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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

 اعضای کمیته ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه سندیکا طی نشست 
چشم اندازها،  خصوص  در  نظر  تبادل  و  بحث  به  خود  گذشته  جلسه 

ارزش ها و ماموریت های کمیته پرداختند.
در این نشست مهمترین چشم انداز این کمیته تالش برای ایجاد باالترین میزان 
حفاظت از جان و دارایی انسان ها در برابر خطرات، تلفات و خسارات ناشی از 
برق گرفتگی، جریان های خطای الکتریکی و اصابت مستقیم و یا غیر مستقیم 

صاعقه ذکر شد.
در بحث از ارزش های اصلی کمیته ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه سندیکا بر 
دو موضوع رعایت اخالق حرفه ای و عدم تخریب دیگران در کنار اولویت بخشی 

به حفظ جان و دارایی انسان ها تاکید شد.
براین اساس در تعریف ماموریت های کمیته با ذکر موضوع انطباق استانداردها و 
مقررات ملی با استانداردهای روز بین المللی مرتبط با ارتینگ و حفاظت در برابر 
صاعقه، مواردی چون فرهنگ سازی و الزام به اجرای استانداردها، ارتقای مستمر 
ایجاد  و  منافع مشتریان  راستای حفظ  سطح کیفی محصوالت و خدمات در 
فضای کسب و کار شفاف برای رشد اقتصادی این صنعت اهم دیگر موارد مطرحه 
به عنوان ماموریت کمیته بود. عالوه بر این تعامل با کلیه نهادها، سازمان ها، 
صنایع، گروه ها و ذینفعان جهت تحقق اهداف کمیته ارتینگ و حفاظت در برابر 

صاعقه در دستور کار قرار گرفت.
همچنین معرفی و آموزش استانداردهای موجود در حوزه ارتینگ و حفاظت در 

برابر صاعقه با نظر کارشناسان، متخصصان این صنعت و اعضای کمیته و نیز 
بهره مندی از شبکه های مجازی برای تحقق آن از دیگر موارد مورد بحث در این 

جلسه بود.
کمیته ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه روز چهارشنبه بیست و دوم دی ماه نیز 

در ادامه تعیین اهم مواضع و برنامه های خود تشکیل جلسه داد.

ادامه درصفحه 3 /

سندیکای صنعت برق ایران/ در کمیته ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه سندیکا صورت گرفت

از تعیین ماموریت های اجرایی تا اولین گام ها در اجرای ماموریت ها  دنیای اقتصاد /
دکتر محمد طبیبیان

لحظه ای که خبر نابهنگام و بدون مقدمه را شنیدم بی اختیار 
او  رفت«.  الملك  »نظام  شد:  جاری  زبانم  به  جمله  این 
بعضا  نیرو های  تمام  با حسن نیت و درایت  بود که  کسی 
واگرا را در جهت حفظ منافع عمومی و با دقت در رعایت 
با شیوه میانه روی  جانب جریانات مختلف هدایت گربود 
و یافتن راه حل عقالیی مشکالت و در نظر داشتن هدف 
غایی پیشرفت و اقتدار کشور. او شیفته اعتالی مردم ایران 
و کشور ایران بود و در این مورد با شوق و ذوق سخن می 
عمیقا  دید،  می  راه  این  در  که  مختلفی  موانع  از  و  گفت 
متاثر می شد.اولین خاطره حرفه ای که از ایشان دارم مربوط 
به سال ١٣٦٠ است که در زمان تدوین بودجه ساالنه در 
شرایطی که جنگ تحمیلی در جریان بود و شرایط اقتصادی 
به شدت بحرانی و منابع دولت نا چیز با رئیس وقت سازمان 
و گروهی از مدیران در جلسه ای با ایشان در محل مجلس 
ها،  واقعیت  به  توجه  با  تا  کردیم  شرکت  اسالمی  شورای 
از نظر و دیدگاه  ایشان در جریان قرار گیرد و ایشان هم 
خود و مجلس، سازمان را مطلع کند ودر مسیر تنظیم و 
تصویب بودجه همکاری و همراهی نمایندگانی که در آن 

زمان وضعیت خاصی ایجاد می کردند، را جلب کند. 
ادامه درصفحه 3 /

پایدارسازی دکترین هاشمی



 

  ایران از ظرفیت باالیی برای صادرات 
برق به اتحادیه اروپا برخوردار است

می  نیرو  وزارت  اقتصادی  امور  و  ریزی  برنامه  معاون 
گوید، جمهوری اسالمی ایران از ظرفیت بسیار باالیی 
برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی 
برخوردار است و در صورت تامین سرمایه گذاری مورد 
نیاز، حتی توان تامین برق اتحادیه اروپا از این طریق 

وجود دارد......ادامه خبر

و  نیرو  پژوهشگاه  همکاری های  توسعه   
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

و  نیرو  پژوهشگاه  بین  همکاری  مشترک  تفاهم نامه 
امضا  به  ایران  صنعتی  و  علمی  پژوهش های  سازمان 

رسید......ادامه خبر

 افزایش 20 درصدی همکاری مشترکان 
برق با طرح های پیک سایی امسال 

توانیر  شرکت  برق  مصرف  مدیریت  دفتر  معاون 
شرکت های برتر مدیریت پیك تابستان 95 را شامل 4 
گروه از شرکت های توزیع و 2 گروه از شرکت های برق 

منطقه ای معرفی کرد......ادامه خبر

 جزئیات بزرگترین طرح نیروگاهی ایران
مجری طرح بازتوانی نیروگاههای شرکت تولید نیروی 
برق حرارتی از اعطای ضمانت دولتی به سرمایه گذاران 
بازتوانی نیروگاههای ایران خبر داد و گفت: اجرای فاز 
انتظار  نیروگاههای فرسوده در  بازتوانی  نخست طرح 

اخذ مجوز شورای اقتصاد است......ادامه خبر

 100 درصد برق قطارهاي هلند از انرژي 
بادي تأمین مي شود

سخنگوی کمپانی راه آهن ملی هلند، اعالم کرده است 
از یکم ژانویه امسال تمامی قطارهای برقی هلند انرژی 

خود را از باد تأمین خواهند کرد......ادامه خبر

 صنعت نور در ایران رقابت پذیر با 
کشورهای خارجی

استفاده  نیاز داخلی در زمینه  تا ١٠٠  هر چند صفر 
تامین  داخل  در  نورپردازی  و  روشنایی  از محصوالت 
باالبردن  راستای  در  مهمی  گام های  اما  نمی شود، 
کیفیت و ساختارهای این صنعت به منظور تولیدات 

رقابت پذیر برداشته شده است.....ادامه خبر

 معافیت بخشی از متقاضیان تسهیالت 
بانکی از مفاصا حساب مالیاتی

برخی  بخشنامه ای،  طی  کشور  مالیاتی  امور  سازمان 
از اخذ مفاصاحساب  بانکی را  از متقاضیان تسهیالت 

مالیاتی معاف دانست......ادامه خبر

 اتاق های بازرگانی باید شفافیت مالی را 
مورد توجه قرار دهند

معاون امور استان های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه شفافیت مالی در اتاق 
ها باالترین خدمتی است که می توان انجام داد، اظهار 
کرد: همه اتاق ها باید شفافیت مالی را مورد توجه قرار 

دهند......ادامه خبر

 جزئیات تسویه اسناد خزانه اسالمی 
کوتاه مدت مرحله اول

اسناد  تسویه  جزئیات  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان 
خزانه اسالمی کوتاه مدت مرحله اول را اعالم کرد......

ادامه خبر

 پیش بینی بهبود رشد اقتصاد جهان در 
سال 201۷

پیش بینی  از  گزارشی  گذشته طی  روز  جهانی  بانك 
سال  در  جهانی  اقتصاد  رشد  افزایش  به  نسبت  خود 
قبل رشد 4 دهم  به سال  نسبت  2٠١۷ خبرداد که 

خواهد داشت......ادامه خبر

 رشد اقتصادی 4.6 درصدی ایران در 
سال 2016

رشد  خود،  گزارش  جدیدترین  در  جهانی  بانك 
اعالم  درصد   4.٦ را   2٠١٦ سال  در  ایران  اقتصادی 
و رشد اقتصادی 5.2 درصدی را برای ایران در سال 

2٠١۷ پیش بینی کرد......ادامه خبر

 موفقیت دولت در حذف قوانین مزاحم 
فعاالن اقتصادی صفر بوده است

از  انتقاد  با  چین  و  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب 
وجود ١٣ هزار قانون دست و پاگیر در حوزه فعالیت 
اقتصادی گفت: مطابق قانون برنامه پنجم دولت موظف 
بوده است، کلیه قوانین مزاحم را احصاء کند و ترتیب 
رفع آن را ایجاد کند ولی متاسفانه خروجی تقریبا صفر 

بوده است......ادامه خبر

 توقف دالر در نرخ 3965 تومانی
در جریان معامالت امروز بازار آزاد تهران، قیمت هر 
ثابت  تومان   ٣9٦5 روی  بر  تغییر  بدون  آمریکا  دالر 
این درحالی است که سکه طرح جدید 4۷٠٠  ماند، 

تومان گران شد.....ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

 ادامه از صفحه 1 /
از تعیین ماموریت های اجرایی تا اولین 

گام ها در اجرای ماموریت ها 

براین اساس ظرفیت های آزمایشگاهی موجود درکشور 
جهت تست تجهیزات مورد استفاده در حوزه ارتینگ و 
حفاظت در برابر صاعقه به بحث گذاشته شد و اعضای 
کمیته درخصوص تبدیل سندیکا به مرجعی برای تایید 
صالحیت و شناسنامه دار کردن کاالهای تولید و عرضه 

شده در این صنعت به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این راستا موضوعاتی چون تدوین آیین نامه اجرایی 
برگزاری  برای  مدون  بستری  ایجاد  جهت  کمیته 
جلسات و پیگری مصوبات، همچنین بررسی و استفاده 
بهینه از ظرفیت های سندیکا به خصوص فرصت حضور 
سندیکا  در  نیرو  وزیر  نماینده  حقی فام  محمودرضا 
مطرح شد و نحوه تعامل کمیته ارتینگ و حفاظت در 
برابر صاعقه با سازمان  نظام مهندسی، وزارت نیرو و 

وزارت کار مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در این جلسه پیشنهاد شد با توجه به موجود 
سندیکای  در  تخصصی  کمیته های  آیین نامه  بودن 
از  صنفی،  تشکل های  دیگر  نیز  و  ایران  برق  صنعت 
ظرفیت این آیین نامه ها در کمیته ارتینگ استفاده شود 
و یکی از اعضای هیات رییسه با تدوین آن، نسخه اولیه 

را جهت بررسی به اطالع دیگر اعضای کمیته برساند.
نیز  و  آیین نامه  از  پیش نویسی  شد  مقرر  پایان  در   
روند مربوط به ارزیابی کیفی محصوالت استاندارد در 
اعضای  به  بررسی  تهیه، جهت  از  ارتینگ پس  حوزه 
هیات رییسه ارسال شود و نهایتا مقرر شد دبیر کمیته 
این  تا  کند  هماهنگ  سندیکا  دبیر  با  را  جلسه ای 
موضوعات پس از تکمیل، قابلیت ارائه به وزارت نیرو 

را داشته باشد.

