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خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران

ادامه  در صفحه12

دبیر سندیکای صنعت برق ایران در گفت و گو با دنیای اقتصاد:

پرمصرف های برق نقره داغ شدند/ استفاده رویـای نیمـه تمـام صنعـت بـرق
3 ................ثروتمندان از یارانه برق نصف شد

رئیس کل بانک مرکزی به زودی به هیئت دولت 
3 .........................................معرفی خواهد شد

سه نسخه فوری برای جلوگیری از خاموشی های 
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برق راه آهن و مترو با تعرفه کشاورزی محاسبه 
5 ..........................................................می شود

کاهش 41 میلیون مترمکعبی صادرات گاز ایران 
6 ..........................................................به عراق

اولویت در بودجه سال آینده کنترل کسری 
6 ...............................................................است

پنج رویداد آموزشی برای توانمندسازی فعاالن 
7 ................. اقتصادی در بازارهای بین المللی
8 ................................فراتر از بحران خاموشی
9 .............قبول مسوولیت در بحبوحه پاندمی

دنیای اقتصاد: در سال های اخیر استفاده از مفهوم هاب انرژی 
به عنوان یک راه مناسب برای استفاده از سیستم های انرژی 
این سازوکار در حالی در  پیدا کرده است.  چند حاملی رواج 
برخی از مناطق دنیا مورد استقبال قرار گرفته که با توجه به 
پتانسیل های ایران در صنعت برق همواره این سوال مطرح است 

که آیا ایران می تواند به هاب انرژی منطقه تبدیل شود؟

فهرست

ارزیابی ها نشان می دهد ایران از نظر دسترسی به منابع گازی برای تولید 
برق، تجربه نیروی انسانی و شرکت های نیروگاه ساز، شبکه گسترده صادرات 
برق و موقعیت ژئواستراتژیک و همسایگی با ۱۵ کشور در منطقه، از جایگاه 

بسیار مناسبی برای تبدیل به هاب انرژی منطقه برخوردار است.
این در حالی است که سایر کشور های منطقه از جمله ترکیه، عراق یا 
جمهوری آذربایجان و... همه این شرایط را با همدیگر ندارند. در گسترش 
صادرات برق و تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه، چند سناریو را باید 
مورد بررسی قرار داد. در درجه اول بستر های قانونی در این زمینه مطرح 
می شود که شامل بستر های قانونی الزم درباره توسعه صادرات برق توسط 
بخش خصوصی در برنامه های پنج ساله توسعه، تعیین نرخ گاز طبیعی به 
نیروگاه های صادرکننده برق معادل نرخ سوخت واحد های پتروشیمی و... 
است. براساس برنامه ششم توسعه کشور نیز دولت موظف است از سال 
اول برنامه اقدام های الزم را برای تشکیل بازار منطقه ای برق انجام دهد. 
اما چالش های مربوط به نرخ سوخت، عملیاتی کردن این موضوع را دشوار 
کرده است. این در حالی است که شرکت های آمریکایی، چینی، ژاپنی و 
ترکیه ای اقدامات مختلفی را در سرمایه گذاری و ایجاد نیروگاه های جدید، 
همچنین بازسازی شبکه برق عراق آغاز کرده اند که به اعتقاد کارشناسان 
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متن کامل

ادامه از صفحه قبل 
شرایط رقابت را برای شرکت های ایرانی در آینده ای نه 
چندان دور دشوارتر خواهد کرد. انحصاری بودن تجارت 
برق نیز از دیگر نکات قابل توجه در این رابطه است. از 
یکسو به دلیل انحصاری کردن تجارت بین المللی برق 
امکان ورود بخش خصوصی به این عرصه سخت شده، 
باعث  نیز  از سوی دیگر مشکالت مالی صنعت برق 
خصوصی  برق  تولیدکنندگان  مطالبات  است  شده 
پرداخت نشود و انگیزه سرمایه گذاری جدید کاهش 
یابد. کارشناسان حوزه انرژی صادرات برق را اقتصادی 
عنوان می کنند و معتقدند درآمد های حاصل از فروش 
برق پایدارتر از گاز است و این روش ضمن اینکه ارزش 
افزوده بیشتری دارد، راهکاری اساسی برای جلوگیری 

از خام فروشی است.
هاب های انرژی به عنوان یک راه حل برای بهینه سازی 
مصرف انرژی در یک دهه گذشته بسیار مورد توجه 
قرار گرفته اند. با ترکیب انواع مختلف انرژی در داخل 
متفاوتی  بهینه  شرایط  به  می توان  انرژی  هاب  یک 
دست یافت که هر کدام مزایای مخصوص به خود را 
دارد. در این میان ایران هم به دلیل مزیت  هاب های 
انرژی، برنامه هایی را در سر می پروراند. در همین راستا، 
قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده است 
تا ضمن برقراری ارتباط »برقی« با کشورهای همسایه، 
ایران را تبدیل به »هاب« برق منطقه کند. تکلیفی که 
به اعتقاد اسحاق جهانگیری قابل تحقق است. معاون 
اول رئیس دولت دوازدهم معتقد بود ایران قادر است به 
هاب بزرگ تولید توزیع برق در منطقه تبدیل شود؛ 
و هم  دارد  انسانی  نیروی  چراکه هم سرمایه عظیم 
از شبکه برق و گاز وسیع و فراگیر در سراسر کشور 
برخوردار است. در این میان تحلیلگران صنعت برق نیز 
معتقدند دستاوردهای خوبی در زمینه زیرساخت های 
برق به دست آمده است؛ یکی از آنها ساخت نیروگاه 
به صورت  که  است  کشورها  سایر  در  داخلی  توان  با 

نمونه می توان به تجربه کسب شده در عراق اشاره کرد. 
مزیت های بی شمار برای تبدیل شدن به هاب انرژی 
در حالی از سوی طیف های مختلف مطرح می شود که 
این هدف تکلیف شده از سوی قانون ششم توسعه هنوز 
هم رنگ واقعیت به خود نگرفته است. »دنیای اقتصاد« 
در گفت وگو با دو کارشناس صنعت برق به موضوعاتی 
از جمله مهم ترین دالیل عدم تحقق هاب انرژی ایران، 
سازوکارهای رسیدن به این هدف و مزایا و معایب قرار 
گرفتن ایران در کانون انرژی الکتریکی منطقه را مورد 

