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تشریح علمی روند قیمتی ارز

دکتر پویا جبل عاملی
در یک تحقیق تکنیکال روند قیمتی نرخ ارز در 
آن  توضیح دهنده  متغیرهای  و  واکاوی  بلندمدت 
استخراج شد. بر اساس نتایج این تحقیق، بخش 
قابل توجه و اصلی روند نرخ ارز با نظریه برابری 
قدرت خرید، تبیین می شود. به عبارت دیگر یک 
عامل اصلی تغییرات در روند نرخ ارز، همان عاملی 
است که تئوری های اقتصادی پیشنهاد می دهند و 
در تمام کشورها شواهد محکمی برای آن وجود 

دارد؛ یعنی اختالف نرخ تورم داخلی و خارجی.
تفاضل روند نرخ ارز با روند حاصل از نظریه برابری 
قدرت خرید، تغییراتی در نرخ ارز را نشان می دهد 
به طور  اما  نیست.  نظریه  این  با  تبیین  قابل  که 
حیرت آوری تقریبا تمام این تفاضل، با درآمدهای 
ارزی ناشی از نفت قابل تبیین است. به بیان دیگر، 
به جز اختالف تورم داخلی و خارجی، عامل مسلط 
دیگری که باعث تغییر در روند نرخ ارز می شود، 
در  ازآنجاکه  است.  نفت  فروش  از  حاصل  درآمد 
این تحقیق به دلیل تمرکز بر روند، نه نوسان، از 
داده های ساالنه استفاده شده، به وضوح می توان 

صنعت برق به دلیل زیرساختی بودن، فناوری باال 
و ارزش اقتصادی ویژه، یک صنعت استراتژیک 
محسوب می شود که عالوه بر ایجاد بستر رشد و 
توسعه اقتصادی کشور، می تواند از طریق صادرات، 
ارزآوری قابل توجهی نیز برای کشور داشته باشد. 
گواه این مدعا ارزش 8 برابری کاالهای صادراتی 

اصالح قوانین؛ گام اول برای 
رونق بخشی به صنعت برق
سپهر برزی مهر؛ دبیر سندیکای صنعت برق ایران

صنعت برق نسبت به ارزش متوسط سایر کاالهای 
صادراتی کشور است.

توان  جمله  از  مختلف  دالیل  به  ایران  برق  صنعت 
مهندسی، دسترسی به منابع طبیعی معدنی و فسیلی و 
همچنین گستره جغرافیایی و موقعیت ژئوپولیتیک خود 
قادر است با تبدیل شذت بع هاب انرژی، به هم افزایی 
استراتژیک هم پیمانان منطقه منجر شده و از طریق تامین 
انرژی کشور های مجاور، جایگاه ویژه ای در منطقه کسب 
کند. این موقعیت منحصر به فرد در کنار پتانسیل ها و 
مزیت های قابل توجه شرکت های فعال بخش خصوصی 
صنعت برق در حوزه های ساخت تجهیزات، پیمانکاری 
و تولید برق، قادر است توانمندی های بالقوه کشور در 

حوزه انرژی را به بهترین شکل به فعلیت برساند. 
نکته ای که در این میان نباید از نظر دور داشت این است 

به  رونق بخشی  برای  اول  گام  قوانین؛  اصالح 
1 ...................................... صنعت برق صنعت 

و  باال  فناوری  بودن،  زیرساختی  دلیل  به  برق 
استراتژیک  صنعت  یک  ویژه،  اقتصادی  ارزش 
رشد  بستر  ایجاد  بر  که عالوه  می شود  محسوب 
طریق  از  می تواند  کشور،  اقتصادی  توسعه  و 
کشور  برای  نیز  قابل توجهی  ارزآوری  صادرات، 

داشته باشد.
کنفرانس  چهارمین  و  بیست  جانبی  نمایشگاه 

3 ..... بین المللی توزیع نیروی برق - لرستان 
صادرات 1500 مگاوات برق به ارزش 6.2 میلیارد 

4 ................................................دالر به عراق
استان  در  خورشیدی  نیروگاه های  با  برق  تولید 

4 .................................بوشهر افزایش می یابد
و  مدارس  قبال  در  مجلس  نادرست  تصمیم 

5 .........................................................مساجد
کرد/  لغو  یا  اصالح  را  قانون  بودجه  نمی توان در 
منطقی  رابطه  بودجه  با  دولتی  شرکت های  سود 

5 .............................................................ندارد
6 .....................سیگنال عراقی به قیمت دالر

 بانک مرکزی اعالم کردبخشی از مطالبات  ایران 
6 .......................................از عراق وصول شد
8ایران به عراق 12 میلیارد دالر اقتصاد کالن

امتیاز اضافی به سرمایه گذار خارجی برای احداث 
8 .................................... نیروگاه توجیه ندارد
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که حیاتی ترین شاخصه این صنعت، تکلیف آن به تامین 
برق است. این وظیفه خطیر نه تنها یکی از زیر ساخت های 
مهم هر اقتصادی محسوب می شود، بلکه از منظر تولید 
ارزش افزوده و صنایع پایین دستی تحت پوشش، در 

تامین رشد اقتصادی نیز مشارکتی جدی و اثرگذار دارد.
آمار نشان می دهد که حوزه کسب و کار های صنعت برق 
حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل 
می دهد. خوشه های اصلی کسب و کار اقتصادی صنعت 
برق شامل زنجیره تأمین انرژی برق یعنی نیروگاه ها و 
شرکت های انتقال و توزیع نیروی برق، شرکت های سازنده 
تولیدکنندگان  و  پیمانکاران  و  برق  صنعت  تجهیزات 
خدمات فنی و مهندسی، مجموعه ای توانمند برای تولید 
اند که می تواند  ایجاد کرده  برق، تجهیزات و خدمات 
زمینه ساز حضور حداکثری شرکت های ایرانی در بازار های 
مستعد منطقه به ویژه کشور عراق باشد. آماری که نشان 
می دهد نزدیک به ۵۰۰ کارگاه صنعتی صنعت برق، حدود 
۲.۳ درصد از ارزش افزوده کل صنعت ساخت را ایجاد 
می کنند، به درستی موید پتانسیل قابل توجه کسب و 
کار های این صنعت برای افزایش توان اقتصادی کشور 
است. صدور اقالم صنعتی و تجهیزات برق در سال ۱۳۹۰ 
ارزشی بالغ بر ۲۷۰ میلیون دالر داشته است، هر چند 
این رقم طی سال های اخیر به دلیل بحران های حاکم 
بر اقتصاد کشور کاهش یافته و به حدود ۲۳۰ میلیون 
دالر رسیده، اما به هر حال پتانسیل موجود در این بخش 
غیرقابل انکار است. این روند در حوزه صدور خدمات فنی 
و مهندسی هم به چشم می خورد، به طوری که می بینم 
صادرات در این حوزه ۲.۴ میلیارد دالر در سال ۱۳۹۴ تا 
مرز ۵۰۰ میلیون دالر در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است.

دلیل این سیر کاهشی را می توان در چالش های جدی 
که گریبانگیر صنعت برق است، یافت. این صنعت در حال 
حاضر با چهار چالش کلیدی از جمله مکانیزم ناکارآمد 
افزایش بدهی دولت به  قیمت گذاری، کسری بودجه، 

شرکت های خصوصی و کاهش سرمایه گذاری مواجه است. 
این چالش ها به نحوی علت و معلول یکدیگر هستند، چرا 
به عنوان کلیدی ترین  برق  ناکارآمدی قیمت گذاری  که 
محصول این صنعت به ایجاد عدم تعادل در عرضه و تقاضا 
منجر شده و در نهایت این شرایط نامتوازن، دخل و خرج 
صنعت برق را در شرایطی نامتعادل به سمت بدهی و 
کسری بودجه سوق داده است. انباشت بدهی های وزارت 
نیرو به شرکت های تولیدکننده برق، سازندگان تجهیزات، 
پیمانکاران و سیستم بانکی کشور بیش از هر چیز ناشی 
از ناهمخوانی قیمت تمام شده و بهای فروش برق است. 

