافق پاریس
سال 1395 سال امضای توافقنامه پاریس در سازمان 
ملل، از جانب نمایندگان کشورهای متعهد خواهد بود. 
این تعهد باید در کشورهای متبوع به تصویب مجلس 
یا نهاد قانونگذار مربوط برسد. اگر چه ظاهر این تعهدات 
الزام آور است، اما در عمل منافع و انگیزه های کشورها 
را  تعهداتی  چنین  به  آنها  پایبندی  میزان  که  است 
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تعیین می کند. کشورهایی که تعهد به کاهش انتشار 
دی اکسید کربن در تضاد با منافع ملی شان باشد، این 
تعهدات را نخواهند پذیرفت یا اگر بپذیرند در عمل آنها 
را اجرا نخواهند کرد. توافق پاریس در صورتی اجرایی 
می شود که جمع کشورهای متعهد به آن که حداقل 
55 درصد دی اکسید کربن را تولید می کند، آن را اجرا 
کنند. جمهوری خواهان آمریكا مخالف تعهد بین المللی 
در حوزه انتشار هستند. چینی ها هم اگر از ترس آبرو 
نبود، با کاهش انتشار همراهی نمی کردند. به این ترتیب، 
همان طور که اجرای دوره دوم پیمان کیوتو به دلیل 
عدم همراهی کشورهای مهم به تعلیق درآمد، موفقیت 
توافق پاریس نیز در هاله ای از ابهام است. در مورد ایران 
باید گفت که ایران از یكسو در مسیر توسعه است و به 
صنایع انرژی بر و صنایع منتشرکننده دی اکسید کربن 
مانند فوالد و سیمان نیاز دارد و از سوی دیگر، دارنده 
منابع عظیم انرژی های فسیلی است و این منابع مبنای 
توسعه و مزیت ایران در رقابت های جهانی است. در این 
صورت، پذیرفتن تعهدات بین المللی کاهش انتشار به 
نفع ایران نخواهد بود؛ زیرا این تعهدات مانع از توسعه 
صنایع مورد نیاز و مزیت ساز ایران می شود. اگر ایران 
که طبق آمارها سهمی نزدیك به 2 درصد از کل انتشار 
دی اکسید کربن را دارد با توافق پاریس همراهی نكند 
و کشورهایی مانند روسیه و هند -به ترتیب با 6 و 5 
درصد سهم انتشار- نیز متعهد به توافق پاریس نشوند، 
پیمان  دوم  دور  سرنوشت  به  می تواند  نیز  توافق  این 

کیوتو دچار شود.

4- انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تاثیر آن 
بر وضعیت انرژی ایران

انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده یكی از اتفاقات 
مهم سال آتی است. سیاست  های آمریكا در سال آینده 

چند  در  را  جهان  و  ایران  در  انرژی  بخش  می تواند 
انتخاب رئیس جمهوری  با  حوزه تحت تاثیر قرار دهد. 
جدید ایاالت متحده ریسك بازگشت پذیری تحریم ها بر 
اثر لغو برنامه جامع اقدام مشترك وجود دارد. چنین 
ریسكی باعث کاهش امكان جذب سرمایه گذار خارجی 
احتماال  و گاز خواهد شد.  نفت  به خصوص در بخش 
سرمایه گذاران منتظر نتیجه انتخابات آمریكا خواهند 
بود.برای تحلیل تاثیر نتیجه انتخابات آمریكا بر حوزه 
انرژی در جهان، مناسب است نظر برخی از نامزدهای 
زمین،  کره  اقلیم  تغییر  مورد  در  را  آمریكا  انتخابات 
توجه به تجدیدپذیرها یا توجه به انرژی های فسیلی، 

مرور کنیم.
هیالری کلینتون )دموکرات(: با انتخاب کلینتون، توجه 
به تغییرات اقلیم و انرژی های تجدیدپذیر بسیار بیشتر 
خواهد شد. ایاالت متحده گام های عملی برای باال بردن 
سهم تجدیدپذیرها را در دستور کار خود قرار خواهد 
توافق  پایه های  استحكام  باعث  کلینتون  انتخاب  داد. 
پاریس خواهد شد. همچنین به دلیل توجه کلینتون به 
مسائل زیست محیطی، رشد تولید نفت و گاز شیل با 

محدودیت هایی مواجه خواهد شد.

دونالد ترامپ )جمهوری خواه(: به باور او، گرمایش زمین 
ساخته و پرداخته چینی ها است تا مزیت رقابتی را از 
صنایع آمریكایی بگیرند. ترامپ همچنین توربین های 
بادی را یك فاجعه می داند. در صورت انتخاب وی، رشد 
تولید نفت و گاز شیل سرعت بیشتری خواهد گرفت. با 
توجه به نظرهای نامزدهای دموکرات و جمهوری خواه، 
می توان نتیجه گرفت در صورت انتخاب دموکرات ها، 
توجه به مساله  تغییر اقلیم بیشتر خواهد شد و اجرای 
مناسب توافق پاریس ممكن می شود. همچنین استفاده 
از انرژی های تجدیدپذیر گسترش می یابد. در صورتی 

که رئیس جمهوری آمریكا جمهوری خواه باشد، توجه 
به انرژی های فسیلی بیشتر خواهد بود.

5- سیاست خاورمیانه و نفت
کرده،  ظهور  داعش  گروه  که  تاکنون  سال 2014  از 
و  گروه  این  تاثیر  تحت  همواره  خاورمیانه  اوضاع 
است.  بوده  منطقه  این  در  غیردولتی  بازیگران  دیگر 
و  عراق  اسالمی  دولت  تشكیل  اخیر،  سال های  در 
ناامنی ها در منطقه خاورمیانه -از  افزایش  باعث  شام 
است.  انرژی جهان- شده  تامین کننده های  مهم ترین 
یكی از کشورهایی که خسارت های زیادی دیده، عراق 
بخش های  توانست  کار  ابتدای  در  داعش  که  است 
زیادی از این کشور را تحت کنترل خود درآورد و تولید 
و صادرات نفت عراق را با مشكالت زیادی مواجه کند. 
در سال 95، به نظر می رسد با توجه به کمك هایی که 
کشورهای آمریكا، روسیه و ایران به عراق در مبارزه با 
داعش کرده اند، قدرت این گروه در خاورمیانه کاهش 
یابد؛ هر چند به نظر نمی رسد این گروه به این زودی 
دست از سر خاورمیانه بردارد و بنابراین باوجود حضور 
جاری،  سال  می شود  پیش بینی  منطقه  در  داعش 
خاورمیانه از ثبات بیشتری برخوردار باشد که این خود 
می تواند باعث کاهش قیمت نفت شود. در سوریه هم 
پیش بینی می شود اوضاع به نفع بشار اسد پیش رود و 
این کشور بتواند با کمك های روسیه و ایران به وضعیت 
با ثبات تری برسد. همچنین در منطقه خاورمیانه به 
و  یابد  بهبود  عربستان  و  ایران  روابط  نمی رسد  نظر 
رقابت دو کشور در عرصه فروش نفت همچنان پابرجا 
خواهد ماند که این مساله باعث پایین ماندن قیمت 

نفت در سال جاری خواهد شد.

6- قیمت نفت و تولید آن
جهان  در  عرضه  مازاد  می رسد  نظر  به  سال 95،  در 
اوپك  درون  در  رقابت  باشد.  داشته  وجود  همچنان 
ایران و همچنین رقابت بین  میان عراق، عربستان و 
کشورهای عضو اوپك و غیر اوپك مانع از کاهش تولید 
نفت خام می شود.  قیمت  افزایش  موجب  و سرانجام 
از طرف دیگر، بنابر پیش بینی های آژانس بین المللی 
فاصله  بود.  نخواهد  گذشته  مانند  تقاضا  رشد  انرژی، 
بشكه  میلیون   2 تا   1  /5 حدود  عرضه  و  تقاضا  بین 
خواهد بود. بنابراین پیش بینی می شود قیمت نفت خام 
شاخص اوپك از 30 دالر در هر بشكه پایین تر هم بیاید. 
اما متوسط قیمت در سال آینده حدود 35 دالر در هر 
بشكه خواهد بود. در این صورت، پیشنهاد دولت ایران 
در بودجه 1395، یعنی قیمت گذاری نفت خام ایران 
هر بشكه 40 دالر، خوش بینانه به نظر می رسد. دولت 
ایران در پی آن است که تولید خود را به 4 میلیون و 
صادرات خود را به 2/ 2 میلیون بشكه در روز برساند. 
درآمد ساالنه چنین صادراتی 32 میلیارد دالر خواهد 
بود. به نظر می رسد که رسیدن به این سقف تولید در 
چنین شرایطی مشكل است. همچنین فروش نفت به 
قیمت های بازار در چنین وضعیت رقابتی میسر نیست 
و فروشنده را به دادن تخفیف وا می دارد. پیش بینی 
می شود دولت ایران در اندازه 5 میلیارد دالر کسری 

بودجه داشته باشد.

7- میادین مشترک
توسعه میادین مشترك یكی از اصلی ترین اولویت های 
وزارت نفت براساس قوانین مجلس و برنامه های خود 
میادین  توسعه  گرفتن  سرعت  است.  نفت  وزارت 
مشترك با عراق در غرب کارون تا حد زیادی به اجرای 
قراردادهای جدید نفتی وابسته است. میادین مشترك 
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در  باید  نیز  آذربایجان  جمهوری  و  امارات  کویت،  با 
اولویت تصمیم گیری وزارت نفت قرار گیرند. شیوه رایج 
در توسعه میادین مشترك، بهره برداری رقابتی شرکا از 
مخزن مشترك بوده است که بی شك به تولید صیانتی 
از مخازن صدمه می زند. الزم است در سال جاری برای 
مدیریت  و  مشترك  میادین  توسعه  در  تعاملی  شیوه 
یكپارچه شرکا بر این میادین، برنامه ریزی و مذاکرات 

بین ایران و همسایگان آغاز شود.

8- تولید پارس جنوبی و الیه نفتی
در سال جاری، انتظار می رود دو فاز 17 و 18 میدان 
تولید  مدار  وارد  کامل  به طور  جنوبی  پارس  گازی 
شوند. به نظر نمی رسد فاز دیگری از پارس جنوبی در 
سال 95 به طور کامل مورد بهره برداری قرار گیرد، اما 
با  می توانند   21 و   20  ،19  ،14  ،13 مانند  فازهایی 
ظرفیتی کمتر از ظرفیت ایده آل به تولید بپردازند. این 
به معنی افزایشی نزدیك به 100 میلیون مترمكعب 
به تولید روزانه گاز ایران است. به نظر می رسد بخش 
و  صنایع  توسط  تولید  افزایش  این  از  توجهی  قابل 
بخش خانگی داخلی قابل جذب است. در عین حال، 
این افزایش تولید می تواند ظرفیت های خالی صادراتی 
ایران را نیز فعال کند. افزایش صادرات به ترکیه و آغاز 
صادرات به عراق اولویت های مهم سال آینده بخش گاز 
ایران خواهد بود.ادامه روند توسعه فازهای پارس جنوبی 
می تواند موتور محرکی برای جذب سرمایه و راه اندازی 
نیروگاه-آب  پتروشیمی،  مانند  صنعتی  واحدهای 
دریای  در سواحل  به خصوص  آن  مانند  و  شیرین کن 
عمان باشد. احداث این واحدها نیاز به برنامه ریزی برای 
ایجاد زیرساخت ها و جلب سرمایه و تامین خوراك گاز 
مورد نیاز دارد. این برنامه ریزی می تواند در دستور کار 

میان مدت دولت و وزارت نفت قرار گیرد.

