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رئیس هیات مدیره سندیکا در سمینار چالش برق در زنجیره فوالد:

سـریعترین فـرمول تـامین بـرق،
مدیریت مصرف و بهینه سازی شبکه هاست

سمینار تخصصی چالش برق در زنجیره فوالد روز گذشته چهاردهم شهریور ماه، با حضور نمایندگانی از وزارت صمت، وزارت نیرو، 
انجمن فوالد، سندیکای صنعت برق ایران، سندیکای شرکت های تولیدکننده برق، انجمن شرکت های خدمات انرژی، انجمن انرژی های 

تجدیدپذیر ایران و شرکت های معدنی و فوالدی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. 

فهرست

در این سمینار دو پنل تخصصی با عناوین »تامین پایدار برق در زنجیره 
فوالد )پشتیبانی، مانع زدایی و اطالح الگوی مصرف(« و »سرمایه گذاری 
صنایع معدنی و فوالدی در صنعت برق )چشم اندز، موانع و راهکارها(« 
برگزار شد که علی بخشی رئیس هیات مدیره سندیکا به عنوان یکی از 

اعضای پنل اول به ایراد سخنرانی پرداخت. 
علی بخشی با اشاره به اینکه خاموشی هایی که امروز اتفاق می افتد کامال قابل 
پیش بینی بود، گفت: با توجه به ماهیت ساختاری برق، اگر از همین امروز 
تصمیمات راهبردی و درست برای حل مشکالت اتخاذ شود، پنج سال بعد 

نتیجه آن مشخص می شود.
وی ادامه داد: ما ترانزیت و واردات برق از کشورهای همسایه را به عنوان 
فوری ترین مسیر برای تامین کسری برق مطرح کردیم تا بتوان از اختالف 
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ادامه از صفحه قبل 
ساعت و پیک با این کشورها بهره برد اما وزارت نیرو 
اجازه ورود بخش های غیردولتی صنعت برق به حوزه 

صادرات را نداده است.
رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق افزود: برخی 
در بررسی کارشناسی خاموشی ها، رمزارزها را به عنوان 
یکی از علت ها مطرح می کنند در حالی که بدون در نظر 
گرفتن میزان برق مصرفی برای استخراج رمزارزها، ما 

حدود 10 هزار مگاوات کمبود برق داریم.
بخشی در پایان با تاکید بر اینکه سریعترین فرمول 
تامین برق مدیریت مصرف و بهینه سازی شبکه هاست، 
تصریح کرد: فرسودگی شبکه ها نیز یکی از مشکالت 
صنعت برق است. حل مشکل خاموشی ها ظرف یک 
یا چند ماه حل شدنی نیست چرا که احداث نیروگاه ها 

برای افزایش تولید برق فرایندی زمانبر است.
۵۸ هزار میلیارد تومان مطالبات صنعت برق از دولت

معاون  بختیار  محسن  سمینار  این  از  بخشی  در 
نیرو در سمینار چالش  اقتصادی وزیر  و  برنامه ریزی 
اسالمی  انقالب  از  بعد  گفت:  فوالد  زنجیره  در  برق 
شاخص های صنعت برق از رشد مطلوبی برخوردار بوده 
است به طوری که ظرفیت های نصب شده نیروگاهی 
12 برابر و تولید برق 20 برابر و بار شبکه در زمان پیک 
1۹ برابر شده در حالی که شاخص جمعیت 2.۵ برابر 

شده است.
او ادامه داد: در حال حاضر ۸0 درصد ظرفیت نیروگاهی 
از نیروگاه های حرارتی تامین و کمتر از 20 درصد از 
نیروگاه های اتمی تامین می شود و نیاز باالیی به سوخت 
فسیلی داریم. طی ۸ سال گذشته 20 هزار مگاوات به 
ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شده که بخش عمده آن 

توسط بخش خصوصی ایجاد شده است.
بختیار تصریح کرد: حضور بخش  خصوصی در ایجاد 
نیروگاه ها از سیاست های وزارت نیرو است و امروز بیش 
از ۶۷ درصد ظرفیت نیروگاهی متعلق به بخش خصوصی 

است و با واگذاری های جدید کمتر از 20 درصد در 
اختیار دولت خواهد ماند.حدود ۸0 درصد نیروگاه ها 
حرارتی است، اما نکته مهم تبدیل بخار نیروگاه های 
گازی است با این کار می توان ۷۵00 مگاوات برق بدون 
مصرف سوخت تولید کرد که راندمان نهایی به ۴۵ 

درصد در نیروگاه های سیکلی می رسد.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو تصریح کرد: 
اولویت ما تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل طبیعی 
است که در بعد ملی یک صرفه جویی خوبی به همراه 
دارد و می تواند از هزینه های تولید برق بکاهد. مصرف 
انرژی در ۳ ماهه اول سال طی سال های گذشته ساالنه 
1.۸ درصد افزایش داشت، اما در امسال در خرداد ماه با 
رشد یکباره 20 درصدی مواجه شدیم که صنعت برق 
را با چالش مواجه کرد و در صنایع نیز در فروردین ماه 

میزان مصرف برق حدود 2۴.۶ درصد افزایش داشت.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو  با اشاره به 
دالیل  رشد  این  کرد:  تصریح  برق  مصرف  افزایش 
مختلفی داشت از جمله افزایش مصرف صنایع، پدیده 
نوظهور استخراج رمز ارز ها که تا 2 هزار مگاوات مورد 
استفاده قرار گرفت البته به صورت غیر مجاز، افزایش 
بی سابقه دما نیز از دیگر دالیل افزایش برق در سال 

1۴00 بود.
او ادامه داد: خشکسالی در امسال یک پدیده نادری بود 
که رخ داد و میزانی از ظرفیت نیروگاه های برق آبی را از 
دست دادیم و همچنین به واسطه این خشکسالی ها و 
شروع زود هنگام الکترو پمپ ها، تا ۵00 مگاوات مصرف 

را به شبکه تحمیل کرد.
تکلیفی  قیمت  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  بختیار 
فروش ۹۶ تومان، اما قیمت فروش دفتری بدون سود 
حدود 21۵ تومان است. اگر هزینه سوخت به آن اضافه 
شود یا هزینه اقتصادی ایجاد ظرفیت های نیروگاهی را 
به آن اضافه کنیم قیمت ها بسیار بیشتر خواهد بود.

