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جزئیات هوشمندسازی شبکه برق ایران 
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق 

ایران )توانیر( جزئیات هوشمندسازی شبکه برق کشور را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، مهندس »همایون حائری« امروز 
)سه شنبه( در پنجمین کنفرانس شبکه های هوشمند، گفت: گسترش روزافزون 
شبکه قدرت، مصرف، تولید، توسعه شبکه قدرت و افزایش اهمیت آن، وابستگی 

شدید زندگی به برق را نشان می دهد.
بر  که  است  مهمی  اولویت های  از  نیز  زیست محیطی  موضوع های  افزود:  وی 
پیچیدگی های شبکه برق افزوده است و برای کنترل آن، نیازمند هوشمندسازی 

شبکه برق هستیم.
و  برق  شبکه  پیچیدگی های  کاهش  هوشمندسازی،  از  هدف  داشت:  اظهار  وی 
ساده سازی آن است و اگر هوشمندسازی بدون نیاز و ضرورت صورت گیرد، به طور 

قطع پیچیدگی های شبکه را افزایش می دهد.
و  توزیع  اینکه هوشمندسازی شامل بخش های  بیان  با  توانیر  مدیرعامل شرکت 
شبکه قدرت می شود، گفت: ما در صنعت برق کشور شاخص های هوشمندسازی در 
جهان را بررسی کردیم و گام هایی در جهت هوشمندسازی شبکه برق برداشته ایم.

وی تصریح کرد: هم اکنون 50 درصد رله های حفاظتی شبکه قدرت، دیجیتالی و 
میکروپروسسوری است و تمام رله های دیجیتالی جریانی و ولتاژی تا سطح 63 
کیلوولت در داخل ساخته شده است و ما در این زمینه به 100 درصد خودکفایی 
رسیده ایم.وی یادآور شد: کار بومی سازی رله های دیجیتالی جریانی و ولتاژی از پنج 

سال پیش با همکاری دانشگاه ها آغاز شد که خوش بختانه به نتیجه رسید.

وی افزود: همچنین در راستای هوشمندسازی شبکه برق RTUها و نرم افزارهای 
مورد استفاده در پست بومی سازی شده اند.

وی با اشاره به اجرای طرح فهام که توسط سازمان بهره وری انرژی ایران )سابا( در 
حال انجام است، گفت: 19 هزار کیلومتر شبکه فیبر نوری در کشور داریم که این 

موضوع هوشمندسازی شبکه برق را تسهیل می کند.
حائری از به کارگیری )PMU )phasor measurement unit  در شبکه 
قدرت ایران خبر داد و گفت: ما تنها کشوری در منطقه هستیم که از این فناوری 
استفاده می کنیم و در جهان 11 کشور از آن در شبکه برق خود استفاده می کنند 
 PMU 27 که شبکه را به صورت آن الین رصد می کند.وی اظهار داشت: هم اکنون

در سطح شبکه استفاده می شود که به زودی تعداد آنها به 100 عدد می رسد.
وی ادامه داد: تبادل دوسویه توان و اطالعات از دیگر ویژگی های شبکه هوشمند است.

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه هم اکنون با تمام کشورهای دارای مرز خاکی با 
جمهوری اسالمی ایران، انرژی الکتریکی تبادل می کنیم، گفت: به زودی نیز ارتباط 
الکتریکی ما با کشورهای حاشیه خلیج فارس ازطریق کابل دریایی میسر می شود.

وی از برنامه ریزی برای افزایش ساالنه دوبرابری ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر خبر 
داد و گفت: تا پایان امسال نیز ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر به دوبرابر ظرفیت این 

انرژی ها درمقایسه با سال گذشته می رسد .
وی یادآور شد: میزان ظرفیت انرژی باد در سال گذشته 180 مگاوات بود که این 

رقم در پایان امسال به حدود 400 مگاوات می رسد.
ادامه در صفحه 3/

 

 
 

 

اخبار اقتصادی

مناقصات

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

وزارت نیرو/ مدیرعامل شرکت توانیر تشریح کرد: 

تعادل/ ابوالحسن خلیلی
مشکالتي که گریبانگیر اقتصاد مي شود، چیزي نیست که 
یك شبه اتفاق بیفتد. ادامه دار شدن نگرش ها و تصمیم هاي 
گسترش  و  ایجاد  موجب  کشور،  یك  اقتصاد  در  نادرست 
پیش  بحراني شدن  مرز  تا  مي تواند  که  مي شود  مشکالتي 
برود.  در کشور ما دولت ها همواره مایل بودند حضور پررنگي 
بوده  تا جایي  این میل و اشتیاق  باشند.  اقتصاد داشته  در 
است که امروز حدود 80درصد اقتصاد ما دولتي است. این 
قانون  و  اساسي  قانون  اصل44  براساس  که  است  درحالي 
خصوصي سازي، اقتصاد ما باید امروز وضعیت بهتري داشت 
و حضور بخش خصوصي در آن پررنگ تر بود.  دولتي بودن 
بیش از حد اقتصاد موجب مي شود زمینه رانت به خصوص 
رانت اطالعاتي براي برخي افراد فراهم شود و عده یي معدود 
بتوانند از روزنه هاي اطالعاتي دولت استفاده کنند و از آن نفع 
ببرند. بنابراین تا زماني که با پدیده یي به نام حبس اطالعاتي 
روبه رو هستیم نمي توانیم از اقتصادي سالم برخوردار شویم. 
باید اوضاع به گونه یي تغییر کند که در همه بخش ها شفافیت 

اطالعاتي وجود داشته و این اطالعات در اختیار همه باشد.
از طرفي بانك مرکزي به عنوان سکاندار نظام مالي و پولي 

کشور نقش بسزایي در اقتصاد ایران دارد. 
ادامه در صفحه 3/

ترس دولت ها از حضور پررنگ بخش خصوصي

جناب آقای مهندس احمدی
ریاست محترم هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های پیمانکار 

تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران
با کمال تاسف و تاثر مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترم 
تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان 

صبر و شکیبایی آرزومندیم.
سندیکای صنعت برق ایران



 

 آفتاب به جاي نفت در خاورمیانه 
انرژي هاي تجدیدپذیر جاي سوخت هاي 

فسیلي را مي گیرد 
سریال تکراري کاهش قیمت هاي جهاني نفت خام هر 
روز ادامه پیدا مي کند و هر روز بازیگران جدیدي به 

این سریال اضافه مي شوند. ..........ادامه خبر 

 پاکستان، ایران و ارمنستان گرد هم 
می آیند

کمیسیون های مشترک ایران - پاکستان و همچنین 
ایران – ارمنستان با هدف گسترش صادرات گرد هم 

می آیند...........ادامه خبر 

 نصب 3 نمونه نخست نیروگاه های میکرو
ایران  نیروی  و  آب  منابع  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
گفت: سه نمونه نخست نیروگاه های میکرو به زودی در 
استان های چهارمحال و بختیاری، آذربایجان  شرقی و 

گیالن نصب خواهند شد...........ادامه خبر 

 صادرات خدمات آموزشي آب و برق به 
کشورهاي منطقه

وزارت  فناوري  و  تحقیقات  آموزش،  دفتر  کل  مدیر 
برق  و  آب  آموزشي صنعت  صادرات خدمات  از  نیرو 
به کشورهاي منطقه و آموزش صنعت گران آب و برق 
کشورهاي منطقه به وسیله متخصصان ایراني خبر داد. 

........ادامه خبر

موافقت مجلس با کلیات الیحه رفع 
موانع تولید و خروج از رکود

نمایندگان مجلس شورای اسالمی کلیات الیحه رفع 
تصویب کردند........... را  رکود  از  و خروج  تولید  موانع 

ادامه خبر 

 واکنش منفی مرکز پژوهش ها  به اعالم 
رتبه کسب و کار  ایران توسط بانک جهانی

مورد  در  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
بانك  کسب وکار  انجام  گزارش  در  ایران  رتبه  بهبود 

جهانی راهکارهایی ارایه داد...........ادامه خبر 

  1500 میلیارد دالر حجم پروژه های 
عراق تا سال 2020

رییس کمیته خدمات فنی و مهندسی ستاد توسعه 
اقتصادی ایران و عراق گفت : آینده خوبی در رابطه با 
ولی  بازار خودرو در عراق می توانیم پیش بینی کنیم 
توجه به استانداردها از موارد مهم در این زمینه است 
کشورها  دیگر  خودروهای  طرف  به  عراق  مردم  که 

هجوم نبرند . ..........ادامه خبر 

 چالش های مالیات بر ارزش افزوده از 
دیدگاه بخش خصوصی

هرچند در روزهای گذشته خبر منتفی شدن افزایش 
مالیات بر ارزش افزوده در سال 94 اعالم شد، اما در 
بند »ط« تبصره 9 الیحه پیشنهادی بودجه سال آینده 
آمده است: در سال 94 عالوه بر افزایش قانونی نرخ 
مالیات بر ارزش افزوده موضوع تبصره 2 بند الف ماده 
117 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، یك واحد 

درصد به عنوان مالیات سالمت به نرخ مالیات بر ارزش 
افزوده سهم دولت اضافه می شود...........ادامه خبر 

 تقویت بخش خصوصی با ایجاد نهاد 
رگوالتوری

و  صنعت  کمیسیون  عضو  کارآفرینان  و  صنعتگران 
معدن اتاق تهران این بار در گردهمایی دیگری موضوع 
رگوالتوری و نظام آن در ایران پرداختند. آنها با دعوت 
ارشد  از مشاوران  ایرج مهرآزما که در حال حاضر  از 
انرژی مرکز پژوهش های مجلس است و سابقه مدیریت 
سازمان  همچنین  و  انرژی  مختلف  بخش های  در 
مدیریت و برنامه ریزی را دارد، به بررسی این موضوع 

پرداختند...........ادامه خبر 

با  امسال  بودجه  تفاوت های  مهمترین   
سال آینده

اگر چه لوایح و قانون های بودجه همواره حاوی بندها 
و تبصره و گاها اعدادی است که هر ساله در آن تکرار 
از  بخشی  دیگر  در سویی  اما  ماند؛  می  ثابت  و  شده 
آن وابسته به شرایط و زمانی که بودجه ساالنه در آن 
تدوین می شود نسبت به سال قبل متغیر بوده و جابجا 

می شود..........ادامه خبر 

2 عناوین اخبار

 اقتصادی اخبار صنعت برق

کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست دارم امید عاطفتی از جناب دوست   
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/
جزئیات هوشمندسازی شبکه برق ایران 

را  برق  صنعت  تلفات  کاهش  طرح  اجرای  حائری 
طرحی علمی و جهادی توصیف کرد و گفت: براساس 
میثاق نامه ای که با صنعت برق بسته شده است، ظرف 
به زیر 10 درصد  از 16 درصد  برق  تلفات  یك سال 

کاهش می یابد که کار بسیار مشکل و سنگینی است.
پایلوت  اجرای  به عنوان  هرمز  جزیره  افزود:  وی 
هوشمندسازی شبکه برق درنظر گرفته شده است که 
برق کامال  قابلیت یك شبکه  دور  نه چندان  زمان  در 

هوشمند را خواهد داشت.
وی الزمه هوشمندسازی شبکه برق کشور را حمایت 
اگر  گفت:  و  دانست  مصرف کنندگان  و  مشترکان 
با ما را نداشته باشند، چرخ  مشترکان همکاری الزم 

هوشمندسازی شبکه برق کند می چرخد.
را  PMUها  و   SCADA سامانه های  ترکیب  وی 
از برنامه های آینده صنعت برق برای ایجاد هم افزایی 
عنوان  برق  شبکه  هوشمندسازی  جهت  در  بیشتر 
کرد و گفت: سامانه SCADA از مدل شبکه برای 
تخمین اطالعات استفاده می کند اما PMUها نیز از 
به ما  را  خود شبکه به صورت real time اطالعات 

می دهند.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از دانشگاه ها در صنعت 
برق یکی از برنامه های ماست و آمادگی داریم با فراهم 
کردن بسترهای الزم، اجرای برخی طرح های پژوهشی 
و هوشمندسازی شبکه در نقاط مختلف را به صورت 
کلید در دست به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی واگذار 

کنیم.

