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فرصت از دست نرود!

جلسه مشترک هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران 
و نمایندگان سندیکای صنعت برق ایران دوازدهم 
شهریور سال جاری در محل اتاق بازرگانی برگزار 

شد.  
در ایـن جلسـه که هـدف آن طرح مشـکالت فعاالن 
بخـش خصوصـی صنعت بـرق بود، مهندس بخشـی 
از  تقدیـر  ضمـن  سـندیکا  مدیـره  هیـات  رئیـس 
حمایت هـای اتـاق، و بیـان موفقیـت هـای سـندیکا 
به مشـکالت شـرکت هـای صنعـت برق در شـرایط 
اخیـر  نوسـانات  بـا  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  کنونـی 
بسـیاری از پـروژه هـای بـرق متوقف شـده اسـت و 

الزم اسـت کـه بـرای حـل آن تدبیـری بـکار رود.
نماینـدگان سـندیکا در جلسـه بـه اتفـاق از اتـاق 
انعـکاس  بـا  کـه  داشـتند  درخواسـت  بازرگانـی 
مشـکالت صنعـت بـرق بـه مدیـران ارشـد دولـت و 
مذاکـره بـا آنهـا در این خصوص، زمینـه حل و فصل 
مسـائل ایـن بخش را فراهـم کنند. از جملـه راه کار 
هـای مـورد تاکیـد در ایـن جلسـه اعـالم شـرایط 
فـورس مـاژور یـا هـارد شـیپ از سـوی دولـت در 

خصـوص قراردادهـای صنعـت بـرق بـود. 
هیـات  عضـو  کالهـی  مهنـدس  جلسـه  ادامـه  در 
نماینـدگان اتـاق تهـران بـه مشـکالت تامیـن مـس 
و آلومینیـوم مـورد نیـاز فعـاالن بـرق اشـاره کـرد و 

تصمیماتاقبازرگانیتهرانبرایارجاعمشکالتصنعتبرقبهرئیسجمهور
سندیکا گزارش مشکالت را تهیه می کند دنیای اقتصاد/ دکتر پویا جبل عاملی

کشـور  اقتصـادی  وقایـع  سـرعت  می رسـد  به نظـر 
بیـش از پیش بینی های رسـمی باشـد. ایـن اتفاقات 
قـدرت  مرکـز  از  دور  مـردم  بـرای  به خصـوص 
جغرافیایـی و سیاسـی، بسـی دردآورتـر و غیرقابـل 
تحمل تـر شـده اسـت. آن شـهروندی کـه در فـالن 
شـهر کوچـک؛ فرسـنگ ها دور از پایتخـت اسـت، 
کجـا قـادر بـوده دسترسـی بـه بـازار ارز و طـال و 
بورس داشـته باشـد تا بتوانـد اندکی سـرمایه ناچیز 

خـود را حفـظ کنـد؟
تـورم و کاهـش قـدرت خریـد کم سـابقه ماه هـای 
اخیـر، ابتـدا زندگـی ایـن گـروه را تحت تاثیـر قـرار 
می دهـد کـه سیاسـت گذار ابـزار کمتـری را بـرای 
محافظـت از آنهـا تعریـف کرده اسـت. در عین حال 
کـه برنامه هـای حمایتی که به نام ایـن گروه تعریف 
فروردین مـاه  تومانـی   ۴۲۰۰ ارز  ماننـد  می شـود 
تنهـا رانتـی می شـود بـرای گروه هـای ذی نفـوذ یـا 
جامعـه،  مرفه تـر  اقشـار  بـرای  می شـود  یارانـه ای 
ماننـد ارز دانشـجویی. اگـر شـما توانایـی فرسـتادن 
فرزندتـان بـه خارج کشـور را داشـته باشـید، دولت 
از ذخایـر ارزی بـه شـما یارانـه می دهـد؛ امـا فـالن 
پـدری که بـه سـختی شـهریه دانشـگاه فرزندش را 

تامیـن می کنـد از یـاری دولـت بی بهـره اسـت!
ادامه در صفحه 3

گفـت: شـرایط بازار، شـرکت های سـازنده سـندیکا را 
در تهیـه مـواد اولیـه بـا مشـکل مواجه سـاخته اسـت 
لـذا الزم اسـت راهکارهـای ارائـه شـده کـه مبتنی بر 
دو موضـوع نحـوه مدیریـت عرضه و تقاضاسـت، پیاده 
سـازی شـود تـا هـم تقاضـا واقعی باشـد و هـم عرضه 

بـه مقـدار مناسـب انجام شـود. 
مهنـدس وفایـی، رئیـس هیـات مدیـره تولیـد رعـد 
نیـز از عـدم ثبـات اقتصـادی در کشـور ابـراز نگرانـی 
 کـرده و تاکیـد کـرد کـه در ایـن وضعیـت، شـرکت ها 

ادامه در صفحه 3
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 اخبار صنعت برق

 اخبار اقتصادی 

یادداشت مدیران

بازرگانی تهران برای  اتاق  تصمیم 
ارجاع مشکالت صنعت برق به 

رئیس جمهور 
جلسه مشترک هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران 
و نمایندگان سندیکای صنعت برق ایران دوازدهم 
شهریور سال جاری در محل اتاق بازرگانی برگزار 

شد.  
صفحه 1

چکش کاری الیحه اصالح قوانین 
بیمه و  و دستورالعمل های سازمان 

اجتماعی  تامین 
جلسه کارگروه بیمه و تامین اجتماعی سندیکا 
یازدهم شهریور سال جاری در محل سندیکای 

صنعت برق ایران برگزار شد. 
صفحه 4

نفس های آخر دوران اوج مصرف برق
روز هفته در  اولین  در  برق کشور  پیک مصرف 

مدار باالی 4۷ هزار مگاوات قرار گرفت.
صفحه 4

1500 مگاوات نیروگاه جدید برای 
جبران کسری برق در تهران نفت و 

انرژی
صفحه 5

برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد 
فناوری های نوین اطالعات در صنعت 

آب و برق/

مشاور وزیر نیرو در امور برق و انرژی از برگزاری 
کارگاه آموزشی کاربرد فناوری های نوین اطالعات 

و ارتباطات )فاوا( در صنعت آب و برق خبر داد
صفحه 5

 عامل پشت پرده قطعی های برق 
امسال  تابستان 

چرا امسال واحدهای نیروگاهی کشورمان از تأمین 
برق مصرفی کشور عاجز ماندند؟!

صفحه 6
صادرات برق به هزار و 400 مگاوات 

رسید 
سخنگوی توانیر گفت: صادرات برق به کشور های 
عراق، پاکستان وافغانستان به حدود هزار و 400 
روز های  در  رقم  این  البته  که  رسیده  مگاوات 

مختلف نوسان دارد.
صفحه 8

با  نامه نگاری جدید شافعی 
فوالد  قیمت گذاری  جهانگیری/نظام 

اصالح شود 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران با ارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، 
شده  فوالد  قیمت گذاری  نظام  اصالح  خواستار 

است.
صفحه 9

فرار از اشتباهات رایج در 
چندگانه قیمت گذاری 

صفحه 10
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ادامه از صفحه 1
التهـاب را بایـد از بازارهـا گرفت. در بسـتر سیاسـی، 
همـان راهـی که در سـال 13۹۲، امیـد را به جامعه 
بازگردانـد بایـد بـار دیگـر مـورد توجـه قـرار گیـرد. 
امـا در بسـتر اقتصـادی، ایـن بیـش از همـه وظیفه 
سیاسـت پولی اسـت که اسـترس را از بازارها بگیرد. 
بـدون هیـچ تردیدی مقامـات ممکن اسـت در مورد 
اینکـه نرخ بهـره واقعی چقدر باشـد، با هـم اختالف 
داشـته باشـند امـا همگـی معتقدنـد اقتصـاد نبایـد 

