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دکتر رضا بوستانی/ دنیای اقتصاد
همه تالش ها برای این بود تا از وقوع چنین وضعیت 
نابسامانی در اقتصاد جلوگیری شود. اما اختالفات 
رام   اقتصاد  نااهل  تا مرکب  بی اهمیت نگذاشت 
شود و در خدمت رفاه هموطنانمان درآید. این 
سمند سرکش همان طور که سوارکاران گذشته 
را  جدید  سوار  توانست  بود،  ساخته  مغلوب  را 
نیز به زحمت اندازد. در پنج سال گذشته کلیه 
بر  مکررا  اقتصادی  و صاحب نظران  کارشناسان 

ضرورت انجام اصالحات تاکید کردند.
به طور مشخص، آنها کلیه ارکان کشور را از بی ثباتی ذاتی 
سیاست های اقتصادی که به طور سنتی اجرا می شوند 
برحذر داشتند. تاکید بر اجرای سریع یکسان سازی نرخ 
ارز، تعمیق بازار ارز از طریق کاهش مداخله، معرفی 
ابزارهای مالی جدید و حمایت از نیروهای بازار برای 
تعدیل ناترازی های انباشت شده از عمده  راهکارهایی 
بود که می توانست ضمن ایجاد کارآیی در تخصیص 
منابع ارزی، شرایط اقتصاد را در مواجهه با تکانه ها نیز 
ابزاری  تقویت کند. اما عده ای نرخ ارز را نه به عنوان 
برای دستیابی به اهداف عالی تر، بلکه آن را به عنوان 
یک ارزش پاس داشتند تا پشته ناترازی ها در این بازار 
انباشته تر شود. از این رو، فرصت های طالیی برای انجام 
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دهم اردیبهشت ماه؛ روز ملی صنعت برق
نامی که مانند چالش های صنعت برق جدی گرفته نشد

امروز روز ملی صنعت برق است. صنعتی مظلوم که 
حتی روزش هم در تقویم ها ثبت نشده اما فعالینش 
ملی  روز  عنوان  به  را  ماه،  اردیبهشت  دهم  امروز، 

صنعت برق می شناسند. 
فارغ از گم شدن این نام در بزرگی و گستردگی نامگذاری 
دهم اردیبهشت ماه با عنوان روز ملی خلیج همیشگی فارس، 
تنها بخش کوچکی  نامگذاری  این  ثبت  باید گفت عدم 
از مغفول مانده های صنعت برق است. صنعت بزرگ و 
استراتژیکی که علیرغم تالش چهل ساله متخصصینش 

برای خودکفایی این روزها حال و روز خوبی ندارد. 
صنعت برق ایران با تاریخچه ای قریب به 110 سال، میراث 
بزرگ حاج امین الضرب است. این صنعت که تا پیش از 
انقالب یکی از صنایع وابسته بود، در طول این چهار دهه 
چنان توسعه یافت که امروز داعیه خودکفایی دارد. البته 
دوره دشوار تحریم های ظالمانه و همه جانبه جهانی علیه 
ثابت کرد که  این صنعت  ای  توسعه  روال  ادامه  و  ایران 

ادعای صاحبان آن کامال واقعی است. 
روز ملی صنعت برق می توانست بهترین فرصت برای معرفی 
پتانسیل ها و توانمندی های این صنعت باشد، اما این روزها 
که  استراتژیکی  نیست. صنعت  برق خوش  حال صنعت 
زیرساخت اصلی تامین رفاه و امنیت اجتماعی، پیشرفت 

اقتصادی و صنعتی و نیز  توسعه پایدار همه جانبه است، 
آرام آرام زیر فشار ناشی از مشکالت متعدد  کمر خم می 
کند. بی پولی، اقتصاد ناکارآمد و غیرشفاف و رکود گلوگاه 
های اصلی صنعت برق هستند. زیر سایه سنگین این چالش 
ها اما زخم های دیگری هم سر باز کرده اند. قراردادهای 
تعدیل های  اعمال  و عدم  تیپ  قرارداد  نبود  یک سویه، 
قراردادی در خصوص نرخ ارز، قیمت فلزات، تغییر قوانین 
و مقررات و همچنین خسارت دیرکرد هم بخش دیگری از 

این چالش ها هستند. البته مشکالت مالیاتی و بیمه ای هم 
به گونه ای دیگر نمک بر زخم شرکت های برقی می پاشند. 
حاال وزارت نیرو در سالی که خشکسالی و بی آبی به یک 
بحران بسیار بزرگ بدل شده و عالوه بر تنش های آبی 
می تواند به بروز خاموشی های گسترده منجر شود، بخش 
خصوصی که همواره و در هر شرایطی در کنار این وزارتخانه 
ایستاده و اجازه نداده بود بحران های داخلی صنعت برق، 
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سندیکای صنعت برق ایران، روز ملی صنعت برق را به فعاالن

صنعت برق کشور تربیک می گوید.
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 اخبار صنعت برق

یادداشت مدیران

 اخبار اقتصادی 

دهم اردیبهشت ماه؛ روز ملی صنعت 
نامی که مانند چالش های  برق 

صنعت برق جدی گرفته نشد
امروز روز ملی صنعت برق است. صنعتی مظلوم 
که حتی روزش هم در تقویم ها ثبت نشده اما 
فعالینش امروز، دهم اردیبهشت ماه، را به عنوان 

روز ملی صنعت برق می شناسند. 
صفحه1

امارات  سرمایه گذاری جدید صندوق 
تجدیدپذیر  انرژی  تجدیدپذیرها  در 

سومین  که  ابوظبی  سرمایه گذاری  سازمان 
صندوق سرمایه دولتی بزرگ جهان است قصد 
دارد سرمایه گذاری بیشتری در انرژی تجدیدپذیر 

انجام دهد.
صفحه 3

قیمت آب و برق هفت درصد افزایش 
یافت 

هیات وزیران در مصوبه ای به وزارت نیرو اجازه 
ابتدای  از  را  وبرق  آب  های  تعرفه  متوسط  داد 
اردیبهشت ماه امسال بدون تغییر ساختار تعرفه 

ها، به میزان هفت درصد افزایش دهد. 
صفحه 4

ترین  پیمانکاران عمده  بی توجهی 
دالیل برق گرفتگی در خراسان 

رضوی است 
خراسان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
حوادث  بروز  دالیل  ترین  مهم  گفت:  رضوی 

مردمی، وجود کارگاه های ساختمانی در مجاورت 
توجهی  بی  آن  تبع  به  و  کیلوولت   20 خطوط 
پیمانکاران ساختمان و کارفرمایان به مخاطرات 
برغم اطالع رسانی و آگهی های مندرج  شبکه 

درپشت قبوض برق است.
صفحه 4

قیمت طال، قیمت دالر، قیمت سکه و 
ارز  قیمت 

قیمت طالی 18عیار در بازار آزاد 10 اردیبهشت 
139۷، 1۷۷هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار 
بوده  تومان  هزار   8۶0 و  یک  میلیون  آزادی 
است، ضمن آنکه قیمت دالر با نرخ 4200 تومان 

تک نرخی شد.
صفحه 4

هسته ای  نیروگاه  نخستین  فعالیت 
شناور جهان در روسیه 

»آکادمیـک  شـناور  هسـته ای  نیروگاه هـای 
لومونوسـوف« بـا تـرک بنـدر سـن پترزبورگ 
عـازم مأموریـت شـد. فعـاالن محیط زیسـت 
وجـود چنین نیروگاهـی را خطرآفرین خوانده و 
نسـبت به احتمـال وقوع »چرنوبیلـی روی یخ« 

داده اند. هشـدار 
صفحه 5

برق مصرفی استان قزوین 3.5 درصد 
رشد داشته است 

نیروی  توزیع  مشترکین شرکت  معاون خدمات 
چهار  مصرف  با  گذشته  سال  گفت:  قزوین  برق 
استان  این  برق  مصرف  مگاوات،   239 و  هزار 

نسبت به سال 95 از رشد 3.5 درصدی برخوردار 
بوده است.

صفحه5
200 ساعت بحرانی در پیش است 

200 ساعت بحرانی در پیش است؛ 200 ساعتی که 
میزان تقاضا برای مصرف برق به بیش از ظرفیت 
عملی تولید برق می رسد و مجموعه وزارت نیرو 
با  تولید،  ظرفیت  افزایش  برای  تالش  کنار  در 
اعمال برنامه های پیک سایی و مدیریت تقاضا، 

سعی بر جلوگیری از بروز خاموشی دارد.
صفحه ۶

ریالی تجهیزات  میلیارد   3 محموله 
برق قاچاق به مقصد نرسید 

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از توقیف 
یک دستگاه کامیون حاوی تجهیزات برق 

ساختمان قاچاق به ارزش بیش از 3 میلیارد ریال 
و دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد.

