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حق انحصاری انتشار پول؟

دکتر پویا جبل عاملی/ دنیای اقتصاد
با تشکیل بانک های مرکزی در دنیا، انتشار پول 
انحصاری شد. این امر اما پدیده نوظهوری بود. 
پیش از آن پول به صورت طبیعی از دل بازارهای 
مالی بیرون می آمد و هر رسیدی به عنوان پول 
به طور کامل پشتوانه طال را داشت. بنگاه  مالی 
وی  به  رسیدی  مشتری،  طالی  سپرده  بر  بنا 
می داد که وارد چرخه اقتصاد می شد و نقش 
پول را داشت. سیطره دولت و قدرت انحصاری 
آن در انتشار پول، جلوی خلق طبیعی پول با 

پشتوانه را گرفت.
اگـر صباحـی انتشـار پول دولتـی با پشـتوانه بود، 
پـس از بـر افتـادن برتـون وودز عمـا پـول بـه 

معنـای گذشـته بـا پشـتوانه نبود.
امـا بروز ارزهای مجـازی، بزرگ ترین دسـتاوردی 
کـه دارد، بـه چالش کشـیدن انحصار انتشـار پول 
توسـط دولت اسـت. ایـن امر بـرای سـاختارهای 
فعلـی نظـام پولـی قابـل تحمـل نیسـت. حتـی 
امـروز پـروژه لیبـرای فیس بـوک کـه نوعـی ارز 
می خواهـد  ممکـن  جـای  تـا  و  اسـت  مجـازی 

مشاهده متن کامل

پیگیری منافع صنفی صنعت برق

پنجاه و نهمین جلسه دوره هفتم هیات  مدیره سندیکای صنعت برق ایران، بیست و یکم 
مهر سال جاری در محل سندیکا برگزار شد.  در ابتدای جلسه گزارشی از اهم اقدامات 
مصوبات  خصوص  در  گرفته  صورت  پیگیری های  و  اخیر  هفته  دو  طول  در  شده  انجام 

جلسه قبل هیات  مدیره توسط دبیر سندیکا ارائه شد. 
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معاونین  و  مدیرعامل  با  جلسه  به  گزارش  این  در 
توانیر در خصوص قراردادهای منطقه ای و پیگیری 
منطقه ای  و  معین  مناقصات  قرارداد  نمونه  اصاح 
توزیع، جلسه با معاون برنامه ریزی توانیر در خصوص 
اولویت بندی قراردادها، به روزرسانی گزارش آخرین 
مشکات  پیگیری  متوقف،  قراردادهای  وضعیت 
ارائه  و  عضو  شرکت های  ضمانت نامه ای  و  بانکی 
مدل پیشنهادی سندیکا برای رفع مشکات اعضا، 
حضور نمایندگان سندیکا در جلسه گروه سیاست 
خارجی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظرسنجی 
شرکت ها  وضعیت  ارزیابی  خصوص  در  اعضا  از 
تخصصی  پنل  برگزاری  و   98 سال  اول  نیمه  در 
تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات 
سندیکا  نمایندگان  حضور  همچنین  شد.  اشاره 
ارائه  و  تهران  اتاق  معدن  و  صنعت  کمیسیون  در 
برق  تولیدی صنعت  واحدهای  چالش های  گزارش 
ساتکاب  کارگروه  جلسات  برگزاری  کمیسیون،  به 
ضمانت نامه ای  و  بانکی  مشکات  پیگیری  و 
افغانستان  در  ایران  سفارت  از  عضو  شرکت های 

بخش دیگری از گزارش دبیر سندیکا بود. 
در ادامه گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص 
معین  و  منطقه ای  قراردادهای  نمونه  اصاح 
برگزاری  با  شد  مقرر  و  ارائه  توزیع  شرکت های 
جلسه با مدیران شرکت توانیر نقطه نظرات سندیکا 
این مناقصات در دستور کار قرار  بررسی و اصاح 

گیرد. 
و  ارزیابی  موضوع  پیگیری  روند  از  گزارشی  ارائه 
تشخیص صاحیت سازندگان توسط ریاست کمیته 
محور بعدی جلسه بود که مقرر شد اطاع رسانی های 
صاحیت  تشخیص  و  ارزیابی  زمینه  در  الزم 

برای  انسانی  منابع  تخصیص  همچنین  و  انجام 
دبیرخانه  هماهنگی  با  مرتبط،  ستادی  امور  انجام 
اینکه  به  توجه  با  پذیرد. همچنین  سندیکا صورت 
ممکن است اتاق های استان ها نسبت به ارزیابی و 
تشخیص صاحیت شرکت ها اقدام کنند، مقرر شد 
برای ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر با شعب استانی 
در زمینه ارزیابی ها، اطاع رسانی های الزم به شعب 
در خصوص اقدامات و اطاعات مربوط به ارزیابی و 

تشخیص صاحیت شرکت ها صورت گیرد. 
برای  انجام شده  از پیگیری های  ادامه گزارشی  در 
و  تسهیل  ستاد  و  سندیکا  بین  موثر  ارتباط  ایجاد 
این  از  سندیکا  شد  مقرر  و  ارائه  تولید  موانع  رفع 
موضوعات  بر  عاوه  که  کند  درخواست  ستاد 
سازندگان، چالش های مربوط به پیمانکاران را نیز 
توجه  با  همچنین  دهد.  قرار  خود  کار  دستور  در 
به اینکه سندیکا ارتباط سازمان یافته ای با وزارت 
صمت دارد، پیشنهاد شد که در مورد این ظرفیت، 
در  تا  شود  انجام  اعضا  به  الزم  اطاع رسانی های 
صورت نیاز بتوانند از ارتباطات و تعامات سندیکا 

استفاده کنند. 
خصوص  در  اتوماسیون  کمیته  پیشنهادیه  بررسی 
جامع  اجرایی  روش  و  فنی  مشخصات  تدوین 
سیستم های اتوماسیون پست های فشار قوی دستور 
نظرات  نقطه  شد  مقرر  که  بود  جلسه  بعدی  کار 
در  مشاوران  و  پست سازان  سازندگان،  کمیته های 
ارائه  هیأت مدیره  به  و  اخذ  موضوع  این  خصوص 
ارتباط مستقیم سندیکا و  لزوم  بر  شود. همچنین 

