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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

دنیای اقتصاد/ حمید آذرمند
با عهدشکنی آمریکا و خروج از برجام و احتمال تشدید 
اصالح  اهمیت  همیشه  از  بیش  خارجی،  فشارهای 
می شود.  آشکار  ایران،  اقتصاد  در  مالی  ساختارهای 
همواره  ایران  مالی  ساختارهای  در  اساسی  اصالحات 
عامل  که  مقطع  این  در  ولی  است؛  بوده  اولویت  یک 
ریسک  انتقال  و  نااطمینانی   افزایش  موجب  خارجی 
بیشتر  مالی  اصالحات  است،  شده  کشور  اقتصاد  به 
ساختارهای  اصالح  می کند.با  پیدا  اهمیت  همیشه  از 
و  شوک ها  برابر  در  ایران  اقتصاد  آسیب پذیری  مالی، 
تهدیدهای خارجی کاهش پیدا می کند و اعتبار و ثبات 
بازارهای داخلی حاکم می شود. اصالحات  بر  بیشتری 
این  اهمیت  و  حساسیت  درک  نیازمند  ساختاری، 
در کشور  تصمیم گیری  ارکان  تمام  و حمایت  موضوع 
است. اگر چالش های اصلی و مهم بخش مالی اقتصاد 
کسری  فهرست،  این  در صدر  کنیم  فهرست  را  ایران 
نظام  ساختاری  مشکالت  دولت،  بدهی های  بودجه، 
بانکی و سیاست های ارزی قرار خواهد داشت. هر چهار 
حوزه مورد اشاره بریکدیگر اثر متقابل دارند و اصالح هر 
یک بدون اصالح حوزه های دیگر امکان پذیر نخواهد بود.

بودجه کسری 
اولین حوزه آسیب پذیری بخش مالی، بودجه عمومی 

ادامه در صفحه 3

13

12

10

1

اصالحات مالی، مهم تر از همیشه

فرانسیس گری، مدیرکل سازمان 
جهانی مالکیت معنوی ظهر 
سه شنبه 2۵ اردیبهشت با رئیس 
قوه قضائیه دیدار و گفت وگو کرد.

دیدار رئیس سازمان جهانی مالکیت معنوی با رئیس قوه قضاییه

لزوم ریل گذاری مناسب در بهره برداری 
از استارتاپ های صنعت برق

انرژی  توزیع  ویکند  استارتاپ  گذشته  هفته 
کنفرانس  و سومین  بیست  در حاشیه  الکتریکی 

ملی شبکه های توزیع برق برگزار شد. 
آماده  را  خود  کار  و  کسب  بوم  روز  دو  طی  تیم   6
کردند. این رویداد تجربه جدیدی بود که نقاط قوت و 
ضعف هایی نیز داشت. استارتاپ های صنعت برق هنوز 
ولی  ایده هایی جالب  آن ها  اغلب  و  نرسیده اند  بلوغ  به 
اساسی  مشکالت  هستند.  دشوار  پیاده سازی  امکان  با 

استارتاپ های صنعت برقی چه مواردی هستند؟

تب  است  مدتی  ایران  در  نیوز:  برق  علمی  سرویس 
کارآفرینی های مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات 
البته  اینترنتی شکل گرفته اند که  و کسب و کار های 
بخش زیادی از آن بخاطر مشکالت بیکاری و اشتغال 
در  مهندسی  فنی  رشته های  برای  ویژه  به  نامناسب 

ایران است.
در این بین بازار داغ برگزاری استارتاپ ویکند ها هم 

داغ شده است.
            ادامه در صفحه 5

سندیکای صنعت برق ایران طی نامه ای به معاون 
و  توجه  از  تقدیر  ضمن  نیرو  وزیر  انرژی  و  برق 
جدی  پیگیری  خواستار  مقام،  این  آمادگی  اعالم 
توزیع  حوزه  در  باالخص  تیپ  قرارداد  پیاده سازی 

نیروی برق کشور شد.
بود،  این تشکل رسیده  دبیر  امضای  به  نامه که  این  در 

نگارنده، تبعات ناشی از عدم پیاده سازی قرارداد تیپ از سوی 
شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق را یادآور شده 
و خواستار حل سریع این موضوع شده بود. در این نامه 
که در بخشی از آن، درخواست سندیکا مبنی بر برگزاری 
نشست مشترک مدیران ارشد وزارت نیرو و توانیر با مدیران 
موضوع  بررسی  منظور  به  ایران  برق  صنعت  سندیکای 

قرارداد تیپ مطرح شده، اظهار امیدواری شده است که با 
دستور مستقیم معاون وزیر نیرو قراردادهای تیپ در کوتاه 
ترین زمان ممکن مورد پذیرش کارفرمایان و شرکت های 
خصوصی قرار گرفته و به تبع آن منافع مشروع شرکت های 
سازنده، پیمانکار، مشاور و بازرگانی صنعت برق کشور در 

قراردادها تامین شود.    مشاهده متن نامه

استمرار پیگیری های سندیکا در خصوص قراردادهای تیپ

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3388983-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87
http://barghnews.com/fa/news/31710/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C
http://www.ieis.ir/UserImage/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%20-%20%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C.pdf
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 اخبار صنعت برق

 اخبار اقتصادی 

یادداشت مدیران

استمرار پیگیری های سندیکا در 
خصوص قراردادهای تیپ

به  نامه ای  طی  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
تقدیر  ضمن  نیرو  وزیر  انرژی  و  برق  معاون 
خواستار  مقام،  این  آمادگی  اعالم  و  توجه  از 
تیپ  قرارداد  پیاده سازی  جدی  پیگیری 
باالخص در حوزه توزیع نیروی برق کشور شد.

صفحه 1
لزوم ریل گذاری مناسب در 

بهره برداری از استارتاپ های صنعت 
برق

انرژی  توزیع  ویکند  استارتاپ  گذشته  هفته 
سومین  و  بیست  حاشیه  در  الکتریکی 
برگزار  برق  توزیع  های  شبکه  ملی  کنفرانس 

شد. 
صفحه 1

همکاری های ایران و اروپا در بخش 
انرژی ادامه می یابد 

آمریکایی  روزنامه  خبرنگار  –ایرنا–  تهران 
مقام  یک  از  نقل  به  ژورنال  استریت  وال 
های  همکاری  ادامه  از  اروپا،  اتحادیه  ارشد 
رغم  به  انرژی  بخش  در  ایران  با  اتحادیه  این 
احتمال اعمال مجدد تحریم های آمریکا خبر 

داد.
صفحه 4

سهم اندک ایران درتجارت برق 
دارد  که  هایی  پتانسیل  به  باتوجه  ایران   

را  اروپا  برق  تامین  منطقه،  بر  عالوه  می تواند 
اقداماتی در  این زمینه  عهده دار شود؛ که در 

حال انجام است.
صفحه 6

افزایش ۷0درصدی مصرف برق بعد از 
رایگان شدن انرژی مساجد

 افزایش ۷0درصدی مصرف برق بعد از رایگان 
شدن انرژی مساجد

صفحه ۷
تأمین 10۷ مگاوات برق مازندران از 

طریق نیروهای تولید پراکنده 
و  مازندران  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
از  استان  برق  مگاوات   10۷ تأمین  از  گلستان 

طریق نیروهای تولید پراکنده خبر داد.
صفحه ۷

ایران، سومین کشور مصرف کننده 
انرژی برق 

منطقه ای  برق  تحقیقات  و  برنامه ریزی  معاون 
به  برق  و  انرژی  بخش  در  گفت:  گیالن  استان 
اندازه کشور ۷00 میلیون نفری، مصرف داریم، 
درصد   4 دنیا  در  برق  انرژی  مصرف  متوسط 
است اما در کشور ما 8 درصد می باشد و پس 
از چین و کره در جایگاه سوم مصرف برق قرار 

داریم.
صفحه ۷

چالش های سرمایه گذاری خصوصی در 
بخش تولید برق 

معاون وزیر نیرو و مدیرعامل سابق توانیر گفت: 
انتظار  قوانین ما بعضا یک ساله است و چطور 

ساختش  سال  چند  که  نیروگاه  یک  که  داریم 
باشد  پابرجا  سال  ده ها  باید  و  می کشد  طول 
سرمایه گذار بیایید و به این قوانین اعتماد کند.

صفحه 8
خسارت 180 میلیارد ریالی تلفات 

انرژی در کهگیلویه و بویراحمد 9
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
کهگیلویه و بویراحمد، خسارت ریالی ناشی از 
تلفات انرژی در این استان طی سال گذشته را 

180 میلیارد ریال عنوان کرد.
صفحه 9

بانکی به دست  اطالعات تراکنش های 
نرسید مالیاتی  سازمان 

با بیان  مدیر امور هماهنگی طرح جامع مالیاتی 
اینکه، شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی 
از جمله دستگاههایی هستند که با طرح جامع 
مالیاتی همکاری مناسبی نداشته اند، افزود: هنوز 
به دست  بانکی  تراکنش های  به  اطالعات مربوط 

سازمان امور مالیاتی نرسیده است.
صفحه 10

نرخ تورم 3 ماه آینده صعودی خواهد 
بود

معاون پژوهشکده آمار گفت: روند نرخ تورم 
در ماه های اردیبهشت، خرداد و تیر سال 

جاری به سمت صعودی خواهد بود.
صفحه 10

 زور بانک مرکزی به اغلب 
نرسید  صادرکنندگان 

هدف از راه اندازی سامانه نیما انتقال معامالت ارزی 
و فروش ارز حاصل از صادرات در این سامانه بود 
اما با گذشت بیش از یک ماه اغلب صادرکنندگان، 
درآمد ارزی خود را در این سامانه عرضه نکرده اند.

صفحه 11
سکه گران شد

یک  قدیم  طرح  سکه  قطعه  هر  صرافی ها،  در 
تومان و سکه طرح جدید  میلیون و 94۵ هزار 

یک میلیون و 8۷1 هزار تومان به فروش رسید.
صفحه 11

ارتباطی  پلت فرم های  تاثیر  واکاوی 
بهره وری دیجیتال در 

پلت فرم های  به کارگیری  سایه  در  امروزه   
دیدگاه ها  تنوع  افزایش  و  دیجیتال  ارتباطی 
زمینه  رهبران می توانند  در سازمان،  نظرات  و 

همکاری های قوی تری را فراهم کنند. 
صفحه 12
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3 سرمقاله

ادامه از صفحه 1
حوزه های  سایر  بودجه،  ساختاری  مشکالت  است. 
و  ناترازی  دچار  و  داده  قرار  تحت تاثیر  نیز  را  مالی 
ناپایداری کرده است. نسبت کسری بودجه به تولید 
روندی   13۹6 تا   13۹1 سال  از  داخلی  ناخالص 
بودجه  کسری  نسبت  اگرچه  است.  داشته  افزایشی 
سال های اخیر در مقایسه با سال های 13۸5 و 13۸۷ 
رقم کمتری است ولی آنچه باعث نگرانی است، روند 
فزاینده کسری بودجه در سال های اخیر است. آمار 
عملکرد بودجه نشان می دهد در 11 ماه سال 13۹6، 
مقادیر اسمی کسری تراز عملیاتی دولت بیش از 3۰ 
درصد و کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای دولت بیش 
از ۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 
جدید  بدهی های  ایجاد  بدون  دولت  است.  داشته 
نمی تواند منابع و مصارف خود را تراز کند و هر سال 
ناچار است بیشتر از قبل اقدام به واگذاری دارایی های 
مالی و فروش اوراق مالی کند. دولت در سال 13۹۴ 
حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان، در سال 13۹5 حدود 
بیش   13۹6 ماه   11 در  و  تومان  میلیارد  هزار   63
از 6۲ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های مالی 
داشت. واگذاری وسیع اوراق مالی از سوی دولت به 
آینده  سال های  در  بودجه،  کسری  جبران  منظور 
و  اوراق  و سود  اصل  بازپرداخت  با مشکل  را  دولت 
این  کرد.  خواهد  مواجه  انباشته  بدهی های  چالش 
انباشته  بدهی های  افزایش  که  دارد  وجود  نگرانی 
دولت، در نهایت به منابع بانک مرکزی و نظام بانکی 
کشور سرایت پیدا کند و موجب ناپایداری و بی ثباتی 

اقتصاد کالن شود.
کسری بودجه ریشه در عوامل مختلفی دارد. اتکای 
نفتی،  مانع شکل گیری  درآمدهای  به  بودجه جاری 
انضباط مالی و کارآیی در تخصیص منابع شده است. 

