
شماره  2173         15 اردیبهشت 1397

 

 

 

اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

برجام؛فرصتهاوچالشها

12

11

7

3

مهردادسپهوند/دنیایاقتصاد
ــرا در  ــه اخی ــا ک ــران و اروپ ــی ای ــش بانک در همای
تهــران برگــزار شــد، اغلــب شــرکت کنندگان 
اروپایــی  از کشــورهای  بــا گله منــدی  ایرانــی 
در  آنچــه  از  بیــش  احتیاط هایــی  به خاطــر 
ــا  ــی ب ــده و همراه ــته ش ــند JCPOA خواس س
ــد. ایــن احتیاط هــا و  آمریــکا شــدیدا انتقــاد کردن
فشــارهای سیاســی آمریــکا کــه تحریــکات برخــی 
همســایگان نیــز در آن بی تاثیــر نبــوده ســبب 
شــده تــا بهره منــدی ایــران از برجــام محــدود بــه 

ــد. ــت باش ــروش نف ف
کشــور مــا روی مســیر ترانزیــت بیــش از ۹۰ 
درصــد مــواد مخــدر جهــان قــرار دارد. همچنیــن 
بــا توجــه بــه یارانــه بــاالی انــرژی، قاچاق ســوخت 
یکــی از مهم تریــن اقــام قاچــاق کاالســت. حــال 
بــرای آن فــرد قاچاقچــی کــه ســوخت را ۸ برابــر 
ــد  ــا می فروش ــوی مرز ه ــد، در آن س ــت خری قیم
ــه کشــور  ــه شــکل کاالی خارجــی ب و پولــش را ب
برمی گردانــد آیــا فــروش بــه حتــی نصــف قیمــت 
ــا ایــن وضــع آیــا  بــه صرفــه نخواهــد بــود؟ امــا ب
ــی  ــد داخل ــت تولی ــار داش ــوان انتظ ــر می ت دیگ
ــرای رقابــت داشــته باشــد و  نیمــه جــان توانــی ب

        ادامه در صفحه 3

همکاریمشترکسازمانبرنامه
وبودجهباسندیکا
درتنظیمفهارسبها

جلسهنمایندگانسندیکایصنعتبرقباقانعفر،
و مدیریت سازمان اجرایی و فنی نظام معاون
برنامهریزیکشوریازدهماردیبهشتسالجاری

درسازمانبرنامهوبودجهبرگزارشد.
طرح  به  سندیکا  نمایندگان  نشست  این  ابتدای  در 
از روند مثبت کسب و کار اعضاء  مشکاتی که مانع 
شده است، پرداختند و اساسی ترین مشکات اعضا، به 
تفکیک مورد طرح قرار گرفت. معاون نظام فنی و اجرایی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پس از استماع این 
موضوعات، به جمع بندی مباحث اشاره شده پرداختند 
و با موارد زیر موافقت شد.  در خصوص عدم تمکین 
شرکت های توزیع از قوانین و مقررات مصوب سازمان، 
مقرر شد در اولین زمان نشستی چهارجانبه بین سازمان 
برنامه، شرکت توانیر، تعدادی از شرکت های توزیع و 
سندیکای صنعت برق برگزار شود تا این موضوع مورد 
بحث و بررسی قرار گیرد. همچنین مقرر شد سندیکای 
صنعت برق برای تنظیم فهرست بها به سازمان برنامه 
و بودجه نماینده معرفی کند و در این موضوع حضور 
فعال داشته باشند. درباره بخشنامه تعدیل نرخ ارز نیز 
مقرر شد طی کوتاه ترین زمان اقدامات الزم برای اباغ 

بخشنامه جدید صورت پذیرد.

باوجودپرداختنشدنبدهی7۵میلیاردتومانی
نیروگاههایتولیدپراکندهمدیرعاملشرکتملی

گازازوصلمجددگازایننیروگاههاخبرداد.

از  یکی  پراکنده  تولید  نیروگاه های  به  گازرسانی  توقف 
مشکات ایجاد شده فی ما بین شرکت ملی گاز و وزارت 
نیرو بود که در پی آن تعدادی از نیروگاه ها از مدار تولید 
خارج و در نهایت مجوز ساخت این نیروگاه ها از سوی 

وزارت نیرو متوقف شد.
مسئله ای که به ادعا شرکت ملی گاز بدهی ۷۵ میلیارد 
تومانی وزارت نیرو به آن ها دلیلی برای توقف گازرسانی 
بوده است.  صاحبان نیروگاه ها مدعی هستند طبق قرارداد 
خرید تضمینی برق که تولیدکنندگان نیروگاه های مقیاس 
کوچک با توانیر و شرکت های برق منطقه ای بسته بودند، 
قرار نبود تولیدکنندگان نیروگاه های کوچک و متوسط پول 
برق را پرداخت کنند، بلکه باید پول گاز توسط توانیر به 
شرکت گاز پرداخت و از صورتحساب ها کسر می شد. از 
سوی دیگر شرکت توانیر معتقد است، وزارت نفت بر اساس 
تعهداتش طبق قانون بودجه ۹۴ و ۹۵ پول سوخت را از 
طریق هدفمندی یارانه باید به شرکت نفت تهاتر کند و در 
شرایط فعلی وزارت نفت اعام کرده مطابق قانون برای 
تعرفه نیروگاهی، اگر راندمان تولید این واحدها کمتر از 

۵۰ درصد باشد تعرفه گازبهای آنان به صورت صنعتی 
و در صورتی که راندمان آن ها بیشتر از ۵۰ درصد باشد 
مانند تعرفه نیروگاه های بزرگ محاسبه می شوند. حمیدرضا 
عراقی معاون وزیر نفت در امور گاز در جدیدترین اظهارات 
خود خبر از وصل گاز نیروگاه های مقیاس کوچک داد و 
گفت: هنوز بدهی ۷۵ میلیارد تومانی آن ها به شرکت ملی 
گاز پرداخت نشده و نیروگاه ها موظف به پرداخت بدهی 

خود به شرکت ملی گاز هستند.
وی با اشاره به اینکه قیمت گاز برای این نیروگاه ها تعیین 
و هم اکنون مشکل آن ها برای دریافت سوخت گاز رفع 
شده بیان کرد: تبدیل مشعل نیروگاه ها از سوخت مایع 
به سوخت گاز طبیعی از جمله وظایف وزارت نیرو است 
که این کار به توافق میان شرکت ملی گاز و وزارت نیرو 
نیاز ندارد.  گفتنی است نیروگاه های مقیاس کوچک برای 
کاهش قیمت گاز دریافتی خود در حال رایزنی با معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری، وزارت نفت و شرکت ملی گاز 
هستند. نیروگاه های تولید پراکنده یا به عبارتی نیروگاه های 
تولید برق با مقیاس کوچک یکی از فناوری های به نسبت 
جدیدی است که طی هدف گذاری های صورت گرفته 
ظرفیت آن به 3 الی ۴ هزار مگاوات طی برنامه ششم 
توسعه باید برسد که میزان آن در شرایط فعلی چند صد 

مگاوات است.

تجارتنیوز/

گاز نیروگاه های مقیاس کوچک وصل شد

ویکتورهوگو:
خوشبخت، کسی است که به یکی 
از این دو چیز دست رسی دارد، یا 
کتاب های خوب یا دوستانی که اهل 
کتاب باشند.

سیویکمیننمایشگاهبینالمللیکتابتهران

https://www.isna.ir/photo/97021407543/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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اخباراقتصادیاخبارصنعتبرق

یادداشتمدیران

گازنیروگاههایمقیاسکوچکوصلشد
باوجودپرداختنشدنبدهی7۵میلیاردتومانی
نیروگاههایتولیدپراکندهمدیرعاملشرکتملی

گازازوصلمجددگازایننیروگاههاخبرداد.
صفحه1

همکاریمشترکسازمانبرنامهوبودجه
باسندیکادرتنظیمفهارسبها

جلسهنمایندگانسندیکایصنعتبرقباقانعفر،
و مدیریت سازمان اجرایی و فنی نظام معاون
برنامهریزیکشوریازدهماردیبهشتسالجاری

درسازمانبرنامهوبودجهبرگزارشد
صفحه1

برقیسازیراهآهنتهران-مشهدبهار
آغازمیشود

از راهآهن عاملشرکت مدیر و راه وزیر معاون
شروععملیاتاجراییپروژهبرقیسازیراهآهن

تهران-مشهددرفصلبهارخبرداد
صفحه3

اجراییکطرحملیایرانیبا
چینی! تجهیزات

درراستایاهدافصنعتبرقایرانجهتایجاد
شبکههوشمندانرژی،بهعنواناولینگام،طرح
مدیریت و اندازهگیری هوشمند فراسامانه ملی

انرژیکهبهاختصارفهامنامیدهمیشود
صفحه4

صنعتانرژیایران،هدفاصلی
دولت احتمالی تحریمهای

آمریکاست
تایمزطیگزارشی انگلیسیفایننشال روزنامه
نوشت:صنعتانرژیایران،هدفاصلیتحریم

هایاحتمالیدولتآمریکاقراردارد.
صفحه7

عبورذخایرارزیایراناز1۰۸
دالر میلیارد

المللیپولدرجدیدترینگزارش صندوقبین
خودازشاخصهایکالناقتصادایرانپیشبینی
کرد:ذخایرارزیایراندرسالجاریباافزایش
13.3میلیارددالریبهبیشاز1۰۸میلیارددالر

برسد.
صفحه۸

سیاستجدیدارزیصادرکنندههارا
نگرانکردهاست

ارزی جدید سیاست اجرای میگوید: ظهیری
شایددرتئوریقابلدفاعباشدامادرنگاهعملی
خواهد روبرو جدی مشکالت با سیاست این
سطح هم ارزی جدید سیاست اجرای با بود.
صادراتپایینخواهدآمد.ازسویدیگراحیای
پیمانسپاریارزیکهسیاستشکستخوردهای

