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3100خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران
دوشنبه 02 خـرداد 1401

معــاون هماهنگــی توزیــع توانیــر گفــت: اســتفاده از ظرفیــت شــرکت های دانــش بنیــان در اولویــت صنعــت بــرق کشــور 
قــرار دارد.

استفاده از ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان در اولویت صنعت برق

244 ُامین شماره خبرنامه برق کشورهای هم جوار منتشر شد 

برگزیده قیمت های 
زنجیره معدن، صنایع 

معدنی و انرژی 
)داخلی و بین المللی(

ــرق نیــوز، حمیدرضــا پیرپیــران معــاون هماهنگــی  ــه گــزارش ب ب
توزیــع توانیــر صبــح امــروز در آئیــن معارفــه مدیــر عامــل شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان غربــی گفت:اســتفاده حداکثــری از 
ظرفیــت بخــش خصوصــی و بهــره گیــری از پتانســیل شــرکت های 
دانــش بنیــان و حمایــت از ایــن شــرکت ها بایــد در اولویــت کاری 

شــرکت های توزیــع نیــروی بــرق قــرار گیــرد.
ــی یکــی از اســتان هایی اســت  ــزود: اســتان آذربایجــان غرب وی اف
کــه همــکاران صنعــت بــرق بــا وجــود شــرایط ســخت جــوی تمــام 

ــه  ــوب ب ــانی مطل ــرق رس ــانی و ب ــت رس ــود را در خدم ــاش خ ت
ــه  ــان مجموع ــه کارکن ــن روحی ــه ای ــد ک ــه کار می گیرن ــردم ب م

صنعــت بــرق آذربایجــان غربــی ســتودنی و قابــل تقدیــر اســت.
ــرکت  ــنل ش ــه داد: پرس ــر ادام ــع توانی ــی توزی ــاون هماهنگ مع
ــزو  ــواره ج ــی هم ــان غرب ــتان آذربایج ــرق اس ــروی ب ــع نی توزی

ــد. ــوده ان ــردم ب ــه م ــانی ب ــت رس ــتاز در خدم ــکاران پیش هم
وی اظهــار کــرد: ســنگر حســاس خدمــت رســانی امانتــی اســت 
ــت. ــدگار اس ــته و مان ــات شایس ــد خدم ــادگار می مان ــه ی ــه ب و آنچ

ــوش  ــد فرام ــرد: نبای ــان ک ــر بی ــع توانی ــی توزی ــاون هماهنگ مع
ــدر  ــد ق ــک فرصــت اســت و بای ــردم ی ــه م ــت ب ــه خدم ــم ک کنی
ــه  ــم و ب ــی بدانی ــه خوب ــم ب ــار داری ــه در اختی ــت را ک ــن فرص ای
نحــوی وظایــف محولــه خــود را انجــام دهیــم کــه در میــان مــردم 

ــاد شــود. ــه نیکــی ی ــرق ب ــه صنعــت ب از مجموع
وی همچنیــن تصریــح کــرد: رســالت ســخت و خطیــری بــر عهــده 
ــی  ــه در زندگ ــرا ک ــد چ ــور می باش ــرق کش ــت ب ــکاران صنع هم
ــیب  ــیار آس ــردم بس ــرای م ــی ب ــی برق ــه ای ب ــی لحظ ــروز حت ام

ــود. رســان خواهــد ب
پیرپیــران در ادامــه تاکیــد کــرد: اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت 
بخــش خصوصــی و بهــره گیــری از پتانســیل شــرکت های دانــش 
بنیــان و حمایــت از ایــن شــرکت ها بایــد در اولویــت کاری 

ــرد. ــرار گی ــرق ق ــروی ب ــع نی ــرکت های توزی ش
وی ادامــه داد: شــرایط ویــژه ای در صنعــت بــرق کشــور داریــم و 
ــار  ــق از پیــک ب ــی در جهــت گــذر موف ــت و همدل ــا جدی ــد ب بای

ــیم. ــتان ۱۴۰۱ بکوش تابس
معــاون هماهنگــی توزیــع توانیــر در پایــان از تمامــی مســئولین و 
متولیــان آذربایجــان غربــی جهــت گــذر موفــق از پیــک تابســتان 
ــروز وارد  ــت: از ام ــرد و گف ــکاری ک ــی و هم ــت همراه درخواس
پیــک تابســتان ۱۴۰۱ شــدیم و جهــت گــذر موفــق از پیــک بــار 
ــرایط  ــردم در ش ــه م ــوب ب ــانی مطل ــرق رس تابســتان امســال و ب
ــا و دســتگاه ها  ــی تمــام ارگان ه ــد همراهــی و همدل پیــک نیازمن

هســتیم.

