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بررسی چالش های صنعت برق 
در نشست هیات رئیسه ادوار سندیکا

اضافه برداشت و داغ ننگ

دکتر محمد امیدی نژاد/ دنیای اقتصائ
مشاور اقتصادی رئیس جمهور )به روایتی مشاور 
اسبق( در جریان برگزاری همایش »هم اندیشی 
عبور از چالش های ارزی، بانکی و پولی در سال 
1۳۹۷« که در دانشگاه امام صادق علیه السالم 
شد،  برگزار  جاری  سال  ماه  شهریور  اواسط 
مجددا تاکید کرد: »طبق بررسی های انجام شده 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی به عنصر مسلط 
در پایه پولی تبدیل شده و نیروی اصلی افزایش 

نقدینگی است.«
بنابراین، الزم است با عنایت به تبعات منفی رشد 
برای  ویژه ای  اهتمام  کشور،  اقتصاد  در  نقدینگی 
از بانک  شناخت علل گرایش بانک ها به استقراض 
مرکزی صورت گیرد. تاکنون، تحلیل های مختلفی 
بانکی  نظام  در  برداشت  اضافه  مشکل  توجیه  در 
تحلیل های  ساختار  عمدتا،  است.  ارائه شده  کشور 
عوامل  یکسری  که  است  شکل  این  به  شده  ارائه 
در  و  می شود  بانک ها  ترازنامه  ناترازی  به  منجر 
ادامه ناترازی بانک ها نیز به شکل اضافه برداشت به 
ترازنامه بانک مرکزی منتقل می شود. در نتیجه، در 
اکثر تحلیل ها حل مشکل اضافه برداشت منوط به 
حل مشکل ناترازی ترازنامه بانک ها عنوان می شود. 
انگیزشی  نظام  ایجاد  حل  راه  می رسد،  نظر  به  اما 

نشست  در  برق  صنعت  چالش های  بررسی 
2  هیات رئیسه ادوار سندیکا

5   ایران به دنبال برقراری تبادل برقی با روسیه
سومین  و  سی  جانبی  نمایشگاه  فراخوان 

5   کنفرانس بین المللی برق
گاز  سوخت  مصرف  درصدی   ۷ افزایش 

6  نیروگاه ها
بسته حمایتی ۳۴ هزار میلیارد تومانی دولت 

6  از صنایع در راه است
بدهی  تسویه ی  برای  نیرو  وزارت  راهکار 

۷  شرکت های تابعه
۷  بانک ها دالر را چند می خرند؟

8  تنبیه برای برداشت 1۴8 هزار میلیاردی
به  عالی  خدمات  ارائه  برای  راهکارهایی 

۹  )مشتریان)قسمت دوم
10  زنگ خطر برای ایران زمین
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نشست هیات رییسه هفت دوره سندیکای صنعت 
 25 )چهارشنبه،  امروز  صبح  امروز،  ایران  برق 
ادوار مختلف  مدیران  از  تقدیر  به منظور  ماه(  مهر 
هیات مدیره و همچنین همفکری و نظرخواهی در 
خصوص چالش های کنونی صنعت برق ایران برگزار 

شد.
مدیره  هیات  رئیس  بخشی،  علی  نشست  این  در 
مرحوم  از  ایران،  برق  سندیکای صنعت  هفتم  دور 
ارزشمند  مدیران  از  یکی  عنوان  به  نسب  حیدری 
پنجم  دوره  رییسه  هیات  عضو  و  برق  صنعت 
تشکر  و  تقدیر  ضمن  و  کرد  یاد  نیکی  به  سندیکا 
از تمامی مهمانان اظهار داشت: طبق نظام ارزیابی 
و رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران، سندیکا به عنوان 
است  شده  انتخاب  کشور  اقتصادی  تشکل  برترین 
که کسب این عنوان، مرهون زحمات پیشکسوتان و 

نخبگان سندیکاست. 
وی با تاکید بر نقش هیات مدیره ادوار سندیکا در 
مسیر  در  همه  کرد:  تصریح  تشکل،  این  پیشرفت 
خود  اقدامات  با  و  کرده  تالش  سندیکا  اعتالی 
با  این مجموعه را به بلوغ رسانده اند که امیدواریم 
همراهی و همکاری های بیشتر، بیش از پیش شاهد 
موفقیت سندیکا در رسیدن به اهداف تعریف شده و 

رضایتمندی اعضا باشیم. 
در ادامه جلسه سپهر برزی مهر، دبیر سندیکا به ارائه 
صنعت  سندیکای  ارزیابی  نهایی  نتایج  از  گزارشی 
برق توسط اتاق بازرگانی پرداخت و گفت: سندیکا 
با کسب امتیازهای قابل قبول در معیارهای ارزیابی 
اتاق که شامل حکمرانی، عضویت، خدمات تاثیرگذار 
بر سیاست ها و تنظیم گری هستند، به عنوان تشکل 

اقتصادی برتر شناخته شده است. 
ساختار  راهبردی،  برنامه  و  استراتژی  داشتن  وی 
سازمانی، هیات مدیره فعال، بانک های اطالعاتی ... 

تصریح  و  برشمرد  سندیکا  مثبت  ویژگی های  از  را 
دستاوردهای  اخیر  سال های  تشکل طی  این  کرد: 
قابل توجهی داشته که در ارزیابی  اتاق دیده شده اند. 
عنوان  به  برق  صنعت  سندیکای  انتخاب  برزی مهر 
اتاق  رتبه بندی  و  ارزیابی  در  کشور  برتر  تشکل 
بازرگانی و انتخاب به عنوان تشکل نمونه صادراتی 
برای چهار سال متوالی، دریافت لوح تقدیر از وزیر 
صنعت معدن و تجارت بابت کمک به توسعه صادرات 
غیر نفتی کشور و حضور عزتمند شرکت های عضو 
از  را   ... و  منطقه ای  و  بین المللی  عرصه های  در 

افتخارات سندیکا برشمرد. 
در ادامه علیرضا اسدی معاون پژوهش و برنامه ریزی 
مسائل  حل  در  تشکل  این  نقش  به  نیز  سندیکا 
کلیدی و چالش های صنعت برق پرداخته و گزارشی 

در این زمینه ارائه کرد. 
مورد  هفت  را  برق  کلیدی صنعت  چالش های  وی 
ناکارآمد  گذاری  قیمت  نظام  شامل  که  کرد  اعالم 
توسعه  برای  گذاری  سرمایه  کاهش  غیرشفاف،  و 
تجهیزات  فرسودگی  برق،  شبکه  و  تولید  ظرفیت 
تولید و انتقال و توزیع برق، عدم پرداخت مطالبات 
و جرایم دیرکرد بخش خصوصی صنعت برق، توقف 
پروژه ها به دلیل عدم جبران افزایش قیمت نهاده ها 
)افزایش نرخ ارز و فلزات(، چالش تامین مواد  خام 
و فلزات مورد نیاز تولیدکنندگان و آثار منفی مالی 
برق  صنعت  صادرات  کاهش  و  ها  تحریم  فنی  و 

هستند.
محمد پارسا، رییس دوره های سوم و چهارم هیات 
مدیره سندیکا در بخشی از این نشست عنوان کرد: 
در  دولت  برنامه های  و  ها  سیاست  مشاهده  با  ما 
صنعت برق، درباره خاموشی ها هشدار داده و اعالم 
کرده بودیم صنعتی که می تواند باعث جذب سرمایه 
گذاری شود، در حال بین رفتن است. متاسفانه تمام 

و  نفت  به  وابسته  آمدند،  کار  روی  که  دولت هایی 
درآمدهای نفتی بوده و هستند که همین وابستگی 
اقتصادی وابسته به درآمد نفتی ایجاد کرده است. 