تعادل
آفتاب به جاي نفت در خاورمیانه 

انرژي هاي تجدیدپذیر جاي سوخت هاي 
فسیلي را مي گیرد 

سریال تکراري کاهش قیمت هاي جهاني نفت خام 
بازیگران  روز  هر  و  مي کند  پیدا  ادامه  روز  هر 

جدیدي به این سریال اضافه مي شوند. 
روز گذشته خبرگزاري بلومبرگ از اضافه شدن بازیگر 

جدید خبر داد؛ »عراق«. 
روز  عراق  بلومبرگ  از  نقل  به  »تعادل«  گزارش  به 
در  میزان  کمترین  به  بازار  در  را  خود  نفت  گذشته 
تحلیلگران  از  به فروش رساند. یکي  11سال گذشته 
که  وضعیتي  چنین  تشریح  در  نفت  بازار  برجسته 
بلومبرگ آن را »بحبوحه رقابت در اوپك« مي خواند 
مي گوید: »تنها یك راه براي برون رفت از وضع فعلي 
وجود دارد. پیدا شدن نقطه ولرم در قیمت ها که در آن 
همزمان عرضه نفت از امریکا کاهش پیدا کند، اقتصاد 
جهان به تحرک وا داشته شود و اوپکي ها زنده بمانند«. 
مي نویسد:  باره  این  در  گزارشي  در  نیز  اکونومیست 
»بازار تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله ثابت ماندن 
عرضه از سمت عراق و لیبي با وجود منازعات سیاسي؛ 
رکود در اقتصاد جهان، تبدیل شدن امریکا به قطب 
بزرگ تولید نفت و تصمیم عربستان در اوپك اوضاع 
نامناسبي پیدا کرده است«. اکونومیست از روي آوردن 
به جایگزین هاي نفت صحبت مي کند.  برخي صنایع 
جهان  آینده  بود؟  خواهند  چه  جایگزین ها  این  اما 
معادالت  از  نفت  کنار رفتن  در صورت  خاورمیانه  و 
گزارشي  در  به تازگي  الجزیره  خبرگزاري  چیست؟ 
خواندني به بررسي امکان توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر 
در خاورمیانه با منابع عظیم نور خورشید پرداخته است. 

در این گزارش که سیاست هاي انرژي در خاورمیانه به 
چالش کشیده شده و تجمل گرایي مردم این منطقه 
در مصرف انرژي مورد انتقاد قرار گرفته است الجزیره 
مدعي مي شود: »خاورمیانه مي تواند در آینده سلطان 

انرژي هاي تجدیدپذیر در جهان شود«
نفت  افزایش  مي نویسد:  الجزیره  »تعادل«  گزارش  به 
شیل امریکا در بازار نفت جهان، نفت خاورمیانه را به 
چالش بي سابقه یي کشیده است که اوج آن یك جنگ 
جهاني نفتي است و باعث شده اعضاي اوپك سود خود 
را کم کنند تا بتوانند سهم خود را در بازار حفظ کنند. 
هرچند که سلطه اوپك بر بازار نفت به چالش کشیده 
شده است، اما نباید وفور یك منبع انرژي طبیعي دیگر 
را در خاورمیانه فراموش کنیم؛ خورشید. فراواني نور 
خورشید )و در نتیجه انرژي خورشیدي( در خاورمیانه، 
به تولیدکنندگان انرژي در این منطقه این فرصت را 
مي دهد تا جزو طالیه داران این بازار باشند. بازاري که به 
نظر مي رسد دوره درازمدت تري در آینده انرژي داشته 
باشد. باتوجه به بي ثباتي هاي اخیر در بازار نفت، اهمیت 
جایگزیني انرژي هاي تجدیدپذیر، به ویژه خورشید بیش 
از پیش خود را نشان مي دهد. کاهش هاي اخیر قیمت 
نفت باعث شده کشورهاي تولیدکننده انرژي زودتر و 
بیندیشند. در  این بخش  انرژي در  تولید  به  سریع تر 
به  دست  نفتي  تولیدکنندگان  امریکا  متحده  ایاالت 
هر کاري زده اند که بتوانند تا جاي ممکن کارآمد و 
بادوام باشند. در اروپا تمایل جدیدي براي انرژي هاي 
تجدیدپذیر به وجود آمده است و برخي کشورها نظیر 
راه حل  به عنوان یك  انرژي هسته یي  به دنبال  بریتانیا 
درازمدت تر هستند. کشورهاي حاشیه خلیج فارس، در 
حال انجام اقدامات مشابهي هستند تا بتوانند در یك 
بازار رقابتي تر به صورت کارآمدتري ظاهر شوند. آنها نیز 

به صورت روزافزون به خورشید روي مي آورند.

ادامه از صفحه 1/
هرچه استقالل بانك مرکزي بیشتر و دخالت دولت در 
آن کمتر باشد، مي تواند نقش نظارتي خود را بهتر ایفا 
کند تا جایي که از بسیاري تخلفات در اقتصاد جلوگیري 

شود. 
از  دولت ها  که  مي دهد  نشان  اخیر  سال هاي  اتفاقات 
حضور پررنگ بخش خصوصي در اقتصاد، نگران هستند 
فعالیت  براي  الزم  باورند ظرفیت هاي  این  بر  شاید  و 
بیشتر بخش خصوصي وجود ندارد درحالي که اگر فضاي 
الزم براي حضور بخش خصوصي در اقتصاد فراهم شود، 
مي توان به نتایج خوبي دست یافت.  باید زمینه یي فراهم 
شود تا سهم دولت از اقتصاد کم و کمتر شود تا زماني که 
این سهم به کمتر از 50درصد برسد.   در شرایط فعلي 
که قیمت نفت رو به کاهش است و بسیاري از کارشناسان 
از کاهش درآمدهاي نفتي، ابراز نگراني مي کنند، به نظر 
مي رسد این یك فرصت براي اقتصاد ایران است تا بتوان 
از ظرفیت بخش خصوصي بیش از گذشته بهره برده و 

مشکالت اقتصاد کشور را برطرف کرد.

ترس دولت ها از حضور پررنگ بخش خصوصي
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 خاورمیانه مصرف کننده عمده انرژي
کشورهاي حاشیه خلیج فارس بزرگ ترین تولیدکننده 
به ویژه عربستان  آنها،  ماند.  باقي خواهند  نفت جهان 
سعودي بزرگ ترین اعضاي صادرکننده اوپك را تشکیل 
این کشورها مي توانند  از  مي دهند. در حالي که برخي 
زیاد  به احتمال  بیایند،  کنار  نفت  فعلي  قیمت هاي  با 
با مشکل بودجه داخلي مواجه خواهند شد.  به زودي 
تمامي کشورهاي عضو اوپك تصمیم گرفتند قیمت ها 
را کاهش دهند تا بتوانند سهم خود را در بازار حفظ 
کنند، این به معناي کاهش سود است. مشکل بودجه 
مشکل  نیست.  بي سابقه یي  امر  کشورها  این  براي 
جدي تر دیگري که این کشورهاي تولیدکننده اصلي 
نفت دارند افزایش تقاضاي مصرف کننده در کشورهاي 
خودشان است. در چند دهه گذشته، کشورهاي این 
منطقه توانسته اند تجمل گرایي را در کنار سیاست هاي 
ناکارآمد انرژي به کمك یارانه هاي دولتي تحمل کنند. 
اما چشم انداز کلي انرژي براي منطقه به سرعت در حال 

تغییر است.
رشد جمعیت، افزایش طبقه متوسط، گوناگوني صنایع 
از کشورهاي حاشیه  افزایش مصرف گرایي بسیاري  و 
انرژي  مصرف کنندگان  بزرگ ترین  به  را  خلیج فارس 

تبدیل کرده است.
در عربستان سعودي نفت 65 درصد از هزینه برق را 
تامین مي کند، در کویت 71 درصد، در لبنان 94 درصد 
باورنکردني 100 درصد  رقم  به  میزان  این  یمن  در  و 
مي رسد. این نشان دهنده سیاست ناکارآمد انرژي است 
که در درازمدت دوام نخواهد آورد. عربستان سعودي 
این  بنزین در منطقه است.  بزرگ ترین مصرف کننده 
مجموع  بزرگ  مصرف کننده  دومین  همچنین  کشور 
آن  از  60 درصد  که  دنیاست  در  نخستین  انرژي هاي 
بر محور بنزین مي چرخد. اما از همه مهم تر تصویرگر 

آینده غم انگیزي از آینده صنعت صادرات نفت منطقه 
است. اگر تقاضا از سوي مصرف کنندگان داخلي ادامه 
پیدا کند، درنهایت فشار بیشتري بر صادرات نفت وارد 
خواهد شد و درنتیجه کاهش بیشتري صورت مي گیرد 
که مي تواند بر یارانه ها تاثیر منفي بگذارد. بدون یك 
تعادل قوي و نیرومند در انرژي منطقه، این کشورهاي 
تولیدکننده ناگزیر خواهند بود سود کمتري دریافت 
کنند و چشم انداز ضعیف تري براي صادرات خود داشته 

باشند.
 پویایي بلندمدت

و  ایران  و  روسیه  نظیر  رقابت کنندگاني  به  با توجه 
دارند  وجود  نفت  بازار  در  که  امریکا  شیل  همچنین 
این یك پویایي درازمدت خواهد بود که سلطه جهاني 

خاورمیانه را بر بازار انرژي دست کم مي گیرد.
خاورمیانه  خورشیدي  انرژي  اینکه  احتمال  هر چند 
بتواند بازار را تحت کنترل خود درآورد، مي تواند بازي 
سرمایه گذاري  براي  انرژي خورشیدي  دهد.  تغییر  را 
بسیار ارزان قیمت است، و در حال حاضر زیرساخت هاي 
سرمایه گذاري هاي  دارد.  رو به توسعه یي  و  مشخص 
براي  سپري  خورشیدي،  انرژي هاي  براي  اساسي 
مثال  نفت!  شد؛  خواهد  منطقه  کاالي  ارزشمندترین 
اگر مصرف کنندگان داخلي در عربستان سعودي تا به 
این حد ازدیاد مصرف نداشتند، این کشور مي توانست 
به تنهایي در سال2013 مبلغ 43،8 میلیارد دالر دیگر 
این  باشد.  داشته  درآمد  نفتي  عایدي هاي  محل  از 
درآمد همچنین مي تواند به عنوان یك محرک بزرگ 
براي اقتصاد کشور عمل کند. در ابتداي سال جاري، 
عربستان،  در  دولتي  نفت  شرکت  سعودي،  آرامکوي 
نسبت به سرمایه گذاري در انرژي هاي خورشیدي ابراز 
تمایل کرد و دلیل خود را براي این کار، تنوع بخشي به 

ذخایر انرژي کشور اعالم کرد.

