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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

توسعه  کمیته  رییس  از  نقل  نیوزبه  اقتصاد 
بیش  اینکه  بیان  با  برق  صادرات سندیکای 
تامین  واردات  از  ترکیه  برق  درصد   70 از 
می شود،نوشت: میزان صادرات برق ایران به 
با  نیست که  قابل توجه  اندازه  به آن  ترکیه 
این کودتا وضعیت صادرات مان نگران کننده 

تلقی شود.
پیام باقری درباره تاثیر ناآرامی ها و فضای سیاسی 
ترکیه بر صادرات برق ایران به این کشور اظهار 
آن  به  ترکیه  به  ایران  برق  میزان صادرات  کرد: 
اندازه قابل توجه نیست که با این کودتا وضعیت 
مجموع  شود.  تلقی  نگران کننده  صادرات مان 
صادرات برق ایران به کشورهای همسایه 1300 
نیست.  توجهی  قابل  رقم  این  که  است  مگاوات 
به  مگاوات  هزار  برق  میزان  این  از  اینکه  ضمن 
عراق صادر می شود و باقی آن به کشورهای دیگر 

ارسال می شود. 
جریان  و  ترکیه  در  اخیر  اتفاقات  به  اشاره  با  او 
کودتا گفت: به اندازه ای که در داخل کشور برق 

تولید می شود، صادرات برق نداریم و این مبادله 
رو هیچ  این  از  نمی شود.  انجام  در سطح کالنی 
جای نگرانی نیست که اتفاقات اخیر سیاسی در 
محصوالت  دیگر  و  گاز  برق،  صادرات  بر  ترکیه 

حوزه انرژی تاثیر بگذارد. 
با  برق  سندیکای  صادرات  توسعه  کمیته  رئیس 
در  پیشرو  صنعت  ایران  برق  صنعت  اینکه  بیان 
سال های  در  گفت:  می شود،  محسوب  منطقه 
با  خود  اقتصادی  روابط  در  ایران  که  تحریم 
ترکیه  بود،  روبه رو  مشکل  با  دیگر  کشورهای 
ایران و  تجاری  مبادالت  برای  واسطه گری  نقش 
دیگر کشورها ایفا می کرد و شرکت های خارجی 
که قصد واردات برق از ایران داشتند، در ترکیه 
ایران  با  طریق  این  از  و  می کردند  ثبت  دفتری 

تجارت می کردند. 
او افزود: بعد از توافق هسته ای که محدودیت های 
نقش  است،  شدن  برداشته  حال  در  تجاری 
کمرنگ   ایران  مبادالت  در  ترکیه  واسطه گری 
ترکیه  برق  صنعت  سویی  از  شد.  کمرنگ تر  و 

صورت  در  و  ندارد  ایران  به  چندانی  وابستگی 
تغییر سیاست های این کشور، بازار صادراتی برق 
دید.  نخواهد  جدی  آسیب  کشور  این  از  ایران 
تامین  واردات  از  ترکیه  برق  درصد  از 70  بیش 
ایران  اینکه  به  توجه  با  دلیل  همین  به  می شود 
در منطقه رتبه اول و در دنیا رتبه چهاردهم را 
این کشور  برای  ترکیه  با  ایران  دارد، همسایگی 
یک مزیت محسوب می شود و در صورت بی ثباتی 
این کشور در روابط تجاری خود با ایران، بیشتر 

ترکیه لطمه می بیند. 
باقری تصریح کرد: طبق برنامه ریزی های جدیدی 
که انجام دادیم، قرار است حجم صادرات برق مان 
را به ترکیه افزایش دهیم و بعد از توافق هسته ای 
پیدا  رابطه جدیت  این  در  نیرو  وزارت  مذاکرات 
کرده و قرار است در کنار صادرات گاز به ترکیه، 
نیز  کشور  این  با  ایران  برقی  مبادالت  حجم  بر 
افزوده شود. اما تمامی اینها مستلزم بهبود فضای 
سیاسی ترکیه و ثبات اقتصادی این کشور است.

اقتصادنیوز/ 

کودتای ترکیه چه تاثیری بر صادرات برق ایران به این کشور دارد؟ سندیکای صنعت  برق ایران/ 
مهندس سعید مهذب ترابی، 

عضو علی البدل هیات مدیره 
سندیکای صنعت برق و  مدیر 

عامل شرکت قدس نیرو 

اقتصاد برق معادله چندوجهی  وچند مجهولی است که یک 
است.  برق  تمام شده  وقیمت  برق  فروش  قیمت  آن  بخش 
اقتصاد برق که از منظر هر یک از بازیگران این صنعت یک 
پیچیده ای   پدیده  می شود  متصور  آن  برای  متفاوت  بازخورد 
است که تقریبا همه بخش های این صنعت تاثیرگذار را تحت 
اقتصاد برق معادله ای چندوجهی   تاثیر قرارداده است. پدیده 
قیمت  مابه التفاوت  آن  بخش  یک  که  است  مجهولی  و چند 
فروش و قیمت تمام شده برق است. مدیران دولتی صنعت برق، 
به منظور بیان ساده وجامعه پسند با این پدیده این گونه برخورد 
می کنند که قیمت تمام شده برق بدون نرخ سوخت را حدود 
100 تومان ترسیم می کنند و قیمت متوسط فروش برق نیز 
حدود 60 تومان که نزدیک به 12 تومان آن نیز سهم صندوق 
هر  ازای  به  برق  صنعت  بنابراین  است  یارانه ها  هدف مندی 
کیلووات ساعت  فروش برق نزدیک به 50 تومان ضرر می دهد 
و قطعا با این تفسیر ادامه حیات این صنعت با چالش جدی هم 

در بخش جاری و هم برای توسعه مواجه است.
ادامه در صفحه 3 /

سزارین اقتصاد برق



 

 قیمت هرکیلو وات برق 150 تومان .......
ادامه خبر

 17 تکلیف جدید وزارت نیرو .......ادامه خبر

 عالقه مندی سرمایه گذاران نروژی 
برای همکاری باایران در زمینه انرژی های 

تجدیدپذیر .......ادامه خبر

 ایران و ایتالیا در حوزه انرژیهای سبز 
تفاهمنامه همکاری امضا می کنند .......ادامه 

خبر

 امضای یادداشت تفاهم بین سازمان 
انرژی های نو ایران و مجمع شرکت های 

انرژی خورشیدی انگلیس .......ادامه خبر

 نانوباتری یون لیتیم سبک و مقاوم در 
برابر آتش سوزی .......ادامه خبر

 تضعیف توان داخلی در صورت امضای 
قرارداد ساخت نیروگاه با یک شرکت 

ترکیه  ای .......ادامه خبر

 برنامه ایران برای جذب 12 میلیارد 
دالر سرمایه گذاری از طریق مناقصه 

انرژی های تجدیدپذیر .......ادامه خبر

 مصرف یک سوم برق کشور در بخش 
صنعت .......ادامه خبر

 نیروگاه برق اسالم آباد غرب رسما 
افتتاح می شود .......ادامه خبر

 همکاری ایران با ترکیه در شرایط 
بحرانی برق .......ادامه خبر

....... یافت  افزایش  برق  تولید  تورم  نرخ   
ادامه خبر

 تعطیالت مصرف برق را کاهش داد .......
ادامه خبر

 صرفه جویی سالیانه 140 کیلووات 
مصرف برق با حذف یک المپ رشته ای 

.......ادامه خبر
 

  همکاری های انرژی ایران و یونان 
توسعه می یابد .......ادامه خبر

 بیش از 30 میلیارد ریال برق در بورس 
انرژی معامله شد .......ادامه خبر

 افزایش ظرفیت تولید برق منهای 
اقتصاد مقاومتی .......ادامه خبر

 برجام فناوری های نو را به ایران 
می آورد........ادامه خبر

معافیت تجار کشور از پرداخت مالیات   
تسعیر ارز حاصل از صادرات .......ادامه خبر

 رشد اقتصادی کشور قابل قبول نیست 
.......ادامه خبر

 بخش خصوصی برای شکستن انحصار 
تالش می کند .......ادامه خبر

 اقدام دولت برای اصالح از درون، 
بی سابقه بوده است .......ادامه خبر

 تحوالت اخیر منجر به گسترش 
مناسبات تجاری ایران با ترکیه می شود 

.......ادامه خبر

 توقف تجارت با ترکیه .......ادامه خبر

 تبادل لیست فعاالن اقتصادی مجاز 
گمرکی ایران و کره جنوبی .......ادامه خبر

 تعلل بانک های اروپایی در ارتباط با 
ایران پذیرفتنی نیست .......ادامه خبر

 واردات 82 قلم کاال مشمول ارز 
متقاضی شد .......ادامه خبر

 ورود کاالهای ایرانی فاقد گواهی مبدا 
به عراق مجددا ممنوع شد .......ادامه خبر

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

 برگزاری سمینار رقابت پذیری صنعتی 
در ایران .......ادامه خبر

 برگزاری کنفرانس بین المللی 
پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و 

حسابداری .......ادامه خبر

.......  منتخبان صنعت در هدف صادراتی 
ادامه خبر

 راهکارهایی برای تامین منابع در دوران 
رکود .......ادامه خبر

رقابت پذیری  رتبه  کاهنده  عامل  پنج   
ایران .......ادامه خبر

کاري  هیچ  تحریم  ایام  در  تشکل ها   
نکردند .......ادامه خبر

 ضرورت اختصاص درصدي از فروش 
بنگاه ها به پژوهش .......ادامه خبر

 گشایش در روندصادرات با تسعیر نرخ 
ارز .......ادامه خبر

 جزئیات تعرفه های گمرکی ورود کاال 
به عراق .......ادامه خبر

 اقتصادی اخبار صنعت برق

 عناوین اخبار

شماره   1768    26 تیر ماه 1395



3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

مهر/ مهر مصوبه چیت چیان را منتشر کرد؛
قیمت هرکیلو وات برق 150 تومان

مدیرعامل توانیر از افزایش قیمت خرید تضمینی 
برق از مولودهای تولید پراکنده خبر داد و گفت: 
بر اساس مصوبه جدید، قیمت خرید برق به 150 
تومان به ازای هر کیلو وات ساعت افزایش یافت.

آرش کردی در گفتگو با مهر با بیان اینکه مهمترین 
برنامه مدیریت مصرف برق برای تابستان سال جاری در 
کنار ساخت نیروگاه و افزایش ظرفیت تولید، مدیریت 
پیک مصرف و صرفه جویی است، گفت: بر این اساس 
طرح های مختلف تشویقی برای مشترکان صرفه جو 

پیش بینی و اجرایی شده است.
مدیرعامل توانیر با اشاره به افزایش پیک مصرف برق 
به  تاکنون  تابستان سال جاری  ابتدای فصل  از  کشور 
محدوده ۴۹ تا 50 هزار مگاوات تصریح کرد: بر این 
با ابالغ مصوبه وزیر نیرو، نرخ خرید تضمینی  اساس 

ادامه از صفحه 1/ 
 علل این کمبود نقدینگی را به شرح ذیل می توان 

برشمرد:
- عدم تناسب قیمت تمام شده برق با قیمت خرید 

برق 
- افزایش  نرخ انجام خدمات وکار در این صنعت 

به  حاکمیت   بخش  اصولی   اعتقاد  و  باور  عدم   -
تحمیل  و  وجود  بخش،  این  در  نقدینگی  کمبود 
پایین  همچنین  و  وسیاسی  اجتماعی  مالحظات 

بودن شاخص بهر ه وری در صنعت برق
اقتصاد  به  نسبت  به حساسیت جامعه  دامن زدن   -

برق

 به عبارت دیگر اقتصاد برق باید بتواند پاسخ روشنی 
برای این سواالت برای حل حداقل بحران نقدینگی 

خود داشته باشد: 
- قیمت تمام شده واقعی برق چیست؟

مختلف  بخش های  در  بهره وری  واقعی  قیمت   -
صنعت برق چیست؟

که  باشد  معیاری  چه  تابع  برق  فروش  قیمت   -
پاسخگوی نیازهای بهره ورشده صنعت برق شود؟

- قیمت واقعی مدیریت بخش تقاضای برق چیست؟ 
بهره وری  افزایش  برای  سرمایه گذاری  هزینه های  و 
چگونه تامین  و با چه مکانیزیِم واقعی بازپرداخت 

شود؟
برق  فروش  قیمت  تعیین  برای  معیاری  چه   -

صادراتی وجود دارد؟
- حاکمیت هزینه های تحمیل شده ناشی از منویات 

خود را چگونه جبران می کند؟
- آیا می تواند قیمت برق تابعی از نرخ تورم باشد؟

- آیا قیمت برق قابل مقایسه با سایر هزینه خدمات 
عمومی است؟

کند؟1000   پیدا  ادامه  کجا  تا  برق  نرخ  افزایش   -
تومان-2000 تومان – 10000 تومان به ازای هر 

کیلووات ساعت برق مصرفی
برق  قیمت  در  برق  بورس  و  برق  بازار  جایگاه   -

چیست؟
- جایگاه رگالتوری در تنظیم قیمت برق کجاست؟

قیمت  در  برق  صنعت  در  ساختاری  تغییرات   -
تمام شده برق چه تاثیری دارد؟

پاسخ سواالت فوق فعال از منظر ذی نفعان بحران زده، 
پایین  برق  نرخ  که  می شود  خالصه  کلمه  یک  در 
است و پاسخگوی نیاز چرخه صنعت برق نیست  و 
لذا چرخ صنعت برق نمی چرخد. چرخ  صنعت برق 
تولید کنندگان  پیمانکاران، مشاورین،  نچرخید  که 
ورکود  مشکل  دچار  بخش  این  ذی نفعان  وهمه 

می شوند.
مختلف  بخش های  در  تعطیلی  گاه  و  رکود  این 
بخش  در  می گذارد.  جای  بر  نیز  متفاوتی  تاثیرات 
تعطیلی  بر  عالوه  تولیدکنندگان  و  پیمانکاران 
کارگاه، به نوعی فروپاشی ساختاری ایجاد و زمینه 
مونتاژکاری فوری و وارداتی را که یک صنعت کامال 
وابسته است فراهم می کند. در بخش مشاورین، این 
اسفنج خشک  عنوان  تحت  پدیده ای  موجب  رکود 
دانش،  ریزش  قبیل  از  اثراتی  که  درون می شود  از 
در  را  کشور  از  نخبگان  خروج  و  بهره وری  کاهش 

استرس  با  رکود  این  در  نیز  برق  دارد. صنعت  پی 
مواجه  خدمات دهی  تدریجی  ریزش  یا  و  خاموشی 

می شود.
برق  دغدغه صنعت  مهمترین  که  فعلی  شرایط  در 
کمبود نقدینگی است این صنعت با پدیده ای تحت 
عنوان تفکیک ساختار مواجه شده است. این پدیده 
یک تصمیم تاریخی است که به نظر می رسد مدیران 
تصمیم گیر چنانچه جواب مشخصی برای این سوال 
  )   AFTER YOU  ??????( باشد  نداشته 
بلکه در  تنها موجب رونق کسب وکار نمی شود  نه 

کوتاه مدت نیز رکود را تشدید می کند.
نشریه  آتی  شماره  در  را  یادداشت  این  مشروح 

ستبران خواهید خواند.

سزارین اقتصاد برق
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

برق از مولدهای تولید پراکنده و مقیاس کوچک 100 
درصد افزایش یافت.

این مقام مسئول با اعالم اینکه بر اساس مصوبات جدید 
نرخ تضمینی خرید برق از مولدهای تولید پراکنده از 
100 به 150 تومان به ازای هر کیلو وات ساعت افزایش 
یافته است، اظهارداشت: عالوه بر خرید تضممینی برق، 
بخشی از هزینه سوخت مصرفی این مولدهای تولید 

پراکنده برق توسط توانیر پرداخت خواهد شد.
تضمینی  خرید  هزینه های  پرداخت  زمان  درباره  وی 
پراکنده  تولید  و  کوچک  مقیاس  مولدهای  از  برق 
توضیح داد: با به پایان رسیدن ماه های پیک مصرف 
پرداخت  و  هزینه های در قبوض مشترکان محاسبه 

خواهد شد.
مدیرعامل توانیر با تاکید بر اینکه مشوق ها در اولین 
قبض برق بعد از پیک مصرف به مشترکان پرداخت 
این طرح های  بر  عالوه  کرد:  خواهد شد، خاطرنشان 
دیگری برای مدیریت و صرفه جویی در دستور کار قرار 

گرفته است.
به گزارش مهر، عالوه بر این بر اساس مصوبات حمید 
چیت پیان وزیر نیرو به بخش های مختلف صنعت برق، 

مولدهای  گاز  تا 25 درصد هزینه مصرف  مقرر شده 
گازسوز و تا ۴ درصد هزینه مصرف گازوئیل مولدهای 

گازوئیل سوز توسط وزارت نیرو پرداخت شود.
مریم نامجو مدیر دفتر مدیریت شرکت توزیع نیروی 
برق تهران بزرگ هم پیشتر در تشریح ضوابط همکاری 
و نحوه پرداخت پاداش به مشترکان دیماندی اداری و 
تجاری از سوی شرکت برق در روزهای پیک مصرف 
برق تابستانی، گفته بود: مشترکان دیماندی اداری و 
مدیریت  بر  مبنی  آمادگی  اعالم  با  می توانند  تجاری 
مصرف برق در ساعات اوج مصرف به صورت مکتوب 
همکاری خود را برای کاهش حداقل 15 درصد از بار 
در روزهای محدود )زمان های مورد نیاز( و یا استفاده 
از مولد اختصاصی برای کاهش مصرف برق اعالم کنند.

تسنیم/ تسنیم گزارش می دهد
17 تکلیف جدید وزارت نیرو

وزارت نیرو موظف شد با اجرای 17 پروژه اولویت 
»برنامه  شامل  ملی  برنامه   4 تحقق  برای  دار، 
پیشبرد  ملی  »برنامه   ، وری«  بهره  ارتقای  ملی 
برونگرایی اقتصاد« ، »برنامه ملی توسعه اقتصاد 
دانش بنیان« و »برنامه ملی هدفمندی یارانه ها« 

اقدام کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نیمه 
حرکت  مسیر  در  راهبردی  تغییر  گذشته  سال  دوم 
کالن  های  سیاست  اهداف  به  دستیابی  برای  دولت 
فرماندهی  ستاد  در  و  شد  حاصل  مقاومتی  اقتصاد 
اقتصاد مقاومتی مصوب شد که 11 برنامه کالن ملی 
تعریف شود. در این تصمیم، حرکت دولت در پیگیری 

اقتصاد مقاومتی به جای وزارت محور بودن به برنامه 
محور بودن تغییر کرد و 11 برنامه ملی تعیین شد.

به منظور دستیابی به این 11 برنامه ملی، مسئولیت 
های ۴6 دستگاه اجرایی مشخص شد و قرار بر این شد 
تا در آینده ای نزدیک، پروژه های هر دستگاه اجرایی 
دارد  آن حضور  در  که  ملی  های  برنامه  تحقق  برای 
، مشخص شده و به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد 

مقاومتی برسد.
وزارت نیرو به عنوان یکی از این ۴6 دستگاه اجرایی در 
۴ برنامه از 11 برنامه ملی هدفگذاری شده حضور دارد. 
»برنامه ملی ارتقای بهره وری« ، »برنامه ملی پیشبرد 
برونگرایی اقتصاد« ، »برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش 
بنیان« و »برنامه ملی هدفمندی یارانه ها« چهار برنامه 
به  دستیابی  برای  نیرو  وزارت  بود  قرار  که  است  ای 
را  دار خود  اولویت  پروژه های  ها،  برنامه  این  اهداف 

مشخص کند.
پیگیری های خبرنگار تسنیم حاکی از این است که 17 
پروژه برای دستیابی به اهداف مورد نظر در ۴ برنامه 
ملی مشخص شده که در سال جاری به تصویب ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده و برای اجرا به وزارت 

نیرو ابالغ شده است که این پروژه ها بدین شرح اند:

1. کاهش تلفات شبکه توزیع برق به کمتر از 10 درصد 
و تک رقمی شدن آن برای اولین بار در صنعت برق 

کشور
2. نصب کنتورهای هوشمند بر چاه ها ) 5 هزار دستگاه 
کنتور فهام و 7 هزار دستگاه کنتور حجمی مکمل آن( 
و نصب ابزارهای مناسب در منابع آب های سطحی بر 

روی 1000 ایستگاه
3. پر و مسلوب المنفعه نمودن 20 هزار حلقه چاه فاقد 

پروانه و مضر به مصالح عمومی

۴. احداث بخش بخار نیروگاه های گازی به ظرفیت 7 
هزار مگاوات )شروع عملیات اجرایی سال ۹5(

5. تکمیل و بهره برداری از نیروگاه پرند
6. تکمیل و بهره برداری بیش از 2 هزار و 500 مگاوات 
نیروگاه جدید شامل )حرارتی ، آبی ، D.G و انرژی 

های تجدیدپذیر(
7. احداث 10 هزار مگاوات ظرفیت اسمی تولید برق 
اجرایی سال  عملیات  )شروع  توسط بخش خصوصی 

)۹5
8. اجرای سیستم AMI و شروع هوشمندسازی شبکه 
در  فهام(  )طرح  هوشمند  کنتور  هزار   ۴00 نصب  با 
سال 13۹5 )با اولویت مشترکین دیماندی ، صنعتی 

و کشاورزی(
۹. اتمام عملیات برق رسانی به کلیه روستاهای دارای 

10 تا 20 خانوار
10. آبگیری و یا افتتاح 10 سد با ظرفیت تنظیم آب 
مترمکعب  میلیون  پنج  و  شصت  و  پانصد  و  یکهزار 

)آبهای مرزی(
11. بهره برداری از 50 هزار هکتار شبکه های آبیاری 

و زهکشی اصلی )آبهای مرزی(
12. آبگیری و یا افتتاح ۴ سد با ظرفیت تنظیم آب 
آب  تأمین  هدف  با  )عمدتاً  مترمکعب  میلیون   500

شرب( )غیرطرح های مرزی(
13. بهره برداری از 5 هزار هکتار شبکه های آبیاری و 

زهکشی اصلی )غیر طرح های مرزی(
1۴. تأمین آب شرب بیش از 2 هزار روستا با جمعیتی 

بالغ بر 2 میلیون و 100 هزار نفر
15. تکمیل و بهره برداری بیست و شش تصفیه خانه 
فاضالب به ظرفیت ۴20 هزار مترمکعب در شبانه روز

بخش  به  فضاالب  و  آب  پروژه   23 واگذاری   .16
خصوصی به روش های BOO ، BOT و بیع متقابل 
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5 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

با ارزش یکهزار و 700 میلیارد تومان
17. اصالح الگوی مصرف آب در بخش شرب )کاهش 
درصد تعداد واحدهای با مصرف باالی 20 مترمکعب 

در سطح کشور به 22.5 درصد(

ایرنا/ 
عالقه مندی سرمایه گذاران نروژی برای 

همکاری باایران در زمینه انرژی های 
تجدیدپذیر

تهران- ایرنا- پیرو سیاست وزارت نیرو بر توسعه 
کشورهای  حضور  و  تجدیدپذیر  های  انرژی 
بویژه  کشور  در  زمینه  این  در  فناوری  صاحب 
با حضور در  ایران  نروژ در  در پسابرجام، سفیر 
برای حضور  ایران )سانا(  نو  انرژی های  سازمان 
اعالم  کشورش  صنعتگران  و  گذاران  سرمایه 

آمادگی کرد.
به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، سیاست 
به  مگاوات  هزار  پنج  شدن  اضافه  نیرو  وزارت  های 
ظرفیت نیروگاهی کشور از انرژی های تجدیدپذیر در 

برنامه پنجساله ششم توسعه است.
در این زمینه، پیش تر »حمید چیت چیان« وزیر نیرو 
گفته بود: تبصره خاصی در بودجه سال 13۹5 درباره 
پیش  تجدیدپذیر  های  انرژی  از  استفاده  از  حمایت 
بینی شده است که براساس آن دست کم هفت هزار 
میلیارد ریال منابع و اعتبارات از محل عوارض متداول 

کشور برای انرژی های نو اختصاص خواهد یافت.
براساس آمارهای ارایه شده وزارت نیرو، ظرفیت کنونی 
های  انرژی  بخش  در  کشور  نیروگاهی  شده  نصب 

تجدیدپذیر فقط یک درصد سبد انرژی کشور است و 
پیش بینی می شود در افق سال 1۴00 ظرفیت تولید 
مگاوات  هزار  پنج  به  تجدیدپذیر  های  نیروگاه  انرژی 

برسد.
در  نروژ  سفیر  گذشته  روزهای  در  پیوند،  همین  در 
ایران با حضور در سازمان انرژی های نو ایران )سانا( و 
برگزاری جلسه با مدیر عامل این سازمان، از عالقمندی 
سرمایه گذاران و صنعتگران کشورش برای همکاری در 

زمینه انرژی های تجدیدپذیر ایران خبر داد.
برپایه این گزارش، خانم »اود لیسه نورهیم« با اشاره 
به سابقه حضور دو ساله خود در ایران به عنوان سفیر 
نروژ، از تمایل سرمایه گذاران و صنعتگران نروژی برای 
سرمایه گذاری در ایران در بخش نفت و گاز خبر داد 
که به تازگی برخی سرمایه گذاران به فعالیت در عرصه 

انرژی های تجدیدپذیر ابراز تمایل کرده اند.
عمده  که  دارد  وجود  سازمانی  نروژ  در  افزود:  وی 
فعالیت هایش در زمینه نفت و گاز است، اما به تازگی 
انرژی های تجدیدپذیر را نیز در آن ادغام کرده اند و 
بخش انرژی این سازمان شامل نفت، گاز و انرژی های 

تجدیدپذیر است.
پیش  سازمان  کرد:  خاطرنشان  تهران  در  نروژ  سفیر 
گفته یکی از زیرشاخه های شرکت »زیمنس« است و 
در بخش انرژی های تجدیدپذیر تاکنون فعالیت های 

بسیار زیادی را در سراسر دنیا انجام داده است.
وی تصریح کرد: این سازمان، امروز به دنبال سرمایه 
انرژی های  های  و سایر بخش  باد  بخش  در  گذاری 

تجدیدپذیر ایران است.

