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فهرستاصالح بودجه:  ضرورت یا انتخاب؟

دکتر سیدعلی مدنی زاده/ دنیای اقتصاد
در  ملی  درآمد  کاهش  و  بودجه  کسری  بروز 
بدیهی  امری  کشور  نفت  صادرات  تحریم  اثر 
است که از زمان اعالم خروج آمریکا از برجام 
پیش بینی شده بود و در اثر همین امر هم بازار 
ارز در سال گذشته دچار شوک بزرگی شد و 
نرخ ارز جهش کرد. اما آیا مساله کسری بودجه 
و آثار آن تمام شده  است؟ تحریم های ظالمانه 
را  آن  ابعاد  و  آشکار  را  بودجه  کسری  بروز 

تعمیق کرده است.
با این حال بررسی ترکیب درآمدها و هزینه های 
دولت نشان می دهد کسری بودجه مزمن پدیده ای 
ایران  اقتصاد  در  قدیمی  و  گسترده  ریشه دار، 
با وجود  و ۹۸  بودجه سال های ۹۷  است.کسری 
سختی های بسیار به کمک کاهش سهم صندوق 
داخلی  فروش  مالی،  اوراق  انتشار  ملی،  توسعه 
شدید  کاهش  نیز  و  گازی  و  نفتی  فرآورده های 
هزینه کرد دولت، تا حد خوبی پوشش داده و آثار 
حال،  این  با  است.  شده   مدیریت  آن  کوتاه مدت 
موجود،  تداوم وضع  در صورت  شرایط سال ۹۹،  

مشاهده متن کامل

پیام باقری، نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

گرهایکهبادستهمبازمیشود
صنعت برق ایران سال هاست گرفتار چالش های 
بزرگ و گسترده ای است که حل آن ها بیش از 
هر چیز مستلزم تغییر ساختار های اقتصادی 
و حقوقی این صنعت است. در حقیقت آنچه 
قرارداد های  نظیر  مشکالتی  قالب  در  امروز 
کمبود  و  رکود  معوق،  بدهی های  متوقف، 
نقدینگی به تضعیف بنیان های صنعت برق در 
بخش های دولتی و خصوصی منجر شده، نتیجه 
مشکالت بسیار بزرگتری است که گاهی ابعاد 
آن تا اقتصاد کالن کشور نیز گسترده می شود. 
به نظر می رسد مشکالت صنعت و اقتصاد ایران در 
اقتصاد کشور  بودن  ریشه در دولتی  بعدی کالن 
اقتصاد  این  از  کار  و  کسب  فضای  بودن  متاثر  و 
دولتی دارد که پایه های آن بر درآمد های نفتی بنا 

نهاده شده است. 
ایـران هـم ماننـد بسـیاری از کشـور های درحـال 
توسـعه متکـی بـه نفـت، سالهاسـت در گرفتاری 

مسـتمر خـود بـه بیمـاری هلنـدی، هزینه هـای 
مربـوط بـه کشـورداری، اجـرای پروژه هـا و ایجاد 
زیرسـاخت را از محل درآمد های حاصل از فروش 
نفـت تامیـن می کند. البتـه تجربه نشـان داده که 
بـه دلیـل هزینه هـای جـاری بـاالی دولت هایـی 
کـه حکمرانـان اقتصادی کشورهایشـان هسـتند، 
توسـعه زیرسـاخت ها سـهم کمتری از درآمد های 

دارد.  نفتی 
به هر حال وابستگی اقتصاد کشور به درآمد های 
نفتی به ایجاد نقیصه های گسترده ای در ساختار های 
اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی کشور منجر 
کنونی  مشکالت  از  توجهی  قابل  بخش  که  شده 
البته  است.  نابهنجار  ساختار های  همین  از  ناشی 
بر  دولت  تصدی  فرهنگی  وجوه  می رسد  نظر  به 
اقتصاد، در بحبوحه عوارض اقتصادی و اجتماعی 
ایجاد  از  نمی توان  بی تردید  اما  باخته،  رنگ  آن 
اقتصاد کشور  درونی  الیه های  در  فرهنگی  چنین 
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چشم پوشید. به نظر می رسد ایجاد فرهنگ کارفرما 
ـ پیمانکار/ سازنده یکی از مهمترین پیامد های اقتصاد 

نفت محور و متعاقب آن بانک محور ایران است. 
به عنوان کارفرما در  بر همین اساس همواره دولت 
مقابل بخش خصوصی به عنوان پیمانکار یا سازنده 
قرار می گیرد و هر یک تالش می کنند به جای انجام 
یک فعالیت منسجم در راستای تامین منافع ملی و 
دوسویه، منافع خود را در قالب یک مناقصه/ قرارداد 
دنبال کنند. این نوع ارتباط البته در صنایعی مانند برق 

به دلیل نوع قرارداد های آن که عمدتا
 B to G (business to government)هستند، 
پررنگتر هم می شود، چرا که اصلی ترین مصرف کننده 
کاال و خدمات فعاالن صنعت برق دولت است و منابع 
این کارفرمای بزرگ و قدرتمند، شاهرگ اصلی احیا و 

استمرار این صنعت محسوب می شود. 
البته صنعت برق هم در زمان وفور درآمد های نفتی 
این  منفی  وجوه  اما  نبود،  مواجه  چندانی  چالش  با 
فرهنگ زمانی خود را نشان داد که دولت و یا به بیان 
دقیق تر وزارت نیرو به دالیل مختلف با عدم توازن در 
همین  در  درست  شد.  مواجه  اقتصادی اش  ساختار 

زمان فرهنگ کارفرما ـ پیمانکار آثار خود را در نحوه 
تخصیص منابع به پروژه های در حال اجرا و قرارداد های 
یک سویه سرشار از ریسک نشان داد. به طوری که 
نماینده  عنوان  به  سندیکا  تالش  علیرغم  هم  هنوز 
بخش خصوصی صنعت برق برای اجرایی شدن یک 
قرارداد تیپ منصفانه، وزارت نیرو و دستگاه های ذیربط 
آن از پذیرش چنین قراردادی شانه خالی می کنند تا 
شاید قدرت خود را در جایگاه کارفرمایی حفظ کنند. 

در چنین فضایی، هر چه تالش های بخش خصوصی 
بیشتر شد، به نتیجه کمتری رسید، به طوری که با 
وجود چالش های گسترده و توقف صد ها قرارداد، هنوز 
هم برخورد های سلیقه ای در قراردادها، اسناد مناقصه 
به  دولتی  ذیربط  دستگاه های  بین  مراودات  نوع  و 
بالتکلیفی فعاالن صنعت برق دامن زده و شرکت های 

آن ها را بیش از پیش دچار بحران می کند. 
بار ها دیده شده که دستگاه های مشابهـ  به عنوان مثال 
دو شرکت توزیع برق در دو استان مختلف ـ در مورد 
یک موضوع مشترک رفتار های مغایر و متفاوتی دارند 
که به ایجاد زیان های جبران ناپذیر برای پیمانکاران و 
سازندگان منجر می شود. این نوع برخورد و همچنین 
سلیقه ای بودن قرارداد ها ناشی از فرهنگ کارفرمایی 
است که پیشتر به آن اشاره شد. مشکل اینجاست که 
ایجاد  لزوم  به  اعتقادی  اساسا  این شرکت ها  مدیران 

وحدت رویه در مناسبات و مبادالت خود ندارند. 
نتیجه روشن این رفتار توقف صد ها قرارداد زیرساختی 
صنعت برق است. اگرچه ساماندهی موضوع قرارداد ها 
دستگاه های  و  نیرو  وزارت  عهده  به  در سطح کالن 
شدن  بحرانی  وجود  با  هم  هنوز  اما  است،  ذیربط 
شرایط، مقاومت ها برای تدوین، ابالغ و اجرایی شدن 
یک قرارداد تیپ منصفانه که منافع دو طرف کارفرما 
و پیمانکار/ سازنده را در بر داشته باشد، به خوبی به 

چشم می خورد. 

