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خبرنگار  با  گفتگو  در  بازرگانی  اتاق  صنعت  کمیسیون  رئیس 
شرایط  در  کشور  صنعت  و  تولید  وضعیت  درباره  موج  خبرگزاری 
کنونی گفت: به طور مشخص بعد از تحریم ها و جهش ارزی گرانی 
ها آنقدر به صنعت کشور تحمیل شده که مشکل سرمایه در گردش 
از طرف دیگر  و  اقتصادی کشور هست  بنگاه های  دامن گیر همه 
به  تکنولوژی  اساسی و  واردات کاالی  از  مانع  ارز  مشکل تخصیص 
کشور شده است و از آنجایی که تولید یک محصول حتی بدون یک 
قطعه جزئی آن ممکن نیست محدودیت های کنونی به کاهش تولید 

دامن زده است.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی با بیان اینکه افزایش قیمت ارز در کشور 
بسیار غیرمتعارف است، افزود: وقتی قیمت ارز ۱۰ برابر شده قیمت 
به  آن  فشار  و  است  داده  قرار  تاثیر  تحت  هم  را  کاالها  تمام شده 
مصرف کننده هم وارد شده است و از طرف دیگر قیمت محصوالت 

ابوالفضل روغنی ؛ 
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران

گفت:  بازرگانی  اتاق  صنعت  کمیسیون  رئیس 
در شرایطی که صادرات محصوالت پتروشیمی 
محدود شده آنها گرانتر از بازار جهانی محصوالت 
خود را در بازار داخلی می فروشند و حتی می 
توان ادعا کرد اگر محصول پتروشیمی ایرانی را 
از بازار ترکیه تهیه کنیم به مراتب ارزانتر از بازار 

داخلی تمام می شود.
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فلزی که در داخل کشور تولید می شوند هم بسیار 
زیاد شده، در حالی که محصوالت باالدستی کمتر از 
۱۰ درصد از ارز تاثیر می پذیرند و نباید این میزان 
بینیم که  اما می  رشد قیمت را تجربه می کردند، 
متناسب با قیمت ارز محصول خود را می فروشند و 

این نوعی ظلم است.
او با تاکید بر اینکه صنایع باالدستی به جای اینکه 
تامین  باید  باشند  خام  محصوالت  صادرات  فکر  به 
مواد اولیه شرکت های داخلی را در دستور کار قرار 
دهند تا کاالهایی که ارزش افزوده باالتری دارند به 
حال  در  کرد:  تصریح  شد،  صادر  خارجی  بازارهای 
حاضر صنایع بزرگ ایران مانند خودروسازی، مس 
آنها  محصوالت  و  هستند  دولتی  درصد   ۱۰۰  ... و 
دلیل  همین  به  شده،  گران  ارز  نوسانات  با  همسو 
امروز می توان گفت قیمت محصوالت این چنینی 

در  حتی  و  است  شده  گران  دولت  خود  توسط 
شرایطی که صادرات محصوالت پتروشیمی محدود 
شده آنها گرانتر از بازار جهانی محصوالت خود را در 
بازار داخلی می فروشند و حتی می توان ادعا کرد 
اگر محصول پتروشیمی ایرانی را از بازار ترکیه تهیه 
کنیم به مراتب ارزانتر از بازار داخلی تمام می شود.

تاکید  با  بازرگانی  اتاق  صنعت  کمیسیون  رئیس 
صادرات  درصد   ۳۸ امسال  ماهه   ۴ در  اینکه  بر 
کاهش  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  ایران 
یافته است، اظهار کرد: این کاهش صادرات دالیل 
متعددی دارد و مهمترین عامل آن تحریم است و 
از آنجایی که در چند ماهه نخست امسال ویروس 
کرونا هم شیوع گسترده ای داشت این عامل هم در 
کاهش صادرات اثرگذار بوده است، اما به طورکلی 
المللی باعث  تحریم ها و موانع تراکنش مالی بین 
بروز مشکالتی بر سر راه صادرکننده ها شده است 
که آنها نمی توانند ارز حاصل از صادرات را به داخل 
کشور برگردانند. از طرف دیگر هزینه های صادرات 
افزایش  شدت  به  ها  تحریم  از  قبل  به  نسبت  هم 
یافته و این موضوع روی مجموع فعالیت آنها تاثیر 

منفی گذاشته است.
او با اشاره به اینکه در شرایط کنونی بعضی ها به 
در  کرد:  اظهار  هستند،  واردات  کامل  قطع  دنبال 
تمام دنیا واردات و صادرات باید به صورت متعادل 
انجام شود و نمی توان یک طرف را قطع کرد و در 
واقع ایجاد کنترل در هر یک از بخش ها غلط است 
بلکه باید واردات و صادرات مدیریت شوند تا عالوه 
بر اینکه مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید به 
قرار  ها  شرکت  اختیار  در  واردات  طریق  از  موقع 
ارز  داخل  بازار  در  مازاد  کاالهای  با صادرات  گیرد 
تامین  برای واردات کاالهای اساسی هم  نیاز  مورد 
و  واردات  بخش  در  تعادل  ایجاد  بنابراین  شود. 

صادرات باید در دستور کار دولت قرار گیرد و موانع 
پیش پای واردات کاال برداشته شود.

اینکه در حال حاضر  با تاکید بر  روغنی گلپایگانی 
اند،  شده  گران  منطقی  غیر  صورت  به  اولیه  مواد 
تصریح کرد: هرچقدر هزینه تولید و مواد اولیه باالتر 
نهایی  بر مصرف کننده  فشار  اندازه  به همان  برود 
بیشتر می شود، از این رو اگر دولت به دنبال کاهش 
فشار بر مردم است باید تامین مواد اولیه را تسهیل 

کند و مانع از افزایش غیرمنطقی ارز در بازار شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، از ابتدای سال 
جاری تاکنون قیمت ارز از ۱۶ هزار تومان به حدود 
۳۰ هزار تومان رسیده است و فشار ارزی برای تامین 
به طوری  است،  بیشتر شده  ها  اولیه شرکت  مواد 
نسبت  تولیدی  های  شرکت  مدیران  از  بسیای  که 
ارز گالیه  برای تخصیص  مرکزی  بانک  به عملکرد 
چندین  اینکه  وجود  با  گویند  می  و  هستند  مند 
ماه از ثبت سفارش آنها می گذرد هنوز ارزی برای 
واردات تخصیص پیدا نکرده است. در مقابل رئیس 
کل بانک مرکزی بارها اعالم کرده است که بخشی 
به  هنوز  قبل  سال  از  صادرات  ارزی  مطالبات  از 
در صورتی  و  است  نشده  داده  تحویل  نیما  سامانه 
ارز  تخصیص  زمینه  برگردد  کشور  به  ارز  این  که 
کمیسون  رئیس  شد.  خواهد  تسهیل  واردات  برای 
صادرات اتاق بازرگانی ایران ضمن تایید این موضوع 
برای  زیادی  فشار  ارز  تخصیص  در  محدودیت  که 
افزایش  به  نسبت  است  کرده  وارد  ها  تولیدکننده 
قیمت کاالهای برخی شرکت های دولتی گله مند 
بوده و معتقد است، در حالی که برخی کاالها کمتر 
از ۱۰ درصد از نوسانات ارزی تاثیر می پذیرد با این 
ارز گران شده است و  با تغییر قیمت  حال همگام 
در  و  پایین دستی  به شرکت های  را  زیادی  فشار 

نهایت مصرف کنندگان تحمیل کرده اند.