صفحه۷ 
تاثیر تاخیر در پرداخت ها در توسعه 

تجدیدپذیر  نیروگاه های 
براساس بودجه سال 139۶ پرداخت های مربوط به 
خرید برق از منابع تجدیدپذیر بخش خصوصی از 
محل عوارض برق موضوع ماده 5 قانون صنعت برق 

تامین می شد. 
صفحه ۷

راهکار عملیاتی برای حمایت از تولید داخل 
کنترل پایدار نرخ تورم، خرید کاالی ایرانی برای 
رقابت  از  بانک ها  حرکت  تغییر  دولت،  نیازهای 
در جذب سپرده به رقابت در اعطای تسهیالت، 
قانون مالیات بر عایدی سرمایه و تسهیالت کارت 
اعتباری خرید کاال از جمله راهکارهای ارائه شده 

برای حمایت از کاالی ایرانی بوده است.
صفحه 8

بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان برای 
حمایت از تولید ملی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، کارگاه های تولیدی 
و  سال   34 زیر  جدید  نیروی  جذب  صورت  در 
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر با لحاظ 
شرایط قانونی معینی از معافیت حق بیمه سهم 

کارفرما برخوردار خواهند بود.
صفحه 9

برای  اهرمی  فرهنگ سازمانی؛ 
پیشرفت

از آنجا که فرهنگ، مستقیما بر اجرای استراتژی ها 
تاثیر دارد، باید آن را درک کنیم. سپس گفتیم که 
پس از مطالعه تحقیقاتی که طی سال ها در رابطه 
را  اصلی  بُعد  دو  انجام شده،  فرهنگی  مسائل  با 

شناسایی کردیم
صفحه 10
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ادامه از صفحه 1
فشارهای  یا  مصلحت اندیشی ها  با  ارزی  اصالحات 
جایی  به  امروز  و  رفت  دست  از  یک به یک  بیرونی 
رسیده ایم که با تلنگری به بازار ارز پریشانی بر فضای 

جامعه مسلط  می شود.
بازده  دارایی،  بازارهای  دیگر  مانند  ارز  بازار  محرک 
انتظاری است و اگر خریداران ارز انتظار داشته باشند 
نرخ در آینده افزایش یابد، عرضه بیشتر ارز حتی در 
داشته  تاثیری  آنها  رفتار  بر  نمی تواند  پایین  نرخ های 
باشد. همان طور که اعمال تحریم های ظالمانه در سال 
13۹1 باعث شد نرخ ارز در کمتر از یک سال دو برابر 
شود. آن هم در دوره ای که به واسطه قیمت باالی نفت، 
منابع ارزی سرشاری وجود داشت. در آن زمان انتظارات 
فعاالن اقتصادی نسبت به آینده  عرضه ارز به اندازه ای با 
نااطمینانی همراه بود که مداخالت گسترده در بازار ارز 
نیز نتوانست از افزایش نرخ جلوگیری کند. اکنون نیز 
اگر فعاالن اقتصادی نرخ های بازده باال را در بازار ارز 
انتظار دارند، سیاست گذار نمی تواند آن را تغییر دهد. 
یا  در شرایط فعلی تنها گذر زمان است که درستی 

نادرستی انتظارات را مشخص می کند.
بازار  به  تنها  ساختاری  اصالحات  به  نیاز  متاسفانه 
صندوق های  بانکی،  شبکه  نمی شود.  محدود  ارز 
و...  آب  انرژی،  حامل های  قیمت  بازنشستگی، 
بخش هایی هستند که مدت ها است در فهرست انتظار 
برای اصالحات قرار گرفته اند. تجربه این روز های ارز 
می تواند در هر یک از این بخش ها اتفاق افتد و در آن 
هنگام از هیچ مقام و دستگاهی کاری ساخته نیست. 
سیاست های  توسط  که  زندانی  بلند  دیوارهای  باید 
گذشته ایجاد شده و اقتصاد را به اسارت گرفته است، 
را  زندان  این  از  فرار  تنها  بی عملی،  شود.  تخریب 

دشوارتر می سازد.

ادامه از صفحه 1
به روند توسعه ای آن صدمه زده و در نهایت در تامین 
برق مورد نیاز مشترکین خللی ایجاد کند، چنان ضعیف 

و کم جان شده که بیم نابودی آن می رود. 
ابالغ قرارداد تیپ، اعمال تعدیل های قراردادی، استفاده 
حداکثری از توان ساخت داخل، پرداخت مطالبات بخش 
خصوصی  فعالین  به  اطمینان  نهایت  در  و  خصوصی 
صنعت برق می تواند یکی از گره های کور این صنعت را 
بگشاید. شاید وزارت نیرو نتواند برای بی ثباتی گسترده 
اقتصاد کشور، مشکالت مالیاتی و یا عدم همراهی بانک 
ها برای ارائه تسهیالت ارزان قیمت به فعالین اقتصادی 
کاری کند اما قطعا می تواند فضای کسب و کار داخلی 
صنعت برق را تا حدی بهبود ببخشد.  بدون شک شرکت 
های سازنده، پیمانکار، مشاور و تامین کننده صنعت برق 
چیزی بیش از آنچه که حق قانونی و عادالنه آنهاست از 
وزارت نیرو طلب نمی کنند، کافی است که این اراده در 
وزارتخانه ایجاد شود که دوباره زمینه را برای بازگشت 
این شرکت ها بر روی ریل توسعه فراهم آورند. صنعت 
برق می تواند و باید انسجام خود را با حمایت صحیح از 
فعاالن بخش خصوصی صنعت برق و نیز ایجاد همراهی 
و مشارکت میان بخش های دولتی و خصوصی حفظ 
کرده و دوباره به روزهای اوج خود بازگردد. صنعتی که 
پتانسیل صادرات 20 میلیارد دالری دارد، نباید در میانه 
راه قربانی بدقانونی ها و نیز بی توجهی و عدم اجرای 

قوانین کارآمد موجود شود. 
لذا شـاید در شـرایط کنونـی و در روز ملی صنعت برق 
بهتـر اسـت صاحبـان صنعـت بـرق در دولـت و بخش 
خصوصـی، بـه جـای تبریـک هـای معمـول، پیمـان 
ببندنـد کـه بـا حـل چالـش هـای داخلـی صنعـت از 
جملـه مشـکالت قـراردادی حداقـل خانـواده بـزرگ 
ایـن صنعـت را حفظ کرده و مسـیر توسـعه را در کنار 

یکدیگـر طـی کنند. 

ایسنا/

سرمایه گذاری جدید صندوق 
امارات در تجدیدپذیرها

انرژی تجدیدپذیر

سومین  که  ابوظبی  سرمایه گذاری  سازمان 
صندوق سرمایه دولتی بزرگ جهان است قصد 
دارد سرمایه گذاری بیشتری در انرژی تجدیدپذیر 

انجام دهد.
ــه  ــود ک ــاالنه 201۷ خ ــزارش س ــاد در گ ــن نه ای

ــت  ــرد صنع ــالم ک ــد، اع ــر ش ــنبه منتش روز دوش
انــرژی جهــان در مراحــل اولیــه تغییــر بنیادیــن از 
ــر  ــه انرژی هــای تجدیدپذی ســوخت های فســیلی ب

اســت.
اظهــارات ایــن نهــاد نشــان می دهــد چگونــه 
صندوق هــای ســرمایه جهانــی بــه درخواســت 
ــرات  ــئله تغیی ــه مس ــن ب ــرای پرداخت ــا ب دولت ه
ــن در  ــاری از کرب ــه ع ــک جامع ــای ی ــوی و بن ج
ــازمان  ــل س ــال قب ــد. دو س ــردن می نهن ــده گ آین
در شــرکت »گرینکــو  ابوظبــی  ســرمایه گذاری 
انــرژی هولدینگــز« کــه یکــی از شــرکت های 
ــرمایه گذاری  ــت، س ــد اس ــر هن ــرژی تجدیدپذی ان
کــرده بــود. ایــن صنــدوق ذخایــر ابوظبــی را کــه 
ــی  ــده عرب ــارات متح ــین های ام ــی از امیرنش یک
ــدود  ــور ح ــن کش ــد. ای ــت می کن ــت، مدیری اس
تولیــد می کنــد.  را  نفــت جهــان  از  3 درصــد 
طبــق اعــالم موسســه صنــدوق رفــاه دولتــی، 
ســازمان ســرمایه گذاری ابوظبــی ۸2۸ میلیــارد 
ایــن  کــه  می کنــد  مدیریــت  را  دارایــی  دالر 
صنــدوق را ســومین صنــدوق رفــاه دولتــی بــزرگ 
ــک  ــی ی ــدوق ســرمایه دولت ــان می ســازد. صن جه
ــرد  ــالم ک ــل امســال اع ــروژ اوای ــون دالری ن تریلی
در ســرمایه گذاری های خــود در تولیدکننــدگان 
نیــرو، شــرکت های نفتــی و شــرکت های مــواد 
ــوی را  ــرات ج ــی از تغیی ــک های ناش ــه، ریس اولی
ــزارش  ــر اســاس گ ــد. ب ــی می کن ــت ارزیاب ــه دق ب
ــالم  ــی اع ــرمایه گذاری ابوظب ــازمان س ــرز، س رویت
ــه بررســی تغییــرات جــوی  کــرد ســال گذشــته ب
ــا ارزیابــی  و تاثیــر احتمالــی آن پرداختــه اســت ت
کنــد دولت هــا و بازارهــا چــه واکنشــی می تواننــد 