9- قرارداد نفتی جدید ایران
شرکت ملی نفت ایران برای توسعه طرح های اولویت دار 
خود به بیش از 70 میلیارد دالر سرمایه گذاری جدید 
تا  این شرکت گفته است  اخیرا مدیرعامل  نیاز دارد. 
نیمه دوم سال آینده قراردادهایی به ارزش 10 تا 15 
نفتی  قراردادهای  اساس مدل جدید  بر  میلیارد دالر 
امضا می شود. ثبات حكومت و امنیت در ایران نسبت 
به همسایگان و قیمت پایین نفت که توجیه اقتصادی 
توسعه میادین گران در دیگر کشورها را از میان برده 
به  برای ورود  انگیزه بخش شرکت های خارجی  است، 
ایران هستند. از طرف دیگر، بازگشت پذیری تحریم ها 
بعضی ها را برای سرمایه گذاری متزلزل کرده است. در 
درون کشور بر سر اجرای این نوع از قراردادها اجماع 
امضای  کشور  در  اجماع  نبودن  است.  نشده  حاصل 
بسیار  مسووالن  برای  را  نفتی  سنگین  قراردادهای 
دشوار و هزینه زا کرده و ممكن است موجب تعلل آنها 
است  حالی  در  این  شود.  جدید  قراردادهای  عقد  در 
که نیاز به سرمایه گذاری ها و فناوری های جدید بیش 
از پیش در بخش باالدستی نفت احساس می شود.در 
باید تصمیم خود را درباره اجرای  سال آینده، کشور 
قراردادهای جدید بگیرد و با عزم راسخ با شرکت های 
خارجی مواجه شود. تعهد طرف های امضاکننده برجام 
به اجرای بی کم و کاست آن و اجماع ملی در اجرای 
در  خارجی  شرکت های  جذب  در  نفتی  قراردادهای 

سال 95 تعیین کننده خواهد بود.

مهر/ ابتكاری در بخش انرژی؛
راه اندازی نیروگاه عظیم خورشیدی برای 

تولید نفت

دنیا  خورشیدی  نیروگاههای  بزرگترین  از  یکی 
برای تولید نفت در عمان ساخته می شود.

اکثر  در  کلی  طور  به  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
های  هزینه  با  که  خورشیدی  عظیم  نیروگاههای 
به  هنگفتی طراحی و ساخته می شوند هدف اصلی 
جوش آوردن آب برای به حرکت درآمدن توربینها و 
در نهایت تولید برق است اما این بار در عمان پروژه 
مشابهی در دست انجام است که هدف آن نه به تولید 

برق بلكه توسعه صنایع نفتی است.
توسط  دارد  نام   Miraah که  عظیم  نیروگاه  این 
شرکت Glasspoint عمان ساخته شده و گفته می 
شود ظرفیت تولید برق آن یك گیگاوات برق است. 
قرار است از این روش به عنوان جایگزینی برای گاز 
طبیعی استفاده کرد که بهره وری انرژی قابل توجهی 

ندارد.
ای  آینه های خمیده  برجهای حاوی  به  نیروگاه  این 
جوش  لوله  روی  بر  را  خورشید  نور  که  است  مجهز 
آورنده ای متمرکز می کند که حاوی آب است. از بخار 
آب قابل توجهی که بدین روش تولید می شود برای 
تسهیل فرآیند استخراج نفت خام و پمپاژ آسانتر آن به 

سطح زمین استفاده می شود.
نفت  ذخایر  به  را  آب  بخار  کارشناسان  حقیقت  در 
تزریق کرده تا با گرم کردن آن، ضمن کاستن از میزان 
چسبندگی نفت خام پمپاژ آن را در سطح زمین به 

مراتب ساده تر از قبل کنند.
بخار  این  تولید  برای  طبیعی  گاز  از  حاضر  حال  در 
استفاده می شود که همزمان با افزایش حجم انرژی 

مصرفی در این بخش همراه است تا جایی که تخمین 
زده می شود برای تولید هر 5 بشكه نفت خام به این 
روش معادل یك بشكه نفت صرف استخراج می شود.

پیش بینی می شود با ساخت و راه اندازی این نیروگاه، 
 )BTUs( ساالنه 5.6 تریلیون واحد حرارت بریتانیایی
برای  واحد  این  شود.  جویی  صرفه  طبیعی  گاز  در 
سنجش میزان گاز طبیعی مصرفی استفاده می شود. 
این میزان معادل با حجم گازی است که برای تولید 
برق مورد نیاز 209 هزار تن در عمان مصرف می شود.

گفته می شود این پروژه که با هزینه قابل توجه 600 
میلیون دالر و در زمینی به وسعت 3 کیلومتر مربع 
پیاده می شود در سال 2017 تكمیل شده و به مرحله 

بهره برداری برسد.
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مهر/  توسط جهانگیری ؛
ابالغ  غیرنفتی  صادرات  از  حمایت  بسته 

شد

معاون اول رئیس جمهور، بسته حمایت از توسعه 
صادرات غیرنفتی را ابالغ کرد.

بسته  جهانگیری  اسحاق  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
از توسعه صادرات غیرنفتی که در چارچوب  حمایت 
برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد ملی و تحقق 
به   1395 سال  در  غیرنفتی  صادرات  توسعه  اهداف 
تصویب رسیده است را به کلیه دستگاه های اجرایی 

ابالغ کرد.
اقتصاد  اهداف  تحقق  راستای  در  حمایتی  بسته  این 
که  غیرنفتی  صادرات  توسعه  از  حمایت  و  مقاومتی 
شامل برنامه های حمایتی، صیانتی و تشویقی توسعه 
اعتبارت  محل  از  شود  می  کشور  غیرنفتی  صادرات 
مصوب جهت اجرا توسط سازمان توسعه تجارت ایران 
به  خدمات  و  کاال  صادرکنندگان  تا  است  شده  ابالغ 
طرق مختلف و از محل منابع پیش بینی شده به شرح 

ذیل مورد تشویق قرار گیرند:
توسعه  شامل صندوق  بینی شده  پیش  منابع  ـ  الف 

ملی، منابع بانكی و منابع بودجه ای؛
بـ  نحوه استفاده از مشوق های منابع پیش بینی شده 
در قانون بودجه سال 1395 کل کشور برای حمایت از 

صادرات غیرنفتی؛
ج ـ پرداخت جوایز صادراتی کاال و خدمات؛

د ـ سایر حمایت ها.
گفتنی است این بسته حمایتی به استناد مصوبه هیات 
وزیران و در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد 
مقامتی و با توجه به تصمیمات هفدهمین جلسه ستاد 
منتخب  کارگروه  سوی  از  مقامتی  اقتصاد  فرماندهی 

صنعت،  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزرای  شامل  ستاد 
معدن و تجارت، امور خارجه و رییس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور به ستاد برای ابالغ ارائه شده است.

فرماندهی  ستاد  مصوبات  چارچوب  در  ابالغیه  این 
توسعه  از  حمایت  راستای  در  و  مقاومتی  اقتصاد 
صادرات غیرنفتی و پرداخت یارانه تشویقی صادرات، به 
منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی در سال 
1395 صادر شده و برای کلیه دستگاه های اجرایی 

الزم االجراست.
الزم به ذکر است پیرامون جزئیات این بسته حمایتی 
که شامل مشوق ها، جوایز و برنامه های متنوع برای 
حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به فعاالن این بخش 
تعلق خواهد گرفت، به زودی اطالع رسانی خواهد شد.

مهر/ سیف اعالم کرد:
پس از 25 سال تورم تک رقمی می شود

از 25  پس  کرد:  اعالم  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
سال در تابستان امسال سطوح تک رقمی تورم 

را تجربه می کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، ولی اهلل سیف امروز در بیست 
و ششمین همایش ساالنه »سیاست های پولی و ارزی« 
مهمترین  از  قیمت ها  ثبات  حفظ  گفت:  تهران  در 
سیاست های پولی است و در کنار این سیاست پولی، 
اقتصاد  خارجی  بخش  توازن  و  اقتصادی  رشد  حفظ 

مورد توجه است.
رئیس کل بانك مرکزی با بیان اینكه دستیابی همزمان 
به تمامی اهداف پولی و بانكی و اقتصادی ممكن نیست 

و پیچیدگی سیاستگذاری ها زمانی بیشتر می شود که 
کرد:  تصریح  باشند،  یكدیگر  با  تقابل  در  اهداف  این 
مقتضیات  با  متناسب  اقتصادی  اهداف  اولویت بندی 
زمانی از جمله کنترل تورم و تامین رشد اقتصادی و 

توازن بخش خارجی از اولویت هاست.
سیف گفت: با توجه به محدودیت های شرایط محیطی 
و مكان بروز تكانه های اقتصادی، اعمال سیاست های 
پولی در سال های اخیر برای مهار فشار تورمی و کاهنده 
شدن روند نرخ تورم ادامه داشته است به طوری که این 
نرخ از باالی 40 درصد در سال 92 به 11.2 درصد در 

فروردین امسال رسیده است.
وی پیش بینی کرد که با استمرار شرایط فعلی، روند 
امسال  تابستان  در  و  یابد  ادامه  تورم  کاهش  فعلی 
سطوح تك رقمی نرخ تورم بعد از 25 سال تجربه شود. 
تدابیر  اتخاذ  و  تك رقمی  تورم  پایدارسازی  همچنین 
الزم در این زمینه از اولویت های اصلی بانك مرکزی 

است.
جهت  در  کرد:  خاطرنشان  مرکزی  بانك  کل  رئیس 
تقویت ثبات اقتصاد کالن در محدوده تورم تك رقمی، 
حفظ شرایط برای اطمینان سرمایه گذاران در دستور 

کار است.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به شرایط کند شدن 
خروج از رکود به دلیل کاهش قیمت نفت و طوالنی 
شدن مذاکرات علیرغم رشد مثبت سه درصدی در سال 
اتخاذ سیاست های  از طریق  بانك مرکزی  93 گفت: 
واحدها  در گردش  تامین سرمایه  و  مناسب  اعتباری 
و اجرای بسته تامین مالی واحدهای تولید، پیامدهای 

کاهش قیمت نفت را به حداقل رساند.
سیف گفت: پیش بینی می شود امسال فرآیند خروج از 

رکود و ورود به دوره رونق اقتصادی شتاب بگیرد.

وی در مورد تحوالت حجم نقدینگی گفت: در پایان 
سال 94 حجم نقدینگی با 30 درصد افزایش نسبت 
به پایان سال 93 به یك هزار و 17 هزار میلیارد تومان 
رسید که در مقایسه با رشد این متغیر در سال 93 که 
22.3 درصد بود، 7.7 درصد افزایش یافته است که پنج 
واحد درصد از آن به مساعدت نظام بانكی به بخش 

تولید مربوط می شود.
رئیس کل بانك مرکزی اضافه کرد: رشد 30 درصدی 
حجم نقدینگی شامل 17 درصد پایه پولی و 11 درصد 
ضریب فزاینده پولی مربوط می شود همچنین با وجود 
نقش مسلط بدهی  بانك ها به بانك مرکزی و رشد پایه 
پولی، حجم بدهی بانك ها به بانك مرکزی 1.7 درصد 

در سال 94 کاهش داشته است.
بانكی گفت: کاهش  سیف در مورد کاهش نرخ سود 
به  بود  همراه  زیادی  چسبندگی  با  بانكی  سود  نرخ 
نرخ  و  نیافت  تورم کاهش  نرخ  با تحوالت  طوری که 
تجربه  را  باالترین سطوح  این مدت  در  سود حقیقی 
کرد. باال بودن نرخ سود بانكی و چسبندگی رو به پایین 
آن، راکد شدن بخش قابل توجهی از دارایی ها به عنوان 
مطالبات را رقم زد که زمینه ساز تنگنای اعتباری در 

شبكه بانكی بوده است.
وی با بیان اینكه در کنار تمامی این عوامل، موسسات 
غیرمجاز به افزایش نرخ سود دامن زدند، تصریح کرد: 
بر این اساس تعدیل رو به پایین نرخ های سود بانكی در 
دستور کار قرار گرفت که در نهایت منجر به ساماندهی 
بدهی بانك ها به بانك مرکزی و اضافه برداشت بانك ها 
شد و شرایط بهتری برای مدیریت نقدینگی در بانك ها 
فراهم گردید. در عین حال بانك مرکزی با تمرکز بر 
مطالبات غیرجاری، زمینه رفع تنگنای مالی در شبكه 

بانكی را فراهم کرد.
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رئیس کل بانك مرکزی خاطرنشان کرد: بانك مرکزی 
با روش های مختلف به بانك ها پیام داد که نرخ های 
به  سود علی الحساب پرداختی نسبت به سود قطعی 
طور معناداری فزونی یافته که دارای پیامدهای منفی 

و آثار حقوقی است.
بر  مرکزی  بانك  نظارتی  چتر  گسترش  گفت:  وی 
موسسات مالی غیرمجاز از ابزارهای کلیدی برای مهار 
بوده  مرکزی  بانك  توجه  مورد  پولی  بازار  در  قیمتی 

است.
سیف درباره مدیریت بازار ارز در سال 94 گفت: نرخ 
هر دالر در این سال به طور متوسط 3450 تومان بود 
افزایش  درصد   5.2  ،93 سال  رقم  با  مقایسه  در  که 
یافته است. در سال 94 شكاف نسبی نرخ دالر آزاد و 
بازار رسمی با 7.1 درصد کاهش نسبت به سال قبل 

به 16.6 درصد رسید. این شكاف 13.3 درصد است.
وی با بیان اینكه حفظ مناسب ارزش پول ملی و ثبات 
تسهیالت  حجم  افزود:  بود،  کار  دستور  در  ارز  بازار 
پرداختی در سال 94 با رشد 22 درصد به 417 هزار 
تامین  به  آن  درصد   61.1 که  رسید  تومان  میلیارد 
سرمایه در گردش تولید اختصاص یافت و سهم تامین 
سرمایه در گردش به بخش صنعت و معدن در همین 

سال 82.2 درصد بود.

