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برجام و بایسته های امروز ما

رضا اردکانیان وزیر نیرو با میگوئل 
آریاس کانته، کمیسیونر انرژی اروپا 
عصر شنبه در هتل اسپینانس دیدار 
و گفتکو کرد.

 دیدار وزیر نیرو با کمیسیونر انرژی اروپا

دنیای اقتصاد/ محمود صدری
واکنش  برخی از سیاست پیشگان ایرانی به بدعهدی 
از  یکی  برجام،  ماجرای  در  آمریکا  رئیس جمهوری 
جلوه های بر شاخه نشستن و بن بریدن است. نهاد 
امنیت  متوجه  که  دفع خطری  برای  دولت،  رسمی 
ملی بوده، یا دست کم بخش بزرگی از جامعه ایران 
وارد  هست،  خطری  چنین  است  می کرده   تصور 
مذاکره ای بین المللی شده و پیمانی بسته است که 

یک سوی آن هم ایاالت متحده بوده است.
پس از چندی رئیس جمهوری آمریکا با نادیده گرفتن 
اعتراض های داخلی و بین المللی، از پیمان چندجانبه 
بین المللی خارج شده و برای ایران و جهان گرفتاری 
موضوع  که  واقعه  این  از  پس  است.  کرده  درست 
در  کسانی  است،  ایران  ملی  منافع  و  ملی  امنیت 
به جای محکوم کردن عهدشکن، گریبان  ما  کشور 
و  نام  به  را  کار  این  و شگفتا که  را گرفته اند  دولت 
همه  »فداکاران  این  می کنند.  »مردم«  نمایندگی 
تاکنون چه شده  بگویند  اینکه  به جای  جا حاضر« 
است و چرا شده است و حاال چه باید کرد و اساسا 
چه می توان کرد، جداسری پیشه کرده و بر خراب 
کردن تتمه چیزی که مانده است، اصرار می ورزند. 
پژواک آنچه در دو هفته اخیر در ایران رخ داده در 
گوش جهانیان این بوده است که »از تهران صدای

ادامه در صفحه 3 

طی سال گذشته؛

صادرات ۱۲۰ میلیون دالری صنعت برق به عراق و افغانستان
عضو سندیکای صنعت برق ایران از افزایش 3۰ 
درصدی صادرات تجهیزات صنعت برق در سال 
گذشته خبر داد و گفت: طی این مدت بیش از 12۰ 
میلیون دالر انواع ترانس های برق به کشور های 

عراق و افغانستان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ارسالن فتحی پور 
گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، این مقدار 
صادرات امسال به بیش از 150 میلیون دالر افزایش 

خواهد یافت.
)ترانسفورماتور  ترانسفو  ایران  شرکت  عامل  مدیر 
ارمنستان،  سوریه،  گفت:  ایران(  اسالمی  جمهوری 
که  هستند  کشورهایی  نیز  قرقیزستان  و  بالروس 
جمهوری  تولیدی  ترانسفورماتورهای  انواع  بزودی 

اسالمی ایران به این کشورها نیز صادر می شود.
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  پیشین  رئیس 
گروه  در  تنها  گذشته  سال  کرد:  اضافه  اسالمی 
دستگاه  هزار   23 از  بیش  ترانسفو  ایران  صنعتی 
انواع ترانس معادل 23 هزار مگاوات برق، تولید شد 
امسال  رقم  این  گرفته  صورت  برنامه ریزی  طبق  و 
آمپر  مگاولت  هزار   33 معادل  دستگاه  هزار   33 به 

افزایش می یابد.

وی در ادامـه از خودکفایـی کامـل کشـور در تولیـد 
سـاالنه  نیـاز  گفـت:  و  داد  خبـر  ترانسـفورماتور 
کشـور، 24 هـزار مگاولـت آمپـر انـواع ترانس اسـت 
و بـا تحقـق خودکفایـی در ایـن عرصـه، از خـروج 
سـالیانه معـادل 20 هـزار میلیارد ریال ارز از کشـور 

جلوگیـری شـد.
ایـن فعـال صنعتی تاکیـد کـرد: قیمـت ترانس های 
تولیـدی ایرانـی در مقایسـه بـا سـایر رقبـا در بـازار 

پایین تـر و کیفیـت آنهـا مناسـب تر اسـت؛ این مهم 
بـا دسترسـی بـه مـواد اولیـه، کاهـش هزینـه هـا و 

ارتقـای بهـره وری حاصل شـده اسـت.
وی بیـان داشـت: تحریم ها سـبب شـد بـا در اختیار 

گرفتـن دانش فنـی به خودکفایی برسـیم.
فتحی پور با بیان اینکه ایران در تولید ترانسفورماتور 
جزو 10 کشور برتر جهان است، گفت: ایران 50 سال

ادامه در صفحه 4

https://www.mehrnews.com/photo/4300956/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3390551-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A7
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/d22d111517886.html#%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%87
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 اخبار اقتصادی  اخبار صنعت برق

یادداشت مدیران

صادرات 12۰ میلیون دالری صنعت برق 
به عراق و افغانستان 

عضو سندیکای صنعت برق ایران از افزایش 3۰ 
درصدی صادرات تجهیزات صنعت برق در سال 
بیش  مدت  این  طی  گفت:  و  داد  خبر  گذشته 
به  برق  ترانس های  انواع  دالر  میلیون   12۰ از 

کشور های عراق و افغانستان صادر شد.
صفحه 1

سیر صعودی مصرف انرژی توسط 
پردرآمدها و بد مصرف ها

اعطای یارانه برق به ثروتمندان نه تنها به ضرر 
صنعت برق که به نوعی اجحاف در حق اقشار 
است  حالی  در  این  است،  شده  بدل  ضعیف 
انرژی،  مصرف  الگوی  اصالح  قانون  طبق  که 
مشترکین پرمصرف نه تنها نباید یارانه بگیرند 

که یارانه سایر مشترکین را نیز باید بپردازند.
صفحه 4

پرداخت 1۰ میلیارد ریال پاداش 
مشارکت به مشترکان صنعتی اردبیل 

در سال گذشته
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
 1۰ گذشته  سال  شرکت  این  گفت:  اردبیل 
که  استان  صنعتی  واحدهای  به  ریال  میلیارد 
در زمان اوج پیک بار مصرف خود را مدیریت 

کردند، پاداش داده است.
صفحه 5

آماده سازی گروه های عملیاتی خط گرم 
در شهرهای استان اصفهان 

همایش و مانور بازدید، کنترل و ارزیابی اکیپ های 
استان  برق  توزیع  نزدیک  از  فرمان  گرم  خط 
عالی  مجتمع  آموزشی  در محل سایت  اصفهان 

آموزشی صنعت آب و برق اصفهان برگزار شد.
صفحه 5

اجرای گسترده تر طرح ذخیره عملیاتی 
در تابستان 97

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در گردهمایی 
مدیران عامل شرکتهای برق منطقه ای تاکید کرد: 
باید از نگاه اقتصادی و بر مبنای نیازهای خودمان 

به مسائل صنعت برق نگاه کنیم. 
صفحه 6

تخصیص 9 میلیارد ریال برای 
پروژه های برق بویراحمد 

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
میلیارد   9 تخصیص  از  بویراحمد  و  کهگیلویه 
پروژه های  از  برخی  نمودن  اجرایی  برای  ریال 
برق شهرستان بویراحمد در ابتدای سال جاری 

خبرداد.
صفحه 7

تشدید کنترل و نظارت بر روشنایی 
معابر عمومی یزد در ماه مبارک رمضان 

قائم مقام مدیرعامل در شهرستان یزد از اجرای 
ویژه  معابر  روشنایي  بر  نظارت  و  کنترل  طرح 

ماه رمضان در یزد خبر داد.
صفحه 7

امضای تفاهم نامه همکاری میان 
پژوهشگاه نیرو و دانشگاه صنعتی مالک 

اشتر 
تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه نیرو و دانشگاه 
صنعتی مالک اشتر با هدف همکاری آموزشی و 

پژوهشی مبادله شد.
صفحه 8

ایمني نیروهاي پیمانکاري برق با تدوین 
نظام نامه HSE جدي تر دنبال مي شود

نظام نامه بهداشت، ایمني و محیط زیست ویژه 
پیمانکاران صنعت برق به منظور کنترل عملکرد 
و ارزیابي فعالیت ایمني و بهداشت پیمانکاران در 

دستور کار توانیر قرار گرفت.
صفحه 8

زمان پیک کشور به 5۰۰ ساعت 
می یابد  افزایش 

به  اشاره  با  کشور  برق  شبکه  راهبری  معاون 
امسال  گفت:  برق  مصرف  درصدی   88 رشد 
مدت زمان پیک کشور از 3۰۰ ساعت در سال 

های گذشته به 5۰۰ ساعت افزایش می یابد. 
صفحه 9

خطوط  الکترومغناطیسی  پرتوهای 
برق، حیات وحش را تهدید می کند 

تشعشع  که  می دهد  نشان  جدید  گزارش  یک 
الکترومغناطیسی خطوط برق، دکل های وای فای، 
تلفن و فرستنده های رادیویی و تلویزیونی، تهدید 

جدی برای حیات وحش هستند.
صفحه 9

درباره روابط بانک با اروپا مذاکره 
می کنیم 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: وجود نرخ یکسان ارز 
در کشور مورد توافق اغلب کارشناسان است و این 
نرخ براساس واقعیت های متغیرهای کالن اقتصادی 

کشور تعدیل خواهد شد.
صفحه 1۰

الزامات جدید ارزی و تجاری برای 
آمریکا  تحریم  با سیاست  مقابله 

یک کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به خروج 
جایگاه  باید  امارات  همراهی  و  برجام  از  آمریکا 
دبی به عنوان هاب واردات به کشور تضعیف شود، 
بخشی از معامالت کشور از دبی به عمان و ترکیه 
ایران به تدریج  منتقل شده و طرف های تجاری 

تغییر کنند.
صفحه 11

انقالب دیجیتال و ظرفیت های جدید 
ارزش آفرینی

که  است  دیرپایی  عنصر  اشتراک گذاری  به 
است.  متغیر  معانی  دارای  انسان ها  روابط  در 
در  اشتراک گذاری«  »به  اصطالح  بااین حال، 

مقاالت مربوط به اقتصاد نادر است.
صفحه 12
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ادامه از صفحه 1
بنیان  آنکه  حال  نمی شود«.  شنیده  واحد  ادامه 
استوار  حاکمیت  واحد  صدای  بر  خارجی  سیاست 
است که در ترتیبات حقوقی ایران، قوه مجریه فقط 
بخشی از آن است و اگر جامعه جهانی این بخش را 
اسباب  را  آن  نیاورد،  به شمار  نماینده کل حاکمیت 
بین المللی  و  منطقه ای  رقیبان  توسط  امتیاز گیری 
از سیاست  مهمی  بسیار  بخش  برجام،  کرد.  خواهد 
که  نیست  ما  چیز  همه  اما  ماست؛  امروز  خارجی 
انکار  یا  اثبات  برای  ما  حکومت  و  سیاست  اجزای 
پیش  را  یکدیگر  و  پیش بروند  قوا  تجزیه  مرز  تا  آن 
در همه جای جهان  کنند.  قربانی  آمریکایی ها  پای 
و به درستی، آن گاه که نهاد رسمی سیاست خارجی 
نهادهای  قرار می گیرد،  بین المللی  زیر فشار رقیبان 
می شوند  آن  با  همدلی  و  همراهی  عهده دار  رسمی 
احزاب  و  مطبوعات  باشد،  وارد  آن  بر  نقدی  اگر  و 
نقد  عهده دار  دولت  از  غیررسمی خارج  گروه های  و 
ما دیگر  امروز  برجام در سیاست خارجی  می شوند. 
نیست  پیش  هفته  دو  سیاسی-اقتصادی  توافق  آن 
که کارکرد اصلی اش گشایش هایی در وضع اقتصادی 
ایران بود. از روزی که دونالد ترامپ نقض عهد کرد، 
برجام به آوردگاهی سیاسی-حقوقی تبدیل شد که 
با میثاق های  را  قرارداد  قرار است نسبت طرف های 
حقوق بین المللی و اخالق مذاکره و توافق و تراضی 
در حل مناقشه ها و تعهد به صلح بین المللی مشخص 
کند. از این حیث، خصلت بین المللی برجام، پررنگ تر 
از گذشته شده است و فرجام کار آن، هر چه باشد، 
رویه ای حقوقی ایجاد خواهد کرد که ایران در کانون 
از  ایران  دستاورد  نخستین  گرفت.  خواهد  قرار  آن 
سال  چند  در  که  بود  محدود  گشایش هایی  برجام، 
اما مهم ترین دستاوردی که در دو  گذشته رخ داد؛ 

