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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

توزیع  آالت  یراق  سازندگان  کمیته  جلسه 
محل  در  جاری  سال  ماه  بهمن  هفدهم 

سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد. 
ابتدای این جلسه خالصه گزارشی از نشست  در 
محورهای  با  توانیر   – سندیکا  حل  راه  کارگروه 
تضامین  ضبط  و  فسخ  توقف  تیپ،  قرارداد 
سوی  از  صادره  های  نامه  ضمانت  قراردادها، 

و  لیست  وندور  انتشار  حمایتی،  های  صندوق 
اعضای  اطالع  به  آالت  یراق  تجهیزات  استاندارد 

کمیته رسانیده شد.
موضوع  خصوص  در  جلسه  این  در  همچنین 
اقدام مشترک حقوقی بر علیه اشخاص حقیقی و 
حقوقی که با وجود دارا بودن ثبت طرح صنعتی 
یراق  توسط  صادره  های  گواهینامه  همچنین  و 

طرح  به  اقدام  ذیصالح  مراجع  از  سندیکا  سازان 
کمیته  محترم  اعضای  کاالی  فروش  و  صنعتی 
بررسی  و  بحث  کنند،  می  سندیکا  سازان  یراق 
هایی بعمل آمد و مقرر شد این امر با ارسال نامه 

ای از دبیر سندیکا پیگیری شود.

سندیکای صنعت برق ایران/ 

اقدام مشترک حقوقی برعلیه جاعلین طرح صنعتی شرکتهای سازنده یراق آالت سندیکا

سخنی کوتاه با وزیر نیرو

سندیکای صنعت برق ایران/دکتر محسن عربانی؛ 
رئیس کمیته مهندسین مشاور سندیکای صنعت 

برق ایران
را  نکاتی  صنعت  این  کوچک  کارشناس  یک  عنوان  به 
عنوان می کنم تا شاید در گوشه ای از وزارت نیرو به 
عنوان یکی از وزارتخانه زیربنایی کشور موثر واقع شود، 
زیرا این وزارتخانه بر اساس قوانین هر چهار سال یک 
از  تعدادی  استقرار  از  پس  که  نماید  می  معرفی  وزیر 
آغاز  ایشان  ماموریت  و  تعویض  را  مدیران  و  معاونین 
میشود که همه منتظر اقداماتی هستند که در مجلس 
قول داده شده تا در ارتقاء خدمات رسانی کشور در بخش 

آب و برق موثر باشد. 
آیاا جنابعالی هم که قبال سوابقی در این وزارتخانه داشته 
اید؟ بعد از وصول رای اعتماد از مجلس محترم میخواهید 
تعهدات داده شده را دنبال نمایید یا فراتر از ان بناست 
طرحی نو براندازید؟ حال به بعضی از گفتارهای جنابعالی 

درمورد برنامه هایتان اشاره میکنم. 
اول : فکر میکنم  عدم افزایش قیمت حامل های انرژی 
یکی از اهداف جنابعالی بوده است که شخصا میدانم نه  
منطقی ونه عملی است البته تا این لحظه مجلس محترم 

عوارض 8 درصدی برق را تصویب نموده اند .
ادامه در صفحه 3/ 

سندیکای صنعت برق ایران/
کمیته  در  عضویت  ارزیابی  آئین نامه  بررسی 

سازندگان تابلوهای برق

جلسه اعضای کمیته سازندگان تابلوهای برق هفدهم دی ماه سال 
جاری در محل سندیکای صنعت برق ایران تشکیل شد. 

در این جلسه عالوه بر ارائه گزارش توسط نماینده تابلوسازان از جلسات 
آیین نامه   ، سندیکا  تشخیص صالحیت  و  ارزیابی  کمیته  رییسه  هیات 

مصوب جدید کمیته های عمومی سندیکا مجددا بررسی وموردمطالعه 
قرار گرفت و نظرات و پیشنهادات کمیته با حضور معاون اجرایی سندیکا 

مطرح گردید.
در ادامه جلسه آیین نامه ارزیابی عضویت منطبق با سیستم اجرایی  انجمن 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران ،مورد بحث وبررسی قرار گرفت و 
بااعمال اصالحات الزم براساس نظرات و پیشنهادات هیات رییسه کمیته 
تابلوسازان ، بررسس وتصویب آیین نامه به جلسه آتی کمیته موکول شد.



 

  جمع بندی نظرات برق های 
منطقه ای در مورد آیین نامه یکپارچه 

سازان
..... ادامه در صفحه 3

 بدهی 22 هزار میلیاردي و جیب خالي 
وزیر

...... ادامه در صفحه 4

 خاموشی و ساخت نیروگاه، دو چالش 
دولت دوازدهم
..... ادامه در صفحه 5

 بسترهای الزم برای صادرات برق 
تولیدکنندگان داخلی را پیگیری 

می کنیم
..... ادامه در صفحه 5

 اختالف چشمگیر راندمان نیروگاه 
های برق ایران و کشورهای توسعه 

یافته 
...... ادامه در صفحه 6

 مذاکره برای تاسیس انستیتوی 
بین المللی انرژی های تجدیدپذیر در 

ایران
...... ادامه در صفحه 6

 صرفه جویي 398 میلیون لیتري در 
مصرف آب با تولید برق از انرژي هاي 

نو
..... ادامه در صفحه 7

 چرا آتش به جان اسناد نیروگاه های 
وزارت نیرو افتاد؟ 

.... ادامه در صفحه 7

 برگزاری نشست »مسئولیت پذیری 
اجتماعی و صنعت برق« در دانشگاه 

عالمه طباطبایی
...... ادامه در صفحه 7

 نیروگاه های مقیاس کوچک، همسو 
با محیط زیست استان های شمالی

..... ادامه در صفحه 7

 ارزش معامالت برق 2 میلیارد و ۴۷8 
میلیون ریال شد

..... ادامه در صفحه 9

  صندوق ضمانت و صادرات قابل 
واگذاری به بخش خصوصی نیست

..... ادامه در صفحه 10

 هفت مانع مقابل بخش خصوصی
..... ادامه در صفحه 10

 حوزه تجارت خارجی به ثبات، 
آرامش و برنامه بلندمدت نیاز داد

..... ادامه در صفحه 11

 سه پیشنهاد وزارت صنعت به 
مجلسی ها

..... ادامه در صفحه 12

بیشتر  مالیات  توان   بخش خصوصی 
را ندارد

..... ادامه در صفحه 13

 رعایت پیش فرض های اصل ۴۴ از 
سوی دولت

..... ادامه در صفحه 14

 پشتیبانی تمام قد از حقوق اعضای 
اتاق تهران در پرونده های مالیاتی

..... ادامه در صفحه 15

 دالر از مرز ۴800 تومان گذشت
..... ادامه در صفحه 15

 بی اطالعی از پروسه داوری
..... ادامه در صفحه 15

 منابع مالی داخلی و خارجی به 
خدمت تولید و رونق اقتصادی درآمد

..... ادامه در صفحه 17

 دیهیم: بانک ها به موانع ضد توسعه 
اقتصادی تبدیل شده اند

..... ادامه در صفحه 18

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 اخبار صنعت برق

کمیته  کار  ایران/دستور  برق  صنعت  سندیکای 
اتوماسیون و مخابرات سندیکا؛

جمع بندی نظرات برق های منطقه 
ای در مورد آیین نامه یکپارچه سازان

کمیته  رئیسه  هیئت  جلسه  دومین  و  هفتاد 
سندیکا  مخابرات  و  اتوماسیون  تخصصی 
پانزدهم بهمن ماه سال جاری در محل سندیکای 

صنعت برق ایران برگزار شد. 
در ابتدای این جلسه، توضیحاتی درباره جلسه تعرفه 
و حمایت از ساخت داخل مطرح شد. بنا بر تصمیم 
موضوع  نیز  آتی  جلسه  در  شد  مقرر  رئیسه  هیات 
پست  کمیته  نمایندگان  و  دبیر  حضور  با  ها  تعرفه 

سازان در هیات مدیره سندیکا بررسی شود. 
درباره  کمیته  رئیسه  هیات  اعضای  جلسه  ادامه  در 
پرسشنامه  تهیه  اعضا،  مشارکت  جذب  تمهیدات 
و  اهداف  تدوین  کمیته،  عملکرد  ارزیابی  جهت 
ماهه   6 برنامه  تعیین  و  کمیته  عملکرد  خط مشی 
برگزاری جلسات کمیته به بحث و بررسی پرداختند. 
همچنین قرار شد اعضای هیات رئیسه کمیته نقطه 
نظرات ارسالی برق های منطقه ای سراسر کشور در 
مورد بحث آیین نامه یکپارچه سازان را مورد مالحظه 

قرار دهند. 
در  نیرو  پژوهشگاه  با  مذاکره  شد  مقرر  همچنین 
در  قرارداد  اسپک  های  هزینه  بینی  پیش  خصوص 
قالب بودجه معامالت متوسط در دستور کار کمیته 

قرار گیرد.

سخنی کوتاه با وزیر نیرو

ادامه از صفحه 1/ 

و  تعامل  موثر  اقدامات  انجام  بجای  طرفی  از   
اعتقاد  و  اید  دانسته  اهداف  از  را  انسانی  گفتمان 
دارید با مجموعه کارشناسان خبره میتوان نسبت 
به پیشبرد اهداف این  صنعت کمک نمود که نمونه 
آن انتخاب مدیر کل روابط عمومی و بین الملل از 
 ، بوده است  ایشان  طریق درج آگهی و استخدام 

البته در یک بازه طوالنی .
دوم : پس از دریافت اطالعات و اخبار وزارت نیرو 
نهم  دوره  اوایل  از  وزارتخانه  این  که  اید  دریافته 
و دهم ریاست جمهوری به دوران فطرت سقوط 
کرده و کوهی از مشکالت دامنگیر وزارت نیرو شده 
تامین نشود  وزارتخانه  این  بودجه  اگر  بطوریکه   ،
بزودی مانند سایر وزارتخانه ها زمین گیر خواهد 
پاسخگوی  نظرتان  مورد  انرژی  دیپلماسی  و  شد 
 ، سازندگان  به  جمله  از  بدهکاران  عظیم  خیل 
پیمانکاران ، مشاوران و بانک ها را  نخواهد داشت 
و کلید جدیدی از تاسیسات برق رقم نخواهد خورد  
و متاسفانه رایزنی در مورد وصول بودجه عمرانی 

وجاری گویا اصال انجام نشده است. 
با ذکر دو نکته فوق و تجارب شخصی و سندیکایی 
در چند سال گذشته نشان میدهد بسیاری از وزراء 
و  وزارتخانه  شکوفایی  جهت  تالشی  نیرو  محترم 
حتی برگشت به سالهای قبل از 1388 که نتایج 

آن : 
1- عدم درخواست یا دریافت اعتبار در بودجه چند 

سال گذشته از جمله سال 97 

و  داخلی  های  وام  دریافت  در  توفیق  عدم   -2
خارجی و خطوط اعتباری و فاینانس 

3- فروش مانده مایملک توانیر یا شرکت های زیر 
مجموعه 

و  سازندگان  به  بدهکاری  بیشتر  انباشت   -4
پیمانکاران و بانک ها 

5- عدم ارائه برنامه مشخص جهت کاهش مصرف 
آب کشاورزی و صنعتی و پیروی از سیستم های 
پرودگار جهت  از  آرزو  و  تقاضا  و  و قدیمی  کهنه 

افزایش نزوالت جوی گردیده است .
نکته 1 : اگر آن وزیر محترم چند سالی در کشور 
حضور نداشتند حداقل الگوهای کشورهای پیشرفته 
را مالحظه نموده اند ، چرا در غرب امروز مشکلی 
بنام احداث خطوط جدید فشارقوی وجود ندارد . 
چطور مسائل و مشکالت حریم ها را حل نموده 
جابجایی  به  تمایل  ای  گوشه  در  احیانا«  که  اند 
خطوط داشته باشند نه احداث خطوط بلند بدون 
هیچ مشکل این مساله را اجرایی نموده اند چگونه 
آب  هدررفت  از  شدید  های  بارندگی  به  توجه  با 
جلوگیری می نمایند . چرا این کشورها با توجه به 
رشد روزافزون نیاز به احداث نیروگاههای فسیلی 
در ابعاد بسیار بزرگ ندارند و چطور در این کشورها 
که کمتر از 100 روز در سال آفتاب دارند تولید 
انرژی خورشیدی آنان چندین برابر ایران که حدود 

300 روز آفتاب دارد میباشد .
اشراف  اردکانیان  دکتر  آقای  جناب   : دوم  نکته 
کامل دارید کشور اسرائیل علیرغم داشتن نزوالت 
جوی کمتر در دهسال گذشته با مدیریت منابع آب 

توانسته کاالهای کشاورزی خود را صادر کند . چرا 
حداقل امکان سنجی این کار در وزارت نیرو شروع 

نشده است و اگر شده چرا اجرایی نمی شود .
نکته بسیار مهم اینکه شعارهای انرژی تجدید پذیر 
در جراید و مصاحبه ها و حتی تعهدات بین المللی 
استحضار  شده  داده  آالیندگی  کاهش  بمنظور 
دارید در دو سال گذشته خرید تضمینی واحدهای 
کوچک آبی SHPP به نصف کاهش یافته و هیچ 
واحدها  اینگونه  احداث  آمادگی  گذاری  سرمایه 
مگاواتی  چند  های  وعده  چگونه  حال   . ندارد  را 
انرژی تجدیدپذیر داده میشود در حالیکه از ابتدای 
پیدایش وزارت نیرو تا کنون کمتر از 150 مگاوات 

انرژی تجدیدپذیر ساخته شده است .
کالم آخر : جناب آقای دکتر اردکانیان اینجانب با 
بیش از چهل سال فعالیت در صنعت برق بخودم 
اجازه میدهم از جنابعالی که هم در صنعت بوده 
برنامه  با  بخواهم  دارید  آکادمیک  مواضع  هم  و 
این  از متخصصین  استفاده  از جمله  وتدابیر الزم 
صنعت  رتبه صنعت را در  منطقه ودنیا حداقل 
حفظ  نمایید در همین راستا از پتانسیل سندیکای 
بازوی  بعنوان  پانصد عضو  از  با بیش  صنعت برق 
این  مدیران  تجارب  از  و  خود   خصوصی  بخش 

شرکت ها حداکثر استفاده را بعمل آورید.
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۴ اخبار صنعت برق

شرق/  اپراتورهای برق در اعتراض به شرایط شان مقابل 
وزارت نیرو تجمع کردند

بدهی 22 هزار میلیاردي و جیب خالي 
وزیر

میزان  بر  برق،  صنعت  فعاالن  مطالبات  انباشت 
ریشه  است.  افزوده  نیرو  وزارت  از  نارضایتی ها 
بسیاری از این نارضایتی ها نیز در نبود منابع مالی 
کافی در وزارت نیرو خالصه می شود. چندی پیش 
در  کشور  برق  فشارقوی  پست های  اپراتور های 
مقابل وزارت نیرو تجمع کردند و خواستار اصالح 

وضعیت قراردادهای خود شدند.
 تجمع آنها برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی شان 
نیستند  برق  صنعت  ناراضیان  تنها  آنها  البته  بود. 
)که  برق  تولیدکننده  شرکت های  سندیکای  بلکه 
تشکیالت صنفی مربوط به صاحبان نیروگاه های بخش 
)که  ایران  برق  صنعت  سندیکای  و  است(  خصوصی 
تولیدکنندگان تجهیزات مورد نیاز صنعت برق را تحت 
پوشش قرار می دهد( نیز از معترضان به عملکرد وزارت 
نیرو هستند. کریم افشار مشاور سندیکای شرکت های 
تولیدکننده برق، از طلب 22 هزار میلیاردتومانی اعضای 
این مجموعه تا مهر ماه امسال خبر می دهد. به گفته 
از  خصوصی  بخش  نیروگاه داران  مطالبات  حجم  او، 
دولت رو به افزایش است و از آنجا که وزارت نیرو توان 
بازپرداخت این مطالبات را ندارد، خسارات زیادی برای 
بازپرداخت  ایجاد شده است.  فعاالن بخش خصوصی 
مطالبات بخش خصوصی تنها عامل نارضایتی فعاالن 
این  به  از مسائل،  بلکه مجموعه ای  این بخش نیست 
پست های  اپراتور های  می زند.   دامن  نارضایتی ها 
فشارقوی برق کشور در پی بی توجهی وزارت نیرو به 
دست  چندمین بار  برای  آنها،  چندین ساله  اعتراضات 

مقابل  در  تجمع کنندگان  زدند.  اعتراضی  تجمع  به 
ساختمان شیشه ای وزارت نیرو در حالی از اردکانیان 
وزیر نیرو درخواست رسیدگی به این موضوع را داشتند 
که حائری، معاون جدید وزیر نیرو در امور برق و انرژی، 
به میان آنها آمد و با آنها صحبت کرد و وعده پیگیری 
مطالبات آنها را داد. تالش خبرنگار »شرق« برای اطالع 
نخستین  در  ماند.  نتیجه  بدون  حائری  وعده های  از 
تماس، ارائه توضیحات به نیم ساعت بعد موکول شد و 

تماس های بعدی نیز بدون پاسخ ماند. 

