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با موافقت هیات مدیره سندیکا در دستور کار قرار گرفت؛

تهیهاولویتهایپیشنهادی100روزه
برای وزیر نیروی آینده
نود و چهارمین جلسه دوره هفتم هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران ،بیست و دوم تیرماه سال جاری با حضور اعضای هیات
مدیره و بازرسین سندیکا به صورت برخط برگزار شد.

در ابتدای جلسه ،گزارشی از اهم اقدامات دبیرخانه در طول دو هفته
گذشته توسط دبیر سندیکا ارائه شد .در این گزارش به برگزاری کنفرانس
مطبوعاتی سندیکا با حضور خبرنگاران رسانههای اقتصادی و انعکاس
اخبار آن در بیش از  30رسانه معتبر ،حضور نایب رئیس سندیکا در
گفتگوی ویژه خبری همراه با سخنگوی صنعت برق و طرح مشکالت و
چالشهای اعضای سندیکا ،ابالغ قرارداد تیپ خرید از سوی شرکت توانیر
به شرکتهای تابعه ،جلسه با دادستانی و موافقت معاون قضایی دادستان
کل کشور با دعوت از معاون وزیر و مدیرعامل شرکت توانیر در جلسه ویژه
سازمان بازرسی و نیز تهیه گزارش علل خاموشی برق و ارائه راهکارهای
پیشگیری و مقابله با آن و ارائه به کمیسیونهای مختلف مجلس و اتاق

بازرگانی اشاره شد.
همچنین انعکاس خسارات ناشی از قطعی برق اعضا به اتاق و خانه صنعت
و معدن ،انعقاد قرارداد سندیکا با پژوهشگاه نیرو در تدوین مشخصات فنی
و روش اجرایی جامع سیستمهای اتوماسیون پستهای فشار قوی ،حضور
نمایندگان شعبه اصفهان سندیکا در جلسه شورای گفتگوی دولت بخش
خصوصی اصفهان ،هماهنگی ارائه گزارش سندیکا از وضع موجود صنعت
بر در جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان تهران و هیأت
نمایندگان اتاق ایران ،انتشار شماره  5نشریه سراسری ستبران شماره
 126متوالی) و نیز آماده شدن صورتهای مالی منتهی به  30اسفند
 1399جهت ارائه به هیأتمدیره و بازرس محترم نیز بخش دیگری از
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گزارش دبیر بود.
در ادامه با توجه به برنامه ریزی انجام شده برای برگزاری
نشست مشترک دادستانی و سازمان بازرسی با معاون
برق وزیر نیرو ،مدیرعامل توانیر و سندیکا ،مقرر شد
موضوعات مطالبات ،قراردادها و تامین اجتماعی به
عنوان موضوعات کلیدی به صورت متمرکز در این
جلسه مطرح شوند.
موضوع خرید تجهیزات کلیدی صنعت برق از طریق
بورس و چالشهای ناشی از آن برای اعضای سندیکا
مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جلسهای در
این خصوص از سوی کمیته تخصصی سازندگان
برنامهریزی و نظرات کمیتههای مرتبط در مورد این
موضوع برگزار شود .همچنین پیشنهاد شد تشکیل
کنسرسیوم برای حضور در مناقصات تجهیزات کلیدی
در دستور کار کمیتههای تخصصی قرار گیرد.
با توجه به درخواست انجمن فوالد برای جلسه و
همکاری با سندیکا برای بررسی تخصصی چالش تامین
پایدار برق زنجیره فوالد ،مقرر شد هماهنگیهای الزم
به منظور برگزاری یک نشست مشترک با انجمن فوالد
انجام شود.
در ادامه جلسه با توجه به اینکه خاموشیهای اخیر،
خسارات جبرانناپذیری به شرکتهای عضو وارد
کرده و برآورد دقیق آن در شرایط حاضر امکان پذیر
نیست مقرر شد معاونت پژوهش و برنامهریزی سندیکا
گزارشی تحلیلی در خصوص هزین ههای خاموشی برای
شرکتهای عضو تهیه و آن را به هیأت مدیره ارائه
کند .همچنین پیشنهاد شد سندیکا میزان و میزان
تاثیرات احتمالی خاموشیهای تابستان و زمستان بر
تورم و راهکارهای عملیاتی مواجهه با خاموشیها را
بررسی کند.
همچنین در راستای ارائه پیشنهادات سندیکا به دولت
آینده ،پیشنهاد شد اولویتهای پیشنهادی صد روزه

ب ــه گ ــزارش ایس ــنا ،مصطف ــی رجب ــی مش ــهدی
امـــروز در یـــک گفـــت و گـــوی تلویزیونـــی بـــا
بی ــان اینک ــه آن دس ــته از مش ــترکانی ک ــه بی ــش
از دو برابـــر الگـــو یعنـــی  ۶۰۰کیلـــووات ســـاعت
در م ــاه مص ــرف دارن ــد می ــزان ب ــرق م ــازادی را
کـــه مصـــرف مـــی کننـــد ،بـــه طـــور متوســـط
نـــرخ خریـــد بـــرق از نیروگاههـــای تجدیدپذیـــر
محاســـبه مـــی شـــود ،یعنـــی بهـــای بـــرق ایـــن
مش ــترکان ب ــه ازای ه ــر کیل ــووات س ــاعت ۸۰۰
تومـــان اســـت.
وی افـــزود :ایـــن دســـته از مشـــترکان بداننـــد
کـــه بایـــد در ایـــن دوره صورتحســـاب بیشـــتری
را نس ــبت ب ــه دوره ه ــای قب ــل پرداخ ــت کنن ــد،
شـــاید برخـــی نیـــز توانایـــی مالـــی نیـــز داشـــته
باشـــند ،بـــا ایـــن حـــال بـــرای همراهـــی بـــا
م ــردم و تامی ــن ب ــرق هم ــه مش ــترکان از آنه ــا
در خواســـت کردیـــم کـــه مدیریـــت مصـــرف و
همـــکاری الزم را داشـــته باشـــند تـــا بتوانیـــم از
ای ــن دوره ک ــه صنع ــت ب ــرق ب ــا نات ــرازی تولی ــد
و مصـــرف مواجـــه اســـت عبـــور کنیـــم.
س ــخنگوی صنع ــت ب ــرق کش ــور ب ــا بی ــان اینک ــه
در هفت ــه گذش ــته ب ــرق بی ــش از  ۲۰۰دس ــتگاه
دولت ــی و اجرای ــی را ک ــه ب ــه اخطاره ــای قبل ــی
شـــرکت هـــای توزیـــع کـــم توجهـــی کـــرده
بودنــد را قطــع کردیــم ،گفــت :قطعــا ایــن اقــدام
ادام ــه نخواه ــد داش ــت ،ب ــه دلی ــل اینک ــه ای ــن
دســـتگاهها موظـــف و مکلـــف مـــی شـــوند کـــه
چارچوبهـــای تعییـــن شـــده را رعایـــت کننـــد
مـــا نیـــز پایـــش خواهیـــم کـــرد و امیدواریـــم در
روزه ــای آت ــی خبره ــای خوب ــی داش ــته باش ــیم
کـــه دســـتگاههای اجرایـــی رعایـــت کـــرده انـــد.
رجبـــی مشـــهدی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بـــه

