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فهرستصورت دیگر توسعه چینی

دکتر پویا جبل عاملی/دنیای اقتصاد
اخیر  سال   ۴۰ در  چین  که  راهی  تردید  بدون 
کشورهایی  برای  مناسب  راهنمایی  کرده  طی 
است که همواره در حال درجا زدن و عقب رفت 
اقتصادی هستند. راهی که از دل اولویت قراردادن 
اهداف اقتصادی بر منویات سیاسی و ایدئولوژیک 
بیرون آمد و مشخصه اصلی آن تکیه بر پتانسیل 
کسب و کار  فضای  ایجاد  و  جهانی  اقتصاد  و  بازار 
شبه رقابتی بود که همه اینها در تضادی آشکار با 

بنیان فکری حزب حاکم بود.
بنیان فکری که برای چند دهه بعد از انقالب چین 
تبلیغ می شد. اما زمامداران پس از مائو، شجاعت و 
جرات کافی داشتند تا راه دیگری را امتحان کنند 
که سعادت شهروندانشان را دربر داشته باشد؛ اما 
در تضاد با گفتار و عملکرد و سیاست های گذشته 

باشد.
نهادهای  کردن  فراگیر  و  بازکردن  دستاوردهای 
بر  برخی  اما  است؛  انکارناپذیر  چین  اقتصادی 
این صرافت هستند که چین با بازکردن نهادهای 
و  سیاسی  بستر  نگه داشتن  بسته  و  اقتصادی 

مشاهده متن کامل

حمایت نهادهای سیاستگذار از طرح 
سندیکا برای توسعه صادرات صنعت برق

فضای اختصاصی در 
نمایشگاه انرژی کیش
"ویژه اعضا سندیکا"
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نتایج و دستاوردهای طرح مطالعاتی"نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات 
و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی" که به همت سندیکای صنعت برق ایران تهیه 

شده است، صبح امروز در نشستی در اتاق تهران ارائه شد. 
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در این جلسه رئیس، نایب رئیس و دبیر سندیکای 
تهران،  اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس  برق،  صنعت 
نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، 
تهران،  اتاق  سرمایه  و  پول  بازار  کمیسیون  رئیس 
مدیرکل  تهران،  اتاق  اقتصادی  بررسی های  معاون 
صدور  مدیر  نیرو،  وزارت  صادرات  توسعه  دفتر 
ضمانت  صندوق  بلندمدت  و  مدت  میان  بیمه های 
صادرات ایران و نمایندگان چند تشکل دیگر حضور 
داشتند و گزارش سندیکا توسط معاونت پژوهشی 

سندیکا ارائه شد. 
دکتر اسدی تحلیل وضع موجود صادرات تجهیزات 
و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی، طراحی 
تجهیزات  صادرکنندگان  از  حمایت  سازوکارهای 
برآورد  و  انرژی  و  برق  و خدمات مهندسی صنعت 
و  آینده  در  بازار  ظرفیت  از  احتمالی  سناریوهای 
تدوین نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق و انرژی 

را اهدف انجام این طرح مطالعاتی عنوان کرد. 
در ادامه روند جهانی صادرات کاالو تجهیزات برق 
و الکترونیک در سال 2۰18 به تفکیک کشورها و 
وضعیت بازارهای هدف صادرات صنعت برق ایران 
از جمله افغانستان، عراق، پاکستان و سوریه مطرح 
کشورهای  عنوان  به  جنوبی  کره  و  هند  تجارب  و 
از  علی آبادی  خانم  توسط  صادرکننده  منتخب 

کارشناسان پروژه ارائه شد.
توسعه  مکانیزم های  و  نظام ها  طراحی  سپس 
صادرات کاال و خدمات مهندسی صنعت برق توسط 
بخش  این  در  شد.  ارائه  سندیکا  پژوهشی  معاون 
تمرکز بر ارتقای تقاضا بود که خود شامل سه بخش 
خریداران،  ریسک  پوشش  و  کاهش  راهکارهای 
و  شناسایی  پویای  نظام  و  کارگزاران  نقش  تقویت 

انتشار اطالعات بازارهای بین المللی است. 
شرکت های  تقویت کننده  راهکارهای  اسدی  دکتر 

ارتقای ظرفیت  راهکارهای  شرایط،  واجد  صادراتی 
صادراتی،  سابقه  فاقد  شرایط  واجد  شرکت های 
در  حضور  جهت  ایرانی  بنگاه های  بین  همکاری 
بازارهای بین المللی، همکاری بین بنگاه های ایرانی 
و خارجی جهت حضور در زنجیره تامین جهانی و 
و  سیاسی  ریسک های  پوشش  سازوکارهای  تدوین 
افزایش  راهکارهای  عنوان  به  را  خریداران  تجاری 
قدرت  )افزایش  صادراتی  شرکت های  رقابت پذیری 

عرضه( مطرح کرد.
پیشنهادات  و  نظرات  جلسه  در  حاضران  ادامه  در 
خود را درباره طرح مطالعاتی سندیکا مطرح کردند. 
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه 
پژوهشی  ارزشمند  کار  از  تقدیر  تهران ضمن  اتاق 
برق،  صنعت  حوزه  در  صادرات  درباره  سندیکا 
نکات مثبت زیادی داشت  این گزارش  اظهار کرد: 
و می تواند با تخصصی گرایی در همه صنایع مورد 
استفاده قرار بگیرد. البته در ارائه تمای راهکارها به 
سازمان ها باید به این نکته نیز توجه داشت که این 

