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درج آگهی در رسانه های سندیکا

خدمات بیمه درمان تکمیلی و عمر و حادثه گروهی ویژه 
اعضای سندیکا )1399-1400(

آرشیو بولتن روزانه رسانا

از عدم دستیابی به هدف گذاری صورت گرفته 
در برنامه ششم توسعه درباره افزایش سطح 
تجدیدپذیر  های  نیروگاه  توسط  برق  تامین 
انتقاد کرد و مهم ترین مانع در برابر این هدف 
را بی توجهی به اصالح قیمت خرید تضمینی 

برق تولید شده، می داند.
حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از عدم دستیابی به 
هدف گذاری صورت گرفته در برنامه ششم توسعه درباره افزایش سطح 
تامین برق توسط نیروگاه های تجدیدپذیر انتقاد کرد و مهم ترین مانع 
در برابر این هدف را بی توجهی به اصالح قیمت خرید تضمینی برق 

تولید شده، می داند.
به  ویدئویی  پیام  در  نیرو  وزیر  اردکانیان،  رضا  که  بود  گذشته  هفته 
پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی و دومین جایزه ملی انرژی های 
تجدیدپذیر ایران اعالم کرد که ۲۶۰ مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر در حال 
ساخت در کشور وجود دارد که پیش بینی می شود اکثر آن ها تا پایان 

فعالیت دولت دوازدهم به بهره برداری برسد.

او همچنین حمایت از بخش خصوصی برای توسعه کاربرد انرژی های 

رئیـس  صالحـی  حمیدرضـا 
کمیسـیون انـرژی اتـاق ایـران و 
عضو هیـات مدیـره سـندیکای 

ایـران  بـرق  صنعـت 

انرژی تجدیدپذیر از 
هدف گذاری برنامه ششم جاماند

کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق با پنل های 
۲  ...........................................خورشیدی کولر
 مهلت بازپرداخت تسهیالت پرداختی تمدید 

3  .......................................................می شود
3   زنگ هشدار برای تابستان 1۴۰۰ به صدا درآمد
۴  ....... ناترازی صنعت برق 3 برابر شده است

کاهش ۲۰ درصدی در مصرف برق با اصالح 
۴  ........................................سیستم روشنایی

نیروگاه ها مجبور به استفاده از سوخت مایع 
5  ......................................................... شدند؟

وزیر جدید انرژی روسیه فردا با وزیر نفت ایران 
5  ...............................................دیدار می کند
6  ...... ترکیه جای ایران را در عراق می گیرد؟
7  .......................نفت سنگین ایران گران شد

برای حذف ارز ترجیحی، تصمیم انقالبی بگیرید 
7  .....................................................................
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کرد:  اعالم  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  تجدیدپذیر 
سوی  از  ایران  تجدیدپذیر  نیروگاه های  درصد   ۱۰۰
خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  و  مردمی  مشارکت 
در حال انجام است، عقد قرارداد خرید تضمینی برق 
تجدیدپذیر با شرایط مناسب، حمایت از تولیدکنندگان 
با هدف »انتقال و بومی سازی فن آوری های انرژی های 
تجدیدپذیر«، حمایت از مراکز تحقیقاتی  برای توسعه 
فن آوری های رقابت پذیر و فراهم کردن زمینه دسترسی 
به برق پایدار در مناطق دورافتاده و روستاها با نظارت 
شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو از جمله اقداماتی 
است که صورت می گیرد. اظهارات وزیر نیرو در این 
به  رو  هایی  واکنش  با  هرچند  است  نویدبخش  باره 

روست.
با  وگو  گفت  در  ایران  اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس 
پایگاه خبری اتاق ایران، حمایت های دولتی از بخش 
خصوصی برای مشارکت در راه اندازی نیروگاه های 
انرژی تجدیدپذیر را نامناسب می خواند و منتقد بی 
توجهی نسبت به لزوم اصالح قیمت خرید تضمینی 

برق تولید شده توسط نیروگاه هاست.
حمیدرضا صالحی در این گفت وگو به هدف گذاری 
صورت گرفته در برنامه ششم توسعه درباره نیروگاه 
های انرژی تجدیدپذیر اشاره و تصریح کرد: با توجه به 
برنامه ریزی ها تا پایان برنامه ششم 5 درصد ظرفیت 
برق نصب شده کشور باید از محل تجدیدپذیرها تامین 
ششم  برنامه  انتهای  تا  که  ترتیب  این  به  شد،  می 
ظرفیت تولید برق باید به ۱۰۰ هزار مگاوات می رسید 
که 5 درصد آن معادل 5 هزارمگاوات است. یعنی در 
هر سال از برنامه باید ۱۰۰۰ مگاوات برق به کمک 

تجدیدپذیرها تامین می شد.
بر اساس اظهارات او، االن که سال آخر برنامه ششم 
هستیم به 85 هزار مگاوات برق نصب شده دست پیدا 
کردیم که 5 درصد آن برابر با 3 هزار و 4۰۰ مگاوات 

می شود در صورتی که میزان برق نصب شده در این 
حوزه 85۰ مگاوت است.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به 
برنامه، نیازمند حمایت ویژه هستیم و باید موانع در 
برابر اجرای برنامه حذف شوند. درحال حاضر یکی از 
چالش ها برای سرمایه گذاری، موضوع تعدیل نرخ ارز 
است که در سرمایه گذاری اهمیت باالیی دارد؛ مسئله 
برق است.  دیگر قیمت اصالح شده خرید تضمینی 
برای مثال یک سامانه کوچک 5 کیلوواتی در یک خانه 
که آبان سال گذشته 5۰ میلیون تومان هزینه داشت 
بهای آن در سال جاری به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده 
اما قیمت خرید برق آن دو برابر ن شده و هنوز همان 

9۰۰ تومان محاسبه می شود.
وی اصالح قیمت خرید تضمینی برق را یکی از الزمه 
های توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر دانست و تاکید 
کرد: در حال حاضر منابع الزم برای این بخش تنها از 
محل قبوض مشترک خانگی پرداخت می شود به این 
ترتیب که ۱۰ درصد بهای پرداخت شده به این حوزه 
اختصاص پیدا می کند. برای توسعه سرمایه گذاری 
در حوزه تجدیدپذیرها باید به فکر منابع محکم تری 

باشیم.
به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، مشوق 
مجوز  ارائه  این حوزه  در  گذاری  برای سرمایه  دیگر 
صادرات برق تولید شده است. او افزود: صادرات می 
تواند ریسک های احتمالی را پوشش دهد و سرمایه 
گذاری را توجیه پذیرتر کند. به کمک صادرات نرخ 
بازگشت سرمایه برای فعال اقتصادی مناسب تر خواهد 
بود. رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از امکان سرمایه 
گذاری 7۰ میلیارد دالری در حوزه تجدیدپذیرها خبر 
داد و گفت: امروز تعداد قابل توجهی از سرمایه گذاران 
خارجی عالقه مند به حضور در این بازار هستند و نباید 

اجازه دهیم این فرصت ها از بین برود.

