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فهرستهزارتوی خصوصی سازی

محمد پارسا/ روزنامه اعتماد
اجازه  دولت  به  اساسی  قانون  اصل ۴۴  طبق 
داده شد تا از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه 
خصوصی  بخش  توسعه  موجب  بتواند  هایش 
به  ها  سیاستگذاری  راستا  همین  در  شود. 
شکلی بود که در ابتدا انحصارات از بین برود 
و آزادسازی قیمت ها شکل بگیرد و در نهایت 
انجام  سازی  خصوصی  به  مربوط  فرآیندهای 
شود. همچنین مقرر شده بود تا صندوق های 
بازنشستگی، شرکت ها و هلدینگ های دولتی 
و شبه دولتی تا ۲۰درصد سهام بنگاه ها را مالک 
شوند ولی آنچه امروز مشاهده می کنیم با آن 

تصمیماتی که اتخاذ شد کامال متفاوت است.
 وقتـی اولیـن گام هـای خصوصـی سـازی جـدی 
گرفته نشـود و سیاسـتگذاری های درسـت در این 
خصـوص اتفـاق نیفتـد، آنـگاه خصوصـی سـازی 
تنهـا در حـد شـعار باقـی مـی مانـد و وضعیت به 
گونـه ای می شـود کـه بنگاه هـای خصوصی توان 
رقابـت نخواهنـد داشـت. به عنـوان مثـال مجلس 
شـورای اسـامی در مـورد انحصـارات اشـتباهاتی 

مشاهده متن کامل

او ادامه داد: در اوایل دهه ۸۰ که تغییرات شدید 
فاحش  قیمت  تغییر  موجب  فلزات  جهانی  نرخ 
با  اجرا  در  قرارداد ها  این  از  بسیاری  شد  فلزات 
پیگیری های  از  پس  تنها  و  شدند  مواجه  مشکل 

مسعود سعادتی عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران؛ 

۴۰۰ قـرارداد بالتکـلیف 
در صنعت برق وجود دارد

مسعود سعادتی عضو هیئت مدیره سندیکای 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  کشور  برق  صنعت 
باشگاه  اقتصادی  گروه  انرژی  و  اقتصاد 
چالش های  به  اشاره  با  جوان،  خبرنگاران 
گفت:  برق،  صنعت  قرارداد های  در  متعدد 
توانیر  در شرکت  استفاده  مورد  قرارداد های 
تهیه  نحوی  به  تابع  شرکت های  اکثریت  و 
و  ریسک ها  مورد  در  که  شده اند  تنظیم  و 
اتفاقاتی که به طور معمول هر چند سال در 

کشور روی می دهد مسکوت هستند.

بررسی پیش نویس الیحه اصالح برخی قوانین 
۲ ......................................و مقررات مالیاتی

مشترکان  برق  کنتورهای  هوشمندسازی 
3 ...............................خانگی به کجا رسید؟

و  خصوصی  بخش  تعامل  از  کم نظیر  نمونه ای 
۴ .........................................................دولت

المللی  بین  نمایشگاه  و  کنفرانس  ششمین 
۴ ......................................... ترانسفورماتور 

توسعه انرژی های تجدیدپذیر چگونه به کمک 
5 ....................................... کشورها می آید؟

به  مسئله ای  و  فرسوده  نیروگاه های  نوسازی 
6 ................................ نام تامین منابع مالی

انرژی  ساعت  مگاوات  میلیون   ۸.6 دریافت 
6 ......................... برق از نیروگاه های گیالن

سلسله  برگزاری  براي  نیرو  وزارت  فراخوان 
7 ...............»نشست »گفتگوهای آب و برق

بادی  نیروگاه های  مگاواتی   1۲۰۰ بسته 
7 آذربایجان شرقی در انتظار سرمایه گذاران

صنعت  در  مستقل  رگوالتوری  نظام  استقرار 
۸ .............انرژی با چه موانعی مواجه است؟
9مدیران عامل برای برتر بودن چه می کنند؟

http://www.ieis.ir/fa-default.html
https://www.magiran.com/article/3982486
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3583589-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
 https://nexfon.ir/?utm_source=ieis&utm_medium=banner&utm_campaign=nexfonazar98&utm_term=fixbanner
http://www.ieis.ir/fa/%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/
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جبران  بخشنامه  خصوصی  بخش  فعاالن  بسیاری 
نوسانات نرخ فلزات صادر شد.

کشور  برق  صنعت  سندیکای  مدیره  هیئت  عضو 
 ۹۰ سال  در  ارز  نرخ  برابری   ۳ کرد: جهش  اضافه 
با  در دوره ای کوتاه بسیاری از پروژه ها در صنعت 
را  متوقف کرد و علی رغم بخشنامه جبرانی  برق 
سازمان برنامه و بودجه کشور، به دلیل فاصله زمانی 
طوالنی از شروع افزایش نرخ ها تا صدور بخشنامه و 
عدم جامعیت بخشنامه، مشکل تعدادی از قرارداد ها 
کماکان باقی ماند و از آن تاریخ تاکنون علی رغم 
قرارداد   ۴۰۰ حدود  دهه  یک  به  نزدیک  گذشت 

باتکلیف باقی مانده است.
سعادتی اضافه کرد: در جهش نرخ ارز در سال ۹۶ 
دلیل عدم  به  و  مواجه  با همین مشکل  و ۹۷ هم 
انجام  عدم  و  قبلی  مشابه  موارد  از  اندوزی  تجربه 
این  تا  و  تکرار  داستان  مجدد  پیشگیرانه  اقدامات 
لحظه نزدیک به ۳۰۰ قرارداد دیگر در صنعت برق 

با مشکل عدم امکان اجرا مواجه هستند.
گفت:  متوقف  قرارداد های  دوم  موج  به  اشاره  با  او 
در  یعنی   ۹۷ سال  مرداد   ۱۶ تا  فروردین   ۲۲ از 
دوره ای که با مصوبه یکسان سازی نرخ ارز به مبلغ 
ارز  تأمین  در  تعهد دولت  دلیل  به  ریال،  هزار   ۴۲
نرخ  همان  با  کاال ها  و  تجهیزات  واردات  نیاز  مورد 
برای  دیگر  راه های  تمام  کردن  اعام  غیرقانونی  و 
قرارداد های  و  مناقصات  تمامی  تجهیزات  واردات 
مبادله شده در این محدوده زمانی با این نرخ منجر 

به امضای قرارداد شد.
کشور  برق  صنعت  سندیکای  مدیره  هیئت  عضو 
گفت:متأسفانه به دلیل عدم توجه سازمان برنامه و 
بودجه به این دوره زمانی در بخشنامه اباغی تعدیل 
نرخ ارز، تمامی این پروژه ها از آن تاریخ تاکنون با 
مواجه شده  پیمانکار  و  کارفرما  باتکلیفی  و  توقف 

است.
قرارداد  از  استفاده  حاضر  حال  در  گفت:  سعادتی 
دوره  در  که  است  مفید  و  مؤثر  صورتی  در  تیپ 
طوالنی قرارداد برای اتفاقات حادث شده در جریان 
قیمت ها  و  شرایط  تغییر  به  منجر  که  دارد  قرار 

می شود و راهکاری روشن و قابل سنجش هست.
تاش ۸ ساله سندیکای برق برای رسیدن به قرار 

داد تیپ
او ادامه داد: متأسفانه علی رغم نزدیک به ۸ سال 
و  ارتباط  این  در  برق  صنعت  سندیکای  پیگیری 
کارشناسی  سطح  در  قبول  قابل  نتایج  به  رسیدن 
اباغ  برای  مدیریتی  اقدامی  نیرو  وزارت  تاکنون 
قرارداد تیپ به شرکت های تابعه انجام نداده است 
از  کشور  شرایط  در  اتفاقی  هر  با  که  طوری  به 
بسیاری  فلزات  و  ارز  نرخ  افزایش  یا  تحریم  قبیل 
نظر  به  و  می شود  مواجه  توقف  با  قرارداد ها  از 
می رسد زیانی که از بابت توقف و حبس منابع در 
پروژه های نیمه تمام به وجود می آید و خسارتی که 
نظر  از  می شود  وارد  قرارداد  طرف  شرکت های  به 

