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ارزپاشیوپولپاشی
 دوازدهمین همایش بین المللی انرژی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک تجهیزات و صنایع وابسته

دنیایاقتصاد/دکترموسیغنینژاد
که میدهد نشان دولتی مسووالن گزارشهای
برایوارداتکاالدردو درخواستثبتسفارش
باالرفته نامتعارفی بهگونه ماهاخیربهشدتو
است.تجربهعملکرداقتصادینزدیکبهنیمقرن
اخیردرایرانحکایتازرابطهتنگاتنگوبسیار
زیانبارپولپاشیوارزپاشیداردکهدومیمعموال
بهدنبالاولیودرمقامتالی»ناگزیر«آنازمنظر

سیاستگذارانصورتمیگیرد.
**ارزپاشیوپولپاشی

نزدیکبهنیمقرناستکهمسووالندولتیدر
ایران،باسیاستگذاریهاینادرستاقتصادملی
اتالف و ارزپاشی پولپاشی، باطل دور دچار را
منابعکردهاند.اوایلدهه۱۳۵۰درپیافزایش
فوقالعادهدرآمدهایارزیناشیازصادراتنفت،
برخیازمسووالناقتصادیوقتودرراسآنها
خودشاه،دچاراینتوهمشدندکهاقتصادایران
برای مالی محدودیتهای بند از شدن رها با
توسعهمیتواند،بدونتوجهبهسایرمحدودیتها
وتنگناهایعمدتازیرساختیوصرفاباتکیهبر
منابعمالی،رشدبینظیردهه۱۳۴۰راباشتاب
بیشتریادامهدهدوکشوررادرمدتکوتاهی
بهجرگهجوامعصنعتیپیشرفتهواردکندوبه

ادامهدرصفحه۳

مدیرعاملشرکتتولید،انتقالوتوزیعنیروی
برقایران)توانیر(گفت:قیمتپایینبرقدرایران
انگیزههایاقتصادیرابرایمدیریتمصرفاز

بینمیبرد.
اگر افزود: ایرنا با گو و گفت در کردی« »آرش
انرژی مصرف مدیریت با بدانند برق مشترکان
طور به بگذارند، اثر خانواده اقتصاد روی میتوانند
حتمبهآنسمتحرکتمیکننداماباوجودقیمت
پاییِنبرق،اینانگیزهازمشترکانگرفتهمیشود.

ویادامهداد:بااینحال،درمدیریتمصرفبیشتر
برانگیزههایفرهنگیتمرکزداریم.

مدیرعاملتوانیردرگفتوگوباایرنا

ارزانی برق، انگیزه های اقتصادی 
مدیریت مصرف را از بین می برد

آیا که پرسش این به پاسخ در توانیر عامل مدیر
قیمتبرقامسالبازهمتغییرمیکند؟گفت:دولت

برنامهایبرایاینماجراندارد.
اردیبهشت ابتدای از ایرنا،هیاتوزیران بهگزارش
را برق و آب های تعرفه ای مصوبه در امسال ماه
همچنان که هایی نرخ داد؛ افزایش درصد هفت

فاصلهعمیقیباقیمتهایتمامشدهدارند.
قیمـتتمامشـدههـرکیلوواتسـاعتبـرقاکنون
از پیـش تـا کـه اسـت ریـال ۱۰۰ و هـزار یـک
تصویـبهیاتوزیرانمتوسـطفروشهـرکیلووات
سـاعت66۰ریـالبـودکـهبـاافزایـشکنونـی،۴6

تومـانبـهآناضافهشـد.
درصد هفت برق قیمت اینکه با دیگر، عبارتی به
افزایشیافتهاست،وزارتنیروبهازایهرکیلووات
می پرداخت التفاوت مابه تومان ۴۰۰ برق ساعت
این از دیگری بخش در توانیر عامل مدیر کند.
گفتوگواظهارداشت:پارسالدرزمانپیک)اوج
مصرف(مصرفبرقچهارهزارمگاواتمدیریتشد؛
شده ریزی برنامه مگاوات هزار 6 مدیریت امسال
است.بهگفتهوی،اینمدیریتمصرفبابکارگیری
روشهاییدربخشهایصنعتی،کشاورزی،اداری

وخانگیانجاممیشود.

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/fd5b112800578.html#%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA
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اخبارصنعتبرق

اخباراقتصادی

یادداشتمدیران

اقتصادی انگیزههای برق، ارزانی
مدیریتمصرفراازبینمیبرد

مدیرعاملشرکتتولید،انتقالوتوزیعنیروی
برقایران)توانیر(گفت:قیمتپایینبرقدرایران
انگیزههایاقتصادیرابرایمدیریتمصرفازبین

میبرد.
صفحه1

ساعتکاراداراتوبانکهای4
تغییرکرد استان

فصلاقتصاد-معاوناولرییسجمهورابالغیه
هیاتوزیراندربارهتغییرساعتکاریاداراتو
بانکهای4استاندرفصلتابستانراابالغکرد

صفحه3
پنجهزارمگاواتکاهشتولیدبرق

درزماناوجمصرف
در امسال کشور: برق شبکه راهبری معاون
مگاوات هزار پنج برق، مصرف اوج ساعتهای

کسریتولیدبرقداریم.
صفحه4

اجرای20مانورعملیاتیبرقدر
همدان استان

به اشاره با همدان شهرستان برق توزیع مدیر
تاکنون گفت: برق عملیاتی مانورهای برگزاری
همدان استان در برق عملیاتی مانور حدود20

برگزارشدهاست.
صفحه5

برنامهکاهشمصرفبرقدراوج
تابستانفارسپیشبینیشد

مدیرعاملشرکتبرقمنطقهایفارسبابیان
اینکهبرنامهریزیهایجامعبرایکاهشمصرف

برقدرنقطهاوجتابستانیانجامشدهاست
صفحه6

مصرفبرقهرمزگان10درصد
یافت افزایش

هرمزگان برق نیروی توزیع شرکت مدیرعامل
گفت:مصرفبرقاستاننسبتبهمدتمشابه

سالگذشته10درصدافزایشیافت.
صفحه6

مصرفبرقدرکهگیلویهوبویراحمد
یافت کاهش

مدیراموردیسپاچینگوفوریتهایبرقشرکت
توزیعنیرویبرقکهگیلویهوبویراحمدازکاهش
6و9دهمدرصدیبرقدر2ماههاولامسالاین
استاننسبتبهمدتمشابهسالپیشخبرداد

صفحه6
30میلیاردریالصرفتوسعهبرق

 ابرکوهشد
مدیرتوزیعادارهبرقابرکوهگفت:30میلیارد

ریالبودجهدرسال1396صرفتوسعه،
نگهداریوبهینهسازیشبکهتوزیعبرقمناطق

شهریوروستاییاینشهرستانشد
صفحه7

پستبرق230کیلوواتیشهرک
شکوهیهقمواردمرحلهاجراشد

مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیاستانقم
گفت:مسئلهاحداثپستبرق230کیلوواتیدر

شهرکصنعتیشکوهیهعملیاتیشد
صفحه7

160هزارمیلیاردتومانبدهیدولت
امسالتهاترمیشود

عضوهیاترئیسهمجلسشورایاسالمیگفتکه
امسالبهدولتاجازهدادهشدهاستتاسقف160
هزارمیلیاردتومانازبدهیاشراازطریقتهاتر

پرداختکند.
صفحه8

بازارهایسوداگرانه؛ از مالیاتستانی
راِههدایتنقدینگیبهسمتتولید

برایجلوگیریازنوساناتشدیدقیمتیدربازار
مسکن،طالوارزوهمچنینجهتهدایتنقدینگی

بهسمتفعالیتهایمولداقتصاد،الزماست
صفحه8

ایرانرکوردداردریافتحقبیمهاز
کارفرما

کشورایراننسبتبهسایرکشورهاوضعیتمناسبی
درزمینهدریافتحقبیمهازکارفرماندارد.