ــد. ــان دهن ــرات نش ــن تغیی ــه ای ب
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ایسنا/

قیمت آب و برق هفت درصد 
افزایش یافت

هیات وزیران در مصوبه ای به وزارت نیرو اجازه 
ابتدای  از  را  وبرق  آب  های  تعرفه  متوسط  داد 
اردیبهشت ماه امسال بدون تغییر ساختار تعرفه 

ها، به میزان هفت درصد افزایش دهد.
هیات وزیران در جلسه پنجم اردیبهشت ماه امسال 
به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد مواد )1( و )3( 
قانون هدفمند کردن یارانه ها - مصوب 13۸۸- به 
وزارت نیرو اجازه داد تا متوسط تعرفه های برق را از 
ابتدای اردیبهشت 13۹۷ بدون تغییر ساختار تعرفه 
ها به میزان هفت درصد افزایش دهد.بر اساس این 
برای  که  برق  آبونمان  یا  ماهانه  ثابت  مبلغ  مصوبه، 
جبران بخشی از هزینه های توزیع برق اخذ می شود، 
برای همه مشترکان با قدرت 30 کیلووات و بیشتر 
قدرت  با  مشترکان  تمامی  و  ماه  در  ریال  هزار   ۹۹
است. ماه  در  ریال  هزار   11 کیلووات   30 از  کمتر 

تعرفه  نرخ  که  کرد  تصویب  وزیران همچنین  هیات 
آب از ابتدای اردیبهشت 13۹۷ بدون تغییر ساختار 
تعرفه ها به میزان هفت درصد افزایش یابد.همچنین 
به منظور جبران بخشی از هزینه های تامین و توزیع 
آب و جمع آوری و دفع فاضالب، مبلغ ثابت ماهانه 
یا آبونمان آب و فاضالب برای کاربری های مختلف، 
10 هزار ریال در ماه به ازای هر واحد تعیین شد.بر 
اساس این مصوبه، تعرفه »آب آزاد و بنایی« شهری 
و روستایی، معادل نرخ باالترین طبقه مصرف مصوب 

در بخش خانگی تعیین می شود.

خراسان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
حوادث  بروز  دالیل  ترین  مهم  گفت:  رضوی 
در  ساختمانی  های  کارگاه  وجود  مردمی، 
بی  آن  تبع  به  و  کیلوولت   20 خطوط  مجاورت 
به  کارفرمایان  و  ساختمان  پیمانکاران  توجهی 
آگهی  و  رسانی  اطالع  برغم  شبکه  مخاطرات 

های مندرج درپشت قبوض برق است.
بی توجهی پیمانکاران عمده ترین دالیل برق گرفتگی 

در خراسان رضوی است
به گزارش ایرنا، محمدرضا مزینی روز دوشنبه در آیین 
بیست و سومین همایش منطقه ای علمی تخصصی 
ایمنی در تربت حیدریه و همزمان با سالروز صنعت 
سرویس  در  فاقد صالحیت  افراد  دخالت  افزود:  برق 
در  کولرها  آب  تخلیه  شامل  که  خانگی  لوازم  برقی 
تابستان و در مناطق روستایی است و نیز باال رفتن 
خودسرانه  وصل  شامل  که  متری   12 های  پایه  از 
کات اوت، گرفتن کبوتر، صعود کودکان بدلیل اگاهی 
این  بروز  عوامل  دیگر  از  باشد  می  خطر  از  نداشتن 

مخاطرات است.
چند سالی است که به صورت سنتی، دست اندرکاران 
صنعت حساس و زیربنایی برق کشور، 10 اردیبهشت 
از روز جهانی کارگر  قبل  روز  از قضا یک  را که  ماه 
نیز هست، به عنوان روز ملی صنعت برق نام نهاده و 
به همین مناسبت نیز مراسم و همایش های مختلفی 

ایرنا/

بی توجهی پیمانکاران عمده 
ترین دالیل برق گرفتگی در 

خراسان رضوی است

برگزار می کنند تا بار دیگر توان، استعداد، خالقیت، 
میانی،  و  پایه ای  عالی،  مدیران  همه  ایثار  و  تالش 
همه  و  صنعتگران  مهندسان،  کارگران،  کارشناسان، 

کارکنان صنعت برق کشور مورد توجه قرار گیرد. 
وی گفت: با این حال پارسال در اثر حوادث ناشی از 
با  ارتفاع، برخورد  از  الکتریکی )آرک(، سقوط  تخلیه 
اجسام، سوانح رانندگی و برق گرفتگی تنها 12 نفر 
پیمانکاران  از  نفرشان  هشت  که  شدند  حادثه  دچار 
بودند. مزینی با بیان اینکه هدف ما به صفر رساندن 
چنین حوادثی است، گفت: در این راستا و به منظور 
بدنبال  توانیر  شرکت  جدید  های  سیاست  تحقق 
بهداشت  اداره   )HSE( مدیریت  سیستم  استقرار 
افزود:  وی  هستیم.  زیست  محیط  و  ایمنی  فردی، 
رویکرد  با  فرایندهای شرکت  بازنگری  اساس  این  بر 
ایمنی، سالمت و محیط زیست، توجه ویژه به گروه 
های اجرایی و نظارت بر عملکرد ایشان توسط مدیران 
مفاد  بهبود  و  اصالح  پیمانکاری،  شرکتهای  عامل 
قراردادها با رویکرد جامع الشمول بودن کلیه الزامات 
ناوگان خودروهای  بهبود وضعیت  مابین،  قانونی فی 
و  عمومی  ایمنی  فرهنگ  وضعیت  بهبود  و  عملیاتی 

مردم را با جدیت دنبال می کنیم.
مزینی اظهار کرد: برای تبیین این سیاست به مردم، 
کارکنان و پیمانکاران امروز بزرگترین همایش ایمنی 
به طور  و  نفر  بر هزار و 500  بالغ  استعداد  به  کشور 
همزمان در ۹ منطقه خراسان رضوی شامل سبزوار، 
قوچان، تربت جام، تربت حیدریه، گناباد، کاشمر، تایباد، 
چناران و نیشابور در حال برگزاری است که هر کدام 
یک از این شهرستان ها چند شهرستان اقماری را تحت 
پوشش قرار داده اند و بر این اساس در تربت حیدریه 
کارکنان و پیمانکاران شرکت برق شهرستان های زاوه، 

مه والت و رشتخوار نیز حضور دارند.

تسنیم/

قیمت طال، قیمت دالر، قیمت 
سکه و قیمت ارز 

قیمت طالی 18عیار در بازار آزاد 10 اردیبهشت 
139۷، 1۷۷هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار 
بوده  تومان  هزار   8۶0 و  یک  میلیون  آزادی 
است، ضمن آنکه قیمت دالر با نرخ 4200 تومان 

تک نرخی شد.
با  جدید  طرح  آزادی  تمام بهار  سکه  آزاد  بازار  در 
کاهش قیمت یک میلیون و ۸60 هزار تومان و سکه 
تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۷۷0 هزار 

تومان معامله می شد.
هـر قطعـه نیم بهار آزادی امروز شـاهد کاهش قیمت 
بـود به نحـوی کـه در بـازار آزاد هـر قطعه نیم سـکه 
ربع بهـار آزادی ۹01 هـزار تومـان، ربع سـکه 553 
هـزار تومـان و هـر قطعـه سـکه گرمـی 355 هـزار 
تومـان فروختـه می شـد. هـر گـرم طـالی 1۸عیـار 
نیـز امـروز 1۷۷ هـزار تومان ارزشـگذاری شـده بود، 
ضمـن آنکـه هـر اونـس طـال در بازارهـای جهانی با 