مهر/ طیب نیا اعالم کرد:
5 راهبرد جدید مالی دولت/

و  سیاست  پنج  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزیر 
راهبرد دولت برای خروج از تنگنای اعتباری را 
اعالم کرد و گفت: رفع انجماد دارایی های نظام 

بانکی در دستور کار است.
به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا امروز در بیست 
و ششمین همایش ساالنه »سیاست های مالی و ارزی« 
بانك ها در  در تهران، گفت: حداقل 42 درصد منابع 
حال  در  و  شده  خارج  بانك ها  از  اعتباردهی  جریان 
تامین  برای  درصدی   58 ظرفیت  از  بانك ها  حاضر 
مالی استفاده می کنند. بخشی از این منابع نیز ظرف 
تجدید تسهیالت می شود و در این شرایط ورود تنگنای 

اعتباری و زمینه کاهش عرضه منابع وجود دارد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: تورم، افزایش نرخ ارز، 
گرایش به جای فروش اقساطی و محدودیت استفاده 
از ابزار اعتبار اسنادی و افزایش تقاضا منجر شده است.

گزینه  اولین  عنوان  به  اعتبارات  بازار  داد:  ادامه  وی 
تسهیالت  دریافت  برای  تولیدی  بنگاه های  نظر  مورد 
جدید در اولویت قرار گرفته اند. بدون شك حجم باالی 
بدهی دولت به بخش های حقیقی و حقوقی ها از عوامل 

تاثیرگذار در شرایط موجود است.
و  اقتصادی  بنگاه های  هم  اینكه  بیان  با  اقتصاد  وزیر 
هم بانك ها در شرایط کنونی به شدت نیازمند دریافت 
چارچوب  این  در  گفت:  هستند،  بانك ها  از  مطالبات 
خروج از تنگنای اعتباری و پرداخت بدهی دولت، دو 
عامل مهم در سال 95 برای تقویت و شتاب بخشی و 

بهبود به رونق اقتصادی محسوب می شود.
این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: توجه به 
کسب و کارهای کوچك و متوسط، اولویت دیگر دولت 
برای گسترش و فراگیری رونق اقتصادی خواهد بود. 
در عین حال تدوین و اجرای سیاست های مناسب برای 
خروج از تنگنای اعتباری مورد توجه دولت قرار گرفته 

است.
وی در بیان برخی از مهمترین سیاست ها و اقدامات 

دولت، گفت: اولین اقدام، تداوم انضباط پولی و مالی و 
تالش برای مهار تورم در دولت یازدهم است و دولت 
از طریق کاهش تورم در مسیر تأمین مالی بیشتر و 
خروج از رکورد برای معضالت نظام بانكی کوشید و در 
عین حال با پرهیز از تامین مالی بخش دولتی، بخشی 

از سلطه مالی موجود در اقتصاد ایران را کاهش داد.
وزیر اقتصاد گفت: ثمره این اقدامات کاهش جدی نرخ 
تورم از بیش از 40 درصد در سال 92 به حدود 11 
درصد در ابتدای سال 95 بوده است و به زودی نرخ 

تورم تك رقمی را شاهد خواهیم بود.
وی تصریح کرد: هر چند استقالل کامل مالی دولت از 
نظام بانكی نیازمند اصالح ساختار تامین مالی دولت 
است اما امیدواریم سلطه مالی در سال های آینده به 

طور چشمگیری کاهش یابد.
انجماد  رفع  را  دولت  سیاست  دومین  اقتصاد،  وزیر 
دارایی های نظام بانكی ذکر کرد و گفت: در این راستا 
به صورت جدی  باید  که  سیاست هایی طراحی شده 
دنبال شود به طوری که اجرای مواد 16 و 17 قانون 
از  بانك ها  خروج  زمینه  می تواند  تولید  موانع  رفع 
بنگاهداری و سرمایه گذاری در بخش های بنگاهداری 

را فراهم می کند.
طیب نیا، سیاست سوم را پرداخت بدهی های دولت به 
کرد  ذکر  دولتی  بانك های  افزایش سرمایه   و  بانك ها 
باقیمانده  بدهی  پرداخت  دارد  تالش  دولت  گفت:  و 
از گذشته در سیستم بانكی را در اولویت قرار دهد و 

سرمایه بانك ها را نیز افزایش دهد.
بانك ها  قانونی  سپرده  کاهش  را  چهارم  اولویت  وی، 
ذکر کرد و گفت: شورای پول و اعتبار در سال گذشته 
انضباط پذیری  میزان  اساس  بر  که  گرفت  تصمیم 
بانك ها، میزان نرخ سپرده قانونی را کاهش دهد، بر این 

اساس 5100 میلیارد تومان از منابع بانك ها نزد بانك 
مرکزی تودیع شد و 2000 میلیارد تومان آن به تسویه 
بدهی بانك ها به بانك مرکزی اختصاص یافت و 3100 

میلیارد تومان آن نیز به بانك ها برگشت داده شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی، یكی از سیاست های اصولی 
دولت را کاهش نرخ سود بانكی بر اساس سیاست های 
اقتصادی و متناسب با کاهش تورم ذکر کرد و گفت: 
نرخ سود بازار بین بانكی به کمتر از 18 درصد کاهش 
سود  نرخ  کاهش  یعنی  اصولی  سیاست  این  و  یافته 

بانكی ادامه خواهد یافت.
وی، راهبرد پنجم دولت را بهبود محیط کسب و کار 
ذکر کرد و در ادامه گفت: یكی از چالش های اقتصاد 
ایران، بدهی های دولت است که برنامه محوری برای 
آن دارد که شامل شناسایی و احصاء بدهی، کنترل و 
ایجاد بدهی های جدید و ساماندهی  بدهی های معوق 

دولت است.

مهر/ 
ایران امنیت انرژی هند را تامین می کند

با  ایران  معادن  و  و صنایع  بازرگانی  اتاق  رئیس 
گفت:  آسیا  شرق  به  ایران  ویژه  نگاه  به  اشاره 

ایران امنیت انرژی هند را تامین خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن جالل پور در حاشیه 
نشست تجاری ایران و هند در جمع خبرنگاران گفت: 
ایران  اقتصاد  جدید  شرایط  در  دنیا  شرق  به  ما  نگاه 
بسیار پررنگ است، ضمن اینكه هند بین کشورهای 
شرق آسیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است و می تواند 
نقش موثری ایفا کند. به هرحال ما در شرایط جدید 
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با هند یك  است که  قرار  از سه جهت  ایران  اقتصاد 
رابطه موفقیت آمیز داشته باشیم؛ اول اینكه با توجه 
ایران و نقشی که می تواند  به موقعیت جدید اقتصاد 
در حوزه ترانزیتی بازی کند، به طور قطع هندو ایران 
از طریق بندر چابهار می توانند همكاری حیاتی داشته 

باشند.
وی افزود: از جهت ارتباطی که ایران برای هند برقرار 
 CIS می سازد، هند امروز 13 میلیارد دالر با کشورهای
گردش مالی دارد و بیش از این هم روابط تجاری خود 
را با اروپا شكل داده است، بنابراین از این جهت ایران 
و هند می توانند در اروپا و شرق آسیا همكاری جدیدی 

را آغاز کنند.
تواند  می  انرژی  موضوع  در  ایران  گفته جالل پور،  به 
از  به عهده گیرد و یكی  را  انرژی هند  امنیت  تامین 
کشورهایی باشد که امنیت انرژی هند را تامین کند، 
چراکه این کشور از نقاط مختلفی از دنیا انرژی دریافت 
می کند اما هیچ یك نمی توانند امنیت انرژی را برقرار 
سازند؛ بنابراین هند چاره ای به جز انتخاب ایران به 

عنوان تامین کننده امنیت انرژی خود ندارد.
وی اظهار داشت: در کنار این، ارتباطات دیگری هم می 
تواند شكل گیرد که رقم تبادالت تجاری دو کشور را 
به رقم باالیی برساند، این در حالی است که در گذشته 
دالر  میلیارد   16 سقف  تا  کشور  دو  تجاری  روابط 
به  بود که متاسفانه در شرایط تحریم،  یافته  افزایش 
کمتر از 8 میلیارد دالر رسیده بود که شامل 6 میلیارد 

دالر صادرات ایران و 2 میلیارد دالر واردات است.
همچنین »خالد خان« در حاشیه این نشست گفت: 
که  است  این  نشانه  ایران  به  هند  نخست وزیر  سفر 
هندی ها می خواهند تبادالت تجاری خود را با ایران به 
نحو فزاینده ای گسترش دهند و بر این اساس تصمیم 
دالر  میلیون   500 چابهار  در  هند  که  است  این  بر 

سرمایه گذاری کند، این در حالی است که همواره بین 
ایران و هند رابطه قوی تجاری برقرار بوده و حتی این 
روابط در دوران تحریم نیز موقعیت خود را حفظ کرده 
است، بنابراین چه تحریم باشد و چه نباشد، هند قرار 

است که در ایران سرمایه گذاری کند.
رئیس فدراسیون تجاری هند افزود: سال گذشته روابط 
بوده که  میلیارد دالر  ایران و هند 7.2  میان  تجاری 
هم اکنون برنامه راهبردی افزایش این میزان تبادالت 
تجاری است اما با توجه به اینكه به تازگی تحریم ها 
میزان  تحقق  برای  بینی  پیش  است،  شده  برداشته 
روابط تجاری در سال آینده سخت است اما به هرحال 
فكر می کنیم که روابط تجاری ایران و هند در سال 

آینده 5 درصد افزایش داشته باشد.

پولی  پژوهشكده  اسالمی  بانكداری  مدیرگروه  فارس/ 
بانكی

اوراق مشارکت به اوراق بدهی تبدیل 
شده است

پولی  پژوهشکده  اسالمی  بانکداری  مدیرگروه 
بدهی  اوراق  به  مشارکت  اوراق  گفت:  بانکی  و 
تبدیل شده و مشکل دارد، زیرا عماًل مشارکتی 

صورت نگرفته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کامران 
پولی  پژوهشكده  اسالمی  بانكداری  مدیرگروه  ندری 
انواع صكوك جهت توسعه  بانكی در مورد طراحی  و 
بازار بدهی اسالمی اظهار داشت: دارایی های بانك دو 
دسته است که شامل تسهیالت اعطایی صكوك اجاره 
و خرید دین بوده که با آن منابع خود را تأمین می کند. 

همچنین سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی مانند 
شهرداری ها از شیوه های صكوك اوراق مرابحه، استثنا، 
مالی خود  منابع  تأمین  برای  اجاره  و صكوك  جعاله 

اقدام کنند.
ندری با بیان اینكه بانك مرکزی نیز می تواند از این 
نظارت  کنترل  نیز  و  مالی  منابع  تأمین  جهت  اوراق 
استفاده کند، گفت: بانك مرکزی با خرید اوراق بدهی، 
باز کند و با خرید و فروش  بازار را می تواند  عملیات 

اوراق، در نقدینگی انبساط و انقباض ایجاد کند.
مدیرگروه بانكداری اسالمی پژوهشكده پولی و بانكی 
با تأکید بر اینكه اوراق مشارکت به اوراق بدهی تبدیل 
شده است، یادآور شد: این اوراق در اصل مشكل دارد و 

مشارکتی صورت نمی گیرد.
وی به شبهات وارده به اوراق سكوك پرداخت و گفت: 
این شبهه وارد می شود که قصد افراد، استفاده از بیع 
و اقساط نیست، مثاًل فرد خودرو را می خرد و در بازار 
فروخته تا بتواند منابع مورد نیاز خود را تأمین کند، 
بنابراین هدف تأمین نیاز مالی است، اما آنچه باید گفت 
این بوده که از نظر شرع، منفعت وجود داشته مشكلی 

ایجاد نمی کند.
وی ادامه داد: یكی دیگر از مشكالت استفاده از اوراق 
صكوك این بوده که در بازار اسالمی، بین المللی کمتر 
استفاده می شود و البته انتشار صكوك به نسبت اوراق 

قرضه از پیچیدگی بیشتری برخوردار است.
دانشیار  موسویان  سیدعباس  نشست،  این  ادامه  در 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به موضوع قرض و 
بهره از نظر اسالم پرداخت و گفت: از نظر اسالم، قرض 
و بهره ربا شمرده شده، اینكه ادعا کنیم تحول رخ داده 
را در دو بخش عرضه و تحول ماهوی در ماهیت قرارداد 

و تحول کاربردی قابل بررسی است.