توانیر برای انعقاد قرارداد تاکید شد.  
بیمه  کارگروه  اقدامات  از  خاصه ای  ادامه  در 
سندیکا و هماهنگی های صورت گرفته با دفتر بیمه 
حقوقی  کمیته  رییس  توسط  تهران  بازرگانی  اتاق 

اعام شود که  اعضا  به  و مقرر شد  ارائه  قراردادها 
کارگروه  طریق  از  پیگیری  برای  را  خود  مشکات 

مذکور به سندیکا اعام کنند.
ارائه گزارشی از قراردادهای متوقف اعضا و شناسایی 
بیش از 300 قرارداد متوقف محور بعدی جلسه بود 
که مقرر شد سندیکا در نشست مشترک با توانیر و 
دادستانی کل کشور، راهکارهای خود را برای حل 
پیگیری کند. در  و  پیشنهاد  قراردادها  این  مشکل 
ادامه پیشنهاد شد در صورتیکه پیگیری های کنونی 
قضایی  شکایت  طریق  از  سندیکا  نرسد،  نتیجه  به 
و عدم  متوقف  قراردادهای  و طرح دعوی، موضوع 

تعیین تکلیف آنها پیگیری شود.
در بخش بعدی جلسه، هیات مدیره سندیکا میزبان 
دکتر پدیدار، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی تهران بود. در این بخش 
گزارشی از بحران صنعت برق در بخش قراردادها و 
لزوم رسیدگی سریع و وسیع به آن، اثر مخرب اوراق 
خزانه از ناحیه نرخ تنزیل به صنعت برق و لزوم ایجاد 
وزارتخانه  ناحیه  از  برق  صنعت  داخلی  اراده  یک 
برای حل مشکات آن از سوی نمایندگان سندیکا 
ارائه شد.  در ادامه سایر موضوعات قابل پیگیری از 
طریق کمیسیون انرژی از جمله چالش های فعاالن 
صنعت برق و بهبود فضای کسب و کار این صنعت 
از طریق ظرفیت های قانونی اتاق عنوان و بر لزوم 
بهره گیری از ظرفیت های اتاق برای پیگیری منافع 
صنفی صنعت برق تاکید شد. همچنین گزارشی در 
خصوص پیشنهادات سندیکا برای توسعه کسب و 
انرژی  کمیسیون  راهبری  با  انرژی  حوزه  کارهای 
برنامه ریزی  بازرگانی توسط معاون پژوهش و  اتاق 

ارائه شد. 
تقدیر  ضمن  تهران  اتاق  انرژی  کمیسیون  رییس 

شده  تاش  اینکه  و  سندیکا  فعالیت های  از 
شرکت های  مطالبات  و  سندیکا  مدنظر  محورهای 
فعال صنعت برق در جلسات مختلف اتاق از جمله 
اتاق  کمیسیون های  روسای  و  کمیسیون  جلسات 
مشترک  درک  نبود  که  کرد  تاکید  شود،  طرح 
مانع  مهمترین  حاکمیت  و  خصوصی  بخش  بین 
بر حل مشکات پیش روی فعاالن اقتصادی است 
درک  این  ایجاد  برای  زمینه  می کنیم  تاش  که 

مشترک فراهم شود. 
با توجه به مسائل مطرح شده از سوی دکتر پدیدار، 
نماینده  برای حضور  مقرر شد هماهنگی های الزم 
سندیکا در یکی از جلسات اتاق فکر رییس جمهور از 
سوی اتاق تهران صورت پذیرد و پیشنهادات سندیکا 
در خصوص بودجه 99 و اصاح نظام اقتصادی برق 
اتاق  انرژی  کمیسیون  به  و  تهیه  سندیکا  توسط 
برای  نیز  اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس  شود.  ارائه 
و  کرد  آمادگی  اعام  اتاق  سوی  از  بودجه  تامین 
مقرر شد موضوع اقتصاد صنعت برق در کمیسیون 
انرژی اتاق طرح و برای تحقق آن برنامه ریزی شود. 
دکتر پدیدار همچنین در خصوص نظام حقوقی و 
تعیین  صورت  در  تا  کرد  آمادگی  اعام  قراردادها 
منظور حل  به  از سوی سندیکا  اصلی  اولویت های 
اتاق  ظرفیت های  از  این صنعت،  قراردادی  مشکل 
برای مشارکت در حل این چالش و همچنین طرح 
در  شود.   بهره گیری  رییس جمهور  فکر  اتاق  در 
پایان جلسه ریاست کمیسیون انرژی اتاق تهران به 
اقدامات و برنامه های اتاق در زمینه استارت آپ ها 
این  برای  ویژه ای  امتیازات  تهران  اتاق  در  اینکه  و 
حوزه در نظر گرفته شده است اشاره کرد و مقرر 
شد این موضوع به شرکت های فعال در صنعت برق 

اطاع رسانی شود.
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تجلیل از شرکت گام اراک به عنوان واحد تولیدی نمونه و کنترل کیفیت برتر در استان مرکزی
در آیین بزرگداشت روز جهانی استاندارد استان مرکزی از شرکت گام اراک به عنوان یکی از واحدهای تولیدی نمونه و مدیران کنترل کیفیت برتر و 

برگزیده استان تجلیل شد.

