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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

مدیرعامل شرکت توانیر با ارسال نامه ای به کلیه شرکت های تابعه 
توانیر و شرکت های توزیع نیروی برق، خواستار استفاده از قرارداد 

تیپ شد.      
آرش کردی در نامه خود به شرکت های تابعه توانیر و شرکت های 
توزیع نیروی برق با اشاره به تعامل با سندیکای صنعت برق ایران 
و بررسی های کارشناسی شرکت توانیر، از آماده سازی متن قرارداد 

خرید برای تامین اقالم پروژه ای خبر داد.   

مدیرعامل شرکت توانیر با اعالم این خبر و با استناد به ماده 30 
آیین نامه معامالت مبنی بر قابلیت استفاده از قراردادهای نمونه در 
ارسال یک نسخه  از تصویب هیات مدیره، ضمن  هر شرکت پس 
شد.  آن  از  یادشده  شرکت های  تبعیت  خواستار  تیپ  قرارداد  از 
برای مشاهده نمونه قرارداد تیپ و همچنین نامه مدیرعامل شرکت 
توانیر به شرکت های تابعه و شرکت های توزیع نیروی برق به سایت 

. سندیکا مراجعه کنید.     

سندیکای صنعت برق ایران/ نامه مدیرعامل توانیر به کلیه رشکت های تابعه و رشکت های توزیع؛

استفاده از قرارداد تیپ الزم االجرا شد

آینده اقتصاد ایران

دنیای اقتصاد/ دکتر موسی غنی نژاد

ا مشکالت اقتصادی بدون تردید مهم ترین موضوع مبارزات 
دولت  منتقد  کاندیداهای  بود.  اردیبهشت  انتخاباتی 29 
بیشترین تاکید را بر عملکرد اقتصادی ضعیف آن داشتند 
و تاکید می کردند که دولت نتوانسته وعده های اقتصادی 
بعد برجامی خود را تحقق بخشد. برای داوری منصفانه 
از هم تفکیک کرد. را  باید دو موضوع  این خصوص  در 

از دولت های  ابعاد گسترده تخریب به جا مانده  از  یکی 
نهم و دهم است که منتقدان دولت به هیچ وجه حاضر 
اتخاذ  در  دولت  تعلل  دیگری  و  نبودند  آن  پذیرفتن  به 
سیاست های روشن و منسجم بود که متاسفانه برخی از 
با  که  آنجا  از  نمی رفتند.  آن  مسوولیت  بار  زیر  دولتیان 
انتخاب هوشمندانه ملت ایران خطر بازگشت به پوپولیسم 
فاجعه بار گذشته حداقل تا چهار سال دیگر خوشبختانه 
به  بیشتر  کنونی  شرایط  در  است  بهتر  شده،  مرتفع 
ضرورت های اصالح اشتباهات دولت مستقر در چهار سال 
گذشته توجه کرد. مضافا اینکه اگر اصالح مسیر جدی 
صورت نگیرد و برخی عملکرد های ضعیف گذشته تکرار 
مهلک  با خطر  ما  عزیز  کشور  دوباره  است  ممکن  شود 

پوپولیسم در چهار سال بعد مواجه شود.   
..                                                 ادامه در صفحه 3/  
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عراق بازار  جامع  راهنمای  از  رونمایی   

روز دوشنبه یکم خرداد ماه ساعت 17 در محل 
از  بازرگانی  پژوهش های  و  مطالعات  موسسه 
رونمایی  عراق«  بازار  »سایه روشن های  کتاب 

به عمل خواهد آمد......ادامه خبر 

 پنجمین دوره نمایشگاه فناوری و نوآوری
دوم  نوآوری  و  فناوری  نمایشگاه  دوره  پنجمین 
علمی و  معاونت  حمایت  با  ماه  خرداد  پنجم  تا 
فناوری ریاست جمهوری در نمایشگاه بین المللی 

تهران برگزار خواهد شد. ....ادامه خبر

پیوستن  برای  ریزی  برنامه  لزوم   
کنترل  های  برنامه  به  خانگی  مشترکان 
پیک/ اختصاص مشوق های ویژه صنایع 
امسال تابستان  برق در  با  برای همکاری 
دارد  اهمیت  ملی  از دیدگاه دیسپاچینگ  آنچه 
قابل  عملیاتی  ذخیره  به  بتوانیم  که  است  این 
این  در  و  کنیم  پیدا  دسترسی  توزیع  در  اتکاء 
راستا شرکتهای توزیع باید با ایجاد نقاط مانوری 
الزم  فضای  غیرضروری،  بارهای  اتوماسیون  و 
برای دستیابی به این هدف را فراهم کنند ....ادامه 

خبر

 برق ۲17 روستای کشور از طریق انرژی 
های نو تأمین می شود

تا امروز برقرسانی به تعداد ۲17 روستا با ۲35۰ 
یا مناطق  نقاط صعب العبور  خانوار در کشور در 
دور افتاده و یا مناطقی که عرصه منابع طبیعی و 

جنگل ها بوده و احداث شبکه برق موجب تخریب 
آن می شد با استفاده از سیستم های انرژی های 

نو و تجدیدپذیر انجام شده است.. ....ادامه خبر

بخش  در  مرکزی  استان  برق  8۰درصد   

رسد می  مصرف  به  کشاورزی  و  صنعت 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی 
گفت: در حال حاضر 8۰درصد برق استان مرکزی 
در بخش صنعت و کشاورزی به مصرف می رسد و 
طی سال گذشته مصرف برق حوزه صنعت استان 

1۰درصد افزایش داشته است......ادامه خبر 

پایه  بار  نماد  در  تنها  برق  معامله   
روزانه انجام شد  

ارزش معامله های انجام شده در این هفته بیش 
از ۲ میلیارد ریال بوده است. ....ادامه خبر

بخش  بودجه  تامین  برای  مشکلی   
تحقیقات صنعت برق نداریم  

مدیرکل دفتر تحقیقات شرکت توانیر تاکید کرد: 
مشکل  با  برق،  صنعت  در  پژوهش  انجام  برای 

مالی مواجه نیستیم.....ادامه خبر

 توفیق ها و ناکامی های وزیر نیرو از زبان 
خودش     

مثبتی  گام های  یازدهم  دولت  در  نیرو  وزارت 
برق رسانی  و  آب  به  می توان  که  برداشت 
روستایی، احیا دریاچه ارومیه توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر و اموری از این قبیل اشاره کرد اما با 
این وجود بیم ها و امیدهایی در این وزارتخانه در 

طول دولت تدبیر موج می زد. ....ادامه خبر

 چارچوب پولی برنامه ششم توسعه 
برنامه های  دائمی  احکام  قانون  مرکزی  بانک 
توسعه کشور را به منظور »تامین مالي فعالیت هاي 
»اعمال  بانکي«،  نظام  وسیله  به  متوسط  و  خرد 
و  بازار  بر  مرکزي  بانک  فراگیر  و  کامل  نظارت 
موسسات پولي، بانکي و اعتباري«، »ساماندهي 
مالي  و  پولي  غیرمتشکل  بازار هاي  و  موسسات 
در جهت ارتقای شفافیت و سالمت« و »کاهش 
به  تسهیالت«  به  غیرجاري  مطالبات  نسبت 
خبر ....ادامه  کرد  ابالغ  کشور  بانکی  شبکه 

 سال پایه تورم از مرداد ماه امسال به 
سال 1395 تغییر می کند

از  مرکزی  بانک  اقتصادی  آمارهای  مدیرکل 
انتشار شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی بر 
اساس سال پایه 1395 از مرداد ماه سال جاری 

خبر داد ....ادامه خبر

بهره وری کل عوامل تولید 18 واحد رشد 
کرد      

در  منهای 9.33  از  تولید  عوامل  وری کل  بهره 
سال 1391 به 9.95 درصد در سال 1395 رسید. 
سال  در  اقتصادی  رشد  که  است  حالی  در  این 
سال  در  و  درصد  هشت  منهای  با  برابر   1391

1395 به 11.6درصد رسیده بود.. ....ادامه خبر

        ضرورت تداوم جذب سرمایه گذاری در نفت 
در دولت دوازدهم/ تیم زنگنه و ظریف نفت 

را به جایگاه سابق بازگرداندند  

نفت  در  سرمایه گذاری  جذب  تداوم  ضرورت 
نفت  ظریف  و  زنگنه  تیم  دوازدهم/  دولت  در 
خبر ....ادامه  بازگرداندند.  سابق  جایگاه  به  را 

 تقویت 116 واحدی شاخص کل بورس/ 
شیوع رخوت در بازار سهام

تداوم  در حالی  امروز  تهران  بورس  معامله گران 
از  تهران  بورس  سنتی  بازارگردان های  حمایت 
گروه های پیشرو فوالدی، معدنی و تجهیزاتی ها 
کم  معامالت  تداوم  که  بودند  شاهد  نماگر  از  را 
عمق و رخوت آور حوصله ای برای سرمایه گذاران 

باقی نگذاشت. ....ادامه خبر

 اقتصادی اخبار صنعت برق

 عناوین اخبار

31 اردیبهشت ماه 1396 شماره   1958    



3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

سندیکای صنعت برق ایران/ یکم خرداد؛

رونمایی از راهنمای جامع بازار عراق

 17 ساعت  ماه  خرداد  یکم  دوشنبه  روز 
پژوهش های  و  مطالعات  موسسه  محل  در 
عراق«  بازار  »سایه روشن های  کتاب  از  بازرگانی 

رونمایی به عمل خواهد آمد. 
کتاب » سایه روشن های بازار عراق« حاصل 10 سال 
تجربه رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسالمی ایران 
در بغداد است که توسط انتشارات چاپ و نشر بازرگانی 
چاپ  به  عراق  کشور  بازار  جامع  راهنمای  عنوان  به 

رسیده است.
بازار  گفتنی است کشور عراق به عنوان مناسب ترین 
هدف کاال و خدمات صادراتی کشور از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است که شناخت زوایای دقیق آن و کسب 
تجربیات  و  تحقیقات  بر  مبتنی  تخصصی  اطالعات 
میدانی سبب ورود مناسب، حفظ و توسعه بازار ایران 

در این کشور خواهد شد. 