گازپروم به دنبال احداث ۲ خط 
لوله انتقال گاز دیگر به چین است

به دنبال احداث دو  گاز روسیه، گازپروم،  غول 
خط لوله جدید انتقال گاز به چین است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، غول گاز 
روسیه، گازپروم، به دنبال احداث خط لوله انتقال گاز 
نیروی سیبری به چین، حاال در نظر دارد دو خط لوله 

دیگر برای انتقال گاز به این کشور احداث کند.
طبق اعالم این شرکت، یکی از این خط لوله ها مستقیم 
بوده و ظرفیت آن ساالنه ۳۰ میلیارد متر مکعب خواهد 
بود و دیگری از مغولستان عبور می کند )پاور آو سایبریا 
۲( و ظرفیت آن ۵۰ میلیارد متر مکعب در سال خواهد 
بود. گازپروم اعالم کرد: ما در حال امکان سنجی احداث 
یک خط لوله با ظرفیت ۳۰ میلیارد متر مکعب در سال 
از میادین گازی غرب سیبری به بخش غربی مرز چین 
و روسیه هستیم. ما در حال حاضر در حال مذاکره 
در مورد شرایط خرید و فروش با سی ان پی سی چین 
هستیم. در دسامبر ۲۰۱۹ صادرات مستقیم گاز روسیه 
به چین با خط لوله »پاور آو سایبریا« )نیروی سیبری( 
میلیارد   ۵ امسال  دارد  نظر  در  گازپروم  شد.  آغاز 
مترمکعب گاز به چین صادر کند و این میزان را در 
سال آینده به ۱۰ میلیارد متر مکعب رسانده و در سال 
افزایش دهد. این  ۲۰۲۲ به ۱۵ میلیارد متر مکعب 
شرکت در نظر دارد تا سال ۲۰۲۵ صادرات گاز از این 
خط لوله را به ظرفیت طرح ۳۸ میلیارد متر مکعب در 

سال برساند.
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متن کامل

یک کارشناس حوزه انرژی مطرح کرد

تصدی گری بی ضابطه دولت 
عامل افزایش شدت مصرف 

انرژی
مهندس شهرام اتفاق کارشناس حوزه انرژی، با 
تأکید بر باال بودن شدت مصرف انرژی در ایران 
مدیریت  لزوم  و  کشورها  سایر  با  مقایسه  در 
مصرف در این حوزه گفت: یکی از عواملی که 
داده،  افزایش  را  ایران  در  انرژی  مصرف  شدت 
دولتی  شرکت های  و  دولت  ضابطه  بی  حضور 
احداث  از  برق  صنعت  در  مثال  طور  به  است. 
نیروگاه  ها تا بهره برداری، توزیع، خدمات نصب 
تحت  فروش،  از  بعد  خدمات  انجام  و  انشعاب 

تصدی گری دولت قرار دارد.
در  انرژی،  حوزه  کارشناس  اتفاق،  شهرام  مهندس 
گفتگو با مقاومتی نیوز درباره شدت مصرف انرژی 
سخن  مصرف  مدیریت  راهکارهای  و  کشور  در 
بودن  باال  به  اشاره  با  بحث  مقدمه  در  وی  گفت. 
شاخص شدت انرژی در ایران عنوان کرد: وضعیت 
با توجه  انرژی در کشور را می توان  کنونی مصرف 
به شاخص شدت انرژی ارزیابی کرد. آمارها بیانگر 

آن است که شدت انرژی در ایران بسیار باالست.
کننده  نگران  موضوع  افزود:  انرژی  کارشناس  این 

جهان  در  انرژی  شدت  روند  که  است  این  دیگر 
در  البته  است.  افزایشی  ایران  در  نیز  و  کاهشی 
به تفکیک بخش های ساختمان،  انرژی  دنیا شدت 
صنعت و حمل و نقل مورد سنجش و مطالعه قرار 
می گیرد و متاسفانه چنین گزارشی به این تفکیک 
خود  که  نیست  اختیار  در  ایران  وضعیت  درباره 
برای  اهمیت موضوع  از عدم  ناشی  نیز  این مسئله 

مسئوالن کشور است.
لزوم کاهش تصدی  گری دولت برای کاهش شدت 

مصرف انرژی
برای  موجود  راهکارهای  درباره  اتفاق  مهندس 
مدیریت مصرف انرژی و در واقع مصرف بهینه آن 
حداکثر  با  کشورهایی  در  داشت:  اظهار  کشور  در 
مداخله دولت در اقتصاد و حداقل آزادی اقتصادی، 
همواره حیف و میل منابع انرژی مشاهده شده است.

که  فضایی  در  کرد:  اضافه  انرژی  کارشناس  این 
دولت ها عمده ترین مسئولیت را برای نقش آفرینی 
فعالیت های  دارند،  عهده  بر  اقتصادی  صحنه  در 
بر  مبتنی  مناسبات  و  می شود  انحصاری  اقتصادی 
رقابت نیست و صرفه جویی نیز اهمیت خود را برای 

بقا در صحنه رقابت از دست می دهد.
لزوم واگذاری عواید حاصل از منابع انرژی به مردم

مهندس اتفاق در رابطه با افزایش قیمت  حامل های 
به  حرکت  اساسی  راهکار  کرد:  نشان  خاطر  انرژی 
سو  یک  از  انرژی  یارانه  حامل های  کاهش  سمت 
خود  به  انرژی  منابع  از  حاصل  عواید  واگذاری  و 
دیگر  سوی  از  منابع  این  ذینفعان  عنوان  به  مردم 
است. ضمن اینکه نقش دولت به عنوان تصدی گر و 

بنگاه دار در صنعت انرژی باید کاهش یابد.
به  دولت  که  است  این  گزینه  بهترین  افزود:  وی 
نمایندگی از مردم یعنی همان صاحبان منابع نفت 
استخراج،  اکتشاف، حفاری،  و گاز کلیه  ی عملیات 

همزمان با اعالم آمادگی وزیر نیرو برای اتصال به شبکه 
برق اروپا

اتصال شبکه برق کشورها به 
یکدیگر / سیاستی برد_ برد

اقتصادی،  جویی  صرفه  برق،  شبکه  پایداری 
توسعه صادرات برق از جمله مزایای اتصال شبکه 
برق کشورها به یکدیگر است و  ایران نیز در این 
راستا  با درایتی برنامه ریزی شده، برای اتصال به 

شبکه برق اروپا  اعالم آمادگی کرده است.
به گزارش پایگاه خبری ساتکاب: امنیت شبکه انرژی در 
هر کشوری، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، کاربرد 
انرژی در دنیای کنونی و تاثیرگذاری آن بر رشد  کلیه 
بخشهای اقتصادی کشور باعث شده تا مسئوالن ذیربط 
در اندیشه تقویت پایداری شبکه انرژی به ویژه »برق« 

در کشورشان باشند.
ارتباط تنگاتنگ زندگی مردم با انرژی در انواع مختلف، 
سبب شده تا کشورهایی که صاحب انرژی در قالب های 
مختلف هستند، بتوانند تبدیل به نقطه امنی برای انتقال 