این مقاومت ها که سال هاست در برابر کنترل ریسک ها 
و  کارفرما  بین  قرارداد  احتمالی  زیان های  توزیع  و 
مهمترین  از  یکی  داشته،  ادامه  سازنده  پیمانکار/ 
بهبود  برای  بخش خصوصی  روی  پیش  چالش های 
برق  صنعت  اگر  که  چرا  است.  کار  و  کسب  فضای 
قرارداد تیپی با لحاظ کردن حداقل نیاز های دو طرف 
معامله داشت و زیان و ریسک را تنها متوجه یک طرف 
قرارداد نمی کرد، امروز شاهد چنین وضعیت بغرنجی 

در حیطه قرارداد ها نبودیم. 
آنچه در طول سال های اخیر رخ داد، این بود که در 
سخت ترین روز های اقتصاد کشور که بی ثباتی قیمت ها، 
افزایش تورم و ارز، جهش بهای مواد اولیه و کاال های 
واسطه ای و تحریم ها همه بخش های صنعت کشور 
را تحت الشعاع قرار داده بود، کارفرمایان صنعت برق 
تالش کردند به جای مدیریت کردن بحران و حفظ 
بخش خصوصی، ریسک ها را به بنگاه های اقتصادی 

منتقل کنند. 
کمبود منابع مالی در وزارت نیرو در کنار رکود، تحریم، 
افزایش قیمت ارز و مطالبات معوق و ده ها چالش دیگر، 
صنعت برق را به شرایط اضطرار رسانده، اما وزارت نیرو 
به جای کنترل شرایط و سازماندهی منسجم ذینفعان 
دولتی و خصوصی این صنعت به نحوی که این شرایط 
را با کمترین هزینه ممکن پشت سر بگذارند، تالش 
می کند کار را با پذیرش کمترین ریسک برای خود به 

پایان برساند. 
نکته اینجاست که مکانیزم ها و فرآیند های مقابله با 
نظر  در  فیمابین  قرارداد های  در  متعدد  ریسک های 
گرفته نشده و آثار این امر در قالب توقف عملیات های 
اجرایی و تاخیر در تحویل تجهیزات مورد تعهد بروز 
و ظهور پیدا کرده است. در این میان عالوه بر اینکه 
کارفرما منابع الزم را برای پرداخت به موقع تعهدات 
خود در اختیار نداشت، قیمت تمام شده خدمات و 

تجهیزات به دالیل غیرمنتسب به بنگاه های اقتصادی 
باال رفت و همین امر به کاهش قابل توجه توان فعاالن 
اقتصادی برای اجرای پروژه ها در موعد مقرر منجر شد. 
البته در این میان بخش خصوصی هم بیکار ننشست. 
در کنار پیگیری های گسترده برای ساماندهی و تعیین 
تکلیف قرارداد های متوقف، سندیکای صنعت برق برای 
جبران خسارات ناشی از افزایش نرخ ارز در قرارداد های 
فاقد تعدیل تالش بسیاری کرد. رایزنی های گسترده 
با سازمان برنامه و ابالغ بخشنامه های جبرانی نتیجه 
وارد  دامنه خسارات  چند  هر  بود  پیگیری ها  همین 
شده به شرکت ها آنقدر وسیع است که جبران آن ها و 
نجات بخش خصوصی صنعت برق و بسیاری از صنایع 
زیرساختی دیگر نیاز به یک اقدام جامع و فراگیر دارد. 
نگاهی به شرایط حاضر به درستی نشان می دهد که 
صنعت برق با یک چالش واحد که در دو مقطع زمانی 
مختلف بر صنعت برق مترتب شده، مواجه است. اول؛ 
مساله ای است که در بستر اقتصاد بی ثبات یک دهه 
اخیر رخ داده و منجر به توقف بیش از ۴۰۰ پروژه 
توسعه ای صنعت برق ظرف چند سال اخیر شده و 
حل آن مستلزم یک تصمیم گیری سریع و الزم االجرا 
شورای  مجلس  نیرو،  وزارت  نظیر  نهاد هایی  توسط 
سایر  و  کشور  کل  بازرسی  برنامه،  سازمان  اسالمی، 

نهاد های مربوطه است.
دوم قرارداد های جاری صنعت برق است که باید نگاهی 
پیشگیرانه به آن ها داشت تا پیش از آنکه دوباره در 
مهلکه قرارداد های متوقف بالتکلیف قرار بگیریم و یک 
بی ثباتی مقطعی روند توسعه صنعتی زیرساختی را 

متوقف کند، برای آن ها چاره اندیشی کنیم. 
تکلیف  تعیین  بر  عالوه  سندیکا  راستا  همین  در 
تیپ  قرارداد  سازی  نهایی  متوقف،  قرارداد های 
منصفانه را هم به عنوان یکی از اصلی ترین ماموریت 
تعامل  است.  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  هایش 
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شهری با انرژی  تجدیدپذیر
برای اولین بار در جهان تمام انرژی برق مورد نیاز ساکنان یک شهر هفت هزار و 5۰۰ نفری در آلمان با 

استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر تامین شد.
به گزارش ایمنا، مقامات شهر بردرشلم آلمان برای مدت یک ساعت انرژی برق مورد نیاز مردم را تنها از 
طریق منابع انرژی تجدیدپذیر تامین کردند؛ این کار بدون هیچ گونه اختاللی صورت گرفت و منبع تامین 

برق از روش سنتی به روش تجدیدپذیر تغییر یافت.
به  مجهز  که  برق جدید خورشیدی  نیروگاه  یک  نیز  و  مگاواتی  نیروگاه ۱۰  یک  از طریق  این شهر  برق 
باتری هایی برای ذخیره سازی انرژی است، تامین می شود. هفته گذشته تصمیم گرفته شد برق این شهر به 

مدت یک ساعت تنها از طریق منابع انرژی تجدیدپذیر تامین شود.
انجام موفق این طرح، مسئوالن محلی را به فکر انداخت که باز هم برای مدت بیشتری این کار را انجام دهند 

تا از میزان انتشار گازهای گلخانه ای و دی اکسیدکربن کاسته شود.
ظرفیت نیروگاه تجدیدپذیر این شهر ۱۵مگاوات ساعت است و بر اساس برآوردهای دولت آلمان با راه اندازی 
۱۵۰ نیروگاه از این دست می توان برق مورد نیاز آلمان و پنج کشور دیگر با جمعیت و شرایط مشابه با 

آلمان را تامین کرد.

