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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

نیازمند  کشور  دو  بازرگانی  همکاری  گسترش 
آن است که بانک های انگلیسی بتوانند نقش 

قابل توجهی را برعهده بگیرند.
حمید چیت چیان وزیر نیرو روز سه شنبه در لندن 
ضمن اشاره به تمایل زیاد طرف های انگلیسی برای 
فعالیت در ایران گفت: گسترش همکاری بازرگانی دو 
کشور نیازمند آن است که بانک های انگلیسی بتوانند 

نقش قابل توجهی را برعهده بگیرند.
به گزارش ایرنا، چیت چیان  گفت: در جریان نشست 
های  آژانس  با حضور مسئوالن  ) سه شنبه[  امروز 
مربوط به تجارت وسرمایه گذاری انگلیس تشریح شد 
اگر بخواهند مکانیزم های بازرگانی میان دو کشور 
فعال کنند، نیازمند آن است که بانک ها نقش قابل 
توجهی را برعهده بگیرند.وی افزود : در این نشست 
درمورد مسایل بانکی صحبت و مذاکره شد و انشاهلل 
بتواند به نتیجه خوبی برسند.وزیر نیرو همچنین با 
تشریح اهداف سفر سه روزه اش به لندن، گفت: این 

سفر به دعوت وزیر انرژی و تغییر آب و هوا دولت 
انگلیس انجام شد و فرصت خوبی است که بتوانیم 
زمینه های همکاری بین دو کشور را بررسی کنیم 
.وی افزود: تعداد قابل توجهی از شرکت های موجود 
در انگلیس سابقه فعالیت گسترده در ایران داشته اند 
و االن نیز تمایل دارند که فعالیت های خود را در 

ایران ادامه و گسترش دهند.
چیت چیان اضافه کرد: از جمله این شرکتها، شرکت 
هایی هستند که توربین های تولید برق را تولید می 
کنند و در مذاکرات به آنها گفته شده که اگر بخواهند 
در بازار ایران حضور و بازار خوبی داشته باشند، الزم 
بتوانند  و  شوند  متصل  ایرانی  های  با شرکت  است 
قسمت اعظم محصوالت خود را در ایران تولید کنند.

وی افزود: این شرکت ها تجربیات بسیار خوبی دارند 
و بعضی از این شرکت ها اظهار می کردند ایران به 
لحاظ تاریخی دومین بازار بزرگ این شرکت ها برای 
توربین های صنعتی به خصوص در بخش گاز و نفت 

و همینطور جدیدا در ارتباط با بازار برق بوده است.
کنار  در  موجود،  سیاست  اساس  بر  افزود:  وی 
نیروگاهی بزرگ تولید برق، سعی می کنیم ظرفیت 
های کوچک تولید برق هم در مراکز مصرف ایجاد 

کنیم .
وزیر نیرو اضافه کرد: این چند مزیت خواهد داشت، 
انتقال و  نیازمند خطوط  اینکه این سیستم ها  اول 
توزیع نیستند و درست در نقطه مصرف قرار دارند و 
این مساله سبب می شود که تلفات انتقال و توزیع 
نداشته باشند و دومین مزیت این سیستم ها ، این 
است می توان از حرارت تلف شده در فرایند تولید 
برودت در ساختمان ها  و  تولید حرارت  برای  برق، 
و فرایندهای صنعتی استفاده کرد و دراین خصوص 
مذاکراتی صورت گرفته است که امیدواریم به نتیجه 

برسیم و فناوری جدیدی را وارد کشور کنیم.

ادامه در صفحه 3 /

ایرنا/  چیت چیان وزیر نیرو در لندن عنوان کرد:

بانک های انگلیسی نقش فعال تری را برای گسترش همکاری تجاری با ایران برعهده بگیرند
دنیای اقتصاد/ مسعود خوانساری

رئیس اتاق تهران
تا سه سال قبل تصویری که از اقتصاد و جامعه ایرانی 
به جهان مخابره می شد، برآمده از ایران هراسی بود، 
اما بزرگ ترین لطف برجام و توافق هسته ای این بود 
که موفق شد این سیمای اشتباه را از میان بردارد و 
نمایی واقع بینانه و منطقی از جامعه و اقتصاد ایران 
به جهان نشان دهد. برجام محصول خرد عمومی در 

دستگاه سیاسی کشور به شمار می آید.
را  توسعه  یافتگی  روح  وضوح  به  که  خردمندی ای 
بر حرکت در مدار خروج از چرخه منطقی اقتصاد 
کرد،  فراموش  نباید  البته  می دهد.  ترجیح  جهانی 
رکود، بیکاری و مشکالت داخلی اقتصاد ایران طی 
هر  که  است  شده  متورم  چنان  گذشته  دهه  یک 
می رساند.  نقطه  این  به  را  واقع گرایی  سیاست گذار 
تداوم شرایط قبلی )پیش از توافق هسته ای( عمال 
در فضای اقتصاد ایران مقدور نبود. حتی باید گفت 
که امتداد آن مسیر به دره ای سهمگین ختم می شد 
مخاطره  با  را  کشور  اقتصادی  و  سیاسی  آینده  که 
تنها  نه  هسته ای  توافق  بنابراین  می کرد.  مواجه 

خواسته ای منطقی که تدبیری ناگزیر هم بود. 
ادامه در صفحه 3 /

فرصت طالیی برای آینده اقتصاد ایران

جناب آقای مهندس خرم
ریاست محترم انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان

باکمال تأثر و تأسف مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترم 
تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان 

صبر و  شکیبایی آرزومندیم.
سندیکای صنعت برق ایران



 

 خاموشی داریم یا نه ، دغدغه هر سال 
مردم و مسئوالن برق

درصد   95 با  ایرانی  متخصصان  همت  به  صنعت 
خودکفایی، از همه ظرفیت های تولید، انتقال و توزیع 

برق برخوردار است........ادامه خبر

 زیان میلیاردی در صنعت برق
به  صنایع  ترین  اصلی  از  یکی  جزو  که  برق  صنعت 
حساب می آید ساالنه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان 
نیز  زیان می شود که همین مساله  و  متحمل ضرر 
موجب عدم استقبال سرمایه گذاران بخش خصوصی 

از این صنعت شده است........ادامه خبر

 تالش مهندسان ایرانی درساخت 
نیروگاه »اوما اویا« سریالنکا ستودنی 

است
تولیت آستان مقدس امام خمینی)ره( با بیان اینکه 
تالش مهندسان ایرانی در طرح ساخت سد و نیروگاه 
»اوما اویا« در سریالنکا ستودنی است ، گفت: به این 
توانمندی متخصصان ایرانی افتخار می کنیم........ادامه 

خبر

 مصرف برق در تهران 70 مگاوات 
افزایش یافت

بیان  با  تهران  برق  توزیع  بهره برداری شرکت  معاون 
اینکه تأمین برق تهران نسبت به سال قبل از ضریب 
پایداری بهتری برخوردار بوده و مصرف 7۰ مگاوات 
رشد داشته است، گفت: مصرف برق در تهران به 4 
هزار و ۱۰۰مگاوات رسیده و خاموشی های رخ داده 

در تهران که ناشی از حوادث بوده در حد بسیار ناچیز 
۱5 مگاوات بوده است........ادامه خبر

 با تکیه بر ساخت داخل و تالش 
پرسنل صنعت برق کشور

نیروگاه سیکل ترکیبی گل  واحد نخست بخش گاز 
گهر به بهره برداری رسید.......ادامه خبر

 واردات 500 مگاواتی برق از آذربایجان 
محقق نشد

به منظور تحقق آغاز واردات برق از آذربایجان، بخشی 
از شبکه برق کشور در شمال غرب ایران ایزوله شد 
و اخیراً واردات برق به میزان حدود ۲۰۰ مگاوات از 

آذربایجان به ایران آغاز شده است........ادامه خبر

 ساخت بزرگ ترین پشت بام خورشیدی 
دنیا در الس وگاس

الس وگاس  در  دنیا  خورشیدی  پشت بام  بزرگ ترین 
آمریکا ساخته شد........ادامه خبر

 ساخت توالت  عمومی برای تولید برق!
انگلستان در حال ساخت   UWE محققان دانشگاه 
کمک  با  می تواند  که  هستند  عمومی  توالت  یک 
متابولیسم باکتریایی، ادرار را به برق تبدیل کند.........

ادامه خبر

از وزیر  اقتصادی  درخواست های فعاالن 
اطالعات

رئیس اتاق تهران، درخواست های فعاالن اقتصادی از 
وزیر اطالعات را اعالم کرد........ادامه خبر

 بخشی از انتظارات بخش خصوصی از 
برجام محقق نشد

از  بخشی  گفت:   تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب 
نشد........ محقق  برجام  از  خصوصی  بخش  انتظارات 

ادامه خبر

 نرخ ارز در بازار متناسب با تورم پیش 
می رود

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ 
ارز در  ادامه می یابد، گفت: نرخ  بانکی  سود تسهالت 

بازار متناسب با نرخ تورم پیش می رود........ادامه خبر

 مهمترین دستاورد اقتصادی برجام چه 
بود؟

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران 
معتقد است در یک سالی که از امضای توافق هسته ای 
مهمترین  نفتی  تحریم های  رفع  می گذرد،  برجام  و 

دستاورد اقتصادی بوده است........ادامه خبر

 پرداخت ۴8.9 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت بانکی به بنگاه های اقتصادی

تسهیالت پرداختی بانک ها طی ۲ ماهه ابتدای سال 
۱۳95 به بخشهای اقتصادی مبلغ 4۸9.4 هزار میلیارد 
ریال بوده است که این رقم نبست به مدت مشابه سال 

قبل رشد 45.7 درصدی داشته است........ادامه خبر

 جدول قیمت سکه و ارز روز سه شنبه 
منتشر شد

بازار  در  روز سه شنبه  ارز  و  انواع سکه  قیمت  جدول 
منتشر شد........ادامه خبر

 استفاده از انواع صکوک اسالمی برای 
تسویه مطالبات عمرانی

انواع  از  استفاده  امکان  گفت:  اقتصاد  وزیر  معاون 
صکوک اسالمی برای تسویه مطالبات عمرانی از دولت 

مهیا شده است........ادامه خبر

 تامین انرژي مورد نیاز اروپا از طریق 
ایران

 روز  گذشته بعد از مالقات هاي مقامات ارشد سیاسي 
و اقتصادي کشورهایي چون آلمان، فرانسه، انگلستان، 
ایتالیا، ایرلند، بلژیک، یونان، کرواسي و... که همگي در 
زمره کشورهاي عضو اتحادیه اروپا به شمار مي روند با 
به  نوبت  ایران،  خصوصي  بخش  فعاالن  و  دولتمردان 
نخست وزیر بلغارستان رسید که براي توسعه مناسبات 
اقتصادي و تجاري با کشورمان وارد تهران شود.......ادامه 

خبر

 سه دستاورد بهادارسازی بدهی ها
پویا ناظران.......ادامه خبر

 تسویه حساب دولت با رکود
سعید لیالز /تحلیلگر اقتصادي .......ادامه خبر

 اقتصادی اخبار صنعت برق

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
بانک های انگلیسی نقش فعال تری را 
برای گسترش همکاری تجاری با ایران 

برعهده بگیرند

شنبه  سه  روز  های  نشست  مورد  در  همچنین  وی 
خود گفت: تقریبا مطالبی که در این نشست ها مطرح 
در جلسه  اینکه  اضافه  به  بود  موضوعات  همین  شد 
وسرمایه  تجارت  به  مربوط  های  آژانس  مسئوالن  با 
گذاری انگلیس عنوان شد اگر بخواهند مکانیزم های 
بازرگانی میان دو کشور فعال کنند، نیازمند این است 
برعهده  ایران  در  را  توجهی  قابل  نقش  ها  بانک  که 
بگیرند و چگونه می توان بانک ها را در این زمینه ها 

فعال تر کرد، مذاکراتی صورت گرفت.
وزیر نیرو اضافه کرد: در این نشست در مسایل تبادالت 
خوبی  نتیجه  به  بتواند  انشاهلل  و  شد  صحبت  بانکی 
برسد.چیت چیان روز سه شنبه در اولین روز سفرش 
به انگلیس، با مسئوالن وزارت تجارت و سرمایه گذاری 
انگلیس که با حضور نماینده وزارت خارجه این کشور 
برگزار شد، دیدار و گفت وگو داشت.وی در جریان این 
دیدار ضمن تشریح طرح های ایران در حوزه انرژی، 
از مشارکت شرکت های انگلیسی در این طرح ها و 
همکاری آنها با طرف های ایرانی شان استقبال کرد.

حل  به  نسبت  امیدواری  ابراز  ضمن  همچنین  وی 
و  ایران  میان  بانکی  وانتقال  نقل  به  مربوط  مسایل 
حل  در  انگلیسی  های  بانک  نقش  گفت:  انگلیس، 
مساله یاد شده بسیار مهم است و اگر این بانک های 
همکاری ها را شروع کنند، راه برای سایر بانک های 

اروپایی نیز باز خواهد شد.
مدیران  با  شنبه  سه  روز  صبح  همچنین  نیرو  وزیر 
ارشد شرکت زیمنس انگلیس در هتل محل اقامتش 

دیدار و گفت وگو داشت.
ضمن  زیمنس  شرکت  ارشد  مدیران  دیدار  این  در 
اشاره به همکاری این شرکت با ایران چه در گذشته 
و چه در حال حاضر، به تشریح توانایی ها و طرح های 

این شرکت اشاره داشتند.
مدیران زیمنس در انگلیس با تاکید بر آمادگی این 
در  فعالیت  گسترش  و  گذاری  سرمایه  برای  شرکت 
اند در زمینه  : آماده  ایران گفتند  جمهوری اسالمی 
های تصفیه فاضالب، انتقال آب و آب و فاضالب و نیز 

شیرین کردن آب ، با ایران همکاری کنند.
پیشینه  یادآوری  با  نشست  این  در  نیز  چیان  چیت 
و  گاز  نفت،  های  بخش  با  زیمنس  همکاری شرکت 
مخابرات ایران ابراز امیدواری کرد همکاری های این 
شرکت با طرف های ایرانی، به سرعت گسترش یابد.

وزیر نیرو در این دیدار تاکید کرد : جمهوری اسالمی 
خارجی  کاالهای  خریدار  فقط  ندارد  تمایل  ایران 
باشد بلکه در نظر دارد بخشی از روند تولید کاالهای 

خارجی، در درون ایران صورت پذیرد.
حمید چیت چیان وزیر نیرو همچنین پیش از ظهر 
امروز ) سه شنبه ( با ›امبر رود‹ وزیر انرژی و تغییر 
مورد  در  و  دیدار  لندن  در  کشور،  این  هوای  و  آب 
گفت  انرژی،  حوزه  در  طرف  دو  همکاری  گسترش 

وگو کرد .

