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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

هیات مدیره سندیکا چهل  و  دومین جلسه دوره ششم خود را صبح 
مهندس  که  کرد  برگزار  حالی  در  تیرماه  هفتم  و  بیست  یکشنبه 
غالمرضا خوش خلق مدیر عامل شرکت برق منطقه ای تهران و هیات 

همراه میهمانان این نشست بودند.
در این جلسه که با هدف انتقال نگرانی های بخش خصوصی و اعضای سندیکا 
این خصوص  در  راهکاری  به  و دستیابی  پروژه 312 پست  اجرای  نحوه  از 
تشکیل می شد، مهندس کوروش باالبندیان معاون مالی و پشتیبانی، دکتر 
و مهندس حمیدرضا  تحقیقات  و  برنامه ریزی  معاون  زنگنه  بختیار ظهوری  
امین پور مدیر امور ارزیابی کیفی و معامالت خارجی و تسهیالت همچنین 
مهندس رسول قسمت معاون طرح و توسعه برق منطقه ای تهران، مدیرعامل 

این شرکت را همراهی می کردند. 
در ابتدای این نشست مهندس ولی اله بیات عضو هیات مدیره سندیکا ضمن 
استقبال از ایجاد فضای رقابتی در صنعت برق تاکید داشت: باید به تهدیدات 

مبتالبه بخش خصوصی در صورت ورود شرکت های خارجی نیز توجه کرد.
در ادامه مهندس عوض محمد  پارسا دیگر عضو هیات مدیره سندیکا با اشاره 
به مطالبات بخش خصوصی از دولت در 10 سال گذشته، این موضوع را به 
نیرو طی سال های اخیر توسط  تامین مالی دولت و وزارت  اعتبار و  تامین 
بخش خصوصی تشبیه کرد و مناقصه 312 پست را با روش اجرای کنونی 

سند مرگ صنعت برق دانست.
ادامه در صفحه 3/ 

سندیکای صنعت برق ایران/ جهت رفع موانع تامین مالی برای پروژه 312 پست اقدام شد:

اتاق تهران/  رئیس هیات مدیره سندیکای برق:  گام مشترک سندیکا و برق تهران برای حمایت از شرکت های داخلی
باوجود کسری منابع، کاهش شدید سرمایه گذاری در 
صنعت برق و بدهی های انباشته شده وزارت نیرو شاهد 

افزایش قیمت برق نیستیم
علیرضا کالهی رئیس هیات مدیره سندیکای برق می گوید 
اوضاع صنعت برق کشور بحرانی است و چالش های بسیاری 
وجود دارد که الین حل باقی مانده اند؛ او به سایت خبری اتاق 
تهران می گوید:» کماکان تغییر اساسی در بودجه وزارت نیرو 
این صنعت  پروژه در  نبود کارو  نیفتاده است،  مسئله  اتفاق 
دیگر  از طرف  است،  کرده  وارد  ها  به شرکت  بسیاری  فشار 
قراردادهای متوقف موضوع الین حل دیگری است که از دولت 
باقی مانده و قرار بود رسیدگی شود که متاسفانه هیچ  قبل 
پیشرفتی در آن ها شکل نگرفته است. عالوه براین ها چیزی 
که شاهدش هستیم این است که تحت عنوان های مختلف 
سرمایه گذاری بی او تی و... قرار دادهای صنعت برق در حال 
واگذاری به خارجی ها است و صحبت ها در این زمینه ها زیاد 
صورت می گیرد البته هنوز چیزی قطعی و اجرایی نشده ولی 
خب مذاکرات بسیاری صورت گرفته و این هم در این شرایط 
که بعد از چندین سال بیکاری و نبود پروژه در صنعت برق 
برای شرکت های داخلی حاال قراردادها با خارجی ها در حال 
بسته شدن است در شرایطی که وزارت نیرو بدهی های شرکت 

های داخلی را هم پرداخت نکرده است.
ادامه در صفحه 3 /

مصرف برق صنعتی به دلیل رکود کم شده است



 

 در شرایط برابر، بخش خصوصی داخلی 
هم توانایی احداث نیروگاه را دارد

با  نیرو  وزارت  قرارداد  امضای  موضوع   - عیارآنالین 
شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه برای احداث نیروگاه 
برخی  از سوی  را  زیادی  واکنش های  در کشور،  برق 
مراکز پژوهشی و همچنین کارشناسان و فعاالن صنعت 

برق کشور در پی داشت......ادامه خبر

 ایران 12 میلیارد دالر برای تولید انرژی 
پاک در نظر گرفته است

ایران برای نخستین بار پس از تحریم های بین المللی 
اعالم کرد تا پایان سال 201۶ اولین نیروگاه تولید برق 
خود را که از انرژی باد استفاده می کند افتتاح خواهد 

کرد......ادامه خبر

 افزایش ظرفیت نیروگاهی استان 
کرمانشاه به 1۴00 مگاوات

وزیر نیرو گفت: با آغاز به کار دو واحد بخار نیروگاه 
مجموع  نزدیک  آینده  در  زاگرس  ترکیبی  سیکل 
ظرفیت  منصوبه نیروگاهی استان کرمانشاه به 1۴00 

مگاوات افزایش می یابد......ادامه خبر

 نتیجه صرفه جویی ها به کجا رسید؟
صرفه جویی در مصرف برق شعاری است که از ابتدای 
تابستان امسال برزبان مسووالن کشور جاری و اقداماتی 
برای این مهم انجام شد به نحوی که در اوج مصرف 
سال جاری تا کنون 2200 مگاوات از نیاز مصرف شبکه 

برق کشور کاسته شده است......ادامه خبر

 دلیل خاموشی های پراکنده در شهر 
تهران

ناظریان گفت: عمدتا پیک شهر تهران 11 تا 1۵ و 20 
به خاطرافزایش مصارف  تابستان  در  است که  تا 23 
سیستم سرمایشی اداری و تجاری روز بار شده و پیک 

به روز منتقل می شود......ادامه خبر

 بررسی روند تغییرات و نحوه طراحی 
توربین های بادی از صفر تا صد

به منظور بکارگیری پتانسیل های نهفته انرژی های نو، 
توربین های  طراحی  نحوه  و  تغییرات  روند  کشور  در 

بادی از صفر تا صد بررسی شد......ادامه خبر

 تسهیل قانون صادرات برق برای 
خارجی ها به جای شرکت های داخلی

تسهیل  در  نیرو  وزارت  ترجیح  گفت:  کارشناس  یک 
جای  به  ترکیه ای  شرکت  برای  برق  صادرات  قانون 

شرکت های داخلی است......ادامه خبر

 تمامی روستاهای دارای کد باید برق دار 
شوند

مشاور مدیرعامل توانیر و مجری برق رسانی روستایی 
کشور گفت: تمامی روستاهای دارای کد باید برق دار 

شوند......ادامه خبر

 مصرف برق ایران به خط قرمز 
خاموشی ها رسید

عبور  با  امسال  تابستان  ابتدای  از  بار  چندمین  برای 
پیک مصرف برق از مرز ۵0 هزار مگاوات به خط قرمز 
مصرف  تداوم  صورت  در  و  شد  نزدیک  خاموشی ها 

احتمال اعمال خاموشی قوت می گیرد......ادامه خبر

 سرمایه گذاری ۴50 میلیون دالری 
سامسونگ برای ساخت خودروی برقی

در  فعالیت  حال  در  فناوری  شرکت های  روزها  این 
حوزه های جدید و نوظهور هستند و سامسونگ هم به 
سرمایه گذاری در چند بخش تازه مانند ساخت باتری 

و خودروهای برقی روی آورده است......ادامه خبر

 واقعی شدن قیمت منابع انرژی در 
کشور ضروری است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تخصیص 
یارانه به منابع انرژی و آب و قیمت پایین این منابع 
در ایران از مهمترین دالیل افزایش مصرف در کشور 
و از میان رفتن ثروت ملی است، بنابراین واقعی کردن 
قیمت منابع انرژی و آب ضروری به نظر می رسد......

ادامه خبر

 انرژی های تجدید پذیر؛نخواستن یا 
نتوانستن؟

جهان اول جایی است که با استفاده از علم روز، لزوم 
حرکت به سمت انرژی های نو را پشت سر گذاشته، و 
در حال تالش برای محدود سازی این دسته از انرژی 
به »انرژی های تجدید پذیر« است. انرژی هایی که با 
صرف هزینه های زیر ساختی معقول و به لطف شرایط 

مساعد اقلیمی تولید می شوند........ادامه خبر

 جزئیات گزارش بانک مرکزی از وضعیت 
اقتصادی
.....ادامه خبر

 بانک ها هنوز تسهیالتی به تولیدکنندگان 
نداده اند

.....ادامه خبر

 سمینار آموزشی تامین مالی از طریق 
اوراق اجاره

.....ادامه خبر

 مشکالت مالیاتی چندین ساله 
صادرکنندگان پایان یافت

.....ادامه خبر

 جدول قیمت سکه و ارز روز یک شنبه 
منتشر شد

.....ادامه خبر

 دخالت غیرقابل انکاردولتي ها در 
انتخابات اتاق

.....ادامه خبر

 برجام و درهاي ناممکني که باز کرد
.....ادامه خبر

 استراتژی بهینه دولت در بازار بدهی
 .......ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
گام مشترک سندیکا و برق تهران برای 

حمایت از شرکت های داخلی

وی در همین رابطه از پیشنهاد برخی از شرکت های 
چینی به برخی شرکت های کوچک و متوسط جهت 
 ۵0 عنوان  تحت  ایران  در  چینی  محصوالت  مونتاژ 
لزوم  بر  تاکید  و ضمن  داد  خبر  داخل  تولید  درصد 
و  خارجی  مناقصات  در  سرمایه گذاری  شرط  اعمال 
از  این مهم، خواستار دعوت  برای  فنی  امتیاز  لحاظ 
نظر گرفتن شرایط تضمین  در  و  ایرانی  شرکت های 
با  مشترک  سرمایه گذاری  جهت  آنان  برای  دولتی 

طرف های خارجی شد. 
کرد:  تصریح  مطلب  این  بیان  با  پارسا  مهندس 
پیشنهاد می شود در امتیازات فنی تفاوت ویژه ای بین 
تجهیزات ایرانی و اروپایی با تجهیرات چینی و اغلب 
بدون کیفیت در نظر گرفته شود. وی در ادامه اذعان 
مناقصه  این  برای  راهکاری  شناسایی  عدم  داشت: 
از  فعال  شرکت های  از  دیگری  تعداد  خروج  موجب 
گردونه رقابت صنعتی می شود و این منجر به از بین 

رفتن دانش و تجربه انباشته این شرکت ها در طی 20 
سال گذشته می شود.

صادرات  توسعه  کمیته  رییس  باقری  پیام  مهندس 
سندیکا از دیگر حاضرین در این نشست بود که ضمن 
تشکر از ارسال پیش نویس اسناد بسته سوم مناقصه 
برای بررسی توسط سندیکا تاکید کرد: سندیکا قصد 
خاطر  وی  ندارد.  را  قرارداد  این  اجرای  از  ممانعت 
تغییرات  از  بخشی  ارسالی  اسناد  در  ساخت:  نشان 
این  البته  که  است  شده  لحاظ  سندیکا  درخواستی 

موضوع نیاز به بررسی دقیقتری دارد.
همچنین  سندیکا  صادرات  توسعه  کمیته  رییس 
گرفته  نظر  در  امتیاز  مورد  در  اصالحاتی  خواستار 
طریق  از  صادرات  برای  مناقصه  اسناد  در  شده 
به  صادرات  برای  داخل  در  تولید  و  سرمایه گذاری 

کشورهای منطقه شد.
در ادامه دکتر محسن پوررفیع عربانی دلیل فاینانس 
پروژه 312 پست از چین را مربوط به سنوات گذشته 
و شرایطی عنوان کرد که امکان فاینانس تنها از طرف 

کشور چین وجود داشته است.
شده  ذکر  موارد  به  پاسخ  در  خوش خلق  مهندس 

ادامه از صفحه 1/ 

در  نیرو  وزارت  مسئوالن  که  این  به  اشاره  با  او 
آن  به  بیشتری  امتیازهای  ها  با خارجی  مذاکرات 
ها می دهند، می گوید:» چیزی که به شدت باعث 
نگرانی شرکت های داخلی شده این است که در 
مذاکرات با شرکت های خارجی امتیازهای بیشتری 
داده می شود، خواسته ما این است که اگر امتیازی 
قرار است داده شود نسبت به شرکت های ایرانی 
به شرکت  که  گارانتی  گونه  هر  و  باشد  برابر  باید 
به شرکت داخلی هم  باید  داده می شود  خارحی 

داده شود تا امکان رقابت وجود داشته باشد.«
دلیل  به  نیرو  وزارت  گوید:»  می  ادامه  در  کالهی 
کسری سرمایه گذاری در دولت قبل از برنامه های 
توسعه به شدت عقب است و همین باعث کمبود 
برق شده تا جایی که مدیرعامل توانیر هفته گذشته 
خاموشی  نکنید  جویی  صرفه  اگر  که  داد  هشدار 
خواهیم داشت و هم اکنون اوضاع بحرانی است و 
اگر هم تا همین االن اتفاقی نیفتاده تنها به دلیل 
حال  در  صنعتی  برق  مصرف  است؛  صنایع  رکود 
فروخته شده  تقاضای  اندازه یک چهارم  به  حاضر 
است و این به معنی کاهش بسیار زیاد مصرف برق 
از طرف واحدهای تولیدی و استفاده جایگزین از آن 

در شبکه است.«
کاهش  منابع،  کسری  باوجود  که  این  بیان  با  او 
شدید سرمایه گذاری در صنعت برق و بدهی های 
انباشته شده وزارت نیرو شاهد افزایش قیمت برق 
و  سیاسی  مسائل  دلیل  به  گوید:»  می  نیستیم، 

اجتماعی قیمت اصالح برق در کشور صورت نمی 
افزایشی چشمگیری  برای سال جاری  گیرد. مثال 
در قیمت نداشته ایم. توجه داشته باشید در بین 
تمام کاال و خدماتی که مردم در 10 سال گذشته 
استفاده کرده اند برق کمترین تورم را داشته است 
این که  از قیمت واقعی عقب است، حاال  و بسیار 
دارد.  کارشناسی  باشد جای  باید  برق چی  قیمت 
چیزی که االن شاهدیم این است که دخل و خرج 
کلی  صورت  به  کشور  برق  صنعت  و  خانه  وزارت 
با هم همخوانی ندارد و با کسری بودجه رو به رو 
هستیم و از طرف دیگر وزارت نیرو بیش از 30 هزار 
میلیارد تومانی هم بدهی دارد؛ مشکالتی که به نظر 
می رسد وزارت نیرو می خواهد با فاینانس خارجی 
حل کند ولی سوال ما این است که وقتی دخل و 
خرج با هم همخوانی ندارد کال وام گرفتن چه معنی 
دارد؟ وام خارجی گرفتن یعنی اصل وام را بدهی، 
بهره را بدهی و در نهایت هم به خاطر دیرکرد و... بد 
حساب هم می شود و اعتبار بین المللی کشور هم 

آسیب می بیند و خدشه دار می شود.«

مصرف برق صنعتی به دلیل رکود کم شده است
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۴ بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

بیان  نشست،  این  در  سندیکا  نمایندگان  توسط 
داشت: پس از برجام امکان استفاده از سرمایه گذارانی 
غیر از کشور چین مطرح شد و متعاقب آن بسیاری 
مناقصه  این  از  اروپایی  و  آسیایی  سرمایه گذاران  از 
درخواست  طبق  دیگر  سوی  از  کردند.  استقبال 
به چند بخش کوچکتر  سندیکا مناقصه 312 پست 

تقسیم شد.
را  فعلی  بین المللی  شرایط  خلق  خوش  مهندس 
بهترین فرصت برای دریافت وام های خارجی دانست 
و اظهار داشت: می توانیم با کمترین بهره از وام ها و 

فاینانس های خارجی استفاده کنیم. 
وی در ادامه با ابراز عالقمندی وزارت نیرو به استفاده 
وزارتخانه  این  که  داشت  اذعان  تجربیات سندیکا  از 

خود را از بخش خصوصی جدا نمی داند. 
مدیره  هیات  عضو  ثقفی  فریبرز  مهندس  ادامه  در 
سندیکا کوچک شدن پیمانکاران بزرگ ایرانی بر اثر 
یادآور  را  اخیر و مطالبات معوقه  مشکالت سال های 
شد و آن را عامل عدم امکان اجرای پروژه های بزرگ 

اظهار  جهت  همین  به  وی  برشمرد.  آنان  توسط 
سه  یا  دو  شکل گیری  دارد  آمادگی  سندیکا  داشت: 
ظرفیت  از  حداکثر  استفاده  و  بزرگ  کنسرسیوم 
آنکه  حال  بگیرد  عهده  به  را  داخلی  های  شرکت 
یک شرکت خصوصی برای استفاده از ساخت داخل 

انگیزه ای ندارد.
مذاکره  امکان  به  سندیکا  مدیره  هیات  عضو  این 
در  خارجی  سرمایه گذاران  با  داخلی  های  شرکت 
کرد  تاکید  دولتی  ضمانت  گرفتن  نظر  در  صورت 
که ضمن استقبال مسئوالن برق منطقه ای تهران از 
این موضوع، مقرر شد سندیکا ساز و کار این امر را 

پیشنهاد نماید. 
افزود:  مطلب  این  توضیح  در  خلق  خوش  مهندس 
به   قرارداد  این  از  بخشی  پیشبرد  پیشنهاد  به رغم 
تهران  برق  توسط  تشریفات  ترک  و  مذاکره  صورت 
ولی این امر به علت امکان عدم اخذ مجوز در هیات 
دولت محقق نشده است که در صورت ارائه راهکاری 

از طرف سندیکا مجددا پیگیری خواهد شد. 

جانب  از  تهران  منطقه ای  برق  مدیرعامل  همچنین 
وزارت نیرو جهت در اختیار نهادن دارایی ها و امالک 
خود به منظور ضمانت به شرکت های داخلی اعالم 
آمادگی کرد. وی عالوه براین خواستار تالش سندیکا 
جهت پیگیری موضوع ساورین گارانتی به شرکت های 

داخلی از مراجع ممکن شد.
در این راستا پیشنهاد تشکیل کارگروه های مشترک 
برق  و  سندیکا  بین  منسجم  ارتباطی  تعریف  جهت 
شد  مقرر  و  شد  ارائه  باقری  مهندس  توسط  تهران 
مابین سندیکا  کارگروه مشترک  دو  تشکیل  موضوع 
»پروژه  خصوص  در  تهران  منطقه ای  برق  شرکت  و 
ایجاد  و  مالی  تامین  »پروژه های  و  پست«   312
کنسرسیوم ها« با اقدام توسط سندیکا و ارسال نامه ای 
با این مضمون به برق منطقه ای تهران مورد پیگیری 

قرار گیرد. 
منطقه ای  برق  مدیرعامل  استقبال  به  بنا  پایان  در 
مدیره  هیات  با  فصلی  جلسات  برگزاری  از  تهران 
قرار  سندیکا  کار  دستور  در  جلسات  این  هماهنگی 

گرفت.