استعالم نقطه نظرات اعضا 
درخصوص پیش نویس فهارس 

بهای رسته نیروی برق

با  برق  نیروی  رسته  پایه  واحد  بهای  فهارس 
همکاری سازمان برنامه و بودجه، شرکت توانیر، 
سندیکای صنعت برق ایران و سایر ذینفعان در 
انتقال  و  توزیع  فوق  هوایی  "خطوط  بخش  سه 
نیروی برق" ،"خطوط زمینی فوق توزیع و انتقال 
انتقال  و  توزیع  فوق  "پست های  و  برق"  نیروی 

نیروی برق" در دست تهیه و انتشار است. 
با توجه به تجربه اّول انتشار این بخشنامه مقتضی 
نسبت  ردیف ها،  شرح  دقیق  بررسی  ضمن  است 
شرایط  با  متناسب  ردیف  هر  قیمت های  درج  به 
صورت  الزم  اقدامات  بازار  واقعیت های  و  اقتصادی 
شرکت های  عامل  مدیران  از  سندیکا  لذا  پذیرد. 
سازنده عضو درخواست کرده است نقطه نظرات و 
را  فعالیت شرکت خود  با حوزه  مرتبط  قیمت های 
تاریخ 98/08/25 به دبیرخانه  تا  جهت جمع بندی 

سندیکا ارسال کنند. 
شایان ذکر است امکان استعام اطاعات درخواستی 
از جانب شرکت توانیر و یا سازمان برنامه و بودجه 
بصورت مستقل نیز وجود دارد. از اینرو شرکت های 
از  اطمینان  و  هماهنگی  جهت  می توانند  عضو 
به  نظر  مورد  ارسالی  پاسخ  صحیح،  محتوای  ارائه 
سازمان های مذکور را قبًا با سندیکا مطرح فرمایند.
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معاون منابع انسانی ساتبا مطرح کرد؛

استفاده از تسهیالت به منظور 
تولید برق از انرژی خورشیدی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سابتا در 
سفر به قلعه گنج گفت: مردم به منظور تولید برق 

از انرژی خورشیدی از تسهیالت استفاده کنند.
استفاده از تسهیات به منظور تولید برق از انرژی 
های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  خورشیدیبه 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، کریم زاده معاون 
به  سفر  در  سابتا  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه 
قلعه گنج گفت: مردم به منظور تولید برق از انرژی 

خورشیدی از تسهیات استفاده کنند.
او در ادامه افزود: دولت تا 20 سال آینده این برق 
تولید شده را با قیمت چشمگیری از تولید کنندگان 

خریداری می کند.
به  رییس جمهور  روزه  دو  سفر  در  ؛  است  گفتنی 
استان کرمان، وزرا به همراه رئیس جمهور و دیگر 
حضور  کرمان  استان  شهرستان   ۱۷ در  همراهان 
می یابند. همچنین رئیس جمهور فردا سه شنبه در 
اداری استان کرمان شرکت می کند  جلسه شورای 
و حدود 50 طرح مهم در بخش های مختلف را نیز 
با حضور وزرا بصورت ویدئو کنفرانس و همزمان در 

جلسه شورای اداری افتتاح می کند.
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آمادگی بخش خصوصی برای 
کاهش تلفات شبکه برق سوریه

نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران با اشاره 
به مذاکرات اخیر وزیر نیروی ایران و وزیر برق 
سوریه گفت: شرکت های بخش خصوصی ایران 
می توانند در کنار وزارت نیرو به کاهش تلفات در 

شبکه برق سوریه کمک کنند.
مذاکرات  کرد:  بیان  باقری  پیام  اقتصادگردان- 
جدیدی  بازارهای  کشور،  دو  وزیران  اخیر  روزهای 
ایجاد  سوریه  در  ایرانی  شرکت های  فعالیت  برای 

خواهد کرد.
وی ادامه داد: تفاهمنامه ای که بین ایران و سوریه 
می تواند  را  جدیدی  زیاد  طرح های  رسید  امضا  به 
فرصت های  آنها  از  عمده ای  بخش  که  کند  تعریف 
کار برای بخش خصوصی کشورمان به همراه خواهد 
داشت و موجب رونق بیشتر این بخش خواهد شد. 
کردن  سنکرون  برای  نیرو  وزارت  تاش  به  باقری 
شبکه برق ایران و سوریه از طریق عراق اشاره کرد 
و گفت: این موضوع نیز می تواند طرح هایی را برای 
باشد.نایب رییس  داشته  همراه  به  خصوصی  بخش 
طرح ها  این  از  یکی  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
تلفات در شبکه برق سوریه  برای کاهش  را تاش 

دانست.

امکان تشکیل کارگروه میان 
ساتبا و بخش خصوصی 

برای بررسی صادرات برق 
تجدیدپذیرها

رئیس ساتبا از امکان تشکیل کارگروهی میان 
این سازمان و بخش خصوصی برای بررسی موانع 
حضور بخش خصوصی برای صادرات برق خبر 
داد و گفت: باید اعتماد بخش خصوصی افزایش 
یابد تا برای صادرات برق تجدیدپذیرها رغبت 

بیشتری از خود نشان دهند.

ســیدمحمد صــادق زاده معــاون وزیــر نیــرو و 
رئیــس ســازمان انــرژی هــای تجدیدپذیــر و بهــره 
وری انــرژی )ســاتبا( در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
بــه  پاســخ  در  فــارس  خبرگــزاری  اقتصــادی 
ــرو در خصــوص  ــه وزیرنی ــه اباغی ــن ســئوال ک ای
می توانــد  آیــا  تجدیدپذیر هــا  بــرق  صــادرات 
ــده  ــات دهن ــی نج ــش خصوص ــاالن بخ ــرای فع ب
ــرق  ــد ب ــده تولی ــام ش ــه تم ــت: هزین ــد گف باش
ــووات  ــران 2 ســنت در هــر کیل ــر در ای تجدیدپذی
ســاعت اســت و ایــن درحالــی اســت کــه در بــازار 
صــادرات کشــورهای همســایه تولیــد بــرق در هــر 

ــت. ــنت اس ــا 8 س ــاعت ۷ ت ــووات س کیل
ــر اینکــه پــس اگــر کمــی دقــت  ــد ب ــا تاکی وی ب
ــا 8  ــاف ۷ ت ــه اخت ــی شــویم ک شــود متوجــه م
ــرای صادرکننــدگان در  ســنتی جذابیــت خوبــی ب
پــی خواهــد داشــت، اظهــار داشــت: بعــد از ایــن 
ــا  ــت ام ــده اس ــادر ش ــم ص ــه ه ــه 5 پروان اباغی
تصــور مــا ایــن اســت کــه بخــش خصوصــی هنــوز 

ــدارد. ــرای حضــور ن ــل ب ــاد کام اعتم
ــوان  ــتا می ت ــن راس ــه داد:در ای ــادق زاده ادام ص
بخــش خصوصــی  و  ســاتبا  بیــن  کارگروهــی 