سخنگوی صنعت برق خبر داد:

کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق 
با پنل های خورشیدی کولر

پنل های  عرضه  از  برق  صنعت  سخنگوی 
آبی  کولرهای  روی  استفاده  برای  خورشیدی 
خبر داد و گفت: استفاده از این پنل ها، ۲۰ درصد 

کاهش مصرف برق را به همراه دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، 
مصطفی رجبی مشهدی گفت: پنل های خورشیدی 
و  است  بهینه  آبِی  کولر  یک  مصرف  معادل  کولر 
به  تابستان  مصرف  اوج  در  که  فشاری  از  می تواند 
پنل  کند.  جلوگیری  می شود،  وارد  برق  شبکه های 
خورشیدی که به صورت سایه بان روی کولر نصب 
از  و  نیز کاهش  را  می شود، ۱5 درصد مصرف آب 
سوی دیگر میزان خنک کردن خانه را نیز افزایش 
می دهد. سخنگوی صنعت برق کاهش مصرف برق 

در بخش خانگی به ویژه برای پر مصرف ها را یکی 
از اهداف اصلی طرح برق امید بیان کرد و ادامه داد: 
این طرح از ابتدای آبان اجرایی شده به مشترکان 
پرمصرف شش ماه فرصت داده شده که مصرف خود 

را کاهش دهند.
رجبی یکی از روش های کاهش مصرف را استفاده 
از پنل های خورشیدی دانست و افزود: این پنل ها، 
مشترک  مصرف  میزان  از  کولر،  مصرف  معادل 
خانگی کم می کند. با این اقدام مشترکان پر مصرف 
می توانند به خوش مصرف تبدیل شوند و هزینه های 
متقاضیان  دهند.  کاهش  را  خود  برق  صورتحساب 
از طریق سایت  این پنل های خورشیدی می توانند 
در  و  کنند  نویسی  نام  امید  برق  سایت  یا  )ساتبا( 
برای  نام کرده  به متقاضیان ثبت  نخستین فرصت 

انجام مراحل، اطالع رسانی می شود.
به  پنل ها  این  هزینه  پرداخت  داشت:  اظهار  وی 
صورت اقساطی است و سود یارانه تسهیالت برای 
آن ها در نظر گرفته شده است که مشترکان هیچ 

هزینه سودی پرداخت نمی کنند.
این مقام مسئول با بیان اینکه هدف این است که 
باشد،  فروشی  تک  قیمت های  از  ارزان تر  قیمت ها 
خصوص  این  در  داخلی  کنندگان  تولید  با  گفت: 
که  می کنیم  بینی  پیش  و  است  شده  مذاکره 
تومان  میلیون   ۶ تا   5 خورشیدی  پنل  هر  قیمت 
باشد. مشترکان می توانند بیشتر از یک پنل تقاضا 
پنل  برای یک  فقط  یارانه سود تسهیالت،  و  کنند 
بر  مازاد  و  است  شده  گرفته  نظر  در  خورشیدی 
متقاضیان  نیست.  برخوردار  تسهیالت  این  از  آن، 
و  نمی کنند  پرداخت  سودی  خورشیدی  پنل های 
سود در نظر گرفته شده را سازمان ساتبا به جای 
مشترک پرداخت می کند که میزان آن حدود ۱7 

درصد است.
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پیشنهادات جدید ستاد رفع موانع تولید

 مهلت بازپرداخت تسهیالت 
پرداختی تمدید می شود

ستاد رفع موانع تولید به معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری پیشنهاد کرد همه تسهیالت گیرندگان 
از محل منابع وجوه اداره شده که در سالهای قبل 
که نسبت به اجرا و تحقق اهداف پروژه اقدام 
کرده باشند، تا پایان سال 1۴۰۰ نسبت به تسویه 

اصل و سود اولیه )تا سررسید( اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در 
موانع  رفع  و  تسهیل  دومین جلسه ستاد  و  یکصد 
از برخی واحدهای  برای حمایت  تولید تصمیماتی 
جهت  پیشنهاداتی  همچنین  شد.  گرفته  تولیدی 
رفع موانع تولید به منظور ارائه به معاونت حقوقی 

ریاست جمهوری مطرح شد.
تسهیالت  همه  پیشنهادات،  این  از  یکی  اساس  بر 
در  که  شده  اداره  وجوه  منابع  محل  از  گیرندگان 
سال های قبل از دستگاه های اجرایی توسط بانک 
های عامل تسهیالت اخذ کرده و نسبت به اجرا و 
تحقق اهداف پروژه اقدام کرده باشند می توانند تا 
پایان سال ۱4۰۰ نسبت به تسویه اصل و سود اولیه 

)تا سررسید( اقدام کنند.
مصوبات جلسه ستاد  تسهیل و رفع موانع تولید

زنگ هشدار برای تابستان 1۴۰۰ 
به صدا درآمد/ دولت دوازدهم 
در تاریکی خداحافظی می کند؟

به  نیرو  وزارت  محوریت  با  دولت  امروز  اگر 
مشکالت تأمین برق تابستان 1۴۰۰ ورود جدی 
نکند، ممکن است دولت دوازدهم در حالی ترک 
مسئولیت کند که کشور در تاریکی های ناشی از 
عدم برنامه ریزی های بموقع و کارآمد فرو رفته 

باشد.

اقتصــادی خبرگــزاری  بــه گــزارش خبرنــگار 
تســنیم، بیســت و پنجــم مردادمــاه ســال جــاری، 
رضــا اردکانیــان وزیــر نیــرو اعــالم کــرد: "از فــردا 
همــکاران برنامه ریــزی خــود را بــرای برنامــه صفــر 
ــال  ــن س ــر در آخری ــی صف ــر، خاموش ــر صف صف
ایــن قــرن کــه تابســتان ۱4۰۰ اســت آغــاز کننــد" 
در واقــع برنامــه ۰۰۰ کــه ابــداع اردکانیــان بــرای 
گــذر بــدون خاموشــی از تابســتان ۱4۰۰ اســت در 
ــایی  ــرق و پیک س ــرف ب ــت مص ــش مدیری دو بخ
ــه رشــد مصــرف در تابســتان ۱4۰۰  ــی ک به میزان
نســبت بــه تابســتان 99 تنهــا حــدود یــک درصــد 
باشــد و افزایــش ظرفیــت تولیــد بــرق بــا تمرکــز 
حداکثــری در بخــش تولیــد بــرق حرارتــی تعریــف 

شــده اســت.
در بخــش نخســت، وزارت نیــرو عالوه بر مشــوق ها 
کــه  برنامه ریزی شــده ای  پیک ســایی های  و 
ــال  ــت در س ــاورزی و صنع ــای کش ــرای بخش ه ب
ــرق  ــرح ب ــرای ط ــا اج ــه، ب ــر گرفت ۱4۰۰ درنظ
ــرف  ــت مص ــایی و مدیری ــال پیک س ــد به دنب امی
ــر  ــال اخی ــه دو س ــت و تجرب ــی اس ــش خانگ بخ
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــه می توان ــت ک ــان داده اس نش
ــت  ــرف را مدیری ــد مص ــود، رش ــی خ ــزار قانون اب
کنــد کــه البتــه تحقــق آن در شــرایط رکــود 
ــالهای  ــور در س ــاد کش ــر اقتص ــم ب ــی حاک تورم
98 و 99 میســر شــده بــود و از آنجایــی کــه 
برنامــه ای در دولــت بــرای خــروج از رکــود تورمــی 
ــز  ــال ۱4۰۰ نی ــتان س ــود، در تابس ــده نمی ش دی
ــدن  ــال نش ــی و فع ــورد تورم ــه رک ــوان ادام می ت
انتظــار  را  تولیــد  ظرفیت هــای خالــی بخــش 
ــرو  ــه وزارت نی ــن برنام ــق ای ــه تحق ــه ب داشــت ک
ــش  ــرف در بخ ــت مص ــایی و مدیری ــرای پیک س ب

صنعــت، کمــک می کنــد.