معـاون هماهنـگی تـوزیع توانیـــر مطرح کرد: 

http://www.ieis.ir/fa-default.html
https://www.aparat.com/ieis.ir
https://www.instagram.com/ieis.ir/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=989304533097&text&app_absent=0
http://services.ieis.ir/
http://www.ieis.ir/fa/news/7101/
http://www.ieis.ir/fa/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C/
http://www.ieis.ir/UserFile/Download/Setabran-7.pdf
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به گزارش سندیکای صنعت برق ایران به نقل از وزارت نیرو، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در این حکم ضمن 
تقدیر از خدمات ارزنده محسن طرزطلب، مدیرعامل پیشین این شرکت در دوران تصدی این مسؤلیت، 
عبدالرسول پیشاهنگ را به مدت دو سال به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برق حرارتی 

منصوب کرد.
بر این اساس، معاون هماهنگی تولید شرکت توانیر، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی و سرپرست 

شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران از جمله سوابق پیشاهنگ بوده است.

با حکم وزیر نیرو؛

مدیرعامل جدید شرکت برق حرارتی منصوب شد
وزیر نیرو با صدور حکمی »عبدالرسول پیشاهنگ« را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت مادرتخصصی 

تولید نیروی برق حرارتی منصوب کرد.

برای حضور در کارگاه ثبت نام الزامی است.
https://evnd.co/LPsrv  :لینک ثبت نام

کد تخفیف ۶۰ درصدی ویژه اعضای گروه توسعه دهندگی کسب و کارهای صنعت آب و برق: 
nirou60

https://t.me/KaranKasb

https://evnd.co/LPsrv
https://t.me/KaranKasb
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این نشست ساالنه بزرگترین گردهمایی بین المللی بخش اقتصاد خصوصی آفریقا است و بیش از ۱۵۰۰ نفر 
متشکل از مدیران اجرایی کمپانی های بزرگ، سرمایه گذاران و سیاست گذاران از آفریقا و سایر نقاط جهان 

در آن حضور خواهند داشت.
 www.theafricaceoforum.com آدرس  به  می توانند  بیشتر  اطاعات  کسب  برای  عاقمندان 

مراجعه نمایند.

هشتمین دوره
AFRICA CEO FORUM 

هشتمین دوره AFRICA CEO FORUM طی روزهای ۲۳ و ۲۴ خرداد سال جاری در ابیجان پایتخت 
ساحل عاج برگزار می شود.

نشسـت تجـاری نشسـت تجـاری کمیسـیون مشـترک دائمـی همکاری هـای ایـران و روسـیه الکسـاندر 
والنتینوویچ معاون نخسـت وزیر روسـیه، واسـیلی سـرگیوویچ اوسـماکوف معاون اول وزیر صنعت و تجارت 
روسـیه، ورونیـکا نیکیشـینا مدبیـرکل مرکـز صـادرات روسـیه، لـووان جاگاریان سـفیر روسـیه و هم چنین 
علیرضـا پیمان پـاک رئیس سـازمان توسـعه تجـارت ایران روز  چهارشـنبه ۴ خرداد ماه سـاعت 9:۰۰ صبح 

در محـل هتـل اسـپیناس پـاالس برگزار خواهد شـد. 
 کسـب اطاعات بیشـتر و ثبت نـام حضـور در نشسـت تجاری کمیسـیون مشـترک ایـران و روسـیه از اینجا
همچنین روز دوشنبه 9 خردادماه نیز اتاق تهران میزبان یک هیات تجاری ۱۴ نفره از ایالت کارلیا فدراسیون 
روسـیه و بـه سرپرسـتی معاون نخسـت وزیر این ایالت خواهد بـود. زمینه فعالیت اعضـای این هیات تجاری 
در حوزه های لجسـتیک، چوب، محصوالت چدنی برای تولید کاغذ، ماشـین آالت ابزارسـازی، کشتی سـازی، 
 مهندسـی دیزل، انرژی های تجدیدپذیر، تامین نهاده های خوراک در بخش شـیات و پرورش ماهی اسـت.
از  اقتصـادی  فعـاالن  بـا  روسـیه  کارلیـا  ایالـت  از  تجـاری  هیـات  ایـن  اعضـای  مذاکـره  جلسـه 
شـد. خواهـد  برگـزار  تهـران  اتـاق  محـل  در  صبـح   ۱۰ سـاعت  خردادمـاه   9 دوشـنبه  روز   ایـران، 
کسـب اطاعات بیشـتر و ثبت نـام حضـور در جلسـه هیات تجـاری ایالت کارلیا فدراسـیون روسـیه از اینجا 

اقـدام نمایید. 

