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فهرستناکارکردی رسانه  ایرانی در یک سقوط

کامبیز نوروزی/ دنیای اقتصاد
تمام مسافران  بازماندگان  به  است  ابتدا الزم 
ایرانی و غیرایرانی هواپیمای اوکراینی تسلیت 
هواپیمای  سقوط  قضیه  در  بعد؛  اما  بگویم. 
بوئینگ اوکراینی، رقابت خبری میان رسانه های 
ایران و رسانه های بین المللی بار دیگر نشانه ای 
پررنگ از ضعف شدید و ناکارکردی رسانه های 
ایران و سیاست های رسمی خبری کشور را به 

نمایش گذاشته است.
مدت کوتاهی پس از سقوط هواپیمای اوکراینی، 
قابل  و  موثق  اطالع  هیچ گونه  هنوز  که  در حالی 
نیست  دست  در  هواپیما  سقوط  علت  از  اعتماد 
بررسی های  مستلزم  سقوط  علت  بررسی  و 
موج  است،  پیچیده  و  دقیق  بسیار  کارشناسی 
فضای  و  بین المللی  رسمی  رسانه های  خبری 
مجازی به این سمت رفتند که به احتمال زیاد این 
پرواز بر اثر اصابت موشک سقوط کرده است. این 
»برخی  آگاه«،  »منبع  به  مستند  مواضع  و  اخبار 
منابع«، »برخی اطالعات« و مانند اینهاست که در 
عرف و اصول خبر معموال اعتبار چندانی ندارد و 

مشاهده متن کامل

یک قدم تا تعیین تکلیف قراردادهای متوقف توزیع؛

دستورالعمل جبرانی توزیع 
در آستانه ابالغ

3 ........................... ترکیب تامین مالی تولید برق
کابل ابهر نخستین شرکت دانش بنیان صنعت کابل 

در ایران ............................................................. 3
آینده نیروگاه های مقیاس کوچک در ایران...... 4

ساخت  عملیات  در  موفقیت  عوامل  بررسی 
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6 ............................ برق معیوب توسط برق تبریز
»بزن به برق« به تولید نزدیک می شود............. 6
6 ............................  استقبال از نهادهای مسئول
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از  ناشی  خسارات  جبران  دستورالعمل 
نوسانات نرخ ارز در قراردادهای فاقد تعدیل 
حوزه توزیع پس از فراز و نشیب های بسیار 
سندیکا  میان  دوسویه  و  منطقی  توافقی  با 
این  پیمانکاران  و  از سازندگان  نمایندگی  به 
صنعت و نیز معاونت هماهنگی توزیع توانیر، 

به آستانه ابالغ رسید. 
دبیر سندیکای صنعت برق ایران ضمن اعالم این 
از  مهمی  بخش  اینکه  به  اشاره  همچنین  و  خبر 
اعضای این تشکل در بخش توزیع فعالند، تصریح 
چالش های  که  کرده ایم  تالش  همواره  ما  کرد: 
را به شکل جدی  از شرکت های عضو  این بخش 

پیگیری کنیم. 
دستورالعمل  تعمیم  برای  تالش  ادامه  در  وی 
یکی  را  توزیع  به حوزه  ارز  نرخ  نوسانات  جبرانی 

از  بزرگ  داغ  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
دست دادن مسافران هواپیمای شماره 752 
به خانواده های  را  اوکراین  به کیف  تهران 
داغداران  و  هموطنان  تمام  و  عزیزان  این 

تسلیت عرض می نماید. 

گفت و گو با مهندس سپهر برزی مهر؛ دبیر سندیکای صنعت برق ایران

http://www.ieis.ir/fa-default.html
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3613132-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7
http://https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3605775-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%82%D8%B1
http://www.ieis.ir/fa/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87/
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از مهمترین اقدامات سندیکا برای رفع موانع پیش 
و  برشمرد  حوزه  این  در  فعال  شرکت های  روی 
اذعان کرد: ما تالش کردیم بخشنامه ابالغ شده از 
سوی سازمان برنامه برای جبران خسارات ناشی از 
به  را  تعدیل  فاقد  قراردادهای  در  ارز  نرخ  نوسانات 
نحوی به قراردادهای توزیع تعمیم دهیم. اما مساله 
اینجا بود که شرکت های توزیع به لحاظ ساختاری 
به  و  نمی شوند  محسوب  اجرایی  دستگاه های  جزو 
بخشنامه  سازی  پیاده  برای  الزامی  دلیل  همین 
سازمان برنامه نداشتند. هر چند توانیر طی نامه ای 
که سال گذشته برای شرکت های توزیع ارسال شد، 
این شرکت ها را مکلف کرد خسارات ارزی آن بخش 
از پروژه ها را که از محل منابع عمومی تامین مالی 
می شوند، بر اساس بخشنامه سازمان برنامه محاسبه 
و به شرکت های سازنده و پیمانکار پرداخت کنند. 

سپهر برزی مهر ضمن تاکید بر این مساله که عمال در 
طول سال  96 و 97 خسارات وارد شده به پروژه های 
تعریف شده از محل منابع داخلی شرکت های توزیع 
باقی مانده،  بالتکلیف  ارز،  نرخ  نوسانات  دلیل  به 
گسترده ای  پیگیری های  سندیکا  کرد:  خاطرنشان 
ساختار  با  متناسب  دستورالعملی  تدوین  برای 
حوزه  این  قراردادهای  جنس  و  توزیع  شرکت های 
دستورالعمل  تدوین  کار  این  نتیجه  داد.  صورت 
جبرانی نرخ ارز برای شرکت های توزیع در سال 97 
بود. این دستورالعمل که پس از رایزنی ها و تعامالت 
گسترده با شرکت توانیر تدوین شده بود، به تایید 
معاون وقت هماهنگی توزیع رسید و توسط مجامع 
عمومی تمامی شرکت های توزیع نیز تصویب و ابالغ 

شد. 
این  کلی  ساختار  خصوص  در  ادامه  در  وی 
دستورالعمل گفت: در دستورالعمل مذکور دو روش 
گرفته  نظر  در  شده  وارد  خسارات  محاسبه  برای 

شده بود. در یکی از این روش ها باید میزان ارزبری 
هر یک از تجهیزات پروژه مشخص می شد. به این 
ترتیب تدوین ضریب k در دستور کار سندیکا قرار 
گرفت و شرکت توزیع نیروی برق یزد هم از سوی 
توانیر به عنوان متولی این موضوع برگزیده شد. با 
همکاری سندیکا و شرکت توزیع یزد لیست ارزبری 
توزیع  صنعت  در  استفاده  مورد  تجهیزات  تمامی 
معاونت  تغییر  با  نهایت  در  اما  اعالم شد.  و  برآورد 
تالش  با  که  دستورالعمل  این  توزیع  هماهنگی 

گسترده سندیکا تدوین شده بود، متوقف شد. 
یک  تدوین  گرفتن  قرار  کار  دستور  در  مهر  برزی 
ارز  جبرانی  بخشنامه  مبتنی  جدید  دستورالعمل 
مقرر  کرد:  تصریح  و  شد  یادآور  را  برنامه  سازمان 
ارزی  خسارات  جبران  دستورالعمل  که  است  شده 
ویژه قراردادهای توزیع با ویرایش جدید بخشنامه ای 
که سازمان برنامه ابالغ کرده است، همخوانی داشته 
و  بازرگانی  و  فنی  بررسی های  دفتر  بنابراین  باشد. 
معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر پیش نویس 
افزایش نرخ  از  دستورالعمل جبران خسارات ناشی 
بر همین اساس  را  فاقد تعدیل  قراردادهای  ارز در 

تهیه کردند. 
دبیر سندیکای صنعت برق ایران ضمن اعالم خبر 
دستورالعمل  جدید  ویرایش  پیش نویس  تدوین 
جبرانی نرخ ارز در معاونت هماهنگی توزیع توانیر، 
عنوان کرد: سندیکا پس از دریافت پیش نویس و 
اختیار کمیته های  در  را  آن  بررسی جامع تر،  برای 
تا نظرات  قرار داد  توزیع  با حوزه  تخصصی مرتبط 
نقطه  هماهنگی،  و طی یک جلسه  تجمیع  را  آنها 
نظرات همه کمیته را جمع بندی و نهایی کند. در 
پیمانکاران  انجمن  نمایندگان  با  نشستی  بعد  گام 
تجهیزاتی  و  تاسیساتی  ساختمانی،  شرکت های  و 
پیمانکاران صنعت  نماینده  عنوان  به  تهران  استان 
توزیع برق برگزار شد و دیدگاه های نمایندگان این 

انجمن نیز اخذ شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در گام نهایی سندیکا 
سازندگان  از  نمایندگی  به  پیمانکاران  انجمن  و 
در  واحد  صدای  یک  با  توزیع  حوزه  پیمانکاران  و 
نشست مشترک با نمایندگان شرکت توانیر، نظرات 
ارائه  را  درباره دستورالعمل جدید  بخش خصوصی 

دادند. 

