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شاخص های تعدیل
 سه ماهه اول و دوم سال 1400 ابالغ شد

بـه اسـتناد نظـام فنـی و اجرایـی یکپارچـه کشـور، مـاده 2۳ قانـون 
برنامـه و بودجـه و آییـن نامـه اسـتاندارد اجرایـی طرح هـای عمرانی، 
به پیوسـت »شـاخص های تعدیل دوره های سـه ماهه اول و دوم سـال 
۱۴۰۰« از نـوع گـروه اول )الزم االجـرا( کـه بـه تصویب شـورای عالی 
فنـی رسـیده اسـت، در یـک پیوسـت و ۳۷ صفحـه ابـاغ می شـود تا 
بـرای پیمان هـای مشـمول تعدیـل آحاد بها -حسـب مورد- بـا رعایت 

نـکات زیـر بـه مورد اجرا گذاشـته شـود: 
شـاخص مندرج در پیوسـت )۳( مورد اسـتفاده برای محاسـبه تعدیل 

که: پیمان هایـی 
ـ براسـاس فهرسـت های پایـه سـال ۱۳82 و پـس از آن منعقد شـده 

یا می شـوند.
ــای  ــاخص مبن ــا ش ــال ۱۳8۱ ب ــه س ــت های پای ــاس فهرس ـ براس
ــکار، در ســال ۱۳82 منعقــد  دوره ســه مــاه تســلیم پیشــنهاد پیمان

شــده اند. 
ـ براســاس فهرســت های غیرپایــه و شــاخص مبنــای ســه ماهــه اول 

ســال ۱۳82 و پــس از آن منعقــد شــده یــا می شــوند. 

سازمان برنامه و بودجه کشور، بخشنامه شاخص های تعدیل مربوط به دوره های سه ماهه اول و دوم سال 14۰۰ را به دستگاه های اجرایی، 
مهندسان مشاور و پیمانکاران ابالغ کرد.
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تخفیف ویژه اعضای سندیکا برای حضور در هفدهمین نمایشگاه 
بین المللی انرژی کیش

هفدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش همزمان با نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی 
طی روزهای 27 لغایت 3۰ دی ماه، با همکاری و حمایت وزارت نیرو، وزارت نفت و شرکت های تابعه و 

تشکل های حوزه نفت و انرژی در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار می گردد.

باستحضار می رساند هفدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش همزمان با نمایشگاه بین المللی صنایع 
دریایی و دریانوردی طی روزهای 2۷ لغایت ۳۰ دی ماه، با همکاری و حمایت وزارت نیرو، وزارت نفت و شرکت 

های تابعه و تشکل های حوزه نفت و انرژی در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار می گردد.
با عنایت به مشارکت شرکت های معتبر حوزه انرژی در این رویداد و برنامه ریزی های انجام شده برای بازدید 
فرصت  نمایشگاه  این  گذاران،  و سرمایه  مشاوران  و سازندگان،  کارفرمایان  اندرکاران،  ارشد، دست  مدیران 
مناسبی برای معرفی توانمندی ها و پتانسیل های شرکت های فعال در صنعت برق خواهد بود. سندیکا طبق 
روال هر ساله هماهنگی های الزم برای تسهیل حضور شرکت های عضو در نمایشگاه را بعمل آورده است و 

امکان حضور اعضا در نمایشگاه را با 20%تخفیف ویژه فراهم کرده است. 
از اعضای محترم دعوت می شود در صورت عاقمندی به حضور در این رویداد، با تکمیل فرم زیر آمادگی خود 
را جهت هماهنگی و پیگیری های مقتضی از طریق شماره فکس 669۴۴96۷-۰2۱ اعام کرده و یا برای کسب 
اطاعات بیشتر با ستاد برگزاری نمایشگاه به شماره  تلفن 885۴66۱9-۰2۱ )آقای فتح اله گل( و یا با مسئول 
امور رویدادها و  نمایشگاه های سندیکا به  شماره تلفن 665۷۰9۳۰-۰2۱  )داخلی ۱۱۱ خانم باقرپور( تماس 

حاصل فرمایند.
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ــان حاضــر در  ــش بنی ــد از شــرکت های دان ــری در حاشــیه بازدی ــی اکب ــوز، مجتب ــرق نی ــزارش ب ــه گ ب
ــی  ــرای معرف ــی ب ــنواره هایی را محل ــن جش ــزاری چنی ــرو، برگ ــاوری وزارت نی ــش و فن ــنواره پژوه جش
ــا توجــه بــه شــرایط فعلــی  آخریــن محصــوالت و دســتاورد های صنعــت آب و بــرق دانســت و افــزود: ب
ــت آب  ــژه صنع ــف به وی ــای مختل ــد حوزه ه ــور می توان ــش مح ــنواره های پژوه ــه، جش ــر جامع ــم ب حاک

و بــرق را از مشــکات پیــش رو جــدا کــرده و در مســیر توســعه پایــدار قــرار دهــد.
ــق  ــاتکاب« طب ــه »س ــه اینک ــاره ب ــن اش ــه ضم ــاتکاب در ادام ــی س ــادر تخصص ــرکت م ــل ش مدیرعام
ــازی  ــاری س ــتیبانی از تج ــوآور و پش ــان و ن ــش بنی ــرکت های دان ــت از ش ــود، »حمای ــنامه موج اساس
محصوالتشــان« را در دســتور کار خــود دارد، یــادآور شــد: حمایــت از ســاخِت داخــل و توســعه صــادرات 
جــزو امــوری اســت کــه ســاتکاب همــواره بــه طــور جــدی بــه آن پرداختــه و بــا حمایــت از شــرکت های 
دانــش بنیــان در حــوزه صنعــت آب و بــرق تاکنــون بــه تجــاری ســازی محصــوالت زیــادی در ایــن حــوزه 

کمــک کــرده اســت.
ــای  ــا و قرارداد ه ــای تفاهم نامه ه ــرای امض ــبی ب ــِل مناس ــنواره هایی را مح ــن جش ــزاری چنی وی برگ

ــرد. ــکل می گی ــی ش ــان و دولت ــش بنی ــرکت های دان ــور ش ــتر حض ــه در بس ــرد ک ــر ک ــاری ذک تج
ــن  ــد از آخری ــن بازدی ــان ضم ــش بنی ــرکت های دان ــه ش ــل غرف ــور در مح ــا حض ــه ب ــری در ادام اکب
دســتاورد های شــرکت های دانــش بنیــان و اســتارتاِپ حاضــر در ایــن غرفــه، بــا گفــت و گــوی رو در رو 
بــا آن هــا ابــراز امیــدواری کــرد؛ توســعه صنعــت آب و بــرق بــا حضــور مثمــر ثمــِر نخبــگان و شــرکت های 

دانــش بنیــان و پژوهــش محــور بــا حمایت هــای شــرکت مــادر تخصصــی ســاتکاب افزایــش یابــد.
گفتنــی اســت، شــرکت مــادر تخصصــی ســاتکاب بــا سیاســت حمایــت از شــرکت های دانــش بنیــان و 
ــان آخریــن دســتاورد های شــرکت های دانــش بنیــان  تقویــت تجــاری ســازی و توســعه صــادرات، میزب
در حــوزه صنعــت آب و بــرق ماننــد »ســامانه کنتــرل بــار آویســان«، »پمپ هــای بهینــه شــده در حــوزه 
مصــارف کشــاورزی«، »کنتور هــای هوشــمند تولیــدی شــرکت البــرز تــوان«، »سیســتم شــبیه ســازی 
ــوده  ــرق ب ــه تاریــک« و دیگــر اختراعــات و نوآوری هــا در صنعــت آب و ب ــی«، »گلخان هیدرولیــک برنول

اســت.
الزم بــه ذکــر اســت، ایــن جشــنواره از 29 آذر مــاه تــا یکــم دی مــاه ســال جــاری در محــل پژوهشــگاه 

نیــرو برپــا اســت.

