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پنجمین جلسه هیات مدیره دوره هشتم سندیکای صنعت برق ایران، بیست و هشتم آذر سال جاری با حضور اعضای هیات مدیره و 
بازرسان سندیکا به صورت حضوری و برخط برگزار شد.

فهرست

در جلسه هیات مدیره؛

روسای کمیته های عمومی سندیکا 
انتخاب شدند

در ابتـدای جلسـه گـزارش اقدامـات سـندیکا طـی یک هفتـه اخیر 
توسـط دبیـر ارائه شـد. در ایـن گزارش بـه جمـع آوری اطالعات و 
مسـتندات اعضـا درخصـوص قراردادهـای مشـکل دار حـوزه توزیع 
بـه منظـور ارائـه به مقامات در سـفرهای اسـتانی مسـئوالن دولتی، 
بررسـی الیحـه بودجه سـال 1401 و تهیه پیش نویس پیشـنهادات 
سـندیکا، ارسـال نقطـه نظـرات سـندیکا درخصـوص شـاخص های 
برنامـه،  فنـی سـازمان  نظـام  بـه  توزیـع  بهـای  فهرسـت  تعدیـل 
برگـزاری جلسـات کارگـروه منتخـب هیـات مدیـره بـرای تجدیـد 
سـاختار کمیته هـا، جمـع آوری کمـک هـای نقـدی و غیرنقـدی 
بـرای تکمیـل سـاخت مدرسـه در منطقـه محـروم اسـتان مرکزی، 
نظرسـنجی از اعضـا و بررسـی خدمـات و تعرفه های بیمـه ای برای 
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تمدیـد بیمـه تکمیلـی اعضـا و انتخـاب سـندیکا از 
سـوی وزارت صمـت بـه عنـوان تشـکل برتـر در 

حـوزه پژوهـش و فناوری، اشـاره شـد. 
در ادامه جلسـه موضوع ایجاد شـعبه جدید سندیکا 
در اسـتان آذربایجـان و اعـالم آمادگـی تعـدادی از 
شـرکت هـای عضـو بـرای همـکاری در راه انـدازی 
دفتـر شـعبه مورد بررسـی قـرار گرفت و پیشـنهاد 
شـد به جای شـعب استانی، شـعب منطقه ای ایجاد 
شـود. بـر همیـن اسـاس مقـرر شـد تعـداد اعضای 
سـندیکا در هـر یـک از اسـتان های شـمال غربـی 
کشـور شـامل زنجان، آذربایجان شـرقی، آذربایجان 
غربی و اردبیل جهت بررسـی مرکز اسـتقرار شـعبه 
در اختیـار هیـات مدیـره قرار گیـرد. از اینـرو مقرر 
شـد موضـوع شـعب و نمایندگی هـای سـندیکا در 
جلسـات آتـی بررسـی شـود و آییـن نامـه شـعب 
جهـت بررسـی در اختیار اعضای هیـات مدیره قرار 
گیـرد. همچنیـن هماهنگی بـا اتـاق بازرگانی ایران 
در خصـوص رویکردهـای اتـاق در خصوص شـعب 
و نمایندگی هـای تشـکل های ملـی در اسـتان ها و 
پیامدهـای آن به عنـوان یکی از اقدامـات فوری در 

دسـتور کار دبیرخانه سـندیکا قـرار گرفت.
در بخـش بعـدی جلسـه خالصـه ای از آییـن نامـه 
جدیـد مرکـز داوری و تفاوت هـای آن بـا کمیتـه 
مهنـدس  آقـای  توسـط  اختـالف  حـل  و  داوری 
حسـین زاده ارائـه شـد. در ایـن گـزارش بـه نقـاط 
ضعـف و قـوت و همچنیـن فرصت هـا و تهدیدهای 
کمیتـه حل اختـالف و نیـز وضعیت مطلـوب برای 
شـد.  پرداختـه  سـندیکا  در  داوری  مرکـز  ایجـاد 
همچنیـن بـه لـزوم ایجـاد سـازوکار حـل و فصـل 
اختالفـات، تدوین آیین نامه مرکز داوری سـندیکا، 
ایجـاد آییـن داوری بـا اصالح دسـتورالعمل داوری، 
تدوین سـند آییـن هیات رسـیدگی، تعیین شـرط 
داوری و حـل اختـالف، ارزیابی بی طرفانه همسـان 

و حضـور داوران متخصـص و آشـنا بـه صنعت برق 
اشـاره و مقـرر شـد کـه ایـن مرکـز ذیـل دبیرخانه 
سـندیکا فعـال شـده و دبیـر آن تحـت نظـر دبیـر 

سـندیکا فعالیـت کند.
همچنیـن بـا کلیات چـارت پیش بینی شـده برای 
مرکـز داوری موافقـت و مقرر شـد آییـن نامه مرکز 
داوری تدویـن و در جلسـات آتـی هیـات مدیـره 
جهت بررسـی و تصویب نهایی ارائه شـود. به عالوه 
مقـرر شـد تشـکیل مرکـز داوری در چنـد مرحلـه 
پیگیـری شـود. در مرحلـه اول پـس از تدوین آیین 
نامـه و ایجـاد سـاختارهای اولیـه، اطالع رسـانی ها 
و معرفـی آن از مسـیر رسـانه های سـندیکا انجـام 
شـود. در مرحلـه بعد پـس از حل چنـد پرونده، در 
یـک مجمـع فوق العـاده، ایـن مرکـز در اساسـنامه 
گنجانـده شـود و همزمـان بـا طی مراحل تشـکیل 
و تعییـن سـاختار مرکـز داوری، سـندیکا مذاکره با 
توانیـر، شـرکت های توزیع و اعضـا را جهت پذیرش 
ایـن مرکـز آغـاز کـرده و طـرف تقاضـا را هـم بـه 

شـکل مـوازی تقویـت کند.
در ایـن جلسـه نیـز همچون جلسـات قبل بـر لزوم 
برنامـه محـور بـودن کمیته هـا تاکیـد و  لـزوم ارائه 
برنامـه بـرای هریـک از کمیته هـا توسـط رؤسـای 

مربوطـه اعالم شـد.
در بخـش بعـدی جلسـه تحلیلـی از الیحـه بودجه 
سال 1401 و پیشـنهادات سندیکا در این خصوص 
توسـط معـاون پژوهـش و برنامـه ریـزی سـندیکا 
ارائـه شـد. در این گزارش به سـاختار کلـی بودجه، 
بـه  نسـبت  آن  تغییـرات  و  بودجـه 1401  منابـع 
بودجـه سـال گذشـته، شـرایط انتشـار اوراق مالی، 
رونـد رشـد درآمدهـای مالیاتی در بودجه سـنواتی 
و نسـبت رشـد 66 درصـدی آن نسـبت بـه سـال 
گذشـته و دو برابـر شـدن میـزان مالیات اشـخاص 
از  مالیاتـی وگمرکـی  حقوقـی، سـهم درآمدهـای 

منابـع بودجـه سـال آینـده، نحـوه تـراز بودجـه و 
تامیـن کسـری بودجـه سـاختاری و سـهم نفـت از 

بودجه اشـاره شـد.
در ایـن گـزارش همچنیـن بودجـه عمومـی وزارت 
قابـل  رشـد  عـدم  بخش هـا،  تفکیـک  بـه  نیـرو 
توجـه ایـن بودجـه و صـرف بخـش قابـل توجـه 
آن در بخـش آب، رونـد بودجـه طرح هـای تملـک 
دارایـی سـرمایه ای بخـش بـرق و پیـش بینـی 20 
هـزار میلیـارد تومـان بـرای بخـش انتقـال و توزیع 
در  شـد.  بررسـی  هـم  شـرکتی  بودجـه  محـل  از 
ادامـه پیشـنهادات سـندیکا در حـوزه تبصـره 4 بـا 
موضـوع مشـارکت با بخـش خصوصـی و غیردولتی 
بـرای اجـرای طرح هـا، تبصـره 5 با موضـوع تامین 
مالـی داخلـی از محل اوراق اسـالمی، حـذف تهاتر 
بدهی هـا و تسـویه مطالبـات در تبصـره 5 قانـون 
بودجـه 1400 در الیحـه بودجـه 1401، تبصـره 
6 در خصـوص عـوارض و مالیـات، تبصـره 14 بـا 
موضـوع هدفمندسـازی یارانه هـا و تبصـره 15 بـا 
موضـوع بـرق و انـرژی هسـته ای بـه هیـات مدیره 