قیمـت 131۷.3 دالر معاملـه می شـود.
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انرژی امروز/ 
در میان اعتراضات فعاالن محیط زیست:

فعالیت نخستین نیروگاه 
هسته ای شناور جهان در روسیه

»آکادمیـک  شـناور  هسـته ای  نیروگاه هـای 
لومونوسـوف« بـا تـرک بنـدر سـن پترزبورگ 
عـازم مأموریـت شـد. فعـاالن محیط زیسـت 
وجـود چنین نیروگاهـی را خطرآفرین خوانده و 
نسـبت به احتمـال وقوع »چرنوبیلـی روی یخ« 

داده اند. هشـدار 
ــروگاه هســته ای شــناور آکادمیــک لومونوســوف  نی
روســیه  بــرای  باالیــی  اســتراتژیک  اهمیــت  از 

ــت ــوردار اس برخ
نیـروگاه هسـته ای شـناور روسـیه روز شـنبه )2۸ 
بنـدر  مقصـد  بـه  را  سـن پترزبورگ  بنـدر  آوریـل( 
مورمانسـک تـرک کـرد. مأموریـت اصلی ایـن یگان 
شـناور کـه آکادمیـک لومونوسـوف نـام دارد، تأمین 
در  روسـیه  نظامـی  پایگاه هـای  نیـاز  مـورد  انـرژی 

شـمالگان )ناحیـه پیرامـون قطـب شـمال( اسـت.
پـاول ایپاتـوف، یکـی از مقام های شـرکت هسـته ای 
روزن ارگـو اتم به خبرگزاری روسـی تـاس گفته، دو 
رآکتـور ایـن نیـروگاه پـس از رسـیدن بـه مقصد به 

سـوخت هسـته ای مجهز خواهند شـد.
نـاوگان  بخـش  بزرگتریـن  مورمانسـک  منطقـه  در 
زیردریایی هـای  بیشـتر  جملـه  از  روسـیه  شـمالی 

ایـن کشـور مسـتقر شـده اند. ارتـش  هسـته ای 
نیـروگاه هسـته ای شـناور آکادمیک لومونوسـوف از 
اهمیـت اسـتراتژیک باالیـی بـرای روسـیه برخوردار 
اسـت. ایـن نیـروگاه قـرار اسـت در تابسـتان 201۹ 
بـا تـرک مورمانسـک بـه سـمت اقیانـوس منجمـد 
شـمالی حرکـت کنـد تـا در آنجـا آب و بـرق مـورد 
و  کنـد  تأمیـن  را  روسـیه  نفتـی  سـکوهای  نیـاز 
همچنیـن بـرای نمک زدایـی آب دریا مورد اسـتفاده 

گیرد. قـرار 
نیـاز  مـورد  بـرق  می توانـد  شـناور  نیـروگاه  ایـن 
جمعیتـی دویسـت هـزار نفـری را نیـز تأمیـن کند.

چرنوبیلی دیگر؟
نیـروگاه  ایـن  فعالیـت  از  زیسـت  محیـط  فعـاالن 
صلـح  سـازمان  کرده انـد.  انتقـاد  شـناور  هسـته ای 
سـبز )Greenpeace( اخیـرا بـا اشـاره بـه فاجعـه 
سـال  در  کـه  چرنوبیـل  هسـته ای  نیـروگاه  اتمـی 
1۹۸6 به وقوع پیوسـت، نسـبت به خطـر چرنوبیلی 
روی یـخ هشـدار داد. هـدف روسـیه کسـب ذخایـر 
نفـت و گازی اسـت کـه گمـان مـی رود در  غنـی 
منطقـه اطراف قطب شـمال وجود داشـته باشـد. به 
دلیـل گرمایـش زمین و ذوب شـدن یخ هـای قطبی 
مسـیر های جدیـد تـردد دریایـی در دوردسـت های 
شـمال روسـیه ایجـاد شـده اند کـه همیـن مسـکو 
را بـه تقویـت حضـور نظامـی خـود در ایـن مناطـق 

برانگیختـه اسـت.
پیش تـر آمریـکا و چند کشـور واقع در قطب شـمال 
نیز نسـبت به اکتشـافات نفتـی در ایـن مناطق ابراز 

عالقه کـرده بودند.

رجانیوز/

برق مصرفی استان قزوین 3.5 
درصد رشد داشته است

نیروی  توزیع  مشترکین شرکت  معاون خدمات 
چهار  مصرف  با  گذشته  سال  گفت:  قزوین  برق 
استان  این  برق  مصرف  مگاوات،   239 و  هزار 
نسبت به سال 95 از رشد 3.5 درصدی برخوردار 

بوده است.

سـیدمحمد قافلـه باشـی روز دوشـنبه در گفـت و 
گـو بـا خبرنـگار ایرنـا، یکـی از اتفاقـات مثبـت این 
شـرکت در سـال گذشـته را بهبـود کاهـش تلفـات 
بـه میـزان 35 صـدم درصد دانسـت و افـزود: میزان 
تلفـات انـرژی در اسـتان از ۷.6۷ در سـال ۹5 بـه 

۷.32 درصـد در سـال ۹6 رسـیده بـود.
بـرق  مصـرف  بـار  پیـک  باالتریـن  وی،  گفتـه  بـه 
اسـتان قزویـن در سـال ۹6 بالـغ بـر ۷۷5 مـگاوات 

بـوده اسـت.
وی ادامـه داد: بـا افـزوده شـدن چهـار پسـت فـوق 
توزیـع )63 کیلوولـت( در سـال ۹6، در حـال حاضر 
تعـداد آنهـا در اسـتان بـه 40 پسـت افزایـش یافته 
و خطـوط انتقال شـبکه نیـز ۷۸5.۹ کیلومتر اسـت.

قافله باشـی تعداد پسـت های 20 کیلو ولت اسـتان 
را 11 هـزار و ۸۸5 واحـد اعـالم کـرد و گفت: از این 
تعـداد 334 پسـت در سـال ۹6 بـه مجموعه پسـت 

هـای فـوق توزیع اسـتان اضافه شـده بود.
وی طـول شـبکه فشـار ضعیـف بـرق اسـتان قزوین 
را پنـج هـزار و 204 کیلومتـر دانسـت و ادامـه داد: 
سـال گذشـته ۸0 کیلومتـر بـه ایـن شـبکه افـزوده 

است. شـده 
معـاون خدمـات مشـترکین شـرکت توزیـع نیـروی 
بـرق قزویـن اظهار کرد: سـال گذشـته همچنین 16 
هـزار و 14۸ مشـترک بـه مجموعـه این شـرکت در 

اسـتان اضافـه شـده اند.
وی در پایـان افـزود: در حال حاضـر از مجموع 5۸5 
هـزار و 1۷2 مشـترک بـرق اسـتان، 46۸ هـزار و 
۸1۹ مشـترک خانگـی، 36 هـزار و 602 عمومـی، 
پنـج هـزار و ۸53 کشـاورزی، چهـار هـزار و 406 
صنعتـی، 66 هـزار و ۹15 تجـاری و 2 هـزار و 5۷۷ 

نیـز روشـنایی معابر هسـتند. 
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۶ اخبار صنعت برق

تسنیم/

200 ساعت بحرانی در پیش است
200 ساعت بحرانی در پیش است؛ 200 ساعتی که 
میزان تقاضا برای مصرف برق به بیش از ظرفیت 
عملی تولید برق می رسد و مجموعه وزارت نیرو 
با  تولید،  ظرفیت  افزایش  برای  تالش  کنار  در 
اعمال برنامه های پیک سایی و مدیریت تقاضا، 

سعی بر جلوگیری از بروز خاموشی دارد.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
»برای جبران 200 ساعت پیک تابستان، ساالنه هزار 
میلیارد تومان هزینه می کنیم که امیدواریم بتوانیم با 
کمک مردم از میزان مصرف برق در تابستان کاسته 

وزیر  اردکانیان  رضا  که  است  ای  جمله  این  شود.« 
نیروی ایران در میانه بهمن ماه سال گذشته بر زبان 
کدام  وزیر  اشاره  مورد  ساعت   200 این  اما  آورده؛ 

ساعت هاست؟
در  الکتریکی  انرژی  مصرف  بعدی   3 منحنی  شکل 
طول سال 13۹5 را نشان می دهد که در طول سال 
۹6 با رشدی 6 تا ۸ درصدی مواجه شده؛ اما روند 

کلی مصرف، به همین منوال است.
باال مشخص است، حداکثر  همانگونه که در نمودار 
بار مصرفی شبکه سراسری برق در بازه تیر و مرداد 
با  مصرف  بحرانی  نقاط  و  می شود  حادث  سال  ماه 