از  حاکمیتی  و  سیاستگذار  نهاد های  با  رایزنی  و 
نهاد های  برنامه و سایر  تا سازمان  دولت و مجلس 
ذیربط، مهمترین اقدام سندیکا برای روشن کردن 
ابعاد بحرانی است که در صورت عدم چاره اندیشی 
برق  صنعت  می تواند  اش  گسترده  ابعاد  صحیح 

کشور را به نابودی بکشاند. 
تکلیف  تعیین  می رسد  نظر  به  اساس  همین  بر 
خاتمه  با  متوقف،  قرارداد های  سازماندهی  و 
قرارداد های فاقد اولویت و تامین مالی قرارداد های 
مهم و زیرساختی امکان پذیر است که این امر در 
گرو مشارکت فعال بین وزارت نیرو، توانیر و سندیکا 
به نمایندگی از شرکت های سازنده و پیمانکار است. 
اراده در بخش کارفرمایی و سیاستگذاری  این  اگر 
تجارب  دلیل  به  باشد،  داشته  وجود  برق  صنعت 
نیرو در خصوص تدوین  گسترده سندیکا و وزارت 
بطن  در  مدت  کوتاه  در  مساله  این  تیپ  قرارداد 

خانواده صنعت برق قابل حل خواهد بود.
نکته مهم دیگر این است که وزارت نیرو مناقصات 
شرکت های تابعه خود را اعم از برق های منطقه ای 
و توزیع نیروی برق کنترل کرده و اجازه ندهد که 
تیپ  قرارداد  قانونی  چارچوب  از  خارج  مناقصه ای 
برگزار شود. عدم توجه به این موضوع نه تنها بخش 
خصوصی را نسبت به کارفرمایانش ناامید و دلسرد 
با  بحرانی  ایجاد  زمینه ساز  می تواند  بلکه  می کند، 
از همین روز سندیکا  باشد.  ابعاد بسیار گسترده تر 
هم مهیای مواجهه جدی با این دست از مناقصات 

است. 
در  چالش ها  این  بلندمدت  و  ریشه ای  حل  البته 
گرو حل مساله منابع مالی در صنعت برق و اصالح 
انتظار  نمی توان  اگرچه  است.  صنعت  این  اقتصاد 
اما  دهد،  رخ  مدت  کوتاه  در  اتفاق  این  که  داشت 
باید پذیرفت که وزارت نیرو برای حفظ صنعت آب 

ابرچالش های پیش روی خود  و برق و حل عمقی 
واقعی  اقتصادی،  ساختار  اصالح  جز  چاره ای  هیچ 
کردن قیمت آب و برق و ایجاد یک چارچوب شفاف 

در درآمد ها و هزینه هایش ندارد. 
چندان  نه  اجرای  انرژی،  حامل های  قیمت  تثبیت 
بالتکلیفی  و  یارانه ها  هدفمندسازی  قانون  موفق 
برق  تکلیفی  و  شده  تمام  قیمت  مابه التفاوت 
بدهی های  ایجاد  به  که  بودند  مسائلی  اصلی ترین 
چند ده هزار میلیارد تومانی در وزارت نیرو منجر 
شدند. سبد درآمد و هزینه این وزراتخانه از جایی 
تثبیت  قانون  تصویب  با  که  شد  توازن  عدم  دچار 
قیمت حامل های انرژی، منابع درآمدی برای جبران 
مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق حذف 

شده و در سال های پس از آن مغفول ماند. 
منابع  به  دولت  گسترده  دسترسی  آن  از  پیش  تا 
وزارت  که  بود  نداده  اجازه  نفت،  فروش  از  حاصل 
اما  تامین هزینه هایش دچار مشکل شود،  در  نیرو 
دلیل  به  نفتی  درآمد های  جریان  اینکه  محض  به 
نفت  قیمت  بی سابقه  کاهش  البته  و  تحریم ها 
خدشه دار شد، منابع بودجه ای وزارت نیرو به طور 
چشمگیری افت کرد و حتی تصویب قوانینی مانند 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و حمایت از صنعت برق 
هم نتوانست این صنعت را از بحران رهایی بخشد. 

واقعی  برای  اقدامات  سال ها  این  طول  در  البته 
کردن قیمت برق هم به بن بست رسید، تا فاصله 
معنادار درآمد ها و هزینه های این وزارتخانه بیشتر 
در  نقدینگی  بحران  ایجاد  به  و  شده  گذشته  از 
ریشه ای  حل  لذا  شود؛  منجر  کشور  برق  صنعت 
وزارت  اقتصادی  اصالح ساختار  با  تنها  این چالش 
نیرو و واقعی کردن قیمت برق امکان پذیر است که 
هم خاستگاه قانونی دارد و هم از منطق اقتصادی 

درستی برخوردار است.
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بهسازی شبکه های برق رسانی 
شرق شیراز

مدیر امور هفت توزیع برق شیراز گفت: با هدف 
های  برق، طرح  در حوزه  کیفی خدمات  ارتقاء 
مختلفی در زمینه نیرورسانی و احداث شبکه و 
واگذاری انشعاب های غیردائم و روشنایی معابر 

در شرق شیراز اجرایی شده است.
خبرنگاران  جمع  در  آذر   ۱۶ شنبه  بازیار،  روح اهلل 
روشنایی  آبانماه،  پایان  تا  امسال  ابتدای  از  گفت: 
معابر بلوار والیت به عنوان یکی از مسیرهای پرتردد 

و ورودی اصلی شیراز، تکمیل شده است.
بلوار  به اجرای طرح روشنایی معابر در  با اشاره  او 
  ۴۵۰۰ با   ها  پروژه  این  کرد:  خاطرنشان  کوثر، 
آن  طی  و  است  شده  اجرایی  اعتبار  ریال  میلیون 
فشار  شبکه   کیلومتر   ۴ حدود  و  پایه   ۶۵ تعداد 

ضعیف احداث شده است.
جنوب  و  شرق  محدوده  مشکالت  از  یکی  بازیار 

شرقی شیراز را تعدد انشعاب های غیرمجاز اعالم و 
اضافه کرد: وجود این انشعاب ها، عالوه بر مخاطرات 
نیز  مالی  لحاظ  به  حوادث،  بروز  احتمال  و  جانی 
هزینه های سنگینی را به بیت المال وارد کرده و 

موجی هدر رفت زیاد انرژی برق می شود.
غیرمجاز در طول دهه  انشعابهای  اینکه  بیان  با  او 
است،  یافته  افزایش  و  گرفته  شکل  گذشته  های 
توزیع  شرکت  سوی  از  مختلفی  اقدامات  گفت: 
کنندگان  ایجاد  با  برخورد  برای  برق شیراز  نیروی 
از  انجام شده که الزم است متخلفان  انشعابها  این 
فرصت پیش آمده در قالب واگذاری انشعابات غیر 
تبدیل  مجاز  به  را  خود  انشعابات  و  استفاده  دایم 

کنند.
در  و   ۹۶ سال  آبانماه  از  کرد:  خاطرنشان  بازیار 
انشعاب  جایگزینی  امکان  قانون،  این  چارچوب 
انشعاب های غیرمجاز فراهم شده  غیردائم به جای 

است.
ابتدای  از  داد:  ادامه  شیراز  برق  هفت  امور  مدیر 
اجرایی شدن این قانون تاکنون و با استفاده از ابزار  
قانونی، تعداد ۳۱۰۰ انشعاب غیرمجاز در محدوده 
انشعاب  به  شناسایی  شیراز  شرقی  جنوب  و  شرق 

غیردائم تبدیل شده است.
انجام  برای  تالش  از  همچنین  مسئول  مقام  این 
بهینه برق خبر  اقدامات فرهنگی در حوزه مصرف 
به  بخشی  آگاهی  و  فرهنگی  اقدامات  گفت:  و  داد 
را در کاهش هدر رفت  تاثیر  بیشترین  شهروندان، 

انرژی خواهد داشت.
و  عمرانی  امور  زمینه  در  شده  هزینه  اعتبار  بازیار 
احداث شبکه، جمع  نیرورسانی،  اجرای طرح های 
آوری برقهای غیرمجاز و دیگر اقدامات انجام شده 
طی هشت ماه گذشته را بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال 