هفته گذشته حاصل شده، بازیگری مسووالنه ایران 
در پهنه جهانی است. ترامپ به هر هدفی که رسیده 
باشد به هدف تحریک ایران و شوراندن آن بر نظم 
اروپا  اتحادیه  اخیر  تصمیم  است.  نرسیده  جهانی 
نادیده  به  اروپایی  بنگاه های  زمینه مکلف کردن  در 
یا  برسد  نتیجه  به  خواه  آمریکا،  تحریم های  گرفتن 
حتما  که  است  مهمی  حقوقی«  »تاسیس  نرسد، 
ایران به ماندن در  اقدام سنجیده  باید آن را نتیجه 
برجام به شمار آورد. ایران امروز دیگر فقط »موضوع« 
»کنشگر«ی  بلکه  نیست،  اروپا  و  آمریکا  کشاکش 
است که رفتارش بر روابط این دو بلوک قدرت، تاثیر 

می گذارد؛ ولو این تاثیر کم باشد.
برجام اگر برای ما مهم نبود، آن را به اختیار یا اکراه، 
نمی پذیرفتیم. آن گاه که پذیرفتیم یعنی حل مسائل 
تشخیص  پرهزینه  و  دشوار  آن،  بی حضور  را  کشور 
ایجاد  این سند گشایشی  بوده ایم  امیدوار  و  داده ایم 
نیست،  برجام  خود  است،  اصل  آنچه  بنابراین  کند. 
بلکه گره یا گره هایی است که امیدوار بوده ایم برجام 
به گشودن آنها کمک کند. اگر بر آن گره ها، واقعی 
یا تصوری، وقوف پیدا کنیم و بر آنها متمرکز شویم 
صرف  یکدیگر،  استهالک  جای  به  را  ملی  توان  و 
گشودن این گره ها کنیم، حتما راهی خواهیم یافت. 
بزرگان اندیشه سخنانی از این جنس بسیار گفته اند 
که »انسان اساسا نمی تواند معضل چاره ناپذیر ایجاد 
یا  خودش  می کند،  ایجاد  یکی  که  را  معضلی  کند. 

دیگری حتما آن را چاره خواهد کرد.«
ــا  ــا آنج ــت کم ت ــروز، دس ــران ام ــی ای ــل اصل معض
ــه  ــوط می شــود، معضــل دوگان ــه اقتصــاد مرب کــه ب
فضــای نامســاعد کســب وکار و عــدم انباشــت و 
تشــکیل ســرمایه اســت. عنصــر خارجــی در ایجــاد 
ــوده اســت و هســت،  ــر ب ــن معضــل موث ــای ای و بق

ــس  ــت و مجل ــت: دول ــی اس ــه آن داخل ــا ریش ام
ــان را  ــر در جه ــگ تغیی ــش آهن ــه پی ــران دو ده ای
ــه  ــه از گذشــته ب ــذار کم هزین ــرای گ شــناختند و ب
آینــده، برنامــه ســوم توســعه اقتصــادی را تدویــن و 
ــن  ــادی ای ــد. یکــی از هدف هــای بنی ــب کردن تصوی
ــل  ــه تفصی ــارم ب ــوم و چه ــواد س ــه در م ــه ک برنام
ــت و  ــردن دول ــک ک ــک و چاب ــت، کوچ ــده اس آم
ــواد در  ــن م ــود. ای ــی ب ــرکت های دولت ــذاری ش واگ
ــه  ــوادی مشــابه در برنام ــع شــکل بســط یافته م واق
دوم بودنــد کــه اجــرا نشــده بــود. اجــرا نشــدن ایــن 
مــواد در برنامه هــای دوم و ســوم، یــا اجــرای بســیار 
ــد  ــا، چن ــتثنای آنه ــده از اس ــص و آکن ــی و ناق بطئ
پیامــد ناگــوار داشــته اســت. مهم تریــن ایــن پیامدها 
ــی  ــرکت های دولت ــوه ش ــه انب ــت ک ــوده اس ــن ب ای
تکلیفــی  انــواع هزینه هــای  به عــالوه  ناکارآمــد، 
ــق  ــت و نهادهــای بخــش عمومــی، ماشــین خل دول
ــد و اکنــون  ــا شــتاب پیــش برده ان ــت را ب ــول دول پ
ــارد  ــزار میلی ــم 1500 ه ــه رق ــی ب ــم نقدینگ حج
ــه  ــورم نتیج ــه ت ــت ک ــده اس ــک ش ــان نزدی توم
قهــری آن اســت و برخــالف تصــورات عامیانــه، ربــط 
وثیقــی بــه برابــری نــرخ ارزهــا نــدارد. همیــن نــرخ 
ارز هــم، کــه اخیــرا کشــور را متالطــم کــرد، فــارغ از 
نســبت آن بــا تــورم، حاصــل اجــرا نشــدن یــا اجرای 
ناقــص برنامــه چهــارم توســعه اســت. طبــق قانــون 
برنامــه چهــارم )بنــد 5 شــرح ذیــل جــدول شــماره 
۷(، نــرخ برابــری دالر عبــارت اســت از »افزایــش بــه 
میــزان تفــاوت نــرخ تــورم داخلــی و خارجــی.« ایــن 
قانــون را نــه دولتــی کــه الیحــه آن را تنظیــم کــرده 
بــود به درســتی اجــرا کــرد نــه دولــت جانشــین آن. 
نتیجــه قهــری بی اعتنایــی بــه ایــن قانــون، حبــس 
قیمــت ارز و پاییــن مانــدن تصنعــی قیمــت آن بــود 

ــازار، ســر  ــون ب ــر قان ــر در براب ــای اخی ــه در ماه ه ک
خــم کــرد. 

پیمـان  و  قـرارداد  و  سـند  هـر  و  برجـام  نتیجـه: 
و  نکـول  معـرض  در  همـواره  دیگـری،  بین المللـی 
عهدشـکنی قـرار دارد و طبعـا تابـع محـض دولـت 
ایـران نیسـت. آنچـه تابـع حاکمیـت ایـران اعـم از 
دولـت و قـوای دیگر اسـت، فضای داخلی کسـب وکار 
و تمهیدهـای درونـی اسـت. فرجـام اقتصـاد ایـران و 
تبعـات سیاسـی و اجتماعی آن، در گـرو بهبود فضای 
کسـب وکار اسـت که قاعدتا موجب انباشت و تشکیل 
سـرمایه می شـود. بهبـود فضـای کسـب وکار و نتایج 
آن هـم بـدون اجـرای قوانیـن موضوعـه و تمکین به 
قوانیـن نانوشـته علم اقتصاد امکان پذیر نیسـت. اینجا 
همـان نقطـه ای اسـت کـه بایـد »فـداکاران همه جـا 
حاضـر« بپذیرنـد کـه جمهـوری اسـالمی، دسـت کم 
در زمینـه سیاسـت  خارجـی اش، کلیتـی درهم تنیده 
و واحـد اسـت کـه فـرو افتـادن هیـچ بخشـی از آن 

موجب خرسـندی نیسـت. 
دیگـر اینکـه میدان هـای دیپلماسـی و اقتصـاد را بـه 
اهـل ایـن حرفه هـا بسـپارند و مجالـی بدهنـد کـه 
شـاید تدبیرهای داخلی، بخشـی از عوارض فشارهای 
خارجـی بکاهـد و مـا را از ایـن کشـاکش ناخواسـته 
بین المللـی بـه سـالمت عبـور دهـد. برجـام از همان 
آغـاز هـم قـرار نبوده اسـت اکسـیر دفـع بـال از همه 
ارکان سیاسـت و اقتصـاد ایـران باشـد، از ایـن پـس 
هـم نخواهـد بود. این سـند فقـط پاره ای از سیاسـت 
خارجـی اسـت کـه کامیابی یـا ناکامـی آن موکول به 
سـامان داخلـی ماسـت. همه مشـکالت ما ریشـه در 
همیـن جـا دارد و درمانـش را هـم همیـن جـا بایـد 
جسـت، از جملـه درمـان آفتی کـه بر برجـام عارض 

است. شـده 
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اعطای یارانه برق به ثروتمندان نه تنها به ضرر 
اقشار  در حق  اجحاف  نوعی  به  که  برق  صنعت 
که  است  حالی  در  این  است،  بدل شده  ضعیف 
طبق قانون اصالح الگوی مصرف انرژی، مشترکین 
پرمصرف نه تنها نباید یارانه بگیرند که یارانه سایر 

مشترکین را نیز باید بپردازند.

فارس گزارش می دهد یارانه ثروتمندان بالی جان 
صنعت برق

سیر صعودی مصرف انرژی 
توسط پردرآمدها و بد مصرف ها

فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
پردرآمد  اقشار  و  ثروتمندان  به  برق  یارانه  اعطای 
را هم  نیرو  وزیر  اردکانیان  اعتراض  سرانجام صدای 
درآورد و او تأکید کرد که یارانه برق به ثروتمندان 
صنعت  جدی  چالش  جامعه  پرمصرف  بخش های  و 

برق است.
از  تا سال های گذشته  بدمصرفی شاید  از  نارضایتی 
امسال  اما  نمی شد  نیرو چندان مطرح  وزرای  سوی 
واژه ای به نام بدمصرفی بارها عنوان شده و می شود 
و اکثر کارشناسان انرژی نیز بر این باور هستند که 
سیاست گذاران در سیاست ها و راهکارهای ارائه شده 

در بخش انرژی بدمصرف تر از مشترکان هستند.
سرانه مصرف برق در ایران در سال های گذشته رشد 
چشمگیری داشته و بیش از سال ۸۹ با شیب قابل 
توجه ۷.5 درصد در حال افزایش بوده است، اما در 
سال ۸۹ و پس از اجرای گام اول قانون هدفمندی 
یارانه ها و به تبع آن اصالح تعرفه های برق به شکل 
پلکانی امروزی نه تنها رشد مصرف برق متوقف شده 
درصد   ۸ خانگی  بخش  در  برق  سرانه  مصرف  که 

کاهش یافت.
ایـن آمارهـا کـه از سـایت شـرکت توانیر اسـتخراج 
شـده نشـان  می دهـد که اعمـال سیاسـت های صرفاً 
قیمتـی هـم روی مصـرف بـرق تأثیرگذار اسـت، اما 
اجـرای  توقـف  بـه علـت  تـا ۹2  در سـال های ۹0 
فازهـای بعـدی قانون هدفمنـدی یارانه هـا و تثبیت 
قیمـت بـرق، رشـد مصـرف دوبـاره به روند گذشـته 
سیاسـت های  کنـار  در  بعـالوه  اسـت،  بازگشـته 
قیمتـی، سیاسـت های مکمـل بایـد با جدیـت دنبال 
بلندمـدت  تأثیـر  قیمت هـا  افزایـش  تـا  می شـدند 
داشـته باشـند. حـال بـا توجـه بـه اینکـه گروه های 
پردرآمـد جامعـه از ارزان بـودن قیمـت بـرق اطالع 

از مصـرف بـرق بـه هـر  کافـی و کاملـی دارنـد و 
میزانـی هیـچ ابایـی ندارند.

