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در دومین نشست مشترک کارگروه وزارت نیرو و سندیکا صورت گرفت؛

تشکیل فوری یک کمیته برای تصمیم گیری در خصوص قراردادها دکتر پویا ناظران/ دنیای اقتصاد
با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، این سوال مطرح شده 
که آیا این جابه جایی می تواند به فروکش بحران اعتبار 
ریال کمک کند؟ در یک اقتصاد سالم، بانک مرکزی 
بانکی محسوب می شود.  نظام  و  قیمتی  ثبات  حافظ 
منتها در کشور ما، نقش بانک مرکزی این گونه نبوده 
و این نهاد به سطح ترازکننده دفترکل دولت، بانک ها، 
موسسات مالی غیرمجاز و نهادهای حاکمیتی تنزل پیدا 

کرده است.
بانک مرکزی، در مقاطعی نقش پاس کننده چک دولت 
را ایفا کرده است و در مقاطعی دیگر نقش پاس کننده 
چک بانک ها را. با پاس کردن چک دولت، بانک  مرکزی 
چک  کردن  پاس  با  و  می دهد  افزایش  را  پولی  پایه 
بانک ها، اضافه برداشت را افزایش می دهد که خود از 
جنس پایه  پولی  است. به طور کلی، نقش پاس کننده 
چک، نقش سیاست گذاری پولی را تحت الشعاع قرار داده 
است. بنابراین به منظور اعمال سیاست گذاری پولی و در 
تالش برای خنثی کردن اثر پایه  پولی بر تورم، شورای 
پول و اعتبار نرخ سود سپرده را ابالغ می کند. تعیین نرخ 
سود سپرده، عمال معادل تعیین سرعت رشد نقدینگی  
در آینده  است. از آنجا که رشد نقدینگی، سمت تعهدات 

ترازنامه نظام بانکی را رشد می دهد، تعیین نرخ سود 
سپرده شورای پول و اعتبار، بانک را در موقعیت انجام 

ادامه در صفحه 3 

استقالل از تکدر »این« و »آن«

نشست بررسی نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر صنعت
• زمان برگزاری: چهارشنبه 97/05/10 از ساعت 9 الی 11 
• جهت حضور در این برنامه تا تاریخ 97/05/08 با تکمیل فرم این نشست 
در سایت سندیکا و ارسال به دبیرخانه از طریق شماره فکس 66944967  
نماینده خود را معرفی کنید.

و  نیرو  وزارت  کارگروه  مشترک  نشست  دومین 
سندیکا برای حل معضل و مشکالت قراردادهای 
صنعت برق سی و یکم تیر سال جاری در دفتر 
راهبردی و نظارت بر انتقال و توزیع برق برگزار شد. 
در این جلسه با موافقت اعضا مقرر شد کمیته ای سه نفره 
جهت تسهیل تصمیم گیری برای شرکت برق منطقه ای 
و شرکت توزیع بصورت مرکزی و استانی تشکیل شود 
اما در خصوص نحوه عملکرد و ترکیب اعضای کمیته 
توافقی صورت نپذیرفت و بنا شد در جلسه آتی در این باره 
تصمیم گیری شود. الزم به ذکر است در جلسه کارگروه 
انتقال، اعضای حاضر با اشاره به شرایط جدید اقتصادی 
و نوسانات قیمت ارز و فلزات که فعاالن صنعت برق را 
با مشکالت جدی مواجه کرده، به بحث و بررسی برای 
رهایی از این چالش پرداختند که با توجه به تعیین زمان 
3 ماهه از سوی مدیر عامل شرکت توانیر، راهکارهای 
موجود برای برون رفت از این چالش مورد بررسی قرار 
تحقق  و  توانیر  تنفس  ابالغیه  ادامه جلسه  در  گرفت. 
آگاهی از آن تا سطوح مدیران میانی از طرف وزارت نیرو 
بررسی و تاکید شد که دستگاه های اجرایی طی سه ماه 
اعالم شده از هرگونه اقدام ذکر شده در نامه توانیر، پرهیز 
کنند. همچنین مصوب شد در صورتیکه اقدامی خالف 
مفاد مندرج در نامه تنفس توانیر انجام پذیرد، این موضوع 

به توانیر انعکاس داده شود و رونوشت آن برای وزارت نیرو 
ارسال شود. 

موضوع تغییرات شدید قیمت کاالهای ساخت داخل 
بویژه تجهیزات فشار قوی در جلسه مطرح و درخواست 
شد که برای جبران قیمت آنها در قراردادهای جاری، 
اقدام عاجل صورت بگیرد. همچنین مصوب شد سندیکای 
صنعت برق ایران لیستی از برندهای ایرانی قابل جایگزین 

برندهای خارجی تهیه و به کارگروه تقدیم کند.
کارگروهی  نیرو  وزیر  دستور  به  توجه  با  شد  مقرر   
در  نیرو  وزارت  نماینده  و  شود  تشکیل  ساتکاب  در 
کارگروه مشترک وزارت نیرو و سندیکا، هماهنگی ها و 
اطالع رسانی های الزم را انجام دهد. در ادامه جلسه ضمن 
بررسی شرایط فورس ماژور، متنی در این حوزه پیشنهاد 
و مقرر شد پیگیری های الزم از طرف تشکل های بخش 
خصوصی در این زمینه صورت پذیرد. همچنین سندیکا 
درخواست کرد که از اقدامات انجام شده در کارگروه های 
مشاوران،  های  توانمندی  ارتقاء  کارگروه  شامل  توانیر 
پیمانکاران و کارفرمایان و کارگروه بررسی دعاوی و تعیین 
درباره  بررسی  و  استفاده شود. بحث  قراردادی  ضوابط 
قراردادها با توجه به منبع بودجه )عمرانی و جاری( از 
دیگر محورهای این نشست بود که نمایندگان وزارت نیرو 
در این باره توضیحاتی ارائه دادند. بنا به گفته آنهارسیدگی 

به قراردادها با منابع بودجه جاری تا حدودی در اختیار 
کارفرما بوده ولی درباره قرارداد با منابع عمرانی نیازمند 
این  در  مقرر شد  که  برنامه هستند  سازمان  از  مجوز 
خصوص اقدامات الزم از سوی دفتر راهبردی و نظارت 

بر انتقال و توزیع برق صورت پذیرد.
اعضا در ادامه جلسه به بررسی چالش های ایجاد شده 
متن  با  کار  ادامه  که  فلز  و  ارز  نرخ  تغییرات  از  ناشی 
قراردادهای موجود را غیر ممکن کرده است، پرداختند 
و مقرر شد برای عبور از این چالش متن قرارداد با نظر 

سندیکا مورد بازبینی قرار گیرد.
در ادامه این نشست که مبتنی بر جلسه کارگروه توزیع 
بود، پس از بررسی چالش های موجود صنعت برق در 
بخش توزیع مقرر شدکارگروه برای تعیین راه حل های 
توزیع  بخش  چالش های  از  رفت  برون  جهت  موجود 

پیشنهادات خود را برای طرح در جلسه آماده کنند. 
در پایان جلسه کارگروه توزیع، متن پیشنهادی دستور 
العمل جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد 
تعدیل که از سوی نمایندگان شرکت توزیع تنظیم شده 
بود در اختیار نماینده سندیکا قرار گرفت که مقرر شد 
بررسی های الزم در خصوص دستورالعمل مزبور صورت 
پذیرد و نظرات اصالحی و پیشنهادی آن در جلسه آتی 

مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
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 اخبار صنعت برق

 اخبار اقتصادی 

یادداشت مدیران

برای  تشکیل فوری یک کمیته 
قراردادها  تصمیم گیری در خصوص 

و  نیرو  وزارت  کارگروه  دومین نشست مشترک 
سندیکا برای حل معضل و مشکالت قراردادهای 
صنعت برق سی و یکم تیر سال جاری در دفتر 
راهبردی و نظارت بر انتقال و توزیع برق برگزار 

شد. 
صفحه 1

 150 اقتصادی خاموشی ها  خسارت 
برابر هزینه برق 

خاموشی های گاه و بیگاه کشور طی یک ماه اخیر 
صدای صنعتگران را هم درآورده است.