واحد مرکزی خبر/ 
خاموشی داریم یا نه ، دغدغه هر سال 

مردم و مسئوالن برق

صنعت به همت متخصصان ایرانی با 95 درصد 

ادامه از صفحه 1/ 
به هرحال توافق هسته ای و پس از آن اجرای برجام، 
اقتصاد ایران را با اقتصاد جهانی آشتی داد و از آن 
مهم تر اینکه امید فعاالن اقتصادی به آینده کسب وکار 
در ایران را زنده کرد. نتیجه قابل لمس برجام همین 
موفقیت بود و امروز باید راه های بهره گیری دقیق و 
کاربردی از آن را مهیا کنیم، اما باید چند نکته را در 
ذهن داشت.انتظار بیش از اندازه: اقتصاد ایران حداقل 
گرفته است.  فاصله  بین المللی  فضای  از  سال   ۱۰
برقرار  جهانی  اقتصاد  با  ما  پیوند  بازهم  که  امروز 
عقب ماندگی  این  که  داشت  انتظار  نمی توان  شده ، 
فراموش شود و به سرعت اقتصاد ایران تراز اقتصاد 
جهانی شود. طی تمامی این سال ها عالوه براینکه 
از نظر تکنولوژی و صنعتی از جهان عقب افتاده ایم، 
حتی اصول مذاکره و گفت وگوهای اقتصادی را نیز 
اصول  بگویم  است  بهتر  اینکه  یا  کرده ایم  فراموش 
جدید را نیاموخته ایم. بنابراین به زمان نیاز است تا 
بنگاه اقتصادی ایرانی بتواند خود را با شرایط جدید 
باید خواسته های ما در مورد  بنابراین  همگن کند. 
اثرات و نتایج برجام واقع بینانه باشد. تحول طی زمانی 
کوتاه رخ نمی دهد و این واقعیت اقتصاد است.فضای 
اقتصاد ایران: سرمایه گذار خارجی با اصول کسب وکار 
فضای  ولی  دارد  آشنایی  بین المللی  بازارهای  در 
وضعیت  آن  با  نسبتی  ایران  اقتصاد  در  کسب وکار 
سرمایه گذاران  از  میزبانی  قصد  اگر  بنابراین  ندارد. 
خارجی را داریم، باید فکری عاجل برای این وضعیت 
کرد. به طور خاص طی دو سال گذشته قانون بهبود 
مستمر محیط کسب وکار در اقتصاد ایران به درستی 
اجرایی نشده  است، در صورتی که این قانون اجرایی 

می شد، به طور حتم وضعیت حاکم برفضای کسب وکار 
قدری بهبود می یافت. قوانین مالیاتی، تامین اجتماعی 
و خیلی از قوانین پایه ای دیگر اقتصاد ایران نیز باید 
بازنگری شود. از همه مهم تر اینکه فضای اداری ایران 
با تراکم قوانین و مقررات مواجه است. این مقررات، 
در نهایت منجر به خلق بوروکراسی های زائد بسیاری 
فعال  برای  کار  امکان  شرایطی  چنین  در  می شود. 
بخش خصوصی داخلی نیز مهیا نیست چه برسد به 
حضور سرمایه گذار خارجی. البته طی همین مدتی 
که از اجرای برجام گذشته نیز اتفاقات قابل توجهی رخ 
داده است. حضور بیش از ۱۸۰ هیات خارجی در ایران 
یکی از نشانه های تغییر شرایط است. طبیعی است 
این مذاکرات برای تبدیل شدن به قراردادهای  که 
بررسی  و  رایزنی  برای  طوالنی  به زمانی  همکاری 
شرایط دوجانبه نیاز دارند. با این حال همین حضور 
از بهبود وضعیت  هیات های خارجی نشانه ای قوی 
است. درآمدهای نفتی اقتصاد ایران امروز نسبت به 
قبل کاهش قابل توجهی پیدا کرده و به نظر می رسد 
این شرایط همچنان ادامه داشته  باشد. بنابراین اقتصاد 
ایران به جذب سرمایه های خارجی نیاز مبرم دارد. 
در این شرایط باید وفاق ملی و همگانی در کشور 
برای بهبود بسترهای اقتصادی مهیا شود. در صورتی 
که اصل نیاز به سرمایه برای توسعه را بپذیریم، باید 
مقدمات آن را هم مهیا کنیم. برجام فرصتی طالیی 
است که می توان از آن برای نیل به این هدف بهره  
برد. البته تحقق این خواسته زمانی ممکن می شود که 
همان خردجمعی و تدبیری که برجام را به مقصود 
رساند، برای بهره مندی از فرصت حاصل شده از این 

توافق نیز به کار بیاید.

فرصت طالیی برای آینده اقتصاد ایران
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خودکفایی، از همه ظرفیت های تولید، انتقال و 
توزیع برق برخوردار است.

 ۸۲ از  بیش   ، سیما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی )نزدیک به 
دو میلیارد دالر صادرات( و تامین یک میلیارد دالر 
باال در  افزوده  ارزش  با  کاالهای صنعتی و تخصصی 

سال های گذشته در این صنعت محقق شده است.
هم اینک بیش از 5۰ هزار نفر از بخش خصوصی و در 
مجموع بیش از ۱5۰ هزار نفر در این صنعت مشغول 
به کار هستند، مدتی است که رکود بالی جان این 
صنعت شده است مشکل دولت در بازپرداخت بدهی 
حدود ۳۰ هزار میلیارد تومانی خود به بخش خصوصی 
این صنعت را زمین گیرکرده است این درحالی است 
زنگ  درصدی   7 تا   5 برق  مصرف  ساالنه  رشد  که 
صدا  به  امسال  تابستان  در  خاموشی  برای  را  خطر 

درآورده است .
امارها نشان می دهد که مصرف برق ایران در دوازدهم 
تیر از مرز 5۱ هزار مگاوات گذر کرد تا ضمن شکستن 
رکورد سال 94 به باالترین مصرف تاریخ خود برسد. 
در  پراکنده  های  خاموشی  میزان  اخیر  روزهای  در 
شهرهای مختلف کشور افزایش داشته است اما هنوز 
است،  نرسیده  شده  ریزی  برنامه  های  خاموشی  به 
مسئوالن توانیر و وزارت نیرو از خط قرمز 5۲ هزار 
مگاواتی تا نهایتا 5۳ هزار مگاواتی مصرف برق سخن 
احتساب  با  حتی  که  اند  کرده  بینی  پیش  و  گفته 
ذخیره عملیاتی صنایع و طرح های تشویقی تنها می 

توانند مصرف برق 5۳ هزار مگاواتی را تامین کنند.
چندی پیش برای تامین برق تابستان امسال مسئوالن 
بررسی  را  راه حلهای آن  برق، چالشهای پیش رو و 
اعالم  برق  مگاوات  هزار   5۲ تامین  و  تولید  برای  و 
آمادگی کردند اما این میزان با توجه به افزایش دما 

کافی نیست ، به همین دلیل از مشترکان می خواهند 
از لوازم برقی پرمصرف و غیرضروری مانند اتو، ماشین 
برای  ،لباسشویی و المپ های پر مصرف  ظرفشویی 
روشنایی در ساعات اوج مصرف روزانه استفاده نکنند 
و با کاهش مصرف لوازم سرمایشی مانند کولر گازی 

مصرف برقشان را مدیریت کنند. 
خانگی،  مشترکان  همکاری  با  هم  پارسال  چنانکه 
کشاورزان و صنایع ۲۲۰۰ مگاوات صرفه جویی شد و 
قرار است امسال با همکاری مشترکان ۳۰۰۰ مگاوات 
از طریق مدیریت مصرف صرفه جویی شود که سهم 

صنایع ۱۲۰۰ مگاوات تعیین شده است .
وسایل  گوید:  می  توانیر  مدیرعامل  کردی  آرش 
هزار   ۱۸( درصد   ۳۰ حدود  تابستان  در  سرمایشی 
خود  به  را  تابستان  برق  مصرف  بار  از  مگاوات( 

اختصاص می دهد.
وی با اشاره به اینکه اگر مشترکانی که از کولر گازی 
را در ۲4 درجه  استفاده می کنند دمای کولر خود 
برق کولرهای گازی  از مصرف  نگه دارند ۱۰ درصد 
کاهش می یابد و می توان ۱5۰۰ تا ۱۸۰۰ مگاوات 
از مصرف برق در زمان پیک کاهش داد؛ از مشترکان 
خانگی ، تجاری ، صنعتی درخواست کرد مصرف برق 
خود را مدیریت کنند و در ساعت ۱۲ تا 4 بعدازظهر 
اتو ، ماشین  از مصارف وسایل برقی پرمصرف مانند 

لباسشویی و ماشین ظرفشویی پرهیز کنند.
وی با اشاره به اینکه در تابستان امسال ۳ تا ۳ هزار 
و 5۰۰ مگاوات نیاز به مدیریت مصرف داریم گفت:  
اگر مصرف شبکه برق از 5۰ هزار مگاوات بیشتر شود 
شبکه برق فشار زیادی را تحمل می کند که ممکن 
این  پراکنده شود چون در  برق  به قطع  است منجر 
علت  به  نیروگاهی  اضطراری  خروج  احتمال  شرایط 

خرابی وجود دارد.

دغدغه هر سال ما به خاطر افزایش دما در تابستان 
و  نه؟  یا  داریم  خاموشی  امسال  ایا  که  است  این 
این  مصرف  افزایش  دلیل  به  برق  مسئوالن  دغدغه 
است که می توانند پاسخگوی رشد مصرف برق و نیاز 
مشترکان باشند یا نه؟ مسئوالن قطعا خاموشی را راه 

حل کنترل افزایش مصرف نمی دانند.
معتقد  توانیر  راهبری  معاون  پیشاهنگ  عبدالرسول 
پس  است  تولید  از  بیشتر  مصرف  نیاز  چون  است 
بتوانیم  انجام دهیم که  را  این کار  توانیم  زمانی می 
به نیاز مصرف پاسخ دهیم بنابر این خاموشی اعمال 

نمی کنیم.
وی با اشاره به اینکه قیمت برق در دنیا ، به ازای هر 
کیلووات ساعت 5 تا 7 سنت است اما خاموشی یک 
ونیم دالر هزینه دارد ، گفت : به خودمان اجازه نمی 

دهیم خاموشی اعمال کنیم.
سال های نه چندان دور ساالنه 4 تا 5 هزار مگاوات 
نیروگاه جدید وارد مدار می شد،در چند سال اخیر 
نیروگاه  بخش  در  مستقیم  گذاری  سرمایه  از  دولت 
ها منع شد و کار را به بخش خصوصی سپرده است.

و  ها  خصوصی  گذاری  سرمایه  راه  سر  بر  موانع  اما 
این  به  دولت  تومانی  میلیارد  هزار  بدهی حدود ۳۰ 
بخش هم موجب شد خصوصی ها به اندازه مورد نیاز 
که  حالی  در  نکنند  گذاری  سرمایه  برق  صنعت  در 
رشد ساالنه مصرف برق 5 تا 7 درصدی نیز این نیاز 

را پر رنگ تر می کند.
در سال اقتصاد مقاومتی ، دولت ۱7 طرح را در بخش 
آب و برق، تعیین کرده است که هر کدام مجریانی 
دارند تا این طرح ها را به سرانجام برسانند یا طرح 
نیاز اب و برق  تا پاسخگوی  جدیدی را شروع کنند 

مشترکان در سال های اینده باشند.
ندادن  مانند  مشکالتی  و  دولت  مالی  تنگناهای 

بدهی  به خاطر  به بخش خصوصی  بانکی  تسهیالت 
ظرفیت  است  شده  موجب  ها  بانک  به  نیرو  وزارت 

مورد نیاز نیروگاهی محقق نشود.
بعد از برجام که رفت و آمدهای هیئت های خارجی 
زیاد شد ،مسئوالن برق نیز برای جذب سرمایه گذار 
و در کنار ان انتقال فن اوری تالش می کنند از جمله 
قراردادی که برای انتقال فن اوری توربین کالس f با 
زیمنس المان بسته شد یا امضای تفاهمنامه با کره 
نیروگاه  احداث سه  زمینه  در  برق  در بخش  جنوبی 
 ) برداری  بهره   ، ،مالکیت  )ساخت   BOO روش  به 
نیروگاه های زنجان 4، نیزار، بافق و هوشمند سازی 

شبکه های برق کشور از ان جمله است.
با  دولت   ، عمل  و  اقدام  مقاومتی  اقتصاد  سال  در 
همکاری بخش خصوصی قرار است قدم های بزرگی 

بردارد. 
از شروع ساخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه  وزیر نیرو 
بخار  مگاوات بخش  هزار  اجرای 7  و  جدید حرارتی 
نیروگاه های گازی خبر داده و گفته است امسال ۲ 
وارد  نیروگاهی  باید ظرفیت جدید  نیز  مگاوات  هزار 

مدار شود و به بهره برداری برسد.
حرارتی  های  نیروگاه  شرکت  مدیرعامل  طرزطلب 
هزار   7 ساخت  گوید:  می  صداوسیما  خبرگزاری  به 
امسال  است  قرار  بخار  نیروگاه جدید بخش  مگاوات 
شروع شود که از این تعداد هشت واحد بخار مربوط 
به  مربوط  بخار  واحد   ۱۲ و  دولتی  های  نیروگاه  به 
مختلف  نقاط  در  که  است  خصوصی  های  نیروگاه 

کشور عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد. 
این  از  برخی  اجرایی  عملیات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
 ، است  شده  شروع  پرند  نیروگاه  مانند  نیز  ها  طرح 
گفت: شش طرح دیگر نیز آغاز شده و پیشرفت 5 تا 

۱5 درصد دارد. 
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طرح  شده  ریزی  برنامه  اینکه  بر  تأکید  با  طرزطلب 
های باقیمانده نیز بر اساس ابالغیه وزارت نیرو آغاز 
این طرح ها منفعت زیادی عاید  افزود: اجرای  شود 
کشور می کند که با اضافه شدن هفت هزار مگاوات 
نتیجه  این   ، سوخت  مصرف  بدون  جدید  نیروگاه 

حاصل می شود. 
وی تأکید کرد: با محاسبات انجام شده ۱۱ میلیارد 
نیروگاه  مگاوات  هزار  با ساخت هفت  گاز  مترمکعب 
برای  دیگر  عبارت  به  شد  خواهد  بخار صرفه جویی 
میزان  همین  نیروگاه  مگاوات  هزار  هفت  ساخت 

سرمایه گذاری الزم است. 
مدیرعامل نیروگاه های حرارتی با بیان اینکه با این 
میزان صرفه جویی در مصرف سوخت ، گاز حاصل از 
صرفه جویی می تواند صادر یا در نیروگاه های دیگر 
برای تولید برق استفاده شود می افزاید: برای ساخت 
میلیارد  نیم  و  سه  بخار  نیروگاه  مگاوات  هزار  هفت 
دالر اعتبار نیاز است که یک و نیم میلیارد دالر آن را 
بخش دولتی و بقیه را بخش خصوصی تأمین خواهد 

کرد.
اینکه  به  اشاره  با  حرارتی  های  نیروگاه  مدیرعامل 
سال  دو  طول  در  ها  طرح  است  شده  ریزی  برنامه 
اجرا شود، افزود: به این ترتیب نیروگاه تهران، پرند، 
رودشور، کرمانشاه، چابهار، عسلویه، زاهدان و کاوه به 

سیکل ترکیبی تبدیل خواهد شد. 
مگاوات  هزار   ۱6 از  ترتیب  این  به  کرد:  اضافه  وی 
مگاوات  هزار  هفت  کشور  گازی  شده  نصب  نیروگاه 
تعداد  این  ظرفیت  و  شود  می  ساخته  بخار  بخش 
نیروگاه از ۱6 هزار مگاوات به ۲۳ هزار مگاوات خواهد 

رسید.
ستاد  تأکید  افزود:  حرارتی  های  نیروگاه  مدیرعامل 
)بخش  پرند  نیروگاه  که  است  این  مقاومتی  اقتصاد 

این  بخار  واحد  سه  هر  و  شود  تمام  امسال  بخار( 
 ، نیروگاه که هرکدام به ظرفیت ۱6۲ مگاوات است 

به مدار آید. 
طرزطلب همچنین درباره یکی دیگر از طرح هایی که 
امسال بر اساس برنامه های اقتصاد مقاومتی وزارت 
نیرو به بخش نیروگاه های حرارتی محول شده است 
، گفت: امسال حداقل ۱۸۰۰ مگاوات ظرفیت جدید 
نیروگاهی باید به ظرفیت نیروگاهی کشور افزوده شود 
که کار بسیار سختی است ، ۱۲۰۰ مگاوات آن قبل 
از تیر امسال وارد مدار خواهد شد و بقیه بر اساس 

زمانبندی مشخص تا پایان امسال به مدار می آید. 
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از طرح های اقتصاد 
قرار گرفته شروع  این شرکت  به عهده  مقاومتی که 
به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید با همکاری 
بخش خصوصی است اضافه کرد: این یکی از تکالیف 
باید  که  است  حرارتی  های  نیروگاه  شرکت  سنگین 
و  مالی  تأمین  برای  گذار  سرمایه  کردن  پیدا  با 
زیست  محیط  زمین،  مانند  الزم  مجوزهای  دریافت 
و آب، اتصاالت به شبکه ؛ عملیات اجرایی این میزان 