موسویان در مورد قرارداد ماهوی قرارداد گفت: این به 
این معناست که ماهیت قرض تحلیل شود. آنچه از صدر 
اکنون فرق کرده، چیزی مشاهده نمی شود،  اسالم و 
برپایه دو رکن  قرض در متون تعریف ساده دارد که 
خواهد بود و آن هم تملیك مال بر وجه ضمانت و با 

شرایطی که آن را برمی گرداند، استوار است.
وی ادامه داد: با بررسی قانون بانكداری آمریكا، فرانسه 
با دو  تعریف قرض در اسالم  همین  انگلیس دقیقاً  و 
رکن آن نیز در بانكداری آنها نیز وجود دارد و این دو 

رکن نهفته است.
این فعال بانكداری اسالمی به موضوع تحول کاربردی 
می گویند  برخی  شد:  یادآور  و  کرد  اشاره  قرض  در 
کاربرد قرض 1400 سال پیش فقط در مصرف بوده، 
باید گفت این موضوع فقط در مصرف نبوده و در تولید 
و سرمایه گذاری نیز مشاهده شده است. کاربرد جدید 
برای استفاده از قرض حكم فقهی را عوض نمی کند، 

زیرا تغییر ماهیت در قرض مشاهده نمی کنیم.
اسالمی،  اقتصاد  در  آیا  که  سؤال  این  طرح  با  وی 
می توانیم بازار پول داشته باشیم، با پاسخ مثبت دادن 
به این سؤال، تأکید کرد: بله، از نوع خوب آن نیز وجود 
دارد که ارتباط با بازار اقتصاد واقعی نیز پیدا می کند. 
اگر بازاری که اسناد کوتاه مدت زیر یكسال داد و ستد 
می شود و بر مبنای ریسك و زمان باشد، اسالم آن را 
پذیرفته است که مرتبط با اقتصاد واقعی است، نمونه 
آن، اوراق مرابحه بوده که مربوط به کاال و خدمات و 

تولید است.
وی ادامه داد: اوراق اجاره کوتاه مدت نیز یك پای آن بر 

دارایی های فیزیكی بوده و با آن در ارتباط است.
موسویان به اسناد خزانه پرداخت و عنوان کرد: آنچه 
اکنون مشاهده می شود زیاده شبهه ناك ندارد، زیرا در 
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بابت کارهای قبلی  این موضوع، دولت به پیمانكاران 
پیش بینی  بودجه  در  دولت  و چون خود  دارد  بدهی 
ارزش  کرده و تأخیر در پرداخت دارد، جهت جبران 
اعتبار و بدهی، داوطلبانه اضافه پرداخت می کند، اما 
باشد، شبهه ناك است، چون  این موضوع شرطی  اگر 

داوطلبانه بوده، زیاده بدون شرط است.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به موضوع 
فقه،  نظر  از  شد:  یادآور  و  پرداخت  صوری  معامالت 
قرارداد  صورت  فقط  و  بوده  ظاهری  صوری،  معامله 
وجود دارد و واقعیتی در کار نیست، مثل فاکتور خرید 
یك خودرو یا یك ملك و معامله صوری می تواند سر 
از ربا درآورد، اما با معامله باطل فرق می کند و حكم 

آن متفاوت است.

مهر/ 
شروط یکسان سازی نرخ ارز

با بیان پیش نیازهای  معاون ارزی بانک مرکزی 
یکسان سازی نرخ ارز گفت: بخش عمده تقاضای 

سفته بازی از بازار ارز خارج شد.
در  امروز  کامیاب  غالمعلی  مهر  خبرنگار  گزارش  به 
بیست و ششمین همایش سیاست های پولی و ارزی 
المللی پیش  بین  بانكی  روابط  استقرار  اینكه  بیان  با 
نیاز یكسان سازی نرخ ارز است گفت: این موضوع در 
کنار آزاد سازي منابع ارزي کشور در دوره پساتحریم و 
متنوع سازي منابع ارزي از مهم ترین پیش نیاز های 

اجرای طرح یكسان سازی نرخ ارز هستند.
نحوه  تعیین  اظهارداشت:  مرکزی  بانك  ارزی  معاون 

آتي  هاي  پرداخت  براي  ارز  نرخ  ریالي  تفاوت  تامین 
اتخاذ  طریق  از  مالي  و  پولي  هاي  سیاست  تنظیم  و 
سیاست پولي انقباضي و کاهش تورم و انضباط مالي 
دولت و کاهش کسري بودجه از دیگر مقدمات اجرای 

صحیح طرح یكسان سازی نرخ ارز است.
وی رژیم های ارزی را در سه دسته  ثابت، چند نرخی 
و شناور عنوان کرد و گفت: در کشور ایران رژیم نرخ 
آن  در  که  می شود  استفاده  ارز  شده  مدیریت  شناور 
بازار و مدیریت آن سعي  با دخالت در  مقامات پولي 
سمت  به  را  ارز  نرخ  وتقاضا،  عرضه  کنترل  با  دارند 

سطوح مورد نظر هدایت کنند.
معاون ارزی بانك مرکزی سیاست هاي ارزي و پولي را 
دو روي یك سكه دانست و تصریح کرد: سیاست پولی 
ازطریق تغییر در حجم پول، تغییر در رشد حجم پول 
و نرخ سود و یا شرایط اعطاي تسهیالت مالی بر نرخ 
به همین دلیل سیاستگذاري پولي و  ارز موثر است، 
ارزي به صورت همزمان از وظایف بانك مرکزي تعریف 

شده است.
کامیاب اطالع از وضعیت تحوالت اقتصادی و سیاسی 
و درك صحیح انتظارات جامعه را پیش نیاز سیاست 
گذاری ارزی مطرح کرد و اظهارداشت: سیاست گذار 
ارزی باید شناخت و برآورد دقیقی از امكانات بالفعل 
بداند  باید  و  باشد  داشته  کشور  ارزی  منابع  بالقوه  و 
کدام منبع ارزی، به چه میزان می تواند حاصل شود، 
هر منبع ارزی به چه نیاز ارزی پاسخ می دهد و در 
چه زمینه هایی می تواند به کار گرفته شود؛ همچنین 
سیاست گذار ارزي الزم است برآورد دقیقي از میزان 
ذخیره ارزی بانك مرکزی، دولت، بانك های تجاری و 

بنگاه های اقتصادی داشته باشد.
وی درخصوص تاریخچه یكسان سازی نرخ ارز گفت: 

در سال 1372، برنامه یكسان سازی نرخ ارز برای اولین 
بار به اجرا درآمد و ارزش هر دالر از 70 ریال به 1750 
ریال افزایش یافت اما این سیاست بیش از چند ماه 
ارز  نرخي  چند  نظام  به  کشور  اقتصاد  و  نیاورد  دوام 

بازگشت.
 ،70 دهه  اواخر  از  افزود:  مرکزی  بانك  ارزی  معاون 
هدف  با  کشور  تجاری  و  ارزی  سیاست های  اصالح 
خارجی  بخش  از  مقررات زدایی  و  تجارت  تسهیل 
به دنبال  ارز آغاز شد و  اقتصاد و یكسان سازي نرخ 
بسترسازی های مناسب در سال های قبل، برای بار دوم، 
برنامه یكسان سازی نرخ ارز در سال 1381 با موفقیت 
اجرا و نظام ارزی کشور »شناور مدیریت شده« اعالم 

شد.
وی با اشاره به افزایش نرخ ارز بازار آزاد در سال 1391 
مالی  انضباط  رعایت  عدم  دلیل  به  کرد:  خاطرنشان 
اثر کردن نقش بانك  و بودجه ای توسط دولت و کم 
مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی در اقتصاد 
کشور به همراه تشدید تحریم هاي بین المللي، روند 

افزایش نرخ ارز در بازار آزاد ادامه یافت.
کامیاب در خصوص بازگشت آرامش و ثبات به اقتصاد 
رواني  بعد  گفت:  ای  هسته   توافق  واسطه  به  کشور 
مردم  انتظارات  شد  باعث  اي  هسته  توافق  موضوع 
تعدیل شده و بخش عمده تقاضاي سفته بازي از بازار 
انضباط پولي  از سوي دیگر، برقراري  ارز خارج شود. 
گذاري  ریسك سرمایه  موجب شد  مقررات  اصالح  و 
تولیدي  یافته و منابع به سمت فعالیت هاي  کاهش 

سوق یابد.

مهر/ 
نرخ تورم در آستانه تک رقمی شدن

بانک مرکزی اعالم کرد: نرخ تورم در دوازده ماه 
منتهی به اردیبهشت  ماه 1395 نسبت به دوازده 
معادل 10.4  اردیبهشت  ماه 1394  به  منتهی  ماه 

درصد است.
از  مرکزی  بانك  گزارش  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
کاالها  بهاي  شاخص  از  آمده  به دست  نتایج  خالصه 
براساس  ایران  شهري  مناطق  در  مصرفي  خدمات  و 
پایه 100=1390 نشان می دهد شاخص بهاي  سال 
کاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ایران در 
اردیبهشت  ماه 1395 به عدد 238.1 رسید که نسبت 

به ماه قبل 0.9 درصد افزایش یافت.
شاخص مذکور در اردیبهشت  ماه 1395 نسبت به ماه 
مشابه سال قبل معادل 7.3 درصد افزایش داشته است.

اتاق تهران/ در بیستمین نشست کمیسیون تسهیل 
کسب وکار اتاق تهران چه گذشت؟

گره قانون اصالحیه مالیات های مستقیم 
و دغدغه های بخش خصوصی

کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران که در 
با محوریت مسایل  برگزاری یک سمینار  شرف 
قانون  اصالحیه  اجرای  از  ناشی  مشکالت  و 
مالیاتی  مشکالت  نیز  و  مستقیم  مالیات های 
فعاالن اقتصادی است، در بیستمین نشست خود 
بحث و بررسی موارد قابل طرح در این سمینار را 
که از چند جلسه آغاز شده بود، ادامه داد. در این 
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نشست هم چنین پیشنهاد ایجاد دادگاه های ویژه 
رسیدگی به تخلفات و دعاوی بانکی نیز مطرح 
در  بانکداری  نظام  اصالح  طرح  از  انتقاد  و  شد 

مجلس نیز ادامه یافت.
کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران که در شرف 
با محوریت مسایل و مشكالت  برگزاری یك سمینار 
مستقیم  مالیات های  قانون  اصالحیه  اجرای  از  ناشی 
در  است،  اقتصادی  فعاالن  مالیاتی  مشكالت  نیز  و 
بیستمین نشست خود بحث و بررسی موارد قابل طرح 
در این سمینار را که از چند جلسه آغاز شده بود، ادامه 
داد. در این نشست هم چنین پیشنهاد ایجاد دادگاه های 
ویژه رسیدگی به تخلفات و دعاوی بانكی نیز مطرح شد 
و انتقاد از طرح اصالح نظام بانكداری در مجلس نیز 

ادامه یافت.
در ابتدای این نشست سهیال جلودارزاده، با اشاره به 
شهرك  صنعتی  واحد های  برخی  برای  که  مشكالتی 
است،  شده  ایجاد  بانك ها  با  مواجهه  در  آباد  شمس 
ایجاد دادگاه های ویژه رسیدگی به تخلفات و دعاوی 
الزامی برشمرد  بانكی و دادسرای حمایت از تولید را 
و درخواست کرد که جلسه ای از کمیسیون به بررسی 

این موضوع اختصاص پیدا کند.
با  نیز  کمیسیون  این  رییس  نجفی منش،  محمدرضا 
دادگاهی  است  بهتر  گفت:  پیشنهاد  این  از  استقبال 
به  مربوط  حقوقی  دعاوی  کلیه  به  رسیدگی  برای 
تولید ایجاد شود. یعنی اگر بتوانیم زمان رسیدگی به 
پرونده های مربوط به تولید را ازحدود 500 روز کاهش 
دهیم، رتبه ایران از نقطه نظر ارزیابی های بین المللی 
ارتقا پیدا می کند. او افزود: پیشنهاد ایجاد این دادگاه را 

می توان به سه قوه ارائه کرد.