صفحه 4
رونمایی از محصوالت شرکت قشم 

المللی نوآوری  بین  ولتاژ در نمایشگاه 
و فناوری اینوتکس 2018

صفحه 5
قیمت عرضه نبشی در بازار طی هفته 

گذشته 
صفحه 6

تسهیالت ویژه اعضا برای حضور 
نمایشگاه  و  کنفرانس  پنجمین  در 

خورشیدی انرژی  بین المللی 
صفحه 6

تزریق 170 مگاوات برق نیروگاه 
شرکت فوالد مبارکه به شبکه 

سراسری 
فصل تجارت - 170 مگاوات برق تولید شده در 
به شبکۀ سراسری  فوالدمبارکه  نیروگاه شرکت 

تزریق شد. 
صفحه 7

"خورشید" نیروگاه بوشهر 7 سال 
پیش طلوع کرده است 

نیروگاه  گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
بوشهر مثل "شاخ شمشاد" در حال فعالیت است 

و حتی بیش تر از ظرفیت خود برق تولید می کند. 
صفحه 8

خصوصی سازی  سازمان  اطالعیه 
درباره شرایط واگذاری برخی بنگاه ها 

به بخش خصوصی  
استناد  به  دارد  نظر  سازمان خصوصی سازی در 
قانون   44 اصل  کلی  سیاست های  اجرای  قانون 
اساسی، وکالتنامه ماخوذه و سایر قوانین و مقررات 

مربوطه تعدادی از بنگاه ها را عرضه و واگذار کند.  
صفحه 8

بازپرداخت  تنفس دوساله در 
بانکی و دولتِی  بدهی های 
شود  ایجاد  تولیدکنندگان 

ایران  اتاق  رئیس  نایب  سالح ورزی  حسین 
اقتصادی  هماهنگی  شورای  به  پیشنهادی  در 
سران قوا، خواستار فریز دو ساله در بازپرداخت 
بانک ها  و  دولت  به  اقتصادی  فعاالن  بدهی های 

برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی شد. 
صفحه 9

قیمت طال، قیمت دالر، قیمت سکه و 
قیمت ارز امروز 97/05/04 

در  جدید  طرح  آزادی  تمام بهار  سکه  قطعه  هر 
بازار تهران با قیمت ۳میلیون و 427هزار تومان 
و هر گرم طالی 18عیار با قیمت 270هزار تومان 

فروخته می شود.
صفحه 9

مدیران  موفقیت  عوامل سنجش 
امروزی

اداره  برای  : مدیران عامل قرن 21   BCG :منبع
امور، از منابعی استفاده می کنند که حتی تصور 
آن برای مدیران قبل از این هزاره غیرممکن است: 
تکنولوژی های دیجیتال، هوش مصنوعی، مجموعه 
دموکراتیزه  اطالعات  جریان  گسترده،  داده های 

شده، 
صفحه 10
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۳ سرمقاله

ادامه از صفحه 1
شده قرار می دهد. بانک در واکنش به تعهدات جدیدی 
که در ترازنامه قرار گرفته و در تالش برای ترازکردن 
دیگر  سمت  در  موهومی  دارایی  ثبت  به  ترازنامه اش، 
مرکزی خود  بانک  طبعا چون  می آورد.  روی  ترازنامه  
بانک ها را در این موقعیت قرار داده، نمی تواند جلوی ثبت 
دارایی موهومی را بگیرد و باید بر وظایف نظارتی خود 
چشم بپوشد. به این ترتیب، نهادی که مسوولیت تراز 
کردن دفترکل های اقتصاد را به عهده گرفته، دیگر توان 
مهار تورم و نظارت موثر بر نظام بانکی را ندارد. این شرح 

مختصری بود از وضعیت نابسامان پولی و بانکی کشور.
حاال تیم اقتصادی جدید چه کار کند؟ برای موفقیت 
بانک مرکزی در بازگرداندن ثبات قیمتی و ثبات نظام 
تخصص هایی  نیازمند  مرکزی  بانک  رئیس کل  بانکی، 
مشخص، اختیاراتی کافی و همین طور همراهی تعدادی 
مولفه های  به  ادامه،  در  است.  حاکمیتی   نهادهای  از 
موفقیت بانک مرکزی خواهیم پرداخت. پول اختراعی 
فوق العاده و پیچیده ا ست که در صورت استفاده نکردن 
درست از آن، می تواند به بی ثباتی قیمتی یا بی ثباتی 
نهادی  به  دلیل،  همین  به  شود.  منجر  بانکی  نظام 
و سپس  سیاست ها  و  ضوابط  تنظیم  با  تا  نیازمندیم 
نظارت بر حسن اجرای آنها، نسبت به ثبات قیمتی و 
ثبات نظام بانکی اطمینان حاصل کند. نام این نهاد را 
بگذاریم »بانک مرکزی«. پول توسط نظام بانکی و به 
پشتوانه پول پرقدرت بانک مرکزی خلق می شود، اما 
اگر سرعت خلق پول، از سرعت خلق ارزش افزوده در 
بخش واقعی اقتصاد پیشی بگیرد، با بی ثباتی قیمتی یا 
همان تورم مواجه می شویم. به تنظیم سرعت خلق پول، 
سیاست گذاری پولی می گویند. مجری سیاست گذاری 
پولی  سیاست گذاری  یک  ا ست.  مرکزی  بانک  پولی، 
موفق، سرعت خلق پول را در سطحی حفظ می کند که 
در کنار فعالیت های مولد اقتصادی، به حدودا ۲ درصد 

تورم پایدار منجر شود.
بازار  پولی ، »عملیات  ابزار سیاست گذاری  مرسوم ترین 
باز« است. »عملیات بازار باز« یعنی هدف گذاری نرخ 
بهره وام های یک شبه در بازار بین  بانکی، توسط بانک  
مرکزی. این هدف، باید با عرضه و تقاضای اوراق دولتی 
محقق شود. منتها رویه شورای پول و اعتبار دو تفاوت با 
عملیات بازار باز دارد. اوال، به جای استفاده از نرخ بهره 
یک شبه، شورای پول و اعتبار با ابالغ نرخ بهره یک  
ساله سیاست گذاری می کند. ثانیا، درحالی که در عملیات 
بازار باز، نرخ بهره هدف با عرضه و تقاضای پول پرقدرت 
توسط بانک  مرکزی محقق می شود، شورای پول و اعتبار 
صرفا با دستور، سعی در تحقق سود هدف گذاری شده 

دارد که طبعا روش موثری نیست.
اشکال ابالغ نرخ سود سپرده چیست؟ در دهه های اخیر، 
پس از آنکه به خاطر پاس کردن چک دولت، پایه پولی 
افزایش پیدا می کرد، از بیم تورم، شورای پول و اعتبار نرخ 
سود سپرده های بلندمدت را افزایش می داد تا به مردم 
انگیزه اقتصادی برای حبس پس انداز خود در بانک ها را 
بدهد. با حبس پول مردم در بانک ها، سرعت گردش پول 
در بازار کاهش می یافت و تورم مهار می شد؛ گرچه سال 
بعد، برای پرداخت آن سودهای باال، باید پول جدید خلق 
می شد. در نتیجه، سود سپرده باال، یک سال بعد، عامل 
خلق نقدینگی می شد. چندی بعد، این نقدینگی جدید، 

در قالب یک شوک تورمی خودنمایی می کرد.
در اواخر دهه ۸۰ و مجددا در سال ۹۶، سیاست گذار 
تصمیم گرفت که با کاهش نرخ سود سپرده، سرعت 
رشد نقدینگی در بلندمدت را کاهش دهد. منتها کاهش 
نرخ سود بانکی، سرعت گردش نقدینگی در بازار ارز و 
طال را به شدت افزایش داد. چرا؟ مشکل از آنجا ناشی 
می شد که پیش از این دولت با سرکوب نرخ ارز، سعی 
کرده بود قیمت جنس وارداتی را کاهش دهد و سطح 