نفتي  منابع  این شرکت  که  مي رسد  نظر  به  این طور 
این  مي کند.  نگهداري  را  صادرات  براي  کشور  اولیه 
فرآیند هر چند بسیار کند و آرام است اما یقینا یکي از 
مهم ترین بخش ها براي آینده انرژي خورشیدي خواهد 
بود. یکي از اصلي ترین شاخصه هاي موفقیت براي هر 
پروژه انرژي خورشیدي سرمایه نیست بلکه جا و مکان 
براي این کار است. صنعت انرژي خورشیدي خاورمیانه 
به لحاظ اقتصادي بسیار بادوام است و مي تواند محافظ 

ذخایر نفتي منطقه باشد.
 فرصت هاي سرمایه گذاري

پي  در  که  کساني  براي  همچنین  فرصت  این 
سرمایه گذاري در بخش بادوام و درازمدت انرژي هستند 
فرصت خوبي براي سرمایه گذاري است و بازاري دارد 
که همیشه در دسترس است. هزینه هاي شروع نیز در 
این پروژه ها کم و کاهش انرژي نیز آهسته و کم است. 
براي  نیز  دیگري  مزیت  جدید  پیشرفت هاي  این  اما 
خاورمیانه با خود به همراه دارد؛ محیط زیستي پاک تر! 
استفاده از بنزین در نسل برق کیفیت هواي خاورمیانه 
را به بدترین هواي جهان تبدیل کرده است. 29منطقه 
»منا« هستند.  ناحیه  در  مناطق جهان  آلوده ترین  از 
پیگیري نشود عواقب  اگر  انرژي  اخیر در  چالش هاي 
پرهزینه یي براي منطقه در پي خواهد داشت. اما اگر 
سرمایه هاي  و  انرژي  بخش  در  اساسي  اصالحات  با 
مضاعف در انرژي هاي جایگزین به ویژه خورشید همراه 

باشد نتایج خوب و چشمگیري به همراه خواهد آورد.
دارد.  وجود  منطقه  در  مورد  این  در  مثبتي  عالیم 
برنامه  کرده  اعالم  به تنهایي  سعودي  عربستان 
سرمایه گذاري 109میلیارد دالري براي تولید یك سوم 
انرژي  توافقات  نیز  قطر  دارد.  دست  در  را  خود  برق 
انرژي هاي  شرکت هاي  بزرگ ترین  با  خورشیدي 
تجدیدپذیر را به عنوان بخشي از تعهد خود به اتحاد 

جي سي سي خورشیدي ایجاد کرده است.
خورشیدي  انرژي هاي  آینده  نیست  مشخص  اکنون 
نتیجه بخش  اندازه  چه  تا  فعلي  اقدام هاي  و  چیست 
خواهند بود؟ اما آنچه حایز اهمیت است، این است که 
ذخایر خورشیدي بي رقیب خاورمیانه بدین معناست 
که به لحاظ نظري این منطقه نه تنها مي تواند رهبري 
داشته  دست  در  را  جهان  فسیلي  تولید سوخت هاي 
باشد بلکه مي تواند رهبري جهان در تولید انرژي هاي 

تجدیدپذیر را نیز در دست داشته باشد.

ایسنا/ در انتظار توسعه همکاری های آب و برق
پاکستان، ایران و ارمنستان گرد هم 

می آیند

و  پاکستان   - ایران  مشترک  کمیسیون های 
گسترش  هدف  با  ارمنستان   – ایران  همچنین 

صادرات گرد هم می آیند.
با اعالم خبر  الملل  امور بین  نیرو در  قائم مقام وزیر 
پاکستان   – ایران  مشترک  کمیسیون  گردهمایی 
گفت: این  ماه،  آبان  نوزدهم  و  هجدهم  روزهای  در 
صورت  صادرات  گسترش  راستای  در  گردهمایی 

می گیرد.
اسماعیل محصولی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
کرد: در  تاکید  همچنین  )ایسنا(،  ایران  دانشجویان 
مشترک  کمیسیون  نیز  ماه  آذر   25 و   24 روزهای 
ایران با ارمنستان نشست دارند که شامل دستگاه های 
مسوولیت  کرد:  تصریح  می شود.وی  مختلف  وزارتی 
برگزاری نشست کمیسیون مشترک ایران و ارمنستان 
عنوان  به  وزارتخانه  این  که  چرا  است  نیرو  وزارت  با 
مسوول از طرف دولت در این زمینه انتخاب شده است.
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باشگاه خبرنگاران / در آینده ای نزدیك اتفاق می افتد
نصب 3 نمونه نخست نیروگاه های میکرو

نیروی  و  آب  منابع  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
ایران گفت: سه نمونه نخست نیروگاه های میکرو 
بختیاری،  و  چهارمحال  استان های  در  به زودی 

آذربایجان  شرقی و گیالن نصب خواهند شد.
خبرنگاران،   باشگاه  اقتصادی  گروه  گزارش  به 
به  توجه  لزوم  بر  تاکید  با  رضازاده  سیدمحمدرضا 
طرح  افزود:  میکرو،  نیروگاه های  فناوری  بومی سازی 
با  میکرو  نیروگاه های  تولید  و  بومی سازی  پژوهشی 
همکاری مرکز تحقیقات آب و دانشگاه صنعتی شریف 
پتانسیل یابی در کشور  این طرح  انجام شده و هدف 
بازار  شناخت  و  میکرو  نیروگاه های  از  استفاده  برای 
تجاری سازی  و  بومی سازی  برای  نیازسنجی  به منظور 

توربین های میکرو است.
وی ادامه داد: نیروگاه های میکرو از دو جهت اهمیت 
فرصت های  از  بهره گیری  فرهنگ سازی  نخست  دارد؛ 
حتی کوچك برای تولید انرژی پاک در کشور و دومین 
نکته اینکه در نیروگاه های میکرو امکان تیپ سازی و 

تجاری سازی وجود دارد.
وی با بیان اینکه طرح پژوهشی نیروگاه های میکرو در 
از تصویب در شورای عتف  نیرو پس  مجموعه آب و 
)علوم، تحقیقات و فناوری(، وارد مراحل عملیاتی شد، 
برای ساختگاه خاص  نیروگاه های بزرگ  اظهار داشت: 
کوچك  مقیاس  وقتی  اما  می شود  ساخته  و  طراحی 
می شود، می توان تیپ هایی را براساس نیاز مصرف کننده 
ساخت و در نقاط دوردستی که ممکن است به شبکه 
برق سراسری هم متصل نباشد، برای تولید برق به کار 
گرفت ضمن اینکه به دلیل پایین بودن هزینه ساخت 
بیشتری  تمایل  خصوصی  بخش  میکرو،  نیروگاه های 

برای مشارکت دارد.
وی افزود: براساس برنامه ریزی صورت گرفته، قرار شد 
سه نمونه اولیه با توان های مختلف طراحی، ساخته و 
نصب شود و پس از بهره برداری از این سه نمونه، از 
هرکدام 20 نمونه و در کل 60 نمونه ساخته و به بازار 
به جامعه  را  نیروگاه ها  این  اینکه  کنیم ضمن  عرضه 
که  کسانی  همه  و  مردم  بخش خصوصی،  ذی نفعان، 

موقعیت استفاده از آن را دارند، معرفی کنیم.
رودخانه ها،  شیالت،  مزارع  عمدتا  رضازاده،  به گفته 
کانال های  و  آبشارها  چشمه ها،  آب،  انتقال  لوله های 
تولید  آنها  یا سدهای مخزنی که هدف  و  انتقال آب 
برق آبی نیست اما امکان نصب در پایین دست آن وجود 

دارد، قابلیت استفاده از نیروگاه های میکرو را دارند.
وی با بیان اینکه مراحل تست سه نمونه اولیه رو به 
پایان است، افزود: سه نمونه اولیه در یك مزرعه پرورش 
ماهی در استان چهارمحال و بختیاری و همچنین در 
پایین دست سد قلعه چای در استان آذربایجان شرقی و 
دیگری در استان گیالن در مسیر آبشار قرار می گیرد 
که نقاط مزبور مشخص شده است و هم اکنون در حال 
آماده سازی محل نصب نیروگاه هستیم که به زودی در 

این نقاط نصب خواهند شد.
وی قیمت این نیروگاه  ها را 50 تا 60 میلیون تومان 
میکروی  نیروگاه های  بازده  داد:  ادامه  و  کرد  اعالم 
به  نسبت  و  است  تا 70 درصد  بین 60  طراحی شده 
در  برق  شبکه  که  مناطقی  در  برق  مولدهای  سایر 
برق  تولید  برای  زیادی  و هزینه های  نیست  دسترس 
از  پس  کرد:  خاطرنشان  است.وی  به صرفه  دارد،  نیاز 
پایان بهره برداری آزمایشی به موازات آن کار تولید 60 
نمونه دیگر و همچنین کارهای اطالع رسانی، برنامه های 
آموزشی، برنامه بهره برداری و تعمیر را در طول دوره 
بهره برداری مدون و به جامعه هدف ارایه خواهیم کرد.

فناوري  و  تحقیقات  آموزش،  دفتر  کل  مدیر  موج/ 
وزارت نیرو خبر داد:

صادرات خدمات آموزشي آب و برق به 
کشورهاي منطقه

مدیر کل دفتر آموزش، تحقیقات و فناوري وزارت 
و  از صادرات خدمات آموزشي صنعت آب  نیرو 
برق به کشورهاي منطقه و آموزش صنعت گران 
آب و برق کشورهاي منطقه به وسیله متخصصان 

ایراني خبر داد. 
به گزارش خبرگزاري موج، حسین بنکدار اظهار داشت: 
سال گذشته اقدام هاي خوبي در بخش آموزش صنعت 
آب و برق صورت گرفت به طوري که نخستین حرکت 
ساختار  و  نظام  بازنگري  و  اصالح  زمینه  در  شاخص 

آموزش هاي شغلي در این صنعت انجام شد.
پیشرفت  با  متناسب  آموزشي  نیازهاي  افزود:  وي 
روزافزون صنعت آب و برق در حال تغییر است بدین 
معنا که پویایي حوزه فناوري در مجموعه صنعت آب و 
برق مي طلبد آموزش هاي این بخش نیز پویا و به روز 

باشد.
ساختار  قدیم  از  نیرو  وزارت  مجموعه  داد:  ادامه  وي 
خدمت  ضمن  آموزش  بخش  در  منسجمي  و  خوب 
نقشه راه  تدوین  کار  اساس،  این  بر  که  است  داشته 
از  صنعت  متخصصان  کمك  با  نیرو  وزارت  آموزش 
سال گذشته کلید خورد تا از وضعیت موجود به یك 

وضعیت مطلوب برسیم.
تحقیقات  و  آموزش  نقشه راه  اینکه  بیان  با  بنکداري 
مورد تأیید وزیر نیرو قرار گرفته است، گفت: گام بعدي 
وزارت  آموزش  مجموعه  در  نقشه راه  این  اجراي  ما 
نیرو و شرکت هاي تابعه آن است که براي این منظور 

برنامه ریزي هاي الزم تا افق 1399 انجام شده است.