اعالم کرد.
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اردکانیان: شرکت های ایرانی 
صنعت آب و برق سوریه را 

بازسازی می کنند
یاداشت  امضای  به  اشاره  با  نیرو  وزیر  خرداد؛ 
تفاهم بهبود صنعت برق سوریه که پیشتر با وزیر 
برق این کشور امضا شد، گفت: یاداشت تفاهمی 
مشابهی در بخش آب امضا شد و بدین ترتیب 
تالش می شود صنعت آب و برق سوریه توسط 

شرکت های ایرانی بازسازی و توسعه یابد.
»رضـا اردکانیـان« روز شـنبه در گفـت و گـو بـا 
پیـش  چنـدی  افـزود:  ایرنـا  اقتصـادی  خبرنـگار 
وزیـر بـرق جمهـوری عربی سـوریه با سـفربه ایران 
یادداشـت تفاهمـی بیـن وزارت نیـرو و وزیـر بـرق 

سـوریه بـه امضـا رسـید.
تفاهـم  یادداشـت  براسـاس  افـزود:  نیـرو  وزیـر 
مربوطـه مقـرر شـد در یک برنامه سـه سـاله ایران 
بـرای بهبـود صنعـت بـرق سـوریه اقـدام هایـی را 
انجـام دهد کـه شـامل سـاخت نیروگاههـا، اصالح 
شـبکه های آسـیب دیـده برق و نیز آمـوزش نیروی 

است. انسـانی سـوری 
اردکانیـان گفـت: سـفر وزیـر منابـع آبی سـوریه به 
کشـورمان بـرای حضور در دهمین اجالس شـورای 
حـکام مرکز منطقـه ای مدیریت منابع آبی، سـبب 
شـد تـا یادداشـت تفاهمـی مشـابه آنچـه در زمینه 
بخـش بـرق امضا شـده بـود، بـه امضای دو کشـور 

برسد.
وزیـر نیـرو اضافـه کـرد: بـر اسـاس ایـن یاداشـت 
تفاهم کشـورمان برای بازسـازی سـامانه آب سوریه 
همچنیـن در بخـش اسـتحصال و تامیـن آب، در 
زمینـه طراحی و اجرای سـدها، شـبکه های آبیاری 
و زهکشـی و احـداث خطـوط انتقـال آب کشـور 
سـوریه بـا اسـتفاده از ظرفیت های بخـش دولتی و 

خصوصـی بـه ایـن کشـورکمک خواهـد کرد.
تفاهم نامـه دو  ایـن  اسـاس  بـر  افـزود:  اردکانیـان 
مفـاد  پیشـبرد  منظـور  بـه  کردنـد  توافـق  طـرف 
ایـن یادداشـت تفاهـم، نسـبت بـه تشـکیل کمیته 
ذیربـط  معاونـان  ریاسـت  بـه  راهبـری  مشـترک 
وزرای دو کشـور، ظـرف یکمـاه اقـدام و جلسـات 
ایـن کمیتـه هر سـه ماه یـک بار در ایران و سـوریه 

برگـزار شـود.

برق  نیروگاه  خورشیدی  
خوسف  وارد  شبکه  سراسری  

می شود
این  خوسف  خورشیدی  نیروگاه   - ویژه  پیام 
ظرفیت را دارد در صورتی که برق سراسری به 
هر دلیل قطع شود، مجموع انرژی موردنیاز این 
شهرستان و بخشی از شهر بیرجند را تامین کند.
فرماندار   ، نیـوز  اقتصادی جام  به گزارش سرویس 
از ۹  نیروگاه خورشیدی خوسف که  خوسف گفت: 
ماه گذشته به صورت آزمایشی آغاز به کار کرد، برق 
استان  و  کشور  سراسری  شبکه  به  و  مدار  وارد  را 
شفیعی  می کند.محمد  تزریق  جنوبی  خراسان 
افزود:  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  شنبه  روز 
ساعت   2۰۰ و  هزار  سه  حدود  و  وسیع  زمین های 
تابش خورشید در سال، شرایط تامین برق از طریق 
برای  مناسب  فرصتی  به  را  خورشیدی  پنل های 

سرمایه گذاری در این منطقه تبدیل کرده است.
 ۱۰ خورشیدی  نیروگاه  ساخت  کرد:  بیان  وی 
 ۱۴( تومان  میلیارد   ۶۰ اعتبار  با  خوسف  مگاواتی 
از  خارجی  سرمایه گذاری  محل  از  یورو(  میلیون 
2 سال قبل در زمینی به مساحت ۱۵ هکتار آغاز 
از  را یکی  نیروگاه خورشیدی  شد.فرماندار خوسف 
ظرفیت های مهم این شهرستان عنوان کرد و گفت: 
و  شهرستان  برق  کل  بار،  نخستین  گذشته  هفته 
کارخانه  زندان،  جمله  از  بیرجند  شهر  از  بخشی 
کویرتایر و سایر اماکن قطع و به صورت آزمایشی از 

برق این نیروگاه استفاده شد.
وی ادامه داد: شهرستان خوسف به دلیل پراکندگی 
بسیار زیاد و همچنین نبود خیلی از زیرساخت ها با 
مشکالت زیادی رو به رو است لذا با اعتبارات اندک 
نمی توان این مشکالت را برطرف کرد.شفیعی گفت: 
توسعه  زیرساختی  مشکالت  رفع  راه های  از  یکی 
سرمایه گذاری در شهرستان است که در این راستا 
سرمایه گذارانی از کشورهای آفریقای جنوبی و چین 
در صنایع نیروگاه های خورشیدی و مجتمع فوالدی 

ورود جدی کرده اند.
وی افزود: تا پایان امسال ۱۰ کارخانه در شهرستان 
خوسف راه اندازی می شود که اکنون چهار واحد به 
صورت آزمایشی در حال فعالیت است و دهه فجر 
به صورت رسمی افتتاح می شوند که هر کارخانه به 

تناسب خود سبب ایجاد اشتغال خواهد شد.
خوسف سال ۹۱ از بخش به شهرستان ارتقا یافت 
و  روستا   2۱۷ و  دهستان  پنج  بخش،   2 دارای  و 
فاصله  در  خوسف  کویری  است.شهرستان  آبادی 
۳۶ کیلومتری بیرجند مرکز خراسان جنوبی است.
از مزیت های خراسان جنوبی به  انرژی خورشیدی 
استان  این  در  سال  روزهای  اغلب  و  می رود  شمار 

آفتابی است.
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مدیرکل امور مشترکان توانیر مطرح کرد؛

مجهز شدن 45۰ هزار مشترک به کنتور هوشمند برق تا پایان سال
ایران اکونومیست- مدقق گفت: اولویت هوشمندسازی کنتور ها برای مشترکین صنعتی، کشاورزی و 

مجتمع های تجاری است.
با اشاره به هوشمندسازی کنتورهای مشترکان خانگی  مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر  
گفت: در این حوزه نیز اولویت با مجتمع های بزرگ و برج هاست و تاکنون کنتور حدود ۱۰۰ هزار مشترک 

که مجتمع های تجاری و خانگی هستند، هوشمندسازی شده است.
او ادامه داد: اولویت هوشمندسازی کنتور ها برای مشترکان صنعتی، کشاورزی و مجتمع های تجاری است 

که قرار است تا پایان سال ۴۵۰ هزارمشترک به کنتور هوشمند مجهز می شوند.
مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر تصریح کرد: تاکنون هزینه ای از مشترکان اخذ نشده است، 
اما طبق قانون می توانیم هزینه را به صورت اقساطی از مشترکان پرمصرف دریافت کنیم، به طور متوسط 

هزینه برای مشترکین خانگی تک فاز ۳۰۰ هزار تومان است.
مدقق کنتور هوشمند را یکی از پیش نیاز های اعمال برنامه های مدیریت مصرف برشمرد وگفت: هر گونه 
تحول در چگونگی مصرف انرژی مستلزم دستگاه های اندازه گیری چندزمانه است که کنتور های هوشمند 

این نقش را ایفا می کنند.