تورم را پایین نگه دارد. این به معنی جهش نرخ ارز در 
آینده بود. وقتی سود سپرده بانکی کاهش یافت، برخی 
سپرده گذاران درصدد بهره مندی از سود ناشی از جهش 
از  پس  کردند.  خارج  بانک  از  را  خود  پس انداز  ارزی، 
آنکه جهش ارزی رخ داد، تورمی که با سرکوب ارزی 
عقب افتاده و چند سال تجمیع شده بود، ناگهان محقق 
شد. به این ترتیب، سیاست ارزی باعث شد سیاست 
کاهش نرخ سود سپرده شکست بخورد. در واقع قیمت 
ارز باید صادرات و واردات کشور را تراز کند؛ اما بانک 
مرکزی قیمت ارز را در خدمت کاهش تورم قرار می دهد 
و در نتیجه، نمی تواند سرعت رشد نقدینگی را کاهش 
دهد، بنابراین کشور در سیکل های تورمی قرار می گیرد. 
پس درحالی که الزمه حل مشکل سیکل های تورمی، 
مهار سرعت رشد نقدینگی در بلندمدت است، الزمه 
مهار سرعت رشد نقدینگی، اصالح سیاست گذاری ارز ی 
ا ست. اما حتی پس از اصالح سیاست گذاری ارزی، در 
غیاب ذخیره گیری توسط بانک ها، شورای پول و اعتبار 
نمی تواند تعیین نرخ سود سپرده را به بانک ها بسپارد. 
ذخیره گیری یعنی کنار گذاشتن قدری پول در زمان 
اعطای وام، تا اگر وام در سررسید وصول نشد، بانک منابع 
کافی برای پرداخت تعهداتش را به سپرده گذار داشته 
باشد. نظام بانکی ما ضوابط ذخیره گیری درستی ندارد 
و بدون ذخیره گیری درست، رقابتی ناسالم بین بانک ها 
شکل می گیرد و نرخ سود سپرده تا حد غیربهینه ای 
افزایش می یابد. آنچه بانک ها را به سمت رقابت ناسالم 
سوق می دهد، امکان ثبت دارایی موهومی در ترازنامه 
بانک است. وقتی بانکی بتواند دارایی موهومی ثبت کند، 
همواره می تواند ترازنامه خود را به طور کاذب تراز نشان 
دهد، حتی در صورت پرداخت نرخ سود سپرده باال. طبعا 
نرخ سود سپرده باال، موجب افزایش نقدینگی در آینده 

می شود.

این مشکل چیست؟ راه درست، اجبار  از  راه  اجتناب 
بانک ها بر تحقق زیان بر دارایی نکول کرده، به جای ثبت 
موهومی آن، است. اما از آنجا که تحقق زیان بر دارایی، 
توان بانک در بازپرداخت اصل و سود سپرده را مخدوش 
باشند؛  ذخیره گیری  به  موظف  باید  بانک ها  می کند، 
ذخیره گیری ای که در زمان اعطای تسهیالت و متناسب 
با احتمال نکول صورت  می پذیرد. از آنجا که ذخیره به 
شکل دارایی منفی در ترازنامه بانک ثبت می شود، اعطای 
تسهیالت  اعطای  در  بانک  توان  پر ریسک،  تسهیالت 
بیشتر را کاهش می دهد. عملیاتی کردن ذخیر ه گیری 
متناسب با احتمال نکول، مستلزم اعتبارسنجی احتمالی 
توسط بانک است که برای درست انجام شدن، هم بر 
حاکمیت شرکتی بانک الزاماتی تحمیل می کند و هم 
بر عقود مورد استفاده برای اعطای تسهیالت. دو نحوه 
محاسبه ذخیره، به طور مبسوط در متمم نهم ضوابط 
ضوابط  بر   CECL متمم  در  و   IFRS حسابداری 
حسابداری GAAP توضیح داده شده اند. خالصه اینکه، 
تاکنون، شورای پول و اعتبار ویژگی های ساختار زمانی 
نرخ بهره را در تصمیماتش لحاظ نکرده است و به جای 
عرضه و تقاضای پایه پولی، روشش مبتنی بر دستور 
و ابالغ بوده است. عالوه بر آن، تاکنون سیاست گذاری 
سطح  کاهش  خدمت  در  تجاری،  تراز  به جای  ارزی، 
قیمت ها بوده است. از همه مهم تر، تاکنون ذخیره گیری 
متناسب با احتمال نکول، که در همه دنیا جاری و ساری 
است، در نظام بانکی کشور هیچ جایگاهی نداشته است. 
طبیعتا، اعتبارسنجی علمی و اصولی نیز هیچ گاه در نظام 

بانکی کشور جایی باز نکرده است.
اقتصاد کشور سال هاست که مریض است. اکنون شدت 
مریضی دیگر به حدی رسیده که بقای مریض را تهدید 
می کند. تنها به طبابت علم اقتصاد است که این مریض 

ادامه در صفحه بعد
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می تواند مجددا بهبود یابد. مشخصا در حیطه مسوولیت 
بانک مرکزی، آنچه باید رخ دهد، اول استفاده از عملیات 
در  خزانه داری  همکاری  مستلزم  که  است  باز  بازار 
دادن عمق، نظم و تسلسل به بازار دیون دولتی است. 
سود  نرخ  آزادسازی  پیش نیاز های  آوردن  فراهم  دوم، 
سپرده بانکی است که همکاری شورای پول و اعتبار را 
می طلبد. سوم، مستقل کردن سیاست گذاری ارزی از 

سیاست گذاری بودجه ای در مرحله اول و آن گاه مستقل 
کردن سیاست گذاری ارزی از سیاست گذاری پولی  در 
مرحله دوم، است که همراهی هیات دولت و مجلس را 
نیاز دارد. چهارم، به روز کردن ضوابط حسابداری نظام 
بانکی ا ست که در تعامل با سازمان حسابرسی، بانک ها و 
شرکت های اعتبارسنجی به ثمر می رسد. پنجم، اصالح 
نظام مدیریت  بازطراحی  و  بانک ها  حاکمیت شرکتی 
ریسک، هم در بانک ها و هم در بانک مرکزی است که 

تنها با بهره گیری قاعده مند از علم اقتصاد میسر است.
مقدمه اجرای پنج پیشنهاد فوق، اصالح بانک مرکزی 
ا ست. الزمه اصالح بانک مرکزی، اصالح نگاه ما به نقش 
بانک مرکزی به عنوان یک نهاد اقتصادی کلیدی ا ست. 
بانک مرکزی ترازکننده دفترکل دولت و بانک ها نیست! 
مراد علم اقتصاد از تجویز استقالل بانک مرکزی، دقیقا 
خارج کردن بانک مرکزی از نقش ترازکننده دفترکل ها 
بانک  صورت  این  در  تنها  چک هاست.  پاس کننده  و 
مرکزی می تواند به نقش اصلی خود که تنظیم کننده 
رابطه وجه اسمی و وجه واقعی اقتصاد است، بپردازد. 
استقالل بانک مرکزی به معنی بی اعتنایی به نیازهای 
کوتاه مدت اقتصادی و بلندمدت توسعه ای نیست، بلکه به 
معنی بی اعتنایی به نیازهای انتخاباتی نمایندگان مجلس 
و رئیس جمهور است. استقالل بانک مرکزی یعنی منافع 
جامعه مهم تر از منافع سیاستمداران باشد. برای تحقق 
اختیار  باید  مرکزی  بانک  اوال  استقالل،  از  معنی  این 
سیاست گذاری مستقل از هیات دولت و مجلس را داشته 
باشد و ثانیا، بانک مرکزی باید بر سیاست گذاری پولی و 
نظارت بر نظام بانکی تاکید کند. بانک  مرکزی در ایفای 
وظایف سیاست گذارانه و نظارتی اش موفق نمی شود، مگر 
درصورت مسلط شدن به علم اقتصاد و به کارگیری آن 
بدون مالحظات سیاسی و بدون نگرانی نسبت به تکدر 

خاطر این و آن.

هزینه قطعی از تولید پیشی گرفت

خسارت اقتصادی خاموشی ها 
150 برابر هزینه برق

خاموشی های گاه و بیگاه کشور طی یک ماه اخیر 
صدای صنعتگران را هم درآورده است. آن هم در 
مگاوات  برق حدود ۳ هزار  شرایطی که صنعت 
جذب همکاری صنایع و کشاورزی را برای ساعات 
داده  قرار  برنامه ریزی های خود  در  امسال  پیک 
و در مواقع لزوم به این بخش خاموشی می دهد 
و خسارت آن را در قالب قراردادهایی پرداخت 

می کند.
تولیدی کوچک  واحدهای  و  این حال صنایع  با  اما 
نیز  برق  قطع  با  ارزی  مشکالت  کنار  در  روزها  این 
دست و پنجه نرم می کنند. شرایط به گونه ای است 
که معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز این 
اواخر از دولت خواست که ضرر و زیان ناشی از قطعی 

برق واحدهای تولیدی و صنعتی را بپردازد.
بیژن پناهی گفته بود که ضرر و زیان ناشی از قطع 
برق واحدهای تولیدی و صنعتی بسیار هنگفت است 
و تولیدکنندگان را با مشکالت بسیار زیادی روبه رو 
تولید  هزینه های  افزایش  آن  عمده ترین  که  کرده 
است. این موضوع در شرایطی که بیش از 5۰ درصد 
صنعتی  شهرک های  در  مستقر  تولیدی  واحدهای 
فعالیت  5۰درصد  از  کمتر  ظرفیت  با  یا  تعطیل 
ایران  اقتصاد  پیشبرد  برای  بزرگی  تهدید  می کنند، 
دولت  و  است  کوتاه مدت  اگرچه  می آید.  شمار  به 
قول داده که تا اوایل مرداد شرایط به حالت عادی 

بازخواهد گشت.
خاموشی ها  از  ناشی  خسارت  میزان  بررسی  برای 

سراغ کارشناسان رفتیم.

