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دنیایاقتصاد/دکترفرخقبادی
اختالفاتـی  به رغـم  اقتصـادی،  کارشناسـان  اغلـب 
کـه در مـورد جزئیـات سیاسـت جدیـد ارزی دولت 
روز  دارنـد، می پذیرنـد در شـرایطی کـه دالر هـر 
جهـش تـازه ای را تجربـه می کـرد و اقتصـاد کشـور 
را بـه التهابی خطرناک کشـانده بـود، دولت چاره ای 
نداشـت جـز آنکـه »کاری بکنـد«. کاری کـه دولت 
انجـام داد یکسان سـازی نـرخ ارز در رقـم هـر دالر 
۴۲۰۰ تومـان بود. خرید و فـروش ارز به قیمت های 

دیگـر ممنوع شـد.
رئیـس بانـک مرکزی اعـالم کرد کـه صادرکنندگان 
بایـد دالرهـای حاصل از صـادرات خود را به کشـور 
بازگرداننـد و بـه همیـن قیمـت )و بـه شـیوه های 
چندگانـه( به فـروش برسـانند. در مقابل اعالم شـد 
کـه نیازهـای واقعـی ارزی فعـاالن اقتصـادی بـدون 
هیـچ مشـکل و عـذر و بهانـه ای در اختیـار آنها قرار 
خواهـد گرفـت. در این نوشـته کوتاه، قصـد ارزیابی 
سیاسـت جدیـد ارزی دولت، یـا قیمت تعیین شـده 
بـرای دالر یا غفلـت سیاسـت گذار از برخی جزئیات 
مشـکل آفرین را کـه به تدریـج رخ نمودنـد، نداریـم. 
هـدف ایـن نوشـته، بررسـی دالیل تفـاوت و تناقض 
بـرای  ارز  عجیبـی اسـت کـه در مـورد تخصیـص 

واردات، میـان اظهـارات مسـووالن دولـت و بانک 
ادامه در صفحه 3

تولید کشور برق صنعت درصد ۹۵ نیرو: وزیر
داخلاستودرصنعتآبجزابزارهایدقیق
مربوطبهدستگاههایتصفیهازابزارتولیدداخل

استفادهمیشود.
۹۵درصـد صنعـت برق کشـور تولید داخل اسـت به 
گـزارش خبرگـزاری صداوسـیما رضـا اردکانیـان در 
گفت وگـو بـا پـاون، بـا اشـاره بـه حضور در نشسـت 
کمیسـیون ویـژه حمایـت از تولیـد ملـی و اجـرای 
سیاسـت های اصل ۴۴ قانون اساسـی اظهار داشـت: 
جلسـه بـا حضـور مسـئوالن اجرایـی صنعـت آب و 
بـرق و بخـش خصوصـی فعـال و مرکـز پژوهش هـا 
تشـکیل شـد، وزارت نیـرو گزارشـی میـزان ایرانـی 
کـردن صنعـت بـرق و آب ارائـه دارد بـه ایـن نحـو 

۹۵درصد صنعت برق کشور تولید داخل است

کـه درصـد بسـیار باالیـی یعنـی حـدود ۹۵ درصـد 
در صنعـت بـرق داخلـی شـده اسـت و در صنعـت 
آب هـم تقریبـا اکثـر ابزار به جـز برخی ابـزار دقیق 
مربـوط به دسـتگاه های تصفیـه آب، در داخل تولید 
می شـود. وی ادامـه داد: نکتـه مهم موضوع سـاخت 
داخـل در صنعـت آب و بـرق ایـن اسـت کـه تولیـد 
ملـی مـا بـه هر شـکلی وابسـته بـه ۲ صنعـت آب و 

اسـت. برق 
وزیر نیرو با اشاره به تجهیز صنعت آب بیان داشت: 
ساخت سدها، شبکه های آبیاری، زه کشی نیروگاه ها 
داخل  توان  به  باتوجه  فاضالب  و  آب  تصیفه  آبی، 
انجام می شود اگر هم در بعضی نقاط مشارکت هایی 
با خارج کشور داریم بیشتر به ضرورت انتقال دانش 
است، این صنایع رو به نو شدن هستند و پیچیدگی 
دنیا  در  تجهیزات  این  راندمان  افزایش  جهت  در 

مطرح است که در این زمینه ها مشارکت داریم.
صنعت  در  داد:  ادامه  دوازدهم  دولت  کابینه  عضو 
برق وضعیت به مراتب روشن تر است، نیروگاه ها ما 
عمدتا ساخت داخل است البته به معنا بی نیازی ما از 
آخرین دستاوردهای علمی دنیا دراین زمینه نیست، 
شرکت های بزرگ سازنده ما هرجا که ضرورت داشته 

باشد با شرکت های سازنده جهانی مشارکت خواهند 
سوی  از  گزارش  ارائه  به  اشاره  با  اردکانیان  داشت. 
داشت:  اظهار  پژهش ها،  مرکز  و  خصوصی  بخش 
بخش  در  کشور  برق  و  آب  سندیکاهای  مدیران 
بودند،  مالی  منابع  نقیصه های  نگران  دل  خصوصی 
سمت  به  را  برق  و  آب  کاالی  دو  قیمت های  باید 
واقعی شدن پیش ببریم تا امکان پایداری ورقابت این 
صنعت وجود داشته باشد وگرنه مشکالت زیادی در 
آینده خواهم داشت. وی با بیان اینکه قوانین خوبی 
در این زمینه وجود دارد، گفت: در حال حاضر طرحی 
در دستور کار صحن علنی مجلس است امیدواریم با 
از  بیشتر  حمایت  امکان  طرح  این  ابالغ  و  تصویب 

تولید و ساخت داخل و کاالی ایرانی فراهم تر شود.
وزیـر نیرو با اشـاره بـه مصوبه کمیسـیون اقتصاد در 
زمینـه آیین نامـه اجرایـی تبصره 1۹ قانـون بودجه 
سـال ۹7، بیان داشـت: این تبصره جهش بلندی در 
زمینـه تکمیـل طرح هـای نیمـه تمام کشـور خواهد 
ابـالغ  بـود کـه بـه زودی توسـط دولـت نهایـی و 
می شـود بـا ابـالغ این آیین نامـه تعداد قابـل توجهی 
از طرح هـای نیمه تمـام کشـور بـه اتمـام می رسـد و 

اشـتغال زایی قابـل توجهـی ایجاد می شـود. 

http://www.iribnews.ir/fa/news/2135383/%DB%B9%DB%B5%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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اخبارصنعتبرق

اخباراقتصادی

یادداشتمدیران

۹۵درصدصنعتبرقکشورتولیدداخل
است

۹۵درصدصنعتبرقکشورتولیدداخلاست
به مربوط دقیق ابزارهای جز آب صنعت در و
دستگاههایتصفیهازابزارتولیدداخلاستفاده

میشود.
صفحه1

خازنگذاری۷پستتوزیعبرقدر
استانسمنانانجامگرفت

برق شرکت بهرهبرداری معاون ترحمی رضا
منطقهایسمنانگفت:باهدفافزایشبهرهوری
انتقالبرقوهمچنینکاهشتلفات،هفتپست

استاندارایخازنجدیدشدند.
صفحه4

انرژیتجدیدپذیریکمیلیونشغل
 ایجادمیکند

استفادهازانرژیتجدیدپذیرکمکخواهدکرد
ظرف12سالآیندهیکمیلیونشغلجدیددر

آمریکایالتینایجادشود.
صفحه4

پاداششرکتبرقبهکشاورزانکم
مصرفداراب

رئیسادارهبرقشهرستانداراب،گفت:بیشاز
۵0درصدازانرژیبرقاینشهرستاندربخش

تولیداتکشاورزیصرفمیشود.
صفحه4

برقتجدیدپذیر بزرگ شرکتهای
تهرانمیآیند به تیرماه ایتالیا

تیرماه اینکه بر تاکید با ایران در ایتالیا سفیر
زمینه در ایتالیایی بزرگ شرکت هفت امسال

انرژیهایتجدیدپذیر.
صفحه۵

کاهشآالیندگینیروگاهسیکل
ترکیبیقمازمسووالنوزارت

نیرومطالبهشود
نایبرئیسشورایشهرقمگفت:کاهش

آالیندگینیروگاهسیکلترکیبیقمنیازمند
همراهیمدیریتارشداستانومسووالن

وزارتنیرواست
صفحه۵

نامتوازن اقتصاد دستاندازهای
بیتردیدیکیازاساسیترینمشکالتصنعت
برقکشور،اقتصادنامتوازناستکهشایدهر
سرمایهگذاربالقوهایراازوروداثربخشبهاین

صنعتمنصرفکند.
صفحه6

هزینهها افزایش ریشه
صنعتبرقهموارهیکیازصنایعزیرساختیو

راهبردیمحسوبمیشود.
صفحه۷

توسعهدرگروواقعیشدنتعرفهبرق

مشکالت حل و برق صنعت در سرمایهگذاری
شدن واقعی به منوط ۹۷ سال در حوزه این

تعرفهاست.
صفحه8

کاهش1۵درصدمصرفانرژیبا
المپهایکممصرف

المپهایالایدیسریجدیدالمپهایکم
مصرفهستندکهازمزایایبسیارینسبتبه

المپهایقدیمیبرخوردارند.
صفحه8

مردم4ساعتقرمزرابرای
جلوگیریازقطعبرقرعایتکنند

مدیرعاملشرکتتوانیر،ساعاتپیکمصرف
برقرادرطیروزازساعت12تا16عنوانکرد.

صفحه۹
صرفهجوییمصرفبرقدرتابستان

جدیگرفتهشود
استان برق نیروی توزیع شرکت مدیرعامل
را تابستان در برق مصرف صرفهجویی قزوین

جدیدانست.
صفحه۹

برنامهآمریکابراینقرهداغکردن
ایران ناقضتحریم شرکتهای

شرکتچینی1.3میلیارددالرجریمهمیشود.
صفحه۹

امکانخریدارزتوسطواردکنندگان

درسامانهنیمافراهمشد
بانکمرکزیدربخشنامهایاعالمکرد،امکان
خریدارزتوسطواردکنندگاندرسامانهنیمافراهم

شدهاست.
صفحه10

قیمتطال،دالر،سکهوارز
هرقطعهسکهتمامبهارآزادیطرحجدیددر
بازارتهرانباقیمتدومیلیونو11هزارتومانو
هرگرمطالی18عیارباقیمت188هزارتومان

فروختهمیشود.
صفحه10

سرمایههایسرگردانکجاآرام
میگیرند؟

یککارشناسبازارسرمایهسوقیافتنسرمایهها
بهسمتحوزههایمربوطبهمسکن،طالوارزرابه
دلیلوجودشرایطعدماطمیناندربازارسرمایه

ارزیابیکرد.
صفحه11

ضرورتاصالحدر3حوزهاقتصادی
یکاقتصاددانکوچکسازیدولت،اصالحنظام
پولیوبانکی،ونظاماداریراسهحوزهایعنوان

کردکهنیازبهاصالحاتفوریدارد.
صفحه11

استراتژی چالشهایذهنیتدوین
بتوانند آنکه برای کسبوکارها استراتژیهای

موفقیتآمیزباشند،
صفحه12
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3 سرمقاله

ادامه از صفحه 1
مشـاهده  می گـذرد،  بـازار  در  آنچـه  بـا  مرکـزی، 
مرکـزی  بانـک  رئیـس  پیـش  هفتـه  دو  می شـود. 
اعـالم کـرد که »هیـچ نگرانی از تامیـن ارز متقاضیان 
وجـود نـدارد. از ابتـدای فعالیت سـامانه نیمـا در ۲۲ 
فروردین ماه امسـال تا 1۸ اردیبهشـت ماه، بیش از ۲/  
۶ میلیـارد دالر ارزهـای مختلف تخصیص داده شـده 
اسـت.« ایـن رقم ظاهـرا اکنون به بیـش از 7 میلیارد 

