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حکومت »قانون« یا »به وسیله قانون«

علیرضا خسروشاهی/ دنیای اقتصاد
مدرن  جوامع  در  بنیادین  ارزشی  قانون،  حکومت 
است. معنای حکومت قانون، به زبان ساده این است 
که همه باید تابع قانون باشند و سرپیچی از قانون، 
باید به عنوان یک ضد ارزش رواج داده شود. همین 
که قانونی تصویب شد، چه دولت و چه مردم باید از 
آن تبعیت کنند و در پی آن نباشند که برای منافع 
از  اما  کنند.  تخطی  قانون  از  گروهی،  و  شخصی 
حکومت قانون، گاه برداشت های نادرستی می شود.

قانون  حکومت  مفهوم  که  غربی  حقوق  فالسفه 
ساخته و پرداخته آنهاست، در کنار مفهوم حکومت 
توسعه  و  کرده  ابداع  نیز  دیگری  مفاهیم  قانون، 
داده اند که مکمل و تعدیل کننده آن هستند. یکی 
است  قانون«  ماهوی  »ویژگی های  مفاهیم  این  از 
مطرح  قانون«  شکلی  »ویژگی های  مقابل  در  که 
می شود. منظور از ویژگی های شکلی قانون، اموری 
سایر  یا  مجلس  ازسوی  قانون  وضع  لزوم  همچون 
انتشار  مراجع مشخص شده در قانون اساسی، لزوم 
و  احکام  که  است  روشن  است.  آن  نظایر  و  قانون 
باشند،  نداشته  را  قانون  الزاماتی که شرایط شکلی 
قانون شامل  و مفهوم حاکمیت  نیستند  الزم االجرا 
آن ها نمی شود. اما در کنار شرایط شکلی و عالوه بر 
آن ها، شرایط ماهوی قانون نیز وجود دارند. مقصود از 
         ادامه در صفحه 3

کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکا با همراهی 7 تشکل مرتبط خواستار پیگیری شد

حل مشکالت حق بیمه قراردادهای پیمانکاری صنعت برق

کمیته حقوقي و قراردادهاي سندیکای صنعت برق 
گفتگوی  شورای  دبیر  شافعی؛  به  نامه ای  در  ایران 
دولت و بخش خصوصی خواستار پیگیری مشکالت 

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری صنعت برق شد. 
تامین  تاکید می کند که سازمان  نامه  ابتدای  نگارنده در 
اقتصاد   ( کشور  کلی  سیاست های  به  تنها  نه  اجتماعی 
مقررات وضع شده  و  قوانین   ) اشتغال  و  تولید  مقاومتی 
توسط قانونگذار پایبند نیست بلکه حتی به بخشنامه های 
صادره از سوی خود نیز عمل ننموده یا بصورت سلیقه ای 

و یک طرفه عمل می کند که متاسفانه هیات های تجدید 
نظر تشخیص مطالبات نیز همین رویه را در پیش گرفته اند. 
این نامه اذعان دارد که در شرایط اقتصادی فعلی که تمامی 
بنگاه های اقتصادی و شرکت ها با رکود و کمبود نقدینگی 
مواجه هستند، سازمان تامین اجتماعی با کارشناسی های 
و  بدوی  هیات های  سوی  از  غیرمنصفانه  آرای  و  ناروا 
تجدیدنظر به تاراج نقدینگی اندک شرکت ها با توجه به 

ممتاز بودن دیون تامین اجتماعی اقدام می کنند.
در این نامه آمده است که شرکت ها به ناچار مجبور به طرح 

است  به ذکر  اداری می شوند الزم  دیوان عدالت  دعوا در 
قریب به 90 درصد از آرای صادره در دیوان عدالت اداری در 
این خصوص به نفع پیماکاران می باشد ولی زمان رسیدگی 
در دیوان عدالت اداری با توجه به حجم مشکالت مطرح 
شده از سازمان تامین اجتماعی با توجه به تعداد اندک شعبه 
مختص به تامین اجتماعی، طوالنی می باشد و حداقل یک 
سال دوندگی نیاز است تا اصل مبلغ برداشت شده توسط 
باعث  امر  این  که  شود  مرجوع  اجتماعی  تامین  سازمان 
تضعیف پیمانکاران و در نهایت بیکاری بیشتر در سطوح 

جامعه می گردد. 
در پایان نامه تاکید شده است که طرح مشکالت فوق الذکر 
بخش خصوصی در قالب هفت NGO شامل انجمن آب 
و فاضالب، انجمن اتوماسیون، انجمن پیمانکاران خطوط 
انتقال نیرو،  انجمن صنعتی تولیدکنندگان  و پست های 
سندیکای  مخابرات،  صنعت  سندیکای  برق،  تابلوهای 
صنعت فناوری اطالعات، اتحادیه شرکت های فنی مهندسی 
حفاظت الکترونیک و سندیکای صنعت برق را بر آن داشت 
تا پس از جمع بندی مشکالت، پیشنهاد خود را در قالب 
جدول پیوست تنظیم و تقدیم کنند تا در اسرع وقت دستور 
برای حل مشکالت  برگزاری نشستی مشترک  و  بررسی 

فعاالن صنعت صادر شود. 
         مشاهده نامه 

دومین جشنواره هفته بدون زباله دربوستان الله تهران برگزار شد.

https://www.yjc.ir/fa/news/6521412/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87
http://www.ieis.ir/UserImage/96-1765.pdf
http://www.ieis.ir/UserImage/96-1765.pdf
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 اخبار صنعت برق

 اخبار اقتصادی 

یادداشت مدیران

حل مشکالت حق بیمه قراردادهای 
برق صنعت  پیمانکاری 

کمیته حقوقي و قراردادهاي سندیکای صنعت برق 
ایران در نامه ای به شافعی؛ دبیر شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی خواستار پیگیری مشکالت 

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری صنعت برق شد.  
صفحه 1

برق  مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه 
ایران منصوب شد

»داود فرخزاد« دیروز با دریافت حکمی از دست 
معاون برق و انرژی وزیر نیرو، به عنوان مدیرعامل 
منصوب شد.  ایران  برق  مدیریت شبکه  شرکت 
از رفتن حائری در ماه های گذشته  بعد  فرخزاد 

سرپرستی این شرکت را برعهده داشت.
صفحه 3

تغییر پارادایم و جایگزینی برق به 
جای گاز در سوخت خودروها 

و  انرژی  کمیسیون  جلسه  دوازدهمین  در 
حمل و نقل  موضوع  تهران،  اتاق  محیط زیست 
الکتریکی در صنعت  پاک و جایگاه خودروهای 
قرار  ارزیابی  مورد  ایران  و  جهان  حمل و نقلی 

گرفت. 
صفحه 4

مشکل پرداخت عوارض تجدیدپذیر در 
قبوض برق برطرف شد 

وزیر نیرو از برطرف شدن مشکل پرداخت عوارض 
انرژی های تجدیدپذیر  به  برق  مندرج در قبوض 

توسط سازمان برنامه وبودجه خبر داد.
صفحه 5

مقدمات خروج بازارهای آب، برق، گاز 
و فوالد از انحصار دولت 

رقابت جزئیات مصوبه  رضا شیوا، رئیس شورای 
مجلس در مورد تشکیل رگوالتوری های بخشی را 

تشریح کرد.
صفحه 6

تجاري سازي، تولید انبوه ایده هاي نو در 
صنعت برق براي کاهش مصرف انرژي

این  گفت:  شرکت  این  ریزي  برنامه  معاون 
تولید  و  سازي  تجاري  از  توان  تمام  با  شرکت 
انبوه ایده هاي صنعت برق براي کاهش مصرف 

انرِژي حمایت مي کند.
صفحه 7

برق  ایمني صنعت  کارگروه تخصصي 
شد  تشکیل 

در  برق  ایمني صنعت  استانداردهاي  بروزرساني 
دستور کار توانیر 

صفحه 8
کشف یک آلیاژ مقاوم که مقاومت 

الکتریکی آن در برابر عبور برق در حد 
صفر می باشد

پژوهشگران دانشگاه کلورادو ماده ای را کشف 
کرده اند که در شرایط دمایی متفاوت به خوبی 
را  فوق سریع  های  ابررایانه  تولید  و  کرده  کار 

تسهیل می کند.
صفحه 8

300 میلیارد ریال برای رفع افت ولتاژ 
جنوب کرمان هزینه شد 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان 
پنج  در  تاکنون  گذشته  سال  از  گفت:  کرمان 
ریال  میلیارد  استان 300  این  جنوب  شهرستان 

برای رفع افت ولتاژ هزینه شده است.
صفحه 8

سیف از اشراف قریب الوقوع بر بازار 
ارز خبر داد  

بانک مرکزی گفت:  »ولی اهلل سیف« رییس کل 
خوشبختانه با فعالیت سامانه »نیما«، اشراف همه 

جانبه بر بازار ارز در حال وقوع است.
صفحه9

ایرادات مکانیزم محاسبه  رفع 
لیست های پرداخت حق بیمه از سوی 

کارفرمایان
دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
سازمان  درآمد  فنی  معاون  به  نامه ای  در  تهران 
لیست های  محاسبه  مکانیزم  اجتماعی،  تامین 
که  بیمه  حق  پرداخت  بابت  کارفرمایان  ارسالی 
اجرایی  نرم افزار نصب شده در واحدهای  توسط 
محاسبه می شود را دارای اشکال دانست و خواستار 

رفع این مشکل شد
صفحه 9

به جای تولید قوانین جدید مقررات 
زائد را حذف کنید 

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: سرعت تولید 
قوانین جدید که ارتباط مستقیم و غیرمستقیم 
از  بیشتر  دارد،  تجار  و  تولیدکنندگان  فعالیت  با 
سرعت حذف یا تجمیع آنهاست و هر روز شاهد 
صدور بخشنامه های مختلفی از سوی وزارتخانه ها 
هستیم که فعاالن اقتصادی را با ابعاد جدیدی از 
مواجه  هزینه بر  و  زمان بر  اداری  پیچیدگی های 

می کند.
صفحه 10

محیطی  می توانند  چگونه  شرکت ها 
دلپذیر برای کار ایجاد کنند؟ 

اغلب کارمندان به دالیلی همچون پرستیژ و اعتبار 
یک شرکت به آن می پیوندند و کارشان را در آنجا 
آغاز می کنند، اما عاملی که تعیین می کند یک 
کارمند چه مدت و تا چه زمانی در یک شرکت باقی 
می ماند، بستگی زیادی به کیفیت مدیر مستقیم او 

دارد. 
صفحه 12
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ادامه از صفحه 1
محتوای  در  که  است  شرایطی  قانون،  ماهوی  شرایط 
قوانین، نه صرفا در شکل آنها باید مدنظر قرار گیرد. 
و  حقوق  نقض  مبتنی بر  که  قانونی  مثال،  به عنوان 
باشد،  غیر موجه  به نحو  شهروندان  اساسی  آزادی های 
شرایط شکلی قانون را ندارد. همچنین، قانونی که اصل 
برابری افراد، اصل تناظر یا اصل بی طرفی مقامات قضایی 
را نقض کند، قانون نیست و شرایط ماهوی قانون را ندارد؛ 