خسارت اقتصادی ناشی از خاموشی ها
در ایران هنوز آمار روشنی از خسارت های احتمالی 
صنعت ناشی از قطع مکرر برق وجود ندارد. یکی از 
دالیل آن هم وقوع خاموشی های گسترده در ایران 
برنامه قبلی و  بدون  بعد از 11سال است که ظاهراً 

محاسبات اقتصادی رقم خورده است.
خصوص  این  در  جهانی  آمار های  حال  این  با  اما 
سندیکای  رئیس  وحدتی  محمدعلی  دارد.  وجود 
می گوید:  باره  این  در  برق  تولید کننده  شرکت های 
قطع  از  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  زیان  و  »ضرر 
قاعده  یک  اما  دارد.  پنهان  و  آشکار  بخش  دو  برق 
کلی در دنیا برای محاسبه خسارت اقتصادی ناشی 
می توان  آن  مبنای  بر  که  دارد  وجود  برق  قطع  از 
برابر  تا 15۰  بین 1۰۰  خاموشی  وقوع  با  که  گفت 
هزینه برق تولیدی خسارت به اقتصاد وارد می شود. 
با  را  خود  تولید  برنامه  صنعتی  واحدهای  مگرآنکه 
جدول زمانبندی خاموشی ها در یک ساعت مشخص 

هماهنگ کرده باشند.«
»تولید  داد:  ادامه  »ایران«  با  گفت و گو  در  وحدتی 
ناخالص داخلی ایران االن تحت تأثیر این خاموشی ها 
هر  شده  تمام  قیمت  گرفتن  نظر  در  با  دارد.  قرار 
است  تومان   11۰ اکنون  که  برق  ساعت  کیلووات 
می توان محاسبه کرد که خاموشی ها چقدر بر اقتصاد 
تأثیر دارد. به این ترتیب که نبود هر کیلووات ساعت 
اقتصاد لطمه می زند.  برق حدود 1۶ هزار تومان به 
در مقیاس وسیع این رقم به میلیاردها تومان خواهد 
رسید.« البته ناگفته نماند که برق در ایران با نرخ هر 
کیلووات ساعت 7۰ تومان عرضه می شود؛ به عبارتی 
دیگر، وزارت نیرو اکنون به ازای هر کیلووات ساعت 

برق 4۰ تومان یارانه پرداخت می کند. با این حال 
ادامه در صفحه بعد 



شماره  2227       6 مرداد 1397

5 اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه قبل
تمام شده است  براساس قیمت  محاسبه خسارت ها 
و وزارت نیرو با در نظر گرفتن این ارقام در ساعات 
کشاورزی  و  صنعت  بخش  با  مصرف(  )اوج  پیک 
نیز  نکته  این  ذکر  زمینه  این  در  می کند.  همکاری 

حائز اهمیت است که واحدهای تولیدی هزینه های 
کارگران،  دستمزد  و  حقوق  جمله  از  مختلفی 
پرداخت  را  اجتماعی  تأمین  و  مالیاتی  هزینه های 
می کنند و در زمان قطعی برق این هزینه ها متوقف 
نمی شوند و تولیدکنندگان مجبورند با پایان هر ماه 

هزینه های مذکور را پرداخت کنند.
ناامن شدن فضای کسب و کار در نتیجه قطع برق

علی بخشی رئیس سندیکای صنعت برق ایران نیز در 
این باره به »ایران« گفت: »بی اعتمادی صنعتگران و 
و  پیامدها  از  ایران یکی دیگر  تولید در  ناامن شدن 
تبعات قطع مکرر برق است. در شرایطی که دولت 
نیازمند  سرمایه ها  و  خصوصی  بخش  جذب  برای 
منفی  بسیار  تأثیری  اتفاق  این  است،  اعتماد سازی 

خواهد داشت.«
او ادامه داد: »شرکت های دانش بنیان بشدت تحت 
که  داد  اجازه  نباید  و  دارند  قرار  خاموشی ها  تأثیر 
ایران  کار  و  کسب  فضای  در  بی اعتمادی  از  موجی 

شکل گیرد.«
گفت:  اخیر  خاموشی های  علل  توضیح  در  بخشی 
»1۰ سال است که در صنعت برق سرمایه گذاری ها 
به اندازه کافی نبوده و علت آن هم اقتصاد نابسامان 
دومین  می دهد.  فراری  را  سرمایه  که  است  صنعت 
در  آبی  برق  نیروگاه های  تولید  کاهش  عامل 
سال جاری به خاطر کاهش بارش هاست. عامل سوم 
به  ایران  تبدیل  زمینه  در  دولت ها  ضعیف  عملکرد 
هاب انرژی و استفاده از توان تولید برق کشورهای 
ادامه داد: »کاهش صادرات برق  او  همسایه است.« 
تولید  تبعات کمبود  از  دیگر  یکی  اخیر  روزهای  در 
است. موضوعی که ممکن است کشورهای همسایه را 
از تبادل انرژی با ایران دلسرد کند. مانند کشور عراق 

که به دنبال یک صادرکننده مطمئن تری رفت.«

رونمایی از محصوالت شرکت قشم ولتاژ در نمایشگاه بین المللی 
نوآوری و فناوری اینوتکس 2018

هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری اینوتکس 2018 به عنوان بزرگترین نمایشگاه تخصصی 
در حوزه تکنولوژی و نوآوری در تاریخ 14 الی 16 تیرماه در محل نمایشگاه های تخصص شهرداری تهران 

)بوستان گفتگو( برگزار شد. 
پارک فناوری پردیس با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کشور به عنوان متولی این رویداد بین 
المللی امسال میزبان 15۰ استارت آپ، 1۶ شتاب دهنده، 11 سرمایه گذار خطرپذیر و بیش از 1۰۰ شرکت 

دانش بنیان در این نمایشگاه بود. 
شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ نیز به عنوان یک شرکت دانش بنیان و High Tech  برای 
پنجمین سال متوالی در این نمایشگاه حضور پیدا کرد و همانند هر سال محصوالت پیشرفته و مبتنی بر فناوری 

خود را به نمایش گذاشت. 
محصوالت جدید شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ توسط دکتر سلطانی ریاست صندوق نوآوری و 

شکوفایی رونمایی و برای اولین بار در سطح ملی ارائه شد. این محصوالت عبارتند از: 
)IoT( انواع رباتهای صنعتی با استفاده از فناوری اینترنت اشیاء •

)IoT( با استفاده از فناوری اینترنت اشیاء )FMS( سیستم های رباتیک هوشمند خودکارسازی •
)IoT( مجموعه آموزشی و آزمایشگاهی •

شایان ذکر است موضوع اصلی نمایشگاه اینوتکس سال جاری، »شهر هوشمند« بود. این نمایشگاه با توجه به 
بحث اینترنت اشیاء)IoT(، مدیریت هوشمند انرژی، حمل و نقل هوشمند، زیرساخت های هوشمند، بهداشت 

و سالمت هوشمند و البته محیط و محل زندگی هوشمند طراحی شده بود. 
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تسهیالت ویژه اعضا برای حضور 
در پنجمین کنفرانس و نمایشگاه 

بین المللی انرژی خورشیدی

پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی 
خورشیدی روزهای 27 لغایت ۳0 مردادماه سال 

جاری در دانشگاه تهران برگزار می شود. 
ایـن رویـداد بـا هـدف تشـویق دسـت انـدرکاران و 
فعـاالن مراکـز علمـی بـه تولیـد فنـاوری، تقویـت 
بنیـه اقتصـاد درون زا و انتقـال تکنولـوژی در حـوزه 
انرژی هـای نـو برگـزار شـده و بـا عنایـت بـه حضور 
ایـن رویـداد و  شـرکت های داخلـی و خارجـی در 
برنامه ریزی هـای انجـام شـده بـرای بازدیـد مدیران 
بیـن  سـطح  در  علمـی  مراکـز  فعـاالن  و  ارشـد 
المللـی، هماهنگی هـای الزم بـرای تسـهیل حضـور 
شـرکت های عضـو در نمایشـگاه بعمـل آمـده اسـت 
. بـا رایزنـی هـای صـورت گرفته توسـط سـندیکای 
صنعـت برق، اعضـای محترم می توانند از تسـهیالت 

