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اخبار اقتصادی

مناقصات

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

از  انرژی، 14 مهرماه سال جاری  نانو در صنایع برق و  سمینار فناوری 
پژوهشگاه  ایران،  برق  صنعت  سندیکای  به همت   ،13 الی   9 ساعت 
نیرو و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود. 
صنعت  سندیکای  اعضای  حضور  با  که  نانو  فناوری  سمینار  اصلی  محورهای 
برق و دست اندرکاران صنعت برق و انرژی کشور برگزار خواهد شد، آشنایی با 
حمایت های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری، کاربردهای فناوری 
نانو در تجهیزات مورد استفاده در بخش تولید، انتقال و توزیع صنعت برق و 
فعالیت ها و حمایت های شبکه انتقال فناوری نانور در حوزه برق و انرژی خواهد 

بود. 
این سمینار در حاشیه هشتمین نمایشگاه فناوری نانو که از تاریخ 13 الی 16 
مهرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران دایر می شود، در طبقه 

دوم سالن خلیج فارس، سالن صدف برگزار خواهد شد. 
شایان ذکر است امکان ارائه غرفه به شرکت هایی که در زمینه فناوری نانو فعالیت 
و یا دستاوردی دارند، فراهم خواهد بود و اعضای سندیکا می توانند برای رزرو 

غرفه در نمایشگاه، درخواست خود را به سندیکا اعالم کنند.

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران/
 با همکاری سندیکای صنعت برق ایران صورت می گیرد؛

برگزاری سمینار فناوری نانو 
در صنایع برق و انرژی

مهندس  ایران/  برق  صنعت  سندیکای  عمومی  روابط 
سعید مهذب ترابی

خاص  ومشکالت  بود   ۸۷ سال  تابستان  خاموشیهای 
خودش.مجبور بودیم برای همراهی بیشتر مردم پایتخت 
ها  رسانه  وانصافا  نماییم  رسانی  اطالع  مستمر  طور  ،به 
تمام میگذاشتن ومرتبا گزارش ومصاحبه ها  هم سنگ 
را هماهنگ میکردند واثر خوبی هم برای همراهی مردم 
وتعدیل مصرف برق گذاشته بود.یکروز موبایلم زنگ زد واز 
پشت خط ،صدایی به شدت خودمونی تقاضا یک مصاحبه 
کرد. مطرح  را  سرمایشی  بار  مورد  در  خبر  شبکه  برای 

در لحن صداش یک نوع رفاقت ،دلسوزی ولطافتی موج 
میزد که ناخوداگاه درخواستشو پذیرفتم ووقت مصاحبه 
مشخص شد. روز مصاحبه رسید واکیپ شبکه خبر اومدند.

یک جوان با چهره ای خندان وگشاده رو خودشو حسینی 
مصاحبه. وانجام  هماهنگی  به  کرد  وشروع  کرد  معرفی 

اطالعاتش در حوزه انرژی عالی بود .خیلی راحت ارتباط 
میداد. ارامش  شونده  مصاحبه  به  واین  میکرد  ر  برقرا 

مصاحبه که تمام شد ازش پرسیدم خیلی با حرارت وجدی 
تر از خود ما مباحث انرژی را پیگیری می کنید.جواب داد 
ما سوای شغل ووظیفه سازمانی امان ،یک وظیفه ملی هم 

داریم که باید عمل کنیم.
ادامه در صفحه 3/ 

برای دخترنازدانه سید خبر انرژی 



 

  مرور تجربه سیاست گذاری انرژی 
انگلستان در هیات مدیره 

مدیره  هیات  ششم  دوره  جلسه  وششمین  بیست 
سندیکا پنجم مهر ماه سال جاری در حالی برگزار شد 
که دکتر امامیان رییس پژوهشکده سیاست گذاری علم 
و فناوری دانشگاه صنعتی شریف میهمان این تشکل 

بود.....ادامه خبر

 فرصت خوبی برای بازگشت به 
پروژه های انرژی ایران وجود دارد

نشست کمیسیون بین دولت های ایران و روسیه در ماه 
اکتبر احتماال به مسکو برای از سرگیری همکاری های 

بخش انرژی با ایران کمک خواهد کرد.....ادامه خبر

 ارائه 5 طرح برای بهینه کردن طراحی 
پست های فوق توزیع

پست  اجرای  و  طراحی  بهینه سازی  کارگروه  مسئول 
صنعت برق کشور گفت: پنج طرح برای بهینه سازی و 
احداث پست های فشارقوی برق به شرکت توانیر ارسال 

شده است.....ادامه خبر

 صرفه جویی ساالنه 520 گیگاوات ساعت 
در مصرف انرژی معابر و ساختمان ها

های  پروژه  در   LED آوری  فن  از  استفاده  با   
 520 حدود  ساالنه  معابر،  و  ها  ساختمان  روشنایی 
می  جویی  صرفه  انرژی  مصرف  در  ساعت  گیگاوات 

شود.....ادامه خبر

 استقرار پیشرفته ترین خودروی عیب 
یاب کابل های شبکه 20 کیلوولت در 

توزیع برق تهران
کابل های شبکه  یاب  ترین خودروی عیب  پیشرفته 
نظارت  و  هماهنگی  معاونت  حوزه  در  کیلوولت   20
شمالغرب شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ تجهیز 

شد و استقرار یافت.....ادامه خبر

 مشکالت اپراتورهای برق روی میز 
کمیسیون اجتماعی مجلس

در  ای  منطقه  برق  اپراتورهای  مشکالت  امروز  عصر 
مورد  اسالمی  شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون 

بررسی قرار میگیرد.....ادامه خبر

 سهم ایران در استفاده از انرژی 
گرمایش زمین صفر است

در حالی که همچنان سهم ایران در استفاده از انرژی 
گرمایش زمین صفر است، کشورهایی در سطح جهان 
انرژی  از  گیری  بهره  در  را  سبقت  گوی  که  هستند 
گرمایش زمین از دیگر کشورها ربوده اند.......ادامه خبر

 نامه مشترک 4 وزیر به رئیس جمهور/ 
تصمیم ضرب االجل اقتصادی بگیرید

مشترک  نامه ای  در  دفاع  و  اقتصاد،صنعت،کار  وزرای 
و  تصمیمات  برخی  از  انتقاد  با  جمهور  رئیس  به 
اگر  دادند  ناهماهنگ دستگاه ها، هشدار  سیاست های 
تصمیم ضرب االجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل 

به بحران خواهد شد.....ادامه خبر

 براي ورود سرمایه گذاري خارجي به 
بازار سرمایه شفافیت قانوني و اطالعاتي 

وجود ندارد
موج - سرمایه گذار خارجي با تکنولوژي جدید خود 
مي تواند باعث ایجاد یک رقابت سالم در صنایع و به 

دنبال آن در بازار سرمایه شود.....ادامه خبر

 صادرکنندگان، چوب ناهماهنگي گمرک 
و بانک مرکزي را مي خورند

موج-به دلیل عدم ارتباط مناسب بین گمرک و بانک 
مرکزي در اجراي طرح پنجره واحد گمرکي، متاسفانه 
اظهارنامه هاي صادراتي در بانک هاي عامل مورد تایید 

قرار نمي گیرد.....ادامه خبر

 جدول قیمت سکه و ارز روز یکشنبه 
منتشر شد

....ادامه خبر

 معاون ارزی، در سفر سومین هیات 
آلمانی به ایران:

آلمان می تواند به شریک اول کشور ایران تبدیل شود
با  بانک مرکزی در جلسه ای مشترک  ارزی   معاون 
کاالهای  شدة  شناخته  کیفیت  گفت:  آلمانی  هیات 
آلمانی در ایران، به بازرگانان این کشور فرصت می دهد 
که با کمترین هزینه بازاریابی، به شریک اول کشورمان 

تبدیل شوند.....ادامه خبر

 دوره کاربردی ارتباطات موثر انسانی و 
)coaching( مربیگری

دوره  یک  »دنیای  اقتصاد«  روزنامه  آموزش  واحد 
و مربیگری  موثر انسانی  »ارتباطات  با عنوان  آموزشی 

)coaching(« در روز پنج شنبه 16 مهرماه به مدت 
8 ساعت، برگزار می کند.....ادامه خبر

 اجرای قانون رفع موانع تولید زیرذربین 
کمیسیون ویژه  حمایت از تولید  ملی

سخنگوی کمیسیون ویژه  حمایت از تولید   ملی و اجرای 
اصل 44 قانون اساسی از حضور اعضای اتاق بازرگانی و 
بخش خصوص درجلسه این هفته کمیسیون متبوعش 
خبرداد و گفت: روز دوشنبه) 13مهرماه(اجرای قانون 
رفع موانع تولید و اقتصاد ایران در پسا تحریم بررسی 

خواهد شد.....ادامه خبر

 تدوین نقشه راه همکاری های اقتصادی 
ایران و اتریش

اولین نشست کارگروه همکاری های مشترک ایران و 
اتریش با هدف همفکری درخصوص تدوین نقشه راه 
بر اساس پروتکل  اتریش و  با  اقتصادی  همکاری های 

منعقده برگزار شد.....ادامه خبر

 لزوم تدوین نقشه راه برای بسترسازی 
حضور سرمایه گذاران خارجی 

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت:   الزم است 
بانک ها  به حمایت بیشتر از سرمایه گذاران اقدام کنند 
و نقشه راهی برای ورود سرمایه گذاران تبیین شود. ....

ادامه خبر

 تجربه دنیا در بازار بدهی
گروه صنعت و معدن: اولین گام مسووالن اقتصادی در 
ایجاد بازار بدهی ایران برداشته شد تا سرآغازی برای 
تسویه بدهی های دولت به بانک ها و پیمانکاران بخش 

خصوصی باشد......ادامه خبر

2 عناوین اخبار

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران/ با حضور 
فناوری  و  علم  سیاست گذاری  پژوهشکده  رییس 

دانشگاه صنعتی شریف در سندیکا صورت گرفت
مرور تجربه سیاست گذاری انرژی 

انگلستان در هیات مدیره 

بیست وششمین جلسه دوره ششم هیات مدیره 
حالی  در  جاری  سال  ماه  مهر  پنجم  سندیکا 
پژوهشکده  امامیان رییس  برگزار شد که دکتر 
دانشگاه صنعتی  فناوری  و  علم  سیاست گذاری 

شریف میهمان این تشکل بود.
در این نشست در خصوص تفویض بعضی از اختیارات 
هیات مدیره به هیات رییسه سندیکا پس از بحث و 
به صورت  موضوعات  طرح  مقررشد ضمن  نظر  تبادل 
موردی در هیات مدیره و پس از کسب مجوز، پیگیری 

و اقدامات الزم توسط  هیات رییسه به عمل آید.

ارایه گزارشی از فعالیت های حوزه آموزش و پژوهش 
سندیکا توسط دکتر اسدی دبیر این کمیته، از دیگر 
از  آن  ضمن  که  بود  نشست  این  در  مطرحه  موارد 
برگزاری دو سمینار تخصصی در خصوص قانون رفع 
موانع تولید با حضور معاونین و  مدیران وزارت نیرو، 
مدیران شرکت های عضو و تشکل ها، و نیز کارشناسان 
تاریخ  در  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
های 25 خرداد و 18 شهریور ماه سال جاری یاد شد. 
همچنین برگزاری نشست همکاری مشترک دانشگاه 
و صنعت با حضور برجسته ترین چهره های صنعتی و 
دانشگاهی در صنعت برق و دیگر جلسات مشترک با 
دانشگاه ها در کنار برگزاری نشست مشترک با رییس و 
مدیران پژوهشگاه نیرو که منتج به تشکیل کارگروهی 
مشترک برای پیگیری مذاکرات شد، از موارد قابل ذکر 
در کارنامه اخیر کمیته آموزش و پژوهش سندیکا بود 

که مورد اشاره قرار گرفت.