سندیکای صنعت برق ایران/ 2 تا 5 خرداد برگزار می شود؛

پنجمین دوره نمایشگاه فناوری و نوآوری

نوآوری  و  فناوری  نمایشگاه  دوره  پنجمین 
معاونت  حمایت  با  ماه  خرداد  پنجم  تا  دوم 
نمایشگاه  در  جمهوری  ریاست  فناوری  علمی و 

بین المللی تهران برگزار خواهد شد.  
شایان ذکر است در حاشیه این نمایشگاه که به مثابه 
یک پل ارتباطی میان بازرگانان، فناوران، صنعت گران 
و محققین کشورهای گوناگون عمل می کند، نشستی 
خواهد  تشکیل  نوآوری«  »شبکه سازی  عنوان  تحت 

آینده اقتصاد ایران
ادامه از صفحه 1/ 

این اصالح مسیر در درجه نخست نیازمند تفکر اقتصادی منسجم و سازگار در کل 
مجموعه تیم اقتصادی دولت است. آنچه بیشترین لطمه را به عملکرد اقتصادی 
دولت در این چهار سال گذشته وارد ساخت فقدان چنین تفکری بود که موجب 
می شد سیاست های برخی دستگاه های دولتی با برخی دیگر ناسازگار و حتی بعضا 

کامال مغایر باشد.
بدون وارد شدن در جزئیات این معضل بزرگ اشاره به چند مورد مهم می تواند 
روشنگر باشد. دولت یازدهم با شعار برقراری اقتصاد رقابتی و کنار نهادن سیاست های 
پوپولیستی و حامی پرورانه بر سر کار آمد. الزمه این کار در همان آغاز کار تعیین 
تکلیف با دو پروژه بسیار مخرب دولت قبل یعنی یارانه های نقدی و مسکن مهر بود؛ 
درحالی که برخورد با مساله مسکن مهر شکل منطقی به خود گرفت و وزارتخانه 
مربوطه با متوقف کردن طرح، هّم خود را معطوف به انجام تعهدات صورت گرفته 
پیشین کرد؛ اما پرداخت یارانه نقدی به رغم انتقادهای جدی کارشناسان، به همان 
شکل نادرست پیشین تداوم یافت. پرداخت یارانه نقدی همگانی از لحاظ اقتصادی 
و اجتماعی غیر قابل توجیه است و جز در قالب سیاست پوپولیستی خرید رای 
مردم معنای دیگری ندارد. دولت در چارچوب سیاستی سازگار و منطقی باید همان 
گونه که از تریبون همین روزنامه به کرات تذکر داده می شد، این طرح را متوقف 
می کرد و کمک به اقشار واقعا نیازمند را با شناسایی آنها از طریق سازمان هایی مانند 

بهزیستی و کمیته امداد در دستور کار قرار می داد.
به طور  به دولت می داد که  را  امکان  این  یارانه همگانی  صرفه جویی در پرداخت 
جدی و محسوسی به کمک این اقشار بشتابد. بهبود چشمگیر در وضعیت آنها یقینا 
می توانست به طور موثری شعارهای پوپولیستی را که در انتخابات اخیر شاهد آن 
بودیم، خنثی کند. دولتی که خود را طرفدار حقیقی اقتصاد رقابتی می داند نباید 
وزارتخانه اش به آژانس حمایت از بنگاه های ناکارآمد و مساله دار تبدیل شود و بیش 
نرخ های  با  را  بانکی نحیف کشور  نظام  تومان منابع محدود  از 15 هزار میلیارد 
با  نباید  اقتصاد رقابتی است  آنها تخصیص دهد. دولتی که طرفدار  به  ترجیحی 
دیوار بلند تعرفه ها از بنگاه های ناکارآمد بی قید و شرط حمایت کند، بلکه باید با 
زمان بندی روشن و شفافی در جهت کاهش تعرفه ها اقدام کرده و زمینه را برای 

ورود رقبای جدید داخلی و خارجی به صنعت فراهم آورد.

همان گونه که رئیس جمهور محترم در مناظره سوم مبارزات انتخاباتی تاکید داشتند 
به فضای  بهبود بخشیدن  از طریق  اقتصادی  رونق  ایجاد  بیکاری  راه حل معضل 
به رغم تالش هایی  این خصوص  اما متاسفانه عملکرد دولت در  کسب و کار است، 
لغو مقررات و  از سه سال است که  نبوده است. بیش  که صورت گرفته کارساز 
مجوزهای زائد و دست و پاگیر در دستور کار دستگاه های ذی ربط است، اما هنوز 
به نتیجه مشخصی نرسیده است. اصالح نظام بانکی کشور هم کم و بیش همین 
وضع را دارد و الزم است که به صورت جدی پیگیری شود. در پایان باید آرزو کرد 
که دولت از دستاورد کنترل تورم به درستی صیانت کند و دچار وسوسه ایجاد رونق 
از طریق تحریک تقاضا همانند گذشته نشود. به نظر می رسد انجام موفقیت آمیز این 
اصالحات اقتصادی ضروری مستلزم ترمیم کابینه و ایجاد یکپارچگی فکری در تیم 
اقتصادی است. آینده اقتصاد ایران را با تصمیمات شجاعانه امروز می توان تضمین 

کرد.
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

شد که شامل شش پنل تخصصی است. 
عالقمندان به منظور ثبت نام می توانند با شماره تلفن 

66753117ـ021 تماس حاصل کنند. 
برای دریافت اطالعات بیشتر به سایت سندیکا مراجعه 

کنید.

ایلنا/معاون هامهنگی توزیع توانیر تاکید کرد

لزوم برنامه ریزی برای پیوستن مشترکان 
پیک/  کنترل  های  برنامه  به  خانگی 
برای  صنایع  ویژه  های  مشوق  اختصاص 
امسال تابستان  در  برق  با  همکاری 

اهمیت  ملی  دیسپاچینگ  دیدگاه  از  آنچه 
عملیاتی  ذخیره  به  بتوانیم  که  است  این  دارد 
در  و  کنیم  پیدا  توزیع دسترسی  در  اتکاء  قابل 
نقاط  ایجاد  با  باید  توزیع  شرکتهای  راستا  این 
مانوری و اتوماسیون بارهای غیرضروری، فضای 
الزم برای دستیابی به این هدف را فراهم کنند.

ورود  اهمیت  بر  تاکید  با  فام  حقی  ایلنا،  گزارش  به 
مشترکان خانگی به بحث کنترل پیک اظهار داشت: 
در وضعیت فعلی عمده همکاریها در این خصوص با 
مشترکان صنعتی، تجاری و در مرحله بعد اداری انجام 
می شود و الزم استب به سمت تکنیکهایی برویم که 
پیک  ایجاد  در  مهمی  سهم  که  را  خانگی  مشترکان 

باردارند را در بحث کنترل پیک وارد کنیم.
وی در این ارتباط همکاری 721 هزارمشترک خانگی 
برنامه  با  آمریکا  در  برق  توزیع  از شرکتهای  یکی  در 
های کنترل پیک را مورد توجه قرار داد و با اشاره به 
پتانسیل برنامه های پاسخگویی بار در اروپا، ظرفیت 
باالی این برنامه ها در کشورمان را خاطرنشان ساخت.

حقی فام در ادامه با تشریح سیاستهای بهره وری انرژی 
یک  عنوان  به  توزیع  شرکتهای  کرد:  تاکید  دنیا،  در 
وظیفه در بحث مدیریت پیک مشارکت می کنند ولی 
برای استمرار این موضوع و نصب سخت افزارهای مورد 
نیاز باید به سمت ایجاد یک مدل مالی برای تشویق 
شرکتهای توزیع باشیم و شرکتها از نتیجه برنامه های 

کاهش پیک خود منتفع شوند.
از  توزیع  شرکتهای  استفاده  را  بعدی  اولویت  وی 
پتانسیلهای موجود در کشور عنوان کرد و افزود:بخش 
توزیع باید به فکر افزایش قدرت مانوری و شناسایی 
بارهای غیر ضروری باشد تا بتواند یک ذخیره مطمئن 

وقابل اتکا ایجاد نماید.
معاون هماهنگی توزیع توانیر خاطرنشان ساخت: آنچه 
از دیدگاه دیسپاچینگ ملی اهمیت دارد این است که 
بتوانیم به ذخیره عملیاتی قابل اتکاء در توزیع دسترسی 
پیدا کنیم و در این راستا شرکتهای توزیع باید با ایجاد 
نقاط مانوری و اتوماسیون بارهای غیرضروری، فضای 

الزم برای دستیابی به این هدف را فراهم کنند.
بار  این که در بحث اصالح ضریب  بیان  با  فام  حقی 
و  دارد  وجود  پیمودن  برای  بسیاری  های  راه  هنوز 
از  یکی  کرد:  اضافه  شود،  پیگیری  جدیت  با  باید 
تکنولوژیهایی که به طور جدی در صنعت برق دنبال 
می شود،استفاده ازذخیره سازها است که نمونه ای از 
با شرکت کپکو  توانیر  تایید مدیرعامل شرکت  با  آن 
اخیراً به امضاء رسید و عمومیت دادن این تکنولوژی 
می تواند تحولی را در اصالح ضریب بار سیستم ایجاد 

کند.
وی با اشاره به آغاز عملیات کاهش پیک 96 تاکید کرد: 
هر یک از شرکتها باید برنامه ویژه ای برای شناسایی 
»مولدهای خود تامین« داشته باشد و به عنوان یک 
برنامه عملیاتی، طراحی و زمانبندی خاصی برای آن 

بگذارد.
به ویژه در  افزایش تشویقی ها  به  اشاره  با  فام  حقی 
حوزه مشترکان صنعتی افزود: انتظار داریم در صورت 
عملکرد خوب شرکتهای توزیع و برقهای منطقه ای، 
بتوانیم پیک سایی امسال حتی در حد 5 هزارمگاوات 

محقق سازیم.
با اشاره به فعال شدن سامانه پایش برنامه های  وی 
امیدواری  ابراز  توزیع  شرکتهای  در  مصرف  مدیریت 
کرد: با بهره گیری از فضای مجازی، موضوع مدیریت 
مصرف برق به عنوان یک بحث ملی و استراتژیک در 

بین مردم مطرح و مشارکت آنها جلب شود.