ــود. ــی ش ــع بررس ــا موان ــکیل داد ت تش
ــدی  ــش 30 درص ــه افزای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
جذابیت هــای  تجدید پذیــر  نیروگاه هــای  نــرخ 
خوبــی بــرای ورود ســرمایه بخــش خصوصــی 
ایجــاد خواهــد کــرد، گفــت: بازخوردهــای خوبــی 
ــن  ــاغ ای ــد از اب ــی بع ــش خصوص ــوی بخ از س
بخشــنامه صــورت گرفتــه اســت و جنــب و جــوش 
ــه  ــدور پروان ــا و ص ــادل قرارداده ــدی در تب جدی
ــده  ــروع ش ــر ش ــای تجدیدپذی تأســیس نیروگاهه

ــت.  اس

خداحافظی نیروگاه زاهدان با 
سوخت مایع

همه  گفت:  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
گاز  شبکه  به  زاهدان  برق  نیروگاه  واحدهای 
نیروگاه  این  در  مایع  سوخت  مصرف  و  متصل 

متوقف شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن 
شرکت  مدیرعامل  و  وزیر  معاون  تربتی،  منتظر 
های  پیشرفت  آخرین  از  بازدید  در  ایران  گاز  ملی 
بلوچستان  و  سیستان  استان  سطح  در  گازرسانی 
که با همراهی احمد موهبتی، استاندار، فرمانداران، 
ارشد  مدیران  شهر،  شورای  روسای  شهرداران، 
صنعت گاز و شرکت های گاز استانی معین انجام 
های  طرح  اجرای  وضعیت  آخرین  درباره  شد، 
پروژه  اجرا،  بخش  در  گفت:  استان  این  گازرسانی 
ها نسبت به گذشته از پیشرفت خوبی برخوردارند 
و تعدادی از ایستگاه های TBS و شبکه گاز شهر 

زاهدان آماده بهره برداری شده است.
که  این  اعام  با  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
بهره  آماده  زاهدان  دوم   CGS اصلی  ایستگاه 
راه  تزریق و  آماده  تا سه روز دیگر  و  برداری شده 
در  که  هایی  پروژه  کرد:  تصریح  شود،  می  اندازی 
سطح شهر زاهدان بر عهده شرکت های گاز استانی 
تقریبا پیشرفت  و  انجام شده  به خوبی  بوده  معین 
بخش  کنیم  می  بینی  پیش  و  دارد  درصدی   50
زیادی از شبکه تا اوایل زمستان امسال گازدار شود 

و امیدواریم بتوانند علمک ها را هم نصب کنند.
برای  نفت  وزیر  شخص  پیگیری  به  اشاره  با  وی 
تسریع در اجرای طرح های گازرسانی در سیستان 
و بلوچستان، اظهار کرد: هم اکنون پروژه ها طبق 

روال انجام می شود و مشکلی نیست. 



شماره  2524 20 آبان 1398

6

اقتصاد ایران

نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران:

اصالح قیمت برق باید تبدیل به 
گفتمان ملی شود

تهران- ایرنا- نایب رئیس سندیکای صنعت برق 
ایران اقتصاد صنعت برق را نامتوازن توصیف کرد 
و گفت: اصالح قیمت برق باید تبدیل به گفتمان 
ملی شود تا این صنعت به شکوفایی کامل برسد.
»پیام باقری« روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا افزود: ریشه اصلی همه مشکات در 
صنعت برق اقتصاد نامتوازن آن است که فعاالن این 

صنعت را درگیر کرده است.
نایب رئیس سندیکای صنعت برق حل این مشکل 
را در گرو تبدیل شدن آن به گفتمانی ملی منوط 
متوجه  باید  و مسئوالن  مردم  داد:  ادامه  و  دانست 
شوند که پائین نگهداشتن مصنوعی قیمت برق از 
یک طرف و بهره مند کردن بسیاری از صنایع از برق 

یارانه ای به ضرر کشور است.

باقری ادامه داد: مردم باید توجه داشته باشند که با 
پایین نگهداشتن مصنوعی قیمت تنها و تنها ثروت 
ملی خود را از دست می دهیم و هیچ سودی برای 

کشور متصور نیست.
اینکه  بیان  با  برق  صنعت  سندیکای  رئیس  نایب 
ایران در بین سایر کشورها نخستین کشوری است 
یارانه پرداخت می کند گفت:  انرژی  که در بخش 
به  توان  می  که  است  درحالی  یارانه  این  پرداخت 
جای پرداخت به مردم،  برای توسعه زیرساخت ها به 
خدمت گرفته شده و عمران و آبادانی بیشتری هم 
برای کشور و هم برای خود مردم به همراه داشته 
باشد. نه آنکه به شکل خام فروشی به سایر کشورها 
رفته و آنها با اعمال ارزش افزوده کاالها را دوباره به 

کشور برگردانند.
به  انرژی  یارانه  پرداخت  اکنون  داد:  ادامه  باقری 
برخی صنایع به شکل خام از کشور خارج می شود؛ 
روی  بر  مقصد  کشورهای  که  است  حالی  در  این 
همان کاالها ارزش افزوده ایجاد کرده و با چندین 

برابر قیمت به ایران می فروشند.
این فعال صنعت برق ایران گفت: این در حالی است 
که می توان بر روی همین کاالها با تغییر تکنولوژی 
ارزش افزوده ایجاد کرد و از خروج یارانه جلوگیری 

کرده و درجهت توسعه کشور از آن بهره گرفت.
باقری صنعت برق را صنعتی سرمایه بر دانست که 
نیاز به سرمایه گذاری های کان دارد و خاطرنشان 
ساخت: منابعی که اکنون در این صنعت وجود دارد 
براین  و  است  روبرو  کمبود  با  که  دهد  می  نشان 
اساس نمی توان متناسب با آن سرمایه گذاری کرد 
روبرو  بیشتر  با مشکل  را  روند صنعت  این  ادامه  و 

خواهد کرد.
باتاکید  ایران  برق  صنعت  سندیکای  رئیس  نایب 
به گفتمانی  تبدیل  باید  برق  براینکه اصاح قیمت 