** قراردادهای 20 ساله خرید تضمینی برق
این  نیز در  »سیدمحمد صادق زاده« مدیرعامل سانا 
دیدار با ابراز خرسندی و استقبال از همکاری دوجانبه 

با نروژ در زمینه انرژی های تجدیدپذیر، گفت: تعرفه 
کنونی انرژی های تجدیدپذیر در ایران در مقایسه با 
کشورهای همسایه و بسیاری از کشورهای دیگر برای 

سرمایه گذاران بسیار جذاب است.
افزود: دولت تصمیم گرفته است قوانین و شیوه  وی 
های سرمایه گذاری در این زمینه را به منظور توسعه 

انرژی های تجدیدپذیر تسهیل کند.
قراردادهای  راستا،  این  در  کرد:  تصریح  زاده  صادق 
خرید تضمینی برق 20 ساله بوده و دولت 30 درصد 
مشوق ساخت داخل را عالوه بر نرخ پایه به تجهیزات و 

فناوری های تجدیدپذیر اختصاص داده است.
شرکت  یک  گذشته  های  هفته  در  ایرنا،  گزارش  به 
سرمایه گذار اسپانیایی- آلمانی، برای سرمایه گذاری 
باختر  برق  نیروگاه خورشیدی در حوزه  50 مگاواتی 

اعالم آمادگی کرده بود.
همچنین، سفیر دانمارک در تهران از آمادگی کشورش 
برای گسترش همکاری ها با ایران در بخش های آب 
خبر  بادی  تجدیدپذیر  انرژی  و  وفاضالب)آبفا(  آب  و 

داده بود.
کشور  در  خورشیدی  نیروگاه  مگاوات   600 ساخت 
توسط چینی ها و مشارکت شرکت های کره جنوبی در 
ساخت نیروگاه های برقابی، تجدیدپذیر و حرارتی در 
ایران با تاکید بر انتقال فناوری و تامین مالی )فاینانس(، 
دیگر مواردی از این دست بودند که در سال جاری به 

مرحله انعقاد تفاهم نامه یا قرارداد رسیدند.
پیش تر وزیر نیرو اعالم کرده بود: وزارت نیرو با اعتقاد 
توسعه  و  فعالیت  محیطی،  زیست  سازگاری  اصل  به 
میان  پیوند  نگرش  با  تجدیدپذیر  و  پاک  های  انرژی 
آب، انرژی و محیط زیست، مدیریت ریسک، پایبندی 
به اصول توسعه پایدار و اهداف توسعه هزاره ، برنامه 

ریزی وسیعی انجام داده است.

شانا/ 
ایران و ایتالیا در حوزه انرژیهای سبز 

تفاهمنامه همکاری امضا می کنند

سرمایه  کمیته  رئیس  و  راهبردی  شورای  عضو 
گذاری اجالس جهانی شوراها و شهرداران 2016، 
گفت: شرکتهای ایتالیایی در زمینه های انرژیهای 
رفع  و  کنترل  آلوده،  محیطهای  ترمیم  سبز، 
آالینده ها، سرمایه گذاری و کارگزاری فاینانس 
و تامین مالی، با ایران تفاهمنامه همکاری امضا 

می کنند.
و  راهبردی  ندیم، عضو شورای  داود  به گزارش شانا، 
رئیس کمیته سرمایه گذاری اجالس جهانی شوراها و 
شهرداران 2016 با بیان این که شمارش معکوس برای 
عقد تفاهمنامه سرمایه گذاری مشترک شهرداریهای 
گفت:  است،  شده  آغاز  خارجی  شرکتهای  با  ایران 
سرمایه  حضور  شده،  انجام  ریزیهای  برنامه  براساس 
گذاری  سرمایه  مذاکرات  تاالر  در  کشور   12 گذاران 
قطعی و برای هر کشور میز اختصاصی مذاکره در نظر 

گرفته شده است.
وی به حضور 12 شرکت ایتالیایی در این اجالس اشاره 
کرد و افزود: شرکتهای ایتالیایی در زمینه های انرژیهای 
سبز، ترمیم محیطهای آلوده، کنترل و رفع آالینده ها، 
و  گذاری  سرمایه  ایتالیایی،  زنجیره ای  رستورانهای 
کارگزاری فاینانس و تامین مالی، سرمایه گذاری در 
بخش انرژی، فلزات، مدیریت پسماند، معدن و سنگ، 
برنامه ریزی استراتژیک در موضوعهای گردشگری و 
سرمایه گذاری، گردشگری، شبکه هوشمند مدیریت 
و  دوچرخه  و  تاکسیرانی  هوشمند  سیستم  شهری، 
سرمایه  تفاهمنامه  عقد  برای  شهری  ساز  و  ساخت 

گذاری با شهرداریهای ایران اعالم آمادگی کرده اند.
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ندیم با بیان این که حضور 17 شرکت ترکیه ای فعال 
در حوزه شهری، در اجالس شوراها و شهرداران 2016 
قطعی شده است، تصریح کرد: این شرکتها در زمینه 
فاینانس، انرژیهای نو، ساخت و ساز شهری، گردشگری 
و توریست عالقمند به سرمایه گذاری در ایران هستند.

عضو شورای راهبردی و رئیس کمیته سرمایه گذاری 
اجالس جهانی شوراها و شهرداران 2016  با اشاره به 
این که یک هلدینگ بزرگ کره ای نیز در این اجالس 
دهها  شامل  هلدینگ  این  کرد:  عنوان  دارد،  حضور 
شرکت بخش خصوصی کره جنوبی است که در زمینه 

سرمایه گذاری و انرژی فعالیت دارند.

فارس/ 
امضای یادداشت تفاهم بین سازمان 

انرژی های نو ایران و مجمع شرکت های 
انرژی خورشیدی انگلیس

وزارت نیرو )سازمان انرژی های نو ایران( و مجمع 
شرکت های انرژی خورشیدی انگلیس یادداشت 

تفاهم همکاری امضا کردند.
فارس،  خبرگزاری  خارجی  سیاست  گروه  گزارش  به 
در جریان سفر هیات وزارت نیرو کشورمان به لندن، 
یک یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت نیرو )سازمان 
انرژی  شرکت های  مجمع  و  ایران(  نو  انرژی های 

خورشیدی انگلیس به امضاء رسید.
شرکت های  مجمع  تفاهم،  یادداشت  این  اساس  بر 
انرژی خورشیدی انگلیس از طریق تامین مالی و انتقال 
فناوری، بخشی از نیاز بازار داخلی ایران و منطقه در 

خصوص انرژی برق خورشیدی را تامین خواهد شد.

تفاهم جداگانه در  یادداشت  دو کشور همچنین یک 
صادرات  مالی  تضمین  صندوق  همکاری  خصوص 
پروژه های  از  حمایت  برای  نیرو  وزارت  با  انگلیس 
و  برق  فاضالب،  و  آب  صنعت  در  گذاری  سرمایه 

انرژی های تجدیدپذیر ایران امضا کردند.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
نانوباتری یون لیتیم سبک و مقاوم در 

برابر آتش سوزی

شرکت کوکام )Kokam( آزمایش های خود را 
روی نانوباتری جدید خود به پایان رسانده است. 
این باتری دانسیته انرژی باالیی را فراهم ساخته 

و از ایمنی باالیی برخوردار است.
شرکت کوکام )Kokam( یکی از نوآوران حوزه باتری 
روی  را  خود  آزمایش های  اخیراً  که  است  جهان  در 
نانو، به پایان  باتری های یون لیتیم مجهز به فناوری  
رسانده است. نتایج به دست آمده توسط این شرکت 
نشان می دهد که این باتری ها حتی در زمانی که به 
آن ها شلیک می شود، باز هم دچار مشکل آتش سوزی 

نمی شوند.
فناوری  چگونه  که  می دهد  نشان  آزمایش ها  این 
نانوباتری شرکت کوکام می تواند برای صنعت دفاعی 
جذاب باشد به طوری که محصوالتی ایمن و قابل اعتماد 
این شرکت  یافته های  این صنعت ساخته شود.  برای 
نشان می دهد که نانوباتری های ساخته شده می توانند 
دمایی بین ۴0- تا 60 درجه سانتیگراد را تحمل کنند. 
این قابلیت برای استفاده در بخش خودروهای جنگی و 

زیردریایی ها مناسب است.

در ساخت این باتری از سه فناوری مختلف یون لیتیم، 
لیتیم  تیتانات  اکسید   ،)NMC( نیکل  منگنز  کبال 
)LTO( و فسفا آهن لیتیم )LFP( استفاده شده است. 
با ترکیب هر سه این مواد در داخل یک باتری مزیت 

هر سه ماده در یک جا ایجاد شده است.
هم  و  بنزینی  موتورهای  کنار  در  هم  نانوباتری  این 
باتری  این  دیگر  سوی  از  است.  استفاده  قابل  دیزلی 
نهایت،  در  و  کرد  موتورها  این  جایگزین  می تواند  را 
خودرویی بی صدا برای ماموریت های دفاعی تولید کرد.

این باتری می تواند دانسیته انرژی باالیی، بیش از 260 
در  بنابراین،  کند.  ایجاد  کیلوگرم  هر  در  ساعت  وات 
سامانه های دفاعی می توان انرژی بیشتری را در یک 
مختلف  نظامی  خودروهای  داد.  قرار  کوچک  فضای 
این  از  می توانند  سرنشین  بدون  خودروهای  نظیر 

فناوری استفاده کنند.
متن این خبر را در سایت اصلی از اینجا بخوانید. 

توان  از  حداکثری  استفاده  قانون  خالف  بر  فارس/  
داخلی انجام می شود

تضعیف توان داخلی در صورت امضای 
قرارداد ساخت نیروگاه با یک شرکت 

ترکیه  ای

قرارداد  امضای  دنبال  به  حالی  در  نیرو  وزارت 
ساخت نیروگاه با یک شرکت ترکیه ای است که 
توان داخلی در حوزه ساخت نیروگاه با فناوری 
باال در کشور وجود دارد و این امر برخالف قانون 

استفاده حداکثری از توان داخل است.
با شرکت  نیرو به دنبال امضای قرارداد نهایی  وزارت 

ترکیه ای یونیت اینترنشنال برای احداث نیروگاه سیکل 
این  است.  مگاوات   6000 توان  با  کشور  در  ترکیبی 
قرارداد بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری خارجی پس از 
برجام است و به موجب آن 10% از تولید برق حرارتی 

کشور در اختیار ترک ها قرار می گیرد.
در حالی وزارت نیرو به دنبال نهایی کردن این قرارداد 
مانند  مانند  داخلی  نیروگاه ساز  شرکت های  که  است 
توان   )OTC( نفت  توربورکمپرسور  شرکت  و  مپنا 

ساخت تجهیزات نیروگاهی را در داخل کشور دارند.
وزارت نیرو و شرکت های زیر مجموعه آن طبق ماده 
۴ »قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی 
در تأمین نیازهای کشور« موظفند در قراردادهای خود 
طوری برنامه ریزی کنند که حداقل 51% از هزینه هر 
طرح و پروژه به صورت کار در داخل باشد، اما شواهد 
با  نیرو  وزارت  قرارداد  نشان می دهد که در  متعددی 
شرکت یونیت این مورد رعایت نشده است، از جمله 

این شواهد عبارتند از:

الف( مصوبه شورای اقتصاد درباره قرارداد 
شرکت یونیت اینترنشنال )مقرره 93619، مورخ 

)95/3/18
طبق این مصوبه مقرر شده است »از تجهیزات اصلی 
معادل  نیروگاه ها  مگاوات  ژنراتور(5000  و  )توربین 
کیفیت،  رعایت  با  ژنراتور  و  توربین  مگاوات   1۴80
سازندگان  از  رقابتی  قیمت  با  و  مشابه  فنی  شرایط 
داخلی تأمین گردد.« این مصوبه به صورت آشکار در 
تناقض با قانون استفاده حداکثر از توان داخل است، 
هزینه  از   %51 حداقل  باید  مذکور  قانون  طبق  زیرا 
شورای  مصوبه  طبق  اما  شود  تأمین  داخل  از  پروژه 
و  تجهیزات  تأمین  مهندسی،  فرآیند  تمام  از  اقتصاد 
ساخت  )EPC( ضروری است تنها خرید توربین و 
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ژنراتور به میزان 1۴80 مگاوات به شرکت ترک تکلیف 
بشود که قطعا کمتر از 51% هزینه پروژه خواهد بود.

ب( اظهار نظرهای مسئوالن وزارت نیرو
صحبت های  به  می توان  نظرها  اظهار  این  جمله  از 
هوشنگ فالحتیان معاون برق و انرژی وزیر نیرو اشاره 
احداث  برای  »این سرمایه گذاری  گفته است:  که  کرد 
ما در داخل  است که  باالتر  و   F نیروگاه های کالس 
را که دارای  نیروگاه ها  این  توربین   تکنولوژی ساخت 
راندمان 58 درصد به باال است را نداریم، بنابراین 100 
درصد این سرمایه  گذاری توسط سرمایه گذار خارجی 

تأمین می شود.« )1(
طرز  آقای  که  است  حالی  در  فالحتیان  آقای  ادعای 
درباره  حرارتی  برق  تولید  شرکت  مدیرعامل  طلب 
توان داخلی ساخت توربین کالس F می گوید: »روند 
 F کالس  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  نخستین  ساخت 
کشور با تحویل نخستین ساختگاه نیروگاهی در منطقه 

بندرعباس به شرکت مپنا آغاز شد.« )2(
از آن جا که طبق صحبت های آقای فالحتیان در صورت 
امضای قرارداد، شرکت ترکیه ای نزدیک به ۹ ماه بعد 
سفارش ساخت را به شرکت های خارجی برای توربین 
کالس F خواهد داد، شرکت مپنا حداقل ۹ ماه نسبت 
به قرارداد سفارش ساخت شرکت ترک جلوتر است و 
با توجه به برنامه ریزی انجام شده قطعا شرکت مپنا تا 
آن زمان توربین کالس F را در اختیار خواهد داشت.

قراراداد  امضای  برای  نیرو  وزارت  اقدام  اساس  این  بر 
قانون  خالف  اینترنشنال  یونیت  ترکیه ای  شرکت  با 
این،  بر  عالوه  است.  داخل  توان  از  استفاده  حداکثر 
انعقاد این قرارداد مخالفت صریح با صحبت های ابتدای 
سال مقام معظم رهبری در حرم رضوی درباره ضرورت 
عدم  و  نیروگاه  ساخت  برای  داخل  توان  از  استفاده 

استفاده از شرکت های خارجی در این زمینه است.
بنابراین ضروری است مسئوالن وزارت نیرو به منظور 
جلوگیری از تضعیف توان داخلی و تقویت آن لغو این 
قرارداد را در دستور کار قراردهند و در صورت لزوم، 
امضای  از  بازرسی  از جمله سازمان  نظارتی  نهادهای 

نهایی این قرارداد جلوگیری کنند.

http://www.farsnews.  )1
13950410000507/com

irna.ir/fa/.http://www3  )2
/82135470/News

* طه محقق، کارشناس انرژی

فارس/ وزیر نیرو در مصاحبه ای در لندن اعالم کرد
برنامه ایران برای جذب 12 میلیارد 

دالر سرمایه گذاری از طریق مناقصه 
انرژی های تجدیدپذیر

برای  مناقصه  نخستین  دارد  نظر  در  ایران 
تا  تجدیدپذیر  انرژی های  همگانی  پروژه های 
پایان سال انجام دهد. این پروژه ها تا زمان اتمام 
جذب  سرمایه گذاری  دالر  میلیارد   12 می تواند 

کند.
از  نقل  به  فارس  بین الملل  اقتصاد  گروه  گزارش  به 
برای  مناقصه  نخستین  دارد  نظر  در  ایران  بلومبرگ، 
پروژه های همگانی انرژی های تجدیدپذیر تا پایان سال 
 12 می تواند  اتمام  زمان  تا  پروژه ها  این  دهد.  انجام 

میلیارد دالر سرمایه گذاری جذب کند.

حمید چیت چیان، وزیر نیرو در مصاحبه ای در لندن 
گفت ایران می خواهد طی 5 سال آینده، 5 گیگاوات 
2.5گیگاوات  و  بیندازد  راه  به  تجدیدپذیر  انرژی های 
دیگر تا سال 2030 به این میزان اضافه کند. به دنبال 
توافق هسته ای سال گذشته که بازارهای ایران را به 
ایران  بازگشایی کرد، همچنانکه  سوی سرمایه گذاران 
تولید نفت خود را برای صادرات افزایش داد، از سوی 
توجه  مورد  سبز  انرژی های  بخش  در  سرمایه گذاران 

قرار گرفت.
چیت چیان افزود: »ما از پول نفت ابدا در این بخش 
توسط  باید  سرمایه گذاری  تمامی  نمی کنیم.  استفاده 
بخش خصوصی شامل شرکت های داخلی و خارجی 

صورت گیرد.«
با  هم اکنون  ایران  انرژی  وزارت  گفته چیت چیان،  به 
تجدیدپذیر  انرژی های  بازیگران  بزرگ ترین  از  برخی 
نظیر »وستاس ویند سیستم« و »زیمنس ویند پاور« 

در حال مذاکره است.
جوآن آراتوس، مدیر ارشد فروش وستاس ماه گذشته 
در این رابطه گفت: ایران می تواند یک بازار مهم جدید 
شرکت  ایران خودرو،  باشد.  بادی  انرژی های  برای 
ال جی  با گروه  نیز در حال مذاکره  ایرانی  خودروساز 
خودروهای  مشترکا  تا  است  جنوبی  کره  اینترنشنال 

برقی را توسعه دهند.
در  ایران  سفارت  کاردار  زاده  حبیب اهلل  محمدحسن 
در  خارجی  مستقیم  »سرمایه گذاری  گفت:  انگلیس 
به  حال  در  اکنون  اما  شد  خاموش  تحریم ها  جریان 
جریان افتادن است... بسیاری از شرکت ها طی چند ماه 
گذشته توافق نامه هایی با ایران امضا کردند. نیروی برق 
یکی از مهم ترین بخش های در نظر گرفته شده است.«

وی افزود بیشتر تاسیسات تولید برق ایران بیش از ۴0 
سال عمر دارند و نیازمند بازسازی و نوسازی هستند. 

در  دالر  میلیارد   50 مجموعا  تا  دارد  نظر  در  دولت 
سیستم برق طی 7 سال آینده سرمایه گذاری کند.

چیت چیان گفت ایران یک نیروگاه بادی یک گیگاواتی 
و 3 نیروگاه خورشیدی 3 گیگاواتی در سطوح مختلف 
به مناقصه خواهد گذاشت. همچنین این کشور در نظر 
دارد تا تاسیسات بیومس و جئوترمینال احداث کند و 

گاز طبیعی را با نیروی برق با ارمنستان سوآپ کند.
ایران  است  ممکن  همچنین  گزارش،  این  نوشته  به 

انرژی خورشیدی را به سوآپ انرژی خود اضافه کند.

 
ایسنا/ معاون دفتر مدیریت مصرف توانیر خبر داد؛
مصرف یک سوم برق کشور در بخش 

صنعت

از  توانیر  شرکت  مصرف  مدیریت  دفتر  معاون 
از  برای 33 گروه  الگوی مدیرت مصرف  تدوین 
این گروه ها  مشترکان صنعتی خبر داد و گفت: 
باید معیار مصرف خود را براساس الگوی مصرف 

تدوین شده، کاهش دهند.
یزدی  احمدی  علیرضا  یزد،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
امروز بمناسبت آغاز هفته مدیریت مصرف)26 تا 31 
تیرماه( در نشست خبری که به صورت ویدئو کنفرانس 
با اصحاب رسانه در یزد برگزار شد، با اشاره به بیانات 
مقام معظم رهبری، بحث مدیریت مصرف را از ارکان 
اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: خوشبختانه با اقدامات 
در  تاملی  قابل  نتایج  گرفته،  صورت  خوب  تدابیر  و 
حوزه مصرف برق کشور اتفاق افتاده به نحوی که در 
اوج مصرف سال جاری تا کنون 2200 مگاوات از نیاز 

مصرف شبکه برق کشور کاسته شده است.
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وی در همین رابطه از راهکارهای بهینه سازی مصرف 
صنعتی  مشترک  میلیون   33 برای  خاص  صورت  به 
کشور خبر داد و افزود: در سال گذشته چهار هزار و 
200 مشترک صنعتی برای عبور از اوج مصرف برق 
کشور همکاری داشته اند که ۹0 میلیارد تومان تخفیف 

به این مشترکان پرداخت شده است.
احمدی یزدی به اهمیت رعایت الگوی مصرف به ویژه 
در بخش صنعت که علی رغم اختصاص یک درصد از 
سهم مشترکان برق کشور، 33 درصد از کل مصرف 
تاکنون  تاکید کرد و گفت:  را در اختیار دارد،  کشور 
الگوی  کشور  صنعتی  مشترکان  از  گروه   33 برای 
مصرف بهینه برق تدوین و استانداردسازی شده است.

وی ادامه داد: این گروه از مشترکان صنعتی باید معیار 
مصرف خود را به حد استانداردهای تدوین شده کاهش 

دهند واال برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.
مشترک  هزار   27 مشارکت  جلب  از  همچنین  وی 
بخش کشاورزی در سال گذشته خبر داد و گفت: البته 
اقدامات و همکاری های خوبی نیز در بخش های تجاری 
و خانگی برای اجرای بحث های مدیریتی مصرف انجام 

شده است.
احمدی یزدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
افزایش مصرف ساالنه برق در کشورمان، تصریح کرد: 
امروز قریب 30 دستگاه برقی از انواع مختلف در بخش 
تعداد  افزایش  همین  که  است  استفاده  مورد  خانگی 
افزایش مصرف  از عوامل  برقی خانگی می تواند  لوازم 

ساالنه برق در کشور باشد.
مورد  در  توانیر  شرکت  مصرف  مدیریت  دفتر  معاون 
غیراستاندار   تجهیزات  عرضه  و  تولید  از  جلوگیری 
پرمصرف خاطرنشان کرد: در همین راستا طی چند سال 
گذشته سازمان بهره وری انرژی ایران با تولیدکنندگان 
برخی از لوازم خانگی پر استفاده از سوی مردم مانند 

و تسهیالتی  رایزنی ها  اینها،  مانند  و  فریزر  و  یخچال 
برای ایجاد خطوط تولید وسایل کم مصرف اختصاص 

داده است.
وی ادامه داد: همچنین مکاتباتی با استاندارد، گمرک 
بر  بیشتر  کنترل های  انجام  برای  مربوطه  نهادهای  و 
بر واردات کاالهای  مبادی ورودی کاال جهت نظارت 

کم مصرف انجام شده است.
پیش بینی های  به  اشاره  با  پایان  در  یزدی  احمدی 
هواشناسی کشور مبنی بر اوج گرمای حاکم بر کشور 
مشارکت  خواستار  آینده،  هفته  و  جاری  هفته  طی 
همه ی مشترکان در مصرف بهنیه برق در کشور برای 

جلوگیری از بروز خاموشی ها شد.
یزد،  برق  توزیع  شرکت های  مدیران  نشست  این  در 
مشهد  و  تبریز  فارس، خوزستان،  مازندران،  اصفهان، 
به ارائه گزارش در مورد اقدامات صورت گرفته جهت 

مدیریت مصرف برق در این مناطق پرداختند.

