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اخبار اقتصادی

مناقصات

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

 معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: 
با تغییر رویکرد انجام شده، پژوهشگاه نیرو 
از این پس عالوه بر انجام پژوهش، تحقیقات 

صنعت برق را در کشور مدیریت کند.
مهندس »هوشنگ فالحتیان« در گفت وگو با پایگاه 
اطالع رسانی وزارت نیرو، با بیان این مطلب اظهار 
داشت: در گذشته رویکرد وزارت نیرو این بود که 
پژوهشگاه نیرو فقط در امر تحقیقات فعال باشد، ولی 
اکنون رویکرد ما به این سمت است که پژوهشگاه 
نیرو به غیر از تحقیقات، مدیریت تحقیقات را نیز 

عهده دار باشد.
این  اعمال  با  داریم  نظر  در  گفت:  ادامه  در  وی 
راهبرد از ظرفیت های دانشگاه ها برای رشد و توسعه 

صنعت برق کشور استفاده کنیم.
فالحتیان با اشاره به اینکه، یکی از مکان هایی که 
برق  صنعت  آن  پتانسیل های  اتکای  به  می توانیم 
بنیانی  دانش  شرکت های  دهیم،  توسعه  را  کشور 
فعال  تحقیقاتی  و  علمی  بخش  در  که  هستند 
شده اند اظهار داشت: جوانان و نخبگانی که مبادرت 
به تأسیس شرکت های دانش بنیان کرده اند و مراکز 

رشدی که در شهرک های علمی، تحقیقاتی ایجاد 
شده و حتی در پژوهشگاه نیرو، تعدادی از این ها 

اجازه یافتند تا شکل بگیرند و مستقر شوند.
وی ادامه داد: با استفاده از شرکت های دانش بنیان، 
ظرفیت علمی موجود در دانشگاه، رساله ها و پایان 
ارشد، دکترا و  نامه هایی که در زمینه کارشناسی 
پسا دکترا در حال اقدام است، با سوق دادن این 
ظرفیت ها به سمت یک هدف مشخص که مقاصد 
آن نیز در حوزه های فناوری های مختلف مشخص 
از  رونمایی  شاهد  بتوانیم  نزدیک  آینده  در  است، 

محصوالت و تولیدات فناورانه در کشور باشیم.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: دور از 
انتظار نیست که در آینده نزدیک شاهد محصوالت 
طراز  در سطح  و  برق کشور  در صنعت  تر  کیفی 
جهانی باشیم.وی تاکید کرد: اینکار باعث می شود تا 
زمینه ای ایجاد شود که نخبگان ما در شرکت های 
شرکت های  یا  و  شوند  به کار  مشغول  دانش بنیان 
در  بتوانند  و  کنند  ایجاد  را  بنیان جدیدی  دانش 
حضور  جهان  برق  صنعت  و  کشور  برق  صنعت 

فعال تری داشته باشند.

 فالحتیان با اشاره به اینکه، در طول یکسال گذشته 
و بعد از مذاکرات موفقیت آمیز هسته ای، رفت و 
آمد شرکت ها و مسئوالن خارجی نسبت به گذشته 
افزایش یافته ادامه داد: در این راستا پیشنهادهای 
متنوع و زیادی از طرف شرکت های مختلف فعال 
در  حضور  و  سرمایه گذاری  برای  جهانی  بازار  در 
صنعت برق کشور مطرح شده که تعدادی از این 
پیشنهادها در حال بررسی است، ولی این نوید را 
می دهیم که در فضای پسا تحریم ضمن استفاده از 
وجود سرمایه های خارجی در صنعت برق کشور، 
نسبت به تولید مشترک با شرکت های داخلی نیز 
اهتمام خواهیم داشت.وی انتقال تکنولوژی را یکی 
با  مذاکرات  در  نیرو  وزارت  اساسی  راهبردهای  از 
به  گفت:  ادامه  در  و  دانست  خارجی  طرف های 
دنبال این هستیم تا در شرایط پساتحریم شرکت ها 
و برندهای مختلف جهانی با شرکای ایرانی خود، 
محصوالت ایرانی با کیفیت برتری را تولید کنند تا 
بتوانیم در بازارهای جهانی با محصوالت کیفی تر و 

استانداردتر حضور پیدا کند.
   

وزارت نیرو/ معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژي:

مدیریت تحقیقات صنعت برق کشور به پژوهشگاه نیرو محول شد
تعادل/ حسن طایي .اقتصاددان

اقتصاد ایران طي 10سال اخیر، تغییر و تحوالت اساسي 
را پشت سر گذاشته است. در کمتر دوره یي در اقتصاد 
کشور به اندازه چند سال گذشته چه به لحاظ سیاسي، 
را  اینچنیني  نشیب هاي  و  فراز  اجتماعي  و  اقتصادي 
یک  از  را  که کشور  نشیب هایي  و  فراز  کرده ایم.  تجربه 
رشد اقتصادي باال و وضعیت با ثباتي که در آستانه یک 
سال هاي  کرد.  محروم  کلي  به  بود،  اقتصادي  جهش 
باال،  اقتصادي، تورم  پایین  گذشته دستاوردي جز رشد 
سرمایه گذاري محدود و انقباض سیاسي و اقتصادي در 
پي نداشت.  این در حالي است که با روي کار آمدن دولت 
اقتصادي  فضاي  در  اساسي  تغییرات  شاهد  نیز  یازدهم 
کشور نبوده ایم، چرا که از سال 1393 تا 1394 آن گونه 
که انتظار مي رفت و به دلیل محدودیت هایي که هنوز در 
حال و هواي اقتصاد ایران وجود داشت، شاهد تغییرات در 
بازار پول، کاال و خدمات، کار و حتي بازار سرمایه نبودیم. 
اما در این میان مي توان گفت که خوشبختانه دولت در 
کنترل تورم توانست، موفق ظاهر شود. دولت در 2 سال 
اخیر به خوبي توانست از پس تورم 40درصدي برآید که 

مي توان از آن به عنوان یک دستاورد بزرگ نام برد.
ادامه در صفحه 3 / 

لزوم شکل گیري اکوسیستم بنگاه هاي اقتصادي



 

  قیمت برق تعدیل نشود، خاموشی 
خواهیم داشت

کفشکنان گفت: در صورتی که دولت فاصله ۵0 تومانی 
قیمت تمام شده تولید و دریافتی از مصرف کننده را 
حل نکند مشکل صنعت برق و مدیریت جذب سرمایه 

همچنان با چالش مواجه خواهد بود.. ......ادامه خبر

 امضای دو یادداشت تفاهم همکاری در 
زمینه آب و انرژی بین ایران و کره جنوبی

دو تفاهم نامه همکاری در زمینه های منابع آب و انرژی 
وزارت  و  ایران  اسالمی  جمهوری  نیروی  وزارت  بین 
تجارت،  وزارت  و  نقل  و  حمل  و  ساخت  زیر  زمین، 

صنعت و انرژی کره جنوبی امضا شد.. ......ادامه خبر

 تالش کره ا ی ها برای کاهش تلفات و 
هوشمندسازی شبکه برق ایران

هیات 12 نفره از متخصصان صنعت برق کره جنوبی 
مدیرعامل  با  نشستی  در  کرده اند،  سفر  ایران  به  که 
شرکت توانیر در خصوص زمینه های همکاری و راه های 
رسیدن به یک تفاهم مشترک و عملیاتی به مذاکره 

پرداختند.. ......ادامه خبر

متصل  برق  شبکه  به  ایران  سراسر   
می شود

 100 پوشش  اعالم  ضمن  توانیر  شرکت  عامل  مدیر 
درصدی شهرها، از ادامه روند برق رسانی به روستاهای 

زیر 20 خانوار خبر داد.. ......ادامه خبر

 خیز بلند آلمان برای همکاری با ایران 
در حوزه فتو ولتائیک

دولت آلمان اخیرا با انتشار گزارشی 13۵ صفحه ای 
به  ایران«  ولتائیک  فتو  »توانمندسازی  عنوان  تحت 
ایران  ولتائیک  فتو  انرژی  بازار  های  فرصت  بررسی 
پرداخته است و خواستار همکاری های بلند مدت با 
ایران  انرژی خورشیدی  زمینه  در  فعال  های  شرکت 

است.. ......ادامه خبر

 واردکننده انرژی می شویم
در  امسال  ابتدای  سخنرانی  در  انقالب  معظم  رهبر 
به عنوان یکی  را  انرژی  ارتقای بهره وری  حرم رضوی، 
از پیشنهاد های دهگانه خود در مصادیق اجرایی سازی 
اقتصاد مقاومتی در سال جاری بیان کردند.. ......ادامه خبر

 تصویب موافقتنامه اجتناب از اخذ 
مالیات مضاعف بین ایران و قبرس در 

کمیسیون انرژی
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، از 
تصویب الیحه موافقتنامه بین دولت ایران و قبرس به 
منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از 

فرار مالیاتی خبر داد.. ......ادامه خبر

 دستاورد فناوران ایرانی برای حفظ 
پایداری 6 نیروگاه 

با  توانستند  دستگاهی  ساخت  با  کشورمان  محققان 
اندازه گیری دقیق زاویه بار در نیروگاه ها، از وارد شدن 
خسارات و خارج شدن آنها از مدار جلوگیری کنند و 
بهبود  موجب  دستگاه  این  از  استفاده  آن ها  گفته  به 

پایداری نیروگاه ها می شود.. ......ادامه خبر

 بومی سازی سامانه ارتباط خطوط کابلی 
در برق خراسان

طراحی، تهیه و ساخت تابلوهای لینک باکس خطوط 
کابلی انتقال برق برای اولین بار در کشور توسط شرکت 

برق منطقه ای خراسان صورت گرفت.. ......ادامه خبر

 ماجرای اختالف نظر 12 میلیارد تومانی 
برق مترو

تامین برق  در حال حاضر شهرداری تهران در حوزه 
برق  شرکت  به  تومان  میلیارد   12 شهری  تونل های 
بدهکاری دارد و معتقد است که باید هزینه برق مترو با 

تعرفه های مخفف محاسبه شود.. ......ادامه خبر

  تخصصی ترین »هندبوک« برق در 
شیراز رونمایی می شود

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز گفت: به همت 
مهندسان و متخصصان این شرکت، ترجمه تخصصی 
ترین »هندبوک« توزیع و انتقال برق در ایران، انجام شده 

و به زودی رونمایی می شود..........ادامه خبر

 15 نکته ازصحبت های سخنرانان 
نشست پیش بینی اقتصاد ایران

.......ادامه خبر

 نرخ تورم بخش صنعت 3 درصد 
افزایش یافت

. ......ادامه خبر

 افزایش 3 برابری پذیرش هیات های 
تجاری در سال 94

. ......ادامه خبر

 توافق صندوق های ضمانت صادرات 
ایران و کره بر گسترش همکاری 

. ......ادامه خبر

 مذاکره بانکی مشترک کره ای ها با ایران
. ......ادامه خبر

 امسال 670 هزار میلیارد ریال اوراق 
عرضه می شود

. ......ادامه خبر

 مالیات درآمد صادرات خدمات و کاالی 
غیرنفتی صفر شد

. ......ادامه خبر

 راز تورم دو رقمی در ایران
. ......ادامه خبر

دو تصمیم ویژه برای خیز صادرات
. ......ادامه خبر

 روزخودنمایی فلز سرخ در تاالر نقره ای
. ......ادامه خبر

 جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه
 ......ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار

شماره   1720    13 اردیبهشت ماه 1395



3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

پیمانکاران  صنفی  انجمن  مدیره  هیات  عضو  ایلنا/ 
صنعت برق در گفت و گو با ایلنا:

 قیمت برق تعدیل نشود، خاموشی 
خواهیم داشت

فاصله  دولت  که  صورتی  در  گفت:  کفشکنان 
50 تومانی قیمت تمام شده تولید و دریافتی از 
مصرف کننده را حل نکند مشکل صنعت برق و 
مدیریت جذب سرمایه همچنان با چالش مواجه 

خواهد بود.
صنفی  انجمن  مدیره  هیات  عضو  کفشکنان  علیرضا 
ایلنا  خبرنگار  با  گفت و گو  در  برق  پیمانکاران صنعت 
درباره اینکه تولید برق در کشور کفاف افزایش تقاضای 
آن را می دهد یا خیر، گفت: بر اساس برنامه باید سالیانه 
۵ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شود 
و با توجه به اینکه اکنون تقریبا پیک مصرف بار ما با 
میزان تولید نزدیک شده و ما رشد مصرف هم داریم 
لذا باید فاصله بین تولید کنونی و افزایش تقاضا را حل 

کنیم.
سرمایه  نیرو جذب  وزارت  اگر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مگاوات  هزار  افزایش ۵  باشد می تواند  داشته  گذاری 
هرچند  کرد:  تصریح  کند،  محقق  را  جدید  نیروگاه 
ظرفیت  افزایش  جهت  صورت  زیادی  تالش های 
به نظر می رسد  اما  نیروگاهی کشور صورت می گیرد 
که اگر توجه جدی نشود به صنعت زیرساختی کشور 

مشکل جدی برمی خورد.
کفشکنان ادامه داد: اکنون با توجه به شرایط پسابرجام 
که بناست کارخانجات احیا و با ظرفیت بیشتری کار 
داشته  نیز  جدید  گذاری  سرمایه  آن  بدنبال  و  کنند 

باشیم نیاز به برق افزایش می یابد.
وی اظهار داشت: االن ظرفیت نامی موجود نیروگاهی 

ادامه از صفحه 1/ 

بنگاه هاي  صاحبان  خوشبیني  دیگر  سوي  از   
در  که  تغییري  سایه  در  اقتصاد،  به  تولیدي 
بود.  مشهود  آمد،  وجود  به  کار  و  کسب  فضاي 
چرا که تغییر رتبه قابل توجهي بعد از سال ها در 
شاخص هاي کسب و کار ایران به لحاظ بین المللي 
دستاوردهاي  این  کسب  وجود  با  اما  داد.  رخ 
رکود  گرداب  در  آنچنان  کشور  اقتصاد  مثبت، 
مثبت  گام هاي  این  حتي  که  داشت  قرار  عمیق 
ایران  اقتصاد  به  اساسي  تکانه هاي  نتوانست  موثر 
وارد کند.  از سوي دیگر در 2سال اخیر تحوالت 
سیاسي و بین المللي براي کشور رقم خورد. دوره 
پرنوساني که مدام در بیم و امید موفقیت یا عدم 
داشت.  قرار  جهاني  قدرت هاي  با  توافق  موفقیت 
رسیده ایم،  برجام  اجراي  نقطه  به  که  نیز  اکنون 
بسیاري از مسائل و مشکالت مبني بر اینکه آینده 
وجود  کرد،  خواهد  هدایت  سمتي  چه  به  را  ما 
نسبي  توقف  براي  عاملي  موضوع  همین  دارد. 
که  سرمایه گذاري  جمله  از  اقتصادي  فعالیت هاي 
نیاز  آن  به  سخت  کشور  اقتصاد  فعلي  شرایط  در 
به  کلي  نگاه  یک  در  بنابراین  است.   شده  دارد، 
فضاي اقتصادي این روزهاي ایران باید عنوان کرد 
که در شرایط مساعدي به سر نمي بریم. زماني که 
میزان رشد تولید ناخالص داخلي در سال 1394 
مي شود،  برآورد  مثبت  درصد  یک  تا  صفر  بین 
پیش بیني رشد باالي اقتصاد در سال جاري کمي 

سرمایه گذاران  چه  اگر  بود.  خواهد  انتظار  از  دور 
و  برجام  اجرایي شدن  دلیل  به  داخلي  و  خارجي 
توافق صورت گرفته به آینده خوشبین تر هستند، 
اما به هر حال خوشبیني تنها مي تواند یک طرف 
در  همچنان  دیگر  بخش هاي  و  باشد  قضیه  این 
همین  از  یکي  دارند.  قرار  نامطمئن  شرایط 
بخش ها، بخش تولید کشور است. باید به این مهم 
اشاره کرد که تولید در بنگاه هاي اقتصادي شکل 
سیاست گذاري  را  آنها  چگونه  اینکه  و  مي گیرد 
موثر  ایران  اقتصاد  آینده  در  کرد،  مدیریت  و 
خواهد بود. براي بهبود وضعیت تولید که یکي از 
بال هاي اصلي اقتصاد هر کشوري در دنیا به شمار 
مثبت  تحوالت  نیازمند  چیز  هر  از  بیش  مي رود، 
تولیدي  بنگاه هاي  اکوسیستم  در  امیدوار کننده  و 
و  کسب  فضاي  مي تواند  که  پیشنهادي  هستیم. 
اکوسیستم  کند.   تغییرات  دچار  نیز  را  ایران  کار 
بنگاه هاي اقتصادي به عناصر، نهادها و سازمان ها 
مانعي  یا  محرک  مانند  مي توانند  که  دارد  اشاره 
کنند.  نقش آفریني  بنگاه ها  عملکرد  بهبود  جهت 
است.  بررسي  قابل  بعد  دو  در  موضوع  این  اما 
یکي از این ابعاد، بعد داخلي آن است که کمبود 
دانش و تکنولوژي در عرصه تولید صنعتي، فقدان 
پایین  کنوني،  دنیاي  با  متناسب  تولید  سازمان 
عدم  اقتصادي،  بنگاه هاي  اندازه  و  مقیاس  بودن 
محصول،  تنوع  از  ناشي  صرفه هاي  از  برخورداري 
خارجي،  مشابه  محصوالت  با  اندک  رقابت  توان 
سرمایه گذاري،  گسترش  براي  ناکافي  مالي  منابع 

پیوند نامناسب بازارهاي مالي و تولیدي و محیط 
جمله  از  ملي  سطح  در  وکار  کسب  نامناسب 
در  همچنین  مي شوند.  محسوب  جدي  مشکالت 
جهاني  مساله  به  باید  موضوع  این  خارجي  بعد 
نوین  شیوه هاي  با  آشنایي  محصوالت،  بازار  شدن 
کاال  تولید  تکنولوژیک،  و  علمي  شکاف  بازاریابي، 
همچنان  بنابراین  کرد.  توجه  دانش بر  خدمات  و 
که مشاهد مي شود به حرکت درآوردن چرخ هاي 
آنچنان  مساله  اقتصادي  بنگاه هاي  در  تولید 

ساده یي نیست.

لزوم شکل گیري اکوسیستم بنگاه هاي اقتصادي
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 ۵2 میزان  این  از  که  است  مگاوات  هزار   ۷2 کشور 
پیک  و  می شود  شبکه  تحویل  و  تولید  برق  مگاوات 
به  با توجه  لذا  تولید رسیده  به همین میزان  بار هم 
اینکه رشد مصرف هم داریم میزان مصرف از ۵2 هزار 
باید  نیرو  وزارت  لذا  بنابراین  پیشی می گیرد  مگاوات 
تالش کند تا سالی ۵ هزار مگاوات را حتما اضافه کند 

تا در پیک بار دچار خاموشی نشویم.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی پیمانکاران صنعت برق 
برق  صنعات  در  خوبی  گذاری  سرمایه  اینکه  بیان  با 
صورت نگرفته و کال این صنعت با چالش جدی مواجه 
با منابع داخلی نمی توانیم  ما  است، خاطرنشان کرد: 
نیروگاه ههای مورد نیاز را احداث کنیم و نیاز به جذب 
سرمایه گذاری خارجی داریم که سرمایه گذار خارجی 
در چند سال گذشته رغبتی به سرمایه گذاری در ایران 
نداشته اند چون سرمایه جایی می رود که امنیت باشد 
و با توجه به اینکه سرمایه گذاران به دلیل محدودیت 
انباشته ای  نیاز  داشتند  مشکل  گذشته  سالهای  طی 

ایجاد شده است.
و  رفع  گذاری  سرمایه  موانع  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
بکار گرفته  برق  و صنعت  انرژی  سرمایه ها در بخش 
در  گذاری  سرمایه  اکنون  کرد:  خاطرنشان  می شود، 
بخش نیروگاه تا حدی توجیه پذیر است هر چند باید 
قیمت برق باال برود اما مشکل اینکه وزارت نیرو چون 
فاصله  ندارد  پول  مطالبات  موقع  به  بازپرداخت  برای 
زمانی طوالنی بین تولید و فروش برق بوجود می آید 

که کار را مشکل کرده است.
کفشکنان همچنین گفت: اکنون موانع سرمایه گذاری 
در ایران در حال برداشته شدن است و موانع مربوط به 
داخل و قوانین و بحث بوروکراسی نیز باید حل و فصل 

شود تا تولید افزایش یابد.
وی اظهار داشت: بخش خارجی وقتی نیروگاه احداث 

می کند باید برق را بفروشد و با توجه به اینکه وزارت 
نیرو با کمبود منابع و نقدینگی مواجه است پول برق 
نیروگاه ها را دیر پرداخت می کند که این مسئله توجیه 

اقتصادی سرمایه گذاری را کم می کند.
صنعت  پیمانکاران  صنفی  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
قیمت  را  نیرو  وزارت  در  نقدینگی  کموبد  دلیل  برق 
پایین فروش برق عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 
هزینه تولید هر مگاوت برق در نیورگاه تا رسیدن به 
که  حالی  در  است  تومان  کننده 100  دست مصرف 
پول دریافتی بابت هر کیلووات ساعت از مصرف کننده 
۵0 تومان است و در صورتی که دولت این فاصله ۵0 
تومانی را حل نکرده و قیمت ها را تعدیل نکند مشکل 
صنعت برق و مدیریت جذب سرمایه همچنان با چالش 

مواجه خواهد بود.

