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صالحی، عضو هیات مدیره سندیکای برق اظهار کرد:

لطمه یارانه به صنعت برق
امید به تدبیر اروپا؟

شهید  دانشگاه  استاد  شریعتی نیا/  محسن  دکتر 
بهشتی

می توان به تدبیر اروپا برای گره گشایی از کار 
ایران امید بست؟ این پرسش کلیدی اقتصاد 
متعددی  دم دستی  جواب های  ایران،  سیاسی 
دارد، اما از منظر روابط بین الملل هنوز پاسخ 
که  دلیل  آن  به  عمدتا  ندارد،  دقیقی  علمی 
فاصله  هژمونیک  ثبات  از  بین الملل  سیاست 
گرفته و نظم بین الملل قاعده محور به گونه ای 
دگرگونی  نیروهای  ضربات  زیر  فزاینده 
بر  از ۲۰1۶  که  نیروهایی  می گیرد،  قرار  طلب 
مهم ترین جغرافیای قدرت مسلط شده اند. به 
در  بگذرد کشتی  یا  بشکند  »یا  معروف  بیان 
این گرداب ها.« کسی نمی داند که کشتی نظم 
لیبرال – چندجانبه که اروپایی ها و برجامی ها 
سخت به آن امید بسته و با آن همسفرند از این 

گرداب ها می گذرد یا می شکند.
به ویژه  و  چندجانبه گرایان  که  روست  همین  از 
چندجانبه گرایان ایرانی سخت ترین روزها را سپری 
می کنند. سیاست بین الملل از ثبات هژمونیک فاصله 

 برق یک کاال است و قیمت تمام شده آن در کشور باال است و ما متاسفانه در طول این سال ها به 
سمت آزادسازی قیمت برق حرکت نکرده ایم ،گفت :صنعت برق می تواند صنعت ثروتمندی در 
کشور باشد ،چنانکه به صنعت های دیگر نیز کمک کند ولی نگاه سوبسیدی به این صنعت باعث 

شده که ما نتوانیم از فرصت های که در این زمینه وجود دارد، استفاده کنیم . 
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حقی فام:

تغییر تعرفه ها برای ۴ ماه 
پیک خواهد بود

ســخنگوی صنعــت بــرق تغییــر تعرفه هــای 
ــرایط  ــن ش ــرف در بدتری ــترکین پرمص مش
ــتر  ــیار بیش ــه بس ــترکانی را ک ــرای مش ب
از الگــوی مصــرف قراردارنــد، افزایــش 
ــه  ــا 7۰ درصــدی در قبــض نســبت ب 5۰ ت
ــر  ــت: تغیی ــت و گف ــته دانس ــال گذش س
تعرفه هــا بــرای ۴ مــاه از ســال و در زمــان 
پیــک مصــرف یعنــی از خــرداد تــا پایــان 

ــهریور است. ش
ــی  ــا حق ــود رض ــوز، محم ــرق نی ــزارش ب ــه گ ب
فــام  بــا اشــاره بــه اینکــه ۸۵ درصــد مشــترکین 
کشــور در الگــوی مصــرف قراردارنــد افــزود: ایــن 

تعــداد از مشــترکین هــم بــا وجــود اینکــه بخــش 
بیشــتری را بــه خــود اختصــاص داده انــد، امــا ۵۰ 
ــر  ــه از نظ ــد ک ــرف می کنن ــرق را مص ــد ب درص
منطقــی و عدالــت در مصــرف بایــد ایــن شــرایط 

اصالح شــود.
ــرف در  ــترکین پرمص ــای مش ــر تعرفه ه وی تغیی
بدتریــن شــرایط بــرای مشــترکانی را کــه بســیار 
ــش  ــد، افزای ــرف قراردارن ــوی مص ــتر از الگ بیش
۵۰ تــا ۷۰ درصــدی در قبــض نســبت بــه ســال 
گذشــته دانســت و گفــت: تغییــر تعرفه هــا بــرای 
۴ مــاه از ســال و در زمــان پیــک مصــرف یعنــی 

از خــرداد تــا پایــان شــهریور اســت.
ــا بیــان اینکــه توافــق  ســخنگوی صنعــت بــرق ب
ــور  ــی کش ــع کل ــاق،   مناف ــن اتف ــا ای ــت ب دول
را تامیــن خواهــد کــرد ادامــه داد: بــا بــروز 

خاموشــی در کشــور همــه افــراد متضرر می شــوند 
بنابرایــن می تــوان بــا کاهــش مصــرف در بخــش 
پرمصرف هــا، تامیــن بــرق مطمئنــی را در کشــور 

انجــام دهیــم.
حقــی فــام بــا تاکیــد برضــرورت کاهــش مصــرف 
پرمصرف هــا در زمــان پیــک گفــت: برنامــه 
ــه نحــوی اســت  ریــزی مــا در نظــام تعرفــه ای ب
ــای  ــرف در بار ه ــت مص ــداری مدیری ــا مق ــه ب ک
سرمایشــی می تــوان پرمصرف هــا را بــه محــدوده 

ــرد. ــل ک ــا منتق ــوش مصرف ه خ
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پیشــنهاد وزارت نیــرو در 
ــا در کمیســیون های  ــه پرمصرف ه خصــوص تعرف
تخصصــی دولــت مطــرح شــده اســت ادامــه داد: 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــات درنظ ــه مالحظ ــه ب ــا توج ب
امیدواریــم ایــن پیشــنهاد در صحــن دولــت 
تصویــب شــود. ســخنگوی صنعــت بــرق افــزود: 
درصــورت تصویــب ایــن پیشــنهاد، زمــان مناســب 
برنامه هــای  تــا  دارد  وجــود   ۹۸ خــرداد  تــا 
آموزشــی الزم ارائــه شــود که مــردم بتواننــد در ۶ 
مــاه باقی مانده رفتــار مصرفی خود را تنظیم کنند 
که در این صورت تعداد مشــمولین کاهش خواهد 
یافــت و شــاید نیــازی بــه اجــرای نظــام تعرفــه ای 