ظرفیت نیروگاه آغاز شود.
شرق  در  نیروگاهی  طرح  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هرمزگان با دریافت وام از کشور روسیه در چند ماه 
 ، شد  خواهد  اجرا  مگاوات   ۱4۰۰ ظرفیت  به  آینده 
اضافه کرد: تعدادی طرح دیگر نیز با سرمایه گذاران 
سه  تا  دو  امیدواریم  که  است  شده  مذاکره  خارجی 
عملیات  و  برسد  قرارداد  امضاء  مرحله  به  آن  طرح 
اجرایی ساخت این نیروگاه ها نیز شروع شود که یکی 
با  آذربایجان شرقی  در  دیگری  و  زاهدان  در  آنها  از 
باالی 5۸ درصد  راندمان  با  و  ظرفیت ۸۸۰ مگاوات 

است. 
افزود: طرح  نیروگاه های حرارتی  مدیرعامل شرکت 

سرمایه  با  امیدواریم  که  داریم  زنجان  در  دیگری 
این  قرارداد  برسد،  نتیجه  به  امسال  خارجی  گذاری 

طرح امضاء شده است. 
طرزطلب گفت: برای اجرای ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه 
میلیارد دالر سرمایه  با همت بخش خصوصی شش 
گذاری نیاز است و برای هفت هزار مگاوات نیروگاه 
بخار نیز حدود 9 میلیارد دالر منابع مالی باید تامین 

شود. 
وی به امضاء قرارداد با کره جنوبی اشاره و اضافه کرد: 
در  ای  ترکیه  بلژیکی،  شرکت  یک  با  نیز  قراردادی 
یک ماه آینده امضاء خواهد شد همچنین قراردادی با 
شرکت های ژاپنی و چینی امضاء خواهد شد که برای 
وزارت  و  کنند  می  گذاری  سرمایه  نیروگاه،  ساخت 
نیرو برق تولید این نیروگاه ها را به صورت تضمینی 

می خرد. 
این  البته  افزود:  حرارتی  های  نیروگاه  مدیرعامل 
امکان برای سرمایه گذاران داخلی نیز وجود دارد که 
از صندوق توسعه ملی وام بگیرند چون تا پایان برنامه 
ششم توسعه ۲6 هزار مگاوات باید به ظرفیت فعلی 

نیروگاهی کشور اضافه شود. 
میلیارد   ۳۰ سالیانه  صنعت  این  صادراتی  ظرفیت 
دالر است و در کوتاه مدت قابلیت انجام ۱۰ میلیارد 
تحقق  اما  دارد؛  وجود  برق  در صنعت  دالر صادرات 
داخلی  جدی  های  حمایت  نیازمند  مساله  همین 
اما رکود کلی حاکم  مالی است،  بویژه حمایت های 
بر اقتصاد کشور موجب نگرانی های جدی از کاهش 
اشتغال و حتی از بین رفتن این صنعت شده است به 
با ۲5 درصد  تنها  اکنون صنعت برق  طوری که هم 
این  علت  که  کند  می  فعالیت  خود  واقعی  ظرفیت 
مساله نه بحث تحریم ها، بلکه نبود نقدینگی کافی 

برای اجرای پروژه های این صنعت است.

بخش  گذاری  سرمایه  رکود  این  جبران  برای  دولت 
و مجوز شورای  کار شد  به  خصوصی خودش دست 
اقتصاد برای ساخت 5 هزار مگاوات نیروگاه را دریافت 
با مپنا  نیروگاهی  این میزان ظرفیت  برای ساخت  و 

تفاهم نامه امضا کرد.
البته علی آبادی مدیر عامل مپنا معتقد است تامین 
هست  متعهد  مپنا  و  است  پذیر  امکان  کامال  مالی 
در  کشور  نیروگاههای  تمام  برای  که  بود  وخواهد 
صورتی که تضمین بازگشت سرمایه باشد با استفاده 
از مدل های مالی چه در بازار سرمایه از طریق انتشار 
یا  بورس  در  پروژه  صندوق  ایجاد  یا  مختلف  اوراق 
تامین  خارجی  یا  داخلی  های  بانک  از  وام  دریافت 
مالی کند مشروط به اینکه باز گشت سرمایه داشته 

باشیم.
سرمایه  برای  سرمایه  بازگشت  تضمین  افزود:  وی 
است  تبدیل شده  به مشکل  برق  گذاران در صنعت 
چون در صنعت برق تعرفه ها به نحوی است که از 
محل فروش برق، سرمایه بازگشتی ندارد که باید این 
شیوه اصالح شود و در گذشته از محل فروش نفت و 

یا سایر درآمدها دولت آنرا جبران می کرد. 
و  فروش  قیمت  تفاوت  کرد:  اضافه  مپنا  مدیرعامل 
پرداخت  اخیر  سال  چند  در  برق  شده  تمام  قیمت 
بدهی  نام  به  توجهی  قابل  کسری  موجب  که  نشده 
دولت شده است و باید از یک جا جبران شود و در 

غیر این صورت سرمایه گذاران را نگران می کند.
برای  مالی  تأمین  با  شرکت  این  است:  معتقد  وی 
سرمایه گذاران خصوصی و دولتی و تولید تجهیزات و 
احداث نیروگاه و بهره برداری از آن و همچنین ارائه 
های  نیروگاه  همه  به  برداری  بهره  از  پس  خدمات 

کشور در خدمت اقتصاد مقاومتی است. 
برای  جامعه  حل  راه  اینکه  به  اشاره  با  ابادی  علی 
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مپناست  دوش  به  اقتصاد  در  کشور  برق  نیاز  تأمین 
، افزود: مپنا مستقیم سرمایه گذاری می کند مانند 
نیز  کجا  هیچ  از  وامی  هیچ  هنوز  که  پرند  نیروگاه 
با سود زیاد  بانک های داخلی  دریافت نکرده گرچه 

وام می دهند. 
اما در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که هرچند 
در  نیروگاهی  جدید  ظرفیتهای  ایجاد  برای  تالشها 
نباید  اما  با همه دشواری ها در جریان هست  کشور 
فراموش کنیم که استفاده بهینه از این ثروت ملی می 
تواند زمینه را برای توسعه کشور فراهم کند و بدانیم 
که ساعت اوج مصرف روزانه ۱۲ ظهر تا 4 بعدازظهر و 
ساعت اوج مصرف شبانه از اذان مغرب تا 4 ساعت بعد 
از آن است.باید تالش کنیم در این ساعات از وسایل 
برقی غیرضروری استفاده نکنیم و مصرف را به حداقل 
برسانیم تا تابستان را بدون دغدغه تامین برق بگذرانیم.

ایسنا/ 
زیان میلیاردی در صنعت برق

صنعت برق که جزو یکی از اصلی ترین صنایع به 
حساب می آید ساالنه بیش از 10 هزار میلیارد 
که همین  زیان می شود  و  تومان متحمل ضرر 
مساله نیز موجب عدم استقبال سرمایه گذاران 

بخش خصوصی از این صنعت شده است.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر 4۱ نیروگاه خصوصی 
تولید کننده ۳۲ هزار مگاوات برق در ایران هستند. 
این آمار نشان می دهد که 6۰ درصد برق ایران توسط 
بخش خصوصی تولید می شود و پیش بینی شده که 
تا سال ۱4۰۰، تولید ۸۰ درصد برق کشور بر دوش 

این بخش باشد.
آن  و  تمام شده  قیمت  زیاد  فاصله  میان  این  در  اما 
چه از مردم اخذ می شود شکافی برای حضور بخش 
مسووالن  و  کرده  ایجاد  صنعت  این  در  خصوصی 
وزارت نیرو بر این باورند که تفاوت قیمت تمام شده 
از عمده ترین مشکالت صنعت برق  تعرفه تکلیفی  و 
یارانه ها  از هدفمند شدن  به حساب می آید که پس 
به این صنعت تحمیل شده است، چرا که صنعت برق 
به ازای هر کیلووات فروش برق به طور تقریبی 55 
هزار   ۱۰ ساالنه  مجموع  در  که  می کند  تومان ضرر 

میلیارد تومان می شود.
این مساله موجب شده که عدم تعادل زیادی در صنعت 
برق به وجود آید و گالیه بخش خصوصی نیز روز به 
روز از وزارت نیرو بیشتر باشد. با این وجود باید گفت 
که اگر تدبیری برای این مساله چاره نشود مشکالت 
برای حل  نیرو  وزارت  می یابد.البته  ارتقا  برق  صنعت 
یا  و  برق  قیمت  افزایش  به  زیادی  تمایل  مساله  این 
دولت  اما  داشت  برق  قیمت  شدن  واقعی  عبارتی  به 
به دلیل مصلحت های اجتماعی با این مساله موافقت 
نکرد و بر اساس گفته های وزیر نیرو امسال قرار نیست 

که هیچ تغییر قیمتی در حوزه برق صورت گیرد.

ایرنا/ سید حسن خمینی:
تالش مهندسان ایرانی درساخت 

نیروگاه »اوما اویا« سریالنکا ستودنی 
است

بیان  با  خمینی)ره(  امام  مقدس  آستان  تولیت 
ساخت  طرح  در  ایرانی  مهندسان  تالش  اینکه 

سد و نیروگاه »اوما اویا« در سریالنکا ستودنی 
است ، گفت: به این توانمندی متخصصان ایرانی 

افتخار می کنیم.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی 
گفت:  خمینی  حسن  سید  االسالم  حجت  جماران، 
ابتدای انقالب شاید کسی فکر نمی کرد بتوانیم سیلو 
و سد بسازیم اما امروز کارهایی با چنین ابعاد بزرگی 

انجام می شود که جای خوشحالی دارد.
ایران در یک کشور  با اشاره به اینکه مهندسان  وی 
دور، دست به کار بزرگی زده اند افزود: به خود می 
بالیم و ضمن تبریک به یکایک عزیزان، از تالش آنان 

تشکر می کنم.
یادگار امام خطاب به مهندسان و کارکنان پروژه »اوما 
اویا« یادآور شد: روزگاری سردمداران کشور ما هنگام 
لولهنگ  »ایرانی  نفت می گفتند  ملی کردن صنعت 
هم نمی تواند بسازد« و راه اندازی کوچکترین صنعت 
اما  گذاشتیم،  می  ها  خارجی  اختیار  در  باید  نیز  را 
امروز در این سوی شبه قاره هند ایرانی ها کاری را 
انجام می دهند که شرکت های بزرگ دنیا انجام می 
دهند؛ لذا به خود ببالید و با کار بزرگتان باعث افتخار 

کشور شوید.
وی سپس با ذکر این روایت امام صادق)ع( که »برای 
نشوید«،  ما  سرشکستگی  باعث  و  باشید  زینت  ما 
و  بیت)ع(  اهل  آیین،  دین،  برای  بودن  زینت  افزود: 
که  این  امروز  اما  دارد،  مختلفی  های  صورت  کشور 
با  کاری  ما  مدیریت  و  علمی  تکنولوژیک،  توانمندی 
عظمت را که در قیاس خود بزرگترین کار مهندسین 
ایرانی در طول تاریخ در خارج کشور است، یک زینت 
و عمل به دستور ائمه اطهار)ع( است؛ لذا قصد قربت 
کنید و دوستان خود را به این امر تشویق کنید که از 
این کار به عنوان یک تزیین و تعالی برای نام کشور 

عزیز و آیین مقدس مان استفاده شود.
این  که  این  به  نسبت  امیدواری  ابراز  با  امام  یادگار 
نقاط  سایر  در  ایرانی  مهندسان  حضور  آغاز  پروژه 
جهان شود، گفت: البته در این راه مشکالتی مربوط 
اما  است،  داشته  وجود  هم  ظالمانه  های  تحریم  به 
برای  و کیفیت خوب  با سرعت  را  کار  راه،  ادامه  در 
آینده  در  ها  ایرانی  تا  ببرید  پیش  مشتری  رضایت 

کارهای بسیار بزرگ مهندسی را به دست بگیرند.
توسط شرکت  اویا«  »اوما  منظوره  طرح عظیم چند 

فراب در کشور سریالنکا در دست اجرا است.
این طرح شامل دو سد بتنی وزنی، ۲7 کیلومتر تونل، 
یارد، خط  سویچ  واتی،  مگا  زیرزمینی ۱۲۰  نیروگاه 
انتقال برق فشار قوی به طول ۲۳ کیلومتر و شفت 
های قائم متعدد با مجموع طول ۸45 متر می باشد.

انتقال سالیانه ۱5۰  این پروژه،  از احداث  اول  هدف 
میلیون متر مکعب آب از مناطق پر باران به مناطق 
خشک پایین دست جهت مصارف شرب و کشاورزی 

بوده است.
نیز  برق  ساعت  وات  گیگا   ۲9۰ سالیانه  همچنین 
تولید و به شبکه برق سراسری کشور سریالنکا اضافه 

خواهد شد.
سدهای  های  دریاچه  محل  از  همچنین  پروژه  این 
در  واقع  برای شهرهای  پایدار  آب شرب  دوم  و  اول 

باالدست سدها را نیز تامین خواهد کرد.
به  نفر مشغول  پروژه ۱5۰۰  این  در  در حال حاضر 
کار می باشند که از این میزان ۳5۰ نفر از مهندسان، 

تکنیسین ها و کارگران ماهر ایرانی هستند.
دالر  میلیون   5۲9 آن  قرارداد  ارزش  که  پروژه  این 
است، تا پایان سال ۲۰۱7 تکمیل و تحویل کارفرما 
ژوئن  پایان  تا  طرح  فیزیکی  پیشرفت  و  شد  خواهد 

۲۰۱6 برابر با 6۳ درصد است.
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فارس/ معاون دیسپاچینگ شرکت توزیع برق تهران 
در گفت وگو با فارس:

مصرف برق در تهران 70 مگاوات 
افزایش یافت

تهران  برق  توزیع  شرکت  بهره برداری  معاون 
به سال  تهران نسبت  برق  تأمین  اینکه  بیان  با 
بوده  برخوردار  بهتری  پایداری  ضریب  از  قبل 
گفت:  است،  داشته  رشد  مگاوات   70 مصرف  و 
100مگاوات  و  هزار   ۴ به  تهران  در  برق  مصرف 
که  تهران  در  داده  رخ  خاموشی های  و  رسیده 
 15 ناچیز  بسیار  حد  در  بوده  حوادث  از  ناشی 

مگاوات بوده است.
اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  ناظریان  کامبیز 
خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که طی دو 
بودیم،  تهران  در  خاموشی هایی  شاهد  گذشته  روز 
آیا این خاموشی ها ناشی از کمبود تولید بوده است، 
گفت: خاموشی های پراکنده رخ داده در تهران ناشی 
که  کنم  اذعان  باید  و  است  نبوده  تولید  کمبود  از 
به  تهران در سال جاری نسبت  برق  تأمین  وضعیت 
بوده  برخودار  بهتری  پایداری  ضریب  از  قبل  سال 

است.
سر  به  سر  و  دما  افزایش  با  حال  هر  به  افزود:  وی 
شدن تولید و مصرف، شبکه برق و تأسیسات در مرز 
برای  بنابراین  می گیرند  قرار  ۱۰۰درصدی  استفاده 
سیستم  نشود،  وارد  آسیبی  تُأسیسات  این  به  اینکه 

حفاظتی عمل می کند و خاموشی رخ می دهد.
اینکه خاموشی های پراکنده که  بر  با تأکید  ناظریان 
عدد آن هم بسیار ناچیز است، ناشی از حادثه بوده 
است و سیستم های حفاظتی برای جلوگیری از ورود 
هر گونه آسیب به شبکه عمل می کنند، اظهار داشت: 
روز گذشته برای شهر تهران 4 هزار و ۱۰۰ مگاوات 

تأمین برق صورت گرفته است و عددی که ناشی از 
 ۱5 شد  برق  خاموشی  موجب  حوادث  همین  وقوع 

مگاوات بوده است که یک رقم بسیار ناچیز است.
توزیع  شرکت  دیسپاچینگ  و  بهره برداری  معاون 
نیروی برق تهران با درخواست از مردم مبنی بر اینکه 
انتقال  به ساعات غیرپیک  را  مصارف غیرضرور خود 
دهند، گفت: مردم می توانند به عنوان مثال استفاده 
از ماشین لباسشویی را به جای اینکه در ساعات ۱5 
و یا ۲۰ الی ۲۳ در ساعات دیگری مورد استفاده قرار 
دهند، چرا که جابه جا کردن استفاده از یک ماشین 
لباسشویی و بردن آن به خارج از پیک می تواند 4۰۰ 

مگاوات صرفه جویی را به همراه داشته باشد.
ناظریان خاطرنشان کرد: به هر حال تهران دارای ۳۰ 
پست  دستگاه  هزار   ۱۸ و  برق  شبکه  کیلومتر  هزار 
است و مردم سهم به سزایی در کاهش مصرف برق 
وضعیت  از  شبکه  این  تا  باشند،  داشته  می توانند 

پایدارتری برخوردار باشد.
نیروی  هزار   ۲ از  بیش  آمادگی  به  اشاره  با  وی 
عملیاتی توزیع برق تهران بزرگ در پیک بار تابستان 
دستگاه سکسیونر جدید  از ۱7۰  بهره برداری  افزود: 
از  بهره برداری  شبکه،  مانور  قابلیت  بهبود  منظور  به 
درمدیریت   GIS و  وب  بر  مبتنی  جدید  افزار  نرم 
اتفاقات، تعدیل بار نقاط پربار و نامتعادل شبکه شامل 
۱۰۰۰ فیدر،9۲ ترانسفورماتور پربار و 75۰ فیدر با بار 
متعادل و همچنین بارگیری و بازدید تمامی پست ها 
اجرای  و  ترانسفورماتور  دستگاه  هزار   ۱۸ شامل 
مانورهای آمادگی مقابله با بحران از دیگر فعالیت های 

صورت گرفته است.
پیک  طرح های  اجرای  اهمیت  بر  تاکید  با  ناظریان 
سایی در توزیع برق تهران تصریح کرد: درحال حاضر 
طرحی با بیش از ۲۲۰ مگاوات کاهش پیک درسطح 

شهر تهران در حال اجرا است و جایگزینی حدود 7۰ 
کیلومتر از شبکه کابلی فرسوده در هردو بخش فشار 
نصب  و  تحویل  همچنین  و  ضعیف  فشار  و  متوسط 
6۲۰۰ دستگاه خازن ۱۲.5 کیلووار هوایی به ظرفیت 
تقریبی ۸۰ مگاوات از برنامه های اجراشده در زمینه 

کاهش پیک است.

