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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

اقتصادي و گاه بر مبناي  ايران گاه بر مبناي واقعيت هاي  راهبرد صنعتي در 
عاليق و سليقه ها تعريف شده است و به همين علت نيز شاهد آن هستيم كه با 
وجود تخصيص منابع كالن مالي و مديريتي، كماكان در بسياري از رشته هاي 

صنعتي از رقباي منطقه يي خود مانند تركيه و عربستان سعودي فاصله داريم.
از مزيت هاي  اقتصادي برخوردار بودن  از عوامل مهم موفقيت هر فعاليت  اما 
نسبي است و وجود مزيت هاي نسبي كه در ادامه گفته مي شود، عامل اصلي 

موفقيت صنعت برق كشور بوده است:
1. وجود مواد اوليه موردنياز: فلزهاي پايه مانند فوالد، آلومينيوم، مس، روي و 
پليمرها از مواد اوليه اصلي مورد نياز صنعت برق هستند. نعمت هاي خدادادي در 
اين زمينه موقعيت ويژه يي از آن كشور ما كرده است كه در زير به برخي از آنها 
اشاره مي كنم. مقام هشتم توليد سنگ آهن در جهان و نخست در خاورميانه، 
مقام پانزدهم توليد جهاني فوالد و رتبه نخست در خاورميانه، مقام نخست ذخاير 
روي در جهان، نهمين ذخاير مس جهان و بزرگ ترين در خاورميانه، بزرگ ترين 
ذخاير گاز جهان جهت فرآوري فلزهاي يادشده و توليد محصول هاي پتروشيمي 

نيروي كار متخصص

مشكالت  دليل  به  افراد،  از  بسياري  تصور  برخالف  متخصص:  كار  نيروي   .2
ساختاري و بهره وري نامناسب، نيروي كار ساده در ايران ارزان نيست، اما در 

مورد نيروي كار متخصص موضوع بسيار متفاوت است و كيفيت و بهاي نيروي 
كار متخصص موردنياز صنعت برق در ايران در سطح بسيار مناسبي قرار دارد.

3. بازار بومي بزرگ: كشور ما با 75000 مگاوات ظرفيت نصب شده، مقام 14 در 
جهان و نخست در خاورميانه را به خود اختصاص داده است. احداث، نگهداري و 
مديريت نيروگاه ها، پست ها و ساير زيرساخت هاي توليد، انتقال و توزيع اين مقدار 
برق بازار بومي بزرگي را در اختيار شركت هاي ايراني قرار داده است. داشتن بازار 

بومي با مقياس بزرگ از مولفه هاي اصلي رشد و توسعه هر صنعت است.

4- سيكل بلند فناوري: شركت هاي ايراني به علت مشكالت مديريتي و مالي 
همواره در تحقيق، توسعه و نوآوري با مشكالتي روبه رو بوده اند و به همين 
دليل نيز در رشته هايي كه دستخوش تحول هاي فناوري باال و سيكل كوتاه عمر 
محصول هستند مانند لوازم الكترونيك شخصي، لوازم خانگي و حتي خودرو 
يا  ندارند  معناداري  اساسا حضور  يا  ايراني  كه شركت هاي  هستيم  آن  شاهد 
محصول آنها از كيفيت و قيمت مناسبي برخوردار نيست و بدون حمايت هاي 
تعرفه يي باال، امكان رقابت با محصول هاي مشابه خارجي را ندارند.  صنعت برق 

از نظر فناوري به بلوغ رسيده است و لذا دچار تحول هاي مداوم نيست. 
ادامه درصفحه 3 /

تعادل/ عليرضا كالهي/  نايب رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادراتي

تامين برق پايدار پيش نياز رشد اقتصادي دنیای اقتصاد/ 
دكتر پويا جبل عاملی

تاكيد مداوم روزنامه »دنيای اقتصاد« برای دست برداشتن 
از تثبيت نرخ ارز رسمی و رهايی از سيكل های ارزی چند 
دهه گذشته در دولت آقای روحانی نيز خريداری نداشت. 
اما امروز زمان صحبت از آنچه بايد انجام می شد، نيست. 
بايد همه ما به دولت كمك كنيم تا اين دوره نيز بگذرد. 
از اين رو بايد ها و نبايد های ارزی را مروری كنيم، باشد 
تا گذار از دوره فعلی تبديل به فرصتی برای اقتصاد ملی 

شود.
بانك  در  بسياری  كارشناسی  كارهای  و  تحقيقات   -1
حد  از  بيش  ارزش  بر  داللت  كه  شده  انجام  مركزی 
و  سياستی  توصيه های  و  دارد  ريال   )Overvalue(
مقاالت پژوهشی صندوق بين المللی پول نيز بر اين امر 
صحه می گذارد؛ بنابراين افزايش نرخ ارز اصوال نبايد امری 
گيج كننده، گذرا و ناپايدار قلمداد شود. از آن سو هر گونه 
باال رفتن نرخ ارز به خصوص در دوره هايی كه ريسك های 
غيراقتصادی نمود می يابد، برای اقتصاد بسی ضروری و 

سودمند است. 

ادامه درصفحه 3 /

بايدها و نبايدهای ارزی



 

 افزايش ۴ برابری مبادالت برقی ايران و 
ارمنستان

وزير نيرو با اشاره به آغاز دور جديد مذاكرات اقتصادی 
ايران و ارمنستان اعالم كرد: به زودی ظرفيت مبادالت 
به 1200  فعلی  مگاوات  از 300  كشور  دو  بين  برق 

مگاوات افزايش می يابد......ادامه خبر

 آغاز به كار كنفرانس بين المللی 
انرژی های تجديدپذير 

ايران 16  انرژی های تجديدپذير  كنفرانس بين المللی 
آذر ماه با حضور هيات هايی از 23 كشور دنيا همچون 
آلمان، چين، بلغارستان، فرانسه، سوييس، ايتاليا، كانادا 

و انگلستان آغاز می شود......ادامه خبر

 مجوز مجلس به دولت برای افزايش 
حامل های انرژی در سال 96

از  برنامه ششم  اليحه  تلفيق  كميسيون  رئيس  نايب 
مصوبه امروز اين كميسيون در مورد مجوز مجلس به 
دولت برای افزايش حامل های انرژی در سال ۹6 خبر 

داد......ادامه خبر

 بودجه وزارت نيرو يک سوم نياز ساالنه 
است

قائم مقام وزير نيرو از افزايش 30 درصدی بودجه برای 
طرح  تعادل بخشی خبر داد و گفت: طبق برآوردهای 
صورت گرفته بودجه اين بخش بيش از 500 ميليارد 

تومان خواهد شد......ادامه خبر

 توقف صدور اطالعيه قطع برق
همزمان با گرانی برق و افزايش بار مالی قبوض، توانير 
با صدور بخشنامه ای انتشار اطالعيه قطع برق با اضافه 
هزينه 4 تا 12 هزار تومانی برای مشتركان با بدهی 

كمتر از 50 هزار تومان را ممنوع كرد......ادامه خبر

 سرمايه گذاری 1۰۰ ميليارد دالری 
چين در انرژی بادی

های  انرژی  تامين  راستای  در  چين   - ايرنا   - پكن 
از داليل  يكی  فسيلی كه  از سوخت  كاستن  و  پاک 
اصلی آلودگی شديد در اين كشور محسوب می شود، 
سرمايه گذاری 100 ميليارد دالری در انرژی بادی را 

در دستور كار قرار داده است......ادامه خبر

 تيشه 8ساله به ريشه صنعت برق
نگرش خدماتی به كااليی مانند برق، موجب شده كه 
اجرای اصالح الگوی مصرف با مشكل مواجه شود. اين 
از بدهكارترين  موضوع نه تنها صنعت برق را به يكی 
صنايع ايران مبدل كرده، بلكه جايگزين شدن قيمت های 
اين  واقعی شدن  تمام شده،  قيمت  جای  به  تكليفی 
است.  روبه رو كرده  تأخير  با سال ها  را  تجاری  كاالی 

.....ادامه خبر

 9۰ نقطه در زنجان از نيروگاه های 
خورشيدی استفاده می كنند

مسئول روابط عمومی شركت توزيع نيروی برق استان 
استان  از  نقطه   ۹0 در  حاضر  حال  در  گفت:  زنجان 
است...... شده  نصب  خورشيدی  كوچك  نيروگاه های 

ادامه خبر

 وزير نيرو با »افزايش تعرفه های 
انرژی« می خواهد »ضعف های مديريتی« 

وزارتخانه را بپوشاند
عضو هيئت رئيسه كميسيون اصل ۹0 مجلس شورای 
افزايش  با  است  درصدد  نيرو  وزير  گفت:  اسالمی 
را  وزارتخانه  مديريتی  ضعف های  انرژی  تعرفه های 

بپوشاند.......ادامه خبر

رشد  و  تورم۷.6درصدی  پيش بينی   
اقتصادی ۷.۷درصدی

كالن  آثار  تشريح  در  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئيس 
بودجه سال ۹6 گفت: سال آينده رشد اقتصادی 7.7 
درصدی، رشد سرمايه گذاری 12.3درصدی، نرخ تورم 
7.6درصدی و رشد نقدينگی 1۹ درصدی پيش بينی 

شده است.......ادامه خبر

 اتحاديه اروپا از برجام حمايت می كند
قطعنامه  صورت  به  برجام  گفت:  دانمارک  سفير 
تمام  و  تصويب شده  ملل  سازمان  امنيت  در شورای 
كشورهايی كه عضو اين سازمان هستند ملزم به اجرای 

و تبعيت از آن هستند......ادامه خبر

 تسلط دولت بر بازار ارز كاهش می يابد؟ 
پدرام سلطانی، نايب رييس اتاق ايران.....ادامه خبر

 نيمی از هزينه صادركنندگان ايرانی 
شركت كننده در نمايشگاه های 

كشورهای هدف پرداخت می شود
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان 

نمايشگاهی  هزينه  درصد   50 گفت:  تجارت  توسعه 
صادركنندگانی كه به منظور توسعه صادرات و بازاريابی 
در نمايشگاه های تخصصی - صادراتی كشورهای هدف 
) تعيين شده از سوی سازمان توسعه تجارت ( شركت 

می كنند، پرداخت می شود......ادامه خبر

 هيات مديره جديد خانه صنعت ايران 
انتخاب شدند

انتخابات خانه صنعت، معدن و تجارت ايران برگزار و 
اعضای هيات مديره و بازرس با رای اعضای اين تشكل 

انتخاب شدند......ادامه خبر

 انتقاد از نرخ ارز در بودجه سال 96
رئيس كنفدراسيون صادرات ايران، نرخ دالر پيشنهادی 
دولت در بودجه سال ۹6 را دور از سياست تك نرخی 
تا 15 درصدی  تفاوت 10  ارز دانست و گفت:  شدن 
نرخ ارز بودجه و ارز آزاد به توليد و صادرات لطمه می 

زند......ادامه خبر

 دوره كاربردی »امکان سنجی، طرح 
توجيهی فنی-اقتصادی پروژه های 

سرمايه گذاری«
. .....ادامه خبر

 كاهش دوباره نرخ دالر
......ادامه خبر

 فضای خالی برای رشد فلزات پايه
. ....ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

 ادامه از صفحه 1 /
تامين برق پايدار پيش نياز رشد اقتصادي

و  معكوس  مهندسي  براي  را  الزام  فرصت  مهم  ين 
رسيدن به فناوري روز جهان براي شركت هاي ايراني 
فراهم كرده است. مصداق اين ادعا توليد توربين هاي 
قوي  فشار  كابل هاي  و  قدرت  ترانس هاي  گازي، 
است  ايران  توسط  خاورميانه  در  نخستين بار  براي 
نظر  از  ايران  برق  صنعت  رشته ها،  از  بسياري  در  و 
نخست  كشور   20 زمره  در  توليد  مقياس  و  فناوري 
نسبي  نيز وجود مزيت  است.  شواهد ديگري  جهان 
توانمندي شركت هاي شاغل  و  ايران  برق  در صنعت 
تعرفه  وزني  متوسط  مي كنند.  تاييد  را  اين حوزه  در 
گمركي تجهيزات صنعت برق با 14 درصد، پايين ترين 
سطح براي محصوالت نهايي در كشور است. همچنين 
با وجود مشكالت گوناگون مانند تحريم، بحران بودجه 
پيمانكاران  پرداخت نشدن مطالبه هاي  و  نيرو  وزارت 
توليد،  حوزه هاي  پروژه هاي  اجراي  توليدكنندگان،  و 
دچار خاموشي  و  يافته  ادامه  تاكنون  توزيع  و  انتقال 
اقتصادي  و  اجتماعي  چالش هاي  از  كه  برق  قطع  و 
بسياري از كشورهاي منطقه و حتي كشورهايي مانند 
پيش  مشكالت  علت  به  البته  نشده ايم.  است،  هند 
آمده در سال هاي پاياني دولت دهم و نبود هيچگونه 
برق،  صنعت  زيرساخت هاي  در  جدي  سرمايه گذاري 
حاشيه ايمني كشورمان در اين حوزه به صفر رسيده و 

احتمال بروز خاموشي افزايش يافته است.

ضمن آنكه شاهد آن بوده ايم كه شركت هاي فعال در 
صنعت برق ورود جدي به بازارهاي صادراتي داشته اند 
و ۹۹ درصد صادرات خدمات فني و مهندسي و بخش 
قابل توجهي از صادرات كاالي صنعتي كشور )صادرات 

 ادامه از صفحه 1 /

ارزش  درصدی   15 قريب  كاهش  مثال  به عنوان 
پوند در برابر دالر آمريكا طی چند روز پس از رای 
توليد  تقويت  برای  پتانسيلی شد  خود  برگزيت  به 
ناخالص داخلی در عصر تازه ای برای اقتصاد بريتانيا 
كه در آن سرمايه گذاران كمتر به آن چشم داشته 
و بازار اروپا چون گذشته روی خوش به آن نشان 

نخواهد داد. 
كه  نيست  امری  ارز،  نرخ  افزايش  نفس  رو  اين  از 
افزايش  تنها  نگرانی  باشد.  آن  نگران  سياست گذار 
يكباره نرخ آزاد و تعميق اختالف دو نرخ دولتی و 

آزاد است.
2- تقاضای سفته بازی، تقاضای حفظ دارايی، تقاضا 
تقاضای  از  بخشی  همگی  و...  آتی  مصرف  برای 
كل ارز هستند. تا زمانی كه بازار هست، اين گونه 
برای  اقدامی  گونه  هر  دارد.  وجود  نيز  تقاضاها 
جلوگيری از اين تقاضاها به صورت سلبی از جمله 
مانع شدن در ارائه اطالعات قيمتی، استفاده از قوه 
قهريه و... تنها عالمت عدم كارآيی سياست گذار به 
مردم است و خود زمينه ای ديگر خواهد بود برای 
در  ابزار  اين  از  استفاده  و  قيمتی  ايجاد شوک های 
طول تكانه های قيمتی قبلی ناكارآمد بودن آنها را 
به خوبی مشخص كرد و نبايد تجربه شكست خورده 

قبلی را امتحان كرد.
3- معقول ترين و دردسترس ترين سياست، پذيرش 
روند قيمتی و تا حد مقدور كاهش نوسانات قيمتی 
زمانی  در  به خصوص  قيمتی  هدف  از  دوری  است. 

كاهش  برای  ارز  عرضه  می بيند،  سياست گذار  كه 
نوسان در حال جواب دادن است، از اهميت خاصی 
برخوردار است؛ زيرا در صورت كاهش بيش از حد 
مجدد  خريد  برای  فرصت  كوتاه،  زمانی  در  قيمت 
بازی  يك  در  سياست گذار  عمال  و  می شود  هموار 
افت  نتيجه ای جز  قرار می گيرد كه  بازار  با  بيهوده 
اصل  كه سياست گذار  زمانی  تا  ندارد.  ارزی  ذخاير 
خطرناكی  استراتژی های  چنين  بگذارد،  بازار  بر  را 
ارتباطی  سياست  آنكه  ضمن  كرد.  نخواهد  اتخاذ 
سياست گذار با عموم بايد براساس نشان دادن درک 
ارزی  شوک  باشد.  سياست گذار  ازسوی  واقعيات 
پيشين نه به خاطر عرضه ارز كه به خاطر انتظارات 
ريسك های  پذيرش  رو  اين  از  شد.  برطرف  مثبت 
معقول  نقشی  تعريف  و  سياست گذار  از سوی  تازه 
برای خود و ارائه سيگنال هايی كه بتواند انتظارات را 
تا حدودی تعديل كند، حداكثر كاری است كه در 
زمينه نوسانات تكانه می توان در حال حاضر انجام 
داد. اما اين كار اعتبار سياست گذار را محفوظ خواهد 
داشت و وی همچنان می تواند اثرگذاری معقول خود 
را در دست داشته باشد؛ امری كه در طول شوک 

ارزی سال های ۹1-۹0 از دست رفت.
ساختن  برطرف  نوسان،  كنترل  از  غير  به  اما   -4
مهم  مساله  آزاد،  و  دولتی  ارز  نرخ  شكاف  تبعات 
تكرار  از  جلوگيری  برای  بايد  كه  است  ديگری 
همچنين  و  قبل  دوره های  در  داده  رخ  فسادهای 
برای آن تدبيری  ارز،  توزيع  بيشتر  كارآيی هر چه 
نرخ،  دو  اختالف  وجود  با  می رسد  به نظر  انديشيد. 
طريق  از  دولتی  ارز  بيشتر  هر چه  ساختن  محدود 

بازار،  نرخ  به  نزديك  اولويت بندی و پذيرش نرخی 
تنها راه حل موجود باشد. با وجود اختالف زياد دو 
نرخ، تقاضا برای ارز دولتی بيشتر و بيشتر شده و با 
وجود هزينه و وقت بسيار نمی توان مطمئن بود، ارز 
دولتی صرف مقصودهای ادعايی شود. اين محدود 
ساختن شديد مصارف ارز دولتی می تواند نه تنها از 
فساد جلوگيری كند، بلكه راه برای تك نرخی شدن 
ارز نيز حتی در وضعيت كنونی باز می شود. ادعای 
برای جلوگيری  با مصارف كنونی  ارز دولتی  حفظ 
است  مردود شده  عمل  در  و  كهنه  آنقدر  تورم،  از 
كنيم.  اشاره  آن  به  ديگر  بار  نيست  نياز  حتی  كه 
تنها به همين بايد بسنده كرد كه در طول شوک 
ارزی ۹1-۹0، حفظ نرخ ارز دولتی نه فقط جلوی 
تورم های كمرشكن را نگرفت، بلكه باعث شدن جيب 
آنانی كه به اين منبع دولتی دسترسی داشتند پرتر 
شود. نرخ دولتی هيچ سودی برای اقتصاد و طبقه 
آسيب پذير ندارد و طرفداران آن تنها كسانی هستند 
كه می خواهند از رانت ارز دولتی، متمول تر شوند. 
يكسان سازی ارزی حتی در زمانی كه نوسان قيمتی 
وجود دارد نيز برای شفافيت اقتصاد و برای كارآمدی 
توزيع منابع بسيار حائز اهميت است و نمی توان آن 

را به وقت نامعلوم حواله داد.

