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»هوشمندسازي« سومين تحول 
بزرگ صنعت برق

تحول  سومين  آستانه  در  برق  صنعت  امروز 
که  تحولي  هوشمندسازي.  دارد:  قرار  بزرگ 
منجر به ايجاد بستر مديريت هوشمند عرضه و 
تقاضا، شبكه هاي هوشمند، خرده فروشي برق، 

اينترنت اشيا و ... خواهد شد.
مولد  نخستین  که  شمسي  هجري   ۱2۶۴ سال  از 
و  ایران شد  وارد  گلستان  کاخ  روشنایي  براي  برق 
نخستین نیروگاه خصوصي برق شهري توسط حاج 
الضرب( در سال ۱28۴ در  )امین  حسین مهدوي 
امروز، صنعت  به  تا  اندازي گردید،  راه  تهران  شهر 
برق دو تحول بزرگ را پشت سر گذاشته است. اولین 
تحول بزرگ صنعت برق در دهه ۴0 هجري شمسي 
بر  ایران  نقاط  تمام  به  رساني  برق  وظیفه  که  بود 
عهده دولت قرار گرفت و منجر به تشکیل سازمان 
، وزارت آب و برق )۱۳۴2( و  ایران )۱۳۴۱(  برق 
سرانجام شرکت توانیر )۱۳۴8( شد. دومین تحول 
و  شمسي  هجري   ۷0 دهه  در  برق  صنعت  بزرگ 
انجام  برق"  صنعت  ساختار  "تجدید  عنوان  تحت 
مستقل  هاي  شرکت  تحول،  این  دنبال  به  گرفت. 
برق ایجاد شد و از دل آن، خصوصي سازي و بازار 

برق شکل گرفت.

هوشمند سازي
بزرگ  تحول  آستانه سومین  در  برق  امروز صنعت 
قرار دارد: هوشمندسازي. تحولي که منجر به ایجاد 
بستر مدیریت هوشمند عرضه و تقاضا، شبکه هاي 
 ... و  اشیا  اینترنت  برق،  فروشي  خرده  هوشمند، 

خواهد شد.
چشمگیر  کاهش  گذشته،  دهه  یك  از  بیش  طي 
منابع مالي صنعت برق باعث افول مباحث فني و نیز 
تقلیل نگاه توسعه محور و همگام سازي با تحوالت 
هاي  پیشرفت  تمامي  رغم  به  است.  دنیا شده  روز 
هاي  تکنولوژي  و گسترش  بسط  زمین  در  حاصله 
موجود صنعت برق و تامین نیاز مردم؛ در بُعد فني، 
چشم  ترسیم  و  نوین  نگاهي  نیازمند  برق  صنعت 
اندازي مناسب به منظور حفظ و ارتقاي جایگاه این 

صنعت در منطقه و دنیا مي باشد.
به عنوان نمونه، ساختار شبکه توزیع ما از لحاظ فني 
منطبق بر ساختار شبکه هاي توزیع دهه ۶0 تا ۷0 
میالدي ست. در آن برهه، مشترکین بسیار پراکنده 
و کم توان بودند و گسترش شبکه فشار ضعیف؛ هم 
توجیه فني داشت و هم توجیه اقتصادي. با تغییر 
سبك ساختمان سازي در شهرها و سیر روزافزون 
افزایش توان مصرف در مشترکین و توسعه پدیده 
نیازمند  کالنشهرها،  در  سازي  برج  و  سازي  تراکم 
تغییر ساختار کلي شبکه توزیع و استفاده از شبکه 
فشار متوسط به جاي شبکه فشار ضعیف بودیم که 
بعلل مختلف، در این امر توفیق نداشته ایم و الجرم 

با معضل افزایش تلفات مواجه شده ایم.
از سوي دیگر امروز صنعت برق با مفاهیم جدیدي 
هوشمندسازي،  تقاضا،  و  بار  مدیریت  همچون 
اینترنت اشیا و خرده فروشي مواجه است که توسعه 
این مفاهیم نیازمند ایجاد بستر فني و ساختار الزم 
زمینه  در  شده  برداشته  هاي  گام  رغم  به  است. 