راهکارها چگونه باید اجرایی شوند. 
در ادامـه دکتـر پدیـدار، رئیـس کمیسـیون انـرژی 
اتـاق تهـران نیز از اقـدام و طرح مطالعاتی سـندیکا 
تشـکر کـرد و گفـت: سـندیکای صنعت بـرق ایران 
یکی از قوی ترین تشـکل های کشـور و مسـلط به 
دانـش روز اسـت. کار انجام شـده در حوزه صادرات 
صنعـت بـرق نیـز پژوهشـی حرفـه ای و ارزشـمند 
اسـت. در ایـن طـرح مطالعاتـی شـاخص ها و نکات 
کلیـدی مطـرح شـده که با اجـرای آنهـا می توان از 
تکـرار عارضه هایـی کـه در صنعت و اقتصاد کشـور 

روی داده اسـت، جلوگیـری کرد. 
وی با اشاره به ضرورت شکل گیری موسسات داخلی 
و خارجی برای کمک به حوزه صادرات اظهار کرد: 
این  انرژی  بازرگانی تهران و کمیسیون  اتاق  ما در 

موارد  بازتعریف  در  به سندیکا  تا  داریم  را  آمادگی 
مطرح شده در این طرح کمک کنیم تا بتوانیم برای 

مشکالت موجود راهکاری ارائه دهیم. 
از طـرح  نیـز  ادامـه جلسـه مهنـدس کالهـی  در 
پژوهشـی سـندیکا تشـکر و تصریح کرد: متاسـفانه 
سـاختار اقتصـادی کشـور بـه گونـه ای اسـت کـه 
فقـط خـام فروشـی را تشـویق می کنـد و ضعـف 
رقابت پذیـری در اقتصـاد ایـران، بیشـترین ضربه را 
بـه صنایـع سـاخت محـور می زنـد کـه بـرای ایـن 

مسـئله بایـد فکـری جـدی کـرد. 
توسعه  مرکز  مدیرکل  صبور  مهندس  همچنین 
ارزشمند  را  سندیکا  اقدام  نیرو  وزارت  صادرات 
دانست: بهتر است در این طرح مباحث مربوط به 
قیمت رقابتی نیز قید شود و وزارت نیرو نیز آمادگی 
دارد تا آمار دقیق صادرات را در اختیار سندیکا قرار 

دهد تا در تکمیل این طرح موثر واقع شود. 
باقری، نایب رئیس هیات مدیره  در ادامه مهندس 
صادرات  پارادایم های  تغییر  ضرورت  به  سندیکا 
غیرنفتی اشاره کرد و گفت: ما باید از خام فروشی 
حرکت  صنایعی  صادرات  سمت  به  و  کرده  گذر 
کنیم که ارزش افزوده باالیی داشته و بتوانند خلق 
جایگاه  تعدد  و  تمرکز  عدم  کنند.متاسفانه  ثروت 
تصمیم گیری در حوزه صادرات از بحران های موجود 
عرصه  و  توسعه  شاخص  صادرات  دنیا  در  است. 
صادرات  اینکه  علیرغم  دولتهاست.  با  دولت  رقابت 
نزولی  روند  ایران  در  دارد،  صعودی  روند  دنیا  در 

داشته است.
بیمه های  صدور  مدیر  یوسفی نژاد؛  پایان  در 
صادرات  ضمانت  صندوق  بلندمدت  و  میان مدت 
و  کرده  سپاسگزاری  سندیکا  اقدامات  از  نیز  ایران 
برای برگزاری جلسه و کمک به سندیکا در تکمیل 

این نقشه راه اعالم آمادگی کرد. 
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پیشنهاد اعضای کمیسیون برای معافیت مدارس از پرداخت آب، 
برق و گاز

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از پیشنهاد اعضای کمیسیون برای معافیت مدارس 
از پرداخت آب، برق و گاز مدارس برای سال ۹۹ با لحاظ اصالحاتی خبر داد.

به گزارش ثریا سیدحمایت میرزاده نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: سقف در نظر گرفته شده برای 
معافیت مدارس از پرداخت آب، برق، گاز در قوانین بودجه سنواتی همواره به نحوی تعیین می شد که اکثر 
مدارس، مشمول این معافیت نمی شدند بنابراین این پیشنهاد در کمیسیون مطرح شد که مازاد بر الگوی 

مصرف فقط از جانب مدارس و آموزش و پرورش پرداخت شود.
وی با اشاره به مشکالت دانشگاه فرهنگیان افزود: همچنین در کمیسیون پیشنهاد شد که معافیت های در 

نظر گرفته شده برای آموزش و پرورش برای دانشگاه فرهنگیان نیز لحاظ شود.
این  تأکید شد که همه مدارس مشمول  آموزش مجلس  امروز کمیسیون  اضافه کرد: در مصوبه  میرزاده 
مصوبه معافیت از پرداخت حامل های انرژی شوند؛ بنابراین مدارس زیر نظر نهادهای مختلف دولتی از این 

قانون مستثنی نیستند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: در خصوص افزایش اعتبارات پژوهشی به ویژه 
در حوزه هایی که امروز چالش هایی در این زمینه ها داریم نیز بحث و بررسی و نهایتا مقرر شد از منابع 
درآمدی بانک ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی برای حوزه پژوهش و حوزه نوسازی مدارس در نظر گرفته 

شود.

