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ادامه در صفحه 12

در نشست مشترک کمیسیون های انرژی و اقتصاد کالن اتاق ایران؛

وزارت نیـرو اعالم تنفس برای قـراردادها 
را پذیـرفت

اتاق  کالن  اقتصاد  و  انرژی  کمیسیون های  مشترک  جلسه 
ایران با حضور همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و 
انرژی، حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، 
علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون اقتصاد کالن اتاق ایران، 

محمدرضا انصاری مسئول راهبردی کمیسیون های تخصصی 
ایران،  برق  صنعت  سندیکای  رئیس  نایب  باقری  پیام  اتاق، 
فریدون اسعدی مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش های مجلس 

شورای اسالمی و سایر اعضای کمیسیون ها برگزار شد. 
شرایط صنعت برق فورس ماژور است

پیام باقری، نایب رئیس سندیکا و رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی 
اتاق تهران با اشاره به آغاز فعالیت کمیته برق این کمیسیون اظهار 
پیشکسوتان  و  خبرگان  سوی  از  شده  انجام  بررسی های  با  داشت: 
صنعت برق در کمیته برق، موضوعات رگوالتوری برق، نظام حقوقی 
و قراردادهای صنعت برق و صادرات به عنوان سه محور اصلی برای 

پیگیری تعیین شده است.  
وی در ادامـه بـا تاکیـد بـر اینکـه صنعـت بـرق صنعتـی پیشـرو در 
صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی و انـرژی بـرق اسـت، تصریـح 
کـرد: ریشـه اصلـی مشـکالت امـروز صنعت بـرق، اقتصاد ناتـراز آن 
اسـت و ایـن امـر منبعث از طـرح تثبیت قیمت هـا در مجلس هفتم 
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÷÷ اسـت کـه تفـاوت بین قیمـت تمام شـده و تکلیفی 
بـرق را بـه اسـم یارانـه به صنعـت برق تحمیـل کرد. 
نایـب رئیـس سـندیکا با اشـاره بـه اینکه مـا اولین 
کشـور در دنیـا هسـتیم که در حـوزه انـرژی یارانه 
پرداخـت می کنیـم، افـزود: در آن مقطـع، جبـران 
از محـل فـروش  بـا درآمدهـای حاصـل  یارانه هـا 
ظالمانـه  تحریم هـای  بـا  امـا  می شـد  تـراز  نفـت 
نفتـی،  درآمدهـای  مشـکالت  و  کشـورمان  علیـه 
صنعتـی  کـه  بـرق  صنعـت  در  سـرمایه گذاری 
سـرمایه بر اسـت، بـا کمبـود منابـع مواجـه شـد. 
صنعـت بـرق اگـر بخواهـد سـالی 5 هـزار مـگاوات 
نیـروگاه وارد مـدار کنـد، همـراه بـا شـبکه انتقـال 
و توزیـع بایـد رقمـی حـدود 4 الی 5 میلیـارد دالر 
هزینـه کنـد کـه بـا کمبودهـای موجـود ایـن رقم 
قابـل پوشـش نیسـت و آثـار ایـن کمبود امـروز در 
مشـکالت صنعـت بـرق نمـود پیـدا کـرده اسـت. 

باقـری بـا تاکیـد بـر اینکـه مشـتری نهایـی فعاالن 
مشـکالت  تمـام  و  اسـت  دولـت  بـرق،  صنعـت 
تاثیـر خواهـد  ایـن صنعـت  بـر  اقتصـادی دولـت 
گذاشـت، تصریـح کـرد: نوسـانات نـرخ ارز قیمـت 
نهاده هـای تولیـد در صنعـت بـرق را افزایـش داده 
اسـت به طوری که اجـرای بسـیاری از قراردادهای 

صنعـت بـرق مقـدور نیسـت.
وی بـا اشـاره به اینکـه صنعت برق باید با اسـتفاده 
از ظرفیت هـای قانونـی مـورد حمایـت قـرار بگیرد، 
ادامـه داد: طبـق بنـد »و« تبصره یک مـاده واحده 
بودجـه سـال ۹۹، تهاتـر نفت به عنـوان ابزار وصول 
بدهـی بخـش خصوصی از دولت اسـت. لـذا صنایع 
مختلـف بـه خصـوص صنعت بـرق می تواننـد برای 
وصـول مطالبـات خـود از ایـن ابـزار بهـره بگیرنـد، 
البتـه وزارت نفـت مقاومت هایـی داشـته امـا اتـاق 
بایـد در ایـن زمینـه حمایـت کنـد تـا موضـوع بـه 

معاون وزیر نیرو به مهر خبر داد

آماده استفاده از میعانات گازی 
در نیروگاه ها هستیم

معاون برق وزیر نیرو گفت: با بازطراحی توربین 
های گازی نیروگاه های کشور توسط یک سازنده 
داخلی آماده هستیم تا از میعانات گازی به عنوان 

سوخت نیروگاهی استفاده کنیم.
همایـون حائـری، معـاون امـور بـرق وزیر نیـرو در 
گفتگـو بـا خبرنگار مهـر درباره اسـتفاده از میعانات 
گازی بـه عنـوان سـوخت نیروگاه هـا، گفـت: یکـی 
از شـرکت های دانـش بنیـان و سـازنده ایرانـی در 
حـال مطالعـه و بررسـی تغییر طراحـی توربین های 
گازی نیروگاه ها اسـت تـا بتواننـد از میعانات گازی 

بـه عنوان سـوخت نیـروگاه اسـتفاده کنند.
وی افـزود: وزارت نیـرو آمـاده همـکاری بـا وزارت 
نفـت در ایـن زمینه اسـت و برای بررسـی های الزم 
بـه صـورت پایلـوت نیـروگاه عسـلویه را به شـرکت 
داخلـی فعـال در ایـن زمینـه معرفـی کردیـم تـا 
توربین هـای آن را مـورد بازبینـی و بازطراحـی قرار 

. دهند
بـه گفتـه ایـن مقـام مسـؤول هزینـه تولید بـرق از 
میعانـات گازی بـه عنوان سـوخت نیروگاهی تفاوت 
چندانـی بـا هزینه تولیـد برق بـا گاز طبیعی ندارد؛ 
نکتـه مهـم این اسـت که ایران کشـوری اسـت که 
تنـوع سـوختی مطلوبـی بـرای اسـتفاده در صنایع 
مختلـف دارد و بایـد از ایـن تنـوع سـوختی به نحو 

احسـن اسـتفاده نمود.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، اسـتفاده از میعانـات 
گازی در سـبد سـوختی نیروگاه هـای کشـور یکـی 
از برنامه هـای وزارت نیرو در سـال جدید اسـت که 
وزیـر نیرو در چشـم انداز برنامه های ایـن وزارتخانه 