فارس/ 
امضای دو یادداشت تفاهم همکاری در 

زمینه آب و انرژی بین ایران و کره جنوبی

دو تفاهم نامه همکاری در زمینه های منابع آب و 
انرژی بین وزارت نیروی جمهوری اسالمی ایران 
و وزارت زمین، زیر ساخت و حمل و نقل و وزارت 

تجارت، صنعت و انرژی کره جنوبی امضا شد.
تفاهم ها  یادداشت  این  فارس،  خبرگزاری  به گزارش 
در حاشیه امضای 19 تفاهم نامه همکاری بین تهران 
و  ایران  اسالمی  روسای جمهوری  در حضور  سئول  و 
جمهوری کره جنوبی امضا شد که آیین امضای این 
اسناد دقایقی پیش در مجموعه سعدآباد تهران برگزار 

شد.

یادداشت تفاهم های همکاری در زمینه آب بین »حمید 
چیت چیان« وزیر نیرو و »کانگ هوین« وزیر زمین، زیر 

ساخت و حمل و نقل کره جنوبی امضا شد.
همکاری  زمینه های  تفاهم،  یادداشت  این  اساس  بر 
طرفین در 9 بخش شامل توسعه سیاست های درنظر 
گرفته شده در بخش منابع آب برای بهبود مصرف آب 
و ارتقای راندمان مدیریت آب، مدیریت هوشمند آب بر 
اساس فنآوری اطالعات و ارتباطات، توسعه و بهره برداری 
و مدیریت منابع آب )در رابطه با سدها، سیستم های 
مدیریت  تقویت  دریا(،  آب  زدایی  نمک  و  آب  تأمین 
ایمنی سدها به منظور آماده سازی برای بارش های غیر 
طبیعی، زمین لرزه ها و تأسیسات فرسوده، ساماندهی 
فن آوری  با  مرتبط  استانداردهای  استقرار  رودخانه ها، 
در  استقرار حکمرانی  برای  برنامه ریزی  آب،  مدیریت 
مدیران  برای  ظرفیت سازی  و  آموزش  آب،  مدیریت 

منابع آب در نظر گرفته شده است.
زمینه  در  تفاهم  یادداشت  مراسم  این  در  همچنین 
وزیر  بین  انرژی  جدید  صنایع  و  برق  نیروی  توسعه 
نیروی ایران و »جو هوانگ وان« وزیر تجارت، صنعت و 

انرژی جمهوری کره امضا شد.
توافق کردند در زمینه های  نامه  تفام  این  طرفین در 
توزیع  و  انتقال  باال،  راندمان  با  حرارتی  نیروگاه های 
نیروی برق، شبکه های هوشمند و اطالعات و فن آوری 
مربوطه،  بهره وری انرژی، سیستم های ذخیره انرژی، 
انرژی های نو و تجدیدپذیر، همکاری در حوزه های فوق 
انجام پروژه های  بین نهادهای مرتبط در دو کشور و 
مشترک در کشورهای ثالث همکاری دوجانبه داشته 

باشند.

فارس/ 
تالش کره ا ی ها برای کاهش تلفات و 

هوشمندسازی شبکه برق ایران

کره  برق  صنعت  متخصصان  از  نفره   12 هیات 
جنوبی که به ایران سفر کرده اند، در نشستی با 
مدیرعامل شرکت توانیر در خصوص زمینه های 
همکاری و راه های رسیدن به یک تفاهم مشترک 

و عملیاتی به مذاکره پرداختند.
به گزارش خبرگزاری فارس، این هیات که به ریاست 
»چو« مدیرعامل شرکت کپکو در جلسه ای با حضور 
آرش کردی مدیرعامل توانیر و برخی از مدیران ارشد 
صنعت برق در توانیر شرکت کرده بودند، در خصوص 
راه های ایجاد همکاری و عملیاتی کردن موارد تفاهم 

شده در جلسات پیشین، به مذاکره پرداختند.
آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر، حضور مدیران 
ارشد صنعت برق را در این جلسه نشانه عزم شرکت 
توانیر برای توسعه همکاری ها دانست و تصریح کرد: 
کپکو در خصوص سه محور کاهش  با  مذاکرات  این 
تلفات برق، هوشمندسازی شبکه برق و خطوط ۷6۵ 

کیلوولت برگزار شده است.
وی تصریح کرد: با این که زمینه های متنوعی در این 
مذاکرات مطرح شده است اما برای صنعت برق ایران 

کاهش تلفات برق از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
دراین جلسه همچنین »چو« مدیرعامل کپکو با استقبال 
از همکاری با ایران و شرکت توانیر، اظهارامیدواری کرد 

که مذاکرات به تفاهمی خوب و منطقی منجر شود.
هیات  و  کره  جمهور  رئیس  حضور  به  اشاره  با  وی 
گسترده سیاسی و اقتصادی این کشور در ایران گفت: 
به  نسبت  توانیر  و  کپکو  برقی  مذاکرات  خوشبختانه 
سایر مذاکرات صورت گرفته میان کره و ایران سریعتر 
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پیش رفته و و به همین دلیل نیز تفاهم نامه میان دو 
شرکت فردا به امضا خواهد رسید.

برپایه این گزارش در این جلسه هیاتی 12 نفره متشکل 
از متخصصان و کارشناسان این شرکت مدیرعامل کپکو 

را همراهی می کردند.
توانیر،  شرکت  معاونان  کردی،  بر  عالوه  نیز  ایران  از 
مدیرعامل پژوهشگاه نیرو و تعدادی از مدیران عامل 
این جلسه  در  برق کشور  نیروی  توزیع  های  شرکت 

حضور داشتند.
سال  ماه  بهمن  کپکو  مدیرعامل  گزارش  این  برپایه 
گذشته نیز با سفر به ایران با کردی مدیرعامل توانیر به 

مذاکره پرداخته بود.
سه  فردا  کپکو  و  توانیر  شرکت  دو  میان  نامه  تفاهم 
محل  در  دو شرکت  عامل  مدیران  با حضور  و  شنبه 
هتل اسپیناس به امضا خواهد رسید. این تفاهم نامه 
راه های عملیاتی شدن همکاری ها را در محورهای 

گوناگون صنعت برق در برمی گیرد.

باشگاه خبرنگاران/ 
سراسر ایران به شبکه برق متصل می شود

پوشش  اعالم  ضمن  توانیر  شرکت  عامل  مدیر 
100 درصدی شهرها، از ادامه روند برق رسانی به 

روستاهای زیر 20 خانوار خبر داد.
توانیر  تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل  کردی  آرش 
در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان، از برق رسانی کل روستاهای زیر 20 خانوار طی 
امسال خبر داد و گفت:در حال حاضر کل کشور برق 
زیر  درصد  شهری 100  مناطق  و  است  شده  رسانی 

پوشش شبکه توزیع برق هستند.
کردی تصریح کرد: همچنین به لحاظ جمعیت بیش 
از 99 درصد از این نعمت برخوردار هستند ،اما تعداد 
اندکی از روستاها با جمعیت کمتر هنوز برق رسانی 

نشده اند.
وی افزود:سال گذسته ۵09 روستا با جمعیت زیر 20 
نفر از نعمت برق برخوردار شدند و هدف گذاری شرکت 
توزیع برق برای امسال  این است که برای  تعداد اندکی 
برق  نعمت  از  هنوز  که  خانوار  زیر 20  روستاهای  از 

برخوردار نشده اند عملیات برق رسانی صورت گیرد.

تسنیم/ 
خیز بلند آلمان برای همکاری با ایران در 

حوزه فتو ولتائیک

دولت آلمان اخیرا با انتشار گزارشی 135 صفحه 
ولتائیک  فتو  »توانمندسازی  عنوان  تحت  ای 
فتو  انرژی  بازار  های  فرصت  بررسی  به  ایران« 
ولتائیک ایران پرداخته است و خواستار همکاری 
زمینه  در  فعال  های  شرکت  با  مدت  بلند  های 

انرژی خورشیدی ایران است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اینترنتی 
پاور مگ، آلمان با استفاده از فرصت بهبود مناسبات 
سیاسی بین تهران و غرب، شروع به همکاری نزدیک 
با ایران برای توسعه استراتژی های انرژی های تجدید 
پذیر با استفاده از تجربه موفقیت ها و شکست های 
سیاستگذاران آلمانی در سال های گذشته کرده است.

بدین منظور، دولت آلمان اخیرا با انتشار گزارشی تحت 
بررسی  به  ایران«  فتوولتائیک  »توانمندسازی  عنوان 

پرداخته  ایران  ولتائیک  فتو  انرژی  بازار  های  فرصت 
است. هدف از تدوین این گزارش 13۵ صفحه ای که با 
هزینه وزارت امور خارجه آلمان و توسط اتحادیه انرژی 
مشورتی  موسسه  همکاری  با  کشور  این  خورشیدی 
اکالرون، گروه ایران ویند و موسسه پفلوگر اینترنشنال 
تهیه شده، ایجاد همکاری های بلند مدت با شرکت 
های فعال در زمینه انرژی خورشیدی و اتحادیه های 
صنعتی در ایران است. نتایج اولیه این مطالعه در ماه 
دسامبر در ایران ارائه شده و نسخه کامل آن در ماه 

مارس منتشر شده است.
آلمان قصد دارد با بهره گیری از جایگاه خود به عنوان 
بزرگترین شریک تجاری اروپایی ایران، در استفاده از 
رقبا  سایر  از  ایران  تجدیدپذیر  های  انرژی  پتانسیل 
پیشی بگیرد و با توجه به کاهش منابع فسیلی، ایران 
را برای گذار به انرژی های تجدید پذیر آماده سازد. 
ایران و آلمان از دهه 19۵0 میالدی، شرکای تجاری 
کاالهای  اند. حجم صادرات  بوده  یکدیگر  آموزشی  و 
افزایش  درصد   30  ،2014 سال  در  ایران  به  آلمانی 
یافت و شرکت ها و تکنولوژی های آلمانی از جایگاه 

ممتازی در صنایع ایران برخوردارند.
در این مطالعه همچنین در زمینه چگونگی ایجاد شبکه 
های کسب و کار و انجام معامالت در کشوری که در 
80 درصد از سرزمینش از 300 روز آفتابی در طول 
سال برخوردار است، توصیه هایی شده است.  کمتر 
از یک درصد برق در ایران از انرژی خورشیدی تولید 
استفاده  پتانسیل  که  است  در حالی  این  و  می شود 
نشده عظیمی در این بخش وجود دارد. با لغو تحریم 
های اقتصادی علیه ایران، شرکت های آلمانی فعال در 
انرژی خورشیدی اکنون فرصت عظیمی برای  زمینه 

فعالیت در این کشور دارند.
دارای  گیگاواتی،   ۷0 برق  تولید  ظرفیت  با  ایران 

پذیر  تجدید  های  انرژی  زمینه  در  عظیمی  پتانسیل 
است، به نحوی که تنها پتانسیل تولید برق بادی در 
این کشور 30 گیگاوات برآورد شده است. دولت ایران 
قصد دارد ظرفیت تولید انرِژ های تجدیدپذیر را تا سال 
2020 به ۵ گیگاوات برساند که حدود ۵ درصد کل 

تولید برق ساالنه این کشور خواهد بود.

جام جم/ پیامد کم توجهی به بهره وری انرژی
واردکننده انرژی می شویم

رهبر معظم انقالب در سخنرانی ابتدای امسال در 
حرم رضوی، ارتقای بهره وری انرژی را به عنوان 
مصادیق  در  خود  دهگانه  پیشنهاد های  از  یکی 
جاری  سال  در  مقاومتی  اقتصاد  اجرایی سازی 

بیان کردند.
الگوی  اصالح  نیز  قبل )سال 88(  ایشان چند سال   
مصرف را نام سال قرار دادند و تیر 89 هم سیاست های 
کلی اصالح الگوی مصرف را ابالغ کردند. در بند هشتم 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که اواخر بهمن 92 
اجرای  بر  تأکید  با  مصرف  مدیریت  بر  نیز  شد  ابالغ 
شده  تاکید  مصرف  الگوی  اصالح  کلی  سیاست های 

است.
حال شاید این سوال مطرح شود که دالیل توجه ویژه 

رهبر انقالب به این موضوع چیست.
نهاده های  مهم ترین  از  یکی  انرژی  حاضر،  عصر  در 
توسعه و از عوامل اصلی تولید است و تأمین امنیت 
عرضه آن در دنیا از مسائل استراتژیک پیش روی تمام 
و  مصرف  بر  مؤثر  عوامل  شناخت  لذا  و  دولت هاست 
است.  اجتناب ناپذیر  حوزه ها  تمام  در  انرژی  تقاضای 
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همچنین با توجه به محدودیت منابع انرژی و افزایش 
هزینه های استخراج و بهره برداری، با روند رو به رشد 
قیمت انرژی مصرفی روبه رو هستیم. بر همین اساس 
نیز بعد از بحران شوک نفتی سال 19۷3، کشورهای 
توسعه یافته و اروپایی به صورت جدی روی موضوع 
انرژی سرمایه گذاری کردند،  صرفه جویی در مصرف 
کاهش  موجبات  می تواند  سرمایه گذاری  این  زیرا 

هزینه های عمومی را فراهم آورد.
در عین حال، کاهش هزینه ها هنگام کمبود منابع مالی 
و مشکالت بودجه ای، اقدامی بسیار مفید برای مراکز 
مصرف کننده انرژی به شمار می رود. در حال حاضر، 
فرهنگ استفاده صحیح انرژی به عنوان یک اصل مهم 
در کشورهای توسعه یافته مدنظر قرار گرفته و آنها با 
هدایت و مدیریت صحیح انرژی به بسیاری از اهداف 
خود در کنترل و تأمین بموقع انرژی دست یافته اند. به 
صورت کلی، نتایج حاصل از بهینه سازی مصرف انرژی 

و ارتقای بهره وری آن عبارتند از:

1 ـ حفظ منابع انرژی برای نسل های آینده
عادالنه  توزیع  و  مصرف  مناسب  فرهنگ  ایجاد  ـ   2

انرژی
3ـ  مدیریت تولید، انتقال و توزیع انرژی و صرفه جویی 

در هزینه ها
4 ـ کاهش آالینده های زیست محیطی

یارانه های  کاهش  نتیجه  در  ملی  ثروت  افزایش  ـ   ۵
مستقیم سوخت

از سوی دیگر، بهره وری نامناسب در مصرف انرژی در 
ایران، اقتصاد ملی را در معرض خطر قرار داده است 
زیرا با تداوم رشد فعلی مصرف انرژی، کشور در آینده 
انرژی  مصرف  و  تولید  به سری  سر  نقطه  به  نزدیک 

می رسد. این در حالی است که بخش انرژی با توجه 
انرژی  نیاز  تأمین  درخصوص  که  دوگانه ای  نقش  به 
کشور و کسب درآمد ارزی دارد، زیربنای اصلی توسعه 
کشور به حساب می آید و وقوع این اتفاق )صفر شدن 
خالص صادرات انرژی کشور و سپس تبدیل ایران به 
یک واردکننده انرژی(، کشور را با چالش های اساسی 
به  کرد.  خواهد  مواجه  آینده  سال های  در  اقتصادی 
عبارت دیگر، ادامه روند فعلی مصرف باال و غیرمنطقی 
انرژی در کشور، تأمین پایدار انرژی به عنوان یکی از 
عوامل مهم رشد اقتصادی کشور را مختل خواهد کرد.

نصرت اهلل سیفی، مدیرعامل سابق شرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت در یک نشست خبری )14 بهمن 93( 
با اشاره به این که کشور ایران در حوزه گاز، نفت و 
و  اول، چهارم  رتبه های  ترتیب  به  زغال سنگ  منابع 
دهم را به خود اختصاص داده و در زمینه منابع فسیلی 
این در حالی  است، گفت:  اول در جهان  رتبه  دارای 
به سایر کشورهای  نسبت  که  این  وجود  با  که  است 
صنعتی تولید ناخالص ملی کشور در جایگاه پایین تری 
را  یازدهم  رتبه  انرژی  مصرف  میزان  در  دارد،  قرار 
در  همین شدت  با  انرژی  مصرف  صورت  در  داریم... 
کشور، سال 1400 نقطه سر به سر تولید و مصرف یکی 
می شود. ضرورت دارد برای جلوگیری از این مساله به 

راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی توجه ویژه کرد.
اظهارات مدیرعامل سابق شرکت بهینه سازی مصرف 
سوخت نشان می دهد، در صورت استمرار روند فعلی 
مصرف انرژی در کشور، ایران از سال 1400 به بعد به 
یک واردکننده انرژی تبدیل خواهد شد که این موضوع 
با توجه به نقش انرژی در تعامالت بین المللی، قدرت 
چانه زنی ایران در عرصه های بین المللی را نیز کاهش 
می دهد، اما دالیل این مصرف باالی انرژی و همچنین 
مختلف  حوزه های  در  کشور  انرژی  نامطلوب  شدت 

چیست؟
در گزارش شماره 14300 مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی با عنوان ابهام در آمارهای شدت انرژی 
 94 خرداد  که  جهان  کشورهای  با  ایران  مقایسه  و 
منتشر شد، این دالیل به عنوان مهم ترین دالیل باال 

بودن شدت انرژی در کشور بیان شده است:

1 ـ وجود تلفات بسیار زیاد شبکه انتقال و توزیع برق 
کشور نسبت به سایر کشورها و مناطق مختلف جهان

نیروگاه های کشور و وجود  پایین  2 ـ راندمان بسیار 
نیروگاه های خارج از رده

اکثر بخش ها  در  تولیدی  زنجیره  نشدن  تکمیل  ـ   3
و شکل نگرفتن مطلوب خوشه های صنعتی در کشور

4ـ  حمل ونقل بسیار نامطلوب و نبود مدیریت منسجم 
و متمرکز کالن بخش و استفاده باالتر از 44 درصدی 

از حمل ونقل جاده ای در جابه جایی کاال
۵ ـ قاچاق بخش قابل توجهی از سوخت کشور

6 ـ وجود تلفات در شبکه گاز طبیعی
۷ـ  نبود مدیریت بر مصرف حامل های انرژی در بخش 

کشاورزی بخصوص در بهره برداری از چاه های آن
یا  فرسوده  تکنولوژی  با  انرژی  سنگین  صنایع  ـ   8
قدیمی با روش های تولید منسوخ و سهم اندک صنایع 
با فناوری های پیشرفته و خدمات گردشگری در تولید 

ناخالص داخلی کشور
9 ـ مصرف باالی انرژی در بخش محدودی از مصارف 

خانگی
گاز  مترمکعب  میلیارد   12 از  بیش  سوزاندن  ـ   10

همراه )گازهای فلر( در سال

اما هدفگذاری و سیاستگذاری کالن کشور در زمینه 
کار  کجای  و  است  چگونه  انرژی  بهره وری  افزایش 

هستیم؟
در بند هفتم سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف 
)ابالغی رهبر معظم انقالب در 1۵ تیر 89( صرفه جویی 
از  متعادل  مجموعه ای  اعمال  با  انرژی  مصرف  در 
اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر 
شاخص شدت انرژی کشور به حداقل دو سوم میزان 
کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک 
دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه به عنوان 
هدف کالن کشور در این بخش تاکید شده و بر اجرای 
سیاست های زیر برای تحقق این خواسته اشاره شده 

است:
ـ اولویت دادن به افزایش بهره وری در تولید، انتقال و 
مصرف انرژی در ایجاد ظرفیت های جدید تولید انرژی.