ارائـه شـد و مـورد بررسـی قـرار گرفـت.
سـندیکا  پیشـنهادات  شـد  مقـرر  اسـاس  برایـن 
بنـدی  از جمـع  درخصـوص بودجـه 1401 پـس 
نهایـی، بـرای مخاطبان و ذینفعـان کلیدی از جمله 
کمیسـیون های  و  مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز 
روسـای  اسـالمی،  شـورای  مجلـس  مربوطـه 
اتاق هـای تهـران و ایـران و سـایر نهادهـای مرتبط 
ارسـال شـود. همچنیـن مقـرر شـد پس از ارسـال 
مسـیر  از  سـندیکا  رسـمی  موضـع  پیشـنهادات، 
رسـانه ها و جلسـات مشـترک بـا ذینفعـان کلیدی 

پیگیـری شـود.
و  نقـدی  کمک هـای  آوری  جمـع  بـه  توجـه  بـا 
غیرنقـدی اعضـا برای کمـک به تکمیل مدرسـه ای 
در یکـی از مناطـق محـروم اسـتان مرکـزی، مقـرر 

شـد از سـوی سـندیکا نیـز مبلغی جهـت کمک به 
سـاخت ایـن مدرسـه تامیـن شـود. تمدید قـرارداد 
سـندیکا بـا بیمـه البـرز بـا توجه بـه اسـتعالم های 
صـورت گرفتـه و رضایت اعضا نیـز از دیگر مصوبات 

ایـن جلسـه بود.
یکـی دیگـر از مصوبـات پنجمیـن جلسـه هیـات 
مدیـره دوره هشـتم، ایـن بـود کـه تا زمـان اصالح 
بـه  صـادرات  توسـعه  کمیتـه  کمیته هـا،  سـاختار 
عنـوان یکـی از کمیته هـای عمومـی تلقـی شـده 
و رئیـس آن بـر اسـاس اصـول تدویـن شـده بـرای 
کمیته هـای عمومـی، توسـط هیـات مدیـره تعیین 
شـود. همچنیـن بنـا شـد کمیتـه کاهش تلفـات از 
کمیته هـای عمومـی حـذف و در سـاختار جدیـد 

کمیتـه هـا لحاظ شـود. 
در بخش پایانی جلسـه انتخاب رؤسـای کمیته های 
عمومـی در دسـتور کار قـرار گرفـت بر این اسـاس 
مهنـدس مقدم بـه عنوان رئیـس کمیتـه ارزیابی و 
تشـخیص صالحیـت،  دکتـر جوال به عنـوان رئیس 
کمیتـه مالـی و بانکـی، مهنـدس حسـین زاده بـه 
عنـوان رئیـس کمیتـه حقوقـی و قراردادهـا،  دکتر 
سـعیدی بـه عنوان رئیـس کمیته توسـعه صادرات، 
مهنـدس بردبـار بـه عنوان رئیـس کمیتـه حمایت 
از سـاخت داخـل و دکتـر مدنـی بـه عنـوان رئیس 
کمیتـه دانش بنیان از سـوی هیات مدیـره انتخاب 

و قبـول سـمت نمودند. 
نماینـدگان  حضـور  خصـوص  در  تصمیم گیـری 
سـندیکا در انتخابـات مجمـع تشـکل های دانـش 
بنیـان، نیـز به انجـام بررسـی های الزم در خصوص 
تعـداد نماینـدگان مجـاز هـر تشـکل بـرای حضور 
در انتخابـات و طـرح در جلسـه آتـی هیـات مدیره 

شـد. موکول 
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دوفوریت طرح ممنوعیت 
تعطیلی واحدهای تولیدی 

تصویب شد
نمایندگان با هدف حمایت از تولید و تولیدگران، 
و  کسب  محیط  بهبود  و  اشتغالزایی  به  توجه 
کار به دو فوریت طرح حمایت از کارخانجات و 

واحدهای صنعتی و تولیدی رای دادند.

ــت از  ــرح حمایـ ــت طـ ــه دو فوریـ ــدگان بـ نماینـ
ـــدی رای  ـــی و تولی ـــای صنعت ـــات و واحده کارخانج
ـــردن  ـــوع ک ـــال ممن ـــه دنب ـــه ب ـــرح ک ـــن ط ـــد. ای دادن
تعطیلـــی واحدهـــای تولیـــدی و خدماتـــی و اســـتفاده 
ـــا  ـــت بدهی ه ـــرای پرداخ ـــن ب ـــای جایگزی از روش ه
ـــس رســـیده و  ـــده مجل ـــه امضـــای 12 نماین اســـت، ب
حـــاال بـــا رای نماینـــدگان بـــه دو فوریـــت آن، کلیـــات 
ایـــن طـــرح در جلســـه علنـــی فـــردا بررســـی خواهـــد 

ـــد.  ش
ـــد و  ـــت از تولی ـــرح، حمای ـــن ط ـــان ای ـــدف طراح ه
تولیدگـــران، توجـــه بـــه اشـــتغالزایی و بهبـــود محیـــط 
ــا  کســـب و کار اســـت و بـــه همیـــن دلیـــل آنهـ
ـــی  ـــدی و خدمات ـــای تولی ـــی واحده ـــد تعطیل معتقدن

ـــود. ـــوع ش ـــد ممن ـــرایطی بای ـــر ش ـــت ه تح
عـــزت الـــه اکبـــری تاالرپشـــتی نماینـــده تهـــران، 
ـــن  ـــت: ای ـــرح گف ـــت ط ـــی دو فوری ـــراح و متقاض ط
ـــی  ـــدی و صنعت ـــای تولی ـــدم پلمـــپ واحده ـــرح ع ط
را دنبـــال می کنـــد. تعطیلـــی کارخانجـــات و بـــه 
ـــور  ـــع کش ـــه نف ـــادی ب ـــاالن اقتص ـــن فع ـــدان رفت زن
ـــا  ـــم ت ـــاز بگذاری ـــی را ب ـــت قاض ـــد دس ـــت، بای نیس
ضمـــن اینکـــه طلـــب افـــراد از کارخانجـــات پرداخـــت 

می شـــود واحدهـــای تولیـــدی تعطیـــل نشـــوند.
او ادامـــه داد: در شـــرایطی کـــه مجلـــس، دولـــت و قـــوه 
قضائیـــه بـــا هـــم هماهنـــگ شـــده اند الزم اســـت 
ـــد تعطیلـــی کارخانجـــات تغییـــر  ـــا رون کاری کنیـــم ت
ـــکاری  ـــع بی ـــن مان ـــا رأی جایگزی ـــی ب ـــد و قاض کن

ـــود. ـــران ش کارگ
امـــا محمدرضـــا صباغیـــان نماینـــده بافـــق در مخالفـــت 
ــت از  ــرد: حمایـ ــان کـ ــرح بیـ ــت طـ ــا دو فوریـ بـ
کارخانجـــات و واحدهـــای تولیـــدی امـــری اســـت کـــه 
ـــب  ـــد مراق ـــی بای ـــتیم ول ـــال آن هس ـــه دنب ـــه ب هم
ـــده  ـــم در آین ـــوب می کنی ـــه مص ـــی ک ـــیم قوانین باش