بايدها و نبايدهای ارزی
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۴ بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

از  متشكل  عمده  بطور  ايران  در  غيرنفتي  كاالهاي 
فلزهاي  گازي،  ميعان هاي  پتروشيمي،  محصول هاي 
پايه مانند مس و روي و كاني ها مانند سنگ آهن و 
غيره است كه همگي مواد خام است و ارزش افزوده و 
اشتغال زايي ناچيزي در اقتصاد ملي ايجاد مي كنند( را 

به خود اختصاص داده است.

و اما در زمان حاضر، با توجه به آنكه وزارت نيرو به 
از  شده  منتقل  توماني  ميليارد  هزار  بدهي 31  علت 
دولت دهم، در اجراي پروژه هاي جديد دچار مشكل 
اقتصاد  بر  عمومي حاكم  ركود  علت  به  و  است  شده 
حوزه هاي  ديگر  در  نيز  اندكي  سرمايه گذاري  ايران، 

صنعتي و زيرساختي انجام مي شود.

اين در حالي است كه صنعت برق از دو منظر اهميت 
زيرساختي  عنوان  به  برق  دارد.  بااليي  اقتصادي 
كليدي نقش پررنگي در رشد و توسعه اقتصادي ايفا 
مي كند. تامين برق پايدار از پيش نيازهاي رشد است. 
بانك جهاني  مانند  مالي  نهادهاي معتبر  گزارش هاي 
انرژي  به  دسترسي  عدم  پول  بين المللي  صندوق  و 
الكتريكي را به عنوان يكي از داليل اصلي عدم تحقق 
رشد اقتصادي بالقوه كشورهايي مانند هند و پاكستان 
و  گسترده  زيرساخت هاي  اما  مي كنند.  شناسايي 
اقتصادي شمرده  باكيفيت كشورمان جزو نقاط قوت 
و  پاسداري كرد  از آن  بايد  قوتي كه  نقطه  مي شوند. 

اجازه نداد كه با عدم سرمايه گذاري از بين برود.

اين  پيمانكاران  و  توليدكنندگان  اهميت  دوم  منظر   
حوزه در توسعه صنعتي كشور، ايجاد اشتغال براي خيل 
نتيجه  در  و  كشور  دانشگاهي  فارغ التحصيالن  عظيم 
رشد توليد ناخالص ملي است. با توجه به توانمندي هاي 

صنعت برق و نياز بسياري از همسايگان ايران به كاال 
و خدمات صنعت برق، با كمي حمايت و برنامه ريزي 
منطقي مي توانيم در ميان مدت به 10 ميليارد دالر و 
در بلندمدت به 30 ميليارد دالر صادرات دست پيدا 
كنيم. به عنوان مثال كشور تركيه بدون داشتن ذخاير 
مس بيش از 2 ميليارد دالر يا 15 برابر كشور ما سيم و 
كابل صادر مي كند و هيچ دليلي وجود ندارد كه ايران 
نيز در اين رشته نتواند به ارقام مشابه دست يابد. در 
كنيم  توجه  بايد  نيز  مهندسي  و  فني  حوزه خدمات 
كه پروژه هايي مانند احداث نيروگاه، پست هاي فشار 
قوي و خطوط انتقال، هم داراي ارزش افزوده بااليي 
است و هم از كاال و نيروي كار ايراني استفاده مي كند 
و مي تواند سهم بسزايي در تحقق اهداف دولت براي 

رشد اقتصادي بيش از 5 درصد ايفا كند.

مهر/ وزير نيرو خبر داد:
افزايش ۴ برابری مبادالت برقی ايران و 

ارمنستان

مذاكرات  آغاز دور جديد  به  اشاره  با  نيرو  وزير 
اقتصادی ايران و ارمنستان اعالم كرد: به زودی 
 3۰۰ از  كشور  دو  بين  برق  مبادالت  ظرفيت 

مگاوات فعلی به 12۰۰ مگاوات افزايش می يابد.
به گزارش خبرنگار مهر، حميد چيت چيان در مراسم 
به كار چهاردهمين اجالس كميسيون مشترک  آغاز 
ايران و ارمنستان و ديدار با »آشوت مانوكيان« وزير 
گفت:  ارمنستان  طبيعی  منابع  و  انرژی  زيرساخت 
برق،  انتقال  سوم  خط  همچون  پروژه هايی  اجرای 
كريدور ترانزيتی شمال به جنوب و احداث خط لوله 

از خليج فارس به دريای سياه از مهمترين محورهای 
برگزاری چهاردهمين اجالس كميسيون مشترک ايران 

و ارمنستان است.
ارمنستان  رئيس جمهور  سفر  به  اشاره  با  نيرو  وزير 
سفر  با  كرد:  تصريح  تهران  به  نزديك  آينده ای  در 
رئيس جمهور ارمنستان به تهران، بهترين فرصت برای 
توسعه همكاری های مشترک بين ايران و ارمنستان به 

ويژه در حوزه اقتصاد و انرژی است.
اين عضو كابينه دولت با تأكيد بر اينكه هم اكنون ايران 
و  توسعه  برای  متعددی  ظرفيت های  از  ارمنستان  و 
تعميق همكاری های دوجانبه برخوردار هستند، اظهار 
برگزاری  با  می شود  پيش بينی  اساس  اين  بر  داشت: 
چهاردهمين اجالس كميسيون مشترک بين دو كشور، 
حوزه هايی  در  همكاری ها  بيشتر  توسعه  برای  زمينه 
همچون صنايع ريلی و هوايی، كشاورزی، دامپروری، 
آب، برق، معدن، نفت، پتروشيمی و گردشگری فراهم 

شود.
چيت چيان همچنين با اشاره به برقراری مبادالت برقی 
بين ايران و ارمنستان تأكيد كرد: با ايجاد زيرساخت ها 
ظرفيت  و  حجم  زودی  به  جديد،  خطوط  احداث  و 
مبادالت برق و انرژی بين ايران و ارمنستان افزايش 

می يابد.
وی با اشاره به آغاز ساخت خط سوم انتقال برق بين 
ايران و ارمنستان بيان كرد: با بهره برداری از اين پروژه 
جديد، ظرفيت مبادالت برق بين دو كشور با افزايشی 
به 1200  فعلی  مگاوات  از 300  برابری  چهار  حدود 

مگاوات افزايش می يابد.
جمهوری  آمادگی  به  اشاره  با  پايان  در  نيرو  وزير 
با  اقتصادی  همكاری های  توسعه  برای  ايران  اسالمی 
ارمنستان خاطرنشان كرد: ايران و ارمنستان با توجه 
به برخورداری از ظرفيت همسايگی می توانند بيش از 

گذشته نسبت به توسعه همكاری ها با محوريت اقتصاد 
و انرژی اقدام كنند.

گذاری  سرمايه  زمينه سازی  رويكرد  با  نیرو/   وزارت 
خارجی صورت می گيرد؛

آغاز به كار كنفرانس بين المللی انرژی های 
تجديدپذير 

كنفرانس بين المللی انرژی های تجديدپذير ايران 
كشور   23 از  هايی  هيات  حضور  با  ماه  آذر   16
فرانسه،  بلغارستان،  چين،  آلمان،  همچون  دنيا 
سوييس، ايتاليا، كانادا و انگلستان آغاز می شود.

به گزارش پاون به نقل از پايگاه اطالع رسانی معاونت 
شورای  نشست  رئيس جمهوری،  فناوری  و  علمی 
انرژی های  بين المللی  كنفرانس  سياست گذاری 
رييس  اميری نيا،  حميدرضا  حضور  با  تجديدپذير 
شورای سياست گذاری، مسلم موسوی دبير كنفرانس، 
سيروس وطنخواه دبير ستاد توسعه فناوری انرژی های 
بهينه سازی  ستاد  دبير  سبوحی،  يداهلل  تجديد پذير، 
سازمان های  نمايندگان  و  زيست  محيط  و  انرژی 

مختلف برگزار شد.
در ابتدای اين نشست اميری نيا با بيان اينكه كنفرانس 
بين المللی انرژی های تجديدپذير ايران با رويكرد زمينه 
برگزار  حوزه  اين  در  خارجی  گذاری  سرمايه  سازی 
همچون  مختلف  دستگاه های  از  كرد:  اظهار  می شود 
معاونت  تجديدپذير  انرژی های  فناوری  توسعه  ستاد 
علمی، سازمان انرژی های نو، سازمان حفاظت محيط 
اراضی، شهرداری تهران  زيست، وزارت نيرو، سازمان 
در برگزاری همكاری داشته اند تا با همزايی اين نهادها 
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5 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

بزرگ ترين كنفرانس بين المللی در حوزه انرژی های 
تجديدپذير برگزار شود.

 
حضور 2۰ هيات خارجی در كنفرانس

اميری نيا ادامه داد: نزديك به 100 مهمان خارجی در 
كنفرانس  اين  در  دنيا  كشور   23 از  هيات   20 قالب 
حضور خواهند داشت كه استقبال از سوی شركت های 
كنفرانس  در  حضور  برای  حوزه  اين  پيشرو  خارجی 
جذابيت  حضور  اين  گفت  می توان  بنابراين  شد 
آن ها  برای  كشور  در  را  حوزه  اين  در  سرمايه گذاری 

نشان می دهد.
المللی  بين  كنفرانس  سياستگذاری  شورای  رييس 
حوزه  رشد  به  اشاره  با  ايران  تجديدپذير  انرژی های 
اخير در كشور گفت:  انرژی های تجديدپذير در دهه 
حركت در مسيری كه به كاربرد انرژی های تجديدپذير 
اين  و  است  اجباری  حركتی  شود  ختم  كشور  در 
و  است  گيری  شكل  حال  در  كشور  در  اكوسيستم 
تشكيل ستاد توسعه انرژی های تجديدپذير در معاونت 

علمی نيز نشان دهنده همين موضوع است.
وی همچنين بيان كرد: حوزه انرژی های تجديد پذير 
حوزه ای وسيع است و در كشور ما پتانسيل خوبی در 
اين زمينه وجود دارد و برگزاری اين كنفرانس توسط 
معاونت  حمايت  با  و  تجديدپذير  انرژی های  انجمن 
گذاری  سرمايه  برای  خوبی  زمينه  می تواند  علمی 

خارجی را فراهم كند.
 

جذب سرمايه گذاران خارجی در حوزه 
تجديدپذير

در بخش بعدی اين نشست رييس انجمن انرژی های 
تجديدپذير با اشاره به اينكه بعد از توسعه مناسبات 
انرژی های  حوزه  در  گذاری  سرمايه  كشور  سياسی 

شده  مواجه  داخلی  و  خارجی  اقبال  با  تجديدپذير 
است اظهار كرد: در واقع جذب سرمايه گذار خارجی 
دغدغه های  از  يكی  هماهنگ  و  منسجم  صورت  به 
همكاران فعال اين حوزه و از اهداف اين كنفرانس است.

اين  مرتبط  فناوری های  توسعه  موسوی  سيدمسلم 
خارجی  با شركت های  تعامل  و  نوآوری  ايجاد  حوزه، 
را از ديگر اهداف اين كنفرانس دانست و بيان كرد: در 
مدت زمان سه روز برگزاری اين كنفرانس پنل های 
موضوعات  ها  پنل  اين  در  می شود  برگزار  تخصصی 
اين  در  موفق  كشورهای  و  می شود  بررسی  مختلفی 
حوزه همچون آلمان و اسپانيا از تجارب خود خواهند 
اساتيد  با حضور  گفت همچنين كارگاه های مختلفی 
برگزار  فناوری  انتقال  زمينه  در  حوزه  اين  برجسته 

می شود.
 

حضور 23 هيات خارجی در كنفرانس
رييس انجمن انرژی های تجديدپذير با اشاره به برگزاری 
خورشيدی،  بادی،  انرژی های  حوزه  تخصصی  پنل 
داد:  ادامه  دوم  روز  در  گرمايی  زمين  و  توده  زيست 
دغدغه های تأمين سرمايه و چالش های توليد كنندگان 
تجهيزات اين حوزه نيز از ديگر موضوعات اين پنل ها 
است همچنين 25 سخنران خارجی تجارب خود در 

اين حوزه را منتقل می كنند.
وی همچنين عنوان كرد: تا كنون حضور 15 ارگان و 
نهاد مختلف در كنفرانس قطعی شده است و هيات 
هايی از 23 كشور دنيا همچون آلمان، چين، بلغارستان، 
فرانسه، سوييس، ايتاليا، كانادا و انگلستان در كنفرانس 
حضور دارند. همچنين نمايندگانی از آزانس بين المللی 
انرژی های تجديدپذير در روز نخست سخنرانی خواهند 

داشت.
همچنين دبير ستاد توسعه فناوری انرژی های تجديد 

از  توليد كمتر  اينكه  بيان  با  نيز  علمی  معاونت  پذير 
پتانسيل  به  توجه  با  تجديدپذير  برق  مگاوات   300
كشور در اين حوزه شايسته ما نيست عنوان كرد: بهتر 
است برگزاری اين كنفرانس ادامه دار باشد و دبيرخانه 
دائمی آن تشكيل شود تا مشوقی برای سرمايه گذاران 
داخلی و خارجی باشد و در نهايت توسعه اين حوزه را 

در كشور شاهد باشيم.
وطنخواه ادامه داد: حوزه انرژی های تجديدپذير مسئله 
نيازمند  حوزه  اين  توسعه  و  است  فرادستگاهی  ای 
هماهنگی و همكاری نهادهای مختلف در كشور است 
به  تجديدپذير  انرژی های  فناوری  توسعه  ستاد  البته 
دستگاه ها  ساير  با حضور  فرادستگاهی  نهادی  عنوان 
نگاه جديدی به مسئله توسعه اين حوزه در كشور دارد.

در بخش بعدی دبير ستاد بهينه سازی انرژی و محيط 
زيست با بيان اينكه تعرفه های خريد محصوالت حوزه 
انرژی های تجديدپذير يك مشكل اساسی در اين حوزه 
است بيان كرد: نياز است دولت در اين زمينه سياست 
گذاری های شفافی را اتخاذ كند كه ثابت باشند زيرا 
نشود سهم  پيدا  مشكل  اين  برای  اصولی  راه حل  تا 
توسعه  كشور  انرژی  سبد  در  تجديدپذير  انرژی های 

نمی يابد.
كنفرانس بين المللی انرژی های تجديدپذير از 16 تا 18 
آذر ماه سال جاری با حضور شركت های دانش بنيان 
علمی  معاونت  و حمايت  اين حوزه  و خارجی  ايرانی 
و فناوری رياست جمهوری در هتل اسپيناس تهران 

برگزار می شود.

ایسنا/ با مصوبه كميسيون تلفيق برنامه ششم؛
مجوز مجلس به دولت برای افزايش 

حامل های انرژی در سال 96

نايب رئيس كميسيون تلفيق اليحه برنامه ششم 
مجوز  مورد  در  كميسيون  اين  امروز  مصوبه  از 
انرژی  افزايش حامل های  برای  به دولت  مجلس 

در سال 96 خبر داد.
به  اشاره  با  ايسنا،  با  گو  و  در گفت  تابش  محمدرضا 
جلسه عصر امروز ) دوشنبه 15 آذر( كميسيون تلفيق 
برنامه ششم گفت: بنا به مصوبه امروز كميسيون تلفيق، 
حامل های  و  گاز  آب،  قيمت  يابد  می  اجازه  دولت 
را  حاصل  منابع  و  دهد  افزايش  رادرسال۹6  انرژی... 
در اجرای هدفمندسازی يارانه هاصرف پرداخت يارانه 
نقدی،حمايت ازصادرات غيرنفتی،كاهش آلودگی هوا 

و....نمايد.
وی با انتقاد از اين مصوبه مجلس افزود: در سال ۹4 
درآمد حاصله از محل افزايش قيمت ها جمعا سی و 
دو هزار و ششصد ميليارد تومان بوده است) پااليش 
وپخش4/22هزار ميليارد+گاز8هزارميليارد+برق2/2هز

ارميليارد(
امسال  داد:  ادامه  مجلس  در  اردكان  مردم  نماينده 
درآمد وصولی برق را برای كمك به اجرای طرحهای 
اين حوزه به وزارت نيرو برمی گردانند. بنابراين پيش 
بينی می شود درآمدهای امسال به بيست و نه هزار و 

دويست ميليارد تومان محدود گردد.
تابش يادآور شد: تنها برای پرداخت همين مبلغ يارانه 
به 41هزار ميليارد  بگيران عزيز در سال۹6  يارانه  به 
ميليارد  حدود12هزار  يعنی  است.  نياز  اعتبار  تومان 
تومان اضافه تر از عوايد حاصله. اما سوال اينجاست كه 
نتيجه اين كار چه خواهد شد؟ طبعا دولت با كمكهای 
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تومان  48هزارميليارد  به  را  درآمدها  سقف  اعطايی، 
خواهد رساند. با اين اتفاق اگر 41 هزارميليارد يارانه 
نقدی را كم كنيم 7000 ميليارد تومان می ماند كه 
بايد مجموعا به بخش سالمت، جايزه صادراتی، تقويت 

حمل ونقل وبهسازی ناوگان فرسوده اختصاص يابد.

ایسنا/ قائم مقام وزير نيرو:
بودجه وزارت نيرو يک سوم نياز ساالنه 

است

قائم مقام وزير نيرو از افزايش 3۰ درصدی بودجه 
برای طرح  تعادل بخشی خبر داد و گفت: طبق 
برآوردهای صورت گرفته بودجه اين بخش بيش 

از 5۰۰ ميليارد تومان خواهد شد.
در حاشيه سمينار  ايسنا، ستار محمودی  گزارش  به 
بين المللی استفاده سالم از پساب در جمع خبرنگاران، 
گرچه  كرد:  اظهار   13۹6 بودجه  اليحه  خصوص  در 
نياز وزارت نيرو در سال در بخش آب و برق 20 هزار 
بودجه  افزايش  به  توجه  با  اما  است،  تومان  ميليارد 

نسبت به سال گذشته از دولت سپاسگزاريم.
وی با بيان اين كه وزارت نيرو نيازمند منابع زيادی برای 
اتمام طرح های آغاز شده است، تصريح كرد: با توجه 
به اين كه بخش آب كشور بخشی است كه مورد نياز 
همگان قرار می گيرد لذا طرح های گسترده ای در اين 

بخش آغاز شده است.
قائم مقام وزير نيرو با اشاره به افزايش 300 ميليارد 
تومانی بودجه وزارت نيرو نسبت به سال های گذشته، 
ادامه داد: با توجه به اين كه نياز وزارت نيرو بيش از اين 
منابع  است كه همچون سال های گذشته  است الزم 

مالی مورد نياز را از طريق وام های بانكی، سرمايه گذاری 
بخش خصوصی، اوراق مشاركت و اسناد خزانه تامين 

كنيم.
به گفته محمودی، سال گذشته نيز دولت نگاه ويژه ای 
از طريق صندوق  نيرو داشت؛ به طوری كه  به وزارت 
توسعه ملی و با عنايت مجلس شورای اسالمی منابع 

خوبی در اختيار آب و برق و به ويژه آب قرار گرفت.
وی با بيان اين كه در ارتباط با بودجه عمومی مذاكراتی 
برنامه ريزی،  و  مديريت  سازمان  گفت:  داشته ايم، 
مجلس و رييس جمهور نگاه ويژه ای به آب و فاضالب 
اولويت های  را جزو  اين مساله  به طوری كه  داشته اند 

دولت قرار داده اند.
قائم مقام وزير نيرو در خصوص بودجه طرح احياء و 
تعادل بخشی گفت: در حال حاضر ميزان بودجه در 
اين بخش مشخص نشده، اما قطعا وزارت نيرو بودجه 

اين طرح را افزايش خواهد داد.
وی با بيان اين كه يكی از مسائل مهم در كشور استفاده 
از تصفيه فاضالب و پساب است، گفت: الزم است كه 
با در نظر گرفتن شرايط زيست محيطی و پارامترهای 

زيست محيطی تصفيه فاضالب صورت بگيرد.