امــا در بخــش دوم کــه احــداث واحدهــای جدیــد 
حرارتــی  واحدهــای  به خصــوص  بــرق  تولیــد 
اســت، مشــکالت متعــددی بــه وجــود آمــده اســت 
کــه وزارت نیــرو هنــوز نتوانســته اســت بــرای حــل 
ــد، از  ــدی کن ــی کارآم ــکالت چاره اندیش ــن مش ای
ــاخت  ــای س ــن هزینه ه ــرار گرفت ــر ق ــت تأثی تح
نیــروگاه ناشــی از جهــش نــرخ ارز و ناتوانــی 
ســرمایه گذاران در پرداخــت اقســاط ارزی صنــدوق 
توســعه ملــی تــا پرداخــت نشــدن تســهیالت 
ــدی  ــاس زمان بن ــر اس ــی ب ــعه مل ــدوق توس صن
تمــام  کــه  ســرمایه گذارانی  بــه  مصوب شــده 
را  پــروژه  فیزیکــی  پیشــرفت  برنامه ریزی هــای 
ــا  ــع از ســوی بانک ه ــا اعتمــاد از پرداخــت بموق ب
ــف و  ــه توق ــر ب ــد منج ــرده بودن ــزی ک برنامه ری
ــت  ــرار اس ــه ق ــده ک ــی ش ــدی پروژه های ــا کن ی
ــد و  ــد بیاین ــدار تولی ــه م ــده ب ــاه آین ــا شــش م ت
تأمیــن بخشــی از بــار پیــک بــرق تابســتان ۱4۰۰ 

ــند. ــر دوش بکش را ب
طرزطلــب،  محســن  گذشــته،  روز  اگرچــه 
مدیرعامــل شــرکت تولیــد بــرق حرارتــی در 
گفت وگویــی اعــالم کــرد کــه "در صــورت افزایــش 
نیــاز کشــور بــه بــرق بیشــتر اگــر ســرمایه گذاری 
ــال  ــرق از س ــن ب ــرای تأمی ــود، ب ــام نش الزم انج
ــم  ــه خواهی ــکالتی مواج ــا مش ــد ب ــه بع ۱4۰۲ ب
شــد" امــا به نظــر می رســد ایــن مشــکالت زودتــر 
ــال  ــال ۱4۰۰ احتم ــور وی و در س ــان متص از زم
بــروز دارد و اگــر امــروز دولــت بــا محوریــت وزارت 
نیــرو بــه مشــکالت تأمیــن بــرق تابســتان ۱4۰۰ 
ورود جــدی نکنــد، ممکــن اســت دولــت دوازدهــم 
ــور در  ــه کش ــد ک ــئولیت کن ــرک مس ــی ت در حال
برنامه ریزی هــای  عــدم  از  ناشــی  تاریکی هــای 
بموقــع و کارآمــد مدیــران دولــت فــرو رفتــه اســت.

https://www.farsnews.ir/news/13990930000330/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C
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مدیرعامل شرکت برق حرارتی:

ناترازی صنعت برق 3 برابر 
شده است/ از سال 1۴۰۲ به 

بعد در تامین برق دچار مشکل 
می شویم

مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی گفت: در 
اگر  بیشتر  برق  به  کشور  نیاز  افزایش  صورت 
سرمایه گذاری الزم انجام نشود، برای تامین برق 
از سال 1۴۰۲ به بعد با مشکالتی مواجه خواهیم 

شد.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
"محسن طرزطلب" در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا، 
در پاسخ به این سوال که اگر تحریم ها برداشته شود 
و تورم کاهش یابد و به دنبال آن مصرف برق افزایش 
پیدا کند آیا توان تامین برق در کشور وجود دارد، 
سرمایه گذاری های  اخیر  سال  سه  کرد: طی  اظهار 
نگرانی  و  است  نشده  انجام  برق  صنعت  در  خوبی 
با  بعد  به   ۱4۰۲ سال های  برای  که  دارد  وجود 

کسری شدید توان تولیدی مواجه شویم.

نتوانستیم  اینکه  به  باتوجه  داد:  ادامه  وی 
دهیم  انجام  حوزه  این  در  مناسبی  سرمایه گذاری 
و  تحریمی  بحث های  دلیل  به  دیگر  سوی  از  و 
قیمت  ارز  نرخ  افزایش  که  دلیل  این  به  همچنین 
تمام شده را برای ما افزایش داده است و تعرفه ها 
به  افزایش پیدا نکرده است مشکالت  اندازه  به آن 

وجود خواهد آمد.
بر  تاکید  با  حرارتی  برق  تولید  شرکت  مدیرعامل 
را  برق  صنعت  ناترازی  مسائل  این  مجموع  اینکه 
بحث  در  اگر  کرد:  تصریح  است،  کرده  برابر  سه 
سال های  در  و  نشود  مناسبی  فکر  سرمایه گذاری 
نشود  اخیر  سال  سه  از  بیش  توان  افزایش  آینده 

دچار مشکل خواهیم شد.
طرزطلب با اشاره به آخرین وضعیت ساخت نیروگاه 
در  افتتاح  برای  پروژه  چندین  گفت:  کشور،  در 
آخر  تا  پیش بینی ها  اساس  بر  که  گرفته شده  نظر 
شماره  واحد  شامل  که  شد  خواهد  تکمیل  امسال 
یک نیروگاه سبالن در بخش بخار، واحد شماره یک 
نیروگاه  واحد شماره سه  نیروگاه هنگام،  گاز  دو  و 
شیروان در بخش بخار، تکمیل واحد بخار نیروگاه 
در  هریس  نیروگاه  بخار  واحد  مازنداران،  کاسپین 
بخار  دو  شماره  واحد  احتماال  و  آذربایجان شرقی 
نیروگاه ارومیه می شود که در حال حاضر در دستور 
مدار  وارد  ماه  اسفند  تا  حداکثر  و  گرفته  قرار  کار 

می شود.
وی با بیان اینکه مجموع ظرفیت این بخش ها بیش 
از ۱۲۰۰ مگاوات است، اظهار کرد: برای سال آینده 
نیز برنامه هایی را در دستور کار داریم که واحد گاز 
نیروگاه  بخار  واحد  زنجان،  گاز  واحد  کرمان،  زرند 
جهرم، واحد شماره دو سبالن در دستور کار قرار 
دارد تا با ارتقای آن ها در زمان پیک مشکلی ایجاد 

نشود.

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد:

کاهش ۲۰ درصدی در مصرف 
برق با اصالح سیستم روشنایی

گفت:  برق  صنعت  سخنگوی   - ایرنا   - تهران 
 ۲۰ خانگی  بخش  در  روشنایی  سیستم  اصالح 

درصد کاهش مصرف به همراه دارد.
مصطفی رجبی مشهدی روز جمعه در گفت و گو 
درصد   3۰ حدود  افزود:  ایرنا  اقتصادی  خبرنگار  با 
به سیستم  مربوط  بخش خانگی  در  انرژی  مصرف 

های روشنایی در طول سال است.
میزان  این  توانند   می  مشترکان  داد:  ادامه  وی 
مصرف انرژی را با بکار گرفتن تدابیر مناسب کاهش 

دهند.
مصرف  کم  های  از المپ  استفاده  مشهدی  رجبی 
برشمرد  مناسب  راهکارهای  از  یکی  را  ال.ای.دی 
در  المپ  از  نکردن  استفاده  ساخت:  خاطرنشان  و 

راهکار  ندارد  دائمی  روشنایی  به  نیاز  که  نقاطی 
دیگری برای کاهش مصرف است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت 
داد:  ادامه  ایران  برق  نیروی  توزیع  و  انتقال  تولید، 
نیز  روشنایی  هوشمند  های  سیستم  بکارگیری 
در  انرژی  مصرف  کاهش  برای  خوبی  بسیار  کمک 

بخش روشنایی یک ساختمان است.
و  پرمصرف  وسایل  با  خداحافظی  افزود:  وی 
جایگزینی آنها و با کمی هزینه باوسایل پربازده نیز 
راهکار مناسبی است که می تواند صرفه جویی قابل 