وي اظهار داشت: وظایف، سیاست گذاري ها و نحوه اجرا 
در این برنامه تعریف شده و نقش هر یك از شرکت ها 

در این برنامه مشخص است.
اعضاي  ویژه  آموزشي  بسته  بنکداري،  به گفته 
هیأت مدیره صنعت آب و برق تدوین و ابالغ شده است 
که نیازهاي روز مدیران ارشد را تأمین مي کند و شامل 

دوره هاي عمومي و تخصصي است.
مدیر کل دفتر آموزش، تحقیقات و فناوري وزارت نیرو 
سپس با بیان اینکه یکي از راهبردها در بخش آموزش، 
حضور و توسعه فعالیت ها در بازارهاي داخلي و خارجي 
به خوبي در مجموعه وزارت  این حرکت  است، گفت: 
نیرو شکل گرفته و مورد استقبال کشورهاي منطقه 

واقع شده است.
براي  بین المللي  آموزشي  دوره   15 برگزاري  از  وي 
کشورهاي افغانستان و عراق در سال 2013 میالدي 
در بخش اب و برق خبر داد و گفت: هشت دوره براي 
براي  نیز  افغانستان و هفت دوره  انرژي  وزارت آب و 
وزارت منابع آب عراق بوده و با استقبال آنها روبه رو 

شده است.
ابتداي سال میالدي جاري  از  تصریح کرد:  بنکداري 
تاکنون نیز 40 دوره آموزشي بین المللي برگزار شده 
که در مقایسه با سال گذشته میالدي، 2.5 برابر رشد 
زیرساخت هاي  با  مي شود  پیش بیني  و  است  داشته 
از 60 دوره  آینده میالدي بیش  فراهم شده، در سال 
آموزشي بین المللي در کشورهاي مختلف برگزار کنیم. 
وي تأکید کرد: کشورهاي افغانستان، عراق، سوریه و 
 2014 سال  بین المللي  آموزشي  دوره هاي  در  لبنان 

شرکت کرده اند.
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مهر/ 
موافقت مجلس با کلیات الیحه رفع موانع 

تولید و خروج از رکود

نمایندگان مجلس شورای اسالمی کلیات الیحه 
تصویب  را  رکود  از  خروج  و  تولید  موانع  رفع 

کردند.
 در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسالمی، 
نمایندگان با کلیات الیحه رفع موانع تولید و خروج از 

رکود موافقت کردند.
ارومیه،  مردم  نماینده  پور  قاضی  نادر  اساس،  این  بر 
جبار  و  سمنان  مردم  نماینده  خسروی  علیرضا 
نیز  و  مخالفت  در  رشت  مردم  نماینده  نژاد  کوچکی 
دلیجان،  و  محالت  مردم  نماینده  سلیمی  علیرضا 
سیدمحمدحسین میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان 
و موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم در موافقت با 

این طرح صحبت کردند.
مخالفان در اظهارات خود عنوان کردند که به حراج 
راه  ارزی  ذخیره  صندوق  از  حاصل  منابع  گذاشتن 
خروج از رکود نیست، رکود بر کالن اقتصاد و عمده 
فعالیت موجود در کشور سایه افکنده است، در حالی 
رکود شده  مساله  به  نگاه سطحی  الیحه  این  در  که 
است، اما برای خروج از رکود، باید دست خارج را از 

اقتصاد کشور کوتاه کنیم.
الیحه  این  بندهای  در  آنها،  اعتقاد  به  همچنین 
شهرداری ها مجبور به رباخواری شده و موظف شدند 
که در صورت تقسیط مطالبات خود از مردم، می توانند 
مبالغی را به عنوان مازاد دریافت کنند؛ در این الیحه 
عایده سرمایه، حذف شده و مساله حذف دالالن در 
کشاورزی نیز امر تعیین زمان برای ورود و خروج کاال 
در گمرکات کمرنگ دیده شده و برای آن تدبیر نشده 

است.
دولت  آن،  تسهیالت  و  گردشگری  مساله  همچنین 
بازپس گیری 150 هزار میلیارد تومان  الکترونیك و 

معوقه بانکی در این امر نادیده گرفته شده است.
با این  بر این اساس، همچنین مخالفان معتقدند که 
الیحه بجای اینکه موانع قانونی از مسیر تولید برداشته 
شود، قانون بر روی قانون نوشته شده؛ استقالل بانك 
الیحه  این  در  اما  دارد،  برمی  را  تولید  موانع  مرکزی 
این الیحه  به آن نشده است. همچنین در  اشاره ای 
اقتصاد  وزارت  در  تواند  می  دولت  که  شده  عنوان 
با کوچك  امر  این  که  ایجاد کند  تشکیالت جدیدی 
شدن دولت مخالف است و به طور کلی مواردی که 
تواند رفع کننده موانع  نمی  قید شده  این الیحه  در 

تولید باشد.
همچنین موافقان این الیحه عنوان کردند که امسال 
 600 دیگر  سوی  از  اما  شد،  ایجاد  شغل  هزار   400
هزار نفر بیکار شدند؛ در شرایطی که با رکود اقتصادی 
ناپایدار  اقتصادی  از سوی دیگر رشد  مواجه هستیم، 
و تحریم های دشمنان بر ملت تحمیل می شود باید 
تدبیری کرده و دست مذاکره کنندگان را باز بگذاریم تا 

پای میز مذاکرات قدرت چانه زنی داشته باشند.
مطالبات  وصول  مساله  به  الیحه  این  آنها،  گفته  به 
اسناد  و  بهادار  اوراق  معامالت  بورس،  قانون  بانکی، 

خزانه اسالمی پرداخته است.
مهمترین  از  تواند  می  الیحه  این  موافقان،  گفته  به 
اقدامات مجلس و دولت در ارتباط با حمایت از تولید و 

ارتقاء نظام مالی کشور باشد.
همچنین به گفته موافقان، از آنجا که بهترین راه مقابله 
با تحریم، حمایت از تولید است، این الیحه می تواند 
گره تولید را باز کند؛ امروز نگاه دولت و همه جامعه به 
دست مجلس است تا با تصویب کلیات آن در بررسی 

جزئیات نواقص موجود برطرف شود.
نماینده دولت نیز در دفاع از این الیحه گفت: فروش اموال 
اضافی بانك ها و صرف آن در تولید و ایجاد ظرفیت های 
جدید، انعطاف پذیری در فروش اوراق مشارکت، سرمایه 
گذاری خارجی و سرمایه گذاری های غیربانکی، استفاده 
از سرمایه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در تولید، 
کاهش وابستگی به نفت و نیز مطالبات بخش خصوصی 
و تقویت نظام تامین مالی درآمدها و کارایی که منابع 
محلی دارند، از جمله مواردی است که در این الیحه 

مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین رئیس کمیسیون حمایت از تولید و نظارت 
بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در دفاع از این الیحه 
عنوان کرد: اگر این طرح قانون شود، نقش مهمی در 

چرخه تولید دارد.
وی افزود: بودجه دولت محدود است، اما در این الیحه 

اجازه دادیم که منابع جدید، جذب شود.
همچنین در این الیحه در خصوص بدهی های دولت، 
قیمت ارز و اینکه بانك ها نباید بنگاه داری کنند و نیز 
تولیدکنندگان در  برای  اعتباری  در نظر گرفتن خط 
با 156 رأی  این الیحه  نظر گرفته شده است.کلیات 
موافق، 15 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 196 نماینده 

حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی/  
اعالم  به  پژوهش ها   مرکز  منفی  واکنش 
رتبه کسب و کار  ایران توسط بانک جهانی

اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
انجام  گزارش  در  ایران  رتبه  بهبود  مورد  در 

کسب وکار بانک جهانی راهکارهایی ارایه داد.
مجلس  پژوهش های  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
مرکز  این  اقتصادی  مطالعات  دفتر  اسالمی  شورای 
اعالم کرد: تبصره »1« ماده »4« قانون بهبود مستمر 
را  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  کسب وکار،  محیط 
مکلف کرده تا جایگاه ایران را در رتبه بندی های جهانی 
کسب وکار بهبود بخشد و در واقع از این طریق تصویر 
را در  ایران  از فرصت های کسب وکار  واقعی  و  جذاب 
نظر سرمایه گذاران داخلی ایجاد کند. در این گزارش 
به ارایه راهکارهایی برای بهبود رتبه ایران در گزارش 
انجام کسب وکار بانك جهانی پرداخته شد اما ذکر این 
نکته مهم ضروری است که اصالح وضعیت ایران در این 
شاخص که ابعاد محدودی از محیط کسب وکار را در بر 
می گیرد به معنی رفع اولویت های مسایل و مشکالت 
کسب وکارها در ایران نیست. بهبود محیط کسب وکار 
ایران نیاز به تدوین شاخص های ملی با هدف پایش 

وضعیت موجود و برنامه ریزی جامع برای آینده دارد.
درگزارش انجام کسب وکار بانك جهانی در سال 2014، 
به جمهوری ایران در نماگر مجوزهای ساخت وساز رتبه 
169 در میان 189 کشور اختصاص داده شده است اما 
با توجه به تحقیقات انجام گرفته و نمونه های در نظر 
گرفته شده واقعی در این گزارش، مشخص شد که این 
مورد  هزینه های  و  زمان  مراحل،  نیست.  واقعی  رتبه 
نیاز برای مجوزهای ساخت وساز در ایران طی سال های 
گذشته دستخوش تغییراتی شده است که در گزارش 
آزمایی  راستی  انجام  با  نشده اند.  اعمال  بانك جهانی 
معلوم شد این رتبه با در نظر گرفتن 16 مرحله، 112 
روز زمان و هزینه ای برابر 593/5 درصد درآمد سرانه 
به جایگاه 130 جهان و رتبه 13 کشورهای حاضر در 

سند چشم انداز در سال 2014 است.
گزارش های  از  حاصله  نتایج  تفاوت  دالیل  جمله  از 

 بازگشت به عناوین 6 اخبار اقتصادی

شماره هزار و  چهارصد و یازده                     هجدهم  آذر ماه هزار و سیصد و نود و سه   



بانك جهانی و راستی آزمایی انجام شده، می توان به 
به  پرسشنامه ها  تکمیل کننده های  کافی  تسلط  عدم 
)بدون  انتخاب درست مخاطبان  انگلیسی، عدم  زبان 
در نظر گرفتن اطالع آنها از وظایف شهرداری یا دیگر 
همچنین  و  ساخت وساز(  امر  در  دخیل  سازمان های 
به  پرسشنامه  کننده های  تکمیل  کافی  توجه  عدم 
سواالت و کلی گویی و کم دقتی در پاسخگویی نام برد.