وزارت نیرو مورد توجه نیست.
کشور  برق  صنعت  سندیکای  مدیره  هیئت  عضو 
برق  بهای  فهرست  زمانی که  تا  باید  اظهار داشت: 
با  تا  نشده  عملیاتی  و  تهیه  صنعتی  پروژه های  و 
اتکا به آن آثار این اتفاقات به طور خودکار با تهیه 
شاخص های تعدیل مناسب جبران شود راهکار های 
در  کند  تضمین  را  طرف  دو  منابع  که  جبرانی 

قرارداد ها پیش بینی شده باشد.
نیرو  وزارت  وظایف  به  اشاره  با  ادامه  در  سعادتی 
مشکل های  حل  برای  برق  صنعت  سندیکای  و 
نیرو  وزارت  واقع  در  گفت:  متوقف  قرارداد های 
اندازد،  به جریان  را  اقدامات جبرانی و درمان  باید 
ارز  نرخ  شدید  با جهش  که   ۹۰ سال  از  متأسفانه 

مواجه شدیم تنها در وزارت نیرو برای حل مشکل 
که  دستورالعمل  و  جبرانی  اقدام  هیچ  قرارداد ها 
کرد  رفع  را  قرارداد ها  مشکل  بتوان  آن  استناد  به 
صورت نگرفت به طوری که نزدیک به ۴۰۰ قرارداد 
اتفاقات سال ۹۶ و ۹۷  باتکلیف وجود داشت که 

تعداد آن ها را تقریباً دو برابر کرد.
استفاده  با  وزارتخانه  مدیران  است  الزم  گفت:  او 
دهند،  قرار  اولویت  در  را  مشکل  اختیارات حل  از 
متأسفانه اقدامات وزارت نیرو تنها محدود به صدور 
و  قرارداد ها  در  تنفس  ایجاد  برای  بخشنامه  چند 
برای  و ضبط ضمانت نامه  آن ها  فسخ  از  جلوگیری 
دوران کوتاه تنفس شد، در حالی که هدف سندیکا 
با  دوره  این  در  که  بود  این  تنفس  درخواست  از 
تعیین راهکار ها و بخشنامه های جبرانی مشکل به 
بحرانی  و  باتکلیفی  از وضعیت  و  دائمی حل  طور 

خارج شود.
با  عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق کشور 
برای حل  برق  به عملکرد سندیکای صنعت  اشاره 
گفت:  شده،  متوقف  قرارداد های  مسئله  فصل  و 
سندیکای برق وظیفه دارد با جمع آوری اطاعات و 
آمار و ارائه راهکار، مسئولین وزارتخانه را در جریان 
تاکنون  اما  دهد،  قرار  آن  رفع  راه های  و  مشکل 
را در  اعضا  پیگیری خواسته  برای  اجرایی  اقدامات 
شرح کاری خود قرار نداده و شاید عدم اقدام وزارت 
رویکرد  همین  از  ناشی  نیز  مشکل  حل  در  نیرو 

سندیکا باشد.
سعادتی گفت: اگر سندیکا در پی فشار اعضا دست 
بود  خواسته  اعضا  از  و  بود  زده  هماهنگ  اقدام  به 
تا تعیین تکلیف پروژه های متوقف و اجرایی شدن 
خودداری  نیرو  وزارت  با  همکاری  از  تیپ  قرارداد 
شود، اکنون در شرایط دیگری قرار داشتیم و ممکن 
بود موضوع به سرانجام مشخصی می رسید، ولی تا 

را  حداکثری  تعامل  و  مذاکره  سندیکا  لحظه  این 
انتظار دارد وزارت  در دستور کار خود قرار داده و 
نیرو در این زمینه از حالت انفعالی خارج و اقدامات 

مؤثری به عمل آورد.
در  شده  ایجاد  توانمندی های  باید  کرد:  تصریح  او 
تمامی فشار ها و شرایط  برق که علی رغم  صنعت 
از  ارائه خدمات  با  تحریمی توانسته صنعت برق را 
نماید،  مصون  پایدار  برق  تأمین  در  توقف  و  وقفه 
جهت  در  روز  هر  که  را  شرایطی  و  کرد  تقویت 
تضعیف بیشتر این بخش عمل می کند تغییر داد تا 
امکان تداوم خدمت رسانی برای این سربازان جنگ 

اقتصادی فراهم شود.

بررسی پیش نویس الیحه اصالح 
برخی قوانین و مقررات مالیاتی

الیحه  پیش نویس  متن  تدوین  به  عنایت  با 
توسط  مالیاتی  مقررات  و  قوانین  برخی  اصاح 
مالیاتی  امور  سازمان  برنامه ریزی  و  پژوهش  دفتر 
تهران  بازرگانی  اتاق  کار  و  کسب  معاونت  کشور، 
پیش نویس  مقایسه ای  جدول  تنظیم  به  مبادرت 
ضمن  محترم  اعضای  است.  کرده  مزبور  الیحه 
بررسی پیش نویس الیحه صدراالشاره، نقطه نظرات 
اصاحی و پیشنهادات خود را حداکثر تا روز شنبه 
مورخ ۹۸/۰۹/۱۶ به دبیر خانه این سندیکا ارسال 

کنند. متن پیش نویس 

http://متن پیشنویس 
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هوشمندسازی کنتورهای برق 
مشترکان خانگی به کجا رسید؟

فصل اقتصاد - بخشی از فصل دوم اجرای طرح 
فهام به مشترکان خانگی اختصاص دارد و قرار 
با  ایران  سراسر  در  پرمصرف  مشترکان  است 
برای پایش و کنترل  از هزینه  پرداخت بخشی 
میزان مصرف برق به کنتورهای هوشمند مجهز 
شوند که در این راستا طبق آخرین آمار 1۰۰ هزار 
مشترک خانگی و تجاری به این کنتورها مجهز 

شده اند.
طرح فهام )طرح ملی فراسامانه هوشمند اندازه گیری و 
مدیریت انرژی( از سال ۱۳۸۹ با اخذ مجوز از شورای 
اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان طرح 
ملی تعریف شد، در ابتدا مباحث اولیه برای ۲۰ میلیون 
مشترک صورت گرفت تا کنتورهای برق آن ها هوشمند 
شود، اما با محدودیت منابع شورای اقتصاد و سازمان 
با  فاز نخست  این طرح در  اعام کردند که  مدیریت 
تعویض یک میلیون کنتور و هوشمند شدن آن ها کار 

آغاز شود.
نگرانی از نبود زیرساخت ها، بحث بومی شدن و عدم 
تجربه باعث شد در فاز نخست تعویض یک میلیون 
کنتور مطرح شود. با این وجود، قرار بود این طرح در 
سال ۱۳۹۳ به پایان برسد و این یک میلیون کنتور 
تعویض شود، اما محدودیت منابع مالی باعث شد تنها 

۳۰۰ هزار کنتور هوشمند نصب شود که از این ۳۰۰ 
هزار کنتور، ۲۰ هزار مشترک خانگی و تجاری، ۶۰ هزار 
مشترک بخش کشاورزی و مابقی مربوط به مشترکان 
هوشمند  کنتورهای  جایگزینی  با  بوده اند،  دیماندی 
مشترکان می توانند ساعت به ساعت و دقیقه به دقیقه، 
میزان مصرف خود را بررسی و از آن اطاع پیدا کنند. 
بنابراین با نصب کنتورهای هوشمند به راحتی می توان به 