 ادامه از صفحه 1 /

انقالب شرایط  ایشان گفت شرایط  که  دارم  یاد  به 
متوجه  باید  اما  است،  خاصی  هیجانی  و  احساسی 
و  داد  ادامه  نمی توان  شعار  و  هیجان  با  که  باشیم 
عقالیی  و  منطقی  راه های  باید  کرد.  اداره  را  کشور 
حل مشکالتمان را بیابیم و پیگیری کنیم و در این 
زمینه بار سنگینی بر دوش کارشناسان است و باید 
سری  درد  بدون  و  ساده  کار  این  که  کنیم  توجه 
نخواهد بود. در آن روز من سی و پنج سال جوان تر 
بودم و مثل اکثر افراد حاضر جوان و بی تجربه. برای 
مثال وقتی که من به سازمان برنامه منحل شده که 
جناب آقای دکتر محمد تقی بانکی با هدایت شهید 
رجایی مشغول باز سازی آن بود، رفتم در هفته های 
اول یك مطالعه انجام دادم و برای خود یك فهرست 
این  به  اقتصاد کالن جمع بندی کردم.  از مشکالت 
منظور که در حیطه اقتصاد کالن چند مساله کانونی 
و کلیدی موجود است که باید حل شود و پس از حل 
آن، آن گاه من هم می توانم به دنبال زندگی خودم 
بروم )برای مثال یکی از مسائل آن فهرست یکسان 
سازی نرخ ارز بود، که هنوز پس از سی و پنج سال با 
دست اندازهایی که ناشی از تمهید های منافع خاص 
است روبه رو است(. این سخن ایشان که راه حل های 
کارشناسی یعنی مبتنی بر شیوه های عقالیی بسیار 
من  برای  داشت  خواهد  پیش  در  را  مشکلی  مسیر 
بسیار بیدار کننده بود. طی سال ها کارشناسانی که 
در دولت های مختلف برای یافتن راه حل مشکالت 
این  تجربه خود  در  کرده اند  اقتصادی کشور تالش 

مطلب را تا مغز استخوان درک کرده اند. این درسی 
بود برای ضرورت پایداری کارشناسی بر منطق علمی 
ضرورت  و  کشور  اقتصادی  مشکالت  با  ارتباط  در 
عدول نکردن از آن در مقابل مشکالتی که در این 

مسیر وجود دارد.
که  زمانی  در  از جنگ،  پس  بازسازی کشور  برنامه 
بخش های بزرگی از کشور، بیش از پنج استان، جنگ 
زده تلقی می شد و اقتصاد به حداقل کار کرد خود 
از  که  دولت  آمد عمده  در  منبع  و  بود  کرده  تنزل 
صادرات نفت بود به حداقل رسیده بود و قیمت نفت 
تولید  توان  و  داشت  قرار  یا کمتر  در حد ١5 دالر 
و صادرات بسیار آسیب دیده بود و برخی قدرت ها 
مرحله  وارد  را  کشور  علیه  نظامی  تهاجم  آمادگی 
عملیاتی کرده بودند، ایشان برنامه باز سازی وسیعی 
هنوز  گفت  توان  می  به جرات  آورد.  در  اجرا  به  را 
پایه های قوت اقتصاد همان هایی است که او بنا نهاد. 
ایشان دید باز و وسعت نظر داشت. اگر همت ایشان 
با  نبود  به کشور  اینترنت  و  تلفن همراه  برای ورود 
زمزمه های تردید و مخالفتی که در آن زمان شروع 

شد بعید بود دیگری بتواند از این سد عبور کند.
در مورد خدمات ایشان طبعا سخن به درازا می کشد 
و تاریخ قضاوت منصفانه خواهد کرد و این بزرگمرد 
را در زمره بزرگمردان دیگر تاریخ ایران زمین قرار 
خواهد داد. همان قدر سخن مختصر کنم که ایشان 
پرچمدار پیشرفت و اعتالی کشور و اصالحات همه 
به  و  است  افتاده  فرو  پرچمدار  اکنون  بود.  جانبه 
بر  برای  منفردی  قدرتمند  شانه های  رسد  می  نظر 
این  چاره  نباشد.  موجود  وزین  درفش  این  گرفتن 

باید دکترین ایشان در ذهن و جان بسیاری از  که 
افراد پایدار بماند. دکترینی که مبتنی بر مماشات، 
برخورد صبورانه، میانه روی و به حساب آوردن تنوع 
اجتماعی  و  سیاسی  گروه های  منافع  و  دیدگاه ها 
مختلف و پیگیری راه حل عقالیی و این اعتقاد که 
صندوق رای، َحَکم و قاضی نهایی در حل تعارض های 
سیاسی و اجتماعی باید باشد و همه این شیوه ها و 
منش ها در جهت یك هدف غایی قرار گیرد یعنی 
بهروزی و تعالی مردم ایران و قرار گرفتن شایسته 
کشور در جایگاه جهانی و بین ملت ها و کشور ها. 
پروین دولت  از  بیت شعر  این چند  با  سخن کوتاه 

آبادی:

آورد او به خلوت خاصان چراغ را
لب بستگان درد از او گفت وگو کنید

باالنشین مصطبه عشق و حال بود
حالی چنان که رفت، بر او آرزو کنید
آن جان ناز پرور و غم خسته را مگر

در رود رود شور و نوا جست وجو کنید
داوود رفت و طرفه مزامیر او بماند
با نای دل حکایت هجران او کنید

 اقتصاددان

پایدارسازی دکترین هاشمی
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ایرنا/ معاون وزیر نیرو: 
ایران از ظرفیت باالیی برای صادرات برق 

به اتحادیه اروپا برخوردار است

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو 
ظرفیت  از  ایران  اسالمی  جمهوری  گوید،  می 
بسیار باالیی برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر 
و در صورت  برخوردار است  بادی و خورشیدی 
تامین سرمایه گذاری مورد نیاز، حتی توان تامین 

برق اتحادیه اروپا از این طریق وجود دارد.
ظرفیت  بیان  به  دائمی«  »علیرضا  ایرنا،  گزارش  به 
های ویژه ایران در انرژی های تجدیدپذیر پرداخت و 
گفت: سه چهارم وسعت کشور واقع در فالت مرکزی 
از انرژی خورشیدی با شدت تابش باال برخوردار است؛ 
سیستان،  در  بادی  های  داالن  وجود  با  آن  بر  عالوه 
خواف، منجیل و برخی دیگر از نقاط کشور که جزو 
کریدورهای بادی کالس جهانی محسوب شده، فعالیت 

در این مناطق کامال اقتصادی است.
کاپ  اجالس  در  ایران  تعهدات  با  کرد:  تصریح  وی 
2١ فرانسه و کاپ 22 مراکش، توسعه اقتصاد سبز به 
انرژی و کاهش آالیندگی های  تولید  افزایش  مفهوم 

زیست محیطی باید اجرایی شود.
به گزارش ایرنا، تعهد ایران در کاهش گازهای گلخانه ای 
کره زمین در همایش بین المللی زیست محیطی پاریس 
فرانسه مشهور به »کاپ 2١« )9 تا 2٠ آذرماه ١٣94( 
در پاریس موجب شد تا توسعه انرژی های تجدیدپذیر 
در قالب الیحه برنامه ششم توسعه گنجانده شود. هدف 
اصلی این معاهده، جلوگیری از افزایش دمای کره زمین 

به بیش از دو درجه در قرن جاری است.
ادامه  در   »  22 »کاپ  عنوان  تحت  مراکش  اجالس 
همایش  در  شد.  برگزار  پاریس  هوایی  و  آب  نشست 

 COP۲۲ بین المللی تغییرات آب و هوایی که با نام
و CMA۱ از) ١۷ تا 2۸ آبان ماه( در مراکش )مغرب( 
برگزار شد، راهکارهای مختلف برای اجرای قوانین بین 

المللی اجالس پاریس ، بررسی شد.
دائمی ادامه داد: در این راستا باید به استفاده هر چه 
های  انرژی  عرصه  در  کشور  های  ظرفیت  از  بیشتر 
زمین گرمایی، زیست- توده )پسماند(، خورشیدی و 

بادی بپردازیم.
کشورهای  همه  مراکش   22 کاپ  در  وی،  گفته  به 
انرژی  توسعه  به  یارانه  اعطای  برای  کننده  شرکت 
های تجدیدپذیر توافق کردند و این موضوع در ایران 

با حضور و مشارکت خارجی ها امکانپذیر خواهد بود.

سهم کنونی انرژی های تجدیدپذیر در سبد 
انرژی کشور تنها 23 صدم درصد

معاون وزیر نیرو یادآوری کرد: هم اینك سهم انرژی 
های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور به میزان 24٠ 
مگاوات و تنها ٣2 صدم درصد ظرفیت موجود است، 
اما اضافه کردن یکصد مگاوات دیگر از انواع انرژی های 

تجدیدپذیر در سال آینده برنامه ریزی شده است.
پایان  تا  ها،  ریزی  برنامه  مطابق  کرد:  تصریح  دائمی 
هزار  پنج  به  باید  ظرفیت  این  توسعه  ششم  برنامه 
مگاوات افزایش یابد که صرف تامین انرژی کشور یا 

صادرات خواهد شد.
انرژی  توسعه  در  کشور  های  ظرفیت  اگر  افزود:  وی 
 DG ( های برقابی و تولیدپراکنده شامل دی جی ها
- مقیاس کوچك( و سی. اچ. پی ها )CHP - تولید 
همزمان برق و حرارت( را اضافه کنیم که خود کاهش 
می  متوجه  دارند،  دنبال  به  را  ها  آالیندگی  متمرکز 
شویم ظرفیت های کشور برای تولید و اشاعه انرژی 

های نو و پاک بسیار باال است.

دائمی خاطرنشان کرد: هم اینك نزدیك به 5٠ هزار 
مگاوات ظرفیت آماده برای توسعه نیروگاه های بادی، 
خورشیدی و برقابی کوچك ظرفیت موجود است که 
دست  نیاز،  مورد  گذاری  سرمایه  تامین  صورت  در 

یافتنی است.
افزود: در عرصه زیست توده )جمع  نیرو  معاون وزیر 
آوری پسماندها و زباله های شهری و تبدیل آنها به 
انرژی( ۸١٠ مگاوات، زمین گرمایی یك هزار و 25٠ 
به  )نزدیك  مگاوات  هزار   ١4٠ بادی  انرژی  مگاوات، 
دو برابر ظرفیت فعلی نصب شده نیروگاهی کشور( و 
انرژی  از  بیشتر  به مراتب  انرژی خورشیدی ظرفیتی 
بادی وجود دارد که نیازمند سرمایه گذاری و تامین 
به  ایران  شدن  تبدیل  کرد:  تصریح  است.وی  مالی 
قطب)هاب( انرژی منطقه با استفاده مناسب از قابلیت 
ها و ظرفیت های موجود بویژه انرژی های تجدیدپذیر 

میسر می شود.
به گفته دائمی، ایران هم اینك در رتبه نخست ظرفیت 
تولید برق منطقه، رتبه چهاردهم ظرفیت نصب شده 
)بیش از ۷5 هزار مگاوات( و رتبه هفدهم تولید برق در 

اوج )بیش از 52 هزار مگاوات( جهان قرار دارد.

وزارت نیرو/ با امضای تفاهم نامه مشترک صورت می گیرد؛
و  نیرو  پژوهشگاه  همکاری های  توسعه 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

تفاهم نامه مشترک همکاری بین پژوهشگاه نیرو 
و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به 

امضا رسید.
به  )پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 

منظور گسترش تحقیقات منسجم و هدفمند در صنعت 
برق و انرژی کشور و به منظور ارتقای روحیه نشاط 
نیرو  پژوهشگاه  حوزه،  این  متخصصین  خودباوری  و 
تفاهم نامه ای را با هدف همکاری آموزشی ـ پژوهشی 
محمدصادق  دکتر  نمایندگی  به  نیرو  پژوهشگاه  بین 
پژوهش های  سازمان  و  پژوهشگاه  رئیس  قاضی زاده، 
ا...  فتح  دکتر  نمایندگی  به  ایران  صنعتی  و  علمی 
مضطرزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش های 

علمی و صنعتی ایران به امضا رسانید.
و  ظرفیت ها  از  استفاده  منظور  به  تفاهم نامه،  این 
برای  مساعی  تشریك  و  سازمان  توانمندی های 
علمی  هیئت  اعضای  هدفمند  تحقیقات  گسترش 
سازمان و افزایش سهم پایان نامه های کارشناسی ارشد، 
رساله های دکتری و تحقیقات پژوهشگران پسادکتری 
در توسعه دانش و فناوری مورد نیاز صنعت برق کشور 

منعقد می شود.
روش اجرایی تفاهم نامه به این صورت است که کارگروه 
سوی  از  شده  معرفی  نمایندگان  از  متشکل  راهبری 
طرفین تشکیل و فرآیند اجرایی تفاهم نامه را طراحی 
و تدوین نموده و بر اجرای آن نظارت می کنند. این 
کارگروه جلسات دوره ای خود را برگزار نموده و گزارش 
جلسات را به رؤسای سازمان و پژوهشگاه ارائه می کند.