برای وزیر نیروی آینده ،نیز تهیه و این برنامه پس از
کسب نظرات هیأت مدیره نهایی شود.
در ادامه پیشنهاد شد سندیکا ضمن تشکیل معاونت
کسب و کار در ساختار اجرایی خود ،بر روی موضوعاتی
نظیر فروش خاموشی ،برقرسانی و تامین برق صنایع
در قالب ساختاری خارج از شبکه و نیز تدوین مدلهای
نوین برای توسعه کسب و کار اعضا را در دستور کار
خود قرار دهد.
در پایان جلسه هیاتمدیره از دبیرخانه و روابطعمومی
بابت برگزاری موفق نشست مطبوعاتی و انعکاس
گسترده مسائل و مشکالت شرکتهای عضو و
دیدگاههای سندیکا در رسانههای اقتصادی کشور
تقدیر کرد.

نحوه محاسبه قبوض برق
چگونه است؟

سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به میزان
مصرف مشترکان خانگی گفت :یک الگو برای
ناطق عادی در فصل تابستان تعریف شده که
بر اساس آن میزان مصرف حدود  ۳۰۰کیلوات
ساعت است و نباید ماهیانه از این عدد بیشتر
شود ،در صورتی که مصرف مشترک از این
میزان افزایش یابد ،پرمصرف تلقی می شوند و
 ۱۶درصد تعرفه آن ها افزایش می یابد.
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برق و انرژی

طـــور خـــاص نمـــی تـــوان گفـــت کـــه کـــدام
دســـتگاهها پـــر مصـــرف هســـتند امـــا تمـــام
دس ــتگاهها ب ــه ط ــور روزان ــه رص ــد م ــی ش ــوند
و تاکنـــون از همـــه مجموعههـــا نهادهـــای
عمومـــی ،بانکهـــا ،ادارات و دســـتگاههای
ملـــی مـــواردی در ایـــن حـــوزه وجـــود داشـــته
اس ــت ،اظه ــار ک ــرد :مس ــوول دس ــتگاه وظیف ــه
پایـــش ایـــن مـــوارد را برعهـــده دارد.
بـــه گفتـــه وی بـــر اســـاس مصوبـــه دولـــت
بایـــد  ۵۰درصـــد مصـــرف بـــرق ایـــن دســـته از
مش ــترکان نس ــبت ب ــه دوره مش ــابه س ــال قب ــل
کاهـــش پیـــدا کنـــد و بـــا توجـــه بـــه اینکـــه
ســـاعات کار تغییـــر پیـــدا کـــرده مـــی تواننـــد
دســـتگاههای سرمایشـــی را دیرتـــر روشـــن و
رعایـــت مصـــرف کننـــد ،گفـــت :در ایـــن حـــوزه
توفی ــق زی ــادی نداش ــتیم و تنه ــا ح ــدود  ۳۰ت ــا
 ۴۰درصـــدی مدیریـــت مصـــرف در ایـــن حـــوزه
صـــورت گرفتـــه اســـت کـــه الزم اســـت بیشـــتر
مـــورد توجـــه قـــرار بگیـــرد.
بـــه گفتـــه ســـخنگوی صنعـــت بـــرق همانطـــور
کـــه کارشـــناس هواشناســـی اعـــام کـــرد مـــا
رون ــد تدریج ــی افزای ــش دم ــا را پی ــش رو داری ــم
و روزه ــای س ــه ش ــنبه ،چهارش ــنبه و پنجش ــنبه
روزهـــای گرمـــی در کل کشـــور هســـتند و
اســـتمرار مدیریـــت مصرفـــی کـــه مـــردم دارنـــد
مـــی توانـــد کمـــک بســـیاری در گـــذر از ایـــن
دوره داشـــته باشـــد.
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 1+5شـکلگرفته بایـد گفـت کـه در بخشهایـی
هماننـد صنعـت ،حـوزه نفـت و انـرژی و نیز سـایر
صنایعـی هـم چـون سـاختمان در سـال 1400
میتوانـد رونـد مثبـت را طـی کـرده و از وضعیـت
رکـودی فصلـی خـارج شـود .امـا بااینحـال رشـد
صـادرات نفـت و رشـد مقـداری تولیـدات صنایـع
بـزرگ ناشـی از ظرفیتهـای خالـی موجـود در
ایـن صنایـع ،رشـد اقتصـادی را میتواند بـه میزان
قابلتوجهـی افزایـش دهـد ،ولـی بـه دلیـل عـدم
تأثیرگـذاری جـدی بر اشـتغال ،وضعیت معیشـتی
خانوارهـا بهاحتمالزیـاد تغییـر چندانـی نخواهـد
داشت.
بههرحـال درصورتیکـه محیـط اقتصـاد کالن در
شـرایط بالتکلیفـی و نـا اطمینانـی و انتظار نسـبت
بـه تغییـرات محیـط بینالمللـی قـرار گیـرد ایـن
موضـوع میتوانـد حتـی رشـد اقتصـادی را نزدیک
بـه صفـر و حتـی در دامنه منفی قرار دهـد .درواقع
در چنیـن حالتـی بـا بـه تعویـق انداختـه شـدن
تقاضـای کاالهای بـادوام خانوارها و سـرمایهگذاری
بنگاههـا ،اقتصـاد بهاحتمالزیـاد بـا شـکل کمبـود
تقاضـای مؤثـر روبـرو خواهـد شـد .از طرفـی در
حـوزه اثرگـذار انـرژی و در تبیین اهـداف فوق باید
گفـت کـه تاکنـون نزدیک بـه نیمـی از ذخایر نفت
اثباتشـده جهان شـامل انواع نفت خـام و میعانات
گازی برداشتشـده اسـت .امـا باوجوداینکـه ایـران
یکـی از اولیـن کشـورها در شـروع تولیـد تجـاری
نفـت بـوده ،کمـی بیشـتر از یکسـوم ذخایـر
اثباتشـدهاش را برداشـت کـرده اسـت .بنابرایـن
تفـاوت قابلمالحظـهای در روند برداشـت نفت بین
ایـران و متوسـط جهانی وجود دارد .آیـا این تفاوت
بـا توجـه به شـرایط کرونایـی حاکم بـر جهان یک
نقطـه قوت بهحسـاب میآید؟ آیا برداشـت بیشـتر