صفحه9

سکه2میلیونو410هزارتومانشد
درمعامالتامروزبازارتهرانسکهطرحجدیدبا
رشد132هزارتومانی2میلیونو410هزارتومان

بهفروشرسید.
صفحه9

استعدادهایسازمان؛عاملشکوفایی
تکنولوژی

پیشرفته تکنولوژیهای روی تمرکز افزایش 
امروزباعثشدهخیلیراحتبتوانیکحقیقت
سادهرانادیدهگرفت:کلاینتکنولوژیهابدون
استفاده آن از بتوانند که استعدادهایی وجود

کنند،بیمعنیاست.
صفحه10
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ادامهازصفحه۱
»تمدنبزرگ«موردنظرپهلویدومبرساند.نتیجه
اینتوهم،پولپاشیگستردهبودکهبهزودیخود
رابهصورتبازگشتتورمدورقمیونوساناتزیانبار
آندرمیانههایدهه۱۳۵۰نشانداد.دولتیانآن
گرانفروشی، با تورم پدیده گرفتن اشتباه با زمان
که دیدند سیاستگذاری دو به توسل را چاره راه
با اما است؛ زیانبار و نادرست اقتصاد علم منظر از
کمالتاسفازآنزمانتاکنونبهطورحیرتانگیزو
ناامیدکنندهایمرتباتکرارمیشود.پیشازپرداختن
از منظور که است تاکید به الزم موضوع این به
پولپاشی،سیاستهایناظربر»کمک«بهتولیدو
رشداقتصادیاستکهبااجبارنظامبانکیبهاعطای
صورت سهلانگارانه ضوابط با ارزانقیمت اعتبارت
پولیبیرویه بهشکلسیاست میگیردودرعمل
انبساطیموجبافزایشپایهپولیونقدینگینمایان
دامنمیزند تورم به اینسیاستطبیعتا میشود.
است، میان این در اصلی مقصر خود که دولت و
اتهامرابهسویکسبهگرانفروشمیگیرد انگشت
قیمتها سرکوب به یکسو، از آن با مقابله برای و
دربازارمیپردازدوازسویدیگرباتثبیتنرخارز
روی ارزپاشی به بازار قیمت از پایینتر قیمت در
میآوردتاباوارداتارزانقیمت،بهزعمخودقیمتها
منابع فروشی ارزان کند. کنترل بازارداخلی در را
از است ایران ملت کل به متعلق که دولتی ارزی

مثابه به بازار عرف نیز و اقتصادی منطق منظر
مردم وکیل دولت چراکه است؛ امانت در خیانت
برایاستفادهازمنابعمتعلقبهآنهااست،نهمالک
خود موکل به متعلق منابع باید وکیل منابع. این
رامطابقباعقلسلیموبراساسعرفبازارکهدر
نه قراردهد استفاده قانونمدنیآمدهاست،مورد
صالح خود آنچه برحسب قدرت سیاسی منطق با

میداند.
قرائنوشواهدانکارناپذیرحاکیازاینواقعیتاست
تعیین دالر برای دولت که تومانی ۴۲۰۰ نرخ که
کردهاستنرخیارانهایاستوباقیمتبازارتفاوت
چشمگیریدارد.ازاینروهرخریداریبههرصورت
را دندانگیری و آسانیاب رانت یابد، آندست به
نصیبخودکردهاست.زمانیکهمقاماتعالیرتبه
دولتیبهدفعاتاعالمکردنددولتبههمهنیازهای
»قانونی«،»اداری«و»واقعی«متقاضیانارزبااین
تعیین که نمیدانستند البد داد خواهد پاسخ نرخ
هرگونه فاقد اقتصادی نیاز برای صفاتی چنین
علم چارچوب در است. علمی و منطقی مبنای
ترجمان است ذهنی مفهومی که »نیاز« اقتصاد
پیدامیکند بازار تقاضادر رادرمقدار عینیخود
وهردانشجویمبتدیاقتصادمیداندکهباتغییر
قیمت،مقدارتقاضانیزتغییرمیکند.بهسخندیگر
مقدارتقاضارامستقلازقیمتنمیتوانتعیینکرد.
انحصاری سیاسی قدرت بر تکیه با میتواند دولت
قیمت دستوری بهصورت کاالیی هر برای خود
»رسمی«یا»قانونی«تعیینکند؛اماتعیینمقدار
تقاضادراینقیمتبرایشامکانناپذیراست.وقتی
متقاضیانبههردلیلیاحساسکنندکهاینقیمت
دستوریپایینترازارزشواقعیاست،مقدارتقاضا
دولت چون و مییابد افزایش بهشدت خرید برای

بازار طبیعتا باشد تقاضا این پاسخگوی نمیتواند
تبدیل را دستوری قیمت و میگیرد شکل موازی
بهبعد اینجا از یارانتیمیکند. یارانهای بهقیمت
ارز فروش هرگونه و مییابد تغییر مساله صورت
یا یارانه تخصیص نوعی به میشود تبدیل رسمی
رانت.درچنینشرایطیاصراردولتبهممانعتاز
بهرسمیتشناختنبازارموازی،ریسکبازارراباال
خواهناخواه را رانت یا یارانه مقدار عمل در و برده
برای که دولت دیگر، سخن به میدهد. افزایش
مقابلهباتالطمدربازارارزواردمیدانشدهبوددر
بازار قبل از بدتر یعنی میکند، غرض نقض عمل
مضافا میدهد. بیثباتیسوق و تالطم بهسوی را
ارزپاشی یا یارانهای قیمت به ارز تخصیص اینکه
متعلق ارزی ذخایر دادن هدر جز چیزی یارانهای
شده اعالم هدف چراکه نیست؛ ایران ملت کل به
اینسیاستیعنیجلوگیریازافزایشتورمبااین
روشدستنیافتنیاست.همانگونهکهکارشناسان
دلسوزنزدیکبهنیمقرناستمرتباتذکرمیدهند
انبساطی سیاستهای از ناشی پولی پدیده تورم
آن با نمیتوان ارزان واردات با و است )پولپاشی(
مقابلهکرد.ممکناستکاالهایوارداتیبانرخارز
اما ازمبادیگمرکیترخیصشوند؛ رسمیدولتی
ازآنجاکهکنترلاداریهمهوارداتازسویدولت
نیست، امکانپذیر فساد بدون و مطلوب بهصورت
بازار قیمت به اتفاقکاالها به قریب اکثریت نهایتا
میرسد. مصرفکننده دست به آزاد( )بازار موازی
متصور سیاست این برای سودی میان این در اگر
و »خودی« ویژهخوار عدهای نصیب عمدتا باشد
باید کی تا راستی به میشود. حرفهای رانتخوار
تاوانانکارعلموعقلسلیمازسویصاحبانقدرت

راپرداخت،نیمقرنتجربهمکررکافینیست؟

ساعتکاراداراتوبانکهای4
استانتغییرکرد

فصلاقتصاد-معاوناولرییسجمهورابالغیه
هیاتوزیراندربارهتغییرساعتکاریاداراتو
بانکهای4استاندرفصلتابستانراابالغکرد.
بهگزارشفصلاقتصاد،دربخشیازابالغیهاسحاق
جهانگیریبهوزارتخانههاینیرو،کشور،نفت،جهاد
کشاورزی،اقتصاد،صمتوبانکمرکزیوسازمان
استانداریهای به است: آمده استخدامی و اداری
خوزستان،بوشهر،هرمزگانوسیستانوبلوچستان
)درکلیهشهرستانهایتابعاستانهایمذکور(وبه
سایراستانداریها)درشهرستانهایبادمایهوای
بیشاز۴۵درجهسانتیگراد(اجازهدادهمیشودبه
تشخیصشرکتهایتوزیعنیرویبرق،ساعاتکار
اداراتودستگاههایدولتی،بانکها،شهرداریهاو
سایرموسساتعمومیغیردولتیرابارعایتقوانین

مربوطازساعت6.۳۰تا۱۳.۳۰تنظیمنمایند.

http://tnews.ir/news/1960112803318.html?sid=21701541#%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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طیامسال؛

پنجهزارمگاواتکاهشتولید
برقدرزماناوجمصرف

در امسال کشور: برق شبکه راهبری معاون
مگاوات هزار پنج برق، اوجمصرف ساعتهای

کسریتولیدبرقداریم.