هر چند کلیه ویژگی های شکلی قانون را داشته باشد.
استناد به اصل حاکمیت قانون برای اجرای قوانینی که 
شرایط ماهوی قانون را ندارند، سوء استفاده از مفهوم 
حاکمیت قانون و در حقیقت، حکومت به وسیله قانون 
است. به عبارت دیگر، گاه دولت ها و حکومت ها در پی 
آن برمی  آیند تا با ابزار وضع قانون - یا آنچه عمال در 
حکم قانون است نظیر بخشنامه و مقرره و دستورالعمل 
- حقوق و آزادی های اساسی و بنیادین شهروندان را 
محدود کنند. این مساله در رابطه با قوانین مربوط به 
جرایم و مجازات ها و آنچه حقوق کیفری خوانده می شود، 
در  اساسی  مسائل  از  یکی  می یابد.  بیشتری  اهمیت 
حقوق کیفری این است که حکومت ها باید صرفا اعمالی 
را جرم انگاری کنند که نزد مردم، نکوهیده و ناپسند 
هستند و جامعه آنها را منفی تلقی می کند. این نکوهیده 
و ناپسند بودن باید به حدی باشد که جامعه، به ضمانت 
اجراهای اخالقی و عرفی بسنده نکند و خواستار مجازات 
مرتکبان آن اعمال، به دست حکومت شود. به عنوان مثال، 
مجازات  جامعه،  اما  است  نکوهیده  اگرچه  دروغگویی 
اخالقی و عرفی برای آن را کافی می داند و خواستار آن 
نیست که دروغگویان ازسوی دولت مجازات شوند. اما 
سرقت، یا ادای شهادت دروغ نزد دادگاه، آنقدر جدی و 
دارای آثار سوء اجتماعی هستند که جامعه می پذیرد و 
انتظار دارد که این اعمال توسط دولت نیز مورد تعقیب 

و مجازات قرار گیرند. به عبارت دیگر، در مسائل حقوق 
کیفری، حقوق و نظام قضایی، پیرو جامعه است نه پیشرو 
آن؛ ابتدا جامعه عملی را نکوهیده و در خور مجازات 
می یابد و سپس، قانون گذار اقدام به مجازات آن می کند.
از این منظر می توان برخی از اقدامات و مصوبات دولت ها 
را مورد نقد قرار داد. به عنوان مثال، دولت حق دارد که 
اعالم کند قاچاق مواد مخدر و تامین ارز برای آن جرم 
است و برای آن مجازات های شدیدی را در نظر گیرد؛ 
چراکه افرادی که اقدام به ارتکاب این اعمال می کنند، 
در نظر جامعه و وجدان عمومی، عملی به شدت قبیح 
مجازات  مستوجب  و  داده   اند  انجام  را  سرزنش آمیز  و 
هستند. اما دولت نمی تواند شخصی را که قصد تحصیل 
در مقطع کارشناسی در خارج از کشور را دارد و چون 
ارز این امر توسط سیستم بانکی تامین نمی شود به بازار 
غیر رسمی مراجعه می کند، مرتکب قاچاق محسوب و 
با اوهمچون کسی که معامله مواد مخدر کرده است، 
برخورد کند. همچنین فردی را در نظر آورید که قصد 
مداوای فرزند خود در خارج از کشور را دارد؛ اما شورای 
پزشکی مدعی است که امکان مداوای آن شخص در 
فرزند، قصد  آن  مادر  یا  پدر  دارد.  داخل کشور وجود 
آن را دارند که با فروش دارایی های خود، ارز الزم برای 
مداوای وی در بیمارستان های خارج از کشور را فراهم 
کرده و بهترین امکانات درمانی را برای وی مهیا کنند. آیا 
وجدان جامعه می پذیرد که آن پدر و مادر که برای تهیه 
ارز به بازار غیر رسمی مراجعه کرده اند، مرتکب قاچاق 
و همچون معامله گران مواد مخدر قلمداد شوند؟ روشن 
است که پاسخ منفی است و اگرچه دولت، قانونا اختیار 
دارد که مصادیق معامالت غیر قانونی ارز را تعیین کند، 
اما استفاده از این اختیار برای مجازات مواردی نظیر آنچه 
گفته شد، بیش از آنکه به مفهوم حاکمیت قانون نزدیک 

باشد، به مفهوم حکومت به وسیله قانون شباهت دارد.

»داود فرخزاد« دیروز با دریافت حکمی از دست 
معاون برق و انرژی وزیر نیرو، به عنوان مدیرعامل 
ایران منصوب شد.  شرکت مدیریت شبکه برق 
فرخزاد بعد از رفتن حائری در ماه های گذشته 

سرپرستی این شرکت را برعهده داشت.
ــری،  ــون حائ ــوز: همای ــرق نی ــت ب ــرویس صنع س
ــت  ــرو در نشس ــر نی ــرژی وزی ــرق و ان ــاون ب مع
شــورای معاونیــن وزارت نیــرو، حکــم مدیرعاملــی 
ــت شــبکه  ــرای شــرکت مدیری "داوود فرخــزاد" ب

ــرد. ــالغ ک ــه او اب ــران را ب ــرق ای ب
دکتــر داوود  فرخــزاد کــه پیــش از ایــن سرپرســت 
شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران بود، در ســال 
1380 بــا درجــه عالــی در مقطــع دکتــری صنایــع 
از دانشــگاه صنعتــی شــریف فــارغ التحصیــل 
شــده اســت و پیــش از ایــن عضــو ارشــد انجمــن 
 IEEE Senior( ــک ــرق و الکترونی ــین ب مهندس
member(، عضــو قطــب علمــی دانشــگاه صنعتی 
ــوری  ــرژی جمه ــی ان ــه مل ــو کمیت ــریف، عض ش
اســالمی، عضــو شــورای پایایــی شــبکه بــرق 
کشــور، معــاون برنامــه ریــزی و نظــارت بــر امنیــت 
شــبکه در شــرکت مدیریــت شــبکه و عضــو اصلــی 
ــرق  ــبکه ب ــت ش ــرکت مدیری ــره ش ــت مدی هیئ
ایــران بــوده اســت. فرخــزداد هفتمیــن مدیرعامــل 
ــه  ــران اســت ک ــرق ای ــت شــبکه ب شــرکت مدیری

ــه ایــن ســمت منصــوب مــی شــود. ب
ــن  ــد در ای ــرات جدی ــوز از تغیی ــرق نی ــروز ب دی
تغییــرات  بــه زودی  بــود.  شــرکت خبــر داده 
ــرق  ــت ب ــد صنع ــای ارش ــت ه ــری در مدیری دیگ
ایــران رخ خواهــد داد. از تغییــر مدیرعامــل توانیــر 
ــن  ــی از مهمتری ــوان یک ــاتبا بعن ــل س و مدیرعام

ــود. ــی ش ــاد م ــی ی ــرات احتمال تغیی

برق نیوز/

مدیرعامل شرکت مدیریت 
شبکه برق ایران منصوب شد
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اتاق تهران/
در کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران 

مطرح شد

تغییر پارادایم و جایگزینی برق 
به جای گاز در سوخت خودروها

و  انرژی  کمیسیون  جلسه  دوازدهمین  در 
حمل و نقل  موضوع  تهران،  اتاق  محیط زیست 
پاک و جایگاه خودروهای الکتریکی در صنعت 
قرار  ارزیابی  مورد  ایران  و  جهان  حمل و نقلی 

گرفت.
سوادکوهی  لطف اهلل  موضوع،  این  تشریح  در 
و  داخلی  احتراق  موتورهای  متخصصان  از  که 
خواجه  و  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه های  استاد 

کردن  گازسوز  طرح  است،  نصیرالدین طوسی 
شکست  را  شهری  حمل و نقل  و  سواری  خودروهای 
خورده عنوان کرد و بهترین شیوه برای کاهش شدت 
انرژی در کشور را جایگزینی سوخت خودروها با برق 
دانست. همچنین در این نشست، عضو هیات مدیره 
به تشریح طرح های  شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
در دست اجرا و پروژه های جدید صنعت پتروشیمی 
جمع  در  بساق زاده  علی محمد  پرداخت.  کشور  در 
فعاالن بخش خصوصی، چشم انداز صنعت پتروشیمی 
این  محصوالت  فروش  و  تولید  برنامه  و  تفسیر  را 

بخش در سال جاری را تشریح کرد.

انتقاد از طرح گازسوز کردن حمل و نقل شهری کشور
لطف اهلل سوادکوهی در این نشست، با بیان اینکه طی 

دو دهه اخیر تحول عظیمی در صنعت خودروسازی 
بهبود  و  انرژی  مصرف  کاهش  آن،  تبع  به  و  جهان 
است،  گرفته  صورت  دنیا  در  آالیندگی ها  وضعیت 
گفت: با این حال، طی سه دهه گذشته غفلت بزرگی 
در زمینه تکنولوژی صنعت خودرو کشور رخ داده و 
در  بحرانی  وضعیت  انرژی  شدت  در  ایران  کماکان 
جهان دارد. وی افزود: طی دهه های گذشته، تولید 
ساالنه خودرو در کشور روند افزایشی داشته اما برای 
کاهش مصرف سوخت خودروها هیچ اقدام سازنده ای 

انجام نشده است.
برنامه  ایران  در  دولت ها  اینکه  بیان  با  سوادکوهی 
جایگزینی سوخت را در صنعت خودروسازی کشور 
دنبال کرده اند، افزود: در دهه 80 خورشیدی در حالی 
گازسوز کردن ناوگان خودرویی کشور در دستورکار 
قرار گرفت که این اقدام عجوالنه با تکنولوژی ضعیف 
کجای  هیچ  در  اینکه  بیان  با  وی  درآمد.  اجرا  به 
ادعا،  این  و  ندارد  وجود  گازسوز  پایه  موتور  دنیا، 
غلط و گمراه کننده است، گفت: در دنیا، سفارشات 
اتوبوس های گازسوز به نیم درصد و کل ناوگان سواری 
این بخش هرگز  و در  به چهار درصد نمی رسد  نیز 
اشاره  با  نگرفته است. سوادکوهی  انبوه شکل  تولید 
نیز  و  راندمان  بدترین  گازسوز  موتورهای  اینکه  به 
باالترین هدرروی انرژی را دارند، افزود: این در حالی 
جایگاه های  شدید  فرسایش  شاهد  امروز  که  است 
سوخت در کشور هستیم و ایمنی موتورهای گازسوز 
جایگاه های  اینکه  بر  عالوه  است،  سوال  زیر  نیز 
الزم  استانداردهای  از  کشور   )CNG( سی ان جی 
برخوردار نیستند و آالیندگی خودروهای گازسوز نیز 
باالست. طبق استاندارد مخازن سوخت گاز خودروها 
بازرسی  باید به طور متناوب هر سه سال مورد  نیز 
بیان  با  سوادکوهی  نمی شود.  رعایت  که  گیرد  قرار 

اینکه کشورهای دنیا از چند سال پیش به این سو، 
به سمت توسعه موتورهای احتراق داخلی رفته است، 
چهارچرخ  راندمان  الکتریکی  موتورهای  در  افزود: 
برابر  دو  تقریبا  و  برتر  خودروها  تمامی  از  خودرو، 
خودروهای دیزلی است. در خودروهای برقی تقریبا 
می توان گفت که موتور خودرو در داخل چرخ ها قرار 
گرفته و سایر عوامل محرکی عمال حذف شده است.

ادامه  در  داخلی  احتراق  خودروهای  متخصص  این 
به  باید  نیز صنعت و سرمایه گذاران  ایران  افزود: در 
و  الکتریکی  تکنولوژی  توسعه  به سمت  جدی  طور 
در  این  و  برود  شهری  نقل  و  حوزه حمل  در  برقی 
تشویقی  بسته های  نیز  نفت  وزارت  که  است  حالی 
ارائه  انرژی  شدت  و  مصرف  کاهش  طرح های  برای 
دهد و برق به جای گاز به عنوان سوخت خودروها 

در دستورکار قرار گیرد.