دچـار سـرکوب مالی و نـرخ بهره واقعی منفی شـود. 
سـوال؛ پـس چرا هنـوز نـرخ سیسـتم بانکـی تغییر 
نکـرده اسـت؟ در حالـی کـه تـورم در مـاه مـرداد 
نسـبت بـه ماه مشـابه سـال قبـل ۲/ ۲۴ درصد بوده 
و بـا توجـه به رونـد صعودی آن و نوسـانات بازار ارز، 
تـورم انتظـاری بـدون تردید باالتر از این سـطح قرار 
دارد؛ امـا نرخ سیسـتم بانکـی همچنان ثابت اسـت. 
در ایـن شـرایط هیچ کـس حاضر به نگهـداری ریال 
نیسـت و آیـا نتیجـه محتـوم ایـن وضعیـت بـه غیر 
از التهـاب و تـورم اسـت؟ تحـت هـر شـرایطی، اگـر 
بتـوان تخمیـن مناسـبی از تـورم انتظـاری داشـت، 
نـرخ بهـره اسـمی باالتـر از آن می توانـد مـردم را 
بـه نگهـداری پـول تشـویق کنـد و منجـر بـه افـت 
تقاضـا در بازارهـا شـود. البته اگر تاکنـون ابزار پولی 
مناسـب بـرای بانک مرکزی تعریف شـده بـود، قادر 
بودیـم سیاسـت پولـی چابکـی را داشـته باشـیم که 
هـر لحظـه به شـوک ها پاسـخ دهد اما تحـت همین 
شـرایط نیـز باید به رویـه گریز مردم از نگه داشـتن 

ریـال خاتمه داد.
هـر روزی کـه می گـذرد، کارآیـی ابـزار اقتصـادی 
ایـن رو  از  التهـاب کمتـر می شـود،  بـرای کاهـش 
الزم اسـت هـر چه سـریع تر نسـبت به شـرایط بازار 
واکنـش نشـان داد. از آن سـو، سیاسـتمداران اگـر 
فـارغ از حرف هـای کلـی و مبهـم، اوال نشـان دهنـد 
کـه عمـق شـرایط موجـود را درک می کننـد و ثانیا 
اسـتراتژی مشـخصی را در مورد کاهش ریسـک های 
دنبـال  شـده،  التهـاب  موجـب  کـه  بین المللـی 
می کننـد، آن گاه بـدون تردیـد وضعیـت باثباتـی که 
محصـول تفکـر دولـت اول آقـای روحانی بـود، بروز 

می یابـد. 

ادامه از صفحه 1
کننـد  مدیریـت  را  خـود  فعالیت هـای  نمی تواننـد 
لـذا از اتـاق درخواسـت داشـت پیگیر مشـکالت این 
شـرکت ها باشـند و بـرای حـل آنها با دولـت مذاکره 

 . کنند
بیـان مشـکالت نظـام بانکـی و دشـواری های انتقال 
پـول بـه داخـل کشـور دیگـر محور جلسـه بـود که 
از سـوی مهنـدس رهنما نایـب رئیس هیـات مدیره 
سـندیکا طـرح شـد. وی همچنیـن تاکیـد داشـت 
را  قیمـت  نوسـانات  قراردادهـا کفـاف  تعدیـل  کـه 
نمی دهـد و شـرایط هاردشـیپ بایـد اعـالم شـود. 

در ادامه آقایان مهندسـی بردبار، صالحی و سـعادتی 
ضمـن قدردانـی از حمایـت اتـاق از سـندیکا، بحـث 

خواسـتار  و  کـرده  مطـرح  را  شـرکت ها  مطالبـات 
پیگیـری آن از سـوی اتـاق شـدند. مهنـدس بـرزی 
مهـر دبیـر سـندیکا نیـز بـه اقدامـات انجام شـده از 
سـوی این تشـکل بـرای حل مشـکالت اعضا اشـاره 
و تصریـح کـرد که مشـکالت فعاالن صنعـت برق در 
قالـب موضوعـات مختلف از قبیل ارزبـری قراردادها، 
قراردادهـای متوقـف، مطالبات اعضا بـه طور جد در 
حـال پیگیـری اسـت و رایزنی هایـی بـا وزارت نیرو، 
وزارت صمـت و شـرکت توانیـر در این مـورد صورت 

اسـت.  گرفته 
و  پژوهشـی  معـاون  اسـدی  دکتـر  همچنیـن 
برنامه ریـزی سـندیکا نیـز تاکیـد کـرد کـه بحـران 
صنعـت بـرق در حـال تبدیـل به بحـران ملـی برای 
اقتصـاد بخش خصوصی اسـت و اگر سـرمایه گذاری 
الزم صـورت نگیـرد و اقتصـاد برق به بـا همین رویه 
پیش برود، بخش صنعت کشـور در سـطح گسـترده 
در آینـده ای کوتاه با مشـکالت جـدی در تامین برق 

روبـرو خواهد شـد. 
در پایـان جلسـه مهنـدس خوانسـاری رئیـس اتـاق 
بازرگانـی تهـران بـا بیـان اینکـه حمایت هـای اتـاق 
از فعـاالن بخـش خصوصـی و همینطـور سـندیکای 
صنعـت بـرق ایـران ادامـه خواهـد داشـت، گفـت: 
اتـاق بازرگانـی بـرای حـل مشـکالت صنایع کشـور 
گزارش هایـی در 5 محـور تهیـه کـرده اسـت کـه 
بـه دفتـر ریاسـت جمهـوری ارائـه خواهد شـد. وی 
اعـالم کـرد کـه گـزارش  چالـش هـا و راهکارهـای 
صنعـت بـرق نیز بـه گزارش هـای تهیه شـده اضافه 
شـود و مقـرر شـد سـندیکا در ایـن زمینه گزارشـی 
جامـع تهیـه کـرده و آن را بـه اتـاق تحویـل دهد تا 
بـرای بررسـی و پیگیری بـه دفتر ریاسـت جمهوری 

شود.   ارسـال 
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در جلسه کارگروه بیمه و تامین اجتماعی صورت گرفت؛ 

چکش کاری الیحه اصالح قوانین 
و دستورالعمل های سازمان بیمه 

و تامین اجتماعی

اجتماعـی  تامیـن  و  بیمـه  کارگـروه  جلسـه 
سـندیکا یازدهم شهریور سـال جاری در محل 

سـندیکای صنعـت بـرق ایـران برگزار شـد. 
ــن  ــالح قوانی ــه اص ــت، الیح ــن نشس ــدای ای در ابت
تامیــن  و  بیمــه  ســازمان  دســتورالعمل های  و 
ــه  ــتای حــل مشــکالت بیم ــه در راس ــی ک اجتماع
ــی و  ــود، بررس ــده ب ــم ش ــندیکا تنطی ــای س اعض
مقــرر شــد الیحه جامــع  و مســتند بــه قوانیــن 
کــه توســط یکــی از اعضــای کارگــروه تهیــه شــده، 
بــرای بررســی بیشــتر در اختیــار ســایر اعضــا قــرار 

ــود.  ــی ش ــی نهای ــات آت ــا در جلس ــرد ت بگی
تاکیـد اعضـا بـر ایـن بـود کـه در تدویـن و تنظیـم 
نهایـی ایـن الیحه از قوانیـن موضوعی اعـم از قانون 
رفـع موانـع تولیـد، قانـون حمایـت از تولیـد، مـواد 
۲8 و 38و ۴1 قانـون تامیـن اجتماعـی نیز اسـتفاده 
شـود و مقـرر شـد الیحه مـورد نظر، پـس از تکمیل 
بـرای شـورای هماهنگی تشـکل ها، اتـاق بازرگانی و 

مجلس شـورای اسـالمی ارسـال شـود. 
در  وارده  ایـرادات  شـد  بنـا  کاگـروه  تصمیـم  بـا 
خصـوص هیـات بـدوی و تجدید نظر، هـم در الیحه 
لحـاظ شـود و هـم بطـور جداگانه بـا اتـاق بازرگانی 
موضـوع مـورد بررسـی قـرار گیـرد. همچنیـن مقرر 
شـد پـس از تهیـه الیحـه در جلسـاتی بـا تامیـن 
کـه  شـود  درخواسـت  ارگان  ایـن  از  اجتماعـی، 
مشـخصا اجـرا یـا عـدم اجـرای قوانیـن را تعییـن 
تکلیـف کـرده و چنانچـه تامیـن اجتماعـی عالقمند 
بـه تعییـن ضریـب مشـخص بیمـه بـرای پروژه های 
بـرق و صنعتـی باشـد، در مـورد ضریب توافق شـود.

در پایان جلسـه مقرر شـد از کمک و همیاری سـایر 
تشـکل ها بـا مسـائل مشـترک نیـز در ایـن مسـیر 

شود.  اسـتفاده 

نفس های آخر دوران اوج مصرف برق
پیک مصرف برق کشور در اولین روز هفته در مدار باالی 4۷ هزار مگاوات قرار گرفت.