بدون تردید یک صنعت با انبوهی از بدهی های انباشه 
شده و کسری بودجه شدید، با کاهش سرمایه گذاری ها 
ساختار  به  نهایت  در  امر  همین  و  شد  خواهد  مواجه 
ناکارآمد صنعت برق بیش از پیش دامن می زند؛ لذا اصالح 
شرایط  بهبود  جهت  در  گام  اولین  قیمت گذاری  نظام 
کسب و کار صنعت برق و بازگرداندن آن بر روی ریل 
توسعه است. برای ایجاد توازن و تعادل در جریان درآمد 
و هزینه های این صنعت الزم است در کوتاه مدت برای 
جبران هزینه های تمام شده برق، متوسط قیمت فروش 
برق با شیب تدریجی به میزانی بیش از نرخ تورم ساالنه 
افزایش پیدا کند. این تغییر با توجه به نظام چند نرخی 
تعرفه گذاری فعلی می تواند به نحوی باشد که کمترین 
اثر را بر اقشار کم مصرف و دهک های پایین داشته باشد 
و هزینه بیشتری از مشترکین پرمصرف دریافت کند. 
همچنین در بخش کشاورزی و صنعتی نیز شیب تغییرات 
باید به نحوی باشد که کمترین اثر تورمی را داشته باشد 
و سازوکار هایی مانند بازار صرفه جویی برق را فراهم سازد 
که مشترکینی که مصرف بهینه دارند، بتوانند میزان صرفه 

جویی را با مشترکین پرمصرف مبادله کنند. 
در بلندمدت هم الزم است نهاد تنظیم مقررات بخشی 
برق برای تعیین نظام قیمت گذاری برق مستقل از وزارت 
نیرو تشکیل شود و نظام تعرفه گذاری برق به طور اساسی 

شود.  اصالح  کشور  امروز  اقتصادی  شرایط  با  متناسب 
پیاده سازی این موضوع نیازمند آن است که طرح تشکیل 
نهاد تنظیم مقررات بخشی برق که هم اکنون در مجلس 
و دولت مطرح شده، هرچه سریع تر تشکیل شود. تأمین 
مالی برای سرمایه گذاری هم دومین راهبرد اساسی برای 
برون رفت از شرایط بحرانی کنونی است که بیش از هر 
فعال شدن محرک سرمایه گذاری کشور  چیز مستلزم 
است. استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی، مکانیزمی 
است که می تواند بخش های دیگر سرمایه گذاری را نیز با 

خود همراه سازد. 
به همین منظور به نظر می رسد دولت پیش از هر چیز 
باید فهرستی از طرح های اولویت دار سرمایه گذاری جدید 
و نوسازی صنعت برق با سقف ۳ میلیارد دالر را با تاکید بر 
تقویت سرمایه گذاری در بخش تولید، انتقال و توزیع برق، 
با همکاری نهاد هایی نظیر سندیکای صنعت برق ایران، 
پژوهشگاه نیرو، سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی 
تهیه و نسبت به تخصیص منابع مورد نیاز ارزی و ریالی آن 
از طریق منابع صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت 

و منابع بانکی اقدام کند.
قرارداد ها  اصالح  و  پرداخت مطالبات بخش خصوصی 
با استفاده از منابع حاصل از اصالح قیمت برق راهبرد 
دیگری است که می تواند این صنعت را به سیر صعودی 
توسعه بازگرداند. البته استفاده از شرایط هاردشیپ و 
بروز  از  جلوگیری  منظور  به  جاری  قرارداد های  اصالح 
بدهی های بدون سررسید و پیش بینی نشده، امکان اصالح 
قرارداد و یا خاتمه قرارداد بدون تحمیل هزینه های یک 
جانبه بر پیمانکاران صنعت برق هم در این میان بسیار 

اثربخش خواهد بود.
ابزار های  از  موثر  استفاده  فوق،  مکانیزم های  بر  عالوه 
مختلف برای تسویه بدهی های دولت به بخش خصوصی، 
این شرایط را فراهم می کند که نقدینگی در صنعت برق 
به جریان بیفتد و در نتیجه چرخه اقتصادی بنگاه های 

صنعت برق به حالت عادی بازگردد.
وزارت نیرو و دولت همچنین می توانند رفع موانع صادرات 
برق و خدمات فنی و مهندسی این صنعت را به نیز به 
شکل جدی در دستور کار خود قرار دهند. به همین 
منظور رفع هر چه سریع تر اختالف بین وزارت نیرو و 
وزارت نفت در خصوص تعیین نرخ گاز مورد نیاز برای 
تولید صادراتی برق، زمینه سازی برای تعیین بهای گاز 
مورد نیاز نیروگاه ها برای این منظور مطابق با نرخ گاز 
طبیعی تحویلی به صنایع پتروشیمی، بدون شک یک 

اقدام موثر و قابل اتکا خواهد بود. 
در کنار این اقدامات وزارت امور خارجه نیز باید با جدیت 
و تالش مستمر، همکاری های الزم را در جهت تقویت 
در  کشور  واقعی  خصوصی  بخش  پیمانکاران  حضور 
پروژه های صنعت برق عراق، افغانستان و سوریه به عمل 
آورد. اصالح مقررات ناظر بر صادرات برق و استفاده از 
در حوزه  بخش خصوصی  منظور حضور  به  برق  شبکه 
صادرات برق هم در این مسیر بسیار اثرگذار خواهد بود. 

انتظار این است که در صورت اصالح قوانین و مقررات 
و بدون انجام سرمایه گذاری های جدید، صادرات صنعت 
برق بتواند از ۲ میلیارد دالر در سال ۱۳۹۶ به بیش از 
۵ میلیارد دالر در سال ۱۳۹۸ افزایش یابد. اما اگر در 
انجام  کنار اصالح قوانین موجود، زمینه های الزم برای 
سرمایه گذاری های جدید فراهم شود، پیش بینی می شود 
که میزان صادرات صنعت برق ایران تا مرز ۱۰ میلیارد 

دالر افزایش یابد. 
این ارقام به خوبی نشان می دهد که کشور برای دستیابی 
به یک توسعه پایدار مستمر نباید از چنین ظرفیت عظیمی 
این  با  قانونی مرتبط  چشم بپوشد. اصالح ساختار های 
صنعت بدون صرف هزینه و سرمایه گذاری، کوچکترین 
این صنعت  رفت  برون  برای  می توان  که  است  اقدامی 

استراتژیک از بحران فعلی انجام داد.
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فراخوان مجدد نمایشگاه جانبی 
بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی 

توزیع نیروی برق - لرستان 
کنفرانس  بیست وچهارمین  جانبی  نمایشگاه 
 5 و   4 روزهای  برق  نیروي  توزیع  شبکه هاي 
اردیبهشت سال 1398 به همت شرکت توزیع 
نیروي برق استان لرستان و با همکاری و حمایت 
ایران،  برق  صنعت  سندیکاي  توانیر،  شرکت 
انجمن مهندسین برق و الکترونیک و دانشگاه ها 
و سازمان ها و نهادهای ذیربط در دانشگاه لرستان 

برگزار می شود.
کامل  آگاهی  وجود  با  برق  صنعت  سندیکای   
و  کشور  اقتصادی  نامناسب  شرایط  به  نسبت 
مسئولیت  برق  صنعت  بخش خصوصی  چالش های 
برگزاری این نمایشگاه را عهده دار شده و تاکنون 

ترانسفو،  ایران  ترانسفو شرق،  آریا  است  شرکتهای 
بهین  برق  تجهیزات  مهندسی  الکترونیک افزارآزما، 
تجربه، پارس سوئیچ، آرین کلید پارس، همیان فن، 
سنگسر،  تاژه صنعت  الکتریک،  ایستا  ایمن  گلنور، 
تجهیزات انتقال برق پارس، آریان نیرو رای، مشهد 
صنعتی  حفاظ،  پارس  الکتریکی  صنایع  تدبیر، 
راد  پارس،  الکو  البرز،  آسا  برق، طیف  کلید  دورود 
نیروی کرمان، توس فیوز، گروه صنعتی شایان برق، 
شهاب توشه، نوآوران برق آریا، رهشاد الکتریک، آرا 
توزیع  و شرکت های  کاوه  کابل  آلوم  نیرو سپاهان، 
نیروی برق استان های ایالم، کردستان، چهارمحال 
بختیاری، فارس، اصفهان با رزرو غرفه آمادگی خود 
را برای حضور در نمایشگاه جانبی کنفرانس اعالم 