ــد نباشــد. جدی
حقــی فــام تعییــن رقــم افزایــش قیمــت را 
ــهر  ــه ش ــبت ب ــرف نس ــترکین پرمص ــرای مش ب
ــم  ــه داد: امیدواری ــت و ادام ــر دانس ــا متغی آن ه
ایــن وضعیــت و تغییــر قیمــت بازدارندگــی الزم 
ــگاوات از  ــا ۲۴ هزارم را داشــته باشــد. وی ۲۲ ت
مصــرف بــرق پرمصرف هــا را متعلــق بــه وســایل 
سرمایشــی دانســت و گفــت: اگــر تمهیــدات الزم 
انجــام شــود صرفه جویــی ۱۵۰۰ مگاواتــی معادل 

۳ میلیــارد دالر صرفــه جویــی خواهــد شــد.
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عضو هیات مدیره سندیکای برق اظهار کرد:

لطمه یارانه به صنعت برق
سندیکای  مدیره  هیات  عضو   - اقتصاد  فصل 
برق کشور باانتقاد از وضعیت اقتصاد برق و نگاه 
سوبسیدی گفت: تازمانی که وضعیت اقتصاد برق 
کشور این گونه باشد، نمی توانیم از ظرفیت های 
موجود در کشور در ارتباط با این صنعت استفاده 

کنیم. 
حمیدرضا صالحی ، در مصاحبه با برنامه»رویداد «رادیو 
گفت و گو، با بیان این که صنعت برق در کشور بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی رشد بسیاری کرده است و ما 
در این زمینه در رتبه ۱۴ دنیا قرار داریم ، تصریح کرد 
: عالرغم این پیشرفت ، اقتصاد برق ایران سوبسیدی 
و یارانه ای است و این به اقتصاد برق در کشور لطمه 

زده است . 
اینکه برق یک کاال است و قیمت تمام  با بیان  وی 
شده آن در کشور باال است و ما متاسفانه در طول این 
سال ها به سمت آزادسازی قیمت برق حرکت نکرده 
ایم ،گفت :صنعت برق می تواند صنعت ثروتمندی در 
کشور باشد ،چنانکه به صنعت های دیگر نیز کمک 
کند ولی نگاه سوبسیدی به این صنعت باعث شده که 
ما نتوانیم از فرصت های که در این زمینه وجود دارد، 
استفاده کنیم . صالحی در بخشی دیگر از صحبت های 
خود با بیان اینکه روند توزیع برق در کشور را باید 
تغییر دهیم ،ادامه داد: تا وقتی اقتصاد برق کشور حل 
نشود نمی توان از بخش خصوصی انتظار داشته باشیم 

که در این صنعت حضور فعال داشته باشد.
پایان صحبت های خود در رادیو گفت وگو  وی در 
همچنین با انتقاد از مصرف زیاد انرژی در کشور تصریح 
کرد : در ایران به اندازه کل اروپا گاز مصرف می شود و 
مصرف برق در ایران دو و نیم برابر متوسط دنیا است.
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گرفته و با تغییر فزاینده در توزیع قدرت بین المللی، 
پیش  از  بیش  لیبرال-قاعده محور  بین الملل  نظم 
ضربه پذیر می شود. در این فرآیند نهادها و قواعدی 
که روزگاری سخت و استوار به نظر می رسیدند دود 
می شوند و هوا می روند. کشوری که ۷۰ سال رهبری 
و همواره  داشته  بر عهده  را  »آزاد« جهانی  تجارت 
سیاست خارجی قاعده نویس-نهادگرا چراغ راهنمای 
رها  را  نظم  ناگاه  به  بوده،  آن  بین المللی  کنش 
وستفالیایی  حمایت گرایی  افراطی  به گونه ای  کرده، 
داده،  قرار  خود  بین المللی  کنش های  سرلوحه  را 
فروش  مدح  و  بین المللی  زیست  قواعد  مذمت  در 
تسلیحات به تقریبا هر کشوری سخن می گوید. رها 
ترکیب  در  هژمون  سوی  از  بین المللی  نظم  کردن 
با سرعت یافتن روند انتقال قدرت، سیالیت شرایط 
بین المللی را گسترش داده و تعمیق بخشیده است.

گذار از چندجانبه گرایی و سیالیت فزاینده سیاست 
با  را  اروپا  نیز  و  ایران  خارجی  سیاست  بین الملل، 
بیان ساده،  به  است.  مواجه کرده  پارادایمی  بحران 
که  چندجانبه گرا  و  قاعده محور  بین المللی  نظم 
مبنای کنش سیاست خارجی ایران و بسیاری دیگر 
از کشورها در سال های اخیر بوده به گونه ای فزاینده 
متزلزل می شود. این تزلزل، محیط عملیاتی جدیدی 
را برای کنشگری ایران و بسیاری دیگر از کشورها 
پدید آورده است. این محیط تئوریزه نشده، چندان 
اغلب  و  است  متغیر  به شدت  نیست.  شده  شناخته 

کشورها »جعبه ابزار« و نیز آمادگی روانی الزم برای 
کنشگری موفقیت آمیز در آن را ندارند.

