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اولویت های جدید بانک مرکزی

همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و 
هیات  رئیس  بخشی،  علی  حکمی  طی  انرژی 
مدیره سندیکای صنعت برق ایران را به عنوان 

عضو هیات رئیسه سیگره ایران منصوب کرد. 
در متن حکم آمده است:  

و در  ارزشـمند جنابعالـی  تجربیـات  بـه  توجـه  بـا 
علمـی  ظرفیت هـای  از  بهینـه  اسـتفاده  راسـتای 
شـورای جهانـی شـبکه های فشـار قـوی، بـه موجب 
ایـن حکـم بـه عنـوان عضـو هیـات رئیسـه سـیگره 
ایـران منصـوب می گردیـد. امیـد اسـت بـا همکاری 
و تعامـل بـا دیگـر اعضـا هیـات رئیسـه و دبیرخانـه 
مربوطـه در شـرکت مننکـو ایـران، شـاهد افزایـش 
بیـش از پیـش اسـتفاده از ایـن ارگان بین المللی در 
ارائـه خدمـت بـه صنعـت بـرق کشـورمان باشـیم. 

شـایان ذکـر اسـت کمیتـه ملـی مطالعـات انـرژی 
الکتریکـی ایـران )سـیگره ایـران( به عنـوان نماینده 
شـورای جهانـی سیسـتم های فشـار قوی )سـیگره( 
در ایـران اسـت کـه فعالیـت خـود را جهـت حضـور 
در انجمـن سـیگره از سـال 1368 آغاز کرده اسـت.  
بـر  ایـران  سـیگره  اصلـی  فعالیت هـای  و  اهـداف 
انتقـال دانـش فنـی و اسـتفاده از تجربیـات جهـت 
بهینه سـازی عملکـرد سیسـتم قـدرت و توسـعه آن 

در آینـده متمرکـز می شـود.

رئیس هیات مدیره سندیکا، عضو هیات رئیسه سیگره ایران شد 
دنیای اقتصاد/ ایمان نوربخش

ظاهرا به منظور تسریع حل مشکالت موجود در نظام 
مرکزی  بانک  راس  در  دولت  کشور  بانکی  و  پولی 
دست به تغییر زد. اما سوال این است که در دوره 
جدید انجام چه اقداماتی مهم و ضروری و از اولویت 
مهم ترین  بی تردید  است؟  برخوردار  باالیی  بسیار 
اولویت بانک مرکزی در حال حاضر اصالح ساختار 
مالی بانک های کشور است. همان گونه که طی این 
داده  هشدار  صاحب نظران  توسط  دفعات  به  سال ها 

شده است.
در حال حاضر ریشه بسیاری از مشکالت اقتصادی 
افزایش  و  نقدینگی  رشد  تورم،  جمله  از  کشور 
کشور  بانک های  مالی  وضعیت  در  ریشه  ارز  قیمت 
در  تعهدات خود  ایفای  برای  بانک های کشور  دارد. 
برابر سپرده گذاران و پرداخت سود به سهامداران با 
مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم می کنند. ضعف 
در مدیریت ریسک، عدم نظارت کافی بر نحوه مصرف 
منابع بانکی و همچنین عدم ایفای به موقع تعهدات 
دولت در پرداخت بدهی هایش به نظام بانکی باعث 
افت کیفیت دارایی های بانکی شده است؛ به گونه ای 
در کل  معوق  مطالبات  میزان  آمار رسمی  بنابر  که 
است.  اعطایی  وام های  درصد   3۰ از  بیش  بانک ها 
همین عامل باعث افزایش استقراض بانک ها از بانک 

ادامه در صفحه 3

بازار خرید و فروش ارز
بازار ارز امروز در آغاز معامالت واکنش 
مثبتی داشت و معامالت با قوت قلب و 
اطمینان بیشتر نسبت به بهبود التهابات 
و تخلیه حباب قیمتی، در حال انجام 
است.

ماموریت سـیگره ایران، افزایش مشـارکت مهندسـین، 
متخصصیـن و محققیـن در انجمـن سـیگره و ترویـج 
و گسـترش فعالیت هـای سـیگره در ایـران از طریـق 
سـازماندهی جهت حضور سـیگره ایـران در کنفرانس 
دوسـاالنه سـیگره و سـمپوزیوم ها، ارائـه مقـاالت در 

جلسـات داخلـی و کنفرانس هـای بین المللی سـیگره، 
تشـکیل کمیته هـای تخصصی در ایران جهـت ارتباط 
و فعالیـت بـا کمیته هـای مطالعاتـی سـیگره  و اطالع 
رسـانی فعالیت هـای سـیگره بـه اعضای سـیگره ایران 

است. 



عناوین اخبار

شماره  2241       24 مرداد 1397

2

 اخبار اقتصادی  اخبار صنعت برق

یادداشت مدیران

رئیس هیات مدیره سندیکا، عضو 
هیات رئیسه سیگره ایران شد 

همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و 
هیات  رئیس  بخشی،  علی  حکمی  طی  انرژی 
مدیره سندیکای صنعت برق ایران را به عنوان 

عضو هیات رئیسه سیگره ایران منصوب کرد.  
صفحه 1

پیش نویس دستورالعمل به وزارت 
صمت ارائه شد 

سندیکای صنعت برق ایران طی نامه ای پیش نویس 
پیشنهادی خود برای مدیریت تنظیم این بازار را در 
اختیار مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت 

گذاشت.
صفحه 4

پرونده خاموشی سال ۹7 بسته شد 
تابستان سال  خاموشی  پرونده  گفت:  نیرو  وزیر 
خاموشی  مردادماه   1۹ از  و  شده  بسته   1۳۹7

نداشته ایم.
صفحه 4

پنل های خورشیدی برای تامین برق 
عشایر توزیع می شود

شـهرکرد- مدیـر کل امـور عشـایر چهارمحال 
وبختیـاری گفـت: پنل هـای خورشـیدی بـرای 
تامیـن بـرق عشـایر در چهارمحـال و بختیاری 

توزیـع می شـود.
صفحه 5

برنامه ریزی برای افزایش 5 هزار 

مگاواتی ظرفیت تولید برق ایران تا 
تیر ۹۸  

برنامه ریزی  گفت:  نیرو  وزیر  ایران:  اقتصاد 
گسترده ای برای تامین برق تابستان ۹۸ کرده ایم 
و در تالش هستیم تا 25 واحد جدید نیروگاهی تا 

قبل از شروع پیک برق سال ۹۸ وارد مدار کنیم. 
صفحه 5

کرمان پایتخت انرژی تجدیدپذیر/ ساخت 
نیروگاههای خورشیدی ادامه دارد  

برخی رسانه ها طی روزها اخیر از توقف سرمایه 
گذاری در بخش احداث نیروگاههای خورشیدی خبر 
داده اند و این درحالیست که ساخت نیروگاههای 

خورشیدی در کرمان با جدیت ادامه دارد.
صفحه 6

برای حمایت  پیشنهادات دولت 
ازپیمانکاران  منطقی 

بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  ایران:  اقتصاد 
از  منطقی  حمایت  برای  دولت  پیشنهادات  از 

پیمانکاران خبر داد
صفحه 7

و  پیشنهادی تسهیل صنعت  بسته 
معدن در کارگروه شورای گفت وگو 

بررسی شد 
به موجب مصوبه هیات رئیسه اتاق ایران، کارگروه 
تخصصی شورای گفت وگو در نشست اخیر موضوع 
تدوین بسته پیشنهادی تسهیل صنعت و معدن در 

شرایط تحریم را در دستورکار قرار داد.
صفحه ۸

بخشی از واردات موردنیاز تولید از پرداخت 
مابه التفاوت نرخ ارز معاف شد 

پیرو نامه رئیس اتاق ایران به معاون اول و معاون 
از  صنعت  وزیر  امروز  رئیس جمهور،  اقتصادی 
معافیت تجهیزات و ماشین آالت تولید و مواد اولیه 
کاالهای گروه یک از پرداخت مابه التفاوت خبر داد.

