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با اعالم وزیر نیرو، خرید برق از انحصار دولت خارج شده است 
بنابراین صنایع با مصرف بیش از پنج مگاوات برق می توانند از 
بورس انرژی برق بخرند. این فرصتی برای تولیدکننده برق است 

تا قیمت برق تولیدی خود را بدون دخالت دولت تعیین کند
ــش  ــر کاه ــای اخی ــال ه ــور در س ــذاری در کش ــرمایه گ ــرخ س ن
یافتــه و در صنعــت بــرق هــم نــرخ ســرمایه گــذاری منفــی بــوده 
ــرف  ــک مص ــه پی ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــل ب ــن دلی ــه همی ــت. ب اس
ــی  ــال م ــع اعم ــده در صنای ــت ش ــای مدیری ــی ه ــرق، خاموش ب
شــود. پرداخــت خســارت بــه بعضــی صنایــع توســط شــرکت بــرق 
ــای عمــده  ــه پیامده ــرق از جمل ــن ب ــع در تامی و مشــکالت صنای
کاهــش ســرمایه گــذاری در ایــن صنعــت اســت. نکتــه مهــم تــر 

حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران و عضو هیات مدیره سندیکا

واقعی سازی نرخ برق، کلید 
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اینکــه بــا خــروج اقتصــاد کشــور از رکــود مصــرف 
بــرق هــم افزایــش پیــدا مــی کنــد بنابرایــن بایــد 
زمینــه افزایــش ســرمایه گــذاری در ایــن صنعــت 

را فراهــم کــرد.  
خوشــبختانه بــا اعــالم وزیــر نیــرو، خریــد بــرق از 
انحصــار دولــت خــارج شــده اســت بنابرایــن صنایع 
بــا مصــرف بیــش از پنــج مــگاوات بــرق مــی توانند 
از بــورس انــرژی بــرق بخرنــد. ایــن فرصتــی بــرای 
تولیدکننــده بــرق اســت تــا  قیمــت بــرق تولیــدی 
خــود را بــدون دخالــت دولــت تعییــن کنــد. نقــش 
آفرینــی تولیدکننــده در تعییــن قیمــت تمــام 
ــش  ــده در افزای ــکات امیدوارکنن ــرق از ن ــده ب ش
ــت و  ــت اس ــن صنع ــذاری در ای ــرمایه گ ــرخ س ن
ــت.  ــذار اس ــم اثرگ ــرق ه ــادرات ب ــش ص در افزای
واقعــی ســازی نــرخ انــرژی مــی توانــد نقدینگــی 
ــه مســیر ســاخت نیــروگاه هــا  ــول را ب ــازار پ در ب

هدایــت کنــد.
غیــر از ایــن، عرضــه بــرق امیــد بــرای 8.5 
ــازه ای اســت  ــی سیاســت ت ــوار ایران ــون خان میلی
ــرق  ــازی قیمــت ب ــی س ــه واقع ــد ب ــی توان ــه م ک
کمــک کنــد و امــکان ســرمایه گــذاری در صنعــت 
ــاال ببــرد. از آنجایــی کــه قــدرت خریــد  ــرق را ب ب
ــه  ــش یافت ــته کاه ــای گذش ــال ه ــوار در س خان
ــت از  ــه حمای ــوف ب ــت معط ــت دول ــت، سیاس اس
مشــترکان کــم مصــرف اســت. بــرق در ایــران در 
ســه بخــش تجــاری و اداری، مســکونی و صنعتــی 
توزیــع مــی شــود. حمایــت بیشــتر دولــت از 
مشــترکان کــم مصــرف در بخــش مســکونی 
عــالوه بــر اصــالح الگــوی مصــرف مــی توانــد بــه 
ــرخ در بخــش  تمرکــز بیشــتر در واقعــی ســازی ن
صنعتــی و تجــاری بینجامــد و واقعــی ســازی نــرخ 

ــال دارد. ــه دنب ــذاری را ب ــرمایه گ ــد س ــم رش ه

توسعه همکاری ایران و 
افغانستان در بخش انرژی

کمیسیون  ششم  اجالس  گفت:  نیرو  وزیر 
و  می شود  برگزار  کابل  در  زودی  به  مشترک 
مختلف  زمینه های  آن  در  شد  خواهد  تالش 
همکاری را هم در بخش برق و انرژی و هم انرژی 
تجدیدپذیر به واسطه تونل مشترک باد که بین 
ایران و افغانستان وجود دارد و مستلزم سرمایه 

گذاری های مشترک است، پیگیری شود.
به گزارش سندیکای صنعت برق ایران، وزیر نیرو با 
اشاره به برگزاری اجالس ششم کمیسیون مشترک 
در  افغانستان  و  ایران  بین  اقتصادی  همکاری های 
راه اندازی  به  مربوط  مسایل  گفت:  نزدیک،  آینده 
گمرکی،  همکاری های  خواف،  هرات-  راه آهن 
بازارچه های مرزی و مسایل مربوط به انرژی در این 

اجالس بررسی خواهد شد.
کمیسیون  مسوولیت  افزود:  اردکانیان«  »رضا 
در هفته های  افغانستان  و  ایران  اقتصادی  مشترک 
اخیر به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب هیات 

وزیران به وزارت نیرو محول شده است.
آغاز  فعالیت هایی  اساس  این  بر  داد:  ادامه  وی 

نمایشگاه  نخستین  برگزاری  آن  جمله  از  که  شده 
تخصصی برق و مخابرات بود که با حضور بیش از 
استقبال  و  شد  برگزار  کابل  در  ایرانی  شرکت   ۷۰

خوبی هم از آن شد.
اردکانیان گفت: اجالس ششم کمیسیون مشترک 
هم به زودی در کابل برگزار می شود و تالش خواهد 
در  هم  را  همکاری  مختلف  زمینه های  آن  در  شد 
به  تجدیدپذیر  انرژی  هم  و  انرژی  و  برق  بخش 
واسطه تونل مشترک باد که بین ایران و افغانستان 
وجود دارد و مستلزم سرمایه گذاری های مشترک 

است، پیگیری شود.
اجالس  این  در  همچنین  داد:  ادامه  نیرو  وزیر 
مسایل مربوط به برقراری راه آهن هرات- خواف و 
بحث های مربوط به همکاری های گمرکی، موضوع 
خوب  اتفاقات  زنجیره  نیز  و  مرزی  بازارچه های 
اقتصادی بین ایران و افغانستان پیگیری خواهد شد.
وی افزود: تالش خواهد شد در این اجالس بتوان 
به نقطه توافق نهایی دست یافته تا کار های اجرایی 
سنکرون  موضوع  گفت:  اردکانیان  گیرد.  سرعت 
سازی شبکه برق ایران و افغانستان نیز از بحث هایی 
به  اجالس  این  در  آن  باره  در  می توان  که  است 
بخش های  در  ایران  و  افغانستان  پرداخت.  گفتگو 
با  اجتماعی و فرهنگی  اقتصادی،  مختلف سیاسی، 
دولت  و  دارند  دوستانه ای  و  نزدیک  رابطه  یکدیگر 
ایران طی ۱۹سال گذشته در عرصه های مختلف با 
دولت افغانستان همکاری کرده است که از مهمترین 

آن ها پروژه راه آهن هرات- خواف است.
کشور  دو  که  اند  کرده  اعالم  افغانستان  مقام های 
راه آهن هرات-  آینده  ماه  افغانستان، طی  و  ایران 
خواف را افتتاح خواهند کرد و با آغاز بکار این خط 
آهن، تحول بزرگ تجارتی بین دو کشور رخ خواهد 

داد.

