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فهرستطرح های خوب، بد اجرا نشود!

علیرضا توکلی کاشی/ دنیای اقتصاد
در  سخنرانی  در  اخیرا  محترم  رئیس جمهور 
جریان یکی از سفرهای استانی اعالم کرده اند 
از  بخشی  برای  جدید  یارانه ای  به زودی  که 
گفته  و  شد  خواهد  فعال  ایرانی  خانوارهای 
می شود که احتماال محل تامین بودجه آن نیز 
اصالح قیمت حامل های انرژی خواهد بود. در 
اقتصاد ایران سابقه بسیاری از طرح های خوب 
وجود دارد که به دلیل اجرای بد، عمال بر خالف 

اهداف اولیه عمل کرده اند.
نیـز زیربـار قبـول  اولیـه  از طراحـان  هیچ کـدام 
نتایـج آن نرفتـه و نتایـج نامطلـوب را ناشـی از 

دانسـته اند. آن  بـد  اجـرای 
هرچنـد هنـوز ابعـاد اجرایـی ایـن طرح از سـوی 
نشـده  اعـام  عمومـی  به صـورت  رئیس جمهـور 
اسـت، امـا الزم اسـت از تجربه هـای قبلـی درس 
گرفـت و جلـوی خطاهـای احتمالـی را که ممکن 
اسـت در ایـن طـرح هـم رخ دهـد نیـز گرفـت. 
بنابرایـن الزم اسـت نکاتـی کـه احتمـاال در طرح 
بـا  و  می شـوند  بـد«  »اجـرای  مشـمول  جدیـد 

مشاهده متن کامل

نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران اعالم کرد:

مشارکت بخش خصوصی در کاهش 
تلفات شبکه برق سوریه

طرح هایی را برای بخش خصوصی به همراه داشته 
باشد. نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران یکی از 
این طرح ها را تاش برای کاهش تلفات در شبکه برق 
سوریه دانست . باقری با بیان اینکه ایران در میان 
از موفق ترین ها در کاهش  کشورهای منطقه یکی 
تلفات برق است و میزان آن اکنون به ۱۰ درصد 
کاهش  برای  می توان  تجربه  این  از  گفت:  رسیده، 
تلفات در شبکه برق کشورهای عراق، افغانستان و 
سوریه استفاده کرد.پنجشنبه هفته گذشته محمد 
زهیر خربوطلی وزیر برق سوریه که برای دیدار از 
نوزدهمین نمایشگاه صنعت برق به ایران سفر کرده 
بود در دیداری با رضا اردکانیان وزیر نیروی ایران 
امضا  جانبه  همه  همکاری های  تفاهمنامه  یاداشت 
کرد. در این دیدار وزیر نیروی ایران از تاش برای 
سنکرون کردن شبکه برق ایران و سوریه از طریق 

شبکه برق عراق در آینده نزدیک خبر داد

نایب رئیس 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.
اقتصادی  با خبرنگار  و گو  باقری« در گفت  »پیام 
ایرنا افزود: مذاکرات روزهای اخیر وزیران دو کشور، 
بازارهای جدیدی برای فعالیت شرکت های ایرانی در 
سوریه ایجاد خواهد کرد. وی ادامه داد: تفاهمنامه ای 
که بین ایران و سوریه به امضا رسید طرح های زیاد 
جدیدی را می تواند تعریف کند که بخش عمده ای از 
آنها فرصت های کار برای بخش خصوصی کشورمان 
به همراه خواهد داشت و موجب رونق بیشتر این 
بخش خواهد شد. باقری به تاش وزارت نیرو برای 
سنکرون کردن شبکه برق ایران و سوریه از طریق 
نیز می تواند  این موضوع  و گفت:  اشاره کرد  عراق 
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قیمت برق مراکز استخراج رمز 
ارز مشخص شد/ هر کیلووات 

ساعت ۹۶۵ تومان
و  توانیر  اقتصادی  امور  و  ریزی  برنامه  معاون 
مقررات  نهایی شدن  از  برق  سخنگوی صنعت 

تامین برق مراکز استخراج رمز ارز خبر داد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به گفته 
دکتر مصطفی رجبی مشهدی، قیمت برق این مراکز 
معادل متوسط نرخ برق صادراتی خواهد بود، که براین 
اساس این میزان 965 تومان به ازای هر کیلووات  ساعت 

تعیین شده است.
رجبی مشهدی گفت: این نرخ در 8 ماه غیرگرم سال 
یعنی  صادراتی  برق  نرخ  متوسط  درصد   5۰ معادل 
48۰تومان خواهد بود و در 4 ماه گرم سال یعنی از 
خرداد تا شهریور دوبرابر متوسط قیمت صادراتی برق 

محاسبه می شود .
سخنگوی صنعت برق تاکید کرد: استفاده این مراکز از 
برق در 3۰۰ ساعت از سال  که ساعات اوج بار است و 

قبا توسط وزارت نیرو اباغیه می شود، ممنوع است.
رجبی مشهدی درخصوص هزینه انشعاب عمومی برق 
این مراکز نیز گفت: از این گروه از متقاضیان هزینه 

انشعاب عمومی دریافت نخواهد شد . 
وی با بیان این که به منظور تشویق فعاالن تخفیفاتی 

هم در نظر گرفته شده است، گفت: در صورتی که این 
متقاضیان به صورت مجتمعی و با ظرفیت باال فعالیت 
کنند تا 2۰ درصد تخفیف در سطوح انتقال  به آنها تعلق 
می گیرد. همچنین درصورتی که از استخرهای داخلی 
نیز استفاده کنند تا ۱5 درصد تخفیف بیشتر شامل حال 

این مشترکان می شود.
سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: استفاده غیرمجاز از 
برق برای استخراج رمز ارز ممنوع است و برق تنها به 
متقاضیانی ارائه می  شود که مجوز از وزارت صمت را 

داشته باشند.
رجبی مشهدی ادامه داد: همچنین برای کسانی که 
ارز  مرز  غیرمجاز  مراکز  اعام  و  شناسایی  به  نسبت 
اقدام کنند نیز پاداش هایی در نظر گرفته شده است 
که معادل 2۰ درصد خسارت وارده توسط این مراکز به 

شبکه خواهد بود.
نیز  برق  از  غیرمجاز  کنندگان  استفاده  با  گفت:  وی 
قضایی  مراجع  به  و  برخورد  موجود  قوانین  براساس 

معرفی خواهند شد. 
سخنگوی صنعت برق با بیان این که امکان استفاه از برق 
نیروگاه های موجود برای استخراج رمز ارز وجود ندارد و 
این کار ممنوع است، اظهار داشت: این گروه از متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند نسبت به احداث نیروگاه 
جدید اقدام کنند که در این صورت نرخ سوخت این 
نیروگاه ها معادل  7۰ درصد نرخ گاز صادراتی خواهد 

بود. 
رجبی مشهدی در عین حال با اشاره به این که استخراج 
کنندگان رمز ارز همچنین می توانند نسبت به استفاده 
از برق تولیدی نیروگاه های تجدید پذیر برای این کار 
اقدام کنند، گفت: در صورت عدم استمرار برق تولیدی 
نیروگاه تجدیدپذیر، این مراکز می توانند از برق شبکه به 
پشتیبان استفاده کنند  که در این شرایط نرخ برق شبکه 
به قیمت تعیین شده در این مصوبه محاسبه خواهد شد. 
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در هفتادوسومین نشست کمیته ماده 12 مطرح شد

نرخ گذاری سوخت موردنیاز 
ماینینگ ها مخل رقابت است

بـا وجـود اینکـه دولـت بـر اسـاس مصوبـه 
مردادمـاه هیـات وزیـران فرآینـد اسـتخراج 
رمـزارز را بـه عنـوان صنعت پذیرفتـه، تأمین 
بـا  ایـن صنعـت  موردنیـاز  و سـوخت  بـرق 
مشـکالتی مواجـه اسـت. بـه بـاور اعضـای 
انجمن هـای فعـال در این حوزه دولـت با توجه 
بـه نـوع نرخ گـذاری بـرای انـرژی موردنیـاز 
صنعـت ماینینگ رونـد رقابـت در این صنعت 