نیروی  تولید  مادرتخصصی  شرکت  عمومی  روابط 
برق حرارتی/

با تکیه بر ساخت داخل و تالش پرسنل 
صنعت برق کشور

واحد نخست بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی 
گل گهر به بهره برداری رسید

نیروگاه  گاز  بخش  نخست  واحد  از  برداری  بهره  با 
استان کرمان،  ترکیبی گل گهر سیرجان در  سیکل 
سهم بخش خصوصی در احداث نیروگاه در کشور به 

۱۱۱۲7 مگاوات رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت مادرتخصصی تولید 
نیروی برق حرارتی اعالم کرد: نیروگاه سیکل ترکیبی 
گل گهر سیرجان در قالب ۲ واحدگازی هر کدام و 
در  مگاوات  به ظرفیت کل  5۰۰  بخاری  واحد  یک 
انرژی  گهر  شرکت  گذاری  سرمایه  با  کرمان  استان 
آن  فعلی  راندمان  و  است  احداث  حال  در  سیرجان 

49/5 درصد است.
 براساس پیش بینی های صورت گرفته، واحد  دوم 
بخش گاز این نیروگاه در ماه آینده به سراسری برق 
کشور سنکرون می گردد و واحد بخار آن به ظرفیت 
برق  مدار  وارد   96 برق  پیک  از  پیش  مگاوات   ۱6۰

کشور خواهد شد.
ظرفیت بخش گاز نیروگاه در فاز اول  4۳۲ مگاوات 
است و یک پست فشارقوی به ظرفیت 4۰۰کیلوولت 

برق تولیدی از نیروگاه را به شبکه منتقل می کند.
کمبود  ایام  در  نیروگاه  این  سوخت  تامین  جهت   
گاز، ۲ مخزن هرکدام به ظرفیت ۲۰۰۰۰ متر مکعب 
جهت ذخیره گازوئیل تعبیه و طراحی شده اندکه تا 

45 روز می توانند سوخت نیروگاه را تامین نمایند.
توسعه  راستای  در  گهر  گل  ترکیبی  سیکل  نیروگاه 
تولید برق کشور و پاسخگویی به رشد مصرف منطقه،  
و استفاده از حداکثر توان مهندسی داخل کشور در 
به  زمینی  در  شیراز  به  سیرجان  جاده  کیلومتر5۰ 

مساحت ۱۱۰ هکتار واقع شده است.
شرکت مپنا از دو سال پیش عملیات اجرایی ساخت 
تجهیزات  اکثر  است،   برعهده گرفته  را  نیروگاه  این 
آن  را از  تکنولوژی های ساخت داخل تهیه شده و 
بوده  نیروگاهی  این طرح  نیرو، مشاور  شرکت قدس 

است.
نیروگاهی،  واحد  این  اندازی  راه  با  است  شایان ذکر 
میزان برق تولید شده توسط شرکت مپنا  به حدود   
شده  احداث  های  نیروگاه  تعداد  و  مگاوات   ۳7۱76

توسط آن به بیش از ۲۰۰ واحد  می رسد.  

تسنیم/ تسنیم خبر می دهد
آذربایجان  از  برق  مگاواتی   500 واردات 

محقق نشد

به منظور تحقق آغاز واردات برق از آذربایجان، 
بخشی از شبکه برق کشور در شمال غرب ایران 
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8 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ایزوله شد و اخیراً واردات برق به میزان حدود 
شده  آغاز  ایران  به  آذربایجان  از  مگاوات   200

است.
در  تسنیم،  اقتصادی خبرگزاری  گزارش خبرنگار  به 
از شروع فصل پیک  تا پیش  بود  حالیکه مقرر شده 
مصرف برق در کشور، واردات برق از کشور آذربایجان 
با حجم 5۰۰ مگاوات آغاز شود، این مهم محقق نشد.

نخستین گام برای تحقق این امر، سنکرون شبکه برق 
پایان سال  تا  بود  قرار  ابتدا  اینکار  بود که  دو کشور 
94 و بعد در سه ماهه ابتدای سال 95 انجام گیرد، 
اما در حال حاضر واردات برق از کشور آذربایجان با 
شمال  در  ایران  برق  شبکه  از  بخشی  کردن  ایزوله 
غربی کشور صورت می گیرد و سنکرون شبکه برق 

دو کشور به زمانی دیگر موکول شده است.
حدود  کشور  برق  واردات  میزان  حاضر  حال  در 
5۰۰ مگاوات است که حدود ۲۰۰ مگاوات از کشور 
آذربایجان، حدود ۲۰۰ مگاوات از کشور ارمنستان و 

حدود ۱5۰ مگاوات از کشور ترکمنستان است.

مهر/ 
ساخت بزرگ ترین پشت بام خورشیدی 

دنیا در الس وگاس

در  دنیا  خورشیدی  پشت بام  بزرگ ترین 
الس وگاس آمریکا ساخته شد.

از  یکی  فراز  بر  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به   
صفحه  هزار   ۲6 از  بزرگ الس وگاس  ساختمان های 
بزرگ ترین  عمال  تا  است  شده  استفاده  خورشیدی 
پشت بام خورشیدی دنیا ساخته شده باشد. این ابتکار 

نتیجه  به  حاال  و  شده  آغاز  پیش  سال  دو  از  عمل 
رسیده است. این تعداد قابل توجه صفحه خورشیدی 
تا ۲5 درصد نیاز برق این ساختمان را تامین می کند. 
محاسبات صورت گرفته نشان می دهد که با استفاده 
انتشار ۸4۰۰  از  ساالنه  پشت بام خورشیدی،  این  از 
رقم  این  گاز دی اکسید کربن جلوگیری می شود.  تن 
معادل آالینده های تولید شده توسط ۱7۰۰ خودرو 
 NRG Energy است. این پروژه با همکاری شرکت
از بزرگ ترین شرکت های حوزه  انجام شده که یکی 

انرژی در تگزاس به شمار می آید.

ایسنا/ 
ساخت توالت  عمومی برای تولید برق!

حال  در  انگلستان   UWE دانشگاه  محققان 
ساخت یک توالت عمومی هستند که می تواند 
برق  به  را  ادرار  باکتریایی،  متابولیسم  کمک  با 

تبدیل کند.
به  نوآوری  این  زی نیوز،  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
کشورهایی  برای  بزرگ  مزیت  یک  به  زیاد  احتمال 
مانند هند محسوب می شود که با مشکل تامین نیرو 
میزان  از  باالتر  بسیار  نرخ مصرف  و   مواجه هستند 

نیروگاه های برق شان است.
اتاقک  یک  شکل  به  عمومی  توالت  یک  محققان 
 )Glastonbury( جشنواره  در  امسال  را  کوچک 
گلستونبری  نصب کرده و نشان دادند که چگونه می 

توان از این اتاقک کوچک برق تولید کرد.
کاربران  از  نفر  هزاران  توسط  عمومی  توالت  این 
مورد  گلستونبری  جشنواره  طول  در  روز  هر  در 

نهایی  هدف  گفتند،  محققان  گرفت.  قرار  آزمایش 
در حال  در کشورهای  بهداشتی  امکانات  بهبود  آنها 
الکتریسیته محدود مانند  با تولید  توسعه و مناطقی 

اردوگاه های پناهندگان است.
اساس  بر  اولیه  نمونه  این  در  استفاده  مورد  فناوری 
سلولهای سوختی میکروبی )MFC(است، که مانند 

باتری، دارای یک آند و کاتد هستند.
پیلها در داخل یک ظرف که ادرار در آن جمع آوری 
می شود نصب شدند. در داخل ظرف، باکتری الکترود 
آند را استفاده کرده و به عنوان یک کاتالیزور عمل 
می کنند و مواد آلی موجود در ادرار را تجزیه می کند.

این تجزیه هم پروتون ها که از آند به کاتد در سراسر 
یک غشاء نیمه تراوا سفر کرده و هم الکترونهایی که 
از طریق یک مدار الکتریکی خارجی سفر می کنند را 

آزاد می کند.
غشاء نیمه تراوا یا غشاء با نفوذپذیری انتخابی گونه ای 
مشخصی  یون های  و  مولکول ها  به  که  است  غشاء 

اجازه عبور می دهد.
برای تکمیل این چرخه، یک واکنش کاهش اکسیژن 
نیز در کاتد صورت می گیرد.  این روند تولید انرژی، 
یا رشته های ال .ای. دی  برای نیرودهی به یک المپ 

کافی است.
به غیر از جشنواره گلستونبری محققان همچنین این 
از  محدودی  تعداد  با  دانشگاه  محوطه  در  را  اتاقک 
شرکت کنندگان آزمایش کردند .در هر دو آزمایش، 
برق تولید شده برای روشن کردن داخل اتاقک مورد 

استفاده قرار گرفت.
در این پژوهش فقط از ادرار برای تولید برق استفاده 
شده و در حال حاضر به دلیل نوع ساخت این اتاقک 

تنها کاربران آن آقایان هستند.
برای  ریزی  برنامه  حال  در  حاضر  حال  در  محققان 

آزمایش این فناوری در هند و یا در برخی از مناطق 
آفریقا، به طور خاص، در اردوگاه های پناهندگان، در 
روشنایی  فاقد  که  عمومی  های  توالت  در  و  مدارس 

هستند استفاده کنند.
جزئیات  این نوآوری شگفت انگیز که توسط محققان 
 Environmental مجله   در  انجام شد   UWE

Science به چاپ رسیده است.
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مهر/  خوانساری عنوان کرد:
درخواست های فعاالن اقتصادی از وزیر 

اطالعات

فعاالن  درخواست های  تهران،  اتاق  رئیس 
اقتصادی از وزیر اطالعات را اعالم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری در نشست 
امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
تهران که با حضور وزیر اطالعات در حال برگزای است، 
گفت: موضوع فساد در بخش های مختلف باعث عدم 
رشد فعالیت های خصوصی و رشد اقتصادی شده است 
که از وزارت اطالعات می خواهیم مبارزه با فساد را با 
جدیت دنبال کند و پیشگیری را قبل از وقوع اتفاق 

صورت دهد.
گفت:  تهران  معادن  و  و صنایع  بازرگانی  اتاق  رئیس 
شفاف سازی، حذف مجوزهای زائد و حذف امضاهای 
طالیی که موجب رانت و فساد می کند، باید از سوی 
وزارت اطالعات در دستور کار قرار گیرد و باید با آنها 

برخورد فعال شود.
وی تصریح کرد: فضای برابر رقابت در عرصه کسب و 
کار را باید گسترش داد در حالی که در سال های اخیر 
دستگاه های دولتی و شبه دولتی وارد چرخه اقتصاد 
شده و با توجه به اطالعاتی که در اختیار دارند، رقیب 

جدی بخش خصوصی شده است.
شرکت های  نهادها،  برخی  در  خوانساری،  گفت  به 
دولتی و شبهه دولتی کماکان افراد فعالی وجود دارند 
باعث  و  داده  را گسترش  فعالیت های خود  حوزه  که 
فضای  برقراری  و  اقتصاد  رفتن  پیش  عادالنه  عدم 

رقابتی شده اند.
تحلیل  کرد  درخواست  اطالعات  وزیر  از  خواسناری 
مستمر بنگاه های دولتی و شبهه دولتی و فعالیت های 

آنها را صورت داده و گزارش آن را برای دولت ارسال 
ناسالم آنها را نیز اعالم  اینکه رقابت های  کند، ضمن 

کند.
وی گفت: فعاالن اقتصادی از وزیر اطالعات درخواست 
را تحلیل کند، چرا که  اقتصاد کشور  اوضاع  تا  دارند 
سازمان های  از  بسیاری  شده،  انجام  که  بررسی  با 
اطالعاتی یکی از اصلی ترین فعالیت های خود را رصد 
وضعیت اقتصادی و اجتماعی قرار داده اند. ضمن اینکه 
در کشور ما نیز بیکاری، جرم و جنایت و اعتیاد ریشه 

در اقتصاد دارد.

فارس/ جهانگیری در گفت وگو با فارس
بخشی از انتظارات بخش خصوصی از 

برجام محقق نشد

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت:  بخشی از 
انتظارات بخش خصوصی از برجام محقق نشد.

مهدی جهانگیری در مورد آثار رفع تحریم ها در آستانه 
یکسالگی برجام، اظهار داشت: بعد از خرابی های که در 
دوره تحریم های ظالمانه در روابط سالی کشور با دنیای 
خارج به وجود آمد، برخی بانک ها به شکل کج دار و 
مریزی این فرآیند را با  کارگزاری های متعدد داشتند.

افزود: هزینه نقل و  بازرگانی تهران  اتاق  نایب رئیس 
داشت  توجه  قابل  افزایش  حالت  این  در  پول  انتقال 
را  کارگزاری  بانک ها  که  شد  نحوی  به  پسابرجام  در 
مستقیم انتخاب کردند و قراردادها امضاء  شده و روابط 
شروع  هم  برخی  و  است  شکل گیری  حال  در  بانکی 

شده است.
وی افزود: هزینه در برخی نقل و انتقاالت پول تا یک 

اینکه فکر کنیم شرایط مانند  اما  سوم کاهش یافته، 
قبل از تحریم ها است، این گونه نیست و شرایط واقعی 

خود را پیدا نکرده است.
رضایت مندی  با  رابطه  در  بخش خصوصی  فعال  این 
فعاالن اقتصادی از شرایط پسابرجام و مطالبات ایجاد 
انتظار به  شده، گفت: بخش خصوصی در هر صورت 
جایی دارد، اگر به دنبال کاهش هزینه پول، مراودات 
مالی و بین المللی است، کاماًل انتظار به جایی بوده و 
بخشی از آن محقق نشده است. امیدواریم بانک های 
ایرانی و اروپایی بتوانند هر چه سریعتر ارتباط برقرار 
کنند. انتظار بخش خصوصی، دولت بخش خصوصی به 
عنوان پیشرو اقتصاد به رشد ۱5 درصدی و ۸ درصدی 

برسیم و رشد ثبت داشته باشیم.