تولیدی  برق  از  بخشی  برق  تامین  چارچوب  در  ما 
برای خرید  تومان  به قیمت ۳۹0  را  بخش خصوصی 
تضمینی خریداری می کنیم؛ این رقم برای نیروگاه های 
تجدید پذیر ۸۳0 تومان است و این اختالف قیمت ما را 

با مطالبات سنگینی در دولت مواجه می کند.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو  در خصوص 
جمع  گفت:  دولت  به  کشور  برق  صنعت  مطالبات 
مطالبات صنعت برق از دولت تا پایان سال ۹۹ به میزان 
۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. وزارت نیرو موظف 
به خرید تضمینی برق از بخش خصوصی است که به 
صورت مناقصه انجام می شود؛ برای نیروگاه های حرارتی 
تا ۷ سال و نیروگاه های برق آبی برای 1۵ سال برق 

تولیدی خریداری می شود.
بختیار اضافه کرد: وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای 
انرژی برق تحویلی به صنایع معدنی و پاالیشگاهی و 
پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید در قرارداد های 
بخش خصوصی محاسبه کند و همچنین نیروگاه های 
سوخت  تعرفه  شوند  وصل  شبکه  به  اگر  خود تامین 
بر  نیروگاهی محاسبه می شود.همچنین  تعرفه  آن ها 
اساس مصوبه هیات وزیران، کلیه مشترکین باالی ۵ 
مگاوات و مصرف مازاد بر الگوی مصرف را مکلف به 
تامین برق خود از طریق قرارداد های دو جانبه یا بورس 

انرژی هستند.
کرد:  اضافه  نیرو  وزیر  اقتصادی  و  برنامه ریزی  معاون 
صنعت برق و فوالد بسیار وابسته به یکدیگر هستند و به 
همین دلیل جلسات متعددی با وزارت صمت داشتیم 
تا از ظرفیت وزارت صمت و صنایع فوالد برای ایجاد 
نیروگاه های جدید استفاده کنیم تا 10 هزار مگاوات 
برق از این نیروگاه ها تامین شود. امیدواریم این تفاهم 

هرچه سریعتر عملی شود.
وی بیان کرد: وزارت نیرو نیز سعی بر آن دارد سوخت 
با نرخ سوخت  به راحتی و  نیروگاه ها  این  نیروگاهی 

نیروگاهی تامین و در زمان اورهال برق مورد نیاز تامین 
شود و همچنین اجازه ترانزیت برق این نیروگاه ها را به 

عنوان وزارت نیرو انجام خواهیم داد.
آمادگی وزارت نیرو برای حذف مقررات مانع سرمایه 

گذاری فوالد در صنعت برق
مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور 
در سمینار چالش برق در صنایع فوالد با اشاره به اینکه 
از ابتدای مهرماه مصرف برق سیمان آزاد می شود، گفت: 
در حال حاضر با توجه به گرمای هوا نیاز مصرف برق در 
کشور ۶۴ هزار مگاوات و یا باالتر هم است پیش بینی 
ما این بود که مصرف برق در شهریور به زیر ۶0 مگاوات 

برسد که این امر محقق نشد.
وی تصریح کرد: این گشایش، پس از توافقات انجام 
شده با انجمن سیمان و وزارت صمت برای برخی از 
کارخانجات سیمان انجام شده است و بر این اساس 
برای  نیاز  مورد  برق  کارخانجات  تصمیم  این  طبق 
تولید ۵ میلیون تن سیمان را دریافت خواهند کرد. 
متاسفانه بخشی از مصرف برق برای رمز ارز و دیگری 
برای مصرف باالی برق توسط مشترکان است و در این 
شرایط ضرورت دارد که صنایع با ما همکاری الزم را 

داشته باشند.
سخنگوی صنعت برق ادامه داد: در حال حاضر صنعت 
برق باید بتواند تا ۶0 درصد برق مورد نیاز کارخانجات 
سیمان را تامین کند البته این موضوع برای همه ی 
ساعات روز نیست،وزارت نیرو آمادگی این را دارد که 
مقررات مانع سرمایه گذاری فوالد در صنعت برق را 

حذف کند
باقی مانده از  این روز های  رجبی مشهدی گفت: در 
شهریور، کارخانجات سیمان می توانند از ساعت 2۴ تا 
10 صبح بدون محدودیت از برق شبکه سراسری، نیاز 
خود را تامین کنند در ساعات مابقی روز نیز طبق توافق 
انجام شده با شرکت های برق منطقه ای برق دریافت 

متن کامل
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فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
انتخاب نظام تعرفه گذاری انرژی مبتنی بر یارانه زمینه 
ضرردهی مطلق در صنعت برق کشور را رقم زده است. 
بسیاری از شرکت های بخش خصوصی فعال در این 
حوزه با ضرر و زیان قابل توجه مواجه شدند و بخش 
دولتی حاضر در این صنعت نیز، به طور مداوم زیان 
ثبت کرده و این زیان را از منابع متعلق به بودجه همه 

مردم جبران می کند.
و چند کشور  ایران  دنیا،  نقاط  از  بسیاری  بر خالف 
استفاده  یارانه ای  نظام  از  انرژی  عرضه  برای  معدود 
می کنند که زمینه کاهش قابل توجه قیمت فروش 
برق نسبت به قیمت تمام شده آن را فراهم می کند. 
به عبارت دیگر میانگین قیمت عرضه این کاال تنها ۵ 
درصد از قیمت تولید آن را شامل شده و ۹۵ درصد 
باقی مانده در قالب یارانه از منابع دولتی و متعلق به 

جیب همه مردم پرداخت می شود.
رویه مذکور عالوه بر ایجاد زیان سنگین برای بخش 
خصوصی و دولتی فعال در صنعت برق، زمینه کاهش 
ارزش انرژی نزد مشترکان را فراهم کرده و این مسئله 
بی توجهی به اصالح الگوی مصرف را به دنبال دارد، در 
این شرایط مشترک صنعتی به دلیل ارزان بودن انرژی 
کاهش  و  تولید  فناوری  ارتقای  برای  انگیزه ای  هیچ 
مصرف برق ندارد، مشترک بخش خانگی نیز حسی 
از ارزش این کاالی اساسی را نداشته و تا حد توان 
نسبت به مصرف اقدام می کند و از سوی دیگر سایر 
مشترکان نیز بدون توجه به صرفه جویی به استفاده از 

آمار تکان دهنده از سودآوری شرکت برق منطقه ای تهران/ زخم 
عمیق تعرفه گذاری یارانه ای بر پیکر صنعت برق

آمار تکان دهنده عملکرد شرکت برق منطقه و ثبت حاشیه سود منفی 238 درصدی در سال 1399، 
تنها یک نمونه از فاجعه هایی است که به دلیل نظام تعرفه گذاری یارانه ای به وجود آمده است.

برق ادامه می دهند.
*آمار تکان دهنده از شرکت برق منطقه ای تهران

تداوم وضع نامطلوب نظام تعرفه گذاری در سال های 
به  و  شده  همراه  برق  صنعت  توسعه  توقف  با  اخیر 
دنبال آن زمینه خاموشی های گسترده را فراهم کرده 
آمار  ثبت  به  منجر  مسئله  این  این  بر  عالوه  است. 
منطقه  برق  شرکت های  از  برخی  در  تکان دهنده ای 

شده است.
به گزارش فارس، بر اساس گزارش ارائه شده از سوی 
این  عملکرد  پیرامون  تهران  منطقه ای  برق  شرکت 
به ثبت  آمار بسیار عجیبی  شرکت در سال 1۳۹۹، 

رسیده است.
در همین رابطه شرکت برق منطقه ای تهران در سال 
گذشته مجموعا ۴۸ میلیون و ۳0۴ هزار و ۶ مگاوات 
ساعت برق عرضه کرده که 1۶.۸ درصد از عرضه برق 

کشور را شامل می شود.
با توجه به نظام تعرفه گذاری یارانه ای و در شرایطی 
که هزینه تولید برق بدون در نظر گرفتن هزینه توزیع 
معادل 1۳00 تا 1۴00 تومان برای هر کیلووات ساعت 
توسط  برق  فروش  نرخ  میانگین  می شود،  محاسبه 
شرکت برق منطقه ای به طور میانگین ۸1.۵ تومان 

