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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

جلسه بررسی موانع، مشکالت و ارائه راهکار 
صادرات به کشور عراق روز دوشنبه یازدهم 
نخستین  درحالی  جاری  سال  ماه  مرداد 
توسعه  کمیته  همت  به  را  خود  نشست 
صادرات سندیکا در محل این تشکل تشکیل 
دفتر  مدیرکل  نظام الملکی  بهرام  که  داد 
مهندسی  و  فنی  خدمات  و  صادرات  توسعه 
مافی  حمیدرضا  همراهی  با  نیرو  وزارت 
ابراهیم  برنامه ریزی،  و  رییس گروه مطالعات 
و  صادرات  از  حمایت  گروه  رییس  دستاران 
توسعه  دفتر  عراق  بخش  کارشناس  همتی 
وزارت  مهندسی  و  فنی  خدمات  و  صادرات 

نیرو از حاضرین این جلسه بودند.
آب  فدراسیون  دبیرکل  خزائی  فریدون  همچنین 
شرکت  از  فرجی  ایمان  و  مهدیار   احمد  ایران، 
هیات مدیره  رییس  نایب  بخشی  علی  و  عمراب 
سندیکا در کنار  پیام باقری و محمد ظفرمرادیان 
رییس و دبیر کمیته توسعه صادرات سندیکا در 

این نشست حاضر بودند.
به  اشاره  ضمن  باقری  نشست  این  ابتدای  در 
مطالبات شرکت های عضو از وزارتخانه برق عراق و 
عدم دریافت کمکی از سوی دولت و سفارت ایران 
در عراق جهت وصول مطالبات، مهمترین مشکل 
صادراتی در عراق را تامین نقدینگی توصیف کرد 
و خواستار شناسایی و مطالبه از بازیگران اصلی در 
میدان عراق اعم از وزارتخانه-های نیرو و صنعت، 
مشترک  اتاق  و  عراق  ستاد  تجارت،  و  معدن 

ایران  عراق همچنین معاونت اول رییس-جمهور 
شد.

مالی  منابع  تامین  خصوص  در  بخشی  ادامه  در 
پروژه های عراق پیشنهاد راه اندازی خط اعتباری 
را ارائه کرد و عنوان شد برای این امر باید سناریویی 

تدوین و پیشنهاد شود.

ادامه در صفحه 3/

سندیکای صنعت برق ایران/ 

تشکیل کارگروه و تهیه بسته پیشنهادی در خصوص مشکالت بازار عراق
سندیکای صنعت برق 

ایران/ 
حسن الجوردی؛ 

پژوهشگر اقتصاد در 
حوزه برق و انرژی

زیادی  اقتصادی  بنگاه های 
که  دارد  وجود  کشور  در 
خود  بهینه  حد  از  فراتر 
یافته اند. دو دهه  گسترش 

پیش برای بازدید از واحدهای تولیدی به غرب کشور رفته 
با یک واحد کشتارگاه صنعتی کامال مکانیزه مواجه  بودم، 
شدم که از محل اعتبارات خاص ساخته شده و ظرفیت آن، 
کشتار کلیه دام های موجود در استان های غربی کشور در 
طول یک هفته بود. جدیدا با یک واحد آموزشی دانشگاهی 
مواجه شدم که ظرفیت آن جذب بیش از هزاران نفر دانشجو 
بود، در حالی که تعداد متقاضیان بسیار کمتر بود. یکی از 
سواالت اساسی برای هر  مدیر بنگاه اقتصادی در بدو و طول 
فعالیت خود این است که حد و اندازه بنگاه به چه میزان 

باشد. 

ادامه در صفحه 3/

حد بهینه یک بنگاه اقتصادی

"قابل توجه اعضای محترم سندیکای صنعت برق ایران
با توجه به اهمیت و حساسیت مسائل بیمه ای و مالیاتی در فعالیت شرکت های عضو، مشاوران 
بیمه ای و مالیاتی سندیکا روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت 9 الی 14 برای ارائه خدمات 
مشاوره ای و کارشناسی در محل سندیکا مستقر و آماده پاسخگویی تلفنی و حضوری به اعضای 
محترم می باشند.خواهشمند است جهت مذاکره تلفنی و تعیین وقت مالقات حضوری با هر یک از 
مشاوران سندیکا با شماره تلفن 3-66570930 داخلی 118 خانم حسن پور تماس حاصل فرمایید.
دبیرخانه سندیکا”



 

 حضور سندیکا در هفتمین نمایشگاه 
بین المللی تبریز

هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق و مخابرات 
تبریز بعدازظهر روز پنجشنبه چهاردهم مردادماه سال 
نیرو،  وزیر  قائم مقام  محمودی  ستار  با حضور  جاری 
تابع جماعت مشاور وزیر نیرو و ریاست روابط عمومی 
و امور بین الملل وزارت نیرو، کیومرث جلیلیان دبیر 
نمایشگاه های صنعت آب و برق  ستاد جشنواره ها و 
وزارت نیرو، هامایاک آوادیس یانس رایزن اقتصادی ج.ا 
ایران در ارمنستان در محل نمایشگاه های بین المللی 
استان آذربایجان شرقی گشایش یافت...........ادامه خبر

 اعالم نظرات در خصوص الیحه برنامه 
ششم توسعه به اتاق ایران و مجلس

کمیته حقوقی و قراردادها سندیکا روز یکشنبه هفدهم 
مرداد ماه سال جاری با حضور اعضا در محل سندیکا 

تشکیل جلسه داد...........ادامه خبر

 قرارداد ساخت نیروگاه با شرکت ترکیه ای 
می کنیم منتشر  شدن  نهایی  از  پس  را 

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه هنوز 
قرارداد ساخت نیروگاه توسط شرکت ترکیه ای در ایران 
نهایی نشده و پس از نهایی شدن جزئیات آن منتشر می 
شود،گفت: کارشناسان و مسئوالن در انتقادهای خود 
درباره قرارداد عفت کالم را رعایت کنند...........ادامه خبر

 جزئیات صدور قبوض پیامکی آب و برق 
به مردم

وزیر نیرو از صدور قبوض پیامکی برای مشترکان آب 

و برق تا پایان فعالیت دولت یازدهم خبر داد و گفت: 
هدف از اجرای این طرح دسترسی مشترکان به اطالعات 

مصرف خود از طریق تلفن همراه است...........ادامه خبر

 ثبت نام الکترونیکی متقاضیان احداث 
نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک به صورت 

رسمی آغاز شد
های  نیروگاه  احداث  متقاضیان  الکترونیکی  نام  ثبت 
تجدیدپذیر و پاک به صورت رسمی آغاز شد.....ادامه خبر

 پروژۀ فهام در شهرستان مشهد نامزد 
دریافت جایزۀ جهانی انرژی سبز شد 

پروژۀ فهام در شهرستان مشهد نامزد دریافت جایزۀ 
جهانی انرژی سبز شد..........ادامه خبر

 فرسودگی شبکه عاملی برای بروز 
خاموشی در تهران

ناظریان گفت: تا االن 50 میلیارد تومان جهت تعمیرات 
شبکه برق سرمایه گذاری کرده ایم و از میزان بودجه ای 
که در نظر گرفتیم تاکنون بالغ بر 80 درصد محقق 

شده است...........ادامه خبر

 مصرف گاز در سبد سوخت نیروگاهی 
کشور پنج درصد رشد کرد

تهران- ایرنا- وزارت نیرو اعالم کرد: مقایسه نوع سوخت 
مصرف نیروگاه ها در کشور از آغاز امسال تاکنون در 
همسنجی با پارسال، از رشد پنج درصدی مصرف گاز 

حکایت دارد...........ادامه خبر

پیک مصرف برق به 50 هزار مگاوات رسید
برای چهارمین روز متوالی در هفته جاری پیک مصرف 

برق ایران باالی 50 هزار مگاوات رسید تا یک حدنصاب 
جدید در روزهای پیک باالی مصرف برق در کشور به 

ثبت برسد...........ادامه خبر

 افزون بر 517هزار مگاوات ساعت انرژی 
برق از نیروگاه کرخه به عراق صادر شد

مدیر عامل سد و نیروگاه کرخه میزان تولید انرژی برق 
در نیروگاه سد کرخه طی امسال را بیش از 287 هزار 
و 947 مگاوات ساعت انرژی عنوان کرد.........ادامه خبر

و  چالش ها  بررسی  همایش  برگزاری   
راهکارهای صادرات کاال به عراق در تهران

..........ادامه خبر

 انتشار 125 هزار میلیارد ریال اوراق 
تسویه خزانه

..........ادامه خبر

 ریسک سیاسی صادرات به عراق را 
می پذیریم

..........ادامه خبر

 امیدواری برای صادرات 20 میلیارد دالر 
کاال به عراق
..........ادامه خبر

برای صادرات  نظیری  کم    عراق فرصت 
غیرنفتی ایران است

..........ادامه خبر

 تحلیل چهره شاخص اتاق بازرگانی از 
انتخابات بخش خصوصی

..........ادامه خبر

 مذاکرات جدید اقتصادی تهران-کابل
..........ادامه خبر

 نایب رئیس اتاق ایران: مخالفان برجام 
برای اقتصاد کشور تله درست کرده اند

..........ادامه خبر

 برقراری روابط با برخی بانک های 
خارجی 

..........ادامه خبر

 تسهیالت جدید به صنعت نداده اند؛ 
وام ها تمهیدی بوده است

..........ادامه خبر

 پرداخت تسهیالت به همه طرح های 
نیمه تمام باالی 60 درصد تا پایان 

شهریور
..........ادامه خبر

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

 اتاق بازرگاني نیازمند چابک سازي
..........ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
تشکیل کارگروه و تهیه بسته پیشنهادی در 

خصوص مشکالت بازار عراق

مختلفی  نهادهای  از  دعوت  پیشنهاد  این  بر  عالوه 
امنیت  کمیسیون  قدس،  سپاه  خارجه،  وزارت  چون 
این کارگروه  ... جهت شرکت در  و  نیرو  ملی، وزارت 
مشکالت  خصوص  در  واحد  تصمیم  اتخاذ  به منظور 
توسط حاضرین مطرح شد. همچنین تفکیک مباحث 
حفظ و توسعه بازار جهت تسهیل و تسریع در پیگیری 

مورد تاکید قرار گرفت.
در خالل این نشست مدیرکل دفتر توسعه صادرات و 
قدردانی  نیرو ضمن  وزارت  مهندسی  و  فنی  خدمات 
پیگیری  به جهت  سندیکا  صادرات  توسعه  کمیته  از 
موارد مرتبط در بحث صادرات  خاطر نشان ساخت: 
به  مهندسی کشور  و  فنی  90 درصد صدور خدمات 
این  در  را  بازار  بهترین  عراق  همچنان  و  است  عراق 
زمینه دارا است که متاسفانه در چند سال گذشته افت 

زیادی داشته  است.
این  به  کرد:  تصریح  مطلب  این  بیان  با  نظام الملکی 
عملکردی،   بسته  طراحی  ضمن  می بایست  منظور 
بازیگران اصلی این میدان شناسایی شوند که در این 
راستا تعیین نقش بانک ها، صندوق ضمانت صادرات، 
و...  عراق  و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  و  سفارت 

ضروری است.
بسته  تهیه  جهت  کارگروهی  شد  مصوب  پایان  در 
پیشنهادی در خصوص مسائل و مشکالت بازار عراق 
تشکیل شود و ظرف مدت دو هفته پیشنهادات جهت 
ارائه به مقامات کشور تهیه و تدوین شود و همچنین 
در خصوص بحث مشکالت عراق و تقویت دیپلماسی با 
مقام عالی وزارت امور خارجه دیداری ترتیب داده شود. 

سندیکای صنعت برق ایران/ 
حضور سندیکا در هفتمین نمایشگاه 

بین المللی تبریز

و  برق  صنعت  بین المللی  نمایشگاه  هفتمین 
مخابرات تبریز بعدازظهر روز پنجشنبه چهاردهم 
محمودی  ستار  حضور  با  جاری  سال  مردادماه 
قائم مقام وزیر نیرو، تابع جماعت مشاور وزیر نیرو 
و ریاست روابط عمومی و امور بین الملل وزارت 
ستاد جشنواره ها  دبیر  جلیلیان  کیومرث  نیرو، 
نیرو،  برق وزارت  و  نمایشگاه های صنعت آب  و 
هامایاک آوادیس یانس رایزن اقتصادی ج.ا ایران 
در ارمنستان در محل نمایشگاه های بین المللی 

استان آذربایجان شرقی گشایش یافت.
 گفتنی است در این دوره 10 شرکت عضو سندیکای 
پارس  حفاظ،  پارس  جمله  از  ایران  برق  صنعت 
نیروسان، نوآوران برق آریا،  ایران ترانسفو، الکو پارس، 
پارس شار بارز، شاهین مفصل، کاهنگان مهر، تولیدی 
رعد در نمایشگاه صاحب غرفه بودند و غرفه سندیکا 
واقع در سالن امیرکبیر نمایشگاه بین المللی در روز 

سوم میزبان برخی از شرکت های عضو حاضر بود.

ادامه از صفحه 1/ 

در  بنام«صرفه جویی  واژه ای  کلید  اقتصاد  در 
مقیاس« وجود دارد، بر اساس این کلید واژه اگر 
کلیه نهاده های تولیدی یک بنگاه اقتصادی شامل 
کار، زمین، سرمایه و مواد اولیه k برابر شود، تولید 
یا خدمات بیش از k  برابر افزایش یابد، آنگاه این 
بنگاه اقتصادی از صرفه جویی های ناشی از مقیاس 

بهره برده و به نفع آن خواهد بود
. به عبارت دیگر اگر با گسترش بنگاه، هزینه تولید 
هر واحد محصول یا خدمت کاهش یابد، آن بنگاه 
مقداری  بنگاه  یک  بهینه  حد  برد.  خواهد  سود 
هزینه  شدن  حداقل  به  منجر  که  است  تولید  از 

متوسط بنگاه شود.
اندازه و مقیاس یک بنگاه به عواملی همچون سهم 
بازار و ترجیحات  بازار، نوع  اندازه  بازار،   بنگاه در 
به  باید  اقتصادی  بنگاه  یک  اندازه  دارد.  مدیریت 
اندازه ای بزرگ باشد که کلیه نیازهای مشتریان را 
برآورده سازد و از سوی دیگر اطمینان حاصل شود 
که کاالهای تولید شده توسط بنگاه بیش از تقاضا 

و ظرفیت بازار نیست.
ایران نشان می دهد  بررسی مطالعات تجربی در 
که صنایع از صرفه جویی های ناشی از اندازه بنگاه 
بهره ای نمی رند، و اندازه بنگاه برای برخی مدیران 
فاقد اهمیت است. بنگاه هایی که با توجه به تغییر 
شرایط بازار) رکود و رونق(، دارای انعطاف-پذیری 
اندازه و مقیاس خود هستند،  به  بیشتری نسبت 
ضرورت  برخوردارند.  کمتری  آسیب پذیری  از 

بنگاه های  بهینه  تا در مطالعه ای جامع حد  دارد 
)واحدهای تولیدی( اقتصادی فعال در صنعت برق 

مورد ارزیابی قرار گیرد.
بنگاه های)واحدهای تولیدی( باید بتوانند خدمات 
بازار  نیازهای  با  متناسب  را  خود  تولیدات  و 
تولید  واحد  هر  متوسط  هزینه  و  ساخته  متنوع 
بنگاه  اندازه  اگر  همچنین  دهند.  کاهش  را  خود 
انعطاف پذیر باشد، در مواجهه با شوک های برونزا، 
می توانند به سرعت خود را کوچک کنند و قابلیت 
ادغام و جداسازی در بنگاه ها آسیب پذیری آنها را 

کاهش خواهد داد.