در این نشست که با حضور و راهبری ریاست هیأت 
مدیره سندیکا برگزار شد، بند به بند پیش نویس 
بخش  نظرات  و  بررسی  ارز،  جبرانی  دستورالعمل 
خصوصی ارائه و نکاتی که در خصوص این بخشنامه 
گردآوری شده بود، در دو بخش مطرح شد. بخش 
نیاز  بود که  و مهمی  نکات حساس  به  اول مربوط 
توان  می  جرات  به  و  داشت  اصالحات  اعمال  به 
گفت که بخش قابل توجهی از این اصالحات طی 
جلسه ای که برگزار شد، مطرح شد و مورد موافقت 
بود  مواردی  به  مربوط  هم  دوم  بخش  گرفت.  قرار 
تبیین می شد. در  باید  و  ابهامات جدی داشت  که 
مقرر  و  تبیین  مطروحه  موارد  اکثر  هم  بخش  این 
شد توانیر برای شرکت های توزیع و سندیکا برای 
شرکت های عضو خود دوره های آموزشی به منظور 
برگزار  مذکور  بخشنامه  سازی  پیاده  روش  تبیین 

کنند.
برزی مهر تاکید کرد: سندیکا پس از دریافت پیش 
همه  بررسی  ضمن  کرد  تالش  بخشنامه  نویس 
و  سازندگان  نمایندگان  نظرات  تجمیع  آن،  جانبه 
در  مدون  پیشنهاداتی  با  توزیع،  حوزه  پیمانکاران 
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ای  بخشنامه  نهایت،  در  تا  شد  حاضر  ای  جلسه 
جامع باشد که منافع سازندگان و پیمانکاران صنعت 
قرار دهد و اطمینان  را مد نظر  برق  نیروی  توزیع 
ابالغ  در  تسریع  به شرط  العمل  دستور  این  داریم 

گشایشی را برای اعضا سندیکا در پی دارد. 
وی اذعان کرد: بسیاری از قراردادهای متوقف حوزه 
توزیع ناشی از بالتکلیفی و نبود یک مجوز مشخص 
برای شرکت های توزیع به منظور خاتمه قراردادها 
را  امکان  این  آنها  به  دستورالعمل  این  است.  بوده 
از  ناشی  متوقف  قراردادهای  تکلیف  که  می دهد 
نهادهای  با  مساله  ایجاد  بدون  را  ارز  نرخ  نوسانات 

نظارتی، تا حد قابل توجهی روشن کنند.
دبیر سندیکای صنعت برق ایران در ادامه به قریب 
به 200 قرارداد متوقف شرکت های عضو این تشکل 
در حوزه توزیع اشاره کرد و گفت: کل قراردادهای 

متوقف حوزه توزیع قطعا بیشتر از این تعداد است و 
رقم تقریبی ارزش آنها بالغ بر 1000 میلیارد تومان 
این دستورالعمل قطعا می تواند بخش قابل  است. 
تعیین  را  این حوزه  متوقف  قراردادهای  از  توجهی 
تکلیف کرده و شرکت ها را از این ورطه نجات دهد. 
دبیر سندیکای صنعت برق همچنین بر تالش های 
اقدامات سختگیرانه  از  جلوگیری  برای  تشکل  این 
اذعان  و  کرد  تاکید  توزیع  های  شرکت  قراردادی 
ضبط  و  قرارداد  فسخ  از  کردیم  تالش  ما  داشت: 
ضمانت نامه های قراردادهایی که از سوی شرکت 
جلوگیری  شد،  می  اعالم  سندیکا  به  عضو  های 
را  کارفرما  های  شرکت  االمکان  حتی  و  کرده 
مجاب کنیم که تا پیش از ابالغ این دستورالعمل از 
اقدامات قراردادی اجتناب کنند تا فشار مضاعفی به 

شرکت ها وارد نشود. 

در گفتگو با مهر مطرح شد:

تخصیص 3۰درصد درآمد 
صادراتی برای بدهی نیروگاهها 

به صندوق توسعه ملی
یک مقام مسـئول گفـت: واگـذاری 3۰ درصد 
درآمد حاصـل از صادرات بـرق و افزایش مدت 
قـرارداد خرید تضمینـی بـرق، دو راه حل برای 

پرداخـت بدهی صندوق توسـعه ملی اسـت.
اتـاق  انـرژی  کمیسـیون  رئیـس  پدیـدار،  رضـا 
بازرگانـی تهـران در گفتگـو با خبرنـگار مهر، جذب 
سـرمایه های بخـش خصوصـی در صنایـع زیربنایی 
ماننـد سـاخت نیـروگاه و تولیـد بـرق را نیازمند در 
نظـر گرفتـن مشـوق هایی از طـرف دولـت عنـوان 
کـرد و گفـت: صنـدوق توسـعه ملـی عمدتـاً بـرای 
کمـک بـه چنیـن سـرمایه گذاری هایی بـه وجـود 

آمـده اسـت تـا سـرمایه الزم بـرای ورود بـه بخش 
و پرخطـر  بـه میدان هـای ریسـکی  را،  خصوصـی 

فراهـم آورد.
وی بـا اشـاره بـه سـهم 60 درصـدی نیروگاه هـای 
غیردولتـی در تأمیـن نیـاز داخلـی و صادراتـی برق 
کشـور، گفـت: بـرای سـاخت یک نیـروگاه توسـط 
بخـش خصوصـی، بـه چندصدمیلیون دالر سـرمایه 
و چندیـن سـال زمـان نیـاز اسـت، به همیـن دلیل 
هنگامـی کـه بخـش خصوصـی وارد عرصه سـاخت 
نیـروگاه شـد، از اصلی تریـن پیش نیازهایـش، درک 
درسـت دولـت از چگونگی ورود آنان بـه این عرصه 
بـود، زیـرا در عرصـه نیروگاهـی، مـا هم اکنـون بـا 
دوگونـه نیـروگاه سـر و کار داریـم؛ به ایـن معنا که 
بخشـی از آن، نیروگاه هایـی اسـت کـه در مرحلـه 
واگـذار  غیردولتـی  بخـش  بـه  خصوصی سـازی 
شـده اند و بخـش دیگـر، نیروگاه هایـی هسـتند که 
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صدها تعمیر نیروگاهی با توان داخلی درحال 
انجام است

 آمادگی تأمین برق برای تابستان 99
پشتیبانی  دفتر  مدیرکل   - اقتصاد  فصل 
شرکت برق حرارتی گفت: 674 مورد تعمیرات 
نیروگاه های حرارتی به ظرفیت 97 هزار و 8۰۰ 
مگاوات در حال انجام است و پیش بینی می شود 

تا اردیبهشت 99 به پایان برسد.
به گزارش فصل اقتصاد ، غالمرضا مهرداد، مدیرکل 
خصوص  در  حرارتی  برق  شرکت  پشتیبانی  دفتر 
تابستان  برای  کشور  نیروگاه های  توان  آماده سازی 
نیروگاه های  تعمیرات  برنامه  داشت:  اظهار   99
نیمه  از  دولتی  و  خصوصی  از  اعم  کشور  حرارتی 

شهریورماه 98 آغاز شده است.

تعمیرات  مورد   674 مجموع  در  افزود:  وی 
کوتاه مدت و بلندمدت با مجموع ظرفیت 97 هزار و 
800 مگاوات پیش بینی شده است که تاکنون 46 
هزار و 600 مگاوات از برنامه تعمیرات اجرا شده یا 

در حال اجراست.
برنامه  از  درصد   48 حدود  اینکه  بیان  با  مهرداد 
تعمیرات به مرحله اجرا درآمده است، اظهار داشت: 
اردیبهشت  پایان  تعمیرات  خاتمه  پیش بینی  زمان 
مصرف  نیاز  اردیبهشت  پایان  در  البته  است،   99
شبکه کمتر از 80 درصد پیک تابستان است و حتی 
تا خردادماه  واحدها  برخی  تعمیرات  تعویق خاتمه 

نیز مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
حرارتی  برق  فنی شرکت  پشتیبانی  دفتر  مدیرکل 
نیروگاه ها  تعمیرات  کامل  اجرای  کرد:  خاطرنشان 
توسط شرکت های متخصص داخلی انجام می شود.