را مختـل کـرده اسـت.
بـا وجـود اینکـه دولـت بر اسـاس مصوبـه مردادماه 
هیـات وزیران فرآیند اسـتخراج رمـزارز را به عنوان 
صنعـت پذیرفتـه، تأمیـن بـرق و سـوخت موردنیاز 
ایـن صنعـت بـا مشـکاتی مواجـه اسـت. بـه بـاور 
اعضـای انجمن هـای فعـال در ایـن حـوزه دولـت با 
توجـه بـه نـوع نرخ گـذاری بـرای انـرژی موردنیـاز 
صنعـت ماینینـگ رونـد رقابـت در ایـن صنعـت را 

مختـل کرده اسـت.
پایگاه خبری اتاق ایران

وزیـران  هیـأت  مصوبـه  بـه  مربـوط  مشـکات 
دربـاره فراینـد اسـتخراج )ماینینـگ( فرآورده هـای 
موضوعـی  ارز(  )رمـز  شـده  رمزنـگاری  پردازشـی 
بـود کـه در هفتادوسـومین نشسـت کمیتـه مـاده 
۱2 بررسـی شـد. منـع نیروگاه هـای موجـود اعـم 
از نیروگاه هـای حرارتـی و نیروگاه هـای انرژی هـای 
تجدیـد پذیـر از فـروش بـرق به بخـش خصوصی و 
شـیوه نرخ گـذاری انـرژی و سـوخت موردنیـاز این 
صنعـت، مـواردی بودند کـه از نگاه فعـاالن صنعت 

ماینینـگ بایـد اصاح شـوند.
حسـین سـاح ورزی، نایب رئیـس اتـاق ایـران بـا 
اشـاره بـه مصوبـه مردادمـاه هیـات دولـت در مورد 
ماینینگ هـا و به رسـمیت شـناختن آنها بـه عنوان 
یـک صنعـت، تصریـح کـرد: بر اسـاس مـاده 4 این 
مصوبـه تأمین بـرق متقاضیـان اسـتخراج رمزارزها 
تنهـا بـا دریافـت انشـعاب برق از شـبکه سراسـری 
از شـبکه  نیروگاه هـای جدیـد خـارج  احـداث  یـا 
دیگـر  عبـارت  بـه  می گیـرد.  صـورت  سراسـری 
نیروگاه هـای موجـود اعـم از نیروگاه هـای حرارتـی 
و نیروگاه هـای انرژی هـای تجدیـد پذیـر از فـروش 

بـرق بـه بخـش خصوصـی دیگـر منع شـده اند.
وی ادامـه داد: منـع نیروگاه هـای موجـود از فروش 

بـرق خـود بـه صنعـت ماینینـگ مصـداق اخـال 
در رقابـت اسـت. از طرفـی مصوبـه هیـات دولـت 
می گویـد تأمیـن بـرق متقاضیـان اسـتخراج رمـز 
از شـبکه  انشـعاب بـرق  بـا دریافـت  ارزهـا فقـط 
سراسـری یـا احـداث نیروگاه هـای جدید خـارج از 
شـبکه سراسـری صـورت می گیـرد امـا متقاضیـان 
وزارت  شـبکه،  از  خـارج  بـرق  از  اسـتفاده کننده 
نیـرو را ملـزم می کنـد کـه نـرخ گاز دریافتـی برای 
تولیـد بـرق را به نـرخ متوسـط صـادرات گاز ایران 

بپردازنـد.
کـرد:  تصریـح   ۱2 مـاده  کمیتـه  دبیـر  قائم مقـام 
در واقـع تعرفـه سـوخت گاز موردنیـاز متقاضیـان 
اسـتفاده کننده از بـرق خارج از شـبکه وزارت نیرو، 
بـا قیمـت 7۰ درصـد متوسـط ریالـی گاز صادراتی 

بـا نـرخ تسـعیر سـامانه نیمـا محاسـبه می شـود.
بـر اسـاس اظهـارات او فعـاالن صنعـت ماینینـگ 
معتقدنـد در ایـن مصوبـه، دولت صنعـت ماینینگ 
را به رسـمیت شـناخته ولی حمایتـی از آن نکرده، 
زیـرا خـوراک این صنعـت، فقط برق اسـت و با این 
نرخ گـذاری فعالیـت در ایـن حـوزه زیـان ده خواهد 

بود.
تولیدکننـدگان  انجمـن  از  نمایندگانـی  ادامـه  در 
ترکیبـی نیـرو، حـرارت و بـرودت ایـران )انجمـن 
CHP ایـران(، انجمـن انرژی هـای تجدیـد پذیـر، 
سـندیکای صنعت بـرق و انجمـن فنـاوران زنجیره 
بلـوک )بـاک چین هـا( دیدگاه هـا و پیشـنهادهای 
خـود را بـرای حـل مسـائل مطـرح شـده، تشـریح 

کردند.
آن هـا معتقدنـد نیروگاه هـای تجدیدپذیر خصوصی 
بـر اسـاس قـرارداد خـود نبایـد از فـروش بـرق بـه 
ماینرهـا منع شـوند. از سـوی دیگر بایـد تعرفه گاز 
موردنیـاز نیروگاه هـای تأمین کننـده بـرق ماینرهـا 

نیـز مانند سـایر صنایع بـا نرخ متعادل تـری تعیین 
شـود؛ چراکـه هیـات دولـت در مصوبه خـود از آنها 
بـه عنـوان صنعـت یـاد کـرده اسـت و نبایـد بیـن 

صنایـع مختلـف تفاوتی قائل شـد.
بیـان  بـه  ادامـه  در  ماینینـگ  صنعـت  فعـاالن 
مزیت هـای ماینرهـا بـه ویـژه در وضعیـت کنونـی 
از  ناشـی  فشـار  دلیـل  بـه  کـه  کشـور  اقتصـاد 
تحریم هـا قـادر به نقـل و انتقاالت ارزی و اسـتفاده 
از خدمـات بانک هـا نیسـتیم، پرداختنـد. از طرفـی 
یـادآور شـدند کـه اسـتفاده از پول مجـازی در دنیا 
نیـز  ایـران  و  تبدیـل شـده  بـه شـیوه ای مرسـوم 
نبایـد از آن غافـل شـود. بنابراین الزم اسـت هرچه 
بهره بـرداری  بـرای  الزم  زیرسـاخت های  سـریع تر 
مناسـب از ایـن صنعـت را در کشـور مهیـا کنیـم.
آن هـا همچنیـن میـزان گاز مصرفـی بـرای تولیـد 
بـرق موردنیـاز صنعـت ماینینـگ را ۱۰ میلیـون 
مترمکعـب در روزعنـوان کردنـد کـه بـا توجـه بـه 
تولیـد روزانـه 4۰۰ میلیـون مترمکعـب گاز مـازاد 
بـر مصـرف در کشـور می تـوان تمهیـدی اندیشـید 
تـا تعرفـه گاز مصرفـی این بخـش با نرخـی به غیر 
از قیمـت صادراتـی گاز تعییـن شـود. در غیـر ایـن 
صـورت شـاهد خـروج ماینرهـا و فعالیـت آنهـا در 
کشـورهای اطـراف خواهیـم بـود که متأسـفانه این 