حمایت از انجام طرح های تحقیقاتی ـ کاربردی مورد 
توافق طرفین به ویژه فناوری های نوظهور در صنعت 
برق، اولویت دادن به عناوین مورد نظر پژوهشگاه در 
رساله های  و  ارشد  کارشناسی  پایان نامه های  تعریف 
پژوهشگاه  علمی  هیئت  اعضای  از  استفاده  دکتری، 
ارشد  پایان نامه های کارشناسی  عنوان مشاور  به  نیرو 
و دکتری، همکاری در تشکیل گروه های پژوهشی و 
آزمایشگاه های تحقیقاتی و تبادل اطالعات کتابخانه ای 
در زمینه کتب، نشریات و فیلم در راستای تحقیقات 
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همکاری  محورهای  جمله  از  برق  صنعت  موردنیاز 
خاص پژوهشگاه نیرو با سازمان پژوهش های علمی و 

صنعتی ایران است.
 با امضای این تفاهم نامه، پژوهشگاه متعهد می گردد 
پایان نامه ها  از  حمایت  و  انسجام بخشی  راستای  در 
نیز  و  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  رساله های  و 
پروژه های  محور  حول  پسادکتری  محققین  پژوهِش 
پژوهشگاه،  تأکید  مورد  آینده گاری  و  سیاست پژوهی 
کرسی های  پژوهشی،  فرصت های  اعطای  تحقق 
علمی  هیئت  اعضای  همکاری  به  دعوت  و  تخصصی 
وابسته اهتمام ورزد. حمایت های پژوهشگاه متناسباً به 
صورت ایجاد بستر مناسب برای بهره مندی سازمان از 
حمایت های صنعت برق و یا حمایت مستقیم توسط 

پژوهشگاه خواهد بود.
با امضای این تفاهم نامه، سازمان متعهد می گردد برای 
تسریع اجرای موضوعات مندرج در این تفاهم نامه شامل 
پایان نامه های کارشناسی ارشد و  برنامه ریزی موضوع 
رساله های دکتری و نیز پژوهش محققین پسادکترای 
این  در  شده  طرح  تسهیالت  از  استفاده  به  عالقمند 
تفاهم نامه در راستای موضوعات تحقیقاتی و طرح های 
پژوهشی دارای اولویت پژوهشگاه، اعطای فرصت های 
پژوهشی، کرسی های تخصصی، همکاری اعضای هیئت 
علمی وابسته و تبادل اطالعات کتابخانه ای در راستای 
تحقیقات مورد نیاز صنعت برق تالش و همکاری نماید.

نامه،  تفاهم   2 ماده  اجرای  راستای  در  چنین  هم 
طرفین خدمات خود را حسب مورد پس از بررسی های 
هر  در  جداگانه  قراردادهای  چارچوب  در  کارشناسی 

مجموعه ارائه خواهند نمود.
مدت این تفاهم نامه از زمان امضاء و مبادله، پنج سال 
تعیین شده و در صورت توافق طرفین، تفاهم نامه قابل 

تمدید خواهد بود.

 وزارت نیرو/ از سوی معاون دفتر مدیریت مصرف برق 
شرکت توانیر اعالم شد؛

افزایش 20 درصدی همکاری مشترکان 
برق با طرح های پیک سایی امسال 

معاون دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توانیر 
را   95 تابستان  پیک  مدیریت  برتر  شرکت های 
شامل 4 گروه از شرکت های توزیع و 2 گروه از 

شرکت های برق منطقه ای معرفی کرد.
)پاون(؛  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
افزایش  به  اشاره  با  احمدیزدی«  »علیرضا  مهندس 
با پروژه های کاهش  2٠ درصدی همکاری مشترکان 
به  تقدیر  لوح  اهدای  از  امسال،  تابستان  در  بار  پیك 
که  کشور  برق  توزیع  و  ای  منطقه  برق  شرکت های 

بهترین عملکرد را در این خصوص داشتند، خبر داد.
سوی  از  پیك  کاهش  طرح   ١5 کارگیری  به  وی 
گذشته  تابستان  طی  برق  نیروی  توزیع  شرکت های 
را خاطرنشان کرد و افزود: طرح تعطیالت و تعمیرات 
ساالنه صنایع با همکاری ٣٠١۸ مشترک، جلب همکاری 
و  مشترک  هزار  همکاری ٣٦  با  کشاورزی  مشترکان 
با  مشترکان  تأمین  خود  مولدهای  از  استفاده  طرح 
همکاری 22٠٠ مشترک از سوی شرکت های توزیع و 
شرکت های برق منطقه ای و جلب همکاری مشترکان 
در طرح ذخیره عملیاتی با همکاری ١٦2۸ مشترک از 
سوی شرکت های توزیع نیروی برق کشور در تابستان 
این طرح ها محسوب  از عمده ترین  95 اجرا شد، که 
می شود و در مجموع همکاری مشترکان نسبت به سال 

قبل حدود 2٠ درصد افزایش داشته است.
مهندس احمدیزدی شرکت های برتر در پیك تابستان 
95 را شامل 4 گروه از شرکت های توزیع و 2 گروه از 

شرکت های برق منطقه ای معرفی کرد.

پایه این گزارش شرکت های برتر در بخش توزیع  بر 
نیروی برق کشور در گروه اول شامل شرکت های توزیع 
و  دوم(  )رتبه  اصفهان  استان  اول(،  )رتبه  فارس  برق 
شرکت های  دوم  گروه  سوم(،  )رتبه  غربی  آذربایجان 
توزیع برق مرکزی و توزیع برق یزد )مشترکاٌ رتبه اول(، 
جنوب کرمان )رتبه دوم( و استان گیالن و شهرستان 
رتبه سوم(، گروه سوم شرکت های  )مشترکاً  اصفهان 
توزیع برق لرستان )رتبه اول(، همدان )رتبه دوم( و 
شرکت های  چهارم  گروه  در  و  سوم(  )رتبه  گلستان 
و  دوم(  )رتبه  اردبیل  اول(،  )رتبه  برق سمنان  توزیع 

چهارمحال و بختیاری )رتبه سوم( را کسب کردند.
در  ای  منطقه  برق  شرکت های  بخش  در  همچنین 
گروه اول شرکت های برق منطقه ای فارس )رتبه اول(، 
باختر )رتبه دوم( و مازندران )رتبه سوم( و در گروه 
اول(،  )رتبه  گیالن  ای  منطقه  برق  شرکت های  دوم 
غرب )رتبه دوم( و سیستان و بلوچستان )رتبه سوم( را 
کسب کردند که به همراه شرکت های برتر توزیع برق 
با ارسال لوح و مشوق های پیش بینی شده مورد تقدیر 

قرار گرفتند.
معاون دفتر مدیریت مصرف برق توانیر تصریح کرد: با 
توجه به تنوع مباحث پاسخگویی بار، 2 طرح جدید 
جلب  شامل  که  شده  بینی  پیش  آینده  سال  برای 
 )TOU( همکاری مشترکان با استفاده از تعرفه واقعی

و استفاده از تعرفه بحرانی )CPP( است.
تدوین  حال  در  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
از  پس  که  هستیم  طرح   2 این  دستورالعمل های 
تصویب، به همراه سایر طرح های کاهش پیك بار در 
تابستان 9٦ مورد استفاده قرار خواهد گرفت و جزییات 

آن نیز متعاقباً اعالم می شود.

تسنیم/ مجری طرح بازتوانی نیروگاه ها در گفت وگوی 
تفصیلی با تسنیم خبر داد

جزئیات بزرگترین طرح نیروگاهی ایران

مجری طرح بازتوانی نیروگاههای شرکت تولید 
از اعطای ضمانت دولتی به  نیروی برق حرارتی 
سرمایه گذاران بازتوانی نیروگاههای ایران خبر 
بازتوانی  طرح  نخست  فاز  اجرای  گفت:  و  داد 
نیروگاههای فرسوده در انتظار اخذ مجوز شورای 

اقتصاد است.
محمدرضا  ــ  تسنیم  خبرگزاری  اقتصادی  گروه 
حرارتی  نیروگاههای  معمول  به طور  ــ  کیاشمشکی 
بازسازی  و  نوسازی  نیازمند  سال   25 باالی  عمر  با 
از  حاضر  حال  در  نیز  ایران  در  می شوند.  محسوب 
مجموع حدود ۷5 هزار و 9٠٠ مگاوات ظرفیت اسمی 
مگاوات،  و 2٦  برق کشور، ١2 هزار  تولید  نصب شده 
ظرفیت واحدهای حرارتی است که بیش از 25 سال 
تولید  راندمان  افت  به  توجه  با  آنها می گذرد.  از عمر 
برق واحدهای فرسوده و همچنین نیاز به بازسازی و 
از  به منظور جلوگیری  این واحدها  نوسازی تجهیزات 
زیان های ناشی از فرسودگی و از مدار خارج شدن آنها، 
ضرورت بازتوانی نیروگاههای حرارتی با عمر بیش از 
25 سال، در سال جاری مورد توجه وزارت نیرو قرار 
گرفته و طرحی با عنوان »طرح بازتوانی نیروگاههای 
برق  نیروی  تولید  شرکت  کار  دستور  در  فرسوده« 
این  جزئیات  خصوص  در  است.  گرفته  قرار  حرارتی 
محسوب  کشور  نیروگاهی  طرح  بزرگترین  که  طرح 
می شود، با »علیرضا نصراللهی« مجری طرح بازتوانی 
به  حرارتی  برق  نیروی  تولید  شرکت  نیروگاههای 
ادامه  در  گفت وگو  این  مشروح  نشسته ایم.  گفت وگو 

آمده است:
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تسنیم: بحث بازتوانی نیروگاهها در دولت یازدهم 
بحث چه  این  مطرح شد، ضرورت مطرح شدن 

بود؟
مادرتخصصی  شرکت  گذشته  سال  مهرماه  نصرالهی: 
تولید نیروی برق حرارتی بعد از مصوبه هیئت محترم 
برق  توسعه  سازمان  کرد.  کار  به  شروع  عماًل  وزیران 
ایران که وظیفه احداث نیروگاهها و خطوط انتقال برق 
تولید  راهبری  معاونت  همچنین  و  داشت  به عهده  را 
کالن  مدیریت  و  راهبری  مسئول  که  توانیر  شرکت 
تولید انرژی الکتریکی در کشور بود، متفقاً و با هم به 
شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تبدیل 
شدند. با تشکیل این شرکت طبیعتاً اهداف بزرگ تر و 
سیاست ها کالن تر شد و مدیران امر، تصمیمات بهتری 

می توانستند برای نیروگاههای کشور اتخاذ کنند.
برق  نیروی  تولید  مادرتخصصی  شرکت  واقع  در 
حرارتی، مدیریت احداث و بهره برداری از نیروگاههای 
حرارتی در کشور را انجام می دهد. با توجه به منابع 
دارد،  وجود  کشور  در  که  فسیلی  سوخت های  غنی 
عموم نیروگاههای کشور نیروگاههای حرارتی هستند. 
با تأسیس این شرکت، یکی از اهداف اصلی آن بازتوانی 
باال  سنشان  که  بود  نیروگاههایی  کردن  مدرنیزه  و 
رفته بود. نیروگاههای حرارتی هم که عمدتاً دچار این 
مشکل بودند اغلب نیروگاههای دولتی بودند و زیر نظر 
شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی فعالیت 
اندیشیده  آنها  برای  چاره ای  باید  ازاین رو  می کردند؛ 
می شد. طرح بازتوانی با هدف بازسازی، مدرنیزه کردن 
و بازتوانی کامل نیروگاههای بخاری قدیمی کشور در 
برنامه قرار گرفت. نیروگاههایی که طول عمر کاری شان 
باال بود و البته تاکنون به صورت کامل و شایسته کار 
کرده اند و برق کشور را تأمین کرده اند؛ آرام آرام دچار 
فرآیند پیری شده و خیلی از آنها مستهلك شده اند. 