آن به دیگر کشورها شوند.
اتصال شبکه برق کشورها به یکدیگر، از جمله راهکارهایی 
است که  دولتمردان جهت پایداری شبکه برق خود به 
آن روی آورده اند. بر اساس اظهار نظر کاشناسان، هرچه 
شبکه برق بزرگتر باشد، پایداری آن شبکه نیز باالتر و 
استوارتر است. اتصال شبکه برق اتحادیه اروپا، شبکه 
برق کانادا و امریکا، و اخیراً اتصال شبکه برق ایران با 

عراق و همچنین سوریه و چند کشور دیگر نیز در این 
راستا صورت گرفته است. در حقیقت اجرای این پروسه، 
سیاستی برد _ برد است که از یک سو، فرصت صادرات 
برق مازاد بر مصرف تولید کننده برق را فراهم می کند 
و از سویی دیگر نیز کشورهای نیاز مند،  به راحتی برق 
مورد نیاز خود را از شبکه ای پایدار دریافت خواهند کرد. 
تصمیم ایران برای اتصال شبکه برق خود به روسیه 
با شناخت ظرفیتهای  نیز  و گرجستان،  ارمنستان  و 

کشورهای منطقه صورت گرفته است.
مزایای اتصال شبکه برق ایران به اروپا

خبر آمادگی وزارت نیرو برای اتصال شبکه برق ایران 
این  های  همکاری  توسعه  راستای  در  نیز  اروپا  با 
صنعت و به منظور پایداری هر چه بیشتر برق با توجه 
به ظرفیتهای مطلوب کشور صورت گرفته است. رضا 
اردکانیان با اعالم این خبر در جمع خبرنگاران گفت: 
با عنایت به نیاز روزافزون منطقه   و جهان به انرژی 
و ناکافی بودن سرمایه گذاری انجام شده برای تامین 
آن در منطقه و همچنین نیاز روز افزون اروپا به انرژی، 
این حوزه می تواند به زمینه ای برای همکاری پایدار 
تبدیل شود. به گفته وی خوشبختانه توافق های اولیه 
آن به عمل آمده و این موضوع با جدیت در حال پی 
گیری است. بر اساس این گزارش،  اروپا می تواند با 
سرمایه گذاری در زمینه تولید انرژی در ایران، بخشی 
از نیاز آتی انرژی خود را به صورت پایدار تامین کند.
قانون  از  حمایت  به  توجه  با  پروسه  این  مطمئناً 
تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور، 
رویدادی مطلوب در اقتصاد کشور تلقی خواهد شد. 
و  برق  تامین  و  نگهداری  ظرفیتهای  کارگرفتن  به 
ایجاد تجهیزات مورد نیاز برای اجرای این پروژه نیز 
باعث رونق تولید و اشتغالزایی در کشور خواهد شد 
که خود در راستای نیل به اهداف از پیش تعیین شده 

در این حوزه خواهد بود.

https://moqavemati.net/112318/%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D9%85/


4

برق و انرژی شماره  2737 19 مهر 99

بهره برداری از 1۹۲۰ مگاوات 
ظرفیت جدید تولید برق با 
تبدیل نیروگاه ها به سیکل 

ترکیبی
وزیر نیرو با بیان اینکه "استفاده از ظرفیت های 
ماده 1۲ قانون رفع موانع تولید و تبدیل واحدهای 
سرعت  ترکیبی  سیکل  به  گازی  ساده  سیکل 
می یابد"، گفت: 1۲ واحد بخار با ظرفیتی بالغ بر 
تا  1۹۲۰ مگاوات در مرحله ساخت هستند که 

پایان سال 14۰۰ به بهره برداری می رسند.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  نیرو  وزیر  اردکانیان،  رضا 
ظرفیت  داشت:  اظهار  تسنیم  خبرگزاری  اقتصادی 
استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید سازوکار 
خوبی برای تحقق طرح های مهمی از جمله تبدیل 
است؛  ترکیبی  سیکل  به  ساده  سیکل  واحدهای 
گاز  با سوخت  نیروگاهی  واحد  معنا که دو  این  به 
احداث می کنیم و بعد، از اگزوز خروجی این واحدها، 
سوخت مورد نیاز یک واحد بخار را تأمین می کنیم 
و مجموع این سه واحد، یک نیروگاه سیکل ترکیبی 

می شود.
در  داشتیم،  که  پیگیری هایی  اساس  بر  افزود:  وی 
و  درج  سال  آن  بودجه  قانون  در  بندی   ۹۲ سال 

تصویب شد که بر اساس آن، وزارت نیرو مجاز به 
انعقاد قرارداد بیع متقابل برای احداث بخش بخار 
نیروگاه های گازی از محل سوخت صرفه جویی شده 
بخار  بخش  در  که  سوختی  از  استفاده  یعنی  شد؛ 

مصرف نمی کنیم.
از  نیروگاه  چند  در  حاضر  زمان  در  داد:  ادامه  وی 
ظرفیت های این ماده قانونی بهره گرفته ایم؛ به طور 
مثال واحدهای یک و دو بخش بخار نیروگاه پرند، 
واحد  کاشان،  نیروگاه  بخار  بخش  یک  واحدهای 
سه بخش بخار نیروگاه پرند، واحد یک بخش بخار 
نیروگاه  بخار  بخش  یک  واحد  و  عسلویه  نیروگاه 
و  وارد شده اند  بهره برداری  مدار  به  تاکنون  ارومیه 
۱۲ واحد بخار دیگر نیز که جمعاً ظرفیتی بالغ بر 

۱۹۲۰ مگاوات دارند در مرحله ساخت هستند.
بهره برداری  و  تکمیل  زمان  در خصوص  اردکانیان 
از ۱۲ واحد جدید بخش بخار نیروگاه های حرارتی 
پایان  تا  که  است  این  ما  پیش بینی  گفت:  کشور 
امسال ۲ واحد بخش بخار تکمیل شده باشد و در 
سال ۱۴۰۰ نیز ۱۰ واحد دیگر با شبکه برق کشور 
بتوانیم  قانونی  ظرفیت  این  از  تا  شوند  سنکرون 

استفاده کنیم.
وی افزود: شاید می شد با سرعت بیشتری از ظرفیت 
ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید استفاده کرد، ولی 
بوده که  بسیار خوبی  قانون ظرفیت  این  به هرحال 
از  استفاده  با  پس  این  از  و  است  شده  عملیاتی 
سیکل  به  واحدها  تبدیل  قانونی،  ظرفیت های  این 

ترکیبی سرعت می یابد.
واحد  هر  احداث  برای  کرد:  خاطرنشان  نیرو  وزیر 
بخار بدون هزینه تأمین مالی، حجم سرمایه گذاری 
۱۳۰ میلیون یورو و صرفه جویی ساالنه سوخت آن 
برابر با ۲۵۰ میلیون مترمکعب است و اثرات مثبت 

زیست محیطی به دالیل کاهش آالینده ها دارد.

حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

خروج صنعت برق از فروش 
انحصاری

فراموش نکنیم یک امتیاز بزرگ داغ شدن تنور 
رقابت عرضه کنندگاِن هر کاالیی، کاهش قیمت 

یا به عبارت بهتر، واقعی سازی قیمت هاست.
خریدار  دیگر  توانیر  شرکت  نیرو،  وزیر  اعالم  بنابر 
انحصاری برق نیست و مصرف کنندگانی که میزان 
برق مصرفی آن ها بیش از پنج مگاوات و باالتر است، 
می توانند برق را از بورس انرژی بخرند. فروش برق 
در بورس انرژی را می توان گامی در مسیر رقابتی و 
آزاد شدن اقتصاد برق به شمار آورد. در شرایط ایده 
آل، تولید کننده برق باید قیمت برق را تعیین کند.  
فراهم کردن فضای  با  انرژی،  بورس  برق در  عرضه 
را  برق  کننده  مصرف  و  تولیدکننده  منافع  رقابتی، 
فراهم می کند و در آینده شاهد کاهش قیمت برق 

عرضه شده و کیفیت بیشتر آن خواهم بود.
فراموش نکنیم یک امتیاز بزرگ داغ شدن تنور رقابت 
عرضه کنندگاِن هر کاالیی، کاهش قیمت یا به عبارت 
بهتر، واقعی سازی قیمت هاست. برای مثال در سال 
های گذشته، قیمت هر سیم کارت موبایل یک میلیون 

تومان بود که با آزادسازی مخابرات، قیمت هر سیم 
کارت موبایل امروز به پنج هزار تومان رسیده است. 
آزادسازی و واقعی سازی قیمت ها همچنین بسیاری 
از کسب وکارهایی که پیش تر تعطیل شده بود را 
زنده می کند. کسب وکارهایی در افزایش راندمان و 
بسیاری از پروژه های تازه در صنعت برق شکل می 
گیرد که این به نوبه خود، به اشتغالزایی می انجامد. 
صنعت برق از صنایع زیرساختی کشور است، بنابراین 
تحوالت این صنعت را باید به عنوان گامی در توسعه 

دیگر صنایع به فال نیک گرفت.
 ۳۰ تا ۳۵ درصد از برق کشور در بخش صنعت صرف 
می شود  بنابراین، حرکت در مسیر اصالح اقتصاد 
برق، ضامن پایداری توسعه این صنعت زیرساختی و 
دیگر صنایع کشور است. به طور حتم، واقعی سازی 
انحصاری  فروش  از  برق  و خروج صنعت  ها  قیمت 
توانیر، دسترسی صنایع به برق را تسهیل می کند. 
دسترسی صنایع به برق یکی از شاخص های مورد 
نظر بانک جهانی در تسهیل فضای کسب وکار است. 
ما در این شاخص امتیاز خوبی کسب کردیم و  با  
عرضه برق در بورس زمینه برای تنوع بخشی بیشتر 
به بازار انرژی به ویژه برق فراهم می شود و مصرف 
کنندگان فرصت خرید برق با کیفیت، دسترسی بهتر 
و ایمنی بیشتر را در اختیار دارند. هم چنین فرصت 
کاهش  به  تواند  می  انرژی  بورس  در  برق  عرضه 
کند.  کمک  صنعتی  های  شهرک  در  ها  خاموشی 
براساس قانون شرکت های مستقر در شهرک های 
توزیع  از  را  نیاز خود  مورد  برق  توانند  صنعتی می 
کننده های کوچک بخرند. با عرضه برق در بورس 
انرژی در قالب خرده فروشی ها و با راه اندازی شرکت 
تولیدی مستقر در  های مدیریت فروش، واحدهای 
شهرک های صنعتی هم امکان دسترسی بهتر به برق 

با کیفیت و با قیمت مناسب را پیدا می کنند.
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بانک های تحریم شده قبال هم 
تحریم بودند

با بیان اینکه  الملل بانک مرکزی  مدیرکل بین 
فهرست  در  آن ها  اسامی  که  بانک هایی  همه 
تحریم های جدید وزارت خزانه داری آمریکا ذکر 
شده، پیش از این نیز تحریم شده بودند، گفت: 
بعد از خروج آمریکا از برجام، تمام تحریم هایی 
را که آمریکا تعلیق یا لغو کرده بود، فعال شد 
و این بانک ها نیز از همان زمان، مشمول تحریم 

قرار گرفتند.
قنبـری  حمیـد  فـارس،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
بـا حضـور در بخـش خبـری سـاعت ۲۱ دربـاره 
نـوع  داشـت:  اظهـار  بانکـی  جدیـد  تحریم هـای 
اعـالم ایـن خبـر نیـز بـه خوبـی نشـان می دهد که 
آمریکایی هـا خـود می داننـد کـه قرار نیسـت اتفاق 
جدیـدی در نتیجـه این تحریم رخ دهـد چراکه در 
مـواردی کـه آنهـا قصـد دارند یـک مجموعـه مالی 
را تحـت تاثیـر قـرار دهنـد؛ آن تحریـم را ناگهانـی 
اعمـال می کننـد در حالیکـه آمریکایی هـا از یـک 

مـاه گذشـته مکـرر اعـالم کردنـد کـه قصـد دارند 
ایـن بانک هـا را تحریـم کننـد.

وی افـزود: اعالم مجدد تحریم ۱۸ بانک و موسسـه 
مالـی از سـوی وزارت خزانه داری آمریـکا، صرفا اثر 
سیاسـی، رسـانه ای و تبلیغاتـی دارد و وقتـی کـه 
یـک بانـک مشـمول تحریـم نباشـد و بـرای اولین 
بـار تحریـم شـود، قطعـا بـر روابـط کارگـزاری آن 
بانـک اثراتـی بـه جـای خواهـد گذاشـت؛ بـه ایـن 
معنـا کـه بانک هـای خارجـی کـه بـا آن بانـک کار 
می کننـد، در نتیجـه تحریـم تصمیـم می گیرند که 
فعالیـت خـود را ادامـه بدهنـد یـا متوقـف کننـد. 
یعنـی اگـر بانـک طـرف مـراوده بانک تحریم شـده 
ایرانی، در آمریکا شـعبه داشـته و روابـط کارگزاری 
داشـته باشـد، تصمیم می گیـرد که روابـط را مورد 
بازنگـری قـرار دهـد ولی اگر ایـن روابط را نداشـته 

باشـد، روابـط بـا بانـک ایرانـی را ادامـه می دهد.
مدیـرکل بیـن الملـل بانـک مرکـزی تصریـح کرد: 
آنچـه کـه بایـد در ایـن مسـیر تصمیم گیری شـود، 
دو سـال پیـش اتفاق افتـاده اسـت و بانک هایی که 
طـرف قـرارداد ایـران بودنـد، تصمیـم خـود را در 

ادامـه یـا توقـف مبـادالت بـا ایـران گرفته اند.
وی ادامـه داد: آن دسـته از بانک هـای خارجـی که 
کار خـود را بـا بانک هـای تحریم شـده ایرانی از دو 
سـال قبل ادامـه داده اند یـا در حوزه هـای کاالهای 
اساسـی و اقالمـی کـه مشـمول تحریـم نیسـتند، 
کار می کننـد و یـا تصمیـم گرفتنـد بـه دلیـل عدم 
ارتبـاط بـا آمریـکا، روابـط بانکـی خـود را بـا ایران 

ادامـه دهنـد؛ لـذا تغییر خاصـی رخ نخواهـد داد.
از طریـق بانک هـا  قنبـری بـا بیـان اینکـه صرفـاً 
کانال هـای  از آن  بـه غیـر  نمی کنیـم، گفـت:  کار 
دیگـری وجـود دارد کـه از طریق آن ارز مـورد نیاز 

ذی نفعـان را تامیـن می کنیـم.