است،صادرکنندههارانگرانکردهاست.
صفحه۸

قیمتطال،قیمتدالر،قیمت
قیمتانواعسکهامروزدربازارآزادبارشد

محسوسیهمراهبودبهطوریکهنرخسکهتمام
ازدومیلیونتومانونیمسکهازیکمیلیون

تومانگذشت.
صفحه1۰

برای انکوباتورهاهمواره آیا
هستند؟ مفید کسبوکار

که است زیادی مدتهای انکوباتورها یا کسبوکار
فعالیتمیکنند.آنهایکیازابزارهایرشداقتصادی
هستندکهبهمنظورحمایتازکارآفرینانتحصیلکرده
تاسیسمیشوندوباارائهامکاناتوتسهیالتعمومی،
زمینهپاگرفتنشرکتهایجدیدرافراهممیکنند.
آنهامیتوانندمنبعخوبیبرایکارآفرینانباتجربه
اندکوحتیباسرمایهکمبرایشروعیککسبوکار
باشند.امابهچنددلیلشمانبایددراستفادهازآنها

عجلهکنید:
صفحه11

انتخاببامردماست؛خاموشییا
مصرف مدیریت

باتوجهبهاظهاراتاخیرمسئوالنصنعتبرقو
بااستنادبهآمارتولیدومصرفبرقدرسال۹7،
مردمدرتابستانسالجاریدوانتخابدارند؛یا
تحملبروزخاموشیهایااعمالمدیریتمصرف

واصالحروندمصرفبرق.
صفحه۵

سیستان استان خورشیدی نیروگاه نخستین
وبلوچستانکهباظرفیت1۰مگاواتوسرمایه
بانک مالی تامین با ، یورو میلیون 11 گذاری
صنعتومعدنازمحلصندوقتوسعهملیبه

اجرادرآمدهاست،بهبهرهبرداریمیرسد.
صفحه6

اولویت مهمترین »مدیریتمصرف«
صنعتبرقدرسال۹7

از که آماری گفت: توانیر شرکت مدیرعامل
بسیار شود می استخراج برق صنعت فعالیت
این برق، مصرف بخش در ولی امیدوارکننده
آمارناامیدکنندهاستوبایددرزمینهمدیریت
مصرفکارهایبیشتریصورتگیردوموضوع
مدیریتمصرف،مهمتریناولویتصنعتبرقدر

سالجاریاست
صفحه6

مراسمترحیمخواهرگرامی
جنابآقایمهندسفارسی
روزدوشنبههفدهماردیبهشت
ساعت1۵الی16/3۰درمسجد
الزهراواقعدرشهرکغرب،
خیابانهرمزان
برگزارمیشود
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ادامه از صفحه 1
ــف  ــول کثی ــد پ ــد نکنی ــود؟ تردی ــت نش ورشکس
نتیجــه اش هــم کثیــف اســت؛ حتــی اگــر در دســت 

ــاک باشــد. ــراد پ اف
بین المللــی  نهــاد  ایــن  آن هــا کــه می گوینــد 
ابــزار  می کنــد  کار  پولشــویی  زمینــه  در  کــه 
فضــای  از  درســتی  درک  صهیونیست هاســت 
ــورد  ــت برخ ــد. نهای ــی ندارن ــب و  کار بین الملل کس
 »uncooperative« غیر همــکار   نهــاد  ایــن 

ــت.  ــور اس ــک کش ــردن ی ــام ک اع
ــه  ــورهایی ک ــن کش ــی از اولی ــت یک ــب اس جال
و  گرفــت  جــا  نهــاد  ایــن  ســیاه  لیســت  در 
ــود!  ــرائیل ب ــان اس ــد هم ــی ش ــکار معرف غیر هم
ــه  ــت ک ــت اس ــم درس ــن ه ــل، ای ــا در مقاب ام
آمریــکا و اســرائیل بــه فراخــور قدرتشــان ســعی 

می کننــد بــر ایــن نهادهــا تاثیــر بگذارنــد. 
شــاید ایــن بدبینــی اســت؛ امــا درخواســت 
مطــرح شــده از ســوی اســرائیل و عربســتان 
ــن  ــروه taskforce ای ــت در کارگ ــرای عضوی ب
نهــاد را پــس از امضــای JCPOA نمی تــوان 

تصادفــی دانســت. 
ایــن احتمــاال یــک حرکــت حســاب شــده از 
ســوی ایــن کشــورها بــرای تاثیرگــذاری بــر 
ایــران می توانــد  برابــر  ایــن نهــاد در  رفتــار 

قلمــداد شــود.
ــران  ــه ای ــان علی ــه زم ــت ک ــی اس ــن در حال  ای
دیگــری  از  پــس  یکــی  فرصت هــا  و  اســت 
ــه زودی  ــه ب ــد؛ چراک ــت می رون ــرعت ازدس به س
ــت دو  ــورد عضوی ــه در م ــدی ک ــت بع در نشس
انتظــار  شــود،  تصمیم گیــری  مزبــور  کشــور 
ــت را  ــرایط عضوی ــتان ش ــل عربس ــی رود حداق م

ــران  ــرای ای ــان کار ب ــا آن زم ــد. قطع ــراز کن اح
بســیار ســخت تر خواهــد شــد.

یــادآوری می شــود کــه مهلــت یــک ســال و 
نیمــه ایــران در بهمــن ســال گذشــته بــه پایــان 
رســید و مجــددا شــانس دیگــری بــه ایــران داده 
شــد تــا ظــرف یــک فرصــت ۴ ماهــه تــا نشســت 
بعــدی اقدامــات درخواســتی را بــرای نشــان 
بین المللــی  مقــررات  بــه  خــود  الــزام  دادن 
ــدون  ــفانه ب ــا متاس ــد. ام ــان ده ــویی نش پولش
چشــم انداز روشــنی ایــن فرصــت در حــال از 

ــت. ــن اس ــت رفت دس
 در عــوض آنچــه در برابــر ایــن موضــوع حســاس 
ــود،  ــده می ش ــه دی ــطح جامع ــی در س و تخصص
ــه  ــی و عوامان ــای غیر کارشناس ــن بحث ه باالگرفت
اســت؛ چنان کــه انــگار خــروج کشــور از کل 
جهــان می توانــد به زعــم برخــی کارشناســان   

ــد.  ــمندانه باش ــه هوش ــک گزین ی
ــه  ــرم ب ــی الج ــای بین الملل ــه فض ــل از آنک غاف
کمــک  بــه  شــفافیت  و  قاعده منــدی  ســمت 
و  می کنــد  حرکــت  فرامــرزی  اســتانداردهای 
چنانچــه ایــران از فهرســت اقدامــات تقابلــی 
بازگــردد،  فهرســت  آن  بــه  دوبــاره  درآمــده 
خــروج دوبــاره از ایــن لیســت بــرای کشــور 
ــاال  ــود و احتم ــد ب ــکل تر خواه ــب مش ــه مرات ب
فرآینــد آن، ایــن بــار بیــش از 1۰ ســال بــه طــول 
خواهــد انجامیــد! در ایــن مــدت اگــر چــه بــرای 
ــد  ــا می کنن ــول جابه ج ــدان پ ــا چم ــه ب ــا ک آنه
نمی تــوان  امــا  شــد،  خواهــد  اشــتغال زایی 
ــودی  ــت رک ــه کشــور از وضعی ــار داشــت ک انتظ
کــه مدت هاســت دامنگیــر آن شــده، خــارج 

ــود.  ش

همشهریآنالین/

برقیسازیراهآهنتهران-
مشهدبهارآغازمیشود

از راهومدیرعاملشرکتراهآهن معاونوزیر
شروععملیاتاجراییپروژهبرقیسازیراهآهن

تهران-مشهددرفصلبهارخبرداد.
سعید محمدزاده افزود: قرارداد برقی کردن راه آهن 
تهران _ مشهد و گرمسار _ اینچه برون در شرایط 
مطلوبی قرار دارد و با توجه به انعقاد قرارداد پروژه 
برقی کردن راه آهن تهران-مشهد و گشایش ال .سی 
)اعتبار اسنادی( آن پیش بینی می شود در فصل بهار 

عملیات اجرایی این پروژه آغاز شود.
وی افزود: پیمانکار پروژه برقی کردن راه  آهن تهران-

شرکت  چند  مپنا،  از  متشکل  کنسرسیومی  مشهد، 
ایرانی و طرف چینی است. معاون وزیر راه و شهرسازی 
با اشاره به پروژه برقی کردن راه آهن گرمسار-اینچه 
برون نیز گفت: با توجه به انعقاد قرارداد این پروژه 
بین ایران و روسیه و همچنین امضا قرارداد مالی   آن 
میان وزارتخانه های اقتصاد دو کشور، امیدواریم ال .

سی این قرارداد نیز در سال جاری گشایش یابد و 
آغاز  در سال جاری  هم  پروژه  این  اجرایی  عملیات 
شود. به گفته محمدزاده مطالعات پروژه برقی کردن 

راه آهن گرمسار-اینچه برون توسط مشاور این پروژه 
آغاز شده است.

ارتباط  پروژه  همچنین  جاری  سال  در  گفت:  وی 
داالن تردد مسافران از زیر زمین بین ایستگاه راه  آهن 

تهران با خطوط مترو اجرا می شود.
ایران  اسامی  جمهوری  راه آهن  شرکت  مدیرعامل 
با  ایستگاه راه  آهن تهران  ارتباط  با اشاره به طرح  ه 
خطوط مترو بیان داشت: در سال جاری پروژه اجرای 
داالن تردد مسافران از زیر زمین با هدف ارتباط بین 
سکوهای ایستگاه راه  آهن تهران و خط 3 مترو برقرار 
و این پروژه افتتاح خواهد شد و مسافران دیگر برای 
دسترسی به ایستگاه  نیازی به ورود به روی سطح و 

عبور از خیابان ندارند.
کرد:  خاطرنشان  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
همچنین با اجرای پروژه اتصال راه آهن با خط یک 
مترو، مسافران قطار تهران-مشهد و تهران-گرمسار 
قصاب  جوانمرد  مترو  ایستگاه  در  توقف  زمان  در 

مستقیم از سکو وارد ایستگاه مترو  شوند.
وی با بیان اینکه »ایستگاه ری به دو بخش باری و 
مسافری تقسیم شده است« گفت: بر اساس مطالعات 
صورت گرفته ایستگاه مسافری آن به جوار ایستگاه 
اقدامات  این  مجموع  در  و  منتقل  ری  مترو  فعلی 
بین خطوط  قابلیت دسترسی مسافران  ایجاد  باعث 
1، 6 و 3 مترو می شود. به گزارش ایرنا، یوسف گران 
پروژه  است:  نیز گفته  راه آهن شمال  پاشا، مدیرکل 
برقی کردن خطوط راه آهن شمال کشور با مشارکت 
 2۰۰ و  میلیارد  یک  معادل  اعتباری  با  و  روس ها 
میلیون یورو اجرایی می شود. مجموع طول خطوط 
اصلی و فرعی راه آهن کشور اکنون 12 هزار و ۹۹۸ 
کیلومتر است که 1۰ هزار و 16۰ کیلومتر به خطوط 

اصلی اختصاص دارد.
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انرژینیوز/

اجراییکطرحملیایرانیبا
تجهیزاتچینی!