ـــون اجـــازه  ـــن قان ـــا ای ـــد داشـــت. ب ـــاری خواه چـــه آث
می دهیـــم اگـــر کارخانـــه داری مالیـــات خـــود 
را پرداخـــت نکـــرده و بـــه دولـــت بدهـــی دارد بـــه 
ـــر  ـــال حاض ـــاق در ح ـــن اتف ـــد. ای ـــه ده ـــت ادام فعالی
ــد.  ــدارد، رخ می دهـ ــود نـ ــم وجـ ــی هـ ــه قانونـ کـ
ــرمایه دار  ــم سـ ــازه دهیـ ــم اجـ ــون می خواهیـ اکنـ
بدهـــی خـــود را پرداخـــت نکنـــد. او بـــا یـــادآوری 
مصوبـــه ای در مجلـــس دهـــم گفـــت: در مجلـــس 
ـــدر از  ـــواد مخ ـــل م ـــرای حم ـــدام ب ـــم اع ـــم حک ده
ـــن  ـــرد ای ـــدا ک ـــش پی ـــو افزای ـــد کیل ـــه ص ـــو ب 5 کیل
ـــاق  ـــش قاچ ـــاهد افزای ـــروز ش ـــد ام ـــث ش ـــر باع ام
مـــواد مخـــدر باشـــیم و افـــراد بـــه راحتـــی بـــه 
ـــی  ـــد قانون حمـــل مـــواد مخـــدر مبـــادرت کننـــد. نبای
ـــه  ـــذی ک ـــدی منف ـــس بع ـــه مجال ـــم ک ـــب کنی تصوی
ـــذاری  ـــکل قانونگ ـــن ش ـــد، ای ـــم ببندن ـــاز کردی ـــا ب م
رافـــع مشـــکل نیســـت بلکـــه بایـــد ســـاختار را تغییـــر 

ـــم. دهی
ـــل  ـــده باب ـــری نماین ـــعادتی بیشـــه س ـــدی س ـــا مه ام
ـــا شـــیوع  ـــت: ب ـــت طـــرح گف ـــا دو فوری ـــت ب در موافق
ـــکاری در  ـــی، بی ـــت قبل ـــار دول ـــا و رفت ـــاری کرون بیم
کشـــور مـــوج مـــی زنـــد، بـــا توجـــه بـــه اینکـــه 
ــم  ــول داریـ ــت و قبـ ــوع اسـ ــل موضـ ــد اصـ تولیـ
کـــه بایـــد طلب هـــا اخـــذ شـــود امـــا تعطیلـــی 
ـــا  ـــا ب ـــدارد، بانک ه ـــی ن ـــدی معنای ـــای تولی واحده
ـــد و  ـــاراج می برن ـــه ت ـــا را ب ـــزی کارخانه ه ـــه ری برنام
ـــه  ـــده اســـت ک ـــا ش ـــوت بانک ه ـــات خل ـــن کار حی ای
بـــه دنبـــال آن هـــزاران کارگـــر بیـــکار می شـــوند. 
ـــی  ـــه اقتصـــادی و سیاس ـــات لطم ـــی کارخانج تعطیل
بـــه کشـــور می زنـــد و در شـــرایطی کـــه قـــوه قضائیـــه 
روی ایـــن موضـــوع کار می کنـــد بهتـــر اســـت 
کمیســـیون صنایـــع بـــا هم افزایـــی قانونـــی قـــوی 
ارائـــه کنـــد تـــا در شهرســـتان ها کمیته هایـــی بـــا 

ـــد  ـــا معتق ـــند. م ـــته باش ـــور داش ـــر حض ـــای ناظ اعض
ـــا  ـــود ام ـــراد داده ش ـــی اف ـــد بده ـــه نبای ـــتیم ک نیس
ـــادی،  ـــکوفایی اقتص ـــم ش ـــرح می خواهی ـــن ط ـــا ای ب

ـــم. ـــم بزنی ـــور را رق ـــی کش ـــعه و آبادان توس
بـــا ایـــن حـــال رحمـــت الـــه نـــوروزی نماینـــده 
ـــرح  ـــن ط ـــر ای ـــف دیگ ـــوان مخال ـــه عن ـــاد ب ـــی آب عل
تأکیـــد کـــرد: ضـــرورت دارد کـــه مانـــع تعطیلـــی 
ـــا  ـــویم ام ـــران ش ـــکاری کارگ ـــدم بی ـــات و ع کارخانج
ـــی  ـــا چـــه ســـاز و کار دقیق ـــه ب ـــن اســـت ک ســـوال ای
ـــدی  ـــای تولی ـــه واحده ـــم ک ـــت کاری کنی ـــرار اس ق
ـــات  ـــرق، گاز و مالی ـــی، آب، ب ـــن اجتماع ـــی  تأمی بده
ـــرای  ـــی ب ـــاز و کار دقیق ـــد. س ـــود را پرداخـــت کنن خ
پرداخـــت جایگزیـــن بدهـــی وجـــود نـــدارد و در ســـال 
ـــرق  ـــوزه ب ـــا در ح ـــی کارخانه ه ـــاهد بده ـــته ش گذش
ـــخص  ـــق مش ـــاز و کار دقی ـــا س ـــن ت ـــم بنابرای بودی

نشـــود نمی تـــوان از کارخانجـــات حمایـــت کـــرد.
در نهایـــت احمـــد مـــرادی در موافقـــت بـــا دو فوریـــت 
ـــای  ـــی واحده ـــاً از تعطیل ـــرح صرف ـــت: ط ـــرح گف ط
تولیـــدی و خدمـــات جلوگیـــری می کنـــد. در 
شـــرایطی کـــه بـــه دنبـــال اشـــتغالزایی هســـتیم و بـــار 
ـــا  ـــد کارخانه ه ـــت نبای ـــت اس ـــه روی دول ـــتغال ب اش
را بـــه ســـمت تولیـــدی بکشـــیم و بایـــد بـــه هـــر 
ـــر  ـــا اکث ـــم . بانک ه ـــت کنی ـــد حمای ـــی از تولی طریق
ـــکل  ـــانند و مش ـــی می  کش ـــه تعطیل ـــات را ب کارخانج

اشـــتغال را در کشـــور مضاعـــف می کننـــد.
بـــا همـــه این هـــا امـــا نماینـــدگان مجلـــس بـــا 
ـــع  ـــف و 6 رأی ممتن ـــق، ۳۳ رأی مخال 1۸1 رأی مواف
ـــا دو  ـــه ب ـــر در جلس ـــده حاض ـــوع 241 نماین از مجم
ـــات  ـــا جزیی ـــد ت ـــت کردن ـــرح موافق ـــن ط ـــت ای فوری

ـــرد. ـــرار بگی ـــن ق ـــتور کار صح ـــردا در دس آن ف
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ــا  ــده ب ــال آین ــل در س ــرای تحوی ــرق ب ــت ب قیم
ــود  ــد خ ــن ح ــه باالتری ــدی ب ــش 4/ 6درص افزای
ــید.  ــا، رس ــرق اروپ ــازار ب ــن ب ــان، بزرگ تری در آلم
فرانســه کــه معمــوال صادرکننــده بــرق اســت، بایــد 
ــایه  ــورهای همس ــود را از کش ــاز خ ــع موردنی مناب
ــن  ــا را در ای ــد چراغ ه ــا بتوان ــد ت ــت کن درخواس
ــرا قطعی هــای شــدید  کشــور روشــن نگــه دارد زی
نیروگاه هــای هســته ای در ایــن کشــور تولیــد را در 

ــد. ــدود می کن ــال مح ــای س ــردترین ماه ه س
بحران برق در اروپا کارخانه ها را تعطیل کرد