واکاوی قرار داده است.
دو روی سکه تبدیل به هاب منطقه

سپهر برزی مهر، دبیر سندیکای صنعت برق در پاسخ 
به این سوال که آیا با شرایط فعلی حاکم در صنعت 
امیدوار  ایران  شدن  انرژی  هاب  به  می توان  برق، 
بود، گفت: صنعت برق ایران با گستردگی اقلیمی و 
جغرافیایی از ظرفیت قابل توجهی برای مدیریت پیک 
برخوردار است. ایران با حدود ۸۰هزار مگاوات ظرفیت 
نصب شده نیروگاهی که عمده آن را هم شرکت های 
ایرانی انجام داده اند، در زمینه تولید، انتقال و توزیع 
پتانسیل  های بی نظیری در تبدیل ایران به هاب انرژی 
و صادرات برق به کشورهای منطقه دارد. به اعتقاد 
برزی مهر اما مشکالت داخلی اقتصاد کشور مانع اصلی 
پیش پای فعاالن صنعت برق و صادرکنندگان انرژی، 
تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی است. او معتقد 
است درصورتی که امکان صدور برق به بخش خصوصی 
داده شود و زمینه های قانونی و اعتباری ساخت خطوط 
انتقال برای این بخش فراهم شود، قادر به صدور برق 

به کشورهای همسایه خواهیم بود.
دبیر سندیکای صنعت برق با اشاره به اینکه برای تبدیل 
ایران به هاب انرژی یک دیپلماسی هدفمند سیاسیـ  
اقتصادی نیاز است، اظهار کرد: سفارتخانه های ایران در 
کشورهای هدف، باید روی بازارسازی و فراهم کردن 

بسترهای سیاسی برای تحقق این موضوع همکاری 
کنند که متاسفانه تاکنون چنین رویکردی از سوی 
اگرچه  است.  نشده  دیده  کشور  دیپلماسی  دستگاه 

استثنائاتی نیز در این میان وجود دارد.
برزی مهر در ادامه تاریخچه ای از آغاز تفکر هاب انرژی 
شدن ایران را تشریح کرد. به گفته او بر مبنای سند 
چشم انداز کشور در افق ۱۴۰۴ قرار بود ایران به هاب 
انرژی منطقه تبدیل شود. او در ادامه گفت: ظرفیت ها 
برای صدور  اندازه ای  به  برق  پتانسیل های صنعت  و 
تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی گسترده و قابل 
اتکاست که در سند چشم انداز بیست ساله کشور برای 
این صنعت سهمی 2۰ میلیارد دالری در نظر گرفته 
شد. به گفته دبیر سندیکای صنعت برق از همان زمان 
از  به عنوان یکی  انرژی منطقه  به هاب  ایران  تبدیل 
تاکید  این موضوع مورد  برای تحقق  بسترهای مهم 

بخش خصوصی قرار گرفت.
سیر  هشتاد  دهه  اواسط  در  کرد:  اضافه  ادامه  در  او 
و  یافت  ادامه  و خدمات  تجهیزات  صعودی صادرات 
صادرات به عنوان یک نقطه قوت و امید دروازه هایش 
در  برق گشود.  فعال صنعت  روی شرکت های  به  را 
آن سال ها ایران توانست با توجه به شرایط کشورهای 
همسایه و همچنین روابط نزدیک با برخی از کشورهای 
کشورها  این  در  را  پروژه هایی  آفریقایی  و  آسیایی 
برعهده بگیرد و شرکت های ایرانی به بیش از 2۰ کشور 
جهان از جمله اتیوپی، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، 
ازبکستان، آفریقای جنوبی، افغانستان، الجزایر، امارات 
ترکمنستان،  تاجیکستان،  پاکستان،  عربی،  متحده 
سریالنکا، سوریه، سودان، عراق، عمان، کنیا و ونزوئال 
صادرات خدمات فنی و مهندسی داشتند. برزی مهر در 
ادامه تصریح کرد: بعدها با چند برابر شدن نرخ دالر در 
اوایل دهه نود اگرچه به ایجاد موج تورمی منجر شد 
و اقتصاد کشور را مثل همیشه غافلگیر کرد؛ اما در 

فاصله کوتاهی به رونق صادرات غیرنفتی منجر شد. 
با این حال نابسامانی های اقتصاد داخلی و تحریم های 
گسترده آن زمان باز هم صادرکنندگان را دست بسته 

نگاه می داشت.
او در ادامه با استناد به آمار منتشرشده گفت: آمارهای 
موجود در زمینه صادرات تجهیزات مهندسی نشان 
طی  ایران  برقی  تجهیزات  صادرات  که  می دهند 
سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ روند مثبت و رو به رشدی 
داشته و به مجموع رقم 2۳۱ میلیون دالر در سال 
۱۳۹۵ رسیده است. در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۵/ 2میلیارد 
مهندسی  و  فنی  خدمات  و  تجهیزات  صادرات  دالر 
انجام شده که ۹۵ درصد از آن در حوزه صنعت برق 
البته صادرات  که  است  معتقد  برزی مهر  است.  بوده 
صنعت برق در طول چند سال اخیر با وجود ظرفیت ها 
و پتانسیل های موجود، کاهش یافته است و افزایش 
نرخ ارز هم نمی تواند دردی را از صادرکنندگان این 
صنعت دوا کند؛ چراکه در ساختار بیمار اقتصاد داخلی، 
توانی برای حضور در رقابت های بین المللی برای آنها 

باقی نمی ماند. 
رقبا چه کسانی هستند؟

همواره این سوال مطرح است که آیا در منطقه یا دنیا 
کشوری وجود دارد که هاب انرژی شده باشد؟ اگر شده 
با چه سازوکارها و مکانیزم هایی؟ به گفته دبیر سندیکای 
صنعت برق، رقبای منطقه ای به ویژه ترکیه و عربستان 
درصدد تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه هستند. 
عربستان طرح بزرگی در دست اجرا دارد که ارتباط 
الکتریکی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 
را به یکدیگر متصل کند. این کشور همچنین برای 
فروش  اصلی  بازارهای  از  یکی  که  عراق  برق  تامین 
برق ایران محسوب می شود، اعالم آمادگی کرده است 
شمار  به  ایران  برق  صادرات  برای  جدی  تهدید  که 
می رود. او در ادامه افزود: ترکیه نیز با توجه به موقعیت 
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پرمصرف های برق نقره داغ 
شدند/ استفاده ثروتمندان از 

یارانه برق نصف شد
مصرف  میزان  گفت:  برق  صنعت  سخنگوی 
برقی که توسط قشر پر مصرف، مازاد بر 2 برابر 
الگوی مصرف استفاده می شود، از ابتدای سال 

5 میلیارد کیلووات ساعت تخمین زده می شود.