مسئول نیروگاه شرکت پاالیش گاز ایالم:

تولید۲۷ هزار مگاوات ساعت برق توسط پاالیشگاه گاز ایالم
پاالیشگاه گاز ایالم در نیمه نخست امسال با هدف یاری رساندن به تامین برق مورد نیاز کشور، بیش 

از ۲۷ هزار مگاوات ساعت برق به شبکه سراسری تزریق کرد.
به گزارش برنا از ایالم ;سعید عسگری، مسئول نیروگاه شرکت پاالیش گاز ایالم  از تزریق 2۷ هزار و ۵8۰ 
مگاوات ساعت برق توسط نیروگاه این شرکت در ۶ ماه نخست امسال به شبکه برق سراسری خبر داد و 
گفت: نیروگاه پاالیشگاه گاز ایالم بازویی توانا برای کمک به تامین برق کشور است، در فصل تابستان امسال 

نیز برای جلوگیری از خاموشی ها، به شرکت مدیریت شبکه برق ایران کمک کرده است.
وی با اشاره به اینکه نیروگاه این شرکت در نیمه نخست امسال، ۷۴ هزار و ۵۷۹ مگاوات ساعت برق تولید 
کرده است، افزود: از این مقدار، 2۷ هزار و ۵8۰ مگاوات ساعت برق به شبکه سراسری توزیع برق تزریق شده 
است. در سال ۹۷ نیز نیروگاه پاالیشگاه گاز ایالم، 1۵ هزار و ۳۵۰ مگاوات ساعت برق به شبکه سراسری 

تزریق کرد.
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کشف قیمت برق در بورس انرژی واقعی نیست

تعرفه گذاری از طریق 
رگوالتوری انجام شود

نایب رئیس سندیکای صنعت برق با بیان اینکه 
ساختار بورس انرژی باعث شده تا طرف تقاضای 
سال  چهار  گفت:  شود،  انحصاری  برق  خرید 
است که نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های 

خصوصی تغییر نکرده است.
اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  باقری  پیام 
خبرگزاری فارس، با بیان اینکه سرمایه گذاری بخش 
که  است  شکل  این  نیروگاه  احداث  در  خصوصی 
سرمایه گذار تا زمانی که از بابت سرمایه و بازگشت 
آن اطمینان حاصل کند به آن ورود می کند، گفت: 
علی رغم اینکه در قانون اصل ۴۴ به خصوصی سازی 
نیروگاه ها تأکید شده است می بینیم که 2 سال است 

هیچ استقبالی از سوی بخش خصوصی نمی شود. 
نایب رئیس سندیکای صنعت برق با تأکید بر اینکه 
از سال ۹۴ نرخ خرید برق از نیروگاه های خصوصی 

تغییر نداشته است، اظهار داشت: تورم، افزایش نرخ 
عدم  کنار  در  تا  شده  باعث  تولید  نهاده های  و  ارز 
و  نیروگاه  ساخت  برق،  تضمینی  خرید  نرخ  تغییر 
واگذاری نیروگاه به بخش خصوصی را از توجیه پذیر 

بودن خارج کند. 
باقری ادامه داد: یکی از مشکالت بخش خصوصی 
که  نیروگاه هایی  که  است  این  نیروگاه داری  در 
به  انرژی  بورس  در  را  خود  محصول  می خواهند 
فروش برسانند، به دلیل اینکه متقاضیان خرید برق 
شرکت های برق و شرکت های توزیع برق هستند به 

شکل واقعی کشف قیمت نمی شود. 
وی گفت: ساختار بورس انرژی متأسفانه به گونه ای 
انحصار  برق  تقاضای  و  خرید  طرف  در  که  است 
وجود دارد و همین موضوع باعث می شود تا قیمت 

برق به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود. 
نایب رئیس سندیکای صنعت برق ادامه داد: انحصار 
در خرید و تقاضای برق در بورس انرژی که عمدتاً 
این  تا  باعث شد  توزیع هستند  و  برق  شرکت های 
و  بگیرند  یکدیگر  با  همسو  تصمیمات  شرکت ها 
خریداری  پایین  مصنوعی  صورت  به  برق  قیمت 

شود.
را  نیرو  وزارت  از  مطالبات  ریسک  بودن  باال  وی 
دیگر چالش صنعت برق عنوان کرد و گفت: میزان 
تولید برق کشور توسط نیروگاه های بخش خصوصی 
اما  است،  کرده  عبور  درصد   ۶۰ از  حاضر  حال  در 
یا  و  نمی شود  پرداخت  یا  آنها  مطالبات  متأسفانه 

اینکه به صورت اوراق و تهاتر انجام می شود. 
از  تعرفه گذاری  نظام  باید  کرد:  خاطرنشان  باقری 
مسیر رگوالتوری صورت گیرد تا قیمت برق واقعی 
دولتمأب  وضعیت  از  برق  اقتصاد  باید  پس  شود، 
بازار عرضه و  با  نرخ فروش متناسب  خارج شود و 

تقاضا تعیین شود. 

مسئول نیروگاه شرکت پاالیش گاز ایالم:

تولید۲۷ هزار مگاوات ساعت برق توسط پاالیشگاه گاز ایالم
پاالیشگاه گاز ایالم در نیمه نخست امسال با هدف یاری رساندن به تامین برق مورد نیاز کشور، بیش 

از ۲۷ هزار مگاوات ساعت برق به شبکه سراسری تزریق کرد.
به گزارش برنا از ایالم ;سعید عسگری، مسئول نیروگاه شرکت پاالیش گاز ایالم  از تزریق 2۷ هزار و ۵8۰ 
مگاوات ساعت برق توسط نیروگاه این شرکت در ۶ ماه نخست امسال به شبکه برق سراسری خبر داد و 
گفت: نیروگاه پاالیشگاه گاز ایالم بازویی توانا برای کمک به تامین برق کشور است، در فصل تابستان امسال 

نیز برای جلوگیری از خاموشی ها، به شرکت مدیریت شبکه برق ایران کمک کرده است.
وی با اشاره به اینکه نیروگاه این شرکت در نیمه نخست امسال، ۷۴ هزار و ۵۷۹ مگاوات ساعت برق تولید 
کرده است، افزود: از این مقدار، 2۷ هزار و ۵8۰ مگاوات ساعت برق به شبکه سراسری توزیع برق تزریق شده 
است. در سال ۹۷ نیز نیروگاه پاالیشگاه گاز ایالم، 1۵ هزار و ۳۵۰ مگاوات ساعت برق به شبکه سراسری 

تزریق کرد.
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فراخوان نمایشگاه انرژی کیش 
و تخصیص فضای اختصاصی به 