معضل طرح بانکداری بدون ربا
نساجی  صنایع  انجمن  دبیر  رییس زاده،  محمدمهدی 
ایران نیز با اشاره به طرح اصالح قانون عملیات بانكداری 
بدون ربا که در فرصت باقیمانده تا پایان مجلس نهم در 
دست بررسی است گفت: با توجه به اینكه این قانون 
اتاق  در  ما  پیشنهاد  دارد،  اثر  پولی کشور  نظام  روی 
طرح  این  در  بازنگری  و  بررسی  در  تعویق  نیز  ایران 
ربا  بدون  بانكداری  عملیات  قانون  اینكه  ضمن  بود. 
مشمول اصل 85 قانون اساسی شده است و به همین 
سبب در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفت. 
تجربه قوانین اصل 85 مانند مالیات بر ارزش افزوده 
چند  از  پس  آزمایشی  قوانین  این  که  می دهد  نشان 
سال دائمی شده و گرفتاری های بسیاری را برای کشور 
طرح  این  از  بخشی  منهای  افزود:  او  می کند.  ایجاد 
گرفت  قرار  بررسی  مورد  تهران  اتاق  در  که  اصالحی 
و اعتراض نمایندگان بخش خصوصی همراه مستندات 
آن برای مجلس فرستاده شد، نكات خوبی هم در این 
طرح وجود دارد. اما به طور کلی این طرح دارای ایرادی 
ساختاری است و به دلیل وجود همین ایراد ساختاری 
است که فعاالن بخش خصوصی و دولت درخواست به 
تعویق افتادن آن را دارند. او گفت: در این طرح هیات 
نظارتی پیش بینی شده که رییس بانك مرکزی، چهار 
برمی گزیند  این شورا  در  برای عضویت  را  اقتصاددان 
که به مدت هفت سال، حق عزل آنها را ندارد. در کنار 
این چهار اقتصاددان تعدادی فقیه نیز با تایید شورای 
نگهبان نیز انتخاب می شوند و شورای نظارتی تشكیل 
از شورای پول و  فراتر  اختیاراتش  می دهند که عماًل 

اعتبار است که هم کنون وجود دارد.
 کوروش پرویزیان دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: 
بخش  برای  مهم  قانونی  دارند  اصرار  عده ای  که  این 

تصویب  به  و  بررسی  هفته  دو  مدت  در  را  خصوصی 
برسانند، به دلیل وجود مسایل فنی و تكنیكی نیست. 
عقیده  این  بر  طرح  این  طراحان  البته  داد:  ادامه  او 
بودن  ربوی  باب  از  موردی  قبلی  قانون  که  هستند 
در  می شود  مطرح  که  شبهه ای  مهمترین  و  ندارد 
اما آنچه در  مورد جرایم تاخیر در قانون قبلی است. 
را  مشكالت  تنها  نه  شده،  مطرح  اصالحی  طرح  این 
پیچیدگی  به  بلكه  نمی کند،  حل  مشتری  دیدگاه  از 
آن می افزاید. در حال حاضر بخشودگی جرایم تاخیر 
به هر نحو که محاسبه شود، در اختیار هیات مدیره 
قانون جدید گفته شده  است. در حالی که در  بانك 
که جرایم از مشتریان گرفته شود و در صندوقی واریز 
شود. بنابراین این پول شبهه دار بر اساس قانون جدید 
نیز باید توسط مشتری پرداخت شود. او ادامه داد: در 
صورت شكل گیری این صندوق، سیستم رانتی و داللی 

برای دریافت پول آن شكل خواهد گرفت.
اصالح  طرح  فنی  و  تكنیكی  ایراد  گفت:  پرویزیان   
قانون بانكداری بدون ربا این است که وقتی یك بانك 
خصوصی وارد مذاکره با مشتری می شود، وامی که به 
مشتری اعطا می کند، متعلق به دولت یا بانك مرکزی 
نیست که جرایم تاخیر در بازپرداخت این تسهیالت 
در آن صندوق واریز شود بلكه متعلق به سهامدار خرد 
ادامه  کسب وکار  تسهیل  کمیسیون  عضو  این  است. 
داد: ایرادات فنی بسیاری به این طرح وارد است و در 
شرایطی که سرنوشت فعاالن اقتصادی را تحت تاثیر 
تعبیه  آن  در  اقتصادی  فعاالن  نظرات  می دهد،  قرار 
نشده است. او با اشاره به هیات نظارتی که در این طرح 
پیش بینی شده است، گفت: تمام روابط بانكی به صورت 
مبهم به این هیات نظارت 9 نفره به ریاست رییس کل 
بانك مرکزی منتقل شده و مشخص نیست مكانیزم 

دستورالعمل های  است.  چگونه  هیات  این  فعالیت 
موجود نیز لغو می شود و دستورالعمل های جدیدی نیز 

تدوین نخواهد شد.
یك  نظارت،  هیات  این  کنار  در  افزود:  پرویزیان 
شورای فقهی نیز به عنوان یكی از ارکان بانك مرکزی 
این  اقدامات  به نظر می رسد  پیش بینی شده است و 
شورا با وظایف شورای نگهبان هم پوشانی داشته باشد. 
از این رو به رغم برخی نقاط قوت آن همچون، بخش 
سپرده ها و بخش تفكیك قرض الحسنه، ایراداتی به این 
طرح وارد است که به طور حتم ابهام و گرفتاری های 
مردم و فعاالن اقتصادی را بیشتر خواهد کرد.« او ادامه 
داد: تدوین و تصویب این قانون مادر نیازمند بررسی 
در محافل دولتی، بخش خصوصی و دانشگاهی است.«

رییس  نجفی منش،  محمدرضا  نشست  این  ادامه  در 
کمیسیون تهسیل کسب وکار اتاق تهران، با اشاره به 
دستور اصلی بیستمین نشست کمیسیون، گفت: مقرر 
بود تشكل های اقتصادی بخش خصوصی موارد مبهمی 
مستقیم  مالیات های  قانون  اصالحیه  قانون  به  که  را 
وارد می دانستند، به کمیسیون انعكاس دهند تا توسط 
مشاوران مالیاتی اتاق مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه 
موضوع مهمی به نظر می رسید در قالب یك سمینار 
مطرح شود. او افزود: اکنون چند تشكل مواردی را به 
کمیسیون ارجاع داده اند که به نوبت بررسی خواهد شد.

نقطه قوت قانون اصالحیه رفع معافیت هاست
اتاق  مالیاتی  از مشاوران  یكی  به عنوان  عباس خدر، 
تهران به آرای یكی از کارشناسان این کمیسیون در 
داد.  پاسخ  مالیات های مستقیم  قانون  مورد اصالحیه 
او در بخشی از سخنانش گفت: یكی از ایراداتی که به 
این  قانون مالیات های مستقیم مطرح شده  اصالحیه 
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است که تبصره 3 ماده 2 مالیات های مستقیم، تبدیل 
به بند 4 قانون شده است. اما از نظر ما این گونه به 
نظر می رسد که این قانون منافع بخش خصوصی را 
در نظر گرفته و معافیت مالیاتی تمام نهادها و بنیاد ها 
قانون  اصالحیه  داد:  ادامه  است. خدر  برده  بین  از  را 
مالیات های مستقیم دارای ایراداتی است اما با حذف 
سال  مصوب  قانون   158 و   154،  98،152 بندهای 
1366 از اعمال سلیقه ممیزان مالیاتی جلوگیری کرده 
شود.  اجرا  مالیاتی  جامع  اینكه طرح  به شرط  است. 
در این صورت ممیزان برای آرای خود باید مستندات 
قانونی ارائه کنند. پس از او نیز پیمان دارابیان، مدیر 
امور مالیاتی اتاق تهران به طرح برخی ایرادات از سوی 
این  به  قانونی  مواد  به  اشاره  با  و  پرداخت  تشكل ها 
ایرادات پاسخ داد، به گفته او این ایرادات جدی نبوده 

و نیازی به طرح شدن در سمینار ندارند.

مشکالت مالیاتی بنگاه های کوچک و متوسط
دیدگاه  ارائه  به  رییس زاده  محمدمهدی  ادامه  در 
خود پرداخت و گفت: در حال حاضر چنانچه فعاالن 
دفتره  یك  صورت  به  و  شفاف  بخواهند  اقتصادی 
فعالیت کنند، اگر طرف مقابل معامله او کسانی باشند 
که نخواهند نامی از آنها برده شود، با مشكالت مالیاتی 
مواجه شده و اگر به درخواست بنكداران تمكین نكنند 
با مشكالت فروش مواجه خواهند شد. اکنون راهكار 
چیست؟ خدر نیز توضیح داد: راهكار این است که شما 
به کسانی که با کد واقعی خود معامله می کند، چند 

درصد تخفیف بدهید.
سبحانی که به نمایندگی از مرکز پژوهش های مجلس 
موجب  به  گفت:  بود،  یافته  حضور  نشست  این  در 
نگرانی هایی که فعاالن بخش خصوصی در مورد قانون 

مرکز  مستقیم مطرح می کنند،  مالیات های  اصالحیه 
به  را  جلساتی  سلسله  برگزاری  مجلس  پژوهش های 
منظور نقد و بررسی این قانون با موضوع جرایم مالیاتی، 
کار  در دستور  دارایی ها،  ارزیابی  تجدید  و  معافیت ها 
که  کرد  دعوت  نیز  تهران  اتاق  از  او  است.  داده  قرار 
نمایندگان خود را برای حضور در این جلسات معرفی 
کند.  سبحانی ادامه داد: اکنون سازمان امور مالیاتی 
و مودیان از وضعیت موجود راضی نیستند. منشا این 
نارضایتی نیز این است که شفافیت و اطالعات در این 
اقتصاد وجود ندارد. او افزود: راهكار افزایش شفافیت 
نكته  اما  شود.  شفاف  اقتصاد  که  است  این  مالیاتی 
این است که اگر این قوانین مترقی به صورت نیم بند 
اجرایی شود ،به ضرر تولید نخواهد بود؟ او اضافه کرد: 
این قانون به طور کامل  دیدگاه ما این است که اگر 
اجرایی شود، سهم بخش تولید در پرداخت مالیات ها 
کاهش پیدا می کند. بنابراین اتاق می تواند کمك کند 
که این قانون به طور کامل اجرا شود تا تولید منتفع 

شود.
داریوش مهاجر، یكی از کارشناسان این کمیسیون نیز 
بخش  به  متعلق  متوسط  و  کوچك  واحدهای  گفت: 
خصوصی بوده و به شدت از ناحیه سیاست های مالیاتی 
تحت فشار قرار دارند. اگر این قانون با دقت اجرا نشود 
این بنگاه ها متحمل آسیب جدی خواهند شد و این 
آسیب منجر به افزایش بیكاری و آسیب های اجتماعی 
به  رییس زاده  آقای  که  معضلی  افزود:  او  بود.  خواهد 
آن اشاره کرد، بسیار جدی است و سبب می شود که 
خریداران برای تامین کاال به قاچاقچیان مراجعه کنند 

و به فساد دامن بزنند.
عدم اشراف ممیزان به بخشنامه های متعدد مالیاتی

عباس آرگون، دیگر عضو کمیسیون تسهیل کسب وکار 

اشاره  سپرده ها  سود  از  مالیات ستانی  به  تهران،  اتاق 
کرد و گفت: اکنون بخش های اقتصادی کشور، اکثراً 
که  بخشی  اما  می پردازند،  مالیات  و  هستند  زیان ده 
با کمترین ریسك و باالترین بازدهی پول خود را در 
بانك ها می اندوزد، به چه دلیل نباید مالیات بپردازد؟ 
بنابراین این موضوع باید مورد توجه سیاستگذاران قرار 
مالیاتی  بخشنامه  هزار  هفت  اکنون  افزود:  او  گیرد.  
در کشور وجود دارد که اگر هر کدام فقط 5 صفحه 
حال  داریم.  بخشنامه  صفحه  هزار   35 حدود  باشد، 
دارد؟  اشراف  بخشنامه ها  این  به  مالیاتی  ممیز  کدام 
تسهیل کسب وکار مستلزم آن است که بخشی از این 
بخشنامه ها از دور خارج شود. پس از بحث و بررسی 
از  تن  دو  به  نجفی منش  محمدرضا  موضوعات،  این 
ایرادات  سایر  تا  داد  ماموریت  کمیسیون  کارشناسان 
مورد اشاره از سوی تشكل ها را بررسی و جمع بندی 
کنند و در صورت لزوم برای مطرح کردن در سمینار 

مالیاتی تدوین کنند.