ـ افزایش بازدهی نیروگاه ها، متنوع سازی منابع تولید 
برق و افزایش سهم انرژی های تجدید پذیر و نوین.

پراکنده،  تولید  نیروگاه های  از  برق  تولید  گسترش  ـ 
برق  همزمان  تولید  و  برق  پر بازده  و  مقیاس  کوچک 

و حرارت.
ازجمله  انرژی  حامل های  انتقال  روش های  بهبود  ـ 
حداکثر سازی انتقال فرآورده های نفتی از طریق خط 

لوله و راه آهن.

تدوین و اجرای قانون
زیرساخت های  ایجاد  بعد  در  هم  اخیر،  سال های  در 
قانون هدفمند کردن  مانند  قوانینی  با تدوین  قانونی 
یارانه ها )دی 88(، قانون اصالح الگوی مصرف انرژی 

)اسفند 89( و بند »ق« ماده 2 قانون بودجه
سال 93 )اسفند 92( هم در بعد عملیاتی با اجرای سه 
فاز طرح هدفمندی یارانه ها )آذر 89، اردیبهشت 93 و 
خرداد 94( و همچنین تصویب و فراهم سازی مقدمات 
با  انرژی  مصرف  بهینه سازی  طرح های  بعضی  اجرای 
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استفاده از ظرفیت های قانونی بند »ق« )سال های 93 
و 94( گام هایی برداشته شده است. با وجود این، هنوز 
و بخصوص  اصلی دولت  برنامه های  این موضوع جزو 
وزارت نفت قرار ندارد و فاصله زیادی با تحقق هدف 
تعیین شده در سیاست های کالن اصالح الگوی مصرف 
یعنی کاهش ۵0 درصدی میزان مصرف انرژی در سال 

1400 نسبت به سال 1389، وجود دارد.

خانه ملت/  امیری خامکانی خبر داد:
تصویب موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات 
مضاعف بین ایران و قبرس در کمیسیون 

انرژی

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
اسالمی، از تصویب الیحه موافقتنامه بین دولت 
ایران و قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات 

مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی خبر داد.
خبرنگار  با  وگو  گفت  در  خامکانی  امیری  حسین 
خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه امروز)دوشنبه 
13 اردیبهشت ماه( کمیسیون انرژی مجلس شورای 
و  ایران  دولت  بین  موافقتنامه  گفت:الیحه  اسالمی، 
و  مضاعف  مالیات  اخذ  از  اجتناب  منظور  به  قبرس 
جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد 

به انضمام تشریفات الحاقی به تصویب رسید.
شورای  مجلس  در  کوهبنان  و  زرند  مردم  نماینده 
کشور  دو  در  که  افرادی  و  ها  افزود:شرکت  اسالمی، 
رفت و آمد، تجارت و سرمایه گذاری کنند از مالیات 

مضاعف معاف می شوند.
امیری خامکانی، با بیان اینکه این موافقتنامه به مدت 

نا محدود الزم االجرا است، ادامه داد:هزینه های مالی 
حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد 
دیگر پرداخت شده می تواند در آن دولت متهاهد دیگر 

مشمول مالیات شود.
اسالمی،  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
تصریح کرد:چنانچه شرکت مقیم یک دولت متعاهد 
دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوعی مالیاتی 
بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد 

کرد./

ایسنا/ 
دستاورد فناوران ایرانی برای حفظ 

پایداری 6 نیروگاه 

محققان کشورمان با ساخت دستگاهی توانستند 
از  نیروگاه ها،  بار در  زاویه  اندازه گیری دقیق  با 
از مدار  آنها  وارد شدن خسارات و خارج شدن 
جلوگیری کنند و به گفته آن ها استفاده از این 
دستگاه موجب بهبود پایداری نیروگاه ها می شود.

روح اهلل عبداللهی مجری طرح در گفت وگو با خبرنگار 
علمی ایسنا با تاکید بر اهمیت محاسبه دقیق زاویه بار 
در نیروگاه ها گفت: زاویه بار دلتایی میان محور و ولتاژ 
خروجی ژنراتور است و هدف ما از طراحی و ساخت 
دستگاه اندازه گیری زاویه بار نظارت و کنترل عملکرد 

ژنراتور و تشخیص ناحیه ایمن زاویه بار بوده است.
وی با بیان این که اندازه گیری زاویه بار در سیستم های 
نیروگاهی از اهمیت باالیی برخوردار است، یادآور شد: 
پایداری سیستم های قدرت که وابسته به ژنراتور است، 

به سیستم زاویه بار بستگی دارد.

این  از  استفاده  با  که  این  بر  تاکید  با  طرح  مجری 
دستگاه، رفتار دینامیکی ژنراتور تحت نظارت و کنترل 
اپراتور قرار می گیرد، ادامه داد: این امر موجب پایداری 
دینامیکی ژنراتور و جلوگیری از نوسانات قدرت ژنراتور 

خواهد شد.
نیروگاه ها  در  مهم  مقوالت  از  را  پایداری  عبداللهی، 
توان  نیروگاه  یادآور شد: زمانی که در یک  دانست و 
خارج  کنترل  از  ژنراتور  عملکرد  یابد،  افزایش  تولید 
و در  پایداری  امر موجب کاهش  این  خواهد شد که 

نتیجه از مدار خارج شدن نیروگاه  می شود.
مجری طرح با تاکید بر این که این وضعیت خسارات 
اضافه  می کند،  وارد  نیروگاه ها  به  را  ناپذیری  جبران 
کرد: خارج شدن شفت ژنراتور از مدار و تخریب پوسته 
ژنراتور از جمله این خسارات است که به دلیل خارج 
پرداخت  متحمل  نیروگاه ها  مدار،  از  نیروگاه ها  شدن 
جریمه خواهند شد، از این رو بسیاری از نیروگاه ها در 

زاویه بار بهینه فعالیت نمی کنند.
وی با اشاره به اهمیت دستگاه اندازه گیری زاویه بار 
می تواند  دستگاه  این  کرد:  خاطرنشان  نیروگاه ها  در 
صورت  به  را  ژنراتور  رفتار  و  دینامیکی  پارامترهای 
به  ژنراتور  عملکرد  از  کاملی  نمودار  ارائه  با  و  آنالین 
اکتیو،  توان  دیگر چون  مهم  پارامترهای  سایر  همراه 
ولتاژ  و  ژنراتور  بار  زاویه  قدرت،  ضریب  راکتیو،  توان 
ترمینال ژنراتور را همزمان نمایش دهد و در صورت 
بروز نوسانات در عملکرد ژنراتور، این دستگاه قادر است 
با عکس العمل مناسب آن را کنترل کرده و از خروج 

اضطراری واحد جلوگیری کند.
عبداللهی خاطرنشان کرد: عالوه بر آن این دستگاه با 
اعالم زاویه بار بحرانی، نیروگاه ها را به سمت زاویه بار 

بهینه هدایت می کند.
زاویه  در حال حاضر  که  این  بر  تاکید  با  محقق  این 

بار در نیروگاه ها مانیتور نمی شود، اظهار کرد: زاویه بار 
در نیروگاه ها بر اساس توان تولید به صورت تقریبی 
محاسبه می شود، از این رو نیروگاه ها در زاویه بار بهینه 

فعالیت نمی کنند.
کنار  در  دستگاه  این  که  این  بر  تاکید  با  عبداللهی 
ابزار دقیق نیروگاه ها نصب می شود، خاطر نشان کرد: 
دستگاه طراحی شده بر اساس نویز و اغتشاشاتی که 
در شقت ژنراتور رخ می دهد، اطالعات مربوط به زاویه 

بار را دریافت می کند.
وی اساس طراحی این دستگاه را محور ژنراتور دانست 
و یادآور شد: از این رو از این دستگاه می توان در تمام 

نیروگاه های آبی، بخار و سیکل ترکیبی استفاده کرد.
از یک  این دستگاه که بخشی  به گفته مجری طرح 
چون  نیروگاه   6 در  تاکنون  است،  ملی  کالن  طرح 

زنجان، اهواز، سلطانیه و گیالن کاربردی شده است.

وزارت نیرو/   در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 
صورت گرفت؛

بومی سازی سامانه ارتباط خطوط کابلی 
در برق خراسان

باکس  لینک  تابلوهای  ساخت  و  تهیه  طراحی، 
خطوط کابلی انتقال برق برای اولین بار در کشور 
صورت  خراسان  ای  منطقه  برق  شرکت  توسط 

گرفت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، مدیر 
دفتر مهندسی طرح های این شرکت با اعالم این خبر 
افزود: با توجه به عدم ساخت تابلوهای لینک باکس 
خطوط کابلی انتقال برق در داخل کشور و زمانبر بودن 
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8 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

تأمین آن، پس از ارزیابی توان سازندگان داخلی، برای 
اولین بار در کشور مراحل طراحی، تهیه وساخت این 
تابلوها، توسط کارشناسان فنی شرکت برق منطقه ای 
خراسان و با همکاری شرکت خدمات مهندسی برق 

)مشانیر( انجام گرفت.
مورد  لینک باکس  نمونه  داد:  ادامه  دلسوز«  »حسن 
نظر تولید و بعد از اخذ تاییدیه و تست های الزم در 
منطقه ای خراسان  برق  پروژه های شرکت  از  تعدادی 

مورد استفاده قرار گرفت.
وی در پایان بیان داشت: کاهش ۵0 درصدی قیمت 
تمام شده، کاهش 80 درصدی میزان ارزبری، کاهش 
۵0 درصدی زمان ساخت و تامین، دارا بودن قابلیت 
تبدیل به انواع لینک باکس های مورد نیاز در مقایسه با 
نمونه خارجی که منجر به کاهش تنوع، سهولت تامین، 
انبارداری و اجرا می شود، سازگاری با شرایط نصب در 
از  استفاده  به  نیاز  وعدم  زیرزمینی  کابلی  تونل های 
طرح  این  مزایای  جزو  کواکسیال  ارتباطی  کابل های 

است.

ایسنا/ 
ماجرای اختالف نظر 12 میلیارد تومانی 

برق مترو

در حال حاضر شهرداری تهران در حوزه تامین 
برق تونل های شهری 12 میلیارد تومان به شرکت 
برق بدهکاری دارد و معتقد است که باید هزینه 

برق مترو با تعرفه های مخفف محاسبه شود.
آرش کردی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با اشاره 
به بدهی شهرداری به صنعت برق گفت: در خصوص 

این موضوع صحبت هایی صورت گرفته که قطعا ما نیز 
این زمینه  قانون و مقررات جاری کشور در  براساس 

عمل خواهیم کرد.
وی با بیان این که تمام کارهای توانیر براساس قانون 
صورت می گیرد، اظهار کرد: برق مترو به هیچ عنوان به 
صورت آزاد محاسبه نمی شود بلکه براساس یک تعرفه 

تعریف شده هزینه برق از شهرداری اخذ می شود.
مدیر عامل توانیر ادامه داد: در حال حاضر شهرداری 
پرداخت  کاهش  برای  مخفف  تعرفه های  دنبال  به 
هزینه های برقی خود است که در این زمینه نیز نکاتی 
از  قانون پس  براساس  نیز  ما  و  داده اند  ارائه  ما  به  را 

بررسی عمل می کنیم.
به گفته وی در این میان کاری جز اجرای قانون صورت 
نمی گیرد و تمام تدابیر برای این موضوع لحاظ می شود 
و اگر در نهایت الزم دانسته شود از تعرفه های مخفف 

برای پرداخت هزینه برق مترو استفاده می شود.
پیش تر نیز مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران 
در چهل و هشتیمن شورای علنی شهر تهران اعالم 
کرد که در سال گذشته 180 هزار خاموشی داشتیم 
است.  بوده  برق  باالی  مصرف  زمان  در  آنها  اکثر  که 
همچنین در سال گذشته حدود 99 درصد از هزینه 
حاضر  حال  در  اما  شد  وصول  فروختیم  که  برقی 
اساس  این  بر  داریم.  شهری  تونل های  با  مشکالتی 
شهرداری تهران 12 میلیارد تومان به ما بدهکار است و 

الزم است تکلیف این موضوع روشن شود.
تونل های  برق  است  معتقد  شهرداری  وی  گفته  به 
باور است  این  بر  نیرو  اما وزارت  شهری رایگان است 
نمی شود  تونل ها  جت فن های  شامل  موضوع  این  که 
را  برای همیشه تکلیف موضوع  بار  باید یک  بنابراین 

روشن کنیم.

شرکت توزیع برق شیراز/
 تخصصی ترین »هندبوک« برق در شیراز 

رونمایی می شود

برق  نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر   - شیراز 
شیراز گفت: به همت مهندسان و متخصصان این 
شرکت، ترجمه تخصصی ترین »هندبوک« توزیع 
به زودی  و  شده  انجام  ایران،  در  برق  انتقال  و 

رونمایی می شود.
به گزارش روابط عمومی توزیع برق شیراز، محمدحسن 
صحراییان افزود: ترجمه و ویرایش هند بوک تخصصی 
مهندسی برق در ۵0 فصل و 1200 صفحه بیش از سه 

سال زمان به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه، این کتاب توسط یک تیم 2۵ نفره 
برق  توزیع  شرکت  متخصص  مهندسان  از  متشکل 
شیراز با سرپرستی مهندس امین رئیس زاده، ترجمه 
شده است، گفت: این کتاب راهنمایی است برای تمام 
مهندسان شاغل در حوزه توزیع و انتقال نیرو و به زودی 

طی مراسمی رونمایی خواهد شد.
رئیس گروه تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق شیراز 
نیز در خصوص این کتاب گفت: این کتاب ترجمه ای 
است از راهنمای اجرا و بهره برداری از شبکه های توزیع 
نیروی برق، نوشته »توماس شومیکر« و »جیمز مک« 
شرکت  این  جوان  متخصص  مهندسان  همت  با  که 

آماده ارائه به عالقه مندان شده است.
فعالیت  یک  را  کتاب  این  ترجمه  رئیس زاده،  امین 
علمی پژوهشی دانست که از سه سال قبل توسط گروه 
تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق شیراز آغاز شده و 

به سرانجام رسیده است.
رئیس زاده، گفت: پس از تشکیل گروه ترجمه، با بیش 
از هفت هزار نفرساعت کار کارشناسي، ترجمه، ویراش، 

تهیه اشکال، صفحه آرایی و تدوین نهایي، انجام شده 
است.

وی ادامه داد: به باور مترجمان این کتاب یکی از کتب 
توزیع  شبکه های  زمینه  در  جامع  نسبتا  و  سودمند 
کتاب های  خالی  مي تواند جای  که  است  برق  نیروی 

تخصصی این حوزه را پر کند.
مدیرعامل  حمایت های  اینکه  تصریح  با  رئیس زاده 
انجام برنامه های  شرکت توزیع برق شیراز، زمینه ساز 
تحقیقاتی و پژوهشی و ترجمه و انتشار این کتاب بوده 
است، گفت: البته در جهت افزایش کیفی این کتاب 
از تمام صاحب نظران و متخصصان حوزه برق، تقاضا 
داریم نظرات، انتقادها و پیشنهادهای خود را برای رفع 

نواقص احتمالی ارائه دهند.

شماره   1720    13 اردیبهشت ماه 1395



اقتصاد  راهبردهای  از  نشست  پنجمین  تهران/  اتاق 
ایران در اتاق تهران برگزار شد

15 نکته ازصحبت های سخنرانان 
نشست پیش بینی اقتصاد ایران

اتاق تهران، مسعود  مسعود خوانساری ریاست 
فاطمی،  فرشاد  و  جمهور  رییس  مشاور  نیلی، 
شریف،  صنعتی  دانشگاه  اقتصاد  مدیرگروه 

اقتصاد سال 95 را بررسی کردند.
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  ریاست  خوانساری  مسعود 
معادن و کشاورزی تهران، مسعود نیلی، مشاور رییس 
دانشگاه  اقتصاد  مدیرگروه  فاطمی،  فرشاد  و  جمهور 
اقتصاد  آینده  بینی  پیش  در نشست  صنعتی شریف 
ایران،  پنجمین نشست سیاست های راهبردی اقتصاد 
ایران، وضعیت اقتصادی ایران در سال 9۵ بررسی و 
پیش بینی کردند. در ادامه  1۵نکته از صحبت های 

خوانساری،  نیلی، و  فاطمی را می خوانید.

مسعود خوانساری، ریاست اتاق تهران:
1-سال 94، سال سختی برای اقتصاد ایران بود. رکود 
وحشتناکی بر تولید کشور حاکم شد و رشد  اقتصاد 
به صفر رسید و در سطح چند دهم، نوسان داشت. 
مشکل  دچار  تولیدی  و  تجاری  های  بنگاه  از  خیلی 
شد  باعث  ها  تحریم  لغو  و  ای  هسته  توافق  شدند. 
آینده  سال  در  اقتصادی  وضعیت  بهبود  به  امیدها 

بیشتر شود.
کشورهای  از  خارجی  هیئت   180 کلی  بطور   -2
 300 تا   200 حداکثر  و  نفر   ۵0 حداقل  با  مختلف 
نفر جمعیت، از تجار و مسئوالن سیاسی و اقتصادی 
ها  آمد  و  رفت  این  و  کردند  سفر  ایران  به  کشورها 
برای کشوری مثل ما که 10 سال را درانزوا و قطع 

و  است  خوبی  موقعیت  کرده،  سپری  تجاری  روابط 
باید قدردان آن باشیم.

وضعیت  بهبود  برای  ها  تالش  تمام  وجود  با   -3
اقتصادی ایران، هنوز با مشکالتی دست و پنجه نرم 
مرحله  به  هنوز  خارجی  گذاری  سرمایه  کنیم.  می 
و  است  بررسی  درحال  و  نرسیده  ایران  در  ثمردهی 
و  نشده  خارج  ها  سپرده  از  هم  مردم  های  سرمایه 
سوال مهم اینجاست که سال 9۵ برای اقتصاد ایران 

چگونه خواهد بود؟
ایران  اقتصادی  ساختار  در  مشکالتی  حتم  4-بطور 
داریم و تک نرخی نشدن ارز از جمله مشکالت مهم 
های  تالش  باوجود  است.  اقتصاد  کالن  سطح  در 
و  نشده  ساماندهی  هنوز  بانکی  نظام  مرکزی،  بانک 
مانع  کشور،  در  ساالری  دیوان  و  دولتی  بوروکراسی 
توسعه است. مشکالت مربوط به محیط کسب و کار 
هم چنان پابرجاست و و سالمت اداری و اقتصادی از 
دغدغه های مهم فعاالن اقتصادی است. با وجود همه 
این مشکالت اما، به نظر می رسد سال 9۵، به دلیل 
ثبات نسبی قیمت ها و تالش دولت برای کاهش و 

تک رقمی کردن تورم سال خوبی باشد.

مسعود نیلی، مشاور رییس جمهور:
۵- برای تحلیل اقتصاد ایران تحوالت اقتصادی جهان 

باید مد نظر قرار بگیرد.
6- سه نوع کشور صادرکننده نفت داریم. دسته اول، 
کشورها با اقتصاد متنوع، که کمترین سطح وابستگی 
عربی.  متحده  امارات  مثل  دارند  نفت  قیمت  به  را 
دسته دوم کشورهای با اقتصاد غیرمتنوع و وابسته به 
درآمد های نفتی مثل کویت و عربستان که اقتصاد 
است،   نفت  قیمت جهانی  کاهش  تاثیر  تحت  ها  آن 

های  صندوق  نفتی،   درآمدهای   وفور  دوره  در  اما 
نتیجه کمتر تحت  را پر کردند، در  ثروت ملی شان 
تاثیر کاهش جهانی قیمت نفت قرار می گیرند اما در 
شوک بزرگ نفتی دچار نوسان شدند. سومین دسته، 
کشورهایی اند که درآمد ارزی شان را در دوره وفور 
بودجه  و  کردند،  خرج  کامل  بطور  نفتی  درآمدهای 
به وادرات وابسته  با درآمد نفتی متورم کردند، و  را 

شدند مثل ایران ، ونزوئال و روسیه.
شده  مالی  تنگناهای  باعث  ایران  در  نفتی  ۷-شوک 
است که دولت این تنگناها را بادرآمد نفتی و منابع 

بانکی مرتفع کرد.
8-مجلس جدید باید اصالحیه هایی در بودجه برای 

بهبود وضعیت سیستم مالی کشور انجام دهد.
خواهد  درصد   ۵ به   ،9۵ سال  در  اقتصادی  9-رشد 

رسید.