طلب های در حال افزایش نیروگاه های بخش 
خصوصی

اپراتورهای بخش خصوصی تنها ناراضیان صنعت برق 
گله هایی  هم  خصوصی  بخش  نیروگاه داران  نیستند. 
درباره نحوه خریدوفروش برق و پرداخت مطالباتشان 
سندیکای  مشاور  افشار  کریم  دارند.  نیرو  وزارت  از 
با »شرق«  در گفت وگو  برق  تولیدکننده  شرکت های 
درباره حجم مطالبات نیروگاه های بخش خصوصی از 
دولت بیان می کند: براساس اطالعاتی که دارم تا آخر 
مهر حدود 22  هزار  میلیارد تومان مطالبات این بخش 
افزایش می یابد. دلیل اصلی  بوده است و هر ماه هم 
افزایش مطالبات این است که وزارت نیرو پول ندارد تا 

بدهی ها را پرداخت کند. 
استفاده  با  نیرو  وزارت  گذشته  سال  افشار،  گفته  به 
از اسناد خزانه بخشی از مطالبات بخش خصوصی را 
پرداخت می کرد. افراد هم وقتی نیاز به پول داشتند، 
اسناد  نقدکردن  اگرچه  می کردند.  عرضه  را  اسناد 

مقداری تنزیل داشت ولی بدهی ها انباشته نمی شد. 
او ادامه می دهد: وزارت نیرو به خاطر پرداخت یارانه ها 
و کمک هایی که باید بکند، پول کافی در اختیار ندارد. 
اعضای سندیکای ما بیش از 50 درصد برق کشور را 

تولید می کنند. این بدهی ها انباشته می شود و وزارت 
نیرو از پس بازپرداخت آن برنمی آید. نرخ برقی که مردم 
می دهند کمتر از قیمت تمام شده تولید است، در نتیجه 
دخل و خرج این وزارتخانه، با یکدیگر همخوانی ندارد.  
برق درباره  تولیدکننده  مشاور سندیکای شرکت های 
تبعات پرداخت دیرهنگام مطالبات تولیدکنندگان برق 
عنوان می کند: مهم ترین نتیجه این رفتار، عدم اعتماد 
می خواستند  که  بخش هایی  است.  خصوصی  بخش 
سرمایه گذاری کنند، به این نتیجه می رسند که از این 
مجموعه خارج شوند و این مسئله نرخ سرمایه گذاری 

را کاهش می دهد. 
وام  که  برق  تولیدکنندگان  برخی  می کند:  اضافه  او 
مطالبات  دریافت  عدم  دلیل  به  کرده اند،  دریافت 
نمی توانند اقساط خود را بدهند. نیروگاهی را می شناسم 
که بیش از  هزاروصد  میلیارد تومان از دولت طلب دارد 
و وزارت نیرو نمی تواند مطالباتش را بپردازد. در این 
تسهیالت  تومان جریمه  میلیارد  از 500   بیش  مدت 

بانکی برایش آمده است. 
را  جریمه ها  دولت  آیا  که  پرسش  این  به  افشار 
پرداخت می کند یا نه، این گونه پاسخ می دهد: دولت 
تقبل نمی کند. یک مشکل کلی در  را  این جریمه ها 
مجموعه کشور وجود دارد که صنعت برق را هم درگیر 
کرده است. به نظر من دولت در زمینه خصوصی کردن 
برق موفق نبوده است. این صنعت می توانست در زمینه 
خصوصی سازی پیشرو باشد، اما عدم پرداخت به موقع 
مطالبات، برای بخش خصوصی، مشکل ساز شده است.  
او ادامه می دهد: صنعت برق به دلیل نبود نقدینگی 
درگیر روزمرگی شده است. بهسازی و نوسازی در این 
صنعت کنار گذاشته شده و سرمایه گذاران با شک و 
تردید به ورود به این حوزه نگاه می کنند. افراد خیلی 
سخت وارد حوزه سرمایه گذاری در این بخش می شوند. 

گریز سرمایه گذاران صنعت برق به سمت فوالد
در  نیز  برق،  سندیکای صنعت  عضو  مسائلی،  مهدی 
گفت وگو با »شرق« به بررسی ریشه نارضایتی فعاالن 

این صنعت از وزارت نیرو می پردازد. 
با توجه به مقتضیات  باید یک وزارتخانه  او،  به گفته 
زمان حرکت کند، اما وزارت نیرو در چهار دولت نهم، 
دهم، یازدهم و دوازدهم، سیاست یکسانی در برخورد 

با بخش خصوصی داشته است. 
است  این  نارضایتی  دالیل  از  یکی  می گوید:  مسائلی 
که مسئوالن وزارت نیرو اعالم می کنند قیمت برق و 
حامل های انرژی را نمی توانند به روز کنند. آنها اعالم 
می کنند که قانون گذار اجازه تغییر قیمت را به وزارت 
نیرو نمی دهد. وقتی هم که فعاالن بخش خصوصی به 
آنها اعالم می کنند که با روش های قبلی امکان ایجاد 
زیرساخت در صنعت برق وجود نخواهد داشت، باز هم 

وزارت نیرو به همان روش خود ادامه می دهد. 
او یادآور می شود: وزارت نیرو ترکیبی از آب و برق است. 
به دلیل اینکه در کشور بحران آب داریم، بخش برق 
اینکه  به جای  هم دچار آب گرفتگی شده است. عمال 
در وزارت نیرو به بحث آب و برق توجه شود، عمده 
فشارها به سمت آب رفته است. نمایندگان مجلس به 
دنبال کسی هستند که مسئله آب کشور را حل کند. 
در دولت یازدهم به چیت چیان رأی دادند و از او قول 
گرفتند که دریاچه ارومیه را احیا کند که این اتفاق 
نیفتاد. وزیر بعدی هم تخصص آبی دارد و به امید حل 

مشکل آب، برق در حاشیه قرار گرفته است. 
به اعتقاد این عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق، 
بسیاری از پیمانکاران توانمند صنعت برق و سازندگان 
جذب  و  نمی کنند  کار  نیرو  وزارت  با  دیگر  قدیمی 
صنعت نفت و فوالد شده اند. این مسئله حاصل شرایط 
سیاست گذاری و مسائل اقتصادی صنعت برق است.  او 
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تأکید می کند: وقتی شرایط اقتصادی را در محاسبات 
لحاظ نمی کنید، بخش خصوصی را وارد بازی می کنید، 
نتیجه این می شود که ممکن است اپراتورهای پست 
به  نتوانند  می شوند،  بازی  این  وارد  که  فشارقوی 
تعهداتشان عمل کنند و نارضایتی ایجاد شود.  مسائلی 
از صدور بخشنامه ای از سوی توانیر خبر می دهد که 
به تمام دستگاه های اجرائی ابالغ شده تا در مناقصات، 
50 درصد مبلغ پیمان را با تکیه بر اوراق مشارکت، 

اعالم کنند. 
است  ریال  که  کشور  رایج  پول  می کند:  اضافه  او 
اعتباری ندارد، بنابراین چگونه وزارت نیرو می خواهد 
معلوم  که  بدهد  را  اوراقی  اقتصادی  فعال  دست  به 
نیست چه زمانی پول می شوند. اینها اشکال است. پول 
به منزله خون در بدن است. وجود تعدیل های قراردادی 
قراردادهای  از  بسیاری  در  ما  است.  اکسیژن  به منزله 
وزارت نیرو تعدیل نداریم. وقتی هر لحظه قیمت ارز 
تغییر می کند و نرخ همه چیز متناسب با ارز در حال 
تغییر است، چگونه به این مسائل توجه نمی شود. این 
عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق می گوید: در 
این چهار دولت اطالعاتی که از طرف صنعت برق به 
مجلس منتقل شده، ناشی از این بوده که صنعت برق 
و  بی نیازی  معنی  به  خودکفاست. خودکفایی صنعت 
اثرناپذیری از ارز نیست. عدم توجه به وابستگی صنعت 
برق به نرخ ارز سبب شده که گردش پول به منزله خون 
صنعت به کندی صورت گیرد، اکسیژن در تعدیل ها 
وجود نداشته باشد و صنعت با اضمحالل مواجه شود. 

ایسنا/ 
خاموشی و ساخت نیروگاه، دو چالش 

دولت دوازدهم

برق  مصرف  پیک  به  شدن  نزدیک  با  سال  هر 
می شود  آغاز  خاموشی  جنس  از  هشدارهایی 
راهکارهای  برق  صنعت  مسووالن  بین  این  در 
ارائه  چالش  این  زدن  دور  برای  را  متعددی 
و  نیروگاه  ساخت  آن ها  از  یکی  که  می دهند 
افزایش ظرفیت صنعت برق کشور است. اما این 
بار وزیر نیرو صراحتا مخالفت خود را برای این 
مساله اعالم کرده و معتقد است که دیگر نباید 
هزاران میلیارد تومان از جیب مردم برای ساخت 

نیروگاه برداشته شود.
به گزارش ایسنا، هم اکنون 78 هزار و 500 مگاوات 
ظرفیت نصب شده تولید برق در ایران وجود دارد که 
این عدد بیش از دو برابر پیک میانگین در طول سال 
است، لذا رضا اردکانیان، وزیر نیرو می گوید که در این 
شرایط باید به سمتی برویم که با یک درصد کاهش 
مصرف برق، هزاران میلیارد تومان صرفه جویی کنیم و 

دیگر نباید به دنبال ساخت نیروگاه بود.
شرایط  بهبود  برای  مناسب  های  روش  از  یکی  وی 
افزود: در  انرژی دانست و  این  را اصالح قیمت  فعلی 
این شرایط الزم است فاصله قیمت تمام شده و قیمت 
اهمیت  مساله  دو  مواقع  این  در  که  پر شود  تکلیفی 
مدیریت  موضوع  اول  مساله  می کند.  پیدا  ویژه ای 
مصرف است، چرا که در حال حاضر دست اندرکاران 
صنعت برق می دانند که وضعیت ذخیره برق در حالت 
سر به سر قرار دارد در این شرایط هر اتفاقی می تواند 
حاصل شود، لذا هر چه زودتر باید سرمایه گذاری های 

الزم در این مسیر اتفاق افتد.

وضعیت  درخصوص  ارائه شده  آمار  آخرین  اساس  بر 
نیروگاه های کشور، ظرفیت نیروگاه های کشور از سال 
1392 تاکنون از 69 هزار مگاوات به 79 هزار مگاوات 
رسیده که این رقم تا قبل از زمان اوج مصرف یعنی 

تابستان سال آینده، به 80 هزار مگاوات می رسد.
عالوه بر این، از ابتدای دولت یازدهم تاکنون با وجود 
اینکه میزان مصرف در زمان اوج، 21 درصد افزایش 
یافت، ظرفیت نیروگاه ها نیز 11 درصد رشد داشته 
است. بر این اساس عالوه بر افزایش بهره وری از نیروگاه 
های موجود، ظرفیت های جدیدی نیز در بخش تولید 

ایجاد شد.
 1200 تاکنون  یازدهم  دولت  آغاز  از  دیگر  سوی  از 
مگاوات قرارداد دوجانبه میان تولیدکنندگان و مصرف 
کنندگان عمده برق به امضا رسیده و در این بازه زمانی، 
ظرفیت مولدهای مقیاس کوچک نیز از 538 مگاوات 

به 1120 مگاوات افزایش پیدا کرده است.
این در حالی است که با توجه به صحبت های وزیر 
نیرو به نظر می رسد که دولت دوازدهم رویکردی برای 
جدید  نیروگاه  ایجاد  یا  و  ها  نیروگاه  ظرفیت  توسعه 
ندارد و بحث مدیریت مصرف و تقاضا مهم ترین رکن 
تعریف  برق  در حوزه صنعت  دوازدهم  دولت  فعالیت 

شده است.

مهر/ اردکانیان در جمع خبرنگاران:
بسترهای الزم برای صادرات برق 
تولیدکنندگان داخلی را پیگیری 

می کنیم

دولت  های  برنامه  چارچوب  گفت:در  نیرو  وزیر 

دوازدهم، عالوه بر خرید برق از تولید کنندگان 
داخلی، بسترهای الزم برای صادرات را نیز فراهم 

می کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان وزیر نیرو صبح 
امروز )دوشنبه( در حاشیه نشست استانداران سراسر 
و  تولید  بررسی آخرین وضعیت  با موضوع  کشور که 
خبرنگاران،  جمع  در  و  شد  برگزار  فراروی  مشکالت 
گفت: کشور ما از نظر تنوع آب های مشترک و حوزه 
های آبخیز با همسایگان بی نظیر است. این یک فرصت 
است و می توانیم از آن برای توسعه روابط مشترک 

استفاده کنیم.
صدد  در  نیز  برق  صادرات  خصوص  در  افزود:  وی 
هستیم تا از طریق برخی همسایگان به شبکه برقی 

اروپا متصل شویم.
زمینه  در  گذاری  سرمایه  لزوم  بر  تاکید  با  اردکانیان 
انرژی های نو، گفت: در چارچوب برنامه های دولت 
دوازدهم، امکان جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
و  است  ایجاد شده  نو  های  انرژی  در حوزه  بیشتری 
به دنبال این هستیم که عالوه بر خرید برق از تولید 
کنندگان داخلی، بسترهای الزم برای صادرات را نیز 

فراهم کنیم.
وزیر نیرو در پاسخ به سوالی در خصوص انتقال آب از 
استان خوزستان به مناطق کم آب کشور و مشکالت 
اعتقاد داریم طرح های  ایجاد شده، خاطرنشان کرد: 
و  نیست  آب  کم  مناطق  مشکالت  رافع  آب  انتقال 
همچنین توقف این طرح ها نیز مشکلی را رفع نخواهد 
الگوی  و  کنیم  استفاده  آبی  کم  فرصت  از  کرد.باید 

مصرف آب را اصالح کنیم.
وی افزود: با رعایت مصالح، اگر جایی برای آب شرب 
نیازی وجود داشته باشد، دولت مکلف است به طرق 

مختلف آن را تامین کند.
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خصوص  در  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  اردکانیان 
ابرها  بارورسازی  مرکز  داد:  ادامه  ابرها،  بارورسازی 
سالهاست که در مرکز ملی بارورسازی ابرها انجام می 
شود.آنها تجهیزاتی دارند که مستعمل شده است و باید 

آنها را نوسازی کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از همکاری با سپاه و یا 
هر نهاد دیگری که در این زمینه بتواند کمک کند، 

استقبال می کنیم.

خانه ملت/ ختیار تشریح کرد:
اختالف چشمگیر راندمان نیروگاه های 

برق ایران و کشورهای توسعه یافته 

اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
تاکید دارد که اختالف چشمگیری بین راندمان 
نیروگاه های برق ایران با کشورهای توسعه یافته 

وجود دارد.
با خبرنگار خبرگزاری خانه  علی بختیار در گفت وگو 
 90 خودکفایی  از  نیرو  وزیر  اینکه  به  اشاره  با  ملت، 
درصدی در تولید خبر خبر داده است، اظهار داشت: 
در صنعت برق کارهای بزرگ به لحاظ افزایش ظرفیت 
نیروگاهی و توسعه خطوط انتقال برق صورت گرفته 

است.  
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
امروز در زمینه تجهیزات و ساخت نیروگاه ها توسط 
شرکت های گروه مپنا کارهای بزرگی انجام شده است، 
شرکت های ساخت قطعات نیروگاهی ساخت انواع و 
اما در  داده است  انجام  را  برق  اقسام قطعات صنعت 
کنار تمام این اقدامات همچنان ضعف هایی در صنعت 

برق وجود دارد.
دهم  مجلس  در  خوانسار  و  گلپایگان  مردم  نماینده 
شورای اسالمی با اشاره به یکی از مهمترین ضعف های 
صنعت برق، بیان داشت: پایین بودن راندمان نیروگاه 
این  ما در  از مهمترین ضعف های  برقی کشور  های 
صنعت است، در شرایطی که متوسط راندمان نیروگاه 
درصد   50 باالی  یافته  توسعه  کشورهای  برقی  های 
است در کشور ما این نیروگاه ها با راندمان 37 درصد 
کار می کند. وی تاکید کرد: در بسیاری از کشورهای 
توسعه یافته اجازه ایجاد نیرگاه های برقی با راندمان 
کمتر از 60 درصد داده نمی شود، به نظر در ایران نیز 

باید چنین نگاهی داشت.
این نماینده مجلس با بیان اینکه میزان شدت انرژی 
در کشور ما باال است، توضیح داد: بخش زیادی انرژی 
گزارش  براساس  شود،  می  تلف  آن  عرضه  بخش  در 
های واصله تلفات انرژی در حوزه شکبه انتقال و توزیع 
صورت می گیرد. از سوی دیگر نیز شاهد تلفات انرژی 
در واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی، صنایع بزرگ 

و کوچک هستیم.
بختیار در ادامه گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با 
بیان اینکه باید به صنعت برق نگاه فراملی داشت، اظهار 
داشت: برای افزایش تولید و تجارت صنعت برق باید 
انرژی  تولید  به سمت  و  برداشت  بزرگتری  های  گام 

های تجدید پذیر حرکت کنیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اینکه در قانون برنامه ششم توسعه برای تولید انرژی 
گفت:  است،  شده  گذاری  هدف  پذیر  تجدید  های 
اهداف خوبی در قانونی برنامه دیده شده که تا کنون 
به اجرا در نیامده است این در حالی است که با اجرای 
این اهداف می توان در حوزه انرژی های تجدید پذیر 

پیشرفت های چشمگیری داشت./

در  اردکانیان  رضا  دکتر  از  تقدیر  نیرو/  وزارت 
سمپوزیوم دانشگاه سازمان ملل متحد؛

مذاکره برای تاسیس انستیتوی 
بین المللی انرژی های تجدیدپذیر در 

ایران

انستیتو  تاسیس  سالگرد  پنجمین  با  هم زمان 
زمینه مدیریت  در  ملل متحد  دانشگاه سازمان 
UNU-( زیست محیطی  منابع  پیوسته  بهم 
FLORES(، از نقش کلیدی و موثر دکتر رضا 
انستیتو  این  موسس  مدیر  به عنوان  اردکانیان 

تقدیر شد.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
ملل  سازمان  دانشگاه  سوي  از  که  سمپوزیومي  طي 
بین المللی  برجسته  کارشناسان  حضور  با   )UNU(
آلمانی در شهر درسدن آلمان برگزار شد،  و مقامات 
عالوه بر تقدیر از فعالیت ها و کوشش هاي دکتر رضا 
نیز  انستیتو  این  آتي  اهداف  و  دستاوردها  اردکانیان، 

مورد بحث قرار گرفت.
با  مؤسسه جدیدي است که    UNU-FLORES
هدف توسعه دانش و اطالع رسانی از سیاست گذاری های 
انجام شده در بخش هاي مختلف سازمان ملل متحد 
در خصوص پتانسیل مدیریت بهم پیوسته آب، خاک و 
پسماند، به عنوان رویکرد موثري در حفاظت از آب و 
تولید انرژی در آژانس هاي سازمان ملل متحد و دیگر 

نقاط جهان تاسیس شده و فعالیت می کند.
این موسسه در طول پنج سال فعالیت خود تبدیل به 
بخشی جدایی ناپذیر از دانشگاه و نظام گسترده سازمان 
و فصل  به حل  دنبال کمک  به  که  متحد شده  ملل 
آب،  زمینه  در  جهانی  مشکالت  و  مسائل  مهم ترین 

خاک و پسماند است.