بنابراین اولین گام اصالح بودجه، تعیین یک قاعده 
این  در  است.  نفتی  درآمدهای  برای  کارآمد  مالی 
قاعده مالی باید سقف ریالی ثابتی برای ورود منابع 
برای یک دوره چند  و  تعیین شود  بودجه  به  نفتی 
ساله تثبیت شود. در چنین شرایطی، به ناچار اتکای 
زمینه  و  یافته  کاهش  نفتی  درآمدهای  به  بودجه 
افزایش کارآیی بودجه و مدیریت هزینه ها و انضباط 
نفت،  مالی  قاعده  بر  فراهم خواهد شد. عالوه  مالی 
به طور جدی الزم است سیاست های ناکارآمدی مانند 
توزیع یارانه نقدی، پرداخت یارانه انرژی، خریدهای 
و  شود  بازنگری  کامل  به طور  آن  امثال  و  تضمینی 
اصالحات  یابد.  کاهش  بابت  این  از  دولت  تعهدات 
ضروری دیگر، کاهش مخارج دولت از طریق کاهش 
ماموریت های موازی دستگاه ها، تجدید ساختار بدنه 
اجرایی دولت با هدف افزایش کارآیی، اجرای دقیق 
برقراری  و  عملکرد  مبتنی بر  بودجه ریزی  کامل  و 

حداکثر شفافیت در عملیات مالی دولت است.

بدهی های دولت
و  ساماندهی  برای  گام هایی  اخیر  سال های  در 
شفاف سازی بدهی های دولت برداشته شده است. با 
این حال، بدهی های انباشته دولت همچنان یکی از 
مختلف  منشأ مشکالت  و  اقتصاد  بزرگ  چالش های 

در بخش های مالی و واقعی اقتصاد است.
مواجه  انباشته  بدهی های  با  عمومی  بخش  و  دولت 
است. صرف نظر از مقدار دقیق این بدهی که ابهامات 
بسیاری در آن وجود دارد، این بدهی ها شامل اقالم 
مختلفی مانند بدهی به بانک ها و بدهی به شرکت ها 
و پیمانکاران است. انباشت این بدهی ها، آثار و تبعات 
بدهی  مثال  به عنوان  است؛  داشته  پی  در  متفاوتی 
بخش دولتی به سیستم بانکی طی 1۰ سال گذشته 

به طور متوسط ساالنه ۲۸ درصد رشد داشته و این 
روند فزاینده بر رشد نقدینگی اثرگذار بوده است. از 
طرف دیگر بدهی های معوق دولت به پیمانکاران نیز 
موجب بروز مشکالتی مانند تنگنای مالی پیمانکاران 
و افزایش بدهی های معوق آنان به بانک ها شده است. 
به  نسبت  عمومی  بخش  بدهی های  نسبت  چه  اگر 
سایر  با  مقایسه  در  ایران  در  داخلی  ناخالص  تولید 
بدهی های  مورد  در  ولی  نیست  باال  خیلی  کشورها 
روند  بدهی،  منشأ  بابت  از  نگرانی  عمومی  بخش 
آن  بازپرداخت  نامشخص  چشم انداز  و  آن  فزاینده 
مهم،  اولویت  یک  به عنوان  باید  دولت  دارد.  وجود 
بدهی های  تمام  احصای  و  شفاف سازی  به  نسبت 
و  دولتی  شرکت های  دولت،  شامل  عمومی  بخش 
شهرداری ها اقدام کند. همچنین باید اقداماتی مانند 
تهاتر بدهی ها و انتشار اوراق بدهی برای سیال سازی 
بدهی به شرکت ها را با سرعت بیشتری پیش ببرد. 
ایجاد  از  باید  دولت  که  است  آن  دیگر  مهم  نکته 
بدهی های جدید برای جبران کسری بودجه به طور 
بازار  ظرفیت  از  دولت  استفاده  کند.  اجتناب  جدی 
بدهی تنها زمانی موجه است که منابع تجهیز شده 
صرف توسعه زیرساخت ها و تکمیل طرح های عمرانی 
توجیه دار شود یا دولت با انتشار اوراق بدهی نسبت 
اقدام  پیمانکاران  به  خود  بدهی های  سیال سازی  به 
ایجاد مستمر بدهی های  باید توجه داشت که  کند. 
جدید برای جبران کسری بودجه و ایجاد بدهی های 
آن  بازپرداخت  برای  چشم اندازی  بدون  انباشته 
هیچ گونه توجیهی ندارد و می تواند با سرایت بحران به کل 
اقتصاد، زمینه بحران های مالی بزرگی را در آینده ایجاد کند.

مشکالت ساختاری نظام بانکی
سال های  در  انجام شده  اقدامات  برخی  وجود  با 

اخیر از قبیل ساماندهی موسسات غیرمجاز و ادغام 
موسسات اعتباری، باز مشکالت ساختاری مهمی در 
نظام بانکی کشور وجود دارد. برخی از این مشکالت 
تحت تاثیر عوامل خارج از شبکه بانکی و برخی دیگر 
ناشی از مشکالت ساختاری درون شبکه بانکی است. 
اگرچه عدم شفافیت مالی مانع از آشکار شدن ابعاد 
و  روندها  برخی  ولی  است،  شده  بانکی  مشکالت 
شاخص ها از جدی بودن ابعاد مساله حکایت می کند.

مشـکالتی  تحت تاثیـر  کشـور  بانک هـای  اغلـب 
مانند سـهم بـاالی تسـهیالت غیرجـاری و مطالبات 
انباشـته  بدهی هـای  غیردولتـی،  بخـش  از  معـوق 
دولـت و شـرکت های دولتـی بـه بانک هـا، کمبـود 
سـرمایه، قـرار داشـتن در معـرض انواع ریسـک های 
عملیاتـی و اعتبـاری و نقدینگـی، مدیریـت ناکارآمد 
ترکیـب  بـه  مربـوط  مشـکالت  مصـارف،  و  منابـع 
در  مسـتغالت  بـاالی  سـهم  دارایی هـا،  کیفیـت  و 
دارایـی بانک هـا، مشـکالت مربـوط بـه انطبـاق بـا 
اسـتانداردهای بین المللـی و مشـکالتی نظیـر اینهـا 
قـرار دارنـد.   طـی سـال های گذشـته، بـا شـتاب 
بـاال  نرخ هـای  بـا  سـپرده  جـذب  رونـد  گرفتـن 
مشـکل دار،  بانک هـای  و  بانکـی  شـبکه  سـوی  از 
بـرای  بانکـی  شـبکه  بـرای  انباشـته ای  تعهـدات 
بازپرداخـت اصل و سـود سـپرده ایجاد شـده اسـت 
و از سـوی دیگـر بخشـی از دارایی بانک هـا موهومی 
اسـت یـا قابلیـت نقدشـوندگی پایینـی دارد. عـالوه 
بـرآن، بخشـی از تسـهیالت بانکـی بـه بخش هـای 
غیردولتـی، در بخـش واقعـی اقتصاد سـرمایه گذاری 
نشـده اسـت و از ایـن رو امـکان بازپرداخـت اصـل و 
سـود تسـهیالت از محل تولید و سـودآوری بنگاه ها 
وجـود نـدارد. در ایـن بیـن، انتقـال هزینـه ناکارآیی

ادامه در صفحه ۴
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ادامه از صفحه 3
 سیاسـت های مالـی دولـت بـه شـبکه بانکـی نیـز 
بـر ابعـاد مشـکالت بانک هـا افـزوده اسـت. تاکنـون 
هزینـه ناکارآیـی و مشـکالت سـاختاری بانک هـا از 
منابـع بانـک مرکـزی و بـه بهـای افزایـش نقدینگی 
پرداختـه شـده اسـت ولی تـداوم این شـرایط زمینه 
بحران های مالی گسـترده را در آینـده فراهم خواهد 
کـرد. مشـکالت سـاختاری بانک هـا، نـه تنهـا عامل 
تسـهیالت دهی  تـوان  کاهـش  و  دارایی هـا  انجمـاد 
بانک هـا اسـت بلکـه این مسـاله یکـی از ریشـه های 
تـورم سـاختاری اقتصاد اسـت. اصالحات سـاختاری 
در نظـام بانکـی مسـتلزم اقداماتـی ماننـد افزایـش 
شـفافیت مالـی، اصـالح ترازنامـه بانک هـا، تعییـن 
سـاختار  اصـالح  مشـکل دار،  بانک هـای  تکلیـف 
بانک هـا،  در  حکمرانـی  بهبـود  بانک هـا،  مالکیـت 
مقـررات  ارتقـای  و  ناظـر  مقـام  کارآیـی  افزایـش 
نظارتـی و همچنیـن عدم انتقال مشـکالت بودجه ای 

دولـت بـه سیسـتم بانکی اسـت.

ارزی سیاست های 
همـواره  مختلـف  دوره هـای  در  ارزی  سیاسـت های 
هزینه هـای بسـیاری بـر اقتصاد کشـور تحمیـل کرده 
ارزی  سیاسـت های  می تـوان  کـه  به طـوری  اسـت 
را یکـی از نقـاط اصلـی آسـیب پذیری اقتصـاد ایـران 
دانسـت. در دوره هـای مختلف در اقتصـاد ایران چرخه 
»سـرکوب نـرخ ارز- جهـش نـرخ ارز- محدودیت های 
شـدید« تکرار شـده و این چرخه خسـارت های زیادی 
بـه اقتصـاد ایران وارد کرده اسـت. از آنجا که سیاسـت 
پولـی در ایران فاقد هدف گـذاری کل های پولی و فاقد 
چارچـوب هدف گذاری تورمی اسـت، از ایـن رو همواره 
از عامـل لنگـر اسـمی ارز بـرای اثرگذاری بـر انتظارات 