برق  شرکت  حمایت  به  اشاره  با  ادامه  در  مهرداد 
کرد:  تصریح  داخل  ساخت  تولیدات  از  حرارتی 
قریب به اتفاق قطعات از طریق ساخت داخل تأمین 
می شود که این موضوع به ویژه از چند سال گذشته 

تشدید شده است.
حرارتی  برق  فنی شرکت  پشتیبانی  دفتر  مدیرکل 
با بیان اینکه پیش بینی بودجه تعمیرات برای انجام 
تعمیرات اساسی و نیمه اساسی نیروگاه های دولتی 
با ظرفیت 19 هزار و 500 مگاوات بالغ بر 7 هزار 
اصلی  چالش  کرد:  خاطرنشان  است،  ریال  میلیارد 
نقدینگی  تأمین  عدم  حدی  تا  نیروگاه ها  تعمیرات 
کافی و به موقع هم در بخش نیروگاه های دولتی و 

هم غیر دولتی است.
بدون  شده،  ذکر  مشکالت  به رغم  داد:  ادامه  وی 
و  انجام  واحدها  تمامی  تعمیرات  حادی  مشکل 
فراهم   99 تابستان  پیک  برای  آنها  کامل  آمادگی 

خواهد شد.

از نقطـه صفـر تـا تکمیـل آنهـا را بخـش خصوصی 
بـر عهده داشـته اسـت.

رئیـس کمیسـیون انـرژی و محیـط زیسـت اتـاق 
مهلـت  اکنـون  داشـت:  اظهـار  تهـران  بازرگانـی 
بازپرداخـت وام دریافتـی از سـوی نیروگاه هایی که 
در ایـن سـال ها بـا دریافـت تسـهیالت از صنـدوق 
توسـعه ملی سـاخته شـده اند، به سر رسـیده و این 
در شـرایطی اسـت کـه هنـگام دریافـت وام، نـرخ 
برابـری ارز معـادل حـدود ۳ تا 4 هـزار تومان بوده 
اسـت، در حالـی کـه ایـن مبلـغ هم اکنـون حـدود 
4 برابر شـده اسـت و طبـق تعهـدات وام گیرندگان 
ایـن مبلـغ بایـد بـه صـورت ارزی و همـراه با سـود 

درنظرگرفتـه شـده بازپرداخت شـود.
بـه گفتـه پدیـدار، وقتی یـک نیروگاه بخـش عمده 
بـرق خـود را در بـازار برقـی بـه فـروش می رسـاند 
کـه نـرخ آن سـال ها اسـت تغییـر نکـرده و درآمـد 
ناشـی از فـروش برق را بـه صورت ریالـی می گیرد، 
چگونـه می توانـد قسـط های وام و بهـره آن را بـه 

صـورت ارزی پرداخـت کند؟
درآمد ریالی، بازپرداخت ارزی

ایـن مقـام مسـئول در واکنـش بـه اینکـه گفتـه 
ارزش  ارز،  نـرخ  افزایـش  بـا  »متناسـب  می شـود 
سـرمایه نیروگاه سـازان نیـز رشـد صعـودی داشـته 
اسـت«، گفـت: افزایـش ارزش تأسیسـات بـه درد 
هیـچ تولیدکننـده ای نمی خـورد کـه ناگزیـر اسـت 
بـرق خـود را به نرخ های تعیین شـده توسـط دولت 
بـه فـروش رسـاند و حـق تعطیـل کـردن نیـروگاه 
را هـم نـدارد، بنابرایـن نبایـد نیروگاه هـای بخـش 
خصوصـی را زیرفشـار بگذاریـم، زیـرا درآمد فروش 
بـرق توسـط آنـان بـه ریـال و بـا تأخیـر چندیـن 
سـاله، پرداخـت شـده اسـت که بـا توجه به شـوک 
ارزی اخیـر، امـکان بازپرداخـت سررسـید اقسـاط 

صنـدوق توسـعه ملـی را از آنـان سـلب کرده اسـت.
عضـو اتـاق بازرگانـی تهـران ادامـه داد: اگـر دولت 
بـه دنبـال رویکرد توسـعه گرا در صنعت برق اسـت، 
بایـد بـه کمـک ایـن صنعـت بیایـد و بـرای ایـن 
موضـوع تدبیـری بیندیشـد، اما در عمـل می بینیم 
از  کـه  نیروگاه هایـی  گلـوی  روی  را  پایمـان  کـه 
محـل منابـع اعتباری صندوق توسـعه ملی سـاخته 

گذاشـته ایم. شـده اند، 
وی دربـاره راهکارهـای مطـرح شـده بـرای حـل 
مشـکالت وام گیرنـدگان بخـش خصوصـی بـرق از 
کـه  راه حل هایـی  گفـت:  ملـی،  توسـعه  صنـدوق 
تولیدکننـدگان بـرق غیردولتـی مطـرح کرده انـد، 
بسـیار سـاده و دسـت یافتنی اسـت و تنهـا توجـه 
وزارت نیـرو را می طلبـد، بـه این ترتیـب که وزارت 
نیـرو می توانـد ۳0 درصد درآمد حاصـل از صادرات 
برق به کشـورهای منطقه را در ازای اقسـاط بدهی 
بـه صنـدوق توسـعه ملی بـه صـورت ارزی بـه این 
بخـش اختصـاص دهـد، همچنین بـا افزایش مدت 
قـرارداد خریـد تضمینی بـرق، فرصت مناسـبی در 
اختیـار تولیدکننـدگان غیردولتـی بـرق قـرار دهد 
تـا امـکان بازپرداخت اقسـاط تسـهیالت از صندوق 

توسـعه ملـی فراهم شـود.
پدیـدار تأکیـد کـرد: اکنـون کـه الیحـه بودجه در 
مجلـس در حـال بررسـی اسـت، فرصـت مناسـبی 
فراهـم شـده تا وزارت نیرو با مجلـس همراهی الزم 
را داشـته باشـد و بـا رفـع مشـکل سـرمایه گذاران، 
مشـوقی بـرای سـرمایه گذاری جدیـد باشـد، زیـرا 
ناگفتـه پیـدا اسـت که فرآیند 6 سـاله سـاخت یک 
نیـروگاه ایجـاب می کنـد کـه پروژه هـای جدیـدی، 
از امـروز کلیـد بخورنـد تـا در فرآینـد تولیـد بـرق 

کشـور وقفـه ای ایجاد نشـود.
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هلند مقام اول سرمایه گذاری صنعتی در ایران را کسب کرد

صنایع جذاب برای خارجی ها
در  خارجی  سرمایه گذاران  برای  جذاب  صنایع 
داده های  براساس  شد.  معرفی  پاییز  ماه  اولین 
اعالم شده در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری 
»محصوالت توتون و تنباکو«، »محصوالت غذایی 
محصوالت  و  مواد  »ساخت  آشامیدنی ها«،  و 
شیمیایی«، »کک و فرآورده های حاصل از نفت« 
میان  در  غیرفلزی«  کانی  محصوالت  »سایر  و 
نظر  توانسته اند  و  قرار گرفته اند  صنایع جذاب 
کنند.  جلب  خود  به  را  خارجی  سرمایه گذاران 
در  صادره  مجوزهای  اطالعات  آماری  بررسی 
هیات سرمایه گذاری خارجی در مدت زمان مورد 
بررسی بیانگر تصویب 55 طرح به ارزش 785 
تجارت  و  معدن  بخش های صنعت،  در  میلیون 
است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 
بیش از ۲6 درصدی به لحاظ ارزشی داشته است.

سرمایه گذاری  حجم  به  توجه  با  دیگر،  سوی  از 
و  توتون  »محصوالت  بخش  در  شده  مصوب 
از  نیمی  حدود  بخش  این  گفت  می توان  تنباکو« 
به  منتهی  ماه  هفت  در  را  خارجی  سرمایه گذاری 
مهر سال جاری به خود اختصاص داده است. میزان 
سرمایه گذاری خارجی مصوب شده برای این گروه 
در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری برابر با ۳72 

میلیون دالر برای اجرای ۳ طرح بوده است.
شده  اعالم  داده  های  به  توجه  با  دیگر،  سوی  از 
می توان گفت از مجموع طرح های مصوب در مدت 
زمان مورد بررسی 20 طرح با مشارکت 100 درصد 
داخلی  شرکای  مشارکت  با  طرح   ۳4 و  خارجی ها 
 99 تا  درصد  یک  از  داخلی  شرکای  با  )مشارکت 
درصد لحاظ شده است(، یک مورد نیز تحت عنوان 
اقدام  سرمایه گذاری  به  نسبت  قراردادی  ترتیبات 
کرده اند. داده های اعالم شده نشان دهنده آن است 
برابر  بخش صنعت  در  مصوب  طرح های  تعداد  که 
و مجموع سرمایه گذاری مصوب  است  با 49 طرح 
برای این بخش برابر با 768 میلیون دالر بوده است، 
دو  مصوب  طرح های  مجموع  از  نیز  معدن  بخش 
طرح را به خود اختصاص داده که برای این بخش 
یک میلیون دالر سرمایه گذاری صورت گرفته است.

