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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

تنگنای ارزی، 
تصحیح موضع و گام  بعدی

دکتر عباس آخوندی؛ وزیر راه و شهرسازی 
دنیای اقتصاد

دو هفته پیش، غول دالر از شیشه درآمد و چند 
روزی جوالن داد. همه نگران شدند. دولت این بار 
تن به انفعال نداد و راهبری عملیات در بندکردن 
آن را بر عهده گرفت. فضای سیاسی جامعه که 
بر اثر قطبی شدن شدید، مدت ها بود اجماعی را 
کم وبیش  مواضع  اعالم  نکرده بود، شاهد  تجربه 
همراستا از سوی سه قوه شد. مدعیان تمامیت 
صالحیت و درستی پس از چند رزمایش و نمایش 

ابتدایی سیاست خاموشی را پیشه کردند.
بر  مثبتی  اثرهای  نظام  ارکان  هم افزایی  بی گمان، 
لیکن  بود.  امیدآفرین  و  داشت  عمومی  احساس 
ریشه   درباره  زمانی حاصل می شود که  امید  تداوم 
بحران، سازگاری راهکارها و کفایت اقدام  ها اجماعی 
نسبی حاصل و بتوان شرحی منطقی و قابل قبول 
اینک  کرد.  ارائه  متخصصان  و  عمومی  افکار  برای 
پیش گفته  اقدام  با  همزمان  که  است  این  پرسش 
شناسایی  غول  این  پناهگاه  و  تا چه حد خاستگاه 
شده است؟ همراهان و مصاحبان وی در پناهگاه چه 

می کنند؟ و گام بعدی چه باید باشد؟
         ادامه در صفحه3
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در جلسه هیات رئیسه کمیته اتوماسیون و مخابرات مطرح شد؛

بررسی روند پیشرفت قرارداد »اسپک« سندیکا 
با پـژوهشگاه نیـرو

تخصصـی  کمیتـه  رئیسـه  هیـات  جلسـه 
اتوماسـیون و مخابـرات دوم اردیبهشـت سـال 
جـاری در محـل سـندیکای صنعـت بـرق ایران 

برگـزار شـد. 
بـا  رئیسـه  هیـات  مشـترک  جلسـه  پیـرو  ابتـدا  در 
کارشناسـان ارشـد برق هـای منطقـه ای و توانیـر، مقرر 
شـد آییـن نامـه یکپارچـه سـازان مطابـق بـا نظـرات 
توافـق شـده در جلسـات اصـاح و پس از طـی مراحل 
الزم بـه شـرکت توانیر ارسـال گـردد. در مورد قـرارداد 
اسـپک نیـز بنـا شـد مراحـل ادامـه کار تا نهایی شـدن 

موضـوع همچنـان بـا پژوهشـگاه نیـرو ادامـه یابـد. 
بررسـی نقـاط قـوت و ضعـف واحـد آمـوزش سـندیکا 
در حـوزه کمیتـه تخصصـی اتوماسـیون و مخابـرات، از 
دیگـر محورهـای ایـن جلسـه بود که پیشـنهاد شـد در 
خصـوص سـاختار و نحـوه عملکـرد ایـن واحد، جلسـه 
تخصصـی  کمیته هـای  روسـای  حضـور  بـا  مشـترکی 
مـورد  مـوارد  و  شـده  برگـزار  سـندیکا  عمومـی  و 
بازبینـی قـرار گیـرد تـا کمیته هـا و اعضـای سـندیکا 

نسـبت بـه ارائـه برنامـه آموزشـی خـود اقـدام کننـد. 
همچنین پیشنهاد جدایی واحد آموزش از پژوهش مطرح 
شـد تا تمرکـز و تاش کافی در این بخش اعمال شـود. 
ایجـاد  مـورد  در  شـد  مقـرر  جلسـه  ادامـه  در 
بـه  سـاختمان،  و  صنعتـی  اتوماسـیون  کارگـروه 

شـود.  داده  عمومـی  فراخـوان  کمیتـه  اعضـای  کلیـه 
همچنیـن در مـورد بحـث برگـزاری سـمینار و چـاپ 
کاتالـوگ تخصصـی کمیتـه، مقـرر شـد بـا توجـه بـه 
محدودیـت زمـان و لـزوم برنامه ریـزی مناسـب، این دو 
مورد در برنامه کاری سـه ماهه دوم سال 97 قرار گیرد. 

جشنواره جوان سرباز

میالد حضرت 
علی اکبر)ع( 
و روز جوان
 مبارک باد
سندیکای صنعت برق ایران
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 اخبار صنعت برق

یادداشت مدیران

 اخبار اقتصادی 

بررسی روند پیشرفت قرارداد »اسپک« 
سندیکا  با پـژوهشگاه نیـرو 

جلسه هیات رئیسه کمیته تخصصی اتوماسیون 
اردیبهشت سال جاری در محل  و مخابرات دوم 

سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد. 
صفحه 1

مصرف برق در تابستان امسال باید 
6هزار مگاوات کاهش یابد

معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر، گفت: 
برای زمان اوج مصرف امسال، کاهش 6 هزار 

مگاوات برق برنامه ریزی و سهمیه هر کدام از 
شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق 

مشخص شده است.
 صفحه4

تاکید مهاجری به چابک سازی نیروی 
صنعت آب و برق

نیرو  وزیر  انسانی  منابع  و  تحقیقات  معاون 
شاهد  پروژه ها،  کمی  افزایش  کنار  گفت:در 
کشور  برق  و  آب  در  انسانی  نیروی  کاهش 
وجود  با  انقالب  از  پیش  که  گونه ای  به  هستیم 
اشتغال 6۵ هزار نفر در این حوزه ها این تعداد به 

۳۵ هزار نفر کاسته شده است، 
صفحه ۵

افزایش صادرات برق ایران به پاکستان
بر اساس برنامه ریزی و توافق های انجام شده، میزان 
مگاوات   2۰۰ به  پاکستان  به  ایران  برق  صادرات 

افزایش می یابد.
صفحه۵

دو واحد نیروگاهی سد داریان افتتاح شد
پنجشنبه  امروز  داریان  نیروگاه  دوم  و  اول  واحد 
به  کرمانشاه،  استان  در  نیرو  وزیر  حضور   با 

بهره برداری رسید
صفحه 6

نیروگاهی  روند پیشرفت طرح های 
روسیه در ایران بررسی شد

»نیکالی اسپاسکی« معاون بین الملل شرکت دولتی 
روس اتم که در راس هیاتی به تهران سفر کرده، با 
»بهروز کمالوندی« معاون امور بین الملل، حقوقی و 

مجلس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفت و گو 
کرده است. 

صفحه6
تولید 7۰۰ میگاوات برق در عراق توسط 

آلمان زیمنس 
شرکت آلمانی زیمنس آلمان برنده یک قرارداد برای 
افزایش 7۰۰ میگاوات برق به نیروگاه گازی تولید برق 

رمیله در استان بصره )جنوب( عراق شد.
صفحه6

اتصال شبکه های  راهکار های  بررسی 
برق ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه 

در باکو
معاونان وزرای نیروی جمهوری اسالمی ایران، 

روسیه و جمهوری آذربایجان در نشست سه 
جانبه در باکو، به بررسی ایجاد داالن انرژی برق 
شمال جنوب و اتصال شبکه های برق سه کشور، 

پرداختند.
صفحه 7

کارگروه های تخصصی محیط  تشکیل 
زیست در صنعت برق

به منظور دستیابی به اهداف صنعت برق و تعهدات 
کشور در معامالت بین المللی زیست محیطی از 

سوی مدیرعامل شرکت توانیر کارگروه تخصصی 
محیط زیست صنعت برق تشکیل شد. 

صفحه 7
2 نیروگاه توسط بانک  تامین مالی 

صنعت
علی اشرف افخمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
: بانک صنعت و معدن  بانک صنعت و معدن گفت 
احداث نیروگاه های اندیمشک و امیدیه ، با ظرفیت 

جمعا 1۵۰۰ مگاوات را تامین مالی می کند.
صفحه 8

بررسی تاثیر »نیما« بر تجارت کشور 
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: بر اساس 
نیما  سامانه  درباره   کاغذ  روی  که  توضیحاتی 
مانعی  سامانه  این  است  شده  ارائه   دولت  توسط 
پیش روی تجارت نیست و به بانک مرکزی برای 

مدیریت بهتر بازار ارز کمک می کند.
صفحه 9

هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای مشوق های 
صادراتی پیش بینی شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: مجلس هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان منابع برای مشوق های صادراتی 

پیش بینی کرده است.
صفحه 9

پرداخت ما به التفاوت ارز کاالهای 
اساسی و دارو با سرعت

دولت ما به التفاوت ارز کاالهای اساسی و دارو را به 
سرعت پرداخت خواهد کرد 

صفحه 1۰
راهکار جدید بورس، عرضه مسقیم برق 

به مصرف کنندگان بزرگ است 
نقدشوندگی  و  تقاضا  و  عرضه  تعادل  راستای  در 
کرده  همواره  را  مسیری  انرژی  بورس  برق،  توزیع 
است تا نیروگاه ها بتوانند برق خود را مستقیما به 

مصرف کنندگان بزرگ بفروشند. 
صفحه 1۰

چرا شرکت های ایرانی نوآوری 
نمی کنند؟»این شرکت سال هاست که 

کسب وکار موفقی دارد و تا امروز هم نه مدیر 
نوآوری داشته و نه فرآیند نوآوری.« بسیاری از 

مدیران ایرانی بعد از شنیدن ضرورت نوآوری برای 
شرکت ها، پیش و بیش از هرچیزی این جمله به 

ذهن شان خطور می کند. 
صفحه 11
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۳ سرمقاله

ادامه از صفحه1     
بی گمـان، هم افزایـی ارکان نظـام اثرهـای مثبتـی بـر 
احسـاس عمومـی داشـت و امیدآفریـن بـود. لیکـن 
دربـاره  کـه  می شـود  حاصـل  زمانـی  امیـد  تـداوم 
ریشـه  بحـران، سـازگاری راهکارهـا و کفایـت اقدام  ها 
اجماعـی نسـبی حاصـل و بتـوان شـرحی منطقـی و 
قابـل قبـول بـرای افـکار عمومـی و متخصصـان ارائه 
کـرد. اینـک پرسـش این اسـت کـه همزمان بـا اقدام 
پیش گفتـه تـا چه حـد خاسـتگاه و پناهـگاه این غول 
شناسـایی شده اسـت؟ همراهـان و مصاحبـان وی در 
پناهـگاه چـه می کننـد؟ و گام بعـدی چـه باید باشـد؟

همزمـان بـا اعـام تصمیم هـای ارزی از سـوی معاون 
اول رئیس جمهـوری، تحلیل هـای مختلفـی از موضوع 
ارائـه شـد. از جملـه  چنـد پیـام هـم از سـوی یکـی 
از مشـاوران رئیس جمهـوری انتشـار یافـت که ریشـه  
جهـش قیمـت ارز خارجـی را عمدتـا در رقابت هـای 
درون نظـام در هماهنگـی بـا شـبکه  یـا شـبکه هایی 
در خـارج از کشـور ارزیابـی می کـرد. بـه گفتـه  وی 
»مشـکل فقـط چهارراه اسـتانبول نیسـت؛ بخشـی از 
مشـکل چهارراهـی اسـت کـه بـه اسـتانبول، اربیـل، 
دبـی و... منتهـی می شـود.« با توجه بـه موقعیت وی، 
ایـن ابهام در محفل های کارشناسـی و بازار پیش آمد 
کـه دولت ریشـه  این ناپایـداری در قیمت را سیاسـی 
می دانـد؟! آن هـم بیشـتر رقابت های درونـی؟! و برای 
عوامل سـاختاری؛ اعم از اقتصـادی و حکمروایی هیچ 
اثـری قائـل نیسـت؟! به عبـارت دیگـر، تمام داسـتان 
بحـران ارز بـه یـک پـروژه  توطئـه گروهـی در داخـل 
به همراهـی ایـادی ای در خـارج کـه می خواهند دولت 
را به سـقوط برسـانند تقلیل می یابد! اگر چنین اسـت 
آیـا می تـوان بـه سـازواری اقدام هـای بعـدی دولـت 
امیـد داشـت؟ البتـه ایـن موضـع اختصاص به ایشـان 