برای اینکه روند پیری نیروگاههای قدیمی را متوقف 
در  ایده  این  و  دادیم  ارائه  را  بازتوانی  طرح  کنیم، 
شرکت مادرتخصصی برق حرارتی شکل گرفت. چنین 
ساختاری را قباًل نه در شرکت توانیر داشتیم و نه در 

سازمان توسعه برق ایران.

تسنیم: بازتوانی نیروگاهها فقط برای نیروگاههای 
بخاری در دستور کار قرار گرفته؟

نصراللهی: در وهله اول بله، در فاز اول مقرر شد تا ١٣ 
نیروگاه بخاری که تعدادی  از آنها به بخش خصوصی 
واگذار شده بودند و تعدادی دیگر کماکان در مالکیت 
بخش دولتی بودند، بازسازی، مدرنیزه و بازتوانی شوند، 
برای این کار با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ١2 قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، 
تهیه گزارشهای  از  اعم  متعددی  فعالیت های  تاکنون 
فنی و اقتصادی طرح و انجام مطالعات محیط زیستی، 
انجام مطالعات M&V و ... انجام شد و اکنون در حال 
نهایی در شورای عالی  گذراندن مراحل اخذ تصویب 
اقتصاد است. حدود یك سال است که کارهای اجرایی 
توفیقاتی  نیز بحمداهلل  تاکنون  این طرح آغاز شده و 

داشته است.

تسنیم: کدام نیروگاهها در فاز نخست این طرح 
مورد بازتوانی و مدرنیزه کردن قرار می گیرند؟

مورد  نخست  فاز  در  که  نیروگاههایی  از  نصراللهی: 
بازتوانی و مدرنیزه کردن قرار می گیرند، نیروگاههای 
منتظری،  شهید  اهواز،  رامین  بندرعباس،  بخاری 
اصفهان، شهید رجایی، شهید مفتح، بیستون، لوشان، 
نام  می توانیم  را  ری  گازی  نیروگاه  و  بعثت  طرشت، 
ببریم که نیروگاه گازی ری به دلیل اینکه در مجاورت 
پایین  راندمان  با  و  بود  ری  و شهرستان  تهران  شهر 

کار می کرد نیاز به تصمیم گیری جهت بازتوانی با قید 
فوریت داشت و در نهایت مقرر شد تا در زمین این 
نیروگاه، نیروگاه سیکل ترکیبی جدیدی و با راندمان 
باال احداث شود و واحدهای توربین گازی مستقر در 
به مدار آمدن واحدهای جدید  از  نیروگاه پس  محل 

جمع آوری شود.
نیروگاههای  مدرنیزاسیون  پروژه های  با  را  اول  فاز 
رجایی و مفتح و رامین و بندرعباس و با هدف بازسازی 
نیروگاههای بخاری فوق شروع کردیم و در خالل آن 
این چند ماه دست زدیم که  به کارهای بسیاری در 
اما  است  شده  حاصل  هم  توفیقاتی  خداوند  به لطف 
محور اصلی کارمان همان بازتوانی کامل نیروگاههای 
بخاری است که به آن اشاره شد، به گونه ای که پس از 
بازسازی و مدرنیزاسیون نیروگاههای مذکور با نصب 
واحدهای جدید و راندمان باالی گازی به روی برخی 
واحدهای این نیروگاهها، نوعی از نیروگاههای سیکل 
ترکیبی جدید احداث می شود که راندمان بسیار باالیی 

خواهند داشت.
اقتصاد  سیاست های  راستای  در  ما  بحث  دوم  محور 
مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری تصویر شده 
بود و به همه دستگاههای دولتی هم ابالغ شده است، 
قرار دارد و مقرر است تا در زمینه کاهش مصرف آب 

هم قدم برداریم.

در  نیروگاهها  بازتوانی  طرح  قالب  در  تسنیم: 
زمینه کاهش مصرف آب اقدام می کنید؟

نصراللهی: بله، امروزه آب رفته رفته از اهمیت معنوی 
خودش برخوردار می شود و هیچ صنعتی نمی تواند مثل 
قدیم میزان زیادی از آب را مصرف کند و عماًل منابع 
آبی را که می تواند برای شرب و یا نیاز اکوسیستم مورد 
مصرف قرار گیرد مورد بهره برداری نامناسب قرار دهد. 

زاینده رود  مجاورت  در  نیروگاهی  قدیم،  سالهای  در 
احداث شده بود و برخی صنایع و کارخانجات ذوب آهن 
و فوالد هم از آب رودخانه استفاده می کردند اما اآلن 
متأسفانه با بحران آبی مواجه شدیم که زاینده رود را 
تحت تأثیر قرار داده است و عماًل این نیروگاه برق قادر 
روش های  پروژه هایی  قالب  در  لذا  و  نیست  تولید  به 
مدیریت مصرف را در نیروگاهها بهینه و به روزرسانی 
می کنیم. در برخی از نیروگاهها سیستم خنك کن بر 
اساس برج تر طراحی شده که از این قبیل می توانیم 
به نیروگاه شهید مفتح همدان، تبریز، اصفهان و بعثت 
نیروگاه  تر  برج  تابستان 94 سیستم  اشاره کنیم. در 
همدان  به برج خشك ترکیبی تبدیل شد، مدلی که 
برای اولین بار در دنیا طراحی شده و به اجرا گذاشته 
شد و اکنون با موفقیت در مدار بهره برداری قرار دارد 
و متعاقب آن واحد دوم آن نیروگاه را در حال برگزاری 
مناقصه برای شناسایی پیمانکار داریم. همچنین واحد 
اول ٣2٠ مگاواتی نیروگاه اصفهان در حال مذاکره با 
پیمانکار برای تبدیل و اجرای برج خنك کن تر به برج 
خنك کن خشك هیبریدی با دمش اجباری است که 
این کار نیز در سطح دنیا بی سابقه بوده و ان شاءاهلل به 

مرحله اجرا در خواهیم آورد.

چقدر  خشک  برج  به  تر  برج  تبدیل  تسنیم: 
می تواند در مصرف آب صرفه جویی ایجاد کند؟

نصراللهی: اجازه بدهید با عدد و رقم بگویم. یك واحد 
٣٠٠ مگاواتی تولید نیرو اگر بخواهد با برج تر کار کند 
۷٠٠ مترمکعب در ساعت مصرف آب دارد. اگر سیستم 
خنك کننده آن از برج تر به برج خشك تبدیل شود، 
در  مترمکعب  به 4٠  ساعت  در  مترمکعب  این ۷٠٠ 
ساعت تبدیل می شود. بنابراین ما به هیچ عنوان نباید 
این فرضیه را بپذیریم و این مقوله را قبول کنیم که 

شماره   1885     22 دی ماه 1395



۷ بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

برج  خنك کن تر در نقاطی که بحران آب داریم احداث 
کنیم و برج های تر موجود را هم باید با برج های خشك 
با  برق  تولید  اگرچه ممکن است در  جایگزین کنیم. 
آب  معنوی  ارزش  اما  شویم،  مواجه  محدودیت هایی 
بر آن مقدار کم محدودیتی که اعمال می شود، غالب 

است.

تسنیم: چرا برج خشک تولید را کاهش می دهد؟
مبنای  بر  که  توربین هایی  اینکه  به دلیل  نصراللهی: 
برج تر طراحی شده اند قادر به تولید حداکثر توان در 
شرایط کارکرد با برج تر هستند و وقتی که این سیستم 

تغییر می کند منجر به کاهش توان تولیدی می شود.

فاز  نیروگاهی که در  تمامی 14  تسنیم: پس در 
اول بازتوانی و بازسازی قرار دارد، کاهش مصرف 

آب هم دیده شده است؟
نصراللهی: بله، دیده شده و یکی از اهداف اصلی طرح 

در مرحله بازتوانی همین مسئله بوده است،

فرسوده  واحدهایی  چه نوع  اساساً  تسنیم: 
محسوب می شوند؟ در واقع این 14 نیروگاهی که 
به عنوان واحدهای فرسوده و قابل بازتوانی در فاز 

اول شناخته شدند چه شاخصه هایی داشتند؟
نصراللهی: شاخصه ها عمدتاً به سن نیروگاه برمی گردد. 
را  فرسوده  واحدهای  شناسایی  مالک   اول  گام  در 
عبور از 25 سال سن نیروگاهها گذاشتیم. نیروگاهها 
ضریبی  یك  با  می رود،  باالتر  عمرشان  که  هرچقدر 
که طبق روز اول طراحی شده، دچار پیری می شوند 
می شود.  گفته   Aging ضریب  آن  به  اصطالحاً  که 
راندمان و کاهش  باعث کاهش   Aging این ضریب 
قدرت خروجی می شود. اگر ما در یك مرحله ای به فکر 

مدرنیزه کردن این توربین ها باشیم می تواند تقریباً به 
حیات  ادامه  و  برگردد  خودش  نامی  شرایط  نزدیك 
دهد؛ اما اگر نرسیدیم دچار فرسودگی می شود و در آن 
زمان چاره ای نداریم جز اینکه نیروگاه را بازنشسته و از 

مدار خارجش کنیم.

نیروگاهی  بخاری،  نیروگاه   13 این  در  تسنیم: 
نداریم که به این مرز رسیده باشد؟

نصراللهی: در این ١٣ نیروگاه یکی دو تا از واحدها بسیار 
به این مرز نزدیك شدند که یکی نیروگاه بندرعباس و 

دیگری نیروگاه رامین اهواز است.

تسنیم: یعنی به مرز فرسودگی رسیدند؟
همین  به  رسیدند،  فرسودگی  مرز  به  بله،  نصراللهی: 
نیروگاه   ١٣ این  در  اولویت ها  اولین  بالفاصله  دلیل 
اهواز  رامین  و  بندرعباس  نیروگاههای  به  معطوف  را 

کردیم.

تسنیم: نیروگاه طرشت چطور؟
برداری  بهره  خوشبختانه  طرشت  نیروگاه  نصراللهی: 
خوبی داشته و نیروگاهی است که علی رغم سن خیلی 
زیادی که دارد با راندمان پایین کار می کند، منتها به 
این مرز نرسیده و تجهیزات آن همچنان کارآیی دارند، 
البته دچار ضریب پیری شده، ولی مرز فرسودگی را رد 

نکرده است.

تسنیم: با توجه به اینکه هیچ کدام از نیروگاهها 
مرز فرسودگی را رد نکرده اند، در طرح بازتوانی 
را  نیروگاهها  بازنشستگی  بحث  ما  نیروگاهها 

نداریم؟
نصراللهی: در این مورد به نیروگاهها فکر نکردیم، چون 

استنباطمان این است که در تمامی این ١٣ نیروگاه 
ایرانی  مهندسان  و  متخصصان خارجی  با  که  بخاری 
نتیجه حاصل  این  کردیم،  امر صحبت  متخصصان  و 
شد که واحدهایی هستند که می توانیم نجاتشان دهیم، 
البته با اولویت نیروگاه بندرعباس و بعد نیروگاه رامین 
اهواز، بعد از آنها نیز نیروگاه های شهید رجایی، مفتح و 

اصفهان در اولویت هستند.