ویـژه بـه شـرح زیـر اسـتفاده کنند: 
سندیکا  اعضای  ویژه  تخفیف  درصد   ۲۰ اختصاص 

برای رزرو غرفه مستقل
مبلـغ قابـل پرداخـت برای اعضـای سـندیکا هر متر 
مربـع: 15۰ هـزار تومـان )به انضمـام ۹درصد ارزش 

افزوده(
در  می شـود  دعـوت  سـندیکا  محتـرم  اعضـای  از 
صـورت تمایـل بـه حضـور در نمایشـگاه، بـا تکمیل 
و ارسـال فـرم ذیـل بـه شـماره فکـس ۶۶۹44۹۶7 
مراتـب آمادگـی خـود را به سـندیکا اعـالم فرمایند. 
همچنیـن بـرای کسـب اطالعـات تکمیلی عـالوه بر 
www.مراجعـه بـه وبسـایت کنفرانـس بـه آدرس

solariran.ir ،تمـاس با سـتاد برگزاری نمایشـگاه 
)خانـم   ۰۲1-۶۶4۸۸۸15 تلفـن  شـماره  بـه 
هاشـمیان( و یا امور نمایشـگاه های سـندیکا شـماره 
تلفـن 3-۶۶57۰۹3۰ داخلـی 113 )خانـم باقرپور( 

بود.  مقـدور خواهـد 

قیمت عرضه نبشی در بازار طی هفته گذشته 
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران و به نقل از کانال رسمی شرکت فوالد ناب تبریز قیمت 
محصول L 1۰۰×1۰۰×1۰ تولیدی این کارخانه با احتساب مالیات ارزش افزوده در طول هفته گذشته به شرح 

ذیل می باشد:
شنبه سی ام تیرماه 13۹7 هر کیلو 35۸۰۰ ریال ؛

شنبه سی ام تیرماه 13۹7 در عرضه دوم این شرکت هر کیلو  3۶1۰۰ ریال؛
دوشنبه یکم مرداد 13۹7 هر کیلو 3۹۰۰۰ ریال؛

سه شنبه دوم مرداد 13۹7 هر کیلو 4۲۰۰۰ ریال و 5 شنبه چهارم مرداد نیز هر کیلو 4۲۰۰۰ ریال می باشد. بنا 
براین گزارش در هفته اول مرداد حداقل قیمت این محصول 35۸۰۰ ریال و حداکثر آن 4۲۰۰۰ ریال می باشد 

که این موضوع نشان دهنده افزایش ۶۲۰۰ ریالی در قیمت این محصول می باشد.
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تزریق 170 مگاوات برق نیروگاه شرکت فوالد مبارکه به 
شبکه سراسری تولید و تجارت

تزریق 170 مگاوات برق نیروگاه 
شرکت فوالد مبارکه به شبکه 

سراسری
فصل تجارت - 170 مگاوات برق تولید شده در 
نیروگاه شرکت فوالدمبارکه به شبکۀ سراسری 

تزریق شد. 

به گزارش فصل تجارت از اصفهان، مدیر ناحیۀ انرژی 
و سیاالت فوالد مبارکه ضمن اعالم این خبر گفت: 
با اجرای پروژه های متعدد در  شرکت فوالد مبارکه 
بخش های مختلف شرکت به یکی از نمونه های موفق 
استان  در  بار  پیک  مدیریت  و  برق  مصرف  کاهش 
اصفهان مبدل شده است. به نحوی که در این راستا 
با برنامه ریزی های مدون توانسته است نه تنها میزان 
مصرف خود را در زمان اوج مصرف کاهش دهد، بلکه 
با تولید برق در نیروگاه های داخلی، شبکۀ سراسری 
برق کشور را نیز با تزریق برق خود یاری کرده است.

عباس اکبری محمدی در همین راستا افزود: فوالد 
برای  کشور،  فوالدساز  بزرگترین  عنوان  به  مبارکه 
به  عمل  راستای  در  و  خود  رقابتی  مزیت  حفظ 
مسئولیت های اجتماعی، مدیریت انرژی را به عنوان 
به  است.  داده  قرار  اولویت  در  همیشه  اصل،  یک 
نحوی که عالوه بر کاهش 5۰ درصدی مصرف برق 
نیروگاه  تولید  بار،  اوج  ساعات  در  تولید  در خطوط 
بخار ۲۰۰ مگاواتی شرکت را در زمان اوج مصرف، در 
اختیار شبکۀ سراسری و شهروندان محترم قرار داده 
است و بدین ترتیب موجبات کاهش قطعی برق را 

در سطح شهر فراهم کرده است.
وی در ادامه افزود: پروژه های بازیافت انرژی ازجمله 
راه های کنتــرل مصــرف انرژی در کارخـانه های 
فوالدی است که تاکنون نمونه های موفقی از آن در 

فوالد مبارکه اجرا شده است.
مدیر بخش انرژی و سیاالت فوالد مبارکه در ادامه به 
وجود دو نیروگاه گازی و بخار در فوالد مبارکه اشاره 
کرد و گفت: طرح پیوسته کردن این دو نیروگاه به 
منظور افزایش بازدهی و توان خروجی آنها در مراحل 
برداری  بهره  به  جاری  سال  پاییز  تا  و  است  پایانی 

خواهد رسید.

حرارت  طرح،  این  در  کرد:  خاطرنشان  اکبری 
کار  به  بخاری  نیروگاه  در  گازی  نیروگاه  خروجی 
گرفته می شود که در صورت اجرا شدن این طرح و 
با اعمال برنامه های اقتصادی تولید برق، بازدهی این 
دو نیروگاه از ۲۹ و 31 درصد به متوسط 4۰ درصد 
می رسد که با این اقدام یک بویلر از مدار خارج می 

شود و نیازی به روشن کردن آن نیست.
وی توان نیروگاه گازی را 1۰۰ مگاوات و توان نیروگاه 
بخاری را ۲5۰ مگاوات عنوان کرد و ادامه داد: صرفه 
جویی در مصرف گاز، پایداری تولید انرژی و کاهش 

مصرف آب ازجمله نتایج این طرح است.
مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه در خصوص سایر 
مصرف  کاهش  و  سازی  بهینه  به  مربوط  طرحهای 
تعمیرات  انجام  داشت:  اعالم  شرکت  این  در  برق 
برق،  مصرف  اوج  های  زمان  در  تولید،  خطوط  در 
بهینه سازی فرایندهای تولید، به روزرسانی موتورها 
ازجمله  پرمصرف  قسمتهای  حذف  و  تجهیزات  و 
طرحهایی است که مصرف ویژۀ برق به منظور تولید 

هر تن فوالد را کاهش داده است.
اکبری ادامه داد: انجام اصالحات در درایوهای خط 
و  فوالدسازی  واحد  در  فرایندها  بهبود  گرم،  نورد 
پروژۀ هات شارژ در واحد نورد گرم ازجملۀ این طرح 

ها بود که مصرف ویژۀ انرژی را کاهش داده است.
مصرف  کرد:  تصریح  ویژه  مصرف  تشریح  در  وی 
تولید  برای  موردنیاز  انرژی  میزان  معنای  به  ویژه 
هر تن محصول نهایی است که میزان آن در واحد 
فوالدسازی شرکت برابر با ۸/۸4 گیگاژول به ازای هر 

تن تولید است.
خصوص  در  مبارکه  فوالد  سیاالت  و  انرژی  مدیر 
کرد:  خاطرنشان  مجتمع  این  برق  تقاضای  میزان 
میزان تقاضای برق فوالد مبارکه در اوج مصرف برابر 

با توجه به شرایط  با هزار و ۲۰۰ مگاوات است که 
کاهش  برای  ویژهای  تالش  کشور،  در  برق  کمبود 
 ۶۰۰ به  آن  عدد  و  شده  بار  اوج  ساعات  در  تقاضا 

مگاوات در ساعات اوج بار کاهش یافته است.
اکبری در خصوص راهکارهای اجراشده برای کاهش 
5۰ درصدی مصرف برق در ساعات اوج بار مصرف 
اظهار داشت: توقف های بلندمدت خطوط تولید در 
ریزی  برنامه  شهریور   15 تا  خرداد   15 بین  فاصله 
برق سراسری  به شبکۀ  فشار  آمدن  وارد  از  تا  شده 