صفحه ۹
ثانویه/قیمت  بازار  تحوالت  جدیدترین 

دالر نیمایی به ۸0۸0 تومان رسید  
بررسی جدیدترین تحوالت بازار ثانویه ارز نشان 
میدهد، نرخ دالر به ۸0۸0 و قیمت یورو به ۹110 

تومان رسیده است.
صفحه ۹

کسب وکارهای قدیمی چگونه ماندگار می شوند؟
صفحه 10
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ادامه از صفحه 1
مرکزی و در نتیجه افزایش شدید نقدینگی و رقابت 
ناسالم بانک ها در اعطای سودهای باال و غیر متعارف 
تداوم  و  اعتباری  تنگنای  ادامه  و  سپرده گذاران  به 

رکود در تولید شده است.
بخش نظارت بانک مرکزی الزم است به صورت قاطع 
حاکمیت  و  ریسک  مدیریت  در  ضعف  به  نسبت 
اعطای  سهامداری،  غیر شفاف  ساختار  شرکتی، 
اعتبار  در  ضعف  و  مرتبط  اشخاص  به  تسهیالت 
اقدام  بازنگری در مقررات نظارتی  بانک ها و  سنجی 
اقدام  هرگونه  از  قبل  که  است  بسیار ضروری  کند. 

یا  اعتباری  خطوط  اعطای  یا  سرمایه  افزایش  برای 
انجام ادغام در برخی از بانک ها، نحوه نظارت بانک 
این ضعف ها  زمینه  در  و  شده  تحول  دچار  مرکزی 
صورت  متخلف  بانک های  به  نسبت  اساسی  اقدام 
تغییر  برای  اقدام  گیرد. در غیر این صورت هر گونه 
ساختار مالی بانک ها بی نتیجه خواهد بود و پس از 
مدتی مجددا مشکالت اشاره شده ظاهر خواهد شد. 
برای موثر بودن نظارت بانک مرکزی الزم است که 
این نهاد استقالل الزم را در تدوین قوانین و مقررات 
تخلفات  به  رسیدگی  و  بانک ها  بر  نظارت  بانکی، 
آنها و همچنین اختیار حقوقی برای تملیک و کنار 
بانک های متخلف داشته  گذاشتن سهامداران عمده 
مرکزی  بانک  اختیارات  کلیه  حاضر  حال  در  باشد. 
حوزه  در  چه  و  پولی  سیاست گذاری  حوزه  در  چه 
نظارت در انحصار شورای پول و اعتبار است. ساختار 
در  که  است  به گونه ای  اعتبار  و  پول  شورای  فعلی 
اقلیت  در  وی  معاونان  و  مرکزی  بانک  ریاست  آن 
قرار دارند و اکثریت اعضای آن توسط دولت تعیین 
بازنگری  مرکزی  بانک  استقالل  الزمه  می شوند. 
است؛  اعتبار  و  پول  شورای  اختیارات  و  ترکیب  در 
بنابراین بسیار حیاتی است که این نکات در دو الیحه 
قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی که در مجلس 

در حال تدوین است، مدنظر قرار گیرد.
هرچه  مرکزی  بانک  که  است  ضروری  این  عالوه بر 
اقدام  کشور  قوای  سایر  و  دولت  با حمایت  سریع تر 
نظارت  بخش  کند.  بانک ها  مالی  ساختار  اصالح  به 
بانک مرکزی باید به صورت فعال و قاطع در چارچوب 
مقررات موجود با کمک کارشناسان مستقل و خبره 
 Asset بانکی  دارایی های  کیفیت  ارزیابی  به  اقدام 
)Quality Review )AQR  کند. نتیجه فرآیند 

بانک ها  کدام  که  کرد  خواهد  مشخص   AQR
کدامیک  و  دارند  جدید  سرمایه  تزریق  به  نیاز 
خواهند  مرکزی  بانک  از  نقدینگی  دریافت  به  نیاز 
برای  جدیدی  چارچوب  باید  مرکزی  بانک  داشت. 
 Emergency نقدینگی  فوری  کمک های  اعطای 
بانک ها  به   Liquidity Assistance )ELA(
تعریف  دقیقا  باید  چارچوب  این  در  کند.  طراحی 
امکان  شرایطی  چه  در  و  بانک ها  کدام  که  شود 
استقراض از بانک مرکزی و برخورداری از کمک های 
آن را خواهند داشت. عالوه بر اینها باید یک فرآیند 
و حل  بانک  یک  انحالل  به منظور  حقوقی  مشخص 
و فصل بدهی های آن Resolution Plan تعریف 
 AQR شود. اگر نتیجه ارزیابی های کارشناسان در
ندارد،  ادامه حیات  امکان  بانک  یک  که  دهد  نشان 
بانک  آن  در  مردم  تعریف شود که سپرده های  باید 
بازپرداخت  از کدام محل  چگونه و به چه صورت و 
خواهد شد و فرآیند قانونی انحالل آن بانک چگونه 
صندوق  اولیه  برآوردهای  براساس  بود.  خواهد 
از  اعم  بانک ها  مالی  ساختار  اصالح  پول  بین المللی 
تزریق سرمایه ای  به  نیاز  دولتی و خصوصی حداقل 
کشور  داخلی  ناخالص  تولید  کل  درصد   13 بالغ بر 
از طرف دولت و سهامداران خصوصی خواهد داشت 
که البته این میزان شامل بدهی های دولت به نظام 
موردنیاز پس  سرمایه  دقیق  میزان  نمی شود.  بانکی 
بانک ها  دارایی های  کیفیت  ارزیابی  فرآیند  انجام  از 

مشخص می شود.
میزان  شدن  مشخص  از  پس  باید  مرکزی  بانک 
برنامه  یک  بانک،  هر  موردنیاز  سرمایه  افزایش 
تفصیلی زمان بندی برای افزایش سرمایه بانک ها، از 
زمان بندی  برنامه  این  کند.  مطالبه  آنها  سهامداران 

باید شامل نحوه تحول مدل کسب و کار بانک ها، نحوه 
 ،IT ساختار  ارتقای  هزینه ها،  کنترل  و  سودآوری 
و  غیرمولد  دارایی های  واگذاری  زمان بندی  و  نحوه 
شبکه  بهینه سازی  نحوه  و  زیرمجموعه  شرکت های 
از  یک  هر  توسط  باید  برنامه  این  باشد.  آنها  شعب 
و  تصویب  به  و  شود  ارائه  مرکزی  بانک  به  بانک ها 
مرکزی  بانک  آن  از  برسد. پس  مرکزی  بانک  تایید 
برای  را  پایش خود  و  نظارت  به صورت دوره ای  باید 
اجرای برنامه مصوب در هر بانک آغاز کند. از آنجا 
که بخش عمده ای از سهام برخی از بانک ها در اختیار 
ساالنه  بودجه  در  دولت  که  است  الزم  است،  دولت 
و  قرارداده  مدنظر  را  بانک ها  سرمایه  افزایش  خود 
بازپرداخت  برای  زمان بندی  برنامه  یک  همچنین 
بدهی های خود به نظام بانکی تدوین کند. با توجه 
منجمد  دارایی های  از  قابل توجهی  بخش  اینکه  به 
بانک ها مطالبات از دولت است، الزم است که برای 
بانک  با  را  الزم  همراهی  دولت  برنامه  این  موفقیت 

مرکزی داشته باشد.
امـا  اقدامـات فـوق هزینـه خواهـد داشـت،  انجـام 
هزینـه عدم اقدام و ادامه روند چند سـال گذشـته به 
مراتـب برای کشـور بیشـتر خواهـد بود. قطعـا بانک 
مرکـزی بـه تنهایـی و بـدون حمایـت و پشـتیبانی 
دولـت، مجلـس و قوه قضائیـه قادر به اجـرای تمامی 
ایـن اقدامـات نخواهـد بود. حل ریشـه ای مشـکالت 
اقتصـادی و بانکـی کشـور نیـاز بـه عـزم و همدلـی 
و همگامـی دارد. کشـور بـزرگ ایـران در طـی ایـن 
را  بزرگ تـری  مراتـب  بـه  چالش هـای  سـال ها 
پشت سـر گذاشـته اسـت و حـل مشـکالت اقتصاد و 
بانکـی کشـور با عـزم و همدلـی و اسـتفاده از دانش 
و تجربـه صاحب نظـران به سـادگی امکان پذیر اسـت.
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تدوین پیش نویس دستورالعمل تنظیم بازار فلزات رنگی 
در سندیکا