به گـزارش ایسـنا،  بـر اسـاس گـزارش شـرکت مدیریت شـبکه بـرق ایران، بـا کاهش نسـبی دمـا در اکثر نقاط 
کشـور، پیـک مصـرف برق در اولیـن روز هفته )هفدهم شـهریورماه(، ۴۷ هـزار و 5۰1 مگاوات گزارش شـد که 

در سـال گذشـته در همین زمـان ۴3 هزار و ۹۰1 مـگاوات بود.
همچنیـن میـزان مصـرف بـرق صنایـع دیروز چهـار هزار و ۷۶ مـگاوات بود که در مقایسـه بـا روز جمعه حدود 

۴۰۰ مگاوات کاهش داشـته اسـت. 
تولیـد روزانـه انرژی هـای تجدیدپذیـر در کشـور شـامل نیروگاه هـای برق آبـی، بـادی و خورشـیدی بـرای روز 

گذشـته سـه هـزار و ۴3۰ مـگاوات بوده اسـت.

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7/c514118349294.html
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ظرفیت سازی برای نصب پنل خورشیدی در دشت 
ورامین

1500 مگاوات نیروگاه جدید برای 
جبران کسری برق در تهران 

نفت و انرژی
منطقه ای  برق  شرکت  عامل  مدیر   - اقتصاد  فصل 
تهران گفت: اگر ظرفیت سازی شود حدود 1۰ درصد 
می توانیم از سلول های خورشیدی در دشت ورامین 

استفاده کنیم. 
تهران  در  برق  کمبود  درباره   ، غالمرضا خوش خلق 
اظهار داشت: با توجه به وضعیت تولید و پیک شبکه 
برق تهران حدود 1۴۰۰ مگاوات کمبود برق داریم 
که در حال حاضر 15۰۰ مگاوات برنامه تولید جدید 

را در تهران دنبال می کنیم.
وی درباره تولید برق از تجدیدپذیرها در تهران گفت: 
ظرفیت های  کند  پیدا  ورود  خصوصی  بخش  اگر 
نصب  برای  که  می دهد  را  اجازه  این  تهران  اطراف 
سلول های خورشیدی اقدام شود اما اکنون تعداد آن 
زیاد نیست و فقط حدود ۴ درصد نصب شده داریم.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای تهران یادآور شد: 
البته برای نصب سلول های خورشیدی در سال های 
آینده سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه را هم باید 

دید، اینکه آیا صرفه اقتصادی دارد یا خیر. 
به  ناگزیر  آینده  سال های  برای  اینکه  بیان  با  وی 
خاطرنشان  هستیم،  کشور  در  تجدیدپذیرها  توسعه 
شود  ظرفیت سازی  اگر  می کنیم  بینی  پیش  کرد: 
حدود 1۰ درصد می توانیم از سلول های خورشیدی 

در دشت ورامین استفاده کنیم.

مشاور وزیر نیرو در امور برق و انرژی خبر داد؛

برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد 
فناوری های نوین اطالعات در 

صنعت آب و برق/ اجرای سند 
اقدام مشترک بین دو وزارتخانه 

نیرو و ارتباطات
مشاور وزیر نیرو در امور برق و انرژی از برگزاری 
کارگاه آموزشی کاربرد فناوری های نوین اطالعات 
و ارتباطات )فاوا( در صنعت آب و برق خبر داد 
و گفت: تالش داریم با اجرای سند برنامه اقدام 
با  ارتباطات،  و  نیرو  وزارتخانه  دو  بین  مشترک 

خدمت رسانی  نوین  فناوری های  از  بهره گیری 
بهتری در حوزه آب و برق به مشترکین داشته 

باشیم.
به  و صنعت  بانک  تحلیلی خبری  پایگاه  گزارش  به 
نقل از وزارت نیرو، هوشنگ فالحتیان، مشاور وزیر 
برنامه  در خصوص سند  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو 
ارتباطات  و  نیرو  وزارتخانه  دو  بین  مشترک  اقدام 
فناوری های  کاربرد  راستای  در  اطالعات  فناوری  و 
پیرو  داشت:  اظهار  برق،  و  آب  صنعت  در  نوین 
دستور ریاست جمهوری مبنی بر توسعه فعالیت های 
اقتصاد دیجیتال و کسب وکار از طریق استارتاپ ها 
به وزارتخانه ها، وزارت نیرو به عنوان یک وزارتخانه 
وزارت  با  را  خود  مشترک  همکاری های  پیشتاز 

ارتباطات و فناوری اطالعات آغاز کرد.
به  منجر  مابین  فی  هماهنگی های  داد:  ادامه  وی 
این شد که وزارت نیرو اولین وزارتخانه ای باشد که 
مبادرت به مبادله سند برنامه اقدام مشترک در حوزه 
فناوری های نوین )ICT( در صنعت برق با رویکرد 

دیجیتال می کند.
تیرماه  در  سند  این  اینکه  به  اشاره  با  فالحتیان 
امضای  به  و  مبادله  وزارتخانه  دو  بین  جاری  سال 
دو وزیرنیرو و ارتباطات رسید، گفت: از همان زمان 
وزارتخانه  دو  هر  مسئوالن  بین  فشرده ای  جلسات 
برنامه ها  این  قالب  در  کردیم  سعی  و  شد  برگزار 
در  بتوانیم  تا  بگیرد  قرار  کار  دستور  در  پروژه های 
آینده با استفاده بیشتر از فناوری های نوین اطالعاتی 

صنعت آب و برق را اقتصادی تر اداره کنیم.
مشاور وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: با استفاده 
نیروهای  خالق  ذهن  و  بیان  دانش  شرکت های  از 
تحصلیکرده در کشور خواهیم توانست کیفیت آب و 
برق را باالببریم، میزان خاموشی ها را کاهش داده و 

پیک بار را در تابستان مدیریت کنیم.
قادر  برنامه  این  در  اینکه  مهم تر  داشت:  بیان  وی   
که  را  زیاد  سرمایه گذاری های  به  نیاز  بود  خواهیم 
ناشی از رشد فزاینده برق و آب در کشور است، به 

سیر نزولی هدایت نماییم.
اجرای  برای  آموزشی  کارگاه  برگزاری  به  فالحتیان 
این سند اشاره کرد و گفت: در راستای آماده سازی 
مدیران صنعت آب و برق برای ورود به چنین تحول 
اساسی، مبتنی بر تحول دیجیتال در صنعت آب و 
آموزشی  کارگاه  جاری  هفته  دوشنبه  روز  در  برق، 

برای مدیران صنعت آب و برق برگزار خواهد شد.
مشاور وزیر نیرو در امور برق و انرژی محورهای ارائه 
شده در این کارگاه را مبتنی بر چهار موضوع خواند 
و تصریح کرد: این محورها شامل تبیین سند برنامه 
بخش  مشارکت  جلب  آن،  اهداف  و  مشترک  اقدام 
خصوصی فعال در دو حوزه نیرو و ارتباطات و فناوری 
مشارکت  جلب  و  بهره گیری  راهکارهای  اطالعات، 
شرکت های نوپا در زمینه تحول دیجیتال در صنعت 
کنتورهای  از  استفاده  تجارب  ارائه  و  برق  و  آب 
کارگاه  این  در  که  در شهر مقدس مشهد  هوشمند 
یک روزه برای مدیران و کارشناسان تشریح خواهد 

شد.
با اشاره به نقش بخش خصوصی در این سند،  وی 
ورود  برای  را  الزم  انگیزه  داریم  تالش  کرد:  عنوان 
بخش خصوصی به حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
در وزارت نیرو بیش از پیش افزایش دهیم و مطمئن 
با آشنا شدن نسل جوان و تحصیلکرده  هستیم که 
در سند  مندرج  و  نظر  مورد  اهداف  در خصوص  ما 
از  استفاده  با  که  توانست  خواهیم  مشترک،  اقدام 
فناوری های روز دنیا خدمات بهتری را در برق و آب 

به مشترکین داشته باشیم.

http://tnews.ir/news/5be8118342327.html?h=1
http://tnews.ir/news/63e7118352099.html
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"معاهده پاریس" یا ارزان فروشی برق