ضرورت تغییر پارادایم مصرف انرژی در کشور
اینکه  بیان  با  تهران  اتاق  دبیرکل  رابطه،  همین  در 
مصرف  پارادایم  تغییر  برای  حاکمیت  ایران،  در 
انرژی نیاز به اتخاذ تصمیمات شجاعانه دارد، گفت: 
برای  برق  به  سی ان جی  سوخت  تغییر  باید  دولت 
اینکه  به  اشاره  با  بهمن عشقی  بپذیرد.  را  خودورها 
سواری  خودروی  موتور  تکنولوژی  سطح  باالترین 
افزود:  است،   2 یورو  می شود،  تولید  کشور  در  که 
در  برقی  اتوبوس های  توسعه  چین  کشور  در  اگر 
ناوگان حمل و نقل شهری این کشور شکل گرفت، 
مرهون سیاست های دولت این کشور است. فرآیند و 
سیاست های استاندارد کردن سوخت و موتور خودرو 
در  که  است  نیاز  رو  این  از  و  مانده  ناکام  ایران  در 

سطح حاکمیت، تغییر پارادایم در این زمینه شکل
          ادامه در صفحه 6
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وزیر نیرو از برطرف شدن مشکل پرداخت عوارض 
مندرج در قبوض برق به انرژی های تجدیدپذیر 

توسط سازمان برنامه وبودجه خبر داد.
سوال  این  به  پاسخ  در  گفت وگو  در  اردکانیان  رضا 
تجدیدپذیر  انرژی های  متولیان  گالیه  سرنوشت  که 
نسبت به این که عوارض درج شده در قبوض برق، به 
توسعه این انرژی تعلق نمی گیرد و از سوی سازمان 
یارانه  پرداخت  مانند  اموری  صرف  بودجه  و  برنامه 
حاضر  درحال  کرد:  تصریح  رسید؟  کجا  به  می شود 
مطابق چیزی که قانون وضع کرده است اجرا می شود؛ 
درحال حاضر سازمان برنامه و بودجه همکاری الزم 
هستند  زمینه  این  در  همکاری  درحال  و  داشته  را 
است.  شده  برطرف  می شد،  مطرح  که  مشکالتی  و 
اظهارات اردکانیان درحالی مطرح می شود که پیشتر 

این نگرانی مطرح شده بود که مبلغ مقرر شده برای 
انرژی های تجدیدپذیر که از سمت عوارض برق برای 
توسعه برق روستایی و تجدیدپذیرها در نظر گرفته 
شده به این دو بخش تعلق نگیرد و در مباحث دیگر 
هزینه شود. در این زمینه رییس سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا( گفته بود 
که »مجلس مقرر کرده تا مبلغی برای عوارض برق به 
منظور توسعه برق روستایی و توسعه تجدیدپذیرها 
دریافت شود که میزان مبلغ پیش بینی شده 1100 
میلیارد تومان است که بیش از ۵00 میلیارد تومان 
موجب  آنچه  اما  است،  شده  دریافت  مردم  از  آن 
جای  به  منابع  این  که  است  این  شده  ما  نگرانی 
و  منحرف  از مسیر خود  موضوع  دو  دراین  استفاده 

در جای دیگری هزینه شود. 
صادق زاده ضمن امیدواری از این مساله که سازمان 
دراین  آمده  پیش  تاخیر  به  نسبت  بودجه  و  برنامه 
 3۴ تنها  تاکنون  که  بود  گفته  کند،  اقدام  موضوع 
در  که  پرداخت شده  از طرف خزانه  تومان  میلیارد 
قیاس با ۵00 میلیارد تومانی که از مردم اخذ شده 

است مبلغ بسیار کمی است.
 باوجود اینکه براساس ماده ۵ قانون حمایت از صنعت 
برق، مبلغی تحت عنوان عوارض برق از مشترکان در 
راستای توسعه تجدیدپذیرها و برق رسانی روستایی 
اخذ می شود و به موجب قانون باید 100 درصد آن 
صرفا در این دو حوزه هزینه شود، اما سازمان برنامه 
و بودجه تا چندی پیش اجرای کامل آن را محقق 
بابت هزینه های  این مبلغ را  از  نکرده بود و بخشی 
جاری دولت هزینه می کرد که همین مساله موجب 
کند شدن توسعه تجدیدپذیرها و انتقادهایی در این 

حوزه شده بود.

ایسنا/

مشکل پرداخت عوارض 
تجدیدپذیر در قبوض برق 

برطرف شد

ادامه از صفحه ۵
گیرد. حمیدرضا صالحی، نایب رییس اول کمیسیون 
انـرژی و محیـط زیسـت اتـاق تهـران، نیـز بـا بیـان 
راحتـی  بـه  در کشـور  اینکـه حمل و نقـل عمومـی 
قابلیـت تبدیـل بـه الکتریکـی و برقی شـدن اسـت، 
گفـت: دولـت بـرای توسـعه ایـن بخـش بایـد یارانه 
در نظـر بگیـرد. بـرای جایگزینـی بـرق به جـای گاز 
در سـوخت خودروهـا، مـی توان با اسـتناد بـه ماده 
)12( قانـون رفـع موانـع تولید رقابت پذیر اقـدام کرد.

چشم انداز صنعت پتروشیمی کشور
در ادامـه ایـن نشسـت، عضـو هیات مدیره شـرکت 
گزارشـی  طـی  ایـران  پتروشـیمی  صنایـع  ملـی 
کشـور  پتروشـیمی  صنعـت  وضعیـت  تشـریح  بـه 
پرداخـت. علی محمـد بسـاق زاده بـا بیـان اینکه در 
حـال حاضـر ۵7 مجتمـع تولیـدی پتروشـیمی بـا 
ظرفیـت 72 میلیـون تن در کشـور مشـغول به کار 
اسـت، گفـت: 63 طـرح بـا ظرفیـت 72 میلیون تن 
در دسـت اجراسـت و ۴3 طـرح نیز بـا ظرفیت 97 
میلیـون تـن جـزو طرح هـای جدیـد ایـن صنعـت 
ایـن  نیـاز  مـورد  سـرمایه گذاری  بـرآورد  اسـت. 

طرح هـا 10۵ میلیـارد دالر اسـت.
در  پتروشیمی  صنعت  سهم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
صادرات غیرنفتی کشور طی سال 139۵، برابر با 3۵ 
درصد بوده است، گفت: طبق پیش بینی ها، ظرفیت 
 1۴03 سال  پایان  تا  کشور  پتروشیمی  صنعت 
خورشیدی احتماال به حدود دو برابر ظرفیت کنونی 
متوسط  رشد  نرخ  که  می شود  برآورد  و  می رسد 
تا سال 1۴03، معادل  امسال  از  این صنعت  ساالنه 

11.6درصد باشد.
بساق زاده در ادامه به برآورد رشد صادرات و فروش 

داخلی صنعت پتروشیمی کشور تا پایان سال 1۴03 
می شود  پیش بینی  هم چنین  افزود:  و  کرد  اشاره 
 1۴03 سال  پایان  تا  بخش  این  صادرات  میزان 
برابر با 68.7 میلیون تن و میزان فروش داخلی نیز 
شرکت  مدیره  هیات  عضو  باشد.  تن  میلیون   33.3
های  طرح  به  سپس  ایران  پتروشیمی  صنایع  ملی 
در دست اجرا در این صنعت اشاره کرد و افزود: کل 
طرح های در دست اجرا به میزان 63 پروژه است که 
سرمایه گذاری موردنیاز آن ۴۴.۵ میلیون دالر برآورد 

شده است.
تامین  حوزه های  در  اجرا  دست  در  طرح های  وی 
پلیمری،  متانول،  اوره،  و  آمونیاک  الفینی،  خوراک، 
GTPP و سایر بخش ها عنوان کرد. به گفته وی، در 
حال حاضر از این تعداد، پیشرفت فیزیکی 13 طرح 
باالی 80 درصد، 1۴ طرح بین 30 تا 80 درصد و 
بساق زاده  است.  درصد   30 از  کمتر  نیز  طرح   36
را  پتروشیمی  تعداد طرح های جدید بخش  سپس، 
نیز تعداد ۴3 پروژه عنوان کرد که به گفته وی، برای 
اجرای آن به بیش از 60 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
برای  که  کرد  خاطرنشان  پایان  در  وی  است.  نیاز 
حفظ سهم صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی، باید 
مجوز رگوالتوری صنعت پتروشیمی به شرکت ملی 

صنایع پتروشیمی ایران اعطا شود.
پدیدار رییس  این نشست، رضا  پایان  همچنین در 
تهران  اتاق  زیست  محیط  و  انرژی  کمیسیون 
این  اعضای  از  رومانی  بازرگانی  اتاق  دعوت  از 
و  مذاکره  و  کشور  این  به  سفر  برای  کمیسیون 
گفت وگو با فعاالن صنعت نفت و پتروشیمی رومانی 
در زمینه سرمایه گذاری در این بخش، خبر داد که 
مورد  در  کمیسیون  اعضای  بررسی  و  بحث  با  باید 

آن تصمیم گیری شود.
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رضا شیوا، رئیس شورای رقابت جزئیات مصوبه 
مجلس در مورد تشکیل رگوالتوری های بخشی 

را تشریح کرد. 
)رگوالتوری(  بخشی  تنظیم کننده  نهاد های  تشکیل 
در بازار کاالها و خدمات انحصاری برای چابک کردن 
و توانمند سازی  دولت شیوه ای مرسوم در کشورهای 
سیاست های  در  مطرح  تکالیف  ازجمله  و  پیشرفته 
اساس  این  بر  است.  اساسی  قانون  اصل۴۴  ابالغی 

روزنامه همشهری/

مقدمات خروج بازارهای آب، 
برق، گاز و فوالد از انحصار دولت

به  خدمات  و  کاالها  اینگونه  بازار  تنظیم  واگذاری 
تأکید  مورد  همواره  مستقل  تخصصی  نهادهای 
اخیر  سال های  در  این،  وجود  با  است.  گرفته  قرار 
توفیق  نهادها  این  تشکیل  در  مسئول  نهادهای 
چندانی نداشته اند و به جز رگوالتوری نیم بند بخش 
سایر  در  نهادها  این  تشکیل  ارتباطات،  و  مخابرات 
بخش ها نظیر پتروشیمی، راه آهن، برق، آب و فوالد 
که عرضه کنندگان کاالها و خدماتشان به یک یا چند 
شرکت منحصر است، عمال به فراموشی سپرده شده 
است. این روند موجب شد تا با درخواست استفساریه 
شورای رقابت از مجلس، نمایندگان مردم در نشست 
بررسی  جریان  در  و  خود  اردیبهشت ماه  دوم  علنی 
طرح اصالح قانون سیاست های کلی اصل۴۴ قانون 
اساسی و جایگزینی ماده8 این قانون، شورای رقابت 
تنظیم گر  نهاد  اساسنامه  تدوین  و  تاسیس  به  را 
مکلف  انحصاری  کاالهای  درخصوص  )رگوالتوری( 
ماده۵9  جایگزین  که  مذکور  ماده  براساس  کنند. 
قبلی این قانون شده است، در حوزه کاالها و خدماتی 
مصداق  رقابت  شورای  تشخیص  به  آنها  بازار  که 
مستقل)تنظیم گر(  نهاد  تاسیس  نیازمند  و  انحصار 
نهاد  اساسنامه  و  تاسیس  پیشنهاد  شورا  این  است، 
ارسال می کند  به هیأت وزیران  را  تنظیم گر بخشی 
و هیأت دولت نیز موظف است ظرف مدت 3 ماه از 
را  تنظیم گر  نهاد  اساسنامه  پیشنهاد،  دریافت  زمان 
برای تصویب به مجلس شورای اسالمی ارائه کند. در 
بند»ب« تبصره2 این قانون تأکید شده: در ترکیب 
اعضای این نهادها که متشکل از نمایندگان بخش های 
و  حقوقی  حوزه های  در  صاحب نظران  و  غیردولتی 
اقتصادی است، باید 2نفر از قضات به انتخاب و حکم 
آرای  تا  باشند  داشته  نیز حضور  قضاییه  قوه  رئیس 
این نهادهای تنظیم گر بخشی از ضمانت اجرایی الزم 

برخوردار باشد. با رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در 
مورد تأثیر این مصوبه مجلس بر خروج دولت از بازار 

کاالها و خدمات انحصاری گفت وگو کرده ایم.