بررسی طرح تشکیل سازمان 
پدافند غیرعامل در کمیسیون 

انرژی
شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
اسالمی از بررسی طرح تشکیل سازمان پدافند 
غیر عامل در جریان جلسه امروز این کمیسیون 

خبر داد.
مالـک شـریعتی نیاسـر در گفـت و گـو بـا ایسـنا، 
انـرژی  کمیسـیون  امـروز  جلسـه  تشـریح  ضمـن 
مجلس شـورای اسـالمی، بیان کرد: در جلسـه امروز 
کمیسـیون انـرژی طـرح تشـکیل سـازمان پدافنـد 
غیرعامـل در دسـتور کار قـرار گرفـت تـا اساسـنامه 
آن نوشـته شـود و مراحـل تصویـب در مجلـس طی 
شـود. وی در ادامـه اظهـار کرد: بررسـی این طرح از 
مجلـس دهم آغاز شـده و تشـکیل سـازمانی قانونی 
تحـت نظـر سـتاد کل نیروهـای مسـلح البتـه بـا 
اختیارات فرادسـتگاهی مدنظر قـرار دارد. در جریان 
بررسـی ایـن طـرح در کمیسـیون بـا عضویـت وزیر 
نفـت در بخـش کمیتـه دائمـی پدافنـد غیرعامـل 
ایـن سـازمان موافقت شـد. نماینده مـردم تهران در 
مجلـس تصریـح کـرد: در ادامـه نیز به دنبـال ارجاع 
طـرح تشـکیل اساسـنامه شـرکت ملی گاز ایـران به 
کمیسـیون انـرژی به عنـوان کمیسـیون اصلـی قرار 
بـر ایـن شـد ایـن طـرح طـی دو هفتـه در کمیتـه 
گاز و پتروشـیمی کمیسـیون بررسـی و نتیجـه این 
بررسـی به صحن کمیسـیون گـزارش شـود. وی در 
ادامـه تاکید کـرد: طرح اصالح قانون بهبود مسـتمر 
فضـای کسـب و کار و الیحـه مشـارکت عمومـی- 
عنـوان  بـه  انـرژی  کمیسـیون  در  نیـز  خصوصـی 
کمیسـیون فرعـی بررسـی شـد و مفـاد مرتبـط بـا 

کمیسـیون بـه تصویب رسـیدند.
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اقتصاد ایران و جهان

»نکست ارا« از »اکسون موبیل« 
پیشی گرفت

تولیدکننده  بزرگ ترین   : اقتصاد  دنیای 
انرژی های تجدید پذیر در جهان از نظر ارزش 
پشت  را  موبیل  اکسون  نفتی  شرکت  بازاری 
سر گذاشته و این موضوع بیانگر آن است که 
تغییر  انرژی  مورد  در  سرمایه گذاران  رویکرد 
آینده  در  نفت  برای  تقاضا  چشم انداز  و  کرده 

نامشخص است.

بـه گزارش گـروه بین الملل روزنامـه »دنیای اقتصاد« 
به نقل از فایننشـال تایمز، شـرکت نکسـت ارا انرژی 
کـه دفتـر آن در فلوریـدای آمریکا مسـتقر اسـت در 
زمینـه تولیـد و توزیع الکتریسـیته فعالیـت می کند. 
اس اندپـی  تحقیقـات  مرکـز  داده هـای  اسـاس  بـر 
گلوبـال مارکـت اینتلیجنـس، »شـرکت نکسـت ارا 
انرژی« بیش از دو سـوم در دو سـال گذشـته سـود 

کسـب کرده اسـت.
فوربـس گـزارش کـرد اگـر یـک دهـه قبـل در این 
کل  بـازده  باشـید،  کـرده  سـرمایه گذاری  شـرکت 
سـرمایه شـما در ایـن هفتـه، شـامل سـود سـهام، 
6۰۰ درصـد رشـد کـرده اسـت. در مقابـل، اگر یک 
دهه قبل در شـرکت اکسـون موبیل سـرمایه گذاری 
کـرده باشـید، شـاهد کاهـش ارزش سـهام خـود به 
نصـف هسـتید. هردوی این شـرکت ها در بخش های 

مختلفـی از انـرژی فعالیـت می کننـد.
تفـاوت فاحـش در عملکـرد این شـرکت ها منجر به 
شـرایطی شـده اسـت کـه تصـور آن یـک دهـه قبل 
امکان پذیـر نبـود، امـا در ایـن هفته سـرمایه بازاری 
شـرکت نکسـت ارا از اکسـون موبیـل پیشـی گرفت 
و آن را بـه بزرگ تریـن شـرکت انـرژی ایاالت متحده 

تبدیـل کرد.
اکسـون موبیـل که زمانـی بزرگ ترین شـرکت نفتی 
سـهامی عـام در جهـان بـود، از ابتـدای سـال جاری 
تاکنـون بیـش از نیمی از ارزش خود را ازدسـت  داده 
اسـت. سـرمایه بـازاری این شـرکت در سـال 2۰۰۷ 
میـالدی بیـش از 5۰۰ میلیـارد دالر بـوده اسـت در 
حالـی  کـه هم اکنون بـه ۹/ ۱3۷ میلیـارد دالر تنزل 
کـرده اسـت. سـقوط ارزش اکسـون موبیـل، بیـش 
از هـر عاملـی بـه خاطـر شـیوع همه گیـری ویروس 
کرونـا و در پـی آن کاهـش تقاضـا برای انـرژی بوده 

است.

صعود ارزش نکسـت ارا و افت ارزش اکسـون موبیل 
نشـان می دهـد کـه بـه خاطـر همه گیـری ویـروس 
کرونـا، مصـرف نفـت در جهـان کاهش یافتـه اسـت 
و افزایـش منابـع تجدیدپذیـر در تولید الکتریسـیته 
باعـث شـده اسـت تا تمایـل سـرمایه گذاران بـه این 

بخش بیشـتر شـود.
جیـم روبو، مدیرعامـل و رئیس هیات مدیره نکسـت 
ارا در مصاحبـه ای بـا موسسـه وولـف ریسـرچ گفت: 
»مـا در حـال حاضـر تقاضـای بسـیار زیـادی بـرای 

انرژی هـای تجدیدپذیـر داریـم.«
طی ۱5 سـال گذشـته، جهـان به سـمت انرژی های 
پاک تـر حرکت کرده اسـت و شـرکت نکسـت ارا در 
ایـن زمینـه عملکرد خوبی از خود نشـان داده اسـت 
و بـه همیـن خاطـر بـه بزرگ تریـن شـرکت تولیـد 

بـرق در جهان تبدیل شـد.
حـدود ۷۰ درصـد از درآمـد شـرکت نکسـت ارا از 
طریـق تاسیسـات الکتریسـیته در فلوریـدا تامیـن 
می شـود و باقی مانـده آن از فروش بـرق در بازارهای 
شـرکت  ایـن  می آیـد.  دسـت  بـه  رقابتـی  عمـده 
بهتریـن تولیدکننـده بـرق از بـاد و خورشـید اسـت.
اکسـون موبیل، یک شـرکت تولیدکننـده نفت و گاز 
اسـت کـه در اثـر سـقوط قیمـت نفـت خـام دچـار 
چالش شـده اسـت. این شـرکت که دفتـر اصلی آن 
در تگـزاس مسـتقر اسـت در نیمـه اول سـال ۷/ ۱ 
میلیـارد دالر ضـرر داده اسـت و به تازگـی نـام آن از 

فهرسـت میانگیـن صنعتـی داوجونز حذف شـد. 
شـرکت اکسـون موبیـل دارای ۷4 هـزار نیـروی کار 
اسـت کـه در اقصـی نقـاط جهـان بـه جـز قطـب 
جنـوب فعالیـت می کنـد. شـرکت نکسـت ارا که در 
دهه ۱۹2۰ میالدی در فلوریدا تاسـیس شـد، کمتر 
از ۱5 هـزار کارمنـد دارد و فقـط در ایاالت متحده و 

کانـادا فعالیـت می کند.