ملی شودگفت: باید یارانه های پرداختی در اختیار 
مردم و توسعه زیرساخت ها قرارگیرد تا ضمن حل 
و  برسد  کامل  شکوفایی  به  برق  صنعت  مشکات 

بتواند رسالت خود را منطقه را به انجام برساند.
جدی  ساختار  اصاح  یک  نیازمند  ایران  اقتصاد 
است. سال هاست که مسائلی نظیر یارانه های پنهان 
مشکات عدیده ای را در ساختار اقتصاد ایجاد کرده 
است که به نظر می رسد برای بهبود شرایط موجود 
باید مورد بازنگری قرار گیرد. این اصاحات به نوعی 
ادامه طرح هدفمند کردن یارانه های انرژی خواهد 
اقتصاد،  از موضوع  انجام آن، فراتر  بود و غفلت در 
بی عدالتی  نظیر تشدید  دارد؛  اجتماعی  اثرات سوء 

اجتماعی.
بررسی ابعاد مالی مصرف برق بخش خانگی نشان 
می دهد، منابع قابل وصول از محل آزادسازی نرخ 
برق یا یارانه پنهان مصرف برق در بخش خانگی در 
سال ۱39۷ حدود ۷/۴ میلیارد دالر )با نرخ تسعیر 
دالر معادل ۱۱000 تومان( معادل 52 هزار میلیارد 
یارانه  تومان برآورد می شود که در حدود یک سوم 

ضمنی انرژی برق در سال ۱39۷ است.
در  اسامی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
گزارشی که ۱5 مهرماه امسال منتشر کرده آورده 
یارانه  مقدار  در  بسزایی  اثر  اقلیمی  شرایط  است 
دارد.  کشور  مختلف  مناطق  در  خانوارها  ضمنی 
متوسط  یارانه ضمنی  سال ۱39۷،  در  به طوری که 
مناطق  گرم  ماه های  در  ماهیانه  برق  مصرف 
گرمسیری نوع )۱(، حدود 5/3 برابر متوسط مصرف 
برق ماه های گرم مناطق عادی بوده و اعطای یارانه 
توزیع  که  است  به گونه ای  برق  مصرف  بر  )پنهان( 
در  خانوارها  میان  برق  هزینه  و  برق  یارانه ضمنی 
و  علمی  مبنای  از  و  بوده  نابرابر  اقلیم های مختلف 

کارشناسی برخوردار نیست.

بخش بخار نیروگاه گهران 
سیرجان فردا بهره برداری 

می شود
مدیرعامل شرکت برق حرارتی، از افتتاح بخش 
با  همزمان  فردا  گهران سیرجان،  نیروگاه  بخار 
سفر رئیس جمهور و وزیر نیرو به استان کرمان 

خبر داد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محسن 
تولید  مادرتخصصی  شرکت  مدیرعامل  طرزطلب، 
این  بخار  بخش  اینکه  بیان  با  حرارتی  برق  نیروی 
 ۴9.5 راندمان  با  مگاوات   ۱66 ظرفیت  به  نیروگاه 
است،  شده  احداث  خصوصی  بخش  توسط  درصد 
با ظرفیت ۴92 مگاوات  نیروگاه  این  اظهار داشت: 
شامل دو واحد گازی و یک واحد بخار احداث شده 
از  کرمان  استان  در  کشور  شرق  جنوب  مردم  تا 

مزایای این پروژه مهم برخوردار شوند.
طرزطلب با بیان اینکه واحد اول و دوم گازی این 
نیروگاه هر کدام به ظرفیت ۱66 مگاوات، در میانه 
در  و  شده  سنکرون  سراسری  شبکه  با   95 سال 
گفت:  رسیدند،  بهره برداری  به  سال  همان  اسفند 
برای احداث این دو واحد به مجموع ظرفیت 332 

مگاوات، ۱۴0 میلیون یورو هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی هزینه 
ساخت این نیروگاه را در واحدهای گازی و یک واحد 
بخاری بالغ بر 280 میلیون یورو در بخش ارزی و 
و  کرد  اعام  ریالی  بخش  در  ریال  میلیارد   ۱۴00
سرمایه گذاری  با  پروژه  این  هزینه  تمامی  افزود: 

شرکت گهر انرژی سیرجان تأمین شده است.
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مدیر شبکه توزیع برق بروجرد خبر داد

طلب 4۷ میلیارد تومانی شبکه 
توزیع برق بروجرد از مشترکین

 4۷ طلب  از  بروجرد  برق  توزیع  شبکه  مدیر 
میلیارد تومانی این شبکه از مشترکین بخش های 
واحدهای  و  ادارات  صنعت،  خانگی،  مختلف 

تجاری در سطح شهرستان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی »شهر فردا«، علی 
محمد خسروی در شورای اداری در محل فرمانداری 
بروجرد اظهار داشت: صنعت برق و مشترکین تحت 
پوشش از ۷ پست فوق توزیع تغذیه می کنند که 
شامل 2 هزار و ۱00 کیلومتر خط انتقال، 2 هزار و 
500 دستگاه توزیع شونده، 32 هزار دستگاه چراغ 
و ۱۴3 هزار مشترک است که توانسته ایم به آن ها 

خدمات ارائه دهیم.
و  اصاح  خدمات،  این  کنار  در  کرد:  تصریح  وی 
روستای »دهنو  ولت  کیلو  بهینه سازی شبکه 20 
مقدسی« و »بیچون بروجرد«، احداث شبکه کامل 
روستای   ۷ تغذیه  محمد حاجی«،  »تنگ  روستای 
بخش مرکزی و اشترینان از شبکه همدان، اصاح 
روستای  کابل  شبکه  کیلومتر   8 سازی  بهینه  و 

»جعفرآباد« اشترینان و ... نیز انجام شده است.
از محل  ادامه داد:  بروجرد  برق  توزیع  مدیر شبکه 
 325 و  میلیارد   ۴ لرستان،  استان  برق  اعتبارات 
میلیون تومان معادل 35 درصد از کل اعتبارات به 