ــل  ــه نق ــه شــرکت ها، ب ــزارش بخــش ترجم ــه گ ب
ــت  ــدید اس ــدر ش ــرق آنق ــران ب ــرگ، بح از بلومب
ــود  ــد خ ــد تولی ــور می کن ــا را مجب ــه کارخانه ه ک
را کاهــش دهنــد یــا بــه طــور کامــل فعالیت هــای 
خــود را تعطیــل کننــد. شــرکت صنایــع آلومینیــوم 
دانکــرک فرانســه در دو هفتــه گذشــته تولیــد خــود 
را بــه دلیــل قیمت هــای بــاالی بــرق کاهــش داده 
ــی کــه شــرکت ترافیگــورا نیرســتار  اســت، در حال
ــه ذوب روی  ــد را در کارخان ــه تولی ــرد ک ــالم ک اع
ــه متوقــف خواهــد کــرد.  خــود در هفتــه اول ژانوی
ــی،  ــود رومانیای ــزرگ ک ــده ب ــن تولیدکنن همچنی
شــرکت آزومــورش، بــه طــور موقــت تولیــد خــود 

را متوقــف کــرد.
ــوی  ــرق فرانس ــرکت ب ــس، ش ــیته دو فران الکتریس
ــزرگ  ــرکت ب ــن ش ــه دومی ــت ک ــی اس چندملیت
بــرق در جهــان اســت و دفتــر مرکــزی آن، در شــهر 
ــته  ــه گذش ــرکت هفت ــن ش ــرار دارد. ای ــس ق پاری
ــه  ــوری را ک ــار رآکت ــه فعالیــت چه ــرد ک اعــالم ک
10درصــد از ظرفیــت هســته ای ایــن کشــور را 
تشــکیل می دهنــد، متوقــف می کنــد و ایــن اقــدام 
ــد،  ــرار می ده ــار ق ــت فش ــرق را تح ــبکه های ب ش
زیــرا آنهــا در حــال حاضــر بــا هــوای ســرد مواجــه 

بحران برق در اروپا کارخانه ها را تعطیل کرد
دنیای اقتصاد : بحران برق در اروپا آن قدر شدید است که کارخانه ها را مجبور می کند تولید خود را 
کاهش دهند یا به طور کلی فعالیت های خود را تعطیل کنند. در حالی که فرانسه با بحران زمستانی 
مواجه است، قیمت برق در اروپا به رکورد جدیدی رسید و باعث شد تا بزرگ ترین کارخانه ذوب 

آلومینیوم اروپا به روند کاهش تولید خود ادامه دهد.

هســتند. در آغــاز مــاه ژانویــه، ۳0درصــد از ظرفیت 
هســته ای فرانســه آفالیــن خواهــد بــود و وابســتگی 
ــن  ــت را در ای ــی نف ــنگ و حت ــال س ــه گاز، زغ ب

ــد. ــش می ده ــدت افزای ــه ش ــور ب کش
آن ســوفی کوربــو، پژوهشــگر مرکــز سیاســت 
انــرژی جهانــی، مســتقر در پاریــس، می گویــد: 
اگــر روزهــای بســیار ســردی داشــته باشــیم، ایــن 
ــوص  ــه خص ــد، ب ــاز باش ــد مشکل س ــرما می توان س
اگــر مجبــور بــه واردات انرژی باشــیم و همســایگان 
مــا نیــز بــا مشــکل مواجــه شــوند. ایــن همــان اثــر 
ــا  ــیم. ام ــد از آن بترس ــه بای ــت ک ــی اس دومینوی
ــود،  ــد ب ــران خواه ــا گ ــرق در اروپ ــورت ب در هرص
ــدی از آن  ــرای بهره من ــد ب ــز بای ــی نی ــه باالی هزین
ــرای ســال  ــرق آلمــان ب پرداخــت شــود. قیمــت ب
ــورو  ــه باالتریــن حــد خــود یعنــی ۳۳5 ی آینــده ب
بــه ازای هــر مــگاوات ســاعت رســید و رشــد 
ــش از  ــت آن را بی ــنبه قیم ــدی روز سه ش 25درص
ــالت  ــان معام ــا در می ــش داد. قیمت ه ــش افزای پی
ضعیــف تعطیــالت ســال نــو حتــی بــا کاهــش گاز 
ــی وجــود  ــن گمانه زنی های ــت. همچنی ــش یاف افزای
ــت  ــن اس ــران ممک ــی معامله گ ــه برخ ــت ک داش
بــه دلیــل افزایــش ســرمایه مــورد نیــاز مبــادالت، 

ــد. ــورت( را ببندن ــاه )ش ــالت پوزیشــن کوت معام
بــرق  غول هــای  بــرق،  و  گاز  قیمــت  افزایــش 
اروپایــی از جملــه RWE AG شــرکت  بــزرگ تامین 
انــرژی آلمانــی و Uniper SE شــرکت ارائه دهنــده 
خدمــات بــرق و گرمایــش مســتقر در دوســلدورف 
را مجبــور کــرده اســت تــا نیازهــای نقدینگــی خود 
را افزایــش دهنــد. بســیاری از تامین کننــدگان 
ــه طــوری  ــر گزینــه مشــابهی نداشــتند، ب کوچک ت
ــده  ــش از 20 تامین کنن ــا بی ــا در بریتانی ــه تنه ک

ــد. فعالیــت خــود را متوقــف کردن
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نشست مشترک روسای اتاق های بازرگانی و مشترک، 
روسا و اعضای تشکل ها و فعاالن بخش خصوصی با 
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت به میزبانی حسین 
سالح ورزی نایب رئیس اتاق ایران برگزار شد. موضوع 
این نشست تبیین و بررسی ساختار سازمانی جدید 
وزارت صنعت و ارائه نقطه نظرات، سواالت و انتقادات 

بخش خصوصی درباره این تغییرات بود.
در ساختار جدید وزارت صنعت پاسخگویی به تشکل 

های بخش خصوصی افزایش یافته است
نیازی معاون طرح و  ابتدای جلسه سید مهدی  در 
برنامه وزارت صنعت با بیان اینکه تغییرات ساختاری 
در این وزارتخانه با توجه به اسناد باالدستی از جمله 
بخش  کلی  سیاست های  انقالب،  دوم  گام  بیانیه 
صنعت و معدن و انتظارات رئیس جمهور بوده است 
با  صنعت  وزارت  در  تحولی  برنامه های  همه  گفت: 

محور  و  خواهد شد  تهیه  بخش خصوصی  مشورت 
اجرای آن ها نیز تشکل های بخش خصوصی خواهند 
بود. برنامه تحولی بازآفرینی وزارت صنعت شامل 10 
پروژه است که اولین آن ها بازطراحی ساختار سازمانی 
از  بازطراحی  این  اول  فاز  که  است  صنعت  وزارت 
و  طراحی  همچنین  است.  شده  آغاز  گذشته  هفته 
استقرار نظام مدیریت خدمات، استقرار نظام یکپارچه 
سامانه  استقرار  و  طراحی  پاسخگویی،  و  ارتباطات 
پنجره واحد خدمات، راه اندازی سامانه هوشمندی 
مدیریت  جامع  نظام  طراحی  پایش،  و  وکار  کسب 
جامع  سامانه  استقرار  و  طراحی   ، انسانی  سرمایه 
بصری  هویت  بازطراحی  امالک،  و  مالی  یکپارچه 
سازی  یکپارچه  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت 
دیگر  استعدادها  مدیریت  و  وکار   کسب  داده های 

پروژه های تعریف شده هستند.
به گفته نیازی، تمرکز ستاد وزارتخانه بر سیاست گذاری 
از جمله صدور  فعالیت های تصدی گری  از  پرهیز  و 
مجوزها، ارائه خدمات و امور اجرایی قابل انجام در 
ماموریت های  برای  فعالیت ها  تمرکز  و...،  استان ها 
برنامه ریزی،  سیاست گذاری،  ویژه  به  اصلی 
سرمایه گذاری، فناوری، نوآوری، تولید، بازار، قیمت، 
صادرات و واردات و همینطور تسهیل ارائه خدمات 
با  خانه  وزارت  ساختار  سازی  چابک  و  ذینفعان  به 
یکپارچه سازی کلیه موضوعات مرتبط با هر رشته 
فعالیت در قالب پنجره واحد ارائه خدمات، تفکیک 
و  حاکمیتی  سازمان های  به  وابسته  های  سازمان 
تکالیف  و  مأموریت ها  شفاف سازی  و  غیرحاکمیتی 
با تفکیک وظایف سیاست گذاری و  محوله به آن ها 
و  گلوگاهی  تصمیم های  حذف  همچنین  و  اجرایی 
امضاهای طالیی از فرآیند صدور مجوزها و پروانه ها 
غیر  و  شفاف  سامانه های  و  قواعد  ایجاد  طریق  از 
سلیقه ای از جمله اصلی ترین رویکردهای حاکم در 

موازی کاری  و تعارض منافع در 
ساختار جدید وزارت صنعت 

برطرف شود
ساختار  بررسی  نشست  در  اقتصادی  فعاالن 
و  طرح  معاون  حضور  با  صنعت  وزارت  جدید 
برنامه این وزارتخانه، به برطرف نشدن تعارض 
منافع و استمرار موازی کاری در ساختار وزارت 

صنعت انتقاد کردند.

