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دنیای اقتصاد/ محمد ثاقب فرد
از  آمریکا  خروج  از  پس  کشور  تصمیم گیری  نظام 
با  ترامپ  نهایت هوشیاری عمل کند.  با  باید  برجام 
نقش  بین الملل،  حقوق  برجام،  از  یک طرفه  خروج 
عمومی  افکار  مهم تر  همه  از  و  متحد  ملل  سازمان 
توافقات  از مهم ترین  تا یکی  بازی گرفت  به  را  دنیا 
بین المللی پس از جنگ جهانی دوم خدشه دار شود. 
اینکه سازمان های جهانی و رای دهندگان آمریکایی 
به رئیس جمهور آمریکا خواهند داد،  را  چه پاسخی 

تاریخ مشخص خواهد کرد.
خروج  این  از  پس  باید  که  عنصری  مهم ترین  اما 
ایران  اقتصاد  است.  ایران  اقتصاد  پرداخت،  آن  به 
تصمیم های  و  است  دولت  نقش  به  وابسته  به شدت 
جهت دهی  در  را  نقش  اثرگذارترین  نهاد  این 
و  جدید  شرایط  به  توجه  با  دارد.  ایران  اقتصاد  به 
شروع  با  ایران  اقتصاد  انتظار  در  که  تکانه هایی 
مواجهه  در  دولت  می شود  پیشنهاد  است،  تحریم ها 
اقتصاد  در حوزه  نقش آفرینی  و  تحریم ها  با ساختار 
و  دهد  اختیار  ایران،  علمی  نظام  به  بین الملل 
رشته ای  هر  در  علمی  جامعه  بخواهد.  مسوولیت 
آن  تحلیلگران  و  دانشجویان  استادان،  نخبگان،  از 
از  مهمی  بخش  می تواند  و  شده  تشکیل   رشته 

ادامه در صحفه3

سـندیکای صنعـت بـرق ایـران طـی نامـه ای 
ثبـت فهرسـت  بـه دکتـر ظریـف خواسـتار 
انرژی هـای  کمیتـه  عضـو  شـرکت های 
و  وندورهـا  در  سـندیکا  ایـن  تجدیدپذیـر 
بانک هـای اطالعاتـی )Yellow Pages( مرتبط 
بـه سـفارتخانه های جمهوری اسـالمی ایران در 

کشـورهای مختلـف شـد.
در ابتـدای ایـن نامـه ضمـن اشـاره بـه رونـد رو بـه 
انـرژی در جهـان و سـوق  رشـد تقاضـا در حـوزه 
یافتـن کشـورها به سـمت انـرژی هـای تجدیدپذیر 
بـرای حل چالش هـای موجود در بحـث آالینده های 
زیسـت محیطـی در کنار محدودیت هـای موجود در 
اسـتفاده از سـوخت های فسـیلی، عنوان شده است: 
» کشـور مـا به واسـطه موقیعـت ویـژه جغرافیایی و 
ژئوپولتیـک از یـک طـرف و رشـد روزافـزون مصرف 
بـرق از طـرف دیگـر بسـتر مناسـبی را بـرای بهـره 
بـرداری از ایـن نـوع انـرژی در شـکل های مختلـف 
خـود فرآهم آورده اسـت. وجود دانش فنی مناسـب 
و متخصصـان و کارشناسـان مجـرب در حوزه هـای 

ثبت تجدیدپذیرهای سندیکا در بانک های اطالعاتی 
سفارتخانه های ایران 

فتوولتاییـک، بـاد، زمیـن گرمایـی و زیسـت تـوده 
در کنـار یارانه هایـی کـه دولـت بـرای این دسـته از 
نیروگاه ها پیشـنهاد کرده اسـت، شـرایطی را بوجود 
آورده کـه جمهـوری اسـامی ایران را به طـور بالقوه 
بـه کشـوری ایـده آل بـرای سـرمایه گذاری خارجـی 

در ایـن صنعـت تبدیـل کرده اسـت.«
اسـت:  کـرده  تاکیـد  نامـه  ادامـه  در  سـندیکا 
»متأسـفانه علیرغـم اینکـه سـرمایه گذاران انرژی در 
رویدادهـای مرتبـط داخلـی و بین المللی مشـتاقانه 
خواسـتار مشـارکت با شـرکت های ایرانـی در زمینه 
انرژی هـای تجدیدپذیر هسـتند  مجمـوع پروژه های 
اجـرا شـده ایـن حـوزه در کشـورمان بسـیار کمتـر 
از ظرفیت هـا و انتظـارات اسـت و در واقـع بخـش 
انـرژی و بـه دنبـال آن صنعـت کشـور از میلیاردهـا 

دالر پـروژه بالقـوه محـروم مانـده اسـت.«
در بخـش دیگـری از نامـه ضمـن اشـاره کوتاهی به 
پتانسـیل هـای سـندیکا به عنـوان نهـاد صنفی ذیل 
اتـاق بازرگانـی صنایـع، معـادن و کشـاورزی ایران و 
متشـکل از 500 شـرکت معتبـر فعـال در صنعـت 

بـرق کشـور آورده شـده اسـت: »ایـن سـندیکا بـا 
درک اهمیـت موضـوع، کمیته تخصصـی انرژی های 
سـازنده،  شـرکت   60 از  )متشـکل  تجدیدپذیـر 
پیمانـکار، تأمیـن کننـده و مشـاور در این حـوزه( را 
ایجـاد و ضمـن تـاش برای رفـع موانع و مشـکات 
بهبـود کسـب و کار فعـاالن  بـه  داخلـی و کمـک 
بخـش خصوصـی، تقویـت ارتباطـات بین المللـی و 
معرفـی توانمندی هـای کشـور عزیزمـان در حـوزه 
انگیـزه  افزایـش  جهـت  تجدیدپذیـر  انرژی هـای 
سـرمایه گذاران خارجی و فراهـم آوردن زمینه ورود 
و نفـوذ شـرکت های ایرانـی بـه بازارهـای بین المللی 

را در دسـتور کار خـود دارد.«
در پایـان ایـن نامـه کـه بـه امضـای رییـس هیـات 
مدیـره سـندیکای صنعت برق ایران رسـیده اسـت، 
از وزیر امور خارجه کشـور درخواسـت شـده اسـت 
معرفـی  منظـور  بـه  را  الزم  هماهنگی هـای  کـه 
سـفارتخانه های  طریـق  از  کمیتـه  ایـن  اعضـای 

جمهـوری اسـامی ایـران را صـورت دهـد.  
برای مشاهده نامه اینجا کلیک کنید

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3403823-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
http://www.ieis.ir/fa-news-4213.html
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 اخبار اقتصادی 

یادداشت مدیران

ثبت تجدیدپذیرهای سندیکا در 
بانک های اطالعاتی سفارتخانه های ایران

سندیکای صنعت برق ایران طی نامه ای به دکتر 
ثبت فهرست شرکت های عضو  ظریف خواستار 
در  سندیکا  این  تجدیدپذیر  انرژی های  کمیته 
 )Yellow Pages( وندورها و بانک های اطالعاتی
مرتبط به سفارتخانه های جمهوری اسالمی ایران 

در کشورهای مختلف شد.
صفحه 1

100 میلیارد  ضرورت سرمایه گذاری 
دالری برای پاسخگویی به رشد 

مصرف برق
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: رشد 
6 درصدی مصرف برق نشان می دهد که در سال 
1415 ظرفیت نیروگاه های منصوبه باید به 180 هزار 

مگاوات برسد صفحه4
کمبود 5000 مگاواتی تولید برق در کشور 
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: براساس 
پیش بینی های صورت گرفته امسال 5000 مگاوات 
مردم  کمک  با  تنها  که  داریم  برق  تولید  کمبود 
را  پیش رو  شرایط  می توانیم  مصرف  مدیریت  و 

مدیریت کنیم. 
صفحه 4

مدل مبتنی بر پویایی سیستم برای 
توسعه ظرفیت تولید برق در کشور 

در این پژوهش، سعی شده تا با ارائه یک مدل 
باال پاسخ  به مسأله  پویا  بر مبنای سیستم های 

داده شود.
صفحه 5

چرا همه مردم باید مشمول افزایش 
قیمت برق شوند؟

برق  قیمت  افزایش  و  برق  فروشی  ارزان  عدم 
درست است، اما می بایست این افزایش قیمت از 

مشترکین پرمصرف آغاز شود.
صفحه 5

600 مگاواتی برق  برداشت غیرمجاز 
در مازندران و گلستان

مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان گفت: 
600 تا ۷00 مگاوات برق در استان های مازندران و 
استفاده  و  برداشت  غیرمجاز  به صورت  گلستان 

می شود.
صفحه 6

واحدهای صنعتی مجاور قطب صنعتی 
اراک از زیرساخت الزم برخودار شوند 
مشکالت  گفت:  اراک  بازرگانی  اتاق  رئیس 
زیرساختی واحدهای صنعتی مستقر در مجاورت 
قطب صنعتی اراک بایستی با ملحق شدن به قطب 

صنعتی برطرف شود.
صفحه 6

برق  بویراحمد  و  کشاورزان کهگیلویه 
رایگان دریافت می کنند

دارندگان تعرفه های کشاورزی و صنعتی در این 
استان در صورتی که در دوران پیک بار مصرف 
رایگان  برق  ساعت   20 از  باشند  نداشته  برق 

بهره مند می شوند.
صفحه ۷

به منظور حل مشکل کمبود برق، ساعات 
اداری کرمان به 6 تا 13 تغییر کرد 

در شورای برنامه ریزی استان مصوب شدبه منظور 
حل مشکل کمبود برق، ساعات اداری کرمان به 6 