الزام حمایت از دانش بنیان ها در صنعت برق
نیرو،  از جشنواره پژوهش و فناوری وزارت  بازدید  مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساتکاب در 
حمایت از دانش بنیان ها و پشتیبانی از تجاری سازی محصوالت آنها را از اصلی ترین سیاست های 

شرکت ساتکاب اعالم کرد.

ســندیکا طــی ســنوات اخیــر بــا هماهنگــی 
شــرکت های معتبــر بیمــه ای کشــور، خدمــات 
بیمــه درمــان تکمیلــی و عمــر و حادثــه گروهــی 
را بــرای کارکنــان محتــرم شــرکت های عضــو 
ــز  ــن راســتا امســال نی فراهــم کــرده اســت. در ای
بــا بهره گیــری از تجــارب ســال های گذشــته 
ــرارداد  ــرای ق ــر ب ــرکت بیمه گ ــاب ش ــرای انتخ ب
ــنهادی  ــرایط پیش ــرخ و ش ــال ۱۴۰۱-۱۴۰۰، ن س
ــی  ــی مبان ــا بررس ــه ای ب ــر بیم ــرکت های معتب ش
ــگاه  ــارت و جای ــت خس ــای پرداخ ــق تعرفه ه دقی
ظرفیــت  شــاخص  ازنظــر  بیمــه  شــرکت های 
مــورد  مالــی،  توانگــری  و  ریســک  نگهــداری 
بررســی قــرار گرفتــه کــه در نهایــت بهتریــن نــرخ 
ــه شــرکت بیمــه  ــوط ب و شــرایط پیشــنهادی مرب

ــت. ــوده اس ــرز ب الب
طرح هــای پیشــنهادی شــرکت بیمــه البــرز بــرای 
نرخ هــای  و  پوشــش ها  بــا  ســندیکا  اعضــای 
ــت  ــاهده و دریاف ــل مش ــت قاب ــف در پیوس مختل
ــا  ــود ب ــوت می ش ــرم دع ــای محت ــت. از اعض اس
ــه  ــم ب ــه منض ــل  توج ــکات قاب ــن ن ــر گرفت در نظ
ــن ســه  ــدی از بی ــه، در صــورت عاقه من ــن نام ای
ــا  ــرکت های ب ــرای ش ــا ب ــنهادی )صرف ــرح پیش ط
ــر(، طــرح  تعــداد بیمــه شــدگان بیشــتر از 5۰ نف
ــت  ــه درخواس ــود را انتخــاب و نام ــر خ موردنظ
ــی  ــان تکمیل ــه درم ــات بیم ــدی از خدم بهره من
ــنبه  ــا روز چهارش ــی را ت ــه گروه ــر و حادث و عم
ــه  ــندیکا ب ــه س ــه دبیرخان ــورخ  ۱۴۰۰/۱۰/۰6ب م
شــماره فکــس 669۴۴96۷ و یــا شــماره واتســاپ 
ــماره ۰9۰2۴۳5۴۱۰2  ــه ش ــندیکا ب ــه س دبیرخان
ــه گســترش بیمــه  ــا کارگــزاری خان ــا ب اعــام و ی
 888۱6۳۷۴-888۱659۴ تمــاس  شــماره  بــه 

ــد. ــل فرماین ــاس حاص تم

خدمات بیمه درمان تکمیلی 
و عمر و حادثه گروهی ویژه 

اعضای سندیکا )14۰۰-14۰1(
هماهنگی  با  اخیر  سنوات  طی  سندیکا 
شرکت های معتبر بیمه ای کشور، خدمات بیمه 
درمان تکمیلی و عمر و حادثه گروهی را برای 
کرده  فراهم  عضو  شرکتهای  محترم  کارکنان 

است.
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فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
از جمله  انرژی  تعرفه گذاری فعلی حامل های  نظام 
برق، ضربات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور 
توسعه  پرسرعت  روند  توقف  است.  کرده  وارد 
شده  ایجاد  شکاف  و  کشور  برقی  زیرساخت های 
میان عرضه و تقاضا از جمله زخم های عمیق کاری 
است که نظام تعرفه گذاری یارانه ای زمینه آن را به 

وجود آورده است.
بر این اساس یکی از ابعاد پنهان نظام تعرفه گذاری 
توسعه  روند  توقف  به  برق  حوزه  در  غلط 
شده  منتهی  کشور  در  اتمی  برق  زیرساخت های 
است. به عبارت دیگر نظام تعرفه گذاری یارانه ای از 
هرگونه  اجازه  نفوذناپذیر  عنوان سدی  به  جنبه   2
گرفته  را  هسته ای  برق  صنعت  حوزه  در  فعالیت 

است.
در همین راستا، ششمین گزارش از پرونده »آینده 
انرژی ایران« به بررسی یکی دیگر از عامل رشد کند 

توسعه انرژی اتمی در کشور می پردازد.
*گاز طبیعی رایگان نیروگاه ها، ارزان ترین برق دنیا 

را برای کشور غیر اقتصادی می کند
اولین سد نظام تعرفه گذاری یارانه در مسیر توسعه 

انرژی اتمی کشور، مسئله تعرفه گذاری سوخت های 
فسیلی است. در حال حاضر هزینه گاز طبیعی به 
مصارف  عمده  که  فسیلی  سوخت های  یک  عنوان 
نیروگاه های کشور را در بر می گیرد، برای واحدهای 
برآورد  مکعب  متر  هر  برای  تومان   5 برق  تولید 

می شود.
گاز  مکعب  متر  هر  هزینه  که  حالیست  در  این 
صادراتی با نرخ دالر 25 هزار تومان در حال حاضر 
طبیعی  گاز  هزینه  طرفی  از  است.  تومان  هزار   5
فروخته شده به واحدهای پتروشیمی نیز با اتکا به 
نرخ دالر مذکور برابر ۳ هزار تومان برآورد می شود.