مهر/ با حضور روحانی؛
نیروگاه برق اسالم آباد غرب رسما افتتاح 

می شود

یک مقام مسئول از افتتاح رسمی نیروگاه اسالم 
آباد غرب با حضور رئیس جمهور خبر داد و گفت: 
ژاپنی  و  هلندی  شرکت  دو  نیروگاه  ساخت  در 

مشارکت کرده اند.
در  امروز  گالبکش  مهران  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
نیروگاه  رسمی  افتتاح  به  اشاره  با  خبری  نشست 
یکصد مگاواتی اسالم آباد غرب فردا با حضور رئیس 
جمهوری، گفت: این نیروگاه که در کیلومتر 5 جاده 

اسالم آبادغرب با سرمایه گذاری بخش دولتی ساخته 
از آن، مجموع ظرفیت اسمی  با بهره برداری  شده و 
نیروگاه های کشور به 75 هزار و 186 مگاوات خواهد 

رسید.
نیروی  انتقال  و  نیروگاه های بخار  مجری طرح های 
شرکت مادرتخصصی برق حرارتی با بیان اینکه برای 
ساخت این نیروگاه نزدیک به یک هزار و 500 میلیارد 
بازده  کرد:  تصریح  است،  شده  گذاری  سرمایه  ریال 
اسمی این نیروگاه 33 درصد بوده که با انجام مذاکره 
به  آینده  در  اروپایی،  برخی شرکت های  با  های الزم 
سیکل ترکیبی تبدیل می شود که در این صورت، بازده 

آن تا 50 درصد افزایش خواهد یافت.
این  قرارداد ساخت  افزود: هرچند  مقام مسئول،  این 
نیروگاه در سال 1386 منعقد شد، اما بعدها با تغییر 
مکان ساخت به محل جدید، در عمل از سال 13۹0 
شروع شد و پیش از این در سال 13۹3 واحدهای اول 

و دوم آن وارد مدار شدند.
وی در ادامه با اعالم اینکه توربین های مورد نیاز این 
و  تامین شده  هیتاچی  ژاپنی  توسط شرکت  نیروگاه 
تامین کننده ژنراتور آن نیز شرکت هلندی بروژ است، 
اظهار داشت: در مجموع طراحی، ساخت، نصب و راه 
میلیارد  به 630  نزدیک  نیروگاهی  واحد  این  اندازی 

ریال ارزبری داشته است.
تامین  و  برق منطقه  تولید  افزایش ظرفیت  گالبکش 
پایداری  افزایش  به  کمک  شبکه،  تقاضای  از  بخشی 
این  ساخت  عمده  اهداف  از  را  اشتغالزایی  و  شبکه 
نیروگاه عنوان کرد و یادآور شد: با بهره برداری از این 
نیروگاه، ظرفیت اسمی نیروگاه های کشور به 75 هزار 
و 186 مگاوات خواهد رسید و عالوه بر آن، سه هزار و 
350 مگاوات نیروگاه بخار دیگر در استان های مرکزی، 

یزد، خوزستان و هرمزگان در دست ساخت است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: هم اکنون ظرفیت 
و  هزار  سه  کشور  بخار  نیروگاههای  شده  نصب 
بخار  بخش  گرفتن  نظر  در  با  که  بوده  مگاوات   636
به 6 هزار و 25 مگاوات  نیروگاه های سیکل ترکیبی 

افزایش می یابد.

ایسنا/ 
همکاری ایران با ترکیه در شرایط بحرانی 

برق

درپی اتفاقات شب گذشته در ترکیه و ناآرامی ها 
مدیریت  شرکت  راهبری  معاون  کشور  این  در 
شبکه برق کشور گفت: این احتمال وجود دارد 
ترکیه  امنیت،  ایجاد  برای  آتی  روزهای  در  که 
از ایران تقاضای مبادالت برقی داشته باشد که 
قید شرایطی خواهد  با  زمینه  این  در  نیز  ایران 

پذیرفت.
مصطفی رجبی مشهدی در گفت وگو با ایسنا،  با بیان 
ترکیه  و  ایران  بین  مگاواتی  ارتباط 300  یک  این که 
وجود  دلیل  به  سال  ابتدای  از  گفت:  است،  برقرار 
واحدهای برق آبی در کشور هیچ تقاضایی نسبت به 

ما صورت نگرفت.
وی ادامه داد: برقی که ایران به ترکیه ارسال می کند به 
واسطه یک شرکت خصوصی در ترکیه انجام می شود، 
دریافت  ترکیه  از کشور  نقد  پول  این که  دلیل  به  اما 

نمی کند تمایل چندانی نیز به انجام این مبادله ندارد.
با  کشور  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  راهبری  معاون 
بیان این که کودتای صورت گرفته در ترکیه نمی تواند 
نقش چندانی در این رابطه داشته باشد، اظهار کرد: 
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برای  ترکیه  کشور  آتی،  روزهای  در  که  است  ممکن 
ایجاد امنیت نسبت به ذخیره انرژی اقدام کند که اگر 
تعهد دهد به صورت نقد پول برق را پرداخت کند، ما 

قادر به انجام این کار هستیم.
ترکیه  ارتش  )جمعه(  ایسنا، شب گذشته  گزارش  به 
اعالم کرد که علیه دولت رجب طیب اردوغان کودتا 
کرده و کنترل شهرهای اصلی از جمله استانبول،   آنکارا 
و همچنین مناطق مختلف از جمله رادیو و تلویزیون 
دولتی، فرودگاه و پارلمان را تحت کنترل خود گرفته  
است. اما ساعاتی بعد با حضور مردم و حامیان اردوغان، 
کودتای ارتش ترکیه ناکام ماند و تا این لحظه تعداد 
توسط  داشتند  نقش  کودتا  در  که  کسانی  از  زیادی 

دولت بازداشت شده اند.
ایران و ترکیه  این میان مرزهای هوایی و زمینی  در 
بازگرداندن  برای  ایران  پروازهای  و  است  بسته  فعال 

مسافران ایرانی به صورت یکطرفه انجام می شود.
و  اتفاقات  پی  در  ترکیه  به  ایران  صادرات  همچنین 
کودتای شب گذشته، به دلیل حفظ امنیت کامیون ها 
و امنیت بار، متوقف شده و مرزهای زمینی و هوایی با 
بود.  ثبات بسته خواهد  به وضعیت  تا رسیدن  ترکیه 
قاعدتا ترانزیت کاال بین ایران وترکیه نیز متوقف شده 

است.

مهر/ مرکز آمار اعالم کرد؛
نرخ تورم تولید برق افزایش یافت

مرکز آمار ایران از افزایش64.07 درصدی قیمت 
تولیدکننده برق در بهار امسال نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته خبر داد.

نتایج  ایران  آمار  مرکز  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
بهار  فصل  برق  تولیدکننده  قیمت  شاخص  گزارش 
سال 13۹5 )100=13۹0( را اعالم کرد. بر پایه این 
گزارش، شاخص قیمت تولیدکننده برق در فصل بهار 
سال 13۹5 با 6۴.07 درصد افزایش نسبت به فصل 

قبل به عدد 213.65 رسید.
شاخص مذکور نسبت به فصل مشابه سال قبل )نرخ 
 8.17 برق(  بخش  کننده  تولید  نقطه  به  نقطه  تورم 
درصد کاهش نشان داده است. تغییرات شاخص کل 
در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 13۹5 نسبت 
تولیدکننده کل  تورم  )نرخ  قبل  به دوره مشابه سال 

بخش برق( 6.6۹- درصد است.
نسبت  برق  تولیدکننده  قیمت  شاخص  همچنین 
نقطه  به  نقطه  تورم  )نرخ  قبل  سال  مشابه  فصل  به 
تولیدکننده بخش برق( در بخش دولتی 7.13 درصد 
و در بخش خصوصی ۹.11 درصد کاهش داشته است.

تغییرات شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل 
بهار سال 13۹5 نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ 
تورم تولیدکننده بخش برق( در بخش دولتی 5.۴0- 

درصد و در بخش خصوصی 8.07- درصد است.

مهر/ گزارش مهر از جهش مصرف برق تابستانی؛
تعطیالت مصرف برق را کاهش داد

را  کشور  تابستانی  برق  مصرف  تب  تعطیالت 
روز  برق  مصرف  پیک  طوری که  به  داده  کاهش 
گذشته در مقایسه با روزهای اداری هفته حدود 

4000 مگاوات کاهش یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، پیک مصرف برق که در طول 

روزهای کاری هفته گذشته بیش از ۴8 هزار مگاوات 
در  مگاواتی  هزار  چهار  کاهشی  با  گذشته  روز  بود 

محدوده ۴۴ هزار و 800 مگاوات جا خوش کرد.
نجات  فرشته  به  پایان هفته  تعطیالت  اساس  این  بر 
شبکه برق ایران تبدیل شد تا عمال با فروکش کردن 
تب مصرف برق در ایران، ذخیره برق نیروگاه ها هم به 

سطح قابل قبولی تقویت شود.
از آن است  ایران حاکی  برق  گزارش مدیریت شبکه 
)جمعه 25  گذشته  روز  برق کشور  مصرف  پیک  که 
تیر ماه ۹5( با کاهش نسبی دما، تعطیل بودن ادارات 
و سازمان ها و مدیریت مصرف مشترکان به ۴۴ هزار و 
86۹ مگاوات رسید، درحالی که پیک مصرف برق در 
روز مشابه سال گذشته حدود ۴6 هزار و ۹57 مگاوات 

گزارش شده بود.
روز  در  کشور  نیروگاه های  ذخیره  میزان  همچنین 
گذشته به 335۴ مگاوات رسید که در مقایسه با مدت 
مشابه در سال گذشته با 18۹5 مگاوات افزایش روبرو 
بوده است. صنایع کشور هم روز گذشته سه هزار و 507 

مگاوات برق مصرف کردند.
این در حالی است که کل مبادالت برق در روز گذشته 
یکهزار و 781 مگاوات بوده که در مقایسه با 15۹3 
افزایش  مگاوات مبادالت سال گذشته، 188 مگاوات 

داشته است.
از این میزان مبادالت برق، سهم صادرات برق به حدود 
یکهزار و ۴11 مگاوات و واردات برق به حدود 370 
مگاوات رسید تا کماکان تراز تجارت برق ایران مثبت 

باشد.
هفته  توانیر  مدیرعامل  کردی  آرش  حال  همین  در 
گرفتن  پیشی  به  اشاره  با  مهر  با  گفتگو  در  گذشته 
مصرف از تولید برق در ساعات پیک گفت: تنها راه تیر 
و مرداد بدون خاموشی صرفه جویی در مصرف برق از 

ساعت 12:30 تا 16:30 بعد از ظهر است.
اواسط  نیرو  به گزارش مهر، حمید چیت چیان وزیر 
را  تابستانی  برق  پیک مصرف  قرمز  سال جاری خط 
تعیین کرده و یادآور شده بوده: پیک مصرف برق در 
تابستان در مرز 5۴ هزار مگاوات پیش بینی شده و در 
صورتی  که مصرف برق از این مرز عبور کند خاموشی 

خواهیم داشت.
هزار   5۴ حدود  امسال  تابستان  برای  برق  مصرف 
مگاوات تعیین شده که تابستان سال گذشته با مصرف 
حدود 50 هزار و 177 مگاوات، رکورد جدیدی در پیک 

مصرف این حامل انرژی پاک به ثبت رسیده بود.
کارشناسان معتقدند در روزهای گرم سال و در دماهای 
از ۴00  افزایش دما بیش  ازای هر یک درجه  به  باال 

مگاوات مصرف برق شبکه افزایش می یابد.

وزارت نیرو/ سابا اعالم کرد؛
صرفه جویی سالیانه 140 کیلووات مصرف 

برق با حذف یک المپ رشته ای

سازمان بهره وری انرژی ایران اعالم کرد :تعویض 
مصرف  کم  المپ  یک  با  ای  رشته  المپ  یک 
صرفه  ساعت  کیلووات   140 به  نزدیک  سالیانه 

جویی انرژی به دنبال دارد.
به گزارش وزارت نیرو، کارشناسان سازمان بهره وری 
انرژی ایران معتقدند: مصرف بخش خانگی در مصرف 
کلی انرژی کشور سهم باالیی دارد و بهترین بستر برای 
انرژی محیط  الگوی مصرف  فرهنگ سازی  و  اصالح 
خانه و خانواده است و مردم باید اصالح الگوی مصرف 

انرژی را از خانه های خود آغاز کنند.
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در  هوا  دمای  فزاینده  افزایش  گزارش،  این  برپایه 
روزهای ابتدای فصل تابستان و استفاده بیش از حد 
وسایل سرمایشی موجب شده که رکورد مصرف برق از 
مرز 51 هزار مگاوات )دریک روز ( عبور کند تا ضمن 
شکستن رکورد سال قبل به باالترین حد مصرف تاریخ 

خود برسد.
اوج مصرف برق درسال گذشته 50 هزار و 177 مگاوات 
بود و پیش بینی می شود امسال به بیش از 52 هزار 
مگاوات برسد؛ بر این اساس کارشناسان سابا خواستار 
مشارکت بیشتر مردم با بخش برق شده و از والدین 
افراد  از جمله مادران که در آموزش فرزندان و سایر 
خانواده نقش اساسی دارند، خواستند تا با رعایت میزان 
مصرف برق در خانه به عنوان یک سرمشق و مشوق 
قوی در یادگیری اخالق صرفه جویی در فرزندان خود 

سهیم باشند.
براساس این گزارش، صرفه جویی کوچک و جزیی در 
خانواده ها می تواند به صرفه جویی کالن و ملی تبدیل 
شود؛ به طوری که چنانچه یک المپ رشته ای با یک 
المپ کم مصرف که به طور متوسط پنج ساعت در 
سال  یک  شود طی  تعویض  است،  روشن  روز  شبانه 
نزدیک به 1۴0 کیلو وات ساعت صرفه جویی انرژی 
از هزینه های  ریال  هزار  و حدود 60  دارد  دنبال  به 
احتساب طول عمر  با  برق کاسته می شود؛  مصرفی 
هزار ساعت(  یا هشت  )چهار سال  المپ کم مصرف 
در مجموع بیش از 2۴0 هزار ریال نفع اقتصادی در 

برخواهد داشت.
ایران  انرژی  وری  بهره  سازمان  مدیرعامل  تر  پیش 
برق  صنعت  جدی  مشکل  را  ای  رشته  المپ  )سابا( 
کم  های  المپ  با  آن  جایگزینی  که  دانست  کشور 
مصرف و پربازده می تواند به دستکم یک هزار و 700 

مگاوات کاهش پیک )اوج( بار شبکه منجر شود.

هدف  با  و  وزیران  هیات  تصویب  با  ایرنا،  گزارش  به 
پروانه  صدور  کشور،  انرژی  مصرف  در  جویی  صرفه 
تولید جدید یا افزایش ظرفیت خطوط تولید موجود 
المپ های التهابی رشته ای باالی ۴0 وات و همچنین 
ثبت سفارش و ورود این المپ ها از تاریخ الزم االجرا 

شدن این تصویب نامه ممنوع است.

تسنیم/ 
 همکاری های انرژی ایران و یونان توسعه 

می یابد

در جریان سفر مجید تخت روانچی معاون اروپا و 
آمریکای وزیر امور خارجه ایران به یونان و دیدار 
وی با وزیر انرژی این کشور دو طرف توافق کردند 
که همکاری های انرژی بین دو کشور توسعه یابد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری 
انرژی یونان اعالم  نیویوروپ، وزارت محیط زیست و 
کرد، پانوس اسکورلتیس، وزیر محیط زیست و انرژی 
این کشور و مجید تخت روانچی، معاون اروپا و آمریکای 
وزیر امور خارجه ایران توافق کردند که همکاری های 

انرژی بین دو کشور توسعه یابد.
در نشستی که با حضور سفیر ایران در آتن و گریگوریس 
برگزار  پترولیوم  هلنیک  شرکت  مدیر  استرگیولیس، 
شد، طرف ایرانی به افزایش همکاری ایران با بزرگترین 
اشاره داشت. دو طرف در  یونان  پاالیشگاهی  شرکت 
این دیدار همچنین پروژه های ال ان جی، انرژی های 
تجدیدپذیر و راه های حفاظت از انرژی را مورد بحث 

قرار دادند.
اسکورلتیس گفت، یونان می خواهد »پلی بین ایران 

و اتحادیه اروپا باشد« و تایید کرد که آتن قصد دارد 
همکاری های انرژی بین دو کشور افزایش یابد.

تخت روانچی در سفر به یونان همچنین با وزیر اقتصاد، 
توسعه و گردشگری این کشور دیدار و گفت گو کرد. دو 
طرف همه زمینه های گسترش همکاری های دو کشور 
در حوزه های اقتصادی، تجاری و صنعتی را مورد بحث 
قرار دادند. این دو مقام ایرانی و یونانی همچنین ابراز 
تمایل کردند که همکاری ها در حوزه های داروسازی، 
تکنولوژی های پیشرفته، کشتی سازی و کشتیرانی، 

گردشگری و بانکداری مورد بررسی قرار گیرد.
مقامات دو کشور  قول دادند که موافقتنامه های امضا 
سیپراس  الکسیس  فوریه  ماه  سفر  جریان  در  شده 

نخست وزیر یونان به تهران را اجرایی شکنند.
سفر معاون وزیر خارجه ایران به یونان  پس از سفر 
تخت روانچی به رومانی و دیدار وی با وزرای اقتصاد، 
انجام  بخارست  در  کشور  این  خارجه  امور  و  انرژی 

گرفت.

اوزارت نیرو/ / هفته گذشته ؛
بیش از 30 میلیارد ریال برق در بورس 

انرژی معامله شد

وزارت نیرو اعالم کرد: ارزش معامله های انجام 
شده در بورس انرژی در هفته گذشته )19 تا 23 
از 30 میلیارد ریال بوده است که  تیرماه( بیش 
در مقایسه با هفته قبل از آن کاهش 50 درصدی 

نشان می دهد.
به گزارش وزارت نیرو، براساس اعالم شرکت مدیریت 
شبکه برق ایران، میزان معامله انرژی در هفته گذشته 

)1۹ تا 23 تیرماه( در بورس انرژی، به ترتیب در نماد 
کم باری روزانه معادل 85 هزار و 760 مگاوات ساعت 
برق با قیمت متوسط 28۴ هزار و 317 ریال بر مگاوات 
و  روزانه معادل سه هزار  باری  میان  نماد  ساعت، در 
360 مگاوات ساعت برق با قیمت متوسط 333 هزار و 

۹28 ریال بر مگاوات ساعت بوده است.
همچنین در نماد بار پیک، روزانه معادل 2 هزار و ۹60 
مگاوات ساعت برق با قیمت متوسط 3۴2 هزار و 716 
ریال بر مگاوات ساعت و در نماد بار پایه روزانه معادل 
12 هزار و 888 مگاوات ساعت برق با قیمت متوسط 
315 هزار و 25 ریال بر مگاوات ساعت بین خریداران 

و فروشندگان انرژی معامله شد.
برپایه این گزارش، ارزش معامله های انجام شده در 

این هفته بیش از 30 میلیارد ریال بوده است.
در این هفته حجم معامله ها در همه نمادها و همچنین 

قیمت میانگین کاهش یافته است.
ارزش معامله های انجام شده در هفته گفته شده در 
همسنجی با هفته قبل از آن، 50 درصد کاهش یافته 

است.
به گزارش ایرنا، پس از موافقت شورای عالی بورس و 
بورس  به عنوان چهارمین  انرژی  بورس  بهادار،  اوراق 
کشور در چهار بخش اوراق سلف برق، اوراق قرارداد 
محور کاالهای انرژی مانند زغال سنگ، نفت و انرژی 
های سبز مانند انرژی های خورشیدی، در برنامه کاری 

سال 13۹0 بازار سرمایه ایران قرار گرفت.
سلف  صورت  به  برق  نخست،  مرحله  در  است  قرار 
موازی معامله شود و سپس، بازار مشتقه شامل قرارداد 
بین  در عرصه  معامالت  و  اختیار خرید  قرارداد  آتی، 

المللی فعال می شود.
بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  انرژی،  بورس  شرکت 
شرکت مدیریت فناوری، شرکت سپرده گذاری مرکزی، 
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شرکت های کارگزاری، شرکت مدیریت شبکه، شرکت 
برق،  تولیدکنندگان  و  برق  کنندگان  مصرف  توانیر، 
بازیگران بورس انرژی در بخش معامالت برق محسوب 

می شوند.

تسنیم/ تسنیم گزارش می دهد
افزایش ظرفیت تولید برق منهای اقتصاد 

مقاومتی

برای  برای جذب سرمایه  را  نیرو تالشی  وزارت 
افزایش ظرفیت تولید برق آغاز کرده اما به نظر 
می رسد جهت گیری وزارت نیرو نیازمند اصالح 
است و مسیری که در پیش گرفته شده اگرچه به 
افزایش ظرفیت تولید برق منجر می شود اما با 

اصول اقتصاد مقاومتی در تعارض است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سر به 
سر شدن تولید و مصرف برق در تابستان سال جاری 
و عبور پیک مصرف از ظرفیت عملی تولید در برخی 
لحظات تابستان امسال ، بار دیگر کمبود ظرفیت تولید 
برق در کشور و لزوم سرمایه گذاری در این بخش را 

یادآوری می کند.
وزیر نیرو بارها بر توجه دولت به جذب سرمایه گذاری 
کرده  تأکید  برق  تولید  ظرفیت  افزایش  بخش  در 
 « تسنیم گفت:  به  زمینه  این  در  است. چیت چیان 
وزارت نیرو تالش های بسیاری را برای تسهیل شرایط 
سرمایه گذاری در بخش افزایش ظرفیت تولید برق و 
این تالش ها  نتایج  به  انجام داده و نسبت  رفع موانع 

بسیار امیدواریم. »
نشست  در  نیز  گذشته  روز  دولت  کابینه  عضو  این 

موسسه  در  که  برق  و  آب  بخش  اقتصادی  فعاالن  با 
غیردولتی Asia House لندن برگزار شد، تصریح 
کرد: » 50 هزار مگاوات طی 10 سال آینده به ظرفیت 
تا  که  پروژه هایی  حجم  و  می شود  اضافه  کشور  برق 
5 سال آینده در بخش برق اجرایی خواهند شد 30 
میلیارد دالر است؛ برای اجرای این پروژه ها هم از توان 
شرکت های داخلی و هم از توان شرکت های خارجی 

استفاده خواهیم کرد. »
برای  قوانین روشنی  ایران  اینکه »  بیان  با  نیرو  وزیر 
حمایت از سرمایه های خارجی دارد و می تواند بازاری 
بزرگ برای شرکت های ایرانی و غیر ایرانی باشد » ، 
اذعان داشت: » درصدد این هستیم تا غیر از بازار برق 
ظرفیتی را ایجاد کنیم تا سرمایه گذاران با اطمینان 
بیشتری نسبت به امنیت سرمایه خود در آینده در این 

راه گام بردارند. »
چیت چیان در بخش دیگری از سخنان خود یادآور 
شد: »شرکت های خارجی می توانند شرکت خود را در 
ایران ثبت کند و مانند سایر شرکت های ایرانی ها به 

فعالیت بپردازند.«
مختلف  های  بخش  تمامی  بین  در  حاضر  حال  در 
افزایش ظرفیت تولید برق، افزایش ظرفیت از طریق 
احداث نیروگاههای حرارتی نقطه ثقل تولید برق در 
کشور است و جذب سرمایه ها در این بخش نیز در 
محوریت مذاکرات خارجی وزارت نیرو قرار گرفته است.

