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به سمت عادالنه کردن یارانه انرژی برویم

بررسـی طـرح توسعـه صنعت برق
در کمیسیـون انـرژی
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت :در حکمرانی وزارت نیرو باید تغییرات ساختاری انجام بگیرد ،زیرا طی چهار دهه اقتصاد نامتوازن
برق ،یارانههای پنهان بخش انرژی باعث شده دولت بدهی سنگینی به وزارت نیرو و نیروگاهها داشته باشد.
حســین حســین زاده ،عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس در گفتوگــو
بــا خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فــارس ضمــن اشــاره بــه پرداخــت
یارانــه دولتــی بــرای مصــرف مشــترکان بــرق خانگــی گفــت :هــر
کیلــووات بــرق در حــدود  1300تومــان هزینــه بــدون احتســاب
هزینــه زیســت محیطــی و ســوخت دارد و ایــن مقــدار بــرق در قبوض
مشــترکان در حــدود  100تومــان در نظــر گرفتــه میشــود .بنابرایــن
 200تومــان مــا بــه التفــاوت از محــل سوبســیدهای انــرژی از محــل
پرداخــت یارانههــا تخصیــص پیــدا میکنــد.
وی ادامــه داد :در حکمرانــی وزارت نیــرو بایــد تغییــرات ســاختاری
انجــام بگیــرد ،زیــرا طــی چهــار دهــه اقتصــاد نامتــوازن بــرق .
یارانههــای پنهــان بخــش انــرژی باعــث شــده دولــت بدهــی ســنگینی
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بــه وزارت نیــرو و نیروگاههــا داشــته باشــد .بــه
همیــن علــت نیــروگاه داری در کشــور صرفــه
اقتصــادی نــدارد و ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش
را تضعیــف نمــوده و ایــن صنعــت را دچــار چالــش
کــرده اســت.
*بایــد بــه ســمت عادالنــه کــردن توزیــع یارانــه
انــرژی برویــم
حســین زاده قیمــت واقعــی بهــای تمــام شــده
بــرق را زیــاد عنــوان کــرد و افــزود :در صورتــی
کــه قیمــت بــرق واقعــی شــود ،بخــش زیــادی از
مشــترکان خانگــی امــکان پرداخــت آن را نخواهنــد
داشــت .ایــن شــرایط در نتیجــه توزیع نامناســب در
اقتصــاد بــرق طــی ســالهای گذشــته ایجــاد شــده
اســت .بایــد بــا مدلهــای بهینــهای بــه ســمت
عادالنــه کــردن اســتفاده از یارانــه انــرژی در کشــور
برویــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نبایــد در نظــام یاران ـهای
همــه مشــترکان یکســان در نظــر گرفتــه شــوند
گفــت :مشــترکانی کــه بــرق زیــادی مصــرف
میکننــد ،هزینــه مصــرف بــاالی آنهــا از محــل
پرداخــت یارانههــا داده میشــود و در واقــع
مشــترکان پرمصــرف اســتفاده بیشــتری از میــزان
یارانــه انــرژی میکننــد کــه ایــن رونــد بایــد بــا
اصــاح تعرفههــای مشــترکان پرمصــرف اصــاح
شــود .مشــترکان پرمصــرف نســبت بــه مــازاد
مصــرف خــود نســبت بــه مشــترکان عــادی بایــد
هزینههــای بیشــتری بپردازنــد تــا در زمینــه
یارانههــای انــرژی عدالــت صــورت بگیــرد.
*از ظرفیــت بخــش خصوصــی در تامیــن بــرق
کشــور اســتفاده شــود
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس بــا اشــاره بــه
اینکــه صنایــع در کشــورهای دیگــر بــرق مــورد

اســتفاده خــود را از روشهــای مختلــف تامیــن
میکننــد ،افــزود :در کشــور مــا غالــب صنایــع
از بــرق سراســری شــهری اســتفاده مینماینــد.
بنابرایــن بایــد بــه ســمت پیــک ســایی در صنعــت
بــرق حرکــت کنیــم تــا از وضعیــت فعلــی رهــا
شــویم .یکــی از راههــای تامیــن بــرق کشــور
اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی اســت،
امــا در ســالهای گذشــته اقــدام بــه اســتفاده از
ظرفیــت بخــش خصوصــی در تامیــن بــرق کشــور
نشــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اتــاف انــرژی کــه در صنعــت
بــرق کشــور در جریــان اســت ،گفــت :اتــاف
انــرژی در انتقــال بــرق بســیار باالســت و میــزان
ایــن اتــاف نســبت بــه تولیــد بیشــتر اســت .در
صورتیکــه اصــاح شــبکه انتقــال بــرق انجــام
بگیــرد ،میتوانــد ســهم بــه ســزایی در کاهــش
اتــاف انــرژی بگــذارد.
*توســعه و مانعزدایــی از صنعــت بــرق کشــور کــه
در کمیســیون انــرژی در حــال بررســی اســت
حســین زاده دربــاره طــرح «توســعه و مانعزدایــی
از صنعــت بــرق کشــور» کــه در کمیســیون
انــرژی در حــال بررســی اســت ،گفــت :ایــن طــرح
موضوعــات تولیــد ،توزیــع ،انتقــال ،بهینــه ســازی و
مصــرف بــرق را در نظــر گرفته اســت .در این راســتا
جلســات متفاوتــی بــا وزارت نیرو ،ســندیکای برق و
تولیدکننــدگان گذاشــته شــده و تــا ماههــای آینــده
در صحــن مجلــس مطــرح میشــود.
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس ادامــه داد :ایــن
طــرح مجلــس صنعــت بــرق را موظــف کــرده کــه
صنایــع بزرگــی ماننــد فوالدیهــا و پتروشــیمیها
بــرق مــورد اســتفاده را خودشــان تولیــد کننــد.
بهینــه ســازی و مدیریــت مصــرف بــرق در کشــور