مورد  اسالمی در  اخیر مجلس شورای  مصوبه 
قانون  اصل44  ابالغی  سیاست های  اصالحیه 
بازار  از  دولت  خروج  بر  تأثیری  چه  اساسی 

کاالها و خدمات انحصاری خواهد داشت؟
یکی از وظایف شورای رقابت تشکیل رگوالتوری هاست. 
مشکالت  و  تنگناها  برخی  با  گذشته  سال های  در 
قانونی در این حوزه مواجه بوده ایم اما با مصوبه اخیر 
در  بخشی  تنظیم کننده  نهادهای  تشکیل   مجلس 
تازه ای  وارد مرحله   انحصاری  بازار کاالها و خدمات 
می شود. براساس ماده۵9 قانون سیاست های ابالغی 
تدوین  به  رقابت  شورای  اساسی،  قانون  اصل۴۴ 
خدماتی  و  کاالها  در  رگوالتوری  تشکیل  اساسنامه 
ملزم شده که بازاری انحصاری دارند. این اساسنامه 
نهایی،  تصویب  و  وزیران  هیأت  به  ارائه  از  بعد  باید 
برای اجرا به دستگاه های ذی ربط ابالغ شود. بر این 
تشکیل  اساسنامه  پیش  6 ماه  رقابت  شورای  اساس 
هیأت  به  را  برق  بازار  در  بخشی  تنظیم کننده  نهاد 
وزیران ارائه کرد اما این اساسنامه در دولت مسکوت 
مانده است. از آنجا که با تشکیل رگوالتوری ها قدرت 
کاالها  ارائه دهندگان  اقتصادی  بنگاه های  در  وزیران 
دستگاه های  می یابد،  کاهش  انحصاری  خدمات  و 
اجرایی به تشکیل این نهادهای بخشی اقبال چندانی 
اینگونه  تأیید  امکان  این شرایط  با  نشان نمی دهند. 
اساس  این  بر  بود.  بسیار ضعیف  دولت  در  مصوبات 
سیاست های  قانون  ماده۵9  مورد  در  رقابت  شورای 
ابتر  با  مقابله  برای  اساسی،  قانون  اصل۴۴  ابالغی 
نظر  اعالم  خواستار  قانونی  ماده  این  اجرای  ماندن 

اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  شد.  مجلس 
انجام  با  امسال  2اردیبهشت ماه  دوشنبه  جلسه  در 
باالیی  با رأی  را  قانون مذکور مشکل  اصالحاتی در 
شد  خواهد  سبب  مجلس  مصوبه  این  کردند.  حل 
بازار  در  بخشی  تنظیم کننده  نهادهای  تشکیل  با  تا 
از  دولت  خروج  زمینه  انحصاری،  خدمات  و  کاالها 
است  نهادهایی  چنین  تشکیل  با  شود.  فراهم  بازار 
که دخالت دولت در بازار کاالها و خدمات انحصاری 
کاهش یافته و دولت کوچک  و چابک تر شده و بخش 
برای  بر دوش دولت  اکنون  از وظایفی که  عمده ای 
تعیین قیمت و تنظیم بازار اینگونه کاالها و خدمات 
است، به رگوالتوری های مربوطه منتقل خواهد شد.

نهاد  تشکیل  بر  عالوه  رقابت  شورای  و  ملی  مرکز 
تشکیل  برق،  بخشی)رگوالتوری(  تنظیم کننده 
رگوالتوری در بخش های آب، گاز، خطوط ریلی، نفت 
محصوالت  و  آن  به  وابسته  صنایع  و  پتروشیمی  و 

فوالدی را در دستور کار قرار داده است.
دولتی  دستگاه های  دخالت  رگوالتوری ها  تشکیل  با 
یافته،  کاهش  انحصاری  خدمات  و  کاالها  بازار  در 
از  عمده ای  بخش  و  شده  چابک تر  و  کوچک   دولت 
وظایفی که اکنون بر دوش دولت برای تعیین قیمت 
به  است،  خدمات  و  کاالها  اینگونه  بازار  تنظیم  و 

نهادهای تنظیم کننده بخشی منتقل می شود.

از  بدنه نهادهای تنظیم کننده بخشی متشکل 
چه افراد یا گروه هایی خواهد بود؟

اعضــای رگوالتوری هــا از افــراد مســتقل و متخصــص 
هــر بخــش خواهنــد بــود. یعنــی اعضــای رگوالتــوری 
بــرق بایــد در ایــن رشــته تجربــه، تخصــص و دانــش 

الزم را داشــته باشــند. 
          ادامه در صفحه 7 
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           ادامه از صفحه 6
شورای  قبال  که  برق  بخشی  نهاد  بر  عالوه 
هیأت  به  را  آن  تشکیل  اساسنامه  رقابت 
است،  مانده  مسکوت  اما  داده  ارائه  وزیران 
رگوالتوری ها  از  یک  کدام   اساسنامه  تدوین 

را در آینده نزدیک در دستور کار دارد؟
بعد از نهاد بخشی تنظیم کننده برق، شورای رقابت به 
تدوین اساسنامه رگوالتوری آب می پردازد. همچنین 
پتروشیمی  رگوالتوری  اساسنامه  تدوین   و  بررسی 
زمینه  در  و  آماده شده  تقریبا  هم  وابسته  و صنایع 
تدوین اساسنامه رگوالتوری نفت و گاز نیز اقداماتی 
در حال انجام است. باید توجه کرد که نکته اساسی 
در تشکیل رگوالتوری ها ترکیب اعضای مستقل در 
وقتی  اساس  این  بر  است.  بخشی  نهادهای  اینگونه 
اساسنامه تشکیل یکی از این نهادهای بخشی تدوین 
و ارائه شود، انجام این کار برای بقیه بخش ها چندان 

مشکل نخواهد بود.

با این روند تشکیل رگوالتوری برق چگونه و 
تا چه زمانی اجرایی خواهد شد؟

بـا ایـن مصوبـه مجلـس، شـورای رقابـت اساسـنامه 
قبلـی ارائـه شـده بـرای تشـکیل نهـاد بخشـی برق 
بـه دولـت را پس خواهـد گرفت، در کمیسـیون های 
اولیـه مدنظـر اعضـا  مجلـس تغییراتـی در مـاده۵ 
ایـن  از  کـه  معنـا  ایـن  بـه  اسـت  گرفتـه  صـورت 
پـس تصمیمـات نهادهـای تنظیم کننـده بخشـی از 
ضمانـت اجرایـی پیش بینی شـده در همیـن نهادها 
برخوردار اسـت. حضور 2قاضی معرفی شـده توسـط 
قـوه قضاییـه در ایـن رگوالتوری هـا موجـب خواهـد 
شـد تـا ایـن نهادهـا بتوانند نسـبت به صـدور رأی و 

اجـرای آن در مـورد نهادهـای دولتـی یـا غیردولتی 
کنند. اقـدام 

تنظیم کننده بخشی  نهاد  این تاسیس  از  پیش 
و  مقررات  تنظیم  سازمان  در  )رگوالتوری( 
ارتباطات رادیویی را شاهد بوده ایم، اما عملکرد 
از سیاستگذاری دستگاه های  نهاد چندان  این 

دولتی مستقل نبوده است، علت چیست؟
بخشمخابرات  در  رگوالتوری  که  است  درست  بله، 
و ارتباطات ایجاد شده است اما ترکیب اعضای این 
نهادی دولتی محسوب  و  نبوده  ایده آل  نهاد بخشی 
نهادی  باید  بخشی  تنظیم کننده  نهاد  می شود. 
مستقل باشد. در مصوبه اخیر مجلس نیز بر استقالل 

این نهادها تأکید شده است.

یعنی ترکیب اعضای رگوالتوری بخش مخابرات 
و ارتباطات تغییر خواهد کرد؟

ترکیـب اعضـای رگوالتـوری بخـش مخابـرات حتما 
بایـد تغییـر کنـد و شـورای رقابـت حتمـا پیشـنهاد 
ایـن تغییـر را ارائه خواهد کـرد، زیرا شـورای رقابت 
متولـی تشـخیص انحصـار در بازار کاالهـا و خدمات 
و تشـکیل نهادهای تنظیم کننده بخشـی اسـت و بر 
این اسـاس پیشـنهاد می دهد رگوالتـوری باید با چه 
شـخصیت حقوقـی تشـکیل شـود تـا مسـتقل بودن 
آن بـا شـبهه و تردیـد مواجه نشـود. نخسـتین نکته 
حائـز اهمیـت در تعریـف و تشـکیل رگوالتوری هـا، 
نهادهـای تنظیم کننـده بخشـی  اینگونـه  اسـتقالل 
اسـت اما متأسـفانه اکنـون تنها رگوالتـوری موجود 
در ایـران یعنـی مخابـرات دولتـی اسـت و بـا نهـاد 

تنظیم کننـده بخشـی مسـتقل فاصلـه دارد.

معاون برنامه ریزي این شرکت گفت: این شرکت با تمام 
توان از تجاري سازي و تولید انبوه ایده هاي صنعت 

برق براي کاهش مصرف انرِژي حمایت مي کند.
رویداد  دومین  خبري  نشست  در  گنجعلیخاني  احمد 
نیروي  توزیع  شرکت  افزود:  کرمان  در  ویکند  استارت 
برق شمال این استان به عنوان متولي برق از ایده هاي 
برتر و سرمایه گذاران دومین رویداد استارت آپ صنعت 
برق حمایت مي کند. وي با اشاره به موفقیت استارتاپ 
ویکند صنعت برق در سال گذشته تصریح کرد: سه ایده 
برگزیده نخستین همایش استارت آپ ویکند شناسایي و 
به سرمایه گذاران معرفي شده و روند تولید انبوه ایده هاي 
برتر توسط این شرکت در حال پیگیري است. وي گفت: 
با توجه به ضرورت پیک بار، اهمیت مدیریت مصرف به 
خصوص در فصل تابستان و همزمان اوج مصرف برق و 
اهمیت تجهیزات سرمایشي در کاهش مصرف، دومین 
با محور اصلي بهینه سازي  رویداد استارت آپ ویکند 
مصرف انرژي در تجهیزات سرمایشي برگزار مي شود. 
استان  شمال  برق  توزیع  شرکت  ریزي  برنامه  معاون 
کرمان افزود: کنترل هوشمند سیستم هاي سرمایشي، 
ساز  سرما  سیستم هاي  کاري  روش هاي  سازي  بهینه 

موجود، طراحي بهینه این سیستم ها، کاهش مصرف برق 
کولرهاي گازي و استفاده بهینه از روش هاي سرمایشي 
طبیعي زیر محور اصلي دومین رویداد استارت آپ ویکند 
در کرمان است. وي اظهار کرد: تاکنون چهار نشست در 
این زمینه در استان کرمان برگزار شده و این رویداد از 
جمعه 21  روز  تا  ماه  اردیبهشت  چهارشنبه 19  عصر 
اردیبهشت ماه ادامه خواهد یافت. گنجعلیخاني گفت: 
اینک ثبت نام ایده پردازان آغاز شده است و پس از بررسي 
نهایي و اعالم نتایج داوري ایده ها در 19اردیبهشت ماه 
مراسم افتتاحیه این رویداد در خیابان توانیر کرمان برگزار 
مي شود. وي پیش بیني کرد: در این رویداد 200نفر از 
کارشناسان، استادان، دانشجویان، پیمانکاران، کارمندان و 
سایر مردم شرکت خواهند کرد و از بین شرکت کنندگان 
1۵تیم چهار نفره ایده برتر انتخاب مي شود. وي عنوان 
کرد: روز پنجشنبه 20اردیبهشت ماه نیز این تیم ها گرد 
هم مي آیند و ایده ها را پردازش، بهینه و تکمیل مي کنند.