عیارآنالین/ در انتقاد از قرارداد وزارت نیرو عنوان شد:
در شرایط برابر، بخش خصوصی داخلی 

هم توانایی احداث نیروگاه را دارد

وزارت  قرارداد  امضای  موضوع   - عیارآنالین 
برای  ترکیه  یونیت اینترنشنال  شرکت  با  نیرو 
احداث نیروگاه برق در کشور، واکنش های زیادی 
همچنین  و  پژوهشی  مراکز  برخی  سوی  از  را 
پی  در  کشور  برق  فعاالن صنعت  و  کارشناسان 

داشت.
این قرارداد مطرح  با  انتقاداتی که در رابطه  از   یکی 
است.  نیرو  وزارت  توسط  است، عدم شفاف سازی آن 
همچنین برخی خبرها حاکی از اعطای مجوز صادرات 
آنکه بخش  است؛ حال  ترکیه ای  این شرکت  به  برق 
ندارد. همین  را  برق  اجازه صادارت  خصوصی داخلی 
پیام  مهندس  با  گفتگویی  در  که  شد  باعث  موضوع 
و رییس کمیته  باقری، عضو علی البدل هیات مدیره 
صادرات سندیکای صنعت برق کشور، انتقادات بخش 
خصوصی صنعت برق را در این زمینه جویا شویم. متن 

این گفتگو به شرح زیر است:

امتیازاتی  و  قرارداد  این  جزئیات  با  رابطه  در 
که  شده  داده  یونیت اینترنشنال  شرکت  به  که 
بشود،  نیروگاه  بخش  در  سرمایه گذاری  وارد 
نیرو، چطور  بدهی وزارت  به  با توجه  بفرمایید؟ 
این شرکت که سابقه فعالیت در ایران را دارد و 
از وضعیت صنعت برق کشور مطلع است، حاضر 
به سرمایه گذاری در بخش برق ایران شده است؟

کشور  در  هم  گذشته  در  یونیت اینترنشنال  شرکت 
داشته؛  نیروگاه  احداث  با  ارتباط  در  فعالیت هایی  ما 
البته این شرکت سازنده یا پیمانکار نیروگاه محسوب 
نمی شود، بلکه در واقع شرکتی است که واسطه گری 
تامین  برای  بالطبع  و  بر عهده دارد  را  این کار  انجام 
از  می بایست  ساخت،  و  پیمانکاری  امور  و  تجهیزات 

امکانات سایر شرکت ها استفاده کند.
از  جاری  سال  خردادماه  در  شرکت،  این  با  قرارداد 
طریق وزارت نیرو اطالع رسانی شد که بر این اساس، 
برای احداث هفت نیروگاه در نقاط مختلفی از کشور با 
ظرفیتی حدود ۶000 مگاوات، قراردادی با این شرکت 
به ارزش ۴٫۲ میلیارد دالر منعقد شده است. یکی از 
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انتظاراتی که بخش خصوصی در این رابطه از وزارت 
این  و کیف  کّم  با  رابطه  این است که در  دارد،  نیرو 
قرارداد و جزئیات آن شفاف سازی شود. بنده هم اگر 
اطالعی در این زمینه دارم ناشی از آنچه در رسانه های 
عمومی منتشر شده، می باشد که بر اساس آن، ظاهرا 
قراردادی به روش BOT برای یک دوره بیست ساله 
بسته شده که در شش سال اول، تامین گاز نیروگاه به 
عهده وزارت نیرو است و بعد از آن، این اجازه به شرکت 
یونیت اینترنشنال داده می شود که به فروش برق اقدام 
مجوز  اعطای  از  حاکی  شنیده ها  برخی  حتی  و  کند 

صادرات برق به این شرکت است.

به  برق  صادرات  اجازه  حاضر،  حال  در  آیا 
سرمایه گذاران داخلی داده می شود؟

اتفاقا یکی از نکات این قرارداد همین است؛ ما به عنوان 
با  مخالفتی  برق  صنعت  خصوصی  بخش  نمایندگان 
جذب  نداریم.  کشور  در  خارجی  سرمایه گذار  حضور 
سرمایه خارجی امروزه یکی از شاخص های توسعه در 

دنیا محسوب می شود، اما نکته این است که جزئیات 
قراردادی که با این شرکت بسته شده، برای ما روشن 
 30000 بر  بالغ  نیرو  وزارت  حاضر،  حال  در  نیست. 
بانک ها،  خصوصی،  بخش  به  بدهی  تومان  میلیارد 
پیمانکاران و غیره دارد که تنها حدود 12000 میلیارد 
صاحبان  یعنی  برق  تولیدکنندگان  به  را  آن  تومان 
نیروگاه ها در بخش خصوصی -که بیش از ۵0 درصد 
از تولید برق کشور را به عهده دارند- بدهکار است؛ به 
گونه ای که امروز حتی بخشی از این نیروگاه ها برای 
انجام تعمیرات، نگهداری و پرداخت هزینه های جاری 

خود در مضیقه قرار دارند.
این  به  بخواهد  که  ندارد  پولی  نیرو  وزارت  بنابراین 
شرکت پرداخت کند؛ اما طبیعتا قرارداد باید به گونه ای 
سرمایه گذار  در  را  الزم  انگیزه  که  باشد  شده  تنظیم 
خودش  سرمایه  اصل  به  نسبت  هم  تا  کند  ایجاد 
با سودی  رابطه  در  اینکه  و هم  باشد  نداشته  نگرانی 
باشد.  آسوده خاطر  ببرد،  این محل   از  که می خواهد 
حال، سوال اینجاست که این چه قراردادی است که 

دغدغه های این سرمایه گذار را برطرف می کند؟
خصوصی  بخش  برای  را  شرایط  همین  اگر  اینکه  و 
یک  قالب  در  اساسا  و  می گرفتیم  نظر  در  خودمان 
مناقصه ]با حضور بخش خصوصی داخلی[ این موضوع 
انتخاب  برای  بهتری  روش  آیا  می افتاد،  جریان  به 
پیمانکار و سرمایه گذار نبود؟ چه بسا انگیزه هایی که 
ممکن است در این قرارداد وجود داشته باشد، رغبت 
الزم را در شرکت های داخلی هم ایجاد می کرد که در 

این حوزه ورود کنند.
بخش خصوصی صنعت برق کشور در شرایط تحریم 
بخوبی ایستادگی کرد و در حال حاضر، شرکت هایی 
داریم که در خارج از کشور نیروگاه احداث می کنند. 
رابطه  این  در  ایرانی  شرکت های  در  ناتوانی  بنابراین 

وجود ندارد.
البته ریشه بدهی وزارت نیرو به اقتصاد برق برمی گردد 
که دچار مشکل است؛ چرا که قیمت تکلیفی برق با 
قیمت تمام شده آن، اختالف قابل توجهی دارد. در سال 
۹۴، قیمت تمام شده برق برای هر کیلووات ساعت بدون 
احتساب نرخ خوراک گاز حدود ۸۵ تومان بود، حال 
آنکه تنها حدود ۶0 تومان آن از محل فروش برق در 
اختیار وزارت نیرو قرار گرفت که قریب به 10 تومان 
از این مبلغ هم بابت پرداخت یارانه ها هزینه شد و 
معیوب  روند  این  باقی  ماند.  تومان   ۵0 حدود  نهایتا 
باعث می شود که بدهی وزارت نیرو هر روز بیشتر شود 
و همین مشکالت مالی وزارت نیرو باعث شده که در 
سنوات گذشته، نتوانیم سرمایه گذاری الزم را در حوزه 
برق انجام بدهیم. با توجه به اینکه در کشور با افزایش 
هستیم،  مواجه  سال  در  برق  تقاضای  درصدی  شش 
بایستی هر سال حداقل ۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید 
وارد مدار بشود تا بتوانیم این افزایش تقاضا را پوشش 
دهیم که نیاز به سرمایه گذاری حدود ۵ تا ۶ میلیارد 
این، هزینه های خطوط  بر  دارد. عالوه  دالری ساالنه 
باید  که  دارند  وجود  نیز  توزیع  و  برق  شبکه  انتقال، 
برخی  لحاظ  به  گذشته،  سال  چند  در  شوند.  لحاظ 
تحریم ها از یک طرف و مشکل اقتصاد برق کشور از 
مشکل  با  زمینه  این  در  سرمایه گذاری  دیگر،  طرف 

مواجه بوده است.
پیشنهادات  شده  سبب  نیرو  وزارت  مالی  تنگناهای 
را وسوسه  کند که  سرمایه گذاران خارجی، مسئولین 
مشکالت اقتصادی صنعت برق را از این طریق حل و 
فصل کنند اما پیشنهاد می شود در بحث سرمایه گذاری 
خارجی از روش سرمایه گذاری مستقیم استفاده شود. 
کشور  در  می شود  ملزم  سرمایه گذار  روش،  این  در 
و  کند  تاسیس  شرکت  کند،  سرمایه گذاری  هدف 

سرمایه گذار  چسبندگی  لذا  بیاندازد؛  راه  تولید  خط 
تکانه  با کوچک ترین  و  بیشتر شده  اقتصاد کشور  به 
اقتصادی نمی تواند سرمایه اش را خارج کند. این روش 
اشتغال زایی را باال می برد، چرخش نقدینگی را در نظام 
برای  آثار بسیار مطلوبی  و  زیاد می کند  بانکی کشور 
اقتصاد کشور به همراه دارد و انتقال دانش و فناوری 
روش  در  اما  می پذیرد؛  صورت  طریق  این  از  روزآمد 
سرمایه گذاری غیرمستقیم که عمدتا از طریق تامین 
مالی صورت می پذیرد، سرمایه گذار عالقه ای به پذیرش 
ریسک ندارد و سِر وقت، سود خود را مطالبه می کند، 
ضمن اینکه باید ضمانت معتبری هم به او داد تا اصل 

سرمایه اش تضمین شود.
از طرف دیگر، در سال اقتصاد مقاومتی، بایستی توجه 
اصلی به تولید ملی و ساخت داخل معطوف باشد. در 
صنعت برق که صنعت پیشرویی محسوب می شود و 
از مرز ۹۵ درصد خودکفایی گذشته، بایستی به این 
موضوع توجه ویژه شود که ظرفیت های داخلی مورد 
و  نیروگاه  احداث  برای  ما  اینکه  گیرند.  قرار  استفاده 
خارجی  امکانات  از  داخلی  پروژه های  انجام  برای 
استفاده کنیم، با اقتصاد مقاومتی منافات دارد، آن هم 
در صنعتی که با آرمان اصلی اقتصاد مقاومتی یعنی 
در  ممکن  نحو  بهترین  به  برون گرایی  و  درون زایی 
انطباق است. حال که این توانمندی در کشور به شکل 

قابل اعتنایی وجود دارد، باید از آن استفاده کرد.

جای  به  نیرو  وزارت  که  دارد  وجود  مانعی  چه 
موافقت  خارجی  پیشنهاد  با  داخل  با  همکاری 
توان  داخلی  خصوصی  بخش  آیا  می کند؟ 

سرمایه گذاری در بخش نیروگاه را ندارد؟
متاسفانه بخش خصوصی به دلیل رکودی که پشت سر 
گذاشتیم و با توجه به مطالباتی که از وزارت نیرو دارد، 
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در سال های گذشته به لحاظ توان مالی ضعیف شده به 
نحوی که مجبور به اخذ تسهیالت بانکی گران، تعدیل 
نیرو، کاهش ظرفیت تولید و بعضا تعطیلی کارخانجات 
شده است. بنابراین اینکه ما انتظار داشته باشیم بخش 
خصوصی راساا تامین مالی را برعهده بگیرد، زمانی قابل 
بررسی است که روشی برای پرداخت مطالبات معوقه 
در نظر گرفته شود. گرچه ما در زمینه پرداخت معوقات 
بخش خصوصی، ظرفیت های قانونی مناسبی در کشور 
داریم که می توانند برای مشکالت اقتصادی صنعت برق 
گره گشا باشند اما متاسفانه اجرا نمی شوند، لذا بخش 
خصوصی از نظر مالی به گونه ای تضعیف شده که قادر 
به مشارکت در امر سرمایه گذاری نیست و اینجاست 

که رد پای سرمایه گذار خارجی پیدا می شود.
جهت  قرارداد  این  شرایط  و  جزئیات  دیگر،  طرف  از 
خیلی  پروژه ای  چنین  به  ورود  برای  تصمیم گیری 
خصوصی  بخش  می دانید  که  همان طور  است.  مهم 
صنعت برق در چند سال اخیر به دنبال این بوده که 
مجوز صادارت برق را بگیرد، اما به رغم تمام فواید این 
موضوع، در این زمینه توفیقی حاصل نشده است. از 
این ظرفیت می توان در جهت ایجاد انگیزه برای ورود 
استفاده  پروژه های سرمایه گذاری  به  بخش خصوصی 

کرد.
چنانچه در قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال اجازه 
صادرات برق داده شده باشد، این یک امتیاز ویژه به 
نیرو  وزارت  هم  اخیراً  می شود؛  این شرکت محسوب 
آینده  ترکیه در سال های  به  برق  افزایش صادرات  از 
این  اگر  از همین طریق است.  احتماال  خبر داده که 
فرصت در اختیار بخش خصوصی گذاشته شود، چه بسا 
شرکت های توانمند ایرانی هم عالقه مند شوند که به 
این پروژه ورود و برای تامین مالی و اجرای آن اقدام 
کنند. به هرحال، منابع تامین مالی در دنیا کم نیست 

انگیزه صادرات  با  بخش خصوصی  این شرایط،  در  و 
نیروگاه می رود.  مالی و احداث  تأمین  به دنبال  برق، 
اینها نکاتی هستند که می توانند بخش خصوصی را به 

تحرک وادار کنند.

اعالم  نیرو  وزارت  مسئولین  اینکه  به  توجه  با 
این  در  داخلی  شرکت های  توان  از  که  کرده اند 
در  صحبتی  آیا  شد،  خواهد  استفاده  قرارداد 
شرکت  با  خصوصی  بخش  همکاری  با  رابطه 
یونیت اینترنشنال شده است؟ آیا بخش خصوصی 
می پذیرد که با این شرکت همکاری داشته باشد؟

بسته شده  یونیت اینترنشنال  با شرکت  که  قراردادی 
ضمن  شرکت  این  بنابراین  است،   BOT به صورت 
اینکه سرمایه را می آورد و سود خود را از منافع احداث 
نیروگاه و فروش برق آن دریافت می کند، کلیه امور هم 
به عهده خودش است؛ با توجه به سابقه فعالیت این 
شرکت در ایران و شناختی که از صنعت برق کشور 
و پیمانکاران ایرانی دارد، طبیعتا به سراغ شرکت های 
ایرانی خواهد آمد؛ اما اینکه اجباری در این زمینه در 
کار باشد، اطالع دقیقی در دست نیست، چرا که هنوز از 
کم و کیف این قرار داد مطلع نیستیم. از لحاظ ساختار 
قراردادی، اگر قرارداد BOT باشد، بعید می دانم که 
همچین اجبار و الزامی وجود داشته باشد، مگر اینکه 

شرکت مذکور در قرارداد ملزم به این امر شده باشد.
اما همان طور که توضیح داده شد، در سرمایه گذاری 
داخل  توان  از  است  ناگزیر  سرمایه گذار  مستقیم، 
استفاده بکند؛ در حال حاضر، کشورهای در حال توسعه 
عمدتا این شرط را برای سرمایه گذاری که می خواهد 
وارد کشورشان شود در نظر می گیرند که می بایست 
حتی االمکان از توان داخلی استفاده کند. البته میزان 
مختلف  کشورهای  به  بسته  داخلی  توان  از  استفاده 

می شود.  دنبال  دنیا  در  مدل  این  اما  است،  متفاوت 
برق کشور وجود  به ظرفیتی که در صنعت  توجه  با 
لحاظ  از  چه  و  تولید  و  مهندسی  لحاظ  از  چه  دارد، 
پیمانکاری، بایستی سرمایه گذار خارجی را ملزم کنیم 
که از این توانمندی استفاده کند. در سرمایه گذاری به 
روش مستقیم، این الزام خودبه خود برای سرمایه گذار 
این طور  غیرمستقیم،  روش  در  اما  می آید؛  وجود  به 

نیست .

بخش  تاکنون  آیا  برق،  صادرات  با  رابطه  در 
خصوصی مجوزی در این خصوص داشته است؟

در سنوات گذشته به ندرت برای تجارت برق مجوزهای 
جزئی صادر شده، اما به طور جدی و تاثیرگذار، مجوزی 
در این رابطه وجود ندارد. در رابطه با احداث نیروگاه، 
اما  شده،  داده  خصوصی  بخش  به  مجوز  سری  یک 
بخش خصوصی به دالیلی، رغبتی برای ورود به این 
حوزه ندارد؛ یکی از این دالیل، نرخ خوراک گاز تحویلی 
به نیروگاه است که محل اختالف وزارت نیرو و وزارت 
نفت است. وزارت نیرو به درستی، نظرش این است که 
قیمت گاز نیروگاه بایستی بر اساس قیمت خوراک گاز 
تحویلی به پتروشیمی معادل حدود ۸٫۵ سنت در هر 
مترمکعب در نظر گرفته شود، اما وزارت نفت می خواهد 
گاز نیروگاه ها را بر اساس قیمت گاز صادراتی ]حدود 
۴0 سنت در هر مترمکعب[ در نظر بگیرد و احداث 
نیروگاه با این قیمت گاز توجیه اقتصادی ندارد. این 
مشکلی که بین دو وزارتخانه وجود دارد، باید به نحوی 
حل شود، چرا که صنعت برق از ارزش افزوده بسیار 

باالیی برخوردار است.
اینکه  ذکر  شایان  برق  صادرات  اهمیت  خصوص  در 
کشور ما از نظر جغرافیایی در جایگاه ویژه ای قرار گرفته 
است؛ از شمال تا جنوب، در کشور اختالف دما داریم و 

از شرق به غرب هم اختالف افق وجود دارد لذا اگر از 
این فرصت استفاده کنیم، به جای سرمایه گذاری های 
جدید، به راحتی می توانیم کمبود برق تابستان را از 
طریق مبادالت برق جبران کنیم و در عین حال، در 
زمستان برق مازاد را صادر کنیم. بر این اساس، ضمن 
اینکه ایران به شاه راه برق در منطقه تبدیل می شود، 
باعث  هم  اقتصادی  و  سیاسی  امنیتی،  جنبه های  از 
خصوصی  بخش  می شود.  کشورمان  گرفتن  قدرت 
می تواند در این زمینه ورود کند که البته اقدامی در 
راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی هم خواهد بود. 
می توانیم تمام کشورهای منطقه را به خودمان وابسته 
کرده، امنیت کشور را باال برده و اقتصاد کشور را شکوفا 
کنیم. در حال حاضر، ظرفیت تولید برق کشور حدود 
حدود  تنها  مقدار،  این  از  که  است  مگاوات   ۷۵000
با ظرفیت  قیاس  در  و  مگاوات صادر می شود   1300

تولیدمان بسیار ناچیز است.

وزارت نفت در مزایده ای، قصد واگذاری گازهای 
را  برق  تولید  برای  خصوصی  بخش  به  همراه 

داشت. این تصمیم به کجا رسیده است؟
صنعت برق این قابلیت را دارد که گازهای همراه را به 
جای اینکه سوزانده شوند و از بین بروند، برای تولید 
برق استفاده کند. در همین ارتباط مزایده هایی برگزار 
شد، اما به دلیل اینکه نرخ پایه فروش گاز، از نظر بخش 
از طرفی قیمت تضمینی  و  نداشت  توجیه  خصوصی 
خرید برق تولیدی هم چندان روشن نبود، لذا توفیق 

قابل توجهی در این زمینه حاصل نشد.
در حال حاضر، حجم معتنابهی از گاز فلر -در حدود 
12 تا 1۵ میلیارد مترمکعب در سال- در حال سوختن 
است که متاسفانه کشورمان از این حیث، رتبه سوم 
است؛  داده  اختصاص  خود  به  را  منطقه  اول  و  دنیا 
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درحالی که این میزان گاز همراه را می توان در اختیار 
بخش خصوصی قرار داد تا از طریق ایجاد نیروگاه های 
تولید پراکنده برای تولید برق استفاده شود، اما در نظر 
گرفتن قیمت پایه باال برای گاز، از رغبت سرمایه گذاری 
بخش  در  انگیزه  ایجاد  برای  می کاهد.  حوزه  این  در 
که  شود  تعیین  گونه ای  به  پایه  نرخ  باید  خصوصی، 
توجیه اقتصادی برای ورود به این پروژه را داشته باشد؛ 
باید در نظر  انگیزشی دیگری هم  اینکه موارد  ضمن 
گرفته شود، مواردی همچون اجازه صادرات برق؛ اگر 
بخش  سرمایه گذاران  شود،  داده  برق  صادرات  اجازه 
خصوصی با رغبت زیاد برای جمع آوری گازهای همراه 
اقدام می کنند و حجم قابل توجهی از این گازها به برق 

تبدیل شده و وارد شبکه می شود.