اتاق تهران میزبان دور تازه مذاکرات تجاری ایران و روسیه
اتاق بازرگانی تهران در ادامه برنامه های خود برای توسعه مراودات اعضای اتاق و فعاالن اقتصادی 
بخش خصوصی کشور با دیگر کشورها، در روزهای آتی میزبان دو هیات تجاری از روسیه خواهد بود 
که در روزهای چهارم و نهم خرداد ماه برای دیدار و گفت وگو با همتایان ایرانی خود در اتاق تهران 

حاضر می شوند.

مقررات  هیات  نشست  نهمین  و  پنجاه  مصوبات 
زدایی و بهبود محیط کسب و کار توسط سیداحسان 
خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیات 
مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار اباغ شد. 
۱( ۱9 عنوان مجوز وزارت نیرو و سازمان های تابع 
صدور  هزینه های  و  مدارک  شرایط،  همراه  به  آن 
رسیده  تصویب  به  پیوست  فهرست  مطابق  آنها 
است. دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط 
کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی های 

مصوبات پنجاه و نهمین نشست 
هیات مقررات زدایی و بهبود 

محیط کسب و کار
مصوبات پنجاه و نهمین نشست هیات مقررات 
امور  وزیر  کار  و  کسب  محیط  بهبود  و  زدایی 
اقتصادی و دارایی و رییس هیات مقررات زدایی 

و بهبود محیط کسب و کار ابالغ شد.

الزم با وزارت نیرو و سازمان های تابع آن، راهنمای 
دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور 

در دسترس عموم قرار دهد. 
تخصصی  درگاه  است  مکلف  نیرو  وزارت   )2
مجوزهای مربوطه را تشکیل داده و به درگاه ملی 
به  را  مذکور  مجوزهای  و  متصل  کشور  مجوزهای 

صورت برخط صادر نماید. 
بهبود  و  زدایی  مقررات  هیات  مصوبات  سایر   )3
و  کسب  مجوزهای  درباره  کار  و  کسب  محیط 
کارهای مربوط به این دستگاه در سال های گذشته، 
لغو می شود و فهرست مجوزهای پیوست جایگزین 

آنها خواهد بود. 
۱۰ عنوان مجوز مربوط به معاونت برق و انرژی

۱. پروانه احداث مولدهای مقیاس کوچک 
2. پروانه بهره برداری برای نیروگاه های متصل به 
از ۶3 کیلوولت )مولدهای مقیاس  تر  پایین  شبکه 

کوچک(
3. پروانه احداث نیروگاه برق

۴. پروانه بهره برداری )برای تولید برق(
از  نگهداری  و  برداری  بهره  صاحیت  پروانه   .۵

)O&M( نیروگاه
۶. پروانه توزیع برق

7. پروانه خرده فروشی برق
8. پروانه انتقال نیروی برق

9. پروانه صادرات و واردات برق
۱۰. پروانه مرکز توسعه مولد های مقیاس کوچک

های  انرژی  سازمان  به  مربوط  مجوز  عنوان   3
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ساتبا

۱. پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر و پاک
2. مجوز صادرات برق تجدیدپذیر و پاک

3. پروانه بهره برداری نیروگاه تجدیدپذیر و پاک
فایل مصوبات را از اینجا دریافت کنید. 

http://www.theafricaceoforum.com
https://tccim.ir/dp?form_id=128

https://tccim.ir/dp?form_id=128
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بازار سهام
رشد بورس پس از استراحت

بازار سهام در اولین روز خرداد معامات خود را صعودی 
آغاز کرد. بورس تهران این روزها تحت تاثیر برخی عوامل 
همچون رشد قیمت دالر در بازار آزاد و باقی ماندن 
آن در سطوح باال، گزارش های ساالنه پاالیشی  ها و به 
خصوص وضعیت باتکلیفی که از مذاکرات برجام به 
جای مانده با نوسانات محدودی دنبال می شود. به طوری 
که شاخص کل روز یکشنبه با پولبک به سطح مقاومتی 
یک میلیون و ۵8۰ هزار واحد کار خود را با افزایش ۱۶/ 
۰ درصد در ارتفاع یک میلیون و ۵82 هزار واحد به پایان 
رساند. شاخص هموزن نیز همسو با بزرگان بازار، رشد3/ 
۰درصد را تجربه و سبزپوش شد. برخی از کارشناسان 
شرایط  به  توجه  با  که  هستند  باور  این  بر  بازار  این 
موجود انتظار می رود بورس هفته متعادلی را در پیش 
داشته باشد. با این حال بر اساس تجربیات گذشته در 
صورت تعدیل مثبت سود پاالیشگاه  ها در گزارش های 
حسابرسی شده امکان تحریک تقاضا و افزایش شتاب 