نـدارد و در فضای قطبی شـده جامعـه طرفدارانی دارد 
و سیاسـت ها را بـه بیراهـه می برد. از ایـن روی، تبیین 
آن بـرای خـروج از تنگنـا می توانـد کمـک کنـد و بـا 
مسـوولیت مـن به عنـوان عضـو شـورای پـول و اعتبار 

و متولـی حمل ونقـل بین المللـی بی ارتبـاط نیسـت.
واقعیـت ایـن اسـت کـه اقتصـاد ایـران بـا چالش هـای 
سـاختاری شـدیدی دسـت وپنجه نرم می کند. از جمله 
دولـت،  بدهی هـای  چـون  چالش هایـی  بـه  می تـوان 
تنگنـای بانکی و سیاسـت های پولـی و ارزی غیرموثر و 
گاه اشـتباه، ترازنامه  ناتراز برخی بانک ها و موسسـه های 
مالـی، صندوق هـای بازنشسـتگی، سیاسـت های مالـی 
سـردرگم و بودجـه  انبسـاطی متمایـل به سیاسـت های 
بـا کسـری پنهـان  رفاهـی مخـرب و غیـر توسـعه ای 
سـنگین در کنـار نظام دیوانسـاالری پررقیـب در حوزه  
قـدرت، ناکارآمـد و ضعیـف از حیـث ضمانـت اجرایـی 
بنیادی تـری  دلیل هـای  چالش هـا  ایـن  کـرد.  اشـاره 
بـرای ناپایـداری اقتصـادی و بازارهای دارایـی چون ارز 
هسـتند. احتمال بازگشـت انتظـارات تورمـی، نرخ های 
بـاالی سـود اسـمی به ویـژه بـا افزایشـی کـه در پایان 
سـال گذشـته پیدا کرد و منفی شـدن حسـاب سرمایه 
هسـتند.  سـاختاری  چالش هـای  ایـن  پیامدهـای  از 
بی گمـان در ایـن بسـتر اقتصـاد سیاسـی، تهدیدهـا و 
و  آشـکار  خصومت هـای  بین المللـی،  محدودیت هـای 
داخلـی  فسـاد  شـبکه های  و  ایاالت متحـده  تهاجمـی 
نقـش تشـدیدکننده دارنـد کـه امـکان چشم پوشـی از 

نیسـت. آنها 
شـرکت ها  و  دولـت  بدهی هـای  انباشـت  میـزان 
حـدود  مبلغـی  آن  بـه  وابسـته  موسسـه های  و 
۵7۶هزارمیلیـارد تومـان اسـت کـه در مـرز ۴۵ درصـد 
تولیـد ناخالـص داخلی اسـت. از ایـن مهم تر آنکـه بازار 
بدهـی وجـود خارجی نـدارد. به همیـن دلیـل، از منظر 

اقتصـادی تمـام ایـن بدهی جاری اسـت و عما نسـبت 
بدهـی جـاری دولت نسـبت به بودجه  سـاالنه حدود دو 
برابـر اسـت. در کنار این، کسـری تـراز عملیاتی بودجه 
در سـال 9۶ معـادل ۳/ 79هزارمیلیـارد تومـان بـود و 
بـرای سـال 97 مبلـغ ۸/ 77هزارمیلیـارد در بودجـه  
مصـوب پیش بینـی شده اسـت. ترکیـب ایـن دو عامـل 
و رونـد تـداوم و گاهـی فزاینده بـودن آنهـا بـه تنهایـی 
ظرفیـت الزم برای ایجـاد ناپایداری در اقتصـاد را دارد، 
بنابرایـن نبایـد جای دور رفـت. باید بـه واقعیت اقتصاد 
ایـران توجـه و متناسـب بـا آن سیاسـت گذاری کـرد.

ترکیـب چالـش پیش گفتـه با تنگنـای بانکی یـا پدیده  
کـه  اسـت  مخربـی  هم افزایـی  موجـب  سـمی  پـول 
از یک سـو بـر رشـد اقتصـادی اثـر سـوء می گـذارد و 
از سـوی دیگـر موجـب افزایـش نقدینگـی و تـورم در 
کاال و نـرخ ارز اسـت. ایـن قلـم بیـش از چهـار سـال 
اسـت کـه در این بـاره در جلسـه های سیاسـت گذاری، 
همایش هـای تخصصـی و رسـانه طرح موضـوع می کند 
لکـن کمتـر از سـوی مجامع رسـمی و سیاسـت گذاری 
پولـی جدی گرفته شـد. اتخاذ سیاسـت پولـی انقباضی 
در شـرایط جریـان پـول سـمی و وجـود بانـک بـد دو 
پیامـد داشـت که از ابتـدا قابل  شناسـایی بودند. این دو 
عبـارت بودنـد از باال ماندن نرخ سـود سـپرده و دیگری 
ایجـاد شـکاف کم سـابقه بیـن نـرخ سـود بانکـی و نرخ 
تـورم؛ متغیـری کـه از آن به عنـوان نـرخ سـود  واقعـی 
یـاد می شـود. تصویـر شـکاف نـرخ سـود- نـرخ تـورم، 
عینـا به صـورت شـکاف بدهـی- دارایـی بـه ترازنامـه  
پنهـان  و  واقعـی  ناتـرازی  موجـب  و  منتقـل  بانک هـا 
ترازنامه هـای موسسـه های پولـی و اعتبـاری شـد. در 
پولـی  تغییـرات شـاخص های  بـه  نگاهـی  بسـتر  ایـن 

گویـای تحـوالت نظـام پولی کشـور اسـت.
 /۵ معـادل   91 سـال  پایـان  در  کشـور  پولـی  پایـه  

97هزارمیلیـارد تومـان بوده اسـت. این رقـم در 9  ماه 
1۳9۶ بـه ۴۵/ 199هزارمیلیـارد تومان رسیده اسـت؛ 
یعنـی 1۰۴ درصد رشـد. بـه همین ترتیـب نقدینگی 
در ابتـدای دوره  مذکـور ۶/ ۴۶۰هزارمیلیـارد تومـان 
بـوده که بـه 1۴۴۵هزارمیلیارد تومان رسـیده اسـت؛ 
یعنـی ۲1۳ درصـد رشـد. افـزون بـر میزان رشـد این 
دو شـاخص پولـی، رشـد دوبرابـری نقدینگی نسـبت 
بـه پایـه  پولـی در شـرایطی کـه رشـد دارایی هـای 
واقعـی موسسـه های مالـی نـازل بود بسـیار بـا معنی 
اسـت. ایـن فزونـی رشـد ناشـی از فزونـی تعهـدات و 
بدهـی بانک هـا بـه دارایی هایشـان بـوده  کـه در دفاتر 
فربه تـر  موجـب  و  شـده  ثبـت  مالـی  مؤسسـه های 
شـدن پول سـمی در آنها شده و در بسـیاری از موارد 
سـودهای شناسایی شـده بین صاحبان سـهام و سایر 
ذی نفعـان توزیـع نیز شده اسـت. به گفته  کارشناسـان 
از  یکـی  کشـور،  بانکـی  تنگنـای  بدون شـک  مالـی، 
نمونه هـای کامـل شکسـت های بانکـی اسـت کـه در 
نظام هـای پولـی دنیـا تجربه شـده اسـت. برآوردها از 
میزان شـکاف بدهـی- دارایی نظام بانکـی البته بدون 
خطـا نیسـت، ولـی در سـطح اطمینـان بـاال می توان 
گفـت کـه ایـن شـکاف درصـد نسـبتا باالیـی از کل 
حجـم نقدینگی کشـور اسـت. این شـکاف بـزرگ که 
در واقـع نماینـده  زیان هـای نظـام بانکـی اسـت، اگـر 
نگوییـم در نظام هـای پولی دنیا بی سـابقه اسـت، باید 

بگوییـم که کم سـابقه اسـت.
کـس  هـر  از  بیـش  موهـوم  دارایی هـای  صاحبـان 
بـه متزلـزل بـودن پایـه  دارایی هـای خـود آگاهنـد. 
ایـن  فرآینـد کسـب  به دلیـل  آنهـا  دیگـر  از سـوی 
دارایی هـا، آمادگـی زیادی برای پذیرش ریسـک های 
بازار هـای  بـاال دارنـد. سـرعت عکس العمـل فعـاالن 

      ادامه در صفحه ۴
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4 سرمقاله/ اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه ۳
دارایی، از جمله بازار پول و ارز به پیش نشـانگرهای 

ــه ســایر بازارهــا بســیار بیشــتر  اقتصــادی نســبت ب
ــن نشــانه های  ــا مشــاهده  کوچک تری ــان ب اســت. آن
تغییــر در بــازار، اولیــن موضوعــی را کــه در دســتور 
کار خــود قــرار می دهنــد، تبدیــل دارایی هــا اســت. 
تحصیــل ارز خارجــی اولیــن مقصــد مهاجــرت 
ــت و  ــمی اس ــول س ــد پ ــدرت خری ــظ ق ــرای حف ب
ــه ایــن  ترتیــب بحران هــای همــزاد بانکــی و تــراز  ب
پرداخت هــا یــا بــه عبــارت دیگــر بحــران ارزی 
شــکل می گیــرد. بنابرایــن، یــک ریشــه  عمیــق 
ــی  ــی ردیاب ــای بانک ــد در تنگن ــران ارزی را بای بح
کــرد. نگاهــی بــه آمارهــای بانــک مرکــزی به خوبــی 
ــن  ــدت گرفت ــا ش ــه ب ــت ک ــه اس ــن نکت ــن ای مبی
تنگنــای بانکــی، میــزان کســری ترازپرداخت هــا 
نیــز فزونــی یافتــه و در نتیجــه حســاب ســرمایه نیــز 
منفی تــر شده اســت. تــراز پرداخت هــای کشــور 
در ســال شمســی منتهــی بــه اســفند  9۵ و آذر 9۶ 
ــی  ــی ۶/  7 و منف ــام منف ــت ارق ــا ثب ــب ب ــه ترتی ب
ــه  ــی داشته اســت. ب ــد نزول ــارد دالر رون ۶/  ۸  میلی
همیــن ترتیــب، طــی دو دوره  یادشــده حســاب 
ســرمایه باثبــت ارقــام منفــی 1۴ و منفــی 1۸ 
ــش  ــهم را در کاه ــترین س ــز بیش ــارد دالر نی میلی
ــوان  ــد نمی ت ــت. هرچن ــا داشته اس ــراز پرداخت ه ت
ــادل  ــرمایه را مع ــاب س ــدن حس ــی ش ــزان منف می
خــروج ارز از کشــور قلمــداد کــرد لیکــن، می تــوان 
قرینــه ای بــر خــروج یــا دســت کم خــارج شــدن ارز 