ایسنا/ 
ایران 12 میلیارد دالر برای تولید انرژی 

پاک در نظر گرفته است

های  تحریم  از  پس  بار  نخستین  برای  ایران 
بین المللی اعالم کرد تا پایان سال 2016 اولین 
نیروگاه تولید برق خود را که از انرژی باد استفاده 

می کند افتتاح خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، بلومبرگ نوشت: ایران تا سال 2030 
طریق  از  را  خود  انرژی  از  مهمی  بخش  است  قرار 
نیروهای باد احیا کند. در همین حال گفته می شود 
ایران قصد دارد بخشی از درآمد های نفتی خود را در 
بخش انرژی های سبز سرمایه گذاری کند که بالغ بر 

12 میلیارد دالر خواهد بود.
است  خاورمیانه  منطقه  در  خیز  نفت  کشوری  ایران 

و حمید چیت چیان وزیر انرژی این کشور در لندن 
در گفت وگویی اعالم کرد از حضور بخش خصوصی و 

سرمایه گذاران خارجی استقبال می کند.
براساس این گزارش، تحریم های بین المللی از حضور 
سرمایه های خارجی در بخش انرژی جمهوری اسالمی 
ایران جلوگیری کرده بود اما اکنون و پس از یک سالگی 
برجام امید ها برای حضور سرمایه گذاران در اقتصدا 
ایران وجود دارد. در حال حاضر کماکان آمریکایی ها 
در بخش های مالی چالش های را ایجاد کرده اند اما 

بانک های درجه دوم وارد اقتصاد ایران شده اند.
طی شش ماه گذشته 1۵0 هیات بین المللی از اقتصاد 
ایران دیدار کرده اند و هر کدام برنامه های گستردهای 
را برای حضور در آن دارند. گزارش های تکمیلی نشان 
می دهد ایران طی ۷ سال آینده باید چیزی در حدود 
برق خود سرمایه گذاری  میلیارد دالر در بخش   ۵0
کند و اکثر نیروگاه های تولید برق ایران که در حال 
حاضر مشغول کار هستند عمری باالی ۴0 سال دارند 

و این کشور نیاز مند تغییر آنهاست.
برای  این چهارچوب  حضور سرمایه های خارجی در 

تهران مسالی حیاتی است.

ایسنا/ وزیر نیرو در بازدید از نیروگاه اسالم آبادغرب 
خبر داد

افزایش ظرفیت نیروگاهی استان 
کرمانشاه به 1۴00 مگاوات

بخار  واحد  دو  کار  به  آغاز  با  گفت:  نیرو  وزیر 
نیروگاه سیکل ترکیبی زاگرس در آینده نزدیک 
استان  نیروگاهی  منصوبه  ظرفیت   مجموع 

کرمانشاه به 1۴00 مگاوات افزایش می یابد.
به گزارش ایسنا منطقه کرمانشاه، حمید چیت چیان در 
بازدید از نیروگاه 100 مگاواتی گازی اسالم آبادغرب 
و در جمع کارکنان این نیروگاه، اظهار کرد: برنامه های 
کرمانشاه  در  برق  تولید  ظرفیت  افزایش  برای  خوبی 
نیروگاه داالهو  احداث  ادامه  از جمله آن ها  داریم که 

است.
وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی نیروگاه داالهو که 
از نوع کالس F بوده و به دلیل مشکالت اعتباری مدتی 
است به تأخیر افتاده، افزود: با تأمین تسهیالت الزم و 
تخصیص اعتبار مناسب از محل صندوق توسعه ملی، 
قراردادهای الزم با پیمانکار و تأمین کننده تجهیزات 
آغاز  نیروگاه  احداث  کار  ادامه  بزودی  و  شده  منعقد 

خواهد شد.
چیت چیان افزود: با آغاز به کار دو واحد بخار نیروگاه 
مجموع  نزدیک،  آینده  در  زاگرس  ترکیبی  سیکل 
ظرفیت نصب شده نیروگاهی استان به 1۴00 مگاوات 
توسعه  برای  مناسبی  ظرفیت  که  می یابد  افزایش 

اقتصادی استان کرمانشاه خواهد بود.
وی ادامه داد: با افزایش ظرفیت تولید برق، شاهد رونق 
بیشتر و توسعه اقتصادی استان در تمامی ابعاد خواهیم 

بود.
استانی  نیرو در جریان سفر  وزیر  حمید چیت چیان، 
از  کرمانشاه  استان  به  دولت  هیات  و  جمهور  رییس 

نیروگاه اسالم آباد غرب و نیروگاه داالهو بازدید کرد.
در  که  غرب  اسالم آباد  مگاواتی   100 گازی  نیروگاه 
واقع  کرمانشاه  اسالم آبادغرب-  جاده  پنج  کیلومتر 
شده، با سرمایه گذاری بخش دولتی ساخته شده و با 
بهره برداری از آن مجموع ظرفیت اسمی نیروگاه های 

کشور به ۷۵ هزار و 1۸۶ مگاوات خواهد رسید.
در  کوچک  گازی  نیروگاه های  جزو  که  نیروگاه  این 

سطح وزارت نیرو است، شامل چهار واحد 2۵ مگاواتی 
است که قابلیت تبدیل به سیکل ترکیبی دارد.

حدود یک هزار و ۵00 میلیارد ریال برای احداث این 
نیروگاه هزینه شده و در حال حاضر بازده این نیروگاه 
33 درصد بوده که با تبدیل شدن سامانه آن به سیکل 

ترکیبی بازده آن تا ۵0 درصد افزایش خواهد یافت.
سوخت اصلی نیروگاه گاز طبیعی خواهد بود و پست 
نیروگاه که برق تولید شده را به شبکه منتقل می کند، 

230 کیلو ولت است.
تولید  ظرفیت  افزایش  نیروگاه،  این  احداث  از  هدف 
برق منطقه و تأمین بخشی از تقاضای شبکه، کمک 
به افزایش پایداری شبکه و اشتغال زایی در منطقه بوده 

است.
از نیروگاه سیکل ترکیبی   وزیر نیرو همچنین امروز 

داالهو بازدید کرد.
توربین های  با  است  قرار  مگاواتی   ۴۸۴ نیروگاه  این 
جدید کالس F و با اعتبار صندوق توسعه ملی احداث 
آغاز  امسال  نیروگاهی  تجهیزات  نصب  عملیات  شود. 
خواهد شد و برنامه اجرا 1۸ ماه در نظر گرفته شده 

است.

ایسنا/ 
نتیجه صرفه جویی ها به کجا رسید؟

از  که  است  برق شعاری  در مصرف  صرفه جویی 
کشور  مسووالن  برزبان  امسال  تابستان  ابتدای 
به  شد  انجام  مهم  این  برای  اقداماتی  و  جاری 
نحوی که در اوج مصرف سال جاری تا کنون 2200 
مگاوات از نیاز مصرف شبکه برق کشور کاسته 
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شده است.
و 200  هزار  چهار  گذشته  سال  در  ایسنا،  به گزارش 
مشترک صنعتی برای عبور از اوج مصرف برق کشور 
همکاری داشته اند که ۹0 میلیارد تومان تخفیف به این 
مشترکان پرداخت شد همچنین تاکنون برای 33 گروه 
از مشترکان صنعتی کشور الگوی مصرف بهینه برق 
این  تدوین و استانداردسازی شده است به طوری که 
گروه از مشترکان صنعتی باید معیار مصرف خود را به 
حد استانداردهای تدوین شده کاهش دهند در غیر این 

صورت برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.
عالوه بر این  سال گذشته  2۷ هزار مشترک در بخش 
البته  شدند  جذب  مصرف  مدیریت  برای   کشاورزی 
اقدامات و همکاری های خوبی نیز در بخش های تجاری 
و خانگی برای اجرای بحث های مدیریتی مصرف انجام 

شده است.
گیری   بکار  شاید  که  می رسد  نظر  به  تفاسیر  این  با 
راهکارهای مدیریت مصرف بتواند سدی برای دور زدن 
خاموشی باشد اما نمی تواند تنها راه گذر از خاموشی 
شمرده شود چراکه تجربه چند روز اخیر در مصرف 
پیک بیانگر این است که عالوه بر مدیریت مصرف باید 

تدابیر دیگری نیز لحاظ شود.
برخی از کارشناسان سیاست افزیش تعرفه را برای حل 
این مساله عنوان می کنند اما در شرایط فعلی سیاست 
دولت این است که هیچ افزایش قیمتی صورت نگیرد، 
گزینه بعدی که برای حل این موضوع عنوان می شود 
از رده خارج کردن نیروگاه های قدیمی و ارتقا راندمان 

است.
با توجه به اهمیت باالی روشنایی در کشور باید تدابیر 
ویژه ای برای این مساله لحاظ شود تا پیک امسال نیز 

مانند سال های دیگر بدون ایجادد مشکلی بگذرد.

ایلنا/ معاون بهره برداری توزیع برق تهران در گفت و گو 
با ایلنا مطرح کرد:

دلیل خاموشی های پراکنده در شهر 
تهران

ناظریان گفت: عمدتا پیک شهر تهران 11 تا 15 
و 20 تا 23 است که در تابستان به خاطرافزایش 
مصارف سیستم سرمایشی اداری و تجاری روز 

بار شده و پیک به روز منتقل می شود.
دیسپچینگ  و  برداری  بهره  معاون  ناظریان  کامبیز 
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در گفت و گو با 
خبرنگار ایلنا درباره دلیل برخی خاموشی های اخیر در 
شهر تهران گفت: دلیل عمده خاموشی ها مباحث فنی 
و ناشی از حوادث است، ضمن اینکه تعدا خاموشی ها 

نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
ادامه توضیح داد: ما در شهر تهران حدود ۴  وی در 
از  میلیون و 300 هزار مشترک داریم که این تعداد 
طریق 1۴00 خط 20 کیلو ولت و بالغ بر 100 هزار 
فیدر فشار ضعیف از خروجی پست های توزیع، تامین 

برق می شود.
شهر  برق  تامین  وظیفه  داشت:  اظهار  همچنین  وی 
انجام  ترانس 20 کیلو ولت  تهران را حدود 1۸ هزار 
نصب  پراکنده  به صورت  تهران  شهر  در  که  می دهد 

شده اند.
ناظریان تصریح کرد: ما تمامی وقایع و اتفاقات شبکه 
حتی تماسهای مشترکین در خصوص مشکالت شبکه 
برق رسانی را به صورت لحظه ای و شبانه روزی رصد 
می کنیم و آمارهایی که در خصوص شاخص های کمی 
و کیفی شبکه برق وجود دارد بصورت لحظه ای و برنامه 
زمانی کوتاه مدت مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم.

برق  شبکه  برق رسانی  ظرفیت  اینکه  بیان  با  وی 

داشته،  بهتری  شرایط  گذشته  سال  به  نسبت  تهران 
در  پراکنده  صورت  به  است  ممکن  کرد:  خاطرنشان 
اتفاقات  و  نشانی خاصی همزمانی حوادث  یا  و  محل 
تامین  به صورت کالن وضعیت  اما  باشد  آمده  پیش 
برق از نظر پایداری شبکه برق رسانی نسبت به سال 

گذشته مطلوب تر بوده است.
معاون بهره برداری و دیسپچینگ شرکت توزیع نیروی 
اینکه در شهر  برق تهران بزرگ یادآور شد: به دلیل 
تا ۴۵  بالغ بر 1۵00 مگاوات یعنی حدود ۴0  تهران 
درصد سیستم سرمایشی به یکباره به شبکه برق رسانی 
اضافه می شود در بعضی نقاط شهر به دالیلی همچون 
عدم مدیریت و تجمع مصرف عوارضی را برای شبکه 

ایجاد می کند که عمدتا از جنس نقص فنی است.
وی ادامه داد: طبق شاخص های ما به دلیل برنامه ریزی 
خوب، تعمیرات و نگهداری و سرویس های پیش گیرانه 
و بهینه سازی حوادث فنی نسبت به سال گذشته 20 

درصد کاهش داشته است.
ناظریان خاطرنشان کرد: عمدتا پیک شهر تهران 11 تا 
1۵ و 20 تا 23 است که در تابستان به خاطر افزایش 
مصارف سیستم سرمایشی اداری و تجاری روز بار شده 

و پیک به روز منتقل می شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر وضعیت شبکه نسبت 
طریق  از  امر  این  که  است  مناسب  گذشته  سال  به 
تماس های مردمی نیز تایید شده است و قطعی های 
پراکنده در شهر تهران نیز ناشی از حوادث و اتفاقات 

فنی است که قابل کنترل است.
معاون بهره برداری و دیسپچینگ شرکت توزیع نیروی 
برق تهران بزرگ ادامه داد: تا کنون هیچ خاموشی در 
شهر تهران ناشی از کمبود تولید نبوده است و عمده 
حوادث فنی و اشکاالت ناشی از افزایش بار بوده است.

وی بیان داشت: آنچه مسلم است شهر تهران ظرفیت 

برای مدیریت مصرف دارد یعنی مشترکین  بیشتری 
می توانند نقش موثری در پایداری شبکه داشته باشند 
هزینه های  کاهش  بر  عالوه  می تواند  مسئله  این  که 
مشترکین در پایداری شبکه هم نقش بسزایی داشته 
باشد و در نتیجه حوادث را به نسبت زیادی کاهش 

دهد.
ناظریان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در روزهای 
آینده هم دما افزایش می یابد ضرورت دارد که مردم 
همکاری الزم را داشته باشند و ساعات بین 11 تا 1۶ 

مصارف غیر ضروری نداشته باشند.
به  عملیاتی  نیروی  هزار  بر 2  بالغ  داشت:  اظهار  وی 
صورت شبانه روزی در تهران آماده باش کامل هستند 
و شماره فوریت های 121 بصورت شبانه روزی پاسخگو 
است و تمامی تمهیدات و ظرفیت های شبکه را نیز در 
اختیار مردم قرار دادیم تا در تابستان   نهایت تامین برق 

و کمترین خاموشی باشد.

ایسنا/ به همت انجمن مهندسی دریایی ایران صورت 
گرفت

بررسی روند تغییرات و نحوه طراحی 
توربین های بادی از صفر تا صد

نهفته  پتانسیل های  بکارگیری  منظور  به   
نحوه  و  تغییرات  روند  کشور  در  نو،  انرژی های 
طراحی توربین های بادی از صفر تا صد بررسی 

شد.
به گزارش ایسنا، به همت انجمن مهندسی دریایی ایران 
و با همکاری ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان 
با عنوان »توربین های بادی   دریایی، سخنرانی علمی 
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فراساحلی و انرژی باد«  در معاونت علمی و فناوری 
کریمی راد،  مجید  سخنرانی   با  جمهوری،  ریاست 
نروژ   NTNU دانشگاه  از  دریایی  صنایع  دکترای 

برگزار شد.
بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله دانمارک و هلند، 
از  نو  انرژی های  زمینه  در  کالنی  سرمایه گذاری های 
انجام داده اند،  باد و توربین های ساحلی  انرژی  جمله 
از  استفاده  برای  زیادی  پتانسیل های  نیز  ما  کشور 
انرژی های نو دارد که فعال اصیل و دست نخورده مانده 
عنوان  با  ابتدای سخنرانی علمی  در  رو  این  از  است. 
»توربین های بادی  فراساحلی و انرژی باد«، تاریخچه، 
روند تغییرات و نحوه طراحی توربین  های بادی از صفر 

تا صد مورد بررسی قرار گرفت.
انرژی  دنیا،  در  باد  انرژی  موضوع  به  جلسه  ادامه  در 
حاصل از باد، تئوری باد، حد بتز و تنوع باد، مسائل 
از مزارع و توربین های بادی،  آیرودینامیک، مثالهایی 
تست  شناور،  بادی  توربین  فراساحلی،  بادی  توربین 
طراحی،  و  حدی  حالت  کنترل  بادی،  توربین های 
آنالیز دینامیکی و ارتعاشی، مثال ها و مطالعات موردی، 
میرایی  االستیک،  سرو-  هیدرو-  ایرو-  مالحظات 
)مثبت و منفی(، شبیه سازی های ناشی از باد و ناشی از 

باد و موج، دینامیک کوپل پرداخته شد. 

فارس/ 
تسهیل قانون صادرات برق برای 

خارجی ها به جای شرکت های داخلی

در  نیرو  وزارت  ترجیح  گفت:  کارشناس  یک 
تسهیل قانون صادرات برق برای شرکت ترکیه ای 

به جای شرکت های داخلی است.
پنجم  برنامه  قانون  از  بند 133  ذیل  در  نیرو  وزارت 
مجوز  صدور  به  نسبت  که  است  شده  مکلف  توسعه 
صادرات برق برای بخش خصوصی اقدام کند. با این 
به  را  برق  صادرات  اجازه  نیرو  وزارت  تاکنون  وجود 
بخش خصوصی داخلی نداده است. این در حالی است 
که طبق شواهد قرار است، اولین مجوز صادرات برق به 

یک شرکت ترکیه ای واگذار شود.
پس از انتشار خبر انعقاد قرارداد احداث نیروگاه بین 
یونیت اینترنشنال  ترکیه ای  شرکت  و  نیرو  وزارت 
است.  گرفته  باال  شده  بسته  قرارداد  به  انتقادها 
جدی  ترین انتقادهایی که به قرارداد بسته شده مطرح 
شده است در قالب نامه ای به چیت چیان وزیر نیرو 

ارسال شده است.
در این نامه از مباحثی همچون ساز و کار بازپرداخت 
هزینه های سرمایه گذاری، امکان تخصیص امتیاز این 
قرارداد به شرکت های داخلی، برگزاری مناقصه، میزان 
و قیمت برق صادراتی به ترکیه، قیمت گاز تحویلی به 
نیروگاه ها، شیوه انتقال فناوری و ناتوانی وزارت نیرو در 
تامین مالی طرح های افزایش ظرفیت تولید برق سوال 

شده است.
عالوه بر لزوم پاسخگویی شفاف وزارت نیرو به سواالت 
مطرح شده در این نامه، رهبر انقالب اسالمی نیز در 
لزوم  بر  )ع(،  رضوی  حرم  مجاوران  و  زائران  اجتماع 
تاکید  نیروگاه  احداث  در  داخلی  توان  از  بهره گیری 

ویژه ای داشته اند.
وزارت نیرو تالش کرده است که برای پاسخ گویی به 
اذهان عمومی پاسخ هایی را برای توجیه قرارداد خود با 

شرکت ترکیه ای ارائه دهد.
طرزطلب مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی 
شرکت  به  آوردن  روی  علت  توجیه  در  حرارتی  برق 

ترکیه ای در احداث نیروگاه با وجود توان داخلی، اذعان 
داشته است که » در حال حاضر مشکل عمده در بحث 
ساخت نیروگاه های سیکل ترکیبی کمبود سرمایه و 
آورده مالی است که به جهت حل مشکل تامین مالی 
پروژه های زیربنایی، ما به سمت سرمایه گذاری خارجی 
رو آورده ایم و شرکت یونیت قرار است با سرمایه خود 
و بدون کمک مالی داخلی اقدام به سرمایه گذاری در 
جهت ساخت نیروگاه بنماید و این فضای کسب و کار 
تامین  در  ناتوانی  اظهار  داد.«  خواهد  ارتقا  را  داخلی 
از  بازدهی نیروگاه در حالی  افزایش  مالی پروژه های 
سوی مسئوالن وزارت نیرو مطرح شده است که ساز 
و کارهای متعددی برای تامین این سرمایه در داخل 

کشور تعریف و اجرایی شده است.
عالوه بر این در ذیل بند 133 از قانون پنجم توسعه 
که  است  موظف  نیرو  وزارت  که  است  آمده  کشور 
مجوزهای الزم برای صادرات برق به بخش خصوصی 
را صادر کند. در ذیل این بند که دستورالعمل اجرایی 
آن نیز توسط وزارت نیرو منتشر شده، آمده است که 
» وزارت نیرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز 
صادرات و عبور )ترانزیت( برق از نیروگاه های با سوخت 
تعاونی  و  بخش های خصوصی  به  متعلق  غیریارانه ای 

اقدام نماید.«
با این وجود وزارت نیرو تاکنون مجوز صادرات برق را 
برای بخش خصوصی داخلی صادر نکرده است، این در 
حالی است که طبق شواهد )1( قرار است که اولین 
مجوز صادرات برق را به شرکتی ترکیه ای واگذار کند. 
در شرایطی که وزارت نیرو توان پرداخت هزینه تولید 
برق به تولیدکنندگان برق داخلی را ندارد، احتمال دارد 
که شرکت ترکیه ای امتیاز ویژه ای چون صادرات برق 
را در ازای سرمایه گذاری در ایران دریافت کرده است.

