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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

علیرضا کالهی رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با حضور در 
برنامه زنده شبکه خبر به بحث و گفتگو در رابطه با تولید ملی و جایگاه نشان 
ساخت ایران در اقتصاد دنیا پرداخت و مهمترین چالش در زمینه تولیدات 

ملی را مشکالت موجود در بازار سرمایه دانست.
اقتصادی که پیرامون چالش های  برنامه زنده گفت و گوی  این  علیرضا کالهی در 
موجود در حوزه تولید ملی برگزار شد ،ضمن انتقاد از روند پیش رو در مسیر توسعه 
صنعتی بیان کرد: واقعیت این است که ما در طول 15 سال اخیر در مسیر توسعه 
صنعتی بیراهه رفته ایم. بسیاری از صنایعی که جنبه رقابتی و صادراتی داشتند و بازار 
داخل را تامین می کردند به تحلیل رفتند و صاحبان این صنایع یا تبدیل به واردکننده 
شدند و یا حداکثر در حال مونتاژ کاالها و تجهیزات هستند. این نشان دهنده این است 

که رقابت پذیری صنعت ایران تحلیل رفته است. 
پذیری  رقابت  بررسی  با  رابطه  در  اقتصاد  جهانی  مجمع  گزارش  به  اشاره  با  وی 
اقتصادهای دنیا گفت: در این گزارش اقتصاد های دنیا در 12 ستون اصلی از 15 منظر 
بررسی و ارزیابی و امتیاز دهی شده اند که رتبه ایران با وجود پیشرفت های کنونی  به 
74 رسیده است. در 12 ستون اصلی گزارش، قوی ترین معیار، مقیاس بازار است که 
باتوجه به وسعت و جمعیت، ایران رتبه 19 و ضعیف ترین معیارمان نیز بازار سرمایه 
است که رتبه 139 را در آن کسب کرده ایم و این همان بیراهه ای که در مسیر آن 

قرار گرفته ایم. 
ادامه در صفحه 3/ 

سندیکای صنعت برق ایران/ علیرضا کالهی در گفت و گوی زنده شبکه خبر: 

لزوم اصالح بازار سرمایه و نظام بانکی برای توسعه ساخت داخل 
 بخش خصوصی به تصمیم دولت اعتماد کند

تعادل/ 
فاطمه دانشور

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

دولت دوازدهم به پشتوانه بیش از 23میلیون رای به زودی 
باید کار خود را آغاز کند. به گواه بسیاری از کارشناسان 
و فعاالن اقتصادی اگر 4سال گذشته دوران آوار برداری و 
گذر از بحران بود، این دوره باید تبدیل به دوران شکوفایی 
اقتصادی شود. در مناظرات انتخاباتی به خوبی مشخص شد 
حتی زمانی که بحث مسائل فرهنگی و سیاسی به میان 
می آمد موضوعات اقتصادی به عنوان دلیل مطرح می شد. 
این خود گواه روشنی است که ریشه بسیاری از مسائل 
اقتصادی  ایران موضوعات  اجتماعی و سیاسی  فرهنگی، 
اقتصاد دارای  برنامه رییس جمهور هم مساله  است و در 

سهم بسزایی بود.
حال برای اینکه دولت دوازدهم بخواهد برنامه های اقتصادی 
خود را اجرایی کند، نیاز به ابزارهایی کارآمد دارد. بهترین 
نهادی که می تواند کارآمدی این ابزارها را انتخاب کند خود 
دولت است. اگر بیش از 23میلیون و 600 هزار نفر به دولت 
اعتماد کرده اند پس باید اجازه دهیم دولت ابزارهای خود 

برای اجرای برنامه هایش را خودش انتخاب کند.
ادامه در صفحه 3/ 

جناب آقای دکترسید مهدی مدنی
مدیرعامل محترم شرکت پیمان خطوط شرق

سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله انتخاب شایسته حضرتعالی را به عنوان عضو 
هیات مدیره انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک استان خراسان رضوی تبریک 

عرض می نماید و آرزوی موفقیت روزافزون برای شمارا از خداوند خواستاریم. 



 

 فراهم شدن مقدمات همکاری های 
مشترک ساتبا و کمیته انرژی های 

تجدید پذیر
 ...... ادامه خبر

صدور  از  قبل  بیمه  ضریب  اصالح   
اسناد

 ...... ادامه خبر

 از انعقاد قرارداد تجارت آزاد تا 
ایجاد بانک توسعه ای مشترک

 ...... ادامه خبر

 بازارهای تضمین شده صادراتی 
مشوق سرمایه گذاری در صنعت 

پتروشیمی
 ...... ادامه خبر

 معاون وزیرنیرو: کاهش 400 مگاواتی 
صادرات برق با هدف تامین نیاز داخل

 ...... ادامه خبر

 نصب 5000 مگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر تا 5 سال آینده

 ...... ادامه خبر

 میزان مصرف برق و آب افزایش 
یافته است
 ...... ادامه خبر

 سرمایه گذاری در حوزه برق رکورد 
زد/نفت و گاز جا ماندند

 ...... ادامه خبر

 شرکت هاي داخلي خود را براي یک 
مناقصه بین المللي آماده کنند

 ...... ادامه خبر

اتصال سومین خط  و  تکمیل  برنامه   
انتقال برق ایران و ارمنستان بررسی شد

 ...... ادامه خبر

 رشد 7900 مگاواتی ظرفیت 
نیروگاهها در دولت یازدهم

 ...... ادامه خبر

 مقام مسئول: خاموشی های تهران 
به حداقل می رسد

 ...... ادامه خبر

 پیک مصرف برق قصد پایین آمدن 
ندارد

 ...... ادامه خبر

 بهره برداری از بزرگترین نیروگاه 
تولید همزمان برق و حرارت صنعتی 

کشور در یزد
 ...... ادامه خبر

 سرمایه گذاری 200 میلیاردی صنعت 
برق در استان مرکزی طی دولت 

یازدهم
 ...... ادامه خبر

 بهره برداری از 50 پروژه انتقال و 
فوق توزیع برق منطقه ای تهران

 ...... ادامه خبر

 سرمایه گذاري 9 هزار میلیارد ریالي در 
صنعت برق دو استان گرمسیری کشور

 ...... ادامه خبر 

 برق آبی راه حل بی برقی
.......... ادامه خبر

 اقتصاد، اولویت اول کشور است
 ...... ادامه خبر

 اصالحات در نظام بانکی تداوم می یابد
 ...... ادامه خبر

 »آخرین سال مالی« مالک بازرسی از 
دفاتر قانونی شرکت ها است

 ...... ادامه خبر

 سیاست اقتصادی دولت در نرخ 
تسهیالت اعطایی به واحدهای تولیدی 

چیست؟
 ...... ادامه خبر

 نرخ دالر به 3790 تومان رسید
 ...... ادامه خبر

 ابهامات قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر
 ...... ادامه خبر

 بانک ها در خدمت صادرات
 ...... ادامه خبر
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
لزوم اصالح بازار سرمایه و نظام بانکی 

برای توسعه ساخت داخل 

این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه تصریح کرد: ما 
در قدم اول باید بازار سرمایه و نظام بانکی کشور را 
اصالح کنیم. یکی  از اصلی ترین موانع رقابت پذیری 
و تولید سالم در ایران، بحث تامین سرمایه و مشکلی 
است که نظام بانکی با آن دست و پنجه نرم می کند 
که متاسفانه چنان عمیق بوده که در 4 سال گذشته 
آن  حل  در  آنچنانی  توفیق  هم  امید  و  تدبیر  دولت 

کسب نکرده است. 
نشان ساخت  این سوال که جایگاه  به  پاسخ  وی در 
از  بسیاری  گفت:  داخلی  تولیدات  مرغوبیت  و  ایران 
برخوردار  کیفیت  حد  باالترین  از  داخلی  تولیدات 
هستند. درست است که برخی از صنایع کشور مانند 
خودرو، مشکالتی دارد. اما در بخش خصوصی صنایع 
رقابت واقعی وجود دارد و غالبا کیفیت بسیار خوبی 
دارند. نباید فراموش کنیم که نبود رقابت پذیری به 
معنای عدم صادرات و عدم تولید با قیمت مناسب و 

در نهایت نابودی شرکت های تولیدکننده ماست. 
دیگر  از  را  تولیدی  های  برند  تعدد  کالهی  علیرضا 
به  افزود:  و  دانست  ایران  بازار  در  موجود  مشکالت 
و  جمعیت  میلیون  سیصد  با  امریکا  در  مثال  عنوان 
درآمد ساالنه 50 هزار دالر که 40 برابر حجم اقتصاد 
ایران است، شاید تنها 5 برند آبمیوه وجود داشته باشد 
اما می بینیم که در ایران ده نوع برند وجود دارد. تعدد 
برند سبب می شود که شرکت ها کوچک و ظرفیت 
هایشان بدون استفاده بمانند و بین آنها رقابت مخرب 
ایجاد شود. رقابت مخرب و کاهش قیمت ها شرایطی 
را ایجاد می کند که برخی بازیگرها به کاهش کیفیت 

محصوالتشان روی آورند که نتیجه آن اشفتگی بازار 
خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه محدودیت تعداد تولیدکنندگان 
نشان  انحصار شود، خاطر  ایجاد  به  تواند منجر  نمی 
از  بیشتر  داشتن  انحصاری  بازارهای  بعضی  در  کرد: 
طبیعی  روندی  این  که  است  معنی  بی  بازیگر  یک 
رگوالتوری  باید  شرایط  آن  در  شود.  می  محسوب 
حاکم شود و بازار را کنترل کند. برخی بازارها طبیعتا 
چند بازیگر نیاز دارند و برخی هم  بسته به نوع بازار 
به  متاسفانه  اما  تجربه می کنند.  را  متفاوتی  شرایط 
واحدهای  ایجاد  ما  اقتصادی،  های  سیاست  خاطر 
جدید را تشویق می کنیم. کالهی تصریح کرد: قوانین 
و  بزرگسازی  ما  تجاری  قوانین  سایر  و  ورشکستگی 

 بخش خصوصی به تصمیم دولت اعتماد کند

ادامه از صفحه 1/ 

قالب  در  و  برگزیده  دولت  که  ابزارهایی  از  یکی   
الیحه به مجلس شورای اسالمی ارائه داده، احیای 
وزارت بازرگانی است. فارغ از اینکه چه تجربیاتی 
در گذشته وجود داشته و چه کسانی از احیای این 
وزارتخانه سود می کنند یا زیان می بینند باید قبول 

کرد که انتخاب وزارتخانه ها بر عهده دولت است.
دلیل چنین تصمیمی هم برای یک فعال اقتصادی 
تمامی  خروج  برای  دولت  است،  روشن  کامال 
از  استفاده  نیازمند  رکود،  از  اقتصادی  بخش های 
زبان ساده تر صادرات  به  و  موثر خارجی  تقاضای 
غیرنفتی است. حال برای این هدف راه های متفاوتی 
وجود دارد اما نظر دولت استفاده از وزارت بازرگانی 
با بازگرداندن اختیاراتی است که قانون انتزاع آنها 
بخش  حال  بود.  کرده  منتقل  جهاد  وزارت  به  را 
خصوصی می تواند برای آنکه این وزارتخانه جدید 
تجربیات  براساس  باشد  داشته  بیشتری  کارایی 
گذشته پیشنهاداتی سازنده برای تقویت ساختار آن 
ارائه کند. بیانیه روز گذشته اتاق بازرگانی تهران اما 
چنین ویژگی نداشت. این بیانیه در جلسه یی به 
تصویب رسید که بیش از یک سوم اعضای هیات 
نمایندگان در جلسه حضور نداشتند و تنها نیمی از 
کل اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به این 
بیانیه رای مثبت دادند. شاه بیت سخن این بیانیه 
تقاضا از مجلس سپس دولت بود که اجازه دهد 
به  بیشتری شود.  تعقل  و  تمرکز  بحث  این  روی 

عنوان یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران 
که با این بیانیه مخالف هستم می گویم کاش به 
جای تقاضای عقب افتادن کارها این بیانیه به ارائه 
راه حل هایی برای اجرای بهتر این طرح می پرداخت. 
تفکیک  اصل  با  بیانیه  این  نویسندگان  اگر  حتی 
وزارتخانه ها مخالف بودند، شایسته بود که دالیل 
مخالفت به صورت صریح ذکر می شد تا دولت بتواند 
در صورت اصرار به این طرح هرچه دقیق تر به رفع 
آنها بپردازد. هر چند با انتقاداتی که در جلسه شد 
تا حدی متن بیانیه بهبود یافت اما به نظر می رسد 

باید با دیدگاه کارشناسی تری به موضوع پرداخت.
هر چند به عنوان یک فعال اقتصادی و عضو هیات 
موافق  ایران  و  تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان 
تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به دالیل 
گوناگونی هستم اما مهم ترین دلیل برای تایید طرح 
تفکیک را اعتماد به دولتی می دانم که امروز بیش از 

هر زمان دیگری به اعتماد مردم نیاز دارد.
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادغام شرکت ها را تشویق و تسهیل نمی کند. اتفاقی 
که در بسیاری از کشورهای دیگر رخ داده است. این 
کوچک بودن شرکت ها، کاهش کیفیت را به دنبال 
خواهد داشت. وقتی کیفیت کاهش پیدا کند اعتماد 
در  ما  اگر  رود.  می  بین  از  ایرانی  کاالی  برای خرید 
ایرانی ها  عراق پروژه ای را خراب کنیم، می گویند 
مورد  در  مساله  این  اما  نیستند  کار  انجام  به  قادر 
شرکت های سایر کشورها صدق نمی کند. مثال اگر 
یک شرکت آلمانی پروژه ای را به درستی انجام ندهد، 
آلمان  چون  هستند.  بد  ها  آلمانی  همه  گویند  نمی 
جایگاه مشخصی در بازارهای صادراتی دارد و عملکرد 
بد یک شرکت این جایگاه را از بین نمی برد. ما باید 
برای کشورمان در بازارهای صادراتی چنین جایگاهی 

ایجاد کنیم. 
افراد  فرهنگی  سطح  ارتقای  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
جامعه در استفاده از کاالی ایرانی تاکید کرد: در بازار 
فرهنگسازی  ایرانی  کاالی  خرید  برای  باید  داخلی 
کنیم. برخی فکر می کنند استفاده از کاالهای خارجی 
نشان از یک جایگاه باالی اجتماعی دارد، در صورتی 

که چنین چیزی کامال بی معنی است. 
رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق در رابطه با 
چگونگی سیاستگذاری برای رسیدن به جایگاه واقعی 
ایران در بازار جهانی اقتصاد بیان کرد: من به عنوان 
یک عضو اتاق یازرگانی و همچنین یک ایرانی معتقدم 
اقتصاد ایران باید از نفت دور شود. با انقالبی که در 
حوزه انرژی در حال رخ دادن است و همچنین رشد 
روشن  اصال  نفت  آینده  خورشیدی،  انرژی  روزافزون 

نیست.
کالهی در ادامه افزود: در سال 2015  مصرف انرژی 
خورشیدی نصب شده در دنیا در یک سال 50 درصد 
افزایش داشته و 75 هزار مگاوایت انرژی خورشیدی 

برق  کل  ظرفیت  معادل  رقم  این  است.  شده  نصب 
تولیدی  ایران است. سوال این است که اگر در سال 
باشد،  نداشته  برای نفت وجود  آینده خریداری  های 
به  باید هرچه زودتر  ایران  اقتصاد  چه خواهیم کرد؟ 
سمت رقابت پذیر شدن و دوری از نفت و ایجاد تنوع 

در صنعت پیش برود.
با  کالهی  علیرضا  گفتگو،  این  از  دیگری  بخش  در 
اشاره به حضورش در کارگاهی با محوریت توسعه و 
رقابت پذیری در سنگاپور بیان کرد: ما دراین کارگاه 
سه کشور سنگاپور، اسپانیا و کلمبیا را بنابر گزارش 
نقطه  کردیم.  بررسی  هاروارد  مدیریت  عالی  آموزش 
مشترک هر سه کشور در مسیر توسعه همکاری بخش 
خصوصی  و دولت در اجرای  قوانین و قانون گذاری 
بود. اگر اطمینان وجود نداشته باشد قطعا این اتفاق 
نمی افتد.خوشبختانه یکی از دستاوردهای مهم دولت 
تدبیر و امید گسترش همکاری بین بخش خصوصی 
چون  خوبی  اتفاقات  شاهد  ما  است.  بوده  دولتی  و 
استفاده از نظرات بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی 
انتخاب وزرا هستیم.  در گذشته  در دولت  و حتی 
تصور چنین چیزی که بخواهیم در این زمینه به هیات 

دولت  مشورت بدهیم کار دشواری بود. 
وی درادامه تاکید کرد: بخش خصوصی نیز باید توان 
کارشناسی خود را افزایش دهد و بتواند برنامه های 
مناسب، جامع و کامل ارائه دهد. در سندیکای صنعت 
برق به جای پیروی از روش  سنتی تشکل ها یعنی 
انعکاس مشکالت اعضا به سمت  سند راهبردی رفته 
ایم. در این سند هشت اصل وجود دارد که یکی از انها 
سند توسعه صادرات است که در مرکز پژوهش های 

مجلس آن را مورد بررسی قرار دادیم.
به  با آسیب های اصل 44  رابطه  علیرضا کالهی در 
بیان مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: در زمانی 

که مهندس نعمت زاده مدیر عامل شرکت پتروشیمی 
بود، کارهای بزرگی انجام  شد که ایران را به قطب 
با  دوره  یک   در  اما  کرد.  تبدیل  منطقه  پتروشیمی 
یک تصمیم اشتباه شرکت ملی پتروشیمی به شدت 
آسیب دید. زمانی که واحدهای پتروشیمی به دست 
استراتژی مشخصی  هیچ  که  داده شد  هایی  شرکت 
در زمینه پتروشیمی نداشتند و تنها استراتژی شان 
کسب درآمد بود. در نتیجه در یک بازار رقابتی مخرب 
محصوالتمان را زیرقیمت جهانی فروختیم و سود را از 

گرانفروشی در داخل تامین کردیم. 
پتروشیمی  صنعت  همین  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
افغانستان  کشور  به  پلیمیری  مصنوعات  صادرات 
سیصد میلیون دالر بوده  اما به قدری مواد پتروشیمی 
متوقف  صادرات  این  که  فروختند  گران  ایران  در  را 
شد. در حقیقت افغان ها همه موادی که داشت ارزان 
صادر می شد را از ما خریدند و در مقابل ماشین آالت 
مورد نیازشان را از چین وارد کردند. در حال حاضر 
نیز این مصنوعات را تولید کرده و به کشور ما صادر 
می کنند. این مساله یکی از آسیب های جدی پیاده 

سازی نادرست اصل 44 بود. 