بروجرد اختصاص یافته است.
شبکه  در  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  خسروی 
با چهار مشکل مواجه هستیم،  توزیع برق بروجرد 
مشترک  هزار   ۱۴3 از  کنون  تا  کرد:  نشان  خاطر 
تومان  میلیون   8۱2 و  میلیارد   ۴۷ پوشش  تحت 
  8۷۴ و  میلیارد   ۷ میزان  این  از  که  داریم  طلب 
میلیارد   ۱2 شهرستان،  ادارات  از  تومان  میلیون 
 ۱5 خانگی،  مشترکین  از  تومان  میلیون   8۱2 و 
میلیارد و 956 میلیون تومان از صنعت و 5 میلیارد 
و ۷83 میلیون تومان از واحدهای تجاری و مخابرات 

بروجرد طلب داریم.
به گفته وی، پرداخت به موقع بهای مصرف برق می 
تواند شبکه توزیع برق شهرستان را در ارائه خدمات 

بیشتر کمک کند.
متاسفانه  افزود:  بروجرد  برق  توزیع  شبکه  مدیر 
انشعابات غیرمجاز در سطح شهر و روستاها مشکلی 
است که با آن مواجه هستیم به طوری که از اول 
سال جاری تا کنون ۴00 مورد تخلف شناسایی وبا 

افراد متخلف برخورد شده است.
خسروی تصریح کرد: تخریب چراغ های روشنایی 
مناطق  ویژه  به  بروجرد  روستاهای  معابر در سطح 
نیروی  رود  انتظار می  که  یافته  افزایش  جرم خیز 

انتظامی به این مسئله نظارت داشته باشد.
وی یادآور شد: هم اکنون با حجم گسترده شاخه 
مواجه  ولت  کیلو   20 پست  طول  در  درخت  های 
هستیم که انتظار داریم شهرداری در زمینه هرس 
درختان تا قبل از بارش ها از بروز مشکات بعدی 

جلوگیری کند.

برگزاری پنجمین هفته پویش 
الف- ب ایران با حضور وزیر 

نیرو در کرمان
وزیر نیرو در راستای برگزاری هفته پنجم پویش 
اجرایی  عملیات  آغاز  منظور  به  ایران  الف-ب 
بیش از چهار هزار میلیارد تومان پروژه صنعت 

آب و برق راهی استان کرمان می شود.

ب  الــف-  پویــش  هفتــه  پنجمیــن  برگــزاری 
ایــران بــا حضــور وزیــر نیــرو در کرمانبــه گــزارش 
خبرنــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه خبرنــگاران 
ــرو  ــر نی ــان، وزی ــا اردکانی ــان؛ رض ــوان از کرم ج
صبــح امــروز در راســتای برگــزاری پنجمیــن 
هفتــه پویــش الــف- ب ایــران وارد اســتان کرمــان 
می شــود و نشســت کلنــگ پــروژه تکمیــل طــرح 
فاضــاب زرنــد بــه روش بیــع متقابــل را بــر زمیــن 

ــد زد. خواه
وزیــر نیــرو در ادامــه برنامه هــای پنجمیــن هفتــه 
ــران ضمــن افتتــاح  از پویــش هرهفتــه الــف ب ای
ــی  ــات اجرای ــان، عملی ــاب کرم ــه فاض تصفیه خان
ــاری  ــا اعتب ــان را ب ــاب کرم ــرح فاض ــل ط تکمی
بالــغ بــر یــک هــزار و 396 میلیــارد تومــان آغــاز 

خواهــد کــرد.
ــار  ــش بخ ــز بخ ــنبه نی ــر روز دوش ــن عص همچنی
ــور  ــا حض ــیرجان ب ــی س ــیکل ترکیب ــروگاه س نی
بــه بهره بــرداری  نیــرو  رئیس جمهــور و وزیــر 
ــغ  ــه ای بال ــا هزین ــروژه ب ــن پ ــد رســید و ای خواه
بــر ۱۴0 میلیــون یــورو )معــادل یــک هــزار و 680 

ــت. ــده اس ــدار ش ــان( وارد م ــارد توم میلی
همچنیــن پــس از ایــن مراســم ســایر پروژه هــای 
ــورت  ــه ص ــان ب ــتان کرم ــرق اس ــت آب و ب صنع
ــد  ــاح خواه ــور افتت ــط رئیس جمه ــان توس همزم

شــد.
ــان  ــه اســتان کرم ــرو ب ــر نی ــان ســفر وزی در جری
ــزار و 2۱۷  ــه ارزش دو ه ــرو ب ــروژه وزارت نی 6 پ
ــز  ــر نی ــروژه دیگ ــاح و 6 پ ــان افتت ــارد توم میلی
بــه اعتبــاری بالــغ بــر یــک هــزار و 86۷ میلیــارد 

ــد. ــد ش ــی خواه ــان کلنگ زن توم
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اقتصاد ایران

رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران از میدان جدید 
نفتی می گوید

کسب درآمد 320 هزار میلیارد 
دالری در صورت تفاهم با دنیا

و  انرژی  کمیسیون  رییس  پدیدار،  رضا 

محیط زیست اتاق تهران، معتقد است درآمدهای 
ناشی از استحصال و تولید نفت از میدان نفتی 
نبود  صورت  در  »نام آوران«  شده  کشف  تازه 
خواهد  بالغ  دالر  میلیارد  هزار  به 320  تحریم، 

شد.

 رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با 
اشاره به کشف جدید میدان نفتی در خوزستان، برآوردها 
خام  نفت  صادرات  البته  و  تولید  از  حاصل  درآمد  از 
استحصالی از این میدان نفتی را 320 هزار میلیارد دالر 
اعام کرد با این شرط که تحریم های ناعادالنه سیاسی 
که از سوی ایاالت متحده آمریکا و مناقشات بین المللی 

ناشی از آن، مرتفع شود.
رضا پدیدار در گفت و گو با روابط عمومی اتاق تهران، 
با بیان اینکه برآورد نهادهای معتبر بین المللی نشان 
هیدورکربوری  منابع  به  دنیا  وابستگی  که  می دهد 
دست کم تا سال 20۴0 میادی قطعی است، گفت: 
امیدواریم با رفع موانع سیاسی بین المللی که پیش روی 
کشور قرار گرفته، بتوان از ظرفیت حداقل 53 میلیارد 
بشکه ای میدان جدید نفتی نام آوران برای توسعه کشور 
این  با عدم صادرات  این صورت،  استفاده کرد در غیر 
حجم از منابع نفتی جدید تنها یک مخزن نفتی عظیم 

در جنوب کشور دست نخورده باقی خواهد ماند.
اینکه  به  اشاره  با  تهران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
مطالعات زمین شناسی این میدان جدید نفتی از سال 
۱395 تا امسال ادامه داشت، افزود: بر اساس آنچه که از 
سوی وزارت نفت اعام شده، وسعت این میدان جدید 
نفتی کشف شده معادل 2۴00 کیلومتر مربع و ضخامت 
الیه نفتی این میدان نیز 80 متر است و 53 میلیارد 

بشکه نیز برآورد کف ذخایر این میدان است.
به گفته رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق 
تهران، با احتساب میزان ضریب بازیافت یک درصد، 
سهم درآمدی حاصل از این میدان نفتی معادل 30 
تا 35 میلیارد دالر خواهد بود حال آنکه میزان ضریب 
بازیافت میادین نفتی در کشور در حال حاضر ۱0 درصد 
است که با احتساب آن، درآمد کشور طی سال های آتی 
از محل استحصال، تولید و صادرات نفت خام میدان 
جدید نام آوران به 320 هزار میلیارد دالر خواهد رسید.
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یادداشت

برای مدیران تازه کار

تیم سازی براساس اهداف 
کارکنان

در بخش نخست این مطلب که در هفته گذشته 
منتشر شد گفتیم هنگامی که شما اهدافی را 
ابتدا  در  باید  می کنید  تعیین  سازمان تان  برای 
مطمئن شوید که می توانید به خوبی آنها را از 
مسیر راهبرد به هدف و از هدف به عمل عبور 
دهید و در عین حال بتوانید برای کارکنان تان 
توضیح دهید که هر کدام از آن اهداف چگونه 
و تا چه حد با راهبرد کالن سازمان یا شرکت تان 
پیوند دارد. شما با این شفاف سازی و اطالع رسانی 
باعث می شوید تا کارکنان تان نسبت به کاری که 
انجام می دهند و انرژی و تالشی که در شرکت 
و  باشند  صرف می کنند احساس خوبی داشته 
بدانند و خود  کارشان را کاری معنادار و مفید 
را به عنوان جزئی از یک کل قدرتمند احساس 

کنند.
بـا ایـن همه باید به یاد داشـت که مشـتق سـاختن 
اهـداف بخشـی و واحدی از راهبرد کان شـرکتی و 

سـازمانی بـه تنهایـی کافی نیسـت و الزم اسـت که 
اهـداف بخشـی هـر بخش با اهـداف و خواسـته های 
فـردی هـر کـدام از کارکنـان آن بخش هـا و واحدها 
نیـز پیونـد بخـورد و یـک نـوع هارمونی با آنهـا پیدا 
کنـد. بنابرایـن یکـی از وظایـف مدیـران و رهبـران 
سـازمان ها در ایـن میـان ایـن اسـت کـه اطمینـان 
حاصـل کننـد کـه فعالیت هـا و اقدامات هر کـدام از 
کارکنـان در چارچـوب و در راسـتای تحقـق اهداف 
سـایر کارکنـان و بخش هـا صـورت می گیـرد و یک 
نـوع همسـویی و هم افزایـی در ایـن میـان اتفـاق 
می افتـد. تنهـا در ایـن حالـت اسـت کـه همـه افراد 
شـاغل در یک سـازمان مطمئن می شـوند که کاری 
کـه انجـام می دهنـد و تاشـی که صـورت می دهند 
عاوه بـر تحقق اهداف فردی و بخشـی شـان موجب 
حرکت شـرکت به سـمت مسـیری درسـت و تحقق 

هدفـی بزرگ  تـر خواهد شـد.
بهتریـن راه بـرای پیاده سـازی این ایده آل ارزشـمند 
ایـن اسـت کـه شـما بتوانیـد دیدگاه هـا و وظایـف 
بـه زیرمجموعه های تـان تسـری داده و  شـرکت را 
همه آ نها را تشـویق سـازید تا همیـن کار را در مورد 
افـراد زیرمجموعـه خـود انجـام دهند. همیـن کار را 
در مـورد اهـداف کان شـرکت یا سـازمان نیـز باید 
انجام داد و باید زمینه مناسـبی را برای تسـری پیدا 
کـردن و جریان یافتن آنها در تمام سـطوح سـازمان 
و در بیـن تمامـی افـراد فراهـم آورد. در واقـع با این 
سـیال بـودن اهـداف در رگ های شـرکت اسـت که 
ایـن تضمیـن بـه دسـت می آیـد کـه اهـداف بزرگ 
موردنظـر مدیـران ارشـد و رهبـران شـرکت از نظـر 
کارکنـان و مدیـران میانی، اهدافـی قابل تحقق و در 

دسـترس و ملمـوس به نظـر می آینـد.
عملیـات  بخـش  در  پیـش  سـال ها  می آیـد  یـادم 
یـک شـرکت بـزرگ کار می کـردم که در یـک دوره 
زمانـی خـاص می خواسـت بـه درآمـد 200 میلیون 
دالر در سـال دسـت یابـد. در آن زمـان، پنـج بخش 

در شـرکت وجـود داشـت کـه بـه هـر کـدام از آنها 
تکلیـف شـده بود درآمد سـاالنه ۴2 میلیـون دالر را 
تحقق بخشـند که مجمـوع این درآمدهـای مطلوب 
بـه 2۱0 میلیـون دالر می رسـید. هـر کـدام از ایـن 
بخش هـا، دارای زیرمجموعه هـا و شـاخه هایی بودند 
کـه از هـر کـدام از آنهـا خواسـته شـده بـود تـا بـه 
اهداف مشـخصی دسـت یابند و درآمد مشـخصی را 
محقق سـازند که مجمـوع درآمدهای طلب شـده از 
ایـن شـاخه ها در مجمـوع بـه بیـش از 2۱5 میلیون 
دالر بالـغ می شـد. در سـطحی پایین  تر نیـز هرکدام 
از ایـن شـاخه ها از تک تـک نیروهـای فروش شـان 
می خواسـتند تـا عملکـرد مشـخصی را ارائـه دهنـد 
و بـه درآمـد مشـخصی دسـت یابند کـه مجموع آن 
درآمدهـا بـه بیـش از 220 میلیـون دالر می رسـید.