چین با وجود توقف رشد تقاضا 
برای سوخت، پاالیشگاه های 

بزرگ می سازد
 1.4 پاالیش  ظرفیت  با  پاالیشگاهی  پروژه   4
میلیون بشکه نفت خام در روز در چین در حال 
و  نفتی  است محصوالت  قرار  که  است  ساخت 

پالستیک بیشتری تولید کنند.
 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، چین 
بزرگ  پاالیشگاه های  ساخت  برای  دالر  میلیارد   ۱۰
انتظار  جدید هزینه می کند آن هم در شرایطی که 
می رود تقاضا برای سوخت در این کشور طی ۵ سال 
به اوج برسد و پس از آن رو به کاهش رود. بنابراین 
این خطر وجود دارد که چین منطقه را با صادرات 
با  پاالیشگاهی  پروژه  پر کند.  حداقل ۴  ارزان خود 
ظرفیت پاالیش ۱.۴ میلیون بشکه نفت خام در روز - 
بیش از تمام پاالیشگاه های انگلیس- در حال ساخت 
در  بشکه  میلیون  ابتدای ۲۰۱۹ یک  از  است. چین 
است.  کرده  اضافه  پاالیشگاهی خود  به ظرفیت  روز 
این ظرفیت های جدید پاالیشگاهی محصوالت نفتی 
و پالستیک بیشتری تولید خواهند کرد. شرکت ملی 
در  سوخت  تقاضای  می کند  بینی  پیش  چین  نفت 
۲۰۲۵ به اوج برسد چون خودروهای برقی مصرف را 
کاهش خواهند داد. ساخت نامتوازن این پاالیشگاه ها 
بر این نکته تاکید می کند که انرژی پاک و خودروهای 

تغییر دورنمای صنعت در  به سرعت در حال  برقی 
از تعهد رئیس جمهور  چین هستند مخصوصاً پس 
این کشور به تولید صفر کربن تا ۲۰۶۰. به این ترتیب 
خواهد  سوخت  برای  بزرگتر  صادرکننده  یک  چین 
از  پاالیشگاهی در سراسر جهان   فعالیت های  و  بود 
کره جنوبی گرفته تا استرالیا و اروپا را به خطر می اندازد.
مایکل میدن، سرپرست مطالعات انرژی در موسسه 
آکسفورد میگوید:» چین با افزایش ظرفیت پاالیشگاهی 
بیش از پیش سهم بازار جهانی را در اختیار می گیرد، 
آن هم در شرایطی که رشد تقاضا در خود این کشور 
کند شده است«.  ظرفیت پاالیشگاهی چین از ابتدای 
این هزاره تقریباً سه برابر شده چون شرکت های بزرگ 
نفت این کشور تالش می کنند با رشد سریع مصرف 
دیزل و بنزین همگام باشند. تولید سوخت چین در 
حال حاضر بیشتر از نیاز این کشور است که باعث شده 
صادرات آن به بیش از یک میلیون بشکه در روز برسد 

یعنی به اندازه صادرات کره جنوبی و هند.
 با آغاز طرح صفر کردن تولید کربن، تقاضای داخلی در 
چین رشد آهسته تری در آینده خواهد داشت. حتی 
قبل از اعالم هدف ۲۰۶۰ توسط رئیس جمهور چین، 
شرکت نفت ملی این کشور اعالم کرده بود انتظار دارد 
به  درصد  تنها ۰.۹  پاالیشی  محصوالت  برای  تقاضا 
صورت ساالنه تا ۲۰۲۵ رشد کند. متوسط رشد ساالنه 

تقاضا از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ برابر با ۵.۶ درصد بود.
و  برقی  خودروهای  دارند  انتظار  چینی  محققین   
سوخت های جایگزین مثل هیدروژن و اتانول به طور 

روزافزونی جایگزین سوخت های نفتی شوند.
 پاالیشگاههای جدید در دست احداث قرار است نفت 
خام را مستقیماً به محصوالت پتروشیمی و پالستیک 
تبدیل کنند. این خبر خوبی برای کارخانه های تایوان 
بازار  نیاز  تامین  مسئول  که  نیست  جنوبی  کره  و 

پتروشیمی چین بودند.



شماره  2737 19 مهر 99

6

اقتصاد ایران و جهان

متن کامل

حتی  مردم  روزمره  زندگی  در  برق  اهمیت 
کوچک ترین غفلت را از مسؤوالن صنعت برق 
صدمات  موجب  غفلت  آنی  چراکه  برنمی تابد، 
جبران ناپذیری خواهد شد که جبران کردن آن 

شاید سال ها و سال ها به طول بینجامد.

»حسین  رشت،  از  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
می دانیم  همگان  نوشت:  یادداشتی  در  امیدخواه« 
که برق نعمت بزرگی است که بسیاری از مردمان 
علی رغم  بهره مندند،  بزرگ  نعمت  این  از  امروزی 
این  از  هم  امروز  حتی  که  کسانی  هستند  اینکه 
شایسته  و  زیبنده  نیستند،  برخوردار  بزرگ  نعمت 
نیست که حتی این معدود افراد هم از نعمت برق 

بی نصیب باشند.
امروز بزرگ ترین و حتی کوچک ترین و جزئی ترین 
فعالیت ها هم وابسته به برق است و بدون برق، شاید 
شاهد توقف تمامی فعالیت ها و امور باشیم، با قطع 
برق و قطع شدن فعالیت های بیمارستان ها، ادارات، 
شرکت ها، اینترنت، موبایل و حتی جزئی ترین امور 
مثل باز نشدن درب های برقی پارکینگ خودروها، 
جامعه به چنان کمایی فرو خواهد رفت که برگشت 
از آن اگر نگوییم ناممکن و محال، بلکه بس دشوار 

و پیچیده خواهد بود.
امروز حتی با قطع برق در شهرها، شاهد قطع آب 
وجود  به  وابسته  نیز  آب  چراکه  بود  خواهیم  هم 
برای  برق  بدون  هم  حیات  مایه  آب،  و  است  برق 
آب،  بی گمان  شد.  نخواهد  فراهم  شهرها  ساکنین 
مایه حیات است و همگان بر این امر بدیهی اذعان 
و اعتراف دارند اگر نگوییم برق مایه حیات، به طور 
حتم باید بگوییم که برق مایه زندگی مدرن است و 
بدون آن فعالیت بسیاری از مراکز درمانی، صنعتی، 
فنی، اداری، کشاورزی و تجاری متوقف خواهد شد 
و شاهد فلج شدن زندگی و وقوع فاجعه ای بزرگ، 
چه بسا فاجعه ای حتی به بزرگی زلزله، سیل، طوفان 

و یا بزرگ تر از آن خواهیم بود.
پس اهمیت برق ضروری می سازد تا دست اندرکاران 
این صنعت حیاتی لحظه ای دست از تالش و کوشش 
برندارند چراکه کوچک ترین نقصانی در تولید برق، 

عادی  زندگی  و  کرده  تلخ  مردم  کام  به  را  زندگی 
مردم را مختل می کند.