تسنیم/مدیرعامل توانیر در گفت وگو با تسنیم:

طریق  از  کشور  روستای   ۲17 برق 
انرژی های نو تأمین می شود 

تا امروز برقرسانی به تعداد ۲17 روستا با ۲35۰ 
یا مناطق  نقاط صعب العبور  خانوار در کشور در 
منابع طبیعی  یا مناطقی که عرصه  و  دور افتاده 
موجب  برق  شبکه  احداث  و  بوده  جنگل ها  و 
سیستم های  از  استفاده  با  می شد  آن  تخریب 
است. شده  انجام  تجدیدپذیر  و  نو  های  انرژی 

»آرش کردی« مدیرعامل شرکت توانیر در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: سال 
گذشته با همت و تالش دست اندرکاران برق روستایی 
و مدیران عامل شرکتهای توزیع به رکورد افتخارآمیز 
56 هزار و  800 روستای برقدار دست یافتیم و به این 
ترتیب تمامی روستاهای باالی 10 خانوار دارای کد و 

واجد شرایط برقدار شدند .

وی افزود: در طی سالهای اخیر با تخصیص قسمتی 
از درآمد عوارض برق به برق رسانی به روستاها، انجام 
سخت ترین  و  یافت  ادامه  بیشتری  شدت  با  پروژه ها 
نبود  تصور  در  که  روستاها  به  برق رسانی  پروژه های 

انجام شد. 
»برخی  اینکه  به  اشاره  با  توانیر  شرکت  مدیرعامل 
پروژه های برقرسانی روستایی در شرایط صعب العبور 
اجرا شد«، گفت: از هفته دولت سال 1392 تا پایان 
خانوار  با 32056  روستا  تعداد 2152   ، سال 1395 
و با احداث 5942 کیلومتر شبکه برق از نعمت برق 

برخوردار شدند.
 وی ادامه داد: تا امروز برقرسانی به تعداد 217 روستا 
یا  صعب العبور  نقاط  در  کشور  در  خانوار   2350 با 
مناطق دور افتاده و یا مناطقی که عرصه منابع طبیعی 
و جنگل ها بوده و احداث شبکه برق موجب تخریب 
آن می شد با استفاده از سیستم های انرژی های نو و 
تجدیدپذیر از جمله سیستم های خورشیدی، بادی و 
... انجام شده که از این تعداد، سیستم های برقرسانی 
117 روستا در فاصله سال های 92 تا پایان 95 احداث 

شده اند.

مهر/مدیرعامل رشکت توزیع برق مرکزی:

بخش  در  مرکزی  استان  برق  8۰درصد 
صنعت و کشاورزی به مصرف می رسد 

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
مرکزی گفت: در حال حاضر 8۰درصد برق استان 
به مصرف  مرکزی در بخش صنعت و کشاورزی 
برق حوزه  می رسد و طی سال گذشته مصرف 
است. داشته  افزایش  1۰درصد  استان  صنعت 
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5 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

اظهار  مهر  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  داد  اهلل  محمد 
داشت: در حال حاضر حدود 700هزار مشترک برق، 
920هزار کیلومتر شبکه توزیع برق و 15هزار دستگاه 
مرکزی  استان  انرژی  خط  در  توزیع  ترانسفورماتور 

وجود دارد.
مرکزی  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
افزود: با احتساب مشترکین برق منطقه ای، بیش از 80 
درصد برق استان در بخش مولد صنعت و کشاورزی 

توزیع می شود، که این یک رکورد در کشور است.
رشد  متوسط  گذشته  سال  طی  کرد:  بیان  داد  اهلل 
مصرف انرژی در استان پنج درصد بوده، اما متوسط 
رشد صنعت 10.3 درصد ثبت شده، به این معنی که 
دو برابر رشد متوسط مصرف استان، رشد مصرف انرژی 

در بخش صنعت اتفاق افتاده است.
راستای  در  مهم  اقدامات  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی، برق دار کردن 
کرد:  نشان  خاطر  است،  خانوار  باالی 10  روستاهای 
باالی 10 خانوار استان  اکنون تمامی روستاهای  هم 

مرکزی از نعمت برق برخوردار هستند.
مرکزی  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
تصریح کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی 
سه شاخص مهم در حوزه افزایش بهره وری و کاهش 
را شامل پیک زدایی، مدیریت مصرف  انرژی  مصرف 
تلفات و کاهش خاموشی ها در دستور  برق، کاهش 
کار دارد که در این ارتباط سال گذشته این شرکت 
بین شرکت های توزیع نیروی برق کشور رتبه اول را 

کسب کرد.
و  برق  مصرف  مدیریت  حوزه  در  داد:  ادامه  داد  اهلل 
کاهش اوج مصرف، در استان طی سال های اخیر 60 
تولید  اینکه  به  توجه  با  و  مگاوات صرفه جویی شده 
هر مگاوات برق حدود سه میلیارد تومان هزینه دارد، 

صرفه جویی در 60 مگاوات به معنای جلوگیری از هدر 
رفت 180 میلیارد تومان سرمایه است.

مرکزی  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
این  هم  انرژی  تلفات  کاهش  حوزه  در  داشت:  بیان 
شرکت موفق است، به طوری که تلفات برق در استان 
از 13درصد سال 1392 به 9.8 درصد در سال 1395 
رسیده که این هم حرکتی در راستای تحقق اقتصاد 

مقاومتی در حوزه انرژی است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین، طی سال گذشته یک 
هزار و 500 کیلومتر شبکه های سیمی توزیع برق در 
استان به کابل تبدیل شده و 40هزار کنتور فرسوده که 
شامل 10 درصد کل انشعابات برق استان می شود نیز 

با کنتورهای جدید تعویض شده است.
اهلل داد اضافه کرد:  یک هزار و 500 کنتور هوشمند 
در  کشاورزی  و  صنعت  بخش  در  گذشته  سال  طی 
تر  دقیق  ترتیب مصرف  این  به  تا  نصب شده  استان 
مدیریت شود و مشترکین بتوانند اطالعات صحیحی 
از وضعیت مصرف خود داشته باشند و همچنین شمار 
چاه های آب برق دار استان از چهار هزار و 800 چاه به 

پنج هزار و 340 چاه افزایش یافته است.
مرکزی  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
خاطرنشان ساخت: پیک مصرف توزیع برق در استان 
احتساب  با  و  بوده  مگاوات   828 گذشته  سال  طی 
مشترکین برق منطقه ای، یک هزار و 200 مگاوات 

ثبت شده است.
مصرف  در  جویی  صرفه  راستای  در  شد:  یادآور  وی 
انرژی و ترویج تولید انرژی پاک، سال گذشته در استان 
مرکزی چند موافقت نامه احداث نیروگاه های بادی و 
از  بیش  آنها  اندازی  راه  با  خورشیدی صادر شده که 

200 مگاوات برق تولید می شود.

پاون/معامالت برق در بورس انرژی در هفته گذشته؛

پایه  بار  نماد  در  تنها  برق  معامله 
روزانه انجام شد  

این  در  شده  انجام  های  معامله  ارزش 
است. بوده  ریال  میلیارد   ۲ از  بیش  هفته 

ارزش معامله های انجام شده در این هفته بیش از 2 
میلیارد ریال بوده است و معامله تنها در نماد بار پایه 

روزانه صورت گرفت. 
در  )پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
تمام 5 روز معامالتی )23 تا 27اردیبهشت ماه( هفته 
گذشته در بورس انرژی، معامله صورت گرفت. در این 
فروشندگان  و  خریداران  بین  برق  معامله های  هفته، 
پایه روزانه و معادل 7 هزار و 848  بار  نماد  تنها در 
مگاوات ساعت برق با قیمت متوسط 315 هزار ریال بر 

مگاوات بوده است.
این  انجام شده در  ارزش معامله های  این اساس،  بر 
هفته بیش از 2 میلیارد ریال و حجم معامالت 7 هزار 

و 848 مگاوات ساعت بوده است. 

برق نیوز/

بخش  بودجه  تامین  برای  مشکلی 
تحقیقات صنعت برق نداریم  

توانیر  شرکت  تحقیقات  دفتر  مدیرکل 
صنعت  در  پژوهش  انجام  برای  کرد:  تاکید 
نیستیم. مواجه  مالی  مشکل  با  برق، 

طرحهای  همایش  در  تقوایی  نیوز،   برق  گزارش  به 
تحقیقاتی پایان یافته برق منطقه ای تهران با بیان این 
مطلب افزود: مدیران ارشد صنعت برق توجه به ویژه ای 

به موضوع تحقیقات دارند چراکه اگر مجموعه ای در 
صنعت بخواهد موفق باشد، حتما باید از یک کمیته 

تحقیقات قوی سود ببرد.
وی با بیان اینکه در بخش تحقیقات صنعت برق مشکل 
مالی وجود ندارد، ادامه داد: سال گذشته، بودجه توانیر 
و شرکتهای تابعه و توزیع، در بخش تحقیقات کالن، 
میلیارد  میزان 25  این  از  که  بود  تومان  میلیارد   50
تومان به طرحهای کالن ملی اختصاص داشت و بقیه 

به شرکت های تابعه و توزیع داده شد.
مدیرکل تحقیقات توانیر با اشاره به کاهش همکاری 
دانشگاه ها با صنعت برق در سالهای اخیر، خاطرنشان 
پیشنهادهای  ارائه  با  دانشگاه ها  می رود  انتظار  کرد: 
بیشتر در عرصه تحقیقات، به حل برخی از مشکالت 

صنعت برق کمک کنند.
به گفته دکتر تقوایی آمار ها نشان می دهد بخش اعظم 
پروپوزالهای ارائه شده به کمیته های تحقیقات، از سوی 

معاونتهای تخصصی شرکت ها ارسال می شود.
وی از تاخیر در انجام طرحهای تحقیقاتی به عنوان یک 
آسیب جدی این عرصه نام برد و تصریح کرد: سالهای 
94 و 95، تاخیر فراوانی در انجام پژوهش ها داشتیم که 

حتما این روند را باید کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه بودجه تحقیقاتی شرکت ها نسبت به 
کل بودجه آنها، به طور متوسط نیم درصد است، گفت: 
البته این معضل فقط در صنعت برق نیست و حتما 

باید ارتقا یابد.
توانیر،  شرکت  تحقیقات  دفتر  مدیرکل  گفته  به 
از  اخیر  تعریف شده در سالهای  طرحهای تحقیقاتی 
نظر موضوع و فناوری بسیار باال هستند که این سطح 
از توانایی، بسیار خوشحال کننده است و نیاز شرکت ها 

به خارج، بسیار کم می شود.
تقوایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: عملکرد 
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کمیته های تحقیقات شرکتهای صنعت برق در ارزیابی ها 
مورد توجه جدی قرار می گیرند.