دالر رسـیده است.
کـه  می شـود  گفتـه  شـرایطی  در  سـخنان  ایـن 
بنگاه هـای تولیـدی از کمبـود مـواد اولیـه وارداتـی و 
مختـل شـدن کسب و کارشـان بـه شـدت ناالننـد. در 
برخـی مـوارد، اساسـا مـواد اولیه آنهـا در بـازار یافت 
نمی شـود. بـه گفته رئیـس هیات مدیـره اتحادیه مرغ 

تخم گـذار اسـتان تهـران »به دنبـال افزایـش قیمـت 
نهاده هـای مـورد نیـاز صنعـت طیـور و نایـاب  شـدن 
ذرت و سـویا در بـازار، بسـیاری از واحدهـای تولیدی 
جـرات جوجه ریـزی ندارنـد. به گفته آنهـا ایجاد وقفه 
در عرضه دالر دولتی و بازگشـایی سـامانه ارزی دولت 
پـس از تصمیمـات گرفته شـده برای تک نرخی شـدن 
ارز، دلیلی اسـت که سبب شـده است در روند واردات 
نهاده هـای مـورد نیـاز صنعـت طیـور اختـالل ایجاد 
شـود.« در اسـتان گلسـتان، کـه یکـی از قطب هـای 
صنعـت طیـور کشـور اسـت، سـویا و کنجالـه نایـاب 
شـده و حتـی بـه قیمـت ۲۶۵۰ تومـان بـرای هـر 
کیلو سـویا نیز دسـت کسـی به آن نمی رسـد. )سـال 
گذشـته در همیـن روزهـا قیمت سـویا 13۵۰ تومان 
بـود(. کاهـش شـدید جوجه ریـزی مرغـداران )کـه 
یکـی از نشـانه های آن کاهـش قیمـت »جوجـه یک 
افزایـش معدوم سـازی آنهـا اسـت( عرضـه  روزه« و 
مـرغ و تخـم مـرغ را کاهش خواهـد داد و در کمتر از 
یـک ماه آینده شـاهد جهـش قیمت ایـن محصوالت 

اساسـی خواهیـم بود.
قطعه سـازان نیـز از بـی کاله مانـدن سرشـان از دالر 
۴۲۰۰ تومانـی بـرای واردات مـواد اولیـه مـورد نیـاز 
خـود گالیـه دارنـد. بـه گفتـه آنهـا »صـف طوالنـی 
مـواد  تامیـن  رونـد  تومانـی،   ۴۲۰۰ ارز  دریافـت 
کـرده  روبـه رو  مشـکالتی  بـا  را  قطعه سـازان  اولیـه 
بـه  منجـر  ارز  تخصیـص  طوالنـی  فرآینـد  اسـت... 
بـروز مشـکالتی بـرای قطعه سـازان شـده اسـت. این 
در شـرایطی اسـت کـه نوبـت تخصیـص ارز و رونـد 
طوالنـی کـه هم اکنـون در این پروسـه شـکل گرفته، 
تولیـد را تحت تاثیر خـود قرار داده اسـت.« در همین 
حـال، یـک نظرسـنجی )سرانگشـتی و غیرعلمـی( از 
۲۰ بنگاه تولیدی در گوشـه و کنار کشـور، نشـان داد 

کـه هیـچ یـک از آنهـا تاکنـون موفـق به رسـیدن به 
اول صـف و دریافـت یـورو یـا دالر به نرخ اعالم  شـده 
نشـده اند. بـه اعتقـاد فعـاالن اقتصـادی، یـک دلیـل 
پیدایـش صف هـای طوالنـی می توانـد ایـن باشـد که 
»دولـت در شـرایط کنونـی تفاوتـی بـرای تخصیـص 
ارز بـه تولید کننـدگان یـا وارد کننـدگان محصـوالت 
الکچـری قائـل نشـده اسـت.« و بـه گفتـه رئیـس 
انجمـن قطعه سـازان »هم اکنـون صف طوالنـی برای 
ارز ۴۲۰۰ تومانـی در بانـک مرکزی شـکل گرفته که 
اولویتـی بـرای تخصیـص آن در نظـر گرفتـه نشـده 
کـه همیـن امـر بسـیاری از واحدهـای تولیـدی را با 

مشـکالتی همـراه کرده اسـت.«
امـا اگـر بـه راسـتی در تخصیـص ارز بـرای واردات، 
اولویت بنـدی صورت نگرفته باشـد، آن گاه این سـوال 
مطـرح می شـود که ارزهـای مورد اشـاره رئیس بانک 
مرکـزی بـه کـدام دسـته از فعـاالن اقتصـادی تعلـق 
گرفتـه اسـت؟ ایـن سـوال مهمـی اسـت، به ویـژه در 
کشـور مـا کـه بـه گفتـه معـاون مرکـز پژوهش های 
محـدود  منابـع  مـوارد،  قبیـل  ایـن  »در  مجلـس، 
بـه کسـانی تعلـق می گیـرد کـه بـه مرکـز قـدرت 
نزدیک تـر هسـتند.« و البتـه می دانیـم کـه اکثریـت 
بـزرگ بنگاه های تولیـدی بخش خصوصـی واقعی به 

مرکـز قـدرت نزدیک نیسـتند.
این مسـاله به ویـژه بـرای واحدهای تولیـدی کوچک 
و متوسـط بـه معضل فلج کننده ای بدل شـده اسـت. 
چگونـه بنگاهـی که بـرای یک یا چنـد قطعه کلیدی 
بـرای ماشـین آالتش نیـاز بـه وارد کـردن آنهـا دارد، 
می توانـد امیـدوار بـه رسـیدن به اول صف باشـد؟ آن 
هـم صفـی کـه در آن کارگـزاران بنگاه هـای بـزرگ 
دولتـی و خصولتـی و نزدیـکان بـه »مرکـز قـدرت« 
از مدت هـا پیـش جـای خـود را رزرو کرده انـد؟ در 

هـر حـال می دانیم کـه واحدهای کوچک و متوسـط 
از ایـن بابـت بـه شـدت تحـت فشـارند و راهـی برای 
دسـتیابی بـه ارز دولتی ندارنـد. واردات بـا ارز »آزاد« 
نیـز بـرای آنهـا مقـدور نیسـت؛ زیـرا ایـن کار قاچاق 

محسـوب می شـود.
میـان  تناقـض  شـدن  برطـرف  بـرای  راه  بهتریـن 
واقعیت هـای  و  مرکـزی  بانـک  مسـووالن  سـخنان 
بازار، شفاف سـازی مسـووالن تصمیم گیرنـده در مورد 
جدیـد  نرخ هـای  بـا  ارز  دریافت کننـده  بنگاه هـای 
بـرای واردات اسـت. چـه مقـدار از ارزهـای تخصیص 
داده شـده بـه بنگاه هـای تولیدی رسـیده اسـت؟ چه 
دولتـی  خوش اقبـال،  بنگاه هـای  ایـن  از  درصـدی 
یـا خصولتـی بوده انـد و چـه مقـدار نصیـب بخـش 
خصوصـی واقعـی شـده اسـت؟ چـه کسـانی و بـرای 
واردات چـه کاالهایـی، توانسـته اند خـود را بـه اول 

صـف برسـانند و از ارز رسـمی برخـوردار شـوند؟
کشـور مـا در شـرایط خطیری به سـر می بـرد. تهدید 
تحریم هـای سـنگین تر، در شـرایطی که حتـی بدون 
تشـدید تحریم هـا نیـز اقتصـاد کشـور حـال و روز 
خوبـی ندارد، جو بـازار را ملتهب سـاخته و به نگرانی 
فعـاالن اقتصـادی دامـن زده اسـت. در ایـن شـرایط، 
ذخایـر ارزی موجود، پشـتوانه ارزشـمندی اسـت که 
باید قدر آن را دانسـت و به شـیوه ای معقول و مدبرانه 
از آن اسـتفاده کـرد. مبادا ارزها بـدون اولویت بندی و 
میـان متقاضیانی که تنها نقطه قوتشـان »نزدیکی به 
مراکـز قدرت« اسـت، توزیع شـده باشـد و بنگاه های 
تولیـدی بخـش خصوصـی واقعـی، به ویـژه کوچـک 
و متوسـط ها، به دلیـل کمبـود مـواد اولیـه ناگزیـر از 
کاهـش تولیـد یـا حتـی توقـف فعالیـت خود شـوند. 
اگـر بـه راسـتی چنیـن باشـد، اقتصاد کشـور تـاوان 

سـنگینی از ایـن بابت خواهـد پرداخت.
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استفادهازانرژیتجدیدپذیرکمکخواهدکرد
ظرف12سالآیندهیکمیلیونشغلجدیددر

آمریکایالتینایجادشود.
 )ILO( گیلرمو مونت، کارشناس سازمان بین المللی کار
در بیانیه ای اظهار کرد حداقل یک میلیون شغل جدید 
بهره  تجدیدپذیر،  انرژی های  از  استفاده  نتیجه  در 
وری باالتر انرژی در ساختمانها و تقاضای باالتر برای 
خودروهای برقی و همچنین تغییرات فناوری دیگر در 

آمریکای التین ایجاد خواهد شد.
به گفته این کارشناس، پیاده سازی فناوریهای جدید تا 
سال ۲۰3۰ در راستای سیاست های دولت و ابتکارهای 
خصوصی می تواند به ایجاد ۴ میلیون شغل غیرمستقیم 

کمک کند.
مونت خاطرنشان کرد پیشرفت در سیاستهای حمایت 
شامل  تولیدی  فعالیتهای  همه  نیز  زیست  محیط  از 
انرژی تجدیدپذیر، کشاورزی، حمل و نقل، ساخت و 

ساز، معدنکاری و شیالت را پوشش خواهد داد.
مدیر  اکسیریناش،  مانوئل ساالزار  بین، خوزه  این  در 
منطقه ای سازمان بین المللی کار گفت: چالش دستیابی 
قدرتمند  عوامل  از  یکی  زیستی  محیط  پایداری  به 
تاثیرگذار در آینده کار در منطقه آمریکای التین است.

طبق گزارش سازمان بین المللی کار، حدود 7۵ میلیون 
نفر در سراسر قاره آمریکا در بخشهایی مانند کشاوری، 
به  نسبت  که  می کنند  فعالیت  و شیالت  گردشگری 

تغییرات جوی آسیب پذیر هستند.