ــت. ــور دانس ــاری در کش ــات تج ــل از عملی حاص
جریـان پول سـمی در سیسـتم بانکی و تـداوم گردش 
و بازتولیـد آن بـه مدت طوالنی به مفهوم شـکل گیری 
شـبکه های متشـکل فسـاد در عرصه  سیاست و اقتصاد 

اسـت. ایـن قلم اخیرا در دو یادداشـت با عنـوان »پول 
سـمی پنجه فسـاد مالـی بر گلـوی اقتصـاد« و »مرگ 
بـر گرانـی یـا درود بـر فسـاد« بـه جریان سـازی ایـن 
گـروه در عالـم اقتصـاد و سیاسـت در ایـران پرداخت. 
در جریـان بحـران ارزی نیـز می تـوان تصـور کـرد که 
دارنـدگان دارایی هـای سـمی چگونـه رفتـار می کنند. 
در کنـار ارقـام مختلـف توجـه بـه ایـن دو رقـم نیـز 
خالـی از لطـف نیسـت. فقـط موسسـه های مالـی در 
جریـان تنگنایـی کـه ایجـاد کردنـد از بانـک مرکـزی 
۲1هزارمیلیـارد تومـان خـط اعتباری دریافـت کردند. 
هم چنیـن میـزان اضافه برداشـت بانک هـای خصوصی 
کـه منجـر بـه خـط اعتبـاری از بانـک مرکـزی شـد 
بیـش از ۵۰هزارمیلیـارد تومـان اسـت. ایـن ارقام کجا 

بازچرخانـی شـده اند؟
هجـوم ایـن تقاضـا بـه بـازار ارز در شـکل های مختلف 
قابـل ردیابی اسـت. این تقاضـای کوتاه مـدت در کنار 
مشـکات سـاختاری اقتصادی پیش گفتـه و در فضای 
اقتصـاد سیاسـی بین المللـی ایران ظرفیت شـکل دهی 
بحـران ارزی را داشـت و ایـن چنیـن نیـز شـد. رشـد 
قیمت هـای  بـه  جـاری  بودجـه  درصـد   1۰۰ حـدود 
جـاری، افزایـش بودجه هـای رفاهی، بارشـدن کسـری 
صندوق هـای بازنشسـتگی بـه بودجه عمومـی دولت و 
کاهـش قـدرت اهرمـی آن موضـوع سـاختاری دیگری 
اسـت کـه می تـوان از آن نـام برد. بـه هـرروی، از این 
دسـت آمـار و ارقـام فـراوان اسـت و می تـوان بـه آنها 
اشـاره کـرد. بنابرایـن از دسـت رفتن کنتـرل نـرخ ارز 
پدیـده  دور از انتظـاری نبـود و نیسـت. همچنان کـه 
ایـن قلـم در همفکـری بـا مشـاوران مالـی خـود در 
پاییـز سـال گذشـته، در پیش بـودن بحـران ارزی را 
انعـکاس  بـه مقام هـای ذی ربـط  پیش بینـی کـرده و 
داده بـود. لـذا، به بـاور اینجانب، انتسـاب آن بـه عوامل 

سیاسـی؛ آن هـم بـر مبنـای تئـوری توطئه بـر وزن و 
اعتبـار دولـت نمی افزایـد. بایـد در بیـان مواضـع دقت 
داشـت. فروکاسـتن ایـن سـازوکار پیچیـده تنهـا بـه 
توطئـه عوامـل ضـد دولـت، البته کـه از سـوی جامعه 
ایـن  از  نمی گیـرد.  قـرار  پذیـرش  مـورد  کارشناسـی 
رو، ایـن قلـم بـا رویکـرد تقلیل گرایانـه کامـا مخالـف 
اسـت. از قضـا، ارائـه یـک تحلیـل درسـت از تنگناهـا 
و درخواسـت همراهـی از نخبـگان و مـردم در عبـور 
از سـختی ها کارآیـی بیشـتری دارد و موجـب امیـد 

بیشـتری نیـز می شـود. 
بنیادین  راهکارهای  که  است  این  یادداشت  این  پیام 
محدودیت  ایجاد  در  تنها  نباید  را  ارزی  تنگنای  حل 
ریشه های  باید  بلکه،  کرد.  جست وجو  ارز  بازار  در 
این  بر  کرد.  درمان  آنها  و  شناسایی  را  آن  اقتصادی 
اساس، گام های بعدی را می توان در سه دسته سیاست 
طبقه بندی کرد. یکم آنکه دولت میزان بدهی خود را 
اعام  رسما  را  آنها  بازپرداخت  به  تعهد خود  و  انتشار 
بدهی های  بازار  شکل گرفتن  کار  این  الزمه   که  کند 
دولت طی یک برنامه مالی و اقتصادی مشخص و قابل 
تضمین  به  معین  زمانی  بازه   در  آنها  شدن  دادوستد 
دوم،  است.  مالی  انضباط  برقراری  همراه  به  و  دولت 
بخش عمده ای از راه  حل تنگنای ارزی را باید درحل و 
فصل تنگنای بانکی جست. چرا که بدون آن نمی توان 
یک زاده از دو تنگنای همزاد را حل کرد. سوم، ایران 
است  منضبط  و  سخت گیرانه  مالی  نظام  یک  نیازمند 
کند.  تنظیم  را  خود  بودجه ای  دخل وخرج  بتواند  تا 
سیاست انبساطی و نظام رفاه بی هدف، ناکارآمد و غیر 
بی اعتبار  افزایش  و  هزینه  موجب  فقط  موجود  دقیق 
نکاتی  باره  این  در  قلم  این  البته  است.  ارزی  تقاضای 
افکار  با  بعدی  بود در فرصت های  اگر عمری  دارد که 

عمومی در میان خواهد گذاشت.

ایرنا/

مصرف برق در تابستان امسال باید 
6هزار مگاوات کاهش یابد

معـاون دفتـر مدیریـت مصـرف شـرکت توانیـر، 
گفـت: بـرای زمـان اوج مصـرف امسـال، کاهـش 
6 هـزار مـگاوات بـرق برنامـه ریزی و سـهمیه هر 
کـدام از شـرکت هـای بـرق منطقـه ای و توزیـع 

نیـروی برق مشـخص شـده اسـت.
»علیرضا احمدی یزدی« گفت: امسال مدیریت یک هزار 
و ۸۰۰ مگاوات برق توسط 1۶ شرکت برق منطقه ای و 
مدیریت سه هزار و ۵۰۰ مگاوات توسط ۳9 شرکت توزیع 

نیروی برق سراسر کشور پیش بینی شده است.
وی در مورد مدیریت مصرف برق در پیک پارسال نیز گفت: 
در تابستان 9۶ با همکاری مشترکان بخش های صنعتی، 
کشاورزی، اداری، تجاری و خانگی توانستیم نزدیک به چهار 
هزار مگاوات از نیاز مصرفی شبکه برق کشور را کاهش 
دهیم. معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر، »طرح 
تعطیات و تعمیرات« را یکی از طرح های مدیریت مصرف 
برق در پیک امسال بیان کرد و گفت: در این طرح که از 
1۵ خرداد تا 1۵ شهریور اجرا می شود، واحدهای صنعتی 
تعطیات خود را به فصل تابستان منتقل می کنند و به این 

ترتیب از پاداش مصوب وزارت نیرو برخوردار می شوند.
افزود: در زمان اوج مصرف پارسال، 7۲۸  احمدی یزدی 
مگاوات از محل اجرای طرح تعطیات و تعمیرات به شبکه 
سراسری برق کمک شد. وی طرح »ذخیره عملیاتی« را 
از دیگر طرح های مدیریت مصرف در بخش صنعت اعام 
کرد و گفت: در این طرح، مشترکانی که امکان مدیریت بار 
برای آنها وجود دارد، تفاهم نامه ای را با شرکت برق به امضا 
می رسانند و بر مبنای آن اعام می کنند که در زمان پیک، 

چند ساعت و چند مگاوات امکان کاهش مصرف دارند.
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۵ اخبار صنعت برق

تولیــد بــرق از ۴۰۰ مــگاوات در قبــل از انقــاب 
ــا  ــی همــراه ب ــه ۶۰ هــزار مــگاوات در شــرایط کنون ب
ــه ۲۰۰ ســد نشــان می دهــد کــه  ارتقــای 1۳ ســد ب
در ایــن بخــش تحــوالت عمیقــی ایجــاد شــده اســت.
وی ادامــه داد: در کنــار افزایــش کمــی ایــن پروژه هــا، 
شــاهد کاهــش نیــروی انســانی در آب و بــرق کشــور 
هســتیم بــه گونــه ای کــه پیــش از انقــاب بــا وجــود 
اشــتغال ۶۵ هــزار نفــر در ایــن حوزه هــا ایــن تعــداد 
ــن  ــه ای ــه ۳۵ هــزار نفــر کاســته شــده اســت، البت ب
ــد  ــر فرآین ــری ب ــانی تأثی ــروی انس ــازی نی چابک س

ارائــه خدمــات بــه مــردم نداشــته اســت.

فارس/ 

تاکید مهاجری به چابک سازی 
نیروی صنعت آب و برق

معــاون تحقیقــات و منابــع انســانی وزیــر نیرو 
گفــت:در کنــار افزایــش کمــی پروژه هــا، 
شــاهد کاهــش نیــروی انســانی در آب و بــرق 
ــش از  ــه پی ــه ای ک ــه گون ــتیم ب ــور هس کش
ــا وجــود اشــتغال 6۵ هــزار نفــر در  انقــالب ب
ایــن حوزه هــا ایــن تعــداد بــه ۳۵ هــزار نفــر 
کاســته شــده اســت، البتــه ایــن چابک ســازی 
ــه  ــد ارائ ــر فرآین ــری ب ــانی تأثی ــروی انس نی

ــه مــردم نداشــته اســت. ــات ب خدم
علی اکبــر مهاجــری در نشســت بررســی وضعیــت 
ــتان  ــرق اس ــت آب و ب ــانی صنع ــروی انس ــع نی مناب
ــر اســاس بررســی های انجــام  ــرد: ب ــار ک بوشــهر اظه
ــال  ــد نرم ــر ۵۰ درص ــن آب زی ــرایط تأمی ــده ش ش
اســت کــه ایــن شــرایط نشــان از یــک بحــران عمیــق 

آب در کشــور دارد.
ــن آب  ــرای تأمی ــدات الزم ب ــزود: اگرچــه تمهی وی اف
شــرب مصرفــی مــردم اندیشــه شــده و در ایــن بــاب 
مشــکلی متوجــه مــردم نیســت، امــا نیــاز اســت کــه 
فرهنــگ درســت مصــرف کــردن در جامعــه نهادینــه 

شــود.
معــاون تحقیقــات و منابــع انســانی وزیــر نیــرو تصریح 
ــری آب در  ــه براب ــرف س ــا از مص ــی آمار ه ــرد: وقت ک
ــر  ــا خب ــه متوســط شــاخص های دنی ــران نســبت ب ای
می دهنــد، مشــخص اســت کــه مــردم چنــدان بهایــی 
ــا  ــد. مهاجــری ب ــردن نمی دهن ــه مصــرف ک ــه بهین ب
ــه  ــانی در مجموع ــروی انس ــت نی ــه وضعی ــاره ب اش
ــش  ــرد: افزای ــوان ک ــور عن ــرق کش ــت آب و ب صنع