سندیکای صنعت برق ایران/
فراهم شدن مقدمات همکاری های 
مشترک ساتبا و کمیته انرژی های 

تجدید پذیر

جلسه کمیته انرژی های تجدید پذیر دوازدهم 
تیر ماه سال جاری با حضور اعضای هیات رییسه 
این کمیته تشکیل شد که بررسی نحوه تعامل 

ترین  مهم  از  ساتبا  جدیدالتاسیس  سازمان  با 
محورهای آن بود.

در این جلسه اعضای هیات رییسه کمیته انرژی های 
تجدیدپذیر با توجه به نقش بالقوه و بی بدیل سازمان 
حوزه  در  فعال  های  مشکالت شرکت  در حل  ساتبا 
انرژی های تجدید پذیر، پیگیری برای برگزاری جلسه 
مشترک با مهندس صادق زاده، مدیر عامل ساتبا در 

دستور کار کمیته قرار گرفت.
طی  ساتبا  عامل  مدیر  جلسه  همین  طول  در  البته 
تماس تلفنی، عالوه بر اینکه در جریان تصمیمات و 
منویات اعضای کمیته قرار گرفت، گزارشی از آخرین 
تحوالت حوزه انرژی های نو ارائه داد و موافقت خود 
را با برگزاری یک نشست مشترک بین ساتبا و کمیته 

انرژی های تجدیدپذیر اعالم کرد.
الزم به ذکر است که بررسی مجوز های تاریخ گذشته 
تجدید  های  انرژی  با  مرتبط  های  نیروگاه  تاسیس 
پذیر به منظور باز شدن ظرفیت های جدید، اصالح 
زمانبندی های اختصاص داده شده، بروزرسانی بانک 
انسانی  نیروی  از  استفاده  لزوم  نیز  و  اطالعاتی  های 
از  ها  پروژه  در  مشاوران  و  پیمانکاران  شامل  داخلی 
رییسه  هیات  اعضای  پیشنهادی  موضوعات  جمله 

جهت طرح با مدیرعامل ساتبا بود.
این  در  گرفته  صورت  مذاکرات  اساس  بر  عالوه  به 
جلسه راه انداری وبسایت کمیته انرژی های تجدید 
پذیر، چاپ کاتالوگ جهت معرفی شرکت های عضو 
مربوطه،  موسسات  و  ها  نهاد  ها،  سازمان  به  کمیته 
با  مرتبط  کنفرانسهای  اسپانسرینگ  و  فعال  حضور 
مشترک  گروه  کار  تشکیل  و  کمیته  اعضای  فعالیت 
هایی  برنامه  تجدیدپذیر،  انرژی های  و کمیته  ساتبا 
این  کار  دستور  در  آینده  های  ماه  برای  که  بودند 

کمیته قرار گرفتند. 
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به عالوه مقرر شد کمیته ارائه مشاوره در پروژه های 
امداد،  کمیته  های  پروژه  مانند  پذیر  تجدید  کالن 
های  ساختار  ایجاد  با   ... و  سوالر  تجهیزات  ساخت 
الملل  بین  شاخه  تشکیل  نیز  و  کمیته  در  مناسب 
کمیته انرژی های تجدید پذیر جهت ارتباط گیری با 
دیگر تشکل های مشابه در دنیا با تکیه بر ابزار رسانه 

ای مناسب را به شکل جدی دنبال کند. 

سندیکای صنعت برق ایران/در کارگروه بیمه و تامین 
اجتماعی سندیکا مورد بررسی قرار گرفت

اصالح ضریب بیمه قبل از صدور اسناد

سال  ماه  تیر  سیزدهم  بیمه،  کارگروه  جلسه 
رییس  و  کارگروه  این  اعضای  حضور  با  جاری 
کمیته سازندگان پست های فشار قوی در محل 

سندیکای صنعت برق برگزار شد.
در این جلسه ضمن پیگیری مشکالت بیمه ای اعضا 
از طریق سازمان تامین اجتماعی، مقرر شد درصورت 
نیاز به تشکیل جلسات کارگروه در خصوص مشکالت 
هر یک از کمیته های تخصصی، پس از اعالم نیاز به 
کارگروه توسط این کمیته ها بر اساس موضوعات قابل 
طرح در جلسه، از افراد مرتبط برای حضور در جلسات 

مشترک دعوت به عمل آید. 
در ادامه جلسه نیز مقرر شد کمیته سازندگان پست 
در  را  خود  مشخص  پیشنهادات  قوی  فشار  های 
خصوص تعیین تکلیف ضریب بیمه قبل از صدور اسناد 
به کارگروه ارائه دهد تا پس از جمع بندی نهایی در 
کارگروه، این موضوع به معاونت درآمد سازمان تامین 

اجتماعی منعکس شود. 

گفتنی است مکاتبه با معاونت درآمد سازمان تامین 
اجتماعی به منظور تسریع در رسیدگی به مشکالت 
بیمه ای مربوط به قراردادهای اعالم شده اعضا و نیز 
انجام پیگیری های الزم به منظور کسب نتیجه نهایی 
اجرای بخشنامه 14/5 در جلسه مشترک وزرای کار 
و نیرو از دیگر مصوبات این نشست بود که در دستور 

کار کارگروه بیمه قرار گرفت.

ایران در  اقدامات فوری برای مشارکت  اتاق  تهران/ 
بازسازی عراق به روایت علیرضا کالهی

از انعقاد قرارداد تجارت آزاد تا ایجاد 
بانک توسعه ای مشترک

به  از خاک عراق  بیشتری  که بخش های  اکنون 
واسطه حمایت های ایران، از اشغال تروریست ها 
فعاالن  ناحیه  از  مطالبه  این  است،  شده  آزاد 
طریق  از  دولت  که  مطرح  می شود  اقتصادی 
مذاکرات سیاسی، زمینه مشارکت فعاالن بخش 
عراق  بازسازی  فرآیند  در  را  ایران  خصوصی 

خواستار شود.
 همان طور که بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه 
به  عراق  است:  گفته  ایلنا  به خبرگزاری  باره  این  در 
و  می شود  محسوب  ما  برای  مهم  کشور  یک  عنوان 
کارنامه رفتاری ما بعد از جنگ تحمیلی مشخص است 
که هر کمکی توانسته ایم به مردم عراق کردیم و اگر 
درخواستی صورت بگیرد ایران با نگاه مثبت در این 

بازسازی شرکت می کند.
تهران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  کالهی،  علیرضا 
ایران در مورد  برق  رییس هیات مدیره سندیکای  و 

بازسازی عراق گفت: به طورکلی حضور ایران در بازار 
عراق نه صرفا برای مشارکت در بازسازی مناطق ویران 
شده از جنگ، که به نظر  می رسد حضور در این بازار 
اکنون برای توسعه صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و 
مهندسی ایران، یک مساله حیاتی محسوب  می شود. 
در واقع، افزایش مراودات اقتصادی با عراق که به دلیل 
برخورداری از منابع مالی تا حدودی با بازار افغانستان 
متفاوت است،  می تواند در رفع مشکالت حاد اقتصادی 
کشور و دستیابی به یک بازار صادراتی عمده موثر واقع 
شود. از این نظر، توسعه داد و ستد با عراق از جنبه 
تامین منافع استراتژیک بلندمدت و منافع اقتصادی، 

سیاسی و امنیتی  می تواند کلیدی باشد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، او با بیان اینکه 
هر اقدامی که برای افزایش سهم در بازار عراق صورت 
گیرد، باز هم کم است، ادامه داد: اکنون الزم است که 
عراق  با  توسعه همکاری ها  برای  استراتژی مشخصی 
تدوین شود. پیش شرط تدوین این استراتژی نیز آن 
است که وضعیت این بازار و رقبای ایران مورد تحلیل 

قرار گیرد و بر اساس این تحلیل راهکار ارائه شود.
کالهی بر این عقیده است که تمام مقامات مسئول 
دولتی و بخش خصوصی باید بسیج شوند ایران بتواند 
بازار عراق را تصاحب کند. او گفت: این بازارگشایی، 
چه از طریق صادرات و چه از طریق احداث واحدهای 
ایران  بخش خصوصی  برای  عراق،  در خاک  تولیدی 
حیاتی است. در عین حال دولت نیز  می تواند بخشی 
نیز  را  اشتغال  نرخ  افزایش  زمینه  در  اهداف خود  از 

تحقق ببخشد.
افزود:  تهران،  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  این 
برآوردهای ما نشان  می دهد که پتانسیل عراق از هم 
برای  آینده،  تا 13 سال  تا سال 2030 یعنی  اکنون 
جذب کاال و خدمات در صنعت برق، حدود 250 تا 

400 میلیارد دالر است که اگر حتی 30 تا 40 درصد 
این رقم نیز به ایران اختصاص پیدا کند، تحولی بزرگ 

در صادرات غیرنفتی ایران رخ  می دهد.
 علیرضا کالهی بار دیگر نسبت به تدوین یک استراتژی 
مشخص برای حضور موثر در بازار عراق تاکید کرد و 
گفت: نباید اجازه دهیم که بازار عراق نیز با شعارهای 
معمول از دست برود. آخرین کار بزرگی که در مورد 
عراق صورت گرفت، این بود که هیات دولت به صورت 
دسته جمعی به همراه تعدادی از شرکت های مطرح 
نتیجه  که  کردند  برگزار  عراق  در  نمایشگاهی  ایران، 

خاصی در برنداشت.
او با بیان اینکه باید همه امکانات برای حضور در بازار 
عراق بسیج شود، به برخی اقدامات فوری در این زمینه 
اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات فوری که باید در 
ارتباط با عراق صورت گیرد، انعقاد قرارداد تجارت آزاد 
با این کشور است. عراق در حال پیوستن به سازمان 
به  هنوز  ایران  آنکه  دلیل  به  و  است  جهانی  تجارت 
و  تعرفه  می شود  مشمول  نشده،  ملحق  سازمان  این 
از رقبا عقب  می ماند. اقدام فوری بعدی، تامین مالی 
پروژه های عراق است. ایجاد بانک توسعه ای مشترک 
میان دو دولت که مناقصات از طریق این بانک برگزار 
شود،  می تواند در این زمینه موثر واقع شود. در این 
عراقی  و  ایرانی  شرکت های  به  مناقصات  صورت، 
محدود  می شود و رقبای عربستانی و ترکیه به حاشیه 

رانده  می شوند.
 او نگرش کنونی مسئوالن عراقی به فعاالن اقتصادی 
ایرانی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اکنون به واسطه 
کمک هایی که ایران برای آزادسازی عراق اعمال کرده، 
نگرش ها به فعاالن اقتصادی ایران تغییر کرده است. ما 
باید با رفتار خود، این نگرش مثبت را تقویت کنیم و 

این بازی ظریفی است.
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پانا/  مسئول کمیته انرژی های تجدیدپذیر سندیکای 
صنعت برق در گفت وگو با پانا:

بازارهای تضمین شده صادراتی 
مشوق سرمایه گذاری در صنعت 

پتروشیمی

مسئول کمیته انرژی های تجدیدپذیر سندیکای 
شده  تضمین  بازارهای  گفت:  برق  صنعت 
صادراتی یکی از موضوعاتی که سرمایه گذاران 
را به سرمایه گذاری در صنایع ایران و به ویژه 
صنعت پتروشیمی ترغیب می کند اما باید گفت 
با درگیری هایی که با صاحبان بازار و در مباحث 
به تضمین  توان  نمی  آید  به وجود می  سیاسی 
بازار صادراتی و عالقه مند کردن سرمایه گذاران 

خارجی به حضور در ایران امیدوار بود .
حمیدرضا صالحی درگفت وگو با خبرنگار  اقتصادی 
پانا در خصوص سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی 
گفت: ثبات نرخ خوراک پتروشیمی از شاخص هایی 
است که می تواند ضریب جذب سرمایه در این صنعت 
را به نحو چشمگیری افزایش دهد و سرمایه گذار باید 
سال  چندین  برای  که  باشد  داشته  را  اطمینان  این 
متوالی نرخ خوراک به طور مثال برای یک دوره ده 

ساله با ثبات است .
صالحی با تاکید بر اصالح قوانین مخل سرمایه گذاری 
ابهامات و مشکالتی که در  با  توان  عنوان کرد: نمی 
قوانین کشور در بحث سرمایه گذاری خارجی وجود 
دارد نسبت به جذب سرمایه گذاری خارجی اقدامات 

جدی انجام داد .
سندیکای  تجدیدپذیر  انرژی های  کمیته  مسئول 
دالری  میلیون   400 بازار  به  اگر  گفت:  برق  صنعت 
دیپلماتیک  روابط  باید  هستیم  مند  عالقه  کویت 

مناسبی با این کشور یا هر کشور دیگر داشته باشیم و 
اتاق های بازرگانی نیز در این میان به نقش و وظایف 

تعریف شده برای آنها به درستی عمل کنند .
وی ادامه داد: باید عزم و اراده ملی وجود داشته باشد 
تا همکاری و هماهنگی بخش خصوصی و دولت منجر 
به توسعه صنایع کشور با جذب سرمایه مناسب باشد .

سندیکای  تجدیدپذیر  انرژی های  کمیته  مسئول 
صادرات  زمینه  در  کرد:  خاطرنشان  برق  صنعت 
خدمات فنی و مهندسی در کشور موریتانی باید گفت 
عربستان جذابیت های سرمایه گذاری بسیاری در این 
کشور ایجاد کرده و پروژ ه ها را تعریف کرده است اما 
ایرانی ها با وجود آنکه پیمانکار و متخصص نیز دارند 

این قبیل اقدامات را انجام نمی دهند .
جنگ  کشورها  میان  جنگ  امروز  کرد:  تاکید  وی 
اقتصادی است و کشورهایی که می توانند در زمینه 
صادرات خدمات فنی و مهندسی مناسب عمل کنند 
می  دست  به  محل  این  از  را  مناسبی  افزوده  ارزش 

آورند.

ایرنا/ در گفت و گو با ایرنا:
معاون وزیرنیرو: کاهش 400 مگاواتی 
صادرات برق با هدف تامین نیاز داخل

و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون  ایرنا-  تهران- 
در  برق  صادرات  مگاواتی   400 کاهش  از  انرژی 
زمان اوج مصرف برق خبر داد و گفت: در ساعت 
های اوج مصرف، میزان صادرات برق را از یک 
هزار و 300 مگاوات به 900 مگاوات کاهش دادیم.

خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  فالحتیان«  »هوشنگ 

اقتصادی ایرنا با تاکید بر اینکه تامین برق مورد نیاز 
داخل کشور در اولویت قرار دارد، گفت: در ساعت های 
پیک مصرف برای تامین نیاز داخلی کشور حتی اگر 

الزم باشد صادرات را به صفر می رسانیم.
ارمنستان،  کشور  هفت  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
افغانستان،  پاکستان،  ترکیه،  آذربایجان،  جمهوری 
ترکمنستان و عراق و همچنین جمهوری خودمختار 
نخجوان مبادله برق دارد که در این میان به ترکیه، 

عراق، پاکستان و افغانستان فقط برق صادر می کند.

**ظرفیت سازی سالیانه متناسب با رشد 
اقتصادی

وی در پاسخ به این پرسش که »چرا با وجود افزایش 
هشت هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاه های کشور، هنوز 
ظرفیت  گفت:  هستیم«  روبرو  برق  تامین  مشکل  با 
می  انجام  اقتصادی  رشد  با  متناسب  سالیانه  سازی 
شود و بر این اساس، ما انتظار داشتیم میزان مصرف 
برق 2 تا سه درصد افزایش پیدا کند اما در سه ماهه 
افزایش 10.5 درصدی مصرف  امسال شاهد  نخست 

برق بودیم.
مدیریت  اگر  کنونی  شرایط  در  داد:  ادامه  فالحتیان 
هزار  پنج  از  بیش  بار  پیک  شد،  نمی  انجام  مصرف 
مگاوات از رقم کنونی بیشتر می شد؛ بنابر این ما با 
مدیریت مصرف و همچنین تعامالتی که با مشترکان 
مدیریت  را  بار  افزایش  توانستیم  داشتیم  پرمصرف 

کنیم.
وی اضافه کرد: در همه جای دنیا تالش می شود که 
پیک بار را در زمان اوج مصرف کاهش دهند، چرا که 
بار در طول سال فقط 200 ساعت  ساعت های اوج 
 200 برای  کشور  یک  که  نیست  اقتصادی  و  است 
ساعت به هر میزان برق تولید کند و در مابقی سال 

این سرمایه را بالاستفاده کنار بگذارد.
بنابر  افزود:  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
این باید برای گذر از ساعت های اوج بار، مردم را به 
مدیریت مصرف تشویق کنیم تا مصارف خود را 10 
تا 15 درصد کاهش دهند. این کاهش مصرف برای 
کشوری مثل ایران به کاهش 200 هزار میلیارد ریالی 

سرمایه گذاری در صنعت برق می انجامد.
به  بار  امسال پیک  آنکه  باوجود  ادامه داد:  فالحتیان 
55 هزار و 400 مگاوات رسید و نسبت به پارسال)که 
52 هزار و 600 مگاوات بود( 2 هزار و 700 مگاوات 
برق  بار  اوج  توانستیم در ساعت های  یافت،  افزایش 
نیاز کشور را تامین کنیم و حتی میزانی هم صادرات 

داشته باشیم.