مالحظه ای به همراه داشته باشد.
بتوانند  سخنگوی صنعت برق گفت: مشترکان اگر 
۱۰درصد در مصرف کاهش ایجاد کنند این کاهش 
بدون  سرگذاشتن  پشت  به  خوبی  بسیار  کمک 

دغدغه پیک سال آینده خواهد بود.
رجبی مشهدی ادامه داد: اکنون به ازای هر کیلوات 
این  و  شود  می  هزینه  تومان   ۱5۰ برق  ساعت 
مشترکان  از  آن  از  نیمی  فقط  که  است  درحالی 

دریافت می شود.
وی بر ضرورت مدیریت مصرف از سوی مشترکان 
بهینه  مدیریت  ساخت:  خاطرنشان  و  کرد  تاکید 
انرژی  مصرف  شدت  از  کرد  خواهد  کمک  مصرف 
که اکنون روند نامناسبی در کشورمان دارد کاسته 

شود.
به گزارش ایرنا، اکنون حدود 3۰ میلیون مشترک 
که  حالی  در  دارند.  وجود  کشور  در  برق  صنعت 
بین المللی  آژانس  عضو  کشورهای  از  یک  هیچ  در 
از  سردتر  مراتب  به  هوایی  و  آب  وجود  با  انرژی، 
مربع  متر  هر  ازای  به  انرژی  مصرف  میزان  ایران، 
در بخش خانگی از ۱۰۰۰ مگاژول تجاوز نمی کند، 
در ایران این میزان ۱۶5۰ مگاژول است که نشانگر 

مصرف نادرست انرژی در کشورماست.
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نیروگاه ها مجبور به استفاده از 
سوخت مایع شدند؟

با شروع فصل سرما و افزایش مصرف گاز تامین 
سوخت نیروگاه با تغییراتی مواجه شده است و 
آنطور که مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی 
از  استفاده  به  مجبور  ها  نیروگاه  کرده  اعالم 

سوخت مایع شده اند.
عمده  نقش  حرارتی  های  نیروگاه  ایسنا،  گزارش  به 
ای در تولید برق کشور دارند به طوری که در حال 
حاضر میزان تولید برق این نیروگاه ها ۶8 هزار و 4۱3 
مگاوات، معادل 8۱ درصد تولید برق کشور است به 
نوعی بار تامین روشنایی بر دوش نیروگاه های حرارتی 
قرار دارد و تامین سوخت آن ها نیز برعهده وزارت نفت 

قرار گرفته است.
آن طور محسن طرزطلب - مدیرعامل شرکت تولید 
ایسنا گفته وضعیت سوخت رسانی  به  برق حرارتی 

به نیروگاه ها در یک هفته اخیر مناسب نبوده و گاز 
کمتری نسبت به گذشته در اختیار آن ها قرار گرفته 
است، به همین دلیل مجبور به استفاده بیشتر از سوخت 
مایع شدیم و از این باب کمی جای نگرانی وجود دارد.

به گفته وی قرار شده این مشکل برطرف شود و قول 
هایی نیز در این رابطه داده شده است و ما نیز امیدواریم 
مشکالت فعلی برطرف و سوخت رسانی به نیروگاه ها 

همچون گذشته ادامه یابد.
مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی گفت: با اشاره به 
علت عدم تخصیص گاز کافی به نیروگاه ها، گفت: علت 
عمده ای که ذکر می کنند مصرف مشترکان خانگی و 
صنایع دیگر است که اگر این مشکالت برطرف شود ما 

سوخت مایع کمتری مصرف خواهیم کرد.
الویت تامین گاز بخش خانگی و گرمایشی است

در این راستا محمدرضا جوالیی - مدیر دیسپاچینگ 
شرکت ملی گاز ایران نیز به ایسنا گفت: با توجه به اینکه 
مصارف بخش خانگی افزایش چشمگیری داشته است 
و در چند روز گذشته به 59۲ میلیون مترمکعب برای 
مصارف خانگی و تجاری رسیدیم و تولید یک میزان 
مشخصی است و تقریبا در حداکثر ظرفیت قرار دارد 
طبیعتا اولویت تامین گاز بخش خانگی و گرمایشی 
است که مابه التفاوت آن از سهم گاز نیروگاه ها کاسته 

میشود.
وی با بیان اینکه وزارت نفت تعهد تامین سوخت نیروگاه 
یابد سوخت  کاهش  گاز  تخصیص  اگر  و  دارد  را  ها 
های دیگر را تامین می کنیم و اکنون تمام نیروگاه 
ها مشغول فعالیت هستند، اظهار کرد: مساله دوم این 
است که وزارت نیرو یک تعهدی را برای کاهش میزان 
برق و نگهداشتن سوخت معادل در داخل نیروگاه دارد 
اما این مساله را از ابتدای آذر ماه رعایت نکرده است و 
موجب شده مخازن سوخت نیز تحت تاثیر قرار بگیرد.

مدیر دیسپاچینگ شرکت ملی گاز ایران توضیح داد: 

یعنی می بایست سوخت نیروگاه ها روی ۱8۰ میلیون 
مترمکعب قرار میگرفت اما متوسط آذرماه نشان می 
دهد که این عدد به ۱93 میلیون مترمکعب رسیده 
یعنی مصرف برق نیز فراتر از برنامه و آنچه که بین 
وزارت نفت و نیرو توافق شده رفته است که فشار این 

مساله روی مخازن گازوییل می آید.
چقدر سوخت به نیروگاه ها تحویل داده می شود؟

جوالیی ادامه داد: مورد سوم مصارف مازوت است که 
مصوبه شورای عالی امنیت ملی را دارد و می بایست 
اجرایی شود که تا کنون به طور کامل اجرایی نشده 
است و از آن طرف نیز به مخازن نفت گاز فشار وارد 
می شود اما با این وجود برای تامین سوخت نیروگاه ها 

مشکلی نداریم.
آذر 93  ماه  در  روزانه  متوسط  طور  به  وی  گفته  به 
میلیون متر مکعب گاز، 8۰ میلیون مترمکعب گازوییل 
و ۲۰ میلیون مترمکعب مازوت به نیروگاه ها تحویل 
داده شده البته این اعداد به روز تغییر می کند، به طور 
مثال اکنون گاز تحویلی ۶۰ تا 7۰ میلیون مترمکعب 

است و مابقی گازوییل و مازوت تخصیص می یابد.
آلودگی تهران ارتباطی با این مساله ندارد

مدیر دیسپاچینگ شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر 
کالن  و  اصفهان  و  تهران  اطراف  مازوت  هنوز  اینکه 
شهرهای دیگر استفاده نمی شود و نمی توان آلودگی 
باید  گفت:  داد،  ارتباط  مساله  این  به  را  اخیر  های 
فیلترهایی در نیروگاه ها نصب شود، در کشورهای دیگر 
ذغال سنگ نیز در نیرووگاه ها استفاده می کنند و تا 
این میزان آلودگی ندارند یکسری دستگاه هایی وجود 
دارد که باید در نیروگاه ها نصب شود که استفاده از آن 
ها میزان آلودگی را کاهش می دهد عالوه بر این وزارت 
نیرو باید سعی کند در حد امکان از نیروگاه های سیکل 
ترکیبی استفاده کند که هم راندمان باالتری دارد و هم 

سوخت کمتری استفاده می شود.