ادامه از صفحه 1/ 
را  این جمله  واروم وصیقلی وشفاف  راحت  انقدر 
مندی  ووظیفه  صداقت  این  به  دلم  تو  که  گفت 
افرین گفتم .واین مصاحبه شد شروع.رفاقت حرفه 

ای من با سید خبر انرژی.
رفتارخالصانه، صداقت گفتاری، خستگی.ناپذیری، 
لحن صدایی  و  و چهره خندان  ؛  اطالعات خوب 
اعتماد برانگیز باعث شده بود سید حسینی تو دل 
همه مدیران صنعت برق جا خوش کنه.همه مدیرا 
وخبر  وافتتاحها  مراسم  وبرای  بودند  رفیقش  ن 
رسانیها پای ثابت رسانه ای بود ماموریت میرفت 
،برای  تلخش  خبرهای  میکردحتی  تهیه  خبر 
مدیران خوش ایند بود چون میدونستند تو دلش 
نبود.  به رشد صنعت برق چیز دیگری  جز تعهد 
صدای مهربانش ،چهره خندان ونگاه همیشگی اش 
به نیمه پر لیوان.برای او دوستان زیادی دست وپا 
کرده بود.همه دوستش داشتن.خبرهاش تازه وامید 
ونشاطبخش  وموفق  مهربان  سید  .او  بود  بخش 

انرژی بود وهمیشه با صنعت برق بود.
او رفت واخرین وخبرش را تکمیل نکرد.جایش در 
صنعت برق بشدت خالی است.بغض گلویم رامی 
فشارد باور کنید قرار بود در برگشت از سفر بیاید 
ومصاحبه داشته باشیم.هنوز نبودنش را باور ندارم 
ومنتظرش هستم.همانگونه که قطعا دخترش هم 
تنهایی  در شبهایی  انتظار  واین  منتظرش هست 
خواستگاریش  مراسم  هایش،در  موفقیت  .در  اش 
ودر زمزمه های عاشقی اش با پدر همچنان باقی 

انتظار را برای دل مادر در خود  .او این  می ماند 
میریزد ومیشود دلداری کننده مادرش.

صنعت  در  همیشه  جات  جان  خبر.حمید  سید 
برق ودر دل همه ما خالی است .از خداوند متعال 
خواستاریم سختی انتظار رادر دل دخترت نرم کند.

به احترام همه زحماتت همه مهربونی هات همه 
خبرهای خوبت وهمه دلسوزی هات برای پیشبرد 
صنعت برق.می ایستیم وخاضعانه می گوییم جایت 
سبزیت خالی شاد ودلمان همیشه برات تنگ است.

دوست منتظرت ،مهذب ترابی

برای دخترنازدانه سید خبر انرژی 
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

دبیرکمیته آموزش و پژوهش سندیکا در ادامه ضمن 
اشاره به برگزاری کارگروه پژوهش با مسئولیت تعیین 
اولویت های پژوهشی، ارائه فراخوان و دریافت طرح های 
پیشنهادی خبر داد، از برگزاری سمینار های تخصصی 
و دوره های آموزشی چون  سمینار تخصصی فناوری 
نانو در صنایع برق و انرژی در تاریخ چهاردهم مهر ماه 
سال جاری و برپایی سمینار تخصصی مالیات بر ارزش 
افزوده با حضور مدیران سازمان مالیاتی استان تهران و 

به همت این کمیته در آبان ماه امسال خبر داد.
 در قسمت پایانی این جلسه دکتر امامیان ضمن ارایه 
به  انگلستان  انرژی  تجربه سیاست گذاری  از  گزارشی 
سه  در  انگلستان  انرژی  حوزه  سیاست های  تحوالت 

دوره تاریخی پرداخت. 
وی در این گزارش عنوان داشت: دوره اول که از دهه 
هفتاد شروع شده بود و تا اواخر دهه 90 ادامه داشت، 
منجر به آزاد سازی و خصوصی سازی حوزه انرژی در 
عصر تاچریسم بود. در این دوره نقش دولت کمرنگ 
شد و به مکانیزم بازار برای تامین برق و انرژی روی 
آورده شد. دوره دوم  مربوط به اواخر دهه 90 تا اواسط 
دهه 2000 می شود که همزمان با ظهور تونی بلر بود. 
امامیان تصریح کرد: در این دوره سیاست دولت رفع 
نواقص بازار انرژی بود و جهت گیری آن، هدایت انرژی 
از  بود. دوره سوم  اقلیم  تغییر  به سمت سیاست های 
اواخر دهه 2000 شروع شده است و تا امروز ادامه دارد 

که بازگشت دولت در عرصه سیاست انرژی است.
فناوری  و  علم  سیاست گذاری  پژوهشکده  رییس   
که  موضوع  این  به  اشاره  با  شریف  صنعتی  دانشگاه 
کرده  هدف گذاری  اخیر  دوره  در  انگلستان  دولت 
است تا 30 درصد سهم تولید برق از محل انرژی های 
تجدیدپذیر تامین شود اذعان داشت: در این دوره بنا 
است نیروگاه های هسته ای نقش بیشتری پیدا کنند 

و نیروگاه های ذغالی حذف شوند که برای تحقق این 
اهداف دولت بسته سیاستی بسیار پیچیده ای را برای 
پوند  میلیارد   200 حدود  ارزش  به  آنها  مالی  تامین 
در بخش انرژی و برق  از ناحیه سرمایه گذاری بخش 

خصوصی طراحی کرده است. 
در انتهای این ارائه دکتر امامیان به درس آموخته های 
تجربه انگلستان در زمینه سیاست گذاری انرژی برای 
ایران اشاره داشت و نیاز پرداختن به این موضوع را در 

بخش های دولتی و خصوصی ضروری دانست.
سیاست  پژوهشکده  با  همکاری  شد  مقرر  خاتمه  در 
گذاری علم و فناروی دانشگاه صنعتی شریف ادامه یابد.

ایسنا/ وزیر انرژی روسیه:
فرصت خوبی برای بازگشت به پروژه های 

انرژی ایران وجود دارد

نشست کمیسیون بین دولت های ایران و روسیه 
در ماه اکتبر احتماال به مسکو برای از سرگیری 
همکاری های بخش انرژی با ایران کمک خواهد 

کرد.
اسپاتینک،  خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه گفت: کمیسیون بین 
دولتی ایران و روسیه اواخر اکتبر و اوایل نوامبر برگزار 
به  بازگشت  برای  و روسیه فرصت خوبی  خواهد شد 

پروژه های نفتی در ایران خواهد داشت.
نواک در جمع خبرنگاران گفت: کمیسیون بین دولتی 
ایران و روسیه اواخر اکتبر و اوایل نوامبر تشکیل جلسه 

می دهد.
نواک گفت: ایران در حال آماده کردن پیشنهادات در 

خصوص مشارکت شرکت ها در پروژه های تولید انرژی 
است و زمانیکه این پیشنهادات را مطرح کند، مشخص 
خواهد شد که آیا منافع شرکتهای ما را تامین می کند 
یا خیر. درمجموع ما معتقدیم که فرصت خوبی برای 

بازگشت به پروژه های انرژی ایران وجود دارد.
لوان ژاگاریان سفیر روسیه در ایران هفته گذشته گفت 
که تهران برگزاری نشست کمیته مشترک تجاری بین 
دولتی را در ماه نوامبر برای مذاکرات درباره چشم انداز 

همکاری های انرژی پیشنهاد داده است.

و  طراحی  بهینه سازی  کارگروه  مسئول  نیرو/  وزارت 
اجرای پست صنعت برق کشور مطرح کرد:

ارائه 5 طرح برای بهینه کردن طراحی 
پست های فوق توزیع

اجرای  و  طراحی  بهینه سازی  کارگروه  مسئول 
برای  طرح  پنج  گفت:  کشور  برق  صنعت  پست 
بهینه سازی و احداث پست های فشارقوی برق به 

شرکت توانیر ارسال شده است.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
شرکت  توسعه  و  طرح  معاون  سعادتمند«  »مجید 
برق منطقه ای خراسان و مسئول کارگروه بهینه سازی 
طراحی و اجرای پست صنعت برق کشور اظهار داشت: 
پست؛  ابعادی  بهینه سازی  طرح  شامل  طرح ها  این 
طرح پست های مسقف؛ طرح پست های مدوالر؛ طرح 
پست های تک ترانس و طرح پست های دو طبقه است 
که در این کار گروه مطرح شده است و در تمام این 
طرح ها از تجهیزات متعارف که عموماً ساخت داخل 

هستند، استفاده می شود.

وی درباره هدف از تشکیل کارگروه مذکور گفت: در 
و  درآمد  بین  تعادل  عدم  به  توجه  با  اخیر  سال های 
هزینه های صنعت برق به دلیل وجود فاصله بین نرخ 
فروش و قیمت تمام شده برق که شامل هزینه های 
اجرای  هزینه های  و  شبکه ها  نگهداری  و  بهره برداری 
در  اساسی  اقدام های  از  یکی  است،  توسعه  طرح های 
جهت کاهش قیمت تمام شده برق و کاهش هزینه 

اجرای طرح ها است.
بازنگری  را،  این کارگروه  از تشکیل  سعادتمند هدف 
اساسی در طرح پست ها با هدف کاهش هزینه ها ضمن 

حفظ استانداردها و الزامات بهره برداری است.
کار  راستا درسال 1393  این  در  افزود:  ادامه  در  وی 
گروهی جهت بهینه سازی طراحی و اجرای پست های 
فشارقوی با عضویت شرکت های برق منطقه ای تهران؛ 
اصفهان؛ فارس؛ غرب؛ سمنان و آذربایجان با مسئولیت 
شرکت برق منطقه ای خراسان تشکیل شد. وی بیان 
کرد: دراین کارگروه طرح های فوق بررسی و با همکاری 
تمام اعضا، ضمن طرح موضوع درشرکت های مذکور 
و جمع بندی درکارگروه، طرح های نهایی به شرکت 

توانیر ارسال گردید.
معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای خراسان 
در ادامه به تشریح خصوصیات طرح های مذکور به ویژه 
احداث  هزینه های  کاهش  و  سازی  بهینه  جنبه  از 
پرداخت و گفت: به عنوان نمونه در یکی از طرح های 
به  مترمربع  از 10 هزار  زمین پست  ابعاد  ارائه شده، 

2500 متر مربع کاهش یافته است.
پست  واجرای  طراحی  سازی  بهینه  کارگروه  مسئول 
صنعت برق کشور با اشاره به اینکه یکی از مشکالت 
گرانی  شهرها،  کالن  در  فشارقوی  پست های  احداث 
و کمبود زمین به خصوص در هسته مرکزی شهرها 
است، افزود: در طرح پست های مسقف با تغییرات در 
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از  بخشی  نمودن  و طبقاتی  تجهیزات  نحوه چیدمان 
پست، ضمن رعایت استانداردهای الزم، ابعاد زمین به 
بر  عالوه  نتیجه  در  و  یافته  کاهش  مربع  متر   1200
کاهش هزینه های اولیه در طول بهره برداری نیز شاهد 

کاهش چشمگیر هزینه های نگهداری خواهیم بود.
و  کرد  اشاره  اقدام  این  مزایای  به سایر  ادامه  در  وی 
افزود: با مسقف شدن پست های فشار قوی، عالوه بر 
حفظ معماری شهری؛ توجه به محیط زیست و کاهش 
حوادث ناشی از شرایط جوی، مالحظات پدافند غیر 

عامل نیز در نظر گرفته شده است.
معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای خراسان 
پست های  احداث  را  شده  انجام  های  اقدام  دیگر  از 
مدوالر عنوان کرد و افزود: در احداث این نوع پست ها 
تجهیزات در محل شرکت سازنده و زیر نظر متخصصان 

نصب و به محل پروژه حمل می شود.
وی مزیت عمده این نوع پست ها را عالوه بر کاهش 
زمان اجرا؛ تولید صنعتی آن عنوان کرد و بیان داشت: 
در احداث پست های مدوالر هزینه ساختمانی به شدت 
کاهش می یابد و بخش عمده ای از کارهای ساختمانی 
مانند فوندانسیون تجهیزات، جداول و کانال های کابل 

حذف می شود.
وی همچنین به طرح پست های تک ترانس اشاره کرد 
و گفت: با احداث اینگونه پست ها در مسیر خطوط فوق 
توزیع فاصله بین پست ها و در نتیجه طول خطوط 20 
کیلو ولت کاهش می یابد و در نتیجه ضمن کاهش تلفات 
شبکه امکان برق رسانی بهتر به مشترکین فراهم می شود.