تا 13 تغییر کرد 
صفحه ۷

ادارات دولتی 3۷ میلیارد تومان به 
شرکت برق گیالن بدهکارند

 مدیرعامل شرکت توزیع برق گیالن با اشاره به 
وجود 13۷ میلیارد تومان مطالبات معوقه دارد 

صفحه 8
مصرف برق در چهارمحال و بختیاری 

یافت  کاهش 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و 
بختیاری از کاهش 20 مگاواتی مصرف برق در زمان 
پیک بار سه ماه نخست امسال نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته خبر داد.
صفحه 8

نظارت جدی بر اجرای دستورالعمل 
کاهش ساعت اداری

برق  ان شااهلل  اینکه  بیان  با  خوزستان  استاندار 
خوزستان در تابستان پایدار است، 

صفحه 9

اختصاص30 درصد تسهیالت به انرژی
مانده تسهیالت این بانک تا پایان اردیبهشت ماه 
سال جاری، 204هزار و 308میلیاردریال بوده که 
از این مقدار به میزان 30 درصد آن به حوزه انرژی 

و آب اختصاص یافته است .
صفحه 10

قیمت طال، دالر، سکه و ارز امروز 
9۷/04/02

در  جدید  طرح  آزادی  تمام بهار  سکه  قطعه  هر 
بازار تهران با قیمت دومیلیون و 660 هزار تومان 
و هر گرم طالی 18عیار با قیمت 229 هزار تومان 

فروخته می شود.
صفحه 10

ثبت قیمت کاالهایی که ارز دولتی 
می گیرند در سامانه 124 الزامی شد 

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
اعالم کرد کاالهایی که ارز دولتی میگیرند ثبت 

قیمتشان در 124 الزامی است.
صفحه 11

به  معاون شریعتمداری  واکنش 
نگویند رسانه ها چرت وپرت  گرانی ها: 

معاون وزیر صنعت در واکنش به این سؤال "مردم 
انتظار تنظیم بازار را دارند، 

صفحه 11

آیا در عصر جدید شغل خود را از دست 
می دهید؟

تهدیدی  عنوان  به  اغلب  تکنولوژیک  نوآوری 
دیده می شود که مشاغل را به خطر می اندازد

صفحه 12
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ادامه از صفحه 3
این  از  نمونه هایی  کند.  نمایندگی  را  مدنی  جامعه 
انجمن  چون  انجمن هایی  قالب  در  علمی  جامعه 
و...  ایران  جامعه شناسی  انجمن  ایران،  اقتصاددانان 
دانشگاهی  رشته های  سایر  در  معموال  که  هستند 
شکل  را  انجمن ها  این  می توان  بنیادی  و  کاربردی 
قالب  در  انجمن ها  بزرگ  بسیار  ظرفیت  از  و  داد 
استفاده  رشته  هر  علمی  جامعه  یعنی  بزرگ تری 
علمی  معاونت  کمک  و  دولت  عالیه  نظارت  با  کرد. 
و فناوری  رئیس جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری می توان کارویژه ای برای این جوامع علمی 
با  مقابله  و  کشور  جدید  شرایط  با  تا  کرد  طراحی 

تهدیدهای ترامپ الگو طراحی کنند.
اینکه تصمیم شخصی رئیس جمهور آمریکا با واکنش 

و  جهان  کشورهای  اکثریت  اروپا،  اتحادیه  منفی 
نهادهای بین المللی روبه رو می شود، یک مزیت برای 
ریخته  هم  به  را  مقابل  طرف  بازی  که  است  ایران 
آمریکا  دولت  بیرونی  تهدیدهای  نتیجه،  در  است. 
قوت  نقاط  به  اقدامات  از  اجرای مجموعه ای  با  باید 
داخلی ایران تبدیل شود. این مهم، قطعا یک راهبرد 
حاکمیت  حتی  و  دولت  عهده  از  که  می طلبد  ملی 
خارج است. باید جامعه مدنی و به ویژه جامعه علمی 
کشور به عنوان یک نهاد واحد در دفاع از استقال 
کشور و احترام به قواعد بین المللی وارد شود و با ارائه 
پیشنهادها و الگوهایی در زمینه حضور در عرصه های 
پاسخ  دنیا  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی، 

ترامپ و تیم تندروی حاکم در کاخ سفید را بدهد.
ابعاد  در  داخلی  بنیان های  تقویت  می رسد،  به نظر 
بسیار  برجام  از  خروج  با  رویارویی  برای  مختلف 
بدون  باید  کشور  علمی  جامعه  بود.  خواهد  مهم 
هرگونه ماحظه و بر پایه دستاوردهای دانشی خود 
دهد.  پیشنهاد  دولت  به  را  اصاحات  از  مجموعه ای 
اداری  ساختار  کارآیی  اجتماعی،  اعتماد  حوزه  در 
دولت، اصاحات اقتصادی در بازارهای مالی و پولی، 
ملی،  اقتصاد  برای  مزیت آفرین  بخش های  تشخیص 
تقویت  بیکاری،  با  مبارزه  کسب وکار،  فضای  بهبود 
است  مواردی  جمله  از  ملی  شادابی  و  امید  روحیه 
آن  در  می تواند  کشور  علمی  جامعه  پیکره  که 
نقش آفرین باشد. از بعد بین المللی هم حضور جامعه 
علمی کشور در کنفرانس ها و نهادهای بین المللی و 
نشست های مشترک با همتایان خود در سراسر دنیا 
و بحث پیرامون بدعهدی آمریکا در برجام منجر به 
فشار نظام علمی دنیا به دولت آمریکا و همبستگی 
با ایران خواهد شد که این موضوع دستاوردی بزرگ 

برای ایران خواهد بود.
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ضرورت سرمایه گذاری 100 
میلیارد دالری برای پاسخگویی 

به رشد مصرف برق 
گفت:  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
گفت:  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
که  می دهد  نشان  برق  مصرف  درصدی   6 رشد 
در سال 1415 ظرفیت نیروگاه های منصوبه باید 
به 180 هزار مگاوات برسد که صنعت برق برای 
 100 سرمایه گذاری  به  نیاز  این  به  پاسخگویی 

میلیارد دالری نیاز دارد.
همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
انرژی  بین المللی  همایش  دوازدهمین  اختتامیه  در 
به  با اشاره  نیرو برگزار شد،  اتمی که در پژوهشگاه 
یادگیری  برای  کرد:  اظهار  مصرف  مدیریت  اهمیت 
استراتژی   تدوین  انرژی،  مصرف  مدیریت  ترویج  و 
حوزه های  در  انگیزشی  و  آموزشی  سیاست های  و 

عمومی، تجاری و صنعتی اجتناب ناپذیر است. 

اولویت های  از  یکی  انرژی  بهره وری  داد:  ادامه  وی 
اخیر و در دولت  نیرو است که در سال های  وزارت 
دوازدهم مقدمات اجرای طرح های بهره وری انرژی 
برنامه های پنجم و ششم  قوانین مدون در  و برخی 

توسعه در این حوزه فراهم شده است. 
حائری ضمن اشاره به ضرورت کاهش تلفات انرژی، 
افزود: برنامه ریزی برای کاهش تلفات از برنامه های 
اصلی صنعت برق ایران است. با تاش و برنامه ریزی 
به 9/10  درصد  از 15  برق  تلفات  انجام شده  های 
کاهش پیدا کرده است و تصمیم بر آن است که در 
یابد.   کاهش  درصد   9 به  تلفات  این  آینده  سال   4
درصد   9 به  تلفات  کاهش  که  است  آن  بر  تصمیم 
کاهش یابد که برنامه های کاهش تلفات با استفاده از 

طرح های نوین در دستور کار قرار دارد.
بر  تاکید  با  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
وزارت  اصلی  وظایف  از  مطمئن  برق  تامین  اینکه 
نیرو است، تصریح کرد: افزایش راندمان نیروگاه های 
حرارتی نیز از برنامه های در اولویت وزارت نیرو است، 

با توجه به رشد 6 درصدی مصرف برق  این وزارت 
ظرفیت  مگاوات  هزار   20 احداث  اخیر،  دهه  در   
جدید تولید برق را برنامه ریزی کرده است تا بتواند 
همگام با اهداف برنامه ششم توسعه، انرژی الکتریکی 

الزم را تامین کند.
کشور  نیروگاه های  متوسط  راندمان  داد:  ادامه  وی 
طی دولت دوازدهم می بایست به 40 درصد برسد 
که این هدف از طریق بکارگیری فناوری های جدید 
بازسازی  و  سازی  بهینه  و  نیروگاه  ها  ساخت  در 

نیروگاه های قدیمی محقق خواهد شد.
نشان  برق  مصرف  درصدی   6 رشد  افزود:  حائری 
نیروگاه های  ظرفیت   1415 سال  در  که  می دهد 
منصوبه باید به 180 هزار مگاوات برسد که صنعت 
سرمایه گذاری  به  نیاز  این  به  پاسخگویی  برای  برق 

100 میلیارد دالری نیاز دارد.
به  اشاره  با  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
گفت:  کشور  در  انرژی  مصرف  افزایش  و  بار  پیک 
باید  کشور  برق  صنعت  نخبگان  و  علمی  جامعه 
روش های  برق  مصرف  افزایش  از  جلوگیری  برای 

خاقانه ای ارائه کنند.
برق  شبکه های  هوشمندسازی  به  ادامه  در  وی 
اشاره ای کرد و گفت: در هوشمندسازی شبکه برق 
طور  به  که  است  شده  شروع  خوبی  حرکت  کشور 
رسمی باید گسترش پیدا کند، تجهیز متقاضیان برق 
از  برق  هوشمند  شبکه  به   ... و  کشاورزی  صنعتی، 

اهداف وزارت نیرو است.
حائـری ادامـه داد: طـرح فهام عاوه بر انـدازه گیری 
دقیـق مصـرف، قابلیـت کنتـرل و مدیریـت مصـرف 
اتوماسـیون دارد کـه  از طریـق سیسـتم  انـرژی را 
تاکنـون حدود 115 هزار هوشـمند دسـتگاه نصب و 

راه اندازی شـده اسـت.