**کاهش دما در روزهای آینده و افزایش دما 
از اوایل مرداد ماه

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی همچنین درباره 
برآوردهای وزارت نیرو نسبت به مصرف یک ماه آینده 
تا  که  است  داده  نوید  هواشناسی  سازمان  گفت:  نیز 
چند روز آینده هوا خنک تر می شود؛ کما اینکه امروز 
از نقاط کشور هوا خنک تر شده و میزان  در خیلی 

مصرف هم کاهش یافته است.
وی در این ارتباط گفت: دیروز در تهران پیک بار از 
10 هزار مگاوات گذشت و نسبت به دوره مشابه سال 
قبل یک هزار مگاوات بیشتر شده بود؛ این در حالی 
است که پیک بار 20 استان کشور کمتر از یک هزار 

مگاوات است.
فالحتیان اضافه کرد: به هر حال، در یک هفته آینده 
پیش بینی شده است که هوا خنک تر می شود، اما از 
اوایل مرداد ماه مجددا پیش بینی های اولیه نشان می 
دهد هوا گرم تر خواهد شد؛ بنابر این از مردم تقاضا 
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می کنیم که تا اواخر مرداد حتما مصرف را مدیریت 
کنند.

گفت:  نیز  کشور  گرمسیر  مناطق  شرایط  درباره  وی 
روزها  عمده  طور  به  خوزستان  مناطق  دمای  امسال 
در  هوا  دمای  و  بود  گراد  سانتی  درجه  از 50  باالتر 
با  اما  بلوچستان هم به 56 درجه رسید؛  سیستان و 
این حال همکاران من تاکنون توانسته اند به نحو قابل 

قبولی برق مورد نیاز کشور را تامین کنند.

**برنامه خاموشی نداریم
وی در پاسخ به این پرسش که »آیا وزارت نیرو برنامه 
ای از پیش تعیین شده برای خاموشی ندارد؟« گفت: 
نکرده  طراحی  را  خاموشی  برنامه  هم  اول  از  خیر، 

بودیم.
معاون وزیر نیرو تاکید کرد: باوجود آنکه امسال پیک 
بار کشور 2 هزار و 800 مگاوات افزایش پیدا کرده، 
برق مورد نیاز به نحو قابل قبول تاکنون تامین شده ؛ 
در این ایام اگر نوساناتی جزئی در برخی نقاط کشور 

بوده، ناشی از اتفاقات گذرا و موقتی بوده است.
به گزارش ایرنا، »کامبیز ناظریان« معاون بهره برداری 
و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 
کنترل  و  تمهیدات  به  توجه  با  گفت:  ایرنا  به  امروز 
های انجام شده در صنعت برق و همچنین پیش بینی 
سازمان هواشناسی بر کاهش دما در روزهای آینده، 
شرایط تامین برق تهران در روزهای آینده مناسب تر 

خواهد شد و محدودیت ها کاهش می یابد.
» با توجه به اینکه در چند روز اخیر در تهران شاهد 
افزایش دما بودیم و به طور همزمان رطوبت هوا نیز 
افزایش پیدا کرده بود، مصرف برق به اوج خود رسید. 
این اوج مصرف باعث شد تحویل برق به مشترکان در 

حالت »سر به سر« و »با ریسک باال« انجام شود.«

توزیع  شرکت  دیسپاچینگ  و  برداری  بهره  معاون 
تهران  برق  مصرف  پیک  گفت:  تهران  برق  نیروی 
امسال حدود چهار هزار و 530 مگاوات بود که نسبت 
به دوره مشابه سال قبل حدود شش درصد و نسبت به 

پیک سال گذشته چهار درصد رشد داشت.
افزایش مصرف،  اثر  این مقام مسئول اضافه کرد: در 
محدودیت هایی در خطوط اصلی تامین کننده شهر 
تهران اتفاق افتاد که اگر این محدودیت ها اعمال نمی 
شد احتمال آسیب های جدی به شبکه برق سراسری 

بود.
اخیر در  بروز خاموشی های روزهای  ناظریان درباره 
تهران گفت: در روزهای اخیر به دلیل محدودیت هایی 
که در شبکه برق غرب تهران وجود داشت، محدودیت 
هایی به طور عمده در مناطقی از غرب تهران اعمال 
شد و در سایر مناطق، محدودیت ها به صورت موردی 

بود.
وی ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی هایی که برای 
استفاده حداکثری از تجهیزات شده است، هم اکنون 
تجهیزات با صد درصد توان کار می کنند تا تامین برق 

مشترکان به صورت پایدار انجام شود.
توزیع  شرکت  دیسپاچینگ  و  برداری  بهره  معاون 
نیروی برق تهران بزرگ تصریح کرد:  به این ترتیب، 
محدودیت های برِق مناطق غرب تهران برای روزهای 

آینده به حداقل کاهش پیدا خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه شبکه برق به طور مرتب مانتیتور 
از مشکالت  زمان  کمترین  در  برق  و صنعت  )رصد( 
این  با  گفت:  شود،  می  مطلع  شبکه  در  شده  ایجاد 
حال مردم می توانند از طریق تماس با سامانه 121 

مشکالت خود را منعکس کنند.

جهانی  روز  همایش  در  ساتبا  رئیس  نیرو/  وزارت 
انرژی باد؛

نصب 5000 مگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر تا 5 سال آینده

ساتبا  سازمان  رئیس  و  نیرو  وزیر  معاون 
نیروگاه  مگاوات   5000 نصب  ما  تکلیف  گفت: 
پاک در کشور طی 5 سال است  و  تجدیدپذیر 

که دست یافتنی است.
به گزارش وزارت نیرو، سیدمحمد صادق زاده با اشاره به 
اینکه مجلس شورای اسالمی و دولت از برجسته ترین 
هستند،  کشور  در  تجدیدپذیر  انرژی های  مدافعان 
گفت: بهترین روش روندی است که بیشترین تعداد 
کنیم،  تجدیدپذیر  انرژی های  توسعه  درگیر  را  مردم 
لذا بیشترین مشارکت مردمی بیشترین موفقیت را در 
بندهای  از  یکی  در  موضوع  این  و  داشت  خواهد  بر 
مقام  سوی  از  ابالغی  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
تاکید  اقتصاد  کردن  مردمی  عنوان  با  رهبری  معظم 

شده است.
وی که در همایش روز جهانی انرژی باد سخن می گفت 
تجدیدپذیرها  در  ما  که  اداری  کار  اینکه  به  اشاره  با 
داریم بیش از آن که یک مبارزه اقتصادی باشد یک 
مبارزه مدیریتی و مغز افزاری است، گفت: تعداد زیادی 
این  بر  هستند  مؤثر  انرژی  در صنعت  که  کسانی  از 
انرژی های فسیلی غیرقابل رقابت هستند؛  باورند که 
در مقابل گروه دیگری وجود دارند که به انرژی های 
تجدیدپذیر اعتقاد دارند با این باور که تجدیدپذیرها 
اکنون اقتصادی تر از سوخت های فسیلی است و عالوه 
برآن تنوع بخشی به سبد انرژی، حفظ محیط زیست و 
مزیت های دیگری را نیز در بر دارد. این گروه به دنبال 

توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور هستند.

معاون وزیر با ذکر این نکته که مقبولیت انرژی های 
افزایش پیدا کرده و به صورت  تجدیدپذیر به شدت 
دو سال  افزود: طی  است  درآمده  مطالبه جدی  یک 
اخیر به همت مجلس و دولت اتفاقی افتاده که هنوز 
بچینیم. خرید  را  آن  میوه  تا  است  نیاز  زمان  اندکی 
تضمینی برق، بیست ساله شدن دوره خرید، توسعه 
تکنولوژی، متنوع شدن قیمت ها و افزایش سطح آن ها 
اقدامات  از  متولی تجدیدپذیرها  نهاد  ثبات گرفتن  و 

مهم در دو سال اخیر بوده است.
حرکت  اوج  که   94 سال  گفت:  ساتبا  رئیس 
تجدیدپذیرها با روش قبلی بود ما 14 مگاوات نیروگاه 
نصب کرده بودیم در سال 95 توسعه تجدیدپذیرها به 
100 مگاوات رسید در سال جاری تا کنون 100 مگا 
بهره برداری  آستانه  در  یا  بهره برداری رسیده  به  وات 
است و حدود 800 مگا وات نیروگاه در حال ساخت 
مگاوات   1000 نزدیکی  به  سال  پایان  تا  ما  و  است 
اعتقاد  اما  رسید.  خواهیم  تجدیدپذیرها  در  ظرفیت 
داریم که هنوز از نظر کمی بایستی بیشتر رشد کنیم.

نیروگاه  مگاوات   5000 نصب  ما  تکلیف  افزود:  وی 
که  است  سال   5 طی  کشور  در  پاک  و  تجدیدپذیر 
گسترده  حضور  اینکه  شرط  به  است  یافتنی  دست 

بخش خصوصی خدشه دار نشود.
از سخنان خود گفت:  وزیر در بخش دیگری  معاون 
کاهش  دنیا  در  امروزه  تجدیدپذیرها  گذاری  قیمت 
پیدا کرده ولی تنوع زیادی در قیمت ها است مثاًل در 
کیلو  بر  8 سنت  مناقصه حدود  آخرین  چین  کشور 
وات ساعت است، در ابوظبی حدود 2.55 و در دبی 
که نزدیک ابوظبی است حدود 7.5 سنت بر کیلووات 
و  است  تأمل  محل  تفاوت ها  این  می باشد  ساعت 
نبایست با بی تدبیری باعث قطع کردن دست مردم از 
توسعه تجدیدپذیرها شده و اجازه دهیم انحصار چند 

21 تیر ماه 1396 شماره   1990    



8 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

شرکت در این حوزه اقتصادی شکل بگیرد؛ این کار 
خطرناک ترین اتفاق ممکن است.

می تواند  دولت  که  خدمتی  بزرگ ترین  افزود:  وی 
یک  در  مداخله  کمترین  که  است  آن  دهد  انجام 
فرآیند اقتصادی را داشته باشد مگر در قسمت هایی 
احداث،  پروانه  صدور  مثل  نیست  آن  از  گریزی  که 
انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق و در نهایت پرداخت 

صورت حساب های خرید برق.
رئیس ساتبا با اشاره به اینکه ما کشوری هستیم که 
هزینه تمام شده انرژی حاصل از سوخت فسیلی آن 
12 سنت بر کیلو وات ساعت است در حالی که از این 
از مردم  را  بر کیلووات ساعت  مبلغ فقط 1.5 سنت 
دریافت می کنیم و جزو معدود کشورهایی هستیم که 
برای سوخت فسیلی یارانه گسترده پرداخت می کنیم، 

گفت:
قطعاً  تجدیدپذیرها  کرد:امروزه  تصریح  زاده  صادق 
مقرون به صرفه تر از فسیلی ها هستند و اگر ما شهامت 
قطع پرداخت یارانه به سوخت های فسیلی را داشته 
انرژی های  به  یارانه  پرداخت  به  نیازی  دیگر  باشیم 
تجدیدپذیر نیز نخواهد بود و مطمئناً بخش خصوصی 
بدون نیاز به حمایت دولت هموارتر از همیشه می تواند 

توسعه تجدیدپذیرها را به عهده بگیرد.
کمکی  اینکه  بدون  خصوصی  بخش  االن  افزود:  وی 
تجهیزات  تولید  خطوط  باشد  داشته  ما  جانب  از 
نیروگاه های تجدیدپذیر را در حال راه اندازی دارد وما 
امیدواریم این زیر ساخت مردمی که ایجاد شده است 

هر ساله گسترش یابد.

مهر/ چیت چیان در جمع خبرنگاران:
میزان مصرف برق و آب افزایش یافته 

است

امسال  که  بود  این  بینی  پیش  گفت:  نیرو  وزیر 
همچون گذشته 5 درصد افزایش میزان مصرف 
برق و آب داشته باشیم اما این میزان به یازده 

درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان در حاشیه 
به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  دولت  هیات  جلسه 
اظهار  تابستان  در  برق  و  آب  مصرف  کاهش  لزوم 
با دو مطلب عمده  تابستان  امسال در فصل  ما  کرد: 
مواجه هستیم یکی اینکه گرمای هوا بی سابقه است 
و دیگری اینکه این گرما در مناطق مختلف کشور به 
افزوده  صورت همزمان رخ داده که به شدت مسئله 

است.
همچون  امسال  که  بود  این  بینی  پیش  افزود:  وی 
آب  و  برق  مصرف  میزان  افزایش  درصد   5 گذشته 
افزایش  درصد  یازده  به  میزان  این  اما  باشیم  داشته 
یافته است که در این زمینه از مردم می خواهیم تا 
جایی که می توانند مصرف آب و برق خود را کاهش 

دهند.

مهر/ بر اساس آژانس بین المللی انرژی؛
سرمایه گذاری در حوزه برق رکورد 

زد/نفت و گاز جا ماندند

آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد: سرمایه گذاری 
در شبکه برق رسانی در سال 2016 میالدی، برای 

اولین بار از صنعت نفت و گاز پیش افتاد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، آژانس بین 
کرد:  اعالم  گزارش خود  ترین  تازه  در  انرژی  المللی 
سال  در  رسانی  برق  شبکه  روی  بر  گذاری  سرمایه 
گذشته میالدی، برای اولین بار از سرمایه گذاری بر 
به  آن  اصلی  علت  و  گرفت  پیشی  گاز  و  نفت  روی 
سرمایه  انگیزه  که  گردد  برمی  انرژی  قیمت  کاهش 
گذاران را برای سرمایه گذاری بیشتر در حوزه نفت و 

گاز، از بین برده است.  
در همین حال مجموع سرمایه گذاری در بخش انرژی 
متوالی  سال  دومین  برای  میالدی،   2016 سال  در 
با روند نزولی روبرو شد و در مقایسه با سال 2015 
دالر  تریلیون   1.7 به  کاهش  درصد   12 با  میالدی 

رسید.
این در حالی است که سرمایه گذاری در بخش نفت 
و گاز در سال  2016 میالدی، با 26 درصد کاهش 
به 650 میلیارد دالر رسید و سرمایه گذاری در بخش 
تولید برق، 5 درصد روند کاهشی در مقایسه با سال 

قبل از آن را نشان می دهد.  
همچنین به گفته مقامات این نهاد بین المللی، واکنش 
صنعت نفت و گاز به دوره طوالنی مدت کاهش بهای 
نفت بر می گردد که منجر به کاهش چشمگیر سرمایه 
گذاری در این عرصه شده است؛ ضمن اینکه سرمایه 
گذاری بر روی پیشرفت فناوری کاهش هزینه انرژی 

های تجدید پذیر و نفت و گاز را به دنبال دارد.   
بر همین اساس، آژانس بین المللی انرژی برآورد کرد 
گاز در سال جاری  و  نفت  سرمایه گذاری در بخش 
میالدی، با رشد 3 درصد روبرو شود که از جمله دالیل 
آن، به رونق نفت شیل آمریکا و سرمایه گذاری روس 

ها در خاورمیانه است.      
بهبود سرمایه گذاری در بخش  این گزارش،  پایه  بر 

به  مالی  منابع  بیشتر  تخصیص  و  تجدیدپذیر  انرژی 
شبکه های برق رسانی، سرمایه گذاری در برق را به 

بزرگترین حوزه سرمایه گذاری تبدیل کرده است.
سرمایه گذاری در بخش شبکه برق رسانی در سال 
سرمایه  و  دالر  میلیارد   718 به  میالدی،  گذشته 
به  برق،  پایه  بر  پذیر  تجدید  انرژی  گذاری در حوزه 
گزارش،  این  پایه  رسید.بر  دالر  میلیارد   300 تقریبا 
میالدی  گذشته  سال  در  رسانی  برق  شبکه  ظرفیت 
افزایش  با سال 2015، حدود 50 درصد  در مقایسه 
بر روی  اینکه سرمایه گذاری  نشان می دهد؛ ضمن 
نیروگاه هایی که با سوخت ذغال سنگ کار می کنند، 

به کمترین رقم در تقریبا 15 سال اخیر رسید.

وزارت نیرو/ مدیرکل تامین منابع مالي شرکت توانیر 
به منظور ترغیب و حمایت از شرکت هاي داخلي تاکید 

کرد؛
شرکت هاي داخلي خود را براي یک 

مناقصه بین المللي آماده کنند

مدیرکل تامین منابع مالي شرکت توانیر با اشاره 
مناقصه  برگزاري  فرایند  سازي  آماده  روند  به 
و  انتقال  پست   84 احداث  تجهیزات  تامین 
از  کشور،  در  توزیع  فوق  و  انتقال  خطوط  نیز 
براي  را  خود  تا  خواست  داخلي  شرکت هاي 

حضور در این مناقصه بین المللي آماده کنند.
)پاون(؛  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
»مسعود خاني« با بیان این که این مناقصه، فاز دوم از 
طرح تامین تجهیزات 312 دستگاه پست فوق توزیع 
شرکت هاي برق منطقه اي به شمار مي رود، تصریح 

21 تیر ماه 1396 شماره   1990    



9 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

توسط شرکت  پیشتر  ها  پروژه  این  فاز نخست  کرد: 
برق منطقه اي تهران به نمایندگي از سایر شرکت هاي 
برق منطقه اي براي تامین تجهیزات 67 دستگاه پست 

فوق توزیع برق برگزار شده بود.
مناقصه  انتقال،  شبکه  نیاز  به  باتوجه  گفت:  خاني 
تامین تجهیزات احداث 84 پست انتقال و نیز تامین 
آماده  درحال  توزیع  فوق  و  انتقال  تجهیزات خطوط 
داخلي  هاي  شرکت  که  امیدواریم  ما  و  است  سازي 
بتوانند توان فني و اقتصادي خود را در این مناقصه 

نشان دهند.
ستاد  مصوبات  براساس  که  این  به  اشاره  با  خاني 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي تامین مالي خارجي براي 
ها  آن  داخل  ساخت  توانایي  که  تجهیزاتي  خرید 
است،  شده  تکنولوژي  انتقال  به  منوط  ندارد  وجود 
تصریح کرد: رعایت مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي در خصوص توسعه توانمندسازي داخلي در 
قراردادهاي بین المللي در تمام مناقصات مورد تاکید 

توانیر قرار دارد.
مالي  منابع  تامین  مدیرکل  گزارش،  این  برپایه 
در خصوص حمایت صنعت  نیز  توانیرپیشتر  شرکت 
برق از شرکت هاي داخلي، گفته بود که بهره گیري 
داخل  به  فناوري  انتقال  و  داخلي  توان  از  حداکثري 
کشور، به عنوان خط قرمز توانیر در مذاکره با شرکت 

هاي خارجي قلمداد مي شود.
تسهیالت  از  استفاده  مجوز  صدور  به  اشاره  با  خاني 
 67 تجهیزات  تامین  براي  خارجي)فاینانس(  مالي 
دستگاه پست فوق توزیع برق خاطرنشان ساخته بود: 
تسهیالت  از  استفاده  اقتصاد،  شوراي  مجوز  براساس 
مالي خارجي براي این بخش با پیش شرط تامین 80 
درصد تجهیزات از شرکت هاي صالحیت دار داخلي، 

مجاز است.