برای هر کیلووات ساعت بوده است.
به استناد ترازنامه مندرج در آمار، درآمد شرکت برق 
منطقه ای تهران ناشی از ۳ جزء درآمد ناشی از فروش، 
درآمد حاصل از انتقال برق و درآمدهای غیر عملیاتی 
در سال 1۳۹۹ معادل منفی ۵۳ میلیارد و ۳۹۳ میلیون 
متن کامل

https://www.farsnews.ir/news/14000615000051/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82
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 1400-0556 شماره:
 15/06/1400تاریخ: 

 

 تعالیبسمه
 

 های عضو سندیکای صنعت برق ایرانمدیران عامل محترم شرکت
 

 در اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هابانکاعضا از عملکرد مشکالت استعالم موضوع: 
 
 سالم و احترام؛ با

مصادیق عدم تمکین و عدم اجرای مصوبات ستاد  خصوصدرخانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران استعالم با عنایت به 
شرکت را  آن مشکالت 17/06/1400حداکثر تا تاریخ خواهشمند است دستور فرمایید  ،موانع تولید و رفعتسهیل 

و یا  66944967شماره فکس  بهسندیکا  دبیرخانهبه از طریق فرم ذیل ، ضوعدقیق مو شرحبا خصوص این در 
 .ارسال نمایند info@ieis.irآدرس ایمیل 

 .های آتی سندیکا قرار خواهد گرفت، مبنای پیگیریاعضای محترم است اطالعات ارسالی ذکرشایان
 

 مهرسپهر برزی
 دبیر سندیکا

 
 : رونوشت

 روسای محترم کمیته های سندیکا؛ جهت استحضار و لطفا صدور دستورات مقتضی  -
 دبیران محترم کمیته ها؛ جهت هماهنگی و اقدام مقتضی  -
 

 

 ها در خصوص مصوبات ستاد تسهیل:مشکالت با بانکشرح  
 مسئول پیگیری: نام شرکت:

 مسئول پیگیری: همراهشماره  شماره تلفن شرکت:
 بانک:

 موضوع:

 مهر و امضاء شرکت 
 
 
 

 (147کمیته مالی بانکی )داخلی اقدام کننده: 

فرم پیوست

خانه  استعالم  پیرو  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
درخصوص  تهران  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
مصوبات  اجرای  عدم  و  تمکین  عدم  مصادیق 
عامل  مدیران  از  تولید،  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد 
شرکت های  عضو درخواست کرده است حداکثر تا 
تاریخ 1۷/0۶/1۴00 مشکالت آن شرکت را در این 
خصوص با شرح دقیق موضوع، از طریق فرم پیوست 
به دبیرخانه سندیکا به شماره فکس ۶۶۹۴۴۹۶۷ و 

یا آدرس ایمیل info@ieis.ir ارسال نمایند.
محترم،  اعضای  ارسالی  اطالعات  است  شایان ذکر 
مبنای پیگیری های آتی سندیکا قرار خواهد گرفت.

استعالم مشکالت اعضا درباره 
عملکرد بانک ها در اجرای 

مصوبات ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید

خود  اعضای  از  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
درخواست کرده است مشکالت خود را درباره 
عملکرد بانک ها در اجرای مصوبات ستاد تسهیل 

و رفع موانع تولید به سندیکا اعالم کنند.

بانوان  اطالعات  آوری  جمع 
کارآفرین و فعال اقتصادی

تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه  بانوان  کمیسیون 
بانوان  اطالعات  آوری  جمع  به  اقدام  ایران 
کارآفرین و فعال اقتصادی کرده است لذا از بانوان 
لینک  به  مراجعه  با  می شود  دعوت  کارآفرین 
https://www.iranhim.ir/iran-zamin-
فرمایند.  تکمیل  را  مربوطه  فرم   /women 
ثبت  در  گونه خطا  هر  بروز  در صورت  عالقمندان 
با  می توانند  تکمیلی  اطالعات  دریافت  و  اطالعات 
حاصل  تماس   021_88971842_3 شماره 

فرمایند. 

http://www.ieis.ir/UserImage/000615/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%20-ver02.pdf
https://www.iranhim.ir/iran-zamin-women/
https://www.iranhim.ir/iran-zamin-women/
https://www.iranhim.ir/iran-zamin-women/
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آخرین  در  محرابیان  اکبر  علی  ایسنا،  گزارش  به 
مجلس  علنی  در صحن  بررسی صالحیتش  جلسه 
ترین  مهم  توان  را مطرح کرد که می  هایی  وعده 
جدید،  نیروگاه  مگاوات  هزار   10 احداث  را  ها  آن 
درصد   ۹0 برخورداری  آب،  حکمرانی  نظام  اصالح 
روستاها از آب شرب، استخراج آب دریا و شیرین 

کردن دانست.
در ادامه وعده های وزیر نیرو را مرور می کنیم:

-تالش خواهیم کرد عقب ماندگی ها را جبران کنیم 
تا در آینده شاهد قطعی نباشیم. حصول اطمینان از 
تأمین آب و برق پایدار و مطمئن، ارتقای حکمرانی 
آب با مبانی عدالت، شفافیت، قانونمداری و توجه به 

مناطق محروم، بهبود اقتصادی آب و برق به منظور 
افزایش  اولویت  با  ایجاد تعادل در منابع و مصارف 
بهره وری و راندمان، ارتقای سطح پژوهش و فناوری 
بهبود محیط  توان ساخت داخل،  بر تقویت  متکی 
کسب و کار در صنعت آب و برق از طریق تعامل 
همان  که  مردمی  و  خصوصی  بخش  با  حداکثری 
مردمی سازی اقتصاد است از جمله اصولی است که 

در برنامه  وجود دارد.
احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه جدید

بیش  امسال  تابستان  در  مصرف  و  تولید  -ناترازی 
این  رفع  برای  که  است  بوده  مگاوات  هزار   1۳ از 
موضوع احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه جدید طی 
۴ سال با مشارکت و همکاری صنایع بزرگ کشور 
به ویژه صنایع انرژی بر، تکمیل و احداث 10 هزار 
مگاوات نیروگاه جدید طی ۴ سال که شامل ۳000 
مگاوات نیروگاه تا پیک سال آینده، ۵000 مگاوات 
مگاوات   2000 احداث  و  ترکیبی  سیکل  تکمیل 
نیروگاه جدید خواهد بود، احداث 10 هزار مگاوات 
نیروگاه تجدیدپذیر با محوریت نیروگاه خورشیدی 
طی ۴ سال با استفاده از ظرفیت مردمی از جمله 
مسائلی است که در اولویت کاری وزارت نیرو قرار 

دارد.
های  نیروگاه  از  حاصل  سوخت  صرفه جویی 

تجدیدپذیر
های  نیروگاه  از  حاصل  سوخت  صرفه جویی   -
که  چرا  است  دائمی  و  بزرگ  گنج  تجدیدپذیر 
است.  رایگان  و  مستمر  خورشید  اشعه  تابش 
سرمایه گذاری الزم برای احداث 10 هزار مگاوات 
صرفه  در صورت  است،  دالر  میلیارد   ۶ معادل  که 
شد.  خواهد  دالر  میلیارد   ۳ موجب  ساالنه  جویی 
منابع  از  استفاده  قانونی  ظرفیت های  خوشخبتانه 
اینگونه  گذاری  سرمایه  در  صرفه جویی  از  حاصل 

مهمترین وعده های وزیر نیرو
دریافت  از  پیش  سیزدهم  دولت  نیروی  وزیر 
رای اعتماد وعده هایی را به عنوان برنامه های 
اجرایی خود در چهار سال پیش رو مطرح کرد و 
اکنون بعد از سکانداری در وزارت نیرو قرار است 

به این وعده ها جامه عمل پوشانده شود.