کارشناسسازمانبینالمللیکار:

انرژیتجدیدپذیریکمیلیون
شغلایجادمیکند

برق شرکت بهرهبرداری معاون ترحمی رضا
منطقهایسمنانگفت:باهدفافزایشبهرهوری
انتقالبرقوهمچنینکاهشتلفات،هفتپست

استاندارایخازنجدیدشدند.
صبح  ترحمی  حمیدرضا  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
با  رسانه  اصحاب  حضور  با  نشستی  در  چهارشنبه 
در  سمنان  منطقه ای  برق  عملکرد  گزارش  موضوع 
سال۹۶، تأکید کرد: کاهش تلفات کل شبکه انتقال 

و فوق توزیع استان هدف گذاری این شرکت در سال 
خازن  راستا،  این  در  خوشبختانه  که  بود  گذشته 
گذاری جدید و مگاوار در هفت پست استان صورت 
فوق  های  پست  گذاری  خازن  افزود:  وی  گرفت. 
توزیع استان از طریق ۲۵ مگاوار شامل بانک خازنی 
در پست های ۶3 کیلوولت جنت آباد، ۶3 کیلوولت 
شرق دو و ۶3 کیلوولت شهید احمدی و ۶3کیلوولت 

بیارجمند در سال گذشته صورت گرفت.
معاون برق منطقه ای سمنان گفت: خازن های جدید 
کیلوولت   ۶3 گرمسار،  کیلوولت   ۶3 های  پست  در 
جنوب سمنان و ۶3 کیلوولت امیریه نیز در این سال 

نصب شدند.
ها  پست  داخلی  مصرف  مدیریت  و  کنترل  ترحمی 
تلفات  را دیگر طرح کاهش  آن  دائم  مانیتورینگ  و 
خط توزیع نام برد و تاکید کرد: این کار در سال ۹۶ 
صورت  سمنان  منطقه ای  برق  متخصصان  حضور  با 

گرفته است.
از  استفاده  برای  بسترسازی  و  پیگیری  افزود:  وی 
تولید پراکنده و نصب تجهیزات اندازه گیری باقابلیت 
اقدامی  دیگر  کنتورها  هم زمان  و  دور  راه  از  قرائت 
است که توسط برق منطقه ای سمنان برای کاهش 
تلفات برق در سال گذشته در دستور کار قرار داشته 
بهره وری برق منطقه ای سمنان گفت:  است. معاون 
اصالح آرایش شبکه، انجام آزمودن های ترموویژن و 
شستشوی مقره ها نیز در سال۹۶ در سراسر استان 

صورت گرفته است.
ترحمـی بیـان کـرد: مجمـوع این مـوارد باعث شـد 
تـا شـاهد کاهـش یک دهم درصـدی تلفـات برق در 
سـطح اسـتان سـمنان باشـیم بـه نحـوی کـه ایـن 
تلفـات از ۲.17 درصـد در سـال۹۵ بـه ۲.۰7 درصد 

در سـال ۹۶ کاهـش یافـت.

معاونبهرهبرداریشرکتبرقمنطقهایسمنان

خازنگذاری۷پستتوزیعبرق
دراستانسمنانانجامگرفت

معاونبهرهبرداری
شرکتبرقمنطقهایسمنان

پاداششرکتبرقبهکشاورزان
کممصرفداراب

پاداشکشاورزاندارابیباصرفهجوییدرمصرف
برقبهگزارشخبرگزاریصداوسیما،مرکزفارس،
رئیسادارهبرقشهرستانداراب،گفت:بیشاز
۵0درصدازانرژیبرقاینشهرستاندربخش
تولیداتکشاورزیصرفمیشودوانتظارمیرود
کهکشاورزاناینشهرستانباصرفهجوییدر
مصرفبرق،زمینهرابرایکاهشخاموشیهای

ناخواستهفراهمکنند.
 اسماعیل خاتمی افزود: کشاورزان دارابی می توانند 
همانند سال ۹۶ با انعقاد تفاهم نامه و خاموش کردن 
الکترو پمپ های خود از ساعت 1۲ الی 1۶ در فاصله 
ویژه  مشوق های  از  شهریور  پایان  تا  خرداد  زمانی 
وزارت نیرو بهره مند شوند که این امر می تواند نقش 
شهرستان  برق  مصرف  کاهش  در  کننده ای  تعیین 
از  درصد   ۹۰ از  بیش  کرد:  بیان  وی  باشد.  داشته 
کشاورزان شهرستان داراب که حدود ۲ هزار و 3۰۰ 
نفر هستند در سال ۹۶ با انعقاد تفاهم نامه و کاهش 
مصرف انرژی در ساعت های یاد شده، از حدود 1۰ 
صورتحساب های  در  پاداش  عنوان  به  ریال  میلیارد 
با  داد:  ادامه  خاتمی  شدند.  مند  بهره  خود  برق 
افزایش  به  رو  روند  و  گرما  فصل  آغاز  به  توجه 
از  اعم  است همه مشترکان  انرژی، ضروری  مصرف 
کشاورزی، خانگی، تجاری و صنعتی همکاری الزم را 
در مدیریت مصرف برق به ویژه در ساعت های اوج بار 

با اداره برق این شهرستان داشته باشند.

https://www.mehrnews.com/news/4304064/%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B7-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA#ref=tnews
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تیرماه اینکه بر تاکید با ایران در ایتالیا سفیر
زمینه در ایتالیایی بزرگ شرکت هفت امسال
انرژیهایتجدیدپذیربهمنظوربرپاییسمیناری
مشترکباساتبابهتهرانسفرخواهندکرد،گفت:
درصددیمسندیدرزمینهانرژیهایتجدیدپذیر

بیندوکشوربهامضابرسدوکارگروهیبهبررسی
سندیادشدهبپردازد.

شـرکت های بـزرگ بـرق تجدیدپذیـر ایتالیـا تیرماه 
بـه تهـران می آیندبـه  گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی 
وزارت نیرو)پـاون(، فرهـاد یـزدان دوسـت، مشـاور 
وزیـر نیـرو در امـور بین الملـل و سرپرسـت مرکـز 
توسـعه صـادرات و پشـتیبانی صنایـع آب و بـرق در 
دیـدار بـا سـفیر ایتالیـا در ایـران با اشـاره بـه وجود 
زمینه هـای همکاری متنـوع در حوزه هـای آب، برق 
روابـط  گسـترش  پـی  در  گفـت:  تجدیدپذیرهـا،  و 
بین المللـی بـه ویـژه بـا کشـورهای اروپا هسـتیم تا 
بـا این اقـدام شـاهد افزایش سـطح روابط و توسـعه 

آن در آینـده باشـیم.
وی با اشـاره به ارتباط مسـتقیم بخـش آب و انرژی، 
افـزود: کاهـش نـزوالت جـوی و به طبع آن تشـدید 
کـم آبـی در ایـران موجب شـده تـا امسـال بدترین 
شـرایط بارش هـا را در طـی دهه هـای اخیـر تجربـه 
کنیـم. بـا وجـود اینکه شـرایط سـختی پیـش روی 
مـا خواهـد بـود ولـی برنامـه ریـزی الزم نیـز بـرای 
در  در بخش هـای مختلـف  ایـن شـرایط  مدیریـت 

دسـتور کار قـرار گرفته اسـت.
یزدان دوست بر لزوم استفاده بهینه از خط اعتباری 
بین دو کشور تاکید کرد و گفت: ایتالیا می تواند در 
زمینه تحقیقات بازچرخانی آب، تصفیه فاضالب برای 
صنعت و کشاروزی، شیرین سازی آب دریا و تولید 
برق از منابع تجدیدپذیر و بهره وری انرژی مشارکت 

خوبی با کشور ایران داشته باشد.
مشـاور وزیـر در امـور بین الملـل بـا اشـاره بـه خبـر 
سـفیر ایتالیـا بـرای امضـای سـندی بین دو کشـور 
در زمینـه انرژی  هـای تجدیدپذیـر، گفت: این سـند 
بـه سـمت  بـرای حرکـت  نخسـت  قـدم  می توانـد 

ایـران  بـرای  ایتالیـا  باشـد.  بزرگتـری  فعالیت هـای 
یـک شـریک خـوب در عرصـه  بین المللـی اسـت و 
مـا نیـز عالقه منـد به ادامـه همـکاری با این کشـور 

 . هستیم
مائـورو کنچاتوری، سـفیر ایتالیـا در ایران نیز در این 
نشسـت حـوزه انـرژی را بخـش مهمـی در روابط دو 
کشـور دانسـت و افـزود: ایتالیـا عالقه مند بـه ادامه 
همـکاری بلندمـدت با ایران اسـت. پیـش از این نیز 
یادداشـت تفاهمـی بیـن دو کشـور وجـود دارد کـه 
درصددیـم سـندی در زمینه انرژی هـای تجدیدپذیر 
بیـن دو کشـور بـه امضـا برسـد و کارگروهـی بـه 

بررسـی سـند یاد شـده بپردازد.
وی با اشـاره به فعالیت شـرکت های مطرح ایتالیایی 
در زمینـه انرژی هـای تجدیدپذیـر، مدیریـت آب و 
شـیرین سـازی آب دریـا برای شـرب، گفـت: خلیج 
فـارس مـی  توانـد منبـع بـزرگ تامیـن آب بـرای 
ایـران باشـد. البتـه در ایـن در قبـال موضوعات مهم 
دیگـری همچـون دریاچـه ارومیـه هـم زمینه هـای 

خوبـی برای همـکاری وجـود دارد.
وی یـادآور شـد: پیـش از این یک شـرکت ایتالیایی 
انرژی هـای  تولیـد  زمینـه  در  را  نخسـت  قـدم 
خورشـیدی در جزیزه قشـم برداشـته اسـت که این 
قـدم کوچـک می توانـد زمینه سـاز قدم هـای بعدی 

بـرای پروژه هـای بزرگتـری در ایـران باشـد.
همچنیـن در ایـن نشسـت "کارملو فیـکاررا" رایزن 
اقتصـادی سـفارت ایتالیـا در ایـران، گفت: براسـاس 
برنامـه ریـزی صـورت گرفتـه مقـرر شـده اسـت در 
تیرمـاه سـال جـاری هفـت شـرکت بـزرگ فعـال 
ایتالیـا در زمینـه انرژی هـای تجدیدپذیـر بـه ایـران 
آمـده و سـمیناری مشـترک را بـا همـکاری سـاتبا 

کنند. برگـزار 

شرکتهایبزرگبرق
تجدیدپذیرایتالیاتیرماهبه

تهرانمیآیند

نایبرئیسشورایشهرقم:

کاهشآالیندگینیروگاهسیکل
ترکیبیقمازمسووالنوزارت

نیرومطالبهشود

نایـبرئیـسشـورایشـهرقمگفـت:کاهش
آالیندگینیروگاهسـیکلترکیبـیقمنیازمند
همراهـیمدیریتارشـداسـتانومسـووالن
وزارتنیرواسـتوبایدمطالبـاتالزمراانجام
شـدهوهمچـوندیگـرنیروگاههـایکشـور،
مثـلنیـروگاهکـرجوشـازندصرفـااجـازه
مصرفسـوختگازطبیعیبراینیـروگاهداده

. د شو
بـه گـزارش قم نیوز حسـن بختیـاری امروز با اشـاره 
بـه بازدیـد اعضای کمیته بهداشـت و محیط زیسـت 
شـورای اسـالمی شـهر قم از نیروگاه سـیکل ترکیبی 
زیسـت  محیـط  و  بهداشـت  کمیتـه  کـرد:  اظهـار 
شـورا متشـکل از اعضـای شـورای شـهر، نماینـدگان 
شـهرداری، سـازمان پارک هـا، اداره کل منابع طبیعی 
و سـازمان نظام مهندسـی کشاورزی اسـتان با حضور 
در محـل نیروگاه سـیکل ترکیبـی وضعیت آالیندگی 

ایـن نیـروگاه را بررسـی کردند.
وی باتاکیـد بـر اینکه بخشـی از آلودگی هوای منطقه 
پردیسـان متوجـه آالیندگی نیروگاه سـیکل ترکیبی 
قـم اسـت تصریـح کـرد: بـه دنبـال ایـن هسـتیم که 
بتوانیـم بـا پیگیری هـای الزم، اقدامـات اصالحـی در 
ایـن نیـروگاه انجام شـده و مشـکل به حداقل برسـد. 
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه همـه بایـد تـالش کننـد تـا 
سـوخت  تنهـا  عنـوان  بـه  طبیعـی  گاز  تخصیـص 

مصرفـی نیـروگاه مـورد توجـه قـرار گیرد 

http://tnews.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/1762111685523.html#%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
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6 اخبار صنعت برق

ازاساسیترینمشکالتصنعت بیتردیدیکی
نامتوازناستکهشایدهر اقتصاد برقکشور،
سرمایهگذاربالقوهایراازوروداثربخشبهاین