بود که  نیم پیش  این خصوص، حدود یک ماه و  در 
قراردادی با شرکت » یونیت اینترنشنال » ترکیه برای 
احداث 6 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی در ایران به امضا 
رسید و به موازات امضای این قرارداد، نمایندگانی از 
چند شرکت ایتالیایی ، مذاکرات خود را با وزارت نیرو 
برای سرمایه گذاری و اجرای پروژه های نیروگاهی در 

ایران دنبال کردند.

وزیر نیرو نیز اخیرا از همکاری شرکت هایی از چین، 
ایران  برق  انگلستان در صنعت  و  آلمان  کره جنوبی، 
برای جذب  نیرو  وزارت  رویکرد  این  است.  داده  خبر 
سرمایه های خارجی و استفاده از توان خارجی برای 
است که  در حالی  برق کشور  تولید  افزایش ظرفیت 
بخش خصوصی صنعت برق با مشکالت بسیاری دست 
به گریبان است. یکی از عمده ترین مسائل که بخش 
خصوصی صنعت برق ایران را درگیر رکورد کرده، بحث 
نبود امکان وصول مطالبات بخش خصوصی از بخش 

دولتی است.
پیمانکاران سبب  به  نیرو  وزارت  های  بدهی  اگر چه 
کاهش توان بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در 
برای  را  خصوصی  بخش  اطمینان  و  شده  حوزه  این 
جدید  گذاری  سرمایه  صورت  در  سرمایه  بازپرداخت 
صنعت،  این  فعاالن  گفته  به  اما  است  داده  کاهش 
دولت می تواند با دادن تضمین های مناسب به بخش 
خصوصی داخلی، امکان سرمایه گذاری از سوی آنها 
را فراهم کند و بخش خصوصی داخلی نیز می تواند 
خود رأسا به جذب سرمایه از طریق بانک های داخلی 
یا خارجی و یا حتی انتخاب شرکت های سرمایه گذار 
خارجی به عنوان شرکت های شریک در اجرای پروژه 

ها اقدام کند.
سرمایه  به  دولت  از سوی  که  مناسبی  های  تضمین 
های  سرمایه  جذب  شود،  می  داده  خارجی  گذاران 
خارجی را در صنعت برق تسهیل کرده است ؛ اما از 
دادن این تضمین ها به بخش داخلی صنعت برق خبر 
نیست. اگر دولت ، تبعیض در دادن تضامین بازپرداخِت 
و  داخلی  گذاران  سرمایه  بین   ، ها  سرمایه  موقع  به 
زمینه  این  در  برابر  و شرایط  متوقف کند  را  خارجی 
فراهم کند ؛ مطمئنا بخش خصوصی داخلی می تواند 

در این زمینه گام های موثری بردارد.

حتی می توان گام را فراتر گذاشت و استفاده از ظرفیت 
های شرکت های داخلی را هم برای ساخت نیروگاه و 
هم برای جذب سرمایه ، نسبت به استفاده از ظرفیت 
دوباره  نگاهی  داد.  اولویت  های شرکت های خارجی 
به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص صنعت 
است.  مسئله  همین  موید  نیز  کشور  سازی  نیروگاه 
ابتدای سال خود در  مقام معظم رهبری در سخنان 
حرم مطهر رضوی، به صراحت اعالم کرده بودند که با 
توجه به توان داخلی در نیروگاه سازی ، و همچنین نیاز 
کشور به نیروگاه ، نیازی به خارجی ها برای نیروگاه 
و  زائران  اجتماع  در  ایشان  نیست.  کشور  در  سازی 
در  نیروگاه سازی  با  رابطه  در  رضوی  حرم  مجاوران 
کشور اعالم کرده اند که » ما در گذشته روی بعضی از 
بخشها سرمایه گذاری کرده ایم؛ از آنها بهره برداری بشود 
و استفاده بشود. ما در زمینه ی نیروگاه سازی در کشور 
پتروشیمی  زمینه ی  در  کردیم؛  خوبی  سرمایه گذاری 
نیروگاه  به  کشور  امروز  کردیم.  خوبی  سرمایه گذاری 
ارزانی  نیروگاه  به  هم  دیگر  کشورهای  دارد،  احتیاج 
که ما میسازیم احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون 
بیاوریم برای ما  افرادی  یا  نیروگاه بخریم وارد کنیم، 
نیروگاه درست کنند. این قسمتهایی که سرمایه گذاری 
شده است، برایش تالش شده است و زحمت کشیده 

شده است، احیاء بشود و از آنها استفاده بشود. «
رهبر انقالب در تأکیدی مجدد برای استفاده از توان 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  و  نیروگاه  احداث  در  داخل 
از  با جمعی  در این حوزه، در دیدار عیدانه سال ۹5 
مسئوالن کشور بیان فرمودند که » اقتصاد مقاومتی 
یک کّل فراگیر است که از عرصه ی علمی تا عرصه ی 
عرصه ی  تا   ، خدمات  عرصه ی  تا   ، فّنی  فعالیتهای 
بازرگانی و صادرات و واردات، تا عرصه ی آموزش در 
دانشگاه ها و دبیرستان ها، همه را شامل می شود. اگر 
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ما جدی بگیریم. گزارش می آید، مرکزی فالن دستگاه 
فّنی را دارد می سازد ، خوبش هم می سازد، مپنا ، آقای 
علی آبادی اینجا نشسته، من باب مثال؛ بعد همین را ما 
وارد کنیم. خب این بد است. این ضِدّ آن جهت گیری 
اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی این چیزها را 
نفی ای.  و  دارد  اثباتی  مقاومتی  اقتصاد  می کند.  نفی 
به سمت  که  بگیریم  یاد  ما  که  است  همین  اثباتش 

تولید داخلی رو بیاوریم.«

ابتکار/ توضیح وزیر نیرو درمورد تاثیر برجام بر تحقق 
خودکفایی در صنایع آب و برق:

برجام فناوری های نو را به ایران می آورد

دستاوردهایی در یک سالگی برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( به چشم می آید که راه را برای 
راهبرد  سه  با  آینده  تر  گسترده  های  همکاری 
اصلی انتقال فناوری برتر خارجی، تولید مشترک 
با شرکت های خارجی و تامین سرمایه خارجی 

)فاینانس( هموارتر کرده است.
به گزارش ایرنا، در روز بیست و سوم تیرماه یک سال 
پرفراز و نشیب از توافق تاریخی هسته ای ایران و شش 
زمان  از  اروپا گذشت.  اتحادیه  و  بزرگ جهان  قدرت 
دستیابی به این توافق و بدنبال آن اجرایی شدن برجام 
شاهد   ، کشورمان  علیه  ظالمانه  های  تحریم  رفع  و 
اقتصادی  های  عرصه  تمام  در  بسیار  های  گشایش 

هستیم.
از زمان به نتیجه رسیدن این مذاکرات، شرکت های 
صنعت  در  حضور  برای  مختلف  کشورهای  از  زیادی 
مذاکراتی  و  اند  کرده  آمادگی  اعالم  ایران  برق  و  آب 

با مقام های ارشد کشورمان در این حوزه انجام داده 
اند که نویدبخش توسعه و به روزآمدی برپایه همکاری 

مشترک با شرکت های داخلی است.
برق در  و  تعالی صنایع آب  برای  نیرو  وزارت  راهبرد 

فضای پسابرجام
راهبرد وزارت نیرو برای توسعه و بالندگی بیش از پیش 
برنامه  اجرای  برق در فضای پسابرجام،  و  صنایع آب 
»کیفیت اجرای کار، درجه کارایی فناوری ها و قیمت 

تمام شده« است.
به گفته مسووالن ارشد وزارت نیرو، امروز بیش از ۹0 
درصد نیازهای صنعت برق و ۹5 درصد نیازهای صنعت 
آب در داخل کشور تولید و تامین می شود و از این نظر 
به خوداتکای و خودکفایی نسبی نزدیک است. حمید 
برای  وزارتخانه  این  تالش  از  نیرو  وزیر  چیان  چیت 
گزینش بهترین گزینه ها از میان فرصت های متعدد 
پیش رو در فضای پساتحریم و پسابرجام خبر داده بود 
که سه شاخصه اصلی آن را کیفیت اجرای کار، درجه 
کارایی فناوری ها و قیمت تمام شده تشکیل می داد و 
البته در همه این مراوده ها و تماس ها سعی بر این بود 
تا سهم بخش خصوصی داخلی که در همه سال های 
تحریم ها به رغم آسیب ها پایداری و تاب آوری خوبی 
از خود به نمایش گذاشته و بعضا به خودکفایی دست 
یافته بود، حفظ شود. هوشنگ فالحتیان معاون برق و 
انرژی وزیر نیرو در این زمینه می گوید: این وزارتخانه 
در پی آن است تا شرکت ها و برندهای مختلف جهانی 
با مشارکت شرکای داخلی، تولید ایرانی و با کیفیت 

برتر را رقم بزنند.

دستاوردهای لغو تحریم ها از زبان وزیر نیرو
ایرنا  به  ها  تحریم  لغو  دستاوردهای  درباره  نیرو  وزیر 
امکان سرمایه گذاری مستقیم  ها،  تحریم  لغو  گفت: 

خارجی را در صنعت آب و برق کشور که در یک دهه 
امکانپذیر نبود، فراهم کرده و  گذشته به طور مطلق 
فاینانس )تامین مالی( پروژه ها با انتخاب وزارت نیرو 

میسر شده است.
چیت چیان تصریح کرد: فاینانس و تامین مالی اجرای 
پروژه ها در سال های گذشته فقط از طریق چینی ها 
انجام می شد، اما امروز با اجرای برجام درخواست های 
اروپا، روسیه، کره جنوبی،  از  این زمینه  متعددی در 
چین، ژاپن، انگلستان، فرانسه و ایتالیا داریم و وزارت 
را  شرایط  بهترین  که  هایی  شرکت  و  کشورها  نیرو 
داشته باشند، گزینش می کند. وی انتقال فناوری های 
نو را دیگر دستاورد لغو تحریم ها برشمرد و ادامه داد: 
برای نمونه تاکنون امکان ساخت توربین های کالس 
اف )F( در کشور وجود نداشت، اما امروز کشورهای 
آلمان و ایتالیا در تدارک انتقال این فناوری به ایران 
 )E( ای  توربین های کالس  هستند. در حال حاضر 
 F توربین های کالس  اما  تولید می شود،  در کشور 
در نیروگاه های سیکل ترکیبی قادر است میزان بهره 
وری انرژی را بیش از 50 درصد افزایش دهد. وزیر نیرو 
اضافه کرد: این امکان همچنین در زمینه تصفیه خانه 
های آب و فاضالب، خطوط آب و برق، میکروتوربین 

ها به وجود آمده است.
وی گفت: قراردادهای تازه امضا شده، امکان صادرات 
محصوالت ایرانی را همراه با انتقال فناوری به بازارهای 
سال  در  که  صادراتی  است.  کرده  فراهم  المللی  بین 
های گذشته به دلیل تحریم ها به کمتر از نصف کاهش 

یافته بود.
وزیر نیرو همچنین درباره اجرایی شدن برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( خاطرنشان کرد: طبیعی است 
این برنامه با مشکالتی در اجرا مواجه است و تالش 
مسووالن وزارت امورخارجه و بانک ها و بانک مرکزی 

بر حل مشکالت است تا بر سکون چندین ساله موجود 
در روابط خارجی کشور غلبه کنند.

وی ادامه داد: با این وجود در یک سال و نیم گذشته 
انجام  و  کشور  به  ها  خارجی  مکرر  مراجعه  شاهد 
آنها  از  بسیاری  نزدیک  آینده  در  که  بودیم  مذاکرات 
اجرایی قطعی خواهند رسید. چیت چیان  به مرحله 
ارتباطات  و  ها  تماس  از  نیمی  از  بیش  کرد:  تصریح 
به  خارجی  های  شرکت  و  ها  دولت  با  نیرو  وزارت 
خدمات  و  ایرانی  تجهیزات  و  کاالها  صادرات  منظور 
فنی و مهندسی صنعت آب و برق و نه خرید کاالها 
و تجهیزات بوده است. این وزارتخانه در تالش است تا 
زمینه فعالیت هر چه بیشتر شرکت های ایرانی را در 

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

مهندسی آنان مدنظر بوده است.
گفته،  پیش  مساعد  فضای  در  هرچند  وجود،  این  با 
مالقات ها و رایزنی های زیادی بین طرف های ایرانی 
و خارجی صنایع آب و برق انجام شد، اما در آستانه 
سالگرد توافق برجام آنچه بیش تر به چشم می آید 
توافقاتی بود که راه را برای همکاری های گسترده تر 
آینده با سه راهبرد اصلی انتقال فناوری برتر خارجی، 
تولید مشترک با شرکت های خارجی و تامین سرمایه 
خارجی )فاینانس( هموارتر کرد و تعداد کمتری از این 
مالقات ها به انعقاد قرارداد نهایی و عملیاتی و اجرایی 

شدن کار انجامید.
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فارس/ پیرو بخشنامه سازمان امور مالیاتی کل کشور
معافیت تجار کشور از پرداخت مالیات 

تسعیر ارز حاصل از صادرات

بخشنامه  پیرو  کشور  کل  مالیاتی  امور  سازمان 
مورد  در   1395 22تیرماه  مورخ   25/95/200
تسعیر ارز ماده 141 قانون مالیات های مستقیم، 
اخذ مالیات تسعیر نرخ ارز از صادرات را متوقف 

کرده است.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ سازمان 
امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای اعالم کرده است: 
مورخ   52۴/۹3/200 شماره  دستورالعمل  پیرو 
به  توجه  با  و  ارز  نرخ  تسعیر  مورد  22/06/13۹3 در 
از  حاصل  زیان  و  سود  باره  در  مطرح شده  سئواالت 
تسعیر ارز فروش های صادراتی بدین وسیله اعالم می 

دارد:
1- در مورد فروش های صادراتی که وجه آن به صورت 
ریالی دریافت می شود، چنانچه طبق مستندات مربوط 
احراز شود، امر صادرات تحقق یافته و وجه حاصل از 
صادرات طبق مدارک و مستندات به ریال دریافت و در 
حسابهای مربوطه در دفاتر نیز به ریال ثبت شده باشد 
)از جمله صادرات به کشورهای عرق و افغانستان که 
به صورت ریالی انجام می گیرد، مگر اینکه طبق اسناد 
و مدارک ارزی بودن آن احراز شود(، تسعیر ارز در این 
گونه موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ریالی 
معافیت  اعطای  صادراتی  فروش های  بودن  ارزی  یا 
امکان  مربوط  قانونی  مقررات  کلیه  رعایت  با  مالیاتی 

پذیر خواهد بود.
2- در مورد فروش های صادراتی که وجه ان به صورت 
ارزی دریافت می شود، چنانچه صادرکنندگان در زمان 
انجام صادرات فروش ها را با نرخ ارز مرجع یا نرخ ارز 

 ) صادرات  پروانه  در  مندرج  نرخ  جمله  )از  مبادله ای 
در دفاتر ثبت نموده، لیکن در تاریخ تسویه و یا تاریخ 
ترازنامه از نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک 
تسعیر  برای   ) )آزاد  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی 
ارز حاصله استفاده نمایند، در این حالت تفاوت نرخ 
ارز اعم از نرخ ارز مرجع با نرخ مبادله ای یا نرخ ارز 
توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری 
از نظر  انجام صادرات  تاریخ  ایران )آزاد ( در  اسالمی 
مالیاتی به عنوان فروش صادرات تلقی می شود و صرفا 
بانک  تایید  مورد  صرافی  نزد  توافقی  ارز  نرخ  تفاوت 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران )آزاد ( در تاریخ اولیه 
و تاریخ های بعدی مبنای محاسبه سود یا زیان تسعیر 

ارز قرار می گیرد.
مفاد این بخشنامه در مورد پرونده های مالیاتی عملکرد 
سال 13۹1 و به بعد که در مراحل رسیدگی یا دادرسی 

مالیاتی مطرح است، نیز جاری است.

مهر/  طیب نیا عنوان کرد؛
رشد اقتصادی کشور قابل قبول نیست

وزیر اقتصاد با اعالم اینکه در یک دوره 57 ساله 
رشد اقتصادی بلندمدت کشور 4.5 درصد بوده 
و در  نازل  ایران  اقتصادی در  است، گفت: رشد 

عین حال پُرنوسان بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا در همایش 
سیاست های صنعتی، تجاری و خدماتی در افق 1۴0۴ 
گفت: اعتبار برای دولت و نظام و نیز اعتماد مردم به 
مسئولین شرط الزم برای تحقق و اجرای سیاست های 

اقتصاد مقاومتی است.

وزیر اقتصاد اظهارداشت: همدلی با مردم، دولت، قوه 
قضائیه و مقننه در سایه منویات مقام معظم رهبری، 
اقتصاد  انداز و سیاست های  دستیابی به سند چشم 

مقاومتی را امکانپذیر می کند.
وی با بیان اینکه امسال آغاز دهه دوم از چشم انداز 
با وجود تالش  کرد:  تصریح  است،  نظام  بیست ساله 
های صورت گرفته، مهم ترین شاخص اقتصادی یعنی 

رشد اقتصادی مورد قبول نیست.
طیب نیا افزود: از سال 1385 تا 13۹۴ میانگین ساالنه 
عدد  این  که  بوده  درصد   2.2 کشور  اقتصادی  رشد 
هم در مقایسه با عملکرد گذشته اقتصاد ما و هم در 
مقایسه با آن چیزی که در سند چشم انداز در نظر 

گرفته شده، ناچیز است.
وی با اشاره به اینکه عملکرد رشد اقتصادی بلندمدت 
 ۴.5  )13۹۴ الی   1338( گذشته  سال   57 طی  ما 
درصد بوده گفت: رشد یک دهه اخیر ما در مقایسه 
با رشد بلندمدت، رشد محدودی بود. رشد اقتصادی 
برای ایجاد اشتغال شرط کافی نیست، اما شرط الزم 
است، اگر بخواهیم اقتصاد خودمان را در مقابل تکانه ها 
آسیب ناپذیر کنیم باید قدرت اقتصادی خود را افزایش 

دهیم.
انقالب  شعارهای  از  یکی  کرد:  تصریح  اقتصاد  وزیر 
استقالل  بدون  سیاسی  استقالل  و  بود  استقالل  ما 
اقتصادی و رشد اقتصادی نیز بی مفهوم است. طیب نیا 
با بیان اینکه عملکرد گذشته ما در حوزه رشد اقتصادی، 
عملکردی غیرقابل قبول است، رشد اقتصادی پایین، 
نوسانات باالی رشد اقتصادی و نیز سهم بسیار اندک 
ارتقای بهره وری در رشد را بعنوان سه ویژگی عملکرد 

اقتصاد ایران در حوزه رشد اقتصادی عنوان کرد.
وی ادامه داد: رشد اقتصادی در ایران نازل و در عین 
حوزه  در  ما  گفت:  اقصاد  وزیر  بود.  پُرنوسان  حال 

صادرات غیرنفتی، تامین مواد غذایی و رشد تولیدات 
گذشته  های  سال  در  خوبی  بسیار  توفیقات  علمی 
داشتیم اما در حوزه دستیابی به رشد اقتصادی مستمر 

و پایدار موفقیت های خوبی نداشتیم.
طیب نیا تاکید کرد: رشد اقتصادی 8 درصدی پیش 
بلکه  انتخاب نیست،  برنامه ششم یک  بینی شده در 
وی  است.  ناپذیر  اجتناب  گذاری  هدف  و  الزام  یک 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه یک فهم مشترک نسبت 
به  ما  بین صاحبنظران  در  ایران  اقتصاد  به مشکالت 
درک  را  ساختاری  اصالحات  ضرورت  و  آمده  وجود 

کردند.
وزیر اقتصاد افزود: ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی 
فهم  یک  مبنای  بر  که  رهبری  معظم  مقام  سوی  از 
صحیح تدوین شده مبتنی بر آسیب شناسی عالمانه از 

اقتصاد ایران تدوین شده است.

اتاق  رییسه  هیئت  عضو  حامدواحدی،  تهران/  اتاق 
تهران در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران:

بخش خصوصی برای شکستن انحصار 
تالش می کند

واحدی:شکستن انحصار سازمان تامین اجتماعی 
اتاق  اما  نیست  پذیر  بینی  پیش  مسئله  یک 
این  انحصار  شکستن  برای  تالش  در  بازرگانی 

سازمان است.
تامین اجتماعی در سال گذشته فشارهای زیادی به 
صنایع وارد کرده است. تعداد زیادی از کارخانه ها با 
تعطیلی مواجه شدند و یا مجبور شدند تعداد زیادی 
از کارگران را تعدیل کنند. بازرسی پرونده ها طی 10 

 بازگشت به عناوین 13 اخبار اقتصادی
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در  که  صنایعی  از  بیشتر  دریافت  برای  گذشته  سال 
از  شدند  مواجه  تولید  ظرفیت  کاهش  با  رکود  دوره 
جمله اقداماتی بودکه از سوی کارآفرینان و بنگاه داران 

بخش خصوصی مورد اعتراض قرار گرفت.
حامد واحدی، عضو هیئت رییسه اتاق تهران در گفت 
گفت:  باره  این  در  تهران  اتاق  خبری  سایت  با  گو  و 
کمیته ای برای حل مسائل بنگاه های اقتصادی بخش 
خصوصی با تامین اجتماعی تشکیل دادیم تا در مرحله 
اول تنش های ایجاد شده برای کارآفرینان را کنترل 
تامین  بیمه  برای خروج  بعدی  قدم های  و در  کنیم 
اجتماعی از انحصار تالش کنیم. با تالش های انجام 
شده از سوی اتاق بازرگانی بررسی پرونده ها از ده سال 
به دو سال تبدیل شد و امیدواریم بتوانیم در راستای 

حرکت های قانومندانه تامین اجتماعی گام برداریم.
واحدی گفت: شکستن انحصار سازمان تامین اجتماعی 
یک مسئله پیش بینی پذیر نیست اما اتاق بازرگانی 
در تالش برای شکستن انحصار این سازمان است. در 
قانون اساسی ایران هم به شکست انحصار اشاره شده 
است و اما انحصار تامین اجتماعی یک امر عرفی است. 
تامین اجتماعی تبدیل به اربابی شده است که حرف 
زود  یا  دیر  انحصار  این  اما  خواند  نمی  را  هیچ کس 

شکسته خواهد شد.