تسنیم: دقیقاً چه پروسه ای قرار است طی شود؟
نصراللهی: هم اکنون اغلب تجهیزات نیروگاههای هدف 
فرسوده شده و آالینده محیط زیست هستند که این 
تجهیزات را از مدار خارج می کنیم، از قبیل مشعل های 
تجهیزات  خنك کن،  تجهیزات  توربین،  خود  بویلر، 
سیکل حرارتی، پیش گرم کن ها و ...، که اینها تجهیزاتی 
هستند که به مرور زمان فرسوده می شوند و هم اکنون 
تجهیزات  همین  در  عموماً  واحدهایمان  ضعف  نقاط 
است. می توان با هزینه بسیار کمتری از هزینه احداث 
اولش  وضعیت  به  را  نیروگاه ها  این  جدید،  نیروگاه 
افزایش  دهیم.  افزایش  را  راندمانشان  و  برگردانیم 
راندمان به معنای کاهش مصرف سوخت است و کاهش 
مصرف سوخت یعنی یك میزان بسیار بزرگ انرژی در 
حفظ ذخایر کشورمان. استحضار دارید که یك نیروگاه 
بزرگ هزار مگاواتی در سال، عدد خیلی زیادی را از 
بابت مصرف سوخت، انرژی مصرف می کند، به عنوان 
مثال ما در نیروگاهی مثل شهید رجایی اگر راندمان 
 4٠ که  آن  طراحی  راندمان  به  را  درصد   ٣٦ فعلی 
درصد است برسانیم؛ یعنی حدود 4 درصد راندمانش 
را افزایش دهیم، مصرف سوختش تقریباً ۸ درصد کم 
می شود. این ۸ درصد برابر با 5٠٠ میلیون مترمکعب 
که  است، مالحظه می کنید  در سال مصرف سوخت 
عدد چقدر بزرگ است. اگر با قیمت های فعلی گاز در 

منطقه، ١۷ یا ١۸ سنت هم درنظر بگیریم سالی ۷٠ یا 
۸٠ میلیون دالر فقط درآمد حاصل از این صرفه جویی 
پیدا  افزایش  هم  نیروگاه  عمر  طول  همچنین  است، 
می کند؛ وقتی قطعات جدید می شود عماًل ٣٠ سال به 

عمر نیروگاه اضافه می شود.

تسنیم: هزینه طرح بازتوانی قرار است از محل 
صرفه جویی تأمین شود؟

نصراللهی: در حال حاضر مبنا را از محل صرفه جویی 
سوخت گذاشتیم، خوشبختانه یك قانون خیلی خوبی 
رفع  قانون  به نام  محترم  مجلس  توسط   94 سال  در 
موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب 
رسید که در ماده ١2 این قانون اشاره شده که هرچه ما 
افزایش راندمان و کاهش مصرف سوخت داشته باشیم، 
نفت  وزارت  یا  و  دولت  سوخت،  مصرف  عدم  به ازای 
باید به سرمایه گذار منافع حاصله را بازپرداخت کند، 
نیروگاه پیشنهاد  را در  به عنوان مثال شما سیستمی 
می کنید که متأثر از آن، یك درصد افزایش راندمان و 
به تناظر آن یك مقدار کاهش مصرف سوخت حاصل 
می شود، که به ازای این میزان کاهش مصرف سوخت 
پذیر  رقابت  تولید  موانع  رفع  قانون   ١2 ماده  طبق 
می بایست دولت یا وزارت نفت تعهد و تضمین دهد که 

این رقم را به سرمایه گذار برمی گرداند.

که  طرحی  که  است  این  مستلزم  این  تسنیم: 
وجود دارد قبل از اجرایی شدن به دولت رفته و 

به تصویب رسیده شود؟
را طی  اکنون داریم همین مراحل  ما  بله،  نصراللهی: 
اهواز،  رامین  بندرعباس،  نیروگاه های  برای  می کنیم، 
سرمایه  با  ری  نیروگاه  و  رجایی  مفتح، شهید  شهید 
مراحل  به  تفاهم نامه ها  و  کرده ایم  مذاکراتی  گذارها 
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نهایی رسیده و مراحل اخذ تأیید بر اساس ماده ١2 
بررسی  حال  در  پذیر  رقابت  تولید  موانع  رفع  قانون 
است، نکاتی را مطرح کردند و فرموده اند تا اصالحاتی 
را انجام بدهیم، بعد از انجام این اصالحات وقتی برود 
تصویب شود و از شورای محترم اقتصاد مجوز امضای 
قرارداد بگیریم، این طرح به مرحله اجرا وارد می شود.

به  توجه  با  نیروگاهها،  بازتوانی  این  در  تسنیم: 
بیش  برق  صنعت  کرده  عنوان  نیرو  وزیر  اینکه 
از 90 تا 95 درصد از تجهیزات را خود می تواند 
تأمین کند، بحث خرید از تولیدکنندگان داخلی 

و توجه به ساخت داخل مورد نظر است؟
همواره  داخلی  سازندگان  از  خرید  بحث  نصراللهی: 
نقاط حساسی  به  ما  عمدتاً  اما  ما هست  توجه  مورد 
ما  کشور  در  تاکنون  که  برمی خوریم  نیروگاهها  از 
تجربه ای در زمینه ساخت تجهیزات تخصصی نداریم 
که ان شاءاهلل و پس از اجرایی شدن این گونه پروژه ها 

این بخش از تکنولوژی نیز وارد کشور می شود.
بحمداهلل هم اکنون و در حال حاضر در کشور توانمندی 
ساخت اغلب تجهیزات نیروگاهی وجود دارد و با اعمال 
مدیریت در این پروژه ها نیز دانش فنی ساخت قطعات 
جدید وارد می شود. هم اکنون نیز تفاهم نامه ای که با 
شرکت میتسوبیشی ژاپن برای مدرنیزاسیون و ارتقاء 
نیروگاههای رجایی و مفتح نوشته ایم قید شده است 
که تمامی تجهیزات و ابزار جدید را که امکان ساخت 
داخل دارند و یا نیروهای متخصص مورد نظر را برای 
این پروژه ها توسط طرف ایرانی تأمین می شود، به جز 
آن دسته از ابزار و تجهیزات خاصی که امکان تهیه آن 
در کشور نباشد که توسط طرف خارجی تأمین می شود، 
لذا مالحظه می فرمایید با مدیریت صحیح اعمال شده 
به روی منابع مالی خارجی که توسط سرمایه گذار به 

کشور وارد می شود بهترین بهره برداری توسط وزارت 
نیرو به کار برده شده است.

انتقال  اسم  به  چیزی  مبحث  این  در  تسنیم: 
تکنولوژی هم دیده شده؟

در  دلیل  به همین  است،  همین طور  قطعاً  نصراللهی: 
تفاهم نامه ذکر شده که نیروی کار توسط طرف ایرانی 
تأمین می شود، چنانچه یك پروژه برای اولین بار در 
کشور اجرا شود و صرفاً ما نظاره گر باشیم، دومینش 
انتقال  دید  با  وقتی  اما  باشیم.  نظاره گر  باید  هم  را 
تکنولوژی نگاه کنیم و درگیر در کار باشیم می توانیم 
بحث  در  و  دهیم  انجام  خودمان  را  پروژه  دومین 
تجهیزات نیز موضوع به همین صورت است به طوری 
که تجهیزات ساخته شده و مدرن وقتی با ابزار کامل و 
سوپروایزری شرکت سازنده در ایران نصب شود پرسنل 
تعمیراتی نیروگاهها به تمامی فوت و فن کار آشنایی 

پیدا کرده و به نحوه کار مسلط می شوند.

تسنیم: ممکن است در این زمینه از شرکت های 
داخلی بخش خصوصی استفاده شود؟

نصراللهی: قطعاً همین طور است.

تسنیم: یعنی یک سری واحد نیروگاهی است که 
خود شرکت های خارجی در ایران احداث کرده 
برای  خودشان  نیز  سال  سالهای  برای  و  بودند 
تعمیر و بازسازی در دوره بهره برداری به ایران 
طرح  قالب  در  می خواهید  شما  حاال  می آمدند، 
انتقال  با  و  کنید  متوقف  را  روند  این  بازتوانی، 
دانشی که صورت می گیرد شرکت های داخلی را 
در بخش تعمیرات و بازسازی تجهیزات جدید نیز 

راه بیندازید.

نصراللهی: بله، دقیقاً همین طور است.

تسنیم: فکر می کنید فاز اول بازتوانی نیروگاهها 
تا چه زمانی طول بکشد؟

پروژه  پیش  ماه  دو  اقتصاد  شورای  اگر  نصراللهی: 
قرارداد  عقد  مرحله  در  اآلن  ما  بود  کرده  مصوب  را 
مفتح  شهید  و  رجایی  شهید  و  رامین  و  بندرعباس 
بودیم اما چون مجوز آنها را تاکنون نگرفته ایم در این 
مرحله متوقف مانده ایم. پیگیری الزم از سوی مدیران 

ارشد وزارت نیرو در حال انجام است.

را  مجوز  اما  کردند  تصویب  اینکه  مثل  تسنیم: 
صادر نکردند.

نصراللهی: در تصویبشان هم به نوعی نکاتی را گفتند 
که  اولویت بندی شود  و طرحها  اصالح شود  باید  که 
جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس 
جمهور فرمودند و هم اکنون جداول و مدارک الزم تهیه 
شده است و در حال ارسال به سازمان محترم برنامه 

و بودجه است.

تسنیم: از نظر زمانی سقفی برای این کار که فاز 
نخست کی به اجرا برسد و فاز دوم کلید بخورد، 

دارید؟
نصراللهی: مالک کار جهت آغاز مذاکرات قراردادی با 
پیمانکاران اخذ موافقت شورای اقتصاد است و هر زمان 
شد،  خواهد  آغاز  کار  شود،  اخذ  شورا  این  مجوز  که 
بالطبع فاز دوم هم منوط به این است که چه زمانی فاز 

نخست مراحل اجرایی اش تمام شود.

تسنیم: تضمین مورد نظر، تضمینی است که بانک 
 Sovereign Guarantee مرکزی می دهد و

است یا تضمینی است که وزارت اقتصاد می دهد؟
تولید  موانع  رفع  قانون   ١2 ماده  طبق  نصراللهی: 
و  دولتی  ضمانت  به صورت  الزم  ضمانت  پذیر  رقابت 
یا Sovereign Guarantee برای این پروژه ها 
است  طبیعی  است.  شده  دیده  قراردادهایشان  و 
در  را  گذار  سرمایه   Sovereign Guarantee
طبیعتاً  می کند.  تشویق  ما  کشور  به  سرمایه  آوردن 
 Payment و Sovereign Guarantee بین
Guarantee فرق چندانی نیست و هر دو را باید 
 Sovereign Guarantee دولت بدهد اما اعطای

هم برای ما راهگشاتر است.

تسنیم: به قولی BANKABLE تر است؟
نصراللهی: بله. چون هر بانکی که سرمایه گذاران اسناد 
مربوطه را می برند و صحبت می کنند، در صورت در 
در   Sovereign Guarantee داشتن  اختیار 

جهت گرفتن تسهیالت تسریع و تعجیل می شود.