حرکـت شـروع شـده و رو بـه افزایـش اسـت.
در ایـن رابطه شـاپور محمدی، معـاون وزیر اقتصاد 
و نماینـده قـوه مجریه در کمیته ماده ۱2 از فعالیت 
بـورس انـرژی و امـکان خرید فروش بـرق موردنیاز 
صنعـت ماینینـگ در ایـن بـازار سـخن گفـت. بـر 
بخش هـای  حاضـر  حـال  در  او  اظهـارات  اسـاس 
مختلفـی به کمک همیـن بازار، مسـتقیم، انرژی را 

خریـد و فـروش می کنند.
خصوصـی  نیروگاه هـای  داد:  ادامـه  محمـدی 
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بایـد بتواننـد در بـورس انـرژی بـه طـور مسـتقیم 
محصـول خـود را عرضـه کننـد و وزارت نیـرو نیـز 
تنهـا بـه عنـوان هماهنگ کننـده فعالیـت کنـد. بـا 
توجـه به اهمیـت جایـگاه نیروگاه هـای تجدیدپذیر 
بایـد اجـازه داد آنهـا بـدون اتکا بـه دولـت در بازار 

سـرمایه حضـور داشـته باشـند.
معـاون وزیـر اقتصـاد در بخـش دیگری از سـخنان 
خـود یـادآور شـد: در مـورد نـرخ گاز مـورد نیـاز 
تأمیـن  بـرای  ماحظاتـی  دولـت  هـم  نیروگاه هـا 
بـرق عمومـی کشـور دارد. بـرای همین سـعی دارد 
به گونـه ای عمـل کنـد کـه در زمـان پیـک مصرف 
بـرای تأمیـن بـرق کشـور بـا کمبـود مواجه نشـود.
کاظـم دلخـوش، نماینـده مجلـس و نماینـده قـوه 
مقننـه در کمیتـه مـاده ۱2 به سـه مشـکلی که در 
مصوبـه هیـات وزیـران وجـود دارد اشـاره و تأکیـد 
از  را  موجـود  نیروگاه هـای  دولـت،  مصوبـه  کـرد: 
فـروش بـرق بـه ماینرهـا منـع کـرده و گفتـه برای 
تأمیـن بـرق این صنعـت باید نیروگاه هـای جدیدی 
تأسـیس شـود؛ ایـن اولیـن موضوعی اسـت که کار 

را بـرای صنعـت سـخت و پیچیـده کرده اسـت.
وی افـزود: مشـکل دوم تعییـن نـرخ سـوخت برای 
ایـن صنعـت بر اساسـی نرخ صادراتی گاز اسـت که 
بـا تعرفه مصـوب سـایر صنایع در تضاد اسـت و در 
نهایـت بـه نظـر می رسـد در فرآینـد تهیـه مصوبـه 
ایـن  فعـاالن  و  دولـت، نظـرات بخـش خصوصـی 

حـوزه گرفته نشـده اسـت.
محمدباقـر الفـت، معـاون اجتماعی و پیشـگیری از 
جرائـم قـوه قضائیـه و نماینـده ایـن قـوه در کمیته 
مـاده ۱2 ضمـن تأکید بر لـزوم تسـهیل در فرآیند 
اشـتغال زایی و تولیـد بـه ویژه در شـرایط تحریمی، 
تأکیـد کـرد: روح حاکـم بـر ایـن مصوبه بـه دنبال 
تسـهیل امـور نیسـت. به نظـر مصوبه هیـات دولت 

از روی اکـراه و اجبـار تهیـه و تدوین شـده و دولت 
بـا بی اعتمـادی و در حالـت تردیـد، ایـن متـن را 

نوشـته و تصویـب کرده اسـت.
در  کـه  محدودیت هایـی  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
مصوبـه هیـات دولـت آمـده بـرای آن اسـت کـه 
بنابرایـن الزم  نتوانـد حرکـت کنـد  ایـن صنعـت 
اسـت اعضـای انجمن هـای مربـوط بـه ایـن حـوزه 
پیـش از تـاش بـرای کاهـش تعرفـه گاز و تأمیـن 
بـرق موردنیـاز خـود بـه طـور مسـتقیم از طریـق 
نیروگاه هـای خصوصـی، دولـت را مجـاب کنند که 
وجـود ایـن صنعـت برای کشـور مزایـا و فوایدی به 
دنبـال دارد. در واقـع شـک و تردید موجـود را باید 

از بیـن ببرنـد تـا مشـکات برطـرف شـود.
محمدحسـین فروزان مهر، معاون مالی، پشـتیبانی 
و عمرانـی قوه قضائیه و نماینـده این قوه در کمیته 
مـاده ۱2 نیـز بـا تأییـد سـخنان الفت، یادآور شـد: 
مصوبـات دولـت نبایـد روح حاکم بر قوانین کشـور 
را نقـض کنـد. در قانـون رفـع موانع تولیـد و قانون 
شـده  سـعی  کسـب وکار  محیـط  مسـتمر  بهبـود 
فضـای رقابتـی در محیط کسـب وکار شـکل بگیرد 
و از تبعیض هـای قیمتـی اجتنـاب شـود، اما مصوبه 

دولـت ایـن معیارهـا را بـرآورده نمی کند.
وی از اعمـال محدودیـت برای یک صنعـت نوپا در 
کشـور توسـط وزارت نیرو بـر اسـاس مصوبه هیات 
دولـت سـخن گفـت و افـزود: دولـت بایـد بـا نـگاه 
حمایتـی از صنایـع پیـش رود نـه اینکه بـرای آنها 

محدودیـت ایجـاد کند.
اسـداهلل قرهخانـی، نماینـده مجلـس و نماینده قوه 
ابهـام موجـود در  از  مقننـه در کمیتـه مـاده ۱2 
مصوبـه دولـت انتقـاد کـرد و گفـت: چطـور دولـت 
ماینینـگ را بـه عنـوان یـک صنعـت معرفـی کرده 
و تمـام نظام هـای حاکـم بـر سـایر صنایـع را برای 

آن هـم منظـور کـرده امـا آن را از مشـوق هایی که 
از آن بهره منـد هسـتند، مسـتثنی  دیگـر صنایـع 
هـر  بـرای  گاز  صـادرات  نـرخ  اسـت؟  سـاخته 
کشـوری کـه بـه آن صـادرات داریـم متناسـب بـا 
مشـخصه های سیاسـی و غیـره متفـاوت اسـت؛ آن 
وقـت چگونـه نـرخ گاز ایـن صنعـت داخلـی را بـر 
اسـاس تعرفه هـای صادراتـی گاز تعییـن می کنیـم؟

ایـن نماینـده مجلـس میـزان تولیـد روزانـه گاز در 
کشـور را حـدود یـک میلیـارد مترمکعـب و میزان 
مترمکعـب  میلیـون   6۰۰ حـدود  را  روزانـه  نیـاز 
عنـوان کـرد و گفـت: گاز مـازاد بـر تولیـد را بـرای 
صـادرات باید تبدیل به LNG کنیم که متأسـفانه 
تکنولـوژی آن را نداریـم بنابرایـن مجبوریـم بـرای 
صـادرات از لوله اسـتفاده کنیم که میـزان صادرات 
مـا از ایـن طریـق حـدود 5 میلیـون مترمکعـب در 
روز اسـت کـه همیـن مقـدار هـم روسـیه بـا نـرخ 
کمتـری صـادر می کنـد پـس بـازار ایـن بخـش را 

هـم تقریبـاً از دسـت دادیم.
موجـود،  مـازاد  گاز  مصـرف  راه  تنهـا  افـزود:  وی 
فـروش آن بـه صنایـع و پتروشـیمی های داخلـی 
اسـت کـه آنهـا هـم بـه دلیـل شـرایط تحریمـی، 
زمین گیـر شـده و کمتـر از ظرفیت تولیـد می کنند 
پـس بـه ایـن گاز نیـاز چندانـی ندارنـد. پـس چرا 
گاز مـازاد را در اختیـار نیروگاه هـا نمی گذاریـم تـا 
بـه بـرق تبدیل شـده و نیـاز ایـن صنایـع را تأمین 