امـا در  ایـران قطـب صنعـت بـرق منطقـه اسـت، 
ایـن عرصـه بـا یـک مشـکل اساسـی جـدی مواجه 
اسـت کـه صنعـت بـرق را در معـرض آسـیب قـرار 
داده و ایـن چالـش همانـا دادن سوبسـید و یارانه به 

بخش هـای پردرآمـد و بدمصـرف جامعـه اسـت.
حـال بایـد بـر ایـن موضـوع و بـر اسـاس تبصـره 
ذیـل مـاده 10 قانـون اصـالح الگوی مصـرف انرژی 
تاکیـد کـرد که مشـترکین پرمصـرف نه تنهـا نباید 
یارانـه انـرژی بگیرند بلکه یارانه سـایر مشـترکین را 

بپردازند.
اردکانیـان وزیـر نیـرو در تازه تریـن اظهارنظرهـای 
خـود بـا تأکیـد بـر اینکـه ایـران قطب صنعـت برق 
اسـت، گفتـه اسـت که مـا در این عرصه تنهـا با یک 
مشـکل جـدی مواجه هسـتیم که صنعت بـرق را در 

معـرض آسـیب قرار داده اسـت.
وی می گویـد مـا همچنـان بـه بخش هـای ثروتمنـد 
و بدمصـرف جامعـه بـرق سوبسـید می دهیـم و این 
بـه ضـرر صنعـت بـرق و اقشـار ضعیـف و کم درآمد 
جامعـه اسـت،پس بایـد راه حلـی بـرای فاصلـه بیـن 
بـه  آن  تکلیفـی  قیمـت  و  بـرق  تمام شـده  قیمـت  
ویـژه بـرای بخش هـای پرمصرف و بدمصرف داشـته 
باشـیم. بـه نظـر می رسـد دولـت بـرای کـم کـردن 
فاصلـه بیـن قیمت  تمام شـده برق و قیمـت تکلیفی 
بـه خصوص بـرای پرمصرف ها که عمدتـاً پولدار و از 
افـراد دهک هـای باالی جامعه هسـتند چـاره ای جز 
حـذف اعطـای یارانـه انـرژی بـه ثروتمندان نـدارد؛ 
چراکـه ایـن اقـدام عالوه بـر تحمیل هزینه هـای باال 
بـه دولـت باعـث هـدر روی انـرژی بـا یـک قیمـت 

بسـیار ارزان خواهـد بود.

ادامه از صفحه 1
 سابقه تولید ترانسفورماتور های صنعت برق را دارد و 
درحال حاضر ضمن تامین نیاز بازار داخلی بسیاری 
از محصوالت ما به کشور های مختلف صادر می شود.

ترین  پیشرفته   تولید  براینکه  تاکید  با  وی 
شده  بومی سازی  ایران  داخل  در  ترانسفورماتور ها 
است، تصریح کرد: درحال حاضر ترانسفورماتور های 
۶00 و 350 ام.وا و ترانس های خشک و ترانس های 
مورد استفاده در نیروگاه های بادی که از به روز ترین 
داخل  در  این صنعت محسوب می شوند  محصوالت 
این  تولید  فنی  دانش  و  می شود  تولید  کشور 

محصوالت پیشرفته کامال بومی سازی شده است.
فتحی پور خدمات پس از فروش و صادرات خدمات 
ایران  مزیت های  از  دیگر  یکی  را  مهندسی  و  فنی 
با برخی کشور های  افزود:  در صنعت برق دانست و 
منطقه درحال رایزنی هستیم تا با انتقال دانش فنی، 
این کشور ها به  تولید ترانس های صنعت برق را در 

صورت مشترک آغاز کنیم.
تمام  اینکه  بیان  با  برق  صنعت  سندیکای  عضو 
ترانس هایی که در کشور تولید می شود قابل رقابت 
بر  عالوه  کرد:  عنوان  است،  اروپایی  ترانس های  با 
صادرات کاال، صادرات دانش فنی نیز جزو اولویت های 
صنعت برق تبیین شده به همین دلیل در این زمینه 

نیز فعالیت های گوناگونی انجام شده است.
فتحی پور با اشاره به تاکید دولت به صادرات غیرنفتی 
عنوان کرد: در اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی تالش 
اتفاق  بومی سازی  ترانس سازی،  صنعت  در  تا  شد 
در  که  را  قطعاتی  تمام  اساس  همین  بر  و  بیافتد 
گذشته از کشورهای اروپایی وارد می کردیم، اکنون 
به برخی کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا و ترکیه 

صادر می کنیم.

http://tnews.ir/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2/69fe111483744.html#%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%B1
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استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
اردبیل گفت: این شرکت سال گذشته 1۰ میلیارد 
ریال به واحدهای صنعتی استان که در زمان اوج 
پیک بار مصرف خود را مدیریت کردند، پاداش 

داده است.
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، حسن 
جهت  بار  پاسخگویی  سمینار  هفتمین  در  محمدی 
کاهش پیک ویژه صنایع در اردبیل افزود: امسال نیز 
واحدهای تولیدی صنعتی و دارندگان چاه های کشاورزی 
که در زمان اوج پیک بار با شرکت توزیع نیروی برق 
استان همکاری و تعامل کنند مشوق و پاداش خواهند 
گرفت. وی با اشاره به اینکه 10 درصد پیک بار مصرف 
در اردبیل باید کم شود، بیان کرد: با افزایش مصرف 
در تابستان، صرفه جویی در مصرف برق در تمام اوقات 
شبانه روز به ویژه زمان پیک بار برای جلوگیری از اعمال 
شرکت  قرارداد  انعقاد  از  وی  است.  ضروری  خاموشی 
توزیع نیروی برق با واحدهای تولیدی و ادارات استان 
برای مدیریت مصرف در زمان اوج پیک بار برای رسیدن 
به اهداف مورد نظر خبر داد. وی اضافه کرد: زمان اوج 
پیک بار برای ادارات و دستگاه های اجرایی استان ساعت 
12 ظهر تا 1۶ بعد از ظهر و برای واحدهای تجاری و 
خانگی 1۹ تا 23 شب می باشد و مصرف کنندگان باید 

از مصارف غیر ضروری و  این ساعات  سعی کنند در 
پرمصرف پرهیز کنند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: 
امسال با توجه به شرایط اقلیمی 50 درصد از تولیدات 
برق آبی کم شده است و همچنین پیش بینی می شود 
۶.۶ درصد میزان مصرف نسبت به سال ۹۶ افزایش یابد 
الگوی  و اصالح  با مدیریت  باید مصرف کنندگان  که 
ارائه خدمات  در  را  استان  برق  توزیع  مصرف شرکت 
مطلوب تر و جلوگیری از خاموشی های ناخواسته یاری 
کنند. معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع 
نیروی برق استان اردبیل نیز در این آئین گفت: 52۸ 
هزارو 3۸ مشترک در استان اردبیل وجود دارد که 434 
هزارو 20۸ آن مشترک یعنی بیش از ۸2 درصد آن 
خانگی است که حدود 40 درصد از مصرف انرژی برق 

در استان در این بخش خانگی است.
رئوف حسن پور افزود: این در حالی است که حدود 22 
درصد مشترکین برق در استان مربوط به بخش تولید 
و معدن، 1۶ درصد مربوط به بخش کشاورزی و 15 
درصد هم مربوط به بخش عمومی است. وی اظهار کرد: 
هزینه سوخت، تبدیل انرژی در نیروگاه ها، انتقال و توزیع 
در قیمت تمام شده برق مؤثر هستند. وی با اشاره به 
اینکه در کشورهای توسعه یافته برق گرانتر از ایران به 
مصرف کنندگان عرضه می شود، بیان کرد: در کشور ما 
به طور میانگین برای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی 
۶۶0 ریال از مشترکین اخذ می شود این در حالی است 
که این رقم در کشور آمریکا چهار هزار و 500 ریال، 
آلمان 12 هزار ریال، انگلیس هشت هزار ریال و فرانسه 
شش هزار ریال است. در این آئین از 25 واحد تولیدی 
و دستگاه های دولتی و کشاورز که پارسال در زمان اوج 
پیک بار با شرکت توزیع نیروی برق استان همکاری 

کرده بودند با اهدای لوحی تجلیل شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 
خبر داد:

پرداخت 1۰ میلیارد ریال پاداش 
مشارکت به مشترکان صنعتی 

اردبیل در سال گذشته

همایش و مانور بازدید، کنترل و ارزیابی اکیپ های 
استان  برق  توزیع  نزدیک  از  فرمان  گرم  خط 
عالی  مجتمع  آموزشی  در محل سایت  اصفهان 

آموزشی صنعت آب و برق اصفهان برگزار شد.
به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی وزارت نیـرو )پاون(، 
هـدف از ایـن برنامـه ، آمـاده سـازی گـروه هـای 
عملیاتـی خـط گـرم در سـطح شـرکت توزیـع برق 
اسـتان اصفهـان و براسـاس فراخوان صـورت گرفته، 

30 اکیـپ خـط گـرم فرمـان از نزدیـک بـا کلیـه 
تجهیـزات و خودروهـای عملیاتـی و نیـروی آمـاده 

بـه کار در ایـن طـرح شـرکت کردنـد.
در این همایش، تمامی خودروها )باالبرها( تجهیزات 
ارزیابی قرار  و پرسنل اکیپ ها بصورت دقیق مورد 
گرفته و به هر اکیپ امتیاز فنی الزم اختصاص داده 

شد و گروه های پیمانکاری درجه بندی شدند.
با توجه به برنامه استراتژیک و حذف خاموشی های 
با برنامه ازدستور کار شرکت، فعالیت اکیپ های خط 
اهمیت  اصفهان  استان  برق  توزیع  شرکت  در  گرم 

بیشتری یافته است.
در همین راستا شرکت توزیع برق استان اصفهان که 
سال هاست خط گرم را جزو اصول و پیکره اجرایی 
خود قرارداده است آموزش های الزم در زمینه خط 
و  عملیات  واحدهای  نیروهای  کلیه  به  دور  راه  گرم 
اتفاقات و بهره برداری به تعداد 440 نفر و فعال سازی 
حدود 140 اکیپ متشکل از این نیروها، و آموزش 
در  نزدیک  از  فرمان  گرم  خط  اکیپ   30 حدود 
راستای کاهش تلفات، کاهش خاموشی ها ، فروش 
کاهش  مکرر،  کلیدزنی  از  جلوگیری  باالتر،  انرژی 
تردد اکیپ های قطع و وصل ، احداث و نوسازی به 
روش خط گرم، داشتن برق مستمر و پایدار ، جلب 
......  را در دستور کار خود قرار  رضایت مشترکین، 

داده، گام های مهم و تاثیرگذاری برداشته است .
مدیر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی در پایان 
برق  توزیع  کردند که شرکت  یادآوری  این همایش 
آموزشی  سایت  وجود  به  توجه  با  اصفهان  استان 
زمینه،  این  در  مجرب  مدرسان  و  گرم  خط  مجهز 
آمادگی دارد تجربیات ارزشمند خود را جهت ارتقای 
سطح دانش و مهارت سایر شرکت های توزیع برق 

در اختیار آنها قرار دهد.

آماده سازی گروه های عملیاتی 
خط گرم در شهرهای استان 

اصفهان

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=57192
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6 اخبار صنعت برق

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در گردهمایی 
مدیران عامل شرکتهای برق منطقه ای تاکید کرد: 
باید از نگاه اقتصادی و بر مبنای نیازهای خودمان 

به مسائل صنعت برق نگاه کنیم.