نتیجه برسـد. 
نایـب رئیس کمیسـیون انـرژی اتاق تهـران تصریح 
ویـروس  شـیوع  ارز،  نوسـانات  بـر  عـالوه  کـرد: 
کرونـا نیـز بخش هـای مختلـف تولیـد، پیمانـکاری 
و زنجیـره تامیـن صنعـت بـرق را دچـار اختـالل 
کـرده و هزینه هـای ناشـی از رعایـت پروتکل هـای 
بهداشـتی را بـر فعـاالن این صنعت تحمیـل نموده 
اسـت و علیرغـم پیگیری هـای انجـام شـده صنعت 
بـرق در بیـن صنایـع آسـیب دیده از ویـروس کرونا 
شـناخته نشـده کـه از معـاون وزیـر در امـور بـرق 
دسـتگاه  عنـوان  بـه  داریـم  درخواسـت  انـرژی  و 
اجرایـی ذیربـط در ایـن زمینه فعـاالن صنعت برق 

را همراهـی کننـد. 
مهنـدس باقـری در پایـان تاکیـد کرد که بـا توجه 
بـه شـرایط اقتصـادی و معضالتـی کـه بـه دنبـال 
شـیوع کرونـا در کشـور به وجـود آمده اسـت، باید 
شـرایط فـورس مـاژور بـرای قراردادهـای صنعـت 
بـرق اعالم شـود و دوره تنفس بـرای تعیین تکلیف 
قراردادهـای متاثـر از ایـن شـرایط در نظـر گرفت. 
پرداخـت  بـرای  مسـتمر  و  پایـدار  فرآینـد  ایجـاد 
مطالبـات بخـش خصوصـی نیـز مطالبـه  بعـدی از 
وزارت نیـرو اسـت کـه امیدواریم بـا حمایت وزارت 
نیـرو بتـوان مطالبـات فعـاالن این عرصـه را هر چه 

سـریعتر وصـول کرد. 
اعالم دوره تنفس برای قراردادهای صنعت برق 

معـاون  حائـری،  همایـون  جلسـه  ایـن  ادامـه  در 
وزیـر نیـرو در امـور بـرق و انـرژی ضمـن تقدیـر از 
سـندیکای صنعـت بـر ق ایـران گفـت: سـندیکا به 
عنـوان نهـادی خـارج از وزارت نیـرو در حوزه هـای 
بسـیاری بـه مـا کمـک کـرده اسـت کـه فهرسـت 
اقدامـات این تشـکل نشـان از نقش اساسـی آن در 

پیگیـری و حـل مشـکالت صنعـت بـرق دارد. 

وی با اشـاره به اینکه وزارت نیرو با همه مشـکالت 
موجـود در حـوزه فنی همـه تعهدات خـود را انجام 
داده اسـت، تصریح کرد: ما در امور فنی تمام تالش 
خـود را بـه کار گرفتیـم امـا بـا توجه به مشـکالت 
تحریم هـا و نوسـانات ارز، نیازمنـد همراهـی اتاق و 
تمامـی فعـاالن صنعـت برق هسـتیم کـه می توانند 

بـه ویـژه در موضـوع اقتصاد برق کمـک کنند. 
حائـری بـا اشـاره بـه اینکـه امـروز صنعـت بـرق 
صنعـت خوداتـکا و خودکفایـی اسـت، ادامـه داد: 
مـا امـروز توانمنـدی باالیـی در ایـن حـوزه داریـم 
لـذا می توانیـم عـالوه بر صـادرات انـرژی و خدمات 
فنـی و مهندسـی در صـادرات تکنولـوژی نیـز قدم 
برداریـم کـه بـا دانـش موجـود در این صنعـت، در 
ایـن زمینـه موفـق خواهیم شـد. معاون وزیـر نیرو 
در امـور بـرق و انـرژی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـران 
در زمینـه کنتـرل فرکانـس جـزء سـه کشـور اول 
دنیاسـت، افـزود: صنایـع پشـتیان ماننـد صنعـت 
بـرق بایـد مـورد حمایـت قـرار بگیرنـد و مـا بایـد 
در کنـار هـم حـق و حقـوق ایـن صنعـت را دنبال 

 . کنیم
نیـرو  ایـن موضـوع کـه وزارت  بـه  اشـاره  بـا  وی 
45 هـزار میلیـارد تومـان بدهـی دارد، خاطرنشـان 
کـرد: وزارت نیـرو در ماه هـای اول سـال بـه خاطـر 
شـرایط کرونـا وصولـی از مـردم نداشـته اسـت اما 
بخـش  مطالبـات  پرداخـت  پیگیـر  همچنـان  مـا 

خصوصـی هسـتیم.
بخـش  مطالبـه  بـر  تاکیـد  بـا  پایـان  در  حائـری 
اعـالم  ضـرورت  دربـاره  بـرق  صنعـت  خصوصـی 
تنفـس دربـاره قراردادهـا گفـت: بـرای قراردادهای 
صنعـت بـرق حتمـا دوره تنفـس اعالم خواهد شـد 
و مـا ایـن موضوع را در دسـتور کار وزارت نیرو قرار 

خواهیـم داد. 
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وبینارتفکر استراتژیک در شرایط پیش بینی ناپذیر ویژه مدیران 
)رایگان(

از  تیرماه 1399  کارگاه آموزشی »تفکر استراتژیک در شرایط پیش بینی ناپذیر ویژه مدیران« 16 
ساعت 14:30 الی 16:30 به صورت رایگان برای اعضا و در بستر اینترنت )فضای مجازی( به صورت 

وبینار برگزار می شود.
سندیکای صنعت برق ایران با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، کارگاه آموزشی »تفکر استراتژیک در 
شرایط پیش بینی ناپذیر ویژه مدیران« را در تاریخ 16 تیرماه 13۹۹ از ساعت 14:30 الی 16:30 به مدت 

2 ساعت به صورت رایگان برای اعضا و در بستر اینترنت )فضای مجازی( به صورت وبینار  برگزار می کند. 
در این سمینار که با ارائه دکتر علیرضا اسدی؛ دکترای آینده پژوهی و معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق 
و عضو گروه آینده پژوهی پژوهشگاه نیرو برگزار می شود، محورهایی از قبیل اجزا و ابعاد تفکر استراتژیک، 
تکنیک های تفکر استراتژیک در شرایط پیش بینی ناپذیر، تفکر استراتژیک و آینده پژوهی ارائه شده و در 

پایان پرسش و پاسخ انجام خواهد شد. 
عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام اینجا کلیک کنند. 