این  در  باید  انرژی  قیمت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کشور واقعی باشد تا بخشی از مشکالت حل شود، 
گفت: متاسفانه در مجلس هفتم جلوی رشد قیمت 
و  را گرفتند که تصمیمی سیاسی  گاز  و  برق  آب، 
انرژی  حامل های  قیمت  اگر  بود.  رای  کسب  برای 
مطابق با نرخ واقعی ارز و فوب خلیج فارس تعیین 
شود، می توان میزان حقوق پرداختی به کارکنان و 

کارگران را نیز افزایش داد. 
در  انرژی  قیمت  نبودن  عادی  اینکه  بیان  با  پارسا 
کشور باعث ایجاد رانت به نفع عده ای خاص شده 
ایران  اقتصاد  سر  بر  امروز  که  بالیی  افزود:  است، 
انرژی  رانت  از  ناشی  چیز  هر  از  بیش  است  آمده 
امکان  قیمت ها  کردن  واقعی  و  آزادسازی  با  است. 

اصالح شرایط کنونی به وجود خواهد آمد.
وی با انتقاد از اینکه بیشتر مسئوالنی که در حوزه 

حوزه  این  در  تخصصی  هستند،  تصمیم گیر  انرژی 
ندارند، تصریح کرد: بهتر است بخش خصوصی برای 
وارد کردن کارشناسان و متخصصان به بخش های 
تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور تمام تالش خود را به 
کار بگیرد، تا این افراد بتوانند در زمان تصمیم گیری 

موثر واقع شوند. 
رییس  و  موسس  هیات  عضو  ناصح،  غالمرضا 
در  نیز  سندیکا  مدیره  هیات  دوم  و  اول  دوره های 
اشاره  صادرات  بر  آن  تاثیر  و  ارز  مبحث  به  ادامه 
کرده و این سوال را مطرح کردند که آیا با واقعی 
برداشته  بین  از  صادراتی  موانع  ارز،  قیمت  شدن 

شده است؟ 
نیز  سندیکا  اصفهان  شعبه  رییس  صفرنوراله،  علی 
با اشاره به اینکه متاسفانه دولت رقیب درجه یک 
بخش خصوصی است، ادامه داد: یکی از راهکارهای 
حل مشکالت صنعت برق، تحکیم و تقویت بخش 
خصوصی است لذا سندیکا باید به تفکر و ایده پردازی 

در زمینه رشد و تقویت خود بپردازد.
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ترکیه  امروز 80 درصد صادرات در  داد:  ادامه  وی 
با بخش خصوصی است، این درصد نشان می دهد 
باید  جایگاهی  چنین  آوردن  دست  به  برای  که 
تالش کرد و قدرتمند بود، تا قدرت نداشته باشیم 
نمی توانیم کاری از پیش ببریم. سندیکا باید برای 

رشد خود تفکر داشته و برنامه ریزی کند. 
سندیکا  مدیره  هیات  پنجم  دوره   رییس  فارسی 
نشان  سندیکا  حرکت  روند  مشاهده  کرد:  تصریح 
افزایی  هم  و  رشد  مسیر  تشکل  این  که  می دهد 
نتوانیم همه مشکالت  ما  را طی کرده است. شاید 
فعاالن  دردهای  مرهم  می توانیم  اما  کنیم  حل  را 

صنعت به خصوص صنعت برق باشیم. 
وی ادامه داد: سندیکا نقش اساسی را در پیگیری 
در  باید  اعضا  مشکالت  لذا  دارد،  اعضا  مطالبات 
بازگو  نهادها  و سایر  بین سندیکا  نشست مشترک 

برای  راهکاری  تا  برسد  مسئوالن  گوش  به  و  شود 
آنها تعیین شود. 

ادامه  در  سندیکا  سابق  دبیر  الدین،  غیاث  پرویز 
و  بزرگ  حدی  به  دولت  این  کرد:  عنوان  جلسه 
باشد  واقعی  برق  قیمت  اگر  حتی  که  است  متورم 
باز نمی توان مشکلی را حل کرد چرا که حتی این 
بخش  و  عمرانی  بخش  پروژه های  منابع  درآمدها 

خصوصی را تامین نخواهد کرد. 
وی ادامه داد: همه ما شاهد هستیم که حجم دولت 
نه تنها کوچک نشده بلکه در حال بزرگ تر شدن نیز 
از مشکالت  بسیاری  ریشه  عامل  که همین  هست 
محسوب می شود. البته به اعتقاد بنده مسائل زیادی 

وجود دارد اما بیشتر اینها قابل حل است. 
به  دسترسی  در  ایران   77 رتبه  به  اشاره  با  وی 
از  حرف  که  بخشی  هر  در  امروز  کرد:  تاکید  برق 

در  خصوصی  بخش  پای  شود  می  زده  خودکفایی 
میان است. بخش خصوصی باید به دولت کمک کند 

تا بتواند این صنعت به گل نشسته را نجات دهد. 
غیاث الدین تاکید کرد: همکاری با سایر تشکل های 
در  می تواند  آنها  با  شدن  صدا  هم  و  برق  صنعت 
فرایند تدوین بودجه 98 تاثیرگذار باشد تا با ایجاد 
فشار در این زمینه بتوان بخشی از مشکالت را رفع 

کرد. 
ادوار سوم و  اکبر سهیلی، عضو هیات رییسه  علی 
چهارم در ادامه نشست تصریح کرد: امروز کشور با 
مشکالتی دست به گریبان است که ریشه آنها هم 
با این حال  به فساد و هم به تحریم ها برمی گردد. 
بخش خصوصی صنعت  نماینده  عنوان  به  سندیکا 
از  بسیاری  رفع  در  اعضا  مشارکت  با  می تواند  برق 

این مشکالت نقش آفرینی کند.  
از نشست عنوان  باقری هم در بخش دیگری  پیام 
است  انرژی  منابع  از  سرشار  که  کشوری  در  کرد: 
قطعا اولین مشکل، سوءمدیریت است. امروز وزارت 
خصوصی  بخش  به  تومان  میلیارد  هزار   40 نیرو 
کارنامه  ایران  برق  است. سندیکای صنعت  بدهکار 
قابل قبولی دارد اما ما باید با وفاق و اتحاد سندیکا 

را بزرگ تر کنیم. 
وی با تاکید بر اینکه ریشه اصلی معضالت صنعت 
برق  اقتصاد  تا  داد:  ادامه  است،  برق  اقتصاد  برق، 
نمی توان  نشود،  رفع  نقیصه  این  و  نشود  اصالح 

مشکالت برق را حل کرد. 
نایب رئیس هیات مدیره سندیکا افزود: در شرایط 
اهمیت  صادرات  موضوع  به  پرداختن  قطعا  امروز 
و همانطور که می دانیم  راهگشاست  و  دارد  باالیی 
و  توانمندی  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات 

ظرفیت باالیی دارد. 
شورای  تشکیل  طرح  از  استقبال  با  پایان  در  وی 

مشورتی پیشکسوتان سندیکا، ابراز امیدواری کرد با 
بررسی موضوع در هیات مدیره و تشکیل این شورا، 
گام های موثری برای حل مشکالت فعاالن صنعت 

برق و توسعه این صنعت برداشته شود. 
در پایان این نشست با اهدای لوح سپاس از تالش ها 
و خدمات اعضای هیات رییسه هفت دوره سندیکا 

تقدیر به عمل آمد.
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است که مانع از انتقال ناترازی ترازنامه بانک ها به 
ترازنامه بانک مرکزی شود.