سهم بخش تجارت نیز از مجموع طرح های مصوب 
برابر با چهار طرح بوده که مجموع سرمایه مصوب 
برای این بخش 16 میلیون دالر بوده است؛ با این 
شرایط می توان گفت 98 درصد از طرح های مصوب 
گروه های  است.  داشته  اختصاص  بخش صنعت  به 
و  استخراج  سرمایه گذاری  برای  جذاب  معدنی 
سینیت  نفلین  کنسانتره  تولید  منیزیت،  فرآوری 
شامل  نیز  تجارت  حوزه  در  سرمایه گذاری  و  است 
احداث رستوران، سفارش کاال در فضای مجازی از 
طریق تارنما و نرم افزار، ساخت و تولید محصوالت 

تولیدی(  و  صنفی  )مجوز  چرمی  و  دستی  صنایع 
است. داده های اعالم شده همچنین بیانگر آن است 
سرمایه گذاری  حجم  بیشترین  که  کشورهایی  که 
را  بررسی  مورد  زمان  مدت  در  مصوب  خارجی 
کشورهای  بر  عالوه  داده اند  اختصاص  خود  به 
این  با  هستند.  نیز  اروپایی  کشورهای  از  آسیایی، 
از  تحریم ها  اعمال  وجود  با  گفت  می توان  شرایط 
سوی آمریکا، کشورهای اروپایی همچنان متقاضی 
و  معدنی  صنعتی،  طرح های  در  سرمایه گذاری 

تجاری ایران هستند.
در  سرمایه  گذاری  برای  اروپایی ها  صدرنشینی 
طرح های صنعتی، معدنی و تجاری نشان  دهنده آن 
برخی  سوی  از  گرفته  صورت  گمانه  زنی  که  است 
سرمایه گذاران  خروج  مبنی  بر  اقتصادی  فعاالن 
تحریم های  اعمال  با  داخلی  طرح  های  از  اروپایی 
جدید پیش  بینی درستی نبوده و اروپایی ها همچنان 
قرار دارند.  برای سرمایه  گذاری  در صدر متقاضیان 
از  شده  اعالم  آمار  به  می توان  خصوص  این  در 
کرد  اشاره  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  سوی 
زمانی  دوره  این  در  توانسته  هلند  آن  براساس  که 
ارزشی  لحاظ  به  سرمایه گذاری  از  حجم  بیشترین 
به  توجه  با  به طوری که  دهد؛  اختصاص  خود  به  را 
مجموع سرمایه گذاری مصوب می توان گفت نیمی 
از سرمایه گذاری خارجی مصوب در مدت زمان مورد 
مجموع  و  داشته  اختصاص  کشور  این  به  بررسی، 
برای چهار طرح صنعتی  این کشور  سرمایه گذاری 

مصوب، برابر با ۳72 میلیون دالر بوده است.
کشورهای پیشتاز سرمایه گذاری

داده های اعالم شده از سوی وزارت صنعت، معدن 
ارزشی  لحاظ  به  که  است  آن  بیانگر  تجارت  و 
آلمان،  عربی،  متحده  امارات  »هلند،  کشورهای 
ترکیه و چین« پنج کشور پیشتاز در سرمایه گذاری 

صنعتی در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده اند. 
تمام  بین المللی  تحریم های  اعمال  به  توجه  با 
در  خارجی  سرمایه گذاری  کاهش  از  احتمال ها 
با  حال  که  پیش بینی هایی  داشت،  حکایت  کشور 
در  آب  از  درست  که  گفت  می توان  زمان  گذشت 
در  خارجی  سرمایه گذاری  برای  تقاضا  و  نیامده 
بخش های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری وجود 
نکشیده اند  پا پس  میدان  از  و سرمایه گذاران  دارد 
بخش های  در  سرمایه گذاری  پیشتاز  همچنان  و 

صنعت، معدن و تجارت در کشور هستند.
از  هلند  سهم  شده  اعالم  داده های  به  توجه  با 
میان طرح های مصوب 4 طرح بوده اما با توجه به 
اینکه نیمی از سرمایه گذاری مصوب به این کشور 
اختصاص داشته این امر موجب شده عنوان اول به 
این کشور اختصاص یابد که مجموع سرمایه گذاری 
دالر  میلیون  با ۳72  برابر  این کشور  برای  مصوب 
بوده است. امارات متحده عربی نیز با اخذ 5 مصوبه 
در این مدت به واسطه سرمایه گذاری 178 میلیون 
دالری توانست در جایگاه دوم کشورهای پیشتاز در 
سرمایه گذاری در بخش های صنعت، معدن و تجارت 
قرار گرفت. آلمان نیز به عنوان سومین کشور در این 
 ۳ برای  سرمایه گذاری  مجوز  اخذ  به  موفق  مدت 
طرح با سرمایه 71 میلیون دالری شده است. ترکیه 
نیز در این مدت توانست عنوان بیشترین طرح های 
مصوب را به نام خود ثبت کند، اما به دلیل اینکه 
سایر  از  کمتر  مصوب  سرمایه گذاری های  حجم 
کشورها بوده، موجب شده ترکیه در جایگاه چهارم 
کشورهای متقاضی سرمایه گذاری خارجی در ایران 
به لحاظ ارزشی قرار گیرد. براساس داده های اعالم 
شده مجموع طرح های مصوب برای این کشور برابر 
این  برای  سرمایه گذاری  و حجم  بوده  طرح  با 10 

کشور 66 میلیون دالر بوده است. 
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در قالب یک مقاله بررسی شد؛

بررسی عوامل موفقیت در 
عملیات ساخت ایستگاه های 

برق فشارقوی
محققان  از  پژوهش  یک  نتایج  ایسنا/اصفهان 
بندی  اولویت  که  می دهد  نشان  اصفهانی 
معیارهای موفقیت در ساخت ایستگاه های برق 
فشارقوی به دلیل حساسیت این پروژه ها، حائز 
اهمیت است. همچنین رده بندی عوامل تشکیل 
به  دستیابی  منظور  به  نیز  معیارها  این  دهنده 

پروژه موفق، الزم و کاربردی است.
مهمترین  "بررسی  خصوص  در  که  پژوهشی  در 
ایستگاه های  ساخت  عملیات  در  موفقیت  عوامل 
متشکل  پژوهشگران  تیم  توسط  فشارقوی"  برق 
 - عمران  ارشد  )کارشناسی  هیرمند  حمیدرضا  از 
واحد  آزاد  دانشگاه  ساخت،  مدیریت  و  مهندسی 
گروه  )استادیار  زارعی  علیرضا  سید  خوراسگان(، 
رسول  و  خوراسگان(  واحد  آزاد  دانشگاه  عمران 
موسی رضایی )مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
اصفهان( انجام شد، آمده است: »هریک از پستهای 
برق فشارقوی براساس بازدهی مد نظر، انواع مختلف 
تجهیزات الکتریکی با چیدمانهای متفاوت داشته و 

در نتیجه تکنولوژی و نحوه ساخت منحصر به فرد 
همکاری  و  متقابل  اثر  همچنین  داشت.  خواهند 
و  تاسیسات  الکتریک،  بخش های مختلف عمران، 
این پروژه ها به صورت ذاتی وجود  ابزار دقیق در 
دارد و رسیدن به موفقیت در این پروژه ها مستلزم 
مدیریت  جهت  مهم  و  کلیدی  معیارهای  تعیین 
هماهنگ پروژه در کلیه بخش ها و تامین انتظارات 

در هر قسمت خواهد بود.
حمیدرضا هیرمند یکی از پژوهشگران این تحقیق 
در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با گسترش تقاضا 
و افزایش مصرف انرژی الکتریکی، نیاز به توسعه و 
تولید این انرژی و گسترش شبکه انتقال آن امری 

اجتناب ناپذیر است.
مهمترین  از  برق  پست های  اینکه  بیان  با  وی 
که  رسانی هستند  برق  قسمت های شریان حیاتی 
قطع برق در آنها می تواند اثرات ناگواری ایجاد کند، 
براساس  فشارقوی  برق  پست های  از  هریک  افزود: 
بازدهی مد نظر، انواع مختلف تجهیزات الکتریکی با 
چیدمان های متفاوت داشته و در نتیجه تکنولوژی 

و نحوه ساخت منحصر به فرد خواهند داشت.
و  متقابل  اثر  همچنین  داد:  ادامه  پژوهشگر  این 
الکتریک،  عمران،  مختلف  بخش های  همکاری 
به صورت  پروژه ها  این  در  دقیق  ابزار  و  تاسیسات 
این  در  موفقیت  به  رسیدن  و  دارد  وجود  ذاتی 
مهم  و  کلیدی  معیارهای  تعیین  مستلزم  پروژه ها 
جهت مدیریت هماهنگ پروژه در تمام بخش ها و 

