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چـرا رونـد سـرمایه گـذاری 
در صنعـت بـرق کنـد است؟

پیـام باقـری، نایب رئیس سـندیكای صنعـت برق ایران در یادداشـتی 
شـاخص »شـدت انـرژی« امكان مقایسـه کشـورها با هـم در مصرف 
بهینـه انـرژی را فراهـم می کند. شـدت انرژی به معنای آن اسـت که 
بـه ازای خلـق هر یـک واحـد GDP )تولیـد ناخالص داخلـی( چقدر 
انـرژی مصـرف می شـود. از ایـن رو، هر چه شـدت انرژی در کشـوری 
کمتـر باشـد، آن کشـور انـرژی را بهینه تـر مصرف می کند. متاسـفانه 
ایـران جـزو کشـورهایی اسـت کـه شـدت انـرژی باالیـی دارنـد و در 
حـوزه بـرق بـه ۵/ 2 تـا ۳ برابـر متوسـط جهانـی نیـز می رسـد. این 
رقـم بـاالی شـدت انـرژی در ایران دالیـل مختلفی دارد کـه از جمله 
می تـوان بـه مصرف گـرا بـودن اشـاره کـرد. ریشـه مصرف گرایـی نیز 

دنیای اقتصاد: نخستین اثر مساله اقتصاد ناتراز برق، بر کاهش سرمایه گذاری ها در این حوزه جلوه گر شد. چرا که نرخ رشد تقاضای 
ساالنه مصرف برق در ایران به طور میانگین بین 5 تا 6 درصد است و برای پوشش دادن این نرخ رشد تقاضا، قانون گذار در برنامه ششم 
توسعه افزایش پنج هزار مگاوات ظرفیت در سال را پیش بینی کرده است تا ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور تا پایان این برنامه به 

1۰۰ هزار مگاوات برسد.
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سندیکای صنعت برق ایران از دستورکار ۱۰۰ روزه وزیر پیشنهادی نیرو رونمایی کرد. در این برنامه هشت اولویت مورد توجه قرار گرفته است 
که شامل »شایسته گزینی در انتخاب مدیران کلیدی صنعت و چابک سازی ساختارهای سازمانی و نهادی وزارت نیرو«، »تشکیل اتاق گفت وگوی 
و  نیمه تمام  پروژه های  معضل  مالی صنعت«، »حل  رفع مشکالت  و  نیرو  وزارت  معوقه  بدهی های  »تسویه  بخش خصوصی«،  و  نیرو  وزارت 
قراردادهای متوقف شده«، »تامین اعتبارات مورد نیاز توسعه صنعت و رفع موانع صنعت در تدوین الیحه بودجه ۱۴۰۱«، »اتخاذ تدابیر ویژه 
برای تامین پایدار سوخت نیروگاه ها و جلوگیری از خاموشی های زمستان«، »رفع موانع صادرات صنعت برق و تبادل الکتریکی« و »تسهیل 

تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولیدکنندگان و پیمانکاران احداث پروژه های صنعت برق« است.
با تشکیل دولت سیزدهم و انتخاب وزیر نیرو، تعیین دستورکار وزارت نیرو از جمله اقدامات مورد انتظار از وزیر منتخب خواهد بود؛ به ویژه 
در روزهای اخیر به دلیل بروز خاموشی ها و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، برنامه وزارت نیرو و اقدامات آن بیش از پیش مورد توجه عموم 
قرار خواهد گرفت و انتظار می رود وزیر جدید، مشکالت خاموشی ها را به سرعت برطرف کند. این در حالی است که مسائل صنعت برق بسیار 
ریشه دار بوده و ضروری است که به مسائل آن به صورت جامع و بنیادی پرداخته شود و ضمن مدیریت بحران های پیش رو، مسائل اساسی و 

بستـه پیشنهـادی صـد روزه 
سندیکای صنعت برق ایران برای وزیر نیرو
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برق و انرژی شماره  2948 3 شهـــریور 1400

ادامه از صفحه قبل 
عمدتـا بـه پاییـن بـودن قیمـت حامل هـای انرژی 
برمی گـردد. بر اسـاس گـزارش سـازمان بین المللی 
انـرژی، ایـران در حوزه انرژی بیشـترین یارانه را در 
دنیـا پرداخـت می کند کـه حدود ۸۶ میلیـارد دالر 
در سـال بـرای کل حامل هـای انـرژی برآورد شـده 
اسـت. طبیعتـا سـهم قابل توجهـی از ایـن یارانه به 

حـوزه بـرق مربوط می شـود.
یكـی دیگـر از دالیـل بـاال بـودن شـاخص شـدت 
انـرژی  پاییـن بـودن بهـره وری  ایـران،  انـرژی در 
به خصـوص در صنایـع بـزرگ و باالدسـتی اسـت. 
ایـن صنایـع چون از انـرژی یارانه ای ارزان اسـتفاده 
افزایـش  بـا  کـه  نمی بیننـد  دلیلـی  می کننـد، 
بهـره وری انرژی خـود قیمت تمام شـده محصوالت 
تولیدی شـان را پاییـن بیاورنـد و در نتیجـه مصرف 
انـرژی در ایـن صنایـع باالسـت. بنابرایـن در حالت 
کلـی ارزان بـودن قیمـت حامل هـای انـرژی باعث 
شـد شـدت انـرژی در ایـران بـاال بـرود و در عیـن 
حـال بایـد توجـه داشـت کـه طـی سـال های اخیر 
قیمـت حامل هـای انـرژی متناسـب بـا نـرخ تـورم 
مطـرح  پرسـش  ایـن  حـال  اسـت.  نكـرده  رشـد 
در  انـرژی  حامل هـای  قیمـت  چـرا  کـه  می شـود 
ایـران متناسـب بـا نـرخ تـورم بـه شـكلی منطقـی 
رشـد نكـرد؟ کـه پاسـخ آن بـه تصویـب قانونی در 
طرحـی  هفتـم  مجلـس  در  بازمی گـردد.  مجلـس 
بـرای تثبیـت قیمـت  حامل هـای انرژی بـه تصویب 
رسـید کـه بر اسـاس آن، قیمـت حامل هـای انرژی 
کـه تـا آن زمـان متناسـب بـا افزایـش نـرخ تـورم 
رشـد می کـرد، منجمـد شـد و تقریبـا از آن زمـان 

بـه بعـد ثابـت ماند.
بایـد در نظـر داشـت کـه بـرق نیـز یـک کاالسـت 
و تولیـد آن هزینـه دارد. بـرق در نیروگاهـی کـه 
بـا صـرف هزینه هایـی احـداث شـده اسـت تولیـد 

می شـود، از طریـق خطـوط انتقالـی کـه سـاختن 
آنهـا نیـز هزینـه دارد منتقـل می شـود، در شـبكه 
توزیـع می شـود و به دسـت مصرف کننده می رسـد. 
هزینـه تمـام این نهاده هـای تولید با توجه به رشـد 
نـرخ تورم سـاالنه رشـد می کنـد. بنابراین بـرق نیز 
ماننـد تمامـی کاالهـای دیگر یک قیمت تمام شـده 
تـورم رشـد  نـرخ  افزایـش  بـا  دارد کـه متناسـب 
می کنـد. حـال اگـر قیمـت محصـول نهایـی یعنی 
بـرق به طور متناسـب با شـرایط اقتصـادی افزایش 
نیابـد، توجیـه اقتصـادی تولیـد آن از طریق احداث 
نیروگاه هـا و خطـوط انتقـال و شـبكه های توزیع به 
تدریـج رنـگ باخته و تـداوم این وضعیت، اشـتیاق 
سـرمایه گذاری در ایـن حـوزه را کاهـش می دهـد.