طراحی ساختار جدید وزارت صنعت بوده اند.
او تاکید کرد: در ساختار جدید تمام خدمات مرتبط 
با هر کسب وکار را در هر استان متمرکز خواهیم کرد 
و  و ستاد وزارتخانه یک ستاد چابک و سیاستگذار 
این  در  بود.  خواهد  فعالیت  رشته  هر  در  پاسخگو 
ساختار مراوده وزارتخانه بیشتر با انجمن ها، تشکل ها 
و فعالین اصلی و مهم آن رشته فعالیت خواهد بود تا 
در سیاست گذاری و نظارت بر حوزه کاری خودشان 

مشارکت بیشتری داشته باشند.
نیازی گفت: ما در ساختار جدید می خواهیم میزان 
پاسخگویی به تشکل ها افزایش یافته و در خدمات 
ساختار  این  در  دهد.  رخ  تسهیل سازی  بخش  این 
دیگر مدیر نمی تواند بگوید این موضوع به من مربوط 
بر  ساختار  این  در  اختیارات  تمام  که  چرا  نیست. 

اساس آن رشته فعالیت واگذار شده است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت توضیح داد: برخی 
هوایی،  صنایع  خالق،  صنایع  جمله  از  موضوعات 
در  که  کسب وکار  خدمات  و  پیشرفته  مواد  صنایع 
ساختار  این  در  بودند  مانده  مغفول  قبلی  ساختار 

جدید به طور متمرکز به آن ها پرداخته شده است.
به گفته نیازی در ساختار جدید پنج معاونت صنایع 
صنایع  عمومی،  صنایع  تجهیزات،  و  ماشین آالت 
حمل ونقل، معادن و فرآوری مواد، تجارت و خدمات، 
هماهنگی محیط کسب و کار و معاونت حقوقی و 
امور مجلس با 2۸ دفتر تخصصی زیرمجموعه آن ها 
با اضافه کردن  تعریف شده است. او تاکید کرد: ما 
این دفاتر تخصصی در واقع گام نهایی را برای ادغام 

وزارت صنایع و معادن با بازرگانی برداشتیم.
فعاالن بخش خصوصی درباره تغییرات ساختاری **

وزارت صنعت چه گفتند؟
در بخش بعدی این نشست فعاالن بخش خصوصی 

به ارائه نظرات خود درباره این تغییرات پرداختند.

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق 
با بیان اینکه برخی از این تغییرات نیازمند مصوبه 
مجلس است و برخی نهادها مثل ایمیدرو اساسنامه 
دارند و ساختار آنها با مصوبه دولت قابل تغییر نیستند 
گفت: به نظر می رسد گنجاندن چالش های گوناگون 
این وزارتخانه از خدمات، تجارت و بازرگانی و صنعت 
تا رسیدگی به جزئی ترین نیازهای بازار مانند مرغ و 
تخم مرغ در یکی دو معاونت نمی تواند راهگشا باشد.
سیدتوحید صدرنژاد، دبیرکل اتحادیه صنایع بازیافت 
ایران با بیان اینکه عالوه بر تغییر سازمانی باید نظام 
تصمیم گیری در وزارت صنعت بازبینی شود گفت: 
با 6 بخش در  بازیافت در این ساختار جدید  حوزه 
ارتباط است در حالی که در ساختار قبلی تنها با دو 
بخش در ارتباط بود. ما می خواهیم تدابیری دیده 
نیاز به هماهنگی چند  شود که در حوزه هایی که 
معاونت وجود دارد تصمیم گیری به الیه های پایینتر 

از معاونت محول نشود.
رستم سعدالهی، رئیس انجمن مدیران صنایع استان 
کافی  اندازه  به  فعلی  اینکه ساختار  بیان  با  سمنان 
چابک نیست ادامه داد: هرچه دولت حجیم تر شود 
وزارت  بپردازد.  خصوصی  بخش  باید  را  آن  هزینه 
صنعت با این شرایط چطور می خواهد به رشد 12,5 

درصدی هدف گذاری شده برسد.
و  تولیدکنندگان  اتحادیه  رئیس  شفاهی،  حجت 
صادرکنندگان طال ،نقره و جواهر نیز با بیان اینکه 
مشکل اصلی بخش خصوصی با الیه های میانی وزارت 
صنعت است گفت: وزرا و معاونین هر چندوقت یک 
بار تغییر می کنند اما الیه های میانی وزارتخانه که 
کار البی گری را انجام داده و به شکل مافیایی عمل 
می کنند همواره بدون تغییر حضور دارند. خواست ما 
پایش الیه های میانی و برخورد با رویه های مشکل ساز 

آن هاست.
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تاثیرات حذف ارز ترجیحی بر تولید
بهمن عشقی، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران:

نمی تـوان گفـت که همـه صنعتگران موافق حـذف ارز 42۰۰ تومانی هسـتند و از سـویی نمی توان 
گفـت کـه همـه موافـق آن هسـتند. طبیعی اسـت کـه عـده ای عالقه مند هسـتند که بـا ریال 
کمتـر ارز بیشـتری تحصیـل کنند و چرخ صنعت خود را بچرخانند اما مسـأله اساسـی این اسـت 
کـه جامعـه صنعتی کشـور در کالن خـود موافق حـذف ارز 42۰۰ تومانی اسـت که دلیـل اول آن 

افزایش شـفافیت است.

 نمی تـوان گفت کـه همه صنعتگـران موافق حذف 
ارز 4200 تومانـی هسـتند و از سـویی نمی تـوان 
گفـت کـه همـه موافـق آن هسـتند. طبیعی اسـت 
کـه عـده ای عالقه منـد هسـتند کـه بـا ریـال کمتر 
ارز بیشـتری تحصیـل کننـد و چـرخ صنعـت خود 
را بچرخاننـد امـا مسـأله اساسـی ایـن اسـت کـه 
جامعـه صنعتی کشـور در کالن خـود موافق حذف 
ارز 4200 تومانـی اسـت کـه دلیـل اول آن افزایش 
ارز 4200 تومانـی در  شـفافیت اسـت. تخصیـص 
ذات خـود کـدورت و غیرشـفافیت ایجـاد می کنـد. 
رقابـت  ایجـاد  موجـب  می توانـد  ارز  ایـن  حـذف 

شـود همچنیـن رونـد تخصیـص ارز بهبـود یافتـه 
و فرآیندهـا بـا سـرعت بیشـتری صـورت خواهـد 
گرفـت. اکنـون فراینـد پیچیـده و پـر پیـچ و خـم 
تخصیـص ارز بـه حدی سـاده تر می شـود. از سـوی 
قیمت گـذاری  نظـام  در  دولـت  مداخـالت  دیگـر 
کاهـش خواهـد یافـت و به این پنـج دلیل جامعیت 
بخـش خصوصـی و جامعیـت صنعتی ایـران موافق 
حـذف ارز 4200 تومانـی اسـت و تجـار ارز خود را 
بـا نـرخ نیمایـی تامیـن کننـد. بخـش کوچکـی از 
صنایـع ایـران که مـواد غذایـی، نهـاده و دارو تولید 
می کننـد از ارز 4200 تومانـی اسـتفاده می کنند و 