اعضا در پاویون سندیکا
کیش  انرژی  بینالمللی  نمایشگاه  شانزدهمین 
طبق روال هرساله طی روزهای 3۰ دیماه الی 3 
بهمن ماه سال جاری توسط سازمان منطقه آزاد 

کیش با همکاری و حمایت وزارت نیرو، وزارت 
گـاز،  ملی  شرکـت  نفت،  ملی  شرکت  نفت، 
شرکت ملـی صنایع پتروشیمی، شرکت ملـی 
پخش فرآوردههـای نفت و تشکلهای حوزه نفت 
و انرژی و سندیکای صنعت برق ایران در مرکز 
برگزار خواهد  بینالمللی کیش  نمایشگاههـای 

شد. 
شـرکتهای  و  کارفرمایـان  حضـور  بـه  عنایـت  بـا 
و  بـرق  و  پتروشـیمی  گاز،  نفـت،  حـوزه  معتبـر 
انجـام  برنامه ریزی هـای  ایـن رویـداد و  انـرژی در 
شـده برای بازدیـد مدیران ارشـد و دسـتاندرکاران 
وزارتخانههـای مرتبط و همچنیـن مدیران تدارکات 
شـرکت های باالدسـتی و سـرمایه گذاران مرتبـط، 
سـندیکا هماهنگی هـای الزم بـرای تسـهیل حضور 
آورده  بعمـل  را  نمایشـگاه  در  عضـو  شـرکت های 
اسـت و امکان حضـور اعضا در غرفههای اسـتاندارد 
مسـتقل 1۵ متـری در پاویون سـندیکا بـا هزینه 2 

میلیـون تومـان فراهم شـده اسـت.
صـورت  در  میشـود   دعـوت  محتـرم  اعضـای  از 
بـه  فـرم ذیـل  ارسـال  و  تکمیـل  بـا  عالقمنـدی، 
شـماره فکـس ۶۶۹۴۴۹۶۷ مراتـب آمادگی خود را 
بـرای حضـور در شـانزدهمین نمایشـگاه بینالمللی 
انـرژی کیـش بـه سـندیکا اعـالم و بـرای کسـب 
اطالعـات بیشـتر بـا سـتاد برگـزاری نمایشـگاه بـا 
آقـای   ۰۹122۳۵۰۹1۵  ( همـراه  تلفـن  شـماره 
سـندیکا  نمایشـگاه های  امـور  یـا  و  فتحالهـگل( 
شـماره تلفـن ۳-۶۶۵۷۰۹۳۰ داخلـی 11۳ )خانـم 

باقرپـور( تمـاس حاصـل فرماینـد.
مسـاحت  بـا  امـکان حضـور  اسـت  ذکـر  )شـایان 
بیشـتر و یـا حضـور در غرفـه مسـتقل نیـز بـرای 
اعضـای سـندیکا بـا 1۵ درصـد تخفیـف هماهنـگ 

شـده اسـت(.

 غفلت مسئوالن از درآمد ۲5 
میلیارد دالری

در الیحه بودجه سال ۹۹ با تولید روزانه معادل 
5 میلیون بشکه گاز طبیعی درآمد تحریم ناپذیر 
حاصل از صادرات گاز تنها 4 میلیارد دالر در نظر 
گرفته شده است درحالی که با برنامه ریزی برای 
صادرات گاز این درآمدهای پایدار تا ۲5 میلیارد 

دالر قابل افزایش است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ایران 
با  که  طوری  به  است.  انرژی  منابع  از  غنی  کشوری 
داشتن 12.۶% از ذخایر نفتی در جایگاه سوم دارندگان 
دوم  جایگاه  در  گازی  منابع  از   %18 و  جهان  نفت 

دارندگان گاز جهان قرار دارد.
در شرایط تحریم  روزانه چیزی در حدود کمتر از ۳ 
میلیون بشکه نفت خام در کشور تولید می شود که سهم 
الیحه  در  است.  محدود  بسیار  آن  از  کشور  صادرات 
بودجه سال ۹۹ درآمد حاصل از این صادرات نفت، 18 
میلیارد دالر پیش بینی شده است به طوری که این 
درآمد سهم قابل توجهی از بودجه  کشور را تشکیل می-
 دهد. این در حالی است که تحریم های آمریکا همواره 
بر میزان صادرات نفت ایران اثرگذار بوده و این بخش 
از درآمدهای پیش بینی شده برای بودجه سال آینده با 

تردید مواجه است.
در همین راستا ایران روزانه معادل ۵ میلیون بشکه گاز 
طبیعی تولید می کند یعنی حدود 1.۵ تا 2 برابر تولید 

نفت خام کشور؛ اما تنها روزانه ۵۰ تا ۷۰ میلیون متر 
مکعب گاز طبیعی به کشور های ترکیه و عراق صادر 
می شود که درآمد حاصل از آن نیز ۴ میلیارد دالر برای 

سال آینده پیش بینی شده است.  
صادرات گاز طبیعی ایران برخالف صادرات نفت خام 
که عمدتا با نفتکش صورت می گیرد، تنها از طریق 
خط لوله است؛ این بدان معنی است که در صادرات 
گاز امکان تحریم تجاری و دریایی از سوی کشورهایی 
همچون ایاالت متحده وجود ندارد. مزیت دیگر صادرات 
بلند مدت بین دو کشور است. به  گاز، قرارداد های 
طوری که باعث پایداری روابط و تضمین کننده  منبع 