حد بهینه یک بنگاه اقتصادی
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

این دوره از نمایشگاه صنعت برق و مخابرات که همه 
روزه در ساعات 16 تا 22 دایر بوده است، روز یکشنبه 

هفدهم مرداد ماه به کار خود پایان داد.

کمیته  همت  به  ایران/  برق  صنعت  سندیکای 
تولیدکنندگان  صنفی  انجمن  و  حقوقی_قراردادها 

تابلو صورت گرفت
اعالم نظرات در خصوص الیحه برنامه 

ششم توسعه به اتاق ایران و مجلس

کمیته حقوقی و قراردادها سندیکا روز یکشنبه 
هفدهم مرداد ماه سال جاری با حضور اعضا در 

محل سندیکا تشکیل جلسه داد.
دبیر  توسط  جامعی  گزارش  نشست  این  ابتدای  در 
کمیته در خصوص اقدامات صورت گرفته در جلسات 

کارگروه های قراردادهای متوقف، بیمه و مالیات ارایه 
و عنوان شد که اقدامات کارگروه های مزبور تا حصول 
قراردادها  و  حقوقی  کمیته  پیگیری  مورد  نتیجه 

خواهد بود. 
در ادامه ضمن اشاره به عملکرد نامناسب برق منطقه ای 
قراردادهای  درصد   45 تعلق  درخصوص  خوزستان 
متوقف به این شرکت، در رابطه با قراردادهای فعالین 
صنعت برق که منجر به رکود عمده قراردادها و بعضا 
فسخ و ضبط ضمانت نامه های آنها شده، مقرر شد از 
طرف کمیته حقوقی و قراردادها این مهم در هیات 
مدیره مورد طرح و بررسی قرار گیرد که شرکت-های 
با  سازمان  آن  با  خود  قراردادهای  در  سندیکا  عضو 

وسواس و دقت بیشتری وارد پروژه شوند.
در ادامه با عنایت به در خواست اتاق بازرگانی ایران در 
خصوص بررسی الیحه برنامه ششم توسعه، این موضوع 
تولیدکنندگان  صنفی  انجمن  نمایندگان  حضور  با 
تابلو به طور جامع مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت 

پس از جمع بندی نقطه نظرات اعضای کمیته حقوقی 
و قراردادها و نمایندگان انجمن صنفی تولیدکنندگان 
نظرات اصالحی  و  پیشنهادی  نظرات  تابلو مقرر شد 
در قالب یک نامه مشترک به معاونت امور تشکل های 
و  ایران  کشاورزی  و  معادن  بازرگانی،صنایع،  اتاق 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی  ارسال شود. 
به هومن حاجی پور  نامه مزبور خطاب  گفتنی است 
معاون امور تشکل های اتاق ایران مورخ 95/5/17 به 
شماره 582-95 و خطاب به حسین امیری خامکانی 
نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
مورخ 95/5/19 به شماره 592-95 ارسال شد که این 
موضوع همچنان از سوی کمیته حقوقی و قراردادها 

در حال پیگیری است.
جهت دریافت متن نامه های ذکر شده در این خبر به 

این  لینک مراجعه فرمایید.

فارس/ / معاون وزیر نیرو در گفت وگو با فارس:
قرارداد ساخت نیروگاه با شرکت 

ترکیه ای را پس از نهایی شدن منتشر 
می کنیم

بیان  با  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
توسط  نیروگاه  ساخت  قرارداد  هنوز  اینکه 
شرکت ترکیه ای در ایران نهایی نشده و پس از 
نهایی شدن جزئیات آن منتشر می شود،گفت: 
کارشناسان و مسئوالن در انتقادهای خود درباره 

قرارداد عفت کالم را رعایت کنند.
هوشنگ فالحتیان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
برخی  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  فارس  خبرگزاری 

اتاق  انرژی  کمیسیون  اعضای  و  انرژی  کارشناسان 
بازرگانی انعقاد قرارداد ساخت نیروگاه توسط شرکت 
گفت:  کرده اند،  عنوان  کشور  به  خیانت  را  ترکیه ای 
متأسفانه این مطالبی که در رسانه ها مطرح می شود 
تعجب آور است و این مطالب در حالی مطرح می شود 
که این قرارداد را ندیده اند و روال قانونی آن را نمی دانند.

وی افزود: سراسر این مطالبی که از سوی برخی مطرح 
می شود را نشان از بی اطالعی از مفاد قرارداد می دانم 
اتمام  به  کامل  طور  به  هنوز  مذاکرات  این  که  چرا 
نرسیده است و این قرارداد هنوز نهایی نشده و به امضا 

طرفین نرسیده است.
از  ناشی  می شود  مطرح  مطالبی  گفت:  فالحتیان 
بی اطالع بودن آنها است و بدون اینکه متن قرارداد را 
دیده باشند راجع به قرارداد اظهارنظر و آن را خیانت 

به کشور قلمداد می کنند.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ادامه داد: اساساً 
افراد  این  که  می شود  مطرح  حالی  در  مطالب  این 
این  پشت  خبره  کارشناسی  تیم  یک  که  نمی دانند 
قرارداد است و تجربیات باالیی در این خصوص دارند و 
متأسفانه وزارت نیرو را متهم می کنند که برای صادرات 

برق به شرکت ترکیه ای تسهیالت بهتری داده است.
و  کارشناسان  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  فالحتیان 
چرا  می کنند  عنوان  بازرگانی  اتاق  انرژی  مسؤوالن 
وزارت نیرو جزئیات قرارداد را منتشر نمی کند،  گفت: 
هنوز این قرارداد نهایی نشده است که بخواهیم آن را 
منتشر کنیم، وقتی نهایی شد متن قرارداد را منتشر 
ما  که  نیست  محرمانه  قرارداد  این  که  چرا  می کنیم 

بخواهیم از انتشار آن خودداری کنیم.
وی افزود: اظهارنظرهایی که از سوی اعضای سندیکای 
وزارت  بازرگانی مطرح می شود مسؤوالن  اتاق  و  برق 

نیرو را به تعجب وا می دارد.
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معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تأکید کرد: در این 
قرارداد 35 درصد تجهیزات نیروگاه )توربین  و ژنراتور( 
باید از ساخت داخل تأمین شود و بقیه سرمایه گذاری 

را هم از طریق گروه مپنا دنبال کند.
وی افزود: اگر این اتفاق رخ دهد و سرمایه گذار خارجی 
3 میلیارد دالر سرمایه وارد کشور کند و زیرساخت های 
صنعت برق را تجهیز کند یک کار بسیار ارزشمند و 

خوبی خواهد بود.
انتقال تکنولوژی  این قرارداد  ادامه داد: در  فالحتیان 
پدیده  که  گرفت  خواهد  صورت  کشور  به   F کالس 
زمینه  این  در  که  افرادی  پس  است  خوبی  کاماًل 
اظهارنظر می کنند ناشی از عدم اطالع  از مفاد قرارداد 

است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: درخواست 
بنده از افرادی که مخالف این قرارداد هستند این است 
قرارداد  این  پیگیر  که  حرارتی  برق  تولید  شرکت  به 
است مراجعه کنند و هر گونه اطالعاتی که مدنظرشان 
بود در اختیار آنها گذاشته شود تا متوجه شوند که چه 

کار عظیم و بزرگی در حال انجام است.
این  در  ملی  منافع  کلیه  اینکه  به  اشاره  با  فالحتیان 
قرارداد رعایت خواهد شد، گفت: ما هنوز این قرارداد 
باید سرمایه گذار خارجی،  و حتماً  نکرده ایم  نهایی  را 
هم  کلی  صورت  به  و  کند  ارائه  را  الزم  تضمین های 
را  و عفت کالم  قرارداد  این  مخالفان  و هم  منتقدان 
رعایت کنند و در حالی که اطالعات کافی از محتوای 
این خصوص  در  کارشناسی  اظهارنظر  ندارند  قرارداد 

ارائه نکنند.
وی ادامه داد: اگر افرادی قصد انتقاد از این قرارداد را 
دارند ابتدا محتوای این قرارداد را مطالعه کنند و بند 
به بند در خصوص  ایرادات آن اظهارنظر کند و حتماً 

اطالعاتی اگر نیاز باشد آن را اجرایی خواهیم کرد.

اگر  ادامه داد:  انرژی  و  امور برق  نیرو در  معاون وزیر 
ایران نیروگاه   ساز است با حمایت وزارت نیرو این کار 
صورت گرفته است،گروه مپنا را در طول 2 دهه گذشته 
با حمایت ها و  امتیازات وزارت نیرو شکل گرفته است 

تا تولیدات مپنا به روز و راندمان آن باال باشد.
فالحتیان ادامه داد: گروه مپنا، گروهی است که بدون 
حمایت وزارت نیرو و صنعت برق کشور نمی تواند ادامه 
حیات دهد، وزارت نیرو آن مجموعه را راه اندازی کرده 
است و در حال حاضر 15 هزار پرسنل دارد و به این 
نیروگاه سازهای  و جزو  کنیم  افتخار می  هم  حمایت 

برتر دنیا هستیم.

مهر/ وزیر نیرو اعالم کرد:
جزئیات صدور قبوض پیامکی آب و برق 

به مردم

وزیر نیرو از صدور قبوض پیامکی برای مشترکان 
خبر  یازدهم  دولت  فعالیت  پایان  تا  برق  و  آب 
داد و گفت: هدف از اجرای این طرح دسترسی 
مشترکان به اطالعات مصرف خود از طریق تلفن 

همراه است.
امروز در  به گزارش  خبرنگار مهر، حمید چیت چیان 
جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح های جدید 
فرهنگ سازی در مصرف آب و برق توسط مشترکان، 
باید  مشترکان  یازدهم  دولت  فعالیت  پایان  تا  گفت: 
بتوانند از طریق تلفن همراه به تمام اطالعات خود در 

مورد خدمات آب و برق دسترسی داشته باشند.
در  اطالعات  به روزرسانی  اینکه  اعالم  با  نیرو  وزیر 
وب سایت ها و ارائه اطالعات خدمات آب و برق بسیار 

مهم است و تا یک سال باقیمانده عمر دولت یازدهم 
تلفن  طریق  از  مشترکان  اطالعات  به  دسترسی  باید 
طرح  این  اجرای  با  کرد:  تصریح  شود،  میسر  همراه 
مشترکان می توانند میزان مصرف و سایر نیازهای آب 
و برق و ... را از طریق تلفن همراه در داخل خانه های 
خود محاسبه کنند و به بسیاری از اطالعات در این 

زمینه دسترسی داشته باشند.
این عضو کابینه دولت، افزود: این کار فراموش نشدنی 
خواهد بود که در سهولت دسترسی مردم به اطالعات 
صنعت آب و برق، از دولت یازدهم در کشور به یادگار 
باقی خواهد ماند. وزیر نیرو با اشاره به خدمات وزارت 
نیرو که به صورت شبانه روزی و بدون لحظه ای توقف 
در طول سال به مشترکان سراسر کشور ارائه می شود، 
اظهار داشت: در حال حاضر شاید سه یا چهار سال قبل 
مردم کشور ما اطالعات بسیار اندکی در زمینه بحران 
آب داشتند و حساسیتی که امروزه بر روی موضوع آب 

در سطح بسیار وسیعی در جامعه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم مردم را متقاعد کنیم که به 
بخش تخصصی آب ایمان بیاورند که آب محدود است 
و باید درست مصرف شود و این مهم را در رفتار خود 
منعکس کنند موفقیت بزرگی برای ملت ما است که 

اثرات دامنه دار برای نسل های آینده خواهد داشت.
چیت چیان با یادآوری اینکه اگر امروز ادعا داریم بیش 
اعم  برق  و  آب  صنعت  نیازهای  درصد  تا 95  از 90 
دارا  را  این صنعت  و دانش  افزار  از تجهیزات، سخت 
بلکه  نیست،  یا سه سال گذشته  دو  هستیم، حاصل 
از  بعد  از  که  است  متخصصانی  و  مدیران  به  مربوط 
انقالب به این مهم توجه داشتند و ما امروز ثمره آن 
را شاهد هستیم، بیان کرد: صنعت آب و برق را بسیار 
انتقال چند صد کیلومتر  پرهزینه بوده به طوری که 
آب تصفیه شده و یا انتقال شبکه های سراسری برق از 

هزینه باالیی برخوردار است.
این مقام مسئول، تاکید کرد: در سال های اخیر درآمد 
نفت خوب و هزینه های ناچیز و امکانات خوبی داشتیم، 
ولی اکنون این منابع محدود شده و صنعت آب و برق 
چاره ای جز روی پای خود ایستادن ندارد. وی در پایان 
خطارنشان کرد وزارت نیرو مجبور است نیازهای مالی 
و اقتصادی خود را تأمین کند و برای این کار نیاز به 

تجربه جهانی در اقتصاد آب و برق داریم.