تابستان سخت در انتظار وزارت نیرو

کمبود 5000 مگاواتی تولید برق 
در کشور

گفت:  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
براساس پیش بینی های صورت گرفته امسال 5000 
مگاوات کمبود تولید برق داریم که تنها با کمک 
مردم و مدیریت مصرف می توانیم شرایط پیش رو 

را مدیریت کنیم. 
همایون حائری در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که 
تابستان امسال شرایط بسیار سختی در حوزه برق و 
انرژی خواهیم داشت، اظهار کرد: تمام همکاران ما 
زیرمجموعه در حالت  نیرو و شرکت های  وزارت  در 

آماده باش قرار دارند.
وی با تاکید بر این مساله که وزارت نیرو برای گذر از 
خاموشی تمام راهکارها و برنامه های الزم را اجرا و پیاده 
خواهد کرد، ادامه داد: تاکنون مشترکان همکاری خوبی 
در حوزه برق با ما داشتند که این مساله نشان می دهد 
فرهنگ مدیریت مصرف بین مشترکان به خوبی نهادینه 
شده است. به گفته معاون وزیر نیرو در امور برق و 
که  اقداماتی  مجموعه  با  اخیر  سال های  طی  انرژی 
صورت گرفت آگاهی مردم نسبت به اهمیت انرژی و 
جایگاه آن در اقتصاد و افزایش همین مساله موجب 
شد که اکنون شاهد همکاری بیشتر مشترکان باشیم.

خاموشی  چالش  گرما  فصل  به  شدن  نزدیک  با 
بیش از گذشته رخ نمایی می کند همین مساله نیز 
وزارت  بین  این  در  آورده  وجود  به  را  دغدغه هایی 
نیرو تنها راه چاره را مدیریت مصرف عنوان کرده و 
بر اساس گفته های مسووالن برقی کشور در صورت 
روند  ادامه  و  کشور  در  مصرف  الگوی  اصاح  عدم 
کنونی، حداکثر نیاز مصرف کشور تا سال 1405 به 

حدود 84 هزار مگاوات نیز برسد.

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7/ab16113641533.html#%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DB%B5%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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علی محقر، کیان نجف زاده 

مدل مبتنی بر پویایی سیستم 
برای توسعه ظرفیت تولید برق 

در کشور

خبرگزاری فارس: در این پژوهش، سعی شده تا با 
ارائه یک مدل بر مبنای سیستم های پویا به مسأله 

باال پاسخ داده شود.
از چالش های اساسی در حوزه  توسعه بخش عرضه 
صنعت برق بوده است. برای پاسخ گویی به این نیاز 
انرژی،  بر بخش  پیچیدگی های حاکم  به  توجه  با  و 
بدین منظور،  که  هستیم  جامع  مدل  یک  نیازمند 
رویکرد پویایی سیستم برای بررسی موضوع مناسبت 
بسیار دارد. در این پژوهش، سعی شده تا با ارائه یک 
مدل بر مبنای سیستم های پویا به مسأله باال پاسخ 
داده شود. شیوه عملکرد مدل بر انتخاب فناوری بر 
اساس تمایل به کم ترین هزینه کلی تولید و عرضه 
استوار  انرژی  تقاضای  به  پاسخ گویی  و  برق  واحد 
گرفته  درنظر  مدل  برای  آینده  سال  افق 40  است. 
شده است تا همه تغییرات و پویایی حاکم بر سیستم 
روندهای  مقایسه  دهد.  نشان  را  خود  بتواند  واقعی 
تقاضای برق، میزان عرضه ساالنه برق به بخش تقاضا 
زیادی  انطباق  و  تولیدی سالیانه  الکتریکی  انرژی  و 
که میان آنها وجود دارد، نشان دهنده سازگاری مدل 

با شرایط واقعی است.
برای مشاهده کامل مقاله روی کلیک کنید.

هزینه مصرف بی رویه مشترکین پرمصرف را مردم 
می دهند

چرا همه مردم باید مشمول 
افزایش قیمت برق شوند؟ 

خبرگزاری فارس:عدم ارزان فروشی برق و افزایش 
قیمت برق درست است، اما می بایست این افزایش 

قیمت از مشترکین پرمصرف آغاز شود.
وزیر نیرو در حاشیه سومین نمایشگاه توانمندی های 
صنعت آب و فاضاب، افزایش ۷ درصدی قیمت برق 
را ناکافی دانست. وی افزود در آینده این خود مردم 
بیشتری  هزینه  بی رویه  مصرف  این  با  که  هستند 
خواهند پرداخت. به عنوان مثال اگر ما قیمت برق 
را واقعی نکنیم، در اثر مصرف بی رویه در تابستان، 
دچار خاموشی می شویم و هزینه ای که مردم برای 
مراتب  به  کرد  خواهند  پرداخت  خاموشی  تحمل 

بیشتر از این افزایش قیمت است. 
**برق یارانه ای و ارزان

است:  کرده  اشاره  مهمی  بسیار  نکته  به  نیرو  وزیر 
برق یارانه ای و ارزان؛ درکشور ایران، اختاف قیمت 
تمام شده برق و قیمت پرداختی را دولت پرداخت 
بدهکار  موجب  برق  تولید  هزینه  افزایش  و  می کند 

شدن وزارت نیرو می شود.
افزایش  مشترکین  توسط  پرداختی  قیمت  باید  لذا 
یابد. از سوی دیگر دولت در سال 1395 به مشترکین 
پرمصرف 900 هزار تومان و به مشترکین کم مصرف 
کرده  پرداخت  برق  پنهان  یارانه  تومان  هزار   140
برق  بیشتر  چه  هر  که  معناست  بدان  این  است. 
مصرف شود، یارانه پنهان بیشتری نیز توسط دولت 

به مصرف کننده تعلق می گیرد.
پر مصرف  برای مشترکین  برق  باید قیمت  بنابراین 
افزایش بیشتری یابد تا از این بی عدالتی در تخصیص 

یارانه ها کاسته شود.
**افزایش 12 درصدی قیمت برق برای پرمصرف  ها

متوسط  تا  داد  اجازه  نیرو  وزارت  به  وزیران  هیئت 
تعرفه های برق را از ابتدای اردیبهشت 139۷ بدون 
تغییر ساختار تعرفه ها به میزان ۷ درصد افزایش دهد 
بیان  )به  افزایش ۷ درصدی درآمد دولت  باعث  که 
یارانه ای  هزینه های  درصدی  هفت  کاهش  دقیق تر 

دولت( از این محل می شود.
در بین 2۷ میلیون مشترک برق خانگی، حدودا 85 
درصد مشترکین کمتر از 300 کیلووات  ساعت برق 
تقسیمات  به  توجه  با  لذا  کنند.  می  ماه مصرف  در 
کنونی پله ها، مصرف 300 کیلووات ساعت در ماه 
را می توان به عنوان الگوی مصرف برق در مناطق 

عادی تلقی کرد.
به عبارت دیگر می توان گفت 85 درصد مردم جزو 
مشترکینی هستند که الگوی مصرف را رعایت کرده 
و  شوند  می  محسوب  پرمصرف  مردم  درصد   15 و 

الگوی مصرف را رعایت نمی کنند.
دولـت اگر بـه جای افزایـش ۷ درصـدی قیمت برق 
کل مشـترکین، قیمـت بـرق مشـترکین پرمصرف را 
12 درصـد افزایـش دهـد و قیمـت برق مشـترکینی 

کـه الگـوی مصـرف را رعایـت کرده انـد را افزایـش 
ندهـد، همـان افزایـش درآمد ۷ درصـدی در بودجه 

را بدسـت می آورد.
مصرف،  پر  مشترکین  برای  برق  پایین  قیمت 
انگیزه های اقتصادی را برای مدیریت مصرف از بین 
برای  پایین بودن قیمت برق  از سوی دیگر  می برد. 
مشترکین پرمصرف موجب شده است که برق را به 
صورت بهینه مصرف نکنند و تشویق به رعایت الگوی 
های  هزینه  دولت  محل،  این  از  که  نشوند  مصرف 

زیادی را متحمل می شود.
کاهش  عدم  و  برق  تعرفه  غیرهدفمند  **افزایش 

مصرف
تعرفه  های  افزایش  شاهد  اخیر  های  سال   طول  در 
 92 سال  اسفند  در  بوده  ایم.  برق  خانگی  مصرف 
خانگی  برق  مصرفی  تعرفه  درصدی   24 افزایش 
تصویب و از ابتدای سال 93 اجرایی شد. برای بار دوم 
در اسفند سال 93 افزایش 10 درصدی تعرفه برق 
خانگی از ابتدای اسفند 93 اجرا و در قبوض منتشر 
شده و در سال 94 اعمال شد. برای سومین بار در 
افزایش 10 درصدی تعرفه برق خانی  نیز  سال 95 
از ابتدای شهریور 95 اجرایی شد. برای چهارمین بار 

نیز امسال افزایش ۷ درصدی تصویب شده است.
امـا نکتـه قابـل توجـه آن اسـت کـه ایـن افزایـش 
تعرفه هـا بـه صـورت یکسـان بـرای تمامـی پله های 
تعرفـه ای اعمـال شـده و تفاوتـی بیـن مشـترکین 
پرمصـرف و کم  مصـرف در نظـر گرفته نشـده اسـت 
و عامـل بازدارنـده برای مشـترکین پرمصـرف نبوده 
اسـت. امـا اگر افزایـش قیمت و آزادسـازی قیمت از 
مشـترکین پرمصـرف آغـاز شـود، باعـث بازدارندگی 
بیشـتر و کاهـش میـزان دریافـت ناعادالنـه یارانـه  

پنهـان بـرق توسـط پرمصرف هـا می شـود.

http://tnews.ir/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2/d6be113519859.html#%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Documents/1397/03/30/13970330000029.pdf
http://tnews.ir/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2/2407113520747.html#%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82
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مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان 
مطرح کرد:

برداشت غیرمجاز 600 مگاواتی 
برق در مازندران و گلستان

گلستان  و  مازندران  منطقه ای  برق  مدیرعامل 
استان های  در  برق  مگاوات   ۷00 تا   600 گفت: 
مازندران و گلستان به صورت غیرمجاز برداشت 

و استفاده می شود.
حسین افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه 
مصرف برق در مازندران باال و در شهرهای مرکزی 
دو  در  داشت:  اظهار  است  زیاد  کنتور  دست کاری 

استان مازندران و گلستان 600 تا ۷00 مگاوات برق 
غیرمجاز برداشت و سرقت می شود.