تسنیم: در قالب این طرح بازتوانی نیروگاهها، ما 
افزایش ظرفیت عملی تولید هم خواهیم داشت؟

مهندسی  فرآیند  در  را  بازتوانی  ما  بله،  نصراللهی: 
خودمان سه مرحله کردیم؛ در مرحله اول بعد از اینکه 
سازندگان و متخصصان خارجی به همراه متخصصان ما 
آمدند و از نیروگاهها بازدید کردند، شرایط واحدی را 
که در مرز ریسك قرار دارد استخراج می نمایند و در 
در  ریسك  کاهش  به  منجر  تمهیداتی  با  اول  مرحله 

واحدهای نیروگاه می شود.
مرحله دوم مدرنیزه کردن و آپ گرید کردن تجهیزات 
تولید  قابلیت  مرحله  این  در  است.  نیروگاه  موجود 
نیروگاه افزایش پیدا می کند و راندمان و میزان تولید 
به طور  برمی گردد،  خودش  نامی  شرایط  به  نیروگاه 
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آن  واحد  دو  اسمی  قدرت  اهواز  رامین  نیروگاه  مثال 
٣٠5 مگاوات و چهار واحد ٣١5 مگاوات است. اکنون 
واحدهای این نیروگاه بین 2٦٠ تا 2۷٠ مگاوات تولید 
واحد، چیزی در حدود ٣٠  یعنی روی هر  می کنند، 
مگاوات افت توان خروجی داریم. راندمان طراحی این 
نیروگاه 42 درصد بوده و اکنون به صورت خوشبینانه 
می توانیم بگوییم که با راندمان ٣5 تا ٣٦ درصد کار 

می کند.

تسنیم: یعنی بعد از بازتوانی، راندمان این نیروگاه 
به 42 درصد می رسد؟

نصراللهی: بله، به 42 درصد قطعی نه ولی با ضریب 
راندمان  به  نزدیك  بگیریم  نظر  در  که   AGING

طراحی اش که همان 42 درصد است می رسد.
حادث  ما  برای  تولید  ظرفیت  افزایش  هم  بنابراین 
می شود و هم کاهش مصرف سوخت که همان افزایش 
راندمان است، ضمن اینکه  قابلیت اطمینان واحد ما 
و  با شناسایی  افزایش می یابد؛ چرا که طول عمرش 

تعویض قطعات معیوب افزایش می یابد.
دنیا  در سطح  آن  قالب  در  پروژه ای  که  سوم  فاز  در 
 Full Repowering خیلی کم کار شده که به نام
یا بازتوانی کامل است، آن واحدهایی که برای بازتوانی 
کامل مستعد هستند، به طوری که عموماً فقط واحد 
اول و واحد آخر یك مجموعه باشد که فضای فیزیکی 
برای آنها وجود داشته باشد، با نصب تعدادی توربین 
گازی و بویلر بازیاب، عماًل بویلر موجود نیروگاه را یعنی 
منبع تولید بخار نیروگاه را برمی داریم و به بخار تولید 
شده توسط بویلرهای بازیاب متصل می کنیم، مشابه 
مدلی به عکس نیروگاه سیکل ترکیبی اجرا می کنیم. 
گازی  توربین  اول  ترکیبی  سیکل  معمول  مدل  در 
داریم و بعد توربین بخاری برای آن می سازیم و احداث 

می کنیم و از محل دود خروجی آنها بخار تولید شده 
که پس از طی مراحلی در توربین بخار انرژی حاصله 
تبدیل به انرژی الکتریکی می شود، در اینجا به عکس 
عمل می شود به طوری که توربین بخاری و بویلر مولد 
توربین های  بویلر  فرسودگی  به دلیل  اما  داریم  بخار 
گازی راندمان باال و مجموعه مولد تولید بخار بازیاب 
از آن وارد  توربین بخار و  می گذاریم و بخار حاصل 

منجر به تولید انرژی الکتریکی می شود.

به  تبدیل  بخاری  ساده  سیکل  یعنی  تسنیم: 
سیکل ترکیبی می شود؟

نصراللهی: بله، دقیقاً.

 Full تسنیم: در تمامی این نیروگاهها موضوع
Repowering دیده شده؟

نیروگاه دیده شده  این ١٣  بله، در تمامی  نصراللهی: 
است، اما به روی همه واحدها قابل اعمال نیست، چرا 
برای  عموماً  ندارد.  وجود  کافی  فیزیکی  فضای  که 
واحدهای اول یا آخر مجموعه قابلیت این کار وجود 

دارد.

وزارت نیرو/ 
100 درصد برق قطارهاي هلند از انرژي 

بادي تأمین مي شود

سخنگوی کمپانی راه آهن ملی هلند، اعالم کرده 
است از یکم ژانویه امسال تمامی قطارهای برقی 

هلند انرژی خود را از باد تأمین خواهند کرد.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 

کمپانی راه آهن ملی هلند NS( ( اعالم کرد که انرژی 
همه قطارهای برقی هلند از انرژی بادی تأمین می شود.

»تان بوون« سخنگوی کمپانی راه آهن ملی هلند، اعالم 
کرده است از یکم ژانویه امسال تمامی قطارهای برقی 

هلند انرژی خود را از باد تأمین خواهند کرد.
دو سال پیش شرکت »انکو« مناقصه ای را برنده شد 
که طی آن قرار بود ژانویه سال 2٠١۸ تمامی انرژی 
قطارهای برقی هلند از انرژی بادی تأمین شود اما این 

امر یك سال زودتر به وقوع پیوست.
بوون اعالم کرده است افزایش شمار مزرعه های بادی 
در کشور به ویژه در مناطق ساحلی سوئد به این امر 

بسیار کمك کرده است.
انکو و شرکت راه آهن ملی هلند بر روی وب سایت 
خود اعالم کرده اند که روزانه حدود ٦٠٠ هزار نفر از 
طریق قطارهایی که انرژی خود را از باد تأمین می کنند 

جابجا می شوند.
برق  می تواند  شارژ  ساعت  یك  با  بادی  آسیاب  یك 

قطاری را که ١2٠ مایل جابجامی شود تأمین کند.
میزان  میالدی   2٠2٠ سال  تا  است  امیدوار  هلند   
مصرف انرژی بادی برای هر مسافر قطار را تا ٣5 درصد 

نسبت به سال 2٠٠5 کاهش دهد.
 

ایسنا/ همایش ایرانی - خارجی صنعتگران روشنایی
صنعت نور در ایران رقابت پذیر با 

کشورهای خارجی

هر چند صفر تا 100 نیاز داخلی در زمینه استفاده 
داخل  در  نورپردازی  و  روشنایی  محصوالت  از 
راستای  در  مهمی  گام های  اما  نمی شود،  تامین 

به  صنعت  این  ساختارهای  و  کیفیت  باالبردن 
منظور تولیدات رقابت پذیر برداشته شده است.

کاوه احمدیان - دبیر شورای سیاست گذاری همایش 
ایران  نورپردازی  و  روشنایی  بین المللی  نمایشگاه  و 
به وضعیت صنعت  اشاره  با  ایسنا،  با  در گفت وگو   –
روشنایی در کشور اظهار کرد: انجمن تولیدکنندگان 
چراغ های روشنایی برقی که مشمول حدود 4٠ شرکت 
می شود، انجمن مهندسی و نورپردازی ایران و انجمن 
در  روشنایی  صنعت  بازوی  سه  المپ  تولیدکنندگان 

ایران هستند.
روشنایی  داد: خوشبختانه وضعیت صنعت  ادامه  وی 
در کشور قدمت دیرینه ای دارد و در حال حاضر قابل 
رقابت با کشورهای خارجی است. شرایطی فراهم شده 
تا بتوانیم از پتانسیل داخلی استفاده کنیم، اما بخشی از 
محصوالت مورد استفاده در این صنعت وارداتی است.

احمدیان با اشاره به این که به لحاظ کیفیت و ساختار 
نورپردازی  و  روشنایی  صنعت  در  مطلوبی  شرایط  از 
تعریف  رویدادی   ١٣9١ سال  از  گفت:  برخورداریم، 
شد تا اساتید و کارشناسان در این بخش گردهم آیند 
و مستقل از بخش دولتی پیشبرد این صنعت کمك 

کنند.
نمایشگاه  و  همایش  سیاست گذاری  شورای  دبیر 
بر  قرار  افزود:  ایران  نورپردازی  بین المللی روشنایی و 
این است تا همایش و نمایشگاه بین المللی در زمینه  
روشنایی و نورپردازی به مدت پنج روز تا 24 دی ماه 
ادامه یابد که برای کسب اطالعات بیشتر می توان به 

وبسایت www.ild-c.com مراجعه کرد.
به گفته وی، این همایش با حضور سخنرانانی از اروپا 
برگزار خواهد شد و شامل نمایشگاهی متشکل از 5٠ 
شرکت معتبر داخلی و خارجی فعال در حوزه خدمات 

و محصوالت روشنایی و نورپردازی است.
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اتاق تهران/ بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی ابالغ 
شد

معافیت بخشی از متقاضیان تسهیالت 
بانکی از مفاصا حساب مالیاتی

بخشنامه ای،  طی  کشور  مالیاتی  امور  سازمان 
اخذ  از  را  بانکی  تسهیالت  متقاضیان  از  برخی 

مفاصاحساب مالیاتی معاف دانست.
این  اساس  بر  تهران،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
متقاضی  حقوقی  شخص  که  صورتی  در  بخشنامه 
و  ریال  میلیارد  از ٣  کمتر  مبلغ  به  بانکی  تسهیالت 
شخص حقیقی متقاضی تسهیالت بانکی کمتر از یك 
میلیارد ریال باشد، نیازی به اخذ مفاصاحساب مالیاتی 
موضوع تبصره یك ماده ١۸٦ قانون مالیات مستقیم 

نخواهند داشت.
متن بخشنامه سازمان امور مالیاتی که در تاریخ اول 

دی ماه سال جاری صادر شده، به شرح زیر است:
“پیرو بخشنامه شماره 2٠٠/4١٦۷ مورخ ١٣9١/٣/١، 
اجرایی  ضوابط  یك  ماده  اصالحی  متن  پیوست  به 
موضوع تبصره ١ ماده ١۸٦ قانون مالیات های مستقیم 
مصوب اسفند ١٣٦٦، و اصالحات بعدی آن به شرح 

ذیل جهت اجرا ابالغ می شود:
ایجاد  یا  و  تسهیالت  هرگونه  اعطای  یك:  ماده 
صدور  یا  اسنادی  اعتبارات  گشایش  نظیر  تعهدات 
توسط  ریالی،  یا  ارزی  از  اعم  بانکی  ضمانت نامه های 
بانك ها و موسسات اعتباری غیربانکی، که از این پس 
به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند، به کلیه 
اشخاص حقوقی و حقیقی )صاحبان مشاغل( موضوع 
قانون مالیات مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ 
از  برای اشخاص حقیقی  و  باالتر  و  سه میلیارد ریال 
باالتر ظرف مدت یك سال  و  مبلغ یك میلیارد ریال 

شمسی، مشمول مقررات تبصره یك ماده ١۸٦ قانون 
مذکور است.

تعهدات  و  اعطایی  تسهیالت  ریالی  معادل  تبصره: 
مرکزی  بانك  مرجع  نرخ  اساس  بر  ارزی  ایجادی 
جمهوری اسالمی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم 
شمول تسهیالت و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد 

شده است.”

ایسنا/  معاون اتاق بازرگانی ایران
اتاق های بازرگانی باید شفافیت مالی را 

مورد توجه قرار دهند

صنایع،  بازرگانی،  اتاق  استان های  امور  معاون 
اینکه  بر  تاکید  با  ایران  کشاورزی  و  معادن 
شفافیت مالی در اتاق ها باالترین خدمتی است 
که می توان انجام داد، اظهار کرد: همه اتاق ها 

باید شفافیت مالی را مورد توجه قرار دهند.
به گزارش ایسنا،  سید جواد زمانی امروز )22 دی ماه( 
بازرگانی بیرجند  اتاق  در جمع اعضای هیئت رئیسه 
بیان کرد: اتاق بازرگانی بیرجند علی رغم نوپا بودن، 

اقدامات و فعالیت های شایسته ای انجام داده است.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی بیرجند به لحاظ مالی 
است،  پرمحتوا  دینی  و  فرهنگی  لحاظ  از  اما  ضعیف 
افزود: همچنین نمایندگان و اعضای هیئت رئیسه این 

اتاق اقدامات شایسته ای انجام داده اند.
ها  اتاق  در  مالی  شفافیت  اینکه  بر  تاکید  با  زمانی 
انجام داد، اظهار  باالترین خدمتی است که می توان 
توجه  مورد  را  مالی  شفافیت  باید  ها  اتاق  همه  کرد: 

قرار دهند.