؟ کنند
رئیس جمهـور  حقوقـی  معـاون  جنیـدی،  لعیـا 
در  مـاده ۱2  در کمیتـه  مجریـه  قـوه  نماینـده  و 
مـورد نگاهـی کـه بـه ایـن حـوزه در دنیـا وجـود 
دارد، گفـت: هنـوز نگرش هـا نسـبت بـه ایـن حوزه 
محـل بحـث اسـت. در برخی کشـورها ایـن صنعت 
را بـه رسـمیت نشـناخته اند و یـا آن را مسـکوت 

گذاشـته اند.
مصوبـه  بـه  توجـه  بـا  دولـت  اسـت  معتقـد  وی 
تصمیـم  جسـورانه  ماینرهـا  مـورد  در  مردادمـاه 
گرفتـه و آنهـا را بـه عنـوان صنعـت بـه رسـمیت 
شـناخته اسـت. البتـه پـس از بحث هایـی کـه در 
کمیسـیون اقتصـادی دولـت صورت گرفـت انتهای 
ایـن صنعـت را صادرات بـرق در نظـر گرفتند برای 
همین سـعی شـد ایـن دو بخـش را تا حـدودی به 

هـم نزدیـک کنیـم.
اگـر  داد:  ادامـه  رئیس جمهـور  حقوقـی  معـاون 
نیروگاه هـای موجـود بـه حدی تـوان تولید داشـته 
باشـند کـه عـاوه بـر نیـاز عمومی کشـور بـه برق 
و  کننـد، خریـد  تأمیـن  را  ماینرهـا  نیـاز  بتواننـد 
فـروش مسـتقیم آنهـا با یکدیگـر منعی نـدارد. این 
مسـئله بایـد توسـط کارشناسـان حـوزه بررسـی و 

مشـخص شـود.
جنیـدی در نهایـت از وزارت نیـرو خواسـت طـی 
کمیتـه  دبیرخانـه  حضـور  بـا  تخصصـی  نشسـت 
مـاده ۱2 و انجمن هـای فعـال در حـوزه ماینینـگ 
میـزان نیـاز آنهـا به بـرق و تـوان تولیـد نیروگاه ها 
را بـه طـور دقیق محاسـبه و اعام کنـد و از وزارت 
نفـت نیـز خواسـت تا گـزارش کارشناسـی خـود را 
در مـورد میـزان گاز مـازاد موجود و امـکان فروش 
آن بـر اسـاس تعرفـه متعادل تـر بـه تولیدکنندگان 
بـرق در اختیـار دبیرخانـه کمیتـه مـاده ۱2 قـرار 
دهـد. ایـن وزارتخانـه یک مـاه فرصت دارنـد تا این 

گزارش هـا را تهیـه و اعـام کننـد.
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تعمیر قطعه حساس توربین بخار نیروگاه بیستون به دست 
متخصصان داخلی

پروژه تعمیر قطعه حساس توربین واحد 2 بخار نیروگاه بیستون توسط متخصصان داخلی با موفقیت 
به پایان رسید.

به گزارش پایگاه اطاع رسانی وزارت نیرو)پاون(، در این پروژه با توجه به شرایط تحریم و با هدف حمایت 
از توان متخصصان داخلی، آسیب های وارد شده به سیلندر گاورنینگ والو توربین شناسایی و تعمیر شد.

بنا بر این گزارش، قطعه نیروگاهی مذکور که از تکنولوژی باالی ساخت برخوردار است، پس از بررسی 
با ظرافت و حساسیت  آنالیز جنس و متریال بوش آن ریخته گری شد، سپس بوش ریخته گری شده  و 
باال تراش خورده و طی عملیات حرارتی درون سیلندرها جا زده شد. در پایان با عملیات ماشین کاری و 

سنگ زنی، سیلندر آماده بهره برداری مجدد شد.
الزم به ذکر است قطعه مذکور هم اکنون در توربین واحد 2 بخار نیروگاه نصب و مورد بهره برداری قرار 

گرفته است.
کنترل  و همچنین  تولید  کاهش  یا  افزایش  مهم  وظیفه  گاورنینگ  عدد  تعداد هشت  بخار  واحد  هر  در 

فرکانس را بر عهده دارند.
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استفاده از پساب تولیدی 
تصفیه خانه فاضالب همدان 

استفاده از پساب تولیدی تصفیه خانه فاضالب 
همدان در صنعت و تبدیل آن به برق با تکیه بر 
دانش و توان مهندسین داخلی یکی از هزاران 
جامه  را  می توانیم«  »ما  شعار  که  است  طرحی 

عمل پوشانده است. 

شــعار ســال: کارشناســان معتقدنــد هــر دولتــی که 
ــت خارجــی  ــع و مدیری ــتعداد، مناب ــه اس ــی ب متک
باشــد دچــار اشــتباه شــده چراکــه از ظرفیت هــای 
توســعه  و  پیشــرفت  و  نــدارد  اطــاع  داخلــی 
کشــورش را در خــارج از مرزهــا جســتجو مــی کنــد 
ــای داخــل  ــته ه ــه داش ــی ب ــر کم ــه اگ ــال آنک ح
ــز  ــر نی ــریع ت ــرفت را س ــیر پیش ــد مس ــه کن توج
ــر  ــع تغیی ــت مناب ــد در مدیری ــود. بای ــد پیم خواه
ــوان داخلــی متکــی شــد  ــه ت رویــه داد و بیشــتر ب
ــد  ــم ش ــه خواهی ــویم متوج ــق ش ــی دقی ــر کم اگ
ــی و  ــرمایه گذاری خارج ــه س ــازی ب ــران نی ــه ای ک
ــه نــدارد چراکــه همــه چیــز  تــوان نیروهــای بیگان
از منابــع گرفتــه تــا نیــروی انســانی خــوب را دارد 
ــه  ــر روی ــع تغیی ــن مناب ــت ای ــد در مدیری ــی بای ول
ــود.  ــی ش ــی متک ــوان داخل ــه ت ــتر ب ــد و بیش ده
ــر را  ــای اخی ــران طــی ســال ه ــای ای پیشــرفت ه
کــه بررســی مــی کنیــم در بعضــی بخــش هــا آنچه 
ــش  ــی در بخ ــان ایران ــه جوان ــت اینک ــهود اس مش
ــی و  ــرمایه گذاری خارج ــدون س ــف ب ــای مختل ه
ــمگیری  ــرفت های چش ــی پیش ــی داخل ــا طراح ب
داشــته انــد و از همیــن اتفــاق مــی تــوان بــه ایــن 
نتیجــه رســید کــه بــدون اتــکاء به خــارج از کشــور 
ــد و  ــه رش ــز ب ــا نی ــر بخش ه ــوان در دیگ ــی ت م
توســعه رســید و شــعار »مــا مــی توانیــم« را محقق 
ــی در  ــتعدادهای خوب ــت اس ــه پیداس ــرد. ناگفت ک
ــتعدادها  ــن اس ــه همی ــود دارد کمااینک ــران  وج ای
بودنــد کــه در ســال های آغازیــن انقــاب بــه 
ســرعت کشــور را در مســیر پیشــرفت قــرار دادنــد 
ــاط  ــیاری از نق ــرعت بس ــه س ــه ب ــی ک ــه صورت ب
کشــور بــرق دار شــدند و یــا بعدهــا در یــک فاصلــه 
چنــد ســاله همــه شــهرهای کشــور را گازدار کردند 
و یــا شــبکه هــای آبرســانی در شــهرها را گســترش 