اقتصادی برای کشور خواهد بود.
به عنوان مثال صادرات گاز ایران به ترکیه طی قرارداد 
2۵ ساله منعقد شده است و تاکنون هیچگاه صادرات 
گاز ایران به این کشور و درآمد حاصل از آن با چالش 
جدی در دوران تحریم مواجه نشده است. عالوه بر آن 
صادرات گاز به یک کشور، وابستگی سیاسی و امنیتی 
آن کشور را به دنبال خواهد داشت، به طوری که از 
طریق صادرات گاز، صنعت و اقتصاد آن کشور به ایران 
گره خواهد خورد. تجربه دوران تحریم گذشته نیز نشان 
داده است که ترکیه و عراق واردات گاز خود را در طول 
دوران تحریم از ایران قطع نکرده  اند، بلکه حتی در این 
دوران حجم واردات گاز این کشورها از ایران نیز افزایش 

یافته است.
باید توجه داشت که ایران به عنوان دومین کشور بزرگ 
دارنده ذخایر گاز جهان می تواند با صادرات روزانه 2۵۰ 
تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز، نیاز گاز همسایگان خود 
به ویژه پاکستان و هند و عراق و ترکیه و عمان و کویت 
را تأمین کند که این حجم از صادرات درآمدی حدود 
2۵ میلیارد دالر برای کشور به همراه خواهد داشت. 
نفری که  میلیارد  بازاری 2  از  پایدار  کسب درآمدی 

همچنان مورد غفلت مسئولین کشور است.   
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اطالعیه توانیر در خصوص 
شایعه حذف قبوض کاغذی برق

مطرح شده  شایعات  خصوص  در  توانیر  شرکت 
درباره طرح حذف قبوض کاغذی برق در فضای 
قبوض  صرفا  طرح  این  در  کرد  اعالم  مجازی 
کاغذی برق حذف شده و هیچ گونه تغییری در 

نحوه محاسبه قیمت برق رخ نداده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از توانیر، پیرو 
اطالع  از  پس  که  برق  کاغذی  قبوض  طرح حذف 
برق  صنعت  مجموعه  توسط  گسترده  های  رسانی 
از ابتدای مهرماه سال جاری به اجرا درآمد، ضمن 
این  در  گرامی  هموطنان  همه  مشارکت  از  تشکر 
طرح  این  در  که  رساند  می  اطالع  به  ملی،  طرح 
و هیچ گونه  برق حذف شده  صرفا قبوض کاغذی 
و  نداده  رخ  برق  قیمت  محاسبه  نحوه  در  تغییری 
مبلغ  براساس  کماکان  آبونمان  و  عوارض  اقالم 
قرائت محاسبه  روزهای دوره  تعداد  و  صورتحساب 
می شود و کاهش یا افزایش طول دوره قرائت، اثری 

در افزایش بهای برق مصرفی نخواهد داشت.

در  شایعات  برخی  انتشار  به  عنایت  با  رو  این  از 
فضای مجازی  و با وجود پاسخگویی و تکذیب این 
شایعات در مصاحبه های مسئوالن محترم صنعت 
هرگونه  رفع  منظور  به  و  مجددا  ذیل  موارد  برق، 

ابهام اعالم می شود:
1- براساس طرح حذف قبوض کاغذی برق، قرائت 
انجام  قرائت  ماموران  کنتور همانند گذشته توسط 
شده  حذف  برق  کاغذی  قبوض  صرفا  و  شود  می 
است و صورتحساب برق مصرفی از طریق پیامک به 
شماره تلفن همراه  اعالم شده از سوی مشترکان که 
در سیستم های شرکت های توزیع نیروی برق ثبت 

شده است، به اطالع مشترکان می رسد.
2- مشترکان گرامی به منظور مشاهده قبض برق 
اینترنتی  پایگاه های  به  با مراجعه  توانند  خود می 
شرکت های توزیع نیروی برق استان متبوع، نسبت 
به مشاهده تصویر قبوض برق خود که عینا همانند 
قبوض کاغذی پیشین بوده و امکان چاپ و مقایسه 
با ارقام و صورت حساب های گذشته را دارد، اقدام 

کنند.
از  وزیران  هیات  مصوبه  براساس  برق  نرخ   -۳
 ۷ میزان  به  صرفا  جاری  سال  ماه  اردیبهشت 
است  داشته  افزایش  مشترکان  عموم  برای  درصد 
. همچنین به منظور حفظ حقوق عامه مردم و به 
ویژه مشترکانی که برق را بهینه مصرف می کنند،  
تنها مشترکان پرمصرف برق 1۶ درصد نیز مشمول 
افزایش قیمت برق می شوند که این میزان صرفا و 
صرفا شامل مشترکانی می شود که بیش از الگوهای 
تعیین شده مصرف می کنند )خاطرنشان می شود 
حدود 1۵ درصد از مشترکان در رده پرمصرف ها 
قرار می گیرند(. همچنین یاداور می شود که الگوی 
مصرف در کلیه مناطق در ماه های غیرگرم 2۰۰ 

کیلووات ساعت است.

وزیر نیرو مطرح کرد:

تسویه 11۰ هزار میلیارد ریال از 
بدهی های وزارت نیرو/ مشارکت 
بخش خصوصی برای انتقال آب 

دریای عمان
شد  موفق  وزارتخانه  این  امسال  گفت:  نیرو  وزیر 
بیش از 11۰ هزار میلیارد ریال از بدهی های خود 
به پیمانکاران و سازندگان در صنعت برق و آب را 

تسویه کند.
در  اردکانیان  رضا  مشهد،  از  ایلنا  گزارش  به 
گفت وگو با خبرنگاران گفت: بیش از دو سال قبل 
بدهی  برعهده گرفتم،  را  نیرو  وزارت  که مسئولیت 
صنعت آب و برق به پیمانکاران و سازندگان بیش از 