دانشگاه  اقتصاد  مدیرگروه  فاطمی،  فرشاد 
صنعتی شریف:

و  اقتصادی  رشد  چون  هایی  شاخص  10-بررسی 
بهتر  به رشد  نشان می دهد که هرجا،  بیکاری  نرخ 
اقتصادی رسیدیم، بیکاری کمتر نشده. درواقع رشد 
اقتصادی در ایران  اشتغال ایجاد نکرده، و این یکی از 
مسائل اقتصادی است که ممکن است در سال های 

آینده شاهد بروز تبعات اجتماعی آن هم باشیم.
11-نگرانی دیگر اقتصاد ایران متوجه نفت است. سهم 
8درصد  اوپک  نفت  تولید  در   201۵ سال  در  ایران 
بوده. تحریم ها، باعث کاهش تولید و صادرات نفت 
اوپک را هم  ایران در  ایران شده و قدرت چانه زنی 
رشد  به  بخواهد  ایران  که  صورتی  در  داده.  کاهش 
را  اوپک  در  خود  سهم  باید  برسد  اقتصادی  بیشتر 

حفظ کند.
کاالهای  واردات  به  وابسته  بشدت  ایران  12-رشد 

واسطه ای و رشد سرمایه است.
13-اشتغال و آب  دو مسئله با ابعاد اجتماعی است 
که توسعه ایران در آینده را تحت تاثیر قرار خواهد 

داد.
14-اصالح نظام بانکی برای تحقق رشد اقتصادی باید 
در اولویت قرار بگیرد. هم چنین اصالح ساختار نظام 
مالی از جمله بیمه و تامین اجتماعی به دلیل افزایش 

بیکاری، باید مورد توجه دولتمردان باشد.
و وضعیت  نفت  روند غیرصعودی  مالی،  1۵-تنگنای 
بینی  باعث می شود پیش  نامطلوب سرمایه گذاری 
رشد اقتصادی در شش ماهه دوم سال 9۵، سخت به 
نظر برسد اما در شش ماهه اول، تغییر محسوسی در 

رشد اقتصادی کشور نخواهیم داشت.  

مهر/ 
نرخ تورم بخش صنعت 3 درصد افزایش 

یافت

بخش  تورم  نرخ  کرد:  اعالم  ایران  آمار  مرکز 
صنعت در زمستان سال گذشته نسبت به فصل 

قبل از آن 3 درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران با انتشار 
صنعت  بخش  کننده  تولید  قیمت  شاخص  گزارش 
قیمت  شاخص  کرد:  اعالم   1394 زمستان  فصل 
 1394 زمستان  فصل  در  صنعت  بخش  تولیدکننده 
به عدد 189/6 رسید که نسبت به فصل گذشته 3 
درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل )نرخ تورم 

 بازگشت به عناوین 9 اخبار اقتصادی
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 1/0 صنعت(  بخش  کل  تولیدکننده  نقطه  به  نقطه 
تغییرات شاخص  است. درصد  افزایش داشته  درصد 
کل در 4 فصل منتهی به فصل زمستان سال 1394 
نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم تولیدکننده 

کل بخش صنعت( ۵- درصد می  باشد.

بخش  هاي زیر به ترتیب بیش ترین تأثیر را در تغییرات 
فصلی این شاخص داشته  اند:

سنگ-  زغال  تولید  صنایع  بخش  قیمت  شاخص 
به  نسبت  افزایش  درصد   2/8 با  نفت  پاالیشگاه هاي 
فصل قبل و رسیدن به عدد 164/6، بیش ترین تاثیر 
را در افزایش شاخص کل فصل زمستان داشته  است. 
رشته فعالیت تولید فرآورده هاي نفتي تصفیه شده با 
2/8 درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیش ترین تاثیر 

را در افزایش شاخص این بخش داشته  است.
شاخص قیمت بخش صنایع مواد غذایي و آشامیدني 
عدد  به  قبل  فصل  به  نسبت  افزایش  درصد   1/۷ با 
در  تأثیرگذاري  دوم  رتبه  بخش  این  رسید؛   239/2
افزایش شاخص کل را به خود اختصاص داده است. 
رشته فعالیت  هاي کشتار دام و طیور با 14/۵ درصد 
 1/3 با  حبوبات  و  غالت  کردن  آرد  و  آماده سازي  و 
درصد افزایش نسبت به فصل قبل، به ترتیب بیش-
ترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته  اند.

بخش هاي تولید وسایل نقلیه موتوري، تریلر و نیم 
با 0/1 درصد و تولید ماشین آالت و تجهیزات  تریلر 
طبقه بندي نشده در جاي دیگر با 0/4 درصد افزایش 
نسبت به فصل قبل به ترتیب رتبه  هاي بعدي را در 

افزایش شاخص کل داشته  اند.
عدد شاخص قیمت مربوط به بخش  تولید محصوالت 
از توتون، تنباکو و سیگار نسبت به فصل قبل بدون 

تغییر بوده   است.
شاخص قیمت بخش  های تولید فلزات اساسي با 4/1 
درصد کاهش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد 
درصد   3/1 با  شیمیایي  محصوالت  صنایع   ،16۵/۵
کاهش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد 19۵/9 
و تولید سایر محصوالت کاني غیر فلزي با 1/9 درصد 
کاهش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد 180/2 
به ترتیب بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل در 

فصل مورد نظر داشته اند.
تاثیر  بخش  ها،  سایر  در  قیمت  شاخص  تغییرات 
داشته  صنعت  بخش  کل  شاخص  تغییر  در  جزئي 
است؛ در میان این بخش  ها اعداد شاخص مربوط به 
بخش  های ماشین آالت و دستگاه هاي مولد و انتقال 
برق، تولید منسوجات، تولید محصوالت الستیکي و 
پالستیکي، تولید کاغذ و محصوالت کاغذي، دباغي، 
تولید  چمدان،  و  کیف  ساخت  و  چرم  آوردن  عمل 
چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه، تولید رادیو، 
تولید  و  ارتباطي  وسایل  و  دستگاه ها  و  تلویزیون 
کاهش  قبل  فصل  به  نسبت  مصنوعات  و  مبلمان 

داشته  اند.

مهر/ معاون نعمت زاده خبرداد:
افزایش 3 برابری پذیرش هیات های 

تجاری در سال 94

معاون وزیر صنعت گفت: سال گذشته 64 هیات 
دنیا  کشور   28 از  نفر  از 837  متشکل  تجاری 
وارد ایران شدند که نسبت به سال 93 افزایش 

3 برابری را نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی اله افخمی راد، گفت: 
اشتیاق کشورهای جهان برای برقراری روابط تجاری 
با ایران باعث شد که سال گذشته ما شاهد افزایش 3 
برابری پذیرش هیات های تجاری از اقصی نقاط جهان 
باشیم. این در شرایطی است که 19 هیات تجاری با  
4۷۷ نفر عضو از 16 کشور جهان نیز سال 93 وارد 
ایران شدند، اما بر اساس آمار ارایه شده، در پذیرش 
هیات های تجاری از نظر تعداد هیات ها افزایش 23۷ 
درصدی داشته ایم، از نظر تعداد کشورها و همچنین 
تعداد اعضا نیز نسبت به سال قبل از آن ۷۵ درصد 

افزایش را تجربه کرده ایم.
افزود:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
خطوط  راه اندازی  مشترک،  سرمایه گذاری های 
به  ایرانی  محصوالت  نمایندگی  اعطای  پروازی، 
در  تفاهم نامه های همکاری  امضای  دیگر،  کشورهای 
انجام مذاکره و عقد قراردادهای  زمینه های مختلف، 
تجاری، همکاری در زمینه توریسم سالمت و توسعه 
گردشگری و انجام خدمات فنی ـ مهندسی از جمله 

نتایج اعزام و پذیرش هیات های تجاری بوده است.
سال  نیز  تجارت  توسعه  سازمان  کرد:  تصریح  وی 
گذشته میزبان 42 هیات از 16 کشور جهان بود، در 
حالی که در سال 93 هیات های پذیرش شده از سوی 
از 8 کشور  با 1۵2 عضو  این سازمان فقط ۵ هیات 
افزایش  نشان دهنده  ارقام  این  مقایسه  بود،  جهان 
از  شده  پذیرفته  هیات های  تعداد  در  درصدی   ۷40

سوی سازمان توسعه تجارت در سال 94 است.
به گفته افخمی راد، سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان های کشور نیز سال گذشته 18 هیات تجاری 
ایتالیا،  قزاقستان،  اتریش،  سوئیس،  آلمان،  از  را 
افغانستان، روسیه، عراق، هند، هنگ کنگ و پاکستان 

ایران  به  که  هیات هایی  مابقی  و  کردند  پذیرش 
آمده اند توسط سایر دستگاه ها یا بخش های اقتصادی 

صورت گرفته است.
روسیه،  ترکیه،  لبنان،  عراق،  آذربایجان،  افزود:  وی 
آفریقای  پاکستان،  چین،  قزاقستان،  ارمنستان، 
جنوبی، کنیا، افغانستان، سوریه، هندوستان، ونزوئال 
با  همزمان  که  بودند  کشورهایی  جمله  از  تونس  و 
رویدادهای بین المللی تخصصی اثرگذار که در داخل 
بین المللی  نمایشگاه های  جمله  از  شد  برگزار  کشور 
وارد  و  پذیرش  تجارت  توسعه  سازمان  توسط 

کشورمان شدند.

صندوق ضمانت صادرات/ 
توافق صندوق های ضمانت صادرات 

ایران و کره بر گسترش همکاری 

صندوق ضمانت صادارت ایران و همتای کره ای 
کشور  در  مشترک  بیمه ای  پوشش  زمینه  در 
ثالث، همکاری اتکایی، تبادل اطالعات اعتباری 
تجار دو کشور و سایر حوزه های تسهیل کننده 

تجارت توافق کردند.
روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات  گزارش   به 
امروز میان  ایران، طی یادداشت تفاهم همکاری که 
کره ای  همتای  با  ایران  صادرات  ضمانت  صندوق 
زمینه  در  دوطرف  رسید،  امضاء  (به   k-sure(
همکاری  ثالث،  کشور  در  مشترک  بیمه ای  پوشش 
اتکایی، تبادل اطالعات اعتباری تجار دو کشور و سایر 

حوزه های تسهیل کننده تجارت به توافق رسیدند.
این یادداشت تفاهم توسط سیدکمال سیدعلی رئیس 
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صادرات  ضمانت  صندوق  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
عامل  مدیر  هاک  یونگ  کیم  و   )EGFI( ایران 
 )  k-sure  ( کره جنوبی  صندوق ضمانت صادرات 

به امضاء رسید.
رئیس  روز سفر  دومین  در جریان  که  اولین سندی 
جمهور کره جنوبی به کشورمان به امضاء رسید، سند 
ضمانت  صندوق  دوجانبه  همکاری  تفاهم  یاداشت 
صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات کره جنوبی 
بود که می تواند نقش موثری در تسهیل روابط تجاری 

دو کشور ایفا کند.
صادرات  عامل صندوق ضمانت  مدیر  جلسه  این  در 
ایران اظهار داشت: تعهدات موسسات اعتبار صادراتی 
میلیارد  از تحریم ها حدود سی  ایران پیش  قبال  در 
 4 حدود  به  حاضر  حال  در  بدهی  این  که  بود  دالر 
میلیارد دالر کاهش یافته و ایران بخش عمده آن را 

بازپرداخت کرده است.
بدلیل  شده  معوق  که  هم  اندکی  مبالغ  افزود:  وی 
بدلیل بلوکه شدن کانال های بانکی از طرف کشورهای 
اعتباردهنده بوده و ناشی از عدم توان یا ناتوانی ایران 

در ایفای تعهدات نبوده است.
بدهی  از  ایران  بازار  پتانسیل  به  اشاره  با  علی  سید 
عنوان  به  ایران  ارزی  عظیم  ذخایر  و  اندک  خارجی 
شاخص های اصلی توانایی پرداخت کشور یاد کردند 
دشوار  شرایط  در  حتی  تعهدات  بموقع  ایفای  بر  و 

تحریم تاکید کردند.
با  مشارکت  برای  صندوق  آمادگی  به  اشاره  با  وی 
همتایان خارجی برای سهیم شدن در پوشش ریسک 
عدم بازپرداخت فاینانس پروژه های داخل کشور که 
 k-sure موسسه  از  باشند  داشته  رویکرد صادراتی 
به عنوان یکی از موسسات برتر اعتبار صادراتی جهان 

برای مشارکت در این زمینه دعوت کردند که مورد 
استقبال همتای کره ای قرارگرفت.

مدیرعامل موسسه Ksure نیز با اعالم اینکه قبل از 
اعمال تحریم ها، این موسسه حدود 1.6 میلیارد دالر 
ریسک صادرات به ایران را تحت پوشش قرار داده اند، 
اظهار داشت: این رقم در سال 2014 به حدود 800 
توجه  با  انتظار می رود  که  یافت  تقلیل  میلیون دالر 
به تمایل شرکت های کره ای به حضور مجدد در بازار 
ایران، این رقم مجددا به بیش از 2 میلیارد دالر بالغ 

شود.
وی افزود: دولت کره جنوبی در نظر دارد به منظور 
اجرای طرح های خاصی در ایران یک خط اعتباری ۵ 
میلیارد دالری با پوشش موسسه k-sure در اختیار 

ایران قرار دهد.

مهر/ 
مذاکره بانکی مشترک کره ای ها با ایران

رئیس بزرگترین بانک کره جنوبی از تمایل برای 
سرمایه گذاری و گسترش روابط تجاری بانکی با 

ایران خبر داد.
رئیس  سفر  با  همزمان  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
جمهور کره جنوبی به ایران، »هام یانگ جو« رئیس 
بانک KEB Hana بزرگترین بانک کره جنوبی با 
عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی دیدار و گفتگو 

کرد.
در این دیدار رئیس بانک KEB Hana با اشاره به 
برنامه جمهوری کره برای سرمایه گذاری و گسترش 

روابط تجاری با ایران تمایل بانک متبوع خود جهت 
را  ایران  ملی  بانک  با  مشترک  بانکی  خدمات  انجام 

اعالم کرد.
در این دیدار همتی با اشاره به حجم توافقاتی که در 
امیدواری  ابراز  است،  جریان  در  دولت  دو  مذاکرات 
کرد با فعال شدن روابط کارگزاری دو بانک از طریق 
شعب مرکزی و نیز شعب آلمان و دوبی هر دو بانک 
خدمات بانکی مورد نیاز برای گسترش روابط تجاری 

و مالی دو کشور فراهم شود.
هام یانگ جو نیز با اشاره به برنامه بخش های مختلف 
توسعه  و  سرمایه گذاری  برای  کشور  این  اقتصادی 
از  امیدواری کرد بعد  ایران اظهار  با  اقتصادی  روابط 
سفر رئیس جمهور این کشور هر چه سریعتر روابط 

دو بانک تقویت و عملیاتی شود.
دالر  میلیارد   284 داشتن  با   KEB Hana بانک 
دارایی بزرگترین بانک کره جنوبی است که از ادغام 
دو بانک Hana و KEB در سپتامبر 201۵ شکل 

گرفته  است.

امور  وزارت  بدهی های  مدیریت  مدیرکل  ایرنا/ 
اقتصادی و دارایی:

امسال 670 هزار میلیارد ریال اوراق 
عرضه می شود

امور  وزارت  بدهی های  مدیریت  مدیرکل 
در  امسال  اینکه  بیان  با  دارایی  و  اقتصادی 
مجموع 670 هزار میلیارد ریال اوراق عرضه می 
شود، گفت: 150 هزار میلیارد ریال آن صکوک 
تسویه،  اوراق  ریال  میلیارد  هزار   520 و  اجاره 

مشارکت و اسناد خزانه است.
سال  از  و  یازدهم  دولت  ابتدای  در  ایرنا،  گزارش  به 
انبوه  بدهی های  بخشی  سامان  و  دهی  نظم   1392
دولت در دستور کار قرار گرفت و برای همین منظور 
و  آغاز  را  خود  اقدامات  گذشته  های  سال  از  دولت 
اعالم کرد با بهره گیری از ابزارهای مختلف قصد دارد 

از انبوه بدهی ها خالص شود.
با کاهش التهابات اقتصادی سال های 90 تا 92، دولت 
ساختاری  مشکالت  از  برخی  بازسازی  به  تصمیم 
دور  سالیان  از  که  مشکالتی  گرفت؛  ایران  اقتصاد 
وجود داشته و آثار منفی خود را بر بخش های مختلف 

اقتصاد گذاشته است.
مهم ترین  از  یکی  دولت  های  بدهی  شدن  انباشته 
سال  در  سلسله  وار  صورت  به  که  است  مشکالتی 
عرصه  در  دیگری  بروز مشکالت  باعث  گذشته  های 
گذشته  دهه های  در  است.  شده  کشور  اقتصادی 
دهم،  و  نهم  دولت های  فعالیت  درزمان  بخصوص 
برای  مداوم  به صورت  تقاضاها  به  پاسخ  برای  دولت 
جیب  در  دست  خود  نیاز  مورد  نقدینگی  تأمین 
بانک مرکزی و شبکه بانکی می کرد و از سوی دیگر 
مطالبات پیمانکاران و فعاالن بخش خصوصی همکار 

با دولت را به تعویق می انداخت.
با اینکه همگان درخصوص باال بودن بدهی های دولت 
اما تا آن زمان هیچ گونه گزارش  اتفاق نظر داشتند، 
به  دولت  بدهی های  میزان  و  حجم  درباره  رسمی 

بخش های مختلف وجود نداشت.
اما با قصد جدی دولت یازدهم برای رفع مشکالت و 
رونق اقتصادی، بازار بدهی در کشور ایجاد و قرار شد 
اوراق  این  و  شود  تبدیل  اوراق  به  دولت  بدهی های 
البته این اوراق  را در اختیار طلبکاران قرار دهد که 
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قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه کشور را داشته 
باشد.