مصطفـی رجبـی مشـهدی، سـخنگوی صنعت برق 
در گفتگـو با خبرنـگار اقتصادی خبرگـزاری فارس، 
بـا اشـاره بـه افزایـش تعرفـه پلـه پـر مصـرف بـرق 
گفـت: مبلـغ مـازاد بـرق بـرای مشـترکینی کـه 2 
برابـر الگوی منطقه، مصرف داشـتند، برابر متوسـط 
تجدیدپذیـر  نیـروگاه  از  بـرق  تضمینـی  خریـد 
محاسـبه می شـود یعنـی بـه ازای هـر ۱ کیلـووات 

سـاعت ۸۰۰ تومـان محاسـبه می شـود.
سـخنگوی صنعت بـرق ضمن تاکید بر این مسـئله 
تنهـا، ۸۰۰ هـزار نفر مشـترک پرمصرف هسـتند و 
میـزان مصـرف مازاد بـر ۶۰۰ کیلووات سـاعت را با 
قیمـت متوسـط خرید تضمینی بـرق از نیروگاه های 
تجدیـد پذیـر پرداخـت کننـد، تاکیـد کـرد: میزان 
مصـرف برقـی کـه توسـط قشـر پر مصـرف، مـازاد 
بـر 2 برابـر الگـوی مصـرف اسـتفاده می شـود، از 
ابتـدای سـال ۵ میلیـارد کیلـووات سـاعت تخمین 

می شـود. زده 
* ماهانـه 2.۵ هزار میلیارد تومان از یارانه پرداختی 

به پرمصرف ها کاسـته شد
وی در بیـان اینکـه پیـش از اجـرای ایـن افزایـش 
تعرفـه پـر مصرفـی، قیمـت هـر کیلـووات سـاعت 
انـرژی بـرق مـازاد بـر 2 برابـر الگـو مصـرف معادل 
۳۰۰ تومـان بـود و اکنـون بـه ۸۰۰ تومـان رسـیده 
اسـت، گفـت: بـا توجه بـه اینکـه قیمت تمام شـده 
بـرق در کشـور بـه طـور میانگیـن بیـن ۱۳۰۰ تـا 
در  پرمصـرف  مشـترکان  لـذا  بـود،  تومـان   ۱۴۰۰
گذشـته، تنهـا بـرای مصـرف مـازاد 2 برابـر الگـوی 
مصـرف، معـادل ۵ هـزار میلیـارد تومـان از جیـب 

بیـت المـال، یارانـه دریافـت می کردنـد.
رجبـی مشـهدی ادامه داد: بـا افزایـش قیمت برای 
پلـه پـر مصـرف، 2.۵ هـزار میلیـارد تومـان از مـا 
بـه تفـاوت قیمـت تمـام شـده و قیمـت فـروش که 
پیشـتر از منابـع دولـت و در قالـب یارانـه پرداخـت 
می شـد، از مشـترکان پرمصـرف گرفتـه خواهد شـد.

بـه گـزارش فـارس، صنعت بـرق کشـور۳۰ میلیون 
مشـترکین خانگـی دارد که از این میـان  ۸۰۰ هزار 
نفـر مشـترک پرمصـرف معادل کمتـر از ۳ درصد از 
کل مشـترکان مشـمول افزایـش قیمـت تعرفـه پـر 

شـده اند. مصرفی 

وزیر اقتصاد:

رئیس کل بانک مرکزی به زودی به هیئت دولت معرفی خواهد شد
وزیر اقتصاد گفت: بزودی رئیس کل بانک مرکزی به هیئت دولت معرفی خواهد شد.

گفت:  اقتصاددانان  با  جلسه  حاشیه  در  امروز  صبح  خاندوزی  احسان  سید  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
گفت وگوهایی در خصوص افراد مدنظر برای تصدی ریاست بانک مرکزی انجام شده است.

وی افزود: از آنجایی که معرفی رئیس کل بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد صورت می گیرد، در هفته های 
آینده رئیس کل بانک مرکزی به هیئت دولت معرفی خواهد شد.
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اقتصاد ایران و جهان

سه نسخه فوری برای جلوگیری از خاموشی های زمستانی/ یک 
مدل ساده برای بهینه سازی نیروگاه ها

استانداردهای  پیاده سازی  باید  بهینه سازی مصرف سوخت گفت: دولت  اسبق شرکت  مدیرعامل 
مدیریت انرژی در بخش »صنایع تولیدی« و »مصرف کنندگان عمده« را اجباری کنند. با این کار حدود 

5 تا 10 در مصرف گاز صرفه جویی می شود.

دارا  فارس،  اقتصادی خبرگزاری  به گزارش خبرنگار 
ظرفیت  دنیا،  هیدروکربوری  منابع  بیشترین  بودن 
ایران قرار داده تا  باالیی در پیش روی صنعت نفت 
به عنوان یک صنعت پیشران، لکوموتیو اقتصاد کشور 
اتخاذ  با  امر جز  این  اما تحقق  را به حرکت درآورد. 
راهبردهای صحیح، تدوین و اجرای برنامه  های دقیق 
و کارشناسی در بستر یک ساختار حکمرانی و اجرایی 

متناسب به دست نمی آید.
شدن  مشخص  و  سیزدهم  دولت  کارآمدن  روی  با 
وزرای کابینه، اکنون وقت مناسبی است که با نگاهی 
به برنامه ها، سیاست ها و راهبردهای تدوین شده توسط 
وزرای دولت به بررسی راهکارهای اجرایی و عملیاتی 
»تِب  پرونده  در  بپردازیم.  راهبرد  هر  پیگیری  برای 

نفت« قصد داریم که به بررسی دقیق تر چالش های 
موجود در صنعت نفت و برنامه های جواد اوجی وزیر 
نفت دولت سیزدهم پرداخته و ایده و راهکارهای وی را 
در گفتگو با کارشناسان حوزه انرژی به بحث و چالش 

بگذاریم.
در برنامه پیشنهادی وزیر نفت که با عنوان »برنامه 
وزارت نفت، خط مقدم جنگ اقتصادی« منتشر شده 
است در مجموع ۱۱ اقدام راهبردی و برنامه عملیاتی 
وزارت نفت با لحاظ نمودن اولویت ها تعیین شده است 
که یکی از این محورها مربوط به »ارتقاء بهره وری و 

بهینه سازی زنجیره تولید تا مصرف انرژی« است.
ارتقای بهره وری و بهینه سازی زنجیره تولید تا مصرف 
انرژی از آن جایی اهمیت دارد که یکی از چالش های 