اوج زمان در برق تولید کاهش مگاوات هزار پنج
مصاحبه در مشهدی رجبی داریممصطفی مصرف
اختصاصیباخبرنگارخبرگزاریصداوسیمابااشاره
بهاینکهکاهشبارشهاموجبشدامسالبهجای
9هزارو۳۰۰مگاواتتولیدبرقازنیروگاههایبرق
آبیتنهاپنجهزارمگاواتبرقازایننیروگاههاتولید
شودافزود:باکاهشچهارهزارو۳۰۰مگاواتتولید
برقورشدمصرفپنجدرصدیبرق،سرجمعهفت

هزارمگاواتکاهشتولیدداریم.
مدار به جدید نیروگاه مگاوات هزار دو گفت: وی
میایدکهتاکنونبخشیازایننیروگاههایجدید
بهمدارآمدهوتااولتیرهمهاینظرفیتبهمدار

خواهدآمد.
مصرف با افزود: کشور برق شبکه راهبری معاون
بهینهوکاهشمصرف،میتوانیمازپیکتابستان
بهسالمتعبورکنیمتامشترکانبیشتریازنعمت

برقبهرهمندشوند.
برایجبران انجامشده اقدامات به رجبیمشهدی
کسریتولیدبرقدرتابستاناشارهکردوگفت:با
مگاوات، 6۰۰ تا موجود نیروگاههای توان افزایش
وصنایع ها وزارتخانه نیروگاههایسایر از استفاده
صنایع مولدهای از استفاده مگاوات، ۴۰۰ تا ۳۰۰
کهدرمواقعاضطراریبهمدارمیآید۴۰۰تا۵۰۰
مگاوات،اصالحساعتکاراداراتباتوجهبهشرایط
گرمادرآناستان،کاهش۱۰درصدیمصرفانرژی
دراداراتدولتیازجملهراهکارهایجبرانکسری

تولیدبرقدرتابستاندرنظرگرفتهشدهاست.
ویهمچنینافزود:دربخشخانگینیزبااستفاده
ازروشناییآفتابوکاهشمصرفروشناییبرقبه
گونهایکهاگرهرمشترکفقطیکالمپ۱۲وات
ایرانی خانوار میلیون ۲۵ بین کنددر خاموش را

۴۵۰مگاواتکاهشمصرفبرقخواهیمداشت.
معاونراهبریشبکهبرقکشورگفت:درصورتیکه
درجه ۲۵ تا ۲۳ یعنی آسایش دمای از مشترکان
را خود های اسپیلت و گازی کولرهای استفادهو
استانهای تنظیمکنندبهخصوص ایندرجه در
کرمان، بوشهر، خوزستان، مانند جنوبی گرمسیر
هرمزگانوسیستانوبلوچستانحدودهزارو۱۰۰

مگاواتکاهشمصرفخواهیمداشت.
رجبیمشهدیتاکیدکرد:بهازایهردرجهافزایش
دمایکولرهایگازیواسپیلتهاسهدرصدمصرف
برقکاهشمییابدایندرحالیاستکه۲۰هزار
مگاواتازمصرفبرقدرتابستانبهدلیلاستفادهاز

وسایلسرمایشیاست.
جبران اقدامات از دیگر یکی همچنین افزود: وی
9۰۰ واردات امسال تابستان در برق تولید کسری
و آذربایجان ارمنستان، کشورهای از برق مگاوات

ترکمنستاناست.
نیز امسال گفت: کشور برق شبکه راهبری معاون
را داوطلبانهای قراردادهای متوسط و بزرگ صنایع
اند کرده امضا مگاوات ۱8۰۰ ظرفیت تا توانیر با
تعطیالت و عملیاتی ذخیره آنطرح اساس بر که
انجام مصرف اوج زمان در کارخانجات وتعمیرات
تعرفههایتشویقی از براساسآنصنایع شودکه

نیزاستفادهخواهندکرد.
از مگاوات ۳۰۰ دیروز از افزود: مشهدی رجبی
قرارداد براساس بزرگ صنایع برق مصرف کاهش
منعقدشدهاستفادهکردیمکهاینمیزاندرروزهای

آیندهباافزایشدمابیشترخواهدشد.
ویگفت:متوسطقیمتبرقدربخشخانگی6۰
تومانبهازایهرکیلوواتساعتمحاسبهمیشود
کهاینرقمدرساعتهایاوجمصرفیعنیساعت

۱۲تا۱8)پیکروز(وساعت۲۰تا۲۳)پیکشب(
دوونیمبرابرودرساعاتکمبارییعنیساعت۲۳

تا7صبحیکچهارمقیمتمحاسبهمیشود.
به کرد: تاکید کشور برق شبکه راهبری معاون
اوج های ساعت در کنیم می توصیه مشترکان
و نکنند استفاده پرمصرف برقی وسایل از مصرف
یادرصورتنیازبهطورهمزمانچندوسیلهبرقی
به را آن از استفاده و نکنند روشن را پرمصرف
ساعتهایمیانباریویاکمباریمنتقلکنندتا
هزینههایبرقخانوارکاهشیابدوازطرفیهمه
مشترکانبتوانندامکانبهرهمندیازبرقرابیابند.
بخش برای مصرف الگوی گفت: مشهدی رجبی
خانگیبرایهردورهقرائت۲۰۰کیلوواتساعتدر
مناطقغیرگرمسیرتعریفشدهودرمناطقگرمسیر
کیلووات هزار دو تا یعنی برابر ۱۰ تا میزان این

ساعتافزایشمییابد.
ویبهمشترکانمناطقگرمسیرنیزتوصیهکرد:با
کاهشاستفادهازیککولر۲۰تا۳۰درصدمیزان

پرداختیآنهاکاهشمییابد.
معاونراهبریشبکهبرقکشورگفت:اگرمردمدر
کاهشمصرفوبهعبارتدرستترمصرفدرست
برقدرماههایتیرومردادشرکتکنندامکانبهره
فراهم تابستان در مردم همه برای برق از مندی
میشودکهدراینبیننقشزنانخانواربسیارحائز

اهمیتاست.
مصرف کاهش درصد ۱۰ افزود: مشهدی رجبی
فراهم را بهرهمندیهمهمشترکان امکان برق در

میکند.
خرداد ۱۵ از تابستان مصرف اوج زمان افزود: وی
همه زمانی بازه این در که است شهریور ۱۵ تا

نیروگاههاباظرفیتکاملدرمدارتولیدقراردارد.
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مدیرتوزیعبرقشهرستانهمدانخبرداد

اجرای20مانورعملیاتیبرقدر
استانهمدان

مدیـرتوزیعبـرقشهرسـتانهمدانبااشـاره
بـهبرگـزاریمانورهـایعملیاتـیبـرقگفت:
تاکنـونحـدود20مانـورعملیاتـیبـرقدر

اسـتانهمـدانبرگزارشـدهاسـت.
اسـتان در بـرق عملیاتـی مانـور ۲۰ اجـرای
همـدانعلـیسـهرابیبیداردرگفتگـوبـاخبرنـگار
اهـم بـه بـااشـاره خبرگـزاریبسـیجدرهمـدان
اقداماتشـرکتدرراسـتایپدافنـدغیرعاملاظهار
داشـت:جاریسـازینظامنامـهمدیریـتبحـرانو

ابـالغاعضـایکمیتـه پدافنـدغیرعامـلوصـدور
مدیریـتبحـرانوپدافندغیرعاملوتشـکیلکمیته
مدیریـتبحرانوپدافندغیرعاملدرسـطحاسـتان
وشهرسـتانهاازجملـهایـناقدامـاتاسـت.ویبا
اشـارهبـهشناسـاییوایجـادهماهنگـیومکاتبـه
بـاتمـاممراکـزمهـم،حسـاسوحیاتـیمبنـیبـر
ژنراتورهـا کـردن فعـال و راهانـدازی تهیـه، لـزوم
یـامولدهـایاضطـراریافـزود:همچنیـندرایـن
خصـوصسـناریویمانـورومدیریـتبحـرانبـرای
بـه مهـم و مراکـزحیاتـی،حسـاس بـرق تامیـن

ترتیـباولویـتتدویـنشـدهاسـت.
غیرعامـل پدافـد و بحـران مدیریـت دفتـر مدیـر
شـرکتتوزیـعنیـرویبـرقاسـتانهمدانیـادآور
شـد:تهیـهوبـهروزکـردننقشـههایعملیاتـیو
نقشـههایحفاظـتومانـوروهمچنیـنبـههنگام
کـردنبانـکاطالعاتـیازمنابعموجـودوموردنیاز

درمواقـعبحـراننیـزانجامشـدهاسـت.
فشـار هوایـی شـبکههای تبدیـل داد: ادامـه وی
ضعیـفدارایهـادیمسـیبـهشـبکههایهوایـی
بـااسـتفادهازکابـلخودنگهدارباهدفپیشـگیری،
انجـامبازدیدهـاوتعمیـراتدورهای)pm(بـرروی
شـبکهبرقوتهیهسـناریوهایمانـورعملیاتیبرای
تعمیـرخطـوطشهرسـتانهابـاهدفپیشـگیریو
افزایـشسـطحآمادگـینیـزازدیگـرفعالیتهـای

انجـامشـدهدرراسـتایپدافنـدغیرعاملاسـت.
سـهرابیبـااشـارهبـهبرگـزاریمانورهـایعملیاتی
بـرقتصریحکـرد:تاکنونحـدود۲۰مانورعملیاتی
اسـتانهای حضـور بـا آن مـورد ۳ کـه اسـتانی
همجـواروبـهصـورتمنطقـهایبـودهدراسـتان