نوردراین- ایالت  اقتصاد  وزیر  مالقات  تهران/  اتاق 
وستفالن آلمان با رییس اتاق تهران

آلمان ها در جست وجوی راه های تازه 
توسعه مراودات با ایران

نوردراین- ایالت  صنعت  و  انرژی  اقتصاد،  وزیر 
وستفالن آلمان در مالقات با رییس اتاق تهران، 
از حضور هیات بزرگ تجاری این ایالت در تهران 
و رایزنی با بنگاه ها و صاحبان کسب وکار ایران 
خبر داد و البته به تالش های آلمان ها برای توسعه 

روابط بانکی و بیمه ای و مبادالت تجاری با ایران 
اشاره کرد.

آمده  تهران  به  هیات  این  راس  در  که  دون«  »گرت 
است، از آمادگی صنایع این ایالت برای همكاری با ایران 
و بررسی بیشتر امكان سرمایه گذاری مشترك خبر داد. 
ایالت  ایالت نوردراین وستفالن آلمان پرجمعیت ترین 
این کشور و چهارمین ایالت از نظر وسعت جغرافیایی 
یعنی  آلمان،  بزرگ  از 10 شهر  که چهار شهر  است 
کلن، دوسلدورف، دورتموند و اسن در این ایالت قرار 

دارند.
در هیات اعزامی نوردراین-وستفالن آلمان که به تهران 
آمده است، عالوه بر وزیر اقتصاد این ایالت، دو نماینده 
ایالتی و نیز نمایندگانی از اتاق های بازرگانی  مجلس 
اتاق  همچنین  و  هاگن  کلن،  دوسلدورف،  صنایع  و 
بازرگانی و صنایع ایالتی وستفالن حضور دارند. هم چنین 
نمایندگان نزدیك به 60 بنگاه اقتصادی این هیات را 

در این سفر همراهی می کنند.
اینكه  به  اشاره  با  تهران،  اتاق  رییس  مالقات  این  در 
چهار  تاکنون  گذشته،  سال  هسته ای  توافق  از  پس 
انجام  برای  ایالت های مختلف آلمان  از  هیات تجاری 
دو  گفت:  کرده اند،  سفر  ایران  به  اقتصادی  مذاکرات 
کشور ایران و آلمان از روابط دیرینه اقتصادی برخوردار 
تا 2006  هستند به طوری که طی سال های 2002 
سرمایه گذاری  کل  درصد   32 به  نزدیك  میالدی، 
صورت  آلمانی  شرکت های  توسط  ایران،  در  خارجی 
گرفت. مسعود خوانساری با بیان اینكه حجم مناسبات 
اقتصادی دو کشور در دوره پیش از تحریم ها نزدیك به 
5 میلیارد دالر بود که در دوران تحریم این میزان به 
نصف کاهش یافت، افزود: اقتصاد ایران پس از تحریم، 
خصوصی  سمت  به  بودن  دولتی  از  را  خود  حرکت 
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شدن سرعت بخشیده و اکنون فرصت مناسبی است تا 
سرمایه گذاری های خارجی در کشور توسعه و گسترش 
بیشتری بیابد. وی یكی از چالش های فعلی بنگاه های 
اقتصادی در ایران را فقدان سرمایه برای انجام پروژه ها 
در  می توانند  آلمانی  و گفت: شرکت های  کرد  عنوان 
زمینه تامین مالی پروژه ها در ایران پیش قدم شود به 
محافظه کاری  از  دست  آلمانی  بانك های  آنكه  شرط 
در  سریع تر  هرچه  را  ایران  با  همكاری  راه  و  کشیده 

پیش گیرند.
خوانساری، به آغاز همكاری بنگاه های اقتصادی دیگر 
ایران  با  و هند  فرانسه، کره  ایتالیا،  از جمله  کشورها 
اشاره کرد و گفت:  توافق همكاری  و امضای چندین 
لحاظ  از  توانمند  بنگاه های  باید  آلمانی  شرکت های 
با  مشارکت  و  بیابند  را  ایرانی  قابل اعتماد  نیز  و  فنی 
سرمایه گذاری  تهران،  اتاق  رییس  کنند.  آغاز  را  آنها 
مشترك در صنایع خودروسازی، فوالد، آب و فاضالب، 
داروسازی، شیمیایی، صنایع انرژی های تجدیدپذیر و 
گردشگری را از نقاط مشترك همكاری های دو کشور 

عنوان کرد.

اتخاذ راهکارهای زیرکانه بانکی میان دو کشور
وزیر اقتصاد، انرژی و صنعت ایالت نوردراین-وستفالن 
آلمان نیز در این دیدار، ساختار اقتصادی این ایالت را 
متنوع عنوان کرد و گفت: در کنار شرکت های بزرگ 
همچون هنكل و خودروسازی اپل و فورد، بنگاه های 
کوچك و متوسط دیگری نیز در این ایالت در سطح 
گمنام  قهرمانان  عنوان  که  هستند  فعال  بین المللی 
بیان  با  دون«  »گرلت  شوند.  می  شناخته  آلمان  در 
هیات،  این  در  آلمانی  شرکت های  نمایندگان  اینكه 
بخش های  در  سرمایه گذاری  امكان  بررسی  دنبال  به 

امكان سنجی  افزود:  هستند،  ایران  صنعتی  مختلف 
جمله  از  مالی  بخش های  در  مشترك  همكاری های 
تامین مالی پروژه ها یكی از محورهای گفت وگوی این 
هیات در سفر به تهران است. وی همچنین از انجام 
مذاکرات سازنده با بیمه هرمس آلمان برای بازگشت 
دوباره به بازار ایران خبر داد و گفت: راه حل هایی برای 
گرفته  درنظر  ایران  با  هرمس  همكاری  دوباره  شروع 

شده که امیدوارم به زودی عملیاتی شود.
وزیر اقتصاد، انرژی و صنعت ایالت نوردراین-وستفالن 
آلمان همچنین به موضوع امكان مبادالت بانكی میان 
چالش  حاضر  حال  در  افزود:  و  کرد  اشاره  کشور  دو 
کشور،  دو  میان  اقتصادی  همكاری های  در  اصلی 
بانكی است و برای رفع این مشكل مذاکرات  مسائل 
انجام است  و گفت وگوهای مهمی در آلمان در حال 
تا با ایجاد راهكارهای زیرکانه، در صورت آغاز مبادالت 
پولی و مالی منافع دو طرف حفظ شود. گرلت دون 
اعتباری  موسسه  چندین  بودن  فعال  به  همچنین 
کوچك و متوسط در ایالت وستفالن اشاره کرد و افزود: 
در گام نخست می توان از تنوع این موسسات اعتباری 

برای توسعه همكاری ها استفاده کرد.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز سه شنبه 

منتشر شد

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

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سكه تمام 

بهار طرح جدید امروز سه شنبه در بازار یك میلیون و 
7 هزار و 300 تومان، طرح قدیم یك میلیون و 7 هزار 
تومان، نیم سكه 520 هزار تومان، ربع سكه 277 هزار 

تومان و سكه گرمی 189 هزار تومان اعالم شد.
بازار  در  عیار   18 زرد  طالی  گرم  هر  نرخ  همچنین 
داخلی 102 هزار و 790 تومان و نرخ هر اونس طال در 

بازارهای جهانی 1243 دالر است.
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را  در همین حال، صرافان 
برای فروش 3464 تومان، هر یورو را 3898 تومان، هر 
پوند را 5015 تومان، لیر ترکیه 1175 تومان و درهم 

امارات را 945 تومان اعالم کردند.  

جدول قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه
قیمت بازار نوع سکه    
1007300 سكه  تمام  طرح  جدید   
1007000 سكه  تمام  طرح  قدیم   
520000 نیم سكه     
277000 ربع سكه     
189000 گرمی     
102790 هر گرم طالی 18 عیار   

نوع ارز   
3464 دالر     
3898 یورو      
5015 پوند     
945 درهم     

1175 لیرترکیه     

تعادل/ گزارش عملكرد اتاق تهران در سال 94
هیاهوي بسیار براي هیچ

با گذشت بیش از 2 ماه از پایان سال 1394 اتاق 
بازرگاني تهران گزارش کامل عملکرد خود را به 
صورت رسمي منتشر کرد. اتاق تهران در سال 94 
براي نخستین بار در 3 دهه اخیر ترکیبي کامال 
یک دست داشت و 36 کرسي این اتاق متعلق به 
باید دید در نخستین سال  بود. حال  یک گروه 
داده  انجام  کارهایي  چه  اتاق  این  خود  فعالیت 

است.

 گزارش بدون نگاه به برنامه
برنامه هاي اتاق تهران براي سال 94 مشخص بود ولي 
گزارش ارائه شده هیچ ربطي به آن برنامه ها نداشت 
دو  این  میان  مقایسه  اجازه  عمال  آن  تنظیم  نحوه  و 
کلي  وجود  با  سال 94  برنامه  است.  گرفته  را  برنامه 
بودن یك برنامه مشخص در زمینه نحوه عملكرد کلي 
اتاق بازرگاني تهران بود هرچند که به دلیل استفاده 
نكردن از اهداف کمي عمال نمي شد از روش هاي آماري 
براي سنجش موفقیت آن استفاده کرد. اما در گزارش 
عملكرد اتاق تهران در سال 94 هیچ سنخیتي با این 
گزارش ندارد و عمال عملكرد کلي 10 واحد و معاونت 
اتاق بازرگاني تهران را بدون اشاره به اهداف اولیه مورد 

بررسي قرار داده است.
 94 سال  در  تهران  بازرگاني  اتاق  بحث  مهم ترین 
موضوع پساتحریم بود به همین دلیل نخستین بخش 
اقتصادي  کمیته  به  هم  اتاق  این  عملكرد  گزارش  از 
پساتحریم اشاره دارد. در این گزارش اهم فعالیت هاي 
آورده  زیر  شرح  به  پساتحریم  زمینه  در  تهران  اتاق 
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شده است.   »برگزاري نشست هاي متعدد در کارگروه 
اصلي و کمیته هاي تخصصي ستاد با حضور و مشارکت 
نخبگان اقتصادي از بخش خصوصي و مدیران با سابقه 
و  راه اندازي مرکز مشاوره  بین الملل،  دولتي در حوزه 
جذب سرمایه گذاري اتاق تهران، ارائه تحلیل جامعي 
از فرصت ها و تهدیدهاي برجام، طرح پروژه تبلیغاتي 
خصوص  در  بین المللي  شبكه هاي  در  تهران  اتاق 
اقتصاد ایران، برگزاري دوره هاي آموزشي براي فعاالن 
اقتصادي، بحث و بررسي پیرامون استفاده حداکثري از 
فضاي پساتحریم با حضور معاون هماهنگي و نظارت 
شدن  اجرایي  پیگیري  رییس جمهور،  اول  معاون 
شناسایي و رتبه بندي شرکت ها و بنگاه هاي اقتصادي و 
مشارکت در برگزاري نشست مشترك فعاالن اقتصادي 
ایران و ایتالیا« تمام عملكردي بود که در این گزارش 

براي کمیته اقتصادي پساتحریم نوشته شده است.

 157 جلسه در اتاق تهران
بخش دیگر گزارش به موضوع عملكرد کمیسیون هاي 
اتاق بازرگاني تهران اشاره دارد. در سال گذشته بیش 
از 157 جلسه براي هیات نمایندگان و کمیسیون هاي 
هیات  به  مربوط  شد. 12جلسه  برگزار  بازرگاني  اتاق 
نمایندگان، 11جلسه براي شوراي روساي کمیسیون ها 
و هیات رییسه، 8جلسه براي ستاد اقتصادي پساتحریم 
و بقیه سهم کمیسیون ها بود.  در این میان کمیسیون 
انرژي و محیط زیست و کمیسیون صنعت و معدن با 
19 جلسه بیشترین سهم و کمیسیون هاي گردشگري 
و بازار پول و سرمایه هر کدام با 13 جلسه کمترین 
سهم را دارند. نكته مهم اما این است که هیچ گونه 
گزارشي از خروجي این جلسات و نتایج عملیاتي این 
157 جلسه در گزارش عملكرد اتاق تهران وجود ندارد.