تامین انتظارات در هر قسمت خواهد بود.
گروه  شش  تحقیق  این  در  کرد:  تصریح  هیرمند 
معیار و تمام عوامل مرتبط با این شش معیار برای 
پروژه  موفقیت  به  مربوط  موضوعات  تمام  پوشش 
بررسی  از  پس  و  تعریف  مفهوم  گسترده ترین  در 
مقدماتی  پرسشنامه  شده،  تهیه  پرسشنامه  پایایی 

بین نمونه آماری توزیع شد.
اطالعات  آوری  جمع  از  بعد  اینکه  بیان  با  وی 
پرسشنامه، ابتدا تحلیل توصیفی داده های جمعیت 
کرد:  اظهار  گرفت،  انجام  آماری  جامعه  شناختی 
سپس با انجام آزمون های گولموگروف-اسمیرنوف، 
افزار  نرم  کمک  به  والیس  کروسکال  و  فریدمن 

SPSS، تحلیل داده های اختصاصی انجام گرفت.
این پژوهشگر در خصوص نتایج این پژوهش گفت: 
نتایج این پژوهش نشان می دهد که اولویت بندی 
برق  های  ایستگاه  ساخت  در  موفقیت  معیارهای 
ها،حایز  پروژه  این  حساسیت  دلیل  به  فشارقوی 
تشکیل  عوامل  بندی  رده  همچنین  است.  اهمیت 
پروژه   به  دستیابی  جهت  نیز  معیارها  این  دهنده 
رتبه  آن  بر  عالوه  است.  کاربردی  و  الزم  موفق، 
اندازه  قابل  یکدیگر  به  نسبت  عوامل  تمام  بندی 
گیری است و همچنین تجزیه و تحلیل تفاوت میان 
جمعیت  متغیرهای  اساس  بر  پژوهش  متغیرهای 

شناختی وجود دارد.
محاسبات  و  ها  آزمون  نتایج  خصوص  در  هیرمند 
موفقیت  مالک  تعیین  برای  شده  انجام  آماری 
برق،  قوی  فشار  ایستگاه های  ساخت  پروژه های 
تصریح کرد: از هر دو دیدگاه کالن و خرد )بررسی 
معیارها و عوامل( و با لحاظ توام نظرات کارفرمایان، 
مشاوران و پیمانکاران بررسی شد و نتایج بر روی 
به  نتایج  از  هریک  برای  و  شده  تفسیر  فرضیه ها 

دست آمده مفهوم سازی شد.
وی با تاکید بر اینکه چنین کاری زمینه ساز تعمیم 
همچنین  و  اصلی  جامعه  به  تحقیق  دستاوردهای 
نتایج  کرد:  خاطرنشان  بود،  خواهد  پردازی  نظریه 
لزوم  بر  تایید  معیارها  بندی  اولویت  در  پژوهش 
مثلث  اضالع  بین  تعادل  ایجاد  و  قیود  رعایت 

مدیریت پروژه )هزینه، کیفیت و زمان( را دارد.

اضافه کرد: نقش مشاوران خبره در  این پژوهشگر 
حوزه ساخت اینگونه پروژه ها بسیار مورد توجه قرار 
گرفت. با توجه به اثر متقابل و همکاری بخش های 
مختلف عمران، الکتریک، تاسیسات و ابزار دقیق در 
و  تهیه طرح  در  مهمی  نقش  مشاور  ها  پروژه  این 

برنامه ریزی جهت انجام کار خواهد داشت.
هیرمند همچنین ادامه داد: در زمینه هایی همچون 
تطبیق عملیات ساخت با نیازهای بخش الکتریکی و 
رعایت تمهیدات نصب تجهیزات در مراحل ساخت، 
مشاور خبره می تواند با تهیه نقشه های اجرایی و 
اسناد و مدارک قراردادها به صورت جامع و فراگیر، 
قراردادها  طرفین  بین  نظر  اختالف  هرگونه  از 
جلوگیری و نقش موثری در کاهش عوامل تهدید 

کننده پروژه داشته باشد.
به  پیمانکاران  مالی  توانایی  همچنین  افزود:  وی 
کارفرمایان  رضایت  جلب  در  مهمی  عامل  عنوان 
منابع  تامین  عدم  ریسک  که  چرا  شد.  مشخص 
مالی توسط کارفرما پروژه را کمتر تحت تاثیر قرار 
جامعه  اینکه  بر  تاکید  با  پژوهشگر  این  دهد.  می 
آماری خواستار بهره برداری کم هزینه و آسان در 
با بی هزینه بودن  زمینه ساخت پروژه در مقایسه 
)برخی  الکتریکی  زمینه  در  پروژه  از  برداری  بهره 
تکنولوژی  لحاظ  از  برق  فشارقوی  ایستگاههای  از 
به  که  ندارند  نگهداری  به  نیاز  برقی،  تجهیزات 
گفته    Maintenance Free آنها  به  اصطالح 
این تحقیق همچنین  می شود( هستند، گفت: در 
مشخص شد که مهمترین عامل در خصوص رضایت 
که  است، چرا  درآمد  از  رضایت  پروژه،  تیم  مندی 
بسیاری از متخصصان با وجود داشتن مشاغل مهم 
و کلیدی تنها به دلیل کمی در آمد از شغل خود 
و  تمرکز  آن  تبع  به  و  کنند  نمی  احساس رضایت 

کارایی الزم را ندارند.
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رئیس هیات مدیره انجمن 
انرژی های تجدیدپذیر ایران

که  می کنند  استدالل  برخی  روزها  این 
سرمایه گذاری ها،  روند  در  فسیلی  نیروگاه های 
سرمایه گذاری ها  و  ندارند  را  سابق  کارآمدی 
باید متمرکز بر انرژی های تجدیدپذیر باشد. اما 
نیروگاه های  زیرا  نیست،  درست  استدالل  این 
فسیلی هم مانند انرژی های نو مقرون به صرفه 
هستند. اگر به گذشته نگاهی بیندازیم، برآیندها 
فسیلی  سوخت های  معموال  که  می دهد  نشان 
مقرون به صرفه تر از تجدیدپذیرها بودند؛ چراکه 
تجدیدپذیرها  در  اولیه  سرمایه گذاری  هزینه 
تکنولوژی   توسعه  اما  بود.  فسیلی ها  از  بیش 

برخی  با  را  این ساختار  انرژی های تجدیدپذیر 
تغییرات همراه کرد. پیشرفته  شدن انرژی های نو 
منجر به آن شد که قیمت تمام شده آنها کاهش 
یابد. در همین رابطه موسسه مکنزی در گزارشی 
به این موضوع پرداخته است که در کدام نقاط 
دنیا هزینه برای نیروگاه های بادی و خورشیدی 
بود.  خواهد  فسیلی  نیروگاه های  از  ارزان تر 
بنابراین می توان مشاهده کرد که همچنان مقوله 
قیاس نیروگاه های تجدیدپذیر و فسیلی وجود 
دارد، اما با توجه به فرآیند آلودگی فسیلی ها، 
مورد  بیشتر  که  هستند  تجدیدپذیرها  این 
همین  بررسی های  طبق  گرفته اند.  قرار  توجه 
 ۲۰5۰ سال  تا  و  نصف   ۲۰35 سال  تا  موسسه 
بیش از 7۰درصد کل انرژی  های دنیا از انرژی های 

تجدیدپذیر تامین خواهد شد.
تاسیس  به  تازه  ایران  که  پیش  سال   8 حدود 
تمام شده  قیمت  بود،  آورده  رو  بادی  نیروگاه های 
این نیروگاه ها 2 هزار یورو برکیلووات بود؛  ساخت 
اما این عدد اکنون به هزار یورو برکیلووات رسیده 
نیروگاه ها  این  تمام شده  قیمت  بنابراین  است. 
کاهش چشمگیری داشته و همچنین در آن روزها 
هزینه سرمایه گذاری در مزارع خورشیدی با قیمت 
انجام  کیلووات  بر  یورو  هزار   2 حدود   تمام شده ای 
 500 از  کمتر  به  هم اکنون  هزینه  این  اما  می شد 
به  تصویر  این  است.  یافته  تقلیل  کیلووات  بر  یورو 
خوبی نشان می دهد که تکنولوژی تا چه اندازه روی 
تاثیرگذار  تجدیدپذیرها  انرژی های  قیمت تمام شده 
بوده و آنها را در رقابت با سوخت های فسیلی پیشتاز 
کرده است.بگذارید در این رابطه چند مثال از برخی 
کشورها نقل شود. برای عربستانی ها پیش بینی شده 
است که تا سال 202۳ قیمت  تمام شده نیروگاه های 
نیروگاه های  از  ارزان تر  کشور  این  در  خورشیدی  