مــورد بررســی قــرار دارد و بایــد نصــب کنتورهــای
هوشــمند بــه مرحلــه عملیاتــی برســد .تســهیل
واردات قطعــات برقــی و ســرمایه گــذاری خارجــی
بــرای صنعــت بــرق هــم در ایــن طــرح دیــده شــده
اســت.
بــه گفتــه وی ،برنامــه هایــی هــم کــه در طــرح
مانــع زدایــی از صنعــت بــرق کشــور توســط وزیــر
نیــرو بــه مجلــس ارائــه داده شــد ،مــوارد مذکــور را
در برگرفتــه اســت امــا شــاید اجــرای آن زمــان بــر
شــود کــه در ســالهای آینــده ماحصــل طرحهــای
فعلــی بــا کمــک مجلــس مشــهود خواهــد شــد.
حســین زاده در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه چندیــن
وزارتخانــه از ســوی مجلــس بــرای رفــع تدریجــی
کســری بــرق کشــور مکلــف شــده انــد ،افــزود:
وزارت نیــرو مکلــف بــه بهینـ ه ســازی مصــرف بــرق
و وزارت نفــت وظیفــه تامیــن مخــازن ســوخت
مایــع نیروگاههــای بــرق را بــه عهــده دارد.
همچنیــن وزارت صمــت نیــز مکلــف شــده اســت،
بــرای تامیــن بــرق پایــدار مشــترکان صنعتــی،
تــا ســال  1404حداقــل  10هــزار مــگاوات بــرق
تامیــن بکنــد تــا کشــور در مواجهــه بــا زمــان پیــک
مصــرف بــا مشــکل قطعیهــای مکــرر روبــرو
نشــود ،ماننــد اتفاقــی کــه در تابســتان امســال رخ
داد و در حــدود  12-10هــزار مــگاوات کســری
بــرق بــه وجــود آمــد.
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برق و انرژی

شریعتی :امیدواریم با تدابیر
مختلف از مشکل تامین گاز
زمستان عبور کنیم

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای
اسالمی ،تاکید کرد :در تامین گاز زمستان نگرانی
وجود دارد ،اما امیدواریم که با تدابیر مختلف
اتخاذ شده ازجمله واردات از ترکمنستان ،از
مشکل عبور کنیم.
به گزارش ایسنا ،مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم
تهران در مجلس شورای اسالمی در صفحه شخصی
خود در توئیتر ،نوشت « :از تامین گاز زمستان
نگرانی هست ،اما امیدواریم که با تدابیر مختلف
ازجمله واردات از ترکمنستان ،از مشکل عبور کنیم.
شورای عالی انرژی جایگاهی مهم ،اما فعال ناکارآمد
است؛ چون دبیرخانه اش در سازمان برنامه است.
اگر دبیرش در جایگاه معاون رییسجمهور بنشیند،
سیاستگذاری انرژی یکپارچه می شود».
وی همچنین در توئیتی دیگر ،نوشت:
 « از توزیع روزانه  ۶هزارتن گازمایع داخل کشور
(بجز صادرات) ،یک سوم به محل مصرف برنامه
ریزی شده رسیده ،مابقی یا بطور غیراستاندارد در
خودروها استفاده شده یا قاچاق می شود.
در بودجه ۱۴۰۰پیش بینی کردیم مصارف خانگی
و خودرویی ساماندهی شود و از دولت جدید انتظار
اجرا و نظارت دقیق داریم».
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ملـی تعریـف شـد ،در ابتـدا مباحـث اولیـه بـرای
 ۲۰میلیـون مشـترک صـورت گرفت تـا کنتورهای
برق آنها هوشـمند شـود ،امـا با محدودیـت منابع
شـورای اقتصـاد و سـازمان مدیریـت اعلام کردند
کـه ایـن طـرح در فـاز نخسـت بـا تعویـض یـک
میلیـون کنتـور و هوشـمند شـدن آنهـا کار آغـاز
شو د .
هرچنـد کـه اجـرای ایـن طـرح مطابـق برنامـه
پیـش نرفـت اما از سـال گذشـته عزم جـدی برای
پیشـبرد اهـداف ایـن طـرح ایجاد شـده بـه طوری
کـه پیـش بینـی شـده اسـت سـاالنه حـدود دو
میلیـون کنتور برق هوشمندسـازی شـود .هر سـال
بالـغ بـر یـک میلیـون مشـترک جدید بـه مجموع
مشـترکان صنعـت بـرق اضافـه می شـوند که طبق
برنامـه ریـزی هـای صـورت گرفته تمام مشـترکان
جدیـد بایـد مجهـز به کنتور هوشـمند شـوند و به
همیـن میـزان نیـز سـالیانه کنتورهای فرسـوده به
کنتورهـای هوشـمند تعویـض می شـوند.
آنطـور کـه هـادی مدقـق مدیـر کل دفتـر
هوشمندسـازی و فنـاوری های نوین شـرکت توانیر
اعلام کرده طبق مصوبه قانون بودجه سـال ۱۳۹۹
صنعـت برق موظف اسـت که بخشـی از مشـترکان
پـر مصـرف را بـه کنتـور هوشـمند مجهـز کند که
اگـر ایـن برنامـه هـا کنـار هـم بگذاریم مـی توانیم
بگوییـم که سـالیانه حدود  ۲میلیون مشـترک را از
بـه کنتورهـای هوشـمند مجهـز خواهیـم کرد.
وی بـا تاکید بـر اینکه برنامه های هوشمندسـازی
در طـرح شـرکت هـای توزیـع هوشـمند ،مشـتری
هوشـمند و حاکمیـت هوشـمند تعریـف شـده
اسـت ،اظهـار کـرد :این سـه بخـش که جزو نقشـه
هوشمندسـازی راه صنعـت برق بوده را در راسـتای
برنامـه های تحـول دیجیتال در صنعـت برق دنبال