ــران ــرقای ــتب ــدافصنع ــتایاه درراس
جهــتایجــادشــبکههوشــمندانــرژی،بــه
ــیفراســامانه ــنگام،طــرحمل ــواناولی عن
ــرژی ــتان ــریومدیری ــمنداندازهگی هوش
ــود ــدهمیش ــامنامی ــارفه ــهاختص ــهب ک
بــهعنــوانسیســتماندازهگیــریهوشــمند
انــرژیبــرایایــرانتعریفومشــخصاتآن
ــاتوجــهبــهنیازمندیهــایوزارتنیــروو ب

ــرژی ــرهوریان ــازمانبه ــویس ــتازس نف
ــرانتدویــنشــد. ای

بــا ایــن حــال نگاهــی بــه برخــی از اخبــار منتشــر 
شــده در ایــن خصــوص، یــک زنــگ خطــر جــدی 
را در خصــوص بکارگیــری کنتورهــای بــی کیفیــت 

چینــی در ایــن طــرح بــه صــدا در آورده اســت.
ــته  ــت داش ــوع حقیق ــن موض ــه ای ــی ک در صورت
باشــد، بایــد نســبت بــه موفقیــت طــرح فهــام ابــراز 
تردیــد کــرد. ایــن نگرانــی و تردیــد آنجایــی شــدت 
ــک  ــا ی ــام تنه ــرح فه ــم ط ــه دریابی ــد ک ــی یاب م
طــرح برقــی نیســت و کلیــه مــردم ایــران را تحــت 

تاثیــر خــود قــرار خواهــد داد چــرا کــه همــه مــردم 
ــوب  ــرق و گاز محس ــترکان آب، ب ــی مش ــه نوع ب
مــی شــوند و ایــن طــرح در ماهیــت خــود در نظــر 
ــتر  ــق بس ــا را از طری ــن محوره ــه ای ــا هم دارد ت
راســتای  در  آورد.  گردهــم  دریکجــا  مخابراتــی 
ــران جهــت ایجــاد شــبکه  ــرق ای اهــداف صنعــت ب
ــرح  ــن گام، ط ــوان اولی ــه عن ــرژی، ب ــمند ان هوش
ملــی فراســامانه هوشــمند اندازه گیــری و مدیریــت 
ــود  ــده می ش ــام نامی ــار فه ــه اختص ــه ب ــرژی ک ان
بــه عنــوان سیســتم اندازه گیــری هوشــمند انــرژی 
ــه  ــا توج ــخصات آن ب ــف و مش ــران تعری ــرای ای ب
ــوی  ــت از س ــرو و نف ــای وزارت نی ــه نیازمندی ه ب

ــن شــد.  ــران تدوی ــرژی ای ــره وری ان ســازمان به
 بــا ایــن حــال نگاهــی بــه برخــی از اخبــار منتشــر 
شــده در ایــن خصــوص، یــک زنــگ خطــر جــدی 
را در خصــوص بکارگیــری کنتورهــای بــی کیفیــت 

چینــی در ایــن طــرح بــه صــدا در آورده اســت.
 گزارشــی کــه مســتندات آن بــا جســتجویی ســاده، 
از اینترنــت نیــز قابــل دریافــت اســت، نشــان مــی 
دهــد کــه ســازمان بهــره وری انــرژی سابق)ســابا( 
ــا همــان  کــه پیــش از ایــن مجــری طــرح فهــام ی
ــه  ــود، ب ــور ب ــرق در کش ــبکه ب ــازی ش هوشمندس
دنبــال اســتفاده از خــط اعتبــاری چیــن در اجــرای 

ایــن طــرح بــوده اســت.
ــه در  ــازمان ک ــن س ــای ای ــزارش ه ــی از گ در یک
ــت   ــه صراح ــود، ب ــده ب ــن ش ــاه ۹۴ تدوی ــان م آب
عبــارت: "پیگیــری و هماهنگــی جهــت اســتفاده از 
ــذاری در  ــرمایه گ ــت س ــن جه ــاری چی خــط اعتب
فــاز دوم طــرح فهــام" درج شــده اســت. در اســفند 
همــان ســال نیــز خبــری مبنــی بــر مذاکــرات ســابا 
ــی منتشــر شــد کــه نشــان  ــک شــرکت چین ــا ی ب

مــی داد  اراده طــرف ایرانــی بــرای اســتفاده از تــوان 
ــه چــه میــزان  ــزرگ ب چینــی هــا در ایــن طــرح ب

جــدی اســت. 
ــد  ــرات جدی ــود: مذاک ــده ب ــز آم ــر نی ــن خب د رای
ــران و شــرکت  ــرژی ای برقــی ســازمان بهــره وری ان
بزرگتریــن  عنــوان  بــه  چیــن«  »هگزینــگ 
ــران  ــی در ته ــرق چین ــای ب ــده کنتوره صادرکنن

ــد. ــزار ش برگ
در ایــن نشســت سیدحســین ســجادی مدیرعامــل 
شــرکت  مالــک  و  مدیرعامــل  »جــو«  و  ســابا 
هگزینــگ چیــن دربــاره واردات و خریــد کنتورهای 
ــد  ــوژی نســل جدی ــرق و انتقــال تکنول هوشــمند ب
ــت  ــی دس ــق مقدمات ــه تواف ــره و ب ــا مذاک کنتوره

یافته انــد.
تنهــا چنــد مــاه پــس از ایــن نشســت، یــک شــرکت 
ــر  ــابا، ب ــران س ــا مدی ــتی ب ــر در نشس ــی دیگ چین
عاقمنــدی خــود بــرای حضــور در بــازار کنتورهــای 

هوشــمند ایرانــی تاکیــد کردنــد.
ــور )  ــازمان مذک ــایت س ــه در س ــر ک ــن خب درای
ــه  ــت، ب ــود اس ــاتبا( موج ــایت س ــون در س و اکن
ــه ای  ــت: در جلس ــده اس ــان ش ــن بی ــوح چنی وض
کــه روز یکشــنبه 26/2/۹۵بــا حضــور مدیــران 
عامــل شــرکتهای تــوس فیــوز و لینیانــگ و مدیران 
و کارشناســان طــرح فهــام در محــل ســازمان بهــره 
ــن  ــن شــرکت آخری ــد ای ــرژی برگــزار گردی وری ان
ــبکه  ــه ش ــود در زمین ــات خ ــتاوردها و تجربی دس
هــای هوشــمند را در بــه کارگیــری کنتورهــای برق 
،آب و گاز، انــرژی  هــای تجدیدپذیــر بــا اســتفاده از 
پنــل هــای خورشــیدی و پیــاده ســازی تکنولــوژی

ــد. ــان نمودن ــبکه بی ــزات ریزش IOT در تجهی
         ادامه در صفحه ۵
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خبرگزاریتسنیم/
شرایطویژهبرقیسال۹7

انتخاببامردماست؛خاموشی
یامدیریتمصرف

باتوجهبهاظهاراتاخیرمسئوالنصنعتبرقو
بااستنادبهآمارتولیدومصرفبرقدرسال۹7،
مردمدرتابستانسالجاریدوانتخابدارند؛یا
تحملبروزخاموشیهایااعمالمدیریتمصرف

واصالحروندمصرفبرق.

ــاز  ــورد نی ــرق م ــن ب ــرای تأمی تابســتان ســختی ب
ــی  ــت عمل ــم. ظرفی ــش داری ــک در پی ــای پی روزه
ــوی  ــون، جوابگ ــاد گوناگ ــور از ابع ــرق کش ــد ب تولی
ــک  ــای پی ــده در روزه ــی پیش بینی ش ــاز مصرف نی

مصــرف تابســتان نیســت.
تولیــد عملــی نیروگاههــای حرارتــی بــا وجــود 
ظرفیــت اســمی حــدوداً 63 هــزار مگاواتــی، در 
شــرایط آمادگــی کامــل چیــزی در حــدود ۴۴ هــزار 

ــت. ــگاوات اس م
ــا  ــی ب ــای برقآب ــش نیروگاهه ــی در بخ ــد عمل تولی
وجــود ظرفیــت اســمی 11 هــزار مگاواتــی، امســال 
به تبــع  و  بارش هــا  شــدید  کاهــش  به خاطــر 
و  روان آب هــا  حجــم  توجــه  قابــل  کاهــش  آن 
ــگاوات  ــزار م ــزی در حــدود ۵ ه ورودی ســدها، چی
اتمــی  بخــش  در  تولیــد  می شــود.  پیش بینــی 
حــدود 1۰۰۰ مــگاوات )نزدیــک بــه ظرفیت اســمی( 
و تولیــد در بخش هــای تولیدپراکنــده و تجدیدپذیــر 
چیــزی در حــدود 1۴۰۰ مــگاوات )در بهتریــن 
حالــت( و حــدود ۴۰۰ مــگاوات نیــز در نیروگاههــای 

ــت. ــم داش ــد خواهی ــی تولی ــک دیزل کوچ
در مجمــوع چیــزی در حــدود ۵1 هــزار و ۸۰۰ 
ــق  ــورت تحق ــرق )در ص ــی ب ــد عمل ــگاوات تولی م
ــودن  ــدار ب ــی و در م ــب آمادگ ــدی کس 1۰۰درص
ــک  ــای پی ــد( در روزه ــف تولی ــای مختل ــش ه بخ
ــه  ــی ک ــود، در حال ــی می ش ــاری پیش بین ــال ج س
ــان پیــک  ــرق در زم ــی رســیدن مصــرف ب پیش بین

ــم. ــگاوات را داری ــزار م ــاالی ۵۸ ه ــه ب ۹۷ ب
می تــوان گفــت در صــورت تحقــق تولیــد ۵1 هــزار 
و ۸۰۰ مگاواتــی، نیــاز بــه بیــش از 6 هــزار مــگاوات 
ــور  ــا کش ــم ت ــرف داری ــت مص ــایی و مدیری پیک س

دچــار خاموشــی نشــود.