ماده  قوانین  این  جمله  از  که  است  فراهم  طرح ها 
12 قانون رفع موانع تولید است. همچنین مدیریت 
تقاضای برق نیز با استفاده از سیاست های تشویقی 
برای ایجاد انگیزه در مردم که خود الگوی مصرف را 
اصالح کنند دارای اهمیت است که با آن توجه شده 
است. اصالح روابط مالی بین دولت، تولیدکننده و 
انگیزه  افزایش  باعث  که  نحوی  به  کننده  مصرف 

سرمایه گذاری شود.
اصالح نظام حکمرانی آب

-نظام تخصیص و توزیع  آب کشور به گونه ای است 
که اغلب مردم و نمایندگان نسبت به آن اعتراض 
دارند، لذا مهمترین برنامه بنده در این حوزه اصالح 
 ۳ برمبنای  تخصیص  نحوه  و  آب  حکمرانی  نظام 
با  که  است  قانونمداری  و  شفافیت  عدالت،  اصل؛ 
جهت  در  عمومی  اعتماد  به  الگو  این  از  استفاده 
احقاق حقوق عامه مردم به عمل خواهد آمد. تامین 
آب روستایی و مناطق محروم از دیگر برنامه های در 

نظر گرفته شده است.
برخورداری ۹0 درصد روستاها از آب شرب

در  ما  اصلی  برنامه های  از  روستایی  آب  -تامین 
برخورداری  درصد  حاضر  حال  در  است  وزارتخانه 
طبق  که  است  درصد   ۷۵ شرب  آب  از  روستاها 
به  شرب  آب  از  روستاها  برخورداری  درصد  برنامه 

۹0 درصد خواهد رسید.
- طی ۴ سال آینده با اجرای برخی سدها که مطابق 
ظرفیت  به  است  ضروری  شده  روز  به  مطالعات 
افزوده می شود که ۶00 میلیون  ذخیره آب سدها 
مترمکعب آن برای آب شرب خواهد بود و باعث از 
بین رفتن تنش آبی می شود همچنین ۶00 میلیون 
باعث  بود که  برای صنعت خواهد  دیگر  مترمکعب 
آبی  الباقی ذخیره  و  ایجاد ۳00 شغل خواهد شد 
البته  برای حوزه کشاورزی در نظر گرفته می شود 

سهم محیط زیست محفوظ خواهد بود.
ایجاد سبد تامین آب از آب دریاها برای صنایع

انرژی های  با  کشاورزی  چاه های  به  -برق رسانی 
مهار  است،  مطرح  برنامه های  از  تجدیدپذیر 
و  شمالی  مناطق  بدون  نقاط  برخی  در  روان آب ها 
ایجاد سبد تامین آب از آب دریاها برای صنایع از 
زمان  در  است.  آینده  در ۴ سال  برنامه های  جمله 
تصدی وزارت صمت طرح آبرسانی خلیج فارس به 

فالت از جمله اقداماتی بود که صورت گرفت.
استخراج آب دریا و شیرین کردن آن

- کشورهای خلیج فارس 2۵ میلیون مترمکعب از 
آب دریا استخراج و شیرین می کنند، سهم کشور ما 
بسیار اندک است و بسیاری از شهرهای حاشیه دریا 
فاقد آب هستند. طی ۴ سال آینده با رعایت تمامی 
موازین زیست محیطی استخراج آب دریا و شیرین 

کردن آن انجام می شود.
استخراج آب ژرف برای مصارف برخی شهرها

در  شهرها  برخی  مصارف  برای  ژرف  آب  استخراج 
از  آب ها  مدیریت  و  مهار  موضوع  دارد،  قرار  برنامه 
سیاست های جدی وزارت نیرو خواهد بود. همچنین 
احقاق حقوق مردم به خصوص مرزنشینان با فعال 
سازی دیپلماسی آب با همکاری وزارت خارجه در 

دستورکار قرار می گیرد.
کار  اولویت  در  دستی  پایین  شبکه های  اجرای   -
بنده  برنامه  کلیدی  نکات  از  یکی  می گیرد،  قرار 
پروژه ها  اجرای  در  اعتبارات  از  موقع  به  استفاده 
صندوق   ،1۴00 بودجه  ظرفیت  از  استفاده  است، 
توسعه ملی و بخش خصوصی از جمله راهکارهای 
اجرای برنامه است و ضرورت دارد با همکاری دولت 
و مجلس برای تدوین بودجه 1۴01 و برنامه هفتم 
توسعه راهکارهای مناسب برای تامین مالی برنامه 

ارائه کرد.
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بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر، مرکـز پژوهش هـای 
مجلـس در گزارشـی تحـت عنـوان »اصـالح قیمـت 
حامل هـای انـرژی: تـاب آوری صنعت فوالد کشـور« 
آورده اسـت: ایـران دهمین تولیدکننده بـزرگ فوالد 
دنیـا و اولیـن تولیدکننده آهن اسـفنجی بـر پایه گاز 
در جهـان اسـت. تولیـد فوالد ایـران در سـال 1۳۹۸ 
بـه میـزان 2۷.2 میلیـون تـن بـوده و پیـش بینـی 
می شـود کـه این میـزان تا پایان سـال جـاری به مرز 
۳0 میلیون تن برسـد. در حال حاضـر، زنجیره ارزش 

فـوالد حـدود 12 درصـد ارزش صـادرات غیرنفتـی 
کشـور را بـه خـود اختصـاص داده اسـت بـه طـوری 
کـه عـالوه بر تأمین نیاز داخل کشـور بـه محصوالت 
زنجیـره فـوالد، امکان توسـعه بازارهـای صادراتی نیز 

بـه وجـود آمده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت که در دهـه ۸0 شمسـی، ایران 
یکـی از واردکننـدگان شـمش فـوالد و محصـوالت 
پایـش  بـود.  سـاختمانی  میلگـرد  نظیـر  فـوالدی 
طرح هـای در دسـت احـداث و قابـل تحقـق زنجیره 

مرکز پژوهش های مجلس:

اصالح قیمت حامل های انرژی زنجیره فوالد الزامی است
اصالح قیمت حامل های انرژی تأثیری بر قیمت فوالد و محصوالت فوالدی در بازار و در نتیجه قدرت 
خرید مردم نخواهد داشت زیرا قیمت نهایی شمش و محصوالت فوالدی متناسب با قیمت های جهانی 

تعیین می شود.