 عامل پشت پرده قطعی های برق 
تابستان امسال

از  کشورمان  نیروگاهی  واحدهای  امسال  چرا 
تأمین برق مصرفی کشور عاجز ماندند؟! آیا در 
یا  شد  ایجاد  تغییری  نیروگاه ها  تولیدی  توان 
توسعه این واحدها با مشکل مواجه شده است؟! 
برخی قطعی های پیاپی برق امسال را به اجرای 

پنهان "توافقنامه پاریس"مرتبط می دانند...
نظرات 

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ 
تابستان امسال پس از گذشت سالها از خاموشی های 
این  بازگشت  شاهد  تحمیلی،  جنگ  دوران  پیاپی 
و  میزان  که  به گونه ای  بودیم،  کشور  به  خاموشی ها 
مختلف  استانهای  در  برق  قطعی  این  روز  هر  تکرار 
هر  در  خاموشی ها  ساعات  و  جدول  ارائه  به  منجر 

شهر شد.
اما چرا امسال واحدهای نیروگاهی کشورمان از تأمین 
برق مصرفی شهرهای مختلف عاجر ماندند؟! آیا در 
توان تولیدی نیروگاه های کشور تغییری ایجاد شد یا 

توسعه این واحدها با مشکل مواجه شده است؟!
در این میان، برخی قطعی های پیاپی برق امسال را به 
اجرای پنهان "توافقنامه پاریس" مرتبط دانستند؛ اما 
توافقنامه پاریس چیست و چگونه می تواند به مسئله 
اساساً  آیا  و  باشد؟!  مرتبط  در کشورمان  برق  تولید 

به عهده  توافقنامه  این  اساس  بر  ایران  که  تعهداتی 
خواهد داشت، واقعاً می تواند دلیل قطعی برق باشد؟!

باید اشاره کرد که "توافقنامه پاریس" در تاریخ 1۲ 
دسامبر سال ۲۰15 با شرکت نزدیک به 1۹۶ کشور 
جهان و در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان 
ملل متحد مصوب شد؛ هدف بلندمدت توافق پاریس 
کمتری  سرعت  با  زمین  کره  دمای  که  است  این 

افزایش یابد.
عامل  گلخانه ای"  "گازهای  که  تصور  این  اصل  در 
گرمایش  اصل  پذیرش  و  هستند  زمین  گرمایش 
در  گلخانه ای  گازهای  میزان  افزایش  به دلیل  زمین 
دمای  تا  شد  توافقنامه  این  امضای  به  منجر  نهایت 
کره زمین تا پایان قرن به جای ۲ درجه، 1.5 درجه 

سانتی گراد افزایش یابد!
یازدهم  دولت  در  توافقنامه  این  نیز  کشورمان  در 
نیز  اسالمی  شورای  مجلس  و  رسید  به تصویب 
پیوستن به توافقنامه آب وهوایی پاریس را بررسی و 
تصویب کرد و در نهایت این مصوبه برای تأیید نهایی 
نگهبان  شورای  که  فرستاده شد  نگهبان  شورای  به 
برای  است؛  گرفته  توافقنامه  این  به  نسبت  ایراداتی 
مجلس  نمایندگان  توسط  بررسی ها  نهایی،  تصویب 

در حال انجام است.
به گفته برخی کارشناسان توافقنامه پاریس می تواند 
و  پیشرفت  مسیر  در  محدودیت هایی  ایجاد  باعث 
اقتصاد مقاومتی  برای تحقق  مانعی  و  توسعه کشور 
همچنین زمینه ای برای افشای اطالعات کشور شود.

برای بررسی ارتباط بین توافقنامه پاریس و قطعی های 
سرمست؛  عسکر  به سراغ  امسال  تابستان  در  برق 
بخش  مشروح  ادامه  در  که  رفتیم  انرژی  کارشناس 

نخست این گفت وگو تقدیم شده است:
تسنیم: تابستان امسال به خالف سالهای اخیر شاهد 

خاموشی های گسترده و قطعی برق در سطح کشور 
برق  تأمین  در  کشور  نیروگاه های  ناتوایی  به دلیل 
مسئله  این  بین  ارتباطی  آیا  بودیم؛  کشور  مصرفی 
اجرای  و  پذیرش  در  ایران  پنهان  و  پیدا  تعهدات  و 

"معاهده پاریس" وجود دارد؟
باتوجه به مطالعات صورت گرفته به روی اقتصاد وزارت 
نیرو می  توان گفت مشکل ما در حوزه خاموشی های 
اخیر دو بعد دارد؛ مشکل اول اینکه طبق توضیحات 
حدود  کیلووات ساعت  هر  تولید  قیمت  نیرو،  وزارت 
فروش  قیمت  میانگین  و  است  تومان  تا 11۰   1۰۰

برای مشتریان، ۶۰ تومان است!
به عبارت دیگر در هر کیلووات ساعت برقی که تولید 
یک  یعنی  می شود  تولید  بدهی  تومان   5۰ می شود 
بعدی  مشکل  است؛  بدهی  تولید  مشغول  وزارتخانه 
تابستان است  نیرو، اختالف پیک زمستان و  وزارت 
که به ۲۲هزار مگاوات رسیده است یعنی در ساعات 
و فصولی مصرف کمتر می شود و در ساعات و فصولی 

بیشتر می شود.
این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته این 
عمده  است چون پخش  کمتر  اختالف خیلی  پیک 
مصرف برق این کشورها در بخش صنعت است و این 
بخش، یک مصرف کننده دائمی است که طول روز و 
شب فرقی ندارد اما این مشکل در کشورمان باعث 
شده تا بازار مصرفی دائمی برای تولید کننده وجود 
زیادی  ضررهای  متحمل  نیروگاه  ها  و  باشد  نداشته 

شوند.
تسنیم: یعنی به نظر حضرتعالی، دلیل خاموشی های 
تابستان امسال مربوط به بدهی  وزارت نیرو می شود؟

هم  روی  ساالنه  نیرو  وزارت  بدهی های  واقع  در 
انباشته شده است لذا امروز دیگر این وزارتخانه قادر 
نیست بدهی های خود را که اغلب مربوط به بخش 

خصوصی است، پرداخت کند؛ ۶۰ درصد نیروگاه های 
برای  توانی  و  است  خصوصی  بخش  به  مربوط  ما 
تسویه بدهی هایی که دولت به بخش خصوص دارد 

در وزارت نیرو وجود ندارد.
این عدم تسویه ها موجب شده است در این بخش که 
مهمترین تولیدکنندگان در زمینه احداث نیروگاه و 
تولید برق هستند، انگیزه خود را از دست بدهند و 
نیروگاه های جدیدی که احداث می شوند و برق تولید 
می کنند به دلیل عدم توانایی دولت، قدرت فروش و 
رسیدن به سوددهی را ندارند بنابراین سرمایه گذاران 
اجباراً به جای سرمایه گذاری در بخش نیروگاه، پول 

خود را در سایر حوزه  ها سرمایه گذاری می کنند.
تسنیم: با این اوصاف، عماًل وضعیت امروز به گونه ای 
شده که بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه گذاری 

در صنعت نیروگاهی کشور را ندارد؟
بله! انگیزه ای وجود ندارد.

این  جبران  راهکار  برق،  قیمت  افزایش  آیا  تسنیم: 
بدهی ها است؟

بله؛ سریع ترین راهکار، افزایش قیمت برق است اما نه 
به آن شکلی که در ذهن عموم مردم است؛ فراموش 
مصرف  را  برق  ارزان ترین  کشور  در  ما  که  نکنیم 
راهکارهای  مهمترین  از  یکی  واقع  در  می کنیم؛ 
پلکانی  مدل  از  استفاده  وضعیت  این  از  برون رفت 

برای قیمت گذاری برق است.
در بسیاری از کشورها برای افزایش قیمت ها از روشی 
به نام مدل پلکانی )آی بی تی( استفاده می کنند که در 
بلکه  نمی شود  گران  عمومی  به طور  برق  روش  این 
افزایش قیمت به میزان مصرف بستگی دارد اما در 
دولت تدبیر و امید یازدهم، سه بار قیمت ها افزایش 
از  افزایش قیمت ها بدون استفاده  این  پیدا کرد که 

این مدل بود.

http://tnews.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%85/4b85118348715.html
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کرد،  منتشر  نیرو  سابق  وزیر  که  مقاله ای  همان  در 
افزایش قیمتها به صورت تجمعی بوده است و با توجه 
به تورم، افزایش قیمتها دو برابر بوده است در صورتی 
که میزان افزایش قیمت برق، نصف این مقدار بوده 
است یعنی قیمت های برق نصف کل افزایش قیمت ها 
افزایش داشته است و همپای تورم و بازار باال نرفته 
است؛ این طبیعی است که به دنبال این روند اشتباه، 