احتمال اعطای این شرایط ویژه به شرکت ترکیه ای 

در حالی مطرح شده است که به اذعان تولیدکنندگان 
برق داخلی در صورت واگذاری این شرایط ویژه به آنها، 
توان تامین مالی  چندین برابر میزان سرمایه گذاری این 

شرکت ترکیه ای در داخل کشور را دارند.
بنابر این الزم است که با توجه به توان داخل در تامین 
عالوه  نیرو  وزارت  کشور،  در  نیروگاه  احداث  و  مالی 
شرکت  به  اعطایی  شرایط  مورد  در  سازی  شفاف  بر 
اعطای  در  خصوصی  بخش  حضور  زمینه  ترکیه ای، 
شرایط یکسان در افزایش تولید برق در کشور را فراهم 

کند.
معاون  مصاحبه  به  می توان  شواهد  این  جمله  از   )1
خرداد   11( حریت  ترکیه ای  روزنامه  با  نیرو  وزیر 
۹۵(، مصاحبه مدیرعامل شرکت یونیت اینترنشنال با 
رسانه های ترکیه )شنبه 1۵ خرداد( و مصوبه شورای 
 )۹۴/۸/20 )مورخ  شرکت  این  قرارداد  درباره  اقتصاد 

اشاره کرد.
* علی مقتدایی

ایسنا/ مجری برق رسانی روستایی کشور:
تمامی روستاهای دارای کد باید برق دار 

شوند

برق رسانی  مجری  و  توانیر  مدیرعامل  مشاور 
دارای  روستاهای  تمامی  گفت:  کشور  روستایی 

کد باید برق دار شوند.
به گزارش ایسنا،   مصلحتی در نشست با مدیرعامل 
عمرانی  معاون  لرستان،  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
 ۶۸ برق  تأمین  برای  خرم آباد،  فرماندار  و  استاندار 

روستای باالی 10 خانوار استان اعالم آمادگی کرد.
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وی افزود: چنانچه روستاهای مذکور مشکلی نداشته 
باشند تا پایان سال ۹۵ همه این روستاها از نعمت برق 

برخوردار خواهند شد.
این مسئول در خصوص روستاهای تنگ ۵ و تنگ ۷ 
که از مطالبات اصلی مردم منطقه و مسئوالن لرستان 
است، تأکید کرد: بایستی با همکاری و مساعدت راه آهن 
استان این دو روستا را تحت هر شرایطی برق دار کنیم.

تمامی  گفت:  کشور  روستایی  برق رسانی  مجری 
از  یکی  و  شوند  برق دار  باید  کد  دارای  روستاهای 
مقدس  نظام  اهداف  از  که  توانیر  دغدغه های شرکت 

جمهوری اسالمی هست، تأمین برق روستاهاست.
مهندس مصلحتی بیان کرد: در سال جاری تمام توان 
هیچ گونه  کشور  سطح  در  تا  می بندیم  بکار  را  خود 

روستای باال 10 خانوار بدون برق نداشته باشیم.
وی اظهار کرد: ما مصمم هستیم تمامی روستاهایی که 
در دستور کار شرکت توزیع برق لرستان قرار داده شده 

حتمأ تا پایان سال جاری برق دار شوند.

مهر/ گزارش مهر از جهش مصرف برق ؛
مصرف برق ایران به خط قرمز خاموشی ها 

رسید

با  امسال  تابستان  ابتدای  از  بار  چندمین  برای 
از مرز 50 هزار مگاوات  برق  عبور پیک مصرف 
به خط قرمز خاموشی ها نزدیک شد و در صورت 
قوت  خاموشی  اعمال  احتمال  مصرف  تداوم 

می گیرد.
و  ورود جبهه هوای گرم  با  مهر،  به گزارش خبرنگار 
باال گرفتن  اکثر شهرهای کشور،  به  تابستانی  سخت 

سازمان ها  و  ادارات  فعالیت  گیری  اوج  و  هوا  دمای 
در روزهای کاری هفته، پیک مصرف برق کشور یک 

جهش جدید را تجربه کرد.
بار متوالی در طول 2۶  بر این اساس برای چندمین 
روز گذشته پیک مصرف  تابستان،  روز نخست فصل 
برق ایران بار دیگر از مرز ۵0 هزار مگاوات عبور کرد 
و به خط قرمز خاموشی ها یک گام دیگر نزدیک شد.

از سوی دیگر بر اساس اعالم مسئوالن توانیر و وزارت 
نیرو در صورتی که جهش تابستانی مصرف برق کشور 
ادامه یابد و با عبور پیک مصرف از محدوده ۵2 هزار 
مگاوات امکان اعمال خاموشی های سراسری به ویزه در 

شهرهای پرجمعیت کشور وجود دارد.
بر اساس گزارش مدیریت شبکه برق ایران، روز گذشته 
شنبه 2۶ تیر ماه پیک مصرف برق در ساعت 1۴:۵۴ 
بعد از ظهر به ۵0 هزار و 23۵ مگاوات افزایش یافته 
ضمن آنکه در ساعت 21:1۸ شب هم پیک مصرف به 

حدود ۴۹ هزار و 2۸۴ مگاوات رسیده است.
با جهش چند هزار مگاواتی پیک مصرف برق تابستانی، 
ذخیره برق نیروگاه های کشور هم به کمترین میزان 
کاهش یافت به طوری که در ساعات پیک مصرف روزانه 
ذخیره برق نیروگاه ها حدود یکهزار و 2۴۴ مگاوات و 
در ساعات پیک مصرف شبانه این ذخیره حدود یکهزار 

و ۴۹3 مگاوات گزارش شده است.
از سوی دیگر روز گذشته پیک مصرف برق ایران در 
حدود  افزایشی  گذشته  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه 
۶000 مگاواتی را تجربه می کند که تداوم مصرف فعلی 

قطعا منجر به خاموشی های تابستانی خواهد شد.
در همین حال با وجود تداوم جهش تابستانی مصرف 
برق در کشور اما تراز تجارت برق و انرژی ایران مثبت 
بوده و از مجموع یکهزار و ۷۵3 مگاوات برق مبادله 
شده با کشورهای همسایه سهم صادرات حدود یکهزار 

و 3۹۶ مگاوات و واردات سهمی حدود 3۵۷ مگاواتی را 
به خود اختصاص داده اند.

در این بین متوسط مصرف برق صنایع کشور هم پس 
از تجربه سقوط آزاد در هفته های نخست تابستان در 
مقایسه با بهار سال جاری بار دیگر روندی صعودی به 
خود گرفت و روز گذشته صنایع و کارخانه ها حدود 
سه هزار و ۹33 مگاوات برق و انرژی مصرف کرده اند.

به گزارش مهر، هم اکنون ظرفیت تولید برق ایران به 
بیش از ۷۵ هزار مگاوات رسیده است که پیش بینی 
می شود تا پیش از آغاز گرمای طاقت فرسای تابستانی، 

این ظرفیت به حدود ۵۴ هزار مگاوات افزایش یابد.
قرمز  نیرو خط  وزیر  بین حمید چیت چیان  این  در 
پیک مصرف برق تابستانی را تعیین کرده و یادآور شده 
است: پیک مصرف برق در تابستان در مرز ۵۴ هزار 
مگاوات پیش بینی شده و در صورتی  که مصرف برق از 

این مرز عبور کند خاموشی خواهیم داشت.
کارشناسان معتقدند در روزهای گرم سال و در دماهای 
از ۴00  افزایش دما بیش  ازای هر یک درجه  به  باال 

مگاوات مصرف برق شبکه افزایش می یابد.

فارس/
 سرمایه گذاری ۴50 میلیون دالری 

سامسونگ برای ساخت خودروی برقی

این روزها شرکت های فناوری در حال فعالیت در 
حوزه های جدید و نوظهور هستند و سامسونگ 
هم به سرمایه گذاری در چند بخش تازه مانند 
آورده  روی  برقی  خودروهای  و  باتری  ساخت 

است.

به گزارش خبرنگار فناوری اطالعات خبرگزاری فارس 
چینی  شرکت  در  رقم  این  کامپیوترورلد،  از  نقل  به 
BYD سرمایه گذاری می شود که در همین حوزه 
فعال است. سامسونگ با پرداخت این مبلغ مالک چهار 

درصد از سهام BYD هم خواهد شد.
این شرکت کره ای امیدوار است از این طریق زمینه 
برای توسعه سریع صنعت ساخت خودروهای برقی و 
 BYD .باتری های مورد استفاده در آنها فراهم شود
سال  در  تنها  و  است  چین  در  شده  شناخته  نامی 
گذشته ۶0 هزار خودروی برقی به فروش رسانده است.

البته سامسونگ تنها شرکتی نیست که در این زمینه 
دالیلی  به  تازگی  به  هم  اپل  کرده.  گذاری  سرمایه 
مشابه یک میلیارد دالر صرف خرید سهام یک شرکت 
چینی به نام Didi کرده است. گوگل، جنرال موتورز، 
تویوتا، نیسان و ... هم به طور جداگانه در حال ساخت 
راننده  به  نیاز  بدون  هوشمند  یا  برقی  خودروهای 
تاسیس  حال  در  هم  تسال  حال  همین  در  هستند. 
با  برق خودرو  باتری  برای ساخت  بزرگ  ای  کارخانه 

همکاری پاناسونیک است.

شانا/ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
واقعی شدن قیمت منابع انرژی در کشور 

ضروری است

گفت:  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
قیمت  و  آب  و  انرژی  منابع  به  یارانه  تخصیص 
دالیل  مهمترین  از  ایران  در  منابع  این  پایین 
افزایش مصرف در کشور و از میان رفتن ثروت 
منابع  قیمت  کردن  واقعی  بنابراین  است،  ملی 
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انرژی و آب ضروری به نظر می رسد.
رئیس  ابتکار،  معصومه  شانا،  خبرنگار  گزارش  به 
اعضای  با  دیدار  در  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
نگاه  از  قدردانی  ضمن  گلستان  نمایندگان  مجمع 
جامع و زیست محیطی نمایندگان حاضر در جلسه، 
گفت: انتظار می رود نمایندگان مجلس دهم با توجه 
از بحرانهای  به عنوان یکی  به اهمیت محیط زیست 
ملی و تهدیدهای جدی اقتصادی، اجتماعی و امنیتی با 
نگاهی بلند، جامع، فرابخشی، فرا استانی و فرا قومیتی، 

دولت را در حل مسائل محیط زیستی یاری رسانند.
نهم  مجلس  نمایندگان  برخی  تالش  یادآوری  با  وی 
برای انحالل سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل 
مخالفت با احداث جاده ابر، افزود: محیط زیست هرگز 
مانع یا مخالف توسعه نبوده، مشروط به آنکه توسعه 
مالزم با حفظ محیط زیست و رعایت الزامهای زیست 
محیطی باشد یا در تعریف جامعتر بر مبنای توسعه 

پایدار قرار گیرد.
ابتکار با اشاره به برنامه ملی مشارکت ایران برای کاهش 
انتشار گازهای گلخانه ای تا سال 2030، تصریح کرد: 
اگرچه بسیاری از کشورها با شرائط مشابه ایران خود 
را ملزم به کاهش 30 درصدی تولید و انتشار گازهای 
گلخانه ای کردند، اما ایران به شرط رفع کامل تحریمها 
و انتقال فناوریهای نوین، برنامه ای 12 درصدی برای 

کاهش تولید و انتشار گازهای گلخانه ای ارائه داد.
کرد:  عنوان  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
براساس دستورالعمل و سیاستهای ابالغی مقام معظم 
رهبری در حوزه اصالح الگوی مصرف انرژی، کاهش 
قرار  کار  دستور  در  باید  انرژی  مصرف  درصدی   ۵0
گیرد، از این رو برنامه ایران برای کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای در جهت سیاستهای ملی برای صرفه جویی 

و بهینه سازی مصرف انرژی در کشور قرار دارد.

وی ضمن مرور آمار ۵ برابری مصرف خانگی انرژی در 
ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی، گفت: تخصیص 
یارانه به منابع انرژی و آب و قیمت پایین این منابع در 
ایران از مهمترین علتهای افزایش مصرف در کشور و از 
بین رفتن ثروت ملی است، بنابراین واقعی کردن قیمت 

منابع انرژی و آب ضروری است.
ابتکار با اشاره به تفویض اختیار سازمان حفاظت محیط 
زیست به مدیران کل استانی برای صدور مجوز ارزیابی 
20 عنوان پروژه توسعه ای و عمرانی، افزود: این اقدام 
با هدف تمرکز زدایی و تسهیل توسعه استانی همراه با 
رعایت ضوابط و استانداردهای زیست محیطی صورت 

پذیرفت.
تاکید  ضمن  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
زیست  محیط  حفظ  های  هزینه  که  موضوع  این  بر 
همچون هزینه های کاهش آالیندگی قابل کنترل و 
بسیار کمتر از هزینه های درمان بیماریهای ناشی از 
کرد:  تصریح  است،  زیست  محیط  تخریب  و  آلودگی 
تالش برای حفظ محیط زیست منجر به بازدهی بیشتر 
اقتصاد نیز خواهد شد، زیرا به طور نمونه صنعتی که 
قرار  خود  کار  دستور  در  را  انرژی  مدیریت  موضوع 
می دهد عالوه بر کمک به حفظ منابع و محیط زیست، 

در هزینه های خود نیز صرفه جویی می کند.
وی عنوان کرد: حذف هزینه های زیست محیطی منجر 
به تحمیل هزینه های باالتری به جامعه خواهد شد و 
در اصل لحاظ کردن هزینه های محیط زیستی منجر 
عمرانی  و  توسعه ای  های  پروژه  اقتصادی  توجیه  به 
خواهد شد و از همین رو می توان گفت بخش مهمی 
از ضرر و زیانهای بخش اقتصادی ما به دلیل نادیده 

گرفتن هزینه های محیط زیستی است.
ابتکار با بیان این که بحرانهای محیط زیست مرز ندارد 
و کل جهان را درگیر خود کرده است، گفت: بر همین 

اساس و به منظور کاهش بحرانهای زیست محیطی، 
تفکر اقتصادی گذشته که بر مبنای اقتصاد خطی و 
دستیابی به رشد و پیشرفت اقتصادی به هر قیمتی 

بود، اکنون این تفکر به اقتصاد دوار تغییر کرده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: اقتصاد 
و  پسماند  چیزی  هیچ  که  است  آن  معنای  به  دوار 
ضایعات به شمار نمی رود و تمام آنچه از انرژی و ماده 
مورد استفاده قرار می گیرد باید به چرخه طبیعت باز 

گردد.
وی در ادامه ضمن اشاره به چالشهای اعتباری دولت 
یازدهم و با مرور روند شکل گیری و فعالیت صندوق 
ملی محیط زیست در دولت هشتم و یازدهم، تصریح 
و  موضوع  برگیرنده  در  تنها  کار صندوق  و  کرد: ساز 
موضوعهای  می تواند  و  نیست  زیست  محیط  حوزه 
مهمی همچون اشتغال سبز، اقتصاد سبز و رشد سبز را 

برای کشور به همراه داشته باشد.
ابتکار عنوان کرد: اهمیت روز افزون مسائل مرتبط با 
حوزه محیط زیست منجر به ایجاد نقشی مهم و موثر 
برای صندوق ملی محیط زیست در ابعاد اقتصادی و 

معامالت بین المللی خواهد شد.
یادآوری  با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
برای  ظرفیتهای مختلف صندوق ملی محیط زیست 
کشور، گفت: کارکرد اصلی صندوق ملی محیط زیست 
شتاب دهی به موضوع اقتصاد سبز و تسهیل سرمایه 
گذاری در حوزه های مختلف کشاورزی و صنعتی برای 

اهداف محیط زیستی است.

 ابتکار/ 
انرژی های تجدید پذیر؛نخواستن یا 

نتوانستن؟

گروه نفت وانرژی - سجاد خلیلیان :جهان اول 
جایی است که با استفاده از علم روز، لزوم حرکت 
انرژی های نو را پشت سر گذاشته، و  به سمت 
در حال تالش برای محدود سازی این دسته از 
انرژی به »انرژی های تجدید پذیر« است. انرژی 
هایی که با صرف هزینه های زیر ساختی معقول 
و به لطف شرایط مساعد اقلیمی تولید می شوند.

آسمان  وجود  با  که  است  کشورهایی  جمله  از  ایران 
آفتابی و بادهای فصلی و دائمی، شرایط مطلوبی برای 
تولید انرژی های تجدیدپذیر دارد، شرایطی که علیرغم 

مهیا بودن کمکی به وضعیت موجود نمی کند.

مشترکان خانگی ایرانی 3 برابر استانداردهای 
جهانی برق مصرف می کنند

مصرف باالی برق خانگی در ایران، معضلی روز افزون 
میانگین  که  حالی  در  دهد  می  نشان  آمارها  است. 
مصرف مشترکان خانگی در دنیا حدود ۹00 کیلو وات 
است میزان مصرف مشترکان خانگی ایرانی، در مدت 
زمان مشابه حدود 3 برابر استانداردهای جهانی بوده 

است.
این  ساالنه  رشد  کنار  در  انرژی  ازحد  بیش  مصرف 
برای وضعیت زیست  تواند زنگ خطری  مصرف، می 
استفاده در  نیز منابع فسیلی مورد  و  محیطی کشور 

تولید برق مصرفی ایران باشد.
به عنوان مثال در پایان سال 13۹3 میانگین مصرف 
وات  کیلو  به 2۷۴0  خانگی  مشترکان  میان  در  برق 
ساعت رسید که این میزان در مقایسه با میزان مصرف 
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داشته  رشد  ساعت  وات  کیلو   12۶ آن  از  قبل  سال 
است.

بررسی آمارها درعین حال نشانگر آن است که میانگین 
مصرف مشترکان خانگی در بازه مورد بررسی ما یعنی 
از سال ۹0 تا ۹3 حرکتی صعودی داشته و تنها در 

سال ۹2 اندکی ناچیز کاهش یافته است.
براین اساس این شاخص از 2۵00 کیلووات ساعت در 
سال ۹0 به ناگاه به 2۶22 کیلووات ساعت در سال ۹1 

رسیده است.
این رقم در سال ۹2 با کاهشی اندک به 2۶1۴ کیلووات 
ساعت رسید اما دوباره در سال ۹3 روند افزایشی یافت 

و به پله 2۷۴0 کیلووات ساعت صعود کرد.
مصارف خانگی بیشترین سهم را درمصرف برق دارند

در حالی که مصرف برق سال ۹2 کشور در مجموع 
203 میلیارد و 1۸۴ میلیون کیلووات ساعت شده بود، 
این میزان در سال ۹3 با افزایش افزون بر 1۵ میلیارد 
میلیون   ۹33 و  میلیارد   21۸ به  ساعتی  کیلووات 

کیلووات ساعت رسید.
برق درسال ۹3  نشان می دهد که مشترکان  آمارها 
افزون بر1۵ میلیارد کیلووات ساعت برق بیشتر از سال 

۹2 مصرف کردند.
همچنین بیشتر سهم مصارف در سال ۹3 نسبت به 
سال پیش از آن تغییر یافته است. براساس آمارها سهم 
بخش خانگی در مصرف از 31.۷ درصد در سال ۹2 به 

32.2 درصد در سال ۹3 افزایش یافته است.
سهم بخش عمومی نیز تنها با یک دهم اختالف از ۸.۸ 
درصد در سال ۹2 به ۸.۹ درصد در سال۹3 رسیده 

است.
از  این حال سهم بخش های کشاورزی و صنعتی  با 
سال ۹2 تا ۹3 کاهش یافته است به طوری که سهم 
بخش کشاورزی از مجموع برق مصرفی از 1۶.3 درصد 

درسال ۹2 به 1۶.1 درصد و سهم بخش صنعتی نیز از 
3۴.۸ درصد در سال ۹2 به 3۴.1 درصد در سال ۹3 

کاهش پیدا کرده است.
در این میان سهم مصارف تجاری نیز با افزایش 2 دهم 
درصدی از ۶.۶ درصد در سا ل۹2 به ۶.۸ درصد در 

سال ۹3 رسیده است.
مدت  این  طول  معابردر  روشنایی  سهم  حال  این  با 
تغییری پیدا نکرده و در عدد 1.۹ درصد ثابت مانده 

است.