تولید برق از پساب صنایع
طی  مدرس  تربیت  دانشگاه  در  پژوهشگران 
با  برق  تولید  به  موفق  پژوهشی  طرحی  انجام 
آنها در  به گفته  تصفیه پساب صنایع شدند و 
این فرآیند به طور همزمان عالوه بر تولید برق، 
نسبت به حذف آالینده های موجود در پساب ها 

اقدام شد.
طرح  مجری  یونسی،  اهلل  حبیب  ایسنا،  گزارش  به 
تصفیه  برای  طرح  این  در  اینکه  بیان  با  پژوهشی، 
پساب از روش بی هوازی بهره بردیم، گفت: شکسته 
شدن مواد آلی پساب همراه تجزیه بی هوازی تولید 
پروتون و الکترون می کند و پس از آن از سیستم پیل 
الکتریسته  بتوانیم  تا  بردیم  بهره  میکروبی  سوختی 
تولید کنیم. وی این روش را یک فرآیند میکروبی 
دانست که طی آن از میکروارگانیسم های بی هوازی 
استفاده شد، ادامه داد: این میکروارگانیزم ها با تغذیه 
از مواد آلی پساب رشد می کنند و با شکستن مواد 
آلی موجب ایجاد اکسیژن و الکترون می شوند. وجود 
معنا  این  به  پساب  در  کربن  اکسید  میزان دی  هر 

است که منبع انرژی شیمیایی الزم را داریم.
میکروبی  سوختی  پیل  های  طرح،  مجری  گفته  به 
انرژی  به  پساب  ها  کننده  تبدیل  وسایل  عنوان  به 
الکتریکی و استفاده از هیدروژن به عنوان سوختی که 
می  توان آن ها را از منابع تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر 
تهیه کرد بر اساس اعالم مرکز اطالع رسانی معاونت 
علمی، یونسی اظهار کرد: در این پروژه از یک پیل 
فرآیند  با  ترکیب  در  محفظه  دو  میکروبی  سوختی 
فنتون تحت عنوان سیستم الکترو فنتون زیستی به 
منظور تصفیه پساب استفاده شد. از ویژگی  های این 
سیستم می  توان به راندمان باال، آلوده کنندگی کم، 
نگهداری کم  و  تعمیر  هزینه  و  و صدا  نداشتن سر 

اشاره کرد.
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آیین نامه اجرایی رتبه بندی 
تولیدکنندگان کاال ابالغ شد

آیین نامه  جمهور،  رییس  اول  معاون  امضای  با 
تولیدکنندگان  رتبه بندی  به  مربوط  اجرایی 
پیمانکاران  و  خدمات  عرضه کنندگان  کاالها، 

طراحی و ساخت ابالغ شد.
در  و  وزیران  هیات   2۰/۷/۱3۹۹ مورخ  جلسه  در 
ماده  )الف(  بند   )4( جزء  در  مقرر  تکلیف  راستای 
و  تولیدی  توان  از  استفاده  حداکثر  قانون   )4(
مصوب  ایرانی  کاالی  از  حمایت  و  کشور  خدماتی 
بندی  رتبه  به  مربوط  اجرایی  نامه  آیین   ،۱3۹8
و  خدمات  کنندگان  عرضه  کاالها،  تولیدکنندگان 

پیمانکاران طراحی - ساخت، به تصویب رسید.
فرآیند رتبه بندی متقاضیان شامل انتخاب مجری 
فهرست  از  متقاضی  توسط  بندی  رتبه  ربط  ذی 
مجریان مندرج در سامانه توانیران و ارایه درخواست 
به مجری رتبه بندی از طریق این سامانه، بررسی و 
ارزیابی متقاضی توسط مجری رتبه بندی و صدور 
گواهینامه توسط توسط مجری رتبه بندی و درج 
از طرف جری در سامانه توانیران  رتبه صادر شده 

توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
اساس چهار حوزه مدیریتی، سوابق  بر  بندی  رتبه 
)فناوری  امکانات  و  فنی  و  مالی  توان  تجربیات،  و 
سخت افزاری، نرم افزاری، زیرساخت ها و سرمایه 
مجری  شود.  می  انجام  متقاضی  هر  برای  انسانی( 
رتبه بندی پس از دریافت اسناد و مدارک الزم از 
متقاضی براساس شاخص ها و معیارهای رتبه بندی 
و در صورت نیاز بازدید میدانی، اقدام به ارزیابی و 
امتیاز- نتایج  امتیازدهی ذیل هر شاخص نموده و 

و  متقاضی  به  نهایی  رتبه   قالب  در  را  های حاصل 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم می نماید.

هر یک از متقاضیان در صورت اعتراض، می توانند 
شکایت خود را به همراه مدارک و مستندات کافی 
برای رسیدگی به کارگروه مندرج در این آیین نامه 
ُحسن  بر  نظارت  منظور  به  همچنین  نمایند.  ارائه 
مجریان  سایر  فهرست  تعیین  مصوبه،  این  اجرای 
اعتبار  به  رسیدگی  و  غیردولتی  قانونی  ذی صالح 
از  بندی  رتبه  مجریان  توسط  صادره  های  گواهی 
جمله رعایت اصل بی طرفی و عدم تعارض منافع، 
سازمان  وزارت،  نمایندگان  از  متشکل  کارگروهی 
و  اقتصادی  امور  وزارت  و  کشور  بودجه  و  برنامه 
دستگاه  و  بهادار(  اوراق  و  بورس  )سازمان  دارایی 
تصمیمات  و  شود  می  تشکیل  ربط  ذی  اجرایی 

کارگروه با اکثریت آرا، الزم االجراست.

همزمان با روز ملی صادرات و با حضور وزیر صمت انجام می شود؛

رونمایی از بسته تشویقی بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط 
سازمان توسعه تجارت ایران

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، اعالم کرد: فردا و مصادف با روز ملی صادرات و از صادرکنندگانی که 
تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود را به طور کامل ایفا کرده اند، طی مراسمی تقدیر می شود. به گزارش 
پایگاه اطالع زسانی دولت به نقل از شاتا، حمید زادبوم گفت: تعداد صادرکنندگانی را که تعهدات ارزی خود 
را به صورت صد در صد ایفا نموده اند بیش از 23۰۰ صادرکننده می باشد که از این تعداد، 3۹ صادرکننده 
با صادرات بیش از ده میلیون یورو و میانگین بازگشت ارز صد درصد در طول ماه های گذشته انتخاب شده اند 

که باحضور علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از ایشان تقدیر و تشکر خواهد شد.
وی افزود: همچنین بسته تشویقی بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط سازمان توسعه تجارت ایران، تدوین 
و همزمان با تقدیر از صادرکنندگان برتر در حوزه رفع تعهدات ارزی رونمایی خواهد شد. معاون وزیر و 
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، صادرکنندگان کشورمان را مجموعه ای متعهد و متخصص دانست و 
تصریح کرد: جای امیدواری است با استفاده از ابزارهای تشویقی پیش روی بازگشت ارز حاصل از صادرات 

در جهت تامین ارز مواد اولیه، ماشین آالت و تجهیزات تولیدی سرعت بیشتری بگیرد.
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متن کامل

تسهیل ورود و سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در صنعت برق

شرکت  برنامه ریزی  معاون  اکونومیست-  ایران 
برق حرارتی گفت: تاکنون ظرفیت مورد اطمینان 
 ( جهرم  ماهشهر)خوزستان(،  نیروگاه های  در 
بورس  ) خراسان رضوی( در  و شیروان  فارس( 
انرژی پذیرش شده و اکنون 227 مگاوات از آن 

توسط متقاضیان خریداری شده است.
وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  یکشنبه  روز  ابه گزارش 
ابالغیه  پیرو  افزود:  عظیمی«  »حمیدرضا  نیرو، 
در  تسهیالت  و  نیرو  وزارت  انرژی  و  برق  معاون 
اساس  بر  برای مشترکان مشمول  نظر گرفته شده 
مشترکان  تعهد  انجام  نحوه  اجرایی  "دستورالعمل 
ارائه  امکان  ظرفیت"،  گواهی  اوراق  ارایه  جهت 
مرحله ای اوراق گواهی ظرفیت توسط مشترکان به 
شرکت های برق منطقه ای و توزیع فراهم شده است.
وی افزود: بر همین اساس مشترکانی که در مردادماه 
یا  منطقه ای  برق  شرکت های  به  مراجعه  با  امسال 
توزیع مربوط، نسبت به عقد تفاهم نامه در خصوص 
ارائه مرحله ای اوراق اقدام کرده اند، می بایست اوراق 
مورد نیاز خود را حداکثر تا پایان امسال خریداری و 
ارائه کنند و مشترکانی که در شهریورماه اقدام کرده 
اند، باید تا پایان آذرماه امسال اوراق گواهی ظرفیت 
متناسب با میزان قدرت قراردادی خود را به مالک 