ایرنا/

افزایش صادرات برق ایران به 
پاکستان

ــد  ــر )تولی ــزی شــرکت توانی ــاون برنامه ری  مع
ــاس  ــر اس ــران( گفت:ب ــروی ای ــال نی و انتق
ــده،  ــام ش ــای انج ــزی و توافق ه ــه ری برنام
ــتان  ــه پاکس ــران ب ــرق ای ــادرات ب ــزان ص می

ــد. ــش می یاب ــگاوات افزای ــه 2۰۰ م ب
ــرق نیــوز، حــدود 1۶ ســال پیــش در  ــه گــزارش ب ب
ــران و پاکســتان نخســتین موافقــت  ســال ۲۰۰۲، ای
نامــه صــادرات بــرق بــه میــزان ۳۴ مــگاوات را 
امضــا کردنــد و ســپس ایــن رقــم را بــه 7۴ مــگاوات 
رســانده و اکنــون ایــن رقــم بــه 1۰۰ مــگاوات 

ــت. ــه اس ــش یافت افزای
یــک خــط انتقــال نیــروی بــرق ۲۲۰ کیلــو ولــت نیــز 

در منطقــه »پــان« چابهــار در دســت احــداث اســت 
کــه در صــورت تکمیــل آن می تــوان صــادرات بــرق 
ــگاوات  ــا ۳۰۰ م ــوادر را ت ــدر گ ــتان و بن ــه پاکس ب

افزایــش داد.
مجیــد فرمــد روز چهارشــنبه در اســام آبــاد در 
پایــان نشســت دو روزه تخصصــی بررســی رونــد 
اجــرای قــرارداد صــادرات بــرق از ایــران به پاکســتان 
ــش از  ــت:دو کشــور پی ــا گف ــا ایرن ــو ب ــت و گ در گف
ایــن قــراردادی در خصــوص صــادرات بــرق داشــتند 
ــد اجرایــی  ــاد، رون و در نشســت تخصصــی اســام آب
آن بــه منظــور ســرعت بخشــی صــادرات بــرق مــورد 
بررســی قــرار گرفــت. وی اضافــه کرد:پیرو قــراردادی 
کــه چنــد ســال پیــش بیــن ایــران و پاکســتان بــرای 
افزایــش صــادرت بــرق امضــا شــده بــود، در نشســت 
اســام آبــاد مقــرر شــد کــه خــط انتقــال بــرق ۲۲۰ 
کیلوولــت بیــن بنــدر گــوادر پاکســتان و پــان 

ــی شــود. چابهــار تکمیــل و اجرای
ــام  ــه کاری اس ــت کمیت ــه داد:در نشس ــد ادام فرم
آبــاد، گزینه هــای مختلــف ادامــه مســیر انجــام ایــن 
پــروژه بررســی شــده و مقــرر شــد کــه ایــن موضــوع 
ــی  ــورد بررس ــتر م ــران بیش ــی در ته ــت آت در نشس
ــر  ــرکت توانی ــزی ش ــه ری ــاون برنام ــرد. مع ــرار گی ق
ــا حمایــت مالــی بانــک  تاکیــد کرد:امیدواریــم کــه ب

توســعه صــادرات ایــران، ایــن قــرارداد کــه از ســوی 
پیمانــکار و بخــش خصوصــی ایرانــی در حــال انجــام 
ــه بهــره بــرداری رســیده و  اســت، در اســرع وقــت ب
ــه پاکســتان از 1۰۰  ــران ب ــرق ای ــزان صــادرات ب می

ــد. ــه ۲۰۰ مــگاوات افزایــش یاب مــگاوات ب
ایــن مســئول در شــرکت توانیــر در خصــوص مــدت 
ــض  ــه مح ــز گفت:ب ــرح نی ــن ط ــرای ای ــان اج زم
حصــول توافــق بانکــی بیــن بانــک توســعه صــادرات 
ــا  ــی، ب ــن مال ــداوم تامی ــتانی و ت ــای پاکس و بانک ه
توجــه بــه برنامــه زمــان بنــدی بــرای احــداث خــط 
ــه  ــر گرفت ــوادر در نظ ــدر گ ــی در بن ــت انتهای و پس
ــد کار  ــرارداد رون ــدی ق ــان بن ــاس زم ــر اس ــده ب ش
ــرف دو  ــرح ظ ــن ط ــم ای ــی رود و امیدواری ــش م پی

ــود. ــرداری ش ــره ب ــا به ــق بانک ه ــال از تواف س
 در حــال حاضــر از طریــق یــک خــط انتقــال 1۳۲ 
ــتان  ــتان و بلوچس ــور سیس ــه از جکیگ ــت ک کیلوول
ایــران تــا منطقــه »َمنــد« پاکســتان ادامــه دارد 
ــادر  ــتان ص ــه پاکس ــران ب ــرق از ای ــگاوات ب 1۰۰ م
می شــود. همچنیــن از طریــق دو خــط ۲۰ کیلوولــت 
در منطقــه میرجــاوه و ســراوان حــدود چهــار مگاوات 
بــرق بــه پاکســتان صــادر می شــود کــه بــا احتســاب 
ایــن دو خــط می تــوان گفــت: مجمــوع میــزان 
صــادرات بــه ایــن کشــور همســایه حــدود 1۰۴ 
ــران در ســال  مــگاوات اســت. جمهــوری اســامی ای
9۵، در مجمــوع حــدود ۴۸۲ هــزار مــگاوات ســاعت 
بــرق بــه کشــور پاکســتان از طریــق ایــن ســه خــط 
ــران پیــش  صــادر کــرده اســت.جمهوری اســامی ای
ــن  ــن مهم تری ــرای تامی ــود را ب ــی خ ــن، آمادگ از ای
ــرق،  ــم از گاز، ب ــتان اع ــرژی پاکس ــن ان ــع تامی منب
نفــت و فرآورده هــای نفتــی بــرای حــل بحــران 

ــن کشــور اعــام کــرده اســت. ــرژی ای ان
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خبرگزاری میزان/

تولید 7۰۰ میگاوات برق در عراق 
توسط زیمنس آلمان

یـک  برنـده  آلمـان  زیمنـس  آلمانـی  شـرکت 
قـرارداد بـرای افزایـش 7۰۰ میـگاوات بـرق بـه 
نیـروگاه گازی تولیـد برق رمیله در اسـتان بصره 

شـد. عراق  )جنـوب( 
تولیـد 7۰۰ میـگاوات بـرق در عـراق توسـط زیمنس 
آلمانبـه گـزارش گـروه فضـای مجـازی خبرگـزاری 
میـزان ، نیـروگاه گازی رمیلـه در حـال حاضر 1۵۰۰ 

میـگاوات بـرق تولیـد مـی کند.
شـرکت زیمنـس بـا اعـام ایـن خبـر در پرتـال خود 
افـزود: طبـق ایـن قـرارداد، توربیـن هـای بخـار بـا 
توانمنـدی بـاال از نـوع SST -۵۰۰۰ در ایـن نیروگاه 
نصـب خواهد شـد کـه برغـم افزایش پنجـاه درصدی 
اضافـی  فسـیلی  سـوخت  بـه  نیـاز  آن  تولیـد  تـوان 

نخواهـد داشـت.
بنابـر این گـزارش، حدود یـک میلیون عراقـی از برق 
حاصـل از ایـن طرح که بـا انرژی پـاک و موثر صورت 

مـی گیـرد، بهره مند خواهند شـد.
شـرکت زیمنـس قبـا نیـز پنـج توربیـن گازی مورد 
نیـاز نیـروگاه رمیلـه کـه یکـی از اولین نیـروگاه های 

گازی بـزرگ عـراق اسـت را تامیـن کـرده بود.
قراراسـت کار نوسـازی ایـن نیـروگاه در سـال ۲۰۲۰ 

بـه پایان برسـد.
در ایـن گـزارش بـه مبلـغ این قـرارداد اشـاره نشـده 
اسـت. از سـوی دیگر کمیسـیون خدمات و بازسـازی 
در پارلمـان عـراق روز سـه شـنبه اعـام کرد: کشـور 
ژاپـن قـرار اسـت چند طرح سـرمایه گـذاری از جمله 
در  کارخانـه خودروسـازی  و  نیـروگاه  احـداث چنـد 

عـراق اجـرا کند.
ناظـم سـاعدی طـی مصاحبـه مطبوعاتی اضافـه کرد: 
در دیـدار اخیـر حیـدر العبـادی نخسـت وزیـر عـراق 
از توکیـو، نخسـت وزیـر ژاپن،مسـوالن و تجـار ایـن 
کشـور بـه وی قـول داده اند ضمن اجـرای پروژه های 
اسـتراتژیک، سـرمایه گـذاری نیـز در عـراق خواهنـد 
کـرد. وی تاکیـد کـرد عـراق در آینـده شـاهد انقاب 
کشـورهای  ایـن  و  بـود  خواهـد  تجـاری  و  صنعتـی 
بـزرگ را وادار خواهـد کـرد تا در این کشـور سـرمایه 

کنند. گـذاری 
وی افـزود: ژاپـن در آینـده نزدیـک سـعی در احـداث 
بزرگتریـن  احـداث  همچنیـن  و  نیـروگاه  تعـدادی 
کارخانـه خودروسـازی در منطقـه در عـراق خواهـد 
کـرد. وی اضافه کرد: کشـورهای بـزرگ از جمله ژاپن 
در آینـده بـرای سـرمایه گـذاری در عراق و بازسـازی 

ایـن کشـور بـه رقابـت خواهنـد پرداخت.
گفتنی اسـت نخسـت وزیر عـراق هفته گذشـته برای 
شـرکت در کنفرانـس راه هـای کاهـش اسـتفاده از 
اسـلحه در جامعـه عـراق بـه توکیو سـفر و بـا همتای 
ژاپنـی خـود و تعدادی از مسـووالن و مدیران شـرکت 

هـای بـزرگ دیـدار و گفتگـو کرد.
میـزان  عـراق،  بـرق  وزارت  قبلـی  اعـام  براسـاس 
تولیـد بـرق این کشـور 1۲ هـزار مگاوات در سـاعت 
اسـت کـه در اوج گرمـا حداکثـر مصرف بـه ۲1 هزار 
مـگاوات مـی رسـد و بـر همیـن اسـاس هر سـاله در 
تابسـتان ایـن کشـور بـا کمبـود و در نتیجـه قطـع 
بـرق مواجه می شـود. کشـور عـراق بـرای تامین 1۵ 
هـزار مـگاوات برق جدیـد برنامـه ریزی کـرده که از 
طریـق جـذب سـرمایه گـذاری خارجـی، خریـد برق 
از کشـورهای همجـوار و خصوصـی سـازی، درصـدد 

رفـع این مشـکل اسـت.

خبرگزاری صدا و سیما/
با حضور وزیر نیرو؛

دو واحد نیروگاهی سد داریان 
افتتاح شد

واحـد اول و دوم نیروگاه داریان امروز پنجشـنبه 
بـا حضـور وزیـر نیـرو در اسـتان کرمانشـاه، به 

بهـره برداری رسـید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از پایگاه اطاع رسانی 
با  داریان  نیروگاه  واحد  سه  از  واحد  دو  نیرو،  وزارت 
ظرفیت کل 1۴۰ مگاوات، پس از طی دوره یک  ماهه 
بهره  برداری آزمایشی با حداقل تریپ مجاز و بیش از 
۳۲۸۰ ساعت کارکرد، به شبکه سراسری برق کشور 
پیوست. نیروگاه داریان دارای سه واحد 7۰ مگاواتی 
با  توانسته  فرانسیس عمودی است که  توربین های  با 
به  انرژی  ساعت  گیگاوات   ۲1۰ روزی،  شبانه   تولید 
شبکه سراسری برق عرضه کند. واحد اول این نیروگاه 
شهریور سال گذشته با شبکه سراسری سنکرون شد 
که تاکنون در حال تولید انرژی است. کل اعتبار هزینه 
شده راه  اندازی نیروگاه دو هزار و ۳۵۶ میلیارد ریال 
بوده که از محل اعتبار طرح های عمرانی ملی تأمین  

شده است.

