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بورس توان جذب نقدینگی را دارد

یک کارشناس بورس با بیان اینکه بازار بورس توان جذب نقدینگی را دارد، 
گفت: جذب نقدینگی در بورس مستلزم آن است که دولت از قیمت  گذاری 

دستور حذر کند.
به گزارش مهر، علیرضا عسگری مارانی گفت: بازار سرمایه طی سال جاری با رشد 
شاخص حجم معامالت رو به رو بوده که این موضوع نشان از جذب نقدینگی به سمت 
این بازار دارد، بازاری که می تواند کلید حل مشکالت اقتصادی دولت به شمار آید؛ 
به نحوی که این بازار تالش می کند تا نقدینگی های سرگردان و خارج شده از سایر 
بازارهای موازی را، به سمت خود جذب کند. رشد بازار سرمایه از یک قانون تبعیت 
می کند که این قانون، عرضه و تقاضا است، آنچه به عنوان نوسان در بازار سرمایه دیده 
می شود تنها به یک دلیل است و آن هم به ابهام در قیمت گذاری ها و سایر متغیرهای 
کالن اقتصادی مربوط است. اگر ما در شاخص های کالن اقتصادی خود شفافیت 
داشته باشیم، بازار سرمایه می تواند رشد کند و توسعه یابد. بسیاری از متغیرهای کالن 
اقتصادی همچون نرخ ارز هنوز مبهم است و این ابهام به بازار سرمایه هم رسیده به 
گونه ای که نوساناتی را در این بازار شاهد هستیم. اگر بخواهیم توجه به سمت بازار 
سرمایه بیشتر شود و نقدینگی به سمت این بازار برود باید عوامل تاثیر گذار بر آن را 
مورد بررسی قرار دهیم و دولت نیز باید اولویت های خود را در خصوص بازار سرمایه 
اعالم کند. ابزارهای زیادی در بازار سرمایه از جمله بازار سهام و بورس کاال وجود 
دارد که می تواند موجب جذب نقدینگی به سمت این بازار شود، اگر ابزارهای مالی 
را مورد استفاده قرار دهیم و به توسعه آن ها اقدام کنیم، هیجان بازار می  خوابد و ما 
شاهد جذب نقدینگی های سرگردان در بازار خواهیم بود. دولت باید از دستوری کردن 
قیمت ها و اجبار در قیمت گذاری دوری کند، در این صورت است که شرکت ها برای 
سودآوری و توسعه تالش می کنند، پس از آن، شاهد ثبات در بازار سرمایه به دلیل 
ثبات در سودآوری و دوری از ابهام قیمت گذاری بنگاه های تولیدی خواهیم بود و در 

نهایت نقدینگی  ها به سمت این بازار جذب می شود.

خدمات رسانی متروی تهران به  شرکت کنندگان در راهپیمایی ۱۳ 
آبان ماه ۹۷

آمادگی شرکت مترو تهران در یوم اهلل 13 آبان
شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه ضمن گرامیداشت یوم اهلل ۱۳ 
آبان روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی؛ آماده ارائه خدمات 

به شرکت کنندگان در این راهپیمایی است.
به گزارش ابتکاربه نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری 
راه آهن شهری تهران و حومه، ایستگاه طالقانی در خط یک متروی تهران به عنوان 
ایستگاه مجاور در مسیر راهپیمایی روز ۱۳ آبان آماده ارائه خدمات حداکثری به 

شهروندان محترم است.

در شش ماه ابتدای سالجاری :

بانک ملی پنج هزار فقره تسهیالت خرید دین پرداخت 
کرد

بانک ملی ایران در شش ماه ابتدای امسال، تعداد پنج هزار و ۴۱۴ فقره 
تسهیالت خرید دین به صاحبان کسب و کار و بنگاه ها پرداخت کرده است.

با تسهیالت خرید دین بانک ملی ایران، صاحبان کسب و کار و بنگاه های اقتصادی 
می توانند نقدینگی اوراق و اسناد تجاری خود را پیش از سر رسید دریافت کنند که 
بانک ملی ایران از ابتدای امسال تا پایان شهریور بالغ بر ۱۱ هزار و ۳۰۲ میلیارد ریال 

تسهیالت در این بخش پرداخت کرده است.