پیشگیری شود.
وی ادامه داد: برنامۀ تعمیرات روزانه نیز در ساعات 
اوج بار مصرف تنظیم شده و با وجود مشکالتی که 
برای تولید ایجاد میشود، تالش شده حتی المقدور، 

مصرف انرژی در این ساعات کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه در راستای اجرای 
برق  مصرف  تنها  نه  خود  اجتماعی  مسئولیتهای 
خطوط تولید در ساعات اوج بار را 5۰ درصد کاهش 
داده، بلکه نیروگاه بخاری خود را در این ساعات در 

اختیار شبکه سراسری قرار داده است.
سوی  از  سراسری  شبکۀ  به  برق  تزریق  گفت:  وی 
فوالد مبارکه از ابتدای تیرماه عملیاتی شده است و 
این کار تا زمانی که شبکه نیاز به کمک داشته باشد، 

ادامه خواهد یافت.
خصوص  در  مبارکه  فوالد  سیاالت  و  انرژی  مدیر 
برنامه های آتی فوالد مبارکه در حوزۀ انرژی اذعان 
انرژی  این شرکت در دو بخش  برق در  تولید  کرد: 
های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر توسعه خواهد یافت 
نیروگاه خورشیدی 1۰  یک  دارد  نظر  در  و شرکت 
احداث  کند.  احداث  کارخانه  محل  در  مگاواتی 
نیروگاه بزرگ مقیاس سیکل ترکیبی نیز در مراحل 

اولیه مطالعاتی قرار دارد.

http://tnews.ir/news/0226115844190.html
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تشکیک صداوسیما درباره فعالیت نیروگاه بوشهر،

"خورشید" نیروگاه بوشهر 7 
سال پیش طلوع کرده است

روز   10 حدودا  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
داخلی  و  خارجی  خبرنگاران  جمع  در  پیش 
مبنی  ایرانی  رسانه های  در  گزارش ها  برخی  به 
کار  کامل  ظرفیت  با  بوشهر  نیروگاه  اینکه  بر 
نمی کند، واکنش نشان داد و گفت: نیروگاه بوشهر 
مثل "شاخ شمشاد" در حال فعالیت است و حتی 

بیش تر از ظرفیت خود برق تولید می کند.
به گزارش ایسنا، بهروز کمالوندی در پاسخ به انتشار 
این گزارش ها گفت: متاسفانه برخی به دلیل ناآگاهی 
مطالبی را مطرح می کنند که موجب بروز نگرانی در 
مردم می شوند. ما انتظار داریم رسانه ها بیش از پیش 

نسبت به درج چنین مطالبی دقت کنند.
اکنون بعد از حدود دو هفته در یک برنامه تلویزیونی 
و  صراحت  با  کشور  سابقه  با  مجری  صبحگاهی 
اطمینان از فعال نبودن و راه اندازی نشدن نیروگاه 
است  سال  چهار  که  می کند  صحبت  بوشهر  اتمی 

به شبکه سراسری برق کشور متصل شده و گزارش  
فعالیت این تنها نیروگاه اتمی به طور روزانه، ماهانه 
و ساالنه از سوی وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی 

به طور عمومی منتشر می شود.
این جمالتی است که مجری این برنامه تلویزیونی که 
از شبکه سه سیما هر روز منتشر می شود گفت:  این 
همه می گوییم نیروگاه بوشهر، اتمی، هسته ای، این 
اتفاقات درباره اش رخ داده، چی  همه هم در کشور 
دهد،  کشور  مدار  به  برق  نیروگاه  این  بود  قرار  شد 
دویست بار هم افتتاح شده، اما ته اش من نفهمیدم 

این برقه اومد، نیومد، چی شد؟ 
به  تلویزیونی  برنامه  یک  در  و سخنان  این جمالت 
اصطالح حرفه ای از آن جهت تعجب دارد که متولیان 
در  سازند،  آگاه  را  مردم  دارند  تالش  مدعی اند  آن 
حالی که بالعکس مردم را در جهل و ناآگاهی و شاید 

برخی اهداف سیاسی وارد می کنند.
نیروگاه بوشهر چهار سال است که در حال فعالیت 
متصل  و  برق  تولید  در حال  قدرت  تمام  با  و  است 
برنامه ریزی  و حتی  است  کشور  سراسری  شبکه  به 
یک  تعویض  برای  ساالنه  که  نیروگاه  این  خاموشی 
طراحی  گونه ای  به  می شود  انجام  آن  سوخت  سوم 
شده است که در پایین ترین زمان مصرف برق و در 
تا  که  شود  انجام  کار  این  ممکن  زمان  کوتاه ترین 
کنون این دوره بین بیست روز تا یک ماه و نیم بوده 
است که به طور معمول برای هر نیروگاه اتمی این 

شرایط وجود دارد.
مربوطه  مراکز  گزارش های  به  کشور  رسانه های  اگر 
به  می توانند  ندارند،  باور  و  اطمینان  داخلی 
گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی مراجعه و 
آخرین اخبار مربوط به فعالیت این نیروگاه را از آنجا 
دنبال کنند. حتی اگر به آژانس هم اطمینان ندارند 

می توانند در جستجوگر گوگل درباره این نیروگاه و 
اگر  البته  کنند  تحقیق  کارش  به  آغاز  روند  و  زمان 

بنایی بر تفهمیم این مساله باشد.
در  اخیر  ماه  یک  در  که  نیست  بار  اولین  برای  این 
رسانه های ایرانی و نه خارجی و بیگانه، چنین سخنان 
و گزارش هایی دیده و شنیده می شود و متاسفانه این 
روند ظاهرا ادامه دار است و حاال بعد از فضای مجازی 
و  صدا  به  روزنامه ها  برخی  و  تلگرامی  کانال های  و 

سیمای جمهوری اسالمی رسیده است. 
شاید از نظر برخی این گونه مسایل چندان اهمیتی 
نداشته باشد اما بیان این مسایل از صدا و سیما آیا 
ملی  دستاوردهای  دادن  جلوه  بی اهمیت  معنای  به 

کشور نیست!
نیروگاه های  جمله  از  بی شک  بوشهر  اتمی  نیروگاه 
با  و  فرد  منحصربه  بسیار  که  دنیاست  در  اتمی 
در  نیروگاهی  شرقی  و  غربی  تکنولوژی  از  استفاده 

شرایط سیاسی بسیار پیچیده ساخته شد.
نیروگاه بوشهر در عمل 1۲ شهریور 13۹۰ به شبکه 
نیروگاه ها  این  ساخت  شد.  متصل  سراسری  برق 

سالیانه ۲۲ میلیون بشکه نفت صرفه جویی دارد.
در اردیبهشت ماه سال جاری، رئیس نیروگاه اتمی 
هفت   ،۹۶ سال  نیروگاه  این  که  کرد  اعالم  بوشهر 
تولید  برق  ساعت  کیلووات  میلیون   4۰۰ و  میلیارد 
و رکوردی جدید در این زمینه از زمان راه اندازی تا 

کنون ثبت کرد.
تنها  بوشهر،  اتمی  نیروگاه  رئیس  اعالم  اساس  بر 
از  نیروگاه  این  مجموع  در  خاورمیانه  اتمی  نیروگاه 
آغاز فعالیت تا کنون با استفاده از سوخت هسته ای 
بیش از ۲۸ میلیارد کیلووات ساعت تولید برق داشته 
که نزدیک به ۲۶میلیارد کیلووات ساعت آن تحویل 

شبکه سراسری کشور شده است.

اطالعیه سازمان خصوصی سازی 
درباره شرایط واگذاری برخی 

بنگاه ها به بخش خصوصی 

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد به استناد 
قانون  اصل 44  کلی  سیاست های  اجرای  قانون 
و  قوانین  سایر  و  ماخوذه  وکالتنامه  اساسی، 
و  عرضه  را  بنگاه ها  از  تعدادی  مربوطه  مقررات 

واگذار کند. 
مالی  اطالعات  عرضه،  آگهی  است،  ذکر  شایان 
بنگاه های یاد شده در پایگاه اطالع رسانی این سازمان 
آگهی  فهرست  )بخش   www.ipo.ir نشانی  به 
دسترسی  قابل  عرضه(  حال  در  بنگاه های  و  دارایی 
در صورت وجود  متقاضیان محترم می توانند  است، 
 ۰۲1-۸۸۰۸3۶4۰ تلفن  شماره  با  سوال  گونه  هر 

تماس حاصل فرمایند. 