گازی باشد و نیروگاه های بادی  هم در سال 2025 با 
چنین شرایطی روبه رو شوند. این در حالی است که 
در ایران به دلیل اینکه سرعت باد بیشتر است این 
پیش بینی می تواند زودتر برایمان اتفاق بیفتد. شاید 
تا سال 2020 و 2021 میالدی نیروگاه های بادی 
آلمان  باشند.  نیروگاه های فسیلی  از  بهتر  ایران  در 
نمونه  دیگری از کشورهایی است که با تغییر مسیر 
در تولید برق روبه رو شده و خواهد شد. در آلمان 
این  است  مناسب  باد  اینکه وضعیت وزش  به دلیل 
نیروگاه های خورشیدی و بادی هستند که پا جای 
گذاشته اند.  زغال سنگی  و  فسیلی  نیروگاه های  پای 
قیمت  با کاهش  زمان می گذرد  بنابراین هر چقدر 
در نیروگاه های تجدیدپذیر، نقش شان در تولید برق 
نیز  هند  و  استرالیا  شد.  خواهد  پررنگ تر  دنیا  در 
گرمایش  به  نظر  و  می کنند  حرکت  مسیر  این  در 
از  بهره گیری  سرعت  کالن شهرها  آلودگی  و  زمین 

این انرژی ها دوچندان شده است.
و  فسیلی  نیروگاه های  شرایط  تصویر  ترسیم  با 
کرد.  تشریح  باید  را  مهم  موضوع  دو  تجدیدپذیر، 
فسیلی  نیروگاه های  در  برق  تولید  می توان  زمانی 
منابع  که  کرد  مقایسه  یکدیگر  با  را  تجدیدپذیر  و 
یک  در  بادی  و  خورشیدی  فسیلی،  سوخت های 
با  منابع  لحاظ  از  ایران  باشند.  داشته  کشور وجود 
شرق  مثال  است.  متفاوت  هند  و  آلمان  عربستان، 
از زغال سنگ هستند و  آسیا دارای منابع عظیمی 
نتیجه  در  است،  پایین  بسیار  قیمت  تمام شده شان 
مقایسه آن با نیروگاه های بادی و خورشیدی کمی 
زغال سنگ  باالی  بسیار  آلودگی  اما  است.  سخت 
ممکن است این فرآیند را با تغییراتی مواجه سازد. 
در مجموع اگر بخواهیم تمامی بحث های اقتصادی 
می توان  بسنجیم،  یکدیگر  با  را  محیط زیستی  و 
گفت تا سال 2025 در اکثر نقاط دنیا، انرژی های 

بادی و خورشیدی از تمامی سوخت های فسیلی و 
زغال سنگی ارزان تر تمام خواهند شد.

و  فسیلی  نیروگاه های  مقایسه ای  مباحث  از  خارج 
انرژی های  درخصوص  داخلی  مباحث  برخی  نو 
می دهد  نشان  ارزیابی ها  دارد.  وجود  کشور  در  نو 
که  قراردادهایی  براساس  بخش خصوصی  مطالبات 
بسته شده عقب نمانده و آخرین پرداخت ها مربوط 
به شهریور ماه است. مطالبات آبان ماه هم که هنوز 
پرداخت نشده اما هنوز تا 15 دی ماه قابلیت پرداخت 
مشکالت  قبل  سال  تا  البته  دارند.  را  تاخیر  بدون 
مربوط به بدهی ها وجود داشت. سال 97 به واسطه 
مشکالتی که در فرآیند بودجه به ساتبا پیش آمد 
پرداخت مطالبات حدود 6 ماه با تاخیر مواجه شد. 
ساتبا  بودجه  شدن  اختصاصی  بحث  که  زمانی  اما 
میان  از  بدهی ها  پرداخت  مشکل  تقریبا  شد،  حل 
ماه  دو  یا  با یک  و صورت وضعیت ها  برداشته شد 
از  گفت  می توان  بنابراین  می شد.  پرداخت  تاخیر 
لحاظ پرداخت مطالبات، تولیدکنندگان انرژی های 
اما  نیستند.  روبه رو  حاد  مشکالت  با  تجدیدپذیر 
سایر  از  بیش  را  بخش  این  فعاالن  که  موضوعی 
است.  تعدیل ها  ضریب  بحث  می دهد،  آزار  مسائل 
با  ارز  نرخ  گذشته  سال  اینکه  به دلیل  متاسفانه 
نوساناتی همراه بود و افزایش چند برابری را تجربه 
انرژی های  تولیدکنندگان  برای  دردسرهایی  کرد، 
مقرر  نیرو،  وزیر  مصوبه  براساس  آمد.  به وجود  نو 
شد صورت وضعیت ها بر مبنای نرخ ETS )سامانه 
معامالت الکترونیکی( پرداخت شود. اما این مصوبه 
که  است  درحالی  این  است.  نشده  اجرایی  تاکنون 
طبیعتا زمانی که این مصوبه امضا شده منابعی هم 
این  شدن  اجرا  عدم  و  است  شده  لحاظ  آن  برای 
وارد  برق  صنعت  فعاالن  به  را  آسیب هایی  مصوبه 

خواهد کرد. متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-88/3610021-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1
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برق چند  پیک مصرف  از  گذر   : اقتصاد  دنیای 
تابستانی  از  دغدغه های  یکی  به  است  سالی 
متولیان وزارت نیرو تبدیل شده است؛ دغدغه ای 
که یکسوی آن را متقاضیان پرمصرف از بخش 
و  داده اند  شکل  خانگی  و  صنعت  کشاورزی، 
و  ظرفیت  با  نیروگاه هایی  را  دیگرش  سوی 
راندمان پایین تولید و البته عمدتا بدون صرفه 
اقتصادی. تابستان امسال اما برخالف تابستان 
سال 97 که مشترکان برق کشور خاموشی های 
برنامه ریزی شده را تجربه کردند، بدون قطعی 
برق سپری شد. اما آیا پیک تابستانه سال 99 
هم بدون خاموشی به اتمام خواهد رسید؟ برنامه 
سیاست گذاران و متولیان وزارت نیرو برای عبور 
ایام سخت و گرم سال چه خواهد بود؟  از این 

خبری  نشست  یک  در  برق  صنعت  سخنگوی 
سناریوهای عبور سالمت از پیک تابستان سال 
آینده را اعالم کرد. براساس جزئیات اعالم شده 
»پیوستن 3 هزار مگاوات نیروگاه جدید به مدار 
تولید برق کشور«، »انجام برنامه های تعمیرات 
اساسی« و »بازدیدهای دوره ای سایر نیروگاه ها« 
مهم ترین استراتژی هایی هستند که برای تامین 
شده اند.  گرفته  نظر  در   99 سال  گرم  فصل 
سیاست گذاران  برنامه ریزی  براساس  همچنین 
نیرو، برنامه ریزی شده که حدود 4 هزار مگاوات 
مدیریت  برنامه های  طریق  از  تابستان  پیک  از 
برای  نیز  مگاوات  هزار  و حدود  جبران  مصرف 
نخستین بار با استفاده از ظرفیت استارت  آپ ها 
که مقررات آن در حال وضع است، جبران شود.

فراموش  را   1۳97 تابستان  کشور،  برق  صنعت 
نمی کند. تابستانی داغ کـه بـا سوءمدیریت  سال های 
گذشته، تامین برق کشور از حالت پایدار خارج شد 
و در نهایت برای بسیاری از مشترکان بخش خانگی، 
به همراه  مالی  زیان  و  نارضایتی  صنعتی  و  تجاری 
شدت  بـودن  بـاال  نمی توان  که  هرچند  داشت. 
مصرف انرژی از جمله برق و لزوم مدیریت مصرف 
در ایران را نادیده گرفت اما علت خاموشی های اخیر 
نبـود. اگرچـه  صرفـا چگونگی مصـرف مشـترکان 
به  را  معضل  این  بروز  چندگاهی  از  هر  دولـت 
مباحث مدیریت عرضه و تقاضا ربط داد. بررسی ها 
سال  خاموشی های  اصلی  علت  کـه  می دهد  نشان 
گذشته کمبود سرمایه گذاری در صنعت برق بـود؛ 
حتی  سرمایه گذای ها،  افت  نتیجه  در  که  به طوری 
شد.  لمس  نیز  برق آبـی  نیروگاه های  تولید  کمبود 
سوپاپ  مثابه  به  نیروگاه ها  این  تولید  درحالی که 