مهر/ قائم مقام بانک مرکزی عنوان کرد:
نرخ ارز در بازار متناسب با تورم پیش 

می رود

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه کاهش 
نرخ سود تسهالت بانکی ادامه می یابد، گفت: نرخ 

ارز در بازار متناسب با نرخ تورم پیش می رود.
در  امرور  کمیجانی  اکبر  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
کنفرانس بانکی همایش بورس، بانک و بیمه در حاشیه 
با  تهران  در  بیمه  و  بانک  بورس،  نمایشگاه  نهمین 
مروری کوتاه و اجمالی بر تحوالت اقتصاد کالن در سه 
سال گذشته، اظهارداشت: اصالحات پیش بینی شده 
در نظام بانکی کشور از یکسال گذشته منجر به تهیه 

طرح اصالح نظام بانکی و مالی کشور شده است.
کمیجانی با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال 94 در 

عرصه کالن و نظام بانکی با چالش های فراوانی روبه 
رو بوده است، تصریح کرد: وضعیت متغیرهای اقتصاد 
خرد و کالن در آغاز دولت تدبیر و امید نگران کننده 
بود و رشد اقتصادی در سال 9۱ و 9۲ بر اثر محدودیت 
ها و تحریم ها علی رغم باال بودن درآمدهای نفتی و 
در جریان بودن تسهیالت و مبادالت خارجی به دلیل 
رشد  برای  را  زمینه  اقتصادی  اشتباه  های  سیاست 
اقتصاد منفی 6.۸ درصد در سال ۱۳9۱ و منفی ۱.9 

درصد در سال ۱۳9۲ فراهم کرد.
اقتصادی در  با شروع اصالحات  وی خاطرنشان کرد: 
از وضعیت رکود  امید در سال ۱۳9۳  دولت تدبیر و 
عمیق عبور کردیم و علی رغم کاهش درآمدهای نفتی 
از آذر ماه ۱۳9۳ و پایین بودن رشد اقتصادی در سه 
را  درصدی  اقتصادی ۳  رشد  سال،  همان  پایانی  ماه 

تجربه کردیم.
قائم مقام بانک مرکزی عنوان کرد: کاهش درآمدهای 
نفتی در سال ۱۳94 ادامه یافت و قیمت نفت در اواسط 
سال 94 به ۳۰ دالر رسید که این امر درآمدهای ارزی 

و رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داد.
از  قبل  که  اقتصادی  رشد  وجود  با  کرد:  تصریح  وی 
برجام صورت گرفته بود، این وضعیت بعد از حصول 
توافق هسته ای ادامه داشت و این توافق موجب بهبود 

سیاست های اقتصادی دولت شد.
داشت:   اظهار  نیز  نقدینگی  درباره وضعیت  کمیجانی 
نقدینگی در دوماهه اول سال ۱۳95 از رشدی معادل 
۲.۱ درصد برخوردار شد که در مقایسه با رشد دوره 
درصد  واحد   ۰.۲ درصد(،   ۲.۳(  ۱۳94 سال  مشابه 

کاهش نشان می دهد.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: افزایش مطالبات غیرجاری 
به عنوان یکی از دالیل اصلی بروز تنگنای اعتباری در 
تالش های  مرکزی  بانک  و  بوده  مطرح  بانکی  شبکه 
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را در زمینه کاهش آن صورت داده است. در  زیادی 
فرادستگاهی  »کمیته  تشکیل  به  می توان  زمینه  این 
البته  بانکها« اشاره کرد.  رسیدگی به مطالبات معوق 
این کمیته به صورت مرتب در بانک مرکزی تشکیل 
جلسه می دهد. آخرین آمار موجود نشان می دهد که 
پایان  در  درصد  از ۱۲.۱  غیر جاری  مطالبات  نسبت 
سال ۱۳9۳ به ۱۱.۱ درصد در پایان اردیبهشت سال 

۱۳95 رسیده است.
به گفته وی، در سه ماهه منتهی به خرداد سال ۱۳95 
متوسط نرخ دالر در بازار آزاد با توجه به گشایش های 
حاصله در پسا برجام نسبت به دوره مشابه سال قبل 
تنها در حدود 4.4 درصد افزایش و شکاف نسبی نرخ 
درصد  واحد   ۲.4 حدود  در  آزاد  بازار  و  رسمی  دالر 

کاهش یافته است.
تورم  نرخ  با  متناسب  بازار  در  ارز  نرخ  داد:  ادامه  وی 
که  خارجی  شرکای  با  مقایسه  در  و  رود  می  پیش 
میانگین نرخ تورم 5 درصدی را تجربه کرده اند و نرخ 
تورم زیر ۱۰ درصد که در حال حاضر در کشور وجود 
دارد می توان گفت نرخ ارز در بازار کشور متناسب با 

نرخ تورم پیش می رود.
قائم مقام بانک  مرکزی با اشاره به نرخ تورم گفت: این 
نرخ  از نقطه اوج خود در مهرماه سال ۱۳9۲ )4۰.4 
درصد( به 9.7 درصد در خردادماه سال ۱۳95 کاهش 
یافته، ضمن اینکه تورم خرداد ماه ۱۳95 نسبت به ماه 

مشابه سال قبل 6.۸ درصد است.
وی با بیان اینکه تورم دشمن فعالیت های اقتصادی 
و سرمایه گذاری تلقی می شود، تصریح کرد: تورم با 
را  ها  فعالیت   تمام  ایجاد می کند  ریسک هایی که 
تحت تاثیر قرار می دهد. خوشبختانه دولت تدبیر و 
امید با تدابیر اقتصادی درست با بهبود فضای اقتصاد 
کالن محیط مناسب را فراهم  و با انضباط گرایی پولی 

شاهد کاهش معنا دار نرخ تورم بودیم.
به  تورم  نرخ  کاهش  با  همزمان  داد:   ادامه  کمیجانی 
آستانه تک رقمی، رویکرد سیاستگذار پولی بر کاهش 
منطقی و متناسب نرخ سود بانکی متمرکز بوده است 
به طوری  که اقدام اخیر شورای پول و اعتبار در کاهش 
سقف نرخ سود سپرده ها و تسهیالت بانکی به ترتیب 
به ۱5 و ۱۸ درصد، در کنار توسعه بازار بین بانکی و 
کاهش قابل مالحظه نرخ سود در این بازار به حدود 
۱7.5 درصد از دیگر رویکردهای سیاستی بانک مرکزی 
اقتصاد کالن کشور و تحریک  ثبات  به منظور حفظ 
رشد  به  کمک  راستای  در  گذاری  سرمایه  و  مصرف 

اقتصادی است.
وی گفت: ما به این وضعیت قانع نیستیم چرا که هنوز 
فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود زیاد است و الزم است 

روند کاهشی نرخ سود کاهش یابد.
نقطه  برجام  اینکه  بیان  با  مرکزی  بانک  مقام  قائم 
برجام  اظهارداشت:  است،  کشور  اقتصاد  در  عطفی 
تداوم دهنده مجموعه سیاست های اصالحی در سطح 
کالن و خرد است و زمینه ورود بانک های کشور به 
بازار های بین المللی، دسترسی به منابع ارزی مسدود 
شده، درآمدهای نفتی، نقل و انتقاالت وجوه و گسترش 

روابط کارگزاری را فراهم کرده است.
مالی  تامین  با  مبارزه  قانون  تصویب  به  اشاره  با  وی 
تروریسم در بهمن ماه سال گذشته و قانون مبارزه با 
پولشویی که از ۸ سال گذشته اجرایی شده است، گفت: 
تصویب این قوانین و اجرای آنها در کشور بانک های 
اروپایی و غیر اروپایی را قانع کرده که ایران اقدامات 
اصالحی را انجام می دهد. خوشبختانه گروه ویژه اقدام 
به  را  ایرانی  های  بانک  علیه  بازدارنده  اقدامات  مالی 
مدت یک سال به حالت تعلیق درآورده و امیدواریم 

این روند ادامه یابد.

قائم مقام بانک مرکزی درباره طرح اصالح نظام بانکی 
با  بانکی و مالی کشور،  برنامه اصالح نظام  نیز گفت: 
بانک  سیاستگذاری  و  نظارتی  نقش  تقویت  هدف  
مرکزی، کاهش مطالبات غیر جاری، تبدیل بدهی های 
دولت به اوراق مالی اسالمی و افزایش سرمایه بانک ها 

تدوین شده است.
غیرقابل  های  دارایی  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
وصول و غیرجاری، بدهی های دولت و اموال غیرمالی 
منجر به انجماد 45 درصد از دارایی ها و منابع بانکی 

در کشور شده است.
کمیجانی با اشاره به همکاری بانک مرکزی، وزارت امور 
برنامه ریزی  اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و 
کشور برای تهیه طرح اصالح نظام بانکی و مالی کشور، 
گفت: بانک مرکزی مسئول اجرای این طرح و هماهنگ 
 ۱۰ نقد  جریان  معضل  تخفیف  برای  و  است  کننده 
برنامه شامل مدیریت فعاالنه بازار بین بانکی، تجهیز 
و تخصیص منابع شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده 
قانونی بانک های تجاری، دسته بندی  بانک ها و نظارت 
بر رفتار بانک های مشکل دار، به کارگیری عملیات بازار 
بازار  بخشی  انتظام  پولی،  اجرای سیاست های  در  باز 
پول با ساماندهی موسسات غیر مجاز، افزایش سرمایه 
غیرجاری  مطالبات  حل وفصل  غیردولتی،  بانک های 
انحالل  و  تصفیه  بازسازی،  و  اصالح  ادغام،  بانک ها، 
بانک ها و موسسات اعتباری و ارتقای نظارت موثر بر 

فعالیت بانک هاست.
وی در پایان درباره حجم  تسهیالت پرداختی شبکه 
بانکی طی یک ماهه نخست سال ۱۳95 گفت: این رقم 
معادل ۲۱۲.6 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت 
میزان 67.7 درصد  به  قبل  رقم دوره مشابه سال  به 
افزایش نشان می دهد. بر این اساس سهم سرمایه در 
گردش از تسهیالت پرداختی شبکه بانکی در یک ماهه 

است.  بوده  درصد   6۸.9 معادل  جاری  سال  نخست 
این سهم برای تسهیالت پرداختی در بخش صنعت و 
معدن معادل ۸6.6 درصد بوده که نشان دهنده جهت 
گیری درست نظام بانکی در حمایت از تولید و خروج 

از رکود است.

ایسنا/ 
مهمترین دستاورد اقتصادی برجام چه 

بود؟

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی 
امضای  از  که  سالی  یک  در  است  معتقد  ایران 
توافق هسته ای و برجام می گذرد، رفع تحریم های 

نفتی مهمترین دستاورد اقتصادی بوده است.
سید رضی حاجی آقا میری در گفت وگو با ایسنا،   اظهار 
توافق و  از  برای دوران پس  کرد: پیش بینی هایی که 
برجام انجام گرفته بود امروز در صورتی می توانست به 
درستی مورد ارزیابی قرار بگیرد که فضای پس از برجام 
با آنچه دولت برنامه ریزی کرده منطبق می شد اما این 
اتفاقاتی  شاهد  برجام  از  بعد  و  است  نداده  رخ  اتفاق 
بودیم که تاثیرات منفی در روند اجرای برجام داشته 
شرایط  برجام  از  پس  که  داشت  انتظار  دولت  است. 
جهت  در  چیز  همه  و  برود  پیش  آرامش  در  داخلی 
پیشبرد اهداف دولت به شکل همدالنه اتفاق بیفتد.   

این  به  باید  دیگر  طرف  از  البته  کرد:   تصریح  میری 
مسئله توجه کنیم که به هر حال یک جدایی درازمدت 
انتظار  اینکه  و  است  افتاده  اتفاق  تحریم ها  دلیل  به 
داشته باشیم در چند ماه همه مسائل بر طرف شود 
و به حالت عادی می گردد دور از واقعیت است. پس 
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تا حدودی  که  گرفتیم  قرار  نوسان  یک  در  برجام  از 
نگران کننده است اما باید در این مسیر حرکت کنیم و 

اقداماتی را انجام دهیم و همچنان منتظر بمانیم.  
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی اضافه 
کرد: می توان امیدوار بود که در فضای پس از برجام 
خردمندی بر هیجان و منافع ملی بر منافع حزبی و 
گروهی و سیاست بازی قالب شود، چرا که سال دیگر 
انتخابات است و رقبای دولت می خواهند زمین بازی را 
از دولت بگیرند و برخی به دنبال این هستند که به هر 
قیمتی این کار را انجام دهند، حتی به قیمت از دست 

رفتن منافع ملی.  
میری همچنین با اشاره به مهمترین دستاورد اقتصادی 
برجام در یک سال گذشته گفت: به لحاظ اقتصادی 
برطرف  برجام  تاثیر  مهمترین  گذشته  سال  یک  در 
شدن تحریم های نفتی بوده است،  زمانی که  تحریم 
نفت برداشته شد از تنگنای اقتصادی بیرون آمدیم و 
نفت  داریم که صادرات  را  امکان  این  در حال حاضر 
این  در  می تواند  هم  دولت  و  دهیم  افزایش  را  مان 
شرایط اقدامات بیشتری را انجام دهد. اکنون همین 
که می توانیم پول فروش نفت مان را وارد کشور کنیم 
امان  این  تحریم  زمان  در  چون  است،  مهمی  اتفاق 
از  یکی  نفتی  تحریم  رفع  همین  برای  نداشت  وجود 

دستاوردهای بزرگ اقتصادی برجام بوده است.

بانک مرکزی/ در ۲ ماهه نخست امسال صورت گرفت
پرداخت ۴8.9 هزار میلیارد تومان 

تسهیالت بانکی به بنگاه های اقتصادی

ابتدای  بانک ها طی 2 ماهه  تسهیالت پرداختی 

مبلغ ۴89.۴  اقتصادی  بخشهای  به  سال 1395 
هزار میلیارد ریال بوده است که این رقم نبست 
درصدی   ۴5.7 رشد  قبل  سال  مشابه  مدت  به 

داشته است.
تسهیالت  مرکزی،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  ابتدای سال ۱۳95  ماهه  بانک ها طی ۲  پرداختی 
بخشهای اقتصادی مبلغ 4۸9.4 هزار میلیارد ریال است 
که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱5۳.5هزار 
میلیارد ریال )معادل 45.7 درصد( افزایش داشته است.