اسـت. برگزارشـده
وییـادآورشـد:ایـنمانورهـاباهـدفافزایشتوان

وآمادگـیواحدهـایاجرایـیشـرکتبرایشـرایط
اضطـراریناشـیازاقدامـاتتخریبـییـاحـوادث
بـاخطـوطو طبیعـی،آشـناییواحدهـایمعیـن
آمادگـی افزایـش و شهرسـتانها بـرق تاسیسـات
شـرایط در همـکاری و اقـدام بـرای پیمانـکاران

میشـوند. برگـزار اضطـراری
ادامـهداد: بـرقشهرسـتانهمـدان توزیـع مدیـر
حضـورنیروهایـیازاداراتمختلـفشهرسـتانبـا
مدیریـتمسـئولینشهرسـتانازجملـهفرمانداری
مانـور راسـتای در همزمـان عملیاتـی اقدامـات و
برقـراریشـریانهایحیاتـیوتبـادلتجربیـاتو
اطالعـاتبـرایافزایـشسـطحهماهنگیهـابـرای
اقـدامالزمدرشـرایطاضطـراریوتعمیـرواصـالح
اهـداف از نیـز بـرقشهرسـتان ازشـبکه بخشـی

اجـرایایـنمانورهـااسـت.
ویعنــوانکــرد:ســنجشوپیگیــریافزایــش
ســرعتوســطحآمادگــیمدیــرانوکارکنــان
ــراریو ــریطاضط ــادرش ــهفراخوانه ــخب درپاس
ــران ــتبح ــدرتمدیری ــیازق ــاونمایش بحرانه
ــان ــشواطمین ــادآرام ــرقوایج ــعب بخــشتوزی
درذینفعــانازدیگــراهــدافبرگــزاریمانورهــای

ــرقاســت. ــیب عملیات
انجـامهماهنگیهـایالزم بـه اشـاره بـا سـهرابی
هـرس خصـوص در شـهرداریها و مسـئولین بـا
درختـاندرحریـمتاسیسـاتبـرقگفـت:کمیتـه
امنیـتاطالعـاتبـهمنظـوربررسـیوپیشـگیری
ازرخدادهـایرایانـهایوبـروزحـوادثسـایبریو
مقابلـهبـاهرگونـهنفـوذودسترسـیهایغیرمجاز
بـهاطالعـاتوسـایرمواردمربـوطبـهآندرحوزه
ISMSفنـاوریاطالعـاتوارتباطـاتواجـرای

نیـزدرشـرکتتشـکیلشـدهاسـت.

ویافـزود:تهیـهنقشـهراهمدیریـتبحـرانبـرق،
سـطوح تمـام بـرای بحـران مدیریـت آمـوزش
همـکارانوانجـاممانورهـایپایـشهـر6مـاهیک
بـارعملکـردژنراتورهـایاضطـراریمراکـزمهـمو

حسـاسازدیگـراقدامـاتاجرایـیاسـت.
غیرعامـل پدافـد و بحـران مدیریـت دفتـر مدیـر
شـرکتتوزیـعنیـرویبرقاسـتانهمدانبااشـاره
بـهتهیـهسـناریوهایمانـورخطـوط۲۰کیلـوولت
درزمـانخـروجپسـتهای6۳کیلـوولـتازمـدار
نقشـههای و gis نقشـههای همچنیـن گفـت:
مانـوریشـبکههایبـرق۲۰کیلوولتاسـتانتهیه

است. شـده
نیروگاههـای احـداث پیگیـری شـد: یـادآور وی
سـه خریـد اسـتان، سـطح در کوچـک مقیـاس
دسـتگاهدیزلژنراتورسـیاربهقـدرت۱۱۰کیلوولت
آمپر)برایمرکزاسـتان(ودودسـتگاه7۲کیلوولت
آمپر)بـرایشـمالوجنـوباسـتان(برایاسـتفاده
دسـتگاه ۱۱ تعـداد خریـد و بحـران شـرایط در
۱۱ و فـاز سـه کیلوواتـی پانـزده ژنراتـور دیـزل
دسـتگاهدیـزلژنراتورپنـجکیلوواتیتـکفازبرای
افزایـشآمادگـیسـتادوتمـامواحدهـایاجرایـی
شهرسـتانهانیـزازاقدامـاتمهـممدیریـتبحران
وپدافنـدغیرعامـلتوزیـعبـرقاسـتانبودهاسـت.
دسـتگاه یـک خریـد بـه اشـاره بـا سـهرابی
ترانسـفورماتورسـیاربـهقـدرت8۰۰کیلوولتآمپر
درراسـتایاسـتفادهدرشـرایطبحران،خاطرنشـان
کـرد:هماهنگـیبـاشـرکتهایتوزیعنیـرویبرق
امضـاء تهیـهو اسـتاهایپشـتیبانوجایگزیـنو
خودروهـای تمـام کـردن مجهـز و نامـه تفاهـم
 GPSاتفاقاتوعملیاتسـطحاسـتانبهدسـتگاه

نیـزازاقدامـانانجـامشـدهاسـت.

http://tnews.ir/%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2/b4eb112813699.html#%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-20-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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مدیرعاملشرکتبرقمنطقهایفارس:

برنامهکاهشمصرفبرقدراوج
تابستانفارسپیشبینیشد

مدیرعاملشرکتبرقمنطقهایفارسبابیان
اینکهبرنامهریزیهایجامعبرایکاهشمصرف
برقدرنقطهاوجتابستانیانجامشدهاستگفت:
و شهروندان مشارکت نیازمند زمینه دراین
مصرفکنندگانکشاورزیوصنعتیومشترکان

برقهستیم.
عبدالعزیزکریمییکشنبهدرگفتوگوباخبرنگار
ایرنااظهارداشت:یکیازمسائلمهمیکهصنعت
برقدرجامعهماباآنمواجهاستاجرایبرنامهها

ومسائلمرتبطباکاهشپیکبارومدیریتمصرف
استکهاینموضوعازطرفشرکتبرقمنطقهای

باحساسیتوجدیتدنبالمیشود.
عنوانیک به داد:بحثمدیریتمصرف ادامه وی
ارشدصنعت مدیران درذهن باورجدی و اولویت
که مثبتی راهکارهای اجرای با و گرفته قرار برق
عبور برای آن از شده تدوین کارشناسان سوی از
ازنقطهاوجمصرفدرسالجاریاستفادهخواهیم
و فارس ای منطقه برق شرکت مدیرعامل کرد.
نقطه در گذشته سال ها استان این بوشهرگفت:
اوجمصرف،پنجهزارو۲۵۰مگاواتانرژیمصرف
ازآن8 اوجمصرفسالقبل به کردندکهنسبت
درصدافزایشداشت،امسالنیزبابرآوردهایانجام
شدهبایدبرایعبورازچنینمصارفیآمادگیداشته
باشیم.کریمیبرلزومصرفهجوییدرمصرفبرق
سال تابستان داشت: بیان و کرد تاکید انرژی و
گذشتهمصرفبرقدرفارسرکوردزدوالزماست
شهروندانبامصرفبهینهوصرفهجوییبرایگذر
ازتابستانگرموپرمصرفامسالمشارکتبیشتری

داشتهباشند.
منطقه برق در بار پیک کاهش کمیته گفت: وی
برنامه اجرای که است فعالشده فارس استان ای
هایذخیرهعملیاتی،جابجاییروزجمعهمشترکین
صنعتیوکاهشباربرنامهریزیشدهدرساعاتاوج

بارمشترکینصنعتیازمصوباتآناست.
برای شده برنامهریزی بار افزود:کاهش کریمی
قطع تجاری، اداری، کشاورزی، مشترکینصنعتی،
گاز ایستگاههای درمشترکین برنامهریزیشده بار
خودروهاواستفادهازمولدهایخودتامینازجمله
مصوباتاینکمیتهبرایعبورازنقطهاوجمصرف

درتابستاناست.