صنعتمنصرفکند.
جعفر جوال، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صنایع 
آب و برق صبا، در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« با 
بیان این موضوع عنوان کرد: مهم ترین منبع ورودی 
انشعابات حاصل  از محل فروش برق و  صنعت برق 
می شود که عالوه بر محدودیت ناشی از وجود فاصله 
قابل توجه میان بهای تمام شده برق با نرخ فروش 
آن، متاسفانه مشکل عدم وصول به موقع مطالبات از 
انواع مشترکان )دولتی و غیردولتی( نیز مزید بر علت 
شده است.  وی افزود: به عنوان مثال یکی از بارزترین 
گازی  نیروگاه های  تبدیل  جدید  سرمایه گذاری های 
در  و  دولتی  نیروگاه های  در  ترکیبی  سیکل  به 
نیروگاه های خصوصی است که بدون تردید یکی از 
مهم ترین الزامات امروز صنعت برق کشور بوده و کامال 
منطبق با اهداف اقتصاد مقاومتی است اما تحقق آن 
نیازمند تامین منابع مالی قابل توجهی است که در 
به  هستیم؛  مواجه  زیادی  مشکالت  با  این خصوص 

کم  و  متنوع  مالی  تامین  روش های  که  معنی  این 
تعریف  یا  حاضر  حال  در  پروژه ها  این  برای  هزینه 
نشده یا به دلیل مشکالت ساختاری )تحریم شبکه 
بانکی و عدم دسترسی آسان به منابع مالی خارجی، 
ناپایداری سیاست های پولی، نرخ  باالی تامین مالی 
از بازار پول و حتی بازار سرمایه، تضامین سختگیرانه 
و سنگین، مقررات و ضوابط محدود کننده و...( مورد 

استقبال قرار نمی گیرد.
سرمایه گذاران  مشکالت  دیگر  از  کرد:  بیان  جوال 
می توان به مواردی همچون عدم اطمینان خاطر از 
منطقی،  زمانی  بازه  یک  در  خود  سرمایه  بازگشت 
فاقد  قراردادهای  وجود  و  ارزی  شدید  نوسانات 
تعدیل، نبود تضامین الزم و کافی درخصوص حمایت 
از سرمایه گذاران داخلی و خارجی، عدم پرداخت به 
درخصوص  )حتی  دولت  سوی  از  مطالبات  موقع 
هزینه  کوچک(،  مقیاس  و  »دی جی«  نیروگاه های 
توسعه  و  سرمایه گذاری  برای  مالی  تامین  باالی 
داشت.  اشاره  و...  صنعت  در  موجود  زیرساخت های 
عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع آب و 
برق صبا گام نخست برای بهبود اقتصاد برق را واقعی 
کردن قیمت برق دانست و گفت: با عنایت بر مباحث 
به  دادن  سامان  برای  می رسد  نظر  به  شده  مطرح 
واقعی کردن  و  تکلیف  تعیین  نامتوازن،  اقتصاد  این 
قیمت برق در تمامی سطوح )تولید، انتقال و توزیع( 
مصارف  و  منابع  به  مجدد  بخشی  تعادل  متعاقبا  و 
که  مادامی  گفت  می توان  جرات  به  و  است  صنعت 
برق با قیمت های غیرواقعی و با نرخ های دستوری به 
دست مصرف کننده نهایی برسد، بهبودی در چرخه 
تولید و در نهایت اقتصاد برق حاصل نمی شود.  وی 
در صنعت  سرمایه گذاران  مشکالت  درخصوص حل 
از اساسی ترین  برق بیان کرد: به نظر می رسد یکی 

اقدامات باید در ارتباط با ترمیم اعتماد سرمایه گذاران 
به افق آتی صنعت بر مبنای الزامات اقتصادی صورت 
پذیرد. بر این اساس استفاده از روش هایی که منجر 
به حصول اطمینان سرمایه گذاران )چه داخلی و چه 
خارجی( از بازگشت سرمایه خود با نرخی مشخص 
ابهامات  رفع  باعث  زیادی  تا حد  و منطقی می شود 

آنها خواهد شد.
 مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صنایع آب و برق 
صبا با اشاره به زمینه فعالیت این شرکت، گفت: شرکت 
عام(  )سهامی  آب صـبا  و  برق  سرمایه گذاری صنایع 
به عنوان بزرگ ترین هلدینگ فعال در صنایع برق و آب 
کشور در سال137۰ تحت عنوان شرکت سرمایه گذاری 
ساتکاب )سهامی خاص( به ثبت رسید و در سال 13۸۲ 
نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب 
صبا )سهامی خاص( تغییر یافت و در حال حاضر دارای 
کرسی هیات مدیره در بورس انرژی ایران است.  جوال 
ادامه داد: زمینه فعالیت این شرکت شامل سرمایه گذاری 
در سهام، واحدهای سرمایه گذاری، صندوق ها یا سایر 
اوراق بهادار، سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، 
نزد  سرمایه گذاری  سپرده های  بانکی،  سپرده  گواهی 
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، سرمایه گذاری 
در دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و ساختمانی 

با اولویت پروژه های حوزه انرژی است.
آب  صنایع  سرمایه گذاری  شرکت  مدیره  هیات  عضو 
برق  صنعت  و  انرژی  بورس  با  رابطه  در  صبا،  برق  و 
بازار  دو  در  برق  معامالت  حاضر  حال  در  کرد:  بیان 
معامالت فیزیکی و قراردادهای سلف در بورس انرژی 
در حال انجام است و بخشی از تامین مالی مورد نیاز 
عرضه کنندگان از این طریق صورت می گیرد. قبل از 
تشکیل بورس انرژی به دلیل مشکل نقدینگی، امکان 
برق  بازار  در  شده  فروخته  برق  مبالغ  کامل  دریافت 

دنیایاقتصاد/
مدیرعاملشرکتسرمایهگذاریصنایع

آبوبرقصباتشریحکرد:

دستاندازهایاقتصادنامتوازن

بورس  تشکیل  با  لذا  نداشت  وجود  نیروگاه ها  توسط 
تا حدودی  نقدی  تسویه  مبنای  قراردادن  با  و  انرژی 
این بستر برای تأمین نقدینگی نیروگاه ها فراهم شد، 
اما همچنان به دلیل استمرار مشکل نقدینگی در طرف 
عرضه، قیمت ها در معامالت بورس واقعی نبوده و فاصله 

قابل توجهی با بازار برق دارد.
وی عنوان کرد: نگاهی به آمارهای بورس انرژی در 
ارزش  از  برق  نشان می دهد سهم  سال های گذشته 
 ۲۵ معادل   13۹۴ سال  در  انرژی  بورس  معامالت 
این  انرژی بوده که  از ارزش معامالت بورس  درصد 
رقم در سال 13۹۵ به حدود 1۰ درصد کاهش یافته 
و در سال 13۹۶ کمتر از چهار درصد شده است که 
این امر قطعا در راستای اهداف تعیین شده، نیست. 
بود  شده  مقرر  نیرو  وزارت  برنامه ریزی های  طبق 
از  قراردادهای دوجانبه 3۰ درصد  با  برق  که خرید 
شیوه تأمین کل برق، خرید از بورس انرژی به صورت 
عمده ۵۰ درصد و مابقی ۲۰ درصد برق مورد نیاز 
بازار برق شرکت مدیریت شبکه مورد  از طریق  نیز 
معامله قرار بگیرد.  مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری 
قانون  اساس  بر  کرد:  مطرح  برق صبا  و  آب  صنایع 
شرکت های  مصرف کنندگان  توسعه،  پنجم  توسعه 
توزیع نیز حداقل باید دو سوم انرژی مورد نیاز خود 
غیردولتی  نیروگاه های  با  انرژی  بورس  طریق  از  را 
تامین می کردند که در حال حاضر متاسفانه در عمل 
داریم  شده  انجام  برنامه ریزی های  با  زیادی  فاصله 
که امید است با حمایت های دلسوزانه مدیران ارشد 
وزارتخانه های نیرو و نفت، همچنین با اتخاذ تدابیر 
الزم از سوی مسووالن سازمان بورس و اوراق بهادار، 
این بورس نوپا به جایگاه واقعی خود در کلیه شئون 
حوزه انرژی به ویژه تامین مالی ارزان تر برای فعاالن 

صنعت، دست یابد.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-88/3387528-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86


شماره  2187       2 خرداد 1397

۷ اخبار صنعت برق

زیرساختی صنایع از یکی همواره برق صنعت
در صنعت این میشود. محسوب راهبردی و
است. روبهرو بسیاری چالشهای با حالحاضر
برایبررسیمشکلها،چالشهاویافتنراهحل
مناسببرایخروجازاینبحران،بهگفتوگوبا
قدیمیترین مدیرعامل خوشخلق« »غالمرضا
شرکتبرقمنطقهایکشوریعنیبرقمنطقهای
افزایش همچون مشکالتی او نشستیم. تهران
هزینههاوتامیننقدینگیرامهمترینچالشهای
پیشرویصنعتبرقایراندرسال۹۷میداند.

با  گفت وگو  در  تهران،  منطقه ای  برق  مدیرعامل 
قدمت  تهران  منطقه ای  برق  گفت:  »دنیای اقتصاد« 
حدود ۶۰ ساله دارد و حدود ۲۵ درصد از مشترکان 
استان  سه  شامل  که  می دهد  پوشش  را  کشور  کل 
از  درصد   ۲۰ همچنین  می شود.  قم  و  البرز  تهران، 
تاسیسات صنعت برق در حوزه برق منطقه ای تهران 
جایگاه  از  تهران  منطقه ای  برق  بنابراین  دارد،  قرار 
با  داد:  ادامه  خوش خلق  است.  برخوردار  ویژه ای 
این  از سال 13۸3  برق  قیمت ها در صنعت  تثبیت 
صنعت با یک چالش بزرگ رو به رو شد. به این صورت 
رشد  میزان  مبهم،  منابعی  از  باید  برق  صنعت  که 
مصرف برق را هم تامین کند. تا پیش از سال 13۸3، 

دنیایاقتصاد/
مدیرعاملبرقمنطقهایتهرانتحلیلکرد

ریشهافزایشهزینهها

تا 1۵  با رشد مصرفی حدود 1۰  هر سال متناسب 
درصد رشد قیمت هم اتفاق می افتاد، اما متاسفانه از 
سال 13۸3 به بعد، این روند تغییر کرد و مشکالت 

این صنعت عمیق تر شد.
ــدی  ــیوه هدفمن ــاد از ش ــن انتق ــق ضم خوش خل
یارانه هــا، گفــت: در زمــان هدفمندســازی یارانه هــا، 
ــه منظــور تامیــن یارانه هــا  ــرق ب افزایــش قیمــت ب
ــرق.  ــت ب ــدی صنع ــور بهره من ــه منظ ــه ب ــود ن ب
تامیــن  نظــر  از  بــرق  صنعــت  حال حاضــر  در 
ــز  ــا نی ــوده و هزینه ه ــش ب ــار چال ــی، دچ نقدینگ
همــواره رو بــه افزایــش اســت. همچنیــن نوســانات 
ــال های  ــزات در س ــت فل ــش قیم ــرخ ارز و افزای ن
اخیــر، از جملــه مــواردی اســت کــه باعــث افزایــش 

هزینه هــا در صنعــت بــرق می شــود.
وی در ادامه ضمن انتقاد از پایین بودن قیمت برق، 
ایرانی  هر  خانوار  سبد  در  برق  هزینه  سهم  گفت: 
اولین  در  است.  درصد   1  /1 حدود  متوسط  به طور 
سال هدفمندی یارانه ها در سال 13۹۰، رشد مصرف 
برق در کشور حدود پنج تا هفت درصد بود، اما در 
سال 13۹۰ نه تنها رشد صفر شد بلکه ۲ درصد نیز 
کاهش مصرف داشتیم و این نتیجه حاصل می شود 
وی  است.  تاثیرگذار  مصرف  مدیریت  بر  قیمت  که 
در  مهم  بسیار  مولفه  دو  زمان  و  پول  اینکه  بیان  با 
به  جامعه  نیازهای  اگر  گفت:  هستند،  برق  صنعت 
موقع برطرف نشود، صنعت برق با چالش های جدی 

روبه رو خواهد بود.
برای  داد:  ادامه  تهران  منطقه ای  برق  مدیرعامل 
شبکه های  بازسازی  و  مقاوم سازی  شبکه،  نگهداری 
فرسوده، ۸۰ پروژه با ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان برای 
تابستان سال ۹7 پیش بینی کرده ایم و امیدواریم با 
در  برق  مصرف  پیک  دوران  در  پروژه ها،  این  انجام 

کشور )حدود ۲۰۰ ساعت در سال(، تابستان را بدون 
مشکل سپری کنیم.