قانون ایجاد نیروگاه های خورشیدی بر بام منازل
موظف  نیرو  وزارت   ۹2 سال  بودجه  قانون  اساس  بر 
کیلو  هر  ازای  به  برق  بهای  دریافت  بر  عالوه  است 
ریال   )30( مبلغ سی  فروخته شده  برق  ساعت  وات 
به عنوان عوارض برق به منظور برق رسانی روستایی 
مربوطه  قبوض  در  تجدیدپذیر  انرژی های  توسعه  و 
درج و از مشترکین برق به استثنای مشترکین خانگی 
روستایی دریافت کند که این مصوبه مجلس نیز در 
بودجه سال های ۹3 و ۹۴ نیز اعمال شد. در همین 
راستا نیز وزارت نیرو در سال های گذشته طرح ایجاد 
نیروگاه های خورشیدی بر بام منازل را از محل بودجه 
همین قانون آغاز کرد و ۵0 درصد از هزینه نیروگاه 

های خورشیدی را متقبل شد.
به دنبال آن نیز در راستای اجرای بند ‘و’ تبصره 11 
و همچنین بند ›ز‹ تبصره ۹ قانون بودجه سال ۹3، 
نیروگاهی  های  سامانه  اجرای  و  نصب  دستورالعمل 
بیش  توان  با  شبکه  به  متصل  کوچک  فتوولتاییک 
اساس،  براین  است.  شده  تهیه  کیلووات  یک  از 
مشترکان  برای  های خورشیدی  سامانه  نصب  امکان 
غیرخانگی تا سقف ۵0 کیلووات فراهم شد و مشترکان 
غیرخانگی می توانند از این پس نسبت به نصب سامانه 

های فتوولتاییک تا سقف ۵0 کیلووات اقدام کنند و 
از ۵0 درصد تسهیالت بالعوض از محل عوارض برق 

برخوردار شوند.

پتانسیل انرژی تجدیدپذیر باد و خورشید در 
ایران

ایران روزانه به طور متوسط ۵.۵ کیلووات ساعت  در 
انرژی خورشیدی بر هر متر مربع بر سطح زمین می تابد 
و 300 روز آفتابی در ۹0 درصد از خاک کشور وجود 
دارد. به گزارش برق نیوز میزان کل تابش خورشید در 
طول روز در ایران تقریبا برابر ۹ میلیارد مگاوات ساعت 
است که اگر تنها از یک درصد مساحت ایران با استفاده 
خورشیدی  انرژی  10درصد  راندمان  با  سیستمی  از 
جذب کنیم باز هم می  توانیم روزانه ۹ میلیون مگاوات 

ساعت انرژی خورشیدی دریافت کنیم.
بر اساس اطالعات دریافتی از ۶0 ایستگاه بادسنجی 
حدود ۶0000  در  ها  سایت  اسمی  ظرفیت  میزان   ،
مگاوات است. بر پایه پیش بینی های صورت گرفته، 
لحاظ  از  کشور  بادی  استحصال  قابل  انرژی  میزان 
اقتصادی بالغ بر 1۸000 مگاوات تخمین زده می شود 
که موید پتانسیل قابل توجه کشور در زمینه احداث 
نیروگاه های بادی و همچنین اقتصادی بودن سرمایه 

گذاری در صنعت انرژی بادی است.
همچنین در انجام پروژه پتانسیل سنجی بادی در ایران 
یک شرکت معتبر اروپایی نیز به عنوان مشاور همکاری 
داشته است و بر اساس مطالعات این شرکت پتانسیل 
بادی در کشور در حدود 120 هزار مگاوات برآورد شده 

است.
با وجود شرایط مناسب اقلیمی برای تولید انرژی های 
تجدیدپذیر، هنوز گام موثری در این راه برداشته نشده 
های  نیروگاه  ایجاد  حمایتی  قانون  به  توجه  با  است. 

خورشیدی تولید برق بر بام منازل، و با در نظر داشت 
از  استفاده  ایران  در  برق  خانگی  مصرف  باالی  سهم 
پتانسیل های اقلیمی کشور امری ضروری به نظر می 
رسد. پتانسیل هایی که در صورت وجود در یک کشور 
اروپایی، بی شک آن کشور را به قدرت انرژی جهان 

بدل می کرد.
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مهر/ 
جزئیات گزارش بانک مرکزی از وضعیت 

اقتصادی

به سه  اقتصادی مربوط  نماگرهای  بانک مرکزی 
ماهه چهارم سال 139۴ را منتشر کرد.

نماگرهای  مرکزی  بانک  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
را  سال 13۹۴  چهارم  ماهه  سه  به  مربوط  اقتصادی 
منتشر کرد که بر اساس آن میزان نقدینگی در اسفند 
پارسال نسبت به پایان سال پیش از آن به 30 درصد 

رسیده است.
اسفند  در  پولی  بخش  متغیرهای  رشد  نرخ  بررسی 
پارسال نسبت به پایان سال پیش از آن بیانگر آن است 
که عالوه بر نقدینگی 30 درصدی، میزان پول به 13.2 
درصد، شبه پول به 33.1 درصد و سپرده های بخش 

غیردولتی به 31.2 درصد رسیده است.
بررسی بخش واقعی اقتصاد در سال 13۹3 نشان می 
دهد رشد تولید ناخالص داخلی بر پایه سال 13۸3 با 
احتساب نفت به سه درصد و بدون نفت 2.۸ درصد 

بوده است.
عملکرد سال 13۹3 به قیمت های جاری نیز نشان می 
دهد که تولید ناخالص داخلی به قییت پایه 10، ۸0۷، 
۴۷۷ میلیارد ریال، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2، 
۸۸۶، ۹32 میلیارد ریال و هزینه های مصرفی بخش 
خصوصی ۵، ۵۸۶، ۴۵1 میلیارد ریال بوده در حالی 
که هزینه های مصرفی بخش دولتی 1، 1۸1، 023 

میلیارد ریال برآورد شده است.
در بخش خارجی اقتصاد ایران نیز تراز حساب جاری 
تراز  و  رسیده  دالر  میلیون   1۶ و  هزار   ۹ به  ایران 
بازرگانی )حساب کاال( 12 هزار و 1۷۸ میلیون دالر 

برآورد شده است.

همچنین صادرات کاال ۶۴ هزار و ۵۹۷ میلیون دالر و 
واردات کاال ۵2 هزار و ۴1۹ میلیون دالر ثبت شده، 
ضمن آنکه کل بدهی های خارجی در پایان این دوره 

به هفت هزار و ۴۷۶ میلیون دالر رسیده است.
دهد  می  نشان  همچنین  مرکزی  بانک  برآوردهای 
بانکی در سال  بازار بین  متوسط نرخ دالر آمریکا در 

گذشته برابر 2۹ هزار و ۵۸0 ریال بوده است.
نیز حاکی است درآمدهای  مالی دولت  بررسی وضع 
دولت 1123.۷ هزار میلیارد ریال، پرداخت های هزینه 
ای 1۷0۶.۹ هزار میلیارد ریال، واگذاری دارایی های 
سرمایه ای ۶۷3.۶ هزار میلیارد ریال و تملک دارایی 
بوده ضمن  های سرمایه ای 22۷ هزار میلیارد ریال 
آنکه کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای نیز 1۹۶.3 هزار 

میلیارد ریال برآورد شده است.
در بخش بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از 
شاخص های مهم در برآوردهای اقتصادی نیز شاخص 
رسیده   21۹ ،۸0 عدد  به  دوره  پایان  در  قیمت  کل 
که ارزش سهام و حق تقدم معامله شده ۴۷3.۶ هزار 
میلیارد ریال و حجم سهام و حق تقدم معامله شده 

22۷.۸ میلیارد سهم بوده است.
جمعیت کشور در پایان سال ۹۴ به عدد ۷۸.۸ میلیون 
نفر رسید که از این میزان ۵۷.3 میلیون نفر در شهرها 
و 21.۴ میلیون نفر روستا زندگی می کنند و نرخ رشد 

جمعیت 1.2 درصد بوده است.
از این میان 2۴.۷ میلیون نفر جمعیت فعال به شمار 
می آیند و نرخ بیکاری 11 درصد محاسبه شده است 
که این رقم در مناطق شهری 12.2 درصد و در مناطق 

روستایی ۸.1 درصد برآورد می شود.
نرخ بیکاری برای زنان 1۹.۴ درصد و برای مردان ۹.3 
درصد بوده و نرخ بیکاری در میان جوانان 1۵ تا 2۴ 
ساله 23.3 درصد و در جوانان 1۵ تا 2۴ ساله 2۶.1 

تراکم جمعیت  همچنین  است.  محاسبه شده  درصد 
۴۷.۸ نفر در هر کیلومتر مربع برآورد شده است.

بررسی تغییرات شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 
نشان می دهد متوسط نرخ تورم در سال ۹۴ نسبت به 
سال ۹3 به 11.۹ درصد رسید که این نرخ در اسفند ۹۴ 
نسبت به ماه پیش از آن )بهمن( 0.۷ درصد و نسبت به 

اسفند ماه سال 13۹3 برابر ۸.3 درصد بوده است.
براساس نماگرهای مرکزی شاخص تولید در کارگاه های 
بزرگ صنعتی در سال ۹۴ منفی 2.۸ درصد، تعداد جواز 
تاسیس منفی 11.۹ درصد، تعداد پروانه  بهره برداری از 
واحدهای صنعتی منفی ۵.۸ درصد و صدور پروانه های 

ساختمانی منفی 13.۴ درصد بوده است.
شاخص تولید کارگاه های صنعتی در سه ماهه چهارم 
سال گذشته قیمت 2.۹ درصد رسید که به این ترتیب 
با توجه به رشد منفی 3.1 درصدی در سه ماهه سوم، 
 ۴.۶ منفی  و  دوم  ماهه  سه  در  درصدی   0.۴ منفی 
درصدی در سه اول، کل این شاخص در سال ۹۴ را به 

عدد منفی 2.۸ درصد رساند.
درصد   11.۹ صنعتی  واحدهای  تاسیس  جواز  تعداد 
ارزش سرمایه گذاری ها 1۹.۵ درصد  اما  یافت  کاهش 
واحدهای  از  بهره برداری  پروانه  است.  داشته  افزایش 
صنعتی از لحاظ تعداد 2.۶ درصد کاهش یافته اما از 

لحاظ ارزش 1۹.۴ درصد رشد کرده است.
در بخش ساختمان تعداد پروانه های ساختمانی صادر 
شده در شهر تهران 20.۵ درصد افت کرده و همچنین 
در شهرهای بزرگ 10.۷ درصد، سایر مناطق شهری 
13.۶ درصد و کل مناطق شهری 13.۴ درصد کاهش 

داشته است.
سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید 
مناطق شهری هم در سال ۹۴ کاهش داشته است. به 
سال  در  شده  شروع  ساختمان های  تعداد  که  طوری 

 12.۹ نیمه تمام  ساختمان های  درصد،   1۷.۷ گذشته 
درصد، ساختمان های تکمیل شده 12.۵ درصد و کل 
ساختمان های جدید 13.۹ درصد کاهش داشته است. 
این رقم در شهر تهران 1۴.۴ درصد، شهرهای بزرگ 
1۶.۷ درصد، سایر مناطق شهری 10.1 درصد و کل 

مناطق شهری 13.۹ درصد کاهش داشته است.
بخش انرژی تولید نفت با ۵.۵ درصد افزایش 3 میلیون 
و 231 هزار بشکه در روز رسید و صادرات با رشد ۹.۷ 
درصدی یک میلیون و ۵۷۴ هزار بشکه در روز بوده 
ماهه چهارم سال گذشته  در 3  رشد صادرات  است. 

1۴.۴ درصد بوده است.
برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید.

 

تسنیم/ رئیس خانه صنعت و معدن ایران در گفت وگو 
با تسنیم:

بانک ها هنوز تسهیالتی به تولیدکنندگان 
نداده اند

اینکه  بیان  با  ایران  رئیس خانه صنعت و معدن 
تاجایی که بنده اطالع دارم هنوز تسهیالتی در 
است،  نگرفته  قرار  متقاضی  واحدهای  اختیار 
شروط  تسهیالت  پرداخت  برای  ها  گفت:بانک 
تولیدکننده  هر  که  کنند  می  اعالم  را  مختلفی 

حائز آن شرایط نیست.
عبدالوهاب سهل آبادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه آمارهای مختلفی از 
سوی وزارت صنعت در مورد واحدهای تولیدی معرفی 
شده به سیستم بانکی جهت دریافت تسهیالت جدید 
نیز  یزدانی  آقای  داشت:  اظهار  می شود،  اعالم  دولت 

 بازگشت به عناوین 13 اخبار اقتصادی
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آمار جدیدی از تعداد واحدهای تولیدی معرفی شده 
به سیستم بانکی اعالم کرده است در کنار این موضوع 
ستاد اقتصاد مقاومتی نیز از ارزیابی واحدهای مشمول 

دریافت تسهیالت خبر می دهد.
هنوز  دارم  اطالع  بنده  که  تاجایی  اینکه  بیان  با  وی 
نگرفته  قرار  متقاضی  واحدهای  اختیار  در  تسهیالتی 
است، افزود: نتیجه بخش بودن این طرح بستگی به 
پرداخت تسهیالت از سوی سیستم بانکی دارد چرا که 
آنها برای پرداخت تسهیالت شروط مختلفی را اعالم 
آن  دریافت  مشمول  تولیدی  واحد  هر  که  کنند  می 

نمی باشد.
شده  قرار  افزود:  ایران  معدن  صنعت  خانه  رئیس 
برگشتی  های  چک  و  معوقات  جدید  تسهیالت  در 
قرار  مالک  بانکی  سیستم  توسط  تولیدکنندگان 
درنظر  بدون  بانکی  سیستم  ببینیم  باید  اما  نگیرد 
گرفتن این موضوعات حاضر به پرداخت تسهیالت به 

تولیدکنندگان هست یا خیر.

اتاق تهران/ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران برگزار می کند:

سمینار آموزشی تامین مالی از طریق 
اوراق اجاره

اتاق تهران برای آشنایی بیشتر فعاالن اقتصادی 
با کارکرد ابزار مختلف در بازار سرمایه، سومین 
از  مالی  تامین  سمینارهای  مجموعه  از  نشست 
طریق بازار سرمایه را برگزار می کند. موضوع این 
ابزار  این  با  اجاره و چگونگی کار  اوراق  نشست 

بازار سرمایه است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در راستای تحقق 
فعاالن  توانمندسازی  همچنین  و  آموزشی  اهداف 
که  است  تهران چندی  اتاق  آموزش  مرکز  اقتصادی، 
اقدام به برگزاری سمینارهای آموزشی تامین مالی از 
داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را  سرمایه  بازار  طریق 
سمینارها،  این  برگزاری  از  تهران  اتاق  هدف  است. 
اوراق  قابلیت های  با  خصوصی  بخش  فعاالن  آشنایی 
گرایش  تغییر  و  مالی  تامین  برای  بازار  در  موجود 
بنگاه های اقتصادی از تامین مالی بانک محور به تامین 

مالی بازارمحور است.
سمینارها  مجموعه  این  از  نشست  سومین  این  در 
سرفصل هایی مانند جایگاه ابزارهای مالی و اوراق اجاره 
بهادارسازی  بر  مقدمه ای  مقدس،  شریعت  اساس  بر 
بر  مالی  تامین  راه های  دارایی ها،  اساس  بر  شرکت ها 
اساس انواع اجاره و شرایط شرکت ها، الزامات و رویه 
اجرایی انتشار و آمارها آموزش داده خواهد شد.  این 
کارشناس  سعیدی،  حسین  دکتر  توسط  سرفصل ها 

بازار سرمایه ارائه می شود.
مخاطبان سمینار آموزشی تامین مالی از طریق بازار 
و  عامل  مدیران  اجاره،  اوراق  از  استفاده  با  سرمایه 
معاونان حوزه مالی بنگاه های اقتصادی عضو اتاق تهران 
هستند. اعضای اتاق تهران می توانند به طور رایگان در 
این کارگاه آموزشی شرکت و از مباحث مطرح شده در 

آن استفاده کنند.
این سمینار قرار است، طی یک جلسه دو ساعته در 
الی  در ساعت 1۴  و  مردادماه 13۹۵  دوم  روز شنبه 

1۶ برگزار شود.
متقاضیان می توانند برای حضور در این کارگاه آموزشی، 
فرم ثبت نام پیوست را تکمیل کرده و از طریق نمابر با 
شماره ۸۸10۷۷۶2 و یا ایمیلedu@tccim.ir به 

مرکز آموزش اتاق بازرگانی تهران ارسال کنند.

بازرگانی  اتاق  کسب وکار  معاون  تحلیل  تهران/  اتاق 
تهران از بخشنامه معافیت مالیات بر تسعیر ارز

مشکالت مالیاتی چندین ساله 
صادرکنندگان پایان یافت

پیگیری  و نامه نگاری های اتاق بازرگانی تهران، در 
کنار مذاکرات چند جانبه صادرکنندگان با دولت 
سرانجام نتیجه داد و تسعیر ارز صادرکنندگان از 
مالیات معاف شد. بخشنامه سازمان امور مالیاتی 
مبنی بر حذف مالیات بر تسعیر ارز، هفته گذشته 
مشکالت  از  بخشی  ترتیب  این  به  و  شد  ابالغ 

چندین ساله صادرکنندگان پایان یافت.
بخشنامه  به  اشاره  با  تهران  اتاق  کسب و کار  معاون 
مالیات  بر معافیت  مالیاتی مبنی  امور  جدید سازمان 
و  تهران  بازرگانی  اتاق  اعضای  گفت:  ارز،  تسعیر  بر 
فعاالن اقتصادی که پرونده های مطالبه مالیات آنها در 
هیات های حل اختالف مالیاتی یا سایر مراجع دادرسی 
مطرح است، می توانند با استناد و ارائه بخشنامه صادر 
اقدام  مالیاتی خود  تعرض  رفع  به  نسبت  اخیر،  شده 

کنند.
فریدون طالیی زاده با بیان اینکه طی ماه های گذشته، 
فعاالن  و  صادرکنندگان  سوی  از  متعددی  مراجعات 
خواستار  و  گرفت  صورت  تهران  اتاق  به  اقتصادی 
رسیدگی این نهاد بخش خصوصی به موضوع مالیات بر 
تسعیر ارز بودند، افزود: اتاق تهران طی ماه های گذشته، 
چگونگی معافیت مالیات تسعیر ارز حاصل از صادرات 
را مورد بررسی قرار داد و در نهایت گزارشی جامع و 
بسته ای پیشنهادی که متکی بر اصالح بخشنامه سال 
۹3 سازمان امور مالیاتی بود، ارائه کرد و این گزارش به 
امضای رییس اتاق تهران در اختیار مراجع ذی ربط قرار 
گفت. به گفته وی، طی این مدت معاونت کسب و کار 

برای  نیز  را  راهنمایی های الزم  و  تهران مشاوره  اتاق 
کاهش اثرات ناشی از بخشنامه مالیات بر تسعیر ارز با 
فعاالن اقتصادی و اعضای اتاق تهران در میان گذاشت.