و  اروپا  اتحادیه  که  باشد  این  شاید  خوب  خبر  اما 
به  پارادایمی  بحران  این  در  نیز  چین  حدی  تا 
ایران شریکند. تجدیدنظرطلبی رادیکال  با  درجاتی 
سرگردان  و  گیج  درجاتی  به  نیز  را  آنها  آمریکا 
این  که  اضطراری  مفهوم پردازی های  است.  کرده 
نظم  به  گذار  دوره  مورد  در  اروپایی  سران  روزها 
چین  تمنای  و  خواهش  و  می کنند  ارائه  جدید 
سیاسی  اقتصاد  چندجانبه  ساختارهای  حفظ  برای 
کرد.  تفسیر  راستا  همین  در  می توان  را  بین الملل 
و  ندارند  را  ایران  گرفتاری  آنان  از  هیچ یک  البته 
با  ایرانی  چندجانبه گراهای  که  را  فشاری  شدت 
نمی کنند.  درک  خوبی  به  احتماال  مواجهند،  آن 
به عنوان  برجام  هژمونیک،  ثبات  از  گذار  تکانه های 
در  را  ایرانی  چندجانبه گراهای  دستاورد  مهم ترین 
در جهانی  مصیبت  این  و  داده  قرار  نابودی  آستانه 
که همه سرگرم گرفتاری های »دوره گذار« ند توجه 
روزهای  این  عصبانیت  برنمی انگیزد.  را  شایسته 
جلب  برای  آنها  تالش  و  ایرانی  چندجانبه گراهای 
توجه به فاجعه فروپاشی برجام را می توان در همین 
اروپا و نیز چین برای  راستا تفسیر کرد.  به تدبیر 
گشودن روزنه های بین المللی به روی اقتصاد سیاسی 
ایران احتماال می توان به صورتی »کج دارومریز« امید 
از  چینی ها  یا  اروپایی ها  که  دلیل  آن  به  نه  بست، 
آن  دقیق  که سنجش  نیستند  برخوردار  الزم  اراده 
ممکن نیست، بلکه عمدتا به آن دلیل که آنان نیز 
عمیقا درگیر دوره گذارند و در میدان مین سیاست 
می کنند.  رفتار  حداکثری  احتیاط  با  بین الملل 
در  نه  و  کیفیتی  با  نه  اما  می کنند  تدبیر  احتماال 
زمانی که چندجانبه گراهای ایرانی می خواهند. »عدم 

قطعیت ها« پایدار می مانند.

احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود آغاز شد
شاهرود- ایرنا- عملیات اجرایی بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهید بسطامی شاهرود روز سه 
شنبه با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو در قالب برنامه های سفر کاروان تدبیر و امید به استان سمنان 

آغاز شد.
به گزارش ایرنا، رضا اردکانیان وزیر نیرو احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهید بسطامی شاهرود 

را در استان سمنان آغاز کرد، این طرح مقرر است تا سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد.
فرماندار شاهرود در حاشیه سفر وزیر نیرو به این شهرستان، به خبرنگار ایرنا گفت: با انجام این عملیات 

ظرفیت نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود افزایش می یابد.
محمد کرم محمدی اضافه کرد: افزایش تولید و پاسخگویی به رشد بار، صرفه جویی ساالنه سوخت به میزان 
۲۴۴ میلیون متر مکعب، کاهش آالیندگی محیط زیست و افزایش راندمان نیروگاه به اندازه ۵۰ درصد از 

جمله مزیت های این طرح است.
وی از بهره برداری این طرح تا سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: این بخش دارای وی ژگی هایی همچون ژنراتور 
به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات، بویلرهای بازیاب حرارتی، توربین بخار و سامانه خنک کننده اصلی از نوع خشک 
است. به گزارش ایرنا، نیروگاه سیکل ترکیبی شهید بسطامی شاهرود دارای چند بخش است و واحد گازی 

این نیروگاه توان تولید ۱۶۲ مگاوات برق را دارد.
نیروگاه گازی شاهرود شامل دو واحد گازی به ظرفیت ۱۶۲ مگاوات در مجموع ۳۲۴ مگاوات در شرایط 
ایزو است که در آن از ۲ واحد توربین گاز V94.2 طرح نیام مپنا استفاده شده است، این نیروگاه در۱۵ 
کیلومتری جاده شاهرود به دامغان، جنب پست ۲۳۰ کیلوولت جای گرفته و تاکنون هر دو واحد آن به 

کارفرما تحویل موقت شده است.
در سفر دکتر روحانی رئیس جمهوری و کاروان تدبیر و امید به استان سمنان امروز و فردا حدود ۷۰ مصوبه 

برای توسعه این استان مصوب می شود.
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۶ کشور مقصد صادرات برق 
تولیدی از انرژی تجدیدپذیر 

ایران شدند
عضو هیأت مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر 
گفت: ۶ کشور عراق، عمان، افغانستان، ترکیه، 

کشورهای  عنوان  به  تاجیکستان  و  ارمنستان 
هدف صادرات برق تولیدی تجدیدپذیرها تعیین 
شده اند و مذاکراتی با این کشورها آغاز شده 

است.
 ، تسنیم  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
انجمن  سیدمحمدجواد موسوی عضو هیأت مدیره 
اظهار  خبرنگاران  جمع  در  تجدیدپذیر  انرژی های 
انتقال و ترانزیت برق صادراتی  داشت: ایجاد بستر 
تولیدی از انرژی های تجدیدپذیر ایران کلید خورده 
خصوص  این  در  متعددی  مذاکرات  و  جلسات  و 

داشته ایم.
وی افزود: ۶ کشور عراق، عمان، افغانستان، ترکیه، 
ارمنستان و تاجیکستان به عنوان کشورهای هدف 
صادرات برق تولیدی تجدیدپذیرها تعیین شده اند 