مدیریت بار شبکه اقدام کرد.
و ۹۷۸  هزار  گذشته، ۳۰۶  سال  طی  راستا،  این  در 
تعداد  و  ایران نصب شد  دستگاه کنتور هوشمند در 
 5۶ به  کنتور  نوع  این  به  مجهز  کشاورزی  چاه های 
هزار چاه رسید. هم چنین تمامی چاه های کشاورزی 
به کنتورهای هوشمند طرح فهام تجهیز شدند و امکان 
پایش آب برداشت شده از چاه ها بر اساس انرژی مصرفی 

از سوی وزارت نیرو فراهم شد.
دراین راستا هادی مدقق - مدیرکل مدیریت مصرف 
تفاهم نامه  این که  بیان  با   ،  - توانیر  امور مشترکان  و 
هوشمندسازی پنج میلیون کنتور بین توانیر و ساتکا 
امضاء شد، اظهار کرد: اولویت هوشمندسازی کنتورها 
برای مشترکین صنعتی، کشاورزی و مجتمع های تجاری 
مشترکان  کنتور  لزوما  این که  بر  تاکید  با  وی  است. 
پرمصرف هوشمندسازی نشده است، گفت: به طور کلی 
قرار بود تا آخر سال کنتور ۴5۰ هزار مشترک که در 
مجتمع های تجاری و مسکونی هستند، هوشمندسازی 
شود که تاکنون ۱۰۰ هزار مشترک محقق شده است. به 
طور کلی پنج میلیون مشترک وجود دارد که کنتور آنها 

طی برنامه دو ساله هوشمندسازی خواهد شد.
توانیر در  امور مشترکان  و  مدیرکل مدیریت مصرف 
مورد هزینه هوشمندسازی کنتورها توضیح داد: تاکنون 
هزینه ای از مشترکان اخذ نشده است اما طبق قانون 
مشترکان  از  اقساطی  صورت  به  را  هزینه  می توانیم 
پرمصرف دریافت کنیم، به طور متوسط هزینه برای 

مشترکین خانگی تک فاز ۳۰۰ هزار تومان است.
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پیام رئیس اتاق بازرگانی تهران به مناسبت برگزاری 
آیین روز استاندارد

نمونه ای کم نظیر از تعامل بخش 
خصوصی و دولت

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی تهران، در پیامی به مناسبت 
برگزاری آیین تقدیر از واحدهای نمونه استان 
کرد  عنوان  استاندارد،  رعایت  منظر  از  تهران 
استاندارد  اداره کل  و  تهران  اتاق  همکاری  که 
تهران نمونه ای کم نظیر از همکاری دولت و بخش 
خصوصی برمبنای قانون بهبود محیط کسب و 

کار دانست.
بازرگانی، صنایع،  اتاق  مهم  ماموریت های  از  یکی   
معادن و کشاورزی تهران در سال های اخیر پرداختن 
به مسایلی است که به نحوی در حوزه بهبود محیط 
کسب و کار و تسهیل آن می گنجد؛ پیگیری اموری 
از حوزه کان اقتصاد تا چون سیاست های پولی که 
مربوط به رشد اقتصادی و تورم است، تا جزئی ترین 
بخش  بنگاه  و  اقتصادی  فعال  یک  که  مسائلی 
آن  با  تجاری خود  فعالیت های  انجام  در  خصوصی 

مواجه است.
این  به  از همین رو تعامل سازنده در راستای نیل 
اهداف، با نهادهای دولتی که در امر تولید و تجارت 
اتاق  و عمومی  رویکرد کلی  دارند،  بر آتش  دستی 

تهران است. همکاری اتاق بازرگانی تهران با سازمان 
تهران  استان  استاندارد  کل  اداره  و  استاندارد  ملی 
که  تفاهم نامه ای  با  اما  نیست،  تازه  امری  چه  اگر 
تهران  استاندارد  اداره کل  و  تهران  اتاق  بین  اخیراً 
به امضا رسیده، رسمیت یافته و زین پس مطالبات 
بخش خصوصی در حوزه استاندارد به شکلی تعاملی 
و نظام مند از طریق پارلمان بخش خصوصی پایتخت 

پیگیری می شود.
نهادهای  میانه غفلت  در  است که  جای خرسندی 
مستمر  بهبود  قانون  صریح  نص  اجرای  از  مختلف 
محیط کسب و کار مبنی بر نظرخواهی از و مشورت 
با  تهران  استاندارد  کل  اداره  خصوصی،  بخش  با 
با  حداکثری  تعاملی  در  و  تفاهم نامه  این  امضای 
بخش خصوصی، با اعطای حق رأی و کرسی دائمی، 
»کمیته  در  تهران  اتاق  نماینده  حضور  پذیرای 
عائم« و »هیات  ارزیاب« خود شده که وظیفه مهم 
اعطا یا ابطال نشان استاندارد به واحدهای صنعتی 
حوزه  در  بازرسی  شرکت های  صاحیت  تایید  و 

صادرات و واردات را برعهده دارند.
دو  این  میان  تعامل  و  همکاری  باالی  سطح  این 
نهاد بخش خصوصی و دولتی هم می تواند کاهنده 
امر  در  اقتصادی  فعاالن  چالش های  و  مشکات 
واردات و صادرات کاال باشد هم دغدغه سازمان و 
الزامات کیفی  اداره کل استاندارد را در رعایت کف 
و  واسطه ای  کاالهای  اولیه،  مواد  از  اعم  کاالها 

ساخته شده تامین کند.
استان  استاندارد  کل  اداره  و  تهران  بازرگانی  اتاق 
تهران می توانند در آینده همکاری های گسترده تری 
قالب دوره ها  اطاع رسانی در  و  آگاهی بخشی  برای 
با  آشنایی  سمینارهای  و  آموزشی  کارگاه های  و 
زمینه  تا  کنند  برگزار  استاندارد  ضوابط  و  مقررات 
به  گونه ای  و  برسانند  حداقل  به  را  مشکات  بروز 
ساختاری محیط کسب و کار کشور را بهبود بخشند.
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توسعه انرژی های تجدیدپذیر 
چگونه به کمک کشورها 

می آید؟
دنیای اقتصاد : اقتصاد سبز یا اقتصاد محیط زیست 
در دهه های اخیر موردتوجه بسیاری از دولت ها قرار 
به  اقتصاد و محیط زیست  تاثیرات متقابل  و  گرفته 
واقعیت غیرقابل انکاری تبدیل شده است؛ به نحوی که 
اثرگذارند  محیط زیست  بر  اقتصادی  سیاست های 
زیست محیطی  تغییرات  از  اقتصاد  نیز  مقابل  در  و 
تاثیر می پذیرد. آلودگی های زیست محیطی یکی از 
مهم ترین چالش های جوامع است که در کشورهای 
انرژی های  بخش  در  سرمایه گذاری  با  پیشرفته 
تجدیدپذیر، فناوری های نوین در کنترل آلودگی های 
زیست محیطی و بهبود کارآیی انرژی، گام هایی در 
اما در کشورهای  برداشته شده،  بهبود آن  راستای 
درحال توسعه موردتوجه قرار نگرفته است. شاخص 
اقتصاد  اولین شاخص مطرح شده در زمینه   GGEI
سبز است که در سال ۲۰1۰ معرفی شد و امروزه توسط 
جوامع  بین المللی،  سازمان های  سیاست گذاران، 
استفاده  مورد  بسیار  خصوصی  بخش های  و  مدنی 
قرار می گیرد. در گزارش پیش رو که از سوی معاونت 
امور اقتصادی وزارت اقتصاد گردآوری و تدوین شده، 
و  آلمان  نروژ، کاستاریکا،  پنج کشور سوئد،  تجربه 
دانمارک در زمینه اقتصاد سبز و به طور اخص توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر مورد بررسی قرار گرفته است.