فعلی کشور تامین انرژی مورد نیاز مردم از جمله گاز 
و برق و سوخت مایع است. در زمستان سال گذشته 
تجربه شد که همزمان با کاهش دما و افزایش مصرف 
به مشکل  انرژی  به  مردم  نیاز  تامین  در  دولت  گاز، 
خورد، در نتیجه شاهد پدیده هایی همچون قطعی گاز 
و برق، افزایش آلودگی هوا ناشی از سوزاندن سوخت 
مایع )مازوت و گازوئیل( در نیروگاه ها، توقف فعالیت 
کارخانه های صنعتی به دلیل اولویت داشتن رساندن 

انرژی به بخش خانگی و امثال آنها بودیم.
در برنامه ارائه شده توسط وزیر نفت به صورت کلی به 
برخی بایسته ها برای افزایش بهره وری و بهینه سازی 
نیازمند  اجرا  حوزه  در  البته  که  است  شده  تاکید 
آسیب شناسی دقیق، برنامه ریزی مشخص و راهکارهای 

اجرایی است.
در این راستا برای بررسی بیشتر چالش های موجود 
اهلل  نصرت  با  بهینه سازی  سیاست های  اجرای  برای 
مصرف  بهینه سازی  اسبق شرکت  مدیرعامل  سیفی 
سوخت و مدیرعامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز 
به گفتگو نشستیم. بخش اول مصاحبه با عنوان »۱۰ 
ابزار قیمتی و غیرقیمتی برای ارتقای بهره وری انرژی/ 
چرا پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی موفق نبود؟« 

منتشر شده است.
مشروح بخش دوم مصاحبه به شرح زیر است:

خاموشی های  از  جلوگیری  برای  فوری  نسخه  *سه 
زمستانی

سیاست های  درباره  مصاحبه  اول  بخش  در  فارس: 
قیمتی و غیرقیمتی  که دولت می تواند برای افزایش 
بهره وری انرژی به کار ببرد صحبت کردیم تا به ماده 
۱2 قانون رفع موانع تولید رسیدیم و درباره طرح هایی 
که می توان ذیل این ماده تعریف کرد صحبت کردیم. با 
این مقدمه به نظر شما اولویت های بهینه سازی مصرف 
گاز در چه بخش هایی است و در هر یک از بخش ها 

چه پروژه و طرح هایی را می توان تعریف کرد؟ آیا اگر 
سازوکار اجرایی ماده ۱2 اصالح شود باز هم صنایع 
بزرگ به سمت بهینه سازی حرکت می کنند؟ باید چه 

کرد این صنایع به سمت بهینه سازی حرکت کنند؟
بخش  سه  به  انرژی  مصرف کننده  موارد  سیفی: 
و  تجاری، 2- صنایع  و  مسکونی  ساختمان های   -۱
۳- حمل و نقل تقسیم می شوند. درباره بهینه سازی 
مصرِف »گاز« سهم حمل و نقل نسبت به دو مورد 
دیگر کمتر است. در نتیجه برای بهینه سازی مصرف 
بر روی ساختمان ها و صنایع  باید  انرژی  این حامل 

تمرکز شود.
اما در رابطه با راهکارها، بر مبنای »هزینه« دو دسته 
راهکارهای کم هزینه و راهکارهای هزینه بر )با هزینه 
هم  »زمان «  لحاظ  از  دارد.  وجود  زیاد(   و  متوسط 
راهکارها به دو دسته تقسیم می شوند: راهکارهایی که 
به سرعت نتیجه می دهند و راهکارهایی که تا حصول 
نتیجه زمانبر هستند که می توانیم اسامی این راهکارها 
پس  بگذاریم.  بلند مدت  و  کوتاه مدت  راهکارهای  را 
اگر بر مبنای هزینه و زمان راهکارهای موجود برای 
بهینه سازی مصرف را دسته بندی کنیم به چهار بخش 
۱-کوتاه مدت و کم هزینه، 2-کوتاه مدت و هزینه بر، 
۳- بلند مدت و کم هزینه و ۴- بلند مدت و هزینه بر 

تقسیم می شوند.
از نظر بنده با توجه به اینکه دولت در ابتدای کار خود 
هست و شاید تسلط کاملی به جداول بودجه نداشته 
البته طبیعی هم هست، حد اقل در بخش  باشد که 
که  است  این  دولت  برای  کار  بهترین  گاز  مصرف 
راهکارهای کوتاه مدت و کم هزینه را برای بهینه سازی 
دسته  دو  دومش  اولویت  در  و  کند  اجرایی  مصرف 
»بلندمدت  و  هزینه بر«  و  »کوتاه مدت  راهکارهای 
برای  اولویت سوم  در  و  را منظور کند  و کم هزینه« 

راهکارهای بلندمدت و هزینه بر اقدام کند.
متن کامل

https://www.farsnews.ir/news/14000613000212/%D8%AA%D8%A8%D9%90-%D9%86%D9%81%D8%AA-5%7C-%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84
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به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس گزارش منتشر شده از سوی شرکت برق منطقه ای تهران، 
تا انتهای سال ۱۳۹۹ این شرکت اقدام به فروش 2 میلیارد و ۱۴۴ میلیون کیلووات ساعت انرژی برق به مشترکین 

صنعت و معدن، کشاورزی، بخش عمومی و سایر مصارف نموده است.
بر اساس این گزارش، 7۴.۵ درصد از برق عرضه شده توسط شرکت برق منطقه ای تهران در قالب ۱ میلیون ۵۹۹ 

هزار کیلووات ساعت به حوزه صنعت تعلق دارد.
*برق مصرفی راه آهن و مترو در قالب برق کشاورزی محاسبه می شود

از سوی دیگر 2۱.۴ درصد از برق فروش رفته توسط شرکت برق منطقه ای تهران در قالب ۴۶۰ میلیون کیلووات 
ساعت متعلق به بخشی است که تحت عنوان کشاورزی معرفی شده اما به شرکت های راه آهن و مترو عرضه شده 

است.
همچنین ۳.۸ درصد از برق عرضه شده به سایر مصارف در قالب شرکت تات مال و شرکت یادمان سازه برج میالد 

و مابقی برق فروش رفته نیز در قالب بخش عمومی به سازمان صدا و سیما داده شده است.
به گزارش فارس، بزرگ ترین مشترک برق منطقه ای تهران بر مبنای بیشترین مصرف، شرکت سیمان آبیک است 
که در سال ۱۳۹۹، بیش از ۳۶۴ میلیون کیلووات ساعت برق خریداری کرده است. به عبارت دیگر برق استفاده 
شده توسط سیمان آبیک ۱۶ برابر برقی است که شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا مورد استفاده قرار داد 

است.