۴۰۰ هزار میلیارد ریال بود.
وی اضافه کرد: وزارت نیرو از بدهکاران معتبر است 
مشتاق  مطالبه  عین  در  طلبکاران  که  معنا  این  به 
آنان  زیرا  هستند  جدید  فعالیت های  انجام  و  ادامه 
اطمینان دارند که صنعت آب و برق زیربنایی است 
و نقش مهم و موثری داشته و نباید کار تعطیل شود.
و  پیمانکاران  مطالبات  پرداخت  گفت:  نیرو  وزیر 
در  همکاران  همه  شبانه روزی  تالش  با  سازندگان 
به  دارد  قرار  کار  دستور  در  نیرو  وزارت  و  دولت 

سازو  از  استفاده  با  شدیم  موفق  ما  نمونه  عنوان 
کارهای قانونی بودجه سال گذشته و امسال بخشی 
همچنان  مهم  این  که  کنیم  تسویه  را  مطالبات  از 

ادامه خواهد داشت.
از مدتها قبل درصدد  نیرو  وزارت  افزود:  اردکانیان 
بوده  آلودگی های هوا  فعال در کاهش  نقش  ایفای 
که در این راستا استفاده از گاز به جای سوخت های 
قرار  کار  در دستور  را  ویژه در کالنشهرها  به  مایع 
داده اما سوخت های مایع هم از حیث نقشی که در 
تولید ذرات معلق خواهند داشت درجات مختلفی 

دارند.
وزیر نیرو با اشاره به همکاری نزدیک وزارت نفت با 
وزارت نیرو  گفت: در نشست یکشنبه هفته جاری 
هیات وزیران تصمیمات خوبی در این زمینه گرفته 
شد لذا انتظار داریم هرچند فصل سرما آغاز شده و 
مصرف گاز در سطح کشور افزایش پیدا کرده است 
اما همکاران در وزارت نفت بتوانند میزان بیشتری 
اختصاص  سوخت  مصرف  برای  نیروگاه ها  به  گاز 

دهند.
اردکانیان افزود: در کنار همه موارد مربوط به توسعه 
نیروگاه های  از  بهره برداری  و  احداث  نیروگاه ها، 
در  نیز  می کنند  تولید  پاک  انرژی  که  تجدیدپذیر 
در  کننده ای  تعیین  نقش  که  است  کار  دستور 

کاهش آلودگی هوا خواهند داشت.
از  آب  انتقال  در خصوص  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
به  عمان  دریای  از  آب  انتقال  گفت:  عمان  دریای 
از مدت ها قبل در  فالت مرکزی و سرزمین اصلی 
می  توانند  کشور  استان   1۷ و  بوده  مطالعه  دست 
و  بهره مند شوند  نیز  منبع  این  از  که  دارند  نیاز  و 
و  رسیده  اتمام  به  حوزه  این  در  مطالعات  تاکنون 
گزارش آن در شورای عالی آب مطرح و به تصویب 

رسیده است.
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سنگ اندازی جدید در مسیر صادرات 

  بانک  مرکزی  ارز صادرکنندگان 
را خریداری نمی کند

رئیس اتاق بازرگانی قم با اشاره به مشکالت ارزی 
واحدهای  ارزی  تعهدات  گفت:  صادرکنندگان 
تولیدی و صادرکنندگان با یک شرایط ناعادالنه 

تسویه حساب های بانک مرکزی مواجه است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، ابوالفضل خاکی 
ظهر امروز در همایش روز ملی صادرات که در سالن 
امام علی)ع( اتاق بازرگانی استان برگزار شد، اثرات 
و  داد  قرار  مدنظر  را  اقتصادی  تحریم های  مخرب 
اظهار داشت: باید بتوان از این تهدیدات بهره برده 
کشور  توسعه  راستای  در  شگرف  فرصتی  را  آن  و 

بدانیم.
رئیس اتاق بازرگانی قم با اشاره به طرح مسائل حوزه 
بانکی واحدهای صنعتی اقتصادی در دو بخش ثابت و 
سرمایه در گردش گفت: با توجه به پیشرفت صنعتی 
نمی توان بنگاهی را پیدا کرد که بدون اتصال به سیستم 
بانکی، فارغ از نرخ بهره ها توسعه یافته باشد و ضرورت 

همراهی بانکی در این زمینه اجتناب ناپذیر است.
وی راجع به مشکالت ارزی صادرکنندگان ابراز کرد: 
با  و صادرکنندگان  تولیدی  واحدهای  ارزی  تعهدات 
یک شرایط ناعادالنه تسویه حساب های بانک مرکزی 

مواجه است.

خاکی ادامه داد: در سال ۹۶ اقدام به خرید ماشین آالت 
و تجهیزات تولید با ارز ۳8۰۰تومانی کردیم اما بانک 
مرکزی اعالم کرد "باید با ارز ۴2۰۰تومانی حساب های 
بانک مرکزی  را تسویه کنید"، در حال حاضر  خود 
می گوید "به هیچ وجه ارز شما را خریداری نمی کنم و 
باید ارز را  از بازار تهیه کنید"، بانک مرکزی هیچ گونه 

همکاری با اتاق بازرگانی در این زمینه ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی قم تأکید کرد: اتاق بازرگانی قم 
رسالت خود می داند با آسیب شناسی استان، با تفکیک 
وظایف ملی و استانی راه کارهای مناسبی را  تدوین، 
اجرا و کنترل کند تا تبعات منفی و مشکالت تولید را 

به حداقل برساند.
وی اضافه کرد: در جلسه اخیر شورای گفت وگو مطرح 
شد که پیوند زدن معافیت مالیات ارزش افزوده برای 
صادرکنندگان به یک مشکل محوری تبدیل شده و 
ضد  تصمیم  به عنوان  آن  از  مسئوالن  برخی  حتی 

صادرات یاد می کنند.
خاکی با بیان اینکه اکثر موارد و مشکالت به وجودآمده 
در زمینه صادرات ناشی از فرآیندهای تصمیم گیری 
تمرکزگرا است، تصریح کرد: بهبود فضای کسب وکار 

در گروی تغییر در خط مشی ها است.
بازرگانی قم جذب سرمایه گذاری جدید  اتاق  رئیس 
و  داد  قرار  موردتوجه  را  بیکاری  نرخ  با  مقابله  برای 
عنوان کرد: دریافت تعرفه های جدید توزیع برق برای 
مگاوات  باالی یک  با ظرفیت  زیرساخت های صنایع 
بخش  مشارکت  با  که  است  مشکالت  از  نمونه ای 
خصوصی می توان سیستم جدیدی را برای رفع این 

مشکل طراحی کرد.
روز  اختصاص یک  با  کرد:  پایان خاطرنشان  در  وی 
برای بازدید و برگزاری جلسات استاندار در واحدهای 
تولیدی می توان امیدوار بود که مشکالت خاص این 

واحدها برطرف شود.