آنچـه در ایـن میـان بـرای تدویـن کننـدگان ایـن 
راهبـرد حتمـی و مسـلم بـود امـکان بـاالی تحقـق 
درآمـد 200 میلیـون دالری بود. گـواه این مدعا نیز 
آن بـود کـه در پایـان آن سـال تعـداد قابل توجهـی 
از نیروهـای فـروش شـرکت توانسـتند بـه درآمدی 
بـه مراتـب باالتـر نسـبت بـه آنچـه از آنها خواسـته 
شـده بـود دسـت یابنـد و بـه تبـع آنهـا شـاخه ها و 
بخش هـای مختلف شـرکت نیز موفق شـدند درآمد 
باالتـری نسـبت بـه آنچه بـه آنهـا تکلیف شـده بود 
بـه ثبـت برسـانند )هـر چنـد کـه برخـی دیگـر از 
بخش هـا، شـاخه ها و فروشـنده ها درآمـدی پایین  تر 
از حـد انتظـار به دسـت آوردند( و ایـن یعنی تحقق 
صـد درصـدی درآمـد 200 میلیـون دالری شـرکت 
در پایـان آن سـال. در ایـن میـان مهم  تریـن عامـل 
موفقیـت شـرکت در دسـتیابی به این هـدف بزرگ 
چیـزی نبـود، مگـر پیونـد زدن راهبـرد بـا اهـداف 
بخشـی و فـردی در تمـام ارکان سـازمان و تعلـق 
خاطـر پیـدا کـردن کارکنان نسـبت بـه راهبرد ها و 

سـازمانی. اهداف 
من شـبیه به همیـن موضوع را در ارتـش نیز تجربه 

کـرده ام: زمانـی کـه در ارتـش خدمـت می کـردم، 
یـادم می آیـد قانونی وجود داشـت که سـربازان باید 
راس سـاعت شـش صبـح آمـاده خدمت باشـند. در 
آن موقـع مافـوق مـا، سـتوانی بـود که مـا را مجبور 
می کـرد سـاعت 5:30 صبـح آمـاده بـاش باشـیم و 
گروهبانـی هـم که زیـر نظـر او خدمت می کـرد نیز 
مـا را مجبـور می کرد راس سـاعت 5 صبـح خودمان 
را آمـاده کنیـم و بـه او گـزارش دهیـم و این چنین 
بـود کـه هیچ وقـت پیـش نمی آمد کـه سـربازی تا 

سـاعت 6 صبـح آماده نباشـد.
البتـه در ایـن میـان بایـد بـه یاد داشـت کـه افراط 
در زمینـه هدف گـذاری می توانـد خطرنـاک باشـد 
و پیامدهـای منفـی و غیرقابل جبرانـی را به دنبـال 
داشـته باشـد. به عنـوان مثـال فـرض کنیـد کـه در 
مثـال آماده شـدن ما در ارتش، ما مجبور می شـدیم 
سـاعت دو یا سـه صبح به حالت آمـاده باش درآییم 
یـا در مثال رسـیدن به درآمـد 200 میلیون دالری، 
هـر کـدام از بخش هـای پنـج گانـه شـرکت مجبور 
می شـدند بـه جـای ۴2 میلیـون دالر بـه درآمد 60 
یـا ۷0 میلیـون دالر دسـت یابنـد. ناگفته پیداسـت 
کـه افـراط و تفریـط در هدف گذاری هـای بخشـی و 
فـردی می توانـد موجب به هم خـوردن کامل تعادل 
در بیـن بخش هـای مختلف شـرکت ها و سـازمان ها 
و همچنیـن کارکنان آنها شـود و بـه اصطاح »آنها 

را از کار، زده کنـد و بیزارشـان سـازد.«
آنچـه در ایـن میـان باید بـه آن بیـش از هر چیزی 
توجـه داشـت عبـارت اسـت از: بـه هـم پیوسـتگی 
اهـداف  راهبـرد،  بیـن  ارتبـاط مفهومـی  و وجـود 
بخشـی و اهداف فردی در درون سـازمان و هدایت 
همـه آنهـا به مسـیری درسـت و روشـن. در چنین 
وضعیتـی اسـت کـه تحقـق هـر هدفی در سـازمان 
موجـب هموارتـر شـدن مسـیر بـرای تحقق سـایر 
اهـداف و کسـب موفقیـت کلـی سـازمان خواهـد 

. شد
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نگاه آخر

برداشت انار در شهرضا

سرشار  که  درختی  میوه های  از  یکی  انار، 
زیادی  مقادیر  دارای  و  بوده  آنتی اکسیدان  از 
در  میوه  این  می باشد.  پتاسیم  و   C ویتامین 
افغانستان،  ایران،  نظیر  جهان  کشور های  معدود 
و عضو  ترکیه کشت می شود،  و  عراق  پاکستان، 
۱۰ میوه برتر جهان است. انار بومی کشور ایران 
یکی  و  است  هند  شمال  در  هیمالیا  کوه های  تا 
تولید  با  ایران  شده است.  اهلی  گیاهان  اولین  از 
ساالنه ۸۰۰ هزار تن اَنار، بزرگ ترین تولیدکننده 
استان  در  شهرضا  شهرستان  است.  دنیا  در  اَنار 
اصفهان دارای ۶۵۰ هکتار باغ انار بوده که بیش 
انار برداشت و ۵۷ میلیارد تومان  از ۱۹ هزارتن 
عاید کشاورزان شهرضایی شود. انار ملس شهرضا، 
نطنز  نادری  و  فردوس  کپ  شیشه  نیریز،  َرباب 

بیشترین ارقام انار تولیدی این شهرستان است.

https://www.yjc.ir/fa/news/7115292/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85
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