مهر/ گزارش مهر از بخشنامه جديد برقی؛
توقف صدور اطالعيه قطع برق

همزمان با گرانی برق و افزايش بار مالی قبوض، 
توانير با صدور بخشنامه ای انتشار اطالعيه قطع 
برای  تومانی  هزار   12 تا   ۴ هزينه  اضافه  با  برق 
را  تومان  هزار   5۰ از  كمتر  بدهی  با  مشتركان 

ممنوع كرد.

قبوض  مالی  بار  افزايش  با  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
برق پس از افزايش 10 درصدی قيمت ها، توانير يك 
بخشنامه جديد برای عدم قطع برق مشتركان با بدهی 
كمتر از 50 هزار تومان به تمامی شركت ها و ادرات 

توزيع برق سراسر كشور ابالغ كرده است.
افزايش 10  با  تعرفه برق  قرار است كه  اين  از  ماجرا 
درصدی از ابتدای مرداد ماه امسال روبرو بوده است و 
افزايش بار مالی قبوض جديد منتشر شده برق موجب 
شده كه توانير با صدور و ابالغ بخشنامه ای خواستار 
برق  انشعاب  قطع  كاغذی  اطالعيه های  انتشار  توقف 
مشتركان با بدهی كمتر از 50 هزار تومان شده است.

با حذف اين بخشنامه كاغذی برای مشتركان با بدهی 
كمتر از 50 هزار تومان، با توجه به اينكه هزينه صدور 
اين اطالعيه ها بر عهده مشتركان بوده، منجر به كاهش 

هزينه های اضافی برای مشتركان بدهكار خواهد شد.
كاغذی  اطالعيه  اين  انتشار  توقف  با  ديگر  عبارت  به 
تومان  هزار   50 از  كمتر  بدهی  با  مشتركان  برای 
منجر به كاهش 4000 تا 12000 تومانی هزينه برای 
مشتركان بدهكار خواهد شد و وزارت نيرو عمال با اين 
اقدام تخفيفی برای تعدادی از مشتركان بدهكار برق 

كشور در نظر گرفته است.
با اين وجود پيشتر كميسيون اصل ۹0 مجلس شورای 
اسالمی هم نسبت با اخذ هزينه اطالعيه اخطار قطع 
برق برای مشتركان بدهكار انتقادهايی مطرح كرده و 
حتی تاكيد كرده بود: دريافت هزينه مازاد صدور قبض 
»اخطار قطع برق« از جانب شركت توزيع نيروی برق و 
واريز اين »درآمد غير قانونی« به يك حساب غيردولتی 

بوده، عمال يك تخلف محسوب می شود.

جزئيات توقف صدور اطالعيه قطع برق
جديد  بخشنامه  ابالغ  با  همزمان  مهر،  گزارش  به 

توقف انتشار اطالعيه های كاغذی قطع برق مشتركان 
بدهكار به شركت های توزيع برق سراسر كشور، توانير 
توضيحات كامل تری درباره بخشنامه جديد برقی ارائه 

كرده است.
توزيع  هماهنگی  معاون  فام  حقی  رضا  محمود 
در  جديد  دستور  صدور  به  اشاره  با  توانير  شركت 
ميزان  و  انشعاب  قطع  ارسال  اطالعيه های  خصوص 
گرفته  تصميم  برق  صنعت  گفت:  مشتركان،  بدهی 
برعهده  كه  اطالعيه ها   ارسال  از  ناشی  هزينه های  تا 

مشتركان است را كاهش دهد.
اين مقام مسئول با اعالم اينكه در اين راستا بخشنامه ای 
به تمامی شركت های توزيع برق ارسال شده است كه 
قبوضی  برای  تنها  مذكور  اطالعيه های  آن،  براساس 
ارسال خواهد شد،  تومان  هزار  از 50  بيش  بدهی  با 
تصريح كرد: براساس اين بخشنامه، مقرر شده است كه 
شركت های توزيع در سراسر كشور از صدور و ارسال 
انشعاباتی كه مبلغ صورت حساب  اطالعيه قطع برای 

آنها كمتر از 50هزار تومان باشد، خودداری كنند.
حقی فام با بيان اينكه عالوه براين تاكيد شده است 
مشتركان  به  رسانی  اطالع  برای  الزم  های  اقدام  كه 
در اين خصوص توسط شركت های توزيع نيروی برق 
تاكنون  داشت:  اظهار  شود،  انجام  كشور  سراسر  در 
برق  قبوض  پشت  در  پيام  درج  برای  الزم  دستورات 
و اطالع رسانی روش های اعالم بدهی و نحوه پرداخت 
غيرحضوری، ارسال پيامك تلفنی از طريق سامانه های 
يا اعالم بدهی صوتی،  از جمله 1521 و  الكترونيكی 
48 ساعت قبل از پايان مهلت پرداخت به شركت های 

توزيع صادر شده است.
اين  اينكه  بر  تاكيد  با  توانير  توزيع  هماهنگی  معاون 
اقدام در راستای افزايش رضايت مندی و رعايت حقوق 
مشتركان در رابطه با پرداخت قبض برق انجام می شود، 
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مراحل  يكنواخت  و  صحيح  اجرای  همچنين  افزود: 
صدور و ارسال اطالعيه قطع انشعاب برق )به جهت 
با توجه به  تعدد اطالعيه های صادره و توزيع آن( و 
مبالغ  با  مذكور  اطالعيه  ارسال  مقايسه  قابل  هزينه 
صورتحساب از ديگر داليل مهم صدور اين بخشنامه 

به شمار می رود.
به طور ميانگين  اينكه  يادآوری  با  اين مقام مسئول 
برای  انشعاب  قطع  اطالعيه  هر  ارسال  هزينه 
با  كه  برداشت  در  هزينه  ريال  هزار   44 مشتركان، 
بدهی  اين پس مشتركانی كه  از  اين دستور،  صدور 
داشته  تومان(  هزار   50( ريال  هزار   500 از  كمتر 
باشند، اطالعيه دريافت نخواهند كرد، افزود: از سوی 
به منظور  برای تشويق مشتركان  برنامه ريزی  ديگر 
شماره  كنار  در  مشتركان  تماس  شماره های  اخذ 
تدريج  به  كه  است  انجام  حال  در  )كنتور(  اشتراک 

اجرايی خواهد شد.
خاطرنشان  پايان  در  توانير  توزيع  هماهنگی  معاون 
كرد: مشتركانی كه نسبت به اعالم شماره تماس خود 
اقدام  مناطق خود  برق  امور  و  توزيع  به شركت های 
كنند، در هنگام اطالع رسانی های الزم مانند قطع 
از طريق  و...  احتمالی  بدهی، خاموشی های  انشعاب، 

شماره اعالمی مطلع خواهند شد.

ایرنا/ 
سرمايه گذاری 1۰۰ ميليارد دالری چين 

در انرژی بادی

انرژی  تامين  راستای  در  چين   - ايرنا   - پکن 
های پاک و كاستن از سوخت فسيلی كه يکی 

كشور  اين  در  شديد  آلودگی  اصلی  داليل  از 
محسوب می شود، سرمايه گذاری 1۰۰ ميليارد 
دالری در انرژی بادی را در دستور كار قرار داده 

است.
به گزارش ايرنا، اين ميزبان سرمايه گذاری بر اساس 
اعالم روز دوشنبه سازمان ملی انرژی چين قرار است 
طی مدت پنج سال )از سال 2016 تا 2020( انجام 

شود.
در حال حاضر نزديك به 3.3 درصد از برق چين از 
انرژی باد توليد می شود و با چنين سرمايه گذاری، 
به  است  ممكن  ميالدی   2020 سال  تا  ميزان  اين 

شش درصد افزايش يابد.
اين كشور البته با توليد بيش از 153 ميليارد كيلووات 
ساعت برق از طريق نيروگاه های بادی، همچنان در 

توليد انرژی بادی در جهان ركورددار است.
افزون بر اين احتمال می رود با اين سرمايه گذاری 
در جريان ساخت  فرصت شغلی  هزار  هنگفت 300 
اين  شاغالن  شمار  و  شود  ايجاد  بادی  های  نيروگاه 

بخش به 800 هزار نفر در چين برسد.
انتظار می رود كه ايستگاه های ايجاد شده انرژی باد 
سال  تا  مذكور  های  نيروگاه  و  بادی  های  توربين  و 
برق  ساعت  كيلووات  ميليارد   420 ميالدی   2020

توليد كنند.
اين در شرايطی است كه ميزان توليد ايستگاه های 
توربين بادی و نيروگاه های بادی در چين در زمان 

حاضر بيش از 186 ميليارد كيلووات ساعت است.
وابستگی  از  كاستن  دنبال  به  شدت  به  چين  دولت 
خود به انرژی های فسيلی است و در سال های اخير 
سرمايه گذاری های سنگينی روی بخش های توليد 
انرژی پاک با استفاده از منابع تجديد پذير از جمله 

باد و خورشيد كرده است.

اين كشور كه بزرگترين توليدكننده كربن در جهان 
محسوب می شود، پيشتر متعهد شده بود كه عالوه 
بر كاهش ميزان توليد گازهای گلخانه ای خود تا سال 
2030 ميالدی، سهم انرژی توليد شده از منابع غير 
فسيلی )از جمله انرژی هسته ای و منابع تجديدپذير 

انرژی( را در اين سال به 20 درصد برساند.
سازمان ملل توصيه كرده است كه كشورهای توسعه 
يافته جهان متعهد شوند تا سال 2020 ميزان گازهای 

گلخانه ای خود را 25 تا 40 درصد كاهش دهند.
در گزارشی كه سال گذشته توسط يكی از موسسات 
ظرفيت  ميزان  شد،  منتشر  آمريكا  محيطی  زيست 
توليد انرژی بادی در چين طی سال 2014 ميالدی 
23 درصد رشد داشت و اين كشور موفق شده است 
2.8 درصد از كل برق خود را از طريق نيروگاه های 

بادی تامين كند.
در حال حاضر سهم توليد انرژی از اين منابع در چين 
نزديك به 11 درصد است كه تا سال 2030 ميالدی 

به حدود 20 درصد خواهد رسيد.
چين البته همچنان حدود 80 درصد از انرژی و 60 
سنگ  زغال  سوزاندن  راه  از  را  خود  برق  از  درصد 
انرژی  گسترش  با  كوشد  می  و  آورد  می  دست  به 
های جايگزين، به ويژه انرژی خورشيدی و بادی، با 
كالنشهر  بويژه  كشور  اين  شهرهای  در  هوا  آلودگی 

پكن مقابله كند.
 ›IRENA‹ چين در سال 2013 به عضويت آژانس
در آمد كه هدف آن افزايش دو برابری ميزان توليد 

اين انرژی پاک تا سال 2030 ميالدی است.

شرق/ معاون وزير نيرو در گفت و گو با »شرق« از عدم 
افزايش قيمت در سال هاي 82 تا 8۹ انتقاد كرد

تيشه 8ساله به ريشه صنعت برق

نگرش خدماتی به كااليی مانند برق، موجب شده 
كه اجرای اصالح الگوی مصرف با مشکل مواجه 
شود. اين موضوع نه تنها صنعت برق را به يکی 
بلکه  كرده،  مبدل  ايران  صنايع  بدهکارترين  از 
جايگزين شدن قيمت های تکليفی به جای قيمت 
با  را  تجاری  كاالی  اين  واقعی شدن  تمام شده، 

سال ها تأخير روبه رو كرده است. 
گرچه به نظر می رسد تعهد تأمين عدالت اجتماعی بر 
دوش وزارت نيرو است؛ اما سوءمديريت كالن، موجب 
شده تعرفه قيمت برق مبتنی بر مالحظاتی از منطقه ای 
به منطقه ديگر و از صنعتی به صنعت ديگر، تغيير كند. 
اين موضوع، عالوه بر اينكه شكاف بين قيمت واقعی و 
اشتياق سرمايه گذاری  از  افزايش می دهد؛  را  تكليفی 
در اين صنعت می كاهد. برای موشكافی علت های مؤثر 
اين ناكامی در صنعت برق، حميدرضا فالحتيان، معاون 
وزير نيرو در امور برق، شايد گزينه مناسبی باشد. او كه 
با ته لهجه اصفهانی اش آرامش خاصی در بيان و گفتار 
دارد، صبح سرد پاييزی در طبقه دهم وزارت نيرو، دِر 

اتاق خود را به روی اين مصاحبه گشود.

موقعيت  از  نيرو  وزارت  به عنوان  شما  چرا    
برق  قيمت  افزايش  برای  يارانه ها  هدفمندی 
از  نفت  وزارت  زمان،  در  آن   نکرديد؟  استفاده 
اين موقعيت برای افزايش حامل های انرژی بخش 
خود بهره برد؛ به گونه ای كه اكنون قيمت بنزين با 

قيمت واقعی خود تفاوت فاحشی ندارد؟
در فرايند اجرای هدفمندی يارانه ها، قرار شد قيمت 
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افزايش  توسعه  پنجم  برنامه  در  را  انرژی  حامل های 
دهند، تا به اين صورت، برق به قيمت های واقعی خود 
برابری  سه  افزايش  هم زمانی  اين،  از  بعد  اما  برسد؛ 
به تبع  و  نفت  قيمت  كاهش  آن  از  بعد  و  ارز  قيمت 
هدفمندی  مفاد  اجرای  جهانی،  بازار های  در  گاز  آن 
يارانه ها را با مشكل مواجه كردند. كاهش درآمد های 
اقدامات مسئوالن  از سرعت  اقتصادی،  دولت و ركود 
انرژی كاست. در نتيجه  برای واقعی كردن حامل های 
همه اين عوامل، واقعی شدن حامل های انرژی در همه 

بخش ها در برنامه پنج ساله توسعه محقق نشد.
اين  اما  می شد؛  افزوده  برق  قيمت  بر  ساالنه  گرچه 
همخوانی  10 درصدی  تورم  نرخ  با  قيمت،  افزايش 
نداشت و صنعت برق را برای خريد تجهيزات صنعت 
برق، به غير از سوخت كه مجانی بود، با چالشی جدی 
گران شدن  و  تورم  نرخ  رشد  بنابراين  كرد.  روبه رو 
تجهيزات صنعت برق، منجر به افزايش شكاف قيمت 

تكليفی با قيمت تمام شده برق شد.
صنعت نفت نيز با چالشی مشابه صنعت برق روبه رو 
بوده و توانسته تا حدودی بر اين مشكل فايق  آيد؛ اما 
با تعلل  تا اين حد  چرا صنعت برق برای رفع موانع، 
پرداختی  يارانه  ميزان  در ضمن  است؟  كرده  عمل 
صنعت برق برای اجرای برنامه هدفمندی چقدر است؟

اين تفاوت از آنجا ناشی می شود كه هزينه يارانه های 
پرداختی وزارت نفت از محل فروش نفت و گاز و ديگر 
فراورده های نفتی مانند بنزين، گازوئيل و... است. اين 
در حالی است كه صنعت برق فقط يك محصول دارد 
و از محل فروش آن، هم بايد به صنعت رونق بخشد و 
هم هزينه يارانه ها را بپردازد. در ابتدای دولت يازدهم 
)تابستان13۹2(، ميزان پرداختی صنعت برق به بخش 
در  تومان  400 ميليارد  سه هزار و  يارانه ها،  هدفمندی 
سال بود كه اين با پيگيری های اوليه وزارت نيرو، ابتدا 

به دو  هزار  و 300 ميليارد تومان و سپس به 70 ميليارد 
تومان كاهش يافت و از ابتدای سال ۹5، قرار بود ديگر 
پولی از صنعت برق به بخش يارانه ها پرداخت نشود؛ اما 
به دليل كسری بودجه دولت، هنوز بازپرداخت چند ماه 

گذشته به صنعت برق، انجام نشده است.

يارانه های  پرداخت  در  نيز  فاضالب  و  آب  آيا    
وزارت نيرو سهيم بودند؟

پيش تر بله؛ اما در چند سال گذشته، پرداخت يارانه ها 
تنها به دوش صنعت برق گذاشته شده و آب و فاضالب، 
خود را از پرداخت يارانه ها معاف كردند. در كل، كاهش 
قانون  اجرای  بر  مستقيم  تأثيری  نفتی،  درآمد های 
توان  دولت  موجب شد،  و  داشت  يارانه ها  هدفمندی 
پرداخت مابه التفاوت قيمت تكليفی و واقعی را نداشته 
باشد. از سوی ديگر، پرداخت يارانه به صورت عمومی 
برای همه مردم، موجب تضعيف صنعت برق و شكاف 

قيمت تكليفی و تمام شده شد.