سانا./ 
ثبت نام الکترونیکی متقاضیان احداث 

نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک به صورت 
رسمی آغاز شد

نیروگاه  احداث  متقاضیان  الکترونیکی  نام  ثبت 
آغاز  رسمی  به صورت  پاک  و  تجدیدپذیر  های 

شد
نو  های  انرژی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
ایران)سانا(: به منظور تسریع در روند بررسی و صدور 
مجوز احداث و قرارداد تضمینی خرید برق از نیروگاه 
های تجدیدپذیر و پاک، از تاریخ 20/5/1395ثبت نام 
انرژی  الکترونیکی سازمان  از طریق درگاه  متقاضیان 

های نو ایران انجام خواهد شد
این گزارش می افزاید: از تاریخ مذکور ثبت نام حضوری 
انجام نخواهد شد لذا از متقاضیان محترم درخواست 
می شود ازمراجعه حضوری به سانا و یا ارسال فیزیکی 
مدارک ثبت نام اجتناب نموده و به صورت الکترونیکی 
نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایید.الزم به ذکر 
است ثبت نام الکترونیکی متقاضیان از اسفندماه سال 

شماره   1786    20 مرداد ماه 1395



6 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

گذشته به صورت آزمایشی راه اندازی گردیده بود.
نام  ثبت  روند  در  مشکل  هرگونه  بروز  صورت  در 
در ساعات  توانند  متقاضیان محترم می  الکترونیکی، 
اداری با تلفن 02188371620آقای مهندس قزلباش 

تماس حاصل فرمایند.

سابا/ 
پروژۀ فهام در شهرستان مشهد نامزد 

دریافت جایزۀ جهانی انرژی سبز شد
   

نامزد دریافت  فهام در شهرستان مشهد  پروژۀ 
جایزۀ جهانی انرژی سبز شد

نتایج اجرای طرح فهام در شهرستان مشهد در رقابت  
انجمن  و  اروپا  سبز  مدیریت  انجمن  ساالنۀ  های 
تخصصی  ارزیابی  مورد  و  معرفی  ایران  مدیریت سبز 
از لحاظ معیارهای زیستی، مالی، اجتماعی و فن  آوری 

قرار گرفت.
بهره وری  سازمان  عمومی  روابط   دفتر  گزارش  به 
اندازه   سازی  هوشمند  هدف  )سابا(:با  ایران  انرژی 
تمامی  شامل  مشترک   2000 بار  مدیریت  و  گیری 
انواع مشترکین تک  فاز و سه  فاز و دیماندی اولیه و 
ثانویه و تست و ارزیابی عملکرد آن ها از ایتدای سال 94 
عملیات اجرایی طرح فهام در پنج شرکت توزیع برق 
مشهد آغاز گردید و این شرکت به  عنوان یکی از این 
شرکت ها در اجرای طرح فهام با هوشمندسازی اندازه  
گیری و مدیریت بار در منطقۀ خود به دست  آوردهای 
قابل توجهی دست یافته و این طرح را با تجربه  ای 5 
ساله در حوزۀ AMI آغاز نموده است و به  عنوان نامزد 
دریافت جایزۀ جهانی انرژی سبز در رقابت  های انجمن 

مدیریت سبز اروپا معرفی گردیده و مورد ارزیابی گروه 
تخصصی این انجمن قرار گرفت.

به  عنوان  برق مشهد  توزیع  گزارش: شرکت  بنابراین 
اولین شرکت، اجرای پایلوت طرح فهام را با موفقیت به 
بهره  برداری رسانده و در تاریخ 7 دی ماه سال 94 آزمون 
 های کارآیی و تست عملکرد فهام برای 2000 کنتور 
هوشمند را با مشارکت سابا و شرکت مشاور موننکو با 
موفقیت به پایان رسانده است و درحال حاضر حدود 
22000 مشترک توسط این شرکت مشتمل بر کلیۀ 
مشترکین دیماندی مجهز به کنتور هوشمند شده اند 
که نزدیک به 40 درصد کل برق مصرفی منطقه را به  

خود اختصاص داده  اند.
صورت  حساب  سیستم  اتصال  گزارش:  این  براساس 
شرکت  در  هوشمند  کنتورهای  مدیریت  سیستم  به 
توزیع برق شهرستان مشهد انجام شده و هم  اکنون 
مشترکین مجهز به کنتور هوشمند می  توانند اطالعات 
صورت  و  مشاهده  روزانه  صورت  به   را  خود  مصرف 
 حساب برق مصرفی خود را در تاریخ دلخواه، دریافت 
نمایند. هم چنین در این شرکت، تلفات انرژی برق از 
8/2% در سال 94 به 6/8% در سال 95 کاهش یافته 
است که باتوجه  به میزان برق مصرفی ساالنۀ شرکت، 
درحدود 84000 مگاوات ساعت صرفه  جویی انرژی به 

 همراه داشته است.
آوردهای  دست   مهم ترین  از  گزارش:  این  از  نقل  به 
شهرستان  برق  نیروی  توزیع  شبکه  هوشمندسازی 
مشهد، امکان پایش تغییرات انرژی و بار الکتریکی در 
بازه  های زمانی کوتاه )حتی 15 دقیقه  ای( است که 
پیاده  سازی انواع برنامه  های مدیریت مصرف را ممکن 
می  سازد. اجرای دقیق و پایش بالدرنگ طرح ذخیرۀ 
عملیاتی به  عنوان یکی از برنامه  های پاسخ گویی بار از 
نتایج ارزشمند اجرای طرح فهام در شهرستان مشهد 

 100 میزان  به  ساعتی  بار  کاهش  امکان  که  است 
هم  است.  نموده  فراهم  شرکت  این  برای  را  مگاوات 
 اکنون در شرکت توزیع برق مشهد، بار و انرژی مصرفی 
آمادگی  اعالم  خود  بار  کاهش  برای  که  مشترکینی 
نموده  اند، در ساعات اوج بار )12 تا 17 روزهای کاری( 
توسط گروه مدیریت مصرف شرکت پایش  شده و با 
برقراری تماس  های مختلف مدیریت می  شوند و به 
سمت کاهش بار تا سقف تعیین شده هدایت می گردند.

پارامترهای  اندازه  گیری  قابلیت  گزارش:  این  پیرو 
 Power( قدرت  ضریب  مانند  توان  کیفیت 
 ،)THD( هارمونیکی  جاج  اعو  ضریب   ،)Factor
تغییرات ولتاژ و عدم تعادل بین جریان فازها ازجمله 
مزایای دیگر سیستم هوشمند مدیریت بار هستند که 
در شرکت توزیع برق مشهد در حال بهره برداری است. 
مشترکین  حساب  صورت   برای  قرائت  قابلیت  ایجاد 
کنتور  با  آنالین  ارتباط  پراکنده،  مولدهای  به  مجهز 
مولد جهت مشخص شدن انرژی تأمین شده به  صورت 
بالدرنگ از مهم ترین قابلیت  های کنتور هوشمند است 
که هم  اکنون در شهرستان مشهد مورد استفاده قرار 

می  گیرد.
این گزارش می  افزاید: برآوردهای انجام شده براساس 
چارچوب معیارهای محیط زیست، مالی، اجتماعی و 
فن  آوری )EAST( نشان می  دهند که این پروژه از 
تولید بیش از 60 هزار تن گاز آالینده نظیر دی  اکسید 
کربن، اکسید نیتروژن و اکسید گوگرد جلوگیری می  
نماید و با 165% نرخ بازگشت داخلی )IRR( و ارزش 
یکی  دالر،  میلیون   8 بر  بالغ   )NPV( فعلی  خالص 
پروژه های سبز کشور در جهت حفظ  پیشروترین  از 
محیط زیست و مدیریت الگوی مصرف انرژی الکتریکی 
محسوب می  شود. مقایسۀ نتایج به  دست آمده از پیاده 
 سازی طرح فهام در مشهد با مطالعات امکان  سنجی 

اولیه نشان می  دهد که نتایج واقعی اجرای طرح در 
سال اول بهره  برداری بیش از حد انتظار بوده است.

ایلنا/ معاون بهره برداری توزیع برق عنوان کرد:
فرسودگی شبکه عاملی برای بروز 

خاموشی در تهران

تومان جهت  میلیارد   50 االن  تا  گفت:  ناظریان 
تعمیرات شبکه برق سرمایه گذاری کرده ایم و از 
میزان بودجه ای که در نظر گرفتیم تاکنون بالغ 

بر 80 درصد محقق شده است.
دیسپچینگ  و  برداری  بهره  معاون  ناظریان،  کامبیز 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  تهران  برق  توزیع  شرکت 
جهت  سرمایه گذاری  به  نیاز  درباره  ایلنا،  اقتصادی 
نقص  برطرف شدن  و  بهینه سازی شبکه  و  نوسازی 
فنی و همچنین جلوگیری از خاموشی، اظهار داشت: 
حوادث فنی در تهران اجتناب ناپذیر است زیرا تراکم 
تجهیزات در شهر تهران باالست و به دلیل مسائل فنی 

این حوادث فنی رخ می دهد.
وی افزود: آنچه در مباحث فنی و حوادث مهم است 
نرخ آن بوده و اینکه آیا تحت کنترل و مدیریت شده 

است یا خیر؟
 ناظریان تصریح کرد: وقوع حوادث به این دلیل است 
که مصرف به یکباره افزایش زیادی می یابد ، اما نرخ 

حوادث مهم است که باید تحت کنترل باشد.
که  است  این  ما  تالش  تمام  کرد:  خاطرنشان  وی 
کنترل  افتد،  می  اتفاق  پراکنده  بصورت  که  حوادثی 

یافته و در صدد کاهش آنها حرکت کنیم.
معاون بهره برداری و دیسپچینگ شرکت توزیع برق 
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برای  دلیلی  شبکه  فرسودگی  اینکه  بیان  با  تهران 
افزایش حوادث می تواند باشد، یادآور شد:  قطعا اگر 
شبکه به موقع رسیدگی، بازسازی و بهینه سازی نشده 
و نقاط فرسوده تعمیر نشود تاثیر بسزایی در افزایش 

حوادث دارد.
تمهیدات  با  شرایط  این  تمامی  با  داشت:  اظهار  وی 
اندیشیده شده در شهر تهران و حجم تاسیسات نرخ 

حوادث نسبت به سال گذشته کاهشی بوده است.
ناظریان درباره سرمایه گذاری در شبکه گفت: سرمایه 
گذاری برای نوسازی شبکه به این بستگی دارد که در 
سطح مونتا ژ، شبکه فشار ضعیف، شبکه متوسط و یا  

فوق توزیع باشد.
برای  که  ای  مجموعه  در  اما  کرد:  خاطرنشان  وی 
بخش  و  توزیع  های  شبکه  در  حوادث  از  جلوگیری 
االن  تا  که  است  این  کردیم  ریزی  برنامه  تعمیرات 
50 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده ایم و از میزان 
نظر  در  حوادث  از  پیشگیری  جهت  که  ای  بودجه 

گرفتیم تاکنون بالغ بر 80 درصد محقق شده است.

وزارت نیرو/ در همسنجی با پارسال؛
مصرف گاز در سبد سوخت نیروگاهی 

کشور پنج درصد رشد کرد

مقایسه  کرد:  اعالم  نیرو  وزارت  ایرنا-  تهران- 
نوع سوخت مصرف نیروگاه ها در کشور از آغاز 
امسال تاکنون در همسنجی با پارسال، از رشد 

پنج درصدی مصرف گاز حکایت دارد.
به گزارش وزارت نیرو بر اساس گزارش شرکت مدیریت 
شبکه برق ایران، در این مدت مصرف مازوت و گازوییل 

به ترتیب سه و دو درصد کاهش داشته که این مساله 
نشاندهنده حرکت نیروگاه های کشور به سوی مصرف 

سوخت هایی با آالیندگی کمتر است.
تغییر هفتگی متوسط وزنی دما در 20 هفته گذشته 
نشان می دهد به طور متوسط دمای وزنی هوا 25.21 
و 0.82  پارسال  از  کمتر  درجه  که 0.33  بود  درجه 

درجه بیشتر از هفته گذشته است.
برپایه این گزارش، کل انرژی مورد نیاز مصرف اصالحی 
و 745  هزار  و 310  میلیون  هفت  بیستم،  هفته  در 
مگاوات ساعت بود که نسبت به هفته گذشته 1.93 

درصد افزایش نشان می دهد.
در  اصالحی  مصرف  نیاز  مورد  انرژی  کل  همچنین، 
هفته بیستم در مقایسه با هفته متناظر پارسال، تقریبا 

مشابه بود و افزایش یا کاهش آنچنانی را تجربه نکرد.
بر این اساس، حداکثر نیاز مصرف اصالحی در پیک 
شبانه هفته بیستم، 49 هزار و 66 مگاوات گزارش شد 
که نسبت به هفته پیش 0.68 درصد کاهش و نسبت 
به هفته متناظر پارسال 1.86 درصد افزایش نشان داد.

همچنین حداکثر نیاز مصرف اصالحی در پیک روزانه 
هفته بیستم 50 هزار و 91 مگاوات گزارش شد که 
نسبت به هفته گذشته 2.79 درصد کاهش و نسبت به 

هفته متناظر پارسال 0.4 درصد افزایش یافت.
امسال وضعیت  پانزدهم مردادماه  پایه گزارش ها،  بر 
ذخیره و فضای خالی سوخت مازوت نیروگاه ها 80 
درصد بود که نسبت به هفته نوزدهم سال )منتهی به 
هشتم مردادماه( دو درصد و در همسنجی با پارسال 

هشت درصد کاهش داشت.
در  گازوییل  سوخت  خالی  فضای  و  ذخیره  وضعیت 
هفته بیستم )منتهی به پانزدهم مردادماه( 51 درصد 
در  اما  نکرد  تغییری  به هفته گذشته  نسبت  که  بود 

همسنجی با پارسال 13 درصد کاهش نشان داد.

بر پایه این گزارش، مصرف سوخت معادل نیروگاه ها از 
آغاز امسال تاکنون در همسنجی با پارسال 2.2 درصد 

کاهش داشت.
از  کشور  در  ها  نیروگاه  مصرف  سوخت  نوع  مقایسه 
آغاز امسال تاکنون در همسنجی با پارسال، نشان می 
دهد مصرف گاز پنج درصد افزایش و مصرف مازوت و 

گازوییل به ترتیب سه و دو درصد کاهش یافت.
بود:  کرده  اعالم  نیرو  وزارت  پیشتر  ایرنا،  گزارش  به 
مجموع گاز مصرفی در نیروگاه های کشور سال 1394 
به 57 میلیارد و 298 میلیون مترمکعب رسید که در 

مقایسه با سال پیش از آن 14.2 درصد رشد کرد.