ارزش فـوالد نشـان می دهـد کـه اهـداف کّمـی ایـن 
صنعـت )ایجـاد ۵۵ میلیـون تن ظرفیـت تولید فوالد 
خـام در چشـم انـداز 1۴0۴( محقـق خواهـد شـد. 
تـالش چنـد نسـل از مدیـران و متخصصـان صنعتی 
کشـور موجب شـده اسـت که امـروزه زنجیـره ارزش 
فـوالد کشـور به سـطحی از بلوغ صنعتـی و مدیریتی 

برسد.
و  گاز طبیعـی  بـه  اسـت، دسترسـی  ذکـر  شـایان 
انـرژی بـرق بـا نرخ هـای یارانـه ای، همـواره یکـی از 
مشـوق های سـرمایه گـذاری در بخـش فوالد کشـور 
بـوده اسـت اما مشـوق های سـرمایه گـذاری در هیچ 
بخشـی از اقتصـاد نمی توانـد بـدون محدودیت زمانی 
و همیشـگی باشـد زیـرا موجـب افـت پیوسـته بهره 
وری و در نتیجـه کاهـش رقابـت پذیـری در سـطح 
بیـن المللـی می شـود. با توجه بـه گذار بخـش فوالد 
کشـور از دوره رشـد و نمـو اولیـه و دسـتیابی به بلوغ 
صنعتی و مدیریتی، انتظار می رود اسـتمرار توسـعه و 
تـداوم تولیـد در این بخش بـدون نیاز به مشـوق ها و 

حمایت هـای دولتـی نیـز امـکان پذیر باشـد.
بـا  کـه  می دهـد  نشـان  گـزارش  ایـن  یافته هـای 
انـرژی بـرق و گاز  افزایـش 200 درصـدی قیمـت 
تمـام  بهـای  بـه  ناخالـص  سـود  نسـبت  طبیعـی، 
از اصـالح  شـده اغلـب شـرکت های فـوالدی پـس 
قیمـت حامل هـای انـرژی در بـازه 1۵ تـا 20 درصـد 
قـرار می گیـرد کـه حاشـیه سـود مطلوبی بـرای این 
صنعت اسـت. حاشـیه سـود ناخالص صنایـع فوالدی 
فاقـد زنجیـره ارزش کامـل بـه خصوص شـرکت های 
فـوالدی بخـش خصوصـی )با فنـاوری کـوره القایی( 
کـه تنهـا روی مرحلـه فوالدسـازی سـرمایه گـذاری 
کـرده انـد، احتماالً بـه زیر 10 درصـد کاهش می یابد 
کـه بـا توجه به هزینه سـربار پایین آنها، تـداوم تولید 
تهدیـد نخواهـد شـد. مصـارف انـرژی شـرکت های 

معدنـی باالدسـتی زنجیره ارزش نسـبتاً پایین اسـت 
و اصـالح قیمـت حامل هـای انـرژی تأثیـر چندانـی 
در وضعیـت سـوددهی آنهـا نخواهـد داشـت. رکـود 
بخـش سـاخت و سـاز در کشـور و عـدم دسترسـی 
بـه بازارهـای صادراتـی جـذاب موجـب می شـود که 
شـرکت های نـوردی پـس از اصـالح نـرخ حامل های 

انـرژی رکـود شـدیدتری را تجربـه کننـد.
شـایان ذکـر اسـت کـه مـدل کسـب و کاری کـه بر 
مبنـای آن واحدهـای متعـدد نـوردی در دهـه ۸0 
شمسـی ایجـاد شـدند، امـروزه منقضی شـده اسـت 
و تعطیلـی بسـیاری از ایـن واحدهـا در میـان مـدت 
انتقـال  نظیـر  راهکارهایـی  اسـت.  ناپذیـر  اجتنـاب 
تجمیـع  و  منطقـه  بـه کشـورهای  تولیـد  خطـوط 
واحدهـای صنعتـی و افزایـش مقیاس تولیـد ازجمله 
راهکارهایـی اسـت کـه در مجمـوع موجـب توسـعه 

صنعـت فـوالد کشـور خواهـد شـد.
اصـالح قیمـت حامل هـای انـرژی تأثیری بـر قیمت 
فـوالد و محصـوالت فـوالدی در بـازار و در نتیجـه 
قـدرت خریـد مـردم نخواهـد داشـت چراکـه قیمت 
اسـاس  بـر  فـوالدی  محصـوالت  و  شـمش  نهایـی 
مکانیسـم های بـازار )عرضـه و تقاضـا( و متناسـب با 
از قیمت هـای  باالتـر  قیمت هـای جهانـی )و بعضـاً 

جهانـی( تعییـن می شـود.
شـایان ذکـر اسـت کـه اصـالح قیمـت حامل هـای 
انـرژی زنجیـره فـوالد یکـی از مراحلی اسـت که باید 
در بسـته جامـع اصالح سـاختار زنجیره فوالد کشـور 
انجـام شـود. اصـالح نظام عرضـه و تقاضا، آزادسـازی 
قیمت هـای محصـوالت کل زنجیـره )از طریق عرضه 
در بـورس کاال و کشـف قیمـت( و اصـالح عـوارض و 
اقدام هایـی  از دیگـر  واردات  و  تعرفه هـای صـادرات 
اسـت کـه بایـد به طـور هـم زمـان عملیاتی شـود تا 
آسـیب پذیری صنعـت فوالد کشـور به حداقل برسـد.
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13 برنامه اصالحی وزیر اقتصاد/ 
صورت مالی همه شرکت های 

دولتی منتشر می شود
اولیه درگاه  با مجوز  امکان شروع کسب و کار 
ملی مجوزها، نظارت سیستمی بر اجرای مصوبات 
همه  مالی  صورت های  انتشار  اقتصاد،  وزارت 
شرکت های  ورود  تسهیل  دولتی،  شرکت های 
نظام  اصالح  بورس،  به  پروژه ها  سهام  و  جدید 
حکمرانی بازار سرمایه، تسریع در تصویب لوایح 
مالیاتی در دولت، هوشمندسازی نظام مالیاتی و 
برنامه های کوتاه مدت برای اصالح نظام بانکی از 

خبرهای وزیر اقتصاد بود.

متن کامل

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید 
احسان خاندوزی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری 
سیزدهم  دولت  برنامه  به  اشاره  با  سیما  دو  شبکه 
برای بهبود محیط کسب و کار، اظهارداشت: موضوع 
فرابخشی  موضوع  یک  کار  و  کسب  محیط  بهبود 
است و به همین جهت بنای ما این است که هیات 
مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار را 
در این زمینه فعال کنیم و از همان روز اول به مرکز 
ملی سپردم که پیش جلسات هیات مقررات زدایی  

تشکیل شود.
درگاه  اولیه  مجوز  با  کار  و  کسب  شروع  امکان   *

ملی مجوزها
وی افزود: مقرر شده مجوزهایی را که افراد از وزارت 
آن  دریافت  برای  ها  ماه  صمت  وزارت  و  بهداشت 
باید منتظر باشند، در گام اول مجوز مجوز از درگاه 
فعالیت  متقاضی شروع  و  باشد  ملی مجوزها کافی 
اقتصادی بتواند با همان مجوز کار را شروع کند و 
اعطای  فرایند  ها  سایر دستگاه  کار،  از شروع  پس 
مجوز را انجام دهند. درواقع همان طور که رئیس 
جمهور در تبلیغات انتخاباتی بیان کردند نظارت و 