نماگرهای بورسی در مسیر صعود، محتمل است.
بازار سکه: مرز حساس سکه

بازار طا و سکه تحت تاثیر بازار ارز داخلی و همچنین 
تغییرات قیمت طای جهانی طی روزهای اخیر نوسانات 
بسیاری را تجربه کرده است. هر چند که قیمت اونس 

»دنیای اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می کند

رقص بازارها با  ساز بهاری
به  نگاه  قیمت ها،  پیش بینی  روش های  از  یکی 
این  در  اساس  این  بر  است.  آنها  گذشته  روند 
و  ایران  مهم  بازارهای  قیمتی  روندهای  صفحه 
جهان به نمایش گذاشته شده اند. همچنین در 
قیمت ها  آتی  روند  قسمت  هر  به  مربوط  متن 

براساس شواهد موجود پیش بینی شده اند.

جهانی به طور کلی روندی کاهشی داشته، اما در چند روز اخیر با افزایش قیمت همراه بود و بر ارزش ذاتی سکه موثر واقع شد. با این حال باید توجه داشت مساله تقاضا و موضوعات 
غیراقتصادی نیز بر روند قیمت سکه امامی تاثیر گذار است. شرایطی که در حال حاضر تقاضا را به حداقل رسانده و باعث شده سکه یاد شده تغییرات محدودی به همراه داشته باشد. 
به هر حال روز یکشنبه هر قطعه از این فلز گرانبهای داخلی به قیمت ۱۴ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان و در نزدیکی مرز حساس مقاومت تکنیکی خود مورد داد و ستد قرار گرفت. 

عاوه بر این حباب سکه امامی همچنان بیش از یک میلیون تومان قرار دارد که ریسک معامات را برای سرمایه  گذاران این حوزه در سطوح باالیی قرار داده است.
بازار طای جهانی: زمینه صعود احتمالی طا

بهای طا در معامات بازار جهانی پس از چهار هفته حرکت نزولی، هفته گذشته توانست صعود قیمتی قابل توجهی را به نمایش بگذارد و احساسات معامله    گران را نسبت به 
سرمایه گذاری مجدد و حضوری پررنگ در این بازار بهبود ببخشد. به طوری که این فلز گرانبها جایگاه خود را از مرز ۱8۰۰ دالر ارتقا داد و تا مرز مهم ۱8۵۰ دالر در هر اونس 
اوج گرفت. بر این اساس طای جهانی توانست سودآوری ۰۴/ 2 درصدی عاید سرمایه گذاران خود کند. با این حال برخی کارشناسان این حوزه بر این باور هستند که با توجه به 

حضور فدرال رزرو برای کنترل تورم ایاالت متحده و اعمال سیاست های پولی خود ممکن است تا خریداران با احتیاط بیشتری معامات خود را انجام دهند. از سوی دیگر نیز با 
توجه به افزایش امیدواری  ها نسبت به رشد طا در کوتاه  مدت این احتمال وجود دارد که برخی سرمایه گذاران برای کسب سود  های مقطعی وارد بازار شده و زمینه را برای تقویت 

تقاضا و رشد بهای فلز زرد فراهم سازند.
بازار اوراق مسکن: شیب کاهشی تسه

ادامه در صفحه بعد
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روز یکشنبه اوراق تسهیات بانک مسکن با افت قیمت 
تسه  ها سرخ  پوش  تمامی  که  به طوری  بودند.  همراه 
شدند. بر این اساس اوراق تسهیات اسفند 99 نیز در 
معامات اولین روز از خرداد ماه کاهش۵۴/ 3 درصدی 
را شاهد بود. به این ترتیب »تسه99۱2« روز گذشته 
با افت ۴ هزار و ۵۴8 تومان کار خود را در قیمت پایانی 
۱2۴ هزار و 2۱ تومان خاتمه داد. برخی از تحلیلگران 
بازار مسکن بر این باور هستند که خرید و فروش   ملک 
با وجود طوالنی شدن روند مذاکرات و چشم  انتظاری 
سرمایه گذاران برای تعیین تکلیف این بازار، در تعادل 
این  معامات  در  قوی  رکود  هنوز  و  دارد  قرار  نسبی 
بازار رخنه نکرده است. عاوه بر این گفته می شود که 
با افزایش هزینه خانوارها این احتمال وجود دارد که 
خرید مسکن در میان  مدت حتی با وجود تسهیات 
برای متقاضیان و به خصوص خانه اولی  ها درصورتی که 
سیاست هایی برای کنترل قیمت اعمال نشود، دشوار و 