ارائه  به  تنها  نیز  روابط عمومي  بخش  در  همچنین 
کارهاي معمول و شرح وظایف عادي اتاق تهران مانند 
منتشر  قبل  دوره  از  )که  تهران  اتاق  ماهنامه  چاپ 
ایمیل،  و  انبوه  پیامك  سیستم  از  استفاده  مي شد(، 
انتشار یك کتاب، انتشار جزوات به فراخور نیاز اتاق و 
اطالع رساني درباره آیین نامه ها و دستورالعمل ها بسنده 

شده است.

 14 کشور در اتاق تهران
شاید مهم ترین عملكرد سال گذشته اتاق تهران تالش 
در  و سایر کشورها  ایران  میان  روابط  براي گسترش 
دوران پساتحریم بود. بر همین اساس نمایندگان 14 
کشور شامل آلمان، عمان، ژاپن، کره جنوبي، روسیه، 
اتریش،  فنالند،  هند،  تایوان،  ترکیه،  اسلواکي،  چك، 
دانمارك و پاکستان در اتاق تهران حضور پیدا کردند. 
در مقابل اتاق تهران نیز 2 هیات به روماني و آلمان 
اتاق تهران در سال 94 حدود 3هزار  اعزام کرد.  در 
فعال اقتصادي از 700 شرکت به گفت وگو پرداخته اند. 
همچنین تفاهمنامه هایي با تشكل هاي کشورهاي یاد 
شده نوشته شده است. اما هیچ گونه جزییاتي از این 
همچنین  نیست.  دست  در  آن  نتایج  و  تفاهمنامه ها 
این گزارش اشاره یي به نتیجه این گفت وگو ها و رفت 
سنجید  را  آنها  عملكرد  نمي توان  و  ندارد  آمدها  و 
تنظیم  به  مي توان  اتاق  عملكرد  مثبت  نكات  از  اما 
دستورالعمل اعزام و پذیرش هیات هاي تجاري اشاره 
کرد که در دوره هاي قبل مورد اعتراض شدید فعاالن 
بیشتر  اتاق  اجرایي  بود.  همچنین معاونت  اقتصادي 
از  است.  پرداخته  بازرگاني  اتاق  مالي  بحث هاي  به 
سیستم  پاالیش  معاونت  این  فعالیت هاي  مهم ترین 
گزارش گیري هاي  امكان  شفاف سازي  هدف  با  مالي 

ایجاد نظام کنترلي  اما نكته جالب  موثر بوده است.  
مضاعف براي محاسبه یك در هزار و سه در هزار است 
فردا  ائتالف  برنامه هاي  از  بند  نخستین  که  در حالي 

حذف یك در هزار بود.

 معاونت امور کسب و کار، فعال ترین
مهم ترین فعالیت هاي اتاق بازرگاني تهران به معاونت 
معاونت  این  داشت.  اختصاص  کار  و  کسب  امور 
تهیه  را  اجتماعي  تامین  قانون  اصالح  پیش نویس 
کرده و کتاب راهنمایي براي مقررات تامین اجتماعي 
در 2جلد نوشته است. براي این منظور 58 جلسه با 
مشاورین تامین اجتماعي برگزار شده است.  همچنین 
در جلسات رسیدگي به پرونده هاي تامین اجتماعي که 
در آن اتاق بازرگاني به نمایندگي از بخش خصوصي 
فعاالن  به  حق  مواقع  درصد   54 در  مي کند  شرکت 
 8 از  بیش   94 سال  در  است.  شده  داده  اقتصادي 
آن  مورد   29 که  است  شده  رسیدگي  پرونده  هزار 
بود.   متفاوت  صادره  قرار  مورد  و 17  سازمان  با  حق 
به تدوین  این معاونت مي توان  از دیگر کارهاي مهم 
مالیاتي است.  و قدیم  قانون جدید  نخستین مقایسه 
همچنین اصالحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده و ارائه 
پیشنهادات اصالحي و حضور در جلسات بررسي این 
قانون توسط اتاق تهران در پژوهش هاي مجلس مورد 
اجرایي  آیین نامه  همچنین  است.  گرفته  قرار  بررسي 
تامین  با  رابطه  در  تولید  موانع  رفع  قانون   21 ماده 
سرمایه در گردش جهت تولیدکنندگان، صادرکنندگان 
معاونت  این  است.   و...  نقل  و  حمل  صنعت  فعاالن 
همچنین در اکثر جلساتي که اتاق تهران در آنها اجازه 
حضور داشته نماینده فرستاده است. هرچند که در این 
گزارش به انجام کارهاي پژوهشي اشاره شده اما آماري 

ارائه نشده است.  در بخش  این کارهاي پژوهشي  از 
فناوري اطالعات ایجاد پورتال اتاق تهران با هدف ارائه 
خدمات الكترونیكي، راه اندازي مرکز ارتباط با مشتریان 
در موسسه نیكوکاري رعد الغدیر، بسترسازي برقراري 
زنده  پخش  دولتي،  سازمان هاي  با  اطالعاتي  لینك 
جلسات هیات نمایندگان براي صاحبان کارت بازرگاني 
هم  آموزش  مرکز  است.  بوده  فعالیت ها  مهم ترین  از 
ارائه دوره هاي  به سبك سال هاي گذشته کماکان به 
دانشگاه  مانند  علمي  نهادهاي  با  بلندمدت   MBA
این  از خروجي  اطالعاتي  اما  مبادرت مي کند  شریف 

دوره ها در دست نیست.

نگاهي به برنامه هاي ائتالف براي فردا
گزارش عملكرد اتاق تهران در حالي ارائه شده است که 
هنوز برنامه هاي گسترده ائتالف براي فردا براي اتاق 
تهران در این دوره از یادها فراموش نشده است. با هم 
نگاهي به بخشي از این برنامه ها مي اندازیم که برخالف 
گزارش عملكرد به هیچ وجه در دام کلي گویي گرفتار 

نشده است.
- حذف پرداخت یك در هزار فروش توسط دارندگان 

کارت بازرگاني
تجارت  فرآیند  از  بازرگاني  کارت  تدریجي  حذف    -

خارجي کشور
- حذف تدریجي پرداخت سه در هزار سود مشمول 

مالیات توسط دارندگان کارت بازرگاني
- تغییر قانون اتاق بازرگاني و فراگیر کردن عضویت 
اتاق  به نحوي که  اتاق،  در  خصوصي  بخش  بنگاه هاي 
از طریق حق عضویت پرداختي اعضا منابع الزم براي 

بودجه خود را به دست آورد
- پیگیري اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده با نگاه 
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دوش  از  آن  فشار  برداشتن  و  موجود  مشكالت  رفع 
تولیدکنندگان، صادرکنندگان و پیمانكاران

-  پیگیري اصالح قانون بیمه تامین اجتماعي و مقررات 
مربوطه، در جهت افزایش نقش کارفرما در این سازمان 

و کاهش فشارهاي این سازمان بر کارفرمایان
آیین نامه آن  و  امورگمرکي  قانون  پیگیري اصالح    -
براي کاهش موانع موجود، سرعت بخشیدن به فرآیند 
امور گمرکي و کاهش هزینه هاي مترتب به صاحب کاال 

به واسطه قانون و آیین نامه موجود
براي  تهران  اتاق  در  حقوقي  مشاوره  واحد  ایجاد    -
ارائه خدمات مشاوره به بنگاه هاي کوچك و متوسط 

و اشخاص حقیقي عضو اتاق
اتاق،  اعضاي  با  مستمر  ارتباط  سامانه  راه اندازي    -
اتاق  به نحوي که اطالع رساني فراگیر به همه اعضاي 
و  ورودي  هیات هاي  تجاري،  فرصت هاي  درخصوص 
اعزامي و سایر اطالعات ارزشمند به لحظه انجام پذیرد

-  راه اندازي خدمات مشاوره و توانمند سازي اعضاي 
جوان و جدید اتاق

-  کم کردن هزینه اعضاي اتاق از طریق عقد قراردادهاي 
ارزش  به نحوي که  اعضا،  براي  ویژه  تخفیف  با  جمعي 
مبالغ  از  اعضا،  به  اتاق  مستقیم  خدمات  ارائه  افزوده 

پرداختي ایشان به اتاق بیشتر گردد.
-  استفاده از افراد خبره و توانمند در هیات هاي حل 
اختالف مالیاتي و بیمه تامین اجتماعي براي افزایش 

ضریب حمایت از اعضاي اتاق در این هیات ها
-  تالش براي سهیم شدن اتاق در نمایشگاه بین المللي 
تهران براي ارائه خدمات بهتر و ارزانتر به اعضاي خود

-  رسیدگي به مشكالت واحدهاي تولیدي مستقر در 
شهرك هاي صنعتي استان تهران

-  راه اندازي باشگاه اعضاي اتاق به قصد تقویت ارتباط 

بین اعضا، ضمن ارائه خدمات رفاهي و تفریحي
-  شبكه سازي تجاري بین اعضاي اتاق در جهت پیوند 
درون  همكاري  تقویت  و  اعضا  توانمندي هاي  زدن 

بخش خصوصي
-  راه اندازي واحد پایش بخشنامه ها و مقررات براي 
پیگیري  اعضا و همچنین  به  آنها  اطالع رساني سریع 

اصالح موارد مخل کسب و کار
-  مقابله با فساد اداري از طریق شناسایي مقررات و 
باال بردن  آنها،  رویه هاي فسادزا و تالش براي اصالح 
سطح آگاهي اعضا درخصوص نحوه مواجهه با فساد و 

پیگیري موارد شایع
-  همكاري با سازمان هاي ذي ربط شهر تهران براي 
مانند  تهران،  مهم شهر  اختالالت  و  آسیب ها  کاهش 

آلودگي هوا، ترافیك، آسیب هاي اجتماعي و امثالهم
-  پیگیري اصالح نظام تامین مالي کشور در جهت 
و  بنگاه هاي کوچك  براي  مالي  تامین  کاهش شكاف 

متوسط
-  تالش براي بهبود رتبه ایران در گزارش جهاني انجام 

کسب و کار
- )Doing Business( با هدف افزایش سهولت 
افزایش  و  کشور  اقتصادي  فعاالن  براي  کار  و  کسب 

جذابیت سرمایه گذاري خارجي در کشور
-  تالش براي اصالح مسیر خصوصي سازي و افزایش 

سهم و نقش بخش خصوصي در اقتصاد کشور
حل  براي  گفت وگو  شوراي  ظرفیت  از  استفاده    -
خارج  و  اقتصادي  فعاالن  مهم  مسائل  و  مشكالت 

ساختن آن از فرآیندمحوري
بهبود مستمر محیط  قانون  اجراي  مطالبه جدي    -
کسب و کار و پایش و گزارشگري موارد عدم توجه و 

تمكین به این قانون
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دنیای اقتصاد/
Ryan Fuller :نویسنده

مترجم: سیدساجد متولیان
Harvard Business Review :منبع

تک  اگر  که  برسیم  نتیجه گیری  این  به  می خواهیم 
بهتر  را  کارشان  باشند  قادر  سازمان  یک  افراد  تک 
میزان  بدهند،  انجام  باالتر(  بهره وری  )با  سریع تر  و 
برابر خواهد شد. هر  بهره وری کلی سازمان چندین 
چند در این بین مشکلی وجود دارد. فرضیه شخصی 
من این است که ما بر روی نوع نادرستی از بهره وری 
و به طریق مشابه سبک نادرستی از مدیریت متمرکز 
بهره وری  که  است  شده  مشخص  امروزه  شده ایم. 
سازمانی چیزی متفاوت از مجموع بهره وری شخصی 
دارد.  اهمیت  بسیار  تفاوت  این  است.  سازمان  افراد 
ولومتریکس  خودم  شرکت  پروژه های  از  مثال  یک 
را  تفاوت  این  ماهیت  می تواند   ،)VoloMetrix(