پیش نویس دستورالعمل به 
وزارت صمت ارائه شد

سندیکای صنعت برق ایران طی نامه ای به تعدادی 
صنعت،  وزارت  و  بازرگانی  اتاق  در  مسئوالن  از 
دستورالعمل  صدور  خواستار  تجارت  و  معدن 
تنظیم بازار فلزات رنگی از جمله مس و آلومینیوم 
شد و پیش نویس پیشنهادی خود برای مدیریت 
تنظیم این بازار را در اختیار مدیران ارشد وزارت 

صنعت، معدن و تجارت گذاشت.
در این نامه که بیست و سوم مرداد ماه سال جاری 
برای رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
معدن،  و  صنعت  امور  در  وزیر  مقام  قائم  تهران، 
معاون امور اقتصادی و بازرگانی، معاون امور صنایع 
دفتر  کل  مدیر  فلزی،  صنایع  مدیرکل  اقتصادی،  و 
صنایع معدنی و دبیر ستاد تنظیم بازار و مشاور ارشد 

وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شد، نسبت به 
توقف واحدهای تولیدی صنعت برق در صورت عدم 

تنظیم بازار فلزات رنگی هشدار داده شده بود. 
در ابتدای این نامه ضمن اشاره به بی ثباتی ها اقتصاد 
شده  عنوان  ها،  قیمت  وار  جهش  افزایش  و  کشور 
بسیاری  گرفتاری های  ایجاد  به  مساله  »این  است: 
مواد  تامین  حوزه  در  ویژه  به  تولیدکنندگان  برای 
بر  عالوه  شرایط  این  در  است.  شده  منجر  اولیه 
نظیر  اساسی  فلزات  تامین  قیمت ها،  شدید  افزایش 
بسیاری  جدی  چالش های  با  نیز  آلومینیوم  و  مس 

مواجه شده است.«
در بخشی از نامه آمده است: »در حال حاضر فروش 
با استناد به پروانه بهره برداری،  مس در بورس کاال 
اولیه  مواد  تامین  کرده،  آشفته  را  صنعت  این  بازار 
برای کابل سازان را بسیار دشوار نموده و این مساله 
و  تولید  هزینه های  افزایش  به  می تواند  نهایت  در 
توقف پروژه های ملی و توسعه ای کشور منجر  شود.«

عنوان  به  ایران  برق  صنعت  سندیکای  درخواست 
مسئوالن  از  برق،  صنعت  خصوصی  بخش  نماینده 
این است که با توجه به مشکالت مشهود در زمینه 
این  مدیریت  برای  اساسی،  فلزات  تقاضای  و  عرضه 
همانند  دستورالعملی  و  اندیشیده  تدبیری  بازار 
که  پتروشیمی  بازار  تنظیم  برای  که  دستورالعملی 
یکم مرداد ماه 97 ابالغ شد، برای تنظیم بازار فلزات 
مصوب  و  تدوین  آلومینیوم(  مس،  )باالخص  رنگی 
پیامدهای  به  نسبت  نامه،  پایان  در  سندیکا  شود. 
منفی عدم مدیریت بازار فلزات رنگی، توقف واحدهای 
تولیدی صنعت برق و به تبع آن اخالل در نگهداری 
تاثیرات مخرب آن هشدار داده  شبکه برق کشور و 
در  جدید  بحران  یک  بروز  از  جلوگیری  خواستار  و 
صنعت برق با مدیریت بازار فلزات رنگی شده است. 

پرونده خاموشی سال ۹7 بسته 
شد

وزیر نیرو گفت: پرونده خاموشی تابستان سال 
خاموشی  مردادماه   1۹ از  و  شده  بسته   1۳۹7

نداشته ایم.
جلسه  حاشیه  در  اردکانیان،  رضا  ایسنا،  گزارش  به 
اظهار  خبرنگاران  جمع  در  هفته  این  دولت  هیات 
برنامه ریزی هایی که شد  با توجه به مجموعه  کرد: 
همکاری هموطنان انجام دادند هم در بخش خانگی 
و هم در بخش صنعت و کشاورزی خوشبختانه ما از 
جمعه )19 مردادماه( که امروز پنج روز از آن موعد 
به  توجه  با  داشته ایم.  صفر  خاموشی  است  گذشته 
کاهش دما پیش بینی ما این است که در این فصل 

دیگر پرونده خاموشی ها بسته شوند.
وی ادامه داد: پیش بینی می کردیم ۵.۲ درصد رشد 
مصرف داشته باشیم، اما این مقدار به ۲.8 رسید. در 
مجموع 3۴ روز داشتیم که ناچار به خاموشی دادن 
شدیم. تهران امسال ۴۴ روز دمای باال را تجربه کرد 

ازای  به  افزایش دما داشتیم.  به طور متوسط 1.۰9 
هر یک درجه افزایش دمای همزمان 1۵۰۰ مگاوات 

افزایش تولید باید داشته باشیم.
برنامه   98 سال  پیک  برای  ما  گفت:  اردکانیان 
ریزی هایی کردیم و ان شاءاهلل در همین سال 97 این 
فرض  با  آورد.  خواهیم  وزیران  هیات  در  را  موضوع 
اینکه سال آبی سال 97 – 98 به لحاظ میزان بارش 

مشابه سال قبل باشد و کم بارشی داشته باشیم.
اما  شده  بسته  پرونده  امسال  افزود:  اردکانیان 
پیش بینی  با  بعد  سال  برای  کرده ایم  برنامه ریزی 
شرایط مشابه تجربه امسال به کار گرفته شود.  برای 
برنامه ریزی کرده ایم که الزم  بیشتر  مگاوات   9۰۰۰
است مبالغ ریالی و ارزی برای این موضوع تخصیص 
 ۴۰۰۰ که  داریم  پیش بینی  همچنین  کند.  پیدا 
از جمله  بگیرد  مگاوات هم مدیریت مصرف صورت 
همراهی صنایع بزرگ که برای خارج از مدار کردن 
برخی واحدها بدون خدشه وارد کردن به تولید باید 
اقدام کنند. خاموش نگه داشتن چاه های کشاورزی 

در زمان اوج مصرف هم موثر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: البته تجهیزاتی هم که می تواند 
در کاهش مصرف کمک کند، مثل تغییر المپ ها را 
دنبال می کنیم. البته همراهی مردم در کنار تشویق 
هم  مصرفی  کم  به  گرویدن  برای  ها  پرمصر  موثر 
موثر است که چاره آن تغییر تعرفه است که آن هم 

برنامه ریزی شده است.
باید  حیث  این  از  امسال  گفت:  پایان  در  نیرو  وزیر 
که  رسانه ها  مخصوصا  باشیم،  همه  تالش  قدردان 
از  همچنین  کردند.  تالش  موثر  ارتباط  ایجاد  برای 
همکاران صنعت برق که برای تعمیرات مواردی که 
تالش  بودند،  شده  خارج  مدار  از  زیاد  فشار  اثر  بر 

کردند تشکر می کنیم .
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در چهارمحال و بختیاری،

پنل های خورشیدی برای تامین برق عشایر توزیع می شود

شهرکرد- مدیر کل امور عشایر چهارمحال وبختیاری گفت: پنل های خورشیدی برای تامین برق عشایر 
در چهارمحال و بختیاری توزیع می شود.

یحیی حسین پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پنل های خورشیدی برای تامین برق عشایر در 
چهارمحال و بختیاری توزیع می شود، اظهار داشت: 6۰۰ پنل خورشیدی در میان عشایر چهارمحال و بختیاری 

برای تامین برق توزیع می شود.
6۰۰ پنل خورشیدی در میان عشایر چهارمحال و بختیاری برای تامین برق توزیع می شود

وی تصریح کرد: ۴۰۰ دستگاه پنل خورشیدی توسط شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری 
و۲۰۰دستگاه توسط امورعشایر در میان عشایر استان چهارمحال و بختیاری توزیع می شود.