سوئد
سوئد درحال حاضر باالترین نسبت استفاده از انرژی های 
بیش  به طوری که  دارد؛  اروپا  اتحادیه  در  را  تجدیدپذیر 
انرژی های  از  سوئد  در  انرژی  عرضه  از  ۴5درصد  از 
سوخت های  و  برقابی  انرژی  بر  تکیه  با  و  تجدیدپذیر 
۱۲درصد  از  بیش  است.  )زیست سوخت(  زیستی 

از  و ۲ درصد  تولید همزمان  نیروگاه های  از  برق  تولید 
از سال ۲۰۱۳ سوئد  تامین می شود.  بادی  نیروگاه های 
و  گیاهی  روغن های  و  چربی ها  بر  مالیاتی  معافیت  با 
سوخت  حجم  ازای  به  ۱5درصد  تا  هیدروژنه  حیوانی 
دیزل به تشویق استفاده از زیست سوخت های نسل دوم 
کمک کرد و در آغاز سال ۲۰۱۴ با تعیین میزان سهم 
اتانول و اسید چرب متیل استرها در بنزین و گازوئیل، 
شرایط پایداری را برای تولیدکنندگان و توزیع کنندگان 
انرژی های  از  استفاده  ترویج  به  و  فراهم  زیست سوخت 
تجدیدپذیر کمک کرد. از دیگر نقاط قوت سوئد، ایجاد 
نظیر  درحوزه های  زیست محیطی  پاک  فناوری های 
نیروی  بادی،  )نیروی  تجدیدپذیر  انرژی های  بازیافت، 
خورشیدی، برقابی، زیست سوخت ها(، فناوری اطاعات، 
حمل ونقل سبز، موتورهای برقی، شیمی سبز، روشنایی 

و بسیاری از صنایع کارآمد انرژی است.
نروژ

بلندپروازانه ای  اهداف  پایدار،  توسعه  راستای  در  نروژ 
کرده  تعیین  زیست محیطی  سیاست های  درخصوص  را 
در  قوی  تحلیلی  چارچوب  اهداف  این  پشتوانه  است. 
که  است  اقتصادی  و  اجتماعی  زیست محیطی،  مسائل 
بر مدیریت سرمایه های انسانی، طبیعی، تولیدی و مالی 
مقررات،  ساده سازی  نظیر  اقداماتی  انجام  دارد.  تمرکز 
تمرکززدایی از مسوولیت های زیست محیطی و استفاده 
هوشمندانه از ابزارهای اقتصادی در عملکرد موفقیت آمیز 
بسیاری از سیاست های زیست محیطی نروژ اثرگذار بوده 
است. همچنین الزام تمام پروژه ها به انجام ارزیابی اثرات 
از  متاثر  افراد  به  بهتر  اطاع رسانی  و  زیست محیطی 
هوا،  آلودگی  نظیر  مسائلی  به  ویژه  توجه  پروژه ها،  این 
از  رودخانه ها  مدیریت  و  فاضاب  و  آب  زیرساخت های 
اهم اقدامات زیست محیطی کشور نروژ به شمار می آیند. 
نروژ همچنین به عنوان یکی از پیشگامان در تامین مالی 
محسوب  در جهان  پاک  آب وهوای  با  مرتبط  طرح های 

توسعه جهت  به کشورهای درحال  این کشور  می شود. 
و  تجدیدپذیر  انرژی های  کاهش جنگل زدایی، گسترش 

انطباق با تغییرات آب وهوایی کمک می کند.
کاستاریکا

آمریکای مرکزی  واقع در  از کشورهای  کاستاریکا یکی 
در شاخص  عملکرد  بهترین  نظر  از  رتبه سوم  دارای  و 
اقتصاد سبز جهانی در سال ۲۰۱۴ است که متعهد شده 
تا سال ۲۰۲۱ به کشوری بدون کربن تبدیل شود. این 
کشور درخصوص افزایش کاربرد انرژی های تجدیدپذیر 
انرژی  نیروگاه های  ساخت  برای  جدیدی  مشوق های 
که  می دهد  ارائه  بزرگ تر  یا  مگاواتی  هفت  تجدیدپذیر 
از جمله آنها می توان به واردات مواد الزم بدون پرداخت 
عملیاتی  مالیات  پرداخت  از  معافیت  گمرکی،  عوارض 
اعتبار  گواهی  ارائه  امکان  و  زمان  از  دوره ای  برای 
افزایش جذابیت  برای  قابل توجه  ارزش  با  جبران کربن 
سرمایه گذاری اشاره کرد. انجام این اقدامات باعث تامین 
بیش از ۹۰ درصد از برق کاستاریکا از طریق انرژی های 
باد  نیروی  و  گرمایی  زمین  برقابی،  مانند  تجدیدپذیر 
شده است. کاستاریکا به صنعت تولید زیست سوخت نیز 
مشوق های مالیاتی پرداخت می کند. با عرضه زیاد روغن 
پالم انتظار می رود تولید زیست دیزل، به زیست سوخت 

پیشرو در این کشور تبدیل شود.
آلمان

سال  در  جهانی  سبز  اقتصاد  عملکرد  شاخص  براساس 
۲۰۱۴، آلمان در رتبه چهارم قرار دارد. این کشور یکی از 
پیشگامان پیشبرد سیاست های حمایتی انرژی تجدیدپذیر 
است. قانون منابع انرژی تجدیدپذیر که برای اولین بار در 
سال ۲۰۰۰ در آلمان اجرایی شد از عوامل موفقیت این 
کشور درحوزه محیط زیست است. در چارچوب این قانون، 
سیاست تشویق نیروگاه های تولید همزمان، سیستم تبادل 
و... لحاظ شده است.  انرژی  نشر محدود، اصاح مالیات 
تشویقی  تعرفه  تدوین  و  تجدیدپذیر  انرژی  قانون  وضع 

و  زمین گرمایی  آبی،  بادی، خورشیدی،  انژری های  برای 
زیست توده در این قانون، در تشکیل سهم ۲۹درصدی 
موثر  تجدیدپذیر  انرژی های  از  برق  خالص  مصرف 
بوده است. با وجود این، آلمان با هدف ایجاد انگیزه در 
دسترسی و گسترش شبکه های برق، انرژی بادی دریایی 
و فناوری هایی برای مدیریت اوج مصرف و ذخیره سازی 
برق درحال تجدیدنظر در قانون منابع انرژی تجدیدپذیر 
است. قیمت گذاری انرژی از طریق مالیات و سایر ابزارهای 
آلمان  انرژی  ترکیب سیاست  در  مهمی  از جایگاه  مالی 

برخوردار است.
دانمارک

دانمارک یکی از پیشگامان به کارگیری سیاست های مناسب 
در زمینه انرژی های تجدیدپذیر، کارآیی انرژی و تغییرات 
همکاری های  سازمان  عضو  کشورهای  در  آب وهوایی 
اقتصادی و توسعه )OECD( به شمار می رود؛ به گونه ای که 
این کشور از نظر شاخص اقتصاد سبز جهانی)GGEI( در 
سال ۲۰۱۴ رتبه پنجم را در میان کشورهای جهان به 
مالیاتی  قوانین مناسب  داده است. وضع  اختصاص  خود 
در زمینه محیط زیست از عوامل موثر در جایگاه مناسب 
این کشور در اقتصاد سبز است؛ به طوری که دانمارک در 
سال ۱۹۹۲ بعد از سوئد دومین کشوری بود که مالیات 
و  خانوارها  مصرفی  انرژی  انواع  از  برخی  بر  را  کربن  بر 
صنایع وضع و در سال ۲۰۱۲ بیشترین مالیات بر انرژی 
را در میان کشورهای اتحادیه اروپا اخذ کرد. نرخ مالیات 
بر کربن در دانمارک برای مصارف مختلف، متفاوت است؛ 
به گونه ای که بخش خانگی بیشترین مالیات را می پردازند 
بر  رقابت، عاوه  به منظور تسهیل در  انرژی بر  و صنایع 
بر  مالیات  کمترین  مالیاتی،  تخفیف های  از  برخورداری 
توسعه  به منظور  این کشور  پرداخت می کنند.  را  کربن 
بر  مالیات  از  حاصل  درآمد  زیست محیطی،  نوآوری های 
داده  اختصاص  این حوزه  در  یارانه  پرداخت  به  را  کربن 