حرارتی  نیروگاه های  شده،  ذکر  موارد  به  توجه  با 
کشور معادل ۰.۱ درصد نرخ گاز صادراتی و ۰.۱5 
درصد نرخ گاز خوراک پتروشیمی های کشور بوده 

است.
*قیمت گاز نیروگاه ها  تقریبا هیچ

به استناد اطاعات ارائه شده از سوی شرکت ملی 
گذشته  سال  در  نیروگاهی  واحدهای  ایران،  گاز 
69 میلیارد متر مکعب گاز مصرف کرده اند و برای 
این میزان استفاده تنها ۳۴5 میلیارد تومان هزینه 
سوخت پرداخت کرده اند. این اتفاق در شرایط رخ 
می دهد که این میزان گاز در بازارهای خارجی در 
دسترس کشور ۳۴5 هزار میلیارد تومان و در بازار 
تومان  میلیارد  هزار   2۰۷ کشور  داخل  پتروشیمی 

ارزش دارد.
برای  نیروگاه ها  پرداختی  میزان  دیگر  عبارت  به 
گاز طبیعی تقریبا صفر بوده و در کمترین حالت، 
گاز  به  نسبت  نیروگاهی  گاز  ارزش  مابه تفاوت 
گاز  یارانه  تومان  میلیارد   2۰۷ معادل  پتروشیمی 

طبیعی به واحدهای نیروگاهی رسیده است.
بر  تا  شده  سبب  طبیعی  گاز  هزینه  بودن  رایگان 
خاف نقاط دیگر دنیا، برق نیروگاه های حرارتی به 

ارزان ترین برق کشور تبدیل شده و بهره برداری از 
مقابل  در  اتمی  انرژی  جمله  از  انرژی  منابع  سایر 
گاز اقتصادی نباشد. این مسئله در شرایطی اتفاق 
می افتد که نیروگاه های حرارتی هیچ هزینه ای برای 
گاز طبیعی نمی پردازند، اما نیروگاه  اتمی موظف به 

پرداخت هزینه سوخت خود است.
نظام  یک  در  اتمی  برق  که  حالیست  در  این 
برق  ارزان ترین  عنوان  به  انرژی،  اقتصاد  صحیح 
عسگر  رابطه،  همین  در  می شود،  شناخته  دنیا 
تولید  هزینه  بیان  در  انرژی  کارشناس  سرمست، 
با  گفت:»  انرژی  مختلف  منابع  از  استفاده  با  برق 
در نظر گرفتن نرخ تنزیل های متفاوت و همچنین 
در نظر گرفتن، هزینه سرمایه گذاری، بهره برداری و 
سوخت، برق اتمی در جایگاه نخست ارزان ترین برق 

دنیا قرار دارد.«
در همین راستا یارانه پنهان اعطا شده به گاز طبیعی 
ساخت  تا  شده  سبب  نیروگاه ها  در  استفاده  مورد 
نیروگاه اتمی در ایران نسبت به نیروگاه حرارتی غیر 
اقتصادی شده و روند توسعه نیروگاه های هسته ای با 

کندی قابل توجه پیش برود.
*یارانه برق کمر توسعه نیروگاه هسته ای را شکست
تنها  نیروگاهی  سوخت  یارانه  فارس،  گزارش  به 
و  نیست  اتمی  نیروگاه  توسعه  به  عامل ضربه زننده 
نیز  برق  بخش  در  پرداختی  یارانه  دیگر،  سوی  از 
تیر آخر را به پیکر بی جان توسعه نیروگاه هسته ای 
شلیک می کند. بر همین اساس، در حال حاضر نرخ 
فروش برق به مشترکان بسیار کمتر از هزینه تمام 

شده تبدیل انرژی برآورد می شود.
رجبی  مصطفی  اظهارات  استناد  راستا،  این  در 
مشهدی سخنگوی صنعت برق، 8۰۰ هزار مشترک 
خانگی صنعت برق با مصرف حداقل 2 برابر الگوی 
منطقه، ساالنه بیش از ۱۳ میلیارد کیلووات ساعت 

برق مصرف می کنند.
در شرایطی که این مشترکان نیز از الگوی مصرف 
تبعیت می کردند، و برق مازاد الگوی مورد استفاده 
معادل  سنت   8 کیلووات  هر  قیمت  با  پرمصرف ها 
به  تومان(  هزار   25 دالر  هر  )نرخ  تومان   2۰۰۰
زمینه  ساالنه  می شد،  صادر  همسایه  کشورهای 
ارزآوری ۱ میلیارد دالری معادل 26 هزار میلیارد 

تومانی مهیا می شد.
تا  می شود  سبب  تعرفه گذاری  غلط  شیوه  این 
پوشش  نیز  اتمی  نیروگاه  انرژی  تبدیل  هزینه های 
با  نیروگاهی  واحدهای  این  توسعه  و  نشود  داده 

مشکل جدی مواجه شود.
البته در بند ه تبصره ۱5 الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ 
خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه 
هزینه  احتساب  با  و  شده  حسابرسی  تمام شده 
در  اما  می گیرد،  صورت  مذکور  نیروگاه  سوخت 
توسعه  نمی توان  باز  بند،  این  تصویب  صورت 
محتوای  زیر  داشت،  انتظار  را  اتمی  نیروگاه های 
بدون  سال ۱۴۰۱  بودجه  الیحه   ۱5 تبصره  ه  بند 
بخش سوخت در قانون بودجه سال ۱۳99 و سال 
۱۴۰۰ نیز تکرار شد، اما بر اساس اطاعات رسیده 
به خبرنگار فارس، وزارت نیرو با این ادعا که هزینه 
اساس  بر  و  نمی پردازد  را  نیروگاهی  هیچ  سوخت 
گزارشات تفریغ بودجه این بند عملیاتی نشده است.
مجموع دالیل عنوان شده سبب شده تا تنها ۱۰۰۰ 
مگاوات از سبد نزدیک به 9۰ هزار مگاواتی تولید 
و  باشد  داشته  اختصاص  اتمی  برق  به  کشور  برق 
توسعه 2 فاز جدید نیروگاه بوشهر نیز با کندی قابل 

توجه مواجه شود.
با توجه به موارد ذکر شده، یارانه پنهان انرژی در 
قالب دو بخش یارانه گاز به نیروگاه ها و یارانه برق، 
سبد  متنوع سازی  و  اتمی  نیروگاه  توسعه  برنامه 

متن کامل

 آینده انرژی ایران

زخم عمیق یارانه انرژی بر پیکر 
برق هسته ای/ امکان توسعه 

نیروگاه  اتمی با جراحی اقتصاد 
انرژی

دلیل  به  هسته ای  نیروگاه های  توسعه  برنامه 
یارانه انرژی با کندی قابل توجه مواجه شده و 
اقتصادی  صرفه  ایران  در  دنیا  برق  ارزان ترین 

ندارد.

https://www.farsnews.ir/news/14000930000441/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-6%7C%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86
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عرضه برق در بورس انرژی تا 
سال 14۰1/ توسعه قرارداد های 

ساخت نیروگاه صنایع تا 12 
هزار مگاوات

وزیر نیرو از عرضه برق مورد نیاز صنایع در بورس 
انرژی تا سال 14۰1 خبر داد و گفت: با استقبال 
اختصاصی  نیروگاه های  ساخت  بزرگ،  صنایع 
این بخش از 1۰ هزار مگاوات به 12 هزار مگاوات 

تاکنون توسعه پیدا کرده است.