به عنوان مثال، فرض کنید بانکی پیش بینی می کند 
یک روز بعد مبلغ یک میلیارد تومان کسری وجه 
نقد دارد. خزانه بانک برای بهبود نقدینگی بانک با 
استراتژی های متفاوتی روبه رو است. یک راه چانه زنی 
با سپرده گذاران کالن برای تمدید سررسید سپرده 
آنها، یک راه فروش دارایی های موجود بانک، یک راه 
استقراض بین بانکی، یک راه انتشار گواهی سپرده 
جدید، یک راه استفاده از ابزارهای تامین مالی در 
باید  بازار سرمایه و... است و منطقا آخرین راهکار 
اضافه برداشت از بانک مرکزی باشد. شواهد حاکی 
مرکزی  بانک  از  استقراض  گزینه  که  است  آن  از 
همیشه آخرین انتخاب بانک های کشور نبوده است. 

ضعف  کشور  بانکداری  اساسی  چالش های  از  یکی 
قلب  خزانه  است.  بانک ها  خزانه داری  سیستم  در 
از  برخی  در  متاسفانه  اما،  می شود  محسوب  بانک 
واحد  به عنوان  بیشتر  آن  جایگاه  کشور  بانک های 
خزانه  است.  یافته  تنزل  بانک  شعب  به  پول رسان 
بانک مکلف است با بررسی سناریوهای مختلف، نیاز 
نقدینگی بانک را با حداقل هزینه پول تامین مالی 
کند. حال اگر خزانه بانکی آگاهانه استقراض از بانک 
مرکزی را قبل از سایر گزینه ها انتخاب می کند دو 
از  استقراض  ۱-هزینه  است:  طرح  قابل  فرضیه 
بانک مرکزی به اندازه کافی برای بانک گران تمام 
بانک به صورت  نمی شود 2-سیستم خزانه داری آن 

کارآمد عمل نمی کند.
یک  داشت  توجه  باید  اول  فرضیه  درخصوص 
نسبت  را  بانک ها  آنچه  که  است  این  غلط  انگاره 
می سازد  رویگردان  مرکزی  بانک  از  استقراض  به 
به  تسهیالت  نوع  این  پرداخت  سود  نرخ  افزایش 
بانک ها است. مثال، حتی تعیین جریمه ۳۳ درصدی 
برداشت  اضافه  انگیزه  کاهش  بر  تاثیر چندانی  هم 
برخی بانک ها کشور از بانک مرکزی نداشته است. 
نرخ  از  مهم تر  پارامتر  دو  است که  این  واقعیت  اما 
سود بر رفتار بانک ها تاثیرگذار هستند؛ پارامتر اول، 
میزان سختگیری های نظارتی بانک مرکزی نسبت 
آنها  برداشت  اضافه  میزان  که  است  بانک هایی  به 
در  دلیل،  همین  به  باشد.  رفته  فراتر  مجاز  حد  از 
بانکداری مدرن بانک ها نسبت  چارچوب یک نظام 
به استقراض از بانک مرکزی خیلی بدبین هستند، 
نظارت  بین  ذره  زیر  بیشتر  مقرراتی  لحاظ  از  زیرا 
پاسخگوی  باید  و  می گیرند  قرار  مرکزی  بانک 
اعضای  از  نقل  به  باشند.  سختگیرانه تری  سواالت 
هیات مدیره فدرال رزرو در سال 20۱0: »استقراض 
بانک ها از بانک مرکزی من را به یاد دوران کودکی 

خود می اندازد که می خواستم بیش از اندازه از پدرم 
روزی  که  بودم  مطمئن  همیشه  من  بگیرم.  قرض 
پاسخ  ناخوشایندی  سواالت  به  شد  خواهم  مجبور 
از  المقدور  حتی  می دادم  ترجیح  بنابراین  بدهم. 
پدرم قرض نگیرم!« پارامتر دوم، میزان نگاه منفی 
سرمایه  بازار  فعاالن  و  بانک  ذی نفعان  که  است 
نسبت به پدیده اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی 
پدیده  به عنوان  اصطالحا  منفی  نگاه  این  از  دارند. 
نظام  یک  چارچوب  در  می شود.  یاد  »داغ ننگ« 
نگران  بحرانی  شرایط  در  بانک ها  مدرن،  بانکداری 
مرکزی  بانک  از  استقراض  صورت  در  که  هستند 
پدیده »داغ ننگ« در مورد آنها مصداق یابد و اعتبار 
خود را نزد ذی نفعان از دست بدهند. یکی از نکات 
جالب توجه در بحران مالی سال 2008 این است 
که فدرال رزرو برای جلوگیری از تشدید خطر داغ 
ننگ، دست به دامن یکسری از بانک های بزرگ و 
سالم شد تا از فدرال رزرو قرض کند. این درحالی 
بود که این بانک ها اصال نیازی به استقراض از فدرال 
رزرو نداشتند! در واقع، هدف این بود که مکانیزم 
تنبیهی فعاالن بازار نسبت به بانک های بحران زده 

تسکین یابد.
وظیفه  داشت  توجه  باید  دوم،  فرضیه  درخصوص 
نقدینگی  نیازهای  صحیح  پیش بینی  بانک  خزانه 
بانک در افق یک روز، یک هفته یا یک ماه آینده 
نیاز  تامین  سناریوی  بهترین  پیشنهاد  سپس  و 
نقدینگی بانک است. چنین ساز و کاری تنها راهکار 
دلیل  به  است.  بانک  در  پول  هزینه  کاهش  برای 
نااطمینانی در فضای اقتصادی و مقرراتی پیرامون 
بانک ها نظیر همین نوسانات ارزی اخیر، پیش بینی 
کاری  آتی  زمانی  افق  در  بانک ها  نقدینگی  نیاز 
نقدینگی  نیازهای  با  دائما  آنها  و  شده  دشوار  بس 
در  بانک ها  واقع  در  می شوند.  روبه رو  منتظره  غیر 