اطمینانی بـرای تامین برق کشور است.
به عبارت دیگر ایران ساالنه به 5 هزار مگاوات ظرفیت 
جدید نیاز دارد و باید برای آن سرمایه گذاری شود 
مصرف  رشد  تامین  صرف  تولید  این  از  بخشی  تا 
ساالنه نسبت به پیک تابستان سال قبل و مقداری 
هم به عنوان ذخیره باشد. بررسی ها نشـان داده کـه 
سـاالنه ۳ هـزار مـگاوات رشد مصرف رخ می دهد و 
2 هزار مگاوات هم باید ذخیره شود که اگر مشکلی 
برای واحدها به وجود آمد یا در شـرایط اضطراری 
برق  نیاز  بودیـم،  مصرف  غیرطبیعـی  رشـد  و 
کشور پاسخ داده شود. از این رو فعاالن صنعت برق 
معتقدند اگر در سال های اخیر 5 هزار مگاوات در 
هر سال وارد مدار شده بود، کمبود حجم آب پشت 
سدها و در نتیجه افت تولید نیروگاه های برق آبی، 
کشور را با خاموشی های پیاپی مواجه نمی کرد. اما 
در این مدت به تامین برق و افزایش تولید به صورت 

خطی نگاه شد و صرفا رشد مصرف ساالنه و حتی 
کمتر از آن به مدار آمد. به این ترتیب که هر سال 
حدود 1800 تا 2۳00مگاوات برق وارد شبکه شد و 
این رقم صنعت برق کشور را شکننده و آسیب پذیر 
بر  تمرکز  با  سیاست گذاران  شرایط  این  در  کرد. 
خانگی،  بخش های  در  مصرف  مدیریت  شیوه های 
تامین  مشکالت  به دنبال حل  کشاورزی  و  صنعتی 

برق پایدار در کشور گام برداشتند.
اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون  خبری  نشست 
رسانه  اصحاب  حضور  با  گذشته  روز  که  هم  توانیر 
برگزار شد،در برگیرنده موضوعات مختلفی از صنعت 
برق از جمله چگونگی تامین برق در سال 97-98 
بود. مصطفی  از پیک سال 99   برنامه های عبور  و 
رجبی مشهدی ابتدا تصویری از وضعیت تامین برق 
به  و سپس  کرد  ارائه  گذشته  سال  پیک  در  پایدار 
امسال  تابستان  از خاموشی ها در  مانع  اقداماتی که 
و 250  آوردن ۳هزار  مدار  به  او  داشت.  اشاره  شد، 
تا  تابستان 97  نیروگاهی طی  واحد جدید  مگاوات 
98 را از رکوردهای موثر دانست و در کنار این اقدام 
تعمیرات اساسی نیروگاه ها را نقطه عطف دیگری در 
پیک تابستان امسال برشمرد. البته سخنگوی صنعت 
برق ابتکار مهم امسال را مربوط به بخش مدیریت 
 ۳874 نخستین بار  برای  چراکه  دانست؛  مصرف 
مگاوات صرفه جویی مصرف برق در پیک امسال رقم 
راستا  این  در  رجبی مشهدی  به گفته  است.  خورده 
تفاهم نامه هایی با بخش های »تجاری«، »صنعتی« و 
»کشاورزی« منعقد شد که در نهایت سیاست گذاران 
صنعت برق را قادر ساخت تا بدون اعمال خاموشی 
برنامه ریزی شده از پیک تابستان 98 عبور کنند. به 
شد  باعث  اقدام  این  برق  صنعت  سخنگوی  اعتقاد 
وزارت نیرو تعهدات خود نسبت به صادرات برق به 

کشورهای همسایه را محقق کند. ادامه مطلب  

در نشست خبری سخنگوی صنعت برق اعالم شد

سناریوهای تامین برق 99

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-88/3610022-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82
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 بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت 
در دقایق ابتدایی بعد از حمله برق آسای ایران با 
افزایش بیش از 3دالری به 71 دالر و 75 سنت 
سپتامبر  ماه  اواسط  از  رقم  باالترین  که  رسید 
تاکنون بود، اما بعداً با اندکی تعدیل، و 97 سنت 
افزایش نسبت به رقم پایانی جلسه قبل، به 69 

دالر و ۲4 سنت رسید.
تالفی جویانه  عملیات  پی  در  نفت  جهانی  قیمت 
از ۳دالر  بیش  عراق،  در  آمریکا  اهداف  علیه  ایران 
افزایش یافت و پیش از کاهش، هر بشکه نفت برنت 

به 71 دالر و 75 سنت رسید.

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، به دنبال حمله 
پایگاه  به  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  موشکی 
احتمال  افزایش  و  عراق  در  آمریکایی  نیروهای 
اختالل در عرضه نفت، قیمت نفت به باالترین رقم 

طی ماه های گذشته رسید.
از آنکه تحلیلگران گفتند تأسیسات تولید  اما پس 
ندیده،  آسیبی  ایران  انتقام جویانه  حمالت  از  نفت 
نگرانی ها در بازار نفت کاهش یافت و موجب افت و 
تعدیل نسبی قیمت ها شد. توئیت های دونالد ترامپ 
وزیر  ظریف  محمدجواد  و  آمریکا  جمهوری  رئیس 
امور خارجه ایران نیز حکایت از کاهش سطح تنش 

بین طرفین بود.
برنت  نفت  این گزارش، قیمت هر بشکه  اساس  بر 
با  ایران  برق آسای  حمله  از  بعد  ابتدایی  دقایق  در 
سنت   75 و  دالر   71 به  ۳دالری  از  بیش  افزایش 
رسید که باالترین رقم از اواسط ماه سپتامبر تاکنون 
افزایش  اندکی تعدیل، و 97 سنت  با  اما بعداً  بود، 
نسبت به رقم پایانی جلسه قبل، به 69 دالر و 24 

سنت رسید.
هم  آمریکا  اینترمدییت  تگزاس  وست  نفت  قیمت 
که اوایل امروز تا رقم 65 دالر و 85 سنت باال رفته 
بود، با اندکی تعدیل و رشد 82سنتی به 6۳ دالر و 

52 سنت رسید.
آمریکایی  نیروهای  علیه  ایران  موشکی  حمالت 
مراسم  با  همزمان  تقریباً  عراق  در  مستقر 
نیروی  فرمانده  سلیمانی،  سردار  خاک سپاری 
عملیات  در  که  گرفت  انجام  پاسداران  سپاه  قدس 
تروریستی جمعه گذشته ارتش آمریکا در بغداد به 

شهادت رسید.
موشک  ده ها  ایران  که  کرده  اعالم  آمریکا  ارتش 
بالستیک را به سمت 2 پایگاه نیروهای آمریکایی در 
حمله  این  از  پس  است.  کرده  شلیک  عراق  خاک 
بازارهای بورس، ارز و طال شاهد تالطمات شدیدی 

بودند.
در  آمریکا  توئیت خود گفته  ترامپ در جدیدترین 
حال ارزیابی تلفات و خسارات حمالت ایران است 
را صادر  بیانیه ای  آمریکا  به وقع  و صبح چهارشنبه 

خواهد کرد.
روی  همچنان  نفت  بازارهای  تحلیلگران،  به گفته 
ماهیت دقیق اهداف حمالت ایران متمرکز هستند، 
اما لطمه ندیدن عرضه نفت در تنش جاری موجب 
راحت  حدودی  تا  نفت  بازار  فعاالن  خیال  تا  شده 

شود.

افزایش قیمت جهانی نفت در پی حمالت تالفی جویانه ایران
تعمیرات نیروگاه های برق حرارتی 

برای پیک مصرف سال 99
تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر پشتیبانی شرکت 
تعمیرات  مورد   674 گفت:  حرارتی  برق 
نیروگاه های حرارتی به ظرفیت 97 هزار و 8۰۰ 
مگاوات در حال انجام است و پیش بینی می شود 

تا اردیبهشت 99 به پایان برسد.
به گزارش روز چهارشنبه پایگاه اطالع رسانی وزارت 
تعمیرات  برنامه  افزود:  مهرداد«  »غالمرضا  نیرو، 
نیروگاه های حرارتی کشور اعم از خصوصی و دولتی 

از نیمه شهریورماه 98 آغاز شده است.
تعمیرات  مورد   674 مجموع  در  افزود:  وی 
کوتاه مدت و بلندمدت با مجموع ظرفیت 97 هزار و 
800 مگاوات پیش بینی شده است که تاکنون 46 
هزار و 600 مگاوات از برنامه تعمیرات اجرا شده یا 

در حال اجراست.
مهرداد ادامه داد: حدود 48 درصد از برنامه تعمیرات 
به مرحله اجرا درآمده است، زمان پیش بینی خاتمه 
تعمیرات، پایان اردیبهشت 99 است، البته در پایان 
درصد   80 از  کمتر  شبکه  مصرف  نیاز  اردیبهشت 
پیک تابستان است و حتی تعویق خاتمه تعمیرات 
برخی واحدها تا خردادماه نیز مشکلی ایجاد نخواهد 

کرد.
حرارتی  برق  فنی شرکت  پشتیبانی  دفتر  مدیرکل 
نیروگاه ها  تعمیرات  کامل  اجرای  کرد:  خاطرنشان 
توسط شرکت های متخصص داخلی انجام می شود.