باالتـر  بـرق  تولیـد  تمام شـده  هزینـه  ایـران  در 
کـه  اسـت  مصرف کننـده  بـرای  آن  قیمـت  از 
حـوزه،  ایـن  در  سـرمایه گذاری  تـداوم  به منظـور 
ایـن اختـاف تحـت عنـوان یارانـه در اختیـار تمام 
مصرف کننـدگان خانگـی، صنعتـی و کشـاورزی و 
امثـال آن قرار می گیـرد و منابع درآمدی کشـور را 

می دهـد. قـرار  تحت الشـعاع 
از  تـا زمانـی کـه منابـع حاصـل  ایـن،  بـا وجـود 
درآمدهـای نفتـی در دسـترس بـود، ایـن یارانه هـا 
پرداخـت می شـدند و مسـاله اقتصاد ناتـراز صنعت 
بـرق ایـران پنهـان می مانـد. امـا مشـكل از زمانـی 
بـا  ایـران  بـه خـود گرفـت کـه  چهـره ای جـدی 
منابـع  و  مواجـه  ناعادالنـه  سـنگین  تحریم هـای 
بودجه ای کشـور دچار کسـری شـد. انباشت بدهی 
وزارت نیـرو بـه بخـش خصوصـی و نظـام بانكـی 
کشـور کـه امـروز از مـرز ۵۰ هـزار میلیـارد تومان 
عبـور کـرده اسـت، ناشـی از همیـن موضـوع اسـت.

نخسـتین اثر مسـاله اقتصـاد ناتراز بـرق، بر کاهش 
شـد.  جلوه گـر  حـوزه  ایـن  در  سـرمایه گذاری ها 

چـرا کـه نـرخ رشـد تقاضـای سـاالنه مصـرف برق 
۶ درصـد  تـا   ۵ بیـن  میانگیـن  به طـور  ایـران  در 
اسـت و بـرای پوشـش دادن ایـن نرخ رشـد تقاضا، 
قانون گـذار در برنامـه ششـم توسـعه افزایـش پنـج 
هـزار مـگاوات ظرفیـت در سـال را پیش بینی کرده 
اسـت تـا ظرفیـت نصب شـده نیروگاهـی کشـور تا 
پایـان ایـن برنامـه بـه ۱۰۰ هـزار مـگاوات برسـد. 
امـا اکنـون ظرفیـت نصب شـده بـرق بـه ۸۵ هـزار 
برنامـه  از  مـگاوات  هـزار   ۱۵ و  رسـیده  مـگاوات 
عقـب مانده ایـم. یعنـی طـی سـالیان اخیر سـاالنه 
فقـط 22۰۰ مـگاوات بـه طور متوسـط بـه ظرفیت 
نصب شـده تولیـد بـرق کشـور اضافـه شـده و عما 
هـر سـال 2۸۰۰ مـگاوات از پنـج هـزار مـگاوات 
پیش بینی شـده در برنامـه ششـم توسـعه وارد مدار 
اسـت. چـرا کـه سـرمایه گذاری در حـوزه  نشـده 
توسـعه ظرفیت هـای نیروگاهی بسـیار کان اسـت 

و مبالـغ هنگفتـی الزم دارد.
ابتـدا  را  خـود  اثـر  بـرق  ناتـراز  اقتصـاد  بنابرایـن 
توسـعه  بـرای  سـرمایه گذاری  منابـع  کمبـود  در 
ظرفیت هـای نیروگاهـی نشـان داد، سـپس رکـود 
در کسـب وکارهای صنعـت برق و انباشـت مطالبات 
بخـش خصوصـی را بـه دنبال داشـت و اکنـون نیز 
پیامدهایـی مثل خاموشـی های تابسـتان گریبانگیر 
مـردم شـده اسـت. از آنجـا کـه سـرمایه گذاری در 
صنعـت بـرق از نـوع بلندمـدت اسـت، نمی تـوان 
کوتاه مـدت  نسـخه های  آن  مسـائل  حـل  بـرای 
پیچیـد. بنابرایـن راه حـل ریشـه ای ایـن اسـت کـه 
مطابـق بـا سیاسـت های اباغـی اصـل ۴۴ قانـون 
اساسـی، دولت دسـت از تصدی گـری و بنگاهداری 
بكشـد و عرصه را به طور کامـل به بخش خصوصی 
واگـذار کنـد. در عـوض، دولـت باید به بسترسـازی 
و پشـتیبانی در ایـن حـوزه بپـردازد. در حال حاضر 

۴۰ درصـد نیروگاه هـا متعلـق بـه دولـت هسـتند 
و عمـا دولـت رقیـب بخـش خصوصـی اسـت. بـا 
توجـه بـه امكاناتی کـه در اختیـار دولت قـرار دارد 
می تـوان حـدس زد که ایـن رقابت چقـدر نامتوازن 

ست. ا
بـا اصـاح اقتصـاد بـرق می تـوان منابعـی را کـه 
در  سـرمایه گذاری  سـمت  بـه  هسـتند  محبـوس 
قانـون هدفمنـدی  در  بـرق هدایـت کـرد.  حـوزه 
بـه  توسـعه  برنامـه پنجـم  از  بـود  یارانه هـا مقـرر 
تدریـج قیمـت حامل هـای انـرژی به سـمت واقعی 
ایـن صـورت منابـع  شـدن حرکـت کنـد کـه در 
هنگفتـی آزاد می شـود. ضمـن اینكـه بـا اسـتقرار 
واقعـی  قیمـت  رگوالتـوری  یـا  تنظیم گـر  نهـاد 
بـه  تقاضـا کشـف می شـود.  و  اسـاس عرضـه  بـر 
ایـن  ترتیـب، منابـع الزم بـرای سـرمایه گذاری در 
توسـعه ظرفیت هـا و زیرسـاخت های صنعـت بـرق 

کـرد. تامیـن  می تـوان  را 
اگـر منابـع سـرمایه ای ایـن حـوزه فراهـم شـوند، 
بـه  گازی  نیروگاه هـای  تبدیـل  بـا  تنهـا  می تـوان 
سـیكل ترکیبـی بالـغ بـر هفـت هـزار مـگاوات بـه 
ظرفیت کشـور بدون احـداث نیـروگاه جدید اضافه 
کـرد. یـا می تـوان اتـاف بـرق در شـبكه را کاهش 
داد یـا نسـبت بـه هوشمندسـازی اقـدام کـرد کـه 
از  اسـت.  سـرمایه گذاری  مسـتلزم  نیـز  کار  ایـن 
طرفـی توسـعه تجدیدپذیرهـا هـم مغفـول مانـده 
و اکنـون از پنـج هـزار مـگاوات بـرق تجدیدپذیـر 
پیش بینی شـده در برنامـه ششـم توسـعه کمتـر از 
هـزار مـگاوات تحقق یافته اسـت. یک راهـكار مهم 
نیـز بحث تبادل بـرق با همسـایگان از طریق ایجاد 
بسـترهای مناسـب بـرای ورود بخـش خصوصی به 
ایـن بخش اسـت. چون موقعیـت ایران بـه گونه ای 
اسـت کـه در زمـان اوج بار مصـرف بـرق در ایران، 
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معاون شرکت برق حرارتی خبر داد؛

دعوت از صنایع و 
سرمایه گذاران برای مشارکت 

در تولید برق
گفت:  حرارتی  برق  شرکت  برنامه ریزی  معاون 
صنایع کشور می توانند با تملک واحدهای گاز 
نیروگاه های موجود و تبدیل به سیکل ترکیبی 
ظرفیت  توسعه  به  برق  پایدار  تامین  بر  عالوه 

تولید برق کشور کمک کنند.