او  با بیان اینکه باید در فعالیت های اتاق بازرگانی از 
نظر همه افراد استفاده شود، افزود: خوشبختانه این امر 
در اتاق بازرگانی بیرجند به خوبی دیده شده و مدیریت 

خوبی نیز بر ان حاکم است.
معاون امور استان های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران بیان کرد: نباید در انتقادها، نقد با 
از مشکالت  این یکی  اشتباه گرفته شود که  تخریب 

موجود در برخی از اتاق ها است.
بازرگانی  اتاق  انجام شده در  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
با  بازرگانی  اتاق  رابطه  تقویت  برای  کرد:  بیان  ایران، 

مجلس اقدامات زیادی انجام شده است.
زمانی با اشاره به اجرای طرح های پژوهشی بیان کرد: 
در اجرای این طرح ها باید از موازی کاری پرهیز شود.

مهر/ سازمان بورس اعالم کرد؛
جزئیات تسویه اسناد خزانه اسالمی 

کوتاه مدت مرحله اول

تسویه  جزئیات  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان 
را  اول  مرحله  کوتاه مدت  اسالمی  خزانه  اسناد 

اعالم کرد.
بورس  سازمان  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
در  دارایی  و  اقصادی  امور  وزارت  بهادار،  اوراق  و 
راستای تسویه بخشی از بدهی های دولت به طلبکاران 
غیردولتی و تداوم جریان پرداخت های خزانه داری کل 
کشور، اسناد خزانه اسالمی کوتاه مدت مرحله اول را 
ایران  فرابورس  در  که  کرد  منتشر  »سخا١«  نماد  با 

پذیرش شد.
اسالمی کوتاه مدت،  اسناد خزانه  این  پذیرش  از  پس 

معرفی  به  مربوط  مستندات  و  مدارک  ارسال  فرایند 
پیمانکارانی که »سخا١« به آنها تخصیص یافته بود از 
سوی دستگاه های اجرایی به فرابورس ایران آغاز شد 
انجام  به منظور  ارسالی  مدارک  کارشناسی  بررسی  و 
فرایند سپرده شدن مبالغ تخصیص یافته در حساب 

پیمانکاران صورت گرفت.
با توجه به زمان اندک تا سررسید این اسناد خزانه، آن 
دسته از دستگاه هایی که در زمان مناسب اطالعات الزم 
را به فرابورس ارسال کردند و در صورت وجود برخی 
نواقص احتمالی در پرونده  اصالحات مقتضی را به موقع 
انجام دادند فرایند سپرده شدن مبالغ تخصیص یافته 

به حساب آنها با موفقیت صورت گرفت.
به این ترتیب روز یکشنبه نوزدهم دی ماه در سررسید 
»سخا١« شاهد پرداخت مبالغ اسمی به حساب این 

دسته از پیمانکاران بودیم.
در این میان اما دستگاه هایی که مدارک و پرونده های 
ارسالی پیمانکاران از سوی آنها با نواقصی همراه یا با 
ارسال شده به دلیل سپرده  ایران  به فرابورس  تاخیر 
توسط  مبالغ  این  یافته،  تخصیص  مبالغ  نشدن 
خزانه داری کل کشور در وجه حساب دستگاه  اجرایی 
این رو پیمانکاران و  از  ذی ربط کارسازی شده است. 
سایر ذی نفعان برای دریافت طلب خود باید به دستگاه 

اجرایی مربوط مراجعه کنند

فارس/ بانك جهانی اعالم کرد
پیش بینی بهبود رشد اقتصاد جهان در 

سال 201۷

از  گزارشی  طی  گذشته  روز  جهانی  بانک 

 بازگشت به عناوین 10 اخبار اقتصادی
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اقتصاد  رشد  افزایش  به  نسبت  خود  پیش بینی 
جهانی در سال 201۷ خبرداد که نسبت به سال 

قبل رشد 4 دهم خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری 
سه شنبه  روز  جهانی  بانك  شینهوا،  از  نقل  به  فارس 
اعالم کرد: پیش بینی های جدید نشان می دهد اقتصاد 
جهانی در سال 2٠١۷ شاهد بهبود نسبی و رسیدن 

رشد به 2.۷ درصد خواهد بود.
در  جهانی  اقتصاد  است:  آمده  بانك  این  گزارش  در 
به  اقتصادی  رشد  شاهد   2٠١۸ و   2٠١۷ سال های 

ترتیب 2.۷ درصد و 2.9 درصد خواهد بود.
 2.٣ به  نسبت   2٠١۷ سال  در  جهانی  اقتصاد  رشد 
تجربه  را  درصدی   ٠.4 افزایش   2٠١٦ سال  درصد 
خواهد کرد اما همچنان این رقم، ٠.١ درصد پایین تر 
از میزان پیش بینی شده رشد اقتصادی جهان در ماه 

ژوئن سال 2٠١٦ بوده است.
رشد  افزایش  این  که  است  کرده  اعالم  جهانی  بانك 
اقتصادی  اوضاع  بهبود  از  ناشی  جهان  در  اقتصادی 
بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه خواهد 
بود. چرا که طی سال آینده پیش بینی می شود افزایش 
اوضاع  بهبود  به  جهان  در  اساسی  کاالهای  قیمت 

اقتصادی این کشورها و بازارها منجر شود.

*اقتصادهای نوظهور 60 درصد اقتصاد جهان را 
تشکیل می دهد

که  است  کرده  اعالم  خود  گزارش  در  جهانی  بانك 
انتظار می رود بازارهای نوظهور و اقتصاد در حال توسعه 
این  و  کنند  معادل 4.2 درصد رشد  در سال 2٠١۷ 
رشد در سال 2٠١۸ به 4.٦ درصد افزایش یابد. این 
در حالی است که در سال 2٠١٦ تنها شاهد رشد 4.٣ 

درصدی این اقتصادها بودیم.

در گزارش بانك جهانی آمده است که رشد اقتصادی 
 ١.٦ توسعه  حال  در  کشورهای  و  نوظهور  بازارهای 
 2٠١۷ سال  در  جهان  اقتصادی  رشد  کل  از  درصد 
شامل خواهد شد که برای نخستین بار از سال 2٠١٣ 
تاکنون حدود ٦٠ درصد از کل رشد اقتصادی جهان را 

شامل خواهد شد.

*اقتصاد بدون تغییر چین درسال 201۷
بانك جهانی پیش بینی خود نسبت به رشد اقتصادی 
چین در سال 2٠١۷ را نسبت به پیش بینی قبلی خود 
تغییر نداد و در گزارش خود رشد ٦.5 درصدی را برای 

این کشور در سال 2٠١۷ پیش بینی کرد.
در این گزارش همچنین رشد اقتصادی چین در سال 

2٠١۸ معادل ٦.٣ درصد ارزیابی شده است.
در  پایدار  اقتصادی  رشد  است:  آمده  گزارش  این  در 
اقتصادی  رشد  از  و  یافت  خواهد  ادامه  چین  اقتصاد 
محور  خدمات  اقتصادی  رشد  سمت  به  محور  تولید 
پیش خواهد رفت چرا که نگرانی ها نسبت به بازارهای 

سرمایه و دارایی در این کشور همچنان پابرجاست.

توسعه  کشورهای  در  اندک  رشد  *پیش بینی 
یافته

بانك جهانی همچنین پیش بینی کرد در کنار بهبود 
رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه شاهد رشد 
سال  در  یافته  توسعه  کشورهای  در  نسبی  اقتصادی 

2٠١۷ در سالهای آینده خواهیم بود.
در  یافته  توسعه  اقتصادهای  می افزاید:  جهانی  بانك 
سالهای آتی همچنان تحت تاثیر رشد اقتصادی پایین 
و پایین بودن تورم و همچنین افزایش ابهامات نسبت 

به سیاست های آینده در این کشورها خواهند بود.

*پیش بینی رشد اقتصادی 2.2 درصدی آمریکا 
از پیش بینی  بانك جهانی همچنین در گزارش خود 
رشد 2.2 درصدی اقتصاد آمریکا در سال 2٠١۷ و ١.2 

درصدی اقتصاد آمریکا در سال 2٠١۸ خبرداد.
بانك جهانی در گزارش خود  این پیش بینی  علیرغم 
آورده است که این امکان وجود دارد که با روی کار 
آمدن دولت جدید در آمریکا، رشد اقتصادی این کشور 

و رشد اقتصادی جهان شاهد تغییر باشد.
بانك جهانی در گزارش خود آورده است: در صورتی که 
وعده های انتخاباتی ترامپ در راستای کاهش مالیات 
در آمریکا به طور کامل اجرا شود رشد اقتصادی آمریکا 
می تواند به 2.2 تا 2.5 درصد در سال 2٠١۷ و 2.5 تا 

2.9 درصد در سال 2٠١۸ افزایش یابد.
است  معتقد  جهانی  بانك  فوق،  پیش بینی  علیرغم 
اقدامات  تاثیرگذاری  احتمال  نگرانی   همچنان 
سیاسی دولت ها بر اقتصاد جهانی و در نتیجه کاهش 
علیه  موجود  مخاطرات  و  پابرجاست  سرمایه گذاری 

رشد اقتصاد جهانی پایدار هستند.

فارس/ بانك جهانی اعالم کرد
رشد اقتصادی 4.6 درصدی ایران در 

سال 2016

رشد  گزارش خود،  در جدیدترین  بانک جهانی 
اقتصادی ایران در سال 2016 را 4.6 درصد اعالم 
ایران در  اقتصادی 5.2 درصدی را برای  و رشد 

سال 201۷ پیش بینی کرد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین الملل فارس، بانك 
گزارش های  سری  از  گزارش  جدیدترین  در  جهانی 

»چشم انداز اقتصادی جهان«، رشد اقتصادی ایران در 
سال 2٠١٦ را 4.٦ درصد اعالم کرد.

بر اساس این گزارش،  بانك جهانی رشد اقتصادی 5.2 
درصدی را برای ایران در سال 2٠١۷ پیش بینی کرده 

است.
سال  در  جهان  اقتصادی  رشد  بین المللی،  نهاد  این 
گذشته میالدی را 2.٣ درصد برآورد کرده است و رشد 
2.۷ درصدی را برای جهان در سال 2٠١۷ پیش بینی 

کرده است.
بر اساس پیش بینی این بانك، رشد اقتصادی کشورهای 
پیشرفته در سال گذشته میالدی ١.٦ درصد بوده است 
که در سال 2٠١۷ این رقم به ١.۸ درصد خواهد رسید.

رشد اقتصادی اقتصادهای نوظهور و کشورهای درحال 
 2٠١٦ سال  در  را  درصدی   ٣.4 رشدی  نیز  توسعه 
کسب کرده است که این رقم در سال 2٠١۷ به 4.2 

درصد خواهد رسید.
بر اساس گزارش بانك جهانی، رشد اقتصادی برخی از 
کشورها در سال 2٠١٦ به این شرح است: آمریکا ١.٦ 
عربستان  درصد،  درصد، چین ۷.٦  ژاپن یك  درصد، 

یك درصد.

تسنیم/ نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین:
موفقیت دولت در حذف قوانین مزاحم 

فعاالن اقتصادی صفر بوده است

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با انتقاد 
از وجود 13 هزار قانون دست و پاگیر در حوزه 
فعالیت اقتصادی گفت: مطابق قانون برنامه پنجم 
را  بوده است، کلیه قوانین مزاحم  دولت موظف 
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ایجاد کند ولی  را  احصاء کند و ترتیب رفع آن 
متاسفانه خروجی تقریبا صفر بوده است.