توضیح دهد.
در  فعال  دالری  میلیارد  شرکت  یک  برای  اخیرا  ما 
سازمانی  بهره وری  ارزیابی  پروژه  یک  فناوری  حوزه 
انجام دادیم. در بررسی هایی که انجام دادیم، مشخص 
شد که تخمین اولیه دقیق نبوده و در واقع بیش از 
۷۰۰۰ کارمند در این سازمان در طول سال به مدت 
همکار  شرکت های  با  هفته  در  ساعت  یک  حداقل 
ارتباطات  این  در  تقریبی  به طور  هستند.  ارتباط  در 
بین سازمانی، چیزی حدود دو میلیون ساعت کاری 
به طور مستقیم در قالب ارسال ایمیل، برگزاری جلسه 
و ... صرف می شد. این زمان در مجموع معادل ۲۰۰ 
مباحثات  البته  که  بود  ساالنه  هزینه  دالر  میلیون 
ارتباطات  برقراری  برای  آمادگی  یا  درون سازمانی 
برون سازمانی در آن لحاظ نشده بود. این عدد بزرگی 
است و بدتر اینکه ابعاد این عدد از چیزی که مدیریت 
این شرکت تصور می کرد، بسیار بزرگ تر بود. در واقع 
آنها هیچ گونه تصوری نداشتند که کارکنان آنها بخش 

اعظمی از زمان خود را صرف یکی از اموری می کنند 
سازمان شان  درآمد  مهم کسب  منابع  اتفاقا جزو  که 
محسوب  همکار(  شرکت های  اکوسیستم  با  )ارتباط 

می شود.
همان طور که قبال اشاره شد، بزرگ بودن لزوما نشانه 
بد بودن نیست، کما اینکه در مورد این شرکت، عمده 
کاری شان  شرکای  با  ارتباط  طریق  از  درآمدشان 
حاصل می شد. فایده مهم این ارزیابی آن بود که قادر 
بودیم همبستگی بین زمان صرف شده برای هرکدام 
از شرکت های همکار و میزان موفقیت آن شرکت را 
بسنجیم. ما به مواردی همچون رشد، ارزش راهبردی 
که  همکار  شرکت های  سنجش  معیارهای  دیگر  و 
مدت  و  شرکت  نوع  جغرافیایی،  موقعیت  اساس  بر 
نگاهی  بودند،  شده  دسته بندی  کاری  ارتباط  زمان 
انداختیم. همچنین قادر بودیم با استفاده از ابزارهای 
موجود تخمین دقیقی از موضوع هر نوع ارتباط کاری 
غیره(  و  مشترک  برنامه  محصول،  تولید  )فروش، 

داشته باشیم. امیدوار بودیم زمان و هزینه ای که برای 
هر همکار صرف می شود، با سود حاصل از همکاری 

جبران شود، اما در عمل این طور نبود.
 ۵۰ حداقل  شد،  مشخص  دقیق تر  بررسی های  در 
سازمان  کارکنان  توسط  شده  صرف  زمان  از  درصد 
ایجاد  در  تاثیری  با سازمان های همکار  ارتباط  برای 
ارزش برای شرکت نداشت. این معادل چیزی حدود 
زمان  با  که  بود  سال  در  کاری  ساعت  میلیون  یک 
این  می کرد.  برابری  وقت  تمام  کارمند   ۵۰۰ کاری 
که  می شد  فعالیت هایی  صرف  روزانه  به طور  زمان 
در بهترین حالت، غیرضروری یا از بین برنده ارزش 
این  اکثر کارکنان در  بود که  اینجا  بودند.اما مشکل 
می دادند  انجام  را  معمول شان  کار  داشتند  شرکت 
به خوبی  را  کارشان  می کردیم،  که حساب  هرطور  و 
انجام می دادند. از منظر مدیریت فردی، آنها بهره وری 
بهره وری  از منظر سازمانی  اما  باالیی داشتند  فردی 
کلی آنها صفر یا حتی منفی بود. تیم مدیریتی شرکت 

تناقض بهره وری در محیط کار
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صرفا در این حد می دانستند که در جایی از سازمان 
دارد فرصت سوزی رخ می دهد، منتهی ابعاد مشکل را 
بسیار کوچک تر از میزان واقعی آن تخمین زده بودند. 
این مثال بارزی از آن است که اندازه گیری بهره وری 

فردی به تنهایی کافی نیست.
اگر بخواهیم صادق باشیم برای اینکه بتوان بهره وری 
باید  گام  اولین  در  داد،  افزایش  حقیقتا  را  سازمانی 
این  به  راجع  سازمانی  خودآگاهی  از  سطحی  به 
سازمان  در  عمال  کاری  چه  که  یابید  دست  موضوع 
در  را  کارکنان  سپس  و  می کند  ارزش آفرینی  شما 
پیاده سازی  کنید.  هدایت  وظایف شان  انجام  راستای 
خطوط  )مانند  دستی  کارهای  برای  رویکرد  این 
به کار  نوبت  وقتی  اما  است،  واضح  امری  تولید( 
کار  می شود.  پیچیده  بسیار  ماجرا  می رسد،  فکری 
کار  یکدیگر  با  که  افراد  از  از طریق شبکه ای  فکری 
می کنند و به طور مداوم اهداف و زمینه کاری شان را 
ابزارهای  از  بسیاری  می شود.  انجام  می دهند،  تغییر 
)مانند  شده اند  ایجاد  قبال  که  بهره وری  بهبوددهنده 
ایمیل و فناوری های مشابه( عمال به پیچیده تر کردن 
این وظایف دامن می زنند زیرا آنها شرکت ها را قادر 
و  جهانی  غیرمتمرکز،  پیش  از  بیش  تا  ساخته اند 
می توانید  واقعا چگونه  بپردازند.  فعالیت  به  بالدرنگ 
به طور  سازمانی  سطح  در  را  خود  کارکنان  کارکرد 
متکی  آن  به  که  ابزاری  تنها  وقتی  بسنجید،  دقیق 
هستید، معیارهای عملکردی و مالی انعطاف ناپذیری 
است که اگر نگوییم ماهانه و فصلی در بهترین حالت 

به صورت هفتگی به شما ارائه می شوند؟
واضح است که بهره وری فردی اغلب هدف ارزشمندی 
در نظر گرفته می شود اما رهبران سازمانی نیاز دارند 
که نگرش خود به بهره وری را از سطح فردی و حتی 
تیمی فراتر ببرند. االن زمان آن است که سراغ یک 

ابزارهایی برویم که  مدل ذهنی سازمانی و مجموعه 
در  که  کنند  فراهم  برایمان  کاملی  نگرش  بتوانند 
سازمان در مجموع چه کارهایی انجام می شود و چه 
جاهایی ارزش آفرینی می شود )یا نمی شود( صرف نظر 
تعریف  چطور  را  سازمان  در  ارزش آفرینی  اینکه  از 

می کنید. مدیریت به این سبک، نیاز به رویکردهای 
جدیدی دارد و قطعا آسان نخواهد بود، اما مثالی که 
از شرکت مورد اشاره زدیم حاکی از آن است که درک 
عمیق از آنچه به طور روزانه در سازمان اتفاق می افتد 
و  فرآیندها  سازمان،  ساختار  بر  گسترده ای  اثرات 

تیم ها دارد.
سازمان  یک  ایجاد  دشوار،  چند  هر  و  نهایی  هدف 
فکری  کارکنان  تمامی  آن  در  که  است  بزرگ 
متمرکز  برای  موردنیاز  حمایت  و  منابع  ابزارها، 
در  ارزش آفرین  محرک های  بزرگ ترین  روی  شدن 
اسیر سلسله مراتب ها و  آنکه  بدون  دارند،  را  سازمان 
کاغذبازی های درون سازمانی شوند. هیجان انگیز است 
که این اتفاق نه تنها به بهبود بهره وری واقعی در سطح 
کمک  نیز  کارکنان  به  بلکه  می شود  منجر  سازمانی 
می کند دریابند مشخصا چه چیزی در سازمان حائز 
اهمیت است و چگونه می توان در کار خود موفق شد. 
دست  فوق  شرایط  به  درمی یابد  شرکت  یک  زمانی 
یافته است که بهبود در بهره وری های فردی به بهبود 

بهره وری در سطح سازمانی منجر می شود.
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موضوع: خرید یک دستگاه سیستم عیب یابی کابل کامل 
با خودروی مربوطه

حوزه فعالیت فراخوان :   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری : دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال
  

برآورد مالی : 8500000000

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲ / ۴ / ۱۳۹۵ -
  

مهلت ارسال پیشنهاد : ۲ / ۴ / ۱۳۹۵ -
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۸ / ۳ / ۱۳۹۵ -
  

تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲ / ۷ / ۱۳۹۵ -
  

کشور / استان / شهر : ایران - آذربایجان شرقی - 
تبریز

    
محل دریافت اسناد: تهران: میدان ونك،خیابان برزیل 

،ساختمان شهیدعباسپور ، بلوك۲ نیم طبقه دوم واحد 
۲۰۷ آقای بهرامي/  تبریز : جاده ائل گؤلی ، باالتر ازهتل 

شهریار ، ساختمان شماره ۲ شرکت توزیع نیروی برق 
تبریز، طبقه اول ، اداره قراردادها و مناقصات

 

موضوع: پروژه برداشت اطالعات شبکه فشارضعیف و 
مشترکین و ...)GIS()مناقصه ۵-۹۵(

حوزه فعالیت فراخوان:   امور پیمانکاری
  امور مشاوره

  
نوع برگزاری: دو مرحله ای

  
واحد پولی برآورد مالی: ریال

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۲ / ۳ / ۱۳۹۵ 
  

مهلت ارسال پیشنهاد: ۲۲ / ۳ / ۱۳۹۵ -
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۰ / ۳ / ۱۳۹۵ -
  

تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۲ / ۶ / ۱۳۹۵ -
  

کشور / استان / شهر:  ایران - چهارمحال و بختیاری 
  

محل دریافت اسناد: .کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و و بازگشایی پاکتها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.الزم 
است شركت ها، فروشندگان وپیمانكاران واجد شرایط 

كه مایلنددر مناقصات شركت فرمایند کلیه اسناد و 
مدارک خود را بصورت فیزیکی هم ارسال نمایند.

موضوع : برونسپاری حجمی روشنایی معابر شهرستان 
فارسان )مناقصه ۷-۹۵(

حوزه فعالیت فراخوان :   امور پیمانکاری
  

نوع برگزاری : یک مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال
 

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۲ / ۳ / ۱۳۹۵ -
  

مهلت ارسال پیشنهاد : ۲۲ / ۳ / ۱۳۹۵ - 
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۰ / ۳ / ۱۳۹۵ -
  

تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۲ / ۶ / ۱۳۹۵ - 
  

کشور / استان / شهر:  ایران - چهارمحال و بختیاری
    

محل دریافت اسناد: .کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و و بازگشایی پاکتها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.الزم 
است شركت ها، فروشندگان وپیمانكاران واجد شرایط 

كه مایلنددر مناقصات شركت فرمایند کلیه اسناد و 
مدارک خود را بصورت فیزیکی هم ارسال نمایند.

  
طبقه بندی موضوعی:   تجهیزات برق-الکترونیک-

مخابرات

موضوع: قرائت کنتور،توزیع صورتحساب و وصول 
مطالبات عادی و دیماندی در سطح استان )مناقصه 

)۸-۹۵

حوزه فعالیت فراخوان:   امور پیمانکاری
  

نوع برگزاری: یک مرحله ای
   

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۲ / ۳ / ۱۳۹۵ - بیست و 
دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۲۲ / ۳ / ۱۳۹۵ - بیست و 

دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۰ / ۳ / ۱۳۹۵ - دهم خرداد 
ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۲ / ۶ / ۱۳۹۵ - بیست و 

دوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر:  ایران - چهارمحال و بختیاری 
    

محل دریافت اسناد : .کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و و بازگشایی پاکتها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.الزم 
است شركت ها، فروشندگان وپیمانكاران واجد شرایط 

كه مایلنددر مناقصات شركت فرمایند کلیه اسناد و 
مدارک خود را بصورت فیزیکی هم ارسال نمایند.

27 مناقصات

شرکت توزیع نیروی برق تبریزشرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاریشرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاریشرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری

 بازگشت به عناوین 
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مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سندیکای صنعت برق ایران )رسانا( 
خواهشمند است نظرات، پیشنهادها و نقدهای خود را از طریق ایمیل  
ahmadi@ieis.ir ویا شماره تلفن های 6-66570930  به ما اطالع دهید.
با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

آخرین روزهای نشا کاری در مازندران 
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