شبکه مربوطه تحویل دهند.
تعیین  افزود: مشترکان مشمول در مهلت  عظیمی 
شده در دستورالعمل، چنانچه نسبت به خرید و ارایه 
قراردادی  قدرت  با  متناسب  ظرفیت  گواهی  اوراق 
از قدرت  اقدام نکنند، مشمول مقررات تجاوز  خود 
قراردادی بوده و تعرفه برق مصرفی آنان متناسب با 
تعهدات گواهی ظرفیت انجام نشده و با نرخ باالتری 

محاسبه و از آنان اخذ خواهد شد.
که  شده  مکلف  شبکه  مالک  همچنین  گفت:  وی 
قرارداد انشعاب آنان را فسخ و ارایه دهندگان گواهی 
ظرفیت که متقاضی جدید انشعاب باشند، جایگزین 

آنان خواهند شد.
تولید  مادرتخصصی  شرکت  برنامه ریزی  معاون 
شاخص های  کرد:  خاطرنشان  حرارتی  برق  نیروی 
بازار و نماگرهای موجود در صنعت برق نشان دهنده 
ماه های  در  ظرفیت  گواهی  اوراق  رونق  افزایش 
تقاضا  افزایش شدید  همچنین  و  سال  از  باقیمانده 

برای این اوراق است.
نیروی  تولید  مادرتخصصی  اضافه کرد: شرکت  وی 
برق حرارتی همه تالش خود را برای حفظ تعادل 
عرضه و تقاضا بوسیله پوشش تقاضای اوراق از طرف 

مشموالن و متقاضیان جدید را انجام خواهد داد.
قابل  است  سندی  ظرفیت  گواهی  گفت:  عظیمی 
ایجاد  بر  مبتنی  نیرو  وزارت  اجازه  با  که  مبادله، 
کاهش  یا  جدید  اتکای  قابل  نیروگاهی  ظرفیت 

قدرت قراردادی مشترکان موجود صادر می شود.
معاون برنامه ریزی شرکت برق حرارتی افزود: واحد 
»تعهد  معرف  که  است  کیلووات  ظرفیت  گواهی 
نیروگاهی  مطمئن  ظرفیت  کیلووات  یک  تدارک 
اشتراک جدید  واگذاری  و  است  نامحدود«  به مدت 
ارائه  قراردادی مشترکان مستلزم  افزایش قدرت  یا 

میزان متناسبی از گواهی ظرفیت است.
انواع اوراق گواهی ظرفیت در کشور

پرداخت  ظرفیت  گواهی  انواع  تشریح  ضمن  وی 
شده  سررسید  ظرفیت  گواهی  اوراق  افزود:  و 
)نقدی( در قالب بازار نقدی معامله شده و از طریق 
نیروگاه های موجود یا مشترکانی که مایل به کاهش 

قدرت قراردادی هستند، منتشر می شود.
عظیمی اضافه کرد: خریداران این اوراق نیز متقاضیان 

باالی  قراردادی  قدرت  افزایش  یا  شبکه  به  اتصال 
و  افت ظرفیت  با  مواجه  نیروگاه های  مگاوات،  پنج 

بازنشستگی و سرمایه گذاران عادی است.
برای  شبکه  به  اتصال  پیش نیاز  درحال حاضر 
پنج  باالی  قراردادی  قدرت  با  جدید  متقاضیان 
قدرت  افزایش  متقاضی  مشترکان  یا  مگاوات 
گواهی  اوراق  خرید  مگاوات،  پنج  باالی  قراردادی 
ظرفیت از بازار سرمایه )بورس انرژی( بوده و پس 
توجه  با  را  خود  نیاز  مورد  انرژی  می توانند  آن  از 
از  مطمئن  به صورت  شبکه  به  اتصال  قرارداد  به 
شبکه برق، بازار برق بورس انرژی ایران یا در قالب 

قراردادهای دوجانبه خریداری و تامین کنند.
معاون برنامه ریزی شرکت برق حرارتی با اشاره به 
اوراق گواهی ظرفیت سررسیددار )آتی(، گفت: این 
اوراق بر مبنای تعهد نیروگاه مبنی بر ایجاد ظرفیت 
مطمئن نیروگاه در تاریخ مشخصی در آینده منتشر 
گواهی  اوراق  موضوع،  این  به  توجه  با  می شود. 
و  به صورت سررسیددار  می توان  را  مذکور  ظرفیت 
در قالب قراردادهای سلف موازی استاندارد منتشر 

کرد.
وی ادامه داد: در این حالت نیروگاهی که متقاضی 
تامین مالی جهت احداث نیروگاه  و تامین ظرفیت 
تولید برق در آینده است، با انتشار این اوراق، پروژه 
را تامین مالی کرده و در سررسید ظرفیت تعهدی 

را تامین و تضمین می کند.
در  بخش خصوصی  سرمایه گذاری  و  ورود  تسهیل 

صنعت برق
عظیمی تاکید کرد: از جمله مزایای این ابزار مالی 
"تسهیل و تسریع تامین مالی صنعت برق"، "تسهیل 
ورود بیش از پیش بخش خصوصی به صنعت برق و 
سرمایه گذاری در آن"، "ارائه چشم انداز مناسب به 
تصمیم گیران و سیاست گذاران جهت توسعه ظرفیت 

تولید و ارسال سیگنال اقتصادی به سرمایه گذاران 
بخش خصوصی"، "تامین برق مطمئن و پایدار برای 
خریداران انشعاب از طریق ارائه گواهی ظرفیت" و 
افزایش ظرفیت تولید  از تناسب  "حصول اطمینان 

برق با رشد مصرف در کشور" است.
کاهش  و  منابع  بهینه  تخصیص  داد:  توضیح  وی 
هزینه ها با استفاده از ظرفیت ایجاد شده به واسطه 
عرضه اوراق گواهی ظرفیت توسط متقاضیان کاهش 
قدرت قراردادی که منجر به آزادسازی ظرفیت های 
بالاستفاده و تخصیص آن به متقاضیان جدید شود 
برای  اقتصادی  نماگر  به عنوان  استفاده  و همچنین 
پیش بینی رشد اقتصادی در سال های آتی با توجه 
از  آتی  ظرفیت  گواهی  اوراق  قیمت  رشد  نرخ  به 

دیگر مزایای این ابزار مالی است.
با  گفت:  حرارتی  برق  شرکت  برنامه ریزی  معاون 
احداث  در  سرمایه گذاری  فعلی  وضعیت  به  توجه 
رونق  اقتصادی،  وضعیت  به  عنایت  با  نیروگاه ها 
رشد  به  شایانی  کمک  ظرفیت  گواهی  بازار  در 
برق  تامین  و  نیروگاه ها  احداث  در  سرمایه گذاری 
مطمئن و پایدار در شبکه می کند که امیدواریم این 

روند باسرعت بیشتری ادامه یابد.
خانه های  تصفیه  از  برداری  بهره  افزود:  اردکانیان 
آب و فاضالب نقش مهمی در تامین آب و کاهش 
آلودگی ها دارند، شبکه های آبیاری و زهکشی نیز 

برای کمک به امنیت غذایی است.
وزیر نیرو گفت: اینکه دولت اعالم می کند که تولید 
سال  در  تن  میلیون   ۹5 از حدود  غذایی  محصول 
در آغاز کار دولت به بیش از ۱25 میلیون تن در 
سال رسیده یکی از علتهایش اینکه وزارت نیرو هم 
برای کشاورزی  مناسب  میزان  به  تنظیم شده  آب 
فراهم و نیز شبکه های آبیاری و زهکشی ایجاد و 
می توانیم با کیفیت بهتر و بازدهی باالتر برداشت 

http://iraneconomist.com/fa/news/364747/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82
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در گفت و گوی اختصاصی ایرنا تشریح شد:

برق رایگان، از رویا تا واقعیت
امید،  برق  ملی  طرح  اجرای   - ایرنا   - قزوین 
بزرگ  آزمونی  آستانه  در  را  این صنعت کشور 
و  داده  قرار  انرژی  و مصرف  در حوزه مدیریت 
فرصت طالیی را نیز جهت اصالح الگوی مصرف 
مشترکان جهت رایگان کردن بهای آن فراهم 

ساخته است.
به گزارش ایرنا، بهره وری از انرژی به طور طبیعی 
باال بردن سطح کیفی زندگی انسان ها را از دیرباز 
مورد توجه قرار داشته تا جایی که رفته رفته این 
مساله در توسعه پایدار کشورها نیز نقش اساسی و 

حیاتی ایفا کرده است.
از  یکی  عنوان  به  امروزه  برق  انرژی  تردید  بدون 
مصادیق مهم توسعه پایدار در همه جهان شناخته 
می شود تا جایی که این صنعت جایگاه ویژه ای را 
و  کرده  پیدا  دولت ها  کالن  سیاستگذاری های  در 
تکنولوژی  توسعه  و  پیشرفت  با  دولتمردان  تمامی 

در صدد استفاده بهینه و ارزان از این نوع انرژی در 
برنامه های ساالنه خود هستند.

ساختار  تجدید  شاهد  اخیر  سال های  طی  هرچند 
با  می رسد  نظر  به  اما  بوده ایم  کشور  برق  صنعت 
گرفته  صورت  تحوالت  و  پیشرفت  رشد،  به  توجه 
شاخص های  به  نتوانسته ایم  جهان  در  صنعت  این 
قابل توجهی در این حوزه دست پیدا کنیم تا جایی 
که میزان استفاده از انرژی های پاک مانند خورشید 
و باد در فرآیند ساختاری کشور سهم بسیار ناچیزی 
را به خود اختصاص داده و سوخت نیروگاه های ما 

همچنان فسیلی و یا گازی هستند.
این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان 
صنعت برق، تجدید ساختار این بخش در بسیاری 
محیط  آالیندگی های  کاهش  جمله  از  حوزه ها  از 
زیستی و هزینه مشترکان برق را می تواند به دنبال 

داشته باشد.  
با این وصف و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور 
پذیر  امکان  و  نیروگاه های جدید  در حوزه ساخت 
نزد  در  مصرف  الگوی  تغییر  به  توجه  آن،  نبودن 
مشترکان خانگی مورد توجه دولت و وزارت نیرو در 
سال های اخیر قرار گرفت تا جایی که برنامه ریزان 
این حوزه درصدد رایگان کردن برق مشترکان کم 

مصرف برآمدند.
بهینه  مصرف  برای  نیرو  وزارت  کمک  با  دولت 
مشترکان برق و تشویق به اصالح الگوی مصرف از 
این نوع انرژی پروژه ای را در قالب طرح ملی برق 
امید جهت رایگان کردن برق مشترکان کم مصرف 
ارایه داده که به همین منظور ایرنای مرکز قزوین 
مصاحبه ای را با سعید بهادیوند چگینی، مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان به عمل آورده است.

امید  برق  ملی  در خصوص طرح  را  ایرنا. جزییاتی 
ارایه دهید؟

این طرح توسط وزارت نیرو ارایه شده و در هیات 
دولت پذیرفته شده  و باید اذعان داشت که طرح 
به  برق  مشترکان  ترغیب  هدف  با  امید  برق  ملی 
بهینه سازی و کاهش مصرف و تامین برق پایدار به 
منظور حمایت از تولید در سال جهش تولید هدف 
از اول آبان ماه آینده به مورد اجرا  گذاری شده و 

گذاشته می شود.
به منظور تحقق کاهش مصرف  این طرح  واقع  در 
در بخش خانگی و تشویق عموم مردم به مدیریت 
وزارت  سوی  از  ملی،  سرمایه های  حفظ  و  مصرف 
حال  شامل  تنها  و  شده  اندازی  راه  توانیر  و  نیرو 

مشترکان خانگی خواهد بود.
رایگان  و  امید  برق  طرح  اجرای  از  هدف  واقع  در 
مصرف،  کم  مشترکان  مصرفی  برق  بهای  شدن 
انگیزه  ایجاد  و  مصرف  میزان  کاهش  به  تشویق 
برای مردم است تا مصرف خود را بیش از گذشته 

مدیریت کنند.
آن  طرح  این  اجرای  با  توانیر  و  نیرو  وزارت  اراده 
است که در ابعاد مختلف وضعیت مصرف انرژی را 
به سمت بهتر شدن سوق دهند و برای بهتر شدن 
خانگی،  از  اعم  بخش ها،  تمام  باید  انرژی  مصرف 
صنعتی، تجاری و کشاورزی مورد توجه جدی قرار 

گیرند.
اصالح  سمت  به  باید  که  بخش هایی  از  یکی 
که  آنجایی  از  و  است  خانگی  بخش  کند،  حرکت 
به طور عمده تمام بخش ها روز خود را از خانه آغاز 
می کنند، هر اصالحی در نوع مصرف انرژی از واحد 
خانواده می تواند موجب تاثیرات خاص و اصالح در 

سایر بخش ها نیز شود.
در عین حال و با توجه به اینکه مشترکان خانگی در 
همه کشورها به عنوان مصرف کنندگان غیر مولد 
مصرف  بهبود  بهره وری  افزایش  می شوند،  شناخته 

این گروه از مصرف کنندگان در کنار سایر بخش ها 
به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است.

این در حالی است که در بین خانواده ها، مشترکانی 
آنها  تعداد  دارد که شاید  پرمصرف وجود  با عنوان 
میزان  برابر   6 آنها  انرژی  مصرف  اما  باشد  اندک 
مصرف مشترکان کم مصرف است که با اجرای این 
را به حضور در جمع  طرح می توان قشر پرمصرف 
خوش مصرف ها سوق داد و با تشویق کم مصرف ها 
پذیرای  نیز  مصرفی  سطح  همین  در  ماندن  به 

گروه های جدید باشیم.
ایرنا. تقسیم بندی خاصی در حوزه مشترکان برق 

خانگی و میزان برق مصرفی آنان وجود دارد؟
تا پیش از راه اندازی این طرح، مشترکان این حوزه 
به 2 بخش مصرف کمتر از الگو و بیشتر از الگوی 
مصرف تقسیم بندی شده بودند اما با اجرای طرح 
به سه دسته کم  برق  امید، مشترکان خانگی  برق 
تقسیم بندی  پرمصرف  و  مصرف  خوش  مصرف، 

شده اند.
نیز  مصرف  خوش  مشترکان  البته  طرح  این  در 
ترغیب خواهند شد تا با اقدامات موثرشان خود را 
به دسته کم مصرف کنندگان برسانند که البته برای 
این کار باید اقداماتی را به عمل آورند که به عنوان 
منازل  مهتابی  و  فلورسنت  المپ های  تبدیل  مثال 
انواع المپ های  از  SMD )یکی  خود به المپ های 
هزینه هایی  است  ممکن  اگرچه  که  دی(  ای  ال 
بهای  رایگان شدن  به  توجه  با  اما  متقبل شوند  را 
جبران  رفته  رفته  هزینه ها  نوع  این  برق،  مصرف 

خواهد شد.
این المپ ها علی رغم شدت باالی روشنایی، بسیار 
کم مصرف بوده و کاربرد زیادی نیز برای مشترکان 
خانگی و تجاری دارد و گارانتی آن نیز 5 ساله بوده 

و به لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه است.
متن کامل

https://www.irna.ir/news/84079684/%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA
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دالیل شکست طرح های بهینه سازی مصرف انرژی

اجرای پروژه های بهینه سازی به 
جیب پُر پول نیاز ندارد

مصرف  بهینه سازی  شرکت  اسبق  مدیرعامل 
سوخت گفت: برای اجرای پروژه های بهینه سازی، 
نیازی به جیب پُر پول نیست بلکه نیازمند اراده 
و نیت وزارت نفت است زیرا از محل صرفه جویی 