مهر/ برای چهارمین روز متوالی؛
پیک مصرف برق به 50 هزار مگاوات رسید

برای چهارمین روز متوالی در هفته جاری پیک 
باالی 50 هزار مگاوات رسید  ایران  برق  مصرف 
باالی  پیک  روزهای  در  جدید  حدنصاب  یک  تا 

مصرف برق در کشور به ثبت برسد.
به گزارش خبرنگار مهر، با عبور فصل تابستان از نیمه 
اما جهش مصرف برق در کشور کماکان ادامه دارد به 
ابتدای هفته  از  متوالی  روز  برای چهارمین  طوری که 
جاری تاکنون پیک مصرف برق ایران به بیش از 50 

هزار مگاوات رسیده است.
مدیریت شبکه برق ایران امروز، اعالم کرد: روز گذشته 
سه شنبه 19 مرداد ماه در ساعت 14:15 بعد از ظهر 
برای چهارمین بار متوالی در هفته جاری پیک مصرف 

برق ایران به بیش از 50 هزار و سه مگاوات رسید.
از این رو باالترین پیک شبانه مصرف برق کشور هم 

در ساعت 21:28 و به میزان 49 هزار و 486 مگاوات 
در  کماکان  کشور  برق  ذخیره  وجود  این  با  رسیده 
محدوده ایمنی قرار دارد به طوری که در ساعات پیک 
مصرف بعد از ظهر به یک هزار و 709 مگاوات و در 
ساعات پیک شبانه به یکهزار و 846 مگاوات رسیده 

است.
باال  کماکان  ایران  برق  واردات  حجم  دیگر  سوی  از 
بوده و روز گذشته  با وجود صادرات یک هزار و 265 
مگاوات، حدود 562 مگاوات برق وارد کشور شده است.

در همین حال هر چند تراز تجارت برق ایران کماکان 
مثبت بوده که روز گذشته کل مبادالت برق ایران به 
یک هزار و 827 مگاوات رسیده است. نکته قابل توجه 
درباره روند صادرات برق ایران این است که از ابتدای 
هفته جاری هم روند صادرات برق کشور نزولی بوده 
به طوری که حجم صادرات برق ایران روز گذشته در 
و  مگاواتی  کاهشی حدود 200  هفته  اول  با  مقایسه 
امسال کاهشی حدود 500  ماه  با خرداد  مقایسه  در 

مگاواتی را تجربه می کند.
متوسط پیک مصرف برق صنایع کشور هم روز گذشته 
به سه هزار و 698 مگاوات رسید که در مقایسه با اول 

هفته افزایشی حدود 600 مگاواتی داشته است.

ایرنا/ 
افزون بر 517هزار مگاوات ساعت انرژی 

برق از نیروگاه کرخه به عراق صادر شد

دزفول - ایرنا - مدیر عامل سد و نیروگاه کرخه 
میزان تولید انرژی برق در نیروگاه سد کرخه طی 
امسال را بیش از 287 هزار و 947 مگاوات ساعت 
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انرژی عنوان کرد و گفت:طی امسال تاکنون 517 
هزار و 407 مگاوات ساعت انرژی برق به استان 

میسان عراق صادر شده است.
با  فر روز چهارشنبه در گفت و گو  فریدون صالحی 
کرخه  سد  دریاچه  مخزن  افزود:حجم  ایرنا  خبرنگار 
بعد از سپری شدن یک دوره بسیار نگران کننده ، در 
سال آبی جاری با رشد 450 درصدی به 4،5 میلیارد 

متر مکعب رسید.
وی اظهار کرد:با این آوردهای خوب ، نیروگاه کرخه 
که برای تامین نیازهای ضروری آبی هموطنان پایین 
دست از مدار خارج شده بود دوباره وارد مدار تولید 

شد.
صالحی فر بیان کرد:پیش بینی می شود در سالجاری 
انرژی  ساعت  مگاوات  هزار   800 حدود  مجموع  در 

برق در نیروگاه سد کرخه تولید شود.
وی افزود:با توجه به وضعیت آبی مناسب نیز با برنامه 
ریزی به عمل آمده بخش اعظمی از کمبود آب تاالب 

هورالعظیم تامین و منتقل شد.
سد  کار  روند  نیز  گذشته  های  هفته  گفت:طی  وی 
رییس  حسنوند  فریدون  سوی  از  کرخه  نیروگاه  و 
مورد  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون 

بازدید و بررسی قرار گرفت.
سالمت  به  اشاره  با  دیگری  بخش  در  فر  صالحی 
مدیران عامل سازمان آب و برق گفت:مدیران عامل 
سازمان آب و برق از سالم ترین مدیران هستند که 
علیرغم حساسیت های وافر شغلی زندگی متناسب با 

سایر اقشار مردم دارند.
وی گفت:17 مدیر عامل این سازمان ، کنترل بخش 
شبکه  بزرگترین  مدیریت   ، آبی  منابع  از  اعظمی 
آبیاری کشور ، مدیریت صادرات انرژی برق به کشور 
عراق و خدمت رسانی در حوزه آب و برق کشور را 

عهده دار هستند.
پیک  برق  تولید  راستای  در  مدیران  افزود:این  وی 
این  نیروگاههای  عمده  و  دارند  جدی  تالش  کشور 
سازمان در نقاط صعب العبور هستند که مدیران عامل 
این مجموعه عظیم، درآمد چندین هزار میلیاردی را 

برای کشور اسالمی مدیریت و نظارت می کنند.
وی تاکید کرد:علیرغم گستره کاری و حساسیت های 
مدیران  این  برق،  و  آب  سازمان  حوزه  در  خدمات 
و  دارند  مردم  اقشار  سایر  با  مشابهی  زندگی  سطح 

حافظ منافع ملت و بیت المال هستند.
 ، کل  عامل  مدیر  و  سازمان  افزود:مدیران  صالحی 
حقوق متعارفی دریافت می کنند و خود را از مردم 
دانسته و در راستای خدمت به آنان از هیچ تالشی 

دریغ نخواهند کرد.
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تسنیم/  با حضور سفیر عراق در ایران
برگزاری همایش بررسی چالش ها و 

راهکارهای صادرات کاال به عراق در 
تهران

و راهکارهای صادرات  بررسی چالش ها  همایش 
کاال به عراق در تهران با حضور سفیر عراق در 
ایران و مقامات کشورمان در اتاق بازرگانی آغاز 

به کار کرد.
به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری 
تسنیم، همایش »بررسی چالشها و راهکارهای صادرات 
کاال به عراق« امروز چهارشنبه در اتاق بازرگانی تهران 

آغاز به کار کرد.
آخرین  از  عبارتند  روزه  یک  همایش  این  محورهای 
الزامات قانونی ورود کاال به عراق، راهکارهای توسعه 
عراق  و  ایران  تجارت  شناسی  محیط  عراق،  در  بازار 
رویه ها،  مطلوب،  وضع  تبیین  موجود،  وضع  توصیف 
بازرسی  تعرفه های گمرکی وحمل ونقل و رویه های 

و استانداردهای عراق.
سخنرانان این همایش عبارتند از راجح صابر الموسوی 
اتاق  رئیس  اسحق،  آل  یحیی  تهران،  در  عراق  سفیر 
دبیر  قاسمی  رستم  عراق،  و  ایران  بازرگانی  مشترک 
علیرضا کالهی  عراق،  و  ایران  اقتصادی  توسعه  ستاد 
ناظم  ایران،  برق  صنعت  سندیکای  رئیس  صمدی 
عمردباغ نماینده اقلیم کردستان و ناصر کنعانی رئیس 

ستاد ویژه عراق در وزارت خارجه.

مهر/  وزارت اقتصاد مجاز شد؛
انتشار 125 هزار میلیارد ریال اوراق 

تسویه خزانه

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز شد در سال 
اوراق  ریال  میلیارد  هزار   125 مبلغ  تا  جاری 

تسویه خزانه منتشر کند.
معاونت  اعالم  اساس  بر  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، به موجب ماده 
)4( آیین نامه اجرایی بند )و( تبصره )5( قانون بودجه 
مورخ  نامه  تصویب  موضوع  کشور،  کل   1395 سال 
10 مرداد ماه سال جاری، هیات وزیران، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی مجاز است تا مبلغ 125 هزار میلیارد 

ریال اوراق تسویه خزانه منتشر کند.
بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور 
دولت  قطعی  بدهی  تسویه  به  نسبت  مذکور،  اوراق 
اشخاص  به  یاد شده  اوراق  تحویل  و  از طریق صدور 
متقاضی دارای مطالبات قطعی از دولت، اقدام و نتیجه 
را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و سازمان برنامه 

و بودجه کشور اعالم می کند.

فارس/ مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران:
ریسک سیاسی صادرات به عراق را 

می پذیریم

با  ایران  صادرات  ضمانت  صندوق  عامل  مدیر 
اشاره به ارائه محصول جدید این صندوق، گفت: 
سیاسی  ریسک  کل  صادرات  ضمانت  صندوق 
صادرات به کشور عراق را با یک درصد در سال 

می پذیرد.
سید علی  کمال  سید  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
راهکارهای  و  چالش ها  بررسی  همایش  در  امروز 
بازرگانی  اتاق  به عراق که در  تخصصی صادرات کاال 
ایران برگزار شد، گفت: کاهش قیمت نفت و همچنین 
حمله تروریست های داعشی در کشور عراق باعث شده 
پرداخت ها با مشکل مواجه شود، ولی صندوق ضمانت 
تالش  در  تجاری  مقابل  طرف  هماهنگی  با  صادرات 

است، تا این تجارت را راهبری کند. 
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به 
دسته بندی گروه ریسک تجاری کشور عراق گفت: این 
کشور در گروه 7 ریسک تجاری قرار دارد، اما سیاست 
جمهوری  دولت  و  صادرات  ضمانت  صندوق  کلی 
اسالمی ایران در تجارت رتبه ریسک تجاری کشورها 
همسایگی  و  بودن  مسلمان  دوستی،  بلکه  نیست، 
را کشور  این خصیصه ها  با ماست که هر 3  کشورها 

عراق دارد. 
سید علی تصریح کرد: کارمزد صندوق ضمانت صادرات 
برای صادرات به کشور عراق یک درصد است، اما این 

کارمزد برای سایر کشور 3 تا 4 درصد است.
محصول  ارائه  انجام  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
جدیدی در صندوق ضمانت صادرات هستیم، گفت: 
نوسانات نرخ ارز در سود و زیان صادرکنندگان موثر 
است، بنابراین با ارائه این محصول تالش می کنیم تا 
اگر براساس یکسان سازی نرخ ارز و سایر مسائل نرخ ارز 
کاهش یابد، صندوق ضمانت صادرات ریسک کاهش 
نرخ ارز را بپذیرد و اگر براثر نوسانات نرخ ارز افزایش 

یافت سود حاصل از آن به صادرکننده تعلق گیرد.
داشت:  بیان  ایران  صادرات  ضمانت  صندوق  رئیس 
کارگروه این محصول تعیین شده و در آینده نزدیک 
اعالم می شود تا کارهای اجرایی آن را صادرکننده ها 

انجام دهند.
سیدعلی با بیان اینکه در تجارت دو ریسک سیاسی و 
تجاری وجود دارد، گفت: صندوق ضمانت صادرات کل 
ریسک سیاسی صادرات به کشور عراق را با یک درصد 

در سال می پذیرد. 
برای  اگر یک سرمایه گذار  مثال  عنوان  به  افزود:  وی 
به  نیاز  سیمان  کارخانه  یک  راه اندازی  و  ساخت 
سرمایه گذاری 10 میلیون دالری در کشور عراق داشته 
باشد، می تواند کارخانه اش را با 100 هزار دالر در سال 

ضمانت کند. 

فارس/ رئیس اتاق مشترک ایران و عراق عنوان کرد
امیدواری برای صادرات 20 میلیارد دالر 

کاال به عراق

به  اشاره  با  عراق  و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس 
سال های  طی  کاال  دالری  میلیارد   13 صادرات 
بحرانی بعد از سقوط رژیم بعث، اظهار امیدواری 
کرد: با توجه به ظرفیت های موجود، صادرات به 
این کشور در آینده  به 20 میلیارد دالر افزایش 

یابد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یحیی 
و  چالش ها  بررسی  همایش  در  امروز  اسحاق  آل 
راهکارهای تخصصی صادرات کاال به عراق که در اتاق 
بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: با توجه به مجموعه 
و  امنیتی  اقتصادی،  در حوزه های سیاسی،  اقتضائات 
منطقه ای 2 کشور به لحاظ بازار اقتصادی به یکدیگر 

نیازمند هستند.
برند  داشت:  بیان  عراق  و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس 
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و  فنی  حوزه  در  ویژه  به  عراق  در  ایرانی  کاالهای 
مهندسی مانند برق، مورد قبول و قابل رقابت است.

وجود  دلیل  به  عراق  کشور  ناامنی  به  اشاره  با  وی 
این  علیرغم  اظهارداشت:  داعشی،  تروریست های 
اراده  کشور  این  با  تجارت  برای  طرف  آن  از  موضوع 

وجود دارد و قبول ریسک مشروعیت سود است.
وی تصریح کرد: تاجر و فعال اقتصادی که فکر کند 
اقتصادی اش ریسک وجود داشته  فعالیت  برای  نباید 
باشد، تاجر نیست، چرا که یک تاجر همیشه 2 جیب، 
یکی سود و دیگری ضرر دارد و باید به هر دو موضوع 

فکر کند.
با  عراق  در  ایرانی  تاجران  حضور  داشت:  بیان  وی 
وگرنه  است،  استقامت  و  پایداری  این شرایط موجب 
در صورت هموار شدن شرایط همگی حضور خواهند 

یافت.
آل اسحاق تصریح کرد: دولت جمهوری اسالمی ایران 
سعی دارد، تا هرگونه امکان فعالیت و شرایط خدماتی 
لحاظ  از  عراقی ها  برای  ایران  بازار  و  کند  فراهم  را 
شاخص های اقتصادی، قیمت، فاصله جغرافیایی، سابقه 

فرهنگی، سطح تکنولوژی، بازار بسیار خوبی است.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق تصریح کرد: ما هیچ 
گاه قرار نیست یک طرفه فکر کنیم و به دنبال بازار 
و رابطه پایدار هستیم و باید منافع طرفین را در نظر 

بگیریم.
آل اسحاق بیان داشت: عراق اولین بازار خدمات فنی و 
مهندسی ما محسوب می شود، به طوری که 80 درصد 
به  ما در جهان  و مهندسی  فنی  از صادرات خدمات 

عراق بر می گردد.
وی بیان داشت: از نظر مسائل استراتژیک، هم دولت 
ایران با تمام قوا و هم مجموعه تصمیم گیران عراقی در 

صدد رفع مشکل هستند.