هوشمندسازي، باید اذعان داشت که صنعت برق در 
این زمینه عقب افتاده و این امر شایسته صنعت برق 
ایران که همواره از صنایع سرآمد کشور بوده و بیش 
مهندسي  و  فني  از صادرات خدمات  از ۹0 درصد 
کشور را طي سال هاي اخیر به خود اختصاص داده، 

نیست.
امروز مباحث پیشرفت مدیریت بار و تقاضا وابسته 
کنترل  مانیتورینگ،  هاي  زیرساخت  توسعه  به 
امکان،  این  ایجاد  بدون  و  است  هوشمندسازي  و 
عمده  بارهاي  مدیریت  سطح  در  مصرف  مدیریت 
تا ۱0 درصد کل مصرف را تشکیل  که حداکثر 8 
مي دهند متوقف خواهد ماند. یك نمونه از مزایاي 
پیك  و  بار  مدیریت  در  استفاده  هوشمندسازي، 
سایي منطقه اي است که اثرات مستقیمي بر بهبود 
هاي  هزینه  کاهش  و  توان  کیفیت  هاي  شاخص 
و  تولید،  غیراقتصادي  ظرفیت  توسعه  آور  سرسام 
نیز، کنترل افزایش بي رویه شدت مصرف انرژي را 

بدنبال خواهد داشت.
میزان  که شاخص سرانه  بینیم  مي  دیگر  از سوي 
مناسب  توسعه  عدم  بعلت  مشترك  هر  خاموشي 
شبکه هوشمند، رضایت بخش نیست و در صورت 
بطور  مشترکین  خاموشي  سرانه  الزم،  بستر  ایجاد 
عمده  همچنین  یافت.  خواهد  کاهش  چشمگیري 
ایجاد امکان نظارت و  مباحث خرده فروشي بدون 
پایش دقیق و ایجاد شبکه هاي هوشمند، ابتر خواهد 
تحول  سومین  آستانه  در  برق  صنعت  لذا،  ماند. 
منظور  به  که  ست  "هوشمندسازي"  یعني  بزرگ 
با  مهندسي  و  فني  رساني  روز  به  و  سازي  همگام 
آخرین تحوالت روز دنیا؛ نیازمند ترسیم چشم انداز، 
ریل گذاري و حرکت با عزم و اراده جدي است تا 
همچنان بعنوان صنعت پیشرو در منطقه و جهان 

سرآمد باشد.

رويداد بين المللي "استارتاپ 
ويكند" صنعت برق

با  آذربايجان شرقي  برق  نيروي  توزيع  شرکت 
تبريز  دانشگاه  نوآوري  و  رشد  مرکز  همكاري 
رويداد بين المللي استارتاپ ويكند صنعت برق 

را برگزار مي کنند.
بـه گـزارش پایـگاه خبـري توانیـر، مهنـدس اکبـر 
فـرج نیـا مدیـر عامـل شـرکت توزیـع نیـروي برق 
آذربایجـان شـرقي طـي گفتگویـي، اظهـار داشـت: 
بـر  تجربـي   – علمـي  رویـداد  ایـن  برپایـي  ایـده 
بـرق  صنعـت  و  نیـرو  وزارت  سیاسـتهاي  اسـاس 
مبني بر اسـتفاده از ظرفیت و پتانسـیل اسـتارتاپها 
و تحقیقـات علمـي نخبـگان کشـور و بـه دنبـال 
امضـاي تفاهم نامه همکاري پژوهشـي و تحقیقاتي 
بیـن شـرکت توزیع نیروي برق آذربایجان شـرقي و 
مرکز رشـد دانشـگاه تبریز در راسـتاي همـکاري با 
اسـتارتاپ هـا و شـرکت هاي نوپا حاصـل و تصمیم 

شـد، گیري 
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وزير نيرو در جمع خبرنگاران:

۹۰ درصد تجهيزات آب و برق 
کشور داخلی است

وزير نيرو گفت: چرخ توسعه و عمران در صنعت 
آب و برق با سرعت مناسب و مطلوب در حال 
حرکت بوده و اميد است اين مسير تداوم داشته 
نزديک  همكاری  مصرف  بخش  در  هم  مردم  و 

داشته باشند.
"رضا  دولت،  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
بهره  آیین  حاشیه  در  یکشنبه  روز  اردکانیان" 
برداری پست ۴00 کیلوولت و خط انتقال ۴00 به 

۱۳2 از اسفراین به بجنورد در چارچوب هجدهمین 
به  سفر  در  "هرهفته_الف_ب_ایران  پویش  هفته 
استان خراسان شمالی در جمع خبرنگاران، تصفیه 
خانه فاضالب آشخانه و شبکه انشعاب های فاضالب 
را  تومان  میلیارد   2۶0 گذاری  سرمایه  با  گلستان 
دیگر پروژه هایی عنوان کرد که امروز در این سفر 