وزارت نیرو هر روز بدهکار تر می شود.
افزایش  تبعات  می توان  راهکارهایی  چه  با  تسنیم: 

بهای برق را کنترل کرد؟
منطقی  مخالفان  بیفتد؛  اتفاق  باید  قیمتها  افزایش 
ایجاد  باعث  برق  گرانی  معتقدند  قیمتها  شدن 
هزینه های اجتماعی است در صورتی که عدم افزایش 
هزینه های  آن  قیمت  شدن  منطقی  و  برق  قیمت 
بیشتری برای کشور به دنبال خواهد داشت؛ به عنوان 
نمونه بعضی از کارخانه ها که مدام به برق نیاز دارند، 
قطعی برق باعث می شود که آن کارخانه سود دهی 
نداشته باشد و به مرحله ورشکستگی خواهد رسید و 
ناچار به تعدیل نیرو خواهد شد که افراد زیادی بیکار 

خواهند شد و دودش به چشم مردم خواهد رفت.
پس اگر به هزینه اجتماعی مسئله نگاه کنیم، با وضع 
متحمل  را  بیشتری  اجتماعی  هزینه های  موجود، 
می شویم؛ یک نکته در مدل ای بی تی این است که 
افزایش  هم  کم مصرف  مشترکان  برای  نیست  قرار 
در  دارند  مالی کمی  توان  که  بیاید  به وجود  قیمتها 
این مدل ای بی تی مدل های مختلفی دارد که حتی 
برق برای بسیاری که توان مالی پایینی دارند به طور 
رایگان خواهد بود و باعث حمایت از این قشر خواهد 
از  بیشتر  که  پرمصرفی  مشترکان  مقابل  در  و  شد 
وجود  باالیی  مرفه جامعه هستند، جریمه های  قشر 
دارد و یک هشدار جدی به این مشترکان برای کم 

کردن مصرف می دهد همچنین یک درآمد زایی برای 
کمک  صنعت  این  اقتصاد  به  که  بود  خواهد  دولت 
خواهد کرد و این جریمه ها و هشدارها، پیک مصرفی 
آالرمی  و  هشدار  هیچ  امروز  داد؛  خواهد  کاهش  را 

برای مشترکان پرمصرف وجود ندارد.
تسنیم: آیا امکان صادرات برق در ایامی که مصرف 

در داخل کشور کاهش می یابد، وجود ندارد؟
نکته در همین جاست؛ یکی از دالیل نبود انگیزه در 
این  خصوصی  بخش  نیروگاه های  توسط  برق  تولید 
نبود  به دلیل کاهش مصرف و  است که در زمستان 
نیاز به برق، این کارخانه ها نیمه تعطیل می شوند که 
و  مغفول  مباحث  از  یکی  لذا  است  ضرردهی  باعث 
برزمین مانده، صادرات برق و همچنین شیرین سازی 

آب است.
مسئله  به  ارتباطی  چه  آب  شیرین سازی  تسنیم: 

تولید برق دارد؟
می توان به وسیله برق مازاد، آب دریا را شیرین و آن 

را ذخیره سازی کرد.
آب  کردن  شیرین  به  را  مازاد  برق  یعنی  تسنیم: 

اختصاص بدهیم؟
دنیا،  کشورهای  سایر  مانند  می توانیم  هم  ما  بله؛ 
به عبارت  کنیم؛  احداث  آب شیرین کنی  واحدهای 
دیگر می توانیم از این ظرفیت برق مازاد تولیدی در 

زمستان استفاده کنیم برای شیرین سازی آب.
این بخش سرمایه گذاری  امروز در  به  تا  آیا  تسنیم: 

خاصی داشته ایم؟
واحدهای محدود شیرین سازی آب در کشور فعالیت 
و  شود  واکاوی  ایده  یک  به عنوان  باید  اما  می کنند 
در  که  نیازی  وجود  با  چرا  که؛  کنیم  کارشناسی 
از  دارد،  وجود  موضوع  این  به  منطقه جنوب کشور 
برای  زمستان  در  مازاد  تولیدی  برق  ظرفیت  این 

آب شیرین کنی استفاده نمی کنیم؟!
جدی  مشکل  بهره وری،  مشکل  درباره  ضمن  در 
نیروگاهی  واحد  مسئول  به فرض شما  که  است  این 
تقریباً  می دهند  شما  به  که  گازی  قیمت  هستید، 
باعث  امر  این  و  نیست  عدد خاصی  و  است  رایگان 
صرفه جویی  برای  انگیزه ای  هیچ  شما  که  می شود 
در گاز نداشته باشید و همین طور برای هزینه آب 

مصرفی عدد خاصی در نظر نمی گیرید.
در  گاز  مصرف  طبیعی  به طور  شرایطی  چنین  در 
اما راهکار چیست؟ ما  بخش نیروگاهی باال می رود، 
می کنیم  خریداری  ارزان  را  نیروگاه ها  تولیدی  برق 
در  و  می کنیم  نابود  را  آنها  اقتصاد  کار  این  با  که 
مقابل آنها گاز ارزان مصرف می کنند لذا باید گاز را 
با قیمت واقعی به آنها بفروشیم و در چنین شرایط 
هزینه های  و  می کنند  صرفه جویی  گاز  مصرف  در 
آنها پایین می آید و در مقابل بدون دادن گاز و آب 
با  را  آنها  تولیدی  برق  مخفی،  یارانه  دادن  و  ارزان 
قیمت باالتر و واقعی خریداری کنیم که این چرخه 
باعث صرفه جویی و هم سوددهی صاحبان نیروگاه ها 

می شود.
مورد  آب شیرین کنی  ایده  مانند  ایده  این  متأسفانه 
توجه قرار نگرفته است؛ باید مطالعات بیشتری انجام 
در فضای  نیروگاه ها  تا  دقیقی رسید  به مدل  و  داد 
واقعی برق تولید کنند تا برای آنها این شرایط فراهم 
شود که گاز را درست مصرف کنند و اگر صرفه جویی 
برای  و  شد  خواهند  بیشتری  سود  صاحب  کنند 

حرکت به سمت بهره وری، انگیزه خواهند داشت.
که  بود  نخواهد  آن  مستلزم  امر  این  آیا  تسنیم: 
ایجاد  برای  مضاعفی  بودجه  نیروگاهی  واحد های 
خود  توربین های  و  تجهیزات  در  تغییر  و  بهره وری 

داشته باشند؟

وظیفه یک سیاستگذار ایجاد انگیزه برای واحدهای 
است  بیشتر  تولید  و  صرفه جویی  برای  تولید کننده 
به صورتی که خود آن واحد صنعتی، اقدام به طراحی 
برای صرفه جویی کند و اعطای وام بدون ایجاد انگیزه 
برای تولیدکنندگان در صرفه جویی فایده ای نخواهد 
ایجاد سیکل  برای  وام  اعطای  مثال  به عنوان  داشت 
صرفه جویی  در  سوددهی  و  انگیزه ای  اگر  ترکیبی 
به جای هزینه در بخش  وام  نصیب آن واحد نشود، 

بهره وری در جاهای دیگر هزینه خواهدشد.
اما می توان با ایجاد یک سازوکار، مثاًل خود صاحب 
ترغیب  بخاری  واحد  یک  تأسیس  برای  نیروگاه 
تکنولوژی  به  نیاز  راندمان  افزایش  برای  اگر  و  شود 
اقدام به کسب  باشد، خود آن واحد صنعتی  داشته 
آن خواهد کرد در غیر این صورت واحدهای صنعتی 
به  بهره وری  به  رسیدن  برای  را  خود  امروز،  مانند 
درباره  سیاست گذاری ها  باید  نمی اندازند؛  دردسر 
در  کنونی  شرایط  در  ما  و  شود  تصحیح  نیروگاه ها 

حال حرکت در یک مسیر بن بست هستیم!
تسنیم: اما بازگردیم به بحث اولیه این گفت وگو؛ آیا 
پذیرش و اجرای "توافقنامه پاریس" با توجه به اینکه 
کشور را در استفاده از سوخت های فسیلی به شدت 
در  برق  تولید  وضعیت  می تواند  می کند،  محدود 
را  کشور  نیروگاه های  امروز  بغرنج  وضعیت  و  کشور 

وخیم تر کند؟
بله! در صورت اجرا شدن "توافقنامه پاریس"هزینه های 
باالیی در قسمت نیروگاهی بر کشور وارد خواهد شد 
بر مشکالت سابق، مشکالت  این زمینه عالوه  و در 
این  اجرای  را متحمل خواهیم شد؛ هزینه  جدیدی 
از  زیست  محیط  سازمان  گزارش  طبق  توافقنامه 
1۷.5 تا 5۲ میلیارد دالر است و تأمین منابع آن زیر 

سؤال، و غیرقابل تأمین است... .
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در گفتگوی اختصاصی مطرح شد؛

صادرات برق به هزار و 400 
مگاوات رسید

سخنگوی توانیر گفت: صادرات برق به کشور های 
عراق، پاکستان وافغانستان به حدود هزار و 400 
روز های  در  رقم  این  البته  که  رسیده  مگاوات 

مختلف نوسان دارد.