آل اسحاق بیان داشت: عزم ملی ما در مسائل اقتصادی 
و سیاسی نگاهی بلند مدت است و فضای حاکم بین 

ایران و عراق فضای امید به آتیه است.
آل اسحاق با اشاره به 13 میلیارد دالر حجم تجاری 
با کشور عراق، ابراز امیدواری برای افزایش این رقم به 
20 میلیارد دالر و تصریح کرد: این فعالیت تجاری در 
شراسط بحرانی اتفاق افتاده و قطعاً امکان توسعه آن 

وجود دارد.
وی افزود: بازار عراق بازار مناسب و خوبی برای ایران 
است و مهمترین نکته در روابط تجاری با این کشور 
برنامه ریزی  و  خودمان  مقابل  طرف های  کردند،  پیدا 

بلند مدت است.

فارس/ رئیس ستاد عراق وزارت امور خارجه
صادرات  برای  نظیری  کم   فرصت  عراق 

غیرنفتی ایران است

رئیس ستاد عراق وزارت امور خارجه گفت: عراق 
قطعاً فرصت کم نظیری برای صادرات در حوزه 
غیرنفتی و صدور خدمات فنی و مهندسی ایران 

فراهم کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ناصر 
امروز  خارجه  امور  وزارت  عراق  ستاد  رئیس  کنعانی 
تخصصی  راهکارهای  و  چالش ها  بررسی  همایش  در 
صادرات کاال به عراق که در اتاق بازرگانی ایران برگزار 
شد، گفت: عراق قطعاً فرصت کم نظیری برای صادرات 
در حوزه غیرنفتی و صدور خدمات فنی و مهندسی 

ایران فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه حضور ایران در عراق نه تنها فرصت 

بلکه یک ضرورت است و نمی توان به آن بی تفاوت بود، 
اظهار داشت: سیر روند تجاری و اقتصادی ایران و عراق 
طی 13 سال گذشته یعنی بعد از سقوط رژیم بعث 

عراق روند مطلوبی داشته است.
 13 رقم  به  خارجه  امور  وزارت  عراق  ستاد  رئیس 
مختلف  حوزه های  در  عراق  با  تجارت  دالر  میلیارد 
طی این سالها اشاره کرد و گفت: 6.2 میلیارد دالر آن 
در سال 94 و مربوط به صادرات غیر نفتی جمهوری 

اسالمی ایران با این کشور است.
وی تصریح کرد: وجود 18 گذرگاه رسمی و غیر رسمی 
این کشور،  با  مشترک  مرز  کیلومتر  در طول 1400 
نفتی  غیر  تجاری صادرات  مقصد  دومین  به  را  عراق 

برای ایران تبدیل کرده است.
کنعانی بیان داشت: اولین مقصد تجاری ایران کشور 
چین است، اما صادرات محصوالت به این کشور اغلب 
کاالهای طبیعی و اولیه است، ولی صادرات به عراق 

عمدتاً کاالهای تمام شده است.
هدف  کشورهای  مهمترین  از  عراق  داشت:  بیان  وی 
این  و  است  مقاومتی  اقتصاد  دیپلماسی  حوزه  در 
کشور می تواند مقصد بسیار مهمی برای تحقق بخش 

سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد.
کرد:  تصریح  خارجه  امور  وزارت  عراق  ستاد  رئیس 
ایران با عراق در 2 حوزه تجاری و اقتصادی در اقلیم 
کردستان عراق و همچنین عراق مرکزی فعالیت دارد 
و اگرچه این دوگانگی ممکن است، در برخی حوزه ها 
اما  کند،  فراهم  مشکالتی  معیارها  تفاوت  دلیل  به 
فرصت های مناسبی را هم به لحاظ تجاری در اختیار 

ایران قرار می دهد.
وی بیان داشت: عالوه بر 6.2 میلیارد دالر صادرات غیر 
نفتی با عراق در حوزه ترانزیت با درآمد یک میلیارد 
حوزه  مهمترین  که  انرژی  حوزه  در  و  ساالنه  دالری 

فعالیت صنعتی ما در جمهوری عراق به شمار می رود، 
روزانه 1200 مگاوات برق به عراق صادر می کنیم که 
اگر خطوط انتقالی را بیشتر کنیم، ظرفیت باالیی داریم.

ساالنه  گردشگری هم  در حوزه  داشت:  بیان  کنعانی 
2.5 میلیون گردشگر عراقی به ایران سفر می کنند.

در  ما  صادراتی  حوزه  اولین  عراق  داشت:  اظهار  وی 
زمینه خدمات فنی و مهندسی محسوب می شود.

رئیس ستاد عراق وزارت امور خارجه با اشاره به برخی 
مشکالت تجاری با کشور عراق بیان داشت: به دلیل 
حضور تروریست های داعش و کاهش قیمت نفت در 
یکسال اخیر، برخی مشکالت تجاری با عراق به وجود 

آمده است.
وی همچنین به بحران مالی در کشور عراق اشاره کرد 
و اظهار داشت: وابستگی بیش از 95 درصدی جمهوری 
عراق به اقتصاد نفتی از جمله مشکالت تجاری ما با این 

کشور است.
رئیس ستاد عراق وزارت امور خارجه به موانع اداری و 
بروکراتیک با این کشور اشاره کرد و گفت: بی ثباتی 
دولت و تغییرات مستمر در کابینه، مشکالت بانکی و 
نبود کارپردازی بانکی علیرغم رفع تحریم ها و مشکل 
در نقل و انتقال پول از جمله موانع اداری و بروکراتیک 

تجاری ما با این کشور است.
نظام  از  عراق  تبعیت  کرد:  تصریح  همچنین  وی 
استاندارد برخی از شرکت های اروپایی و عدم پذیرش 
استاندارد ایران در مبادی ورودی عراق و نظام تعرفه ای 
جدید در عراق به علت مشکالت مالی ما را در حوزه 

صادرات با مشکل مواجه کرده است.
وی بیان داشت: همچنین محدودیت فصلی در صادرات 
مشکالت  جمله  از  عراق  در  کشاورزی  محصوالت 

صادراتی به این کشور است.
کنعانی بیان داشت: احساس ناامنی در عراق به هیچ 
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وجه نباید مانع حضور فعاالن و شرکت های اقتصادی 
در عراق شود.

وی افزود: دولت جمهوری اسالمی ایران به طور ویژه 
معاون  و شخص  دارد  توجه  کشور  این  با  تجارت  به 
اول رئیس جمهور به طور مستمر مناسبات اقتصادی با 

جمهوری عراق را دنبال می کند.
فعالیت  توسعه  برای  پیشنهادی  راهکار  به  کنعانی 
تجاری به این کشور پرداخت و گفت: فعال تر کردن 
آن،  واقعی  معنای  به  عراق  و  ایران  مشترک  اتاق 
ایجاد  عراق،  به  ما  صادراتی  مدل های  تغییر  لزوم 
نمایشگاه های دائمی و مراکز تجاری ایران در عراق با 
حضور نمایندگان شرکت ها در عراق به طور مستمر، 
راهکارهای پیشنهادی برای توسعه فعالیت تجاری با 

این کشور است.
وی افزود: همچنین ایجاد مراکز تولیدی در داخل عراق 
به طور مشترک با سرمایه دار عراقی و لزوم تالش برای 
تولید کاال در عراق با اهداف صادراتی و همچنین توجه 
به نمایشگاه های اختصاصی جمهوری اسالمی در عراق 
از سایر پیشنهادات ما برای توسعه روابط تجاری با این 

کشور است.
ایجاد مراکز  اظهارداشت: همچنین در جهت  کنعانی 
حکمیت مشترک برای رفع و رجوع مشکالت تجاری 
باید اقدام شود، ضمن اینکه باید تالش کنیم، تا فعالیت 

بازارهای مرزی 24 ساعته شود.
ترجیحی هم  تعرفه  موافقت نامه  بیان داشت:  کنعانی 
این  با  تجاری  روابط  گسترش  الزامات  از  دیگر  یکی 

کشور است.

خبرآنالین/ 
تحلیل چهره شاخص اتاق بازرگانی از 

انتخابات بخش خصوصی

عنوان  به  میرمحمدصادقی،  عالءالدین 
باسابقه ترین و قدیمی ترین عضو اتاق که سابقه 
باز  پیش  سال   55 به  ایران  اتاق  با  او  آشنایی 
اعتقاد دارد: »باید در اسرع وقت، در  می گردد، 
جلسه هیات نمایندگان یا در جلسه ای فوق العاده 

رئیس اتاق ایران تعیین شود.
11 روز از زمان انتشار متن استعفای محسن جالل پور، 
رئیس اتاق ایران، می گذرد. پس از موافقت با استعفای 
اتاق  نمایندگان  از ریاست و عضویت هیات  جالل پور 
کرمان، قرار شد زمان انتخابت رئیس جدید اتاق ایران 
در جلسه بعدی هیات نمایندگان اتاق )31 مرداد ماه( 
تعیین شود. گمانه زنی ها درباره جانشین جالل پور آغاز 

شده است.
عالءالدین  خبرآنالین  خبرگزاری  گزارش  به 
قدیمی  و  ترین  باسابقه  عنوان  به  میرمحمدصادقی، 
ترین عضو اتاق که سابقه آشنایی او با اتاق ایران به 55 
سال پیش باز می گردد، در این زمینه دیدگاه روشنی 
دارد: »باید در اسرع وقت، در جلسه هیات نمایندگان یا 
در جلسه ای فوق العاده رئیس اتاق ایران تعیین شود.« 
میرمحمدصادقی، نایب رئیس اتاق تهران با اشاره به 
با محسن جالل پور، ضمن  مالقات روز دوشنبه خود 
»افراد  می گوید:  او  سالمت  وضعیت  از  نگرانی  ابراز 
اتاق  رئیس  عنوان  به  انقالب  از  بعد  و  قبل  مختلفی 
انتخاب شده اند اما دوران ریاست جالل پور را یکی 
می  ایران  اتاق  مدیریت  زمان های  ترین  استثنائی  از 
دانم؛ او بین روسا یکی از فعال ترین و پرتالش ترین 
و صمیمانه ترین افرادی بود که در اتاق زحمت کشید 

و نام اتاق را بلند آوازه کرد. ایشان به قدری پرتالش 
بود که  شخصا چندین بار به او تذکر دادم که مراقب 

سالمتی خود باشند.«
میرمحمدصادقی گفت: »از جمله اخالق های جالل پور 
این است که وقتی مسئولیتی را قبول می کند، تا به 
ثمر رساندن آن دست از تالش برنمی دارد که در مدت 
بود. طبیعتا هرکس که چنین  نیز همینطور  ریاست 
فشار کاری به خودش وارد کند دچار عارضه ای می 
شود و با توجه به سابقه بیماری قلبی جالل پور، این 

اتفاق افتاد.«
بودن  موفق  به  اشاره  با  همچنین  میرمحمدصادقی 
جالل پور در بخش اقتصادی ادامه داد: »او چند دوره به 
عنوان صادرکننده نمونه شناخته شده و تاجر اقتصادی 
می  نیز  امور خیریه  به  که  است  معتبری  و  خوشنام 
پردازد. مساله مهم دیگر روابط خیلی خوب اجتماعی 
اوست؛ ضمن اینکه عالقه مند به انقالب و والیت است. 
در دوره ریاست اتاق نیز دیدم که با جناح های مختلف 
منصفانه برخورد می کرد و تمام جناح ها او را به منصف 

بودن می شناختند.«
اتاق تهران ضمن اظهار امیدواری  عضو هیات رئیسه 
»آرزو  گفت:  پور  کسالت جالل  کامل  رفع  به  نسبت 
و  برگرداند  ایران  اقتصادی  جامعه  به  را  او  خدا  دارم 
اگر ادامه خدمت در اتاق با توجه به موضوع کسالت 
ایشان میسر نباشد، در دیگر محافل که به حضورش 

نیاز دارند، مشغول به فعالیت شود.«

استعفا بهانه نمی خواهد
از  جالل پور  استعفای  به  اشاره  با  صادقی  میرمحمد 
سمت ریاست اتاق ایران، اظهار کرد: »گاهی اتفاقاتی 
در بعضی سازمان ها می افتد و رسانه ها بالفاصله شروع 
درباره  کنند.  می  داده  رخ  اتفاق  تفسیر  و  تحلیل  به 

کسالت جالل پور نیز برخی رسانه ها تحلیل کردند که 
این یک نوع بهانه تراشی برای استعفا از ریاست اتاق 
بوده که ای کاش همینگونه بود و ایشان سالمت بود.«

او ادامه داد: »استعفا بهانه نمی خواهد که فرد خودش 
را به بیماری بزند. از آنجا که حضور در اتاق افتخاری 
سمت  از  تواند  می  بخواهد  زمان  هر  هرکس  است، 
خود کناره گیری کند. در مالقات با جالل پور، شاهد 
بودم که در بستر بیماری قرار داشتند و دستگاه های 
پزشکی به ایشان متصل بود. انتظار دارم افراد دعا کنند 
تا نیروهایمان سالمت باشند و هرکجا هستند، منشا 

خیر و برکت باشند.«

فرد اصلح در سریع ترین زمان به عنوان رئیس 
اتاق ایران انتخاب شود

تر  میرمحمدصادقی در خصوص تعیین هرچه سریع 
اتفاق جدیدی می  »وقتی  پور گفت:  جانشین جالل 
و  تحلیل  به  شروع  خودش  سلیقه  به  هرکسی  افتد، 
گذشته  اتفاقات  از  باید  کند.  می  رخداد  این  تفسیر 
کنیم. هرچند  آنها عمل  از  با درس  و  بگیریم  عبرت 
اتاق قابل مقایسه با دستگاه هایی مثل دستگاه رهبری 
نیست، اما در عین حال خیلی ها به یاد دارند پس از 
رحلت امام، بسیاری از دوستان و دشمنان امام شروع 