بـه گـزارش برق نیـوز، علـی اکبـر محرابیـان عصر 
نمایشـگاه  از  بازدیـد  حاشـیه  در  سه شـنبه  روز 
دسـتاورد های فناورانـه دانشـگاه صنعتـی شـریف، 
در جمـع خبرنـگاران درخصـوص زمـان عرضه برق 
صنایـع در بـورس انرژی گفـت: در مذاکـرات انجام 
گرفتـه توافـق شـد بـرق در بـورس انـرژی عرضـه 
شـود تـا در سـال ۱۴۰۱ صنایـع بتوانند بـرق مورد 

نیـاز خـود را از ایـن طریـق تامیـن کنند.
وی بـا بیـان اینکـه هماهنگی هـای الزم در سـطح 
وزارتخانـه و سـایر بخش هـا در حـال انجـام اسـت، 
افزود: ان شـاءاهلل در سـال ۱۴۰۱ شـاهد تامین برق 
مصـرف کننـدگان بـزرگ از طریـق بـورس انـرژی 

بود. خواهیـم 
بـه گفتـه محرابیـان هم اکنـون ۳۴ درصـد مصرف 
اسـت،  صنایـع  حـوزه  بـه  مربـوط  کشـور  بـرق 
بنابرایـن ابتـدا ایـن برنامـه شـامل صنایع بـزرگ و 
سـپس سـایر صنایـع و تمامـی مصـرف کننـدگان 

خواهـد شـد.
وزیـر نیـرو خاطرنشـان کـرد: البتـه این بـه معنای 
تامیـن نیـاز صنایـع خـرد از بـورس انرِژی نیسـت، 
صـورت  بـه  را  بـرق  توزیـع،  شـرکت های  بلکـه 
بسـته ای خریـد کـرده و بین مصرف کننـدگان اعم 
از خـرد و خانگـی توزیـع خواهنـد کـرد، اما مصرف 
کننـدگان عمـده می تواننـد بـه صـورت مسـتقیم 

اقـدام بـه خریـد بـرق از طریـق بـورس کنند.
محرابیـان مهمتریـن ویژگی بـورس را ایجاد تعادل 
میـان عرضـه و تقاضـا ذکـر کـرد و افـزود: طبیعتـا 
افزایـش تقاضـا بـر قیمت اثرگـذار بـوده و صنایع و 
تولیدکننـده تـاش خواهند کـرد حداکثـر فعالیت 
تولیـدی خـود را بـه زمانـی اختصـاص دهنـد کـه 
متعـادل  اقـدام سـبب  ایـن  اسـت،  ارزان تـر  بـرق 
شـدن نـرخ بـرق و کاهـش پیک هـای مصـرف برق 

شـد. خواهد 
وزیر نیرو در پاسـخ به پرسـش دیگری درباره برنامه 
سـاخت ۱۰ هـزار مـگاوات بـرق توسـط صنایع نیز 
اظهـار داشـت: بر اسـاس توافقنامه ای که بـا وزارت 
صمـت و بـا حضـور صنایـع بـزرگ کشـور بـه امضا 
رسـید، گام نخسـت ایجـاد سـاختگاه ها خواهد بود 
کـه در ایـن زمینـه تا بـه حـال بیـش از 6۰ درصد 
پیشـرفت داشـته ایم، قرارداد هایـی به امضا رسـیده 

و برخـی صنایـع اقداماتشـان را نیز آغـاز کرده اند.
تقاضـای  حاضـر  حـال  در  داد:  ادامـه  محرابیـان 
صنایـع بـرای ایجـاد نیـروگاه بـه بیـش از ۱۰ هزار 
مـگاوات رسـیده و بر همیـن اسـاس توافقنامه را تا 

۱2 هـزار مـگاوات گسـترش داده ایـم.
وزیـر نیـرو گفـت: ایـن روش خوبی اسـت، چرا که 
صنایـع می تواننـد هـم از سـود تولید برق اسـتفاده 
کـرده و هـم بـرق مطمئن و پایـدار مورد نیازشـان 
را بـرای همیشـه تامیـن کننـد و تولیدشـان نیـز 

باشد. مسـتمر 
وی تاکیـد کـرد: در واقـع اگـر مـا بـه دنبـال رشـد 
اقتصادی هسـتیم باید برق مصرفـی تولیدکنندگان 
را بـه صـورت دائمـی و مطمئـن تامیـن کنیـم تـا 
بخـش صنعـت اطمینـان داشـته باشـد بـرق مورد 
نیـازش در موعـد مقـرر تامیـن شـده و می تواند به 

قرارداد هایـی کـه منعقـد می کنـد پایبنـد باشـد.
محرابیـان همچنیـن در رابطه با برنامـه وزارت نیرو 
بـرای حمایـت از شـرکت ها و صنایـع دانـش بنیان 
در صنعـت آب و بـرق اظهار داشـت: پژوهش موتور 
محرک پیشـرفت هر کشـوری اسـت و هر کشـوری 
بیشـتری  کـه در بخـش پژوهـش سـرمایه گذاری 
داشـته باشـد سرعت بیشـتری در پیشـرفت خواهد 

داشت.
وزیـر نیـرو بـا تاکیـد بـر ایـن کـه پژوهـش پایـه 

بـه  خوشـبختانه  افـزود:  اسـت،  علـم  در  نـوآوری 
دانشـگاه ها  در  پژوهشـگران جـوان کشـور  همـت 
به خصـوص  صنایـع  در  خوبـی  تحـوالت  شـاهد 

هسـتیم. بـرق  و  آب  صنعـت 
وی بـا بیـان اینکـه در حـوزه انـرژی و آب مـا نیـاز 
بـه افزایـش راندمان تولیـد و کاهش تلفـات داریم، 
یـادآور شـد: در بخـش سـخت افـزاری و سـازه ای 
اعـم از نیـروگاه سـازی، سـد سـازی و سـامانه های 
گرفتـه  صـورت  خوبـی  بسـیار  اقدامـات  انتقـال، 
اسـت، امـا اکنون ضـرورت دارد که تـوان خود را بر 
بهینـه سـازی مصرف متمرکـز کـرده و الگو هایی را 
بـه کار بگیریـم کـه از منابع کمتـر بهره و اسـتفاده 

ببریم. بیشـتری 
پیش بینـی  نیـرو  وزارت  در  کـرد:  تصریـح  وی 
از  بـرق  و  آب  حـوزه  دو  هـر  در  کـه  کرده ایـم 
فناوری هـای نـو اسـتفاده کنیـم و در ایـن رابطـه 
یکـی از مباحـث کاهش مصـرف برق اسـت. بر این 
اسـاس برنامه هـای متنوعـی را پیش بینـی کرده ایم 
کـه برخـی در حال اجراسـت و بخشـی در آینده بر 
پایـه فناوری های روز و عمدتا توسـط پژوهشـگران 