کمیسیون برنامه و بودجه
از برنامههای توسعهای نفت
حمایت میکند

تهران -ایرنا -رییس کمیسیون برنامه ،بودجه
و محاسبات مجلس شورای با بیان اینکه
پارسجنوبی منبع بزرگ گاز بوده و تامین انرژی
کشور مرهون زحمات بی وقفه کارکنان صنعت
نفت است ،گفت :این کمیسیون از برنامههای
توسعهای نفت حمایت میکند.

به گزارش روز جمعه ایرنا از شرکت ملی نفت
ایران« ،حمیدرضا حاجیبابایی» در حاشیه بازدید
از فاز  ۱۴پارسجنوبی و سکوی  SPD۹اظهار
داشت :این سفر بیشک میتواند در کار مجلس
و کمیسیون برنامه و بودجه برای برنامهریزیهای
آینده ،تخصیص بودجه و حتی اصالح ساختار
بودجه کمک کند.
وی با بیان اینکه کار در این محیط با این شرایط آب
و هوایی بسیار سخت است ،تصریحکرد :کارکنان و
مهندسان جوان در اینجا مشغول هستند که باید
برای امکانات ،نوع اشتغال ،حقوق و دستمزد آنان
تدبیری اساسی اندیشیده و برنامههایی عملی شود.
حاجیبابایی ابراز امیدواریکرد :همکاری و گفتوگو
بین وزارت نفت و مجلس برای تامین منافع ملی
تداوم یابد .بر اساس این گزارش« ،محسن
خجستهمهر» مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و
حمیدرضا حاجیبابایی رییس کمیسیون برنامه و
بودجه مجلس شورای اسالمی به همراه جمعی از
اعضای این کمیسیون در سفری دو روزه بهصورت
میدانی از تأسیسات منطقه عسلویه و پارس جنوبی
بازدید کردند.

خبری برای پر مصرف های
تهرانی

طرح هوشمندسازی کنتورهای برق در تهران
با عزم جدی تری در مرحله اجرا قرار گرفته و
آنطور که سرپرست شرکت توزیع نیروی برق
تهران بزرگ اعالم کرده است پایش هوشمند
مصرف برق مشترکان پرمصرف در پایتخت انجام
می شود.
بـه گـزارش ایسـنا ،طـرح فهـام (طـرح ملـی
فراسـامانه هوشـمند اندازهگیـری و مدیریت انرژی)
از سـال  ۱۳۸۹بـا اخـذ مجـوز از شـورای اقتصاد و
سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی بـه عنـوان طـرح
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مـی کنیـم که هـدف اصلی شـفاف سـازی و تا حد
امـکان غیـر حضـوری کـردن خدمـات مشـتریان
بـوده و بـرای ایـن مهـم  ۲۴برنامـه مـدون شـده
ا ست .
در ایـن بیـن بـرای اسـتان تهـران نیز برنامـه هایی
از سـال هـا قبـل بـرای ایـن منظـور تدویـن شـده
اسـت تـا جایـی کـه طبـق اعلام کامبیـز ناظریان
سرپرسـت شـرکت توزیـع نیـروی بـرق تهـران
بـزرگ در راسـتای اجـرای طرحهـای مرتبـط بـا
هوشمندسـازی شـبکه توزیـع بـرق ،بـا نصب بیش
از  ۱۵۰هـزار کنتور هوشـمند نسـل جدید ،مصرف
بـرق مشـترکان خانگـی و تجاری پرمصـرف نیز در
کالن شـهر تهـران از راه دور رصـد و پایـش خواهد
شد .
مسـعود عزیزی معاون فروش و خدمات مشـترکین
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق تهـران بـزرگ نیـز در
ایـن رابطـه اعلام کرده اسـت که نصب این دسـته
از لـوازم اندازهگیـری در قالب طرح ملی فراسـامانه
هوشـمند اندازهگیـری و مدیریـت انرژی(فهـام)
منجـر بـه مدیریـت هرچـه دقیقتـر بـار شـبکه
توزیـع بـرق کالن شـهر تهـران بهویـژه در فصـول
پرچالـش و زمانهـای پربـار شـده و تاثیـر قابـل
مالحظـهای در تسـهیل فرآینـد تحلیـل بار شـبکه
و تصمیـم گیریهـای مرتبـط بـا کنتـرل پایـداری
شـبکه توزیـع بـرق شـهر تهـران خواهد داشـت.
هوشمندسـازی درواقـع اسـتفاده از فنـاوری هـای
روز در حـوزه فنـاوری اطالعات بـوده ،نتیجه اصلی
هوشمندسـازی بحـث افزایـش بهره وری ،سلامت
اداری ،کاهـش تلفـات و مباحـث زیسـت محیطـی
اسـت ،همچنیـن ایـن موضـوع موجـب افزایـش
خدمـات غیرحضـوری و افزایش رفاه مشـترکان نیز
می شـود.
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وزیرنیرو:

زمستان قطعی برق نخواهیم
داشت/اردبیل بیآبی را تجربه
نمیکند

اردبیل -وزیر نیرو گفت :با همراهی وزارت نفت
و تأمین مخازن نیروگاهها ،زمستان امسال قطعی
برق نخواهیم داشت.

علیاکبر محرابیان در گفتوگو با خبرنگار مهر،
اظهار کرد :استان اردبیل جزو شهرهای با تنش آبی
نیست و تالش بر این است تا این استان رنگ بیآبی
را نبیند.
وی تصریح کرد :در این استان شبکه آبرسانی،
تصفیهخانه و پروژههای متعدد دیگر با اولویت در
حال اجراست که با به نتیجه رسیدن آن بخش
عظیمی از مشکالت در این حوزه رفع خواهد شد.
وزیر نیرو در مورد قطعی برق در زمستان گفت :با

همکاری وزارت نفت در حال ذخیره نیروگاهها و
مخازن آنها هستیم تا از باب تأمین انرژی مشکلی
در فصل زمستان به وجود نیاید.
محرابیان افزود :شهرها و روستاهای کشور امسال
سال سختی را سپری کردند و در طی  ۵۰سال
اخیر خشکی رخ داده در کشور بینظیر بوده و
همچنان خشکترین ایام سال را سپری میکنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان
کرد :در نیم قرن اخیر چنین خشکسالی در کشور
سابقه نداشته و ما در گذر از این بیآبی و تنشهای
احتمالی تمام توان خود را به کار گرفتیم تا در پنج
ماه باقیمانده از سال به تأمین نیازمندیهای مردم
کمک کنیم.
محرابیان به بازدید خود از طرحهای نیمهتمام در
شمال و مرکز استان اشاره کرد و ادامه داد :همزمان
با سفر رئیس جمهور بازدیدی را از پروژههای
نیمهتمام حوزه آب و برق در پارسآباد داشتیم و در
کنار آن سعی کردیم تا نسبت به تزریق اعتبار برای
تکمیل این پروژهها اقدامات الزم به انجام برسد.
وی اضافه کرد :دولت و مجلس تالش میکنند تا
منابع خوبی را در بودجه سال آینده به حوزه آب
و برق اختصاص دهند که در این زمینه قطعاً سهم
استان اردبیل نیز به شکل ویژه خواهد بود.
محرابیان بیان کرد :در این سفر سه هزار و ۵۰۰
میلیارد تومان اعتبار برای حوزه آب و برق استان
در نظر گرفته شده که طی سه سال آینده این
منابع تزریق خواهد شد تا شاهد تکمیل و راهاندازی
پروژههای نیمهتمام باشیم.
وزیر نیرو در مورد سد عنبران نیز ادامه داد :این
پروژه  ۶۵درصد پیشرفت دارد و در ماههای آینده
شاهد آبگیری و راهاندازی این سد با رفع کسری
منابع آب خواهیم بود.