نیــرو  وزارت  اطالع رســانی  پایــگاه  به گــزارش 
سیاســت های  پیگیــری  منظــور  بــه  )پــاون(، 
ــه منظــور  مدیریــت مصــرف و مدیریــت تقاضــا و ب
ــال  ــک س ــذر از پی ــرای گ ــدات الزم ب ــاد تمهی ایج
جــاری و هماهنگی هــای مربوطــه همایشــی بــا 
حضــور معــاون وزیــر در امــور بــرق و انــرژی، 
ــی  ــر و تمام ــرکت توانی ــان ش ــل و معاون مدیرعام
ــه ای در  ــرق منطق ــرکت های ب ــل ش ــران عام مدی

ــد. ــزار ش ــر برگ ــرکت توانی ش
حائــری در ایــن گردهمایــی بــا اشــاره بــه کاهــش 
ــان پیــک  بارندگی هــا گفــت: ســال گذشــته در زم
ــرق  ــگاوات از ظرفیــت نیروگاه هــای ب ــار ۹300 م ب
آبــی اســتفاده کردیــم کــه بــا بارش هــای اخیــر بــه 
حــدود ۶ هــزار مــگاوات رســیده و این یعنــی 3300 
مــگاوات در ایــن بخــش بــا کمبــود تولیــد مواجهیم 
ــم.  ــران کنی ــت مصــرف جب ــا مدیری ــد آن را ب و بای
ــدات  ــی تعه ــش نیروگاه ــه بخ ــان اینک ــا بی وی ب
ــاه  ــان م ــام داده و از آب ــش را انج ــن بخ الزم در ای
۹۶ تاکنــون حــدود ۷.3 میلیــارد کیلــووات ســاعت 
ذخیــره انــرژی داشــته اســت، افــزود: بــا توجــه بــه 
پیش بینی هایــی کــه در ســال قبــل مبنــی بــر 
کاهــش بارندگــی و تولیــد نیروگاه هــای بــرق آبــی 
بــود بخــش تولیــد بــا هماهنگــی بیــن نیروگاه هــای 
بــادی و حرارتــی بســیاری از ایــن کمبودهــا را 
ــد از  ــه بای ــازی ک ــورد نی ــرژی م ــرد و ان ــران ک جب
نیروگاه هــای بــرق آبــی دریافــت می کردیــم از 

ــم. ــی گرفتی نیروگاههــای حرارت
ــای  ــد در نیروگاه ه ــش تولی ــزان افزای ــری می حائ
حرارتــی از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون را نســبت 
بــه ســال گذشــته حــدود 14 درصــد اعــالم کــرد و 
گفــت: در ایــن واحدهــا تعمیــرات الزم انجــام شــده 

حائری در گردهمایی مدیران عامل برق منطقه ای 
تاکید کرد؛

اجرای گسترده تر طرح ذخیره 
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و جهــت فصــل تابســتان آمادگــی کامــل دارنــد.
حائــری بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح ذخیــره 
ــرف  ــت مص ــته و مدیری ــال گذش ــی در س عملیات
حــدود هــزار مگاواتــی از ایــن طریــق اظهــار 
ــا شــدت بیشــتری  ــز ب ــرد امســال نی ــدواری ک امی
اجــرای ایــن طــرح ادامــه یابــد و تمامــی مشــترکان 
دیمانــدی در ایــن طــرح مشــارکت داشــته باشــند 
و  کشــاورزی  چاه هــای  مدیریــت  بخــش  در  و 
ــود در  ــای موج ــز از ظرفیت ه ــی نی ــارف عموم مص

ــود. ــتفاده ش ــه اس ــن زمین ای
وی بــر اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت تولیــد 
ــای  ــده )DG( و مولده ــد پراکن ــای تولی نیروگاهه
خودتامیــن از طریــق دیســپاچینگ های توزیــع، 
بــرق  شــبکه  مدیریــت  شــرکت  دیســپاچینگ 
ایــران و برق هــای منطقــه ای تاکیــد کــرد و گفــت: 
ــا از  ــود ت ــام ش ــش انج ــد پای ــه بای ــن زمین در ای
ــک  ــده در پی ــد پراکن ــای تولی ــذاری نیروگاه ه اثرگ

ــویم. ــن ش ــار مطمئ ب
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی امســال 
را بــا توجــه بــه شــرایط ویــژه ای کــه دارد فرصــت 
اصــالح  و  رویه هــا  در  تغییــر  مناســبی جهــت 
بدمصرفــی دانســت و افــزود: مصــرف انــرژی کشــور 
ــا اســتانداردهای جهانــی قابــل انطبــاق نیســت و  ب
ــرای ایجــاد فضایــی جهــت  ــد از ایــن فرصــت ب بای

ــرد. ــتفاده ک ــا اس ــرل بدمصرفی ه کنت
وی همچنیــن برق هــای منطقــه ای را نیــز بــه 
عنــوان نماینــده حاکمیــت در اســتان ها دانســت و 
افــزود: شــرکتهای بــرق منطقــه ای بایــد بــه عنــوان 
نماینــده عالــی وزارت نیــرو و توانیــر عمــل کننــد 
ــت  ــای صنع ــایر بخش ه ــا س ــی ب ــش هماهنگ و نق
بــرق را در اســتان ها داشــته باشــند. معــاون وزیــر 

نیــرو در عیــن حــال از شــرکت های بــرق منطقه ای 
ــم  ــا ه ــی ب ــا هماهنگــی کامل ــع خواســت ت و توزی

داشــته باشــند.
حائــری بهره گیــری از پتانســیل های بودجــه را 
ــرایط  ــت: در ش ــرار داد و گف ــد ق ــورد تاکی ــز م نی
ــم  ــا بتوانی ــم ت ــر کنی ــده فک ــد پیچی ــی بای کنون

ــم. ــرا کنی ــه ای را اج ــای بهین راهکاره
ــر  ــادی و ب ــگاه اقتص ــد از ن ــرد: بای ــح ک وی تصری
مبنــای نیازهــای خودمــان بــه مســائل نــگاه کنیــم 
و صــرف داشــتن یــک تکنولــوژی بدون نیازســنجی 

و اســتفاده بهینــه از آن مناســب نیســت.
ــه  ــود ک ــی ش ــد بررس ــرد: بای ــان ک وی خاطرنش
ســرمایه گذاریهای انجــام شــده در یــک بخــش 
بــرای مــا حاصــل می کنــد و  چــه نتیجــه ای 
احســاس مــا از انجــام ایــن موضــوع بــه چــه 

ــت. ــکلی اس ش
حائــری تاکیــد کــرد: ایــن فرهنــگ بایــد در 
مجموعــه صنعــت بــرق ایجــاد شــود کــه کل 
ــد براســاس نیازهــای  برنامه ریزی هــا و طراحــی بای
داخلــی انجــام شــود چــه بســا اگــر در کشــور بــه 
بــرای  می کردیــم  توجــه  واقعی مــان  نیازهــای 
ــم  ــه بالاســتفاده داری ــی ک ــن تجهیزات ــی از ای خیل

نمی شــد. انجــام  ســرمایه گذاری 
در  راهکارهــا  و  افــزود: طرح هــا  وی همچنیــن 
همــه زمینه هــا و بخصــوص مدیریــت مصــرف 
ــادی و  ــر اقتص ــد از نظ ــت بای ــث روز اس ــه بح ک
ــود  ــخص ش ــود و مش ــل ش ــود تحلی ــرایط موج ش
بــا توجــه بــه تنوعــی کــه در طرحهــا وجــود دارد و 
ــده  ــد پراکن ــث تولی ــه در بح ــرمایه گذاریهایی ک س
ــو  ــای ن ــک و انرژی ه ــاس کوچ ــای مقی و مولده

ــت. ــر اس ــه صرفه ت ــرح ب ــدام ط ــده ک ــام ش انج

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=57202
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و 
بویراحمد:

تخصیص 9 میلیارد ریال برای 
پروژه های برق بویراحمد

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
میلیارد   9 تخصیص  از  بویراحمد  و  کهگیلویه 
های  پروژه  از  برخی  نمودن  اجرایی  برای  ریال 
برق شهرستان بویراحمد در ابتدای سال جاری 

خبرداد.
اطالع رسانی  پایگاه  گفت وگو  در  راهزادی"  "داود 
وزارت نیرو )پاون( گفت: ۹ میلیارد ریال برای اجرایی 
نمودن برخی از پروژه های برق شهرستان بویراحمد 

در ابتدای سالجاری تخصیص داده شد که امیدواریم 
پروژه  این  اتمام  به  بخشیدن  سرعت  شاهد  بتوانیم 

ها باشیم.
وی تعداد پروژه های برق در شهرستان بویراحمد طی 
سالجاری را بیش از 200 پروژه ذکر و اظهارداشت: 
های  شبکه  سازی  بهینه  و  توسعه  اصالح،  احداث، 
برق از مهمترین اولویت های پروژه های برق در این 

شهرستان است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه 
و بویراحمد از روند روبه رشد عمران و آبادانی شهر 
بویراحمد هم سخن  یاسوج و روستاهای شهرستان 
گفت و خاطرنشان کرد: مهاجرت بی رویه و حاشیه 
از روستاهای  یاسوج و حتی برخی  نشینی در شهر 
به  رسانی  خدمات  تا  شده  سبب  شهر  این  اطراف 

سرعت مهاجرت های بی رویه پیش نرود.
برق در  اشتراک  از 120 هزار  بیش  راهزادی گفت: 
شهرستان بویراحمد وجود دارد که اغلب آنها خانگی 

بوده و برتعداد آنها روزانه افزوده می شود.
وی با بیان اینکه کسانی که قصد اسکان دائم در شهر 
یاسوج و روستاهای حومه این شهر را دارند بایستی 
داشته  را  الزم  توجه  ای  توسعه  های  زیرساخت  به 
به  اقدام  افراد  از  برخی  متاسفانه  یادآورشد:  باشند، 
اراضی  حتی  و  کشاورزی  اراضی  در  ساز  و  ساخت 
دولتی نموده و بعد از اتمام ساخت و ساز درخواست 
دریافت انشعاب برق و یا سایر انشعابات را می کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه 
افرادی  چنین  به  خدمات  ارائه  افزود:  بویراحمد  و 
سخت و زمان بر بوده و مشکالت فراوانی را هم برای 
صاحبان این ساخت و سازها و هم برای شرکت های 

خدماتی بدنبال دارد.
سازهای  و  ساخت  برای  براینکه  تاکید  با  راهزادی 

حومه  روستاهای  و  یاسوج  شهر  حاشیه  در  جدید 
بگیرد،  صورت  قانون  دقیق  رعایت  باید  شهر  این 
اظهارداشت: اگر این افراد درهمان روزهای نخست به 
قانون شرکت های های خدمات رسان توجه الزم را 
داشته باشند بدون شک دچار مشکلی نخواهند شد.

وی گفت: اغلب شبکه های فشار ضعیف در مناطق 
بوده  فرسوده  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  مختلف 
که درچندساله اخیر تالش ها و اقدامات شایسته ای 
برای اصالح و بهینه سازی آنان انجام گرفته و درحال 

انجام گرفتن است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه 
و بویراحمد از اصالح و بهینه سازی شبکه های فشار 
متوسط و ضعیف برق شهر یاسوج با اعتباری بیش 
دوم سال گذشته هم  نیمه  در  ریال  میلیارد  از 13 
سازی  بهینه  و  اصالح  با  افزود:  راهزادی  خبرداد. 
شبکه های برق شاهد پایداری شبکه و جلوگیری از 

نوسانات و قطعی های برق خواهیم بود.
و  احداث  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
اصالح شبکه های روشنایی معابر شهری و روستایی 
در مناطق مختلف شهری و روستایی استان کهگیلویه 

و بویراحمد هم اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه 
تابستان  در  خواست  برق  مشترکین  از  بویراحمد  و 
پیش رو نهایت همکاری در بحث مدیریت مصرف را 

با این شرکت را داشته باشند.
و  مشترکین  همکاری  با  امیدواریم  گفت:  راهزادی 
شاهد  سالجاری  تابستان  در  برق  مصرف  مدیریت 

اجرانشدن خاموشی های بابرنامه باشیم.
این  در  برق  اشتراک  هزار   240 پاون،  گزارش  به 
استان وجود دارد که بیش از 1۹0 هزار اشتراک آن 

خانگی است.

قائم مقام مدیرعامل در شهرستان یزد از اجرای 
طرح کنترل و نظارت بر روشنایي معابر ویژه ماه 

رمضان در یزد خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، امیر 
ابویی در این باره اظهار داشت: طرح کنترل و نظارت 
بر  روشنایي معابر ویژه ماه رمضان از 25 اردیبهشت 
ماه به مدت یک ماه در سطح شهرستان یزد اجرا می 
روشنایي  تامین  با هدف  این طرح  شود. وي گفت: 
مساجد  به  منتهي  مسیرهاي  و  محالت  در  مطلوب 
و حسینیه ها و  با توجه به افزایش حضور مردم در 
اماکن مذهبي به ویژه در شب هاي احیاء صورت می 
گیرد. ابویی افزود: در این طرح افزایش بازدهي نور 
پایه چراغ هاي محالت، شستشو حباب و تنظیم زمان 

ساعت هاي نجومي مدنظر قرار خواهد گرفت.
خاطرنشان  یزد  شهرستان  در   مدیرعامل  قائم مقام 
کرد: نظارت بر کنترل روشنایي وسط بلواري، بازدید 
تامین  براي  زني  شاخه  قدیمي،  محالت  از  معابر 
روشنایي مطلوب تر در ماه مبارک رمضان نسبت به 
دیگر ایام با قوت بیشتری توسط مسئوالن روشنایي 

امورهاي سه گانه برق یزد انجام خواهد شد.
وي عنوان کرد: سامانه 121 مرکز فوریت هاي برق به 
در  یزدي  پاسخگوي شهروندان  صورت شبانه روزي، 

زمینه خاموشي معابر است.