وی بیان کرد: این پنل های خورشیدی در مناطقی که عشایر برق ندارند توزیع می شود.
مدیر کل امور عشایر چهارمحال وبختیاری اظهار داشت: تاکنون بیش از 1۰۰ پنل خورشیدی در بین عشایر 

چهارمحال و بختیاری توزیع شده است.
وی تاکید کرد: بهره گیری از انرژی خورشیدی برای تولید برق بسیاری از مشکالت عشایر را حل خواهد کرد.

برنامه ریزی برای افزایش 5 هزار 
مگاواتی ظرفیت تولید برق ایران 

تا تیر ۹۸
برنامه ریزی  گفت:  نیرو  وزیر  ایران:  اقتصاد 
گسترده ای برای تامین برق تابستان ۹۸ کرده ایم 
و در تالش هستیم تا 25 واحد جدید نیروگاهی تا 
قبل از شروع پیک برق سال ۹۸ وارد مدار کنیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا 
گازی  واحد  افتتاح  حاشیه  در  نیرو  وزیر  اردکانیان 
نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین در جمع خبرنگاران 
نیرو  وزارت  برنامه ریزی های  براساس  داشت:  اظهار 
در  شده،  ارائه  دولت  هیئت  به  آن  از  نسخه ای  که 
برق سال 98 ۲۵  پیک  از شروع  پیش  تا  تالش ایم 

واحد جدید نیروگاهی را با مجموع ظرفیت غریب به 
۵ هزار مگاوات وارد مدار کنیم.

این  بر  برای سال 98  نیرو  وزارت  برنامه  افزود:  وی 
مبنا است که نیمی از توان خود را روی موضوع تولید 
متمرکز کنیم و نیمی دیگر از ظرفیت و توان خود را 
به مدیریت مصرف اختصاص دهیم که در این زمینه 
زمینه  در  مگاوات  هزار   ۴ معادل  شده  برنامه ریزی 
مدیریت مصرف به عنوان معادل ظرفیت ایجاد کنیم.

گفت:  پرمصرف ها  با  برخورد  در خصوص  نیرو  وزیر 
خصوص  در  متعددی  پیشنهادات  و  تصمیمات 
تعرفه   قطعا  و  کرده ایم  ارائه  پرمصرف ها  با  برخورد 
آنها را برای تبدیل بد مصرف ها به مصرف کنندگان 

خوب، تغییر خواهیم داد.
این  گسترده  بدهی های  خصوص  در  اردکانیان 
برای  متعددی  راهکارهای  داشت:  اذعان  وزارتخانه 
نظر  در  نیرو  وزارت  بدهی های  پرداخت  و  تسویه 
از  استفاده  راهکارها  این  از  یکی  که  شده  گرفته 
مکانیزم تبصره بودجه سال 97 است که امکان تهاتر 
مطالبات و رد دیون را فراهم می کند. به گونه ای که 
در انجام فعالیت پیمانکاران و طلبکاران صنعت برق 
گشایش ایجاد شود و امیدواریم در پرداخت مطالبات 
پیمانکاران و بخش خصوصی طی امسال و سال آینده 

عملکرد بهتری را نسبت به گذشته داشته باشیم.
وی بـر تحقـق تبدیـل ایـران بـه هـاب انـرژی در 
منطقـه تاکیـد کـرد و گفـت: ایـن مسـئله یکـی از 
برنامه هـای جـاری و مهم وزارت نیرو اسـت و وزارت 
نیـرو امکانات الزم را برای متقاضیان سـرمایه گذاری 
در بخـش انـرژی فراهـم می کنـد تـا بتواننـد انرژی 
تولیـدی خـود را بـرای داخل کشـور و یا بـه منظور 
صـادرات بـه کشـورهای همسـایه عرضـه کـرده و 

قراردادهـای الزم را منعقـد کننـد.

http://tnews.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1/1685116935286.html
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پس از ادعای برخی رسانه ها مطرح شد

کرمان پایتخت انرژی 
تجدیدپذیر/ ساخت نیروگاههای 

خورشیدی ادامه دارد 

برخی رسانه ها طی روزها اخیر از توقف سرمایه 
گذاری در بخش احداث نیروگاههای خورشیدی 
ساخت  که  درحالیست  این  و  اند  داده  خبر 
نیروگاههای خورشیدی در کرمان با جدیت ادامه 

دارد.

جاری  سال  در  ها:  استان  گروه   – مهر  خبرگزاری 
های  خاموشی  تاثیر  تحت  کشور  مردم  از  بسیاری 
گسترده به دلیل افت توان تولید و شبکه توزیع برق 
نیز  مشکل  این  بروز  عامل  مهمترین  گرفتند،  قرار 
مهمترین  عنوان  به  کشور  سدهای  آبگیری  کاهش 

منبع تولید کننده برق عنوان شده است.
میزان آبگیری سدها در اکثر استانهای کشور به نصف 
ظرفیت سالهای قبل رسیده است در چنین شرایطی 
جایگزینی روشهای مقرون به صرفه که البته صدمه 
اتواند  می  کند  نمی  وارد  زیست  محیط  به  هم  ای 

راهگشا باشد. 
انرژی  تولید  در  ای  فرامنطقه  های  همکاری  آغاز 

پایدار 
در همین راستا طی دهه گذشته استان کرمان رویه 
استفاده از انرژی های جایگزین را در دستور کار خود 
قرار داده است و حاال به یکی از قطبهای تولید انرژی 
همین  به  است.  شده  تبدیل  کشور  در  خورشیدی 
دلیل سرمایه گذار های اروپایی نیز در کنار سرمایه 
گذاران ایرانی برای شرکت در این پروژه تمایل نشان 
دادند و هم اکنون شاهد فعالیت گسترده شرکتهای 
ایجاد  و  تکنولوژی  انتقال  برای  کرمان  در  اروپایی 

نیروگاه های خورشیدی هستیم.
وجود 33۰ روز آفتابی در کرمان یکی از ظرفیتهای 
تولید  برای  بومی  های  پتانسیل  از  استفاده  عمده 
انرژی در کشور است که این روزها با سرمایه گذاری 
های دولتی و بخش خصوصی داخلی و خارجی در 

حال شکل گیری است.
وجود 33۰ روز آفتابی در کرمان یکی از ظرفیتهای 
تولید  برای  بومی  های  پتانسیل  از  استفاده  عمده 

انرژی در کشور است 
برق  تولید  برای  خصوصی  و  دولتی  بخش  کنار  در 

شبکه سراسری در بخش خانگی نیز مردم اقبال خوبی 
را به این نوع انرژی نشان می دهند و به نظر می رسد 
کرمان به زودی در کنار نیروگاههای فسیلی، سیکل 
ترکیبی و سدها شاهد یکی از بزرگترین نیروگاههای 

خورشیدی در کشور شود.
های  دهی  جهت  از  پس  و  اخیر  روزهای  طی  اما 
هدفمندی که برخی از رسانه های بیگانه انجام می 
سرمایه  شدن  متوقف  خصوص  در  خبرهایی  دهند 
منتشر  کرمان  نیروگاههای  در  خارجی  گذاریهای 
شده است که با توجه به توان بخش داخلی و ادامه 
اساس  از  خبر  این  خارجی  گذار  سرمایه  همکاری 
دروغ می باشد و کار احداث این نیروگاهها به خوبی 

در حال توسعه است.
به همکاری در زمینه احداث نیروگاه های خورشیدی 

ادامه می دهیم 
اووه کوته، سرمایه گذار اروپایی این طرح در گفتگو 
های  سال  انرژی خورشیدی طی  گوید:  می  مهر  با 
اخیر به دلیل تولید انرژی پاک به شدت مورد توجه 
مردم اروپا قرار گرفته است به همین دلیل سرمایه 
گذاری در راستای دستیابی به فن آوری های نوین 
نیز  اکنون  هم  و  است  یافته  افزایش  بخش  این  در 
آماده هستیم ضمن ایجاد نیروگاه در کرمان این فن 

آوری را به متخصصان ایرانی منتقل کنیم.
دارد  ادامه  کرمان  در  قوت  با  ما  کار  کرد:  بیان  وی 
کارهای  و  شده  انجام  نیروگاه  ایجاد  اعظم  بخش  و 

توسعه ای در حال انجام است.
کوته ادامه داد: ایران کشوری مطلوب برای سرمایه 
گذاری برای ایجاد انرژی خورشیدی است و با توجه 
به وضعیت جغرافیایی کرمان و تعداد روزهای آفتابی 
توسعه  برای  مکانها  مطلوبترین  از  یکی  دارد  که 

طرحهای انرژی خورشیدی است.