بدهی های  تسویه  اهمیت  به  باتوجه  این،  بر  عالوه 
بخش  رکود،  از  اقتصاد  خروج  در  تأثیرآن  و  دولت 
را  دولت  رکود  از  غیرتورمی  خروج  بسته  از  مهمی 

پرداخت بدهی های آن تشکیل داد.
بدهی های  پرداخت  نظرکارشناسان،  براساس  البته 
جریان  سرعت  به  منجر  تنها  نه  طلبکاران  به  دولت 
دولت  آن  کنار  در  بلکه  شود  کشورمی  در  نقدینگی 
از زیرفشار بدهی های خود خارج شده و قدرت عمل 
طلبکاران مانند شبکه بانکی و پیمانکاران نیز افزایش 

می یابد.
از سوی دیگر بدهی دولت در شبکه بانکی نیز با لحاظ 
درحال  مدام  می شود  مترتب  برآن  که  سودی  نرخ 
ناحیه  این دو  از  ترتیب دولت  بدین  افزایش است و 
است  درحالی  این  می شود.  متحمل  را  زیادی  فشار 
که اگر بدهی های دولت به طلبکاران پرداخت شود، 
نقدینگی بخصوص  از مشکل کمبود  بخش عمده ای 
بانک ها  این اساس  بر  نیز حل می شود و  بانک ها  در 
مالی بخش های  تأمین  به  نسبت  تر می توانند  آسان 

مختلف اقتصادی اقدام کنند.
برای  دولت  های  راهکار  از  یکی  خزانه  انتشاراوراق 
کاهش بدهی های خود بود اما اوراق خزانه اسالمی 
چیست؟ اسناد خزانه اسالمی، ابزاری مالی است که 
و  ذی نفعان  بانکی،  به  نظام  دولت  بدهی  بر  مبتنی 
تامین کنندگان منابع بوده و به وسیله خزانه داری کل 

وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می شود.
خزانه  اسناد  از  علمی  تعریف  بخواهیم  اگر  واقع  در 
اوراق  خزانه،  اسناد  که  گفت  می توان  باشیم،  داشته 
با  کل  خزانه داری  که  است  بی نامی  یا  بانام  بهادار 

بهای اسمی معین و بدون کوپن سود با سررسیدهای 
حداکثر تا سه سال منتشر کرده و در قبال بدهی های 
مسجل بخش دولتی و با توافق بستانکاران به صورت 
قرار  آنها  اختیار  بهای اسمی( در  از  )با کسر  تنزیلی 

می دهد.
مربوط  قراردادهای  انعقاد  با  می تواند  دولت  واقع  در 
برای  را  خزانه  بهادار  اوراق  واقعی،  مبادله های  به 
پیمانکاران  بانک ها،  اختیار  در  معین  سررسید 
نیازهای  تامین کنندگان  یا  کوتاه مدت  پروژه های 
از  و  دهد  قرار  دولت  طلبکاران  به طورکلی  و  جاری 
این راه نیازها و هزینه های جاری و کوتاه مدت خود 

را تامین مالی کند.
مهدی بنانی مدیرکل مدیریت بدهی های وزارت امور 
اقتصادی و دارایی در این زمینه به ایرنا گفت: تسویه 
سال  در  اسالمی  خزانه  بینی  پیش  با  دولت  بدهی 
1393 آغاز شد و در بودجه این سال نیز دیده شد اما 
فرصت عملیاتی شدن نداشت تا اینکه در نهایت 10 
هزار میلیارد ریال در 23 اسفندماه 1393 با سررسید 
طرح  و  دولت  های  بدهی  پرداخت  برای  ساله  یک 
های تملک عمرانی منتشر و در 23 اسفندماه گذشته 

سررسید شد.
اینکه این مرحله برای دولت آزمون  با تاکید بر  وی 
اعتبارسنجی و عمل به تعهدات از نگاه بازار سرمایه به 
شمار می رفت، اظهارداشت: فعاالن بازار سرمایه در 
انتظار بودند با هماهنگی های انجام شده وجه و مبلغ 

منتشر شده را در همان تاریخ تسویه کنند.
دارایی  و  اموراقتصادی  وزارت  در  مسئول  مقام  این 
 ۵0 سال 94 حدود  در  قرار شد  بنابراین  داد:  ادامه 
هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسالمی برای پرداخت 
بدهی دولت به پیمانکاران منتشر شود و با توجه به 

گذشته  سال  بودجه  در  خزانه  اسناد  انتشار  ظرفیت 
این اسناد به صورت کامل منتشر شد.

بیان  با  اقتصاد  وزارت  بدهی های  مدیریت  مدیرکل 
اوراق  ریالی  میلیارد  هزار   ۵0 ظرفیت  همه  اینکه 
برای  اوراق  این  گفت:  است،  شده  منتشر  مشارکت 

بدهی وزارت نیرو و راه و شهرسازی منتشر شد.
اشاره  با  اقتصاد  وزارت  بدهی های  مدیریت  مدیرکل 
در   9۵ سال  بودجه  الیحه  در  دولت  بینی  پیش  به 
زمینه انتشار اوراق، افزود: در الیحه بودجه برای اوراق 
میلیارد  هزار  و ۷۵  ریال  میلیارد  هزار  مشارکت ۵0 
ریال اسناد خزانه اسالمی با سررسید یک تا سه سال 
فروش  با  واقعی  قیمت  مابه التفاوت  پرداخت  برای 
هزار   100 همچنین  است.  شده  پیش بینی  )یارانه( 
دار سازمان  اولویت  بابت تضمین های  ریال  میلیارد 
مدیریت وبرنامه ریزی و مصارف ضروری در دستور 

کار خواهد بود.
وی افزود: اسناد خزانه به عنوان ابزار نقدینگی دولت 
محسوب می شود که در زمان کمبود نقدینگی، این 

اوراق منتشر خواهد شد.
 6 تبصره  طبق  مشارکت  اوراق  انتشار  مورد  در  وی 
بودجه 94 نیز گفت: بیش از ۵0 هزار میلیارد ریال 
از این اوراق در قانون بودجه پیش بینی شده بود که 
همه آن عملیاتی شد. البته در سال 9۵ نیز در صورت 
هزار   ۵0 انتشار  اسالمی  شورای  مجلس  تصویب 
میلیارد ریال اوراق مشارکت در نظر قرار گرفته است.

و   9۵ سال  بودجه  الیحه  در  اینکه  بیان  با  بنانی، 
و  مشارکت  اوراق  انتشار  تلفیق  کمیسیون  مصوبه 
صکوک اسالمی برای شرکت های دولتی در نظر قرار 
گرفته است، گفت: همچنین انتشار ۷0 هزار میلیارد 
ریال برای شهرداری ها پیش بینی شده که این اوراق 

صرف قطار شهری می شود؛ البته تضمین ۵0 درصد 
آن بر عهده دولت است.

اوراق  انتشار  برای  شده  تعریف  های  برنامه  به  وی 
تسویه خزانه برای پرداخت بدهی دولت در سال 9۵ 
اشاره کرد و گفت: امسال این اوراق در اجرای بند الف 

قانون رفع موانع تولید منتشر خواهد شد.
میلیارد  هزار   1۵0 انتشار  همچنین  بنانی،  گفته  به 
ریال صکوک اجاره برای امسال در نظر گرفته شده 
اوراق  است؛ در همین حال ۵20 هزار میلیارد ریال 
تسویه، مشارکت، اسناد خزانه نیز منتشر می شود و 
در مجموع 6۷0 هزار میلیارد ریال اوراق در سال 9۵ 

خواهد بود.
وی گفت: در الیحه بودجه سال 9۵، انتشار 22۵ هزار 
میلیارد ریال اوراق بهادار درنظر گرفته شده که ۷۵ 

هزار میلیارد ریال آن اسناد خزانه اسالمی است.
وی ادامه داد: رقم کلی بدهی های دولت و شرکت های 
امور  وزارت  گزارش های  آخرین  اساس  بر  دولتی 
ریال  تریلیون   800 و  هزار  سه  دارایی  و  اقتصادی 
در  دولت  بدهی  از  ریال  میلیارد  هزار   ۵00 و  است 
سال گذشته با استفاده از ابزار خزانه اسالمی تسویه 

شده است.
اوراق  و  نظیر صکوک  ابزارهایی  از  بهره گیری  بنانی، 
تسویه خزانه را از برنامه های دولت برای تسویه بدهی 
دولت در سال جاری اعالم کرد و گفت: کل بدهی سه 
هزار و 800 تریلیون ریالی سر رسید شده نیست و بر 
اساس اولویت بندی و با زمانبندی پرداخت می شود 

البته این رقم ثابت نبوده و متغیر است.
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فارس/ قانون مالیات چه معافیت هایی دارد
کاالی  و  درآمد صادرات خدمات  مالیات 

غیرنفتی صفر شد

برای  مستقیم  مالیات های  قانون  براساس 
حمایت از تولید داخلی، درآمد صادرات خدمات 
و کاالهای غیرنفتی و نیز واحدهای تولیدی که 
اشتغال ایجاد کنند با مالیات نرخ صفر محاسبه 

می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رسانه مالیاتی 
به  و  وضع  کشورها  در  که  مقرراتی  و  قوانین  ایران، 
مختلفی  بخش های  از  می شود،  گذارده  اجرا  مورد 
آحاد  کلیه  بتواند  آن  طریق  از  تا  می شود  تشکیل 
جامعه را تحت پوشش قرار دهد. در هر جامعه افراد 
از لحاظ شرایط اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، مذهبی 
به  توجه  بدون  قانون  اجرای  و  نبوده  سطح  یک  در 
وضعیت آنان، بالطبع آثار و تبعات ناگواری را به همراه 
خواهد داشت که از آن جمله می توان به عدم استقرار 

عدالت اجتماعی اشاره کرد.
در این مورد، قانون مالیات ها نیز از این قاعده مستثنی 
نبوده و برای آن که بتواند به بسط و توسعه عدل و 
برابری در جامعه کمک نماید، الزم است قانون گذار 
در قوانین مصوب خود به ناهمگونی ها و نابرابری های 

موجود نیز توجه خاصی مبذول نماید.
تامین  در  را  دولت ها  آنکه  بر  عالوه  مالیات  اخذ 
هزینه های جاری یاری می نماید می تواند در صورت 
لزوم از طریق مشوق های مالیاتی، به هدایت سرمایه 

در بخش های مورد نظر نیز مساعدت نماید.
با مطالعه و بررسی قانون مالیات ها مالحظه می شود 
معافیت ها  مقوله  به  چهارم  باب  از  اول  فصل  که 
و  مزایا  آنکه  از  قبل  اما  است.  شده  داده  اختصاص 

مورد  فصل  این  شده  گرفته  نظر  در  تسهیالت 
اهم  به  می شود  تالش  گیرد  قرار  بررسی  و  مطالعه 
معافیت هایی که قانون گذار در سایر بخش های قانون 
مالیات های مستقیم برای فعاالن اقتصادی پیش بینی 

نموده است، اشاره گردد.
درآمدی  هیچ گونه  حقیقی  شخص  صورتی که  در   -
نداشته باشد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق 
موضوع ماده )84( قانون مالیات ها از درآمد مشمول 
مالیات ساالنه مستغالت از مالیات معاف و مازاد طبق 

مقررات، مشمول مالیات است. )ماده ۵۷(
مشمول  ساالنه  درآمد  بر  مالیات  معافیت  میزان   -
مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون 
بودجه سنواتی مشخص می شود که برای سال 1394 
میزان معافیت مذکور یک صد و سی و هشت میلیون 
)138.000.000( ریال در سال در نظر گرفته شده 

است.
مشاغل  صاحبان  مالیات  مشمول  ساالنه  درآمد   -
تسلیم  مقرر  موعد  در  را  مالیاتی خود  اظهارنامه  که 
قانون   )84( ماده  موضوع  معافیت  میزان  تا  نمایند 
مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات معاف و مازاد 
آن به نرخ های مذکور در ماده )131( قانون مالیات ها 

مشمول مالیات خواهد بود.
ضمناً در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری 
شرکا حداکثر می توانند از دو معافیت استفاده نموده 
و  تقسیم  آنان  بین  مساوی  به طور  معافیت  مبلغ  و 
مالیات  مشمول  جداگانه  شریک  هر  سهم  باقیمانده 

خواهد بود.
واحد  یک  از  بیش  دارای  حقیقی  شخص  چنانچه 
با  وی  شغلی  واحدهای  درآمد  مجموع  باشد.  شغلی 
قانون   )101( ماده  موضوع  معافیت  یک  فقط  کسر 

مالیات ها مشمول مالیات به نرخ های مذکور در ماده 
)ماده  می شود.  مستقیم  مالیات های  قانون   )131(

101 و تبصره های آن(
به سود  نسبت  و حقوقی  از حقیقی  اعم  اشخاص   -
سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه 
پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهد شد. )تبصره 4 

ماده 10۵(
و  شرکت ها  ابرازی  مالیات  مشمول  درآمد   -
تعاونی  شرکت های  و  متعارف  تعاونی  اتحادیه های 
 )%2۵( درصد  بیست وپنج  مشمول  عام  سهامی 
)تبصره6  می باشد.  ماده  این  موضوع  نرخ  از  تخفیف 

ماده 10۵(
- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی 
تولیدی  واحدهای  در  غیردولتی  حقوقی  اشخاص 
طرف  از  ماده  این  اجرای  تاریخ  از  که  معدنی  یا 
بهره برداری  پروانه  برای آن ها  وزارتخانه های ذی ربط 
صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و 
همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و 
مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ 
آن ها  برای  ذی ربط  قانونی  مراجع  طرف  از  مذکور 
تاریخ  از  می شود،  صادر  مجوز  یا  بهره برداری  پروانه 
مدت  به  فعالیت  یا  استخراج  یا  بهره برداری  شروع 
ده  مدت  به  کمترتوسعه یافته  مناطق  در  و  پنج سال 
سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. )ماده132(

- شایان گفتن است که به استناد ماده )281( قانون 
مالیات ها، تاریخ اجرای این قانون )مصوب 94/4/31( 

از ابتدای سال 139۵ می باشد.
که  است  روشی  صفر  نرخ  با  مالیات  از  منظور   -
مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر 
قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای 

در  و  قانون  این  در  مقرر  ترتیب  به  درآمدهای خود 
کشور  مالیاتی  امور  سازمان  به  مشخص شده  مواعد 
بررسی  به  مکلف  نیز  مذکور  سازمان  و  می باشند 
اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان بر 
اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و 
پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات 

آن ها با نرخ صفر محاسبه می شود.
و  تولیدی  واحدهای  برای  صفر  نرخ  با  مالیات   -
دارای  که  ماده  این  موضوع  مراکز  سایر  و  خدماتی 
چنانچه  باشند  شاغل  کار  نیروی  نفر  پنجاه  از  بیش 
در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی 
کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد )۵0%( افزایش 
یک ساله  کارکنان،  افزایش  هرسال  ازای  به  دهند، 
همچنین  و  شاغل  کار  نیروی  تعداد  می شود.  اضافه 
تأیید  با  واحد  هر  در  کار  نیروی  اشتغال  افزایش 
و  اسناد  ارائه  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
اجتماعی  تأمین  بیمه  فهرست  به  مربوط  مدارک 
کارکنان محقق می شود. در صورت کاهش نیروی کار 
از مشوق  بعد که  افزایش مذکور در سال  از حداقل 
مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق 
افرادی  می شود.  وصول  و  مطالبه  کاهش،  سال  در 
کاهش  می شوند  مستعفی  و  بازخرید  بازنشسته،  که 

محسوب نمی گردد.
- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای 
واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در 
شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت 
دو سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا 
مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه یافته، به 

مدت سه سال افزایش می یابد.
- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای 
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و  آزاد  مناطق  در  فعال  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص 
سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع 
مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی 
نمونه ای  ترازنامه و حساب سود و زیان طبق  شامل 

است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود.
سرمایه گذاری های  افزایش  و  تشویق  به منظور   -
اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده عالوه بر دوره 
مورد،  حسب  صفر  نرخ  با  مالیات  طریق  از  حمایت 
سایر  و  کمترتوسعه یافته  مناطق  در  سرمایه گذاری 

مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد:
1-در مناطق کمترتوسعه یافته:

مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ 
مالیات ها  قانون   )132( ماده  صدر  در  مذکور  صفر 
به  واحد  مالیات  مشمول  درآمد  جمع  که  زمانی  تا 
نرخ  با  برسد،  پرداخت شده  و  ثبت  سرمایه  برابر  دو 
صفر محاسبه می شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با 
نرخ های مقرر در ماده )10۵( این قانون و تبصره های 

آن محاسبه و دریافت می شود.
2-در سایر مناطق:

دوره  از  بعد  سال های  مالیات   )%۵0( پنجاه درصد 
با نرخ  محاسبه مالیات مذکور در صدر ماده )132( 
صفر و پنجاه درصد )۵0%( باقی مانده با نرخ های مقرر 
در ماده )10۵( قانون مالیات های مستقیم و تبصره های 
آن محاسبه و دریافت می شود. این حکم تا زمانی که 
سرمایه  معادل  واحد،  مالیات  مشمول  درآمد  جمع 
ثبت و پرداخت شده شود، ادامه می یابد و بعد از آن، 
نرخ های مقرر  با  مالیات متعلقه   )%100( صددرصد 
در ماده )10۵( این قانون و تبصره های آن محاسبه و 
دریافت می شود. - درآمد حمل ونقل اشخاص حقوقی 
غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای )1( و )2( این 

غیردولتی  حقوقی  اشخاص  می باشند.  برخوردار  بند 
تأسیس  اصالحیه  این  از  قبل  که  ماده  این  موضوع 
شده اند، درصورت سرمایه گذاری مجدد از مشوق این 

ماده می توانند استفاده کنند.
قانونی  مراجع  مجوز  با  که  سرمایه گذاری  هرگونه   -
ذی ربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی 
ثابت  دارایی های  ایجاد  برای  مذکور  واحدهای 
این  زمین هزینه می شود، مشمول حکم  به استثنای 

بند است.
اشخاص  سرمایه گذاری  مورد  در  زمین  استثنای   -
حمل ونقل،  واحدهای  در  غیردولتی  حقوقی 
بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً 
به میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادرشده از 

مراجع ذی صالح، جاری نمی باشد.
- در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده 
اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای 
افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و 

جریمه های آن مطالبه و وصول می شود.
ماده  این  موضوع  مشوق های  و  مالیاتی  صفر  نرخ   -
مستقر  معدنی  و  تولیدی  واحدهای  درآمد  شامل 
استان  مرکز  کیلومتری  بیست  و  یک صد  شعاع  در 
تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی 
دارای  شهرهای  و  استان ها  سایر  مراکز  کیلومتری 
آخرین  اساس  بر  جمعیت  نفر  هزار  سیصد  از  بیش 

سرشماری نفوس و مسکن نمی شود.
تأیید  با  اطالعات  فناوری  تولیدی  واحدهای   -
فناوری  و  علمی  معاونت  و  ذی ربط  وزارتخانه های 
برخوردار  ماده  این  امتیاز  از  رئیس جمهور درهرحال 
و  تولیدی  واحدهای  مالیات  همچنین  می باشند. 
و  اقتصادی  ویژه  مناطق  کلیه  در  مستقر  معدنی 

شهرک های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی 
بیست  و  یک صد  شعاع  در  مستقر  شهرک های  و 
محاسبه  صفر  نرخ  با  تهران  استان  مرکز  کیلومتری 
ماده  این  موضوع  مالیاتی  مشوق های  از  و  می شود 

برخوردار می باشند.
قبل  و جهانگردی که  ایران گردی  تأسیسات  کلیه   -
از اجرای این ماده پروانه بهره برداری از مراجع قانونی 
از  تا مدت شش سال پس  باشند  کرده  اخذ  ذی ربط 
از  جدید(  قانون  شدن  الزم االجرا  )تاریخ   9۵ سال 
پرداخت پنجاه درصد )۵0%( مالیات بر درآمد ابرازی 
معاف می باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل 

از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.
- صددرصد )100%( درآمد ابرازی دفاتر گردشگری 
که  ذی ربط  قانونی  مراجع  از  مجوز  دارای  زیارتی  و 
به  زائر  اعزام  یا  خارجی  گردشگران  جذب  محل  از 
نرخ  با  باشد  تحصیل شده  و سوریه  عراق  عربستان، 

صفر مالیاتی مشمول مالیات است.
صرفاً  مالیات ها  قانون  موضوع  صفر  نرخ  با  -مالیات 
کتمان شده  درآمدهای  به جز  ابرازی  درآمد  شامل 
با  مالیاتی  احکام  کلیه  مورد  در  حکم  این  می باشد. 
قابل  قوانین  سایر  و  قانون  این  در  منظور  صفر  نرخ 

اجرا خواهد بود.
اشخاص  پژوهشی  و  تحقیقاتی  هزینه های  معادل   -
و  تولیدی  واحدهای  در  تعاونی  و  خصوصی  حقوقی 
وزارتخانه های  از  بهره برداری  پروانه  دارای  صنعتی 
با دانشگاه ها یا  ذی ربط که در قالب قرارداد منعقده 
مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از 
وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع 
علمی کشور انجام می شود، مشروط بر اینکه گزارش 

پژوهشی  شورای  تصویب  به  آن  ساالنه  پیشرفت 
و  برسد  مربوطه  تحقیقاتی  مراکز  یا  و  دانشگاه ها 
ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت های تولیدی و 
معدنی آن ها کمتر از پنج میلیارد )۵.000.000.000( 
 )%10( ده درصد  میزان  به  حداکثر  نباشد،  ریال 
بخشوده  مذکور  هزینه  انجام  سال  ابرازی  مالیات 
مالیات  به حساب  شده  منظور  مبلغ  معادل  می شود. 
مالیاتی  قابل قبول  هزینه  به عنوان  مذکور،  اشخاص 

پذیرفته نخواهد شد.
صفر  نرخ  با  محاسبه  و  مالیاتی  معافیت های  -کلیه 
مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در ماده 132 

قانون از ابتدای سال 139۵ اجراء می شود.
که  می شود  مالحظه  ماده  این  مطالب  بررسی  با 
قانون گذار در حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی 
تسهیالت و امتیازات ویژه ای را در نظر گرفته است. 
و  تولیدی  فعالیت های  بر  عالوه  که  ترتیب  بدین 
معدنی برای فعالیت های خدماتی مانند بیمارستان ها، 
و  معافیت ها  نیز  گردشگری  و  اقامتی  مراکز  هتل ها، 

مزایای خاص را قائل شده است.
بر این اساس واحدهایی که شروع بهره برداری آن ها، 
پس از سال 139۵ می باشد ممکن است گاهی با توجه 
)شهرک های  استقراری  شرایط  و  ماده  این  مفاد  به 
مالیاتی  تعطیلی  از  نیز  سال  تا 13  بتوانند  صنعتی( 
شرایطی  رعایت  با  هم  آن  از  پس  و  شده  بهره مند 
محاسبه  از  خود  واحد  سرمایه  نمودن  مستهلک  تا 

مالیات با نرخ صفر استفاده نمایند.
از  حمایت  صندوق  درآمد   )%100( صد  در  صد   -
توسعه بخش کشاورزی شرکت های تعاونی روستایی، 
کارمندی،  کارگری،  صیادان،  کشاورزی،  عشایری، 
از  آن ها  اتحادیه های  و  آموزان  دانش  و  دانشجویان 
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مالیات معاف است. )ماده 133(
- درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی 
اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، 
از  مجوز  دارای  آزاد  حرفه ای  و  فنی  آموزشگاه های 
دانشگاه ها  کشور،  حرفه ای  و  فنی  آموزش  سازمان 
در  مهدکودک  و  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  مراکز  و 
مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات 
نگهداری  بابت  حرکتی  و  ذهنی  معلولین  نگهداری 
اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت 
از مراجع ذی ربط هستند همچنین درآمد باشگاه ها و 
مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی 
پرداخت  از  ورزشی  منحصراً  فعالیت های  از  حاصل 

مالیات معاف است. )ماده 134(
- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی 
قراردادهای  به موجب  که  بیمه  مؤسسات  طرف  از 
منعقده بیمه، عاید ذینفع می شود از پرداخت مالیات 

معاف است. )ماده 136(
- هزینه های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه 
خود یا همسر و اوالد و پدر و مادر و برادر و خواهر 
تحت تکفل در یک سال مالیاتی و همچنین حق بیمه 
پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی 
بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی 
از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می گردد. )ماده 

)13۷
- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه 
ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در 
حداقل  معادل  نمایند،  فراهم  مشارکتی  عقود  قالب 
سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول 
و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند 
پرداختی  سود  معادل  سود،  پرداخت کننده  برای  و 

تلقی  مالیاتی  قابل قبول  هزینه  به عنوان  مذکور 
می شود.