ادامه از صفحه ۴
ـــث  ـــرو بح ـــت: پی ـــده اس ـــر آم ـــن خب ـــه ای در ادام
ـــور  ـــرکت مذک ـــده ش ـــام ش ـــای انج ـــادل نظره و تب
قصـــد دارد بـــا همـــکاری شـــرکت تـــوس فیـــوز 
ـــن آوری  ـــعۀ ف ـــذاری، توس ـــرمایه  گ ـــه س ـــبت ب نس
ــی آن  ــش فنـ ــال دانـ ــمند و انتقـ ــبکه هوشـ شـ
ــرکت  ــل شـ ــان مدیرعامـ ــادرت ورزد. در پایـ مبـ
ـــک  ـــا کم ـــه ب ـــرد ک ـــدواری ک ـــراز امی ـــگ اب لینیان
ــترش و  ــد در گسـ ــوز بتواننـ ــوس فیـ ــرکت تـ شـ
اجـــرای پروژه هـــای شـــبکه هوشـــمند در ایـــران، 
بـــه ویـــژه کنتورهـــای هوشـــمند طـــرح فهـــام، 
مشـــارکت نماینـــد. شـــهریور همـــان ســـال)۹۵( 
ـــع  ـــرکت توزی ـــوی ش ـــار از س ـــن ب ـــری ای ـــر دیگ خب
ـــان  ـــه نش ـــد ک ـــر ش ـــان منتش ـــرق زنج ـــروی ب نی
مـــی داد نماینـــدگان یـــک شـــرکت چینـــی در 
ـــمند  ـــای هوش ـــدازی کنتوره جلســـه تســـت و راه ان
مربـــوط بـــه طـــرح فهـــام در ایـــن شـــرکت 
ـــده  ـــر  آم ـــن خب ـــد. در ای ـــرده ان ـــدا ک ـــور پی حض
ـــرح  ـــری ط ـــرآب مج ـــرکت ف ـــی از ش ـــود: گروه ب
ـــاری  ـــرکت ن ـــای ش ـــده ه ـــور و نماین ـــام در کش فه
چیـــن در محـــل ســـرور ایـــن شـــرکت حاضـــر 
ـــی  ـــر تمام ـــای موردنظ ـــکل ه ـــق پرت ـــده و طب ش
ـــه در  ـــای منصوب ـــا کنتوره ـــی ب ـــترهای ارتباط بس
ـــدازه  ـــت ان ـــا موفقی ـــی و ب ـــتان را بررس ـــطح اس س
ـــه  ـــی داد ک ـــان م ـــر نش ـــن خب ـــد . ای ـــری کردن گی
سیســـتم هـــای نصـــب شـــده در توزیـــع بـــرق 
ـــرکت  ـــد ش ـــی و تولی ـــوع چین ـــی از ن ـــان، همگ زنج
نـــاری چیـــن بـــوده اســـت. ایـــن یافته هـــا کـــه 
ــی  ــت مـ ــت یافـ ــای اینترنـ ــی در فضـ ــه راحتـ بـ
شـــود، در کنـــار گایـــه یکـــی از تولیدکننـــدگان 
ــل  ــار مدیرعامـ ــید بردبـ ــور) جمشـ ــزرگ کنتـ بـ

ـــور از ورود  ـــا( در کش ـــک افزارآزم ـــرکت الکترونی ش
کنتورهـــای چینـــی بـــه بـــازار ایـــران، نگرانـــی 
ـــی  ـــری برخ ـــطه گ ـــال واس ـــت احتم ـــی را از باب های
ـــا  ـــی ه ـــور چین ـــرای حض ـــی ب ـــای ایران ـــرکت ه ش
ـــی  ـــای ب ـــتفاده از کنتوره ـــز رواج اس ـــران و نی در ای
ـــاد  ـــور ایج ـــرق کش ـــبکه ب ـــی در ش ـــت چین کیفی
کـــرده کـــه بـــه نظـــر مـــی رســـد نیازمنـــد ورود 

جـــدی ســـازمان هـــای نظارتـــی اســـت.
در صورتـــی کـــه ایـــن موضـــوع حقیقـــت داشـــته 
ـــراز  ـــه موفقیـــت طـــرح فهـــام اب ـــد نســـبت ب باشـــد، بای
ـــی شـــدت  ـــد آنجای ـــی و تردی ـــن نگران ـــرد. ای ـــد ک تردی
ـــک  ـــا ی ـــام تنه ـــرح فه ـــم ط ـــه دریابی ـــد ک ـــی یاب م
ـــران را تحـــت  ـــردم ای ـــه م ـــی نیســـت و کلی ـــرح برق ط
ـــرار خواهـــد داد چـــرا کـــه همـــه مـــردم  تاثیـــر خـــود ق
ـــرق و گاز محســـوب مـــی  ـــه نوعـــی مشـــترکان آب، ب ب
ـــر دارد  ـــود در نظ ـــت خ ـــرح در ماهی ـــن ط ـــوند و ای ش
تـــا همـــه ایـــن محورهـــا را از طریـــق بســـتر مخابراتـــی 
ـــه  ـــار یافت ـــازه انتش ـــار ت ـــم آورد. اخب ـــا گرده دریکج
ـــی و  ـــه تازگ ـــام ب ـــرح فه ـــه ط ـــد ک ـــی ده ـــان م نش
پـــس از ادغـــام ســـازمان بهـــره ورری انـــرژی و ســـازمان 
ـــه  ـــو باهمدیگـــر و تشـــکیل ســـازمانی ب ـــرژی هـــای ن ان
ـــه توانیـــر منتقـــل شـــده و ایـــن شـــرکت  ـــام ســـاتبا، ب ن
مســـئولیت اجـــرای ان را برعهـــده خواهـــد داشـــت 
ـــود در  ـــات موج ـــوابق و تجربی ـــه س ـــه ب ـــا توج ـــه ب ک
ـــن  ـــت الزم در ای ـــی رود دق ـــار م ـــرکت انتظ ـــن ش ای
ـــه  ـــال همانگون ـــن ح ـــا ای ـــرد. ب ـــورت گی ـــوص ص خص
کـــه اشـــاره شـــد،  ورود ســـازمان هـــای نظارتـــی و 
ـــرح  ـــن ط ـــون برای ـــه تاکن ـــه ک ـــق آنچ ـــی دقی بررس
ـــق  ـــی آن از طری ـــام عموم ـــار اع ـــت، در کن ـــه اس رفت
ـــام  ـــه ابه ـــا هرگون ـــد ت ـــد ش ـــث خواه ـــا، باع ـــانه ه رس
ـــود. ـــان زدوده ش ـــوص از اذه ـــن خص ـــی در ای و نگران
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6اخبار اقتصادی

پایگاهاطالعرسانیبانکصنعتومعدن/

احداثنخستیننیروگاه
خورشیدیاستانسیستانو

بلوچستان

سیستان استان خورشیدی نیروگاه نخستین
وبلوچستانکهباظرفیت1۰مگاواتوسرمایه
بانک مالی تامین با ، یورو میلیون 11 گذاری
صنعتومعدنازمحلصندوقتوسعهملیبه

اجرادرآمدهاست،بهبهرهبرداریمیرسد.

این نیروگاه که در یکی از نقاط محروم کشور ایجاد 
شده است در طول دوره 6 ماهه احداث برای 2۰۰ 
این  که  کرده  ایجاد  اشتغال  بومی  کار  نیروی  نفر 
توسط  داخلی  نیروهای  آموزش  با  همراه  اشتغال 

پیمانکاران آلمانی بوده است.
و ساالنه  است  احداث شده  زاهدان  در  نیروگاه  این 
ضمن تولید 1۷ میلیون کیلووات ساعت برق و تزریق 
آن به شبکه سراسری، از انتشار حدود 1۴ هزار تن 
دی اکسید کربن جلوگیری کرده و باعث صرفه جویی 
در مصرف گاز طبیعی به میزان 6 میلیون مترمکعب 
 ۴3۷۰ میزان  به  آب  مصرف  در  جویی  صرفه  و 

مترمکعب در سال خواهد شد.

راه  از  خلخال  واحد  اسامی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
دانشگاه  این  خورشیدی  نیروگاه  نخستین  اندازی 
تولید  با  نیروگاه  این  اول  مرحله  گفت:  و  داد  خبر 
1۰۰ کیلووات در واحد خلخال مورد بهره برداری قرار 
این  تولیدی  برق  ساله   2۰ فروش  قرارداد  و  گرفته 
اردبیل  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  با  نیروگاه 

منعقد شده است.
درخشان با توجه به راه اندازی مدارس و هنرستان 
های فنی و حرفه ای این دانشگاه در سال تحصیلی 
با  آزاد  دانشگاه  به  وابسته  »هنرستان  افزود:  جدید، 
الکتروتکنیک،  مکانیک،  جمله  از  تحصیلی  رشته   6
مدرسه  اولین  همراه  به  بدنی  تربیت  و  تاسیسات 
مهر  متوسطه  اول  دوره  تا  دبستانی  پیش  مقطع  از 

امسال دانش آموز پذیرش خواهد کرد.«
در  فرهنگی  فعالیت های  گسترش  به  توجه  با  وی 
دانشگاه آزاد اسامی از چاپ کتاب مفاخر و مشاهیر 
خلخال از سوی این دانشگاه در سال جاری خبر داد 
پایدار  و اظهار کرد: »نخستین همایش ملی توسعه 

شهری امسال در این دانشگاه برگزار می شود.«

خبرگزاریآنا/
باتولید1۰۰کیلوواتبرق؛

نیروگاهبرقدانشگاهآزاد
اسالمیخلخالواردمدارشد

خبرگزاریتسنیم/

»مدیریتمصرف«مهمترین
اولویتصنعتبرقدرسال۹7

از که آماری گفت: توانیر شرکت مدیرعامل
بسیار شود می استخراج برق صنعت فعالیت
این برق، مصرف بخش در ولی امیدوارکننده
آمارناامیدکنندهاستوبایددرزمینهمدیریت
مصرفکارهایبیشتریصورتگیردوموضوع
مدیریتمصرف،مهمتریناولویتصنعتبرقدر

سالجاریاست.
جلسه هم اندیشی مدیران صنعت برق استان کرمانشاه 
با حضور آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر، علی 
بخشی صنعت  انسجام  رئیس شورای  امیرانی  چهل 
آب و برق استان کرمانشاه و مدیرعامل شرکت برق 
نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل  و  غرب  ای  منطقه 
برق استان کرمانشاه، در محل سالن کنفرانس تاالر 