بـه گـزارش خبرگزاری مهـر به نقـل از وزارت نیرو، 
امیـر دودابی نـژاد بـر لـزوم تأمیـن بـرق مطمئـن و 
پایـدار بـرای بخـش صنعـت و مشـارکت صنایـع 
در تأمیـن انـرژی تاکیـد کـرد و افـزود: بـا توجـه 
بـه ضـرورت منطقـی شـدن هزینـه بـرق در سـبد 
افزایـش  صنعـت،  بخـش  واسـطه ای  هزینه هـای 
بهره وری در بخش صنعت و معدن و پیرو اسـتقبال 
و اعـام آمادگـی وزارت صمت برای سـرمایه گذاری 
بـرق  شـرکت  حرارتـی،  نیروگاه هـای  احـداث  در 

حرارتـی در سـال جـاری بـرای ۱۳ واحـد صنعتـی 
بـزرگ پرمصـرف و عمدتـاً صنایـع معدنـی موافقت 
اصولـی احـداث نیروگاه هـای حرارتی بـه میزان ۱۰ 

هـزار و ۵۳۶ مـگاوات را صـادر کـرده اسـت.
معـاون برنامه ریـزی و توسـعه مدیریت شـرکت برق 
حرارتـی ادامـه داد: اما با توجه بـه محدودیت منابع 
سـوخت و همچنیـن زمان بر بودن مراحل پیشـبرد 
ماننـد اخذ مجوزهـای مربوطه و اجـرای پروژه ها دو 
مسـیر برای تسـریع و تسـهیل اجرای ایـن پروژه ها 

است. پیش بینی شـده 
وی بـا اشـاره بـه اینكـه در حـال حاضـر واحدهـای 
بخـار برخـی نیروگاه هـای سـیكل ترکیبـی تكمیل 
نشـده اسـت، گفـت: بـا توجـه به اینكـه تولیـد این 
واحدهـا بخـار بـدون سـوخت مـازاد میسـر خواهد 
بـود، شـرکت مادرتخصصـی بـرق حرارتـی آمادگی 
دارد برخـی از ایـن نیروگاه هـا را کـه در اختیـار و 
تحـت تملـک دارد بـه شـرط تكمیـل واحـد بخـار 
براسـاس بنـد ط تبصـره ۱۵ قانـون بودجـه سـال 
۱۴۰۰ بـه متقاضیـان و از جملـه صنایع واگـذار کند.

دودابی نـژاد تاکیـد کـرد: با توجـه به آمـاده بودن و 
قابلیـت تولید واحدهای گاز و زیر سـاخت مشـترک 
ایـن نیروگاه هـا، صنایـع متقاضی قـادر خواهند بود 
در زمـان کوتاهـی به اهداف خود دسـت پیدا کنند. 
نیروگاه هـا حـدود  ایـن  گازی  واحدهـای  ظرفیـت 
۶۵۰ مـگاوات اسـت کـه با احـداث واحدهـای بخار 
از طریـق سـرمایه گذار بیـش از ۳2۰ مـگاوات دیگر 

بـه ظرفیـت ایـن نیروگاه ها افـزوده خواهد شـد.
معـاون برنامه ریـزی و توسـعه مدیریت شـرکت برق 
حرارتـی بـا بیـان اینكه در حـال حاضر شناسـایی و 
ارزیابـی صاحیت متقاضیـان دارای توانمندی برای 
ایـن منظور در دسـتور کار قرار گرفته اسـت، گفت: 
در ادامـه واگـذاری هـر یـک از نیروگاه  هـا بـه روش 

فـروش دارایـی در فرآینـد مزایده انجام خواهد شـد 
و بـه ایـن ترتیـب کلیـه مسـتحدثات و تجهیـزات 
بخـش گاز موجـود نیـروگاه در ازای پرداخـت بهای 

آن بـه سـرمایه گذار واگـذار می شـود.
بـر همیـن اسـاس سـرمایه گذار  تاکیـد کـرد:  وی 
متعهـد به تكمیل و توسـعه نیروگاه از طریق احداث 
بخـش بخـار نیـروگاه )شـامل طراحـی، مهندسـی، 
تأمیـن مالـی، بیمـه، تأمین، تـدارک و حمل مصالح 
و تجهیـزات، سـاخت، تكمیل، آزمایـش، راه اندازی، 

بهـره بـرداری، نگهـداری و تعمیرات( می باشـد.
دودابی نـژاد بـا اشـاره بـه اینكـه منابـع حاصـل از 
ایـن واگـذاری بـرای نوسـازی و تكمیـل پروژه های 
نیمه تمـام نیروگاهـی اسـتفاده خواهـد شـد، افزود: 
انتخـاب سـرمایه گذاران در یـک فرآینـد رقابتی دو 
مرحلـه ای صـورت خواهـد گرفـت: در مرحلـه اول 
مرحلـه  در  و  سـرمایه گذاران  صاحیـت  ارزیابـی 
دوم نیـز پیشـنهاد فنـی و مالـی پـروژه ارائـه شـده 
در  شـد.  خواهـد  ارزیابـی  سـرمایه گذاران  توسـط 
مرحلـه ارزیابی صاحیت الزم اسـت کـه متقاضیان 
اطاعـات مشـخص شـده را تـا پایـان شـهریورماه 
ارائـه دهنـد تـا در مرحلـه بعـد از واجـدان شـرایط 
بـرای ارسـال پیشـنهاد فنـی و مالـی دعـوت گـردد.
شـرکت  مدیریـت  توسـعه  و  برنامه ریـزی  معـاون 
بـرق حرارتـی بـا بیـان اینكه مسـیر دیگـری نیز به 
منظـور تسـریع کار ایجـاد شـده اسـت، گفـت: در 
حـال حاضـر عملیات اجرایـی پروژه هـای نیروگاهی 
در سـاختگاه های متعـددی آغـاز شـده اسـت امـا 
بـه علـت موانـع در تأمیـن مالـی تكمیل نشـده اند. 
و  زمیـن  پروژه هـا  ایـن  موجـود  امكانـات  حداقـل 
مجوزهـای مربوطه اسـت و در برخی موارد بخشـی 
از تجهیـزات و تأسیسـات مربوطـه نیـز تأمیـن یـا 

احداث شـده اسـت.

مشهدی  رجبی  مصطفی  »ایسنا«،  گزارش  به 
اطاع  تا  نوشت:  خود  اینستاگرام  صفحه  در 
جهت  احتمالی  خاموشی  جداول  همچنان  ثانوی 
هموطنان  اطاع  به  و  صادر  مشترکان  برنامه ریزی 
تاکید  وی  کنند.  تنظیم  را  امورشان  که  می رسد 
ماه  شهریور  دوم  نیمه  از  رو  پیش  روند  با  کرد: 
محدودیت ها  از  و  شده  پایدارتر  تاحدودی  شرایط 
خواهد  کاسته  بخش ها  سایر  و  صنعت  بخش  در 
تعطیات  در  برق  صنعت  سخنگوی  گفته  به  شد. 
شش روزه شاهد رفع محدودیت ها در بخش صنعت 
بودیم و در روزهای پیش رو هم صنایع می توانند 
تا اطاع ثانوی در شیفت شبانه بدون محدودیت به 
فعالیتشان ادامه دهند و همچنین فعالیت در شیفت 
روزانه هم متناسب با شرایطی است که حداقل آن 
برای  که  فوالدی  صنایع  برق  مصرف  نیاز  تامین 
تولید اکسیژن اقدام می کنند، باشد. رجبی مشهدی 
با بیان اینكه میزان مصرف برق در بازه زمانی ۱2 
پیش بینی  و  بود  خواهد  افزایشی  بعدازظهر   ۱۸ تا 
مگاوات   ۱۰۰۰ از  بیش  به  مقدار  این  که  می شود 
برسد، گفت: از مشترکان درخواست می شود که با 
حداقل  عدد  روی  سرمایشی  وسایل  دمای  تنظیم 
2۵ درجه همكاری الزم را انجام داده تا در تامین 

برق شاهد مشكلی نباشیم.