تشدید کنترل و نظارت بر 
روشنایی معابر عمومی یزد در 

ماه مبارک رمضان

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=57217
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امضای تفاهم نامه همکاری 
میان پژوهشگاه نیرو و دانشگاه 

صنعتی مالک اشتر
و  نیرو  پژوهشگاه  میان  همکاری  تفاهم نامه 
همکاری  هدف  با  اشتر  مالک  صنعتی  دانشگاه 

آموزشی و پژوهشی مبادله شد.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
این تفاهم نامه در راستای مأموریت نوین پژوهشگاه 
محوری  نقش  ایفای  تحقیقات،  مدیریت  در  نیرو 
حمایت  منظور  به  و  تحقیقات  به  انسجام بخشی  در 
کلیدی  زمینه های  در  فناوری  و  دانش  توسعه  از 
از  استفاده  همچنین  برق،  صنعت  اولویت دار  و 
تشریک  و  دانشگاه  توانمندی های  و  ظرفیت ها 
اعضای  هدفمند  تحقیقات  گسترش  برای  مساعی 
پایان نامه های  افزایش سهم  و  هیئت علمی دانشگاه 
تحقیقات  و  دکتری  رساله های  ارشد،  کارشناسی 
فناوری  و  دانش  توسعه  در  پسادکتری  پژوهشگران 

موردنیاز صنعت برق کشور منعقد شد.
"محمدصادق  میان  همکاری  نامه  تفاهم  این 
ابوطالب  دکتر  و  نیرو  پژوهشگاه  رئیس  قاضی زاده" 
شفقت رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر به مدت پنج 
سال امضا و مبادله شد. اعطای اعتبارهای پژوهشی 
در حوزه های جدید، دعوت به همکاری اعضای هیئت 
علمی  هیئت  "عضو  عنوان  تحت  دانشگاه  علمی 
وابسته"، حمایت از پژوهشگران پسادکتری، اعطای 
مراتب و کرسی های تخصصی به استادان برجسته و 
اعضای  به  مطالعاتی  فرصت  اعطای  تجربه،  صاحب 
از  بهره مندی  و  پژوهشگاه  و  دانشگاه  علمی  هیئت 

توانمندی های علمی و پژوهشی خاص  و  ظرفیت ها 
قید  بندهای  جمله  از  اشتر  مالک  صنعتی  دانشگاه 

شده در این تفاهم نامه است.
خصوص  در  پایلوت  پروژه  تخصیص  اساس،  این  بر 
پروژه های  و  مطبوع  تهویه  سرمایشی  سیستم های 
مربوط به کاهش بار سرمایشی، مدل سازی، تحلیل و 
ساخت نمونه توربوماشین و دیگر اجزای توربین های 
سیستم های  طراحی  و  تحلیل  مدل سازی،  گازی، 
تأسیس  پلیمری،  و  جامد  اکسید  سوختی  پیل های 
صنعتی  دانشگاه  در  مشترک  و  مرکزی  آزمایشگاه 
مالک اشتر با همکاری پژوهشگاه نیرو انجام می گیرد.

از دیگر موارد این تفاهم نامه، استفاده از زیرساخت های 
دانشگاه  آزمایشگاه های  و  سخت افزاری  نرم افزاری، 
با  مرتبط  موضوعات  در  اشتر  مالک  صنعتی 
توربوماشین ها،  طراحی  و  تحلیل  مدل سازی، 
و  جامد  اکسید  سوختی  پیل های  گاز،  توربین های 
پلیمری و سیستم های سرمایشی تهویه مطبوع و بهره 
مندی پژوهشگاه نیرو از ظرفیت های دانشگاه صنعتی 
وظیفه  دوره ضرورت  مشترک  طرح  در  اشتر  مالک 
عمومی )خدمت سربازی( به منظور انجام پروژه های 
توانمندی های  از  استفاده  انرژی،  و  برق  صنعت 
نیرو در  پژوهشگاه  و همکاران  اعضای هیئت علمی 
انجام پایان نامه های تحصیالت تکمیلی و پروژه های 
تحقیقاتی دانشگاه با سایر مراکز از جمله موارد مهم 

قید شده در این تفاهم نامه است.
و  تجهیزات  از  بهره مندی  تفاهم نامه،  این  امضای  با 
امکانات آزمایشگاهی جهت انجام پروژه های مشترک 

برای هریک از طرفین میسر است.
ایـن تفاهـم نامه در ۷ مـاده و در دو نسـخه با اعتبار 
یکسـان بـه مـدت پنـج سـال میـان طرفیـن امضا و 

مبادله شـد.

نظام نامه بهداشت، ایمني و محیط زیست ویژه 
پیمانکاران صنعت برق به منظور کنترل عملکرد 
و ارزیابي فعالیت ایمني و بهداشت پیمانکاران در 

دستور کار توانیر قرار گرفت.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
محیط  و  ایمني  بهداشت،  نظامنامه  تدوین  کمیته 
با  توانیر،  HSE شرکت  پیمانکاران در دفتر  زیست 
حضور کارشناساني از شرکت هاي توانیر، برق منطقه 

اي و توزیع نیروي برق تشکیل جلسه داد.
مدیرکل  مقیمي"  "سیداعتضاد  زمینه  همین  در 
زیست  محیط  و  ایمني  بهداشت،  بر  نظارت  دفتر 
شرکت توانیر، گفت: تاکنون در سه نشست با حضور 
برق  هاي  شرکت  و  توانیر  شرکت  از  متخصصاني 
درخصوص  بررسي  و  بحث  به  توزیع،  و  اي  منطقه 
موارد قابل درج در این نظامنامه پرداخته شده است.

با اشاره به این که اکنون از بحث کلیات و  مقیمي 
مقدمات عبور کرده ایم، تصریح کرد: این کمیته در 

حال تدوین مفاد نظامنامه است.

منظور  به  نظام نامه،  این  که  براین  تاکید  با  مقیمي 
بهداشت  ایمني و  فعالیت  ارزیابي  و  کنترل عملکرد 
و  نحوه  از  آنان  به  آگاهي  ارائه  نیز  و  پیمانکاران 
چگونگي اجراي مسائل HSE در فرآیندهاي کاري، 
تر  سریع  هرچه  است  قرار  افزود:  شود،  مي  تدوین 
اختیار  در  و  ابالغ  و  نهایي  مورداشاره،  نظامنامه 

مجریان و پیمانکاران قرار گیرد. 
محیط  و  ایمني  بهداشت،  بر  نظارت  دفتر  مدیرکل 
این  ساخت:  خاطرنشان  توانیر،  شرکت  زیست 
نظامنامه، مکمل دستورالعمل هاي ایمني و حفاظت 

قانون کار خواهد بود.
بنایي  زیر  از  یکي  برق  صنعت  شد:  یادآور  مقیمي 
ترین صنایع و در واقع موتور محرک هرگونه توسعه 
بعنوان  توانیر  شرکت  و  است  صنعتي  و  اقتصادي 
خطیري  وظایف  اساسي  و  مهم  حوزه  این  متولي 
درامر توسعه و اجراي پروژه هاي عمراني بعهده دارد.

وي اضافه کرد: باال رفتن انتظارات جامعه وهمچنین 
مسئولیت هاي اجتماعي سازمان ها سبب شده است 
که پرداختن به موضوعات ایمني، بهداشت و محیط 
زیست به یکي از اولویت هاي کسب و کار در سازمان 

هاي امروزي و به ویژه صنعت برق باشد. 
محیط  و  ایمني  بهداشت،  بر  نظارت  دفتر  مدیرکل 
درمحیط  کار  که  این  بیان  با  توانیر  شرکت  زیست 
حضور  کار،  تنوع  دلیل  به  همواره  پیمانکاري،  هاي 
با  کامل  آشنانبودن  نیز  و  کاري  مختلف  هاي  گروه 
محیط و شرایط کار، با پتانسیل باالي وقوع حوادث 
است،  همراه  محیطي  زیست  و  بهداشتي  ایمني، 
موضوعات  به  پرداختن  دلیل،  به همین  یادآور شد: 
انتخاب  همچنین  و  پیمانکاري  عملیات  در   HSE
اهمیت   HSE لحاظ  از  شرایط  واجد  پیمانکاران 

فراواني دارد. 

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت، ایمني و محیط زیست 
شرکت توانیر خبر داد:

ایمني نیروهاي پیمانکاري برق با 
تدوین نظام نامه HSE جدي تر 

دنبال مي شود

http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=57234
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ثبت پانزدهمین سال بدون خاموشی سراسری در کشور

زمان پیک کشور به 5۰۰ ساعت 
افزایش می یابد

معاون راهبری شبکه برق کشور با اشاره به رشد 
88 درصدی مصرف برق گفت: امسال مدت زمان 
پیک کشور از 3۰۰ ساعت در سال های گذشته به 

5۰۰ ساعت افزایش می یابد.
مدیرعامل  کردی،  آرش  اقتصادآنالین،  گزارش  به 
سال  پانزدهمین  که  این  به  اشاره  با  توانیر  شرکت 
را  شبکه(  )فروپاشی  سراسری  خاموشی  بدون 
تالش  تمام  باید  کرد:  تصریح  گذاشتیم،  سر  پشت 
خود را برای تامین برق مطمئن برای مشترکان به 
و  مالی  منابع  تامین  به  همچنین  وی  ببندیم.  کار 
نقدینگی در شرکت ها اشاره و ضمن تشریح شرایط 
روز و جاری صنعت برق تاکید کرد: این موضوعات 
نباید باعث به چالش کشیدن مدیران صنعت و صرف 

دقت زیاد در شرکت ها شود.

مدت زمان پیک کشور به 5۰۰ ساعت افزایش 
یابد می 

برق  شبکه  راهبری  معاون  مشهد،  رجبی  مصطفی 
از  گزارشی  ارائه  به  گردهمایی  این  در  نیز  کشور 

پیش  و  گذشته  سال  پیک  در  برق  شبکه  وضعیت 
امسال پرداخت و  برای پیک  انجام شده  بینی های 
گفت: امسال پیش بینی ها بیانگر آن است که مدت 
زمان پیک کشور از 300 ساعت در سال های گذشته 
مصرف  رشد  یافت.  خواهد  افزایش  ساعت   500 به 
انرژی برق کشور در سال ۹۶ به میزان ۸۸.۶ درصد 
است.   بوده  بی سابقه  اخیر  سال   10 در  که  رسید 
به عدد 55443  پیک شبکه سراسری در سال ۹۶ 
با  امسال  ها  بینی  پیش  براساس  که  رسید  مگاوات 
رشد میانگین 5 درصد، به بیش از 5۸ هزار مگاوات 

خواهد رسید.
وی با اشاره به بار ناشی از ورود وسایل سرمایشی به 
شبکه برق در تابستان گفت: به ازای هر یک درجه 
افزایش دمای هوا، 1500 مگاوات به مصرف برق در 
هوای  تاکنون  خوشبختانه  شود.  می  افزوده  کشور 
خنکی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه 
کرده ایم اما انتظار داریم پیک اصلی، پس از پایان 

ماه مبارک رمضان خود را نشان دهد.
تاکید  با  معاون راهبری شبکه برق کشور همچنین 
بر رویت پذیرکردن طرح های مدیریت مصرف گفت: 
سال گذشته طرح ذخیره عملیاتی و طرح خروج بار 
رویت  کشاورزی،  بخش  در  و  شده  اجرا  اضطراری 

پذیری انجام شد.
مدیرعامل  خلق،  خوش  گردهمایی،  این  ادامه  در 
شرکت برق منطقه ای تهران به اقدامات انجام شده 
این شرکت و همچنین مشکالت و چالش های پیش 
روی صنعت اشاره کرد و گفت: در سال ۹0 با اعمال 
طرح هدفمندی یارانه ها رشد مصرف بسیار کاهش 
یافت و حتی تا 5.1 درصد رشد منفی را نیز شاهد 
این شاخص در  بیانگر  این مطلب بخوبی  بودیم که 

مدیریت مصرف در کشور است.