ــا بیــان اینکــه طبــق قــراردادی بیــن  دادنــد. وی ب
ــرر  ــر مق ــرکت توانی ــه ای و ش ــرکت آب منطق ش
شــد تــا از پســاب تولیــدی تصفیــه خانــه فاضــاب 
ــع آب  ــای مناب ــه ج ــروگاه ب ــن نی ــدان در ای هم
هــای زیرزمینــی اســتفاده شــود، گفــت: در ابتــدای 
ــاب  ــا پس ــروگاه ب ــتی نی ــخصات درخواس ــر مش ام
ــه  ــت ک ــرت داش ــه مغای ــه خان ــدی در تصفی تولی
بــه منظــور رفــع ایــن مشــکل ســه کارگــروه بــرای 
بررســی شــبکه فاضــاب و فرآینــد تصفیــه و اســناد 
ــرداری شــکل  راهبــردی و کنتــرل فرآینــد بهــره ب
گرفــت. مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
ــه  ــا رســیدن ب ــت ب ــان اینکــه در نهای همــدان بابی
نقطــه مطلــوب، فراینــد انتقــال پســاب و تخصیــص 
ــت آب  ــب برداش ــر مکع ــون مت ــالیانه ۱5 میلی س
ــف  ــی متوق ــع آب زیرزمین ــروگاه از مناب ــط نی توس
و پنــج حلقــه چــاه از مــدار اســتفاده خــارج شــد، 
ــاب  ــال پس ــط انتق ــرح خ ــرای ط ــا اج ــت: ب گف
ــول 43.7  ــه ط ــدان ب ــه هم ــه خان ــاب تصفی فاض
کیلومتــر تــا نیــروگاه شــهید مفتــح ضمــن حفــظ 
منابــع آب زیرزمینــی منطقــه و پیشــگیری از اثرات 
ــظ  ــری در حف ــی، گام موث ــت محیط ــرب زیس مخ
محیــط زیســت و منابــع آبــی مــورد نیاز کشــاورزی 
در مناطــق حاشــیه نیروگاه برداشــته شــد و نیروگاه 
شــهید مفتــح نیــز بــرای اولیــن بــار پس از ســاخت 
ــان ۱۰۰ درصــد در شــبکه  ــا راندم ــروگاه ب ــن نی ای
ــا  ــرق شــد. وی ب ــد ب ــه تولی ــق ب ــرق کشــور موف ب
ــروژه فاضــاب همــدان موفــق  ــر اینکــه پ تاکیــد ب
بــه کســب گواهــی نامــه )Green project( ملــی 
 )2۰۱6 National Award( و تندیــس جهانــی
در حاشــیه یازدهمیــن دوره همایــش مدیریــت 
ســبز و دهمیــن دوره کنفرانــس توانمندســازی 
منابــع انســانی شــد؛ گفــت: ایــن افتخــار بــا تــاش 

شــبانه روزی و مســتمر نیروهــای توانمنــد شــرکت 
آب و فاضــاب اســتان همــدان بدســت آمــد و ایــن 
طــرح جــزو ۱۱ هــزار پــروژه آب و فاضــاب جهــان 
قــرار گرفــت و بــا ارزیابــی بنیــاد جهانــی انــرژی و 
کارشناســان جامعــه انــرژی ســبز اروپــا بــه عنــوان 
ــد.  ــناخته ش ــان ش ــر جه ــروژه برت ــی از ۱8۰ پ یک
پــروژه فاضــاب همــدان بــه عنــوان پــروژه جهانــی 
شــناخته شــد حســینی بیدار بــا بیــان اینکــه پروژه 
ــروژه  کشــور در حــوزه  فاضــاب همــدان اولیــن پ
آب بــود کــه بــه عنوان پــروژه جهانی شــناخته شــد 
و موفــق بــه دریافــت گواهینامــه جامعه انرژی ســبز 
اروپــا و بنیــاد جهانــی انــرژی شــد، گفــت: اجــرای 
ایــن نــوع پــروژه هــای عمرانــی در کشــور عــاوه بر 
ــع ارزشــمند  اســتفاده حداکثــری و درســت از مناب
ــرفت  ــعه و پیش ــر در توس ــی موث ــد گام ــی توان م
ــامی  ــاب اس ــردارد. آری انق ــور ب ــزون کش روز اف
ــکان داد و آنهــا را  ــران وجــدان هــای مــردم را ت ای
بیــدار و متوجــه هویــت خــود کــرد و توانایــی هــا 
ــعار  ــان ش ــان زم ــت و از هم ــش گذاش ــه نمای را ب
»مــا میتوانیــم« را ســر داد و رفتــه رفتــه توســعه و 
پیشــرفت بــا اســتفاده از تــوان داخلــی رقم خــورد و 
دیدیــم کــه »مــا مــی توانیــم«. بــه درســتی همــان 
طــور کــه مقــام معظــم رهبــری بارهــا عنــوان کرده 
انــد دشــمنان مــی خواهنــد بــه ملــت ایــران و بــه 
ــد  ــی توانی ــما نم ــه ش ــد ک ــی بباورانن ــوان ایران ج
بــدون ارتبــاط و اتصــال بــا قــدرت هــای ســلطه گر 
ــه جایــی برســید کــه ایــن خطــر بزرگــی اســت  ب
امــا اگــر مــا اعتمــاد بــه نفــس ملــی پیــدا کردیــم، 
ــم  ــت خواهی ــد جوشــید و آن وق اســتعدادها خواه
ــا اثبــات خواهــد  ــرای م ــد کــه مــی توانیــم و ب دی

شــد کــه مــی توانیــم.
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مدیرکل تحقیقات و فناوری توانیر در سمینار سیرد 
عنوان کرد:

حمایت  از طرح های تحقیقاتی 
شرکت های برق در دستور کار 

توانیر
فناوری  توسعه  و  تحقیقات  دفتر  مدیرکل 
و  چالش ها  رفع  بررسی  گفت:  توانیر  شرکت 
نیاز شرکت های زیرمجموعه از طریق تحقیقات 
علمی - کاربردی و حمایت های مادی و معنوی از 
طرح های تحقیقاتی این شرکت ها در دستور کار 

توانیر قرار دارد.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطاع رسانی  پایگاه  به گزارش 
آخرین  سمینار  در  تقوایی"،  مسعود  "سید 
که  بین الملل  کاربردی سیرد  علمی-  دستاوردهای 
به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس 
در شیراز برگزار شد، افزود: در حال حاضر شرکت 
توزیع نیروی برق استان فارس با توجه به تغییرات و 

رویه های مثبتی که در امر تحقیقات دنبال می کند 
از  کشور  برق  نیروی  توزیع  شرکت های  میان  در 

جایگاه مطلوبی برخوردار است.
وی اضافه کرد: نگاه کاربردی شرکت توزیع نیروی 
برق استان فارس به پروژه ها و امور تحقیقاتی سبب 
شده این شرکت بتواند چالش ها و نیازهای خود را 
از طریق این پروژه ها مرتفع کند و نتایج خوبی در 

این زمینه به دست آورد.
شرکت  فناوری  توسعه  و  تحقیقات  دفتر  مدیرکل 
امر  در  اعتباراتی  همواره  اینکه  به  اشاره  با  توانیر 
تحقیقات به شرکت های توزیع نیروی برق اختصاص 
که  آن هستیم  دنبال  به  کرد:  خاطرنشان  می یابد، 
دریافت  که  اعتباری  اساس  بر  شرکت ها  این 
پژوهش  و  تحقیق  در  مناسب  عملکردی  می کنند، 

داشته باشند و به باالترین سطح ممکن برسند.
از  پروژه ها  کاربردی  تعریف  اینکه  بیان  با  تقوایی 
شاخص های مورد توجه است، یادآور شد: نتایج این 
پروژه ها باید در سطوح استانی و ملی مورد استفاده 

شرکت های توزیع نیروی برق کشور قرار گیرد.
و   24 روزهای  در  پژوهش  هفته  برگزاری  از  وی 
25 آذرماه در تهران خبر داد و ابراز امیدواری کرد 
برق  شرکت های  و  برق  نیروی  توزیع  شرکت های 
منطقه ای کشور در این مراسم از نتایج دستاوردهای 
و  نکات  از  را  سایرین  و  کرده  استفاده  یکدیگر 
و  دستاوردها  بهبود  و  ارتقا  جهت  که  پیشنهاداتی 

فرایند تحقیقاتی می شود، آگاه نمایند.
توزیع  شرکت  مدیرعامل  خسروی"،  "احمدرضا 
نیروی برق استان فارس نیز گفت: کنفرانس سیرد 
در  المللی  بین  کنفرانس های  معتبرترین  از  یکی 
صنعت برق جهان است که تنها ۱7 کشور اروپایی، 
کنفرانس  این  اصلی  اعضا  آمریکا  و  چین  ایران، 

هستند.