بهینه سازی و کاهش  اقدامات در زمینه  از دیگر  وی 
اجرای  فشارقوی،  پست های  احداث  هزینه های 
این طرح  در  افزود:  و  کرد  عنوان  پست های دوطبقه 
بخشی از تجهیزات بیرونی در دو طبقه قرار می گیرد 
که این امر با رعایت استانداردهای الزم بدون نیاز به 

زمین بیشتر، امکان توسعه در پست را فراهم می سازد.
مسئول کارگروه بهینه سازی طراحی و اجرای پست 
مدیرعامل  قدردانی  به  پایان  در  کشور  برق  صنعت 
شرکت توانیر از این کارگروه اشاره کرد و خاطرنشان 
این  اعضای  زحمات  از  قدردانی  منظور  به  ساخت: 
کارگروه در بهینه سازی پست ها، لوح تقدیری از طرف 

مدیرعامل شرکت توانیر به اعضا اهدا شده است.

 LED وزارت نیرو/ در سمینار استفاده از فن آوری
برای سامانه های روشنایی مطرح شد؛

صرفه جویی ساالنه 520 گیگاوات ساعت 
در مصرف انرژی معابر و ساختمان ها

های  پروژه  در   LED آوری  فن  از  استفاده  با   
حدود  ساالنه  معابر،  و  ها  ساختمان  روشنایی 
صرفه  انرژی  مصرف  در  ساعت  گیگاوات   520

جویی می شود.
)پاون(،  نیرو  وزارت  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
سازمان بهره وری انرژی ایران )سابا( به منظور آشنایی 
کارشناسان با فن آوری و نتایج حاصل از جایگزینی 
موجود  های  چراغ  و  ها  المپ  با   LED های  المپ 
درفضاهای داخلی و خارجی سابا سمینار ›استفاده از 
فن آوری LED برای بهینه سازی سیستم روشنایی 
ساختمان ها و معابر‹ با حضور 80 نفر از مسؤوالن و 
و  برق  نیروی  توزیع  توانیر،  های  کارشناسان شرکت 
صنعت روشنایی کشور امروز )یکشنبه(در محل سالن 

شهید مطهری برگزار کرد.
برپایه این گزارش، در ابتدای سمینار مدیر دفتر انتقال، 
توزیع و بهره وری سازمان بهره وری انرژی ایران )سابا( 

درخصوص خالصه فعالیت های انجام شده در بخش 
روشنایی به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: در پروژه 
اصالح سامانه روشنایی در ساختمان های دولتی در 
سطح شرکت های توانیر و برق منطقه ای در مجموع 
وات   18 ای  لوله   LED المپ  شعله  هزار  هشت 

جایگزین المپ های فلورسنت 40 واتی شده است.
کیلو   240 میزان  به  توان  کاهش  کبریایی  غالمرضا 
در  ساعت  مگاوات   480 ساالنه  جویی  صرفه  وات، 
مصرف انرژی، ارزش ریالی صرفه جویی انرژی حاصله 
به میزان هزار و 200 میلیون ریال در سال و بازگشت 
سرمایه در چهار سال را از جمله نتایج حاصل از اجرای 

این پروژه برشمرد.
وی همچنین پتانسیل صرفه جویی قابل پیش بینی 
در صورت اجرای این پروژه را در تمام ساختمان های 
شرکت های توزیع و برق منطقه ای که دارای 100 
هزار المپ فلورسنت هستند، حدود سه هزار مگاوات 
ساعت معادل کاهش انرژی شش هزار مگاوات ساعت 

در سال در سمت مصرف برآورد کرد.
تأمین  معاونت  بهره وری  و  توزیع  انتقال،  دفتر  مدیر 
پروژه  درخصوص  سابا  انرژی  مصرف  سازی  بهینه  و 
های  در سطح شرکت  معابر  روشنایی  سامانه  اصالح 
خراسان  گلستان،  های  استان  برق  نیروی  توزیع 
جنوبی، یزد و شهرستان اصفهان یادآور شد که در این 
پروژه تعداد هزار و 250 دستگاه چراغ LED 20 وات 
جایگزین چراغ های 125 وات بخار جیوه موجود در 

معابر محلی شده است.
وی صرفه جویی ساالنه Mwh 502 در مصرف انرژی 
و کاهش توان به میزان 125 کیلووات و ارزش ریال 
صرفه جویی حاصل به میزان هزار و 255 میلیون ریال 
و بازگشت سرمایه حدود 2.5 سال را از جمله مزایای 

پروژه اصالح سامانه روشنایی معابر ذکر کرد.

توانیر/ 
استقرار پیشرفته ترین خودروی عیب 

یاب کابل های شبکه 20 کیلوولت در 
توزیع برق تهران

های  کابل  یاب  عیب  خودروی  ترین  پیشرفته 
شبکه 20 کیلوولت در حوزه معاونت هماهنگی و 
نظارت شمالغرب شرکت توزیع نیروی برق تهران 

بزرگ تجهیز شد و استقرار یافت.
به گزارش پایگاه خبری توانیر، مدیر امور بازرگانی و 
پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، گفت: 
این خودرو از امکانات مدرن کامپیوتری و نرم افزاری 
برخوردار بوده و می تواند عیب یابی تمام کابل های 
شبکه )سه فاز- فاز به زمینـ  فاز به فازـ  فاز به پوسته(

را در انواع کابل های خشک و روغنی با دقت و سرعت 
بسیار باال انجام دهد.

شبکه  های  کابل  یابی  عیب  تجهیزات  گفت:  وی 
بسیار  افزارهای  نرم  و  تجهیزات  شامل  کیلوولت   20
در  المللی  بین  استانداردهای  طبق  و  بوده  پیشرفته 
خودروی ›تویوتا هایس‹ نصب و راه اندازی شده است.

به گفته مدیر امور بازرگانی و پشتیبانی شرکت توزیع 
برق تهران بزرگ، آموزش تخصصی کاربردی و عملی 
بینی شده  پیش  برداری  بهره  پرسنل  به  این خودرو 
تا با حضور کارشناس فنی شرکت تولید کننده انجام 
شود و همچنین خدمات پشتیبانی آن نیز طبق قرارداد 

منعقده تامین و تضمین شده است.
مدیر امور بازرگانی و پشتیبانی شرکت توزیع نیروی 
برق تهران بزرگ از جمله تجهیزات اصلی این خودرو 
را رفلکتوگراف بسیار پیشرفته و مولد تخلیه خازنی به 
قدرت دوهزاز و 100 وات ثانیه و گیرنده و فرستنده 
صوتی با قدرت و دقت باال و سیستم VLF برای تست 
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کابل  قرقره  عدد  پنج  همچنین  و  های خشک  کابل 
های 50 متری مجهز به موتور جمع کننده عنوان کرد 
و افزود: این خودرو، پیشرفته ترین خودرو عیب یابی 
در  تاکنون  که  است  کیلوولت   20 شبکه  های  کابل 

کشور تجهیز شده است.
گفتنی است؛ با توجه به پایان عملیات نصب تجهیزات 
20 کیلوولت و تحویل خودرو، یک خودرو ون نیز جهت 
نصب تجهیزات عیب یابی فشار ضعیف خریداری شده 
که به منظور استقرار در منطقه برق مولوی در برنامه 

نصب تجهیزات قرار داده شده است.

تسنیم/ عصر امروز بررسی می شود
مشکالت اپراتورهای برق روی میز 

کمیسیون اجتماعی مجلس

عصر امروز مشکالت اپراتورهای برق منطقه ای 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی  در کمیسیون 

مورد بررسی قرار میگیرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عصر 
انرژی،  و  برق  معاونت  از  نمایندگانی  حضور  با  امروز 
معاونت منابع انسانی و معاونت حقوقی وزارت نیرو در 
کارگروه روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی، مسائل و مشکالت اپراتورهای برق منطقه ای 

بررسی می شود.
در این جلسه نمایندگان مردم در کمیسیون اجتماعی 
نیز  نهم حضور خواهند داشت. سال گذشته  مجلس 
در  نیرو  وزارت  برق  های  پست  اپراتورهای  مشکالت 

کمیسیون انرژی مجلس مطرح شده بود.

تسنیم/  تسنیم گزارش می دهد
سهم ایران در استفاده از انرژی گرمایش 

زمین صفر است

در حالی که همچنان سهم ایران در استفاده از 
انرژی گرمایش زمین صفر است، کشورهایی در 
سطح جهان هستند که گوی سبقت را در بهره 
گیری از انرژی گرمایش زمین از دیگر کشورها 

ربوده اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدت 
انرژی گرمایش زمین استفاده می  از  هاست که بشر 
کند. این مسئله به سالها و قرن ها پیش باز می گردد؛ 
به زمانی که اولین بار بشر به آبهای گرم طبیعی چشمه 
برای  آن  طبیعی  گرمای  از  و  کرد  ورود  آبگرم  های 
شستشو، آب تنی و درمان استفاده کرد. آب در چشمه 
گرمایش  انرژی  با  طبیعی  صورت  به  گرم  آب  های 

زمین، گرم شده است.
این مسئله واقف شد که  به  اما در قرن بیستم، بشر 
می تواند از انرژی گرمایش زمین، فراتر از چشمه های 
گرمایش  انرژی  از  استفاده  ابتدا  شود.  منتفع  آبگرم 
زمین برای کاربردهای حرارتی و سپس برای تولید برق 
مورد توجه قرار گرفت. در طی سالها پژوهش و انجام 
پروژه های متعدد، اکنون کشورهای مختلفی از انرژی 
گرمایش زمین استفاده می کنند؛ به طوری که ساالنه 
انرژی  تراوات ساعت  در جهان حدود 2 هزار و 826 

الکتریکی از انرژی گرمایش زمین تولید می شود.
این میزان صفر است. یعنی کشورمان  از  ایران  سهم 
تا امروز نتوانسته حتی یک کیلووات ساعت از انرژی 
توان  می  آنرا  دلیل  کند.  تولید  برق  زمین  گرمایش 
انرژی  طبیعی  منابع  از  بخش  این  به  توجه  عدم  در 
دانست. در سالهای اخیر پروژه ای به صورت پایلوت 

اجرا  مرحله  در  اکنون  که  تعریف شده  در کشورمان 
قرار دارد.