اساسی  از مشکالت  می یابد:  ادامه  گزارش چنین  این 
موجود در انجام این پژوهش برای رسیدن به راهکارهای 
شفاف  پاسخگویی  عدم  به  می توان  عملیاتی  و  دقیق 
و  کاستی ها  درباره  شهرداری  کارشناسان  و  مسووالن 
نواقص قانونی و مقرراتی مرتبط اشاره کرد. حجم بسیار 
باالی قوانین موجود در شهرداری باعث شده است که 
از  مبحثی  درباره  کلی  به صورت  مربوطه  کارشناسان 
قوانین اطالع داشته باشند. بنابراین کارشناسان تنها با 
اظهارنظرهایی کلی به بیان مشکالت و موانع موجود در 
روند اخذ مجوزهای ساخت وساز می پرداختند و از عنوان 

کردن مصادیق عینی و اجرایی خودداری می ورزیدند.
حتی در صورت اصالح برخی اشتباهات در اطالعات 
ارسال شده از سوی مشارکت کنندگان ایرانی در پروژه 
انجام کسب وکار بانك جهانی، وضعیت موجود با وضعیت 
ساخت وساز  مجوزهای  نماگر  خصوص  در  مطلوب 
فاصله زیادی دارد. همچنین هر ساله کشورهایی که 
ارتقای  برای  آنها مورد بررسی قرار می گیرد  وضعیت 
جایگاه خود در نماگر مجوزهای ساخت وساز اصالحات 
رویه های  و  مقررات  قوانین،  در  را  کارآمدتری  و  تازه 
خود اعمال می کنند. بنابراین جمهوری اسالمی ایران 
نیز باید برای اصالح و کارآمدتر کردن قوانین، مقررات 
این  کند.  آغاز  را  مستمر  تالشی  موجود،  رویه های  و 
اصالحات می توانند در قالب دو سناریوی زیر صورت 
گیرند: اول، راهکار جامع که تدوین قانون مربوط به 

آن در میان مدت و اجرای آن در بلندمدت با عزم و 
اراده جدی مسووالن می تواند جمهوری اسالمی ایران 
ارتقا داده و  را به جایگاه اول منطقه سند چشم انداز 
تمامی مشکالت مرتبط با اخذ مجوزهای ساخت وساز 

را برطرف کند.
کردن  فراهم  و  شهری  واحد  مدیریت  اجرای 
با  مرتبط،  اجرایی  و  مقرراتی  قانونی،  زیرساخت های 
اجرای این سامانه مدیریتی بسیاری از مشکالت سر 
راه هماهنگی سازمان های دخیل در خدمات شهری از 
بین خواهند رفت و زمان و هزینه بسیاری از مراحل در 
نماگر مجوزهای ساخت وساز کاهش خواهد یافت.دوم، 
راهکارهای موردی، در صورتی که عزم و اراده جدی 
برای پیاده سازی مدیریت واحد شهری وجود نداشته 

باشد، تنها بخشی از مشکالت را برطرف خواهد کرد.

جهان صنعت/ چشم انداز 25 درصدی تجارت ایران در 
عراق ؛ سهم ایران به 20 درصد هم نرسیده است 

 1500 میلیارد دالر حجم پروژه های عراق 
تا سال 2020

ستاد  مهندسی  و  فنی  خدمات  کمیته  رییس 
آینده  گفت :  عراق  و  ایران  اقتصادی  توسعه 
خوبی در رابطه با بازار خودرو در عراق می توانیم 
از  استانداردها  به  توجه  ولی  کنیم  پیش بینی 
موارد مهم در این زمینه است که مردم عراق به 

طرف خودروهای دیگر کشورها هجوم نبرند . 
سادات در جلسه هم اندیشی فرصت های ویژه اقتصادی 
و تجاری ایران و عراق با بیان اینکه استاندارد موضوعی 
با بازار عراق در  است که بیش از سه سال در رابطه 
حل  برای  کرد :  اظهار  است،  بررسی  و  پیگیری  حال 

از  یکی  است .  شده  مطرح  پیشنهاداتی  موضوع  این 
مواردی که باید به آن توجه شود این است که دولت 
عراق به خاطر مسایلی که با آن مواجه بوده موضوع 
و  توانمندی  نیست چون  اولش  اولویت  در  استاندارد 

نیروی متخصص را ندارد . 
استاندارد  اداره  و  بخش خصوصی  اینکه  بیان  با  وی 
برای بهبود صادرات بهتر است در مناطقی که به مرز 
نزدیك تر است استانداردهایی را ایجاد کنند، افزود : این 
استانداردها می تواند مطابق با ظرفیت و استانداردهای 
ما باشد . رییس کمیته خدمات فنی و مهندسی ستاد 
توسعه اقتصادی ایران و عراق با بیان اینکه بازار خودرو 
در عراق آینده خوبی دارد و باید به موضوع استاندارد 
در این زمینه توجه شود، تاکید کرد : اگر به این موضوع 
توجه نشود مردم عراق به طرف خودروهای دیگر هجوم 
می آورند؛ امروزه عراق ارتباطات خود را تا حدودی با 
خوبی  فرصت  این  که  کرده  قطع  عربستان  و  ترکیه 
برای ما است . همچنین جهانبخش سنجابی شیرازی- 
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق- در این 
است  کشورهایی  از  یکی  عراق  اینکه  بیان  با  مراسم 
که نقدینگی الزم را دارد و فضای کسب و کار را آزاد 
تعریف کرده است، گفت :  حدود 1500 میلیارد دالر 
تا سال 2020 در  پروژه هایی است که حداقل  حجم 
عراق وجود دارد و حال این سوال مطرح می شود که 
با توجه به اینکه کشورمان بیش از 1200 کیلومتر مرز 
مشترک و بیش از 15 نقطه مبادله ای با عراق دارد، 

سهم ما در بازار عراق چقدر است؟ !
وی ادامه داد : خروجی این همایش باید این سوال را 
پاسخ دهیم که چرا هزینه هایی بابت عراق می دهیم 
ولی همچنان در استفاده از فضای اقتصادی این کشور 
فقط در زمان بحران داعش سهم بازار ما باالتر می رود 
و در شرایط ریسك، ارتقای بازده می دهیم؟ سنجابی 

تصریح کرد : هنوز سهم ما در بازار اقتصادی عراق به 
است؛  درصد   25 ما  چشم انداز  و  نرسیده  درصد   20
بنابراین باید موانع این موضوع به درستی مورد بررسی 
قرار گیرد . دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق 
در عین حال بیان کرد : عراق ظرفیت بسیار باالیی دارد 
و اگر به بازار این کشور توجه کنیم، توجه بایسته و 
وجود  ملی  نگاه  باید  که  گفت  وی  است .  شایسته ای 
شبانه روزی  را  گمرک  فعالیت  بتوان  که  باشد  داشته 

کرده و همه دستگاه ها در این زمینه توجیه باشند . 
بانك ایرانی- عراقی با 120 میلیون دالر سرمایه 

مدیرعامل بانك اقتصاد نوین گفت  که با مشارکت 120 
میلیون دالری سرمایه ایرانی، بانکی ایرانی- عراقی به نام 
»تع اون اقلیمی« در عراق با شعبات زیاد دایر کرده ایم 
مشکالتی  اداری،  روند  و  امنیتی  مسایل  دلیل  به  اما 
همچنان وجود دارد . محمد حسین باغ  عنایت، مشاور 
روابط  سیاست گذاری  نشست  در  نیز  ایران  گمرک 
تجاری ایران و عراق به این نکته اشاره کرد که باید 
سیاست های دولت در راستای فراهم کردن تسهیالت، 
هزینه های تجارت به عراق را کاهش دهد تا به نوعی 
بازارهای رقابتی عراق حضور پیدا کرده و  بتوانیم در 
کاالهایی با ارزش افزوده باال به این کشور صادر کنیم . 
وی ایجاد انبارهای اختصاصی برای تجار بر سر مرزهای 
عنوان کرد که  راهکارهایی  از جمله  را  عراق  و  ایران 

می تواند به تجارت بازرگانان کمك دو چندانی کند . 
گمرکات ایران و عراق باید شبانه روزی شود

مشاور گمرک ایران خاطرنشان کرد : شبانه روزی کردن 
گمرک بین مرز ایران و عراق از دیگر روش های سرعت 
بخشیدن برای تجارت بین دو کشور است که حتی در 
به صورت شیفت گمرکات فعال  نیز  روزهای تعطیل 
جلوگیری  کاال  ترخیص  شدن  طوالنی  از  تا  باشند 
شود، در عین حال پیشنهاد داده ایم تا کاالها در محل 
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ارزیابی گمرکی شوند و کارشناس گمرک  تولیدشان 
در محل ساخت کاال حضور یافته و آن را ارزیابی کند .

دنیای اقتصاد/ 
 چالش های مالیات بر ارزش افزوده از 

دیدگاه بخش خصوصی

شدن  منتفی  خبر  گذشته  روزهای  در  هرچند 
افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال 94 اعالم 
شد، اما در بند »ط« تبصره 9 الیحه پیشنهادی 
بودجه سال آینده آمده است: در سال 94 عالوه 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  نرخ  قانونی  افزایش  بر 
موضوع تبصره 2 بند الف ماده 117 قانون برنامه 
به  درصد  واحد  یک  توسعه،  پنجم  ساله  پنج 
ارزش  بر  مالیات  نرخ  به  سالمت  مالیات  عنوان 

افزوده سهم دولت اضافه می شود.
این در حالی است که فعاالن بخش خصوصی معتقدند 
و دولت  نشده  مالیاتی در کشور حل  هنوز مشکالت 
پیش از هر چیز باید به چالش های این حوزه رسیدگی 
کند. در همین رابطه، روسای اتاق های سراسر کشور در 
نشستی با رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مهم ترین 

خواسته های خود را اعالم کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، محسن جالل پور، 
فعاالن  گفت:  نشست  این  در  ایران  اتاق  رئیس  نایب 
و  مالیاتی دارند  با مسائل  فراوانی  اقتصادی مشکالت 
مانده  باقی  با همه مشکالت  دولت  که  است  طبیعی 
از گذشته و کاهش قیمت نفت، نگاه جدی به مسائل 
وصول  خواستار  اقتصادی  فعاالن  اما  دارد،  مالیاتی 

مالیات بحق و عادالنه هستند.
روند  که  است  این  اقتصادی  فعاالن  گله  افزود:  وی 

وصول مالیات ها شفاف نیست و مشاغل فراوانی وجود 
روندی  باید  و  نمی کنند  پرداخت  مالیات  که  دارند 
باشد.  و شفاف  عادالنه  مالیات  که وصول  اتخاذ شود 
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران نیز اعالم کرد: 
ارزش  بر  مالیات  قانون  کردن  دائمی  برای  به تازگی 
افزوده کارگروهی تشکیل شده و در اصالح این قانون 
از  شده  مطرح  مسائل  و  گرفته  صورت  خوبی  تعامل 

سوی اتاق ها و تشکل ها مورد توجه قرار گرفته است.
باید  معتقدند  فعاالن بخش خصوصی  افزود: همه  وی 
میان فعاالن اقتصادی شفاف و شناسایی شده که به 
تکالیف خود عمل می کنند با کسانی که از تکالیف خود 

فرار می کنند، تفاوت قائل شد.
کسانی  کرد:  بیان  نیز  کدفروشان  مورد  در  سلطانی 
استفاده  خود  کاالی  صادرات  برای  کدفروشان  از  که 
که  کسانی  اما  جسته اند،  مالیاتی  تکالیف  از  کرده اند 
دفاتر  و  شده  گرفتار  کرده اند،  دریافت  را  فاکتور  این 
با  است  بهتر  و  شده  علی الرأس  مالیات  مشمول  آنها 
کسی که فعل مجرمانه را مرتکب شده برخورد شود. 
اتاق همدان نیز  ادامه، سیدمجید موسوی، رئیس  در 
اعالم کرد: مشکل علی الرأس شدن دفاتر وجود دارد و 
باید مشخص شود که از میان گزارش های فعلی و دفاتر 

علی رأس شده، کدام یك مالک است.
حسین طوسی، رئیس اتاق کرج نیز گزارشی از گردش 
کار مالیاتی استان البرز ارائه داد و گفت: به علت نبود 
کارشناس مشخص برای رسیدگی به دفاتر، کارشناسی 
واگذار  کرده اند،  رد  را  آنها  که  افرادی  خود  به  دفاتر 

می شود.
به  مربوط  افزوده  ارزش  بر  مالیات  کرد:  عنوان  وی 
مصرف کننده نهایی است، اما اکنون تولیدکننده آن را 
پرداخت می کند و این 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده 
بر قیمت نهایی و تمام شده محصول اثر می گذارد و 