مدیرعاملشرکتتوزیعبرقهرمزگان:

مصرفبرقهرمزگان10درصد
افزایشیافت

هرمزگان برق نیروی توزیع شرکت مدیرعامل
گفت:مصرفبرقاستاننسبتبهمدتمشابه

سالگذشته10درصدافزایشیافت.
بهگزارشخبرگزاریمهر،بهنقلازتوزیعبرقهرمزگان،
محمدذاکریافزود:پیکباراستاندرحالیبهبیشازدو
هزارمگاواترسیدکهاینپیکمصرفبرقدرتیرماههر
سالرخمیدهد.ویادامهداد:افزایشتعدادمشترکان
برقوافزایشدماازمهمتریندالیلافزایشمصرفبرق

دراستاناست.
ویگفت:بیشترینمصرفبرقدرشهرستانبندرعباس
وکمتریندرشهرستانبشاگرداست.ذاکریازشهروندان
خواستدرساعتهایاوجمصرفیعنیازساعت۱۳تا

۱7درمصرفبرقصرفهجوییکنند.
گفت: هرمزگان برق نیروی توزیع شرکت مدیرعامل
شستشویبهموقعوسایلسرمایشیوتنظیمآنهادر
دمای۲۴درجهازمهمترینراهکارهایکاهشمصرف
برقدرزماناوجمصرفاست.محمدذاکریافزود:توجه
بیشتربهبرچسبانرژیدرخریدلوازمبرقی،کاهش
مصرفدرساعتهای۱۳تا۱7وکنترلبهموقعوسایل

سرمایشینقشمهمیدرکاهشمصرفبرقدارد.
بهگفتهوی،مشترکانصنعتیشرکتتوزیعبرقاستان
هزینهها کاهش برق، مصرف کاهش برای میتوانند
واستفادهازطرحهایتشویقیقراردادهمکاریبااین

شرکتمنعقدکنند.
مهندسذاکریاضافهکرد:استانهرمزگانبیشاز66۴
هزارمشترکبرقداردکه8۲درصدآنهاخانگیاست.

مصرفبرقدرکهگیلویهو
بویراحمدکاهشیافت

ایرنا:مدیراموردیسپاچینگوفوریتهایبرق
شرکتتوزیعنیرویبرقکهگیلویهوبویراحمد
ازکاهش6و9دهمدرصدیبرقدر2ماههاول
سال مشابه مدت به نسبت استان این امسال

پیشخبرداد.
با گو و گفت در یکشنبه روز دار پشت اهلل فتح
و شش کاهش دلیل مهمترین افزود: خبرنگاران
کهگیلویه استان در برق مصرف درصدی دهم 9
و فروردین های ماه در باران بارش بویراحمد و

اردیبهشتامسالبودکهسببخنکیهواشد.
برقشرکت های فوریت و دیسپاچینگ امور مدیر
توزیعنیرویبرقکهگیلویهوبویراحمدافزود:میزان
مصرفبرقدر۲ماههاولامسال۲۵۰هزارو6۵9

مگاواتساعتبودهاست.
سال اول ماهه ۲ در برق مصرف میزان دار پشت
و کهگیلویه استان مختلف مناطق در گذشته
مگاواتساعتذکر و۳۳۲ را۲69هزار بویراحمد
وابرازامیدواریکردتاپایانفصلگرمشاهدروند

افزایشیمصرفبرقدرایناستاننباشیم.
اول ماهه ۲ در برق مصرف بیشترین گفت: وی
با دنا و بویراحمد بهشهرستانهای امسالمربوط
رشد6درصدوکمترینمیزانمصرفبرقدرهمین
مدتمربوطبهشهرستانبهمئیباکاهش۲۵دهم

درصدبودهاست.
و کهگیلویه استان در برق اشتراک ۲۴۰هزار
اشتراک هزار داردکهحدود۱9۰ بویراحمدوجود

آنخانگیاست.

https://www.mehrnews.com/news/4316802/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/f61f112818782.html#%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4
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30میلیاردریالصرفتوسعه
برقابرکوهشد

میلیارد ابرکوهگفت:30 برق اداره توزیع مدیر
ریالبودجهدرسال1396صرفتوسعه،نگهداری
وبهینهسازیشبکهتوزیعبرقمناطقشهریو

روستاییاینشهرستانشد.
ابوالفضلاکرمیدرگفتوگوباایرناافزود:اینمبلغ
صرفتوسعهشبکه،کاهشتلفاتانرژیالکتریکی،
ارتقای ، افزایشقابلیتاطمینانخطوطبرقرسانی
پایداریشبکههاوکاهشخاموشیهاشدهاست.

توزیع های شبکه کیلومتر ۱۵۰ اینکه بیان با وی
برقمقاومسازیشد،اظهارکرد:۱۲هزارمترشبکه
ضعیف، فشار شبکه متر هزار ۱۰ و متوسط فشار
۲7دستگاهترانسفورماتور۵۰و۱۰۰کیلوولتآمپر

پستهواییایجادونصبشد.
فعالیتهای با کرد: تصریح ابرکوه برق توزیع مدیر

درصد نیم و برق قطعی از درصد ۴۰ شده انجام
تلفاتشبکهتوزیعنسبتبهسالقبلکاهشیافت.
اکرمیبااشارهبهاینکهابرکوهقطبمهمکشاورزی
استانیزداست،یادآورشد:6۵درصدبرقدربخش

کشاورزیمصرفمیشود.
فوق پست سه از مشترکان داد: ادامه مسئول این
توزیعباقدرتمنصوبه9۰مگاولتآمپرتغذیهمی
مناسبی های ساخت زیر زمینه این در که شوند
صنعتی و کشاورزی متقاضیان برق تامین برای

فراهماست.
ویبدهیمشترکانبرقرابیشاز۲۵میلیاردریال
اعالمکردوگفت:درصورتپرداختبهموقعقبض
برقتوسطمردم،اینادارهقادربهتسریعدرتوسعه

صنعتبرقخواهدبود.
اکرمیتصریحکرد:افرادیکهچهارساعتچاههای
کشاورزیراازساعت۱۲تا۱6عصرخاموشکننداز

۲۰ساعتبرقرایگانبهرهمندخواهندشد.
اینمسئولاظهارکرد:براساسدستورالعملوزارت
نیرواینطرحاز۱۵خردادماهجاریتا۱۵شهریور
برای خواست کشاورزان از و شد خواهد اجرا 97
برق توزیع بهمدیریت نامههمکاری تفاهم تکمیل

ابرکوهوادارهبرقبخشبهمنمراجعهکنند.
ویادامهداد:اینطرحعالوهبرکاهشهزینهبرق
مصرفیکشاورزاندرکاهشخاموشیدرزماناوج

مصرفدرفصلگرمانقشمهمیدارد.
چـاه حلقـه 669 از : کـرد خاطرنشـان اکرمـی
کشـاورزی6۳۴حلقـهآنبـهشـبکهبـرقمتصـل
اسـت.تعـدادمشـترکانبـرقابرکـوهبیـشاز۲7
هـزارمشـترکاسـت.مرکـزشهرسـتان۵۳هـزار
نفـریابرکـوهدر۱۴۰کیلومتـریجنوبغربیشـهر

یـزدقـراردارد.

پستبرق230کیلوواتیشهرک
شکوهیهقمواردمرحلهاجراشد

مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیاستانقم
گفت:مسئلهاحداثپستبرق230کیلوواتیدر
شهرکصنعتیشکوهیهعملیاتیشدهوازامروز

بهصورترسمیواردمرحلهاجرامیشود.
بهگزارشخبرگزاریتسنیمازقم،امیرطیبینژاد
ظهرامروزدرجلسهستادتسهیلورفعموانعتولید
اظهار شد، برگزار فرمانداری جلسات سالن در که
داشت:انتقالواحدهایتولیدکفشبهشهرکهای
گرفته صورت برنامهریزیهای طبق باید صنعتی

انجامشود.
انتقال برای استان قانونی الزامات به اشاره با وی
شکوهیه صنعتی شهرک به کفش تولید واحدهای
افزود:ازسهسالقبلمصوبشدهبودتاباصدور
پروانههایموقتبهواحدهایتولیدکفشدرمحور
اراضی اینسهسال در تا موافقتشود قم-کاشان
آمادگیهای شکوهیه شهرک پیرامون هکتاری 96

الزمبرایواگذاریراپیداکند.
با قم استان مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتی
اشارهبهآمادهنبودناراضی96هکتاریبرایانتقال

زمان حاضر حال در گفت: کفش تولید واحدهای
موردنیاز زیرساختهای استقرار برای قابلتوجهی
درشهرک96هکتاریشکوهیهالزماستتاانتقال

واحدهایکفشبهاینشهرکعملیاتیشود.
برخی کاربری تغییر بهمشکل اشاره با نژاد طیبی
واحدهایمستقردرشهرکهایصنعتیاستانعنوان
واحدهای فضای از بخشی اختصاص یا تغییر کرد:
تولیدیدرشهرکهایصنعتیبهکاربریهایدیگر
شهرکهای برای عدیدهای مشکالت ایجاد سبب
صنعتیهمچنیندیگرواحدهایمجاورشدهاست.