  سهم تأمين عدالت اجتماعی صنعت برق بيش 
از ديگر صنايع است و مردم و مسئوالن با نگرش 
اين  تجاری  وضعيت  برق،  به  خدماتی  كاالی 
صنعت را با چالش روبه رو كرده اند. تا چه اندازه با 

اين ديدگاه موافق هستيد؟
موضوع  اين  كه  است  به همين دليل  است.  همين طور 
نياز به فرهنگ سازی دارد و نخستين گام، اصالح الگوی 
سهميه  بايد  برنامه،  اين  اجرای  برای  است.  مصرف 
مصرف هر ايرانی تعيين شود تا مصرف برق بيش از 
درحال حاضر،  شود.  محاسبه  آزاد  قيمت های  با  آن، 
برق مصرفی مردم با يارانه های هنگفتی در اختيار آنها 
توليد  نيروگاه های  برای سوخت  دولت  می گيرد.  قرار 
برق، هيچ هزينه ای دريافت نمی كند؛ يعنی مردم برقی 

بابت سوخت آن هيچ مبلغی  را مصرف می كنند كه 
نمی پردازند و برای هزينه های توزيع و انتقال آن نيز 
اين  می كنند.  پرداخت  را  هزينه  كل  از  درصد   60
موجب می شود فاصله بين قيمت تكليفی و واقعی، در 
بلندمدت افزايش يابد؛ به ويژه اين ميزان در بخش های 
مخفف بسيار چشمگير است. مثال در حالی كه قيمت 
تمام شده برق 100 تومان بدون احتساب سوخت است، 
بخش كشاورزی كه 17درصد برق توليدی را مصرف 
می كند يا مناطق گرمسيری كه مناطق پرمصرف برق 
ايران هستند، پرداختی زير 20 تومان دارند. اين  در 
حقيقت گويای اين است كه بخش های مخفف يا معاف 
از پرداخت برق، نه تنها پول سوخت آن را نمی دهند، 
به صنعت  تمام شده  قيمت  از  را  يك پنجم  تنها  بلكه 
برق می پردازند. كاهش درآمد های دولت نيز پرداخت 
مشكل  با  را  تكليفی  و  تمام شده  قيمت  مابه التفاوت 
مواجه كرده است. در مفاد قانونی برنامه توسعه پنجم 
و حمايت از صنعت برق، به اين نكته اشاره شده كه 
اگر دولت نتواند قيمت تكليفی را به قيمت تمام شده 
نزديك كند، بايد هزينه اين شكاف را به توليدكننده 
بپردازد؛ اما با كاهش قيمت نفت، قدرت دولت برای 
پرداخت اين هزينه كاهش يافته و دولت مجبور شده 
است با اوراق قرضه و مشاركت اسالمی، مقداری از اين 

مطالبه را پرداخت كند.

از  خود  مطالبات  پيگيری  قدرت  نيرو  وزارت    
دولت را ندارد. از سوی ديگر، تقيد اين وزارتخانه 
سرمايه گذاران  شده  موجب  تکليفی  قيمت  به 
عالقه ای به سرمايه گذاری در صنعت برق نداشته 
باشند؛ چراكه فاصله قيمت تکليفی با تمام شده 
موجب بدهی 2۰  هزار  ميليارد تومانی وزارت نيرو 
به پيمانکاران خود شده است، نظر شما دراين باره 

چيست؟
وزارت نيرو از ابتدای انقالب تالش كرده قيمت برق را 
به قيمت واقعی خود برساند و اين صنعت را به صورت 
بنگاه های توليدی دربياورد؛ اما مالحظات شرايط خاص 
حاكم بر كشور اين امر را غيرممكن كرد. يكی از اين 
اينكه  دليل  به  است.  كشاورزی  بخش  در  مالحظات 
برای  ندارد، دولت  دخل و خرج كشاورزان هم خوانی 
دستيابی به خودكفايی، برق را با قيمت زير 20 تومان 
صنعت  اين  رونق  موجب  تا  داد  قرار  آنها  اختيار  در 
شود. كشاورزان كنونی دو قسم اند: كشاورزانی كه برق 
خود را توليد كرده و آب مصرفی توليد محصوالت را 
خود عهده دار می شوند كه در اين صورت اين قسم پول 
0.3 ليتر سوخت خود را به عنوان هزينه برق پرداخت 
می كنند كه در اين صورت هزينه برق آنها باالی 120 
البته  كه  ديگر  كشاورزان  درباره  اما  در می آيد؛  تومان 
غالب كشاورزان از اين قسم اند، برق را از وزارت نيرو 
زير 20 تومان خريداری می كنند. مناطق گرمسيری 
می كنند  خريداری  تومان  زير 20  نرخ  با  را  برق  نيز 
ديگر  مناطق  مصرف  برابر   10 مناطق  اين  مصرف  و 
است. قرار بر اين بود كه دولت رديف بودجه ای را برای 
تأمين شكاف قيمت تكليفی و تمام شده در نظر بگيرد 
تا به اين صورت هزينه وزارت نيرو برای توليد و تبديل 

برق پرداخت شود.
و  آن  نبود  يا  آب  وجود  نيز  و  ارتفاع  اختالف  وجود 
توجيه  برای  مختلف  مناطق  در  خانوار  پراكندگی 
است  شده  موجب  كشور  در  ثروت  عادالنه  توزيع 
واقعی شدن قيمت برق سال ها طول بكشد. در نتيجه 
قانون گذار تكليف را مشخص كرده و گفته است كه 
در  خود  تمام شده  قيمت  به  برق  دليلی  هر  به  اگر 
اختيار مصرف كننده قرار نگيرد، دولت موظف است كه 
مابه التفاوت آن را در قالب رديف بودجه در نظر گرفته 
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و به توليدكننده در وجه بنگاه های برق پرداخت كند.
در ديگر نقاط جهان قيمت برق به وسيله كميسيونی 
همانند شورای رقابت كه مسئول تعيين قيمت خودرو 
است و براساس مستندات هر كشور و نوع آب و هوا و 
نيز اختالف ارتفاع به تعيين قيمت برق می پردازد. اين 
كميسيون كه نقش رگوالتوری صنعت برق را عهده دار 
است، معموال تعرفه برق را به صورت يكنواخت تعيين 
می كند؛ چراكه اين كشورها عمدتا از يك نوع آب و هوای 
تعرفه های  اعمال  به  نياز  و  هستند  برخوردار  معتدل 
متنوع ندارند؛ اما تنوع اقليمی و تغييرات ارتفاع موجب 
شده قيمت برق در ايران با مالحظات خاصی تعيين 
به دنبال  اقتصادی  از آنجا كه سياست های كالن  شود. 
دستيابی به خودكفايی در بخش كشاورزی است، برق 
با  اين بخش زير قيمت 20 تومان محاسبه می شود. 
توجه به وضعيت صنعت كشاورزی و ناهمخوانی دخل 
اين قشر برای توليد  نيز مشقت  و خرج كشاورزان و 
محصوالت خود كه مجبور هستند آب را از 200 متری 
با  را  مصرفی  برق  نمی توان  بياورند،  بيرون  زمين 
درنظرگرفتن قيمت سوخت و توزيع و انتقال محاسبه 
كرد؛ چراكه در اين صورت صنعت كشاورزی با چالشي 
نيرو در همه  با اين همه وزارت  جدی روبه رو می شود. 
دولت های بعد از پيروزی انقالب به دنبال تغيير نگرش 
مردم و مسئوالن به كاالی برق از كاالی خدماتی به 
دولت  و  مجلس  در  مثبتی  تحركات  و  بوده  تجاری 

صورت گرفته است.

  برای دستيابی به رونق اقتصادی، روش منطقی 
اين است كه دولت قيمت برق خانگی را بيشتر 
از برق صنعتی در نظر بگيرد؛ حال آنکه در ايران 
چنين  علت  می شود.  اعمال  رويه  اين  برعکس 
روشی با وجود آنکه از رونق اقتصادی و به تبع 

چرا  چيست؟  می كاهد،  اجتماعی  عدالت  آن 
نينديشيده  در اين باره  را  الزم  تمهيدات  دولت 

است؟
درباره مناطق گرمسير اين گزاره كامال درست است. 
در اين مناطق برقی كه در اختيار بخش خانگی قرار 
می گيرد، 20 تومان و در بخش صنعتی 66 تومان به 
تهران،  مانند  قسمت ها  ديگر  در  اما  می رسد؛  فروش 
اين ميزان تقريبا همسان است و هيچ تفاوتی ندارد. 
در برخی از نقاط جهان مانند اروپا همواره قيمت برق 
برق  قيمت  اگر  يعنی  است؛  از خانگی  صنعتی كمتر 
خانگی 25 سنت باشد، برق صنعتی 23 سنت است 
 700 صنعتی  برق  قيمت  ريال،  به  آن  تبديل  با  كه 
تومان خواهد بود. با نگاهی به ميزان تخصيص درآمد 
برای خريد برق در اروپا و ايران می توان دريافت كه 
هر ايرانی 21 درصد از در آمد خود را صرف خريد برق 
می كند؛ در حالی كه هر اروپايی هفت درصد از در آمد 
مقايسه  با  می دهد.  تخصيص  برق  خريد  به  را  خود 
ميزان هزينه های مخابراتی يك خانوار با برق به يك 
گفت  می توان  بنابراين  می رسيم؛  14 درصدی  تفاوت 
از درآمد  ايرانی حداقل صدهزار تومان  كه هر خانوار 
خود را برای دريافت خدمات مخابرات صرف می كند؛ 
در حالی كه 60 درصد از مردم، كمتر از 10 هزار تومان 
برای دريافت خدمات صنعت برق تخصيص می دهند. با 
درنظرگرفتن برق به عنوان عنصر تحرک صنعتی، حتی 
با احتساب پول گاز هزينه برق بسيار كمتر از هزينه 

مخابرات است.

  با اين توضيحات به اين نتيجه می رسيم كه اين 
را  گزافی  بسيار  هزينه  اجتماعی  عدالت  نگرش 

برعهده وزارت نيرو گذاشته است؟
وزارت نيرو نيز جزئی از دولت است و اين نگرش ناشی 

گرفته  تصميم  كه  است  دولت  كالن  سياست های  از 
است قيمت برق يا آب بسيار كمتر از قيمت تمام شده 
در اختيار مردم قرار گيرد؛ در حالی كه اگر از سال 82 
تا 8۹ براساس تورم موجود، ساالنه 10 درصد به قيمت 
برق افزوده می شد، اكنون ما به قيمت تمام شده خود 

نزديك شده بوديم.
  قيمت تمام شده شما بدون سوخت صد تومان است. 
اين قيمت با احتساب هزينه سوخت چقدر خواهد شد؟

بازار های  در  گاز  مترمكعب  يك  قيمت  احتساب  با 
جهانی كه معادل 17 سنت است، پايين ترين قيمت 
توليد برق در نيروگاه های با راندمان باال، چهار تا پنج 
سنت خواهد بود. بررسی ها نشان می دهد می توان از هر 
مترمكعب گاز، پنج كيلووات ساعت برق توليد كرد، با 
محاسبه ريالی می توان گفت صد تومان هزينه سوخت 
توليد برق است. حال اگر صد تومان هزينه فرايندهای 
تبديل و توزيع و انتقال برق باشد، قيمت تمام شده برق 
قيمت  متوسط  كه  حالی  در  بود  تومان خواهد   200
تكليفی ما 66 تومان است. البته به غير از موارد مخفف 
و با درنظرگرفتن اينكه پرداخت ها به موقع وصول شود، 

۹0 درصد آن وصول می شود.

باالبودن  اصلی  عوامل  از  برق  تلفات  باالبودن    
قيمت سر به سری برق است؛ آيا نحوه محاسبه 
يک درصد كاهش تلفات بر مبنای قيمت تمام شده 
اين  يا  نيرو  وزارت  آرمانی  قيمت های  يا  است 
قيمت گذاری مبتنی بر قيمت های سرمايه گذاری 
است كه برای توليد هر يک مگاوات ۷5۰ ميليون 

دالر هزينه می شود؟
راندمان  با  ايران  حرارتی  نيروگاه های  بازدهی 
نيروگاه های حرارتی اروپا و آمريكا بسيار نزديك است. 
است  درصد   37 ايران  نيروگاه های  راندمان  متوسط 

و  اروپا  در  خود  مشابه  موارد  با  درصد   1.7 فقط  كه 
آمريكا فاصله دارد اما زمانی كه شما سوخت را مجانی 
در اختيار توليدكننده قرار می دهيد باال يا پايين بودن 
دارد  معنی  زمانی  راندمان  می شود.  بی معنی  بازدهی 
كه سوخت با قيمت منطقی در اختيار نيروگاه ها قرار 
را  قيمت سوخت  نيز  عرضه شده  برق  قيمت  و  گيرد 

دربر گيرد.
توليدی  برق  از  دانست چقدر  بايد  برق  تلفات  درباره 
نيز  اين  كه  می گيرد  قرار  مردم  اختيار  در  نيروگاه ها 
كاهش  و  افزايش  ارتفاع  اختالف  و  وسعت  براساس 
می يابد. كشور های صنعتی در اروپا كه وسعتی كم و 
اختالف ارتفاع چندانی ندارند، برق توليدی با ولتاژ باال 
را بيش از 50 درصد در صنعت و كمتر از 20 درصد 
نيازی  درنتيجه  می كنند.  مصرف  خانگی  بخش  در 
غيرمجاز  برق  چراكه  نيست،  غيرمجاز  انشعابات  به 
زمانی معنی دارد كه تعرفه های متغيری مانند مناطق 
بنابراين  باشد.  و... وجود داشته  گرمسيری كشاورزی 
بی دليل نيست اين كشور ها می توانند تلفات برق را به 

شش درصد برسانند.
تلفات  گذشته  سال های  در  كرد  تالش  نيرو  وزارت 
برق را از 15 به 11 درصد برساند. درباره تلفات برق 
باارزش  كاالی  اين  به  يا خدماتی  تجاری  نگرش  نوع 
مهم است. نگرش تجاری به كاالی برق در كشور های 
به صورت  برق  صنعت  گستره  شده  موجب  اروپايی 
بنگاه های مالی و بازرگانی صنعت برق تعريف شود و 
به صورت جزئی از سيم و كابل تا تجهيزات نيروگاهی 
تقسيم بندی شود. اين در حالی است كه نگرش خدماتی 
به كاالی برق در كشور ما موجب درهم آميختگی اين 
برق  توزيع  شركت  دراين بين  و  شده  هم  با  بخش ها 

عهده دار اين مسئوليت شده است.
تلفات  عوامل  به عنوان  می توان  كه  مواردی  ديگر  از 
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1۰ بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

برق معرفی كرد، طوالنی بودن شبكه توزيع سراسری 
انتقال  شبكه  طول  مثال  است.  مجاز  حد  به  نسبت 
300كيلومتری برای انتقال برق 20 كيلو ولتی بسيار 
زياد است و به دليل اتالف برق در مسير انتقال، در زمره 
عوامل مهم اتالف شبكه محسوب می شود؛ حال وقتی 
اين اتالف برای برق رسانی به يك روستای 10خانواری 
بهره مندسازی  راهكار  بهترين  می رسد  نظر  به  باشد، 
اين نوع روستاها از نعمت برق، لوله كشی گاز و ايجاد 

نيروگاه های پراكنده است.

برای  استاندارد  ميزان  كه  كرده ايد  مطالعه  آيا    
تلفات برق ايران چقدر است؟

10 درصد، عدد استانداردی برای اتالف برق در ايران 
توزيع  در شبكه  اتالف  كه شامل هشت درصد  است 
ميزان  البته  می شود.  انتقال  بخش  در  درصد  دو  و 
تلفات همه جا يكسان نيست و از هفت تا 17 درصد 
می توان  انجام شده  بررسی های  با  كه  است  متغير 
دريافت در بخش هايی كه ميزان تلفات به 17 درصد 
می رسد، ميزان استفاده از انشعابات برق غيرمجاز نيز 
زياد است، بنابراين می توان گفت تلفات باالی برق به 
معنی زيادبودن استفاده غيرمجاز از برق است. حذف 
برق غيرمجاز بی شك از ميزان تلفات خواهد كاست. 
در  برق  11درصدی  اتالف  از  درصد  سه  درمجموع 
كه  بازمی گردد  شبكه  از  غيرمجاز  استفاده  به  ايران، 

برای مبارزه با آن بايد ساختار توزيع نيز تغيير كند.

ایسنا/ مسئول روابط عمومی شركت توزيع نيروی برق 
استان:

9۰ نقطه در زنجان از نيروگاه های 
خورشيدی استفاده می كنند

مسئول روابط عمومی شركت توزيع نيروی برق 
نقطه  استان زنجان گفت: در حال حاضر در 9۰ 
نصب  كوچک خورشيدی  نيروگاه های  استان  از 

شده است.
رويا قزلباش در گفت وگو با خبرنگار ايسنا، با بيان اينكه 
اين نيروگاه ها با ظرفيت 156 كيلووات در حال فعاليت 
هستند، تصريح كرد: اين نيروگاه های كوچك مقياس 

با ظرفيت های متفاوتی كار توليد برق انجام می دهند.
وی با اشاره به فعاليت نيروگاه های خورشيدی كه در 
كرد:  تصريح  شده اند،  نصب  روستای  مناطق  از  برخ 
در مناطق دور افتاده از استان كه امكان گازكشی در 
شبكه  از  دور  روستاها  اين  و  است  نبوده  مناطق  آن 
قرار گرفته اند شركت برق اقدام به نصب نيروگاه های 
كوچك خورشيدی كرده است كه در حال حاضر 63 
به  مجهز  روستا  پنج  قالب  در  روستايی  خانوار  هزار 
نيروگاه خورشيدی با ظرفيت توليد 77 كيلووات برق 

شده اند.
مسئول روابط عمومی شركت توزيع برق استان زنجان 
اظهار كرد: در سال 88 اين پنج روستا با استفاده از 
اعتبارات دولتی مجهز به نيروگاه خورشيدی شده اند 
و اين اقدام موجب شده تا فرهنگ سازی الزم برای 

استفاده از انرژی های پاک در روستاها نيز انجام شود.
اخير  سال های  برق طی  كرد: شركت  تاكيد  قزلباش 
اقداماتی را برای استفاده از انرژی خورشيدی به جای 
حاضر  حال  در  طوری  كه  به  است،  داده  انجام  برق 
فنی  مراكز  اعظم،  حسينيه  مسجد  مانند  اماكنی 

حرفه ای، برخی مدارس، شركت توزيع نيرو برق و ... 
مجهز به استفاده از انرژی خورشيدی شده اند.

قزلباش خاطرنشان كرد: در فصل زمستان كه انرژی 
خورشيدی توانايی توليد انرژی برای گرمايش محيط 
را ندارد به طور اتوماتيك آبگرمكن خورشيدی متوقف 
شده و به صورت خودكار به شبكه برقی متصل می شود 
و به نوعی در فصل زمستان تا حد زيادی از انرژی برق 

استفاده می كنند.
به گزارش ايسنا، دو سال اخير بيش از ۹ ميليارد ريال 
اعتبار برای توسعه و نصب سيستم های خورشيدی در 
مساجد و مدارس استان زنجان تخصيص داده شده و 

اين طرح ها هم اكنون در حال اجرا هستند.