که  اردبیل  استان  مشکین شهر  منطقه  در  نیروگاهی 
زمین  گرمایش  طبیعی  انرژی  از  بهره گیری  هدف  با 
است،  احداث  دست  در  الکتریکی  انرژی  تولید  برای 
نخستین پایلوت استفاده از انرژی گرمایش زمین در 
ایران است. در این پروژه تاکنون 11 حلقه چاه حفر 
میدان  به مخزن  تعداد 7 حلقه چاه  این  از  که  شده 
زمین گرمایی رسیده است. در جدیدترین وضعیت این 
نیروگاه، پیمانکار ساخت آن انتخاب شده و قراردادهای 

این طرح با پیمانکار بسته شده است.

در حالی که همچنان سهم ایران در استفاده از انرژی 
گرمایش زمین صفر است، کشورهایی در سطح جهان 
انرژی  از  گیری  بهره  در  را  سبقت  گوی  که  هستند 

گرمایش زمین از دیگر کشورها ربوده اند.
با  را  برق  بیشترین  که  کشورهایی  باال  جدول  در 
استفاده از نصب نیروگاه های زمین گرمایی تولید می 
کنند، آورده شده اند.در جدول زیرین کشورهایی که 
زمین گرمایی  آب های گرم  توسط  را  حرارت  بیشترین 

تولید می کنند، آورده شده اند.

دوازدهم مهر ماه هزار و سیصد و نود و چهار    شماره هزار و  پانصد و هشتاد و شش  



مهر/  خبر مهر از اختالفات تیم اقتصادی دولت؛
نامه مشترک 4 وزیر به رئیس جمهور/ 

تصمیم ضرب االجل اقتصادی بگیرید

نامه ای  در  دفاع  و  اقتصاد،صنعت،کار  وزرای 
برخی  از  انتقاد  با  جمهور  رئیس  به  مشترک 
تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها، 
اقتصادی  اگر تصمیم ضرب االجل  دادند  هشدار 

گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در نامه مشترک علی طیب 
نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان 
وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع  به حسن روحانی 
رئیس جمهور آمده است: »همانطور که مستحضرید از 
دی ماه 1392 تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحوالت و 
متغیرهای کالن بین المللی و داخلی از جمله کاهش 
بهای نفت و کاالی اساسی از جمله فلزات و همچنین 
تحریم ها و برخی تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ 
دستگاه ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده 
است به نحوی که از دی ماه سال 1392 تاکنون ظرف 
مدت 19 ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت 42 
درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی 
معادل 180 هزار میلیارد تومان را شاهد است. )ارزش 
ماه 1392  دی  در  تومان  میلیارد  هزار  از 511  بازار 
امروز به عدد 330 هزار میلیارد تومان رسیده است( 
و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته 
مثبت  آمدهای  پی  وجود  عین  در  و  ایران  ملت  ای 
اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که 

باید سریعا واکنش نشان داد.«
های  بینی  پیش  »براساس  می خوانیم:  نامه  این  در 
بودجه ای شرکت ها که در بازار سرمایه موجود است و 
واقعیت های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی 

در برهه کنونی اگر به صورت ضرب االجل و براساس 
قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم 
آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی 
اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت ها 

وقت الزم الشد.«
به  یازدهم  کابینه  وزیر  چهار  مشترک  نامه  ادامه  در 
بازار سرمایه کشور  افت  اصلی  رئیس جمهور، عوامل 
مورد اشاره قرار گرفته و به شرح ذیل آمده است: » 1( 
جدول زیر سهم هر یک از صنایع مهم و اثر گذار را در 
کاهش حدود 180 هزار میلیارد تومانی نشان می دهد.

از دی ماه 1392 لغایت پایان مردادماه 1394

توجه به این نکته ضروری است که 35 درصد ارزش 
های  فرآورده  و  شیمیایی  محصوالت  به  مربوط  بازار 
نفتی و 14 درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسی 

بازار  ارزش  و 13 درصد  فلزی  کانه های  استخراج  و 
نیز مربوط به بانک ها و موسسات اعتباری می باشد. 
لذا پنج ردیف اول جدول فوق 62 درصد ارزش بازار 

سرمایه کشور را شامل می شود.
باید به دو دسته  این کاهش  2 ـ جهت تحلیل علل 
عوامل بین المللی و عوامل داخلی اشاره نمود، در حوزه 
قیمت های  کاهشی  روند  به  باید  المللی  بین  عوامل 
جهانی کاالهای پایه ای و نفت اشاره نمود که اعداد 
جدول زیر بیانگر کاهش شدید در دوره مورد بررسی 

می باشد.
 

3( افزایش قیمت دالر مبادله ای از 2799 تومان در 
پایان سال 1393 به 2996 تومان، هم اکنون افزایشی 
افزایش  موجب  دالر  هر  ازای  به  تومان   200 معادل 
بهای تمام شده محصوالت در داخل کشور شده است 
که در پیش بینی شرکت ها ملحوظ نیست و در آینده 

آثار آن در تعدیل سودآوری شرکت ها خواهد آمد.
در  اعتباری  موسسات  و  بانک ها  نقش  به  باتوجه   )4

صنایع  در  تحرک  ایجاد  و  نقدی  جریان های  هدایت 
توجه به ارقام و اطالعات مالی این گروه اهمیت ویژه 
تقسیمی  سود  حضرتعالی  استحضار  مزید  دارد.  ای 
این گروه از 6700 میلیارد تومان سال قبل به 1900 
میلیارد تومان در سال 93 رسیده است و با توجه به 
جهت  مرکزی  بانک  الزامات  و  بانک ها  عملیات  روند 
جبران کسری ذخایر تا 5 سال آتی بازار بهبود مناسبی 

در این حوزه را پیش بینی نمی نماید.
5( در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت های 
فعال در بازار سرمایه، می توان به نبود تقاضای کافی 
برای محصوالت، مشکل حاکم بر فعالیت های اقتصادی 
دریافتنی  حساب ای  و  موجودی  انباشت  افزایش  و 
صنایع مختلف اشاره نمود. به عنوان نمونه در صنعت 
خودرو صورت های مالی زیان انباشته ای معادل 4.200 
میلیارد تومان را نشان می دهد و این در حالی است 
که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض 
توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به 
متجاوز از 100.000 خودرو کف کارخانه رسیده است.

وضعیت مشابهی در صنعت فوالد، صنعت مس، مسکن، 
سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی ها به عینه مشهود 
است. در صنعت پتروشیمی که بیش از 35 درصد از 
ارزش بازار سرمایه را تشکیل می دهد، سیاست های 
افزایش  همچنین  و  گاز  خوراک  نرخ  تعیین  نامعلوم 
تمام  بهای  افزایش  موجب  که  مبادله ای  دالر  قیمت 
شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می زند، 
از  همچنین کنترل قیمت محصوالت تولیدی بعضی 
شرکت های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و 

هزینه ها گردیده است.
6( دستاوردهای بزرگ هسته ای اگر چه موقعیت بسیار 
ممتازی برای کشور شده است و پیامدهای اقتصادی 
لیکن  داشت  به همراه خواهد  آتی  در  فراوانی  مثبت 

 بازگشت به عناوین 7 اخبار اقتصادی
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–كاهش ارزش بازار صنايع
  تومان ميليارد

محصوالت شيميايي (شامل صنايع
  پتروشيمي)

42,530  

فلزات اساسي (شامل صنعت فوالد،
  سرب، روي، مس و الومينيوم)

34,760  

فراورده هاي نفتي (شامل صنايع
  پااليشگاهي و روانكارها)

30,120  

استخراج كانه هاي فلزي (شامل سنگ
  روي)آهن، سرب و 

22,390  

  15,174 بانكها و موسسات اعتباري
شركتهاي چند رشته اي صنعتي (غدير،

اميد، صندوق بازنشستگي و گروه توسعه 
  ملي)

13,407  

  5,950 مخابرات (شامل مخابرات و همراه)
  5,551  سيمان، اهك و گچ

  4,756 خدمات فني و مهندسي (شامل مپنا و ...)
  4,792  ساير صنايع

  179,429 كاهش ارزش بازار سرمايهجمع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دي ماه  واحد رح كاالش
92  

پايان سال
93  

مردادماه
94  

ميزان
كاهش 

قيمت در 
 94مرداد 

نسبت به 
دي ماه 

92- 
  درصد

هر  -دالر نفت
  بشكه

106  50  42  60%  

هر  -دالر فوالد
  تن

300  290  140  53%  

هر  -دالر مس
  تن

7400  5900  5100  31%  

هر  -دالر  آلومينيوم
  تن

1750  1750  1500  14%  

 



کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت 
کاالها مشهود است. ضمن اینکه توقع در بازار سرمایه 
ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت های بورسی 
است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه 
نموده و می بایست برای آن سیاست شفافی اتخاذ و 

اعالم گردد.
7( برخی از نمادهای معامالتی شرکت ها هم اکنون 
در بازار سرمایه  بسته است. از جمله این نهادها، فوالد 
مبارکه، فوالد خوزستان، پاالیشگاه بندرعباس، پاالیشگاه 
الوان، پاالیشگاه شیراز، سنگ آهن چادرملو، سنگ آهن 
گل گهر، بانک پارسارگاد، بانک پارسیان، بانک سرمایه و 
بانک ایران زمین است که پیش بینی می شود بازگشایی 
نمادهای مزبور ظرف یک هفته آتی بین 1000 تا 1500 

واحد شاخصهای بورس را کاهش دهد.
8( نگاهی به اعداد و ارقام محقق شده طبق صورت های 
مالی 93 نسبت به 92 و پیش بینی شرکت ها برای 
ابزاری شرکت ها در  سال 94 نشان می دهد: مالیات 
سال 93 نسبت به 92 از 4252 میلیارد تومان با 37 

درصد کاهش به 2682 میلیارد تومان رسیده است.
تسهیالت مالی در سه ماهه اول 94 نسبت به سال 92 
از مبلغ 40633 میلیارد تومان با افزایش 17 درصد به 
مبلغ 47362 میلیارد تومان رسیده ولی هزینه مالی 
شرکت ها در سال 1392 مبلغ 6.600 میلیارد تومان 
به  در سال 1393  عدد  این  که  در حالی  است  بوده 
افزایش  این  که  است  رسیده  تومان  میلیارد   8.100
اعطایی در  نرخ سود تسهیالت  افزایش  نشان دهنده 
از  بخشی  اینکه  توجه  قابل  باشد.  می   1393 سال 
افزایش رقم تسهیالت به میزان هزینه مالی پرداخت 
مانده  که  است  حالی  در  این  باشد  می  شده شرکت 
میلیارد   700.000 از  متجاوز  بانکی  نظام  تسهیالت 
تومان و سهم شرکت های معظم بورسی از این رقم 

کمتر از 7 درصد می باشد.«
به گزارش مهر، نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا 
نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، 
صنعت، کار و دفاع  به حسن روحانی رئیس جمهور در 
نیمه دوم شهریورماه نوشته شده و هنوز از پاسخ حسن 

روحانی به این نامه خبری در دست نیست.