کمبود منابع مالی، مهم ترین مشکل فعلی صنعت برق است
محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق ایران در نشست اخیر کمیسیون انرژی اتاق ایران مهم ترین مشکل 
فعلی صنعت برق را تأمین منابع اعالم کرد و رونق فعلی بازار سرمایه  را فرصت خوبی دانست تا وزارت 

نیرو با بهره مندی از آن خال مالی را جبران کند.
تازه ترین نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران روز گذشته با حضور محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق ایران و 
اعضای هیات رئیسه این کمیسیون برگزار و در این نشست ضمن شناسایی مهم ترین مشکالت فعلی صنعت 

برق، راهکارهای اجرایی ارائه شد.
حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با تأکید بر ضرورت بهره مندی از ظرفیت های بخش 
خصوصی توسط وزارت نیرو، سرمایه گذاری در این صنعت را موردتوجه قرارداد و گفت: متأسفانه همان طور 
که آمارها نشان می دهد، در دولت نهم و دهم نه بخش خصوصی و نه دولت در این صنعت سرمایه گذاری 

نکرده اند.
به باور صالحی؛ حل مشکالت صنعت برق، نیازمند همکاری همه نهادهای ذی ربط است.

محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق ایران هم بابیان اینکه وزارت نیرو در حوزه پیشرفت فناوری، وضعیت 
مطلوبی دارد، گفت: بهره مندی از این ظرفیت نیازمند سیاست گذاری است؛ به خصوص اینکه استعداد ملی و 

جوانان نخبه ای هم در این صنعت مشغول به فعالیت هستند که نباید از آن ها غفلت ورزید.
فعلی  رونق  است،  منابع  تأمین  برق،  صنعت  فعلی  مشکل  مهم ترین  حاضر  حال  در  اینکه  بابیان  انصاری 
بازار سرمایه  را فرصت خوبی معرفی کرد تا وزارت نیرو با بهره مندی از آن و همچنین واگذاری طرح های 
نیمه تمام، خال مالی را جبران کند؛ به خصوص اینکه ابزارهای قانونی برای استفاده از این فرصت ها فراهم 

است.
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داستان شرخری و مزایده ٌمفت بانک ها÷

اتفاقی برای نجات صنعت در 
دولت روحانی نیفتاد

بانکها  اینکه  بیان  با  ایران  صنعت  خانه  رئیس 
امالک صنعتی 40 میلیارد تومانی را با قیمت 6 
میلیارد تومان به مزایده می گذارند، گفت: بعد از 
گذشت 7 سال از عمر دولت، اتفاقی برای نجات 

بخش صنعت نیفتاده است.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
روز  بزرگداشت  مراسم  در  سهل آبادی  عبدالوهاب 
کار  روی  اوایل  در  داشت:  اظهار  معدن  و  صنعت 
با مشکالت  مسئوالن  که  می دانستیم  دولت  آمدن 
انباشته شده از قبل روبرو است و این موضوع را نیز 
به رئیس جمهور اعالم کردم و گفتم که تنها وزارت 
نجات  را  کشور  معادن  و  صنایع  نمی تواند  صنعت 
در  جدی  عزم  یک  باید  کار  این  برای  بلکه  دهد. 
همه وزارتخانه ها وجود داشته باشد. وی ادامه داد: 
برای حل مشکالت صنعت و معدن نیاز به یک قیام 
از گذشت 7  بعد  امروز  نیفتاد و  اتفاق  بود که آن، 
سال می دانیم که دولت با مشکالت زیادی از جمله 
با  ایران  تحریم ها روبرو است.  رئیس خانه صنعت 
در  سالطین  از  یکی  داشت:  اظهار  مثال  یک  ذکر 
یک شب برفی به درشکه چی خود گفت که برویم 
دوری بزنیم، در میان راه از درشکه چی پرسید هوا 
آن  است.  است؟ درشکه چی گفت هوا سرد  چطور 
گرم  خیلی  ما  جای  گفت  درشکه چی  به  سلطان 
است. درشکه چی هم پاسخ داد سرما می گوید جای 
شما گرم است، ولی من پدر درشکه چی را در آوردم.

قضیه  این  مانند  نیز  تحریم ها  افزود: موضوع  وی 
است، تحریم کمر ما را شکسته و مدیریت تحریم 
تنها توقعی بود که از ما داشتید و به واهلل ما نیز آن را 

انجام دادیم. رئیس خانه صنعت ایران با بیان اینکه 
در ایام کرونا با خرد جمعی دولت توانستیم آسیب 
کمتری را نسبت به کشورهای دیگر داشته باشیم، 
گفت: همانطور که در این مسیر شهدای زیادی را 
در کادر پزشکی داشتیم، بخش صنعت نیز شهید و 
تاکید کرد: صنعتگران در  جانباز داشته است. وی 
از  زیادی  کمک های  و  نیامدند  کوتاه  موضوع  این 
سوی اتاق های بازرگانی جمع آوری شد اما آیا دولت 
ادامه  وی  است؟  کرده  آنها  از  تقدیری  کوچکترین 
داد: 10 روز پیش اشک سرپرست وزارت صنعت در 
جلسه آی با صنعتگران بابت یک تولیدکننده دارای 
چند برند تولیدی که 4 سال در زندان بود، درآمد. 
عدم  دلیل  به  تبریزی  صنعتگر  افزود:  سهل آبادی 
پرداخت دیونش به بانک و اینکه برای عقد دخترش 
با  نهایت  در  می خواست  روزه   10 مرخصی  اجازه 
خودکشی دختر مواجه شد و خودش هم سه روز 

بعد خودکشی کرد.
را  کشور  صنعت  بانک ها  اینکه  بیان  با  سهل آبادی 
نابود کرده اند و نزول ما را بیچاره کرده است، گفت: 
ملک 25 یا 40 میلیارد تومانی صنعتی را به قیمت 
5 یا 6 میلیارد تومان به مزایده می  گذارند، بانک ها 
به  است  کرده  بیچاره  را  ما  فساد  و  دارند  شرخر 

طوری که برای هر کار جزئی باید داد بزنیم.
وی در ادامه با اشاره به مشکالت بخش معدن گفت: 
که  کند  برداشت  قراردادش  اندازه  به  معدنکار  اگر 
هیچ، اما اگر کمی اضافه تر برداشت کند باید جریمه 
باید  هم  باز  کند  برداشت  هم  کمتر  اگر  بپردازد، 
جریمه بدهد. مسئوالن بدانند کرونا اتفاق افتاده و 

باید در برخی موارد تجدیدنظر کنند.
رئیس خانه صنعت ایران اظهار داشت: برای موفقیت 
در پایان دولت، مسئوالن باید مقداری با صنعتگران 

همفکری کنند. 