چشمانداز بازار انرژی در 1400؛ رضا پدیدار

ضرورت ملی؛ افزایش تولید نفت و فعالیتهای توسعهای

بهگفته پدیدار تصمیم درباره اولویت صنعت نفت نیازمند ترسیم تصویری واقعگرا از آینده این صنعت
است .باید رویکرد استراتژیک صیانت از ثروت حاصل از نفت بهجای صیانت از خود نفت باشد.
دربـاره چشـمانداز بـازار انـرژی در سـال پیـش رو اظهارنظرهـای متفاوتـی را مطـرح میکنند کـه بیان هر
یـک ناشـی از عـدم شـناخت و یا تعمـق الزم در رونـد اقتصادی ایـران بهویژه در سـالهای اخیـر و پس از
تحریمهـای یکجانبـه آمریـکا علیـه ایران بوده اسـت.
یکـی از مراکـز مهـم پژوهشـی و تحقیقاتی کشـور (مرکـز پژوهشهای مجلـس) در اینباره اظهـار میدارد
کـه در سـال  1399اقتصـاد ایـران بـا تخلیـه نسـبی اثـر تحریمهـا پیـش از هـر چیـز تحـت تأثیر شـیوع
ویـروس کرونـا قـرار داشـته و بـا اتـکا به گـزارش بانـک مرکـزی درآمد سـرانه کشـور نیز در سـال 1399
نسـبت بـه سـال  1390نزدیـک به  35درصـد کاهشیافتـه و با ادامه شـیوع ویروس کرونا در سـال 1400
اقتصـاد کشـور با شـوک جدیـدی روبرو خواهد شـد.
البتـه ناگفتـه نمانـد کـه اثرگـذاری شـیوع ویـروس کرونـا بسـیار متفـاوت از اعمـال تحریمها بوده اسـت.
درحالیکـه اعمـال تحریمهـا عمدتـاً بخـش نفـت و صنایـع بـزرگ وابسـته بـه آن و نیـز سـایر صنایـع هم
چـون خودروسـازی را متأثـر کرده و شـرایطی را حاصل آورده اسـت کـه بهطورکلی بازار انرژی را در سـال
پیـش رو تحـت تأثیر نوسـانات بسـیاری قـرار خواهد داد.
از طرفـی دربـاره چشـمانداز رشـد اقتصـادی در سـال  1400بایسـتی بـه این نکتـه توجه کرد کـه حتی با
تـداوم و صنعـت فعلـی و بـه دلیـل روندهای نسـبتاً مثبتـی که در مذاکـرات فیمابیـن ایران و کشـورهای
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نفـت در حکـم اسـتفاده نادرسـت و غیرصیانتـی از
ایـن موهبـت خدادادی اسـت؟ آیـا عدم اسـتخراج
نفـت بهمثابـه باقی گذاشـتن ثروت برای نسـلهای
آینده اسـت؟
پاسـخ بـه ایـن سـؤاالت و برنامهریـزی صحیـح و
تصمیمگیـری هوشـمندانه دربـاره اولویتهـای
امروز صنعت نفت و انرژی کشـور مسـتلزم ترسـیم
تصویـری جامـع و واقعگرایانـه از وضعیـت عرضـه،
تقاضـا و بهطورکلـی تجـارت آینـده نفـت در جهان
اسـت .بـا توجـه بـه شـرایط خـاص و ویـژه کشـور
در محدودیتهـای منابـع ارزی و از طرفـی نیـاز
مبرم کشـور بـه اینگونـه منابع برای رفـع نیازهای
اسـتراتژیک بایـد گفـت کـه اگـر در آینـده شـاهد
کاهـش عرضـه یـا افزایـش تقاضـای نفـت خـام و
مـواد مصرفـی حاصل از آن در حوزه انرژی باشـیم،
تفـاوت رونـد برداشـت نفـت در ایـران بـا متوسـط
جهانـی ممکـن اسـت نقطـه قـوت تلقی شـود زیرا
کشـور مـا هـم چنان قـادر به تأمیـن تقاضـا بوده و
از شـرایط آتـی بهـره اقتصـادی خواهـد برد.
امـا از آمـار و ارقـام تولیـد و مصـرف جهانـی نفـت
و فرآوردههـای نفتـی و پیشبینیهـای مؤسسـات
آیندهپژوهشـی معتبـر دنیـا و نیـز رفتارهـا و
سیاسـتگذاریهای کشـورهای مطـرح جهـان
بهویـژه در دوران کرونـا چنیـن برمیآیـد که تقاضا
زودتـر از عرضـه بـه پایـان راه نزدیـک خواهد شـد
و بهاینترتیـب در آینـده داشـتن ذخایـر مـازاد
نهتنهـا راه نزدیـک خواهـد شـد و بهاینترتیـب در
آینـده داشـتن ذخایر مـازاد نهتنها مزیتـی نخواهد
داشـت ،بلکـه به معنـی از دسـت دادن فرصتهای
قبلی بـرای بهرهبرداری حداکثـری از دوران طالیی
نفـت خواهـد بود.
براسـاس آخریـن مطالعـات صورت پذیرفتـه الگوی
متن کامل
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نگاهی متفاوت به خاموشی های
امسال؛ از اشتباهات تا شرایط
تحمیل شده