مهرداد گفت: شرکت برق حرارتی از تولیدات ساخت 
داخل حمایت می کند و براین اساس قریب به اتفاق 
که  می شود  تامین  داخل  طریق ساخت  از  قطعات 
این موضوع به ویژه از چند سال گذشته تشدید شده 

است.
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یادداشت

نویسندگان: مهدی سیفی- رقیه امامی
احتماال با این وضعیت مواجه شده اید که وقتی 
سازمان  در  استراتژیک  برنامه ریزی  از  صحبت 
سردرگمی،  احساس  نوعی  می آید،  میان  به 
متناقض  بازخوردهای  از  مجموعه ای  یا  انفعال 
برخی  نظر  از  شود.  دیده  کارکنان  سوی  از 
بیش  چیزی  استراتژیک  برنامه ریزی  کارکنان، 
جلوه  استراتژیک  برای  تکراری  نمایش  یک  از 
دادن و توجیه عملکرد سازمان نیست؛ چراکه 
است.  نکرده  ایجاد  برای سازمان  مثبتی  تغییر 
برخی دیگر حتی برنامه ریزی استراتژیک را یک 
فرآیند دست و پا گیر در امور روزمره سازمان 
به نظر  این واقعیتی است که  قلمداد می کنند. 
سازمان های  از  بسیاری  در  دست کم  می رسد 

ایرانی مشهود باشد.

آسیب شناسی فرآیند برنامه ریزی استراتژیک
غیرفرآیندی  دالیل  اگرچه  چیست؟  علت  اما 
متعددی همچون عدم تمایل و شوق واقعی مدیریت 
می توان  نیز  را  استراتژی  به  نسبت  سازمان  ارشد 
استراتژیک  برنامه ریزی  شکست  علل  جمله  از 
به  فرآیندی  منظر  از  صرفا  مقاله  این  در  دانست، 
موضوع نگاه کرده و برخی از مهم ترین اشتباهات در 
فرآیند برنامه ریزی استراتژیک را طرح خواهیم کرد.  
وجه مشترک تعاریف متعددی که صاحب نظران و 
کرده اند،  ارائه  استراتژی  از  حوزه  این  متخصصان 
باشد.  بازار«  در  سازمان  موفقیت  »برنامه  می تواند 
از این رو، عدم موفقیت سازمان در بازار عمدتا یا در 
نتیجه فرآیند معیوب برنامه ریزی استراتژیک است 
یا به واسطه پیاده سازی نادرست آن. همان گونه که 
دالیل  مهم ترین  داریم  قصد  اینجا  در  شد،  عنوان 

را  استراتژیک  برنامه ریزی  فرآیند  از  ناشی  شکست 
تحلیل و بررسی کنیم. این دالیل شش گانه عبارتند 

از:
1- عدم سناریوپردازی یا سناریوپردازی غلط

سناریوپردازی های  و  کالن  محیط  دقیق  تحلیل 
متناسب با آن اهمیت ویژه ای در شالوده برنامه ریزی 
ایرانی  سازمان های  از  بسیاری  دارند.  استراتژیک 
در  و  بوده  غافل  حیاتی  موضوع  این  به  نسبت 
بحران های گاه و بیگاه سیاسی و اقتصادی کشوری 
که در خاورمیانه به عنوان یکی از کانون های اصلی 
متحمل  دارد،  قرار  جهانی  تحوالت  و  بحران ها 

آسیب ها و ضررهای جبران ناپذیری می شوند.
2- عدم توجه به مدیریت ریسک استراتژیک

دلیل دوم که به نوعی با دلیل اول در ارتباط است، 
و  سیستماتیک  ریسک های  مدیریت  اهمیت  به 
و  استراتژیک  مدیریت  فرآیند  در  غیرسیستماتیک 
نحوه اثرگذاری آنها بر استراتژی، چه به صورت فرصت 
و چه به صورت تهدید، اشاره دارد. ریسک هایی که در 
نتیجه تجزیه و تحلیل سناریوهای مختلف شناسایی 
که  مدیریت شوند  یا  انتقال  اجتناب،  باید  شده اند، 
بستگی  ریسک ها  نوع  و  کسب و کار  ماهیت  به  این 
نحوه  و  به ریسک ها  اما در صورت عدم توجه  دارد. 
معرض  در  سازمان  اینکه  عالوه بر  آنها،  به  واکنش 
چالش های محیطی کالن و خرد قرار می گیرد، در 
ارزشمند  و  بالقوه  فرصت های  از  محرومیت  خطر 

محیطی نیز قرار خواهد گرفت.
۳- سهل انگاری در قبال ذی نفعان کلیدی

اهداف  پیشبرد  در  مهمی  نقش  کلیدی  ذی نفعان 
هر سازمانی دارند. بنابر ماهیت و ماموریت سازمان، 
متنوعی  و  گسترده  طیف  از  می توانند  ذی نفعان 
برخوردار باشند؛ از دولت، مطبوعات و فعاالن زیست 
صاحبان  صنفی،  انجمن های  تا  گرفته  محیطی 

کانال های توزیع، مشتریان، سهامداران و کارکنان. 
انتظارات ذی نفعان کلیدی به دقت  در صورتی که 
تحلیل نشده و اهداف کالن و استراتژی شرکت با 
نباشد، سازمان  آنها همسو  اهداف و استراتژی های 
ذی نفعان  با  منافع  تعارض  جدی  خطر  معرض  در 
قرار  بازار  در  موقعیت  تضعیف  متعاقبا  و  کلیدی 

خواهد گرفت.
4- تمرکز صرف بر رقابت و محصول محوری

از  بسیاری  نیز  کسب و کار  امروز  شرایط  در  حتی 
متمرکز  و  داشته  محصول محور  دیدگاه  سازمان ها 
بر رقبایشان هستند. آنها آن قدر سرگرم توجه به 
فضای رقابت هستند که تا حد زیادی مشتریان خود 
را فراموش می کنند. تجزیه و تحلیل رقبا بسیار مهم 
زیرا  است  خطرناک  آنها  بر  صرف  تمرکز  اما  است 
رقبا  نه  مشتریان هستند  ارزش،  اصلی خلق  منشأ 
یا فضای رقابت. از سوی دیگر، نتیجه طبیعی توجه 
با آنها و شبیه  بیش از حد به رقبا، همرنگ شدن 
شدن به آنها تا حدی است که به تقلید می انجامد؛ 
مختلف  بازارهای  و  صنایع  در  وفور  به  که  اتفاقی 
کشور دیده می شود. به عنوان مثال )برگرفته از یک 
نمونه واقعی(، به مجرد ابتکار یک سازمان در طراحی 
یک کانال توزیع جدید، رقبا نیز در سریع ترین زمان 
ممکن دست به تقلید زده و پس از مدت کوتاهی، 
مزیت رقابتی سازمان پیشرو از بین رفته و همه رقبا 
از نگاه مشتریان یکسان می شوند. در این وضعیت، 
پدیده Commoditization یعنی همرنگی اتفاق 

می افتد.
5- نگاه یکسان به مشتریان

در بخش بندی مشتریان، غالب سازمان ها روش های 
بر  بخش بندی ها  غالب  می کنند.  اتخاذ  ساده ای 
اساس صنعت، محصول، یا گردش مالی سفارش و 

معیارهایی از این دست انجام می شود. 
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نگاه آخر

سقوط »بوئینگ 737 « اوکراینی

اطالعیه مهم ستادکل نیروهای مسلح

 سقوط هواپیمای مسافری 
ناشی از خطای انسانی سیستم 

پدافندی بود
اطالعیه ای  صدور  با  مسلح  نیروهای  ستادکل 
سقوط هواپیمای مسافری خطوط هوایی اوکراین 

را ناشی از خطای انسانی و غیرعمد عنوان کرد.
نیروهای  ستادکل  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
مسافربری  هواپیمای  سقوط  خصوص  در  مسلح 
این  ای،  اطالعیه  با صدور  اوکراین،  هوایی  خطوط 
حادثه را ناشی از خطای انسانی دانست و  اطمینان 
داد بالفاصله مقصر آن را به سازمان قضایی نیروهای 

مسلح معرفی نماید.
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