جزئیات عرضه شرکت برق منطقه ای تهران/برق راه آهن و مترو با 
تعرفه کشاورزی محاسبه می شود+سند

جزئیات عرضه برق توسط شرکت برق منطقه ای تهران بیانگر فروش 2 میلیارد و 144 میلیون کیلوات 
ساعت انرژی برق در سال 1399 است.
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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، جلسه هم اندیشی وزیر اقتصاد با اقتصاد دانان از طیف های 
مختلف صبح امروز شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ برگزار شد.

اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، سید احسان خاندوزی و نخبگان  این جلسه که در محل دانشکده  در 
اقتصادی به همفکری در خصوص مسائل اقتصادی مهم کشور پرداختند.

در این جلسه علی طیب نیا وزیر اسبق اقتصاد نیز حضور دارد.
افزود: تالش می کنیم  اقتصادی  با اشاره به ضرورت هماهنگی بین دستگاه های  خاندوزی در این نشست 
مسئله  در  را  هماهنگی ها  بیشترین  مرکزی  بانک  و  اقتصاد  وزارت  بودجه،  و  برنامه  سازمان  ویژه  طور  به 

سیاست گذاری اقتصادی داشته باشند.
وی گفت: امروز نخستین جلسه هماهنگی برای بودجه سال آینده بین رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر 

اقتصاد برگزار خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت ادامه ارتباط وزارت اقتصاد با نخبگان اقتصادی اشاره کرد و افزود: باید دسترسی 

کارشناسان اقتصادی به اطالعات و آخرین وضعیت و آمار اقتصادی کشور تسهیل شود.

کاهش 41 میلیون مترمکعبی صادرات گاز ایران به عراق
وزارت برق عراق امروز اعالم کرد: ارسال گاز ایران به مناطق مرکزی و جنوبی عراق از 49 میلیون به 8 

میلیون مترمکعب در روز کاهش پیدا کرده است که باعث کمبود جدی برق می شود.

بـه گـزارش گـروه اقتصـاد بین الملـل خبرگـزاری فـارس به نقـل از رویتـرز، وزارت بـرق عراق امـروز اعالم 
کـرد: ارسـال گاز ایـران بـه مناطـق مرکـزی و جنوبی عـراق از ۴۹ میلیون بـه ۸ میلیون مترمکعـب در روز 

کاهـش پیـدا کـرده اسـت که باعـث کمبود جـدی برق می شـود.
ایـن وزارتخانـه در بیانیـه ای اعـالم کـرد، کاهـش عرضـه گاز ایران سـبب شـده اسـت تا سیسـتم ملی برق 

ملـی این کشـور حـدود ۵۵۰۰ مـگاوات از دسـت بدهد.
در ادامـه ایـن بیانیـه آمـده اسـت، این وازرتخانـه با وزارت انرژی و سـفارت ایـران در بغـداد در تماس بوده 

تـا دالیل این کاهش مشـخص شـود.
واشنگتن معافیت های ۹۰ و ۱2۰ روزه برای واردات برق از تحریم های ایران به بغداد اعطا کرده است.

خاندوزی در جلسه هم اندیشی با اقتصاد دانان؛

اولویت در بودجه سال آینده کنترل کسری است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بودجه سال آینده با محوریت کنترل کسری تراز عملیاتی دولت 

تدوین خواهد شد.
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اتــاق بازرگانــی تهــران در طراحــی  دوره هــای 
ــردی و  ــای کارب ــش رو، دوره ه ــاه پی ــی م آموزش
متنــوع تــری را بــرای توانمندســازی فعــاالن بخش 
خصوصــی در نظــر گرفتــه اســت. بــه موجــب آنچه 
ــده،  ــده ش ــاه گنجان ــن م ــی ای ــم آموزش در تقوی
وبینــار» تربیــت ســفیران صادراتــی« و دوره هــای 
آموزشــی » آشــنایی بــا ثبــت بین المللــی عالمــت 
تجــاری و فایــل الکترونیکــی اظهارنامــه بیــن 
ــی«،»  ــن الملل ــی بی ــات بازرگان ــی«،» مکاتب الملل
ــاع از آن« و»  ــن دف ــی و ف ــاوی بورس ــوق دع حق
ــود. ــزار می ش ــادرات و واردات« برگ ــابداری ص حس

وبینار تربیت سفیران صادراتی
ــاق  ــع انســانی ات ــوزش و توســعه مناب موسســه آم
ــار  ــر وبین ــکاری هایتاج ــا هم ــران ب ــی ته بازرگان
ــزار  ــی« را برگ ــفیران صادرات ــت س ــگان »تربی رای
می کنــد. ایــن وبینــار در روز یکشــنبه ۱۴ شــهریور 
مــاه برگــزار شــده و ســاعت برگــزاری آن ۱۶ الــی 
۱7:۳۰ خواهــد بــود. بــر ایــن اســاس، موضوعاتــی 
ــه  ــادرات ب ــفیران ص ــزام س ــی اع ــون چگونگ چ
نمایشــگاه اکســپو دبــی، آمــوزش هــای کاربــردی 
و نــکات کلیــدی در خصــوص صــادرات، روش های 
ــی،  ــتریان خارج ــن مش ــی و یافت ــد بازاریاب جدی
ــه کشــورهای  ــران ب ــار و اطالعــات صــادرات ای آم
همســایه و معیارهــای حداقلــی بــرای صادرکننــده 
شــدن بــه عنــوان ســرفصل های آموزشــی در ایــن 

دوره تعییــن شــده اســت.
ــی  ــن الملل ــت بی ــا ثب ــنایی ب ــی آش  دوره آموزش
ــه  ــی اظهارنام ــل الکترونیک ــاری و فای ــت تج عالم

لمللــی بین ا
ــت در 2۱  ــرار اس ــه ق ــری ک ــی دیگ  دوره آموزش
ــت  ــا ثب ــنایی ب ــود، »آش ــزار ش ــاه برگ ــهریور م ش
بیــن المللــی عالمــت تجــاری و فایــل الکترونیکــی 

اظهارنامــه بیــن المللــی« اســت. ایــن دوره از 
ــه  ــران ب ــاق ته ــل ات ــی ۱2 در مح ــاعت ۱۰ ال س
ــه شــرکت  صــورت حضــوری برگــزار می شــود و ب
کننــدگان گواهــی حضــور در ایــن دوره آموزشــی 

ــه مــی شــود. ارائ
آشــنایی بــا ثبــت بیــن المللــی عالمــت تجــاری و 
نحــوه ثبــت الکترونیکــی اظهارنامــه بیــن المللــی 
ــرفصل  ــن س ــی تری ــد، اصل ــتم مادری ــت سیس تح