پرتوهای الکترومغناطیسی 
خطوط برق، حیات وحش را 

تهدید می کند
تشعشع  که  می دهد  نشان  جدید  گزارش  یک 
وای  دکل های  برق،  خطوط  الکترومغناطیسی 
فای، تلفن و فرستنده های رادیویی و تلویزیونی، 

تهدید جدی برای حیات وحش هستند.

روزنامه  از  ایرنا  علمی  یکشنبه گروه  روز  به گزارش 
مطالعه   ۹۷ آنالیز  حاصل  که  گزارش  این  تلگراف، 
 EKLIPSE توسط محققان سازمان اروپایی ارزیابی
است، نشان می دهد که تشعشع یاد شده خطر بالقوه 
و سالمت  پرندگان  و  یابی حشرات  برای جهت  ای 

گیاهان است.
پرتودهی  که  می دهد  نشان   EKLIPSE گزارش 
یابی  جهت  می تواند   )EMR( الکترومغناطیسی 
مغناطیسی پرندگان، پستانداران و بی  مهرگان مانند 
حشرات و عنکبوت ها را مختل کند و عالوه بر آن، 
متابولیسم گیاهان نیز توسط EMR تغییر می کند.

نیـز هشـدار   Buglife محققـان سـازمان خیریـه 
دادنـد بـه رغم شـواهدی که در مورد این آسـیب ها 
وجـود دارد، اما تحقیقـات چندانی در مـورد ارزیابی 
تاثیـر آنهـا و یـا اعمـال محدودیـت هـای آلودگـی 

صـورت نگرفته اسـت.
ایـن محققـان بـا هشـدار دربـاره تهدیدهـای جدی 
محیـط زیسـتی، همچنین خواسـتار اسـتقرار انتقال 
دهنده هـای سیسـتم ارتباطی بی سـیم نسـل پنجم 
)5G( بـه مکانـی دور از چـراغ هـای خیابـان کـه 
باعـث جـذب حشـرات مـی شـوند و یـا مناطقـی 
شـدند کـه می توانـد به حیـات وحش آسـیب بزند.

تاثیر  می تواند   5G که  شدند  یاداور  محققان  این 
قرار  و  بگذارد  وحش  حیات  بر  توجهی  قابل  منفی 
دادن انتقال دهنده های 5G بر المپ های معمولی 
خود  به  را  حشرات  که  ها  خیابان  ال.ایی.دی  یا  و 
جذب می کنند، آنها را بیش از پیش در معرض پرتو 
قرار می دهد. در ماه مارس نیز 23۷ محقق با امضای 
به سازمان ملل خواستار  یک درخواست تجدیدنظر 
تشعشعات  از  ناشی  خطرنات  شدن  گرفته  جدی تر 

الکترومغناطیسی شدند.

http://tnews.ir/news/d380111484481.html?sid=21359259#%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B8%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87
http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/88b0111517129.html#%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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رئیس کل بانک مرکزی گفت: وجود نرخ یکسان 
ارز در کشور مورد توافق اغلب کارشناسان است 
و این نرخ براساس واقعیت های متغیرهای کالن 

اقتصادی کشور تعدیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بانک مرکزی، 
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به خطر بزرگی که 
با ساماندهی موسسات غیرمجاز از اقتصاد کشور رفع 
شده است، گفت: موسسات غیرمجاز یک بلّیه جدی 
برای اقتصاد کشور بود و روز به روز مشکالت ناشی 
بزرگتر  موسسات  این  چارچوب  از  خارج  فعالیت  از 
همکاری  و  هماهنگی  به  مسئله  این  حل  شد.  می 
فرآیند  اگر  داشت.  نیاز  ها  دستگاه  سایر  و  قوا  بین 
آغاز می شد، هزینه های کمتری  ساماندهی زودتر 
برای اقتصاد کشور و نظام بانکی داشت ولی مدیریت 
این موضوع تا زمان آغاز کار دولت یازدهم با  روش 
های غیرکارشناسی، باعث هدررفت منابع و سرمایه 
های کشور می شد. در این زمان بانک مرکزی با عزم 
جدی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز وارد عمل 

شد و خطر بزرگی را از اقتصاد کشور رفع کرد.
درصد   25 غیرمجاز  موسسات  زمانی  افزود:  وی 
می  مدیریت  نظارتی  هیچ  بدون  را  کشور  نقدینگی 
هیچ  مرکزی  بانک  اقدامات  با  امروز  ولی  کردند 
موسسه غیرمجاز حائز اهمیتی در کشور وجود ندارد.

سیف با اشاره به تعمیم مشکالت موسسات غیرمجاز 
به نظام بانکی در ابتدای دوره ساماندهی عنوان کرد: 
برخی رسانه ها با تعمیم مشکل موسسات غیرمجاز به 
کل شبکه بانکی و نشان دادن تصویری نادرست از 
فعالیت های آنان، کار ساماندهی را با مشکل مواجه 
مقابل  در  عمومی  افکار  ترتیب،  این  به  و  می کردند 
بانک مرکزی قرار می گرفت. در عین حال رسانه های 
موضوع  این  به  مسئوالنه  که  بودند  هم  دیگری 
پرداختند و بانک مرکزی را در این مسیر یاری کردند 

که جای قدردانی دارد.
ساماندهی،  مسیر  ابتدای  در  همچنین  گفت:  وی 
برخی با اطالعات نادرست و ناکافی از عمق بحران، 

های  روش  با  مسئله  حل  برای  را  مرکزی  بانک 
نادرست تحت فشار قرار می دادند که با درایت بانک 
مرکزی و پشتیبانی سران سه قوه توانستیم این خطر 

بزرگ را از بازار پولی و بانکی کشور دور کنیم.
بـه گفتـه سـیف، اگـر از ابتدا نـگاه و بینش درسـتی 
دربـاره موضـوع بین همه ارکان حاکمیت و رسـانه ها 
وجـود داشـت، سـاماندهی با هزینـه کمتـری انجام 
مـی شـد. رئیـس کل بانـک مرکـزی در خصـوص 
منابـع تخصیـص یافتـه برای حل مشـکالت سـپرده 
گـذاران تصریـح کـرد: منابـع تخصیص داده شـده با 
تصمیـم کمیتـه منتخـب سـران سـه قـوه پرداخـت 
شـده اسـت؛ تـا به امـروز هیچ پولـی بدون پشـتوانه 
به سـپرده گـذاران پرداخت نشـده و منابع براسـاس 
دارایـی هـای شناسـایی شـده خـط اعتبـاری بـرای 
تسـویه بـا ذی نفعـان اختصاص یافته اسـت. سـیف 
اصـالح نظـام بانکـی مطابـق بـا اسـتانداردهای روز 
دنیـا را یـک ضـرورت بـرای اقتصـاد کشـور خوانـد 
و گفـت: اصـالح نظـام بانکـی یکـی از برنامه هـای 
بـوده  اخیـر  سـال های  در  مرکـزی  بانـک  جـدی 
اسـت. الـزام بانک هـا بـه  ارائـه صـورت هـای مالـی 
بر اسـاس اسـتاندارد بین المللـی IFRS، جلوگیری 
از پرداخـت سـودهای موهـوم بـه صاحبـان سـهام 
از محـل سـپرده ها و اصـالح رفتـار دولـت در قبـال 
بـه  دولـت  بدهـی  و  بانک هـا  منابـع  از  برداشـت 
در  مرکـزی  بانـک  اقدامـات  مهمتریـن  از  بانک هـا 

راسـتای اصـالح نظـام بانکـی بوده اسـت.
اقتصادی کشور که  اولویت های  از  یکی  افزود:  وی 
مجموعه  در  وحدت  و  انسجام  همفکری،  به  نیاز 
است  بانکی  نظام  اصالح  روند  ادامه  دارد،  حاکمیت 
دنیا  بانکداری  استانداردهای  با  بانکی  نظام  باید  و 

انطباق داشته باشد.

رییس کل بانک مرکزی ثبات در بازار ارز و استمرار 
گفت:  و  خواند  مرکزی  بانک  های  اولویت  از  را  آن 
همواره دوره پرفشار تقاضا در بازار ارز در سه ماهه 
سوم سال وجود داشته و در دوره سه ماهه چهارم 
سال قیمت ارز به روند طبیعی خود باز می گشت. 
اما در پایان سال 13۹۶ با التهاب آفرینی امریکایی ها 
با همکاری برخی کشورهای منطقه و تحلیل هایی در 
خصوص خروج آمریکا از برجام باعث شد که نرخ ارز 

از روند طبیعی خود خارج شود.
سیف افزود: در وضعیت حاضر و با توجه به فشارهای 
آمریکا برای بازگرداندن تحریم ها تنها، روش کنترلی 
کشور  اقتصادی  نیازهای  پاسخگوی  یکسان  نرخ  با 
است. وجود نرخ یکسان در کشور مورد توافق اغلب 
واقعیت های  براساس  نرخ  این  و  است  کارشناسان 

متغیرهای کالن اقتصادی کشور تعدیل خواهد شد.
وی با تشریح اهمیت سامانه نیما در چرخه تجارت 
ایجاد  با  نیما  سامانه  کرد:  عنوان  کشور  خارجی 
شفافیت در تامین و تخصیص ارز موردنیاز کشور به 
تدریج جایگاه خود در تجارت خارجی کشور را پیدا 
خواهد کرد و با رفع ایرادات احتمالی بازوی توانمند 

بانک مرکزی در بخش نظارت ارز خواهد شد.
طرفـه  یـک  خـروج  مرکـزی  بانـک  کل  رئیـس 
آمریـکا از برجـام را کـم هزینـه تریـن روش بـرای 
ایـران خوانـد و گفـت: مذاکـرات ایـران و اروپا حول 
محـور حضـور ایـران در برجـام ادامـه دارد و در این 
مذاکـرات روابـط بانکـی ایران و اروپا نیـز مورد بحث 

و بررسـی قـرار می گیـرد.
سـیف افـزود: ارتبـاط بانک هـای مرکـزی اروپـا بـا 
بانـک مرکـزی ایران ادامـه دارد و رونـد مذاکرات در 
آینـده وضعیت روشـن تـری بـرای تصمیم گیری در 

اختیار مسـئوالن قـرار خواهـد داد.

رئیس کل بانک مرکزی:نرخ ارز تعدیل خواهد شد

درباره روابط بانک با اروپا مذاکره 
می کنیم

https://www.farsnews.com/news/13970230000627/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
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یک کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به خروج 
جایگاه  باید  امارات  همراهی  و  برجام  از  آمریکا 
دبی به عنوان هاب واردات به کشور تضعیف شود، 
بخشی از معامالت کشور از دبی به عمان و ترکیه 
منتقل شده و طرف های تجاری ایران به تدریج 

تغییر کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاست 
جدید ارزی دولت چند هفته ای است که وارد مراحل 
اجرایی شده است.سیاستی که با ایجاد شفافیت در منابع 
را  تری  تثبیت شده  شرایط  می تواند  ارزی  مصارف  و 
برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.اگرچه مشکالت 
اجرایی نیز وجود دارد که به مرور زمان قابلیت کشف 
و بازنگری دارد. کارشناسان با توجه به خروج آمریکا از 
برجام بر این نکته تاکید دارند که شرکای تجاری ایران 
باید تغییر کرده و مبادالت تجاری ایران گسترده تر شود 
و کشورهایی که امکان تبادالت بانکی راحت تری با آنها 

وجود دارد دروازه واردات کاال به کشور شوند.

علی ملکی کارشناس مسائل اقتصادی می گوید برگشت 
ارز حاصل از صادرات مورد تایید بسیاری از کارشناسان 
و صاحبنظران اقتصادی است . در شرایطی که کشور با 
محدودیت منابع ارزی مواجه است شفافیت در مصارف 
ارزی به مدیریت بهتری این منابع کمک خواهد کرد.