در صورت کاهش گرمای هوا ،ناترازی تولید و
مصرف کاهش مییابد اما پیشبینی میشود
وضعیت خاموشیها با نوساناتی در روزهای گرم
مردادماه ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،
اقدامات انجام شده توسط وزارت نیرو جهت اجرایی
کردن راهبرد عدم اعمال خاموشی در روزهای

منتهی به انتخابات ،منجر به تخلیه تعدادی از
سدهای اصلی تامینکننده برق (متاثر از تشدید
تولید برق از نیروگاههای برقآبی) و کاهش تاب
آوری صنایع (متاثر از کاهش اجباری مصرف برق
صنایع) شد؛ به طوری که حداقل  3هزار مگاوات
نیروگاه برقآبی از مدار خارج شد و صنایع به فرامین
کاهش مصرف برق ،مثل گذشته تمکین نکردند.
از اینرو ،شکاف تولید و مصرف برق به 12هزارمگاوات
رسید که در سایه برخی نقائص جدی در راهبری
صنعت برق و دخالت استاندارها و سیاسیون
هر استان در مقوله اعمال مدیریت وزارت نیرو،
خاموشیهای طوالنی مدت از  2تا  10ساعت به
مشترکین خانگی بسیاری در سراسر کشور تحمیل
شد.
در صورت کاهش گرمای هوا ،ناترازی تولید و
مصرف کاهش مییابد اما پیشبینی میشود
وضعیت خاموشیها با نوساناتی در روزهای گرم
مردادماه ادامه دارد.
 8پرده از آنچه بر صنعت برق گذشت
1 -عوامل و نارساییهای تشدیدکننده ناترازی
تولید و مصرف برق در سال جاری عبارتند از :شروع
زودهنگام گرما در بهار،کمبود ذخایر سدها و کاهش
امکان تولید برق از سدها متاثر از خشکسالی 50
ساله ،عدم تامین مالی به موقع صنعت برق و تاخیر
در اتمام به موقع تعمیرات نیروگاهها ،گسترش
مصارف ناشی از استخراج غیرقانونی رمزارزها،
تاخیر در به مدار آمدن و خروج اضطراری دوهفته
ای نیروگاه اتمی بوشهر ناشی از نص فنی ،رشد
تولید صنایع ،افزایش قابل توجه مصرف برق تمام
مشترکین متاثر از افزایش کمسابقه گرمای هوا.
2 -پس از نارضایتیهای جدی مردم از خاموشی
های ابتدای خردادماه ،وزارت نیرو از سوی دولت

مکلف به کاهش خاموشیها در ایام قبل از انتخابات
شد ,از اینرو وزارت نیرو در راستای تحقق آن ،تولید
برق از نیروگاههای برقآبی را با رهاسازی بیشتر
آب افزایش داد .این بدین معنا بود که با افزایش
برداشت آب ،خاموشیها با میزان خیلی بیشتر به
روزهای بعد از انتخابات منتقل خواهد شد.لذا از روز
شنبه  12تیرماه با کاهش جدی تراز آب سدهای
کارون  4و کارون  3 ،3هزارمگاوات تولید برق این
سدها از مدار خارج شده و در روزهای بعد با استفاده
باقیمانده آب در سایر سدهای زنجیره کارون مانند
شهید عباسپور (2هزار مگاوات) ،مسجدسلیمان
(2هزارمگاوات) و گتوند (یکهزارمگاوات) ،بحران در
تولید برق به حداکثر خود رسید.
3 -خروج اضطراری برخی از واحدهای نیروگاههای
حرارتی نیز به دلیل فرسودگی زیاد و قدیمی بودن
مزید بر علت شده و بیش از  1500مگاوات در
روزهای مختلف از مدار بهره برداری خارج بود.
4 -علیرغم کمک نیروگاهی صنعت نفت و صنایع
فوالد با اتصال ظرفیت مازاد خود به شبکه سراسری،
حداکثر امکان تولید نیروگاههای حرارتی و اتمی به
 48هزار مگاوات در روز و  49هزارمگاوات در شب
رسید و تا  4هزارمگاوات نیز امکان اضافه شدن
تولید برقآبی به آن وجود داشت؛ از اینرو حداکثر
توان تولید در بسیاری از روزها  52تا  53هزارمگاوات
بود که با بهره برداری حداکثری از ظرفیت پایین
انرژیهای تجدیدپذیر (بادی و خورشیدی) این
رقم در بهترین حالت به حدود  54هزار مگاوات
رسید؛ حال آنکه نیاز مصرف در تابستان جاری از
 66هزارمگاوات فراتر رفته و وزارت نیرو از طریق
اعمال خاموشی بیش از  12هزار مگاواتی (به صنایع
و بخش خانگی) امکان حفظ شبکه برق از فروپاشی
را فراهم کرد.
4