ــود. آموزشــی ایــن دوره خواهــد ب
دوره آموزشی مکاتبات بازرگانی بین المللی

دوره آموزشــی آنالیــن »مکاتبــات بازرگانــی بیــن 
المللــی« نیــز در 2۱ شــهریورماه آغــاز شــده و در 
روزهــای یکشــنبه در ســاعات ۱۵الــی ۱۹ برگــزار 
می شــود. تبییــن ســاختار ایمیــل تجــاری و قالــب 
ــوا، ســبک و اصطالحــات  ــات تجــاری، محت مکاتب
تجــاری در ایمیــل هــا و نامــه هــا، ضمانــت نامــه 
هــای مربــوط بــه پرداخــت بیــن المللــی و بانکــی 
ــات  ــی و مکاتب ــای بانک ــه ه ــت نام ــامل ضمان ش
ــه در  ــه مربوط ــل و بارنام ــل و نق ــه حم ــوط ب مرب
ــد  ــرار خواه ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــن دوره م ای

گرفــت.
دوره آموزشــی حقــوق دعــاوی بورســی و فــن دفــاع 

از آن
ــاق  ــع انســانی ات ــوزش و توســعه مناب موسســه آم
آنالین»حقــوق  تهــران، دوره جامــع  بازرگانــی 
دعــاوی بورســی و فــن دفــاع در آن« را هــم از 2۹ 
ــن ترتیــب، روزهــای  ــد. بدی ــاز می کن شــهریور آغ
ــی 2۰  ــاعت ۱۶ ال ــنبه ها از س ــزاری  آن دوش برگ
ــاختار  ــی، س ــن دوره آموزش ــود. در ای ــد ب خواه
بــازار ســرمایه، دعــاوی حقوقــی، دعــاوی انضباطی 
و دعــاوی کیفــری بورســی مــورد بحــث و بررســی 
قــرار گرفتــه و وکالی دادگســتری، کارآمــوزان 

وکالــت، اعضــای اتــاق بازرگانــی تهــران، مدیــران 
حقوقــی شــرکت هــای دولتــی و خصوصــی و 
ــز  ــتانی مرک ــر اس ــه از دفات ــراد دارای معرفی نام اف
داوری اتــاق بازرگانــی ایــران جــزو مخاطبــان ایــن 

ــتند. دوره هس
دوره آموزشی حسابداری صادرات و واردات

کاربــردی  و  آنالیــن  آمــوزش  دوره  آغــاز 
 ۱۸ از  نیــز  واردات«  و  صــادرات  »حســابداری 
مهرمــاه بــوده و در روزهــای یکشــنبه و چهارشــنبه 

می شــود. برگــزار   ۱۸ لغایــت   ۱۶ ســاعت  از 
ــادرات  ــد ارزی)ص ــع تعه ــابداری رف ــوزش حس آم
ــوزش  ــی آن،آم ــکات مالیات ــل واردات( و ن در مقاب
اینویــس،  در  مهــم  هــای  آیتــم  و  طراحــی 
کدینــگ  صادراتــی،  حســابداری  اصطالحــات 
ــرای حســابداری صــادرات  سیســتم حســابداری ب
ــایی  ــتم،زمان شناس ــپیدار سیس ــزار س ــرم اف ــا ن ب
در آمــد در صــادرات، تکمیــل و ارســال اظهارنامــه 
ــعیر ارز  ــم تس ــکات مه ــادرات، ن ــزوده ص ارزش اف
ــی  ــات فصل ــال مطالع ــوزش ارس در صــادرات و آم
واردات و صــادرات از طریــق ســامانه معامــالت 
فصلــی از جملــه ســرفصل های آموزشــی ایــن 

دوره اســت.
دوره هــای  ایــن  در  حضــور  بــه  عالقه منــدان 
آموزشــی بــرای ثبت نــام بایــد بــه ســایت موسســه 
قســمت   edu.tccim.ir آدرس  بــه  آمــوزش 
کوتاه مــدت(  )دوره هــای  آموزشــی  دوره هــای 
محدودیــت  بــه  توجــه  بــا  کننــد.  مراجعــه 
ــز وجــه  ــخ واری ــر اســاس تاری ــا ب ظرفیت،کالس ه
ثبت نــام از ســوی متقاضیــان تشــکیل خواهــد 
شــد. متقاضیــان جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر 
ــای ۸۸۱۰77۳2 و  ــماره تلفن ه ــا ش ــد ب  می توانن

۸۸۱۰772۳ تمــاس بگیرنــد.

بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار 
می کند

پنج رویداد آموزشی برای 
توانمندسازی فعاالن اقتصادی 

در بازارهای بین المللی
اتاق  انسانی  منابع  توسعه  و  آموزش  موسسه 
سفیران  »تربیت  موضوع  با  وبینار  یک  تهران 
عناوین»  با  آموزشی  دوره  چهار  و  صادراتی« 
آشنایی با ثبت بین المللی عالمت تجاری و فایل 
المللی«،»مکاتبات  بین  اظهارنامه  الکترونیکی 
بورسی  دعاوی  بین المللی«،»حقوق  بازرگانی 
و  صادرات  و»حسابداری  آن«  از  دفاع  فن  و 

واردات« را برگزار می کند.
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به گزارش ایسنا، شبکه های برق در تمام دنیا براساس 
اطالعات عملکردی گذشته و پیش بینی های متعارف، 
برنامه ریزی و بهره برداری می شوند. در این پیش بینی ها 
سناریوهای خوش بینانه، واقع بینانه و بدبینانه تنظیم 
و مدنظر قرار می گیرند. در سال جاری، رشد مصرف 
سناریوهای  بدبینانه ترین  با  حتی  ایران،  در  برق 
پیش بینی شده، فاصله زیادی دارد. مصرف برق کشور 
در ماه های اخیر آنچنان رشد بی سابقه ای داشته که 
به یک رکورد تبدیل شده است. میزان و رشد مصرف 
با  و مقایسه آن  تا کنون  ابتدای سال جاری  از  برق 
سالیان گذشته، نشان دهنده حالت خاص و استثنایی 

سال جاری است.
برابر بودن آن  تداوم این میزان رشد به معنای پنج 
کمبود  که  است  متعارف  پیش بینی های  به  نسبت 
عرضه برق در این شرایط را نه فقط در ایران بلکه در 
هر کشور توسعه یافته ای در جهان نیز اجتناب ناپذیر 
خواهد کرد، زیرا رشد مصرف تقریبا 2۰ درصدی طی 

یک سال با اصول برنامه ریزی و طراحی شبکه های برق 
سازگار نبوده و این میزان مجموعا طی حداقل پنج 