ایرنا/

روند پیشرفت طرح های نیروگاهی 
روسیه در ایران بررسی شد

»نیکالی اسپاسکی« معاون بین الملل شرکت دولتی 
روس اتم که در راس هیاتی به تهران سفر کرده، با 
»بهروز کمالوندی« معاون امور بین الملل، حقوقی و 
مجلس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفت و گو 

کرده است. 
بین  این ماقات آخرین وضعیت پروژه های جاری  در 
اتم از جمله روند ساخت واحدهای ۲  سازمان و روس 
و ۳ در محل نیروگاه اتمی بوشهر، پروژه تولید ایزوتوپ 
تولید سوخت  پایدار در فردو، همکاری در زمینه  های 
نیروگاه های تحقیقاتی و دیگر موضوعات دوجانبه مورد 

بررسی قرار گرفت. 
اقدام  جامع  برنامه  ابعاد  در خصوص  همچنین  طرفین 
نیز  و  توافق  این  روی  پیش  آینده  و  )برجام(  مشترک 
آخرین وضعیت تعهدات طرفین به تبادل نظر پرداختند.
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خبرگزاری صدا و سیما/

بررسی راهکار های اتصال 
شبکه های برق ایران، جمهوری 

آذربایجان و روسیه در باکو

ایران،  اسالمی  جمهوری  نیروی  وزرای  معاونان 
روسیه و جمهوری آذربایجان در نشست سه جانبه 
شمال  برق  انرژی  داالن  ایجاد  بررسی  به  باکو،  در 
جنوب و اتصال شبکه های برق سه کشور، پرداختند.
به گزارش برق نیوز،  معاونان وزرای نیروی جمهوری 
در  آذربایجان  جمهوری  و  روسیه  ایران،  اسامی 
داالن  ایجاد  بررسی  به  باکو،  در  جانبه  سه  نشست 
برق  شبکه های  اتصال  و  جنوب  شمال  برق  انرژی 
سه کشور، پرداختند. »ناطق عباس اف« معاون وزیر 
آذربایجان »همایون حائری« معاون  انرژی جمهوری 
وزیر نیرو در امور برق و انرژی جمهوری اسامی ایران 
انرژی روسیه در  وزیر  معاون  یانووسکی«  »آناتولی  و 
شبکه های  اتصال  راهکار های  روزه  یک  نشست  این 

انرژی برق سه کشور را بررسی کردند.
دیدار های  در  جنوب  شمال  برق  انرژی  داالن  ایجاد 
سه جانبه روسای جمهوری آذربایجان، ایران و روسیه 
در باکو و تهران و نیز در سفر ماه مارس سال جاری 
میادی آقای حسن روحانی رییس جمهور کشورمان 
کشور  سه  سران  و  بررسی  آذربایجان  جمهوری  به 
حوزه  در  جانبه  چند  همکاری های  گسترش  درباره 

انرژی برق دستورات الزم را صادر کرده بودند.

در این نشست »همایون حائری« معاون وزیر نیروی 
برای  را  تهران  عاقمندی  ایران،  اسامی  جمهوری 
اجرای پروژه اتصال شبکه های انرژی برق با جمهوری 
سه  هر  گفت::  و  کرد  اعام  را  روسیه  و  آذربایجان 
کشور در زمینه مبادله انرژی برق از امکانات مناسب 
انرژی  وزیر  معاون  اف«،  »عباس  هستند.  برخوردار 
همکاری  سطح  به  اشاره  با  هم  آذربایجان  جمهوری 
این کشور با ایران و روسیه در حوزه انرژی برق گفت: 
جمهوری آذربایجان سه سال است که در قالب ایجاد 
داالن انرژی برق شرق غرب به مبادله برق با گرجستان 

و ترکیه می پردازد.
جمهـوری  میـان  موجـود  امکانـات  افـزود:  وی 
آذربایجـان، ایران و روسـیه در زمینه صـادرات نیروی 
بـرق شـرایط مناسـبی بـرای ایجـاد داالن انـرژی برق 
شـمال جنـوب فراهـم می کنـد. »یانووسـکی« معاون 
وزیـر انـرژی روسـیه هـم در ایـن نشسـت همـکاری 
مهـم  بسـیار  را  بـرق  انـرژی  بخـش  در  سـه کشـور 
دانسـت و بـر ضـرورت برداشـتن گام هـای مشـخص 
بـرای گسـترش همـکاری در ایـن حـوزه تاکیـد کرد. 
در ایـن دیـدار تاسـیس گـروه کاری سـه جانبـه برای 
اتصـال شـبکه های برق ایـران، جمهـوری آذربایجان و 
روسـیه و در ایـن ارتبـاط اجـرای پروتـکل دیدار سـه 
آوریـل سـال ۲۰1۴ میـادی  جانبـه سـران در ۲۵ 
در باکـو و هماهنـگ کـردن فعالیت هـای مربـوط بـه 
توجیـه اقتصـادی و فنـی بررسـی شـد. حاضـران این 
نشسـت دربـاره تاسـیس گـروه کاری متشـکل از ۶ 
نماینـده ازهـر کشـور، برگـزاری نشسـت آتـی در ماه 
پیشـنویس  تهیـه  و  مسـکو  در  جـاری  سـال  ژوئـن 
توافقنامـه مشـترک توجیـه اقتصادی و فنـی به توافق 
رسـیدند. ایـن نشسـت بـا امضـای پروتـکل نهایـی از 
سـوی معاونـان وزرای نیـروی سـه کشـور پایـان یافت.

ایسکانیوز/

تشکیل کارگروه های تخصصی 
محیط زیست در صنعت برق

به منظور دستیابی به اهداف صنعت برق و تعهدات 
از  محیطی  زیست  المللی  بین  معامالت  در  کشور 
تخصصی  کارگروه  توانیر  شرکت  مدیرعامل  سوی 

محیط زیست صنعت برق تشکیل شد.
با توجه به اهمیت محیط زیست در شرایط امروزی دنیا 
و لزوم نگاه ویژه به مسائل محیط زیستی و آینده نگری 
در کشور و همچنین به منظور جلوگیری از آثار مخربی 
که خدمات رسانی صنعت برق می تواند بر روی محیط 
در   HSE دفتر  تشکیل  پی  در  باشد،  داشته  زیست 
شرکت توانیر »کارگروه تخصصی محیط زیست صنعت 

برق« تشکیل شد.
سوی  از  حکمی  اباغ  با  کارگروه،  این  تشکیل  پی  در 
مهندس  توانیر؛  شرکت  مدیرعامل  کردی  مهندس 
سیداعتضاد مقیمی به عنوان رییس این کارگروه، مهندس 
محمدی،  میاد  و  دبیر  عنوان  به  رفیعی  شمس  مریم 
بهرام محمدی و سعیدرضا خادم المله از شرکت توانیر، 
سعید ادیب از دانشگاه صنعتی شریف، زهرا محمدزاده 
از برق منطقه ای تهران، مسعود صادقیان از برق منطقه 
ای زنجان، محمدتقی زرنشان از برق منطقه ای خراسان، 
علیرضا حاج حسینی از برق منطقه ای یزد، حسینعلی 
از  نویدی  محمد  اصفهان،  ای  منطقه  برق  از  اکبری 
منطقه  برق  از  هدایتی  حسن  گیان،  ای  منطقه  برق 
ای آذربایجان، فرهاد شبیهی مدیرعامل برق منطقه ای 
باختر، فائق محمدی از برق منطقه ای غرب، عنایت اله 
برون از برق منطقه ای خوزستان، صالح معرفت از برق 
منطقه ای مازندران، حمید عاقمندان مدیرعامل توزیع 
مدیرعامل  کاظمی  عادل  اصفهان،  استان  برق  نیروی 

توزیع  از  تبریز، حمیدرضا ساعدپناه  برق  نیروی  توزیع 
نیروی برق هرمزگان، سیدمحمد حسینی نژاد از توزیع 
برق سمنان، بهمن قدیری از توزیع برق فارس، حسن 
کریم پور از توزیع برق خراسان رضوی، علی عزیزآبادی 
از توزیع نیروی برق استان مرکزی، رضا غفاری از توزیع 
نیروی برق مازندران، ایرج والی زاده از توزیع نیروی برق 
شیراز،  برق  نیروی  توزیع  از  رییسی  مصطفی  همدان، 
جواد بهایین از توزیع برق خراسان جنوبی و عزیز گل 

محمدی از توزیع برق استان تهران منصوب شدند.
خط  و  اهداف  تعیین  اباغ،  این  در  توانیر  مدیرعامل 
مشی شرکتها در حوزه محیط زیست، فرهنگ سازی و 
تبیین جایگاه محیط زیست در صنعت برق، امکان ایجاد 
شرکتها،  طرحهای  تمامی  در  زیست  محیط  پیوست 
ایجاد بانک اطاعاتی وضعیت محیط زیست در مناطق 
مختلف، ساماندهی و نظارت بر وضعیت مواد شیمیایی 
و  سازمانها  با  مؤثر  ارتباط  و  شرکتها  در  خطرناک  و 
نهادهای بین المللی در جهت طرحهای محیط زیستی 

را از مهمترین وظایف این کارگروه برشمرده است.
همچنین ارتباط مؤثر با سازمان حفاظت محیط زیست 
استانداردهای  شناسایی  داخلی،  مرتبط  سازمانهای  و 
ملی و بین المللی محیط زیست، ارتباط مؤثر با مراکز 
دستورالعملهای  تدوین  و  تهیه  دانشگاهی،  علمی 
به  و  زیست  محیط  تخریبی  اثرات  کاهش  جهت  الزم 
روزرسانی مستمر اهداف محیط زیستی از دیگر وظایف 

این کارگروه است که در این اباغیه آمده است.
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فصل تجارت/

تامین مالی 2 نیروگاه توسط بانک 
صنعت

علی اشرف افخمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
بانک صنعت و معدن گفت : بانک صنعت و معدن 
احداث نیروگاه های اندیمشک و امیدیه ، با ظرفیت 

جمعا 1۵۰۰ مگاوات را تامین مالی می کند.
افخمی که در سفر به استان خوزستان ، در دیدار با 
غامرضا شریعتی استاندار خوزستان سخن می گفت 
حق  خوزستان  استان  افزود:  خبر  این  اعام  ضمن 
بزرگی بر گردن کشور ما دارد و بانک صنعت و معدن 
تاش می کند تا در حد توان خود در راستای توسعه 
صنعتی استان گام برداشته و از این طریق بخشی از 
بانک صنعت و معدن  ادا کند. مدیرعامل  را  این حق 
تصریح کرد : خوشبختانه نقش این بانک تاکنون در 
استان خوزستان پر رنگ بوده است ، در این خصوص 
تامین  با  سلیمان  مسجد  پتروشیمی  از  توان  می 
فوالد  و  اشتغال  نفر   7۰۰ و  یورو  میلیون   ۴۳۲ مالی 
روهینا جنوب با 1۰۰ میلیون یورو تسهیات و ۴۴۵ 
نفر اشتغال نام برد که می توانند چهره این بخش از 