صادرات برق به هزار و ۴۰۰ مگاوات رسیدمحمودرضا 
حقی فام در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری 
صدا و سیما افزود: معتقدم صادرات برق از دو منظر 
اهمیت دارد اول اینکه کشور ما را هاب انرژی و منبع 
و دوم  برای سایر کشورها معرفی می کند  مطمئن 
از بخش خصوصی برای صادرات باید کمک بگیریم 
حتی به بخش انرژی های تجدیدپذیر خصوصی برای 

صادرات مجوز دادیم.
وی اضافه کرد: صادرات برق زمانی انجام می شود که 

نیاز مصرف داخلی تأمین شود.
حقی فام درباره ادامه حضور سرمایه گذاران خارجی 
در کشور نیز گفت: برخورد سرمایه گذاران خارجی 
بسته به کشورهای مختلف متفاوت است با روس ها 
نخواهیم  مشکلی  همکاری  ادامه  برای  ها  چینی  و 

داشت.
از  هایی  محدودیت  است  ممکن  کرد:  اضافه  وی 
در  که  شود  ایجاد  غربی  اروپای  کشورهای  طرف 
حال بررسی هستیم تا فضای همکاری را حفظ کنیم 
گرچه صنعت برق دچار محدودیت هایی خواهد شد.

تجدید  بحث  در  ای  مصوبه  کرد:  تصریح  فام  حقی 
پذیرها داشتیم که بخش خصوصی می تواند انرژی 
تولیدی خود را صادر کند که این موضوع می تواند 
برای سرمایه گذاران بخش خصوصی  فرصت خوبی 
اگر آن  باشد که  انرژی های تجدید پذیر  در بخش 
هم  و  خارجی  کشورهای  هم  کنیم  تبلیغ  خوب  را 
مجموعه صنعتی داخلی می توانند وارد این تجارت 

شوند.
در  مصرف  مدیریت  خاطر  به  مردم  از  توانیر  تشکر 

تابستان
خاطر  به  مشترکان  و  مردم  از  توانیر  سخنگوی 
آنها  شکیبایی  و  برق  مصرف  مدیریت  در  همکاری 

در زمان خاموشی های تابستان امسال تشکر کرد.
اختصاصی  مصاحبه  ادامه  در  فام  حقی  محمودرضا 
با اشاره به اینکه اگر همکاری مشترکان نبود امکان 
گذر از پیک تابستان امسال بسیار سخت تر می شد 
افزود: امسال به خاطر محدودیت های تولید ،کاهش 
ها  نیروگاه  توسعه  در  که  هایی  محدودیت  و  بارش 
وجود داشت تصمیم گرفته ایم بالفاصله بعد از پایان 

پیک تابستان برای تابستان ۹8 برنامه ریزی کنیم.
وی گفت: این برنامه ها در سه بخش عملیاتی خواهد 
شد که جزئیات برنامه ریزی در تولید بخش حرارتی 
و انرژی های تجدید پذیر مشخص شده که تا پایان 
خرداد سال آینده اگر به طور کامل اجرا شود حدود 
5 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی جدید به مدار خواهد 
آمد. حقی فام افزود: بیشتر این واحدهای نیروگاهی 
بخش  در  هم  که  دارد  پیشرفت  درصد   ۹۰ تا   ۴۰
خصوصی و هم در بخش دولتی است برخی اعتبارات 
نیز  را  خصوصی  بخش  نیروگاهی  واحدهای  ارزی 
نیروگاه  سایر  و  مپنا  مانند  کند  می  پرداخت  دولت 

سازی بخش خصوصی.
تالش  اگر  پذیر  تجدید  بخش  در   : کرد  تاکید  وی 
مجلس برای تخصیص صد درصدی عوارض به این 
نیروگاه های  تواند  با قدرت می  بیافتد  اتفاق  بخش 

خود را نصب کند.
واحدهـای  سـاخت  اگـر  افـزود:  توانیـر  سـخنگوی 
ریـزی  برنامـه  براسـاس  پذیـر  تجدیـد  و  حرارتـی 
انجـام شـده محقـق شـود تولیـد بـرق در تابسـتان 

سـال آینـده در وضـع پایـداری قـرار مـی گیـرد.
حقـی فـام با اشـاره بـه اینکـه در بخش انتقـال برق 
امسـال محدودیـت هایی در اسـتان هـای مازندران، 
خوزسـتان و تهـران داشـتیم گفـت: در ایـن زمینـه 
هـم مشـخص شـده ، تـا ایـن معایـب در پسـت و 

ترانـس هـا برطرف شـود و اعتبـارات آن نیـز برآورد 
است. شـده 

، سـه هـزار  تابسـتان سـال ۹8  بـرای  افـزود:  وی 
مـگاوات مدیریـت مصـرف در نظـر گرفتـه شـده که 
بـا سـاخت 5 هزار مـگاوات نیروگاه جدید سـر جمع 
8 هـزار مـگاوات انـرژی، پاسـخگوی نیـاز مصـرف 
خواهیـم بـود تـا سـال آینـده را بـدون خاموشـی 

سـپری کنیـم.
هـزار   5 سـاخت  بـرای  گفـت:  توانیـر  سـخنگوی 
مـگاوات نیـروگاه حدود 1۰ هـزار میلیـارد تومان به 

صـورت ارزی و ریالـی نیـاز داریـم.
حقـی فـام تاکیـد کرد: رشـد مصـرف امسـال حدود 
5 درصـد برآورد می شـد کـه با اعمال خاموشـی ها 

و مدیریـت مصـرف به 3 درصد رسـید.
وی گفـت: بـه ایـن ترتیـب پیـک تابسـتان ۹8 را 
بـا اقدامـات در نظـر گرفتـه شـده طـرح صفـر ۹8 
بـه صفـر  هـا  یعنـی خاموشـی  نامگـذاری کردیـم 

رسـید. خواهـد 
حقـی فـام افـزود: تابسـتان امسـال ۴ هزار مـگاوات 
مدیریـت مصـرف برق داشـتیم که تفکیـک آن برای 
بررسـی  مشـترکان گـروه هـای مختلـف در حـال 
اسـت و در اوایـل آبان مـاه اعالم خواهد شـد که هر 
گـروه خانگـی، صنعتـی، تجـاری بـه تفکیـک چقدر 

صرفـه جویـی و مدیریـت مصرف داشـتند.
وی گفـت: از 1۹ مـرداد میـزان مصـرف بـرق از 5۶ 
هـزار مـگاوات رو بـه کاهش نهـاد و االن مصرف بین 
۴5 تـا ۴۷ هـزار مـگاوات در نوسـان اسـت و ذخیره 
خوبـی از تولیـد بـرق داریـم گرچـه فرهنـگ بهینـه 
مصـرف کـردن نبایـد مربـوط به پیـک بار تابسـتان 
باشـد و مشـترکان باید آن را در همـه فصول رعایت 

. کنند

http://tnews.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/5dd8118368967.html
http://tnews.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/5dd8118368967.html
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مهر منتشر کرد؛

نامه نگاری جدید شافعی با 
جهانگیری/نظام قیمت گذاری 

فوالد اصالح شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران با ارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، 
شده  فوالد  قیمت گذاری  نظام  اصالح  خواستار 

است.
به گزارش خبرنگار مهر، غالمحسین شافعی، رئیس 
اول  معاون  به  نامه ای  طی  ایران  اتاق  بازرگانی 
رئیس جمهور، ضمن برشمردن پیامدهای منفی عرضه 
قیمت گذاری،  کنونی  مکانیزم های  اساس  بر  فوالد 

خواستار اصالح آن شده است.
غالمحسین شافعی در نامه خود با اشاره به ضرورت 
حرکت صنعت فوالد کشور به سمت چشم انداز تولید 
قیمت گذاری  معیوب  نظام  اصالح  تنی،  میلیون   55

فعلی را امری الزم دانسته و در این رابطه ۴ پیشنهاد 
ارائه کرده است.