مدیر شعب بانک مسکن در استان گیالن خبر داد

پرداخت تسهیالت مسکن مهر برای بیش از 114 هزار 
واحد مسکونی در استان گیالن

زهرا صداقت علی، مدیر استان گیالن، در خصوص آمار پرداختی تسهیالت 
در حوزه مسکن مهر گفت: از ابتدای طرح مسکن مهر تا پایان شهریور ۹۷، 
برای ۱۱۴ هزار و ۵۶۳ واحد، تسهیالتی به مبلغ ۱۹۱۰۹۳۲۲ میلیون ریال 

پرداخت شده است.
زهرا صداقت علی، مدیر استان گیالن در حاشیه برگزاری دومین همایش مدیران 
بانک مسکن، در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- در خصوص آمار 
پرداختی تسهیالت در حوزه مسکن مهر گفت: از ابتدای طرح مسکن مهر تا پایان 
شهریور 97، برای ۱۱4 هزار و 56۳ واحد، تسهیالتی به مبلغ ۱9۱۰9۳۲۲ میلیون 

ریال پرداخت شده است.

با مشارکت بانک صادرات انجام می گیرد

بهره برداری ازنخستین بیمارستان فوق تخصصی 
هسته ای کشور

اولین بیمارستان فوق تخصصی هسته ای کشور با مشارکت بانک صادرات 
ایران آماده بهره برداری شد.

این بیمارستان ٢٠٠ تخت خوابی که با نام »سالمت فردا« به عنوان تنها مرکز 
فوق تخصصی هسته ای در حوزه تشخیص سرطان فعالیت خود را آغاز خواهد کرد، 
تاکنون ٧٠ درصد تسهیالت مورد نیاز خود را از بانک صادرات ایران دریافت کرده 
و در مرحله بهره برداری است. طی بازدید مدیران منطقه غرب تهران بانک صادرات 
ایران از این بیمارستان، مراحل تکمیل و تجهیز نهایی این مرکز مورد بررسی قرار 

گرفت.

توزیع 18 هزار بن کارت خرید کتاب از سوی بانک شهر 
در نمایشگاه کتاب استانی اصفهان

مسئول دبیرخانه اجرایی نمایشگاه های کتاب بانک شهر از توزیع ۱8 هزار 
بن کارت خرید کتاب از سوی این بانک در نمایشگاه کتاب استانی اصفهان 

خبر داد. 
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی،مهدی اکرمی با اعالم این خبر گفت: 
هفتمین نمایشگاه کتاب استانی در سالجاری در شهر اصفهان با حضور ٤٨١ ناشر از 
سراسر کشور و با ارائه ٩٦ هزار و ٤٢٣ عنوان کتاب در ٤ سالن و تعداد ٣٦٠ غرفه 

در حال برگزاری است.

مشتریان نفت ایران کفش آهنین به پا کردنداخبار

رویای کم رنگ شدن ایران در عرصه جهانی
نفت که همواره بازیگر نقش اصلی صحنه سیاسی بوده، 
این بار هم با خروج ترامپ از برجام هدف اصلی آمریکا 
قرار  در عرصه جهانی  ایران  نقش  کم رنگ کردن  برای 
گرفت. اما در حالیکه آغاز تحریم های نفتی علیه ایران به 
ساعت شماری افتاده، هدف آمریکا به سرابی تبدیل شده 

است.
هفت ماه پیش بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از 
برجام خارج شد و با اعتماد به نفس از اعمال مجدد تحریم های 
نفتی علیه ایران و به صفر رساندن میزان صادرات نفت ایران 
سخن گفت. ترامپ برای رسیدن به این هدف چند نقشه کشید 
و یکی پس از دیگری آن ها را اجرا کرد، اما باید گفت هیچ کدام 
از این نقشه ها به هدفی که آمریکا می خواست، ختم نشد. آمریکا 
ابتدا مشتریان ایران را تهدید کرد که اگر از ایران نفت بخرند آنان 
را تحریم خواهد کرد. بعد از آن از اعضای اوپک خواست برای 
جبران خالء نفت ایران در بازار، تولید خود را افزایش دهند و 
سپس دست به ذخایر استراتژیک خود برای عرضه در بازار زد. در 
واقع ترامپ در نظر داشت در قدم اول نفت ایران را از بازار حذف 
کند و در قدم های بعدی کمبود نفت ایران را جبران کند تا بازار 
با مشکل عدم تعادل عرضه و تقاضا مواجه نشود و قیمت نفت 