صدور مجوز پسینی باشد به جای صدور پیشینی.
* نظارت سیستمی بر اجرای مصوبات و برنامه های 

وزارت اقتصاد
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای اینکه مصوبات وزارت 
میدان  عرصه  در  و  نماند  باقی  کاغذ  روی  اقتصاد 
هم عملیاتی شود از دوستان حوزه فناوری اطالعات 
وزارت اقتصاد خواستم تدابیری را آماده کنند تا بعد 
در  که  جایی  هر  داشتیم،  ما  که  ای  مصوبه  هر  از 
زیرمجموعه های وزارت اقتصاد و سایر دستگاه های 
مرتبط که حقوق مردم نقض می شود )مثال کارمند 
چیزی  چه  دولت  ندارم  کار  من  بگوید  مربوطه 
ارائه  را  سند  فالن  باید  شما  است،  کرده  مصوب 
بدهید( موارد نقض را سریع گزارش کند و نسبت 

به میزان اجرای مصوبات بازخورد گرفته شود.
* شرکت های دولتی را شفاف می کنیم

وی با بیان اینکه بازگشت اعتماد به مسئوالن شاه 
بیت کلیدواژه مسئوالن دولت دولت سیزدهم است، 
گفت: یکی از مصادیق پاسخگویی در حوزه وزارت 
اقتصاد، با توجه به نقش مدیریتی وزارت اقتصاد در 
اداره شرکت های دولتی، شفاف کردن شرکت های 
دولتی است. چرا عملکرد برخی شرکت های دولتی 
های  شرکت  برخی  که  شنویم  می  و  نبوده  خوب 
است  تبدیل شده  ای  به حیاط خلوت عده  دولتی 

و یا اینکه بازدهی شرکت های دولتی پایین است؟ 
به جهت اینکه درمورد عملکردها پاسخگویی وجود 

نداشته اشت.
مانند  دولتی  شرکت های  مالی  صورت های   *

شرکت های بورسی منتشر می شود
خاندوزی افزود: کاری کنیم که شرکت های دولتی 
پاسخگو  عملکرد  حسن  و  عملکرد  سوء  مقابل  در 
باشند و یکی از ابزارهای مهم که در دنیا هم رواج 
دارد شفافیت عملکرد دولت هاست. در حال حاضر 
اگر شرکتی بورسی باشد به راحتی در کدال وضعیت 
صورت مالی، افزایش سرمایه، اعضای هیات مدیره 
و.. دیده می شود و دقیقا همین سطح از شفافیت 
باید  و شرکت های دولتی  بانک های دولتی  برای 
پذیر  سنجش  تعهدات  عنوان  به  من  به  شود  ایفا 
اعالم می کنم و تالش می کنیم  این وعده  دولت 
در ماه آینده صورت مالی شرکت های دولتی را به 
برای دولتی ها  همان شفافیت که در بورس است 
هم ایفا کنیم. وضعیت شرکت ها مشخص است و 
بوده و  افراد چگونه  مشخص می شود که عملکرد 
عزل و نصب ها براساس صالحیت ها باشد. جامعه 
مشخص  و  دهد  می  تن  شفافیت  به  دولت  ببیند 
شود کسی را که به کار می گمارد چه سوابقی دارد 

و چگونه انتخاب شده است
سهام  و  جدید  شرکت های  ورود  تسهیل  ه  برنام  *

پروژه ها به بورس
وی درباره انحصارات یک راهکار مهم که به زودی 
و  ها  شرکت  ورود  گیرد،  می  قرار  کار  ر  دستو در 
کنیم.  سرمایه  راتامین  ها  شرکت  رمایه  س تامین 
در ۵ ماهه گذشته چه میزان عایدی نصیب بخش 
را  خوبی  اعداد  آمارها  است؟  شده  قتصاد  ا واقعی 
روایت نمی کند و غلبه بیشتر با بازار سرمایه است 
و هم ورود به بازار سرمایه سخت است و هم تامین 

مالی حداقل است.
خاندوزی اضافه کرد: سهام پروژه ها باعث می شود 
سهامداران جدیدی وارد بورس شوند و شرکت های 
زیادی هستند که ماه ها و سال ها در صف ورود به 

بازار سرمایه هستند اما اجازه ورود نمی دهند.
* چابک سازی سازمان بورس برای طراحی ابزارهای 

جدید م الی و احقاق حقوق سهامداران 
وی در پاسخ به این سوال که برنامه های دیگری 
شما برای بازار سرمایه چیست، گفت: فهرست کارها 
خیلی زیاد است اما به عنوان نمونه یک بخشی از 
کار این است که نهادهای بازار سرمایه برای خلق 
ابزارهای مالی جدید و برای احقاق حقوق سهامداران 
این  کنند.  عمل  و  دهند  نشان  واکنش  تر  چابک 
مجموعه ای از تدابیر است که در کنار سیاست های 

اقتصادی باعث رونق بازار سرمایه می شود.
در  آن  عرضه  تقویت  با  سیمان  قیمت  کاهش   *

بورس کاال
وزیر اقتصاد با اشاره به تغییرات قیمتی برخی کاالها 
فشاری  کنید  فرض  گفت:  اخیر،  های  ته  هف در  و 
که در چند روز گذشته وارد شد که عرضه سیمان 
در بورس کاال افزایش یابد و ثمره آن کاهش بیش 
قیمت  برای  وقتی  شد.  ها  قیمت  رصدی  د  2۵ از 
سیمان در مدت چند روز از بهای ۳۷ هزار تومان به 
2۷ هزار تومان می رسیم نشان می دهد شفافیت 
می تواند کشف قیمت ها را عادالنه تر کند و قطعا 
اگر واقعا تمام کاالها در بورس صورت بگیرد کشف 

قیمت عادالنه تر و شفاف تر خواهد شد.
این گفتمان مشترک بین وزارت  وی تصریح کرد: 
اقتصاد و وزارت صنعت وجود دارد و این همکاری 
به  قدم  به  شد.قدم  سیمان  برای  اتفاق  ن  ای باعث 

سمت بازگرداندن حس اعتماد می رویم.
* اصالح نظام حکمرانی بازار سرمایه و شورای عالی 

https://www.farsnews.ir/news/14000615000023/3-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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اقتصاد ایران و جهان

راهکار عقالیی تک نرخی کردن ارز و دادن یارانه نقدی به مردم 
است

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه انتظار می رود ارز 42۰۰ در دولت جدید به شکل 
تدریجی حذف گردد چرا که تشدید نظارت در این فرآیند، چندان موثر نخواهد بود، گفت: راهکار 
عقالیی تک نرخی کردن ارز و دادن یارانه نقدی به مردم از محل درآمد ناشی از فروش ارز به نرخ 

آزاد است.