خاموشی ها همچنان ادامه دارد
دنیای اقتصاد: سخنگوی صنعت برق گفت: در 
میزان  از  کشور  نیاز مصرف  میزان  حال حاضر 
است،  شده  بیشتر  کشور  نیروگاه های  تولید 
در  مشترکان  همکاری  نیازمند  همچنان  لذا 

بخش های صنایع و کشاورزی هستیم. 
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اقتصاد ایران و جهان

هفتمین کنگره راهبردی و 
نمایشگاه نفت و نیرو

معاون وزیر صنعت عنوان کرد:

هزینه 3میلیارد تومانی تامین 
هر مگاوات برق در شهرک های 

صنعتی
تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
شهرک های  در  برق  مگاوات  هر  تامین  گفت: 
صنعتی سه میلیارد تومان هزینه دارد، اما اگر به 
سمت استفاده از انرژی های نوین، خورشیدی یا 
CHP مبتنی بر تولید در داخل شهرک ها برویم، 

این هزینه ها به مراتب کاهش خواهد یافت.

متن کامل

گفت وگوی  در  )چهارشنبه(  امروز  رسولیان"  "علی 
به  اشاره  با  ایرنا  اقتصادی  خبرنگار  با  اختصاصی 
متوسط  و  کوچک  صنایع  ملی  روز  رسیدن  فرا 
افزود: مطابق آخرین آمارها یک هزار و ۹۰۰ پروژه 
کشور  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  در  زیرساختی 
برای تامین آب، برق گاز و سایر خدمات در دست 
به  شده  زمان بندی  فرایند  یک  در  که  اجراست 

بهره برداری خواهند رسید.
شهرک های  و  کوچک  صنایع  سازمان  مدیرعامل 
صنعتی ایران ادامه داد: این پروژه ها به ارزش چهار 
و  بوده  اجرا  دست  در  تومان  میلیارد   ۷۰۰ و  هزار 
ایجاد  توسعه شهرک ها،  و  اراضی  مساحت  افزایش 
زیرساخت های  ایجاد  و  جدید  تصفیه خانه های 
را  غیره  و  آب  گاز،  برق،  تامین  و  ریلی  جاده ای، 

شامل می شود.
ایجاد  برای  اکنون  اینكه  یادآوری  با  رسولیان 
تفاهم  به  نیرو  وزارت  مشارکت  با  برق  پست   ۶۵
وجود  با  حاضر  درحال  داشت:  اظهار  رسیده ایم، 
ظرفیت ۴۷۰ مگاواتی نیروگاه های CHP در درون 
شهرک ها و نواحی صنعتی، اما در عمل بسیاری از 

آنها به دلیل مطالبات یا سایر مشكات فعال نبوده 
و تولیدی ندارند.

 Combined Heat مخفف عبارت CHP نیروگاه
بهینه  سازی  روش  های  از  یكی   and Power
مصرف انرژی است که در آن برق و حرارت به طور 

هم زمان تولید می شود.
گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
نواحی  و  شهرک ها  در  برق  تامین  برای  امسال 
با  منظور  این  به  و  کرده  برنامه ریزی  صنعتی 
انجمن  خورشیدی،  برق  تولیدکنندگان  انجمن 
تولیدکنندگان برق CHP و وزارت نیرو جلساتی را 

برگزار کردیم.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از سقف کارخانجات و 
افزون  که  صنعتی  شهرکهای  در  واقع  شرکت های 
پنل های  نصب  برای  است  هكتار  هزار  پنج  بر 
زمین های  برخی  تخصیص  همچنین  و  خورشیدی 
موجود در شهرک ها که دارای مشكات تامین آب و 
برق هستند برای توسعه انرژی خورشیدی، از جمله 
اهدافی است که در مشارکت با وزارت نیرو و انجمن 

های یاد شده دنبال می شود.
ظرفیت  نتوان  شاید  شد:  یادآور  مسوول  مقام  این 
استفاده از انرژی خورشیدی را در همه شهرک های 
صنعتی ایجاد کرد، اما توسعه نیروگاه های CHP در 
همه مناطق قابل اجرا است و به خصوص در فصل 
تامین  نداریم، می تواند در  گاز  تابستان که مشكل 

برق کمک حال باشد.
برق در سال  تامین  به مشكات  اشاره  با  رسولیان 
دولت،  مصوبه  در  هرچند  یادآوری کرد:  جاری، 
شهرک های صنعتی را از قطعی برق مستثنی کردیم 
اما به دلیل برخی محدودیت ها در بعضی مناطق و 
استان ها صنایع کوچک و متوسط با قطعی مواجه 
شدند، با این حال در مقایسه با صنایع بزرگ این 

https://www.irna.ir/news/84436125/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DB%B3%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B1-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
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سمیناتر تخصصی چالش برق در 
زنجیره فوالد

راهكارهای  ارائه  و  شناسایی  که  سمینار  این  در 
تامین پایدار برق برای کارخانجات زنجیره فوالد و 
همچنین سرمایه گذاری فوالدسازان در صنعت برق 
محورهای  جزو  آتی  بحران های  مدیریت  منظور  به 
اصلی محسوب می شود، میهمانانی از وزارتخانه های 
صمت و نیرو، توانیر، شرکت مادر تخصصی نیروی 
برق حرارتی، ایمیدرو و سایر تشكل های حوزه برق 

و انرژی نیز حضور خواهند داشت. 
و  اهمیت  به  توجه  با  ایران  برق  صنعت  سندیكای 
ضرورت برگزاری رویدادهای تخصصی در حوزه های 
با سایر  لزوم مشارکت  و  برق  با  مرتبط  زیرساختی 
از حامیان معنوی  اقتصادی، یكی  تشكل های فعال 
این سمینار است. گفتنی است دکتر محسن بختیار، 
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو نیز 
تخصصی  سمینار  کلیدی«  »سخنرانان  جمله  از 

»چالش برق در زنجیره فوالد« است.
صنعت  فعاالن  و  عضو  محترم  های  شرکت  از  لذا 
عاقمندی  صورت  در  شود  می  دعوت  کشور  برق 
این سمینار تخصصی، هماهنگی های  به حضور در 
 ۸۸۵۵۱۷۰۱-۴ تلفن های  شماره  طریق  از  را  الزم 
دبیرخانه انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، به عمل 

آورند. 

فراخوان سمینار تخصصی 
چالش برق در زنجیره فوالد

سمینار تخصصی چالش برق در زنجیره فوالد 
به همت انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران و با 
ایران،  برق  صنعت  سندیکای  معنوی  حمایت 
چهاردهم شهریور سال جاری به صورت مجازی 

برگزار می شود.

از  نقل  به  ایران  برق  صنعت  سندیكای  گزارش  به 
رئیسی  ابراهیم  سید  اهلل  آیت  فارس،  خبرگزاری 
رئیس جمهور، با صدور حكمی محسن رضایی را به 
سمت معاون اقتصادی رئیس جمهور، دبیر شورای 
ستاد  دبیر  و  قوا  سران  اقتصادی  هماهنگی  عالی 

اقتصادی دولت منصوب کرد.
مسجد   ۱۳۳۳ سال  متولد  میرقائد  رضائی  محسن 
از  اقتصاد  سلیمان و دانش آموخته مقطع دکترای 
پاسداران  سپاه  فرماندهی  که  است  تهران  دانشگاه 
انقاب اسامی به مدت ۱۶ سال)۱۳۶۰ تا ۱۳۷۶( 
و دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۷۶ 

تاکنون را در سوابق اجرایی و مدیریتی خود دارد.