برق و انرژی

5 -علیرغم اطالع وزارت نیرو از پیشآمد چنین
ناترازی جدی ،آن وزارتخانه برای دومین بار در
مواجهه با این موضوع در سال جاری از مدیریت
شبکه برق ناتوان شده و جهت جلوگیری از
خاموشی سراسری (Black ،)out-از روز شنبه
 12تیرماه اقدام به اعمال خاموشیهای گسترده به
مشترکین خانگی به منظور کاهش ریسک خاموشی
سراسری کرد.
6 -با توجه به خاموشی سراسری شبکه برق جنوب
عراق در مورخ  10تیرماه ،صادرات برق به این کشور
کاهش جدی داشته به طوری که کل صادرات برق
به کشورهای همسایه به رقمی معادل  450مگاوات
رسید ..از طرف دیگر حداکثر برق تامین شده از
طریق واردات از کشورهای همسایه نیز به 450
مگاوات رسید که صادرات و واردات را در وضعیتی
سربهسر قرار داد.
 -7با توجه به اینکه یکی از راهکارهای بسیار موثر
جهت کاهش تراز مصرف ،کاهش اجباری مصرف
برق صنایع است؛ نمایندگان مجلس ،استانداران و
دادستانهای برخی استانهای کشور اقدام به اعمال
فشار جدی به مدیران استانی و مدیران ارشد
وزارت نیرو برخالف مصالح ملی و در راستای منافع
شخصی یا استانی خود نمودند که این موضوع در
برخی روزها به شدت اقتدار وزارت نیرو در پایین
آوردن مصرف صنایع را کاهش داد.
8 -با توجه به چالش جدی تامین ذخایر استراتژیک
سوخت مایع نیروگاهها بین وزارت نفت و نیرو،
ذخایر نفتگاز و نفتکوره نیروگاهها در نیمه نخست
تابستان  25درصد کمتر از مدت مشابه سال
گذشته بود که عدم جبران این کمبود ،خاموشی
هایی به مراتب بیشتر از زمستان سال گذشته را در
زمستان سال جاری بوجود خواهد آورد.
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کمبود گاز طبیعی قیمت آن را افزایش داده است

افزایش تقاضا برای گاز طبیعی به دالیل مختلف مثل بهبود اقتصادی ،خالی شدن ذخایر گاز اروپا در
زمستان گذشته و مصرف باال در اوج گرمای تابستان ،قیمت آن را در بحبوحه عرضه کمتر باال برده
است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس ،قیمت گاز طبیعی در سراسر اروپا و آسیا به خاطر کاهش
عرضه ،پایین آمدن تولید در اروپا و صادرات کمتر از طرف روسیه افزایش یافته است.عرضه گاز طبیعی طی
هفتههای آینده احتماال محدودتر خواهد شد.
قیمت گاز طبیعی برای اولین بار به  40یورو در هر مگاوات ساعت رسیده است .قیمت گاز در انگلیس به باالترین
رقم طی  16سال گذشته یعنی حدود  14دالر در هر میلیون بی تی یو رسیده است .قیمت گاز در آسیا هم تا 15
دالر در هر میلیون بی تی یو باال رفته است.
تحلیلگران عقیده دارند گزینههای زیادی در دنیا برای عرضه اضافی گاز به بازار وجود ندارد .روسیه تنها منبع عرضه
گاز است ولی مشخص نیست ارسال محموله های مازاد آن از چه زمانی آغاز شود .بنابراین تاجران در سراسر دنیا،
از ژاپن گرفته تا برزیل ،چشم به قیمت گاز در اروپا دارند .تقاضا برای گاز طبیعی در سراسر جهان رو به افزایش
است و دلیل آن تنها بهبود اقتصادی نیست .برای مثال در برزیل ،واردات گاز طبیعی مایع به باالترین رقم رسیده
چون خشکسالی ظرفیت تولید برق آبی در این کشور را محدود کرده است .در اروپا ،زمستان طوالنی ذخایر گاز
طبیعی را خالی کرده است .در آسیا بهبود سریع اقتصادی با اوج فصلی تقاضا در تابستان همراه شده و قیمت
را باال برده است .در این بین ،صادرات گاز طبیعی مایع آمریکا در نیمه اول سال جاری میالدی به باالترین رقم
یعنی متوسط  9.6میلیارد فوت مکعب در روز رسیده است .آسیا مقصد اول صادرات گاز طبیعی مایع آمریکا در
 2021بوده و  46درصد از صادرات آمریکا را به خود اختصاص داده است .پس از آن اروپا با  37درصد قرار دارد.

پویش «همنفس با سیستان و بلوچستان»