بخـش عمده ای از صنعت کشـور از ایـن ارز بی بهره 
بـوده و از ارز نیمایـی اسـتفاده می کنـد. وقتی قرار 
اسـت ارز 4200 تومانـی تبدیـل بـه ارز 25 هـزار 
تومانی شـود نـرخ کاالهـا افزایش خواهـد یافت اما 
ایـن افزایش متناسـب بـا تغییر در نرخ ارز نیسـت. 
بـه طـور مثـال وقتـی گوشـت وارداتـی از دالر 4 
هـزار تومانـی تبدیل بـه دالر 25 هزار تومانی شـد، 
قیمـت گوشـت 6 برابـر نشـد و حـدود 40 درصـد 
افزایـش یافـت. واقعیـت ایـن اسـت که سوبسـید و 
یارانـه ای کـه اکنـون این کاالهـا دریافـت می کنند 
طبقـات  و  نمی نشـیند  مـردم  معیشـت  سـبد  در 
مختلـف اجتماعـی به ویـژه طبقات پایینـی جامعه 
نفـع مسـتقیمی از پرداخـت ایـن ارز نمی برنـد و 
تنهـا بخشـی از آن را دریافـت می کننـد و بخـش 
و  حیـف  مختلـف  البیرنت هـای  در  آن  از  مهمـی 
میـل می شـود بنابرایـن حـذف ارز 4200 تومانـی 
در پنـج گـروه کاالیـی منجـر بـه افزایـش قیمت ها 
خواهـد شـد اما ایـن افزایش متناسـب بـا تغییر ارز 
4200 تومانـی بـه 25 هـزار تومـان نخواهـد بود و 
قیمت هـا 6 برابـر نخواهـد شـد. سـازمان برنامـه و 
بودجـه متوسـط افزایـش تورم ناشـی از حـذف ارز 
4200 تومانـی را 7 درصـد اعـالم کـرده اسـت. دو 
دسـته مشـخص از مصرف کنندگان وجود دارد یک 
دسـته در واقع طبقات آسیب پذیرهسـتند و در زیر 
خـط فقـر قـرار دارنـد و تغییـرات قیمتـی بر سـبد 
مصـرف خانـوار آنها تاثیرگـذار خواهد بـود. به طور 
حتـم الزم اسـت کـه دولـت سیاسـت های جبرانی 
را بـرای حفـظ قـدرت خریـد طبقـات پایین دسـت 
جامعـه اتخـاذ کنـد. طبقـه دیگـر الیـه فرادسـتان 
اقتصـادی اسـت کـه زیر خـط فقر معیشـت اقتصاد 
ایـران قـرار ندارند و به نظر می رسـد کـه حذف ارز 
ترجیحـی تاثیـری بر تقاضـای این بخـش از جامعه 

می توانـد  طـرح  ایـن  اجـرای  و  داشـت  نخواهـد 
بـه ظرفیت هـای دولـت بـرای کمـک بـه طبقـات 
پایینـی جامعـه را افزایـش دهـد. ضریـب قـدرت 
دولـت در حمایـت از اقشـار آسـیب پذیر دوچنـدان 
خواهد شـد، امـروز دولت بـه همه افـراد جامعه ارز 
ارزان و یارانـه پرداخـت می کنـد و اگـر بتـوان آن 
را بـا نظـام حمایـت نقـدی بـرای گروه هـای خاص 
جابه جـا کـرد در واقـع می توانـد میـزان زیـادی از 
منابـع را صرفه جویـی کنـد و آن را اختیـار اقشـار 
ضعیف تـر جامعـه قـرار داد. ایـن شـرایط نـه تنهـا 
در مـورد کاالهایـی کـه ارز 4200 تومانـی دریافت 
خریـد  کـه  کاالهایـی  مـورد  در  کـه  می کرده انـد 
تضمینـی دارنـد نیـز حاکـم اسـت. بـه طـور مثـال 
آرد تـا کیلویـی7 هـزار تومانـی بـرای دولـت تمـام 
می شـود امـا بـا کیلویـی ۳00 تومانـی بـه خبازهـا 
ارائـه می شـود کـه بـه همه طبقـات اجتماعـی اعم 
از ثروتمنـد و آسـیب پذیر ارائـه می شـود امـا اگـر 
ایـن سیسـتم بـه گونـه ای تغییـر کنـد کـه طبقات 
تـوان  کننـد  اسـتفاده  ارزان  نـان  از  پایین دسـت 
دولـت بـرای حمایـت از این افـراد افزایـش می یابد 

کـه عیـن عدالـت اجتماعی اسـت. 

 
 

https://www.irna.ir/news/84567081/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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جهش 4۰ درصدی ارزش صادرات غیرنفتی در ۹ ماهه 14۰۰
در ۹ ماه امسال، 35 میلیارد و یکصد میلیون دالر به صادرات اختصاص داشته که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته از نظر وزن هشت درصد و از لحاظ ارزش 4۰ درصد افزایش داشته است.

سرپرست گمرک جمهوری اسالمی ایران گفت: از 
کل تجارت انجام شده در ۹ ماه امسال، ۹2 میلیون 
و ۳00 هزار تن آن به ارزش ۳5 میلیارد و یکصد 
میلیون دالر به صادرات اختصاص دارد که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن هشت درصد و 

از لحاظ ارزش 40 درصد افزایش داشته است.
این  داشت:  اظهار  باره  این  در  مقدسی«  »علیرضا 

رقم از کل صادرات یک ساله سال ۹۹ بیشتر شده 
است که انتظار می رود با حفظ روند صادرات، این 

میزان تا پایان سال به 47میلیارد دالر برسد. 
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه 
 72 ارزش  به  کاال  تن  هزار   500 و  میلیون   122
سایر  و  ایران  بین  دالر  میلیون  یکصد  و  میلیارد 
مشابه  با مدت  مقایسه  در  که  مبادله شد  کشورها 

سال قبل از حیث وزن 11 درصد و از لحاظ ارزش 
۳۸ درصد رشد نشان می دهد. پیش بنی می شود در 
خارجی  تجارت  کنونی  تجارت  روند  ادامه  صورت 

کشورمان تا پایان سال  به ۹۸میلیارد دالر برسد.
وی افزود: از کل تجارت انجام شده در مدت مذکور، 
۹2 میلیون و ۳00 هزار تن آن به ارزش ۳5 میلیارد 
دارد  اختصاص  صادرات  به  دالر  میلیون  یکصد  و 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 
افزایش  درصد  ارزش 40  لحاظ  از  و  درصد  هشت 

داشته است.
صادرات  رشد  تصریح کرد:  ایران  گمرک  سرپرست 
غیرنفتی در شرایط تحریمی و وجود محدودیت های 
اقتصادی، حاصل تالش و همت همه دست اندرکاران 
حوزه تجارت خارجی، به ویژه فعاالن اقتصادی است 
و انتظار می رود با رفع مشکالت و تنگناهای موجود، 

شاهد بهبود وضعیت تجارت در آینده باشیم.
 42 با  پتروشیمی  محصوالت  بیان داشت:  مقدسی 
میلیون و 400 هزار تن به ارزش 14 میلیارد و 700 
میلیون دالر، مهمترین کاالهای صادراتی ایران در 
۹ ماهه سال جاری بوده که 46 درصد از وزن و 42 
اختصاص  خود  به  را  صادرات  کل  ارزش  از  درصد 
مدت  به  نسبت  را  درصدی  رشد 40  و  است  داده 