شافعی در نامه خود به اسحاق جهانگیری همچنین 
 ۲۲ تولید  میزان  گرفتن  درنظر  »با  است:  آورده 
میلیون تنی فوالد در کشور و مصرف 15 میلیون تنی 
داخلی، اصالح نظام فعلی بر اساس مکانیزم عرضه و 
تقاضا، هیچ گونه نگرانی از بابت تامین نیاز داخلی و 

صنایع پایین دستی به دنبال نخواهد داشت.«
اول  معاون  به  ایران  اتاق  رئیس  نامه  کامل  متن 

رئیس جمهور به این شرح است:
جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم رئیس جمهوری اسالمی ایران
با سالم؛

همانگونه که حضرتعالی مستحضرید عرضه  احتراماً 
فوالد در بورس کاال مطابق با دستور العمل کارگروه 
تنظیم بازار و بر مبنای نرخ ارز ۴۲۰۰۰ ریالی صورت 
ارزی  جدید  سیاست  با  تعارض  در  که  پذیرد  می 
دولت محترم بوده و آثار و تبعات مخربی را برای این 
است.  داشته  بدنبال  راهبردی کشور  و  مهم  صنعت 
از عرضه  ناشی  پیامدهای منفی  از مهمترین  برخی 

فوالد بر اساس مکانیزم فعلی عبارتند از:
در  فوالد  قیمت  درصدی   5۰ شکاف  ایجاد      -1
این حداکثر  از  پیش  تا  که  آزاد  بازار  با  کاال  بورس 
5 درصد بوده است. این امر موجب ایجاد و تشدید 
گران  واسطه  هنگفت  سودجویی  و  کاذب  تقاضای 
واحدهای  و  زیان  باعث  درنتیجه  و  شده  دالالن  و 

تولیدی می گردد.
۲- عدم تأمین منافع مصرف کنندگان نهایی به دلیل 
دهد  نمی  اجازه  که  سازوکار  این  در  موجود  رانت 
محصوالت فوالدی با قیمت عرضه شده در بورس به 

دست مصرف کنندگان برسد.

3-کاهش چشمگیر ارز آوری ناشی ازصادرات فوالد، 
به دلیل مشروط کردن اعطای مجوزهای صادراتی به 

عرضه در بورس با کمتر از قیمت بازار.
دلیل  به  فوالد،  تولید  اقتصادی  توجیه  ۴-نداشتن 
باالتر بودن قیمت مواداولیه )قراضه( از قیمت فوالد 

تولیدی در بورس کاال.
بازار  بر  دولت  نظارت  و  مدیریت  امکان  5-کاهش 
ازسمت  قیمت  تعیین  الگوی  تغییر  دلیل  به  فوالد، 
کوچکتر. تولیدی  واحدهای  به  بزرگ  فوالدسازان 

)شایان ذکر است طی سال های گذشته ۷۰ درصد 
عرضه  ی فوالد در بورس کاال انجام می شد و شرکت 
های بزرگ فوالد ساز که اتفاقاً تأثیرپذیری بیشتری 
هم از دولت دارند، تعیین کننده اصلی قیمت مبتنی 
بر عرضه و تقاضا بوده اند که با رویه  ی فعلی و به 
دلیل کاهش تصنعی قیمت فوالد در بورس کاال بر 
مبنای ارز ۴۲۰۰۰ ریالی، 3۰ درصد مابقی واحدهای 
فوالدی هستند که نقش اصلی را در تعیین قیمت در 

بازار فوالد ایفا می نمایند(.
۶-اتالف سرمایه های دولت و نهادهای نظارتی )اعم 
از وقت، انرژی، منابع مالی و ...( ناشی از الزام همه 
واحدهای فوالدی به عرضه  ی   محصوالت در بورس 
کاال. )این موضوع از زمان تأسیس بورس کاال مطرح 
بوده و دولت های مختلف بنابه دالیلی ازجمله وجود 

بازار توزیع آهن آالت موفق به انجام آن نشده اند(.
در  تقاضا  و  عرضه  مکانیزم  نقش  رنگ شدن  ۷-کم 
تنظیم بازار فوالد، که بجای مدیریت دو طرف عرضه 
و تقاضا، تنها بر عرضه  ی همه واحدهای فوالدی در 
بورس کاال تمرکز نموده و منجر به کاهش انگیزه ی 

عرضه برای تولیدکنندگان بزرگ شده است.
با عنایت به مراتب فوق الذکر و با توجه به ضرورت 
انداز  چشم  راستای  در  کشور  فوالد  صنعت  حرکت 

قیمت  معیوب  نظام  اصالح  تن،  میلیون   55 تولید 
گذاری فعلی امری الزم و ضروری به نظر می رسد. 
و  تن(  میلیون   ۲۲( تولید  میزان  گرفتن  درنظر  با 
فعلی  نظام  اصالح  کشور،  تن(  میلیون   15( مصرف 
بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، هیچ گونه نگرانی 
نیاز داخلی و صنایع پایین دستی  بابت تامین  از  را 
بدنبال نخواهد داشت. علهیذا، موجب امتنان خواهد 
راستای  در  فرمایند  دستور  حضرتعالی  چنانچه  بود 
اصالح فرایند معیوب قیمت گذاری و عرضه فوالد، 
دستگاه های ذیربط تصمیمات الزم را اتخاذ نمایند. 
به  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
سه  قوای  مشاور  و  خصوصی  بخش  پارلمان  عنوان 
فعلی،  گذاری  قیمت  نظام  اصالح  جهت  در  گانه، 

پیشنهاداتی را به شرح زیر تقدیم می دارد:
الف( سقف قیمت در معامالت محصوالت فوالدی و 

نیز سایر فلزات در بورس برداشته شود.
واحدهای  برداری  بهره  های  پروانه  غربالگری  ب( 
بورس(  در  میانی  محصول  )خریداران  دستی  پایین 
با استفاده از اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده 
آنها انجام گیرد و پروانه های بهره برداری غیرفعال 

حذف شود.
محصوالت  و  اولیه  مواد  صادرات  معافیت  لغو  ج( 
میانی فوالدی، مس و آلومینیوم )انواع ورق، شمش 
تا مطلوبیت فروش به  از پرداخت مالیات،  و اسلب( 
داخل افزایش یابد و دولت نیز از درآمدهای ناشی از 
صادرات نهاده های یارانه ای )انرژی، آب و موادخام( 

منتفع گردد.
صادرات  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات  استرداد  د( 
زنجیره ارزش فوالد و مس به صورت تنازلی متوقف 
گردد، به نحوی که به تناسب ایجاد ارزش افزوده و 
تولید کاالی نهایی، مالیات وصول شده مسترد گردد.
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فرار از اشتباهات رایج در قیمت گذاری چندگانه

مترجم: مهدی نیکوئی
محصول  یک  چندگانه  قیمت گذاری   :  hbr منبع: 
یا خدمت خاص، در یک دهه اخیر به سرعت رواج 
مشتریان  حفظ  ضمن  بتوانند  شرکت ها  تا  یافته 
متداول خود، مشتریان حساس به قیمت و حساس 
به ارزش کاال و خدمات را هم جذب کنند. در این 
محوری  خدمت  یا  محصول  معمول،  به طور  روش، 
دسته  می شود.  ارائه  مختلف  دسته  سه  در  شرکت 
که  می گیرد  تعلق  خام  خدمت  و  محصول  به  اول، 
بهره مند  نیاز  مورد  اساسی  ویژگی های  از  تنها 
بسته  یا  دسته  این  قیمت  صورت،  این  به  هستند. 
پیشنهادی )دسته خوب(، کمترین است. دسته وسط 
)دسته بهتر(، محصول و خدمت توسعه یافته است و 
ویژگی های بیشتری دارد. قیمت این دسته باالتر از 
بیشترین  دسته،  باالترین  در  اما  است.  دسته خوب 
در  و  می شود  ارائه  مشتری  به  خدمات  و  ویژگی ها 
می شود.مفاهیم  درخواست  باالتری  مبالغ  آن،  ازای 
به  موسوم  که  قیمت گذاری  شیوه  این  اصول  و 
است،   GBB یا  خوب-بهتر-بهترین  قیمت گذاری 
بسیار ساده و قابل درک است. با این حال، در زمان 
اجرای آن نیاز به تیزبینی ها و دقت در مواردی است 