داخلـی انجـام می شـود.
ــازی  ــرورت بهینه س ــه ض ــاره ب ــا اش ــرو ب ــر نی وزی
ــرق  ــرژی ب ــی از ان ــزود: بخش ــی اف ــوازم مصرف ل
سرمایشــی  سیســتم های  صــرف  تولیــدی 
می شــود و متاســفانه بســیاری از ایــن وســایل 
ــر از تکنولوژی هــای روز  ــی باالت سرمایشــی مصارف

دارد.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: اقداماتــی در 
زمینــه سیســتم های سرمایشــی شــروع شــده 
برنامه هــا را توســعه داده و  ایــن  و درصددیــم 

مصــارف را کاهــش دهیــم.
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متن کامل

داخلی  ناخالص  تولید  به  گزارشی  در  ایران  روزنامه 
از  پس   نوشت:  و  پرداخت   ۱۴۰۰ نخست  نیمه  در 
آبان  و  مهر  درماه های  تورم  نرخ  روند  شدن  نزولی 
امسال، تازه ترین گزارش بانک مرکزی از رشد تولید 
ناخالص داخلی یا همان رشد اقتصادی در شش ماهه 
نخست امسال هم نوید روزهای بهتری را پیش روی 
کشور قرارداده است. براساس اعام بانک مرکزی نرخ 
به ۳.۳  امسال  ماهه  اقتصادی کشور در شش  رشد 
درصد افزایش یافته است. این درحالی است که رشد 
اقتصادی بدون نفت نیز دراین مدت به 2.۴ درصد 

رسیده است.
به قیمت های  ناخالص داخلی کشور  تولید  عملکرد 

ثابت سال ۱۳95 در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به رقم 
۷5۳۰.5 هزارمیلیارد ریال رسید که نسبت به رقم 
مشابه سال قبل به میزان ۳.۳ درصد افزایش یافته 
است. بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب های 
اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت 
پایه )وبه قیمت های ثابت سال ۱۳95( درسه ماهه 
دوم سال ۱۴۰۰ به رقم ۴۰5۴.6 هزارمیلیارد ریال 
 ،۱۳99 سال  دوم  ماهه  سه  به  نسبت  که  رسید 
رشد یک درصدی را نشان می دهد. همچنین رشد 
 ۰.5 معادل  مذکور  دوره  طی  نفت  بدون  اقتصادی 

درصد بوده است.
رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم 
سال  جاری حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده 
معادل  ترتیب  به  »نفت«  و  »خدمات«  گروه های 
قبل  مشابه سال  دوره  به  نسبت  و ۷.۴ درصد   ۴.2
است؛ این درحالی است که گروه های »کشاورزی« و 
»صنایع و معادن« طی همین مدت متأثر از مواجهه 
و  بارندگی ها  میزان  کاهش  همچون  مشکاتی  با 
محدودیت در تأمین برق مورد نیاز برخی واحدهای 
صنعتی در تابستان سال  جاری و نیز کاهش ارزش 
افزوده فعالیت های ساختمانی با کاهش عملکردی به 

ترتیب معادل ۱.9 و 5.۳ درصد مواجه بوده اند.
درنخستین فصل سال  جاری نرخ رشد اقتصادی 6.2 
درصد محاسبه شده بود که در فصل دوم امسال به 
یک درصد محدود شده بود، اما در شش ماهه سال، 
این رشد به ۳.۳ درصد افزایش یافته است. همچنین 
افزایش  میزان  نفت،  بدون  اقتصادی  رشد  نرخ  در 
درفصل اول امسال ۴.۷ درصد و در فصل دوم نیم 

درصد بود که در شش ماهه به 2.۴ درصد رسید.
نشان  مرکزی  بانک  ازسوی  ارائه شده  ارقام  بررسی 
می دهد که رشد تولید و افزایش صادرات نفت خام 
با رشد ۱5.۱ درصدی درمیان  و فرآورده های نفتی 

اقتصاد  رشد  در  را  تأثیر  بیشترین  اصلی  گروه های 
در  که  خدمات  بخش  آن  از  پس  و  است  داشته 
افزایش  بواسطه  قرنطینه  از  خروج  با  اخیر  ماه های 
داده اند  افزایش  را  خود  فعالیت های  واکسیناسیون 
با رشد 5.۷ درصدی قرار دارد. ولی همچنان گروه 
به دلیل  صنعت  گروه  و  آبی  کم  به دلیل  کشاورزی 

بی برقی همچنان با نرخ رشد منفی مواجهند.
موتورهای محرک رشد اقتصادی

نتیجه  در  جاری  سال   نخست  نیمه  اقتصادی  رشد 
تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه های »خدمات« 
و »نفت« به ترتیب معادل 5.۷ و ۱5.۱ درصد نسبت 
به دوره مشابه سال قبل است. به طوری که گروه های 
مزبور به ترتیب سهم ۳.۰ و ۱.۱ واحد درصدی در 
رشد اقتصادی شش ماهه اول سال  جاری داشته اند. 
با وجود این رشد ارزش افزوده گروه های »کشاورزی« 
و »صنایع و معادن« در شش ماهه اول سال  جاری 
معادل  ترتیب  به  قبل  سال  مشابه  دوره  به  نسبت 
 5.۷ رشد  است.  بوده  درصد   ۱.9 منفی  و   2 منفی 
درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در نیمه نخست 
زیر بخش های  تحوالت  از  متأثر  عمدتاً  سال  جاری 
و  »اطاعات  اجتماعی«،  مددکاری  و  »بهداشت 
»اداره  انبارداری«،  و  نقل  و  »حمل  ارتباطات«، 
عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی« و »عمده فروشی، 
بوده  موتوری«  نقلیه  وسایل  تعمیر  و  خرده فروشی 
است به طوری که گروه های مذکور به ترتیب سهم 
رشد  از  درصدی  واحد   ۰.۴ و   ۰.۴  ،۰.5  ،۰.6  ،۰.6

تولید ناخالص داخلی داشته اند.
تأثیر کم آبی بر بخش کشاورزی

در نیمه اول سـال ۱۴۰۰ ارزش افزوده گروه کشاورزی 
به قیمت های ثابت سـال ۱۳95 به میزان ۱2۳۳/9 
هزار میلیارد ریال برآورد شد که نسبت به دوره مشابه 
سال قبل 2 درصد کاهش نشان می دهد. برآوردهای 

پایه  آمارهای  به  توجه  با  زمینه  دراین  شده  انجام 
دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است 
باغی در سال ۱۴۰۰  که تولید محصوالت زراعی و 
نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب منفی ۱۱.۳ 
و منفی ۴.8 درصد و تولید محصوالت اصلی دامی 