و  ارشد  محققان  همچنین  سمپوزیوم  این  در   
نتایج   UNU-FLORES دانشگاهی  پژوهشگران 
را  انجام خود  حال  در  پژوهشی  پروژه های  از  حاصل 
در ارتباط با چگونگي مشکالت ناشی از تغییرات آب و 
هوایی، شهرنشینی و تغییر کاربری زمین که می تواند 
ارائه  بهم پیوسته حل شود،  استراتژی های مدیریت  با 

کردند.
موثر  و  کلیدی  نقش  از  سمپوزیوم،  این  اول  روز  در 
دکتر رضا اردکانیان، که در دولت دوازدهم مسئولیت 
وزارت نیرو را عهده دار هستند و به عنوان مدیر موسس 
حضور  علمي  رویداد  این  در   UNU-FLORES

داشت، تقدیر به عمل آمد.
و  اوهایو  در  خاکشناسي  استاد  الل،  راتان  پروفسور 
درباره   UNU-FLORES رئیس کمیته مشورتي 
فعالیت اردکانیان در این موسسه گفت: دکتر اردکانیان 
در 5 سال گذشته با سخت کوشی، تعهد و اعتقاد به 
تعالی، UNU-FLORES را به بلوغ حرفه اي خود 
ارتقا داد و آن را به یک مرکز تعالي جهاني شناخته 
زیستی  منابع  به هم پیوسته  مدیریت  رویکرد  در  شده 

)نکسوس( تبدیل کرد.
وي ادامه داد: او پایه و اساس این موسسه را تقویت 
و آن را در مسیر پیشرفت های علمی هدایت کرده و 
سازمان  بین المللی  سازمان های  بین  در  را  آن  اعتبار 
ملل متحد و دیگر نهادهای جهانی افزایش داده است.

سمپوزیوم،  این  اصلی  سخنرانان  است،  ذکر  به  الزم 
و  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  معاون  مالون،  دیوید 
تحقیقات  و  علوم  وزارت  نمایندگان  دانشگاه،  رئیس 
ساکسونی،  ایالت  و  بن  شهر  از  آلمان  فدرال  دولت 
پروفسور مولن اشتاین هاگن، رئیس دانشگاه درسدن، 
UNU- انستیتو المللی  رئیس کمیته مشورتي بین 

FLORES و رضا اردکانیان به عنوان مدیر موسس 
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انستیتوی دانشگاه سازمان ملل در زمینه مدیریت بهم 
پسماند(  و  )آب، خاک  زیست محیطی  منابع  پیوسته 

بودند.
انستیتو  فعالیت  سال   5 کتاب  از  سمپوزیوم  این  در 
تا 2017  دانشگاه سازمان ملل طی سال های 2012 

تحت مدیریت رضا اردکانیان رونمایی شد.
بین  اولیه  مذاکرات  همایش،  دوم  روز  در  همچنین 
دبیرکل  معاون  مالون،  دیوید  و  نیرو  وزیر  اردکانیان، 
انستیتوی  یک  تاسیس  خصوص  در  ملل  سازمان 
ایران  در  تجدیدپذیر  انرژی های  زمینه  در  بین المللی 
انجام شد. در صورت توافق و تاسیس آن در ایران، این 
مجموعه تنها انستیتو دانشگاه سازمان ملل متحد در 

این زمینه در سطح جهان خواهد بود.
شایان ذکر است،  دکتر رضا اردکانیان موسس برنامه 
دهه بین المللی آب در شهر بن آلمان از سال 2007 تا 

2017 نیز بوده است. 

وزارت نیرو/ سازمان ساتبا از تیرماه سال 88 تاکنون 
گزارش کرد؛

صرفه جویي 398 میلیون لیتري در 
مصرف آب با تولید برق از انرژي هاي 

نو

تیرماه  از  ساتبا  سازمان  گزارش هاي  براساس 
سال 88 تا اواخر دی ماه سال جاري حدود یک 
از  برق  ساعت  کیلووات  میلیون   811 و  میلیارد 
میزان  این  که  شده  تولید  نو  انرژي هاي  محل 
مصرف  لیتري  میلیون   398 صرفه جویي  باعث 

آب در کشور شده است.

بر  نیرو)پاون(،  وزارت  اطالع رساني  پایگاه  به گزارش 
اساس اعالم سازمان انرژي هاي تجدیدپذیر و بهره وري 
انرژي ایران)ساتبا( از تیرماه سال 1388 تا پایان دی ماه 
از  ساعت  کیلووات  میلیون  و 811  میلیارد  یک   ،96
میان  این  از  که  تولید شده  انرژي  تجدیدپذیر  منابع 
سهم دی ماه امسال برابر با 48 میلیون کیلووات ساعت 

بوده است.
از محل  برق  تولید  میزان  این  گزارش  این  اساس  بر 
یک  حدود  چیزي  توانسته  تجدیدپذیر  انرژي هاي 
انتشار گازهاي گلخانه اي  از  میلیون و 250 هزار تن 
بکاهد که سهم آذرماه سال جاري حدود 33 هزار تن 

بوده است.
شده  باعث  نو  انرژي هاي  تولید  میزان  این  همچنین 
514 میلیون مترمکعب در مصرف سوخت هاي فسیلي 
در کشور که از عوامل اصلي آالیندگي هوا در کشور 

است، کاهش یابد.
باعث  نو  انرژي هاي  تولید  میزان  این  است،  گفتني 
کاهش 398 میلیون لیتري آب در سال هاي اخیر شده 
است که سهم آذرماه به تنهایي حدود 11 میلیون لیتر 

است.

   

خانه ملت/ قره خانی مطرح کرد:
چرا آتش به جان اسناد نیروگاه های 

وزارت نیرو افتاد؟ 

ورود  از  مجلس،  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
کمیسیون متبوعش برای بررسی شائبات آتش 
سوزی در ساختمان نیروگاه های وزارت نیرو خبر 

داد.

اسداهلل قره خانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
خانه ملت، با اشاره به وقوع آتش سوزی در ساختمان 
نیروگاه حرارتی وزارت نیرو، گفت: این موضوع که چرا 
این حادثه آتش سوزی دقیقا در اتاقی که مربوط به 
اسناد  و  داده  رخ  بوده  قراردادها  و  ها  نیروگاه  اسناد 
ابهام  بین رفته است جای  از  این حادثه  معتبری در 

دارد.
اسالمی،  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
کپسول  اتفاق  این  مسبب  که  شود  می  گفته  افزود: 
اطفاء حریق بوده که این موضع شائبه هایی به وجود 

آورده است.

چرا باید این اسناد در محیطی که هیچ شخصی 
نبوده از بین برود

شورای  مجلس  در  کتول  آباد  علی  مردم  نماینده 
اسالمی، با بیان اینکه کمیسیون انرژی دلیل وقوع این 
حادثه را بیشتر کنکاش و بررسی می کند، ادامه داد: 
از دستگاه های نظارتی همانند قوه قضاییه و سازمان 
بازرسی گزارشات الزم در این زمینه اخذ می شود تا 
مشخص شود چرا این اتفاق رخ داده، آن هم در اتاقی 
که مربوط به اسناد انرژی حرارتی و نیروگاه ها بوده 

است.
اسالمی،  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
اسناد در محیطی که هیچ  این  باید  تصریح کرد:چرا 
شخصی نبوده از بین برود، لذا با توجه به اینکه دلیل 
آتش سوزی چندان مشخص نیست، باید شفاف سازی 

الزم در این زمینه صورت گیرد./

ایلنا/ روز چهارشنبه انجام می شود؛
برگزاری نشست »مسئولیت پذیری 

اجتماعی و صنعت برق« در دانشگاه 
عالمه طباطبایی

و  ارتباطات  جامعه،  تخصصی  نشست  دومین 
صنعت برق با عنوان »مسئولیت پذیری اجتماعی 

و صنعت برق« برگزار می شود.
جامعه،  تخصصی  نشست  دومین  ایلنا،  گزارش  به 
»مسئولیت پذیری  عنوان  با  برق  صنعت  و  ارتباطات 
ایرانی  انجمن  همت  به  برق«  صنعت  و  اجتماعی 
مطالعات فرهنگی و ارتباطات و با همکاری پژوهشگاه 
علوم  دانشکده  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  و  نیرو 

ارتباطات برگزار می شود. 
در این نشست محمد فاضلی، کیومرث اشتریان، ابراهیم 

حاجیانی و نعمت اهلل فاضلی سخنرانی خواهند کرد. 
این همایش روز چهارشنبه 25 بهمن ماه و از ساعت 
عالمه  دانشگاه  ارتباطات  دانشکده  در   16 الی   14

طباطبایی واقع در دهکده المپیک برگزار می شود. 

ایرنا/ 
نیروگاه های مقیاس کوچک، همسو با 

محیط زیست استان های شمالی

    ساری - ایرنا- رویکرد زیست محیطی دولت 
تدبیر و امید در تولید انرژی پاک برق در استان 
های شمالی به نیروگاه های مقیاس کوچک سوق 
مطالعات  براساس  که  بطوری  است،  کرده  پیدا 
یکهزار  تامین  1۴03برای  سال  تا  شده  انجام 

23 بهمن ماه 1396 شماره   2130    



8 اخبار صنعت برق

مگاوات برق ۴0 نیروگاه 25 مگاواتی باید در این 
استان ها ایجاد شود.

به  نسبت  استاندارد  عدد  از  باالتر  آلودگی  کاهش 
و  طبیعی  های  زمین  ،حفظ  بزرگ  های  نیروگاه 
کشاورزی، کاهش مصرف گاز برای چرخاندن ژنراتورها 
درحد نیاز به گاز خانگی، تولید و مصرف در محل و 
نیاز به سرمایه گذاری اندک از مزیت های نیروگاه های 
مقیاس کوچک است که سبب افزایش استقبال سرمایه 
استان  در  خارجی  و  داخلی  بخش خصوصی  گذاران 

های شمالی شد.
یا  پراکنده  تولید  یا  کوچک  مقیاس  تولید 
)Distributed Generation( تأمین انرژی برق 
با استفاده از مولدهای تولید برق با ظرفیت حداکثر 25 
مگاوات است که قابلیت نصب در محل های مصرف و یا 
اتصال به شبکه توزیع با قابلیت کارکرد دایم به منظور 
های  مشخصه  لحاظ  از  و  دارد  را  برق  انرژی  تأمین 
زیست محیطی بهره برداری از آنها در مراکز مختلف 

میسر است.
براساس تعریف، مجموعه  ای از دستگاه ها یا تاسیسات 
تولید برق را که اتصال آن به شبکه توزیع محلی از نظر 
فنی امکان پذیر بوده و ظرفیت عملی تولید آن در محل 
اتصال به شبکه توزیع از 25 مگاوات بیشتر نباشد، مولد 

مقیاس کوچک می  نامند.
استان  مگاوات  4هزارو 400  حدود  برقی  نیاز  اکنون 
های مازندران و گلستان ازطریق نیروگاه شهید سلیمی 
نیروگاه  کتول،  آباد  علی  مگاواتی  هزار  نیروگاه  نکا، 
50مگاواتی نوشهر و همچنین بخشی از نیاز برق در 
زمان پیک مصرف از کشور ترکمنستان تامین می شود.

با 2 هزار و 214 مگاوات  نکا  نیروگاه شهید سلیمی 
از  و  کشور  ترکیبی  سیکل  نیروگاه های  از  ظرفیت، 
با حدود 40  بزرگترین تولید کننده های برق کشور 

سال عمر شناخته می شود.
بر اساس آمار ساالنه حدود 50درصد سوخت نیروگاه 
شهید سلیمی نکا که در ساحل دریای خزر، در 22 
کیلومتری شمال شهرستان نکا در مازندران واقع شده 

،مازوت است.
گازسوز  موتورهای  از  متشکل  کوچک  های  نیروگاه 
کوپل شده با ژنراتور هستند که به گفته کارشناسان 
برخالف نیروگاه های بزرگ که نیاز به خط لوله ویژه و 
متصل به لوله فشار قوی گاز دارند، با خط لوله و فشار 

گاز خانگی کار می کنند.
نکته مهم و قابل توجه تاکید بر ایجاد نیروگاه کوچک 
بزرگ مقوله  نیروگاه  به جای  استان های شمالی  در 
حفظ زمین های طبیعی و کشاورزی این خطه از ایران 
است ،چراکه بر اساس اظهارات کارشناسان برای یک 
نیاز  زمین  هکتار  به 50  بزرگ 500مگاواتی  نیروگاه 
فقط  کوچک 25مگاواتی  نیروگاه  یک  برای  اما  است 
برای  ،یعنی  داریم  نیاز  زمین  مربع  متر  هزار  سه  به 
دستیابی و تولید 500مگاوات برق با ایجاد 20نیروگاه 
بزرگ  نیروگاه  به  نسبت  که  هکتار  در شش  کوچک 

44هکتار زمین کمتر نیاز است.
همچنین برای ایجاد یک نیروگاه بزرگ 500مگاواتی 
به سرمایه گذاری یکهزارو500میلیارد تومان نیاز است 
که این رقم سرمایه گذاری هم برای بخش خصوصی 
بسیار سنگین است و از طرفی دولت نیز از این پس 
بر اساس قانون وارد انجام این پروژه های سنگین نمی 
شود ،درحالی که هر نیروگاه کوچک 25مگاواتی فقط 

50میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد.
ای  منطقه  برق  شرکت  پراکنده  تولید  مدیرطرح 
مازندران و گلستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت 
: وزارت نیرو در راستای اصل 44 خصوصی سازی و 
کاهش تصدی گری دولت و همچنین تعهد جمهوری 

اسالمی در مورد کاهش گازهای گلخانه ای ،به تولید 
برق در مقیاس نیروگاه های کوچک روی آورده و آنرا 

به بخش خصوصی واگذار می کند.
زیست  مقوالت  رعایت  اهمیت  به  توجه  افزود:با  وی 
محیطی و از طرفی حفظ زمین های کشاورزی و منابع 
قالب  در  در محل  آن  و مصرف  برق  تولید   ، طبیعی 

نیروگاه های کوچک بهترین گزینه است.
وی توضیح داد: برای ایجاد یک نیروگاه 500مگاواتی 
نیاز به 50 هکتار زمین است و برای تامین سوخت آن 
که نیاز به خط ویژه لوله گاز و اتصال به لوله فشار قوی 
است باید حداقل 10 تا 15کیلومتر به صورت طولی 

زمین های کشاورزی را تملک کرد.
ای  منطقه  برق  شرکت  پراکنده  تولید  مدیرطرح 
مازندران و گلستان با بیان اینکه انتقال انرژی برق از 

نیروگاه نیاز به ایجاد خطوط قوی
های  زمین  از  بخشی  نیز  طرح  این  که  است  برق 
کشاورزی و عرصه های طبیعی را از بین می برد، بیان 
داشت: هدر رفت انرژی برق از نیروگاه بزرگ نیز تا 60 

درصد برآورد شده است.
نیروگاه  برای  گذاری  سرمایه  حداقل  فرد  ذاکری 
500مگاواتی را یکهزارو 500میلیارد تومان اعالم کرد 
و بیان داشت: این در حالی است که برای یک نیروگاه 
کوچک 25مگاواتی به کمتر از سه هزار متر مربع زمین 

و 50میلیارد تومان سرمایه نیاز است.
اندازی و بهره  با راه  این نکته ضروری است که  ذکر 
در  مازندران  به  سمنان  گاز  انتقال  لوله  خط  برداری 
سال جاری ،عاله بر پایداری گاز مشترکان استان های 
شمالی ،کمبود و یا افت فشار گاز در مصارف صنعتی 

استان های شمالی نیز از بین رفته است.
ای  منطقه  برق  شرکت  پراکنده  تولید  مدیرطرح 
بر اساس مطالعات  اینکه  بیان  با  مازندران و گلستان 

انجام شده تا سال 1403 هزار مگاوات برق از طریق 
40 نیروگاه کوچک به مقدار تولید این انرژی در این 
در حال حاضر سه  اضافه می شود، گفت:  ها  استان 
نیروگاه 25مگاواتی ، یک نیروگاه هشت مگاواتی و سه 
نیروگاه زیر پنج مگاواتی در استان مازندران فعال است.