تامین  نحوی  چه  به  می گیرند  تصمیم  بحران  دل 
شرایط  بروز  احتمال  خود  این  که  کنند  نقدینگی 
می دهد.  افزایش  را  برداشت  اضافه  و  غیرمنتظره 
سیستم  کشور  بزرگ  بانک های  از  بسیاری  البته، 
 )Core Banking( بانکداری الکترونیک متمرکز
به روز و با قابلیت پیش بینی روندهای آتی منابع و 
مصارف ندارند و حتی در شرایط عادی کسب و کار 
قرار  نقدینگی غیر منتظره  نیازهای  نیز در معرض 
نقدینگی  نیاز  بودند  قادر  بانک ها  اگر  حتی  دارند. 
قدرت  بازهم  کنند  پیش بینی  باال  دقت  با  را  خود 
دلیل  به  متاسفانه،  نداشتند.  زیادی  مالی  مانور 
مشتقات  و  مالی  تامین  ابزارهای  تنوع  در  ضعف 
مالی بانک هات قدرت مانور چندانی برای مواجهه با 
بحران های نقدینگی ندارند و ناگزیر به تامین مالی 
از طریق بازار بین بانکی و استقراض از بانک مرکزی 
بانک های  داری  خزانه  دانش  نهایت،  در  هستند. 
کشور نیز با بانکداری بین الملل فاصله زیادی دارد.

مقطع  یک  در  مرکزی  بانک  هشتاد،  دهه  اواسط 
زمانی سیاست سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی 
در  را  بانک ها  برداشت  اضافه  انگیزه  کاهش  برای 
پیش گرفت که در نهایت منجر به برکناری رئیس 
ماه  اوایل  در  شد.  مقطع  آن  در  مرکزی  بانک  کل 
بخشنامه ای،  ابالغ  با  مرکزی  بانک  نیز  جاری 
از  برداشت  اضافه  مانده  تسویه  به  ملزم  را  بانک ها 
حساب جاری نزد این بانک کرده است که به نظر 
خزانه  کردن  قفله  سه  سیاست  از  سخت گیرانه تر 
این  در  مرکزی  بانک  توفیق  است.  مرکزی  بانک 
اصالحات ساختاری در سیستم  نیازمند  مسیر هم 
خزانه داری بانک های تجاری و بانک مرکزی و هم 
نیازمند طراحی مکانیزم های نظارتی جدید از جانب 
هرگونه  این صورت،  غیر  در  است.  مرکزی  بانک 

سیاست دستوری در این حوزه ناکام خواهد ماند.
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فراخوان نمایشگاه جانبی سی و سومین کنفرانس بین المللی برق 
به گزارش  سندیکای صنعت برق ایران، سی  و  سومین کنفرانس بین  المللی برق طبق روال هرساله 
طی روزهای ۳0 مهر الی 2 آبان ماه توسط شرکت توانیر و پژوهشگاه نیرو و با همکاری نهاد های علمی 

و پژوهشی داخلی و بین  المللی در پژوهشگاه نیرو تهران برگزار خواهد شد.
چالش های  و  کشور  اقتصادی  نامناسب  شرایط  به  نسبت  کامل  آگاهی  وجود  با  برق  صنعت  سندیکای 
بخش خصوصی صنعت برق، با توجه به اهمیت و تاثیر نمایشگاه های تخصصی در ایجاد فرصت های جدید 
کسب و کار برای اعضای محترم و همچنین عالقمندی برخی از شرکت های عضو، به منظور ارائه خدمات به 
آن دسته از اعضا که حضور در نمایشگاه جانبی کنفرانس بین  المللی صنعت برق را در بهبود شرایط بنگاه  
های خود اثربخش می  دانند و برای حضور در آن برنامه  ریزی کرده  اند، مسئولیت برگزاری این نمایشگاه 
را عهده  دار شده و اقدامات الزم برای تسهیل حضور شرکت  های عضو سندیکا در نمایشگاه جانبی سی  

و سومین کنفرانس بین  المللی برق را به عمل آورده است.
اعضای سندیکای صنعت برق از ۱0 درصد تخفیف ویژه برخوردار خواهند بود.

از اعضای محترم سندیکا دعوت می گردد در صورت عالقمندی به حضور در نمایشگاه فرم ذیل را تکمیل و 
به دبیرخانه سندیکا به شماره 66944967-02۱ فکس و یا به آدرس ایمیل info@ieis.ir ارسال  و برای 
کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۳-665709۳0 داخلی ۱۱۳ یا شماره همراه 09۱90۱۱0۱28 )خانم 

باقرپور( تماس حاصل  فرمایند.

برای مشاهده و دریافت فرم اینجا کلیک کنید. 

ایران به دنبال برقراری تبادل برقی با روسیه
سخنگوی صنعت برق کشور گفت: در حال حاضر مشغول برنامه ریزی برای ایجاد تبادل برقی با کشور 

روسیه از طریق ارتقاء شبکه ارمنستان یا آذربایجان هستیم.
محمودرضا حقی فر در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اهمیت ایجاد تبادل برقی با روسیه گفت: با توجه به 
این که پیک بار شبکه روسیه در زمستان اتفاق می افتد و در ایران پیک بار در زمان تابستان است، اگر این 

اتفاق محقق شود می توانیم بهره  زیادی را ببریم.
وی با تاکید بر این موضوع که می توان از طریق آذربایجان و ارمنستان در زمان پیک با کشور روسیه ارتباط 
برقی برقرار کرد، اظهار کرد: هر چه بتوانیم ظرفیت تولید برق را در ارمنستان و آذربایجان توسعه دهیم 

قطعا میزان تبادل انرژی در این کشورها نیز افزایش می یابد .
اساس  بر  و  توافقاتی صورت گرفت  ایران   - ارمنستان  انرژی  ماه گذشته در خصوص خط سوم  افزود:  او 

مذاکرات صورت گرفته می توان نتیجه گرفت که طرف ارمنی عالقه مند به توسعه شبکه  خود است.
سخنگوی صنعت برق کشور در خصوص میزان هزینه انجام این کار گفت: اگر این کار محقق شود با توجه 
به اینکه ارمنستان نیز می تواند در ترانزیت سهیم باشد مشتاق به انجام این کار است. به عبارت دیگر باید 

گفت در واقع انجام این کار یک بازی برد برد بین روسیه، ایران و ارمنستان است.
به منظور  ایران و روسیه  انرژی  اتصال سیستم های  از نخستین نشست کارگروه سه جانبه  وی همچنین 
پیشبرد امکان تبادل برق میان سه کشور خبر داد و گفت: امکان صادرات برق از سال آینده میالدی مورد 
بررسی قرار خواهد گرفت.به طور کلی باید گفت که در حال حاضر ایران با کشورهای متفاوتی ارتباطات 

برقی دارد و این مزیت منطقه ای ما است که می توانیم به عنوان هاب انرژی در منطقه عمل کنیم.

http://www.ieis.ir/UserImage/ABC.pdf
http://tnews.ir/site/0b63120510512.html
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افزایش ۷ درصدی مصرف 
سوخت گاز نیروگاه ها

فصل تجارت - براساس برآورد صورت گرفته از 
ابتدای سال جاری تا نیمه مهرماه امسال بیش 
از ۹5 درصد سوخت نیروگاه های کشور از طریق 
گاز تامین شده است که نقش بسیار مهمی را در 

کاهش آلودگی بر عهده داشته است.
اطالع  پایگاه  از  نقل  به  تجارت  فصل  گزارش  به 
منابع  نیروگاهی  صنعت  در  نیرو،  وزارت  رسانی 
نیروگاه ها  واحدهای  انرژی  تامین  برای  متفاوتی 
مورد استفاده قرار می گیرد که در کشور ما به دلیل 
از  استفاده  گاز،  و  نفت  غنی  منابع  از  برخورداری 
سوخت های فسیلی برای تولید برق مرسوم تر است.