کشورمان را دگرگون کنند.
حوزه  در  معدن  و  صنعت  بانک  نقش  مورد  در  وی 
هزار   ۶ است  توانسته  بانک  این   : گفت  نیروگاهی 
کشور  برق  تولید  ظرفیت  هزارمگاوات  از 7۰  مگاوات 
از ظرفیت  درصد  رقم 9  این  که  کند  مالی  تامین  را 

یاد شده است.
افخمی گفت : بانک صنعت و معدن در صنایع ریلی 
پروژه قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان ، به مبلغ 1 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر و پروژه برقی سازی قطار 
تهران-مشهد به میزان 1 و نیم میلیارد دالر را تامین 
مالی کرده که با اتمام آن ها تحول چشمگیری در این 

بخش از صنایع کشورمان اتفاق خواهد افتاد.
این مدیر بانکی ضمن بیان این که تامین مالی احداث 
سه طرح آب شیرین کن جمعا به مبلغ ۳۶۰ میلیون 
دالر توسط بانک صنعت و معدن انجام شده و هر یک 
از آنها روزانه 1۰۰ هزار متر مکعب ظرفیت دارد افزود: 
مثل کشورهای حوزه  بتوانیم  که  است  این  ما  انتظار 
خلیج فارس استفاده بهینه ای از آب شیرین کن ها 

داشته باشیم.
قدردانی  ضمن  دیدار  این  در  نیز  خوزستان  استاندار 
بانک  این  نقش  و  معدن  و  صنعت  بانک  خدمات  از 
از  سخن  که  هرجا   : گفت  استان  صنعتی  توسعه  در 
از  معدن  و  صنعت  بانک  نقش  است  بانکی  سیستم 
امر حاصل  این  است که  برخوردار  برجستگی خاصی 
تاش مسئوالنه این بانک در اجرای طرح های صنعتی 

و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است.
بانک  ارشد  مدیریت  خوشبختانه   : گفت  شریعتی 
صنعت و معدن مدیری باتجربه است که در حوزه های 
مختلف صنعتی و اقتصادی فعالیت کرده و به مسائل و 

مشکات بنگاه های تولیدی به خوبی آشناست.
وی بیان داشت: بانک صنعت و معدن به عنوان تنها 
بانک توسعه ای بخش صنعت و معدن کشور تنها به 
اعطای تسهیات نمی پردازد بلکه به عنوان یک مشاور 
باتجربه در کنار صنعتگران حضور دارد و از این طریق 
و  فعال  نقش  صنعتی  های  طرح  رسیدن  ثمر  به  در 

پویایی دارد. 

ایسنا/

تولید 28 تراوات ساعت برق در 
نیروگاه بوشهر

برآوردها  گفت:  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
نشان می دهد تقاضای انرژی جهانی تا سال 2۰4۰ 

به میزان ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.
علی اکبر صالحی در پیامی که به دومین کنفرانس ملی 
پیشرفت های نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز 
ارسال کرده است و توسط اصغر زارعان دستیار و مشاور 

وی قرائت شد، آورده است:
»انرژی جزئی غیرقابل تفکیک از زندگی انسان در جوامع 
اجتماعی،  زندگی  ابعاد  تمام  مولفه  این  است.  مدرن 
اقتصادی و ارتباطی انسان ها را تحت تاثیر قرار می دهد. در 
طول تاریخ انسان همواره از اشکال مختلف انرژی استفاده 
کرده اند، به طوری که زندگی بدون آن قابل تصور نیست.

روند وابستگی به انرژی به شرایطی رسیده که هم اکنون 
جوامع انسانی براساس دسترسی به شبکه های انرژی و 
اطاعات شکل گرفته، توسعه می یابند و می توانند رفاه 
مردم خود را تامین کند. برآوردها نشان می دهد تقاضای 
انرژی جهانی تا سال ۲۰۴۰ به میزان ۳۰ درصد افزایش 
خواهد یافت. انرژی و دسترسی مطمئن به آن یکی از 

عوامل اصلی توسعه بوده که با لحاظ کردن عوامل زیست 
محیطی به روش های تولید، می توان پایداری آن را نیز 
تضمین کرد. در خاتمه تمایل دارم به طور مختصر عملکرد 
نیروگاه اتمی بوشهر را در صنعت برق کشور بیان کنم. 
واحد یکم در سال 1۳9۲ تحویل بهره بردار ایرانی شد و 
تولید تجاری را شروع کرد این واحد ظرفیت تولید 1۰۰۰ 
مگاوات برق را دارد. در سال گذشته سهم برق هسته ای 
1.۳ دهم درصد از ظرفیت و ۲.۳ دهم درصد از تولید 
انرژی الکتریکی کشور بوده است. اکنون با تجارب کسب 
شده توسط نیروهای انسانی آموزش دیده 1۰۰ درصد 
فعالیت های بهره برداری و بیش از ۸۵ درصد فعالیت های 
شرکت  توسط  سوخت  تعویض  و  نگهداری  و  تعمیر 
همراه شرکت های  به  بوشهر  اتمی  نیروگاه  بهره برداری 
زیرمجموعه و دیگر شرکت های ایرانی انجام می شود. در 
مجموع این سالها واحد یکم بیش از ۲۸ تراوات ساعت 
برق تولید کرده که حدود ۲۶ تراوات ساعت را به شبکه 
که  است  آن  توجه  قابل  نکته  است.  داده  تحویل  برق 
اگر این میزان برق توسط نیروگاه های سوخت فسیلی 
تولید می شد باید بیش از ۴۵ میلیون بشکه معادل نفت 
خام مصرف می شد و حدود ۲۶ میلیون تن هم بیشتر 
آالینده های زیست محیطی انتشار می یافت. در راستای 
واحد  دو  احداث  اجرایی  عملیات  تدوین شده  اهداف 
نیروگاهی هرکدام به قدرت 1۰۵7 مگاوات الکتریکی 
در ساختگاه بوشهر از 1۵ ماه پیش آغاز شده و اقدامات 
مناسب هم طبق برنامه صورت گرفته است. برق هسته 
ای جزو آن دسته از انرژی های پاک است که عاوه بر 
دارا بودن مزیت های زیست محیطی انرژی های تجدید 
پذیر محدودیت های مربوط به این نوع انرژی ها را نیز 
نیروگاه های هسته ای  از  برق  تولید  ندارد. در مجموع 
بوده و هم می تواند  پذیر  رقابت  اقتصادی  نظر  از  هم 

الزامات زیست محیطی را برآورده کند.
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تسنیم/

بررسی تاثیر »نیما« بر تجارت 
کشور

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: بر اساس 
توضیحاتی که روی کاغذ درباره  سامانه نیما توسط 
دولت ارائه  شده است این سامانه مانعی پیش روی 
تجارت نیست و به بانک مرکزی برای مدیریت بهتر 

بازار ارز کمک می کند.
ــار کــرد: موضــوع بازگشــت ارز  ــی اظه محمــد الهوت
ــردان  ــت م ــط دول ــه توس ــادرات، همیش ــل ص حاص
ــامانه  ــه در س ــت ک ــبه قرارمی گرف ــک و ش ــورد ش م

نیمــا شــفافیت الزم بــرای آن ایجــاد می شــود.
وی افــزود: بــا تصمیمــات  اخیــر ارزی، صادرکنندگان 
ــد؛  ــذار کنن ــود واگ ــد ارز خ ــار روش می توانن ــا چه ب
ــده در  ــات انجام ش ــد عملی ــوارد بای ــه م ــا در هم ام

سیســتم نیمــا ثبــت شــود.
الهوتــی خاطرنشــان کــرد: بــر ایــن اســاس مشــخص 

می شــود  ارز واردات کاال از چــه محلــی تأمیــن شــده 
و همچنیــن  از اینکــه  ارز حاصــل از صــادرات در 
ــرار  ــرمایه ق ــروج س ــی و خ ــار واردات غیرقانون اختی
ــیون  ــس کنفدراس ــد. رئی ــگیری می کن ــد پیش نگری
صــادرات ایــران ادامــه داد: بــر اســاس اعام مســئوالن 
بانــک مرکــزی ایــن طــرح از  نیمــه  بهمنمــاه ســال 
ــه  ــته ب ــای گذش ــورده و در روزه ــد خ ــته کلی گذش

ــه کار کــرده اســت. طــور رســمی آغــاز ب
ــه  ــد اســت ک ــک مرکــزی معتق ــرد: بان ــح ک وی تصری
تمــام شــرایط و زیــر ســاخت ها را فراهــم کــرده اســت 
تــا خریــدار و فروشــنده ارز بتوانــد عملیــات خــود را در 

ایــن ســامانه ثبــت کنــد.

نیما بر تمام فعالیت های ارزی نظارت می کند
الهوتـی گفـت: در ایـن روش کلیـه فعالیت هـای ارزی 
قابـل مشـاهده اسـت و بانـک مرکـزی از کلیـه مصارف 
و  ارزی بـه صـورت لحظـه ای خبـردار می شـود و بـه 
طـور دقیـق می داند کـه ارز حاصـل از صـادرات در چه 
محلـی بـه فـروش رفته یـا بـرای واردات چـه کاالیی به 

کار گرفته شـده اسـت.
بر  کشور  خارجی  تجارت های  تمام  داشت:  اظهار  وی 
اساس این سامانه قابل رصد و مدیریت است در ضمن 
را  خود  تاش  تمام  که  است  معتقد  نیز  مرکزی  بانک 
کرده است تا کمترین مشکل را داشته باشد اما به عقیده 
من تا زمانی این طرح به طور کامل اجرا شود، مشکاتی 

وجود خواهد داشت که قابل رفع شدن است.
به دلیل  ادامه داد:  ایران  رئیس کنفدراسیون صادرات 
مرسوم  ازمدل های  کشور  تجارت  سیستم  تحریم 
اکنون  هم  اینکه  به  توجه  با  و  بود  گرفته  فاصله  دنیا 
ارتباط   امکان  و  دارد  وجود  مشکاتی  کماکان  نیز 
صددرصدی از طریق بانک ها وجود ندارد، بانک مرکزی 

ابزاری  باید  ارزی،  عملکرد  بر  نظار  دستگاه  عنوان  به 
داشته باشد تا در صورتی که هیجاناتی در بازار رخ دهد 

از قبل پیش پیش بینی کند.

نیما مانع جدیدی برای تجارت کشور نیست
مانع  طرح  این  که  می رسد  نظر  به  گفت:  الهوتی 
اما در صورتی  نباشد  به روی صادرات کشور  جدیدی 
که با اجرای سامانه نیما، احیاناً مانع جدیدی پیش روی 
صادرات و واردات کشور ایجاد کند، رتبه تجارت کشور 
دوباره تنزل می یابد، اما بر اساس توضیحاتی که روی 
پیش  مانعی  است  شده  ارائه   سامانه  این  درباره  کاغذ 
مدیریت  برای  مرکزی  بانک  به  و  نیست  تجارت  روی 
بهتر کمک می کند. رئیس کنفدارسیون صادرات ایران 
گفت: به نظر نمی رسد که این سامانه جدید خود عاملی 
برای کاهش صادرات یا افزایش آن باشد، بلکه بیشتر به 

عنوان ابرازی برای شفایت مالی بازار ارزی است.
وی اظهـار داشـت: در این دسـتورالعمل نـرخ محصول 
صادراتی بر اسـاس قیمـت درب کارخانه در نظر گرفته  
شـده اسـت و درصورتی که  صادر کننـده ایرانی کاالی 
خـود را بر اسـاس قیمـت تحویل در محل  بـه خریدار 
وعـده داده باشـد، مبلـغ هزینـه اضافی از میـزان تعهد 
کسـر می شـود.الهوتی گفت: در این سـامانه ۵ در صد 
از ارز حاصـل از صـادرات نیـز در اختیـار خـود صـادر 
کننـده گذاشـته  شـده اسـت تـا از آن بـرای تبلیغات، 
پرداخت کمیسـیون فـروش و انبارداری اسـتفاده کند. 
وی اظهـار داشـت: البتـه بایـد در نظـر داشـت کـه در 
نظـر گرفتـن تنهـا ۵ در صد از مبلغ ارز به دسـت آمده 
از صـادرات  بـرای هزینه های یاد شـده کم اسـت، زیرا 
هزینـه تبلیغـات زیـاد خواهد بـود، اما بر اسـاس اعام 
صـورت گرفته صـادر کننده مکلف اسـت 9۵درصد ارز 

حاصـل از صـادرات را برگرداند.