سرمایه  قرارداد  برجام  از  پس  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گذاری خارجی برای ساخت 10 نیروگاه 25 مگاواتی 
در استان مازندران امضا و اجرایی شده است، گفت: 
میزان سرمایه گذاری خارجی برای ایجاد این نیروگاهها 

150 میلیون دالر است.
وی با اشاره به اینکه قرارداد ساخت این نیروگاهها با 
سرمایه گذارانی از کشورهای کانادا، آلمان، کره جنوبی 
حال  در  داد:  ادامه  است،  شده  بسته  مالزی  و  ،چین 
حاضر سه قطعه زمین در سه نقطه از شهرستان بابل 
و آمل برای ایجاد چهار نیروگاه 25 مگاواتی به شرکت 

های کانادایی تحویل شده است.
وی توضیح داد: اکنون امکانات و تجهیزات مورد نیاز 2 
نیروگاه 25 مگاواتی که قرار است در یک قطعه زمین 
حال  در  ایجاد شود،  هم  کنار  در  آمل  در شهرستان 

ارسال به منطقه است.
او افزود: همین امکانات نیز برای 2 نیروگاه 25 مگاواتی 
بابل در حال  از زمین خریداری شده در  در 2 نقطه 

حمل است.
مدیرطرح تولید پراکنده شرکت برق منطقه ای مازندران 
و گلستان گفت: قرارداد ایجاد 6 نیروگاه 25 مگاواتی 
دیگر نیز با سه شرکت کره ای، مالزیائی و آلمانی در 
شهرهای نشتارود، محمودآباد، نور، دابودشت، رویان و 

سرخرود منعقد شده است.
ذاکری فر در باره چگونگی این قراردادها هم گفت: بر 
اساس قرار داد، شرکت برق منطقه ای تا پنج سال به 
صورت تضمینی برق تولیدی این نیروگاهها را خریداری 
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9 اخبار صنعت برق

می کند و پس از پنج سال باید با هماهنگی مدیریت 
شبکه وزارت نیرو، برق تولیدی را به فروش برسانند.

ای  منطقه  برق  شرکت  پراکنده  تولید  طرح  مدیر 
مازندران و گلستان همچنین گفت که با بررسی های 
صورت گرفته، در سال های آینده باید 14 پست 63 و 
230 کیلو ولت و 6 خط مدار به طول 55 کیلومتر در 

استان مازندران احداث شود.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان 
با بیان اینکه عمده مصارف برق دراستان های شمالی 
پیک  گفت:  است،  برقی سرمایشی  وسایل  به  مربوط 
مصرف برق در این استان ها در سال جاری تا حدود 

4هزارو 413مگاوات بوده است.
مهندس حسین افضلی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: تابستان امسال رشد مصرف در استان مازندران 
کشوری  متوسط  از  بیشتر  برابر  سه  2تا  10درصد 

،معادل 2هزار و 950 مگا وات بوده است.
وی ادامه داد: بر ای تامین انرژی در استان و در پیک 
مصرف به احداث نیروگاه های تولید پراکنده که همان 

نیروگاه مقیاس کوچک است نیاز داریم .
وی با اشاره به اینکه تابستان 97 حدود 310مگاوات 
باید  بیان داشت:  وارد مدار می شود،  نوشهر  نیروگاه 

نیروگاه های متعدد دیگری ساخته شود.
وی با بیان این نکته که موانع پیش روی احداث نیروگاه 
فقط مربوط به اخذ مجوز زیست محیطی است گفت: 
برای اینکه تابستان سال 97 را بدون اعمال خاموشی 
سپری کنیم ،اجرای 34 پروژه را در دستور کار داریم 
که تاکنون برای این طرح ها حدود 235میلیارد تومان 

هزینه شده است.
وی اضافه کرد: برای اتمام و بهره برداری این 34پروژه، 
تا  دیگر  احداث 8پروژه  وبرای  تومان  به 232میلیارد 

تابستان 98 به 160میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

افضلی بیان داشت: 2نیروگاه تولید پراکنده 25مگاواتی 
پراکنده  تولید  نیروگاه  و2  چمستان  و  تنکابن  در 
آباد و تشبندان محمودآباد در  12مگاواتی در عباس 

سال 97وارد مدار می شوند.

واحد مرکزی خبر/ 
ارزش معامالت برق 2 میلیارد و ۴۷8 

میلیون ریال شد

ارزش معامالت برق در بورس انرژی از 2 میلیارد 
و ۴00 میلیون ریال عبور کرد.

ریال  میلیون  و 478  میلیارد  برق 2  معامالت  ارزش 
شدبه گزارش خبرگزاری صداو سیما ، معامالت بازار 
جاری  هفته  کاری  روز  اولین  در  انرژی  بورس  برق 
شاهد معامله یک میلیون و 354 هزار قرارداد معادل 8 
میلیون و 846 هزار کیلووات ساعت به ارزش 2 میلیارد 

و 478 میلیون ریال بود.
بر اساس این گزارش در این روز معامالتی، نمادهای 
قیمت 270،  متوسط  با  بارپیک  و  میان باری  بارپایه، 
معامله  مورد  ساعت  وات  کیلو  بر  ریال  و 334   802

قرار گرفتند.
بارپیک  نمادهای  معامالتی  جلسه  آغاز  در  همچنین 
باری  کم  و  روزانه  باری  میان  روزانه،  بارپایه  روزانه، 
بار پیک هفتگی،  و  اسفند 96  روزانه 19، 20 و 21 
بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی 
18 فروردین 97 باز و نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه 
روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 25 و 26 
بهمن ماه 96 در پایان جلسه معامالتی متوقف و فرآیند 

تحویل آن ها آغاز شد.
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ایلنا/  وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به ایلنا:
صندوق ضمانت و صادرات قابل 

واگذاری به بخش خصوصی نیست

صندوق  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
حاکمیتی  صندوقی  چون  صادرات  و  ضمانت 
بخش  به  واگذاری  قابل  دلیل  همین  به  است 
شورای  جلسه  در  حتما  و  نیست  خصوصی 

واگذاری مورد بررسی قرار می گیرد.
در  شریعتمداری  محمد  ایلنا،  خبرنگار  گزارش  به 
ایلنا  سوال  به  پاسخ  در  استانداران  نشست  حاشیه 
درباره رأی دیوان عدالت اداری در مورد توقف افزایش 
تعرفه های خودروی وارداتی گفت: رأی هیات عمومی 
دیوان اگر صادر شود قانونی است ولی تغییر در نظام 
تعرفه گمرکی با توجه به بازتاب قابل مالحظه ای که 

دارد ممکن است به وجود آورد.
با رأی هیات عمومی دیوان  ادامه داد: این رأی  وی 
قابل اجرا نیست و لذا همان بحث ها و مصوبات هیات 

وزیران ادامه خواهد داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: هنوز رأی به 
ما ابالغ نشده و ما از طریق مطبوعات و رسانه ها در 

جریان این رأی قرار گرفته ایم.
وی خاطرنشان کرد: هنوز ابالغ رسمی صورت نگرفته 
اما فقط مصوبات هیات وزیران با رأی هیات عمومی 

دیوان قابل تغییر است.
وی ادامه داد: هنوز هیچ مصوبه قانونی هیات وزیران 

تغییر نکرده است.
صندوق های  واگذاری  خصوص  در  شریعتمداری 
حمایتی وزارت صنعت و معدن به بخش خصوصی و 
نامه اش در این باره به معاون اول رئیس جمهور گفت: 
نامه ای به رئیس جمهور و معاون اول تقدیم کردیم که 

صندوق ضمانت و صادرات چون صندوقی حاکمیتی 
است به همین دلیل قابل واگذاری به بخش خصوصی 
نیست و حتما در جلسه شورای واگذاری مورد بررسی 

قرار می گیرد.

بازگشت  شروط  اقتصادی  فعاالن  اقتصاد/  دنیای 
اقتصاد به ریل را اعالم کردند

هفت مانع مقابل بخش خصوصی

بخش  در  اقتصادی  فعاالن   : اقتصاد   دنیای 
بروز  موجب  که  را  مانعی  هفت  خصوصی 
نابسامانی در فعالیت آنها در اقتصاد ایران شده 

است، اعالم کردند.
 به اعتقاد آنها، اقتصاد کشور با مشکالت عمیقی مواجه 
است و تالش های دولت باید بازگرداندن قطار اقتصاد 
اقتصادی  فعاالن  بررسی  دهد.  قرار  هدف  را  ریل  به 
نشان می دهد افزایش نقدینگی در جامعه، ناپایداری 
نرخ ارز، تداوم رکود در برخی از بخش های اقتصادی، 
دولت  بدهی های  کسب وکار،  محیط  بودن  نامساعد 
واحدهای  برای  نقدینگی  نبود  خصوصی،  بخش  به 
تولیدی و توقف رشد سرمایه گذاری مواردی هستند 
که به موانعی مقابل بخش خصوصی تبدیل شده اند. 
بیمار  یک  وقتی  معتقدند  موانع  این  تحلیل  در  آنها 
اتفاقاتی رخ خواهد داد که  به موقع مداوا نمی شود، 
درمان او را مشکل و با هزینه بیشتری مواجه خواهد 
شناسایی شده،  مشکالت  و  موانع  حل  بنابراین  کرد؛ 
فراهم  کشور  اقتصادی  رشد  برای  زمینه ای  می تواند 
به  دقیق تر  تحلیل  ارائه  برای  اقتصادی  فعاالن  کند. 
پیش روی  موانع  از  یکی  به عنوان  ارز  نرخ  ناپایداری 

برای  دولت  معتقدند  و  کرده  اشاره  بخش خصوصی 
قیمت گذاری و مدیریت ارز باید تدابیری بیندیشد تا 
شاهد این موضوع نباشیم که با افزایش ناگهانی نرخ 
ارز، به تولید، تجارت و به طور کلی اقتصاد کشور ضربه 
تورم  مابه التفاوت  نظر گرفتن  بنابراین در  وارد شود. 

داخلی و خارجی برای تعیین نرخ ارز ضرورت دارد.
عامل، موجب  است که هفت  معتقد  بخش خصوصی 
خروج قطار اقتصاد از ریل شده است. افزایش نقدینگی 
برخی  تداوم رکود در  ارز،  نرخ  ناپایداری  در جامعه، 
بخش ها، نامساعد بودن محیط کسب وکار، بدهی های 
دولت به بخش خصوصی، نبود نقدینگی برای واحدهای 
تولیدی و توقف رشد سرمایه گذاری، مواردی هستند 
که به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی تهران، موانعی برای 
این  از  پیش  می روند.  به شمار  کشور  اقتصادی  رشد 
بخش خصوصی  نماینده  به عنوان  خوانساری  مسعود 
مشکالت  با  ایران  اقتصاد  که  بود  داده  هشدار 
به  نیاز  این رو  از  نرم می کند؛  پنجه  و  عمیقی دست 
بخش خصوصی  در  انسجام  افزایش  و  مطالبه گری 
رئیس  اظهارات  جدیدترین  می شود.   حس  بیشتر 
است  آن  از  حاکی  پایتخت  بخش خصوصی  پارلمان 
اقتصاد  در  نابسامانی  بروز  موجب  عامل  چندین  که 
ایران شده است. خوانساری در این باره به خبرگزاری 
در  نابسامانی  یک  شاهد  درحال حاضر  گفت:  مهر، 
اقتصاد هستیم. از یک سو، افزایش نقدینگی در جامعه 
ارز در  ناپایداری نرخ  از سوی دیگر،  مشهود است و 
نیز  رکود  شرایط  این  در  می خورد؛  به چشم  اقتصاد 
بر  دارد.  وجود  اقتصادی  بخش های  از  یکسری  در 
مساعد  کسب وکار  محیط  مجموع  در  اساس،  همین 
نبوده و بدهی های دولت به بخش خصوصی و نیز نبود 
شده  دردسرساز  تولیدی،  واحدهای  برای  نقدینگی 
است. در این راستا، شاهد توقف رشد سرمایه گذاری 

در کشور هستیم که همه اینها عواملی هستند که سد 
و مانعی برای رشد اقتصادی کشور به شمار می روند. 
پولی  آمارهای  آخرین  اقتصاد«،  »دنیای  گزارش  به 
رشد  درخصوص  مرکزی  بانک  سوی  از  که  بانکی  و 
نقدینگی منتشر شده، مربوط به آذرماه است و نشان 
می دهد میزان نقدینگی در آذرماه به هزار و445 هزار 
رشد  آمار  این  براساس  است.  رسیده  تومان  میلیارد 
سال جاری  آذرماه  به  منتهی  سال  یک  در  نقدینگی 
در  که  است  حالی  در  این  بوده،  درصد   22 معادل 
مدت مشابه سال قبل یعنی آذرماه سال 1395، رشد 
ساالنه نقدینگی 1/ 28 درصد گزارش شده است. این 
طی  نقدینگی  رشد  سطح  از  می دهد  نشان  موضوع 
اما  است.  شده  کاسته  درصد  واحد   6  /1 سال،  یک 
میزان نقدینگی در جامعه حتی با وجود سیر نزولی 
نقدینگی  تبعات  از  باالست. یکی  رشد آن، همچنان 
هم اکنون  که  است  مختلف  بازارهای  نوسانات  زیاد، 

شاهد این امر در برخی بازارها هستیم.
امسال شروع شد و  از مردادماه  نیز  ارز  نرخ  افزایش 
در مهرماه شدت گرفت و در بهمن ماه به اوج رسید. 
بررسی ها نشان می دهد که نرخ ارز از مردادماه تاکنون 
حدود 23 درصد افزایش داشته است. خوانساری در 
مورد نوسانات نرخ ارز بر این باور است که وقتی یک 
بیمار به موقع مداوا نمی شود، اتفاقاتی رخ خواهد داد 
مواجه  بیشتری  هزینه  با  و  مشکل  را  او  درمان  که 
بر  تهران  اتاق  در  بارها  ما  اگر  بنابراین  کرد؛  خواهد 
و  داخلی  تورم  مابه التفاوت  گرفتن  درنظر  ضرورت 
گفته  و  کرده  تاکید  ارز  نرخ  افزایش  برای  خارجی 
بودیم که دولت برای قیمت گذاری و مدیریت ارز باید 
تدابیری بیندیشد که شاهد نباشیم ظرف چند روز، 
ضربه  که  گیرد  صورت  ارز  نرخ  در  ناگهانی  افزایش 
وارد  کشور  اقتصاد  کلی  به طور  و  تجارت  تولید،  به 
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شود، پیش بینی این روزهای اقتصاد ایران را داشتیم. 
نوسانات مکرر و با دامنه زیاد نرخ ارز، اقتصاد را ناامن 
دولت  متاسفانه  که  است  شرایطی  در  این  می کند؛ 
همواره در تالش بوده که اعالم کند قیمت ارز را ثابت 
داخل کشور،  در  وقتی  درحالی که  است؛  داشته  نگه 
تغییر  درحال  نرخ،  این  سال  هر  و  دارد  وجود  تورم 
است، بنابراین ثبات در قیمت ارز کار درستی نخواهد 
بود. او اظهار کرده است: اگر نرخ ارز متناسب با تورم 
داخلی و تورم خارجی مدیریت شود، چنین اتفاقاتی 
از سال  اینکه  به خصوص  نخواهد داد؛  در جامعه رخ 
92 به بعد، این اتفاق نیفتاد و دولت مرتب با تزریق 
ارز مبادله ای در بازار، باعث شد که قیمت های واقعی 
پیدا نشود و طبیعتا همین عملکرد، اکنون این اتفاق 
البته  است؛  زده  رقم  را  ایران  اقتصاد  در  ناخوشایند 
بخشی از این افزایش نرخ ارز طبیعی بود، اما بخشی 
دیگر حاصل مسائل روانی در بازار ارز به شمار می آید. 
خوانساری در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد ایران 
تاب دالر 5 هزار تومانی و یورو 6 هزار تومانی را دارد، 
این طور می گوید: اگر بپذیریم دالر علت نیست و یک 
معلول به شمار می رود، باید دید که تابع چه عواملی 
بوده که نرخ دالر به این رقم رسیده است، وقتی 5 
سال تورم 10 تا 20 درصدی داشتیم، باالخره یکجا 

اثرات خود را به جا خواهد گذاشت.
باورند  این  بر  از کارشناسان  از سویی هرچند برخی 
از رکود خارج  اقتصادی،  به رشد مثبت  با توجه  که 
برخی  که  دارد  اعتقاد  بخش خصوصی  اما  شده ایم؛ 
نرم  پنجه  و  دست  رکود  با  همچنان  بخش ها  از 
سرعت  که  باورند  این  بر  صاحب نظران  می کنند. 
رشد اقتصادی ُکند است و از این روند به عنوان تله 
این رو  از  یاد می کنند.  بسیار کم  اقتصادی  رشدهای 
خروج از رکود آنطور که در آمارها نشان داده می شود، 

نامساعد  فضای  نیست.  بخش خصوصی  توافق  مورد 
کسب وکار هم از دیگر عواملی است که به اعتقاد آنها 
موجب خروج قطار اقتصاد از ریل شده است. فعاالن 
بخش خصوصی بارها این مورد را متذکر شده اند و آن 
را مانع بزرگی برای انجام فعالیت های خود می دانند. 
اما به نظر می رسد به رغم وعده های مقامات مسوول 
و تالش هایی که در این باره انجام شده، بهبود فضای 

کسب وکار روند آهسته ای دارد.
عالوه بر این، بدهی های دولت به بخش خصوصی نیز 
تریبون های  از  که  است  دغدغه هایی  از  دیگر  یکی 
قرار گرفته  این بخش  فعاالن  اعتراض  مورد  مختلف 
اعالم  گزارشی  در  مجلس  پژوهش های  مرکز  است. 
دولت  بدهی  میزان   96 خردادماه  پایان  تا  که  کرد 
میلیارد  هزار   257 و  هزار   6 دولتی،  شرکت های  و 
ریال بوده است. همچنین آخرین ارزیابی های گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که 7 درصد 
بدهی های دولت و شرکت های دولتی در قالب اوراق 
شده  ایجاد  اوراق  از  خارج  درصد   93 و  بوده  مالی 
اسناد  قالب  در  بدهی ها  این  از  بخشی  البته  است. 
این  بر  عالوه  است.  شده  پرداخت  اسالمی  مالی 
کرد  اعالم  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس  پیش  چندی 
بدهی های  از  تومان  میلیارد  هزار   100 پرداخت  که 
نیز  کشور  کل  بودجه  از  بخش خصوصی  به  دولت 
رقم  بیشترین  است.  رفته  مجلس  علنی  صحن  به 
و  پزشکی  تجهیزات  بنگاه های  به  مربوط  بدهی  این 
بدهی  این  از  تومان  میلیارد  هزار   50 و  است  دارو 
پیمانکاران  و  دارویی  تولیدی،  بنگاه های صنعتی،  به 
بخش خصوصی پرداخت خواهد شد. خوانساری گفته 
بدهی  پرداخت  طریق  از  اعتبار  این  اختصاص  بود: 
بانک مرکزی به  بانک مرکزی و پرداخت  بانک ها به 
دولت انجام می شود. پیش از این وزیر اقتصاد هم خبر 