کشور  برق  صنعت  مجموعه  افزود:  همچنین  وي 
همانگونه که تاکنون با حمایت از شرکت هاي داخلي 
باعث خودکفایي در بسیاري از بخش هاي صنعت برق 
شده است، از این پس نیز درهمین راستا قدم خواهند 
کاال  داده خرید صرف  نشان  تجربه  برداشت چرا که 
و خدمات از خارجي ها ممکن است یک پروژه را به 
و  اما جذب سرمایه گذاري خارجي  برساند  سرانجام 
از  توامان  بهره گیري  و  با بخش داخل  مشارکت آن 
فناوري هاي روز دنیا و انتقال آن به داخل کشور از 
طریق توانمندسازي شرکت هاي داخلي، آینده صنعت 
برق را تضمین نموده و صنعت برق و اقتصاد کشور را 
مي  مقام  اقتصادي  و  سیاسي  هاي  تالطم  مقابل  در 

سازد.

ایرنا/ 
خط  سومین  اتصال  و  تکمیل  برنامه 
انتقال برق ایران و ارمنستان بررسی شد

خط  سومین  تکمیل  برنامه   - ایرنا   - مسکو 
آن  اتصال  و  ارمنستان  و  ایران  بین  برق  انتقال 
نیرو  وزیر  مقام  قائم  دائمی  علیرضا  مذاکره  در 
با هیات ارمنستانی در شهر  الملل  در امور بین 

ایروان بررسی شد.
به گزارش ایرنا، در دیدار دائمی و آرتور باغداساریان 
مدیرعامل شرکت برق ارمنستان، راهکارهای تسریع 
در اجرای این خط انتقال برق و همچنین زمینه های 

همکاری بیشتر مورد بررسی قرار گرفت.
به  اشاره  با  الملل  بین  امور  در  نیرو  وزیر  مقام  قائم 
گفت:  انرژی،  حوزه  در  ایروان  و  تهران  خوب  روابط 

فراگیر  توسعه  بخش  این  در  ها  همکاری  چشم انداز 
شبکه  اتصال  سوم،  خط  اجرای  با  و  است  مناسبات 
برق ایران از طریق ارمنستان به کشورهای منطقه هم 

تحقق می یابد.
خوب  کارآمدی  و  تجربه  به  اشاره  با  همچنین  وی 
های  طرح  کیفیت  با  اجرای  در  ایرانی  های  شرکت 
این  تجربیات  از  استفاده  کشور،  از  خارج  در  مشابه 
شرکت ها در اجرای طرح های انتقال برق ارمنستان 

را خواستار شد.
با  هم  ارمنستان  برق  مدیرعامل شرکت  باغداساریان 
اشاره به نقش طرح خط سوم انتقال برق در افزایش 
همکاری های انرژی بین دو کشور، بر اهمیت تسریع 
شرکت  توسط  مقرر  موعد  در  آن  تکمیل  و  اجرا  در 

صانیر تاکید کرد.
نماینده صانیر هم با اشاره به اقدام های این شرکت 
در خرید تجهیزات و واردات بخش عمده ای از دکل 
های مورد نیاز بر تعهد پایان این پروژه تا شهریور سال 

1397 تاکید کرد.
این  باره  در  نیز  ارمنستان  ام  ای  نیوز  خبری  سایت 
طرح نوشته است که خط جدید، توان انتقال برق با 
ایران را بین 350 تا 1000 مگاوات افزایش خواهد داد 
و همچنین تأمین برق در جنوب و مرکز ارمنستان را 

موثرتر خواهد کرد.
و  روسیه  ایران،  ارمنستان،  ام،  ای  نیوز  اعالم  به  بنا 
برنامه  انرژی،  مشترک  بازار  ایجاد  برای  گرجستان 
ریزی و انجام تمامی تالش های ممکن برای تشکیل 

آن توافق کردند.
مقام های ارمنستان پیشتر نیز با مهم خواندن طرح 
اولویت های  از  به عنوان یکی  برق  انتقال  خط سوم 
طرح های توسعه ای این کشور، نقش آن را در افزایش 

روابط اقتصادی تهران و ایروان مهم خواندند.

این طرح به ارزش 107 میلیون دالر بخشی از پروژه 
و  روسیه  ارمنستان،  ایران،  انرژی  جانبه  چهار  مسیر 

گرجستان است.
ارمنستان با حدود 30 هزار کیلومتر مربع مساحت و 
سه میلیون نفر جمعیت در منطقه قفقاز که پس از 
با  یافت،  استقالل   1991 سال  در  شوروی  فروپاشی 

ترکیه، گرجستان، جمهوری آذربایجان و ایران است.

ظرفیت  نظر  از  درجهان  ایران  چهاردهم  رتبه  ایرنا/ 
نصب شده نیروگاهی؛

رشد 7900 مگاواتی ظرفیت نیروگاه 
ها در دولت یازدهم

برق کشور  نیروگاه های  ایرنا- ظرفیت  تهران- 
 ،1395 سال  پایان  تا  یازدهم  دولت  آغاز  از 
هفت هزار و 900 مگاوات افزایش یافت. با ادامه 
با  نیروگاهی  ظرفیت  کل  ای،  توسعه  روندهای 
رشدی 3.5 درصدی، تا پایان اردیبهشت امسال 

به 76 هزار و 647 مگاوات رسید.
به گزارش ایرنا، صنعت برق ایران از نظر ظرفیت نصب 
آسیا  در  نخست،  مقام  خاورمیانه  در  نیروگاهی  شده 

رتبه سوم و در جهان رتبه چهاردهم را دارد.
ایران از نظر مقدار مصرف نیز جایگاه هجدهم جهان را 

به دست آورده است.
اکنون ظرفیت اسمی نیروگاه های کشور 76 هزار و 
647 مگاوات است که پنج هزار و 750 مگاوات از آن 
تولید می شود. 20 واحد  در 35 واحد برق حرارتی 
از این نیروگاه ها به ظرفیت سه هزار و 260 مگاوات 
ساخته شده  بخش خصوصی  را  درصد(  )معادل 57 
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است.
برق  تولید  ظرفیت  مجموع  از  دولتی  بخش  سهم 
حرارتی کشور 36 درصد و سهم بخش خصوصی 64 
درصد است که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 
حرارتی  برق  نیروی  تولید  مادرتخصصی  شرکت  در 
این شاخص ها پس از واگذاری ها، به ترتیب به 18 و 

82 درصد تغییر می کند.
همچنین برنامه ریزی و شروع عملیات اجرایی ساخت 
نیروگاه های حرارتی با بازده باال )کالس F( با استفاده 
از توانمندی های پیمانکاران داخلی و انتقال فناوری 
به داخل کشور از دیگر دستاوردهای این دوره است؛ 
در  حرارتی  نیروگاه  مگاوات  هزار  ترتیب 10  این  به 

بخش های خصوصی و دولتی در حال ساخت است.
همچنین با ساخت به روش بیع متقابل، هفت هزار و 
500 مگاوات دیگر نیز به ظرفیت بخش بخار نیروگاه 

های گازی بخش خصوصی افزوده می شود.

** افزایش بازده نیروگاه ها
های  نیروگاه  ساخت  با  مالی،  تنگناهای  وجود  با 
سیکل  های  نیروگاه  بخار  بخش  تکمیل  بازده،  پر 
های  نیروگاه  از  برداری  بهره  بهبود شرایط  ترکیبی، 
موجود و نیز افزایش سهم گاز مصرفی نیروگاه های 
حرارتی، بازده نیروگاه ها با یک درصد افزایش به 38 

درصد افزایش یافت.
مصرف  کاهش  معنای  به  ها  نیروگاه  بازده  افزایش 
سوخت به ازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی است 
که به بهبود شرایط زیست محیطی منجر می شود؛ 
با برنامه ریزی های انجام شده این روند اصالحی در 

برنامه ششم تا بازده 42 درصد ادامه می یابد.

** افزایش 536 مگاواتی ظرفیت تولید برق در 

مولدهای مقیاس کوچک
تا پیش از دولت یازدهم، کل ظرفیت مولدهای مقیاس 
کوچک بهره برداری شده برابر با 193 مگاوات و به 
ارزش 116 میلیون دالر در کشور بود که این ظرفیت 
در دولت یازدهم به میزان 536 مگاوات و ارزش 321 
مگاوات   625 رقم  به  و  یافت  افزایش  دالر  میلیون 

رسید.
شده،  انجام  های  ریزی  برنامه  اساس  بر  همچنین 
100 مگاوات ظرفیت دیگر مولدهای مقیاس کوچک 
تا پایان دولت یازدهم به بهره برداری می رسد و بهره 
گیری از 111 مگاوات دیگر نیز تا پایان سال 1396 

نهایی می شود.

تجدیدپذیر  نیروگاه   30 از  برداری  بهره   **
جدید

پیش از آغاز به کار دولت یازدهم، کل ظرفیت نیروگاه 
های نصب شده کشور در بخش انرژی های تجدیدپذیر 
و پاک اعم از دولتی و خصوصی، 165 مگاوات بود؛ 
این ظرفیت با تغییر رویکرد از سرمایه گذاری توسط 
و  غیردولتی  بخش  توسط  گذاری  سرمایه  به  دولت 
فقط در مدت کمتر از چهار سال به میزان 176.19 
که  رسید  مگاوات   341 به  و  یافت  افزایش  مگاوات 

رشد بیش از 206 درصدی را ثبت کرد.
توسط  ظرفیت  افزایش  این  از  درصد   72 از  بیش 

بخش خصوصی به بهره برداری رسیده است.
همچنین در این مدت شمار شرکت های خصوصی 
و مشترکان از چهار شرکت به بیش از 350 شرکت 

رسید.

** افزایش 4.5 میلیون مشترک جدید
از  بیش  پایان سال 1395،  تا  یازدهم  دولت  آغاز  از 

نعمت  از  هزار مشترک جدید  و 500  میلیون  چهار 
برق برخوردار شدند و به این ترتیب شمار مشترکان 

برق در سراسر کشور به 34 میلیون مشترک رسید.
در این دوره زمانی، مشترکان در بخش های مختلف 
مشترکان  به  کشاورزی  و  صنعتی  عمومی،  خانگی، 
های  اشتراک  بیشترین  شدند؛  اضافه  برق  پیشین 
جدید مربوط به بخش عمومی و کشاورزی و صنعتی 

و کمترین اشتراک برای بخش خانگی بود.
افزایش هفت هزار و 900 مگاواتی  ایرنا،  به گزارش 
ظرفیت نیروگاه های کشور در شرایطی ایجاد شد که 
با گرمتر شدن دما، مصرف برق به اوج خود رسیده و 

حتی در 2هفته گذشته 2 بار رکورد زده است.
دوشنبه  دقیقه   14 و   14 ساعت  در  برق  مصرف 
گذشته )نوزدهم تیرماه( به 53 هزار و 847 مگاوات 
دیگر  بار  یک  هفته  یک  از  کمتر  فاصله  به  و  رسید 
رکورد مصرف برق که در چهارشنبه هفته پیش از آن 
با عدد 53 هزار و 400 به ثبت رسیده بود، شکست.

بر اساس اعالم شرکت توانیر، این میزان مصرف برق 
با اوج مصرف برق پارسال که 53هزار و 41 مگاوات 
بود، تفاوت هایی به لحاظ زمان، میزان اوج و تداوم 
مصرف دارد؛ زیرا این میزان مصرف در اواخر تیرماه 

1395 به ثبت رسیده بود.
مصرف  اوج  اکنون  که  است  آن  نشانگر  ها  بررسی 
استان ها مانند خوزستان، هرمزگان،  برق در برخی 
سیستان و بلوچستان، ایالم، کرمان و گیالن نسبت به 

پارسال سرعت بیشتری به خود گرفته است.
به  میانگین رشد مصرف  ها  استان  این  از  برخی  در 
دلیل گرمای بیش از اندازه هوا و نیاز به استفاده از 
سیستم های سرمایشی، از 10 درصد هم فراتر رفته 

است.
نیرو  وزیر  چیان«  چیت  »حمید  ایرنا،  گزارش  به 

یکشنبه هفته جاری با اشاره به افزایش دما در مناطق 
در  برق  مصرف  میزان  گفت:  کشور  جنوب  و  شمال 
مگاوات   343 و  هزار   55 بی سابقه  رکورد  به  کشور 
پارسال  پیک  که  است  حالی  در  این  است؛  رسیده 

حدود 52 هزار و 640 مگاوات بود.
وی اضافه کرد: در همان روزی که مصرف برق از مرز 
صادرات  مگاوات   700 کرد،  عبور  مگاوات  هزار   55
وزارت  برای  بی سابقه  این موفقیتی  برق داشتیم که 

نیرو بود.
برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون  فالحتیان  هوشنگ 
و  هزار   55 مصرف  رکورد  به  اشاره  با  نیز  انرژی  و 
از  حجم  این  گفت:  گذشته  هفته  مگاواتی   343
تولید، انتقال و توزیع برق، حداکثر توان صنعت برق 
برای تامین برق کشور است و اگر مردم پنج تا 10 
باشند،  نداشته  برنامه خود  در  را  درصد صرفه جویی 
شبکه های برق در شرایط ریسک کامل قرار گرفته و 

ممکن است دچار آسیب شود.
این در حالی است که شنبه و یکشنبه هفته جاری 
به دلیل افزایش مصرف برق شهر تهران و اطراف آن 
در ساعت اوج بار، محدودیت هایی در تامین شبکه 
کوتاه  هایی  خاموشی  به  امر  این  که  آمد  وجود  به 
پایتخت  مناطق  برخی  در  پراکنده  و  مقطعی  مدت، 

منجر شد.
»کامبیز ناظریان« معاون بهره برداری و دیسپاچینگ 
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در مورد قطعی 
برق در این مناطق به ایرنا گفت: محدودیت ها ناشی 
از کمبود تولید نیست؛ بلکه به سبب پرباری خطوط 

تامین کننده شبکه برق شهر تهران بوده است.

21 تیر ماه 1396 شماره   1990    



11 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ایرنا/ 
مقام مسئول: خاموشی های تهران به 

حداقل می رسد

تهران- ایرنا- معاون بهره برداری و دیسپاچینگ 
گفت:  بزرگ  تهران  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
انجام شده  های  کنترل  و  تمهیدات  به  توجه  با 
سازمان  بینی  پیش  همچنین  و  برق  صنعت  در 
آینده،  روزهای  در  دما  کاهش  بر  هواشناسی 
آینده  روزهای  در  تهران  برق  تامین  شرایط 
کاهش  ها  محدودیت  و  شد  خواهد  تر  مناسب 

می یابد.
»کامبیز ناظریان« در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
در  اخیر  روز  چند  در  اینکه  به  توجه  با  افزود:  ایرنا، 
همزمان  طور  به  و  بودیم  دما  افزایش  شاهد  تهران 
رطوبت هوا نیز افزایش پیدا کرده بود، مصرف برق به 

اوج خود رسید.
وی ادامه داد: این اوج مصرف باعث شد تحویل برق 
به مشترکان در حالت »سر به سر« و »با ریسک باال« 

انجام شود.
توزیع  شرکت  دیسپاچینگ  و  برداری  بهره  معاون 
تهران  برق  مصرف  پیک  گفت:  تهران  برق  نیروی 
امسال حدود چهار هزار و 530 مگاوات بود که نسبت 
به دوره مشابه سال قبل حدود شش درصد و نسبت به 

پیک سال گذشته چهار درصد رشد داشت.
افزایش مصرف،  اثر  این مقام مسئول اضافه کرد: در 
محدودیت هایی در خطوط اصلی تامین کننده شهر 
تهران اتفاق افتاد که اگر این محدودیت ها اعمال نمی 
شد احتمال آسیب های جدی به شبکه برق سراسری 

بود.
وی درباره بروز خاموشی های روزهای اخیر در تهران 

گفت: در روزهای اخیر به دلیل محدودیت هایی که در 
شبکه برق غرب تهران وجود داشت، محدودیت هایی 
به طور عمده در مناطقی از غرب تهران اعمال شد و 
در سایر مناطق، محدودیت ها به صورت موردی بود.