سال در ایران مورد انتظار است.
افزایش زودهنگام و شدید دمای هوا تا پنج درجه و 
در مدار قرار گرفتن زودهنگام سیستم های سرمایشی، 
دلیل  به  کشاورزی  چاه های  زودهنگام  راه اندازی 
کاهش بارش ها و رواناب های سطحی و رشد تولید و 
افزایش مصرف برق صنایع بزرگ در کنار عامل کمتر 
شناخته شده »استفاده فزاینده از ماینرها و تجهیزات 
استخراج رمزارزها« به عنوان عوامل اصلی رشد مصرف 
برق در سال ۱۴۰۰ مطرح هستند. با توجه به ضرورت 
اثرات هر  افزایش مصرف و شناسایی  دقیق موضوع 
یک از عوامل برشمرده شده، در این گزارش به مولفه 

رمزارزهای غیرمجاز پرداخته شده است.
علل مختلف کسری تامین برق

مورد  برق  تامین  کسری  نیرو،  وزارت  اعالم  طبق 
نیاز کشور در تابستان ۱۴۰۰ علل مختلفی دارد که 
به  مربوط  عمدتا  و  ساختاری  درازمدت  اول،  دسته 
عدم توازن در اقتصاد برق، تغییر رفتار مصرف کننده 
و  برق  پایین  قیمت های  اثر  بر  مختلف  بخش های 
کاهش سرمایه گذاری در صنعت برق است. دسته دوم، 
ماهیت میان مدت دارد و براثر تحریم ها و تاثیر آنها بر 
سرمایه گذاری الزم در ساخت نیروگاه ها حاصل شده 
است. دسته سوم، کوتاه مدت است و ماهیت بحران زای 

متن کامل

اظهار  علیزاده  محمود  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
داشت: هنوز نظارت های مالیاتی بر ابزارهای پرداخت 

و دستگاه های کارتخوان تکمیل نشده است.
از  کارتخوان  دستگاه  میلیون   ۶ تا   ۵ گفت:  وی 
به  کشور  در  فعال  دستگاه  میلیون   ۱2.۵ مجموع 

عنوان مودی مالیاتی شناخته شده نیستند.
علیزاده افزود: برای ساماندهی این موضوع، ارتباط 

۳ میلیون دستگاه قطع شده است.
وی تصریح کرد: صاحبان دستگاه های کارتخوان که 
خصوص  این  در  باید  هستند  مالیاتی  پرونده  فاقد 
بانک  همکاری  با  صورت  این  غیر  در  کنند  اقدام 

مرکزی دستگاه آن ها قطع خواهد شد.

معاون سازمان مالیاتی خبر داد؛
قطع دسترسی 3 میلیون دستگاه کارتخوان

مالیاتی  امور  سازمان  فنی  و  حقوقی  معاون 
گفت: 3 میلیون دستگاه کارتخوان که به سامانه 

مالیاتی متصل نبوده اند قطع شده است.

تاثیر فعالیت غیرمجاز مراکز استخراج رمزارز بر خاموشی ها

فراتر از بحران خاموشی
روند صعودی قیمت برخی رمزارزها در ماه های گذشته، ریزش شاخص بورس در ایران و نقدینگی 
سرگردان خارج شده از بازار سرمایه، میلیون ها ایرانی را به سرمایه گذاری در حوزه رمزارزها با خرید و 
همچنین استخراج رمزارزها سوق داد و استفاده از برق برای تولید رمزارز به جای تولید کاال و خدمات، 
عالوه بر فشار به صنعت برق و ایجاد بحران خاموشی، مسبب کاهش تولید سایر کاالها و خدمات 

ضروری نیز خواهد بود.

آنها به شدت تهدیدکننده است. مهم ترین متغیر از این 
دسته، رشد فعالیت مراکز تولید غیرمجاز رمزارز در 

کشور است.
از  مهمی  بخش  که  می کند  استدالل  گزارش  این 
و  رمزارزهاست؛  تولید  وضعیت  نتیجه  فعلی،  بحران 
مهم تر آنکه این عامل صرفا تحت تاثیر دمای هوا )نظیر 
مصرف سرمایشی( و ساعات روز )نظیر مصرف بخش 
خانگی و تجاری( نیست و می تواند به عارضه دائم نظام 
مصرف برق کشور تبدیل شود. این بخش همچنین 
مانند بخش صنایع بزرگ یا کشاورزی آشکار نبوده و 
تحت تسلط برنامه ریز و سیاست گذار نیست و نمی توان 
در مواقع بحرانی فرمان به خروج آن از مدار داد. این 
خصائص را باید در کنار این واقعیت گذاشت که سود 
حاصل از تولید رمزارز به اندازه ای زیاد است که هر نوع 
فعالیت اقتصادی مصرف کننده برق را نیز تحت تاثیر 
قرار داده و موجبات ترجیح اختصاص مصرف برق به 
تولید رمزارز به سایر مصارف مولد اقتصادی را فراهم 

ساخته است.
اثر فعالیت غیرمجاز مراکز استخراج رمزارز بر بحران 

تامین برق
تولید رمزارز همچنین می تواند در مقیاس های خرد 
تا کالن و با دانش فنی اندک توسط عمده گروه های 
جامعه و فعاالن سوداگری صورت گیرد. جمیع این 
خصائص، یعنی وابسته نبودن به زمان در طول سال، 
و گسترش آن  توسعه  امکان  و  روز  ساعت در طول 
در همه بخش های جامعه و حتی در منازل، به عالوه 
سود سرشار ناشی از تولید آن، رمزارزها را به تهدید 
راهبردی برای صنعت برق و انرژی ایران تبدیل کرده 
و پیامدهای سنگینی بر آن مترتب است. این گزارش 
تابستان  در  برق  بحران  و  مساله  که  می دهد  نشان 
۱۴۰۰ تا چه اندازه از تولید رمزارزها ناشی شده و چرا 
نظام حکمرانی باید با تمرکز کافی و با حساسیت این 
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یادداشت

می شدند،  انتخاب  که  مستعدی  داخلی  گزینه های 
به زمان بیشتری نیاز داشتند و من به عنوان فردی 
داخلی-خارجی، می توانستم تا زمانی که آنها آماده 
که  می دانستم  کنم.  هدایت  را  شرکت  می شوند، 
UPS یک سازمان جالب با برندی قدرتمند است و 
فرهنگ و ارزش هایی دارد که با فرهنگ و ارزش های 
من کامال همخوانی دارد. همچنین شرکت در بیش 

نیم  حدود  و  دارد  فعالیت  قلمرو  و  کشور   22۰ از 
میلیون کارمند مستعد دارد که امیدوار بودم هدف 
سهام  ارزش  که  آنجا  از  کنیم.  دنبال  را  مشترکی 
شرکت شش سال بود که ثابت مانده بود، این فرصت 
وجود داشت که برای سهام داران ارزش ایجاد کنیم. 
و  نباشم  خانه  داشت  دوست  صراحتا  هم  همسرم 
پاسخ مثبت  بنابراین در آن زمان  دوباره کار کنم. 