وی افزود: رویکرد وزارت نیرو احداث نیروگاه توسط 
نیروگاه  راستا،  این  در  و  است  خصوصی  بخش 

نوشهرتوسط بخش خصوصی انجام می شود.
افضلی ادامه داد: با توجه به رشد باالی مصرف برق 
استان  در  نیروگاه  ایجاد  به  نسبت  باید  مازندران 
مطالعه جدی داشته باشیم و در این راستا، مطالعات 
تا  نیروگاه در استان صورت گرفته  ایجاد  برای  الزم 
بتوانیم درصدی از کمبودهای تولید را جبران کنیم.

مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان افزود: 
در حال حاضر 244 مگاوات نیروگاه برق در مازندران 
آن  تولید  عملی  ظرفیت  و  شده  راه اندازی  و  نصب 
222 مگاوات است و پنج درصد انرژی برق استان را 

نیروگاه ها تأمین می کنند.
وی بابیان اینکه برای 950 واحد نیروگاهی در استان 
نیروگاه های  پروانه صادرشده است گفت: درمجموع 
ایجادشده در استان هفت تا هشت درصد برق استان 

را در زمان پیک می توانند تأمین کنند.
افضلـی یکـی از مسـائل مهـم را مدیریـت مصـرف 
بـرق را امـری مهـم برشـمرد و گفـت: 14 مشـترک 
بـزرگ بـرق در اسـتان وجـود دارد و بـا همـکاری 
الزم، تعطیـات خـود را با ایام پیـک مصرف برق در 

تابسـتان تنظیـم می کننـد.
مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان یادآور 
مگاوات   40 حدود  امسال  می کنیم  پیش بینی  شد: 

برق با مدیریت مصرف برق صرفه جویی شود.
وی میزان خاموشی برق سال گذشته را 12 مگاوات 
شهرهای  در  خاموشی ها  برخی  گفت:  و  برشمرد 
غیره  و  بابل  بابلسر،  آمل،  ازجمله  مازندران  مرکزی 

اعمال شده است. 

رئیس اتاق بازرگانی اراک اعالم کرد؛

واحدهای صنعتی مجاور قطب 
صنعتی اراک از زیرساخت الزم 

برخودار شوند
مشکالت  گفت:  اراک  بازرگانی  اتاق  رئیس 
زیرساختی واحدهای صنعتی مستقر در مجاورت 
به  شدن  ملحق  با  بایستی  اراک  صنعتی  قطب 

قطب صنعتی برطرف شود.
عصر  توسطی  منوچهر  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 

و  دولت  گوی  و  گفت  شورای  حاشیه  در  پنجشنبه 
جمع  در  اراک  در  مرکزی  استان  خصوصی  بخش 
خبرنگاران اظهار داشت: شورای گفت و گوی دولت 
سنوات  چون  مرکزی  استان  خصوصی  بخشی  و 
گذشته با هدف بررسی مسایل و مشکات و عنوان 
کردن برخی از مسایل که با همکاری دستگاه های 
دولتی موجب جلوگیری از تطویل روند پیگیری های 

بخشی خصوصی می گردد برگزار می شود.
رئیس اتاق بازرگانی اراک افزود: تعدادی از واحدهای 
در  و  داشته  قدمت  15سال  از  بیش  که  صنعتی 
و  دارند  قرار  اراک  صنعتی  قطب  شهرک  مجاورت 
پروانه  نداشتن  دلیل  به  بوده،  تاسیس  جواز  دارای 
بهره برداری فاقد زیرساخت ها نظیر انشعابات آب، 
این  که  هستیم  این  خواهان  هستند؛  گاز  و  برق 
از  بتوانند  تا  شوند  ملحق  صنعتی  قطب  به  واحدها 

زیرساخت های الزم برخودار شوند.
وی بیان داشت: موضوع دیگر طرح شده در شورای 
است.  پیمانکاران  خزانه  اوراق  موضوع  گو،  و  گفت 
دولت به دلیل اینکه پول ندارد به پیمانکاران اوراق 
تسویه خزانه را پیمانکاران پرداخت می کند. به نظر 
منزله  به  فعاالن بخش خصوصی  برای  این  آید  می 
اما  گردد  می  حساب  تسویه  و  شود  می  تلقی  پول 
دارد  فرآیندی  وارد می شود  در سیستم دولتی که 
اوراق  به وصول  اعتقادی  که  است  آن  از  که حاکی 

خزانه ندارند.
توسطی تصریح کرد: در این نشست طرز تلقی اداره 
قوانین و مقررات و مسایلی  از نحوه اجرای  مالیاتی 
مطرح شد که به علت پر حاشیه بودن موضوع برای 
طرح شدن در جلسه، بنابر دستور استاندار مقرر شد 
مورد  موضوع  این  تخصصی  کمیته  تشکیل  با  که 

بررسی قرار بگیرد.

https://www.mehrnews.com/news/4326587/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86#ref=tnews
https://www.mehrnews.com/news/4327163/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF#ref=tnews
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کشاورزان کهگیلویه و بویراحمد 
برق رایگان دریافت می کنند

رئیس گروه مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی 
برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: دارندگان تعرفه 
های کشاورزی و صنعتی در این استان در صورتی 
که در دوران پیک بار مصرف برق نداشته باشند از 

20 ساعت برق رایگان بهره مند می شوند.
پیمان پورمعرفت روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا اظهار داشت: مشوق های ویژه ای برای دارندگان 
تعرفه های کشاورزی و صنعتی که در دوران پیک 
بار مصرف برق در این استان همکاری الزم را داشته، 

درنظر گرفته شده است.
برای  شده  بینی  پیش  های  مشوق  به  اشاره  با  وی 
در  کشاورزی  و  صنعتی  های  تعرفه  دارندگان 
 2 در  ها  تشویق  این  افزود:  بویراحمد،  و  کهگیلویه 
رایگان و تخفیف های ویژه مصرف برق  بخش برق 

اعمال خواهند شد.
پورمعرفت بیان کرد: دارندگان تعرفه های کشاورزی 
که  در صورتی  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  و صنعتی 
تا  از دوران ساعات پیک یعنی ساعات 12  در یکی 
19 و 19 تا 23 میزان مصرف برق خود را مدیریت 
کرده و مصرف برق نداشته باشند از این طرح بهره 

مند می شوند.
نیرو  وزارت  تشویقی  های  کرد: سیاست  عنوان  وی 
برای دارندگان تعرفه های 3 الف ، 3 ب ، 3 ج و چاه 
های کشاورزی و صنایع تبدیلی 50 کیلووات در سال 

جاری نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.
نیروی  توزیع  شرکت  مصرف  مدیریت  گروه  رئیس 
کشاورزانی  کرد:  تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  برق 
که دارای تعرفه 3 الف ) چاه کشاوری( هستند و در 
دوران پیک مصرف برق نداشته باشند از 20 ساعت 

برق رایگان بهره مند خواهند شد.
های  تعرفه  تمامی  برق  کنتورهای  داشت:  ابراز  وی 
، 3 ج چاه های کشاورزی و صنایع  ، 3 ب  الف   3

تبدیلی 50 کیلووات به باال باید »فهام« باشد.
پورمعرفت تعداد مشترکین تعرفه 3 الف دارای کنتور 
دیجیتالی در این استان را 2 هزار و 140مشترک و 
تعداد کنتورهای 3 ب و 3 ج 50 کیلووات به باالی 

کشاورزی را 188 دستگاه برشمرد.
240 هـزار اشـتراک بـرق در کهگیلویـه و بویراحمد 
آن  اشـتراک  هـزار   190 حـدود  کـه  دارد  وجـود 

خانگـی اسـت.

در شورای برنامه ریزی استان مصوب شد

به منظور حل مشکل کمبود برق، 
ساعات اداری کرمان به 6 تا 13 

تغییر کرد 
در شورای برنامه ریزی استان مصوب شدبه منظور 
حل مشکل کمبود برق، ساعات اداری کرمان به 6 
تا 13 تغییر کرد خبرگزاری فارس: به منظور حل 
مشکل کمبود برق، ساعات اداری کرمان به 6 تا 

13 تغییر کرد 
با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان، 
به منظور حل مشکات ناشی از کمبود برق ساعت 
کاری ادارات استان کرمان طی تیر ماه به ساعت 6 

تا 13 تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، جعفر رودری 
کرمان  استان  برنامه ریزی  مدیریت  سازمان  رئیس 
پیش از ظهر امروز در شورای برنامه ریزی و توسعه 
استان  تخصیصی  بودجه  به  اشاره  با  کرمان  استان 
کرمان در سال 96 گفت: بیش از ۷93 میلیارد تومان 
تخصیصی بودجه به استان کرمان واصل شد که 426 

میلیارد تومان آن اسناد خزانه دو ساله بود. 
کرمان  استان  برنامه ریزی  مدیریت  سازمان  رئیس 
اعتبارات جذب  این  بیان داشت: تاکنون 55 درصد 
شده و با توجه به جلسات متعددی که داشتیم، 45 
این  شکل  هر  به  باید  و  است  باقیمانده  آن  درصد 
تعهد  دستگاه ها  و  شود  نهایی  استان  برای  ظرفیت 
دادند تا 15 تیر ماه، مجموع اعتبار را جذب می کنند.