حتی  مردم  روزمره  زندگی  در  برق  اهمیت 
برق  صنعت  مسؤوالن  از  را  غفلت  کوچک ترین 
صدمات  موجب  غفلت  آنی  چراکه  برنمی تابد، 
آن  کردن  جبران  که  شد  خواهد  جبران ناپذیری 

شاید سال ها و سال ها به طول بینجامد.
نکته مهمی که نباید از آن غافل بشویم این است که 
اگر خدای ناکرده قطعی برق موجب فوت شهروندی 
شود آن وقت است که دیگر جبران آن ناممکن بوده 
و در واقع دیگر برای هرگونه تالشی دیر شده است 
برق موجب ضرر و  اگر قطع  بدانیم که  را هم  این 
چه بسا  شود  مردم  اقتصادی  فعالیت های  به  زیان 
کمتر از فوت آدمی نبوده و به طور غیرمستقیم جان 

آن ها را ستانده ایم و باعث نابودی آن ها شده ایم.
پزشک  به مانند  برق،  صنعت  در  مسؤول  هر  آری 
بشریان  حیات  و  جان  که  است  نامرئی  متخصص 
در دستان اوست و اگر گزاف نگوییم و راه به بیراهه 
نرفته باشیم و دچار توهم خود بزرگ پنداری نشده 
به  امروزی  بشر  سرنوشت  که  بگوییم  باید  باشیم 

سرنوشت صنعت برق گره خورده است.
و  سرنوشت  حیات،  اگرچه  که  نشویم  غافل  اما 
برق  به  وابسته  مردم  زندگی  چرخ های  چرخش 
احداث  به  برق  صنعت  چرخ های  چرخش  است، 
و  است  وابسته  تجهیزات  و  تأسیسات  نیروگاه ها، 
این  چرخ های  چرخش  امکان  مادی،  منابع  بدون 
هزینه  که  بدانیم  و  داشت  نخواهد  وجود  صنعت 
کردن در این صنعت زیربنایی که به یقین پیش نیاز 
نه تنها هزینه  امروزی است،  فعالیت های بشر  دیگر 
نیست، بلکه سرمایه گذاری بزرگی است که با تزریق 
خون به شریان تمامی فعالیت های بشری شکوفایی 

و توسعه پایدار را برای جامعه رقم خواهد زد.

 برق مایه زندگی مدرن!

بهره برداری از 1۹۲۰ مگاوات 
ظرفیت جدید تولید برق با تبدیل 

نیروگاه ها به سیکل ترکیبی
وزیر نیرو با بیان اینکه"استفاده از ظرفیت های 
تبدیل  و  تولید  موانع  رفع  قانون   1۲ ماده 
واحدهای سیکل ساده گازی به سیکل ترکیبی 
سرعت می یابد"، گفت: 1۲ واحد بخار با ظرفیتی 
بالغ بر 1۹۲۰ مگاوات در مرحله ساخت هستند 

که تا پایان سال 14۰۰ به بهره برداری می رسند. 
به گزارش پایگاه خبری ساتکاب به نقل از تسنیم، 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  نیرو  وزیر  اردکانیان،  رضا 
ظرفیت  داشت:  اظهار  تسنیم  خبرگزاری  اقتصادی 
استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید سازوکار 
خوبی برای تحقق طرح های مهمی از جمله تبدیل 
واحدهای سیکل ساده به سیکل ترکیبی است؛ به 
این معنا که دو واحد نیروگاهی با سوخت گاز احداث 
می کنیم و بعد، از اگزوز خروجی این واحدها، سوخت 
مورد نیاز یک واحد بخار را تأمین می کنیم و مجموع 
این سه واحد، یک نیروگاه سیکل ترکیبی می شود. 
در  داشتیم،  که  پیگیری هایی  اساس  بر  افزود:  وی 
و  درج  سال  آن  بودجه  قانون  در  بندی   ۹۲ سال 
تصویب شد که بر اساس آن، وزارت نیرو مجاز به 
انعقاد قرارداد بیع متقابل برای احداث بخش بخار 
نیروگاه های گازی از محل سوخت صرفه جویی شده 
بخار  بخش  در  که  سوختی  از  استفاده  یعنی  شد؛ 
بند  این  کرد:  تصریح  نیرو  وزیر  نمی کنیم.  مصرف 
عنوان  تحت  و  کرد  تغییراتی   ۹۴ سال  در  قانونی 
شد.  ابالغ  ما  به  تولید  موانع  رفع  قانون   ۱۲ ماده 
از  نیروگاه  چند  در  حاضر  زمان  در  داد:  ادامه  وی 
ظرفیت های این ماده قانونی بهره گرفته ایم؛ به طور 
مثال واحدهای یک و دو بخش بخار نیروگاه پرند، 

http://www.satkab.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%A8/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%A7
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در گفت وگو با مهر مطرح شد

عرضه فوالد به شیوه مچینگ 
حذف شود/ تقاضای کاذب در 

بازار فوالد
عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فوالد، 

گفت: عرضه فوالد به شیوه مچینگ باید کاماًل 
حذف شود و کلیه محصوالت فوالدی در بورس 

کاال ارائه شوند.
از  یکی  مهر  با خبرنگار  در گفتگو  رضا شهرستانی 
دالیل آشفتگی بازار فوالد را اختالف شدید قیمت 
این آشفتگی ها  با بورس کاال دانست و گفت:  بازار 
شامل دو بخش تختال و مقاطع طویل می شود. برای 
مثال اخیراً ورق سیاه ۱۲۵۰۰ تومان معامله شده در 
صورتی که قیمت آن در بازار ۲۲۵۰۰ تومان است. 
این ۱۰ هزار تومان اختالف، رانت بزرگی را به وجود 

می آورد.
شهرستانی با انتقاد از عرضه مقاطع فوالدی به شیوه 
مچینگ تأکید کرد: عرضه فوالد به شیوه مچینگ 
فوالدی  محصوالت  کلیه  و  شود  حذف  کاماًل  باید 
شده  مقرر  البته  شوند.  ارائه  کاال  بورس  در  تنها 

عرضه مقاطع فوالدی صرفاً در بورس کاال باشد.
وی ادامه داد: حذف عرضه فوالد به شیوه مچینگ 
برنامه ریزی های  با  اما  دارد،  نیاز  زمان  ماه   ۶ به 
صورت گرفته قرار است به مرور تمامی محصوالت 
فوالدی در بورس عرضه شود تا معامالت به صورت 

شفاف و مستند انجام بگیرد.
با  فوالد  کنندگان  تولید  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
اشاره به وجود تقاضای کاذب در بازار فوالد، افزود: با 
وجود تولید ۱۵ میلیون تنی فوالد مازاد بر تقاضای 
داخلی کشور، بی ارزش شدن پول ملی و ممنوعیت 

صادرات تقاضا در کشور را باال برده است.
از  فوالد  نرخ  اثرپذیری  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
از  یکی  داشت:  اظهار  اقتصادی  کالن  شاخص های 
را  سرمایه  از  زیادی  مقدار  می تواند  که  کاالهایی 
حفظ کند، فوالد است و به همین دلیل نیز تقاضا 
رفته  باال  بسیار  در کشور  فوالدی  برای محصوالت 

است.