کمی دور از دسترس واقع خواهد شد.
بازار نفت؛ احساس ترس در بازار نفت

 شاخص  های نفتی در روز جمعه اندکی رشد را به دلیل 
ممنوعیت برنامه  ریزی شده اتحادیه اروپا بر نفت روسیه و 
همچنین کاهش محدودیت های ناشی از کرونا در چین 
با نگرانی هایی مبنی بر اینکه کند شدن رشد اقتصادی 
به تقاضا آسیب می  رساند، تجربه کردند. به این ترتیب 
بهای معامات آتی نفت   خام برنت کار خود را با عملکرد 
هفتگی مثبت 3۵/ ۴درصد در قیمت ۱۱2 دالر و 9۱ 
سنت در هر بشکه به پایان رساند. اما در مقابل نفت 
وست تگزاس اینترمدییت توانست این رشد قیمت را 
افزایش تمایات نزولی به قیمت ۱۱۰  با  نگه دارد و 
دالر و 3۵ سنت در روز جمعه معامله شد و بازدهی 
هفتگی منفی۱3/ ۰درصد را به ثبت رساند. عاوه بر این 
به گفته برخی از تحلیلگران این حوزه، با توجه به بهبود 
محدودی  های قرنطینه در چین و تاش  های مستمر 

ادامه از صفحه قبل

غرب برای تحریم نفت روسیه، خطرات افت قیمت ها و بازگشت به زیر ۱۰۰ دالر در هر بشکه همچنان در بین معامله  گران احساس می شود.
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طرحی  برق،  صنعت  مشکات  حل  برای  اخیرا 
و  »توسعه  عنوان  اسامی  با  شورای  مجلس  در 
مانع زدایی از صنعت برق« ارائه شده است که به رغم 
مضامین بسیار مهمی  که دارد، به اندازه کافی به آن 
پرداخته نشده است. طرح »توسعه و مانع زدایی از 
صنعت برق« به چند مساله اصلی صنعت برق مانند 
بهینه سازی  برق،  یارانه های  و  برق  قیمت گذاری 
توسعه  و  سرمایه گذاری  انرژی،  شدت  کاهش  و 
ظرفیت تولید برق )حرارتی و تجدیدپذیر( و باالخره 
صادرات برق پرداخته است اما هم از نظر شکلی و 
که  است  مواجه  اشکاالتی  با  محتوایی  نظر  از  هم 

الزم  که  آنها  از  برخی  به  یادداشت  این  ادامه  در 
است نهادهای سیاستگذار کشور به آنها توجه کنند، 

اشاره خواهد شد.
برای  طرح  این  در  یارانه ها:  و  برق  قیمت گذاری 
خانگی  و  صنعتی  برق  به ویژه  برق  قیمت  اصاح 
آنها  ارائه شده است که محور اصلی  پیشنهادهایی 
قیمت  متوسط  مبنای  بر  برق  قیمت  کردن  واقعی 
پلکانی  نظام  و   )ECA( انرژی  تبدیل  قراردادهای 
در  است  ممکن  چه  اگر  پیشنهادها  این  است. 
کوتاه مدت موجب مثبت شدن جریان نقدینگی برق 
)و کاهش اختاف قیمت تمام شده و قیمت فروش( 
برای  را  بیشتری  بلندمدت مشکات  شود، ولی در 
در  که  کرد، چرا  ایجاد خواهد  انرژی کشور  بخش 
این طرح، »پیچیدگی قیمت گذاری تعرفه های برق« 
که دارای ابعاد مختلفی مانند زمان مصرف )ساعات 
باری(،  کم  و  پرباری  فصول  کم باری،  و  پرباری 
قیمت تمام شده مبنا که بر اساس روش تولید برق 
و  )متمرکز  آن   ترانزیت  و  تجدیدپذیر(  و  )فسیلی 
نشده  گرفته   نظر  در  است،  متفاوت  غیرمتمرکز( 
تفاوت  گرفتن  نادیده  از  ناشی  اشکال  این  است. 
فرضیاتی است که هنگام محاسبه شاخص قیمت در 
اقتصاد کان و اقتصاد خرد با محاسبات قیمت در 