استفاده  برای  تحقیقات  چکیده  اینکه  بیان  با  وی 
پژوهشگران در سامانه تحقیقات برق قرار دارند، اظهار 
یافته  پایان  طرحهای  سازی  تجاری  دنبال  به  داشت: 
محوریت  با  نیز  مساله  این  راهکارهای  که  هستیم 

پژوهشگاه نیرو پیش بینی شده است.
مدیرکل تحقیقات توانیر در پایان گفت: براساس تکلیف 
وزارت نیرو، مدیریت تحقیقات کالن به پژوهشگاه نیرو 
واگذار شده است که البته این طرح ها یا در سطح کالن 
هستند و یا بودجه باالیی می طلبند که ممکن است از 

توان شرکت ها خارج باشد.
وی افزود: البته این مساله مشکلی برای شرکتهای تابعه 
و توزیع ایجاد نمی کند و شرکت ها کماکان از استقالل 
اولویتهای  تا  برخوردارند  خود  نیازهای  چارچوب  در 

تحقیقاتی خود را با جدیت دنبال کنند.
منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل  گزارش  بنابرهمین 
پیشرو  برق  صنعت  گفت:  همایش  این  در  نیز  تهران 
در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با رویکرد درونزایی و 

استفاده از محصوالت ساخت داخل است.
پیشروترین  از  یکی  افزود:  خلق  خوش  غالمرضا 
دستگاههای دولتی در موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه، 
وزارت نیرو است و از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی، 
همواره استادان برجسته رشته برق در وزارت نیرو حاضر 

بوده اند.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر نتوانسته ایم از تمام 
ظرفیت علمی کشور استفاده کنیم که البته این مساله 
داشت:  اظهار  است،  نبوده  هم  پول  کمبود  از  ناشی 
متاسفانه برخی از طرحهای تحقیقاتی در مساله تجاری 
سازی موفق نبوده اند هرچند اخیرا تالشهایی برای رفع 

این مشکل انجام شده است.

خوش خلق در عین حال بر بهره گیری از توانمندی 
همکاران در کنار استفاده از استادان دانشگاه تاکید کرد 
و خاطرنشان ساخت: این همکاران در حوزه های مختلف، 

تجارب فراوانی دارند که باید به آنها، جهت داد.
وی در پایان با بیان اینکه مشکل اعتبار در انجام تحقیقات 
نداریم، افزود: قرار نیست تحقیقات، فقط منجر به ایجاد 
تجهیزات بزرگ شوند بلکه ممکن است مسائل کوچکتر 
بر بگیرند  ولی در عین حال کاربردی و حیاتی را در 
از  با استفاده  امکانات داخل کشور  از  کمااینکه خیلی 
برخی تجهیزات مکمل، می تواند جایگزین تجهیزات های 

تک )High-Tech( شوند.
این گزارش می افزاید: در پایان این همایش یک روزه، 
پژوهشگران سه طرح تحقیقاتی تکمیل شده با موضوعات 
فرکانسی  پاسخ  بر  مختلف  پارامترهای  اثر  »بررسی 
این  اندازه گیری  ارائه روشی مناسب جهت  CVT و 
پاسخ«، »تحقیق، طراحی، شبیه سازی ساخت مبدل 2 
تار نوری به یک تار نوری برای ارسال و دریافت همزمان« 
و »ارتقا و بهینه سازی سیستم حفاظت الکتریکی برق 

منطقه ای تهران« مورد تقدیر قرار گرفتند.

ایسنا/ در گفت وگو با ایسنا مطرح شد

زبان  از  نیرو  ناکامی های وزیر  و  توفیق ها 
خودش     

مثبتی  گام های  یازدهم  دولت  در  نیرو  وزارت 
برق رسانی  و  آب  به  می توان  که  برداشت 
روستایی، احیا دریاچه ارومیه توسعه انرژی های 
کرد  اشاره  قبیل  این  از  اموری  و  تجدیدپذیر 
این  در  امیدهایی  و  بیم ها  وجود  این  با  اما 
می زد. موج  تدبیر  دولت  طول  در  وزارتخانه 

به گزارش ایسنا، ماه های پایانی دولت یازدهم بهانه ای 
برای گفت وگو با این وزیر دولت تدبیر و امید شد؛ در 
دولت  این  در  بگوید  تا  او خواستیم  از  پرسش  اولین 
عالقه مند به تکمیل کدام پروژه نا تمام دوره وزارت 
با کمی درنگ گفت: بی شک  نیز  خود بوده که وی 
بزرگترین دستاورد وزارت نیرو در این دولت خدمات 
رسانی به روستاییان بوده و گرچه اقدامات خوبی در 
این میان انجانم شد اما به لحاظ انسانی اندوهگین این 
مساله هستم که هنوز روستاهایی در کشور از نعمت 
آب و برق برخوردار نیستند، عالقه قلبی من این بود که 
تا کنون تمام روستاییان آب و برق داشته باشند، با این 
حال امیدوارم دولت دوازدهم به این مساله توجه جدی 
داشته باشد و در آینده ای نزدیک شاهد هیچ روستای 

بدون آب و برق در کشور نباشیم.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر مهم ترین دستاورد 
وزارت نیرو در دولت تدبیر اظهار کرد: کارهای متعددی 
قابل  آب  ابالغ  اما  رسید  سرانجام  به  دولت  این   در 
برنامه ریزی منابع آب اقدامی بود که در هیچ دولتی 
سابقه نداشته و بر اساس آن توانستیم  10.7 میلیارد 
مترمکعب از آب تجدیدپذیر کشور را به مصارف زیست 
محیطی یعنی احیای تاالب ها و زنده ماندن رودخانه ها 
اختصاص دهیم که بی شک این مساله یک نقطه عطف 
در مدیریت آب کشور بوده که در این دولت حاصل 

شده است.
وزیر نیرو همچنین در پاسخ به سوالی مبنی براین که 
طی  در  که  تصمیمی  سخت ترین  و  چالشی ترین 
بحث  کرد:  عنوان  بود؟  چه  گرفتید  سال  چهار  این 
از  که  بود  موضوعی  زیرزمینی  آب های  تعادل بخشی 
با  اما  شد  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  دولت  ابتدای 
توجه به  اینکه برای اجرایی شدن این تصمیم مجبور به 
مسدود کردن چاه های غیر مجاز بودیم با صحنه های 

ناخوشایندی روبرو شدیم اما چون این مساله به نفع 
کشاورزان و در بعد وسیع تر به نفع تمام مردم و کشور 

بود این کار را اجرایی کردیم.
ارتقا  را  دوازدهم  دولت  اولویت  مهم ترین  چیت چیان 
دولت  که  است  الزم  کرد:  تصریح  و  اعالم  بهره وری 
دوازدهم به مساله ارتقا بهره وری در تمام ابعاد چه در 
ارتباط با آب و چه در ارتباط با برق و انرژی  توجه کند 

و در این مسیر نیز گام های بزرگی بردارد.
حمید چیت چیان )زاده 1336، تبریز( است. او پیش 
از این مشاور عالی و قائم مقام وزارت نیرو دولت نهم، 
عضو هیأت مدیره شرکت توانیر و سازمان برق ایران، 
معاون وزیر نیرو در امور انرژی، معاون برنامه ریزی و 
امور اقتصادی وزارت نیرو، قائم مقام وزیر و مشاور عالی 
بوده  نیز  نیرو  وزارت  مشاوران  شورای  رییس  و  وزیر 

است.
همچنین وی در تأسیس و پایه گذاری مؤسسه های 
مدیریت  آموزش  و  تحقیقات  موسسه  ازجمله  مهمی 
سازمان  ایران،  انرژی  مطالعات  مرکز  نیرو،  وزارت 
انرژی  وری  بهره  سازمان  )سانا(،  ایران  نو  انرژی های 
ایران )سابا(، مرکز اطالعات انرژی ایران و آزمایشگاه 

ملی صرفه جویی انرژی ایران نقش مهم داشته است.
چیت چیان فعالیت سیاسی خود را با حضور در سپاه 
آذربایجان شروع کرد و پس از تجربه سطوح مختلف 
فرماندهی با شرکت در انتخابات مجلس و کسب رای 
اول از استان، نماینده آذربایجان شرقی)تبریز( در دوره 

سوم مجلس شورای اسالمی شد.

 بازگشت به عناوین 6 اخبار صنعت برق

31 اردیبهشت ماه 1396 شماره   1958    



دنیای اقتصاد/ بانک مرکزی اعالم کرد

چارچوب پولی برنامه ششم توسعه 
     

برنامه های  دائمی  احکام  قانون  مرکزی  بانک 
مالي  »تامین  منظور  به  را  کشور  توسعه 
فعالیت هاي خرد و متوسط به وسیله نظام بانکي«، 
مرکزي  بانک  فراگیر  و  کامل  نظارت  »اعمال 
اعتباري«،  و  بانکي  پولي،  موسسات  و  بازار  بر 
غیرمتشکل  بازار هاي  و  موسسات  »ساماندهي 
و  شفافیت  ارتقای  جهت  در  مالي  و  پولي 
غیرجاري  مطالبات  نسبت  »کاهش  و  سالمت« 
به تسهیالت« به شبکه بانکی کشور ابالغ کرد.