داده بود که دولت قصد دارد بخشی از بدهی خود به 
بخش خصوصی را با بدهی بخش خصوصی به بانک ها 

تهاتر کند.
دیگر  از  نیز  تولیدی  واحدهای  برای  نقدینگی  نبود 
برای  مانعی  را  آن  بخش خصوصی  که  است  مواردی 
رشد اقتصادی می داند. البته برای افزایش سرمایه در 
دولت  از سوی  تدابیری  اقتصادی،  بنگاه های  گردش 
اندیشیده شده، اما به نظر می رسد تخصیص این منابع 
برای به گردش درآوردن چرخ بنگاه ها کافی نیست. 
به  نقدینگی  تزریق  برای  دولت  طرح های  از  یکی 
بنگاه ها، طرح رونق تولید است که آخرین آمار منتشر 
شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد 
در مجموع در فاز دوم اجرای این طرح که از تیرماه 
امسال استارت خورد، 41 هزار و 685 واحد تولیدی 
خواهان دریافت وام بوده اند که از این تعداد 17 هزار 
میلیارد   230 و  هزار   123 دریافت  با  واحد   928 و 
ریال تسهیالت روی ریل رونق قرار گرفته اند. در یک 
ماه و 10 روز باقی مانده از سال جاری، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در جدیدترین خبر اعالم کرده است 
به  مراجعه  با  می توانند  جامانده  صنایع  صاحبان  که 
ارائه  را  خود  تسهیالت  درخواست  بهین یاب  سامانه 

کنند.
همچنین رئیس پارلمان بخش خصوصی پایتخت، رشد 
سرمایه گذاری را متوقف دانسته و عنوان کرده که این 
موضوع نیز در خروج قطار اقتصاد از ریل، دخیل بوده 
است. براساس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن 
 1  /98 دوازدهم،  دولت  فعالیت  ابتدای  از  تجارت  و 
میلیارد دالر سرمایه خارجی برای 38 پروژه مصوب 
شده است. اما برخی از فعاالن اقتصادی عنوان می کنند 
که گاهی سازمان سرمایه گذاری خارجی نیز آمارهایی 
را اعالم می کند که همه را به اشتباه می اندازد. این 

سازمان آمار اخذ مجوزهای سرمایه گذاری خارجی را 
به جای »سرمایه گذاری خارجی تحقق یافته« اعالم 

می کند که این رویه، نادرست است.

تسنیم/ 
حوزه تجارت خارجی به ثبات، آرامش 

و برنامه بلندمدت نیاز داد

رئیس مجمع واردات با بیان این که دولت باید 
در  مستقیم  طور  به  اقتصادی  فعالیت  از  دست 
حوزه تجارت خارجی بردارد گفت:  امروز بیش از 
همیشه به ثبات، آرامش و یک برنامه بلند مدت 

تر در حوزه تجارت خارجی نیازمندیم.
با  گفتگو  در  واردات  مجمع  رئیس  مناقبی،  علیرضا 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به این 
انقالب  سالگی  به چهل  ورود  آستانه  در  که  پرسش 
تجارت  فعاالن  اصلی  های  اولویت  ایران،  اسالمی 
های  مولفه  داشت:  اظهار  چیست؟   کشور  خارجی 
دهه  در چند  ایران  خارجی  تجارت  فضای  بر  حاکم 
اخیر، به صورت متناوب تغییر کرده است و امروز در 
شرایطی به سر می بریم که بیش از همیشه به ثبات، 
تجارت  تر در حوزه  بلند مدت  برنامه  و یک  آرامش 

خارجی نیازمندیم.
میان  گفتگوهای  باید  دهه،  این  در  داد:  ادامه  وی 
بخش های مختلف دولت در رابطه با چگونگی انجام 
تکیه  قابل  نقطه  و  سرانجام  یک  به  خارجی  تجارت 
برسد و نقش بخش خصوصی، به وضوح مشخص شود 
تا فعاالن اقتصادی بتوانند در این حوزه، بدون دغدغه 

و تنش دورخیز الزم را تدارک ببینند.
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که  پرسش  این  به  باید  باالخره  مناقبی،  گفته  به 
ایجاد  کشور  برای  شرایطی  چه  در  خارجی  تجارت 
و شفاف  عملیاتی  به صورت  کند،  افزوده می  ارزش 
پاسخ داده شود و مبتنی بر آن، برنامه ریزی ها شکل 

بگیرد.
وی تاکید کرد: در این چند دهه بارها تجربه کرده ایم 
که» از سیاست یک بام و چند هوا«، فقط رانتخواران 
و فرصت طلبان می توانند بهره برداری کنند و اگر 
به دنبال آن هستیم که سیاستگذاری ها برای اقتصاد 
ملی، فرصت آفرینی و منفعت زایی کند، باید دست 
از اینگونه سیاستها برداریم و برنامه میان مدت حوزه 
اعالم  اقتصادی  فعاالن  به  شفاف  را  خارجی  تجارت 

کنیم.
واردات  درصد   85 حدود  اینکه  به  اشاره  با  مناقبی 
کشور را مواد اولیه و اقالم مورد استفاده در خطوط 
تولید تشکیل می دهد، افزود: در 10 ماه اخیر، بیش 
میلیارد  ارزش حدود 42  به  کاال  تن  میلیون  از 30 
دالر وارد کشور شده است که با توجه به افزایش آن 
آن  دهنده  نشان  تواند  می  گذشته،  سال  به  نسبت 
باشد که وضعیت تولید، کمی رونق پیدا کرده است. 
ولی نکته اساسی این است که باید تالش شود هزینه 
هایی که برای واردات این اقالم صورت گرفته، کاهش 
پیدا کند تا هزینه تمام شده تولید داخلی، شاهد روند 

کاهشی شود.
مناقبی با اشاره به کارنامه تجارت خارجی در ده ماه 
نیست  این  اقتصادی  فعاالن  توقع  داد:  ادامه  گذشته 
که بتوانیم همه کاالها را درکشورمان تولید کنیم، با 
توجه به تنوع کاالها در جهان امروز، این کار نشدنی 
است ولی توقع منطقی این است که همین هایی را 
که می توانیم تولید کنیم، بتوانیم با قیمت مناسب و 
کیفیت قابل رقابت تولید کنیم تا امکان صادرات آن 

ها فراهم شود. بنابراین باید از پتانسیل های تجارت 
خارجی به خوبی و هوشمندانه استفاده کنیم.

وی افزود: بر این اساس، فعاالن اقتصادی انتظار دارند 
تجارت  که  کنند  باور  اقتصادی  سیاستگذاران  که 
خارجی یک فرایند پیچیده و مبتنی بر تجربه و دانش 
شانسی  و  اتفاقی  به صورت  آن  در  موفقیت  و  است 
صورت نمی گیرد و نمی توان به صورت آزمون و خطا 

به آن ورود کرد.
وی افزود: موفقیت در تجارت خارجی، وابسته به توان 
و  دارد  پذیری  انعطاف  و  شناسی  فرصت  در  کشور 
بروکراسی  از طریق  ما  در کشور  توان  این  متاسفانه 
اداری زائد و مقررات غیر منطقی، هدر داده می شود.

دهه  من  نظر  به  کرد:  تصریح  واردات  مجمع  رئیس 
جدید، دهه تقویت تشکل ها و واگذاری امور به آن ها 
است. دولت باید با جدیت دست از تصدی گری امور 
خود  به  را  مردم  به  مبتال  موضوعات  اداره  و  بردارد. 
مردم واگذار کند تا واردات و صادرات توسط تشکل 

های مرتبط اداره شوند.
به گفته مناقبی، دولت می تواند حتی مباحثی نظیر 
تعرفه واردات، اختصاص ارز دولتی به برخی کاالها، 
مقررات زدایی، تعیین سقف واردات و ده ها موضوع 
در  و  کند  واگذار  تخصصی  های  تشکل  به  را  دیگر 
بازار  تنظیم  مسئولیت  ها  آن  از  واگذاری،  این  قبال 

را مطالبه کند.
وی ادامه داد: دولت باید دست از فعالیت اقتصادی به 
طور مستقیم در حوزه تجارت خارجی بردارد و صرفا 
به دریافت مالیات، حقوق گمرکی و سایر دریافت هایی 
که قانون تعریف کرده است، بسنده کند و اجازه دهد 
بخش خصوصی در این حوزه توسعه پیدا کند. و تنها 
راه مهار وادار کردن دولت به این موضوعات، این است 
شوند. تقویت  تخصصی  و  اقتصادی  های  تشکل  که 

ایسنا/ 
سه پیشنهاد وزارت صنعت به 

مجلسی ها

به   139۷ سال  بودجه  قالب  در  پیشنهاد  سه 
سوی  از  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
تا  شده  ارائه  تجارت  و  معدن  صنعت،   وزارت 
خصوصی،   بخش  برای  تسهیالت  ترتیب،  به 
واحدهای  به  تسهیالت«  »یارانه سود  تخصیص 
اعتبارات  ارائه  نیز  و  گرا  صادرات  تولیدی 

یارانه دار و نوسازی صنایع مدنظر قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری -وزیر صنعت، 
از وضعیت  انتقاد  با  معدن و تجارت- چندی پیش  
واحدهای تولیدی کشور و با تاکید بر اینکه 95 درصد 
واحدهای تولیدی کشور صادراتی نیستند، اظهار کرد 
که واحدهای صنعتی موجود بیشتر برای تامین نیاز 
داخلی و جایگزینی واردات شکل گرفته اند در حالی 
که باید با توسعه صادرات محور شود؛ بنابراین نوسازی 
قرار  به طور جدی در دستور کار دولت  باید  صنایع 
گیرد تا بتوان به طور جدی به سمت صادرات گرایی 

حرکت کرد.
وی همچنین تاکید کرد که به طور حتم باید شرایطی 
در کشور فراهم شود تا واحدها، بنگاه ها و شرکت های 
صادر کننده در اندازه های متوسط و بزرگ در کشور 
مربوط  توقعی  ایجاد  چراکه  آیند،  وجود  به  بیشتر 
بزرگ  و  کوچک  تولیدی  واحدهای  همه  اینکه  به 
خودشان بتوانند محصوالتشان را به بازارهای خارجی 
شود  مقدور  اگر  هم  و  نیست  مقدور  کنند  صادرات 
المللی خواهد  بین  بازارهای  در  رقابت مخرب  باعث 

شد.
به همین منظور تا کنون سه پیشنهاد از سوی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت جهت تصویب تسهیالت برای 
بخش خصوصی، تخصیص »یارانه سود تسهیالت« به 
واحدهای تولیدی صادرات گرا و ارائه کمک های فنی 
و اقتصادی برای پرداخت اعتبارات یارانه دار سیستم 
شورای  مجلس  به  کشور  صنعتی  نوسازی  و  بانکی 
اسالمی درقالب بودجه سال 1397 ارائه شده که در 

جزییات آن در ادامه آورده شده است.

تسهیالت  تصویب  درخواست  اول؛  پیشنهاد 
برای بخش خصوصی در قالب بودجه 9۷

با  که  نشستی  از  پس  و  پیش  چندی  شریعتمداری 
شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  اعضای 
اسالمی داشت، خواستار شد که تسهیالتی در قالب 
تا بخش خصوصی  بودجه سال 1397 تصویب شود 
کشور و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران به همراه تشکل های صادراتی تخصصی بتوانند 
با حمایت نظام و دولت و از طریق منابع حمایتی و 
مشوق هایی که در اختیارشان قرار می گیرد به سمت 

ایجاد شرکت های بزرگ صادر کننده حرکت کنند.

پیشنهاد دوم؛ تخصیص »یارانه سود تسهیالت« 
به واحدهای تولیدی صادرات گرا

شورای  مجلس  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
موافقت،  صورت  در  تا  که  کرده  پیشنهاد  اسالمی 
به  تسهیالت«  سود  »یارانه  تخصیص  پیشنهاد 
واحدهای تولیدی صادرات گرا« ارائه شود. در بودجه 
واحدهای  که  است  شده  بینی  پیش   1397 سال 
سرمایه  بانکی  منابع  از  بتوانند  گرا  تولیدی صادرات 
بهره  ارزان تر  نرخ های  با  ثابت و سرمایه در گردش 
بگیرند. این درحالی است که سال 1396 با ترکیبی 
از منابع موجود در صندوق توسعه ملی و بانک های 
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عامل تا حدود 13.5 درصد نرخ سود تسهیالت اعطایی 
به واحدهای تولیدی صادرات گرا کاهش یافت.

قرار  مدنظر  جاری  سال  در  مسئله  این  که  هرچند 
گرفت اما در راستای بهبود وضعیت واحدهای تولیدی 
صادرات گرا کافی نبود و باید قدم های بزرگتری برای 
وزارت  اساس  همین  بر  که  برداشت  مذکور  بخش 
اسالمی  شورای  مجلس  به  تجارت  و  معدن  صنعت، 
پیشنهاد داده است تا تخصیص یارانه سود تسهیالت 
ارائه  را  صادرکننده  تولیدی  واحدهای  برای  اعطایی 

کند.

و  یارانه دار  اعتبارات  ارائه  سوم؛  پیشنهاد 
نوسازی صنایع

محمدشریعتمداری همچنین به تازگی اعالم کرد که 
منابعی  اسالمی،  شورای  مجلس  تصویب  صورت  در 
تحت عنوان کمک های فنی و اقتصادی برای پرداخت 
اعتبارات یارانه دار سیستم بانکی و نوسازی صنعتی 

کشور در سال آینده فراهم می شود.
باید خاطرنشان کرد که چندی پیش نیز وزیر صنعت، 
معدن و تجارت خواستار تصویب تسهیالتی در قالب 
بودجه سال 1397 در مجلس شورای اسالمی شد تا 
بخش خصوصی کشور به همراه تشکل های صادراتی 
های  ایجاد شرکت  به سمت  دولت  با کمک  بتوانند 

بزرگ صادرکننده حرکت کنند.
تولید  رونق  در سال گذشته طرح  ایسنا،  گزارش  به 
هزار   17 معادل  تسهیالتی  پرداخت  با  اقتصادی 
و  صنعتی  تولیدی  واحد  هزار   24 تومان  میلیارد 
کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و در سال جاری 
قبلی در جهت  عنوان مکمل طرح  به  این طرح  نیز 
پرداخت تسهیالت به 30 هزار واحد تولیدی مدنظر 

قرار گرفته است.

نکته قابل اشاره اینکه بر اساس آخرین آماری که در 
اختیار خبرنگار ایسنا قرار گرفته، از زمان آغاز طرح 
رونق تولید تا پایان دی ماه امسال 117 هزار و 750 
میلیون ریال تسهیالت به واحدهای تولیدی پرداخت 
تسهیالت 200  از  درصد  رقمی حدود 59  که  شده 

هزار میلیون ریالی در نظر گرفته شده است.
عالوه بر طرح رونق تولید در سال جاری قرار بر این 
برای نوسازی  بود که طرح 10 هزار میلیارد تومانی 
و بهسازی 5000 واحد صنعتی و نیز طرح 10 هزار 
میلیارد تومانی به منظور حمایت از تولید و اشتغال 
تامین مالی 6000 واحد  و  اقتصادی  بنگاه  10 هزار 
به  فیزیکی حداقل 60 درصد،  پیشرفت  با  نیمه تمام 
سال  در  کشور  تولید  از  حمایتی  بسته  سه  عنوان 

1396 در دستور کار قرار گیرد.
پرداخت  از  دقیقی  آمار  تنها  تاکنون  بین  این  در 
 20 طرح  در  تولیدی  واحدهای  به  بانکی  تسهیالت 
هزار میلیارد تومانی رونق تولید ارائه شده و هیچ آمار 
اختصاص  یا  و  پرداخت  با  ارتباط  منتشر شده ای در 
تسهیالت مربوطه در طرح نوسازی و بهسازی صنایع 
از  منظور حمایت  به  تسهیالت  پرداخت  نیز طرح  و 
تولید و اشتغال 10 هزار بنگاه اقتصادی و تامین مالی 

6000 واحد نیمه تمام مربوطه نیست

بنگاه های  عهده  بر  مالیاتی  بار  یک سوم  تعادل/  
اقتصادی

بخش خصوصی توان مالیات بیشتر را 
ندارد

از  دولت  بودجه  تامین  آرزوی  که  سال هاست 

مدل های  می شود.  مطرح  نفت  جای  به  مالیات 
در  هدف  این  به  رسیدن  گوناگونی  مالیاتی 
بعضی  که  مالیات هایی  است.  شده  گرفته  نظر 
بخشی  اقتصادی،  بنگاه های  و  تولیدکنندگان 
هدف  را  ثروت  بخشی  و  مصرف کنندگان 

گرفته اند. 
با وجود این این مشکل وجود دارد که برای افزایش 
روشی  هر  به  که  قشرهایی  سراغ  کمتر  مالیاتی  بار 
مالیاتی نمی دهند، می رویم و به جای آن مالیات بر 
طبیعتا  است.  اولویت  در  الوصول  سهل  بخش های 
یکی از این درآمدهای مالیاتی سهل الوصول فعاالن 
بار  سوم  یک  می شود  گفته  که  هستند  اقتصادی 

مالیاتی کشور امروز بر دوش آنها است.