محسن رضایی به سمت معاون 
اقتصادی رئیس جمهور منصوب 

شد
صدور  با  رئیس جمهور،  رئیسی  سیدابراهیم 
معاون  سمت  به  را  رضایی  محسن  حکمی 
عالی  شورای  دبیر  رئیس جمهور،  اقتصادی 
ستاد  دبیر  و  قوا  سران  اقتصادی  هماهنگی 

اقتصادی دولت منصوب کرد.
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در گفتگو با مهر مطرح شد؛

دولت سیزدهم اقتصاد صنعت 
برق را با توسعه ابزارهای مالی 

بهبود ببخشد
قائم مقام سابق توانیر با اشاره به مشکالت صنعت 
برق ابراز امیدواری کرد وزیر آینده نیرو بتواند با 
توسعه ابزارهای مالی و استفاده از بازار سرمایه 
زمینه توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور را فراهم 

کند.

متن کامل

عضو  و  توانیر  سابق شرکت  قائم مقام  منظور،  داود 
صادق  امام  دانشگاه  اقتصاد  دانشكده  علمی  هیأت 
به  توجه  با  گفت:  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  )ع( 
نوسانات  و  دولت  باالی  بودجه  کسری  باال،  تورم 
شدید ارز در بحث اقتصادی و از طرفی بحث های 
زیربنایی تأمین برق، با توجه به خاموشی های اخیر 
و  خوزستان  استان های  آب  تأمین  همچنین  و 
سیستان و بلوچستان لزوم همكاری و انسجام میان 
به  که  می شود  احساس  به شدت  وزارتخانه ها  این 
نظر می رسد در کابینه معرفی شده این هماهنگی 

وجود دارد.
نظرات  البته  افزود:  انرژی  اقتصاد  کارشناس  این 
متفاوت  شده  معرفی  وزرای  از  یک  هر  مورد  در 
بدهیم،  نمره  بخواهیم  میانگین  طور  به  اما  هست 

تیم معرفی شده به مجلس نمره قابل قبولی کسب 
می کند.

منظور در ارزیابی وزیر پیشنهادی نیرو گفت: آقای 
با  مرتبطی  تحصیات  اینكه  به  توجه  با  محرابیان 
بخش  در  که  تجربیاتی  و  دارند،  صنعت  و  اقتصاد 
داشتند  ماندگار  مهر  طرح های  مدیریت  و  صنعت 

می توانند گزینه مناسبی برای وزارت نیرو باشند.
وی در ادامه با اشاره به اینكه در صنعت آب و برق 
دو بعد مهم مهندسی و اقتصادی باید مدنظر قرار 
بگیرد، افزود: در بعد مهندسی ما با مشكل خاصی 
توانمندی  به  اگر  واقع  در  نیستیم.  و  نبوده  مواجه 
داده  میدان  کارآمد  داخلی  کارشناسان  و  مدیران 
شود می توانند از پس همه کان پروژه ها بر بیایند و 

مشكلی در این زمینه وجود ندارد.
اقتصادی  بعد  اما  داد:  ادامه  توانیر  سابق  قائم مقام 
جدی  مشكل  به  روزها  این  برق  و  آب  صنعت 
خورده است و تأمین منابع مالی الزم برای توسعه 
و شبكه های  برق  انتقال  توسعه خطوط  نیروگاه ها، 
برای مهار آب های  منابع  تأمین  توزیع و همچنین 
نگرانی های  از  تصفیه خانه  و  آبرسانی  و  سطحی 
جدی است که توسعه این صنعت در سالهای اخیر 

را محدود کرده است.
در  که  ناترازی هایی  به  توجه  با  افزود:  منظور 
سالهای اخیر در صنعت برق شاهد آن بودیم، نیاز 
به افزایش ظریفت نیروگاهی ضروری است و حتی 
با  جدید  ظرفیت  مگاوات  هزار   ۱۵ احداث  قرارداد 
خاطر  به  ولی  شد  منعقد  خصوصی  نیروگاه های 
مسائل مالی به نتیجه نرسید. این کارشناس اقتصاد 
نیاز  این مشكات  برای رفع  ادامه گفت:  انرژی در 
به توسعه ابزارهای مختلف مالی از جمله استفاده از 
ظرفیت های  از  استفاده  سرمایه،  بازار  ظرفیت های 
ظرفیت  از  استفاده  خصوصی،  و  عمومی  مشارکت 

صندوق توسعه ملی و همچنین استفاده از فاینانس 
خارجی در صورت کاهش تحریم ها وجود دارد که با 
توجه به دانش اقتصادی آقای محرابیان امید است 
برق  صنعت  توسعه  برای  را  ظرفیت ها  این  بتوانند 
فعال کنند. وی در پاسخ به این سوال که آیا توسعه 
امكانپذیر  بزرگ  صنایع  توسط  برق  خودتامینی 
پیشنهادی  وزیر  آشنایی  به  توجه  با  گفت:  است، 
با بخش صنعت و امكان استفاده بیشتر از ظرفیت 
بازار سرمایه، افزایش خودتامینی برق توسط صنایع 
برنامه وزیر پیشنهادی  امكانپذیر است و در  بزرگ 
طریق  از  ظرفیت  مگاوات  هزار  ده  افزایش  به  هم 
هزار   ۱۰ این  که  است  شده  اشاره  بزرگ  صنایع 
یا  مصارف خودشان  برای  بزرگ  را صنایع  مگاوات 

فروش به سایر متقاضیان می توانند ایجاد کنند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حسین حق وردی 
روز چهارشنبه در مخالفت با وزیر پیشنهادی نیرو 
ارتباط  عدم  اسامی،  شورای  مجلس  صحن  در 
با  محرابیان  مدیریتی  و  اجرایی  سوابق  تحصیات 
وزارت معرفی شده و نقصان کاستی های موجود در 
برنامه های ارائه شده از طرف محرابیان را دو دلیل 
محرابیان  آقای  گفت:  و  کرد  عنوان  خود  مخالفت 

دانشگاه  از  عمران  مهندسی  رشته  آموخته  دانش 
علم و صنعت در مقطع کارشناسی، دانش آموخته 
اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران 
و همچنین دانشجوی رشته دکترا در رشته اقتصاد 
از دانشگاه آزاد اسامی واحد علوم و تحقیقات است.
وی افزود: سوابق تحصیلی او در هیچ یک از مقاطع 
عنوان  جز  نیست.  مرتبط  نیرو  وزارت  با  تحصیلی 
بیشتر  هم  آن  که  دکترا  مقطع  در  او  نامه  پایان 
مرتبط  مدیریتی  و  فنی  مسائل  تا  است  اقتصادی 

با وزارت نیرو.
در  شهرقدس  و  مارد  شهریار،  مردم  نماینده 
مجلس اضافه کرد: در وزارت نیرو تحصیل کرده های 
متعددی داریم که هم از وضعیت حاکم در وزارت 
نیرو ناراضی هستند و هم تحصیات مرتبط در حوزه 
برنامه و استراتژی  نیرو دارند و هم صاحب  وزارت 
برای مدیریت وزارت نیرو هستند. بنابراین نخستین 
انتظار از رییس جمهوری این بود فرد معرفی شده 
کنونی،  مقطع  در  کشور  وزارتخانه  موثرترین  برای 
از  و  بوده  حوزه  این  در  مرتبط  تحصیات  صاحب 
نظریه پردازان و ایده پردازان حوزه انرژی باشد که 

متاسفانه وزیر پیشنهادی چنین نیست.
وزیر  مدیریتی  سوابق  به  اشاره  با  وردی  حق 
پیشنهادی گفت: محرابیان در دولت های نهم و دهم 
وزیر صنایع و معادن بود و با ابعاد این وزارتخانه نیز 
آشنا بود و عملكرد موثری در آن وزارتخانه داشت. 
تحصیاتش هم تقریبا مرتبط با وزارتخانه صنعت،  
معدن و تجارت بود و اگر اصراری بر معرفی وی به 
عنوان وزیر بود باید به عنوان وزیر صنعت معدن و 