سر به فلک نکشد.
آتش افزایش قیمت نفت دامن آمریکا را گرفت

به  بود که  هر قدمی  این   از  ایسنا،ترامپ غافل  به گزارش 
ایران بر می دارد، آتشی است که به دامن  سمت حذف نفت 
خود می اندازد، زیرا اقدامات آمریکا باعث افزایش قیمت نفت شد 
و نوک پیکان قیمت باالی نفت اول از همه به سمت آمریکا 
و متحدانش از جمله ژاپن حرکت کرد. نگاه اجمالی به نمودار 
قیمت نفت حاکی از آن است که این نمودار به باالترین حد 
خود طی چند سال گذشته رسیده و تا سقف ۸5 دالر هم پیش 
رفت. حتی کارشناسان پیش بینی کرده اند که نفت مرز  ۱۰۰ 
دالر را هم تجربه خواهد کرد. نکته جالب این بود که ترامپ 
افزایش قیمت نفت  می دانست.  اعضای اوپک را مقصر اصلی 
رئیس جمهوری آمریکا با تصمیمی که در مورد تحریم نفت ایران 
گرفت آرامش روانی را در بازار جهانی از بین برد و با اظهارات وقت 
و بی وقتی که در مجامع مختلف و همچنین صفحه شخصی اش 
در توییتر  داشت، همواره از کشورهای تولیدکننده نفت و اعضای 
اوپک می خواست از افزایش قیمت نفت جلوگیری کنند و بار 
این موضوع را بر گردن این کشورها می انداخت، اما عمال به 
افزایش قیمت نفت در بازار جهانی دامن می زد؛ به طوری که بیژن 
زنگنه، وزیر نفت  به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: اگر 
ترامپ می خواهد قیمت نفت باال نرود و بازار بی ثبات نشود، از 
دخالت های بی جا و تنش زا در خاورمیانه دست بردارد و مانع 
رئیس جمهوری  نشود. همچنین  ایران  نفت  و صادرات  تولید 
فرانسه در پاسخ به انتقاد دونالد ترامپ از قیمت های باالی نفت 
گفت: اگر آمریکا تهران را هدف تحریم قرار نمی داد قیمت ها تا 
حد این افزایش پیدا نمی کرد. تحلیل گران بر این باور بودند آن چه 
که باعث افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی شده است، 
ربطی به عرضه و تقاضا ندارد و تشنجی که در حال حاضر در 
بازار وجود دارد به دلیل اقداماتی است که ترامپ انجام می دهد و 
شرایطی که بین ایران و آمریکا است در غیر این صورت بازار در 

شرایطی نیست که به مرز ۸۰ هم برسد.
مشتریان نفت ایران کفش آهنین به پا کردند

به موازات اینکه آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران 
کمر همت بسته بود و از هیچ اقدامی برای رسیدن به این هدف 
فروگذار نمی کرد، مشتریان نفت ایران از جمله چین که البته با 

آمریکا وارد جنگ تجاری شده بود، هند، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه 
و غیره برای گرفتن معافیت از آمریکا کفش آهنین به پا کردند. 
ناگفته نماند که میزان واردات نفت از ایران از سوی این کشورها 
طی چند ماه گذشته کاهش یافت و حتی کره جنوبی واردات را 
کامال متوقف کرد. در نهایت آمریکا در اقدامی غیرقابل پیش بینی 
روز گذشته به هشت مشتری نفت ایران معافیت داد. روز گذشته 
بلومبرگ با استناد به گفته یکی از مقامات آمریکایی خبر داد که 
دولت آمریکا موافقت کرده که به هشت کشور از جمله متحدان 
نزدیک خود همچون کره جنوبی و ژاپن و همین طور هند اجازه 
دهد که پس از اعمال دور دوم تحریم ها در هفته آینده، به خرید 
نفت از ایران ادامه دهند. بلومبرگ خبر داد که کره جنوبی و ژاپن 
که از متحدان نزدیک آمریکا هستند و همین طور کشور هند که 
به طور قابل مالحظه ای به تامین شدن از طرف ایران احتیاج 
دارد، مورد اغماض از تحریم ها واقع شده اند و افزون بر این انتظار 
می رود لیستی از تمام کشورهایی که از این تحریم ها معافیت هایی 