وزیر جدید انرژی روسیه فردا با 
وزیر نفت ایران دیدار می کند

نیکوالی شولگینوف، وزیر جدید انرژی روسیه 
بیژن  با  را  جلسه ای  است  قرار  که  کرد  اعالم 

نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران برگزار کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نیکوالی شولگینوف، 
تاس  خبرگزاری  به  شنبه  روز  روسیه  انرژی  وزیر 
اعالم کرد که قرار است جلسه ای را با بیژن نامدار 

زنگنه، وزیر نفت ایران برگزار کند.
روز  نشست  بله،  کرد:  تأیید  نیز  وزارتخانه  این 

دوشنبه قرار است برگزار شود.
شولگینوف در ماه نوامبر به عنوان وزیر انرژی روسیه 
منصوب شد و وزیر پیشین یعنی الکساندر نواک نیز 

معاون نخست وزیر این کشور اعالم شد.
یک منبع آگاه در این وزارتخانه به خبرگزاری تاس 
یکدیگر  به  وزرا  معرفی  برای  جلسه  این  که  گفت 

ترتیب داده شده است.
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ترکیه جای ایران را در عراق 
می گیرد؟

برق  بازار  از  ایران  حذف  به  نسبت  نگرانی ها 
عراق بیشتر از هر زمانی است. ترکیه به دنبال 
صادرات  و  خود  برق  تولید  ظرفیت  افزایش 
بیشتر به این کشور بوده و عراق هم خود برنامه 
ریزی گسترده ای برای تولید بیشتر برق از محل 
و  تولیدی  راندمان  افزایش  و  پذیر ها  تجدید 

مصرفی انجام داده است.
به گزارش برق نیوز: عراق بزرگترین بازار صادراتی 
از  به  نسبت  نگرانی ها  که  بازاری  است.  ایران  برق 
زمانی  هر  از  بیشتر  روز های  این  آن  دادن  دست 
صادرات  کنفدراسیون  رییس  پارسا  محمد  است. 
حاضر  حال  در  می گوید:  بازار  به  اینباره  در  انرژی 
است  مگاوات  هزار   ۲ از  کمتر  ایران  برق  صادرات 
که عراق بیشترین سهم از آن را دارد. او می گوید: 
هرچند که میزان صادرات برق ایران در مقایسه با 

اما ممکن است  ناچیز است،  بسیار  این کشور  نیاز 
در سایه بی توجهی همین مقدار اندک صادرات را 
هم از دست بدهیم. او با اشاره به تالش های ترکیه 
عراق، گفت: همزمان  به  برق  بیشتر  برای صادرات 
می کند  سنگینی  ایران  روی  تحریم ها  موضوع  که 
این  و  شده اند  کار  به  دست  همسایه  کشور های 
هشداری است به ایران که اوضاع انرژی منطقه به 
میزان  همین  است  ممکن  نمی ماند،  شکل  همین 

برقی که به عراق صادر می کنیم از دست مان برود.
این  در  گذاری  سرمایه  کند  آهنگ  به  اشاره  با  او 
 5 افزایش  به  نیاز  ساالنه  ایران  گفت:  صنعت، 
افزایش  پاسخگوی  تا  دارد  برق  تولید  درصدی 
مصرف برق کشور باشد، اما طی سال های گذشته 
همواره کمتر از نصف این میزان افزایش تولید برق 
به  برقش  صادرات  هم  خاطر  همین  به  و  داشته 
صورت متوالی افت کرده و در سال جاری مجبور به 

افزایش چشمگیر واردات برق شده است.
انرژی  کمیسیون  رییس  صالحی  حمیدرضا  اما 
حذف  در  ایران  اصلی  مشکل  ریشه  بازرگانی  اتاق 
از بازار های صادراتی کشور های همسایه را در نبود 
امروز  می گوید:  او  می داند.  اقتصادی  دیپلماسی 
عالوه بر وزیر نفت و نیرو، وزیر خارجه نیز باید در 
مورد انرژی صاحب نظر باشد و به کمک دیپلماسی 
اقتصادی حضور ایران در بازار های منطقه را تقویت 
کند. دراین بین بخش خصوصی نیز نقت پررنگی به 
عهده دارد چراکه می تواند به کمک روابط خود در 
دیگر کشور ها بازار سازی کرده و اجرای پروژه ها را 

تسهیل کند.
ترکیه جای ایران را در عراق می گیرد؟

شبکه برق در عراق وضعیت اسفناکی دارد. بر اساس 
آنچه به توافق دو کشور رسیده قرار است که ایران 
را  کشور  این  نیاز  مورد  برق   ۲۰۲۰ سال  پایان  تا 

البته مشخص نیست که قرارداد ایران  تامین کند. 
برای سال آینده میالدی هم تمدید می شود یا نه. 
در حالی محمد پارسا از نبود استراتژی برای افزایش 
می کنند  گله  برق  صادراتی  بازار  از  ایران  سهم 
برای  تالش  در  ترکیه  همچون  کشور هایی  که 
صادرات این انرژی به همسایه غربی ایران هستند. 
همسایه ای که به شدت نیازمند برق ایران بوده و در 
در برخی از روز های گرم تابستان مردمانش بعضا تا 
۱5 خاموشی دارند. جالب است که بدانید ترکیه در 
برق  گرجستان  و  بلغارستان  یونان،  به  حاضر  حال 

صادر می کند.
در  ترکیه  طبیعی  منابع  و  انرژی  وزیر  دونمز  فاتح 
ماه آگوست اعالم کرده بود که ترکیه و عراق توافق 
عراق  اینکه  محض  به  را  الکتریکی  تجارت  کردند 

زیرساخت های خود را به روز کند، آغاز کنند.
 ۲8 عراق  برق  شده  نصب  ظرفیت  حاضر  حال  در 
نیرو  وزارت  اعالم  اساس  بر  که  است  مگاوات  هزار 
شده  نصب  ظرفیت  این  از  مگاوات  هزار   ۱9 عراق 
قابل استفاده است. البته باید توجه داشت که این 
و  توسعه  گرفتن  نظر  در  بدون  برق،  تقاضا  میزان 
برق  و شبکه ای  نیروگاهی  بهره وری بخش  افزایش 
عراق است و در صورتی که بخش نیروگاه و شبکه 
یابد بی شک  برق در عراق توسعه  انتقال  و  توزیع 

شاهد افزایش قابل توجه تقاضا خواهیم بود.
 )IEA( انرژی  المللی  بین  آژانس  دلیل  همین  به 
تالش  عراق  در  برق  چالش های  کاهش  برای  نیز 
صرفه  به  "مقرون  که  باورند  این  بر  آن ها  می کند. 
نیاز  مسیر  پایدارترین  و  اطمینان ترین  قابل  ترین، 
تقویت  نصف،  به  حداقل  شبکه  تلفات  کاهش  به 
شده  گرفته  گاز  از  استفاده  ای،  منطقه  اتصاالت 
انرژی های  سهم  افزایش  و  کارآمد  نیروگاه های  در 

تجدید پذیر در مخلوط است".
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نفت سنگین ایران گران شد
جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت سنگین ایران در ماه میالدی گذشته دو دالر و 

6۴ سنت معادل 6.6 درصد نسبت به اکتبر افزایش پیدا کرد.
قیمت نفت سنگین ایران در نوامبر به 4۲ دالر و 88 سنت در هر بشکه رسید که در مقایسه با قیمت 4۰ 
دالر و ۲4 سنت در اکتبر، دو دالر و ۶4 سنت معادل ۶.۶ درصد افزایش داشت. میانگین قیمت نفت سنگین 
ایران از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون 39 دالر و 98 سنت در هر بشکه در مقایسه با ۶۱ دالر و 7۶8 سنت در 