ایران بیشترین تعداد 
آزمایشگاه های معتبر در بخش 

آبفا را دارد
فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
کشور از ارائه چهار پیشنهاد از سوی این شرکت 
منطقه ای  مرکز  آب  حکام  شورای  اعضای  به 
ایران  گفت:  و  داد  خبر  شهری  آب  مدیریت 
بیشترین تعداد آزمایشگاه های معتبر در بخش 

آب و فاضالب را دارد.
پایگاه اطالع  از  به نقل  به گزارش خبرگزاری فارس 
رسانی وزارت نیرو)پاون(، حمیدرضا جانباز امروز در 
حاشیه نشست شورای حکام مرکز منطقه ای مدیریت 
آب شهری به ارائه چهار پیشنهاد شرکت آب و فاضالب 
کشور به اعضای حاضر در این شورا اشاره کرد و گفت: 
در زمینه ارتقای کیفیت آب شرب کشورهای منطقه 
پیشنهاد گردید تا ایجاد شبکه آموزشی و ظرفیت سازی 
نیروهای متخصص بخش کیفی آب را داشته باشیم. 
تاکید کرد:  فاضالب کشور  و  مدیرعامل شرکت آب 
ایران بیشترین تعداد آزمایشگاه های معتبر در بخش 
در  این ها  از  زیادی  تعداد  که  دارد  را  فضالب  و  آب 
سطح کشور مرجع هستند. وی به دستاوردهای بسیار 
اشاره کرد و  فاضالب  و  زمینه آب  ایران در  مناسب 
تجهیزات،  درصد   ۹۷ از  بیش  آب  بخش  در  گفت: 
امکانات و خدمات فنی و اجرایی در داخل کشور انجام 

می شود و در بخش فاضالب نیز بیش از ۷۸ درصد 
خدمات توسط متخصصان داخلی ساخته می شود.

جانباز اضافه کرد: دومین پیشنهاد ما، روش های نوین 
تصفیه فاضالب و موضوع بازچرخانی و استفاده از پساب 
در جهت تامین آب بخش صنعت و تغذیه آبخوان با 
نگاه زیست محیطی بود که مورد توجه اعضای نشست 
نیز قرار گرفت. همچنین ایجاد مراکز تبادل اطالعات و 
توسعه استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان و ایجاد 
یک مرکز هاب تبادل در منطقه نیز عصر امروز مورد 

بررسی اعضای شورا قرار خواهد گرفت.
جانباز در عین حال از پیشنهاد ارتقای مهارت های 
در  فنی  و  اجرایی  عوامل  بین  در  ای  حرفه  و  فنی 
مسابقات  بار  اولین  برای  گفت:  و  داد  خبر  منطقه 
و  استان ها  در  فنی  همکاران  بین  در  مهارت آموزی 
دنبال  به  و  می شود  برگزار  دی ماه  در  کشور  سطح 
آن هستیم که عوامل اجرایی و فنی ما در کشور باید 
گواهینامه صالحیت حرفه ای داشته باشند تا این امر 
منجر به ارتقای سطح خدمات رسانی به مشترکان ما 

در سراسر کشور شود.
همچنین  کشور  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
کشور  از  خارج  در  ایران  پروژه های  اجرای  درباره 
گفت: جلسات خوبی با عراق و سوریه داشنیم و در 
و  از مهندسان مشاور  زیادی  تعداد  نیز  حال حاضر 
پیمانکاران ما در اجرای پروژه های این کشورها فعال 
صدور  و  مهندسی  و  فنی  خدمات  توسعه  هستند. 
این خدمات همواره در دستور کار وزارت نیرو بوده 
است. وی خاطرنشان کرد: نمایشگاهی که در حاشیه 
شده  برگزار  ایران  خصوصی  بخش  توسط  اجالس 
فرصت خوبی است که بتوانیم به صورت مستقیم و 
بی واسطه بخش خصوصی ایران را با اعضای شورای 
در  بیشتری  همکاری  زمینه  و  کرده  مرتبط  حکام 

کشورها منطقه به وجود بیاید.



7

صنعت برق شماره  2539 16 آذر 1398

مزیت نصب پنل های خورشیدی در روستاها

تعرفه برق پرمصرف ها جهشی 
افزایش یابد

فصل تجارت - یک کارشناس انرژی با تاکید بر 
اینکه نصب نیروگاههای خورشیدی در روستاها 
به محرومیت زدایی و درآمد پایدار کمک می کند 
برق  پرمصرف های  با  برخورد  برای  گفت: دولت 
اقدامی نمی کند اما برای ماینرها تعرفه دو برابر 

نرخ صادراتی تعیین می کند.
مجلس  مصوبه  براساس  تجارت،  فصل  گزارش  به 
خانگی  کوچک  نیروگاه  هزار  بود ۱۰۰  قرار  امسال 
روستایی  مناطق  در  برق  تولید  برای  خورشیدی 
نیروگاه ها،  این  برق  از محل فروش  تا  احداث شود 
درآمدی برای خانوارهای کم درآمد روستایی ایجاد 
شود.فراهم نبودن منابع مالی باعث شد تا این کار 

انجام نشود.
براساس  شد  قرار  برنامه  این  شدن  عملیاتی  برای 
تفاهم نامه ای که اخیرا بسیج مهندسان صنعتی کشور 
پایان  تا  داشت  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  با 
سال جاری 2۰ هزار نیروگاه کوچک خورشیدی در 

مناطق روستایی محروم ایجاد و احداث شود. 
تابش  خاطر  به  کشور  سوم  دو  اینکه  به  توجه  با 
کوچک  نیروگاه های  نصب  قابلیت  خورشید  نور 

خورشیدی دارد و در هر متر مربع در این مناطق 
ساالنه ۱۶۰۰ تا 2۱۰۰ کیلووات در ساعت خورشید 
نیروگاه های  تا  دارد  وجود  مناسبی  فرصت  می تابد 
میزان  شود.کمترین  ایجاد  کشور  در  خورشیدی 
تابش  میزان  بیشترین  از  ایران  در  خورشید  تابش 
که  حالی  در  و  است  بیشتر  آلمان  در  خورشید 
برق  مگاوات  هزار   ۷۰ خورشید  نور  از  آلمان  در 
 ۷۰۰ ما  کشور  در  اما  می شود،  تولید  خورشیدی 
مگاوات ساعت برق خورشیدی تولید می شود، یعنی 
بیشتر  ما  کشور  در  خورشید  تابش  اینکه  وجود  با 
است، اما یک صدم آلمان ها برق خورشیدی تولید 

می کنیم. 
خورشیدی  کوچک  نیروگاه های  نصب  در خصوص 
و مزیت های آن با جواد نوفرستی کارشناس انرژی 
معتقد  او  ایم.  داده  صورت  تفصیلی  گوی  و  گفت 
محرومیت زدایی،  راستای  در  اقدام  این  که  است 