بعد از آغاز موج پنجم کرونا ،جامعه نیکوکاری ابرار ،وابسته به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران ،در فراخوانی از مردم و فعاالن اقتصادی درخواست کرد برای کمک به مردم سیستان و بلوچستان
برای عبور از این موج به پویش «همنفس با سیستان و بلوچستان» بپیوندند.
هدف از راهاندازی این پویش تامین امکانات بهداشتی همچون ماسک ،مواد شوینده و ضدعفونیکننده،
دستگاه اکسیژن ساز ،کپسول اکسیژن و … است که بر اساس استعالم جامعه نیکوکاری ابرار از دانشگاه علوم
پزشکی و مجمع خیرین سالمت استان سیستان و بلوچستان و سازمان هالل احمر ،در این استان نیاز جدی
به آنها وجود دارد .این پویش تا پایان موج پنجم همهگیری کرونا در استان سیستان و بلوچستان ،ادامه دارد.
عالقهمندان برای پیوستن به این پویش میتوانند کمکهای نقدی خود را به شماره حساب  ۰۱۱۰۷۱۲۳۴۴۰۰۸و
یا شماره کارت  ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۷۰۳۲۲۱به نام جامعه نیکوکاری ابرار نزد بانک ملی واریز کنند.
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حســـین حســـین زاده در گفتوگـــو بـــا خبرنـــگار
خبرگـــزاری خانـــه ملـــت بـــه عواملـــی -کـــه
منج ــر ب ــه مواجه ــه ب ــا کمب ــود ب ــرق در کش ــور
ش ــده -اش ــاره ک ــرد و گف ــت :یک ــی از اصلیتری ــن
علتهـــای خاموشـــیها در ســـال جـــاری ،عـــدم
تـــوازن در اقتصـــاد بـــرق طـــی ســـالیان متوالـــی
اس ــت ،ع ــدم ت ــوازن اقتص ــاد ب ــه معن ــی درآم ــد
کـــم و هزینـــه بـــاال یـــا همـــان ناتـــرازی اســـت،
البتـــه ایـــن ناتـــرازی مانـــع از ســـرمایهگذاری
کافـــی بـــرای تولیـــد بـــرق شـــده اســـت بـــه
همی ــن دلی ــل کش ــور در چنی ــن وضعیت ــی ق ــرار
گرفتـــه اســـت.
نماینــده مــردم الرســتان و خنــج و گــراش و اوز در
مجل ــس ش ــورای اس ــامی ب ــا بی ــان اینک ــه دول ــت
 50ه ــزار میلی ــارد توم ــان ب ــه بخ ــش خصوص ــی و
صنع ــت ب ــرق بده ــی دارد ،اف ــزود :اگرچ ــه اخالق ــا
از مـــردم انتظـــار کاهـــش مصـــرف مـــیرود امـــا
آنه ــا مقص ــر وضعی ــت موج ــود نیس ــتند چراک ــه
تصمیمگیریهـــا و عملکـــرد مســـئوالن ،صنعـــت
بـــرق را بـــه ایـــن وضعیـــت کشـــانده اســـت .وی
رفتـــن بـــه ســـمت انرژیهـــای تجدیدپذیـــر را
ازجملـــه راههـــای برونرفـــت از ایـــن مشـــکل
دانســـت و ادامـــه داد :هرچنـــد بایـــد تـــا پایـــان
برنام ــه شش ــم ،س ــاالنه  5درص ــد (رقم ــی مع ــادل
 4ت ــا  5ه ــزار م ــگاوات) ب ــه تولی ــد ب ــرق کش ــور
از طریـــق انرژیهـــای تجدیدپذیـــر اضافـــه
میشـــد امـــا ایـــن تولیـــد تاکنون-کـــه در پایـــان
س ــال برنام ــه شش ــم هس ــتیم -ب ــه س ــختی ب ــه
هـــزار مـــگاوات میرســـد.
حســـین زاده بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه درحالـــی
صنعـــت سیاســـی شـــده اســـت کـــه سیاســـت
صنعت ــی خوب ــی نداری ــم ،اظه ــار ک ــرد :همچنی ــن

حسینزاده:

اصلیترین علتهای خاموشیها؛ ناترازی در اقتصاد برق/تنها از
طریق کویر لوت میتوان  ۲برابر نیاز کشور برق تولید کرد

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت :اگر تنها یک درصد مساحت کشور را به پنلهای
خورشیدی اختصاص دهیم میتوانیم نصف انرژی دنیا را تامین کنیم یا اگر فقط یک سوم کویر لوت به
پنلهای خورشیدی اختصاص یابد ۲ ،برابر نیاز کشور تولید برق خواهیم کرد.
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ایـــران ظرفیـــت باالیـــی بـــرای اســـتفاده از
انرژیهـــای خورشـــیدی دارد تـــا جایـــی کـــه
اگـــر تنهـــا یـــک درصـــد مســـاحت کشـــور را
بـــه پنلهـــای خورشـــیدی اختصـــاص دهیـــم
میتوانیـــم نصـــف انـــرژی دنیـــا را تامیـــن کنیـــم
یـــا اگـــر فقـــط یـــک ســـوم کویـــر لـــوت بـــه
پنلهـــای خورشـــیدی اختصـــاص یابـــد 2 ،برابـــر
نیـــاز کشـــور تولیـــد بـــرق خواهیـــم کـــرد.
ای ــن نماین ــده مجل ــس یازده ــم در ادام ــه توضی ــح
داد :اگرچـــه پایدارتریـــن بـــرق ،بـــرق هســـتهای
اســـت امـــا از آنجـــا کـــه هزینـــه تولیـــد بـــرق
هســـتهای بـــاال اســـت میتـــوان روشهـــای
دیگـــری را پیـــش بـــرد چراکـــه تولیـــد بـــرق از
طری ــق ان ــرژی هس ــتهای ب ــه ازای ه ــر کیل ــووات
ســـاعت  130تـــا  150دالر هزینـــه دارد امـــا
هزین ــه تولی ــد ب ــرق از طری ــق ان ــرژی خورش ــیدی
بیـــن  30تـــا  50دالر اســـت بنابرایـــن بایـــد بـــه
س ــمت هزین ــه کمت ــر در زم ــان کوت ــاه ب ــا تولی ــد
بـــرق بیشـــتر رفـــت.
عض ــو هی ــات رئیس ــه کمیس ــیون ان ــرژی مجل ــس
ش ــورای اس ــامی ب ــا بی ــان اینک ــه معی ــوب ب ــودن
سیس ــتم انتق ــال و توزی ــع نی ــز از عوام ــل دیگ ــری
اســـت کـــه کمبـــود بـــرق را بـــه دنبـــال داشـــته
اس ــت ل ــذا بای ــد ای ــن مش ــکل را نی ــز ب ــه ص ــورت
ریشـــهای حـــل کـــرد ،گفـــت :بهیقیـــن تعطیلـــی
پنجشـــنبهها و صنایـــع بـــزرگ صرفـــا مســـکنی
در کوتـــاه مـــدت بـــرای جلوگیـــری از قطعـــی
ب ــرق اس ــت چراک ــه قطع ــی ب ــرق صنای ــع ب ــزرگ
افزایـــش قیمـــت محصـــوالت مختلـــف همچـــون
ســـیمان را بهدنبـــال داشـــته لـــذا بیـــش از ایـــن
نمیتـــوان کارخانجـــات را تعطیـــل نگـــه داشـــت/.
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برق مشترکان پرمصرف زیر
ذرهبین توانیر /نصب کنتور
هوشمند برای پرمصرفها
اجباری شد