وی تاکید کرد: ایران توانسته است با حضور پر رنگ 
و نقش فعال خود در این حوزه اثرگذار باشد.

خسروی، با اشاره به تحقیقات متعددی که شرکت 
توزیع نیروی برق استان فارس در زمینه پژوهش، 
داشته،  کاربردی  پروژه های  اجرای  و  طرح ریزی 
گفت: این شرکت موفق شده است در سال ۱395 
مقام چهارم، سال ۱396مقام دوم و در سال ۱397 
مقام نخست کشور را در کنفرانس بین المللی سیرد 

کسب کند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با 
تاکید بر این موضوع که شرکت چشم انداز بلندی 
است،  کرده  ترسیم  پژوهش  و  تحقیقات  زمینه  در 
نیرو،  وزارت  حمایت های  با  کرد:  امیدواری  اظهار 
شرکت توانیر، انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های 
توزیع نیروی برق کشور و افزایش ارتباط اثربخش 
این  داخل  کنندگان  تولید  و  دانشگاه  اساتید  با 

توفیقات گسترش یابد.
در بخش دیگری از این مراسم، رئیس کمیته علمی 
ایران و عضو  بهره برداری، کنترل و حفاظت سیرد 
نیز که جهت  بهشتی  دانشگاه شهید  هیئت علمی 
بیان  الملل و  ارائه آخرین دستاوردهای سیرد بین 
مطالب علمی-کاربردی و تخصصی در این سمینار 
نیروی  توزیع  شرکت  انتخاب  دلیل  داشت،  حضور 
برق استان فارس برای میزبانی این سمینار را، کسب 
رتبه نخست سیرد منطقه ای در سال 97 دانست و 
افزود: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس میزبان 
متخصصان و کارشناسان شش شرکت توزیع نیروی 
برق در مناطق جنوب غربی و غرب کشور بوده تا 
آخرین دستاوردهای سیرد در بخش منطقه و بین 

الملل ارائه شود.
کشور  حضور  اینکه  بر  تاکید  با  خدرزاده،  مجتبی 
خوبی  وجهه  المللی  بین  کنفرانس های  در  ایران 

کرد:  اظهار  داشت،  خواهد  برق  صنعت  برای 
خوشبختانه صنعت برق جزو صنایع پیشرو و به روز 
کشور است، بنابراین آگاهی از تجهیزات و یا علوم 
صنعت  این  عرصه  وارد  که  جدیدی  روش های  و 
می شود نیازمند حضور در کنفرانس های بین المللی 
یک روزه  سمینار  این  در  که  است  سیرد  جمله  از 
آخرین دستاوردهای سیرد بین الملل و نحوه تنظیم 
نیز  کنفرانس ها  این  به  علمی  مقاالت  ارسال  و 

تشریح شد.
دبیر  هاشمی  محمد  سید  سمینار،  این  ادامه  در 
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی 
المللی  بین  کنفرانس  اهمیت  درباره  کشور،  برق 
به  فرانسوی  کلمه  گفت: سیرد مخفف چند  سیرد 
المللی توزیع برق است که 5۰  معنای کنگره بین 
سال پیش در انگلستان و بلژیک شروع شده و امروز 
2۰ عضو اصلی و ۱8 عضو وابسته دارد و هر دو سال 
یک بار به صورت کارگاهی در یکی از این کشورها 

برگزار می شود.
از  ارزنده ای  اینکه مقاالت  از  ابراز خرسندی  با  وی 
ارسال  سیرد  المللی  بین  کنفرانس  به  ایران  سوی 
می شود، شرکت توزیع نیروی برق استان فارس را 
این  به  ارزشمند  مقاالت  موفق  کنندگان  ارسال  از 
این عملکرد سبب  تاکید کرد:  و  دانست  کنفرانس 
اصلی  عضو  اروپایی  کشور  کنار ۱8  در  ایران  شده 

سیرد باشد.
کنفرانس  هشتمین  شد:  یادآور  ایران  سیرد  دبیر 
ماه سال جاری  بهمن  منطقه ای سیرد یکم و دوم 
 ، EMTبا محوریت تجهیزات شبکه، کیفیت برق و
بهره برداری، کنترل و حفاظت، منابع پراکنده انرژی 
و بهینه سازی مصرف، برنامه ریزی و توسعه شبکه 
اقتصادی در کسب و کار توزیع، تجدید  و مباحث 

ساختار و بازار برق، در تهران برگزار خواهد شد.
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صنعت برق پرچمداراقتصاد 
مقاومتي درکشوراست

متولي  توانیر،مهندس  پایگاه خبري  به گزارش 
زاده مدیرعامل شرکت توانیر،دراجالس مدیران 
عامل صنعت برق کشوربا اشاره به فرمایشات مقام 
الگوي مصرف  معظم رهبري درخصوص اصالح 
شاخصهاي  ازمهمترین  یکي  را  پیک  ،کاهش 
تاکید  وبا  ذکرکرد  برق  مصرف  الگوي  اصالح 
مقاومتي  دراقتصاد  برق  صنعت  برپرچمداري 
،اظهارداشت: براساس آمار،طي تابستان امسال 
صنایع  به  همکاري  پاداش  تومان  3۵0میلیارد 
درزمانهاي  همکاري  براي  وسایرین  ،کشاورزي 
را  برق  صنعت  که  شد  پرداخت  شبکه   پیک 
از۶هزارمیلیارد تومان هزینه خرید تضمیني برق 

ازنیروگاهها بي نیازساخت.

مدیرعامــل توانیراســتفاده ازظرفیتهــاي جدیــد 
قانــون بودجــه بــراي تســویه حســاب بیــش 
صنعــت  ازبدهیهــاي  تومــان  از۱۱هزارمیلیــارد 
ــرق  ــت ب ــي صنع ــد بده ــدن رون ــي ش ــرق ونزول ب
اخیــررا  ســالیان  باردرطــي  نخســتین  بــراي 
ازدیگرافتخــارات صنعــت بــرق برشــمرد کــه منجــر 
بــه کســب رتبــه اول وفاصلــه معنادارتوانیربــا 
ازایــن  دراســتفاده  اجرایــي  سایردســتگاههاي 

ــد. ــون ش ــت قان ظرفی
وي بــا اشــاره بــه موفقیــت صنعــت بــرق کشــوردر 
وصــول بیــش ازیــک میلیــارد دالر ازمطالبــات 
ــي  ــاي قانون ــري ازظرفیته ــره گی ــا به ــي ب خارج
،یکــي دیگرازاقدامــات بسیارارزشــمند را حــذف 
ــد اقتصــادي وزیســت  ــرق وفوای قبــوض کاغــذي ب

ــمرد. ــراي کشوربرش ــي آن ب محیط
همــکاران  عملکــرد  زاده  متولــي  مهنــدس 
ــاري را  ــال ج ــداي س ــیل ابت ــرق درس ــت ب صنع
ــورهمراه  ــووالن کش ــردم ومس ــي م ــا قدردان ــه ب ک