به تفسیر و تحلیل و گمانه زنی هایی کردند.«
او ادامه داد: »مجلس خبرگان رهبری با درایت خاص 
بالفاصله تشکیل جلسه دادند و بعد چند ساعت رهبر 
بعدی را انتخاب کردند. وقتی این کار انجام شد تمام 
سر و صداها خوابید و از این طریق اجازه ندادند برخی 
مطالبی بنویسند که آبروی ایران در معرض خطر قرار 

بگیرد.«
قدیمی ترین عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با توصیه 
نسبت به عبرت گرفتن از این اتفاق، افزود: »باید هرچه 
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سریع تر، اصلح ترین فرد به کار گرفته شود. چرا که 
نیست.  از دقت در آن  تر  اهمیت  سرعت در کار کم 
رئیس اتاق به تنهایی مسئولیت زیادی ندارد و هیات 

رئیسه باید گرداننده و کمک رئیس باشند.«
حاضر  حال  »در  اینکه  بر  تاکید  با  میرمحمدصادقی 
کرد:  خاطرنشان  نشده«  ایجاد  اتاق  کار  در  اخاللی 
وقتی  اینکه  بر  مبنی  شده  ایجاد  جامعه  در  »وهمی 
همین  اما  خوابیده  اتاق  کارهای  تمام  نیست،  رئیس 
هیات رئیسه اتاق ایران طی این مدت جلسات بیشتری 
برگزار کرده و درحال رسیدگی به امور هستند. در بین 
مردم و رسانه ها ممکن است چنین شایعاتی پخش 
باید هرچه  این مساله  به  برای خاتمه دادن  شود که 
سریع تر، مثال در جلسه پیش روی هیات نمایندگان 
که سی و یکم همین ماه برگزار می شود، رئیس اتاق 

انتخاب شود.«
او با اشاره به وظیفه سنگین اعضای هیات نمایندگان 
باید کمک کنند  اصلح، گفت: »همه  انتخاب فرد  در 
آبروی اتاق که با زحمات زیادی ایجاد و حفظ شده، 
و هم  اقتصادی  این طریق هم جامعه  از  بماند.  باقی 
نمایندگان  هیات  شوند.  می  خوشحال  اعضا  دیگر 
انتخاب  را در  بلوغ خود  باید  و  وظیفه سنگینی دارد 
به  زمان ممکن  ترین  در سریع  و  فرد  ترین  شایسته 

جامعه نشان دهد.«
امام  حکم  با   1357 سال  از  که  میرمحمدصادقی 
خمینی )ره( رسما وارد حیطه اداره اتاق ایران شده، 
افزود: »کسانی که جالل پور را دوست دارند باید به او 
اجازه استراحت داده و از طریق عدم موافقت با استعفا، 
به او فشار نیاورند. همان گونه که با استعفای او در اتاق 
فعالیت  ادامه  امکان  نیز موافقت شده و عمال  کرمان 

ایشان وجود ندارد.«

مهر/ 
مذاکرات جدید اقتصادی تهران-کابل

همتای  با  کشورمان  اقتصاد  وزیر  دیدار  در 
افغانستانی، با اعالم اینکه حجم روابط تجاری دو 
کشور می تواند دستکم 6 میلیارد دالر باشد، بر 
تعیین ضرب االجلی در رفع موانع موجود تاکید 

شد.
دیدار  در  نیا  طیب  علی  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
پنجمین  در  شرکت  برای  که  حکیمی«  »اکلیل  با 
به  افغانستان  و  ایران  اقتصادی  مشترک  کمیسیون 
با اشاره به اشتراکات فرهنگی،  کشورمان سفر کرده، 
اینکه  و  کشور  دو  بین  فراوان  مذهبی  و  تاریخی 
از نظر سختکوشی و تعهد کاری، در  افغان  مهاجران 
ایران بسیار خوشنام هستند اظهارداشت: نگاه مسئوالن 
و  متفاوت  نگاهی  افغانستان،  به  نسبت  ایران  و مردم 

خاص است.
 2.5 را  کشور  دو  تجاری  روابط  حجم  اقتصاد  وزیر 
میلیارد دالر ساالنه اعالم کرد و گفت: این رقم با تالش  
دو جانبه به سرعت می تواند به دستکم شش میلیارد 
دالر در سال ارتقا یابد. وی همسایگی ایران و افغانستان 
و در نتیجه، کوتاه بودن فاصله بین بازار مبدا و مقصد 
که موجب کاهش چشمگیر هزینه حمل و نقل کاال 
بین دو کشور می شود را از جمله عواملی عنوان کرد 
که می تواند موجب ارتقای روزافزون حجم مبادالت 

دو طرف شود.
توافقنامه همکاری های  امضای  به  اشاره  با  نیا  طیب 
گمرکی و سرمایه گذاری متقابل بین دو کشور، ابراز 
امیدواری کرد هر چه سریع تر تفاهم نامه اجتناب از 
اخذ مالیات مضاعف نیز بین ایران و افغانستان، نهایی 

شود.

همچنین »اکلیل حکیمی« وزیر مالیه افغانستان نیز 
طی سخنانی در جریان این دیدار، با استقبال از توسعه 
همکاری ها بین دو کشور، از عالقه مسئوالن افغانی 
برای گسترش روابط بیمه ای و بانکی فیمابین در کوتاه 
مدت خبر داد و تقاضا کرد، ضرب االجلی برای رفع 

موانع موجود در این خصوص تعیین شود.

ایرنا/ جزییات سفر سی ام شهریورماه نمایندگان بخش 
خصوصی به سوییس

نایب رئیس اتاق ایران: مخالفان برجام 
برای اقتصاد کشور تله درست کرده اند

تهران- ایرنا- نایب رئیس اتاق ایران تاکید کرد 
فضایی که مخالفان داخلی و خارجی برجام برای 
آن  دستاوردهای  از  عمومی  انتظارات  بردن  باال 
این  دادن  جلوه  اهمیت  بی  به  اند،  کرده  ایجاد 

توافق منجر می شود.
به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
بازرگانی ایران، با گذشت یک سال از اجرای برجام، هر 
روز دستاوردهای این اقدام توسط موافقان برشمرده می 
شود اما مخالفان اجرای برجام در باال بردن انتظارات و 

توقعات مردم نسبت به نتایج برجام می کوشند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی 
برای  ای  تله  برجام  مخالفان  متاسفانه  گفت:  ایران 
در  باید  القا کنند  اند که  اقتصاد کشور درست کرده 
مدت کوتاه از برجام نتایج بزرگ و سطح باال بگیریم. 
برجام تاکنون ثمره های زیادی داشته که البته اینها 
نتایج ابتدایی است و تناسبی با نتایج بلندمدتی که از 

برجام انتظار می رود، ندارد.

برجام  دستاوردهای  و  نتایج  درباره  سلطانی«  »پدرام 
افزود: هزینه های نقل و انتقال پولی، لجستیک و حمل 
ونقل و بیمه و همچنین ریسک سیاسی با اجرای برجام 
قدرت  است  توانسته  برجام  همچنین  یافته؛  کاهش 
چانه زنی ایران را در تجارت با دنیا در موضوع صادرات 

و واردات افزایش دهد.
به  تر  تر و آسان  ادامه داد: دسترسی سریع  سلطانی 
فناوری از دیگر نتایج برجام است که در همین 6 ماه 
اتفاق افتاده است و هرچه جلوتر برویم این نتایج بزرگ 

تر می شود.
به گفته وی، جوی که مخالفان داخلی و خارجی برجام 
انتظارات عمومی از دستاوردهای این  برای باال بردن 
توافق ایجاد کرده اند، به بی اهمیت جلوه دادن برجام 

منجر می شود.
به گزارش ایرنا، شامگاه بیست و ششم دی ماه 1394 
با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره 
اقدام  برنامه جامع  ایران در  ای  تعهدات هسته  انجام 
مشترک )برجام(، اجرای تعهدات طرف مقابل )گروه 
1+5( یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه 

تهران آغاز شد.

نمایندگان  ام شهریورماه  **جزییات سفر سی 
بخش خصوصی به سوییس

در پی رایزنی اتاق بازرگانی ایران و سوییس، یک هیات 
اقتصادی از مدیران بخش خصوصی به ریاست سلطانی 

سی ام شهریورماه راهی این کشور می شود.
سنگین،  صنایع  گردشگری،  صنایع  از  نمایندگانی 
پزشکی،  سرمایه،  تامین  و  بانکداری  سازی،  ماشین 
دارویی، شیمیایی، کاالهای اساسی و صنایع هوایی در 

این هیات حضور خواهند داشت.
فعاالن  حضور  با  اقتصادی  همایش  دو  سفر  این  در 
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تجاری، اقتصادی و شرکت های سوییسی و ایرانی در 
دو شهر ژنو و زوریخ برگزار می شود.

اهمیت  به  توجه  با  گفت:  سفر  این  درباره  سلطانی 
سوییس در اقتصاد اروپا و توسعه یافتگی اقتصاد آن 
و همچنین با توجه به اینکه از پارسال تاکنون چندین 
در  است،  آمده  ایران  به  کشور  این  از  تجاری  هیات 
امسال هیاتی  الملل مقرر شد  بین  امور  برنامه ریزی 

تجاری به سوییس اعزام کنیم.
تجارت  سازمان  تجاری  های  نمایشگاه  پروژه  مدیر 
جهانی سوئیس شانزدهم خردادماه به ایرنا گفت: نگاه 

شرکت های سوئیسی به بازار ایران مثبت است.
»ساندرا بروگلی« ابراز امیدواری کرد با رفع مشکالتی 
آینده  در  پول  پرداخت  و  بانکی  سیستم  زمینه  در 

نزدیک تجارت با ایران عادی شود.
تجارت  سازمان  تجاری  های  نمایشگاه  پروژه  مدیر 
های  کارت  از  استفاده  امکان  نبود  سوئیس  جهانی 
بانکی معتبر بین المللی را از موانع فعالیت شرکت های 

خارجی در ایران برشمرد.
قطع  طور  به  مشکالت،  شدن  برطرف  با  افزود:  وی 
نگرانی ها برطرف و به سرعت به شمار شرکت های 

عالقه مند برای حضور در ایران افزوده می شود.
این مقام تجاری در مورد امکان سرمایه گذاری شرکت 
های سوئیسی در ایران در آینده گفت: محور سرمایه 
در  خود  وضعیت  باید  ایران  است.  اعتماد  گذاری، 
شاخص های جهانی را که برای سرمایه گذاران مهم 
است و بر اساس آن در مورد سرمایه گذاری تصمیم 

می گیرند، ارتقا بخشد.
ناخالص داخلی سوییس در سال 2014،  تولید  رشد 
بیکاری در همان زمان 4.54درصد  1.8درصد و نرخ 

بود.
نرخ تورم این کشور منفِی 0.01درصد است و نزدیک 

سال  آمار  پایه  بر  کشور  این  جمعیت  از  9.1درصد 
2012، زیر خط فقر زندگی می کنند.

بر اساس آمار رسمی گمرک ایران، میزان واردات ایران 
از سوییس بسیار بیشتر از صادرات به این کشور است. 
در نه ماهه پارسال میزان صادرات غیرنفتی ایران به 
سوییس فقط 6میلیون و 600هزار دالر بود. در همین 
بازه زمانی، ایران یک میلیارد و 860میلیون و 500هزار 

دالر کاال از سوییس وارد کرد.
می  نشان  سوئیس  و  ایران  تجاری  مبادالت  بررسی 
دهد در 10سال گذشته ارزش صادرات ایران به این 
در حالی که  است.  داشته  توجه  قابل  کشور کاهشی 
صادرات ایران به سوئیس در سال 1385، 19میلیون 
به   1393 سال  در  میزان  این  بود،  دالر  900هزار  و 

10میلیون و 700هزار دالر رسید.
و  بادکنک  روده،  زعفران،  نسجی،  پوش  و کف  فرش 
شکمبه حیوانات و گل و غنچه از اقالم صادراتی ایران 

به سوییس است.
در مقابل ذرت دامی، لوبیای سویا، کنجاله و سایر آخال 
های جامد، روغن خام سویا، انواع دانه ها و مکمل های 
دارویی از اقالم وارد شده به ایران از سوییس را تشکیل 

می دهد.

ایرنا/ مدیرعامل بانک توسعه صادرات خبرداد:
برقراری روابط با برخی بانک های خارجی 

تبریز - ایرنا - مدیرعامل بانک توسعه صادرات 
از برقراری روابط با تعدادی از بانک های خارجی 
پس از برجام خبرداد و گفت: به منظور تسهیل 
رقابت صادرکنندگان کشور با دنیا درصدد کاهش 

نرخ تسهیالت ارزی از 6 به 4 درصد هستیم.
و  آبادی شامگاه سه شنبه در جمع تجار  علی صالح 
اتاق  در  شرقی  آذربایجان  اقتصادی  تشکل  مدیران 
بازرگانی تبریز با بیان اینکه توسعه صادرات غیرنفتی 
عصاره سیاست های اقتصاد مقاومتی است، اظهارکرد: 
مقاومتی  اقتصاد  در  وری  بهره  و  ملی  تولید  رقابت، 

نهفته است.
توسعه  را  دولت  اساسی  رویکردهای  از  یکی  وی 
صادرات غیرنفتی دانست و گفت: 20 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از 

صادرات اختصاص یافته است.
هزار  سه  حاضر  زمان  تا  اینکه  اعالم  با  آبادی  صالح 
صادرات  توسعه  بانک  به  منابع  این  از  ریال  میلیارد 
اعتبار  اختصاص  امکان  افزود:  است،  شده  پرداخت 

بیشتری از این منابع به این بانک وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه سودآوری اولویت نخست بانک 
توسعه صادرات نیست، در عین حال گفت: برای گرفتن 
خط اعتباری از بانک های خارجی نیاز به ارائه صورت 
مالی به این بانک هاست و اگر زیان ده باشیم همکاری 

نمی کنند.
بانک  در  داری  بنگاه  تفکر  کرد:  اضافه  آبادی  صالح 
توسعه صادرات حاکم نیست و تنها چند شرکت صرافی 
و تامین سرمایه در زنجیره فعالیت بانک همکاری می 

کنند.
وی منابع مانده بانک توسعه صادرات را در زمان حاضر 
افزود: 20 هزار  و  اعالم کرد  100 هزار میلیارد ریال 
میلیارد ریال این منابع ریالی و 80 هزار میلیارد ریال 

منابع ارزی است.
صالح آبادی با اشاره به اینکه بخشی از تسهیالت بانک 
در قالب سقف اعتباری به ازای افزایش صادرات یک 
که  تسهیالتی  نرخ  گفت:  شود،  می  پرداخت  شرکت 