موج/ رئیس هیئت مدیره شرکت فني مهندسي مشاور 
ایران در گفتگو با موج:

براي ورود سرمایه گذاري خارجي به بازار 
سرمایه شفافیت قانوني و اطالعاتي وجود 

ندارد

موج - سرمایه گذار خارجي با تکنولوژي جدید 
ایجاد یک رقابت سالم در  خود مي تواند باعث 

صنایع و به دنبال آن در بازار سرمایه شود.
ورود  مورد  در  موج  با  گفتگو  در  حیدري  فخرالدین 
سرمایه گذار خارجي به بازار سرمایه عنوان کرد : در 
بحث ورود سرمایه گذاران خارجي فقط بحث سرمایه 
گذاري نیست، معموال سرمایه گذاران خارجي با ورود 
با  یا  هستند  جدید  تکنولوژي  دنبال  به  یا  کشور  به 
تکنولوژي جدید وارد مي شوند، این ورود تکنولوژي 
جدید مي تواند باعث ایجاد یک رقابت سالم در بازار 
با ورود خود مي  سرمایه شود، چرا که سرمایه گذار 
تواند بازار را از حالت انحصاري خارج و حس رقابت را 
براي صنایع ایجاد کند که این رقابت موجب پیشرفت 
این صنایع خواهد شد، و به دنبال آن بازار سرمایه ما 

مي تواند از رکود خارج شود.
وي افزود : براي ترغیب سرمایه گذران خارجي ما باید 

مواجه  آن  با  خارجي  گذار  سرمایه  که  هایي  ریسک 
است را کاهش دهیم، که قسمتي از آن با بهبود روابط 
سرمایه  ترغیب  دیگر  راه  شود.  مي  رفع  الملل  بین 
سرمایه  ورود  براي  امن  بستر  ایجاد  خارجي  گذاران 
هاي خارجي است، از این بسترها مي توان به شفافیت 
سرمایه  بحث  به  مربوط  قوانین  شفافیت  اطالعاتي، 
گذاري خارجي اشاره کرد چرا که سرمایه گذران باید 
اطمینان پیدا کنند که قوانین بین المللي کشوري در 
ثبات مورد اطمینان به سر مي برد، ما باید قبول کنیم 
که کشور این شفافیت قوانین و شفافیت اطالعاتي را 

به میزان الزم ندارد.
رئیس هیئت مدیره شرکت فني مهندسي مشاور ایران 
بورس  بازار  در  که  مهمي  از صنایع   : پایان گفت  در 
حضور و نیاز به ورود سرمایه گذار خارجي دارند مي 
معدني،  صنایع  پتروشیمي،  و  نفت  صنعت  به  توان 
صنایع  بخش  در  کرد،  اشاره  سازي  خودرو  صنایع  و 
معدني مي دانیم که فرآوري مهمتر از بهره وري است 
و این صنعت در بحث فراوري دچار مشکل است، پس 
سرمایه گذار خارجي مي تواند در این مورد به صنایع 
معدني کمک شایاني کند و تولیداتي را ایجاد که منجر 
به صادرات شود، و تاثیر آن را در بازار سهامشان نیز 

خواهیم دید. - 

موج/ رئیس کنفدراسیون صادرات ایران: 
صادرکنندگان، چوب ناهماهنگي گمرک 

و بانک مرکزي را مي خورند

موج-به دلیل عدم ارتباط مناسب بین گمرک و 
بانک مرکزي در اجراي طرح پنجره واحد گمرکي، 

متاسفانه اظهارنامه هاي صادراتي در بانک هاي 
عامل مورد تایید قرار نمي گیرد.

با  ایران  مهدي الهوتي، رئیس کنفدراسیون صادرات 
به  مرکزي  بانک  و  بین گمرک  ارتباط  نبود  از  انتقاد 
خبرنگار خبرگزاري موج اظهار کرد: ابزارهاي نوین در 
مورد  هزینه  کاهش  و  وقت  در  راستاي صرفه جویي 
دلیل  به  گاها  اما  گیرند  قرار مي  استقبال  و  استفاده 
از  اقتصاد  در  اي  و تصمیمات جزیره  عدم هماهنگي 
ابزاري مانند پنجره واحد گمرکي تاکنون نتوانسته ایم 

که عملکرد مناسبي را شاهد باشیم.
واحد  نوین»پنجره  ابزارهاي  داد:  ادامه  وي 
گمرکي«گاهي اوقات به رغم این که ظاهر کارآمدي 
دارند و مراجعه کننده نیز از عملکرد آن راضي است، 
برخي مشکالتي را در حوزه صادراتي ایجاد مي کند که 

تنها باعث تعجب است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به 
ایجاد برخي از مشکالت در اینباره تصریح کرد: زماني 
تسهیالت صادرات  اخذ  به  اقدام  که یک صادرکننده 
مي کند به خاطر نرخ مصوب کمتر از نرخ رسمي، ملزم 
به ارائه اظهارنامه صادراتي است که در پشت آن باید 
ُمهر خروج کاال از مرز خورده باشد و تا زماني که این 
برگه ها فاقد ُمهر باشد، از نظر بانک اقدامي در مسیر 

صادرات صورت نگرفته است.
ارائه  اظهارنامه  این  که  زماني  تا  بنابراین  افزود:  وي 
نشود، صادرکنننده مشمول جریمه تسهیالتي مي شود 
که از نرخ مصوب معمول بانکي نیز بیشتر است ضمن 
آنکه جریمه دیرکرد نیز به فرد صادرکننده تعلق مي 
گیرد.الهوتي در ادامه با اشاره به این مشکالت و اجراي 
این  اجراي  زمان  از  گفت:  نیز  گمرکي  واحد  پنجره 
طرح، به دلیل نبود ارتباط بین گمرک و بانک مرکزي 
و همچنین سایر بانک هاي زیرمجموعه، سبب شده تا 
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اظهارنامه صادراتي که توسط خود صادرکننده پرینت 
گرفته مي شود، مورد قبول بانک هاي عامل قرار نگیرد.

با  افزود:  ارتباط  این  نبود  پیامدهاي  درخصوص  وي 
این وجود عمال جامعه صادرکنندگاني که از تسهیالت 
تسهیالتي  سررسید  اگر  اند،  کرده  استفاده  صادراتي 
از تسهیالت  با جریمه عدم استفاده  آن ها فرا برسد 
براي امور صادراتي مواجه مي شوند، اما در واقعیت این 
تسهیالت براي امور صادراتي استفاده شده است اما به 
دلیل نبود این ارتباط دو جانبه، گویا فعالیت صادراتي 

شکل نگرفته است.
وي در پایان با انتقاد از نبود تصمیم گیري واحد بین 
دو مجموعه نیز خاطرنشان کرد: پرینت داراي هلوگرام 
و کد رهگیري جمهوري اسالمي ایران در پنجره واحد 
به همین دلیل، مورد قبول بانک ها نیست و چوب این 

عدم هماهنگي را تنها صادرکنندگان مي خورند. 

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز یکشنبه 

منتشر شد

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

قطعه سکه  هر  فروش  نرخ  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
تمام بهار طرح جدید و قدیم امروز یکشنبه در بازار 
922 هزارتومان، نیم سکه 468 هزار تومان، ربع سکه 
258 هزار تومان و سکه گرمی 170 هزار تومان اعالم 

شد.
بازار  در  عیار   18 زرد  طالی  گرم  هر  نرخ  همچنین 
داخلی 94 هزار و 350 تومان و نرخ هر اونس طال در 

بازارهای جهانی 1138 دالر است.
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را  در همین حال، صرافان 
برای فروش 3465 تومان، هر یورو را 3900 تومان، هر 
پوند را 5245 تومان، لیر ترکیه 1175 تومان و درهم 

امارات را 946 تومان اعالم کردند.

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

922000 سکه  تمام  طرح  جدید   
922000 سکه  تمام  طرح  قدیم   
468000 نیم سکه     
258000 ربع سکه     
170000 گرمی     
94350 هر گرم طالی 18 عیار   

نوع ارز   
3465 دالر     
3900 یورو      
5245 پوند     

946 درهم     
1175 لیرترکیه     

بانک مرکزی/ 
معاون ارزی، در سفر سومین هیات 

آلمانی به ایران:

آلمان می تواند به شریک اول کشور ایران تبدیل شود
 معاون ارزی بانک مرکزی در جلسه ای مشترک 
شدة  شناخته  کیفیت  گفت:  آلمانی  هیات  با 
کاالهای آلمانی در ایران، به بازرگانان این کشور 

فرصت می دهد که با کمترین هزینه بازاریابی، به 
شریک اول کشورمان تبدیل شوند.

غالمعلی  مرکزی،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
کامیاب در این جلسه که با حضور اوالف لیس وزیر 
ایالتی اقتصاد، کار و حمل ونقل در ایالت نیدر زاکسن 
کلیدی  نقش  نباید  البته  افزود:  شد،  برگزار  آلمان، 
ارتباط بانکی برای رسیدن به این هدف را از یاد برد؛ 
بنابراین مقامات این کشور باید همکاری الزم را برای 
برقراری سریع روابط بانکی بین دو طرف داشته باشند.

وی اظهار داشت: این سومین هیات آلمانی است که 
از زمان توافق هسته ای به ایران سفر کرده و با توجه 
به گذشته تجاری دو طرف این عالقه به از سرگیری 

روابط تعجب برانگیز نیست.
از  ها  فعالیت  از  زیادی  گستره  برشمردن  با  کامیاب 
جمله زیرساخت، انرژی، نفت و گاز و خدمات توریسم 
به عنوان زمینه های مستعد سرمایه گذاری در ایران، 
افزود: ایران در این زمینه ها به کمک های تکنیکی و 
مالی نیاز دارد به عنوان مثال صنعت خودرو ایران در 
سال گذشته 1.3 میلیون خودرو تولید داشته که این 
است.  نیازمند  روز  تکنولوژی  به  بزرگ، شدیداً  حجم 
درخصوص راه آهن، هواپیمایی، پتروشیمی و صنایع 
گذاری  سرمایه  های  فرصت  نیز  فوالد  مثل  سنگین 
با توجه  العاده ای وجود دارد. برهمین اساس و  فوق 
به توانایی ها و قابلیت هایی که در شرکت های آلمانی 
وجود دارد انتظار می رود به سرعت شاهد حضور آنها 

برای سرمایه گذاری و انتقال تجربیات باشیم.

** صراحت قانون، یکسان سازی نرخ ارز است
قانون  با اشاره به صراحت  بانک مرکزی  ارزی  معاون 
گذار مبنی بر لزوم یکسان سازی نرخ ارز، اظهار داشت: 
اینکه تاکنون نتوانسته ایم یکسان سازی کنیم، به دلیل 

تحریم ها و عدم توانایی برای انتقال منابع ارزی بوده 
است. با این حال تالش های بانک مرکزی باعث شده 
به  درصد  از 20  بازار  نرخ  و  رسمی  نرخ  بین  شکاف 
حدود 10 درصد کاهش یابد؛ ولی مطمئن هستم پس 
یکسان  برای  بیشتر  ماه  برجام چند  اجرایی شدن  از 

سازی نرخ ارز زمان نیاز نخواهد بود.
کامیاب در خصوص سرنوشت نرخ ارز پس از اجرایی 
بانک  در  مسئول  مقام  عنوان  به  گفت:  برجام،  شدن 
زیرا  کنم،  اظهارنظر  خصوص  این  در  نباید  مرکزی 
این کار دخالت در بازار است. قدر مسلم نرخ ارز باید 
طبق واقعیت های اقتصادی و براساس مکانیزم عرضه 
و تقاضا در بازار ارز تعیین شود و بانک مرکزی فقط 
نوسانات زودگذر و هیجاناتی که منجر به بروز شوک 

می شوند را جلوگیری می کند.
وی درباره استفاده از سوئیفت و توان نظام بانکی ایران 
برای بهره گیری از آن پس از نهایی شدن برجام نیز 
بیان کرد: هم اکنون 10 تا 12 بانک ایرانی از سوئیفت 
استفاده می کنند و من مطمئن هستم پس از اجرایی 
شدن برجام بانک هایی که از تحریم خارج می شوند 
با کمترین مشکل قادر خواهند بود از سوئیفت استفاده 

کنند.
ایتالیا،  آلمان،  گذشته  در  اینکه  به  اشاره  با  کامیاب 
فرانسه، اتریش و ژاپن پنج کشوری بودند که بیشترین 
حجم تأمین مالی در ایران را برعهده داشتند، افزود: در 
حال حاضر و در شرایط تحریم کشورهای چین، هند و 