برای روستاییان یک درآمد پایدار ایجاد می کند.
 2۵ ایران  خانوارهای  کل  اگر  گوید  می  نوفرستی 
میلیون خانوار و روستاییان را نزدیک به ۶ میلیون 
خانوار در نظر بگیریم ۱۰۰ هزار نیروگاه خورشیدی 

عدد زیادی نیست.
در ابتدا بفرمایید که طرح جهاد روشنایی چه مزیت 

هایی را برای کشور و روستاییان خواهد داشت؟
نوفرستی: اصل این طرح چند مزیت بزرگ دارد در 
واقع ایجاد نیروگاه های کوچک تولید برق در نقاط 
آن  دیگر  ما  که  دارد  مزیت  یک  که  است  مصرف 
داستان اتالف برق در خطوط را نداریم. در مناطق 
خانواده ها  که  برویم  سمتی  به  باید  هم  شهری 
تصمیم بگیرند در خانه هایشان یک پنل خورشیدی 
بگذارند که این باعث می شود برق در نقطه ای تولید 
شود که مصرف می شود پس ما اگر اتالفی در محل 
نیروگاه و شبکه داریم این نیروگاه های خورشیدی 

می تواند اتالف را کاهش خوبی بدهد.
تمام نشدنی  پاک،  انرژی  یک  برق  اینکه  دوم  نکته 
و تجدیدپذیر است. این یک مزیت بزرگ است که 
تولیدی  برق  این  برویم چرا که  این سمت  به  باید 
جایگزین سوخت های فسیلی می شود و آن آلودگی 
را ندارد. به هر حال وقتی گاز در نیروگاه استفاده 
نیروگاه ها  در  مایع  سوخت  از  که  روزهایی  و  شود 
اما  دارد  را  خود  خاص  آلودگی  شود  می  استفاده 
بودن  پاک  خورشید  انرژی  از  برق  تولید  مزیت 
به  تصمیم  و  نیروگاه ها  این  نصب  است.  انرژی  آن 
این  برجسته  نقطه  روستاها  در  پنل ها  این  ایجاد 
است که  این  دارد  نکته ای که وجود  و  است  طرح 
غیر از موضوعات محرومیت زدایی، برای روستاییان 
هم کمک  که  خواهد شد  ایجاد  پایدار  درآمد  یک 
به اقتصاد خانواده، سرمایه گذاری و هم درآمد برای 

آنها است.
با این حساب ممکن است به مهاجرت معکوس هم 

کمک کند؟
شده  که  محاسباتی  با  سال  سه  از  بعد  نوفرستی: 
می تواند  این  که  می شود  خوبی  درآمد  باعث  این 
به مهاجرت معکوس و به ماندگاری روستاییان در 
دوم  نکته  است.  مثبتی  اقدام  و  کند  کمک  روستا 
اینکه صرفاً روی بام خانه است و حتی اگر این طرح 
در آینده توسعه پیدا کند با توجه به اینکه با بحران 
وجود  روستاها  در  زمین هایی  هستیم  مواجه  آب 
دارد که مخازن و منابع آب ندارند و با نصب پنل ها 
به آن مزرعه و زمین بایر کمک می کند. یعنی آن 
روستایی که قبال کشاورزی می کرده و دیگر منبع 
به  غیرمستقیم  کمکی  اقدام  این  ندارد  درآمدی 
کشاورز و احیا و کمک به مانده ذخایر سفره های آب 
زیرزمینی خواهد کرد. به عنوان مثال در شهرهای 
یزد و اصفهان که بیشتر با بحران آب مواجه هستیم 

این برنامه به سفره های آب زیرزمینی کمک می کند.
این ۱۰۰ هزار پنل خورشیدی عدد پایینی نیست؟

نوفرستی: نصب این صد هزار پنل خورشیدی عددی 
نیست اما اضافه شدن آن منابعی می خواهد که قطعاً 
دولت ندارد. ما سال گذشته دنبال این بودیم که اگر 
برای روستاها  این  انجام می دهد  را  کار  این  دولت 
خیلی خوب است اما دولت می تواند با هوشمندی 
کاری کند که حداقل 2۰ درصد مشترکین برق که 
اتفاقاً در تابستان در اقلیم های عادی به سر می برند 
و در تقسیم بندی هایی که وزارت نیرو دارد این پنل 
ها نصب شود. طبق آمار اعالم شده در مناطق عادی 
۴2 درصد و در مناطق گرمسیر ۵۰ درصد برق را 
موضوع  اینجا  می کنند.  مصرف  خانگی  مشترکان 
می  مطرح  پنهان  یارانه های  بحث  در  بی عدالتی 
هستند  هم  پردرآمدها  غالباً  که  پرمصرف ها  شود. 
این  حاضر  حال  در  اما  ندارند  تسهیالت  به  نیازی 
هیچ انگیزه ای ندارند چون تعرفه برق ما به شدت 

ناعادالنه است و به نفع پرمصرف ها است.
بیشتری  افزایش  ها  پرمصرف  برق  تعرفه های  چرا 
نسبت به کم مصرف ها پیدا نمی کند تا یارانه های 

پنهان بیشتری به اقشار پردرآمد داده نشود؟
به  که  کنید  نگاه  را  تعرفه ها  اگر جدول  نوفرستی: 
تأیید رئیس کمیسیون زیربنایی دولت هم رسیده 
است، عجیب است که این برنامه در دولت موافقت 
 ۱۰۸ و  درصد   ۸۴ رشد  دوم  و  اول  پله های  نشد. 
درصدی دارد اما در پله های پرمصرف به جای اینکه 
بر اساس الگوهای جهانی تصاعدی و جهشی رشد 
کند به پرمصرف ها تخفیف ویژه دادند و رشد ۱۰، 
2۵ و۱۵ درصد دادند که این اشتباه است . پژوهش 
جهانی هم می گوید که برای پله های پرمصرف باید 

جهشی رشد کند.
 متن کامل

http://tnews.ir/site/fa8b146655707.html?refc=10
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اقتصاد ایران

شورای راهبردی مسئولیت  اجتماعی اتاق بازرگانی 
تهران آغاز به کار کرد

هم افزایی بخش خصوصی برای 
افزایش توانمندی در حوزه 

مسئولیت اجتماعی
گذشته  سال های  در  که  تهران  بازرگانی  اتاق 
ایفای  حوزه  در  متنوعی  و  مختلف  اقدامات 
مسئولیت اجتماعی انجام داده است برای تجمیع 
توان بخش خصوصی و اثرگذاری بیشتر اقدامات 
پراکنده، شورای راهبردی مسئولیت اجتماعی را 

تشکیل داد که هدفش هم افزایی ظرفیت و توان 
بنگاه های بخش خصوصی است.