می توان منابع مالی را ایجاد کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی 
از اولویت های فراموش شده در وزارت نفت پیگیری 
در  انرژی  مصرف  بهینه سازی  طرح های  اجرای  و 
این بین هر چند طرح های خوبی  کشور است. در 
ارتقای کارآیی موتورخانه های ساختمان های  مانند 
مسکونی، اداری و تجاری، نوسازی 65 هزار دستگاه 
کامیون فرسوده، جایگزینی ۱۷ هزار اتوبوس شهری 
دیزلی با اتوبوس های گازسوز و مواردی از این دست 
تدوین شد اما پیگیری و اجرای آنها یا به کلی متوقف 
شده است و یا با سرعت کمی در حال انجام است. در 
این راستا برای بررسی اهمیت و جایگاه بهینه سازی 
مصرف انرژی در کشور و سرنوشت طرح های تدوین 
شده و ریشه یابی مشکالت این حوزه با نصرت اهلل 
سیفی مدیرعامل اسبق شرکت بهینه سازی مصرف 
سوخت به گفتگو نشستیم که بخش اول مصاحبه با 

عنوان »صرفه جویی 5۰ میلیارد لیتر بنزین با حذف 
تولید پیکان/ در اجرای بهینه سازی مصرف سوخت 

غفلت شد« منتشر شده است.
بهینه سازی  پروژه های  اجرای  برای  نفت  وزارت   *

نیازی به جیب پُر پول ندارد
درباره  توضیحاتی  مصاحبه  اول  بخش  در  فارس: 
از  یکی  دادید.  ارائه  بهینه سازی مصرف  برنامه های 
مباحثی که در اجرای این برنامه ها موثر بود بحث 
چاره ای  چه  راستا  این  در  است.  آنها  مالی  تامین 

اندیشیده شد؟
تاریخچه ای که گفته شد، حاال  به  توجه  با  سیفی: 
قرار است همان برنامه ها را در سال ۹2 احیا کنیم 
ولی بضاعت مالی وجود ندارد. حاال چه کاری باید 
بهینه سازی  کار  انجام  کنید  نگاه  خوب  اگر  کرد؟ 
صرفه جویی  محل  از  نمی خواهد.  پول  پُر  جیب 
تفاوتش  ایجاد کنید. فقط  را  مالی  می توانید منابع 
یعنی  دارد.  وجود  زمانی  اختالف  که  است  این 
در  ولی  است  الزم  پول  ابتدا  در  پروژه  انجام  برای 
می  آید.  دست  به  پول  پروژه  پایان  در  بهینه سازی 
پول  تا  باشد  میان  در  کاتالیزروی  است  الزم  پس 
اولیه به نحوی تامین شود. توجه داشته باشید که 
می آورد  پول  قدری  به  مصرف  بهینه سازی  نتیجه 
که هم سرمایه اولیه برمی  گردد و هم سود آن. این 
تبدیل   ۹3 بودجه  قانون   2 تبصره  ق  بند  در  ایده 
مفهوم  این موضوع یک  اصال خود  و  قانون شد  به 
به  پول  صرفه  جویی،  محل  از  که  است  استارت آپی 

دست می  آوریم.
ما  دولت  های  چون  قانون  این  تصویب  از  قبل  تا 
را  راه  ساده ترین  نتیجه  در  بودند  پولدار  همیشه 
می گرفتند.  کار  می  دادند  پول  می  کردند.  انتخاب 
دولت که بی پول شد ابتکارات زده شد. این بند ق 
دالر  میلیارد   28 بر  بالغ  بود،  طرح  تا   8-۷ شامل 

سرمایه  بازگشت  البته  سرمایه.  بازپرداخت  برای 
واقعی چیزی بیش از رقم گفته شده است. در این 
دالر  هزار   4 تاکسی  یک  تعویض  برای  مثال  طرح 
 4 بود.  دالر  هزار   8 تاکسی  قیمت  ولی  می  دادیم 
هزار دالر دیگر را صاحب تاکسی برای اجرای طرح 
می آورد. بعد این 8 هزار دالر در طول عمر خودرو 
باعث صرفه جویی در مصرف بنزین معادل 24 هزار 
صرفه جویی  با  را  مقدار  این  اگر  که  می شود  دالر 
حاصل از مصرف موادی مثل الستیک فیلتر روغن 
)به دلیل نوسازی و ارتقاء کیفیت( جمع کنید حدود 

35 هزار دالر صرفه جویی و درآمدزایی می شود.
تا  از روز خلق  نگاه کنید شما خودرویی دارید که 
روزی که امحا می شود ماده خام مصرف می  کند. ما 
را  بنزین  اینجا جلو خراب شدن و ضایع شدن  در 
گرفتیم. در نتیجه در طول عمر خودرو صرفه جویی 
کنید.  نگاه  را  زنجیره  کل  پس  می گیرد.  صورت 
است  این  دارد  که  سازی حسنی  بهینه  پروژه  های 
که باید کل زنجیره و طول عمر را نگاه کرد. ما دیگر 
یا  پنجره دوجداره  تایم  نکردیم که در الیف  بحث 
المپ کم مصرف، شما ۱۰ برابر چیزی که فکر می-

 کنید سود می  کنید نه یک برابر. بنابراین اگر دقیق 
بهینه سازی  پروژه های  سرمایه  بازگشت  کنید  نگاه 
بسیار باالتر است. حاال در طرح بهینه سازی مصرف 
در تاکسی ها این مواردی که اشاره شد قابل لمس 
بودند. آن غیرقابل لمس  ها که شامل عدم آسایش یا 
آلودگی محیط زیستی یا مسئله صداهای مزاحم و 
آزاردهنده که کسی ممکن است به فکرش نیاید، را 
زیاد  بهینه  سازی  مزایای  لذا  کرد.  حساب  باید  هم 
است. در هر صورت آن زمان این پروژه  ها خلق شد 
و در سال ۹2 نطفه گذاری شد و مجلس هم خیلی 
یاری کرد. در ابتدا کل درخواست مان برای اجرای 
بود  دالر  میلیارد   5 معادل  بهینه سازی  پروژه های 

پارس  توسعه  بابت  نیز  میلیارد دالر  به میزان 5  و 
بود.  شده  تعریف  طرح  نفت  وزارت  توسط  جنوبی 
 ۹2 سال  بهمن   2۱ روز  و  کرد  لطف  مجلس  ولی 
طرح های  اجرای  مجوز  دالر  میلیارد   ۱۰۰ معادل 
نفت  وزارت   ۹3 سال  در  سپس  داد.  بهینه سازی 
و  کرده  تعریف  پروژه  دالر  میلیارد   84-83 جمعا 
به شورای اقتصاد ارسال کرد. شورای اقتصاد حدود 
63 میلیارد دالر آن را تصویب کرد که از این رقم 
2۱ میلیارد دالر آن مربوط به طرح های بهینه  سازی 
بود و ۱3 میلیارد دالر مربوط به احداث خطوط لوله 
گاز بود مابقی هم مربوط به توسعه پارس جنوبی و 

طرح  های نفتی بود.
به ماده ۱2 قانون رفع موانع تولید  بند ق که بعداً 
تغییر نام داد، موضوعش بهینه  سازی است شما فرض 
و  گازوئیل  بنزین،  ورودی اش  کشور  کل  اگر  کنید 
مازوت باشد یک جور کار می  کند و اگر به جای این 
سوخت ها گاز تزریق کنی جور دیگری کار می  کند. 
در گاز بهره وری اقتصادی داریم چون ارزان تر است 
و مازوت و گازوئیل و بنزین آزاد می  شود و می  توان 
آن را در بازار جهانی با قیمت باالتر فروخت. مثال 
آن زمان یک لیتر گازوئیل 5۰ سنت بود در حالی 
که یک متر مکعب گاز ۱5 سنت بود. پس به این 
وارد  بیشتری  فازهای  پارس جنوبی  اگر در  ترتیب 
مدار کنی، از آن طرف گازوئیل و بنزین را می توانی 
بهینه  سازی  حیطه  در  موضوع  این  کنی،  صادرات 