رنگ قرمز مشخص شده است.
شبکه سراسری برق کشور در سال گذشته )سال ۹6( 
در ماه های تیر و مرداد پرفشارترین شرایط دوران 
تاریخ خود را سپری کرد. بر اساس گزارش های مرکز 
برق کشور )دیسپاچینگ ملی( روز یکشنبه  کنترل 
۸ مرداد ماه در ساعت 14 و 45 دقیقه نیاز مصرفی 

معادل 55 هزار و 443 مگاوات ثبت شد.
دهه  یک  طی  در  برق  مصرف  ساالنه  پیک  بررسی 
اخیر نشان می دهد همواره پیک مصرف برق در دو 
ماهه تیر و مرداد رقم می خورد که بیشتر ناشی از 

مصرف برق در وسایل سرمایشی است.
منحنی  خصوص  در  گرفته  صورت  مطالعات  طبق 
تداوم بار سالیانه )Load Duration Curve( که 

در  بحرانی  نقاط  مجموع  است،  باال  منحنی  مکمل 
طول سال بالغ بر 200 ساعت است. یعنی در مجموِع 
مرداد، در حدود 200  و  تیر  14۸۸ ساعِت دوماهه 
ماه  این  بقیه ساعتهای  از  باالتر  برق  ساعت مصرف 
است. مصرف برق در این 200 ساعت در چند سال 
اخیر به باالی 50 هزار مگاوات رسیده و به این 200 

ساعت، به اصالح 200 ساعت بحرانی می گویند.
ساعِت   200 این  در   ،۹6 و   ۹5 سالهای  طی  در 
توان  از  بیش  برق  مصرف  تقاضای  میزان  بحرانی، 
عملی تولید بوده که با سیاست ها و برنامه های پیک 
سایی و مدیریت بخش تقاضا، این میزان مصرف به 
مقدار سر به سر با تولید و یا کمتر از ظرفیت عملی 
نگه  ایمن  خاموشی،  بروز  از  کشور  و  رسیده  تولید 

داشته شده است.
علیرضا احمدی یزدی معاون دفتر مدیریت مصرف 
دنیا  تمام  در  گفت:  خصوص  این  در  توانیر  شرکت 
از  استفاده  با  پیشرفته  کشورهای  در  علی الخصوص 
 Demand Response( برنامه های پاسخگویی بار
Programs( نسبت به کنترل بار در ساعات بحرانی 

اقدام می کنند.
محوِر   2 در  بار  پاسخگویی  برنامه های  افزود:  وی 
محور  تعرفه  برنامه های  و  محور  تشویق  برنامه های 
وجود دارد که در برنامه های تشویق محور همانگونه 
که در ایران از 10 سال گذشته در حال اجرا است، با 
ابزارهای تشویقی و ایجاد انگیزه های اقتصادی برای 
مشترکین دیماندی از پتانسیل این مشترکین برای 
کنترل بار در 200 ساعت بحرانی استفاده شده است، 
مشابه این برنامه ها در اکثر کشورهای پیشرفته مورد 
استفاده است. احمدی یزدی تصریح کرد: در خصوص 
برنامه های تعرفه محور، این برنامه ها براساس تغییر 
در  مصرف  برای  جرائمی  گرفتن  نظر  در  و  تعرفه 

شبکه  بار  کنترل  به  نسبت  شبکه،  بحرانی  ساعات 
اقدام می شود، نکته قابل توجه در اجرای این برنامه ها 
داشتن تعرفه با قیمت تمام شده است و نرخ تعرفه 
براساس نرخ های بورس انرژی که براساس عرضه و 
تقاضا کشف می شود، تعیین می گردد؛ لذا اجرای این 
بر  که  تعرفه ها  کنونی  ساختار  به  توجه  با  برنامه ها 
مبنای تخصیص یارانه بوده در حال حاضر امکان پذیر 
نیست. وی ادامه داد: شرکت توانیر با وضع مشوق های 
در  همکاری  پتانسیل  که  مشترکینی  برای  مالی 
برنامه های کنترل و کاهش بار پیک شبکه سراسری 
معاون  بار پیک می کند.  به مدیریت  اقدام  دارند،  را 
دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر خاطرنشان کرد: 
برنامه های پاسخگویی بار تشویق محور در حال اجرا 
در ایران کاماًل منطبق با برنامه های در حال اجرا در 
کشورهای پیشرفته دنیا بوده که با ایجاد مشوق های 
مالی باعث همکاری مشترکین می شود، به طوری که 
راحتی  به  برنامه ها  این  اجرای  در طی چندین سال 
به  توانسته ایم  و گزاف  اضافه  انجام هزینه های  بدون 

خوبی مصرف برق را کنترل کنیم.
200 ســاعت بحرانــی مصــرف بــرق کشــور بــه 
ــیار  ــدار بس ــال مق ــول س ــاعت ط ــبت ۸۷60 س نس
ــن 200 ســاعت  ــی اســت. در ای کمــی از نظــر زمان
ــا  ــار ب ــالف ب ــگاوات اخت ــدار 4۸00 م ــل مق حداق
ــه  ــا توج ــاً ب ــه قطع ــود دارد ک ــاعات وج ــر س دیگ
ــداث  ــران، اح ــود در ای ــرمایه موج ــود س ــه کمب ب
ــرای اســتفاده فقــط 200  ایــن مقــدار تاسیســات ب
ــادی  ــی و اقتص ــه فن ــال دارای توجی ــاعت در س س
ــدارد. ایــن هزینــه همــان هــزار میلیــارد تومانــی  ن
ــرای  ــه کــردن آن ب ــرو از هزین ــر نی اســت کــه وزی
ــاد  ــرق ی ــرف ب ــی مص ــاعت بحران ــذر از 200 س گ

ــت. ــرده اس ک
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دنیای اقتصاد/

تاثیر تاخیر در 
پرداخت ها در 

توسعه نیروگاه های 
تجدیدپذیر

محمدابراهیم رئیسی
پژوهشگر اقتصادی حوزه انرژی و آب

براساس بودجه سال 139۶ پرداخت های مربوط 
به خرید برق از منابع تجدیدپذیر بخش خصوصی 
از محل عوارض برق موضوع ماده 5 قانون صنعت 

برق تامین می شد. 

تصـور می شـد کـه ایـن منبـع مطمئن سـبب شـود 
تـا پرداخت هـای ایـن نیروگاه هـا کامـل و در موعـد 
مقـرر انجام شـود اما در عمـل تاخیرهـای چند ماهه 
تجدیدپذیـر  نیروگاه هـای  بـرق  بهـای  پرداخـت  در 
به وجـود آمـد. اگرچـه درحـال حاضـر بـا تالش هـای 
بخش خصوصی و همکاری مسـووالن دسـت اندرکار، 
ایـن مشـکل تاحـدودی برطـرف شـده اسـت، امـا به 
ارائـه یـک روش پایـدار بـرای حـل  نظـر می رسـد 
ایـن مسـاله کمـک بزرگی بـه امنیت سـرمایه گذاری 
بخـش خصوصـی در این صنعـت تازه رونـق گرفته و 

تضمیـن رشـد پایـدار آن خواهـد کرد.
ظرفیـت نصـب نیروگاه هـای تجدیدپذیـر در ابتـدای 
حـدود  خصوصـی  بخـش  توسـط   13۹5 سـال 
۷3مـگاوات بـوده اسـت، امـا ایـن مقـدار درانتهـای 
سـال ۹6 بـه 21۹مـگاوات رسـیده اسـت. علـت این 
رشـد فزاینـده، تدویـن و ابـالغ نـرخ خریـد تضمینی 
بـرق براسـاس فرمولـی بود کـه مزایای بـرق تولیدی 
نیروگاه هـای تجدیدپذیـر در آن در نظـر گرفته شـده 
بود. متناسـب بودن این نـرخ برای انـواع نیروگاه های 
تجدیدپذیـر از دیـدگاه توجیـه مالـی و افزایـش دوره 
خریـد بـرق، از جملـه مهم تریـن دالیل اقبـال بخش 
خصوصـی بـه صنعـت انرژی هـای تجدیدپذیـر بـود. 
اگرچـه هنـوز قوانیـن مربـوط بـه خریـد تضمینـی 
از بخـش خصوصـی نیازمنـد اصالحاتـی اسـت، امـا 
توانسـته است بستر مناسـبی را برای سـرمایه گذاری 

فراهـم آورد. 
امـا حفـظ این روند جز بـا پرداخت منظـم و به موقع 
مبالغ بـرق خریداری شـده از بخش خصوصی ممکن 
نیسـت. زیرا پرداخت هـای نامنظم و بـا تاخیر نه تنها 
ایـن بنگاه هـای اقتصـادی را با مشـکالت مالی مواجه 
می سـازد، بلکه موجب بـی اعتمادی سـرمایه گذاران 