UPS تجربه کارول بی توم، مدیر عامل شرکت

قبول مسوولیت در بحبوحه پاندمی
وقتی تصمیم گرفتم مدیر عاملی شرکت UPS )شرکت جهانی حمل ونقل و مدیریت زنجیره تامین( را 
در اواخر زمستان 2019 بپذیرم، به نظر می رسید انتخاب راحتی است. اخیرا و بعد از 24 سال خدمت 
به عنوان مدیر مالی شرکت هوم دیپات، بازنشسته شده بودم و لزوما به شغل جدیدی فکر نمی کردم. 
اما از سال 2003 عضو هیات مدیره UPS بودم و وقتی اعضای هیات مدیره به دنبال جانشین مدیر 
عاملی که تازه رفته بود می گشتند، یک پروفایل رهبری درست کردند که با تجربه و مهارت های من 

هم خوانی داشت.

متن کامل

دادن به این موقعیت برای من آسان بود. در ابتدای 
مارس 2۰2۰ مدیر عاملی را پذیرفتم و قرار شد در 
ژوئن رسما کار را شروع کنم. اما خیلی سریع این 
آنچه فکر می کردم شد. در ۱۱  از  شغل پیچیده تر 
مارس، سازمان جهانی بهداشت شیوع کووید ۱۹ را 
یک پاندمی جهانی اعالم کرد، و خیلی از ما مجبور 
کارکناش  و   UPS و  بگیریم  پناه  خانه  در  شدیم 
هم مجبور شدند خدماتی اضطراری که مشابه آن 
قبال وجود نداشت، ارائه کنند. عالوه بر اینکه باید 
را  هواپیماها  و  نقلیه  وسایل  و  تاسیسات  عملیات 
فعال نگه می داشتیم، شاهد افزایش تقاضایی بودیم 
که به خاطر تعطیلی ها ایجاد شده بود و هیچ وقت 
که  بودم  کرده  برنامه ریزی  من  نمی کرد.  فروکش 
چند ماه اول مدیریتم را با یک تور سرکشی و گوش 
 2 از  بیش  به  و  بگذرانم  کارکنان  مسائل  به  دادن 
هزار تاسیسات عملیاتی شرکت در سراسر دنیا سفر 
کنم و با افراد صحبت کنم. اما به جای آن، خودم 
بقیه  با  باید  که  یافتم  فعالیت ها  از  گردبادی  در  را 
تیم رهبری کار می کردم تا بتوانیم در این پاندمی 
برنامه ریزی  پیش برویم و همزمان برای آینده هم 
کنیم. در طول یک سال گذشته، فقط همین کار 
را توانستیم انجام دهیم. در واقع، بحران کووید ۱۹ 
به یک عامل شفافیت سازی عالی تبدیل شد. حتی 
وقتی هر کاری که الزم بود برای حفظ کسب وکار 
فعلی انجام می دادیم، هدف نهایی مان را هم صیقل 
سازماندهی  می کردیم؛  تعیین  استراتژی  می دادیم. 
می کردیم؛  اولویت بندی  می دادیم؛  انجام  مجدد 
سرمایه گذاری  می گذاشتیم؛  کنار  را  چیزهایی 
تیمی  با  بحران  این  از  معتقدم  من  و  می کردیم. 

قوی تر و متعهد تر بیرون آمده ایم.
اصول و هدف

میراثی  ساله،   ۱۱۴ شرکت  یک  عنوان  به   UPS

طوالنی و مثبت دارد که هر مدیر عاملی می خواهد 
بر  را  به آن تکیه کند. وقتی رسما هدایت شرکت 
عهده گرفتم، با این وعده کارم را شروع کردم. تیم 
شرکت  از  خارج  روزه  دو  جلسه  یک  به  را  ارشدم 
حفظ  با  جورجیا  ایالت  شمال  در  مزرعه ام  در  و 
آن  در  کردم.  دعوت  کووید  بهداشتی  پروتکل های 
محیط کشاورزی و با کمک یک فرد هماهنگ کننده، 
با صراحت در مورد اینکه کدام جنبه های شرکت را 
باید  را  کدام ها  و  ببریم  پیش  به همین شکل  باید 

تغییر دهیم، گفت وگو کردیم.
در نهایت، پنج اولویت و اصول کلیدی را مشخص 
کردیم که UPS باید به آنها پایبند باشد. اول اینکه به 
ارزش هایی که جیم کیسی، یکی از هم بنیان گذاران 
یکپارچگی،  شامل   - بود  کرده  تعیین  شرکت، 
قوی  تمرکز  و  پیشرفت،  مداوم،  یادگیری  کارایی، 
همچنین  باشیم.  وفادار  کارکنان-  و  مشتریان  بر 
باید ارتباط پذیری برند را حفظ می کردیم، ترازنامه 
می داشتیم،  نگه  ثابت  را  شرکت  اعتباری  رتبه  و 
و  می کردیم،  محافظت  فعلی  مالکیتی  ساختار  از 
بقیه  می دادیم.  ادامه  را  سهامداران  سود  پرداخت 

چیزها باید مورد بازنگری قرار می گرفت.
 UPS بود.  ما  بعدی  تمرکز  موضوع  هدف،  بیانیه 
همیشه در مورد اینکه »چه کاری« انجام می دهد، 
شفاف بوده است. اما »چرایی« کار کمی مبهم بود. 
همان طور که گربه اسرارآمیز چشایر در »آلیس در 
کجا  نمی دانی  وقتی  می گوید،  عجایب«  سرزمین 
می روی، هر جاده ای تو را به سمتی که می خواهد 
می برد. ما باید ماموریت مان را مشخص می کردیم. 
اینکه  مورد  فکر شده ای در  از پیش  نکته  البته من 
تیم  حرف های  اما  نداشتم.  باشد،  چه  ماموریت 
را در  اعضا  را در خلوت، و حرف های دیگر  ارشدم 
با همه  نمی شد  جلسات زوم گوش می دادم، چون 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3795030-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%DB%8C
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نگاه آخر

استقبال مردم اهواز از بانوی طالیی خوزستان در پارالمپیک توکیو

https://www.isna.ir/photo/1400061208712/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88#20
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