این بخشنامه رویکردی در جهت تحقق سیاست های 
کلی برنامه و افزایش اقتدار و اختیارات نظارتی بانک 
به  این بخشنامه می توان  از موارد مهم  مرکزی دارد. 
افتتاح  لزوم  و  مرکزي  بانک  فقهي  شوراي  تشکیل 
نهادهاي  و  دولتي  دستگاه هاي  حساب هاي  تمامي 
بانک  نزد  کشور  کل  خزانه داري  طریق  از  اجرایي 
مرکزی اشاره کرد. عالوه براین، قوه قضائیه مکلف شده 
تا با راه اندازی سامانه سجل محکومیت های مالی امکان 
استعالم برخط کلیه محکومیت های مالی اشخاص از 
این سامانه برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و 
دستگاه های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی را در جهت 
کند.سال  فراهم  اقتصادی  فعالیت های  شفاف سازی 
گذشته، دولت با توجه به لزوم تداوم و ماهیت دائمی 
برخی احکام مقرر در »قانون برنامه پنج ساله پنجم 
جدیدی  اقدام  طی  ایران«  اسالمی  جمهوری  توسعه 
از  دسته  این  مجدد  تنفیذ  جای  به  گرفت  تصمیم 
احکام در »قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه«، آنها 
را در قالب الیحه ای مستقل تحت عنوان »الیحه قانون 
احکام دائمی برنامه های توسعه کشور« تنظیم و برای 
این  کند.  تقدیم  اسالمی  شورای  مجلس  به  تصویب 

الیحه در جلسه مورخ 10 بهمن ماه سال 1395 به 
تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و بر اساس ماده 

)73( آن، از ابتدای سال جاری الزم االجرا است.
برنامه  قانون  با  بودجه های سنواتی  انطباق  به منظور 
و  ریزی  برنامه  فرآیند  اصالح  مالی،  انضباط  ششم، 
بودجه ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه های دولت، در 
بند )1( از قسمت ب( ماده 7 این قانون آمده است که 
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات 
نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول 
اجرای قانون برنامه، 30 درصد تعیین شود و ساالنه 
حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه خواهد شد. 
براین اساس، بانک مرکزی مکلف است در طول سال 
و متناسب با وصول منابع بالفاصله نسبت به واریز این 
وجوه و سهم 5/ 14 درصد شرکت ملی نفت ایران از 
کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم 3 
درصد مناطق نفت خیز، گاز خیز و توسعه نیافته اقدام 
کند و از محل باقی مانده، سهم بودجه عمومی دولت 
از منابع موضوع این جزء در سقف ذکر شده در این 
قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری 
کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز 

کند.
عالوه بر این، در ماده 14 این قانون برای اعمال نظارت 
و  پولی  موسسات  بر  مرکزی  بانک  فراگیر  و  کامل 
اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل 
یافته  افزایش  مرکزی  بانک  قانونی  اختیارات  پولی، 
است. بر اساس بند الف این ماده قانونی، بانک مرکزی 
مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چارچوب مصوباتی 
که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، عالوه بر 
اختیارات قانونی خود که در قانون پولی و بانکی کشور 
مصوب 18 تیرماه 1351، یک یا چند مورد از اقدامات 
نظارتی و انتظامی مانند اعمال محدودیت، ممنوعیت 

موثر، سلب  بین سهامداران  اندوخته ها  و  توزیع سود 
حق رای از آنها به طور موقت و سلب حق تقدم خرید 
مجوز  موقت  تعلیق  همچنین  و  موثر  سهامداران  از 
مجوز  لغو  یا  معین  مدت  برای  فعالیت ها  از  بخشی 
پرداخت  ممنوعیت  یا  محدودیت  اعمال  فعالیت، 
پاداش و مزایای مدیران و همینطور سلب صالحیت 
حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره اقدام کند. 
عالوه براین، در بند ب این ماده قانونی آمده است که 
اعتباری غیربانکی،  بانکی، موسسات  هرگونه عملیات 
تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها 
و شرکت های واسپاری )لیزینگ ها( و اشخاص حقوقی 
تابعی که بانک ها بیش از 50درصد سهام آنها را دارا 
مذکور  نهادهای  تغییرات  ثبت  همچنین  و  هستند 
فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار 

امکان پذیر است.
ضمن آنکه انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانک ها و 
موسسات اعتباری پس از صدور تایید صالحیت حرفه ای 
و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی مورد تاکید 
واقع شده است. به عالوه، براساس این قانون مسوولیت 
بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی های موسسات مذکور 
و  مدیره، هیات موسس  امنای هیات  بر عهده هیات 
مراتب  با  متناسب  اشتغال  با  متناسب  موثر  سهامدار 
مورد،  این  در  البته  است،  خسارت  بروز  شرایط  و 
صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای در سراسر کشور 
که جذب منابع ساالنه آن تا سه میلیارد تومان باشد 
از حکم این بند مستثنی بوده و براساس اساسنامه و 
مجوزهای موجود ادامه فعالیت می دهد. عالوه بر این، 
مطابق این بخشنامه نیروی انتظامی موظف است در 
را  موسسات  یا  راسا شعبه  مرکزی  بانک  که  مواردی 
یا  فعالیت  توقف  به  نسبت  می کند  اعالم  مجوز  فاقد 

تعطیل کردن آنها اقدام کند. در قسمت دیگری از این 
بخشنامه تبلیغات برای ارائه خدمات پولی و بانکی را 
به آیین نامه ای محدود کرده که ظرف مدت 4ماه پس 
از اجرایی شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه 
به تصویب هیات وزیران می رسد. همچنین تخلف  و 
رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان 
10 برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته است که به حساب 

خزانه داری کل کشور واریز می شود.
همچنین در جهت کاهش نسبت تسهیالت غیرجاری 
به کل تسهیالت بانک مرکزی موظف است با همکاری 
نحوی  به  ذی ربط  دستگاه های  سایر  و  قضائیه  قوه 
داده  پایگاه  توسعه  و  تکمیل  با  که  کند  برنامه ریزی 
نظارتی،  اجرایی و  اقدامات  اعتبارسنجی و سایر  ملی 
نسبت مذکور، ساالنه یک واحد درصد کاهش یابد. در 
بند الف ماده 17 این قانون، به منظور افزایش سرعت 
هزینه ای  و  درآمدی  حساب های  گردش  کارآیی  و 
بر  برخط  نظارت  امکان  ایجاد  و  شفاف سازی  دولت، 
کلیه حساب های دستگاه های اجرایی و کاهش اثرات 
منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، مقرر شده 
است که کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی 
سازمان ها،  شرکت ها،  موسسات،  وزارتخانه ها،  برای 
دانشگاه های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی 
و  کشور  کل  داری  خزانه  طریق  از  صرفا  غیردولتی، 
افتتاح  شود. همچنین دستگاه های  بانک مرکزی  نزد 
یادشده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را 
فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی 
قانون  ماده  این  نخست  تبصره  در  البته  دهند.  انجام 
دسترسی  است  موظف  مرکزی  بانک  که  است  آمده 
برخط خزانه داری کل کشور را به اطالعات حساب های 

دستگاه های مذکور فراهم کند.
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تنوع سازی ابزارهای حمایتی از کشاورزان
در ماده 27 قانون احکامی دائمی برنامه توسعه کشور 
اقتصاد  و  برنامه  کلی  سیاست های  تحقق  منظور  به 
پیشرفت  و  شکوفایی  برای  الزم  بسترهای  مقاومتی، 
عدالت محور روستا، دولت موظف شده است که سود 
و جرایم تسهیالت پرداخت شده به افراد تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی را که در 
جهت بازسازی اماکن مسکونی مناطق روستایی آسیب 
دیده از حوادث طبیعی و غیرمترقبه استفاده شده است 
و قادر به بازپرداخت اقساط خود نیستند را ببخشد. 
براین در ماده 33 دولت مکلف شده است که  عالوه 
بخش  از  حمایت  ابزارهای  متنوع سازی  منظور  به 
کشاورزی، سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش 
سرمایه گذاری  ارزش  از  درصد  هفت  به  را  کشاورزی 
بخش کشاورزی افزایش دهد. سرمایه بانک کشاورزی 
را نیز مطابق با استانداردهای بین المللی از محل فروش 
دهد.  افزایش  کشاورزی  جهاد  وزارت  مازاد  امالک 
عالوه براین، سود و کارمزد و جریمه وام های دریافتی 
کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه را مورد 
آنان را به مدت سه  بخشودگی قرار داده و اصل وام 
سال امهال کند. همچنین میزان خسارت وارد شده به 
این افراد توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، 
خواهد  تعیین  شهرستان  فرمانداری  و  مربوطه  بانک 
شد. به عالوه، حداقل 15 درصد از متوسط تسهیالت 
اعطایی بانک های عامل غیرتخصصی کشور را به بخش 

کشاورزی اختصاص دهد.
 حمایت از تولید و عرضه مسکن

براساس ماده قانون مذکور، در ساختار قانون ساماندهی 
و حمایت از تولید و عرضه مسکن، بانک مسکن موظف 
است به تامین باقیمانده تعهدات خود و تامین منابع 
واحدهای  احداث  تعهد  بدون  مهر  مسکن  نیاز  مورد 

جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام کند. در 
ماده 89 این قانون، بانک مرکزی موظف شده در طول 
ارائه تسهیالت  به  برنامه، ساالنه نسبت  قانون  اجرای 
مسکن فقط یک بار با سود حداکثر 4 درصد به تعداد 
50 هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل 6 ماه سابقه 
حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت که 
فاقد مسکن ملکی هستند و تاکنون مسکن، زمین یا 
تسهیالت مسکن دریافت نکرده اند از طریق بانک های 
عامل اقدام کند. مابه التفاوت سود مذکور تا سقف نرخ 
سنواتی  بودجه  مطابق  اعتبار  و  پول  شورای  مصوب 
پرداخت  عامل  بانک های  به  و  تامین  دولت  سوی  از 
می شود. آخرین ماده قانونی این بخشنامه قوه قضائیه 
را مکلف کرده تا در راستای شفاف سازی فعالیت های 
سجل  سامانه  اعتبارسنجی،  زمینه  ایجاد  و  اقتصادی 
استعالم  امکان  تا  کند  ایجاد  را  مالی  محکومیت های 
برخط کلیه محکومیت های مالی اشخاص از این سامانه 
برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و دستگاه های 

اجرایی و دفاتر اسناد رسمی فراهم شود.