در   ۹0 اصل  كميسيون  رئيسه  هيئت  عضو   تسنیم/ 
گفت وگو با تسنيم:

وزير نيرو با »افزايش تعرفه های انرژی« 
می خواهد »ضعف های مديريتی« 

وزارتخانه را بپوشاند

مجلس   9۰ اصل  كميسيون  رئيسه  هيئت  عضو 
است  درصدد  نيرو  وزير  گفت:  اسالمی  شورای 
انرژی ضعف های مديريتی  با افزايش تعرفه های 

وزارتخانه را بپوشاند.
فرهاد تجری در گفت وگو  با خبرنگار تسنيم در كرمانشاه 
اظهار داشت: مشكالت مديريتی در وزارت نيرو بسيار 
زياد است و وزير نيرو درصدد است با افزايش تعرفه های 

انرژی ضعف های مديريتی وزارتخانه را بپوشاند.
عضو هيئت رئيسه كميسيون اصل ۹0 مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به افزايش 10درصدی تعرفه برق از 

اول مهرماه توسط وزارت نيرو بيان كرد: وزارت نيرو 
اين  برای  درآمدزايی  درصدد  برق  تعرفه  افزايش  با 

وزارتخانه است.
در  برق  تعرفه  افزايش 10درصدی  اينكه  بيان  با  وی 
فيشهای مشتركان اعمال شده است افزود: اين افزايش 
بودجه  قانون  در  كه  شده  انجام  حالی  در  تعرفه ها 
برق خانگی  برای  قيمتی  افزايش  سال ۹5 هيچگونه 

پيش بينی نشده است.
گيالنغرب  و  سرپل ذهاب  قصرشيرين،  مردم  نماينده 
با  اكنون  نيرو  وزارت  كرد:  خاطرنشان  مجلس  در 
افزايش تعرفه های برق و ديگر مبادی قانونی درصدد 
درآمدزايی برای خود است و اين امر را برای خود يك 

ضرورت می داند.
وجود  با  نيرو  وزارت  اميدواريم  اينكه  بيان  با  تجری 
مشكالت، تبعيضها و ضعف مديريتی بتواند به مجلس 
شورای اسالمی پاسخگو  باشد عنوان كرد: مجلس در 
مقابل اين اقدامات وزارت نيرو بيكار نخواهد نشست و 

از تمام ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد كرد.
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مهر/ نوبخت در تشريح آثار بودجه۹6 خبرداد؛
پيش بينی تورم۷.6درصدی و رشد 

اقتصادی ۷.۷درصدی

آثار  تشريح  در  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئيس 
رشد  آينده  سال  گفت:   96 سال  بودجه  كالن 
گذاری  سرمايه  رشد  درصدی،   ۷.۷ اقتصادی 
رشد  و  ۷.6درصدی  تورم  نرخ  12.3درصدی، 

نقدينگی 19 درصدی پيش بينی شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در نشست 
حال  در  اكنون  هم  كه  خبرنگاران  با  خود  خبری 
برگزاری است با اشاره به جزييات اليحه بودجه سال 
۹6 كل كشور از در نظر گرفتن دالر 3300 تومانی و 
نفت 50 دالری در هر بشكه خبر داد و گفت: سياست 

دولت نرخ شناور مديريت شده برای ارز است.
ميليارد  هزار   1085 بر  بالغ   ۹6 سال  در  افزود:  وی 
و  دريافت  دولتی  شركتهای  و  دولت  سوی  از  تومان 
ميليارد  371هزار  رقم  اين  از  كه  شود  می  پرداخت 
رشد  درصد   10.6 كه  است  عمومی  بودجه  تومان 

داشته است.

پيش بينی تورم 8-۷ درصدی در سال 96
تا   7 تورم  بينی  پيش  به  توجه  با  كرد:  تصريح  وی 
بلكه  انقباضی نيست  يا  انبساطی  8 درصدی، بودجه 
بودجه عمومی در بخش منابع عمومی و اختصاصی 
است كه منابع عمومی 320 هزار ميليارد تومان است 
نظر  در  رقم  همين  نيز  عمومی  مصارف  بخش  در  و 

گرفته شده است.
وی ادامه داد: در بخش منابع اختصاصی نيز بودجه 

51 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
نوبخت گفت: در سه محل، 31۹ هزار ميليارد تومان 

ميليارد  هزار   236 كه  كرد  خواهيم  صرف  را  منابع 
حال  عين  در  و  است   ای  هزينه  اعتبار  آن   تومان 
امسال اوراق يكساله فروخته ايم كه بايد همان را در 
ميليارد  هزار   21 رقم  كه  كنيم  خريداری  بعد  سال 

تومانی است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه اظهار كرد: در شرايط 
اقتصادی فعلی كه بعد از تحريم توليد دارد جان می 
گيرد سهم ماليات باال نيست اما همين اعداد را هم در 
اجرای طرح های عمرانی هزينه خواهيم كرد، ضمن 
اينكه موثر تر از اينكه چقدر مصرف كنيم آن است كه 

خوب هزينه كنيم.

له  توسعه  فرايند  در  نبايد  پذير  آسيب  اقشار 
شوند

اين مقام مسئول گفت: از هزينه ها در سال آينده 72 
هزار و 400 ميليارد تومان را دولت برای رفاه اجتماعی 
بهزيستی  و  امداد  كميته  و  اجتماعی  بيمه  جمله  از 
اختصاص داده است چرا كه توسعه را به قيمت گرسنه 
تر نگاه داشتن مردم پيگيری نمی كنيم و اقشار اسيب 

پذير نبايد در چرخ دنده های توسعه له شوند.
معاون رئيس جمهور در توضيح جزئيات اليحه بودجه 
سال ۹6 كل كشور ادامه داد: 47 هزار و 300ميليارد 
تومان نيز در حوزه آموزش و تحقيقات هزينه خواهيم 
كرد كه تاكيد مقام معظم رهبری هم هست؛ بنابراين 
دنبال  به  بلكه  نيستيم  اقتصادی  توسعه  دنبال  به  ما 
توسعه انسانی هستيم و به زودی الگوهای دولت در 
حوزه توسعه را رونمايی می كنيم كه صرفا اقتصادی 
نيست بلكه توسعه فرهنگی، اجتماعی و مسايل دفاعی 
و امنيتی را در بر می گيرد و نمی توان اين بودجه را 
بخش  در  نيز  بودجه  كرد. سومين محل مصرف  كم 
دفاع و امنيت است كه 17 هزار و 155 ميليارد تومان 

را در بر می گيرد.

رشد 52 درصدی منابع عمومی طی ۴سال
وی با بيان اينكه از سال ۹2 تا سال ۹6 ميزان منابع 
عمومی 52 درصد رشد كرده است، اظهار كرد:  منابع 
ميليارد  هزار   210 حدود   ۹2 سال  در  كه  عمومی 

تومان بود، تا سال ۹6، 52 درصد رشد داشته است.
نوبخت در تشريح ويژگی های بودجه ۹6 گفت: اين 
هنوز  البته  كه  است  برنامه ششم  از  برگرفته  بودجه 
برنامه  اساس  اين  بر  است؛  نشده  در مجلس مصوب 
بحران  به  نرسيم  آن  به  اگر  و  است  محور  موضوع 
ششم  برنامه  كه  نشود  فراموش  خورد؛  برخواهيم 
و  از سياست های كلی مقام معظم رهبری  برگرفته 

اقتصاد مقاومتی است.
به  توجه  اساس  اين  بر  داد:  ادامه  مسئول  مقام  اين 
محيط  به  بخشی  اولويت  ششم،  برنامه  های  اولويت 
زيست، آب و فاضالب، حمل ونقل ريلی و فراهم كردن 
از  سازی  شفاف  طريق  از  فساد  با  مقابله  كار  و  ساز 

جمله ويژگی های اليحه بودجه سال ۹6 است.

افزايش 1۰ درصدی هزينه پرسنلی دستگاهها
معاون رئيس جمهور همچنين درباره بودجه عملياتی 
دستگاهها  عملياتی  قيمت  اساس  بر  بايد  گفت:  نيز 
فعاليت  هر  اساس  اين  بر  كه  بدهيم  بودجه  آنها  به 
مشخص است كه چقدر بايد پول بگيرد، البته برخی 
افزايش  درصد  ده  دستگاهها  پرسنلی  های  هزينه  از 

يافته است.
نوبخت گفت: اشتغال برای دولت يك اولويت بوده و به 
همين دليل هم يكهزار ميليارد تومان برای اين مهم 
اختصاص يافته است كه صرفا به يارانه تسهيالت ارزان 
قيمت به شغل های دانش بنيان و جوانان تحصيلكرده 

پديده  يك  با  اكنون  البته  يافت.  خواهد  اختصاص 
مواجهيم كه عرضه نيروی كار در حال افزايش است 
و ما سن ده سال به باال را جزو جمعيت جويای كار 
می گذاريم. بر اين اساس جمعيت شاغل جويای كار 
را جمعيت فعال می ناميم كه تعدادی از آنها شاغل و 
تعدادی بيكار می شوند، پس بيشتر افراد جويای كار 
در سن كار هم هستند و اين به اين معنی است كه 

نرخ مشاركت مردان و زنان در حال افزايش است.
ايجاد  دليل روش سنتی  به همين  كرد:  تصريح  وی 
اشتغال جواب نمی دهد؛ پس در بودجه سال آينده 
يكهزار ميليارد تومان قرار داديم كه در كنار آن 1.5 
برداشت  نيز  ملی  توسعه  صندوق  از  دالر  ميليارد 

خواهيم كرد كه بايد البته تصويب شود.

اعتبار يکهزار ميليارد تومانی برای تطبيق حقوق 
بازنشستگان لشگری و كشوری

اين مقام مسئول گفت : قصد داريم نه تنها افزايش 
بلكه  باشيم  داشته  را  شاغالن  و  بازنشستگان  حقوق 
اعتبار  تامين  برای  البته  سازيم  برقرار  نيز  را  عدالت 
با  كشوری  و  لشكری  بازنشستگان  حقوق  تطبيق 
شده  گرفته  نظر  در  تومان  ميليارد  يكهزار  شاغالن 

است.

اعتبارات  آلودگی هوا/ ده هزار وانت فرسوده از 
رده خارج می شود

برنامه و بودجه همچنين گفت: برای  رئيس سازمان 
رفع آلودگی هوا از سال گذشته اقدام شده كه بر اين 
اساس خروج خودروهای فرسوده در دستور كار قرار 
گرفته شد كه از سال گذشته تاكنون 34 هزار تاكسی 
متقاضيان خودروی  و  خارج شده  ناوگان  از  فرسوده 

جديد گرفته اند.

 بازگشت به عناوین 11 اخبار اقتصادی

شماره   1861     15 آذر ماه 1395



وی ادامه داد: همچنين كار خروج از رده ده هزار وانت 
فرسوده را نيز شروع خواهيم كرد.

به  مربوط  هم  هوا  آلودگی  از  بخشی  گفت:  نوبخت 
تاالبها  احيای  برای  كافی  پول  كه  است  ريزگردها 
ديده ايم. البته بايد سوخت هيبريدی را وارد كرده و 

موتورسيكلت ها را نيز برقی خواهيم كرد.

انتشار تا 2۰هزارميليارد تومان اوراق مشاركت و 
صکوک

اين مقام مسئول با بيان اينكه در تدوين بودجه سال 
۹6 بودجه ريزی كامال عملياتی شده است، اظهار كرد: 
معتقديم سازمان برنامه نبايد برای همه كشور تصميم 
بگيرد بلكه استانها را وارد كرديم كه تصميم بگيرند؛ 
ندارند كه  برای رشد  پايه خوبی  استانها  برخی  البته 
بايد عالوه بر بودجه به آنها رسيدگی بيشتری داشته 

باشيم.
وی گفت: 7500 ميليارد تومان از بودجه هزينه ای 
سال آينده از طريق اسناد خزانه است، همچنين اجازه 
هزار   20 سقف  تا  صكوک  و  مشاركت  اوراق  انتشار 
ميليارد تومان برای طرح های انتفاعی دارای  توجيه 
روی  بايد  كه  است  داده شده  مالی  و  اقتصادی  فنی 

طرح های عمرانی بنشيند.
وی ادامه داد: اسناد بخشی از منابع ما است كه اينها 
روش های مرسوم دنيا است كه بايد جايگزين روس 

سنتی شود.
رشد اقتصادی 7.7 درصد، رشد سرمايه گذاری 12.3 

درصد، رشد نقدينگی 1۹ درصد
رئيس سازمان برنامه و بودجه همچنين به تشريح آثار 
كالن بودجه سال ۹6 پرداخت و گفت: سال آينده رشد 
 12.3 گذاری  سرمايه  رشد  درصدی،   7.7 اقتصادی 
درصدی، نرخ تورم 7.6 درصدی و رشد نقدينگی 1۹ 

درصدی  پيش بينی شده است.
وی اظهار كرد: يك مدل مالی انتخاب كرديم كه بر 
مبنای آن، بخشی از پول را در صندوق می گذاريم و 
بانك و صندوق در تامين مالی طرح های عمرانی وارد 

خواهند شد

پيش بينی درآمد 159هزارميليارد تومانی در 
سال96

نوبخت همچنين در پاسخ به پرسش های خبرنگاران 
گفت: برای تامين مالی گندمكاران از بازار مالی كمك 
بايد  كه  دارد  كتاب  و  حساب  بازار  البته  و  گرفتيم 
مراقب باشيم تورم باال نرود و اين مسايل نيز تاخير را 
سبب می شود. دولت عالقمند است كه پرداخت ها به 
وقت خود باشد ولی بايد همه جوانب را در نظر گرفت.

بازار است و  ادامه داد: اقتصاد ما اقتصاد دولت-  وی 
دولت مسئوليت خود را در نظر خواهد گرفت؛ بخش 
عمده ای از ارقام گندمكاران نيز از بازار سرمايه تامين 

شده است.
هزار   157 جاری  سال  درآمدهای   : گفت  نوبخت 
ميليارد تومان است كه سال آتی 15۹ هزار ميليارد 
تومان پيش بينی شده است و ماليات به اندازه تورم 
غيرواقعی  بودجه  نبايد  كه  چرا  است  يافته  افزايش 
باشد. وی ادامه داد: سال قبل 220 هزار ميليارد تومان 
پيش بينی منابع بود كه 202 هزار ميليارد تومان آن 

تحقق يافت.
كسری 11.8هزار ميليارد تومانی دخل و خرج يارانه 

نقدی/ مجلس تبصره های هدفمندی را تغيير ندهد 
در مورد تبصره هدفمندی يارانه ها نيز گفت: تغييراتی 
شود  انجام  است  ممكن  مجلس  در  اجرايی  غير  كه 

نبايد رخ دهد.
شورای  مجلس  از  را  ای  مصوبه  گفت:  سخنگوی 

اجازه  دولت  به  تا  كرديم  اخذ  و  درخواست  اسالمی 
دهد تا سقف 48 هزار ميليارد تومان از محل افزايش 
قيمت ها يا از محل بودجه عمومی تامين مالی كند و 
آن را برای پرداخت يارانه نقدی و غيرنقدی به جامعه 
برای  و  درآمد  كم  اقشار  از  حمايت  جهت  در  هدف 

توليد اشتغال هزينه كند.
نوبخت ادامه داد: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی 
شويم  مطمئن  تا  است  كرده  طراحی  را  هايی  مدل 
يارانه هيچ نيازمندی قطع نشود.  اجازه داريم از رديف 
متفرقه برای پرداخت يارانه ها به مقدار مورد نيازمان 

استفاده كنيم.
است  كرده  تكليف  قانون  اينكه  به  اشاره  با  نوبخت 
كه يارانه غير نيازمندان را قطع كنيم، گفت: در يك 
مرحله، يارانه حدود 3 تا 4 ميليون نفر حذف شد اما 

يارانه تعدادی از آنان را دوباره برقرار كرديم.
نوبخت اظهار كرد: عملكرد دريافت و پرداخت يارانه 
تومان  ميليارد   3400 ماهانه  كه  است  نحوی  به  ها 
می كنيم  پرداخت  نفر   ميليون   77 به  نقدی  يارانه 
يعنی جمعا در سال ۹6 بالغ بر 40هزار و 800ميليارد 
تومان يارانه نقدی بايد پرداخت كنيم كه پرداخت از 
سه محل شركت پااليش و پخش، شركت گاز و توانير 
تامين می شود؛ به طوری كه  21 هزار ميليارد تومان 
تومان  ميليارد  هزار   8 پخش،   و  پااليش  به  متعلق 
توانير است.  تومان هم  شركت گاز و 2200 ميليارد 
كه البته توانير را نمی گيريم و به حساب يارانه توليد 
قرار می دهيم. مكانيزم اجرايی آن هم اينگونه است 

كه توانير می گيرد و ما دوباره تخصيص می دهيم.

برای هدفمندی برداشت غيرمجاز از خزانه 
نداريم

اين مقام مسئول ادامه داد: كسری در مورد هدفمندی 

اين است كه ما نمی توانيم يارانه را نپردازيم اما رديف 
متمركز يارانه را داريم و مجلس به ما اعالم كرده هر 
مقدار را از محل افزايش قيمت دريافت كرديم و هر 
مقدار كه كم داشته باشيم را از رديف عمومی بودجه 
برداشت  اين  و  كنيم  برداشت  ها  يارانه  هدفمندی 

غيرمجاز از خزانه نيست.
كار  گفت:  اشتغال  ايجاد  سياستهای  مورد  در  وی 
ولی  كند  ايجاد  تواند  می  گذاری  سرمايه  را  مستمر 
روند عرضه نيروی كار افزايش يافته است و البته هزار 
ميليارد تومان در نظر گرفته شده در بودجه يارانه سود 

تسهيالت خواهد بود.
در  دريافتی ها  بستيم/همه  را  نجومی  حقوق های  راه 

سامانه ثبت و قابل نظارت است
معاون رئيس جمهور همچنين در واكنش به سخنان 
رئيس ديوان محاسبات مبنی بر امتناع برخی مديران 
با  مبارزه  گفت:  اضافه  وجوه  استرداد  از  نجومی بگير 
فساد از طريق شفاف سازی است و تمامی دستگاههای 
اجرايی نمی توانند دريافتی را غير از خزانه داری كل 
از طريق  را  كنترلی  كنند چرا كه سيستم  نگهداری 
شده  طراحی  ای  سامانه  و  داريم  محاسبات  ديوان 
دريافت  عنوانی  هر  با  را  دريافتی  هر  افراد  همه  كه 
می كنند، حتی اگر دو ساعت تدريس باشد، بايد در 

سامانه مشخص شود.
وی تصريح كرد: همه پولها بايد در سامانه ثبت باشد و 
همه مقامات بايد زير ده ميليون تومان دريافت كنند 
و همه راههای تخلف را بستيم و به همه دستگاههای 

نظارتی نيز مجوز نظارت داديم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد صدور مجوز صرافی 
نسبت  شائبه  و  نوبخت  فرشيد  نام  به  فردی  برای 
ما  گفت:  جمهور  رئيس  معاون  با  فرد  اين  فاميلی 
ما  و در چندين نسل  نوبخت حقيقی است  اسممان 
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نيز فرشيد وجود ندارد كه مجوز صرافی گرفته باشد.