تورمی و کنترل تورم اسـتفاده شـده است و این مساله 
توجیهـی برای سـرکوب نـرخ ارز در دوره های مختلف 
بـوده اسـت. از آنجـا کـه تورم مزمـن مانع از آن اسـت 
کـه بتـوان نـرخ ارز را در دوره ای طوالنـی تثبیـت کرد 
لـذا همـواره به دنبـال یـک دوره تثبیت نـرخ ارز، یک 
جهـش نـرخ ارز نیز رخ داده اسـت. جهش نـرخ ارز نیز 
واکنش هایـی ماننـد سـهمیه بندی و محدودیت هـای 
شـدید و شـکل گیری بـازار سـایه را بـه دنبال داشـته 
اسـت. بـا نگاهـی بـه ۴۰ سـال گذشـته همـواره در 
دوره هـای سـرکوب نـرخ ارز،  صـادرات و تولیـد ملـی 
تضعیـف شـده و خـروج سـرمایه شـکل گرفته اسـت؛ 
در دوره  هـای جهـش نـرخ ارز بحـران سـفته بازی و 
بی ثباتـی رخ داده اسـت و در دوره هـای محدودیـت 
شـدید نیز بازار سـیاه و فسـاد گسـترش یافته اسـت. 
لـذا الزم اسـت اصالحـات اساسـی در سیاسـت های 
ارزی شـکل بگیـرد. در بحـران ارزی اخیـر، اگرچـه 
دولـت بـا ایجـاد محدودیت هایـی در مبـادالت ارزی و 
توقـف فـروش ارز مداخلـه ای، مانع از گسـترش بحران 
شـد ولـی الزم اسـت گام هـای اساسـی بـرای اصـالح 
سیاسـت های ارزی و رفـع ریشـه بی ثباتـی نـرخ ارز 
برداشـته شـود. در اصالح سیاسـت های ارزی سه اصل 
بایـد مـد نظـر قـرار گیـرد: اول آنکـه ریشـه بی ثباتی 
نـرخ ارز، تورم مزمـن اقتصاد ایران اسـت و بدون ثبات 
قیمت هـا و رفـع ریشـه های تـورم مزمن امـکان ثبات 
نـرخ ارز وجـود ندارد. دوم آنکه، سـرکوب نـرخ ارز یک 
سیاسـت ضـد رشـد اسـت و اصرار بـر تثبیت نـرخ ارز 
اسـمی مانع توسـعه صادرات و رشـد اقتصادی اسـت. 
سـوم آنکـه، صیانـت از ذخایـر ارزی کشـور یـک اصل 
مهـم در طراحـی سیاسـت  ارزی اسـت و در شـرایط 
تشـدید تحریـم، هیچ مصلحتـی باالتـر از حفظ ذخایر 

نیست. ارزی 

وال  آمریکایی  روزنامه  خبرنگار  –ایرنا–  تهران 
استریت ژورنال به نقل از یک مقام ارشد اتحادیه 
اروپا، از ادامه همکاری های این اتحادیه با ایران 
مجدد  اعمال  احتمال  رغم  به  انرژی  بخش  در 

تحریم های آمریکا خبر داد.
در  شنبه  سه  روز  نورمن  الرنس  ایرنا،  گزارش  به 
که  اروپا  اتحادیه  ارشد  مقام  یک  از  نقل  به  توییتی 
اتحادیه  که سران  نوشت  است،  نشده  فاش  نام وی 
اروپا که برای شرکت در نشست غیررسمی با سران 
کشورهای غرب بالکان به صوفیه بلغارستان رفته اند، 
تصمیم گرفتند مادامی که ایران به توافق هسته ای 
پایبند است، کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اجرای 
بر  اروپا همچنین  اتحادیه  ادامه دهند. سران  برجام 
لزوم محافظت از منافع اقتصادی اروپا در برابر فشار 

تحریم های آمریکا تاکید کردند. 
اروپا در مورد نحوه واکنش  اتحادیه  این مقام ارشد 
از برجام گفت: ما  ترامپ در خروج آمریکا  اقدام  به 
تمام گزینه ها  اینکه  بیان  با  ایم. وی  نکرده  وحشت 
برای حفاظت از شرکت های اروپایی 'نقائصی' دارد 

سران  شب  چهارشنبه  نشست  جریان  در  که  گفت 
اتحادیه اروپا در صوفیه 'نیازی به تصمیم گیری در 

مورد تمهیدات خاص نیست'.
ارشد  مقام  یک  از  نقل  به  دیگر  توییتی  در  نورمن 
اروپایی نوشت: سفر آخر هفته )۲۹و3۰اردیبهشت(

 )Miguel Arias Cañete(میگوئیل آریاس کانته
تهران  به  اروپا  اتحادیه  اقلیم  و  انرژی  امور  مسئول 
تائید شده و این اقدام پیام ادامه همکاری با ایران در 

بخش انرژی خواهد بود.
سه  شنبه  آمریکا  رئیس جمهوری  ایرنا،  گزارش  به 
با  اردیبهشت(،  ایران)1۸  وقت  به  پیش  هفته  شب 
تکرار اتهام و توهین علیه ایران اعالم کرد که دولتش 
تحریم  تمام  اعمال  و  ماند  نخواهد  برجام  در  دیگر 

های هسته ای ضد ایرانی را از سر خواهد گرفت. 
اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  موگرینی  فدریکا 
رئیس جمهوری  تصمیم  اعالم  از  بالفاصله پس  اروپا 
آمریکا تأکید کرد که این اتحادیه به توافق هسته ای 
با ایران پایبند است و سران انگلیس، آلمان و فرانسه 
از  را  خود  حمایت  جداگانه ای  بیانیه  انتشار  با  نیز 

برجام اعالم کردند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نیز پس از دیدار 
با مقام های روسیه و چین، برای مذاکره با مسئول 
وزیران  همچنین  و  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست 
امور خارجه سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه راهی 
بروکسل پایتخت بلژیک شده است. وی دقایقی پیش 

با فدریکا موگرینی دیدار کرد.
این دیدارها در راستای دستور حسن روحانی رئیس 
تبادل  و  رایزنی  منظور  به  ایران،  اسالمی  جمهوری 
و  ای  هسته  توافق  های  طرف  دیگر  و  اروپا  با  نظر 
بررسی امکان تداوم برجام در صورت تضمین منافع 

ملت ایران انجام می شود.

همکاری های ایران و اروپا در 
بخش انرژی ادامه می یابد

http://www.irna.ir/fa/News/82916474
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ادامه از صفحه 1
در  آموزشی-تجربی  رویداد  یک  ویکند  استارتاپ   
شرکت کنندگان  برنامه  این  در  دنیاست.  سراسر 
تجاری،  مدیران  برنامه نویسان،  شامل  پرانگیزه ای 
گرافیک  طراحان  و  بازاریاب ها  استارتاپ،  عاشقان 
گرد هم می آیند تا ایده هایشان را مطرح کنند، گروه 
تشکیل بدهند و ایده ای را اجرا کنند. در حوزه انرژی 
شکل  کارآفرنی  رویداد های  است  سال  دو  یکی  نیز 
گرفته و استارتاپ های مختلفی شروع بکار کرده اند. 
رویداد  چند  محدود  صورت  به  نیز  برق  صنعت  در 
آن،  مورد  آخرین  است.  شده  برگزار  حوزه  این  در 
استارتاپ ویکند توزیع انرژی الکتریکی بود که هفته 
ملی  کنفرانس  سومین  و  بیست  حاشیه  در  گذشته 
شبکه های توزیع برق در پژوهشگاه نیرو برگزار شد و 

مورد استقبال خوبی نیز قرار گرفت.
این  جوایز  تهران  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
و در بخش مشاوره های  برعهده گرفت  را  استارتاپ 
بود.  شده  استفاده  شرکت  این  کارشناسان  از  فنی، 
6 تیم طی دو روز بوم کسب و کار خود را با حضور 
مشاورانی از بخش های مختلف اماده کردند و توسط 
تجربه  رویداد  این  شدند.  داوری  مختلف  داوران 

جدیدی بود که نقاط قوت و ضعف هایی نیز داشت.
رویداد های  از  حمایت  و  برگزاری  از  مهمی  بخش 
که  داشت   عهده  بر  نیرو  پژوهشگاه  را  کارآفرینی 
که  آنجا  از  اما  بود،  داده  انجام  نیز  خوبی  اقدامات 
دولتی  بخش  یک  هستند،  خصوصی  استارتاپ ها 
و  داشته  آن ها  نیاز های  از  درستی  درک  نمی تواند 
لذا ریل گذاری حرکت استارتاپ های صنعت برقی از 
سوی یک نهاد دولتی نظیر پژوهشگاه نیرو اشتباه به 

نظر می رسد.
استارتاپ یک کسب و کار موقت )سریع( است که 

و  تکرارپذیر  کار  و  کسب  مدل  یک  یافتن  هدف  با 
عوامل  زمان  و  سرعت  می آید.  بوجود  پذیر  مقیاس 
مهمی در موفقیت یک استارتاپ هستند که دولتی 
تضاد  در  بودن  استارتاپ  ذات  با  عمال  آن ها  کردن 
استارتاپ های  ضعف های  مهترین  از  یکی  است. 
صنعت برقی، نداشتن درک درست از شبکه برق و 
نیاز های آن است. استارتاپ های صنعت برق عموما 
توسط افرادی اجرا می شود که جوان بوده و یا اصال در 
صنعت برق سابقه فعالیت نداشته و یا به تازگی با آن 
آشنا شده اند لذا در موارد متعددی مشاهده می شود 
که ایده های مطرح شده خالی از پختگی کافی است.

استارتاپ  و  مسابقات  بر  حاکم  هیجان انگیز  فضای 
سود های  به  رسیدن  سودای  و  ایرانی  ویکند های 
کالن و سریع، جوانان بسیاری را در دام خود گرفتار 
کرده و موجب شده تا قبل از آنکه مطالعه کافی برای 
راه اندازی ایده خود داشته باشند بر آن متمرکز شده 

و هزینه و وقت زیادی تلف می کنند.
استارتاپ به شرکت های نوپایی گفته می شود که با 
یک ایده ی ساده و اولیه شروع می کنند و به سرعت 
استارت آپ ها  می رسند.  درآمد  به  و  می یابند  رشد 
به  و  ندارند  هنگفتی  اولیه  سرمایه  به  نیاز  معموال 
کمک فناوری توسعه پیدا می کنند لذا اغلب بر بستر 

ICT شکل می گیرند و اینترنتی رشد می کنند.
کارآفرینی  ترویج  و  آموزش  ویکند  استارتاپ  هدف 
چگونه  می گیرند  یاد  گروه ها  گونه  این  در  است. 
درست فکر کنند و ایده خود را در جهتی درست و 

عملی شدن رشد دهند.
دولتی ها  توسط  که  ویکند هایی  استارتاپ  برگزاری 
کارآفرینی  ترویج  تنها  نه  می شود  مدیریت  و  اداره 
نمی کند که حتی موجب به انحراف رفتن ایده ها و 
اتالف انرژی فعاالن این حوزه می شود. کسی که خود 

هنوز حقوق بگیر دولت است و نتوانسته برای یک نفر 
به  را  راه درست  ایجاد کند چطور می تواند  اشتغال 

استارتاپ های جدید نشان دهد؟
یا فردی که چالش ها و مصائب توسعه کسب و کار 
را درک نکرده است چطور می تواند راه درست فکر 
برای همین است که  بقیه نشان دهد؟  به  را  کردن 
ماه  چند  همان  در  استارتاپ ها  درصد   ۹۰ از  بیش 
اول یا سال اول راه اندازی شکست خورده و متوقف 

می شود.
 ICT از  بهره گیری  سمت  به  دنیا  در  برق  صنعت 
حرکت و ظرفیت های خوبی برای ایجاد استارتاپ های 
برقی فراهم کرده است. عالوه بر این هوشمندسازی 
انرژی های  از  استفاده  برق،  شبکه  ریزشبکه های  و 
تجدیدپذیر، مدیریت مصرف و تقاضا، هوشمندسازی 
تاسیسات برقی ساختمان ها، خدمات برق شهری و 
خانگی، کنتورخوانی و پرداخت قبوض، بورس انرژی 
خدمات  تالف،  کاهش  و  شبکه  اصالح  برق،  بازار  و 
برق،  حوزه  قراردادی  و  حقوقی  مسائل  مشترکین، 
و  ثابت  روشنایی  تامین  برقی،  نقل  و  حمل  وسایل 
پورتابل، ذخیره ساز های انرژی، کیفیت توان، سرمایه 
گذاری ها و فاینانس در صنعت برق، اطالع رسانی و 
برق،  صنعت  مشاوره ای  خدمات  برقی،  آموزش های 
... همه  و  نگهداری  و  تعمیرات  و  فروش محصوالت 
راه اندازی  و  کارآفرینی  فرصت های  از  می توانند 

استارتاپ های صنعت برقی باشند.
بـه هر حال نیاز اسـت که ریل گذاری اسـتارتاپ های 
صنعـت برقـی بـه صورتـی درسـت و اصولـی انجـام 
نیـز زیرسـاخت های  توانیـر  نیـرو و  شـده و وزارت 
بهره گیـری از ایـن پتانسـیل را فراهم سـازند. ژسـت 
حمایـت از کارآفرینـی اسـتارتاپی تاکنـون توسـط 
پژوهشـگاه نیـرو حفـظ شـده اسـت و بایـد تـالش 

شـود تـا بـا فراینـدی اصولـی و گسـترده، ایده هـای 
برتـر حـوزه صنعـت بـرق شناسـایی شـده و فرصت 

بکارگیـری آن هـا فراهـم گردد.
تعـداد قابـل توجهـی از ایده هـای اسـتارتاپی برقـی 
نیـاز بـه سـرمایه های زیـادی بـرای اجـرا دارنـد و 
گروهـی از آن هـا نیـز بـدون حمایـت دولتـی تـوان 
توسـعه و گسـترش ندارنـد. این هـا بجـز مشـکالت 
حقوقـی و قانونـی اسـت کـه مسـائلی نظیـر امنیـت 
زیرسـاخت های  مالکیتـی،  ایمنـی، حقـوق  شـبکه، 
پاگیـر  و  دسـت  مجـوزات  اینترنتـی،  و  ارتباطـی 
مختلـف و... ممکـن اسـت بـرای آن ها ایجـاد نماید.