یک سوم ترانسهای منصوبه
در شبکه برق عمری بیش از ۳۰
سال دارند

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران
درباره آخرین وضعیت ترانس های نصب شده در
شبکه برق گفت :در حدود یک سوم ترانس های
منصوبه در شبکه برق عمری بیش از  ۳۰سال
دارند که نیازمند پایش منظم ،نظارت بیشتر و
انجام آزمایشات کاملتر است.
به گزارش ایسنا ،مصطفی رجبی مشهدی امروز
در مراسم افتتاحیه هشتمین دوره کنفرانس بین
المللی ترانسفورماتور با بیان این که مجموع کل
ظرفیت نصب شده ترانس های سطح  ۴۰۰و ۲۳۰
کیلوولت کشور هم اکنون  ۱۹۵هزار مگاولت آمپر
است ،خاطرنشان کرد :در حال حاضر شرکت های
برق منطقه ای تهران ،فارس و آب و برق خوزستان
از بیشترین میزان ظرفیت نصب شده ترانس در
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کشور برخوردار هستند.
رجبی مشهدی با اشاره به این که ترانسفورماتورهای
نصب شده در شبکه انتقال برق کشور از حدود ۶۳
شرکت معتبر خریداری شده است ،یادآور شد:
در این رده بندی ،بیشترین میزان ترانس های
خریداری شده به ترانس سازان داخلی اختصاص
دارد.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران درباره
آخرین وضعیت ترانس های نصب شده در شبکه
برق گفت :در حدود یک سوم ترانس های منصوبه
در شبکه برق عمری بیش از  ۳۰سال دارند که
نیازمند پایش منظم ،نظارت بیشتر و انجام
آزمایشات کاملتر است.
رجبی مشهدی با اشاره به این که میانگین عمر
ترانس های منصوبه در شبکه برق ایران نزدیک به
 ۲۳سال است ،افزود :شرکت مدیریت شبکه برق
ایران ،در فاصله زمانی پیک سال  ۱۳۹۹تا پیک
 ۱۴۰۰اقدام به بررسی وضعیت  ۱۲۰۰دستگاه
ترانسفورماتور و راکتور و دستهبندی آنها کرد که
براین اساس پیری عایقی ،عیوب حرارتی و عیوب
الکتریکی به عنوان حادترین عیوب در بهرهبرداری
از ترانسفورماتورهای شبکه قدرت مورد شناسایی
قرار گرفت.
وی با بیان این که در راستای رفع نیاز به نظامنامه
ای مدون و با دیدگاهی یکسان برای بهرهبرداری،
نگهداری و تست و راهاندازی ترانسفورماتورهای
قدرت ،اقدام به تهیه نظامنامه شده است ،یاداور
شد :نظامنامه فعلی ترانسفورماتور در مدت بیش
از دوسال با همکاری اساتید برجسته دانشگاه
و کارشناسان خبره صنعت برق کشور تهیه و
در شهریورماه سال جاری جهت اجرا به تمامی
ذینفعان آن در صنعت برق ابالغ شد.
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مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در گفت
وگو با ایرنا:

روند مطلوب سوخترسانی به
نیروگاهها برای تامین پایدار
برق در زمستان

تهران  -ایرنا  -مدیرعامل شرکت مدیریت
شبکه برق ایران گفت :روند سوخترسانی به
نیروگاهها مطلوب است و در صورت تداوم این
روند ،مشکلی در تامین برق در فصل زمستان
رخ نخواهد داد.
«مصطفــی رجبــی مشــهدی» روز شــنبه در گفــت
و گــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا ،افــزود :اکنــون
وضعیــت ســوخت رســانی بــه نیــروگاه هــا نســبت
بــه پارســال خیلــی بهتــر شــده اســت.

وی ادامــه داد :رونــد ســوخت رســانی بــه خصــوص
ســوخت دوم بــرای نیــروگاه هــا کــه همــان
گازوییــل اســت ،خــوب بــوده و اکنــون درحــال
تکمیــل مخــازن نیــروگاه هــا هســتیم
مدیرعامــل شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران
گفــت :چنانچــه ایــن وضعیــت تــا پایــان آبــان مــاه
ادامــه یابــد و مخــازن ســوخت دوم نیــروگاه هــا
تکمیــل شــود ،در زمســتان مشــکلی در تامیــن
بــرق ایجــاد نخواهــد شــد.
رجبــی مشــهدی ادامــه داد :امــا اگــر وقفــه ای در
تامیــن ســوخت ایجــاد شــود امــکان بــروز مشــکل
وجــود خواهــد داشــت.
وی افــزود :اکنــون درحــال برنامــه ریــزی هســتیم
تــا در صــورت بــروز مشــکل ســوخت راه هــای
دیگــر جایگزیــن شــود تــا مشــکلی در تامیــن
بــرق ایجــاد نشــود.
مدیرعامــل شــرکت مدیریــت شــبکه برق ایــران در
پاســخ بــه ایــن پرســش در صــورت بــروز مشــکل
مراکــز اســتخراج مجــاز رمــز ارز چگونــه فعالیــت
خواهنــد داشــت ،خاطرنشــان کــرد :اولویــت
نخســت مــا تامیــن بــرق مشــترکان خانگــی و
مشــترکان کوچــک اســت.
وی ادامــه داد :در صــورت بــروز محدودیــت ،برنامه
ای تدویــن خواهــد شــد کــه ایــن مراکــز بتواننــد
بــه فعالیــت خــود بــا توجــه بــه محدودیــت هــا
ادامــه دهنــد تــا زیــاد آســیب نبیننــد.
ســخنگوی صنعــت بــرق گفــت :تاکنــون رونــد
تامیــن ســوخت نیروگاهــی مطلــوب بــوده و
امیــد اســت ایــن امــر تــداوم یابــد تــا بــرای هیــچ
بخشــی مشــکل تامیــن بــرق رخ ندهــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،چنــدی پیــش رییــس
جمهــوری در جلســه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی

دولــت بــر ضــرورت تــاش بــرای تامیــن ســوخت
نیــروگاه هــا تاکیــد کــرد.
آمارهــا نشــان میدهــد در زمســتان ســال گذشــته
در برخــی روزهــا ،گاز تحویلــی بــه نیروگاههــا بــه
زیــر  ۷۰میلیــون مترمکعــب در روز رســید .ایــن
در حالــی اســت کــه اگــر نیروگاههــای کشــور
بخواهنــد بــا همــه ظرفیــت خــود کار کننــد
ســوختی معــادل  ۱۹۰میلیــون متــر مکعــب گاز
در روز نیــاز دارنــد.
بنابرایــن بقیــه ســوخت مــورد نیــاز نیروگاههــا در
زمســتان بــه وســیله ســوخت مایــع تامیــن شــده
اســت.
امســال اگرچــه در  ۶ماهــه اول ســال آنگونــه کــه
مدیــر دیســپچینگ شــرکت ملــی گاز ایــران اعــام
کــرده ،مصــرف گاز در مقایســه بــا مــدت مشــابه
ســال قبــل حــدود یــک درصــد کاهــش داشــته
امــا بــا اولیــن نســیم پاییــزی و خنکشــدن
نســبی هــوا در اغلــب نقــاط کشــور ،مصــرف گاز
نیــز افزایشــی شــده اســت.
ادامــه رونــد افزایشــی مصــرف گاز در کشــور،
عــاوه بــر آنکــه میتوانــد سوخترســانی
بــه نیروگاههــا را بــا مشــکل رو بــه رو کــرده
و پایــداری شــبکه بــرق را بــه خطــر بیانــدازد،
در ادامــه ممکــن اســت بــه قطــع گاز برخــی از
مناطــق کشــور در روزهــای ســرد ســال بیانجامــد.
مدیــر دیســپچینگ شــرکت ملــی گاز ایــران بــا
اشــاره بــه اینکــه  ۸۰درصــد گاز تولیــدی کشــور
در بخــش خانگــی مصــرف میشــود ،گفــت :اگــر
مدیریــت مصــرف از طــرف مشــترکان بخــش
خانگــی و تجــاری انجــام نشــود ،در زمســتان
شــاهد قطــع گاز و بــرق خواهیــم بــود.
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برق و انرژی

مدیــر دیســپچینگ شــرکت ملــی گاز ایــران بــا
تاکیــد بــر اینکــه مشــکلی در تامیــن مــازوت
مــورد نیــاز نیروگاههــا در زمســتان وجــود نــدارد،
گفــت :مخــازن نیروگاههــا پــر اســت و مشــکلی
در ذخیرهســازی نداریــم .بــرای مصــرف گازوئیــل
در نیروگاههــا نیــز بــا شــرکت ملــی پخــش
فرآوردههــای نفتــی توافــق کردیــم تــا روزانــه ۳۵
میلیــون لیتــر را تحویــل دهنــد .در کنــار آن نیــز
ذخایــر گازوئیــل در نیروگاههــا نیــز وجــود دارد.
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 ۱۲میلیون شغل در جهان در
حوزه انرژیهای تجدیدپذیر
ایجاد شد

بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی های
تجدیدپذیر که با همکاری سازمان بین المللی
کار تهیه شده است ،مشاغل مربوط به انرژی
های تجدیدپذیر در سراسر جهان در سال
گذشته به  ۱۲میلیون شغل رسید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نشنال نیوز،
بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی های
تجدیدپذیر که با همکاری سازمان بین المللی کار تهیه
شده است ،مشاغل مربوط به انرژی های تجدیدپذیر
در سراسر جهان در سال گذشته به  12میلیون شغل
رسید که نسبت به  11.5میلیون شغل در سال 2019
افزایش نشان می دهد .در حالی که مشاغل انرژی های
خورشیدی و بادی همچنان منجر به رشد اشتغال
جهانی در بخش انرژی های تجدیدپذیر می شوند و
به ترتیب  4میلیون و  1.25میلیون شغل ایجاد می
کنند ،اشتغال در زمینه سوخت های زیستی مایع به
 2.4میلیون کاهش یافت چرا که تقاضا برای سوخت
در بخش حمل و نقل در طول همه گیری کرونا طی
سال گذشته کاهش یافته است.