- استفاده کننده از معافیت موضوع ماده 138 مکرر 
را  نقدی  آورده  تا دو سال نمی تواند  مالیات ها  قانون 
از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده 
شده،  استفاده  معافیت  روز  ارزش  به میزان  نقدی، 

مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می شود.
برای  نقدی  آورده  به کارگیری  تحقق  تشخیص   -
تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره 
امور مالیاتی حوزه مربوط است. )ماده 138 مکرر و 

تبصره های آن(
- در آخرین اصالحیه قانون مالیات ها قانون گذار آن 
قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی 
به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسالمی، تحقیقات 
اکتشافات،  اختراعات،  فنی،  دینی،  علمی،  فرهنگی، 
و  تعمیر  و  بنا  درمان،  و  بهداشت  تربیت،  و  تعلیم 
و  علمیه  حوزه های  و  مصالها  و  مساجد  نگهداری 
مدارس علوم اسالمی و مدارس و دانشگاه های دولتی، 
امور  باستانی،  آثار  تعمیر  اطعام،  و  تعزیه  مراسم 
عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان 
و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان 
آتش سوزی،  جنگ،  زلزله،  سیل،  از  ناشی  حوادث 
بر  مشروط  برسد،  دیگر  غیرمترقبه  حوادث  و  جنگ 
سازمان  تأیید  به  مزبور  هزینه های  و  درآمد  این که 
اوقاف و امور خیریه رسیده باشد و همچنین ساخت، 
تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان 
و  سنی  گروه های  در  سرپرست  بد  و  بی سرپرست 
جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، 
ضایعه  مصدومان  اشتغال  و  حرفه آموزی  کارگاه های 
سرپرست  زنان  حرکتی،  و  جسمی  معلوالن  نخاعی، 

آموزش،  مراکز  خودسرپرست،  دختران  و  خانوار 
توان بخشی و حرفه آموزی معلوالن ذهنی و کودکان 
نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی 
که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان های حمایتی 
بهزیستی کشور قرار گیرند، از پرداخت مالیات معاف 

نموده است. )بند ح ماده 139(
- ضمنا کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی 
مؤسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده اند، 
مشروط بر آنکه به موجب اساسنامه آن ها صرف امور 
مذکور در بند )ح( ماده )139( شود و سازمان امور 
مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آن ها نظارت کند، از 
پرداخت مالیات معاف است. گفتنی است کمک های 
مصرف  به  مالی  هرسال  در  که  نقدی  غیر  و  نقدی 
بعد  مالی  سال  به  مالیات  تعلق  بدون  باشد  نرسیده 

منتقل می شود. )بند ط ماده 139 و تبصره آن(
درآمدها  مالیات ها،  قانون  اصالحیه  در  قانون گذار   -
هدایای  و  کمک ها  و  موقوفات  از  حاصل  عایدی  و 
دریافتی نقدی و غیر نقدی اشخاص موضوع بندهای 
)ط( و )ک( ماده )139( را از پرداخت مالیات معاف 
زیرمجموعه  شرکت های  شامل  حکم  این  اما  نموده، 

آنان نمی شوند. )تبصره ۵ ماده 139(
- فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی )دارای 
مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستگاه های 
ذی ربط(، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام می شوند، از پرداخت 

مالیات معاف است. )بند ل ماده 139(
صادرات  از  حاصل  درآمد   )%100( صد  در  صد   -
بخش  محصوالت  و  غیرنفتی  کاالهای  و  خدمات 
از  حاصل  درآمد   )%20( درصد  بیست  و  کشاورزی 
صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می شود.

که  مختلف  کاالهای  صادرات  از  حاصل  درآمد   -
به صورت عبوری )ترانزیت( به ایران وارد می شوند و 
انجام کاری بر روی آن  با  یا  بدون تغییر در ماهیت 
صادر می شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می شود. 
البته مفاد ماده 141 قانون مالیات ها با اتمام اجرای 
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی 
ایران الزم االجرا می گردند. )ماده 141 و تبصره های 

آن(
- مالیات سازمان ها و مؤسسات وابسته به شهرداری ها 
که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری 
در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صددرصد 
شهرداری  به  متعلق  آن  دارایی  و  سرمایه   )%100(

است با نرخ صفر می باشد. )قسمت اخیر ماده 280(

تورم  دنیای اقتصاد/ مرکز پژوهش های مجلس علل 
باال در 40 سال گذشته را بررسی کرد

راز تورم دو رقمی در ایران

گزارش  یک  در  مجلس  پژوهش های  مرکز 
تورمی  نرخ های  ماندگاری  راز  تحلیلی،  مفصل 
چهار  طی  ایران  اقتصاد  در  دورقمی  و  مزمن 
عدم  بیان  با  و  کرده  بررسی  را  گذشته  دهه 
استقالل سیاست گذار پولی، نقش عواملی مثل 
سیاست های بودجه ای در ایجاد تورم را مهم تر 

از بانک مرکزی ارزیابی کرده است.
با وجود ممنوعیت  ارزیابی توضیح می دهد که  این   
 ،13۷9 سال  در  مرکزی  بانک  از  دولت  استقراض 
شکل  تغییر  تورم  عامل  این  بعد  به  هشتاد  دهه  از 
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مثلث  بین  بدهی ها  زنجیره  شکل  به  و  داده  صوری 
رشد  به  و  درآمده  مرکزی  بانک  و  بانک ها  دولت، 
پایه پولی و تورم دامن زده است. براساس یافته های 
سال های  تجربه  به  نگاهی  مجلس،  پژوهشی  بازوی 
ایجاد  در  بودجه  تبصره های  اهمیت  از  حاکی  اخیر 
تورم است و به طور معمول در فرآیند تبدیل لوایح به 
قوانین بودجه نیز، بندهای تورم زای بیشتری به آنها 
اضافه شده است. بر اساس این متن و به ترتیب اهمیت 
اثرگذاری بر تورم، هفت مسیر »استفاده از منابع بانک 
مرکزي«، »استفاده از منابع بانک ها«، »استفاده ریالي 
از منابع صندوق توسعه ملي«، »تکلیف به بانک هاي 
دولتي«،  منابع  از  استفاده  با  وام  اعطاي  براي  عامل 
وثایق«،  پذیرش  براي  عامل  بانک هاي  به  »تکلیف 
»سیاست ارزي« و »کاهش استقالل بانک مرکزي« 
در بودجه وجود دارد که برای کنترل تورم در قوانین 
مورد  را  آنها  باید  سیاست گذار  آتی،  سنواتی  بودجه 

توجه قرار دهد.
مفصل  گزارش  یک  در  مجلس  پژوهش های  مرکز 
تحلیلی به بررسی تبعات تورمی بودجه در سال های 
با ذکر موارد متعددی در بودجه  گذشته پرداخته و 
بودجه ای  سیاست های  گذشته،  سال های  سنواتی 
مزمن  تورم  تداوم  مهم  عوامل  از  یکی  به عنوان  را 
این  اساس  بر  است.  کرده  ارزیابی  کشور  اقتصاد  در 
بانک  از  استقراض دولت  با وجود ممنوعیت  تحلیل، 
این  بعد  به  هشتاد  دهه  از   ،13۷9 سال  در  مرکزی 
عامل تورم تغییر شکل صوری داده و به شکل زنجیره 
مرکزی  بانک  و  بانک ها  دولت،  مثلث  بین  بدهی ها 
دولت  بدهی های  رشد  نتیجه،  در  است.  درآمده 
»بدهی های  که  شده  این  به  منجر  بانکی،  شبکه  به 
بانک ها به بانک مرکزی« به عنوان عامل عمده در رشد 

پایه پولی و تورم، تبدیل شود. بر اساس این یافته ها، 
در نبود استقالل بانک مرکزی در ایران، سیاست های 
مرکزی  بانک  از  مهم تر  نقشی  نهادی  روابط  و  مالی 
سال های  تجربه  به  نگاهی  و  دارد  تورم  ایجاد  در 
ایجاد  در  بودجه  تبصره های  اهمیت  از  حاکی  اخیر 
بازوی پژوهشی  از سوی  این تحقیق که  تورم است. 
مجلس انجام شده، انتقادهای خود را عالوه بر دولت 
به سوی مجلس نیز نشانه گیری کرده و تاکید می کند 
که اضافه کردن بندهای متعدد هزینه ای در فرآیند 
تبدیل الیحه به قانون بودجه در مجلس، آثار تورمی 
بودجه را تشدید می کند. براساس این متن، به ترتیب 
از  »استفاده  مسیر  هفت  تورم،  بر  اثرگذاری  اهمیت 
بانک ها«،  منابع  از  »استفاده  مرکزي«،  بانک  منابع 
ملي«،  توسعه  صندوق  منابع  از  ریالي  »استفاده 
»تکلیف به بانک هاي عامل براي اعطاي وام با استفاده 
براي  عامل  بانک هاي  به  »تکلیف  دولتي«،  منابع  از 

پذیرش وثایق«، »سیاست ارزي« و »کاهش استقالل 
دارد که مجلس در  بودجه وجود  بانک مرکزي« در 
باید  تورم  به منظور کنترل  آتی،  بودجه های  بررسی 

آنها را مورد توجه قرار دهد.

 نقد مرکز پژوهش ها به مجلس
و  ارزشمند  اقدامی  در  مجلس  پژوهش های  مرکز 
شکل گیری  بودجه ای  ریشه های  ارائه  به  قابل توجه، 
و  پرداخته   ایران  اقتصاد  در  مزمن  تورم  نرخ های 
بررسی  مورد  سازوکار  این  در  را  »مجلس«  نقش 
عنوان  با  که  پژوهشی  گزارش  این  است.  داده  قرار 
کاویانی«،  »زهرا  سوی  از  تورم«  بودجه،  »مجلس، 
به  و  عزیزی راد«  »ماریه  و  سیدمومنی«  »عاطفه 
مدیریت »علی مدنی زاده«  تهیه شده، »دست اندازی 
با کمک  بانک مرکزی«  منابع  به  غیرمستقیم دولت 
حاکی  و  داده  قرار  توجه  مورد  را  بودجه«  »قوانین 

بودجه،  قوانین  تصویب  فرآیند  »در  که  است  این  از 
احکام و تبصره های تورم زای متعددی به لوایح بودجه 
اضافه می شود« که بار تورمی شدیدتری را در مقایسه 

با لوایح اولیه بودجه، به اقتصاد وارد می کند.
ادبیات  که  دارد  اهمیت  حیث  این  از  موضوع  این 
اقتصادی بر لزوم حفظ تورم در سطوح پایین )یعنی 
تاکید شدیدی دارد و  تورم تک رقمی زیر ۵ درصد( 
تورم  مساله  اکثریت مطلق کشورهای جهان هم  در 
گزارش،  این  طبق  است.  به شکلی حل شده  مزمن 
از حدود 1۷۵ کشور مورد بررسی، تقریبا 1۵0 کشور 
شده اند  پایدار  تک رقمی  تورم  به  دستیابی  به  موفق 
میان  در  تورم،  بودن  باال  نظر  از  ایران  »اقتصاد  و 
10کشور نخست، بعد از اقتصادهایي مانند بالروس، 
است«.  داشته  قرار  ونزوئال  و  بوتان  و  گینه  اتیوپي، 
این در حالی است که »باال بودن نرخ تورم از قدرت 
خرید خانوار به طور ناآگاهانه مي کاهد و مانند مالیات 
بر درآمد عمل کرده و انگیزه عرضه کار و سرمایه را 
در عین حال  را کوچک مي کند.  اقتصاد  و  مي کاهد 
سبب بازتوزیع منابع از یک قشر به قشر دیگر مي شود 
و بنابراین رفاه خانوارها، به خصوص دهک هاي پایین 
درآمدي را کاهش مي دهد. همچنین نوسان این نرخ 
منجر به بي ثباتي در محیط اقتصاد کالن و در نتیجه 
افزایش بي اعتمادي، کاهش سرمایه گذاري و کاهش 

رشد اقتصادي مي شود«.

تبدیل بدهی های دولتی به تورم مزمن
تورم،  بزرگ  منفی  تبعات  گزارش،  این  براساس 
نشان  را  آن  ایجادکننده  عوامل  بررسی  ضرورت 
نه  ایران،  اقتصاد  در  مزمن«  »تورم  تداوم  و  می دهد 
بوده،  پولی  و  مالی  از سیاست گذاری های  ناشی  تنها 
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بلکه عوامل متعدد دیگر مانند »رابطه بین نهادهاي 
اقتصاد  »روابط  مقررات«،  و  »قوانین  اقتصادي«، 
در  نیز  و...  تورم«  ذي نفعان  »چانه زني  و  سیاسي« 
می دهد  نشان  گزارش  این  است.  داشته  نقش  آن 
در  تورم  منشأ  تنها  به عنوان  پولی  پایه  »رشد  که 
است.  بوده  عوامل  این  همه  تحت تاثیر  بلندمدت«، 
ممنوعیت  »قانون  تصویب  با  بررسی،  این  طبق 
از بانک مرکزی«  در سال 13۷9 و  استقراض دولت 
از دهه هشتاد به این سو، »سهم بدهی های دولت به 
بانک مرکزی« از پایه پولی کم شده و این بدهی ها 
مرکزی«  بانک  به  بانک ها  »بدهی های  به  عمدتا 
تبدیل شده و همزمان با افزایش قیمت نفت، به سهم 
»دارایی های خارجی بانک مرکزی«  از پایه پولی نیز 
افزوده شده است. این بررسی حاکی از این است که 
با وجود تبدیل »بدهی های دولت به بانک مرکزی« به 
»بدهی های بانک ها به بانک مرکزی« در دهه هشتاد، 
از سال 1390 به بعد، بدهی دولت و موسسات دولتی 
است.  یافته  قابل توجهی  رشد  نیز  مرکزی  بانک  به 
این بررسی، از این حقیقت مهم خبر می دهد که در 
اقتصاد ایران، استقراض از شبکه بانکی به عنوان یک 
منبع مهم تامین مالی دولت همواره مطرح بوده و این 
مساله با اثرگذاری بر رشد پایه پولی، تبعاتی از قبیل 
این  با  را همواره در پی داشته است.  »تورم مزمن« 
حال، بررسی انجام شده حاکی از آن است که بخش 
زیادی از بدهی های دولتی به شبکه بانکی، در نتیجه 
تکالیفی است که در تبصره های قوانین بودجه مجلس 

به دوش دولت و شبکه بانکی گذاشته می شود.

آسیب شناسی تورم بیرون از بانک مرکزی
براساس این پژوهش، به دلیل اینکه بانک مرکزی در 

بررسی  در  نیست،  برخوردار  کافی  استقالل  از  ایران 
توجه  مورد  را  مرکزی  بانک  صرفا  نباید  مزمن  تورم 
قرار داد، »بلکه دولت و دیگر نهادهای قانون گذار در 
این زمینه نقشی بسزا دارند«. این بررسی توجه خود 
را به اثرپذیری تورم از بودجه معطوف کرده و برای 
رسیدن به این هدف، تبصره هایی را در بودجه مورد 
»اعطای  جنس  از  را  تکالیفی  که  داده  قرار  تمرکز 
تسهیالت«  به شبکه بانکی تحمیل می کنند. تصویب 
این موارد منجر به این می شود که هر سال، بدهی های 
مختلفی برای بخش های دولتی و عمومی ایجاد شود 
که »به عنوان عملکرد درآمد و مخارج دولت در بودجه 
منظور نمي شود« و در نتیجه، »الزام و نظارت جدي 

براي بازپرداخت آنها وجود ندارد«.
مالی  تامین  تورم،  بر  بودجه  اثرگذاری  از  اول  مورد 
است  مرکزی  بانک  منابع  از  استفاده  با  مستقیم 
بر  مالی  سیاست  »سلطه  موضوع  بارز  مصداق  که 
بعدی  سطح  در  می رود.  شمار  به  پولی«  سیاست 
است،  رایج تر  کشور  بودجه ای  تبصره های  در  که 
تکالیف تحمیل شده به بانک ها قرار دارد که مصداق 
»تکلیف  مثل  نمونه هایی  که  است  مالی«  »سرکوب 
به بانک هاي عامل براي اعطاي تسهیالت به مصارف 
با نرخي کمتر  یا گروه هاي خاص، اعطاي تسهیالت 
و  بخشودگي  یا  بدهي  امهال  اعمال  بازار،  نرخ  از 
آن  برای  می توان  را  وثایق«  از  نوع خاصي  پذیرفتن 
قدرت  »کاهش  به  منجر  سرکوب  این  کرد.  ذکر 
منجر  نهایت  در  و  منابع شده«  مدیریت  در  بانک ها 
به »افزایش مطالبات غیرجاري« و در نتیجه »اضافه 
برداشت بانک ها از بانک مرکزي« خواهد شد که به 
به  مساله،  این  دامن می زند.  تورم  و  پولی  پایه  رشد 
دلیل راحتی و ارزانی دسترسی به منابع مالی، جلوی 

تشکیل و گسترش بازار سرمایه را نیز می گیرد، باعث 
افزایش بدهی های دولت می شود و مدیریت ریسک 

در بانک ها را هم تضعیف می کند.