معاون برنامه ریزي شرکت توزیع نیروي برق شمال استان 
کرمان ادامه داد: روز جمعه 21 اردیبهشت ماه با حضور 
داوران ایده هاي برتر ارزیابي و برترین ها انتخاب مي شوند. 
وي گفت: در ادامه ایده هاي برتر دومین همایش استات 
آپ ویکند استان کرمان به سرمایه گذاران و عالقمندان 
معرفي مي شود. استارت آپ به شرکت هاي نوپایي گفته 
مي شود که با یک ایده ساده و اولیه آغاز به کار مي کنند و 
به سرعت رشد مي یابند و به درآمد مي رسند. گفتني است 
که استارت آپ ویکند یک همایش و رویداد آموزشي - 
تجربي در سراسر دنیا است که معموال در انتهاي هفته 
برگزار مي شود و اولین استارت آپ ویکند صنعت توزیع 
برق کشور به مدت سه روز از 29 آذر تا اول دي برگزار 
شد. پانزدهمین همایش علمي پژوهشي و دومین استارت 
آپ ویکند توزیع برق از 19تا 21 اردیبهشت ماه در کرمان 

برگزار خواهد شد.

پایگاه خبری توانیز/

تجاري سازي، تولید انبوه 
ایده هاي نو در صنعت برق براي 

کاهش مصرف انرژي
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خبرگزاری مهر/
در دانشگاه کلورادو صورت گرفت؛

کشف یک آلیاژ مقاوم که 
مقاومت الکتریکی آن در برابر 
عبور برق در حد صفر می باشد

پژوهشگران دانشگاه کلورادو ماده ای را کشف 
کرده اند که در شرایط دمایی متفاوت به خوبی 
را  سریع  فوق  های  ابررایانه  تولید  و  کرده  کار 

تسهیل می کند.
به گزارش وی تری، ماده یادشده یک آلیاژ است که 
یک الیه بسیار نازک از رنیوم، یکی از مواد تشکیل 
ای  نقره  فلزی  رنیوم  آن محسوب می شود.  دهنده 
رنگ است که یکی از باالترین نقاط ذوب را در میان 

فلزات موجود در جدول مندلیف دارد.
قرار  از طال  هایی  بین الیه  در  آلیاژ  این  رنیوم  الیه 
گرفته که ضخامت آن تنها به اندازه یک هزارم قطر 
نتیجه  کلورادو  دانشگاه  محققان  است.  انسان  موی 
بررسی های خود را بسیار هیجان انگیز توصیف کرده 
و مدعی شده اند با استفاده از این آلیاژ می توان در 
پردازش  تولید کرد که سرعت  ابررایانه هایی  آینده 

توسط آنها مافوق تصور خواهد بود.
مقاومت  محیط  شدید  گرمای  برابر  در  جدید  آلیاژ 
که  شود  می  محسوب  ابرهادی  یک  و  دارد  باالیی 
حد  در  برق  عبور  برابر  در  آن  الکتریکی  مقاومت 
ای  آینده  در  امیدوارند  پژوهشگران  باشد.  می  صفر 
نه چندان دور قادر به تولید یک ابررایانه قدرتمند با 

استفاده از این آلیاژ باشند.

ایرنا/

300 میلیارد ریال برای رفع افت 
ولتاژ جنوب کرمان هزینه شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان 
پنج  در  تاکنون  گذشته  سال  از  گفت:  کرمان 
این استان 300 میلیارد ریال  شهرستان جنوب 

برای رفع افت ولتاژ هزینه شده است.
300 میلیارد ریال برای رفع افت ولتاژ جنوب کرمان 
در  شنبه  عصر  نیا  مهدوی  عبدالوحید  شد.  هزینه 
در  رمشک  متوسط  فشار  خط  طرح  افتتاح  حاشیه 
قلعه گنج افزود: این میزان اعتبار برای رفع افت ولتاژ 
کنیم  می  تاکید  رو  این  از  است  توجهی  قابل  رقم 

مردم در مصرف برق صرفه جویی کنند.
وی به دیدار خود در سال 1392 از دهستان رمشک 
بازدید مشکالت مردم  این  و تصریح کرد: در  اشاره 
مشکالت  از  بسیاری   1393 سال  در  و  شد  بررسی 
برطرف شد. وی ادامه داد: امروز هم شاهد برطرف 

شدن رفع افت ولتاژ در این منطقه هستیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب به افتتاح 
طرح خط فشار متوسط رمشک اشاره کرد و گفت: 
 ۴۵ طول  به  ریال  میلیارد   28 اعتبار  با  طرح  این 
کیلومتر در روستای حور کنگر منطقه رمشک قلعه 
گنج به بهره برداری رسید. وی افزود: طرح برق فشار 
برق  پایداری  بردن  باال  منظور  به  رمشک  متوسط 
دهستان  این  اطراف  روستاهای  و  رمشک  دهستان 
برق  ولتاژ  افت  این طرح مشکل  افتتاح  با  که  است 
رودبار  فرماندار  رفع شد.  روستایی  خانوار  هزار  پنج 
دولت  رویکرد  گفت:  آیین  این  ادامه  در  هم  جنوب 
در  را  مهم  این  و  روستاهاست  توسعه  وامید  تدبیر 
عمل با فراهم کردن زیرساخت ها محقق کرده است.

پایگاه خبری توانیز/

کارگروه تخصصي ایمني صنعت 
برق تشکیل شد

بروزرساني استانداردهاي ایمني صنعت برق در 
دستور کار توانیر

مهندس کردي مدیرعامل شرکت توانیر دستور داد تا با 
تشکیل کارگروه تخصصي ایمني صنعت برق، تدوین و 
به روزآوري رویه ها، دستورالعمل ها و مقررات ایمني، 
تدوین روش یکپارچه تجزیه و تحلیل و تصمیم سازي 
حوادث در دستور کار توانیر قرار گیرد. مهندس کردي 
جداگانه اي،  احکام  ابالغ  با  توانیر  شرکت  مدیرعامل 
دستور تشکیل کارگروه تخصصي ایمني صنعت برق را 

صادر کرد.
براساس احکام صادر شده، تدوین و به روزآوري رویه 
روش  تدوین  ایمني،  مقررات  و  ها  دستورالعمل  ها، 
یکپارچه تجزیه و تحلیل و تصمیم سازي حوادث، تهیه 
راهکارهاي پیشگیري از حوادث با استفاده از تجربیات 
تدوین  و  تهیه  گذشته،  حوادث  تحلیل  و  تجزیه  و 
دستورالعمل تعیین صالحیت ایمني پیمانکاران، تهیه 
و تدوین دستورالعمل ارزیابي عملکرد ایمني پیمانکاران 
را از جمله وظایف کارگروه مذکور در سطح شرکت هاي 

برق منطقه اي و توزیع نیروي برق خواهد بود.
در  پیمانکاران  ایمني  توانمندسازي  توسعه  همچنین 
بخش HSE، تدوین آیین نامه هاي ایمني شهروندي و 
آموزش شهروندان درخصوص مخاطرات برق، تعامل با 
سازمانهاي خدمات رسان جهت توسعه فرهنگ ایمني 

برق، توسعه آگاهي و ارائه راهکارهاي تخصصي جهت 
پیشگیري از خطرات حوادث حریم شبکه هاي توزیع، 
فوق توزیع و انتقال از دیگر وظایف این کارگروه عنوان 
شده است. برپایه این گزارش، سیداعتضاد مقیمي به 
عنوان رییس و عباس اخوان به عنوان دبیر این کارگروه 
و مهندس محمد جعفري، مهندس محمدعلي بهنود، 
علیرضا زندي گوهرریزي از شرکت توانیر، رضا ابراهیمي 
از شرکت مدیریت شبکه برق ایران، علي اسالمي از برق 
منطقه اي اصفهان، جعفر نصرتیان اهور از برق منطقه اي 
باختر، حمیدرضا حبیبي از برق منطقه اي کرمان، حمزه 
عیسي زاده از برق منطقه اي گیالن، عنایت اله برون از 
برق منطقه اي خوزستان، منصور عزیزي از برق منطقه 
اي تهران، ابراهیم کهوري از برق منطقه اي هرمزگان، 
میالد  یزد،  اي  منطقه  برق  از  حسیني  حاج  علیرضا 
مصطفوي از برق منطقه اي مازندران، موسي ثاني از برق 
منطقه اي زنجان، محمدتقي زرنشان از برق منطقه اي 
خراسان، محمد اله داد مدیرعامل توزیع برق مرکزي، 
اکبر فرج نیا از توزیع برق آذربایجان شرقي، عبدالوحید 
مهدوي نیا مدیرعامل توزیع برق جنوب استان کرمان، 
محمدحسین شریعتي نسب از توزیع برق یزد، ریحانه 
رفیعي از توزیع برق استان اصفهان، محمدرضا حسیني 
از توزیع برق تهران بزرگ، رضا نیک پیام از توزیع برق 
برق  نیروي  توزیع  از  والیزاده  ایرج  مشهد،  شهرستان 
همدان، وحید قاضي پور از توزیع برق فارس، مسعود 
مرادي  علیمراد  هرمزگان،  برق  توزیع  از  زاده  مکاري 
مدیرعامل توزیع برق کردستان، محمد هاروني از توزیع 
برق چهارمحال و بختیاري، رضا غفاري از توزیع برق 
مازندران، علي قلي نژاد از توزیع برق اردبیل، حمیدرضا 
از  مسعودي از توزیع برق قزوین، حسین مهراندیش 
توزیع برق سمنان و رضا نهاوندي از توزیع برق قم به 

عنوان اعضاي این کارگروه منصوب شدند.
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اتاق بزرگانی ایران/
دبیرکل اتاق تهران در نامه ای به سازمان تامین اجتماعی 

خواستار شد

رفع ایرادات مکانیزم محاسبه 
لیست های پرداخت حق بیمه از 

سوی کارفرمایان

دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران در نامه ای به معاون فنی درآمد سازمان 
لیست های  محاسبه  مکانیزم  اجتماعی،  تامین 
بیمه که  بابت پرداخت حق  ارسالی کارفرمایان 
توسط نرم افزار نصب شده در واحدهای اجرایی 
و  دانست  اشکال  دارای  را  می شود  محاسبه 