 نگاهی به مالیات بنگاه های اقتصادی
اقتصادی  بنگاه های  پرداختی  مالیات  میزان  درباره 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  گزارش های  به  باید 

مراجعه کرد.
اتاق  رییسه  هیات  عضو  و  دبیرکل  رابطه  همین  در 
مشترک ایران و عراق گفت: در حال حاضر یک سوم 
بار مالیاتی کشور بر دوش بنگاه های اقتصادی است. 
وزارت  که  آمارهای  می گوید  حسینی  حمید  سید 
می کنند  منتشر  مرکزی  بانک  و  دارایی  و  اقتصاد 
تامین  در  اقتصادی  مختلف  بخش های  سهم  بیانگر 
مالیات کشور است. وی همچنین اظهارداشت: بخشی 
از این مالیات مربوط به بنگاه های اقتصادی، اصناف، 
است.  نوع  این  از  مصادیقی  و  حقوق  ارث،  مسکن، 
و  ایران  مشترک  اتاق  رییسه  هیات  عضو  و  دبیرکل 
عراق گفت: سهم بنگاه های اقتصادی در تامین مالیات 
کشور 27 درصد است که با احتساب سهم شش تا 
درصد   34 تا   33 به  رقم  این  اصناف  درصد  هفت 

یک  هم اکنون  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی  می رسد. 
اقتصادی  بنگاه های  بر دوش  مالیاتی کشور  بار  سوم 
است، افزود: این بنگاه ها بیشتر در زمره شرکت های 
عمومی قرار می گیرند و اغلب دارای کارت بازرگانی و 
عضو اتاق های بازرگانی هستند. حسینی بیان داشت: 
طبق معمول 30 درصد بار مالیاتی کشورها در جهان 
این  به  اشاره  وی ضمن  واحدهاست.  این  به  مربوط 
جمله که صادرات در کشور از برنامه پنج ساله سوم 
است،  گرفته  قرار  مالیاتی  معافیت  چتر  زیر  توسعه 
گفت: در حال حاضر تنها اقالم نفتی از قبیل گازوئیل، 
نفت کوره، گاز مایع، نفتا، وکیوم باتوم و موارد مشابه 
دیگر مشمول مالیات هستند. دبیرکل و عضو هیات 
رییسه اتاق مشترک ایران و عراق افزود: ناگفته نماند 
از اقالم معدنی نیز به تازگی  معافیت مالیاتی برخی 
در کشور حذف یا کاهش یافته است. وی تصریح کرد: 
معافیت درآمد بر صادرات از جمله سیاست تشویقی 
در راستای توسعه و شکوفایی صادرات در کشور به 

شمار می رود.
حسینی با بیان اینکه صادرات ایران قبل از برنامه پنج 
ساله سوم توسعه تنها سه میلیارد دالر در سال بود، 
اضافه کرد: خوشبختانه گام های مناسبی در راستای 
صادراتی،  جوائز  مالیاتی،  معافیت  منجمله  صادرات 
انتخاب صادرکننده نمونه، پرداخت تسهیالت بانکی با 
کارمزد پایین و حمایت از حضور بنگاه های صادراتی 
در نمایشگاه های بین المللی طی برنامه سوم برداشته 
حمایت ها  این  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  وی  شد. 
تا سال های  ایران جهش خوبی  موجب شد صادرات 
1386 داشته باشد. دبیرکل و عضو هیات رییسه اتاق 
اینکه توسعه صادرات  با بیان  ایران و عراق  مشترک 
است،  کشوری  هر  اقتصاد  محرکه  موتور  غیرنفتی 
از  برون رفت  برای  که  سال هاست  نیز  ایران  گفت: 
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وابستگی اقتصاد به نفت بر توسعه صادرات غیرنفتی 
اینکه صادرات  بر  تاکید  با  پایان  تاکید دارد. وی در 
اقتصادی  رشد  در  توجهی  قابل  نقش  می تواند 
صادراتی  ظرفیت های  از  ایران  افزود:  باشند،  داشته 
مناسبی در حوزه های مختلف نفتی، معدنی، صنعتی، 

کشاورزی و غیره برخوردار است.

 به نام مصرف، به ضرر فعاالن اقتصادی
در  حسینی  حمید  سوی  از  شده  مطرح  ارقام 
حقیقت آمار رسمی است که فعاالن بخش خصوصی 
اثرات  مالیات ها  این  عمال  که  حالی  در  می پردازند 
بسیار بیشتری بر فعاالن بخش خصوصی دارد. برای 
مثال بخش مهمی از بقیه مالیات ها، مالیات بر ارزش 
افزوده است. در حالی که این مالیات قرار بود نوعی 
این  که  هستیم  شاهد  عمال  باشد  مصرف  بر  مالیات 
مالیات از سوی تولیدکنندگان و اصناف درگیر در آن 

پرداخت می شود.
به همین دلیل در اوایل سال 96 همزمان با بررسی 
کمیسیون  در  افزوده  ارزش  مالیات  الیحه  جزئیات 
اقتصادی مجلس، دیدگاه های اتاق بازرگانی تهران نیز 
پیشنهادی  بسته یی  قالب  در  این الیحه،  درخصوص 
شد.  آماده  مجلس  پژوهش های  مرکز  به  ارائه  برای 
معاونت کسب و کار اتاق تهران، این بسته پیشنهادی 
از  نظرخواهی  و  مالیاتی  با همکاری صاحب نظران  را 
این  در  بود.  کرده  تهیه  بخش خصوصی  تشکل های 
بسته آمده بود که بسیاری از فعاالن اقتصادی بر این 
باورند که مالیات بر ارزش افزوده فشار فزاینده یی بر 
تولیدکنندگان وارد می آورد و وصول این مالیات باید 
محدود به مصرف کننده نهایی باشد. بر اساس دیدگاه 
بخش خصوصی مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع 
ایجاد  زنجیره  طول  در  که  است  مصرف  بر  مالیات 

ارزش به تدریج از حلقه های ابتدایی و واسط اخذ و در 
طول زنجیره تهاتر می شود و در نهایت پرداخت کننده 
اصلی و واقعی آن مصرف کننده نهایی است. در واقع، 
بر پایه تئوری، حلقه های واسط صرفا این مالیات را 
تهاتر می کنند. ضمن  این زنجیره وصول و  در طول 
نقایص  بیشترین  شده،  انجام  پایش  براساس  آنکه، 
طرح مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل قصور سازمان 
نظر  به  و  است  داده  رخ  اجرا  مقام  در  مالیاتی  امور 
آن،  صحیح  اجرای  و  قانون  این  اصالح  با  می رسد، 

عمده اشکاالت برطرف شود.

 مشخص نبودن مرز خصوصی و دولتی
با وجود آنکه در آمارها به صورت کلی سهم بنگاه های 
آمار  هم  دولتی ها  حتی  اما  است  مشخص  اقتصادی 
صحیحی مبنی بر اینکه این بار مالیاتی تا چه اندازه بر 
دوش بخش خصوصی است و چقدر آن را بنگاه های 
چندی  مثال  برای  ندارد.  می شوند  متحمل  دولتی 
پیش حسین میرشجاعیان معاون وزیر امور اقتصادی 
و  دولتی ها  سهم  که  موضوع  این  اعالم  با  دارایی  و 
بخش خصوصی مشخص نیست گفت حتی نمی توانیم 
بگوییم که دولت و بخش خصوصی در چه حوزه هایی 
در فعالیت هستند چرا که ساختار بروکراسی تمایل 
به بزرگ شدن دارند. معاون وزیر اقتصادی و دارایی 
متولی  فهمید  نمی توان  راحتی  به  اینکه  به  اشاره  با 
کرد:  خاطرنشان  کیست،  کشور  اقتصادی  بخش 
توزیع  به شدت  کشور  اقتصادی  بخش  در  اعتبارات 
شده است و این امر فعالیت را برای تمامی دستگاه ها 
دشوار و فرایند تصمیم گیری بسیار سخت است. وی 
با بیان اینکه 40 درصد اقتصاد ایران از مالیات معاف 
مالیاتی  فرار  بزرگ  بخش  کرد:  خاطرنشان  هستند، 
در اقتصاد کشور صورت می گیرد. معاون وزیر اقتصاد 

بروکراسی  و  سنتی  ساختارهای  وجود  کرد:  تصریح 
اداری به معنای آن است که این ساختار مستعد فساد 
اداری است و جامعه ایران نباید مطالبه گری خود را 
از دولت رها کند و دولت نیز باید به سمت شفافیت 

حرکت کند.

 فشار بر بخش های معاف
رشد  آمار  در  خوبی  به  کشور  اقتصادی  وضعیت 
بخش  است.  مشاهده  قابل  صادرات  و  غیرنفتی 
و  می کند  تحمل  را  زیادی  بسیار  فشار  خصوصی 
تا  بخشید.  فزونی  مالیات  با  را  فشار  این  نمی توان 
به امروز بخش خصوصی جور بسیاری از بخش ها را 
در  نمی تواند  روال  این  اما  است  کشیده  اقتصاد  در 
بلندمدت ادامه پیدا کند بلکه الزم است به جای فشار 
نهادهای  بودجه  تامین  برای  دولتی ها  پیش  از  بیش 
اخذ  دوما  و  دولت  چابک سازی  اوال  طویل  و  عریض 
در  دارند  مالیاتی  فرار  که  مجموعه هایی  از  مالیات 

دستور کار قرار گیرد.

مطرح  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  قائم مقام  مهر/ 
کرد

رعایت پیش فرض های اصل ۴۴ از 
سوی دولت

گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  قائم مقام 
هیچ  در  قانون   ۴۴ اصل  اجرای  براساس  دولت 
سرمایه گذاری  شهرستان ها  و  استان ها  از  یک 

نمی کند.
به گزارش مهر، رضا رحمانی شامگاه شنبه در بازدید 

اهری  کارآفرینان  با  دیدار  و  اهر  صنعتی  شهرک  از 
و  تولید  مقاومتی،  اقتصاد  تحقق  اینکه  بر  تاکید  با 
اشتغال کشور را دگرگون می کند، اظهار کرد: کسی 
که در قالب رونق تولید جانانه تالش می کند و کسی 
که کارشکنی می کند باید در فرهنگ جامعه تفاوت 
داشته باشند. او معضل بیکاری جوانان را برای کشور 
براساس  دولت  افزود:  و  دانست  بزرگ  تهدید  یک 
و  استان ها  از  یک  هیچ  در  قانون   44 اصل  اجرای 
این  برخی ها  نمی کند،  سرمایه گذاری  شهرستان ها 
کند،  فرار  سرمایه گذار  چنانچه  می کنند  فکر  طور 
نیست  این گونه  اما  دولت سرمایه گذاری خواهد کرد 
خصوصی  بخش  نکنیم،  حمایت  سرمایه گذار  از  اگر 
جهت  کشور  خارج  حتی  و  استان ها  دیگر  به  شاید 

سرمایه گذاری مهاجرت کند.
کرد:  اضافه  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  قائم مقام 
کشور  در  اکنون  که  مشکالتی  بزرگ ترین  از  یکی 
داریم بین تولیدکننده و فعاالن سایر حوزه ها تفاوتی 
وجود ندارد اما شرایط اقتضا می کند تا از تولیدکننده 
درباره  همچنین  او  کنیم.  حمایت  سرمایه گذار  و 
ایجاد  زمینه های  گفت:  قطعه سازی  پتانسیل صنعت 
واحدهای قطعه سازی خودرو در شهرستان اهر وجود 

دارد.
اجرایی  دستگاه های  مدیران  جمع  در  رحمانی 
تولیدات  بسته بندی  و  پوشاک  تولید  اهر،  شهرستان 
را جزو اولویت  سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست 
و اظهار کرد: هر واحد تولیدی که با بانک های عامل 
مدیران  همراه  به  هستیم  حاضر  ما  دارند  مشکالتی 
از  او  برویم.  بانک ها  به  مشکالت  حل  برای  واحدها 
پرداخت تسهیالت خارج از نوبت به واحدهای تولیدی 
و  داد  خبر  ملی  توسعه  صندوق  منابع  از  مشکل دار 
و  تولید  عرصه  به  ورود  قصد  کسی  چنانچه  گفت: 
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اشتغال را دارد، می تواند از تسهیالت توسعه و اشتغال 
که  شرطی  به  شود؛  بهره مند  عشایری  و  روستایی 
واحدهای تولیدی خود را به سمت مناطق روستایی و 

عشایری سوق دهد.
رحمانی با تاکید بر اینکه طبق قانون بانک ها مکلف اند 
تا سند زمین یا ماشین آالت واحد تولیدی را به عنوان 
ضامن قبول کنند، گفت: اگر بانک ها غیر از این عمل 
بانک ها  مانع تراشی  و  کرده اند  تخلف  واقع  در  کنند 
تاکید کرد:  او  قبول کنیم.  نمی توانیم،  را  این سو  از 
حداکثر مساعدت و شرایط الزم را به عنوان مشوق 
به  عالقه   که  بخش خصوصی  سرمایه گذاران  برای 
سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی را دارند، اعمال 
می کنیم. به  طوری که سعی داریم شرایط به گونه یی 
سرمایه گذاری  به  مشتاق  سرمایه گذاران  که  باشد 

شوند.

با نمایندگان  تاق تهران/ نشست معاونت کسب و کار 
اتاق تهران در هیات های حل اختالف مالیاتی برگزار 

شد
پشتیبانی تمام قد از حقوق اعضای 

اتاق تهران در پرونده های مالیاتی

هیات های  در  تهران  اتاق  نمایندگان  نشست 
حل اختالف مالیاتی در سالن هما یش های اتاق 
تهران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 

برگزار شد.
اتاق  کسب وکار  معاونت  دعوت  به  که  نشست  این 
تهران برپا شد، فرصتی بود تا هماهنگی و تبادل نظر 
هیات های  در  تهران  اتاق  نمایندگان  میان  دوباره ای 

انجام شود و معاون کسب وکار  حل اختالف مالیاتی 
و مدیر امور مالیاتی اتاق تهران نیز انتظارات موجود 

از عملکرد نمایندگانا در این حوزه را مطرح کردند.
ضمن  نشست  این  در  تهران  اتاق  کسب و کار  معاون 
در  اتاق  این  نمایندگان  تالش های  از  قدردانی 
جاری،  سال  طی  مالیاتی  اختالف  حل  هیات های 
در جلسات  نمایندگان  فعاالنه  مشارکت  و  بر حضور 
اقتصادی  فعاالن  از حقوق  قد  تمام  دفاع  و  دادرسی 

تاکید کرد.
هومن حاجی پور با اشاره به عملکرد و دستاوردهای 
اتاق تهران در حوزه مالیاتی طی سال جاری، گفت: 
معاونت کسب و کار اتاق تهران ضمن بررسی قوانین و 
مقررات مالیاتی، به بررسی تفصیلی الیحه مالیات بر 
پیشنهادی،  بسته  تدوین  با  و  پرداخت  افزوده  ارزش 
فعاالن  مشکالت  رفع  برای  عملیاتی  راهکارهای 
مالیاتی  امور  سازمان  به  را  بخش  این  در  اقتصادی 

ارائه کرده است.
وی افزود: در این رابطه، گزارش کارشناسی معاونت 
تمرکز  افزایش  خصوص  در  تهران  اتاق  وکار  کسب 
وصول مالیات بر ارزش افزوده به حلقه آخر توزیع به 

دستگاه های مربوطه ارائه شده است.
نحوه  دستورالعمل  تدوین  اینکه  بیان  با  حاجی پور 
در  تهران  اتاق  نمایندگان  فعالیت  و  احراز صالحیت 
هیات های حل اختالف مالیاتی، از دیگر اقدامات سال 
دوره های  مدت،  این  طی  گفت:  است،  بوده  جاری 
برای  مالیاتی  مقررات  و  قوانین  با  مرتبط  آموزشی 
اعضای  این،  بر  و عالوه  برگزار شد  اقتصادی  فعاالن 
نیز  مالیاتی  از خدمات مشاوره  توانستند  تهران  اتاق 

برخوردار شوند.
معاون کسب وکار اتاق تهران با تاکید بر استفاده از 
توان و ظرفیت تشکل ها و نمایندگان آنان در رسیدگی 

اتاق  افزود:  اقتصادی،  فعاالن  مالیاتی  پرونده های  به 
تهران همواره بر حضور موثر نمایندگان این اتاق در 
هیات های حل اختالف مالیاتی تاکید جدی دارد، از 
این رو طی سال جاری از ادامه همکاری با تعدادی از 
این نمایندگان که به صورت غیرحرفه ای در جلسات 
تهران  اتاق  اعضای  مالیاتی  پرونده های  به  رسیدگی 

حضور می یافتند، جلوگیری به عمل آمد.
اتاق  نمایندگان  دقیق  ارزیابی  بر  تاکید  با  حاجی پور 
احراز  و  مالیاتی  اختالف  حل  هیات های  در  تهران 
افزود:  رفتار حرفه ای،  آیین نامه  آنان طبق  صالحیت 
این پس  از  تهران،  اتاق  ایجاد سامانه جدیدی در  با 
حل  هیات های  در  اتاق  این  نمایندگان  گزارش های 
این  اختیار  در  مکانیزه  صورت  به  مالیاتی  اختالف 

معاونت قرار می گیرد.
امور  مدیر  دارابیان،  پیمان  نشست،  این  ادامه  در 
مالیاتی اتاق تهران، با تاکید بر رعایت آیین نامه رفتار 
هیات های  در  تهران  اتاق  نمایندگان  از  حرفه ای، 
حل اختالف مالیاتی خواست تا ضمن رعایت حقوق 
پرونده های  به  رسیدگی  در  تهران،  اتاق  اعضای 
مالیاتی فعاالن اقتصادی در هیات های حل اختالف، 

توان کامل تخصصی و دانش خود را به کار گیرند.
در  تهران  اتاق  نمایندگان  ارزیابی  اینکه  بیان  با  وی 
هیات های حل اختالف مالیاتی برای فعالیت طی سال 
آتی، در دستورکار معاونت کسب وکار این اتاق قرار 
دارد، بر همکاری این اتاق با نمایندگانی که از دانش 
و صالحیت فنی همراه با تجربه کافی در رسیدگی به 
پرونده های مالیاتی و رعایت حقوق اعضای اتاق تهران 

برخوردار هستند، تاکید کرد.