برق این شرکت برگزار شد.
تشکر  توانیر ضمن  مدیرعامل شرکت  آرش کردی   

از همکاران صنعت برق استان اعم از تولید، انتقال و 
توزیع نیروی برق گفت: علیرغم تلخی حادثه زلزله 
در استان کرمانشاه، صنعت برق در امر کمک رسانی 
خدمت  امر  در  برتر  دستگاه  بعنوان  و  بود  پیشرو 
همه  وجود  با  داد:  ادامه  وی  شد.  شناخته  رسانی 
محدودیت ها، رکوردهای بسیار خوبی در امر احداث 
جا  به  خود  از  برق  فشارقوی  های  شبکه  و  خطوط 
پروژه خط  به  توان  نمونه می  برای  اید که  گذاشته 

داریان اشاره کرد.
کرد:  تصریح  توانیر  مادرتخصصی  مدیرعامل شرکت 
دارد،  وجود  که  هایی  محدودیت  و  فشارها  علیرغم 
آمار و اطاعاتی که از فعالیت صنعت برق استخراج 
می شود بسیار امیدوارکننده ولی در بخش مصرف 
باید  ناامید کننده است و  برق، این آمار و اطاعات 
بیشتری صورت  کارهای  مدیریت مصرف  زمینه  در 
اولویت  مهمترین  مصرف،  مدیریت  موضوع  و  گیرد 
صنعت برق در سال جاری است. وی در ادامه گفت: 
علت قابل قبول بودن وضعیت صنعت برق با وجود 
و  کارکنان  قوت  و  قدرت  از  ناشی  مشکات،  همه 

خدمتگزاران صنعت برق است.
ارائه  به دلیل  را  برق منطقه ای غرب  کردی شرکت 
برق  های  شرکت  برترین  از  یکی  بعنوان  خدمات، 
شرایط  امروزه  افزود:  و  دانست  کشور  منطقه ای 
دشوار است و باتوجه به خشکسالی باید مصرف برق 
نشود،  مدیریت  برق  مصرف  اگر  که  شود  مدیریت 
مدیرعامل  شد.  خواهیم  ای  عدیده  مشکات  دچار 
شرکت توانیر خاطرنشان کرد: برای مدیریت مصرف 
مصرف  مدیریت  باید  یا  نداریم،  بیشتر  راه  دو  برق 
اجباری مثل خاموشی اعمال کنیم و یا باید خودمان 
در مصرف برق مدیریت داشته باشیم تا با قطعی برق 

مواجه نشویم.
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خبرگزاریتسنیم/

صنعتانرژیایران،هدفاصلیتحریمهایاحتمالیدولتآمریکاست

طـی تایمـز فایننشـال انگلیسـی روزنامـه
گزارشـینوشـت:صنعـتانـرژیایـران،هدف
اصلـیتحریـمهـایاحتمالـیدولـتآمریـکا

دارد. قـرار
بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم به نقـل از فایننشـال 
تایمـز، زمانی که معـاون وزیر نفت ایـران از بزرگترین 
پاالیشـگاه نفـت ایـن کشـور بازدید می کـرد، وی یک 
پیـام آشـکار را بـه دشـمنان ایـران مخابـره کـرد. او 
گفـت، حتی اگـر ترامپ مجـددا ایـران را تحریم کند، 
ایـران همچـون ابتـدای دهـه جاری بـا کمبود شـدید 

بنزیـن مواجـه نخواهد شـد.
علیرضـا صـادق آبـادی، در مـاه جـاری میـادی در 
فـارس  خلیـج  سـتاره  پاالیشـگاه  از  بازدیـد  حاشـیه 
اظهـار داشـت: »مـا بـا هیچ مشـکلی در زمینـه عرضه 
بنزیـن چـه از نظـر کمـی و چـه از نظـر کیفـی مواجه 

نخواهیـم بـود.... مـا بـرای تکمیـل ایـن پاالیشـگاه و 
تولیـد بنزیـن نیازمنـد واردات هیـچ گونـه تجهیزات و 
مـواد )اساسـی( نیسـتیم.« مقامـات ایرانی پاالیشـگاه 
سـتاره خلیـج فـارس را یکـی از نمونه های پیشـرفت 
صنعـت نفـت ایـران بعـد از اجـرای توافـق برجـام می 
داننـد. امـا اگـر ترامـپ تهدیـد خـود مبنی بـر خروج 
از برجـام را عملـی کند، بخشـی که بیشـترین آسـیب 
را خواهـد دیـد، مهمتریـن صنعت ایـران یعنی صنعت 

اسـت. انرژی 
بـه گفته ایمـان ناصری، تحلیلگر موسسـه اف جی ای: 
»بخـش انـرژی هدف اصلـی )اقدامات ترامپ( اسـت.« 
وی افـزود: »هرگونـه خـروج آمریـکا از برجـام یا وضع 
مجـدد تحریـم هـا ابتدا بـه صـادرات نفت ایـران و در 
درازمـدت بـه ظرفیت های پاالیشـگاهی و تولید آینده 
ایـن کشـور آسـیب خواهـد زد.« ناصـری اضافـه کرد، 
هرچنـد پـروژه سـتاره خلیج فارس پیشـرفت داشـته، 
متوقـف  نوسـازی همچنـان  برنامـه هـای  دیگـر  امـا 
هسـتند. ایـران در سـال 2۰۰6 شـروع به احـداث این 
پاالیشـگاه در بندرعبـاس کـرد. در ایـن دوره روابـط 
ایـران بـا غرب در سـطح پایینـی قرار داشـت و تحریم 
هـا تشـدید شـده بود. همین مسـئله سـبب شـده بود 
کـه ایـران نتوانـد تجهیـزات مـورد نیـاز تکمیـل ایـن 
پاالیشـگاه را وارد نمایـد. امـا بعـد از امضـای برجـام، 
ایـران خودکفایـی در تولیـد بنزیـن را اولویـت اصلـی 
خـود قـرار داد و توانسـت فـاز نخسـت این پاالیشـگاه 

ایـن  برسـاند.  بهره بـرداری  بـه  گذشـته  سـال  در  را 
پاالیشـگاه پس از سـرمایه گـذاری ۴ میلیـارد یورویی 
اکنـون قـادر به تولیـد روزانـه 16 میلیون لیتـر بنزین 
اسـت کـه قـرار اسـت ایـن رقـم در طـی چنـد سـال 
آینـده بـه 22 میلیـون لیتـر برسـد. ۸ سـال پیـش در 
همچـون  بزرگـی  هـای  تجارتخانـه  هـا،  تحریـم  اوج 
ویتـول، ترافیگـورا و گلنکـور، فـروش بنزیـن بـه ایران 
را متوقـف کردنـد و تهـران ناگزیـر شـد مجتمـع های 
پتروشـیمی را بـه مجتمـع هـای تولیـد بنزیـن کـم 
کیفیـت تبدیـل کند. نتیجـه این اقـدام آلودگی هوای 
موتـور خودروهـا  و آسـیب دیـدن  بـزرگ  شـهرهای 
بـود. کیفیـت بنزیـن مصرفـی در ایـران کـه بیـش از 
۹۰ درصـد آن در داخـل تولیـد مـی شـود، قابل قبول 
اسـت. تولیـد نفت ایـران از حدود 3 میلیون بشـکه در 
سـال 2۰1۴ به حـدود ۴ میلیون بشـکه افزایش یافته 
و ایـن بـدان معناسـت کـه نفت بیشـتری بـرای تولید 
فـرآورده های نفتی در دسـترس اسـت. ایـران در عین 
حـال صـادرات نفت خـود را بیـش از دو برابـر کرده و 
بـه حـدود 2.6 میلیون بشـکه در روز رسـانده اسـت.

امـا اگـر آمریـکا تحریـم هـای جدیـدی علیـه ایـران 
بـه اجـرا بگـذارد چالـش اصلـی حکومت ایـران حفظ 
دسـتاوردهای حـوزه انـرژی خواهـد بـود. بزرگتریـن 
سـرمایه گـذاری خارجـی بعـد از برجـام در ایـران در 
بخـش هیدروکربنـی ایـران صـورت گرفتـه و شـرکت 
توتـال قـراردادی ۴.۸ میلیـارد دالری بـرای توسـعه 

میـدان گازی پـارس جنوبـی بـه امضا رسـانده اسـت. 
توسـعه ایـن میـدان نقشـی محـوری در برنامـه هـای 
انـرژی و صنعتـی ایـران دارد. امـا اگـر شـرکت هـای 
خارجـی در معـرض ریسـک اقدامـات تنبیهـی دولـت 
معـرض  در  نیـز  پـروژه  ایـن  بگیرنـد،  قـرار  آمریـکا 
خطـر قـرار خواهـد گرفت.دیویـد جلیلونـد، تحلیلگـر 
»اکثـر  گفـت:  بـاره  ایـن  در  آکسـفورد  انسـتیتوی 
اروپایـی هـا بـه جـز توتـال سیاسـت صبـر و انتظـار 
را پیشـه کـرده انـد و مـی خواهنـد ببیننـد کـه آیـا 
دولـت ترامـپ اجـازه پیگیـری پـروژه هـای بلندمدت 

را خواهـد داد یـا نـه.«
ریچـارد نفیـو، تحلیلگـر مرکـز سیاسـت هـای جهانی 
انرژی در دانشـگاه کلمبیا هم گفت: »در اروپا شـرکت 
هـای زیـادی وجـود دارد کـه منافـع قابـل توجهی در 
آمریـکا دارنـد و حتـی اگـر دولت هایشـان بـه تحریم 
مجـدد ایـران نـه بگوینـد، ناگزیرنـد بـا تحریـم هـای 
یکجانبـه دولـت آمریـکا علیه ایـران همـکاری کنند.« 
وی افـزود، ژاپـن و کره جنوبی هم احتماال با سیاسـت 
جدیـد آمریـکا علیـه ایران همراهـی خواهند کـرد. اما 
عامـل مختـل کننـده تحریـم هـا، چیـن خواهـد بود. 
آنهـا از برجـام حمایـت می کننـد و اعتقـادی بـه کنار 
گذاشـتن آن ندارنـد. اگـر چینـی هـا بـا تحریـم های 
جدیـد آمریـکا همراهـی نکننـد، ممکـن اسـت مفـر 
بزرگـی بـرای ایـران در برنامـه تحریـم هـای ترامـپ 