کارآفرینـی  شـود  تاکیـد  کـه  باشـد  الزم  شـاید 
خیلی هـا  و  دارد  زیـادی  فرق هـای  اسـتارتاپ  بـا 
راه انـدازی یـک کسـب و کار را با اسـتارتاپ اشـتباه 
باالیـی  موفقیـت  شـانس  اسـتارتاپ ها  می گیرنـد. 
ندارنـد و عمـوال پـر رسـیک هسـتند. تعـداد زیادی 
از همـکاران مـا در صنعـت برق هنوز درک درسـتی 
راه انـدازی یـک کار  از اسـتارتاپ نداشـته و صرفـاً 
جدیـد و داشـتن وب سـایت پویا و بیـرون دادن یک 
اپلیکیشـن موبایلـی را بـه راه انـدازی یک اسـتارتاپ 
تفسـیر می کننـد. بـه زودی تعدای از فعـاالن بخش 
خصوصـی صنعـت برق بـا مشـارکت اسـتارتاپ های 
مختلـف صنعت بـرق، یک رویـداد کارآفرینی برگزار 
کـرده کـه بخشـی از آن بـه معرفـی اسـتارتاپ های 
خارجـی،  تجـارب  ارائـه  می پـردازد.  بـرق  صنعـت 
موفـق  مدل هـای  جـذاب،  کارآفرینـی  زمینه هـای 
موفـق،  کار  و  کسـب  راه انـدازی  الزامـات  داخلـی، 
بازاریابـی و فـروش در صنعـت بـرق، آینده اشـتغال 
مهندسـان بـرق و ... از جملـه موضوعاتـی اسـت که 
قـرار اسـت در ایـن رویـداد تخصصـی مورد بررسـی 

گیرد. قـرار 
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6 اخبار صنعت برق

فصل تجارت - ایران باتوجه به پتانسیل هایی که 
دارد می تواند عالوه بر منطقه، تامین برق اروپا را 
عهده دار شود؛ که در این زمینه اقداماتی در حال 

انجام است.
بـا در نظـر گرفتن موقعیـت جغرافیایـی و همچنین 
ایـران  متاسـفانه  کشـور،  هـای  پتانسـیل  و  منابـع 
از تجـارت بـرق هماننـد تجـارت گاز سـهم اندکـی 
بـه  توجـه  بـا  رود  مـی  انتظـار  کـه  سـهمی  دارد. 
تعـدد همسـایگان، بیـش از میـزان کنونـی باشـد. 
از سـویی دیگـر گسـترش تجـارت بـرق کشـور بـا 
در  کشـورهایی  آنهـا  غلـب  کـه  همسـایگان  سـایر 
حـال توسـعه ) در حـال صنعتـی شـدن( هسـتند، 
مـی توانـد روابـط سیاسـی – اقتصـادی فـی مابیـن 
را تقویـت کـرده و تحکیـم ببخشـد. بـا ایـن وجـود 
و علیرغـم پتانسـیل مطلوبـی کـه ایـران در تامیـن 
خـوراک نیـروگاه هـای گازی و همچنیـن مهـارت و 
چیـره دسـتی در سـاخت این نـوع نیروگاه هـا دارد 
، سـوال ایـن اسـت کـه چـرا تاکنـون ایـران سـهم 
ناچیـزی در ایـن بـازار داشـته اسـت؟ از طرفـی بـه 
نظـر مـی رسـد بـا توجـه بـه تاکیـد وزارت نیـرو بر 

پاییـن بـودن نـرخ برق در سـبد هزینـه خانـوار و با 
توجـه بـه اینکـه نـرخ صادراتـی بـرق قطعـا از نـرخ 
فـروش داخلـی آن بیشـتر اسـت، پیـش بینـی مـی 
شـود که بـه موازات تامیـن نیاز داخلی، بـه صادرات 

بـرق نـگاه جـدی تری شـود.
در این ارتباط ، پیام باقری، نایب رییس هیات مدیره 
سندیکای برق ایران به بیان اینکه میزان صادرات و 
تغییر  با فصول سال در  ایران متناسب  برق  واردات 
مصرف  میزان  که  تابستان  فصل  در  گفت:  است، 
داخلی به دلیل گرمای هوا افزایش می یابد، میزان 
قراردادی( می  به حداقل ممکن )سقف  ما  صادرات 
رسد و حتی در مواردی شاهد واردات برق هستیم 

که این روال در فصل زمستان برعکس می شود.
برق  صادرات  میزان  بیشترین  متوسط  طور  به  وی 
کشور را 1۴۰۰ تا 15۰۰ مگاوات اعالم کرد و ادامه 
سال  مختلف  فصول  با  متناسب  میزان،  این  داد: 
متفاوت است. اما میزان واردات ما نیز حداکثر حدود 
۷۰۰ مگاوات بوده است. این در حالی است که که 
طبق توافقات اخیر بین ایران و جمهوری آذربایجان، 
قرار است ایران حدود 1۷۰ تا 1۸۰ مگاوات برق از 
این کشور وارد کند که در مجموع میزان واردات ما را 
به حدود 1۷۰۰ مگاوات در بهترین حالت می رساند.

واردات برق ارزان از ترکمنستان 
عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی با تاکید 
کم،  اختالف  با  هرچند  ما  صادرات  میزان  اینکه  بر 
تقریبا  ایران  افزود:  است،  بیشتر  ما  واردات  از  اما 
ارتباط  داشته،  زمینی  مرز  آن  با  که  هر کشوری  با 
الکتریکی دارد. این در حالی است که ایران به عراق، 
پاکستان، افغانستان و ترکیه صادرات برق داشته و از 
ترکمنستان و به زودی از جمهوری آذربایجان برق 

وارد می کند.
طبـق گفته این کارشـناس حـوزه انرژی، بیشـترین 
میـزان صـادرات بـرق ایـران بـه عـراق ، 1۰۰۰ تـا 
کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  اسـت.  مـگاوات   1۲۰۰
میـزان صـادرات بـرق بـه سـایر کشـورهای مذکـور 
انـدک و در حـدود 1۰۰ مـگاوات یـا کمـی بیشـتر 
اسـت. البتـه مدتـی اسـت ترکیـه میزان خریـد برق 
خـود از ایـران را به دلیـل تغییر در رویکـرد خود در 
حـوزه انـرژی کاهـش داده و بیشـتر حجـم سـرمایه 
انـرژی هـای تجدیدپذیـر  گـذاری هـا را دربخـش 
متمرکـز کـرده اسـت. از سـویی دیگر علـت واردات 
بـرق از ترکمنسـتان نیـز هزینه پاییـن تولید برق در 
این کشـور بـه دلیل ارزان بـودن خوراک گازی اسـت. 
با  ایران  برق  سندیکای  مدیره  هیات  رییس  نایب 
سهم  باال  های  پتانسیل  وجود  با  ایران  اینکه  بیان 
ناچیزی در تجارت برق دارد، تصریح کرد: با توجه به 
پتانسیل های کشور در تولید و صادرات برق، ایران 
بویژه  شود.  منطقه  برقی  هاب  به  تبدیل  تواند  می 
ایران کشورهای  آنکه تقریبا تمام کشورهای اطراف 
برای رونق صنعت خود  در حال توسعه هستند که 
که  داشت  توجه  باید  اما  دارند.  برق  به  زیادی  نیاز 
فرصت ایران برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه 
برای  ها  کشور  این  از  یک  هر  که  چرا  است  اندک 
تامین نیاز خود به سرعت در حال خلق منابع جدید 
هستند. به طور مثال پاکستان که نیاز باالیی به برق 
دارد از طریق پروژه کاسا 1۰۰۰ از کشورهایی مثل 
را  برق  از مسیرافغانستان  تاجیکستان  و  قرقیزستان 

دریافت می کند.

سایه دولت بر تجارت برق/خیز سعودی ها 
وی اظهار کرد: درحال حاضر سهم اندکی در تجارت 

برق داریم به نحوی که اکنون حدود ۸۰ هزار مگاوات 
حالی  در  این  داریم  نیروگاهی  شده  نصب  ظرفیت 
است که در زمستان رقمی بیش از ۲۰ هزار مگاوات 
مازاد مصرف داریم که قابل صادرات است. در صورت 
حضور بخش خصوصی در حوزه صادرات، با سرمایه 
گذاری های جدید می توانیم تجارت برق را توسعه 
دهیم و شاهد رونق و توسعه بیشتری دراین زمینه 
داشتیم اما متاسفانه این کار در ایران، طی سالهای 

طوالنی در دست بخش دولتی است.
جمهوری  با  گفتگوهایی  اینکه  بیان  با  باقری 
برقی  به شبکه  اتصال  برای  گرجستان  و  آذربایجان 
آنها و سپس امکان حضور در بازار های اروپا درحال 
انجام است، گفت: اگر ایران در منطقه تبدیل به هاب 
انرژی شود قدرت چانه زنی آن در حوزه های مختلف 
سیاسی، اقتصادی، امنیتی و ... باال می رود. این مهم 
این  در  خصوصی  بخش  پررنگ  حضور  صورت  در 

حوزه امکان پذیر است.
نایـب رییـس سـندیکای صنعت بـرق با بیـان اینکه 
ایـران سـاالنه بـا رشـد مصـرف ۷ درصـدی تقاضای 
بـرق مواجـه اسـت، بیـان داشـت: بـا توجه به رشـد 
مصـرف بـرق بایـد حداقـل سـاالنه 5 هزار مـگاوات 
از  کنیـم.  اضافـه  کشـور  بـرق  تولیـد  بـه ظرفیـت 
طرفـی سـال قبـل پیـک مصـرف 5۴5۰۰ مـگاوات 
بـود در صورتـی کـه در زمسـتان سـال گذشـته 3۲ 
هـزار مـگاوات مصرف را تجربـه کردیـم. بنابراین در 
زمسـتان بـا ۲۰ هزارمـگاوات ظرفیـت مـازاد مواجه 
مـی  جدیـد  گـذاری  سـرمایه  بـدون  کـه  هسـتیم 
توانیـم آن را صـادر کنیـم. البتـه بخشـی ازاین برق 

بـه اورهـال نیـروگاه هـا بـاز می گـردد.
بـه گفتـه باقـری، سـعودی ها در تالش هسـتند تا به 
بازیگـر مهمـی در تجارت برقی منطقه تبدیل شـوند.