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7/edd6115840174.html
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9اخبار اقتصادی

پیشنهاد نایب رئیس اتاق ایران به شورای هماهنگی 
اقتصادی سران قوا

تنفس دوساله در بازپرداخت 
بدهی های بانکی و دولتِی 
تولیدکنندگان ایجاد شود

حسـین سـالح ورزی نایـب رئیـس اتـاق ایران 
در پیشـنهادی به شـورای هماهنگـی اقتصادی 
در  سـاله  دو  فریـز  خواسـتار  قـوا،  سـران 
بازپرداخـت بدهی هـای فعـاالن اقتصـادی بـه 
دولـت و بانک هـا برای عبور از شـرایط دشـوار 

شـد. اقتصادی 
ایـران  اتـاق  رئیـس  نایـب  سـالح ورزی  حسـین 
اقتصـادی  هماهنگـی  شـورای  بـه  پیشـنهادی  در 
سـران قـوا، خواسـتار فریـز دو سـاله در بازپرداخـت 
بدهی هـای فعـاالن اقتصـادی بـه دولـت و بانک هـا 

بـرای عبـور از شـرایط دشـوار اقتصـادی شـد.
پایگاه خبری اتاق ایران

هماهنگـی  شـورای  بـه  ایـران  اتـاق  رئیـس  نایـب 
اقتصـادی سـران قـوا پیشـنهاد داد کـه بـا تصویـب 
تنفـس دو سـاله در بازپرداخـت بدهی هـای دولتـی 
و بانکـِی تولیدکننـدگان، از بنگاه هـای اقتصـادی در 

شـرایط تحریـم حمایـت شـود.
حسـین سـالح ورزی در گفت وگـو بـا پایـگاه خبری 

اتـاق ایران از ارائه پیشـنهادی به شـورای هماهنگی 
اقتصـادی سـران قـوا خبر داد کـه بتواند در شـرایط 

جدیـد حامـی فعـاالن اقتصادی واقعی باشـد.
وی گفـت: از شـورای هماهنگـی اقتصـادی سـران 
قـوا کـه هـر هفتـه بـرای بررسـی و حـل و فصـل 
مسـائل اقتصـادی با حضور سـران سـه قوه تشـکیل 
می شـود، درخواسـت کرده  ایـم که تصمیمـی حیاتی 
و مهـم در ایـن برهـه حسـاس اتخـاذ شـود. بـر این 
اسـاس پیشـنهاد می شـود که از سـوی این شـورای 
واحدهـای  بدهـی  شـدن  فریـز  امـکان  فراقـوه ای، 
اقتصـادی بـه مدت دو سـال بـه گونه ای کـه در این 
دو سـال سـود و جریمـه ای به بدهی هـا تعلق نگیرد، 
فراهـم شـود. ایـن طـرح شـامل بدهی هـای بانکـی، 
مالیـات، تامیـن اجتماعـی و بدهی هـای معوقه بابت 

آب، بـرق و گاز مصرفـی خواهـد بـود.
نایـب رئیـس اتـاق ایـران ادامـه داد: در ایـن طـرح 
اصـل بدهی هـا پارجـا مـی مانـد و پـس از دو سـال 
بایـد تقسـیط مجـدد و پرداخـت از سـوی بنگاه های 
طبیعـی  البتـه  شـود.  گرفتـه  سـر  از  اقتصـادی 
تشـخیص  بـرای  الزم  مالحظـات  بایـد  کـه  اسـت 
سـوء  از  واقعـی  اقتصـادی  بنگاه هـای  تفکیـک  و 
اسـتفاده کنندگان احتمالـی، صـورت گیـرد تـا ایـن 
و سـودجویان  فرصت طلبـان  بـرای  فرصتـی  طـرح 
کـه فعالیت هـای غیرمولـد را در دسـتور کار دارنـد، 

فراهـم نکنـد.
سـالح ورزی معتقـد اسـت که ایـن مصوبـه می تواند 
ارائـه فرصـت بـه واحدهـای تولیـدی واقعـی بخـش 
خصوصـی برای قرار گرفتن در خدمت سیاسـت های 
اقتصـاد مقاومتـی در راه عبـور از گردنـه تهدیدات و 

تحریم هـای آمریکا باشـد.
نایـب رئیـس اتـاق ایـران دالیـل ارائه این پیشـنهاد 

را اینگونـه توضیـح می دهـد: شـرایط بوجـود آمـده 
در اقتصـاد کشـور خـارج از اختیـار و اراده مدیـران 
جدیـد  تحریم هـای  و  بـوده  اقتصـادی  بنگاه هـای 
اقتصـادی  مولـد  فعالیت هـای  بـرای  را  شـرایط 
دشـوارتر خواهـد کـرد. بنابرایـن بایـد بـا توجـه بـه 
بنگاه هـای  هـای  گرفتـاری  و  گذشـته  تجربیـات 
اقتصـادی در دوران تحریم هـای قبلـی، شـرایط را 
بـرای حمایـت از تولیدکننـدگان در شـرایط جدیـد 

فراهـم کنیـم.
حسـین سـالح ورزی با اشـاره به افزایـش هزینه های 
اداره بنگاه هـای تولیـدی گفت: دسـتمزدها در سـال 
جدیـد بـا افزایـش همـراه شـده اسـت. همچنیـن 
و  نقـل  و  حمـل  انـرژی،  و  سـوخت  هزینه هـای 
بهـای مـواد اولیـه بـه شـدت رشـد کـرده اسـت. در 
ایـن شـرایط بنگاه هـای اقتصـادی به دلیـل افزایش 
قیمـت تمام شـده تولیـد عمال امـکان رقابت و حتی 
امـکان ادامـه حیـات را از دسـت می دهنـد بنابراین 
امـکان پرداخت بـه موقع بدهی های بانکـی، مالیات، 
تامیـن اجتماعـی و بدهی های معوقـه بابت آب، برق 
و گاز مصرفـی را ندارنـد. فریـز دو سـاله بازپرداخـت 
ایـن بدهی هـا، می توانـد کمکـی در جهـت حمایـت 

از تولیدکننـدگان در شـرایط ویژه باشـد.
نایـب رئیـس اتاق ایران معتقد اسـت که در شـرایط 
فعلـی نمی تـوان، تصمیمـات را بـر اسـاس وضعیـت 
عـادی اتخـاذ کرد و باید به شـرایط خـاص داخلی و 

بین المللـی توجه داشـت.
شـورای  شـکل گیری  سـالح ورزی،  گفتـه  بـه 
مقـام  نظـر  زیـر  قـوا  سـران  اقتصـادی  هماهنگـی 
معظـم رهبـری نشـان دهنده شـرایط ویـژه امـروز و 
ضـرورت مقابلـه با تهدید هـای جدیـد بین المللی در 

حـوزه اقتصـاد اسـت.

قیمت طال، قیمت دالر، قیمت 
سکه و قیمت ارز امروز 

97/05/04
در  جدید  طرح  آزادی  تمام بهار  سکه  قطعه  هر 
بازار تهران با قیمت ۳میلیون و 427هزار تومان 
و هر گرم طالی 18عیار با قیمت 270هزار 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 3 میلیون و 4۲7 
 3 قدیم  طرح  آزادی  تمام بهار  سکه  و  تومان  هزار 

میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله 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 ۶۹1 هزار تومان، ربع سکه ۸5۸ 
هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 4۶۰ هزار تومان 

فروخته می شد.
تومان  هزار   ۲7۰ امروز  نیز  1۸عیار  گرم طالی  هر 
طال  اونس  هر  آنکه  ضمن  بود،  شده  ارزشگذاری 
معامله  دالر   1۲۲۸.1 قیمت  با  جهانی  بازارهای  در 

می شود.
آزاد هر یورو 1۰ هزار و ۹۰7 تومان  بازار  امروز در 
و هر پوند با ارزش 1۲ هزار و ۲71 تومان و درهم 

امارات ۲53۲ تومان دادوستد می شد.
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10یادداشت مدیریتی

مترجم: مریم رضایی
منبع: BCG : مدیران عامل قرن 21 برای اداره 
امور، از منابعی استفاده می کنند که حتی تصور 
غیرممکن  هزاره  این  از  قبل  مدیران  برای  آن 
است: تکنولوژی های دیجیتال، هوش مصنوعی، 
اطالعات  جریان  گسترده،  داده های  مجموعه 
دموکراتیزه شده، الگوریتم های جدید هوشمند 
و غیره. آنها الگوریتم ها را به عنوان ابزاری برای 
می دهند  قرار  استفاده  مورد  کسب وکار  تحلیل 
تفکر  از  استراتژیک  تصمیم گیری های  هنگام  و 
سطوح  آیا  اما  می کنند.  استفاده  الگوریتمی 
باالتری از این الگوریتم ها وجود دارد که احتمال 