مدت مشابه سال ۲۰۱9 بوده است.
معادل ۶.3 درصد  نوامبر دو دالر و 53 سنت  متوالی، در  ماه کاهش  از دو  اوپک پس  نفتی  ارزش سبد 
در مقایسه با اکتبر رشد کرد و به 4۲ دالر و ۶۱ سنت در هر بشکه رسید. این افزایش همسو با افزایش 
شاخصهای قیمت اسپات بود اگرچه قیمت فروش رسمی گریدهای نفتی مدیوم و سنگین ترش به مقصد 

آسیا بر مبنای ماهانه تقریبا بدون تغییر ماند و قیمت فروش گریدهای سبک شیرین یکسان نبود.
میانگین ارزش سبد نفتی اوپک از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون 4۰ دالر و 75 سنت بوده که در مقایسه با 
۶3 دالر و 8۲ سنت در مدت مشابه سال گذشته، ۲3 دالر و هفت سنت معادل 3۶.۲ درصد کاهش را نشان 
می دهد. طبق گزارش منابع ثانویه، تولید نفت اوپک متشکل از ۱3 کشور در نوامبر به ۲5.۱۱ میلیون بشکه 
در روز رسید که ۰.7۱ میلیون بشکه در روز  در مقایسه با اکتبر افزایش داشت. تولید نفت به طور عمده در 
لیبی و امارات متحده عربی افزایش پیدا کرد و در عراق کاهش یافت. تولید نفت ایران 39 هزار بشکه در 

روز افزایش داشت و به ۱.98۶ میلیون بشکه در روز رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به نمایندگان 
مجلس

برای حذف ارز ترجیحی، 
تصمیم انقالبی بگیرید

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این 
و  تولیدکنندگان  نماینده  عنوان  به  وزارتخانه 
فعاالن اقتصادی با سماجت به دنبال تک نرخی 
از  است،  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  حذف  و  ارز  کردن 
نمایندگان مجلس خواست تا درباره حذف ارز 

ترجیحی، تصمیم انقالبی بگیرند.
از همـان آغـاز نوسـانات نرخ ارز در اوایل سـال 97 و 
اعـالم نـرخ 4۲۰۰ تومانی از سـوی دلوت بـه عنوان 
ارزی  کمیتـه  اساسـی،  کاالهـای  ارز  تأمیـن  نـرخ 
اتـاق ایـران تشـکیل شـد و نظـرات خـود را مبنـی 
بـر غیرکاشناسـی بـودن ایـن نـرخ اعـالم کـرد. بـه 
بـاور فعـاالن بخـش خصوصـی از ماه هـای ابتدایـی 
سـال 97 کـه دولـت سیاسـت ارز 4۲۰۰ تومانـی را 
بـا ایـن اسـتدالل کـه بـه دنبـال حمایـت از اقشـار 
کم درآمـد جامعـه اسـت، در پیـش گرفـت در عمل 
بـه نتیجه ای خالف آنچه می خواسـت رسـید چراکه 
ایـن نـرخ ارز هیچ گاه به دسـت مصرف کننـده نهایی 
در بـازار نرسـید و دولـت را در دسـتیابی بـه هـدف 
موردنظر ناکام گذاشـت. تخصیص ارز 4۲۰۰ تومانی 
بـه برخـی کاالهـای مشـخص بـه اعتقـاد فعـاالن 
اقتصـادی موجـب ایجـاد فسـاد و رانـت نیز شـد اما 
مقاومـت مقامات بر تداوم تخصیـص ارز با نرخ ارزان 
ادامـه پیـدا کـرد. ایـن درحالی اسـت کـه ارزیابی ها 
نشـان می دهـد ارز یارانـه ای نتوانسـت آنچـه هـدف 
سیاسـت گذار بـوده را محقـق سـازد. بی توجهی هـا 
نسـبت بـه آثار مخـرب ایـن تصمیم با گذشـت یک 
سـال آز آن منجـر به انتشـار بیانیه ای از سـوی اتاق 

ایران در سـال 98 شـد.

در  فساد  و  رانت  تورم، گسترش  افزایش  بیانیه  این 
جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست گذاری 
دولت و همچنین تضعیف تولید داخلی را نشانه های 
ناکارآمدی سیاست های ارزی دولت دانست و تأکید 
کرد تخصیص منابع قابل توجه ارز ترجیحی در سال 
97، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوار در برابر 
تورم های فزاینده، موفق عمل نکرد و شاهد این امر، 
و  اساسی  کاالهای  تورم  محسوس  نه چندان  تفاوت 
غیراساسی در سال 97 است. در این بیانیه، اتاق ایران 
تومانی،  ارز 4۲۰۰  توقف تخصیص  بر  تأکید  ضمن 
این  متأسفانه  اما  کرد.  پیشنهاد  هم  راهکارهایی 
راهکارها و پیشنهادها به نتیجه نرسید و وضعیت در 
سال 99 نیز ادامه پیدا کرد. تغییر سیاست های دولت 
درباره ارز یکی از مطالبات مجلس در دوره قبل نیز 
بود و ریاست وقت مجلس از دولت درخواست داشت 
مکانیزم جدیدی برای این حوزه در نظر گرفته شود.

بودجه  تدوین  حال  در  دولت  امروز  اینکه  وجود  با 
برخی  در  گاهی  مسئول  مقامات  و  است   ۱4۰۰
اظهارنظرهای خود بر اشتباه بودن تعیین ارز 4۲۰۰ 
تومانی صحه می گذارند اما همچنان درباره تک نرخی 
شدن ارز به توافق آرا نرسیده اند. علیرضا رزم حسینی، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به تازگی در نشستی 
با تعدادی از فعاالن حوزه فوالد با بیان اینکه ریشه 
بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور به دو نرخی بودن 
ارز بستگی دارد، از نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اسالمی خواسته تا یک تصمیم انقالبی درباره حذف ارز 

4۲۰۰ تومانی و تک نرخی کردن ارز بگیرند.
بر اسـاس اظهارات او مجموعـه وزارت صنعت، معدن 
و تجـارت به عنـوان نماینده تولیدکننـدگان و فعاالن 
اقتصـادی بـا سـماجت بـه دنبـال تک نرخـی کـردن 
ارز و حـذف ارز 4۲۰۰ بـوده و امـروز منتظـر تصمیم 

انقالبـی مجلـس در این خصوص اسـت.
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اقتصاد ایران و جهان

فعاالن بخش خصوصی در گفت وگو با پایگاه خبری 
اتاق ایران

چرا صدور پروانه بهره برداری 
صنعتی در دوره کرونا و تحریم 

رشد کرده است؟
 11.6 رشد  از  صنعت  وزارت  اخیر  روزهای  در 
صنعتی  بهره برداری  پروانه  صدور  درصدی 
ایجادی و توسعه ای در هشت ماه گذشته نسبت 
به مدت مشابه سال قبل خبر داده است. فعاالن 
بخش خصوصی رونق بخش هایی از صنعت در 
از  را  ارز  قیمت  رفتن  باال  و  کرونا  شیوع  دوره 

دالیل موثر این اتفاق می دانند.
در آمارهای اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده 
است: »در هشت ماهه امسال چهار هزار و 5۶5 فقره 
در  توسعه ای  و  ایجادی  صنعتی  بهره برداری  پروانه 
کشور صادر شده است؛ این تعداد پروانه در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۱.۶ درصدی داشته 
گذشته  ماه   ۱۰ در  کرونا  ویروس  شیوع  با  است.« 
آمارهای جهانی نشان از رکود و تورم اقتصادی دارد، از 
طرف دیگر تحریم ها، نوسان قیمت ارز و کمبود مواد 
اولیه کارخانه ها در ایران باعث شده بود که بسیاری از 
فعاالن اقتصادی از وضعیت نابسامان صنایع گله مند 
باشند. حاال در گزارش که خبرگزاری ایرنا به استناد از 
آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، منتشر کرده، 
درخواست مجوز برای فعالیت صنعتی در ایران نسبت 