خانه ملت/
شریعتمداری در گفت وگو با خانه ملت مطرح کرد:

هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای 
مشوق های صادراتی پیش بینی شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: مجلس هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان منابع برای مشوق های صادراتی 

پیش بینی کرده است.
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت

محمد شریعتمداری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
خانه ملت، با اشاره به برنامه های وزارت صنعت، معدن 
برنامه  ایرانی، گفت:  از کاالی  برای حمایت  و تجارت 
های ویژه ای در تولید کاالی کیفی برای ارائه مطلوب 
فعالیت  و  بازار  برای  مناسب  شرایط  ایجاد  مردم،  به 
های مربوط به بازاریابی کاالی ایرانی در وزارت صنعت 

معین شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه در سال 9۶ 
با همکاری مجلس قوانین خوبی برای حمایت از کاالی 
اگر بخواهیم عوامل  افزود:  ایرانی تصویب شده است، 
عدم موفقیت در تولید کاالی قابل رقابت در بازارهای 
داخلی و بین المللی را بررسی کنیم به عنصر مهمی 
ایران می رسیم که برای این  نام نوسازی صنعتی  به 
های حاضر  نرخ  با  بانکی  تسهیات  از  استفاده  هدف 
سرمایه گذاری  بازده  نرخ  با  چون  نیست،  پذیر  امکان 

صنعتی تطابق کامل ندارد.
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انتخاب/

پرداخت ما به التفاوت ارز کاالهای 
اساسی و دارو با سرعت

دولت ما به التفاوت ارز کاالهای اساسی و دارو را به 
سرعت پرداخت خواهد کرد و بانک ها موظف شده 
های  کاال  ارز  التفاوت  مابه  پرداخت  به  نسبت  اند 
اساسی و دارو را به ازاء هر دالر 4۰۰ تومان به تجار و 
وارد کنندگان پرداخت کنند و وارد کنندگان نباید 

در این زمینه هیچگونه نگرانی داشته باشند. 
معاون اول رییس جمهور گفت: هیچ کمبودی در کشور 
در زمینه تأمین کاالهای اساسی و دارو ایجاد نخواهد 
شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دیروز 
در ادامه سلسله جلسات اقتصادی ساماندهی امور ارزی 
با اشاره به تداوم ورود کاالهای اساسی به کشور، گفت: 
به  را  دارو  و  اساسی  کاالهای  ارز  التفاوت  به  ما  دولت 
سرعت پرداخت خواهد کرد و بانک ها موظف شده اند 
اساسی  های  کاال  ارز  التفاوت  مابه  پرداخت  به  نسبت 
وارد  و  تجار  به  تومان  دالر ۴۰۰  هر  ازاء  به  را  دارو  و 
کنندگان پرداخت کنند و وارد کنندگان نباید در این 

زمینه هیچگونه نگرانی داشته باشند.
 )Market(وی با ابراز خرسندی از تحوالت اخیر بازار
بنگاه های  تدریجی  ورود  داشت:  اظهار  سکه  و  ارز 

)نیما(،  ارزی  معامات  یکپارچه  نظام  به  اقتصادی 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، 
شیب نزولی قیمت سکه، کاهش قاچاق لوازم خانگی و 
قطعات خودرو، بهبود مدیریت ارز کشور از نتایج مطلوب 
سیاست های نوین ارزی است که باید با دقت و سرعت 

ادامه یابد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش وزیر صنعت، 
معدن و تجارت مبنی بر تامین کاالهای مورد نیاز جامعه 
بویژه برای ماه مبارک رمضان و پر بودن انبارها از کاالهای 
با توجه به تحوالت اخیر و  ابراز امیدواری کرد؛  اساسی 
حمایت های دولت از صادرکنندگان میزان صادرات کشور 

در سال 97 از سال قبل پیشی گیرد.
روزانه  باید  ارز  بازار  رصد  ویژه  کارگروه  افزود:  روحانی 
تشکیل جلسه دهد و برای حل مسائلی که ممکن است 
و  تهیه  راهکار  بیاید  اجرای سیاست ها پیش  در خال 
بافاصله تصمیم گیری و برای اجرا به دستگاه های ذیربط 
اباغ کند. در این جلسه شریعتمداری وزیر صنعت، معدن 
واردات  و  روند صادرات  از  ارائه گزارش  با  نیز  تجارت  و 
)Export(کشور  صادرات  و  واردات  روند  گفت:  کشور 
واردات کاالهای  و میزان  و مناسبی است  روند مطلوب 
بابت  از  نگرانی  هیچگونه  و  است  توجه  قابل  اساسی 
کاالهای اساسی بخصوص کاالهای مورد نیاز جامعه برای 
از کاالهای  انبارهای کشور  ماه مبارک رمضان نداریم و 
وجود  زمینه  این  در  خاصی  مشکل  و  است  پر  اساسی 
ندارد. ضمن آنکه ستاد تنظیم بازار نیز بر قیمت کاالها 

نظارت کافی دارد و با متخلفین برخورد خواهد کرد.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  هاشمی  زاده  قاضی 
پزشکی نیز در این جلسه گفت: هیچگونه مشکلی برای 
تأمین و واردات دارو وجود ندارد و با مصوبه دولت مبنی بر 
پرداخت ما به التفاوت ارز واردات دارو، مردم نگران کمبود 

و افزایش قیمت دارو نباشند.

در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و 
تجارت، اقتصاد، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و روسای کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و 
معاون اقتصادی رییس جمهور و معاون حقوقی رییس 
جمهور نیز حضور داشتند ضمن تاکید بر پرداخت مابه 
التفاوت ارز به وارد کنندگان کاالهای اساسی و دارو از 
طریق ساز و کار های موجود مقرر شد بانک مرکزی در 
اسرع وقت نسبت به اباغ بخشنامه الزم به بانک های 
ارز به وارد کنندگان  التفاوت  عامل برای پرداخت مابه 
واردات  خصوص  در  نظر  تبادل  و  بحث  نمایند.  اقدام 
و  نیاز شبکه حمل  مورد  ارز  تامین   ، برابر صادرات  در 
نقل بین المللی کشور، ارز همراه مسافران در مرزهای 
زمینی، واردات خودرو از دیگر موضوعات جلسه بود که 
تصمیمات الزم در این خصوص اتخاذ و مقرر شد بانک 
مرکزی به فوریت نسبت به اباغ مصوبات جلسه و اطاع 

رسانی الزم اقدام کند.

سهام انرژی/
مدیرعامل بورس انرژی گفت: 

راهکار جدید بورس، عرضه 
مسقیم برق به مصرف کنندگان 

بزرگ است
نقدشوندگی  و  تقاضا  و  عرضه  تعادل  راستای  در 
توزیع برق، بورس انرژی مسیری را همواره کرده 
است تا نیروگاه ها بتوانند برق خود را مستقیما به 

مصرف کنندگان بزرگ بفروشند. 
علی حسینی مدیرعامل بورس انرژی در گفتگو با این 
پایگاه خبری، ضمن اعام چالش قیمت گذاری برق و 

تعادل در عرضه و تقاضا اظهار داشت: بورس انرژی به 
عنوان نهاد واسط، مسیری را برای عرضه بهترو خرید 
و فروش سهل تر فراهم کرده است تا نیروگا ه بتوانند به 
راحتی برق خود را مستقیما به مصرف کنندگان بزرگ 
و شرکت های صنعتی بفروشند و به نظر این موضوع با 

استقبال بیشتری مواجه خواهد شد.
ارزان  نیروگاه ها مشکل  ما که  به سوال  پاسخ  وی در 
چالش  یک  عنوان  به  انرژی  بورس  در  را  برق  بودن 
معامات  در  موضوع  این  اگر  گفت:  می کنند  مطرح 
بورس قوت گیرد به دلیل نقدشوندگی در کوتاه ترین 

زمان این موضوع رشد بهتری خواهد یافت.
حسینی در مورد قیمت گذاری برق در بورس انرژی 
همین  به  و  است  نقدی  بورس  در  برق  قیمت  گفت: 
به  بازار  از  تر  ارزان  ها  قیمت  است که  دلیل منطقی 
فروش می رسد. فروش برق غیر بورسی گران تر است 
یا بیشتر  اما ممکن است نقدشوندگی به یک سال و 
هم برسد اما در بورس انرژی این نقدشوندگی سه روز 
بیشتر نیست و به همین خاطر قیمت پایین تر عرضه 
می شود. وی یکی از مشکات و دغدغه های برق در 
تقاضا عنوان  تعادل در میزان عرضه و  را عدم  بورس 
کرد و گفت: متاسفانه به دلیل عدم متناسب عرضه و 
ای  عرضه  میزان  یعنی  دارد  وجود  این مشکل  تقاضا 
سامانه  در  که  نیروگاه ها  یا  و  نیرو  وزارت  توسط  که 
معاماتی بورس انرژی  معرفی و ثبت شده اند بیشتر 
از منابعی است که در اختیار شرکت های توزیع برق 
داده می شود. بنابراین یک اثر کاهشی در قیمت ایجاد 
نیرو دارد  با مضیقه های مالی که وزارت  و  می شود 
شاید نتواند در کوتاه مدت منابع بیشتری را به بورس 
هایی هستیم  راه  دنبال  به  اما  اختصاص دهد؛  انرژی 
تعادل  حداقل  به  تقاضا  براساس  را  عرضه   میزان  تا 
برسانیم و در حال رایزنی در این زمینه هم هستیم.  
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11یادداشت مدیریتی

چرا شرکت های ایرانی نوآوری نمی کنند؟

نویسنده: سیدکامران باقری/ مشاور مدیریت نوآوری

»این شرکت سال هاست که کسب وکار موفقی دارد 
نه فرآیند  نوآوری داشته و  نه مدیر  امروز هم  تا  و 
نوآوری.« بسیاری از مدیران ایرانی بعد از شنیدن 
از  بیش  و  پیش  شرکت ها،  برای  نوآوری  ضرورت 
می کند.  خطور  ذهن شان  به  جمله  این  هرچیزی 
برخی از آنها این جمله را بر زبان می رانند و برخی 
از  می کنند.  سانسور  را  خود  و  کرده  رودربایستی 
قضا این گزاره در بیشتر موارد درست است! یعنی 
بیشتر شرکت های ایرانی )حتی برخی از بهترین ها و 
موفق ترین ها( تاکنون بدون نوآوری هم روزگارشان 
و  موردی  داشته اند،  نوآوری  هم  اگر  بوده.  کام  به 
غیرسیستمی بوده. بنابراین این گزاره که کسب وکار 
داشته  رونق  نوآوری  بدون  ایرانی  شرکت های 
می تواند درست باشد اما نتیجه ای که بیشتر مدیران 

از این گزاره می گیرند اشتباه و خطرناک است.