کرمان  استان  برنامه ریزی  مدیریت  سازمان  رئیس 
اسناد خزانه سه ساله  تومان هم  گفت: 30 میلیارد 
و  است  مقداری دشوارتر  آن  کار جذب  داشتیم که 

فقط 6 درصد آن جذب شده است. 
رودری عنـوان کـرد: تخصیص سـال 9۷ بالغ بر یک 
هـزار و 400 میلیـارد تومان اسـت کـه 628 میلیارد 
تومـان آن تخصیـص داریـم و عمـده آن هـم اسـناد 

خزانه اسـت.
وی تصریح کرد: از 866 میلیارد تومان اعتبار توزیع 
شده در استان کرمان بیش از 290 میلیارد تومان در 
با آب و خشکسالی استان قرار گرفته  حوزه مرتبط 
و یکسری اعتبارات هم در شورای برنامه ریزی آینده 
اولویت  با  که  می شود  نهایی  توزیع  و  تصمیم گیری 

مسائل آب استان خواهد بود.
بـه گـزارش فـارس در ایـن نیسـت بـه منظـور حل 
مشـکات ناشـی از کمبود برق سـاعت کاری ادارات 
اسـتان کرمـان طـی تیـر مـاه بـه سـاعت 6 تـا 13 

کرد.  تغییـر 

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/3b8e113626817.html#%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://tnews.ir/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2/2501113634264.html#%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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ادارات دولتی 3۷ میلیارد تومان 
به شرکت برق گیالن بدهکارند

با اشاره به  مدیرعامل شرکت توزیع برق گیالن 
دارد  معوقه  مطالبات  تومان  میلیارد  وجود 13۷ 
به  تومان مربوط  میلیارد  میان 3۷  این  از  گفت: 
حوزه عمومی است که بیشتر شامل ادارات دولتی 

می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، جمشید طالبی 
صبح امروز در نشست خبری در رشت اظهار داشت: 
طبق اعام وزیر نیرو امسال به دلیل بروز خشکسالی 

بسیاری از نیروگاه های برق آبی دچار مشکل شده اند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق گیان با اعام اینکه امسال 
کشور 5 هزار و 300 مگاوات کمبود تولید برق دارد گفت: 
برای اینکه بتوانیم در تابستان امسال به ویژه در ماه های 
تیر و مرداد مدیریت خوبی در حوزه توزیع برق داشته 
باشیم باید روش های مدیریت توزیع برق را اعمال کنیم.

وی با اشاره به صدور بخشنامه ای از سوی استاندار گیان 
در خصوص مدیریت مصرف برق در ادارات، دستگاه های 
اجرایی و بانک ها عنوان داشت: براساس این بخشنامه 
ادارات موظف هستند از ساعت 14 تا 1۷ به جای استفاده 
از شبکه برق شهری از مولدهای اضطراری استفاده کنند.

گیان  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
خاطرنشان کرد: براساس بخشنامه استاندار گیان ادارات 
و بانک ها باید میزان مصرف برقشان در فصل تابستان 
نسبت به مدت مشابه در سال قبل 10 درصد کاهش 
در  گیان  استاندار  پیشنهادات  به  طالبی  کند.  پیدا 
خصوص کاهش میزان مصرف برق در حوزه عمومی نیز 
اشاره کرد و ابراز داشت: دمای تجهیزات سرمایشی در 
ادارات باید بین 20 تا 24 درجه بوده و نیم ساعت قبل از 

پایان ساعت کاری خاموش شوند.
وی با تاکید بر اینکه به جای اعمال خاموشی در تاش 
تامین  برای  مصرف  مدیریت  شیوه های  از  تا  هستیم 
برق مورد نیاز مردم استفاده کنیم تصریح کرد: موضوع 
تامین برق مورد نیاز مردم چالشی ترین موضوع کشور در 

تابستان امسال است.
با  استان گیان  برق  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
اعام اینکه مدیریت مصرف برق باید در تمامی ماه های 
سال اجرا شود اظهار داشت: مدیریت مصرف از احداث 
نیروگاه های جدید جلوگیری کرده و به محیط زیست 

جهانی و ملی کمک می کند.
طالبـی بـا بیـان اینکـه شـرکت توزیـع نیـروی بـرق 
اسـتان گیـان 13۷ میلیـارد تومـان مطالبـات معوقه 
دارد خاطرنشـان کـرد: از ایـن میان 3۷ میلیـارد تومان 
مربوط به حوزه عمومی اسـت که عمدتاً شـامل ادارات 

دولتـی می شـود.
ــه  ــات معوقـ ــزان مطالبـ ــریح میـ ــن تشـ وی ضمـ
ـــن  ـــزود: ای ـــان اف ـــتان گی ـــرق اس ـــع ب ـــرکت توزی ش
ـــان، در  ـــارد توم ـــت 30 میلی ـــوزه صنع ـــرکت در ح ش
ـــوزه  ـــان، در ح ـــارد توم ـــاورزی 2۷.5 میلی ـــوزه کش ح
ـــان و در حـــوزه تجـــاری 20  ـــارد توم خانگـــی 23 میلی

ـــه دارد. ـــات معوق ـــان مطالب ـــارد توم میلی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیان با اعام اینکه 
استان گیان دارای 28 هزار کیلومتر شبکه توزیع برق 
است تصریح کرد: وزارت نیرو بودجه های مناسبی را برای 
ما مصوب می کند اما عدم تخصیص آن ها ما را با مشکل 

مواجه می کند.
طالبی با بیان اینکه در سـال گذشـته 8 میلیارد تومان 
برای تعویض تیرهای برق در شـهر رشـت هزینه شـده 
اسـت خاطرنشـان کرد: باید بپذیریم کـه حوزه مبلمان 

شهری رشـت دچار مشـکات فراوانی است.

مصرف برق در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری از کاهش 20 مگاواتی مصرف برق در زمان پیک 
بار سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

مجید فرهزاد روز شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: پیک مصرف در سال جاری به 320 مگاوات کاهش یافته 
درحالی که این رقم در سه ماه نخست سال گذشته 343مگاوات بوده است. 

از نیروگاه خورشیدی شرکت سیمان شهرکرد )با  وی کاهش دمای هوا نسبت به سال گذشته، بهره برداری 
تولید 1.4 مگاوات برق(، اجرای برنامه های مدیریت مصرف در بخش های مختلف و جلب مشارکت کشاورزان 
و صنایع، استفاده از ظرفیت مولدهای خود تامین را از دالیل کاهش میزان اوج مصرف برق در سه ماه نخست 

امسال برشمرد. 
فرهزاد ادامه داد: البته با افزایش دما و تعداد مشترکان در ماه های پیش رو، پیش بینی می شود پیک مصرف 

در تابستان با 10مگاوات افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 361 مگاوات برسد. 
فرهزاد اجرای برنامه های تشویقی در بخش های کشاورزی، صنعتی، ادارات و مشترکان دارای مولدهای خود 
تامین را از دیگر اقدامات این شرکت در راستای کاهش پیک بار مصرف برق عنوان کرد و افزود: هم اینک بخش 

کشاورزی بیشترین مشارکت در زمینه اجرای این طرح ها را با شرکت توزیع نیروی برق داشته است. 
به گزارش ایرنا، 353 هزار و 544 مشترک خانگی، صنعتی، اداری، تجاری و کشاورزی در چهارمحال وبختیاری 

از نعمت روشنایی بهره مند هستند. 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/04/02/1758174/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-37-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF?ref=tnews
http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/d2c9113651965.html#%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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استاندار خوزستان در ایسنا عنوان کرد:

نظارت جدی بر اجرای 
دستورالعمل کاهش ساعت 

اداری/تالش برای قانع کردن 
دولت در زمینه تعطیلی 

زمستانی

برق  ان شااهلل  اینکه  بیان  با  خوزستان  استاندار 
خوزستان در تابستان پایدار است، گفت: به دلیل 
مشکالتی که در بحث تولید برق در خوزستان 
وجود دارد، دستورالعمل کاهش ساعت کاری را در 
خوزستان اجرایی کردیم؛ اگر اتفاق غیرمنتظره ای 
در استان رخ ندهد، امیدواریم که قطعی برق در 

استان نداشته باشیم.
به گزارش ایسنا، غامرضا شریعتی با حضور در این 
خبرگزاری در خصوص اقدامات انجام گرفته در بحث 
خوزستان،  استان  تاالب های  و  رودخانه ها  نجات 

استان  در  آب  و  بحث خشکسالی  برای  کرد:  اظهار 
خوزستان اولویت هایی مد نظر داریم و در این زمینه 
اولویت اول ما آب شرب مردم استان است که باید 

تامین شود.
اولویت دوم در خصوص خشکسالی هایی  افزود:  وی 
که شاهد آن هستیم بحث محیط زیست و مسایل 
تاالب ها است که باید مد نظر قرار بگیرد. همچنین 
نیاز  مورد  آب  تامین  آب،  بحث  در  سوم  اولویت 