شامل حال شان می شود در روز دوشنبه منتشر شود.
البته برخی تحلیل گران بر این باورند که معافیت باعث می شود 
فشار قیمتی بر مصرف کنندگان کاهش یابد، کشورهای بیشتری 
با آمریکا همراه شوند و تولید نفت شیل آمریکا زمان بیشتری 
برای ورود به بازار داشته باشد. با این حال این موضوع بر آمریکا 
این  به  جهانی  بازارهای  از  ایران  نفت  حذف  که  شد  روشن 
راحتی ها امکان پذیر نیست و آن طور که زنگنه اعالم کرده بود، 
به صفر رساندن صادرات نفت ایران رویای تعبیر نشدنی آمریکا 
موضوعاتی  معتقدند  تحلیل گران  برخی  دیگر  از سوی  است. 
همچون نزدیک بودن انتخابات میان دوره ای آمریکا و نگرانی از 
تاثیر قیمت نفت بر نتیجه این انتخابات، آمریکا را بر این داشت تا 

معافیت های مذکور را صادر کند.
هیاهوی ترامپ و سکوت زنگنه

آنچه بیش از همه تنور اعمال تحریم های نفتی علیه ایران را 
داغ می کرد هیاهوی ترامپ بود که از هیچ فرصتی برای تهدید و 

خط و نشان کشیدن برای ایران و مشتریان نفتش دست نکشید. 
ترامپ به طور متوسط هفته ای یک بار از نقشه های خود برای 
حذف نفت ایران می گفت و اعالم می کرد این بار جدی تر از 
گذشته پای تصمیم خود خواهد ایستاد. در طرف دیگر ماجرا 
زنگنه ایستاده است که همواره بر این موضوع تاکید داشت که 
نفت ایران حذف نشدنی است اما در مورد همه اقداماتی که برای 
دور زدن تحریم ها درحال انجام است سکوت کرد. زنگنه در هر 
جمعی حاضر شد در پاسخ به سواالت تحریم سکوت کرد و گفت 
من اطالعاتی به آمریکا نمی دهم. او حتی از رفتار ترامپ انتقاد 
کرد و گفت ترامپ فکر می کند می تواند با گردن کلفتی قیمت 
نفت را کاهش دهد. زنگنه همچنین اعالم کرد من درباره تحریم 
یک کلمه هم حرف نمی زنم، قرار نیست برای خوشحالی مردم 
حرف هایی بزنم و کارهایی که در این حوزه انجام می دهم را 
لو بدهم. سکوت زنگنه در کنار امیدواری دولت مردان دیگر در 
مورد وضعیت صادرات نفت ایران آینده روشنی را نسبت به راه 
تاریکی که ترامپ برای ایران در نظر گرفته بود، ترسیم می کرد. 
رئیس جمهوری همواره بر این تاکید می کرد که نفت ایران حذف 
شدنی نیست و اخباری مبنی بر نتیجه بخش بودن مذاکرات 

نفتی با اروپا و یافتن مشتریان جدید نیز به گوش رسید.
تولید و صادرات نفت ایران چقدر است؟

ایران همچنین همواره تاکید می کرد قصد ندارد تولید خود را 
کاهش دهد و آخرین میزان تولید نفت ایران توسط علی کاردر، 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به ایسنا اعالم شد که سه 
میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه بود. از سوی دیگر در حالی که تنها 
چهار روز به آغاز تحریم های نفتی باقی مانده بود کارشناسان بر 
این باورند که آمار صادرات ایران که برای بازار نفت اهمیت زیادی 
دارد اکنون معماگونه شده است. منابع صنعتی می گویند رهگیری 
ردگیری  سیستم های  شدن  غیرفعال  با  ایران  نفت  صادرات 
نفتکش ها دشوارتر شده و به ابهامات درباره اینکه تحریم های 
آمریکا تا چه حد خریداران را دچار وحشت خواهد کرد، افزوده 