ویمشکلکسریبرقدرشهرکصنعتیشکوهیه
راموردتوجهقراردادوتأکیدکرد:مسئلهاحداث
پستبرق۲۳۰کیلوواتیدرشهرکصنعتیشکوهیه
عملیاتیشدهوازامروزبهصورترسمیواردمرحله

اجرامیشود.
با قم استان مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتی
واگذاری در قانونی مراحل شدن سپری بر تأکید
صنعتی شهرک توسعه برای هکتاری 96 اراضی
واگذاری خصوص در کرد: خاطرنشان شکوهیه
صنعتی شهرک توسعه برای هکتاری 96 اراضی
جهت الزم مصوبات ۲ ماده کمیسیون شکوهیه
تأمینسرانههایفضایسبزراتأییدکردهوازاین

نظرمشکلخاصیوجودندارد.
مدیرکلهماهنگیاموراقتصادیاستانداریقمنیزبا
اشارهبهبرگزاریجلساتکمیتهفرعیتصریحکرد:
درهفتهگذشتهیکموردجلسهفرعیتشکیلشده

ومواردموجوددراینبخشبررسیشدهاست.
بهمسئلهبدهیومعوقات اشاره با فر مجیدآوری
کرد: ابراز استان تولیدی واحدهای برخی بانکی
تا بگیرند پیش در را رویهای باید استان بانکهای

سودهایبانکیخللیبهروندتولیددراستاننزد.

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/c599112741100.html#30-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/03/20/1746135/%D9%82%D9%85-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-230-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%82%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AF?ref=tnews


شماره  2196       20 خرداد 1397

8اخبار اقتصادی

160هزارمیلیاردتومانبدهی
دولتامسالتهاترمیشود

عضوهیاترئیسهمجلسشورایاسالمیگفت
کهامسالبهدولتاجازهدادهشدهاستتاسقف
160هزارمیلیاردتومانازبدهیاشراازطریق

تهاترپرداختکند.
بـهگزارشتریبـونبهنقلازایرنا،علیاصغریوسـف
نـژادروزشـنبهدرنشسـتشـورایگفـتوگـوی
دولـتبـابخـشخصوصـیمازنـدرانافـزود:۵۰
هـزارمیلیـاردتومانازایـنمبلغبابـتتادیهبدهی
دولـتبـهتامیـناجتماعـیو۱۱۰هـزارمیلیـارد

تومـانهـممربـوطبـهسـایربدهیهاسـت.

ویگفـتکـهدرحـالحاضرصندوقیبـهنامتهاتر
بدهـیدولـتبـهبخشخصوصـیدربانـکمرکزی

شـکلگرفتـهودرحالفعالیتاسـت.
مجلـس در میانـدرود و سـاری مـردم نماینـده
شـورایاسـالمیگفت:پیمانـکارانوزارتنیرو،راه
وشهرسـازی،آبوبـرقوحتـیشـهرداریهـا
میتواننـدطلـبخـودراازدولـتبـاتهاتـرکـردن
درقبـالبدهـیبـهبانکها،امـورمالیاتـیوتامین

اجتماعـیانجـامبدهنـد.
یوسـفنـژاداظهـارداشـت:بانـکمرکـزیموظف
اسـتتاحسـابیرابـرایتهاتربدهیپیمانـکارانبا
مطالبـاتازدولـتبازگشـاییکنـدتادسـتگاههای
مرتبـطدولتـینیـزبتواننـدازایـنروشمشـکالت

خـودراحـلکنند.
سـوی از دولـت بدهـی تهاتـر بـه مربـوط بنـد
در اسـالمی شـورای مجلـس تلفیـق کمیسـیون
الیحـهبودجـهسـال97گنجانـدهومصـوبشـد.
ایـناسـاس۵۰هـزارمیلیـاردتومـانبدهـی بـر
بانکهـایغیـردولتـیبـهبانـکمرکـزیبـاطلـب
نهادهـایعمومـیغیـردولتـیوشـرکتهایدولتی
یارانـهبگیـرازدولـتتسـویهخواهدشـد.همچنین
۴۰هـزارمیلیـاردتومـانازبدهـیبانکهـابـهبانک
حقوقـی و حقیقـی اشـخاص طلـب بـا مرکـزی
خصوصـیوتعاونـیازدولـتوموسسـاتدولـت
تهاتـرمیشـود.۱۰هـزارمیلیـاردتومـانازبدهـی
بانکهـابـهبانـکمرکـزیباطلـباشـخاصحقیقی
خصوصـیوتعاونیهاازشـرکتهایدولتییارانهبگیر

وطلـبآنهـاازدولـتتهاتـرخواهـدشـد.
همچنیـنپـسازاینمرحلـههممجلـسبهدولت
از تـاسـقف۵۰هـزارمیلیـاردتومـان اجـازهداد

بدهـیتامیـناجتماعـیراهـمتهاتـرکنـد.

مالیاتستانیازبازارهای
سوداگرانه؛راِههدایتنقدینگی

بهسمتتولید

در قیمتی شدید نوسانات از جلوگیری برای
بازارمسکن،طالوارزوهمچنینجهتهدایت
نقدینگیبهسمتفعالیتهایمولداقتصاد،الزم
استوصولمالیاتبرعوایدسرمایهایازطرف

دولتپیگیریشود.
خبرگزاریتسنیم؛یکیازچالشهایجدِیپیشروی
تولیدورشداقتصادیدرایران،وجودبازارهایغیرمولِد
موازیبابخشتولیداست،کهازقضابهدلیلریسک
در مزمن رکود دارند،سبب که باالیی بازده و پایین
بخشمولداقتصادشدهاند.بهعنواننمونهدربازارهاِی
سفتهبازانهمانندبازارمسکن،زمین،طال،ارز،اتومبیل
تغییر بدونهیچگونه و و...کاالییخریداریمیشود
در سود، کسب هدف با ارزشافزوده، ایجاد یا شکل
مدتزمانکوتاهیبهفروشمیرسد.اینبازارهایسفته
بازانهبخشزیادیازقدرتسرمایهگذاریآحاداقتصادی
کشورراجذبخودکردهاستوبهمانعبزرگیدربرابر
رونقبخشمولداقتصاد،کهمنجربهاشتغالمیشود،

تبدیلشدهاند.امااینمسئله،تنهامختصبهکشورایران
از بازارهایغیرمولددربسیاری بلکه نیست، و نبوده
کشورهایدنیابهعنوانیکمشکلبالقوهوجوددارند،
بااینحالاینکشورهابایکمکانیسمبسیارساده،این
معینی، شرایط تحت درواقع کردهاند. مهار را معضل
بااخذمالیاتازاختالفقیمتخریدوقیمتفروش
داراییها،سعیکردهاندبازدهبازارهایغیرمولدراکاهش
دهندتاانگیزههایسرمایهگذاریدربخشمولداقتصاد
افزایشیابد.ایننوعازمالیاتکهباعنوانمالیاتبر
عوایدسرمایهایشناختهمیشود،میتواندبهعنوانیک
پایهمالیاتیجدیدوباهدفجهتدهیسرمایهگذاری
درکشور،کارایینظاممالیاتیایرانراافزایشدهدو

موجباترونقبخشمولداقتصادرافراهمکند.
اختالفنرخکوتاهمدتوبلندمدتنبایدبهقدریزیادشود
کهموجبقفلداراییهاشودبلکهسهولتخریدوفروش
داراییباقیبماندوفقطفعالیتهایسوداگرانهکنترل

شود.
نقشچنینابزارتنظیمگری،زمانیبیشتردرکمیشود
کهتوجهداشتهباشیمباکمترینکاهشنرخبهرهای
درنظامبانکی،نقدینگی۱۵۰۰هزارمیلیاردیکشور،
بهحرکتمیکند،در فریزدرآمدهوشروع ازحالت
ابزارهایهدایتکننده، نبود چنینحالتی،درصورت
ایننقدینگیعظیمبهسمتبازارهایغیرمولدحرکت
میکند.لذابعنوانیکراهکارعملیبرایجلوگیری
ازنوساناتشدیدقیمتیدربازارمسکن،طالوارزو
همچنینجهتهدایتنقدینگیبهسمتفعالیتهای
مولداقتصاد،پیشنهادمیشودمالیاتبرعوایدسرمایهای
بعنوانیکپایهمالیاتیجدید،پسازطراحیدقیققانون
آنمطابقشرایطکشور،ازطرفدولتودرقالبیک
الیحهبهمجلسدادهشودتابهتصویبنمایندگانمحترم

مجلسبرسد.

http://tnews.ir/news/badc112801936.html?sid=21701541#160%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84