کره بزرگترین تأمین کنندگان مالی در ایران هستند.
اوالف لیس نیز در این نشست با اشاره به اینکه پس از 
15 سال، این اولین حضور یک هیات تجاری از ایالت 
نیدر زاکسن در ایران است، گفت: در آلمان این اعتقاد 
هست که طی دو سال آینده حجم تجارت دو کشور به 

12 میلیارد یورو برسد.
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آموزش  واحد  بار  نخستین  برای  اقتصاد/  دنیای 
»دنیاي اقتصاد« برگزار می کند

دوره کاربردی ارتباطات موثر انسانی و 
)coaching( مربیگری

واحد آموزش روزنامه »دنیای  اقتصاد« یک دوره 
و  موثر انسانی  »ارتباطات  عنوان  با  آموزشی 
مربیگری )coaching(« در روز پنج شنبه 16 

مهرماه به مدت 8 ساعت، برگزار می کند.
با حضور در این دوره، یادگیری و برقراری عالی ترین 
و  خودمربیگری  خودمراقبتی،  انسانی،  ارتباطات 
کوتاه تر  را  آفرینی  ارزش  و  بی نیازی  و  خودرهبری 
است  عبارت  فوق  آموزشی  دوره  کلی  اهداف  کنید. 
 ،)coaching( مربیگری  انسانی  موثر  ارتباطات  از: 
توسعه ارتباطات و افزایش بهره وری،شناخت انسان و 
تیپ های شخصیتی و نسل های مختلف که به درک 
متقابل و پیوند نسلی منتهی می شود، آشنایی عملی 
با زبان بدن، راستی آزمایی و دروغ سنجی مخاطب و 
فراگیری استراتژی جذب، آشنایی با هوش های جدید 
انسانی به ویژه 12 ویژگی هوش معنوی )SQ(، شناخت 
با  آشنایی  مردان،  و  زنان  تفاوت های ساختاری ذهن 
توانایی های بیکران مغز انسان و مکانیزم عملکرد آن 
که به دستاورد مدیریت بهتر افکار و کنترل احساسات 
منجر می شود، آشنایی با علوم جدید میان رشته ای و 
به کارگیری استراتژی های موفق ترین الگوهای جهانی.  
این  در  نظر  مورد  کلیدی  سرفصل های  و  مباحث 
ارائه می شود،  نیا  آقای علی رمضانی  دوره که توسط 
شامل »اصول ارتباطات موثر انسانی براساس الگوها و 
استانداردهای جدید جهانی«، » آشنایی با مولفه های 
کاربردی نگرش-سیستمی«، » چگونگی ایجاد تعادل 
فردی  توسعه  »کوچینگ  زندگی«،  و  کار  چرخه  در 

مبنای  بر  فردی  توسعه  »استراتژی  خودرهبری«،  و 
واقعی«،  وجود  ابراز  و  نفس  به  اعتماد  عزت نفس، 
»استراتژی جذب نسل های جدید در کسب وکار«، » 
کشف تیپ شخصیتی و نسلی خود و شناخت شکاف 
نسل ها،« »آشنایی با هوش های جدید به ویژه هوش 
معنوی )SQ(«، » آشنایی با ضمیر ناخودآگاه و قدرت 
مغز )Brain Power( و هدایت بهتر آن از طریق 
ارتباطات فردی، خانوادگی  ضمیر خودآگاه«، »بهبود 
و اجتماعی و بین المللی« و مباحث دیگر است که به 

صورت تفصیلی در مورد آنها بحث می شود.
عالقه مندان و متقاضیان به شرکت در این دوره آموزشي 
با  »دنیاي اقتصاد«  روزنامه  آموزش  واحد  با  مي توانند 
تماس  و 87762416  تلفن های 87762411  شماره 
حاصل کنند یا برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام 
به سایت واحد آموزش به آدرس tc.den.ir مراجعه 

فرمایند.

خانه ملت/ 
اجرای قانون رفع موانع تولید زیرذربین 

کمیسیون ویژه  حمایت از تولید  ملی

سخنگوی کمیسیون ویژه  حمایت از تولید   ملی 
و اجرای اصل 44 قانون اساسی از حضور اعضای 
اتاق بازرگانی و بخش خصوص درجلسه این هفته 
کمیسیون متبوعش خبرداد و گفت: روز دوشنبه) 
13مهرماه(اجرای قانون رفع موانع تولید و اقتصاد 

ایران در پسا تحریم بررسی خواهد شد.
خبرگزاری  خبرنگار  با  درگفت  وگو  جلیلی  اسماعیل 
هفته  این  جلسه  محورهای  درمورد  ملت  خانه 

کمیسیون ویژه  حمایت ازتولید   ملی و اجرای اصل 44 
قانون اساسی،گفت: درجلسه روز دوشنبه هفته جاری  
و  بازرگانی،صنایع  اتاق  و  بخش خصوصی  نمایندگان 

کشاورزی ایران میهمان کمیسیون هستند.
گل  هفت  و  اللی  سلیمان،  مسجد  مردم  نماینده 
جلسه  دراین  داد:  ادامه  اسالمی،  شورای  درمجلس 
اجرای قانون رفع موانع تولید و تاثیر آن بر فعالیت های 
خواهد  بررسی  خصوصی  بخش  حضور  با  اقتصادی 
شد که اجرای این قانون چقدر موثر بوده و باید چه 
اقداماتی انجام شود.سخنگوی کمیسیون ویژه  حمایت 
بیان  با  ازتولید   ملی و اجرای اصل 44 قانون اساسی 
اینکه درجلسه روز دوشنبه وضعیت اقتصادی ایران در 
پساتحریم هم بررسی خواهد شد،تصریح کرد: نظرات 
و دیدگاه های اتاق بارزگانی ایران و بخش خصوصی در 
مورد قانون رفع موانع تولید را دریافت می کنیم که 

اقدامات صورت گرفته را چگونه ارزیابی می کنند./

مهر/ 
تدوین نقشه راه همکاری های اقتصادی 

ایران و اتریش

مشترک  همکاری های  کارگروه  نشست  اولین 
درخصوص  همفکری  هدف  با  اتریش  و  ایران 
تدوین نقشه راه همکاری های اقتصادی با اتریش 

و بر اساس پروتکل منعقده برگزار شد.
اتریش  و  ایران  اقتصادی  همکاری های  راه  نقشه   
بیمه های  بانکی،  فناورانه،  همکاری های  از  تلفیقی 
صادراتی، انرژی، انرژی های تجدیدپذیر، ریلی و راه آهن 

و گردشگری است.

فارس/ نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تأکید کرد
لزوم تدوین نقشه راه برای بسترسازی 

حضور سرمایه گذاران خارجی 

گفت:   الزم  اسالمی  مجلس شورای  رئیس  نایب 
است بانک ها  به حمایت بیشتر از سرمایه گذاران 
اقدام کنند و نقشه راهی برای ورود سرمایه گذاران 

تبیین شود. 
فارس  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش   به 
 حجت االسالم محمدحسن ابوترابی فرد امروز در همایش 
فرصت های سرمایه گذاری  حمل و نقل و مسکن  اظهار 
داشت: ایران جزء پنج کشور ژئوپلتیک جهان است که  

امنیت باال و قدرت سیاسی  بی نظیری دارد.
وی ادامه داد: کشور ایران در شناخت دشمن و رویارویی 
صحیح با آن  بسیار مقتدر و درست عمل کرده است به 
طوری که امروز 6 قدرت بزرگ دنیا مجبور به تسلیم و 

پذیرش ایران هسته ای هستند.
ابوترابی فرد یادآور شد:  کشوری می تواند پیشرفت کند 
علمی،  باشد، صالحیت های  داشته  صالح  مردمی  که 
اخالقی و مدیریتی باید در جامعه اسالمی ارتقا پیدا 
این موضوع  به  نظام جمهوری اسالمی عمیقاً  و  کند 

اعتقاد دارد.
وی به مذاکرات 1+5 اشاره کرد و افزود : در این عرصه 
فراهم سازی شرایط  برای ورود سرمایه گذاران خارجی 
عزم قوای سه گانه و وزارت راه و شهرسازی را می طلبد . 

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی به وجود بیش از 
4.5 میلیون دانشجو در کشور اشاره کرد و گفت: یکی 
است  دانا  و  عالم  انسانی  نیروی  ایران  سرمایه های  از 
این  از  و سرمایه گذاران خارجی می توانند  مهمانان  و 

سرمایه های بی نظیر نیز استفاده کنند.
اشتباهی  گذشته  در  کرد:  ما  اضافه  ابوترابی فرد 
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باید در امور  استراتژیک داشته ایم و گمان می کردیم 
زیرساخت و حمل و نقل، دولت متولی امور باشد در 
حالی که   باید بستر را برای ورود سرمایه گذاران بیش 

از پیش فراهم کرد.
وی شرایط فعلی را برای ورود سرمایه گذاران به کشور 
بانک ها  به  است  افزود:   الزم  و  کرد  ارزیابی  مناسب 
نقشه  و  کنند  اقدام  سرمایه گذاران  از  بیشتر  حمایت 

راهی برای ورود سرمایه گذاران تبیین شود. 

دنیای اقتصاد/ پارلمان بخش خصوصی با بررسی ابزار 
جدید توسعه بازارهای مالی منتشر کرد

تجربه دنیا در بازار بدهی

مسووالن  گام  اولین  معدن:  و  صنعت  گروه 
برداشته  ایران  بدهی  بازار  ایجاد  در  اقتصادی 
شد تا سرآغازی برای تسویه بدهی های دولت به 

بانک ها و پیمانکاران بخش خصوصی باشد.
اگرچه تاکنون هیچ دستگاهی نتوانسته برآورد دقیقی 
بر اساس  اما  باشد،  داشته  دولت  بدهی های  رقم  از 
حسابرسی های صورت گرفته، 150 هزار میلیارد تومان 
انتشار  این بدهی ها شناسایی و قطعی شده است.  از 
تومان  میلیارد  هزار  انتشار 6  و  اسالمی  خزانه  اسناد 
اوراق صکوک اجاره در هفته گذشته زمینه ساز توسعه 
بازار  یعنی  کشور،  مالی  بازارهای  مهم ترین  از  یکی 
افزایش  ابزارهای مالی را  بدهی شد که نه تنها تنوع 
می دهد، بلکه تعیین نرخ سود را نیز ممکن خواهد کرد. 
در این میان، پارلمان بخش خصوصی ایران با انتشار 
گزارشی تحقیقی روند توسعه بازارهای بدهی در جهان 
را مورد ارزیابی قرار داده است. بر اساس این گزارش، 

بازارهای بدهی برای تامین مالی شرکت های بزرگ و با 
حجم دارایی های فیزیکی باال مناسب ترین گزینه است. 
دلیل این تمایز امکان استفاده از دارایی های ملموس 
مالی  تامین  در  که  است  وثیقه  عنوان  به  فیزیکی  و 
بانکی  نظام  از طریق  و چه  بدهی  بازار  از طریق  چه 
نقش مهمی دارد و از این جهت، وجه مشترک بازار 
بدهی و نظام بانکی است. روندهای جهانی توسعه بازار 
بدهی نشان می دهد که اکثر اقتصادهای نوظهور مانند 
مالزی، برزیل و کره جنوبی نیز از سال 1997 به سوی 
توسعه بازار بدهی و انتشار اوراق بدهی متمایل شده اند؛ 
اوراق بدهی محلی کره جنوبی در  به طوری که حجم 
پایان سال 2014میالدی 5/ 1هزار میلیارد دالر بوده 
است. مانده اوراق بدهی محلی منتشر شده از سوی 
چین در همین سال نیز 7/ 4 هزار میلیارد دالر بوده 