است.
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نوسازی نیروگاه های فرسوده 
و مسئله ای به نام تامین منابع 

مالی
آمارهای منتشره از سوی شرکت مادر تخصصی 
تولید نیروی برق حرارتی نشان می دهد، کمتر از 
یک درصد نیروگاه های حرارتی کشور باالی 5۰ 
سال و چهاردرصدهم باالی ۴۰سال سن دارند و 
این درحالی است که متوسط عمر مفید این نوع 
نیروگاه ها 3۰ سال ارزیابی می شود، نوسازی و 

افزایش بازدهی هم در گرو تامین منابع است.
حرارتی  نیروگاه های  قدمت  بررسی  اقتصادگردان- 
کشور نشان می دهد۶۲۲ مگاوات از این نیروگاه ها 
مگاوات   ۴۶۶ و  هزار  سه  و  سال   5۰ باالی  عمری 
معادل چهاردرصد این نوع نیروگاه ها هم از عمری 
باالی ۴۰ سال برخوردارند، هرچه سن یک نیروگاه 
شود،  تر  فرسوده  قولی  به  یابد  افزایش  حرارتی 
بازدهی تولید برق آن کاهش خواهد یافت و کاهش 
را  و مطمئن  پایدار  برق  تامین  امکان  راندمان  این 

کمتر فراهم خواهد ساخت.
 ۲۰ معادل  حرارتی  نیروگاه های  درصد   ۳۱ اکنون 
هزار و ۹۶ مگاوات عمری بین ۲۰ تا ۴۰ سال دارند 
با  مگاوات   ۷۲۹ و  هزار   ۴۲ معادل  درصد   ۶5 و 

مورد  برق  تولید  مشغول  سال  از ۲۰  کمتر  عمری 
نیاز کشور هستند.

متوسط راندمان تولید برق حرارتی در ایران پارسال 
 ۱۰ بین  در  کشورمان  و  بود  درصد   ۳۸.۱ با  برابر 
حرارتی  نیروگاه های  ظرفیت  در  برترجهان  کشور 
است. مجموع  داده  اختصاص  به خود  را  نهم  مقام 
ظرفیت نیروگاه های جهان ۶ هزار و ۶۲۸ گیگاوات 
است که نیروگاه های حرارتی با ظرفیتی به میزان 
چهار هزار و ۱۷ گیگاوات، سهمی معادل با ۶۱درصد 

را به خود اختصاص می دهند.
 ۲۹۱ و  هزار   ۶۶ ظرفیت  با  حرارتی  نیروگاه های 
در  نخست  جایگاه  مگاوات)معادل۸۰.5درصد( 
این درحالی است که  دارندو  را  نیروگاه های کشور 
ظرفیت سایر نیروگاه ها شامل مولدهای برقابی۱۴.۶ 
درصد،   ۱.۳ اتمی  درصد،  تجدیدپذیریک  درصد، 
پراکنده  تولید  واحدهای  درصد،  دهم  پنج  دیزلی 

۲.۱ درصد است.
مادر  شرکت  مدیرعامل  طرزطلب«  »محسن 
تخصصی تولید نیروی برق حرارتی چندی پیش با 
اشاره به اینکه بازدهی نیروگاه های حرارتی پارسال 
تا  شده  برنامه ریزی  گفت:  رسید،  درصد   ۳۸.۱ به 
پایان سال ۱۴۰۰ به ۴۰  تا  نیروگاه ها  این  بازدهی 
درصد برسد، این در حالی است که متوسط بازدهی 

نیروگاه های
برای  تاش  اما  است،  درصد   ۳۷.۳ دنیا  حرارتی 
افزایش بازدهی نیروگاه ها عاوه بر انجام اقدام هایی 
مانند تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی، 
باال و حداقل  بازدهی  با  نیروگاه های جدید  احداث 
گفته  به  بازده  کم  نیروگاه های  از  برداری  بهره 
طرزطلب نیاز مند تامین منابع مالی و انجام سرمایه 

گذاری های الزم است.
اکنون پانزده هزارمگاوات نیروگاه گازی قابل تبدیل 

۳۲درصد  بازدهی  متوسط  با  ترکیبی  سیکل  به 
با احداث هفت هزار و 5۰۰  فعالیت می کنند که 
ترکیبی،  سیکل  به  تبدیل  و  بخار  بخش  مگاوات 
متوسط  و  حدود۴5درصد  به  آنها  نهایی  بازدهی 
۴۲درصد  به  کشور  حرارتی  برق  تولید  بازدهی 
نداشتن  نیاز  به  توجه  با  و  یافت  خواهد  افزایش 
سوخت  مصرف  به  ترکیبی  سیکل  بخار  واحدهای 
اضافی، احداث این واحدها ساالنه ۱۲ میلیارد متر 
مکعب صرفه جویی در مصرف سوخت گاز به همراه 
خواهد داشت، در ضمن احداث هر کیلوات بخش 
میلیون   ۸5۰ حدود  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  بخار 

یورو نیاز دارد.
نیروگاه های  احداث  و  نوسازی  درباره  طرزطلب 
جدید گفت: شرکت مادر تخصصی برق حرارتی باید 
ساالنه سه میلیارد یورو سرمایه گذاری برای احداث 
و نوسازی نیروگاه ها انجام دهد؛ بنابراین باید از همه 

مسیرهای موجود حداکثر استفاده را کرد.
مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی افزود: 
از  ابتدا  باید  دارد،  وجود  امکانی  قانون  در  چنانچه 
آن امکان استفاده شود و چنانچه امکان پذیر نبود، 

راهکارهای دیگری را امتحان کرد.
مبلغی  چنین  تامین  برای  کرد:  اضافه  طرزطلب 
باید تسهیات گرفت، اینطور نیست که در صندوق 
و  گرفت  تسهیات  مشقت  با  باید  باشد.  موجود 
تسهیات  قبلی  پروژه های  دلیل  به  فروخت،  اوراق 
اخذ شده و به موقع پرداخت نشده که باعث شده 
تسهیات دو یا سه هزار میلیارد تومانی به ۴۰ هزار 

میلیارد تومان تبدیل شود.
نوسازی  برای  نیاز  مورد  سرمایه  میزان  درباره  وی 
هر  نوسازی  گفت:  نیز  فرسوده  نیروگاه های 
یورو  میلیون  به ۶۰۰  فرسوده  نیروگاه  هزارمگاوات 

سرمایه نیاز دارد.

دریافت ۸.6 میلیون مگاوات 
ساعت انرژی برق از نیروگاه های 

گیالن
به  اشاره  با  گیالن  منطقه ای  برق  مدیرعامل 
گفت:  استان،  این  در  برق  نیروگاه   1۰ فعالیت 
بیش از ۸ میلیون و 676 هزار مگاوات ساعت 
انرژی برق از نیروگاه های فعال در استان گیالن 

دریافت شده است.
به گزارش ایلنا از رشت، عظیم بلبل آبادی امروز در 
جمع خبرنگاران با اشاره به میزان برق دریافتی از 
نیروگاه های فعال در استان گیان، اظهار کرد: در 
هفت ماهه نخست امسال ۸ میلیون و ۶۷۶ خهزار 
و ۸۸ مگاوات ساعت انرژی از نیروگاه های فعال در 

استان دریافت شده است.
گیان  استان  در  نیروگاه   ۱۰ اینکه  بیان  با  وی 
فعالیت می کنند، افزود: از این میزان ۴ میلیون و 
5۷۲ هزار و ۶۷ مگاوات ساعت برق در داخل استان 

گیان مصرف شده است.
چهار  داد:  ادامه  گیان  منطقه ای  برق  مدیرعامل 
میلیون و ۱۰۴ هزار و ۲۱ مگاوات ساعت برق نیز به 