تجارت معرفی می شد.
وی با بیان اینكه وزیر پیشنهادی نیرو با ساختار و 
تشكیات دیوانی وزارت نیرو اصا آشنایی ندارد و از 
بدنه این وزارتخانه نیست، گفت: آشنایی محرابیان 

نماینده مخالف وزیر پیشنهادی نیرو:

محرابیان برای عدم قطعی برق 
برنامه ای ارائه نکرده است

تهران- ایرنا- نماینده مخالف وزیر پیشنهادی 
نیرو علت قطعی برق را مدیریت ناکارآمد عنوان 
قطع  برای  نیرو  پیشنهادی  وزیر  وگفت:  کرد 
نشدن برق و مدیریت آن در زمستان و تابستان 

پیش رو برنامه ای ارائه نکرده است.

https://www.irna.ir/news/84448640/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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نیوزلند روز سه شنبه باالترین میزان افزایش موارد 
ابتا به کووید ۱۹ را از آوریل 2۰2۰ تاکنون ثبت 
کرد، اما مقامات این کشور گفته اند که این تعداد 
به طور تصاعدی افزایش نمی یابد و اکثر موارد در 
است،  شده  شروع  اخیر  شیوع  که  جایی  اوکلند، 

متمرکز بوده اند. 
کرده  منتشر  باره  دراین  گزارشی  سی ان بی سی 
آرام  اقیانوس  ملت  این  گزارش،  این  طبق  است. 
از  عاری  وضعیت  پیش،  هفته  تا  فوریه  از  جنوبی 
ویروس را اعمال می کرد، تا اینكه شیوع نوع بسیار 
بزرگترین  اوکلند،  در  کرونا  ویروس  دلتای  مسری 

نیوزلند به باالترین میزان ابتال به کرونا از آوریل 2۰2۰ 
تاکنون رسید

چرا نیوزلند در واکنش به کرونا، 
جز برترین کشورهای جهان 

است؟
جایسندا آردرن، نخست وزیر نیوزلند به دلیل 
مقابله با کووید 19 در این کشور تحسین جهانی 
را برانگیخت. اما تکیه بر کنترل شدید مرزها و 
قفل شدن سریع شهرها در آخرین موج شیوع 
قرار  تاثیر  تحت  را  کشور  این  اقتصاد  بیماری، 
داده است. این در حالی است که تعداد کمی از 

افراد واکسینه شده اند.

شهر نیوزلند آغاز شد و خیلی سریع به ولینگتون، 
پایتخت این کشور رسید.

مقامات روز سه شنبه ۴۱ مورد جدید کووید ۱۹ را 
گزارش دادند که با افزایش تعداد کل مبتایان در 
کل کشور به ۱۴۸ نفر رسیده است. طبق نمودار در 
وب سایت وزارت بهداشت این کشور، این جدیدترین 
موارد ابتا به کرونا از آوریل 2۰2۰ است. از موارد 
جدید ۳۸ مورد در اوکلند و سه مورد در ولینگتون 

بوده است.
مسئوالن وزارت بهداشت این کشور گفته اند که این 
افزایش تصاعدی  اطمینان وجود دارد که ما شاهد 
موارد ابتا نیستیم. اکثر موارد ابتا در اوکلند بوده 

است که نشان می دهد عفونت ها گسترده نیست.
با این حال، وزارت بهداشت این کشور روز سه شنبه 
در بیانیه ای اعام کرد که دور از انتظار نیست که 
از  این مرحله  تعداد موارد روزانه در  افزایش  شاهد 
شیوع بیماری باشیم. این کشور در اوج بیماری در 

سال گذشته روزی ۸۹ مورد جدید ثبت کرده بود.
دلیل  به  کشور  این  وزیر  نخست  آردرن،  جایسندا 
تحسین جهانی  این کشور  در  کووید ۱۹  با  مقابله 
را برانگیخت. اما تكیه بر کنترل شدید مرزها و قفل 
شدن سریع شهرها در آخرین موج شیوع بیماری، 
اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. این در 
حالی است که تعداد کمی از افراد واکسینه شده اند. 
روز دوشنبه، آردرن، قرنطینه سطح ۴ را به مدت سه 
روز تا نیمه شب 2۷ اوت تمدید کرد، در حالی که 
در اوکلند حداقل تا ۳۱ اوت محدودیت هایی اعمال 
نیوزلند  دارایی  وزیر  روبرتسون،  خواهد شد. گرانت 
گفت که دولت بودجه کافی برای مقابله با آخرین 
شیوع کرونا را دارد و اقتصاد فوق العاده مقاوم بوده 
است. او در کنفرانس خبری گفت: واکنش بهداشت 

عمومی قوی، هنوز بهترین پاسخ اقتصادی است.

بخـــش  نماینـــده  به عنـــوان  ایـــران  اتـــاق 
خصوصـــی، همزمـــان بـــا شـــروع کار دولـــت 
ـــی  ـــار گزارش ـــا انتش ـــه، ب ـــی کابین ـــد و معرف جدی
ــنهادی وزارت  ــای پیشـ ــوان »برنامه هـ تحـــت عنـ
ــان  ــر پارلمـ ــی از منظـ ــادی و دارایـ ــور اقتصـ امـ
بخـــش خصوصـــی«، اولویت هایـــش را جهـــت 
تدویـــن برنامـــه وزارت امـــور اقتصـــاد و دارایـــی 

اعـــام کـــرده اســـت.
در ایـــن گـــزارش، ضمـــن پرداختـــن بـــه نقـــش 
کلیـــدی وزارت امـــور اقتصـــادی و دارایـــی در 
ــای  ــف و مأموریت هـ ــم وظایـ ــت، اهـ ــه دولـ بدنـ
وزارتخانـــه مذکـــور براســـاس قوانیـــن و اســـناد 

باالدســـتی کشـــور اشـــاره  شـــده اســـت.
در  ایـــران  اتـــاق  پژوهش هـــای  مرکـــز 
و  فرصت هـــا  اول  وهلـــه  در  گـــزارش  ایـــن 
ظرفیت هـــای اقتصـــادی کشـــور در حـــوزه وزارت 
ــر  ــز بـ ــا تمرکـ ــی را بـ ــادی و دارایـ ــور اقتصـ امـ
ـــی  ـــوالت بین الملل ـــن تح ـــی و آخری ـــائل داخل مس
موردبررســـی قـــرار داده و در گام بعـــدی بـــا تشـــریح 
ـــران  ـــاد ای ـــش روی اقتص ـــائل پی ـــكات و مس مش
طـــی چهـــار ســـال آینـــده، رویكردهـــا و راهبردهـــای 

پیشـــنهادی خـــود مطـــرح کـــرده اســـت.
محور پشنهادها به شرح زیر است:

 الف. بهبود محیط کسب وکار کشور
 ب. رفع موانع تولید پایدار، فراگیر و مستمر

ج. توانمندسازی بخش خصوصی
د. ارتقاء بهره وری عوامل تولید

ه. توسعه صادرات غیرنفتی
ـــط  ـــا توســـعه رواب و. دیپلماســـی قدرتمنـــد همـــراه ب

تجـــاری بین المللـــی
 متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

پیشنهادهای بخش خصوصی 
برای وزارت اقتصاد دولت 

سیزدهم
ایران  اتاق  پژوهش های  مرکز  پیشنهاد  در 
محیط  بهبود  ضرورت  بر  اقتصاد،  وزارت  به 
خصوصی،  بخش  توانمندسازی  کسب وکار، 
بهره وری، توسعه صادرات و دیپلماسی  ارتقای 

اقتصادی تأکید شده است.
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متن کامل