مسئولیت   راهبردی  شورای  نشست  نخستین 
اعضای  از  تعدادی  حضور  با  تهران  اتاق  اجتماعی 
هیات رییسه اتاق، نمایندگان تشکل ها و انجمن های 
نهادهای  از  برخی  نمایندگان  و  نیکوکاری  حوزه 
عمومی و دولتی از جمله شهرداری تهران و سازمان 

حفاظت محیط زیست برگزار شد.
اتاق  رییس  خوانساری،  مسعود  آنچه  اساس  بر 
ایفای  کرد،  اعالم  نشست  این  در  تهران،  بازرگانی 
مسئولیت های اجتماعی اتاق از این پس در چارچوب 
تداوم  نظام مند  به شکل  و  این شورا  سیاستگذاری 

خواهد یافت.
راهبردی  شورای  نشست  نخستین  ابتدای  در 
مسئولیت اجتماعی اتاق تهران، بهمن عشقی دبیر 
بازرگانی  اتاق  که  این  به  اشاره  با  تهران،  اتاق  کل 
خود  تالش  بازرگانان  بیمارستان  احیای  با  تهران 
رادر عرصه مسئولیت های اجتماعی آغاز کرده است 
و امروز بیمارستان بازرگانان در حال تبدیل شدن به 
یک مرکز درمانی مجهز در یک منطقه موثر است، 
گفت: انعقاد تفاهمنامه همکاری با شهرداری منطقه 
۱2 برای انجام بخشی از فعالیت های اجتماعی اتاق 
تهران در این منطقه از دیگر فعالیت های اتاق تهران 

در حوزه مسئولیت  اجتماعی به شمار می رود.
او در ادامه ابراز امیدواری کرد که شورای راهبردی 
باال،  اثرگذاری  با  تهران  اتاق  اجتماعی  مسئولیت  
منتج به بهبود وضعیت جامعه هدف این سیاست ها 

شود.
امور  مدیر  ملکی،  غالمرضا  نشست،  این  ادامه  در 
با  نیز  تهران،  اتاق  اجتماعی  مسئولیت   و  تشکل ها 
ازتشکیل  تهران  بازرگانی  اتاق  هدف  اینکه  بیان 
هم افزایی  اجتماعی،  مسئولیت  راهبردی  شورای 

داد:  توضیح  است،  حوزه  این  در  اقتصادی  فعاالن 
اتاق بازرگانی تهران در سال های گذشته مسئولیت  
کمک  مانند  متفاوتی  اقدامات  با  را  خود  اجتماعی 
و  سیل زده  مناطق  در  آسیب دیده  هموطنان  به 
زلزله زده با ارسال کمک های ضروری و تالش برای 
بازسازی این مناطق، یا حمایت های مادی و معنوی 
انتفاع عمومی را در پی داشته،  از حرکت هایی که 

ایفا کرده است.
او همچنین در مورد تفاهمنامه همکاری میان اتاق 
تهران و شهرداری منطقه ۱2 گفت: به موجب این 
همکاری، ایجاد یک مرکز کارآفرینی پایدار در کنار 
پارک هرندی و همچنین احیای گرمخانه بانوان در 
این منطقه به عنوان نخستین اقدامات اتاق تهران، 

در دستور کار قرار گرفته است.
هم افزایی میان فعاالن حوزه مسئولیت  اجتماعی

رییس اتاق تهران نیز طی سخنانی، مهمترین هدف 
فعاالن  میان  هم افزایی  را  شورا  این  شکل گیری  از 
اتاق  گفت:  و  برشمرد  اجتماعی  مسئولیت   حوزه 
تهران در سال های گذشته، فعالیت های موثری در 
حوزه مسئولیت  اجتماعی به انجام رسانده است، اما 
این فعالیت ها پراکنده بوده و متناسب با تقاضاهایی 
که مطرح شده، مساعدت هایی صورت گرفته است. 
یک  حول  کمک ها  شورا،  این  تشکیل  با  اکنون 
محور متمرکز می شود و تالش می کنیم که از همه 

ظرفیت ها استفاده کنیم.
بازرگانان  بیمارستان  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  او 
پس  و  بود  شده  تهران  اتاق  وقف  انقالب  از  پیش 
واگذار  امداد  کمیته  به  آن  بهره برداری  انقالب  از 
مدیریت  تهران  اتاق  پیش،  سال  دو  از  گفت:  شد، 
و  گرفت  عهده  بر  را  بیمارستان  این  بهره برداری  و 
آن  تجهیز  و  توسعه  برای  موثری  اقدامات  تاکنون 
بازسازی  طرح  تکمیل  با  که  است  آورده  عمل  به 

خواهد  تبدیل  ممتاز  بیمارستانی  به  نوسازی،  و 
شدکه نماد تعهد و انجام مسئولیت اجتماعی بخش 

خصوصی است.
خوانساری با بیان اینکه بخش خصوصی آن طور که 
شایسته است، به جامعه معرفی نشده است گفت: 
ظرفیت های بزرگی در هر یک از انجمن های حوزه 
مسئولیت های اجتماعی نهفته است و اگر انجمن ها 
محور  یک  حول  را  نیکوکاری  حوزه  تشکل های  و 
جمع کنیم و فعالیت های آنها در جامعه نشر داده 
بهبود  قطعا"به  گردند،  مطلع  آنها  از  مردم  و  شود 

نگرش ها در مورد فعاالن اقتصادی کمک می کند.
خوانساری با بیان اینکه شورای راهبردی مسئولیت 
فکری  ستاد  به  می تواند  تهران  اتاق  اجتماعی 
هدف  افزود:  شود،  تبدیل  اجتماعی  مسئولیت های 
افزایش  جهت  در  هم افزایی  شورا  این  تشکیل  از 
تجمیع  با  باالتر  اثرگذاری  و  بخش خصوصی  توان 

استعدادها و ایده ها و ظرفیت های موجود است.
هم  تهران  اتاق  رییس  نایب  میرمحمدصادقی،  عال 
کار  انجام  در خصوص  روایاتی  و   احادیث  بیان  با 
خیر، به حاضران نشست توصیه کرد که از فرصت 
را  بهره  نهایت  تهران  بازرگانی  اتاق  در  آمده  پیش 
کسب کنند. او در ادامه با اشاره به ظرفیت تشکل ها 
این  از  یکی  گفت:  نیکوکاری  حوزه  انجمن های  و 
موسسات ستاد دیه است که تاکنون به آزادی ۱۳۰ 
هزار زندانی کمک کرده است. از قضا بنیانگذار این 
ستاد نیز بخش خصوصی است. در مقطعی رییس 
سازمان زندان ها به اتاق آمد و اعالم کرد که تعدادی 
از زندانیان با جرایم غیرعمد و به دلیل عدم توانایی 
در تامین مبالغی اندک در زندان هستند. به همین 
سبب فعاالن بخش خصوصی نسبت به آزادی این 
به  نهایت ساختاری  زندانیان پیش قدم شدند و در 

نام ستاد دیه برای آن تشکیل شد... متن کامل

http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=62156
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یادداشت

نتایج یک تحقیق در آمریکا: مزیت تجربه باال در 
راه اندازی کسب وکار موفق

4۰ سالگی؛ بهترین سن برای 
کارآفرینی

شرکت های  گیتس،  بیل  و  زاکربرگ  مارک 
منحصر به فرد خود را وقتی هنوز نوجوان بودند، 
را در سن ۲1  اپل  استیو جابز  پی ریزی کردند. 
افراد  این  داستان های  کرد.  راه اندازی  سالگی 
که تا حد زیادی توجه رسانه ها را جلب کرده و 
باور را  بارها به آنها پرداخته شده، این  بارها و 
القا می کنند که کارآفرینان جوان تر موفق ترند. 
مدیریت  استاد  کیم،  دنیل  که  تحقیقاتی  اما 
دانشگاه وارتون انجام داده، نشان می دهد این 
افراد استثنا هستند و میانگین سنی کارآفرینان 
موفق، باالتر از اینها است. این تحقیق که »سن و 
کارآفرینی با رشد سریع« نام دارد، به این نتیجه 
رسیده که موفق ترین بنیان گذاران کسب وکار در 
آمریکا، در دهه 4۰ زندگی خود بوده اند. تعدادی 
مدرسه  از  برجسته  استادان  و  اقتصاددانان  از 
کسب وکار کالگ و مدرسه مدیریت MIT هم در 
این تحقیق مشارکت داشته اند. موسسه وارتون 
با آقای کیم در مورد اینکه کارآفرینان میانسال 