شماره  2196       20 خرداد 1397

9اخبار اقتصادی

حقبیمهقراردادمانعیبرسرراهتولید

ایرانرکوردداردریافتحق
بیمهازکارفرما

براساسآماربانکجهانی،کشورایراننسبت
زمینه در مناسبی وضعیت کشورها سایر به
در این ندارد. کارفرما از بیمه حق دریافت
حالیاستکهدراینآمارها،حقبیمهقرارداد
بادرنظرگرفتنآن نیزدیدهنشدهاستکه

وضعیتایرانبهمراتببدترخواهدبود.
خبرگزاریفارس،گروهاقتصادی:موضوعاشتغالبا
توجهبهجمعیتجوانوتحصیلکردهوهمچنین
اقتصادمقاومتی جایگاهویژهایکهتولیدملیدر

رونق برای است. برخوردار باالیی اهمیت از دارد
تولیددرکشور،بهبودمحیطکسبوکارکهمقدمات
و بقاء زمینه همچنین و کسبوکار یک راهاندازی

ارتقایآنرافراهممیسازد،تعیینکنندهاست.
موضوع کسبوکار محیط اصلی مؤلفههای از یکی
بیمهتأمیناجتماعیاست.بیمهتأمیناجتماعیبه
دوصورتازصاحبانکسبوکاراخذمیشود.اولین
شیوه،درصدیازحقوقکارگرانوکارکنانبنگاهو
شیوهدیگردرصدیازقراردادهایکاریبنگاهاست.
درشیوهاولسازوکارودرصدمعینیوجوددارد
ولیدرشیوهدوماخذحقبیمهکهبه»حقبیمه
قرارداد«معروفاست،سازوکارودرصدمشخصو
ثابتیوجودنداردونظرکارشناسبیمهدراینرابطه

تعیینکنندهاست.
بانکجهانیهرسالهسهولتکسبوکارراباتوجهبه
تعیینمیکند.یکی دارد برایخود معیارهاییکه
موضوع گزارش این در موردبررسی مؤلفههای از
از کار نیروی مالیات عنوان با که است بیمه حق
آنیادشدهاست.مالیاتنیرویکاردراینگزارش
فقطشاملشیوهنخستدریافتحقبیمهدرکشور
میشودکههماندرصدیازحقوقدریافتیکارکنان
مالیات زیر جدول در است. اقتصادی بنگاه یک
نیرویکار)حقبیمهتأمیناجتماعی(وهمچنین
کلمالیاتاخذشده)ازسود(کهازکارفرمایاناخذ
گزارش اساس بر منتخب کشورهای برای میشود
سال در جهانی بانک کسبوکار محیط سهولت

۲۰۱8ارائهشدهاست.
تأمین سازمان که باالیی بیمه حق درصد باوجود
وضعیت سازمان این میکند، دریافت اجتماعی
آن درآمدهای از هزینهها میزان و ندارد مناسبی
آن دهنده نشان وضعیت این است. گرفته پیشی

استکهسیستمبیمهاجتماعیکشورکارآمدیالزم
رانداردونمیتواندپاسخگوینیازهایفعلیکشور

باشد.
نوضعیتسازمانتأمیناجتماعیباعثشدهاست
خود درآمد کاستی جبران برای سازمان این تا
اقتصادیواردکندو فشاربیشتریرابهبنگاههای
ازطریقدریافتحقبیمهقرارداداینکاستیهارا
نیز اقتصادی بنگاههای دیگر طرف از کند. جبران
همچنین و اجتماعی تأمین فشارهای به توجه با
سازمان این سازوکارهای در مشخص روندی نبود
بامشکالتزیادیروبرومیشوند.اینشرایطسبب
شدهاستتامحیطکسبوکاربهشدتآسیبببیند
کهنتیجهآنچیزیجزضربهبهتولیدملیواشتغال

کشورنخواهدبود.
سازمانتأمیناجتماعیبااستفادهازاختیاراتیکه
طبقماده۴۱قانونتأمیناجتماعیدارد،اقدامبه
امر مسئولین میکند. بنگاهها با سلیقهای برخورد
محیط باید دارند را اشتغال رونق قصد چنانچه
تولیدکنندگان و کارآفرینان برای را کسبوکار
تولیددرکشور اینصورت در مهیاکنند. بهخوبی
شکلمیگیردونتیجهآنمقاومشدناقتصادخواهد
اصالح میرسد نظر به هدف این تحقق برای بود.
روندجاریسازمانتامیناجتماعیبرایوصولحق

بیمهبرایبهبودفضایکسبوکارضروریاست.
دراینرابطه،طرحاصالحقانونحداکثراستفادهاز
توانتولیدداخلدرمجلسدرحالبررسیاستکه
باتوجهبهضرورتکمکبهرونقتولیدوهمچنین
کمکبهتولیدکنندگانداخلی،اینانتظاروجوددارد
دریافتحق روش اصالح با مجلس نمایندگان که
بیمهکهبایدصرفابراساسلیستحقوقکارکنان

باشدبهبهبودفضایکسبوکارکمککنند.

درمعامالتامروزبازارتهران

سکه2میلیونو410هزارتومان
شد

درمعامالتامروزبازارتهرانسکهطرحجدیدبا
رشد132هزارتومانی2میلیونو410هزارتومان

بهفروشرسید.
بهگزارشخبرنگاراقتصادیخبرگزاریفارس،امروز
دربازارتهرانقیمتسکهرشدقابلتوجهیداشت.
سکهطرحجدید۱۳۲هزارتومان،سکهطرحقدیم
6۵هزارتومان،نیمسکه۲۵هزارتومان،ربعسکه
هر و تومان هزار ۲۰ گرمی سکه تومان، هزار ۵۵
گرمطالی۱8عیار۱۱۵۰تومانرشدقیمتداشت.
دربازارارز،یوروبا۲6۳تومانکاهش76۲۴تومان،
پوندباافت۳۰۰تومانی8687تومانودرهمبا6۱
تومانکاهشقیمت۱7۵۴تومانبهفروشرسید.

https://www.farsnews.com/news/13970320000467/%D8%AD%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B2
https://www.farsnews.com/news/13970320000482/%D8%B3%DA%A9%D9%87-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B4%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF--%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84


شماره  2196       20 خرداد 1397

10یادداشت مدیریتی

استفادهموثرازمهمترینداراییشرکتها
استعدادهایسازمان؛عاملشکوفاییتکنولوژی)قسمتنهایی(

مترجم:مریمرضایی
BCG:منبع

پیشرفته تکنولوژیهای روی تمرکز افزایش 
امروزباعثشدهخیلیراحتبتوانیکحقیقت
سادهرانادیدهگرفت:کلاینتکنولوژیهابدون
استفاده آن از بتوانند که استعدادهایی وجود

کنند،بیمعنیاست.
۳(تغییریباشیدکهدوستداریدببینید

رخ دائم که تغییراتی برابر در سازمان رهبران
میدهدایمننیستند.درواقع،ورودتکنولوژیهای
تیمهای وظایف میشود باعث شرکتها به جدید
آنها و شود سازماندهی دوباره میانکارکردی
دیگر سازمانهای و شرکا از اکوسیستمهایی به
وابستهترشوند.دراینفضا،شرکتهاییبهموفقیت
میرسندکهرهبرانیچابکداشتهباشندوباکنار
سرعت به قدیمی، رفتارهای و عادتها گذاشتن
خود سازمان و دهند وفق تغییرات با را خودشان
این از برخی کنند. هدایت جدید شیوههای به را
سازمانی رهبران میان در »جدید« ویژگیهای
این از مورد افتادهکهچهار جا بهخوبی آیندهنگر

ویژگیهاعبارتاستاز:
سازمانی رهبران کسبوکار. محیط در ناوبری .*
سازگارپذیرازابهاماستقبالمیکنندورویکردهای
یک متالطم، شرایط در تا میبرند بهکار را جدید

مسیرروشنپیداکنند.

*.مدیریتباهمدلی.رهبرانسازمانیسازگارپذیر
بهجایفرماندهیوکنترل،حسمشترکیازهدف
داشتنومدیریتکردنراتوسعهمیدهندوامروزه
کهاستعدادهاازنظرجغرافیایی،کارکردیوسازمانی
پراکندگیگستردهایدارند،انسجامایجادمیکنند.