برق، ضمن  و  آب  بهینه  معتقدم مصرف  افزود:  وی 
کمک به حفظ محیط زیست، نوعی اهمیت دادن به 

نسل آینده است.
و  مقاوم سازی  راهکارهای  به  اشاره  با  خوش خلق 
نوسازی شبکه برق استان تهران، گفت: همان طور که 
گفتم، برق تهران اولین و قدیمی ترین برق منطقه ای 
در ایران است. برخی از تجهیزات و تاسیسات در این 
استان، عمری حدود ۶۰ ساله دارد با این حال، برق 
به  را  بسیار خوبی  برنامه ریزی های  تهران  منطقه ای 
انجام داده است  بهینه سازی در صنعت برق  منظور 
اقدامات  مالی  منابع  به موقع  تامین  با  امیدواریم  که 

الزم صورت پذیرد.
کـرد:  تصریـح  تهـران  منطقـه ای  بـرق  مدیرعامـل 
سـال گذشـته حـدود ۲۵۰ کیلومتـر کابـل جدیـد، 
همچنیـن  شـد.  فرسـوده  کابل هـای  جایگزیـن 
بـرای سـال ۹7 نیـز بـه همیـن میـزان کابـل بـرای 
بهینه سـازی و توسـعه شـبکه برق اسـتفاده می شود. 
راه انـدازی 31۲ پسـت بـرق به صـورت فاینانـس بـه 
نیابـت از کل شـرکت های بـرق منطقـه ای کشـور، 
از دیگـر اقدامـات در دسـت انجـام بـرق منطقـه ای 
تهـران بـرای سـال ۹7 اسـت. خوش خلـق دربـاره 
نحـوه وصـول  و  تهـران  بـرق منطقـه ای  مطالبـات 
آن، گفـت: چالـش اصلـی مـا در حـوزه مطالبـات، 
مـوارد  برخـی  در  هسـتند.  صنعتـی  مشـترکان 
کارگاه هـا یـا واحدهـای صنعتـی بـا مشـکل مواجـه 
می شـوند و ایـن موضـوع باعـث بـه تعویـق افتـادن 
پرداخت هـای آنهـا می شـود. به عنـوان مثـال صنعت 
سـیمان وضعیـت بـازار مناسـبی نـدارد؛ از ایـن رو 
بـا تاخیـر  پرداخت هـای مشـتریان بـه صنعتگـران 

رو به روسـت و به تبـع آن پرداختی های شـرکت های 
سـیمانی بـه مـا با تاخیـر انجـام می شـود. نمونه این 
مشـکل در برخـی ارگان هـای دولتـی و نظامـی هـم 
نمـود دارد. وی افـزود: کار بـرق منطقـه ای تهـران 
بـه دلیـل حساسـیت هایی کـه روی پایتخـت وجود 
دارد، بسـیار دشـوار اسـت. به عنـوان مثـال، زمـان 
مـا بـرای انجـام فعالیت هـای فنـی، به طـور معمـول 
سـاعت های ابتدایی بامداد اسـت. همچنین پیگیری 
مـوارد اداری و حقوقـی، مجوزهـای شـهرداری و... 
زمانبـر بـوده و باعـث می شـود کار در زمـان مقـرر 

نرسـد. به سـرانجام 
ــرد  ــاد از عملک ــن انتق ــه ضم ــق در ادام خوش خل
بابــت  اخیــر  ســال های  در  تهــران  شــهرداری 
ــک  ــب ی ــا تخری ــرد: ب ــح ک ــم، تصری ــروش تراک ف
واحــد مســکونی و احــداث چندیــن آپارتمــان 
ــش  ــز افزای ــرق نی ــزان مصــرف ب ــه جــای آن، می ب
ــا  ــن واحده ــه ای ــانی ب ــن برق رس ــد. همچنی می یاب
نیــاز بــه حفــاری دارد؛ دریافــت مجــوز بــرای انجــام 
ایــن حفاری هــا نیازمنــد صــرف هزینــه و پرداخــت 
بــه شــهرداری اســت. بــه همیــن جهــت مشــکالت 
شــرکت بــرق در اســتان تهــران روز بــه روز افزایــش 
ــهمی از  ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای می یاب
ــن شــرکت پرداخــت  ــه ای ــروش تراکــم ب درآمــد ف
ــر  ــه غی ــا ب ــام حفاری ه ــت انج ــا باب ــود، ام نمی ش
ــد  ــز بای از هزینه هــای مترتــب عــوارض حفــاری نی

پرداخــت شــود.
مدیرعامل برق منطقه ای تهران افزود: درخواست ما 
از نهادهایی مانند شهرداری تهران این است که برای 
توسعه، آبادانی و نوسازی صنعت برق، ضمن افزایش 
شرایط  و  تخفیفات  برق،  اداره  با  همکاری  میزان 

ویژه ای را برای ما درنظر بگیرد.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-88/3387529-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7
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سرمایهگذاریدرصنعتبرقوحلمشکالتاین
بهواقعیشدنتعرفه حوزهدرسال۹۷منوط
است.مشکلصنعتبرق،مشکلفروشبرقبه
مشترکاناستوبایدبرایتوسعهکشورواصالح

الگویمصرف،تعرفهبرقواقعیشود.
شرکت  مدیرعامل  گفتار،  خوش  ابراهیم 
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر، با اعالم این مطلب 
به »دنیای اقتصاد« گفت: در حال حاضر، تعرفه برق 

حتی هزینه کنتورخوانی و انجام فرآیند صدور قبض 
برق برای مشترکان را هم توجیه نمی کند.  وی افزود: 
است  پایین  بسیار  ایران  در  ما  نیروگاه های  راندمان 
)به طور میانگین حدود 3۰ تا ۴۰ درصد( و برخی از 
بلکه  ندارند،  اقتصادی  تنها توجیه  نه  نیروگاه ها  این 
با مصرف فراوان آب، موجب آسیب به محیط زیست 
می شوند. خوش گفتار ادامه داد: هنوز نیروگاهی در 
 1۵۵ درصد،   3۲ راندمان  با  که  دارد  وجود  تهران 
نه  نیروگاه  این  می کند.  مصرف  آب  ثانیه  در  لیتر 
تنها راندمان پایین و مصرف آب بسیار باالیی دارد، 
را  تهران  شهر  هوای  بودنش،  فعال  صورت  در  بلکه 
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری  آلوده می کند.  هم 
اصالح  ضرورت  بر  تاکید  با  غدیر  انرژی  و  برق 
از  دیگر  یکی  افزود:  نیرو،  وزارت  در  مالی  مدیریت 
چالش های پیش روی صنعت برق، هزینه های جاری 
باعث  موضوع  این  است.  نیرو  وزارت  سنگین  بسیار 
گذشته  از  نیرو سخت تر  وزارت  بر  مالی  فشار  شده 
باشد. در حال حاضر ۶۵ درصد از برق کشور توسط 
غیردولتی ها )۵۶ درصد بخش خصوصی و ۹ درصد 
وزارت  توسط  آن  درصد   3۵ و  بزرگ(  کارخانه های 

نیرو تامین می شود.
سوالی که در اینجا مطرح می شود، این است که آیا 
از زمانی که وظیفه تامین 1۰۰ درصد برق کشور بر 
تغییری  آن  پرسنل  تعداد  بوده،  نیرو  وزارت  دوش 
فعالیت های  به  اشاره  با  گفتار  خوش  است؟  کرده 
انجام  از  پس  گفت:  اخیر  سال های  در  شرکت  این 
با  فراوان، در سال 13۹۲ تصمیم گرفتیم  مطالعات 
»بهبهان«  نیروگاه  راه اندازی  برای  »مپنا«  شرکت 
همکاری کنیم.  وی افزود: در نهایت نیروگاه بهبهان 
توسعه  صندوق  از  یورو  میلیون   ۲3۰ استقراض  با 
به  غدیر  سرمایه گذاری  شرکت  مالی  تامین  و  ملی 

بهره برداری رسید. در حال حاضر دو واحد گاز این 
نیروگاه در مدار فعال و با وجود اینکه واحد بخار آن 
نیز آماده است؛ اما به دلیل تعلل وزارت نیرو، واحد 
بخار آن هنوز فعال نشده است.  مدیرعامل شرکت 
انرژی غدیر تصریح کرد: یکی  سرمایه گذاری برق و 
صحیح  اجرای  عدم  نیرو،  وزارت  با  ما  اختالفات  از 
قرارداد نیروگاه بهبهان است.  وزارت نیرو نه در این 
مورد بلکه در تعیین قیمت ساالنه آمادگی نیروگاه ها 
قانون  و  است  نکرده  اقدامی  کنون  تا   ۹3 سال  از 
را  قیمت  هر سال  اول  نیرو  وزارت  که  دارد  تصریح 
اعالم می کند. با توجه به اینکه بخش خصوصی تولید 
رگوالتوری  نهاد  است  الزم  دارد،  توجهی  قابل  برق 
ایجاد شود.   برق  مقررات  تنظیم  منظور  به  بی طرف 
خوش گفتار با اشاره به پروژه های این شرکت گفت: 
همکاری با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو( در پروژه تامین برق کارخانه 
تولید آلومینیوم المرد و منطقه ویژه اقتصادی بندر 
عباس از جمله طرح های شرکت است. از سوی دیگر، 
همکاری برق و انرژی غدیر با شرکت »مدکو« یونان 
برای راه اندازی پنج پروژه نیروگاه خورشیدی، از دیگر 
فعالیت های مهم شرکت در یک سال اخیر است. وی 
با بیان اینکه پیش بینی می شود تا پایان سال ۲۰۲۰ 
ایران  در  خورشیدی  نیروگاه  مگاوات   1۰۰ میالدی 
داشته باشیم، افزود: در حال حاضر یکی از پنج پروژه 
نیروگاه خورشیدی که سایت آن در استان اصفهان 
است، به بهره برداری رسیده است. مدیرعامل شرکت 
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر ادامه داد: نیروگاه 
آینده  روز  چند  تا  هم  یزد  مگاواتی   1۰ خورشیدی 
قم،  نیروگاه های  همچنین  شد.  خواهد  مدار  وارد 
فهرج اصفهان و دیگر پروژه های مشترک ما با مدکو 

یونان است.