امکان تامین برق اروپا ازطریق آذربایجان

سهم اندک ایران درتجارت برق

http://tnews.ir/news/fe5a111236706.html?sid=21295275#%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
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خبرگزاری فارس: افزایش ۷0درصدی مصرف برق 
بعد از رایگان شدن انرژی مساجد

با  همزمان  گفت:  توانیر  شرکت  مدیرعامل  مشاور 
مساجد،  در  برق  مصرف  شدن  رایگان  طرح  اجرای 

میزان مصرف انرژی ۷۰ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری 
توانیر، بیگلری در همایش مدیریت مصرف برق که 
با حضور علما، ائمه جمعه و جماعات در بندرعباس 
اسالم  مبین  دین  تاکیدات  به  اشاره  با  شد،  برگزار 
در رابطه با اسراف و تبذیر، اظهار کرد: بهینه سازی 

مصرف یکی از اهرم های اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود: در شرایط کنونی کشور، بیش از هر زمان 
بهینه  و  مدیریت  زمینه  در  که  دارد  ضرورت  دیگر 
سازی مصرف انرژی اقدام اساسی صورت گیرد، پس 
باید از همه ظرفیت ها و پتانسیل ها برای تحقق این 

مهم استفاده شود.
بیگلری با اذعان به اینکه در بحث مدیریت مصرف 
مصرف  منطقی  و  صحیح  درست،  هدف  انرژی، 
در  کرد:  کاهش مصرف، خاطرنشان  نه  است  کردن 

حال حاضر همه شهرنشینان و ۹۹ درصد از جوامع 
روستایی کشور از نعمت برق برخوردارند، در حالی 
که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر در دنیا از داشتن 

انرژی الکترونیکی محروم هستند.
مدرس دانشگاه شهید بهشتی با یادآوری اینکه کشور 
ما یک درصد جمعیت جهان را در بر می گیرد، اما در 
مصرف انرژی ۲ درصد مصرف در ایران اتفاق می افتد، 
به شدت انرژی به عنوان یک شاخص در مقایسه با 
دنیا اشاره کرد و گفت: شاخص شدت انرژی در ایران 
1۴ و ۷ صدم کشور ژاپن، 6 و نیم برابر کشورهای 

آمریکای التین و سه و نیم برابر ترکیه است.
وی افزود: در مصرف خانگی نیز در ایران چهار برابر 
کشورهای اروپایی و در مصارف غیرخانگی نیز چهار 

برابر اروپایی ها مصرف به ثبت رسیده است.
 ۴۰ هر  دنیا  در  سوخت  مصرف  داد:  ادامه  بیگلری 
سال یکبار دو برابر می شود اما در ایران هر 1۰ سال 

این اتفاق رخ می دهد.

در  برق  مصرف  میزان  ۷0درصدی  افزایش 
مساجد

وی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح رایگان 
کرد:  بیان  و  اشاره  مساجد  در  انرژی  مصرف  شدن 
در  انرژی  مصرف  شدن  رایگان  بحث  که  زمانی  از 
انرژی ۷۰ درصد  مساجد مطرح شد، میزان مصرف 
افزایش یافت که این موضوع جای بسی تاسف دارد.

تاثیرگذاری  دامنه  و  جایگاه  به  دانشگاه  استاد  این 
مختلف  اقشار  بین  در  مبلغین  و  روحانیون  علما، 
اشاره و تاکید کرد: اسراف در مصرف انرژی از منظر 
مبانی دینی امری مذموم و نکوهیده است و ضرورت 
و  آثار  رمضان  ماه  تبلیغی  ایام  در  مبلغین  که  دارد 

پیامدهای آن را برای مردم تببین کنند.

مشاور مدیرعامل توانیر خبر داد:

افزایش ۷0درصدی مصرف برق 
بعد از رایگان شدن انرژی مساجد

منطقه ای  برق  تحقیقات  و  برنامه ریزی  معاون 
استان گیالن گفت: در بخش انرژی و برق به اندازه 
کشور ۷00 میلیون نفری، مصرف داریم، متوسط 
مصرف انرژی برق در دنیا 4 درصد است اما در 
کشور ما 8 درصد می باشد و پس از چین و کره در 

جایگاه سوم مصرف برق قرار داریم.
در  داراب زاده«،  »بهمن  مهندس  ایسنا  گزارش  به 
با  انرژی  مصرف  مدیریت  در  بسیج  نقش  همایش 
حضور رئیس بسیج شرکت توانیر در سالن اجتماعات 
دانشگاه آزاد رشت، اظهار کرد: علیرغم این که کشور 
دارای ذخایر سوخت فسیلی است و جزو کشورهای 
ذخایر  این  آینده  در  اما  می شود  محسوب  ثروتمند 
تحقیقات  و  برنامه ریزی  معاون  می رود.  اتمام  به  رو 
برق منطقه ای استان گیالن افزود: مقایسه آمار نشان 
می دهد که سرانه مصرف انرژی برق در کشور ۲۹۰۰ 
کیلو وات ساعت است این درحالی است که در دنیا 
۹۰۰ کیلووات ساعت بوده، البته در بخش های آب، 
ایران  زیبنده  این  که  است  اینطور  هم  بنزین  گاز، 
نیست. وی یادآور شد: این میزان مصرف برق افزایش 
گرمای زمین و آالینده ها را در پی دارد، از این رو باید 
در بخش مدیریت مصرف بسیار حساس باشیم، این 
به مفهوم استفاده نکردن نیست بلکه هدف درست و 
هوشمندانه مصرف کردن است. در این راستا هر جا 
به کمک نیاز داشتیم از تفکر بسیجی بهره مند شدیم، 
و  شده  دنیا  در  شفابخشی  نسخه  اکنون  تفکر  این 
واالی  اهداف  از  مرزها هم دست  از  در خارج  حتی 

خود کمک و خدمت رسانی به خلق بر نمی دارد.

ایران، سومین کشور 
مصرف کننده انرژی برق

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان 
عنوان کرد:

تأمین 10۷ مگاوات برق مازندران 
از طریق نیروهای تولید پراکنده

و  مازندران  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
گلستان از تأمین 10۷ مگاوات برق استان از طریق 

نیروهای تولید پراکنده خبر داد.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
توسعه  همایش  برگزاری  از  هدف  افضلی  حسین 
نیروگاه های پراکنده مولد مقیاس کوچک را شناسایی 
سرمایه گذاران و پیوند آنان با سازندگان نیروگاه های 
باکیفیت اعالم کرد و گفت: فرایند احداث نیروگاه در 
می بایست  که  است  حمایت هایی  مستلزم  مازندران 
گلستان  و  مازندران  منطقه ای  برق  از سوی شرکت 
چنین  برگزاری  با  داریم  قصد  ازاین رو  شود  انجام 
در  توانا  و  عالقه مند  سرمایه گذاران  همایش هایی 
سازندگان  با  و  شناسایی  را  برقی  پروژه های  اجرای 
نیروگاه های باکیفیت آشنا نماییم تا با ارتباط میان 
احداث  موجبات  نیروگاه  سازندگان  و  سرمایه گذار 

نیروگاه ها را در استان فراهم آوریم.
و  مازندران  منطقه ای  برق  شرکت  داد:  ادامه  وی 
گلستان تمایل دارد انرژی برق مشترکین را از طریق 

نیروگاه های کوچک تولید پراکنده تأمین نماید.
مجلـس  قوانیـن  طبـق  داشـت:  بیـان  افضلـی 
راندمـان نیروگاه هـا بایـد حداقـل 55 درصـد باشـد 
و نیروگاه هـای معرفی شـده از سـوی شـرکت بـرق 
منطقـه ای مازنـدران و گلسـتان بـه سـرمایه گذاران 
باالتریـن راندمـان را در تولیـد برق در سـطح جهان 

بـه خـود اختصـاص داده اسـت.

https://www.farsnews.com/news/13970226000411/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B7%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF
https://www.isna.ir/news/97022514283/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82
http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=57144
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معاون وزیر نیرو و مدیرعامل سابق توانیر گفت: 
انتظار  چطور  و  است  ساله  یک  بعضا  ما  قوانین 
داریم که یک نیروگاه که چند سال ساختش طول 
می کشد و باید ده ها سال پابرجا باشد سرمایه گذار 

بیایید و به این قوانین اعتماد کند.

ما بعنوان بخش خصوصی باید با مجموعه ای که سه 
برابر ماست مقابله کنیم و لذا چیزی عایدمان نمی 
قرارداد  توانیر  مدیرعامل  امضای  با  دفعه  شود.یک 
دوجانبه لغو می شود.مشکلی که در صنعت برق از آن 
رنج می بریم نبود مرجع پاسخگوست. اداره بازار برق 
بر اساس سالیق شخصی انجام می شود.وابسته بودن 

رگوالتور و دولتی بودن آن مشکل اساسی است.
مالکی  محمد  مهندس  نیوز:  برق  صنعت  سرویس 
مدیران  و  عامل  مدیران  همایش  هشتمین  در 
نیروگاه های کشور با اشاره به قدمت دستگاه های که 
در حوزه ارائه خدمات فعال بوده اند گفت: از قدیم 
دهنده ی  ارائه  که دستگاه های  است  بوده  گونه  این 
خدمت باید به گونه ای عمل می کردند که عالوه بر 
نیز  آن  با  متناسب  کیفیت  و  ایمنی  محصول،  ارائه 
رعایت می شد و مصالح عمومی به طور کامل در نظر 
که  بود  این خدمات  فراگیر شدن  با  می شد.  گرفته 
دولت به تنهایی در زمینه رضایت و ایمنی خدمات 
از واگذاری این  پاسخ گوی عموم نبود، لذا صحبت 

قبیل وظایف به بخش خصوصی به میان آمد.
معاون سابق وزیر نیرو افزود: در تمام کشور های دنیا 
متناسب با اوضاع خود برای ورود بخش خصوصی و 
هر  برای  گرفتن مسئولیت، سند جامع ای  به دست 
این در حالی است که  از بخش ها تدوین شد  کدام 
در کشور ما نه تنها زیر ساخت های الزم برای ورود 
این  در  بلکه  نشد،  گرفته  نظر  در  خصوصی  بخش 
زمینه تنها به اصل ۴۴ قانون اساسی توجه می شود 

و هیچ گونه سند جدی در این زمینه وجود ندارد.
با اشاره به خالء سند جامع  مدیرعامل سابق توانیر 
در بخش برق تصریح کرد: در بخش برق نیز با تاخیر 
نیاز  این  دنیا  کشور های  دیگر  با  ساله   15 زمانی 
اداره  برای  از بخش خصوصی  باید  احساس شد که 

است  حالی  در  این  شود.  گرفته  کمک  کشور  برق 
که در این بخش نیز ما با نبود قانون جامع و مانع 

مواجه هستیم.
متناسب  تهیه چهارچوب  ادامه در خصوص  در  وی 
به  باید  سند  تهیه  از  قبل  گفت:  حوزه  این  برای 
سوال های نظیر ساختار بازار باید چگونه باشد؟ چه 
شود؟  فروش  خریدو  بازار  این  در  باید  محصوالتی 
می باشد؟  کسانی  چه  اختیار  در  تاسیسات  مالکیت 
سازی  شفاف  و...  است؟  اختیار  در  دارایی هایی  چه 