در  حریری  مجیدرضا  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهار داشت: حقیقت این 
است که قاچاق یکی از معلول های اقتصاد غیر شفاف 
ما است. تا زمانی که اقتصاد ملی ما شفاف، رقابتی و 
سایر  یا  و  بانکی  اختالس  یا  داریم  قاچاق  نشود  آزاد 

مفاسد اقتصادی را شاهد خواهیم بود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اظهار به اینکه 
مسئله قاچاق باعث ضرر به تولیدکننده، واردکننده و 
ای که  نکته  مصرف کننده می شود، تصریح داشت: 
باید بیشتر مورد نظر باشد این است که آیا قاچاق خود 
معلول است یا علت؟ حقیقت این است که قاچاق یکی 

از معلول های اقتصاد غیر شفاف ما است.
وی تصریح داشت: تا زمانی که اقتصاد ملی ما شفاف، 
رقابتی و آزاد نشود قاچاق داریم یا اختالس بانکی و 
یا سایر مفاسد اقتصادی را شاهد خواهیم بود. ضربه 
مردم  آحاد  مصرف  سبد  و  است  اقتصاد  به  قاچاق 
ضرر اصلی را می خورد که این در نهایت باعث ضربه 

اجتماعی به مردم ایران می شود.
از  اینکه قاچاق باعث ضربه ای باالتر  با بیان  حریری 
این  داشت:  عنوان  است،  جامعه  به  اقتصادی  ضربه 
ضربه ظهور طبقات نوکیسه و نوکیسه گری است که 
باعث اختالف در جامعه می شود و این مسئله خود 

سرچشمه بسیاری از مفاسد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه روحیه مجلس قانون گذاری است، 
تصریح داشت: یکی از اشکاالت مجلس این است که 
روحیه قانون گذاری فقط قانون گذاری است در حالی 
که باید تنقیه قوانین باشد. با ١٣ هزار قانون و ١۸ هزار 
دستورالعمل یك پیام صادر می شود و آن این است که 
اشکاالت زیادی وجود دارد. مطابق قانون برنامه پنجم و 

ماده ۷٦ دولت موظف بوده است، کلیه قوانین مزاحم را 
احصاء کند و ترتیب رفع آن را ایجاد کند ولی متاسفانه 

خروجی کمیسیون ماده ۷٦ تقریباً صفر است.

مهر/ در بازار آزاد تهران؛
توقف دالر در نرخ 3965 تومانی

در جریان معامالت امروز بازار آزاد تهران، قیمت 
هر دالر آمریکا بدون تغییر بر روی 3965 تومان 
ثابت ماند، این درحالی است که سکه طرح جدید 

4۷00 تومان گران شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معامالت بازار آزاد 
امروز)چهارشنبه( تهران، قیمت هر دالر آمریکا بدون 
تغییر بر روی ٣9٦5 تومان ثابت ماند، این در حالی 
کاهش 4٣٠4  تومان  دو  با  یورو  هر  قیمت  که  است 
تومان، درهم  تومان کاهش 4۸9١  با 4  پوند  تومان، 
امارات با یك تومان افزایش ١١١٣ تومان و لیر ترکیه 

با ١٦ تومان کاهش برای ١١2٠ تومان است.
هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 4۷٠٠ تومان 
رسیده؛  تومان  هزار   ١94 و  میلیون  یك  به  افزایش 
ضمن اینکه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به 
یك میلیون و ١55 هزار تومان رسیده است. نیم سکه 
نیز به ٦١٠ هزار تومان و ربع سکه نیز ٣2٣ هزار تومان 

رسیده است.
همچنین سکه یك گرمی نیز 2٠۷ هزار تومان است.

نیز ١١۸9 دالر و  بازارهای جهانی  اونس طال در  هر 
2٠ سنت و هر گرم طالی ١۸ عیار ١١5 هزار و ١55 

تومان است.
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دنیای اقتصاد/ 
نویسنده: تیمکو ریچاردسون

مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی

و  پایین  رده های  مدیران  که  داده  نشان  تجربه 
کارمندانی که در محل کار به همکاران خود کمک 
آینده  باز می کنند، در  آنها  از کار  می کنند و گرهی 
که  شد  خواهند  تبدیل  موفقی  و  بزرگ  مدیران  به 
نردبان ترقی را با سرعت بیشتری طی خواهند کرد، 
و  افراد  این  بین  تفاوتی  چه  و  است  چنین  چرا  اما 
سایر کسانی که سودای مدیر شدن دارند وجود دارد؟ 
مدیریتی  پندهای  مطالب  سلسله  از  قسمت  این  در 
کسانی  بودن  موفق تر  علل  با  مرتبط  دلیل  هفت  به 
به  شان  کاری  دوران  تمام  در  که  خواهد شد  اشاره 
دیگران کمک می کنند، بدون اینکه مجبور به این کار 
باشند. البته باید دانست که تاکید بر این هفت عامل 
دیگری  فاکتورهای  گرفتن  نادیده  و  نفی  معنای  به 
چون استعدادهای رهبری، هوشمندی، آگاهی و نفوذ 
به مدیران  آینده  افرادی که می توانند در  شخصیتی 

بزرگی تبدیل شوند نیست، بلکه مکمل آنها است.

1( همدل بودن
کمک  دیگران  به  کارشان  محل  در  که  کارکنانی 
همدرد  و  همدلی  درجه  باالترین  واقع  در  می کنند، 
بودن را با آنها نشان می دهند و همین مساله موجب 
می شود آنها درک درستی از شرایط حاکم بر بخش ها 
و  باشند  داشته  سازمان  یا  شرکت  مختلف  دوایر  و 
از  مشکالت و چالش های کاری و حرفه ای هر کدام 
کمک  با  آنها  کنند.  درک  کامل  به طور  را  کارکنان 
کردن به دیگران در حل مشکالتشان در واقع دارند 
در  و  کرده  شناسایی  را  کارها  در  موجود  مشکالت 
راستای حل آنها تالش می کنند و این همان مهارتی 
است که هنگام تصدی پست های مدیریتی و رهبری 
یک تیم کاری یا یک سازمان بزرگ به کار آنها خواهد 
آمد. در چنین وضعیتی سایر کارکنان شرکت به آن 
نجات بخش  عامل  یک  عنوان  به  کننده  کمک  فرد 
یاریگر در زمان بحران نگاه می کنند و این همان توان 
مدیریت و رهبری افراد در زمان بروز مشکالت است.

2( واقع بین بودن
کسانی که به دیگران برای حل مشکالت شان کمک 
دارند  آتش  بر  دستی  نزدیک  از  همیشه  می کنند 
کس  هر  از  بهتر  را  حرفه ای  و  کاری  واقعیت های  و 
هر  که  است  مهارتی  این  و  می کنند  درک  دیگری 
از  یکی  دارد.  نیاز  آن  به  شدن  موفق  برای  مدیری 
مدیران  از  بسیاری  بودن  ناموفق  باعث  که  عواملی 
می شود در دسترس نبودن و عدم آگاهی آنها از نوع 
و جنس مشکالتی است که در محل کار وجود دارد و 
باید آنها را برطرف کرد. اما کمک کنندگان به دیگران 
به واسطه درگیر شدن با مشکالت و چالش های کاری 
درک  و  بینی  واقع  درجه  باالترین  از  کارکنان  سایر 

شرایط برخوردار می شوند.

3( متواضع بودن
خواسته  که  باشد  افتاده  اتفاق  هم  شما  برای  شاید 
تان  رئیس  کیف  باشید  داشته  دوست  ناخواسته  یا 
او  برای  را  دیگری  شده  شناخته  و  مهم  فرد  هر  یا 
حمل کنید یا به هر شکل ممکن کاری برای او انجام 

دهید. در این میان شاید انگیزه هایی چون نشان دادن 
توانایی های خود یا جلب نظر آن فرد مهم برای شما 
اهمیت داشته باشد، اما اگر شما همین کار را بدون 
هیچ چشمداشتی برای همکارانتان یا حتی زیردستان 
را  تان  فروتنی  و  تواضع  واقع  در  دهید،  انجام  خود 
به اثبات رسانده اید و مطمئن باشید کسانی که شما 
روزی نسبت به آنها فروتن بوده اید هیچ گاه این کار 
شما را فراموش نخواهند کرد و روزی آن را جبران 
خواهند کرد و اگر آن روز در زمان مدیر شدن شما 

باشد، به محبوبترین رهبر دنیا تبدیل خواهید شد.

4( متمرکز بودن
کمک  کارهایشان  در  امروزتان  همکاران  به  وقتی 
کنید، هنگام تکیه زدن بر صندلی مدیریت و رهبری 
باالترین درجه تمرکز و توجه در میان  از  در آینده، 
همان افراد و کارشان برخوردار خواهید بود و همین 
کامال  مجموعه  رهبر  عنوان  به  باعث می شود  مساله 
به  شما  توجه  نتیجه  در  و  باشید  خود  کار  بر  سوار 
حواشی کار و جزئیات فاقد ارزش و غیرمهم، منحرف 

به همکاران کمک کنید تا روزی مدیر بزرگی شوید
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نخواهد شد.

5( آگاهی از جزئیات امور
»مدیران  درستی  به  را  دیگران  به  کمک کنندگان 
کوچک« می نامند. در واقع وقتی به همکاران تان در 
حل مشکالت کاری شان کمک می کنید، در عمل یک 
تیم حداقل دو نفره را رهبری می کنید و مدیریت یک 
پروژه کوچک را برعهده گرفته اید که اگر با موفقیت 
به پایان برسد، یک تجربه موفق مدیریتی برای شما 
از  آگاهی  ضمن  شده  باعث  که  می آید  حساب  به 
خود  رهبری  توانایی های  بر  تدریج  به  امور  جزئیات 
بیفزایید و در آینده نیز موجب افزایش توانمندی شما 

در حل مساله به عنوان یک مدیر می شود.

6( رعایت اخالقیات کاری
اصول اخالقی در کار حکم می کند که به عنوان یک 
به همکاران  پایین  یا مدیری سطح  کارمند معمولی 
خود در انجام کارهایشان کمک کنید و ناگفته پیدا 
است که هر عملی را عکس العملی است و کمک کردن 
شما به دیگران موجب می شود آنها نیز در صورت نیاز 
به کمک شما بشتابند. حال تصور کنید که به مدیریت 
شرکتی برگزیده شده اید که سال ها در آنجا به دیگران 
کمک کرده اید و به این وسیله احترام و وفاداری آنها 
را نسبت به خود گارانتی کرده اید. در چنین حالتی 
سازمان تحت رهبری شما به مجموعه ای اخالق مدار 
آن  اعضای  که  شد  خواهد  تبدیل  شما  به  وفادار  و 
همه کار برای شما می کنند، آن هم نه صرفا به خاطر 
انجام وظیفه و عمل به دستورات، بلکه به خاطر اصول 

اخالقی و روابط انسانی.

۷( تمرین خودمدیریتی و انضباط
کارهایشان  انجام  برای  همکاران  به  رساندن  یاری 
صورت  شما  استراحت  و  فراغت  اوقات  در  معموال 
وقت  در  می شود  موجب  مساله  همین  و  می گیرد 
استراحت به تمرین مدیریت خود و دیگران بپردازید 

و مجموعه همین تمرینات است که شما را به تدریج 
آماده  بزرگ تر  مجموعه های  و  تیم ها  مدیریت  برای 
در  دیگران  به  کردن  کمک  با  واقع  در  می سازد. 
و  خودانضباطی  تا  می کوشید  پروژه هایشان  اجرای 
خودمدیریتی فراشخصی را به اجرا درآورید و همین 

مهارت ها پس از شروع فعالیت تان به عنوان یک مدیر 
به کارتان خواهد آمد و به تدریج از شما مدیری بزرگ 

و کاربلد خواهد ساخت.

Forbes :منبع
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