و مذاکراتی با این کشورها آغاز شده است.
موسوی با بیان اینکه "نیاز کشورهای منطقه به برق 
و بسترهای مناسب توسعه انرژی های تجدیدپذیر در 
ایران، زمینه سرمایه گذاری در این بخش و صادرات 
برق تولیدی را بسیار توجیه پذیر کرده است" گفت: 
شده  نصب  ظرفیت  مگاوات   ۶۵۰ حاضر  حال  در 
تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر در کشور داریم 
که این رقم در سال ۹۸ به ۱۰۰۰ مگاوات خواهد 
تا ۲۵ درصد  این محل، ۲۰  از  توانیم  رسید و می 

کسری برق کشور را تأمین کنیم.
 ۱۴۰۱ سال  تا  شده  هدف گذاری  داد:  ادامه  وی 
انرژی های  از  برق  تولید  شده  نصب  ظرفیت 
تجدیدپذیر در کشور به ۵ هزار مگاوات برسد و با 
توجه به اینکه ما به طور متوسط در طول سال ۳۰۰ 
روز آفتابی برای استفاده از نیروگاه های خورشیدی 
توسعه  برای  مناسب  ظرفیت  با  بادخیز  مناطق  و 
نیروگاه های بادی داریم، می توان این هدف گذاری 

را با جذب سرمایه، محقق کرد.

ساخت ۴ نیروگاه برق آبی در دستور کار ازبکستان تا 5 سال آینده
دولت ازبکستان در 5 سال آینده ۴ نیروگاه برق آبی به ظرفیت بیش از 3۰ مگاوات احداث و راه اندازی 

می کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند، دولت ازبکستان در ۵ سال آینده ۴ نیروگاه برق آبی به 

ظرفیت بیش از ۳۰ مگاوات احداث و راه اندازی می کند.
عالوه بر این، در این کشور ۱۶ نیروگاه  برق آبی کوچک احداث و همچنین ۲۱ نیروگاه برق آبی موجود 

مدرنیزه خواهند شد.
ازبکستان برای اجرای این طرح ها معادل ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر هزینه می کند که ۶۰۰ میلیون دالر 

آن را به عنوان وام دریافت خواهد کرد.
بدین ترتیب برنامه ریزی شده این کشور ساالنه معادل ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون کیلووات ساعت بیشتر برق 

دریافت کند.
ضمنا شرکت »ازبک هیدروانرگو« شامل ۵۷ نیروگاه برق آبی است و آنها به طور کلی ۹ میلیارد و ۳۰۰ 

میلیون کیلووات ساعت برق تولید می کنند.
در حال حاضر در ازبکستان ۲ شرکت اصلی تولیدکننده برق فعالیت می کنند.

شرکت سهامی »ازبک انرگو« شامل نیروگاه های برق حرارتی ۹۰ درصد کل برق و شرکت سهامی »ازبک 
هیدروانرگو« شامل ۳۷ نیروگاه برق آبی حدود ۱۰ درصد برق ازبکستان را تولید می نمایند.   

در سال های استقالل ازبکستان از ۳۷ نیروگاه فعال فقط ۷ نیروگاه برق آبی جدید به بهره برداری رسیده و 
دیگر نیروگاه ها ۳۰ تا ۸۰ سال قبل احداث شدند.

https://tnews.ir/news/bd9d123174109.html?h=1
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15 میلیارد یورو گم شد!
یــورو  میلیــارد   ۲8 حــدود  مجمــوع  از 
ــران در هشــت ماهــه  صــادرات غیرنفتــی ای
ــش از 15  ــف بی ــاری، تکلی ــال ج ــت س نخس
میلیــارد یــورو از ارز حاصــل از صــادرات کــه 
ــر اســاس قوانیــن قــرار بــوده بــه ســامانه  ب

ــت. ــخص نیس ــد مش ــا بیای نیم
بــه گــزارش ایســنا، دولــت بــا تغییــر سیاســت های 
تصمیــم  ســال جاری  فروردیــن   از  خــود  ارزی 
گرفــت برنامــه ای را اجرایــی ســازد کــه بــر اســاس 
آن صادرکننــدگان و واردکننــدگان بتواننــد ارز 
موردنیــاز و صــادرات خــود را در بــازار ثانویــه 

ــد. ــه کنن معامل
ــا صادرکننــدگان غیــر  ــود ت برایــن اســاس قــرار ب
ــه  ــی خــود را در ســامانه نیمــا ب نفتــی ارز صادرات
ــز  ــدگان نی ــل واردکنن ــانند و در مقاب ــروش برس ف
بتواننــد بــرای تامیــن ارز موردنیــاز خــود از طریــق 

ــر از  ــرخ ارز در آن پایین ت ــه ن ــامانه ک ــن س همی
ــود، اقــدام کننــد. ــازار آزاد ب ب

ــزان  ــج می ــه تدری ــت ها، ب ــن سیاس ــرای ای ــا اج ب
ــا  ــت، ام ــش یاف ــامانه افزای ــن س ــه ای ورود ارز ب
معافیت هایــی بــرای برخــی صادرکننــدگان در 
نظــر گرفتــه شــده بــود کــه باعــث شــد بــه انــدازه 

ــود. ــامانه وارد نش ــن س ــه ای ــار ارز ب انتظ
دولــت  مــرداد  نیمــه  از  راســتا،  همیــن  در 
ــه  ــا، هم ــو معافیت ه ــا لغ ــا ب ــت ت ــم گرف تصمی
صادرکننــدگان ارزی را مجــاب کنــد کــه ارز خــود 
ــا  ــامانه نیم ــر در س ــای دیگ ــای محل ه ــه ج را ب
ــرای  ــر تأمیــن ارز موردنیــاز ب ــا عالوه ب بفروشــند ت
ــز  ــامانه را نی ــن س ــه ای ــدگان، ورود ارز ب واردکنن
افزایــش دهــد و از ایجــاد التهابــات ارزی در بــازار 

ــد. ــری کن جلوگی
ــال  ــا اعم ــادرات ب ــل از ص ــم ورود ارز حاص حج
ایــن سیاســت ها، رفتــه رفتــه افزایــش یافــت، امــا 

فاصلــه زیــادی بــا آن چــه انتظــار می رفــت وجــود 
دارد.