نموده اند.
با توجه به فرصت محدود باقیمانده تا زمان برگزاری 
سندیکا  اعضای  می رساند  باستحضار  رویداد،  این 
تخفیف   %۲۵ از  مذکور  نمایشگاه  در  حضور  برای 
ویژه برخوردارند و هزینه هر متر مربع غرفه برای 
سایر  برای  و  تومان  هزار   ۳۰۰ سندیکا   اعضای 
هزار  غیرعضو، ۴۰۰  برق  فعال صنعت  شرکت های 

تومان است.
فرم  نمایشگاه  این  در  حضور  جهت  عالقمندان   
مربوطه را تکمیل و به دبیرخانه سندیکا به شماره 
ایمیل  آدرس  به  یا  و  فکس   ۰۲۱-۶۶۹۴۴۹۶۷
اطالعات  کسب  برای  و  ارسال   info@ieis.ir
بیشتر با شماره تلفن ۳-۶۶۵۷۰۹۳۰ داخلی ۱۱۳ 
باقرپور(  )خانم   ۰۹۱۹۰۱۱۰۱۲۸ همراه  شماره  یا 

تماس حاصل  فرمایند.
جهت مشاهده و دریافت فرم درخواست حضور در 

نمایشگاه اینجا کلیک کنید.
اسپانسری  انواع  فرم  دریافت  و  مشاهده  جهت   

نمایشگاه اینجا کلیک کنید.

ارز  نرخ  مشاهده کرد که نقش هر عامل دیگر در 
تقریبا هیچ و بدون معنی است.

پراهمیت  بسیار  مشاهدات،  این  سیاستی  نتیجه 
ارزی  سیاست گذار  بازی  میدان  آنکه  اول  است. 
کردن  محدود  می تواند  تنها  روزانه  دادوستد  در 

نوسانات قیمتی باشد و تغییر روند نرخ ارز با ابزار 
نفت  درآمد  که  دوره هایی  در  خصوص  به  ارزی، 
پایین است اصوال خارج از حیطه عمل آن است و 
دولت نباید بر آن اصرار کند و به بخش ارزی فشار 
آورد. به عبارت دیگر در این دوران باید از هرگونه 
وقتی  بود. دوم، شاید  بر حذر  قیمتی  هدف گذاری 
ایجاد  تصور  این  است،  افزایش  حال  در  قیمت ها 
شود که تقاضای بورس بازانه باعث ایجاد این تحول 
که  است  پایه ای  علت  یک  اصلی  مساله  اما  است؛ 
ریشه در تورم یا کاهش درآمد نفت دارد. تقاضای 
علت  تا  و  علت  نه  است  معلول  خود  بورس بازانه 
چند  شاید  معلول  برای  محدودیت  نشود،  برطرف 
تغییر  به  قادر  نهایت  در  اما  باشد؛  پاسخگو  روزی 
عمومی،  تصور  برخالف  سوم،  نیست.  قیمتی  روند 
تغییر روند نرخ ارز در بلندمدت برای بانک مرکزی 
ابزارهای  سمت  از  که  ارزی  ابزارهای  سمت  از  نه 
پایین تر،  تورم  است.  میسر  تورم  پنجره  از  و  پولی 
به معنی ارز ارزان تر خواهد بود. هر چند همچنان 
که می دانیم، تورم نیز در ایران بیش از همه وامدار 
تنش،  دوره های  در  چهارم،  است.  بودجه  کسری 
هرگونه اخبار مثبت واقعی در مورد افزایش درآمد 
نفتی آتی، بیشترین نقش را در آرامش بازار بازی 
به  که  تعهدی  به دلیل  سیاستمداران  کرد.   خواهد 
فوری  و  سریع  نتایج  به دنبال  دارند  رای دهندگان 
رخ  بازار  در  تنشی  کوچک ترین  وقتی  و  هستند 
می دهد، خواستار بیشترین مداخله و کنترل قیمت 
به هر نحوی هستند. اما واقعیت آن است که آمار 
چیز دیگری می گوید. وقتی روند قیمتی بیش از سه 
دهه کنار هم گذاشته می شود، می توان دریافت که 
اقدامات واکنشی بسیاری که پس از هر شوک طی 
این سال ها رخ داده، هیچ اثر معنادار قابل مشاهده ای 

به دست نداده است.
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صادرات 1500 مگاوات برق به 
ارزش 6.2 میلیارد دالر به عراق

 2004 سال  سپتامبر  از  ایران   - اقتصاد  فصل 
تاکنون بالغ بر 65 میلیارد کیلووات ساعت انرژی 
به ارزش 6.2 میلیارد دالر به کشور عراق  برق 
صادر کرده که تاکنون 5.21 میلیارد دالر از این 

رقم دریافت شده است.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل 
از وزارت نیرو )پاون(، رئیس جمهوری کشورمان روز 
گذشته )دوشنبه( به دعوت رسمی همتای عراقی خود 
و برای دیدار با مقامات این کشور عازم بغداد شد. این 
سفر به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران و تحلیل گران 
سیاسی و اقتصادی فصل جدیدی در مناسبات تهران و 
بغداد ایجاد خواهد کرد و زمینه ساز همکاری های جدید 
دو کشور در عرصه های مختلف به ویژه انرژی خواهد 
بود. رئیس جمهور کشورمان در جریان سفر این هفته 
خود به بغداد بر آمادگی کشورمان به منظور صادرات 
بیشتر برق به عراق و همکاری برقی دو کشور تاکید 
کرده است. مسئله ای که در سفر بهمن ماه امسال وزیر 
برق عراق به تهران نیز مورد تاکید قرار گرفته بود و 
براساس توافق میان وزرای نیرو و برق ایران و عراق سه 
برنامه سنکرون سازی شبکه برق ایران و عراق تا پایان 

سال ۲۰۱۹ میالدی، کاهش تلفات شبکه برق عراق به 
میزان ۳۰ درصد تا پایان سال ۲۰۲۰ و جبران کمبود 
تولید برق عراق تا پایان سال ۲۰۲۱ توسط شرکت های 
ایرانی انجام خواهد شد؛ موضوعی که شرکت های ایرانی 
را به بازیگران اصلی بازسازی برق عراق مبدل خواهد 

کرد.
فروش برق ایران به کشور عراق از سپتامبر سال ۲۰۰۴ 
و پس از سقوط رژیم صدام آغاز شده است که براساس 
میلیارد   ۶۵ بر  بالغ  تاکنون  گرفته  صورت  ارزیابی 
کیلووات ساعت انرژی برق به ارزش ۶.۲ میلیارد دالر به 

این کشور صادر شده است.
بیشتر بخوانید: آمادگی ایران برای افزایش صادرات برق 

به کشورهای همسایه/تابستان خوبی پیش روست 
در حال حاضر حداکثر ظرفیت صادرات برق ایران به 
عراق هزار و ۴۹۰ مگاوات و در سطح ولتاژ ۱۱، ۲۰، 
۶۳، ۱۳۲ و ۴۰۰ کیلووات است. مطابق قـرارداد فروش 
برق به کشـور عراق در ۱۱ مارس ۲۰۰۴، خـط انتقال 
۱۳۲ کیلوولت سرپل ذهاب، خانقین با ظرفیت ۱۲۰ 
مگاوات احداث و از سپتامبر ۲۰۰۴ فروش برق به این 
کشور آغاز گردید. پس از آن نیز خط ۶۳ کیلوولت 
مریوان- پنجوین در اکتبر ۲۰۰۷، خط ۴۰۰ کیلوولت 
مارس  در  مگاوات  ظرفیت ۴۳۰  با  بصره  خرمشهر- 
۲۰۰۸، خط ۴۰۰ کیلوولت مرصاد- دیاله با ظرفیت 
۴۸۰ مگاوات در فوریه ۲۰۰۹ و خط ۴۰۰ کیلوولت 
کرخه اماره با ظرفیت ۴۶۰ مگاوات نیز دسامبر ۲۰۱۱ 

به ترتیب به بهره برداری رسیدند.
زیرساخت های  آماده سازی  و  گرفته  صورت  اقدامات 
الزم در این بخش موجب شده است تا از سال ۲۰۰۴ 
تاکنون حدود ۶.۲ میلیارد دالر درآمد از طریق فروش 
برق به عراق حاصل شود که تاکنون ۵.۲۱ میلیارد دالر 
آن وصول و مابقی آن نیز در دست پیگیری به منظور 

وصول است.