مهر گزارش می دهد؛

موجودی بیش از 3 میلیون و 4۰۰ هزار تن کاالی اساسی در بنادر
بیش از 3 میلیون و 4۰۰ هزار تن کاالی اساسی در گمرکات کشور موجود است که بندر امام خمینی با 
بیش از ۲ میلیون و 376 هزار تن، بیشترین موجودی کاال را در بین بندرهای کشور به خود اختصاص 

داده است.
به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به آمار تازه موجودی کاال در بنادر کشور نشان می دهد که تا تاریخ ۱۶ مهر 
۹۹، ۲۱۲۳۰۸ تن گندم، ۱۶۲۲۵۳۴ تن ذرت، ۲۵۶۷۰۸ تن جو، ۲۰۶۰۹۶ تن سویا، ۷۰۶۱۷ تن برنج، 
۳۵۷۸۴۷ تن شکر، ۴۰۹۴۱۸ تن روغن خام و ۲۶۶۱۷۵ تن دانه های روغنی در گمرکات کشور موجود است 

که جمع این آمار به ۳۴۰۱۷۰۳ تن می رسد.
در تاریخ مذکور ۲۳۷۶۲۴۴ تن از موجودی کاالهای اساسی در بندر امام خمینی، ۳۹۹۲۶۹ تن در بندر 
شهید رجایی، ۲۷۲۱۸۴ تن در بندر امیر آباد و ۱۵۲۸۹۷ تن در بندر نوشهر و ۱۰۴۳۷۸ تن در بندر انزلی 

رسوب شده است.
امام  همچنین بیشترین موجودی کاالهای کانتینری نیز متعلق به بندر شهید رجایی، بندر بوشهر، بندر 

خمینی، و بندر خرمشهر و بندر چابهار به ترتیب با ۸۰۶۶۲، ۷۲۶۱، ۴۹۱۶، ۳۹۴۶، ۱۸۴۲ کانتینر است.
در تاریخ مذکور، ۸ فروند شناور حاوی کاالی اساسی با ۴۹۷۹۷۳ تن ذرت، سویا، برنج و دانه های روغنی در 
بندر امام خمینی در حال تخلیه و ۸ فروند شناور حاوی کاالهای اساسی با ۵۲۳۵۵۰ تن ذرت، سویا، برنج 

و دانه های روغنی در انتظار لنگرگاه بوده است.
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در سی و چهارمین کارگروه توسعه صادرات مطرح شد؛

تسهیل روند صادرات و 
بازگشت ارزهای صادراتی/ 

تاکید بر متنوع سازی رویه های 
مطمئن بازگشت ارز صادرات

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از شاتا ، 
در جلسه کارگروه توسعه صادرات برخی از موضوعات 
دستور کار جلسه آتی شورای عالی صادرات از جمله 
پیشنهادات بخش غیردولتی مبنی بر اصالح بسته 
پیرامون  مرکزی  بانک   ۹۹/۴/۲۵ مورخ  سیاستی 
و  کشور  اقتصادی  چرخه  به  صادرات  ارز  بازگشت 
تعیین تکلیف واردات کانتینر یخچال دار برای کمک 

به ناوگان حمل زنجیره سرد محصوالت کشاورزی 
فسادپذیر صادراتی بررسی شد.

در این جلسه همچنین تاکید شد که جایگاه و نقش 
مورد  باید  غیرنفتی  صادرات  در  خصوصی  بخش 
دقت نظر و حمایت واقع شود و تمامی دستگاه های 
اجرایی به ویژه بانک مرکزی برای کمک به تسهیل 
صادرات و برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی 
کنند چرا که  اجرا  فوریت  به  را  تدابیر الزم  کشور 
انتظار برای بازگشت ارز صادرات به چرخه اقتصادی 
کشور بدون رفع موانع و چالش های سر راه صادرات 
رویه های  متنوع سازی  و  خصوصی  بخش  غیرنفتی 
قابل  سیاست  صادرات،  ارز  بازگشت  مطمئن 

تضمینی نخواهد بود.
راهکارهایی  صادرات،  توسعه  کارگروه  نشست  در 
بانک مرکزی پیشنهاد  برای اصالح بسته سیاستی 
شد و به تایید اعضای کارگروه توسعه صادرات رسید 
شورای عالی  کار  دستور  در  فوریت  به  شد  مقرر  و 

صادرات و بانک مرکزی قرار گیرد.
و  اهمیت  به  توجه  با  کارگروه  اعضای  ادامه،  در 
محصوالت  سرد  حمل  ناوگان  تقویت  ضرورت 
کاهش  منظور  به  کشاورزی  بخش  صادراتی 
هزینه های حمل و رعایت استاندارد بین المللی حمل 
و نقل کاالی صادراتی و حفظ کیفیت محصوالت تا 
بازار هدف با واردات ۲۰ درصد نیاز ناوگان یخچالی 
کشور موافقت کردند و بر این اساس مقرر شد ساز 
و کار اجرایی آن به فوریت توسط کمیته ماده یک 
آیین نامه اجرایی قانون مقررات تعیین و ابالغ شود.

کارگروه  نشست  چهارمین  و  سی  است؛  گفتنی 
دستگاه های  نمایندگان  حضور  با  صادرات  توسعه 
اجرایی و بخش غیردولتی عضو شورای عالی توسعه 
توسعه  سازمان  محل  در  کشور  غیرنفتی  صادرات 

تجارت ایران برگزار شد.

افزایش 71 درصدی تولید شمش آلومینیوم
میزان تولید شمش آلومینیوم کشور طی نیمه نخست امسال، 71 درصد رشد یافت که این رقم 

بیشترین میزان رشد بین تولیدات معدنی و صنایع معدنی بوده است
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از  شاتا، ۵ شرکت تولیدکننده آلومینیوم از ابتدای فروردین تا 
پایان شهریور، ۲۱۱ هزار و ۷۷۹ تن شمش تولیدکردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۱۲۳ هزار 

و ۵۷۶ تن بود.
از این میزان، شرکت های »ایرالکو« ۹۵ هزار و ۷۲۳ تن، »هرمزآل« ۴۵ هزار و ۴۴۴ تن، »المهدی« ۳۳ 

هزار و ۹۸۸ تن، »سالکو« ۲۵ هزار و ۳۹۷ تن و »آلومینای ایران« ۱۱ هزار و ۲۲۷ تن تولید کردند.
افزایش ۸۴ درصدی تولید شهریور

میزان تولید شهریور نیز با ۸۴ درصد افزایش نسبت به میزان تولید مدت مشابه سال گذشته )۱۹ هزار و 
۹۸۳ تن(، به ۳۶ هزار و ۸۶۶ تن رسید.

افزایش ۴ درصدی پودر آلومینا
شرکت آلومینای ایران طی ۶ ماهه نخست امسال، ۱۲۱ هزار و ۶۹۱ تن پودر آلومینا تولید کرد. این رقم در 

مقایسه با میزان تولید مدت مشابه سال گذشته )۱۱۶ هزار و ۸۸۳ تن(، ۴ درصد افزایش یافت.
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یادداشت

متن کامل

را که  پاندمی چالش های سختی   :  BCG منبع: 
داشت  وجود  کسب وکار  تحول  مورد  در  قبال 
ترکیب کرده است. و هیچ سازمانی وجود ندارد 