جدول زیر بیانگر هدف از دریافت تسهیالت پرداختی 
در بخشهای اقتصادی طی ۲ ماهه سال ۱۳95 است. 
سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش 
در کلیه بخش های اقتصادی طی ۲ ماهه سال جاری 
درصد   66.۳ معادل  ریال  میلیارد  هزار   ۳۲4.5 مبلغ 
کل تسهیالت پرداختی می باشد که در مقایسه با دوره 
مشابه سال قبل مبلغ 97.9 هزار میلیارد ریال معادل 
تسهیالت  سهم  است.  داشته  افزایش  درصد   4۳.۲
پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت 
معادل ۱۲۳.۸ هزار  ماهه سال جاری  و معدن در ۲ 
میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸.۱ 

درگردش  سرمایه  به  یافته  تخصیص  منابع  از  درصد 
کلیه بخش های اقتصادی )مبلغ ۳۲4.5 هزار میلیارد 
ریال( می باشد.مالحظه می شود از ۱4۱.9 هزارمیلیارد 
معدن  و  صنعت  دربخش  پرداختی  تسهیالت  ریال 
میلیارد  هزار   ۱۲۳.۸ )مبلغ  آن  درصد   ۸7.۲ معادل 
ریال( در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است 
که بیانگر توجه و اولویت دهی به تامین منابع برای این 

بخش توسط بانک ها در سال جاری است.
مسیر  تداوم  در  باید  همچنان  که  است  ذکر  شایان 
جاری مالحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر 
گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی 
ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این 
اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها 
از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، 
کاهش تسهیالت غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر 
بانکها، افزایش بهره وری بانکها در  صحیح اعتباردهی 
تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای 
مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه های تولیدی به 
ابزار مهم درتامین  به عنوان یک  بازار سرمایه  سمت 

مالی طرحهای اقتصادی )ایجادی(توجه ویژه ای کرد.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز سه شنبه 

منتشر شد

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

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام 
بهار طرح جدید امروز سه شنبه در بازار یک میلیون و 
و  میلیون  یک  قدیم  طرح  تومان،   5۰۰ و  هزار   ۱۱6
۱۱6 هزار تومان، نیم سکه 55۸ هزار تومان، ربع سکه 
اعالم  هزارتومان  گرمی ۱۸۸  سکه  و  هزارتومان   ۲9۳
شد.همچنین نرخ هر گرم طالی زرد ۱۸ عیار در بازار 
داخلی ۱۱۳ هزار و 7۲5 تومان و نرخ هر اونس طال در 
بازارهای جهانی ۱۳55 دالر است.در همین حال، صرافان 
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را برای فروش ۳5۰۸ تومان، هر 
یورو را ۳9۲۲ تومان، هر پوند را 4649 تومان، لیر ترکیه 

۱۲۳9 و درهم امارات را 96۰ تومان اعالم کردند.
جدول قیمت سکه و ارز روز سه شنبه

قیمت بازار نوع سکه    
۱۱۱65۰۰ سکه تمام طرح جدید   
۱۱۱6۰۰۰ سکه تمام طرح قدیم   
55۸۰۰۰ نیم سکه     
۲9۳۰۰۰ ربع سکه     
۱۸۸۰۰۰ گرمی     
۱۱۳7۲5 هر گرم طالی ۱۸ عیار   

نوع ارز  
۳5۰۸ دالر     
۳9۲۲ یورو     
4649 پوند     
96۰ درهم امارات    

۱۲۳9 لیر ترکیه     
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مهر/ معاون وزیر اقتصاد اعالم کرد:
استفاده از انواع صکوک اسالمی برای 

تسویه مطالبات عمرانی

معاون وزیر اقتصاد گفت: امکان استفاده از انواع 
صکوک اسالمی برای تسویه مطالبات عمرانی از 

دولت مهیا شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید رحمت اهلل اکرمی با 
اداره  با تشکیل  اواسط سال گذشته و  از  اینکه  اعالم 
کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت، اقدامات 
بسیاری در حوزه شناسایی، ثبت و گزارشگری بدهی 
ها صورت گرفته است، تهیه چارچوب الزم برای احصاء 
و تمرکز آمار بدهی ها و مطالبات دستگاه های اجرایی 
کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   )5( ماده  موضوع 
شامل تعیین جدول طبقه بندی اشخاص و فرم جمع 
مورخ ۱9  بخشنامه  آن طی  ابالغ  و  اطالعات   آوری 
مرداد ۱۳94 در راستای اجرای مفاد ماده )۱( قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورو 
آیین نامه اجرایی آن را از جمله اقدامات انجام گرفته از 

سوی این اداره کل عنوان کرد.
تاکید  با  کشور  کل  دار  خزانه  و  مالی  نظارت  معاون 
بر امکان استفاده از انواع صکوک اسالمی برای تسویه 
به  توجه  با  اظهارداشت:  دولت  از  عمرانی  مطالبات 
اعتبارات پیش بینی شده در جداول قانون بودجه سال 
برای  اسالمی  انواع صکوک  از  استفاده  امکان  جاری، 
تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی 
تملک  به طرح های  بدهی های مربوط  بابت  تعاونی  و 

دارایی های سرمایه ای مهیا است.
اکرمی، طراحی سیستم حسابداری خاص برای ثبت 
اجرایی  های  دستگاه  کلیه  از  واصله  اطالعات  و  آمار 
مشمول بخشنامه صدرالذکر به منظور تهیه گزارشات 

جامع  گزارش  اولین  ارائه  و  مقرر  موعد  در  مربوط 
بدهی ها و مطالبات ظرف شش ماه از زمان الزم االجرا 
شدن قانون فوق الذکر را نیز از جمله اقدامات اداره کل 
مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت طی کمتر از 

یک سال اخیر ذکر کرد.
کل  دار  خزانه  و  مالی  نظارت  معاون  گفته  بر  بنا 
و  بدهی ها  گزارشگری  و  ثبت  سامانه  طراحی  کشور، 
مطالبات در راستای اخذ الکترونیکی اطالعات مربوط 
از دستگاه های اجرایی موضوع ماده )5( قانون مدیریت 
هیات  مصوبه  ابالغ  به  عنایت  )با  کشوری    خدمات 
قانون  وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی ماده )۱( 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور( 
از  ۱7۰۰ فقره گزارشات بدهی ها و  و دریافت بیش 
به  تا  کشور  سراسر  از  اجرایی  دستگاه های  مطالبات 
طی  مذکور  کل  اداره  اوردهای  دست  دیگر  از  امروز 

مدت اخیر بوده است.
و  تسریع  منظور  به  ویژه  بخشنامه های  »ابالغ  وی 
تسهیل دریافت اطالعات بدهی ها و مطالبات نهادهای 
و  بانکها  و  ها  شهرداری  جمله  از  غیردولتی  عمومی 
و  خصوصی«  و  دولتی  غیربانکی  اعتباری  موسسات 
»تهیه و تدوین شیوه نامه اجرایی شناخت، اندازه گیری 
و گزارشگری بدهی ها، ذخایر و بدهیهای احتمالی و 
ارسال به منظور اخذ تائیدیه دیوان محاسبات عمومی 
کشور در اجرای ماده )۱۲۸( قانون محاسبات عمومی 
کشور« را که پس از تائید به کلیه دستگاه های اجرایی 
ابالغ خواهد شد را نیز از جمله اقدامات انجام گرفته 
از سوی اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی 

دولت عنوان کرد.
به گفته اکرمی، ارائه گزارش بدهی ها و مطالبات دولت 
رئیس  به   ۱۳94 سال  پایان  تا  دولتی  شرکت های  و 
جمهور، به تفکیک بدهی های دولت و شرکت های دولتی 

تولید  قانون رفع موانع  )الف( ماده )۱(  بند  در اجرای 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، )به عنوان دومین 
گزارش بدهی های دولت به مراجع قانونی( و همچنین 
بروزرسانی اقالم بدهی ها و مطالبات در مقاطع ماهانه با 
دریافت اطالعات از دستگاه های اجرایی سراسر کشور به 
منظور بروزرسانی گزارشات و تهیه گزارشات سه ماهه 
طی سال ۱۳95 و ارسال به کمیسیون های ذی ربط در 
مجلس شورای اسالمی از دیگر اقدامات انجام گرفته از  

سوی اداره کل یاد شده بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اینکه 
یکی از مهمترین ابزارهای تسویه بدهی های دولتی به 
بخش های غیردولتی همچون سنوات گذشته، انتشار 
به دولت  قانون  افزود: در  اسناد خزانه اسالمی است، 
مجوز داده شده است تا اسناد خزانه اسالمی با حفظ 
قدرت خرید و با سررسید یک تا سه  سال را به  صورت 
بی نام و یا با نام منتشر و به  منظورتسویه بدهی مسجل 
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و ما به التفاوت 
قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن 
در سنوات قبل به شرکت های برق و آب، به قیمت 

اسمی به طلبکاران غیر دولتی واگذار کند.
اکرمی تصریح کرد: با توجه به اعتبارات پیش بینی شده 
در جداول قانون بودجه سال جاری، امکان استفاده از انواع 
صکوک اسالمی نیز، برای تسویه مطالبات اشخاص حقیقی 
و حقوقی خصوصی و تعاونی بابت بدهی های مربوط به 

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مهیا است.
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور با تاکید بر 
اینکه اصالحات الزم در آئین نامه اجرایی اسناد خزانه 
اسالمی اعمال شده است، اضافه کرد: این آئین نامه به 
مقبولیت  به  توجه  با  و  وزیران رسیده  تصویب هیات 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  اسالمی،  خزانه  اسناد 
در صورت فراهم شدن زیرساخت های الزم و همکاری 

در  است  آماده  ذی ربط  اجرایی  دستگاه های  سایر 
آینده ای نزدیک، ظرفیت موجود را به سرعت عملیاتی 

کند.
اوراق  اجرایی  نامه  آئین  پیش نویس  اکرمی،  گفته  به 
تسویه خزانه به منظور تعیین ساز و کار اجرایی این ابزار 
برای تصویب هیات وزیران ارسال شد تا پس از تصویب 
و ابالغ،  فرآیند اجرایی آن تعیین و اجرا شود.وی در 
پایان یکی از مهمترین اهداف وزارت امور اقتصادی و 
دارایی را توسعه بازار بدهی خواند و گفت: در سال جاری 
بر مبنای مجوز قانون بودجه به دولت مبنی بر انتشار 
انواع صکوک اسالمی، این وزارتخانه مصمم است در کنار 
ابزارهای موجود، استفاده از صکوک منفعت و صکوک 

استصناع را در مجموعه دولت بررسی کند.

و  ایران  مشترک  مذاکرات  در  جهانگیري  تعادل/ 
بلغارستان تاکید کرد

تامین انرژي مورد نیاز اروپا از طریق 
ایران

ارشد  مقامات  مالقات هاي  از  بعد  گذشته  روز    
آلمان،  چون  کشورهایي  اقتصادي  و  سیاسي 
فرانسه، انگلستان، ایتالیا، ایرلند، بلژیک، یونان، 
کرواسي و... که همگي در زمره کشورهاي عضو 
و  دولتمردان  با  مي روند  شمار  به  اروپا  اتحادیه 
فعاالن بخش خصوصي ایران، نوبت به نخست وزیر 
مناسبات  توسعه  براي  که  رسید  بلغارستان 

اقتصادي و تجاري با کشورمان وارد تهران شود
براي  اقتصادي  هیات  یک  رأس  در  بوریسوف  بوکو   .
سفري دو روزه با استقبال آخوندي، وزیر راه و شهرسازي 
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وارد تهران شد و در مجموعه فرهنگي-تاریخي سعدآباد 
معاون  جهانگیري،  اسحاق  رسمي  استقبال  مورد 
با  و  دیدار  این  از  بعد  گرفت.  قرار  رییس جمهور  اول 
حضور »جهانگیري« و »بوریسوف« ۳سند و یادداشت 
مجموعه  در  کشور  دو  مسووالن  سوي  از  همکاري 
سعدآباد تهران به امضا رسید؛ سندهایي که قرار است 
را  دو کشور  بازرگاني  و  اقتصادي  سطح همکاري هاي 
تا حد چشمگیري افزایش دهد. جهانگیري در دیدار با 
نخست وزیر بلغارستان از آمادگي ایران براي تامین انرژي 
مورد نیاز اروپا از طریق دریاي سیاه خبر داد. بوریسوف 
هم بعد از مالقات با معاون اول رییس جمهور ایران اظهار 
امیدواري کرد که این دیدارها منجر به ایجاد رابطه یي 
پایدار در حوزه هاي بانکي، انرژي، کشاورزي و گردشگري 
شده و سطح مبادالت مالي دو کشور را به رقم سال هاي 
پیش از تحریم بازگرداند. نخست وزیر بلغارستان ،پس 
از دیدار با جهانگیري به مالقات حسن روحاني رئیس 

جمهور کشورمان رفت.

  بلغارستان شریک قدیمي ایران در اروپاست
جهانگیري دیروز در مذاکرات مشترک ایران و بلغارستان 
اظهار داشت: »ایران آمادگي خود را براي تقویت بیش از 
پیش روابط دیرینه و دوستانه دو کشور که از اشتراکات 
تاریخي و فرهنگي نیز برخوردار هستند، اعالم مي کند. 
مناسبات دوجانبه میان ایران و بلغارستان باید گسترش 
پیدا کرده و از فرصت هاي سیاسي، اقتصادي و تجاري 
موجود در جهت منافع دو کشور استفاده شود.«معاون 
مثبت  مواضع  از  قدرداني  ضمن  رییس جمهور  اول 
کشورهاي 5+۱  و  ایران  مذاکرات  دوره  در  بلغارستان 
خاطرنشان کرد» پس از ایجاد توافق هسته یي، با اشتیاق 
فراوان کشورهاي اروپایي براي توسعه همکاري ها با ایران 
روبه رو بوده ایم. بلغارستان یکي از دوستان سنتي ایران 

در اروپاست و تهران آمادگي دارد همکاري هاي خود را 
در زمینه هاي مختلف با صوفیه ارتقا دهد.«معاون اول 
بلغارستان  نخست وزیر  سفر  همچنین  رییس جمهور 
به ایران را بیانگر اراده سیاسي دو کشور براي توسعه 
روابط فیمابین ارزیابي کرد و گفت: »این اراده باید به 
مسووالن اجرایي دو کشور و بخش خصوصي منتقل 
در  ایران  اینکه  بیان  با  ادامه  در  شود.«جهانگیري 
منطقه یي مهم و حساس واقع شده است، تصریح کرد: 
»ایران داراي جمعیت ۸۰میلیون نفري و بازار بزرگي 
است که این بازار و نیز بازار کشورهاي اطراف در منطقه 
اختیار  در  مي تواند  خاورمیانه  و  قفقاز  میانه،  آسیاي 

تولیدات مشترک ایران و بلغارستان باشد.«

  ضرورت ارتباط خلیج فارس و دریاي سیاه
از  ایران  اینکه  یادآوري  با  رییس جمهور  اول  معاون 
پتروشیمي،  گاز،  نفت،  حوزه  در  خوبي  ظرفیت هاي 
گفت:  است،  برخوردار  الکترونیک  و  سنگین  صنایع 
»قادریم با توجه به ظرفیت هاي خود، بخشي از انرژي 

مورد نیاز اروپا را تامین کنیم.
دارد،  که  جغرافیایي  موقعیت  به  توجه  با  بلغارستان 
مي تواند در این زمینه نقش موثري ایفا کند.«جهانگیري 
با یادآوري اینکه مسیر ارتباط حمل و نقلي میان ایران 
و اروپا تنها از طریق ترکیه انجام مي شود، گفت: »یکي 
آن  درخصوص  گذشته  سال هاي  در  که  مباحثي  از 
مذاکره شده است ارتباط میان خلیج فارس و دریاي 
سیاه است که اگر این کریدور به خوبي تعریف و فعال 
شود، مي تواند در جابه جایي کاال و ارتباط میان آسیا و 

اروپا نقش موثري داشته باشد.
این موضوع در سطح کارشناسي میان ایران، ارمنستان، 
گرجستان و بلغارستان مذاکره شده که البته الزم است 
مطلوب  نتیجه  به  تا  پیگیري شود  باالتري  در سطح 

مشترک  کمیسیون  براینکه  تاکید  با  برسد.«وي 
عمل  گذشته  از  فعال تر  باید  کشور  دو  همکاري هاي 
به  کنند، گفت: »کمیسیون هجدهم مصوبات خوبي 
همراه داشته که باید پیگیري هاي الزم انجام شود تا 

این مصوبات اجرایي شود.«
ایران آمادگي  اینکه  بیان  با  اول رییس جمهور  معاون 
و  تجار  سرمایه گذاري  براي  را  الزم  زمینه هاي  دارد 
بازرگانان بلغارستان در زمینه هاي مختلف نفت، گاز، 
کند، گفت:  فراهم  نقل  و  و حمل  صنعت، کشاورزي 
»ایران براي ایجاد شرکت هاي مشترک میان دو کشور 
در جهت تولید و صادرات به کشورهاي منطقه آمادگي 

دارد.«

 بلغارستان؛ دروازه صادرات به اروپا
مالقات  در  نیز  بلغارستان  نخست وزیر  بوریسوف، 
همراه  عالي رتبه  هیات  معرفي  ضمن  جهانگیري  با 
منطقه  دو  در  ایران  و  »بلغارستان  کرد:  تصریح  خود 
و  دارند  قرار  خاورمیانه  و  اروپا  اتحادیه  استراتژیک 
مي توانند دروازه صادرات محصوالت یکدیگر به این دو 
بازار بزرگ باشند.«بوریسوف با اشاره به افزایش سفر 
گردشگران دو کشور گفت: »ایران به عنوان کشوري 
باستاني مورد توجه مردم بلغارستان است و امیدوارم با 
فراهم شدن فضا روابط فرهنگي دو ملت بیش از پیش 
گسترش یابد.«نخست وزیر بلغارستان با اشاره به اینکه 
کشورش در مسیر ترانزیت کاال و انرژي به اروپا و غرب 
آسیا قرار دارد، زیرساخت هاي مهیا شده در بلغارستان 
براي ایفاي نقش بهتر در این خصوص را خاطرنشان  
در  کشور  دو  مسووالن  با سفر  کرد  امیدواري  ابراز  و 
چارچوب کمیسیون مشترک بتوان از این فضا استفاده 
بهتري کرد. در این نشست وزراي راه و شهرسازي، امور 
اقتصادي و دارایي، ارتباطات و فناوري اطالعات و جهاد 

کشاورزي نیز گزارشي از زمینه هاي همکاري میان دو 
کشور ارائه کردند و به تشریح مذاکرات صورت گرفته با 

همتایان بلغاري خود پرداختند.