است.
به عواقب  نهادهای مختلف بین المللی به طور مرتب 
حال  در  کشورهای  مالی  بازارهای  کم  عمق  وخیم 
توسعه و وابستگی بیش از حد اقتصاد آنان به منابع 
سیستم بانکی اشاره کرده و بر لزوم ایجاد ساختارهای 
می توان  زمینه  این  در  کرده اند.  تاکید  مالی  متنوع 
کشورهای   1997-1998 سال های  بانکی  بحران  به 
در  تنوع  نبود  که  کرد  اشاره  شرقی  جنوب  آسیای 
نهادهای واسطه گری مالی آنها باعث تشدید و طوالنی 
شدن این بحران شد. این در حالی است که شاخص 
اوراق  اعطایی،  تسهیالت  مانده  )نسبت  مالی  عمق 
بدهی و سهام منتشر شده به GDP( در کشورهای 
توسعه یافته بسیار باالتر از اقتصادهای نوظهور است. با 
این حال، عمق مالی باال نشان دهنده شیوه تامین مالی 
نصف  حدود  مثال،  برای  نیست.  کشورها  در  یکسان 
عمق مالی ژاپن به دلیل اوراق بدهی عظیم منتشر شده 
از سوی دولت این کشور است. در اروپای غربی، تامین 

مالی بیشتر متکی بر اخذ تسهیالت بانکی است و در 
بیشترین  بانکی و سهام  اقتصادهای نوظهور، وام های 
تامین  انگیزه  تشکیل می دهند.  را  مالی  تامین  منابع 
از تسلط سیاست های  بودجه بخش عمومی و پرهیز 
مالی بر سیاست های پولی یکی از دالیل اصلی توسعه 
بحران  است.  صنعتی  کشورهای  در  بدهی  بازارهای 
به  نیاز شدید  و  نیمه دوم دهه 1990 میالدی  مالی 
و شرکت ها  بانک ها  تجدید ساختار  برای  مالی  منابع 
یکی دیگر از دالیل توسعه بازارهای بدهی در دنیا بود. 
یکی از دالیل اصلی بروز این بحران اتکای بیش از حد 
شرکت های آسیایی به تسهیالت کوتاه مدت ارزی نظام 
بانکی بود. در این میان دولت های آسیایی به منظور 
تامین هزینه تجدید ساختار نظام بانکی خود اقدام به 
انتشار اوراق بدهی کردند. برای مثال دولت اندونزی به 
دنبال بحران 1998 و به منظور تامین هزینه اصالح 
نظام بانکداری اقدام به انتشار معادل 60 میلیارد دالر 

اوراق بدهی )مبتنی بر پول ملی( کرد.

آثار اقتصادی بازار بدهی
بر اساس تحقیق بانک تسویه بین المللی )BIS( رابطه 
مثبتی میان رشد اقتصادی کشورهای نوظهور و توسعه 
این کشورها وجود دارد. به عبارت دیگر،  بازار بدهی 
بخش های عمومی و خصوصی در این کشورها همزمان 
با افزایش تولیدات خود تمایل بیشتری به فعالیت در 
خود  نیاز  مورد  مالی  تامین  برای  محلی  بدهی  بازار 
توسعه یافته  بدهی  بازار  دیگر، یک  از سوی  می یابند. 
ضمن افزایش کارآیی اقتصادی، آسیب پذیری کشورها 
به بحران های مالی را کاهش داده یا موجب تخفیف 
در اثرات این نوع بحران ها می شود؛ زیرا این بازارها به 
هنگام کمبود منابع بانکی در واقع یک بازار جایگزین 
برای تامین مالی شرکت ها محسوب می شوند. تجربه 

آمریکا نیز نشان می دهد بازار بدهی در این کشور در 
آمریکای  بدهی  بحران  یکی  بانکی،  بحران  دو  طول 
بانکی مرتبط  التین در دهه 1980 و دیگری بحران 
به خوبی  بازار مستغالت در دهه 1990،  با رکود در 
از عهده پاسخگویی به نیازهای مالی شرکت های این 

کشور برآمد.
بررسی ها نشان می دهد بحران مالی سال های 1998-

توسعه  که  شد  موجب  آسیایی  کشورهای   1997
بازارهای بدهی در دستور کار کشورها قرار گیرد. در 
کره جنوبی، بازار بدهی بیشترین سهم را از بازارهای 
مالی این کشور دارد و بعد از آن بازارهای سهام و پول 
در مراتب بعدی قرار می گیرند. حدود یک سوم از بازار 
بدهی این کشور برای تامین مالی شرکتی مورد استفاده 
قرار می گیرد. در کشورهای مالزی و کره جنوبی تقریبا 
شرکت ها  مالی  تامین  به  محلی  بدهی  بازار  یک سوم 
اختصاص دارد. این عدد برای کشور چین 22 درصد 
است. اما در مجموع این سه کشور جمعا 72 درصد از 
کل بازار بدهی داخلی کشورهای نوظهور را در سال 
2010 میالدی به خود اختصاص دادند. در ترکیه بازار 
بدهی در جایگاه سوم بعد از بازارهای پول و سهام قرار 
می گیرد )با سهمی 20 درصدی( و تامین مالی شرکتی 
در این بازار )سهم 2 درصد( در واقع موضوعی است 
بازارهای  یابد.  به آن پرداخته شود و توسعه  باید  که 
خدمت  در  عمدتا  نیز  ژاپن  و  هند  کشورهای  بدهی 
بررسی تجربه کشوری  دارند.  قرار  مالی دولت  تامین 
چون مالزی نشان می دهد بازار بدهی مالزی در دهه 
1970 پایه گذاری شد. در این دهه دولت مالزی از این 
اوراق به منظور تامین مالی بودجه عظیم خود استفاده 
به دنبال بحران مالی آسیا در سال 1998- می کرد. 

1997 و افزایش شدید تقاضای تسهیالت بانکی، دولت 
با انگیزه جبران کسری بودجه و ایجاد منابع جایگزین 
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برای تامین مالی بخش خصوصی، به فکر توسعه بازار 
بدهی افتاد. البته برنامه خصوصی سازی دولت مالزی 
برنامه ریزی دولت مبنی بر دستیابی  در دهه 1980، 
به رشد اقتصادی پایدار، تقاضای بخش خصوصی برای 
تامین مالی بلندمدت، تقاضای بخش خصوصی برای 
ابزارهای تامین مالی متنوع در حوزه پوشش ریسک، 
بازار  این  در  بیمه  و  بازنشستگی  حضور صندوق های 
سایر عوامل موثر در رونق بازار بدهی این کشور است. 
به دستاوردهای مهمی  توانست  طی 15 سال مالزی 
در توسعه بازارهای بدهی دست یابد که از آن جمله 
می توان به اوراق بدهی اسالمی )صکوک( اشاره کرد 
را  مالزی  کشور  این  بدهی  بازار  تقویت  بر  عالوه  که 
به الگو در میان کشورهای اسالمی تبدیل کرد. مالزی 
خود  به  جهان  صکوک  بازار  در  را  سهم  بیشترین 
اختصاص داده و اولین کشوری است که اقدام به انتشار 

صکوک بین المللی کرده است.

مزایای توسعه بازار بدهی
بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، در شرایطی اولین 
گام در ایجاد بازار بدهی ایران برداشته شده که توسعه 
آن مزایای مختلفی را برای اقتصاد کشور به دنبال دارد. 
از جمله مزایای توسعه بازار بدهی در ایران می توان به: 
1- جلوگیری از قفل شدن منابع بانکی و تسویه بدهی 
دولت به پیمانکاران، 2- ایجاد تناسب بین ریسک و 
بازارهای  از  سرگردان  نقدینگی های  بازده، 3- جذب 
پول  بازار  در  مالی  تامین  وظایف  تقسیم  دارایی، 4- 
تزریق   -5 بنگاه ها،  اندازه  اساس  بر  سرمایه  بازار  و 
غیرتورمی منابع مالی به اقتصاد و 6- افزایش شفافیت 
در فضای کسب وکار اشاره کرد. با این وجود، سابقه کم 
شکل گیری بازار بدهی در ایران و عدم شناخت کامل 
نظام  نبودن  حاکم  آن،  از  سرمایه گذاران  و  شرکت ها 

عرضه و تقاضا بر نرخ گذاری اوراق منتشر شده، عدم 
امکان تغییر قیمت و بازدهی اوراق با درآمد ثابت، عدم 
اجرای رتبه بندی اعتباری اوراق بدهی، نیاز به انتشار 
اطالعات مالی و ریز اطالعات تامین مالی بنگاه ها، گران 
بودن تامین مالی از طریق بازار بدهی، دشوار و زمانبر 
بودن  زمانبر  بدهی،  بازار  طریق  از  مالی  تامین  بودن 
دیدگاه سنتی موجود  توجیهی،  تهیه گزارش  فرآیند 
بر  فشار  بانکی،  سیستم  به  بیشتر  اعتماد  بر  مبنی 
در  اوراق  مبالغ  اصل  بازپرداخت  منظور  به  شرکت ها 
بازار بدهی در  از جمله دالیل عدم توسعه  سررسید، 

ایران است.

اظهار نظر کارشناسان

علی سنگینیان
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

استفاده از اسناد خزانه اسالمی و انتشار اوراق صکوک 
اجاره اگرچه می تواند بخشی از مشکل بدهی دولت به 
نگرانی  این طرح چند  اما  برطرف کند،  را  پیمانکاران 
نیز به همراه دارد. در ابتدا باید این نکته را مدنظر قرار 
داد که شرکت های دولتی در انتشار اوراق با محدودیت 
مواجه هستند. درخصوص انتشار اسناد خزانه اسالمی 
نیز باید این موضوع را مد نظر قرار داد که بازار سرمایه 
ظرفیت جذب اسناد منتشرشده را ندارد. از سوی دیگر، 
پیمانکاران مدت ها است که در انتظار وصول مطالبات 
خود هستند و در صورتی که نتوانند نسبت به نقد شدن 
اوراق اطمینان پیدا کنند از پذیرش این اوراق خودداری 
از  دیگر  یکی  خزانه  اسناد  نرخ گذاری  کرد.  خواهند 
نگرانی ها است؛ چراکه اوراق به پشتوانه دولت منتشر 
می شوند و در صورتی که نرخ باالتر از ارزش تعیین شود 

بی اعتمادی به دولت را به همراه خواهد داشت.

فریال مستوفی
 رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران

از مشکل  ارائه هر طرح و راهکاری می تواند به عبور 
بدهی دولت به پیمانکاران کمک کند، اما اینکه این 
جای  باشد  راهگشا  می تواند  میزان  چه  تا  طرح ها 
سوال است، چرا که حجم بدهی دولت به پیمانکاران 
شرایط  در  بانک ها  دیگر  سوی  از  و  است  باال  بسیار 
نامناسبی قرار دارند که این امر موجب می شود تا طرح 
پیشنهادی بخشی از مشکل بدهی دولت به پیمانکاران 
را برطرف کند. این نکته را نیز باید مد نظر قرار داد 
که در حال حاضر کشور با رکود اقتصادی مواجه است 
تا کشور  نیز موجب شده  پایین آمدن قیمت نفت  و 
شرایط سخت اقتصادی را تجربه کند؛ به همین دلیل 
از  بخشی  رفع  برای  می تواند  پیشنهادی  راهکارهای 

مشکل چاره ساز باشد.