مهر/ در بازار آزاد تهران؛
دالر از مرز ۴800 تومان گذشت

در بازار آزاد تهران، قیمت هر یورو با ۴0 تومان 
افزایش به 610۴ تومان رسید و دالر با عبور از 

مرز ۴800 تومانی به ۴812 تومان رسید.
معامالت  جریان  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
دالر  هر  قیمت  تهران،  آزاد  بازار   امروز)دوشنبه( 
تومانی   4800 مرز  از  افزایش  تومان   85 با  آمریکا 

عبور کرده و به 4812 تومان رسید.
تومان   40 که  شد  تومان   6104 یورو  هر  همچنین 
افزایش را نشان داده است؛ این در حالی است که هر 
پوند 6873 تومان، درهم امارات 1349 تومان و لیر 

ترکیه 1326 تومان است.

اتاق تهران/ چگونگی تمکین طرفین به رای داور و 
مزایای داوری سازمانی

بی اطالعی از پروسه داوری

داوری به جهات مختلف تقسیم می شود که با توجه 
برابر  )در  سازمانی  داوری  ممتاز  خصوصیت های  به 
از  نوع  این  مورد  در  ذیل  عرایض  موردی(  داوری 
داوری است. داوری سازمانی سابقه چند ده ساله در 
ایران دارد. طی این مدت حقوقدانان برجسته ایرانی 
و  و حدود  داوری  تنقیح  و  توضیح  تشریح،  به  اقدام 
ثغور آن کرده اند، آن را توسعه داده و سعی در رفع 
حقوق  با  را  بین الملل  حقوق  قواعد  کردند.  ابهامات 
بگوییم  می توانیم  که  جایی  تا  دادند  تطبیق  ایران 
موضوعات  سایر  به  نسبت  قوانین  و  قواعد  حیث  از 

15 اخبار اقتصادی

23 بهمن ماه 1396 شماره   2130    



حقوقی، داوری از جایگاه مناسبی بر خوردار است.
حقوقدانان ایران در زمینه داوری مدام در حال رصد 
تحلیل ها و یافته های جدید مجامع بین الملل هستند 
و آنها را به اشتراک می گذارند و بررسی می کنند. از 
دادگستری  پرونده های  از  زیادی  حجم  دیگر  سوی 
باعث  است  پرونده  میلیون   15 بر  بالغ  آماری  که 
زمان های طوالنی  با  کندی  به  قضایی  شده سیستم 
اقدام به رسیدگی کند و گاه مردم احساس رضایت و 
ایمنی از سیستم قضایی ندارند اما به عنوان تنها ملجأ 
قدرت  واسطه  به  و  رفع مشکالت خود  تنها محل  و 
الزام آور آرای قضایی که می توان آن را برترین مزیت 
آن برشمرد چاره ای جز رو آوردن به سیستم قضایی 
شگفت انگیز  پدیده ای  با  را  ما  واقعیات  این  ندارند. 
از  نمی توان  به راحتی  نکته ای که  است.  مواجه کرده 
به  بنام،  و  برجسته  حقوقدانان  وجود  با  گذشت.  آن 
روز بودن قواعد داوری و دست و پاگیر بودن سیستم 
قضایی، چرا کماکان مردم به سراغ داوری نمی آیند 
بهره  نوپا  نهاد  این  و موهبت های  مزایا  از  و کماکان 
تمامی  که  حالی  در  چرا  دیگر  عبارت  به  نمی برند؟ 
ارکان موفقیت در ارائه یک خدمات در پروسه داوری 

وجود دارد لیکن نتیجه مورد نظر حاصل نمی شود؟
و  صنعتگر  بازرگان،  تاجر،  از  )اعم  مخاطب  جامعه 
شیوه  برای  جایگزینی  دنبال  به  همگی  کشاورز( 
حل و فصل اختالفات خود به جای سیستم قضایی 
می گردند، ابزار ارائه این خدمات اعم از داوران بسیار 
برجسته و خوشنام، قوانین مطلوب و همچنین انگیزه 
برای جامعه مخاطب مهیا است. با این حال و کماکان 
فعاالن  بین  در  داوری  نهاد  از  استفاده  به  تمایل 
اقتصادی ایرانی بسیار ضعیف و ناچیز است به طوری 
که شاید بتوان گفت داوری سازمانی در ایران حدودا 
در سال بیش از 100 دادخواست به خود ندیده است.

توصیه ای  تاثیر بخشنامه های  نمی توان  میان  این  در 
برخی  در  گرفت.  نادیده  را  دولتی  اجرایی  دوایر  به 
مرکز  می توانند  که  آنجا  تا  است  شده  تاکید  آنها  از 
قراردادهای  در  داور  به عنوان  را  ایران  اتاق  داوری 
خود بگنجانند و همچنین تاثیر شخصیت های موجه 
داوری و روسای مرکز و همچنین بخش قابل توجهی 
از داوران محترم که برخی از طرفین پرونده ممکن 
است به خاطر شخصیت برجسته این بزرگواران شرط 
و  باشند  کرده  انتخاب  را  ایران  داوری  مرکز  داوری 
لذا این دو دسته فوق نیز از روی شناخت به داوری 
تاسیس  ابتدای  از  نکرده اند.  انتخاب  را  آن  سازمانی 
مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران اولین موضوعی که 
ذهن مسووالن مرکز را به خود مشغول کرد این است 
که چرا تعداد پرونده های ارجاع شده به داوری اینقدر 
کم و ناچیز است. آنقدر کم و ناچیزکه حتی نمی توان 
از این تعداد پرونده و آرا به عنوان یک جامعه آماری 
و چه  بوده  مفید  داوری چقدر  که  کرد  استفاده  نیز 

نواقص و معایبی داشته است.
در بررسی های به عمل آمده آنچه بیش از هرچیزی 
توجه ما را به خود جلب کرده آن بود که جامعه تجار، 
بازرگانان، صنعتگران و کشاورزان و به طور کلی عموم 
هستند  قرارداد  انعقاد  حال  در  ایران  در  که  مردمی 
اساسا داوری را به درستی نمی شناسند. در جلسات 
اعضای محترم  اتحادیه ها و  و  با تشکل  متعددی که 
آنها در مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران برگزار شد 
کامال عدم اطالع مراجعه کنندگان از نهاد داوری، ساز 

و کار و چگونگی آن به چشم می آمد.
حتی بزرگ ترین و اصلی ترین خصوصیت داوری یعنی 
سایر  به  نسبت  )را  الزم االجرا  و  قطعی  آرای  صدور 
روش های حل و فصل اختالف(از دید مخاطبان بسیار 

ناشناخته مبهم و غیرقابل تصور بود.

وقتی به مخاطبان در خصوص مزایای داوری از جمله 
هزینه بسیار پایین داوری نسبت به سیستم قضایی، 
باالی داوری، تخصص و بی طرفی داوران و  سرعت 
توضیح  داوری  مزیت های  سایر  و  آن  بودن  محرمانه 
داده می شد نهایتا سوالی که در ذهن آنها به وجود 
می آمد این بود که اگر طرف مقابل به داوری و حضور 
در جلسه داور تمکین نکند چه می شود؟ و اگر رای 

داور را اجرا نکند چه می شود؟
این سوال آنقدر مطرح می شد که به نظر می رسید، 
باور نمی شود رای داور به اندازه رای سیستم قضایی 

قابل اجرا است.
جامعه  که  است  آن  اساسی  ایراد  می رسد  به نظر 
حقوقی زمانی که در فکر توسعه و ترویج داوری بود 
فقط به خود نگاه می کرده است یعنی ظرف چند دهه 
گذشته جامعه حقوقی در بین خود اعم از استادان، 
وکال، حقوقدانان و کارآموزان وکالت جلسات مکرر و 
نتیجه  و  بسیار مفید و کارآ گذاشته است  دوره های 
آمادگی  و  با وجود آموزش  فعلی حاصل شده است. 
تعداد بسیار زیادی از داوران قابل و واجد شرایط برای 
امر داوری، لیکن در آن سوی میدان، مخاطب و کسی 
وجود  از  اطالعی  هیچ  است  این خدمات  منتظر  که 
برای  مزایایی  چه  داوری  نمی داند  و حتی  ندارد  آن 
بنابراین  می رساند،  آنها  به  خدماتی  چه  و  دارد  آنها 
به محض بروز اختالف دادخواست خود را به سیستم 
قضایی تقدیم می کند و پس از ابطال تمبرهای 5/ 3 
و 5/ 4 درصدی در مرحله بدوی و تجدیدنظر منتظر 
آنها  از سال ها برای  هستند که سیستم قضایی پس 

تصمیم بگیرد.
با کمی بررسی در می یابیم که حقوقدانان ما به طور 
جامعه  در  خود  و حسن شهرت  خوشنامی  بر  سنتی 
حقوقی تکیه می کنند و موکالن خود را بر این اساس 

شناسایی می کنند و موکالن حتی اگر سازمان منظم 
مراجعه  ایشان  به  باز  باشند  نداشته  مرتبی  دفتر  یا 
حسن  همان  به  مستند  را  خود  پرونده  و  می کنند 

سابقه و حسن شهرت به ایشان محول می کنند.
به درستی  را  داوری  نهاد  از دالیلی که جامعه  یکی 
نمی شناسد آن است که داوری نیز مانند وکالت قائم 
و  توسعه  برای  تالش  و  است  رفته  پیش  به شخص 
ترویج و شناساندن نهادها و سازمان های داوری کمتر 

صورت پذیرفته است.
به نظر می رسد جامعه حقوقی باید شکاف و دره بین 
خود و مخاطب خود را با ترویج داوری در این قشر 
پر کند. جامعه حقوقی باید به جامعه تجاری نزدیک 
قامت  بر  را  داوری  ماهر جامه  مانند خیاطی  و  شود 

مخاطب بدوزد نه در اندازه خود.
بین  دوری  و  غربت  این  نتایج  و  آثار  از  دیگر  یکی 
در  داوری  مبحث  در  تجار  جامعه  و  حقوقی  جامعه 
لیست  در  می دهد.  نشان  را  خود  داوران  انتخاب 
نام  ایران  داوری  سازمان های  برترین  و  بزرگ ترین 
چشم  به  بسیار  خالی  جای  این  و  است  خالی  تجار 
اتاق  داوری  مرکز  آیین نامه های  وفق  هرچند  می آید 
ایران ضرورتی ندارد داور الزاما حقوقدان باشد و تجار 
شرایط  سایر  وجود  درصورت  می توانند  نیز  خوشنام 
متاسفانه  اما  شوند،  تعیین  داور  عنوان  به  نظر  مورد 
تجار به رغم دارا بودن شرایط مذکور به لیست داوران 
راه پیدا نمی کنند. علت عدم حضور ایشان را می توان 
عدم اعتماد جامعه حقوقی به تجار در این خصوص 
دانست که نتیجه قهری آن عدم اعتماد تجار به نهاد 

داوری می شود.
به نظر می رسد چنانچه مانع عدم اطالع جامعه تجاری 
از مزایای  اقتصادی  بازرگانی و به طور کلی فعاالن  و 
ایشان  به  الزم  اطالع رسانی  و  شود  برطرف  داوری 
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صورت پذیرد و جامعه حقوقی بین خود و بازرگانان 
فاصله ای قائل نشود و آنان را همراه خود در این مسیر 
بداند می توان امیدوار بود که در آینده داوری باری از 
دوش قوه قضائیه بردارد که به عنوان نهادی پیشرو در 

معرفی ساختار حقوقی ایران مطرح شود.
از نتایج فاصله جامعه اقتصادی و جامعه حقوقی آن 
است که گاه در نهاد های صنفی مراکز داوری ایجاد 
می شود که وقتی با دقت به این مراکز نگاه می کنیم 
خأل عدم حضور حقوقدان برجسته در آنها مشخص 
است و آرای ایشان به سرعت در محاکم دادگستری 
بایسته های  حداقل های  از  که  چرا  می شود،  باطل 
حقوقی داوری محروم است. البته سیستم قضایی نیز 
به عنوان یکی از عناصر مهم باید داوری را به درستی 
در  ولی  می شناسد  را  داوری  قضایی  بپذیرد.سیستم 
واسطه  به  و  است  متزلزل  آن  به  اعتماد  و  پذیرش 
منحصر  و  داوری  نهادهای  به  اعتماد  عدم  همین 
ابطال  به  اقدام  به راحتی  به خود  آرا  دانستن صدور 
آرایی می کنند که بعضا به درستی صادر شده است. 
نتیجتا مسیری که مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران 
و  قاطع  روشن،  مسیری  می رسد  نظر  به  برگزیده 
معقولی است. مسیری که نتیجه آن است که تجار و 
فعاالن اقتصادی داوری را بشناسند و به این ساختار 
آماده شده و تجهیز شده اعتماد کنند و از آن بهره 
ببرند که نتیجه نهایی آن کاهش پرونده های قضایی، 
صدور آرایی عادالنه و رعایت حال تجار از حیث عرف 

و رویه است.

حمید حسن زاده /
 معاون حقوقي مرکز داوري اتاق بازرگاني تهران

پایگاه اطالع رسانی دولت/ پاد گزارش می شود
منابع مالی داخلی و خارجی به 

خدمت تولید و رونق اقتصادی درآمد

به  اقتصاد کشور  گرداندن  بر  و  اقتصادی  رونق 
مدار تولید پایدار و مولد و مبارزه با آشفتگی ها 
و نابسامانی های مالی از جمله اهداف دولت های 
یازدهم و دوازدهم بوده که به گواه آمار و ارقام 
در این حوزه موفقیت های چشمگیری به دست 
آمده است. یکی از مهم ترین وجوه این موفقیت 
هم جهت دهی به منابع مالی داخلی و خارجی 
در جهت حمایت از تولید و رنق واقعی اقتصادی 

است.
سر  از  قبل  دولت،  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
ایجاد  شرایط  به  توجه  با  یازدهم  دولت  آمدن  کار 
جدی  آسیب های  معرض  در  کشور  بانک های  شده، 
مالی  موسسات  گسترس  به  رو  پدیده  و  گرفته  قرار 
گسیخته  افسار  تورم  کمک  با  مجاز  غیر  اعتباری  و 
بودند. داللی رو  بلعیدن منابع مالی داخلی  در حال 
به گسترس و سفته بازی بر اقتصاد کشورمان حاکم 

شده بود.
گرفتن  پیش  در  با  دوازدهم  و  یازدهم  دولتمردان 
آن  از  جلوگیری  به  موفق  اصولی  سیاست های 
گرفتن  پیش  در  با  و  شدند  گسترده  نابسامانی 
به  یابی  دست  زمینه  خارجی  اصولی  سیاست های 
منابع مالی خارجی را  هم مهیا کردند. در حال حاضر 
گزارش ها و آمار نشان می دهد این منابع مالی در به 
خدمت افزایش سرعت رونق اقتصادی و تولید پایدار 
از  مرکزی  بانک  آمارهای  به  نگاهی  است.   درآمده 
جزییات تسهیالت دهی بانک ها در چهار سال گذشته 
حکایت از اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش 

حکایت دارد و این روند در سال جاری نیز سرعت و 
شتاب بیشتری گرفته است.

سرعت دهی به طرح های مهم ملی و توجه به 
صنایع کوچک و متوسط

پنجشنبه گذشته طرح ملی بازآفرینی شهری با حضور 
استان  در  کنفرانس  ویدیو  طریق  از  جمهور  رییس 
های مختلف کشور آغاز شد. کارشناسان بر این باورند 
این طرح در کنار طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل 
از جمله مگا پروژه هایی است که جهت گیری صحیح 
و مناسبی برای استفاده بهینه از منابع محدود مالی 
در پیش گرفته است. افزایش اشتغالزایی و کمک به 
رونق اقتصادی از جمله اهداف مهم این طرح هاست.

حرکت چرخ های صنعت خودرو و به حرکت درآمدن 
جمله  از  ساختمان  و  مسکن  صنعت  در  رونق  چرخ 
تاثیر  می تواند  که  است  ملی  طرح های  این  اهداف 
مناسبی در افزایش سرعت اقتصادی داشته باشد. از 
سوی دیگر تاثیرات اجتماعی و رفع محرومیت و صرفه 
جویی در مصرف انرژی و مسائل زیست محیطی هم 
ارزش  و  دیده شده  به خوبی  ها  این طرح  قالب  در 

افزوده تزریق منابع مالی به این طرح را باال می برد.
از سوی دیگر متولیان حوزه صنعت جلسات مهمی را 
را با مسئوالن صندوق توسعه ملی و نیز کانون بانک ها 
و موسسات اعتباری خصوصی در رابطه با تسریع در 
پرداخت تسهیالت مربوط به طرح های رونق تولید و 
بازسازی و نوسازی صنایع در سال جاری و همچنین 
نحوه ارائه تسهیالت خود به صنایع کوچک در سال 
آینده برگزار کردند و نتایج مناسی از این جلسات هم 
نوسازی  و  توسعه  آمده که نشان می دهد  به دست 
با محوریت صنایع کوچک و متوسط هم در  صنایع 
از 73  بیش  اختصاص  است.  گرفته  قرار  کار  دستور 

هزار میلیارد تومان اعتبار در قالب الیحه بودجه سال 
مهم  نمودهای  از  یکی  اشتغال  توسعه  برای  آینده 
استفاده از منابع مالی محدود برای چرخش تولید و 

اشتغالزایی است.
معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو  گرمابی،  حمید 
اینکه   بیان  با  باره  این  در  اسالمی  شورای  مجلس 
حمایت از صنعت نسبت به سال گذشته افزایش یافته 
است معتقد است: بخش بزرگی از این منابع در جهت 
رفع مشکالت بنگاه های صنعتی استفاده شده است 
و برای تاثیرگذاری بیشتر نیازمند گذر زمان هستیم.