است. چشم انداز ذخیره سازی نفت از سوی ایران نیز ممکن است 
برآورد آمارها را دشوارتر کند. ایران سومین صادرکننده بزرگ 
عضو اوپک است و صادرات ایران پیش از اعالم تصمیم ترامپ 
برای اعمال تحریم ها علیه ایران، باالی ۲.5 میلیون بشکه در روز 
بود. کپلر، میزان صادرات نفت ایران در ۲4 روز نخست اکتبر را 
۱.۸5 میلیون بشکه در روز برآورد کرده است. یک منبع صنعتی 
که صادرات را رهگیری می کند، نیز حجم مشابه ۱.۸ میلیون 

بشکه در روز در نیمه اول اکتبر را برآورد کرده است.
ترامپ بازار نفت را نمی شناخت

در این راستا، نرسی قربان، کارشناس ارشد حوزه انرژی در مورد 
اخباری مبنی بر این که آمریکا به دلیل انتخابات میان دوره ای به 
هشت مشتری نفت ایران معافیت داده است، به ایسنا توضیح 
داد: مساله انتخابات تقریبا تمام شده است زیرا انتخابات در روز 
سه شنبه برگزار می شود و هر اقدامی که آمریکا انجام دهد تا روز 
سه شنبه اثری در قیمت بنزین در آمریکا ندارد. قیمت های نفت 
هر اثری که باید در قیمت انرژی می گذاشت گذاشته است. باید 
گفت این معافیت ها موقتی و تحت شرایط خاصی است. به این 
کشورها گفته شده است سعی کنند میزان واردات نفت از ایران 
را طی ۱۸۰ روز کاهش دهند. البته هنوز جزئیات مشخص نیست 
اما احتماال تا ۱۸۰ روز دیگر آمریکا سعی می کند میزان صادرات 
ایران را کاهش دهد. به نظر من اقدامی که اروپا انجام می دهد 
از روی عشق و عالقه به ایران نیست. اروپا می خواهد موقعیتی 
برای خود ایجاد کند که در آن ارزش و قدرت خود را در جهان 
مالی و اقتصادی حفظ کند. اروپا احتماال صندوقی را راه اندازی 
خواهد کرد و نوع فعالیت آن بستگی به قراردادهایی دارد که 

امضا می کنند.
قربان در ادامه در مورد این که ترامپ قصد داشت صادرات نفت 
ایران را تا ۱۳ آبان به صفر برساند، توضیح داد: ترامپ اعالم کرده 
بود میزان صادرات نفت ایران را به صفر خواهد رساند زیرا بازار 

نفت را نمی شناخت.

مدیرعامل آتیه سازان حافظ: منتظر صدور مجوز شرکت ارزیابی خسارت درمان هستیم
شکایت بیمه مرکزی از آتیه سازان حافظ در قوه قضائیه رد شده است و قاضی علت آن را استنباط و برداشت بیمه مرکزی از قوانین به سود خود عنوان اعالم کرده است. مهدی ریاحی فر، مدیرعامل آتیه سازان حافظ در پاسخ به سوال اختصاصی 

ما در خصوص مجوز ارزیابی خسارت گفت : کارشناسانی که در بدنه آتیه سازان حافظ مشغول به فعالیت هستند دارای صالحیت ارزیابی خسارت و خود شرکت نیز اقدام به خرید و تاسیس یک شرکت ارزیابی خسارت درمان کرده  است که منتظر 
آن هستیم بیمه مرکزی مجوز الزم نقل و انتقال سهام این شرکت را بدهد، عمال ما گام های الزم طبق قانون را در همه ابعاد برداشته ایم . یکشنبه / ۱۳ آبان ۱۳۹۷ / شماره ۲۷۱

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: در زمینه صادرات انرژی دستور 
کارهای منسجمی دریافت می کنیم اما نیاز است که با همفکری بخش 

خصوصی نقشه راه را مشخص کنیم.
به گزارش ایسنا، همایون حائری در نشست بررسی چالش ها و راهکارهای تحقق 
اهداف صادراتی صنعت برق با اشاره به لزوم افزایش صادرات انرژی در سال آتی 
گفت: برای افزایش صادرات باید سازوکارهایی در نظر گرفته شود. در بخش صادرات 
تجهیزات در کشور قابلیت های مناسبی داریم اما نیازمند سازوکارهایی برای توسعه 