ایلنا/مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی:

به  امسال  ماه  مرداد  از  تورم  پایه  سال 
سال 1395 تغییر می کند  

    
مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از انتشار 
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی بر اساس 
سال پایه 1395 از مرداد ماه سال جاری خبر داد

به گزارش ایلنا و به نقل از  روابط عمومی بانک مرکزی، 
با پایان بازه زمانی اجرای »قانون برنامه پنج ساله پنجم 
توسعه« در پایان سال 1395، »قانون برنامه پنج ساله 
ششم توسعه« بر اساس سیاست های کلی ابالغی مقام 

محورهای  بر  مبتنی  )مدظله العالی(  رهبری  معظم 
سه گانه ی »اقتصاد مقاومتی«، »پیشتازی در عرصه ی 
علم و فناوری« و »تعالی و مقاوم سازی فرهنگی« تهیه 
شورای  مجلس  تصویب  1395.12.4به  تاریخ  در  و 

اسالمی رسید.
قانون مزبور در چارچوب بندهای )6( و )9( سیاست های 
کلی برنامه مبنی بر »تأمین مالی فعالیت های خرد و 
متوسط به وسیله نظام بانکی« و »اعمال نظارت کامل 
و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و 
اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازار های غیر متشکل 
و  سالمت  و  شفافیت  ارتقاء  جهت  در  مالی  و  پولی 
در  تسهیالت«،  به  غیرجاری  مطالبات  نسبت  کاهش 
قسمت های مختلفی از جمله »اقتصاد کالن«، »بودجه 
و مالیه عمومی« و به طور مشخص بخش »نظام پولی و 
بانکی و تأمین منابع مالی«، تکالیف و برنامه هایی را در 
جهت نیل به اهداف و سیاست های مذکور برای نظام 

بانکی کشور مقرر کرده است.
بر این اساس، در بخش اشاره شده  با رویکرد تحقق 
سیاست های کلی برنامه و افزایش اقتدار و اختیارات 
نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، به ذکر 
کشور  بانکی  و  پولی  نظام  با   مرتبط  احکام  برخی 
پرداخته که از اهم آن ها می توان به اعطای اختیارات 
بیشتر به بانک مرکزی برای اتخاذ اقدامات نظارتی و 
قانون  در  مندرج  قانونی  اختیارات  بر  عالوه  انتظامی 
یا  محدودیت  اعمال  جمله  از  کشور،  بانکی  و  پولی 
ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها بین سهامداران مؤثر 
بانک ها و سلب حق رأی از آن ها، اعمال محدودیت یا 
ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران بانک ها و 
سلب صالحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیأت 

مدیره بانک ها نام برد.
واسپاری  بانکی،  عملیات  انجام  برای  همچنین 

و  حقیقی  اشخاص  توسط  غیره  و  )لیزینگ(، صرافی 
حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، مجازات از 
نوع تعزیری درجه شش تعیین شده و نیروی انتظامی 
موظف شده بنا به اعالم بانک مرکزی نسبت به توقف 
فعالیت یا تعطیل کردن مؤسسات پولی و بانکی و شعب 
غیرمجاز اقدام کند. عالوه بر این، هرگونه تبلیغ برای 
ارائه خدمات پولی و بانکی بدون رعایت ضوابط مربوط 

مستوجب جریمه نقدی دانسته شده است.
تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی را می توان از دیگر 
اقدامات قابل توجه در جهت حصول اطمینان از اجرای 
صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور 
تمامی  افتتاح  لزوم  دیگر  بار  که  آن  ضمن  دانست. 
اجرایی  نهادهای  و  دولتی  دستگاه های  حساب های 
مورد اشاره در قانون، از طریق خزانه داری کل کشور 
قرار  قانون گذار محترم  تأکید  بانک مرکزی مورد  نزد 

گرفته است.
دستگاه های  همه  همراهی  و  همکاری  با  است  امید 
کامل  نظارت  بر  دایر  نظر  مورد  اهداف  حاکمیتی، 
بانکی کشور،  و  پولی  نظام  بر  بانک مرکزی  فراگیر  و 
ساماندهی مؤسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی و 
ارتقای شفافیت و سالمت بانک ها محقق شود. بدیهی 
است سازوکارها و مقررات اجرایی مورد اشاره در برخی 
احکام قانون از جمله آیین نامه موضوع بند )ت( ماده 
)14( در زمان بندی مقرر تهیه و به نحو مقتضی ابالغ 

خواهد شد
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ایرنا/

واحد   18 تولید  عوامل  کل  وری  بهره 
رشد کرد    

    
 9.33 منهای  از  تولید  عوامل  کل  وری  بهره 
 1395 سال  در  درصد   9.95 به   1391 سال  در 
اقتصادی  رشد  که  است  حالی  در  این  رسید. 
درصد  هشت  منهای  با  برابر   1391 سال  در 
بود. رسیده  11.6درصد  به   1395 سال  در  و 

به گزارش ایرنا، تغییرات شاخص بهره وری کل عوامل 
تولید در سال 1392 معادل منهای 2.79 درصد، سال 
1393 معادل 1.95 درصد و سال 1394 منهای 3.52 

درصد بود.
نسبت  از  است  عبارت  تولید  عوامل  کل  وری  بهره 
کار  نیروی  موزون  میانگین  به  داخلی  ناخالص  تولید 
عوامل  از  است)وزن هریک  ثابت  و موجودی سرمایه 

تولید بر اساس ارزش آنها تعیین می شود(.
سازمان ملی بهره وری شاخص بهره وری نیروی کار، 
بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل تولید را برای 
سال های 1391 تا 1395 اعالم کرده است. شاخص 
های بهره وری براساس ارزش افزوده تعداد جمعیت و 

موجودی سرمایه )100 = 1390( است.
بهره وری نیروی کار از سال 1391 تا 1395 به ترتیب 

92 ،88 ،91 ،87 و 95 است.
بهره وری نیروی کار، نسبت تولید ناخالص داخلی به 

تعداد نیروی کار است.
همچنین شاخص بهره وری سرمایه در سال های گفته 
شده به ترتیب برابر است با 90 ، 88 ،89 ، 86 و 96 

است.
بهره وری سرمایه عبارت است از نسبت تولید ناخالص 
نسبت  این  ثابت،  سرمایه  موجودی  ارزش  به  داخلی 

برای سال پایه 1390 برابر با 100 است.

شاخص بهره وری کل عوامل تولید طی سال های یاد 
شده به ترتیب برابر با 91 ، 88 ، 90 ، 87 و 95 است.

از  وری  بهره  رشد  نرخ  مفهوم  که  آنجا  از  همچنیبن 
نرخ  موزون  میانگین  از  اقتصادی  رشد  نرخ  تفاضل 
نیروی کار و سرمایه حاصل می شود، در سال  رشد 
نهاده  دو  رشد  بود  منفی  اقتصادی  رشد  که   1391
تولید مذکور)نیروی کار و سرمایه(هر دو مثبت بوده 
است. بنابراین رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید 
این  است.در  اقتصادی حاصل شده  از رشد  تر  منفی 
حالت محاسبه سهم رشد بهره وری از رشد اقتصادی 

امکانپذیر نخواهد بود.
علت کاهش رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید 
عدم  و  اقتصادی  های  تحریم  از  ناشی   91 سال  در 
نیروی  رشد  وارداتی،علیرغم  اولیه  مواد  به  دسترسی 
کار و سرمایه بوده که خود را به شکل رشد منفی در 

شاخص بهره وری نمایان کرده است.
آنجایی  از  است:  کرده  اعالم  وری  بهره  ملی  سازمان 
که کل اقتصاد کشور از شرایط نرمال برخوردار نبود 
،این عامل نشان دهنده عدم وجود بهره وری در کل 
اقتصاد بوده است بنابراین تاثرات منفی هر عاملی نظیر 
مشکالت اقتصادی )که ناشی از فشارهای سیاسی بود( 
،سیاسی، تجاری، قانونی و برخی عوامل دیگر نمایان 

است.
همچنین در سال 1393 علیرغم رشد مثبت نیروی 
ادامه  از  ناشی  اقتصادی  رکود  دلیل  و سرمایه،به  کار 
عوامل  کل  وری  بهره  ،رشد شاخص  ها  تحریم  تاثیر 

تولید نیز منفی تر از رشد اقتصادی شده است.

ایلنا/ یک کارشناس حوزه انرژی در گفت وگو با ایلنا مطرح کرد:

در  سرمایه گذاری  جذب  تداوم  ضرورت 
نفت در دولت دوازدهم/ تیم زنگنه و ظریف 

نفت را به جایگاه سابق بازگرداندند  
     

در  سرمایه گذاری  جذب  تداوم  ضرورت 
و  زنگنه  تیم  دوازدهم/  دولت  در  نفت 
بازگرداندند سابق  جایگاه  به  را  نفت  ظریف 

با  علی شهرویی، کارشناس حوزه انرژی در گفت وگو 
افزایش  از  خرسندی  ابراز  با  ایلنا،  اقتصادی  خبرنگار 
اقتصادی  شعارهای  به  نسبت  جامعه  آگاهی های 
کاندیداها اظهار داشت: در این انتخابات بخش کثیری 
از جامعه ما حتی در روستاها، حرکت منطقی اقتصاد را 

بر شعار افزایش یارانه ها ترجیح دادند.
وی با اشاره به اینکه در مناظره ها مشخص شد که 
اقتصادی دولت  بر رویکرد  همه جریان های سیاسی 
افزود:  گذاشتند،  صحه  نفت  وزارت  ویژه  به  یازدهم 
تفاوت اساسی در باور مردم نسبت به عملی سازی این 
برنامه ها توسط دو جریان بود زیرا مردم به درستی 
سیاست خارجی کشور و سابقه نمایندگان دو جریان 
در نفت را برای اعتالی این وزارتخانه بسیار مهم می 
دانستند. در این مورد آقای روحانی با عملکرد خود در 
4 سال گذشته و ترکیب  ظریف در وزارت امور خارجه 
و زنگنه در وزارت نفت نشان داد که کاماًل دست باال را 

برای رسیدن به این اهداف در برابر رقیب دارد.
شهروئی گفت: حضور ظریف و زنگنه در دو وزارتخانه 
کلیدی کشور نشان تمرکز دولت بر بازگشت نفت ایران 
به جایگاه سابق در جهان بود. با توجه به اینکه غالب 
مباحث و مناظرات حول محور اقتصاد و جذب سرمایه 
های خارجی بویژه در  نفت بوده است، این رای نشان 
داد که علیرغم وجود کاستی هایی در این امر، مردم 

رویکردهای تیم روحانی را بیشتر قبول دارند.