ایـن بخـش می شـود. به خصـوص آنکه بخـش اعظم 
ایـن صنعـت سـرمایه های  سـرمایه های موجـود در 
خارجـی اسـت. تاخیـرات اخیـر نشـانه هایی از چنین 
خارجـی  گـذاران  سـرمایه  بیـن  در  را  بی اعتمـادی 
سـرمایه گذاری  جریـان  قطـع  بـا  می دهـد.  نشـان 
خارجـی پیـش بینـی می شـود کـه رونـد روبه رشـد 
توسـعه نیروگاه هـای تجدیدپذیـر بـه شـدت تحـت 
تاثیـر منفـی قـرار خواهـد گرفـت. بی شـک در ایـن 
شـرایط برنامه هـای پیش بینـی شـده دولـت مبنـی 
بـر ایجـاد 5هـزار مـگاوات نیـروگاه تجدیدپذیـر –که 
وظیفـه تامیـن منابـع مالـی سـرمایه گذاری آن بـه 
عهـده بخـش خصوصـی اسـت- تـا انتهـای برنامـه 
ششـم بـه وقـوع نخواهـد پیوسـت. در بودجـه سـال 
13۹۷ مبلـغ 12۸0میلیـارد تومـان از عـوارض بـرق 
در بنـد »ه« تبصـره 6 قانـون براسـاس دریافـت ۸ 
درصـد از عـوارض بـرق تعییـن شـده اسـت، بـه این 
ترتیـب منبـع مطمئنـی بـرای تامیـن پرداخت هـای 
مربـوط بـه خریـد بـرق از منابـع تجدیدپذیـر وجـود 
تجدیـد  نیروگاه هـای  پرداخت هـای  بتـوان  تـا  دارد 
پذیـر را بـدون تاخیـر انجام داد؛ شـرط تحقق این امر 
هماهنگـی میـان بخش هـای مختلـف دسـت اندرکار 
دولتـی در زمینـه نیروگاه هـای تجدیدپذیـر و انجـام 
تخصیص هـای ایـن بخـش بـدون تاخیـر و صرفـا به 
نیـروگاه تجدیدپذیـر در سـال ۹۷ بـر خـالف سـال 
۹6 اسـت. در غیـر این صورت باید شـاهد آن باشـیم 
تـا براثـر ایجـاد نشـانه هایی مبنـی بـر عـدم امنیـت 
سـرمایه گذاری، ایـن فرصت بزرگ سـرمایه گذاری به 
خصـوص سـرمایه گذاری خارجی در کشـور بـه افول 
گذاشـته و بـا خـروج سـرمایه گذاری از ایـن بخـش، 
تجدیدپذیـر  نیروگاه هـای  توسـعه ای  سیاسـت های 

دچـار صدمـات جبـران ناپذیری شـود.

برنا/

محموله 3 میلیارد ریالی 
تجهیزات برق قاچاق به مقصد 

نرسید

توقیف  از  انتظامی شهرستان سیرجان  فرمانده 
برق  تجهیزات  حاوی  کامیون  دستگاه  یک 
ساختمان قاچاق به ارزش بیش از 3 میلیارد ریال 

و دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد.
سرهنگ  کرمان؛  از  برنا  خبرگزاری  گزارش  به 
محمدرضا ایران نژاد در این خصوص گفت: ماموران 
آگاهی  پلیس  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  دایره 
شهرستان سیرجان، یک دستگاه کامیون را در محور 

سیرجان بندرعباس متوقف کردند.
وی افزود: در بررسی مدارک این کامیون، مشخص 
شد بارنامه آن جعلی و حامل یک هزار و 50 حلقه 
کابل شبکه، بیش از 20 هزار پریز برق و برخی لوازم 

برقی دیگر است.
این  راننده  معرفی  به  اشاره  با  نژاد  ایران  سرهنگ 
کامیون به مقامات قضائی، بیان داشت: ارزش ریالی 
برآورد می  ریال  میلیارد   3 از  بیش  قاچاق،  بار  این 

شود.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان در پایان، گفت: 
قاچاق کاال و ورود بی رویه تولیدات خارجی، اثرات 
زیان  به  و  دارد  داخلی  تولیدات  بر  فراوانی  منفی 
وظایف  به  بنا  پلیس  رو  این  از  است؛  اقتصاد کشور 
ذاتی و در راستای تحقق شعار سال، با جدیت با این 

گونه تخلفات برخورد خواهد کرد.
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کنترل پایدار نرخ تورم، خرید کاالی ایرانی برای 
رقابت  از  بانک ها  حرکت  تغییر  دولت،  نیازهای 
در جذب سپرده به رقابت در اعطای تسهیالت، 
قانون مالیات بر عایدی سرمایه و تسهیالت کارت 
اعتباری خرید کاال از جمله راهکارهای ارائه شده 

برای حمایت از کاالی ایرانی بوده است.

با اعالم شعار سال 13۹۷ با عنوان حمایت از کاالی 
ایرانی، نظرات مختلفی برای تحقق این مهم مطرح 
شد. شاید اولین و پرتکرارترین پیشنهاد، حمایت از 
ایرانی برای نیازهای  ایرانی با خرید کاالهای  کاالی 
کل  تقاضای  از  بخشی  اینکه  به  باتوجه  بود.  دولت 
اقتصاد از سوی دولت اظهار می شود، حجم تقاضای 

برای کاالی ایرانی با این روش افزایش می یابد.
مصوبه  اولین  در  هم  نوروز  تعطیالت  از  پس  دولت 
را  داخل  تولید  دارای  خارجی  کاالی  خرید  خود 
کرد.  اعالم  ممنوع  دولتی  دستگاه   های  همه  برای 

دستگاه های  در  میزان  چه  بخشنامه  این  اینکه  اما 
در  چراکه  نیست  مشخص  می شود  عملیاتی  دولتی 
مشابه  بخشنامه هایی  دولت  سال ها  برخی  گذشته، 
اگر  و  است  کرده  ابالغ  دستگاه ها  به  بخشنامه  این 
بخشنامه  ابالغ  بود،  کار  دستور  در  بخشنامه  همان 

جدید چه معنایی می تواند داشته باشد.

از  اولیه  مواد  هم  ایرانی  صنعتگران   
تولیدکنندگان داخلی خریداری کنند

کارشناسان  و  اقتصادی  فعاالن  دیگر  طرف  از 
مطرح  شعار  این  تحقق  برای  مختلفی  دیدگاه های 
و  صنعت   خانه  اعضای  از  خالقی  آرمان  کرده اند. 
معدن ایران ضمن تاکید بر اهمیت و تاثیر رفتارهای 
که  صنعتگرانی  گفت:  زمینه،  این  در  مردم  فردی 
کنند  خریداری  ایرانی  کاالی  دارند  انتظار  مردم  از 
به  نیز  خود  نیاز  مورد  اولیه  مواد  تامین  در  باید 
تولیدات داخلی توجه داشته باشند. به عنوان مثال 
پارچه های  از  باید  ایرانی  پوشاک  تولیدکنندگان 
ایرانی استفاده کنند و در صورت نبود کاالی مشابه 

داخلی نسبت به واردات اقدام کنند.
خالقی ادامه داد: در حال حاضر برخی تولیدکنندگان 
از  را  دکمه  یا  نخ  پارچه،   هستند  مشتاق  پوشاک 
خارج وارد کنند که این مساله باعث تعطیلی برخی 
کارخانه های داخلی تامین کننده مواد اولیه صنعت 

پوشاک شده است.

کنترل تورم اولین گام برای حمایت از تولید داخل
کامران ندری اقتصاددان کنترل نرخ تورم را یکی از 
مهم ترین بسترهای حمایت از تولید داخل دانست و 
گفت: در شرایط تورمی، دولت به دلیل مسئولیت های 
اجتماعی خود قیمت برخی کاالها و نرخ های کلیدی 

فارس/
کارشناسان و فعاالن اقتصادی می گویندبرای حمایت از 

کاالی ایرانی چه می توان کرد؟

راهکار عملیاتی برای حمایت از 
تولید داخل

را کنترل می کند که تناسبی با نرخ تورم ندارد و همین 
مداخله در قیمت گذاری تعادل در قیمت های نسبی را به 
هم می ریزد و در بلندمدت دولت ها را مجبور به افزایش 
جهشی و یکباره قیمت ها می کند که این اقدامات آثار 

بسیار مخربی برای تولید داخلی دارد.