توسعهدرگروواقعیشدن
تعرفهبرق

المپهایالایدیسریجدیدالمپهایکم
مصرفهستندکهازمزایایبسیارینسبتبه

المپهایقدیمیبرخوردارند.
مهاباد،  مرکز  سیما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
صرفه جویی  اهمیت  مهابادگفت:  برق  امور  رئیس 
درمصرف برق این روزها بیشترشده و در این میان 
استفاده ازالمپ های ال ای دی یکی از راهکارهای 

بهینه سازی مصرف برق است. 
فیض اهلل بیگی افزود: طول عمراین المپ ها ۵ تا1۰ 
سالمتری  و  بهتر  نور  و  است  قدیمی  برابرالمپ های 

دارند و بازده نوری شان بیشتر است.
به  را  برق  مصرف  المپ ها،  ازاین  افزود:استفاده  وی 

شکل چشمگیری کاهش می دهد.
فیض اهلل بیگی گفت: درصورت استفاده عموم مردم 
ازاین نوع المپها مصرف روشنایی هر خانواده تا ۵۰ 
درصد و مصرف عمومی برق 1۰ تا 1۵ درصد کاهش 
زمان  گذشت  با   led بجز  المپ ها  تمام  یابد.  می 
دچارافت شدید شدت نورشده اما مصرف زیاد خود 
را همچنان حفظ میکنند. اصالح الگوی مصرف برق 
عالوه بر ذخیره نیرو کمک حال صنعت ما نیز که تا 

حد زیادی به برق وابسته است خواهد بود.

کاهش1۵درصدمصرفانرژیبا
المپهایکممصرف
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مدیرعاملشرکتتوانیر،ساعاتپیکمصرف
برقرادرطیروزازساعت12تا16عنوانکرد
بحرانی و قرمز این4ساعت،ساعات افزود: و
کمتر و کنند مدیریت باید مردم که هستند

مصرفکنند.
صورت  در  خاموشی  بروز  احتمال  از  کردی،  آرش 
عبور پیک مصرف برق از مرز ۵۴ هزار مگاوات خبر 
پیک  میزان  که  می شود  بینی  پیش  گفت:  و  داد 
اگر  تا ۵۸ هزار مگاوات برسد،  مصرف ممکن است 
امسال از ۵۴ هزار مگاوات مصرف عبور کنیم، دچار 

مشکل می شویم.
وی در ادامه بر لزوم مدیریت مصرف برق بخصوص 
افزود:  و  کرد  تاکید  پیک  ساعات  و  گرما  فصل  در 
انجام  اگر  اما  است  انتخابی  امری  مصرف  مدیریت 

نشود، باید سراغ امر مدیریت اجباری به نام خاموشی 
اکنون  کرد:  تاکید  توانیر  عامل شرکت  مدیر  برویم. 
نیست  انتخاب  است،  ضرورت  یک  مصرف  مدیریت 
تا  شود  پرداخته  ضرورت  این  به  باید  حتما  یعنی 

خاموشی نداشته باشیم.
وی یادآور شد: ترجیح  مان این است که مشترکین با 
توجه به شناختی که در زمینه کم شدن آب سدها 
و از دسترس خارج شدن برخی نیروگاه های برق ابی 
دارند، به ما کمک کنند تا مصرف را مدیریت کنیم 
و به خاموشی اجباری روی نیاوریم زیرا اگر مدیریت 
نگیرد،  صورت  است  مدنظرمان  که  آنگونه  مصرف 

احتمال خاموشی قوی است.
به  است  این  ما  سعی  تمام  البته  کرد:  بیان  کردی 
آن  در  که  استان هایی  تا  کنیم  مدیریت  گونه ای 
خاموشی ایجاد می شود جزء مناطق گرمسیر نباشند 

و کمترین مشکل برای مردم ایجاد شود. 
است  ممکن  نیز  استان ها  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
به دلیل بار شبکه و در زمان پیک دچار محدودیت 
اندیشیده  تمهیدات  با  می کنیم  سعی  گفت:  شوند، 
مدیریت  اگر  اینکه  ضمن  نیفتد،  اتفاق  این  شده 
مصرف جدی گرفته شود و مردم کمک کنند براحتی 

می توان از فصل گرما عبور کرد.
برق  پیک مصرف  توانیر ساعات  عامل شرکت  مدیر 
و  کرد  عنوان   1۶ تا   1۲ ساعت  از  روز  طی  در  را 
افزود: این ۴ ساعت، ساعات قرمز و بحرانی هستند 
و کمتر مصرف کنند.  باید مدیریت کنند  که مردم 
البته طی سالهای قبل همکاری کشاورزان و صنایع 
خیلی خوب بوده است، امیدواریم که امسال بخش 

خانگی هم بیشتر با ما همکاری کند.
وی تاکید کرد: تمام تالش خود را می کنیم که در 

رفاه مردم و تولید ملی خللی ایجاد نشود.

هشدارنسبتبهخطربروزخاموشی

مردم4ساعتقرمزرابرای
جلوگیریازقطعبرقرعایت

کنند

استان برق نیروی توزیع شرکت مدیرعامل
را تابستان در برق مصرف صرفهجویی قزوین
جدیدانستوگفت:شهروندانبایدهشدارهای
راجدی زمینه این در نیرو وزارت کارشناسان

بگیرند.
سعید بهادیوندچگینی در گفت و گوی اختصاصی با 
خبرنگار ایرنا افزود: سهم مدیریت مصرف برق استان 
قزوین در سال گذشته ۲۵ مگاوات تعیین شده بوده 
که با اطالع رسانی های به موقع و همکاری بخش 
های صنعت، کشاورزی، خدمات و خانگی این میزان 

به 7۵ مگاوات افزایش یافت.
وی ادامه داد: برای سال جاری میزان سهم مدیریت 
شده  گرفته  نظر  در  مگاوات   ۵۰ استان  مصرف 
به  مختلف،  های  بخش  همکاری  با  امیدواریم  که 
خصوص مردم بتوانیم ضمن مشارکت در امر مصرف 

از تابستانی بدون خاموشی عبور کنیم.

صرفهجوییمصرفبرقدر
تابستانجدیگرفتهشود

موجود  راهکارهای  به  ادامه  در  بهادیوندچگینی 
شد:  یادآور  و  کرد  اشاره  برق  مصرف  کاهش  در 
به  جدید  برقی  وسایل  جایگزینی  نیرو  کارشناسان 
جای لوازم قدیمی با دقت در برچسب میزان انرژی، 
استفاده از دستگاه های تهویه استاندارد متناسب با 
فضای محل سکونت، ایجاد سایه بان برروی کولرهای 
آبی و گازی )اسپیلت ها(، نصب پرده های سفید و 
سایه بان برای پنجره ها و تمیز کردن فیلتر دستگاه 
کاهش  در  موجود  های  روش  جمله  از  برقی  های 

مصرف انرژی را اعالم کرده اند.
وی، استفاده از وسایل برقی خارج از زمان اوج پیک 
یا   LED کم مصرف  المپ های  از  استفاده  مصرف، 
فلورسنت، کاهش و یا حذف روشنایی های بیرونی 
ساختمان، استفاده کمتر از آب گرم، نهایت استفاده 
از نور طبیعی در طول روز و پرهیز از باز و بسته کردن 
راهکارهای  دیگر  از  نیز  را  فریزر  و  یخچال  درهای 

رعایت مصرف بهینه انرژی اعالم کرد.
قزوین  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
در پایان از بین بردن مصرف اضافی مانند خاموش 
کردن برخی از المپ ها و کشیدن سیم لوازم برقی 
روش  را  آنها  از  استفاده  عدم  صورت  در  پریز  از 
و  دانست  برق  مصرف  کاهش  در  همیشگی  و  مهم 
پائین بودن میزان  تا به علت  از شهروندان خواست 
را  همکاری  نهایت  رو  پیش  گرمای  و  ها  بارندگی 
این  با  تابستان  در طول سال، به خصوص در فصل 

شرکت به عمل آورند.
در حال حاضر از مجموع ۵۸۵ هزار و 17۲ مشترک 
برق استان، ۴۶۸ هزار و ۸1۹ مشترک خانگی، 3۶ 
کشاورزی،   ۸۵3 و  هزار  پنج  عمومی،   ۶۰۲ و  هزار 
چهار هزار و ۴۰۶ صنعتی، ۶۶ هزار و ۹1۵ تجاری و 

۲ هزار و ۵77 نیز روشنایی معابر هستند.

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/6e4d111725644.html#%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87
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بیبیسیفاشکرد

برنامهآمریکابراینقرهداغ
کردنشرکتهایناقضتحریم

ایران

داغ نقره برای آمریکا برنامه فارس: خبرگزاری
ایران/شرکت تحریم ناقض شرکتهای کردن

چینی1.3میلیارددالرجریمهمیشود

سال گذشته میالدی آمریکا شرکت ZTE چین را 
این  قطعات  تامین  ایران  تحریم های  نقض  اتهام  به 
کرد  ممنوع  را  آمریکایی  توسط شرکت های  شرکت 
و اکنون ترامپ به دنبال جریمه 1.3 میلیارد دالری 

این شرکت است.
خبرگزاری  بین الملل  اقتصاد  خبرنگار  گزارش  به 
 ZTE شرکت  آمریکا  بی بی سی،  از  نقل  به  فارس 
چین را طی سال گذشته تحریم کرد و بر اساس این 
تحریم شرکت های آمریکایی تامین قطعات مورد نیاز 

ZTE را متوقف کردند.
نقض  و  ایران  با  تعامل   ZTE تحریم  اصلی  علت 
جنگ  گرفتن  باال  با  اخیرا  بود.  آمریکا  تحریم های 
تجاری بین چین و آ»ریکا، آمریکا در مذاکره با چین 
برای توافق تجاری دوجانبه از برنامه خود برای لغو 

محدودیت ها علیه ZTE چین خبر داد.
این  علیه  تحریم ها  اگرچه  می گوید  ترامپ  دولت 
از  توجهی  قابل  بخش  رفتن  دست  از  به  شرکت 
فعالیت های آن منجر شده است، گفت: اما به برخی 
شرکت های آمریکایی آسیب جدی وارد کرده است. 
پس از آنکه آمریکا در این زمینه به چین حسن نیت 
نشان داد ترامپ هم اکنون از احتمال اعمال جریمه 

1.3 میلیارد دالری علیه ZTE سخن می گوید.
به نظر می رسد همزمان شدن اعمال این جریمه با 
از  آمریکا  و  نباشد  تصادفی  برجام  از  آمریکا  خروج 
اعمال چنین جریمه هنگفتی علیه ZTE قصد دارد 
از  را  دیگر شرکت ها  این شرکت  کردن  داغ  نقره  با 

تعامل با ایران باز دارد.
پیشتر آمریکا شرکت هایی که در دوره تحریم گذشته 
دالر  میلیارد  ده ها  را  بودند  کرده  همکاری  ایران  با 
جریمه کرد و تنها در یک مورد بانک پاریواس فرانسه 

را ۹ میلیارد دالر جریمه کرده بود.

قیمتطال،دالر،سکهوارز

در جدید طرح آزادی تمامبهار سکه قطعه هر
بازارتهرانباقیمتدومیلیونو11هزارتومانو
باقیمت188هزارتومان هرگرمطالی18عیار

فروختهمیشود.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
امروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
با کاهش  قیمت نسبت به روز قبل دو میلیون و 11 
آزادی طرح قدیم یک  تمام بهار  تومان و سکه  هزار 

میلیون و ۹3۰ هزار تومان معامله می شد.
هر قطعه نیم بهار آزادی امروز شاهد افزایش قیمت 
بود به نحوی که در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار 
تومان  هزار  ربع سکه ۵7۵  تومان،  هزار  آزادی ۹۹۶ 
فروخته  تومان  هزار   3۵۵ گرمی  سکه  قطعه  هر  و 
می شد. هر گرم طالی 1۸عیار نیز امروز 1۸۸ هزار 
تومان ارزشگذاری شده بود، ضمن آنکه هر اونس طال 
معامله  دالر   1۲۹۲.۵ قیمت  با  جهانی  بازارهای  در 
و  دولت  ارز،  نرخ  یکسان سازی  سیاست  با  می شود. 
بانک مرکزی از ۲۰ فروردین دالر را با قیمت ۴۲۰۰ 

تومان تک نرخی کرده اند.
البته بانک مرکزی در روز 31 اردیبهشت ماه، قیمت 
دالر تک نرخی را به ۴۲۰۵ تومان افزایش داد و )اول 
خرداد( نیز قیمت دالر بانکی را ۴۲۰۶ تومان و امروز 

)دوم خرداد( ۴۲۰۸ تومان اعالم کرد.
امروز در بازار آزاد هر یورو 7 هزار و ۴73 تومان و هر 
پوند با ارزش ۸ هزار و ۵۲۵ تومان و درهم امارات 

17۲7  تومان دادوستد می شد.