معاون کسب و کار اتاق تهران با اشاره به اینکه بخشنامه 
سال ۹3 سازمان امور مالیاتی، هزینه های سنگینی را 
بر دوش صادرکنندگان و کسب و کار آنها قرار داده بود، 
گفت: بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و نیز 
ماده 1۴1 قانون مالیات های مستقیم، صادرکنندگان از 
پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف هستند. با این 
حال در سال۹3 طی بخشنامه ای از سوی رییس وقت 
صادرات  از  حاصل  ارز  مانده  کشور،  مالیاتی  سازمان 
ارز  تسعیر  از  درآمد حاصل  از  ناشی  مالیات  مشمول 
و  بخشنامه  آن  اساس  بر  وی،  گفته  به  شد.  قلمداد 
به بعد، تفاوت فاحشی  از سال ۹1  اینکه  به  با توجه 
میان نرخ ارز رسمی و آزاد شکل گرفت، سازمان امور 
که  کسانی  و  صادرکنندگان  درآمد  به  عماًل  مالیاتی 
مالیات  درصد  بودند، 2۵  ارز  مانده  و  صادرات  دارای 

تخصیص داد.
طالیی زاده با بیان اینکه این رقم مالیات که در هیچ 
یک از محاسبات صادرکنندگان پیش بینی نشده بود، 
هزینه سنگینی را متوجه آنها کرد، افزود: پس از بررسی 
این مشکل در اتاق تهران و دستیابی به راه حل هایی 
برای رفع آن، موضوع طی نامه ای توسط رئیس اتاق 
تهران به معاون اول رئیس جمهور منعکس شد و در 
پی دستور ایشان، با برگزاری جلسات منظمی با حضور 
تهران،  بازرگانی  اتاق  مالیاتی،  امور  سازمان  مسوالن 
مانند  تشکل هایی  و  ایران  اتاق  صادرات  کمیسیون 
کنفدراسیون صادرات در نهایت مقرر شد سازمان امور 
مالیاتی طی بخشنامه ای ابهامات ایجاد شده در مورد 
معافیت صادرکنندگان از مالیات را رفع و نگرانی این 
بخش از فعاالن اقتصادی را برطرف کند. وی با اشاره 
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به بخشنامه سازمان امور مالیاتی در تاریخ بیست و دوم 
تیرماه سال جاری، خاطرنشان کرد که بر اساس این 
بخشنامه، درآمد حاصل از تسعیر ارز از مالیات معاف 
شد و قابل توجه این که پرونده های مالیاتی عملکرد 
دادرسی  یا  مراحل رسیدگی  بعد که در  به  سال ۹1 
مالیاتی قرار دارند هم مشمول مفاد این بخشنامه قرار 

گرفته است.

 

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز یک شنبه 

منتشر شد

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

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام 
بهار طرح جدید  امروز یک شنبه در بازار یک میلیون و 
۸۹ هزار و ۷00 تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۸۹ 
هزار تومان، نیم سکه ۵۴۷ هزار تومان، ربع سکه 2۸۴ 

هزارتومان و سکه گرمی 1۸3 هزارتومان اعالم شد.
بازار  در  عیار   1۸ زرد  طالی  گرم  هر  نرخ  همچنین 
داخلی 110 هزار و ۷۹۶ تومان و نرخ هر اونس طال در 

بازارهای جهانی)دیروز( 133۸ دالر است.
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را  در همین حال، صرافان 
برای فروش 3۴۹۷ تومان، هر یورو را 3۹0۶ تومان، هر 
پوند را ۴۶۹۸ تومان، لیر ترکیه 121۴ و درهم امارات 

را ۹۵۸ تومان اعالم کردند.

جدول قیمت سکه و ارز روز یک شنبه
قیمت بازار نوع سکه    

10۸۹۸00 سکه تمام طرح جدید   
10۸۹000 سکه تمام طرح قدیم   
۵۴۷000 نیم سکه     
2۸۴000 ربع سکه     
1۸3000 گرمی     
110۷۹۶ هر گرم طالی 1۸ عیار   

نوع ارز  
3۴۹۷ دالر     
3۹0۶ یورو     
۴۶۹۸ پوند     
۹۵۸ درهم امارات    

121۴ لیر ترکیه     

تعادل/ ضیاءالدین خرمشاهي در گفت وگو با »تعادل« 
مطرح کرد

دخالت غیرقابل انکاردولتي ها در انتخابات 
اتاق

مطرح  چهره هاي  از  خرمشاهي  ضیاءالدین 
مي شود.  محسوب  خصوصي  بخش  در  حقوقي 
علوم   Phd و  خصوصي  حقوق   Phd مدرک 
واصول حوزوي  فقه  در  پایان سطح  و  اقتصادي 
باعث شده است این حقوقدان مباحث اقتصادي 
را به شکلي متفاوت از سایر چهره هاي حقوقي 

تحلیل کند. 
به ویژه آنکه در کنار مباحث حقوقي وي داراي کسب 
بسیار  وي  تشکلي  سوابق  هست.  نیز  موفقي  کار  و 
ریاست  به خاطر ۸سال  را  وي  افراد  اکثر  است.  زیاد 
کمیسیون حقوقي اتاق بازرگاني ایران مي شناسند اما 

عالوه بر آن ریاست هیات مدیره انجمن بازاریابي ایران، 
عضویت  و  تنیس  فدراسیون  رییسه  هیات  عضویت 
در  را  ایران  بازرگاني  اتاق  داوري  مرکز  هیات مدیره 
کارنامه دارد. همچنین درباره تالیفات وي مي توان به 
کتاب هایي همچون کاربرد رایانه در دفاتر اسناد رسمي 
و ارث در ادیان الهي اشاره کرد. با وي درباره مسائل 

اتاق بازرگاني از دیدگاه حقوقي به گفت وگو نشستیم.

تفاوت  یک  تعاون  و  اصناف  بازرگاني،  اتاق   3
اساسي با سایر تشکل هاي بخش خصوصي دارند. 
این 3 اتاق باید بر اساس قانون ایجاد مي شدند 
خواست  اساس  بر  تشکل ها  سایر  که  حالي  در 
اعضا تشکیل شدند و الزام قانوني در کار نبود. 
به عنوان مشاور 3  این 3 تشکل  در عین حال 
این  از نظر حقوقي  نام برده مي شود. اصوال  قوه 
3 اتاق تشکل هاي بخش خصوصي هستند یا این 

تشکل ها نمایندگان بخش خصوصي هستند؟
بیایید از فروضي که گفتید، شروع کنیم سپس به جواب 
این  مي گوید  درستي  به  شما  بپردازیم.  اصلي  سوال 
تشکل ها به ویژه اتاق بازرگاني بر اساس قانون مشاور 
3 قوه محسوب مي شوند. مشاور به لحاظ لفظ و معني 
و کارکردي که دارد یک نقش طریقتي دارد و هیچ گاه 
موضوعیت ندارد. یعني کسي که نیاز به مشورت دارد 
با مشاور صحبت و رایزني مي کند اما مخیر است که 
نظر مشورتي را بپذیرد یا رد کند. هیچ الزام قانوني یا 
منطقي براي این مساله نیست. کارکرد مشاور یک کار 
کرد ارائه دهنده طریق است و اتفاقا خود مي داند که 
نشود.  به تصمیم  ارائه طریق منجر  این  است  ممکن 
با همین توضیح، به شدت نقش این 3 تشکل برخالف 
تصور اکثر افراد کمرنگ مي شود. قانون مي گوید اتاق 
بازرگاني مشاور 3 قوه است. اما 3 قوه مخیر هستند 

که از نظر مشورتي اتاق بازرگاني استفاده کنند یا خیر. 
همچنین اگر نظر را خواستند مختارند که بپذیرند یا 
رد کنند. با این تعریف آن نقشي که در قانون براي این 
تشکل ها تعریف شده به شدت رنگ مي بازد. حال اگر 
اتاقي با این طول و عرض و ارتفاع درست شده است و 
نظري بدهد که مورد توجه دولت و قواي اجرایي نباشد 
پس این همه طول و عرض دادن به اتاق براي چیست؟ 
غیر از این است که ما فکر مي کنیم یک نمایش اجرا 

شده است؟

این ایراد وجود داشت و به همین دلیل ابزارهایي 
و  پیگیر  مشاوري  مشاور،  این  که  کردند  ایجاد 
مطالبه گر باشد مانند شوراي گفت وگو یا کمیته 
ماده 76 که قرار شد بحث مشاور بودن را پیگیري 
کنند. آیا این نهادها موفق بودند دولت و اصوال 3 

قوه را مجبور به پذیرش نظرات اتاق ها کنند؟
تقریبا مي شود گفت خیر. در دولت گذشته این شورا 
به رسمیت شناخته نمي شد و وزراي عضو اکثرا حضور 
پیدا نمي کردند. نمایندگان قوا که باید در جلسه حضور 
مي داشتند در بسیاري از جلسات غایب بودند. شاید در 
3-2 جلسه اول افرادي آمدند اما بعد خیر. کدام یک از 
مصوبات شوراي گفت وگو پیگیري و اجرا شد؟ دولتي ها 
هر جا الزم مي دیدند در جلسه حضور پیدا نمي کردند و 
جلسه را از رسمیت مي انداختند. اعتبار این جلسات به 
حضور این افراد است و اگر وزراي ذکر شده در قانون 
حضور پیدا نکنند یا افرادي را به نمایندگي بفرستند 
که قدرت تصمیم گیري ندارند طبیعتا کاري از پیش 
نمي رود. زماني که ما پیش نویس قانون جدید اتاق هاي 
بازرگاني را تنظیم کردیم تالش اصلي این بود که نقش 
تبدیل شود ولي آن  به یک نقش تصمیم ساز  مشاور 
دستگاه  خم  و  پیچ  در  و  نشده  تصویب  هنوز  قانون 

 بازگشت به عناوین 15 اخبار اقتصادی

شماره   1769    27 تیر ماه 1395



اراده  که  است  این  من  شخصي  نظر  ماست.  مقننه 
دولت و حاکمیت این نیست که به این بخش استقالل 
و قدرت دهد و بخواهد آنها جاي پاي مشخصي را در 
با  مواجه  باشند پس  تصمیم گیري هاي دولتي داشته 
یک سري دستورالعمل ها و سیاست هاي ابالغي مانند 
سیاست هاي کلي اصل ۴۴ از سوي مقام معظم رهبري 
شدند. طبیعتا در ظاهر این سیاست ها را حفظ مي کنند 
و حتي شعارش را هم مي دهند اما در عمل نمي گذارند 
این اتفاق رخ دهد. چون اگر بنا بود این کار را بکنند 
مي گذاشتند  و  نمي کردند  دخالت  اتاق  انتخابات  در 
انتخابات به صورت دموکراتیک برگزار شود و افراد باال 
بیایند بدون آنکه حمایت هاي صریح و غیرصریح دولتي 
را همراه داشته باشند. گله هایي که افراد از انتخابات 
دارند به شدت درست است. دخالت دستگاه هاي دولتي 
در انتخابات اتاق بازرگاني را کسي نمي تواند انکار کند. 
هرچند ممکن است بگویند کاري نکردیم ولي با دخالت 
و  رضایت  با  افراد  که  زماني  و  مي آیند  باال  افراد  آنها 
انتخاب دولت باال بیایند هرچند تصریح قانوني ندارد و 
مهري بر سینه آنها نیست اما همه مي دانند که مدیران 
اتاق ها نمایندگان دولت هستند. در بهترین حالت این 
افراد نمایندگان بخش خصوصي هستند که دولت به 
آنها اجازه داده است این شخصیت را بپذیرند. در نتیجه 
هیچ یک از 3 اتاق نمایندگان واقعي بخش خصوصي به 
حساب نمي آیند و چتر حمایتي بر سر بخش خصوصي 
دنبال  افراد  این  نمي کنند. طبیعي هم هست که  باز 
چه چیزي هستند. من به لحاظ سبقه خودم در اتاق 
مي گویم با وجود تمام اطالعاتي که دارم هیچ گاه به این 
سوال اعضا نتوانستم، پاسخ دهم: »در اتاق چه مي گذرد 
که موقع انتخابات بعضي از کاندیداها میلیاردها هزینه 
مي کنند. در آنجا چه اتفاقي رخ مي دهد؟« در حالي 
که کاندیداها همگي فعال اقتصادي هستند و بي دلیل 

اگر سرمایه گذاري  سرمایه گذاري نمي کنند و طبیعتا 
ان شاءاهلل معنوي و  دنبال سود هستند که  به  کردند 
براي خدمت به خلق است اما این سوال ها را داریم و 

جوابي نداریم، بدهیم.

اتاق  اخیر  انتخابات  حقوقدان  یک  عنوان  به 
بازرگاني را سالم مي دانید؟

شکل ظاهري انتخابات بله اما همگان از مسائل پشت 
پرده به خوبي آگاه بودند. سالمت در چیست؟ ممکن 
روز  جو  و  نشد  بلند  اعتراضي  صداي  بگوییم  است، 
انتخابات در آرامش بود. اما یک وقت مي گوییم افراد 
انتخاب کننده با شناخت و بدون اجبار به کاندیداها راي 
دادند؟ از نظر شمارش آرا انتخابات سالم بود اما سالمت 
نیست که  انتخابات صنفي  نیست. در شأن  این  تنها 
به این شکل برگزار شود. در انتخابات عمومي مساله 
انتخابات  در  اما  دارد  فرق  است پس شرایط  سیاسي 

صنفي که مساله سیاسي نیست.

انتخابات  در  دارند  عالقه  همیشه  دولت ها  چرا 
تشکل ها دخالت کنند؟ زماني که سهم کل بخش 
خصوصي از اقتصاد 20 درصد بیشتر نیست چرا 
سلطه  زیر  نیز  را  آنها  تشکل هاي  دارند  اصرار 

بگیرند؟
نیست  حاضر  دولت  و  که حکومت  است  قدرتي  این 
از دست دهد و دولتي ها تشکل هاي بخش خصوصي 
را یکي از ابزار قدرتمند شدن مي دانند. بیاییم از این 
طریق ببینیم که چرا اصل ۴۴ واقعا اجرا نمي شود؟ چرا 
وقتي قرار به واگذاري اموال دولتي است خصولتي هایي 
ابالغي  سیاست هاي  دربرابر  و  مي کنند  درست  را 
پول  مي کنند  فکر  که  است  این  مساله  مي ایستند؟ 
قدرت مي آورد و اگر پول را از دست بدهند قدرت را 

فکر  این است که صاحب  از دست مي دهند. مشکل 
بودند  مدیریتي  فکر  صاحب  اگر  نیستند.  مدیریت  و 
مي دانستند بدون پول و تنها با فکر مي توانند کشور را 
اداره کنند. چون این راه را بسته مي بینند سراغ اعمال 
قدرت مي روند و روش اعمال قدرت به صورت سنتي 
نه فقط در ایران بلکه در بسیاري از کشورها در حال 
توسعه به همین روش است. فکر مي کنند اگر سرمایه 
مادي را از دست خود خارج کنند نمي توانند قدرت را 
حفظ کنند. این 3 تشکل به ظاهر بخش خصوصي در 
قدرت دولت هستند پس دولت سعي  ابزارهاي  واقع 
مي کنند افراد همسو را در آنجا بگذارد وگرنه در آینده 
مخالفت  دولت  سیاست هاي  مقابل  در  است  ممکن 
کمیسیون ها  از  بسیاري  در  مثال  براي  گیرد.  صورت 
بیمه یي  مالیاتي،  و کمیته هاي حل اختالف گمرکي، 
راي  نمایندگان بخش خصوصي حق  این دست  از  و 
هستند و حضور دارند. کسي که معترض است باید به 
آنجا برود و نماینده بخش خصوصي نقش مدافع وي 
را دارد. اما چند درصد آمار نقض مي شود؟ در عمل با 
وجود داشت نماینده بخش خصوصي تصمیم را رییس 
کمیته که کارمند سازمان است مي گیرد و بقیه فقط 
امضا مي کنند و هیچ دفاعي صورت نمي گیرد. یک حق 
الجلسه مختصري هم داده مي شود و نمي خواهند باعث 
رضایت سازمان شوند چون پرونده خود آنها هم آنجا 
مطرح مي شود. این بیماري تنها براي این دوره نیست 
و در طول عمر اینها بوده است. سالمت انتخابات فقط 
در بعد شمارش آرا نیست بلکه در چند بار رد و تایید 
صالحت است. مگر اعضاي اتاق اصناف چه کاري قرار 
است بکنند که باید از چندین فیلتر بگذرند و بسیاري 
صاحب  و  جدي  کاندیداهاي  شده ها  رد صالحیت  از 
راي بودند. کمک براي برداشتن رقیب یا تایید در شب 
انتخابات بدون اینکه هیچ تالشي کرده باشد سالمت 

انتخابات است؟ فرد در این شرایط راي ناچیز مي آورد 
و بعد ژست مي گیریم که راي نیاوردي. وقتي اینها را 
مي بینیم، مي گوییم انتخابات سالم نیست. مساله فقط 
شمارش تعرفه نیست بلکه دخالت هاي بیروني قبل از 
آن است. جالب این است که کساني با این فرایند بر 
کرسي هاي نمایندگي بخش خصوصي تکیه مي زنند و 
شروع به انتقاد از سیستم هاي انتخاباتي دیگر مي کنند 
در حال یکه خود محصول همین شیوه هستند و اتفاقا 

صحبت آنها برش الزم را نخواهد داشت.

با همین روال انتخابات دوره هشتم اتاق بازرگاني 
برگزار شد و یک سال و نیم از آن گذشت. عملکرد 

این اتاق را چگونه ارزیابي مي کنید؟
این سوال را بهتر است مطبوعاتي ها جواب دهند چون 

من خود در انتخابات شرکت کرده بودم.

به هر حال شما در دوره هاي قبل حضور داشتید 
عنوان  به  بودید.  حقوقي  کمیسیون  رییس  و 
یک ناظر بیروني عملکرد دوره هشتم را چگونه 

ارزیابي مي کنید؟
اگر متهم نشوم که چون شکست خوردم از سر بغض و 
کینه صحبت مي کنم باید بگویم اصوال هیچ حرکتي و 
پویایي الاقل در بخش تخصصي خود ندیدم که بخواهم 
ارزیابي کنم. کارنامه کمیسیون حقوقي اتاق در طول 
مشخصي  خروجي هاي  و  است  مشخص  مسوولیتم 
دارند و قابل ارزیابي است. منصفانه من یک صدم آن 
تالش ها را نمي بینیم و پیگیري مي کنم که کارهایي 
یا خیر.  است  رسیده  به سرانجام  انجام مي دادیم  که 
در  این  ندیده ام.  کمیسیون  آن  از سوي  من حرکتي 
حالي است که در دوره قبل پدرام سلطاني که از جانب 
هیات رییسه مسوول رسیدگي به امور کمیسیون ها بود 
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به شدت بر کمیسیون ها نظارت مي کردند و معیارهایي 
براي سنجش عملکرد کمیسیون وجود داشت. اکنون 
مي بینیم  مي کنیم  صحبت  سابق  همکاران  با  که 
دیگر چنین چیزي نیست و جز 3-2 کمیسیون که 
تالش هایي مي کنند بقیه در رخوت به سر مي برند. من 
نمي دانم در ساختار اتاق بازرگاني در این 1۶ ماه رخ 
داده است که باید از آن به رخوت تعبیر کرد. از این 
وضعیت نه تنها خوشحال نیستم بلکه ناراحتم که کارها 
است  واقعا دردناک  این مساله  است.  مانده  باقي  ابتر 
یا  نمي کند خصوصي  )فرق  انتخاباتي  در  گروهي  که 
دولتي( پیروز انتخابات مي شوند تمام کساني را که آنجا 
بودند را دشمن تلقي کنند و استفاده از تجربیات آنها را 
حتي به عنوان مشاور سم بدانند. پاکسازي از بین بردن 
مسووالن  با  ارتباطي  هیچ  دوره  این  در  است.  تجربه 
سابق گرفته نشد که بدانند چه کاري در جریان بود که 
آنها را ادامه دهند یا تصمیمات غلط بود و آنها را اصالح 
کنند. آنها دوباره مي خواهند از ابتدا شروع کنند و این 

تجربه اشتباهي است.