پایگاه اطالع رسانی دولت./ لیالز:
اقدام دولت برای اصالح از درون، 

بی سابقه بوده است

دولت  اینکه  بیان  با  اقتصادی  کارشناس  یک 
مساله  حل  در  مناسبی  اقدامات  تاکنون 

تا  گفت:  است،  داده  انجام  نامتعارف  حقوق های 
نداشته  اسالمی سابقه  نظام جمهوری  در  امروز 
برای  ساختاری  اصالحات  دستگاهی  که  است 
با  و  خود  درون  از  چنین  این  را  اداری  فساد 

قاطعیت انجام دهد.
انتشار  از  اطالع رسانی دولت، پس  پایگاه  به گزارش  
فیش های حقوقی نامتعارف و دریافت های غیر قانونی 
فضای  در  دولتی  دستگاه های  و  بانک ها  برخی  در 
مجازی، افکار عمومی در انتظار برخورد هر چه سریع تر 
نهادهای نظارتی و دولت مردان با این امر بود. اتفاقی 
که به سرعت و تنها چند روز پس از رسانه ای شدن 
ماجرا منجر به برکناری، استعفا و برخورد با خاطیان 
این ماجرا شد و بخشی از حقوق ها و تسهیالت دریافتی 
نامتعارف توسط مدیران به خزانه بازگشت. با این حال 
و  مقررات  و  قوانین  تغییر  با  و  ننشسته  بیکار  دولت 
جلب  در  سعی  خطاکار  مدیران  با  برخورد  همچنین 
اعتماد عمومی دارد. در همین راستا رییس جمهور نیز 
در بیانیه ای خطاب به مردم قول پیشگیری دوباره از 
رخدادهای اینچنینی را داد و اعالم کرد که در راستای 
نبسته  اخوت  عقد  با کسی  اقتصادی  فساد  با  مبارزه 

است.
سعید لیالز، کارشناس اقتصادی در گفت وگویی در این 
رابطه اظهار کرد: دولت تاکنون اقدام های مناسبی در 
حل مساله این  معدود افراد که حقوق های نامتعارف 
جامعه  باالی  حساسیت  است.  داده  انجام  گرفته اند، 
تا  این موضوع موجب شد  به  افکار عمومی نسبت  و 
کار  به  آن  برای حل  دولت  از سوی  فوری  اقدام های 
جمهوری  نظام  در  امروز  تا  نوعی  به  و  شود  بسته 
اصالحات  است که دستگاهی  نداشته  اسالمی سابقه 
ساختاری برای فساد اداری را این چنین از درون خود 
و با قاطعیت انجام دهد. هر چند که پیش از این تقابل 

دستگاه ها با یکدیگر و روش اصالح از سوی یک قوه 
در قبال دیگر قوا مشاهده شده بود، اما این اصالح از 

دورن، تا امروز بی سابقه بوده است.
او درباره این بیانیه و اقدام های دولت در خصوص حل 
و فصل بحران اخیر اظهار کرد: باید اشاره کنم که این 
پدیده تا امروز از سوی دولت درمان شده و بخشی از 
این پول ها نیز برگشت داده شده است. از طرف دیگر 
با مدیران خاطی نیز برخورد شده است. البته که من 
این اقدامات را کافی نمی دانم و نیاز است تا دولت برای 
تعمیق اوضاع اقدام های موثر دیگری را عملیاتی کند. 
اکنون بار چندم است که اتفاقات این چنینی در نظام 
گروهی  متاسفانه  و  می شود  دیده  اسالمی  جمهوری 
از جناح رقیب برای پاک سازی خود می کوشد از این 
موضوع به عنوان یک دستاویز استفاده کند. دولت در 
این میان راهی جز آزادسازی اقتصاد و ایجاد شفافیت 

اقتصادی ندارد.
مختلفی  اقتصادی  سمت های  این  از  پیش  که  وی 
داشته است بیان کرد: بسیاری از مدیران برکنار شده 
در موضوع فیش های نامتعارف حقوقی از دوستان ما و 
از جمله افراد با تجربه نظام بوده اند که اکنون انتقادات 
مقاطعی  در  من  خود  است.  وارد  آنها  به  بسیاری 
دلیل  به  که  داشته ام  کشور  در  حساسی  سمت های 
باالیی که داشتم هیچ وقت تن به دریافت  حساسیت 
اصالح طلبان  عهد  زیرا  ندادم.  این چنینی  حقوق های 
دریافت  از  و  باشند  که حساس  است  این  یکدیگر  با 

حقوق های نامتعارف پرهیز کنند.
مانند سازمان  به عملکرد سازمان هایی  اشاره  با  لیالز 
هر  در  می کنند  اعالم  صراحت  به  که  بازرسی 
مجموعه ای که یک ریال دولت در آن سهم داشته باشد 
ورود خواهند کرد و نظارت های شان را اعمال می کنند. 
گفت:  ما از نظارت  استقبال می کنیم . نظارت باعث 

جلوگیری از فساد می شود و ایکاش در همه دولت ها 
اینگونه نظارت ها باشد. 

اتاق ایران/ / عضو هیات نمایندگان اتاق ایران:
تحوالت اخیر منجر به گسترش مناسبات 

تجاری ایران با ترکیه می شود

است،  معتقد  ایران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
نه  ترکیه  در  نافرجام  کودتای  و  اخیر  تحوالت 
ایران  با  تجاری  مناسبات  کاهش  به  منجر  تنها 
زدایی  تنش  سیاست  دلیل  به  بلکه  شود،  نمی 
کشورمان با همسایگان و جهان، گسترش نیز می 

یابد.
ایران، »رضا  اتاق  پایگاه خبری  روز شنبه  گزارش  به 
کامی« دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه 
افزود: صادرات ایران به ترکیه در پی اتفاق ها و کودتای 
نافرجام شب گذشته در این کشور، متوقف نشده است 
اما اکنون به دلیل حفظ امنیت کامیون ها و امنیت بار، 
مرزهای زمینی و هوایی با ترکیه تا رسیدن به وضعیت 

ثبات بسته خواهد بود.
به  مربوط  مسایل  و  ونقل  حمل  شرایط  درباره  وی 
از  که  العملی  دستور  طبق  گفت:  نیز  کاال  ترانزیت 
هوایی  مرزهای  همه  است،  شده  اعالم  دولت  سوی 
ایران و ترکیه و مرزهای زمینی »بازرگان« و »سرو« 
و همچنین همه ترانزیت ها از طریق منطقه آزاد ماکو 
تا رسیدن به وضعیت ثبات سیاسی و مشخص شدن 

وضعیت عبور و مرور بسته خواهد بود.
ترکیه  و  ایران  بازرگانی  مشترک  شورای  رییس 
خاطرنشان کرد: امید است آرامش هر چه سریع تر در 
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آن سوی مرزها برقرار شود زیرا عالوه بر ماشین هایی 
حامل بار از ترکیه به مقصد ایران، از طریق مرز بازرگان 
و جاده شمال شرقی یعنی ترکمنستان و جنوب ایران، 

کاال به دیگر کشورها ترانزیت می کنند.
به گزارش ایرنا، ارزش مبادالت تجاری دو کشور ایران 
و ترکیه در سال 201۴ میالدی 15 میلیارد دالر بوده 
است واین دو کشور بیشترین دروازه های تجاری را با 
یکدیگر دارند و از چهار دروازه، کاالها را صادر و وارد 

می کنند.
گاز،  و  نفت  ترکیه شامل  به  ایران  بیشترین صادرات 
و  است  کشاورزی  محصوالت  و  پتروشیمی  کاالهای 
در مقابل، ایران از ترکیه ماشین آالت، قطعات ماشین 
آالت و مواد شیمیایی وارد می کند؛ این کاالها تحت 
لیسانس کشورهای اروپایی در ترکیه تولید می شود و 
ایران با توجه به کوتاهی مسافت، نیاز خود را از این 

کشور تامین می کند.

ایرنا/ در گفت وگو با ایرنا اعالم شد:
توقف تجارت با ترکیه

با  صادرات  کنفدراسیون  رئیس  ایرنا-  تهران- 
صادراتی  کاالهای  ترانزیت  کل  اینکه  یادآوری 
ایران به مقصد کشورهای اروپایی از ترکیه انجام 
می شود، تاکید کرد که از این بابت، شرایط کنونی 
کشورمان  صادرات  در  منفی  تاثیر  کشور  آن 

خواهد گذاشت.
محمد الهوتی امروز )شنبه( در گفت وگو با خبرنگار 
از شب  به شرایطی که  با توجه  افزود:  ایرنا  اقتصادی 
برای  هایی  نگرانی  شده،  ایجاد  ترکیه  در  گذشته 

مبادالت تجاری ما بوجود آمده است.
در  ایران  اصلی  تجاری  شریک  ترکیه  داد:  ادامه  وی 
کشورهای همسایه و مسیر ترانزیت کاالهای صادراتی 

ما به مقصد کشورهای اروپایی است.
وی افزود: مرز دریایی با امارات و مرز زمینی با ترکیه 
مهمترین مرزهای ایران در حوزه مبادالت تجاری است.

رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: اکنون تجارت ما با 
ترکیه متوقف و کل مرزهای ما بسته است؛ به نظر می 
رسد در حالت خوش بینانه چند روزی این روند ادامه 
داشته باشد تا شرایط امنیتی ترکیه به روال گذشته 

برگردد و بتوانیم همکاری هایمان را ادامه دهیم.
اکنون  که  است  مسلم  ساخت:  خاطرنشان  الهوتی 
جایگزین کردن کشورهای دیگر برای ترانزیت کاال هم 
در کوتاه مدت زینه باالیی دارد و هم امکان دارد زمان 

بیشتری نیاز داشته باشد.
از  بخشی  نافرجام  کودتای  دنبال  به  ایرنا،  گزارش  به 
ارتش ترکیه برای سرنگونی دولت رجب طیب اردوغان، 
وزیر دادگستری ترکیه اعالم کرد که در جریان مهار 
کودتای نافرجام این کشور، دست کم بیش از۹0 نفر 

کشته و 115۴ زخمی شدند.

مهر/ 
تبادل لیست فعاالن اقتصادی مجاز 

گمرکی ایران و کره جنوبی

رؤسای گمرکات ایران و کره جنوبی دیدار و بر 
اقتصادی  فعاالن  لیست  تبادل  شدن  اجرایی 
مجاز براساس توافق نامه گمرکی دو کشور تأکید 

کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس گمرک کره جنوبی 
و جایگاه جمهوری  اهمیت  به  اشاره  با  این دیدار  در 
اسالمی ایران در مبادالت اقتصادی، تجاری و صنعتی 
گفت: توافق نامه گمرکی بین دو طرف بسیار مهم است 

و ما آن را به مجلس فرستادیم و تصویب شد.
گسترش  زمینه  هسته ای  توافق  با  افزود:  وی 
همکاری های اقتصادی میان ایران و کره جنوبی بهتر 
الکترونیکی  ارتباطات  باید به سمت  فراهم شده و ما 
حرکت کنیم چراکه در مواقعی با جعل اسناد مواجه 

هستیم و اسناد جعلی صادر می شود.
مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران نیز با تأیید 
برخی  گفت:  جنوبی  کره  گمرک  رئیس کل  سخنان 
در  ولی  می شوند  وارد  دی  کی  به صورت سی  کاالها 
واقع جنس کامل هستند و باید به عنوان کاالی کامل 

اظهار شوند.
همکاری های  توافق نامه  براساس  گفت:  کرباسیان 
مجاز  فعاالن  و  خوشنام  تجار  می توانیم  ما  گمرکی 
این گونه  تا  نماییم  معرفی  یکدیگر  به  را  اقتصادی 

مشکالت برطرف شود.
وی در ادامه افزود: ایران 18 کشور همسایه دارد که 
هفت کشور در میان آنها محصور در خشکی هستند 
و ساالنه 15 میلیون تن کاال از طریق ایران به سایر 

کشورها ترانزیت می شود.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اینکه گمرک 
ژاپن همکاری های خوبی با گمرکات ایران و افغانستان 
کره جنوبی  رئیس گمرک  از  دارد  آموزش  زمینه  در 

خواست تا همکاری هایی را در این زمینه آغاز کنند.
کرباسیان تأکید کرد: سفر رئیس جمهور کره به ایران و 
توافق نامه گمرکی زمینه همکاری های بسیار خوبی را 

میان گمرکات دو کشور فراهم کرده است.

مهر/ خوانساری عنوان کرد؛
تعلل بانک های اروپایی در ارتباط با ایران 

پذیرفتنی نیست

تعلل  اینکه  بیان  با  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
مورد  ایران  با  همکاری  در  اروپایی  بانک های 
بانک های  گفت:  است،  بخش خصوصی  اعتراض 
اروپایی از جریمه شدن توسط آمریکا می ترسند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود خوانساری با اشاره  
گذشته  دهه های  طول  در  انگلیس  و  ایران  روابط  به 
گفت: اگرچه مناسبات دو کشور طی100 سال با فراز و 
نشیب های بسیاری همراه بوده؛ اما روابط تجاری ایران 
و انگلستان ظرف این دوره کماکان حفظ شده است؛ 
چنانکه تا پیش از لغو تحریم ها، حجم مبادالت تجاری 
ایران و انگلیس در سطح 2 میلیارد و500 میلیون دالر 
قرار داشت اما پس از آن، این رقم به ۴50 میلیون دالر 

کاهش یافت.
افزود:  تهران  معادن  و  و صنایع  بازرگانی  اتاق  رئیس 
برای  مناسبی  فضای  برجام،  شدن  اجرایی  با  اکنون 
ارتقای سطح مناسبات تجاری دو کشور فراهم شده 
است. نکته دیگری که حائز اهمیت به نظر می رسد، 
انگلستان،  و  ایران  تجارت  گذشته،  در  که  است  آن 
در شرایط  اما  بود  معطوف  کاال  فروش  و  روی خرید 
محوریت  با  همکاری ها  که  است  این  انتظار  جدید 

سرمایه گذاری های مشترک انجام گیرد.
وی با اشاره به برخی زمینه های همکاری از جمله نفت 
مناسبی  فرصت  حاضر،  حال  در  گفت:  پتروشیمی  و 
سرمایه گذاری  راه  سر  بر  که  مشکالتی  رفع  برای 
می رود  انتظار  و  است  فراهم  دارد،  وجود  مشترک 
این مشکالت که عمدتاً در حوزه بانکی است، هرچه 

سریع تر برطرف شود.
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به گفته خوانساری، متاسفانه به نظر می رسد سرعت 
رفع موانع کند است و نتیجه مورد نظر هنوز به دست 
نیامده است. برای ما جای تعجب دارد که چگونه 27 
نظر  بدون  نمی توانند  قدرتی  با چنین  اروپایی  کشور 
رابطه  در  اروپایی  بگیرند. شرکت های  تصمیم  آمریکا 
ایران آزادی عمل ندارند. در حالی که در گذشته،  با 
ایرانی  شرکت های  با  اروپا  از  بسیاری  شرکت های 
همکاری می کردند. مشکل اصلی نیز تبادل پول است. 
اگر این مانع از سر راه برداشته شود، همکاری ها از سر 

گرفته می شود.
وی اظهار داشت: بانک های اروپایی تحت تاثیر آمریکا 
هستند و از جریمه شدن توسط آمریکا نگرانی دارند. 
اگر شرکت ها و بانک های اروپایی وارد همکاری با ایران 
اعمال  زمان  در  آنچه  مانند  می تواند،  ایران  نشوند، 
با  را  خود  همکاری های  پیوست،  وقوع  به  تحریم ها 
از  نیست که دو طرف  اما مناسب  توسعه دهد  شرق 

بهره گیری از این فرصت باز بمانند.
نیز  اروپا  اتحادیه  پارلمان  در  بریتانیا  نماینده  هوئیت 
معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  رئیس  با  دیدار  در 
تهران گفت: مایل هستم اعالم کنم که اتحادیه اروپا، 
از آمادگی کافی برای حمایت از توافق )برجام( به عمل 
آمده برخوردار است تا تحریم ها از میان برداشته شود. 
بر این اساس من با صداقت تمام در این جلسه حضور 
یافته ام و به دنبال راهکارهای عملی برای توسعه روابط 
هستم. اما در این مالقات از ابراز حسن نیت صرف پرهیز 
بالقوه  از شما خواهش دارم که زمینه های  و  می کنم 
همکاری را معرفی کنید تا زمانی که من به بروکسل 

بازمی گردم بتوانم پروژه های اجرایی را دنبال کنم.
وی با اشاره به مشکالتی که مانع روان سازی مبادالت 
درک  را  مشکالت  این  ما  گفت:  است،  شده  بانکی 
گذشته،  سال های  در  که  پذیرفت  باید  اما  می کنیم. 

که  شده  ایجاد  بین المللی  بانکی  قواعد  در  تغییراتی 
بانکی  سیستم  با  ایران  بانکی  روابط  عادی سازی 
بین المللی را دشوار کرده است و این مساله ای نیست 
که به سرعت قابل حل باشد. در واقع می خواهم بگویم 

این تعلل به اتحادیه اروپا باز نمی گردد.
هوئیت با اشاره به مذاکراتی که اکنون میان بانک های 
ایرانی و کارشناسان بانکی اروپایی بر سر مسایل فنی 
بانکی در جریان است، گفت: این انتظار وجود دارد که 
بانک های ایرانی، آمادگی خود را برای پاسخگویی به 
پرسش ها یا ابهامات ارتقا دهند. در این میان با وجود 
آنکه ما نسبت به رفع این موانع اهتمام داریم اما اگر 
شما هم پیشنهادی برای حل این مسایل دارید ارائه 

کنید.
وی ادامه داد: تاکنون بیش از 80 هیات از اتحادیه اروپا 
به ایران سفر کرده اند و مالقات هایی را با سیاسیون و 
از  نشانه ای  این هیات ها،  اعزام  داشته اند.  ایرانی  تجار 
تمایل اروپا برای همکاری با ایران است. من با تعدادی 
از وزرای اتحادیه اروپا مذاکراتی داشته ام. همه اظهار 
می کنند که به دنبال رفع مشکالت هستند تا روابط به 

حالت اولیه بازگردد.
هوئیت در پاسخ به سخنان خوانساری گفت: من زمانی 
که به بروکسل بازگردم این مسایل را مورد پیگیری قرار 
خواهم داد. البته مساله کمی دارای پیچیدگی است. در 
عین حال، ما در این مسیر زندانی برخی ذهنیت ها و 
عدم اعتماد هستیم و در فضای جدید باید سعی کنیم 
اعتماد و حسن نیت ایجاد کنیم. من از طرف اتحادیه 
اروپا می توانم بگویم ما دارای عزم و اراده جدی برای 
عادی سازی روابط هستیم. البته باید تاکید کنم که ما 
از ایاالت متحده آمریکا مستقل هستیم. اما همان گونه 
که به توسعه روابط با ایران عالقه داریم خواهان تداوم 

ارتباطات خود با آمریکا نیز هستیم.

برای عدم اجرایی  به رای کنگره آمریکا  اشاره  با  وی 
شدن قرارداد ایران برای خرید هواپیما از شرکت های 
به  کنگره  در  آنچه  به رغم  گفت:  بویینگ  و  ایرباس 
توافق خرید  در تالش هستیم که  ما  تصویب رسید، 

هواپیما با این دو شرکت به طور کامل اجرایی شود.
نماینده بریتانیا در پارلمان اتحادیه اروپا با بیان اینکه 
اتاق تهران می تواند نقش حائز اهمیتی را در عادی سازی 
روابط ایران با اروپا ایفا کند، گفت: برخی از مشکالت 
نیز در درون ایران باید حل شود. به بیان دیگر، طرف 
ایرانی نیز باید سعی کند، شفاف سازی کرده و اعتماد 

ایجاد کند تا فضای بهتری برای همکاری فراهم شود.

مهر/ با اعالم وزارت صنعت؛
واردات 82 قلم کاال مشمول ارز متقاضی 

شد

سیاست  دنبال  به  کرد:  اعالم  صنعت  وزارت 
بازنگری در فهرست کاالهای وارداتی و نوع ارز 
کاالی  قلم   82 واردات  آنها،  به  یافته  اختصاص 

دیگر از دریافت ارز مبادله ای ممنوع شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، واردات 82 قلم ردیف تعرفه  
اعالم شده از این پس از دریافت ارز مبادله ای ممنوع 
شده و واردات آنها به هر میزان که باشد فقط با ارز 

متقاضی امکان پذیر است.
این اقالم شامل نمک معمولی، شن و ماسه دارای ۹5 
درصد یا بیشتر سیلیس، سنگ، سنگ های اکوسین، 
ساختمان،  یا  تراش  سنگ های  سایر  سنگ،  ماسه 
زغال سنگ قیری، زغال قالبی، گلوله زغال سنگ و 
سوخت های جامد، زغال سنگ چوب نما، اکسیدها و 

رنگ های چینی  رنگی،  آهن، خاک  هیدروکسیدهای 
شیشه ای،  فریت های  لعاب ها،  رولعابی،  سرامیکی  و 
سنگ های  سرامیکی،  گلوله های  سنگی،  مصنوعات 

گران بهای بدلی و شمش مفتول سازی است.
بر اساس این گزارش، آیین نامه ممنوعیت استفاده از 
دفتر  طریق  از  مذکور  اقالم  واردات  در  مبادله ای  ارز 
به  توسعه تجارت  واردات سازمان  و  مقررات صادرات 
گمرکات، بانک مرکزی و سازمان های صنعت، معدن 
و تجارت استان های کشور ابالغ شده است. همچنین 
 7350 مجموع  از  دولت  اصالحی  اقدامات  دلیل  به 
ردیف تعرفه، تا کنون بیش از 2300 تعرفه در فهرست 
کاالهای وارداتی با ارز متقاضی قرار گرفته که از این 
میان نیز هزار ردیف تعرفه در گروه 10 قرار دارد که 
برابر  پرداخت 2  با  ارز متقاضی  بر  آنها عالوه  واردات 

سود بازرگانی امکان پذیر است.
بر همین اساس روند تبدیل ارز مبادله ای به ارز متقاضی 
و  است  کارشناسی  بررسی   در دست  به طور مستمر 
اقالمی که به تصویب برسد به تدریج طی بخشنامه به 

دستگاه های ذیربط ابالغ خواهد شد.

مهر/ وزارت صنعت اعالم کرد؛
ورود کاالهای ایرانی فاقد گواهی مبدا به 

عراق مجددا ممنوع شد

ارائه  کرد:  اعالم  اطالعیه ای  در  صنعت  وزارت 
گواهی مبدا در گمرکات ورودی عراق از نیمه تیر 
مجددا الزامی شده و صادرکنندگان ایرانی باید 
پیش از ارسال محموله  صادراتی خود نسبت به 

تهیه آن اقدام کنند.
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به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطالعیه سازمان 
و  تولیدی  واحدهای  تمامی  ایران،  تجارت  توسعه 
صادراتی و تجار و بازرگانان صادرکننده به کشور عراق 
مبدا  گواهی  صادراتی،  کاالهای  ارسال  از  پیش  باید 
اقدام  سپس  و  دریافت  تهران  در  عراق  سفارت  از  را 
بر  کنند.  کشور  این  به  خود  محصوالت  صادرات  به 
همین اساس از صادرکنندگان انتظار می رود به منظور 
جلوگیری از بروز مشکل و توقف محموله های صادراتی 
در مرزهای ورودی عراق، اقدامات الزم را در این مورد 

انجام دهند.
در دهه اول خرداد ماه سال جاری بود که مسئوالن 
عراقی اعالم کردند از ورود کاالهای فاقد گواهی مبدا 
به این کشور ممانعت خواهند کرد؛ این تصمیم باعث 
اما  ایران و عراق شد  ایجاد صف های طوالنی در مرز 
با رایزنی های مسئوالن دو کشور و به منظور آمادگی 
طرف ایرانی به صورت موقتی اجرای آن به تعویق افتاد؛ 
به  مبدا  ارائه گواهی  ماه رمضان  پایان  از  اکنون پس 

گمرکات ورودی عراق بار دیگر الزامی شده است.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر 

شد

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

قطعه سکه  هر  فروش  نرخ  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
تمام بهار طرح جدید و قدیم امروز شنبه در بازار یک 
میلیون و ۹۴ هزارتومان، نیم سکه 551 هزار تومان، 
ربع سکه 286 هزارتومان و سکه گرمی 185 هزارتومان 

اعالم شد.
بازار  در  عیار   18 زرد  طالی  گرم  هر  نرخ  همچنین 
داخلی 111 هزار و23۴ تومان و نرخ هر اونس طال در 

بازارهای جهانی 1338 دالر است.
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را  در همین حال، صرافان 
برای فروش 3511 تومان، هر یورو را 3۹15 تومان، هر 
پوند را ۴70۴ تومان، لیر ترکیه 1225 و درهم امارات 

را ۹61 تومان اعالم کردند.

جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه
قیمت بازار نوع سکه    
10۹۴000 سکه تمام طرح جدید   
10۹۴000 سکه تمام طرح قدیم   
551000 نیم سکه     
286000 ربع سکه     
185000 گرمی     
11123۴ هر گرم طالی 18 عیار   

نوع ارز  
3511 دالر     
3۹15 یورو     
۴70۴ پوند     

۹61 درهم امارات    
1225 لیر ترکیه     

دنیای اقتصاد/ 
برگزاری سمینار رقابت پذیری صنعتی در 

ایران

 سمینار رقابت پذیری صنعتی در ایران با نگاه بر 

صنایع کوچک و متوسط با حضور روسا و اعضاي 
هیات مدیره تشکل ها در اتاق تهران و با سخنرانی 
سیدفرشاد فاطمی و فرشید شکرخدایی برگزار 

می شود. 
این خبر را مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت 
کمیسیون  گفت:  و  کرد  اعالم  تهران  اتاق  معدن  و 
صنعت و معدن اتاق تهران از آن جهت برگزاری این 
سمینار را در دستور کار قرار داده که موضوع رقابت 
بنگاه هاست.  عملکرد  شاخص های  کلیدی ترین  جزو 
اغلب  ایران،  بنگاه های صنعتی  تولیدات  در حالی که 
در حوزه کیفیت و قیمت قابل رقابت با نمونه مشابه 
خارجی خود نیستند. این عضو هیات نمایندگان اتاق 
تهران در ادامه با اشاره به دالیل ضعف رقابت پذیری 
کاالهای ایرانی گفت: بخشی از این ضعف به بهره وری 
پایین، بخشی به تکنولوژی بنگاه ها و بخش دیگری به 
نوع مدیریت واحدهای تولیدی بازمی گردد. پورقاضی 
با بیان اینکه این رویه در حوزه تولید و صنعت، قابل 
و  بررسی  با  صنایع  دارد  افزود: ضرورت  نیست،  دوام 
آسیب شناسی وضعیت موجود، برای ارتقای بهره وری 
و رقابت پذیری خود تدبیر کنند. کمیسیون صنعت و 
معدن اتاق تهران نیز قصد دارد با برگزاری این سمینار 
خروجی  امیدواریم  و  بپردازد  موضوع  این  تحلیل  به 
پورقاضی  باشد.  راهگشا  تولیدکنندگان  برای  آن 
عنوان کرد که برگزاری این نوع سمینارها با محوریت 
مشکالت بنیادین در صنعت کشور، توسط کمیسیون 
صنعت و معدن اتاق تهران ادامه خواهد یافت. بنا به 
اعالم کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، سمینار 
پنجم  سه شنبه،  روز  ایران  در  صنعتی  رقابت پذیری 

مردادماه سال جاری در اتاق تهران برگزار می شود.

ایسنا/ 
برگزاری کنفرانس بین المللی پژوهش های 

نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

در  نوین  پژوهش های  بین المللی  کنفرانس 
ماه  مرداد   7 حسابداری،  و  اقتصاد  مدیریت، 
برگزار  پترزبورگ - روسیه  سال 1395 در سن 

می شود.
به گزارش ایسنا، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش 
از  اقتصاد و حسابداری، پس  نوین در مدیریت،  های 
برگزاری دوره های قبلی کنفرانس در ترکیه، مالزی 
 Kaunas المللی  بین  دانشگاه  حمایت  با  آلمان  و 
دانشگاه   ،   University Of Technology
خوارزمی و دانشگاه آزاد اسالمی و انجمن های علمی 
ایران،  شهری  اقتصاد  علمی  انجمن  ایران،  بازرگانی 
المللی کارین و اساتید صاحب نظر  و  مجموعه بین 
پژوهشگران و نخبگان ایرانی و خارجی برگزار خواهد 

شد.
این کنفرانس با هدف ایجاد بستری مناسب برای تبادل 
نظر، تجربیات و نتایج تحقیقات میان صاحب نظران و 
اندیشمندان می تواند گامی موثر در ارتقا سطح دانش 
مدیران، اساتید، کارآفرینان و پژوهشگران کشور باشد.

عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به 
وب سایت رسمی این کنفرانس مراجعه کنند.

دنیای اقتصاد/  با اعالم 36 گروه کاالیی تدوین شد
منتخبان صنعت در هدف صادراتی

36 گروه کاالی صادراتی اولویت دار از سوی وزارت 

 بازگشت به عناوین 17 اخبار اقتصادی

شماره   1768    26 تیر ماه 1395



طبقه بندی  شد؛  اعالم  تجارت  و  معدن  صنعت، 
گروه کاالیی صورت گرفته براساس درصد جایزه 
صادراتی، میزان ارزش افزوده و »های تک« بودن 
کاال تهیه و به نهاد ریاست جمهوری ارائه شده 
براساس طبقه بندی  این پس  از  کاال  تا صادرات 
صورت گرفته انجام شود و به این طریق شرایط 
فراهم  باال  افزوده  ارزش  با  کاال  صادرات  برای 
شود. در طبقه بندی محصوالت صادراتی براساس 
درصد جایزه، 6 ردیف پیش بینی شده است که 

باالترین ضریب 3 درصد است.
از  ماه گذشته  توسعه صادرات غیرنفتی که  در بسته 
ارزش  شد،  ابالغ  رئیس جمهوری  اول  معاون  سوی 
صادرات مبنای درصد جایزه صادراتی برای سال جاری 
در نظر گرفته شد، که در جدول طبقه بندی گروه های 
و  معدن  صنعت،  وزارت  سوی  از  شده  تهیه  کاالیی 
تجارت نیز درصد جایزه یکی از مالک های اصلی برای 
این  در  است.  گرفته  قرار  نظر  مد  کاال  اولویت بندی 
خصوص محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با اعالم اینکه طبقه بندی گروه 
کاالیی به اتمام رسیده است به »دنیای اقتصاد« گفت: 
جدول طبقه بندی گروه کاالیی برای تصویب نهایی به 

نهاد ریاست جمهوری ارائه شده است.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  صنایع  امور  معاون 
درخصوص اینکه اولویت بندی صورت گرفته در لیست 
ضریب  کرد:  عنوان  است،  صورت  چه  به  شده  تهیه 
جایزه صادراتی یکی از اولویت های در نظر گرفته شده 
برای تهیه لیست کاالی صادراتی بوده است، به طوری 
به محصوالتی  اول  اولویت  این جدول  تهیه  برای  که 
اختصاص یافت که ضریب جوایز صادراتی آنها 3 درصد 
جایزه  درصد  که  کاالهایی  گروه،  این  از  پس  است. 
بوده،  و 5/ 0 درصد  آنها 5/ 2، 2، 5/ 1، 1  صادراتی 

قرار گرفته اند.
افزود:  نیز  صنایع  دسته بندی  درخصوص  نیا  صالحی 
های تک،  صنایع  گرفته  صورت  دسته بندی  براساس 
قطعه خودرو، ماشین و تجهیزات و... در گروه درصد 
باالترین  که  گرفته اند  قرار  درصد   3 صادرات  جایزه 
این گروه اختصاص دارد. منظور  به  از صادرات  سهم 
از 3 درصد این است که این گروه کاالیی باالترین رقم 
جایزه صادراتی را که مشمول صادرکنندگان می شود 
وسایل  گروه  این  از  پس  داده اند،  اختصاص  خود  به 
آزمایشگاهی و اندازه گیری، پزشکی و بیمارستانی و... 
قرار گرفته اند؛ در گروه بعد نیز خودرو و لوازم خانگی 

قرار گرفته اند.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  صنایع  امور  معاون 
درخصوص اینکه چه مالکی برای تهیه این لیست مد 
نظر بوده نیز عنوان کرد:عالوه بر درصد جایزه میزان 
ارزش افزوده و  های تک بودن محصول از اولویت های 
بوده  کاالیی  گروه  در جدول طبقه بندی  گرفتن  قرار 
است. پس از آن کاالهایی که در دنیا به لحاظ صادرات 
اصل  در  گرفته اند.  قرار  اولویت  در  هستند  شاخص 
در  ارزش افزوده  باالترین  که  کاالهایی  گفت  می توان 
منطقه و جهان را برخوردار هستند، برای قرار گرفتن 

در این جدول مالک قرار گرفته اند.
 

طبقه بندی گروه کاالیی
 3 از  که  کاالهایی  برای  کاالیی  گروه  طبقه بندی  در 
درصد جایزه صادراتی برخوردار هستند، در درجه اول 
گروه کاالیی فناوری باال و دانش بنیان )شامل صنایع 
محصوالت  اداری،  و  رایانه ای  ماشین های  فضا،  هوا 
ابزارآالت علمی،  ابزار دقیق،  الکترونیکی و مخابراتی، 
جنگ افزارها و کیت های آزمایشگاهی( قرار گرفته اند. 
تجهیزات و ماشین آالت صنعتی دومین گروه کاالیی 

هستند که از 3 درصد جایزه صادراتی برخوردارند؛ این 
گروه کاالیی تجهیزات کارخانه آسفالت، سنگ شکن های 

فکی، هیدروکربنی، کوبیت سری HS، بچینگ پالنت، 
ماسه شور و دستگاه های پخت نان را شامل می شوند. 
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تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، تجهیزات پزشکی، 
قطعات و مجموعه های خودرو و کلیه محصوالت لبنی 
از دیگر کاالهایی هستند که از 3 درصد جایزه صادراتی 

برخوردارند.
تجاری،  سبک،  )شامل  خودرو  انواع  کاالیی  گروه  اما 
ریلی و دریایی(، انواع لوازم خانگی برقی، انواع دارو و 
انواع پوشاک در دوره بعدی قرار دارند و جایزه صادراتی 

5/ 2 درصدی برای آنها در نظر گرفته شده است.
نساجی  محصوالت  کاالیی،  گروه های  طبقه بندی  در 
)شامل انواع نخ ها، انواع پارچه، انواع پتو و سرویس های 
خواب(، انواع صنایع غذایی )شامل تبدیلی کشاورزی، 
و  آرایشی  محصوالت  انواع  شکالت(،  و  شیرینی 
بهداشتی )شامل شوینده ها و لوازم آرایشی( و خدمات 
درصد  که  دارند  قرار  بعدی  رده  در  مهندسی  و  فنی 

است.  درصد  آنها 2  برای  گرفته شده  نظر  در  جایزه 
دارند که درصد  قرار  بعدی گروه های کاالیی  رده  اما 
جایزه آنها 5/ 1 درصد بوده است. صنایع غذایی، مصالح 
الکترونیک،  اداری، برق و  لوازم خانگی و  ساختمانی، 
فرش  انواع  ماشینی،  فرش  انواع  شیمیایی،  صنایع 
صنایع  و  مبلمان  غیربرقی،  خانگی  لوازم  دستباف، 
چوبی، انواع سیم و کابل و کلید و پریز خانگی در این 
گروه قرار گرفته اند. براساس دسته بندی صورت گرفته 
کشاورزی  تبدیلی  صنایع  گروه  دو  به  غذایی  صنایع 
)غیرکنسروی( و صنایع تبدیلی کشاورزی )کنسروی( 
تقسیم بندی شده اند. در گروه لوازم خانگی و اداری نیز 
زیرگروه مبلمان و دکوراسیون منزل و اداری مد نظر 
قرار گرفته است. اما برای گروه برق و الکترونیک نیز 
زیرگروه سیم،کابل و سایر تجهیزات برق و الکترونیک 

پیش بینی شده است.
محصوالتی  به  نیز  کاالیی  گروه  بعدی  ردیف های 
اختصاص دارد که از 1 درصد جایزه برخوردار هستند. 
این محصوالت شامل کشاورزی، فلزات و صنایع وابسته، 
صنایع سلولزی، مصالح ساختمانی، برق و الکترونیک، 
 محصوالت پتروشیمی و پایه نفتی، صنایع شیمیایی، 
انواع چرم و صنایع وابسته هستند. در این گروه کاالیی 
و  دارویی  )گیاهان  زیرمجموعه  کشاورزی  برای  نیز 
صنعتی و خشکبار( قرار گرفته است. در گروه کاالیی 
و فوالد در  زیرگروه آهن  نیز  وابسته  فلزات و صنایع 
نظر گرفته شده است. برای گروه برق و الکترونیک نیز 
زیرگروه سیم و کابل و سایر تجهیزات برق و الکترونیک 
و  پتروشیمی  زیرگروه محصوالت  برای  اما  دارد.  قرار 
پایه نفتی نیز محصوالت تبدیلی پتروشیمی پیش بینی 
دو  نیز  کاالیی صنایع شیمیایی  گروه  در  است.  شده 
زیرگروه رزین و چسب و مواد اولیه شوینده گنجانده 
شده است. اما برای گروه انواع چرم و صنایع وابسته نیز 

دو زیرگروه کراست، چرم، مصنوعات چرمی و کفش 
مد نظر قرار گرفته است.

محصوالتی که از جایزه صادراتی 5/ 0 درصد برخوردار 
هستند نیز در رده آخر در جدول طبقه بندی گروه های 
و  وزارت صنعت، معدن  از سوی  تعیین شده  کاالیی 
کاالیی  گروه  شامل  ردیف  این  دارند.  قرار  تجارت 
محصوالتی از کشاورزی، مصالح ساختمانی، محصوالت 
صنایع  وابسته  محصوالت  و  نفتی  پایه  پتروشیمی، 
گروه  این  در  است.  وابسته  صنایع  و  فلزات  تبدیلی، 
و  زیرگروه میوه  برای محصوالت کشاورزی چهار  نیز 
تره بار، گیاهان دارویی و صنعتی، محصوالت شیالتی 
و آبزیان محصوالت دامی خوراکی در نظر گرفته شده 
زیرگروه  نیز  پتروشیمی  محصوالت  گروه  برای  است. 
فرآورده های پایه نفتی پیش بینی شده است. اما برای 
و  فروآلیاژ،  مس  زیرگروه  نیز  وابسته  و صنایع  فلزات 

آلومینیوم مد نظر قرار گرفته است.

دنیای اقتصاد/ 
راهکارهایی برای تامین منابع در دوران 

رکود

مسعود خوانساری
رئیس اتاق تهران

»اقتصاد ایران در رکود است«. در صحت این اظهارنظر 
شکی نیست، اما تقریبا تمامي  اقدامات دولت طی دو 
سال گذشته مانند اجرای سیاست های خروج از رکود 
و برنامه های ضربتی دیگر نیز کمکی نکرده تا اقتصاد 
غیرقابل  آتش  مانند  رکود  رکود خارج شود.  از  ایران 
مهاری شده که زبانه هایش، صنایع کشور را می سوزاند 
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و رفتارهای ما چنین است که انگار با آب باران قصد 
خاموش کردن این آتشفشان را داریم.

اکثر اقتصاددانان معتقدند سال ۹۴ یکی از سخت ترین 
سال های اقتصاد ایران بوده و با توجه به گزارش مرکز 
آمار ایران رشد بخش  صنعت و معدن به منفی 2/ 2 
درصد رسیده است. رشد کلی اقتصاد ایران نیز چنان 
کرد.  عنوان  بزرگ  دستاوردی  را  آن  بتوان  که  نبوده 
ازسوی دیگر گزارش های رسمي  نشان می دهد در بهار 
که  یافته  کاهش  درصد  کشور 13  به  واردات  امسال 
بخش عمده آن مربوط به کاالهای واسطه ای است و 
صادرات هم 5 درصد افت کرده است. این دو مولفه 
وضعیت  هم  امسال  بهار  در  صنعت  می کند  تایید 
مناسبی نداشته است. اگرچه تحلیلگران اقتصادی برای 
سال ۹5 رشد ۴ درصدي پیش بینی کرده اند، اما این 
رشد هم عمدتا ناشی از افزایش قیمت نفت است. با 
پیش بینی  امسال،  اول  ماه  به شاخص های سه  توجه 
خوبی درخصوص رشد صنعت وجود ندارد. امروز همه 
فعاالن اقتصادی چشم به دولت دوخته اند تا ببینند قوه 
مجریه چگونه این حریق را مهار مي کند. اگرچه باور 
دارند اثرات آتشی که طی 8 سال افروخته شد، طی 
سه سال خاموش نمي شود. ولی به هرحال با ریشه یابی 
سوء مدیریت  و  تحریم ها  از  فارغ  ایجادشده،  وقایع 
رکود  اصلی  دالیل  رسید.  جواب  به  سریع تر  مي توان 
کاهش درآمد سرانه از سال 13۹0 و به تبع آن کاهش 
تقاضایی است که همراه با کاهش تورم به وجود آمده 
است. به هرحال امروز باید قدم های اساسی برای پایان 
دادن به این وضعیت برداشته  شود. در حال حاضر فشار 
روی صنایع کشور به شدت باالست. از آن ناگوارتر اینکه 
کشور  مسووالن  میان  وفاقی  می شود  احساس  گاهی 
برای حل این مشکالت وجود ندارد. این در حالی است 
که پیش از این تجربه موفقی مانند توافق هسته ای و 

وفاق  از سر گذرانده ایم که محصول  را  برجام  اجرای 
در میان مدیران کشور بود، اما چگونه است که امروز 
برای رفع رکود چنین اتحادی شکل نمی گیرد؟ شاید 
باید بیشتر در این مورد فکر کرد. سوال این است که 
راز بحران تداوم رکود کجاست؟ دولت طی دو سال و 
نیم گذشته با اقدامات خود شرایطی را ایجاد کرده تا 
نرخ تورم کاهش چشمگیری داشته  باشد. این اقدام از 
هر نظر قابل تقدیر است. ولی همزمان باید برای رشد 
صنعت و تقویت اقتصاد به فکر تامین منابع جدید بود. 
راه حل که پیش  نفت یک  به کاهش قیمت  توجه  با 
روی دولت قرار مي گیرد، تامین منابع از طریق جذب 
هنوز  مي دانیم  همه  اما  است.  سرمایه گذاری خارجی 
بستر الزم برای جذب سرمایه در سطوح جذب منابع 
راه حل دوم  است.  نشده  آماده  باالی سرمایه خارجی 
تکیه براعتبارات بانکی است. به نظر مي رسد این راه نیز 
با توجه به شرایط حاکم بر نظام بانکی کشور چندان 
موثر و قابل اتکا نباشد. آنچه بر سر بانک ها در هشت 
سال دولت گذشته آمده موجب شده تا صندوق آنها 
و  محدود  بسیار  جدید  تسهیالت  ارائه  عمال  و  خالی 
حداکثر در جهت تامین قسمتی از سرمایه در گردش 
به هیچ عنوان منابعی  بنابراین  واحدها خالصه شود. 
جهت سرمایه گذاری یا توسعه بنگاه ها از طریق بانک ها 
طریق  از  منابع  جذب  هم  بنابراین  نمي شود؛  تامین 
از سرمایه گذاران  بانک ها در کار نیست و هم خبری 
خارجی در کوتاه مدت نخواهد بود. اما راهکار چیست و 
چه باید کرد؟ واقعیت این است که برای نجات اقتصاد 
این  است  ممکن  اگرچه  است.  نیاز  جراحی  به  ایران 
جراحی خساراتی هم به همراه داشته باشد. البته در 
همین شرایط هم مي توان از طریق سه منبع بخشی 
از منابع درآمدی را تامین کرد. قطعا در صورتی که 
اراده الزم برای تامین منابع از این طریق صورت گیرد، 

این  اما  مي دهد.  رخ  کشور  صنایع  در  بزرگ  تحولی 
منابع کجاست؟

1-قیمت ارز: واقعی کردن قیمت ارز اولین و موثرترین 
گذشته  سال  سه  در  متأسفانه  است.  اقدامات  این 
در  تورم  اینکه در مجموع حدود 60 درصد  با وجود 
اقتصاد ایران وجود داشته، اما قیمت ارز نه تنها تغییری 
نکرده بلکه حدود 200 تومان ارزان تر از زمانی است 
بر  بی جهت  تاکید  آمد.  کار  روی  یازدهم  دولت  که 
ادامه  ارز مبادله ای و در واقع  ادامه سیاست پرداخت 
بازار، امروز ما را به جایی رسانده که  توزیع رانت در 
کرده است.  پیدا  بیشتری  ضربه پذیری  ایران  اقتصاد 
که  دارند  تاکید  اقتصادی  کارشناسان  تمامي   تقریبا 
ارز دونرخی تبعات مخرب بسیاری برای اقتصاد ایران 
رهایی  برای  ولی هنوز عزم مدیریتی در دولت  دارد، 
نگاهی  که  البته  نشده است.  ایجاد  گرفتاری  این  از 
برآمده از تحلیل های سیاسی اجازه نمی دهد که نرخ 
بردوش  مسوولیت  این  ولی  شود،  یکسان سازی  ارز 
دولت است که با پذیرش شجاعانه این واقعیت، مانع از 
تخریب بیشتر اقتصاد ایران شود. نکته بسیار مهم این 
است که حتی امروز برای توسعه صادرات هم نیاز به 
واقعی سازی قیمت ارز وجود دارد. در شرایط حاضر و 
با توجه قیمت غیرواقعی ارز، عمال صادرات مزیت های 
خود را از دست داده و این درحالی است که توسعه 
صادرات از اهداف عالیه اقتصاد کشور است. نکته بسیار 
مهم در مورد نرخ ارز این است که اگر امروز در مورد 
نرخ ارز تصمیم گیری نشود، ممکن است اتفاقات سال 
13۹0 تکرار شود. اتفاقی که منجر به جهش ناگهانی 
این  بروز  از  پیش  است  بهتر  بنابراین  شد؛  قیمت ها 

آسیب ها اقدامات اصالحی صورت گیرد.

به آن دقت  باید  2-قیمت سوخت: موضوع دیگر که 
دیدگاه  قطعا  است.  سوخت  قیمت  به  مربوط  کرد 
محافظه کارانه به تصمیم گیران اقتصادی کشور دیکته 
می کند که در فاصله یک سال باقی مانده تا انتخابات 
ریاست جمهوری از ورود به تصمیم گیری های پرحاشیه 
مانند افزایش قیمت حامل های انرژی خودداری کنند، 
ولی حقیقت این است که اگر امروز برای این موضوعات 
تعیین تکلیف نکنیم، فردا ضربه سهمگینی بر پیکره 
این  در  اقدام  بنابراین  می شود.  وارد  ایران  در  توسعه 
جهت تنها یک اقدام مدیریتی نیست و باید گفت که 
رسالتی ملی به شمار مي آید. در اغلب کشورها براساس 
منطقی علمي  از انرژی مالیات اخذ می شود. ولی ما در 
ایران نه تنها چنین مالیاتی را وصول نمی کنیم که حتی 
به سوخت یارانه  هم مي دهیم. به طوری که گازوئیل که 
قیمت واقعی آن یک هزار و 500 تومان است، 300 
این موجب پرداخت روزانه  تومان عرضه مي شود که 
120 میلیارد تومان یارانه به گازوئیل می شود. همین 
موضوع در مورد بنزین هم صادق است و در آن حوزه 
هم نزدیک به روزانه 30 میلیارد تومان درآمد از دست 
می رود. این درآمدها در صورتی که وصول می شدند، 
می توانستند در خدمت توسعه اقتصاد کشور قرار گیرند 
ولی متاسفانه نه تنها به اقتصاد ایران یاری نمی رسانند 
که حتی مانند موریانه پایه های اقتصاد را نیز سست 

کرده اند.