بــر اســاس تازه تریــن آمــار بانــک مرکــزی، حجــم 
ــاه  ــرداد م ــه م ــا از نیم ــامانه نیم ــالت در س معام
ــارد و  ــش از ۱۰ میلی ــون، بی ــاری تاکن ــال ج س
۵۰۰ میلیــون یــورو بــوده کــه در ایــن میــان ســهم 
ورود ارز حاصــل از صــادرات بــه ایــن ســامانه پنــج 

میلیــارد و ۶۲۴ میلیــون یــورو بــوده اســت.
عبدالناصــر همتــی، رئیــس کل بانــک مرکــزی نیــز 
ــزان  ــه می ــرد ک ــالم ک ــش اع ــه پی حــدود دو هفت
ورود ارز بــه ایــن ســامانه از ابتــدای ســال جــاری 
تاکنــون حــدود هفــت میلیــارد یــورو بــوده اســت.

ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس آمــار گمــرک 
ایــران از صــادرات غیرنفتــی در هشــت ماهــه 
نخســت ســال جــاری، حجــم صــادرات غیرنفتــی 
ــوده  ــورو ب ــارد ی ــدت ۲۷ میلی ــن م ــران در ای ای
ــورو از آن وارد  ــارد ی ــع ۲۰ میلی اســت کــه در واق

ــا نشــده اســت. ســامانه نیم
همتــی همچنیــن از صادرکننــدگان خواســت تا در 
ایــن شــرایط اقتصــادی، بــه کمــک اقتصــاد کشــور 
ــزی  ــک مرک ــت و بان ــال دول ــک ح ــد و کم بیاین
باشــند؛ در واقــع تاکیــد وی بــر ورود ارز حاصــل از 

صــادرات بــه ســامانه نیمــا بــود.
ــا  ــای گذشــته توانســت ت ــزی در ماه ه ــک مرک بان
ــازار ارز  ــد، ب ــت های ارزی جدی ــال سیاس ــا اعم ب
را کنتــرل کــرده و از التهابــات ایــن بــازار بکاهــد؛ 
ــاق  ــه اتف ــب ب ــد قری ــورد تایی ــه م ــی ک موضوع
مســئوالن دولتــی و فعــاالن بخــش خصوصــی 
ــه برنامه ریزی هــای اقتصــادی  ــا در زمین اســت، ام
یــک دســت صــدا نــدارد و همــه افــراد و نهادهــای 
ــرای رشــد آن بکوشــند. ــا اقتصــاد بایــد ب مرتبــط ب

نکتــه مهمــی کــه در ایــن میــان وجــود دارد 

ــررات  ــت ها و مق ــرکل سیاس ــر مدی ــارات اخی اظه
ارزی بانــک مرکــزی اســت کــه گفتــه اســت تنهــا 
ــا وارد شــده  ــامانه نیم ــه س ــورو ب ــارد ی ۵.۷  میلی
کــه ایــن رقــم تنهــا حــدود ۲۷ درصــد ارز حاصــل 

از صــادرات اســت.
کســرایی پــور بــا اشــاره بــه اینکــه اکنــون مبنــای 
ــا  ــرخ ارز در ســامانه نیم ــذاری گمــرک، ن قیمت گ
اســت، گفتــه اســت: بــر اســاس آمــار هشــت ماهــه 
ــادرات  ــورو ص ــارد ی ــدود ۲۷.۸ میلی ــرک، ح گم
غیرنفتــی داشــتیم کــه از ایــن مبلــغ، ۶.۴ میلیــارد 
ــت و ۲۱.۴  ــات گازی اس ــه میعان ــوط ب ــورو مرب ی
میلیــارد یــورو نیــز ارزش بقیــه کاالهــای صادراتــی 

اســت.
بــه ایــن ترتیــب، بــا توجــه بــه اینکــه ۵.۷ میلیــارد 
ــران  ــادرات ای ــل ص ــه از مح ــوده ک ــورو ارزی ب ی
ــورو از  ــارد ی ــده، ۱۵.۷ میلی ــا ش ــامانه نیم وارد س
ــوده وارد ســامانه  ــرار ب ــه ق ــران ک ــی ای ارز صادرات
نیمــا شــود، بالتکلیــف اســت و مشــخص نیســت 

ــه کــدام محــل رفتــه اســت. ب
ــز  ــزی نی ــک مرک ــس کل بان ــوع را رئی ــن موض ای
ــل از  ــی ارز حاص ــه مابق ــت ک ــد داش ــر آن تاکی ب
صــادرات کــه قــرار بــوده بــه ســامانه نیمــا بیایــد، 

ــه اســت. ــه کجــا رفت مشــخص نیســت ب
ــه  ــدگان س ــن، صادرکنن ــاس قوانی ــر اس ــه ب البت
مــاه فرصــت دارنــد ارز حاصــل از صــادرات را 
ــر  ــم تغیی ــن رق ــاید ای ــد و ش ــه کشــور برگردانن ب
کنــد، از ســوی دیگــر، بخشــی از صــادرات هــم بــه 
عــراق و افغانســتان بــه صــورت ریالــی انجــام شــده 
اســت، امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه از ابتــدای 
ــورو از ارز  ــارد ی ــون ۱۵.۷ میلی ــاری تاکن ســال ج
ــه چرخــه اقتصــادی کشــور  حاصــل از صــادرات ب

بازنگشــته اســت.
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در پی بیانات رهبری انجام شد

دستور الریجانی به مرکز پژوهش ها برای تدوین طرح اصالح قانون 
منع بکارگیری بازنشستگان