بسیاري از افرادي که راي نیاوردند خود مسوول 
تشکل هایي بودند اما من تشکل این افراد را در 
پاکسازي  آیا  نمي بینم.  نمایندگان  لیست هیات 
در هیات نمایندگان از طریق تشکل ها رخ داده یا 

آیین نامه جدید به این شکل بوده است؟
طبق قانون این حق وجود نداشت اما بهانه هایي درست 
و  اجرایي  آیین نامه  افراد شوند.  ورود  مانع  کردند که 
قانون باالدستي آن موضع را کامال موضع را مشخص 
کرده است و به لحاظ قانوني هیچ حقي براي این کار 
اثبات خود  براي  تشکل ها  اگر مي بینید  اما  نداشتند. 
اول  دارد.  دلیل  یا 3  نمي روند 2  قانوني  تقابل  سراغ 
دستگاهي  مقابل  در  باید  بروند  اگر  مي گویند  اینکه 

به  و  مي دانم  آن  عضو  هنوز  را  خودم  که  گیرم  قرار 
آن عالقه مند هستم. یک فرزند هیچ گاه از مادر خود 
شکایت نمي کند و اتاق مادر تشکل هاست. نکته دوم 
شائبه  این  بروند  قضیه  این  دنبال  اگر  که  است  این 
پیش مي آیند که در این اتاق چه بود که اینقدر تالش 
مي کنند باز گردند. تشکل هایي از این دست مي گویند 
صبر مي کنیم که آقایان متوجه اشتباه خود شوند و 
بفهمند حذف باعث ضعیف شدن خود آنها مي شود. 
است. حذف  ناتواني  اوج  رقیب  رقابت حذف  یک  در 
فیزیکي هیچ افتخاري ندارد. افراد گالیه زیادي دارند 
و بسیاري تشکل ها که از اتاق کنار گذاشته شده اند در 
حال ثبت تشکل خود در نهادهاي دیگر مانند وزارت 
کشور، وزارت کار یا نهادهاي دیگر به ثبت مي رسانند. 
این براي اتاق بد است که به جاي جمع کردن تشکل ها 

باعث تفرق آنها شده است.

تعادل/ 
برجام و درهاي ناممکني که باز کرد

سیدحمید حسیني 
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده هاي نفتي

پذیرش  از  پس  نظام  تصمیم  انقالبي ترین  برجام 
و  توسعه  مسیر  در  تصمیم  این  بود، چراکه  قطعنامه 
پیشرفت کشور نقش بسزایي را ایفا کرد. قطعا برجام 
عالوه بر اینکه یک فرصت استثنایي در اختیار کشور 
از سر  را هم  داخلي  و شورش  داد، خطر جنگ  قرار 

کشور و انقالب رفع کرد.
سند  با  که  را  ایران  مجددا  که  استثنایي  فرصت 
چشم انداز فاصله زیادي گرفته بود دوباره در مسیر رشد 

و توسعه اقتصادي قرار داد و باعث شد ریل اقتصادي 
کشور در مسیر اصلي خود قرار گیرد. اینکه برجام براي 
کشور چه ثمراتي داشت همانطور که آقاي بعیدي نژاد 
گفت، برجام تفاهمنامه یي تجاري نبود، بلکه فرصتي 
بود تا مشکالت از مسیر راه برداشته و امکان ارتباط و 
تعامل ما با اقتصاد جهاني بار دیگر میسر شود چراکه 
اگر به برخي از بخش هاي اقتصاد مقاومتي نیز توجه 
کنیم، یکي از بحث هاي مهم آن برون نگر بودن اقتصاد 
و تعامالت بین المللي با سایر اقتصادهاي دنیا و افزایش 
رنگ  برجام  سایه  در  دو  هر  که  بود  خام  نفت  تولید 
تحریم هاي  با  ایران  که  سال هاي  در  گرفتند.  تحقق 
هسته یي مواجه بود، دشمنان نظام ۴ موضوع را هدف 
قرارگرفته بودند. بخش اول سرمایه، بخش دوم دانش 
و  پیشرفته  تجهیزات  سوم  بخش  تکنولوژي،  و  فني 
بخش چهارم هم بازارها بودند. آنان تالش کردند که 
جهاني  اقتصاد  از  را  ما  اقتصاد  موضوع  چهار  این  در 
محروم و در نهایت زمین گیر کنند. از سوي دیگر ما به 
سرمایه بین الملل دسترسي نداشتیم و امکان استفاده 
از دانش و تکنولوژي هاي روز دنیا براي مان فراهم نبود. 
بسیاري از تجهیزات مورد نیاز کشور، از جمله تجهیزات 
پتروشیمي و پزشکي در لیست تحریم ها قرار داشت و 
عالوه برآن ورود ما به بسیاري از بازارهاي بین المللي 

هم ممنوع شده بود. برجام راه را براي ما باز کرد.
در شرایط فعلي هم امکان دسترسي به تمام بازارهاي 
دارد که  بازاري وجود  و کمتر  فراهم شده است  دنیا 
نتوانیم به آن ورود کنیم. همچنین به راحتي توانستیم 
بازار نفت خام را پس بگیریم و تقریبا در سال 13۹1 
بود  نفت  بشکه  اروپا ۴۸0هزار  به  صادرات  که حجم 
را توانستیم امروز به مرز ۶00هزار بشکه در روز ارتقا 
دوباره  کشور  پتروشیمي  بازار  دیگر  سوي  از  دهیم. 
حدود  برجام  از  پس  و  بازگشته  اروپایي  بازارهاي  به 

اضافه  پتروشیمي  محصوالت  صادرات  به  درصد   ۶
شده است. در زمینه تجهیزات، بسیاري از تجهیزات 
نیروگاهي، پاالیشگاهي و پتروشیمي که در گمرکات 
بسیاري از کشورها توقیف شده بود دوباره آزاد شدند و 

در اختیار کشور قرار گرفت.
پاالیشگاهي،  طرح هاي  از  بسیاري  در  همچنین 
پتروشیمي و نیروگاهي به دانش فني و تکنولوژي روز 
دنیا مجهز نبودیم و هیچ شرکت معتبر و بزرگي در 
دنیا حاضر نبود اجازه دهد که ما از دانش فني استفاده 
کنیم و مجبور بودیم که بسیاري از پروژه هاي قبلي را 
واحدهاي  تاسیس  و  ایجاد  امکان  تکرار کنیم.  دوباره 
جدید از جمله مشکالت دیگر بود که این راه اکنون 
باز شده است و حتي بسیاري از شرکت هاي امریکایي 

آمادگي فروش دانش فني به ایران را دارا هستند.
اما بحث بعدي بحث ورود سرمایه است. موضوعي که 
مورد انتقاد قرار گرفته و نتوانسته انتظارات را برآورده 
کند. سرمایه گذاري و بحث هاي بانکي هر دو در تیررس 
نقد منتقدان برجام قرار گرفته است. در مذاکراتي که 
واقعي  بخش  داشتند،  ایراني ها  با  خارجي  هیات هاي 
اقتصاد دنیا عالقه خود به همکاري دو جانبه با ایراني ها 
را نشان داده و آماده همکاري با ما است. کمپاني بزرگ 
شرکت هاي  جز  که  آلمان   )BASF( اف  اس  آ  ب 
دالر  میلیارد   ۶ حدود  است  دنیا  در  پتروشیمي  اول 
خلیج  هلدینگ  است.  کرده  امضا  تفاهم نامه  ایران  با 
فارس با ایتالیایي ها تفاهم نامه امضا کرده اند و مذاکرات 
مي توان  نوعي  به  بنابراین  است.  داشته  میلیاردي 
خود  عالقه مندي  اروپا  اقتصاد  واقعي  بخش  گفت، 
درمورد همکاري با ایران را نشان داده و شرکت هاي 
که خودشان منابع مالي داشته باشند براي همکاري 
این میان شرکت هاي  نیستند. در  ما دچار مشکل  با 
که عالقه مند هستند از نظام مالي و بانک هاي بزرگ 
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دنیا منابع مالي جذب کنند قاعدتا با توجه به مسائل و 
مشکالتي که بانک هاي بزرگ دنیا قبال با امریکا داشتند 
و هنوز هم مشکالتشان حل نشده، قطعا نتوانسته اند 
این ارتباط را برقرار کنند و در حال مذاکره هستند. 
این در حالي است که مشکالت مالي و بانکي تنها جز 
مشکالت کشور نبوده و کشور در تمام زمینه ها دچار 
مشکالت عدیده یي بوده است که یکي از موارد آن هم 

همین منابع مالي به شمار مي رود.

برجام  به  مالي  منابع  مشکل  از  بخشي  حال  این  با 
غرب  نظام  با  که  دیگري  مشکالت  و  گردد  بازنمي 
وجود دارد دلیل اصلي آن محسوب مي شود. بحث هاي 
از  مانند حقوق بشر، آزمایش هاي موشکي و حمایت 
جریان هاي مقاومت در دنیا باعث شده که بحث هاي 
قرار  اصال  که  شود  بسته  ما  روي  به  بانکي  و  دالري 
هم نبود در برجام این موانع برداشته شود. از دیدگاه 
است  گرفته  صورت  بي انصافي هاي  مورد  این  در  من 
ارزشمند  اقدام  این  که  هستند  تالش  در  عده یي  و 
را بي اثر نشان دهند و به جامعه القا کنند که برجام 
موانعي را از روي پیش برنداشته است. اگر امروز برجام 
نبود وضعیت اقتصادي کشور به هیچ عنوان قابل تصور 
نبود. اگر امروز مشکالت صادرات نفت برطرف نشده 
بود و در این شرایط که قیمت نفت با کاهش رو به رو 
شده و رکود اقتصاد جهاني حاکم است، آیا وضعیت 
اقتصادي ما از ونزوئال بهتر بود؟ بنابراین ضمن اینکه 
از  باید  مریزاد گفت،  دیپلماسي کشور دست  به  باید 
تعامالت  این  ایراني درخواست کرد که  دیپلمات هاي 
و  دیپلماسي  ادامه  جز  راهي  که  چرا  دهند.  ادامه  را 
تالش در جهت حل مشکالت نخواهیم داشت. قاعدتا 
ثمره  زودي  به  نشده اند  دلسرد  و  ناامید  که  کساني 
این تعامالت را درک خواهند کرد. در این بین اتفاق 

این است که وزیر خارجه  مهم و خوبي که رخ داده 
به  بوده،  هسته یي  مذاکرات  جریان  در  که  انگلیس 
عنوان وزیر مالي انگلیس انتخاب شده و نظام بانکي 
این کشور زیرنظرش خواهد بود و او مي تواند خارج از 
اتحادیه اروپا براي همکاري بین کشورهاي بزرگ نفتي 
این دولت  پایان  تا  انشاءاهلل  انگلیس پیش قدم شود. 
بود  برجام خواهیم  میوه هاي شیرین  و  ثمرات  شاهد 
و اقتصاد و بخش خصوصي کشور از ثمرات این برجام 
سود خواهند برد. همچنین در تمام قرادادهاي جدیدي 
که بسته شده شاهد هستیم که سرمایه گذاران خارجي 
نگاه و عالقه مندي شان به بخش خصوصي ایران بیش 
از گذشته است. ما مي توانیم شاهد باشیم که پس از 
اینکه یکسري قراردادها با دولت و نهاد دولت در ارتباط 
با زیرساخت ها و نفت و گاز بسته مي شود شاهد حضور 
سرمایه گذاران با مشارکت بخش خصوصي باشیم. حتي 
اگر مشارکت خارجي ها هم نباشد خطوط اعتباري که 
با شرکت هاي مثل »ساچه« ایتالیا و »هرمس« آلمان 
امضا شده مي تواند کمک کند بخش خصوصي کشور از 
این شرایط که عمدتا هم مشکلش بحث منابع مالي و 

کمبود نقدینگي است نجات پیدا کند.

دنیای اقتصاد/ 
استراتژی بهینه دولت در بازار بدهی

علی ابراهیم نژاد/ 
 Boston دانشگاه  از  فاینانس  دکترای 

College آمریکا
به نظر می رسد راه اندازی و توسعه بازار بدهی به عنوان 
مناسب ترین راه حل برای ساماندهی بدهی های دولت 

و رفع تنگنای مالی کنونی، مورد توجه سیاست گذاران 
نوبت  انتشار ۶  است.  قرار گرفته  اقتصادی کشورمان 
اسناد خزانه و یک نوبت صکوک اجاره جمعا به ارزش 
توانسته  اگرچه  تومان  میلیارد  و ۵00  هزار  اسمی ۶ 
فضای جدیدی را برای تامین مالی دولتی باز کند، اما 

حجم بدهی های دولت رقم به مراتب بیشتری است.
به نظر می رسد راه اندازی و توسعه بازار بدهی به عنوان 
مناسب ترین راه حل برای ساماندهی بدهی های دولت 
و رفع تنگنای مالی کنونی، مورد توجه سیاست گذاران 
نوبت  انتشار ۶  است.  قرار گرفته  اقتصادی کشورمان 
اسناد خزانه و یک نوبت صکوک اجاره جمعا به ارزش 
توانسته  اگرچه  تومان  میلیارد  و ۵00  هزار  اسمی ۶ 
فضای جدیدی را برای تامین مالی دولتی باز کند، اما 
با توجه به حجم بدهی های دولت که بالغ بر صد هزار 
میلیارد تومان برآورد شده، به نظر می رسد مهم ترین 
چالش پیش روی دولت در این حوزه، افزایش ظرفیت 
از  حجم  این  به  پاسخگویی  برای  بدهی  بازار  جذب 

بدهی های دولتی است.
یکی از عواملی که می تواند نقش کلیدی در افزایش 
انتخاب  باشد،  داشته  بدهی  بازار  ظرفیت  و  عمق 
استراتژی مناسب در انتشار اوراق توسط دولت است. با 
توجه به هزینه بسیار باالی تامین مالی دولت از طریق 
انتشار اوراق که در اکثر قریب به اتفاق موارد، از هزینه 
انتشار اوراق توسط بخش خصوصی باالتر بوده است. 
هزینه  کاهش  به  می تواند  مناسب  استراتژی  انتخاب 
تامین مالی دولت در این بازار کمک کند. برای درک 
بهتر از استراتژی انتشار مناسب، در فاصله 12 تا 1۹ 
بهمن سال گذشته، چهار نوبت از اسناد خزانه هریک به 
ارزش اسمی هزار میلیارد تومان در فرابورس گشایش 

شده اند. حال سوال این است که:

1- آیا انتشار این اوراق به ترتیب گفته شده استراتژی 
معادل   ( مالی  تامین  هزینه  کمترین  و  است  بهینه 
باالترین قیمت فروش اوراق( را برای دولت به ارمغان 

می آورد ؟
هزار  چهار  ارزش  به  اوراق  نوبت  یک  انتشار  آیا   -2
میلیارد تومان در مقایسه با چهار نوبت هریک به ارزش 

هزار میلیارد تومان، استراتژی مناسب تری است؟
3- آیا نحوه زمان بندی مذکور، بهینه بوده است؟

۴- آیا شیوه پذیره نویسی کنونی اوراق از طریق حراج 
به تمامی خریداران در  با قیمت یکسان  را  اوراق  که 
عرضه اولیه ارائه می کند در مقایسه با سایر شیوه های 

پذیره نویسی بهینه است؟
انتشار  مناسب  استراتژی  ابعاد  تمامی  بررسی  طبعا 
به  و مستلزم  است  نوشتار  این  از عهده  اوراق، خارج 
اما مسلم  است،  کارشناسی خبره  تیم  کارگیری یک 
آن است که انتشار اوراق در صورتی که صرفا بر اساس 
سلیقه و یا نیازهای مالی لحظه ای دولت باشد هزینه 
تامین مالی آن را باال خواهد برد و بر قدرت جذب بازار 
به عنوان  اثر منفی جدی خواهد داشت.  و توسعه آن 
 issue( مثال، بررسی ها نشان می دهد اندازه انتشار
و  اوراق  نقدشوندگی  در  مهم  عوامل  از  یکی   )size
متعاقبا هزینه تامین مالی است. به عنوان نمونه در مثال 
فوق، برای تامین چهار هزار میلیارد تومان در یک بازه 
نوبت  یک  انتشار  استراتژی  است  الزم  کوتاه،  زمانی 
اوراق به ارزش چهار هزار میلیارد تومان با استراتژی 
انتشار چهار نوبت اوراق مختلف بررسی و مقایسه شود.

یک جنبه مهم دیگر در انتشار اوراق، موضوع زمان بندی 
است. با توجه به نوپا بودن انتشار اوراق، اتخاذ استراتژی 
مناسب از ابتدای شکل گیری این بازار می تواند اثرات 
باشد  داشته  دولت  بدهی های  مدیریت  در  بلندمدتی 
آینده،  با سررسیدهای متنوع در  اوراق  انتشار  با  زیرا 
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بخش زیادی از زمان بندی انتشار اوراق جدید، وابسته 
گذشته  در  که  بود  خواهد  اوراقی  سررسید  تاریخ  به 
منتشر شده و نیازمند تامین مالی مجدد است، بنابراین 

قدرت مانور دولت در آینده کمتر خواهد بود.
در انتخاب زمان بندی انتشار اوراق، حداقل دو استراتژی 
تاکتیکی  استراتژی  اول،  است:  قابل تصور  مختلف 
)tactical( که در آن دولت بسته به نیازهای تامین 

مالی خود در هر مقطع زمانی یا به منظور بهره برداری 
انتشار  به  زمان، تصمیم  از  پایین در مقاطعی  نرخ  از 
اوراق می گیرد. دوم، استراتژی منظم و قابل پیش بینی 
)regular and predictable( که در آن دولت 
در  بندی مشخص  زمان  برنامه  یک  به  ملزم  را  خود 
دو  این  بهتر  مقایسه  برای  می کند.  اوراق  انتشار 
استراتژی، نمودار یک نحوه انتشار اوراق قرضه توسط 
خزانه داری آمریکا را در فاصله 1۹۶0 تا 1۹۶۴ نشان 

می دهد. در این دوره، خزانه داری آمریکا از استراتژی 
تاکتیکی برای انتشار اوراق بهره برده است. در مقابل، 
نمودار دوم نحوه انتشار اوراق در بازه 1۹۸2 تا 1۹۸۶ را 
نشان می دهد که در آن خزانه داری آمریکا به استراتژی 

منظم و قابل پیش بینی روی آورده است.
خزانه داری  قرضه  اوراق  انتشار  یک:  نمودار 

آمریکا، 196۴-1960

نمودار دو: انتشار اوراق قرضه خزانه داری آمریکا، 
1986-1982

همان گونه که مشاهده می شود، در دهه ۸0 خزانه داری 
عمودی(  )محور  سررسیدها  تمامی  برای  آمریکا 
استراتژی  به  و  گذاشته  کنار  را  تاکتیکی  استراتژی 
منظم و قابل  پیش بینی روی آورده است که تا امروز 

نیز ادامه دارد.
دلیل این مساله این است که اوال جذب حجم باالی 

اوراق دولتی توسط سرمایه گذاران نیازمند تجهیز منابع 
زمانبر  فرآیندی  که  آنهاست  سوی  از  گسترده  مالی 
از قبل قابل پیش بینی و  است و هرچه این موضوع، 
برنامه ریزی باشد، در تمایل سرمایه گذاران به خرید 
اوراق و نهایتا هزینه تامین مالی دولت موثر است. ثانیا، 
پژوهش ها نشان می دهد یکی از مهم ترین  کارکردهای 
از  منحصربه فردی  ترکیب  ارائه  دولتی  قرضه  اوراق 
ریسک اعتباری بسیار پایین و نقدشوندگی بسیار باال 
است که سایر بخش های بازار بدهی قادر به ارائه آن 
نیستند. بنابراین اوراق قرضه دولتی می تواند به عنوان 
ایفای  کشور  مالی  نظام  مهم  بسیار  ارکان  از  یکی 
ایفای چنین نقشی، داشتن یک  برای  نقش کند که 
استراتژی انتشار منظم و قابل پیش بینی برای فعاالن 
بازار بسیار اهمیت دارد. بنابراین، توصیه می شود اوال 
منظم  زمان بندی  برنامه  یک  اوراق،  انتشار  در  دولت 
برنامه  این  ثانیا  و  کند  انتخاب  را  پیش بینی  قابل  و 
قرار  سرمایه گذاران  اختیار  در  پیشاپیش  را  زمانی 
ایجاد  بدون  منابع  تجهیز  برای  کافی  فرصت  تا  دهد 

از  کند.  فراهم  را  بورس  بخش های  سایر  در  اختالل 
بهره گیری  با  نیز  پذیره نویسی  بهینه  استراتژی  منظر 
از آموزه های تئوری حراج )auction theory( در 
علم اقتصاد، جنبه های مختلفی همچون اعمال تبعیض 
قیمتی در حراج و نیز قیمت دهی رقابتی یا غیررقابتی 
که   )competitive vs. non-competitve(
توسط خزانه داری آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد، 
می تواند اثر زیادی بر موفقیت در فروش اوراق و کسب 
بهترین بازده ممکن برای دولت داشته باشد. در مجموع 
می توان گفت، انتخاب استراتژی بهینه در انتشار اوراق 
بدهی یکی از الزامات مهم موفقیت دولت در توسعه 
این بازار نوپا است که امید می رود به عنوان یک رکن 
مهم در نظام تامین مالی کشور و ایجاد انضباط مالی 

برای دولت ایفای نقش کند.
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دنیای اقتصاد/ 

Mckinsey :منبع
مترجم: فریبا ولیزاده

شناسایی  استعدادیابی  آنالین  پلت فرم های  ظهور 
عین  در  و  آسان تر  بسیار  را  مستعد  انسانی  نیروی 
حال حفظ آنان در سازمان را به مراتب دشوارتر کرده 
تغییر  برای  واقعی  فرصت  یک  پلت فرم ها  این  است. 
روند گزینش، استخدام و تعامل با کارکنان را پیش 

روی کسب وکارها قرار داده اند.
در  متحده  ایاالت  در  بزرگسال  دو  از  یکی  امروزه 
 LinkedIn نظیر  استعدادیابی  پلت فرم های  از  یکی 
عضویت  عضو(  آمریکایی  ۱۲۲میلیون  از  بیش  )با 
نظیر  وب سایت هایی  و   LinkedIn واقع،  در  دارند. 
Careerbuilder و Monster.com نحوه تعامل 
و ارتباط کارفرمایان و کارکنان را تغییر داده اند. به طور 
 Freelancer.com،مشابه ، بازارهای دیجیتالی نظیر
تاثیرگذارترین  ازجمله  نیز   Upwork و   Toptal

به شمار  پیمانکاری در سراسر جهان  منابع خدمات 
می روند.