استاندار بوشهر:

تولید برق با نیروگاه های 
خورشیدی در استان بوشهر 

افزایش می یابد
به ظرفیت  اشاره  با  بوشهر  بوشهر - استاندار 
باالی استان بوشهر در تولید برق خورشیدی 
گفت: تولید برق با نیروگاه های خورشیدی در 

استان بوشهر افزایش می یابد.

ــد  ــم گراون ــر، عبدالکری ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
صبــح چهارشــنبه دــر آئیــن افتتــاح دــو نیــروگاه 
از  اینکــه  بیــان  بــا  دــر دشــتی  خورشــیدی 
ســرمایه گذاری بــرای تولیــد بــرق خورشــیدی 
ــت:  ــار داش ــم، اظه ــت می کنی ــتان حمای ــر اس د
ــر  ــر ســطح شهرســتان د ــات ارزشــمندی د اقدام
ــه  ــه ب ــورت گرفت ــیدی ص ــرژی خورش ــوزه ان ح
طــوری کــه تاکنــون ۷۰ درصــد نیروگاه هــای 
ــده  ــاث ش ــتان احد ــن شهرس ــر ای ــیدی د خورش

ــت. اس
 وی بــا تاکیــد بــر تســهیل دــر امــر ســرمایه گذاری 
فراینــد  دــر  مرتبــط  دســتگاه های  افــزود: 
ســرمایه گذاری بایــد شــرایط را تســهیل و تســریع 

ــد. کنن
اســتاندار بوشــهر خاطــر نشــان کــرد: اســتان 
ــای  ــعه طرح ه ــر توس ــی د ــت خوب ــهر ظرفی بوش
نیــروگاه خورشــیدی بــا توجــه بــه موقعیــت 
خــاص جغرافیایــی دــارد کــه انتظــار داریــم اراضی 
ــایی  ــیدی شناس ــروگاه خورش ــرای نی ــب ب مناس

ــد. کنن
گراونــد بــا تشــکر از شــرکت توزیــع نیــروی 
ــیدی  ــروگاه خورش ــاد نی ــرمایه گذار ایج ــرق و س ب
ــرمایه گذاری  ــن س ــرد: ای ــوج خاطرنشــان ک خورم
موفــق ســبب رونــق و انگیــزه آفرینــی بــرای ســایر 

می شــود.  ســرمایه گذاران 
دــر این مراســم دــو واحد نیــروگاه برق خورشــیدی 
تولیــد  ظرفیــت  بــا  دشــتی  دــر شهرســتان 
ــهرک  ــر ش ــیدی د ــرق خورش ــو وات ب ۲۰۰ کیل
صنعتــی خورمــوج شهرســتان دشــتی افتتــاح 
ــیدی  ــرق خورش ــروگاه ب ــد نی ــو واح ــن د ــد. ای ش
بــا ســرمایه گذاری ۲۴ میلیــارد ریالــی بخــش 

ــت. ــده اس ــاث ش ــی احد خصوص
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تصمیم نادرست مجلس در قبال 
مدارس و مساجد

یک  با  مواجهه  برای  شیوه ها  بدترین  از  یکی 
مشکل، انتقال آن مشکل به بخش دیگر به جای 
حل آنست. واقعیت آن است که دولت با تنگنای 
مالی روبه روست و این تنگنای مالی خود را در 

بودجه کم آموزش و پرورش نشان داده است.
 حال به جای اینکه به کار سخت کم کردن بودجه 
انجام  را  آموزش  هزینه  تامین  و  دیگر  بخشهای 
بخشهای  بودجه  به  که  می شویم  وسوسه  دهیم، 
دیگر دست نزنیم ولی آموزش و پرورش را از برخی 
که  آنچه  عمل  در  کنیم.  معاف  دولتی  هزینه های 
آموزش  بخش  مشکل  که  است  این  می دهد  رخ 
و  نیرو  وزارت  )یعنی  انرژی  بخش  به  را  پرورش  و 
وزارت نفت( منتقل می کنیم. شیوه کار هم اینگونه 
بابت  پول  هرگونه  پرداخت  از  را  مدارس  که  است 
آب، برق و گاز معاف می کنیم. تصمیم اخیر مجلس 

موید آنست که تسلیم چنین وسوسه ای شده است.
اما معنای چنین انتقالی چیست؟

وقتی بخش آب و برق با مشکالت ناشی از عدم به 
توان  نیز  دولت  و  هستند  مواجه  قیمت  روزرسانی 
پرداخت بدهی خود را ندارد، ایجاد تعهدات جدید 
برای این بخش به معنی افزایش بدهی های دولت 
است. این در حالی است که نیروگاه ها امیدی ندارند 
که دولت بدهی های خود را پرداخت کند. به همین 
بدهی های خود  با  دولت  بدهی های  تهاتر  به  دلیل 
تامین  در  نفت  وزارت  به  خود  بدهی  یا  بانکها  با 
خوراک رو آورده اند. معنای این دو کار کامال روشن 
با بدهی  است. وقتی که بدهی دولت به نیروگاه ها 
بانک مرکزی  به  بانکها  بانکها و بدهی  با  نیروگاه ها 
استقراض  به  دولت  بدهی  واقع  در  می شود،  تهاتر 
از بانک مرکزی تبدیل می شود که به جای اینکه 
مستقیما و بالفاصله انجام شود به شکل غیرمستقیم 
و با یک تاخیر زمانی انجام شده است و پیامدهای 
آن به شکل افزایش تورم، افزایش نرخ ارز و ... ظاهر 
شده است و خواهد شد. وقتی که بدهی های دولت 
به نیروگاه ها با بدهی نیروگاه ها به وزارت نفت بابت 
گاز مصرفی تهاتر می شود، معنایش ارزان فروشی یا 
به تعبیر بهتر رایگان فروشی منابع طبیعی است که 
ثروتی بین نسلی است و می توان به این کار تعبیر 

آینده فروشی اطالق کرد.
آیا  که  است  این  می شود  مطرح  که  سوالی  حال 
می ارزد برای اینکه فشار بر نظام آموزش و پرورش 
کمتر شود به رشد نقدینگی دامن بزنیم یا به آینده 
فروشی دست بزنیم؟ منفعت این کار چیست و آیا 
این منفعت در برابر هزینه های آن صرفه دارد؟ ای 
کاش مجلس راه مستقیم کاهش بودجه دستگاه های 
دیگر برای ترمیم بودجه وزارت آموزش و پرورش را 
وقتی  که  است  این  آن  دلیل  می گرفت.  پیش  در 

هزینه برق، آب و گاز رایگان می شود انگیزه صرفه 
جویی از بین می رود. شواهد نشان می دهد که دقیقا 
رایگان  مساجد  و  مدارس  برق  هزینه  که  سالی  از 

شد، مصرف برق آنها افزایش قابل توجه یافت.
وقتی گفته می شود که باید مصرف آب، برق و گاز 
خانوار کاهش یابد و یک راه آن افزایش قیمت آب، 
فرهنگ  اصالح  ای  عده  بالفاصله  است  گاز  و  برق 
وقتی  حال  می کنند.  توصیه  را  مدارس  از  هم  آن 
مدارس  و  می شود  رایگان  اقالم  این  قیمت  که 
انگیزه ای برای صرفه جویی ندارند دانش آموزان از 
مصرفی  فرهنگ  و  بگیرند  یاد  را  صرفه جویی  کجا 
درست را بیاموزند؟ این گونه استثناءها اتفاقا الگوی 
معکوس را به دانش آموزان یاد می دهد. دانش آموزان 
باشند  داشته  مباالت  بی  مصرف  که  می گیرند  یاد 
آیا تصمیم گیران  نگیرند.  را جدی  و صرفه جویی 
واقف  خود  تصمیم  چنینی  این  تبعات  به  مجلس 
هستند؟ آیا تالش برای حل یک مسئله به دو برابر 