نفت  برنامه های وزارت  اهداف  وی تصریح کرد:  در 
نیز جذب سرمایه های خارجی از اولویت های هر دو 
جریان سیاسی کشور بود که بعد از این انتخاب و اتفاق 
با  باید  نفت  وزارت  موضوع،  این  بر  گروه  دو  هر  نظر 
قدرت، سرعت و جدیت بیشتری در این خصوص عمل 

نماید.
این کارشناس نفتی با تاکید بر اینکه رویکرد توسعه 
در  کرد:  بیان  یابد،  گسترش  باید  کشور  در  گرایی 
از  های سیاسی،  گرایش  از  فارغ  باید  ما  رویکرد  این 
ظرفیت های متخصصان و فعاالن حوزه نفت، صنعت 
استفاده  مستقر  دولت  اهداف  راستای  در  اقتصاد  و 
که  داد  نشان  اصالحات  دولت  زمان  در  زنگنه  کنیم. 
چنین رویکردی دارد. اما متاسفانه در دولت های نهم 
و دهم مورد بی مهری و اتهامات زیادی قرار گرفت و از 
آنجاییکه بسیاری از مدیران ایشان نیز به همین شکل 
بصورتی غیر منصفانه مورد بی مهری قرار گرفتند، پس 
از بازگشت مجدد ایشان به نفت دستشان در انتخاب 

مدیران با عدم بازگشت آنان به کار، بسته شد.  
به اعتقاد وی زنگنه کماکان این توانمندی را دارد که 
به مقوله توسعه در نفت به صورتی بسیط نگاه کرده 
دلیل  به  که  چرا  کند  عبور  گذشته  نامالیمات  از  و 
به  در  وزارتخانه چه  این  در  ناتمام  کارهای  و  مسائل 
انعقاد  و  خارجی  های  سرمایه  جذب  رساندن  نتیجه 
قراردادهای بین المللی و چه در سامان دادن به برخی 
مسائل داخلی در وزارت نفت کماکان بهترین گزینه 

است.
دولت  در  نفت  وزارت  های  اولویت  به  اشاره  با  وی 
دوازدهم گفت: اولویت اول باید تمرکز بر سرمایه ها 
بصورت عام باشد. چه سرمایه های انسانی، چه سرمایه 
های مادی خارجی و چه جذب تکنولوژی های جدید. 
تمرکز و شتاب در این حوزه ها حتماً پیامدهای مثبت 
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زیادی در پی خواهد داشت.
شهروئی ادامه داد: همچنین باید جذب سرمایه های 
با قدرت  بومی سازی دانش فنی  و  انتقال  و  خارجی 
بیشتری پیگیری شود و  با توجه به اینکه در دولت 
های نهم و دهم بخش نیروی انسانی با معضل بزرگی 
روبرو شده بود و برنامه ریزی مناسبی در این بخش 
صورت نگرفت. حجم عظیم خصوصی سازی های بی 

قاعده در دولت دهم نیز بر این مشکالت افزود.
 وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر وزارت نفت  در 
جذب و بکار گیری نیروها در بخش های مختلف، دچار 
برنامه  با  مشکالت  این  است. حجم  توازن شده  عدم 

ریزی و کارشناسی می بایست کاهش یابد.  
وعده  بدلیل  داد:   توضیح  نفت  حوزه  کارشناس  این 
اقدامات غیرکارشناسانه دولت  از قاعده و  های خارج 
دهم، توقع جامعه در این بخش، از دولت یازدهم بیش 
از توان و ظرفیت آن شده است. اما به هرحال نیروها 
بخش اصلی از سرمایه های نفت هستند و باید اقدام 
ویژه ای در این خصوص صورت پذیرد. البته شاید اگر  
جذب سرمایه های خارجی با شدت و سرعت بیشتری 
صورت گرفته و متعاقب آن فرصت های شغلی بیشتر 
و بهتری در بخش خصوصی ایجاد شود، فشارها در این 

بخش به وزارت نفت نیزکاهش می یابد.
وی همچنین بر تداوم مبارزه با فساد در دولت دوازدهم 
تاکید کرد و گفت: بدلیل عملکرد نسبتاً خوب زنگنه 
چه در دولت اصالحات و چه در چهار سال گذشته، 

جامعه همواره از ایشان در این مقوله توقع دارد.
شهروئی همچنین به ساماندهی هلدینگ خلیج فارس 
اشاره و اظهار داشت: باید ساماندهی و تهیه نقشه راه 
برای شرکت صنایع پتروشیمی )هلدینگ( خلیج فارس 
با صادرات بیش از 7 میلیارد دالر در سال مورد توجه 
قرار گیرد. این هلدیلنگ در حوزه بازرگانی و برندسازی 

نیز نیازمند توجه ویژه است.

خربگزاری فارس/ فارس از آن سوی تاالر شیشه ای گزارش می دهد

بورس/  کل  شاخص  واحدی   116 تقویت 
شیوع رخوت در بازار سهام  
     

حالی  در  امروز  تهران  بورس  معامله گران 
بورس  سنتی  بازارگردان های  حمایت  تداوم 
معدنی  فوالدی،  پیشرو  گروه های  از  تهران 
بودند  شاهد  نماگر  از  را  تجهیزاتی ها  و 
رخوت آور  و  عمق  کم  معامالت  تداوم  که 
نگذاشت.. باقی  سرمایه گذاران  برای  حوصله ای 

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، شاخص 
کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در 
پایان معامالت امروز یکشنبه 31 اردیبهشت ماه 96 با 
افزایش 116 واحدی به رقم  81 هزار و 1944 واحد 

دست یافت.
شاخص کل هم  وزن اما با کاهش 41 واحدی عدد 17 

هزار و 631 واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش 102 واحدی به 

رقم  88 هزار و 695  واحد دست یافت.
شاخص بازار اول اما  در حالی با افزایش 27 واحدی 
به رقم  56 هزار و 185  واحد دست یافت که شاخص 
بازار دوم با افزایش 566  واحدی عدد  180 هزار و 

875  واحد را به نمایش گذاشت.
امروز همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( بدون 

تغییر محسوسی به 927  واحد رضایت داد.
نماد  در  سهام  معامالت  امروز  گزارش،  این  براساس 
معامالتی 3 شرکت کشتیرانی ج.ا.ا با 39 واحد، فوالد 
مبارکه با 23 واحد و همراه اول با 21  واحد افزایش 

بیشترین تاثیر مثبت را بر محاسبه شاخص کل بورس 
به نام خود ثبت کردند.

در مقابل، معامالت سهام در نماد معامالتی سه شرکت 
پاالیش نفت اصفهان با 25 واحد ، ایران خودرو با 14 
 ، واحد کاهش  با 10  پرشین  پرداخت  آسان  و  واحد 
بیشتری تاثیر منفی را در برآورد این نماگر به دوش 

کشیدند.
بورس  امروز  معامالت  کل  ارزش  فارس،  گزارش  به 
تهران به بیش از 266 میلیارد تومان بالغ شد که ناشی 
از دست به دست شدن 787 میلیون سهم و اوراق مالی 
قابل معامله طی 53 هزار و 427  نوبت داد و ستد بود.

طی معامالت امروز نماد معامالتی شرکت های دامداری 
نسوز  فرآورده های  زهراوی،  داروسازی  نمونه،  تلیسه 
شهری  توسعه  سرمایه گذاری  بجنورد،  سیمان  ایران، 
توس گستر، سایپا، آهن و فوالد ارفع، توسعه حمل و 
نقل ریلی پارسیان،  ایران تایر ، کشت و صنعت شهداب 
در  و  متوقف  بازار سهام  ناظر  از سوی  خراسان،  ناب 
مقابل نماد معامالتی شرکت های پتروشیمی زاگرس، 
شیر  ریل،  توکا  فن آوا،  گروه  سهام  خرید  تقدم  حق 
کاشان،  امیرکبیر  فوالد  خراسان،  پگاه  پاستوریزه 
سیمان صوفیان، سیمان کرمان، معدنی دماوند، و حق 

تقدم خرید سهام البرز دارو بازگشایی شدند.
که  تهران  بورس   2 بازار  در  امروز  فارس،  گزارش  به 
به معامالت درون گروهی سهامداران عمده اختصاص 
دارد، 45 میلیون سهم لیزینگ رایان سایپا به ارزش 
بیش از 8 میلیارد تومان با معامالت انتقالی از سوی 
سهامدار عمده مواجه بود. همچنین 20 میلیون سهم 
از 4  بیش  ارزش  به  توسعه ملی  سرمایه گذاری گروه 
میلیارد تومان به کدهای درون گروهی سهامدار عمده 

انتقال یافت.
سهام  خرید  تقدم  حق  میلیون   19.5 حال  عین  در 

ایران ترانسفو به ارزش بیش از 8 میلیارد تومان میان 
سهامداران عمده این شرکت با معامالت درون گروهی 
همراه شد. در بازار نهادهای مالی نیز امروز کمتر از 8 
میلیون سهم بورس کاالی ایران به ارزش کمتر از 3 

میلیارد تومان با معامالت انتقالی همراه شد. 
امروز همچنین 232 میلیون برگه اوراق اختیار فروش 
 23 از  بیش  ارزش  به  تأمین 972  پتروشیمی  تبعی 

میلیارد تومان از سوی بازارگردان آن کد به کد شد. 
حالی  در  تهران  بورس  امروز  گزارش،   این  اساس  بر 
و  بازارگردان ها  نوبتی  حمایت های  تداوم  نظاره گر 
بورس  نماگرهای  حامی  سرمایه گذاری  هلدینگ های 
پس از گذشت دو روز از اعالم نتایج ریاست جمهوری 
گروه های پیشرو شامل فلزات اساسی، معدنی ها و برخی 
تجهیزاتی ها بودند که عمق پایین معامالت سهام در 
بازار نقدی و عدم گردش نقدینگی در کلیت معامالت 
این  بازار سهام حوصله زیادی را برای سرمایه گذاران 
بازار باقی نگذاشت، این در حالی است که بازار سهام 
و  رمضان  مبارک  ماه  استقبال  به  آینده  هفته  طی 
خواهد  مجامع  فصل  پرترافیک  روزهای  همچنین 
ناخواسته  را در رکودی  بازار  به طور سنتی  رفت که 
فرو می برد، در این بین افت نسبت قیمت بر درآمدی 
کل بازار سهام در حالی است که گزارش های برآوردی 
شرکت ها برای سال مالی 95 تا حد زیادی خوش بینانه 
رکود در  تداوم شرایط  این همه  با  است،  بسته شده 
نقدی  سود  تا  شده  باعث  کشور  کار  و  کسب  فضای 