روند فروش را نیز مختل کرده است.
رئیس اتاق کرج در مورد کدفروشان نیز عنوان کرد: 
بسیاری از شرکت های بزرگ درگیر این مسأله شده اند؛ 
زیرا از قبل با شرکتی کار کرده اند که پیش از این جزو 
بلك لیست نبوده، اما به تازگی به این فهرست اضافه 
نیز  اصفهان  اتاق  رئیس  کسائیان،  است. خسرو  شده 
این  و عالج  است  رکود  در حال  اکنون کشور  گفت: 
مساله در شرایط فعلی بسیار مشکل است و باید مالیات 
از  افزوده  ارزش  مالیات  و  کم شود  یا  برداشته  تولید 

اصناف دریافت شود.
وی ادامه داد: میانگین مالیات در کشور ما 25 درصد 
همچنین  است،  درصد   8 همسایه  کشورهای  در  و 
در  و  درصد   30 ما  کشور  در  بانکی  بهره  میانگین 
ماه   8 در  همچنین  است.  درصد   4 دیگر  کشورهای 
مالیات  اصناف  از  تومان  میلیارد  هزار   13 امسال، 
میلیارد  هزار   46 می شود  پیش بینی  و  شده  دریافت 

تومان در سال وصولی مالیاتی باشد.
بحث  گفت:  نیز  ساری  اتاق  رئیس  عشریه،  غالمرضا 
اکنون  و  شود  اجرایی  کشور  در  باید  مالیاتی  عدالت 

مالیات بر ارزش افزوده عادالنه دریافت نمی شود.
باید  مالیاتی  اطالعات  جامع  نظام  کرد:  تصریح  وی 
به گونه ای باشد که از همه کسانی که فعالیت و کار 
می کنند، مالیات دریافت شود، همچنین باید متوجه 
بود فاکتورهایی که در زمان مشخصی صادر می شود 
و بعد در لیست سیاه قرار می گیرند، سبب رد شدن 

دفاتر می شود.
جبار کیانی پور، رئیس اتاق یاسوج نیز عنوان کرد: در 
انجام  دولت  برای  خصوصی  بخش  که  کارکردهایی 
می دهد، دولت قادر به پرداخت پول به بخش خصوصی 
نیست و همین مساله سبب بروز مشکالت مالیاتی شده 
که سهم  است  این  ما  پیشنهاد  داد:  ادامه  وی  است. 

مالیات بر ارزش افزوده در قراردادها درج و دیده شود، 
سهامداران  حساب  متأسفانه  روزها  این  اینکه  ضمن 
مسدود شده است، در صورتی که می توان طلب بخش 

خصوصی از دولت را با بدهی مالیاتی آنان تهاتر کرد.
بیان  قزوین  اتاق  رئیس  قاسمی،  کشاورز  علیرضا 
قالب شورای  در  را  پیشنهاد خود  اتاق 18  این  کرد: 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح کرده است. 
شامل  که  محصولی  فعلی،  شرایط  در  داد:  ادامه  وی 
مالیات بر ارزش افزوده می شود، قابل رقابت نیست و 
است.  واقعیت  این یك  و  از سوددهی خارج می شود 
در ادامه، علی عسگری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
کشور پس از شنیدن مسائل مطرح شده، گفت: طرح 
جامع اطالعات مالیاتی شامل 32 پروژه است که یکی 
از آنها تولید نرم افزار است. وی افزود: در این طرح هر 
حساب  در  و  است  مالیاتی  پرونده  یك  دارای  مؤدی 
امکان پذیر خواهد  و طلب ها  بدهی ها  تهاتر  مشخص، 
بود، اما اکنون این امکان وجود ندارد. عسگری ادامه 
داد: این سیستم یکپارچه است و مبنای کار آن فرآیند 
تعریف  ایستگاه  پرونده 7  هر  برای  و  است  وظیفه ای 
شده و پس از آن 30 ایستگاه وجود دارد که این پرونده 

باید از آنها عبور کند.
یادآور شد: در طرح  مالیاتی  امور  رئیس کل سازمان 
از  اعالم شده  اطالعات  انحراف  که  در صورتی  جامع 
واقعیات زیاد باشد، پرونده بررسی خواهد شد، اکنون به 
همه پرونده ها رسیدگی می شود، اما به صورت ناقص.  
وی عنوان کرد: در طرح جامع، ارتباط ممیز و مؤدی 
با یکدیگر قطع خواهد شد و امکان اعمال نظر خارج 
از دغدغه های  از عرف وجود نخواهد داشت. بسیاری 
به صورت  سازوکارها  نشدن  تعریف  از  ناشی  موجود، 
با نهایی شدن طرح جامع، بسیاری  مشخص است و 
از این مشکالت برطرف خواهد شد. عسگری گفت: در 
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طرح جامع دیگر چیزی به عنوان تشخیص علی الرأس 
و  شد  خواهد  اصالح  قوانین  و  داشت  نخواهد  وجود 

مبنای تشخیص اطالعات خواهد بود.
وی درخصوص ارزش افزوده توضیح داد: ما نیز از روند 
آن راضی نیستیم، زیرا روند آن به حلقه آخر نرسیده 
و صندوق فروش گذاشته نشده و اولویت ها نیز اعالم 
گفت:  کدفروشان   درباره  همچنین  وی  است.  نشده 
شرکت های کد فروش پیش از این نیز فعالیت داشتند، 
اما مالیات بر ارزش افزوده نقش آنها را مشخص تر کرد 
و امروز یکی از دغدغه های ما همین مساله است و در 

حال شناسایی شرکت های کدفروش هستیم.

کمیسیون  در  رگوالتوری  نظام  تهران/بررسی  اتاق 
صنعت و معدن

تقویت بخش خصوصی با ایجاد نهاد 
رگوالتوری

صنعتگران و کارآفرینان عضو کمیسیون صنعت 
و معدن اتاق تهران این بار در گردهمایی دیگری 
موضوع رگوالتوری و نظام آن در ایران پرداختند. 
آنها با دعوت از ایرج مهرآزما که در حال حاضر از 
مشاوران ارشد انرژی مرکز پژوهش های مجلس 
مختلف  بخش های  در  مدیریت  سابقه  و  است 
انرژی و همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

را دارد، به بررسی این موضوع پرداختند.
نشست  در  تهران،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
کمیسیون صنعت و معدن ابتدا آقای محسن خلیلی با 
اشاره به اصل 44 قانون اساسی، این بخش از قانون را 
در راستای تسهیل رقابت ها و منع انحصار در حوزه های 
مختلف اقتصادی عنوان کرد. وی هدف از تصویب و 

اجرای این بخش از قانون را مبارزه با وضعیت انحصار 
و  دانست  خصوصی  بخش  طریق  از  کشور  توسعه  و 
اجرای دقیق آن طی  یادآور شد که  نیز  را  نکته  این 

سال های اخیر به انحراف کشیده شد.
خلیلی همچنین به شورای رقابت نیز اشاره کرد که 
وی،  گفته  به  دارد.  قرار  شورا  این  عضویت  در  خود 
شورای رقابت امور مربوط به قیمت گذاری را برعهده 
دوره  طول  در  شورا  این  او،  زعم  به  انکه  حال  دارد 

فعالیت خود مظلوم نیز واقع شده است.
خروجی برنامه ها، توسعه نبوده است

نظام  موضوع  مهرآزما  ایرج  نشست،  این  ادامه  در 
فعاالن  با  را  آن  ضعف های  و  ایران  در  رگوالتوری 

اقتصادی در میان گذاشت.
وی با بیان اینکه بررسی 108 سال بودجه و نفت در 
ایران را مورد مطالعه قرار داده است، ابتدا یادآور شد که 
ایران جزو نخستین کشورهایی بود که حساب ذخیره 

ارزی را در سال 1308 خورشیدی به اجرا گذاشت.
مهرآزما سپس در خصوص چرایی نیاز کشور به نهاد 
اشاره کرد که عملکرد  نکته  این  به  ابتدا  رگوالتوری، 
برنامه های پنج ساله در ایران، کشور را به سمت توسعه 
سوق نداده است و این در حالی است که از ظرفیت 
بخش خصوصی نیز برای نیل به این هدف در برنامه 

های توسعه استفاده نشده است.
به گفته وی، در طول دوره های مختلف نظام قیمت 
و  ذینفعان  منافع  و  بوده  غیراصولی  ایران  در  گذاری 
منافع ملی را ملحوظ نکرده در حالی که تنها در قیمت 

گذاری ها به منافع دولت توجه شده است.
به موضوع درآمد حامل  انرژی سپس  کارشناس  این 
های انرژی اشاره کرد و با بیان اینکه در سال 93 کل 
انرژی 636  های  از حامل  آمده  به دست  درآمدهای 
معادل 24  دولتی  ارز  قیمت  به  و  ریال  میلیارد  هزار 

این میزان  از  میلیارد دالر است، خاطرنشان کرد که 
فقط 29.5 درصد سهم شرکت های انرژی، 0.6 درصد 
مالیات و عوارض و مابقی آن یعنی حدود 70 درصد 
به  که  است  شده  ها  یارانه  هدفمندی  سازمان  سهم 

گفته وی، این رویه باید تغییر کرده و اصالح شود.
افزود: ارزش دالری کل حامل های مصرفی  مهرآزما 
کشور با متوسط منطقه 150 تا 200 میلیارد دالر است 
که این رقم در مقایسه با درآمد صادرات نفت خام و 
بنابراین تداوم این  میعانات گازی، 3 تا 4 برابر است 
قیمت گذاری نه به نفع تولیدکننده و نه مصرف کننده 
است و کشور نیز از آن سودی نمی برد و تنها اتالف 

منابع و رانت خواری گسترده را در پی دارد.
چرا باید رگوالتوری داشته باشیم؟

این کارشناس حوزه انرژی در ادامه به بیان دالیل نیاز 
به وجود مقررات و موسسه رگوالتوری پرداخت.

خدمات  عرضه  نرخ  تنظیم  و  تعیین  وی،  گفته  به 
و  مالیات  واقعی،  هزینه  به  توجه  با  کاال  و  عمومی 
عوارض و بازگشت سرمایه و سود منصفانه به دور از 
دخالت های سازمان های ذی نفوذ و موسسات دولتی، 

یکی از اهداف دستیابی به نظام رگوالتوری است.
وی در عین حال، یکی دیگر از دالیل تببین این نظام 
هزینه  انحصارگر  دولتی  موسسات  اینکه  از  احتراز  را 
های سوءمدیریت و اتالف منابع خود را در قالب هزینه 
تمام شده از تولیدکننده و مصرف کننده تامین کنند، 
عنوان کرد و یادآور شد که با ساختار رگوالتوری می 
توان به مقابله با عرضه کاال با قیمت کم و نامعقول یك 

شرکت برای بیرون راندن رقبا از میدان نیز پرداخت.
را  رگوالتوری  نهاد  و  موسسه  یك  سپس،  مهرآزما 
اینگونه تعریف کرد که یك موسسه مستقل دولتی یا 
غیردولتی دارای اختیار قانونی برای اعمال اختیارات 
مستقل در برخی حوزه های فعالیت است که معموال 

بر مبنای قانون شکل می گیرد.
موسسه  فعالیت  و  مسولیت  حیطه  همچنین،  وی 
انرژی،  امور  جمله  از  هایی  زمینه  در  را  رگوالتوری 
تنظیم مالی، ایمنی غذایی و سالمت شغلی و عمومی، 
تنظیم امور سایبری، تنظیم و پایش آلودگی،ارتباطات 
راه دور و ... عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ایجاد 
نهاد رگوالتوری انرژی برای نظارت بر روابط بین شرکت 
های درون دولتی و بخش خصوصی برای اجرای اصل 
44 قانون اساسی ضروری است. به گفته وی، این نهاد 
باید به صورت مستقل برای تعیین تعرفه ها، مقررات 
به  مستمر  و  تبعیض  بدون  و  بهینه  خدمات  ارائه  و 

مشتریان و بر اساس قانون تشکیل شود.
مهرآزما در عین حال تصریح کرد که به کمك نظام 
رگوالتوری در کشور، می توان قانون هدفمندی یارانه 

ها را به شکل بهتری اجرا کرد.