نـرخ تـورم سـاالنه در پایـان مردادماه امسـال به ۴۵.2درصد رسـیده، تـورم نقطه به نقطه هـم ۴۳.2درصد 
بـوده اسـت. در مردادمـاه میانگیـن قیمـت کاالهـا و خدماتـی مصرفی ۳.2درصد نسـبت به تیرمـاه افزایش 
یافتـه و نـرخ تـورم خوراکی هـا و آشـامیدنی ها هـم از ۵۹درصـد عبور کرده اسـت. ایـن باالترین نـرخ تورم 
در ایـران پـس از سـال۱۳۷۴ اسـت کـه از دولـت دوم حسـن روحانی بـرای دولت سـیدابراهیم رئیسـی به 
ارث رسـیده اسـت. امـا دولـت جدیـد بـرای کنترل شـیب تند تورم و مهـار آن چـه برنامه هایـی را باید در 

پیـش بگیرد؟
آلبـرت بغزیـان، اسـتاد اقتصـاد دانشـگاه تهـران بـه سـایت اتـاق تهـران مـی گوید:» نـرخ تورم و رشـد آن 
بـا نـرخ ارز و تحـوالت آن همراهـی مـی کنـد و وقتـی شـاهد رشـد نـرخ ارز در بـازار هسـتیم حتمـا بایـد 
شـاهد افزایـش تـورم هـم باشـیم. ببینیـد مسـئوالن اقتصـادی دولـت جدیـد باید به دنبـال آن باشـند که 
بـه صـورت ریشـه ای مشـكات را حـل کننـد اینكـه به دنبـال خنک کردن دماسـنج باشـند حتمـا نتیجه 
نخواهـد داشـت و مشـكات بیمـار را حادتـر خواهـد کـرد مـا بایـد بـه دنبـال آن باشـیم کـه تب بیمـار را 

دهیم.« کاهـش 
او بـا اشـاره بـه اینكـه کنتـرل تـورم بـدون ثبـات نـرخ ارز رقـم نخواهـد خـورد ادامـه داد:» دلیـل اصلـی 
رشـد نـرخ ارز بـی ثباتـی در بازارهاسـت؛ چـرا ظـرف دو هفتـه شـاهد رشـد 2 هـزار تومانـی قیمـت دالر 

آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت و گو با سایت خبری اتاق تهران

دولت سیزدهم برای کنترل تورم چه گام هایی باید بردارد؟
نرخ تورم و رشد آن با نرخ ارز و تحوالت آن همراهی می کند و وقتی شاهد رشد نرخ ارز در بازار 

هستیم حتما باید شاهد افزایش تورم هم باشیم.

هسـتیم؟ و مـی بینیم کـه بانک مرکـزی در مقابل 
ایـن تحوالت بازار ارز سـكوت کرده اسـت و عجیب 
اسـت کـه مجلـس و دسـتگاه هـای نظارتـی هم به 
ایـن موضـوع هیـچ اعتراضـی نمـی کنـد. درسـت 
اسـت کـه مـا در دوره گـذار و جـا بـه جایـی هـا 
در دولـت هسـتیم و هنـوز وزیـر اقتصـاد و رئیـس 
کل بانـک مرکـزی جدیـد مشـخص نشـده انـد اما 
نبایـد فضا به شـكلی باشـد کـه انگار بانـک مرکزی 
رهـا شـده اسـت؛ ایـن اتفاق لطمـه های سـنگینی 
بـه اقتصـاد و مـردم وارد خواهـد کـرد مـا بـا یـک 
بیمـار رو بـه رو هسـتیم و نمی تـوان آن را رها کرد 
تـا رئیـس کل بانـک مرکزی جدید مشـخص شـود 
بایـد سـریع بـه وضعیـت رسـیدگی شـود و متولی 
اسـت  مرکـزی  بانـک  کـه  ارز  نـرخ  رشـد  اصلـی 
پاسـخگو باشـد و اقداماتـی را انجـام دهـد وگرنه به 
یكبـاره شـاهد رشـد قیمـت دالر و رسـیدن آن بـه 

۳۰ هـزار تومـان خواهیـم بود.«
ایـن اسـتاد اقتصـاد دانشـگاه تهـران با بیـان اینكه 
متاسـفانه مسـئوالن امـر به جـای مدیریت شـرایط 
همیشـه بـه دنبـال مقصر مـی گردند، مـی گوید:» 
اینكـه گفتـه مـی شـود رشـد قیمـت دالر مثـا به 
دلیـل بحـران افغانسـتان و بـازار هرات اسـت خود 
نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه بـازار ارز به درسـتی 
مدیریـت نمـی شـود وگرنـه چـرا باید اصـا قیمت 
دالر در تهـران بـه هـرات و بحـران هـای آن ربـط 

باشد؟« داشـته 
در خصـوص  بایـد  کـه  اقداماتـی  دربـاره  بغزیـان 
کنتـرل تـورم صـورت گیـرد و اولویت دولت باشـد، 
مـی گویـد:» ثبـات نـرخ ارز و بـازار و داشـتن رژیم 
بایـد  کـه  اسـت  اقدامـی  اولیـن  ارزی  مشـخص 
صـورت گیـرد. دومیـن کار ایـن اسـت کـه جلـوی 
صـدور دسـتورالعمل هـا و مصوبـه هـای متعدد که 

تولیـدات را دچـار نوسـانات  بازارهـای مختلـف و 
کـه  تازمانـی  شـود.  گرفتـه  کننـد  مـی  قیمیـت 
ثبـات در بـازار ارز، طـا و... وجـود نداشـته باشـد 
منابـع بـه جـای اینكـه صـرف کارهـای مولد شـود 
بـه سـمت سـوداگری در بـازار خواهـد رفـت. در 
ایـن بیـن متاسـفانه بانـک هـای مـا هم دچـار این 
چالـش جـدی شـده انـد و شـاهدیم کـه بانـک ها 
خـود به بنـگاه های اقتصادی بدل شـده و سـرمایه 
هـای بانـک هـا بـه جـای اینكه بـه سـمت تولید و 
اقتصـاد مولـد بـرود در مسـیر بنـگاه داری هزینـه 
مـی شـود و در ایـن بیـن مـی بینیـم کـه صنایـع 
دچـار چالـش جـدی سـرمایه در گـردش هسـتند 
و وقتـی ایـن اتفـاق مـی افتد بـرای جبـران هزینه 
هایشـان قیمـت ها را دچـار می دهنـد و این باعث 

افزایـش تـورم می شـود.«
او در ادامـه مـی گویـد:» متاسـفانه اقتصـاد ایـران 
دچـار احتـكار و گران فروشـی هم شـده اسـت که 
بـه دلیـل ضعـف نظـارت رخ می دهـد. سـوال این 
اسـت کـه چـرا بایـد قیمـت هویـج یكبـاره از مـوز 
گـران تـر شـود؟ اگـر نظـارت صحیـح و اصولـی بر 
بـازار میـوه و تربـار وجود داشـته باشـد ایـن اتفاق 
رخ نمـی دهـد.«  آلبـرت بغزیـان، اسـتاد اقتصـاد 
دانشـگاه تهـران معتقـد اسـت اگـر چـه نـرخ تورم 
بـه صـورت ماهانـه منتشـر مـی شـود ولـی مـردم 
بـه صـورت روزانـه و بـا کوچـک تـر شـدن سـفره 
زندگیشـان آن را لمس می کنند.»طی دو، سـه روز 
آینـده وزیـر اقتصاد انتخاب خواهد شـد و به اعتقاد 
مـن بایـد خیلـی زود وزیـر باید سـتاد اقتصـادی را 
تشـكیل دهـد و بایـد نیروهـای تازه نفس سـریعتر 
مسـتقر شـوند. همچنین باید دیپلماسـی اقتصادی 
بـا  اقتصـادی  روابـط  گسـترش  خصـوص  بـه 