سقف حقوق وزرا 1۰ ميليون تومان است
نوبخت در پاسخ به سوالی در مورد دريافت حقوق 14 
تا 16 ميليون تومانی يك وزير گفت: سقف دريافتی 
گيرد،  می  باالتر  فردی  اگر  و  است  ميليون  ده  وزرا 
ديوان محاسبات نظارت خواهد كرد؛ اين در شرايطی 
حقوق های  مورد  در  نفر   470 و  هزار   ۹3 كه  است 
نامتعارف بررسی شده و ۹3 هزار نفر با توجه به رقم 

20 ميليون تومان تخلفی نداشتند.
وی اظهار داشت: 370 نفر باالی 20 ميليون تومان 
حقوق گرفتند كه باالترين رقم آن 60 ميليون تومان 
بودن  قانونی  غير  و  قانونی  بحث  كنيد  است؛  فرض 
نيست؛  بلكه حقوق باالی 20 ميليون تومان نجومی 
شركت ها  و  بانك ها  در  نيز  عمدتا  كه  می شود  تلقی 
حقوقها  اين  از  تومان  ميليارد   23 داشت.  وجود 
بازگشته و حتی اگر يك ريال هم غير قانونی باشد، 

برخورد می كنيم.
اگر فردی تصور می كند  ادامه داد:  نوبخت همچنين 
دريافت  به  منجر  خصوصی  بخش  در  فعاليتش  كه 
حقوق بيشتر خواهد شد، جواب دولت اين است كه 
در  برويد  خدا.  با  شما  اجر  و  می كنيم  تشكر  آنها  از 
بخش خصوصی كار كنيد. وضعيت ما همين است و 
همين فاصله ها بايد باشد. مسئوالن بيش از آنچه كه 
داريم  اعتقاد  اما  دريافت می كنند هزينه می پردازند، 
بايد با كاركنانی مقايسه شويم كه بيش از چند ميليون 

تومان حقوق نمی گيرند.

پاسخ بودجه ای نوبخت به تحريم های احتمالی
نوبخت در اين نشست همچنين در پاسخ به خبرنگار 
لحاظ  و  ها  تحريم  تمديد  احتمال  خصوص  در  مهر 

كردن آن در اليحه بودجه سال ۹6 كل كشور گفت: 
اقتصاد كشور قرار  امنيت ملی و  اگر تهديدی مقابل 
به  البته  و  داد  خواهد  اضطراری  بودجه  دولت  گيرد 
كند. تدوين  سايه  بودجه  بايد  ترامپ  رسد  می  نظر 

وی اظهار كرد: طی سال های گذشته در سه حالت 
می  تنظيم  را  بودجه  منطقی  و  بدبينانه  خوشبينانه، 
كرديم و برای سه حالت نيز يك سناريوی بودجه از 
سوی دولت در نظر گرفته می شد اما بايد اين موضوع 
همچون  ای  گسترده  سازمان  كه  گرفت  نظر  در  را 
كارشناس  هزار  با  كه  دارد  وجود  بودجه  و  برنامه 
متخصص برای هر حالتی آمادگی دارد بودجه تدوين 

كرده و اقدامات الزم انجام دهد.
نوبخت در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر گفت: شرايط 
بودجه سال ۹6 وضع موجود  برای اليحه  ما  متصور 
است و ما اميدواريم هيچ اتفاقی رخ ندهد كه به زيان 

منافع ملی كشور باشد.
اقتصاد  امنيت ملی و  وی تصريح كرد: اگر موضوعی 
كشور را تهديد كند فرزندان ملت در سازمان برنامه و 

بودجه حتما بودجه اضطراری خواهند داد.
نوبخت در ادامه افزود: البته بودجه ای كه اكنون برای 
مجلس  تقديم  اليحه  به صورت  سال ۹6 كل كشور 
تخصيص  های  مكانيزم  و  دارد  كنترل  قدرت  شده 
متنوعی را در اختيار دولت قرار خواهد داد به اين معنا 
كه اگر بودجه به جای 31۹ هزار ميليارد تومان منابع 
21۹ هزار ميليارد تومان هم باشد می توانيم مخارج 
را كاهش داده و اولويت بندی كنيم و تمام اينها در 

اليحه بودجه سال ۹6 ديده شده است.
در  مهر  پرسش  به  پاسخ  در  جمهور  رئيس  معاون 
سايه  در  بودجه  است  ممكن  دولت  اينكه  خصوص 
تدوين كند گفت: بودجه سايه به خودی خود ناامنی 
ايجاد می كند و پيام بی ثباتی را مبادله خواهد كرد، 

در حالی كه اكنون اوضاع اقتصاد كشور بسيار مساعد 
برود  بايد  كه  فردی  آن  اينكه  است. ضمن  باثبات  و 

بودجه سايه تدوين كند آقای ترامپ است.
وی ادامه داد: براساس آنچه كه احتمال آن متفاوت 
است، بودجه سال بعد  می تواند از مكانيزم تخصيص 
پيش برود؛ كما اينكه در سال قبل نيز نفت به 30 دالر 
هم رسيد ولی كشور اداره شد اكنون نيز پيش بينی 

الزم برای سال اينده صورت گرفته است.
جامعه  در  را  ناامنی  فضای  خواهيم  نمی  افزود:  وی 
رواج دهيم و بگوييم يك بودجه زيرميزی نيز وجود 
دارد بلكه بايد گفت ارقام به نحوی در نظر گرفته شده 

كه تكانه های احتمالی را پوشش دهد.

قيمت حامل های انرژی افزايش نمی يابد
سخنگوی دولت در بخش ديگری از سخنان خود با 
تاكيد بر اينكه برای سال آينده به هيچ وجه برنامه ای 
برای افزايش قيمت حامل های انرژی از جمله بنزين 
بودجه  اليحه  تصويب  از  پس  معموال  افزود:  نداريم، 
تصميم  باره  اين  در  اسالمی  شورای  مجلس  توسط 

خواهيم گرفت.
نوبخت همچنين هر گونه دريافت ماليات از سپرده های 

بانكی را رد كرد.

ایلنا/ سفير دانمارک در گفت وگو با ايلنا:
اتحاديه اروپا از برجام حمايت می كند

همه  می كند/  حمايت  برجام  از  اروپا  اتحاديه 
امنيت  شورای  مصوبه  اجرای  به  ملزم  كشورها 
تجديدپذير  و  فسيلی  انرژی  حوزه  هستند/در 

سرمايه گذاری می كنيم
در  قطعنامه  صورت  به  برجام  گفت:  دانمارک  سفير 
تمام  و  شده  تصويب  ملل  سازمان  امنيت  شورای 
به  ملزم  هستند  سازمان  اين  عضو  كه  كشورهايی 

اجرای و تبعيت از آن هستند.

شدن  اجرايی  با  ايلنا،  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
برجام هيئت های مختلف تجاری از كشورهای مختلف 
خصوصا اروپا به كشورمان سفر كردند و مذاكراتی را 
برای سرمايه گذاری يا افزايش سطح مبادالت تجاری 
انجام  خصوصی  و  دولتی  از  اعم  اقتصادی  فعاالن  با 
دادند،انتخاب ترامپ و مطرح شدن نقض برجام سبب 
و  ها  ادامه همكاری  مورد  در  برخی شبهات  كه  شد 
كيفيت آن به وجود آيد امری كه سفير دانمارک در 
تائيد  طور ضمنی  به  آن را  ايلنا  خبرنگار  با  گفت وگو 

كرد.
دنی آنان در اين گفت وگو با اشاره به اتفاقات اخير بر 
توسعه همكاری كشورش و اتحاديه اروپا با ايران تاكيد 
می كند و به آينده اميدوار است مشروح گفت وگو ايلنا 

با ايشان به شرح زير است:

متشکل  تجاری  هيئتی  تازگی  به  سفير  جناب 
از چندين شركت دانماركی فعال در حوزه نفت 
و گاز اعم از ساحلی و فراساحلی به ايران سفر 
و  ها  شركت  اين  حضور  از  شما  تحليل  كردند 
ارتباط گيری آنها با شركت های ايرانی چيست؟

سفير: با لغو تحريم های بين المللی و اجرايی شدن 
برجام شركت های دانماركی دوباره فعاليت خود را در 
ايران آغاز كردند و همانطور كه اشاره كرديد آخرين 
هيئت تجاری كه به ايران آمد مشتكل از شركت های 
نفتی و گازی بود، برخی از اين شركت ها برای اولين 
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بار است كه به ايران سفر كرده اند و برخی ديگر قبل از 
تحريم ها حضور داشتند و اين بار برای فعاليت دوباره 
و بازگشايی مجدد دفاتر نمايندگی خود آمده اند .در 
با  زيادی  مذاكرات  ايران  در  هيئت  اين  زمان حضور 
ايرانی مخصوصا شركت های خصوصی  شركت های 
صورت گرفت به طوريكه در تمام مالقات ها چند بار 
ساعت مذاكرات تمديد شد و اين نشان از اراده و عالقه 

دو طرف برای آغاز همكاری ها داشت.

و  جمهوری  رياست  سمت  به  ترامپ  انتخاب 
صحبتهايی كه رئيس جمهور آينده آمريکا مبنی 
بر فشار بيشتر به ايران مطرح كرده است آيا در 
به  دانماركی  های  شركت  برای  مشکلی  آينده 

وجود نخواهد آورد؟
 سفير:اگر منظور شما سرمايه گذاری مستقيم است 
شاهد  ما  و  اثرگذاراست  اتفاق  اين  من  نظر  به  بله 
زيرا  بود.  خواهيم  سرمايه گذاری ها  سرعت  كاهش 
صحبت های ترامپ در مورد ايران باعث به وجود آمدن 
های  شركت  در  سرمايه گذاری  امنيت  عدم  احساس 
دانماركی شده است. شركت های دانماركی در حوزه 
سرمايه گذاری به دنبال پايين ترين ريسك هستند و به 
طور حتم آنها حاضر به انجام چنين ريسكی در شرايط 
حال حال حاضرنيستند اما همكاری ما در زمينه های 
شركت های  طورمثال  داشت،به  خواهد  ادامه  ديگر 
دانماركی فعال در حوزه نفت و گاز تازه با ايران آشنا 
شده اند و برای اجرايی شدن اولين قراردادها حداقل 
آن  تا  اميدواريم  كه  است  زمان  ماه   7 تا   6 نيازمند 
اما در نهايت  زمان نظرات ترامپ تعديل شده باشد، 
ما به آينده اميدواريم و فكر می كنيم ارتباط ايران با 
دانمارک و ساير كشورهای عضو اتحاديه اروپا بيشتر 

خواهد شد.

پيش بينی شما از ميزان سرمايه گذاری و حجم 
كشور  دو  های  شركت  بين  نفتی  قراردادهای 

چقدر خواهد بود؟
سفير: االن نمی توانم عددی پيش بينی كنم زيرا هنوز 
در مراحل اوليه هستيم اما به غير  از شركت های نفتی 
سرمايه گذاری  ايران  در  دانماركی  ديگر  شركت های 
كه  طوری  به  هستند  كار  مشغول  اكنون  و  كرده اند 
 80 سرمايه گذاری  يك  ما  داروسازی  صنعت  در 
توليدی  و يك مجتمع  داده ايم  انجام  ميليون دالری 
آنكه  است.ضمن  شده  تاسيس  رابطه   همين  در 
مذاكره  حال  در  دانماركی  های  ديگر شركت  اكنون 
شود  معلوم  اينكه  برای  هستند  سرمايه گذاری  برای 
فضای تجاری و همكاری دو كشور چقدر مثبت است 
می توانيم به افزايش 70 درصدی صادرات دانمارک به 
ايران اشاره كنيم، اينها همه ثابت می كند كه تحريم ها 
ساير  و  دانمارک  با  ايران  ميزان جلوی همكاری  چه 
كشورهای عضو اتحاديه اروپا را گرفته بود. من مطمئن 
هستم حضور هيئت های تجاری اروپايی در ايران به 

تسريع اين روند خواهد انجاميد.

با توجه به اينکه دانمارک به دنبال افزايش حضور 
در ايران است آيا نگرانی از جابجايی مالی ندارد 
آيا شركت داروسازی كه كار خود را شروع كرده 
است و 8۰ ميليون دالر سرمايه گذاری انجام داده 

مشکلی در نقل و انتقال پول نداشته است؟
بزرگترين  از  يكی  برجام  شدن  اجرايی  از  سفير:بعد 
بانك های دانمارک ارتباط خود را با بانك های ايرانی 
از سر گرفت و در ماه جوالی كارشناسان آن به ايران 
و  دارد  ادامه  همچنان  آمدها  و  رفت  اين  و  آمده اند 
اميدواريم تا ژانويه )بهمن(اين ارتباط كامل شود ضمن 
آنكه  من با شركت های ايرانی كه از طريق اين بانك 

صحبت  می كنند  كار  دانماركی  شركت های  اين  با 
ندارند  مشكلی  كه  كرده اند  اعالم  نيز  آنها  و  كرده ام 
و به راحتی ال سی باز می شود. و حتی اكنون برخی 
شركت های دو كشور به صورت جوينت ونچر در حال 

فعاليت هستند.
ما انتظار داريم تا ژانويه بتوانيم بحث فاينانس را در 

ايران عملی كنيم.

با توجه به آشنايی شما با ظرفيت های صنعتی و 
كشاورزی ايران فکر می كنيد در چه حوزه هايی 

دو كشور می توانند فعاليت داشته باشند؟
سفير: 47 درصد صادرات دانمارک در زمينه داروسازی 
است و اين نشان دهنده قدرت شركت های دانماركی 
لبنی  در حوزه دارو است، حوزه ديگر مواد غذايی و 
است ،ما توانايی صادرات ماشين آالت برای كارخانه 
های فعال در حوزه توليدات لبنی را داريم  ضمن آنكه 
حوزه هايی  ديگر  از  نيز  غذايی  صنايع  اوليه  مواد  در 
است كه شركت های دانماركی می توانند با ايرانی ها 
همكاری داشته باشند. باال رفتن كيفيت صنايع غذايی 
اينكه باعث می شود مصرف كنندگان  ايران عالوه بر 
كه  كنند سبب می شود  بهتری مصرف  ايرانی غذای 
شركت های ايرانی نيز توان رقابتی خود را در بازارهای 
شركت  از  وبرخی  پگاه  ميهن،  ببرند.  باال  صادراتی 
های خصوصی از ماشين آالت و مواد اوليه دانمارک 
استفاده می كنند و كامال هم راضی هستند.در حوزه 
انرژی های تجديد پذير نيز ما مذاكرات خوبی داشته 
از  برای استفاده  ايران  به عالقه دولت  با توجه  ايم و 
اين نوع انرژی و برنامه بلند مدتی كه برای آن در نظر 
بخش  اين  در  گذاری  سرمايه  دنبال  به  شده  گرفته 

هستيم.

اگر آمريکا به طور يکجانبه برجام را نقض كند و 
تحريم های قبلی يا جديدی را دوباره عليه ايران 
كشورهای  ساير  و  دانمارک  واكنش  كند  اجرا 

اروپايی نسبت به آن چه خواهد بود؟
سفير: برای اتحاديه اروپا و اعضای آن توافق هسته ای 
و تعهد به مفاد آن قطعا مهم است ما به اينكه برجام 
از سوی آمريكا و ايران به طور كامل اجرا شود اهميت 
می دهيم. برجام به صورت قطعنامه در شورای امنيت 
سازمان ملل تصويب شده و تمام كشورهايی كه عضو 
اين سازمان هستند ملزم به اجرا و تبعيت از آن هستند. 
با اين تفاسير من می توانم با اطمينان به شما بگويم 
كه اتحاديه اروپا و كشورهای عضو تا زمانی كه برجام 
از سوی ايران به طور كامل اجرا شود از آن حمايت 
خواهند كرد ،توافق هسته ای برای همه طرفين منافع 
مشتركی دارد ،برجام منجر به عادی سازی روابط ما 
با ايران شد و سطح تجاری دو كشور افزايش پيدا كرد 
و همچنين زمينه های همكاری های منطقه ای را با 
ايران افزايش داد ما نمی خواهيم به هيچ دليلی شاهد 

از هم پاشيدن اين توافق مهم باشيم.

اتاق تهران/ 
تسلط دولت بر بازار ارز كاهش می يابد؟ 

پدرام سلطانی، نايب رييس اتاق ايران
ديروز اليحه بودجه ۹6 تقديم مجلس شد. بودجه ای 
گرفته  نظر  در  تومان   3300 دالر  قيمت  آن  در  كه 
شده است. البته من از مبنای اين تصميم گيری مطلع 
نيستم و نمی دانم كه چرا دولت اين نرخ را در نظر 

گرفته است.
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 به اعتقاد من تعيين نرخ دالر در بودجه بيشتر يك 
كاركرد حسابداری دارد، از اين حيث كه با توجه به 
اينكه يكی از منابع مهم دولت فروش نفت است و اين 
فروش هم به دالر انجام می شود، دولت بايد عددی را 
به ريال در نظر بگيرد كه اين عوايد حاصل از فروش 
نفت را محاسبه ريالی و در بودجه منظور كند. براساس 
مقررات بودجه ريزی طبيعتا نحوه تخصيص و توزيع 
درآمدهای نفتی را بودجه دولتی و شركت ملی نفت و 

صندوق توسعه ملی محاسبه و منظور می كنند.
اما جدا از اين، بايد توجه كرد نرخی كه دولت در نظر 
می گيرد سيگنال هايی به بازار می دهد. اين سيگنال 
ها می تواند اين باشد كه نگاه راهبردی دولت و بانك 
اين  آيا  چيست؟  آينده  سال  در  ارز  نرخ  به  مركزی 
نرخ مبتنی بر واقعيت های اقتصاد كشور است و بانك 
مركزی تصميم بر اين دارد كه نرخ را كنترل كند؟ آيا 
تلقی و تصور بر اين است كه نرخ ارز بايد كاهش يا 
افزايش پيدا كند؟ همه اينها پيام هايی است كه از اين 

اعالم نرخ به جامعه متبادر می شود.
از  اعم  يادآور بشوم كه مسئوالن محترم  بايد  را  اين 
اول  معاون  و  اقتصاد  وزير  مركزی،  بانك  كل  رييس 
رييس جمهوری در صحبت هايی كه در اواخر سال 
گذشته و چند ماه ابتدايی سال جاری داشتند همگی 
بر تصميم دولت مبنی بر تك نرخی كردن ارز تا پايان 
اين  در  االن  اما  كردند.  تاكيد  و  رسانی  اطالع  سال 
مقطع با اعالم اين نرخ و با اظهار نظرهايی كه اخيرا 
اين مسئوالن داشتند اين گونه برداشت می شود كه 
امسال دولت از تصميم خودش منصرف شده و تك 
نرخی كردن ارز را به آينده نامعلوم موكول كرده است. 
حاال اين آينده هم می تواند سال بعدی يا به اقتضای 

شرايط متغير باشد.
تواند  می  ارز  كردن  نرخی  تك  در  تاخير  اين  البته 

داليل متعددی داشته باشد. يكی از اين داليل احتماال 
است.  جمهوری  رياست  انتخابات  بودن  رو  پيش  در 
دولت ها ياد گرفته اند كه تصميمات اساسی و اصولی 
را در سال منتهی به انتخابات اجرايی نكنند، چرا كه 
نگران آثار و عكس العمل مردم از آن تصميم هستند. 
شايد اين اقدام به عنوان يك نگاه سياسی و انتخاباتی 
اقتصادی  نگاه  عنوان  به  اما  باشد  ای  زيركانه  نگاه 
مطلوب يك كشور نيست كه هرچهار سال يكبار به 
تعليق  اصولی  های  سياست  انتخابات،  موسوم  خاطر 
و به آينده موكول شوند. همچنين بايد توجه كرد كه 
اين اتفاق در مقياس كوچك تر در انتخابات مجلس 
هم رخ می دهد. اين تعليق اقدامات اساسی و اصولی 
می تواند در هرچهار سال، يك سال برای دولت و 6 
ماه برای مجلس رخ دهد كه در واقع خسارت جبران 
ناپذيری برای مسير توسعه كشور ايجاد می كند. به 
اين ترتيب هر 4 سال، تنها می توان به اندازه 2 سال 
ساختاری  اصالحات  و  اساسی  اقدامات  برای  نيم  و 

استفاده كرد.
همچنين دليل ديگر اين تاخير در تك نرخی شدن 
از سطح  مركزی  بانك  بينی  پيش  كه  است  اين  ارز 
مورد نياز روابط بانكی بين ايران و ساير كشورها پس 
از برجام برای فراهم شدن زمينه تك نرخی شدن ارز 
اين  بر  ها  بينی  پيش  است.  درنيامده  آب  از  درست 
اجريی  از  از يك سال  فاصله كمتر  بود كه حتما در 
های  بانك  كارگزاری  از  مطلوبی  سطح  برجام  شدن 
ايران و خارجی داشته باشيم، اما اين سطح هنوز به 
آن ميزان نرسيده و انتخابات رياست جمهوری امريكا 
هم دورنمای نامعلوم و مبهمی ايجاد كرده كه آيا در 
ادامه بانك های بين المللی كماكان رويكرد تعاملی را 
در توسعه ارتباطات با بانك های ايرانی خواهند داشت 
يا نه. به هرحال بانك مركزی می خواهد اين سطح 

از روابط ايجاد كند و در واقع اين مساله مقدمه تك 
نرخی ارز است.