ابعاد تفاهم نامه مشارکت جامع 
ایران و چین

چشم اندازی برای همکاری های استراتژیک آینده دو 
کشور

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با بیان 
استراتژیک  جامع  مشترک  نامه  تفاهم  اینکه 
همکاری های  برای  چشم اندازی  چین،  و  ایران 
آینده است، گفت: رابطه چین با هر کشوری در 
دنیا مورد عالقه اردوگاه غرب نیست، لذا علیه 

آن روابط هجمه سازی می کنند.
مجیدرضا حریری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
سند  پیش نویس  مورد  در  فارس،  خبرگزاری 
همکاری راهبردی ایران و چین گفت: این سند به 
تصویب هیأت دولت رسیده، اما هنوز جزئیاتی از آن 

منتشر نشده است. 
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با بیان 
اینکه سند همکاری با چین موضوع جدیدی نیست، 
افزود: رئیس جمهور چین در سال 2016 سفری به 
ایران داشت که در آن سفر، تفاهم نامه ای موسوم به 
»مشارکت جامع استراتژیک ایران  چین« به امضای 

دو کشور رسید. 
مختلف  ابعاد  توافقنامه  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اقتصادی  و  اجتماعی  نظامی،  امنیتی،  سیاسی، 

دارد، بیان داشت: وزارت خارجه از سال گذشته در 
حال تدوین و پیگیری پیش نویس آن بود، بنابراین 
همکاری های  قالب  در  تفاهم نامه  این  پیش نویس 
بلندمدت از سوی ایران مورد بررسی و تصویب قرار 

گرفت و سپس به طرف چینی ارائه شد. 
وی با بیان اینکه توافق با چین حائز اهمیت است، 
گفت: با توجه به پیش بینی ها مبنی بر اینکه چین 
بود،  خواهد  دنیا  اول  اقتصاد  آینده  سال   25 در 
بنابراین همکاری با این کشور در بخش های مختلف 

حائز اهمیت است. 
اظهار  چین  و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  رئیس 
آمریکا  سیاست های  تابع  چین  که  آنجا  از  داشت: 
نیست، لذا می تواند با ایران همکاری کند، بنابراین 

ما نیز باید از این فرصت استفاده کنیم. 
خود  برای  جهان  در  باید  براینکه  تأکید  با  وی 
برخی  متأسفانه  افزود:  باشیم،  داشته  هم پیمانانی 
موضوع همکاری بلندمدت با چین را با سیاسی کاری 
هدف قرار می دهند و شیطنت های رسانه های غربی 
نیز در کنار آن سبب تخریب اذهان عمومی را فراهم 

می سازد. 
برای  چشم اندازی  تفاهم نامه  این  افزود:  حریری 
و  است  کشور  دو  آینده  استراتژیک  همکاری های 
تاکنون هیچ گونه عقد قراردادی مبنی بر آن بین دو 

کشور انجام نشده است. 
اظهار  چین  و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  رئیس 
با هر کشوری در دنیا  داشت: در واقع رابطه چین 
مورد عالقه اردوگاه غرب نیست، لذا وقتی چین با 
اقتصادی،  بزرگ  کارهای  انجام  حال  در  کشوری 
سیاسی، تجاری و... است، یکسری هجمه ها از سوی 
رسانه های غربی به آن اتفاق و رویداد وارد می شود 
هجمه های  با  نیز  برخی  ما  کشور  در  متأسفانه  و 

سیاسی به آن دامن می زنند.
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اعالم فهرست نیروگاه هایی که 
قابلیت عرضه حامل انرژی در 

بورس دارند
فهرست نیروگاه هایی که قابلیت عرضه حا0مل 

انرژی در بورس انرژی ایران دارند،  اعالم شد.
ایران  انرژی  بورس  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
بورس  کارگزاران  و  مشتریان  اطالع  به  کرد:  اعالم 
انجام  هماهنگی های  طبق  می رساند،  ایران  انرژی 
نیرو،  وزارت  انرژی  و  برق  امور  معاونت  با  شده 
ایران،  برق  توانیر و شرکت مدیریت شبکه  شرکت 
نیروگاه های ذیل مجاز به عرضه )حامل انرژی( در 

بورس انرژی ایران هستند.
بورس  در  پذیرش  صورت  در  ذیل  نیروگاه های 
تابلو  انرژی )فهرست نیروگاه های پذیرفته شده در 
برق بازار فیزیکی بورس انرژی به همراه امید نامه 
و  پذیرش  صفحه  نامه ها« در  »امید  بخش  در  آنها 
قابل  ایران  انرژی  بورس  شرکت  سایت  بازاریابی 

مشاهده است(، دریافت کد معامالتی )با هماهنگی 
سپرده گذاری  ایران،  انرژی  بورس  شرکت های 
مدیریت  و  وجوه  تسویه  و  بهادار  اوراق  مرکزی 
نزد  دارایی  ثبت  مراحل  طی  و  ایران(  برق  شبکه 
شرکت سپرده گذاری مرکزی و رعایت مقررات ثبت 
سفارش در بورس انرژی امکان عرضه برق در بازار 
سلف  قرارداد  تابلوی  در  فعال  نمادهای  و  فیزیکی 

موازی استاندارد برق را دارا می باشند:
نیروگاه های خصوصی:

1- نیروگاه ارومیه
2- نیروگاه آبادان
3- نیروگاه پرند

4- نیروگاه تبریز
5-نیروگاه توس مپنا

6- نیروگاه  نیروگاه جهرم
7- نیروگاه  چابهار

8- نیروگاه خرمشهر
۹- نیروگاه خوی

10- نیروگاه رودشور
11- نیروگاه زاگرس کوثر

12- نیروگاه  سبالن
13- نیروگاه  سلطانیه

14- نیروگاه سنندج
15- نیروگاه قدس

16ـ نیروگاه سیکل ترکیبی شهید منتظر قائم
17- نیروگاه  سیکل ترکیبی فارس

18- نیروگاه  شریعتی
1۹- نیروگاه شمس سرخس 

20- نیروگاه شهدای پاکدشت )دماوند(
21- نیروگاه شهید منتظر قائم

22- نیروگاه شهید منتظری
23- نیروگاه طوس

24- نیروگاه علی آباد گلستان
25- نیروگاه قم

26- نیروگاه کازرون
27-  نیروگاه کاشان
28-  نیروگاه کهنوج
2۹- نیروگاه  گیالن
30- نیروگاه مشهد

31- نیروگاه نیشابور
32- نیروگاه یزد

33- نیروگاه عسلویه مپنا
34- نیروگاه سیکل ترکیبی شیرکوه یزد

35- نیروگاه خلیج فارس
36- نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه
37- نیروگاه سیکل ترکیبی سرو

نیروگاه دولتی:
1- نیروگاه شهید سلیمی

2- نیروگاه شهید سلیمی - نکا
3- نیروگاه کنارک

4- نیروگاه شهید کاوه
5- نیروگاه شهید مفتح غرب

6- نیروگاه سیکل ترکیبی بمپور
7- نیروگاه زاهدان

8- نیروگاه ایرانشهر
۹- نیروگاه شیروان
10- نیروگاه کرمان
11- نیروگاه بعثت

12- نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
13- نیروگاه صوفیان

14- نیروگاه ترکیبی ایسین - گنو
15- نیروگاه ری

16- نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی
17- نیروگاه بندرعباس

18- نیروگاه شازند
1۹- نیروگاه اسالم آباد

20-  نیروگاه کنگان
21- نیروگاه رامین
22- نیروگاه شیراز

23- نیروگاه شهید بهشتی- لوشان
24- نیروگاه  اصفهان

برق  و  آب  سازمان  به  متعلق  برق آبی  نیروگاه های 
خوزستان:

1- نیروگاه سد دز
2- نیروگاه سد شهید عباسپور

3-  نیروگاه سد کارون 3
4- نیروگاه سد کرخه
5- نیروگاه سد مارون

6- نیروگاه سد مسجد سلیمان
نیروگاه های برق آبی متعلق به شرکت توسعه منابع 

آب و نیروی ایرانی:
1- نیروگاه گتوند

2- نیروگاه سیمره
3- نیروگاه لوارک

4-شهید رجایی )ناکام(
5- نیروگاه کارون چهار

6- نیروگاه داریان
7- نیروگاه رودبار لرستان

نیروگاه های اتمی:
1- نیروگاه اتمی بوشهر

در  متقاضی  نیروگاه های  سایر  است  ذکر  به  الزم 
صورت داشتن شرایط الزم و ارائه درخواست رسمی 
به بورس انرژی ایران و هماهنگی با مراجع ذیربط 
بورس  برق  بازار  در  عرضه  امکان  نیرو،  وزارت  در 

انرژی ایران را خواهند داشت.
مدیریت عملیات بازار برق 
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درآمدهای مالیاتی به سمت 
تولید هدایت شوند

رئیس کمیسـیون صنایع مجلـس گفت: دولت 
بایـد تصدی گـری خـود را در امـور اقتصادی 
کاهـش دهـد  و از بخش خصوصی بـه صورت 

کند. جدی حمایـت 

روند صدور مجوز کسب و کارهای مهم تسهیل شود
نایب رییس اول اتاق ایران گفت: به منظور تحقق جهش تولید، باید روند صدور مجوز کسب و کارهای 

مهم تسهیل شود.
و  روز صنعت  بزرگداشت  مراسم  در  ورزی  فارس، حسین سالح  اقتصادی خبرگزاری  به گزارش خبرنگار 
معدن اظهار داشت: در تعامالت دولت و بخش خصوصی برای تحقق جهش تولید نیازمند یک بازتعریف و 

بازمهندسی هستیم.
افزود:  تولید استفاده کرد،  از تجربه کرونا در راستای تحقق شعار جهش  توان  اینکه می  بر  تاکید  با  وی 
پیشنهاد ما این است که در مورد کسب و  کارهای موثر و  مهم در روند صدور مجوزها و اعمال نظارت ها 

تسهیل بیشتری اعمال شود.
وی با بیان اینکه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، تنها راه برون رفت از مشکالت کشور موضوع جهش 
تولید است، افزود: تحقق این هدف نیازمند یک بازتعریف و بازمهندسی در تعامالت دولت و بخش خصوصی 
است و با توجه به اینکه منابع ارزی نفتی مثل گذشته در اختیار نداریم، باید به دنبال مسیرهای دانش بنیان 

برای تحقق جهش تولید باشیم.
نایب رییس اول اتاق ایران، مهمترین کاالی عمومی را امنیت دانست و گفت:  مهمترین بخش آن، امنیت 
اقتصادی است. دولت باید برای تحقق جهش تولید به موضوع امنیت اقتصادی توجه ویژه داشته باشد و 

فضای قابل اطمینان، قابل پیش بینی و قابل برنامه ریزی برای بخش خصوصی ایجاد کند.

اقتصــادی خبرگــزاری  بــه گــزارش خبرنــگار 
فــارس، عــزت الــه اکبــری در مراســم بزرگداشــت 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــدن ب ــت و مع ــی صنع روز مل
بایــد جلــوی رانــت هــای مدیریتــی گرفتــه شــود، 
اظهــار داشــت: بایــد از ظرفیــت مــردم بــرای رشــد 
و توســعه تولیــد و همچنیــن  حــل مشــکالت 

ــود. ــتفاده ش کشــور اس
وی تصریــح کــرد: اعتقــادی بــه تحریــم هــا نــدارم، 
اگــر محکــم، اســتوار و هماهنــگ باشــیم بــه 
ــل  ــه بین المل ــود را در عرص ــای خ ــی حرفه راحت

ــی نشــانیم. ــر کرســی م ب
رییــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
ــی  ــازی دیپلماس ــال س ــزوم فع ــر ل ــد ب ــا تاکی ب
ــزود:  ــا، اف ــفارتخانه ه ــران توســط س اقتصــادی ای
ــش  ــادی، بخ ــی اقتص ــازی دیپلماس ــال س ــا فع ب
خصــوص بــا توانمنــدی بیشــتری در عرصــه تولیــد 
فعالیــت خواهــد داشــت. بــه همیــن دلیــل دولــت 
ــادی  ــور اقتص ــود را در ام ــری خ ــدی گ ــد تص بای
ــه صــورت  ــد و از بخــش خصوصــی ب کاهــش ده

ــد. ــت کن ــدی حمای ج
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه تاکیــد مقــام معظــم 
ــرای  ــت ب ــاختار و  مدیری ــوع س ــری، دو  موض رهب
تحقــق اهــداف جهــش تولیــد موثــر اســت و بایــد 
مدنظــر قــرار گیــرد. در موضــوع ســاختار، مجلــس 
آمادگــی الزم را بــرای هــر نــوع همــکاری بــا 

ــی دارد. ــش خصوص بخ
اکبــری بــا بیــان اینکــه درآمدهــای مالیاتــی 
ــه ســمت تولیــد ســوق داده شــود، گفــت:  بایــد ب
ــت  ــاز دول ــورد نی ــن م ــرای وضــع قوانی ــس ب مجل
ــده ای  ــن تســهیل کنن ــر قوانی ــی دارد و اگ آمادگ

ــود. ــالم ش ــا اع ــه م مدنظــر اســت، ب
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صدور و تمدید امضای 
الکترونیک هوشمندسازی شد

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت 
توسعه  راستای  در  مرکز  این  گفت:   صمت 
الکترونیکی  تجارت  کاربردهای  و  زیرساخت ها 
با هوشمندسازی فرآیند صدور و تمدید امضای 
دولت  خدمات  مهمترین  از  یکی  الکترونیک 

الکترونیک را محقق ساخت.
وزارت  از  نقل  به  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
صنعت، معدن و تجارت، علی رهبری گفت: امضای 
دیجیتال مفهومی شبیه امضای دستی و اثر انگشت 
اما با امنیتی بسیار باال در فضای مجازی دارد. وقتی 
نامه   های  قرارداد،  یک  مانند  الکترونیکی  سند  یک 
الکترونیکی امضای دیجیتال شود،  اداری، فرم های 
می تواند  الکترونیکی  پیام  یا  سند  کننده  دریافت 
هویت صاحب سند را به درستی تشخیص دهد و از 
جعلی نبودن آن اطمینان حاصل کند، زیرا گواهی 

الکترونیکی هر فرد شناسه وی می باشد.
رهبری افزود: امکان جعل یا تغییر اسناد غیر ممکن 
امضاشده  سند  محتوای  در  تغییری  هر  و  می شود 
قابل تشخیص است و موجب نامعتبر شدن امضای 

دیجیتال آن می شود.