در حال حاضر سوخت های گاز طبیعی، گازوئیل و 
مازوت در نیروگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند که 
در این میان گاز طبیعی کم ترین آلودگی را تولید 
می کند، بنابراین هم اکنون بیشترین مصرف بخش 

نیروگاهی کشور از گاز طبیعی تامین می شود.
در سال گذشته گاز تحویلی به نیروگاه های کشور به 
میزان 66 میلیون مترمکعب و سوخت مایع مازوت 
میلیون   ۳00 و  هزار  هشت  مصرفی  گازوئیل  و 
لیتربوده که حاکی از مصرف بیش از 88 درصدی 

سوخت گاز در نیروگاه های کشور است.
ابتدای  از  گرفته  صورت  برآورد  براساس  همچنین 
سال جاری تا نیمه مهرماه امسال بیش از 95 درصد 
سوخت نیروگاه های کشور از طریق گاز تامین شده 

است.
در حال حاضر سوخت اول تمامی نیروگاه های گازی 
آن ها  دوم  و سوخت  گازطبیعی  ترکیبی،  و سیکل 
گازوئیل است. مصرف گازطبیعی عالوه بر مزیت های 
زیست محیطی، منجر به کاهش هزینه های تعمیر 
و نگهداری و افزایش قابلیت اطمینان بهره برداری از 

واحدهای نیروگاهی نسبت به سوخت مایع است.
براساس برآورد صورت گرفته سوخت مصرفی)گاز( 
نیروگاه ها تا پایان شهریورماه سال جاری به حدود 
4۳ میلیون مترمکعب رسیده است که در مقایسه 
با سال گذشته حدود هفت درصد و در مقایسه با 

مردادماه حدود 2۱ درصد رشد پیدا کرده است.
در  نیروگاه ها  مصرفی)گازوییل(  سوخت  همچنین 
مدت زمان یاد شده به یک هزار و 7۱ میلیون لیتر 
پایان  تا  نیروگاه ها  کوره(  مصرفی)نفت  سوخت  و 
لیتر  میلیون   54 هزار  یک  به  امسال  شهریورماه 
رسیده است که در مقایسه با سال گذشته به ترتیب 
حدود 2۳ و ۳۱ درصد میزان مصرف سوخت های 

یاد شده کاهش یافته است.

بسته حمایتی ۳۴ هزار میلیارد 
تومانی دولت از صنایع در راه 

است
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از در 
راه بودن بسته حمایتی ۳۴ هزار میلیارد تومانی 

دولت از صنایع خبر داد.
اتاق  نمایندگان  هیات  عضو   - عدالتیان  جمشید 
ایسنا، اظهار کرد:  با  ایران - در گفت وگو  بازرگانی 
دولت تصمیم دارد مبلغی در حدود ۳4 هزار میلیارد 
تومان به صورت وام با بهره  ۱0 درصدی در اختیار 

صنایع قرار دهد. 
وی به آنچه که خواسته  صنایع است اشاره کرد و 
گفت: اغلب صنایع بدهی معوقه به بانک ها داشته و 
بتوانند  فعال  که  ساله هستند  یک   تنفس  خواستار 
بدون بهره، بدهی خود را بپردازند چراکه در حال 
چهار  سه  نیازشان  مورد  گردش  در  سرمایه  حاضر 

برابر شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: 

مالیات  تعلیق  آنها،  دیگر  درخواست  این  بر  عالوه  
افزوده حداقل به مدت یک سال است و  بر ارزش 
این که تسهیالت را با شرایط ساده در اختیارشان 

بگذارند تا این صنایع قدرت رشد پیدا کنند.
بسته  جزئیات  هنوز  این که  به  اشاره  با  عدالتیان 
طور  به  دهد  ارائه  می خواهد  دولت  که  حمایتی 
که  آنچه  کرد:  اظهار  است،  نشده  ابالغ  رسمی 
تصویب شده ۳4 هزار میلیارد تومان است که قرار 
با بهره ۱0 درصدی پرداخت  است  به صورت وام 
ببینیم جزئیات چه  تا  باشیم  باید منتظر  اما  شود. 
به  و  عملی شده  که  زمانی  طرح ها  چراکه  هستند 
کلی  به  شرایط شان  است  ممکن  می رسند،  بازار 

عوض شود.
یک  فشار  کرد:  تصریح  اقتصادی  کارشناس  این 
ضرب بر تولیدکنندگان وارد می شود و اصناف هم 
آنچه که تعهد کرده بودند را نمی پردازند لذا تعلیق 
یکسال  صورت  به  حداقل  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
می تواند کمک  این ها  باشد.  کننده  می تواند کمک 
به ارز نیمایی که صادراتی است نیز باشد تا سریع تر 
ارز برای تهیه مواد اولیه در اختیار صنایع کوچک و 

متوسط قرار گیرد.
ما شش  خود  نمونه،  عنوان  به  که  کرد  اعالم  وی 
ماه است که منتظر دریافت مقدار کمی ارز هستیم 
سرپا  را  خود  و  کنیم  وارد  اولیه  مواد  بتوانیم  تا 
حال  در  که  آنچه  کرد:  خاطرنشان  او  داریم.  نگه 
باید  که  است  این  می گویند  بانک ها  برخی  حاضر 
درصد   ۳5 پول،  درصد   ۱00 برگرداندن  از  غیر 
این موضوع در شرایط  هم سپرده گذاری کنید که 
اقتصادی  بحران  به  باتوجه  اما  است  ممکن  عادی 
حال حاضر و مشکالت فعاالن اقتصادی، امکان پذیر 
با  مالیاتی  و  بانکی  سیستم  همکاری  لذا  نیست. 