 ایران و بلغارستان3 سند همکاري امضا کردند
با حضور معاون اول رییس جمهور ایران و نخست وزیر 
سوي  از  همکاري  یادداشت  و  ۳سند  بلغارستان 
مسووالن دو کشور در مجموعه سعدآباد تهران به امضا 
رسید. یادداشت تفاهم همکاري در زمینه ارتباطات و 
کاري  گروه  ایجاد  تفاهم  یادداشت  اطالعات،  فناوري 
کمک هاي  و  سرمایه گذاري  سازمان  میان  مشترک 
سرمایه گذاري  آژانس  و  ایران  فني  و  اقتصادي 
سازمان  میان  همکاري  تفاهم  یادداشت  و  بلغارستان 
آژانس  و  ایران  صنایع کوچک و شهرک هاي صنعتي 
ارتقاي شرکت هاي صنایع کوچک و متوسط بلغارستان 
ازجمله اسنادي بودند که میان دو کشور به امضا رسید.

دنیای اقتصاد/ 
سه دستاورد بهادارسازی بدهی ها

پویا ناظران
از  تا  برآمد  درصدد  اقتصاد  وزارت  برجام،  از  پس 
شرکت های رتبه بندی، رتبه اعتباری دولت را دریافت 
رتبه سرمایه گذاری کشور  از  غیر  اعتباری  رتبه  کند. 
تعهدات  ایفای  در  دولت  اعتبار  اعتباری،  رتبه  است. 
آن  منتها  می دهد.  قرار  ارزیابی  مورد  را  مالی اش 
شرکت ها حاضر به رتبه بندی ایران نشدند، پس ما در 

همین مقاله باهم رتبه اعتباری ایران را بیابیم.
روش های  از  یکی  رتبه بندی  چیست؟  رتبه بندی 
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قدیمی تر اعتبارسنجی است که به موجب آن، بر مبنای 
ریسک نکول، اعتبار سنج به شرکت ها یا دولت ها رتبه ای 
از یک تا ۲۱ می دهد. رتبه اول از همه کم ریسک تر است 
 +AA خوانده می شود. رتبه دوم که AAA و اصطالحا
خوانده می شود اندکی ریسک نکول بیشتری دارد. رتبه 
 D و رتبه بیست ویکم C رتبه بیستم ،-BBB دهم

خوانده می شود.
این رتبه بندی ها ریسک نکول شرکت ها »نسبت« به هم 
را مشخص می کنند، اما صراحتی بر »احتمال« نکول 
ندارند. منتها با ارزیابی  داده های گذشته درمی یابیم که 
مثال از هر هزار شرکتی که رتبه BBB- گرفته اند، 5 
شرکت در یک سال بعد نکول کرده اند. اما از هر هزار 
شرکتی که رتبه C گرفته اند، حدود 4۰۰ شرکت نکول 
شرکت  رتبه  نکول،  شدن  قطعی  به موجب  کرده اند. 

نکول کننده به D تغییر می کند.
نکول چیست؟ مفهوم نکول این است که شرکتی یا 
اما  است.  نکرده  برآورده  را  مالی اش  تعهدات  دولتی 
بدان  هم  بازل  کنوانسیون  که  نکول  حقوقی  تعریف 
 )۱ است:  حالت  سه  از  یکی  تحقق  دارد،  صراحت 
گذشت بیش از 9۰ روز از سررسید تعهدات مالی ۲( 

اعالم ورشکستگی ۳( استمهال تعهدات مالی.
خالصه  به طور  چیست؟  اعتبارسنج  مالک های 
اعتبارسنج توان درآمدزایی، دارایی ها و دیون را مورد 
دارد  باارزشی  دارایی های  آنکه  می دهد.  قرار  ارزیابی 
توان بازپرداخت دیونش بیشتر و اعتبارش بهتر است. 
خواهد  پایین تری  اعتبار  دارد  بیشتری  بدهی  آنکه 
پس  است.  مالیات  محل  از  دولت  درآمدزایی  داشت. 
توان عملیاتی اخذ مالیات از یکسو و میزان تولید ثروت 
جامعه که میزان مالیات دریافتی را مشخص می کند از 
سوی دیگر، مولفه های مورد لحاظ اعتبارسنج هستند.

ارزش و اهمیت رتبه بندی شدن چیست؟ سرمایه گذارانی 

از  اوراق قرضه هستند  که مایل به سرمایه گذاری در 
رتبه اوراق در تصمیم خود استفاده می کنند تا با علم 
باشند؛  اقدام به سرمایه گذاری کرده  به ریسک نکول 
بنابراین ایران برای فروش اوراق قرضه و تامین مالی 
از بازارهای بین المللی، نیازمند رتبه بندی است. اوراقی 
کیفیت سرمایه گذاری  تا ۱۰ می گیرند  رتبه یک  که 
دارند چرا که ریسک نکولشان کمتر از نیم درصد است. 
اوراقی که رتبه ۱۱ تا ۲۰ می گیرند ریسک نکولشان 
باالست. طبعا سرمایه گذار سود باالیی طلب می کند. 
نکولند،  در  گرفته اند   D رتبه  یا  رتبه ۲۱  که  اوراقی 
بنابراین سرمایه گذار فقط در پی وصول، اجرای وثیقه، 
یا حتی گرفتن بخشی از دارایی در دادگاه است. آنکه 

اوراق D می خرد، به اصطالح قدیمی ها، شرخر است.
اعتبارسنج  مالک  یک  بود؟  خواهد  چه  ایران  رتبه 
بدهی های  میزان  برسر  است.  دیون  کنونی  میزان 
دولت میان سازمان بازرسی و وزارت اقتصاد اختالف 
دقیقا  مولفه  این  گفت  می توان  بنابراین  هست،  نظر 
با گذشت  از آن بدتر، می دانیم که  اما  معلوم نیست. 
9۰ روز از سررسید، نکول محقق می شود. آیا شنیده اید 
پیمانکاری مطالبه ای از دولت داشته باشد که بیش از 
9۰ روز از سررسیدش گذشته باشد؟ آیا بانکی سراغ 
دارید که مطالبه 9۰ روز سررسید گذشته یا استمهال 
شده، از دولت داشته باشد؟ با این تفاسیر، حدس بزنید 

رتبه اعتباری دولت ایران چیست.
چه  بانک ها  اعتباری  رتبه  که  است  این  دیگر  سوال 
خواهد بود؟ یکی از قواعد رتبه بندی این است که رتبه 
اعتباری  رتبه  از  بهتر  نمی تواند  بانکی  هیچ  اعتباری 
یا  مساوی  باید  همواره  بلکه  باشد؛  متبوعش  دولت 
پایین تر باشد. پس به این گونه تکلیف رتبه اعتباری 

بانک های ایرانی هم روشن می شود.
عواقب داشتن رتبه  D چیست و برای اصالحش چکار 

باید کرد؟ اوال اگر دولت یا بانک ها، در وضع فعلی دولت، 
برای تجهیز منابع به بازارهای بین المللی رجوع کند، 

جز شرخرهای مدرن، کسی به آنها پول نخواهد داد.
ثانیا، بانک های اروپایی حاضر به کار با بانک های ایرانی 
نخواهند بود. پیش از برجام سه مانع برسر راه حضور ما 
در بازارهای بین المللی وجود داشت. پس از برجام، تعداد 
موانع به دوتا تقلیل یافت. علت عدم همکاری کنونی 
بانک های اروپایی با ایران این دو مانع است، وگرنه اشکالی 
بر توافقی که مذاکره کنندگان وزارت خارجه ایران حاصل 
کردند، وارد نیست. مانع دوم برسر راه حضور بین المللی 
بانک های ایرانی در نکول بودن دولت است. یک دولت 
نباید ریالی بدهی سررسید گذشته داشته باشد. متاسفانه 
میزان دیون دولت مشخص نیست. تخمین ها از صد هزار 
تا 4۰۰ هزار میلیارد تومان در نوسان هستند. راهکار رفع 
این مانع دوم جایگزین کردن آن بدهی های سررسید 

گذشته با اوراق بهادار است.
دولت برای این کار عمال دو گزینه در اختیار دارد:

۱( انتشار اوراق خزانه اسالمی: دولت نمی تواند این اوراق 
را مستقیما به فروش برساند اما در ازای بدهی، می تواند 
به طلبکاران بدهد. در صورت نیاز به نقدینگی، طلبکاران 
می توانند این اوراق را در بازار به فروش برسانند. این اوراق 
دو اشکال دارند؛ اوال فقط مشکل مالی دولت را 6 ماه تا 
یک سال عقب می اندازند . یعنی در سررسید، دولت باز 
مشکل تامین وجه خواهد داشت و باز نکول خواهد کرد 
چرا که نمی تواند اوراق خزانه اسالمی دیگری در بازار 
به فروش برساند تا با وجه دریافتی دین اوراق سررسید 
شده را بپردازد. این نگرانی تقاضا برای اوراق را کاهش 
می دهد که توان طلبکاران برای نقد کردن اوراق خزانه 
که  است  این  دوم  اشکال  می دهد.  کاهش  را  اسالمی 
اگر پیمانکاری طلب ۱۰۰ تومانی از دولت داشته باشد، 
اوراقی دریافت می کند که او را محق بر دریافت ۱۰۰ 

تومان در سال دیگر می کنند. این یعنی دولت پیمانکار 
را مجبور می کند تا به دولت وام صفر درصد بدهد که با 

توجه به نرخ تورم یک جفاست.
اسمش  از  که  همانگونه  تورم:  از  مصون  اوراق   )۲
بر می آید، سرمایه صاحب این اوراق در برابر تورم حفظ 
می شود که خود یک مزیت است. مزیت دیگر این است 
که دولت می تواند اینها را مستقیما در بازار به فروش 
برخوردار  بیشتری  اطمینان  از  اوراق  دارنده  برساند. 
است که در سررسید پولش را از دولت خواهد گرفت 
چراکه دولت در صورت نداشتن نقدینگی می تواند اوراق 
دیگری بفروشد تا اوراق موجود را تسویه کند. همین 
از  داده  افزایش  را  اوراق  این  تقاضای  اطمینان خاطر 
نرخ سودشان می کاهد. کاهش نرخ سود متعاقبا هزینه 
دولت را کاهش می دهد. عالوه بر آن، از حیث مصون 
بودن از تورم، این اوراق موجب اجحاف بر طلبکاران 

دولتی نیز نمی شود.
با جایگزین کردن بدهی های دولت با اوراق بهادار سه 
امر واقع می شوند: ۱( دولت از نکول خارج می شود و 
بانک ها  دوم،  مانع  رفع  با  بهبود می یابد؛ ۲(  اعتبارش 
می توانند بر رفع سومین مانع حضور بین المللی تمرکز 
کنند؛ ۳( با فروش آن اوراق دریافتی از دولت بانک ها و 
پیمانکارانی که از دولت طلبکار بودند به نقدینگی دست 

می یابند و این تحرک مثبتی در بازار ایجاد می کند.
بدهی های  تبدیل  سیاست  موارد،  این  همه  وجود  با 
دولت به اوراق مصون از تورم، سیاستی کم هزینه و 
پرفایده است. با توجه به وجود قراردادها و نرم افزار های 
می توان  را  سیاست  این  سهام،  بازار  در  اوراق  این 
به سرعت و ظرف چند ماه اجرایی کرد و از این حیث 
از  اقتصادی که  نه فقط در زمره مهم ترین اصالحات 
اقتصادی در وضع  جمله دست یافتنی ترین اصالحات 

فعلی هم محسوب می شود.
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تعادل/ 
تسویه حساب دولت با رکود

سعید لیالز /تحلیلگر اقتصادي 
در تحلیل اثرپذیري اقتصاد ایران از بحران هاي اقتصادي 
دنیا باید به چند سوال مشخص پاسخ داد. سوال اول 
این است که  آیا اقتصاد ایران از رکود جهاني و تحوالت 
اقتصادي بین المللي تاثیر مي پذیرد و اگر پاسخ این سوال 
مثبت است این تاثیر به چه اندازه است؟ به هر حال 
و ژرف ترین  ایران، عمیق ترین  اقتصاد  رکود جاري در 
ایران  اقتصاد مکتوب  تاریخ  رکودي است که در تمام 
وجود داشته است. همچنین این رکود نخستین رکود 
درون زاي اقتصاد ایران نیز به شمار مي رود. این درحالي 
است که تاکنون رکودي را که به عنوان بحران ادواري 
و  بودیم  نکرده  تجربه  یاد مي شود  آن  از  سرمایه داري 
این براي نخستین بار است که سمت تقاضا در اقتصاد 
دچار مشکل و بحران شده است. اما در پرسش دوم باید 
پرسید که آیا اقتصاد جهان در حال حاضر در رکود است 
که اقتصاد ایران از آن اثر پذیرفته و به رکود رسیده و 
اینکه اگر قائل به رکود اقتصادي در شرایط فعلي هستیم 

ماهیت این رکود چیست؟
در پاسخ به سـوال اول باید عنوان کرد که اقتصاد ایران 
به شدت  خود  صادرات  بودن  تک محصولي  به واسطه 
وابسته به اقتصاد جهاني است و تنها ۱5تا ۲۰درصد 
صادرات  و  واردات  از  کشور  داخلي  ناخالص  تولید  از 
کاال تامین مي شود، بنابراین وابستگي اقتصاد ایران به 
اقتصاد جهاني بسیار کم و به نوعي یک اقتصاد منزوي 
به شمار مي رود، چراکه بخش عمده و اصلي درآمدهاي 
ارزي کشور و دست کم تا سال هاي ۱۳9۲ و ۱۳9۳ از 
صادرات نفت خام و از محل فروش نفت خام به دست 
هر  از  بیش  نفت  قیمت  بین المللي  نوسانات  و  آمده 

عامل دیگري در تالطم اقتصاد ایران نقش داشته است، 
بنابراین باتوجه به این مساله اقتصاد ایران یک اقتصاد 