پرداخت می کنیم 16  توسعه ملی  منابع صندوق  از 
درصد است که 2 درصد کمتر از نرخ تسهیالت بانک 

مرکزی است.
وی با یادآوری برقراری روابط با تعدادی از بانک های 
خارجی گفت: روابط با ووری بانک کره در مرحله نهایی 
بانک  یوکو  با  تعامل  ایجاد  به  موفق  هنوز  ولی  است 

نشده ایم.
ارز  خرید  برای  مرکزی  بانک  مجوز  از  آبادی  صالح 
اظهارکرد:  و  خبرداد  آزاد  نرخ  به  صادرات  از  حاصل 
می توانیم به بانک های کشورهای مقصد صادراتی در 
صورت خرید محصوالت صادرکننده های ما به صورت 

مدت دار، خط اعتباری ایجاد کنیم.
وی، با اعالم سیاست دولت در افزایش همکاری اقتصادی 
با روسیه افزود: بر این اساس خط اعتباری برای این 
کشور در نظر گرفته ایم و شرکت های صادرکننده کاال 

به روسیه در اولویت پرداخت تسهیالت قرار دارند.
صالح آبادی مدارا با مشتریان بانک توسعه صادرات در 
بانک  این  رویکرد  را  مرکزی  بانک  مقررات  چارچوب 
نزد  ملی  توسعه  گفت: سپرده صندوق  و  کرد  عنوان 
سپرده  مدت  افزایش  درصدد  و  است  یکساله  بانک 

گذاری منابع صندوق به 2 سال هستیم.
شروع  از  هم  ملی  توسعه  صندوق  نماینده  فریدزاده 
آفریقایی  کشورهای  در  صندوق  این  سنجی  اعتبار 
همچون کنیا، غنا و سودان خبرداد و افزود: درصورت 
صدور ضمانت نامه صندوق با ذی نفعی بانک توسعه 
صادرات 2 درصد تخفیف به نرخ تسهیالت این بانک 

داده می شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی تبریز 
در این نشست با بیان اینکه توسعه صادرات برای کشور 
ایجاد ثروت کرده و زمینه رونق تولید را فراهم می کند، 
خاطرنشان کرد: فرصت های شغلی با تولید و صادردات 
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بیشتر افزایش می یابد.
صمد حسن زاده با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی از 
استان های نمونه صادراتی است و در سال 1394 تعداد 
نمونه  زمینه صادرات  استان در  تولیدی  واحد  هشت 
شدند، اظهارکرد: واحدهای نمونه صادراتی استان هنوز 

نتوانسته اند از مشوق های صادراتی استفاده کنند.
وی با اشاره به کاهش نرخ سود تسهیالت بانک توسعه 
صادرات خاطرنشان کرد: رقابت با کشورهای خارجی با 

سود باالی تسهیالت ممکن نیست.
حسن زاده گفت: صادرکننده های آذربایجان شرقی در 
صورت حمایت منطقی دولت می توانند سهم بیشتری 

در بازارهای جهانی داشته باشند.
استان  اقتصادی  فعاالن  از  تعدادی  نشست  این  در 
توسعه  مسیر  در  موجود  مشکالت  شرقی  آذربایجان 

صادرات را مطرح کردند.
عملیاتی شدن گشایش اعتبار با ارز مبادله ای، افزایش 
و  صادراتی  های  مشوق  افزایش  تسهیالت،  سقف 
افزایش سقف انتقال وجه روزانه بانک توسعه صادرات 
به صورت اینترنتی از خواسته های مطرح شده فعاالن 

تجاری استان در این نشست بود.
بانک توسعه صادرات با هدف حمایت از صادرکننده ها 

در سال 1371 تاسیس شده است.

ایسنا/ رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران:
تسهیالت جدید به صنعت نداده اند؛ 

وام ها تمهیدی بوده است

ایران  بازرگانی  اتاق  صنایع  کمیسیون  رییس 
معتقد است بخش عمده تسهیالتی که به بخش 

و  بوده  تمهیدی  وام های  شده،  پرداخت  صنعت 
در  صنعت  بخش  منفی  رشد  اصلی  دلیل  رکود 

سال گذشته بوده است.
مورد  در  ایسنا،    با  گفت وگو  در  گلپایگانی  ابوالفضل 
دولت  سخنگوی   - نوبخت  باقر  محمد  صحبت های 
و رییس سازمان برنامه و بودجه - در خصوص رشد 
پایین بخش صنعت در سال گذشته با وجود دریافت 
بیشترین تسهیالت گفت: مطمئنا سخنگوی دولت به 
آمارهایی دسترسی دارد که فعاالن اقتصادی به آن آمار 

دسترسی ندارند.
وی افزود:  سال گذشته نه تنها در بخش صنعت افزایش 
کاهش  با  بخش  این  اتفاقا  بلکه  نداشتیم  تسهیالت 
تسهیالت هم روبرو بوده است، چرا که عمده تسهیالتی 
که به بخش صنعت پرداخت شد تسهیالت تمهیدی 
بوده است؛ به این معنی که فردی تسهیالت دریافت 
کرده اما نتواسته آن را پرداخت کند و برای سال بعد 
هم تمدید شده و به حساب وام ها جدید رفته است و 

وام جدیدی به صنعت تزریق نشده است.
بیان  با  ایران  بازرگانی  اتاق  کمیسیون صنایع  رییس 
اینکه مشکل اصلی بخش صنعت تنها نقدینگی نیست، 
تصریح کرد: مسئله اصلی که بخش صنعت با آن مواجه 
است رکود است و این رکود توسط فعاالن اقتصادی و 
بنگاه ها به وجود نیامده است بلکه سیاست های اجرایی 
و اقتصادی دولت است که تبدیل به رکود شده است.  
وزارت  سوی  از  شده  ارائه  آمار  گلپایگانی،  گفته  به 
صنعت نشان می دهد که بخش صنعت سال گذشته 
آن  دلیل  مهترین  که  داشته  منفی  رشد  درصد   2.2

رکود حاکم بر بازار و تولید است.  
رشد  درباره  صحبت هایش  از  دیگری  بخش  در  وی 
بخش  به  نسبت  گذشته  سال  در  کشاورزی  بخش 
صنعت گفت: در واحدهای صنعتی قیمت تمام شده 

صنعتی وجود دارد اما در بخش کشاورزی قیمت تمام 
شده وجود ندارد، چرا که بخش کشاورزی از آب ارزان 

قیمت برای تولید برخوردار است.

تسنیم/ وزیر صنعت خبر داد
پرداخت تسهیالت به همه طرح های 

نیمه تمام باالی 60 درصد تا پایان 
شهریور

وزیر صنعت با اشاره به نقش بانک ها در راه اندازی 
واحدهای تولیدی ناکارآمد و ایجاد خوش بینی 
دولت  برنامه  اساس  بر  گفت:  اقتصادی  واقعی 
با میزان پیشرفت  نیمه تمام  اقتصادی  طرح های 
باالی 60 درصد تا پایان شهریورماه سال جاری 

تسهیالت الزم را دریافت می کنند.
از  حمایت  گردهمایی  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
میزبانی  به  مقاومتی  اقتصاد  اولویت  کوچک،  صنایع 

بانک صنعت و معدن برگزار شد.
در این نشست نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت 
واحدهای  راه اندازی  در  بانک ها  نقش  به  اشاره  با 
تولیدی ناکارآمد و ایجاد خوش بینی واقعی اقتصادی 
در کشورمان گفت: خوشبختانه عملکرد بانک صنعت 
امور  وزارت  و  مرکزی  بانک  رضایت  مورد  معدن،  و 

اقتصادی و دارایی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر رتبه برتر بانک 
صنعت و معدن در میان بانک های کشور، رونق تولید 
و افزایش میزان صادرات را از اهداف اقتصادی دولت 

برشمرد.
نسبت  امسال  اول  ماه  چهار  در  ما  کشور  گفت:  وی 

افزایش  درصد   21 حدود  قبل  سال  مشابه  مدت  به 
پیدا  تحقق  صادرات  افزایش  اگر  و  داشته  صادرات 
کند بخش صنعت نیز به دنبال آن فعال خواهد شد. 
نعمت زاده سهم بانک صنعت و معدن را در عقد قرارداد 
پرداخت تسهیالت در ماه های نخست امسال نسبت به 
بانک های دیگر قابل مالحظه دانست و عملکرد بانک 
کشور  بانک های  دیگر  برای  الگویی  و  تقدیر  قابل  را 

توصیف کرد.
وی با اشاره به طرح رونق تولید که از سوی دولت و 
برای حل مشکل طرح های اقتصادی نیمه تمام با میزان 
پیشرفت باالی 60 درصد که باید تا پایان شهریورماه 
اجرا  به  کنند،  دریافت  را  تسهیالت الزم  سال جاری 
پایان شهریورماه  از  پس  کرد:  تصریح  آمد،  درخواهد 
برای  باید بررسی های دقیق  و تمام شدن پرداخت ها 
اطمینان از موفقیت طرح ها و تحقق تولید انجام گرفته 
و از سوی دیگر در مورد تحریک تقاضا نیز اقدام الزم 

صورت گیرد.
نعمت زاده گفت: در صورتی که طرح حل مشکل 10 
سال  در  مشکل دار  و  تمام  نیمه  تولیدی  واحد  هزار 
جاری با موفقیت همراه شود این طرح در سال آینده 
برای 10 هزار واحد دیگر و با تجربه و روش بهتر به 
اجرا درخواهد آمد. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان 
کرد: موجی که با تحقق طرح رونق تولید به راه خواهد 
در  را  تولید  و  قطع چرخ های صنعت  به طور  انداخت 
صنایع بزرگ نظیر فوالد، خودرو سازی، پتروشیمی و.... 

به حرکت درخواهد آورد.
محور  باید  صادرات  و  تولید  که  این  بر  تکیه  با  وی 
همسوی  فعالیت  خواستار  گیرد  قرار  بانکی  فعالیت 
و  استانداران  با  هماهنگی  در  و  استان ها  در  بانک ها 

مسئوالن استانی شد.
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مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه 

منتشر شد

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

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام 
بهار طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار یک میلیون 
و 122 هزار و 500 تومان، طرح قدیم یک میلیون و 
123 هزارتومان، نیم سکه 565 هزار تومان، ربع سکه 
293 هزارتومان و سکه گرمی 185 هزارتومان اعالم 

شد.
بازار  در  عیار   18 زرد  طالی  گرم  هر  نرخ  همچنین 
داخلی 114 هزار و 532 تومان و نرخ هر اونس طال در 

بازارهای جهانی 1353 دالر است.
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را  در همین حال، صرافان 
برای فروش 3540 تومان، هر یورو را 3957 تومان، هر 
پوند را 4659 تومان، لیر ترکیه 1207 و درهم امارات 

را 970 تومان اعالم کردند.

جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه
قیمت بازار نوع سکه   

1122500 سکه تمام طرح جدید   
1123000 سکه تمام طرح قدیم   

565000 نیم سکه     
293000 ربع سکه     
185000 گرمی     
114532 هر گرم طالی 18 عیار   

نوع ارز  
3540 دالر     
3957 یورو     

4659 پوند     
970 درهم امارات    

1207 لیر ترکیه     

تعادل/ نگاهي به عملکرد دوره هشتم پارلمان بخش 
خصوصي ایران

اتاق بازرگاني نیازمند چابک سازي

بحث  بازرگاني  اتاق  رییس  انتخابات  زمان  تعیین  با 
درباره برنامه هاي اتاق بازرگاني به  شدت افزایش پیدا 
به  انتقاد  این  جالل پور  ریاست  دوره  در  است.  کرده 
موضوع  به  آنکه  از  بیش  که  بود  وارد  اتاق  به   شدت 
وضعیت داخلي اتاق بازرگاني بپردازد، مسائل سفرهاي 
خارجي و روابط بین الملل را مد نظر قرار داده است. 
حال با این رویکرد باید نگاهي به وضعیت اتاق بازرگاني 

ایران به عنوان تشکل اصلي بخش خصوصي داشت.

 کارمندان به تعداد نمایندگان
که  است  شکل  این  به  بازرگاني  اتاق هاي  ساختار 
هر  در  خصوصي  بخش  فعاالن  میان  از  نمایندگاني 
استان یک اتاق بازرگاني استاني را تشکیل مي دهند و 
در آن استان به فعالیت مي پردازند. این اتاق به صورت 
مستقل درباره وضعیت کارهاي استان تصمیم مي گیرد 
و براساس تعداد عضوي که دارد، تعدادي کرسي در 
اتاق ایران کسب مي کند. بر این اساس وظایف خدمات 
به اعضا کامال بر عهده اتاق بازرگاني استان ها قرار دارد 
و اتاق ایران ارتباط بسیار کمي به صورت مستقیم با 

اعضا دارد.
کارمند  نفر   350 حدود  حاضر  درحال  وجود  این  با 

این درحالي است که  ایران مشغول هستند.  اتاق  در 
بسیاري از کارهاي اتاق بازرگاني برون سپاري شده است 
مي پردازند  کارها  این  به  مجموعه  از  خارج  افرادي  و 
براي مثال بخش رتبه بندي و مباحثي دیگر به شکل 
برون سپاري و قراردادهاي پیمانکاري درحال اجراست. 
از سوي دیگر بخش مهمي از وظایف اتاق به تشکل هایي 
واگذار شده است که هر کدام داراي کارمنداني مجزا 
از تعداد کارمندان فعلي هستند. همچنین بیش از 50 
نفر از کارکنان در این اتاق فاقد تحصیالت دانشگاهي 
هستند. شاید تعداد کارمندان چندان زیاد به نظر نیاید 
اما این تعداد تنها کمي از تعداد کل نمایندگان اتاق 
اتاق  10نماینده  هر  ازاي  به  و  است  کمتر  بازرگاني 
بازرگاني حدود 8 کارمند وجود دارد. همچنین بحث 
یک  به  که  مدت هاست  کارمندان  این  شغلي  امنیت 
مشکل اساسي بدل شده است. 74درصد این کارمندان 
به صورت قراردادي و 10درصد به صورت ساعتي به 
فعالیت مي پردازند و تنها 16درصد کارمندان پارلمان 
بخش خصوصي استخدام رسمي هستند. این موضوع 

در میان شهرستان ها بسیار پیچیده تر است.