بود،افتخارآمیزدانســت.
وي گــذر ازپیــک تابســتان امســال را کــه بــا 
ــه  ــراي برنام ــور واج ــرق کش ــه ب ــاش مجموع ت
هــاي مدیریــت مصــرف وبــدون خاموشــي ســپري 
شــد را حــاوي پیامهــاي مهــم دانســت کــه نشــان 
ــجام  ــا انس ــرق ب ــت ب ــکاران صنع ــد هم ــي ده م
بــه  را  بزرگــي  کارهــاي  قادرنــد  وهماهنگــي 

ثمربنشــانند.
ــرف  ــت مص ــورد مدیری ــت رک ــل توانیرثب مدیرعام
وصــادرات بــرق را ازدیگــر موفقیتهــاي ســال 

ــرد. ــاري ذکرک ج
کسب رتبه برتررضایتمندي مردم

مهنــدس متولي زاده کســب رتبــه برتررضایتمندي 
کشورازســوي  اجرایــي  ازدســتگاههاي  مــردم 

ــي و  ــهید رجای ــنواره ش ــه درجش ــرکت توانیرک ش
براســاس نظرســنجي ازمــردم احرازشــد را یکــي از 
بــا ارزشــترین خاطــرات خــود درطــول دوران کاري 
ــي  ــاخصهاي فن ــه ممتازش ــب رتب ــمرد وکس برش
ــرد. ــوان ک ــارات عن ــنواره را ازدیگرافتخ ــن جش درای
ــدي  ــزان رضایتمن ــترین می ــل توانیربیش مدیرعام
مــردم ازصنعــت بــرق درمیــان تمــام دســتگاههاي 
ــبکه  ــرف ش ــازه اوج مص ــورآنهم درب ــي کش اجرای
سراســري را مایــه افتخاردانســت وازمجموعــه بــرق 
کشــوربه ویــژه شــرکتهاي توزیــع نیــروي بــرق کــه 
بیشــترین ســهم را درجلــب رضایــت مــردم دارنــد 

،تشــکر کــرد.
برنامه هاي توانیرتاسال۱4۰۰

درادامــه ایــن نشســت برنامــه هــاي شــرکت 
مادرتخصصــي توانیرتــا سال۱4۰۰ازســوي مهندس 

ــد. ــریح ش ــي زاده تش متول
ــور  ــامل 3مح ــه را ش ــن برنام ــل توانیرای مدیرعام
ــث  ــرق ومباح ــاد ب ــاح اقتص ــخگویي بار،اص پاس
شــرکتي  وحکمرانــي  ســاختار  بــا  مرتبــط 
ــات  ــتر ازامکان ــري بیش ــره گی ــزوم به ــوان وبرل عن
وظرفیتهــاي اقتصــادي شــرکت تاکیــد کــرد.

ــک  ــوان ی ــه عن ــرق را ب ــادرات ب ــش ص وي افزای
اولویــت دربرنامــه هــاي توانیربرشــمرد وبــا تاکیــد 
ــا  ــرق ب ــترکان ب ــکاري مش ــش هم ــزوم افزای برل
ــت مصــرف، ازهمــکاري ۱2۰  ــاي مدیری ــه ه برنام
ــه  ــرداد ک ــته خب ــتان گذش ــترک درتابس هزارمش
ــش  ــت بخ ــد ظرفی ــدود 25درص ــن ح ــن بی درای
صنعتــي کشــوربه کارگرفتــه شــده وبایــد درســال 

ــد. ــش یاب ــارکت افزای ــزان مش ــن می ــده ای آین
هزارمگاوات کاهش پیک 99با مشارکت مردم

ــراي پیــک تابســتان  ــي زاده افزود:ب مهنــدس متول
99 بــه طورخــاص اســتفاده از اســتارت آپهــا بــراي 

ــش  ــردم وکاه ــا م ــتقیم ب ــاط مس ــراري ارتب برق
هزارمــگاوات ازمصــرف پیــک تابســتان ،مــورد 

ــت. ــه اس ــه قرارگرفت توج
وي بــا اشــاره بــه نتایــج اثربخــش اســتفاده 
ازکنتورهــاي هوشــمند بــراي مشــترکان دیمانــدي 
،برلــزوم ســرعت بخشــي بــه رونــد نصــب ایــن نــوع 
ــرد. ــد ک ــرف تاکی ــترکان پرمص ــراي مش ــور ب کنت

عمــده  خریدهــاي  توانیرانجــام  مدیرعامــل 
را  طورمتمرکــز  بــه  زیرمجموعــه  شــرکتهاي 
ازسیاســتهاي توانیرذکرکــرد کــه درایــن خصــوص 
تاکنــون چنــد اقــدام اساســي ازســوي شــرکتهاي 
توزیــع وبرقهــاي منطقــه اي انجــام شــده وضمــن 
اینکــه نقــش بــه ســزایي درکاهــش قیمــت تمــام 
شــده اقــام مــورد نیــاز شــرکتها دارد،بســتر 
وافزایــش  بــرق  صــادرات  بــراي  را  مناســبي 

درآمدهــاي ارزي ایجــاد مــي کنــد.
ــدن  ــه برقدارش ــاره ب ــا اش ــي زاده ب ــدس متول مهن
ســاالنه ۱5 هزارچاه کشــاورزي درکشور،ازاختصاص 
ــش  ــن بخ ــي درای ــه جوی ــل ازصرف ــع حاص مناب
ــوي وزارت  ــن بارازس ــراي اولی ــرق ب ــت ب ــه صنع ب
نفــت خبــرداد وپیگیــري جــدي ایــن اقــدام راکــه 
ــردم وکشوراســت ،خواستارشــد. ــع م درجهــت مناف

مدیرعامــل توانیــر ســامت اداري درصنعــت برق را 
باعــث افتخاردانســت ودرعیــن حــال توجــه خــاص 
مســووالن بــه ایــن بخــش وانجــام کنترلهــاي 
ــاد  ــري ازبروزفس ــراي جلوگی ــاد ب ــت زی الزم ودق

ــرارداد. ــد ق ــورد تاکی ــازمان را م درس
تغییــر  درجهــت  ازآغازاقدامــات  درادامــه  وي 
ســاختارصنعت بــرق بــا هــدف افزایــش اختیــارات 
صنعــت بــرق دراســتانها خبــرداد و برلــزوم افزایــش 
آمادگــي صنعــت بــرق درمباحــث ســایبري تاکیــد 

ــرد. ک
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یادداشت

اخالق کسب و کار

قانون، اخالق و فساد
اقتصادی  فساد  مورد  یک  با  که  مواردی  در 
کالن مانند نمونه هایی که در مقاله پیش اشاره 
کردیم مواجه می شویم، تشخیص فساد و عمل 
غیر اخالقی دشوار نیست؛ ولی همواره این گونه 
به  ارتباط کاری کسی  اگر در یک  نیست. مثال 
دیگری هدیه ای بدهد، آیا مصداق رشوه است؟ 
یا آیا می توان در موارد خاص مرز رشوه و »حق 

مشاوره« را با دقت تعریف کرد؟
یکی از اصلی ترین مشکل هایی که در مباحث مربوط 
با   )Business Ethics( کسب و کار«  »اخاق  به 
آن مواجه می شویم تعریف »اخاقی و غیر اخاقی« 
است. اصوال »اخاق« متناسب است با زمان، مکان، 
فرهنگ، عقاید، محدودیت ها، شرایط موجود و عرف 
نظر  از  خاص  مورد  یک  که  است  ممکن  جامعه. 
غیر اخاقی  دیگری  افراد  نظر  از  و  اخاقی  افرادی 
درباره  فرد  یک  نظر  که  است  ممکن  حتی  باشد. 
اخاقی یا غیر اخاقی بودن آن مورد خاص با گذشت 
زمان تغییر کند، بنابراین تعریف جامع و مانعی برای 
»اخاق« نمی توان متصور شد. ابتدا باید دقت کنیم 