مشابه سال قبل تجربه کرده است. 
چین مقصد نخست کاالهای صادراتی ایران**

کاالهای  صادراتی  مقاصد  عمده  درخصوص  وی 
 21 با  چین  مدت  این  در  خاطرنشان کرد:  ایرانی 
میلیون و ۳00 هزار تن کاال به ارزش 10 میلیارد 
و 200 میلیون دالر، نخستین شریک تجاری ایران 
بود و پس از آن عراق با 2۳ میلیون و 500 هزار تن 
کاال به ارزش 6 میلیارد و ۸00 میلیون دالر، ترکیه 
با 11 میلیون و 700 هزار تن به ارزش چهار میلیارد 
و یکصد میلیون دالر، امارات متحده عربی با هشت 

میلیون و ۳00 هزار تن به ارزش سه میلیارد و 400 
میلیون دالر و افغانستان با سه میلیون و ۳00 هزار 
تن کاال به ارزش یک میلیارد و 400 میلیون دالر 

در رده های بعدی قرار گرفتند.
سرپرست گمرک ایران درخصوص آمار واردات کاال 
این مدت ۳0  نیز گفت: در  در ۹ ماهه سال جاری 
میلیون و یکصد هزار تن کاال به ارزش ۳7 میلیارد 
دالر وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته از حیث وزن 20 درصد و از نظر ارزش 

۳7 درصد رشد داشته است.
وی افزود: امارات متحده عربی با هشت میلیون و 
 500 و  میلیارد   11 ارزش  به  کاال  تن  هزار   ۹00
میلیون دالر، چین با 2 میلیون و 500 هزار تن به 
ارزش هشت میلیارد و 400 میلیون دالر، ترکیه با 
2 میلیون و ۹00 هزار تن به ارزش سه میلیارد و 
700 میلیون دالر، آلمان با 5۹۳ هزار تن به ارزش 
یک میلیارد و 400 میلیون دالر و سوئیس با یک 
میلیون و 600 هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۳00 
میلیون دالر، پنج کشور عمده طرف معامله واردات 

با ایران بودند.
به  وارداتی  کاالی  مجموع  از  یادآور شد:  مقدسی   
کشور در مدت یادشده، 2۳ میلیون و یکصد هزار 
تن آن به ارزش 12 میلیارد و 400 میلیون دالر را 
کاالهای اساسی تشکیل می دهد که ۳2 درصد در 

وزن و 61 درصد در ارزش رشد داشته است.
رشد  به  اشاره  با  ایران همچنین  سرپرست گمرک 
قلمرو  از  خارجی  کاالهای  ترانزیت  درصدی   76
امسال  ماهه   ۹ در  گفت:  ایران،  اسالمی  جمهوری 
۹ میلیون و 15۸ هزار تن کاال از خاک کشورمان 
پایان  تا  ترانزیت شده است که پیش بینی می شود 

سال به 12 میلیون و 400 هزار تن برسد.
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ارزان ترین برق دنیا در نیروگاه 
اتمی تولید می شود/ گاز رایگان 

مانع توسعه برق هسته ای در 
ایران

انرژی،  هم ترازشده  هزینه  شاخص  اساس  بر 
توسط  حاضر  حال  در  دنیا  برق  ارزان ترین 
نیروگاه های اتمی تولید و به شبکه تزریق می شود.

متن کامل 

فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
موارد  تاثیرگذارترین  از  یکی  اقتصادی  مولفه های 
در سیاستگذاری  کالن کشور به حساب می آید. این 
بازار  دلیل  به  انرژی  حوزه  در  اقتصادی  مولفه های 
جهانی شکل گرفته بر مبنای نیاز و منابع از اهمیت 
2 چندانی برخوردار است. به عبارت دیگر در بخش 
انرژی مواردی از جمله صرفه اقتصادی و حرکت در 
بهینه ترین مسیر به لحاظ سود و زیان جزء الینفک 

تصمیمات کالن تلقی می شود.
که  سواالتی  پرتکرارترین  از  یکی  راستا  همین  در 
در بخش انرژی مطرح است، پیرامون تولید یکی از 
فراگیرترین حامل های انر ژی یعنی برق عنوان می شود. 
بهینه ترین  یافتن  دنبال  به  واقع  در  مهم  سوال  این 
راهکار تولید برق از منظر مولفه های اقتصادی است. 
به زبان ساده تر تولید برق با استفاده از چه منبع انرژی 
ارتباط،  همین  در  دارد.  دنبال  به  را  هزینه  کمترین 
هفتمین گزارش از پرونده »آینده انرژی ایران« قصد 

پاسخ به سوال طرح شده را دارد.
در حال حاضر منابع تولید برق به طور کلی به دو دسته 
تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر تقسیم بندی می شوند. منابع 
انرژی قابل جایگزین نظیر انرژی خورشید، انرژی بادی، 
انرژی زمین گرمایی و سایر منابع  تمام نشدنی در دسته 
انرژی تجدیدپذیر قرار می گیرند. از سوی دیگر منابع 
انرژی تجدیدناپذیر نیز شامل سوخت های فسیلی نظیر 
گاز طبیعی، نفت، گاوزئیل و نفت کوره می شود. در 
هسته ای  انرژی  نظیر  دیگری  انرژی  منابع  بین  این 
وجود دارد که بسته به نوع منبع می تواند در هریک از 

دسته های عنوان شده رده بندی شود.
با توجه به منابع متعدد قابل استفاده در تولید برق، 
پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه کدام یک از این منابع 
اقتصادی تر است، نیاز به الزامات دقیقی دارد. در همین 
راستا نخست باید هزینه های انجام شده در یک واحد 

نیروگاهی بدون اتکا به منبع انرژی را دسته بندی کنیم.
بر همین مبنا به طور کلی تولید برق در یک واحد 
هزینه  بخش های  در  هزینه  صرف  به  نیروگاهی 
سرمایه گذاری برای ساخت نیروگاه، هزینه عملیاتی در 
هنگام تولید، هزینه تعمیر و نگهداری نیروگاه و هزینه 

سوخت نیاز دارد.
طبیعتا با توجه به هزینه کرد در هر بخش می توان یک 
منبع انرژی را به عنوان اقتصادی ترین شیوه برای تولید 
برق نام برد. به عنوان مثال اگر تنها هزینه سوخت 
در نظر گرفته شود، منابع انرژی تجدیدپذیر به دلیل 
برق  تولید  شیوه های  اقتصادی ترین  بودن،  رایگان 

هستند.
نکته قابل توجه در این مسئله آن است که اتکا به 
نمی تواند،  برق  تولید  هزینه های  مجموعه  از  جزئی 
انرژی  منبع  بودن یک  اقتصادی  از  اطالعات دقیقی 
به ما بدهد. بر همین مبنا منطقی ترین شیوه پاسخ 
به سوال طرح شده در ابتدای گزارش در نظر گرفتن 

مجموع این هزینه هاست.
محاسبه ** چگونه  انرژی  شده  همتراز  *هزینه 

می شود؟
می تواند،  که  شاخصی  ترین  جامع  مبنا  همین  بر 
اقتصادی بودن یک واحد نیروگاهی را به معنای واقعی 
کلمه تعیین کند، شاخصی است که تحت عنوان هزینه 

همتراز شده انرژی )LCOE(  شناخته می شود.
این شاخص از 2 جزء اساسی یعنی مجموع هزینه های 
از هزینه سرمایه گذاری،  یاد شده در تولید برق اعم 
و  نیروگاه  نگهداری  تعمیر و  هزینه عملیاتی، هزینه 
هزینه سوخت و همچنین کل تولید برق یک واحد 
نیروگاهی در طول عمر این واحد تشکیل شده است. 
در همین راستا از تقسیم مجموع هزینه های یک واحد 
نیروگاهی به کل تولید برق این نیروگاه در طول عمر 
آن با در نظر گرفتن نرخ تنزیل، هزینه همتراز شده 

انرژی محاسبه می شود.
با توجه به جامعیت این شاخص در در نظر گرفتن 
هزینه های و تولید، هزینه همتراز شده انرژی می تواند 
میزان واقعی و دقیق هزینه تولید هر کیلووات ساعت 