رئیس مرکز پژوهش های مجلس از دستور دکتر الریجانی به این مرکز برای تدوین طرح اصالح قانون 
منع بکارگیری بازنشستگان در پی فرمایشات امروز مقام معظم رهبری خبر داد.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری خانه ملت، کاظم جاللی، با بیان اینکه در پی فرمایشات امروز مقام 
معظم رهبری در درس خارج فقه در مورد قانون منع بکارگیری بازنشستگان، دکتر الریجانی مالحظات 
معظم له برای اصالح قانون را به بنده به عنوان رئیس مرکز پژوهش های مجلس اعالم کردند، گفت: بر این 
اساس مقرر شد با همکاری جمعی از نمایندگان، کارشناسان، پژوهشگران و معاون قوانین مجلس طرحی را 

جهت اصالح قانون مطابق با نظر مقام معظم رهبری تدوین و آماده کنیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه از معظم 
له برای اظهار محبت نسبت به اصل قانون تشکر و سپاسگزاری می کنیم، افزود: ایشان قانون را امری الزم 
و ضروری جهت اینکه جوانان و نیروهای تازه نفس جدید وارد عرصه مدیریتی کشور شوند دانستند ضمن 
اینکه ایشان فرمودند که این قانون باید به طور کامل اجرا شده و نباید معطل بماند و تاکنون نیز به خوبی 

اجرا شده است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: بنابراین ما بررسی نکات و مالحظاتی که مقام 
معظم رهبری داشتند را هر چه سریع تر در دستور کار گروه کارشناسی قرار می دهیم و ان شاء اهلل آن را 

به مجلس و کمیسیون تخصصی ارائه خواهیم کرد.

فریال مستوفی، از وضعیت مناسبات تجاری 
شرکت های ایرانی و چینی  می گوید؛

هنوز بانکی از سوی چین برای 
مبادله مالی با ایران معرفی نشده 

است
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید روابط 
بانکی شرکت های ایرانی و چینی قطع شده است 
مبادالت وجود  این  انجام  برای  راهکاری  فعالً  و 

ایجاد نشده است.
با وجود آنکه در روزهای گذشته اخباری مبنی بر آغاز 
قریب الوقوع مبادالت پولی میان ایران و چین  منتشر  
شد، فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران 
گفت: از تاریخ ۳۰ اکتبر که بانک کونلون چین، ارائه 
خدمات مالی به ایران را متوقف کرده، مبادالت رسمی 
شرکت های ایرانی و چینی به حالت تعلیق درآمده است.

تهران  اتاق  عمومی  روابط  به  باره  این  در  مستوفی 
توضیح داد: به دلیل اعمال  تحریم ها، کشورهای شریک 
تجاری ایران نیز ناگزیر به حفظ منافع خویش در قبال 
تحریم های آمریکا شده  و سعی  می کنند  تبادالت بانکی 
و تجاری خود را با ایران کاهش دهند. این مساله شامل 
بر  البته منعی  نیز  می شود. دولت چین  کشور چین 
همکاری شرکت ها و  نهادهای مالی چینی با ایران قائل 
نشده است اما  موسسات و نهادهای مالی در این کشور 
به دلیل باال بودن حجم مبادالت با آمریکا، ادامه مراوده 
با این کشور را ترجیح  می دهند. البته فارغ از تحریم ها، 
عدم الحاق ایران به FATF  نیز همکاری موسسات مالی 

خارجی با ایران را دچار محدودیت کرده است.
او با بیان اینکه کشور چین در جنگ تجاری با آمریکا 

بوده و به تازگی خبرهایی از آتش بس  تجاری این دو 
کشور منتشر شده است، ادامه داد: تا زمانی که چین 
تکلیف این جنگ تجاری با آمریکا را روشن نکند، بعید 
 می دانم بتواند  در مورد ایران نیز تصمیم قاطعی اتخاذ 
کند. البته اکنون این دو کشور آتش بس  اعالم کرده اند و 
مشخص نیست تقاضاهای چین  و آمریکا از یکدیگر در 

ازای این آتش بس چه بوده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه هنوز 
هیچ بانک چینی برای مبادله بانکی با ایران مامور نشده 
است ادامه داد: در زمانی که ایران در شرایط  تحریم 
قرار داشت و حتی در زمان اجرایی شدن برجام، هیچ 
بانک چینی به جز کونلون، روابط بانکی با ایران برقرار 
نکرد. در واقع تنها بانک چینی  که با  ایران همکاری 
 می کرده است، کونلون بود که  عمده سهام آن متعلق 
به شرکت نفتی چین است. اما ظرف یک ماه گذشته، 
بانک کونلون نیز اعالم کرده که تعهدات خود به ایران تا 
۳۰ اکتبر را به انجام خواهد رساند و پس از این تاریخ، 
همکاری با ایران را به امور بشردوستانه محدود خواهد 
کرد.  فریال مستوفی افزود: گفته  می شود که چین 
درصدد  ایجاد سازوکاری ویژه برای ادامه ارتباط با ایران 
است که البته این ساز و کار نیز هنوز در قالب یک 
ایده مطرح است. رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری 
اتاق تهران درباره وضعیت مناسبات تجاری شرکت های 
ایرانی و چینی نیز توضیح داد: تا قبل از آن که کونلون از 
مدار خارج شود، مبادله با کشور چین در وضعیت عادی 
قرار داشت. اما  از۳۰  اکتبر به بعد، مبادله رسمی و بانکی 
درآمده،   تعلیق  حالت   به  چین  با  ایرانی  شرکت های 
مگر آنکه شرکت ها در این مدت از مجاری دیگر نظیر 
صرافی ها اقدام به نقل و انتقال پول کرده باشند. ضمن 
آنکه، بانک های چینی ارائه خدمات مالی به ایرانیانی که 
در چین اقامت دارند و حتی دانشجویان را از مدت ها 