در  و  نیست  امروز  به  مربوط  ارزی  منابع  محدودیت 
مقطعی چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب محدودیت 

منابع ارزی وجود داشته است.
محدود  تنها  ارزی  مصارف  کنترل  می دهد  ادامه  وی 
به ایران نیست و در سایر کشورهایی که با محدودیت 
منابع ارزی مواجه بوده اند ، کاری شبیه به این انجام را 
داده اند به این شیوه که ارز حاصل ازصادراتشان را در 
چارچوبی تعیین شده مدیریت کرده اند. این کارشناس 
مسائل اقتصادی می گوید تحریم های ناعادالنه یکی از 
دالیلی است که کشور را با محدودیت منابع ارزی مواجه 
کرده است و در این شرایط مناسبتر آن است که مصارف 
ارزی کشور مدیریت شود. اگرچه مجموع صادرات نفتی 
و غیرنفتی در مجموع از نیاز واردات بیشتر است اما چون 
صادرات غیرنفتی در چرخه نمی آید و صرف چیزهای 

دیگر می شود ارز مورد نیاز برای واردات ناکافی است.
به گفته او صادرات نفت کشور محدود به کشورهایی 
خاص است و چین، کره ، هند و چند کشور دیگر مقصد 
صادرات نفت کشور است. مقصد صادرات غیرنفتی کشور 

نیز به کشورهای اروپایی ،عراق و افغانستان است.
ملکی معتقد است در این میان دبی به عنوان هاب تجاری 
و مالی مبداء واردات به کشور است و منابع ارزی به دبی 
وارد و تسویه واردات کاال از این کشور انجام می شود.البته 
این مسیر مشکالت متعددی دارد و در تسویه از دبی 
و ترکیه دشواری های متعددی به وجود آمده است به 
همین دلیل تسویه کاالی وارداتی به راحتی امکان پذیر 
نیست. وی ادامه می دهد به دلیل همین دشواری ها ارز 

حاصل از صادرات غیرنفتی مسیر دیگری را طی می کند 
که می تواند صرف خروج سرمایه و قاچاق شود و به 
طور مستقیم به دست مدیر ارزی کشور و بانک مرکزی 
نمی رسد تا بتواند نیازهای وارداتی را پوشش دهد. برای 

انجام واردات مجبور به پیمان سپاری ارزی هستیم.

*تک نرخی شدن ارز دیر انجام شد
در  ارز  نرخ  پی  در  پی  افزایش  گزارش  این  اساس  بر 
سال های اخیر و آثار آن بر اقتصاد کشور، دولت یازدهم 
را بر آن داشت تا تصمیم هایی در جهت مدیریت ارزی 
کشور بگیرد و وعده تک نرخی کردن ارز را از ابتدای 
روی کار آمدن، در دستور کار خود قرار دهد. سرانجام 
بانک  ارزی  جدید  سیاست  راستای  در  تصمیم  این 
مرکزی تحقق یافت و در 24 فروردین سال جاری پس از 
نوسانات شدید این بازار اجرایی شد اما برخی کارشناسان 
اقتصادی بر این باورند که این اقدام باید در زمانی که 
فاصله ارز رسمی و بازار کمتر بود جنبه اجرایی به خود 
می گرفت. علی ملکی کارشناس مسائل اقتصادی در این 
زمینه می گوید دولت یازدهم از ابتدا بر تک نرخی کردن 
ارزتاکید داشت اما سیاست تک نرخی شدن ارز بارها به 
تعویق افتاد و رئیس کل بانک مرکزی در زمان را برای 
انجام آن نامناسب اعالم می کرد. در تیرماه ۹4 فاصله 
قیمت رسمی ارز و قیمت بازار ارز کمتر از 300 تومان 
رسیده بود و حدود 2۷0 تومان شده بود و از نظر زمانی 

شرایط مناسبی به نظر می رسید .
به گفته ملکی کارشناس مسائل اقتصادی یکی دیگر 
عراق  که  است  این  ارزی  جدید  سیاست  اشکاالت  از 
و افغانستان که 25 درصد صادرات غیرنفتی را شامل 
می شوند از اجرای سیاست ارزی مستثنی شده اند و هیچ 
ساز و کاری برای این بخش از صادرات لحاظ نشده است.

این شیوه موجب می شود اگر صادرکنندگان تحت فشار 

زیاد قرار گیرند یا اشکاالت اجرایی دیگری در مسیرشان 
وجود داشته باشد مسیر عراق و افغانستان را به عنوان 
موضوع  به  دولت  ورود  کنند.  انتخاب  صادرات  مبدا 
ساماندهی بازار ارز به موقع و اقدامی مناسب است و 
تا پیش از این و در زمان نوسانات بازار تنها اقدام دولت 
عرضه اسکناس و ارز در منوچهری و حواله درهم در دبی 
بود و اگر مداخله و ورود دولت صورت نمی گرفت بازار ارز 

می توانست شرایط دشواری را تجربه کند.

ایران در دستور کار قرار  *تغییرشرکای تجاری 
گیرد

آنگونه که کارشناسان اقتصادی می گویند سبد تجاری 
کشور باید متنوع باشد و شرکای تجاری ایران نیز باید از 

محدودیت های کنونی خارج شود.
ملکی  می گوید دبی دروازه تجاری منطقه است و بخش 
عمده ای از کشتی های بزرگ در دبی پهلو می گیرند و به 
ایران می آیند و عمان کشوری نیست که بتواند جایگزین 
آن باشد. بسیاری از شرکت های بزرگ دنیا در دبی دفتر 
دارند اما در عمان دفتر ندارند و در بانک ها و صرافی های 
دبی گشایش حساب کرده اند بنابراین شیفت کردن از 

دبی به هرجای دیگری آسان نیست.
به گفته این کارشناس اقتصادی اگرچه جایگزینی عمان 
یا ترکیه به جای امارات امکانپذیر نیست اما بخشی از 
معامالت می تواند به عمان و ترکیه منتقل شود.طرف های 
تجاری ایران باید به تدریج تغییر کنند .به طور مثال گندم 
کماکان از برزیل وارد می شود درحالی که جایگزینی آن 
با کشورهای دیگر انجام پذیر است البته این اقدامات 
نیازمند برنامه ریزی صحیح است و تسویه حساب ها 
شود.بنابراین  انجام  روسی  بانکهای  طریق  از  نیز 
بازنگری و شرکای  نیازمند  تجاری کشور  شیو ه های 

تجاری ایران نیز باید گسترده شوند.

الزامات جدید ارزی و تجاری 
برای مقابله با سیاست تحریم 

آمریکا

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/02/30/1730742/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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انقالب دیجیتال و ظرفیت های جدید 
ارزش آفرینی

مرضیه حسیني/ مشاور بازاریابي، برندینگ و توسعه سبد 
محصول

که  است  دیرپایی  عنصر  اشتراک گذاری  به 
است.  متغیر  معانی  دارای  انسان ها  روابط  در 
در  اشتراک گذاری«  »به  اصطالح  بااین حال، 

مقاالت مربوط به اقتصاد نادر است.
انقالب دیجیتال و ظرفیت های جدید ارزش آفرینی

 )ICT( ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  انقالب  اما 
ظرفیت های جدیدی را برای به اشتراک گذاری فراهم 
وابستگی  که  افرادی  بار،  اولین  برای  است.  کرده 
پروژه خاص  یک  در  می توانند  دارند  هم  به  ضعیفی 
به صورت  را  خود  ظرفیت  و  شوند  خودسازمان دهی 
داوطلبانه به اشتراک گذارند. از همین رو ICT زمینه 
ساز ظهور »اقتصاد اشتراکی« در مدل های کسب وکار 
شده است که در آنها دسترسی افراد به استفاده موقتی 
پلت فرم های  از  بهره گیری  با  را  خدمات  یا  کاالها  از 

مشارکتی امکان پذیر کرده است که با وجود اتفاقات 
نامبارکی در خصوص حریم خصوصی و سوءاستفاده از 
داده ها چالش های قانونی، نظارتی و... همچنان فرصتی 
برای ایجاد اشتغال است. اما نکته مهم این است که 
برای آنکه یک فرد بتواند در کسب وکاری در این زمینه 
سرمایه گذاری کند نیازمند آن است که ارزش مبادله و 

نحوه محاسبه آن شفاف و تحت نظارت باشد.
طبق نظر عام اقتصاددانان ارزش کاال و خدمات شدیدا 
این موضوع چالش   و  است  مرتبط  تقاضا  و  با عرضه 
است.  اشتراکی  اقتصاد  بازار  قیمت  نظام  در  مهمی 
بنابراین ما به دنبال پاسخ یک سوال اساسی هستیم: 
سیستم  طریق  از  شده  ایجاد  ارزش  می توان  چگونه 
اشتراک اجتماعی را ارزیابی و توزیع کرد؟ موضوعی که 
در نحوه قیمت گذاری ارزهای دیجیتال هم اکنون بحث 
برانگیز شده است. حال ما در این پدیده سه فاز پیش رو 
داریم )الف( نحوه ادراکات ارزش در اقتصاد؛ )ب( زمینه 
فنی- اقتصادی اقتصاد اشتراکی؛ )ج( گذار به یک نظام 

ارزش جدید.
با توسعه دانش و فناوری اطالعات، اقتصاد جدیدی شکل 
گرفت با نام »اقتصاد اطالعاتی« یا »اقتصادپساصنعتی« 
که در آن شیوه جدید سازمان دهی منابع مولد شکل 
گرفت. این سیستم به فرم جدیدی از ساختار اجتماعی 
منجر شده که در آن »تولید، پردازش و انتقال اطالعات 

به منابع بنیادی بهره وری و قدرت تبدیل می شوند« 
ازهمین رو به واسطه ICT اقتصاد اشتراکی از دل جامعه 
اطالعاتی پدید آمد و ساختار اجتماعی جدیدی ایجاد 
بر ICT فعالیت  شد. به همین دلیل شرایط مبتنی 
اشتراک اجتماعی را قادر به کسب اهمیت اقتصادی 
اقتصادی  به مزیت  تبدیل  به آن را  و حتی دسترسی 
کرده اند.در این میان مشکالت و محدودیت هایی رخ 
داد که شامل »منشا فنی-اقتصادی و راهکار اجتماعی-

نهادی« می شود.  اولین مورد نیازمند تعریف »تحول 
کار و ماهیت کار« است. دراین مدل کسب وکار )اقتصاد 
اطالعاتی( ثروت آفرینی به فرآیندهای مولد اجتماعی 

بستگی دارد.
مشارکتی  فرآیندهای  در  فزاینده،  به طور  ارزش، 
به وسیله »انبوهی« از بازیگران مختلف ایجاد می شود، و 
در نتیجه حساسیت کار به کنترل و اندازه گیری کمتر 
می شود. کار غیرمادی کیفی تر و حتی پیچیده تر است و 
دارایی های ناملموس در ارزیابی ارزش اهمیت می یابند. 
این حالت، غیرقابل سنجش بودن ارزش، چالش  برای 
سنتی  حسابداری  آن  تبع  به  و  کسب وکار  مدیریت 
ایجاد می کند که منجر به کاهش عقالنیت در نظام 
قیمت گذاری شده است. معمای دوم وابستگی شدید 
محصول  به عنوان  اطالعات  »ماهیت  با  اقتصاد  این 

اجتماعی« است.
کمیابی  با  سنتی  به طور  کاالها  ارزش  گذشته  در 
مرتبط بوده است، درحالی که تولید اطالعات با منطق 
فراوانی مرتبط است. این منجر به یک پارادوکس در 
اطالعات  که  صورت  این  به  می شود.  ارزش گذاری 
بلکه  به عنوان کاال طبقه بندی نمی شوند،  تولید شده 
این  به عنوان مشترکات جهانی طبقه بندی می شوند. 
مشترک سازی با اشکال جدید حاکمیت و تدارک کاالها 
و خدمات نیز مرتبط است که با مدل های حاکمیت 

سنتی در تضاد است بارزترین آن ارز دیجیتالی است 
که متعلق به کشوری نیست بلکه انبوهی از مردم در 

آن سهیم هستند.
است  مطرح  اطالعاتی  اقتصاد  در  سوم  مورد 
باز  متن  نرم افزارهای  و  رایگان  »اشتراک سازی های 
ویکی پدیا  مانند  است،  جدید«  تولید  شیوه  به عنوان 
با  اما  است.  تضاد  در  کامال  قدیم،  تولید  با شیوه  که 
خریدهای شرکت های بزرگ برای دراختیار گرفتن این 
پلت فرم ها همچنان تا حد زیادی با شیوه سرمایه داری 
تولید سنتی مرتبط هستند.با این تفاسیر به بررسی 
گذار به نظام ارزش جدید از جامعه صنعتی به جامعه 
سه  در  پیشنهادی  چارچوب  می پردازیم.  اطالعاتی 
ثبت  ارزش؛)ب(  تولید  شد:)الف(  ساختاربندی  الیه 
چارچوب؛  این  اساس  بر  ارزش.  تحقق  ارزش؛)ج( 
نظام، ارزش جدیدی را از طریق بررسی یک مطالعه 
موردی می آزماییم. مدل اقتصادی مفهومی همکاری 
نامتمرکز مبتنی بر بالک چین را شرح می دهیم. نهایتا، 
که  بالک چین  فناوری  برای  آزمایشی  سناریویی  با 
می تواند ایجاد اکوسیستم های اشتراک محور در اقتصاد 

اشتراکی را ممکن کند، جمع بندی می کنیم.
ما یک مورد نمونه از اکوسیستم نوظهور بالک چین 
اقتصاد  از  تاسیس  تازه  فناوری  این  انتخاب کرده ایم. 
عمدتا  و  است  کرده  درگیر  را  قانون  تا  مالی  علوم  و 
را  پولی  و  مالی  بخش  که   ICT از  موردی  به عنوان 
متحول ساخته یاد می شود که یک تحول در نهادها، 
سازمان ها و حاکمیت را رهبری می کند. این فناوری 
را  توزیعی«  اجتماعی  »حاکمیت  از  فرمی  دیجیتال 
ارائه  ارزش گذاری  برای  ومحیطی  می کند  تقویت 
واقعی  ارزش  دقیق  بررسی های  نیازمند  می کندکه 
موجود دراین فضا است. مورد انتخاب شده برای نحوه 

ارزش گذاری پروژه ای به نام »Backfeed« است.