مشترکان پرمصرف برق مکلف به نصب کنتور
هوشمند شدند.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس،
مشــترکان خانگــی صنعــت بــرق کــه بیــش از الگوی
مصــرف تعییــن شــده از ایــن حامــل انرژی اســتفاده
میکننــد ،مشــمول تعویــض کنتــور و اســتفاده از
لــوازم اندازهگیــری هوشــمند شــدند.
در همیــن راســتا شــرکت توانیــر در قالــب ارســال

پیــام کوتــاه بــه مشــترکان پرمصــرف ،لزوم اســتفاده
از کنتــور هوشــمند را گوشــزد نمــود.
ضــرورت اســتفاده از کنتــور هوشــمند بــرای
مشــترکان پرمصــرف در قالــب بنــد د تبصــره 15
قانــون بودجــه  1400توســط مجلــس شــورای
اســامی بــه دولــت تکلیــف شــد.
*مشــترکان پرمصــرف بایــد کنتــور هوشــمند نصب
کنند
بــر اســاس بنــد د تبصــره  15قانــون بودجــه ســال
 ،1400بــه منظــور اصــاح الگــوی مصــرف بــرق و
گاز ،دولــت مکلــف اســت از طریــقشــرکتهای
ذیربــط نســبت بــه نصــب شمارشــگر (کنتور)هــای
هوشــمند ســاخت داخــل بــرای مشــترکان بــرق و
گاز بــا اولویــت مشــترکان پرمصــرف اقــدام کنــد و
هزینــه مربــوط را بــه صــورت اقســاطی از مشــترکان
دریافــت نمایــد.
بــر اســاس اطالعــات بدســت آمــده از روابــط
عمومــی شــرکت توانیــر ،نســل جدیــد کنتورهــای
هوشــمند امــکان ارســال اطالعــات مصــرف در بــازه
زمانــی  15دقیقــه یکبــار را داشــته و در شــرایطی
کــه میــزان مصــرف مشــترکان از الگــوی پرمصرفــی
فراتــر رود ،بــرق آنهــا بــه طــور خــودکار از کنتــور
قطــع خواهــد شــد.
پیــش از ایــن انتشــار قبــض بــرق یــک ســلبریتی
ورزشــی و مصــرف نجومــی ایــن مشــترک،
اعتراضــات گســتردهای پیرامــون نظــام تعرفهگــذاری
حاملهــای انــرژی و مصــرف بــرق بــی رویــه
برخــی از مشــترکان را بــه همــراه داشــت و بــه
نظــر میرســد ایــن اقــدام توانیــر در پایــش دقیــق
مصــرف بــرق پرمصرفهــای میتوانــد گام موثــری
در جلوگیــری از اســراف ایــن حامــل انــرژی تلقــی
شــود.
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رفع محدودیت برقی  ۳۶کارخانه سیمان در اولویت تامین برق

سخنگوی صنعت برق گفت :با هماهنگی وزارتخانههای نیرو و صمت ،هم اکنون  ۳۶کارخانه سیمان در
اولویت رفع محدودیتهای برقی قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اینکه در این دو روز تعطیلی،
مصرف برق کاهش مییابد ،گفت :روند کاهش محدودیتهای برقی که از هفته پیش آغاز شده بود ،از شب
گذشته تداوم یافت.
وی با اظهار امیدواری به اینکه روند برطرف کردن محدودیتهای برقی صنایع ،در هفته آتی نیز با همکاری
مردم و کاهش مصرف برق ادامه یابد ،اضافه کرد :با هماهنگی وزارتخانههای نیرو و صمت ،کارخانجات
سیمانی که از روز گذشته سیمان خود را در بازار عرضه و باعث کاهش حباب قیمتی شدند ،در اولویت رفع
محدودیتهای برقی قرار گرفتند.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق همچنین یادآور شد :در صورت همکاری،
رفع محدودیتهای برقی سایر کارخانجات سیمانی که محصوالت خود را در بازار عرضه کنند ،با نظر وزارت
صمت ،انجام خواهد شد.
بر پایه این گزارش ،پیش از این برخی از دالالن و واسطهها به بهانه قطعی برق و کمبود تولید ،باعث گرانی
سیمان در بازار شدند که در واکنش به این اقدام سودجویانه ،رضا جمارانیان رئیس انجمن صنفی تولید
کنندگان صنعت سیمان در گفتگو با صدا و سیما ،با صراحت دالالن را باعث گرانی سیمان دانست و تصریح
کرد :قطع برق عامل گرانی سیمان نیست.
8
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یادداشت

شروع کن ،رشد کن ،تغییرش بده

سخن آخر

کتاب «شروع کن ،رشد کن ،تغییرش بده» مجموعهای دینامیک از نمونهها ،اصول و تمرینهایی برای
مقابله با چالشهایی بود که کارآفرینان با آن مواجهند .این کتاب که از تاریخ  ۱۳اسفند  ۹۸تاکنون در
 ۵۴قسمت به چاپ رسیده ،راهنمایی کارشناسانه برای کسبوکارهای نوظهور و تثبیت شده است تا
رشد خود را تسریع کنند و با چشماندازهای اقتصادی متغیر همگام شوند.