به سال قبل رونق داشته است.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع 
اتاق ایران در گفت وگو با »پایگاه خبری اتاق ایران« 
درباره رشد صدور مجوزهای صنعتی می گوید: آمارهای 
وزارت صنعت، معدن و تجارت دقیق است؛ مجوزهایی 
به این تعداد صادر شده است و من قباًل این آمارها را 
دیده ام. باید به این نکته توجه داشته باشیم که بیماری 
اتفاقاً  است؛  نزده  آسیب  همه کسب وکارها  به  کرونا 
خیلی از کسب وکارها نسبت به گذشته خود خیلی 
رونق داشته اند. البته کسب وکارهایی مثل گردشگری، 
نساجی ها،  زمینی،  و  هوایی  حمل ونقل  هتلداری، 
فرش فروشی ها و تولید کیف و کفش آسیب دیده اند. 
ولی صنایع شوینده، آرایشی-بهداشتی، تولید الکل و 

ماسک خیلی خوب کار می کنند.
 روغنی گلپایگانی درباره تأثیر نوسانات ارز و کمبود 
مواد اولیه بر صنعت می گوید: افزایش قیمت نرخ ارز 
به هیچ وجه به ضرر صنعت کشور نبوده است؛ اشکالی 
که به نرخ ارز گرفته می شود نوسانات بازار ارز و چند 
توانسته جلوی  ارز  باالی  نرخ  بودن آن است.  نرخی 
واردات بی رویه را بگیرد و درنتیجه در این شرایط تولید 
داخل رونق بیشتری داشته است. قباًل با دالر ارزان 
کاالی خارجی به کشور وارد می شد اما اآلن به دلیل 
گرانی ارز تولید داخلی انتخاب اول مردم شده است. 
صنعت به معنای اخص کلمه در دوره کرونا رونق خوبی 
داشته است. آنچه بخش خصوصی و صنعت از آن گله 
دارد نه قیمت ارز که دستورالعمل های خلق الساعه و 
محدودیت هایی سلیقه ای در روند صادرات و واردات 

مواد اولیه است.
حسن فروزان فرد، نایب رئیس کمیسیون توسعه پایدار، 
به  شده  منتشر  آمارهای  درباره  محیط زیست  و  آب 
ترجیح  من  می گوید:  ایران«  اتاق  خبری  »پایگاه 
می دهم موضوع را از زاویه شفافیت بررسی کنم، انتشار 

به روز آمار و اطالعات زمینه را برای شفافیت فراهم 
می کند. در الیحه قانون جامع شفافیت به موضوع آمار 
و کیفیت و جزئیات آن تأکید کافی شده است. مثاًل 
هر دستگاهی باید درخواست هایی ارائه شده از طرف 
مردم، تاریخ دقیق آن، روند بررسی، نوع مشکالت و 
درخواست ها و بقیه موارد را منتشر کنند. این کمک 
می کند تا شناخت دقیق تری از روند بروکراسی، گره ها 
و وضعیت کار داشته باشیم. اما آماری که توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت منتشر شده از هیچ جنبه ای 

قابل تحلیل و ارزیابی نیست، بلکه ناقص هم هست.
او ادامه می دهد: ما با این آمار اصاًل نمی دانیم که باید 
از شرایط رشد خوشحال باشیم یا ناراحت؛ این رشد 
انجام  با چه سهمی  و هر بخش  در چه بخش هایی 
شده است. این آمارها فقط کلی گویی است و تا زمانی 
که جزئیات آن در اختیار ما نباشد نمی توانیم ارزیابی 
دقیقی از صنعت کشور و حتی رشد و کیفیت رشد آن 
داشته باشیم. آیا این گردش کار وزارت صنعت، معدن 
و تجارت است یا اینکه وزارت صنعت به درخواست های 
شفاف،  باید  آمار  است؟  کرده  رسیدگی  عقب افتاده 

دقیق و مستند باشد.
در  رونق  نمی دانیم  اصالً  ما  می گوید:  فروزان فرد 
و  مجوز  صدور  اصل  است؛  داده  رخ  حوزه ای  چه 
مکانیسم های موجود دستاورد موردنظر قانون گذار را به 
همراه ندارد. مجوز های صادر شده نمی تواند مشکالت 
حوزه صنعت را حل کند؛ این مجوزها با کدام بررسی 
ما  است؟  گرفته  صورت  سرزمین  آمایش  تطبیق  و 
مثاًل  گفته ایم.  سرزمین  آمایش  اهمیت  درباره  بارها 
مجوز متعدد برای تولید فرش ماشینی که در یک بازه 
زمانی به وفور صادر شده بود به معنای رونق نیست، یا 
مجوزهایی که در صنایع غذایی برای تولید بخشی از 
کاالها صادر می شود به معنای رونق نیست. اتفاقاً این به 
معنای شلختگی دستگاه اجرایی است که بدون بررسی 

پتانسیل های منطقه، اقدام به صدور مجوز می کند.
او تأکید می کند: مجوزها برای راهنمایی و ریل گذاری 
دستگاه  از  مثبتی  سابقه  ما  اما  بود  صنعت  درست 
اجرایی در این حوزه ندیده ایم. این شکل از آمارگیری 
هیچ کمکی به روند توسعه صنعت نمی کند و نمایانگر 
مجوز  درخواست  کی  افراد  این  نیست.  هم  توسعه 
داشته اند و چه مدتی صبر کرده اند و درنهایت بعد از 
دریافت مجوز به چه مسیری خواهند رفت و گروه های 
مشابه آنها چه کرده اند؟ این ها همان چیزی است که 
اگر به آن پاسخ مستندی داشته باشیم شاید بتوانیم از 

روند توسعه صنعتی در کشور بگوییم.
»پایگاه  به  نیز  فعال حوزه صنعت  پورقاضی،  مهدی 
خبری اتاق ایران« می گوید: اتفاق هایی که در حوزه 
صنعت رخ داده، نشان می دهد که بخش های مختلفی 
داشته اند.  جدی  رشد  اخیر  سال  یک  در  صنعت  از 
هم  اقتصاد  و کالن  از صنایع  بخشی  به  کرونا  البته 
آسیب جدی وارد کرده است. از زمانی که خبر تولید 
واکسن کرونا منتشر شده، بورس های بین المللی نرخ 
رشد را نشان می دهند ولی در ایران تحلیل وضعیت 
کمی پیچیده است. زمانی که بورس دنیا قرمز بود در 
اینجا شاخص ها رشد عجیبی را تجربه می کردند. اما 
که  صنایعی  کرونا  ویروس  شیوع  دوره  در  به هرحال 
مرتبط با بهداشت و درمان مردم بودند، رشد خوبی 
و  استارتاپ ها  آی سی تی،  صنایع  کردند.  تجربه  را 
برگزاری وبینارها و غیره در این دوره رشد خیلی خوبی 
داشتند؛ فروشگاه های مواد غذایی، صنایع غذایی رشد 
خوبی داشتند. اما صنایع سنتی، توریسم، گردشگری، 
حمل ونقل و صنایع لوکس در دوره کرونا دچار رکود 
جدی شدند. من البته درباره صحت وسقم این آمارها 
در شکل  ایران  ولی صنعت  بگویم  نمی توانم چیزی 
کالن خود وضعیت نامناسبی را تجربه می کند و این 

در صنایع سنتی شدیدتر است.
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یادداشت