یا چند برابر شدن این مشکل منتهی نشده است؟
مشابه همین تحلیل در مورد مساجد و امام زادگان 
نیز مطرح است. یکی از ارکان فرهنگ دینی مبارزه 
این  بر  فراوانی  احادیث  و  آیات  و  است  اسراف  با 
مضمون داللت دارند. چندی قبل به مناسبت فوت 
هنگام صبح  در  طاهر  امام زاده  به  بستگان  از  یکی 
رفتم و مشاهده کردم که همه لوسترهای امام زاده 
روشن و همه سیستم گرمایش و سرمایش با تمام 
قوا مشغول به کارند. در مراجعه ای که به مساجد 
را  وضع  همین  مشابه  داشتم  نیز  دیگر  ساعات  در 
فرهنگ  با  مغایر  کامال  که  رفتار  این  بودم.  شاهد 
نادرستی  اقتصادی  سیاست  در  ریشه  است  دینی 
نقض  است.  شده  اتخاذ  مجلس  توسط  که  دارد 
فرهنگ دینی اصوال امر نادرستی است اما این کار 
در مکانهای مذهبی قباحت به مراتب بیشتری دارد!

یک کارشناس حقوقی

نمی توان در بودجه قانون 
را اصالح یا لغو کرد/ سود 

شرکت های دولتی با بودجه 
رابطه منطقی ندارد

در  اینکه  به  اشاره  با  حقوقی  کارشناس  یک 
قوانین  لغو  یا  اصالح  قانون گذاری  جای  بودجه 
نیست، گفت: رابطه منطقی میان سود شرکت ها 

و بودجه آنها وجود ندارد.
نمی توان در بودجه قانون را اصالح یا لغو کرد/ سود 

شرکت های دولتی با بودجه رابطه منطقی ندارد
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
آسیب شناسی  نشست  در  طحان نظیف  هادی 
حقوقی  موسسه  در  امروز  عصر  بودجه ریزی  نظام 
 ۵۲ اصل  به  شد،  برگزار  تهران  دانشگاه  عمومی  و 
قانون اساسی در رابطه با بودجه ساالنه اشاره کرد 
مبنایی  آسیب شناسی  نگاه  بخواهیم  اگر  گفت:  و 
در  قاعدتا  تبصره ها  جای  باشیم،  داشته  بودجه  به 
از قانون در اصل ۵۲ فرایند  بودجه نیست، منظور 

بودجه ریزی را تعیین کرده است. 
برای  بودجه نویسی  مربوط  قانون  داد:  ادامه  وی 
سال ۵۱ است و با اقتضائات روز همخوان نیست و 
دولت ها نیز اهتمامی برای بازنویسی نداشتند و یکی 

از آسیب های جدی همین جا است. 
به  نیاز  نویسی  بودجه  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
همدلی و هماهنگی داریم، عنوان کرد: آسیب جدی 
نظام  نیز بخش دوم  و  بودجه است  و  برنامه  قانون 
احکام  که  است  متوجه مجلس  بیشتر  بودجه ریزی 
غیربودجه ای در آن گنجانده می شود. مکرر احکامی 

وضع می شود که نسبتی با بودجه ندارد



شماره  2381 22 اسفند 1397

6

اقتصاد ایران _ اخبار

سیگنال عراقی به قیمت دالر
فصل اقتصاد - در چهارمین روز هفته، دالر از 
مرز 13 هزار تومانی فاصله بیشتری گرفت و در 

کانال 12 هزار تومانی پایین تر رفت.
نیز  آزادی  بهار  تمام  اقتصاد،سکه  فصل  گزارش  به 
همسو با افت دالر کاهشی شد، ولی با امید افزایش 
تقاضای  افزایش  و  جهانی  بازارهای  در  طال  اونس 
زیاد  نزول  برابر  در  اسفند  آخر  هفته  در  فیزیکی 
مقاومت کرد. در روزی که دالر ۹۰ تومان از ارزش 
از دست داد و روی عدد ۱۲ هزار و ۹۰۰  را  خود 
تومان قرار گرفت، سکه تمام بهار آزادی تنها ۵ هزار 
 ۴ قیمت  به  و  کرد  تجربه  را  قیمت  کاهش  تومان 
میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسید. به گفته فعاالن، 
در کنار کاهش تقاضا، یکی از عواملی که انتظارات 
معامله گران بازار داخلی را تا حدی تحت تاثیر قرار 
ایران  دولت  مطالبات  از  بخشی  دریافت  خبر  داد، 
از ۱۲  مرکزی  بانک  گزارش  براساس  بود.  عراق  از 
ایران به عراق ۴ میلیارد آن  میلیارد دالر صادرات 
صادرات برق وگاز است و روز دوشنبه، اولین بخش 
مرکزی  بانک  حساب  به  ایران  دولت  مطالبات  از 

واریز شد.
گزارش ها حاکی از آن است که طرف عراقی عنوان 
کرده بود که پرداخت بدهی خود را یا به صورت دالر 
انجام دهد یا به صورت دینار که واحد پول این کشور 
است. با این حال، مشکلی که وجود داشت این بود 
که به دلیل تحریم های آمریکا، عراق نمی توانست به 
ایران دالری را بدون مجوزهای الزم از دولت آمریکا 
به نظر  نیز  ایرانی  طرف  سو،  آن  از  کند.  پرداخت 
می رسد تمایل چندانی برای تسویه دیناری نداشت. 
در این شرایط طرف ایرانی به دولت عراق پیشنهاد 
کرده بود که بدهی خود را به شکل یورو پرداخت 
براساس  همسایه  کشور  اقتصاد  پایه  ولی  کند، 
دالر است و مقرون به صرفه نبود یا دشوار بود که 
آنچه  بپردازد.  اروپایی  ارز  به صورت  را  خود  بدهی 
اهمیت  ارز  بازار  برای  نهایت  در  و  حاضر  حال  در 
دارد این است که چه توافقی بین طرفین ایران و 
عراق اجرا شده است. آیا توافق شده است که طلب 
ارز  به صورت  یا  شود  وصول  دینار  به صورت  ایران 
در  اقتصاد«  »دنیای  پیگیری های  براساس  دیگری. 
هیچ کدام از توافق های انجام شده بین ایران و عراق 
عنوان نشده است که شکل پرداخت به چه صورت 
خواهد بود، ولی همین پرداخت بخشی از بدهی به 
کشور موجب شد که انتظارات بازار تحت تاثیر قرار 
بگیرد. با وجود آنکه مشخص نیست دولت عراق به 
ایران یورویی پرداخت کرده است، برخی از فعاالن 
در  نو  یوروی  اخیر  ماه های  در  که  کرده اند  عنوان 
بازار بیشتر یافت می شود. این عده عنوان می کنند 
اسکناس تا نخورده یورو در صرافی ها و به خصوص 
اسکناس تک برگ ۵۰۰ یورویی در بازار وجود دارد. 
این در حالی است که در مقایسه بعضا اسکناس های 
دالر یا سفید هستند )اسکناس آبی نیستند( یا در 
مقایسه با یورو بعضا کهنه تر هستند. بر این اساس 

عده ای از معامله گران باور دارند، حتی اگر عراق به 
ایران یورویی پرداخت نکرده باشد، از طریق دیگری 
است  شده  پیدا  ایران  توسط  یورویی  تامین  کانال 
که موجب ورود چنین اسکناس هایی به بازار شده 
است. به گفته فعاالن، در کنار اخبار مربوط به عراق، 
افت نرخ حواله درهم و آمدن مدیر اینس تکس به 
ایران از دیگر عوامل اثرگذار بر انتظارات معامله گران 
بود. دیروز، نرخ حواله درهم تا ابتدای مرز ۳ هزار و 
۵۰۰ تومانی در ساعات اولیه بازار عقب نشینی کرد. 
ادامه روز کمی قیمت درهم اصالح شد،  البته در 
ولی همچنان در سطح پایین تری نسبت به قیمت 
بسته شده روز دوشنبه قرار گرفت تا همزمان میزان 
فروش ها در بازار ارز داخلی نیز بیشتر شود. دیروز 
حواله درهم در محدوده ۳ هزار و ۵۴۰ تومان قرار 