سطح بنگاه و از منظر حسابداری وجود دارد.
ساده سازی  برای  اقتصادی  تحلیل های  در  واقع  در 
تنوع  حذف  یعنی  کردن  تجرید  روش  از  مدل ها، 
می کنند  استفاده  بازارها  و  کاال  پیچیدگی های  و 
برای  و  کلی  به صورت  می تواند  اگرچه  که 
تعیین  مانند  اقتصادی  کان  سیاستگذاری های 
نرخ مالیات و نرخ بهره، قابل استفاده باشد، اما به 
برای مدیریت جریان مالی طیف متنوع  هیچ وجه 
فعال هستند، کارایی  این صنعت  بازیگرانی که در 
ندارد. در واقع در اینجا کل صنعت برق که متشکل 

از تعداد زیادی بنگاه اقتصادی مستقل است که در 
و  توزیع  و  انتقال  و  )تولید  ارزش آن  طول زنجیره 
خرده فروشی برق( در حال رقابت  هستند، به مثابه 
نقدینگی  دارای یک جریان  واحد که  یک سازمان 
ساده )درآمدی و هزینه ای( است، لحاظ شده است 
و برای آن یک مدل ساده قیمت گذاری پیش بینی 
شده است که اساسا هم به لحاظ مفهومی، اشتباه و 

هم به لحاظ عملی، ناکارآمد خواهد بود.
در  دستوری  مداخله  این  در  دیگر  طرف  از 
نظام های  پیچیده ترین  از  یکی  قیمت گذاری 
در  که  بازارهایی  انواع  مکانیزم  به  اقتصادی، 
و   عمده فروشی  )بازار  دارد  وجود  برق  حوزه 
خرده فروشی( توجهی نشده است و به صورت بسیار 
شده  تراز  مدل  یک  با  آنها  همه  ساده سازی شده، 
است. عاوه بر اشکالی که از نظر محتوایی در این 
طرح برای قیمت گذاری وجود دارد، این ایراد را نیز 
از نظر شکلی می توان مطرح ساخت که قانون گذار 
)رگوالتوری( شده  تنظیم گری  نظام  وارد  مستقیما 
است در حالی که هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ 
 ۱3۴۶ مصوب  برق  سازمان  )قانون  موجود  قوانین 
قانون گذار   )۴۴ اصل  سیاست های  اجرای  قانون  و 
قیمت  کشف  در  که  بازارهایی  نقص  اصاح  برای 
بازار برق، تنها مجاز  بهینه ناکارآمد هستند، مانند 
است  نهاد تنظیم گری را اصاح کند و نباید وظایف 
تنظیم گری را در یک سند حقوقی قانونی بر عهده 
گیرد. به عبارت دیگر، انتظار می رود، قانون گذار با 
فعلی  قیمت گذاری  نظام  در  که  ایراداتی  به  توجه 
)تعرفه گذاری دولتی، بازار بورس برق، هیات تنظیم 
بازار برق( وجود دارد یک نظام جایگزین ایجاد کند 
پیشنهاد  موجود  نهادهای  اصاح  برای  قوانینی  و 

دهد.
از طرف دیگر در این طرح پیشنهادهایی برای حذف 

چالش های سیاستگذاری در 
طرح »توسعه و مانع زدایی از 

صنعت برق«
و  آینده نگاری  گروه  عضو  اسدی،  علیرضا 
در  نوشت:  نیرو  پژوهشگاه  سیاست پژوهی 
طرح »توسعه و مانع زدایی از صنعت برق« برای 
اصالح قیمت برق به ویژه برق صنعتی و خانگی 
پیشنهادهایی ارائه شده است که محور اصلی 
آنها واقعی کردن قیمت برق بر مبنای متوسط 
قیمت قراردادهای تبدیل انرژی )ECA( و نظام 

پلکانی است.

متن کامل

پنهانی  یارانه  نحوه جبران هزینه   و  برق  یارانه های 
که شرکت های دولتی )تابعه وزارت نیرو( پرداخت 
می کنند، ارائه شده است که در سطح یک سیاست 
کلی باقی مانده است و بدون آنکه وارد ساز و کارهای 
اقتصادی شود، دستگاه های دولتی  اصاح سیاست 
)سازمان برنامه، دولت و وزارت نیرو( را مکلف کرده 
است این مساله را در الیحه بودجه سنواتی برطرف 
دولت  بداند  آنکه  بدون  قانون گذار  واقع،  در  کنند. 
اعمال کند  باید در سیاست های خود  تغییری  چه 
تکالیف کلی را تعیین کرده و حل مساله یارانه های 
بوروکراسی دولت محول  نظام  آینده در  به  را  برق 