در  رقابت  از  تغییر جریان  بانکی  نظام  اصالح 
سپرده گیری به رقابت در اعطای تسهیالت

با  بانک ها  هم اکنون  کرد:  تصریح  اقتصاددان  این 
دارایی   و  هستند  مواجه  نقدینگی  و  مالی  تنگنای 
باید  بانکی  نظام  نیست.  بدهی ها  با  متناسب  آنها 
به گونه ای اصالح شود که به جای رقابت در جذب 
سپرده، در حوزه اعطای تسهیالت رقابت کنند. اگر 
توانستیم بانک ها را به این مسیر ببریم بستر حمایت 

از تولید داخلی و کاالی ایرانی گام برداشت.

 سیستم حمایت از مصرف کننده ایرانی وجود ندارد
وی ادامه داد: همچنین به خاطر نداشتن سیستم ها 
یا نظام هایی که بتواند از مصرف کننده حمایت کند، 
می بینیم که مصرف کننده به سمت کاالهای خارجی 
می رود زیرا به کیفیت مناسب کاالی خارجی اعتماد 

پیدا کرده است.
ندری با بیان اینکه برای حمایت از تولید داخل باید 
نظام حمایت از حقوق مصرف کننده را احیا کنیم، 
افزود: این نظام باید احیا شود تا وقتی تولید کننده ای 
بتواند  مصرف کننده  می کند،  ارائه  نامرغوب  کاالی 

حقوق خود را از تولیدکننده مطالبه کند.
به گزارش فارس، برای حمایت از حقوق مصرف کننده 
در  مصرف کنندگان  از  حمایت  قانون  ایرانی،  کاالی 
شورای  مجلس  تصویب  به  ماده   22 در   ۸۸ سال 
اسالمی رسید.همچنین در سال 56 سازمان حمایت 

شد.  تاسیس  کنندگان  مصرف  و  تولیدکنندگان  از 
همچنین در سال ۸4، سازمان بازرسی و نظارت بر 
حمایت  سازمان  در  خدمات  و  کاال  توزیع  و  قیمت 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام شد.
حمایت  سازمان  این  تاسیس  از  هدف  واقع  در 
وجود  با  اما  بود  کننده  تولید  و  کننده  مصرف  از 
موضوع  همچنان  نهاد،  تاسیس  و  قانون گذاری 
چالش  با  ایرانی  کاالی  مصرف کننده  از  حمایت  
جدی مواجه است. بانک ها قطعا یک پای حمایت از 
تولید داخل هستند و می توانند نقش مهمی در این 
پرویزیان  کورش  راستا  همین  در  کنند.  ایفا  زمینه 
تسهیالت  اعطای  برای  بانک ها  توافق  و  تصمیم  از 
کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی خبر داد و گفت: 
»بانک ها انعقاد قرارداد با شرکت های داخلی را برای 
از طریق لیزینگ  اجرای این طرح آغاز کرده اند، ما 
چند  تا  طرح  این  اطالعیه  و  کرده ایم  شروع  را  کار 
روز آینده در سایت های خودروسازان و شرکت های 
لوازم خانگی درج خواهد شد.« اینکه تا چه حد و به 
این  به  را  اعتبارات خود  و  منابع  بانک ها  چه میزان 
بخش اختصاص می دهند، موضوعی است که باید در 
ماه های آینده آن را پیگری و رصد کرد. ولی نفس 
این اقدام به افزایش گردش مالی صنایع تولیدکننده 

داخلی کمک خواهد کرد.

تدوین و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه
یکی دیگر از راهکاری عملیاتی و پیشنهادی که برای 
شد،  مطرح  مدت  این  در  ایرانی  کاالی  از  حمایت 
پیشنهادی بود که شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، 
در نامه ای به رئیس مجلس ارائه کرد.این شبکه در نامه 
خود یکی از راهکارهای حمایت از تولید و کاالی ایرانی را 
استفاده از پایه مالیاتی مالیات بر عایدی سرمایه دانست. 
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تسنیم/

بخشودگی جرائم بیمه ای 
کارفرمایان برای حمایت از 

تولید ملی

ــنیم، کارگاه  ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــروی  ــذب نی ــورت ج ــدی در ص ــای تولی ه

جدیــد زیــر 34 ســال و دارای مــدرک 
ــاظ  ــا لح ــر ب ــی و باالت ــی کارشناس تحصیل
ــق  ــت ح ــی از معافی ــی معین ــرایط قانون ش
ــد  ــوردار خواهن ــا برخ ــهم کارفرم ــه س بیم

ــود. ب
ــه  ــران نمون ــع کارگ ــش در جم ــیدتقی نوربخ س
کشــوری اظهــار داشــت: مدیــران و کارکنــان 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی قــدردان زحمــات 
و تــالش هــای کارگــران عزیــز هســتند کــه 

ــالمی  ــران اس ــازندگی ای ــد و س ــای تولی چرخ ه
ــد. ــی آورن ــردش در م ــه گ را ب

ــی  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
ــت  ــر از جمعی ــون نف ــه 14میلی ــار دارد ک افتخ
کشــور را کــه عمومــاً از جامعــه شــریف کارگــران 

ــرار داده اســت. هســتند، تحــت پوشــش ق
وی ادامــه داد: بــا وجــود محدودیــت هــای مالــی 
ــن  ــی ای ــن اجتماع ــازمان تأمی ــالش س ــام ت تم
اســت کــه خدمــات مناســبی بــه جامعــه کارگــری 
ارائــه و تعهــدات ســازمان در  بازنشســتگان  و 

ــود. ــام ش ــدف انج ــه ه ــال جامع قب
مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعــی گفــت: 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــدود ۷4 ه ــال ۹6 ح در س
بــرای خدمــت رســانی بــه جامعــه تحــت پوشــش 
ــن ســازمان هزینــه شــده اســت کــه52 هــزار  ای
ــت  ــرای پرداخ ــغ ب ــن مبل ــان از ای ــارد توم میلی
ــه اســت.  مســتمری بازنشســتگان اختصــاص یافت
ــتگان  ــتمری بازنشس ــت مس ــی باب ــغ پرداخت مبل
ــدود22  ــه ح ــال ۹2 ب ــی در س ــن اجتماع تأمی
هــزار میلیــارد تومــان بــود کــه ایــن مبلــغ 
در ســال جــاری نســبت بــه آن ســال رشــد 
120درصــدی را نشــان مــی دهــد. در ایــن ســال 
ــی  ــن اجتماع ــتگان تأمی ــتمری بازنشس ــا مس ه
110 درصــد رشــد داشــته اســت و افزایــش 
مســتمری هــا در همــه ســال هــا بیشــتر از نــرخ 

ــوده اســت. ــورم ب ت
ــازمان  ــان س ــه در بخــش درم ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای  ــی ب ــای بزرگ ــز گام ه ــی نی ــن اجتماع تأمی
ارتقــاء خدمــات برداشــته شــده اســت، گفــت: ۷ 
ــا درحــال  ــد احــداث شــده و ی بیمارســتان جدی
تأمیــن  بیمارســتان های  اســت.  احــداث 

اجتماعــی در کرمــان، آبــادان، دزفــول، بیرجنــد، 
بــرداری  بهــره  بــه  ایــالم  و  عســلویه  زابــل، 
ــه  ــی خان ــن اجتماع ــازمان تأمی ــد. س ــیده ان رس
کارگــران اســت و تشــکل هــای کارگــری بــا ایــن 
ســازمان دارای ارتبــط نزدیــک و مــداوم هســتند. 
ــی  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای حمایــت  ــی ب از تمامــی ظرفیــت هــای قانون
ــتفاده  ــادی اس ــای اقتص ــق فض ــتغال و رون از اش
خواهــد کــرد، اظهــار داشــت: در شــعب ســازمان 
ــر  ــات غی ــعه خدم ــرای توس ــی ب ــن اجتماع تأمی
ــه  ــه بیم ــانی ب ــت رس ــهیل خدم ــوری و تس حض
شــدگان و بازنشســتگان اقدامــات اساســی در 

ــال انجــام اســت. ح

تســهیالت ویــژه بــه کارگــران نمونــه 
ــود ــی ش ــه م ــوری ارائ کش

حســین رحمتــی، عضــو هیــأت مدیــره و معــاون 
ــن  ــز در ای ــران نی ــاه کارگ ــک رف ــل بان مدیرعام
ــرای  ــب ب ــهیالت مناس ــاص تس ــه از اختص جلس
کارگــران نمونــه کشــوری خبــر داد و گفــت: 
بــرای کارگــران نمونــه اول تــا ســوم تمامــی 
ــا نــرخ  اســتانها تســهیالت 20 میلیــون تومانــی ب