3-یارانه ها: براساس قانون مقرر شده بود که قسمتی 
انرژی  حامل های  قیمت  افزایش  از  ناشی  درآمد  از 
جهت توسعه صنعت و به روز کردن تکنولوژی و بهبود 
مورد  این  نه تنها  متاسفانه  اما  شود.  هزینه  بهره وری 
قانونی عملی نشد بلکه قسمتی از مالیات اخذشده از 
صنعت به کمک پرداخت یارانه های نقدی آمد. در این 
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خصوص هم تصمیم عاجل دولت در جهت حذف افراد 
مرفه و غیرنیازمند ضروری است که حداقل نیمي  از 
۴6 هزار میلیارد تومان در جهت توسعه و رشد اقتصاد 
ایران به کار گرفته شود. رکود حاکم بر اقتصاد ایران 
از دو جنبه مي توان بررسی کرد. موارد سه گانه ای  را 
منابع  تامین  برای  راهکارهایی  اشاره شد،  آنها  به  که 
بیشتر، جهت تزریق به اقتصاد کشور است، اما بحث 
دیگر مربوط به فشارهایی است که در دوران رکود به 
بر عمق  و عمال  تحمیل مي شود  اقتصادی  بنگاه های 
بحران مي افزاید. در کشورهای توسعه یافته اگر بحرانی 
مانند رکود در اقتصاد رخ دهد، اولین اقدام تغییر رفتار 
نظام مالیاتی به نفع صنایع است، اما متاسفانه در سه 
مواجه  رکود جدی  با  که صنایع کشور  سال گذشته 
بودند، نه تنها هیچ گذشتی صورت نگرفت، بلکه شدت 
مالیات ستانی از بنگاه های کوچک و متوسط روز به روز 
بیشتر شد و نگرانی بیشتر در مورد اخذ مالیات سال 

۹۴ خواهد بود.
درآمدهای  افزایش   13۹5 سال  بودجه  الیحه  در 
نسبت  و  درصد  گذشته، 15  سال  به  نسبت  مالیاتی 
به عملکرد 30 درصد رشد داشته است و این درحالی 
است که حوزه مالیاتی با اصناف توافق کرده که مالیات 
بر  از طرفی مالیات  آنها براساس سال ۹3 اخذ شود. 
حقوق هم افزایش چشم گیری نداشته است. حال تنها 
بنگاه هایی  بود،  خواهد  فشار  زیر  مجددا  که  بخشی 
مالیاتی  ممیزان  و  رسمي اند  دفاتر  دارای  که  هستند 
جهت تامین منابع الزم در بودجه مجبور به رد دفاتر و 
علی الرأس کردن آن هستند. بنابراین پیشنهاد بخش 
بنگاه های  مالیاتی  اظهارنامه  که  است  این  خصوصی 
مالیات  به عنوان  و  پذیرفته  کامال   ۹۴ سال  صنعتی 
قطعی تلقی شود. این موضوع باعث بازگشت آرامش 
به صنعت خواهد بود. همچنین ممیزان مالیاتی فرصت 

پیدا مي کنند تا سراغ بخش های پنهان اقتصاد ایران 
برای مالیات ستانی بروند و خدای ناکرده اگر فسادی 
درخصوص ممیزان مالیاتی وجود داشته، حذف شود. 
هم  اجتماعی  تامین  سازمان  درخصوص  موضوع  این 
کامال مصداق دارد. فشار تامین اجتماعی روی بنگاه ها 
باید کامال کاهش یابد. سازمان تامین اجتماعی مجاز 
به بازرسی از کارگاه ها ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ارسال 
فهرست بیمه شدگان است. حسابرسی 10 ساله نه تنها 
خالف قانون بوده، بلکه ضرر و زیان های ناعادالنه ای بر 
بنگاه های صنعتی وارد مي سازد. همچنین با توجه به 
رکود حاکم بر کلیه بنگاه های صنعتی الزم است که 

بدهی های معوق آنها تقسیط شود.
تحمیل  بنگاه ها  به  حاضر  حال  در  که  فشاری  این 
مي شود، تنها موجب تعطیلی کارگاه صنعتی و بیکاری 
کارگران آنها مي شود. آنچه در نهایت رخ مي دهد این 
است که این موضوع از یک مشکل اقتصادی به بحرانی 
اجتماعی تغییر مي کند. امروز بر کسی پوشیده نیست 
که بیکاری آتش زیر خاکستر است. خانواده های ایرانی 
در غم بیکاری جوانان خود می سوزند و ریشه تمامي 
 این مشکالت و ناهجاری های اجتماعی در رکود است. 
اگر امروز مي خواهیم بحران رکود از میان برود، باید 
تصمیمات شجاعانه و بدون محافظه کاری گرفته شود. 
که  خردمندانه ای  و  اعتدالی  سابقه  با  یازدهم  دولت 
دارد مي تواند امروز نوشدارو را پیش از مرگ سهراب 
ایرانی  خانوادهای  تمام  خواسته  این  و  گیرد  کار  به 
است. خانواده هایي که بیش از هر خواسته اجتماعی 
یا حتی سیاسی، به انتظار حضور فرزندانشان در بازار 

کار نشسته اند.

اقتصادنیوز/ 
پنج عامل کاهنده رتبه رقابت پذیری ایران

منابع  به  آسان  دسترسی  عدم  نیوز:  اقتصاد 
و  تورم  قوانین،  و  سیاست ها  بی ثباتی  مالی، 
دیوانساالری و بوروکراسی پیچیده اداری و نبود 
زیرساخت ها عواملی است که سبب شده ایران 
کشورهای  با  مقایسه  در  رقابت پذیری  منظر  از 
منطقه در جایگاه آخر و در مقایسه با 140 کشور 

جهانی در رتبه 74 قرار بگیرد.
 پدرام سلطانی، نایب  رئیس اتاق ایران در گفت وگو با 
هفته نامه تجارت فردا با اشاره به جایگاه نامطلوب ایران 
در رتبه رقابت پذیری صنعت در مقایسه با کشورهای 
نشان  اقتصاد  جهانی  مجمع  گزارش  می گوید:  دیگر 
می دهد قطر رتبه 1۴، امارات رتبه 17 و عربستان رتبه 
25 و کویت 3۴ را دارد؛ اما رتبه ایران 7۴ است که 
پایین ترین رتبه در میان کشورهای رقیب منطقه است.

تنها پاکستان از میان کشورهای همسایه ما وضعیت 
چرایی  بررسی  در  وی  دارد.  ایران  از  نامطلوب تری 
کاهش رقابت پذیری صنعت ایران گفت: مهم ترین مانع 
رقابت پذیری ما عدم دسترسی آسان به منابع مالی است. 
همچنین به واسطه تحریم ها، سایر اجزای نظام تامین 
مالی نمی توانستند فعالیت کنند و بار تامین مالی عمال 
بر عهده بانک ها بود. چون در این دوران سرمایه گذاری 
بود. شرکت های  متوقف شده  فاینانس های خارجی  و 
بیمه ای ما کارکرد تامین مالی را از دست داده بودند. 
از همه مهم تر اینکه بازار سرمایه ما توجیه و توان تامین 
و  خزانه داری  نداشت.  را  بزرگ  بنگاه های  برای  مالی 
بودجه دولت هم نقش خود را در تامین مالی بودجه 
عمرانی بخش خصوصی ایفا نمی کرد. در نتیجه شکاف 
تامین مالی افزایش یافت. سلطانی عامل دوم در کاهش 

رتبه رقابت پذیری ایران را بی ثباتی سیاست ها می داند. به 
گفته وی، صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های مختلف 
چارچوب  متعدد،  آیین نامه های  و  قوانین  تصویب  و 
تغییر  را دستخوش  در کشور  اقتصادی  فعالیت  انجام 
می کند. وی می گوید: اگرچه تصور می شود وضع قوانین 
و مقررات جدید یا تغییر قوانین قبلی تاثیر مثبتی بر 
محیط کسب وکار می گذارد. اما در حقیقت تغییر قوانین 
به معنای بر هم زدن نظم موجود است، چون تغییر مداوم 
قوانین سبب می شود که همه فعاالن عرصه کسب وکار 
سردرگمی  و  ابهام  در  مدت ها  تا  دولت  خود  حتی  و 
باشند و سلیقه ای رفتار  کنند. دیوانساالری و بوروکراسی 
بر  تاثیرگذار  مهم  عامل  سومین  هم  دولتی  ناکارآمد 
این  می گوید:  سلطانی  است.  ایران  رتبه  رقابت پذیری 
عامل هم موجد بی ثباتی سیاست هاست و هم مشوق 
آن. چون زمانی که در دولت یک قانون را نتوانند در 
زمان مناسب با هزینه پایین و مراحل قابل قبول انجام 
دهند، فعال اقتصادی طبیعتا در داالن های بوروکراسی 
گرفتار می شود. وی تاکید می کند ما فرآیندها و تعریف 
بوروکراسی را وارد کشور کردیم؛ اما برای بوروکرات ها این 
مفهوم نهادینه نشد که بوروکراسی اداری باید منجر به 
ساده شدن امور شود و نه باعث سخت شدن کارها. عامل 
چهارمی که نایب رئیس اتاق ایران عنوان می کند، تورم 
است که تاثیر خود را روی گران تر شدن تولید، باالتر 
رفتن نیاز تولید به سرمایه در گردش، نگرانی تولیدکننده 
از  جلوگیری  برای  اولیه  مواد  دپوی  برای  اجبارش  و 
می گوید  سلطانی  گذاشت.  جای  بر  قیمت ها  افزایش 
ایران در حالی سال هاست با تورم دو رقمی مواجه است 
که کشورهای رقیب ما همه تورم تک رقمی دارند. آخرین 
عامل موثر بر کاهش رقابت پذیری هم بحث ناکارآمدی 
زیرساخت های الزم برای تولید و فعالیت اقتصادی است.

 بازگشت به عناوین 21 اخبار اقتصادی
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تعادل/ سیدحمید حسیني در گفت وگو با »تعادل«:
تشکل ها در ایام تحریم هیچ کاري نکردند

عملکرد ایران در تشکل هاي بین المللي همیشه 
از  خصوصي  بخش  اصلي  انتقادهاي  از  یکي 
است.  بوده  ایران  تشکلي  مدیریت  و  تشکل ها 
هیچ گاه  جهاني  تشکل هاي  عرصه  در  ایران 
در  و  باشد  داشته  گفتن  براي  حرفي  نتوانست 
عین حال امکانات زیادي که مي توانست توسط 
تشکل هاي بین المللي به ایران ارائه شود، همیشه 
 CCI واقع شده است. موفقیت هند در  مغفول 
نگاه  براي  بین المللي(بهانه یي  بازرگاني  )اتاق 
فعاالن  از  بسیاري  و  شد  موضوع  به  دقیق تر 
تشکلي به بررسي اتفاقات در حال رخ دادن در 
عرصه تشکل هاي بین المللي پرداختند. در همین 
رابطه با سیدحمید حسیني به گفت وگو نشستیم. 
حسیني از چهره هاي قدیمي تشکل هاست که در 
بازرگاني  اتاق  رییسه  هیات  عضویت  قبل  دوره 
تهران را بر عهده داشت و در این دوره به نماینده 
از اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمي 
اتحادیه یي  دارد؛  ایران حضور  بازرگاني  اتاق  در 
عهده دار  را  آن  هیات مدیره  ریاست  سال ها  که 

بود.

این روزها با توجه به موفقیت هندي ها صحبت 
تشکل هاي  ظرفیت هاي  از  ایران  استفاده  از 
اصوال  ایران  چرا  است.  مطرح  بسیار  بین المللي 
 ICC از ظرفیت هاي تشکل هاي بین المللي مانند

استفاده نکرد.
همان  یا   ICC با  کمي  بین المللي  تشکل هاي  بحث 
اتاق  درباره  است.  متفاوت  بین المللي  بازرگاني  اتاق 

نه ما خیلي خواستیم  باید گفت  بازرگاني بین المللي 
که از ظرفیت هاي آنجا استفاده کنیم و نه آنها اجازه 
مساله  هم  اصلي  بحث  دادند.  ما  به  را  استفاده  این 
نگاه کمیته ایراني ICC است. این کمیته بحث هاي 
اقتصادي را به شکل دانشگاهي مي بیند و به صورت 
عملي به مباحث ورود پیدا نمي کند. علت اینکه بحث 
ICC را کمي متفاوت از سایر تشکل ها مي دانم این 
است که در این بخش تالش هایي شد ولي نه در کمیته 
ایراني روال به شکلي بود که به نتیجه برسد و نه در 
طرف مقابل امکانات فراهم بود. زماني که من در هیات 
رییسه اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي تهران 
بودم تصمیم بر این شد که از کمیته ایراني به عنوان 
براي پیگیري برخي شکایات استفاده کنیم.  محوري 
در حقیقت مساله تحریم مشکالت زیادي براي اعضا 
ابزار  بهترین   ICC ایراني  کمیته  و  بود  کرده  ایجاد 
براي پیگیري شکایات ایراني هایي بود که از خلف وعده 
خارجي ها زیان مي دیدند. اتاق بازرگاني تهران نیز قبول 
کرد که بخشي از هزینه را متقبل شود ولي واقعیت این 
بود که اراده یي در کمیته ایراني ICC براي پیگیري 

این موضوع وجود نداشت.

یعني در آن زمان تالش شد که مساله تحریم ها 
را از طریق تشکل هاي بین المللي حل کنید؟

زیاد  شعارها  و  داشت  وجود  زمان  آن  در  ایده  این 
هیچ  تحریم  ایام  در  پذیرفت.  را  واقعیت  باید  اما  بود 
این موضوع  از  نیز  نکرد و تشکل ها  کس کار خاصي 
مستثني نیستند. عمال همه نشستیم و به اتفاقاتي که 
در جریان بود، تن دادیم. حتي حاضر به مظلوم نمایي 
براي کاهش فشارها هم نشدیم و هر جا بحث از موارد 
اساسي مانند دارو یا مسافر بود، گفتیم که تحریم ها 
را دور مي زنیم. چنین رفتاري در عمل باعث شد که 

به جاي کاهش فشار، تحریم ها شدیدتر شود و فشار 
بیشتري بر ما وارد کنند. اگر امروز نگاهي به عملکرد 
خودمان در ایام تحریم بیندازیم عمال عملکرد مثبتي 

از خود به جاي نگذاشته ایم.

به بحث ICC بازگردیم. عملکرد ایران در اتاق 
بازرگاني جهاني را چگونه ارزیابي مي کنید.

کمیته ایراني ICC که قرار است ارتباط ایران با اتاق 
بازرگاني جهاني را ایجاد کند عمال به دلیل دیدگاه هاي 
مدیران آن به نهادي آموزشي و دانشگاهي بدل شد. 
برنامه هایي چند باري مطرح شد اما هیچ یک به نتیجه 
نرسید. مثال صحبت از نشست ICC در ایران بود اما 
ظاهرا به جایي نرسید. توافق هایي هم صورت گرفت اما 
به نظر مي رسد طرف ایراني عالقه یي به این موضوع 
از خود نشان نمي داد. قطعا هر تشکلي براي افزایش 
حضور  بین المللي  مجامع  در  دارد  نیاز  خود  فعالیت 

داشته باشد.
اتاق هاي  همین  دولت ها  به  فشار  راه هاي  از  یکي 
بین المللي و اصوال تشکل هاي جهاني هستند. اما اگر 
ایران در تشکل هاي  امروز بخواهیم به بحث عملکرد 
بین المللي بپردازیم باید بگویم ما نه در ICC و نه در 
اتاق هاي مشترک نتوانستیم از ظرفیت ها، پتانسیل ها 
امروز  بود استفاده کنیم.  امکاناتي که حق ما  و تمام 
به اتاق هاي مشترک نگاه کنیم. گذشته از اتاقي مانند 
ایتالیا که تا حدي فعال است اکثر اتاق ها به روش هاي 
قدیمي پیگیر کارها هستند و عمال کاري براي حضور 

ایران در عرصه هاي بین المللي انجام نمي دهند.

علت این موضوع از نظر شما چیست؟ چرا ایران 
در عرصه هاي بین المللي ضعیف است؟

مشکل اصلي این است که ما آدم هایي با توان حضور 

توان  که  افرادي  داریم.  کم  بین المللي  عرصه هاي  در 
مدیریتي بین المللي داشتند کمتر در ایران مانده اند و 
غالبا در کشورهاي دیگر مشغول به کار هستند. این 
تنها مشکل تشکل هاي ما نیست. ما بانکدار بین المللي 
بقیه بخش ها هم شرایط  و  هم کم داریم. در ورزش 
به همین شکل است. براي نمونه در ورزش با وجود 
داشتن ورزشکاران متعدد جهاني ولي در بحث مدیریت 
بین المللي بسیار ضعیف هستیم. مشکل این است که 
اصول و قواعد مدیریت در عرصه هاي بین المللي را بلد 
نیستیم. این موضوع طبیعتا در عرصه تشکلي هم خود 
را به خوبي نشان مي دهد. بعد از چندین سال موفق 
شدیم در مجمع جهاني گاز براي 2 دوره دبیرکلي را به 
دست آوریم و حتي از آن هم استفاده زیادي نکردیم. 
در اکو که سطح کوچک تري است و اتفاقا ایران جزو 
سردمداران آن است نتوانستیم موفق شویم. در عین 

حال حاضر به قبول چنین مشکالتي نیستیم.
در مقابل دولت نیز براي چنین موضوعي اهمیت قائل 
دولت  در  البي  انگیزه  نداشتن  و  نیرو  کمبود  نیست. 
باعث شده است که هیچ گاه نتوانیم سایر کشورها را 
کشتي  مهد  مثال  براي  کنیم.  جذب  خود  سمت  به 
سال ها  کشتي  جهاني  فدراسیون  در  اما  است  ایران 
ایران  در  ببریم.  پیش  از  کاري  نتوانسته ایم  که  است 
متاسفانه روابط بین الملل فقط در شکل سیاسي مطرح 
شده است. باید قبول کرد که در این دوره دیپلماسي 
سیاسي وضعیت بهتري داشته است اما روابط بین الملل 
در  باید  بین الملل  روابط  نیست.  سیاست  بحث  فقط 
مباحث مختلفي همچون انرژي، ورزش، اقتصاد و در 
این بحث تشکل ها خود را نشان دهد. ما متخصصان 
دانشگاهي در این زمینه داریم اما این افراد نتوانسته اند 

در کارهاي اجرایي این الگوها را اجرایي کنند.
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بین المللي  عرصه  در  تشکل ها  ضعف  به  شما 
به  مربوط  را  مشکالت  از  یکي  و  داشتید  اشاره 
حال  عین  در  اما  دانستنید.  مشترک  اتاق هاي 
عراق  و  ایران  اتاق  هیات مدیره  عضو  شما  خود 
هستید. وضعیت این اتاق را از جنبه اثرگذاري در 

تشکل هاي بین المللي چگونه مي بینید؟
اتاق ایران و عراق از نظر موقعیت وضعیت خوبي داشته 
است و از نظر وضعیت مدیریتي کمیسیون هاي فعالي 
در آن حضور پیدا مي کردند. شرایط اقتصادي ایران و 
عراق هم در برهه یي باعث تقویت این اتاق شد. اما در 
2 سال گذشته تغییر اساسنامه برنامه ها و سیاست هاي 
براي  زیادي  مشکالت  و  کرد  وقفه  دچار  را  اتاق  این 
این اتاق ایجاد کرد. این اتاق تالش زیادي کرد که به 
شرایط مطلوب گذشته بازگردد اما نمي تواند. موقعیت 
و شرایط اقتصادي دو کشور هم براي فعال شدن اتاق 
تاثیر چنداني  اتاق نتوانست  چندان مناسب نیست و 
بتوانیم  داریم،  تصمیم  اتاق  این  در  ما  باشد.  داشته 
دوران فترت اتاق را سپري کنیم و براي شرایط جدید 

آن را آماده کنیم.

به صورت کلي ضعف اتاق هاي مشترک از دیدگاه 
شما در کجاست؟

براي بررسي ضعف تشکل ها باید به وظایف آنها نگاه 
تعریف مي شود.  در چند سطح  تشکلي  وظایف  کرد. 
منافع  مانند حفظ  روشن  وظیفه  اول چند  در سطح 
اعضا، کارهاي کارشناسي و توانمندسازي اعضا مطرح 
در همین  تشکل ها  است که  این  اصلي  مساله  است. 
سطح باقي مانده اند و وظایف اساسي تري که بر عهده 
تشکل ها قرار دارد را انجام نمي دهند. مشکل اساسي 
به  به موضوع تشکل ها  رییسه ها  است که هیات  این 
تالشي  آن  نتیجه  در  و  نمي کنند  نگاه  دقیق  صورت 

براي حل مشکالت و ارتقاي نقش تشکل در مواردي 
همچون اثرگذاري جهاني صورت نمي گیرد. در حقیقت 
ریاست تشکل بیشتر به عنوان یک امتیاز به قدیمي ها 
مطرح است بدون آنکه به این واقعیت بنگریم که اصوال 
این افراد توانایي انجام چنین وظایفي را دارند یا خیر. از 
طرف دیگر مسائل مالي همیشه پاشنه آشیل تشکل ها 
اجرایي  کادر  مالي  محدودیت  دلیل  به  و  است  بوده 
قوي به تشکل ها نمي آید که بتواند ضعف هیات رییسه 
تشکل ها پوشش دهد. همین هیات رییسه هاي داراي 
حاصل  طبیعتا  و  نمي گذارد  کافي  وقت  هم  مشکل 
ضرب صفر در صفر نتیجه یي جز هیچ را نخواهد داشت.

نظام  در  کوچک  کسب وکار  ردپاي  »تعادل«  تعادل/ 
آموزش عالي ایران را بررسي مي کند

ضرورت اختصاص درصدي از فروش 
بنگاه ها به پژوهش

روزهاي پایاني هفته یي که پشت سر گذاشته شد 
)پنج شنبه و جمعه( فضاي اجتماعي و آموزشي 
و فرهنگي خانواده هاي ایراني تحت تاثیر »آزمون 
یک بار  تا  داشت  قرار  دانشگاه ها«  سراسري 
دیگر بحثي ذیل عنوان »آسیب شناسي ساختار 
و  رسانه یي  محافل  در  ایران«  عالي  آموزش 
پیدا  وسیعي  بازتاب هاي  اجتماعي  شبکه هاي 

کند.
بحث  در  ایراني  دانشگاه هاي  عملکرد  بررسي   
به  که  است  موضوعي  »کسب وکار«  و  »کارآفریني« 
کشور  دانشگاه هاي  سراسري  آزمون  برگزاري  بهانه 
و  کرد  اشاره  آن  گوناگون  زوایاي  و  ابعاد  به  مي توان 

گزاره هاي موثر بر آن را مورد ارزیابي کارشناسي قرار 
داد. از منظر تاریخ معاصر، بحث کاربردي کردن علوم 
ارتباط  یک  ترسیم  و  آکادمیک  دانش  و  دانشگاهي 
بازار  و  دانشگاهي  فارغ التحصیالن  میان  منطقي 
شدن  صنعتي  تفکرات  در  ریشه  ایرانیان،  کسب وکار 
در  )امیرکبیر(  فراهاني  تقي خان  میرزا  تالش هاي  و 
و دیدگاهي  تفکر  دارد،  دارالفنون  پایه  گذاري مدارس 
که در طول تمام سال هاي پس از مشروطه تا به امروز 
دستخوش تغییرات و الزامات بسیاري شده است، اما، 
اقتصاد ایران همچنان از ساختاري که بتواند جمعیت 
مستعد جوانان دانشگاهي ایران را در خدمت توسعه 
پایدار تولیدي و اقتصادي کشور درآورد، محروم مانده 
»مارک  مانند  افرادي  که  است  درحالي  این  است. 
زاکربرگ« خالق فیس بوک استارت آغازین کسب وکار 
کوچک خود را در زمان دانشجویي و زیرسایه ساختار 
آموزش عالي کشورشان زده اند تا در ادامه توانسته اند 
طول و عرض اقتصادي و ارتباط بین المللي را به هم 
بدوزند. در این سوي زمین اما، استعدادهاي اقتصادي 
معموال  بخش،  این  ریشه دار  مشکالت  به دلیل  ایران 
جذب دانشگاه هاي اقتصاد امریکایي و اروپایي مي شوند 
و دسته معدودي هم که در برابر وسوسه مهاجرت به 
خارج از مرزها مقاومت مي کنند و براي پایه ریزي یک 
کسب وکار موثر در کشور باقي مي مانند به دلیل عدم 
وجود یک سیستم قوام یافته در پیچ و خم مشکالت 
ایده پردازي هاي  خیر  از  کسب وکار،  بازار  پایان ناپذیر 
سطح  ارتقاي  در  تاثیري  عمال  و  مي گذرند  علمي 
و  مسائل  این  همه  ندارند.  حوزه  این  عملي  و  علمي 
دالیل کفایت مي کند که توجه صفحه بنگاه ها در یک 
»اقتصاد«  ارتباط  کارشناسي  بررسي  به  روزي  چنین 
و »دانشگاه« و »آسیب شناسي ساختار آموزش عالي 
پرونده یي  و  شود  جلب  کسب وکار«  فضاي  در  ایران 

اجمالي براي بررسي ابعاد گوناگون ماجرا باز کند.