با توجه به برنامه ریزی هایی که  ناظریان ادامه داد: 
از تجهیزات شده است، هم  برای استفاده حداکثری 
تا  توان کار می کنند  با صد درصد  اکنون تجهیزات 

تامین برق مشترکان به صورت پایدار انجام شود.
توزیع  شرکت  دیسپاچینگ  و  برداری  بهره  معاون 
نیروی برق تهران بزرگ تصریح کرد:  به این ترتیب، 
محدودیت های برِق مناطق غرب تهران برای روزهای 

آینده به حداقل کاهش پیدا خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه شبکه برق به طور مرتب مانتیتور 
از مشکالت  زمان  کمترین  در  برق  و صنعت  )رصد( 
این  با  گفت:  شود،  می  مطلع  شبکه  در  شده  ایجاد 
حال مردم می توانند از طریق تماس با سامانه 121 

مشکالت خود را منعکس کنند.
ناظریان به مردم اطمینان داد نهایت کنترل ها انجام 
شده است و در روزهای آینده محدودیت ها به حداقل 

کاهش پیدا می کند.
وی تاکید کرد: برای پایداری شبکه، رعایت مدیریت 
برق  شبکه  دارد؛  ضرورت  شهروندان  توسط  مصرف 
مدیریت  با  شهروند  هر  و  است  سراسری  ای  شبکه 
سراسر  در  برق  شبکه  پایداری  به  تواند  می  مصرف 

کشور کمک کند.
داشته  اطمینان  مردم  افزود:  مسئول  مقام  این 
های  ظرفیت  همه  برق،  صنعت  مجموعه  در  باشند 
تجهیزات، تاسیسات و نیروی انسانی به صورت شبانه 
روزی فعالیت می کنند تا بتوانند برق پایدار را برای 

شهروندان تامین کنند.
تابستان  فصل  در  اینکه  به  توجه  با  ایرنا،  گزارش  به 

سیستم های سرمایشی وارد مدار می شوند، مصرف 
ها 2  این سیستم  رسد.  می  اوج خود  به  شهروندان 
هزار تا 2 هزار و 500 مگاوات به بار شهر تهران اضافه 

می کند.
ناظریان پیش از این نیز در مورد دلیل اعمال خاموشی 
از  ناشی  شده  اعمال  های  محدودیت  بود:  گفته  ها 
خطوط  پرباری  سبب  به  بلکه  نیست،  تولید  کمبود 

تامین کننده شبکه برق شهر تهران بوده است.
حمید چیت چیان وزیر نیرو امروز در حاشیه نشست 
هیات دولت با تاکید بر مدریت مصرف گفت: اگر مردم 
را کاهش  برق خود  و  تا 10 درصد مصرف آب  پنج 
دهند، هیچ گونه نگرانی بابت تامین کامل نیاز مردم 

در آب و برق وجود نخواهد داشت.
وی تصریح کرد، پیش بینی های ما برای امسال این 
داشته  برق  مصرف  افزایش  درصد   5 حدود  که  بود 
باشیم و برای این شرایط کامال آماده شده بودیم اما 
در واقع مصرف انرژی بیش از 11 درصد افزایش یافت.

اوج  این است که  از  نیرو حاکی  گزارش های وزارت 
هزار   50 مرز  از  بار   17 گذشته  ماه  یک  در  مصرف 
مگاوات گذشت؛ این در حالی است که پارسال و در 

همین بازه زمانی فقط 2 بار این اتفاق رخ داده بود.

فارس/
پیک مصرف برق قصد پایین آمدن 

ندارد

پیک مصرف برق در این روزها قصد پایین آمدن 
قرار  پرمصرف  شتابان  روند  یک  در  و  ندارد 
گرفته است، به طوری که در روز گذشته بازهم 

در محدوده 53 هزار مگاوات باقی ماند.
در  برق  مصرف  پیک  فارس،  خبرگزاری  به گزارش 
روز گذشته )سه شنبه 20 تیر( باز هم روی خط 53 
پیش  تا  که  عددی  ماند،  باقی  مگاوات   525 و  هزار 
از روز چهارشنبه گذشته می توانست به عنوان رکورد 

بی سابقه مصرف برق تلقی شود.
این میزان مصرف برق در حالی برای روز گذشته ثبت 
شد که در مدت مشابه سال گذشته پیک مصرف برق 
48 هزار و 482 مگاوات بوده است و این یعنی افزایش 
به مدت  از 5 هزار مگاوات مصرف برق نسبت  بیش 

مشابه سال قبل.
غیر  بخش  در  عمدتاً  می رسد  نظر  به  که  مصرفی 
مولد در حال اتفاق است و این معنایی جز هدر رفت 

سرمایه های ملی کشور نمی تواند داشته باشد.
شاید به همین خاطر است که در این روزها یکی از 
از سوی  البته موثری که  و  بسیار ساده  راه حل های 
کارشناسان صنعت برق برای مدیریت مصرف تجویز 
می شود، این است که شهروندان می توانند با قراردادن 
کولرهای آبی روی »دور ُکند« و قرار دادن کولرهای 
گازی بر روی »25 درجه« به منافع ملی و صنعت برق 

کشور کمک شایانی کنند.
گزارش ها حاکی از این است که علت تأکید مستمر 
مسئوالن وزارت نیرو بر روی وسایل سرمایشی و دقت 
در انتخاب آن ها، این است که این وسایل به تنهایی 
بر  در  را  کشور  برق  مصرف  از  سوم«  »یک  از  بیش 

می گیرند.
همچنین گزارش های روز گذشته نشان می دهد میزان 
 853 و  هزار  یک  با  برابر  روز  این  در  برق  مبادالت 
مگاوات بوده که سهم صادرات برق یک هزار و 288 

مگاوات و سهم واردات 565 مگاوات است.
این گزارش حاکی است میزان مصرف برق صنایع نیز 
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برابر با 4 هزار و 145 مگاوات بوده که نسبت به روز 
دوشنبه حدود 300 مگاوات افزایش داشته است.

ایرنا/ 
بهره برداری از بزرگترین نیروگاه تولید 

همزمان برق و حرارت صنعتی کشور 
در یزد

همزمان  تولید  نیروگاه  بزرگترین  ایرنا-   - یزد 
چهارشنبه  روز  کشور  صنعتی  حرارت  و  برق 
به  یزد  به  نیرو  وزیر  قائم  مقام  سفر  در  تیر   21

بهره برداری  رسید.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد در حاشیه بهره 
امروز 2  گفت:  ایرنا  به خبرنگار  این طرح  از  برداری 
 CHP نیروگاه  شامل  یزد  استان  برق  صنعت  طرح 
الیاف گستر و نیروگاه خورشیدی گسترش انرژی نو 

آتیه با حضور قائم  مقام وزیر نیرو بهره برداری شد.
به  یزد  گستر  الیاف  شرکت  نیروگاه  کرد:  اظهار  وی 
 1.2 دستگاه   12 بر  مشتمل  مگاوات   14.4 ظرفیت 
مگاواتی با سرمایه ای بالغ  بر هفت میلیون دالر سرمایه 
گذاری ارزی و هشت میلیارد تومان سرمایه گجذاری 

ریالی توسط بخش خصوصی اجرا شده است.
محمدحسین صباغ زادگان با بیان اینکه این نیروگاه 
از نخستین نیروگاه های تولید همزمان برق و حرارت 
در کشور است، تصریح کرد: این نیروگاه دارای بازده 
الکتریکی 40 درصد و بازده حرارتی 28 درصد است 
که بیش از 75 درصد از حرارت بازیافتی نیروگاه به 
شیوه ای موثر در بخش صنعتی )خطوط تولید الیاف 

مصنوعی( مورداستفاده قرار می گیرد.

وی همچنین از آغاز عملیات نصب تجهیزات نیروگاه 
مشارکت  با  آتیه  نو  انرژی  گسترش  خورشیدی 
قرارداد  این  گفت:  و  خبرداد  آلمانی  سرمایه گذار 
 10 میزان  به  ساله   20 تضمینی  خرید  به صورت 
مگاوات با سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری 

انرژی )ساتبا( بسته شده است.
این  افزود:  یزد  ای  منطقه  برق  شرکت  مدیرعامل 
پایه   به صورت  ریال  میلیارد   500 هزینه  با  نیروگاه 
برق  توزیع  فوق  پست  به  و  اجرا  ثابت،  )استراکچر( 
شهرک فوالد متصل است و پیش بینی می شود این 
طرح به عنوان نخستین نیروگاه خورشیدی در استان 

یزد تا شهریورماه بهره برداری شود.
استان یزد در زمینه جلب مشارکت سرمایه گذاران و 
انجام زیرساخت های الزم برای جذب سرمایه گذاری 
بویژه در حوزه انرژی خورشیدی و تولید برق از استان 

های پیشرو در کشور است.
در این خصوص هم اکنون قدرت نصب نیروگاهی این 
استان حدود 550 مگاوات بیش از مصرف استان دارد 

و مابقی را به شبکه سراسری منتقل می کند.

ایسنا/بختیار عنوان کرد
سرمایه گذاری 200 میلیاردی صنعت 

برق در استان مرکزی طی دولت 
یازدهم

معاون وزیر نیرو گفت: در دولت یازدهم اقدامات 
خوبی در زمینه برق صورت گرفته و بیش از 200 
استان مرکزی  برق در  تومان در بخش  میلیارد 

سرمایه گذاری شده است.

به گزارش ایسنا، دکتر محسن بختیار در آیین افتتاح 
پست 63.20 کیلوولت شهر صنعتی کاوه ساوه افتتاح 
این پروژه را بسیار مهم و ارزشمند برای ساوه و شهر 
اهمیت  از  صنعت  کرد:  اظهار  و  دانست  آن  صنعتی 
ویژه و باالیی در برنامه های پنج ساله بخصوص برنامه 
ششم برخوردار است.وی با بیان اینکه رشد اقتصادی 
پیش بینی شده در برنامه یاد شده متکی به صنعت 
است و خوشبختانه استان مرکزی و شهرستان ساوه 
به عنوان قطب صنعتی کشور نقش بارز و بزرگی در 
تامین رشد اقتصادی پایدار کشور دارند، افزود: نقش 
برق در ایجاد رشد اقتصادی بسیار مهم است و این 
پایدار ساوه و خصوصا شهر  برق  تامین  زمینه  پروژه 

صنعتی را فراهم می کند.
بختیار پروژه پست 4 شهرک صنعتی کاوه را چهارمین 
افزود:  و  کرد  عنوان  این شهرک  کیلوولت  پست 63 
تالش خواهد شد که در مسیر توسعه و رشد منطقه 
پایداری  چراکه  شوند  افتتاح  نیز  بعدی  پست های 
تامین برق شهرک صنعتی زمینه ساز افزایش روزافزون 

تولیدات صنعتی منطقه است.
 15 به  نزدیک  پروژه  این  جهت  اینکه  بیان  با  وی 
طی  کرد:  اظهار  است،  شده  هزینه  تومان  میلیارد 
سال های گذشته در دولت یازدهم اقدامات خوبی در 
زمینه برق صورت گرفته و بیش از 200 میلیارد تومان 
در بخش برق در استان مرکزی سرمایه گذاری شده 
است که حدود50 میلیارد تومان از این مبلغ مربوط 
نشانگر  گذاری  سرمایه  میزان  چنین  است.  ساوه  به 
در  ساوه  شهرستان  و  مرکزی  استان  منطقه  اهمیت 

بخش صنعت و ضرورت تامین نیاز این منطقه است.
بهره برداری  شروع  با  که  کرد  امیدواری  ابراز  بختیار 
پروژه شاهد افزایش روزافزون فعالیت های صنعتی در 

منطقه و توسعه روزافزون صنعت و اشتغال باشیم.

باشگاه خبرنگاران/ زین الدینی خبر داد:
بهره برداری از 50 پروژه انتقال و فوق 

توزیع برق منطقه ای تهران

منطقه ای  برق  طرح های  مهندسی  دفتر  مدیر 
تهران گفت: از 50 پروژه انتقال و فوق توزیع برق 
بهره برداری  آینده  ماه  یک  تا  تهران  منطقه ای 

می شود.
جوان،   خبرنگاران  باشگاه  اقتصادی  گروه  گزارش  به 
سعید زین الدینی مدیر دفتر مهندسی طرح های برق 
منطقه ای تهران اظهار داشت: برای پیک بار امسال 55 
طرح اولویت دار شامل 11 پروژه در بخش پست های 
پروژه  انتقال، 25  بخش خطوط  در  پروژه   2 انتقال، 
در بخش پست های فوق توزیع، 17 پروژه در بخش 
خطوط فوق توزیع تعریف شده بودند که از این میان 
قریب 50 پروژه به اتمام رسیده و برق دار می شوند و 
چند پروژه باقیمانده نیز تا آخر تابستان به بهره برداری 

می رسند.
وی در مورد پیشرفت پروژه ها طبق برنامه زمان بندی 
ادامه داد: تاریخ شروع یکسری از این پروژه ها از سالیان 
قبل بوده که پس از اتمام پروژه، کلیدزنی و بهره برداری 
از آن ها همزمان با والدت حضرت علی ابن موسی الرضا 
)ع( و هفته کرامت انجام می شود، همینچنین یکسری 
از پروژه ها پس از بررسی نقاط حساس و نیاز شبکه 
و به منظورتعدیل بار پست های بحرانی در اواخر سال 

95 به معاونت طرح و توسعه ابالغ شده است.
استفاده  با  خواست  مردم  از  خاتمه  در  الدینی  زین 
لوازم  به کارگیری  به ویژه  و  الکتریکی  انرژی  از  بهینه 
پرمصرف در ساعات غیر پیک )اوج مصرف( به کاهش 
مصرف برق در بخش خانگی کمک کرده و همچنین 

این کار را به نفع اقتصاد خانواده ها عنوان کرد.
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وزارت نیرو/ به منظور تامین برق پایدار انجام مي شود؛
سرمایه گذاري 9 هزار میلیارد ریالي 
در صنعت برق دو استان گرمسیری 

کشور
 

به  ریال  میلیارد  هزار  از 9  بیش  توانیر  اقدام  با 
توزیع  فوق  هاي  پست  ظرفیت  افزایش  منظور 
برق خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد سرمایه 

گذاري می شود.
)پاون(؛  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
مدیرعامل برق منطقه اي خوزستان در این باره گفت: 
مجوز سرمایه گذاري براي تامین تجهیزات 19 پست 
در استان هاي خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد از 

توانیر اخذ شده است.
این  قالب  در  بزرگ  مهندس محمود دشت  گفته  به 
مجوز جدید، تامین تجهیزات 17 دستگاه پست انتقال 
و فوق توزیع بصورت GIS )پست هاي عایق گازي( 
انتقال و فوق توزیع در 2 استان  براي توسعه شبکه 
 19 مجموع  )در  بویراحمد  و  کهگیلویه  و  خوزستان 

پست( انجام خواهد شد.
وي با بیان این که درسال هاي گذشته مجوز تامین 
تجهیزات 42 دستگاه پست انتقال و فوق توزیع براي 
به  بویراحمد  و  کهگیلویه  و  خوزستان  هاي  استان 
صورت  AIS (پست هاي با عایق هوا( از شرکت توانیر 
پست  اساس، 19  براین  کرد:  تصریح  بود؛  اخذ شده 
مذکور، از مجموع 42 دستگاه پستي است که پیشتر 
مجوز هاي الزم براي تامین تجهیزات آنها صادر شده 
بود.دشت بزرگ تاکید کرد: اولویت گذاري و تسریع در 
تامین تجهیزات 19 پست کنوني به منظور جلوگیري 
از بروز خاموشي هاي مشابه بهمن ماه سال 95،که به 
دلیل تشدید و استمرار پدیده گردو غبار و افزایش دما 

در سال هاي اخیر رخ داد، صورت گرفته است.
هزار   9 مجموع  در  که  این  به  اشاره  با  بزرگ  دشت 
و 50 میلیارد ریال سرمایه گذاري جدید در صنعت 
برق دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد انجام 
خواهد شد، اظهار داشت:بخشي از این میزان سرمایه 
گذاري به مبلغ یک هزار و 358 میلیارد ریال از محل 
منابع داخلي شرکت برق منطقه اي خوزستان تامین 
نیز  جاري  هفته  در  گزارش،  این  شد.برپایه  خواهد 
کلنگ احداث دو پست جدید 400 کیلوولت با حضور 

وزیر نیرو در اهواز به زمین زده شد.
درهمین خصوص مهندس چیت چیان وزیر نیرو نیز 
در مراسم گلنگ زني پست هاي 400.132 کیلوولت 
GIS  شهید منفرد نیاکي و فاز اول پست 400.132 
کیلوولت پیروزان در اهواز گفته بود: از سوي مجموعه 
وزارت نیرو و شرکت توانیر حمایت هاي الزم صورت 
خواهد گرفت تا این پست ها در کمتر از سه سال به 

بهره برداري برسند.

آرمان/ 
برق آبی راه حل بی برقی

بهره برداری  و  طراحی  برق  صنعت  در  امروزه 
بهینه و موثر اقتصادی همواره مورد نظر بوده و 
توزیع  برق،  از صنعت  بهره برداری  و  توسعه  در 
و  فسیلی  سوخت  نیروگاه های  بین  اقتصادی 
حداقل کردن هزینه بهره برداری ازاهداف اصلی 
برق  صنعت  راستا  همین  در  می آیند.  شمار  به 
آبی فرصت هایی به منظور افزایش تولید انرژی 
وجدید  بزرگ  سدهای  ساخت  با  پذیر  تجدید 

فراهم می کند.
از  یکی  پذیر  تجدید  انرژی های  که  نیست  تردیدی 
منابع اصلی تامین کننده انرژی در قرن آینده بوده و 
برای سوخت های فسیلی هستند.  جایگزین مناسبی 
امروزه یکی از مهم ترین چالش ها در برابر برنامه ریزان 
و توسعه اقتصادی کشور بحران انرژی و نحوه تامین 
آن است. در این راستا، یافتن روش های اقتصادی برتر 
و معرفی الگوهای جدید و دسترسی به منابع انرژی 
تجدید پذیر در تامین نیازهای حال وآینده مورد توجه 
برنامه ریزان کشور است. توسعه صنعت برق به عنوان 
از  کشور  اقتصادی  پیشرفت  در  زیربنایی  عامل  یک 
از سایر  را  برخوردار است که آن  ویژگی های خاصی 
به طور  برق  صنعت  می کند.  مجزا  زیربنایی  خدمات 
مصرف کنندگان  به  تولید  مقدار  نظر  از  جداناپذیری 
خود وابسته بوده و با روش های عمومی قابل ذخیره 
سازی نیست، همچنین مقدار مصرف دارای تغییرات 
وسیع شبانه روزی، هفتگی و فصلی است. در همین 
راستا نیروی برق  آبی یا هیدرو الکتریسیته به عنوان 
یکی از روش های تولید برق به منظور افزایش تولید 
انرژی تجدید پذیر استفاده می شود. نیروی برق آبی 
درواقع اصطالحی است که به انرژی الکتریکی تولید 
 2003 سال  در  می شود.  اطالق  آب  نیروی  از  شده 
یا  مگاوات  715 هزار  به  نزدیک  هیدروالکتریسیته 
انرژی  کل  از  16 درصد  که  است  بوده  19 درصد 
این  را پوشش می داده، که  تولیدی جهان  الکتریکی 
نسبت به سرعت در حال گسترش است. نیروی برق 
 آبی همچنین 63 درصد از انرژی الکتریکی تولیدی از 
درسال 2010  می شود.  شامل  را  پذیر  تجدید  منابع 
کل انرژی الکتریکی از منابع تجدید پذیر سه میلیون 
و 427 هزار مگاوات بوده است. پیش بینی می شود که 
به  3/1درصد  متوسط  به طور  سالیانه   2025 سال  تا 

افزوده  پذیر  تجدید  منابع  از  الکتریکی  انرژی  تولید 
شود. بیشتر نیروگاه های برق آبی انرژی مورد نیاز خود 
را از انرژی پتانسیل آب پشت یک سد تامین می کنند. 
در این حالت مقدار انرژی تولیدی از آب به حجم آب 
پشت سد و اختالف ارتفاع بین منبع و محل خروج 
ارتفاع  ارتفاع،  اختالف  این  به  است.  وابسته   سد  آب 
فشاری می گویند و آن را با H نمایش می دهند. در 
آن  فشاری  ارتفاع  با  آب  پتانسیل  انرژی  میزان  واقع 
متناسب است. برای افزایش فاصله یا ارتفاع فشاری، 
آب معموال برای رسیدن به توربین آبی فاصله زیادی 

را در یک لوله بزرگ طی می کند.