موفقیت یک مدیر عامل امروزی را باال ببرد؟
دوره  بوستون،  مشاوره  گروه  اخیر  تحقیقاتی  پروژه 
حرکت  و  جنبه ها  همه  در  را  عاملی  مدیر  تصدی 
است.  کرده  تحلیل  الگوریتمی  چنین  سمت  به 
را در آمریکا و  ار 45۰ مدیر عامل  این پروژه بیش 
کانادا طی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰11 مورد بررسی و 
از  استفاده  بررسی  این  است.  داده  قرار  نظرسنجی 
را دربرگرفته و شامل مصاحبه های  هوش مصنوعی 
هیات  اعضای  و  برجسته  عامل  مدیر   14 با  عمیق 
عامل،  مدیران  موفق ترین  شناسایی  می شود.  مدیره 
منحصر  ویژگی های  تحلیل  و  کردن  ایزوله  سپس 
به فرد آنها، کمک کرد بدانیم مهم ترین عناصر یک 

و  بیست  قرن  عامل موفق  برای یک مدیر  الگوریتم 
یکمی چیست.

 سنجش موفقیت یک مدیر عامل
نتایج  ایجاد  صرفا  موفقیت  عامل،  مدیران  برای 
می تواند  کسی  هر  نیست:  تاثیرگذار  کوتاه مدت 
و  بیاورد  پایین  را  انتظار  مورد  کیفی  استانداردهای 
این انتظارات را برآورده کند. موفقیت یک مدیر عامل 
بیشتر به معنی به دست آوردن ارزش کامل و حفظ 
به  واضح  چیزی  چنین  است.  مدت  بلند  در  آن 
دنبال  را  مسیر  این  اغلب  مدیران  اما  می رسد،  نظر 
داده  نشان  زیر  شکل  در  که  همان طور  نمی کنند. 
شده، برای اهدافی که گروه بوستون دنبال می کند، 
قرار  گسترده  دسته بندی  سه  در  موفقیت  معیار 
و  بزرگ«  یعنی »شرکت  اول،  موضوع  دو  می گیرد. 
»سهام بزرگ«، با معیارهای عینی و بدون اعمال نظر 
شخصی سنجیده می شوند و جایگاه رقابتی شرکت 
و اقتصاد کسب وکار )شرکت بزرگ( و کل بازگشت 
سرمایه سهامداران )سهام بزرگ( را تقویت می کنند. 
سه مدیر عامل برتر رتبه بندی بر اساس این دو معیار، 
معیار  سومین  داشته اند.  »موفق تری«  تصدی  دوره 
موفقیت، یعنی »میراث بزرگ« مثل دو معیار دیگر 
مصاحبه هایی  طول  در  اما  نیست،  اندازه گیری  قابل 
قرار  تفصیلی مورد بحث  به صورت  انجام گرفته،  که 
گرفت. طبق سیستم رتبه بندی سختگیرانه بوستون، 

میان  از  است:  »موفق تر« سخت  جایگاه  به  رسیدن 
ارزیابی  کامل  به طور  که  عاملی  مدیر  جایگاه   ۲5۲
 47 بودند،  بقیه  از  موفق تر  درصد   1۸ تنها  کردیم، 
درصد موفقیت متوسط داشتند و موفقیت 35 درصد 
موفقیت صرف  رتبه های  این  بود.  کمتر  مانده  باقی 
مدیریتی  تغییرات  زمان  در  شرکت  عملکرد  از  نظر 
در  جدید،  عامل  مدیر  برای  چون  شده اند  لحاظ 
دست گرفتن مدیریت یک شرکت در حال پیشرفت، 
به  برعکس،  و  نمی شود  محسوب  طالیی  سابقه ای 
ندارد، کسی را  اوضاع خوبی  ارث بردن شرکتی که 
متهم نمی کند. به طور کلی، حفظ یک عملکرد قوی، 
به اندازه بهبود یک عملکرد ضعیف، سخت و دشوار 

است.
  شرکت های موفق

یک  موفقیت  دهد  نشان  اینکه  برای  بوستون  گروه 
مدیر عامل جدید به عملکرد شرکت در زمان تغییرات 
بر  را  خود  مطالعه  ندارد،  چندانی  ارتباط  مدیریتی 
موفقیت آمیز  دوره تصدی  با یک  که  فاکتوری  چند 
ارتباط مستقیم دارند، متمرکز کرد. این فاکتورها را 
کرد:  خالصه  گسترده  دسته بندی  پنج  در  می توان 
با  تعامل  متوازن؛  و  جذاب  استراتژیک  حکایت  یک 
ذی نفعان؛ تعهد و وظیفه شناسی در سازمان؛ اقدامات 

مزیت رقابتی و یک نقش مثبت بلندمدت.
است.  مبتنی  ویژگی  پنج  این  بر  موفقیت  الگوریتم  
چیزی که مدیران عامل موفق تر را از دیگران متمایز 
می کند، مهارت آنها در به کار بردن و تلفیق این پنج 
عنصر متمایز است. سه مورد را در این بخش و دو 

مورد را هفته آینده شرح می دهیم.
1( تعریف و انتقال یک دیدگاه متوازن

مدیران عاملی که از بقیه موفق تر هستند، به بهترین 
آنها  دارند.  راسخ  اعتقاد  پیشرفت کردن  برای  روش 

پتانسیل شرکت را با اعتماد به نفس تعریف و مسیری 
را به سوی تحقق این پتانسیل ترسیم می کنند. آنها 
سازمان  از  خارج   )megatrends(ابررویدادهای به 
و سیگنال های داخل سازمان توجه نزدیک دارند و 
که  شفاف  و  واضح  استراتژیک  داستان  یک  سپس 
چند امر ضروری و مهم در آن خالصه شده، درست 
با  که  واقعیت هایی  از  را  دستورالعمل  این  می کنند. 
و  رقابتی  واقعیت های  مشتری،  مشکالت  از  اطالع 
پیش  آورده اند،  دست  به  رقابتی  گزینه های  اقتصاد 
می برند. آنها تمرکز دقیقی بر محرکان واقعی ارزش 
کسب وکار - از جمله استراتژی تخصیص سرمایه – 
هم  سازمان  بقیه  به  را  تمرکز  این  به  نیاز  و  دارند 

منتقل می کنند.
روش ارتباط برقرار کردن مدیران عامل به این شکل 
بسیار واضح و آشکار است. مدیران عاملی که چندان 
جنبه های  برخی  خود  ارتباطات  در  نیستند،  موفق 
می کنند،  منتقل  را  خود  استراتژیک  چشم انداز 
را  آنها  بلندپروازی  امکان پذیری  که  را  عواملی  اما 
می دهد  نفس  به  اعتماد  آنها  به  و  می دهد  افزایش 
تا آن را اجرا کنند، نادیده می گیرند. به عنوان مثال، 
اساس  بر  که  را  مهیجی  داستان  آنها  است  ممکن 
را  آن  نمی توانند  اما  بدانند،  آمده  پیش  ابررویدادها 
یا  دهند  ربط  کسب وکار  در  ارزش  محرک های  به 
و  مناسب  بسیار  ماموریت  بیانیه  یک  است  ممکن 
برای  عملی چندانی  ایده های  اما  کنند،  تهیه  به روز 
تحقق آن ندارند. مدیران موفق تر همه جنبه های یک 
داستان استراتژیک را به هم ربط می دهند. »مطمئن 
شوید یک مسیر استراتژیک واضح دارید که ریشه در 
ابررویدادها  این  با  ابررویدادها دارد. سپس متناسب 

ریسک های استراتژیک انجام دهید. ...
ادامه دارد
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طوالنی ترین خسوف قرن

مهیج ترین ماه گرفتگی قرن رخ  داد، این ماه گرفتگی در بیشتر کشور های جهان به جز کشور های قاره آمریکای 
شمالی و کانادا قابل مشاهده است.آغاز ماه گرفتگی در ایران در در ساعت ۲1 و 44 دقیقه، آغاز گرفتگی کلی راس 
ساعت 1۲ نیمه شب، پایان گرفتگی کلی ساعت یک و 43 دقیقه بامداد و پایان گرفتگی ساعت 3 و 5۸ دقیقه 

بامداد خواهد بود.
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