منزوي به حساب مي آید.
ایران هم مانند سایر کشورهاي متوسط جهان و باتوجه 
از ۱5تا ۲۰درصد  بیش  که  خارجي  تجارت  به سهم 
اقتصاد  نوسانات  از  نیست،  داخلي  ناخالص  تولید  در 
جهاني تاثیر کمي مي پذیرد و تنها از جنبه تغییرات 
بر  تحوالت جهاني  آثار  که  است  نفت  قیمت جهاني 
که  است  درحالي  این  مي شود.  ظاهر  ایران  اقتصاد 
الزاما تابع رکود یا رونق در  تغییرات قیمت نفت هم 
اقتصاد بین المللي نیست بلکه تابع مسائل پیچیده تري 
در عرضه و تقاضاي کل نفت در دنیاست. درحال حاضر 
با آنکه نوسان بازار طالي سیاه، طبیعي است و آنچه در 
تاریخ خریدوفروش نفت استثنا بوده، رونق طوالني مدت 
در قیمت نفت است نه عکس آن. اقتصاد ایران اساسا از 
تغییرات قیمت نفت تاثیر مي گیرد درحالي که قیمت 
نفت تابعي از رکود و رونق اقتصاد جهاني نیست. رکود 
اقتصادي یک اصطالح فني و شبه علمي در نظام اقتصاد 
بین المللي است که به رشد اقتصادي صفر و کمتر در 
دو فصل پیاپي اشاره دارد و از این جنبه هم نه ایران 
ایران  اقتصاد  نیستند. مشکالت  رکود  در  نه جهان  و 
هر  اطالق  با  امروز  هرچه  و  بوده  گذشته  در  هرچه 
عنواني به آن مبتال هستیم، تابعي از نحوه مدیریت بر 
اقتصاد است. همین که اقتصاد ایران از ناحیه نوسانات 
از مدیریت سوء آن نشأت  اثرپذیر است،  قیمت نفت 
نخستین  نخستین بار،  براي  ایران  اقتصاد  مي گیرد. 
در  را  نفتي  درآمدهاي  به  وابستگي  افزایش  از  ضربه 
دهه۱۳5۰ تجربه کرد. این ضربه طي سال هاي آینده، 
از نوسان قیمت  ناشي  بارها درگیر مشکالت  تکرار و 
قیمت  افزایش  به محض  ایران  مدیران  اما  نفت شد، 
نفت در بازارهاي جهاني، تمام آسیب هاي وابستگي به 

درآمدهاي نفتي را فراموش کردند و آثار منفي ناشي از 
وابستگي به نفت در اقتصاد امتداد یافته است. تعیین 
قیمت نفت نه تنها یک عامل خارج از کنترل ایران، 
بلکه عاملي خارج از کنترل قدرت هاي مهم و بزرگ 
اقتصادي و نفتي جهان مثل امریکا، روسیه و عربستان 
است اما افزایش وابستگي به درآمدهاي نفتي به واسطه 
مدیریت نادرست اقتصادي یک مساله داخلي و قابل 

کنترل است.
بحران  از  سوءفهم  یک  دچار  ایران  اقتصاد  اکنون 
درون زاي  رکود  نخستین  در  حاضر  حال  در  و  است 
ناشي  نه  رکود،  این  به سر مي برد که  اقتصادي  تاریخ 
نه  و  اقتصادي  بحران هاي  از  ناشي  نه  تحریم ها،  از 
است.  خام  نفت  جهاني  قیمت  نوسانات  به  مربوط 
قدرت  فروپاشي  به دلیل  ایران  امروز  اقتصادي  بحران 
خرید 6۰تا 7۰درصد  قدرت  است.  مردم  توده  خرید 
یکي  این  و  رفته  بین  از  تا 9۲  سال۸9  از  جامعه  از 
از بزرگ ترین سقوط آزاد در اقتصاد ایران است. رکود 
فعلي ناشي از فروپاشي قدرت خرید مردم است و اگر 
تالش کنیم مانع آن شویم، تورم تشدید مي شود و اگر 
تورم را کنترل کنیم به رکود دامن زده ایم. از این منظر 
در یک موقعیت بي همتا در تاریخ ایران به سر مي بریم. 
یکي از مهم ترین راه حل ها براي غلبه بر رکود تورمي 
است  کارگران  دستمزد  افزایش حداقل  ایران  اقتصاد 
و خوشبختانه از اواخر سال گذشته تالش هایي براي 
جامعه  فرودست  طبقات  و  مردم  خرید  قدرت  بهبود 
شده است با وجود این، حتي این اطمینان وجود ندارد 
بحران  و عمق  ماهیت  به درستي  دولت کسي  در  که 

فعلي اقتصاد ایران را درک کرده باشد.
شرایط اقتصادي کشور در حال حاضر به نحوي است که 
باید زنگ اضطــرار آن را به صدا درآورد و هزینه هاي 
جاري را فریز کرد و به هر قیمتي که شــده، غیر از 

براي  دیگري  خرج  هیچ  کارمندان  دستمزد  و  حقوق 
دولت نتراشیم و منابع حاصل شــده را براي بازپرداخت 
بدهي دولت به بانک ها و پیمانکاران هزینه کنیم. در حال 
حاضر پرداخت حتي یک ریال به پیمانکاران به خروج 
اقتصاد ایران از رکود کمک مي کند. به نظر مي رسد دولت 
مي تواند با انضباط و سختگیري بیشتر در فرآیند پرداخت 
بدهي ها و تامین هزینه هاي پروژه هاي عمراني سرعت و 
تحرک بیشتري ایجاد کند. دولت مي تواند از محل کاهش 
تومان ذخیره  میلیارد  هزینه هاي جاري ۱۰تا ۱5هزار 
کند و این رقم را که معادل کل بودجه عمراني دولت در 
سال9۱ است براي بازپرداخت بدهي هایش هزینه کند. 
اینکه دولت هنوز ارز را تک نرخي نکرده از دیگر مصادیق 
عدم درک بحران فعلي اقتصاد ایران ازسوي دولت است. 
اقتصاد  امروز  که چقدر شرایط  بود  متوجه  اگر  دولت 
بحراني است هرگز پرداخت هاي دولتي را که باعث رانت 
و توسعه فساد مي شود، ادامه نمي داد. تسریع تک نرخي 
شدن ارز مي تواند در شرایط فعلي به حفظ درآمدهاي 
ارزي دولت کمک کرده و منابع جدیدي را براي پرداخت 
بدهي ها فراهم کند اما هنوز عملي نشده و هرچه دیرتر 

انجام شود، منابع ناشي از آن دیرتر به دست مي آید.
دولت  سختگیري  هم  رواني  جنبه  از  این،  بر  عالوه 
مردم مي رساند که  به  را  پیام  این  به خودش  نسبت 
کمربندها را سـفت کنند به این دلیل که اقتصاد ایران 
این مساله و  القاي  باند رکود است.  از  پرواز  در حال 
انتقال این پیام از نظر رواني و سیاسي جنبه هاي مثبتي 
براي دولت در پي خواهد داشت و به مردم ایران این 
پیام را مي رساند که اولویت اول این دولت، حل مسائل 
اقتصادي کشور اســت. من فکر مي کنم دولت یازدهم 
نه تنها  تبلیغات  و  به مردم  پیام هاي درست  القاي  در 
عملکرد مناسبي ندارد بلکه به سیستم الزام براي انجام 

این کار هم مجهز نیست.
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دنیای اقتصاد/ 

مترجم: رضا وزیری
hbr :منبع

وجود  به  موجب  رایج  شغلی  عنوان های  معموال 
روی  عنوان ها  این  نمی شوند.  زیادی  هیجان  آمدن 
کارت های ویزیت چاپ می شوند، در صفحات سایت 
LinkedIn دیده می شوند و در معرفی های رسمی 
از آنها استفاده می شود. با این حال، برخی سازمان ها 
و اداره ها این عنوان های شغلی را فرصتی برای خالق 
پارک  کارگران  دیزنی  مثال  برای  می دانند.  شدن 
تفریحی خود را با عنوان شغلی »اعضای تیم نمایش« 
نام  به  را  رسانه ای  چند  متخصصان  و  مهندس ها  و 
هم  مترو  کارگران خط  می خواند.  آفرین ها«  »خیال 
می شوند.  خوانده  ساندویچی«  »هنرمندان  نام  به 
نام  به  پذیرش  متصدی های  شرکت ها،  برخی  در 
»کارگردانان اولین برداشت« و سازندگان آگهی های 

خوانده  برند«  به  آفرین ها  »ایمان  نام  به  تبلیغاتی 
می شوند.

تالشی  را  ثانویه  عنوان های  این  می توان  به راحتی 
در  اما  گرفت؛  نظر  در  تعبیر  حسن  برای  مضحک 
دانشکده  پروفسورهای  از  یکی  گذشته،  دهه  طول 
عنوان بندی  این  کیبل،  دن  نام  به  لندن  کسب وکار 
و  کارمندان  نگرش  ارتقای  برای  ابزار صحیح  را یک 
تقویت نیرو گیری دانست. او می گوید: »دیدگاه سنتی 
عنوان ها  این  که  است  این  شغلی  عنوان های  درباره 
اما  هستند؛  محک زنی  و  استاندارد سازی  برای  صرفا 
اشتباه  سیگنال های  شغلی  عنوان های  اوقات  اغلب 
متقاضیان  بهترین  توجه  نمی توانند  و  کرده  ارسال 
این  که  بدانند  باید  شرکت ها  کنند.  جلب  را  شغل 
عنوان ها نمادهای قدرتمندی از هویت ما، توانایی های 

ما و توقعات دیگران از ما هستند.«
کیبل به همراه دو تن از همکارانش در سال 2014 
انعکاس گر«  مطالعه ای روی عنوان های شغلی »خود 
تاکنون در حال توسعه و  از آن زمان  منتشر کرد و 

آنها،  مقاله  در  است.  بوده  خود  مطالعات  گسترش 
کاوش عمیقی درون یکی از شعبه های محلی »بنیاد 
این  مدیرعامل  است.  گرفته  بکن« صورت  آرزو  یک 
بنیاد از کارمندان خود درخواست کرده تا برای تکمیل 
عنوان های شغلی رسمی خود، عنوان های جالب خلق 
کنند. کیبل می گوید: »اگر چه در آغاز کمی مشکوک 
بودیم، اما مشاهدات اولیه و مصاحبه های عمیق باعث 
شدند به این موضوع فکر کنیم که آیا عنوان بندی 
باشد؟«  داشته  روانشناختی  منافع  می تواند  ثانویه 
کارمندان بیان می کردند که این عنوان های جدید و 
بهتر باعث شده اند که کار آنها معنای بیشتری داشته 
باشد و به آنها کمک کرده اند تا با چالش های هیجانی 
مربوط به برخورد با خانواده هایی که بچه های بیمار یا 
مشکالت خانوادگی دارند، روبه رو شوند. پژوهشگران 
باعث  ابتکاری  اقدام  این  که  رسیدند  نتیجه  این  به 
کاهش استرس شده است، زیرا به افراد کمک می کند 
تمرکز  خود  شغل های  هدفمندتر  جنبه های  روی 

کنند.

آیا  که  موضوع  این  دریافت  به منظور  پژوهشگران 
این نتیجه در آزمایش های وسیع تر و کامل تر هم به 
در  کارمندان  با  به کار  شروع  خیر،  یا  می آید  دست 
برای یک گروه  آنها  بیمارستانی کردند.  یک زنجیره 
چه  تا  ثانویه  عنوان بندی های  این  که  دادند  توضیح 
از  سپس  و  است  شده  وضعیت  بهبود  موجب  حد 
جدیدی  عنوان های  تا  کردند  درخواست  کارمندان 
متخصص  )یک  بدهند  پیشنهاد  خودشان  برای 
بیماری های عفونی تبدیل به »قاتل میکروب ها«، یک 
پرستار که واکسن های ایمنی زیادی می زد تبدیل به 
تبدیل  پرتونگاری  متخصص  یک  و  سریع«  »تزریق 
پژوهشگران  شدند(.  استخوان«  »جست وجوگر  به 
خصوص  در  معیار،  گروه  دو  نیز  و  کارمندان  روی 
عنوان  از  قبل  هم  خود،  شغل  به  آنها  نگرش های 
بعدی ثانویه و هم پنج هفته بعد، نظارت کردند. آنها 
تا  بود  آنها خواسته شده  از  افرادی که  دریافتند که 
عنوان های جدید انتخاب کنند دارای سطح کمتری 
از فرسودگی هیجانی بودند، احساس ارزش و اعتبار 

عنوان های شغلی خالقانه می توانند به کارمندان انرژی دهند
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برای کار خود می کردند و »امنیت روانی«  بیشتری 
بیشتری داشتند و این امر موجب ارتقای تبادل آزاد 
اطالعات می شد. پژوهشگران نتیجه گرفتند که »به 
جای اینکه عنوان های شغلی را صرفا منبع و بازنمای 
بوروکراسی  مکانیسم  یا  انعطاف ناپذیری  و  رسمیت 
این  که  است  شده  مشخص  پژوهش ها  در  بدانیم، 
و  خالقیت  فعالیت،  برای  ابزاری  می توانند  عنوان ها 

توانایی باشند.«
ثانویه  عنوان بندی  فواید  بررسی  به  همچنان  کیبل 
برای شرکت ها ادامه می دهد. او در یک کارخانه بزرگ 
اروپایی، یک رویکرد متفاوت در پیش گرفت: به جای 
اینکه از هر کارمند بخواهد تا یک عنوان منحصربه فرد 
داشتند  یکسان  شغل  که  کارمندانی  از  کند،  خلق 
درخواست کردند درخصوص یک عنوان مشترک به 
توافق برسند. این مطالعه سه ماه بعد نشان داد که 
 16 معیار،  گروه  کارمندان  به  نسبت  کارمندان  این 
درصد بیشتر از کار خود رضایت داشته و 11 درصد 

همذات پنداری بیشتری با شرکت داشتند.
کیبل از آن زمان یک روش را برای شرکت هایی که 
آورده  وجود  به  هستند  ثانویه  عنوان بندی  خواستار 
است. در گام اول، کارمندان درباره هدف شغل خود 
)مثال به چه کسی خدمت می کنند، چه کسی تحت 
خلق  ارزشی  چه  و  می گیرد  قرار  کار  کیفیت  تاثیر 
می شود( و مساله هویت تفکر می کنند )مثال کارمند 
به طور  یا  خوب  خیلی  را  خود  کار  از  جنبه  کدام 
متفاوت از سایر کارمندان یا رقیبان انجام می دهد(. 
در گام دو، کارمندان ایده های خود درباره عنوان های 
نیز  کارمندان  سایر  از  شاید  و  کرده  بیان  را  جدید 

کمک بگیرند و با اجازه مدیر، درباره عنوان های جدید 
تصمیم می گیرند. بخش اعظم ارزش این عمل نه در 
به  بلکه فرآیندی است که  ساخت عنوان های جدید 
ساخت این عنوان ها منتهی می شود. کیبل می گوید: 
»این تمرین کارمندان را وامی دارد تا از خود بپرسند 
هدف شغل آنها چیست و چه ارتباط منحصربه فردی 
با شغل خود دارند. اکثر کارمندان یک زمانی پاسخ 
این پرسش ها را می دانستند؛ اما فراموش کردن آنها 

در بحبوحه زندگی روزمره، بسیار آسان است.«

برخی ممکن است این ایده را به آهستگی به پیش 
مردم«  »عملیات های  بخش  مدیر  بوک،  الزلو  ببرند. 
و  ناراحت شد  عنوان جدید خود  از  ابتدا  در  گوگل، 
به وضوح یک شغل مربوط  این حقیقت که شغلش 
به »منابع انسانی« نبود باعث شد نگران شود که اگر 
گوگل را ترک کند، ممکن است شغل دیگری به دست 
نیاورد. اما او موفق شد فواید این امر را ببیند ازجمله 
این عنوان راهبردی تر و کمتر اجرایی به نظر  اینکه 
می رسد. عنوان بندی ثانویه برای همه سازمان ها مفید 

نیست. این روش بیشتر برای شرکت های تازه تاسیس 
و شرکت های بزرگ مثل دیزنی و گوگل مفید است. 
این  ابتدا  بزرگ  شرکت های  که  می کند  بیان  کیبل 
تا  می کنند  امتحان  واحد های کوچک  روی  را  روش 
که  برای شرکت هایی  بسنجند.  را  کارمندان  واکنش 
فایده دیگر هم  دارند، یک  ثانویه  بندی  قصد عنوان 
به  مربوط  ابتکارات  از  بسیاری  برعکس  دارد:  وجود 
ندارد.  هزینه ای  هیچ  تقریبا  کار  این  انسانی،  منابع 
کیبل می گوید: »قالب بندی مجدد عنوان های شغلی 
پیرامون »چرایی شغل«، ویژگی های فرهنگی خاص و 
هویت های شخصی کارمندان می تواند تاثیرات مهمی 
روی واکنش افراد بیرون از سازمان نسبت به شغل و 

نیز نگرش کارمندان به خودشان داشته باشد.«
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و نقدهای خود را از طریق ایمیل  ahmadi@ieis.ir ویا 
شماره تلفن های 6-66570930  به ما اطالع دهید.
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