صورت بگیرد.
قیمت  نظام  خصوص  در  نفت  وزیر  سابق  معاون 
نظام  اول  درجه  در  گفت:  بخش  این  برای  گذاری 
قیمت گذاری باید عادالنه باشد، به نحوی که مصرف 
و  کند  هدایت  بهینه  مصرف  سمت  به  را  کنندگان 
شبکه  به  خسارت  آمدن  وارد  سبب  که  را  افرادی 
برق هستند جریمه کند. این جرایم هم باید شفاف 
بیان  دقیق  به صورت  نیز  جرایم  این  مبالغ  و  باشد 
شود حال ما شاهد این هستیم که هیچ گونه تمهید 
کارشناسانه ای در این خصوص در نظر گرفته نشده 

است.
بر  تاکید  با  ایران  انرژی  بورس  مدیره  هیئت  عضو 
وظایف  بتواند  که  مستقل  نهادی  تشکیل  ضرورت 
محول شده را کنترل کند گفت: نهاد رگوالتوری به 
عنوان نهاد حافظ تعادل در این زمینه بسیار می تواند 
کارساز باشد. مراقبت و محافظت از مصرف کنندگان، 
وصول  گذاران،  سرمایه  برای  مناسب  سود  تامین 
سرمایه های،  پرداخت  باز  از  دهندگان  وام  اطمینان 
ایجاد شرایط یکسان برای رقابت و... از دیگر وظایف 

این نهاد است.
ایران  در  که  دیگری  مشکل  یک  داشت:  بیان  وی 
داریم تقبیح ثروت است. اگر کسی امکانات ودارایی 

قابل توجه داشته باشد بطور عمومی در نگاه جامعه 
نمره منفی دارد و یا نگاه بدی به آن وجود دارد. البته 
ایجاد این نگاه  برخی مواقع بخش خصوصی هم به 

کمک کرده است.
قانون  برق  بخش  در  گفت:  نیرو  وزیر  سابق  معاون 
خدمت  من  که  موقعی  نداریم.  حسابی  و  درست 
همکاران مسئول بخش برق بودیم مشاوری گرفتیم 
و مطالعاتی را انجام داد برای خصوصی سازی صنعت 
برق، ولی تبدیل به قانون نشد. ما حتی در سندیکا 
هزینه  هم  ما  حاضریم  که  دادیم  پیشنهاد  بعدا  هم 
بدهد  نیرو  وزارت  هم  را  هزینه  از  بخشی  و  بدهیم 
و مشاوری بگیریم که برای خصوصی سازی صنعت 
گفتند  و  نشد  استقبال  ولی  بنویسد،  قانونی  برق، 

خودمان می نویسیم.
مشکالت  ایجاد  عامل  قانون  نبود  داد:  توضیح  وی 
زیادی شد. قوانین ما بعضا یک ساله است و چطور 
انتظار داریم که یک نیروگاه که چند سال ساختش 
طول می کشد و باید ده ها سال پابرجا باشد سرمایه 
گذار بیایید و به این قوانین اعتماد کند. با احتساب 
ارگان هایی نظیر مپنا، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، 
وزارت دفاع، سپاه پاسداران و... که نیروگاه دارند 5۰ 
واگذار  بخش خصوصی  به  ایران  نیروگاه های  درصد 
شده است. در حالیکه 5۰ درصد دیگر بخش تولید 
و 1۰۰ درصد بخش توزیع در دست دولت است و 
ما بعنوان بخش خصوصی باید با مجموعه ای که سه 
مقابله کنیم و طبیعی است که چیزی  برابر ماست 

گیرمان نمی آید و ضعیف خواهیم شد.
معاون سابق وزیر نفت ادامه داد: در کجای دنیا دیده 
روز  یک  قیمت سوخت  امروز  تا  از ۹۰-۸۹  که  اید 
بشود ۷۰ تومان، یک روز بشود ۲5۰۰ تومان و یک 

ادامه در صفحه ۹

چالش های سرمایه گذاری 
خصوصی در بخش تولید برق

http://barghnews.com/fa/news/31795/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82
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ادامه از صفحه ۸
روز دیگر بشود صفر!. بعد همه استدالل این است 

که نیروگاه با راندمان باال احداث شود. یعنی در طی 
االن هم  ایم.  ۷ سال چندین قیمت سوخت داشته 
به 3۰ تومان  قیمت سوخت 5 تومان است و قراره 

افزایش پیدا کند.
امضای  با  دفعه  یک  می بینید  یا  داد:  توضیح  وی 
یک  می شود.  لغو  دوجانبه  قرارداد  توانیر  مدیرعامل 
کسی رفته چندین ماه روی مفاد قرارداد کار کرده و 
قرار بوده ۷-۸ سال با این شرایط ادامه بدهند و بعد 

یکدفعه با یک بخشنامه لغو شود.
خصوصی  آغاز  از  ایران،  در  گفت:  مالکی  محمد 
خصوص  این  در  مدیران  بین  در  اجماعی  سازی، 
است  شده  سبب  امر  این  و  است  نداشته  وجود 
علی رغم تالش ها، قانون درست و حسابی در این 
زاده  قاضی  آقای دکتر  تدیون نشده است.  خصوص 
همان اوایل مسئول تدوین قرارداد بازار برق شد. از 
ابتدا ایشان سعی می کرد که خودش را صرفا کارمند 
وزارت نیرو نبیند و از نگاه بخش خصوصی هم به این 
قرارداد نگاه کند. بعد که جلو رفتیم معاون وقت وزیر 
شد رئیس هیئت تنظیم، ولی قرار بود شخص ایشان 
باشد نه سمت معاونت برق وزیر. بعد سمت معاونت 
را رئیس هیات تنظیم کردند. جدیدا هم  برق وزیر 
که صددرصد رنگ و بوی دولتی وزارت نیرویی داره 
و همه افرادی که هستند یا دولتی هستند و کسانی 
هم که خارج از مسئولین وزارت نیرو هیات تنطیم 
بازار برق هستند یک جور دیگری کارمند وزارت نیرو 

هستند و بخش خصوصی کمترین نقش را دارد.
مالکـی گفـت: مشـکل دیگـری کـه در صنعـت برق 
از آن رنـج می بریـم نبـود مرجـع پاسخگوسـت. قبال 
هیات هایـی بـرای رسـیدگی بـه بازرسـی ها در نظـر 

گرفتـه شـده بـود کـه بعـدا هـم کمرنـگ شـدند. 
کال در صنعـت بـرق مرجعـی بـرای پاسـخگویی و 
رسـیدگی بـه مشـکالت مردم و مشـترکین نیسـت. 
فـرض کنیـد یکـی از بـرق منطقـه ای راضی نیسـت 
و می خواهـد شـکایت کنـد و بایـد بـرود بـه خـود 
بـرق منطقـه ای شـکایت کنـد در حالی کـه مثال در 
انگلسـتان، می شـود بـه راحتـی رفـت در دادگاه و از 
هیـات تنظیـم بـه راحتـی شـکایت کـرد. مثـال اگر 
بخواهیـد تولید کننده برق باشـید یـا مصرف کننده 
بـرق باشـید و اگـر به هیـات تنطیـم مراجعـه کنید 
اون هـا موظفنـد ظرف سـه روز همه اطالعـات مورد 
نیـاز را بدهنـد. وی تاکید کـرد: اداره بـازار برق االن 
بر اسـاس سـالیق شـخصی انجام می شـود. در تمام 
دنیـا بـازار برق به صـورت یونیفرم اداره می شـود، اما 
در داخـل کشـور مـا ایـن بازار بـه صورت سـلیقه ای 
اداره شـده و حتـی در برخـی مواقـع قوانیـن نیـز 
اجـرا نشـده اسـت. مصوبه شـورای اقتصـاد می گوید 
آمادگـی نیـروگاه بایـد هر سـال اصالح شـود. وقتی 
تمـام نهاده هـای تاثیرگـذار در بهـره بـرداری نظیـر 
سـوخت، دسـتمزد، ارز و... تغییـر می کند نمی شـود 

گفـت: قیمـت سـقف فـروش 5 سـال ثابت باشـد.
کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  توانیر  سابق  مدیرعال 
وابسته بودن رگوالتور مشکل اساسی است. از همان 
ابتدا هیات تنظیم و دبیرخانه در وزارت نیرو شکل 
اداره  گرفت و هر طور که صالح دانستند خودشان 
هیات  نامه های  آیین  آمدیم  جلوتر  هرچه  کردند. 
تنظیم و مقررات آن در جهت ترجیح بخش دولتی 
آبی  نیروگاه های  گفتند  است.  خصوصی  بخش  بر 
نیست  مربوط  ما  به  سوخت  گفتند  هستند.  استثنا 
محدودیت  از  ناشی  که  هستیم  مقرراتی  تابع  ما  و 
سوخت  خودشان  زمستان  در  مثال  هست.  سوخت 

امتیاز  خودشان  هم  بعد  می کنند  تامین  را  نیروگاه 
می دهند که چرا این سوخت را استفاده کرده اید!.

اخیر  سال  چند  در  گفت:  مالکی  محمد  مهندس 
تصمیماتی  راستای  در  نیروگاه ها  خرید  نرخ  تعیین 
گرفته شد که چطور هزینه های وزارت نیرو را کاهش 
هزینه های  نمی توانست  نیرو  وزارت  چون  و،  دهیم 
آورده  این بخش فشار  را خیلی کم کند روی  خود 
در  که  کسانی  که  است  این  دیگر  یک مشکل  شد. 
هیات  در  بعضا  هستند  برق  شبکه  مدیریت  شرکت 
تنظیم بازار برق هستند و خودشان قانونی می نویسند 

که خودشان هم باید اجرا کنند.
وی در پایان اظهار داشت: در دراز مدت برای مقابله 
خصوص  در  جدی  تمهیداتی  باید  چالش ها  این  با 
این مشکالت اندیشیده شود و در کوتاه مدت نیز با 
توجه به اینکه اخیرا شورای رقابت توانسته از مجلس 
هیئت  برای  پیشنهادی  اگر  که  بگیرد  مصوبه ای 
تنظیم بازار و دولت در طی سه ماه نتواند پاسخ گو 
باشد پیشنهاد را به مجلس ببرد تا از طریق شورای 
رقابت بتوانیم به یک تنظیم بازار مناسب دست پیدا 

کنیم و می توان به این این امر بسنده کرد.
گردهمایی مدیران نیروگاه های کشور برای هشتمین 
عالوه  شد.  برگزار  رودشور  نیروگاه  در  متوالی  سال 
بر مهندس مالکی، دکتر فخریه کاشان در خصوص 
مدیریت تأمین منابع در پروژه های بزرگ و کریستین 
 Rotor & Casing Inspection بار در خصوص
نیز  پایان  در  کردند.  سخنرانی   & Evaluation
مشارکت های  محور  حول  همایونفر  مسعود  دکتر 
آفرین سخنرانی  ارزش   )CSR( سازمانی  اجتماعی 
کرد. بازدید از پارک انرژی و عکس یادگاری دسته 
جمعی مدیران نیروگاهی ایران نیز برنامه پایانی این 

گردهمایی بود.