بازار  ایجاد  در  نیز  دیجیتال  کاریابی  پلت فرم های 
برترین های  داشته اند.  بسزایی  نقش  شفاف تر  کار 
بازار کار از ارزش کار خود آگاهی کامل دارند و در 
نتیجه به تحوالت دامن می زنند. این گروه از افراد با 
از  یک  هر  پتانسیل  کار،  فرصت های  آنالین  بررسی 
کارفرمایان را به خوبی ارزیابی می کنند. عالوه بر این، 
از طریق پلت فرم هایی نظیر Glassdoor سعی دارند 
نسبت  خاص  سازمانی  کارکنان  نگرش  خصوص  در 
و  سازمانی  فرهنگ  رضایت شغلی،  مسائلی چون  به 
سبک زندگی اطالعاتی گردآوری کنند. سازمان هایی 
که توان مدیریت زمینه های اشتهار خود را ندارند و با 
کارکنان خود به خوبی تعامل نمی کنند، از بازندگان 

جنگ دیجیتال استعدادیابی خواهند بود.
کسب وکارها  نه تنها  دیجیتال  ابزارهای  جدید  موج 
در  بلکه  استعدادها  بهترین   استخدام  مقوله  در  را 
یاری  انسانی  نیروی  توسعه  و  مدیریت، حفظ  زمینه 
می کنند. پلت فرم های دیجیتال به واسطه تجمیع این 

ابزارها فرصت هایی بکر را در زمینه اصالح روش های 
موثر  استقرار  و  انسانی  نیروی  غربالگری  و  استخدام 
افراد در موقعیت های شغلی مختلف برای کارفرمایان 
بهترین  پلت فرم ها  و  ابزارها  این  کرده اند.  فراهم 
قرار  شغلی  موقعیت  مناسب ترین  در  را  استعدادها 
می دهند، شکاف های مهارتی را شناسایی و کارکنان 
را در کسب قابلیت های جدید یاری می کنند و گام 
مهمی در زمینه پرورش نسل بعدی رهبران سازمانی 

به شمار می روند.
دیجیتال  پلت فرم های  گفت  باید  خالصه  به طور 
توسعه  و  داده  تحلیل کالن  برای  به محلی  کاریابی، 
تبدیل  اطالعات  فناوری  بر  مبتنی  عملکرد  بهبود  و 
نوآوری های  طریق  از  می توانند  شرکت ها  شده اند. 
قالب  در  را  توجهی  قابل  ارزش های  دیجیتال 
راه حل هایی برای از میان برداشتن برخی از مهم ترین 
چالش های پیش روی خود کسب کنند: تطبیق عرضه 
و تقاضای نیروی کار، افرایش بهره وری و بهره برداری 
موسسه  بررسی های  نیروی کار.  از  بیشتر  چه  هر 
و  تمام  بهره برداری  می دهد  نشان  مکینزی  جهانی 

 موج جدید ابزارهای دیجیتال در حفظ و توسعه نیروی انسانی
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از پلت فرم های دیجیتال کاریابی  کمال کسب وکارها 
۹درصدی  افزایش  در  قابل توجهی  نقش  می تواند 
به  مربوط  هزینه های  کاهش  کسب و کار،  خروجی 
کارکنان تا ۷ درصد و همچنین افزایش حاشیه سود 

داشته باشند.
از  حاصل  دستاوردهای  از  بسیاری  امروز،  به  تا 
پلت فرم های  از  استعدادیابی  دیجیتال  پلت فرم های 
اما  است.  بوده   LinkedIn نظیر  سازمان  از  خارج 
پلت فرم های  این  بالقوه  پتانسیل  درک  به منظور 
نیز  سازمانی  داخل  پلت فرم های  از  باید  دیجیتال 
بهره برداری کرد تا فرآیند تعامل سازمان ها و کارکنان 
بهترین نحو ممکن  به  اشتراک گذاری اطالعات  به  و 
ویژگی های  به  مقاله حاضر  باشند. در  داشته  جریان 
اشاره  سازمانی  داخل  پلت فرم های  این  از  برخی 

خواهد شد.

ایجاد توازن در عرضه نیروی کار و تقاضا
حفظ  سر  بر  جنگ  که  نیست  پوشیده  هیچ کس  بر 
کارکنان توانمند بیش از هر زمانی باال گرفته است. 
نیروی انسانی برتر و ماهر امروز بهتر از هر فرد دیگری 
از ارزش کار خود آگاه است و رقبا نیز به راحتی قادر 
به کشف آنان در سراسر جهان هستند. پلت فرم های 
دیجیتال کاریابی این امکان را برای کارفرمایان فراهم 
سازمان های  اعضای  بهترین  راحتی  به  تا  می کنند 
کارکنان  دیگر،  سوی  از  کنند.  شناسایی  را  مختلف 
به  را  خود  توانمندی های  بلندتر  صدایی  با  نیز 
روش هایی که در گذشته غیر قابل تصور بوده است، 
را  نوینی  فرصت های  پلت فرم ها  این  می کنند.  اعالم 

به منظور توسعه و اصالح روش های ارزیابی و گزینش 
قرار می دهند.  کارفرمایان  روی  پیش  انسانی  نیروی 
ایجاد  زمینه های  پلت فرم ها  همین  حال،  این  با  اما 
چالش ها و وارد آمدن فشارهای جدی از دنیای بیرون 
یا حتی از سوی کارکنان را نیز فراهم کرده اند. مسلما 
هستند،  متکی  بسته  کار  بازار  بر  که  شرکت هایی 
متحمل بیشترین فشارها خواهند بود. افزایش هرچه 
به  نیروی انسانی  میان  در  شغلی  تحرکات  بیشتر 
برای  اما  است  کارکنان  و شخص  اقتصاد کشور  نفع 
مناسبی  چندان  ارزش  گزاره  که  کسب وکارهایی 
برای کارکنان خود در نظر نگرفته اند، مفید نخواهد 
و  آشنا  داده های  بر  بیشتر  شرکت ها  از  بود.بسیاری 
محدودی برای ارزیابی استعدادهای کارکنان موجود 

و آتی متکی هستند.
برای مثال، ممکن است واحد منابع انسانی سازمان به 
سوابق تحصیلی کارکنان یا متقاضیان استخدام توجه 
شاخص های  مذکور  موارد  نظر  به  اما  باشد.  داشته 
خامی برای ارزیابی عملکرد افراد هستند. با این حال، 
Catalyst DevWorks با بررسی صدها هزار تن 
از مدیران فناوری اطالعات به رابطه معنی داری میان 
پیدا  دست  شغلی  موفقیت  و  دانشگاهی  تحصیالت 
کمک  به  می توانند  هم اکنون  شرکت ها  است.  کرده 
الگوریتم های پیچیده توانایی های ذاتی افراد از جمله 
گسترده ای  طیف  و  کرده  بررسی  را  آنان   IT دانش 
در  آنان  آکادمیک  سوابق  از  صرف نظر  را  افراد  از 
موقعیت های مختلف سازمانی مستقر کنند. آزمون ها، 
فرآیند  بهبود  در  نیز  آنالین  تحلیل های  و  بازی ها 
از  استفاده  با   Good&Co هستند.  موثر  استخدام 

پتانسیل  ارزیابی  به  آنالین  روان سنجی  آزمون های 
که  گزینه هایی  تا  می پردازد  استخدام  متقاضیان 
با فرهنگ سازمان و شغل مورد  انطباق را  بیشترین 
تست  یک  نتایج  مقایسه  شوند.  انتخاب  دارند،  نظر 
غربالگری 30 دقیقه ای آنالین با نتایج آزمون برترین 
اصطکاک های  کاهش  به  منجر  سازمان،  کارکنان 
 ۴ تا   ۳ بهره وری  افزایش  و  کارکنان  میان  فردی 

درصدی می شود.
در واقع، پلت فرم های کاریابی آنالین در حال حاضر 
هستند.  کارآمد  استخدام  از  بیش  اهدافی  برای 
به منظور  دیجیتال  ابزارهای  از  می توانند  شرکت ها 
مجموعه  با  کارکنانی  ورود  برای  جریانی  توسعه 
مهارت های متنوع استفاده کنند. در نتیجه، سازمان ها 
نه تنها می توانند هوشمند تر از سابق اعضای تیم های 
شناسایی  زمینه  بلکه  کنند،  گزینش  را  خود  کاری 
افرادی با مهارت ها و قابلیت های مورد نیاز در آینده 

را فراهم کنند.

ارتقای حداکثری عملکرد کارکنان
در  را  سازمان ها  استعدادیابی  دیجیتال  پلت فرم های 
فرآیند استخدام و حفظ کارکنان و افزایش بهره وری 
بسزایی  انسانی کمک  نیروی  ارتقای عملکرد  و  آنان 
کامال  سازمان ها  برای  ابزارها  این  بازده  می کنند. 
مشخص است. در صورت مدیریت مناسب این چرخه، 
منافع قابل توجهی برای سازمان فراهم خواهد شد: 
کارکنان به سطوح باالی تعهد دست پیدا می کنند، 
میزان رضایت آنان بهبود می یابد و به تبع آن در حرفه 

خود به پیشرفت های موثری دست پیدا می کنند.

آموزش در حین کار
جامع تر،  تجربه اندوزی  امکان  کاریابی  پلت فرم های 
شخصی و سریع تر را فراهم می کنند و به این ترتیب 
ایجاد  سازمان  نفع  به  را  واالیی  ارزش های  کارکنان 
و  هلندی(  استارت آپ  )یک   Appical می کند. 
آنالین  آموزش  برنامه های  )ارائه دهنده   LearnUp
نیروی کار( از جمله شرکت هایی هستند که ابزارهایی 
در حین کار  آموزش  فرآیند  کردن  موثرتر  به منظور 
طراحی کرده اند. توسعه یک برنامه آموزش در حین کار 
نیروی  بهره وری  سطح  ارتقای  در  گوگل  شرکت  در 
کار جدید تا ۱۵درصد تاثیر داشته است. شرکت هایی 
از  باید  می کنند  فعالیت  دانش محور  صنایع  در  که 
مکانیزم های پشتیبانی کننده از فرآیندهای یادگیری 
در حین کار، خودمحور و مجازی بهره برداری کنند. 
 Mindflash و Litmos پلت فرم های آموزشی نظیر
برنامه های آموزشی کارآمدتر  شرکت ها را در اجرای 

یاری می رسانند.

افزایش میزان مشارکت و تعهد کارکنان
تحلیل های پیش بینی گر می توانند کارکنان در حال 
ترک سازمان، نیازمند مشاوره یا نیازمند موقعیت های 
میزان  ارتقای  به منظور  را  پیشرفت  و  شغلی  جدید 
این  به  کنند،  شناسایی  آنان  تعهد  و  شغلی  رضایت 
ترتیب میزان ترک کار کاهش و بهره وری افزایش پیدا 
 Bank of( آمریکا  بانک  نمونه،  برای  کرد.  خواهد 
جامعه سنجی  نشان های  از  استفاده  با   )America
سنسورهایی  با  شناسایی  )کارت   Humanyze
توانست  فردی(  بین  تعامالت  بر  نظارت  به منظور 
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سطح تعهد و مشارکت کارکنان خود را به طور قابل 
توجهی افزایش دهد.

شرکت Wells Fargo با توسعه مدلی پیش بینی گر 
از میان واجدین شرایط  را  بهترین گزینه ها  توانست 
کند.  انتخاب  خود  نظر  مورد  شغلی  موقعیت های 
 Kiran Analytics با  همکاری  در  شرکت  این 
قابلیت های  که  کرد  شناسایی  را  کیفی  شاخص های 
مشارکتی و عملکردی کارکنان را تحت شرایط تعامل 
با مشتری ارزیابی و سپس این صفات را در متقاضیان 
پایان نخستین سال  با  استخدام جست وجو می کند. 
ترک  از  ۱۵درصد  میزان  به  مذکور،  طرح  اجرای 
بانکداران  کار  از ترک  کار تحویل داران و ۱۲ درصد 

شخصی کاسته شد.

تقویت فرهنگ رهبری و خالقیت
پرورش  در  را  کاریابی شرکت ها  آنالین  پلت فرم های 
برای  می کنند.  یاری  سازمان  رهبران  بعدی  نسل 
یکپارچه  پلت فرم  پیاده سازی  با   3M شرکت  مثال، 
و  فعالیت  میزان  توانست  کارکنان  برای  برنامه ریزی 
افزایش دهد.  تا ۴درصد  را  بهره وری کارمندان خود 
نوآوری های  از  بهره برداری  با  نیز  گوگل  شرکت 
انسانی  نیروی  مدیریت  زمینه  در  دیجیتال 
تحلیل  واحد  کرد.  کسب  قابل توجهی  پیشرفت های 
پاسخی  یافتن  دنبال  به  شرکت  این  انسانی  نیروی 
روابط  است:  آرمانی  و  تاکتیکی  پرسش های  برای 
زمینه های  رشد  بر  تاثیری  چه  تیم  اعضای  میان 
با آزمایش دقیق  این واحد  خالقانه مهندسان دارد؟ 
و انجام تحلیل های آماری اطالعاتی را برای قضاوت 

می کند.  فراهم  افراد  تصمیم گیری های  خصوص  در 
فنون تجزیه و تحلیل ویژه این گروه منجر به ارتقای 
سطح بهره وری کارکنان شرکت گوگل هم در بخش 
تیم های  اعضای  انفرادی و هم در نقش  فعالیت های 

کاری شده است.

احتماالت
تاثیر پلت فرم های کاریابی دیجیتال و ابزارهای مورد 
قابل  البته  و  منحصربه فرد  حوزه،  این  در  استفاده 
ارزیابی و اندازه گیری است. بر اساس یافته های حاصل 
از  از بررسی های مکینزی، شرکت ها به طور میانگین 
این طریق می توانند ۲۷۵ واحد به حاشیه سود خود 
البته شایان ذکر است که هر کسب وکاری  بیفزایند. 
میزان  ندارد.  را  مذکور  مزایای  از  بهره برداری  توان 
ترکیب  به  دیجیتال  نوآوری های  از  حاصل  منافع 
افراد و مهارت های مورد نیاز سازمان و مدل عملیاتی 
پیکار  این  برندگان  بزرگ ترین  دارد.  بستگی  شرکت 
از  ترکیبی  و  ماهر  کارکنان  از  میزبان طیف وسیعی 
تغییرات اعمال شده در تیم های پروژه ای خواهند بود. 
اما حتی کسب وکارهایی با کارکنان عمدتا کم مهارت 
پلت فرم های  زیرا  برد،  بهره خواهند  روند  این  از  نیز 
و  ارزیابی  فرآیندهای  اصالح  به  منجر  دیجیتال 
انسانی شده  نیروی  عملکرد  بهبود  البته  و  استخدام 

و نیاز به استخدام های پر هزینه را کاهش می دهند.

مثالی از صنعت- خرده فروشی های سنتی:
و  فروشگاه ها  قالب  در  که  فروشی هایی  خرده  اصوال 
شعب متعدد فعالیت می کنند حجم زیادی از نیروی 

مشکل  با  معموال  و  می کنند  استخدام  را  انسانی 
اکثر  هستند.  روبه رو  درصدی   ۷۵ ساالنه  کار  ترک 
مشاغل مربوط به خرده فروشی نیازی به تحصیالت 
و  اجتماعی  مهارت های  نیازمند  ولی  ندارند  عالی 
ارتباطی فراوان هستند. عالوه بر این، تغییرات فصلی 
یک چالش خاص در این حوزه از کسب وکار است. 
تقاضای جذب نیروی انسانی در طول تعطیالت بیش 
از دو برابر از سایر بازه های زمانی است. در طول سال 
این شرکت ها باید بارها و بارها گروه های مختلفی از 
متقاضیان استخدام را بررسی، جذب و آموزش دهند.

تالش های  می توانند  دیجیتال  کاریابی  پلت فرم های 
این دست  بهره وری  و  مشتری  به  استخدام، خدمت 
پلت فرم ها  این  بخشند.  بهبود  را  خرده فروشی ها  از 
کارکنان  شناسایی  در  را  مذکور  کسب وکارهای 
پیش بینی  طورکلی  به  می کنند.  یاری  توانمند 
کسب  بهره وری  کاریابی  آنالین  پلت فرم  می شود 
وکارهای خرده فروشی مذکور را به میزان سه درصد 
مدیریت  و  استعدادیابی  هزینه های  و  بخشند  بهبود 
دهند،  کاهش  درصد   ۵ میزان  به  را  انسانی  نیروی 
این پیشرفت ها در سایه ارتقای ارزش برند و افزایش 

وفاداری مشتری قابل تحقق خواهد بود.

استقبال از فرصت ها و پرداختن به چالش ها
نیز  نیروی انسانی  مدیریت  دیجیتال  پلت فرم  یک 
همانند هر ابزار دیگری باید به درستی استفاده شود. 
بسیاری از سازمان ها از فقدان سیستم های یکپارچه 
سازمان هایی  می برند.  رنج  خود  کارکنان  مدیریت 
بهره  دیجیتال  پلت فرم های  از  مناسب  زمان  در  که 

اتخاذ  یکپارچه  و  تحلیلی  رویکردی  و  می گیرند 
مدیریت  زمینه  در  را  توجهی  قابل  مزایای  می کنند 
پلت فرم های  می آورند.  دست  به  نیروی انسانی 
تعاملی  و  تراکنشی  هزینه های  می توانند  دیجیتال 
بسیاری از وظایف روزانه واحد مدیریت نیروی انسانی 
افزایش سطح  به  مقابل منجر  و در  را کاهش دهند 
مشارکت  و  مشتری  به  خدمت  نوآوری،  بهره وری، 

کارکنان شوند.
کارکنانی که از زمینه های مهارتی خاص عصر حاضر 
کار  بازار  فرصت های  از  به راحتی  هستند  مند  بهره 
و  رقابتی  فرصت های  می کنند.  بهره برداری  امروز 
کاربران  راحتی در دسترس  به  آنالینی که  ابزارهای 
می دهند  اجازه  کارکنان  از  گروه  این  به  دارند  قرار 
آورند.  دست  به  خود  ارزش های  از  آگاهانه ای  حس 
برای  منحصربه فرد  ارزشی  گزاره  باید  کارفرمایان 
در  خود  استخدام  متقاضیان  حتی  و  فعلی  کارکنان 
بازار کار در عصر حاضر به  نظر بگیرند. سیال بودن 
است. کسب  تبدیل شده  رقابت  برای  میدانی جدید 
وکارها، چه جدید چه قدیمی، نمی توانند و نباید فقط 

نظاره گر این بازی باشند.
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