وی تصریح کرد: فرد به هیچ عنوان نمی تواند امضای 
خود روی سند را انکار نماید زیرا با استفاده از امضای 
الکترونیکی"فرد،  "گواهی  و  سند  روی  دیجیتال 

می توان به هویت امضاءکننده آن پی برد.
وزارت  الکترونیکی  تجارت  توسعه  مرکز  رئیس 
امضای  برخالف  گفت:  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
دیجیتال  امضای  است،  ثابت  همیشه  که  دستی 
هر سند برای آن سند منحصربفرد است؛ در واقع، 
آن  محتوای  با  مرتبط  سند  هر  دیجیتال  امضای 
از  دیجیتال  امضای  جداسازی  امکان  و  است  سند 
دیگر،  سندی  روی  مجدد  استفاده  منظور  به  سند 
یا جایگزین نمودن آن با امضایی دیگر وجود ندارد.

تجارت  قانون   7 ماده  استناد  به  افزود:  رهبری 
شورای  مجلس   1382 سال  مصوب  الکترونیکی 
بداند،  الزم  را  امضا  وجود  قانون  اسالمی،"هرگاه 
امضای الکترونیکی مکفی است." بر اساس این ماده، 
نیاز به امضای  امضای دیجیتال به تنهایی و بدون 

دستی برای قانون کفایت می کند.
وی بیان داشت: برای تحقق این مهم سه گام توسط 
که  شد  برداشته  الکترونیکی  تجارت  توسعه  مرکز 
شامل حذف کاغذ برای ثبت  نام صدور گواهی امضا 
و انجام سیستمی این مراحل و صدور کدرهگیری 
صرفه جویی  و  امضا  صدور  شدن  حضوری  نیمه  و 
در وقت مردم با حذف مراجعه حضوری ثبت نام و 
منحصر شدن حضور فرد در دفتر فقط برای احراز 
همکاری  با  سال  انتهای  تا  نیز  مرحله  این  هویت؛ 
نیز  هویت  احراز  فرآیند  و  غیرحضوری شده  پست 

درب منزل صورت خواهد پذیرفت.
وزارت  الکترونیکی  تجارت  توسعه  مرکز  رئیس 
صنعت، معدن و تجارت، افزود: افزایش مدت اعتبار 
حذف  به  منجر  که  دوسال  به  سال  یک  از  امضا 
تعداد زیادی از درخواستهای تمدید گردید که این 

سیاست به خودی خود کاهش وقت و هزینه صرف 
شده را درپی خواهد داشت.

فرآیند  شدن  غیرحضوری  خصوص  در  رهبری 
تمدید امضا گفت: اهمیت تمدید غیرحضوری امضا 
دوسال  به  یکسال  از  امضا  اعتبار  مهلت  افزایش  و 
این  تحقق  عدم  در صورت  که  است  این جهت  از 
تبع  به  و  به تمدید  نیازمند  امضاهای  موارد، حجم 
آن مراجعات حضوری و مشکالت ناشی از آن ساالنه 

بصورت تصاعدی افزایش می یافت.
وی افزود: با هوشمندسازی این دو فرآیند و حذف 
از  جلوگیری  به  منجر  )که  مجوزها  کاغذی  برگه 
انسانی  عامل  دخالت  و حذف  هرگونه جعل شده( 
سهوی/عمدی  خطای  از  جلوگیری  به  منجر  )که 
کارشناسان و همچنین کاهش رفت  و برگشت های 
زمان های  حذف  و  کارشناسان  و  متقاضیان  بین 
ضمن  شده(  کارشناسان  بررسی  صف  در  انتظار 
اخذ  فرآیند،  سالمت  و  کیفیت  تضمین  و  ارتقاء 

امضای الکترونیک تسهیل و تسریع شد.
تمدید  فرآیند  شدن  غیرحضوری  افزود:  رهبری 
امضای الکترونیک عالوه بر موارد فوق الذکر مزایای 
دیگری نیز دارد که از جمله آنها می توان به حذف 
ساالنه بیش از 165.000 مراجعه حضوری از طریق 
الکترونیکی کردن فرآیند تمدید امضای الکترونیکی، 
کاهش مدت  زمان صدور/ تمدید امضا از چند ساعت 
به کمتر از 10 دقیقه از طریق حذف کاغذ و دخالت 

عامل انسانی و هوشمندسازی فرآیند اشاره کرد.
وزارت  الکترونیکی  تجارت  توسعه  مرکز  رئیس 
این  اجرای  داشت:  تجارت،بیان  و  معدن  صنعت، 
امضاهای  تعداد  درصدی   43 افزایش  موجب 
الکترونیکی صادره، صرفه جویی در مصرف بیش از 
1.4۹0.000 صفحه کاغذ و نظارت مردمی آنالین 

بر کیفیت خدمات می شود.
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اقتصاد ایران

متن کامل

هدف گذاری کاهش 3.2 میلیارد 
دالر ارزبری در سال 99

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه 2600 ردیف تعرفه کاالی داخلی را کامل 
بستیم، گفت: کاهش 3.2 میلیارد دالر ارزبری در 

سال 99 را دنبال می کنیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مراسم 
بهره برداری از سومین مرحله تحویل ناوگان جدید ریلی 
و توسعه همکاری های اقتصادی و اجتماعی راه آهن با 
حضور وزیر راه و شهرسازی، شهردار تهران و مدیر عامل 
راه آهن در ساختمان راه آهن در حال برگزاری است و 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خود را                                                  به 
این مراسم رساند. در این مراسم حسین مدرس خیابانی 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: 
تولید  افزایش  برای  گسترده ای  برنامه  صنعت  وزارت 
زنجیره فوالد دارد. سال گذشته 57 میلیون تن مجموعه 

زنجیره فوالد کشور را           صادر کردیم.
مدرسی خیابانی افزود: در حوزه شمش فوالدی ظرفیت 
اسمی ما از 28 میلیون تن تولید به 42 میلیون تن 

افزایش می یابد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: 

مهم ترین موضوع ما در فوالد لجستیک و حمل و نقل به 
دلیل پراکندگی معادن است.