خواستار رفع این مشکل شد.
 بهمن عشقی نامه خود به محمدحسن زدا، با اشاره 
به اینکه از ابتدای سال 139۵ نرم افزاری در واحدهای 
اجرایی سازمان تامین اجتماعی نصب شده که دچار 
به  نرم افزار  این  »عملکرد  آورد:  است،  ایراد  و  نقص 
گونه ای است که در مکانیزم محاسبه لیست های ارسالی 
دستمزد  صرفا  بیمه،  حق  پرداخت  بابت  کارفرمایان 
حقوق مبنای بهمن ماه سال 139۴ مالک عمل قرار 

می گیرد«. وی با بیان اینکه در طی سال، ممکن است 
کارفرمایان تغییراتی در مشاغل و مسئولیت کارکنان 
خود اعمال کنند یا آنکه طرح طبقه بندی مشاغل در 
واحدهای مشمول قانون کار پیاده سازی شود، در ادامه 
نامه خود تصریح کرده  است: »اشکال پیش آمده برای 
در  که  است  به طوری  قوانین  اجرای  در  کارفرمایان 
طی سال، بسیاری از مشاغل تغییر و در نتیجه موجب 
این  می شود.  مزد  دریافتی  میزان  کاهش  یا  افزایش 
تامین  سازمان  اجرایی  واحدهای  که  است  حالی  در 
اجتماعی بدون توجه به این تغییرات و با مالک قرار 
دادن لیست ارسالی کارفرما در بهمن ماه سال قبل، 
مابه التفاوت را محاسبه و بدون در نظر گرفتن مراحل 
قانونی مندرج در ماده 101 قانون تامین اجتماعی در 
و  به صورت قطعی  آنرا  ایجاد بدهی،  ابتدایی  مرحله 
غیرقابل اعتراض به کارفرما ابالغ و مورد مطالبه قطعی 
قرار می دهند. این امر نه تنها مغایر با نص صریح مفاد 
ماده 101 است، بلکه دخالت در تعیین دستمزد فی 
مابین کارفرما و بیمه شده، به رغم رعایت کامل قانون 
کار از سوی طرفین )بیمه شده و کارفرما( در قرارداد 
است«. دبیرکل اتاق تهران در نامه خود به معاون فنی 
درآمد سازمان تامین اجتماعی، خواستار آن شده است 
با مفاد  که نرم افزار مذکور به گونه ای تغییر یابد که 
ماده 101 قانون تامین اجتماعی سازگار و بدهی بدوا 
به صورت برآوردی به کارفرما اعالم، تا ضمن حفظ 
وفق  اعالمی  مبالغ  به  اعتراض  در  کارفرما  حقوق 
مواد ۴2 و ۴3 قانون تامین اجتماعی، امکان بررسی 
تشخصی  هیات های  در  موجود  اختالفات  و  اعتراض 
نامه  پیوست  در  بهمن عشقی  فراهم شود.  مطالبات 
اتاق  این نقص محاسبه را که برای  از  خود نمونه ای 
رخ  بخش خصوصی،  بنگاه های  دیگر  همانند  تهران، 

داده بود برای محمدحسن زدا ارسال کرد.

بانک مرکزی گفت:  »ولی اهلل سیف« رییس کل 
خوشبختانه با فعالیت سامانه »نیما«، اشراف همه 

جانبه بر بازار ارز در حال وقوع است.
هم  جلسه  مرکزی،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
اندیشی رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک 
ها و موسسات اعتباری با حضور نمایندگان صرافی ها 
بانک مرکزی  در  نیما عصر شنبه  با محوریت سامانه 
برگزار شد. در این جلسه، سیف با بیان اینکه سامانه 
نیما در ابتدای شروع فعالیت، شاهد استقبال خوبی از 
جانب بازیگران بازار ارز است، گفت: بانک ها و صرافی 
ها به عنوان بازیگران اصلی این سامانه باید به جایگاه 
خود اشراف داشته باشند و با توجه به نقش موثر خود 
به ایفای فعالیت بپردازند و زمینه تقویت این سامانه را به 

عنوان ابزاری برای ثبات بازار ارز فراهم کنند.
وی اظهار کرد: در چهار دهه گذشته به دلیل عدم اشراف 
کامل در بازار ارز شاهد نوسانات و تالطماتی در بازار ارز 
بودیم که خوشبختانه با فعالیت سامانه نیما اشراف همه 
جانبه بر بازار ارز در حال وقوع است. رییس کل بانک 
مرکزی با اشاره به اینکه باید احتماالت و نواقص این 
سامانه مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا با قدرت بیشتری 
به فعالیت بپردازد، تصریح کرد: سامانه نیما در طول زمان 

ایرانا/

سیف از اشراف قریب الوقوع بر 
بازار ارز خبر داد

می تواند عملکرد خود را نشان دهد و بانک مرکزی از 
هرگونه نقد و پیشنهاد در این زمینه با هدف ارتقای 

عملکرد سامانه نیما استقبال می کند.
بانک  جانب  از  کامل  انگیزه  برلزوم  تاکید  با  سیف 
ها و صرافی ها برای حضور و فعالیت در سامانه نیما 
ها  بانک  مدت  این  در  خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان 
فعالیت مناسبی در سامانه نیما داشته اند و انتظار می رود 
همسو با آنها، صرافی ها نیز با تحرک بیشتری در این 
طرح به فعالیت بپردازند. رییس شورای پول و اعتبار با 
تاکید بر اینکه ابهامات و انتقادات بانک ها و صرافی ها 
در کمیته های کارشناسی بانک مرکزی مورد بررسی 
قرار می گیرد عنوان کرد: از بانک ها و صرافی ها انتظار 
می رود با طرح سواالت و ابهامات در جهت تقویت این 
سامانه گام بر دارند و بانک مرکزی نیز با استقبال از 
نظرات با تمام توان کارشناسی، به رفع نواقص اهتمام 
می ورزد. همچنین در این جلسه مدیران عامل بانک 
ها و موسسات اعتباری و نمایندگان صرافی ها به طرح 
سواالت، ابهامات و ارایه پیشنهادها در زمینه سامانه نیما 
پرداختند. نظام یکپارچه ی معامالت ارزی )سامانه نیما( با 
هدف تسهیل تامین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران 
و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضای رقابت صرافان 
برای تامین ارز متقاضیان در اوایل اردیبهشت ماه سال 
جاری توسط بانک مرکزی راه اندازی شد. در سامانه نیما، 
چهار بازیگر اصلی شامل واردکنندگان کاال و خدمات 
به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کاال و خدمات 
به عنوان عرضه کننده ارز، واسطه گران شامل بانک ها 
و صرافی ها که منابع را از سمت عرضه کنندگان به 
متقاضیان هدایت می کنند و در نهایت سیاستگذار ارزی 
حضور دارند که براساس پیش بینی منابع و مصارف، 
نرخ،  دامنه آزادی نرخ ها، اولویت ها و سقف مصارف را از 

طریق سامانه تحت کنترل قرار می دهد.
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حسین سالح ورزی درباره مقررات   زدایی و تأثیر آن 
برخورداری  کرد:  اظهار  کشور  کسب وکار  محیط  در 
در  که  کشور  در  متورم  قانونی  مقرره  هزار   182 از 
بسیاری از موارد تکراری، متضاد، مبهم و به طور موسع 
تفسیرپذیر هستند، قانون گذار را مجاب کرده در قوانین 
مختلف مانند سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، 
و  تولید  موانع  رفع  قانون  کشور،  توسعه  برنامه های 
به  محیط کسب وکار،  مستمر  بهبود  قانون  همچنین 

موضوع »مقررات زدایی« بپردازد.
وی ادامه داد: مطابق قانون اصالح مواد 1، 6 و 7 قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوب تیرماه 1393 
و متعاقب آن ماده ۵7 قانون رفع موانع تولید مصوب 

تسهیل  و  زدایی  مقررات  »هیات  اردیبهشت 139۴، 
حداکثر  است  موظف  کسب وکار  مجوزهای  صدور 
ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ این قانون، شرایط و 
مراحل صدور مجوز کسب وکار در مقررات، بخشنامه ها 
و آیین نامه ها و مانند این ها را به نحوی تسهیل و تسریع 
کند و هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور 
مجوز کسب وکار در کشور با حداقل هزینه و مراحل 
آن ترجیحاً به  صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی 

کسب وکار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
سالح ورزی اضافه کرد: مصوبات هیات مذکور در مورد 
بخش نامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها پس از تأیید 
وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب نامه های 
کلیه  برای  وزیران  هیات  تأیید  از  پس  وزیران  هیات 
مراجع صدور مجوزهای کسب وکار و کلیه دستگاه ها و 
نهادها که در صدور مجوزهای کسب وکار نقش دارند، 

الزم االجراست.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان افزود: تکالیف قانونی مذکور 
نشان از اهمیت این موضوع در تسهیل فضای تولید و 
تجارت در کشور دارد و بیان می کند که در حال حاضر 
بیش از تولید قانون و مقررات جدید، نیازمند کم کردن 
بار مقرراتی، ایجاد شفافیت و ساده سازی فرآیندها، کم 
فرآیندها  شدن  الکترونیکی  طریق  از  هزینه ها  کردن 
در  الکترونیکی  واحد  پنجره های  و  سامانه ها  ایجاد  و 

حوزه های مختلف کسب وکار هستیم.
وی یادآور شد: مطالعه تجربه کشورهای موفق نیز در 
توسعه محیط کسب وکار نظیر کره جنوبی و مالزی، 
برای  مانعی  مقررات،  تورم  که  است  نکته  این  بیانگر 
توسعه رشد و کارآفرینی آنها بوده است، لذا در گام های 
نخست توسعه اقتصادی، به حذف قوانین زائد و تجمیع 

مجوزهای کسب وکار پرداخته اند.
امور  نیز وزارت  ایران  سالح ورزی خاطرنشان کرد: در 

ایسنا/
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:

به جای تولید قوانین جدید 
مقررات زائد را حذف کنید

مقررات  هیات  دبیرخانه  به عنوان  دارایی  و  اقتصادی 
زدایی و در مقام اجرای تکالیف قانونی فوق، نخست 
موضوع ثبت مجوزهای کسب وکار توسط دستگاه های 
مجوزهای  اطالع رسانی  پایگاه  در  را  دولت  اجرایی 
کسب وکار پیگیری می کند، سپس آنها را تشویق کرده 
تا به صورت داوطلبانه، مجوزهای زائد و تکراری را حذف 
کند و در غیر این صورت حذف مجوزهای زائد یا اصالح 
توسط  اجباری  به صورت  مجوزها  صدور  فرآیندهای 