ایسنا/ 
مهمترین تفاوت های بودجه امسال با سال 

آینده

اگر چه لوایح و قانون های بودجه همواره حاوی 
بندها و تبصره و گاها اعدادی است که هر ساله 
در آن تکرار شده و ثابت می ماند؛ اما در سویی 
دیگر بخشی از آن وابسته به شرایط و زمانی که 
بودجه ساالنه در آن تدوین می شود نسبت به 

سال قبل متغیر بوده و جابجا می شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران)ایسنا(، 
الیحه بودجه سال 1394 درحالی 16 آذرماه از سوی 
رییس جمهور به مجلس تقدیم شد که با وجود افزایش 
جاری  سال  قانون  به  نسبت  آن  کلی  سقف  اندک 
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تغییراتی در برخی بندها و ارقام آن وجود داشت.
تفاوت عمده بودجه امسال با سال آینده

با توجه به اینکه سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال 
1394 نسبت به امسال کاهش یافته و سهم این منابع 
به یك سوم منابع عمومی دولت رسیده است، معاون 
برنامه ریزی رییس جمهور معتقد است که این کاهش 
وابستگی که به دلیل فشارهای اقتصادی و در راستای 
اقتصاد مقاومتی بوده عمده ترین تفاوت بودجه سال 

1393 و1394 است.
از نفت و فرآورده های آن در سال  درآمدهای ناشی 
که  شده  بینی  پیش  تومان  میلیارد  هزار   71 آینده 
تومان  میلیارد  هزار  به 77  نسبت  درصد  حدود 7.8 

امسال کاهش دارد.
این درحالی است که تراز عملیاتی بودجه سال آینده 
نیز مثبت تر شده و از منفی 48 هزار و 900 میلیارد 
تومان امسال به منفی 46 هزار و 462 تومان کاهش 

یافته است.
تغییرات نرخ های مبنای بودجه

از  آینده  بودجه سال  پایه در  قیمتهای  برخی  تعیین 
پرحاشیه ترین بخش های تدوین آن بود به گونه ای 
که به دلیل ریزشی که در چند ماه در قیمت جهانی 
نفت ایجاد شده و حدود 40 درصد کاهش یافت دولت 
برای هر بشکه در  به تعیین قیمت 72 دالری  ناچار 
سال آینده شد.این در حالی است که قیمت نفت در 
بودجه سال جاری 100 دالر تعیین شده بود که در 
دالر   104 حدود  متوسطی  با  امسال  اول  ماه  شش 
فروش رفت، اما در اواخر این نیمه رو به نزول گذاشت 

و در حال حاضر به حدود 60 دالر رسیده است.
اما نرخ مورد توجه دیگر مربوط به دالر است که در 
 2850 به  تومانی  رشد200  با   1394 بودجه  الیحه 

تومان افزایش یافته است.

نرخ دالر الیحه سال آینده در حالی با رشد 10 درصدی 
و  تومان  نرخ 2650  برای سال جاری  که  بود  همراه 
برای سال 1392 حدود 2477 تومان به عنوان مبنای 

تبدل دالر به ریال در نظر گرفته شده بود.
نوسان در اعداد و ارقام کلی بودجه

الیحه بودجه سال 1394 با سقف کلی 837 هزار و 
907 میلیارد تومانی بسته شد که نسبت به مصوب 
803 هزار و 348 میلیارد تومانی سال جاری با رشد 

4.3 درصدی همراه بوده است.
همچنین کل بودجه های عمومی شامل منابع عمومی 
 357 و  هزار   267 دولت  اختصاصی  درآمدهای  و 
میلیارد تومان پیش بینی شد که در مقایسه با 235 
هزار میلیارد تومان سال جاری 13.8 درصد رشد دارد.

درآمدها،  شامل  عموی  منابع  مجموع  همچنین 
واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های 
مالی 244 هزار میلیارد تومان تعیین شده که نسبت 
به 211 هزار میلیارد تومان بودجه 1393 افزایشی 33 

هزار میلیارد تومانی دارد.
سال  بودجه  کل  دهنده  تشکیل  اصلی  ارقام  دیگر  از 
انتفاعی  و موسسات  بودجه شرکت های دولتی  آینده 
وابسته به دولت و بانکهاست که برای سال آینده بیش 
در  که  بینی شده  پیش  تومان  میلیارد  هزار  از 596 

مقایسه با سال جاری 0.1 درصد کاهش دارد.
افزایش حقوق کارمندان 6 درصد کمتر از امسال 

افزایش می یابد
اما از مجموع بودجه های عمومی ، 166 هزار میلیارد 
تومان را بودجه جاری و حدود 48 هزار میلیارد تومان 

را بودجه های عمرانی تشکیل می دهد.
و  حقوق  حالی  در  را  جاری  بودجه های  عمده  بخش 
آینده  برای سال  دستمزد تشکیل می دهد که دولت 
میزان افزایش حقوق کارکنان را با توجه به پیش بینی 

تورم 14 درصدی در سال آینده ، 14 درصد در نظر 
گرفته است که شش درصد نسبت به افزایش حقوق 

سال جاری کاهش دارد.
افزایش  میزان  جاری  سال  در  که  است  درحالی  این 

حقوق 20 درصد تعیین شده بود.
بودجه های عمرانی باال رفت

با رشد حدود  که  عمرانی هم  بودجه های  همچنین 
تومان  میلیارد  هزار   41 از  بود  همراه  درصدی   16
سال جاری به حدود 48 هزار میلیارد تومان افزایش 
برای  جاری  سال  روال  به  عمرانی  است.بودجه  یافته 
ها  طرح  پیشرفت  میزان  به  توجه  با  نیز  آینده  سال 
اولویت بندی می شود؛ اما با این تفاوت که طرح هایی 
که در توازن منطقه ای موثر باشند در اولویت باالتری 

قرار می گیرند.
ورودی مازاد صندوق توسعه ملی قطع می شود

اما در بین بندها و تبصره های بودجه سال آینده قرار 
بر این شده تا میزان واریزی به صندوق توسعه ملی از 
درآمدهای نفتی در 20 درصد مصوب در قانون برنامه 
سال  هر  در  واریزی  درصد  سه  و  مانده  ثابت  پنجم 

متوقف شود.
این در حالی است که باید برای سال آینده 32 درصد 
درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود که 
با درخواست دولت در الیحه، مازاد پرداختی با توجه به 
شرایط خاص موجود در درآمدهای نفتی واریز نشده و 
در اختیار دولت قرار کمی گیرد براین اساس برداشتی 
بر 20  بلکه ورودی مازاد  انجام نمی شود  از صندوق 

درصد قطع خواهد شد.
هدفمندی به موقع رسید

در بین تبصره های بودجه، تبصره هدفمندی از اهمیت 
مسیر  کننده  تعیین  که  چرا  است  برخودار  ای  ویژه 
دولت در ادامه اجرای این قانون در سال بعد خواهد 

بود.
برخالف سال گذشته که دولت الیحه بودجه را بدون 
تبصره هدفمندی به مجلس فرستاد، اما بعد با فشار 
نمایندگان تبصره هدفمندی نیز در قالب تبصره 21 
به الیحه اضافه کرد امسال برنامه های هدفمندی در 
تبصره 21 به همراه سایر تبصره ها در الیحه بودجه 

سال 1394 گنجانده شده است.
تغییر  کلی  ارقام  و  اعداد  لحاظ  از  هدفمندی  تبصره 
چندانی نداشته و درآمد دولت از محل افزایش قیمت 
حامل های انرژی 48 هزار میلیارد تومان یعنی همان 
رقم سال جاری و رقم توزیع یارانه نقدی و غیر نقدی 

ثابت در 42 هزار میلیارد تومان مانده است.
سازمان مدیرت و برنامه ریزی به بودجه آمد

در حالی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی از سال 
1386 منحل و به دو معاونت برنامه ریزی و معاونت 
توسعه تقسیم شد، از آن پس در لوایح و قوانین بودجه 
»معاونت برنامه ریزی نظارت راهبردی رییس جمهور 
» استفاده می شد. اما با توجه به برنامه دولت برای 
احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مصوبه اخیر 
شورای عالی اداری برای تشکیل این سازمان با ادغام 
دو معاونت برنامه ریزی و توسعه، در حالی که هنوز 
مراحل احیای سازمان به پایان نرسیده و نام معاونت 
برنامه  در روی ساختمان اصلی آن همچنان معاونت 
در   ، است  جمهور  رییس  راهبردی  نظارت  و  ریزی 
الیحه بودجه سال آینده بجای نام معاونت برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی رییس جمهور، »سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی« به کار برده شده است تا بیانگر ورود 
رسمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به زیرمجموعه 
های دولت باشد. تغییر نامی که هنوز مشخص نشده تا 

چه اندازه محتوای قبلی را نیز تغییر داده است.
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دنیای اقتصاد/ 
Jane Porter :نویسنده

مترجم: مریم رضایی
 Fast Company:منبع

حتی  و  همکاران  روسا،  از  اعم   – افراد  می توانیم  ما 
ایده هایی که از شخصیت آنها  خودمان - را براساس 
داریم، در محیط کار قضاوت کنیم؛ اما قضاوت زودهنگام 
ما در مورد شخصیت دیگران نه تنها کار اشتباهی است، 
بلکه به عقیده بریان لیتل، روانشناس و نویسنده کتاب 
می تواند  علم شخصیت،  مورد  در  ما«  و  »من، خودم 

برای سالمت و روابط ما صرفا خطرناک باشد. 
را  آن  راحتی  به  بتوانید  که  نیست  چیزی  شخصیت 
تشخیص دهید و با مجموعه تست های شخصیت شناسی 
از  »بسیاری  می گوید:  لیتل  کنید.  طبقه بندی  را  آن 
روی  معروف  شخصیت شناسی  تست های  به  افراد 
می آورند که باعث می شود تصاویر محدودکننده ای از 
فکر می کنم  و من  آید  به دست  دیگران  و  خودشان 
را  دیگران  یا  وقتی خودمان  است.  کار خطرناک  این 
می کنیم،  تفسیر  نوع شخصیت خاص  یك  عنوان  به 
در واقع محدودیت هایی برای رشد ظرفیت خود یا آنها 
تفسیر  نمی توانیم یك  که  در حالی  کرده ایم.«  ایجاد 
شخصیت را به هیچ فردی نسبت دهیم، روانشناسان 
به پنج ویژگی مهم اشاره می کنند که وقتی در مورد 
شخصیت صحبت می کنید، بسیار مفید هستند. این 
پنج ویژگی عبارتند از: پذیرا بودن، درایت، برون گرایی، 
از  ناشی  اختالل  روان رنجوری)نوعی  و  سازگاری 