شماره  2184         30 اردیبهشت 1397

13یادداشت مدیریتی

برای  اجتماعی  سیستم عامل  یک   Backfeed
اساس  بر  به طوری که  است  سازمان های غیرمتمرکز 
فناوری بالک چین برای توسعه یک مدل حاکمیتی 
توزیعی برای ایجاد و توزیع ارزش نامتمرکز تهیه شده 
است. این پروتکل اجتماعی، کمک می کند تا اعضای 
مشارکت کننده درمورد ارزیابی سهم، به میزان ارزش 
برسند.  اجماع  یک  به  پاداش ها  توزیع  و  شده  تولید 
ثبت  با  ابتدا  الف(  انجام  با  این زیرساخت بالک چین 
ارزیابی ها به طور دائمی باعث ایجاد شفافیت و امنیت 
بر شیوه  تمرکز  برابر دستکاری می شود. ب(  آنها در 
تولید باعث می شود تا ارزش دادوستد و نحوه تفسیر 
صورت  درستی  به  اجتماعی-نهادی  محیط  در  آنها 
پایدار  اقتصاد  از شکل گیری یک  نهایت  در  پذیردکه 

پشتیبانی می کند.
را  درهم تنیده  الیه  سه   Backfeed سیستم  اکو 
بالک چین  بستر  در  یکپارچه  ارزش  تشریح  برای 
به وسیله  ارزش،  تولید  اول،  الیه  می کند.  تشریح  را 
جامعه  با  مصرفی  ارزش های  اشتراک گذاری  ارتباط 
مشارکت کننده ها که در هسته آن قرار دارند.الیه دوم، 
استفاده از فناوری بالک چین به عنوان رسانه ای برای 
ثبت ارزش و سوم، یک مدل اقتصادی مبتنی بر توکن 
را  جدید  ارزش  سیستم  این  آزمایشی  به طور  که   ،1
یکپارچه می کند و الیه نهایی را برای تحقق ارزش ارائه 
می کند. توکن هایی که از طریق فرآیندهای مشارکتی 
از ارزش ایجاد  بیانگر کسر منصفانه ای  صادر شده اند 
به طور  که  هستند  مشارکت کنندگان  پاداش  و  شده 
همزمان ارزش ادراکی محصوالت و خدمات تولید شده 

را بازتاب می دهند.
انواع  از  متشکل  اکوسیستمی   Backfeed پروتکل 
اقتصاد  توزیع در  ارزش است که شبکه  سیستم های 
اکوسیستم،  این  در  می کنند.  تغذیه  را  اشتراکی 

عمومی  منفعت  سمت  به  ارزش  بیشینه سازی  بهای 
جامعه جابه جا می شود و همه از ارزش افزوده ایجاد 
پروتکل  این  بهتر  فهم  می شوند.برای  منتفع  شده 
از چندین  که  تصور کنیم  را  اکوسیستمی  می توانیم 
از  و  است  تشکیل شده   »DC« »مشارکت کننده« 
می شوند.  ظاهر  ارزش  از  انبوهی  آنها،  بین  تعامل 
و  دارند  تعامل  باهم  دوبه دو  به صورت  که  DCهایی 
بر  که  هستند  اکوسیستم  این  تشکیل دهنده  عناصر 
اساس میزان نیازشان به محصوالت یا خدمات یکدیگر، 

از هم حمایت می کنند.
 )DC۱( به عنوان مثال، یک گلخانه کشاورزی ارگانیک
و یک فب لبDC۲( 2( در نظر می گیریم. در یک زمان 
خاص، ممکن است که DC۱ به خدمات DC2 برای 
ساخت ابزارهای خاص کشاورزی نیاز داشته باشد. برای 
این منظور DC۱ باید تعدادی از توکن های DC۲ را 
 DC۱ برای کسب دسترسی به خدماتشان تهیه کند لذا
مجبور خواهد بود الف(یا در عملیات های DC۲ برای 
کسب توکن به عنوان پاداش مشارکت کند، ب( یا در 
خرید توکن های DC۲ سرمایه گذاری کند، در نتیجه 
به طور غیرمستقیم ارزش بازار این توکن ها را افزایش 
می دهد. به طور مشابه، اگر یک کسب وکار متعارف )نه از 
نوع DC( به خدمات فب لب نیاز داشته باشد با همین 
انتخاب ها روبه رو خواهد بود. یا شهروندان برای استفاده 
از محصوالت ارگانیک، از طریق مشارکت در تولیدشان 
یا از طریق خرید توکن ها، برخوردار می شوند. بنابراین 
افتاده  جدا  جامعه  دیگر  بخش  از   DC اکوسیستم 
بخش  و  بازار  با  می توانند  نیز  DCها  و  بود  نخواهد 
عمومی ارتباط برقرار کنندو خود را گسترش داده و 

پایدار کنند.
 DC ،در رابطه با سه الیه ارزشی که قبال شرح داده شد
هسته ایجاد ارزش را در ارتباط با الیه اول )ایجاد ارزش( 

بازنمایی می کند. شکل )Backfeed )1 تحوالت را با 
تشویق کردن مردم به انجام مشارکت های معنادار در 
یک هدف مشترک توجیه می کند. مشارکت کنندگان 
تعریف شده  پیش  از  وظیفه  یا  نقش  هیچ گونه  بدون 
مشارکت می کنند و بدون کسب مجوز، انرژی سازنده 
یا سایر منابع خود را با جامعه به اشتراک می گذارند.

از  یکی  ارزش(  )ثبت  دوم  الیه  در   Backfeed
مستقر  را  بالک چین  کارکردهای  امیدوارکننده ترین 
توانایی  با  ارزش،  از  غیرمتمرکزی  پیشینه  می کند: 
پوشش دادن مشارکت هایی که به لحاظ کیفی متفاوت 

هستند.  
در نهایت، در خصوص الیه سوم )مدل اقتصادی توکن(، 
مدلی برای نوع جدیدی از اقتصاد پیش بینی شده است 
برای  افراد  کننده ظرفیت  منعکس  ارزش  آن  در  که 
در  مشارکت  نظر  از  اشتراک گذاری،  به  در  مشارکت 
فرآیندهای مشارکتی و بهره گیری از آنهاست. این امر 
از طریق کارکرد توکن ها، که با مشارکت فعال و تمایل 
واقعی به عملیات های DC مرتبط است، قابل دستیابی 
است. ارزش توکن ها زمانی برای مردم واقعی می شود 
که به آنها اجازه داده شود از محصوالت و خدمات تولید 
شوند.  بهره مند  DCها  اکوسیستم در  موجود  شده 
از  معینی  مقادیر   ،DC یک  توکن های  به این ترتیب، 
ارزش هستند که نه تنها سودمندی ادراکی محصوالت 
به طور  بلکه  بازنمایی می کنند،  را  یا خدمات مربوطه 
عام تر، سود را نیز برای اکوسیستم گسترده تر بازنمایی 

می کنند.
نوآوری بیت کوین سیستم مالی جهانی را با به نمایش 
پرداختی  و سیستم  نامتمرکز  دیجیتال  ارز  گذاشتن 
که توسط هیچ دولت یا نهاد مالی ای کنترل نمی شود، 
تفاوت  آن  ارزشی  سیستم  بااین حال،  کرد.  دگرگون 
هم  بعضا  و  ندارد  متعارف  قیمت  با  سیستم  زیادی 

این سیستم ارزش گذاری مشکوک است و نامشخص، 
تحوالت  به  موثر  واکنش  برای  چابکی  فاقد  بنابراین 
»به اشتراک گذاری« است. در مقابل، پروتکل فناوری 
Backfeed با تعمیم فرآیند معدن کاوی، انواع بسیار 
گسترده تری از مشارکت ها را در برمی گیرد یعنی هر 
چیزی را که تصور می شود برای جامعه ارزش آفرین 
تمرکز  فناوری  این  پروتکل  می شود.  شامل  را  است 
و  می کند،  منتقل  انسانی  روابط  به  الگوریتم ها  از  را 
به مشارکت فعاالنه و مشارکت های معنادار، همسو با 

ارزش های جامعه، پاداش می دهد.
 نکته مهم تر اینکه، فرماندهی و کنترل سلسله مراتبی 
شده،  مشترک  منابع  از  افراد  دارد،  کمتری  اهمیت 
بهره مند  ادراکی شان،  ارزش  و  شایستگی  اساس  بر 
می شوند. عالوه بر این، آنها می توانند از طریق تبادل 
توکن ها از معامالت با جوامع دیگر پشتیبانی و در آنها 
دولتی  نهادهای  کنار  در  و همچنین  کنند  مشارکت 
باقی  و  کنند  همزیستی  سنتی  بازار-محور  جوامِع  و 
سیستم  هر  یا   Backfeed از  استفاده  بمانند.البته 
روابط  برای  را  خاصی  چالش های  مشابهی،  ارزیابی 
داخلی در جوامع مولد ایجاد می کند که با اعتماد، عمل 

متقابل و انگیزه های ذاتی مرتبط هستند.
عالوه بـر ایـن، این فنـاوری هنوز هم در مراحل بسـیار 
ابتدایـی اش قـرار دارد و بـه داده های تجربی بیشـتری 
بـرای پشـتیبانی از کاربـردش در زندگـی واقعـی نیاز 
اسـت و خیلـی زود اسـت کـه نحـوه عملکـرد ایـن 
فنـاوری را کـه هنـوز هـم بـه یـک طراحـی غالـب 
نرسـیده اسـت در مقیـاس بـزرگ پیش بینـی کنیـم. 
درهرصـورت، صرف نظر از توسـعه فنـاوری بالک چین 
و موفقیـت نهایـی Backfeed، مـدل مفهومـی اش 
به ظاهـر سـناریوی جالبـی را برای اقتصاد اشـتراکی و 
نقشـی که می توانـد در جوامع ایفا کنـد ارائه می کند.
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برداشت توت فرنگی در گیالن: 
120 هکتار از اراضی کشاورزی صومعه سرا، رودبار، 
به کشت  فومن  و  آستانه اشرفیه، الهیجان  رشت، 
دارد.  اختصاص  توت فرنگی  گلخانه ای  و  طبیعی 
از  استان گیالن  ارتفاعات  برداشت توت فرنگی در 
اوایل اردیبهشت آغاز شده و تا اوایل تیرماه ادامه 
چربی های  سوزاندن  در  توت فرنگی  مصرف  دارد. 
مدت  کوتاه  حافظه  تقویت  بدن،  در  شده  ذخیره 
بروز  و  قلبی  بیماری های  به  ابتال  از  جلوگیری  و 

سرطان تأثیر بسزایی دارد.
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