سیدحسین سلیمی
اتاق  سرمایه  و  پول  بازار  کمیسیون  نایب رئیس 

تهران
ارائه اوراق از طرق مختلف یکی از راهکارهایی است که 
در دنیا برای پرداخت بدهی دولت صورت می گیرد؛ در 
شرایط کنونی این روش می تواند بهترین راهکار برای 
پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران محسوب شود. طی 
دولت،  درآمدهای  کاهش  به  توجه  با  اخیر  سال های 
پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران قفل شده بود؛ حال 
با راهکار جدید این امکان به وجود آمده تا بخشی از 

بدهی دولت پرداخت شود.
از سوی دیگر، این اوراق مدت دار است و امکان خرید 
و فروش را نیز به طلبکاران می دهد که این امر موجب 
می شود تا دولت بتواند گام بزرگی در راستای پرداخت 

بدهی خود بردارد.

عباس آرگون
عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

اوراق  از  بیش  پیمانکاران  به  دولت  بدهی  رقم  قطعا 
پیش بینی شده برای عرضه است؛ اما همین اقدام نیز 
پیمانکاران  به  دولت  بدهی  کاهش  راستای  در  گامی 

محسوب می شود.
افت درآمد نفتی در یک سال اخیر موجب شد تا دولت 
در این مدت با کاهش درآمد مواجه شود؛ روندی که 
بسیاری  مشکل  با  را  پیمانکاران  مطالبات  پرداخت 
روبه رو کرد و موجب انباشت بدهی دولت به پیمانکاران 
اوراق  و  اسالمی  خزانه  اسناد  کنونی  شرایط  در  شد. 
مطالبات  گره  رفع  برای  راهکاری  می تواند  صکوک 
یک سال  طی  مشکلی که  شود.  محسوب  پیمانکاران 
گذشته و به دلیل افت قیمت جهانی نفت به چالش 

اصلی دولت بدل شد.

 بازگشت به عناوین 12 اخبار اقتصادی
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دنیای اقتصاد/ 
نویسنده: جان دیویس

مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی
hbr :منبع

خوش بینی و بدبینی، هر دو رویکردهایی قدرتمند و 
ثابت هستند که منعکس کننده استراتژی های رفتاری 

ما به حساب می آیند.
 ما در جهانی آکنده از ابهام و پیچیدگی زندگی می کنیم 
و برای مقابله با این ابهامات، بعضی از افراد فرض را 
به خیر خواهد  این می گذارند که همه چیز ختم  بر 
شد )خوش بین ها( و برخی دیگر نیز بر این اعتقادند 
که اوضاع خراب تر خواهد شد )بدبین ها(. حال سوال 
رویکردی  باید  سازمان  مدیریت  برای  که  اینجاست 
خوش بینانه را پیش گرفت و یا از روش های بدبینانه 
سوال  این  به  پاسخ  اول،  نگاه  در  شاید  کرد؟  پیروی 
ساده و مشخص به نظر برسد و خیلی ها فکر کنند که 
خوش بین بودن به آینده، رویکردی بهتر و عاقالنه تر 
موارد،  بسیاری  در  و  نیست  چنین  درحالی که  است 
کاربردی  ویژگی های  دارای  نیز  بدبینانه  رویکردهای 
قدم  عاقالنه  و  بودن  محتاط  که  هستند  موثری  و 

برداشتن از جمله آنها است. به طور کلی، رویکردهای 
خوش بینانه و بدبینانه از راه های مختلف می توانند ما را 
به اهدافی گوناگون برسانند و تحقیقات نیز نشان داده 
که افراد نمی توانند بدون خوش بینی و بدبینی توامان 

به بسیاری از اهداف خود دست یابند.
آیا شما یک فرد بدبین هستید؟ اگر شما فردی بدبین 
امنیت  و  ایمنی  به  بیشتری  توجه  باید  هستید، پس 
روش های  جست وجوی  در  عمدتا  و  باشید  داشته 
دارای  رویکرد  این  هستید.  کم خطرتر  و  مطمئن 
شما  امکانات  و  منابع  از  و  است  مشخصی  مزایای 
حفاظت می کند. گرایش افراد برای پس انداز و یا اقدام 
شرکت ها به ساخت پناهگاه های مستحکم در چارچوب 
نظر  به  معقول  و  توجیه  قابل  بدبینانه  رویکردهای 
می رسد. پس هنگامی که خبرهای بد به شما می رسند 
و شما انتظار شنیدن خبرهای بدتری را نیز دارید در 
ممکن  گزینه  بهترین  بودن،  محتاط  و  بدبین  اینجا 
است چرا که باعث حل و فصل اشتباهات و مشکالت 
می شود.  به طور کلی، بدبین بودن نسبت به آینده باعث 
می شود تا ما ضمن درس گرفتن از اشتباهات گذشته، 
بکوشیم تا در آینده، کامل تر و کم نقص تر باشیم تا به 
رشد و تعالی دست یابیم و با ابداع محصوالت جدید 

و بهبود برنامه ها، آینده ای بهتر را رقم بزنیم. به همین 
دلیل بدبین ها، رهبران عملیاتی بهتری هستند.

با این همه، بدبین بودن و احتیاط بیش از حد، مانعی 
جدی بر سر راه رشد و ریسک پذیری و ثروت آفرینی 
است نسبت  موارد الزم  بعضی  و در  به شمار می آید 
دریا  به  را  دل  اصطالح  به  و  بود  آینده خوش بین  به 
زد. مدیران خوش بین و مثبت اندیش ترجیح می دهند 
و  خود  پیشرفت  و  رشد  چگونگی  به  راجع  بیشتر 
درباره  اندیشیدن  برای  تمایلی  و  کنند  فکر  دیگران 
مشکالت و خطرات احتمالی از خود نشان نمی دهند. 
ترجیح  و  دارند  تری  بزرگ  اجتماعی  آنها شبکه های 
می دهند تا مشکالت را به صورت دسته جمعی حل 
کنند. آنها هم خود سرشار از انرژی مثبت هستند و 
هم این انرژی مثبت را به دیگران منتقل می کنند و 
همین انرژی مثبت، سنگ بنای رویکرد خوش بینی و 
افرادی  افراد جسور،  اندیشی است. مبتکران و  مثبت 
راه های  و  دریا می زنند  به  که دل  خوش بین هستند 
جدید و آزمایش نشده را با جسارت به بوته آزمایش 
بودند  معتقد  دانشمندان  دهه ها،  برای  می گذارند.  
ویژگی های  و  رویکردها  بدبینی،  و  خوش بینی  که 
تا حد  و  آنها متولد می شویم  با  ما  ثابتی هستند که 

زیادی ذاتی محسوب می شوند. اما در سال های اخیر، 
مشخص شده که به طور کلی، افراد 18 تا 39 ساله، 
خوش بین تر از افراد باالی 40 سال هستند. از سوی 
دیگر، تجربیات زندگی نیز افراد را به سمت خوش بینی 
یا بدبینی مضاعف سوق می دهند. رهبران، صرف نظر 
از  بیاموزند چگونه می توان  نیاز دارند  از رویکردشان، 
مزایای هم خوش بین بودن و هم بدبین بودن بهره مند 
که  هستند  ذهنیت هایی  واقع  در  رویکردها  این  شد. 
افراد با توجه به نیازها و موقعیت هایی که در زندگی 
شان روبه رو می شوند، آنها را اتخاذ می کنند. به همین 
استراتژیک،  برنامه ریزی  هنگام  می شود  توصیه  دلیل 
حتما باید از بدبینی دفاعی و محتاطانه استفاده کرد که 
در آن تمام احتماالت و پیش آمدهای ممکن باید مد 
نظر قرار گیرند اما هنگام اجرا و عملیات باید رویکرد 
خوش بینانه داشت و از خود انعطاف پذیری و نوآوری 
گام  مبهم  و  نامشخص  اهداف  سوی  به  و  داد  نشان 
برداشت و با کمک سایر افراد خوش بین و جسور، یک 

تیم زبده و اهل خطر کردن ایجاد کرد.

مزایای ترکیب مدیریت خوش بینانه و بدبینانه

 بازگشت به عناوین 13 یادداشت مدیریتی
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موضوع: اصالح و بهینه سازی و تعویض سیم و 
سیمکشی خط تک مداره ۲۳۰ قزوین - لوشان )مناقصه 

)۹۴.۷

حوزه فعالیت فراخوان:   امور پیمانکاری
  

نوع برگزاری: یک مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال
 

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۷ / ۷ / ۱۳۹۴ - بیست و 
هفتم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
مهلت ارسال پیشنهاد: ۲۵ / ۷ / ۱۳۹۴ - بیست و 

پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۱ / ۷ / ۱۳۹۴ - یازدهم مهر 
ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد: ۲۵ / ۷ / ۱۳۹۴ - بیست و 

پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
  

کشور / استان / شهر: ایران - زنجان - زنجان
    

محل دریافت اسناد: تهران - میدان ونک - خیابان ولی 
عصر – خیابان شهید خدامی – پشت هتل هما – کوچه 
شادی - پالک ۱ – ساختمان جدید طبقه اول – شرکت 

مشانیر امورخطوط ۲
 

موضوع : اجرای پوشش محافظ سرقالب خطوط انتقال 
و فوق توزیع استان

حوزه فعالیت فراخوان:   امور خدماتی
  

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال
  

تاریخ بازگشایی پاکات: ۲۵ / ۷ / ۱۳۹۴ - بیست و 
پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۲۱ / ۷ / ۱۳۹۴ - بیست و 

یکم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۱ / ۷ / ۱۳۹۴ - یازدهم مهر 
ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۴ - بیست و 

پنجم دي ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
  

کشور / استان / شهر: ایران - سمنان - سمنان
    

محل دریافت اسناد: سایت شرکت برق منطقه ای 
سمنان- سایت شرکت توانیر-سایت پایگاه ملی

  
توضیحات: مناقصه فوق عمومی می باشد

موضوع: خرید ۵۰۰۰ دستگاه اسپیسر یك تكه بین 
فازی ۶۳ كیلو ولت و متعلقات( )مناقصه عمومی ۱ 

مرحله ای ۱۰۰۲/۹۴۰(

نوع برگزاری: یک مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال
  

تاریخ بازگشایی پاکات: ۱۱ / ۸ / ۱۳۹۴ - یازدهم 
آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۱۱ / ۸ / ۱۳۹۴ - یازدهم 

آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۴ / ۷ / ۱۳۹۴ - چهاردهم 
مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد: ۱۱ / ۱ / ۱۳۹۵ - یازدهم 

فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر: ایران - اصفهان - اصفهان
    

 
  

موضوع: خرید ۱۰۰۰۰ دستگاه كنتور تكفاز دیجیتال 
با کاور ترمینال بدون قاب و ۳۰۰۰ عدد قاب فیوز 

كنتورتكفاز دیجیتال

حوزه فعالیت فراخوان:   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال

تاریخ بازگشایی پاکات: ۲۶ / ۷ / ۱۳۹۴ - بیست و 
ششم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
مهلت ارسال پیشنهاد: ۲۵ / ۷ / ۱۳۹۴ - بیست و 

پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۶ / ۷ / ۱۳۹۴ - شانزدهم 
مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۴ - بیست و 

نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
  

کشور / استان / شهر : ایران - کردستان - سنندج
    

محل دریافت اسناد: شرایط مناقصه عمومی و 
www.kurdelectric. مدارك مرتبط در آدرس

com از تاریخ ۹۴/۷/۱۲ لغایت ۹۴/۷/۱۶ قابل دانلود 
می باشد

14 مناقصات

شرکت برق منطقه ای زنجانشرکت برق منطقه ای سمنانشرکت برق منطقه ای اصفهانشرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

 بازگشت به عناوین 
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مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سندیکای 
صنعت برق ایران )رسانا( خواهشمند است 

نظرات، پیشنهادات و انتقادات  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

کنسرت نور ایران در برج آزادی
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