وی با اشاره به تغییر مسیر وام بانکی به سمت صنعت 
و با بیان اینکه افزایش اختصاص تسهیالت بانکی به 
صنعت از جمله اقداماتی است که در بسته حمایتی 
به  افزود:  است  نظر گرفته شده  در  از صنعت  دولت 
همین جهت پرداخت وام به حوزه صنعت و تجارت 
به نسبت سال گذشته افزایش یافته است اما باید دید 
که این وام ها چه تاثیری بر رونق تولید دارد.توسعه 
صنعت یکی از برنامه های دولت یازدهم و دوازدهم 
از  ای  ویژه  این مسیر حمایت های  و در  است  بوده 
صنایع به خصوص صنایع کوچک و متوسط صورت 
تا 30  برنامه ریزی شده  اساس  این  بر  گرفته است. 
تامین سرمایه در گردش  برای  تومان   هزار میلیارد 
مورد نیاز 10 هزار بنگاه اقتصادی، 6 هزار طرح نیمه 
تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد و بازسازی 
و نوسازی تعداد 5 هزار واحد اقتصادی اختصاص یابد. 
بنگاه  هزار   24 تعداد  گذشته  سال  در  این  از  پیش 
اختصاص مبلغی  با  اخذ تسهیالت  به  تولیدی موفق 
از  تومان  میلیارد   900 و  هزار   16 معادل  مجموعاً 

شبکه بانکی کشور شدند.
یکی از طرح هایی که در این حوزه در حال اجرا است 
برداشت 1.5 میلیارد دالر از صندوق ذخیره ارزی برای 
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مشارکت  که  است. طرحی  روستایی  اشتغال  توسعه 
مردم و بخش خصوصی در آن به صورت جدی مورد 
توجه قرار گرفته است.  به باور کارشناسان توجه به 
روستایان  مهاجرت  از  و جلوگیری  روستایی  اشتغال 
تحقق  برای  اقدامات  مهم ترین  از  یکی  شهرها  به 
با  هم  دولت  و  است  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
درک این واقعیت در حال آماده کردن زیرساخت ها 
دیگر  از سوی  است.  روستاها  اقتصادی  توسعه  برای 
توجه به توسعه و توانمندسازی بنگاه های کوچک و 
متوسط هم به باور عموم کارشناسان یکی از مهم ترین 
آمار تسهیالت  اشتغال است.  برای توسعه  ظرفیت ها 
این  باالی  سهم  دهنده  نشان  بانکی  نظام  پرداختی 
بنگاه ها از کل تسهیالت است که نشان دهنده جهت  
منابع  تخصیص  راستای  در  دولت  صحیح  گیری 
تصمیمات  این  ثمرات  است.  اشتغالزایی  مسیر  در 
کارشناسی هم به گواه آمار و ارقام مراکز رسمی آمار 

دهی کشور در حال نمایان شدن است.

جذب سرمایه گذاری خارجی
زمینه  گسترده  تالش های  با  دولت  دیگر  سوی  از 
فرهم  را  خارجی  مالی  منابع  و  اعتبارات  از  استفاده 
میلیاردها  برای جذب  ریزی  برنامه  کنار  در  و  کرده 
سرمایه گذاران  حضور  زمینه  خارجی،  فاینانس  دالر 

خارجی را هم فراهم کرده است.
بیان  با  باره  این  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
اینکه هفت میلیارد دالر سرمایه گذاری مستقیم در 
جذب  کشور  صنعت  بخش  در  امید  و  تدبیر  دولت 
از  بیشتر  ها  گذاری  این سرمایه  گفت:   است،  شده 
سوی واحدهای متوسط صورت گرفته و در این مدت 
به جز یک مورد تمامی مجوزهای صادر و وارد مرحله 

عملیاتی شده است.

خارجی  گذاری  سرمایه  حمایت  و  جلب  گفت:  وی 
در ایران به ویژه در صنعت خودروسازی از مهمترین 
مدت  در  است.  امید  و  تدبیر  دولت  مهم  اهداف  و 
کوتاهی که از عمر دولت دوازدهم می گذرد، یک و 9 
دهم میلیارد دالر مجوز برای سرمایه گذاری مستقیم 

در حوزه صنعت صادر شده است.
شریعتمداری گفت: 40 درصد فعالیت های این بخش 
به کشور  ارزی  انتقال منابع  یا  با ورود ماشین آالت 
تثبیت شده است. یکی از اقدامات مطلوب در حوزه 
در  خودرو  تولید  زمینه  در  خارجی،  گذاری  سرمایه 
کارآفرینی و سرمایه گذاری  است، در گذشته  ایران 
های خودروسازان خارجی در ایران گستره محدودی 
داشت و برای نخستین بار است که یک شرکت مهم 
 51 از  بیش  گذاری  سرمایه  به  مند  عالقه  اروپایی 

درصدی در ایران است.

خبرآنالین/ 
دیهیم: بانک ها به موانع ضد توسعه 

اقتصادی تبدیل شده اند

کشور  در  »ما  گوید:  می  دانشگاه  استاد  یک   
و  توسعه  مانع  آنچه  اما  داریم  بالقوه  امکانات 
بروکراسی  شود،  می  اقتصاد  مشکالت  رفع 
دریافت  برای  کارخانه  یک  وقتی  است؛  اداری 
انتظار  وام از یک بانک حداقل یکسال باید در 

باشد،یک عامل ضد توسعه ای است.«
در گفت  تهران  دانشگاه  اقتصاد  استاد  دیهیم  حمید 
بررسی  با  ها  بانک  اینکه  بیان  با  خبرآنالین  با  وگو 
به دردسر می  را  ها  تولیدکننده  های طوالنی مدت 

اندازند، درحالی که بررسی های اقتصادی را در عرض 
یک هفته می توانند تمام کنند،اظهارداشت:»در این 
کوچک  اختالف  تولیدکننده  یک  اگر  حتی  شرایط 
مالی داشته باشد سالها باید درگیر آن باشد؛حال آنکه 
جای  جهان  اقتصاد  در  توانیم  نمی  ها  روش  این  با 

خوبی پیدا کنیم.«
او افزود:» از نظر من تورم بسـتگی به رفتار اقتصادی 
دولت دارد. اگرمنابع به سمت عرضه کل برود، نتیجه 
منجر به افزایش تولید می شود و نرخ تورم کاهنده 

خواهد بود.«
 این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اما اگر سیاست 
تورم  منتظر  باید  هم  باز  یابد،  ادامه  گذشته  های 
باشیم،اظهارداشت:»صـادرات غیرنفتی ما با قیمت ارز 
ارتباطی مستقیم دارد؛ وقتی قیمت ارز افزایش پیدا 
می کند عمال باید صادرات مان افزایش پیدا کند،اما 
قیمت  نشان می دهد که در گذشته که  ها  بررسی 
ارز باال رفت،نتوانستیم تولیداتمان را افزایش بدهیم.«

او افزود:»علت این عدم افزایش درآمدهای صادراتی 
از  که  هایی  بهره  نرخ  این  با  است؛  ساختاری  موانع 
سرمایه گذار می گیرند، هزینه تولید گران تمام می 
شود، قانون کار هم که خود قصه جداگانه دارد. همه 
اینها وضعیتی را به وجود آورده که عرضه کل افزایش 

پیدا نمی کند.«
دیهیم تصریح کرد:»منظور از رونق،یعنی عرضـه کل 
افزایش پیدا کند، افزایش عرضه کل، ضد تورم است. 
بنابراین دولت سیاســت خود را از تقاضای کل باید 

بردارد و به عرضه کل بپردازد.«
که  کند  می  پیشـرفت  کشوری  کرد:»  اضافه  او 
سیستم  در  که  اتمسفری  اما  برود،  باال  تولیداتش 
دولتی وجود دارد مبتنی بر این است که درآمد نفت 
نصیب دولت می شود، دولت خرج می کند و بزرگ 

و بزرگتر می شـود و به بخش خصوصی چیزی نمی 
رسد.«

استاد اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد:» درآمد ارزی 
یا  بلکه  استفاده شود،  برای هزینه های جاری  نباید 
توسط دولت سرمایه گذاری زیربنایی بشود یا اینکه 
به بخش خصوصی وام داده شود و آنها را به سمت 

تولید هدایت کنند.«

18 اخبار اقتصادی

23 بهمن ماه 1396 شماره   2130    



دنیای اقتصاد/ 
 Denise Lee Yohn :نویسنده

مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد 
 : HBR :منبع

هر سازمانی در دنیای امروز مجموعه ای از ارزش های 
عنوان  به  ایده آل  به طور  که  داراست  را  اصلی 
می کنند.  عمل  عملیاتی« شرکت  »دستورالعمل های 
سازمان تان،  دیرپای  و  ضروری  اصول  بیان  از  هدف 
اطالع  رسانی، انگیزه بخشی و آموزش رفتارهای روزمره 
هر فردی است که در شرکت شما کار می کند. اما این 
مساله به ندرت اتفاق می افتد؛ چرا که اکثر بیانیه های 
که  آنچه  به  اصلی   )values statements( ارزش 
برای شرکت منحصر به فرد است اشاره نمی کنند. طبق 
گزارش بوز آلن همیلتون و محققان برنامه کسب و کار 
موسسه آسپن، اکثر ارزش  های شرکت ها از کلمات و 

ایده های مشابهی استفاده می کنند.
یا  می کنند  توصیه  را  اخالقی  رفتار  آنها  درصد   ۹۰
از کلمات »راستی و درستی« استفاده می کنند، ۸۸ 
 ۷۶ و  می شوند  یادآور  را  مشتریان  به  تعهد  درصد 

درصد به کاری تیمی و اعتماد اشاره دارند. من این 
موارد را مستقیما در کارم و درحالی که به شرکت ها 
کمک می کردم تا ارزش های اصلی خود را تعریف یا 
دوباره تعیین کنند مشاهده کرده ام. مهم نیست که 
کسب و کار  یک  یا  بزرگ  بنگاه  یک  مربوطه  شرکت 
مشتری  به  بنگاه  یا   )B۲B( بنگاه  به  بنگاه  کوچک، 
همیشه  کلمه  چندین  صورت  هر  در  باشد؛   )B۲C(
در هر بحثی مطرح می شوند. در اینجا پنج واژه ای که 
کرده ام  ممنوع  اصلی  ارزش های  فهرست  هر  در  من 

آورده شده است:

۱. اخالقی )صداقت و درستی(؛ هر شرکتی باید مشی 
اخالقی داشته باشد. شما با بیان این مفهوم به عنوان 
یکی از ارزش های اصلی خود، علت طرح این سوال را 

در ذهن مخاطب ایجاد می کنید.

داشته  نیاز  نباید  شما  همکاری(؛  )یا  تیمی  کار   .۲
کنند؛  کار  یکدیگر  با  که  بگویید  افرادتان  به  باشید 
تکرار  به  نیازی  پس  می گوید.  را  همین  سلیم  عقل 
آن نیست. اگر آنها همکارانه با یکدیگر کار نمی کنند، 

فهرست  در  اصلی  ارزش  یک  عنوان  به  آن  بیان 
طراحی  مانند  )نکاتی  بود.  نخواهد  راه حل  ارزش ها، 
سازمان، آموزش، و معیارها و استانداردهای عملکرد 

مشترک جدید راه حل هستند.(

۳. معتبر بودن؛ شما نمی توانید ادعا کنید که معتبر 
هستید یا اینکه می خواهید معتبر باشید؛ در واقع شما 
»باید« قابل اعتماد باشید. و سازمان شما در صورتی 
معتبر است که مدیران آن از روش های موثق فعالیت 

کرده و ارتباط برقرار کنند.

سازمان تان  می خواهید  اینکه  بیان  سرگرمی؛   .۴
سرگرمی داشته باشد، این طور القا می کند که اکنون 
شرایط کاری سختی دارد. اگر باید این را بگویید، پس 
این گونه  شما  احتماال  که  کرد  نتیجه گیری  می توان 

نیستید.

با مشتریان،  باید  ۵. مشتری محوری؛ همه شرکت ها 
خواسته  ها و نیازهای آنها هماهنگ باشند. بیان یک 
توضیح  را  منحصر به فردی  روش  که  اصلی  ارزش 

می دهد که در آن شما متعهد به مشتریان تان هستید، 
متمایز تر و معنی دار خواهد بود.

نه تنها این مفاهیم برای هر کسب و کاری که می خواهد 
در دنیای امروز رقابتی عمل کند بدیهی هستند؛ بلکه 
بسیار  یا  متمایزکننده  شما  سازمان  مورد  در  آنچه 

ارزشمند است را تعیین نمی کنند.

ارزش های  است.  برند  قدرت  کلیدی  محرک  تمایز، 
را  شما  شرکت  که  آنچه  باید  شما  شرکت  اصلی 
متمایز می سازد و شما را نسبت به سایرین برجسته 
می سازد مجسم کند. برای شناسایی اینکه ارزش های 
اصلی شما چه باید باشند باید با تفکر در مورد طبقه 
باید  »اصلی«  ارزش های  کنید.  شروع  کسب و کارتان 
هر  در  شرکت ها  همه  که  »طبقه«  ارزش های  از 
طبقه مفروضی باید بپذیرند، متمایز باشند. به عنوان 
ارزش های  باید  فست فود  رستوران های  همه  مثال، 
سرعت و راحتی را دربرداشته باشند؛ همه سازندگان 
نرم افزار باید به قابلیت اطمینان و سهولت در استفاده 
می گوید  که  فست فود  رستوران  یک  بگذارند.  ارزش 

 از به کار بردن این ۵ کلمه در بیانیه ارزش شرکت تان خودداری کنید
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»سرعت« جزئی از ارزش آن است، هیچ چیز متفاوتی 
نسبت به رستوران های فست فود دیگر نمی گوید.

شرکت  ارزش های  بودن  منحصر به فرد  برای  دوما، 
شما، کلمات یا رفتاری که در آن برای توصیف آنها 
استفاده  به جای  باشد.  متمایز  باید  می کنید  انتخاب 
از لغات بیش از حد استفاده شده، ارزش های اصلی 
سایر شرکت هایی  به  نسبت  متفاوتی  به طور  را  خود 
بیان کنید که ممکن است تا حدی باورهای مشابهی 
با شرکت شما داشته باشند. از یک سبک یا صدایی 
استفاده کنید که به طور منحصر به فرد سازمان شما را 
نشان می دهد. انجام این کار چیزی بیش از یک تمایز 
این کار ارزش های شما  ارائه خواهد داد؛  سطحی را 
و شخصیت  روح  آنها  که  چرا  می سازد؛  متمایز تر  را 
سازمان شما را مجسم می کنند. اگر ارزش های اصلی 
منحصر به فرد  یک سبک  با  و  متمایز  کلمات  با  شما 
بیان نشده باشد، تا چه حد احتمال دارد که کارمندان 
شما به آن توجه کنند و به ارزش هایی احترام بگذارند 
که به نظر پیش پا افتاده و معمولی می آیند؟ با پرسیدن 
سوال زیر از خودتان، مشخص کنید که آیا یک ارزش 

اصلی منحصر به فرد است یا خیر:

برای  ارزش  این  مدعی  می تواند  دیگری  شرکت  آیا 
از آن بهره می بریم  خودش شود و همان طور که ما 
از آن استفاده کند؟ بسیاری از شرکت ها »اشتیاق« 
و »نوآوری« را به عنوان ارزش هایشان فهرست بندی 
روش های  به  را  ارزش ها  این  روز  هر  و  می کنند 

غیرمنتظره مانند توسعه محصوالت جدید و خدمت 
اما  می دهند.  ارائه  مراقبت  و  توجه  با  مشتریان  به 
زاپوس  شرکت  مانند  شما  ارزش های  از  یکی  اگر 
»deliver WOW Through Service« باشد، 
 Zappos( می کنید.  ادعا  را  منحصر به فردی  قلمرو 
کل  آنها  است.  آنالین  لباس  و  کفش  فروشگاه  یک 
داده اند:  تطبیق  ماموریت  یک  حول  را  خود  شرکت 
گرچه  مشتریان.  به  ممکن  خدمات  بهترین  ارائه 
تالش های  اما  است  ساده  کلمه  یک   »wow«
و  شرکا  همکاران،  مشتریان،  خشنودی  برای  بسیار 

سرمایه گذاران را در برمی گیرد.(

آیا هیچ شرکتی  بپرسید:  از خودتان  متناوب  به طور 
انتخاب  خود  ارزش  به عنوان  را  شما  ارزش  عکس 
ارزش  این  است  ممکن  از شرکت ها  برخی  می کند؟ 
را برای خود تعریف کنند که »انجام شدنش مهم تر 
انجام شدنش است « و بسیاری  از کامل و بی نقص 
از استارت آپ ها ارزش »تنها آن را وارد بازار کن« را 
یک  سریع  ورود  که  معتقدند  آنها  چون  می پذیرند؛ 
محصول به بازار نسبت به اینکه اطمینان یابیم همه 

مشکالت آن رفع شده، بسیار مهم تر است. اما دیگر 
شرکت ها مانند گوگل معتقدند که »بزرگ به اندازه 
یافتن  برتری  برای  تالش  به  و  نیست«  خوب  کافی 
ارزشی  ارزش شما،  نقطه عکس  اگر  ارزش می نهند. 
آموزنده  و  الهام بخش  را  آن  سازمان  یک  که  است 
کرده اید  شناسایی  که  ارزشی  آن  آنگاه  می یابد، 
می تواند شما را در یک مسیر قدرتمند قرار دهد. یک 
وجود  سازمان  هر  برای  ارزش ها  از  درست  مجموعه 
ندارد. ارزش های اصلی شما باید نگرش ها و باورهای 
جمعی را توصیف کند که می خواهید همه کارمندان 
که  دهند  نشان  عوض  در  و  باشند؛  داشته  را  آن 
چگونه این رفتارها برند شما را تعریف کرده و متمایز 
منحصربه فرد  باید  شما  اصلی  ارزش های  می سازد. 

باشند.
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