صنایع کوچک و متوسط ضروری است.
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راهکار وزارت نیرو برای 
تسویه ی بدهی شرکت های تابعه
اشخاص  مطالبات  تسویه  به منظور  نیرو  وزارت 
تسویه  و  خصوصی  تعاونی،  حقوقی  و  حقیقی 
و  اقتصادی  امور  وزارت  به  خود  بدهی  تهاتر  و 
است  داده  پیشنهاد  مرکزی،  بانک  و  دارایی 
نسبت به تسویه و تهاتر 200 هزار میلیارد ریال 
بدهی شرکت های تابعه وزارت فوق، اقدام الزم را 

انجام دهند.
استفاده  درراستای  نیرو  وزارت  ایسنا،  به گزارش 
قانون   )5( تبصره  )و(  بند  ظرفیت  از  حداکثری 
بودجه و به منظور تسویه مطالبات اشخاص حقیقی 
و حقوقی تعاونی، خصوصی و تسویه و تهاتر بدهی 
اجرای  در  تسهیل  و ضرورت  بانکی  به شبکه  خود 

برنامه تأمین آب و برق مطمئن و پایدار در تابستان 
آتی پیشنهاد داده است که وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و بانک مرکزی نسبت به تسویه و تهاتر 200 
وزارت  تابعه  شرکت های  بدهی  ریال  میلیارد  هزار 

فوق، اقدام الزم را انجام دهد.
بر این اساس شرکت های تابعه وزارت نیرو درراستای 
 )5( تبصره  )و(  بند  ظرفیت  از  حداکثری  استفاده 
منظور  به  و  کشور  کل   ۱۳97 سال  بودجه  قانون 
تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی 
به شبکه  تهاتر بدهی خود  و  و تسویه  و خصوصی 
بانکی کشور، پیشنهاد مبلغ 200 هزار میلیارد ریال 
تسویه  به  مربوط  ریال  میلیارد  هزار   ۱70 )حدود 
و ۳0  نیرو  وزارت  تابعه  بدهی شرکت های  تهاتر  و 
هزار میلیارد ریال مربوط به تسویه و تهاتر مطالبات 
تولیدکنندگان برق با بدهی آن ها به شبکه بانکی( 

را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده اند.
براساس بند )و( تبصره )5( قانون بودجه کل کشور 
به دولت اجازه داده شده است درصورت درخواست 
متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی، حقوقی 
و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی 
و نیز شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و 
از  تکلیفی  قیمت های  یارانه  بابت  کشاورزی  جهاد 
تا  دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط 
پایان سال ۱۳95 ایجاد شده با بدهی اشخاص یاد 
از  غیربانکی  اعتباری  مؤسسات  و  بانک ها  به  شده 
طریق تسویه بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری 
ایران  بانک مرکزی جمهوری اسالمی  به  غیربانکی 
پایان  تا  مربوط  مقررات  و  قوانین  در چارچوب  که 
تا مبلغ یک میلیون  ایجاد شده است  سال ۱۳95 
از طریق  میلیارد ریال به صورت جمعی - خرجی 

انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه کند.
مرکزی  بانک  به  دولت  بدهی  به عنوان  مزبور  مبلغ 

ثبت می شود. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و 
مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک 

تعیین می شود.
معاونت نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و خزانه داری کل کشور با هماهنگی بانک مرکزی از 
سقف یک میلیون میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه 
کمتر از 500 هزار میلیارد ریال آن را به اشخاص 
و  متقاضی  خصوصی  و  تعاونی  حقوقی  و  حقیقی 
سایر  درخواست  اخذ  و  داده  تخصیص  مشمول 
را  نیرو  وزارت  تابعه  شرکت های  جمله  از  اشخاص 
منوط به افزایش سقف مبلغ مورد نظر توسط بانک 

مرکزی دانسته است.
بر این اساس وزارت نیرو با توجه ضرورت تسهیل در 
اجرای برنامه تأمین آب و برق مطمئن و پایدار در 
وزارت  است  کرده  درخواست  آینده،  تابستان سال 
به  نسبت  مرکزی  بانک  و  دارایی  و  اقتصادی  امور 
بدهی شرکت ها  میلیارد  هزار  تهاتر 200  و  تسویه 
دولتی و خصوصی فعال در صنعت آب و برق موافقت 
کنند و هم چنین به منظور فراهم شدن زمینه تهاتر 
از  برق  فروشندگان  و  کنندگان  تولید  مطالبات 
شرکت های تابعه وزارت نیرو و بدهی اشخاص مورد 
نظر به شبکه بانکی کشور، جزء )خ( ماده )۱( آیین 
نامه اجرایی بند )و( تبصره )5( قانون بودجه سال 
۱۳97 کل کشور اصالح و عبارت "خرید محصول 
از  بخش خصوص  فروشندگان  و  تولیدکنندگان  از 

جمله خرید برق" به شرح ذیل به آن اضافه شود:
"خ- دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی 
و شرکت های دولتی )بابت اجرای طرح های تملک 
محل  از  آن ها  اعتبارات  که  سرمایه ای  دارایی های 
از  و خرید محصول  تأمین می شود  بودجه عمومی 
از  خصوصی  بخش  فروشندگان  و  تولیدکنندگان 

جمله خرید برق( و..."

بانک ها دالر را چند می خرند؟
برای امروز ارز مسافرتی با نرخ حدود ۱۳ هزار تومان 
برای هر یورو در بانک ها عرضه می شود. همچنین 
بانک ها هر دالر را ۱0 هزار و 800 تومان و هر یورو 

را تا ۱2 هزار و 600 تومان می خرند.
مسافرتی  ارز  عامل  بانک های  ایسنا،  گزارش  به 
سایر  و  یورو   500 تا  همسایه  کشورهای  برای  را 
نرخ  که  می کنند  پرداخت  یورو  هزار  تا  کشورها 

روزانه آن از سوی بانک مرکزی تعیین می شود.
تومان  هزار   ۱۳ یورو  هر  )چهارشنبه(  امروز  برای 
قیمت خورده که در مقایسه با نرخ یورو در بازار آزاد 
که حدود ۱6 هزار و 500 تومان است، ۳500 تومان 
اختالف دارد. این اختالف قیمت بین بازار آزاد و ارز 
بانکی موضوعی است که طی چند ماه اخیر موجب 

ایجاد رانت در ارز مسافرتی شده بود.
بانک ها ارز مسافرتی را دالر ارائه نمی کنند و عمدتا 
یورو است و مسافران می توانند هفت روز قبل از سفر 
با همراه داشتن مدارکی همچون ویزا، پاسپورت و 
بلیت برای ثبت نام ارز به شعب ارزی بانک ها  مراجعه 

کنند.
البته  نیز هستند و  از مردم  ارز  بانک ها خریدار  اما 
نرخ برای هر روز می تواند متفاوت باشد؛ به طوریکه 
هر  و  تومان   800 و  هزار   ۱0 دالر  هر  امروز  برای 
یورو تا ۱2 هزار و 600 تومان در بانک ها خریداری 

می شود.
همچنین بانک ها ارزی خارج از ضوابط نمی فروشند 

و به عبارتی فروش آزاد ارز ندارند.

https://www.isna.ir/news/97072514117/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87
https://www.isna.ir/news/97072514139/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%86%D8%AF
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ماجرای تکراری بدهی بانک ها به بانک مرکزی

تنبیه برای برداشت 1۴8 هزار 
میلیاردی

هزاران  برداشت های  به  همچنان  بانک ها 
داده اند  ادامه  مرکزی  بانک  از  خود  میلیاردی 
و بانک مرکزی در حالی برای آنها خط و نشان 
کشیده که این روند وجاهت ندارد و مقابل این 
انضباطی  بانک ها خواهد ایستاد و تنبیه  اقدام 
درپی دارد که تاکنون برنامه خود برای تعدیل 
این بدهی و همچنین برداشتن زمینه ها و عوامل 
ورود بانک ها به برداشت از بانک مرکزی را اعالم 