کنند. ایجـاد 
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باشگاهخبرنگارانجوان/
پیشبینیIMFازاقتصادایران؛

عبورذخایرارزیایراناز1۰۸
میلیارددالر

صنـدوقبینالمللیپـولدرجدیدترینگزارش
خودازشـاخصهـایکالناقتصادایـرانپیش
بینیکـرد:ذخایـرارزیایـراندرسـالجاری
بـاافزایش13.3میلیـارددالریبهبیـشاز1۰۸

میلیارددالربرسـد.
عبور ذخایر ارزی ایران از 1۰۸ میلیارد دالربه گزارش 
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صندوق بین 
سلسله  از  خود  گزارش  جدیدترین  در  پول  المللی 
گزارش های موسوم به چشم انداز اقتصادی خاورمیانه 
پیش بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری به 
۴ درصد و نرخ تورم به 12.1 درصد برسد. این نهاد 
را  ایران در سال گذشته  اقتصادی  المللی رشد  بین 
۴.3 درصد و نرخ تورم ایران در این سال را ۹.۹ درصد 

محاسبه کرده است.
ایران  داخلی  ناخالص  تولید  گزارش  این  اساس  بر 
بوده  دالر  میلیارد   ۴31.۹ بر  بالغ   2۰1۷ سال  در 
که پیش بینی می شود این رقم در سال 2۰1۸ به 
۴1۸.۹ میلیارد دالر کاهش یابد. این نهاد بین المللی 
همچنین پیش بینی کرده است رشد بخش غیرنفتی 
در  به 3.۸ درصد  در سال 2۰1۷  از ۴ درصد  ایران 

سال جاری کاهش یابد. رشد بخش نفتی ایران نیز از 
۵.2 درصد در سال قبل به ۴.6 درصد در سال جاری 

کاهش می یابد.
بر 3.۸ میلیون بشکه در  بالغ  ایران در سال 2۰1۷ 
نفت  روز  در  بشکه  میلیون   2.۴6 و  تولید  نفت  روز 
صادر کرد و پیش بینی شده است تولید نفت ایران 
در سال 2۰1۸ در سطح 3.۸ میلیون بشکه در روز 
باقی بماند اما صادرات نفت به 2.66 میلیون بشکه 

در روز افزایش پیدا کند.
 ۵.32 معادل   2۰1۸ سال  در  نیز  ایران  گاز  تولید 
میلیون بشکه در روز و صادرات گاز در همین سال 
بود.  خواهد  روز  در  بشکه  میلیون   ۰.22 معادل 
در  نقدینگی  رشد  میزان  پول  المللی  بین  صندوق 
کرده  بینی  پیش  درصد   23.۸ را  امسال  ایران طی 
است که نسبت به رشد 23.۵ درصدی نقدینگی در 

سال قبل اندکی افزایش خواهد داشت.
ایران در سال 2۰1۷ بالغ بر 1۰۹.۵ میلیارد دالر کاال 
و خدمات صادر و ۹1.6 میلیارد دالر کاال و خدمات 
وارد کرد. پیش بینی شده است صادرات ایران امسال 
به 13۰.3 میلیارد دالر و واردات به 1۰3.3 میلیارد 

دالر افزایش یابد.
تراز  پول  المللی  بین  بینی صندوق  پیش  اساس  بر 
قابل  افزایش  امسال  طی  ایران  جاری  های  حساب 
ماحظه ای خواهد داشت و به رکورد 2۹.2 میلیارد 
 1۸.۴ قبل  سال  برای  رقم  این  رسید.  خواهد  دالر 

میلیارد دالر گزارش شده بود.
همچنین پیش بینی شده است ذخایر ارزی ایران در 
سال جاری با افزایش 13.3 میلیارد دالری نسبت به 
سال قبل به 1۰۸.۴ میلیارد دالر برسد. ذخایر ارزی 
ایران در پایان سال 2۰1۷ بالغ بر ۹۵.1 میلیارد دالر 

گزارش شده بود.

شاهرخظهیریدرگفتوگوباپایگاهخبریاتاقایران

سیاستجدیدارزی
صادرکنندههارانگرانکرده

است

ارزی جدید سیاست اجرای میگوید: ظهیری
شایددرتئوریقابلدفاعباشدامادرنگاهعملی
خواهد روبرو جدی مشکالت با سیاست این
سطح هم ارزی جدید سیاست اجرای با بود.
صادراتپایینخواهدآمد.ازسویدیگراحیای
پیمانسپاریارزیکهسیاستشکستخوردهای

است،صادرکنندههارانگرانکردهاست.

وقتی شاهرخ ظهیری، از پیشکسوتان صنعت غذایی 

ایران می خواهد درباره سیاست جدید ارزی دولت به 
پایگاه خبری اتاق ایران بگوید، سخن خود را چنین 
آغاز می کند: »اول اینکه این سیاست ارزی را نباید 
به معنای یکسان سازی نرخ ارز تلقی کرد و بهتر است 
گفته شود نرخ ارز مبادله ای از 3۷۸3 تومان با 11 
درصد رشد به ۴2۰۰ تومان رسیده زیرا تک نرخی 
که  است  آرزو  یک  فقط  و  نیست  شدنی  ارز  شدن 
روانی جامعه  آرامش جو  برای  دولت تاش می کند 

انجام دهند اما درصد موفقیت آن کم است.«
رانت  از  بخشی  تدبیر  این  شاید  ظهیری،  گفته  به 
ناشی از توزیع و یا تزریق درآمد ارزی برای نیازهای 
تجاری و خدماتی را از بین برده باشد، در حالی که 
همیشه شائبه رانت ارزی در اقتصاد ایران وجود دارد.

او به پایگاه خبری اتاق ایران می گوید: افزایش قیمت 
ارز و حواشی سیاسی و اجتماعی که پس از آن رخ 
داد، ضرورت توجه به موضوع تعیین تکلیف نرخ ارز را 
مطرح کرد. اما در همه این سال ها اقتصاد ایران بیش 
از همه این سیاست ها به گفتمان ارزی نیاز دارد نه 
یک سیاست دستوری؛ ولی دولت ها بارها با سیاست 

دستوریف خطاهای گذشته را تکرار می کنند.
صنایع  صادرات  و  غذایی  صنعت  وضعیت  درباره  او 
می گوید:  ارزی  سیاست  جدید  دوره  در  غذایی 
»قانونی که دولت اخیراً وضع کرده است به صورت 
می کند؛  کار  کننده ها  صادر  با  ارزی  سپاری  پیمان 
یعنی باید درآمد ارزی حاصل از صادرات به خزانه باز 
گردد و صادر کننده فقط می تواند ۵ درصد از آن را 

برای هزینه کاری خود استفاده کند.«
او تاکید می کند:  تصمیم جدید دولت احیای سیاست 
پیمان سپاری ارزی است؛ نه اقتصاددانان داخلی این 
سیاست را تأیید می کنند و نه تجربه دولت های قبل 

موید صحیح بودن این سیاست است.
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کیفیتیکیازمولفههایتعیینکنندهدرحمایت
شمار به تولیدملی پیشرفت و ایرانی کاالی از
میرود،کهباتوجهبهآن،اقتصادکشورمتحول

میشود.
حمایت  ضامن  ایرانی،  محصوالت  کیفی  ارتقای 
انرژی  و  اقتصاد  خبرنگار  گزارش  ایرانیبه  کاالی  از 
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در ارتباط با 
محاسن و مزایای حمایت از کاالهای تولید داخلی در 

طول روزها و هفته های گذشته و حتی پیشتر از آن 
گزارش های متعددی منتشر و منعکس شده است، 
رویکردی که با تحقق دقیق و شایسته آن،بسیاری از 
معضات و موانع پیش روی توسعه اقتصادِی کشور 
آنالیز  با  که  امری  شد،  خواهد  فصل  و  حل  و  رفع 
نارسایی های فعلی جامعه به این واقعیت پی خواهیم 
کاالی  از  این خصوص)حمایت  در  آنچه  هر  که  برد 
تاش  ملی(  تولید  از  حمایت  و  پشتیبانی  یا  ایرانی 
افزون تری لحاظ شود به همان میزان روند پیشرفت 

کشور با سرعت مضاعف تری همراه خواهد شد.
توفیقی، مستلزم  به چنین  یقین، دستیابی  به  قطِع 
تأمین الزامات و اقتضائات خاص به خود است و صرفا 
و  گزارشات  چنین  نگارش  و  وری  و سخن  شعار  با 

مقاالتی نمی توان به این امر خطیر دست یافت.
یکی از الزامات اساسی برای حصول این امر به ارتقای 
ِکیفی محصوالت معطوف می شود،ضرورتی که تأمین 
آن راه را برای جلب توجه شهروندان ایرانی به خرید 
که  می گشاید،گشایشی  ِداخلی  محصوالت  تهیه  و 

سرمنشاء فرازهای دیگری از موفقیت خواهد بود.
ذی  دستگاه های  ضعیف  نظارت  دلیل  به  متأسفانه 
بخش  میان  در  تصوری  گذشته،  دهه های  در  ربط 
قابل توجهی از جامعه غالب گشته که کاالی خارجی 
برتری  ایرانی  بر کاالها و محصوالت  از حیث کیفی 
بروز  و  ظهور  باعث  شوربختانه  که  ذهنیتی  دارد، 
و  شده  کشور  اقتصاد  برای  متعددی  چالش های 
قطعا مسبب خسارات  اما  آشیل،  پاشنه  نگوییم  اگر 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و صنعتی بسیاری برای 

این مرز و بوم شده است.
البته در این میان،کم نیستند ذهنیت ها و تصورات 
غلط و نا به حقی که باعث تضعیف کاالی ایرانی به 

نسبت محصوالت خارجی شده است.

باشگاهخبرنگارانجوان/

ارتقایکیفیمحصوالتایرانی،
ضامنحمایتازکاالیایرانی

به واقع ضمن تأیید بی کیفیت بودن برخی از تولیدات 
داخلی، اما بسیاری از اقام و کاالهای داخلی همچون 
کفش ایرانی، مواد غذایی، برخی از البسه و پوشاِک 
تولید داخل و غیره نه تنها با نمونه های خارجی آن 
برابری می کند بلکه بعضا از کیفیت به مراتب باالتری 
تولیدکنندگان  توجه  اما عدم  برخوردار هستند،  نیز 
تعمیم  باعث  تولیدات خود  ارتقای کیفی  به  داخلی 
این تصور بر تمام اقام و کاالهای ایرانی شده است 
برای  معیاری  و  ماک  به  کاالها  از  برخی  گویی  و 
سنجش تمام محصوالت تولید داخل مبدل شده اند.