در  مرکزی  بانک  اسبق  کل  رئیس  بهمنی  محمود 
با  فارس  اقتصادی خبرگزاری  با خبرنگار  گفت وگو 
اشاره به زیان های اجرای سیاست ارز ۴200 تومانی 
اظهار داشت: سیاست ارز ۴200 تومانی متاسفانه به 
خوبی اجرا نشد و یارانه ای که تخصیص پیدا کرد، 
در  نداشت.  نهایی  برای مصرف کننده  بهره ای  هیچ 
افتاد  واسطه ها  از  یارانه دست عده ای  این  حقیقت 
که اقدام به واردات کاال با ارز ۴200 تومانی کرده و 
همان کاال را با ارز 20 و چند هزار تومانی به بازار 
عرضه کردند. این جا بود که فضای رانت و فساد در 

مسئله ارز ۴200 نمود پیدا کرد.
ناشی  ایجاد شده  به مشکالت  اشاره  بهمنی ضمن 

از چند نرخی بودن ارز، گفت: در واقع خالء قیمتی 
سوء  به  را  دالالن  آزاد،  ارز  و  یارانه ای  ارز  بین 
استفاده از این فضا تشویق می کرد؛ لذا پدیده هایی 
که  می شود  ایجاد  کشور  در  معکوس  قاچاق  مانند 
نیاز اساسی مردم کشور  به موجب آن، کاالیی که 
است، بدون آنکه در بازار عرضه شود، مستقیما به 
قاچاق  همسایه  کشور های  به  و  می رود  کشور  مرز 
نهاده های  مانند  کاال هایی  در  پدیده  این  می شود. 
دامی، شکر و اقالم دارویی دیده شده و گزارش های 
بسیاری پیرامون آن در رسانه ها منتشر شده است.

 ۴200 ارز  سیاست  متاسفانه  داد:  ادامه  بهمنی 
از  باشد،  ثروتمندتر  هرکس  که  است  گونه ای  به 

که  آمار هایی  طبق  می شود.  بهره مند  بیشتر  آن 
کارشناسان اعالم می کنند، مصرف کاال های اساسی 
در دهک های پردرآمد، بیشتر از اقشار آسیب پذیر 
است، حال آن که هدف از تخصیص ارز ۴200 این 
بود که این اقشار به مشکالت اقتصادی و معیشتی 
برنخورند ولی متاسفانه شرایط حال حاضر، گویای 

نبود عدالت در این سیاست ارزی است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی به راهکار هایی جهت 
گفت:  و  کرد  اشاره  مردم  معیشتی  شرایط  بهبود 
شود  واقع  موثر  می تواند  زمانی  تومانی   ۴200 ارز 
اجرا  به مرحله  بهترین شکل ممکن  به  نظارت  که 
رانت خواری  نیافتد،  اتفاقی  چنین  اگر  که  برسد 
پای  پیش  راه  دو  بنابراین  کرد؛  خواهد  پیدا  ادامه 
سیاست گذار است؛ راه اول این است که نظارت را 
در تمام زنجیره واردات تا مصرف تشدید ببخشید 
تا مقدمات شفافیت در این عرصه فراهم گردد که 
است.  اتفاق سخت  این  آزاد  رقابت  با  بازارهای  در 
راهکار دوم و عقالیی جایگزین ارز ۴200 تومانی به 
این صورت است که دولت جدید نسبت به حذف 
در  کند.  نرخی  تک  را  ارز  و  کرد  اقدام  ارز ۴200 
نرخ  به  ارز  از فروش  ناشی  از درآمد  چنین حالتی 

آزاد، می توان به مردم یارانه نقدی داد.
بهمنی در پایان گفت: انتظار می رود ارز ۴200 در 
دولت جدید به شکل تدریجی حذف گردد، چرا که 
تشدید نظارت در این فرآیند، چندان موثر نخواهد 
را می توان در مدت کوتاهی  این مسائل  تمام  بود. 
که  کرد  فصل  و  حل  دقیق  ریزی  برنامه  یک  با 
فقط اراده و همت دولتمردان را می طلبد؛ بنابراین 
امیدواریم با حذف این سیاست ارزی و بهره بردن 
نقدی  یارانه  ارائه  همچون  حمایتی  راهکار های  از 
توسط دولت جدید، مقدمات بهبود شرایط معیشتی 

مردم فراهم شود.

به گزارش خبرنگار اقتصـادی خبرگزاری فارس، نتایج 
بررسـی صالحیت هـای نامزدهای عضویـت در نُهمین 
دوره انتخابـات هیأت مدیـره سـازمان نظام مهندسـی 

اسـتان تهران اعالم شـد.
ایـن بررسـی ها توسـط هیـأت اجرایـی انتخابـات و با 
بررسـی مسـتندات مختلـف در رابطـه بـا نامزدهـا و 
اسـتعالم از مراجـع چهارگانـه انجام شـده و به صورت 
محرمانـه بـه اطـالع هریـک از نامزدها رسـیده اسـت.

بر اسـاس ایـن گـزارش داوطلبان ردصالحیت شـده تا 
روز چهارشـنبه فرصـت دارنـد نسـبت بـه مراجعه به 
هیـأت اجرایـی و اطالع از دالیل و طرح شـکایت اقدام 

کنند.
*اکثر اعضای هیأت مدیره فعلی ردصالحیت شدند

براسـاس شـنیده ها در ایـن دوره از انتخابـات اکثریت 
اسـتان  نظام مهندسـی  فعلـی  اعضـای هیأت مدیـره 
تهران که متشـکل از 2۵ نفرند، رد صالحیت شـده اند. 
پیش بینی می شـود شـکایت های زیادی در این رابطه 

بـه هیـأت اجرایی واصل شـود.
اسـتان های  نظام مهندسـی  سـازمان های  انتخابـات 
مختلف براسـاس ابالغیه وزارت راه وشهرسـازی در بازه 

2 تـا ۹ مهرمـاه سـال جاری برگـزار خواهد شـد.
سـازمان نظام مهندسـی اسـتان تهـران بزرگ تریـن 
نفـر  از 12۵هـزار  بیـش  بـا  کشـور  نظام مهندسـی 
عضـو اسـت کـه هیأت مدیـره آن معمـوالً متشـکل از 
چهره های سرشـناس علوم مهندسـی سـاختمان است.

پایان بررسی صالحیت  داوطلبان 
انتخابات نظام مهندسی تهران

در  عضویت  نامزدهای  صالحیت های  بررسی 
نُهمین دوره هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان 
و  داوطلبان  اکثر  ردصالحیت  با  تهران  استان 

اعضای هیأت مدیره فعلی پایان یافت.
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یادداشت

با  ما  رفتاری می گوید وقتی  نتیجه تحقیقات علوم 
با  می کنیم  سعی  می شویم،  مواجه  مبهم  شرایط 
استفاده از قوانین نانوشته ای که خودمان کشفشان 
را  سخت  تصمیم های  )هیوریستک ها(  می کنیم 
به  که  حالی  در  میان برها  این  کنیم.  ساده سازی 
با  شدن  مواجه  هنگام  حتی  می دهند  امکان  ما 
سریع  خیلی  اما  باشیم،  داشته  کارآیی  پیچیدگی 
و  سیستمی  اشتباه های  برای  منبعی  به  می توانند 

گاهی ناخودآگاه در قضاوت های ما تبدیل شوند که 
آنها را »سوگیری« می گویند. این سوگیری ها چیز 
به  می تواند  دورکاری  محیط  اما  نیستند،  جدیدی 

طور خاص ما را در معرض آنها قرار دهد.
 اگر از چشم انداز علوم رفتاری نگاه کنیم، می توانیم 
بررسی دقیق تری درباره چهار سوگیری مهمی که 
مدیران هنگام مدیریت دورکاری باید مد نظر داشته 