قبل متوقف کرده اند  و این روند همچنان ادامه دارد.

https://www.isna.ir/news/97091306198/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9


از این پس اهم عناوین آگهی مناقصات کشور 
در حوزه صنعت برق و الکترونیک جهت اطالع 
از خبرنامه رسانا  این صفحه  اعضا محترم در 

منتشر می شود. 
و  آگهی ها  شرح  و  کامل  مشاهده  منظور  به 
بهره برداری از آنها، لطفا درخواست عضویت 
داخلی   66570930 تلفن  طریق  از  را  خود 

138 به سندیکا اعالم کنید. 
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

شماره    2312 12 آذر 1397

استان : تهران 
مناقصه گزار : برق منطقه ای تهران

آگهی : مناقصه خرید رله های حفاظتی و تجهیزات 
کنترلی پست های فوق توزیع

مبلغ تضمین : ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

استان : تهران 
مناقصه گزار : توزیع نیروی برق تهران بزرگ

برق رسانی  و  نیرو  انتقال  مناقصه عملیات   : آگهی 
شبکه های توزیع مناطق برق ۱۷ شهریور -فردوسی 

و بعثت
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ 

استان : چهار محال و بختیاری 
مناقصه گزار : توزیع نیروی برق

آگهی : استعالم بها :
 - کاکا  چم  روستای  الحاقی  طرح  به  ۱-برقرسانی 

شهرستان سامان 
۲-چاپ و کپی، تکثیر و خدمات مرتبط

مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ 

استان : سیستان و بلوچستان 
 مناقصه گزار : توزیع نیروی برق

آگهی : استعالم بها نصب بوستر و خازن و احداث 
شهرستان  سردشت  خط  متوسط  فشار  شبکه 

زاهدان 
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ 

استان : یزد
مناقصه گزار : برق منطقه ای یزد

آگهی : مناقصه واگذاری بهره برداری ایستگاههای 
فوق توزیع و انتقال )یک مرحله ای- ۳,۱۸۳,۳۹۰ ( 

مبلغ تضمین : ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت دریافت اسناد :۱۳۹۷/۰۹/۱۷ 

استان : خراسان جنوبی 
مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان خراسان 

جنوبی
آگهی : مناقصه ۱- بهینه سازی شبکه برق روستایی 

میغان، بندان و دهسلم از توابع شهرستان نهبندان 
۲- تامین برق روستای جالران شهرستان درمیان 

)فاز ۱( ۳- بهینه سازی شبکه برق روستاهای 
زیرکوه، روستای سوجان شهرستان خوسف و 

تامین برق بخش توسعه روستای کسراپ شهرستان 
سربیشه ۴- احداث شبکه فشار متوسط به منظور 

تامین برق روستای نایبند )فاز ۳( ۵- احداث 
شبکه فشار متوسط از پست ۱۳۲ کیلووات 

فرزان به منظور تامین برق منطقه ویژه اقتصادی 
شهرستان بیرجند فاز یک ۶- بهینه سازی شبکه 
برق روستاهای بخش مرکزی و تامین برق معابر 
روستایی شهرستان طبس و بهینه سازی شبکه 
فشار ضعیف روستاهای سرند، فتح آباد و گسنج 

فردوس و روستاهای دوحصاران و دوست آباد 
سرایان )فاز اول فشار متوسط(

مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ 
 شماره تماس : ۳۲۴۰۰۵۷۰-۰۵۶ 

فهرست اهم مناقصات 
کشور

استان : تهران 
 مناقصه گزار : توزیع نیروی برق تهران بزرگ

و  نیرو  انتقال  عملیات  اجرای  مناقصه   : آگهی 
عملیاتی  در محدوده  توزیع  های  برقرسانی شبکه 

مناطق برق هفده شهریور، فردوسی و بعثت
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ 

استان : کرمانشاه 
مناقصه گزار : توزیع برق

کابل  متر   ۹۰۰۰ خرید  بها  استعالم   : آگهی 
خودنگهدار ۳۵+۳۵+۲۵+۲۵×۳

مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ 

استان : مرکزی 
مناقصه گزار : صدا و سیما 

آگهی : استعالم بها :
۱-پک کامل لوازم ارت 

۲-پک کامل لوازم ارت 
۳-پک کامل ارت 

مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ 

 Metropolitan : کشور : پاکستان | مناقصه گزار
Corporation, Islamabad

نگهداری  تعمیرو  و  کابل  تامین  مناقصه   : آگهی 
سیستم روشنایی خیابان

مهلت دریافت اسناد : ۲۶/۰۹/۱۳۹۷ 
رسانه منتشر کننده : سایت های اینترنتی
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مدیران

مترجم: مهدی نیکوئی
احساس  کارکنان  که  زمانی   :  mckinsey منبع: 
دارند، سخت تر  بااهمیتی  و  معنادار  می کنند شغل 
کار می کنند، وظایف چالشی یا کم طرفدار برعهده 
اعضای  سایر  با  مفیدتری  همکاری  و  می گیرند 
سازمان خواهند داشت. پژوهش ها هم این موضوع 
کنند  احساس  باید  افراد  که  است  کرده  اثبات  را 
کار  تنها  و  بزرگ هستند  یک هدف  از  بخشی  که 
کوچکی مانند پرداخت یک چک را بر عهده ندارند.

امروزی،  رستوران های  و  کافه تریاها  از  بسیاری  در 
ببینند و  را  آشپزها و مشتریان نمی توانند یکدیگر 
خدمه رستوران نقش واسط را بین آنها ایفا می کنند. 