را  ایران  اقتصاد  که  است  سده  یک  نفتی  درآمد  شیر 
اقتصادی  بنگاه های  از  بسیاری  زندگی  و  کرده  سیراب 
به  غیرمستقیم  یا  مستقیم  گذشته  دهه های  در  ایران 
این درآمد نفتی وابسته بوده است. بسیاری از بنگاه های 
اقتصادی ایران به پشتوانه همین درآمدهای نفتی، درگیر 
یا همان کاالهای  دست به دست کردن کاالهای وارداتی 
حاصل از دانش و نوآوری خارجی بوده اند. امورات همه 
به خوبی می گذشته و کسی  بنگاه ها هم کم وبیش  این 
هم  شرکت هایی  بیشتر  است.  درنمانده  نوآوری  بدون 

از  استفاده  با  را  خود  تولید  بوده اند،  تولید  درگیر  که 
خیلی ها  انجام  داده اند.  وارداتی  طراحی  و  ماشین آالت 
نفتی(  درآمد  همان  )یا  دولتی  ارزان قیمت  تسهیات  از 
برای تامین این ماشین آالت و خرید لیسانس یا طراحی 
هم  شرکت ها  این  کسب وکار  برده اند.  بهره  خارجی 
همان  از  استفاده  با  سال  سال های  نبوده.  بد  کم وبیش 
ماشین   آالت و طراحی خریداری شده تولید می کردند و 
وقتی تجهیزات از رده خارج می شد یا کسی خریدار آن 
محصوالت نبود، دوباره سراغ تسهیات دولتی می رفتند و 
با دریافت دوباره تسهیات ارزان قیمت، دوباره ماشین آالت 
و طراحی می خریدند. نام این کار را هم »نوسازی صنایع« 
می گذاشتند! خیلی ها هم همان درآمدهای نفتی را در 
بدون  و  می انداختند  جریان  به  مسکن  و  زمین  بازار 
سود  خود،  فعالیت های  زنجیره  هیچ جای  در  نوآوری 
تضمین شده قابل توجهی داشتند. در چنین شرایطی اگر 
کارش  می رفت،  نوآورانه  فعالیت های  سراغ  به  شرکتی 
ناگفته  البته  می شد.  تلقی  عجیب  حتی  یا  غیرضروری 
به  شرایط  همین  در  که  شرکت هایی  معدود  که  نماند 
بهتری  بسیار  رشد  و  عملکرد  رفته اند،  نوآوری  سراغ 
به  بیشتر شرکت ها  اقبال  این، عدم  با وجود  داشته اند. 
نوآوری کاما قابل درک بود.اما این شرایط تغییر کرده 
و  کشور  اقتصادی  وضعیت  از  مختصر  شناختی  است! 
تغییر  این  به  برای پی بردن  اقتصاد جهانی  تحول  روند 

اساسی کافی است.
دولت نمی تواند همچون گذشته درآمدهای نفتی را به 
طرح های عمرانی و سرمایه گذاری های توسعه ای سرازیر 
کند. بخش عمده ای از درآمد نفت صرف تامین یارانه و 

هزینه های فزاینده بدنه فربه دولت می شود و دولت در 
تامین مالی خدمات عمومی دچار مشکات فزاینده است. 
درآمد  گذشته  همچون  نمی تواند  دولت  شرایط  این  در 
نفتی را دست ودلبازانه صرف جبران ناکارآمدی و بهره وری 
حتی  و  نیمه دولتی  دولتی،  اقتصادی  بنگاه های  پایین 
خصوصی کند. حتی اگر فرض کنیم که جریان درآمدهای 
نفتی تداوم داشته باشد )که شواهد فراوانی خاف این را 
نشان می دهد(، دولت چاره ای جز کوچک سازی خود و 
تسهیل فضای کسب وکار به نفع بخش خصوصی ندارد. 
زین پس، ایجاد رشد و اشتغال بیش از هر زمان دیگری بر 
عهده بخش خصوصی خواهد بود. این امر الجرم به معنای 
افزایش رقابت است. تجربه جهانی هم گواه بر آن است که 
در فضای رقابتی، نیاز به نوآوری برای افزایش کارآیی و 

ایجاد فرصت های رشد افزایش خواهد یافت.
امـا جـدای از تحـوالت داخلی اقتصـاد ایـران، تغییرات 
بزرگـی در سـطح جهانـی رخ داده کـه بـازار ایـران را 
باعـث شـده  تغییـرات  ایـن  اسـت.  کـرده  متاثـر  نیـز 
قواعـد و ماهیـت صنعـت و رقابـت به شـدت متحـول 
شـود. کسـب وکارهای مبتنـی بـر دسترسـی بـه منابـع 
طبیعـی )همچـون نفـت( به تدریـج جایـگاه خـود را در 
صدر پول سـازترین شـرکت ها از دسـت داده اند. بیشـتر 
صنایـع ماهیـت دانشـی  و فناوری بنیـان پیـدا کرده انـد 
منبع پایـه  شـرکت های  جـای  نـوآور  شـرکت های  و 
و نفتـی را گرفته انـد. عرضـه محصـوالت و خدمـات و 
فناوری هـای جدید شـتاب بی سـابقه ای به خـود گرفته 
اسـت. محصوالت و خدمات بسـیار سـریع تر از گذشـته 
منسـوخ می شـوند و جـای خـود را بـه محصـوالت و 
خدمـات نوآورانه تـر می دهنـد. ایـن تحـول بـزرگ فقط 
محـدود بـه صنایـع پیشـرفته نیسـت و کم وبیـش همه 
صنایـع را تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت.  در نتیجه این 
تحـول بنیادیـن در اقتصـاد جهانی، سـهم فزاینده ای از 

ارزش افـزوده صنایـع بـه شـرکت هایی تعلـق می گیـرد 
کـه خودشـان خالـق دانـش و فنـاوری نوین و پیشـران 
نـوآوری هسـتند. معنـای دیگـر ایـن حـرف این اسـت 
کـه آنهایـی که بـه دانش، فنـاوری و تجهیـزات دیگران 
وابسـته هسـتند، شـاهد کاهش تدریجی حاشـیه سـود 
فعالیت هـای خـود بـوده  و خواهند بود. در این شـرایط، 
آن دسـته از صنایـع تولیـدی کشـور هـم کـه کامـا به 
تجهیـزات و دانش طراحی خارجی وابسـته هسـتند، در 
معـرض خطـر قـرار گرفته اند. نیـاز بازار خیلی سـریع تر 
از گذشـته تغییـر می کنـد و مشـتریان منتظـر بهبـود 
زود بـه زود و شـتابان محصـوالت و خدمـات هسـتند. 
امـا بـدون نـوآوری و دسترسـی بـه دانـش و فنـاوری 
مربوطـه، امـکان اعمال ایـن تغییرات دسـت کم در بازه 
زمانـی مـورد انتظـار مشـتریان وجـود نـدارد. به همین 
علـت، بیشـتر کارگاه هـای صنعتـی و حتـی شـرکت های 
خدماتـی کشـور بـرای بقا تقا می کننـد و شرایط شـان رو 
به رشـد و پیشـرفت نیسـت. اگرچه هنوز در صدر فهرست 
پرفروش تریـن شـرکت های ایرانی، نـام بنگاه های منبع پایه 
ایـن  امـا  می خـورد.  بـه چشـم  پتروشـیمیایی  و  نفتـی 
حضـور دیـری نخواهـد پاییـد و نسـل جدید شـرکت های 
ایرانـی بـه زودی جـای آنهـا را در صـدر فهرسـت خواهنـد 
گرفـت. تفـاوت نسـل جدیـد شـرکت های پیشـتاز ایرانـی 
بـا گذشـتگان، ماهیـت دانشـی و نوآورانـه آنهاسـت. ایـن 
شـرکت ها بـرای بقا بـه نـوآوری آن هم به صـورت نظام مند 
و پیوسـته نیـاز دارنـد. بنابراین اگر زین پـس مدیری گفت 
که »این شـرکت سال هاسـت که کسـب وکار موفقی دارد و 
تـا امروز هـم نه مدیر نوآوری داشـته و نه فرآینـد نوآوری« 
بایـد در پاسـخ گفـت ایـن گـزاره در گذشـته درسـت بوده 
امـا تعمیـم پیش فرض هـای گذشـته بـه آینـده، آن هم در 
روزگاری که تحوالت سـرعت گرفته، کاری اشـتباه اسـت و 

پیامدهای ناگـواری خواهد داشـت.



بازگشت فالمینگوها به دریاچه ارومیه
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	بررسی روند پیشرفت قرارداد «اسپک» سندیکا 
	جلسه هیات رئیسه کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات دوم اردیبهشت سال جاری در محل سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد. 
	با پـژوهشگاه نیـرو
	تامین مالی 2 نیروگاه توسط بانک صنعت
	علی اشرف افخمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت : بانک صنعت و معدن احداث نیروگاه های اندیمشک و امیدیه ، با ظرفیت جمعا 1500 مگاوات را تامین مالی می کند.

	تشکیل کارگروه های تخصصی محیط زیست در صنعت برق
	به منظور دستیابی به اهداف صنعت برق و تعهدات کشور در معاملات بین المللی زیست محیطی از سوی مدیرعامل شرکت توانیر کارگروه تخصصی محیط زیست صنعت برق تشکیل شد.

	بررسی راهکارهای اتصال شبکههای برق ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه در باکو
	معاونان وزرای نیروی جمهوری اسلامی ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در نشست سه جانبه در باکو، به بررسی ایجاد دالان انرژی برق شمال جنوب و اتصال شبکههای برق سه کشور، پرداختند.

	تولید 700 میگاوات برق در عراق توسط زیمنس آلمان
	شرکت آلمانی زیمنس آلمان برنده یک قرارداد برای افزایش 700 میگاوات برق به نیروگاه گازی تولید برق رمیله در استان بصره (جنوب) عراق شد.

	روند پیشرفت طرح های نیروگاهی روسیه در ایران بررسی شد
	«نیکلای اسپاسکی» معاون بین الملل شرکت دولتی روس اتم که در راس هیاتی به تهران سفر کرده، با «بهروز کمالوندی» معاون امور بین الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفت و گو کرده است. 

	دو واحد نیروگاهی سد داریان افتتاح شد
	واحد اول و دوم نیروگاه داریان امروز پنجشنبه با حضور وزیر نیرو در استان کرمانشاه، به بهره برداری رسید.

	افزایش صادرات برق ایران به پاکستان
	 معاون برنامهریزی شرکت توانیر (تولید و انتقال نیروی ایران) گفت:بر اساس برنامه ریزی و توافقهای انجام شده، میزان صادرات برق ایران به پاکستان به ۲۰۰ مگاوات افزایش مییابد.

	تاکید مهاجری به چابک سازی نیروی صنعت آب و برق
	معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو گفت:در کنار افزایش کمی پروژهها، شاهد کاهش نیروی انسانی در آب و برق کشور هستیم به گونهای که پیش از انقلاب با وجود اشتغال ۶۵ هزار نفر در این حوزهها این تعداد به ۳۵ هزار نفر کاسته شده است، البته این چابکسازی نیروی ا

	مصرف برق در تابستان امسال باید 6هزار مگاوات کاهش یابد
	معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر، گفت: برای زمان اوج مصرف امسال، کاهش 6 هزار مگاوات برق برنامه ریزی و سهمیه هر کدام از شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق مشخص شده است.
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