دو کانال تورمی صندوق توسعه ملی
تورمی  تبعات  بررسی  به  سپس  پژوهش  این 
سیاست های معطوف به صندوق توسعه ملی پرداخته 
و دو عامل را در زمینه استفاده از صندوق توسعه ملي 
ذکر کرده که پیامدهاي تورمي در پي دارد:  نخست، 
»کاهش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفت 
و گاز نسبت به مقدار پیش بیني شده در قانون« و دوم، 
»اجازه به استفاده ریالي از محل منابع صندوق«. این 
دو مورد، منجر به فروش منابع ارزي صندوق به بانک 
مرکزي و افزایش دارایي هاي خارجي بانک مرکزي و 
در نتیجه رشد پایه پولي شده که پیامدهاي تورمي 
ادامه  در  البته  پژوهش  این  داشت.  خواهد  پي  در 
توضیح می دهد که در شرایطی که »موجودی حساب 
از  در سال های گذشته  و  نیست  کافی  ارزی  ذخیره 
شده  برداشت  اضافه  هم  ملی  توسعه  صندوق  منابع 
توسعه  است«، در حال حاضر  کاهش سهم صندوق 

ملی از درآمدهای نفتی اجتناب ناپذیر است«.
صندوق  کنونی  قانون  بر  را  ایراداتی  تحقیق،  این 
توسعه ملی وارد کرده و آن را نیازمند اصالح دانسته 
است. از جمله اینکه »در حال حاضر بودجه، مطابق 
با منابع نفتي در دسترس تنظیم مي شود و این در 
جهت  از  باید  نفت  با  بودجه  رابطه  که  است  حالي 
بودجه به نفت باشد نه نفت به بودجه؛ یعني مطابق 

نیاز بودجه اي از منابع نفتي برداشته شود«.
طبق این یافته ها، با درجه اولویتی کمتر از صندوق 
توسعه، سیاست های ارزی نیز می تواند بر ایجاد تورم 

در اقتصاد اثرگذار باشد. بر این اساس، سیاست ارزي 
به عنوان بخشي از سیاست پولي در حیطه اختیارات 
به  دولت  اقدام  هرگونه  و  دارد  قرار  مرکزي  بانک 
قانون  در  ارز  قیمت  تعیین  یا  ارز  بازار  در  دخالت 
بودجه به نوعي دخالت در سیاست ارزي است. این 
متن توضیح می دهد که »تغییر در نرخ ارز منجر به 
مرکزي  بانک  خارجي  دارایي هاي  میزان  در  تغییر 
دارایي هاي خارجي  باید  مرکزي  بانک  زیرا  می شود، 
در  و  برساند  فروش  به  شده  تعیین  نرخ  با  را  خود 
نتیجه عالوه بر آنکه استقالل بانک مرکزي را کاهش 
مي دهد، مي تواند پیامدهاي تورمي نیز در پي داشته 
افزایش  سازوکارها،  این  در  دیگر،  عبارت  باشد.به 
ارزش ریالی »دارایی های خارجی بانک مرکزی« است 
که از مجاری »پایه پولی« به افزایش حجم نقدینگی 

و رشد سطح قیمت ها دامن می زند.

افزایش بدهی ها با وجود منع قانونی
این پژوهش پس از توضیح مبانی گفته شده، به سراغ 
تا   1392( گذشته  سال های  در  بودجه  قوانین  متن 
1394( رفته و مصداق های سیاست های تورمی را در 
متن،  این  اساس  بر  کرده است.  مشخص  قوانین  این 
با وجود تصریح قانونی در قانون بودجه سال 1392 
به  بانکي  تسهیالت  هرگونه  »اعطاي  اینکه  بر  مبنی 
بدهي  افزایش خالص  به عدم  دولتي مشروط  بخش 
همچنین  و  است«  بانکي  نظام  به  دولتي  بخش 
»هرگونه استفاده از تسهیالت ارزي مشروط به عدم 
افزایش خالص دارایي هاي خارجي بانک مرکزي بوده 
و استفاده از خط اعتباري بانک مرکزي براي پرداخت 
تسهیالت ریالي منوط به عدم افزایش مطالبات بانک 
بانکي است«، ولی در عمل مفاد  از سیستم  مرکزي 

 بازگشت به عناوین 17 اخبار اقتصادی

شماره   1720    13 اردیبهشت ماه 1395



همین قوانین بودجه، به افزایش بدهی ها و در نتیجه 
رشد پایه پولی و تداوم تورم، منجر شده است.

مورد  سال  سه  هر  در  می دهد  نشان  یافته ها  این 
بررسی، مقادیر قابل توجهی به بانک ها تکلیف شده 
قوانین  از طریق  ایجاد شده  بدهی های  فقط  و  است 
پایه  رشد  ظرفیت   ،1394 تا   1392 سال  از  بودجه 
پولی با نرخ های به ترتیب 8/ 31 درصد، 2/ 13 درصد 
و 6 درصد را داشته است. یعنی تنها به واسطه قانون 
بودجه، رشد قابل توجهي در پایه پولي ایجاد می شود. 
باالی  اهمیت  و  موضوع  این  از  شده  انجام  پژوهش 
مي رسد  »به نظر  که  است  گرفته  نتیجه  چنین  آن، 
سیاست گذار در تصویب قانون بودجه تصویر دقیقي 
از ارقام مصوب ندارد.«البته ارقام گفته شده به صورت 
و  باشد  اثرگذار  پولی  پایه  بر رشد  بالقوه می توانسته 
پولی در  پایه  بر رشد  این مساله  اثر  نمی توان  دقیقا 
این  در  پژوهش  این  سنجید.  را  گذشته  سال های 
خصوص می گوید: »از آنجا که عملکرد ارقام فوق در 
تکلیفات  که  کرد  عنوان  نمی توان  نیست،  دسترس 
پولي سهم  پایه  افزایش  در  میزان  بودجه چه  قانون 
داشته است، اما در صورت تحقق، سهم قابل توجهي 

را دارد.«

 توصیه های سیاستی برای بودجه های آتی
پژوهش های  مرکز  سوی  از  منتشرشده  گزارش 
مجلس، در ادامه برخی از توصیه های سیاستی را به 
مجلس ارائه کرده که در بررسی لوایح بودجه سنواتی 
بعدی می تواند به کار بگیرد تا منجر به کاهش آثار 
ارائه  منظر  دو  از  توصیه ها  این  شود.  بودجه  تورمی 
در  تورم زا  تبصره هاي  و  بندها  »اصالح  است:   شده 
قانون بودجه نسبت به الیحه« و »عدم اضافه کردن و 

تصویب تبصره ها و بندهاي تورم زا«.
درخصوص منظر نخست، به ترتیب اهمیت به مواردی 
شامل »تکلیف به بانک مرکزي براي استفاده از منابع 
غیره«،  یا  عامل  بانک هاي  طریق  از  مرکزي  بانک 
»برداشت ریالي از صندوق توسعه ملي«، »تکلیف به 
بانک هاي عامل براي اعطاي وام از طریق منابع داخلي 
بانک هاي  طریق  از  بخشودگي  یا  »امهال  بانک ها«، 
»اعطاي  و  دولت«  ازسوي  منابع  تامین  بدون  عامل 
از  پایین تر  سود  نرخ  با  بانک ها  داخلي  منابع  از  وام 
دوره  با  وامهاي  اعطاي  یا  بازار  یا  مصوب  نرخ هاي 
اشاره شده  بانک ها«  از روال عمومي  تنفس متفاوت 
که به طور مستقیم بر تورم اثرگذار هستند و مجلس 
باید در راستای مقابله با تورم، در قوانین بودجه آنها 
را اصالح کند. همچنین سه مورد دیگر یعنی »اجازه 
هرگونه دریافت وام توسط دولت یا شرکت هاي دولتي 
سوي  از  منابع  تامین  صورت  در  عامل  بانک هاي  از 
براي  عامل  بانک هاي  به  »تکلیف  دولت«،  بودجه 
به  »تکلیف  و  وام«  پرداخت  قبال  در  وثایق  پذیرش 
یا  ارزي  یا سیاست  نظارتي  امور  براي  مرکزي  بانک 
ارائه گزارش هاي ادواري در رابطه با مسوولیت اصلي 
این نهاد یعني کنترل تورم« نیز وجود دارد که اگرچه 
اثرات غیرمستقیم بر تورم دارد؛ ولی نیازمند اصالح 
از سوی مجلس است.در خصوص منظر دوم نیز، این 
پژوهش توضیح می دهد که در سال های گذشته در 
ابتدا  از  تورم زا  تبصره هاي  و  بندها  موارد،  از  برخی 
فرآیند  و در  نداشته  تقدیمي دولت وجود  در الیحه 
تصویب قانون در مجلس، توسط نمایندگان به قانون 
اضافه شده است. این پژوهش در توضیح اهمیت این 
اهمیت  از  موارد  »این گونه  می دهد:  توضیح  موضوع 
بندهایي  به طور معمول  باالیي برخوردار است؛ زیرا 

که طی یک سال در قانون وارد مي شوند، در سال هاي 
از  و  دارند  قرار  تقدیمي دولت  لوایح  ابتدا در  از  بعد 
آنجا که در سال هاي گذشته تعهداتي براي آنها ایجاد 
شده، امکان حذف آنها از قانون بودجه مشکل خواهد 
تورم زا  دائمي  فرآیند  یک  به  تبدیل  این رو   از  و  بود 
را  متعددی  موارد  ادامه  در  نویسندگان  مي شوند.« 
برشمرده اند که در فرآیند تصویب بودجه در مجلس، 
از سوی نمایندگان اضافه شده اند و تعهدات مشابهی 
را در سال های آتی به همراه داشته اند که از عوامل 

مهم فشار بر پایه پولی و تورم بوده است.

به  ملی  توسعه  صندوق  تسهیالت  اقتصاد/  دنیای 
کمک صادرکنندگان می آید

دو تصمیم ویژه برای خیز صادرات

رئیس اتاق بازرگانی ایران یکشنبه شب گذشته 
با  را  مطلبی  خود  تلگرامی  رسمی  کانال  در 

عنوان خبر خوب منتشر کرد.
تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار  دو  »اختصاص   
بازپرداخت یک سال«  و  نرخ 16 درصد  با  صادراتي 
و »اختصاص یک میلیارد دالر تسهیالت صادراتي با 
نرخ 6 درصد به صادرکنندگان خدمات فني مهندسي 
و همچنین اعتبار خرید به خریداران کاالي ایراني« 
دو تصمیم حاصل شده از نشستی است که به گفته 
محسن جالل پور در محل صندوق توسعه ملی برگزار 
شد. در این پست تلگرامی آمده است که این نشست 
میلیارد   10 افزایش  برای  برنامه ریزی  راستای  در 
با حضور صفدرحسیني،  و  غیرنفتی  صادرات  دالری 

رضا ویسه، سید حمیدپورمحمدي، ولي اهلل افخمي راد، 
جالل پور  و  صالح آبادي  علي  افخمي،  علي اشرف 
جهانگیری،  اسحاق  این  از  پیش  است.  شده  برگزار 
معاون اول رئیس جمهوری،۷ ماموریت صنعتی را به 
که  بود  کرده  اعالم  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
میزان  به  غیرنفتی  خدمات  و  کاال  صادرات  افزایش 
10 میلیارد دالر در سال 9۵ یکی از این ماموریت ها 
اقتصادی معتقدند  این گزارش، فعاالن  براساس  بود. 
چنین تصمیم گیری می تواند به صادرات کمک کند، 
که  کرد  وضع  آن  اجرای  برای  را  ضوابطی  باید  اما 
تمامی صادرکنندگان از آن منتفع شوند و مختص به 

گروه خاصی نباشد.
صادرات  کنفدراسیون  رئیس  الهوتی،  محمد 
به  اشاره  ضمن  اقتصاد«  »دنیای  با  گفت وگو  در 
اقتصاد  اجرای  راستای  در  تصمیمی  چنین  اینکه 
براساس  می کند:  اظهار  است،  شده  گرفته  مقاومتی 
 10 جهش  است  قرار  گرفته،  صورت  پیش بینی های 
میلیارد دالری در صادرات را تجربه کنیم. در نتیجه 
اهداف  به  رسیدن  منظور  به  تصمیمی،  اعالم چنین 

صادراتی است.
وی می افزاید: یکی از مزیت های مشوق های جدید این 
است که برای دریافت وجوه یاد شده، صادرکنندگان 
می توانند به تمامی بانک ها مراجعه کنند و همچون 
پرداخت  متولی  صادرات  توسعه  بانک  تنها  گذشته، 
این تسهیالت نیست. در نتیجه کلیه بانک ها می توانند 
براساس شناختی که از مشتریان خود دارند در این 
زمینه اقدام به اعطای تسهیالت کنند. اما نرخ سودی 
همواره  شده،  داده  اختصاص  تسهیالت  این  به  که 
مورد انتقاد این صادرکننده است. به گفته الهوتی، با 
توجه به اینکه قرار است نرخ تورم به زیر 10 درصد 
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کاهش یابد، به نظر می رسد سود 16 درصدی که در 
به  اشاره  با  باال است. وی  این تسهیالت دیده شده، 
سود 6 درصدی تسهیالت ارزی به صادرات خدمات 
فنی و مهندسی نیز عنوان می کند: این رقم در تمام 
دنیا معادل 2 تا 3 درصد است و نرخ سود مناسبی 

برای این تسهیالت نیست.
دارد،  اشاره  آن  به  الهوتی  که  نکاتی  از  دیگر  یکی 
وی،  گفته  به  است.  تسهیالت  این  تخصیص  شروط 
با  است.  ال.سی  داشتن  به  منوط  تسهیالت  اعطای 
توجه به اینکه مراودات بانکی ما با کشورهای خارجی 
تا  عمال  است،  نشده  برقرار  باید،  که  آن طور  هنوز 
زمانی که شرایط روابط بانکی مناسب و عادی نباشد، 

استفاده از آن امکان پذیر نیست.
خصوص  این  در  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
پیشنهادی نیز ارائه می دهد. وی می گوید: برای اینکه 
چنین مشوق هایی مورد استقبال صادرکنندگان قرار 
شود.  بازنگری  پرداخت  روش های  در  باید  بگیرد، 
اعتبار،  گشایش  جای  به  می توانند  مثال،  به عنوان 
قراردادهای  و  صادراتی  اظهارنامه  تسلیم  به واسطه 
به  را  تسهیالت  این  نیز  طرف  دو  بین  شده  منعقد 
تسهیالت  این  سویی  از  بپردازند.  صادرکنندگان 
است  درحالی  این  می شود.  پرداخت  ارزی  به صورت 
که برخی از صادرکنندگان ما معامالت خود را با ریال 
هم انجام می دهند و ریسک دریافت تسهیالت ارزی 

را متقبل نمی شوند.

 ضرورت تایید صالحیت صادرکنندگان
به  تسهیالت  اعطای  برای  جدید  تصمیم  دو 
صادرکنندگان در حالی منتشر شده که پیش از این 
مشوق های  که  بودند  کرده  اعالم  مسووالن  برخی 

صادراتی مورد استقبال صادرکنندگان قرار نمی گیرد. 
سازمان  کل  معاون  که  بود  گذشته  سال  ماه  بهمن 
توسعه تجارت با انتقاد از عدم استقبال بخش خصوصی 
اینگونه  صادرات،  به  یافته  اختصاص  یارانه های  از 
دانست.  دلسردکننده  را  صادرکنندگان  برخوردهای 
غیرنقدی  و  نقدی  تسهیالت  اعطای  به  مودودی 
به عنوان مشوق های صادراتی اشاره کرده بود. براساس 
اظهارات وی، به میزان 200 میلیارد تومان تسهیالت 
بانکی و ۵0 میلیارد تومان مشوق های غیرنقدی برای 

رونق بخشی به صادرات پیش بینی شده بود.
کمیسیون  رئیس  میری،  سیدرضی  میان،  این  در 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  صادرات  توسعه 
مشوق های  از  استقبال  عدم  دلیل  ایران  کشاورزی 
صادراتی را تبعیض بین صادرکنندگان می داند. وی 
مساله  قطعا  اقتصاد« می گوید:  به»دنیای  این باره  در 
تخصیص اعتبار و تصویب مبلغی برای آن، به منظور 
اما  است  مثبت  اقدامی  صادرکنندگان  از  حمایت 
مسووالن باید متوجه باشند که با اعالم یک مصوبه، 
اجرای آن تضمین نمی شود. وی عنوان می کند: باید 
را  این مصوبه  پرسید که چگونه  از تصویب کنندگان 
و  چیست  مصوبه  این  آیین نامه  می کنند؟  اجرایی 
چگونه قرار است آن تسهیالت را به دست صادرکننده 

برسانند؟
میری اظهار می کند: تاکنون هر مصوبه ای که تصویب 
برای  را منتفع می کرد و  تنها عده ای خاص  می شد، 
تمامی صادرکنندگان قابلیت اجرا نداشت. به همین 
مورد  صادرکنندگان  سوی  از  مشوق ها  این  دلیل، 
توسعه  کمیسیون  رئیس  نمی گرفت.  قرار  استقبال 
صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: هرچند این 
مصوبه ها اعالم می شود اما هنگام دریافت تسهیالت، 

عهده  از  که  می خواهند  وثایقی  صادرکنندگان  از 
می کنند  وضع  را  آیین نامه هایی  و  است  خارج  آنها 
این  از  نمی توانند  صادرات،  بخش  فعاالن  عموم  که 

تسهیالت استفاده کنند.
مشوق های  از  استقبال  برای  اقتصادی  فعال  این 
وی  می کند.  پیشنهاد  نیز  را  راهکارهایی  صادراتی 
است  قرار  که  تسهیالتی  برای  می گوید:  این باره  در 
ابزار  باید  شود،  داده  تخصیص  صادرکنندگان  به 
شود.  پیش بینی  نیز  صادرکنندگان  صالحیت  تایید 
آن  براساس  که  کنند  تدوین  را  قواعدی  عبارتی،  به 
بتوانند صادرکننده واقعی را شناسایی کنند. به گفته 
اتاق های  پتانسیل های  از  می توان  این باره  در  وی، 
استفاده  مربوطه  اتحادیه های  و  تشکل ها  و  بازرگانی 
اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  این  همچنین  کرد. 
اینکه دریافت تسهیالت،  به  اشاره  با  ایران،  بازرگانی 
نیازمند گشایش اعتبار است، اظهار می کند: در حال 
حاضر بخش عمده ای از صادرات بدون گشایش اعتبار 
صورت می گیرد. چراکه خریداران کاالها و محصوالت 
پایه  بر  و  کرده اند  کار  ما  با  که  است  سال ها  ایرانی 
اعتمادی که دارند، معامله می کنند. بنابراین به نظر 
می رسد برای اینکه صادرکنندگان واقعی و مستحق 
ایجاد شده  شرایط  از  بتوانند  تسهیالت،  این  گرفتن 
تسهیالت  اعطای  ضوابط  است  بهتر  شوند،  بهره مند 
دقیق  و  تجربی  سوابق  و  عملی  قوانین  بر  مبتنی 

صادرکنندگان تدوین شود.