 کارشناسي مدیریت کسب وکارهاي کوچک
در شرایطي تحلیلگران معتقدند تحقق توسعه اقتصادي 
و معیشتي ایرانیان از مسیر توسعه کسب وکار کوچک 
مي گذرد، ردپاي این ضرورت به هیچ عنوان در رشته 
شهرهاي دانشگاهي ایران در بخش هاي مختلف لحاظ 
نشده است. کسب وکارهاي کوچک در اغلب کشورهاي 
پیشرفته از اهمیت بسزایي برخوردارند زیرا یک بنگاه 
قابلیت  مي شود،  پا  بر  سادگي  به  اقتصادي  کوچک 
و  محیط  با  را  خود  به راحتي  و  دارند  زیادي  انعطاف 
نگهداري  و  ایجاد  هزینه  و  مي دهند  تطبیق  شرایط 
کشورهاي  در  دلیل  به همین  ندارند.  هم  زیادي 
توسعه یافته نظام آموزشي انتظام یافته یي براي آشنایي 
دانشجویان رشته هاي مختلف با ارکان اصلي کسب وکار 
کوچک و متوسط ترتیب داده مي شود تا دانشجویان از 
قبل با چارچوب فکري و اجرایي این نوع کسب وکار 
آموزشي  ساختار  در  فرآیند  این  اما  شوند.  آشنا 
کشورمان هرگز به صورت جدي دنبال نمي شود. این 
بازار کسب وکار  تحوالت  به  باتوجه  که  است  درحالي 
رشته  این  این حوزه،  در  رویکردهاي جدید  و  ایراني 
از  بخشي  مي تواند  و  است  برخوردار  مناسبي  افق  از 
خود  به  را  آزاد  و  سراسري  دانشگاه هاي  ظرفیت هاي 

اختصاص دهد.
در ایران تنها چند دانشگاه محدود و دورافتاده اقدام 
»مدیریت  رشته  قالب  در  مرتبط  دروس  ارائه  به 
دانش آموختگان  کرده اند.  کوچک«  کسب وکارهاي 
مختلف  بخش هاي  با  آشنایي  به  باتوجه  رشته  این 
یک کسب وکار کوچک ازجمله مسائل مالي، بازاریابي، 
زنجیره تامین، مدیریت بنگاه و... از پتانسیل مناسبي 
براي تاسیس شرکت یا دراختیار گرفتن مدیریت آن 
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برخوردارند.

 چالش ها و راهکارهاي ارتباط صنعت و دانشگاه
مشکالت  تمام  کلید  کارشناسان  از  بسیاري  دید  از 
صنعت، اقتصاد و البته فضاي علمي ایران برقراري رابطه 
دانشگاه هاست.  با  تولید  و  فضاي کسب وکار  مستقیم 
برخي مقام ها و مسووالن تحت تاثیر این فضا تا جایي 
پیش رفته اند که رسما در سخنان خود به دانشجویان 
حوزه  چشم انداز  فضاي  در  اگر  که  مي کنند  توصیه 
کاري شان افقي براي تجاري کردن نمي بینند وارد آن 
نشوند. مرکز پژوهش هاي مجلس در سال۹۴ اقدام به 
تهیه گزارشي کرد که در آن تالش شده بود مهم ترین 
ارتباط  پویایي  مسیر  در  که  مشکالتي  و  سرفصل ها 
مورد  دارد،  وجود  ایران  کسب وکار  فضاي  با  دانشگاه 
بررسي قرار بگیرد. براساس گزارش مرکز پژوهش ها، 
از:  عبارتند  عموما  دانشگاه  حوزه  در  چالش ها  این 
و  برنامه ها  ناهمخواني  آموزش،  بر  دانشگاه ها  »تمرکز 
متون درسي دانشگاه ها با مقتضیات صنعت و بازار کار، 
و  در حوزه صنعت  دانشگاهي  تحقیقات  بودن  زمانبر 
چالش هایي چون خرد بودن بسیاري از صنایع و عدم 
به  بي توجهي  تکنولوژیک،  و  تخصصي  دانش  به  نیاز 
غیررقابتي  صنعتي،  واحدهاي  در  توسعه  و  تحقیق 
بودن بسیاري از صنایع، تاکید و تمرکز بر وارد کردن 
تکنولوژي و به تبع آن رانت هاي احتمالي ناشي از ورود 
تکنولوژي، بخشي نگري و ترجیح منافع فردي، گروهي 
بخش هاي  از  بسیاري  در  ملي  منافع  بر  سازماني  و 
صنعتي و ناپایداري مدیریت ها، از سویي دیگر برخي 
رویه ها و چالش ها در سایر حوزه ها همچون مالیات و 
بیمه )مالیات چندگانه بر پژوهش و دریافت تا یک سوم 
تامین اجتماعي  سازمان  توسط  پژوهشي  اعتبارات  از 
بدون داشتن ضابطه قانوني(، عدم التزام دستگاه ها به 

مصوبات شوراي عالي عتف، نبود نظام کاهش ریسک 
)بیمه پژوهش( و... وضعیت نامناسب ارتباط صنعت و 
دانشگاه را پیچیده تر کرده و بر وضعیت مساله زاي آن 

افزوده است.«

 اختصاص درصدي از فروش بنگاه ها به پژوهش
پرسشي که با این توضیحات به اذهان عمومي خطور 
مي کند آن است که از چه طریقي مي توان مناسبات 
ارتباطي دانشگاه ها و فضاي کسب وکار ایراني را افزایش 
پژوهش ها  مرکز  پژوهش هاي  نتایج  براساس  داد؟ 
براي بهینه کردن ارتباط صنعت و دانشگاه الزم است 
دانشگاه ها رسالت پژوهشي خود را نیز موردتوجه قرار 
دهند، تامین منابع مالي دانشگاه صرفا به کمک هاي 
دولتي و راهکارهاي آموزشي خالصه نشود و بخشي 
را  کوچک  کسب وکار  یا  مرتبط  رشته هاي  بودجه  از 
درسي  برنامه هاي  شوند،  متقبل  تولیدي  بنگاه هاي 
بازار بازنگري  با اقتضائات صنعت و  دانشگاه متناسب 
وزارت  در  صنعت  با  ارتباط  فناوري  سامانه  شوند، 
صنعت، معدن و تجارت ساماندهي شود. بودجه کافي 
توسعه  و  تحقیق  براي  اجرایي  دستگاه هاي  ازسوي 
از  درصد  سه  تا  نیم  اختصاص  قانون  یابد،  اختصاص 
اعتبارات دستگاه ها به پژوهش مورد توجه جدي واقع 
شود، درصدي از فروش بنگاه هاي تولیدي و صنعتي 

)یک یا دو در هزار( به پژوهش اختصاص پیدا کند.

 مشکل اسپانسرینگ در پروژه هاي دانشگاهي 
در حوزه کسب وکار

در شرایطي که یکي از بندهایي که مرکز پژوهش هاي 
کلي  فروش  از  درصدي  اختصاص  خواستار  مجلس 
بنگاه هاي به سرمایه گذاري در بخش تحقیق و پژوهش 
شده، محسن شاهین پور استاد دانشگاه مین امریکا نیز 

معتقد است سطح علمي استادان و دانشجویان ایراني 
بسیار بهتر و باالتر از دیگر کشورها و حتي کشورهاي 
پیشرفته صنعتي است. شاهین پور مي گوید: »متاسفانه 
در ایران براي دانشجویاني که کار تحقیقاتي و اختراعي 
درحالي  این  ندارد؛  وجود  اسپانسر  مي دهند،  انجام 
است که دیگر کشورها براي دانشجویان بسیار هزینه 
یا  ارشد  کارشناسي  پروژه    هیچ  آلمان  در  مي کنند، 
دکترایي بدون اسپانسر وجود ندارد؛ بنابراین بهتر است 
این امر در ایران نیز اتفاق افتد و یک بنیاد ملي علمي 

ایجاد شده و به این بنیاد بودجه تزریق شود.«
شاهین پور توصیه مي کند: »دانشگاه باید به دل صنعت 
و  دانشگاه  ارتباط  مدیریت  کند،  نیازسنجي  و  برود 
صنعت باید قوي باشد، بنیاد ملي نخبگان به تنهایي 
نمي تواند کاري از پیش ببرد؛ بلکه باید بنیاد ملي علوم 
و مهندسي شکل گیرد و مجلس نیز باید درراستاي 
دیگر  ازسوي  شود.«  عمل  وارد  افراد  این  از  حمایت 
محمد فتحي رییس دانشگاه علمي- کاربردي زنجان 
نیز به این نکته اشاره مي کند که وزارت علوم به عنوان 
این  به  باید  دانشگاه ها  کیفي  سطح  توسعه  متولي 
موضوع ورود کند. فتحي مي گوید: »متاسفانه برقراري 
و تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه به عنوان وظیفه 
اصلي و مهم مسووالن مطرح نشده است، دانشجویان 
پس از فارغ التحصیلي نیاز جدي به اشتغال دارند؛ اما 
متاسفانه مهارت موردنیاز اشتغال را کسب نکرده اند؛ 
آموزش هاي  به  جدي  توجه  باید  علوم  وزیر  بنابراین 

عالي مهارتي و علمي- کاربردي داشته باشد.«
معادله ارتباط صنعت و دانشگاه ایده جدیدي نیست؛ 
سال هاست که در سطح رسانه هاي گروهي ابعاد موثر 
که  نتیجه یي  عمل  در  اما  مي شود؛  موشکافي  ماجرا 
بخش هاي  میان  معقول  ارتباط  یک  ایجاد  به  منجر 
آکادمیک و بخش هاي مختلف کسب وکار و تولید شود 

ارتباط از یک  به دست نیامده است. براي ایجاد این 
سو بخش هاي تجاري و تولیدي کشور باید درک کنند 
که نیازمند رقابت هستند و براي این کار بخش هاي 
پرداخت  با  که  شوند  تاسیس  باید  توسعه  و  تحقیق 
از  بکشد،  بیرون  آب  از  را  خود  گلیم  بتواند  هزینه 
طرف دیگر بخش هاي دانشگاهي باید با درک صحیح 
را  نیروهایي  تربیت  زمینه  کشور  اقتصادي  ملزومات 
فراهم کنند که نهایتا بتوانند در زمینه توسعه اقتصادي 

کشور نقش آفرین باشند.

تعادل 
گشایش در روندصادرات با تسعیر نرخ ارز

محسن بهرامي ارض اقدس
 رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران

بعد از برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي، نظام 
اقتصادي کشور دچار بالتکلیفي شد. بالتکلیفي که در 
را  توسعه صادرات  آیا  بود که  این موضوع مطرح  آن 
باید جایگزین واردات کرد یا نه؟ این موضوع همواره 
مورد مناقشه نظریه پردازان و مسووالن اقتصادي کشور 
قرار گرفته بود و باالخره در یک جمعبندي از میان 
این دو گزینه، توسعه صادرات غیرنفتي، محور اصلي 
توسعه اقتصادي در کشور قرار گرفت. در همان زمان 
این  من  آرزوي  که  فرمودند  رهبري  معظم  مقام  نیز 
است که روزي درب چاه هاي نفت را ببندیم و کشور را 
با درآمدهاي غیرنفتي اداره کنیم. متاسفانه با وجود این 
تصمیم استراتژیک که منجر به حرکت درآوردن قطار 
توسعه یي اقتصاد بر ریل اصلي بود، زیرساخت هاي الزم 
فراهم نبود. بنادر ما عمدتا براي واردات تجهیز شده 
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بودند. قوانین و مقررات، عوارض و تعرفه ها، مصوبات 
تا  بودند  واردات  بیشتر مشوق  قانوني و همه و همه 
و  ارزان  ارز  توزیع  میان  این  در  غیرنفتي.  صادرات 
ایام  در  ویژه  به  ارز  نرخ  نگه داشتن دستوري  پایین 
بعد از برنامه توسعه سوم، باعث شد که واردات مقرون 

به صرفه و سودآورتر باشد و سریعا هم نتیجه بدهد.

که  بود  گونه یي  به  بانک ها  حرکت  همچنین 
تامین  را  شان  نقدینگي  و  حمایت  را  واردکنندگان 
مي کرد. شبکه بانکي کشور طي این سال ها همیشه 
واردات  براي  را  نفتي  درآمدهاي  از  عمده یي  بخش 
کاالها تخصیص داد و در نتیجه به تدریج رقابت پذیري 
کاالهاي تولیدي داخلي به ویژه در بازارهاي صادراتي 
از  بسیاري  که  گونه یي  به  شد.  مواجه  کاهش  با 
غیرنفتي  صادرات  زمینه  در  که  بالقوه یي  بازارهاي 
وجود داشت، از دست رفت. کاالهاي سنتي همچون 
فرش، خاویار، صنایع دستي و محصوالت کشاورزي 
در این میان روز به روز افتاده تر شدند و درآمدهاي 

صادراتي کل کشور نیز با افت رو به رو شد.
پنجم  برنامه  در  که  جایي  تا  داشت  ادامه  روند  این 
توسعه اقتصادي یکي از آفت هاي کم تحرکي و رشد 
بر  مالیات  بودن  مشمول  غیرنفتي،  صادرات  پایین 
بنابراین  شد.  داده  تشخیص  صادرکنندگان  فعالیت 
شد  گرفته  تصمیم  قانون  این  بندهاي  از  یکي  در 
معاف  مالیات  پرداخت  از  صادراتي،  درآمدهاي  که 
شوند. امیدواري بود که با این معافیت و حتي انتظار 
اغماض سازمان مالیاتي کشور براي مالیات ستاني از 
صادرکنندگان، بخشي از مشکالت صادرات غیرنفتي 
تشخیص  یک  دنبال  به  متاسفانه  شود.  مرتفع  ما 
کشور  مالیاتي  سازمان  دهم،  دولت  در  اشتباه 
بهانه  این  به  را  ارز  نرخ  تسعیر  از  ناشي  درآمدهاي 

که صادرکنندگان هنگام صدور کاال با ارز مبادله یي 
آزاد  صورت  به  ارزشان  و  مي شود  صادر  کاالیشان 
مجوزي  شد.  صادر  تازه یي  مجوز  مي شود،  محاسبه 
سرکشي  صادرکنندگان  دفاتر  به  آن  براساس  که 
براي صادرکنندگان  زیادي  و عمال مشکالت  مي شد 
درآمد یک  از  مالیات  پرداخت  بحث  کرد.  ایجاد  نیز 
بخش این موضوع بود و بخش مهم دیگر، رسیدگي 
به حساب هاي صادرکنندگان، رد برخي از حساب ها، 
هزینه هایي  و  قانوني  هزینه هاي  از  برخي  نپذیرفتن 
براي  صادرکنندگان  تحریم  دوران  در  مخصوصا  که 
دریافت مبالغ پول هاي مربوطشان، ناچار بودند که با 
شیوه هاي مختلف و با پرداخت هزینه هاي متعدد براي 
اقدام کنند. صادرکنندگان  ارز صادراتي شان  تبدیل 
به ناچار براي پوشش کاالهاي صادراتي خود، از ارزي 
به ارز دیگر، از بانکي به بانک هاي دیگر و از یک کشور 
به کشورهاي دیگر با خطرات زیادي ارز را به کشور 
انتقال مي دادند. این در حالي است که بعد از سپري 
ایرادگیري  با اشکال تراشي،  تازه  این مراحل،  کردن 
و برخوردهاي عمدتا غیرمنصفانه و ممیزهاي مالیاتي 
فعاالن  از  بسیاري  که  به طوري  مي شدند.  مواجه 
این  و  کشیدند  صادرات  از  دست  کشور  اقتصادي 

فعالیت را متوقف کردند.
ما در اتاق بازرگاني از همان زماني که این بخشنامه 
صادر شد اعالم کردیم که این بخشنامه نقض صریح 
آن  اصالح  دنبال  به  مستمرا  و  مرتبا  و  است  قانون 
بودیم اما راه به جایي نبردیم. تا اینکه با تغییر دولت 
و روي کار آمدن دولت تدبیر و امید و انتخاب اولویت 
تولید  موانع  رفع  قانون  با  غیرنفتي  صادرات  توسعه 
رقابت پذیر به ویژه تالش مجددي صورت گرفت که 
عنوان  به  دوباره  و  شود  خارج  بي مهري  از  صادرات 
دوره  در  اما  شود.  مطرح  کشور  اقتصاد  اول  اولویت 

آمد خوشبختانه  عمل  به  که  پیگیري هایي  با  جدید 
نتایج مثبتي دست یافتیم و روز گذشته سازمان  به 
مالیاتي کشور به قانون تمکین کرد و طي بخشنامه یي 
که صادر شد، درآمد ناشي از تسعیر نرخ ارز را معاف 
گام  این موضوع مي تواند  مالیات کردند.  پرداخت  از 
موثري در جهت رفع مشکالت صادرات کشور باشد 
اهمیت  شاید  که  دیگري  گام هاي  امیدوار هستیم  و 
بیشتري براي توسعه صادرات غیرنفتي کشور داشته 
باشد از جمله تک نرخي شدن نرخ ارز و واقعي کردن 
نرخ ارز را هم به زودي در دولت یازدهم شاهد باشیم.

مهر/
جزئیات تعرفه های گمرکی ورود کاال به 

عراق

تعرفه های گمرکی ورود کاال به عراق اعالم شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مستندات ارسالی 
از سفارت ایران در عراق، اطالعیه ای صادر شده که 
کاال  ورود  گمرکی  تعرفه های  جزئیات  آن  مبنای  بر 
به عراق اعالم شده، این ابالغیه همچنین به تمامی 
سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و سایر 

دستگاه های ذیربط ابالغ شده است.
در اطالعیه مذکور تعرفه  گمرکی 14 قلم کاالی 

وارداتی به عراق به شرح جدول ذیل است
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دنیای اقتصاد/  مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد
knote :منبع

خودکارسازی یا اتوماسیون و پیشرفت های تکنولوژیک، 
پیش  از  بهره ورتر  را  جهان  کشورهای  از  بسیاری 
میزان  بزرگ،  پیشرفت های  این  وجود  با  ساخته اند. 
ساعت   34  /4 آمریکا  متحده  ایاالت  در  کار  هفتگی 
است که میان 36 کشور پیشرفته با باالترین ساعات 
کاری رتبه شانزدهم را به خود اختصاص داده است. 
این ساعات کمتر از آن چیزی است که احتماال آنها 
در یک هفته مفروض کار می کنند این در حالی است 
که زمان مرخصی ها و تعطیالت عمومی نیز به حساب 

آورده می شود.
اما آیا نباید آمریکا ساعات کاری کوتاه تر و زمان فراغت 

بیشتری را برای کارکنانش فراهم کند؟
پیش از اینکه رکود بزرگ رخ دهد، اقتصاددان معروف، 
را  ساعته   15 کاری  هفته  یک  کینز،  مینارد  جان 
پیش بینی کرد که ایده آل بود و زمان کافی به افراد برای 
دنبال کردن عالیق شان می داد. آینده نگر، هرمان کان 
در سال 1967 نوشت که آمریکایی ها تا سال 2000 
از یک هفته کاری 30 ساعته و 13 هفته تعطیالت 
پیش بینی ها  از  کدام  برد.هیچ  خواهند  بهره  ساالنه 
درست از آب درنیامد اما امیدی برای دستیابی به این 
این  در  سازمان ها  دارد.  وجود  سوئد  در  آرمانی  ایده 
کشور در حال تجربه یک روز کاری 6 ساعته هستند. 
نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد که دقیقا چگونه 

این برنامه کاری کوتاه شده می تواند بهره وری و رضایت 
شغلی افراد را باال ببرد.به این دالیل و بیشتر از اینها، 
به کشورهای دیگر  زمان آن رسیده است که آمریکا 

مانند سوئد نگاهی بیندازد و از آنها الهام بگیرد.
بهبود بهره وری

ایده  روی  مطالعه  سوئد   1990 دهه  اوایل  در  ابتدا 
ساعات کاری هفتگی 6 ساعته را روی کارگران خدمات 
مراقبت از خانه در یک ناحیه شروع کرد. این آزمون 
اما محققان نتوانستند هیچ داده  سال ها ادامه داشت 
سرانجام  و  بیابند  بهره وری  افزایش  مورد  در  قطعی 
ساعات کاری هفتگی کوتاه شده برای این کارمندان 
کمتر  ساعات  در  کردن  کار  ایده  گرچه  شد.  کنسل 
همچنان پابرجا بود. یک مطالعه جدید که اوایل امسال 
منتشر شد، نتایج قطعی تری را دربرداشته است. اوایل 
سوئدی  سالمندان  خانه  یک  پرستاران  فوریه 2015 
روز کاری خود را به 6 ساعت کاهش دادند اما همان 
میزان حقوق را حفظ کردند. این مطالعه نشان داد که 
بهره وری باالتر از قبل بود.پرستاران این مرکز، انرژی 
بیشتر، استرس کمتر و زمان بیشتری برای رسیدگی 
به بیماران و سالمندان داشتند و 8/ 2 بار کمتر برای 
بیشتری  زمان  و  دادند  نشان  عالقه  کردن  استراحت 

برای انجام فعالیت با سالمندان سپری کردند.
همه صنایع می توانند به این شیوه عمل کنند

شاید مدیران در همه جا تصور کنند که ایده ساعات 
کاری هفتگی کمتر روی کاغذ بسیار جالب است اما در 
شرکت یا صنعت آنها کارگر نخواهد افتاد. گرچه سوئد 
یک کشور نسبتا کوچک است اما نتایج ساعات کاری 

بوده است. مرکز خدمات  هفتگی کمتر موفقیت آمیز 
شرکت تویوتا در شهر گوتنبرگ بیش از یک دهه قبل 
ساعات خود را کاهش داد و هیچ برنامه ای برای تغییر 
مجدد به ساعات کاری هفتگی طوالنی تر ندارد. یکی از 
مدیران این شرکت می گوید که نرخ گردش کارمندان 
پایین است، استخدام آسان است، هزینه های سرمایه 

پایین است و »همه خوشحالند«.
مشاغل یقه سفید نیز می توانند منفعت کسب کنند. 
Brath یک استارت آپ بهینه سازی موتور جست وجو 
که  پیش  سال  چند  از  استکهلم،  در  (واقع   SEO(
تاسیس شده  است،» 6 ساعت کاری در روز« را عملی 
کرد. موسس این استارت آپ می نویسد که دستیابی و 
حفظ استعدادها به لطف سیاست روزهای کاری کوتاه 
روزهای  که  می گوید  همچنین  او  است.  شده  آسان 
این  و  می بخشند  بهبود  را  خالقیت  ساعته   6 کاری 
اطمینان را ایجاد می کند که روحیه همه افراد تازه و 

با نشاط می ماند.
یک نیروی کاری شادتر

یک نتیجه واضح از یک روز کاری کوتاه تر این است 
مستقیما  شادی  این  هستند.  شادتر  کارمندان  که 
تجربه   در  می شود.  تفسیر  بهره وری  به  دستیابی  در 
بیماری  روزهای  و  غیبت ها  سوئدی،  سالمندان  خانه 
دادند  پرستاران گزارش  بودند.  آمده  پایین  کارمندان 
 20 افزایش  محققان  و  داشتند  کمتری  استرس  که 
درصدی در خوشحالی کارمندان را نشان دادند. انرژی 
آنها هم سر کار و هم در خانه بسیار باالتر بود.همان طور 
که مدیران در سوئد بیان کردند، یک نیروی کار شاد 

زمان  کارمندان  است.  اطمینان  قابل  کار  نیروی  یک 
کمتری برای استراحت صرف می کنند و برای تمرکز 

بسیار راحت تر هستند.
این امر در یک مقیاس کوچک انجام شده است

روزهای کاری کوتاه در آمریکا خیلی معمول نیستند 
اما کارفرمایان در حال تجربه روش هایی برای افزایش 
بهره وری و دادن زمان آزاد به کارمندان خود هستند. 
آزادی دور کاری و کار کردن از منزل رو به افزایش 
است. به طور مشابه 43 درصد سازمان ها گزارش داده اند 
که به کارمندان اجازه داده اند تا به منظور لذت بردن از 
آخر هفته  سه روزه ساعات بیشتری را طی هفته کار 
کنند. اینها به همان خوبی روز کاری 6 ساعته نیستند 

اما قدم های در مسیر درست خواهند بود.
برای  بیشتر  زمان  و  کوتاه تر  کاری  هفته  رویای 

فراغت قابل دستیابی است
آمریکا کشوری است که به پرکاری معروف است و از 
این بابت به خود می بالد و همچنین یکی از بهره ورترین 
سنتی  فرهنگ  می رود.  شمار  به  جهان  در  کشورها 
کار یک شبه عوض نخواهد شد. از این گذشته برخی 
کارشناسان هشدار می دهند که کاهش ساعات کاری 
هفتگی در یک مقیاس بزرگ عملی نیست. حتی برخی 
کارفرمایان در سوئد تصور نمی کنند که به علت دالیل 
کنند.  عملی  را  کوتاه تر  کاری  روزهای  بتوانند  مالی 
عملی کردن ساعات کاری هفتگی کوتاه ساده نخواهد 
بود. اما کارشناسان آمریکایی معتقدند که اکنون زمان 
آن است که کسب وکارها شروع به تالش در این زمینه 

کنند و شاهد نتایج فوق العاده آن باشند.

واکاوی تجربه سوئد از ساعات کاری کمتر
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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

آبشار تنگ تامرادی- یاسوج