استان های همجوار گیان صادر شده است.
وی افزود: نیروگاه های سیکل ترکیبی پره سر، سد 
هونی  سینه  آبی  برق  رود،  سفید  سد  تاریک،  آبی 
تالش، شهید بهشتی لوشان، مقیاس کوچک گیل و 
ایرانیان، سیکل ترکیبی گیان، برق آبی شهر  آذر 
کاسپین  کوچک  مقیاس  و  منجیل  بادی  بیجار، 
وظیفه تولید انرژی برق در استان گیان را برعهده 

دارند.  
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فراخوان وزارت نیرو براي 
برگزاری سلسله نشست 
»گفتگوهای آب و برق«

وزارت  انرژي  و  آب  منابع  اجتماعي  امور  مرکز 
نیرو محققان، کنشگران و عالقمندان به حوزه 
نشست  سلسله  در  شرکت  برای  انرژی  و  آب 

»گفتگوهای آب و برق« فراخوان داد.
به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز امور اجتماعي 
نیرو محققان، کنشگران  انرژي وزارت  و  منابع آب 
و عاقمندان به حوزه آب و انرژی برای شرکت در 
سلسله نشست »گفتگوهای آب و برق« فراخوان داد. 
در فراخوان این مرکز آمده است: وزارت نیرو برای 
پیش بردن متوازن سیاست ها و ابعاد اجتماعی در 

کنار مسایل فنی آب و انرژی، در نظر دارد با ابتکار 
مرکز اجتماعی آب و انرژی سلسله ای از نشست های 

گفت وگومحور درباره آب و برق را برگزار کند.
متخصصان،  محققان،  تمامی  از  راستا  همین  در 
کنشگران و عاقمندان به حوزه آب و انرژی دعوت 
این  در  شرکت  برای  تمایل  صورت  در  می شود 
نشست ها و مشارکت در پنل های آن اعام آمادگی 
فرمایند. شایان ذکر است سخنرانان این نشست ها 
بر اساس متون منتخب ارسالي انتخاب خواهند شد.

برای نشست ها محورهایی همچون اقتصاد اجتماعی 
آب و انرژی، حکمرانی آب و انرژی، مسائل اجتماعی 
و  آب  اجتماعی  سیاست  انرژی،  و  آب  سازه های 
انرژی، ارتباطات آب و انرژی و اخاق آب و انرژی 

پیشنهاد شده است.
می توانند  عاقمندان  فراخوان،  این  اساس  بر 
پیشنهادات و طرح بحث های خود جهت مشارکت 
به  و  تهیه،  زیر  اصول  اساس  بر  را  نشست ها  در 

دبیرخانه این نشست ها ارسال نمایند.
متن ارسالی حداکثر باید در ۲۰۰۰ الي ۲5۰۰ کلمه 
یا فایل ارائه حداکثر تا ۱۰ اساید تهیه شده باشد و 
مطلب ارسالی حاوی »موضوع، معرفی تهیه کننده، 
و  آن هاست  به  پاسخ  بدنبال  متن  که  پرسش هایی 
و  تلفن  شماره  درج  باشد.  آن«  اهمیت  و  ضرورت 

آدرس ایمیل نویسنده الزامي است.
عاقمندان می توانند متون ارسالی خود را به آدرس 
آیت اهلل  بزرگراه  ابتداي  عصر،  ولي  خیابان  تهران، 
هاشمي رفسنجاني )نیایش(، پاک ۴ - ساختمان 
اجتماعي  امور  مرکز  پنجم،  طبقه  نیرو،  وزارت 
منابع آب و انرژي. کدپستي: ۱۹۹۶۸۳۳۹۱۳ و یا 
 csawe@moe.gov.ir الکترونیکی  نشانی  به 
ارسال کنند. شماره تماس ۸۱۶۰۶۸۱5 پاسخگوی 

سواالت خواهد بود./

بسته 1۲۰۰ مگاواتی نیروگاه های بادی آذربایجان شرقی در انتظار 
سرمایه گذاران

مدیرعامل برق منطقه ای آذربایجان گفت:1۲۰۰ مگاوات بسته سرمایه گذاری برای تولید برق از انرژی 
باد آماده شده است.

تبریز، روشن مدیرعامل برق منطقه ای  از  باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش خبرنگار  گروه استان های 
آذربایجان با اشاره به اینکه شرایط برای سرمایه گذاری در زمینه تولید انرژی های سبز در منطقه مهیا است، 
گفت: با بهره برداری از نیروگاه بادی »آقکند« میانه در سفر هفته گذشته رییس جمهوری به آذربایجان 

شرقی 55.۰۴۶ مگاوات به ظرفیت تولید برق منطقه ای آذربایجان اضافه شد.
او با اشاره به اینکه برای تولید هر مگاوات انرژی برق ۸5۰ هزار یورو هزینه می شود، افزود: ساخت نیروگاه 
۲۰ مگاوات بادی سراب نیز آغاز شده و حداکثر تا ۳۶ ماه به بهره برداری می رسد، ضمن اینکه نیروگاه 

خورشیدی یک مگاواتی اردبیل نیز در حال بهره برداری است.
او گفت: در زمان حاضر بسته های سرمایه گذاری ۴۰۰ مگاواتی نیروگاه های بادی برای سایت های اهر و 

سراب، 5۰۰ مگاواتی برای سایت اسکو و ۳۰۰ مگاواتی برای بناب آماده شده است.
مدیرعامل برق منطقه ای آذربایجان با اشاره به اجتناب ناپذیر بودن تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر 
گفت: بر همین اساس تنها نیروگاه زمین گرمایی کشور با ظرفیت ۳۰ مگاوات در مشکین شهر در حال ساخت 

می باشد.
او افزود: اکنون پنج کیلووات ژنراتور این نیروگاه زمین گرمایی نصب و حفاری های آن به اتمام رسیده و 

تجهیزات بیشتر قسمت های آن نیز نصب شده است.
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استقرار نظام رگوالتوری 
مستقل در صنعت انرژی با چه 

موانعی مواجه است؟
نمایندگان بخش خصوصی در نشست مشترک 
و  »انرژی  و  معدن«  و  »صنعت  کمیسیون های 
محیط زیست« اتاق بازرگانی تهران، به بررسی 
مساله ضرورت وجود نظام تنظیم گری در صنعت 
رقابت،  شورای  نهاد  نقد  با  و  پرداختند  برق 
خواهان تغییر ساختار این نهاد و تبدیل آن به 

یک نهاد رگوالتور مستقل شدند.
و  معدن  و  صنعت  کمیسیون  مشترک  نشست 
بررسی  منظور  به  تهران  اتاق  انرژی  کمیسیون 
»ضرورت تاسیس رگوالتور مستقل در صنعت برق« 
برگزار شد؛ نشستی که البته مباحث مطرح شده در 
آن به سمت و سوی موانع استقرار نظام رگوالتوری 
مستقل در صنعت انرژی و نیز ضعف عملکرد شورای 
اقتصادی  فعاالن  حال  عین  در  یافت.  سوق  رقابت 
رکن  عنوان  به  را  شفافیت  نشست،  این  در  حاضر 
اساسی رگوالتوری مستقل در کشور معرفی کرده 

و آن را یکی از مطالبات بخش خصوصی خواندند.
اقتصادی  تحوالت  مهمترین  جلسه،  این  آغاز  در 
حقگو،  حسین  توسط  اخیر  هفته های  صنعتی  و 
اشاره  مورد  معدن  و  صنعت  کمیسیون  کارشناس 
زهره وندی،  محمدرضا  آن  از  پس  و  گرفت  قرار 
نشست  این  دستور  به  کمیسیون  این  رییس 
الزامات  از  انرژی  اقتصادی  پرداخت و گفت: صرفه 
مستقل  تنظیم گر  نهاد  یک  وجود  و  است  توسعه 
 می تواند در دستیابی به این توجیه پذیری موثر واقع 
شود. پس از این مرحله است که  می توان به سوی 