160تومان  گذشته  روز  مس  قیمت  اقتصاد/  دنیای 
افزایش را تجربه کرد

روزخودنمایی فلز سرخ در تاالر نقره ای

آن  تغییرات  روزها  این  که  مس  پرنوسان  بازار 
روز  است،  جهانی  بورس های  از  متاثر  بیشتر 

گذشته را با روند مثبت قیمت به پایان برد
 اگرچه در بازار داخلی نیز بهای فلز سرخ تابع نرخ ارز 
و فلزات در بورس لندن است، اما متغیرهای داخلی 
نبوده  بی تاثیر  سرخ  فلز  بهای  افزایشی  روند  بر  نیز 
است.کاهش تولیدات داخلی با توجه به نزدیک شدن 
به فصل گرما و تغییرات مربوط به رکود بازار به شدت 
تحت  را  فلزی  سهام شرکت های  و  کاالیی  بازارهای 

تاثیر قرار داده است.
تولید کنندگان  سهام  قیمت  تغییرات  روند  چنانچه 
محصوالت فلزی از ابتدای امسال در نظر گرفته شود، 
به خوبی می توان دریافت که همسو با تغییرات قیمت 
فلزات در بازارهای جهانی، شرکت های بورسی نیز در 
اواسط فروردین ماه با رشد قیمت سهام و پس از آن با 
افت و خیز پی در پی قیمت ها مواجه شده اند.بررسی 
چشم انداز بازار جهانی کاالهای اساسی همواره مورد 
چرا که  است؛  بوده  سهام  بازار  سرمایه گذاران  توجه 
به لحاظ حضور بخش اعظمی از صنایع تولید کننده 
آن  تبع  به  و  بهادار  اوراق  بورس  در  پایه  کاالهای 
صنایع  تولیدی  محصوالت  فروش  قیمت  پیروی 
سودآوری  روند  می تواند  جهانی  نرخ های  از  بورسی 

آنها را با افت و خیزهای مختلفی مواجه سازد.
بازارهای  در  سرمایه گذاری  انگیزه  نبود  بین  این  در 
داخلی به ویژه در بخش ساخت و ساز که به رغم رشد 
رکود  با  همچنان  جاری،  سال  در  قیمت ها  ضعیف 
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مواجه است و از طرفی عدم اطمینان به سایر بازارها 
همچون ارز و طال و از همه مهم تر کاهش انگیزه برای 
سپرده گذاری در بانک ها باعث شده تا سرمایه گذاری 
در  توجیه  دارای  گزینه  تنها  بهادار  اوراق  بورس  در 
کشور عنوان شود. با این حال هنوز فلزات به سرعت 
سایر بخش ها در بورس تهران با روند افزایشی روبه رو  
نشده اند که منشأ این عدم استقبال را باید در صنعت 

مذکور پیگیری کرد.
موجب  تولید  هزینه های  بودن  باال  حاضر  حال  در 
در  آنها  توان  کاهش  و  تولید کنندگان  سود  کاهش 
برابر هزینه های سوخت و انرژی برای تولید، حمل و 
نقل، نیروی انسانی، مالیات، تامین مواد اولیه و... شده 
است. با این همه می توان با نگاهی به روند شاخص 
قیمت سهام شرکت های حاضر در صنایع محصوالت 
و کانی های فلزی به خوبی پی برد که این شرکت ها 
نیز همسو با تحوالت جهانی و نوسانات پی در پی با 

شیب مالیم تری در روند قیمت مواجه هستند.
حاکم  نیز  کاال  بورس  معامالت  بر  شرایط  این  البته 
میزان  از  تولید شرکت ها  توان  آمدن  پایین  با  است؛ 
در  است.  شده  کاسته  نیز  کاال  بورس  در  عرضه 
اگر  می شود،  قیمت ها  رشد  موجب  امر  این  نتیجه، 
یافته  کاهش  کاال  بورس  در  تقاضا  است  مدتی  چه 
است، اما پیش  بینی های افزایشی از قیمت مس تاکید 
دارند که با توجه به افزایش تقاضای چین، قیمت ها 
روند صعودی در پیش خواهند گرفت.به این ترتیب 
روز یکشنبه عرضه های مس در تاالر صنعتی با روند 
هر  در  را  160تومانی  افزایش  و  شد  همراه  صعودی 
کیلو نسبت به معامله قبلی تجربه کرد. درست است 
که تغییر قیمت مس بیشتر به دلیل رشد نرخ مس در 
بورس فلزات لندن بوده، اما افزایش میانگین قیمت 

گذاشته  مثبت  تاثیری  روند  این  بر  نیز  ارز  هفتگی 
می رفت حجم  انتظار  آنچه  بر خالف  است.همچنین 
این  در  کاال  بورس  تقاضای  میزان  به  نسبت  عرضه 
روز کاهش یافت. در واقع با توجه به کاهش موجودی 
بورس  انتظار می رفت  بازارهای داخلی  انبار مس در 
کاال شاهد عرضه های کمتری از این محصول نسبت 
عرضه های  تنها  نه  اما  باشد،  گذشته  هفته های  به 
شاهد  بلکه  نیافت،  کاهش  روز  این  در  کاال  بورس 
افزایش عرضه فلز سرخ در شرایطی که حجم تقاضا 

کم گزارش شد، بودیم.
به این ترتیب روز گذشته 12 اردیبهشت ماه، بورس 
کاالی ایران شاهد معامله بیش از 24 هزار تن انواع 
تن مس  و ۵00  هزار   2 میان  این  در  که  بود  مس 
کاتد شرکت ملی مس ایران راهی تاالر معامالت شد. 
را در  مفتول  این شرکت همچنین 2 هزار تن مس 
از دیگر محصوالت عرضه شده  روز عرضه کرد.  این 
شرکت صنایع ملی مس ایران می توان به 20هزار تن 
اشاره  انواع مس کم عیار، 140تن سولفور مولیبدن 
کرد. عالوه بر این نیز 2۷0 تن مس مفتول را شرکت 
تن مس  و 100  کاشان  دنیای مس  تولیدی  صنایع 
مفتول شرکت گیل راد شمال روی تابلوی معامالت 

بردند.
بر این اساس، مس کاتد شرکت ملی مس با قیمت 
رسید  فروش  به  کیلو  هر  در  تومان  و ۷42  16هزار 
را  1۵9تومانی  افزایش  گذشته  هفته  به  نسبت  که 
 2 محصول  این  برای  عرضه  کل  است.  کرده  تجربه 
هزار و ۵00 تن بوده در حالی که میزان تقاضا یک 
هزار و 320 تن ثبت شده است.همچنین مفتول مس 
شرکت ملی مس نیز با قیمت 1۷هزار و 484 تومان 
به فروش رسید که نسبت به آخرین معامله، افزایش 

1۵9 تومانی را در هر کیلو به ثبت رساند. کل عرضه 
حالی  در  است،  بوده  تن  هزار   2 محصول  این  برای 
که تقاضاکنندگان خواستار 360 تن از این محصول 

بوده اند.
مفتول مس شرکت دنیای مس کاشان نیز در این روز 
با قیمت پایه 1۷ هزار و ۵39 تومان عرضه شد که 
افزایش  با  در هفته گذشته  آخرین عرضه  به  نسبت 
1۵9 تومانی در هر کیلو مواجه شد. کل عرضه برای 
تقای 190  که  حالی  در  بود  تن  این محصول 2۷0 
مس  رسید.مفتول  ثبت  به  محصول  این  برای  تنی 
با قیمت  این روز  نیز در  شرکت دنیای مس کاشان 
پایه 1۷ هزار و ۵39 تومان عرضه شد که نسبت به 
آخرین عرضه در هفته گذشته با افزایش 1۵9 تومانی 
در هر کیلو مواجه شد. از طرفی مس در بازار آزاد نیز 
هم اکنون با قیمت 1۷هزار و 800 تومان در هر کیلو 
معامله می شود که نسبت به روز شنبه افزایش 200 

تومانی در هر کیلو داشته است.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه 

منتشر شد

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

نرخ فروش هر قطعه سکه  به گزارش خبرنگار مهر، 
تمام بهار طرح جدید و قدیم امروز دوشنبه در بازار 
نیم سکه ۵40 هزار  تومان،  یک میلیون و 4۵ هزار 
تومان، ربع سکه 292 هزار تومان و سکه گرمی 200 

هزار تومان اعالم شد.

بازار  در  عیار  زرد 18  گرم طالی  هر  نرخ  همچنین 
داخلی 106 هزار و 810 تومان و نرخ هر اونس طال 

در بازارهای جهانی 1294 دالر است.
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را 
برای فروش 3460 تومان، هر یورو را 3980 تومان، 
هر پوند را ۵0۷3 تومان، لیر ترکیه 12۵۵ تومان و 

درهم امارات را 948 تومان اعالم کردند.  

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

104۵000 سکه  تمام  طرح  جدید   
104۵000 سکه  تمام  طرح  قدیم   
۵40000 نیم سکه     
292000 ربع سکه     
200000 گرمی     
106810 هر گرم طالی 18 عیار   

نوع ارز   
3460 دالر     
3980 یورو      
۵0۷3 پوند     
948 درهم     

12۵۵ لیرترکیه     
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دنیای اقتصاد/
Paul Kaye :نویسنده

مترجم: مریم مرادخانی
LinkedIn :منبع

که  است  موتوری  مانند  استعداد  با  کار  نیروی 
برای  ما  درمی آورد.  حرکت  به  را  ما  کسب وکار 
هستیم  استعدادهایی  نیازمند  خود  کسب وکار  رشد 
پنهانند،  ما  چشم  از  که  را  فرصت هایی  بتوانند  که 
تا  می کنند  کمک  استعدادها  این  کنند.  شناسایی 
از  و  پیدا کند  راه  و قلب مشتریان  ما در ذهن  برند 
چالشی،  موقعیت های  در  شود.  متمایز  برندها  سایر 
این نیروهای با استعداد هستند که کسب وکار ما را 
زنده نگه می دارند. اما کار کردن با این افراد همیشه 
آسان نیست. در واقع این افراد منشا اصلی بسیاری 
از تنش ها هستند. بعضی از مدیران ترجیح می دهند 
اصال چنین افرادی را استخدام نکنند. اما اگر بخواهید 
در عرصه کسب وکار حرفی برای گفتن داشته باشید، 

به این استعدادها در تیم خود نیاز دارید.

رهبران  روی  پیش  چالش های  مهم ترین  از  یکی 
سازمان ها، مدیریت کارکنان با استعدادی است که در 
عین حال، ناسازگار نیز هستند. من اسم این افراد را 
»استعدادهای سخت« می گذارم، افرادی که عملکرد 
است.  دشوار  آنها  با  آمدن  کنار  اما  دارند  موفقی 
دارند.  ذهن  در  جدید  ایده  یک  همیشه  نیروها  این 
ایده هایی که اغلب سر و صدا به پا می کنند، این هم 
هیجان انگیز است و هم ترسناک. من تعجب می کنم 
استعدادها  این  استخدام  از  مدیران  بعضی  چرا  که 
باور  این  در  ریشه  شاید  این  می کنند.  خودداری 
نادرست دارد که »یک مدیر باید بتواند همه چیز را 
کنترل کند«. نکته همین جاست. استعدادهای سخت 
را نمی توان کنترل کرد. در خوش بینانه ترین حالت، 
می توانید آنها را آرام و به مسیر درست هدایت کنید. 
از »استعداد سخت« همه کارمندان  ما  البته منظور 
نیستند. منظور، نیروهای بااستعدادی هستند که در 
ایفا می کنند.  کلیدی  نقشی  اهداف سازمان  پیشبرد 
آنها،  هستند.  سازمان  ارزشمند  سرمایه های  آنها 
صرف نظر از چالش هایی که ایجاد می کنند، عملکرد 

معمولی  کارمند  یک  آنها  دارند.  متفاوتی  و  موفق 
نیستند. وجه تمایز یک کارمند ناسازگار و یک استعداد 
سخت همین جاست: استعداد. اما استعدادهای سخت 
استعدادها  این  به  متفاوتند. شما  عادی  کارمندان  با 
نیاز دارید چرا که آنها تفاوت ایجاد می کنند. »استیو 
»استیو  بود.  سخت  استعداد  یک  بارز  نمونه  جابز« 
این  در  اپل  شرکت  بنیانگذار  سه  از  یکی  وزنیاک« 
را  کارمندان  جلوی  گاهی  »استیو  می گوید:  رابطه 
می گرفت و آنها را احمق خطاب می کرد. کنار آمدن 
او  استعداد عجیبی داشت.  واقعا  اما  نبود  او آسان  با 
بود«.کار کردن در کنار چنین  ارزشمند  نیروی  یک 
برقراری  برای  اینکه،  مهم تر  و  نیست  آسان  افرادی 
واحد وجود  راه حل  افراد، یک  این  با  ارتباط سازنده 
ندارد. اما تکنیک هایی وجود دارد که می توانید هنگام 

تعامل با این افراد آنها را به کار ببرید:
استعدادهای  با  وقتی  بدهید.  عمل  آزادی  آنها  به 
را  آنها  می کنیم  تالش  می شویم  روبه رو  ناسازگار 
نتیجه  کنید،  محدود  را  آنها  اگر  کنیم.اما  کنترل 
به خود  تدافعی  حالت  آنها  گرفت.  معکوس خواهید 

می کنند  احساس  یا  می شوند  سرخورده  می گیرند، 
کسی آنها را درک نمی کند و در نتیجه، تحمل آنها 
سخت تر خواهد شد. افراد با استعداد نیاز دارند تا به 
پروژه های مهم و  تخلیه کنند.  را  انرژی خود  نحوی 
عمل  آزادی  آنها  به  کنید.  محول  آنها  به  را  چالشی 
بدهید تا بتوانند راه حل مسائل را پیدا و فرصت های 
جدید خلق کنند. آنها باید بتوانند دائما از مهارت های 
خود استفاده کنند. اجازه ندهید محیط کار برای آنها 
دهید.  قرار  اولویت   در  را  شود.بازخورد  کسل کننده 
با  به ویژه  کنید،  تیم حفظ  اعضای  با  را  ارتباط خود 
افراد با استعداد. ایجاد یک رابطه، بر پایه صداقت و 
کارکنان  انرژی  به شما کمک می کند  دائمی  تعامل 
استعدادها  بگیرید.  به کار  درست  مسیر  در  را  خود 
آن  تاثیر  و  خود  آزاردهنده  رفتارهای  متوجه  اغلب 
روی دیگران نیستند. به آنها به صورت مداوم بازخورد 
می کند  کمک  آنها  به  مثبت  بازخورد  دهید.  ارائه 
از  و  کنند  تقویت  را  خود  مثبت  رفتار  و  اعمال  تا 
استعدادهای خود به درستی استفاده کنند. گاهی نیز 
تا  کنند  دریافت  سازنده  بازخوردهای  که  است  الزم 

چگونه با کارکنان با استعداد اما ناسازگار رفتار کنیم؟
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آنها  درد دل های  به  کنند.  اصالح  را  رفتارهای خود 
گوش دهید. به آنها اجازه دهید تا هر از گاهی حرف 
دل خود را به شما بزنند، اما فقط به شما. آنها باید 
و  مسائل  از  و  کنند  راحتی  احساس  شما  با  بتوانند 
مشکالت خود بگویند. وقتی شما به درد دل های آنها 
گوش می دهید، این یعنی احساسات آنها برای شما 
قضاوت  نه  کنید.  فقط گوش  و  بنشینید  است.  مهم 
امنی  محیط  کنید.  قطع  را  آنها  کالم  نه  و  کنید 
به راحتی صحبت کنند. شما  بتوانند  تا  ایجاد کنید 
موظف به حل تمام مشکالت آنها نیستید اما به آنها 
آنها، در  اطمینان بدهید که مادامی که حل مشکل 
حوزه وظایف شماست، از هیچ تالشی دریغ نخواهید 
کرد. بهتر است کارمند شما با شما درد دل کند تا با 

کارمندان دیگر.
مشکالت را پشت گوش نیندازید. بیشتر نیروهای با 
استعداد برای مدیران چالش ایجاد می کنند. بسیاری 
از مدیران به جای حل مساله، آن را نادیده می گیرند 
به این امید که شرایط به مرور زمان بهتر شود. این 
باید  شما  نیست.  نتیجه بخش  هیچ وجه  به  رویکرد 
بررسی  مو  به  مو  را  آنها  و  مواجه شوید  با مشکالت 
مناسبی  برخورد  دیگران  با  شما  کارمند  اگر  کنید. 
موقع  به  را  خود  کارهای  اگر  بگویید.  او  به  ندارد، 
مساله  اینکه  از  و پس  بگویید  او  به  نمی دهد،  انجام 
مشخص شد، با کمک یکدیگر برای رفع آن به تفاهم 
برسید.بر احساسات خود مسلط شوید. استعدادهای 
سخت گاهی روی اعصاب شما راه می روند و هر کاری 
این  ندهید  اجازه  کنند.  را عصبانی  تا شما  می کنند 
اتفاق بیفتد. به خشم خود مسلط شوید. به هر حال 
سر و کار داشتن با این افراد واقعا خسته کننده است. 

در این لحظات، بکوشید تا نقاط مثبت و منحصربه فرد 
جایگاه  مراقب  کنید.  یادآوری  خود  به  دائما  را  آنها 
استعداد  با  افراد  ندهید که  اجازه  باشید. هرگز  خود 

موقعیت شما را به خطر بیندازند.
یا  باشند  باتجربه تر  شما  از  افراد  این  است  ممکن 
ممکن  آنها  نرود.  پیش  آنها  بدون  مهم،  پروژه های 
شما  جایگاه  تضعیف  برای  اهرم ها  همین  از  است 

تاثیر  ندهید جایگاه شما تحت  اجازه  استفاده کنند. 
هر  دهید  اجازه  اگر  شود.  متزلزل  آنها  موفقیت های 
رفتارهای  انجام دهند، عمال  دارند  کاری که دوست 
بر  افراد  این  برابر  در  کرده اید.  تایید  را  آنها  مخرب 
به  دادن  گوش  اگر  حتی  بمانید  خود  موضع  سر 
باشد.به عنوان  آسان تری  گزینه  آنها،  خواسته های 
رهبر یک سازمان، وظیفه شماست که استعدادهایی 

را جست وجو کنید که بتوانند آینده کسب وکارتان را 
متحول و ایده های جدید خلق کنند. سپس باید آنها 
را مدیریت کنید و آموزش دهید. فرار از استعدادهای 
سخت، تنها پاک کردن صورت مساله است. این نقل 
آنها  با  نمی توانیم  »ما  دارید؟  یاد  به  را  قدیمی  قول 
غیرممکن  هم  آنها  بدون  زندگی  اما  کنیم  زندگی 
است«. این چالش را بپذیرید چرا که ارزشش را دارد.

 بازگشت به عناوین 22 یادداشت مدیریتی
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موضوع: رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات نت 
محور بخشهای آباده طشک و قاسم آباد از توابع شهرستان 

نیریز 

حوزه فعالیت فراخوان :   امور پیمانکاری
  

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال
  

تاریخ بازگشایی پاکات : ۱ / ۳ / ۱۳۹۵ - یکم خرداد 
ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۱ / ۳ / ۱۳۹۵ - یکم خرداد 

ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۹ / ۲ / ۱۳۹۵ - نوزدهم 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱ / ۶ / ۱۳۹۵ - یکم شهریور 

ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر: ایران - فارس 
   

طبقه بندی موضوعی:   تعمیر-نگهداري-پشتیبانی

موضوع: خط انتقال برق ۲۰ كیلو ولت ایستگاه پمپاژ 
میاندربند

حوزه فعالیت فراخوان :   امور پیمانکاری
  

نوع برگزاری: یک مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال
  

برآورد مالی : 4014673728

تاریخ بازگشایی پاکات: ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۵
  

مهلت ارسال پیشنهاد : ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۵ 
  

مهلت دریافت اسناد : ۲۰ / ۲ / ۱۳۹۵ 
  

تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۷ / ۵ / ۱۳۹۵ 
  

کشور / استان / شهر : ایران - کرمانشاه - كرمانشاه
    

محل دریافت اسناد : كرمانشاه - میدان سپاه 
پاسداران ) میدان نفت ( - بلوار زن - ضلع غربی 

پاالیشگاه - شركت آب منطقه ای كرمانشاه
  

طبقه بندی موضوعی:   پیمانکاری راه-ابنیه-تاسیسات
 

توضیحات: شركتهای دارای صالحیت رتبه ۵ نیرو

موضوع : خدمات اپراتوری و مراقبتی از پستهای 
۶۳-۲۳۰-۴۰۰ کیلوولت حوزه عملیاتی شرکت برق 

منطقه ای )۹۵.۳۰۰.۳(

حوزه فعالیت فراخوان :   امور پیمانکاری
  

نوع برگزاری : یک مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 
هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۲۵ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 

پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۵ - پانزدهم 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۵ / ۸ / ۱۳۹۵ - بیست و 

پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر : ایران - زنجان - زنجان
 

محل دریافت اسناد : زنجان - شرکت برق منطقه ای 
زنجان - طبقه سوم اتاق ۳۳۸

   
توضیحات : مناقصه عمومی

موضوع: پروژه اصالح و بهینه شبکه نقاط مختلف 
شمال شهرستان کرمانشاه به همراه ارزیابی کیفی

حوزه فعالیت فراخوان:   امور پیمانکاری
  

نوع برگزاری: یک مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال
  

برآورد مالی : 9571599628

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۵ 
  

مهلت ارسال پیشنهاد : ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۵ 
  

مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۲ / ۱۳۹۵ -
  

تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۵ 
  

کشور / استان / شهر : ایران - کرمانشاه - كرمانشاه
      

محل دریافت اسناد: شركت توزیع نیروی برق استان 
كرمانشاه )امور تداركات( از تاریخ ۹۵/۲/۱۲ لغایت وقت 

اداری مورخ ۹۵/۲/۱۸ درمقابل واریز مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ 
ریال به حساب جاری شماره ۳۶۱۲۲۲۱/۸۳ جام بانك 

ملت شعبه میدان خواروبار با کد شناسه
پرداخت ۱۵۰۰۰۸۰۲۲۳۱۲۷ به نام این شركت خواهد 

بود.  

23 مناقصات

شرکت توزیع نیروی برق استان فارسمدیریت منابع آب ایرانشرکت برق منطقه ای زنجانشرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

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

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

شکوفه آلو وحشی، منطقه دوهزار، 
مازندران / عکس از شایان غیاث الدین
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