دیگر به ایرانی خودروسازان که آسیبی
اخلیتحمیلکردهاند تولید محصوالت

تولیدی  حوزه  فعاالن  از  یکی  کمیجانی،  سیروس 
اقتصادی  گروه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  صنعتی  و 
مخرب  نقش  به  اشاره  با  جوان،  خبرنگاران  باشگاه 
کیفیت نامطلوب برخی از محصوالت ایرانی بر دیگر 
کاالها و محصوالت تولید داخلی، اظهار کرد: نمونه و 
مصداق بارز این امر را می توان در حوزه خودروسازی 
کشور مشاهده کرد که شوربختانه به شاخص و مولفه 
ایران  ساخت  کاالهای  بردن  سئوال  زیر  برای  ای 

مبدل شده است.
وی افزود: شخصا هرگاه در محافل خصوصی و عمومی 
در حمایت از کاالی ایرانی لب به سخن می گشایم، 
به  تأثیر عوامل مختلف  افراد و گروه هایی که تحت 
به  با  شده اند،  تبدیل  خارجی  محصوالت  مدافعان 
داخلی  خودروهای  کیفیت  موضوع  کشیدن  میان 
البته  که  می ورزند  مبادرت  داخلی  تولیدات  نقد  به 
تولیدات  بردن  سئوال  زیر  در  رویکرد  و  رویه  این 
ایرانی افزون بر تضاد آن با مصالح ملی و خساراتی 
اقتصاد کشور در پی دارد،  که چنین ذهنیتی برای 

منصفانه و صحیح نیز به نظر نمی رسد.
از نگرش غلط چنین طیف ها  فارغ  کمیجانی گفت: 
نظر  به  کم  کشور  در  آنها  تعداد  که  گروه هایی  و 
نمی رسد، نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که 
و  تولیدات  عرضه  و  ساخت  تبعات  و  آثار  متأسفانه 
کاالهای بی کیفیت در بخش ها و حوزه های دیگری 
نیز  مطلوبی  کیفیت  از  ایرانی  کاالهای  حتی  که 

برخوردار هستند، تعمیم داده می شود.
با در  افزود:  تولیدی،  این فعال در عرصه صنعتی و 
کشور،  فعلی  شرایط  در  که  اصل  این  گرفتن  نظر 
حمایت از کاالی ایرانی از اصول ضروری و اولویت دار 
به شمار می رود، انتظار می رود با آموزش و فرهنگ 
کیفیت  از  که  داخلی  کاالهای  شناساندن  و  سازی 
باالیی برخوردارند به عموم مردم، ِعرِق ملی نسبت به 
کاالهای ایرانی را در میان اقشار و طبقات گوناگون 
با  میان می توان  این  در  البته  و  کرد  تقویت  جامعه 
نظارت های  همچنین  و  تشویقی  بسته های  تعریف 
دقیق و حتی در صورت لزوم تعریف و طراحِی ساز 
به  ایرانی  کاالهای  در  را  تنبیهی،کیفیت  کارهای  و 

باالترین حد ممکن ارتقا بخشید.

کیفی ارزیابی برای شاخصی کاال، استاندارد
ایرانی محصوالت

عامت استاندارد ایران، ماک و مولفه حائز اهمیت 
در توجه عموم مردم به کیفیت کاالهای تولید داخلی 

محسوب می شود.
اگرچه در طول سالیان اخیر، به مانند گذشته آنچنان 
اما  نمی شود،  توجه  و عایم  ها  آرم  این  به  باید  که 
همچنان عامِت مذکور حتی برای افراد و گروه هایی 
که بنا به هر دلیلی در هنگام خرید کاال به برخورداری 
نمی کنند،  توجه  نماد  و  نشانه  این  از  محصول  آن 
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عاملی اطمینان بخش در تأیید کیفیت و سامت آن 
کاال و یا محصول به شمار می رود.

اساسا در سالیان نه چندان دور گذشته، برخورداری 
تلویزیونی  تبلیغات  استاندراد،در  از عامت  یک کاال 
نیز به عنوان یکی از مولفه های تاثیرگذار در تبلیغ و 
جذب مشتری برای شرکت عرضه کننده یا کارخانه 
گرفت  می  قرار  تبلیغ  مورد  که  محصولی  سازندة 
اهمیتی  موید  اشارات  این  تمامی  می شد،  محسوب 
و  محصول  کیفیت  برای  کننده  مصرف  که  است 

کاالی مورد نظر خویش قائل است.
حتی در خصوص محصوالت و کاالهای برند، توجیه 
هزینه های  پرداخت  و  آن  تهیه  برای  خریداران 
سنگین تر به موضوع کیفیت آن باز می گردد ) البته 
بسیار محصوالت  برند چه  کاالهای  فروش  لوای  در 
تقلبی، فِیک و غیر اورجینالی که به متقاضیان غالب 
نمی گنجد  مجال  این  در  آن  بررسی  که  می شود 
به  تفصیلی  گزارشی  قالب  در  این  از  پیش  البته  و 
از  حاکی  فوق،  مطالب  تمامی  شد(  پرداخته  آن 
کیفیت  برای  کننده  مصرف  که  است  واقعیت  یک 
برخی حق  تبع  به  و  می شود  قائل  بسیاری  اهمیت 
ازای پولی که پرداخت می کنند  خود می دانند مابه 
محصول و کاالی باکیفیتی را خریداری کنند، پولی 
گروه های  و  افراد  اتفاق  به  قریب  اکثریت  برای  که 
اجتماعی با کار و مشقت فراوان به دست می آید و 
به تبع خرج کردن آن حساسیت هر چه بیشتری را 

نیز می طلبد.

کاالهای استاندارد و کیفی افزایش با
پیدامیکند ارتقا تولیدملی ایرانی،جایگاه

محمد حسین میر محمدی، نماینده پیشین مجلس 
گروه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  اسامی  شورای 

اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نقش 
و  کاالها  عرضه  و  فروش  در  کیفیت  کننده  تعیین 
شاهد  همچنان  کرد:  اظهار  تولیدی  محصوالت 
هستیم کاالهای ایرانی از نظر بخش قابل توجهی از 
جامعه،کیفیت پایینی دارند و بدون تردید با افزایش 
کیفی و استاندارد کاال، خریداران تمایل بیشتری به 
خرید کاالهای ایرانی پیدا خواهند کرد و همین امر 

موجب ارتقای جایگاه تولید ملی می شود.
باید  اقتصاد مقاومتی،  با توجه به راهبرد  افزود:  وی 
تاش شود صنایع تولیدی به دانش و تکنولوژی روز 
دنیا دست یابند و از این طریق تولیدات داخلی در 
رده های کیفی باال تولید شوند تا برای حضور در بازار 

داخلی و خارجی حرفی برای گفتن داشته باشند.
سوی  از  معیوب  و  کیفیت  بی  محصوالت  برگشت 
مصرف کنندگان، تولیدکنندگان را ملزم به افزایش 

کیفیت خواهد کرد
بین الملل  اقتصاد  طاهری،کارشناس  غامحسین 
باشگاه  اقتصادی  گروه  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
کاالی  خصوص)کیفیت  این  در  جوان،  خبرنگاران 
منوط  اقتصادی  عظیم  چرخه  کرد:  اظهار  ایرانی(، 
تولیدات  مصرف  با  باید  و  است  داخلی  مصرف  به 
خرید  با  زیرا  شود،  کشور حمایت  صنایع  از  داخلی 
همچنین  و  اقتصاد  رونق  بر  افزون  ایرانی،  کاالهای 
برای سرمایه  داخلی  گذاران  انگیزه سرمایه  افزایش 
فروش  از  حاصله  سود  کشور،  صنایع  در  گذاری 
خواهد  کشورمان  کارگران  به جیب  ایرانی  کاالهای 
رفت و در نقطه مقابل با خرید کاالی خارجی سود 
حاصل از آن نصیب سرمایه گذاران خارجی می شود، 
کاالهای  مصرف  به  ایرانی  هر  اولویت  باید  بنابراین 
داخلی متمرکز شود زیرا در صورت رونق بازار داخلی 
از  معیوب  یا  و  کیفیت  بی  اجناس  برگشت  البته  و 

سوی مصرف کنندگان، تولید کنندگان نیز ملزم به 
افزایش کیفیت شده و پاسخگو خواهند بود.

به اعتقاد وی هر آنچه محصوالت با کیفیت تری به 
بازار کشور عرضه شود به همان میزان گردش مالی، 
جوانان  برای  نیز  بیشتری  اشتغالزایی  و  آوری  سود 

این مرز و بوم حاصل خواهد شد.
تجربه  کرد:  بیان  الملل  بین  اقتصاد  کارشناس 
نشان  اشتغال  و  اقتصاد  رونق  در  موفق  کشورهای 
با  داخلی  تولیِد  کیفیِت  با  کاالهای  خرید  می دهد 
افزایش تقاضا و ارتقای ظرفیت تولید همراه خواهد 
را  مناسبی  بسیار  فضای  تدریج  به  نتیجه  در  و  شد 
و  داخلی  صنایع  افزون  روز  بهبود  و  توسعه  برای 

خروج از رکود فراهم خواهد کرد.
احمد معتمدی رئیس دانشگاه امیرکبیر در گفت وگو 
باشگاه خبرنگاران جوان،  اقتصادی  با خبرنگار گروه 
با اشاره به لزوم فرهنگ سازی در خصوص استفاده 
هر چه بیشتر کاالهای ایرانی به نقش تعیین کننده 

ضریب کیفی محصوالت تولیدی تأکید کرد.
وی افـزود: دانشـگاه ها و شـرکت های دانـش بنیـان 
حائـز  نقـش  داخلـی  کاالهـای  کیفـی  ارتقـای  در 
تأثیرگـذاری  ایـن  )البتـه  ایفـا می کننـد.  اهیمتـی 
مسـتلزم پیونـد هـر چـه بیشـتر صنعت و دانشـگاه 