مزایای استفاده از نیروی برق آبی
نیاز  آبی  نیروگاه های  از  استفاده  مزیت  بیشترین 
حذف  نتیجه  در  و  سوخت ها  از  استفاده  به  نداشتن 
درواقع  است.  سوخت  تامین  به  مربوط  هزینه های 
آبی  نیروگاه  یک  در  تولیدی  الکتریکی  انرژی  هزینه 
نظیر  فسیلی  سوخت های  قیمت  تغییرات  از  تقریبا 
نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ مصون است. همچنین 
عمر متوسط نیروگاه های آبی در مقایسه با نیروگاه های 
از  برخی  عمر  که  طوری  است،  بیشتر  گرمایی 
نیروگاه های آبی که هم اکنون در حال استفاده هستند 
به 50 تا 100 سال پیش بازمی گردد. هزینه کار این 
نیروگاه ها در حالی که به صورت خودکار، کار کنند 
کم است و جز در موارد اضطراری به پرسنل زیادی در 
نیروگاه نیاز نخواهد بود. در موقعیت هایی که استفاده 
یک  ساخت  می دهد،  پوشش  را  هدف  چند  سد  از 
نیروگاه آبی هزینه نسبتا کمی را به هزینه های ساخت 
ایجاد نیروگاه، همچنین می تواند  سد اضافه می کند. 
هزینه های مربوط به ساخت سد را جبران کند. مزیت 
در  سوختی  که  صورتی  در  که،  است  این  آن  دیگر 
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نیروگاه سوخته نشود، دی اکسید کربن )که یک گاز 
شد.  نخواهد  تولید  نیروگاه  در  نیز  است(  گلخانه ای 
گاز  ناچیزی  مقدار  نیروگاه  احداث  مراحل  در  البته 
میزان  مقابل  در  که  می شود  تولید  کربن  دی اکسید 
دی اکسید کربن تولیدی در نیروگاه های گرمایی که از 
سوخت های فسیلی برای تولید انرژی گرمایی استفاده 
می کنند بسیار ناچیزاست. البته در این نیروگاه ها بر 
اثر اجتماع آب پشت سد گازهایی متصاعد می شود. 
در  سد  یک  پشت  در  شده  ذخیره  آب  همچنین، 
واقع می تواند بخشی از امکانات مربوط به وزش های 
آبی باشد و به این ترتیب می تواند به جاذبه ای برای 
گردشگران تبدیل شود. در برخی از کشورها از این آب 
استفاده  مانند ماهی ها  آبزی  برای پرورش موجودات 
می شود، به این ترتیب که در برخی سدها محیط های 
خاصی برای پرورش موجودات آبزی اختصاص یافته 

که همیشه از نظر داشتن آب پشتیبانی می شوند.

اقدامات صورت گرفته در یک دهه اخیر
صنعت برق آبی به معنی تولید نیرو در هر منطقه ایران 
است و بزرگ ترین منبع الکتریسیته تجدیدپذیراست. 
آبی  برق  صنعت  آینده  توسعه  از  عمده ای  بخش 
برامکانات و زیر ساخت های موجود و در حال استفاده، 
متمرکز خواهد بود که فرصت هایی به منظور افزایش 
بزرگ  سدهای  ساخت  با  تجدیدپذیر  انرژی  تولید 
وجدید فراهم می کند. انرژی برق آبی بیش از 70 سال 
یک منبع انرژی قابل اطمینان در ایران بوده است. این 
قابلیت اطمینان اثبات شده به طرق مختلف مزایایی را 
برای شبکه ملی برق فراهم می کند، از حمایت منابع 
دیگر انرژی تجدیدپذیر گرفته تا ایجاد ثبات در شبکه 
انرژی  آینده.  در  استفاده  برای  برق  انرژی  ذخیره  و 
برق آبی ازمنابع انرژی تجدیدپذیر ثابت است در زمان 

حاضر ظرفیت نصب  شده نیروگاه های برق آبی حدود 
کشور  نیروگاه های  کل  نصب شده  ظرفیت  15 درصد 
است. در سال آبی نرمال، نیروگاه های برق  آبی موجود 
در کشور قادرهستند 10 درصد برق مورد نیاز کشور 
را در شرایط نیاز شبکه، با بازدهی باال تامین کنند. با 
توجه به اهمیت این مساله، دولت یازدهم در مقایسه 
رکورد های  توانسته  اخیر،  دهه  یک  دولت های  با 
جدیدی را برای نیروگاه های برق آبی ثبت کند که از 
جمله مهم ترین اقدامات بخش آب در دولت یازدهم 
همچنین  و  ملی  سرمایه  این  از  صیانت  درخصوص 
است:الف  شرح  این  به  آن،  توسعه  و  توانمندسازی 
نیروگاه های  از  بهینه  بهره برداری  با  بهره برداری:  ـ 
کرخه(  و  )کارون  کشور  آبریز  حوضه های  زنجیره ای 
برق آبی کشور  نیروگاه های  تولیدشده  انرژی  متوسط 
در دولت یازدهم 14 هزار و 775 گیگاوات ساعت بوده 
که نسبت به دوره مشابه قبل )10 هزار و 356 گیگاوات 
ساعت(، به میزان 43 درصد افزایش را نشان می دهد. 
حمایت های  با  نگهداری:  و  تعمیرات  نوسازی،  ـ  ب 
صورت گرفته و اقدامات مدیریتی به عمل آمده، ضمن 
جذب  ظرفیت  ساالنه،  تعمیرات  زمانی  دوره  کاهش 
بودجه های نگهداری و تعمیرات از 20 درصد در دولت 
دهم به 30 درصد در دولت یازدهم افزایش یافته است. 
این امر نشانگر افزایش کارایی و بهبود نسبی بهره وری 
در حوزه تعمیرات و نگهداری ساالنه این صنعت طی 
سال های اخیر است. ج ـ توان تولید همزمان: یکی از 
شاخص های اصلی توانمند سازی صنعت نیروگاه های 
این  همزمان  تولید  توان  میزان  کشور،  در  برق آبی 
نیروگاه ها در زمان اوج مصرف است. رکورد بیشترین 
ظرفیت نیروگاه های در دست بهره برداری که به صورت 
قرار  بهره برداری  مدار  در   95 تابستان  در  همزمان 
داشته اند، معادل هشت هزار و 837 مگاوات است که 

نسبت به رکورد ثبت  شده در سال 91 در دولت دهم 
64 درصدی  رشد  نمایانگر  مگاوات(،   388 هزارو   5(
از  افزایش کمک شایانی جهت جلوگیری  این  است. 
خاموشی برق در پیک تابستان کرده است. دـ  توسعه: 
افزایش  اعتباری،  و  مالی  محدودیت های  به  رغم 
ظرفیت منصوبه نیروگاه های برق آبی در دولت یازدهم 
ظرفیت  مجموع  مگاوات،   833 و  یک هزار  میزان  به  
از 9 هزارو  را  برق آبی کشور  نیروگاه های  نصب شده 
است  داده  افزایش  مگاوات   354 هزارو   11 به   521
)معادل 19 درصد افزایش(. هــ  ظرفیت موجود کشور: 
بر اساس آخرین اقدامات و بررسی های صورت گرفته، 
کشور  موجود  پتانسیل های  مجموع  حاضر  حال  در 
در  و  ساخت  دست  در  مطالعه،  دست  در  از  اعم 
مگاوات   262 و  29 هزار  معادل  بهره برداری،  دست 
حال  استعدادهای  گواه  ظرفیت  از  میزان  این  است. 
برق آبی  نیروگاه های  در حوزه صنعت  آینده کشور  و 
دولت  در  حوزه  این  دستاوردهای  اصلی ترین  است. 
یازدهم را می توان این موارد برشمرد: 1- ثبت رکورد 
بیشترین سقف تولید همزمان نیروگاه های برق آبی در 
به  میزان هشت  و  تابستان 95  مصرف  پرباری  دوره 
باالترین ضریب  رکورد  ثبت  مگاوات 2-  هزارو 837 
به   95 سال  پیک  در  برق آبی  نیروگاه های  آمادگی 
ضریب  پایین ترین  رکورد  ثبت   -3 86 درصد   میزان 
خروج اضطراری نیروگاه های برق آبی در سال 95 به 
 250 واحد  اولین  بهینه سازی   -4 چهار درصد  میزان 
سازندگان  و  متخصصان  توسط  کشور  در  مگاواتی 
احداث  عملیات  5-آغاز  پروژه  یک  عنوان  به  داخلی 
نیروگاه برق  آبی کوچک سد شهر بیجار توسط بخش 
ارزیابی  نامه  نظام   تدوین  مراحل  آغاز   -6 غیردولتی 
عملکرد فنی ـ اجرایی و رتبه بندی نیروگاه های برق  
آبی بر مبنای مدل متحد 7- آغاز مراحل به روزرسانی 

سطح  در  برق آبی  ظرفیت های  جامع  اطلس  تهیه  و 
راهبرد  سند  تدوین  اجرایی  عملیات  آغاز   -8 کشور 
ملی توسعه صنعت برق آبی کشور 9- پیگیری اهداف 
اقتصاد مقاومتی در چهارچوب ماموریت های ابالغی از 
اقتصاد مقاومتی  راهبری طرح های  سوی ستاد عالی 
10- تهیه سند راهبردی پدافند غیرعامل نیروگاه های 

برق  آبی.
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مهر/  معاون اول رئیس جمهور اعالم کرد؛
اقتصاد، اولویت اول کشور است

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به صادرات 50 
میلیارد دالری کاال گفت: بخش عمده ای از این 
ارزش  ردپای  و  است  نفتی  کاالهای  صادرات، 

افزوده در آن محدود است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهوری در مراسم افتتاح موزه بانک ملی گفت: 
اولویت اول کشور امروز بدون تردید اقتصاد است که به 
صورت مکرر گفته شده که مسئله ای همچون بیکاری 
البته  گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید  مردم،  معیشت  و 
ایران باید بزرگ شود و قادر باشد که ساالنه  اقتصاد 
حداقل یک میلیون شغل برای جوانان خود ایجاد کند.

رقمی  دو  رشد  باید  افزود:  رئیس جمهور  اول  معاون 
این درحالی  تجربه کنیم.  برای چند سال  را  مستمر 
اما  باشد.  بزرگ  کشور  یک  تواند  می  ایران  که  است 
اقتصاددانان  از سوی  مدام  باید  شود  نمی  چرا  اینکه 

مورد سوال واقع شود.
جهانگیری گفت: باید از این رنج برد که مردم ایران از 
زندگی اقتصادی خود ناراضی هستند. افتخار به کسی 
نیست که به ماده قانونی سد راه کسی شود که می 
تواند شغل ایجاد کند. این روزها وقتی قرارداد توتال به 
امضا رسیده، باید به این فکر کرد که همه مردم ایران 
باید خوشحال باشند، اما متحیر می مانیم که چرا عده 

ای به هم ریخته اند.
یا فردی در آن مخالفت  با دولت  افزود: عده ای  وی 
دارند، اما نباید با مردم ایران مخالفت داشت، چراکه 
این طور کارها از قبیل توتال در جهت حمایت از مردم 
ایران است، در حالیکه مقام معظم رهبری اعالم کرده 

گاز  و  نفت  بخش  در  دالر  میلیارد  باید 200  که  اند 
سرمایه گذاری شود، در حالیکه قرارداد توتال شکست 
پول  است که می گفت  هایی  تحریم  و  ها  امریکایی 

نباید به سمت ایران برود.
جهانگیری ادامه داد: هنوز هم 195 میلیارد دالر باید 
در بخش نفت و گاز سرمایه گذاری شود، این در حالی 
است که 5 میلیارد دالر سرمایه توتال در این پروژه 
است، درحالیکه عایدی مردم ایران در این پروژه بسیار 
بیش از این است، اگرچه توتال در مدت 20 سال ده 

میلیارد دالر عایدی خواهد داشت.
وی اظهار داشت: باید از مدیران کشور حفاظت کرد؛ 
با  مطمئنیم  ما  که  است  ما  پیش  بزرگی  راه  البته 
سیاستهای اقتصاد مقاومتی با اجماع و وحدت، کشور 
را از مشکالت عبور دهیم، ضمن اینکه ما کشور بزرگی 
داریم که ثروتمند است، ضمن اینکه نیروی انسانی و 
افراد تحصیلکرده زبده داریم که باید به آن اتکا کرد. 
گاز  و  نفت  اول  ذخایر  ایران  که  است  حالی  در  این 
دنیا را دارد؛ پس موقعیت ما مهم و استراتژیک است 
به  ولی  دارد،  عبور  از مشکالت  را  توان خود  می  که 
شرط اینکه توسعه و پیشرفت ایران برای ما اصلی ترین 

مساله باشد.
جهانگیری با اشاره به صادرات 50 میلیارد دالری کاال 
این صادرات، کاالهای نفتی  از  گفت: بخش عمده ای 

است و ردپای ارزش افزوده در آن محدود است.
وی افزود: ایران کشور بزرگ و متمدنی است که آثار 
طبیعی و تاریخی زیادی دارد که هر یک از بناها باعث 
افتخار است، از همین آثار است که می شود به تمدن 

یک کشور دست یافت. 
جهانگیری گفت: اکنون ششصد موزه در کشور داریم 

که تعدادی از آن متعلق به بخش خصوصی است. 
پیدا می  ما در دولت اختالف نظر  اظهار داشت:  وی 

کنیم، فکر می کنیم که باید از هم انتقام بگیریم، در 
حالیکه نمی توانیم انتقام بگیریم به سمت مسیرهایی 

می رویم که مانع ایجاد کنیم.
به اعتقاد جهانگیری، بانکها در توسعه اقتصادی ایران 
نقش اول را دارند، البته دفاع ما از بانکها به معنای این 
نیست که در جریان مشکالت بانکها نیستیم، ما این 
مشکالت را می دانیم ولی گاهی اوقات جفا است که 
حجم خدمات و زحمات این مجموعه ها را در سراسر 
کشور نادیده گرفت و تنها نقطه ضعف ها را بزرگ کرد 

و دل مدیران را لرزاند.
وی اظهار داشت: همواره به بانکها توصیه کرده ایم که 
اگر مسئولیت قبول کرده اند، باید جرات تصمیم گیری 
داشته باشند و گره از کار بگشایند، کسی که نمی تواند 
این کار را انجام دهد، نباید مسئولیت قبول کند. نظام 
بانکی باید مدیران و کارکنان تصمیم گیر داشته باشد 

و مشکالت را حل کند.
جهانگیری گفت: ما نیاز داریم ده ها میلیارد دالر پول 
از خارج به صورت ساالنه جذب کنیم، این کار فقط 
از طریق بانکها عملیاتی است و بنابر این بانکها باید 
کنند.  حمایت  گذاری  سرمایه  برای  داخلی  تولید  از 
نیاز داریم نرخ سود بانکی حتما کاهش یابد تا انگیزه 

سرمایه گذاری افزایش یابد.
وی تصریح کرد: باید متناسب با نیازها تامین مالی کرد.

و  مدیریت  سازمان  افزود:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
برنامه ریزی از دل بانک ملی بیرون آمده که این حائز 
دولت  اصلی  سیاستهای  از  یکی  حتما  است.  اهمیت 
بانک  موزه  اساس  این  بر  است؛  گردشگری  به  توجه 
ملی می تواند یکی از اقداماتی باشد که منجر به جذب 

گردشگر شود.
وی افزود: در شورای اقتصاد برای اولین بار تصویب شد 
که شرکتهای بزرگ دولتی باید هزینه های اجتماعی 

این  بر  که  کنند  پرداخت  را  خود  کارهای  با  مرتبط 
منطقه  یک  در  میلیاردی  کار  یک  که  وقتی  اساس، 
اجرایی می شود، باید نسبت به مسائل اجتماعی آن هم 
توجه داشت. در این میان، یکی از کارهای اجتماعی 
مهمی که مراکزی مثل بانکها می توانند انجام دهند، 
حمایت از جامعه هنرمندان کشور است که با زحمت 
یک اثری را خلق می کنند و منتظر می مانند اثر را در 

مزایده ای در داخل و خارج شرکت دهند.