جورگن آپلو ،به عنوان یک بنیانگذار سریالی،
کارآفرین موفق ،سخنران و نویسنده این کتاب،
با شرکتش به نام  Agility Scalesدر حال
سرمایهگذاری روی آینده چابکی سازمانی است.
ساسا استامنکوویچ ،یکی از مربیان حوزه چابکی
که آپلو با او مصاحبه کرده ،میگوید« :ما تالش
میکنیم با جریانات یا دامنههای ارزش (یا هر چیزی
که میخواهید اسمش را بگذارید) کار کنیم .این
جریانات ارزش یک محصول را به بازار میبرند که
شامل کشف ،توسعه محصول ،بازاریابی ،فروش و کل
کسبوکار میشود .ما سعی میکنیم این فرآیندها را
تا جایی که میتوانیم در کل کسبوکار سادهسازی
کنیم .بنابراین ،اینطور نیست که طراحی محصول
جریان خودش را داشته باشد و سپس وارد بازاریابی و
بعد فروش شود .بیشتر شبیه یک تیم با کارکردهای
مختلف و آماده ورود به بازار است که مراقب همه
چیز هست ،از جمله بازخوردی که به توسعه
برمیگردد .آیا منطقی به نظر نمیرسد؟» آپلو پاسخ
میدهد :بله ،از نظر من کامال منطقی است .میتوان
آنها را مدلهای کسبوکار ،جریانات ارزش ،دامنهها،
یا واحدهای ارزش نامید .خیلی به اسم دقیق و خاص
آن اهمیت نمیدهم .منظور یکی است .نقطه تمرکز
ما در کسبوکار ،ماهیت ارزشآفرینی است ،که
میتوانیم آن را یک مدل کسبوکار یا جریان ارزش
توصیف کنیم ،و هر کسی را که در ایجاد و حفظ آن

دخالت دارد ،اضافه کنیم.
این واحد ارزش یک مسیر رشد معمولی دارد که من
آن را «شروع حرکت چرخه عمر کسبوکار» مینامم.
کسبوکاری شروع میشود ،رشد مییابد و در
نقطهای از بین میرود .با «لحاف کسبوکار» توضیح
میدهم که این واحد ارزش چگونه کار میکند .لحاف
کسبوکار نشان میدهد یک کسبوکار موفق چگونه
از به هم پیوستن تکههای مدل کسبوکار مختلف
ایجاد میشود .هر واحد ارزش از طریق چرخه عمر
خودش ،ابتدا مدل کسبوکار را کشف و سپس آن
را اجرا میکند .میتوانیم جنبههای نوآورانه این
فرآیند رشد را با هفت جریان از «گردونه نوآوری»
توصیف کنیم .این هفت جریان عبارتند از :فضاسازی،
همدلی ،همگذاری ،فرضیهسازی ،بیرونیسازی ،ایجاد
حساسیت ،سیستمی کردن (در تاریخهای  ۶و ۲۰
آبان  ۹۹در همین صفحه به تفصیل به آن پرداخته
شده است) .در نهایت ،اگر همه چیز را مثل یک
سازمان بزرگ سازماندهی کنید ،شرکت شما به یک
خانواده کامل از همه این واحدهای ارزش تبدیل
میشود .هر کس مسیر خودش را در طول چرخه
عمر کسبوکار دنبال میکند.
این خالصه بسیار کوتاهی از کل این کتاب بود.
شش ساعت مانده تا این دست نوشته را برای
ناشر بفرستم .تیم ما در حال آمادهسازی برنامه
جمعسپاری سرمایه برای فردا است .به آنها اعتماد

دارم و میدانم بدون من از پسش برمیآیند .اینباکس
ایمیلم نشان میدهد نقاش کارهای هنری نهایی را
که میتوانم در دقایق آخر به چند فصل کتاب اضافه
کنم ،تمام کرده است .بخاری کنارم ،دفتر کار خانگی
کوچکم در بروکسل را گرم کرده است .در این میان،
به پروژه بعدیام فکر میکنم .توماس سیرجانن،
همبنیانگذار شرکت  Futuriceدر هلسینکی
فنالند و همکارش ایوا رایتا ،مدیر مشاوره فرهنگی،
در مورد رویکرد چندالیهای که شرکت آنها برای
بهینهسازی قابلیتهای نوآورانه مورد استفاده قرار
میدهند به من توضیح دادهاند:
«مثل پیاز میماند .مالکیت برخی چیزها ۱۰۰
درصد در اختیار ماست و در برخی چیزها هم
مالکیت بخش عمدهای را در اختیار داریم .و مواردی
هم هست که فقط  ۱۵یا  ۲۰درصد مالکیت آنها
با ما است .کسبوکارهایی هم وجود دارند که
اندکی در آنها سرمایهگذاری کردهایم ،بدون اینکه
اصال درگیر مدیریت آنها شویم .وقتی حجم زیادی
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انرژی ،نوآوری و  ...وجود دارد ،توانستهایم بین نظم
و هرج و مرج تعادلی ایجاد کنیم .اما به اندازه کافی
هماهنگی وجود دارد که مطمئن شویم شرکت در
مسیر مطلوب ما پیش میرود ».شرکتهای سنتی،
معموال از روشهای وحشتناکی برای سازماندهی
تالشهای نوآورانه خود استفاده میکنند .واحدهای
 ،R&Dکمیتههای نوآوری ،کانالهای ارتباطی
نوآورانه .من همه اینها را دیدهام .هیچکدام کارآیی
ندارند .هوشمندانهترین روش برای نوآوری به عنوان
یک شرکت ،این است که ساختارها و چارچوبهای
قدیمی را پشت سر بگذارید .خود را به عنوان یک
خانواده از کسبوکار سازماندهی مجدد کنید .با
همه اعضای خانواده ،با توجه به اینکه کجای چرخه
عمر کسبوکار قرار گرفتهاند ،متفاوت رفتار کنید.
کل شرکت را به یک قیف نوآوری بزرگ ،پر از
استارتآپها ،شرکتهای رشد یافته و بله ،حتی
شکستخوردهها تبدیل کنید .در هر خانوادهای یکی
از اینها هست.

متن کامل
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تشنگی نخلهای شادگان
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