*.یادگیریازطریقتصحیحخود.رهبرانسازمانی
قرار تشویق مورد را کردن آزمایش سازگارپذیر،
مطمئنا میورزند. اصرار آن به واقع در و میدهند
اما آزمایشهاشکستخواهندخورد، این از برخی
همینگونه سازگارپذیر سازمانهای یادگیری روند

است.
سازمانی رهبران برد-برد. راهحلهای ایجاد .*
سازگارپذیربرموفقیتپایداربرایشرکتوشبکه
روزلیند میشوند. متمرکز آن ذینفعان خارجی
در بوستون، ارشدگروهمشاوره کارکنان از تورس،
موردروشهایجدیدهدایتیکتیمصحبتکرده
وگفتهرهبریسازمانیدرقرنحاضرباپاسخدادن

بهسهسوالتعریفمیشود:
-تغییربعدیمدلکسبوکاریازندگیخودراکجا
آنچه در سوال این به پاسخ میکنید؟ جستوجو

امروزانجاممیدهیدیافتمیشود.
و شخصی ذینفعان شبکه تنوعپذیری معیار -
بزرگ سازمانی رهبران چیست؟ شما حرفهای
منبع باشد، متنوعتر شبکه یک قدر هر میدانند
بهتریبرایپیداکردنراهحلهاخواهندبود،چون
امکاندسترسیبهافرادیرافراهممیکندکهتفکر

متفاوتدارند.
که را عملی که دارید جرات کافی اندازه به آیا -
کنید؟ رها شده گذشته در شما موفقیت باعث
را بودن متفاوت جسارت بزرگ سازمانی رهبران
دارند.آنهاازریسککردنفقطحرفشرانمیزنند

وواردعملمیشوند.
زمانهمسازگار با را بزرگخود رهبرانسازمانی
این صرف را زیادی تالش و زمان آنها میکنند.
میگذرد چه اطرافشان در کنند فکر که میکنند
میگیرند یاد آنها کند. تغییر باید چیزی چه و
خارجازحوزهامنشانهماحساسراحتیکنندو
دیگرانراتشویقمیکنندکهباشناساییرفتارهای
سازگارپذیردرسیستمهایمدیریتعملکردشرکت،
درتعامالتروزانهخودهمینرفتارراداشتهباشند.

۴(نگاهروبهجلو
درستمثل۲درصدیها،شرکتهازمانزیادیرابه
مدیرانستارهخوداختصاصمیدهند؛یعنیرهبران
تشویق یا راصرفحمایت زیادی وقت آنها آینده.
رهبرانیکهبهطورمستقیمبامشتریسروکاردارند
نمیکنند،درحالیکهاینافراداثرمستقیمبررشد
وسودآورییادیگرمعیارهایعملکردشرکتدارند.
اینمدیرانخطمقدم،نقشقابلتوجهیدروجهه
شرکتدارندوهدفشرکترادرکلسازمانجا
آخر اقدام این میدهد نشان تحقیقات میاندازند.
دنیای دارد.در برعملکردشرکت نقشمستقیمی
دیجیتالکهایجادومدیریتتجربهمشتری،مبنای
یک مقدم خط مدیران است، کردن برقرار ارتباط
از بسیاری در اما هستند. کلیدی موفقیت فاکتور
موثر حمایت تحت چندان مدیران این شرکتها،

قرارنمیگیرند.
درشرکتهاییکهبهکارکناناهمیتدادهمیشود،

از گروه این توسعه در فعالی نقش عامل مدیران
مدیرانایفامیکنندواینکاررابامشارکتمستقیم
انجام گزینشی( مبنای یک )طبق آموزش در
مجبور را خود ارشد مدیریت تیمهای و میدهند
میکنندهمینتعهدراداشتهباشند.رهبرانارشد
راهحلهای ارائه در بهمدیرانخطمقدم سازمان

عملیبرایحلمشکالتکمکمیکنند.
قابلیتهای مقدم خط مدیران فرآیند، این در
به انجاممیدهند خودشانرادرکاریکههرروز
وجودمیآورند.دراینصورت،همتغییراتالزمدر
سازمانایجادمیشودوهمتیمهایوفادارتریایجاد
میشوندکهبهرهوریباالتریدارندوتجربهبهتری

برایمشتریفراهممیکنند.
برای روزمره مسوولیت یک استعدادآفرینی، )۵

شرکتهایبرنده
هـرشـرکتموفقـیبایـدبرنامههـاییادگیـریو
توسـعهداشـتهباشـد،امااینبرنامههاقراراسـتبه
جـایایجـادقابلیتهـایمتحولکننـده،پیشـرفت
نیازهـای بایـد شـرکتها کننـد. ایجـاد فزاینـده
اسـتعدادهایخودرابهشـکلجامـعوتحولآفرین
مـدنظرقـراردهنـد.ببینیـدکارلوسگـون،رئیس
رنو-نیسـان- »اتحـاد مدیرعامـل و هیاتمدیـره
میتسوبیشـی«درکنفرانسداووسچهگفتهاسـت:
تکنولوژیهـایجدیـد کـه ناگهانـی توفـان »ایـن
مثـلدیجیتالسـازی،هـوشمصنوعـیوروباتهـا
مهندسـان نگرانـی بـزرگ دلیـل انداختهانـد، راه
مـااسـت.آنهـانگرانندکـهخودشـانودانششـان
دیگـرکاربردینداشـتهباشـند.حتیافـرادیکهدر
حوزههـایاداریکارمیکننـدشـاهدورودابزارهای
جدیـدهسـتندونگـراناینهسـتندکهچهبرسـر

شغلهایشـانخواهـدآمـد.
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»خرمهره«یکیازمعروفترینصنایعدستیقمبهحسابمیآیدکهساختآنبهپنجهزارسال
قبلبازمیگردد.»خرمهره«سنگآبیرنگیافیروزهایاستکهبیشترینکاربردآنبهاعتقاد
مردمقمبرایدفعچشمزخماست.»خرمهره«بعدازپختحدود9ساعتدرکورهایبادرجه
حرارتحدود۱۰۰۰درجهسانتیگراد،سردشدهوازدرونخاکمخصوصمحصورشدهجدا

شدهوآمادهعرضهبهبازارمیشود.
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	ساعت کار ادارات و بانکهای 4 استان تغییر کرد
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	اجرای 20 مانور عملیاتی برق در استان همدان
	مدیر توزیع برق شهرستان همدان با اشاره به برگزاری مانورهای عملیاتی برق گفت: تاکنون حدود 20 مانور عملیاتی برق در استان همدان برگزار شده است.

	برنامه کاهش مصرف برق دراوج تابستان فارس پیش بینی شد
	مدیر عامل شرکت برق منطقه ای فارس با بیان اینکه برنامه ریزی های جامع برای کاهش مصرف برق در نقطه اوج تابستانی انجام شده است گفت: دراین زمینه نیازمند مشارکت شهروندان و مصرف کنندگان کشاورزی و صنعتی و مشترکان برق هستیم.

	مصرف برق هرمزگان ۱۰ درصد افزایش یافت
	مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: مصرف برق استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافت.

	مصرف برق در کهگیلویه و بویراحمد کاهش یافت
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	مدیر توزیع اداره برق ابرکوه گفت: 30 میلیارد ریال بودجه در سال 1396 صرف توسعه، نگهداری و بهینه سازی شبکه توزیع برق مناطق شهری و روستایی این شهرستان شد.

	 پست برق ۲۳۰ کیلوواتی شهرک شکوهیه قم وارد مرحله اجرا شد
	مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم گفت: مسئله احداث پست برق ۲۳۰ کیلوواتی در شهرک صنعتی شکوهیه عملیاتی شده و از امروز بهصورت رسمی وارد مرحله اجرا میشود.

	160هزار میلیارد تومان بدهی دولت امسال تهاتر می شود
	عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که امسال به دولت اجازه داده شده است تا سقف 160 هزار میلیارد تومان از بدهیاش را از طریق تهاتر پرداخت کند.

	مالیات ستانی از بازارهای سوداگرانه؛ راهِ هدایت نقدینگی به سمت تولید
	برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی در بازار مسکن، طلا و ارز و همچنین جهت هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد اقتصاد، لازم است وصول مالیات بر عواید سرمایهای از طرف دولت پیگیری شود.

	ایران رکورددار دریافت حق بیمه از کارفرما
	بر اساس آمار بانک جهانی، کشور ایران نسبت به سایر کشورها وضعیت مناسبی در زمینه دریافت حق بیمه از کارفرما ندارد. این در حالی است که در این آمارها، حق بیمه قرارداد نیز دیده نشده است که با در نظر گرفتن آن وضعیت ایران به مراتب بدتر خواهد بود.

	سکه ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان شد
	در معاملات امروز بازار تهران سکه طرح جدید با رشد 132 هزار تومانی 2 میلیون و 410 هزار تومان به فروش رسید.
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