مهر/ طیب نیا اعالم کرد؛
اصالحات در نظام بانکی تداوم می یابد

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد: اصالحات 
در نظام بانکی ایران تداوم می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا در مراسم آغاز 
به کار موزه بانک ملی با اشاره به تداوم اصالحات در 
نظام بانکی کشور، گفت: امسال سال اقتصاد مقاومتی، 
تولید و اشتغال است که هدف اصلی سیاستهای ابالغی 
اقتصاد مقاومتی نیز، دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر 
و پایدار بوده که این رشد اقتصادی پایدار، جز با یک 
نظام تامین مالی پویا و کارآمد امکان پذیر نیست، پس 
باید بانک ملی در حمایت از صنایع کوچک و متوسط 
و تامین مالی سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی 

نقش آفرین باشد.
وی افزود: نرخ سود بانکی یکی از معضالت امروز ایران 
است، مشکلی که بخش تولیدی کشور را در تنگنا قرار 
داده است، پس بانک ملی با پشتیبانی 90 سال تالش 
و فعالیت و ریسک اعتباری صفر، باید از این سرمایه 
ارزشمند خود استفاده کرده و در جهت کاهش نرخ 

 بازگشت به عناوین 15 اخبار اقتصادی
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سود بانکی پیشتاز باشد.
نسبت  دارایی خاطرنشان کرد:  و  اقتصادی  امور  وزیر 
مطالبات غیرجاری اگرچه کاهش یافته ولی انتظار ما 
این است که بانک ملی خود را به نصاب های مطلوب 
بین المللی برساند و پیشتاز شود، ضمن اینکه استفاده 
المللی  بین  تعامالت  گسترش  و  پسابرجام  فضای  از 
انتظار دیگری است که از بانک ملی داریم؛ خوشبختانه 
و  است  تدریجی  رفع  در حال  تحریم  از  ناشی  موانع 
انتظار ما این است که این بانک تالش خود را در این 

زمینه بیش از پیش انجام دهد.
وی با تاکید بر ضرورت واگذاری دارایی های مازاد بانکی 
مطابق با قانون خاطرنشان کرد: باید با بهره گیری از 
شرایط جدید و رونق بازار، سرعت واگذاری دارایی ها 
و اموال مازاد بانک ملی افزایش یابد؛ این درحالی است 
در  را  زمینه  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  انقالب  که 
فراهم کرده  با فساد  مبارزه  و  ارتقای شفافیت  جهت 
ملی  بانک  نیز  زمینه  این  در  که  داریم  انتظار  است، 
پیشتاز بوده و در استقرار یک نظام بانکی الکترونیکی 

به نحو موثر کمک کار سایر بانکها باشد.
این عضو کابینه یازدهم، سرمایه بانک ملی را نیروی 
انسانی کارآمد دانست و خواستار ارتقای وضعیت این 

سرمایه شد.
چرا  که  بوده  مطرح  سوال  این  دیرباز  از  افزود:  وی 
برخی کشورها در مرحله عقب ماندگی باقی می مانند 
و برخی دیگر به سرعت رشد را تجربه می کنند؛ البته 
پاسخ های متعددی به این سوال داده شده است که 
بر اساس آن، طی سالهای گذشته جمع بندی این بوده 
که توسعه، چیزی جز توان و ظرفیت یک جامعه در 
خصوص تحلیل و پاسخگویی نسبت به مشکالتی که 

در این جوامع مطرح می شود، نیست.
طریق  از  ظرفیت  افزود:  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 

یادگیری جمعی از جمله گفتگو، تضارب آرا و اندیشه ها 
در جامعه ایجاد می شود که می توان مشکالت را تحلیل و 
پاسخ الزم را برای آن یافت. بر این اساس با مطالعه تاریخ 
و بررسی تجارت موفق و ناموفق می توان به الگوهایی از 

دانش و آگاهی برسیم و مسائل را حل کنیم.

به  تهران  اتاق  کسب و کار  معاون  توصیه  تهران/  اتاق 
فعاالن اقتصادی

»آخرین سال مالی« مالک بازرسی از 
دفاتر قانونی شرکت ها است

مالک بازرسی از دفاتر قانونی بنگاه های اقتصادی 
برابر قانون صرفا یک سال مالی گذشته است و 
گذشته  سال های  دفاتر  ارائه  برای  درخواست 

مبنای قانونی ندارد.
و  اقتصادی  فعاالن  به  تهران  اتاق  کسب وکار  معاون 
شماره  نامه  مفاد  که  کرد  توصیه  تهران  اتاق  اعضای 
1000/96/1119 مورخ 1396/2/7 مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعی به معاون اول رییس جمهوری و فرمانده 
حسابرسان  با  مواجهه  در  را  مقاومتی  اقتصاد  ستاد 
به  و  داده  قرار  عمل  مالک  اجتماعی  تامین  سازمان 
خاطر داشته باشند که بر اساس مفاد صریح این نامه، 
در بازرسی از مدارک و دفاتر قانونی واحدها و بنگاه های 
بخش خصوصی، صرفا آخرین سال مالی مورد عمل قرار 

می گیرد.
 به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، هومن حاجی پور 
با بیان اینکه منظور از آخرین سال مالی، آن است که 
حساب ها قطعی شده باشد، گفت: چنانچه حساب های 
سال 1395 در دفاتر قطعی شده باشند، آخرین سال 

صورت  این  غیر  در  می شود،  محسوب   1395 مالی 
آخرین سال مالی قطعی مربوط به سال 1394 خواهد 

بود.
اتاق  مستمر  پیگیری  و  پیشنهاد  با  که  حالی  در   
تهران و نهادهای بخش خصوصی و برابر مصوبه ستاد 
فرماندهی اقتصادی مقاومتی، سازمان تامین اجتماعی 
مکلف به بازرسی دفاتر صرفا یک سال مالی گذشته 
فعاالن بخش خصوصی گزارش  از  برخی  است،  شده 
داده اند که در مراجعات از آنها خواسته شده است دفاتر 
بازرسان سازمان تحویل  به  را  10 سال گذشته خود 
دهند. این مساله در بیست و هشتمین نشست هیات 
نمایندگان اتاق تهران و در حضور ولی اله افخمی راد، 
معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی 
تاکید کرد که  این نشست  افخمی راد در  مطرح شد. 
یک  به  محدود  بازرسی صرفا  سازمان  بخشنامه  برابر 
این  از  بیشتر  بازرسی  برای  سال است و کسی حقی 

مدت را ندارد.
در سایت اتاق تهران تصویر نامه رییس سازمان تامین 
اول رییس جمهور و رییس ستاد  به معاون  اجتماعی 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی و هم چنین بخشنامه اجرایی 

آن در سازمان تامین اجتماعی را می توانید ببیند.

اتاق تهران/ کاوه زرگران در گفتگو با سایت خبری اتاق 
تهران مطرح کرد

سیاست اقتصادی دولت در نرخ 
تسهیالت اعطایی به واحدهای تولیدی 

چیست؟

در  معقول  پایین  های  نرخ  گذشته  در  زرگران: 

اقتصاد کشور وجود داشته است. این تسهیالت 
کرده  می  پیدا  تخصیص  صنعتی  واحدهای  به 
است. در واقع در دولت های اخیر است که نرخ 
نظر  در  کشاورزی  و  صنعت  برای  مناسب  های 

گرفته نمی شود.
 نرخ تسهیالت اعطایی به واحدهای تولیدی ماجرایی 
است که همیشه بخش خصوصی نسبت به آن گله مند 
بوده است. چرا که همین ماجرا باعث می شود رقابت 
پذیری محصوالت ایرانی در بازارهای بین المللی از بین 
برود. اما راه حل ماجرا چیست؟ کاوه زرگران، رییس 
سایت  با  گفتگو  در  تهران  اتاق  کشاورزی  کمیسیون 
خبری اتاق تهران نرخ تسهیالت اعطایی به واحدهای 
ایران را کشورهای پیشرفته و کشورهای  تولیدی در 
اقدامات  او،  گفته  به  است.  کرده  مقایسه  همسایه 
مربوط می  ها  اقتصادی دولت  به سیاست  اینچنینی 

شود.

*نرخ تسهیالت اعطایی به واحدهای تولیدی در 
ایران چگونه است؟

عمدتا یکی از مشکالت عدیده ای که در کشور وجود 
تولیدی  واحدهای  برای  پول  شده  تمام  قیمت  دارد، 
است. به عبارتی زمانی که قیمت تمام شده محصول 
مالی  هزینه  نقش  که  بینیم  می  شود،  می  محاسبه 
بسیار پررنگ تر از دیگر کشورها است. همین مساله 
قیمت تمام شده محصول را باال می برد و کاالی تولید 
شده برای صادرکنندگان ایرانی مزیت رقابتی اش را از 

دست می دهد.

*در کشورهای توسعه یافته نرخ تسهیالت 
اعطایی به واحدهای تولیدی چطور محاسبه می 

شود؟
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در کشورهای پیشرفته نرخ پول پایین و تقریبا کمتر 
از 5 درصد است. در بعضی دیگر حتی در محدود 2 
درصد قرار دارد. در کشورهای منطقه هم نرخ تسهیالت 
اعطایی به واحدهای تولیدی زیر 10 درصد و در بعضی 
کشورها به 8 درصد می رسد. بنابراین ماجرایی که در 
کشور در جریان است و نرخ هایی که بانک ها از بخش 
خصوصی طلب می کنند عمدتا نمی تواند نظر بخش 
خصوصی را تامین کند. نهایتا باعث می شود که هزینه 
مالی سنگین تری نسبت به رقبا  داشته باشیم و عدم 
امکان رقابت از حیث قیمت تمام شده علی الخصوص 
در بازارهای صادراتی رخ دهد. به این ترتیب یکی از 
عوامل گران بودن اغلب کاالها و به خصوص موادغذایی 
در کشور می تواند نرخ باالی هزینه های مالی برای 

واحدهای تولیدی باشد.

*اگر هزینه مالی کاهش پیدا کند، رقابت پذیری 
آیا  اما  رفت.  خواهد  باالتر  ایرانی  محصوالت 
اقتصاد ایران این توانایی را دارد که به واحدهای 
اعطا  تر  پایین  های  نرخ  با  تسهیالتی  تولیدی 

کند؟
اقتصاد کشور  در  معقول  پایین  های  نرخ  در گذشته 
وجود داشته است. این تسهیالت به واحدهای صنعتی 
دولت  در  واقع  در  است.  کرده  می  پیدا  تخصیص 
های اخیر است که نرخ های مناسب برای صنعت و 
کشاورزی در نظر گرفته نمی شود. با اینکه امروز تالش 
نرخ سود حرکت  آوردن  پایین  به سمت  تا  می شود 
هایی صورت بگیرد اما به نظر می رسد دولت و وزارت 
اقتصاد و بانک مرکزی تمایلی به دسترسی واحدهای 

صنعتی به پولی با نرخ های پایین ندارند.

*چرا؟

خارجی  منابع  ورود  از  حتی  دولت  که  دلیل  این  به 
خارجی  های  بانک  که  یوزانس  و  فاینانس  قالب  در 
های  نرخ  -چون  کنند  می  اعطا  ایرانی  واحدهای  به 
پایینی دارند- مخالف هستند. دولت از این ماجرا به 
با سیاست و محاسباتش جور در نمی  این دلیل که 
آید، به روش های مختلف جلوگیری کند. امروز حتی 
از محصوالت  ای  بازرگانی هم بخش عمده  در حوزه 
اجازه  دولت  اما  کنیم.  یوزانس خریداری  از طریق  را 
این کار را فقط به واحدهای تولیدی می دهد. یعنی 
شرکت های بازرگانی که عمدتا تامین کننده مواداولیه 
واحدهای تولیدی هستند، طبق بخش نامه دولت اجازه 
استفاده از منابع یوزانس را ندارند. دولت این کار را به 
هم  کار  اشکال  است.  کرده  منوط  تولیدی  واحدهای 
تولیدی  واحدهای  تنها  شرایط  این  در  که  است  این 
بزرگ که خودشان واردکننده یا تامین کننده مواداولیه 
امکان استفاده کنند و در  این  از  توانند  هستند، می 
این میان واحدهای کوچک و متوسط امکان استفاده از 
این مزایا را ندارد. این فیلتر کردن و دست انداز ایجاد 
کردن نشان می دهد که سیاست اقتصادی دولت اجازه 
تزریق پول و پول با قیمت کمتر را به بخش تولیدی 
نمی دهد. در واقع دولت هراس این را دارد که این پول 

در بازارهای مختلف اقتصادی کشور نشت پیدا کند.

مهر/ در بازار آزاد تهران؛
نرخ دالر به 3790 تومان رسید

در جریان معامالت بازار آزاد تهران، قیمت انواع 
سکه با کاهش جزئی مواجه بود و نرخ دالر هم به 

3790 تومان رسید.

معامالت  جریان  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
امروز)چهارشنبه 21 تیر( بازار آزاد تهران، قیمت انواع 
سکه با کاهش جزئی مواجه بود. بر این اساس سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش 50 تومانی به 
یک میلیون و 210 هزار و 550 تومان رسید. همچنین 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به یک میلیون و 178 

هزار تومان معامله شد.
هزار  ربع سکه 371  تومان،  هزار  نیم سکه 638  هر 
است که  تومان  تومان و سکه یک گرمی 250 هزار 
با کاهش هزار تومانی در قیمت نیم سکه و ربع سکه 

مواجه بوده است.
بازارهای جهانی 1219 دالر و 50  اونس طال در  هر 
 690 و  هزار   113 عیار   18 طالی  گرم  هر  و  سنت 

تومان است.
هر دالر آمریکا 3790 تومان، یورو 4393 تومان، درهم 
امارات 1036 تومان، پوند 4879 تومان و لیر ترکیه 

1079 تومان است.

دنیای اقتصاد/ 
ابهامات قانون رفع موانع تولید 

رقابت پذیر

در  سرمایه گذاری  نهادهای  کانون  دبیرکل 
نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسالمی 
به  ماده  دو  الحاق  طرح  درخصوص  توضیحاتی 

قانون رفع موانع تولید ارائه کرد.
برای  مصوب  »تسهیالت  یک،  ماده  براساس 
تولیدکنندگان در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
که با تایید استاندار در هر استان به بانک عامل معرفی 

می شوند، حداکثر ظرف مدت دو ماه با رعایت مقررات 
اعطای تسهیالت باید به متقاضی پرداخت شود.« تبصره 
این ماده نیز عنوان می کند: »دریافت کننده تسهیالت 
چنانچه وام دریافتی را در غیر از محل مصوب کارگروه 
هزینه  و  سود  اضافه  به  وام  اصل  برساند،  مصرف  به 
متعلقه به حال تبدیل می شود و وام گیرنده به مدت 5 
سال از دریافت تسهیالت از کلیه بانک ها محروم خواهد 
شد. بانک مرکزی موظف است فهرست افراد محروم 
از دریافت تسهیالت را به کلیه بانک های کشور ابالغ 
معتقد  بیدگلی  اسالمی  سعید  اساس،  این  بر  کند.« 
است: نمایندگان مجلس شورای اسالمی آگاه هستند 
و  دست  بسیاری  مشکالت  با  کشور  بانکی  نظام  که 
پنجه نرم می کند. اگرچه عوامل بسیاری همچون نبود 
سیستم اعتبارسنجی تسهیالت گیرندگان، نظارت های 
اقتصاد  بخش های  برخی  در  رکود  و  ناکافی  و  ناکارآ 
ایران بر وضعیت این چنینی بازار پول کشور تاثیرگذار 
اما بی شک اعطای تسهیالت تکلیفی هم  بوده است، 
به  بانکی  منابع  ناکارآی  تخصیص  بر  بزرگ  نقشی 
بخش های مختلف داشته است. فعاالن بازارهای مالی 
به خوبی آگاهند که بخش قابل توجهی از معوقات بانکی 
بسیار  اکنون  و  مربوط می شود  تکلیفی  تسهیالت  به 
عجیب است که برای خروج از رکود دوباره دست به 
تصویب چنین تسهیالتی بزنیم. به عالوه شما می دانید 
به معنای  استانداران  تایید  با  تسهیالت  اعطای  که 
مداخله سازوکارهای سیاسی در واگذاری منابع پولی 
اعطای  برای  دنیا  کجای  در  است.  تولیدگنندگان  به 
تسهیالت از وزیر و وکیل و فرماندار و استاندار تاییدیه 

می گیرند؟
تبصره این ماده هم خالی از ظرافت های قانون گذاری 
است. بانک های ما اگر توان )فنی و اختیاری( بررسی 
تسهیالت را داشتند که به چنین روزی دچار نمی شدند. 
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مطمئناً رسیدگی و گزارشگری درباره وامی که با اهرم 
سیاسی استاندار اعطا شده است، به مراتب دشوارتر از 

تسهیالت عادی بانک ها خواهد بود.
بپذیرد،  بانکی صورت  منابع  از  تسهیالت  اعطای  اگر 
عدم تخصیص بهینه این منابع به فعالیت های سودآور، 
زیان  این  و  بانک ها منجر خواهد شد  نهایی  زیان  به 
نهایتا به سهامداران بانک ها و سپرده گذاران آنها منتقل 
می شود. مروری اجمالی بر طرح ها و الیحه های پیشین 
نشان می دهد که چه مقدار پیشنهادهای این گونه ای 
روی میز بانک ها مانده و اگر مقرر باشد منابع اعطای 
تسهیالت از منابع داخلی بانک ها باشد، نهایتا بانک ها 
از اجرای آن سر باز خواهند زد، به ویژه با وجود عبارت 
اعطای  مقررات  رعایت  »با  خنثی کننده  و  تشریفاتی 
تسهیالت« در متن ماده. اجرای چنین پیشنهادهایی 
تنها در صورتی امکان پذیر است که منابع اعطای این 
دولت  اینکه  شود.  تامین  دولت  سوی  از  تسهیالت 
نامه  این  نه در مجال  یا  دارد  توان چنین تخصیصی 

نمی گنجد.
در ماده 2 آن عنوان شده است:  »بانک ها مکلفند برای 
از  اول  مرحله  در  بدهکاران،  از  خود  مطالبات  وصول 
شخص  علیه  مناسب  قضایی  و  اجرایی  راهکارهای 
بدهکار استفاده کنند و تا زمانی که امکان مطالبه بدهی 
ضامن  علیه  اقدام  گونه  هر  دارد،  وجود  وام گیرنده  از 
ممنوع است و صرفا در صورتی که بدهکار فاقد دارایی 
رجوع  ضامن  به  مطالبات  وصول  برای  باشد،  کافی 
شود.« در تبصره این ماده اشاره شده است: »تخطی از 
حکم این ماده ازسوی مدیران عامل این بانک ها تخلف 
محسوب می شود و متخلف به انفصال دائم از خدمات 
اسالمی بیدگلی  سعید  شد.«  خواهد  محکوم  دولتی 
مضمون  اگرچه  می کند:  عنوان  ماده  این  درخصوص 
ماده )2( این طرح یک فوریتی مناسب است و موضوع 