هیأت مقررات زدایی انجام خواهد پذیرفت.
نائـب رئیـس اتـاق ایـران گفـت: در خصـوص انجـام 
اصالحـات مقرراتـی و مقررات زدایـی، قبـاًل مطالعاتـی 
توسـط اتـاق ایـران انجـام شـده و گـزارش آن نیـز 
بـرای  مذکـور  گـزارش  اسـت. طبـق  منتشـر شـده 
انجـام اصالحـات مقرراتـی، حضـور سـه مؤلفـه در هر 
کشـور ضـروری اسـت کـه در کشـور مـا در ایـن سـه 
مؤلفـه ضعـف وجـود دارد. وی تصریـح کـرد: این سـه 
مولفـه شـامل اسـتراتژی های اقتصادی کـه اصالحات 
مقرراتـی در راسـتای تحقـق آنهـا پیگیـری و اجـرا 
شـوند، مجموعـه ای از نهادهـا تحـت عنـوان نهادهای 
نظـارت بـر اصالحـات که وظیفـه نظـارت، هماهنگی، 
بـه  مشـاوره  ارائـه  و  مقـررات  کشـیدن  چالـش  بـه 
واحدهـای مقررات گـذار را بـر عهـده گیرنـد و بهبـود 
کیفیـت مقـررات را تضمین کننـد و ابزارهای مقرراتی 
مقـررات  کیفیـت  آنهـا  از  اسـتفاده  به واسـطه  کـه 
کشـورها بهبـود یابد، هستند.سـالح ورزی اظهـار کرد: 
گزارش هـای عملکـرد هیئـت مقـررات زدایـی بیانگـر 
ایـن اسـت کـه در ابتـدای فعالیت ایـن نهـاد، بیش از 
2000 مجـوز توسـط دسـتگاه های اجرایـی کشـور در 
پایـگاه مجوزها به ثبت رسـیدند که نتایج ارزشـمندی 
نظیـر شـفافیت و مشـخص شـدن حجـم گسـترده 
مجوزهـا در حوزه کسـب وکار کشـور را در پی داشـته 

اسـت. همچنیـن طبـق آخریـن گزارش هـای واصلـه 
از عملکـرد ایـن نهـاد قانونـی، تاکنـون 700 مجـوز 
توسـط  کشـور  اجرایـی  دسـتگاه های  از  کسـب وکار 
هیئت مذکور حذف شـده و درعین حـال 1800 مجوز 
دیگـر باقـی مانده اسـت. رئیس اتاق بازرگانی لرسـتان 
ادامـه داد: بررسـی آماری فوق، نشـان از عملکرد مؤثر 
و قابل توجـه ایـن نهـاد دارد، امـا سـؤال اینجاسـت که 
آیـا حـذف 700 مجوز طبـق گزارش عملکـرد هیئت، 
تأثیر ملموسـی در تسـهیل فضای کسـب وکار کشـور 
داشـته اسـت؟ آیـا بررسـی شـاخص حـذف تعـداد 
مجوزهـا به تنهایـی نشـانگر تسـهیل گری در اقتصـاد 
اسـت؟ یـا بایـد در کنـار عوامـل دیگری نظیـر کاهش 
زمـان صـدور مجوزهـا، کاهـش هزینـه متقاضیـان و 
گردش کار اداری ایشـان شـود؟ آیا فسـاد اداری ناشی 
از صـدور مجوزهـای مختلف کاهش یافته اسـت؟ و در 
نهایـت اینکه آیـا فعالین اقتصادی نیز نتیجـه اقدامات 
هیئـت مقـررات زدایـی را در عمل مشـاهده کرده اند و 
روند تسـهیل صـدور مجوزهای کسـب وکار را تصدیق 

می نماینـد یـا خیر؟
منفی  سؤال ها  این  پاسخ  متأسفانه  کرد:  اظهار  وی 
است. بدین ترتیب که ازیک طرف، سرعت تولید قوانین 
و مقررات جدید که ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با 
از  بیشتر  دارد،  کشور  تجار  و  تولیدکنندگان  فعالیت 
سرعت حذف یا تجمیع آنهاست. هر روز شاهد صدور 
بخشنامه ها و آیین نامه های مختلفی از سوی وزارتخانه ها 
از  جدیدی  ابعاد  با  را  اقتصادی  فعاالن  که  هستیم 
پیچیدگی های اداری زمان بر و هزینه بر مواجه می کند. 
از طرف دیگر نیز دستگاه های اجرایی کشور، در اجرای 
این تکلیف قانونی درست و صادقانه عمل نمی کنند، 

به نحوی که بعضاً از اعالم مجوزهای مهم تر خود به 
    ادامه در صفحه 11

سرعت  گفت:  ایران  بازرگانی  اتاق  نایب رئیس 
و  مستقیم  ارتباط  که  جدید  قوانین  تولید 
تجار  و  تولیدکنندگان  فعالیت  با  غیرمستقیم 
دارد، بیشتر از سرعت حذف یا تجمیع آنهاست 
و هر روز شاهد صدور بخشنامه های مختلفی از 
سوی وزارتخانه ها هستیم که فعاالن اقتصادی 
اداری  پیچیدگی های  از  جدیدی  ابعاد  با  را 

زمان بر و هزینه بر مواجه می کند.
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ادامه از صفحه 10
مجوزهای  یا  می کنند  امتناع  مقررات زدایی  هیئت 
بدون اثر را جهت حذف به هیأت مقررات زدایی ارائه 
می کنند، یا به شکل غیرمنصفانه ای، چند مجوز را در 
کرد:  تصریح  می شوند. سالح ورزی  ادغام  یک مجوز 
بدین ترتیب مجوزهایی که بیشترین زمان و انرژی 
را از فعاالن اقتصادی می گیرد و ماه ها و شاید سال ها 
آنها را درگیر می کند، سر جای خود باقی می مانند 
و باعث می شوند تا در مسیر اخذ آنها، بعضاً توجیه 
اقتصادی انجام یک فعالیت یا پروژه از سوی متقاضی 
صدور مجوز از بین برود که متأسفانه نتایج و آمار آن 
نیز جایی ثبت و ضبط نمی شود. ئیس اتاق بازرگانی 
نیز  اجرایی  یادآور شد: درعین حال دستگاه  لرستان 
حذف  در  خود  عملکرد  از  مناسب  آمار  ارائه  ضمن 
مجوزهای غیرضروری، همچنان اعتبار خود ناشی از 
طالیی  امضاءهای  و  قدرت  اعمال  ابزار  برخورداری 
حفظ  مجوز  یک  در  مجوز  چند  ادغام  طریق  از  را 
توضیحات  تکیه بر  با  کرد:  خاطرنشان  وی  می کند. 
فوق می توان این طور نتیجه گرفت که کاهش تعداد 
مجوزهای کسب وکار به تنهایی و آن هم به شکلی که 
بهبود  در  مؤثری  عامل  نمی تواند  شد،  داده  توضیح 
پله ای  چهار  افت  باشد.  کشور  کسب وکار  محیط 
شاخص سهولت کسب وکار در ایران در سال 2018 
و کسب رتبه 12۴ در بین 190 کشور نسبت به رتبه 

120 سال 2017 نیز، مؤید این موضوع است.
منظور  که  است  مشخص  لذا  گفت:  سالح ورزی 
به  مرتبط  قانونی  مواد  تصویب  از  نیز  قانون گذار 
مقررات زدایی به ویژه ماده ۵7 قانون رفع موانع تولید 
این در حالی است که یکی  تأمین نشده است.  نیز 
از مهم ترین وعده های اقتصادی دولت تدبیر و امید، 
بنگاه های  هزینه  کاهش  و  کسب وکار  فضای  بهبود 

و  کسب وکار  مجوزهای  اخذ  در  به ویژه  اقتصادی 
جلوگیری از رانت در فضای اقتصادی بوده است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: به نظر می رسد 
عوامل متعددی در عدم وصول نتایج مؤثر و ملموس 
باشند  دخیل  کشور  در  زدایی  مقررات  فرآیند  در 
مقاومت  نظیر  مواردی  به  می توان  این  دست  از  که 
عدم  مجوزها،  اصالح  یا  حذف  مقابل  در  دستگاه ها 
وجود ضمانت اجرایی قوی در قانون فعلی و همچنین 
عدم برخورد جدی با دستگاه ها و متولیان متخلف بر 
پایه ظرفیت های قانونی فعلی، ترکیب اعضای هیات 
در  ذینفعان  جدی  مشارکت  عدم  زدایی،  مقررات 
عدم  موارد،  از  بسیاری  در  مجوزها  بررسی  فرآیند 
متولی  دستگاه های  گیر  تصمیم  نمایندگان  حضور 
تخصصی  کمیته های  جلسات  در  مجوزها  صدور 
جلسات  مرتب  برگزاری  عدم  نهایت  در  و  هیئت، 
مورد  خصوص  در  افزود:  وی  کرد.  اشاره  هیئت 
کمیته  و  اصلی  جلسات  که  گفت  می توان  نیز  آخر 
دولت  اواخر  در  زدایی  مقررات  هیئت  تخصصی 
بود  قرار گرفته  مناسبی  به تدریج در مسیر  یازدهم، 
و بعضاً نتایج مؤثری نیز از آن حاصل می شد، لیکن 
و  شده  متوقف  روند  این  دوازدهم،  دولت  شروع  با 
شاهد پس رفت در روند برگزاری و نتایج این جلسات 

بوده ایم.
سالح ورزی اظهار کرد: چنانچه بخواهیم پیشنهادها 
کشور  اقتصادی  فعاالن  منظر  از  نیز  را  انتظاراتی  و 
مقررات  فرآیند  از  تعاونی  و  بخش خصوصی  به ویژه 
زدایی و هیئت مورد نظر مطرح کنیم، می توان آن را 

به دو سطح کالن و اجرایی تقسیم کرد.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان ادامه داد: نخستین گام 
ضروری در سطح کالن، عزم ملی و جدی برای بهبود 
محیط کسب وکار کشور از سوی حاکمیت و اتفاق نظر 

تمامی ارکان کشور در این خصوص با مشارکت مردم 
و فعالین اقتصادی است. چنانچه این گفتگو و رابطه 
دو سویه منجر به ایجاد تفاهم بین فعالین اقتصادی 
بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی شود، اهمیت 
مقررات زدایی نیز توسط دستگاه های اجرایی کشور 
ایشان در  بیشتر درک شده و کمتر شاهد مقاومت 
روند اجرای قانون خواهیم بود. وی اضافه کرد: سپس 
سراغ  به  باید  کالن،  سطح  در  گام  دومین  به عنوان 
مقررات  فرآیند  اجرای  بر  ناظر  قانونی  مواد  اصالح 
اجرایی  ضمانت  به نحوی که  رفت.  کشور  در  زدایی 
و  ترکیب  شود.  پیش بینی  قانون  اجرای  برای  الزم 
سطح هیات ارتقاء یافته و اختیارات و اقتدار آن جهت 
افزایش  حذف مجوزها و اصالح فرایندها به صراحت 
داده شود. و در نهایت مجازات شدید از قبیل زندان، 
انفصال از خدمت، جرائم مالی و غیره برای دستگاه ها 
و مسئولینی که به وظیفه خود در قبال قانون عمل 
نمی کنند، پیش بینی شود. در این خصوص می توان 
به  نیز  جنوبی  کره  نظیر  موفق  کشورهای  تجربه  از 
یادآور شد: پس  برد. سالح ورزی  بهره  مطلوبی  نحو 
نیز در سطوح  را  اقداماتی  اقدامات فوق، می توان  از 

اجرایی عملیاتی به هیئت توصیه کرد.
مثال  به عنوان  گفت:  لرستان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
بر  مجوزهای کسب وکار  اهمیت  و  تأثیر  به  توجه  با 
از  نظرسنجی  با  را  آن ها  اقتصادی،  فعاالن  عملکرد 
فعاالن اقتصادی بخش خصوصی و استفاده از قاعده 
پارتو اولویت بندی کرد و با یک برنامه زمانی مشخص 
از  درصد   20 حذف  یا  اصالح  به  اقدام  محدود،  و 
مجوزهایی کرد که تا 80 درصد کاهش زمان و هزینه 
اخذ مجوز را برای متقاضیان به همراه دارد. بدیهی 
باعث  است  ممکن  کار،  انجام  در  سرعت  این  است 
بروز خطاها و بعضاً نتایج معدود نامطلوبی هم باشد، 