منفی ۰.۷ درصد تغییر یافته است.
 بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت 
در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به قیمت های ثابت سال 
۱۳95 به میزان 629/۳ هزار میلیارد ریال برآورد شد 
دوره  به  نسـبت  درصـدی   ۱5.۱ رشـد  گویای  که 
ازمحاسبات  حاصل  نتایج  است.  قبل  سـال  مشـابه 
که  است  آن  نشان دهنده  زمینه  این  در  مقدماتی 
افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه طی دوره 
مذکور، ناشـی از افزایش تولید و صـادرات نفت خام 
و همچنین افزایش تولید و صـادرات گاز طبیعی و 
میعانات گازی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده 

است.
گروه صنایع و معادن همچنان در رکود

از  سال ۱۴۰۰  اول  نیمه  در  معادن  و  صنایع  گروه 
نرخ رشدی معادل منفی ۱.9 درصد برخوردار شد که 
در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 8.۴ واحد درصد 
کاهش یافته و در نتیجه سهمی معادل منفی ۰.۴ 
واحد درصد از نرخ رشد ۳.۳ درصدی اقتصاد را در 
دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است. دراین 
گروه، ارزش افزوده بخش های »صنعت«، »استخراج 
و  بخار  گاز،  برق،  »تامین  »ساختمان«،  معدن«، 
تهویه هوا« و »آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضاب و 
فعالیت های تصفیه« به ترتیب با نرخ های رشد ۱.9، 
منفی ۰.۳، منفی ۱6.9، ۳.6 و 5.5 درصدی مواجه 

بوده اند.
رشد مخارج مصرف خصوصی و دولتی

بر اساس  و  اقتصاد  تقاضای  از سوی دیگر درسمت 

اقتصاد ایران 3.3 درصد 
بزرگ تر شد

تهران- ایرنا- روزنامه ایران در گزارشی نوشت: 
رشد  محرک  موتورهای  خدمات  و  گاز  و  نفت 
صنایع  برق  قطع  و  آبی  کم  هستند.  اقتصادی 
رشد  افت  دلیل  امسال،  نخست  های  ماه  در 
نخست 14۰۰  ماه  در شش  و صنعت  کشاورزی 
است - در حالی که رشد اقتصادی 6 ماه نخست 
امسال  اقتصادی  رشد  بود،  درصد   1.8 پارسال 

3.3 درصد شد.

https://www.irna.ir/news/84585567/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B3-%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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ساعدی:

تقویت دیپلماسی انرژی ضرورت دارد
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: از آنجا که تقویت دیپلماسی انرژی یکی از شاخص های مهم 

برای اقتصاد کشور به شمار می آید، احیاء آن می تواند موتور محرک اقتصاد باشد.

قاسـم سـاعدی در گفت وگو با خبرنـگار خبرگزاری 
خانـه ملـت بـر ضـرورت احیـاء دیپلماسـی انـرژی 
کشـور تاکیـد کـرد و گفـت: از آنجا که دیپلماسـی 
انـرژی یکـی از شـاخص های مهـم بـرای اقتصـاد 
کشـور بـه شـمار می آید، احیـاء آن می توانـد موتور 
محـرک اقتصـاد کشـور باشـد چراکـه نفـت و گاز 
شـاهرگ اساسـی اقتصاد کشـور بوده و این اقتصاد 
متاثـر از صـادرات نفـت و گاز اسـت امـا متاسـفانه 
طـی سـال های اخیـر روابـط ایـران بـا کشـورهای 
مطلـوب  انـرژی  دیپلماسـی  زمینـه  در  همسـایه 

نبـوده اسـت کـه ایـن روابـط نیاز بـه احیـاء دارد.
نماینـده مـردم دشـت آزادگان و هویـزه در مجلس 
شـورای اسـامی بـا بیـان اینکـه بایـد بـر حسـب 
در  را  جدیـدی  رویکـرد  منطقـه،  روز  شـرایط 
دیپلماسـی خـود در پیـش بگیریـم، افـزود: طـی 

ماهـای اخیـر مشـکاتی میـان مـا بـا کشـورهای 
آذربایجـان، ارمنسـتان و ترکمنسـتان ایجـاد شـده 
بـود و این مسـئله بـر صـادرات و واردات نیـز تاثیر 
گذاشـت و تبـادالت ترانزیتـی دچـار مشـکل شـد 
بنابرایـن بـا توجـه بـه اینکـه ایـن مهم با معیشـت 
مـردم ارتبـاط دارد انتظـار اسـت دولـت جدیـد در 
همسـایه  کشـورهای  بـا  روابـط  تقویـت  راسـتای 

تـاش کنـد.
بـه گفتـه وی کمیسـیون انرژی مجلس نیـز از وزیر 
ایـن مسـیر کارگروهـی  اسـت در  نفـت خواسـته 
تشـکیل دهد تـا راه هـای احیـاء دیپلماسـی انرژی 
نماینـدگان  کمـک  بـه  کشـورها  دیگـر  بـا  ایـران 
احصـاء شـوند. سـاعدی معتقـد اسـت ایـران از هر 
طـرف با کشـورهای نیازمند به نفـت، بنزین و دیگر 
فرآورده هـای نفتـی، مـرز آبـی و خاکـی دارد و این 
فرصـت مغتنمـی بـرای دادن پاسـخ بـه تحریم هـا 
اسـت اما بـدون دیپلماسـی اقتصادی و دیپلماسـی 

انـرژی نمی تـوان در ایـن مسـیر موفـق شـد.
نائـب رئیـس کمیسـیون انـرژی مجلـس شـورای 
گازی  قـرارداد  انعقـاد  دربـاره  همچنیـن  اسـامی 
ایـران بـا ترکمنسـتان و آذربایجـان بـرای سـوآپ 
سـاالنه 2 میلیـارد مترمکعـب و احیای دیپلماسـی 
انـرژی ایـران، گفت: این قـرارداد پس از چندسـال 
توقـف همـکاری بـا ترکمنسـتان، نویدبخـش ارتقـا 
کـه  اسـت  کشـور  ایـن  بـا  اقتصـادی  همـکاری 
می توانـد نقشـه دشـمنان بـرای حذف نقـش ایران 

از بـازار گاز منطقـه را خنثـی کنـد./
خبرگزاری  خبرنگار  با  گو  گفت  در  شاوردیان  آرا 
برای  قیمتی  کف  تعیین  از  انتقاد  با  ملت؛  خانه 

بر  مبنی  منتشر شده  اخباری  اخیرا  گفت:  پروازها 
تمامی  برای  تومانی  هزار  قیمتی 6۰۰  تعیین کف 
پروازها؛ در حالی که هیچ الزامی برای رعایت سقف 
قیمتی آنها تعیین نشده و همین امر موجب شده 
هر از چند گاهی شاهد افزایش خودسرانه نرخ بلیط 
بر اساس صاحدید ایرالین ها در سایه خاء نظارتی 