فرانچسکو الکامرا ،مدیر کل آژانس بین المللی انرژی
های تجدیدپذیر گفت :شکی در توانایی انرژی های
تجدیدپذیر برای ایجاد شغل و دستیابی به اهداف آب
و هوایی نیست .با توجه به اینکه کنفرانس تغییرات
آبوهوایی سازمان ملل متحد را پیش رو داریم ،دولت
ها باید جاه طلبی خود را برای رسیدن به (انتشار
کربن) صفر خالص افزایش دهند.
وی افزود :تنها راه پیش رو این است که سرمایه گذاری
ها را در یک دوره گذار عادالنه و فراگیر افزایش دهیم
و از مزایای کامل اقتصادی و اجتماعی در این راه بهره
مند شویم .آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر
در گزارشی در ماه ژوئن گفته بود که تالشها
برای محدود کردن گرمایش جهانی به  1.5درجه
سانتیگراد تا سال  2050میتواند حدود  122میلیون
شغل مرتبط با انرژی ایجاد کند که بیش از دو برابر 58
میلیون شغل فعلی در این بخش است.
این آژانس مستقر در ابوظبی گفت که انرژی های
تجدیدپذیر به تنهایی بیش از یک سوم کل مشاغل
انرژی را به خود اختصاص میدهد و  43میلیون نفر را
در سراسر جهان به خدمت گرفته است.
توافقنامه پاریس که در سال  2015امضا شد ،کشورها
را موظف میکند تا افزایش دمای جهانی را به 1.5
درجه سانتیگراد یا  2درجه سانتیگراد باالتر از سطح
قبل از صنعتی شدن محدود کنند.
کشورهای سراسر جهان متعهد شدهاند که تا اواسط
قرن به انتشار خالص صفر برسند تا تغییرات آب و
هوایی را کاهش دهند.
بر اساس گزارش مشترک آژانس بین المللی انرژی
های تجدیدپذیر و سازمان بین المللی کار ،چین در
سال  2020سهم  39درصدی از مشاغل انرژی های
تجدیدپذیر را در سراسر جهان داشت و پس از آن برزیل،
هند ،ایاالت متحده و اعضای اتحادیه اروپا قرار دارند.

ذخیرهسازی گاز و زغالسنگ
توسط هند برای مقابله با کمبود
انرژی در آینده

کاهش واردات زغال سنگ توسط هند و باالرفتن
تقاضا برای برق و خاموشی های گسترده ،دولت
هند را به فکر ایجاد ذخایر استراتژیک گاز و
زغال سنگ انداخته است.
بهگزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی،
دهلینو قصد دارد ذخایر استراتژیک گاز طبیعی و
زغالسنگ را برای جلوگیری از کمبود عرضه آنها
در آینده در بحبوحه شدت گرفتن بحران جهانی
انرژی حفظ کند.
بازگشایی اقتصاد هند بهدنبال برداشته شدن
قرنطینههای کرونایی و کاهش واردات زغالسنگ
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اقتصاد ایران و جهان

بهدنبال افزایش قیمت جهانی آن و درنتیجه باال
رفتن تقاضا برای برق ،باعث شده این کشور با
کمبود شدید زغالسنگ مواجه شود.
علیرغم افزایش عرضه زغالسنگ توسط شرکت
دولتی «کول ایندیا» ،بزرگترین معدنکار
زغالسنگ در دنیا ،هند روزانه  14ساعت خاموشی
را تجربه کردهاست.
الوک کومار ،وزیر نیروی هند در اجالس انرژی
جنوب آسیا که توسط کنفدراسیون صنعت هند
برگزار شدهاست گفت «:باید بهدنبال حفظ ذخایر
استراتژیک گاز و زغالسنگ وارداتی باشیم تا
اقتصادها بتوانند از پس شوکهای عرضه بربیایند».
بحران برق در هند به دنبال کاهش ذخایر
زغالسنگ
بیشاز  70درصد از تولید برق هند توسط
زغالسنگ صورت میگیرد و بیشتر  135نیروگاه
برق زغالسنگ هند با کمبود شدید سوخت مواجه
شدهاند.
کومار گفت«:اگر بهدنبال یک استراتژی مناسب
نباشیم ،قیمتهای باال حفظ امنیت انرژی را برای
ما چالشبرانگیز میکنند».
هند دومین واردکننده بزرگ زغالسنگ در دنیاست
که چهارمین ذخایر بزرگ زغالسنگ دنیا را هم در
اختیار دارد ،اما بحران شدید انرژی این کشور را
مجبور به رقابت با چین کردهاست .هر دوی این
کشورها درحالحاضر تحت فشار برای افزایش
واردات هستند.
متوسط ماهانه واردات زغالسنگ هند قبلاز
همهگیری کرونا  21میلیون تن بود و  6میلیون
تن از این مقدار به بخش برق اختصاص داشت.
اندونزی ،استرالیا و آفریقای جنوبی عرضهکنندگان
اصلی زغالسنگ به هند هستند.
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وقتی امروز نگاه میکنید ،به دلیل پاندمی کووید۱۹-
در وضعیت بحرانیتری هستیم و بر زنان کارمندی
که میتوانستند در محل کار بمانند و با این وجود
از بچههای خود مراقبت کنند ،تاثیر زیادی گذاشته
است و آنها را خانهنشین کرده است .ما همچنین
در برههای از زمان هستیم که باید بفهمیم دنیای
کسب و کار عادالنه نبوده و بهطور خاص نسبت
به زنان سیاهپوست ناعادالنه برخورد کرده است.
بنابراین باید کاری بکنیم و آن را جسورانه با شروع
از رهبران سازمانی موثر انجام دهیم.
به نظر شما اگر من سال آینده یا شاید دو سال بعد
با شما درباره این موضوع صحبت کنم ،چه چیز
واقعا متفاوت خواهد بود؟
تنها چیزی که رهبری ارشد سازمانی را تغییر خواهد
داد به غیر از اینکه خودشان این تغییر را در خود
ایجاد کنند ،آگاه شدن به محرک رفتارشان و تاثیری
که رفتارشان بر دیگران دارد ،است .بگذارید یک
مثال ساده بزنم .شما میخواهید کسی را استخدام
کنید و تحت فشار هستید که این استخدام را هرچه
سریعتر انجام دهید .همچنین به دلیل استخدام
فردی که دارای تمام معیارهای افرادی باشد که
قبال در این سمت بودهاند ،احساس میکنید تحت
فشار هستید .شما در آخر یک پسر سفیدپوست با
مدرک تحصیلی باال را استخدام میکنید و احتماال
او فوقالعاده است .اما معیارهای این شغل در حال
تغییر است ،زیرا جهان در حال تغییر است .آینده
این شغل به مجموعه گستردهتری از معیارها
نیاز دارد .اگر از مجموعه گستردهتری از معیارها
استفاده میکردید ،دیگر مجبور نبودید فردی را که
مشابه فرد قبلی در آن سمت و شغل بوده ،استخدام
کنید .در این صورت ،ممکن است فردی را استخدام
کنید که شبیه هیچ یک از اعضای تیم نباشد ،اما