در ایـن کشـور اسـت(
امیـد آن می رود با توجه مضاعـف به موضوع ارتقای 
کیفـی محصـوالت داخلی از سـوی تولیدکنندگان و 
پرهیـز مصـرف کننـدگان از تبلیغـات اغـوا کننـده 
جایـگاه  ارتقـای  بـرای  زمینـه  خارجـی،  تولیـدات 
کـه  شـود  فراهـم  پیـش  از  بیـش  ایرانـی  کاالی 
قطعـا با دسـتیابی بـه چنیـن موفقیتی، بسـیاری از 
قفل هـای پیـش روی اقتصـاد کشـور بـاز و گشـوده 

شـد. خواهد 

تسنیم/

قیمتطال،قیمتدالر،قیمت
سکهوقیمتارزامروز

رشد با آزاد بازار در امروز سکه انواع قیمت
محسوسیهمراهبودبهطوریکهنرخسکهتمام
ازدومیلیونتومانونیمسکهازیکمیلیون

تومانگذشت.
آزادی طرح جدید  بهار  تمام  قیمت هر قطعه سکه 
تومان  هزار   ۹۵ با  تهران  بازار  در  امروز  )امامی( 
افزایش نسبت به روز پنج شنبه 2 میلیون و 6۵ هزار 
تومان تعیین شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم نیز با ۴۰ هزار تومان رشد در مدت 
و ستد  داد  تومان  هزار  و ۹23  میلیون  مشابه، یک 
شد. امروز در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی 
نیز با 6۷ هزار تومان رشد قیمت نسبت به روز پنج 
با قیمت یک میلیون و 3۰ هزار تومان و هر  شنبه 
قطعه ربع بهار آزادی نیز با 2۵ هزار تومان رشد در 

مدت مشابه 6۰۴ هزار تومان معامله شد.
هزار   ۷ افزایش  با  گرمی  سکه  قطعه  هر  همچنین 
 3۷6 قیمت  به  شنبه  پنج  روز  به  نسبت  تومانی 
نیز  عیار  هر گرم طای 1۸  معامله شد.  هزارتومان 
با رشد 2 هزار و ۵۵۰ تومانی به قیمت 1۹۰ هزار و 

۴۵۰ تومان ارزش گذاری شد.
بانک مرکزی، قیمت هر  اعام  براساس  این حال  با 
دالر آمریکا بدون تغییر نسبت به روزهای گذشته ۴ 
هزار و 2۰۰ تومان تعیین شده است. همچنین نرخ 
یورو با ۸ تومان افت ۵ هزار و 2۵ تومان و هر پوند 
نیز با کاهش ۹۸ تومانی نسبت به روز پنج شنبه ۵ 

هزار و 6۸1 تومان تعیین شد.
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مراکز :Never Bet The Farm کتاب منبع:
زیادی مدتهای انکوباتورها یا کسبوکار رشد
استکهفعالیتمیکنند.آنهایکیازابزارهایرشد
اقتصادیهستندکهبهمنظورحمایتازکارآفرینان
و امکانات ارائه با و میشوند تاسیس تحصیلکرده
تسهیالتعمومی،زمینهپاگرفتنشرکتهایجدید
برای خوبی منبع میتوانند آنها میکنند. فراهم را
کارآفرینانباتجربهاندکوحتیباسرمایهکمبرای
امابهچنددلیلشما شروعیککسبوکارباشند.

نبایددراستفادهازآنهاعجلهکنید:

پیشینهضعیف
مراکز رشـد کسـب و کار سـوابق کامـا متفاوتـی دارند. 
تگـزاس  دانشـگاه  در   IC۲ موسسـه  کـه  حالـی  در 
موفقیت هـای بسـیار چشـمگیری داشـته اسـت، امـا 
فعالیـت  یـک  حتـی  شـروع  در  انکوباتورهـا  برخـی 
اقتصادی پایدار نیز شکسـت خورده انـد. قبل از امضای 
هرگونـه قـراردادی، اطمینـان حاصل کنید که سـابقه 
یـک انکوباتـور، از جملـه مـواردی ماننـد شـرکت های 
موفـق، انـواع، میـزان و کیفیت خدمـات در انکوباتور یا 
بیوگرافـی افـرادی کـه انکوباتـور را راه انـدازی می کنند 

کامـا بررسـی می کنیـد.

عجلهدراستفادهازانکوباتورها
خصوصی  طور  به  که  انکوباتورهایی  اینکه  برای 
سرمایه گذاری شده اند برای سرمایه گذاران سودآور باشند، 
ضروری است که با توجه به ماهیت مدل کسب و کارشان، 
برای  و  راه اندازی  سازماندهی،  را  خود  شرکت  های 
رخدادی مانند فروش سهام عمومی آماده کنند. 1۸ تا 
2۴ ماه، یک بازه زمانی ایده آل است. گرچه 1۸ ماه ممکن 
است زمان کافی برای برخی فعالیت های اقتصادی باشد، 
اما برخی عجله می کنند که می تواند به طور قابل توجهی 
احتمال ارتکاب یک اشتباه مهلک را افزایش دهد. اگر 
شما یک کارآموز در حوزه کارآفرینی هستید، اینکه با 
عجله کسب و کارتان را به یک عرضه عمومی وارد کنید 

می تواند به جای منفعت برای کارتان ضرر داشته باشد.

ممکناستمنجربهپساندازپولنشود
ممکن است تصور کنید که یک انکوباتور کسب و کار که 
اغلب به عنوان یک گزینه پس انداز پول مطرح می شود، 
هزینه های شما را کاهش می دهد؛ چون خدماتی که 
انکوباتورها ارائه می دهند، می تواند شامل فضا، تخصص 
فنی، استراتژی های بازاریابی، مشاوره، خدمات قانونی، 
خدمات حسابداری، آموزش و مانند اینها شود. اما اینها 
معموال بخشی از یک »بسته معامله« هستند؛ بنابراین 
برای استارت آپ ها غیرمعمول نیست که برای خدماتی 
از  پیش  بپردازند.  پولی  نمی کنند  استفاده  هرگز  که 
پیوستن به هرگونه انکوباتوری، اطمینان حاصل کنید که 

این کار از نظر هزینه موثر است.

کیفیتقابلتردید
تغییـرات گسـترده ای در کیفیـت خدمـات ارائه شـده 
از سـوی انکوباتور هـا وجـود دارد. بـه عنـوان مثـال، 
انکوباتورهـا می تواننـد برای فعالیت بسـیار گـران تمام 

آیاانکوباتورها
هموارهبرایکسبوکار

مفیدهستند؟

شـوند کـه این امر خـود می تواند بـر توانایـی آنها برای 
دسـتیابی به اسـتاندارد باالیی در خدمات ارائه شـده اثر 
بگـذارد. ایـن امـر بـرای انکوباتورهـا در بخش هایـی بـا 
تکنولوژی پیشـرفته - که سـرعت تغییـر در آنها باالتر 
و پیچیده تـر اسـت- به طور خاص درسـت اسـت. پس 
اطمینـان یابیـد که خدمـات انکوباتورها بـا کیفیت باال 

ارائـه می شـوند و قدیمی و منسـوخ نیسـتند.

اثرگذارینادرست
همـه انکوباتورهـا معیار خـود را بـرای ارزیابـی قابلیت 
آنهـا پیشـنهاد  بـه  اقتصـادی کـه  دوام فعالیت هـای 
می شـود دارنـد. این معیارهـا می توانند بسـیار متفاوت 
باشـند. ایـن بـه معنـای احتمـال بـاالی ارتـکاب خطا 
از طریـق پذیـرش فعالیت هـای اقتصـادی کـه واقعـا 
قابـل دوام نیسـتند یا رد کردن آنهایی کـه قابل دوامند، 
از سـوی انکوباتورهاست. گرچه هر چیزی ممکن است 
در بلندمـدت بـرای انکوباتـور کارگر بیفتـد، اما ممکن 
اسـت درک نادرسـتی در مـورد قابلیـت دوام فعالیـت 
اقتصادی تـان بـه شـما القا شـود. شـما می توانیـد پول 
و زمـان زیـادی را بـرای یک فعالیت اقتصـادی که باید 
انجـام دهیـد صرف کنید یـا برای آغاز نکردن ریسـکی 
افسـوس بخوریـد که بهتـر بـود آن را انجـام می دادید. 
همه انکوباتورها یکی نیسـتند. بنابراین پیش از امضای 
هـر قراردادی، بـا دقت یک انکوباتـور را امتحان کرده و 

مـورد تحقیق قـرار دهید.

جمعبندی
شـروع کـردن کسـب و کار در مقیاس کوچـک می تواند 

بـا مـوارد زیر بـه موفقیت شـما کمک کند:
1. محدود کردن تعداد اشتباهات شما

2. آموختن مسوولیت مالی به شما

3. دادن مزیت رقابتی به شرکت تان
ــک مســیر  ــت اقتصــادی شــما در ی ــت فعالی ۴. هدای

مثبــت
۵. اجــازه دادن بــه شــما بــرای حفــظ درصــد باالتــری 

مالکیت از 
ــت  ــک فعالی ــه ی ــرای ورود ب ــما ب ــت از ش 6. ممانع

اقتصــادی غیرعاقانــه
تعطیلــی  هزینه هــای  داشــتن  نگــه  پاییــن   .۷

ن تا ر کســب و کا

میتوانیـدبامـواردزیرسـرمایهخـودراحفظ
: کنید

1. داشتن چارچوب ذهنی درست
2. صــرف آنچــه بــه آن نیــاز داریــد روی چیزهایــی که 

بــرای کســب و کارتان مهــم اســت.
ــه  ــن، مبادل ــرض گرفت ــی، ق ــه صرفه جوی ــل ب 3. می

ــای پایاپ
۴. احتیاط در استفاده از سرمایه اولیه

۵. قرض نگرفتن پول از بستگان و دوستان

انکوباتورهـایـکراهحـلسـادهبـرایخلـق
فعالیـتاقتصـادیجدیـدنیسـتند؛چـون:

ــاز  ــدار را آغ ــب و کارهای پای ــا کس ــه انکوباتوره 1. هم
نکرده انــد.

2. ممکــن اســت انکوباتورهــا شــما را ترغیــب به عجله 
در انجــام فعالیت هــا کننــد.

3. ممکــن اســت پیوســتن بــه یــک انکوباتــور نســبت 
بــه انجــام کســب و کار بــه تنهایــی هزینــه آور باشــد.

۴. کیفیت خدمات ارائه شده بسیار متفاوت است.
دوام  قابلیــت  از  اثرنادرســتی  اســت  ممکــن   .۵

شــود. القــا  شــما  بــه  کســب و کارتان 
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