اضطراب(. کلید موضوع این است که این ویژگی ها در 
هیچ فردی ثابت نیست. به گفته لیتل »هر یك از اینها 
می تواند عملی شود تا پروژه ای را که برای شما اهمیت 

دارد، پیش ببرد.«
در  سیستم ها  از  پیچیده ای  مجموعه  به  شخصیت 
در سیستم عصبی چه  اینکه  فهم  است.  مرتبط  مغز 
از  اشتباهی  شناخت  افراد  بیشتر  چگونه  و  می گذرد 
در  شما  روابط  توسعه  به  می تواند  دارند،  شخصیت 

محیط کار کمك کند. 
ویژگی های ثابت در مقابل آزاد

را  آنها  لیتل  که  داریم  ویژگی هایی  ما  از  یك  هر 
ویژگی های »ثابت« و »آزاد« می نامد.  تفاوت این دو 
مهم است. ویژگی های ثابت ویژگی هایی هستند که از 
نظر ما طبیعی به نظر می رسند. اما این ویژگی ها فقط 
نیمی از داستان را به ما می گویند. مثال اگر شما آمادگی 
قرار گرفتن در جمع را داشته باشید، برون گرایی یکی 
این  اما  می شود؛  محسوب  شما  ثابت  ویژگی های  از 
لزوما به آن معنا نیست که نمی توانید در مواقع الزم، 
فرد  یك  ویژگی های  کارتان،  محیط  در  خصوص  به 
درون گرا را به نمایش بگذارید.  این همان نقطه ای است 
که ویژگی های آزاد ظهور می کنند. ویژگی های آزاد یك 
شخص می تواند بر خالف حاالت طبیعی او باشد. اگر 
ویژگی های یك فرد برون گرا را می دانید )بلند صحبت 
افراد، به دست  با  کردن، کمتر کردن فاصله فیزیکی 
گرفتن مکالمه و ...( پس می دانید چگونه مطابق آن 

رفتار کنید، حتی اگر ذاتا برون گرا نباشید. 

 چرا برداشت های اولیه مهم هستند؟
ویژگی های آزاد دلیل خطرناک بودن برداشت اولیه شما 
از افراد و قضاوت در مورد شخصیت آنها است. یك فرد 
باشد، ممکن است  تنها  درون گرا که ترجیح می دهد 
لیتل می گوید:  به نظر برسد.  در محیط کار برون گرا 
»ما اغلب با قضاوت افراد بر مبنای رفتارشان، تفسیر 
غلطی از آنها داریم.« این در حالی است که خودمان 
ویژگی های  برخالف  و  داریم  که  شخصیتی  از  جدا 
شخصیتی مان رفتار می کنیم.  بیشتر رفتارهای ما در 
محیط کار ناشی از ویژگی های ثابت ما نیست، بلکه از 

شخصیت واقعی خود دور می شویم. 
تصور کنید شما فرد بسیار احساسی هستید. این یعنی 
عموما فردی مالیم و تا حد ممکن با شرایط سازگار 
هستید. اما اگر پروژه مهمی را برخالف میل تان از شما 
بیرون  خود  شخصیتی  قالب  از  است  ممکن  بگیرند، 
آمده و تالش کنید به هر نحوی آن را دوباره به دست 
موقعیت ها،  ربودن  یعنی  »این  لیتل،  گفته  به  آورید. 
یعنی حرفه ای گرایی. بنابراین عمده رفتار ما در محیط 
کار به واسطه ویژگی های ثابت مان پیش نمی رود، ما 

اغلب خارج از شخصیتی که داریم رفتار می کنیم.« 
اثرات منفی خروج از شخصیت

البته این موضوع می تواند در طول زمان اثر بدی داشته 
فشار  تحت  را  شما  نباتی«  عصبی  »دستگاه  و  باشد 
بگذارد. دستگاه عصبی نباتی ارگان های درونی شما را 
بر عملکردهایی مانند ضربان قلب،  کنترل می کند و 
اثر می گذارد. لیتل می گوید »وقتی  گوارش و تنفس 

ویژگی های آزاد به کار می افتند، شما به دستگاه عصبی 
به  عصبی  دستگاه  می کنید.  وارد  فشاری  نباتی خود 
دائمی  صورت  به  اگر  است.  مرتبط  ایمنی  سیستم 
شخصیت خود را کنار بگذارید، به این سیستم ها آسیب 

می رسانید.«
زمان و فضایی که مغز نیاز دارد

به همین دلیل بسیار مهم است چیزی را ایجاد کنید 
که لیتل آن را »جایگاه های قابل بازگشت« می نامد و 
ثابت  ویژگی های  که  می آورد  وجود  به  را  امکان  این 
شما ظهور کنند. اگر شما فردی درون گرا هستید، اما 
دائما مجبورید در محیط کار از شخصیت اصلی خود 
خارج شده و در گروه های بزرگ کار کنید، باید کمی 
از این فضا دور شوید و زمانی برای تنها بودن و بازیابی 
انرژی در نظر بگیرید. در مقابل، اگر برون گرا هستید، 
اما مجبورید در محیط کار ساکت و تنها باشید، شاید 
الزم باشد به میهمانی های شلوغ بروید و انرژی بگیرید.

همه آمادگی خوشحالی را ندارند
به گفته لیتل، میزان خوشحالی افراد یکسان نیست. 
افراد  و  هستند  برون گرا  همواره  افراد  شادترین 
غمگین درون گرا. اما این به آن معنا نیست که افراد 
برون گرا همواره شادتر زندگی می کنند. لیتل می گوید 
»پروژه هایی که دنبال می کنید مهم تر از وضعیتی است 
اگر مغز شما آمادگی  به آن برسید.«  که می خواهید 
شادی را نداشته باشد، بهتر است به جای اینکه همواره 
تالش کنید شاد باشید، پروژه ها و فعالیت هایی را دنبال 

کنید که بیش از هر چیز باعث تقویت شما می شود.

 بازگشت به عناوین 11 یادداشت مدیریتی
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علم شخصیت شناسی در محیط کار



 موضوع: توسعه و احداث وبهینه سازی شبکه 
های روستای تبرک از توابع شهرستان کوهرنگ 

)مناقصه678-93(

حوزه فعالیت فراخوان:    امور پیمانکاری

 نوع برگزاری: دو مرحله ای
 

واحد پولی برآورد مالی: ریال
  

تاریخ بازگشایی پاکات: 3 / 10 / 1393 - سوم دي 
ماه یك هزار و سیصد و نود و سه

 
مهلت ارسال پیشنهاد: 3 / 10 / 1393 - سوم دي 

ماه یك هزار و سیصد و نود و سه
 

مهلت دریافت اسناد: 24 / 9 / 1393 - بیست و 
چهارم آذر ماه یك هزار و سیصد و نود و سه

 
تاریخ اعتبار پیشنهاد: 3 / 1 / 1394 - سوم 

فروردین ماه یك هزار و سیصد و نود و چهار
 

کشور | استان | شهر: ایران - چهارمحال و بختیاری
  

محل دریافت اسناد: استان چهارمحال و بختیاری - 
شهرستان شهرکرد  -  بلوار آیت اله کاشانی  -  میدان 

آیت اله دهکردی  -  امور بازرگاني-اداره تدارکات
 

 موضوع: خرید سازه های فلزی و تجهیزات روشنایی و 
نردبان کابل جهت پست های 63/20 کیلوولت دبیران،  

ایج و بنارویه

حوزه فعالیت فراخوان:    امور خرید یا تامین کاال
 

نوع برگزاری: دو مرحله ای
 

   
تاریخ بازگشایی پاکات: 10 / 10 / 1393 - دهم دي 

ماه یك هزار و سیصد و نود و سه
 

مهلت ارسال پیشنهاد: 8 / 10 / 1393 - هشتم دي 
ماه یك هزار و سیصد و نود و سه

 
مهلت دریافت اسناد: 19 / 9 / 1393 - نوزدهم آذر 

ماه یك هزار و سیصد و نود و سه
 

تاریخ اعتبار پیشنهاد: 10 / 4 / 1394 - دهم تیر ماه 
یك هزار و سیصد و نود و چهار

 
کشور | استان | شهر: ایران - فارس - شیراز

  
الکترونیك  تدارکات  سامانه  اسناد:  دریافت  محل 
دولت- سایت پایگاه ملی مناقصات- سایت اطالع رسانی 

معامالت توانیر
 

طبقه بندی موضوعی: تجهیزات برق-الکترونیك-
مخابرات

موضوع: خرید تابلوهای 20 کیلوولت و حفاظت مربوطه 
جهت پست های 63/20 کیلوولت دبیران،  ایج و بنارویه

حوزه فعالیت فراخوان:    امور خرید یا تامین کاال
 

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

برآورد مالی: 27620400000- ریال 
   

تاریخ بازگشایی پاکات: 8 / 10 / 1393 - هشتم دي 
ماه یك هزار و سیصد و نود و سه

 
مهلت ارسال پیشنهاد: 6 / 10 / 1393 - ششم دي 

ماه یك هزار و سیصد و نود و سه
 

مهلت دریافت اسناد: 19 / 9 / 1393 - نوزدهم آذر 
ماه یك هزار و سیصد و نود و سه

 
تاریخ اعتبار پیشنهاد: 6 / 4 / 1394 - ششم تیر ماه 

یك هزار و سیصد و نود و چهار
 

کشور | استان | شهر: ایران - فارس - شیراز
   

محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیك 
دولت- سایت پایگاه ملی مناقصات- سایت اطالع رسانی 

معامالت توانیر 

طبقه بندی موضوعی:    تجهیزات برق-الکترونیك-
مخابرات

 LVDC موضوع: خرید تابلوهای کنترل و حفاظت و 
LVAC . و اسکادا و مارشالینگ ها و باتری و باتری 

شارژر و فالت و ایو

حوزه فعالیت فراخوان:    امور خرید یا تامین کاال
 

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

تاریخ بازگشایی پاکات: 10 / 10 / 1393 - دهم 
دي ماه یك هزار و سیصد و نود و سه

 
مهلت ارسال پیشنهاد: 8 / 10 / 1393 - هشتم دي 

ماه یك هزار و سیصد و نود و سه
 

مهلت دریافت اسناد: 19 / 9 / 1393 - نوزدهم آذر 
ماه یك هزار و سیصد و نود و سه

 
تاریخ اعتبار پیشنهاد: 8 / 4 / 1394 - هشتم تیر 

ماه یك هزار و سیصد و نود و چهار
 

کشور | استان | شهر: ایران - فارس - شیراز
  

محل دریافت اسناد: سامانه ستاد تدارکات الکترونیك 
دولت- سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات- 

سایت اطالع رسانی معامالت توانیر
 

طبقه بندی موضوعی: تجهیزات برق-الکترونیك-
مخابرات

12 مناقصات

شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاریشرکت برق منطقه ای فارسشرکت برق منطقه ای فارسشرکت برق منطقه ای فارس

 بازگشت به عناوین 

شماره هزار و  چهارصد و یازده                     هجدهم  آذر ماه هزار و سیصد و نود و سه   
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مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سندیکای صنعت برق 
ایران )رسانا( خواهشمند است نظرات، پیشنهادات و 

انتقادات  خود را از طریق ایمیل  ahmadi@ieis.ir ویا 
شماره تلفن های 6-88831994 و 88828558 داخلی 

117 به ما اطالع دهید.
با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

رشت / پاییز در طبیعت منطقه سقالکسار
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