باشند، انجام دهیم.
1- سوگیری تاییدی.دفاتر کار فرصت های مختلفی 
گذاشتن  اشتراک  به  و  کردن  برقرار  ارتباط  برای 
ایده ها با همکاران تیم های مختلف، فراهم می کنند 
و امکان بازخورد گرفتن همزمان را آسان تر می کنند. 
وقتی افراد قرار است از راه دور با هم تعامل داشته 
باشند، بیشتر بر قضاوت های خودشان تکیه می کنند 
وظیفه  یک  انجام  برای  دیگران  را  مهم  نظرات  و 
نادیده می گیرند. در نتیجه، خطر سوگیری تاییدی 
به دنبالش  به خود که  پاداش دهی  یا روش های   –
ارزش های  و  عقاید  که  اطالعاتی  تفسیر  و  هستیم 
ما را تایید می کنند – افزایش می یابد. وقتی کمتر 
در معرض ایده ها و چشم اندازهای مختلف هستیم، 
ریسک تصمیم گیری های ضعیف تر باال می رود. برای 
مقابله با آن: - از همکاران دعوت کنید تا به صورت 

مهارت های مدیریتی

چهار سوگیری رفتاری مهم در مدیریت دورکاری
در شرایط ابهام و انزوا، افراد به دنبال راهنمایی گرفتن و به ثبات رسیدن هستند. در محیط کار، آنها 
معموال سراغ مافوق های خود می روند. برای مدیران سخت است که همه این انتظارات را برآورده کنند 
و مدیریت کردن از راه دور، وظیفه ای است که کمتر مدیری برای آن آماده بوده است. تسط داشتن 
بر فضایی که کارکنان شما هم در آن کار می کنند و هم زندگی، سخت تر است و وقتی آنها را دائما 
نمی بینید، نمی دانید با چه چالش هایی ممکن است مواجه شوند. همه اینها احتمال بروز سوءتفاهم ها 

را افزایش می دهند و می توانند فشار مضاعفی بر روابط تیمی وارد کنند.

متن کامل

فردی تصمیم ها را از چشم انداز آنها ارزیابی کنید. 
افشا  را  خود  انگیزه های  و  اولویت ها  اینکه  از  قبل 
همه  شوید  مطمئن   - بخواهید؛  نظر  آنها  از  کنید 
اطالعات را لحاظ می کنید و خودتان و اطرافیان را 
مجبور کنید تا چشم اندازهای مخالف و انتقادی را 
حتی اگر باعث طوالنی شدن فرآیند تصمیم گیری 

می شود، جمع آوری کنند.
- وکیل مدافع شیطان شوید و چشم انداز خودتان 
را  نقاط قوت استدالل خود  و  به چالش بکشید  را 

تست کنید.
و  پراکنده  زدن.تعامالت  برچسب  سوگیری   -2
می شود  باعث  دورکاری،  محیط های  در  محدود 
شود.  دشوار  تیم  اعضای  فردی  موقعیت  بر  تسلط 
سیگنال های  تفسیر  کار،  مشخص  فضای  نبود 
مهم را پیچیده می کند. با این حال، مغز ما سریع 
را پر کند و  ناقص  می خواهد جای خالی اطالعات 
باشد.در  داشته  نتیجه گیری  دیگران  رفتار  درباره 
و  می شویم  زدن  برچسب  سوگیری  گرفتار  نتیجه 
به  موقعیتی،  اثرات  جای  به  را  دیگران  رفتارهای 
برای  می دهیم.  نسبت  آنها  شخصیتی  ویژگی های 
مقابله با آن: - مکث کنید، شواهد را بررسی کنید 
و سپس واکنش نشان دهید.  به نکات منفی فکر 
مطمئن  تا  که  کنید  یادآوری  خودتان  به  و  نکنید 
بزنید؛ -  افراد  به  نباید برچسب های اشتباه  نشدید 
از رفتار همکارتان داشته  بهتری  اینکه درک  برای 
از  مشابهی  رفتار  قبال  که  را  موقعیت هایی  باشید، 
خود نشان داده اید به یاد بیاورید؛ - سه توضیح را 
برای توجیه دالیل رخ دادن یک رفتار مشخص در 
نظر بگیرید و فکر کنید چرا آن رفتار از همکارتان 

سر زده است.
که  جلساتی  در  گروهی.  تفکر  سوگیری   -۳
یک  کردن،  توجه  دارد،  متعددی  شرکت کنندگان 

منبع کمیاب است. در جلسات مجازی این موضوع 
خیره  صفحه  یک  به  باید  چون  است،  پررنگ تر 
شویم و مکالمات را با دقت دنبال کنیم تا اطالعات 
دوست  اغلب  کارکنان  نتیجه،  در  بگیریم.  را  مهم 
را  تصمیم ها  یا  بدهند  نظر  جلسات  این  در  ندارند 
به طور مستقیم زیر سوال ببرند.این باعث می شود 
سوگیری های فردی به راحتی در گروه زیاد شوند و 
بر تصمیم گیری کلی تیم اثر بگذارند.به طور کلی، 
بیشتر  جلسه  در  شرکت کننده  افراد  تعداد  چه  هر 
جلسه  مشخص  نفر  چند  اینکه  احتمال  باشد، 
با  مقابله  برای  است.  بیشتر  بگیرند،  دست  در  را 
و  کنید  انتخاب  یکدست  و  کوچک  گروهی   - آن: 
وقتی می خواهید تصمیم گیری تیمی مهمی داشته 
باشید، نقش ها و مسوولیت های واضحی به هر فرد 
نام و  امکان نظردهی دسته جمعی بدون  بدهید؛ - 
ارزیابی های مستقل را قبل و در طول جلسه فراهم 
نفع  به  دور  راه  از  همکاری  ابزارهای  از   - کنید؛ 
مجازی  اتاق های  در  مثال  کنید.  استفاده  خودتان 
و سپس  دهید  انجام  فردی  گفت وگوهای  جداگانه 

دیدگاه ها را با کل تیم به اشتراک بگذارید.
فقط  محیط  وقتی  درون گروهی.  اثر  سوگیری   -۴
می توانند  سختی  به  جدید  همکاران  باشد،  آنالین 
با تیم سازگار شوند. مسافت فیزیکی، باعث می شود 
فرصت ها  و  باشند  هم  دید  معرض  در  کمتر  افراد 
برای تبادالت رسمی و همزمان محدود می شود و 
ارتباطات در کل سازمان فروکش می کند.همچنین 
کوتاه  گفت وگوهای  فرصت   مجازی،  ارتباطات 
از  را  ناهار  هنگام صرف  یا  کار  در محیط  دوستانه 
بین می برد. در نتیجه، شکل گیری، پیوند خوردن و 
انسجام یک تیم سخت تر می شود. از آنجا که انسجام 
گروهی رابطه مستقیمی با عملکرد تیمی دارد، این 
کلی  به طور  افراد  گرفته شود.  باید جدی  موضوع 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3795711-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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نگاه آخر

 پیکارهای انتخابی تیم ملی ورزش های زورخانه ای

https://www.irna.ir/photo/84458733/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C
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