تك  و  ارز  نرخ  تعيين  بر  كه  ديگری  موضوع  طبيعتا 
ارزی  سياست  است،  انداخته  سايه  ارز  كردن  نرخی 
بوده كه در سه سال گذشته دولت اتخاذ كرده است. 
و  نرخی  دو  ادامه سياست  بر  مبنی  ها  اين سياست 
اعمال سياست ارزی شناور مديريت شده بوده كه بعد 
مديريتی آن پررنگ تر هم شده است. به هرحال در 
اين مدت نرخ ارز خودش را با تغييرات تورمی اقتصاد 
نگرانی  جهت  همين  به  است.  نكرده  منطبق  كشور 
دولت از آثار تغييرات جهشی نرخ ارز آن را در اعمال 
سياست تك نرخی كردن ارز محتاط تر كرده است. 
در يك ماه گذشته شاهد افزايش سريعتر نرخ ارز بوده 
ايم و در اين فضا اجرای سياست تك نرخی كردن ارز 
می تواند به افزايش قيمت آن دامن بزند و اين مساله 
هم برای دولت نگران كننده است كه ثبات اقتصادی 
كشور را دچار چالش كند و كنترلی كه در سه سال 
گذشته بر اقتصاد كالن اعمال كرده و ثبات نسبی كه 

بدست آورده را ازدست بدهد.
چه  كه  كرد  توجه  اين  به  بايد  طبيعتا  حال  اين  با 
مطرح  شناور  مديريت  اگر  كنيم.  دنبال  را  سياستی 
باشد نبايد تعيين رقم انجام شود و بايد به سازو كار 
بازار توجه كرد. در همين راستا مديريت بازار ارز بايد 
صرفا و فقط زمانی به كار بيايد كه در جهت بحران 
های ساختگی يا هيجانات كوتاه مدت وارده به بازار 
ورود  بايد  مركزی  بانك  زمان  اين  در  باشد.  ارز  نرخ 
كوتاه مدتی برای برگرداندن آرامش به بازار ارز داشته 
برگشت  بازار  به  آرامش  اينكه  از  بعد  و مجددا  باشد 

دوباره به سازو كار بازار بپردازد.
بايد به اين نكته توجه عميقی كرد كه اندازه اقتصاد ما 
و ضرورت ها و الزامات حركت اقتصاد ما و همين طور 

ابزار  اين  ديگر  آينده  های  در سال  نفتی  درآمدهای 
الزم را برای تسلط و چيرگی دولت به بازار ارز نمی 
دهند. يعنی درآمدها به نرخ واقعی كاهشی است حتی 
با وجود اينكه نرخ ارز به حدود 60 دالر رسيده است. 
درآمدها پايين است و از آن سو، اندازه اقتصاد ايران و 
نيازهای مالی و ارزی اقتصاد كشور اين امكان را نمی 
دهند كه ديگر دولت با پول نفت و درآمدهای ارزی 
وابسته به نفت، بازار ارز را به احاطه كامل داشته باشد 

و آن را فارق از متغيرهای اقتصاد هدايت كند.

ایرنا/ رئيس سازمان توسعه تجارت در گفت و گو با 
ايرنا:

نيمی از هزينه صادركنندگان ايرانی 
شركت كننده در نمايشگاه های 

كشورهای هدف پرداخت می شود

و  معدن  صنعت،  وزير  معاون  ايرنا-  اصفهان- 
تجارت و رئيس سازمان توسعه تجارت گفت: 5۰ 
درصد هزينه نمايشگاهی صادركنندگانی كه به 
منظور توسعه صادرات و بازاريابی در نمايشگاه 
 ( هدف  كشورهای  صادراتی   - تخصصی  های 
 ) تجارت  توسعه  سازمان  سوی  از  شده  تعيين 

شركت می كنند، پرداخت می شود.
با  وگو  در گفت  يكشنبه شب   ‹ › مجتبی خسروتاج 
افزود: صادر كنندگانی كه بصورت هدفمند در  ايرنا، 
نمايشگاههای كشورهايی كه از نظر بازارسنجی مورد 
ارزيابی قرار گرفته و زمينه توسعه صادرات كاالهای 
ايرانی در آنها وجود دارد، شركت كنند از سوی سازمان 
توسعه تجارت حمايت و پشتيبانی مالی خواهند شد و 
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يارانه صادراتی دريافت می كنند.
وی با اشاره به اينكه 48 كشور به عنوان بازارهای هدف 
و  تجارت مشخص  توسعه  از سوی سازمان  صادراتی 
اسامی آنها در پايگاه اطالع رسانی اين سازمان اعالم 
شده است، افزود: در اين پايگاه اطالع رسانی، ظرفيت 
ايرانی،  كاالهای  صادرات  برای  كشورها  از  هريك 

ارزيابی و مشخص شده است.
عصر  همچنين  ايران  تجارت  توسعه  سازمان  رئيس 
استان  صادرات  توسعه  كارگروه  جلسه  در  يكشنبه 
اصفهان كه پيرامون مشكالت صادرات فرش دستبافت 
فرش  صادركنندگان  گفت:  شد،  برگزار  استان  اين 
دستبافت اگر در كشورهايی مانند روسيه، چين، هند 
و برزيل نمايشگاه فرش داير كنند، 50 درصد هزينه 
نمايشگاهی آنها بصورت رايانه ای از سوی اين سازمان 

پرداخت می شود.
وی با اشاره به اينكه هر كاالی صادراتی از جمله فرش 
بايد دارای كد شناسايی و رهگيری توليد كننده داشته 
باشد، گفت: سامانه ای همانند سامانه مبارزه با قاچاق 

كاال بايد برای صادرات فرش راه اندازی شود.
خسروتاج ميزان رشد صادرات فرش كشور در هفت ماه 
نخست امسال را 17 درصد اعالم كرد و گفت: صادرات 
فرش به بازارهای جديد از جمله روسيه، برزيل، چين 
صادركنندگان  و  گيرد  قرار  توجه  مورد  بايد  هند  و 
فرش بايد زمينه صادرات فرش دستباف ايران به اين 

كشورها را بيش از پيش فراهم كنند.
وی با بيان اينكه در حوزه صادرات فرش از پيشنهادها 
و نظرات استقبال می كنيم، افزود: فرش ايران در دنيا 
از حضور  بنابراين  است  استقبال  مورد  و  نام  صاحب 
صادركنندگان فرش دستباف ايران در نمايشگاه های 
بين المللی كه متقاضی فرش دستباف ايران هستند، 

حمايت می كنيم.

رئيس  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير  معاون 
سازمان توسعه تجارت روز يكشنبه به منظور افتتاح 
نمايشگاه فرش دستباف و شركت در مراسم تجليل از 
صادركنندگان نمونه اصفهان به اين استان سفر كرد.

مهر/ 
هيات مديره جديد خانه صنعت ايران 

انتخاب شدند

ايران  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه  انتخابات 
رای  با  بازرس  و  مديره  هيات  اعضای  و  برگزار 

اعضای اين تشکل انتخاب شدند.
صمت  خانه  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
ايران، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده خانه 
صنعت، معدن و تجارت ايران با حضور ابويی مهريزی، 
ناظر   عنوان  به  تجارت  و  معدن  وزير صنعت،  معاون 
محل  در  ها  استان  صمت  های  خانه  نمايندگان  و 
رای  از  بعد  و  برگزار  تشكل   اين  مركزی  دبيرخانه 

گيری، اعضای هيات مديره و بازرس انتخاب شدند.
سيد  آبادی،  سهل  عبدالوهاب  سيد  اساس،  براين 
محمد رضا مرتضوی، آرمان خالقی، يونس ژائله، حسن 
ابوالفضل  بهرامی،  رمضان  زمانی،  محمد  حسينی، 
اصلی  اعضای  عنوان  به  نباتچيان  سجاد  و  فرهانی 
و  ايران  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه  رئيسه  هيات 
عماد مردانی و محمد رسول سماكچی به عنوان عضو 

علی البدل انتخاب شدند.
همچنين بيژن پناهی زاده به عنوان بازرس و احمد 
زارعی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.                                                                                           

مهر/ در گفت وگو با مهر مطرح شد؛
انتقاد از نرخ ارز در بودجه سال 96

دالر  نرخ  ايران،  صادرات  كنفدراسيون  رئيس 
از  دور  را   96 سال  بودجه  در  دولت  پيشنهادی 
گفت:  و  دانست  ارز  شدن  نرخی  تک  سياست 
تفاوت 1۰ تا 15 درصدی نرخ ارز بودجه و ارز آزاد 

به توليد و صادرات لطمه می زند.
تعيين  در خصوص  مهر  با  گفتگو  در  الهوتی  محمد 
دالر 3300 تومانی در اليحه بودجه سال ۹6، گفت: 
نرخ دالر در بودجه معموال يك نرخ فرضی است كه 
برای محاسبه در آمدهای دالری دولت و تبديل آن به 
ريال تعيين می شود. وی افزود: معموال عددی كه به 
عنوان عدد فرضی در بودجه پيش بينی می شود، بايد 
پشتوانه محاسباتی داشته باشد زيرا دولت موظف است 
به همان ميزان ارزی كه دريافت می كند آن را تبديل 
به ريال كرده و  معادل 3300 تومان يا هر عددی كه 

در بودجه تصويب شود، به خزانه واريز كند.
اينكه  به  اشاره  با  ايران  صادرات  كنفدراسيون  رئيس 
وقتی كه نرخ براساس محاسبات روز نبوده و به نرخ 
واقعی نزديك نباشد، اين تفاوت به عنوان درآمد خارج 
از بودجه برای دولت محسوب می شود، افزود: دولت  
از  به عنوان يك درآمد خارج  را  تفاوت  اين  می تواند 
بودجه در نظر بگيرد؛ بطوری كه به افزايش درآمدهای 

دولت منجر شده اما در بودجه هزينه نمی شود.
اليحه  در  تومان   3300 نرخ  اينكه  بيان  با  الهوتی 
با نرخ تورم سال ۹5 به  پيشنهادی امسال، متناسب 
اضافه نرخ دالر در بودجه سال قبل كه حدود 3200 
تومان بود، درنظرگرفته شده است، اظهار داشت: از نظر 
به  بار  برای نخستين  اينجا  برنامه پنجم دولت  قانون 
تكليف قانونی خود عمل كرده و نرخ را در بودجه با 

با رقم 3300  افزايش تورم داخل منهای تورم خارج 
تومان در نظرگرفته است.

وی ادامه داد: اما يك مقداری اشكال بر اين تصميم 
وجود دارد مبنی بر اينكه نرخ بودجه با نرخ با ارز آزاد 
بالغ بر 500 تومان تفاوت دارد كه حدود 15 درصد می 
شود اما نرخ هايی كه به عنوان نرخ رسمی در اعداد 
و ارقام بودجه های سنواتی ديده می شود به خصوص 
برای كشورهايی كه ارز تك نرخی دارند و يا به دنبال 

تك نرخی شدن ارز هستند، پذيرفته شده نيست.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانی تهران با اعالم اينكه 
تفاوت 4 تا 5 درصدی بين ارز بودجه و بازار آزاد پذيرفته 
با  بنابراين  از آن درست نيست، گفت:  اما بيش  است 
توجه به فاصله ارز آزاد و بودجه به نظر می رسد كه يا 
دولت برای تك نرخی كردن ارز به دنبال رقم در حدود 
3500 تومان است كه اگر اينطور باشد توليد و صادرات 
لطمه می ببيند و يا اينكه دولت به دنبال مديريت بازار 
بوده و به دنبال دخالت در بازار نيست بنابراين نرخ ارز 
در همين حدود 3800 تا 3۹00 تومان قرار می گيرد 
كه تفاوت 10 تا 15 درصدی را  با نرخ دالر بودجه دارد.

الهوتی با اشاره به اينكه اين تفاوت 10 تا 15 درصدی 
بين نرخ ارز آزاد و اليحه پيشنهادی دولت زياد است و با 
سياست تك نرخی فاصله دارد، اظهار داشت: مگراينكه 
دولت بخواهد نرخ ارز را با فاصله 5 درصدی نسبت به 
بودجه يكسان سازی كند كه اين در عمل اتفاق نمی 
اما  نرخی می شود  فقط در مدت كوتاهی تك  و  افتد 
دوباره به شرايط چندنرخی برمی گردد زيرا نرخ 3500 
تومان برای اقتصاد ما مناسب نيست و به توليد و صادرات 

لطمه می زند.
رئيس كنفدراسيون صادرات ايران با اشاره به اينكه نرخ 
ارز 3500 تومانی قدرت رقابت توليد داخل را كاهش 
می دهد، گفت: در اين توليد داخل قدرت رقابت را با 
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كاالهای قاچاق از دست داده و فرصت در اختيار قاچاق 
قرار می گيرد.

دنیای اقتصاد/ / »دنياي  اقتصاد« برگزار می كند
دوره كاربردی »امکان سنجی، طرح 
توجيهی فنی-اقتصادی پروژه های 

سرمايه گذاری«

»دنيای  روزنامه  آموزش  واحد  اقتصاد:  دنيای 
عنوان  با  آموزشی  دوره  يک   اقتصاد« 
اقتصادی   - فنی  توجيهی  طرح  »امکان سنجی، 
پروژه های سرمايه گذاری « را روز چهارشنبه 1۷ 

آذرماه به مدت 8 ساعت، برگزار می كند. 
غيرانتفاعی،  انتفاعی،  سرمايه گذاری  پروژه های  تمام 
به  يا  دارند  امكان سنجی  به  نياز  دولتی  و  خصوصی 
عبارتی نياز دارند از ابعاد مختلف امكان پذيری پروژه 
مطالعاتی  امكان سنجی  گيرند.  قرار  بررسی  مورد 
برای همه  پايه ای  و  عين حال جزئی نگر  در  و  جامع 
بنابراين  می شود.  محسوب  سرمايه گذاری  پروژه های 
همه پروژه های سرمايه گذاری به نوعی براساس اهداف 
توجيهی  طرح  دارند.  نياز  مطالعات  اين  به  ذی نفعان 
يك  امكان پذيری  كه  است  گزارشی  اقتصادی  فنی- 
پروژه را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می دهد. به طور 
مثال، ابعاد بازار و ابعاد فنی و مالی طرح، كليدی ترين 
ابعاد از نگاه بخش خصوصی و سرمايه گذاران هستند. 
ملی  ابعاد  زيست محيطی  و  اجتماعی  ابعاد  از طرفی، 
بررسی  در  می روند.  به شمار  پروژه  يك  حاكميتی  و 
امكان پذيری  بررسی كننده  تيم  ابعاد،  اين  از  هركدام 
طرح را تاييد يا رد می كند. به عبارتی انجام و موفقيت 

طرح را رد يا توصيه می كند. امكان سنجی واقع گرايانه 
تحليل  و  شبيه سازی  فرصت  پروژه ها،  متدولوژيك  و 
مالی و اصالح روند اجرای پروژه قبل از انجام را برای 
ريسك های  بررسی  می كند.  فراهم  سرمايه گذاران 
منابع  بهينه  به مصرف  احتمالی  و سناريوهای  آينده 
يادشده  دوره  مباحث  و  سرفصل ها  می كند.  كمك 
شامل مواردی از جمله »معيارهای ارزيابی طرح ها در 
سيستم بانكی، منابع كسب اطالعات، مكان يابی پروژه، 
مطالعات فنی، مالی، بازار و.... « است. عالقه مندان و 
متقاضيان به شركت در اين دوره آموزشي مي توانند 
شماره  با  »دنياي اقتصاد«  روزنامه  آموزش  واحد  با 
تلفن های 87762411 و 87762416 تماس بگيرند 
يا برای كسب اطالعات بيشتر و ثبت نام به سايت واحد 

آموزش به آدرس tc.den.ir مراجعه كنند.

مهر/ سقوط ارزش انواع ارز؛
كاهش دوباره نرخ دالر

ارزش انواع ارز در آغاز معامالت امروز بازار تهران 
با كاهش مواجه بود به نحوی كه قيمت دالر 3۴ 

تومان و يورو 21 تومان كاهش يافت.
نخستين  در  ارز  انواع  قيمت  مهر،  گزارش خبرنگار  به 
معامالت امروز بازار آزاد تهران با كاهش مواجه بود، به 
با كاهش 34 تومانی به 38۹2  طوری كه قيمت دالر 
تومان  با 21  يورو  نرخ  همچنين  است؛  رسيده  تومان 
كاهش 4207 تومان معامله می شود.هم اكنون قيمت هر 
پوند 4۹53 تومان، لير تركيه 1165 تومان و درهم امارات 
10۹0 تومان است.برخی رسانه های خارجی از سقوط 
قيمت يورو در پی استعفای نخست وزير ايتاليا خبر داده اند.