وی افزود: طرح بزرگ راه آهن، اجرای 800 کیلومتر خط 
دوم ریلی است که تحول عظیمی در حمل مواد اولیه 
داخلی ما است و به حوزه صادرات و تجارت محصوالت 

فوالدی کمک می کند.
مدرسی خیابانی افزود:  مجموعه تولید کشور همیشه 
نیازمند حمل و نقل است اما سهم ریلی ما در حمل کاال 

کم است و باید افزایش یابد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: حمل 
ریلی کاالهای اساسی ما از 10 درصد در سال ۹7 به 
25 درصد در سال ۹8 رسید و با این طرح های توسعه 

راه آهن کمک شایانی در لجستیک خواهیم داشت.
وی افزود: 53 میلیارد تن مجموعه ذخایر معدنی کشور 
است، اما ما از 500 میلیون تن آن بهره برداری می کنیم.
مدرسی خیابانی اضافه کرد: 68 نوع ماده معدنی دنیا و 
2 درصد ذخایر دنیا را           داریم، در حالی که یک درصد 

مساحت دنیا را           در اختیار داریم.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: 
جابجا  از طریق جاده  معدنی  مواد  تن  میلیون   500

نمی شود و باید سهم ریل افزایش یابد.
وی ادامه داد: کاهش 3.2 میلیارد دالری ارزبری در سال 

۹۹ را           دنبال می کنیم.
مدرسی خیابانی افزود: 2 هزار و 600 ردیف تعرفه کاالی 
داخلی را           کامل بستیم در راستای حمایت از تولید و 
منابع ارزی. وزارت صمت موافق واردات هیچ کاالیی 
غیر از سه مورد مواد اولیه کارخانجات، قطعات اصلی و 

کاالهایی که در داخل تولید نمی شود،  نیست.
وی تأکید کرد: راه نجات کشور اتکا به تولید داخل است 
و باید به شرکت های دانش بنیان تکیه کرد. اگر بخواهیم 
تولید شکل بگیرد باید زیرساخت های آن ایجاد شود که 

همان حمل و نقل و لجستیک است.

÷

اتفاقی برای نجات صنعت در 
دولت روحانی نیفتاد

بانکها  اینکه  بیان  با  ایران  صنعت  خانه  رئیس 
امالک صنعتی 40 میلیارد تومانی را با قیمت 6 
میلیارد تومان به مزایده می گذارند، گفت: بعد از 
گذشت 7 سال از عمر دولت، اتفاقی برای نجات 

بخش صنعت نیفتاده است.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
روز  بزرگداشت  مراسم  در  سهل آبادی  عبدالوهاب 
کار  روی  اوایل  در  داشت:  اظهار  معدن  و  صنعت 
مشکالت  با  مسئوالن  که  می دانستیم  دولت  آمدن 
انباشته شده از قبل روبرو است و این موضوع را نیز 
به رئیس جمهور اعالم کردم و گفتم که تنها وزارت 
نجات  را  کشور  معادن  و  صنایع  نمی تواند  صنعت 
دهد. بلکه برای این کار باید یک عزم جدی در همه 

وزارتخانه ها وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: برای حل مشکالت صنعت و معدن نیاز 
به یک قیام بود که آن، اتفاق نیفتاد و امروز بعد از 
گذشت 7 سال می دانیم که دولت با مشکالت زیادی 

از جمله تحریم ها روبرو است. 
اظهار  مثال  یک  ذکر  با  ایران  صنعت  خانه  رئیس 
به  برفی  شب  یک  در  سالطین  از  یکی  داشت: 
درشکه چی خود گفت که برویم دوری بزنیم، در میان 

راه از درشکه چی پرسید هوا چطور است؟ درشکه چی 
گفت هوا سرد است. آن سلطان به درشکه چی گفت 
جای ما خیلی گرم است. درشکه چی هم پاسخ داد 
پدر  من  ولی  است،  گرم  شما  جای  می گوید  سرما 
درشکه چی را در آوردم. وی افزود: موضوع تحریم ها 
نیز مانند این قضیه است، تحریم کمر ما را شکسته و 
مدیریت تحریم تنها توقعی بود که از ما داشتید و به 

واهلل ما نیز آن را انجام دادیم.
رئیس خانه صنعت ایران با بیان اینکه در ایام کرونا با 
خرد جمعی دولت توانستیم آسیب کمتری را نسبت 
همانطور  گفت:  باشیم،  داشته  دیگر  کشورهای  به 
که در این مسیر شهدای زیادی را در کادر پزشکی 
داشتیم، بخش صنعت نیز شهید و جانباز داشته است.
کوتاه  موضوع  این  در  صنعتگران  کرد:  تاکید  وی 
اتاق های  سوی  از  زیادی  کمک های  و  نیامدند 
کوچکترین  دولت  آیا  اما  شد  جمع آوری  بازرگانی 
تقدیری از آنها کرده است؟ سهل آبادی با بیان اینکه 
بانک ها صنعت کشور را نابود کرده اند و نزول ما را 
میلیارد   40 یا   25 ملک  است، گفت:  کرده  بیچاره 
تومانی صنعتی را به قیمت 5 یا 6 میلیارد تومان به 
مزایده می  گذارند، بانک ها شرخر دارند و فساد ما را 
بیچاره کرده است به طوری که برای هر کار جزئی 

باید داد بزنیم.
وی در ادامه با اشاره به مشکالت بخش معدن گفت: 
که  کند  برداشت  قراردادش  اندازه  به  معدنکار  اگر 
هیچ، اما اگر کمی اضافه تر برداشت کند باید جریمه 
باید  هم  باز  کند  برداشت  هم  کمتر  اگر  بپردازد، 
افتاده و  اتفاق  بدانند کرونا  جریمه بدهد. مسئوالن 

باید در برخی موارد تجدیدنظر کنند.
رئیس خانه صنعت ایران اظهار داشت: برای موفقیت 
در پایان دولت، مسئوالن باید مقداری با صنعتگران 

همفکری کنند.

https://www.mehrnews.com/news/4960703/%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84
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یادداشت

متن کامل

حیاتی  بسیار  نقشی   )VOC( مشتریان  صدای 
در بازاریابی و ارتباطات دارد. صدای مشتریان، 
یکی از منابع اصلی کسب اطالعات و بازخورد 
است.  شرکت  خدمات  و  محصوالت  به  نسبت 
به  می تواند  مختلفی  روش های  از  صدا  این 
گوش شرکت برسد. برخی از شرکت ها فعاالنه 
به دنبال نظرات و بازخوردهای مشتریان هستند 
خود  مشتریان،  هم  روش ها  از  برخی  در  و 
اقدام به بیان نظراتشان می کنند. پژوهش های 
مشتریان،  رضایت  میزان  نظرسنجی های  بازار، 
 )NPS( پژوهش های امتیاز ترویج دهنده خالص
شورای  و  جلسه  برگزاری  مانند  روش هایی  و 
برای  فعاالنه  روش های  مشتریان،  با  مشاوره 

گاهی  میان،  این  در  است.  آنها  نظرات  کسب 
با روابط عمومی شرکت، به  مشتریان در تماس 
یا  می پردازند  خود  پیشنهادهای  و  انتقاد  بیان 
در وب سایت و رسانه های اجتماعی به اظهارنظر 
اقدام  شرکت  خدمات  و  محصوالت  درباره 