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــد در نظ 10 درص
بــرای  بــزرگ  اســتان   10 در  داد:  ادامــه  وی 
ــرای  ــا ب ــتان ه ــایر اس ــه و در س ــر نمون 20کارگ
میلیــون   10 تســهیالت  نمونــه  کارگــر   15
تومانــی بــا نــرخ 10 درصــد در نظــر گرفتــه 
ــا معرفــی ادارات  ــه ب شــده اســت. کارگــران نمون
ــد  ــی توانن ــی م ــاه اجتماع ــاون، کار و رف کل تع
ــاه  ــک رف ــه بان ــن تســهیالت ب ــت ای ــرای دریاف ب

کارگــران مراجعــه کننــد.
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از آنجا که فرهنگ، مستقیما بر اجرای استراتژی ها 
تاثیر دارد، باید آن را درک کنیم. سپس گفتیم که 
پس از مطالعه تحقیقاتی که طی سال ها در رابطه 
بُعد اصلی را  انجام شده، دو  با مسائل فرهنگی 
»واکنش  و  افراد«  »تعامالت  کردیم:  شناسایی 
در برابر تغییر«. برای درک بهتر این ابعاد از یک 
نمودار دو بعدی استفاده کردیم که خط افقی آن، 
نشان دهنده رویکرد سازمان نسبت به تعامالت 
افراد است )از کامال مستقل تا کامال وابسته( و 
در  سازمان  واکنش  نشان دهنده  عمودی،  خط 
برابر تغییر )از انعطاف پذیری تا ثبات(. برای آنکه 
فرهنگ یک سازمان را بشناسیم، باید ببینیم آن 
سازمان، کجای این نمودار دو بعدی قرار دارد. در 
پایان، به معرفی سبک های فرهنگی هشت گانه 
پرداختیم. این سبک ها عبارت است از: حمایتگر، 
هدف محور، یادگیری، مفرح، نتیجه گرا، اقتدارگرا، 

ایمن و قانونمدار.

فرهنگ سازمانی؛ اهرمی برای پیشرفت
سبک  هشت  شد،  اشاره  پیش تر  که  همان طور 
فرهنگی را می توانیم به صورت یک نمودار دو بعدی 
به  نمودار  این  در  سازمان  هر  جایگاه  دهیم.  نشان 
جهت گیری آن نسبت به دو مقوله »تعامالت افراد« 
و »واکنش در برابر تغییر« بستگی دارد. سبک هایی 
با  دارند  قرار  یکدیگر  مجاورت  و  ربع  یک  در  که 

یکدیگر سازگار هستند و می توانند همزمان در یک 
سازمان وجود داشته باشند )مثل ایمن و قانونمدار(. 
بر عکس، سبک هایی که روبه روی یکدیگر قرار دارند، 
نمی توانند با هم در یک سازمان وجود داشته باشند و 
اگر چنین باشد، ایجاد سازگاری میان آنها کار آسانی 
نیست )مثل ایمن و یادگیری(. هر یک از سبک های 
فرهنگی معایب و مزایای خاص خود را دارد و هیچ کدام 
ذاتا بهتر از دیگری نیست. اما برای آنکه بتوانیم فرهنگ 
سازمان را تعیین کنیم، باید ابتدا نقاط قوت مطلق و 
نسبی هر سبک را شناسایی کنیم و ببینیم کدام یک 
از این سبک ها بهتر می تواند معرف سازمان باشد. یکی 
از شاخصه های قدرتمند این نمودار که آن را از سایر 
مدل ها متمایز می کند این است که می تواند برای تعیین 
فرهنگ تک تک افراد و ارزش های رهبران و کارکنان نیز 

به کار رود.

فرهنگ تلفیقی
ما با اتکا به تجربه سال ها تحقیقات و تجزیه و تحلیل 
سازمان ها، مدیران اجرایی و کارکنان، توانستیم یک 
مدل دقیق و جامع طراحی کنیم که برای شناسایی 
ویژگی های کلیدی فرهنگ سازمان و سبک مدیریتی 

سازمان های فرهنگ سازمانی؛ اهرمی برای پیشرفت فرهنگ  وقتی  می رود.  به کار  رهبران 
مختلف را در این نمودار دو بعدی قرار دادیم، توانستیم 
هشت ویژگی را شناسایی کنیم. شدت و ضعف هر یک 
از این ویژگی ها نسبی است و از سازمانی تا سازمان 
و  »نتیجه گرا«  ویژگی  دو  اما  است،  متفاوت  دیگر 
می شود.   دیده  سازمان ها  همه  در  تقریبا  »حمایتگر« 
در این نمودار، موقعیت سبک ها نسبت به یکدیگر حائز 
اهمیت است. سبک هایی که در نمودار به هم نزدیکند، 
به نحوی می توانند با یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز 
داشته باشند. اما سبک هایی که از هم دورند، به سختی 
می توانند به طور همزمان در یک سازمان وجود داشته 
باشند )مثل اقتدارگرا و هدف محور(. وقتی اقتدارگرایی، 
فرهنگ غالب باشد، نمی توانیم فرهنگ هدف محور را 
نیز در آن سازمان نهادینه کنیم، چرا که برای رسیدن 
فرهنگ  مزایای  از  ناچاریم  اقتدارگرایی،  فرهنگ  به 
هدف محور دست بکشیم.  انتخاب یک سبک فرهنگی، 
انتخاب  با  )یعنی  است  بستان  بده  یک  مثل  درست 
یک فرهنگ، چیزهایی به دست می آورید و در عوض، 
از دست می دهید(. گرچه همه سبک ها  چیزهایی را 
و  طبیعی  محدودیت های  اما  هستند  مزایایی  دارای 
نیازهای رقابتی، انتخاب را سخت تر می کنند. روی کدام 
از کارکنان  انتظاراتی  باید تمرکز کنیم؟ چه  ارزش ها 
خواهیم داشت؟ مثال، سازمان هایی که همزمان روی 
»نتیجه« و »حمایت« تمرکز می کنند به وفور یافت 
می شوند اما ترکیب این دو فرهنگ می تواند کارکنان 
داریم  انتظار  کارکنان  از  آیا  کند.  و سردرگم  گیج  را 
که به هر قیمتی، برای رسیدن به اهداف شخصی و 
نتایج مطلوب تالش کنند؟ یا باید به صورت تیمی کار 
کنند و روی مشارکت و موفقیت جمعی تمرکز کنند؟ 
ممکن است ماهیت کار، استراتژی کسب وکار یا طراحی 
سازمان به گونه ای باشد که کارکنان نتوانند همزمان هم 

»نتیجه گرا« باشند، هم »حمایتگر«.
بر عکس، در فرهنگی که همزمان روی »حمایتگری« 
و  تیمی  کار  اعتماد،  می کند،  تاکید  »قانونمداری«  و 
احترام از هر چیزی مهم تر است. این دو سبک فرهنگی 
یکدیگر را تقویت می کنند که مزیت ها و در عین حال، 
چالش هایی نیز دارد. از جمله مزیت ها، وفاداری، حفظ 
استعدادها، نبود اختالفات و مشارکت باالی کارکنان 
است. چالش ها نیز از این قرارند: گرایش به گروه اندیشی 
)groupthink(، اتکا به تصمیمات توافقی، پرهیز از 
آنها«.  مقابل  در  »ما  تفکر  گسترش  و  مسائل سخت 
رهبرانی که بیشتر روی »نتیجه« و »یادگیری« تاکید 
یا  کنند  ایجاد  تغییر  می گیرند  تصمیم  وقتی  دارند، 
»حمایتگری«  ترکیب  نظرشان،  به  کنند،  کارآفرینی 
و »قانونمداری« دست و پاگیر و مانع پیشرفت است. 
به  موجود  فرهنگ  قوت  نقاط  از  زبردست  رهبران 
بهترین نحو بهره برداری می کنند. آنها می دانند چگونه 
اگر فرهنگ غالب یک  اعمال کنند. مثال  را  تغییرات 
سازمان، »حمایتگر« و »قانونمدار« باشد، آنها از ماهیت 
مشارکتی این دو فرهنگ برای جلب مشارکت کارکنان 
استفاده می کنند و همزمان، یکی از اعضای »خودی« 
سازمان را که »یادگیری گرا« و مورد اعتماد اعضای تیم 
از  به حمایت  را  کارکنان  تا  است شناسایی می کنند 

تغییرات تشویق کند.

اظهارات رهبری سازمان
گرایش های  معموال  ارشد،  رهبران  و  بنیان گذاران 
فرهنگی خود را با عموم مردم به اشتراک می گذارند 
می تواند  اظهارات  این  غیرعامدانه(.  یا  )عامدانه 
رهبران  این  کند.  فراهم  برایتان  مهمی  سرنخ های 
درباره فرهنگ سازمان خود چه نظری دارند؟ چگونه 

سازمان را رهبری می کنند؟
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