اهداف عالی صنعت انرژی گام برداشت.
عدم اجرای قانون رگوالتوری در کشور

و  انرژی  کمیسیون  رییس  پدیدار،  رضا  ادامه،  در 
اتاق تهران، عنوان کرد که در دوره  محیط زیست 
قبل این کمیسیون، مطالعه و پژوهشی در ارتباط با 
استقرار نظام رگوالتوری در انرژی توسط کارگروهی 
که ریاست آن را مهدی شریفی نیک نفس، از اعضای 
هیات نمایندگان اتاق تهران، برعهده داشت، صورت 
در  آن  فقدان  و  رگوالتوری  افزود:  او  است.  گرفته 
شده  تبدیل  مشترک  حس  و  درد  یک  یه  کشور، 
است و به رغم آنکه در برنامه های باالدستی نیز بر 
برای  دست اندازهایی  همچنان  اما  شده،  تاکید  آن 

دستیابی به این نظام در کشور وجود دارد.
فریدون اسعدی، مدیر دفتر انرژی مرکز پژوهش های 
بیش  اینکه  بیان  با  نیز  اسامی،  شورای  مجلس 
کشور  در  رگوالتوری  قانون  تدوین  از  دهه  یک  از 
می گذرد اما هنوز نهاد آن شکل نگرفته است، گفت: 
دستورکار  در  پیش نویس،  تهیه  با  نهاد  این  ایجاد 

کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفته است.
ریشه های بحران صنعت برق

پژوهشگر  قرآنی،  رحیم  نشست،  این  ادامه  در 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی، به ارائه 
گزارشی در باب ضرورت تاسیس رگوالتور مستقل 
ابتدا مسایلی چون  او در  پرداخت.  برق  در صنعت 
ساختاری  »تغییرات  تعرفه گذاری«،  نظام  »ضعف 
ناقص در صنعت برق«، »نبود برنامه ریزی کل  نگر« 
و »ضعف در سیاست گذاری و نظارت« را به عنوان 
ریشه های بحران صنعت برق برشمرد و گفت: این 
از  وظایف حاکمیتی  تفکیک  دلیل عدم  به  مسایل 
وظایف تصدی گری پدید آمده است؛ به نحوی که 
برای  الزم  نهادهای  و  قانونی  زیرساخت  ایران،  در 
به صورت  برق  در صنعت  حاکمیتی  وظایف  انجام 
بین  تفاوت  ترین  مهم  و  نگرفته اند  شکل  کارآمد 
ساختار برق ایران و کشورهای پیشرفته وجود نهاد 

تنظیم گر مستقل و قدرتمند است.
مستقل  رگوالتور  مفهوم  تبیین  با  ادامه  در  او 
است  نهادی  مستقل،  نهادی  از  منظور  گفت: 
مقررات  وضع  به  اقدام  قانون،  چهارچوب  در  که 
اجرای  بر  نظارت  و  الزم االجرا(  )دستورالعمل های 
تنظیم  از  اصلی  هدف  مقررات  می کند.  و  قوانین 
سود  به  دستیابی  قوانین،  وضع  حتی  و  مقررات 

اجتماعی بهینه در بلندمدت است.
به گفته این پژوهشگر، ویژگی های اساسی رگوالتور، 
اختیارات  بودن  دارا  عملکردی،  استقال  داشتن 
با متخلفان،  برخورد  اجرایی کافی جهت  و  قضایی 
دریافت اطاعات کامل مالی و فنی دقیق از تمامی 
و  برق  صنعت  در  موجود  شرکت های  و  بازیگران 
تعیین تعرفه و نظارت بر عملکرد بر اساس اطاعات 

دریافتی است.
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران و از 
اعضای شورای رقابت نیز در این جلسه گفت: به رغم 
تهیه و تدوین اساسنامه نهاد رگوالتوری مستقل و 
ارسال آن به دولت، کماکان پاسخی از جانب دولت 
برای  عمومی  عزم  کشور  در  است.  نشده  دریافت 
و  ندارد  وجود  مستقل  رگوالتوری  نهاد  یک  ایجاد 
وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی تاش  می کنند تا 
این نهاد را غیرمستقل و تحت نظارت خود درآورند.

ابهام در نرخ واقعی حامل های انرژی
هیات  سابق  عضو  پورقاضی،  مهدی  ادامه،  در 
نمایندگان اتاق تهران، ضمن اشاره به نکات مثبت 
گفت  اهمیت شفافیت سخن  از  ارائه شده  گزارش 
واقعی  قیمت  شود،  معلوم  باید  باالخره  اینکه  و 
حامل های انرژی به چه میزان است؟ او افزود: یکی 
از موانع تعیین قیمت واقعی حامل ها این است که 
اتاق  رو  این  از  نیست.  نیز مشخص  ارز  واقعی  نرخ 
تهران باید برای ایجاد شفافیت در این زمینه تاش 

کند.
پورقاضی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی تهران در 
سال های اخیر، طی بیش از5۰ نامه به دولت اعام 
کرده است که سیاست جاری در برخورد با قیمت 
سوخت به اقتصاد لطمه  می زند و باید با مردم شفاف 
پوپولیستی  سیاست های  داد:  ادامه  گفت،  سخن 
اطاعات  که  آن  می شود  از  مانع  دولت  بر  حاکم 
شفافی ارائه شود و نتیجه آنکه قیمت بنزین شبانه 
قیمت  نمی داند  هم کسی  هنوز  اما  تغییر  می کند. 
واقعی بنزین چقدر است. در مورد برق هم همین 
یارانه  برق، میزان  واقعی  مساله وجود دارد، قیمت 
این بخش و اینکه پرداخت این یارانه تا چه زمانی 
مساله  نیست،  مشخص  نیز  یافت  خواهد  ادامه 
موقع  به  نمی توانند  دولتمردان  که  است  آن  دیگر 

تصمیم گیری کنند.
او با بیان اینکه »شورای رقابت، بهترین نهادی است 
تصمیم گیری  تنظیم گری  عرصه  در  که  می تواند 
نهاد  این  برخی سیاست های  البته  داد:  ادامه  کند، 
در  تهران  بازرگانی  اتاق  است.  رفته  انحراف  به  نیز 
این بخش نیز  می تواند به اصاح سیاست ها کمک 

کند.
حمل  صنعت  در  تهران  اتاق  مشاور  فزونی،  فرهاد 
و نقل، نیز بر ایجاد یک رگوالتوری در سایه بخش 

خصوصی و با همکاری اتاق بازرگانی تاکید کرد.
در ساختار شورای رقابت تجدیدنظر صورت گیرد

قائم مقام  کریمایی،  فریبرز  جلسه،  این  ادامه  در 
ایرادات  به  پتروشیمی،  صنعت  کارفرمایی  انجمن 
گفت  و  کرد  اشاره  رقابت  شورای  ساختاری 
پرونده های متعددی از جمله در حوزه قیمتگذاری 
خودرو و محصوالت پتروشیمی در شورای رقابت باز 

شده که به نتیجه نرسیده است.
متن کامل

http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
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یادداشت

راهنمایی در مورد شیوه تفکر و 
عمل بهترین مدیران

مدیران عامل برای برتر بودن 
چه می کنند؟

که  دارد  وجود  نقش  یک  تنها  شرکتی  هر  در 
منحصر به فرد است: مدیر عامل. قدرتمندترین 
دنبالش  به  خیلی ها  که  کسب وکار  در  عنوان 
هستند همین است و نسبت به هر نقش دیگری 
می رسد.  نظر  به  تاثیرگذارتر  و  هیجان انگیزتر 
مدیران عامل، بزرگ ترین فعالیت های شرکت ها 
را که ۴5 درصد عملکرد آن را تشکیل می دهد، 
این  که  جلوه ای  خالف  بر  اما  می کنند.  کنترل 
نقش دارد، کار کردن به عنوان یک مدیر عامل 
از  باشد.  پراسترس  بسیار  و  وقت گیر  می تواند 
تنها  شده،  استخدام  تازه  عامل  مدیر  پنج  هر 
سه نفر در 1۸ ماه نخست کاری خود، انتظاراتی 
می کنند.  محقق  می رود  عملکردشان  از  که  را 
اعضای  انتظارات گسترده  و  باال  استانداردهای 
هیات مدیره، سهامداران، مشتریان و کارمندان، 
آنها را بی رحمانه زیر ذره بین می برد و محیطی 
ایجاد می کند که هر حرکتی در آن می تواند در 