دستگاه های مسئول باشیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسامی ادامه 
بلیط  اندک  از کاهش  داد: متاسفانه چند روز پس 
پذیرش  رفع محدودیت ظرفیت  پی  در  هواپیمایی 
انجمن  العمل  دستور  صدور  شاهد  هواپیماها، 
شرکت های هواپیمایی مبنی بر رعایت کف قیمتی 
این سقف  به صورت معمول  هستیم! در حالی که 
فروشی  گران  با  مقابله  منظور  به  که  است  قیمتی 
و  ایم  گرفته  را  کف  اینجا  در  ما  می شود!  محدود 
امر ظلم به مردم  این  سقف قیمتی را رها کردیم، 
فروشی  ارزان  و  آزاد  گرانفروشی  باید  چرا  است. 
ممنوع باشد؟ هر کجا فضای رقابتی را با نرخ های 
شده  تمام  مردم  ضرر  به  کردیم  محدود  دستوری 

است.
 ۱5 از  بیش  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  شاوردیان 
از  آنها  عمده  که  داریم  کشور  در  فعال  ایرالین  
گایه  پروازها  اقتصادی  صرفه  نبود  و  درآمدپایین 
دارند، البته افزایش هزینه نگهداری، تعمیرات و تهیه 
تجهیزات در سال ها اخیر آنها را با مشکاتی زیادی 
رو برو کرده و قابل درک است اما تمامی این هزینه 
ها باید برای هر ایرالین به صورت شفاف مشخص 
شده و اعام شود. از طرفی حذف محدودیت کف 
قیمتی فضای رقابتی را میان شرکت های هواپیمایی 
افزایش داده و هر ایرالینی که هزینه کمتری دارد 
با  را  بلیط خود  بیشتر  برای جذب مسافر  می تواند 

سود کمتر و قیمت پایین تر بفروش برسانند.

شاوردیان با انتقاد از تعیین کف قیمتی برای پروازها:

تعیین کف قیمتی برای پروازها 
به معنی حمایت از گرانفروشی و 

مخالفت با ارزانی است
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس با 
بیان اینکه تعیین کف قیمتی 6۰۰ هزار تومانی 
گرانفروشی  از  حمایت  معنی  به  پروازها  برای 
با ارزانی است گفت: هر کجا فضای  و مخالفت 
رقابتی را با نرخ های دستوری محدود کردیم به 

ضرر مردم تمام شده است.
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نیکزاد در نشست هم اندیشی فعاالن اقتصادی اتاق بازرگانی استان اردبیل:

بانک ها در تسهیل بازپرداخت بدهی های تولیدکنندگان همیاری 
کنند

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در  مجلس،گفت: بانک ها به عمده مشکالت تولیدکنندگان 
واقف هستند بنابراین در تسهیل و بازپرداخت بدهی های تولیدکنندگان کمک حال فعاالن اقتصادی 

استان اردبیل باشند.

در  نیکزاد  علی  ملت،  خانه  گزارش خبرگزاری  به   
بازرگانی  اتاق  اقتصادی  فعاالن  هم اندیشی  نشست 
و  موانع  رفع  امروز  کرد:  اظهار  اردبیل  استان 
از  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  مشکات 
اولویت های مجلس است. نماینده مردم اردبیل، نیر، 
نمین و سرعین در  مجلس شورای اسامی تصریح 
کرد: امروز رفع موانع و مشکات تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان از اولویت های مجلس است.
مشکات  عمده  به  باید  بانک ها  گفت:  نیکزاد 

تسهیل  در  بنابراین  هستند  واقف  تولیدکنندگان 
کمک حال  تولیدکنندگان  بدهی های  بازپرداخت  و 

فعاالن اقتصادی استان اردبیل باشند.
فعاالن اقتصادی استان اردبیل نیز در این نشست در 
مجموعه های  عمده مشکات  به  سخنانی جداگانه 
از  اردبیل   2 و  یک  صنعتی  شهرک های  در  خود 
بازرگانی  کارت  و  ارزی  بانکی،  مشکات  جمله 
پرداخته و ضمن تقدیر از توجه نایب رئیس مجلس، 

درخواست مساعدت نمودند./

با  وگو  گفت  در  داورانی  ابراهیمی  پور  محمدرضا 
ارز  حذف  درباره  ملت،  خانه  خبرگزاری  خبرنگار 
۴2۰۰ تومانی در الیحه بودجه ۱۴۰۱ و تاثیر آن بر 
قیمت کاالهای اساسی گفت: مبنای دولت سیزدهم 
آینده  در سال  ترجیحی  ارز  تخصیص  روش  تغییر 

است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم افزود: 
مجلس به دنبال حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه به 
اقتصادی  تغییر روش تخصیص آن در نظام  دنبال 
است. روشی که اکنون اجرایی می شود، اختصاص 
افزایش  به دلیل  به واردات کاالست که  ارز دولتی 
فاصله نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز در بازار آزاد در 
ایجاد شده است و بخشی  این حوزه رانت و فساد 
از این منابع به جای اینکه به دست مردم برسد به 

جیب سوداگران رفته است.
وی با بیان اینکه ادامه این مسیر از نگاه ما به صاح 
شود؛  می  پیشنهاد  گفت:  نیست،  کشور  اقتصاد 
نظر  در  ترجیحی  ارز  تخصیص  برای  که  اعتباری 
گرفته می شود را از طریق کارت های اعتباری به 
این  با  عنوان سرانه مصرف به مردم پرداخت کرد. 
سوی  از  و  شود  می  محقق  عدالت  یکسو  از  روش 
دیگر امکان نظارت دقیق فراهم خواهد شد، ضمن 

اینکه تولید نیز تقویت می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی 
تصریح کرد: براساس گزارش دولت و مراکز تخصصی 
پژوهشی از آنجا که ارز ۴2۰۰ تومانی تعداد زیادی 
از کاالها در سال های اخیر حذف و بهای کاالهای 
تورمی  اثر  نزدیک شده،  بازار  نرخ  به  نیز  باقیمانده 
اقتصادی عدد  ارز ترجیحی تومانی در نظام  حذف 
بزرگی نخواهد بود و براساس گزارش دولت حدود 

۷ درصد است.
های  سیاست  باید  اینکه  بر  تاکید  با  پورابراهیمی 
جبرانی در برابر حذف ارز ۴2۰۰ تومانی پیش بینی 
شود، ادامه داد: می توان از طریق بکارگیری کارت 
را  موضوع  این  و...  یارانه  پرداخت  و  اعتباری  های 
لحاظ کرد. تصمیم مجلس تغییر روش تخصیص ارز 
ترجیحی است و امیدواریم در جریان بررسی بودجه 

سال ۱۴۰۱ منابع هدفمند تخصیص داده شود./

پورابراهیمی:

مجلس به دنبال حذف ارز 
ترجیحی نیست

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 
نیست،  ترجیحی  ارز  حذف  دنبال  به  مجلس 
بلکه به دنبال تغییر روش تخصیص آن در نظام 
اقتصادی است، گفت: براساس گزارش دولت و 
ارز 42۰۰  که  آنجا  از  پژوهشی  مراکز تخصصی 
تومانی تعداد زیادی از کاالها در سال های اخیر 
حذف و بهای کاالهای باقیمانده نیز به نرخ بازار 
ترجیحی  ارز  حذف  تورمی  اثر  شده،  نزدیک 
تومانی در نظام اقتصادی عدد بزرگی نخواهد بود 

و براساس گزارش دولت حدود 7 درصد است.
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یادداشت

پول همه مشکالت استعدادهای سازمان شما را حل نمی   کند

چارچوب چگونگی جذب و نگهداشت کارمندان
65 درصد از کارمندان می   گویند بیماری همه گیر باعث شده است در مورد جایگاهی که کار باید در 
زندگی شان داشته باشد تجدید نظر کنند. این تغییر ذهنیت به روندهای فرسایشی کمک می کند که 
اکنون به عنوان استعفای بزرگ شناخته می شود، و به این معنی است که پول تنها انگیزه کارمندان 
نیست. برای تشخیص علت ترک کار کارکنان می توانید از چارچوب ارائه شده در این مقاله استفاده 

کنید تا بتوانید پاسخ موثری ارائه کنید.

متن کامل

سرفصل های مربوط به استعفای بزرگ حداقل در ایاالت متحده فراوان است، اما ریسک گردش مالی در بین 
صنایع و مکان های کارکردی بسیار متفاوت است و مطمئنا همه چیز به پول مربوط نمی شود. آشفتگی در 
بازارهای کار امروز تا حدی پدیده ای منحصر به فرد در این زمان محسوب می شود: 65 درصد از کارمندان 
باشد تجدید  باید در زندگی شان داشته  تا درباره جایگاهی که کار  باعث شده است  می گویند همه گیری 
نظر کنند. اینکه آیا استعفای بزرگ را به طور مستقیم تجربه می کنید یا نه، مهم این است که امروز فشار 
با  الکسیا کامبون، مدیر تحقیقات گارتنر، می   گوید: »چه  و کشش را روی استعدادهای خود درک کنید. 
یک بحران فرسایشی مواجه باشید یا درحال برنامه ریزی استراتژی نیروی کار پس از همه گیری هستید 
باید بدانید چه زمانی و چگونه می توانید وجهه انسانی آسیب خورده کارمندان را ترمیم کنید یا تاش های 
استخدام را دو چندان کنید.« در ابتدا اگرمتوجه نباشید که چه چیزی کارمندان را وادار به ترک کار می کند، 

نمی توانید این کار را انجام دهید.
  بستر استعدادیابی معیوب است

از   2۰2۱ سپتامبر  در  گارتنر  که  درنظرسنجی 
مدیران  از  6۰درصد  داد،  انجام  اجرایی  مدیران 
ترک  از  را  نگرانی خود  قابل توجهی  به طور  اجرایی 
کارکنان اعام کردند. اما این میزان، چالش استعداد 

امروزی را نشان نمی   دهد.
گزینه   های  کارترکیبی،  و  دورکاری  راه   اندازی    
اولیه  اقتصادی  انگیزه   های  از  فراتر  را  کارمندان 
برایان  داده   اند.  گسترش  مشاغل  جابه جایی  برای 
می کند،  پیش بینی  گارتنر،  ارشد  معاون  کروپ، 
به  سال  کارکنان  ترک  نرخ  برای  باید  شرکت ها 
سال برنامه   ریزی کنند که این میزان باید 5۰ تا ۷5 

درصد بیشتر از آنچه که به آن عادت دارند، باشد.
همه گیری  از  قبل  به  نسبت  نقش  ایفای  زمان   

۱8درصد افزایش یافته است.
شغلی  پیشنهاد  یک  که  افرادی  از  نیمی  حدود   
دریافت می کنند، حداقل همزمان دو پیشنهاد دیگر 

را در نظر می گیرند.
از  قبل  حتی  که  حیاتی،  مهارت های  فقدان    
تعداد کل  نمی رود.  بین  از  بود،  همه گیری مشهود 
ساالنه  واحد  شغل  یک  برای  موردنیاز  مهارت های 
ایجاد   2۰22 سال  در  می یابد.  افزایش  6درصد 
59 درصد  برای  حیاتی  شایستگی   های  و  مهارت   ها 
 ۴۰ و  است  اصلی  اولویت  انسانی  منابع  رهبران  از 
توسعه  راه   حل   های  نمی توانند  که  می   گویند  درصد 
مهارت را با سرعت کافی برای برآوردن نیازهای در 

حال تحول ایجاد کنند.
چرا کارمندان شغلشان را ترک می کنند؟

کارفرمایان  از  کارکنان  آنچه  همه گیری  دوران  در 
خود و از خود کار انتظار دارند به طور اساسی تغییر 
کرده است و جبران خسارت نمی تواند تجربه کاری 

بد را جبران کند.  برای درک »چرا« به دنبال تصمیم 
کارمند برای ترک مقایسه   ای را در نظر بگیرید که 
چرا مردم تصمیم به جابه جایی محل سکونت خود 

می گیرند:
خانه من دیگر برای زندگی مناسب نیست )لوله کشی 

خراب است، سقف چکه می کند(.
  شاید خانه من برای زندگی مناسب باشد، اما دیگر 
پاسخگوی نیازهای من نیست )به یک اتاق خواب 

اضافی نیاز داریم(.
 خانه   های دیگر بهتر به نظر می   رسند )مانند خانه   ای 

که هر روز صبح از کنار آن گذر می   کنیم(.
  من دیگر نمی خواهم در یک خانه زندگی کنم )من 

می خواهم در یک قایق زندگی کنم(.
نتیجه برای کارمندان: الف( آیا آن چیزی که باعث 
تمایل به ترک شد سازمان است؟ )مشکل خانه من 
فرصت  )بازار مسکن  است  محیط خارجی  (یا  است 

ایجاد می کند(
کاری  تجربه  به  اول  درجه  در  ترک  دلیل  آیا  ب( 
آنها مربوط می شود )زندگی درون خانه( یا زندگی 
با  است.  خانه(  از  خارج  )زندگی  آنها  شخصی 
و  کارکنان  نگرانی های  بیان  نحوه  به  دادن  گوش 
این چارچوب، می توانید شروع  آنها در  دسته بندی 

به تنظیم پاسخ خود به عوامل فرسایشی کنید.
 نحوه برخورد با عوامل فرسایش کارمندان در محل 

کار
درک اینکه کارکنان در چه قسمت   هایی از چارچوب 
کند  کمک  شما  به  می تواند  می   گیرند  قرار  باال 
کارکنان  ترک  برای کاهش  را  استراتژی  موثرترین 

اتخاذ کنید.
انسانی  وجهه  خود  کارمند  پیشنهادی  ارزش  به 

ببخشید
 انعطاف پذیری و وجهه انسانی را به پیشنهاد ارزش 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3827239-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3817439-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
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نگاه آخر

روستای بندول

https://www.irna.ir/photo/84584785/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84#gallery-10
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