خبری خوشحال کننده در اوج 
تحریم ها و مشکالت اقتصادی 
/ ۲۷میلیارد دالر کاال از ایران 

صادر شد
با  گفت:  کشور  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
وجود تحریم ها و مشکالت اقتصادی ۲۷میلیارد 
دالر آمار صادرات کشور در هشت ماهه نخست 

سال جاری بوده است.
زادبوم  قم، حمید  از  تسنیم  گزارش خبرگزاری  به 
در  که  صادرات  ملی  روز  همایش  در  امروز  ظهر 
سالن امام علی)ع( اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی استان برگزار شد، اظهار داشت: با وجود 
تحریم ها و مشکالت اقتصادی 2۷ میلیارد دالر آمار 
کشور  واردات  آمار  دالر  میلیارد   28.۳ و  صادرات 
در هشت ماهه نخست سال جاری بوده که این رقم 

شگفت آور است.
کرد:  اضافه  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
این میزان صادرات زمانی ارزشمند می شود که ارز 
درصد  از ۷۰  بیش  گفت  باید  و  بازگردد  کشور  به 

صادرکنندگان ارز خود را به کشور آورده اند.
صادرات  درصد   ۷۰ از  بیش  اینکه  بیان  با  وی 
داد: طراحی  ادامه  است،  واسطه ای  کاالهای  کشور 
کشور  به  ارز  که  است  به گونه ای  تحریم کنندگان 

برنگردد، اما علی رغم همه مشکالت صادرکنندگان 
چرخه  تا  کنند  کمک  کشور  ارزی  نظام  به  باید 

اقتصاد بچرخد.
مدت  کشور  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس  به گفته 
تعهد ارزی برخی کاالها به صورت امانی بوده و ایفای 

تعهد ارزی باید برای برخی کاالها افزایش یابد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با توجه به قانون 
 ۹۹ و   ۹8 سال  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات  جدید 
گفت: بر اساس این قانون، برای کسانی که تا ۷۰ 
درصد تعهد خود را انجام دهند ارزش افزوده را به 
آن ها برمی گردانیم و درصورتی که این رقم زیر ۷۰ 
درصد باشد به همان میزان تعهد انجام شده ارزش 

افزوده به او برگردانده می شود.
زادبوم عدم ثبات مقررات صادرات را مورداشاره قرار 
داد و ابراز کرد: سال ۹۷ شرایط ویژه و سختی بود 
اما این تالطم را در سال ۹8 نمی بینیم، ما به دنبال 
صادراتی  مقررات  زمینه  در  آرامش  بازگرداندن 

هستیم.
کرد:  مطرح  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
برای سال ۹۹ کارگروهی تشکیل دادیم که در این 
کارگروه در ارتباط با ده کاال تصمیم گیری می کنیم.

هدف  همسایه  کشور   1۵ اینکه  یادآوری  با  وی 
واردات  دالر  میلیارد   11۶۰ گفت:  است،  صادرات 
و  آن ها  واردات  به  توجه  با  که  کشورهاست  این 
صادرات ما حدود 1۰۰ میلیارد دالر پتانسیل وجود 
دارد به این معنی که نباید نگران تولید بود و باید 

تولید را متناسب با این کشورها انجام داد.
زادبوم با ابراز اینکه باالترین پتانسیل صادرات کشور 
ادامه  است،  ترکیه  و  پاکستان  به دو کشور  مربوط 
صادرکنندگان  به  دولتی  مدیران  امیدواریم  داد: 
را  آن ها  کارهای  و  باشند  داشته  بیشتری  توجه 

سریع تر راه بیندازند.
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یادداشت

 بهره سازگاری )AQ( اخیرا به کلمه  ای کلیدی در 
دنیای کسب وکار تبدیل شده است. اما معنای این 
کلمه برای کسب وکار شما چیست و چگونه می توانید 
 AQ آن را به کار ببرید؟ در ادامه توضیح می دهیم
چیست و چرا رهبران کسب وکارهای کوچک باید به 
آن اهمیت بدهند و چگونه می توانند عملکرد خود 
کارمندان  کنند  اطمینان حاصل  تا  دهند  تغییر  را 
در  که  سازگارپذیر هستند  آنقدر  و کسب وکارشان 

دنیای پر تغییر امروز، رقابتی باقی بمانند.
سازگارپذیری یک مزیت رقابتی جدید

 AQ چیست؟
تنظیم  »توانایی  یعنی   AQ کسب وکار،  منظر  از 
مسیر، محصول، خدمات و استراتژی در واکنش به 
تغییرات پیش بینی نشده بازار.« در سطح شخصی، 
AQ توانایی یک فرد را برای تطبیق دادن خود با 

تغییرات به صورت آنی می سنجد. این قابلیت انطباق 
مستمری  موفقیت  که می خواهند  کارمندانی  برای 
ضروری  باشند،  داشته  خود  حرفه ای  محیط  در 
است. برای برخی افراد، این یعنی توسعه مهارت های 
جدید یا روش های جدید تعامل با دیگران.  وقتی 
بگوییم کسانی که  باید  به میان می آید،  افراد  پای 