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
از  ناشی  ریالی  بویراحمد، خسارت  و  کهگیلویه 
تلفات انرژی در این استان طی سال گذشته را 

180 میلیارد ریال عنوان کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(،"داود 
در  انرژی  تلفات  نرخ  کاهش  نشست  در  راهزادی" 
آمارهای  اساس  بر  متاسفانه  گفت:  این شرکت  ستاد 
کارشناسی شده، خسارت ریالی تلفات انرژی این استان 
در سال گذشته 1۸۰ میلیارد ریال بوده که بدون شک 
رقم باالیی است. راهزادی از انجام پروژه های متعدد 
فنی برق برای کاهش بخشی از نرخ تلفات انرژی در 

مناطق مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد خبرداد.
وی گفت: جمع آوری برق های غیرمجاز در سال جاری 
شدت بیشتری خواهد گرفت و به طور حتم بر اساس 
قانون، دارندگان برق های غیرمجاز به دستگاه قضایی 

معرفی می شوند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و 
بویراحمد از جمع آوری کنتورهای معیوب مشترکین 
با تعرفه های مختلف هم خبرداد و از مشترکین برق 
خواست اگر کنتور برق شان دارای عیب باشد به نواحی 
توزیع برق استان گزارش دهند.  راهزادی گفت: نصب 
کنتور برای روشنایی معابر از دیگر راهکارهای کاهش 
نرخ تلفات انرژی است که این راهکار در سالجاری شدت 

بیشتری بخود می گیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و 
بویراحمد خبرداد:

خسارت 180 میلیارد ریالی 
تلفات انرژی در کهگیلویه و 

بویراحمد
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مدیر امور هماهنگی طرح جامع مالیاتی با بیان 
اینکه، شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی 
از جمله دستگاههایی هستند که با طرح جامع 
مالیاتی همکاری مناسبی نداشته اند، افزود: هنوز 
اطالعات مربوط به تراکنش های بانکی به دست 

سازمان امور مالیاتی نرسیده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طرح 
جامع مالیاتی یکی از طرحهای اولویت دار وزارت اقتصاد 
و سازمان مالیاتی است، تا کنون قسمت عمده ای از نرم 
افزارهای مربوط به این طرح به بهره برداری رسیده 
است و با تکمیل 3۲ پروژه طرح جامع مالیاتی اقدامات 

عملی برای مبارزه با فرار مالیاتی انجام خواهد شد.
سیدمحمدرضا احمدی مدیرکل دفتر امور هماهنگی و 
اجرایی طرح جامع مالیاتی، با بیان اینکه، دراین طرح 
چهار سامانه اطالعاتی نیز راه اندازی شده است، گفت: 
مؤدیان،  مالیاتی  اطالعات  جست وجوی  سامانه های 
پاالیش و الحاق اطالعات به پرونده های مالیاتی، بررسی 
و  شده  شناسایی  مؤدیان  پرونده  تشکیل  پیگیری  و 
بررسی تراکنش های بانکی مشکوک این چهار سامانه 
فراریان  شناسایی  به منظور  آخر  سامانه  دو  که  است 

مالیاتی به کار گرفته می شود.
بانکی  به بررسی تراکنش های   در سامانه چهارم که 

مشکوک مربوط می شود، گردش مالی باالی 5 میلیارد 
مورد  بانکی  از طریق حساب های  هر سال  در  تومان 
بررسی قرار می گیرد.  برای بررسی تراکنش های بانکی 
از طریق کد ملی افراد اقدام می شود به این معنا که اگر 
فردی دارای حساب های بانکی متعددی باشد مجموع 

حساب ها مالک عمل قرار می گیرد.
در طرح جامع مالیاتی اطالعات مورد نیاز از طریق سه 
منبع اصلی شامل سازمان ها، پرتال خدمات الکترونیک 
و سامانه های داخل سازمان مالیاتی می شود. براساس 
گفته مسئوالن دراین طرح هر مأمور مالیاتی تنها به 
به وی سپرده شده دسترسی  اطالعات پرونده ای که 
دارد و سایر اطالعات این بانک محرمانه باقی می ماند. 
دستگاه   1۰ از  اطالعات  دریافت  سال جاری  برای 
برنامه ریزی  این  برنامه ریزی شده است. طبق  اجرایی 
بانک  امالک،  ثبت  اسناد،  ثبت  سازمان  دستگاه های 
شهرداری  صنعت،  وزارت  بورس،  گمرک،  مرکزی، 
تهران، وزارت راه و شهرسازی، پست و ثبت شرکت ها 
دراختیار  را  روز خود  به  اطالعات  باید در سال جاری 
به  این درحالی است که  قرار دهند.  مالیاتی  سازمان 
اجرایی طرح  و  امور هماهنگی  دفتر  مدیرکل  گفته  
جامع مالیاتی از میان این دستگاه های اولویت دار تنها 
بخشی از آنها اطالعات مورد نیاز را ارائه کرده اند و برخی 

همکاری مناسبی نداشته اند.
طبق اعالم وی شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی 
دستگاه هایی هستند که با طرح جامع مالیاتی همکاری 
کامل نکرده اند. درخصوص اطالعات حساب های بانکی 
نیز گرچه با تمام بانک ها تفاهمنامه همکاری امضا شده و 
بانک مرکزی مسئول دریافت و ارائه اطالعات به سازمان 
مالیاتی است ولی تاکنون به غیر از اطالعات تسهیالت و 
تعهدات بانکی هنوز موارد مربوط به تراکنش های بانکی 

به دست سازمان امور مالیاتی نرسیده است.

اطالعات تراکنش های بانکی به 
دست سازمان مالیاتی نرسید

معاون پژوهشکده آمار گفت: روند نرخ تورم در 
جاری  سال  تیر  و  خرداد  اردیبهشت،  ماه های 

به سمت صعودی خواهد بود.

نرخ تورم 3 ماه آینده صعودی 
خواهد بود

در  فرامرزی  ایوب  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
گفتگو با رادیو ضمن اشاره به نرخ تورم ۸,1درصدی 
ایران  آمار  مرکز  سوی  از  جاری  سال  ماه  فروردین 
گفت: نرخ اعالمی این مرکز تنها مربوط به تغییرات 
شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوار است.

در  مزبـور  از شـاخص  اظهارداشـت:  وی همچنیـن 
یـاد  تـورم  نـرخ  به عنـوان  دنیـا  اقتصـادی  ادبیـات 
می شـود در حالـی کـه تـورم مفهومـی گسـترده تر 
و وسـیع تر از ایـن شـاخص اسـت چـرا کـه خیلی از 
کاالهـا مصرفی نبـوده ولی در محاسـبات تورم مورد 

توجـه قـرار می گیـرد.
آمـار  پژوهشـکده  اقتصـادی  آمارهـای  معـاون 
شـاخص  از  جهـان  کشـورهای  از  بسـیاری  گفـت: 
قیمـت کاالهـا و خدمـات مصرفـی خانـوار به عنـوان 

می کننـد. اسـتفاده  تـورم  از  نماینـده ای 
وی در ادامـه ضمـن اشـاره به اجزای تشـکیل دهنده 
تـورم ۸,1درصـدی فروردیـن مـاه سـال جـاری در 
کشـور افـزود: مجموع سـبد مصرفی خانـوار دو جزء 
عمـده و اساسـی دارد. فرامـرزی تصریـح کـرد: جزء 
اول شـامل کاالهای خوراکی، آشـامیدنی و دخانیات 
و جـزء دوم شـامل کاالهـای غیرخوراکـی و خدمات 
اسـت. وی همچنیـن گفـت: جـزء اول و دوم سـبد 
مصرفـی خانـوار در فروردیـن مـاه امسـال به ترتیـب 

11,۴ و 6,۹ درصد رشـد داشـته اسـت.
معـاون پژوهشـکده آمـار اضافـه کـرد: آمـار و ارقـام 
موجـود نشـان می دهد عامل اصلی رشـد نـرخ تورم 
در نخسـتین مـاه سـال جـاری کاالهـای خوراکـی، 

آشـامیدنی و دخانیـات بوده اسـت.
وی همچنیـن گفـت: رونـد نـرخ تـورم در ماه هـای 
اردیبهشـت، خـرداد و تیـر سـال جـاری به سـمت 

صعـودی خواهـد بـود. 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/02/26/1727520/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/02/26/1727565/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-3-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF


شماره  2182         26 اردیبهشت 1397

11اخبار اقتصادی

معامالت  انتقال  نیما  سامانه  راه اندازی  از  هدف 
این  در  صادرات  از  حاصل  ارز  فروش  و  ارزی 
با گذشت بیش از یک ماه اغلب  اما  سامانه بود 
صادرکنندگان، درآمد ارزی خود را در این سامانه 

عرضه نکرده اند.

سامانه نیما در انتظار ارز حاصل از صادرات

 زور بانک مرکزی به اغلب 
صادرکنندگان نرسید

بـه گـزارش خبرنـگار اقتصـادی خبرگـزاری فارس، 
راه انـدازی سـامانه نیمـا پس از بـروز التهابـات ارزی 
جـدی شـد و در بخشـنامه های ارزی کـه فروردیـن 
مـاه برای سـاماندهی بازار ارز تدوین و منتشـر شـد، 
همـه صادرکننـدگان موظـف شـدند ارز حاصـل از 
صـادرات را به جـز مواردی که صرف واردات توسـط 
خـود، بازپرداخـت بدهـی ارزی و یـا سـپرده گذاری 
می کننـد، را از طریـق سـامانه نیمـا بـه بانک هـا و 
صرافی هـای مجـاز بفروشـند. بانـک مرکـزی هم در 
ایـن مدت بارهـا بر انتقـال عملیات ارزی به سـامانه 
نیمـا تاکیـد کـرده اسـت. رئیـس کل بانـک مرکزی 
مدتـی پیـش در جلسـه هم اندیشـی مدیـران دولت 
دوازدهـم گفـت: »سـامانه نیما یـک نظـام یکپارچه 
معامالت ارزی با قابلیت تنظیم شـوندگی و سیاسـت 
گـذاری اسـت. در نیما تمامی منابـع و مصارف ارزی 
کشـور در یـک محـل جمـع مـی شـود و براسـاس 
ترجیحـات متقاضـی و اولویـت های سیاسـت گذار، 

عرضـه و تقاضـای ارز بـا هـم تالقـی می کنند.
شکل  عمده  بازیگر  چهار  اساس  بر  نیما  ساختار 
به عنوان  گرفته است: واردکنندگان کاال و خدمات 
به  خدمات  و  کاال  صادرکنندگان  ارز،  متقاضیان 
بانک  شامل  گران  واسطه  ارز،  کننده  عرضه  عنوان 
ها و صرافی ها که منابع را از سمت عرضه کنندگان 
به متقاضیان هدایت می کنند و نهایتا سیاست گذار 
ارزی که بر اساس پیش بینی منابع و مصارف، نرخ،  
دامنه آزادی نرخ ها، اولویت ها و سقف مصارف را از 
نیما یک  قرار می دهد.  طریق سامانه تحت کنترل 
ابزار اطالعاتی برای رصد لحظه ای بازار ارز است که 
امکان سیاست گذاری فوری و مداخالت موثر را برای 

حاکمیت فراهم می کند.«
کل  رئیس  که  ویژگی هایی  همه  فارس،  گزارش  به 

بانک مرکزی و مسئوالن این بانک از آن نام می برند 
و حقیقت هم دارد، می تواند تحولی اساسی در حوزه 
این تحوالت در  اما  بیاورد،  به وجود  ارز کشور  بازار 
صورتی رقم می خورد که همه ارز حاصل از صادرات 
از فیلتر سامانه نیما عبور کند که برای این مهم، همه 
صادرکنندگان باید ملزم به ارائه ارز خود از این مسیر 
باشند. این الزام براساس بند ۷ بخشنامه یکم بانک 
مرکزی وجود دارد اما در این مدت، با توجه به فاصله 
زیاد نرخ رسمی ارز با بهای بازاری آن، صادرکنندگان 
رغبتی برای عرضه ارز خود در سامانه نیما نداشته اند. 
ارز  کـه  بخشـی  تنهـا  تاکنـون  دلیـل،  همیـن  بـه 
حاصـل از صـادرات را از مسـیر سـامانه نیمـا و بـا 
نـرخ مصـوب به فـروش رسـانده، بخش پتروشـیمی 
اسـت. در واقـع تاکنون بانک مرکـزی صادرکنندگان 
محصـوالت پتروشـمیی را بـه دلیـل مشـخص بودن 
صـادرات و سـهولت در نظـارت بـر درآمـد حاصل از 
صـادرات آنهـا وادار بـه عرضه ارز با نـرخ مصوب و از 

کانـال رسـمی کرده اسـت.
هیچ تردیدی نیست ارز حاصل از صادرات پتروشیمی 
که با استفاده از مواد اولیه ارزان و در بستر مناسب 
تولید این محصول در ایران، به دست آمده است، باید 
از مسیر قانونی تعیین شده عبور کند اما  قانون برای 

همه است و هیچ کسی از قانون مستثنی نیست. 
وضعیـت فعلـی بـه هیـچ وجـه در راسـتای اهـداف 
راه انـدازی سـامانه نیمـا نیسـت و نمی توانـد نتایجی 
کـه در ابتـدای اجـرای طـرح بیان می شـد را محقق 
کنـد و بـه نظر می رسـد بانک مرکـزی و دولت برای 
ترغیـب صادرکننـدگان بـه انتقـال ارز  بـه داخـل و 
عرضـه آن از مسـیر سـامانه نیمـا بایـد طرحـی نـو 
و  تنبیهـی  سیاسـت هایی  کـه  طرحـی  درانـدازد. 