چگونه از مزیت تجربه در بنیان گذاری کسب وکار 
در  که  است  کرده  گفت وگو  می کنند،  استفاده 

ادامه می خوانیم.
وارتون: اگر آن طور که می گویند سن فقط یک عدد 
است، چرا آنقدر اهمیت داشته که موضوع تحقیق 
شما در مورد میانگین سنی کارآفرینان موفق بوده 

است؟
که  دارد  وجود  رایج  دیدگاه  این  کیم:  دنیل 
کارآفرینان، به ویژه موفق ترین آنها، باید جوان باشند. 
برجسته  خطرپذیر  سرمایه گذار  یک  گراهام،  پل 
است که زمانی به طعنه گفته بود وقتی کارآفرینان 
از  بعد  می رسیم.   ۳2 عدد  به  می کنیم،  ارزیابی  را 
این سن، افراد به تدریج محتاط می شوند. اگر چنین 
چشم اندازی درست باشد، این سوال مطرح می شود 
که چرا در مورد کارآفرینی، مثل بقیه انواع مشاغل، 

به مبحث »تجربه« اهمیت داده نمی شود؟
که  جوان ترهایی  است  ممکن  که  مزیت ها  برخی 
از  می کنند،  موفق  شرکت  یک  تاسیس  به  اقدام 
که  مزیت هایی  و  کدامند؟  باشند،  برخوردار  آن 
چه  داشت،  خواهید  برود  باالتر  کمی  سن تان  اگر 

می تواند باشد؟
چرا  می گویند  که  دارد  وجود  نظریه ها  یکسری 
جوان ترها ممکن است کارآفرینان بهتری باشند. در 
این زمینه، دو ایده به ذهن می رسد. یکی اینکه افراد 
ایده های ویرانگر بیشتری دارند، چون کمتر  جوان 
زیر بار الگوهای موجود یا روش های استاندارد انجام 
کارها می روند. در نتیجه، برای به سرانجام رساندن 
ایده های جدید و متحول کننده، در موقعیت بهتری 
زمان  جوان ها  که  است  این  دوم  ایده  دارند.  قرار 
کسب وکار  یک  راه اندازی  دارند.  بیشتری  انرژی  و 
سفری طاقت فرسا است که جوان بودن می تواند از 

این لحاظ یک مزیت باشد.

سن  موضوع  به  چگونه  موضوع،  این  بررسی  برای 
پرداختید و استارت آپ های به سرعت در حال رشد 

را از هر کسب وکار دیگری جدا کردید؟
سوال،  این  به  سیستماتیک  پاسخ  یک  ارائه  برای 
از  استفاده  دادیم،  انجام  و همکارانم  کاری که من 
مجموعه داده های اداری محرمانه ای بود که دولت 
مورد جمعیت  در  تا  داد  قرار  ما  اختیار  در  آمریکا 
کارآفرینان در آمریکا مطالعه کنیم و به یافته های 

واقعی برسیم.
 جالب ترین نتایجی که به آن دست یافتید کدامند؟ 

مثل عددهای جادویی که انتظارش را نداشتید؟
سال های  بین  آمریکا،  در  کارآفرینان  کل  بین  در 
2۰۰۷ و 2۰۱۴، میانگین سنی که به آن رسیدیم، 
کسب وکارهای  کارآفرینان  این  اکثر  بود.  سال   ۴2
راه اندازی  رستوران  و  خشکشویی  مثل  کوچکی 
کرده اند که قصد خاصی هم برای تبدیل آن به یک 
سازمان بزرگ ندارند. برای تغییر جهت تمرکزمان 
بر استارت آپ های تکنولوژی پیشرفته که نمونه های 
هستند،  ما  ذهن  در  استارت آپ ها  از  ایده آل تری 
صنایع تکنولوژی پیشرفته و نیز شرکت هایی را که 
هستند،  سرمایه گذاری  صندوق های  حمایت  تحت 
بررسی کردیم. در اینجا، میانگین سنی باالتر و ۴۳ 
کارآفرینی  منطقه های  بر  وقتی  سپس،  بود.  سال 
مثل سیلیکون ولی یا حتی بوستون زوم کردیم، به 
این نتیجه رسیدیم که میانگین سنی همچنان اوایل 

۴۰سالگی است.
 در تحقیقی که انجام دادید، به یک میانگین آماری 
برای ایجاد شرکت های موفق رسیدید. می توانید آن 

را در میان بگذارید؟
مساله واقعی در اینجا موفق ترین کارآفرینان است. 
باشد  جایی  نمودار،  نقطه  باالترین  است  ممکن 
ما  می درخشند.  آن  در  جوان تر  کارآفرینان  که 

استارت آپ هایی را که سریع ترین رشد را در آمریکا 
جزو  سال،  پنج  طی  اشتغال  رشد  نظر  از  و  دارند 
در  کردیم.  بررسی  هستند،  برترین ها  درصد   ۰  /۱
آن منطقه مورد بررسی، میانگین سنی باالتر از ۴۵ 
سال بود. وقتی تعریف مان را از موفقیت تغییر دادیم 
شرکت  یک  با  ادغام  یا  سهام  اولیه  عرضه  )یعنی 
سالگی   ۴۰ همان  همچنان  سنی  میانگین  دیگر(، 
دست  به  مستمر  به طور  نتیجه  این  بنابراین،  بود. 
می آمد که احتمال موفقیت کارآفرینی با باال رفتن 

سن، بیشتر می شود.
 تحقیق شما به جزئیات دیگری در مورد رابطه سن 
و کارآفرینی دست یافته است. در مورد آن توضیح 

می دهید.
مطرح  اینجا  در  که  اساسی  سوالی  می کنم  فکر 
چیزی  چه  سن  اثر  محرک  که  است  این  می شود 
بسیار  مسائل  بازتاب دهنده  سن  چون  است؟ 
باال  با  که  می دانیم  است.  زندگی  در  متعددی 
ایجاد می شوند؛ مثل  زیادی  رفتن سن، مزیت های 
ارتباطات اجتماعی، ثروت مالی و سرمایه انسانی که 
از کار کردن در شرکت های مختلف به وجود می آید.

بین  ارتباط  برای  توضیح  بهترین  گذشته،  تجربه 
سن و موفقیت کارآفرینی است. هر چقدر یک فرد 
می گذراند،  صنعت  یک  در  را  بیشتری  سال های 
احتمال موفقیت عملکرد آینده شرکتی که در آن 

صنعت تاسیس می کند، بیشتر می شود.
استارت آپ ها اغلب توسط تیم ها تاسیس می شوند تا 
یک فرد. آیا به روند مشخصی بین تیم های موسس 

رسیدید؟
این یک حوزه جاافتاده و پخته برای تحقیق کردن 
است. ما میانگین سنی را در یک تیم موسس بررسی 
با توجه به  کردیم. اما یکسری حوزه ها هستند که 

تنوع سنی در یک تیم کشف می شوند. متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3601664-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C
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نگاه آخر

گه ال ریزان

» گه الرزان « در زبان کردی به معنی برگریزان است. برگ ریزان 
در استان کردستان و شهر سنندج جلوه دیگری دارد، تجمیعی 
از شاهکارهای نقاش طبیعت در این فصل هزار رنگ به گونه 
چشم نوازی خود را نشان می دهد و چشم هر بیننده ای را به 

خود خیره می کند.

https://www.farsnews.com/photo/13980911000101
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