AQ باالیی دارند:
• ذهن بازی دارند و دنیا را با نگاهی تازه می بینند 

و نسبت به احتماالت پذیرا هستند.
هر  می کنند  سعی  بنابراین  دارند،  بازی  قلب   •

موقعیتی را از چشم یک فرد دیگر ببینند.
و  هویت  می دهند  اجازه  و  دارند  بازی  اراده   •
خویشتن آنها در برابر ناراحتی ناشی از ناشناخته ها 

قرار بگیرد.
به عالوه، افرادی که AQ باالیی دارند، با کنجکاوی 

انگیزه  اطرافشان  دنیای  کشف  برای  جست وجو  و 
می گیرند. کارمندان سازگارپذیر به دنبال اطالعات 
و مجموعه مهارت های متنوعی هستند که می دانند 
رویدادهای  کردن  مدیریت  برای  را  آنها  آمادگی 
ناشناخته آینده بیشتر می کند. به طور طبیعی، این 
می دهد  امکان  آنها  به  جلو  به  رو  تفکر  با  ذهنیت 
نیازهای کسب وکارشان را همزمان با تغییر و رشد 

آن، برطرف کنند.
 چرا باید به AQ اهمیت داد؟

بهره  و   )IQ( هوشی  بهره  کنید  فکر  است  ممکن 
کافی  افراد  استخدام  فرآیند  برای   )EQ( احساسی 
ارزیابی  برای  ضروری  معیار  یک   AQ اما  باشند، 
عملکرد کارکنان آینده است. حتی ناسا سازگارپذیری 
توجه  مورد  فضانوردان،  بعدی  نسل  تربیت  برای  را 
قرار داده است. اما این موضوع برای استارت آپ ها یا 

کسب وکارهای کوچک و متوسط چه معنایی دارد؟
با ادامه تغییرات تقاضای مشتری، رویدادهای بازار و 
تکنولوژی، استارت آپ ها و کسب وکارهای کوچک و 
متوسط فقط در صورتی می توانند به عملکرد خود 
تغییر  با  انطباق و سازگاری  قابلیت  ادامه دهند که 
را داشته باشند. نشریه HBR در سال 2۰11 اعالم 
کرد سازگارپذیری مزیت رقابتی جدید است و این 
موضوع از آن زمان به بعد، بیشتر به واقعیت نزدیک 

می شود.
بنابراین، افرادی بیشتر رشد می کنند و باعث موفقیت 
استارت آپ ها می شوند که به راحتی با موقعیت های 
در حال تغییر منطبق می شوند. سازگارپذیری راحت 
شکل  چون  است،  مهم تر  کسب وکار  رهبران  برای 

واکنش آنها بر واکنش تیم هایشان اثرگذار است.
 چگونه AQ را باال ببریم؟

 AQ اصولی وجود دارند که با کمک آنها می توان
تیم ها را باال برد:

است،  باال   AQ نشان دهنده  که  را  رفتاری   •
الگوسازی کنید تا کارکنان ببینند. برای انجام موثر 
این کار، باز بودن ذهن، قلب و اراده را در خودتان 
مدیرانی  کنید.  تمرین  شرکت تان  مدیریتی  تیم  و 
می شوند،  روشنفکری  و  سازگارپذیری  الگوی  که 
کارمندانی عالقه مند برای کشف ایده های خودشان 
خواهند داشت. این موضوع کمک می کند محیطی 
ایجاد کنید که مشوق واکنش های مناسب نسبت به 

استرس یا تغییر باشد.
قابلیت های  بررسی  بر  عالوه  استخدام،  هنگام   •
کلیدی افراد، نشانه های سازگارپذیری را در رزومه 
را در یک متقاضی  بررسی کنید. مهارت هایی  آنها 
کار در نظر بگیرید که در لیست توانایی های کلیدی 
فرد  این  آیا  اینکه  مثال  نیست.  نظرتان  مورد  افراد 
غیرانتفاعی  رویدادهای  سازماندهی  برای  تاکنون 
موضوع  این  است  ممکن  است؟  شده  داوطلب 
می خواهید  که  نقشی  در  او  روتین  وظایف  به 
این  اما  باشد،  نداشته  ربطی  کنید،  استخدامش 
چقدر  کار  متقاضی  آن  می دهند  نشان  تجربیات 
می تواند خودش را با شرایط جدید و متغیر سازگار 

کند.
• ارزیابی های مربوط به سازگارپذیری را در فرآیند 
استخدام بگنجانید. تحقیقی انجام دهید و سواالتی 
سازگارپذیری  میزان  می توانند  که  کنید  طراحی 
مصاحبه  کار  متقاضیان  با  وقتی  بسنجند.  را  افراد 
تجربیات  مورد  در  چگونه  کنید  توجه  می کنید، 
اگر  مثال،  به عنوان  می کنند.  خود صحبت  گذشته 
در مورد زمانی سوال می کنید که چیزی به صورت 
با  تصمیم  یک  سر  بر  یا  کند  تغییر  غیرمنتظره 
همکاری اختالف نظر پیش بیاید، افراد سازگارپذیر 
این  از  عبور  مورد  در  مثبت  به صورت  و  اشتیاق  با 

چالش ها صحبت خواهند کرد.    متن کامل

سازگارپذیری یک مزیت رقابتی جدید

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3607623-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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نگاه آخر

در  باران  بارش  با  گذشته  هفته  دوشنبه  روز 
جمله  از  خوزستان  مناطق  بیشتر  خوزستان 
 ۶ گذشت  با  که  شدند  آبگرفتگی  دچار  اهواز 
درگیر  استان  این  مناطق  از  برخی  همچنان  روز 

آبگرفتگی هستند

تالش برای مهار آبگرفتگی در قلعه چنان - خوزستان

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/10/02/2165797/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/photo/2
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