برای  گذاری  سرمایه  برای  مطلوب  کشوری  ایران 
ایجاد انرژی خورشیدی است و با توجه به وضعیت 
دارد  که  آفتابی  روزهای  تعداد  و  کرمان  جغرافیایی 
طرحهای  توسعه  برای  مکانها  مطلوبترین  از  یکی 

انرژی خورشیدی است 
وی افزود: ما عالقمند به ادامه همکاری ها در استان 
کرمان و در شهرستانهای مختلف هستیم و مطالعات 

وسیعی نیز در این زمینه صورت گرفته است.
کوته افزود: ما به صورت کامال تخصصی در این زمینه 
و سایر مواردی که منجر به تولید انرژی تجدید پذیر 
سرمایه  با  نیز  ایران  در  و  کنیم  می  کار  شود  می 
گذاران ایرانی همکاری مطلوبی داریم در این پروژه 
فن  انتقال  و  مهارت  از  نیز  ایرانی  تخصصی  نیروی 
آوری بهره مند می شود که آموزش جزیی از برنامه 

های ما خواهد بود.
این  در  الزم  مطالعات  و  تحقیقات  کرد:  اعالم  کوته 
زمینه انجام شده است و کار به خوبی پیش می رود 

و ادامه خواهد داشت.
شرکت  تحقیقات  و  ریزی  برنامه  معاون  نخعی، 
خصوص  این  در  کرمان  ای  منطقه  برق  سهامی 
در  انرژی  تولید  زمینه  در  کرمان  مزیت  می گوید: 
راستای توسعه نیروگاههای انرژی خورشیدی بسیار 
بهتر از سایر روشها است و با توجه به ظرفیتی که 
در استان وجود دارد در این خصوص هدف گذاری و 

برنامه ریزی می شود.
ایجاد  مجوز  مگاوات  هزار   ۴ ما  کرد:  تصریح  وی 
نیروگاه خورشیدی در استان کرمان صادر کرده ایم 
و حمایت ها و پشتیبانی الزم نیز از سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی انجام می شود و کار به خوبی در 

حال انجام است.
ادامه در صفحه بعد

http://tnews.ir/news/b7ee117006040.html
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ادامه از صفحه قبل 
وی همچنین گفت: ۴۰۰ مگا وات انرژی نیز به خرید 
تضمینی رسیده ایم و این رویه ادامه خواهد داشت.

انتقال تخصص به کارشناسان ایرانی 
کمک  با  اکنون  هم  گرفته  صورت  بررسیهای  طبق 
اوری الزم  نیروهای بومی فن  سرمایه گذار خارجی 
برای احداث و توسعه این نیروگاهها را کسب کرده اند 
و امکان بومی سازی نیروگاههای جدید خروشیدی 

نیز در کرمان وجود دارد.
دانشگاه  استاد  و  انرژی  کارشناس  قربانی،  محمد 
خوشبختانه  اظهارداشت:  مهر  با  گفتگو  در  اقتصاد 
 ۲۰ نیروگاه  یک  افتتاح  شاهد  ما  گذشته  سال  در 
بودیم  ماهان  شهر  در  مکران  مجموعه  در  مگاواتی 
و این مجتمع با سرمایه گذاری مشترک خارجی و 
داخلی در حال توسعه است و هر از چند گاهی بخش 
های جدیدی از این نیروگاه وارد فاز عملیاتی و شبکه 

می شود.
در  که  است  این  کشور  اصلی  مشکل  افزود:  وی 
و  سدها  به  وابسته  شدت  به  برق  انرژی  تامین 
با  که  هستیم  ترکیبی  سیکل  و  فسیلی  انرژیهای 
وجود خشکسالی و همچنین آالیندگی سوخت های 
فسیلی نیاز جدی در زمینه تولید انرژی های تجدید 
پذیر احساس می شود در همین راستا بعد از احداث 
نیروگاه ۲۰ مگاواتی انرژی خورشیدی در ماهان در 

همین مجموعه تولید 1۰۰ مگاوات هدفگذاری شده 
این  به  به موقع  بتوانند  امیدواریم مسئوالن  و  است 

هدف گذاری برسند.
گرایش  شتاب  کنون  تا   9۴ سال  از  افزود:  قربانی 
افزایش  انرژی های تجدید پذیر به شدت  به  کشور 
یافته و این رویه باید دنبال شود چون ایران نیازمند 
به خصوص  انرژی  تولید  نیروگاههای مختلف  ایجاد 

در بخش برق است.
این  که  است  این  دارد  خوشحالی  جای  که  آنچه 
است  گرفته  صورت  ماهان  در  که  گذاریها  سرمایه 
شاهد منتج تکنولوژی به کارشناسان داخلی می شود 
کشور  داخلی  در  نیز  خورشیدی  های  پنل  حتی  و 

ساخته می شود 
وی ادامه داد: آنچه که جای خوشحالی دارد این است 
که این سرمایه گذاریها که در ماهان صورت گرفته 
داخلی  کارشناسان  به  تکنولوژی  منتج  شاهد  است 
داخلی  در  نیز  پنلهای خورشیدی  و حتی  می شود 
وابستگی  مدت  دراز  در  و  شود  می  ساخته  کشور 
علمی ما به خارج از کشور در این نوع انرژی کاهش 

می یابد و به خودکفایی خواهیم رسید.
است  مسلم  که  آنچه  کرد:  بیان  دانشگاه  استاد  این 
های  راه  ترین  صرفه  به  از  یکی  خورشیدی  انرژی 
تولید انرژی برق محسوب می شود و نسبت به سد 
هزینه  از  ترکیبی  سیکل  نیروگاههای  یا  و  سازی 
بی  و  پاک  انرژی  مقابل  و در  برد  بهره می  کمتری 

پایانی را در اختیار قرار می دهد.
این  تضمینی  خرید  با  دولت  اکنون  هم  گفت:  وی 
بخش  گذاریهای  سرمایه  برای  را  زمینه  انرژی 
است  کرده  مهیا  داخل کشور  در  ویژه  به  خصوصی 
و در صورت استقبال از این طرح ها به زودی شاهد 

یک تحول بنیادین در این بخش خواهیم بود.

نوبخت اعالم کرد:

پیشنهادات دولت برای حمایت منطقی ازپیمانکاران
اقتصاد ایران: رئیس سازمان برنامه و بودجه از پیشنهادات دولت برای حمایت منطقی از پیمانکاران خبر 

داد و گفت: برای حمایت منطقی از پیمانکاران طرح های عمرانی در مقابل نوسانات نرخ ارز برنامه داریم.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران،  رئیس سازمان برنامه و بودجه در توئیتی از آماده شدن پیشنهاداتی برای 
حمایت منطقی از پیمانکاران طرح های عمرانی در مقابل نوسانات بازار ارز خبر داد که به زودی با حضور آنها 

بررسی خواهد شد.
نوبخت نوشت: یکی از آثار منفی نوسانات بازار ارز، نحوه اجرای قراردادهای عمرانی است. همکارانم در سازمان 
برنامه و بودجه برای حمایت منطقی از پیمانکاران و تسریع در تکمیل طرح های عمرانی، پیشنهاداتی را آماده 

کرده اند که قرار شد طی روزهای آینده با حضور پیمانکاران محترم در نهاد تعامل، آنها را بررسی کنند.
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پیرو مصوبه هیأت رئیسه اتاق ایران

بسته پیشنهادی تسهیل صنعت 
و معدن در کارگروه شورای 

گفت وگو بررسی شد
به موجب مصوبه هیات رئیسه اتاق ایران، کارگروه 

اخیر  نشست  در  گفت وگو  شورای  تخصصی 
موضوع تدوین بسته پیشنهادی تسهیل صنعت و 
معدن در شرایط تحریم را در دستورکار قرار داد.

نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی با محور "تدوین بسته پیشنهادی 
برای تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی بخش 
خصوصی با توجه به شرایط تحریم و وضعیت بحرانی 
حاکم بر بنگاه های تولیدی و خدماتی به منظور طرح 
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و جلسه 
اقتصادی سران سه قوه" و "تدوین آیین نامه ایجاد 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها طبق 
الحاقیه ماده 61 قانون رفع موانع تولید" برگزار شد.

قائم مقام  ورزی،  سالح  حسین  جلسه  ابتدای  در 
و  و بخش خصوصی  دبیر شورای گفت وگوی دولت 
نایب رئیس اتاق ایران بابیان اینکه سران سه قوه بر 
مشکالت موجود برای فعاالن اقتصادی واقف هستند، 
سوی  از  سازوکاری  تهیه  بر  مبنی  آنها  پیشنهاد  از 
بخش خصوصی به منظور حل این مشکالت، خبر داد. 
وی تصریح کرد: از آنجایی که بخش ها و موضوعات 
مختلفی وجود دارد، باید به صورت تفکیکی، موارد 
موضوع  اول،  مرحله  در  بنابراین  شود.  جمع بندی 

صنعت و معدن را مورد توجه قرار داده ایم.
منوچهر توسطی، رئیس اتاق اراک بر این باور است 
که برای ارائه راهکار مناسب، ابتدا باید سیاست های 
باشد و دولت سیاست های  اقتصادی مشخص  کالن 

خود را به صورت شفاف اعالم کند.
نیز  کرمان  اتاق  رئیس  زاده،  طبیب  مهدی  سید 
کنونی  وضعیت  با  متناسب  دولت  داد:  پیشنهاد 
نظرات  از  منظور  این  برای  و  کند  تصویب  قانونی 

بخش خصوصی هم بهره ببرد.
به اعتقاد ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع 

اقدامی، مشکالت  از هر  ایران الزم است پیش  اتاق 
اولویت بندی کرده و سپس  را  و چالش های موجود 

برای هر کدام راه حل ارائه دهیم.
جمال رازقی جهرمی، رئیس اتاق شیراز از تصمیمات 
اشتباه ارزی که موجب خروج کاالها از کشور شده 

است انتقاد کرد.
حسن حسینقلی، رئیس کمیسیون معدن اتاق نیز در 
تأیید اظهارنظر روغنی در مورد اولویت بندی مسائل 
مانند  هستند  عمومی  مشکالت  از  برخی  گفت: 
مشکالت دریافت تسهیالت بانکی یا حسابرسی دفاتر 
تأمین اجتماعی؛ برخی دیگر از مشکالت، خاص یک 
بخش هستند مانند عوارض سنگ آهن و یا موضوع 
شورای عالی معادن که با تصویب قانون برنامه ششم 
مشکالتی برای این بخش ایجاد شده است؛ بنابراین 

این مشکالت باید ابتدا دسته بندی شوند.
در پایان مقرر شد با توجه به اینکه هدف تحریم های 
یک  بنابراین  است،  تولید  کردن  ناکارآمد  هوشمند، 
بسته پیشنهادی برای این بخش در سه محور بانک، 
مالیات و بیمه تهیه شود تا اعضای حاضر در خصوص 

آن نظر دهند.
به  الحاقی   61 ماده  آیین نامه  پیش نویس  بررسی 

قانون رفع موانع تولید
آیین نامه  پیش نویس  موضوع  نشست  این  ادامه  در 
ماده 61 الحاقی به قانون رفع موانع تولید مورد توجه 
کرد:  تأکید  مورد  این  در  ورزی  سالح  گرفت.  قرار 
در سال 139۴ کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
که در استان ها با مصوبه هیأت وزیران تشکیل شد 
در سال  تولید  موانع  رفع  قانون  به  موادی  الحاق  با 
برخوردار  اجرا  ضمانت  از  و  یافته  رسمیت   1397
شده است. ماده 61 این قانون تصریح دارد که وزارت 
مدت  ظرف  است  موظف  تجارت  و  معدن  صنعت، 

اجرایی  آیین نامه  قانون،  این  ابالغ  تاریخ  از  ماه  دو 
الزم را با مشورت شورای گفت وگوی دولت و بخش 
کرده  تهیه  قانونی  اختیارات  چارچوب  در  خصوصی 
بنابراین شورای  برساند؛  وزیران  به تصویب هیأت  و 
گفت وگو در پی آن است که نظرات فعاالن اقتصادی 

را در این باره گردآوری کند.
تدوین  جلسات  در  ایران  اتاق  نماینده  روغنی، 
پیش نویس آیین نامه ماده 61 قانون رفع موانع تولید 
کرد:  تشریح  کشور  مالی  نظام  ارتقای  و  رقابت پذیر 
رأی ها  نظر  از  تصمیم گیری ها  در  نابرابری  شرایط 
وجود دارد و نماینده بخش خصوصی در اقلیت است.

وی افزود: تاکنون ۲ جلسه در این خصوص تشکیل 
دایره  مورد  در  اختالف نظرها  بیشتر  اکنون  و  شده 
شمول ماده 61 و آیین نامه آن و تعریف بنگاه است 
که بسیار وسیع تعریف شده است. همچنین در بخش 
و  صنعت  وزارت  و  بانک ها  بین  اختالف هایی  بانکی 
معدن وجود دارد. بنابراین در نهایت مقرر که بانک ها 
در  تا  کنند  تدوین  را  خود  نظر  مورد  دستورالعمل 

مورد آن تصمیم گیری شود.
بر اساس اظهارات وی نظرات اتاق ایران نیز باید به 

صورت مکتوب ارائه شود.
جلسه  این  در  حاضر  اشخاص  شد  مقرر  پایان  در 
نظرات خود را تا روز سه شنبه اعالم کنند تا نماینده 
اتاق ایران نظرات را در جلسات تدوین آیین نامه به 
وزارت صنعت منعکس کند و همچنین پیش نویس 
خصوصی  بخش  فعاالن  اختیار  در  مذکور  آیین نامه 
صحن  در  نظرات،  جمع بندی  از  پس  تا  گیرد  قرار 
شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی مطرح و به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود و با اعمال 
پیشنهاد های شورای گفت وگو، آیین نامه نهایی برای 

تصویب به هیأت وزیران ارائه شود.



شماره  2241       24 مرداد 1397

۹ اخبار صنعت برق

در پی نامه رئیس اتاق ایران به معاون اول و معاون 
اقتصادی رئیس جمهور

بخشی از واردات موردنیاز تولید 
از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز 

معاف شد

پیرو نامه رئیس اتاق ایران به معاون اول و معاون 

اقتصادی رئیس جمهور، مبنی بر ضرورت مستثنا 
واحدهای  و  تولیدی  اولیه  مواد  کاالهای  کردن 
تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی از 
پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، امروز 
وزیر صنعت از معافیت تجهیزات و ماشین آالت 
تولید و مواد اولیه کاالهای گروه یک از پرداخت 

مابه التفاوت خبر داد.
آب  صنعت  در  بسته بندی  اولیه  مواد  قیمت  بحران 

آشامیدنی؛ کارخانه ها به سمت خاموشی می روند
معاون  و  اول  معاون  به  ایران  اتاق  رئیس  نامه  پیرو 
مستثنا  ضرورت  بر  مبنی  رئیس جمهور،  اقتصادی 
کردن کاالهای مواد اولیه تولیدی و واحدهای تجاری 
دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی از پرداخت 
مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، امروز وزیر صنعت 
از معافیت تجهیزات و ماشین آالت تولید و مواد اولیه 

کاالهای گروه یک از پرداخت مابه التفاوت خبر داد.
دیروز رئیس اتاق ایران با ارسال نامه های جداگانه به 
معاون اول و معاون اقتصادی رئیس جمهور، درخواست 
کرد کاالهای مواد اولیه تولیدی و واحدهای تجاری 
از مصوبه  تولیدی  واحدهای  با  معتبر  قرارداد  دارای 
را  دولتی  ارز  با  کاال  واردکنندگان  که  دولت  جدید 
از  خود  محموله های  ترخیص  برای  می کرد  ملزم 
گمرک، مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را به حساب 