گرفت.
به نوشته دنیای اقتصاد،روز چهارشنبه صرافی های 
پایین  را  دالر  فروش  قیمت  نیز  بازارساز  منتخب 
ابتدای  همان  از  بانکی  صرافی های  دیروز  آوردند. 
روز قیمت فروش دالر را به سطح ۱۲ هزار و ۸۰۰ 
تومانی بردند. در این میان، مانند روزهای گذشته 
صف خرید و فروشی در برابر صرافی ها وجود نداشت 
و حجم معامالت در بازار نیز محدود بود. در روزی 
افت  آزادی  بهار  تمام  سکه  بود،  کاهشی  دالر  که 
بسیار محدود ۵ هزار تومانی را تجربه کرد. به گفته 
را در  انتظار  این  اونس طال  افزایش جزئی  فعاالن، 
برد که طالی  باال  میان برخی معامله گران داخلی 
برود. در  باالی مرز هزار و ۳۰۰ دالری  به  جهانی 
کنار این، در روزهای انتهایی سال به طور سنتی این 
انتظار نیز در بازار وجود دارد که تقاضای فیزیکی 
به واسطه افزایش ازدواج ها و جشن ها بیشتر شود. با 
افراد  این حال، همزمان فروش سکه توسط برخی 

عادی نیز در بازار سکه همچنان وجود داشت.

 بانک مرکزی اعالم کردبخشی از 
مطالبات  ایران از عراق وصول شد

با سفر  همزمان  و  گذشته  روز   - تجارت  فصل 
رئیس جمهور به عراق، اولین بخش از مطالبات 
بانک  حساب  به  عراق،  دولت  از  ایران  دولت 

مرکزی ایران واریز شد . 
جمهور  رئیس  دیدار  در    ، تجارت  فصل  گزارش   به 
کشورمان و هیئت همراه با رئیس جمهور و نخست 
وزیر عراق،  عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی 
در مذاکرات مفصل با همتای عراقی خود نحوه پیگیری 
و اجرای توافق ماه گذشته بانک های مرکزی دو کشور 

را مورد بحث و توافق قرار داد . 
به  ایران  از مطالبات دولت  اولین بخش  روز گذشته 

حساب بانک مرکزی کشورمان واریز شد . 
از ۱۲میلیارد دالر صادرات ایران به عراق ۴میلیارد آن 

صادرات برق و گاز است . 
دراین جلسه در مورد تسهیل امور بانکی صادرکنندگان 
کاال و خدمت ایرانی و نیز فعالیت شعب بانک های ایرانی 
در عراق و ایجاد روابط کارگزاری بانک های ایرانی با 
ضمانت نامه های  قبول  ضرورت  و  عراقی  بانک های 
فعالیت  برای  دالری  نامه  ضمانت  جای  به  دیناری 

 پیمانکاران ایرانی به طور مفصل گفت   و گو شد . 
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از این پس اهم عناوین آگهی مناقصات کشور 
در حوزه صنعت برق و الکترونیک جهت اطالع 
از خبرنامه رسانا  این صفحه  اعضا محترم در 

منتشر می شود. 
و  آگهی ها  شرح  و  کامل  مشاهده  منظور  به 
بهره برداری از آنها، لطفا درخواست عضویت 
داخلی   66570930 تلفن  طریق  از  را  خود 

137 به سندیکا اعالم کنید. 
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

7

فهرست اهم مناقصات کشور

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
استان : آذربایجان شرقی 

مناقصه گزار : فرودگاههای استان آذربایجان 
شرقی

آگهی : استعالم بها ملزومات تابلو برق
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
استان : آذربایجان غربی

مناقصه گزار : فرودگاه بین المللی ارومیه
برق  تابلوی  ساخت  بها  استعالم   : آگهی 
تماس  تلفن   - پیوستی  مشخصات  با 

۰۹۱۴۳۴۸۳۸۶۰
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

 تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
استان : اردبیل

مناقصه گزار : فرودگاههای اردبیل
کابل  و   ۳*۲.۵ کابل  بها  استعالم   : آگهی 

 ۳*۱.۵
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ 

اریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
استان : بوشهر 

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان بوشهر
آگهی : استعالم بها نیرو رسانی . احداث، اصالح 
برق  نیروی  توزیع  های  شبکه  سازی  بهینه  و 
شامل تهیه مصالح ، نصب و احداث شبکه برق 

شهری مدیریت برق کنگان فاز دوم 
مهلت دریافت اسناد :۱۳۹۷/۱۲/۲۳ 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
استان : بوشهر 

استان  برق  نیروی  توزیع   : گزار  مناقصه 
بوشهر 

: استعالم بها :۱-نیرو رسانی . احداث ،  آگهی 
اصالح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی 
احداث شبکه  و  نصب   ، مصالح  تهیه  برقشامل 

برق شهری مدیریت برق جم فاز دوم 
۲-نیرو رسانی توسعه بازسازی شبکه های برق 

مدیریت برق عسلویه فاز ۲ 
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۲/۲۳

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
استان : تهران 

مناقصه گزار : بیمه مرکزی ایران
و  گشت  دستگاه  بها  استعالم   : آگهی 

نگهبانی الکترونیک
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۱۲/۲۲ 
استان : تهران 

مناقصه گزار : هواشناسی کشور
آگهی : استعالم بها :

۱- تجهیزات ایستگاههای الیسیمتر
۲- تجهیزات دوربین مداربسته

مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

 تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
استان : تهران 

مناقصه گزار : ارتباطات زیرساخت
آگهی : استعالم بها :

نسخه  قالب  تحت  گارتنر  گزارشات  خرید   -۱
الکترونیکی.

۲- ۲۰۰۰مترکابل افشان۱۵۰*۱.
۳- کابلشونمره۱۵۰باسوراخ نمره۱۲

مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

 تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
استان : خراسان جنوبی 

مناقصه گزار : راه و شهرسازی
آگهی : استعالم بها جا به جایی شبکه برق 
واقع در مسیر احداث باند دوم )انتهای حوزه 
راههای استان خراسان جنوبی.محور خضری 

- گناباد(
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ 
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سهم ایران از بازار کشور های 
همسایه/ صادرات ایران به عراق 

12 میلیارد دالر اقتصاد کالن
فصل تجارت - عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: صادرات غیر نفتی ایران از پتانسیل 

باالیی برخوردار است.
به گزارش فصل تجارت به نقل از خبرگزاری صدا و سیما 
، علی آقامحمدی افزود: از ۱۲ میلیارد دالر صادرات غیر 
نفتی به عراق حدود ۸.۶ میلیارد دالر به صورت کاالیی و 

بقیه آن را انرژی هایی همچون برق و گاز است.
او ادامه داد: در وحله اول صادرات ایران به عراق را صنایع 
غذایی و بعد از آن صنایع ساختمانی و دارو تشکیل می 
دهد این یعنی ایران ظرفیت هایی بیشتر از نفت دارد که 

می توان روی آن مانور داد.
مهدی نجات نیا کارشناس مسائل اقتصادی عراق در 
سوی دیگر گفتگو عراق را بهترین فرصت جهت سرمایه 
گذاری اقتصادی برای دیگر کشورها عنوان کرد و افزود: 
اقتصادی  های  مزیت  از  عراق  و  ایران  بودن  مرز  هم 
منطقه ماست اما این همسایگی دارای ضعف هایی هم 
هست و از آن قبیل می توان به نا آشنایی مردم ایران 
نسبت به شرایط اقتصادی و اجتماعی عراق اشاره کرد. 
نبود زبان مشترک میان ایران و عراق از دیگر ضعف های 

این رابطه محسوب می شود.
او ادامه داد: در ایران مرجع معامالتی مشخص برای تجار 
ایرانی وجود ندارد و عراقی ها نمی توانند از رتبه بندی 

تولید کنندگان، مطلع شوند.
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در 
ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: حذف ویزای تجاری بین 
ایران و عراق و الیروبی اروند رود از جمله نکات مثبت 
مطرح شده در سفر اخیر رئیس جمهور روحانی به عراق 
است، ایجاد سه منطقه مشترک در مرزهای ایران و عراق 
جهت سرمایه گذاری مشترک تجار ایرانی و عراقی و 
بهره مند شدن تجار از تعرفه گمرکی و انرژی تعرفه ای 
از دیگر نکات مثبت مطرح شده جلسات رئیس جمهور 
بوده است . این نکات می تواند تحرکات خوبی در حوزه 
سرمایه گذاری های اقتصادی میان دو کشور ایجاد کند.