که به تحول نیاز نداشته باشد.
سوی  به  را  ما  زودتر  سال   ۱۰ تا  پنج  کووید-۱۹ 
آینده دیجیتال پرتاب کرده، اما شرکت ها می دانند 
و  استراتژی  دیجیتال سازی  از  فراتر  کاری  باید  که 
باید  آنها  دهند.  انجام  خود  مدل  کردن  عملیاتی 
مالحظات جدید را در نظر بگیرند که البته همه آنها 
به هم مرتبط هستند: سیر پیشرفت بیماری، نظام 
و سیاست های  آنها،  در منطقه  بهداشت و سالمت 
باید  را  اینها  همه  و  محرک.  اقدامات  و  دولتی 
همزمان با این موضوع کشف کنند که یک نقشه راه 
استراتژیک برای آینده ای کامال غیرقابل پیش بینی 
که  است  اساسی  تحول  همان  این  باشند.  داشته 
باید  پاندمی هم  از عصر  بعد  و نشیب های  فراز  در 
اتفاق ها،  این  همه  مرکز  در  باشد.   داشته  ادامه  
را  چیز  همه  کووید-۱۹  دارند.  قرار  ما  کارکنان 

برای کارکنان تقریبا در هر جنبه ای به هم ریخته 
است. به جز دلواپسی های کلی که در مورد بیماری 
اثرات کامل آن مشخص نیست، آنها  وجود دارد و 
نگران اقدامات ایمنی در محیط کار، امنیت شغلی، 
سرنوشت شرکت شان، پیچیدگی ها و مشکالت کار 
کردن در خانه و رفاه خانواده هستند. برخی از آنها 
و  تکنولوژی ها  با  را  خود  شدند  مجبور  شبه  یک 
درجه  این  دهند.  وفق  کردن  کار  روش های جدید 
بزرگ از تغییر و ابهام، خسارت روانی عظیمی را به 
افراد تحمیل کرده است.  در مراحل اولیه پاندمی، 
مدیران توجه بیش از حد نرمالی به کارکنان خود 
نشان دادند: شرکت ها بسیج شدند تا ایمنی و رفاه 
کارکنان را تضمین کنند، بر دورکاری متمرکز شدند، 
بحران  اما  بخشیدند.  تازه  جانی  خود  اهداف  به  و 
اینکه  بر  عالوه  شرکت ها  حاال  است.  شده  طوالنی 
باید بررسی کنند چگونه از دل این بحران وارد یک 
فاز بازگشت طوالنی شوند، می دانند که نمی توانند 
گرفتن  نادیده  بر  مبنی  قدیمی خود  عادت های  به 

ابزارهایی  به عنوان  آنها  با  کردن  رفتار  یا  کارکنان 
برای رسیدن به هدف، برگردند. شرکت ها عالوه بر 
حفاظت از سالمت کارکنان خود و جلب اطمینان 
آنها، باید آنها را اولویت قرار دهند تا بهره وری، انرژی 
و تعهد آنها حفظ شود. یک دستورالعمل تحول با 
و  است  موفقیت  کلیدی  عامل  کارکنان،  محوریت 
این موضوع نه فقط در دوران عبور از بحران، بلکه 
در دوران بعد از کووید هم صدق می کند.  در این 
واقعیت جدید، سازمان ها نمی توانند به تحول موفق 
در دوران بحران امیدوار باشند، مگر اینکه این کار 
را به شیوه ای انسانی انجام دهند. تجربیات افرادی 
که قبل از پاندمی تحوالت موفقی را اجرا و حفظ 
کرده اند، درس های مهمی را به ما یاد می دهد که 
تاکیدی است بر ضرورت اتخاذ رویکرد انسان محور 
نسبت به تحول. این رویکرد که در یک دهه گذشته 
مطرح شده، بر مغز، قلب و دست های تحول تمرکز 
دارد )در تاریخ ۱۰/ ۹/ ۱۳۹۷ در مقاله ای با عنوان 
به همین موضوع  قلب و دست های تحول«  »مغز، 

پرداخته ایم(. 
 مغز: اولویت های خود را انسانی کنید

سپس  و  رویا  یک  تصویرسازی  یعنی  تحول  مغز 
تعریف کردن دستورالعمل سازمانی. در فضای امروز، 
این کار با تعریف تغییرات کالن اساسی که می تواند 
بر کسب وکار )از جمله اقدامات دولت( اثر بگذارد و 
مدل عملیاتی، زیرساخت، عملیات و روش های کار 
رهبران  می شود.  شروع  بدهد،  قرار  تحت الشعاع  را 
سازمان باید استراتژی های کلیدی در هر دامنه مهم 
پرتفو،  جمله  از  کنند؛  اولویت بندی  و  شناسایی  را 

سرمایه گذاری و نوآوری.
ندارد: حرکت کردن  وجود  تلف کردن  برای  وقتی 
اندازه برای بازگشت به  سریع و تهاجمی به همان 
شرایط عادی اهمیت دارد که تقویت عملکرد آینده 

در  بوستون  مشاوره  گروه  بررسی های  است.  مهم 
اخیر  اقتصادی  رکود  چهار  که  شرکت هایی  مورد 
 ۱۴ فقط  می دهد  نشان  گذاشته اند،  پشت سر  را 
افزایش  را  خود  سودآوری  توانسته اند  آنها  درصد 
دهند و رشد را تسریع کنند؛ همان هایی که واکنش 
به موقع داشتند و اقدامات کوتاه مدت را با برنامه های 
بلند مدت تر متوازن کردند تا مزیت و انعطاف ایجاد 
کنند. آنها با سرمایه گذاری در رشد و نه فقط کاهش 
بلندمدت تری  به دستاوردهای  توانستند  هزینه ها، 
اقداماتی  چه  شرکت ها  برسند.  خود  عملکرد  در 
نیازهای  باشند  مطمئن  تا  دهند  انجام  می توانند 
پیچیدگی  و  ابهام  بحبوحه  این  در  کارکنان شان 

نادیده گرفته نشده است؟
متمرکز  افراد  بر  را  سازمانی  دستورالعمل های 
که  است  این  بازگشت  فاز  در  قدم  اولین  کنید. 
و  دیجیتال  استراتژیک،  فوری  دستورالعمل های 
تعریف کنید- مشتریان  برای کل شرکت  عملیاتی 
 .  ... و  تامین  زنجیره  تولید،  و  ساخت  کانال ها،  و 
همزمان، شرکت ها باید مزیت های آینده را تضمین 
فرصت های  عملیات،  پیشنهادها،   یعنی  کنند. 
آینده، پرتفو و کارکرد تکنولوژیک خود را ارزیابی، 
وقتی  کنند.  دیجیتال سازی  و  تقویت  بهینه سازی، 
ابهام به بیشترین حد خود رسیده، خیلی از شرکت ها 

برنامه ریزی مبتنی بر سناریو را مفید یافته اند. 
وجود  بدون  جاه طلبانه  تحوالت  این  از  هیچ یک 

نیروی کار شایسته و باانرژی رخ نمی دهد. 
تصویرسازی نیروی کار آینده. این تفکر استراتژیک 
که به قلب و دست ها متصل است، باید پیشرو و در 
مرکز کار باشد. به این دلیل که با وجود اختالالت 
زیادی که کووید-۱۹ در بازارها، زنجیره های تامین 
و بیشتر صنایع )از جمله گردشگری( ایجاد کرده، 
هیچ اختالل و وقفه ای فراگیرتر و پایدارتر از اختالل 

چگونگی تدوین یک نقشه راه استراتژیک برای آینده ای غیرقابل پیش بینی

تحول از دل بحران با کمک مغز، قلب و دست ها

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3699894-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7


10

شماره  2737 19 مهر 99

10

نگاه آخر

مراسم خاکسپاری پیکر محمدرضا شجریان

https://www.mehrnews.com/photo/5044455/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
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