مهارت تبدیل شدن شما به یک رهبر سازمانی موثر و متعهد

درسهای مدیریت متمرکز در دوران پاندمی

بهطور خالصه رهبری متمرکز ،تسلط بر افکار ،احساسها و رفتارتان در جهت تغییر عمیقی است که
شما امیدوارید در سازمانی که رهبری آن را بر عهده دارید ،اجرا کنید .به این معنی که در اغلب اوقات
بهتر است خودتان باشید و احساس کنید که شما معقول و متعادل هستید اما قادرید درگیر بحث و
مشاجره نشوید.
درسهای مدیریت متمرکز در دوران پاندمی
این به این معنی است که شما از موضع قدرت عمل
میکنید و دیدی مثبت نسبت به شرایط دارید .شما
احساس میکنید که با افراد اطراف خود در ارتباط
هستید .سمت راست و چپ مغز شما کامال درگیر
است .شما پرانرژی هستید و این انرژی به دیگران
نیز سرایت میکند .در ادامه مصاحبه مجله مکنزی
با جوآنا بارش ،مدیر بازنشسته مکنزی و از استادان
برتر این حوزه را میخوانیم:
مکنزی :من هرگز نمیتوانم تصمیم بگیرم که آیا از

میزان پیشرفت زنان در عرصه مدیریت شگفتزده
شدهام یا از اینکه آنها  -یا باید بگویم ما  -عملکرد
بهتری نداشتهایم ،ناامید شدهام .نظر شما چیست؟
من ،هم امیدوارم هستم و هم کامال آمادهام که این
مسوولیت را بر عهده بگیرم تا دستاوردهای بیشتر
و سریعتری داشته باشیم و به زنان بیشتری کمک
کنیم .امیدوار هم هستم چون اگر به دادهها نگاه
کنید ،در طول  ۳۰ ،۲۰سال گذشته بسیار پیشرفت
کردهایم .البته زنان رنگینپوست کمتر ،ولی هنوز
در تالش برای کسب دستاورد هستند.
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مهارتهای رهبری واقعی را دارد ،کسی که توانایی
استراتژیک برای پیشبینی آنچه اتفاق خواهد افتاد
را دارد ،کسی که مجموعهای از مهارتهای ارتباطی
دارد که  ۱۰سال قبل فکر میکردید این مهارتها
مورد نیاز نیست ،اما امروزه به آنها نیاز دارید.
به نظر شما این غریزه انسانی نیست؟من اغلب
درباره سندرم «( »Mini-meیک پدیده اجتماعی
است که در آن مدیران و دیگران در فرآیند جذب
کارکنان ،جانشینانی را انتخاب میکنند که شبیه
خودشان هستند) متعجب هستم این غریزه که
برتری را به شکلی تشخیص میدهید که به صورت
مبهم به خودتان شباهت دارد.
این مساله واقعیت است .حتی برای آن یک اصطالح
وجود دارد :سوگیری آشنایی «familiarity
 »biasشما کسی که هستید را استخدام میکنید.
این کار شاید در یک سیستم ثابت و پایدار جواب
دهد ،جایی که شما فشارهای وارد بر شرکت و
سیستم اجتماعی کشور و فشاری را که کارمندان
شما ایجاد می کنند ،احساس نمیکنید .تنها
چیزی که واقعا در حال تغییر است ،این است که
شما نمیتوانید چشمانتان را بر روی این حقیقت
ببندید که کارمندانتان میخواهند شنیده شوند و
امروز بیشتر از  ۱۰یا  ۱۵سال پیش فشار خواهند
آورد .وقتی فشار بیاورند ،بسیار ناخوشایند است
اگر شما توانایی شنیدن و توجه به آنها را در خود
تقویت نکرده نباشید.
آیا تفکر شما درباره رهبری متمرکز همانطور که
در عمل دیدهاید ،تکامل یافته است؟
بله .حدود پنج سال اولی که روی رهبری متمرکز
کار میکردم ،نگران بودم که آیا این موضوع واقعا به
مردم کمک میکند یا نه .سپس دیدم که به افراد
کمک میکرد تا نقاط قوت خود را کشف کنند و
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برداشت طالی سفید در شهرستان خدا آفرین
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