برق را برای هر منبع انرژی معرفی کند.
تولید ** نیروگاهی  چه  در  دنیا  برق  *ارزان ترین 

می شود؟
به گزارش فارس بر مبنای شاخص هزینه همتراز شده 
انرزی یافتن ارزان ترین واحدهای نیروگاهی دنیا کار 
دشواری نیست. بر این مبنا در حال حاضر بر اساس 
آمار آژانس بین المللی انرژی به استناد شاخص هزینه 
همتراز شده انرژی ارزان ترین برق دنیا در یک نیروگاه 
1000 مگاواتی هسته ای متعلق به کشور سوئد تولید 
می شود. بر این اساس در حال حاضر ارزان ترین برق 
با هزینه ۳2,51 دالر  اتمی سوئدی  نیروگاه  دنیا در 

برای هر مگاوات ساعت تولید می شود.
نیروگاه  واحدهای  در  دنیا  برق  ارزان ترین  دوم  رتبه 
اتمی نیز متعلق به یک نیروگاه اتمی در کشور سوئیس 
واحد  این  برای  انرژی  شده  همتراز  هزینه  که  است 
برای هر مگاوات ساعت برق  نیروگاهی ۳4,۹6 دالر 

معرفی شده است. 
نکته جالب توجه اینکه در باالترین نرخ تنزیل در 
برق  ارزان ترین  ابتدایی  مقام   ۸ شده،  گرفته  نظر 
دنیا بر اساس شاخص هزینه همتراز شده انرژی در 
اختیار نیروگاه های اتمی واقع در کشورهای سوئد، 

سوئیس، فرانسه و ایاالت متحده آمریکا است.
در  دنیا  برق  ارزان ترین  نهم  رتبه  اساس  همین  بر 
اختیار یک منبع انرژی به غیر از انرژی اتمی است 
و یک نیروگاه ۸۳5 مگاواتی گازی در کشور مکزیک 
انرژی 45,۹۳ دالر برای هر  با هزینه همتراز شده 
مگاوات ساعت برق این جایگاه را به خود اختصاص 

داده است.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3822535-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14001007000125/%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-%7C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-
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یادداشت

کافه سوال

مدیران چطور برای کارهای خود وقت خالی کنند؟
مشاور عزیز،

 من آنقدر در محل کار سرم شلوغ است که برای انجام کارم وقت ندارم. من مدیر هستم و آنقدر 
مشغول وظایفی مثل رسیدگی به تیمم هستم که نمی توانم به کارهایی مثل استراتژی و چشم  انداز 
بپردازم که بخشی از شغلم است. به برنامه هایم نمی  رسم. هر وقت زمانی خالی می کنم یک نفر می  آید 
و یک کار به برنامه  ام اضافه می کند. دائم از ناهارم می  زنم و هفته هاست که وقت ورزش کردن نداشته  ام. 

چطور برای انجام کارهای عمیق، وقت پیدا کنم وقتی حتی یک لحظه برای خودم نیستم؟

متن کامل

پاسخ: دوست عزیز،
مدیریت درست، کلی زمان و انرژی می  برد اما الزم 
نیست همه زمان و انرژی  ات را صرف کنی. درست 
است که باید گاهی در دسترس دیگران باشی، مثل 
بحران  دچار  که  فردی  یا  دارد  کارت  که  مدیرت 
شده. اما این به این معنا نیست که دائما در جلسات 
باشی یا همزمان دو کار را انجام دهی. هیچ کدام از 
اینها نشانه این نیست که تو آدم مهم یا مورد نیازی 
هستی، بلکه نشانه این است که مسوولیت هایت بیش 
از حد زیاد است و باید برای رفع این مشکل کاری 
کنی. تو آنقدر روی یک بخش کارت تمرکز کرده  ای 
خودت  به  یا  دیگر  مهم  کارهای  به  نمی توانی  که 
کار  به  دیگران  کار  دادن  قرار  اولویت  در  با  برسی. 
خودت، کنترل برنامه هایت را از دست داده  ای چون 
شرایطی  می  دهی.  پاسخ  دیگران  نیازهای  به  فقط 
که تو در آن هستی برای من خیلی آشناست چون 
با  که  مدیرانی  هم  و  کرده  ام  تجربه  اش  خودم  هم 
بوده  اند. حتی  در چنین شرایطی  کار کرده  ام،  آنها 
وقتی قرار است در جلسات، چالش  های پیچیده را 
چیزی  نخستین  مساله  این  معموال  کنیم،  واکاوی 
که  رسیده  وقتش  می کنیم.  کار  رویش  که  است 
از  دست  و  بگیری  دست  در  را  برنامه  ات  کنترل 
به  نسبت  دیگران،  تا  واکنشی  برداری  اقدام های 
رویکردت  باید  ابتدا  نباشند.  اولویت  در  نیازهایت 
دیگران  دسترسی  میزان  و  کارت  نحوه  به  نسبت 
دیگران  به  را  این  دهی سپس  تغییر  را  به خودت 
اطالع دهی. هم خودت و هم تیمت، باید به مرزهای 
جدیدی که مشخص می  کنی، احترام بگذارند. وقتی 
به  کاری  اجازه،  بدون  می توانند  راحت  دیگران 
برنامه  ات اضافه کنند، پیدا کردن زمان برای انجام 
کارها بدون مزاحمت از سوی آنها سخت است. در 
گرچه  است.  عادی  روال  یک  این  بعضی شرکت  ها 

من دوست دارم بدانم کارکنانم روی چه چیزی کار 
می کنند و گاهی از حجم کارهایشان کم کنم، اما 
گاهی پیش آمده که برای یک کار، آمادگی نداشتم. 
این ایده که باید همیشه برای کارهای غیرمنتظره  ای 
که دیگران روی دوشمان می  اندازند، آماده باشیم، از 

نظر من منطقی نیست.
گام اول این است که کنترل برنامه هایت را در دست 
بگیری و وقتی کارهای دقیقه نودی پیش می  آید، 

حد و مرزهایت را مشخص کنی.
 24  /6 کتاب  نویسنده  که  شلین«  »تیفانی  با  من 
است صحبت کردم تا نظرش را درباره موقعیت تو 
کرد  پیش حس  سال  بار، 12  نخستین  او  بپرسم. 
انجام  حواس  پرتی  بدون  را  کارهایش  نمی تواند 
این می  پردازد که  به  نوشته هایش  دهد. و حاال در 
از  گرفتن  فاصله  گاهی  از  هر  و  زمان  از  محافظت 
کمک  چقدر  و  دارد  اهمیت  چقدر  تکنولوژی، 
می کند که بهترین نسخه خودت باشی. او 10سال 
از  کامال  هفته،  هر  در  کامل  روز  یک  که  است 
می گیرد  فاصله   )... و  لپ  تاپ  و  )گوشی  مانیتورها 
و به بقیه هم پیشنهاد می کند همین کار را انجام 
می  گذارم،  کنار  را  اینها  »وقتی  می گوید:  او  دهند. 
می  خندم.  بیشتر  دارم.  بیشتری  خالقیت  احساس 

بهتر می  خوابم.«
فاصله گرفتن از مانیتورها شاید راه حل مناسب تو 
شاید  کرده  ای،  گیر  چرخه  یک  در  اگر  اما  نباشد 
و  بگذاری  را کنار  و عادت  هایت  کمک کند روتین 
پیامی هم به اعضای تیمت بدهی. یکی از ساده  ترین 
کارهایت،  به  ساماندهی  برای  ابزارها  موثرترین  و 
ماتریکس آیزنهاور است که کمک می کند کارها را 

بر اساس اهمیت، اولویت  بندی و سازماندهی کنی.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3822332-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3828961-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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نگاه آخر

نیروگاه سیکل ترکیبی قم

https://www.isna.ir/photo/1400090705125/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DA%AF-%D9%85%D9%84%DA%A9#6
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