کشـورهای همسـایه در اولویـت قـرار گیـرد.«

https://tccim.ir/story/?nid=69589
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یادداشت

این  داشته ایم  کار  و  سر  آنها  با  که  مشاغلی  در 
شرکت های  از  بسیاری  با  که  داشتیم  را  فرصت 
قابلیت ها،  افزایش  در  آنها  به  و  کنیم  کار  متوسط 
گسترش عملیات و امكان صادرات کمک کنیم. ما 
دریافتیم که صاحبان، مدیران عامل و مدیران ارشد 
تمایل دارند مزیت رقابتی خود را در قالب افرادی 
انجام  که می شناسند )ارتباطات( و آنچه می توانند 
)قابلیت ها( تعریف کنند. همچنین دریافتیم  دهند 
که این متغیرها به منظور تسهیل رشد تغییر کرده 
را  متغیرها  این  ما  می کنند  برقرار  ارتباط  هم  با  و 

محور تغییرات خود قرار دادیم.
شرکت های  عامل  مدیران  از  خود  تحقیقات  در  ما 

که  را  اصلی  متغیرهای  خواستیم  متوسط  تولیدی 
در رشد شرکت های آنها در یک دوره ۵ تا ۱۰ ساله 
نقش داشته اند و فرآیندهایی را که برای دستیابی 
آنها  .پاسخ های  دهند  شرح  کرده اند  دنبال  آن  به 
قابلیت های  هم  و  شخصی  ارتباطات  شامل  هم 
اشاره  آن  به  آنها  که  عواملی  بود.  شرکت هایشان 
که  شرکت هایی  مدیران  با  شخصی  ارتباط  کردند 
با آنها کار می کنند و مشتریانشان بود،  عامل دیگر 
تخصص خاص شرکت شان و توانایی آنها برای انجام 
محرک  عنوان  به  سازگاری  یا  باال  بهره وری  با  کار 
و  ارتباطات  جداگانه  الگوهای  ما  است.  بوده  رشد 
قابلیت ها را بر مبنای درآمد هر شرکت پیدا کردیم 

رمز موفقیت از زبان مدیران عامل شرکت های موفق

پارامترهای رشد در شرکت های متوسط
 امروزه توجه زیادی به استارت آپ ها و سلبریتی ها می شود )جذاب ترین ایده کسب وکار که سودده 
است یا ستاره شدن که از گاراژ خانه شروع می شود و به کسب و کار جهانی با میلیاردها دالر فعالیت های 
تجاری همراه می شود. اما از حرکت و سمت و سوی رشد در این دو حالت افراطی چه می دانیم؟ رشد 
چگونه در شرکت های متوسط شناخته نشده خودش را نشان می دهد؟ ما به دنبال یافتن این مطلب 

بوده ایم.

متن کامل

بانک ها  توسط  معموال  متوسط  شرکت های  بودجه 
در  را  آنها  ما  خاطر  همین  به  می شود.  تامین 
دسته بندی هایی قرار دادیم که با شیوه پذیره نویسی 
گروه ها  میان  ببینیم  تا  شده اند  استوار  تجاری  وام 
بانک های  دارد.بزرگ ترین  وجود  تفاوت هایی  چه 
کل  براساس  را  خود  صنعتی  مشتریان  آمریكایی 

درآمدها به شرح زیر طبقه بندی می کنند:
- بانكداری تجاری: 2 تا 2۰ میلیون دالر

- بازار متوسط: 2۰ تا ۵۰ میلیون دالر
- بازار متوسط میانی: ۵۰ تا 2۵۰ میلیون دالر

رشد  مطالعه  مورد  متوسط  شرکت های  همه  البته 
نمی کردند.در واقع برخی با رکود و برخی با رشد کند 
مواجه بودند؛ بنابراین ما تفاوت بین شرکت هایی با 
تا دریابیم که  را بررسی کردیم  رشد کند و سریع 
علت این تفاوت چیست. ما دریافتیم که محرک های 
اصلی رشد در یک گروه درآمد با محرک هایی که 
از یک دسته درآمد به دسته دیگر منتقل می شوند 
ارائه می دهد که  را  ما مدلی  دارد.یافته های  تفاوت 
ارتباطات  می توانند  متوسط  شرکت های  چگونه 
نظر  مورد  اهداف  به  دستیابی  برای  را  قابلیت ها  و 
مدیریت کنند.اجازه دهید در ابتدای امر به تعامات 
ارتباطات و قابلیت ها به عنوان مكانیزم رشد  میان 

در هر دسته از مراحل رشد بپردازیم.
 نحوه رشد شرکت های متوسط

مدیران عامل شرکت های متوسط موفق، خود را به 
توصیف  اصلی شرکت هایشان  ارتباط  مرجع  عنوان 
بر  واقعی  تاثیر مستقیم  می کردند. یعنی کسی که 
ارتباطات و قابلیت ها دارد. شرکت های آنها از طریق 
اثبات این مساله که  ارتباطات و  سرمایه گذاری در 
رشد  به  اطمینان هستند  قابل  زمان  در طول  آنها 
رسید. مزیت هایی که آنها نسبت به رقبای خود ارائه 
می دادند سرعت در شایستگی شان بود )یعنی آنچه 

شرکت انجام می دهد و آنچه خوب انجام می دهد(. 
مكمل های  افزوده  ارزش  عنوان  به  شرکت ها  این 
مبنای  بر  خود  اصلی  قابلیت های  درباره  را  خاصی 
به  داده اند.  توسعه  خود  مشتریان  اصلی  نیازهای 
برای  واسط  انبارهای  کردن  اضافه  مثال  عنوان 
تسهیل حمل و نقل محلی. از ساعت ها مصاحبه ای 
 که انجام دادیم مشخص است که این مدیران عامل 
از ارتباطات خود استفاده می کنند تا به عقد قرارداد 
برسند و از قابلیت های شرکت های خود برای ارائه 

بهترین ارزش ها بهره می برند.
چگونه  خود  رشد  ادامه  برای  متوسط  شرکت های 

تغییر می کنند
که  می دهد  نشان  زمینه  این  در  ما  قبلی  تجربه 
دستورالعمل   از  همیشه  متوسط  شرکت های 
در  که  استراتژی  نمی کنند.یک  پیروی  یكسانی 
زمانی  است  موثر  شرکت  یک  بودن  کوچک  زمان 
برابر می شود دیگر کارآیی  که درآمد شرکت چند 
ندارد. همه ما می توانیم شرکت هایی را نام ببریم که 
به رشد خود ادامه داده ا ند و شرکت های دیگری که 
یا رشدشان کند شده است؛ ما  به رکود رسیده اند 
می خواستیم علت آن را بدانیم.هرچند مدیران عامل 
بیان کردند که برای دستیابی به رشد شرکت های 
خود به ارتباطات و قابلیت های خود متكی هستند 
اما با افزایش درآمد تاکید نسبی بر ماهیت بنیادین 
که  هنگامی  کرد.  تغییر  قابلیت ها  و  ارتباطات  این 
شرکت ها کوچک تر بودند )درآمد 2 تا 2۰ میلیون 
به  منحصر  را  خود  ارتباطات  عامل،  مدیران  دالر( 
خود  اصلی  مشتریان  بر  و  می کردند  توصیف  فرد 
تمرکز می کردند و برای حل مشكات مشتریانشان 
بر قابلیت های خود متمرکز می شدند، اما همین طور 
اضافه  بیشتری  مشتریان  و  کردند  رشد  آنها  که 
خود  قابلیت های  و  ارتباطات  بر  آنها  تاکید  شدند 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3792271-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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خرید و فروش میگو در اسکله بوشهر

https://www.farsnews.ir/photo/14000530000655/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
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