صادرات هستیم تا سازندگان داخلی بتوانند از این سازوکار بهره برداری کنند.
وی اظهار کرد: بیشترین صادرات کشور در سال ۱۳95 مربوط به صنعت برق 
بوده که رقمی معادل ۲.7 میلیارد دالر را نشان می دهد، اما پتانسیل ها در صنعت 
برق کشور نشان می دهد که می توانیم اعداد صادراتی این بخش را افزایش دهیم و 
این افزایش صادراتی با حمایت دولت از سازندگان داخلی و تسهیل مبادالت بانکی 

صورت می گیرد.
حائری با اشاره به گزارش روز گذشته سندیکای صنعت برق عنوان کرد: این گزارش 
از جمله برنامه هایی است که برای تغییر، تفکر و استراتژی مدنظر قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر نیرو با بیان این که صادرات کشور در زمینه تجهیزات برقی بسیار پر 
رنگ بوده است، افزود: افزایش صادرات در این بخش در شرایط کنونی می تواند بسیار 
کمک کننده باشد و امیدواریم با کمک یکدیگر بتوانیم در این زمینه پیشرفت کنیم.

وی با بیان این که سال آینده، سال صادرات انرژی است، تاکید کرد: اقدامات 
مناسبی در زمینه صادرات انرژی صورت گرفته است و اکنون هاب انرژی منطقه 
هستیم و همانطور که وزیر نیرو روز گذشته اعالم کرد، در بخش انرژی های نو نیز 

سازوکارهای را در نظر گرفتیم که سرمایه گذاران بتوانند بخشی از انرژی خود را 
صادر کنند.

اهداف صادرات برق باید پویا باشد
همچنین فرهاد یزدان دوست - سرپرست مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع 
آب و برق - با اشاره به لزوم پویایی اهداف صادراتی صنعت برق عنوان کرد: می توان از 

کشورهایی با شرایط مشابه برای رسیدن به اهداف پویا الگوبرداری کرد.
وی با بیان این که تحقق اهداف صادراتی از جمله مواردی است که باید مورد توجه 
قرار گیرد چرا که در همه جای دنیا این بخش دارای پویایی و تحرک است، اظهار  
کرد: برای رسیدن به آن نیز باید اهداف بلندمدتی برای به دست آوردن بازار در نظر 

بگیریم و دستاوردهای کمی و کیفی این صنعت را بررسی کنیم.
مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل با بیان این که اهداف باید از پویایی الزم برخوردار 
باشند، افزود: برای رسیدن به این هدف نیازمند برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان 
مدت و بلند مدت هستیم و همچنین می توانیم از برخی کشورهایی که شرایط ما را 
داشتند و اکنون رشد کرده و یا شکست خورده اند، الگوبرداری کرده و استفاده کنیم.
یزدان دوست با اشاره به مشکالت بخش خصوصی اظهار کرد: برخی مشکالت 
بخش خصوصی به ارز، گمرک، مواد اولیه، مشکالت سیستم صادراتی و تبعات تحریم 
باز می گردد اما به نظر من این یک شعار نیست که باید چالش ها را تبدیل به فرصت 

کرد و در شرایط کنونی ما می توانیم فرصت های جدید بسازیم.
وی تصریح کرد: اگر نگاه ما برای سرپا نگه داشتن صادرات صنعت برق درست 
بود اکنون الزم نبود به این سرعت به آن بپردازیم و زمان بررسی بیشتری میسر بود.

او ادامه داد: اکنون لطمه ها و مشکالت در این صنعت بروز کرده است و باید شما 

صنعتگران و فعاالن این بخش، مشکالت خود از جمله مشکالت ارزی، گمرکی، بانکی 
و غیره را به ما منتقل کرده و راهکارهای خود را ارائه دهید تا بتوانیم این مشکالت 

را حل کنیم.
معاون وزیر نیرو تاکید کرد: اکنون بر خالف رویه سنتی سابق، وظایف جدید به 
وزارت نیرو داده شده تا در قالب کمیسیون های مشترک با کشورهایی همچون آلمان، 

روسیه و غیره همکاری هایی داشته باشیم و این یک فرصت ویژه و مهم است.