متن کامل

روش هایی که پیام قدردانی را به کارمندانتان منتقل 
می کند

شکاف میان درک متقابل 
مدیران و کارمندان

بیشتر شرکت ها نوعی از برنامه های به رسمیت 
شناختن کارمندان را در پیش گرفته اند اما اغلب 
آنها عالوه بر اینکه منابع را هدر داده اند، موفق 
نبوده اند. بسیاری از این برنامه ها در نهایت تبدیل 
به یک کار بی معنای دیگر برای مدیران که صرفا 
باید انجام شود، یا فرصتی برای گلچین کردن 
تعداد معدودی از عزیزکردگان و رها کردن سایر 
پرسنل با احساس طردشدگی، شده اند. در همین 
حال بسیاری از مدیران در ابراز قدردانی به اندازه  
کافی شکست می خورند، چراکه به اشتباه فرض 
می کنند کارمندان می دانند آنها چه احساسی 
دارند یا برای ایجاد تعادل میان تقدیر و تشکر 
 Developmental( و بازخوردهای ترقی جویانه
گفت وگوهای  در  می کنند.  تقال   )Feedback
گروهی متمرکز )Focus Groups( و مصاحبه ها، 

کارمندان این حقیقت را افشا کردند که دریافت 
به رسمیت شناخته  و  بودن  ارزشمند  احساس 
شدن آنقدرها هم پیچیده نیست: در واقع عمدتا 
متعارف  و  عام  کوچک  کارهای  از  بسیاری  به 

برمی گردد.
نـام  بـه  را تصـور کنیـد: کارمنـدی  ایـن سـناریو 
ُرِون در دهمیـن سـالگرد فعالیتـش بـه محـل کار 
می رسـد و یـک کارت هدیـه با یادداشـتی روی آن 
بـر میـز کار خود می بینـد. یادداشـت از طرف مدیر 
اوسـت کـه بـه ایـن سـالگرد اشـاره دارد. او متوجه 
می شـود کـه یادداشـت حتـی شـامل یک تشـکر و 
تبریـک سـاده هـم نیسـت و پیـش خودش چشـم 

غـره ای به او مـی رود.
درحالی کـه اکثـر شـرکت ها بـه نوعـی برنامه هـای 
به رسـمیت شـناختن کارمنـدان را اجـرا می کنند، 
اغلـب آنهـا چنین واکنش هایـی- ماننـد آنچه برای 
ایجـاد  کارمنـدان خـود  در  را  افتـاد-  اتفـاق  رون 
می کننـد. اینهـا به جـای ایجـاد احسـاس قدردانی 
معنـادار در کارمنـدان، تبدیـل به کار دیگـری برای 

مدیـران می شـود کـه صرفـا بایـد انجـام شـود و با 
دسـتاوردهای کارمنـدان کامـال بی ارتبـاط اسـت. 
بعضـی شـرکت ها تـالش می کننـد ایـن برنامه هـا 
را بـا دادن جوایـز مشـخص بـه افـراد، بیشـتر بـا 
دسـتاوردها مرتبـط کننـد؛ مثال به افـرادی که یک 
ابتـکار جدیـد مهـم را ایجـاد و رهبـری کرده انـد، 
خـود  رفتارهـای  در  را  سـازمانی  ارزش هـای 
»مجسـم« سـاخته اند یـا اثرگـذاری قابل توجهی به 
وجـود آورده انـد. بـا وجـود ایـن، ایـن رویکـرد هم 
مشـکالتی دارد: جوایـز را می تـوان فرصتـی بـرای 
افـراد معـدود منتخـب در نظـر گرفـت و بیشـتر 
نیروی کار با احسـاس کنار گذاشـته شـدن و دیده 

نشـدن رهـا می شـوند.
اگر مدیران بتوانند به گروه گسترده تری از کارمندان 
آن چشمگیر  مزایای  کنند،  منتقل  را  قدردانی  پیام 
خواهد بود. ادم گرنت )Adam Grant( و فرانچسکا 
افراد  وقتی  دریافته اند   )Francesca Gino( جینو 
قدردانی را از سوی مدیرانشان تجربه می کنند، عملکرد 
پربارتری دارند. اخیرا محقق دیگری دریافته است که 
گروه ها وقتی اعضا باور دارند که همکارانشان به آنها 
احترام می گذارند و قدر آنها را می دانند، وظایف خود را 

با عملکرد بهتری انجام می دهند.
امـا در طـول بیـش از 5۰ سـال کار مشـترک مـا 
در جهـت بهبـود سـازمان ها، مشـاهده کرده ایم که 
مدیران بسـیاری می کوشـند تا کارمندان احسـاس 
کنند اسـتعدادها و مشـارکت های آنـان مورد توجه 
و ارزشـمند واقـع شـده اند. در جهـت پیگـرد ایـن 
مسـاله، مـا اخیـرا در یـک سـازمان عمیقـا تفحص 
بـرای  سـازمانی  تالش هـای  ببینیـم  کـه  کردیـم 
نشـان دادن تقدیر و سپاسـگزاری، چگونه استنباط 
شـده اند. در ایـن پـروژه مـا از طریـق گفت وگوهای 
گروهـی متمرکـز، سـواالت نظرسـنجی و جلسـات 

یادگیـری با کارمندان و مدیـران همکاری کردیم و 
پـی بردیم بـا وجود اینکه روسـا احسـاس می کنند 
انتقـال پیـام قدردانـی به کارمندان پرچالش اسـت، 

امـا کارمنـدان آن را بسـیار سـاده می دانند.
 شکاف بین مدیران و کارمندان

میـان  را  قابل توجهـی  شـکاف  مـا  بررسـی های 
دریافـت مدیـران و کارمنـدان از وقایـع مشـخص 
سـاخت. اول اینکـه تفـاوت فاحشـی میـان میـزان 
قدردانـی مدیـران از کارمندان و احسـاس قدردانی 
دریافـت شـده توسـط کارمنـدان وجود داشـت. ما 
حـدس می زنیـم کـه توهـم عیـان بـودن یـا تمایل 
افـراد بـه بیش از حـد ارزیابی کردن میـزان نمایان 
بـودن احساسـات آنهـا بـرای دیگـران، این مسـاله 
تصـور  اشـتباه  بـه  مدیـران  می دهـد:  توضیـح  را 
می کردنـد کـه کارمنـدان از احسـاس آنهـا نسـبت 

بـه خودشـان آگاهـی داشـته اند.
دوم اینکـه بسـیاری از مدیـران گـزارش کردنـد که 
برقـراری ارتبـاط تقدیرگرایانـه واقعـا پیچیـده بـه 
نظـر می رسـد. برخـی از آنها بـرای برقـراری تعادل 
مشـکل  ترقی جویانـه  بازخوردهـای  و  آن  میـان 
داشـته اند و تـرس ایـن را داشـتند کـه پیام هـای 
متناقضـی به کارمنـدان منتقـل کننـد. بعضی دیگر 
هـم نگـران بودنـد کـه تـالش آنهـا بـرای قدردانی 
از همـه  کارمنـدان روزمـره شـود و بـی روح و خالی 
از معنـا تلقـی شـود. از طـرف دیگر کارمنـدان این 
کار را وظیفـه  بغرنجـی نمی دیدنـد و بـه سـرعت 
مدیـران  کـه  را  دقیقـی  روش هـای  صراحـت  و 
می تواننـد بـرای اظهـار موثـر قدردانـی خـود به کار 
گیرنـد، مفصـال بیـان می کردنـد. اینجـا چیزهایـی 
کـه آنهـا بـه مـا گفتنـد نیـاز اسـت مدیـران انجام 

می خوانیـم: را  دهنـد 
۱- زود بـه زود و مکـررا بـا هـم در ارتبـاط باشـید. 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3722637-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
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نگاه آخر

قدردانی از پرستاران

https://www.farsnews.ir/photo/13990929001099/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
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