کرده است.
این  در  برق:  مصرف  شدت  کاهش  و  بهینه سازی 
مساله  حل  برای  قبلی،  قوانین  ادامه  در  طرح 
بهینه سازی به موضوع سوخت صرفه جویی شده به 
بازار  بهینه سازی و مکانیزم  عنوان منبع پروژه های 
گواهی صرفه جویی، به عنوان ساز و کار، ارجاع داده 
است. در این حوزه نیز در طرح پیشنهادی، بدون 
آنکه به موانع اجرای قوانین موجود بپردازد، تکالیف 
برای دستگاه های اجرایی کشور تعیین  را  جدیدی 
موفقیت  عدم  که  است  حالی  در  این  است.  کرده 
سیاست های قوانین قبلی مانند قانون اصاح الگوی 
موانع  رفع  قانون  و  )مصوب ۱389(  انرژی  مصرف 
بهینه سازی  در   )۱39۴ )مصوب  رقابت پذیر  تولید 
مصرف برق، ناشی از کمبود قانون نبوده است. در 
سرمایه گذاری  باالی  »ریسک  مانند  مسائلی  واقع 
و  اندازه گیری  نظام  »پیچیدگی  بهینه سازی«،  در 
صحه گذاری منافع ناشی از بهینه سازی«، »وابستگی 
نظام  »ناکارآمدی  و  فناوری های موجود«  به مسیر 
قوانین  تحقق  موانع  مهم ترین  که  بوروکراتیک« 
این طرح به  موجود هستند، مغفول مانده اند و در 
جز عواقب سخت تر برای نظام اداری که عدم اجرای 

http://www.ieis.ir/fa/news/7100/?l
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نخستین گردهمایی بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱ 
ارز  با حذف  اقتصادی که  اخیر  اصاحات  و  برگزار 
همزمان  شد.  واکاوی  است،  شده  آغاز  ترجیحی 
تلویزیونی  برنامه  در  رئیس جمهور  گفت وگوی  با 
نوزدهم اردیبهشت ماه سال جاری، استارت اصاحات 

اقتصادی زده شد. اصاحاتی که دالر ۴2۰۰ تومانی 
و  تخم مرغ  مرغ،  لبنیات،  کاالیی  گروه های  از  را 
کاالهای  تحت عنوان  کاالها  این  کرد.  روغن حذف 
البته  می شوند.  شناخته  خانوار  سبد  در  اساسی 
و  صنف  آرد  یارانه  حذف  با  تصمیم،  این  از  پیش 
صنعت در فروردین ماه، کاالهایی مانند ماکارونی، 
قنادی  محصوالت  و  حجیم  نان های  کیک،  انواع 
لیست مشموالن دریافت دالر ۴2۰۰ تومانی  از  نیز 
است  موضوعی  ترجیحی  ارز  حذف  شدند.  خارج 
آن  با  را  خود  موافقت  ابتدا  از  بخش خصوصی  که 
اعام کرد. مصداق نقد این سیاست  تخصیص ارز 
ترجیحی را در نامه اتاق ایران خطاب به معاون اول 
نامه ای  دید.  می توان  دوازدهم  دولت  رئیس جمهور 
بند،   ۱2 در  و  شد  نوشته  سال 97  مهرماه  در  که 
پیشنهادهایی را برای مسائل ارزی کشور بیان کرد.

نخستین بند این نامه به حذف دالر ۴2۰۰ تومانی 

که  تریبون هایی  نیز  آن  از  پس  داشت،  اختصاص 
صدای  می گرفت،  قرار  بخش خصوصی  اختیار  در 
از  سیاست  این  حذف  برای  اقتصادی  فعاالن 
در  که  ترجیحی  ارز  حذف  با  آیا  اما  بود،  اقتصاد 
حل  مسائل  همه  است،  شده  محقق  حال حاضر 
که  است  باور  این  بر  بخش خصوصی  شد؟  خواهد 
است سه  اصاح        گرایانه الزم  ادامه سیاست های  در 
گیرد  قرار  مدنظر  حرکت  این  موفقیت  برای  نکته 
برای  فوری  راه        حل        های  باید  چیز  هر  از  قبل  و 
کمک به معیشت مردم در دستور کار باشد. »ثبات 
متغیرهای اقتصاد کان«، »لزوم برنامه ریزی دولت 
برای اصاح ساختارهای تولید کاالهای اساسی« و 
در  انحصارزدایی  و  بازار  سازوکارهای  به  »پایبندی 
که  است  موضوعی  سه  خارجی«  تجارت  و  تولید 
اقتصادی می تواند روند اصاحات  به اعتقاد فعاالن 
اقتصادی را ادامه دهد و به هدف اصلی برساند. در 

جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که روز 
گذشته در محل اتاق برگزار شد، در کنار پرداختن 
به موضوعات مهم اقتصادی اعم از مسائل مرتبط با 
اقتصادی  سیاست های  سال،  شعار  و  دانش بنیان ها 
ماشین آالت  ورودی  معافیت حقوق  دولت و حذف 
حواشی  مورد  در  هم  مباحثی  صنعتی،  و  تولیدی 
مربوط به اتاق بازرگانی ایران مطرح شد. برخی از 
اعضای هیات نمایندگان عملکرد اتاق را مورد نقد 
قرار دادند و هیات رئیسه نیز در این باره توضیحاتی 

را ارائه کرد.
انتقاد از تضعیف جایگاه اتاق

هیات نمایندگان  عضو  دانیالی،  محمدی  علیرضا 
کشور  لوازم        خانگی  صنعت  فعاالن  از  و  ایران  اتاق 
نشست  بیست        ودومین  دستور  از  پیش  نطق  در 
بر  ایران  اتاق  گفت:  ایران،  اتاق  نمایندگان  هیات 
شرایطی  در  و  است  قوه  سه  مشاور  قانون،  اساس 
و  دولتی  به        صورت  زیادی  تا حد  کشور  اقتصاد  که 
استقال نسبی  به  اداره می شود، حمله  شبه        دولتی 
است.  مخرب  بسیار  و  نادرست  اقدامی  ایران  اتاق 
محمدی دانیالی تاکید کرد: نباید اجازه داد با تغییر 
ایران، جایگاه بخش خصوصی در کشور  اتاق  قانون 
کلیه  که  است  الزم  وادی  این  در  و  شود  تضعیف 
دفاع  خود  تمامیت  از  ایران  اتاق  اعضای  و  ارکان 
و  آسیب        شناسی  درونی،  ساختار  بررسی  او  کنند. 
اصاح، تاش در راستای تقویت شفافیت و تدوین 
برنامه جامع و بلندمدت اتاق ایران را پیشنهاد داد. 
صنایع  و  معدن  کمیسیون  رئیس  ابراهیم جمیلی، 
معدنی اتاق ایران نیز نگاهی به اتفاقات اخیر درباره 
اعتبار و میزان اثرگذاری پارلمان بخش خصوصی در 
کشور داشت. او اصاح نظام مدیریتی اتاق ایران و 
افزایش شفافیت را الزمه ادامه کار دانست و تاکید 
بین  همراهی  و  یکدستی  دارد  اهمیت  آنچه  کرد: 

اولین نشست پارلمان بخش خصوصی در 1۴۰1؛ سه گام 
تکمیلی اصالحات اقتصادی معرفی شد

جلیقه نجات اقتصاد ایران
دنیای اقتصاد : فعاالن بخش خصوصی سه گام 
کردند.  معرفی  را  اقتصادی  اصالحات  تکمیلی 
دولت در شرایطی حذف ارز ترجیحی برخی از 
کاالهای اساسی و اصالح نظام یارانه ای را در اواخر 
اردیبهشت ماه امسال کلید زد که به اعتقاد فعاالن 
اصالح گرایانه  سیاست های  ادامه  در  اقتصادی 
باید سه موضوع مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد. 
»برنامه ریزی  کالن«،  اقتصاد  متغیرهای  »ثبات 
برای اصالح ساختارهای تولید کاالهای اساسی«، 
انحصارزدایی  بازار و  به سازوکارهای  »پایبندی 
مثلث  به عنوان  خارجی«  تجارت  و  تولید  در 
موفقیت سیاست های اصالحی دولت، در اولین 
سال1۴۰1  در  خصوصی  بخش  پارلمان  نشست 
مطرح شد. فعاالن اقتصادی تاکید می کنند که 
از سال۹۷ بارها نسبت به تبعات تخصیص دالر 
هشدارهای  سیاست،  این  ادامه  و  ۴۲۰۰تومانی 
داده  تصمیم گیری  مختلف  مراجع  به  را  الزم 
قرار  مدنظر  باید  هم  را  واقعیت  این  اما  بودند؛ 
کاالهای  دالر ۴۲۰۰تومانی  که صرف حذف  داد 
اساسی و اصالح نظام یارانه ای کفایت نمی کند و 
دولت باید به اصالح ساختارهای تولید )مقیاس 
تولید، فناوری بنگاه ها، قیمت نهاده های تولید 

و...( نیز توجه کند.
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