 هزینه هاي سنگین در اتاق بازرگاني
از طرف دیگر هزینه هاي اتاق بازرگاني ایران نیز جزو 
شرایط پیچیده محسوب مي شود. در سال گذشته بیش 
از 21میلیارد و 500 میلیون تومان بابت پرسنل اتاق 
براي هزینه هاي  ایران هزینه شد. همچنین  بازرگاني 
که  سرمایه یي  هزینه هاي  تومان،  11میلیارد  اداري 
تومان  بود 33میلیارد  بابت ساختن ساختمان  بیشتر 
تومان  تسهیالت حدود 155میلیارد  و  بابت کمک  و 
اتاق  هزینه هاي  جمع  حساب  این  با  شد.  پرداخت 
مي شود.  برآورد  تومان  220میلیارد  حدود  بازرگاني 
همچنین در سال جاري پیش بیني مي شود که حدود 

261میلیارد تومان هزینه براي اتاق بازرگاني پرداخت 
شود که با در نظر نگرفتن موضوع کمک به تشکل ها 
و نهادها و ساختن ساختمان بیشترین هزینه به خاطر 

مسائل پرسنلي و اداري اتاق بازرگاني است.
به  ایران  بازرگاني  اتاق  فعلي  از مشکل  مهمي  بخش 
چارت  بازمي گردد.  اتاق  ناکارآمد  و  پیچیده  ساختار 
سازماني اتاق ایران به گونه یي است که بسیاري از افراد 
بدون داشتن حتي یک کارمند مدیر محسوب مي شوند 
و ساختاري به  شدت بروکراتیک و سنگین را در اتاق 
رقم زده است. این ساختار کامال قائم به رییس است 
و هیچ فردي بدون داشتن اجازه از سوي رییس امکان 
فعالیت نخواهد داشت. با این وجود به خاطر افزایش 
تشکل ها به صورت دستوري وضعیت درحال پیچیده تر 

شدن است.

 افزایش 100 درصدي تشکل ها
افزایش تعداد تشکل ها به خودي خود پدیده یي مثبت 
فضاي  بهبود  قانون  ماده 5  که  از سال 1390  است. 
کسب و کار به تصویب رسید، تعداد تشکل ها درحال 
افزایش است و تشکل هایي که عضو اتاق بازرگاني ایران 
هستند از 175تشکل به 346تشکل افزایش یافته اند. 
استاني  164تشکل  و  ملي  182تشکل  تعداد  این  از 
صادراتي  تشکل ها  این  اکثریت  همچنین  هستند 

محسوب مي شوند.
تشکل ها  پوشش  اعضایي که تحت  این وجود کل  با 
هستند تنها 16هزار نفر محسوب مي شود. این درحالي 
کارت  داراي  ایران  در  نفر  از 45هزار  بیش  که  است 
بازرگاني یا عضویت هستند پس طبیعتا افراد زیادي 
بازرگاني  براي کارهاي  بدون عضویت در تشکل تنها 
داشته  نظر  در  دریافت کرده اند.  بازرگاني  کارت  خود 
افراد داراي عضویت در بیش از یک  باشید که اغلب 
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تشکل هستند و این موضوع آمار را از این نیز پیچیده تر 
مي کند.

تشکل  راه  نقشه  ایجاد  با  بازرگاني  اتاق  حقیقت  در 
در  را  خود  نظر  مورد  مدلي  داشت  سعي  تشکل ها 
تشکل ها ایجاد کند. بر این اساس تعداد فدراسیون ها 
در اتاق ایران تنها در سال گذشته 100درصد افزایش 
یافته است. این درحالي است که تعداد اعضاي تشکلي 
ثابت باقي مانده و به عبارت ساده تر به جاي افزایش 
کاغذي  تشکل هاي  افزایش  شاهد  ما  تشکل گرایي 
ایران  بازرگاني  اتاق  در  تکراري  چهره هاي  حضور  و 
هستیم. این درحالي است که بیشترین هزینه در اتاق 
بازرگاني صرف کمک و تسهیالت به همین تشکل هاي 
سوري مي شود. تنها در سال 95 بیش از 174میلیارد 
تومان صرف کمک و تسهیالت خواهد شد که بخش 

مهمي از آن براي همین تشکل هاي نوپاست.

 مخفي شدن پشت آمار هیات ها
زماني که این آمار توسط رسانه ها اعالم مي شود اکثر 
آمار هیات هاي تجاري  بازرگاني پشت  اتاق  مسووالن 
مخفي مي شوند. در حقیقت بیشترین تاکید اتاق در 
دوره هشتم تعداد هیات هاي ورودي و خروجي به ایران 
است. حقیقت این است که آمار این هیات ها چندان 
زیاد نیست و تنها کمبود هیات تجاري در زمان دولت 
سابق باعث ذوق زدگي فعاالن بخش خصوصي از حضور 

تعداد معدود هیات شده است.
در سال 94 تنها 15هیات از ایران اعزام شده که سهم 

آسیا و اقیانوسیه 6 هیات، اروپا و امریکا
6 هیات و عربي آفریقایي 3 هیات بوده است. همچنین 
اروپا  از  ایران سفر کرده اند که 45هیات  به  91هیات 
و امریکا، 36 هیات از آسیا و اقیانوسیه و 10هیات از 
کشورهاي عربي و آفریقایي بوده اند. این آمار در مقایسه 

با کشورهاي همسایه هم ناچیز محسوب مي شود.
بازرگاني  اتاق  امروز  مشکل  که  است  این  واقعیت 
ساختار پیچیده و سنگین آن است و این تا زماني که 
این مشکل با جراحي اساسي حل نشود هیچ رییسي 

توان انجام فعالیتي مناسب را نخواهد داشت.
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 دنیای اقتصاد/
مترجم: سید حسین علوی لنگرودی

HBR:منبع

شاید شما بخواهید حین ارسال ایمیل های مختلف یک 
فنجان قهوه بنوشید یا اینکه بخواهید به طور همزمان 
چند کار را با هم انجام دهید، اما نمی توانید در این کار 
موفق شوید. این ناتوانی ممکن است باعث محدود شدن 
بهره وری تان شود. پس به جای ایجاد دگرگونی های 
کند و آهسته سعی کنید تحوالتی بنیادین ایجاد کنید 

تا خیلی زود نتایج مثبت آن را مشاهده کنید.

شما نباید نیازهای حیاتی تان را فراموش کنید
همه افراد به زمانی برای پردازش افکار و انتقال از یک 
کار به کاری جدید نیاز دارند. البته این درست است که 
باید کارها را خیلی سریع و قاطعانه انجام داد، اما آیا از 
خود پرسیده اید که در پایان یک روز سخت و طوالنی، 
چه احساسی در شما به وجود می آید؟ آیا در چنین 

مواردی از انرژی کافی برای بودن در کنار خانواده و 
دوستانتان و لذت بردن از آنها برخوردارید؟ مغز همه 
ما مانند اسفنج همیشه آمادگی جذب اطالعات را دارد. 
اما همین مغز گاه نیازمند تخلیه و سبک شدن است 
تا سالم و شاداب بماند. همه ما به مسافرت و تعطیالت 
نیازمندیم و پس از چند روز تعطیلی لذت بخش، با 
انرژی و انگیزه قابل توجهی به سرکار باز می گردیم. در 
ما  سراغ  به  ناب  و  نو  ایده های  که  است  شرایط  این 

می آیند.

به طور مداوم مغزتان را پاالیش کنید
تمام اطالعاتی که در مغز ما جای می گیرند، نیازمند 
پاالیش و ویرایش هستند و در غیر این صورت کارآیی 
خود را از دست می دهند. اگر شما آنقدر بروید و بروید 
اصل  که  چرا  نکرده اید،  درستی  کار  بیفتید  پا  از  تا 
یاد  از  را  قوا  تجدید  و  استراحت  وقت  از  برخورداری 
برده اید. استراحت همیشه، برای سالمتی مفید است. 
اما بسیاری از ما استراحت را به چند دقیقه استراحت 

کوتاه در صبح و عصر محدود می کنیم درحالی که این 
این در همین  به هیچ عنوان کافی نیست و عالوه بر 
وقت های استراحت محدود هم، ذهن ما آنقدر نگران 
مسائل مختلف است که احساس یک وقت استراحت 
آرامش بخش در ما به وجود نمی آید. اگر می خواهید 
وقت استراحت باعث احیای احساسات شما شود باید 
انجام  فواصل  در  کوتاه مدت  استراحت  وقت  چندین 
کارهای تان داشته باشید. مثال پس از پایان نوشتن یک 
استراحت دهید، سپس کار  به خود  ثانیه  ایمیل 30 

بعدی تان را شروع کنید.

چهار گام برای انگیزه بیشتر و استرس کمتر
اتمام  به  را  کوچک  کار  یک  که  هنگامی  اول:  گام 
رساندید زمان آن فرا می رسد که برای یک لحظه به 
خود استراحت داده و یک نفس عمیق بکشید و خود 
این لحظه می دانید  تازه کنید. در  را مهیای شروعی 
چه می خواهید انجام دهید و با همین آگاهی به سراغ 
به  نفس  دادن  بیرون  هنگام  می روید.  کار  آن  انجام 

آرامی به خود بگویید: »با این نفسی که بیرون می دهم، 
استرس های درونم هم خارج می شود« و با نفسی که 
فرو می دهید به خود بگویید: »با این نفس به آرامش 

می رسم.«

گام دوم: فرض کنیم که باید یک گزارش سه صفحه ای 
را ویرایش کنید. اول باید به صندلی تان تکیه کنید، 
دهید  انجام  کششی  حرکت  چند  و  برخیزید  سپس 
تا افکارتان متمرکز شود. به چشمانتان نیز برای 30 
ثانیه استراحت دهید و پس از کسب آرامش الزم و به 
یاد آوردن اطالعات الزم برای انجام کار،  ویرایش آن 
گزارش را آغاز کنید و مطمئن باشید که قادر خواهید 

بود آن کار را به نحو احسن انجام دهید.

گام سوم: قبل از خیز برداشتن برای انجام کار بعدی، 
به مدت 10ثانیه با خود سخن بگویید و به خود بگویید 
که چه می خواهید انجام دهید و آن کار چقدر طول 
می کشد. این کار به شما کمک می کند تا با آمادگی 

دگرگونی هایی که موجب بهبود چشمگیر بهره وری تان می شوند
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ذهنی کافی به سراغ کار جدید بروید.

گام چهارم: دقیقا قبل از شروع کار جدید،  ببینید که 
چه احساسی دارید این گام آخر از اهمیت بسیار زیادی 
برخوردار است. چرا؟ چون که به عنوان مرحله نهایی و 
نتیجه گیری شما از مراحل پیشین به حساب می آید. 
برای تغییر یک عادت بد و جایگزین کردن  تنها راه 
آن با یک عادت خوب عبارت است از نشان دادن این 
موضوع که عادت جدید ارزشمند و مفید است و باید 
را هر یک  این چهار گام  اگر شما  داد.«  انجام  را  آن 
کاری حدود  روز  هر  در  دهید،  انجام  بار  یک  ساعت 
هشت دقیقه به خود استراحت داده اید. هشت دقیقه ای 
که تاثیر مثبت و شگفت انگیزی در پی خواهد داشت 
و استرس ها را از ما دور کرده و بر بهره وری ما خواهد 

افزود.
نتایج: اختصاص دادن وقت برای استراحت کردن بین 
عملکرد  بهبود  و  انگیزه  افزایش  به  مختلف  کارهای 
که  کوچک  جایزه های  این  می کند.  کمک  مغزتان 
شما به خودتان می دهید آرامش قابل توجهی به شما 
می دهند و موجب می شوند تا پس از بازگشت به خانه 
احساس خستگی نکنید. همه شما می توانید کارتان را 
با ریتم طبیعی خود هماهنگ و متناسب سازید. برای 
این کار به کمی اراده، تمرین و تکرار نیازمندید تا پس 
از مدت کوتاهی آن را به یکی از عادت های زندگی خود 

تبدیل کنید.

عوامل بیرونی به آرامش درون اضافه می شوند
محیط  در  ریختگی  هم  به  با  توام  روزهایی  ما،  همه 
آنها  روزهایی که طی  تجربه کرده ایم. در  را  پیرامون 
ترتیب  و  نظم  مطابق  چیز  همه  می کنیم  احساس 
وجود  به  الزم  نظم  که  زمانی  تا  و  نیست  همیشگی 
ندارد.  انجام کار طبق روال عادی وجود  امکان  نیاید 
به  انضباط  و  سازماندهی  فقدان  از  عمدتا  مساله  این 
وجود می آید و پس از شکل گیری سازمان و نظم الزم 
مشکالت حل می شود. کافی است محل کارتان را مرتب 
کنید تا به آرامش الزم برای کار کردن دست یابید و 
با انگیزه و انرژی مضاعف به سراغ کارتان بروید. همه 
ما باید سیستمی را به وجود بیاوریم که در آن سیستم 
احساس آرامش و فراغ بال کنیم. پس دفعه بعد که 
می خواهید روی یک پروژه مهم و بزرگ کار کنید، اول 
میزتان را مرتب کرده و برای چند دقیقه به یک آهنگ 
به  و  از کنترل احساس  فرادهید و پس  مالیم گوش 
دست آوردن تمرکز الزم، شروع به کار روی آن پروژه 
کنید. با آگاهی یافتن از چگونگی تاثیرگذاری محیط 
بیرونی بر احساستان قادر خواهید بود وظایف محوله را 
به بهترین نحو ممکن انجام داده و بهترین دستاوردها 
را داشته باشید. برای نظم بخشیدن به محیط اطراف 
خود، بیش از هرچیز به انگیزه نیاز دارید. تصور یک میز 
و اتاق مرتب و تمیز پیش از آغاز یک پروژه جدید، به 

نحو چشمگیری مثبت و انرژی دهنده خواهد بود.

 بازگشت به عناوین 18 یادداشت مدیریتی

شماره   1786    20 مرداد ماه 1395



www.ieis.ir  15 19نگاه آخر                      آدرس: تهران  خیابان فاطمی غربی  خیابان سیندخت شمالی  پالک

مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سندیکای صنعت 
برق ایران )رسانا( خواهشمند است نظرات، پیشنهادها 

و نقدهای خود را از طریق ایمیل  ahmadi@ieis.ir ویا 
شماره تلفن های 6-66570930  به ما اطالع دهید.

با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

شهرستان کامیاران، کردستان  / 
عکس از شایان غیاث الدین

شماره   1786    20 مرداد ماه 1395