سرنوشت مسیر کاری، تاثیرگذار باشد.
با همه این زیر ذره بین قرار گرفتن ها، اطاعات زیادی 
برتر  برای  عامل  مدیران  بگوید  که  نیست  دست  در 
بودن، واقعا چه می کنند. حتی در بررسی هایی که انجام 
شده، سوال کردن از مدیران دیگر در مورد رویکردی 
نیست،  دارند، کمک کننده  نقش خود  به  نسبت  که 
چون توصیه ها تفاوت های زیادی با هم دارند. همچنین 
نقش  مورد  در  زیادی  متفرقه  و  آکادمیک  تحقیقات 
مدیر عامل صورت نگرفته تا نشان دهد آنها چگونه فکر 
می کنند و برای برتر شدن چه اقداماتی انجام می دهند. 
در این مطلب که نتیجه تاش های طوالنی برای مطالعه 
است،  عامل  مورد هزاران مدیر  در  داده های عملکرد 
برخی  ذهنیت ها و رفتارهای اثبات شده برای اثرگذاری 
مدیران، نشان داده شده است. همچنین راهنمایی برای 
خودارزیابی مدیران )یا افراد ناظر بر آنها( ارائه شده تا به 
آنها کمک کند ذهنیت ها و رفتارهایی را اتخاذ کنند که 
در عملکرد مدیران برتر دیده می شود. امید است همه 
مدیران، چه تازه کارها و چه قدیمی ها، بتوانند از این 
ابزارها برای مدیریت بهتر زمان و انرژی خود استفاده 

کنند.
مدلی برای مدیر عامل برتر

رفتارهای  و  »ذهنیت ها  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
مدیران عامل برتر کدامند؟« ابتدا پنج عامل اصلی شغل 
مدیر عاملی مورد بررسی قرار گرفت: سپس این عوامل 
به مسوولیت های خرد و ویژه که منحصرا بر عهده مدیر 

عامل است، تقسیم بندی شد.
۱- استراتژی شرکتی: تمرکز بر موفقیت خارق العاده

مدیر باید راهبری شرکت را بر عهده بگیرد و هنگام 
مواجهه با شرایط ابهام، طرحی آماده داشته باشد. روشی 
که مدیران عامل تاش می کنند ابهام استراتژیک را 
کاهش دهند، تمرکز بر گزینه های مربوط به سخت ترین 
موارد کسب وکار است. یک رویکرد واقع گرایانه دیگر 

سود  کل  درصد   ۹۰ شرکت ها  درصد   ۱۰ می گوید 
اقتصادی را ایجاد می کنند و تنها یک شرکت از هر 
۱۲ شرکت، در یک دوره ۱۰ ساله، از عملکرد متوسط 
به سوی عملکرد برتر حرکت می کند. مدیران می توانند 

با انجام این فعالیت ها، احتمال این اتفاق را باال ببرند:
چشم انداز: تغییر چارچوب معنای برنده بودن. هنگام 
تعیین چشم انداز شرکت )یعنی ظرف 5، ۱۰ یا ۱5 سال 
آینده قرار است شرکت چه جایگاهی داشته باشد؟(، 
مدیر عامل آخرین تصمیم گیرنده است. مدیران خوب 
با در نظر گرفتن اختیارات و انتظاراتی که از آنها وجود 
دارد، نقاط قوت و هدف شرکت، این تصمیم را می گیرند. 
مدیران عالی یک قدم فراتر می روند و چارچوب نقطه 
مبدا را برای موفقیت تغییر می دهند. به عنوان مثال، 
تولیدکننده  به عنوان یک  اینکه  به جای  عامل  مدیر 
بخواهد به شماره یک صنعت خود تبدیل شود، می تواند 
هدفش این باشد که جزو یک چهارم شرکت های برتر در 
کلیه صنایع باشد. این تغییر چارچوب تصدیق می کند 
که شرکت ها برای جذب استعدادها، سرمایه و اثرگذاری 

بر عرصه ای بزرگ تر از صنعت خود، رقابت می کنند.
طبق  جسورانه.  اقدامات  زودهنگام  انجام  استراتژی: 
رابطه  استراتژیک  اقدام  پنج  مک کینزی،  تحقیقات 
و  ادغام  منابع،  تخصیص  دارند:  موفقیت  با  مستقیم 
سرمایه ای،  هزینه های  برنامه ریزی شده،  تملک های 
توسعه بهره وری و بهبود تفکیک سازی. منظور از اقدام 
جسورانه، تغییر حداقل ۳۰ درصدی فراتر از متوسط 
صنعت است. انجام هر کدام از این اقدامات استراتژیک 
جسورانه، احتمال انتقال شرکت به رده سودآوردترین ها 
را افزایش می دهد. به عاوه، مدیران عاملی که در دوره 
تصدی خود، زودتر دست به کار می شوند، نسبت به 
کسانی که دیرتر چنین تصمیماتی می گیرند، موفق ترند. 
همچنین مدیرانی که چند بار اقدامات استراتژیک انجام 
می دهند، کمتر دچار افول عملکرد می شوند. تعجبی 

ندارد که داده ها هم نشان می دهد مدیرانی که از بیرون 
اقدامات  سازمان استخدام می شوند، بیشتر دست به 
جسورانه می زنند تا آنهایی که از درون خود سازمان 

ارتقا پیدا کرده اند.
تخصیص منابع: فعال ماندن. بازتخصیص منابع صرفا 
یک اقدام استراتژیک نیست، بلکه امکان انجام اقدامات 
استراتژیک دیگر را فراهم می کند. شرکت هایی که در 
مدت ۱۰ سال، بیش از 5۰ درصد هزینه های سرمایه ای 
خود را دوباره بین واحدهای کسب وکار تقسیم می کنند، 
نسبت به شرکت هایی که عملیات بازتخصیص خود را 
به کندی انجام می دهند، 5۰ درصد ارزش بیشتری 
ایجاد می کنند. با اینکه مزیت چنین رویکردی واضح 
است، اما یک سوم شرکت ها فقط یک درصد سرمایه 

خود را در طول سال بازتخصیص می دهند.
۲- هماهنگ سازی سازمانی: مدیریت عملکرد و سامت 

با وسواس یکسان
اگر از سرمایه گذاران موفق بپرسید در پرتفو خود به دنبال 
ترجیح  می گویند  آنها  از  خیلی  هستند،  چیزی  چه 
می دهند پول خود را در یک استراتژی معمولی که 
به دست استعدادهای برتر اجرا می شود سرمایه گذاری 
کنند تا در یک استراتژی عالی که در دست استعدادهای 
معمولی است. بهترین مدیران عامل وسواس یکسانی 
نسبت به داشتن استراتژی و استعدادهای عالی دارند. 
تقریبا نیمی از رهبران سازمانی ارشد می گویند وقتی 
قرار است استعدادهای عالی را بگمارند، متاسفانه خیلی 
طول می کشد تا آنهایی که عملکرد چندان خوبی ندارند 
را از نقش های مهم یا حتی از کل سازمان، کنار بگذارند. 
برخی مدیران هم می گویند که در سمت های کلیدی 
استعدادهای کافی در اختیار ندارند و گاهی نمی توانند 
پتانسیل کامل نقش های آنها را شناسایی کنند. برترین 
مدیران عامل در مورد افراد خود تفکر سیستماتیک 

دارند: ... متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3599221-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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نگاه آخر

جشنواره »آش رشته« در بجنورد

دومین جشنواره پخت آش رشته با هدف ایجاد شور و نشاط 
اجتماعی، در محل فرهنگسرای شهروند بجنورد مرکز استان 

خراسان شمالی برگزار شد.

https://www.farsnews.com/photo/13980909000331/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B4-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF
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