تشـویقی را توأمـان مـورد توجـه قـرار داده باشـد.

یک  قدیم  طرح  سکه  قطعه  هر  صرافی ها،  در 
تومان و سکه طرح جدید  میلیون و 94۵ هزار 

یک میلیون و 8۷1 هزار تومان به فروش رسید.
گزارش  تومانبه   ۷۷35 یورو  شد/  گران  سکه 
باشگاه  اقتصادی  گروه  بیمه   و  خبرنگاربورس،بانک 
خبرنگاران جوان، امروز در صرافی ها، هر قطعه سکه 
تومان و سکه  طرح قدیم یک میلیون و ۹۴5 هزار 
طرح جدید یک میلیون و ۸۷1 هزار تومان به فروش 
رسید. همچنین نیم سکه با قیمت ۹61 هزار تومان، 
ربع سکه 56۰ هزار تومان و سکه یک گرمی 35۷ 

هزار و 5۰۰ تومان داد و ستد شد.
ارزش هر گرم طالی 1۸ عیار ساخته نشده در بازار 
طالی تهران، 1۸5 هزار و 6۲۰ تومان و هر انس طال 

1.۲۹5 دالر و 55 سنت است.

سکه گران شد

https://www.farsnews.com/news/13970226000533/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A8
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 امروزه در سایه به کارگیری پلت فرم های ارتباطی 
دیجیتال و افزایش تنوع دیدگاه ها و نظرات در 
همکاری های  زمینه  می توانند  رهبران  سازمان، 

قوی تری را فراهم کنند. 
هنگامی که از تحول دیجیتال موفق در سازمان سخن به 
میان می آید، مسلما هیچ کس به موضوع تنوع دیدگاه ها 
به عنوان یک مولفه ضروری و تاثیرگذار نمی اندیشد. با 
این وجود، برای رقابت در محیط دیجیتال امروز وجود 
دیدگاه های متنوع نه تنها منجر به ارائه ایده های جدید 
می شود، بلکه به شناسایی خطاهای تصمیم گیری که 
ممکن است مدت ها از نظر مدیران ارشد پنهان باقی مانده 
باشد، کمک شایانی  می کند. تنوع رویکردهای فکری 
نیروی انسانی یکی از مولفه های تاثیرگذار در مشارکت 
بلوغ دیجیتال  با میزان  و همکاری سازمانی است که 
آن سازمان ارتباط مستقیمی دارد. نتایج پژوهش های 
مختلف نشان می دهد که غریب به سی درصد کارکنان 
سازمان هایی که در مراحل نخست توسعه دیجیتال قرار 
دارند حس مثبتی نسبت به مشارکت قوی دارند. این 
کارکنان  درصد  هفتاد  از  بیش  در  که  است  حالی  در 
سازمان هایی که در اتخاذ رویکردهای دیجیتال به بلوغ 
کامل رسیده اند، تمایل به مشارکت سازمانی قابل مشاهده 
است، با این حال نوعی از مشارکت که صرفا برای تحقق 
سطحی برخی اهداف مرتبط با آن شکل گرفته باشد، 

ارزش چندانی برای سازمان خلق نخواهد کرد.
تفکر گروهی در قیاس با هوش جمعی: ایروینگ جانیس، 

به  گرایش  خاص  انواع  منفی  تاثیرات  به  روان شناس، 
همکاری و مشارکت در افراد می پردازد و به این موضوع 
اشاره می کند که اعضای گروه های شبکه های ارتباطی 
و  دانش  سطح  که  زمانی  نظیر  خاص،  تحت شرایط 
دیدگاه های همگن و یکسانی نسبت به یک موضوع دارند، 
معموال تصمیمات جمعی نامناسبی اتخاذ می کنند. در 
مقابل، جیمز سوروکیکی، متخصص مهندسی معکوس، 
در کتاب خود تحت عنوان »خرد جمعی« به اصول تفکر 
گروهی اشاره می کند؛ او معتقد است که اعضای یک گروه  
می توانند در سایه اتحاد با یکدیگر در قیاس با یک فرد 
مستقل تصمیمات قدرتمندانه  و مناسبی اتخاذ کنند. 
پروفوسور توماس مالون از دانشکده مدیریت MIT این 
پدیده را با عنوان »هوش جمعی« معرفی می کند. هوش 
جمعی یک هوش مشترک است که از همکاری و رقابت 
گروهی از افراد پدیدار می شود و به تصمیم گیری های 
مشترک ختم می شود. هوش جمعی با انتقال دانش و 
قدرت از فرد به جمع کمک می کند.  به نظر می رسد که 
به کارگیری پلت فرم های ارتباطی دیجیتال به طور طبیعی 
منجر به تسهیل انتقال دانش میان افراد و آشنایی با 
دیدگاه های نو می شود چراکه این نوع از فناوری به افراد 
اجازه می دهد صرف نظر از زمان و مکان و خارج از محل 
کار خود همواره با یکدیگر در حال تعامل باقی بمانند. با 
این حال، استفاده از این پلت فرم ها تنها زمانی به تبادل 
ایده های متنوع ختم خواهد شد که سازمان کارکنان خود 
را از میان گروه های متنوعی از استعدادهای انسانی نیز 
انتخاب کرده باشد. افزون بر این، حتی اگر سازمانی نیروی 
انسانی با ویژگی مذکور در اختیار داشته باشد، بهره برداری 

واکاوی تاثیر پلت فرم های ارتباطی دیجیتال
در بهره وری

از دیدگاه های متنوع آنان در سازمان به کیفیت و نحوه 
به کارگیری پلت فرم های ارتباطی بستگی خواهد داشت.

پلت فرم های ارتباطی؛ بسترساز تقویت گرایش های ذاتی 
مشارکت جویانه: مغز انسان به شدت اجتماعی است و افراد 
معموال گرایش ذاتی منحصربه فردی نسبت به برقراری 
ارتباطی  پلت فرم های  دارند.  خاص  طرق  به  ارتباط 
ارتباطات  برقراری  تسهیل  طریق  از  اغلب  دیجیتال، 
الگوهای تعامل ذاتی انسان ها را تقویت می کنند اما با 
این وجود افراد همواره به پذیرش تفکرات و رویکردهای 
با  واقع،  در  دارند.  گرایش  خود  نظرات  با  همراستا 
توهمی  اغلب  همگنی  ارتباطات  چنین  شکل گیری 
اعضای  در  متنوع  دیدگاه های  و  نظرات  از  غیرواقعی 
گروه ایجاد می شود، درحالی که اعضای تیم ایده ها و 
نظرات مختلفی را گردآوری می کنند اما این نظرات 
پیروی  خاصی  الگوی  از  و  نیستند  متفاوت  لزوما 
چیست؟  گروه  در  وضعیتی  چنین  نتیجه  می کنند. 
اعتماد هرچه بیشتر به یک تصمیم نادرست. کمپین 
تبلیغاتی شرکت »نیوآ« با شعار »سفید، پاکی محض«، 
طرفداران ضدنژادپرستی  جهانی  واکنش  با  بالفاصله 
روبه رو شد. مدیران ارشد بازاریابی این شرکت مسلما 
سعی در ترویج عامدانه یک شعار نژادپرستانه نداشتند. 
آنها فقط شخصی را در تیم تصمیم گیری کم داشتند 
که بتواند با اظهارنظرها و مطرح کردن چشم اندازهای 
متفاوت احتمال شکل گیری تفاسیر نامناسب را برای 

اعضای گروه  روشن تر کند.
اغلب پس از آنکه یک سازمان از پلت فرم های ارتباطی 
برای تقویت تنوع دیدگاه ها در زمینه مدیریت ترکیب 
نیروی انسانی و نوع ارتباطات میان کارکنان استفاده 
گروهی  تصمیم گیری  در  مشارکت  مزایای  می کند، 
یونگ  توسط  که  پژوهشی  بود.  خواهد  قابل لمس 
کیم از دانشگاه علم و صنعت هنگ کنگ انجام شده 

است نشان می دهد استفاده از پلت فرم های ارتباطی 
ایجاد سیلوهای سازمانی  باعث  تنهایی،  به  دیجیتال 
که  هنگامی  می شوند.  سازمانی(  درون  )گروه بندی  
این پلت فرم ها با هدف ایجاد گروه های وابستگی مورد 
استفاده قرار می گیرد )ایجاد تعامل میان افراد از طریق 
شناسایی منافع مشترک خارج از روابط سنتی موجود 
یا غیررسمی نظیر  با عضویت رسمی  در محیط کار 
احتمال  با  افراد  یا آشپزی گروهی(،  دوچرخه سواری 
و  سازمان  در  میان فردی  ارتباطات  انواع  به  بیشتری 
ارتباطی  این پلت فرم های  محیط کار روی می آورند. 
مختلف  انواع  توسعه  به  قادر  را  سازمانی  گروه های 
شکل گیری  برابر  در  ایستادگی  البته  و  همکاری 

گروه بندی  درون سازمانی می کند.
در یکی از شرکت های خدماتی مورد مطالعه متوجه 
این موضوع شدیم که گرایش به استفاده از ابزارهای 
گروه هایی  بر  مثبتی  تاثیر  مشارکت جویانه  ارتباطی 
منابع  به  دسترسی  در  گذشته  در  که  دارد  افراد  از 
سازمانی دچار مشکل شده اند، به ویژه زنان، کارکنان 
در  کوتاهی  حضور  سابقه  که  افرادی  و  پایین  رده 
سازمان داشته اند. افزون بر این، پلت فرم های ارتباطی 
می توانند به کارکنان خاص این امکان را دهند تا بر 
بسیاری از موانع سنتی موجود در سازمان که موجب 
نادیده گرفته شدن استعدادهای آنان شده است، فائق 
آیند و به بخشی از منابع دانشی ارزشمند برای سازمان 
تبدیل شوند. در فرآیند ترسیم نقش استراتژیک برای 
پتانسیل  به  تعارض مثبت در سازمان،  انواع مختلف 
باشید.  داشته  توجه  دیجیتال  ارتباطی  پلت فرم های 
و  تعامل  فرصت های  ایجاد  با  می توانند  رهبران 
شکل گیری  زمینه  جدید،  روش هایی  به  همکاری 
نیروی  میان  در  را  تاثیرگذارتری  و  بهتر  مشارکت 

انسانی خود فراهم کنند.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3388848-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C
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فالمینگو های مهاجر همه ساله در فصل زمستان از سیبری به تاالب میانکاله می آیند و تا پایان اسفند ماه در این تاالب می مانند.
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