نکرده است.
شبکه  ترازنامه  وضعیت  آخرین  ایسنا،  گزارش  به   
بانکی نشان می دهد بدهی بانک ها به بانک مرکزی 

افزایش یافته است؛ به طوری که در مرداد امسال به 
حدود ۱48 هزار و 800 میلیارد تومان رسیده که 
این رقم در مقایسه با مرداد پارسال ۳4.8 درصد و 

نسبت به اسفندماه ۱2.7 درصد افزایش دارد.
بدهی  از  مرکزی  بانک  به  بانک ها  بدهی  مجموع 
خصوصی  و  تخصصی  تجاری،  بانک های  گروه  سه 
تشکیل می شود که سهم بانک های خصوصی مانند 
از  که  چند  هر  بانک هاست؛  سایر  از  باالتر  گذشته 

سرعت رشد آن تا حدی کاسته شده است.
در حال حاضر بانک های خصوصی بیش از 98 هزار 
و 600 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند و 
پارسال  مرداد  با  مقایسه  در  آنها  بدهی  رشد  این 
افزایش  اسفند  به  نسبت  و  می رسد  درصد   94 به 
22.8 درصدی دارد. این در حالی است که در سال 
گذشته در برخی موارد بدهی بانک های خصوصی تا 

بیش از 200 درصد هم رشد داشت اما به مرور از 
سرعت رشد آن کم شد.

که  است  رقمی  تومان  میلیارد   900 و  هزار   45
و  بدهکارند  مرکزی  بانک  به  تخصصی  بانک های 
کاهشی  قبل  دوره های  به  نسبت  آنها  بدهی  البته 
شده است؛ به گونه ای که در مقایسه با مرداد سال 
درصد   2.6 اسفندماه  به  نسبت  و  درصد   ۳.7 قبل 

کاهش دارد.
در این میان بانک های تجاری کمترین سهم بدهی 
منفی شده  آنها  بدهی  و  دارند  را  مرکزی  بانک  به 
ریزش  درصد   64 پارسال  مرداد  با  مقایسه  در  و 
داشته که نشان دهنده تسویه 7500 میلیاردی این 

بانک هاست.
ماجرای بدهی بانک ها به بانک مرکزی سال هاست 
تبدیل شده  بانکی  نظام  از چالش های  یکی  به  که 
پولی  پایه  بر  اثر منفی  از جمله  به دالیلی  و  است 
و تورم نسبت به آن هشدار داده شده است. ضمن 
مالی  وضعیت  ریختگی  بهم  برای  عاملی  اینکه 

بانک ها بوده است.
این در حالی است که عبدالناصر همتی که چندی 
پیش به ریاست بانک مرکزی منصوب شده، واکنش 
از  بانک ها  برداشت های  روند  به  نسبت  منفی خود 
عملکرد  از  جزئی  را  آن  و  اعالم  را  مرکزی  بانک 
را  بانکی  نظام  ویرانی  موجب  که  بانک ها  ناصحیح 

فراهم می کند، دانست.
رئیـس کل بانـک مرکـزی اخیـرا نیـز در نامـه ای 
بـه بانک هـا ضمـن تاکیـد بـر الـزام آنها به تسـویه 
مانـده اضافـه برداشـت از حسـاب جـاری نـزد این 
بانـک، تذکـر داد کـه بـه دلیـل در تضاد بـودن این 
اقتصـاد کالن و سیاسـت گذاری  اهـداف  بـا  رونـد 
پولـی، جلوگیـری از آن می توانـد منجر بـه برخورد 

انضباطـی بـا بانـک مـورد نظر شـود.

همتـی بـه بانک هـا اعـالم کرد کـه اعطـا، ایجاد هر 
گونـه تسـهیالت، تعهدات )به اسـتثنای تسـهیالت 
قـرض الحسـنه موضـوع تکالیف و مقـررات ابالغی( 
یـا مصـرف منابـع تجهیـز شـده در هـر شـکلی که 
بـه منزله مصـرف منابع بانـک مرکزی اسـت و این 
اضافـه برداشـت وجاهـت نـدارد و ضـروری اسـت 
بانک هـا و موسسـات اعتبـاری کـه مانـده اضافـه 
برداشـت دارنـد، پیـش از هـر گونـه مصـرف منابع 
تجهیز شـده، نسـبت بـه تسـویه مانده اقـدام کنند 
و پـس از آن نسـبت بـه تخصیـص منابـع در قالـب 

تسـهیالت و ایجـاد تعهـد اقـدام کنند.
بـرای  خـود  برنامـه  از  مرکـزی  بانـک  گرچـه 
حرکـت بانک هـا در مسـیر نظـم سـخن گفتـه کـه 
از سیاسـت های خـود بـرای تعدیـل رونـد موجـود 
بدهـی بانک هـا و البتـه حـذف عواملی کـه موجب 
اضافـه برداشـت بانک ها می شـود تاکنـون رونمایی 
نکرده اسـت. این در حالی اسـت کـه مدیران بانکی 
و کارشناسـان در کنـار بی انضباطـی بانک ها، وجود 
تسـهیالت تکلیفـی و همچنیـن تعهداتـی کـه آنها 
بـرای انجـام پروژه های مختلـف بر عهـده دارند آن 
هـم در زمانی کـه با کمبود نقدینگـی مواجهند، در 

ایـن جریـان موثـر می دانند.
گفتنـی اسـت کـه در سـال گذشـته و در جریـان 
کاهـش نرخ سـود بانکـی، بانـک مرکـزی برنامه ای 
بـرای تعدیـل بدهـی بانک هـا در دسـتور کار قـرار 
داد کـه طبـق آن بدهـی بانک هـا به خـط اعتباری 
تبدیـل شـده و بـا نرخ سـود بین ۱6 تـا ۱8 درصد 
تسـویه شـود، آن هـم در شـرایطی کـه در حالـت 
عـادی ایـن بدهـی بایـد با نـرخ سـود ۳4 درصدی 
بـه بانـک مرکـزی برگـردد. بـا ایـن حـال هیـچ گاه 
گزارشـی درباره نتیجه این سیاسـت از سـوی بانک 

مرکـزی اعالم نشـد.
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راهکارهایی برای ارائه خدمات عالی به مشتریان)قسمت دوم(

پس  خدمات  تیم های  بااستعدادترین  مدیریت 
باشد.  دشوار  است  ممکن  گاهی  هم  فروش  از 
هر چند ما نمی توانیم این مشکالت را کم کنیم، 
و  راهکارها  درس ها،  برخی  که  داریم  امید  اما 
تفکرات ما بتوانند در مدیریت بهتر تیم شما و 
کمک  مشتریانتان  به  فوق العاده  خدمات  ارائه 

کنند.
- گزینشی عمل کنید. عادی شدن پاداش ها، قدرت 
آنها را می گیرد. زمانی که پاداش ها تبدیل به یک 
رویه روزانه شود و هر روز آنها را ببینیم، نسبت به 
آنها بی تفاوت می شویم. زمانی که یکی از کارکنان، 
می دهد،  نشان  خود  از  انتظار  حد  از  بیش  تالشی 
نگاه ها را به سمت او جلب کنید. دستورالعمل هایی 
بازه های  برای این موضوع تدوین کنید که در چه 
زمانی می خواهید از کارهای تیم خود قدردانی کنید 
و مطمئن شوید که تمام دستاوردهای خارق العاده را 
مورد توجه و قدردانی خود و دیگران قرار می دهید.