امکانخریدارزتوسط
واردکنندگاندرسامانهنیما

فراهمشد

بانکمرکزیدربخشنامهایاعالمکرد،امکان
نیما سامانه در واردکنندگان توسط ارز خرید

فراهمشدهاست.
در  چهارشنبه  روز  مرکزی  بانک  ایرنا،  گزارش  به 
ای  گانه  پنچ  موارد  بانکی  شبکه  به  ای  بخشنامه 
درباره ثبت سفارش با تخصیص ارز بانکی ابالغ کرد.

براساس یکی از مفاد این بخشنامه، مسئولیت خرید 
ارز، به غیر از مواردی که بانک عامل تعهد پرداخت 
ارز به ذینفع )فروشنده( را دارد، برعهده واردکننده) 
سامانه  به  مراجعه  با  باید  او  و  بود  مشتری( خواهد 
جامع تجارت، اقدام به تأمین ارز از سامانه نیما کند.

براساس بند دیگری از این بخشنامه، بانک عامل باید 
نسبت به اخذ تعهد ورود کاال از واردکننده)مشتری( 
طبق مقررات ارزی و ثبت آن در پرتال ارزی )سامانه 

تأمین ارز( اقدام کند. 
بانک عامل در مواردی که تعهد پرداخت  همچنین 
از طریق  دارد، می تواند  را  )فروشنده(  به ذینفع  ارز 

سامانه تأمین ارز اقدام به خرید ارز از نیما کند.
ارز  تأمین  به  اقدام  خود  واردکننده  که  مواردی  در 
از سامانه نیما می کند مبنای عمل بانک عامل )در 
...( روش  و هزینه های  کارمزد  اخذ  پرونده،  تشکیل 
بانک  اعالم  براساس  بود.  خواهد  تعهد  بدون  برات 
مرکزی، همه مقررات مربوط به تعهدات ارزی )تعهد 
که  سفارش هایی  ثبت  درباره  گمرکی(  پروانه  ارائه 
برقرار  نیز  ارز می شوند  تأمین  نیما  از طریق سامانه 

خواهد بود. 
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یککارشناسبازارسرمایهارزیابیکرد

سرمایههایسرگردانکجاآرام
میگیرند؟

یککارشناسبازارسرمایهسوقیافتنسرمایه
هابهسمتحوزههایمربوطبهمسکن،طالوارز
بازار اطمیناندر بهدلیلوجودشرایطعدم را

سرمایهارزیابیکرد.
در  سرمایه،  بازار  کارشناس  خرازی،  خزلی  حسین 

گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه به طور پیش فرض 
نبود،  حاکم  کشور  در  اطمینان  عدم  شرایط  اگر 
بورس  و  سهام  سرمایه گذاری  برای  گزینه  بهترین 
اطمینان  عدم  شرایط  وجود  دلیل  به  گفت:  است، 
دهند  می  ترجیح  سرمایه داران  کشور،  در  سرمایه 
دارایی های خود را به صورت ثابت مانند مسکن، طال 
و ارز تبدیل کنند و کمتر به سراغ حوزه هایی مانند 

بورس می روند.
اقتصادی  لحاظ  به  مسکن  بازار  اینکه  بیان  با  وی 
حال  این  با  کرد:  اضافه  است،  رسیده  اشباع  به 
می بینند.  جذاب  را  مسکن  بازار  همیشه  سفته بازها 
به  را  مسکن  آنها  که  است  معنا  این  به  سفته بازی 
منظور مصرف نهایی نمی خرند بلکه آن را به عنوان 
کاالیی با ارزش می خرند تا بعدا گران تر بفروشند. با 
این کار آنها هم می توانند سود کنند و هم می توانند 
در شرایط تورمی، ارزش پول خودشان را حفظ کنند 

تا ثروتشان کم نشود.
خزلی با بیان اینکه اگر سرمایه ها به سمت سفته بازی 
ایجاد  اقتصادی  رشد  هیچ  برود،  مسکن  بازار  در 
کم  با  تا  کنند  باید کمک  همه  که  گفت  نمی شود، 
به  سرمایه ها  بازار،  در  اطمینان  عدم  شرایط  کردن 
سمت خرید سهام برود. چرا که سرمایه گذاری در این 
حوزه می تواند باعث ایجاد رشد و رونق اقتصادی شود. 
او با بیان اینکه بسیاری از صنایع که سهامشان در 
بورس است وضعیت تولید و فروش خوبی را در سال 
13۹7 نداشته اند، اظهار کرد: با این حال بسیاری از 
صنایع مانند صنایع پتروشیمی و پاالیشگاهی فضای 
خوبی برای سرمایه گذاری هستند، اما به دلیل اینکه 
بسیاری از مردم با این حوزه آشنایی ندارند، کمتر در 

این حوزه سرمایه گذاری می کنند.
اگر  اینکه  بیان  با  سرمایه  بازار  کارشناس  این 

در  سرمایه گذاری  سمت  به  را  سرمایه داران  بتوانیم 
می توانیم  دهیم،  سوق  بورس  رشد  و  بنیادی  سهام 
از  کرد:  اضافه  بگیریم،  را  سرمایه ها  سقوط  جلوی 
به  را  الزم  تسهیالت  باید  هم  بورس  شرکت  طرفی 
راحت تر  بتوانند  آنها  تا  بدهد  کوچک تر  شرکت های 

وارد چرخه شوند.
و  بی اطالع  افراد  ورود  کرد:  اضافه  پایان  در  خزلی 
ناآشنا به مسائل بورسی به این حوزه راحت نیست. 
با این حال آنها می توانند از طریق مشاوران حرفه ای 
که در این حوزه فعالیت دارند، وارد چرخه سرمایه 
گذاری در بورس شوند. چرا که این حوزه مانند طال 
قابل پیش بینی نیست و کسانی که بدون مشورت و 
واسطه های رسمی وارد می شوند، ممکن است دچار 

ضرر و زیان شوند.
گفتنی است کاهش نرخ سود بانکی در اواسط سال 
سرمایه ها  از  بسیاری  تا  شد  باعث   )13۹۶( گذشته 
خالف  بر  که  سرمایه هایی  شود.  خارج  بانک ها  از 
تصور سیاستگذاران به حوزه های صنعتی یا تولیدی 
و  شد  سرازیر  طال  و  ارز  بازار  به  بلکه  نشده،  وارد 
به  ارز  بازار  را در  لتهاباتی  اواخر همان سال هم  در 
بازار ارز باعث شد  التهابات در  دنبال داشت. همین 
تا نهایتا بانک مرکزی نرخ سود بانکی را یک شبه تا 
۲۲ درصد افزایش دهد، اتفاقی که البته موجب نشد 
بازگردند.  ها  بانک  به  به همان سرعت  تا سرمایه ها 
بخشی از این سرمایه ها البته به بازار خاموش مسکن 
هم سرایت کرد و موجب گرانی نسبی این حوزه هم 
شد. با این حال برخی از کارشناسان بهترین گزینه 
می دانند،  بورس  را  سرمایه های سرگردان  این  برای 
بورسی که البته وارد شدن به آن کار ساده ای نیست 
این  خبرگان  از  گرفتن  مشاوره  نیازمند  بسا  چه  و 

حوزه باشد.

حسینخزلیخرازی،کارشناس
بازارسرمایه

درگفتگوبامهرتاکیدشد؛

ضرورتاصالحدر3حوزه
اقتصادی/پولبایدبهبخش

خصوصیواقعیبرسد

یکاقتصاددانکوچکسازیدولت،اصالحنظام
پولیوبانکی،ونظاماداریراسهحوزهایعنوان

کردکهنیازبهاصالحاتفوریدارد.
بیان  با  مهر  با خبرنگار  پازوکی در گفت وگو  مهدی 
اینکه اقتصاد ایران به شدت نیاز به اصالحات دارد، 
سه  در  باید  ایران  اقتصادی  اصالحات  کرد:  اظهار 
نظام  و  دولت  سازی  کوچک  بانکی،  و  پولی  حوزه 

اداری توسط متولیان امر پیگیری شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه مشکل ما بی انضباطی 
نظام پولی است، افزود: اصالحات حوزه پولی و بانکی 
باید به گونه ای باشد که در نهایت هم از بدهی های 
معوق بانکی جلوگیری کند و هم به بهبود کسب و 

کار بانکی منجر شود.
بانکی  معوقات  انباشت  جلوی  باید  داد:  ادامه  وی 
گرفته شود تا پول به تولیدکننده و بخش خصوصی 
سازی  کوچک  لزوم  به  اشاره  با  وی  برسد.  واقعی 
دولت، گفت: دولت باید با اصالح مالی سند بودجه 
سال  طی  بگیرد.  را  غیرضروری  های  هزینه  جلوی 
های اخیر حجم دولت در بخش های تصدی گری 
افزایش یافته است و از سویی دیگر باالی ۸۵ درصد 
نوعی  به  و  نبوده  خصوصی  بخش  به  ها  واگذاری 
خصولتی سازی در این بخش صورت گرفته است که 

به مراتب بدتر از دولتی بودن است.

https://www.isna.ir/news/97030200973/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF


شماره  2187       2 خرداد 1397

12یادداشت مدیریتی

لئوناردشرمن
مترجم:مهدینیکوئی

برگرفتهازکتاب:اگردرجنِگسگيهستي،گربهشو!
بتوانند آنکه برای کسبوکارها استراتژیهای
موفقیتآمیزباشند،بایدبهطورواضحومشخص
کسبوکار یک ذینفعان همه و شده تدوین
چنین باشند. داشته مشترکی درک آن از
استراتژیهاییدرگامدومبایدبتوانندبینتمام
توانمندیهایکسبوکارتوازنایجادکردهواز
آنهادرراستایانطباقباشرایطمحیطبیرونی
استفادهکنند؛شرایطیکهگاهبسیارپویابودهو

بهسرعتتغییرمیکنند.