می کنند.
بهبود وجهه اجتماعی و مالی در سازمان شنوا

عالوه بر اهمیت صدای مشتریان، روزبه روز توجه به 
پیدا  بیشتری  اهمیت  نیز   )VOE( کارکنان  صدای 
میزان  به  می توان  طریق  این  از  که  چرا  می کند؛ 
مشارکت آنها در فعالیت ها و برنامه ها، میزان رضایت، 
میزان  البته  و  در شرکت  ماندنشان  باقی  وفاداری، 
شده  انجام  نظرسنجی  یک  در  برد.  پی  بهره وری 

به وسیله مجله کسب وکار دانشگاه هاروارد مشخص 
شد که 71درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی 
اعتقاد دارند »سطوح باالی مشارکت کارکنان« به 
احتمال زیاد منجر به موفقیت کسب وکار می شود. 
ارتباطات  و  مشتریان  خدمات  باالی  سطوح  فقط 
کسب  باالتری  امتیاز  نظر،  این  از  که  بود  موثر 
داخلی،  ارتباطات  مطالعه  یک  در  همچنین  کرد. 
با  نتیجه به دست آمد که گفت وگوی کارکنان  این 
ایده های  یا  نگرانی ها  درباره  باالدستی شان  مدیران 
چالشی اما سازنده شان درباره مسائل مرتبط با کار، 

نقشی کلیدی در بهبود اثربخشی سازمانی دارد.
متنوع  بسیار  کارکنان  صدای  دریافت  کانال های 
ارتباط رسمی  کانال های  کانال ها شامل  این  است. 
تا  سازمان یافته  نهادهای  و  اتحادیه ها  بیانیه  مانند 
اینترانت  و  کنفرانس ها  جلسات،  نظرسنجی ها، 
دریافت  برای  غیررسمی تر  کانال های  می شود. 
صدای آنها شامل صندوق های انتقادات و پیشنهادها 

و اظهارنظر آنها در رسانه های اجتماعی می شود.
صدای  به  نسبت  نگرش  روزافزونی،  به طور  اما 
مشتریان و کارکنان تغییر می کند. اکنون برخالف 
این  که  دارد  اعتقاد  صاحب نظری  کمتر  گذشته، 
تفکیک  یکدیگر  از  کامل  به طور  می توان  را  صداها 
مشتریان،  هم  و  کارکنان  هم  حقیقت،  در  کرد. 
کسب وکارهای  و  شرکت ها  برای  کلیدی  ذی نفعان 
مختلف هستند که صدا و نظراتشان اهمیت فراوانی 
نظرات  این  گاهی  آنکه،  مهم تر  دارد.  موفقیت  در 
بسیار شبیه یکدیگر می شوند. در یک گزارش مجله 
 )CRM Magazine( مشتری  روابط  مدیریت 
در  که  دسته  آن  به ویژه  »کارکنان،  که  عنوان شد 
هستند،  مشغول  به کار  مشتریان  با  ارتباط  مراکز 
مشتریان  با  که  هستند  شرکت  از  کسانی  اولین 
ادراک  بر  که  هستند  همان ها  و  می کنند  تعامل 

و  محصوالت  نشان تجاری،  شرکت،  از  مشتریان 
درباره  دیگری  گزارش  می گذارند.«  اثر  خدماتش 
»می خواهید  کرد:  عنوان  مشتریان،  مدیریت 
خود  به کارکنان  بشنوید؟  را  مشتریانتان  صدای 
این  به  نیز  دانشگاهی  پژوهش  یک  دهید.«  گوش 
و  به کارکنان  دادن  گوش  که  رسید  نتیجه گیری 
مشتریان، یک »سیستم یکپارچه بازارمحور« برای 

فعالیت شرکت ها فراهم می کند.
موضوع  این  بازاریابی،  و  سازمانی  ارتباطات  در 
پذیرفته شده است که ذی نفعان اثرگذار دیگری نیز 
وجود دارند که به دنبال نفوذ بر شرکت بوده و باید 
صدای  به  دادن  گوش  شود.  توجه  آنها  نظرات  به 
برنامه های  در  مشارکتشان  افزایش  باعث  نیز  آنها 
شرکای  از  عبارتند  ذی نفعان  این  می شود.  شرکت 
و دالل ها؛  نمایندگان  مانند خرده فروش ها،  تجاری 
سرمایه گذاران )در صورتی که سهام شرکت عرضه 
برخی  )در  محلی  جوامع  و  باشد(  شده  عمومی 
موارد(. بیشتر شرکت های امروز به دنبال آن هستند 
از  گسترده  طیفی  با  را  خود  مثبت  ارتباطات  که 
از این رو، می توان به طور  ذی نفعانشان حفظ کنند. 
ذی نفعان  صدای  به  توجه  که  کرد  بحث  خالصه 
شرکت ها  مدیریت  برای  فراوان  اهمیتی   )VOS(

دارد.
 چالش های شنوا بودن

با آنکه اهمیت شنوا بودن و توجه به صدای مشتریان، 
هنوز  است،  درک شده  ذی نفعان  دیگر  و  کارکنان 
دانش کافی درباره مهارت های شنیدن وجود ندارد. 
با  و  دهند  گوش  باید  چگونه  نمی دانند  شرکت ها 
جمع آوری  در  مختلفی  چالش های  و  مشکالت 
هستند.  مواجه  خود  ذی نفعان  نظرات  و  اطالعات 
در  معمول  به طور  دیگران،  صدای  به  دادن  گوش 
گروه های  با  ارتباط  در  و  شخصی  بین  روابط 

بهبود وجهه اجتماعی و مالی در سازمان شنوا

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3667249-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7


10

شماره  2667 سه شنبه 10 تیر 99

10

نگاه آخر

ارتفاعات شاه کوه

متابق همیشه در فصل تابستان گرمای هوا بر لطافت این فصل غلبه می کند، هر 
چه از سطح زمین باالتر رویم به علت فشار کم هوا در ارتفاعات، هوا خنک تر شده 
و کاهش چند درجه ای دما کامال محسوس است. ارتفاعات رشته کوه کهکشان یا 
گاوکشان )شاهکوه( در استان گلستان که در امتداد شرقی رشته کوه البرز قرار دارد 
که با قله هایی به ارتفاع باالی ۳۰۰۰ متر از سطح دریا باعث شده که مناطقی بسیار 
زیبا و چشم نواز، مراتعی سرسبز و خنک همراه با چشمه های فراوان درآن به وجود 
آید. برای دیدن این زیبایی ها می توان در مسیر گرگان به شاهرود و در جاده زیبای 
توسکستان، با گذشت فاصله تقربی ۶۰ کیلومتر به این مناطق دسترسی پیدا کرد.

https://www.isna.ir/photo/99040906657/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%87#12
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