اقتصاد انرژی قرار می  گیرد.
*گازرسانی به روستاهای دورافتاده صرفه اقتصادی 

ندارد
فارس: در بین همه طرح هایی که برای بهینه سازی 
و  لوله کشی  بحث  تنها  نفت  وزارت  بود  مطرح 
گازرسانی به روستاهای دورافتاده را در دستور کار 

قرار داد. نظر شما درباره این سیاست چیست؟
متن کامل

https://www.farsnews.ir/news/13990727001148/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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دپوی 6 ماهه مواد اولیه تولید 
در گمرک/صنعتگران چشم 

انتظار توافق دولتی ها
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره 
به دپوی 6 ماهه مواد اولیه تولید در گمرک، گفت: 
بانک مرکزی اجازه ترخیص این مواد را با ارز آزاد 
برخی  که  است  حالی  در  این  و  دهد  نمی  هم 
بابت  دالر   2۰۰ و  هزار  روزانه 5  تولیدکنندگان 
دپوی کاالی خود در گمرک، جریمه پرداخت می 

کنند.
خبرنگار  با  گو  و  گفت   در  سهل آبادی  عبدالوهاب 
اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه در حال حاضر 
واردات  برای  ارز  تأمین  اصلی بخش صنعت،  مشکل 
مواد اولیه و همچنین تسهیل در بازگرداندن ارز حاصل 
باید در  اظهار داشت: وزیر صنعت  تولیدات است،  از 
جلسه ای با رئیس بانک مرکزی این موضوع را تعیین 
تکلیف کند.در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان، 
از  زیاد  دردسرهای  با  را  خود  نیاز  مورد  اولیه  مواد 
کشورهای دیگر تأمین کرده اند اما این مواد اولیه در 
تصریح  نمی شوند.وی  ترخیص  و  شده  دپو  گمرک 
کرد: مهمترین مسأله در شرایط فعلی این است که 
راهکاری برای حل مشکل ارز تولید به کار گرفته شود 

تا مشکالت موجود در گمرک برطرف شود. سهل آبادی 
ادامه داد: در حال حاضر تولیدکنندگان هزینه زیادی 
را بابت دپوی مواد اولیه در گمرک پرداخت می کنند 
به طوری که یکی از تولیدکنندگان روزانه 5 هزار و 
2۰۰ دالر در این خصوص پرداخت می کند و این در 
حالی است که با دردسر بسیار، مواد اولیه یا قطعات 
مورد نیاز خود را از آمریکا و یا کشورهای دیگر با دور 
اما  آورده  کشور  به  و  کرده  خریداری  تحریم ها  زدن 
حاال نمی تواند آن را از گمرک ترخیص کند. رئیس 
خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تأکید بر اهمیت 
تأمین ارز برای اداره اقتصاد کشور،  گفت: تولیدکنندگان 
نمی توانند صادرات داشته باشند و ارز به کشور منتقل 
کنند، برای حل این مشکالت نیازمند یک توافق مهم 
بین وزارت صنعت و بانک مرکزی هستیم. به گفته وی، 
6 ماه است که مواد اولیه مورد نیاز تولید در گمرک 
دپو شده و به دلیل مسائل ارزی امکان ترخیص وجود 
ندارد. وی همچنین با انتقاد از نوسان نرخ ارز، گفت: 
بزرگترین مشکل این است که ارز، تک نرخی نیست و 

تولیدکنندگان نمی دانند که باید چه کار کنند.
با  ارتباط  در  فرماندهی  اتاق  داد:  ادامه  آبادی  سهل 
مسائل بانک و ارز، تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده 

و با یک کالف سردرگم روبه رو هستیم.
وی تصریح کرد: برخی تولیدکنندگان که مواد اولیه 
مرکزی  بانک  از  دپو شده  گمرک  در  نیازشان  مورد 
اجازه خواسته اند تا با خرید ارز آزاد نسبت به ترخیص 
کاالی خود اقدام کنند اما با این درخواست نیز موافقت 
 نشده است. وی تأکید کرد: برنامه صحیح و درستی در 
دولت برای تأمین ارز صنعتگران وجود ندارد. به گزارش 
فارس، برخی کاربران سامانه »فارس من« با ثبت سوژه 
های با عناوین »درخواست تخصیص ارز برای واردات 
قطعات تولیدی« و »تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان 

جوان« خواستار تقویت بخش تولید شده بودند.

تسهیالت 2.5 میلیارد دالری 
سه طرح نفتی ابطال شد

گزارش صندوق توسعه ملی نشان می دهد مانده 
نفتی  طرح  فقره  سه  نشده  مصرف  مسدودی 
میلیون   553 و  میلیارد   2 میزان  به  مجموعا 
دالر، جهت آزاد شدن منابع بلوکه صندوق نزد 
بانک مرکزی و قابل اختصاص شدن این منابع به 

طرح های واجد اولویت، ابطال شد.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
صندوق  ریالی  و  ارزی  تسهیالت  عملکرد  گزارش 
توسعه ملی در شش ماهه نخست سال ۹8 منتشر 
تبصره  به  باتوجه  است :  آمده  گزارش  این  در  شد. 
احکام  قانون  ماده ۱6  اساسنامه صندوق  بند خ   3
دارد  می  مقرر  که  کشور  توسعه  برنامه های  دائمی 
طریق  از  صرفا  صندوق  تسهیالت  کلیه  اعطای 
بود  غیردولتی خواهد  و  دولتی  بانک های  عاملیت 
و همچنین به استناد جزء 3 بند ت اساسنامه، در 
ابتدای سال ۱3۹8، تعداد ۱۷ فقره قرارداد عاملیت 
 6.52۰ مبلغ  به  مجموعا  ارزی  تسهیالت  اعطای 
میلیون دالر تنظیم و جهت امضا و اجرایی شدن به 
بانک های عامل ارسال گردید که در شش ماهه اول 
سال جاری، مجموعأ ۱6 فقره از قراردادهای مذکور 
به مبلغ6.32۰ میلیون دالر اجرایی و ابالغ گردید 
که توزیع بانکی و مبالغ مربوطه به شرح ذیل است.

طرحهای ارزی تأمین مالی شده از محل قراردادهای 
عاملیت: در شش ماهه اول سال ۱3۹8 بعلت عدم 
تکمیل پرونده های ارسالی بانک ها به صندوق )از 
ارزآوری  عدم  کامل،  مستندات  ارسال  عدم  جمله 
پروژه های معرفی شده و اعالم وصولی برای طرحی 
 4 بابت  دوره  این  در  همچنین  است.  نشده  صادر 
طرح مجموعا به مبلغ 858 میلیون دالر نزد بانک 

مرکزی ج.ا.ایران نامه مسدودی صادر شده است.
مبلغ 3۱۱  به  فقره طرح  اعالم وصول 5  از طرفی 
میلیون دالر و مسدودی ۱۱ فقره طرح مجموعا به 
مبلغ ۷۹6 میلیون دالر به دالیل مختلفی از جمله 
عدم انجام تعهدات توسط متقاضی در مهلت مقرر 
است.  شده  ابطال  و  عامل  بانک  درخواست  یا  و 
فقره  سه  نشده  مصرف  مسدودی  مانده  همچنین 
 553 و  میلیارد   2 میزان  به  مجموعا  نفتی  طرح 
میلیون دالر، جهت آزاد شدن منابع بلوکه صندوق 
نزد بانک مرکزی و قابل اختصاص شدن این منابع 

به طرح های واجد اولویت، ابطال گردید. 
مرکزی  بانک  از  شده  دریافت  گزارشات  اساس  بر 
در  مسدودی،  دارای  ارزی  تسهیالت  کل  محل  از 
های  پوشش  مجموع  جاری  سال  اول  ماهه  شش 
صادر شده بابت گشایش های اعتبار اسنادی صادره 
توسط بانکهای عامل، مبلغی معادل ۱.8۰2 میلیون 
دوره  در  است. همچنین  بوده  بابت ۱۹ طرح  دالر 
مورد گزارش، بابت 88 فقره طرح، مجموعا مبلغی 
قطعی  پرداخت  دالر  میلیون   ۱.۱83 مبلغ  معادل 