کشاورزی، صنعت و... است.
استاندار خوزستان ادامه داد: زمانی که با کمبود آب 
و خشکسالی مواجه باشیم، سعی می کنیم تا نیازها 
به شکلی  را  با یک نسبت رفع کنیم و مشکات  را 
اداره کنیم تا با یک تعادل، شرایط را پیش ببریم و 
در این زمینه نمی توانیم صرفا به یک بخش بپردازیم 
و به سایر بخش ها بی توجه باشیم. در این خصوص 
جلسات خشکسالی و ستاد بحران تشکیل می شود و 

طبق نظر آن ها تصمیمات الزم اتخاذ می شود.
برنامه ریزی در بخش آب  باید  شریعتی عنوان کرد: 
دست  پایین  به  که  آبی  کیفیت  تا  باشد  شکلی  به 
با  بتوانیم  و  باشد  پیش بینی  قابل  قبل  از  می رسد، 
کیفیت مناسب، آب را به پایین دست برسانیم. اکنون 
یک ایرادی که به کمیته تخصیص آب در کشور وارد 
کشور  در  آب  کمی،  صورت  به  که  است  آن  است، 
توزیع می شود و توجهی به کیفیت آبی که به پایین 

دست می رسد، نمی شود.
اولویت  دست  پایین  آب  کیفیت  اینکه  بیان  با  وی 
حوضه  یک  به  آب  که  وقتی  داد:  ادامه  است،  اول 
شده،  داده  تخصیص  آب  آن  زه آب  می گیرد،  تعلق 
اولیه را  مجددا وارد رودخانه می شود و کیفیت آب 
آب  آن  که  زمانی  و  می دهد  قرار  خود  تاثیر  تحت 
برخوردار  پایینی  از کیفیت  پایین دست می رسد،  به 

این  در  است.  شده  مخلوط  زه آب  با  آب  زیرا  است 
زمینه در توزیع آب نباید فقط کمیت سنجیده شود 
و بحث کیفیت آب پایین دست نیز حتما باید مورد 

نظر باشد.
شریعتی با اشاره به وضعیت پایداری برق استان در 
تابستان امسال عنوان کرد: ان شااهلل که برق خوزستان 
انتقال  و خطوط  توزیع  در  است.  پایدار  تابستان  در 
برق به طور جدی و اساسی کارهایی در سطح استان 
از کارهایی  بیشتر  باید خیلی  اما  انجام گرفته است 
که انجام گرفته در این زمینه هزینه انجام دهیم تا 
وضعیت برق استان را پایدارتر کنیم. در این زمینه 
امسال 50 میلیون دالر از صندوق توسعه برای استان 
هزینه خواهیم کرد تا شاهد پایداری بیشتر وضعیت 

برق استان باشیم.
سال  از  شبکه  پایداری  زمینه  در  داد:  ادامه  وی 
گذشته اقدامات اساسی صورت گرفت به شکلی که 
قطعی  شاهد  کمتر  ریزگردها  وقوع  علی رغم  امسال 
برق در سطح استان بودیم. این کارهای اساسی در 
استان در حوزه برق باید ادامه پیدا کند و کامل شود 
تا شاهد پایداری هرچه بیشتر برق در استان باشیم.

استاندار خوزستان با بیان اینکه در بحث تولید برق 
در استان با مشکاتی مواجه هستیم، گفت: به دلیل 
مشکاتی که در بحث تولید برق در استان خوزستان 
را  کاری  ساعت  کاهش  دستورالعمل  دارد،  وجود 
و  تمهیدات  با  امیدواریم  کردیم.  اجرایی  استان  در 
می گیرد،  انجام  استان  در  که  موثری  صرفه جویی 
شاهد مشکلی در بحث توزیع برق در استان نباشیم.

شریعتی با اشاره به اینکه همه تاش ما بر این است 
که تابستان امسال قطعی برق در خوزستان نداشته 
برای  را  مطمئنی  شرایط  امیدواریم  گفت:  باشیم، 
مردم  تا  بیاوریم  وجود  به  ایام  این  در  استان  مردم 

کنند.  سپری  برق  قطعی  بدون  را  تابستان  بتوانند 
ندهد،  رخ  زمینه  این  در  منتظره ای  غیر  اتفاق  اگر 

امیدواریم که قطعی برق در استان نداشته باشیم.
وی در خصـوص نظـارت بـر اجـرای دسـتورالعمل 
کاهش سـاعت اداری در اسـتان، اظهـار کرد: نظارت 
ایـن زمینـه بسـیار جـدی، سـخت و غیرقابـل  در 
بـرق  شـرکت  بـه  راسـتا  ایـن  در  اسـت.  گذشـت 
منطقـه ای اسـتان تکلیـف کـرده ام تا به طـور جدی 
در ایـن زمینـه نظـارت را انجـام دهد و بـا متخلفان 
و  بازرسـی  اداره کل  همچنیـن  کننـد.  برخـورد 
مدیریـت بحران اسـتان بـر اجرای این دسـتورالعمل 
نظـارت می کنند، زیرا شـرایط خوزسـتان به شـکلی 
نیسـت که اجـازه دهیم برق شـهروندان قطع شـود.

در  برق  تولید  بحث  در  باید  اینکه  بیان  با  شریعتی 
استان اقدامات اساسی انجام دهیم، تصریح کرد: در 
سال های گذشته در این زمینه غفلت انجام گرفته و 
و  کردیم  بسنده  برق آبی  نیروگاه های  تولید  به  فقط 
این کار باعث شد تا از تنوع تولید در استان استفاده 
قرار  کار  دستور  در  کار  این  حاضر  حال  در  نشود. 
شده  تشکیل  راستا  این  در  نیز  کمیته ای  و  گرفته 
هزار  شش  تا  پنج  آینده  سال  چند  ظرف  تا  است 
گازی(  و  ترکیبی  )سیکل  نیروگاهی  برق  مگاوات 

تولید کنیم.
داشته  استان  در  برق  تولید  تنوع  اگر  گفت:  وی 
تولید  و  افزایش  تولید،  در  شبکه  پایداری  باشیم، 
استان نیز افزایش پیدا می کند. با توجه به اینکه برق 
به عنوان یک پایه برای سرمایه گذاری است، ظرفیت 
تولید برق بیشتر به استان این امکان را می دهد تا 
بدهیم  را  بیشتری  سرمایه گذاری  مجوزهای  بتوانیم 
و سرمایه گذاران با دغدغه کمتری به سرمایه گذاری 

اقدام کنند.

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7/fbb9113635222.html#%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA
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مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تشریح کرد:

اختصاص30 درصد تسهیالت به 
حوزه انرژی بانک

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد: 
مانده تسهیالت این بانک تا پایان اردیبهشت ماه 
سال جاری، 204هزار و 308میلیاردریال بوده که 
از این مقدار به میزان 30 درصد آن به حوزه انرژی 

و آب اختصاص یافته است . 
توسعه  بانک  مدیرعامل  اقتصاد،  فصل  گزارش  به 
صادرات ایران اعام کرد: مانده تسهیات این بانک 
و  204هزار  جاری،  سال  ماه  اردیبهشت  پایان  تا 
308میلیاردریال بوده که از این مقدار به میزان 30 

درصد آن به حوزه انرژی و آب اختصاص یافته است . 
بین  همایش  دوازدهمین  در  که  آبادی  صالح  علی 
مطلب  این  بااعام  می گفت،  سخن  انرژی  المللی 
بخش  در  مالی  تامین  ضرورت های  از  یکی  افزود: 
انرژی این است که فعالیت ها قابلیت توجیه پذیری 
بانکی داشته باشند تا قیمت ها به روز و واقعی شده و 
تامین مالی از سوی بازار سرمایه و سیستم بانکی به 

خوبی صورت پذیرد . 
صالح آبادی تاکید کرد: اهمیت به روز شدن و واقعی 
شدن قیمت ها در حوزه آب و برق به اندازه ای است 
که بسیاری از مشکات موجود در این بخش را حل 

خواهد کرد. 
محصوالت  برخی  بودن  غیرواقعی  اظهارداشت:  وی 
انگیزه  کاهش  باعث   80 دهه  اواسط  پتروشیمی در 
سرمایه گذاران در این بخش شده بود و پس از واقعی 
شدن قیمت ها و ورود این محصوالت به بورس کاال 

شاهد اقبال بخش خصوصی در این بخش بودیم . 
بانک  این  گفت:  صادرات  توسعه  بانک  مدیرعامل 
مالی  تامین  ای،  توسعه  تخصصی  بانک  بعنوان 
طرح های انرژی در سه حوزه تامین مالی طرح های 
داخلی  برق  تولید  طرح های  گاز،  و  نفت  حوزه 
فنی  صادرات خدمات  و  مصرف(  بر  مازاد  )صادرات 
و مهندسی حوزه انرژی را بر عهده گرفته و ساخت 
و راه اندازی شبکه توزیع، ساخت و راه اندازی سد و 

نیروگاه را نیز دنبال می کند . 
از  تامین مالی شده  به طرح های  آبادی  دکتر صالح 
چون  انرژی  حوزه  در  صادرات  توسعه  بانک  سوی 
طرح توسعه میدان های مشترک نفتی غرب کارون با 
سرمایه 800میلیون دالر در سال 94و تعداد 14فقره 
بین سالهای  ارزش 43میلیون دالر  به  نامه  ضمانت 

91تا 96 اشاره کرد. 