سازمان حمایت واریز کنند، مستثنا کند.
بعد از اعتراضات چندروزه فعاالن اقتصادی از مصوبه 
ارز  مابه التفاوت  دریافت  با  ارتباط  در  دولت  جدید 
معدن  صنعت،  وزیر  وارداتی،  کاالهای  از  برخی 
وارداتی  کاالهای  از  بخشی  معافیت  از  تجارت  و 

موردنیاز خطوط تولید خبر داد.
هیئت  در حاشیه جلسه  امروز  محمد شریعتمداری 
دولت گفت: ماده ۵ بسته ارزی دولت مبنی بر مکلف 

شدن واردکنندگان به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز 
تولید و  برای برخی خطوط  ارز  دریافتی و نرخ روز 
تجهیزات مربوط به آنها مشکالتی ایجاد کرده بود و 
بر این اساس، امروز پیشنهادی در این زمینه به هیات 
وزیران ارائه کردیم که بر اساس آن کلیه کسانی که 
وارداتشان  موضوع  و  رسیده  گمرکات  به  وارداتشان 
است  تولید  ماشین آالت  یا  تولید  خطوط  تجهیزات 
با اخذ گواهی از وزارتخانه تولیدی ذی ربط می توانند 
به گمرکات مراجعه کنند و کاالهایشان را ترخیص 
کنند. او خاطرنشان کرد:  مواد اولیه و مواد موردنیاز 
ارز  با  نهایی شان  از کاالهایی که محصول  آن دسته 
جزو  فهرستشان  و  می شود  عرضه  تومانی   ۴۲۰۰
گروه 1 تحت کنترل دولت است هم مجاز هستند 
به  ذی ربط  خانه  وزارت  از  گواهی  دریافت  با  که 
گمرکات مراجعه کنند و بدون پرداخت مابه التفاوت 

کاالهایشان را دریافت کنند.
گفتنی است بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در 
بازار ارز و مسائل مربوط به آن،  راستای ساماندهی 
پیشنهادهایی را برای تصمیم گیری به هیئت وزیران 
 1397/  ۵/  1۴ مورخ  جلسه  در  که  نمود  ارائه 

هیئت وزیران به تصویب رسید.
حمایت  سازمان  تصویب نامه،  این   ۵ بند  اساس  بر 
برای  است  مکلف  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان 
کلیه کاالهایی که تا زمان ابالغ این تصویب نامه، ارز 
)گروه های  نیما  یا در سامانه  و  بانکی  به صورت  آنها 
آنها  ترخیص  و  شده  تأمین  دوم(  و  اول  کاالیی 
صورت نپذیرفته )به جز کاالهای موضوع بند )1( این 
تصویب نامه(، ضمن اخذ مابه التفاوت "نرخ ارز زمان 
پرداخت" و "نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص" و با 
رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص 

اقدام کند.

جدیدترین تحوالت بازار ثانویه/
قیمت دالر نیمایی به ۸0۸0 

تومان رسید 
بررسی جدیدترین تحوالت بازار ثانویه ارز نشان 
میدهد، نرخ دالر به ۸0۸0 و قیمت یورو به ۹110 

تومان رسیده است.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
بررسی عرضه ارز در بازار ثانویه نشان میدهد، قیمت 
بر  است.  رسیده  تومان  به 8۰8۰  بازار  این  در  دالر 
این اساس پتروشیمی مهر یک میلیون دالر در هنگ 
کنگ به نرخ 8۰8۰ تومان در بازار ثانویه تزریق کرده 

است.
همچنین پتروشیمی بیستون 1۰۲هزار یورو به نرخ 
ارزی  ثانویه  بازار  به  چین  کشور  در  تومان   911۰
تزریق کرده است. در حال حاضر حداقل نرخ درهم 
در بازار ثانویه حدود ۲۲۰۰ تومان میباشد. اطالعات 
عرضه ارز در بازار ثانویه در روز جاری در جدول زیر 

قابل مشاهده میباشد.
توسط  یورو  میلیون   ۲۴۴ دیروز  تا  است  گفتنی 
صرافیها از بازار ثانویه ارز خریداری شده است. بر این 
اساس میزان ارز خریداری شده تا تاریخ ۲۲ مرداد 
نرخ  میانگین  است.  بوده  یورو  میلیون   ۴۴ تنها  ماه 
یورو در این بازار نیز 93۵۰ تومان تخمین زده شده 
است. این در حالی است که کل ارز عرضه شده در 
بازار مذکور بعد از ورود همتی به بانک مرکزی حدود 

3۰۰ میلیون یورو بوده است.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/05/24/1801408/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-8080-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AF
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10یادداشت مدیریتی

کسب وکارهای قدیمی چگونه ماندگار می شوند؟

Leigh Buchanan :نویسنده
مترجم: مریم مرادخانی

قدیمی  فروشگاه  یک  از  وقتی   :  Inc.com منبع: 
خرید می کنیم که پدر و مادرمان یا حتی پدربزرگ ها 
و مادربزرگ هایمان از آن خریده کرده اند، ناخودآگاه 
قدیمی  کسب وکارهای  می کنیم.  آرامش  احساس 
انگار تمام فراز و نشیب های زندگی را با ما و در کنار 
ما تجربه کرده اند و این باعث ایجاد یک پیوند عمیق 
قدیمی،  فروشگاه  یک  گاهی  می شود.  طرفین  بین 
داشته  محله  تاریخچه  و  سرنوشت  در  مهمی  نقش 
چون  نیستند  فوق العاده  کسب وکارها  این  است. 
شوند،  قدیمی  توانسته اند  عوض،  در  اما  قدیمی اند. 

چون فوق العاده بوده اند.
مک کولین: فروشنده تجهیزات موج سواری

در اواخر دهه 196۰، »دنیس مک کولین« برنامه ای 
ترتیب داد تا مشتریان و عالقه مندان به موج سواری 
را در جریان وضعیت دریا قرار دهد. هدف دیگر این 
گزارش ها، دعوت از مردم برای تجمع در برابر شورای 
شهر برای اعتراض به ممنوعیت موج سواری در شهر 
او  فرزند  بود.  جنوبی  کارولینای  در  »فالی بیچ« 
»تیم« که حاال مالک این کسب وکار است می گوید: 
»ساکنان منطقه به سر و صدای موج سواران اعتراض 
می کردند.« دولت محلی در تالش بود تا موج سواری 
را ممنوع کند و مک کولین، صدای اعتراض مخالفان 
به  توانست  بسیار  تالش های  از  پس  دنیس  بود. 
شورای شهر راه پیدا کند و سال ها برای احقاق حقوق 

اوایل  در  ابتدا  موج سواری  کرد.  تالش  موج سواران 
اغلب  که  نوجوانان  بین  و  کارولینا  در   196۰ دهه 
مک کولین ها  یافت.  رواج  بودند  ارتشی ها  فرزندان 
دومین فروشگاه موج سواری را در این منطقه افتتاح 
کردند. فروشگاه اول، دوام نیاورد.  تیم می گوید: »در 
آن دوران، فروشگاه های موج سواری، مشتری خاص 
داشتند. ما تالش کردیم بگوییم که در فروشگاه ما 
به روی همه باز است.« فروشگاه مک کولین درست 
میان  در  ورزش  که  مرور  به  بود.  ساحل  روبه روی 
مردم رواج بیشتری یافت و محصوالت متنوع ورزشی 
به بازار عرضه شد، کار و کاسبی مک کولین ها گرفت. 
اسپانسر  دارد،  کارمند   1۰ حاال  که  فروشگاه  این 
است.  متحده  ایاالت  موج سواری  تیم  قدیمی ترین 
سیاسی  موضوعات  دیگر  خود،  گزارش های  در  آنها 
هم  هنوز  منطقه  مردم  اما  نمی کنند  منعکس  را 
می توانند از طریق این گزارش ها در جریان وضعیت 
برای  اپلیکیشن هایی  اینکه  با  بگیرند.  قرار  دریا 
پیش بینی وضعیت دریا وجود دارد، هنوز هم بعضی 
از مردم محل ترجیح می دهند با مک کولین ها تماس 