صورت پذیرفته است.
سایر تکالیف محوله قانونی:

در راستای اجرای بند ه تبصره 4 قانون بودجه سال 
۹8 که به تسهیالت ارزی از منابع صندوق توسعه 
ملی اختصاص دارد در این مدت ۱.2 میلیارد دالر 

پرداختی ثبت شده است.
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با  و  مانده   2۰2۰ سال  پایان  تا  ماهی  دو  یکی، 
توجه به آنچه تاکنون در این سال رخ داده، هنوز 
زمان برای یک رویداد تکان دهنده دیگر داریم. 
دو اتفاقی که تا قبل از این دنیا را به هم ریخت، 
و دیگری  بوده  پاندمی جهانی کووید-19  یکی 
مورد  در  را  آگاهی ها  که  فلوید  جورج  مرگ 
وجود بی عدالتی نژادی سیستمی افزایش داد و 
به تظاهراتی در سراسر دنیا منجر شد و باعث 
شد صدها شرکت وعده و تعهد به ایجاد تغییر 

بدهند.
این رویدادها اساسا روش فعالیت و رهبری مدیران 
ارشد را تغییر می دهند. شرایط باعث شده مدیران 
برای اینکه از عباراتی مثل »نمی دانم« و »مطمئن 
نیستم« استفاده کنند، احساس راحت تر و امن تری 
داشته باشند. اما در ضمن، نیاز به گوش دادن بیشتر 

و تفکر منعطف تر در بین آنها بیشتر شده است.
 کمی آسیب پذیر باشید

همه  معتقدند  که  سازمانی  رهبران  از  دسته  آن 

و  تحوالت  کردن  هدایت  برای  ضروری  پاسخ های 
پاندمی  به واسطه  شده  ایجاد  زیرساختی  اختالالت 
را می دانند، خیلی سریع اعتبار خود را نزد تیم شان 
از دست می دهند. تانوج کاپیالشرامی، مدیر منابع 
»دوران  می گوید:  چارترد،  استاندارد  بانک  انسانی 
مدیرانی  است.  رسیده  پایان  به  قطعا  قلدر  مدیران 
که از نظر من به بهترین شکل با این بحران مواجه 
شده اند، یک حدی از آسیب پذیری را در خود دارند. 
یک  شرکتی  دنیای  در  مدت ها  آسیب پذیری  این 

ویژگی نامطلوب تلقی می شد.«
را  الزم  پاسخ های  همه  سازمانی  رهبران  همچنین 
در رابطه با تنوع پذیری و شمول در آستین ندارند. 
را  شرکت ها  از  خیلی  فلوید،  جورج  شدن  کشته 
ترتیب  ساختاریافته ای  مکالمات  که  داشت  آن  بر 
در  را  خود  سیاه پوست  همکاران  صدای  تا  دهند 
مورد تجربیات تبعیض آمیزی که داشته اند، بشنوند؛ 
دوره های  می شد.  انجام  ندرت  به  قبال  که  اقدامی 
آموزشی در مورد سوگیری های ناخودآگاه، از سطح 

کشیده  کنفرانس  اتاق های  به  شرکتی  کالس های 
شده است.

رهبران  باشند.  ناخوشایند  می توانند  مکالمه ها  این 
را  آنها  چگونه  که  نیستند  مطمئن  اغلب  سازمان 
همکاران  از  که  است  این  قدم  اولین  کنند.  شروع 
و  داستان ها  بخواهیم  گرفته  قرار  تبعیض  مورد 

تجربیات خود را به اشتراک بگذارند.
 ذهن های بدون اصطکاک

سازمانی  رهبران  که  ذهنی  عادت های  و  مهارت ها 
و  بهتر  هدایتگری  بتوانند  تا  دهند  توسعه  باید 
داشته  امروز  دنیای  در  بیشتری  راحتی  احساس 
درون  بااستعداد  سازمانی  رهبران  کدامند؟  باشند، 
چابکی  رشد  به  رو  اهمیت  مورد  در  شرکت ها، 
صحبت کرده اند. کارشناسان دیگر هم می گویند که 
استقبال از ابهام حاال بهترین کار است. کاپیالشرامی 
می گوید: »ما همه پاسخ ها را در جیب مان نداریم، 
اینها  می رویم؟  پیش  ابهام  این  دل  در  چگونه  اما 
دستورالعمل هایی نیستند که در کتاب های درسی 
بلکه چالش هایی واقعی هستند که هر  پیدا کنیم؛ 

روز اتفاق می افتند.« 
پیش  دهه  یک  که حدود  عبارتی  مورد  در  امسال 
هنگام مصاحبه با گرگوری مافی، مدیر عامل شرکت 
در  واقع   )Liberty Media( مدیا«  »الیبرتی 
کلرادو شنیده بودم، زیاد فکر می کنم. در آن مکالمه 
از او پرسیده بودم از جان مالون، رئیس هیات مدیره 
تلویزیون  صنعت  که  میلیاردری  کارگزار  و  شرکت 
کابلی را متحول کرده بود، چه چیزهایی یاد گرفته 
به  گفت: »جان  مالون  مورد  در  پاسخ  در  او  است. 
همکارانم  از  یکی  است.  خالق  شگفت آوری  طرز 
می گوید او ذهن بدون اصطکاک دارد، چون گاهی 
ناگهان مسیرش را عوض می کند. او همیشه در حال 
تفکر دوباره و دوباره است. توانایی نگاه کردن به یک 

مشکل به شیوه ای جدید، به این معنی نیست که 
به جواب درست رسیده اید، بلکه با تغییر کامل یک 
مساله، چیزهای جدید یاد می گیرید. جان در نگاه 
متفاوت  کامال  دید  زاویه  یک  از  مسائل  به  کردن 
به  کردن  فکر  هنگام  و  می کند  عمل  خوب  بسیار 
موضوع  آن  جای  می تواند  دیگری  چیز  چه  اینکه 

باشد، بسیار خالق است.«
معنی  این  به  اصطکاک،  بدون  ذهن  یک  داشتن 
نیست که نباید هیچ عقیده و نظری داشته باشید؛ 
شالوده  بر  معتقدید  که  قوی  ایده هایی  حتی 
از  شده اند.  بنا  منطقی  ایده های  و  حقیقت  محکم 
دارید  تمایل  یعنی  ذهنی  چنین  داشتن  من،  نظر 
پرواز  عقایدتان  بگذارید  سادگی،  به  و  سرعت  به 
اعتبار  و  باشید  داشته  دیگری  کند، چشم اندازهای 
تفکری که تا قبل از این داشتید را زیر سوال ببرید. 
خودآگاهی  نوعی  اصطکاک  بدون  ذهن  همچنین 
با سوگیری ها و نقاط کور  تا  موثر به شما می دهد 
یک  به  دارید  تمایل  چقدر  شوید:  مواجه  خودتان 
دیدگاه دیگر، تغییر جهت دهید و با چه سرعتی این 
کار را انجام می دهید؟ ممکن است دوباره به تفکر 
اصلی خودتان برگردید و این بار نسبت به اعتبار آن 
رویکردهای  اما حداقل  باشید.  متقاعد شده  بیشتر 
دیگر را هم امتحان کرده و مورد توجه قرار داده اید.
اصطکاک  بدون  ذهن  باید  هم  کارمندان  تک  تک 
روش  این  که  است  مهم  خیلی  اما  باشند،  داشته 
دهید.  گسترش  سازمانی  سطح  یک  در  را  تفکر 
به عنوان  ژانویه  ماه  در  که  وایت هرست،  جیم 
رئیس هیات مدیره IBM معرفی شد، گفته یکی از 
متحول  را  شرکت  فرهنگ  که  است  این  اهدافش 
کند، به طوری که افراد فضای بیشتری برای بحث و 

گفت وگو داشته باشند.
او می گوید: »من فکر می کنم بحث و گفت وگو ما را 

اثر ماندگار چالش های 2۰2۰ بر رهبری سازمانی

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3702791-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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