در  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  احداث  داد:  ادامه  وی 
احداث  یورو،  250میلیون  ارزش  به  گیان  استان 
مبلغ 243میلیون  به  تاجیکستان  در  نیروگاه  و  سد 
پاکستان  در  نیرو  انتقال  خطوط  احداث   ، دالر 
برق کردستان عراق  انتقال  ریال(، خط  )50میلیارد 
قالب  در  نیرو  انتقال  خطوط  ریال(،  )30میلیارد 
)92میلیون  ارمنستان  در  برقی  تجهیزات  صادرات 
یورو( از جمله فعالیت های بانک توسعه صادرات در 
تامین مالی شده  از طرح های  این عرصه است. وی 
در حوزه آب از سوی اگزیم بانک ایران همچون طرح 
برد  نام  فاضاب  و  آب  تصفیه  و  شیرین  آب  تولید 
96به  91تا  سال  از  نامه  ضمانت  41فقره  گفت:  و 
طرح هایی  و  است  شده  ارائه  دالر  ۷0میلیون  مبلغ 
کنارک  چابهار-  آب شیرین کن  توسعه  چون طرح 
تونل  و  سد  احداث  یورو،  6.3میلیون  ارزش  به 
و  ریال  15میلیارد  ارزش  به  تاجیکستان   - راغون 
خانه  تصفیه  احداث   ،91 سال  در  یورو  1.2میلیون 
آب و فاضاب عراق در دو طرح به ارزش 8.6میلیون 
دالر و احداث تصفیه خانه آب سودان در سال 93به 
ارزش ۷2میلیون دالر نام برد. وی با معرفی خدمت 
ادامه داد: منابع داخلی  اعتبار خریدار و مزایای آن 
بانک شامل منابع ریالی و ارزی بانک، منابع صندوق 
و صندوق  بانک  )ریالی(  تلفیقی  منابع  ملی،  توسعه 
بانک  منابع  یارانه سود،  از محل  منابع  توسعه ملی، 
ریالی، خطوط  و  ارزی  قالب سپرده های  در  مرکزی 
اعتبار  جهت  کشورها  سایر  به  اعطایی  اعتباری 
صادرات  توسعه  بانک  مدیرعامل  می شود.  خریدار 
منابع خارجی این بانک را از محل خطوط اعتباری 
از بانک های خارجی در قالب ریفاینانس و  دریافتی 
در  خارجی  بانک های  از  دریافتی  اعتباری  خطوط 

قالب فاینانس ذکر کرد. 

قیمت طال، دالر، سکه و ارز 
امروز 9۷/04/02

در  جدید  طرح  آزادی  تمام بهار  سکه  قطعه  هر 
بازار تهران با قیمت دومیلیون و 660 هزار تومان 
و هر گرم طالی 18عیار با قیمت 229 هزار تومان 

فروخته می شود.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
امروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
با افزایش قیمت نسبت به روز قبل دو میلیون و 660 
دو  قدیم  طرح  آزادی  تمام بهار  سکه  و  تومان  هزار 

میلیون و 480 هزار تومان معامله می شد.
هر قطعه نیم بهار آزادی امروز شاهد افزایش قیمت 
بود به نحوی که در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار 
آزادی یک میلیون و 292 هزار تومان، ربع سکه ۷10 
هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 398 هزار تومان 

فروخته می شد.
تومان  هزار   229 امروز  نیز  18عیار  گرم طای  هر 
طا  اونس  هر  آنکه  ضمن  بود،  شده  ارزشگذاری 
معامله  1264.9دالر  قیمت  با  جهانی  بازارهای  در 

می شود.
بانک  و  دولت  ارز،  نرخ  یکسان سازی  سیاست  با 
مرکزی از 20 فروردین دالر را با قیمت 4200 تومان 
ثابت  اردیبهشت  تا 30  این نرخ  تک نرخی کرده اند؛ 
بود ولی از 31 اردیبهشت تا امروز نرخ دالر هر روز 
تومان  امروز 4251  و  را طی می کند  سیر صعودی 

قیمت گذاری شد.
امروز در بازار آزاد هر یورو 9 هزار و 49 تومان و هر 
پوند با ارزش 10 هزار و 302 تومان و درهم امارات 

2114 تومان دادوستد می شد. 

http://tnews.ir/news/6b83113626946.html?sid=21886773#%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B530-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
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11اخبار اقتصادی

ثبت قیمت کاالهایی که ارز 
دولتی می گیرند در سامانه 124 

الزامی شد
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
اعالم کرد کاالهایی که ارز دولتی میگیرند ثبت 

قیمتشان در 124 الزامی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان با صدور اطاعیه ای اعام 
: پیرو اطاعیه مشترک 18.2. 9۷ سازمان حمایت 
سازمان  و  کنندگان  تولید  و9  کنندگان  مصرف 
گونه  هر  ممنوعیت  با  رابطه  در  حکومتی  تعزیرات 
افزایش قیمت کاال و خدمات به بهانه تغییر نرخ ارز 
و  تأمین  اینکه  به  عنایت  با  می شود:  متذکر  موکداً 
تعریف شده  قانونی  مصارف  برای همه  ارز  پرداخت 
است، لذا در راستای نظارت دقیق، هدفمند و موثر و 
به تبع آن برخورد سریع با متخلفان، الزم است همه 

تولید کنندگان، وارد کنندگان و عرضه کنندگان کاال 
ریال(  دالر 4200  )هر  رسمی  ارز  از  که  و خدمات 
قیمت  تعیین  به  نسبت  می شوند،  و  شده  بهره مند 
کاال و خدمات براساس ضوابط قیمت گذاری مصوب 
این  سامانه  در  که  قیمت ها  تثبیت  و  تعیین  هیئت 
دسترس  در   www.cppo.ir نشانی  به  سازمان 

است اقدام کنند.
وارد  کنندگان،  تولید  همه  از  اطاعیه  این  در 
کنندگان و عرضه کنندگان کاال و خدمات خواسته 
برای  را  عمل  مورد  قیمت های  فهرست  است،  شده 
ثبت در سامانه اطاع رسانی قیمت کاال و خدمات 
تخصصی  کل  ادارات  به   ir.124.www نشانی  به 
این سازمان به آدرس خیابان ولیعصر)عج( مقابل پارک 
ارمغان غربی، خیابان مهرشاد شمالی  ملت، خیابان 
ارایه و همه اسناد و مدارک مثبته را در  پاک 66 
دسترس داشته باشند، تا در صورت نیاز برای بررسی 
این  بازرسان  و  کارشناسان  به  ضوابط  با  تطبیق  و 

سازمان ارایه شود.
در این اطاعیه تاکید شده است، قیمت های اعامی 
مسئولیت  و  بوده  مذکور  ضوابط  با  منطبق  باید 
مغایرت قیمت ها مورد عمل بر عهده اشخاص حقیقی 
درج  از  استکاف  گونه  هر  و  بوده  ذیربط  حقوقی  و 
قیمت و عرضه کاال و خدمات با نرخ های غیر متعارف 

در اسرع وقت رسیدگی و اعمال قانون خواهد شد.
این اطاعیه تصریح کرده است، شماره تلفن های 54 
و 26200053 برای راهنمایی و هماهنگی نحوه ارایه 
از  و  پاسخگویی است  آماده  ثبت قیمت  و  اطاعات 
هموطنان عزیز درخواست می شود همچون گذشته 
و  مطلوب  وظیفه  انجام  برای  را  خود  خدمتگزارن 
بهنگام با اعام تخلفات از طریق تماس با تلفن 124 

یاری کنند.

واکنش معاون شریعتمداری به 
گرانی ها: رسانه ها چرت وپرت 

نگویند
معاون وزیر صنعت در واکنش به این سؤال "مردم 

انتظار تنظیم بازار را دارند، برای پاسخگویی به این 
انتظارات چه اقداماتی را در دستور کار دارید؟" 
گفت: »رسانه ها این قدر چرت وپرت نگویند تا ما 

حرف مان را بزنیم«.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
و  اقتصادی  امور  معاون  سینکی  یونس  حسن 
بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه 
همایش گرامیداشت روز ملی اصناف در پاسخ به این 
از شما  این روزها  "مردم  سؤال خبرنگار تسنیم که 
خیلی  کشور  بازار  تنظیم  یک  شماره  مرد  عنوان  با 
انتظار دارند، چه کارهایی را برای پاسخگویی به این 
انتظارات دردستور کار دارید؟"، اظهار کرد: »من از 
رسانه ها انتظار دارم که این قدر چرت وپرت به مردم 

نگویند تا ما حرف هایمان را بزنیم«.
وی افزود: »من قصدی برای صحبت در این شرایط 

نداشتم«.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در واکنش به اینکه "مردم از شما به عنوان 
خنده  با  دارند؟"  را  بازار  تنظیم  انتظار  مسئول 

گفت:»چه انتظاری دارند؟«.
چه  بازار  تنظیم  "برای  اینکه  به  پاسخ  در  سینکی 
به  »من  گفت:  دارید؟"،  کار  دستور  در  را  اقداماتی 

شما نباید جواب بدهم«.
وی هنگامی که با این جواب خبرنگار تسنیم مواجه 
شد که رسانه ها نماینده مردم هستند و مردم انتظار 
پاسخگویی مسئوالن را دارند، گفت: »شما خبرنگار 

هستید و نماینده مردم نیستید«.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  گزارش،  این  بنابر 
در  را  خود  اختیارات  تمام  اباغی  در  پیش  چندی 
کارگروه تنظیم بازار به سینکی معاون امور اقتصادی 

و بازرگانی خود واگذار کرده است.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/04/02/1758108/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-124-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/04/02/1758085/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF
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هوش مصنوعی و مشاغل یقه سفید