مشکالت  از  ضامنان  به  بانک ها  زودهنگام  مراجعه 
فرآیند تسهیالت در ایران است، اما متن نگارش شده 
کرد.  نخواهد  فرآیند  این  بهبود  به  چندانی  کمک 
بانک ها و موسسات مالی هم اکنون هم دارای قوانین 
و دستورالعمل هایی شبیه این ماده هستند. اینکه چه 
وام گیرنده وجود  از  بدهی  مطالبه  امکان  دیگر  زمانی 
ندارد، محل مناقشه است. شاید بهتر باشد رویه های 
کنونی مورد بازبینی قرار گیرد. سواالت مهم در مورد 
تبصره این ماده این است که آیا این تسهیالت تنها 
این صورت  غیر  است؟ در  دولتی  بانک های  به  مربوط 
تخطی از حکم برای مدیران بانک های خصوصی چه 
محکومیتی خواهد داشت؟ در ضمن آیا مدیرعامل یک 
یا چند فقره تسهیالت کوچک  به خاطر یک  را  بانک 
برای همیشه از خدمات دولتی منفصل خواهید کرد؟ 
فکر نمی کنید نگارش این گونه ای قانون تنها آن قانون 
نیست  بهتر  آیا  ساخت؟  خواهد  بی فایده  و  معطل  را 
مدیران همان شعبه و استانی که وام را واگذار کرده 
جریمه شوند؟ آیا آقای استانداری که وام را تایید کرده 
و خارج از فرآیندهای علمی و اقتصادی به تخصیص 
بانکی پرداخته است، هیچ مسوولیتی در قبال  منابع 

عدم وصول تسهیالت و سود آن نخواهد داشت؟

تعادل/ نایب  رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق 
بازرگانی تهران مطرح کرد

بانک ها در خدمت صادرات

اتاق  و سرمایه  پول  بازار  کمیسیون  نایب رییس 
بازرگانی تهران با اشاره به اینکه یکی از مراکز و 
محورهای مهم برای پیشرفت کشورهای درحال 

اگزیم  گفت:  هستند،  بانک ها  اگزیم  توسعه 
از  و  صادرات  مشوق  مرجع  سو  یک  از  بانک ها 
سوی دیگر الگوی صحیح یک صادرات پیشرفته 
هستند؛ الگویی که صنعت تولید محور را می توان 

به کمک آن اجرا کرد.
به گفته حسین سلیمی، حمایت مالی از تولید صنعتی 
صادراتی مهم ترین هدف تشکیل اگزیم بانک هاست و 
این سیستم ها در آغاز صادراتی شدن کشورها نقش 
پررنگ و حیاتی دارند؛ در واقع برای اینکه صنایع هر 
کشور در مسیر خودکفایی صادراتی حرکت کنند به 

نیروی حمایتی اگزیم بانک ها نیاز دارند.
وی ادامه داد: وقتی صادرات به یک حد بسیار متناسب 
رسید، دیگر آنقدر تکیه روی اگزیم بانک ها نیست، به 
همین دلیل این است که ما توجه خاصی به چگونگی 
عملکرد اگزیم بانک ها داریم و معتقدیم که اگر بخواهیم 
زیربنای صادرات را تقویت کنیم و صادرات کشور را به 

حدی برسانیم که نیاز
قدرتمندی  بانک  اگزیم  باید  کند  تامین  را  ارزی مان 
داشته باشیم. سلیمی با طرح این سوال که آیا اگزیم 
بانک فعلی توان دستیابی به هدف گذاری های صادراتی 
کشور را دارد، گفت: به عقیده من در شرایط فعلی در 
اگزیم بانک کشور محدودیت امکانات وجود دارد؛ در 
واقع وقتی دولت به روش های مختلف اعالم می کند 
که حامی توسعه صادرات است باید اهرم های دستیابی 
به آن را نیز قوی کند. بانک توسعه صادرات با وجود 
عملکرد مطلوب خود در این زمینه نیازمند تقویت بنیه 

است.
وی افزود: موضوع افزایش سرمایه بانک ها نه تنها برای 
اگزیم بانک ها بلکه برای همه بانک ها اهمیت دارد. بعد 
از چندین سال، امروز شاهد رشد چند برابری صادرات 
باشد.  آماده  این رشد  برای  باید  بانکی  نظام  هستیم. 

خصوصا برای بانک توسعه صادرات افزایش امکانات و 
سرمایه امری ضروری و مسجل است.

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی 
این  ادامه گفت: در طول سال های فعالیت  تهران در 
بانک  این  بانک ما شاهد حمایت هدفمند و متمرکز 
است  اصولی  و  روند صحیح  این  بوده ایم.  صادرات  از 
چون  کشورهایی  در  بانک ها  اگزیم  با  مقایسه  در  اما 
شد،  یاد  آن  از  که  منابع  محدودیت  دلیل  به  ترکیه 
مختصات کوچک تری دارد و نکته مهم اینکه ترجیحا 
این توان باید صرف صادرات غیر نفتی ما شود. چراکه 
بخش نفت ما مشکلی در صادرات ندارد و حمایت های 
الزم را دریافت می کند و این تولیدکنندگان غیر نفتی 
کالن کشور هستند که برای صادرات نیازمند تشویق 

و حمایت هستند.
بانک های تخصصی  به گفته سلیمی تسهیالت فعلی 
در  چند  هر  صادرات  توسعه  بانک  همچون  صادراتی 
اما  است  ایده آل تر  و  ارزان تر  بانک ها  سایر  با  مقایسه 
تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد و دلیل اصلی 
آن برمی گردد به بسته بودن دست این بانک به لحاظ 
منابع و قوانین حمایتی. سلیمی در پایان گفت: حمایت 
و کمک واقعی برای توسعه اقتصادی با بهره های باال 
امکان پذیر نیست و هر چه بتوان این نرخ را پایین تر 
داشت.  صادرات  رونق  به  بیشتری  امید  می توان  برد، 
وقتی در برنامه یی اقتصادی از صادرات به عنوان محور 
نکته  این  به  باید  می شود  برده  نام  اقتصادی  توسعه 
توجه داشت و به تقویت مالی اگزیم بانک برای ارائه 

تسهیالت ارزان کمک کرد.
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دنیای اقتصاد/
مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد

مدیریت کارمندان نمونه شما نباید دشوار باشد، مگر 
نه؟ آنها همیشه به نتیجه می رسند و از اهداف پیشی 
می گیرند. اما تصور نکنید که می توانید خیلی راحت 
خود را از سر راه آنها کنار بکشید و بگذارید آنها برتری 
بیابند. آنها به اندازه هر فرد دیگری در سازمان تان به 
توجه نیاز دارند. اما چگونه کسی را مدیریت می کنید 
کارمندان  چگونه  می شود؟  ظاهر  انتظار  از  فراتر  که 
نمونه  خود را عالقه مند به کارشان نگه می دارید؟ و در 

این میان باید مراقب چه ریسک هایی باشید؟

آنچه کارشناسان می گویند
رویای  تیم   به شدت مستعد در  داشتن یک کارمند 
هر مدیری است. اما طبق گزارش لیندا هیل، استاد 
نویسندگان  از  یکی  و  هاروارد  کسب و کار  مدرسه 
»رئیس بودن: سه ضرورت برای تبدیل شدن به یک 
رهبر سازمانی فوق العاده« این امر می تواند یک چالش 
واقعی نیز باشد. باید اطمینان یابید که کارمند نمونه 

شما برای اینکه کامال متعهد بماند، کار و مشغله کافی 
دارد؛ البته نه به اندازه ای که دچار فرسایش شود. شما 
نه به  اما  او دارید؛  به  بازخورد مثبت«  نیاز به »ارائه 
باشند.  زیان آور  فرد  توسعه  و  برای رشد  که  صورتی 
ماری شاپیرو، که رفتار سازمانی در دانشکده سیمونز 
تیم های  برای  »راهنمایی  مقاله  و  می کند  تدریس 
می گوید  است،  نوشته   HBR نشریه  در  را  پیشرو« 
دارید،  تیم تان  در  برجسته  کارمند  یک  که  »زمانی 
پویایی های گروهی نگرانی دیگری است.« او می افزاید 
به  شرکت  رئیس  که  شود  ایجاد  احساس  این  »اگر 
کارمند نمونه توجه ویژه ای دارد، ممکن است خشم 
و رنجش در تیم ایجاد شود.« چه کارمند نمونه شما 
تازه به تیم تان ملحق شده باشد و چه مدتی باشد که 
برای شما کار می کند، در اینجا چند ترفند در مورد 

چگونگی مدیریت او آورده شده است.

در مورد توسعه فکر کنید
یک  مدیریت  مورد  در  نکات  سخت ترین  از  یکی 
کارمند فوق العاده شایسته و مطمئن اطمینان یافتن 
در شغلش  کافی  قدر  به  او  که  است  موضوع  این  از 

به چالش کشیده شده است. به گفته شاپیرو پادزهر 
ابتدا  استعدادهاست.«  این مشکل »توسعه کالسیک 
از کارمندان خود بپرسید »گام بعدی شما چیست؟ 
و من باید چه تجربیاتی در اختیار شما قرار دهم تا 
می رسید؟«  خود  بعدی  هدف  به  که  یابم  اطمینان 
کمک  فرد  این  به  تا  بیابید  را  فرصت هایی  سپس 
یابد و مهارت های  کنید به مهارت های جدید دست 
که  می کند  پیشنهاد  هیل  ببخشد.  بهبود  را  قدیمی 
به کارمندان کمک کنید در معرض دیگر بخش های 
گسترده تر  را  خود  و چشم انداز  بگیرند  قرار  سازمان 
جایگزین  کارمندان  »از  البته  می افزاید:  هیل  کنند. 
غافل نشوید.« در غیر این صورت ظرفیت تیم تکمیل 
نمی شود و »طی زمان از میزان مهارت افراد کاسته 
می شود.« به یاد داشته باشید هر فردی در تیم شما 

»استحقاق توسعه یافتن را دارد.«

به کارمندان تان استقالل کافی بدهید
کارمندان  تعهد  از  یافتن  اطمینان  برای  دیگر  روش 
نمونه و عالقه مند نگه داشتن آنها برای آمدن به سر 
کار، این است که »به آنها استقالل کافی بدهید.« با 

وظایف  و  پروژه ها  مسوولیت  و  اختیار  کردن  محول 
معین، اعتماد خود را به او نشان دهید. در مدیریت 
او  به  کردن  کار  »برای  نشوید.  جزئیات  وارد  خیلی 
ترفیع رسمی  اگر یک  بدهید.«  آزادی تصمیم گیری 
آماده  کامال  آن  برای  شما  کارمند  یا  نیست  ممکن 
نیست، در مورد روش های تقویت رهبری او خالقانه 
فکر کنید. او می افزاید »مسوولیت های آموزش به او 
بدهید.از کارمند نمونه خود بخواهید تا برای مشاوره 

و توسعه کارمندان دیگر در تیم با آنها کار کند.«

در بازخوردهای خود زیاد هیجان زده نشوید
نسبت  نمونه  »کارمندان  کلی  به طور  هیل  گفته  به 
و  نیازمند تحسین  بیشتر  به کارمندان متوسط شما 
عادت  نمی خواهید دچار  اما شما  قدردانی هستند.« 
»مدام تعریف کردن از کسی« بشوید. پیشنهاد هیل 
کارمندان  همکاری های  تصدیق   « با  که  است  این 
نمونه« مقدار مناسبی از بازخورد به آنها ارائه دهید. 
اجرا  خوبی  به  را  پروژه  یک  شما  نمونه  کارمند  اگر 
کرده است یا یک ارائه درخشان داشته است، نیز به 
همین ترتیب رفتار کنید. اما نیاز ندارید که هیجان زده 

چگونه کارمند نمونه خود را مدیریت می کنید؟

 بازگشت به عناوین 19 یادداشت مدیریتی

21 تیر ماه 1396 شماره   1990    



شوید و شور و اشتیاق بیش از حد نشان دهید. هیل 
می گوید »به او کمک کنید تا بیاموزد خودش را مورد 
بازبینی قرار دهد« و »همکاری های دیگر افراد تیم را 
که در موفقیت او نقش داشتند تصدیق کند.« شاپیرو 
نیز با این امر موافق است و اذعان می کند که برخی 
را  مداوم  تمجید  و  تحسین  انتظار  نمونه،  کارمندان 
ندارند یا اصوال چنین چیزی را نمی خواهند. »وانمود 

نکنید که آنچه به آنها انگیزه می دهد را می دانید.«

حجم کار کارمند نمونه خود و هر فرد دیگری در 
سازمان تان را مدیریت کنید

رئیس  یک  عنوان  به  شما  شغل  از  مهمی  بخش 
اطمینان دادن از این امر است که کار به طور منصفانه 
مدیریت  را  فردی  که  زمانی  است.  شده  تقسیم 
می کنید که یک سر و گردن از بقیه باالتر است این 
می گوید  شاپیرو  باشد.  چالش  یک  می تواند  موضوع 
نمونه  کارمند  به  را  وظایف  همه  می خواهید  »شما 
خود بدهید، چرا که می دانید این کارمند برتر کار را 
به بهترین شکل انجام خواهد داد.« گرچه »این کار 
برای شما راحت تر است« کار بیش از حد در نهایت به 
فرسودگی شغلی منتج خواهد شد. برای جلوگیری از 
وقوع این اتفاق، پیشنهاد او انجام »یک تحلیل دقیق 
و  وظایف  شناسایی  برای  نمونه«  کارمند  وظایف  از 
پروژه هایی است که می تواند از دوش او برداشته شود 
تا »ظرفیت کافی برای پروژه های دیگر ایجاد شود.« 
برخی  رفع  به  نسبت  شما  نمونه  »کارمند  احتماال 
مسوولیت ها از دوش خود بی میل باشد« اما شما باید 

که  بگویید  و  باشید  »صریح  کنید.  حفظ  را  شرکت 
می خواهید ظرفیت انرژی و ذهنی او را باال ببرید، به 
این ترتیب او ادراک، انرژی و زمان برای عملکرد بهتر 
حذر  به شدت  تیم  فرسودگی  از  داشت.«  خواهد  را 
برای  نمونه  کارمندان  با  »کار  می گوید  هیل  کنید. 
باشد؛  الهام بخش  و  هیجان انگیز  می تواند  افراد  سایر 
اما اغلب سایرین نمی توانند هم پای آنها باشند.« باید 
»اطمینان یابید که حجم کار برای همه افراد منطقی 

است.«

از پویایی های گروه آگاه باشید
کنند.  ایجاد  تنش  تیم  در  می توانند  برتر  کارمندان 
شاید آنها از سایرین انتظار عملکردی برابر با خودشان 
آنها  توانایی های  به  نسبت  آنها  همتایان  یا  دارند 
از سایرین  متفاوت  آنها  با  و  احساس حسادت  کنند 
را  دیگران  احساسات  نمی توانید  شما  برخورد  کنند. 
کنترل کنید؛ اما باید روی روش عملکرد آنها قدرت 
و  »اول  می گوید  هیل  باشید.  داشته  تاثیرگذاری 
فرد  از  طرفداری  بر  مبتنی  رفتاری  همه  از  مهم تر 
خاصی نشان ندهید. سپس با اعضای تیم تان در مورد 
پویایی های گروهی و رفتار فردی آنها صحبت کنید. 
هدف شما این است که این اطمینان را ایجاد کنید که 
آنها با کارمند نمونه به طور مناسب رفتار می کنند.« 
شاپیرو می گوید »باید با همه افراد، مکالمات رودررو 
داشته باشید. بپرسید چه چیزی در شما انگیزه ایجاد 

می کند و من چگونه می توانم به شما کمک کنم؟«

 کارمند نمونه خود را به ایجاد روابط تشویق کنید
نمونه  کارمند  با  به صحبت  نیاز  شما  هیل  گفته  به 
در  برتر  کارمندان  از  بسیاری  داشت.  خواهید  خود 
روبه رو  مشکل  با  اعتماد  بر  مبتنی  روابط  توسعه 
هستند. »آنها سریعا خود را تطبیق می دهند؛ بنابراین 
سوال نمی پرسند و تالش نمی کنند تا در روابطشان 
به  لزومی  این است که  اغلب  پل بسازند و علت آن 
این کار ندارند.« این وظیفه شما است که آنها را به 
تا  کنید  آنها کمک  »به  و  تشویق کنید  شبکه سازی 
ببرند  باال  دیگران  با  مشارکت  برای  را  خود  ظرفیت 
توضیح دهید که  باشند.«  آگاه  قدرت همکاری  از  و 
با  بتوانید  باید  سازمان ها،  با  مشارکت  برای  »امروزه 

سایر افراد در فعالیت های متفاوت کار کنید.«

خودخواه نباشید
کارمند  یک  نمی خواهد  »هیچ کس  می گوید  شاپیرو 
سر وکار  کسی  با  وقتی  اما  بدهد؛  دست  از  را  نمونه 
است  ممکن  تواناست«  و  »شایسته  بسیار  که  دارید 
تصور کنید که او برای بیش از یک نقش خاص آماده 
از  را  او  دیگری  بگذارید شرکت  نباید  گرچه  است.« 
در  را  سازمان تان  کل  اولویت های  اما  بگیرد.  شما 
نظر بگیرید و اینکه آیا برای او خارج از تیم جایگاه 
مناسبی وجود دارد یا خیر. با رئیستان در مورد یافتن 
جایگاهی در شرکت برای کارمند نمونه صحبت کنید 
به طوری که او بتواند ترفیع یابد. هیل می گوید »شما 

نمی توانید استعدادها را احتکار کنید.«

HBR :منبع
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طبیعت منطقه کلیبر 

مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سندیکای صنعت برق ایران )رسانا( 
خواهشمند است نظرات، پیشنهادها و نقدهای خود را از طریق ایمیل  

ahmadi@ieis.ir ویا شماره تلفن های 6-66570930  به ما اطالع 
دهید.

با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا
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