که اخاق با قانون مترادف نیست. در بیشتر موارد، 
ولی  است؛  غیر اخاقی  عملی  قانون  رعایت  عدم 
رعایت صرف قانون به معنای رفتار اخاقی نیست.  
وظیفه  مدیران یک نهاد اقتصادی این است که در 
کنند.  بیشینه  را  نهاد  سوددهی  قانون،  چارچوب 
مدیر  کسب و کار«  »اخاق  منظر  از  که  حالی  در 
را  دیگری  موضوعات  موجود،  قوانین  از  فراتر  باید 
که اهمیت ویژه ای دارند هم لحاظ کند. اگر لحاظ 
کردن چنین اصولی در تصمیم گیری های مدیریتی 
که  باشد  همراه  نهاد  سوددهی  کردن  بیشینه  با 
ایده آل است؛ ولی اگر در کوتاه مدت هم تاثیر منفی 
در  که  است  این  بر  پژوهشگران  نظر  باشد،  داشته 
آنچه  چون  بود  خواهد  بهتر  نهاد  برای  درازمدت 
امروز خیلی مهم است قاعدتا به زودی به قانون یا 

عرف تبدیل خواهد شد.
سال  در   ).Merrick Dodd Jr( داد  مریک 
۱932 این طور بیان می کند که هدف از »مدیریت 
و  دریابیم  را  تازه  نکات  که  است  آن  اخاقی« 
از  پیش  کنیم،  پیاده  را  آنها  داوطلبانه  به صورت 
آنکه به لحاظ قانونی الزام آور شوند. مدیری که در 
یا  محیط زیست  چون  مسائلی  تصمیم گیری هایش 
را هم مدنظر می گیرد،  انسانی  نیروی های  تبعیض 
از رقبایش برای خود محدودیت قائل است  بیشتر 
گروه  مدیران،  آنکه  امید  به  می پذیرد  را  آن  ولی 
آن  ارزش  هم  مشتری ها  و  سهامداران  کارمندان، 
آن  هم  قانون گذار  نهایتا  و  کرد  خواهند  درک  را 
»اخاق  در  بنابراین  کرد.  خواهد  الزامی  را  مسائل 
کسب و کار« موضوع از صاح مدیر و سهامدار فراتر 
 )stakeholders( می رود و صاح همه ذی نفعان
باید در نظر گرفته شود. برخی از آنها داخلی هستند 
کارمندان  سهامداران،  سرمایه گذاران،  جمله  از 
مشتری ها،  جمله  از  خارجی  برخی  و  مدیران  و 

مالی،  تامین کننده های  مواد،  تامین کننده های 
که  آنان  حتی  جامعه  افراد  همه  محیط زیست، 

مشتری نیستند، نسل آینده و غیره.
با توجه به آنچه گفته شد نباید دنبال یک چارچوب 
اخاقی  مشکات  همه  کردن  برطرف  برای  کلی 
آماده  محیطی  باید  بلکه  باشیم،  زمینه ها  همه  در 
را  موضوعات  بتوانیم  مختلف  شرایط  در  تا  بسازیم 
از جنبه های گوناگون بررسی کنیم و اخاقی ترین 
تصمیم ممکن را در مقطع کنونی بگیریم. هر نهاد 
اقتصادی باید به اقتضای ماهیت خود راهکار معین 
اخاقی  منشور  یک  بنابراین  باشد.  داشته  پویا  و 
نمونه  یک  به عنوان  کنیم.  خلق  نمی توانیم  جامع 
 Association( خبره  حسابداران  انجمن  خوب، 
 )of Chartered Certified Accountants
پنج اصل بنیادی را به عنوان مرجع مسائل اخاقی 

برای اعضای خود تبیین کرده است:
روابط  همه  در  باید  اعضا   :)Integrity( تمامیت 
کاری و حرفه ای صادق و درستکار باشند. مقصود از 
صداقت صرفا راستگویی نیست؛ بلکه داشتن انصاف 

و بیان همه حقایق است.
دهند  اجازه  نباید  اعضا   :)Objectivity( عینیت 
که جانبداری، تضاد منافع یا نفوذ ناخواسته دیگران 

در قضاوت حرفه ای و کاری آنها تاثیر داشته  باشد.
 Professional Competence and( خبرگی 
Due Care(: اعضا باید همواره دانش و مهارت های 
که  شود  حاصل  اطمینان  تا  کنند  روز  به  را  خود 
دریافت  حرفه ای  خدمات  کارفرمایان  یا  مشتریان 
می کنند. آنها باید در همه حاالت با احتیاط مطابق 

با استانداردهای فنی و حرفه ای عمل کنند.
که  اطاعاتی   :)Confidentiality( محرمانگی 
باید  می آیند  دست  به  حرفه ای  و  کاری  روابط  در 
اختیار  در  اجازه  بدون  نباید  و  بمانند  محرمانه 

شخص ثالثی قرار گیرد؛ مگر آنکه بر حسب وظیفه 
قانونی مجبور باشند. همین طور این اطاعات نباید 
در جهت منافع اعضا و شخص دیگری به کار گرفته 

شوند.
 :)Professional Behavior( حرفه ای  رفتار   
اعضا باید قوانین و مقررات مربوطه را رعایت کنند 
شود  آنها  حرفه  بی اعتباری  سبب  که  رفتاری  از  و 
ارتباط  هرگونه  هرکسی  با  باید  اعضا  کنند.  پرهیز 
و ماحظه  احترام  رعایت  با  دارند همواره  حرفه ای 

رفتار کنند.
ارتباط فساد با قانون و اخاق چیست؟

یا غیر اخاقی توسط  به طور ساده عملی غیر قانونی 
برای  معموال  مدیر،  یک  یا  منصب  صاحب  فردی 
این  با  می شود.  تلقی  فساد  خصوصی،  منفعت 
توصیف، مسوولیت یک مدیر فقط به رعایت قانون 
ماک  هم  حرفه ای  اخاق  بلکه  نمی شود،  خاصه 
انجمن  نظر  از  مثال  به عنوان  است.  او  عملکرد 
حسابداران خبره، حسابداری که تمامیت، عینیت، 
خبرگی، محرمانگی و رفتار حرفه ای نداشته باشد، 
به نوعی دچار فساد است. فساد کاری بسته به اندازه 
عمل و تبعاتی که به همراه دارد و همچنین تعداد 
 )stakeholders( و میزانی که سایر افراد ذی نفع
اتفاق  متاثر می شوند، مقیاس می شوند. گاهی یک 
است و گاهی یک عمل ساختار یافته که تبدیل به 
عرف شده  است. گاهی عمل در یک گروه کوچک 
صورت می گیرد و گاهی کل جامعه جهانی را متاثر 
می کند. مثا یک موسسه مالی که وعده سود خیلی 
اعام ورشکستگی  از مدتی  ولی پس  باال می دهد؛ 
رسانده  آسیب  سپرده گذاران  به  نه تنها  می کند، 
است، بلکه سایر موسسات مالی را هم تحت فشار در 
یک رقابت غیر واقعی قرار داده و برای کل سیستم 

بانکی و مالی مشکل ایجاد کرده است. 
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نگاه آخر

زرشِک » بُرخوار «

تجربه   » بُرخواری   « باغدار  معینی«  اله  »سیف 
استان  درشهرهای  زرشک  کشت  ساله  چندین 
توجه  با  و  آورده  اصفهان  به  را  جنوبی  خراسان 
اینکه زرشک به آب کم نیاز دارد و با آب و هوای 
بخشی  رضایت  برداشت  دارد،  سازگاری  اصفهان 
داشته است. زرشک با توجه به نیاز کم به آب می 
تواند به عنوان یک محصول اقتصادی مهم جایگاه 
به خود اختصاص  اصفهان  استان  را در  ای  ویژه 
باغ  هکتار   3۰ از  بیش  برخوار  شهرستان  دهد. 

زرشک دارد.
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