آیا در عصر جدید شغل خود را از دست می دهید؟

Andrew Scott :نویسنده
مترجم: مریم رضایی

London Business School :منبع
نوآوری تکنولوژیک اغلب به عنوان تهدیدی دیده 
می شود که مشاغل را به خطر می اندازد. در حال 
حاضر، با آنالین شدن تراکنش های مالی، هزاران 
شغل در خدمات مالی از بین رفته است. وسایل 
پر  را  نزدیک خیابان ها  آینده  در  نقلیه خودران 
می کنند و رانندگان کامیون شغل های خود را از 
دست می دهند. پس از آن چه می شود؟ آیا شغل 
شما هم چنین آینده ای دارد؟ با رواج استفاده از 

روبات ها، آیا ممکن است بیشتر ما بیکار شویم؟

چند  اقتصادی  تاریخچه  برگردیم.  عقب  به  کمی 
همیشه  تکنولوژی  بگیرید.  نظر  در  را  گذشته  قرن 
در حال تکامل و پیشرفت بوده است. گاهی اوقات، 
این پیشرفت ها مداوم و فزاینده بوده و گاهی – مثل 
تغییر   – کردند  ظهور  برق  و  بخار  موتور  که  وقتی 
ایجاد شده بسیار چشمگیر بوده و اثرات آن در دوره 
پیشرفت ها  این  اما  است.  زمانی کوتاهی حس شده 
هیچ کدام بیکاری انبوه ایجاد نکردند. بیشتر ما شغلی 
داریم. درست است؛ روش کار دیگر مثل دوران قبل از 
اختراعات جیمز وات و توماس ادیسون نیست. هر دو 
اینها به افزایش بهره وری کمک کردند. اما هیچ کدام 
باعث بیکاری نیروی کار نشدند. تاریخ نشان می دهد 

وقتی برخی مشاغل از بین می روند، مشاغل دیگری 
این مشاغل  نمی دانیم  فقط  ما  و  به وجود می آیند 
نهایت  جدید چیست. پیشرفت های تکنولوژیک در 
این  در  است  ممکن  می شوند.  ما  آسایش  باعث 
مسیر موانعی وجود داشته باشد، اما به عنوان یک 
میانگین درآمد  تکنولوژی،  پیشرفت  با  قانون کلی، 
این  می گویند  اقتصاددانان  می یابد.  افزایش  سرانه 
پیشرفت ها بهره وری ما و در نتیجه میانگین درآمد 
ما را افزایش خواهند داد. پس مشکل چیست؟ در 
همین زمینه، دو مساله چالش زا را بررسی می کنیم.

بینابینی در مشاغل  حفره 
تکنولوژی،  پیشرفت  »با  کنید:  توجه  این جمله  به 
ممکن  می یابد.«  افزایش  سرانه  درآمد  میانگین 
این به آن معنا نیست که  اما  باشد،  این گونه  است 
درآمد شخصی هر فرد باال می رود. میانگین درآمد 
از  خیلی  نمی دهد.  نشان  را  گسترده  پراکندگی 
کانادا  آمریکا،  به خصوص   – توسعه یافته  کشورهای 
توجه  قابل  افزایش  شاهد   80 دهه  از   – بریتانیا  و 
نابرابری در میزان درآمد بوده اند. در سال های اخیر، 
در بازار کار بینابینی )یعنی مشاغلی که نه به تخصص 
حرفه ای نیاز دارند و نه از نظر برخورداری از مهارت 
در سطوح بسیار پایین قرار گرفته اند( حفره ای ایجاد 
شده است؛ یعنی مردمی که در میانه طیف اشتغال 
هستند، شاهد کاهش یا از بین رفتن مشاغل  خود 
بوده اند. دیوید آتور، استاد اقتصاد موسسه تکنولوژی 
ماساچوست، به روش مفیدی در دسته بندی مشاغل 

رسیده است. در یک بعد، می توانیم بین کسانی که 
به مهارت های شناختی قوی نیاز دارند و کسانی که 
این مهارت ها را الزم ندارند، تمایز قائل شویم. در یک 
بعد دیگر، می توانیم مشاغل را به روتین و غیرروتین 

تقسیم کنیم.
اتوماسیون  قربانی  روتین  و  غیرشناختی  مشاغل 
مشاغل  در  حفره  ایجاد  باعث  امر  همین  و  شده اند 
افرادی که در این سطح شغل  بینابینی شده است. 
از دست داده اند، مهارت های تخصصی الزم  را  خود 
برای انتقال به موقعیت های شغلی سطح باالی طیف 
مهارت های  به  که  یعنی مشاغلی  ندارند؛  را  اشتغال 
مجبور  عوض،  در  آنها  دارند.  نیاز  باال  شناختی 
مهارت هایی  که  بیاورند  روی  مشاغلی  به  شده اند 
دلیل،  همین  به  دارند.  نیاز  را  آنها  توانایی  از  کمتر 
در طرف دیگر این طیف – یعنی شغل هایی که به 
شده  بیشتر  عرضه   – ندارند  نیاز  حرفه ای  تخصص 
تمایل  درمی آورند،  بیشتری  پول  که  کسانی  است. 
دارند برای خدماتی مثل نگهداری از کودک، باغبانی 
و راننده پول بیشتری بپردازند. اما از آنجا که تعداد 
کسانی که برای به دست آوردن این مشاغل خدماتی 
یافته،  افزایش  سرعت  به  می کنند  رقابت  هم  با 

دستمزدها دچار رکود شده یا کاهش یافته است.
نقش گسترش هوش مصنوعی و روباتیک در آینده 
از  احتماال  جدید  تکنولوژی های  چیست؟  نزدیک 
شناختی  مهارت های  با  روتین  مشاغل  دسته بندی 
که  روتین  مشاغل  برخی  می کنند.  عبور  پایین 
تهدید  مورد  دارند،  نیاز  باال  شناختی  مهارت های 
مهارت  که  مشاغلی  همچنین  گرفت،  خواهند  قرار 
شناختی باال نیاز ندارند، اما غیرروتین هستند. مثا 
شغل های دفتری مثل پردازش اطاعات حسابداری 
یا اداره اسناد قانونی به احتمال زیاد از بین می روند. 

هوش مصنوعی بسیاری از وظایف بازاریاب ها را انجام 
خواهد داد و رستوران ها برای کاهش تعداد پرسنل 
روبات  یک  کرد:  خواهند  استفاده  روبات ها  از  خود 
می تواند ساندویچ شما را آماده و سرو کند. با در نظر 
بینابینی  اینها، حفره ای که در مشاغل  گرفتن همه 
برای  رقابت  و  می شود  بیشتر  و  بیشتر  شده  ایجاد 
افزایش  اشتغال  پایین طیف  تخصص  بدون  مشاغل 
خواهد یافت. ادامه این چرخه، نابرابری  درآمد را هم 

افزایش می دهد.

دوران سخت گذار
گذار  و  تحول  به  ما  پرداختن  نحوه  به  دوم  مشکل 
برمی گردد. اقتصاددانان نمی توانند تحوالت این حوزه 
را خیلی خوب تحلیل کنند. ما می توانیم با اطمینان 
بگوییم که پیشرفت های تکنولوژیک میانگین درآمد 
را باالتر می برد و در یک دوره 10 تا 20 ساله مردم 
آنجا  به  نقطه  این  از  چگونه  اما  می کند.  غنی تر  را 
برسیم؟ این اقدام ما تغییر و اختال را دربرمی گیرد. 
برخی مردم شاهد از بین رفتن مشاغل خود خواهند 
بود و باید دنبال یک کار متفاوت بگردند. حتی ممکن 
است مجبور شوند محل زندگی خود را تغییر دهند. 
هزینه های احساسی ابهام را نباید نادیده گرفت. در 
اینجا باید جمله روی آمارا، محقق و رئیس »موسسه 
آینده آمریکا« را یادآوری کنیم: ما تمایل داریم اثر 
یک تکنولوژی را در کوتاه مدت بیش از حد ارزیابی 
می شود.  کمرنگ  بلندمدت  در  اثر  همین  اما  کنیم، 
بودن  تکنولوژیک  اینها عبارات هوشمندانه ای است. 
از  باید فورا  این معنی نیست که  به  یک چیز صرفا 
آن استفاده کرد. نوآوری ها به ندرت اتفاق می افتند.

هیچ یک از اینها انکار نمی کند که بازار کار با اختالی 
جدی از طرف هوش مصنوعی مواجه خواهد شد. 
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عبور از رودخانه بازفت توسط زیپ الین ) جره ( در کنار آبشار زرد لیمه

در  زاگرس،  کشیده  فلک  سربه  و  های سخت  کوه  رشته  میان 
انبوه درختان بادام و بلوط ، و در مسیر صعب العبور کوچ عشایر ، 
آبشار عظیم و مرتفع و پر آبی می خروشد که راه خود را از کارون 
طوالنی جدا کرده و در میان کوه های استوار و پر ابهت زاگرس 
از  نوع خود یکی  لیمه که در  آبشار زرد  نوازی می کند.  چشم 
کیلومتری   84 فاصله  در  است،  ایران  آبشارهای  نظیرترین  بی 
چهارمحال  استان  اردل  شهرستان  کیلومتری    30 و  شهرکرد 
ایلیات  به  منسوب  که  ایلیاتی،  زبان  در   . دارد  قرار  بختیاری  و 
به  لیمه  و  ارتفاع  و  بلندی  معنی  به  زرد  روست،  و عشایر کوچ 
معنای پایین دست می باشد، و احتماال زردلیمه به معنی باال به 
پایین است که اشاره ای است به آبشار و ریختن آب از بلندی 

به رودخانه.
این آبشار با عرض 65 متر و ارتفاع 40 متر ، زیبایی خیره کننده 
برای دیدنش  و  زاگرس بخشیده است  ای در سکوت دره های 
باید راهی طوالنی و سخت را پیمود تا این آبشار زیبا در انتهای 

یک دره نمایان شود .
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