بگیرند و وضعیت دریا را از آنها جویا شوند.
رینبو بالسم: فروشگاه غذاهای سالم

صحبت  فروشگاهشان  از  وقتی  آورباک«  »سامر 
می کند، به یاد پدرش می افتد. پدرش وقتی در سال 
1977 این کسب وکار را افتتاح کرد، با واکنش های 
متفاوتی روبه رو شد. بعضی ها وارد مغازه می شدند و 
رفتار تمسخرآمیزی داشتند. آن روزها، این فروشگاه 

غذاهای خانگی سرو  بود که  کافه  بیشتر شبیه یک 
مثل  دیگری  غذایی  مواد  مادر سامر،  و  پدر  می کرد. 
لوبیا و گندم نیز می فروختند. اوضاع کسب وکارشان 
اصال خوب نبود تا اینکه یک گروه موسیقی انگلیسی 
برای اجرا در سالن »لوییویل گاردن« به شهر آمدند 
با  آنها  داشتند.  نیاز  گیاهی  غذای  منوی  یک  به  و 
آورباک تماس گرفتند و گفتند: »آیا شما آشپزی هم 
هیچ وقت  مادرم  و  »پدر  می گوید:  سامر  می کنید؟« 
کار کترینگ انجام نداده بودند اما قبول کردند.« طی 
سال های دهه 7۰ و 8۰، آنها به گروه های بزرگی مثل 
رولینگ استونز، خدمات غذایی ارائه دادند.  این کارها 
کمک کرد تا کسب وکارشان از مرگ نجات پیدا کند 
تا اینکه مردم شهر به غذاهای سالم روی آوردند. طی 
۲۵ سال گذشته، رینبو بالسم در زمینه ارائه غذاهای 
سالم به نو آوری های بسیاری دست زده، از شیر سویا 
گرفته تا غذاهای فاقد گلوتن.  در سال ۲۰۰3، رقیبانی 
مثل شرکت بزرگ »هول فودز« به شهر آمدند. پدر 
سامر که از بیماری رنج می برد، نتوانست این بحران 
را مدیریت کند. فروش تا ۵۰درصد کاهش یافت.  در 
بود،  فارغ التحصیل شده  تازه  همان دوران، سامر که 
تصمیم گرفت به پدرش کمک کند. او ابتدا سعی کرد 
نمایشگاهی  سپس  کند.  تقویت  را  کارکنان  روحیه 
با غذاهای سالم برگزار کرد. این نمایشگاه  در رابطه 
توجه مشتریان را جلب کرد. او توانست با کارشناسان 
برقرار کند که می توانستند  ارتباط  و سالمت  تغذیه 
بیماران خود را به استفاده از غذاهای سالم و خرید 
او   ،۲۰۰6 سال  در  کنند.   ترغیب  فروشگاه  این  از 
را  لوییویل  در  محلی  بازارچه های  نخستین  از  یکی 
کرد.  راه اندازی  فروشگاه  مرکزی  دفتر  پارکینگ  در 
این نخستین بازارچه ای بود که امکان خرید با کارت 

اعتباری را فراهم کرده بود.

امپوریوم وسترن: فروشگاه چرم
یک  وسترن«  »امپوریوم  قدیمی  فروشگاه  جلوی 
مجسمه بزرگ از یک لنگه بوت ساق بلند قرمز قرار 
خاطرات  کالیفرنیا،  کرن  شهر  اهالی  برای  که  دارد 
امپوریوم در سال  فروشگاه  زنده می کند.  را  گذشته 
فروشگاه عمومی که همه  تاسیس شد، یک   19۰9
لهستان  از  که  رابین«  »آیزاک  می فروخت.  چیز 
مهاجرت کرده بود، در سال 19۲8 این فروشگاه را 
خرید. پس از مدتی دختر و دامادش اداره فروشگاه 
رابین  نوه  واتر«،  گلد  »استیون  گرفتند.  عهده  بر  را 
از  و مالک فعلی فروشگاه می گوید: »یک روز، یکی 
کارکنان به پدر و مادرم پیشنهاد داد که لباس هایی 
به سبک گاوچران ها عرضه کنند چون این لباس ها 
هیچ جا پیدا نمی شدند.« به این ترتیب، نام مغازه به 
»امپوریوم وسترن« تغییر کرد.  در آن دوران، لباس 
پوشیدن به سبک وسترن ها میان قشر خاصی رواج 
داشت. این فروشگاه، بلوزهای دکمه دار، شلوار جین، 
کاله و بوت های گاوچرانی می فروختند. مشتریان این 
اما  بودند  گاوچران ها  و  کشاورزان  عمدتا  فروشگاه، 
پس از مدتی کارگران نفت و شکارچیان نیز به آنها 
پیوستند.  آنها زمخت، قوی و آفتاب سوخته بودند 
و لباسی می خواستند که استحکام داشته باشد. در 
دهه ۵۰ و تحت تاثیر برنامه های تلویزیونی، بسیاری 
از مردم به لباس های سبک وسترن عالقه مند شدند. 
که  خوانندگانی  و  موسیقی  گروه های  آن،  بر  عالوه 
به شهر می آمدند، لباس های خود را از این فروشگاه 

تهیه می کردند.
پس از گذشت بیش از هفت دهه و فراز و نشیب های 
را  مشتریان خودش  هنوز هم  فروشگاه  این  فراوان، 
دارد و سه چهارم درآمدش از فروش به کشاورزان و 

عالقه مندان به طبیعت گردی تامین می شود. 
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منطقه آزاد ماکو

کلیسای زور زور یا مریم مقدس در 1۵ کیلومتری ماکو و در نزدیکی روستا و سد بارون قرار دارد. این کلیسا که به 
عنوان کوچکترین کلیسای جهان از آن یاد می شود در میراث جهانی یونسکو درسال ۲۰۰8 به ثبت رسیده است. 
در سال 1367 به دلیل آبگیری سد بارون، کلیسا با مصالح موجود عیناً به نقطه ای مرتفع تر در 6۰۰ متری محل 

اصلی منتقل گردید. این کلیسا یکی از جاذبه های گردشگری منطقه آزاد ماکو محسوب می شود.
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	برخی رسانه ها طی روزها اخیر از توقف سرمایه گذاری در بخش احداث نیروگاههای خورشیدی خبر داده اند و این درحالیست که ساخت نیروگاههای خورشیدی در کرمان با جدیت ادامه دارد.

	پیشنهادات دولت برای حمایت منطقی ازپیمانکاران
	اقتصاد ایران: رئیس سازمان برنامه و بودجه از پیشنهادات دولت برای حمایت منطقی از پیمانکاران خبر داد و گفت: برای حمایت منطقی از پیمانکاران طرحهای عمرانی در مقابل نوسانات نرخ ارز برنامه داریم.

	بسته پیشنهادی تسهیل صنعت و معدن در کارگروه شورای گفتوگو بررسی شد
	به موجب مصوبه هیات رئیسه اتاق ایران، کارگروه تخصصی شورای گفتوگو در نشست اخیر موضوع تدوین بسته پیشنهادی تسهیل صنعت و معدن در شرایط تحریم را در دستورکار قرار داد.

	بخشی از واردات موردنیاز تولید از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز معاف شد
	پیرو نامه رئیس اتاق ایران به معاون اول و معاون اقتصادی رئیسجمهور، مبنی بر ضرورت مستثنا کردن کالاهای مواد اولیه تولیدی و واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، امروز وزیر صنعت از معافیت تجهیزات و م

	جدیدترین تحولات بازار ثانویه/قیمت دلار نیمایی به ۸۰۸۰ تومان رسید 
	بررسی جدیدترین تحولات بازار ثانویه ارز نشان میدهد، نرخ دلار به ۸۰۸۰ و قیمت یورو به ۹۱۱۰ تومان رسیده است.


	کسب وکارهای قدیمی چگونه ماندگار میشوند؟