 آنها حقوق و پاداش را زمانی می دهند که کمک های 
این  باشند؛ آن هم در حالی که  مالی قطعی شده 
کار، بسیار دشوار و مالل آور است. به همین دلیل 
است که بهره وری و روحیه کارکنانی که این وظیفه 

را بر عهده دارند، بسیار پایین است.
گرانت دو آزمایش انجام داد. در یک آزمایش، برای 
کارکنان مسوول جمع آوری کمک ها یکی از مدیران 
دانشگاه یا اعضای هیات رئیسه آن، درباره اهمیت 
سخنرانی  مالی  کمک های  جمع آوری  و  آموزش 
می کردند. نتیجه این جلسات به اصطالح انگیزشی، 
وجه  هیچ  به  بهره وری  بود.  صفر  حتی  و  ناچیز 

افزایش پیدا نکرد.

در آزمایش دیگری، گرانت ترتیبی داد که کارکنان 
کمک هزینه  دریافت کننده  دانشجویان  از  یکی  با 
این  که  دانشجویانی  کنند.  دیدار  تحصیلی 
کارکنان  برای  بودند،  کرده  دریافت  را  کمک هزینه 
را  آنها  زندگی  بورسیه،  این  که  می دادند  توضیح 
تغییر داده است. آنها به این واسطه توانسته اند در 
بپردازند.  تحصیل  به  از کشور  در خارج  و  دانشگاه 
اندازه  چه  که  فهماند  کارکنان  به  جلساتی  چنین 
کار آنها باارزش است و اثرات تالش های خود را به 

وضوح می دیدند.
جمع آوری کننده  کارکنان  جلسات،  این  از  پس 
بیشتری  بسیار  تلفنی  تماس های  مالی،  کمک های 
می گرفتند و در هر تماس هم کمک های بیشتری 
نشان  پژوهش ها  می کردند.  دریافت  خّیر  افراد  از 
می داد که افراد آن طرف خط، حتی از پشت تلفن 
هم می توانستند حس کنند که کارکنان جمع آوری 
به  مصمم  و  پرهیجان  اندازه  چه  تا  مالی،  کمک 
نهایی کردن کار خود هستند. نگرش متفاوت آنها 
باعث شده بود تا فعاالنه تر در کارها مشارکت کنند، 
متقاعدکننده تر باشند و موفقیت بیشتری به دست 
با  دیدار  از  پس  ماهه  دو  دوره  دو  در  آنها  آورند. 
بیشتری  مالی  کمک  درصد،   ۲۹۵ دانشجویان، 
نسبت به دوره دو ماهه قبل از آن جمع آوری کردند؛ 
هر نفر به طور متوسط ۹۷۰۰ دالر جمع آوری کرد 
در حالی که پیش از آن، این رقم تنها ۲۴۶۰ دالر 

بود.
 کار افراد را ببینید و به آنها پاداش دهید

کارکنان خواهان آن هستند که کار آنها مورد توجه 
شرکت های  شود.  داده  ارزش  آن  به  و  گرفته  قرار 
باهوش، راه های معناداری برای انجام این کار پیدا 
می کنند؛ بدون آنکه الزم باشد حقوق و پاداش های 

کارکنانشان را افزایش دهند.

ویکی پدیا را در نظر بگیرید؛ دایره المعارف بزرگی 
که به ویراستاران بدون دستمزد برای ایجاد و اصالح 
ویراستاران،  این  است. حفظ  وابسته  صفحات خود 
همچنین،  پدیا  ویکی  است.  شرکت  موفقیت  کلید 
گروهی از ویراستاران را به طور تصادفی از یک جمع 
۴ هزار نفره انتخاب کرد که در ازای کار خود، پاداش 

دریافت می کردند.
پاداش ویکی پدیا به صورت غیرمادی اتفاق می افتاد: 
یک تصویر الکترونیکی در صفحه شخصی ویراستار 
ارسال می شد و دیگری قدردانی در صفحه رسمی 
وب سایت بود. با توجه به آنکه ویراستاران از نام های 
با  عمال  پاداش  این  می کنند،  استفاده  مستعار 
پاداش های سنتی و مرسوم تجارت در تضاد است. 
تا  شد  باعث  نمادین،  پاداش  همین  حال،  این  با 
درصد   ۱۳ ۱۱ماهه،  دوره  یک  در  آنها  بهره وری 
افزایش یابد و میزان انصراف از کار هم ۲۰ درصد 
سقوط کند. از طرفی، با همین پاداش های کوچک، 
ویراستاران تشویق شدند که فعالیت بیشتری داشته 
پایه(  )از  مقاالت  نوشتن  به  شروع  برخی  باشند؛ 
کردند و برخی در فعالیت های پشتیبانی و نگهداری 
شرکت هم به ایفای نقش پرداختند. آنها در کمک 
به دیگران هم پیشقدم شدند و بررسی ها نشان داد 
که ویراستاران پاداش گیرنده، دو برابر بیشتر از سایر 
ویراستاران اقدام به جواب دادن سواالت کاربران و 

اعضای ویکی پدیا می کنند.
 یک هدف واالتر در کار ببینید

برای  ساده ای  راه های  ما،  نخست  پیشنهاد  سه 
ارزش  با  را  بتوانند کار خود  آن است که کارکنان 
ببینند. پیشنهاد چهارم، باعث می شود که کارکنان 
بتوانند مسوولیت های روزمره خود را مرتبط با یک 

هدف عالی و مهم تر از خودشان ببینند.
پایان

راهنمایی برای رهبران سازمانی
چگونه کار را معنادار کنیم؟)قسمت نهایی(
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نگاه آخر

هزار مسجد غرق در مه

خراسان  مسجد  هزار  ارتفاعات  شدن  آلود  مه 
آنجا  به  زیباتر  جلوه ای  پاییز  پایانی  روزهای  در 

بخشیده است.
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