دنیای اقتصاد/ »دنيای اقتصاد« مسير حركتی فلزات 
غيرآهنی را بررسی كرد

فضای خالی برای رشد فلزات پايه

پايه در جهان در  فلزات  بازارهای  روند حركتی 
يک ماه گذشته نشان می دهد اين بازارها بعد از 
رشدهای قابل مالحظه ناشی از پيروزی ترامپ در 
انتخابات به طور محسوسی در مسير تعديل قرار 

گرفته اند. 
بررسی های »دنيای اقتصاد« نشان می دهد قيمت مس 
در يك ماه گذشته 5/ 18 درصد رشد را تجربه كرده 
اين  هرچند  می دهد،  نشان  را  صعودی  مسيری  كه 
نوامبر )هفته گذشته( كمی در مسير  اواخر  از  مسير 
كاهشی قرار گرفته است.قيمت مس در پايان نوامبر 
به 5 هزار و 756 دالر رسيده است. در بازار سرب اما 
قيمت در ماه نوامبر 6/ 14 درصد رشد را تجربه كرد 
و به 2 هزار و 318 دالر در هر تن رسيد كه صعود 
ممتدی را نشان می دهد كه البته در هفته گذشته با 
در  روند  اين  است.  روبه رو  شده  قيمتی  تعديل  كمی 
بازار نيكل نيز با افزايش 5 درصدی قيمت همراه بود. 
در اين بازار قيمت نيكل كه تا 11 نوامبر به 5 هزار و 
300 دالر در هر تن رسيده بود در پايان ماه به 4 هزار 
و ۹80 دالر رسيد. بهای روی نيز در بازارهای جهانی 
در ماه نوامبر بيش از 18 درصد رشد كرد و به 2 هزار 

و 707 دالر رسيد.
تاريخ 26  در  فلز  اين  قيمت  كه  است  حالی  در  اين 
بازاری  تنها  بود.  دالر  و ۹00  هزار  از 2  باالتر  نوامبر 
كه از اين قاعده كلی تبعيت نمی كند بازار آلومينيوم 
است كه با نوسانات مداوم و شديدی روبه رو  بود و در 
مجموع با اندكی كاهش قيمت نيز در پايان ماه نوامبر 
روبه رو  شد. در اين بين اما بررسی ها از بازارهای فلزات 

پايه نشان می دهد كه به رغم كاهش قيمت ها برای اين 
كاالها در هفته گذشته كه به نوعی شبيه استراحت 
قيمتی برای كاالها بوده است، اما بازار پتانسيل بااليی 
برای از سرگيری مجدد قيمت ها دارد. در اين مسير سه 
فاكتور موثر نيز قابل ارزيابی است كه اين سه عبارتند از 
تشديد احتمال افزايش نرخ بهره آمريكا در ماه جاری، 
توافق  از  بعد  جهانی  بازارهای  در  نفت  بهای  افزايش 
اوپك و در نهايت اثرات تشديد كننده دالر بر بازارهای 
جهانی. اين سه عامل پيش از اين نيز در گزارش های 
آنها  اثرات  تداوم  ولی  گرفته  قرار  ارزيابی  مورد  ديگر 
بر بازارها و تشديد اين تاثيرات همچنان قابل ارزيابی 
است. تا پيش از اين پيش بينی ها بر تداوم روند گاوی 
در بازارهای فلزات پايه بود و با آنكه اين پيش بينی ها 
اندكی تعديل شده اما هنوز انتظار داريم تقاضا برای 
عامل  كه  باشد  افزايشی  هم  باز  كاالها  از  دسته  اين 
به خصوص  می شود.  محسوب  قيمت ها  برای  محركی 
اين خطرات زمانی پررنگ تر می شوند كه افزايش تقاضا 
ظرفيت های  ارتقای  و  ذخاير  حجم  ارتقای  هدف  با 
آغاز  نشده اند،  تزريق  بازارها  به  هنوز  كه  سفته بازی 
شوند كه در اين صورت بايد گفت با ضريب فزاينده به 

سمت افزايش قيمت ها حركت خواهيم كرد.
سوالی كه اغلب در اين مرحله مطرح می شود آن است 
صعودهای  برای  الزم  ظرفيت های  از  بازارها  آيا  كه 
همين طور سقف های  و  برخوردار هستند  غيرطبيعی 
چه  بود  متصور  پايه  فلزات  برای  می توان  كه  قيمتی 
ارقامی است؟  برای اين منظور به قيمت هايی كه فلزات 
پايه در يك روند 10 ساله طی كرده اند مراجعه می كنيم. 
باالترين  گذشته  سال   10 فاصله  در  مس  مورد  در 
قيمتی كه مس توانسته تجربه كند رقمی در نزديكی 
10هزار دالر در هر تن بوده است كه در سال 2011 
ثبت شده است. برای ساير فلزات پايه نيز آلومينيوم در 
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قيمت آلومينيوم در رقم 3 هزار و 50 دالر در همان 
سال 2008،  در  دالر  هزار   4 قيمت  در  سرب  سال، 
با  با قيمت 55 هزار دالر در سال 2008، قلع  نيكل 
قيمت 32 هزار دالر در سال 2010 و روی با قيمت 4 
هزار و 550 دالر در سال 2007 توانسته اند مهم ترين  
سقف های قيمتی خود را در 10 سال گذشته بسازند. 
در اين رابطه بايد گفت هنوز مسير نسبتا طوالنی برای 
دارد  وجود  پايه  فلزات  قيمتی  سقف های  به  رسيدن 
كه نشان می دهد پتانسيل های افزايش قيمتی در اين 

بازارها كم نيستند.

در بازار داخلی فلزات پايه چه خبر؟
ماه  مهر  ابتدای  از  بازار مس  روند حركتی  به  نگاهی 
با  متناسب  بازار  اين  كه  دارد  آن  از  حكايت  تاكنون 
و  جهانی  بازارهای  در  پايه  فلزات  جهانی  قيمت های 
نيز هم در بورس كاال و هم  بازار ما  لندن در  بورس 
در  اين  است.  روبه رو  شده  افزايشی  روند  با  آزاد  بازار 
حالی است كه اين روند به طور خاص از دو روز مانده به 
انتخابات اياالت متحده با شيب تندی آغاز شد و هنوز 
نيز ادامه دارد. طبق بررسی های »دنيای اقتصاد« قيمت 
از  بررسی  بورس كاال در مدت مورد  مس مفتول در 
17 هزار و 605 تومان در هر كيلو به 22 هزار و 840 
تومان رسيده است )رشد 7/ 2۹ درصدی(. در همين 
از قيمت 16  ايران  مدت مس كاتد در بورس كاالی 
هزار و 830 تومان به 22 هزار و 7۹5 تومان رسيده 
از  متاثر  ترتيب  اين  به  35درصدی(.   /4 )رشد  است 
دو عامل همزمان يعنی افزايش قيمت ها در بازارهای 
جهانی از يك طرف و رشد قيمت دالر از سوی ديگر 
بهای مس در تاالر بورس كاالی ايران و در بازار آزاد 
با رشد چشمگيری روبه رو  شده است. طی مدت مورد 
بررسی قيمت دالر حدود 300 تومان افزايش را تجربه 

كرده است كه اين ميزان رشد قيمت اثر فوری خود را 
بر بازار نشان داده است. اين در حالی است كه به رغم 
تقاضای محدود در بخش مس مفتول، تقاضا برای مس 
كاتد حتی از 5 هزار تن نيز در برخی روزهای عرضه 

فراتر رفت.
به طور ميانگين ميزان تقاضا در دو ماه و نيم گذشته 
با مدت مشابه  قياس  در  بوده كه  تن  هزار  حدود 3 
سال قبل حداقل هزار تن باالتر است كه اين موضوع 
نشان می دهد اقبال به خريد مس كاتد افزايش يافته 
و افزايش قيمت ها در اين بخش توانسته اثرات خود را 
نشان دهد. با اين حال در مورد مفتول شاهد چنين 
شرايطی نيستيم به طوری كه طی مدت مورد بررسی 
ميانگين تقاضا در بورس كاال رقمی در حدود 800 تن 
بوده است. در اين بين كارشناسان هنوز از آينده بازار 
مس در كشور نااميدند و معتقدند هنوز شرايط الزم 
برای رونق معامالت در اين بازار ايجاد نشده است. به 
عقيده آنها تقاضا برای مس در كشور ما چندان باال 
نيست و اين فلز اغلب با تقاضای حقيقی روبه رو  است 
جهش ها  ميزان  است  شده  باعث  نيز  موضوع  اين  و 
در آن موقتی و تاحدی همراه و هماهنگ با قيمت ها 
باشد. با اين حال مثال مفتول واكنش های كمتری را 
همواره از خود نشان می دهد و اين موضوع در مورد 
كاتد كه كاربرد وسيع تری در بخش های مختلف دارد 
در  است  باعث شده  نيز  عامل  است. همين  شديدتر 
اين بازار هيجانات بيشتری را شاهد باشيم. به عقيده 
فعاالن بازار مس، در شرايط كنونی سه عامل می تواند 
بازار را در كنترل خود درآورد؛ نخست افزايش قيمت 
و  جديد  سال  بودجه  ارائه  ديگر  موضوع  است.  نفت 
به  كه  است  عمرانی  هزينه های  افزايش  پيش بينی 
موضوع  می شود.  منتهی  مختلف  بخش های  تحرک 
كه  است  دالر  برای  قيمتی  كف  جديد  نقطه  سوم 

از جمله  پايه  فلزات  بازار  بيشتر  تحريك  به  مس منجر شود.می تواند 
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دنیای اقتصاد/  
 James M. Kouzes and Barry نويسندگان: 

Z. Posner

رهبری  از  پیش  می شود.  آغاز  شما  خود  از  رهبری 
به  و  کنید  رهبری  را  خودتان  بتوانید  بايد  ديگران 
اين باور داشته باشید که می توانید تاثیر مثبتی روی 
ديگران بگذاريد. هنر رهبری کردن مهارتی است که 
با تسلط بر خويشتن به  وجود می آيد و رشد رهبری 
رهبری  ظرفیت  رشد  است.  خويشتن  رشد  فرآيند 
درباره اين نیست که انبوهی از اطالعات تازه کسب 
کنید و از آخرين تکنیک ها استفاده کنید. بلکه درباره 
اين است که چطور از جان و دل رهبری کنید. يك 
بتواند  بايد  ديگران  رهبری  از  پیش  سازماني  رهبر 
باشد که  داشته  باور  اين  به  و  مديريت کند  را  خود 
باور  بايد  بگذارد.  ديگران  مثبتی روی  تاثیر  می تواند 
داشته باشید که کلمات تان می تواند الهام بخش باشد 
دارد.  وا  حرکت  به  را  ديگران  می تواند  رفتارتان  و 

و  مفید  می دهید  انجام  آنچه  باشید  داشته  باور  بايد 
را  الزم  آگاهی  فرآيند  اين  طريق  از  است.  ارزشمند 
برای رهبری پیدا می کنید. اعتماد به  نفس در واقع 
آگاهی از باور به توانايی هايتان است و اين توانايی ها 
و  بشناسید  را  آنها  که  ديده خواهند شد  وقتی  تنها 
تقويت کنید. هنر رهبری سازماني مهارتی است که 
با تسلط بر خويشتن به وجود می آيد و رشد رهبری 

فرآيند رشد خويشتن است.

فرآيند درونی كشف خويشتن
در  رهبری  درباره  سمینار  يک  در  اخیرا  لی،  الیويا 
بهترين  درباره  هنگ کنگ،  فناوری  و  علوم  دانشگاه 
تجربه های شخصی رهبری اش گفت: »من 25 سال 
ممکن  چطور  کاری.  تجربه  سال  چهار  و  دارم  سن 
است بهترين تجربه رهبری را داشته باشم؟« اما بعد 
از کمی فکر کردن متوجه شد که در واقعیت، اصال 
سخت نبود که بفهمد بهترين تجربه شخصی اش چه 
بوده و درباره اش بنويسد. رهبری همه جا هست، هر 

بزند.  سر  کسی  هر  از  می تواند  و  می افتد  اتفاق  روز 
يا  »گرداننده«  »مدير«،  عنوان  شما  که  نیست  مهم 
»مديرعامل« را داشته باشید. اين عناوين روی کارت 
اما رهبر  ويزيت و دفاتر راهنمای شرکت ها می آيند. 
واقعی بودن ورای همه اينهاست. رهبر شدن فرآيند 
رهبر  يك  اينکه  برای  است.  خويشتن  درونی  کشف 
سازماني شويم و بهترين باشیم، مهم است که ابتدا 
ارزش ها و اصولی را برای خودمان تعريف کنیم. اگر 
از  انتظاری  چه  و  هستند  چه  ارزش هايمان  ندانیم 
خودمان داريم، چطور می توانیم تعیین کنیم که چه 
می توانیم  چطور  باشیم؟  داشته  ديگران  از  انتظاری 
بدون  کنیم؟  منتقل  را  و همدلی  قوی  اراده  اعتماد، 
نگاه کردن به خويشتن، ممکن نیست که به ديگران 
و  دهیم  تشخیص  را  توانايی هايشان  و  کنیم  نگاه 

کمکشان کنیم که رهبر شوند.
همه رهبران سازماني بايد اين سفر درونی را بروند. 
و  اسوشیتس«  کاپالن  »دن  پايه گذار  کاپالن،  دن 
چه  »می دانم  می گويد:  هرتز  شرکت  سابق  رئیس 

کسی بودم، چه کسی هستم و کجا می خواهم باشم. 
برايش  را  خودم  که  تعهدی  سطح  ديگر،  به عبارت 
را هم می دانم که چرا  اين  و  آماده کرده ام، می دانم 
روش  اين  در  هستم«.  تعهدی  چنین  آماده  شخصا 
تعهد  پیش برنده  که  هستند  ارزش ها  اول  وهله  در 
در  شما  نهايی  موفقیت  رهبران اند.  خلق  برای  الزم 
کسب وکار و در زندگی بستگی به اين دارد که چقدر 
خوب خود را می شناسید و به چه چیزی به چه دلیل 
کسی  چه  که  بدانید  بهتر  چه  هر  می دهید.  ارزش 
هستید و به چه معتقديد، درک بهتری از تقاضاهای 
متضاد و مبهمی که روزانه دريافت می کنید خواهید 
داشت. اين را انجام بده يا آن يکی را. اين را بخر يا 
آن. اين تصمیم را بگیر يا آن را. از اين حمايت کن 
يا از آن. شما برای هدايت آب های خروشان در اين 
دنیای توفانی به يک راهنمای درونی احتیاج داريد. 
مشخص،  شخصی  عقايد  و  ارزش  ها  از  مجموعه ای 

نقش مهمی در کنترل  راهنمای درونی دارد.
 

هنر رهبری سازماني ؛ مهارتی که با تسلط بر خويشتن به وجود می آيد
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شما كه هستيد؟
فرض  که  پرسیده ايم  سالیان  طی  نفر  هزاران  از  ما 
به  نفر وارد می شود و  اتاقی هستید و يک  کنید در 
شما و همکاران تان می گويد: »سالم، من رهبر جديد 
از آن فرد  سازمان شما هستم!« در آن لحظه، شما 
به  لحظه  آن  که  سوال هايی  بدانید؟  می خواهید  چه 
ذهن تان می رسد چیست؟ درحالی که سواالت زيادی 
وجود دارد که ممکن است از آن فرد پرسیده شود، 
بیشترين سوالی که به کرات مطرح شده اين است که: 
»چه کسی هستی؟« افراد می خواهند ارزش ها و عقايد 
شما را بدانند، اينکه واقعا به چه اهمیت می دهید و 
چه چیز شب بیدارتان نگه می دارد. می خواهند بدانند 
چه کسی بیش از همه بر شما تاثیر گذاشته، وقايعی 
که شکل دهنده نگرش شما بوده چه بوده و تجربیاتی 
که شما را برای اين شغل آماده کرده چه بوده است، 
بدانند، می خواهند  را  می خواهند قصه شخصی شما 
بدانند چرا بايد پیرو شما باشند. بنابراين اگر شما آن 
رهبر جديدی هستید که يک روز وارد اتاق می شود، 
بهتر است برای پاسخ به سوال »چه کسی هستید؟« 
آماده باشید و برای پاسخ دادن به ديگران بايد ابتدا 
به خودتان پاسخ دهید. رزومه کاری چیز خیلی کمی 
درباره اينکه چه کسی هستید، چرا اين تصمیم ها را 

می گیريد و اين کارها را انجام می دهید، می گويد.

كی بگوييم آری و كی بگوييم نه
ديگران  که  بشويد  سازمانی ای  رهبر  می خواهید  اگر 
مايلند از او پیروی کنند، بايد شفاف باشید و به اين  
معروف باشید که پای اصول تان می ايستید. همچنین 
اول بايد به خويشتن درونی خود گوش دهید تا کشف 
کنید که واقعا چه کسی هستید. عاليقی که آن بیرون 

بر سر گرفتن زمان، توجه و تايید شما با هم رقابت 
می کنند تعدادشان کم نیست. پیش از گوش کردن 
گوش  درونی  آن صدای  به  بايد  شما  صداها،  آن  به 
دهید که به شما می گويد چه چیزی واقعا مهم است. 
فقط آن موقع است که خواهید دانست چه وقتی آری 
بگويید و چه وقتی نه. رشد ظرفیت رهبری سازماني 
درباره اين نیست که انبوهی از اطالعات تازه کسب 
کنید و از آخرين تکنیک ها استفاده کنید. بلکه درباره 
اين است که چطور از جان و دل رهبری کنید. درباره 
آزاد کردن رهبر درون تان است. درباره رهايی خودتان 
است. درباره اين است که گوش خود را روی قلب تان 

بگذاريد و به آن گوش دهید.
شفافیت ارزش ها در دانستن اين نکته است که کدام 
راه برای هر کدام از كارمندان ضروری است. هر چه 
که  می مانید  مسیری  روی  راحت تر  باشید،  شفاف تر 
خودتان انتخاب کرده ايد. در کشف قلمرو درونی خود 
را  درونی  قطب نمای  يک  خود  صدای  کردن  پیدا  و 
تنظیم می کنید که با آن مسیر زندگی روزمره خود 
ايجاد  مسیر  در  قدم ها  اولین  و  می کنید  راهیابی  را 
تغییر را برمی داريد. درست همان طور که آفتاب، مه 
صبحگاهی را از بین می برد، هرچه بیشتر به جايی که 
ايستاده ايد و به چیزی که برای آن اهمیت قائلید نور 
بتابانید، نشانه های مسیر به سمت جهت مدنظرتان را 
آغاز  از درون خودتان  را  اگر سفر  واضح تر می بینید. 
کنید، برای تغییر جهت به موقع، گرفتن تصمیم های 
سخت و رفتار کردن با قاطعیت و پذيرفتن مسوولیت 

زندگی خود اعتماد الزم را خواهید داشت.
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 بازگشت به عناوین 2۰ یادداشت مدیریتی
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مخاطبان محترم بولتن الکترونيک سنديکای صنعت 
برق ايران )رسانا( خواهشمند است نظرات، پيشنهادها 

 ahmadi@ieis.ir  و نقدهای خود را از طريق ايميل
ويا شماره تلفن های 6-665۷۰93۰  به ما اطالع دهيد.

با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنين احمدی 
مسئول بولتن روزانه سنديکا

پاييز در قزوين 
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