که در ادامه آمده است.
تفکر درباره دسته ها

 ،GBB برای اندیشیدن درباره ساختار قیمت گذاری
یکی از نخستین گام ها تصمیم گیری درباره این است 
که چند نسخه از محصول و خدمت ما قرار است به 

این شیوه  نام  از  که  ارائه شود. همان طور  مشتریان 
ارائه  رویکرد،  متداول ترین  برمی آید،  قیمت گذاری 
سه نسخه متفاوت از محصول و خدمت است. به طور 
ارائه  را  آنها  همواره شرکت  که  معمول، محصوالتی 
بهتر(  )گزینه  وسط  گزینه  به عنوان  است،  می کرده 
انتخاب می شود و با اضافه کردن و کاستن ویژگی ها 
و مزیت های اضافی، گزینه های بهترین و خوب نیز 
آماده ارائه به مشتریان می شوند. اما گاهی، کاستن از 
ویژگی های محصوالت و خدمات، امکان پذیر نیست. 
در این صورت، می توان تنها دو گزینه به مشتریان 
بهترین  و  بهتر  گزینه های  عمل،  در  که  داد  ارائه 
هستند )گزینه خوب، گزینه ای است که هیچ ویژگی 
تنها  و  نمی کند  ارائه  برای محصول  مزیت جانبی  و 
شامل ویژگی های اساسی و اولیه محصول و خدمت 

می شود(.
یا  دارند  پیچیده تر  محصوالتی  که  شرکت هایی 
می توانند  است،  طوالنی تر  آنها  از  خرید  چرخه های 
با  ارائه کنند.  به مشتریان خود  بیشتری  نسخه های 
ریسک  نیز  گزینه ها  تعداد  در  زیاده روی  حال،  این 
دارد. در پژوهش کاملی که به وسیله شینا ایونگار و 
مارک لپر انجام شد، پژوهشگران نمونه های فراوانی 
برای  فروشگاه،  یک  مختلف  طبقات  در  را  مربا  از 
مختلف  طعم   ۶ که  زمانی  کردند.  آماده  خریداران 
طعم ها،  امتحان کنندگان  از  درصد   3۰ شد،  ارائه 
دست کم یکی از این محصوالت را خریداری کردند. 
این  به شرکت کنندگان در  اما زمانی که ۲۴ گزینه 

پژوهش ارائه شد، تنها 3 درصد از آنها دست به خرید 
زدند. پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که با افزایش 
بیش از حد تعداد گزینه ها، مشتریان سردرگم شده و 
ناتوان می مانند )پدیده ای که بری  در تصمیم گیری 
آن  به  انتخاب  تناقض  نظریه  در  روانشناس،  شوارتز 

پی برده بود(.
گزینه های  دارد  قصد  دلیلی(  هر  )به  شرکتی  اگر 
بسیاری به مشتریان خود ارائه کند، بهتر است این 
کار را در یک فرآیند تصمیم گیری دو مرحله ای انجام 
عضویت  مختلف  نوع   ۷ نیویورک،  هنر  موزه  دهد. 
کاهش  برای  اما  می کند.  ارائه  مراجعه کنندگان  به 
سردرگمی افراد، این گزینه ها در دو دسته کلی قرار 
تا  دالر   8۰ )از  اعضا  شمارش  برنامه های  گرفته اند: 
۶۰۰ دالر( برای افرادی که هدف اولیه شان از عضویت 
در موزه، بازدید از آن است و عضویت های مراجعان 
برای  دالر(  هزار   ۲5 تا  دالر   15۰۰ )از  همیشگی 
نیکوکاران و کسانی که هدف اولیه شان از عضویت، 
کمک کردن به موزه است. این گونه دسته بندی، در 
همان ابتدا مردم را به یکی از دو دسته کلی هدایت 
این  از  کدام  هر  در  می توانند  آنها  سپس  می کند؛ 
کنند  پیدا  دسترسی   GBB گزینه  سه  به  دسته ها 

و ساده تر دست به انتخاب بزنند.
زمانی که مشخص شد، چند دسته انتخاب قرار است 
پیش روی مشتریان قرار داده شود، مدیران می توانند 
درمورد ویژگی های محصوالت و خدمات قرار گرفته 
در هر کدام از این دسته ها تصمیم گیری کنند. گاهی 
تصمیم گیری در این مورد، ساده و واضح است. با این 
 GBB حال، در بسیاری از موارد، بهترین برنامه های
به عنوان  می شوند.  غیرمنتظره ای  گزینه های  شامل 
زنجیره ای  شهربازی های  شرکت  که  زمانی  مثال، 
کامل  مجموعه  فروش  به  اقدام  فلگز  سیکس 

بلیت  های تمام سرگرمی ها و بازی های یک شهربازی 
)به همراه تخفیف ناشی از خرید کلی( کرد، یکی از 
تلف  از  آن، جلوگیری  غیرمنتظره  مزایای  مهم ترین 
شدن زمان مراجعه کنندگان بود؛ چرا که آنها دیگر 
مجبور نبودند برای هر کدام از سرگرمی ها و بازی ها، 
انجام  بار  یک  تنها  فرآیند  این  و  بایستند  صف  در 

می شد.
باال بردن ارزش گزینه ها

درباره  تصمیم گیری  و  دسته بندی  فرآیند  که  زمانی 
ویژگی های محصوالت واقع در هر دسته به پایان رسید، 
می توان شروع به ارزیابی میزان پتانسیل هر کدام از 
ویژگی های شناسایی شده کرد. در این فرآیند، 3 سوال 
هستند که نقشی کلیدی دارند: آیا این ویژگی اقبال 
زیادی در بین مشتریان دارد یا اقبال کمی نسبت به 
آن وجود دارد؟ چگونه اضافه کردن یا کاستن آن از یک 
محصول یا خدمت، بر هزینه تمام شده آن اثر می گذارد؟ 
و آیا این ویژگی، یک ویژگی »دیواره ای« است؟ )ویژگی 
دیواره ای یا پَرچینی ویژگی بسیار مهمی در محصول 
و خدمت است که مانع از خرید گزینه های ارزان تر به 
وسیله مشتریان می شود. به عبارت دیگر، بسیاری از 
یا خدمت  به هر قیمتی، محصول  مشتریان حاضرند 

خریداری کرده شان، دارای آن ویژگی باشد.(
بسیاری از مدیران عالقه مند هستند که کار را با تمرکز 
بر گران ترین گزینه )که همزمان ارزشمندترین گزینه 
برای مشتریان نیز است( شروع کنند. دلیل این امر، 
پتانسیل آشکار این گزینه برای رشد درآمدی شرکت 
ویژگی های  جدیدترین  و  آخرین  تصور  البته  و  است 
ممکن بازار نیز، جذابیت دارد. اما آنها باید کار را با تعیین 
ویژگی های دیواره ای آغاز کنند. این کار، به طور معمول، 
قیمت گذاری  سیاست  یک  اجرای  بخش  دشوارترین 

GBB است.



شماره  2257       18 شهریور 1397

www.ieis.ir  15 11 آدرس: تهران  خیابان فاطمی غربی  خیابان سیندخت شمالی  پالک نگاه آخـــرـ  ایران زیباست 

منطقه آزاد ماکو

 قدمت حسینیه »قنادهای« سبزوار مربوط به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی و به عنوان یکی از 
آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.در دهه اول محرم هر سال، در داخل حسینه خیمه ای بر روی ۴ تیر 
چوبی به ارتفاع13 متر و برای عزاداری این ایام برپا می شود. چادر حسینیه، مزین به هنر خوشنویسی و 
منقوش با مضامین کربال، نقوش جقه شیر با شمشیری در دست و اشعاری با مضامین مرثیه واقعه کربال 
تزیین شده است.این چادر به سفارش یزدی های مقیم سبزوار برای نصب در محوطه حسینیه قنادها به 

همت هنرمندان اصفهان و حدود یک قرن پیش تهیه شده است.
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