در  گفت:  تهران  استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
حال حاضر ۳۰ درصد شبکه های توزیع موجود در استان 
تهران فرسوده بوده و نیاز است که دولت توجه ویژه ای 

به این مسئله داشته باشد.
به  پاسخ  در  خبری  نشستی  در  امروز  تیموری  حاجی رضا 
بر میزان فرسودگی تجهیزات برق استان  ایسنا مبنی  سوال 
عوارضی  از  میزان  هر  کرد:  اظهار  باال  مطلب  بیان  با  تهران، 
که دولت دریافت می کند در اختیار شرکت توزیع قرار گیرد 

می توانیم در توسعه و اصالح شبکه هزینه کنیم.
عملکرد  بر  مبنی  ایسنا  دیگر  سوال  به  پاسخ  در  وی 
شرکت های استان تهران برای نصب نیروگاه های تجدیدپذیر، 
ابراز کرد: بر اساس مصوبه هیات دولت، وزارتخانه ها، موسسات 
و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بر اساس 
سال  دو  طی  می بایست  کرده  اعالم  نیرو  وزارت  که  لیستی 

حداقل ۲۰ درصد مصرف برق خود را از انرژی های تجدیدپذیر 
تامین کنند.

مدت  این  در  اگر  دولت  هیات  مصوبه  اساس  بر  افزود:  او 
یعنی از شهریور ۱۳95 تا شهریور ۱۳97 این موضوع محقق 
نشود، وزارت نیرو می بایست بر اساس نرخ تضمینی برق که 
دسته  این  از  می کند  خریداری  تجدیدپذیر  نیروگاه های  از 
مشترکان پول دریافت کند که متاسفانه بر اساس آمار تاکنون 
تولید  این طریق  از  را  برق  اداره ای حتی یک کیلووات  هیچ 

نکرده است.
وی در خصوص عملکرد شرکت توزیع برق استان تهران در 
این حوزه گفت: تاکنون ۲۰ کیلووات ساعت برق از انرژی های 
تجدیدپذیر را نصب کرده ایم و 5۰ کیلووات دیگر را در سطح 

شهرستان ها در دست اجرا داریم.
تیموری با بیان این که در سطح استان تهران ۲۰ مگاوات انرژی 

خورشیدی، 5۰ مگاوات انرژی گازسوز، 4.5 مگاوات بیوگاز و ۳.۳ 
مگاوات زباله سوز و همچنین 77.۸ مگاوات نیروگاه تولید پراکنده 
نصب شده است، اظهار کرد: با توجه به این که پنل های خورشیدی 
پاک ترین انرژی را تولید می کنند برنامه ریزی های متعددی را برای 

توسعه این انرژی در نظر داریم.
باید بخش خصوصی مورد  این مسئله که  با تاکید به  وی 
حمایت قرار گیرد، عنوان کرد: الزم است تا برای تولید انرژی 
تجدیدپذیر به سرمایه گذاران زمین داده شود و ادارات ذیربط 

همکاری های الزم را با سرمایه گذاران داشته باشند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران در خصوص بدهی 
از مشترکان  در حال حاضر  این شرکت گفت:  به  مشترکان 
خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و آزاد، ۳۸۲ میلیارد تومان 
طلب داریم و باید گفت که ساالنه حدود 95 درصد مطالبات 

وصول می شود.

وی با تاکید بر این مسئله که ساالنه ۱۳۰۰ میلیارد تومان 
برق در استان تهران به فروش می رسد، اظهار کرد: در حال 
حاضر 9۰ هزار انشعاب غیرمجاز در استان تهران وجود دارد 
استفاده  اقداماتی همچون  برق دزدی  از  برای جلوگیری  که 
از  استفاده  و  فنی  اکیپ های  بازدید  حقوقی،  کارشناسان  از 

کارت های خودنگهدار در نظر گرفته شده است.
او با اشاره به برنامه های صورت گرفته برای مدیریت مصرف 
کاهش  هدف  با  تعرفه   اصالح  گفت:  تابستان  فصل  در  برق 
باالی  صنایع  درصدی   ۳۰ کاهش  کردن  اجباری  مصرف، 
یک مگاوات مصرف، تغییر ساعات اداری، چهار ساعته کردن 
چاه های آب کشاورزی، کنترل بار روشنایی معابر و پارک ها و 
سرویس کولرهای آبی جزو برنامه های مدیریت مصرف در نظر 
گرفته شده است که اگر این برنامه ها اجرایی شود معادل ۳5۱ 

مگاوات از پیک بار استان را کاهش خواهیم داد.

3۰ درصد شبکه توزیع برق استان تهران فرسوده است