لیکن دستاورد حاصله آن قدر ارزشمند و مؤثر خواهد 
آستانه  محدوده  در  را  بروز خطاهای جزئی  که  بود 
پذیرش قرار دهد. وی افزود: همچنین ورود سریع تر 
مجوزهای  اجباری  حذف  به  هیئت  تعارف  بدون  و 
موجود،  قانونی  ظرفیت  از  استفاده  با  غیرضروری 
باشد. سالح ورزی  مؤثر  اجرایی  راهکار  می تواند یک 
حیطه  در  فوق  پیشنهادهای  کنار  در  کرد:  اظهار 
فکری  باید  کشور،  در  مقررات زدایی  فرآیند  بهبود 
هم به حال تولید مقررات جدید در نقطه مقابل این 

فرآیند کرد.
این  در  کرد:  عنوان  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  نائب 
مقررات  تولید  از سرعت  جلوگیری  برای  و  خصوص 
جدید، می توان مانند بسیاری از کشورهای دنیا شروطی 
را در نظیر استفاده از »ابزار ارزیابی اثر مقررات«، جهت 
صدور مجوزها بخشنامه ها و آیین نامه های جدید برای 

وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی تعیین نمود.
اثر  از  پیشنهادی  مقرره  چنانچه  که  معنا  این  به 
آنگاه  بود،  برخوردار  کشور  اقتصادی  بر  قابل توجهی 
موظف  موردنظر،  مقرره  پیشنهاددهنده  دستگاه 
نهاد  برای  آن  ارسال  و  اثر  ارزیابی  گزارش  تهیه  به 
نظارت بر اصالحات باشد. وی ادامه داد: بدین ترتیب 
فعاالن  جدید،  مقرره  یک  اجرای  با  اینکه  از  پیش 
دستگاه  شوند،  مواجه  جدیدی  چالش  با  اقتصادی 
با تدوین  صادرکننده موظف است موانع پیش رو را 
توجیهات الزم برای صدور مقرره یا مجوز پشت سر 
بهبود  قانون   3 ماده  هم طبق  درعین حال  و  بگذارد 
محیط کسب وکار، مکلف باشد تا پیش از صدور آن، 
اقتصادی ذینفع موضوع مشورت کند.  با تشکل های 
اتفاقی که اگر بیفتد، به طورقطع ماشین تولید مقررات 
جدید و عمدتاً زائد را در دستگاه های اجرایی کشور 

متوقف خواهد کرد.
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و  پرستیژ  همچون  دالیلی  به  کارمندان  اغلب 
اعتبار یک شرکت به آن می پیوندند و کارشان 
تعیین  که  عاملی  اما  می کنند،  آغاز  آنجا  در  را 
زمانی  چه  تا  و  مدت  چه  کارمند  یک  می کند 
در یک شرکت باقی می ماند، بستگی زیادی به 

کیفیت مدیر مستقیم او دارد.
بهـره وری و بازدهـی کارکنـان نیـز تـا حـد زیـادی بر 
و کاری  ویژگی هـای شـخصیتی  و  اسـاس عملکـرد 
شـکل  و  می شـود  تعییـن  آنهـا  مسـتقیم  مدیـران 
می گیـرد. در مجمـوع، مدیـران نقشـی کلیـدی در 
عملکردهـای  بـه  کارکنـان  اسـتعدادهای  تبدیـل 
درخشـان دارنـد. از دیـدگاه کارکنـان، مدیـران یـک 
مراتـب  بـه  اهمیـت  و  تعیین کنندگـی  از  شـرکت 
بیشـتری نسـبت بـه خـود شـرکت برخوردارنـد. بـا 
ایـن همـه، شـرکت ها نیـز جایـگاه و اهمیـت خـاص 
خـود را دارنـد. واقعیـت آن اسـت کـه اگـر مدیـران 
بـه تنهایـی و بـدون همراهـی و همیاری سـایر ارکان 
شـرکت، دسـت به تغییـرات بزرگی بزنند کـه به بهتر 
شـدن شـرایط کمـک کنـد، بـه سـختی می توانند بر 

مقاومت های شـکل گرفته به واسـطه تفکرات سـنتی 
و چارچوب هـای از پیـش تعییـن شـده فائـق آینـد و 
تنهـا بـا همراهـی و همـکاری کل شـرکت اسـت کـه 
می تـوان طرحـی نـو درانداخـت و دسـت بـه کارهای 

بزرگـی زد.
متاسـفانه در بسـیاری از شـرکت ها هنـوز تفکـرات 
و سـاختارهای سـنتی ریشـه دوانـده و بزرگ تریـن 
مدیـران هـم در مصـاف با ایـن تفکرات و سـنت ها به 
زحمـت می افتنـد. شـما هـر چقـدر هـم مدیـر قابلی 
باشـید بـاز هـم بـه سـختی می توانیـد بـا تفکـرات 

کلیشـه ای ماننـد مـوارد زیـر مقابلـه کنید.

هر فرد دارای پتانسیل های نامحدودی است.
 بایـد بـه افـراد کمـک کـرد تـا بر نقـاط ضعـف خود 

تمرکـز کـرده و آنهـا را برطـرف سـازند.
 بـه همـان شـکل با دیگـران رفتـار کنید که دوسـت 

داریـد آنگونـه با شـما رفتار شـود.
ایـن کلیشـه ها و چارچوب هـای جـا افتـاده و به ظاهر 
منطقی آن چنان در تاروپود شـرکت ها و سـازمان های 
امـروزی جـا افتاده انـد کـه مقابله با آنها کاری سـخت 
و طاقت فرسـا خواهـد بـود، چـرا کـه ایـن تفکـرات و 
رویکردهـای سـنتی در تمـام ارکان شـرکت، از جمله 
پاداش دهـی،  آمـوزش،  نیروهـا،  اسـتخدام  سیاسـت 

تنبیـه و ارتقـای کارکنان رسـوخ کرده اسـت.
حتـی اگر بهترین مدیر دنیا هم باشـید و خالقانه ترین 
ایده هـا را برای دگرگون سـاختن سـاختارهای موجود 
در سـر پرورانـده باشـید، چنانچه در محیط مناسـبی 
مشـغول فعالیـت نباشـید، با موانعـی روبـه رو خواهید 
شـد کـه کار زیـادی بـرای داشـتن آنهـا نمی توانیـد 
انجـام دهید و پاسـخ هایی شـبیه این خواهید شـنید:

 نمی توانید به این شکل به کارکنان پاداش دهید.
نمی توانیـد کارمندی را که کمتر از سـه سـال سـابقه 

شرکت ها چگونه 
می توانند محیطی 

دلپذیر برای کار ایجاد 
کنند؟

کار در شـرکت دارد، ارتقـا دهید.
 بـا کارکنـان به شـکل های متفاوتـی رفتـار می کنید. 
ایـن منصفانـه و عادالنه نیسـت و تبعیض آمیز به نظر 

می رسد.
 این سیسـتم جدید مدیریت عملکرد شـرکت اسـت، 

لطفـا رویکردهایتان را بـا آن تنظیم کنید.
 کارکنـان باید بر اسـاس اسـتراتژی های تدوین شـده 
شـرکت آمـوزش دیـده و مـورد ارزیابـی قـرار گیرند، 
پـس فقـط آنهـا را مدنظـر قـرار داشـته باشـید و نـه 

را. چیزهای دیگـر 
ــالن  ــر ف ــال مدی ــی )مث ــن عنوان ــد چنی  نمی توانی
ــت  ــی نیس ــه کس ــرا ک ــد، چ ــه او بدهی ــش( را ب بخ
بخواهــد بــه او گــزارش دهــد و او زیــر دســتی نــدارد 

ــرش باشــد. کــه مدی
آری، تفکـرات سـنتی و جـا افتـاده در پـس دیـواری 
بلنـد و مسـتحکم جـا خـوش کرده انـد؛ دیـواری کـه 
تـک تـک آجرهـای آن را ایده هـا و تفکـرات سـنتی 
در حوزه هایـی چـون گزینـش، آمـوزش، سـنجش و 
انگیـزش کارکنـان شـکل داده اند و برداشـتن هرکدام 
از آنهـا نیازمنـد تـوان فراوانـی بـوده و بهتـر اسـت به 
جـای تـالش بـرای برداشـتن هر کـدام از ایـن آجرها 
در جهت سـاخت دیواری جدید گام برداشـت. در این 
مسـیر کلیدهایی وجـود دارند که می توان با اسـتفاده 
از آنها دیوار بلند تفکرات و سیسـتم های سـنتی را در 

هـم شکسـت و دیـواری جدید سـاخت:

الـف( بـر نتایـج و دسـتاوردها متمرکز شـوید: نقش 
و وظیفـه اصلـی شـرکت ها، مشـخص کـردن اهـداف 
مطلـوب اسـت و نقـش و وظیفـه کارکنـان، یافتـن 
بهتریـن روش هـا و ابـزار الزم بـرای دسـتیابی بـه این 
اهـداف و خواسـته ها. بنابرایـن، شـرکت های قدرتمند 

و موفـق شـرکت هایی هسـتند کـه در ایـن زمینـه 
درسـت عمـل می کننـد و تمرکـز کافـی و بـه موقعی 
بـر نتایـج دارند. عمل بـه توصیه های زیـر می تواند در 

ایـن زمینـه موثـر و مفید باشـد:
تـا آنجـا کـه امکان پذیر اسـت، هـر نقش و شـغلی در 
شـرکت را بر مبنای دسـتاوردها و با استفاده از واژگان 

مرتبـط با نتایـج تعریف کنید.
درجه بنـدی،  بـرای  را  کاربـردی  و  موثـر  روشـی   
رتبه بنـدی و سـنجش دسـتاوردها و نتایـج کارکنـان 
اندازه گیـری  و  سـنجش  کـه  چـرا  کنیـد،  تدویـن 

بهبـود عملکـرد کمـک می کنـد. بـه  همیشـه 
 به چهار شـاخص و معیار سـنجش عملکـرد کارکنان 
فراهـم  یعنـی دقـت،  نظـر مشـتریان،  از  و شـرکت 
بـودن، همـکاری و تعامل و مشـاوره  دادن کارکنان به 

مشـتری توجـه ویژه داشـته باشـید. 
عالوه بـر ایـن، هـر کـدام از نقش هـا در درون شـرکت 
را بـر اسـاس میـزان تاثیرگـذار ی بـر تحقـق ایـن 
شـاخص ها و نتایـج، مـورد سـنجش قـرار دهیـد. در 
کالس هـای آموزشـی بـرای کارکنـان نیز به روشـنی 
بـرای شـرکت کنندگان توضیـح دهید کـه چگونه و از 
چـه طریقـی، گام های اسـتاندارد و عملکـرد هر نقش 
می توانـد بـه تحقـق ایـن دسـتاوردها و نتایـج کمک 

. کند

ب( بـرای عملکـرد درخشـان کارکنـان در هر نقشـی 
که هسـتند، ارزش قائل شـوید: در شـرکت های موفق 
و پیشـرو، هر نقشـی که به شـکل مطلوبی انجام شود 
و عملکـردی مطلـوب و درخشـان در آن شـکل گیرد، 
مـورد احتـرام اسـت. به همیـن دلیـل، اگـر بخواهیم 
فرهنـگ یـک شـرکت را بـه خوبـی بشناسـیم کافـی 
اسـت اول از همـه به قهرمانان آن شـرکت نگاه کنیم.
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