خود  کارکنان  کنید.  ایجاد  حمایتی  فرهنگ   -
به  رسیدن  و  موفقیت ها  برای  که  کنید  تشویق  را 
پاداش بدهند. رسم  به یکدیگر  اهداف تعیین شده، 
از قابلیت های نرم افزارها  شرکت ما بر آن شده که 
و سخت افزارهای داخلی شرکت استفاده کرده و در 
زمان موفقیت های بزرگ، آنها را فریاد می زنیم. اگر 
چنین محیط نوع دوستانه و سرشار از محبتی ایجاد 
شود، از سالمت و کارکرد آن به نفع همه می توانید 

مطمئن باشید.
- از ورزش ها با هوشیاری الگوبرداری کنید. استفاده 
روش های  افتخار،  مدال های  یا  امتیازات  جدول  از 
خوبی برای الگوبرداری از شیوه برگزاری ورزش های 

حرفه ای است و با استفاده از آنها می توان به سرعت، 
دستاوردهای افراد تیم را به رسمیت شناخت و از 

آنها قدردانی کرد.
تعداد  که  آن هستید  اگر خواهان  مثال،  به عنوان   
خود  شرکت  اطالعاتی  پایگاه  در  بیشتری  مقاالت 
داشته باشید، پاداش براساس کمیت صرف منجر به 
آن می شود که کارکنان شما به کیفیت مقاله های 
خود توجه چندانی نکنند و تنها به دنبال پر کردن 

سهمیه خود باشند.
قدردانی از کیفیت بسیار مهم تر است. بنابراین سعی 
کنید بر مواردی مانند تعداد بازدیدهای یک مقاله 
تمرکز کنید، نه تعداد مقاله های هر فرد. کالم شما 
در زمان هایی که درباره شیوه های متداول مسابقات 

است.  مهم  بسیار  نیز  می کنید،  صحبت  ورزشی 
بهترین  با  را  هر کس  فرآیند،  این  در  کنید  تالش 
با  نه  بسنجید،  خودش  دستاوردهای  و  رکوردها 

بهترین عملکرد دیگران.
یاد  به  را  خود  کارکنان  جداگانه  شخصیت   -
دارند  دوست  برخی،  که  حالی  در  باشید.  داشته 
موفقیت هایشان را در بوق و کرنا کنیم، سایرین یک 
پیام محبت آمیز و یک دلگرمی را ترجیح می دهند. 
بنابراین به یاد داشته باشید که نمی توانید تنها یک 
روش در مواجهه با روحیات مختلف داشته باشید. 
اگر زمان بگذارید و برای هر کس به شیوه مناسب 
ارزش  بگیرید،  نظر  در  قدردانی  و  پاداش  او،  خود 

سپاسگزاری های خود را باال برده اید.

  زیر فشار، آرام باشید
روزهایی خواهد رسید که شما کارکنان کافی برای 
داشت.  نخواهید  مشتریان  تقاضای  به  پاسخگویی 
اتفاق هایی مانند شیوع یک ویروس آنفلوآنزا، بارش 
ناگهانی یک برف سنگین، تعطیالت فصلی و معرفی 
محصوالت جدید، از راه می رسد و مهم نیست که 
احتماال  هم  باز  باشید؛  کرده  برنامه ریزی  چقدر 
اتفاق هایی  چنین  داشت.  نخواهید  کافی  کارکنان 
بسیار ناگوار و طاقت فرسا هستند اما چاره ای نیست. 
بهتر است از قبل، یک استراتژی برای چنین مواقعی 

تدوین کرده باشید.
اولین کاری که باید انجام دهید، آگاه کردن کارکنان 
از شرایط موجود است. برای آنها توضیح دهید که 
زمان و نیروی انسانی، اندک است و از آنها بخواهید 
در این مشکل شما را همراهی کنند. فقط برای آنها 
شرح دهید که چرا از برنامه عقب هستید و از آنها 
بیشتر کار کنند. همچنین االن زمان  نخواهید که 
پاداش  نظام های  از  استفاده  با  که  است  مناسبی 
ساعات  خالل  در  را  کارکنانتان  خود،  قدردانی  و 
جلسات  تمام  کنید.  برانگیخته  کارشان،  طوالنی تر 
کاری خود را کنسل کنید و از کارکنانتان بخواهید 
فعالیت  هر  حقیقت،  در  کنند.  چنین  هم  آنها 
به زمان دیگری موکول شود. در  باید  غیرضروری، 
باید بر حال حاضر متمرکز  حال حاضر، شما فقط 
شوید. اگر قرار است حجم باالی کار، بیش از یک 
بهترین تدبیر، در نظر گرفتن  ادامه پیدا کند،  روز 
ساعات کاری اضافه و مطرح کردن این موضوع است 
که در مورد میزان ساعات کاری کارکنان خود چه 

انتظاری از آنها دارید.   ادامه دارد
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نگاه آخر

زنگ خطر برای ایران زمین!
سد »کمال صالح«

سـد »کمال صالح« در سـال ۱۳۹۰ با حضـور رییس جمهور 
وقـت پـس از ۸ سـال عملیـات اجرایـی آن بـه بهره بـرداری 
رسـید. این سـد از نوع بتنی با هسـته رسـی اسـت که ارتفاع 
تـاج سـد بـه ۱۲ متر و ارتفاع سـد بـه ۸۰ متر می رسـد و در 
۴۵ کیلومتـری جنـوب شـازند و ۷۸ کیلومتـری اراک واقـع 
شـده اسـت. ایـن سـد دارای ۲ رودخانـه از سرشـاخه های 
شهرسـتان دز اسـت و حجـم مفیـد آن بـه ۱۰۰ میلیـون 
مترمکعب می رسـد و در سـال ۹۵ و ۹۶ به واسـطه بارندگی 
مناسـب و حجـم ورودی دچار سـرریز شـد که البته سـرریز 
آن بـه پاییـن دسـت و بـه سـمت لرسـتان جـاری می شـود 
و صـرف تقویـت سـفره های آب زیرزمینـی و کشـاورزی این 
منطقـه شـد. سـد »کمـال صالـح« منبـع اصلی تامیـن آب 
شـرب اراک اسـت کـه در حـال حاضـر ۶۰ درصد نیاز شـهر 
اراک را تامیـن می کند و به واسـطه مشـارکت پاالیشـگاه در 
سـاخت سـد، درصد بسـیار ناچیزی از آب آن به این صنعت 
اختصـاص می یابد. با سـاخت سـد »کمال صالـح« ۳۵ حلقه 
چـاه آب که وظیفه تامین آب شـرب شـهر اراک را داشـتند، 
از مـدار خارج شـدند و در حـال حاضر میـزان آب موجود در 
سـد ۵۲ میلیون مترمکعب اسـت که نسـبت به سال گذشته 

۵۰ درصـد کاهـش حجم آب داشـته اسـت.

https://www.isna.ir/photo/97072111967/%D8%B3%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD#19
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