ناچیزی در مجامع عاید سهامداران شود.
به گزارش فارس، امروز بازار سهام بازاری کم عمق و 
رخوت آور بود که نشان می داد، خروجی نقدینگی در 

این بازار همچنان با یبوست مزمن مواجه است.
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دنیای اقتصاد/ 

مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی

مدیران  تمام  روی  پیش  اصلی  چالش های  از  یکی 
محیط  یک  ایجاد  چگونگی  به  کم تجربه  و  تازه کار 
برمی گردد.  کارکنان  برای  صمیمی  و  گرم  روانی 
بسزایی در  اهمیت  از  ارزش های سازمان  و  هنجارها 
ارتقای  موجب  که  مناسب  روانی  محیط  یک  ایجاد 
باید  حال،  این  با  برخوردارند.  می شود،  خالقیت 
دانست که هنجارها به تنهایی نمی توانند یک محیط 
روانی مطلوب کامل را به وجود آورند و در این میان 
پاداش دهی  سیستم  همچون  دیگری  عوامل  از  باید 
به عنوان  شما  مدیریتی  رفتار  و  منش  و  سازمان  در 
یک مدیر نیز کمک گرفت. آنچه بر زبان می رانید و 
برای آن ارزش قائل هستید و آنچه به صورت عملی و 
در برخورد با رویدادها و افراد از خود بروز می دهید، 
بر  تاثیر شگرفی  که  از هم هستند  متفاوت  دو چیز 
شکل گیری محیط روانی حاکم بر گروه شما خواهند 

داشت.
 به عنوان مثال اگر در گروه شما شعار »نباید سخن 

ارزش  و  هنجار  یک  به عنوان  کرد«  قطع  را  دیگران 
گروه،  مدیر  به عنوان  خودتان  اما  می شود،  شناخته 
یک  اید،  کرده  قطع  را  گروه  اعضای  سخن  بارها 
وجود  به  گروه  در  بی اعتمادی  و  سردرگمی  نوع 
دارای همخوانی  کردارها  با  گفتارها  که  می آید، چرا 
خالقیت  وضعیتی،  چنین  در  نیست.  همسویی  و 
شکل گیری  احتمال  از  بلکه  نمی یابد  افزایش  نه تنها 
چنین  بروز  از  اجتناب  برای  می شود.  کاسته  آن 
مشخص  زمانی  فواصل  در  باید  گروه،  در  وضعیتی 
و  پرسشنامه ها  یکسری  بخواهید  کارکنانتان  تمام  از 
فرم های ارزشیابی حاوی پرسش هایی در مورد نحوه 
رفتارتان و ارتباط آن با هنجارها و ارزش های سازمان 
را پر کنند. در این فرم ها می توانید سواالت گوناگونی 
میزان  و  گروه  درون  در  ارتباطی  الگوهای  مورد  در 
ایده های  آزمودن  و  کردن  خطر  برای  اعضا  رغبت 
به  گوناگون  راه های  از  می توانید  شما  بگنجانید.  نو 
و  امنیت  و  آرامش  احساس  به  رسیدن  در  کارکنان 
بیان بی دغدغه نگرانی ها و انتقادهایشان کمک کنید. 
دارند  وجود  معضالتی  و  موضوعات  سازمانی  هر  در 
که اگرچه بسیاری از کارکنان از وجود آنها باخبر و 

نسبت به آنها نگران هستند، اما به دالیل مختلف از 
بیان آن خودداری می کنند. علت اصلی مطرح نشدن 
این معضالت خاص و بزرگ، فقدان احساس امنیت 
و حمایت در میان کارکنان است که موجب می شود 
مطرح  به  را  »ناگفتنی«  مساله  آن  نکردن  بیان  آنها 
رهنمون هایی  ادامه  در  دهند.  ترجیح  آن  ساختن 
مطرح شدن  برای  بسترسازی  »مراحل  عنوان  تحت 
ناگفتنی ها« ارائه شده است که به شما کمک می کند 
تسهیل  را  ناگفتنی ها  مورد  در  کردن  بحث  فرآیند 
ایده های خالقانه  تولید  به  این طریق  از  و  تسریع  و 

کمک کنید.
مراحل بسترسازی برای مطرح شدن ناگفتنی ها

افراد  آن،  در  که  آورید  وجود  به  را  محیطی   )1
دشوار  و  پیچیده  مسائل  مورد  در  باشند  عالقه مند 
کارکنان  به  باید  مدیر،  به عنوان  شما  بگویند.  سخن 
از  پس  که  ناگفتنی هایی  بیان  از  کنید  کمک  تان 
مطرح شدن و حل شدن می توانند به پیشبرد اهداف 
عدم  که  بدانید  باید  نهراسند.  کنند،  کمک  سازمان 
و  زدن  درجا  بهای  به  می تواند  ناگفتنی ها  این  طرح 
عدم پیشرفت گروه تمام شود. البته باید پس از مطرح 

چک  روش های  از  استفاده  با  مسائلی  چنین  شدن 
بروز شرایط  از  و مدیریت گفت وگوها  لیستی جلسه 
خاص و غیرقابل مهار جلوگیری کنید. چک لیستی 
که در ادامه خواهد آمد، می تواند به شما در این مسیر 

کمک شایانی کند:
• هنگامی که اساسنامه سازمان تان را تنظیم می کنید، 
اصل »لزوم سخن گفتن در مورد ناگفتنی ها« را در 

آن بگنجانید.
ناگفتنی ها مشروعیت  و طرح  فرآیند شناسایی  به   •
از صمیم دل می خواهید  تصریح کنید که  ببخشید. 
شوند،  مطرح  علنی  به طور  نابسامانی ها  و  مشکالت 
افرادتان  به  باشند.  تابوها  یکسری  شامل  اگر  حتی 
این اطمینان را بدهید که در صورت بیان ناگفتنی ها 

جریمه و مجازاتی انتظارشان را نمی کشد.
• مطمئن شوید همه اعضای گروه فهمیده اند که هر 
کسی می تواند ناگفتنی ها را بیان کند و حق صحبت 
در مورد این نوع مسائل و مشکالت، منحصربه فرد یا 

مقام های عالی رتبه گروه نیست.
2( بحث و گفت وگو را تسهیل کنید. چگونه می توانید 
نحو مطلوبی  به  را  ناگفتنی ها  مورد  در  فرآیند بحث 

محیط روانی مناسبی برای کارکنانتان ایجاد کنید
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 بازگشت به عناوین 1۲ یادداشت مدیریتی

را  زیر  رهنمون های  کار  این  برای  کنید؟  مدیریت 
به کار ببندید:

• اگر یکی از اعضای گروه به نکته ای ناگفتنی اشاره 
کرد، باید به احترام او، نسبت به موضوع مطرح شده 
حساسیت نشان داده و اقدامات خاصی را در قبال آن 
صورت دهید، ولو به صورت موقت و مختصر. باید در 
اینجا تا حدی از خودگذشتگی نشان داده و حتی اگر 
گروه  عضو  نظر  به  دارید،  مخالفت  ابراز شده  نظر  با 
احترام بگذارید تا به این وسیله سایر اعضای تیم را به 

سمت بیان عقاید و نظرات خود ترغیب کنید.
• به اصول و مبانی گروهی ارجاع کنید و به اعضای 
گروه ثابت کنید که احترام متقابل بین اعضای گروه 
نه فقط در قالب شعار و بلکه در عرصه عمل نیز در 

گروه به اجرا درمی آید.
• کسی که به نکته ای ناگفتنی اشاره کرده را تشویق 
تا به صورت روشن و مشخص سخن بگوید و  کنید 
با ذکر مثال و تشریح قضیه از ابهامات موجود درآن 

بکاهد.
فردی  و  شخصی  حالت  از  را  بحث  مورد  موضوع   •
خارج کنید و عمده توجه خود را معطوف به چیزی 
که بیان می شود، کنید و از اشاره و تکرار نام فردی 

که آن موضوع را مطرح ساخته، بپرهیزید.
در  خاص  رفتاری  به  شده  مطرح  موضوع  اگر   •
کشاندن  جای  به  می شود،  مربوط  سازمان  درون 
رفتار  آن  بروز  انگیزه های  و  ریشه ها  به سمت  بحث 
اعضای  بر  رفتار  آن  بروز  بازخورد  و  تاثیرگذاری  به 
کامل  و  شفاف  به طور  کنید.  توجه  سازمان  و  گروه 
توضیح دهید که چرا یک پروژه مشخص جزو »تابو« 

رده بندی می شود.

3( با صحبت در مورد آنچه که می توان انجام داد، به 
نتیجه گیری نهایی نزدیک شوید.

• بحث را با مطرح ساختن پیشنهادهای جامع برای 
مرتفع ساختن مشکل به پایان برسانید و اگر به یک 
راه حل کامل دست پیدا نکردید، بر ادامه دادن جلسه 

بحث برای ساعات طوالنی اصرار نکنید.
• در صورتی که موضوع بحث بسیار حساس و مهم 
ابعاد آن در یک جلسه نگنجد، ادامه  بوده و بررسی 
بحث را به زمان دیگری موکول کنید تا افراد گروه از 
فرصت کافی برای تفکر و بررسی دقیق جوانب قضیه 
برخوردار باشند. چنین ترفندی به شما کمک می کند 
فرآیند بحث در جلسات آتی را تسهیل کرده و آن را 

ازحالت شخصی و فردی خارج سازید.
HBR :منبع
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مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سندیکای صنعت 
برق ایران )رسانا( خواهشمند است نظرات، پیشنهادها و 
نقدهای خود را از طریق ایمیل  info@ieis.ir ویا شماره 

تلفن های 6-6657۰93۰  به ما اطالع دهید.

با تشکر و سپاس از همراهی شما

به سوی دماوند
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