او صدور ضمانت نامه دیناری برای سرمایه گذاران ایرانی 
در بانک های عراق را نکته حائز اهمیت مطرح شده در 

سفر اخیر رئیس جمهور عنوان کرد.
آقامحمدی هم در استودیو گفت: شناسایی نقاط قوت 
می تواند  لجستیکی  های  هزینه  کاهش  و  ها  عراقی 
صادرات و واردات ایران و عراق را سهل تر کند ، ایرانی 
ها و عراقی ها می توانند درکشور های یکدیگر اقدام به 
برگزاری کالس آموزش زبان ایرانی و عراقی کنند ، ما 
از این به بعد به دانستن این زبان ها نیازمندیم و باید به 

زبان بازار روز همدیگر صحبت کنیم.
نجات نیا در مورد زمینه های همکاری های تجاری میان 
ایران و عراق گفت: بازارهای عراق کشش جذب نیروی 
کار ساده و متخصص در حوزه های گوناگون را دارد . 
در خصوص مشاغل تخصصی می توان به پاالیشگاه و 
نفتی، آی تی ، برق و نیروگاهی اشاره کرد که البته در 
مورد مشاغل تخصصی نیازمند زبان انگلیسی هستیم 
در خصوص مشاغل ساده هم نیروی کار ایرانی نیازمند 

ویزای چند بار ورود است.

رئیس سندیکای شرکت های تولیدکننده برق در گفت 
و گو با فارس:

امتیاز اضافی به سرمایه گذار 
خارجی برای احداث نیروگاه 

توجیه ندارد
رئیس سندیکای شرکت های تولیدکننده برق با 
بیان اینکه دادن امتیاز اضافی به سرمایه گذار 
خارجی برای احداث نیروگاه آن هم در شرایط 
فعلی برای کشور توجیه ندارد گفت:معنی اقتصاد 
مقاومتی این نیست که به سرمایه گذار خارجی 

امتیاز بدهند.
خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
فارس،نمایندگان مجلس هشتم اسفند ماه جاری در 
جریان بررسی بخش هزینه ای جزئیات الیحه بودجه 
سال ۹۸ دولت را مکلف به صدور مجوز برای صادرات 
۵۰ درصدی محصوالت نیروگاه های حرارتی در صورت 
برای  خارجی  گذاران  سرمایه  کامل  گذاری  سرمایه 

ساخت آن نیروگاه کردند.
در بندالحاقی ۱ تبصره ۱۵ آمده است؛ به منظور حمایت 
نیروگاه های  احداث  در  خارجی  گذاری  سرمایه  از 
حرارتی که منشأ تأمین منابع مالی آنها به صورت کامل 
از خارج از کشور تأمین گردیده و به تأیید سازمان 
سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران نیز 
رسیده است، دولت مکلف است نسبت به صدور مجوز 
صادرات پنجاه درصد )50%( محصول تولیدی آنها به 
اقدام کند. درصورت داشتن قرارداد  از کشور  خارج 
را  آنها  تضمینی  خرید  تعرفه  برق،  تضمینی  خرید 
با نرخ ارز تاریخ انعقاد قرارداد)بدون پرداخت تعدیل 
تأمین  صورت  این  در  کند.  پرداخت  سالیانه(  ارزی 
سوخت گاز به قیمت صادراتی و سوخت مایع به قیمت 

۹۵درصد فوب خلیج فارس خواهد بود.

* امتیاز اضافی به سرمایه گذار خارجی در شرایط فعلی 
توجیه ندارد

شرکت های  سندیکای  رئیس  وحدتی  محمدعلی 
اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  برق  تولیدکننده 
خبرگزاری فارس در خصوص مکلف شدن دولت به 
خرید برق سرمایه گذار خارجی به نرخ صادراتی و بند 
الحاقی ۱ تبصره ۱۵ گفت: اینکه امتیاز برای سرمایه گذار 
خارجی انجام شود و تا امتیاز به سرمایه گذار خارجی 
داده نشود، سرمایه گذاری صورت نمی گیرد تا حدودی 
قبول است اما اینکه امتیاز اضافی به سرمایه گذار خارجی 

بدهند آن هم در شرایط فعلی توجیه ندارد.
وی با اشاره به اینکه اگر همین شرایط را برای سرمایه گذار 
داخلی هم فراهم کنند این مصوبه کار خوبی است اظهار 
داشت:البته این امتیاز خیلی فوق العاده نیست چون که 
از یک سو گفته شده است که به سرمایه گذار خارجی 
اجازه ۵۰ درصد صادرات برق می دهند و از سوی دیگر 
اعالم کرده اند که باید سوخت را به قیمت ۹۵ درصد 
فوب خلیج فارس بخرد یعنی اگر فوب خلیج فارس بخرد 
یا گاز را به قیمت صادراتی خریداری کند خیلی امتیاز 
فوق  العاده ای نیست اما مهم این است که همین امتیاز 

به سرمایه گذار داخلی هم باید داده شود.
به  امتیاز  که  نیست  این  مقاومتی  اقتصاد  *معنی 

سرمایه گذار خارجی بدهند
وحدتی ادامه داد: حاال معنی اقتصاد مقاومتی این نیست 
که امتیاز به سرمایه گذار خارجی بدهند که معادل آن 
به سرمایه گذار داخلی ندهند البته بررسی های صورت 
گرفته توسط برخی کارشناسان نشان می دهد که این 
تبصره مغایرت هایی با قوانین هم دارد که اگر امتیاز 
اضافه ای به سرمایه گذار خارجی بدهند که معادل همان 
امتیاز به سرمایه گذار داخلی نداده باشند مغایرت با 
قوانین است و امتیاز اضافی دادن به سرمایه گذاران 

خارجی به هر حال در قوانین کشور ممنوع است.
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یادداشت_ مدیریت

چارلز هند ی کتاب منحنی د وم را به نسل بعد  
اهدا می کند  که د ر د نیایی بسیار متفاوت از د نیای 
او رشد خواهند کرد ، او بر این باور است که د ر 
عین حال ما آنها را طوری آماد ه کرد ه ایم که گویی 
د  ر د نیای شان، هیچ چیزی متفاوت از د نیایی که 
خود  می شناسیم نخواهد بود ؛ انگار اگر سرشان را 
پایین بیندازند و آزمون ها را یکی پس از د یگری 
بگذرانند، آن وقت شغلی برای شان وجود  خواهد 
د اشت؛ آزمون ها و شغل هایی نه چند ان متفاوت 
از آنها که شصت سال پیش برای ما وجود  د اشته 

ناامیدی  به  د ستورالعمل رسیدن  کار  این  است. 
از  نیمی  پیش بینی ها،  طبق  است.  سرد رگمی  و 
شغل های امروز تا 10 سال د یگر از میان خواهند 
رفت. اما واقعا چطور باید جوانان را برای د نیایی 
که هنوز وجود  ندارد  و قابل پیشبینی هم نیست 