چالشهایذهنیتدویناستراتژی
در چنین شرایطی که نیاز به تدوین استراتژی هایی 
انعطاف پذیر و قدرتمند وجود دارد، موانع و چالش هایی 
پیش روی مدیران مشاهده می شود که بسیاری از آنها 
بر سر  و چالش ها  موانع  این  از  یکی  ذهنی هستند. 
راه تدوین یک استراتژی اثربخش، فرار از ریسک های 
کسب وکارها  مدیران  از  بسیاری  است.  کوتاه مدت 
خود را موظف می دانند که برای تامین خواسته های 
حداکثر  به  را  کوتاه مدت  سودآوری  سرمایه گذاران، 
کوتاه مدت  ریسک های  از  مدیرانی  چنین  برسانند. 
می کنند  تصور  اضافی  که  را  هزینه هایی  می گریزند، 
سرمایه گذاری های  از  بسیاری  و  می دهند  کاهش 
شرکت هایی  چنین  می کنند.  متوقف  را  بلندمدت 
خود  توسعه  و  تحقیقات  بخش  به  چندانی  بودجه 
اختصاص نمی دهند و در صورتی که در بازاری پویا 

چالشهایذهنیتدویناستراتژی
فعالیت داشته باشند، به سرعت جای خود را به سایر 
توجه  موضوع  این  به  باید  مدیران  داد.  خواهند  رقبا 
کنند که هر چند اختصاص منابع مالی به فعالیت ها و 
محصوالت جدید، ریسک مالی آنها را افزایش می دهد 
)به دلیل قطعی نبودن پذیرش محصول جدید به وسیله 
بازار، فراهم نبودن فناوری های کافی و مشکالت اجرایی 
و عملکرد  آینده  به  بودن  بی توجه  نهایی(،  تولید  در 
بلندمدت نیز ریسک به همراه دارد. حتی موفق ترین 
تمرکز  تمام  که  صورتی  در  نیز،  کنونی  شرکت های 
خود را روی محصوالت حال حاضر خود قرار دهند، به 
تدریج شاهد آن خواهند بود که به دلیل قدیمی شدن 
محصوالت، میزان فروش و عملکرد مالی آنها شرایط 
دشوار و رو به افولی را تجربه خواهد کرد. مهم ترین 
ریسک چنین شرکتی، ناتوانی در واکنش به فرصت ها 
با  آینده  در  احتماال  که  است  تهدیدهای جدیدی  و 
آنها مواجه خواهند شد. اما مشکالت شناختی و ذهنی 
دیگری نیز بر سر راه تدوین استراتژی های اثربخش 
وجود دارد. دو مورد از این چالش ها، ریسک زدگی و 
لنگرسازی است. منظور از ریسک زدگی آن است که 
رفتار افراد ممکن است به جای ریسک پذیری براساس 
چنین  بگیرد.  شکل  سودآوری  افزایش  و  فرصت ها 
نگرشی که شاید ناشی از فقدان جسارت باشد، باعث 
فعالیت ها، بسیاری  از ریسک  فرار  تا در پی  می شود 
از فرصت های مالی نادیده گرفته شوند. این فرصت ها 
هم می توانند در کوتاه مدت و هم در بلندمدت خود را 
نشان دهند. اما در بلندمدت، به طور معمول، واضح تر 
مشاهده می شوند. به عنوان مثال، براساس پژوهشی 
که موسسه مک کنزی انجام داد، شرکت هایی که در 

تخصیص منابع به فعالیت های شرکت بازنگری کرده 
و به فعالیت های 3 سال آینده و بعد از آن نیز منابعی 
اختصاص داده اند، عملکرد مالی کمتری در دوره های 
بلندمدت  عملکرد  این حال،  با  داشته اند.  کوتاه مدت 
این شرکت ها نسبت به رقبای ایستاتر خود، بسیار بهتر 

بوده است.
مساله لنگرسازی که یکی دیگر از چالش های پیش رو 
برای تدوین استراتژی های اثربخش است، اشاره به این 
موضوع دارد که برخی از افراد، در تصمیم گیری هایشان 
می شوند  متمرکز  اطالعات  از  برجسته ای  بخش  بر 
می گیرند.  بخش  آن  براساس  را  تصمیم هایشان  و 
اغلب  ساالنه شرکت ها  بودجه  تعیین  در  اشتباه  این 
مشاهده می شود. مدیرانی که باید میزان بودجه مورد 
نیاز یک سال و سهم هر بخش را تعیین کنند، به طور 
معمول تصمیم هایشان را براساس بودجه سال گذشته 
می گیرند؛ حتی اگر شرایط بازار تغییر کرده باشد و نیاز 
به تغییراتی بنیادین در اختصاص بودجه به بخش های 

مختلف مشاهده شود.
استراتژی  تعیین  در  گاهی  چالش ها،  این  بر  عالوه 
شرکت ها و اختصاص منابع مالی به بخش های مختلف 
آن با رفتارهایی مواجه می شویم که از بیرون، به هیچ 
از  بسیاری  فرهنگ  نمی رسند.  نظر  به  منطقی  وجه 
آنها  مختلف  بخش های  بین  رقابت  شامل  شرکت ها 
و  تمام بخش ها  باید  آنکه  با  و  این صورت  در  است. 
اهداف  تحقق  راستای  در  شرکت  یک  قابلیت های 
نهایی همگام شده باشند، می توان مدیران بخش هایی 
را مشاهده کرد که در حال رقابت با یکدیگر هستند؛ 
آنها نمی خواهند که میزان بودجه و منابع مالی شان 
نسبت به سایر بخش ها کاهش یابد و بر خواسته های 
بخشی خود تاکید می کنند. این رفتارها از آنجا تقویت 
اجرایی،  مدیران  پاداش های  از  بسیاری  که  می شود 

پیشرفت شغلی و حتی اعتماد به نفس آنها از عملکرد 
شرایطی،  چنین  در  می گیرد.  نشات  آنها  کوتاه مدت 
هیچ مدیری احساس نمی کند که باید نقش رابین هود 
را ایفا کند )و از بودجه مورد نیاز بخش خود بکاهد( تا 

عملکرد کلی شرکت بهبود یابد.
نگرش کوتاه مدت در بخش ها و واحدهای کوتاه مدت 
شرکت ها ممکن است در پی دوره کوتاه مدت فعالیت 
مدیران نیز تقویت شود. اگر مدیری بداند که تنها یک 
تا 3 سال دیگر در شغل کنونی خود باقی خواهد ماند، 
ترغیب می شود که تمرکز خود را بر نتایج کوتاه مدت 
یا  بخش  احتمالی  شکست  صورت،  این  در  بگذارد. 
نوشته  بعدی  بداقبال  مدیر  پای  به  مزبور  شرکت 
اما در بسیاری موارد، حتی مدیرانی که به  می شود. 
دنبال نگاه بلندمدت و منطقی به شرایط بازار هستند، 
به دلیل بوروکراسی اداری از پیگیری برنامه های خود 
در  است  ممکن  مدیرانی  چنین  می مانند.  ناتوان 
برای  اداری  پیچیده  دستورالعمل های  و  رویه ها  پی 
اختصاص منابع، ارزیابی کارکنان، مذاکره قراردادها و 
در  موثری  نقش  نتوانند  خارجی  و  داخلی  ارتباطات 
پیشبرد اهداف خود داشته باشند. چنین وضعیتی در 
شرکت های بزرگ، اغلب مشاهده می شود و به ویژه در 
محیط های پویا به شرکت ها ضربه اساسی خواهد زد. 
اگر یک شرکت در حال فعالیت در محیط و بازاری 
است که به شدت پویا است و تغییراتی اساسی را از سر 
می گذراند، نیاز است تا از میزان رسمی بودن رویه های 
آن کاسته شده تا کارکنان و مدیران سطوح پایین تر 
نمایان کنند. در  را  بتوانند خالقیت و جسارت خود 
نهایت فقدان اطالعات و درک کافی از استراتژی های 
کنونی شرکت، منابع ارزشمند و ارزش آفرین یا شرایط 
بر  می توانند  نیز  آن  اتفاق  حال  در  تغییرات  و  بازار 

تدوین استراتژی های اثربخش، اثر منفی بگذارند.
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آبشارزردلیمهورودبازفت،
درعمقرشتهکوههایزاگرسدرچهارمحالوبختیاری
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	۹۵درصد صنعت برق کشور تولید داخل است
	وزیر نیرو: ۹۵ درصد صنعت برق کشور تولید داخل است و در صنعت آب جز ابزارهای دقیق مربوط به دستگاه های تصفیه از ابزار تولید داخل استفاده می شود.
	ضرورت اصلاح در ۳حوزه اقتصادی/پول باید به بخش خصوصی واقعی برسد
	یک اقتصاددان کوچک سازی دولت، اصلاح نظام پولی و بانکی، و نظام اداری را سه حوزه ای عنوان کرد که نیاز به اصلاحات فوری دارد.

	سرمایههای سرگردان کجا آرام میگیرند؟
	یک کارشناس بازار سرمایه سوق یافتن سرمایه ها به سمت حوزههای مربوط به مسکن، طلا و ارز را به دلیل وجود شرایط عدم اطمینان در بازار سرمایه ارزیابی کرد.

	قیمت طلا، دلار، سکه و ارز
	هر قطعه سکه تمامبهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با قیمت دومیلیون و ۱۱هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار با قیمت ۱۸۸هزار تومان فروخته میشود.

	امکان خرید ارز توسط واردکنندگان در سامانه نیما فراهم شد
	 بانک مرکزی در بخش نامه ای اعلام کرد، امکان خرید ارز توسط واردکنندگان در سامانه نیما فراهم شده است.

	 برنامه آمریکا برای نقره داغ کردن شرکتهای ناقض تحریم ایران
	خبرگزاری فارس: برنامه آمریکا برای نقره داغ کردن شرکتهای ناقض تحریم ایران/شرکت چینی 1.3 میلیارد دلار جریمه میشود 

	صرفه جویی مصرف برق در تابستان جدی گرفته شود
	مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین صرفهجویی مصرف برق در تابستان را جدی دانست و گفت: شهروندان باید هشدارهای کارشناسان وزارت نیرو در این زمینه را جدی بگیرند.

	 مردم 4 ساعت قرمز را برای جلوگیری از قطع برق رعایت کنند
	مدیر عامل شرکت توانیر، ساعات پیک مصرف برق را در طی روز از ساعت 12 تا 16 عنوان کرد و افزود: این 4 ساعت، ساعات قرمز و بحرانی هستند که مردم باید مدیریت کنند و کمتر مصرف کنند. 

	کاهش 15 درصد مصرف انرژی با لامپ های کممصرف
	لامپهای ال ای دی سری جدید لامپهای کم مصرف هستند که از مزایای بسیاری نسبت به لامپ های قدیمی برخوردارند.

	توسعه در گرو واقعی شدن تعرفه برق
	سرمایهگذاری در صنعت برق و حل مشکلات این حوزه در سال ۹۷ منوط به واقعی شدن تعرفه است. مشکل صنعت برق، مشکل فروش برق به مشترکان است و باید برای توسعه کشور و اصلاح الگوی مصرف، تعرفه برق واقعی شود.

	ریشه افزایش هزینهها
	صنعت برق همواره یکی از صنایع زیرساختی و راهبردی محسوب میشود. این صنعت در حالحاضر با چالشهای بسیاری روبهرو است. برای بررسی مشکلها، چالشها و یافتن راهحل مناسب برای خروج از این بحران، به گفتوگو با «غلامرضا خوشخلق» مدیرعامل قدیمیترین شرکت برق منطق

	دستاندازهای اقتصاد نامتوازن
	بیتردید یکی از اساسیترین مشکلات صنعت برق کشور، اقتصاد نامتوازن است که شاید هر سرمایهگذار بالقوهای را از ورود اثربخش به این صنعت منصرف کند.

	کاهش آلایندگی نیروگاه سیکل ترکیبی قم از مسوولان وزارت نیرو مطالبه شود
	نایب رئیس شورای شهر قم گفت: کاهش آلایندگی نیروگاه سیکل ترکیبی قم نیازمند همراهی مدیریت ارشد استان و مسوولان وزارت نیرو است و باید مطالبات لازم را انجام شده و همچون دیگر نیروگاههای کشور، مثل نیروگاه کرج و شازند صرفا اجازه مصرف سوخت گاز طبیعی برای نیروگاه

	شرکتهای بزرگ برق تجدیدپذیر ایتالیا تیرماه به تهران میآیند
	سفیر ایتالیا در ایران با تاکید بر اینکه تیرماه امسال هفت شرکت بزرگ ایتالیایی در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر به منظور برپایی سمیناری مشترک با ساتبا به تهران سفر خواهند کرد، گفت: درصددیم سندی در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر بین دو کشور به امضا برسد و کارگروهی به

	پاداش شرکت برق به کشاورزان کم مصرف داراب
	پاداش کشاورزان دارابی با صرفه جویی در مصرف برقبه گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز فارس، رئیس اداره برق شهرستان داراب، گفت: بیش از ۵۰ درصد از انرژی برق این شهرستان در بخش تولیدات کشاورزی صرف میشود و انتظار میرود که کشاورزان این شهرستان با صرفه جویی در مصرف 
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