آماد ه کرد ؟
او د ر این کتاب اذعان می کند  تصور د نیای آیند ه کار 
د شواری است. اینکه نسل آیند ه چگونه کسب د رآمد  
می کنند ؟ با گسترش بیشتر و بیشتر زندگی مجازی، 
می شوند ؟  سازماندهی  چگونه  آنها  پیرامون  جوامع 
آنها چگونه موفقیت را د ر زندگی خود  میسنجند 
برمی گزینند؟  خود   برای  را  زندگی  شیوه  چه  و 
هرآنچه مبتنی بر اطالعات باشد رایگان خواهد بود ؛ 
با کاالهایی رایگان، اساسا شغلهای  اما د ر د نیایی 
و د ستمزد   اندکی وجود  خواهند د اشت که حقوق 
بهتر  یا  کنند،  پیدا  کاری  آنها  اگر  کنند.  پرد اخت 
از آن خود شان کارآفرینی و د رآمدزایی کنند، باید 
هشتاد   د هه  که  د هند  انجام  خوب  چنان  را  آن 
د ر  فعال  این جوانان  بگذرانند.  بهخوبی  را  عمرشان 
اطالعاتی  سلطه  زیر  که  می کنند  زندگی  د نیایی 
کلید،  یک  فشار  با  آنها،  انگشت  لمس  با  که  است 
ظاهر میشود . این فناوری میتواند پرشتابتر، بهتر 
و واقعا آسانتر شود ، اما با پیامدهایی که پیشبینی 
آنها د شوار است. آیا این فناوری نوین زندگی آنها را 
آسانترمیکند یا پیچیده تر؟ اگر اطالعات بیاندازه 
یا ارتباطات بیاندازه عرصه را بر آنها تنگ کند، کجا 
و  بیشتر  د انستن  امید  به  آیا  شد؟  خواهند  پنهان 
با خیال آسود ه از اینکه پیوسته اطالعات بیشتری 
تأخیر  به  را  خود   تصمیمگیریهای  آمد،  خواهد 
خبری  های  رسانه  سوی  از  ابهاماتی  نمیاندازند؟ 
اما  است،  نگرانکننده  که  آید  می  فرود   ما  سر  بر 
ایجاد  می  از فناوری بیشتر پرسش  ناشی  تغییرات 

کند تا راه حل.
اشاره  د وم  منحنی  کتاب  د  ر  هند ی  که  طور  آن 
تغییرات  این  اغلب  کنونی،  وضعیت  د ر  می کند  
د ر  بود .  خواهد  افراد   از  کمی  شمار  سود   به  فقط 
قدرت  و  شده  خارج  توازن  از  جامعه  صورت  این 
نابرابر توزیع می شود . د ر د نیای کسبوکار با وجود  
گوگل،  و  فیسبوک  آمازون،  همچون  نمونه هایی 
که با چیرگی خود  هر تازه وارد ی را میبلعند، د ر 
فقط  به جایی میرسد که  اطالعات  اقتصاد   نهایت 
یک برنده صاحب همه چیز خواهد بود .پیام منحنی 
د وم آن است که برای حرکت به جلو د ر بسیاری از 
عرصه های زندگی گاه الزم است که به طور بنیاد ی 
یکسره  که  برگزینیم  را  نوینی  مسیر  کنیم؛  تغییر 

متفاوت از مسیر موجود  باشد.
مشکل واقعی آن است که این د گرگونی زمانی باید 
پیشروی  حال  د ر  هنوز  اول  منحنی  که  شود   آغاز 
است؛ یعنی آنها که مسوولیت منحنی اول را برعهده 
آغاز  آینده  د رباره  متفاوت  تفکری  باید  اند،  د اشته 
کنند و فرصت بیشتری به د یگران بدهند تا راه را 
به  بگشایند. چنین چیزی  به سوی منحنی جدید 
آسانی روی نمید هد. معموال میپرسیم وقتی همه 
چیز خوب است. چرا تغییر؟ اما تغییر د ر زمان وقوع 
اما د ر آن زمان،  بحران آسانتر قابلپذیرش است، 
با کمبود  و اتمام منابع و زمان اجرای تغییر بسیار 
د وم  منحنی  برای  بود . خبر خوب  د شوارتر خواهد 
از  پاره ای  د ر  اخیر  بحرانهای  به رغم  که  است  آن 
قرن  نیم  د ر  مرد م  اکثر  برای  اوضاع  جهان،  نقاط 
گذشته بهتر شده است. اگر زندگی را د ر حال حاضر 
با آن روزگار مقایسه کنیم، نسل بشر را سالمتر و 
از هر زمانی  د اراتر و زندگیها را طوالنیتر و بهتر 
د ر تاریخ مییابیم. یک فرد  متوسط د ر هرجای د نیا، 
د ارد .  د رآمد  پیش  سال  پنجاه  از  بیشتر  برابر  سه 

مخاطرات و فرصت ها برای 
نسل های آیند ه

فلسفه  جز  به  ایدئولوژی  هیچ  هند ی  اند یشه  د ر 
با شتاب مسیرهای  باید  منحنی د وم، که میگوید 
نوین را د ر همه عرصههای زندگی د ر پیش بگیریم 
وجود  ندارد . یعنی نیاز شدید به احساس مسوولیت 
می کند   بیان  گونه  این  را  اند یشه  این  او  شخصی. 
به جایی میروند  آنها  و همساالن  نوههای من  که 
که باید متکی به خود  باشند، خیلی بیشتر از آنچه 
نهاد های  به  متکی  نمیتوانیم  د یگر  بود م.  من  که 
آموزش وپرورش و سازمانهای محل کارمان باشیم 
تا ما را برای زندگیکرد ن و مراقبت از خود  د ر طول 
این زندگی آماد ه کنند. قبال خیلی ساد هتر بود  که 

بگذاریم د یگران زندگی ما را هدایت کنند.
قدم  حرفه  و  کار  به  و  د انشگاه  به  مدرسه  از  من   
گذاشتم. د ر هریک از آنها به من گفتند چه کاری 
چنین  بدهم.  انجام  را  آن  چگونه  و  بدهم  انجام 
چیزی بعد از این روی نخواهد د اد  و اگر هم روی 
ناد رست  آن  حرکت  وسوی  سمت  بسا  چه  د هد، 
باشد.  بیگمان وفاد اری کمتری نسبت به آن نهاد ها 
به فکر ما خواهند  آنها کمتر  وجود  خواهد د اشت. 
بیشتر  که  است  آن  علت  همینطور.  نیز  ما  و  بود  
قرارد اد ها موقت خواهد بود ، تا حدی به این د لیل 
و  بود   نخواهند  د ائمی  چندان  نیز  خود   نهاد ها  که 
بود . جوامع  گذرا خواهد  آنجا  د ر  ماندن  رو  این  از 
د ر  اختیارات  و  بخشترند  شاد ی  عالیق  بر  مبتنی 
آنها برابر است، اما افراد  د ر آنجا احساس مسوولیت 
اعضای خود   زندگی  د یگر  جنبههای  برای  کمتری 
د ارند. بیرون از این جامعه هرکسی باید به محافظت 

از خود  بیند یشد .
اجتماعی  فیلسوف  یک  را  خود   هند ی  چارلز 
می خواند  و مدعی است که فیلسوفان بیشتر پرسش 
د وم  منحنی  د قیق.  پاسخهای  تا  میکنند  طرح 

هرچند  نقش تجویزی ندارد ،
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نگاه آخر

کاخ آپادانا

مربوط  محدوده  در  و  خوزستان  استان  شهرستان شوش  در  آپادانا«  »کاخ 
کهن ترین شهرهای جهان  از  یکی  است؛ شوش،  گرفته  قرار  قلعه شوش  به 
است. این کاخ، قصر زمستانی شاهان هخامنشی و کاخ اصلی داریوش یکم 
بوده که به دستور داریوش کبیر، در شهر باستانی شوش روی آثار و بقایای 
عیالمی بنا نهاده شد دیوارهای کاخ از خشت و ستون های آن از جنس سنگ 
است. بخش های مهمی از آن در زمان اردشیر اول دچار آتش سوزی شد و 
نهایت هم حفاری سال های ۱۳۱۱  بازسازی شد. در  اردشیر دوم  در زمان 
از زیرخاک بیرون آورده شد. و در مهرماه ۱۳۸۰ به عنوان اثر ملی به ثبت 
رسید. محوطه ی تاریخی شوش که شامل عمارت های کاخ شائور، کاخ آپادانا، 
دروازه شرقی، مسجد جامع شوش، تپه های آکروپل، قلعه فرانسوی ها و در 
سال ۲۰۱۵ میالدی به ثبت جهانی رسیده. مجموعه ی کاخ آپادانا از اتاق ها و 
تاالرهای بسیاری برخوردار بوده که در حال حاضر تنها ۱۱۰ اتاق و تاالر آن 

توسط کاوش گران و باستان شناسان کشف شده است.
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