به بهره برداری می رسد.
وی گفت: بهره برداری از این پروژه ها در بخش برق 
نیازهای  پذیرش  و  پایداری شبکه  در  نقش مهمی 
کیلوولت   ۴00 رینگ  به  استان  امروز  دارد.  جدید 
شود،  می  برخوردار  پایدار  برق  از  و  متصل  کشور 
اینکه پذیرای سرمایه گذاری های جدید  بر  عالوه 

انرژی بر خواهد بود.
وی ادامه داد: در بخش فاضالب هم امروز، شصت و 
پنجمین تصفیه خانه فاضالبی که در دولت تدبیر و 

امید ساخته شده به بهره برداری می رسد.
به گفته اردکانیان، به طور متوسط از نیمه سال ۹2 
تاکنون هر هفته یك تصفیه خانه فاضالب وارد مدار 

بهره برداری شده است.
احتمال وقوع سیالب در برخی مناطق

وزیر نیرو در عین حال گفت: همچنین پیش بینی 
سازمان هواشناسی این است که در روزهای آتی در 
کشور، برخی مناطق کشور با سیالب هایی مواجه 
داده  الزم  های  باش  آماده  دستور  که  شوند  می 
استانداران و ستادهای  با  نزدیکی  شده و همکاری 

مدیریت بحران استان ها صورت گرفته است.
امیدوارم سیالب های محتمل پیش رو  وی گفت: 

بیشتر منفعت برای کشور داشته باشند.
وزیر نیرو در عین حال خاطرنشان کرد: در ارتباط 
با صادرات برق هم قراردادها و تعهداتی داریم که 
به  داخلی خود  نیازهای  رعایت  با  کنیم  می  سعی 

آنها عمل کنیم.

مديرعامل توانير:

۷ هزار ميليارد تومان امسال در 
مصرف برق صرفه جويی شد

اجرای  به  اشاره  با  توانير  شرکت  مديرعامل 
ميليارد   3۵۰ امسال  گفت:  تشويقی  طرح های 
کشاورزان  و  صنايع  مردم،  به  پاداش  تومان 

پرداخت و در مقابل آن ۷ هزار ميليارد تومان 
صرفه جويی شد.

نیرو،  وزارت  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
بیان  با  توانیر  مدیرعامل  متولی زاده،  محمدحسن 
درصد   ۱00 کشور  در  برق رسانی  پوشش  اینکه 
باالی  روستای  کشور  در  خوشبختانه  گفت:  است، 
حالی  در  این  و  ندارد  وجود  برق  بدون  خانوار   ۱0
برق  هنوز  زمین  کره  از  نفر  میلیارد   ۱.2 که  است 
ندارند و دنیا برای رسیدن به این شاخص برای سال 
20۵0 یعنی ۳0 سال بعد هدف گذاری کرده است.

سیل  بحران  به  اشاره  با  توانیر  شرکت  مدیرعامل 
دو  طی  گیالن  برف  بحران  و   ۹8 سال  ابتدای 
پیشتاز  برق  صنعت  همکاران  گفت:  اخیر  هفته 
مردم  برق  تأمین  برای  مردم  به  خدمت رسانی 

هستند.
وی با بیان اینکه همکاران صنعت برق جزو اولین 
خدمات رسانی  و  دارند  حضور  بحران ها  در  نیروها 
می کنند، ابراز داشت: در برف اخیر استان گیالن با 
وجود اینکه 8۵ درصد شبکه برق این استان تحت 
و  تالش  با  اما  بود  گرفته  قرار  سنگین  برف  تأثیر 
حضور به موقع همکاران سریع اقدام شد و به شبکه 
برگشت در حالی که در اتفاق مشابه در کانادا ۹ روز 

بدون برق بودند.
متولی زاده تصریح کرد: با اقدامات انجام شده پیك 
بار تابستان به خوبی مدیریت شد و نه تنها مشکلی 
نداشتیم بلکه صادرات را ۱20 درصد افزایش دادیم 

که منجر به افزایش درآمد کشور شد.
بار  پیك  مدیریت  به  اشاره  با  مسؤول  مقام  این 
داد:  ادامه  تشویقی  طرح های  اجرای  و  تابستان 
امسال ۳۵0 میلیارد تومان پاداش به مردم، صنایع 
و کشاورزان پرداخت و در مقابل آن ۷ هزار میلیارد 

تومان صرفه جویی شد.
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اقتصاد ایران

تعارض منافع وزارتخانه های نفت و نيرو

 مدل مالی تبادل خوراک 
باالدست و پايين دست انرژی 

اصالح شود
کارشـناس انرژی با اشـاره به تعارض منافع دو 
وزارت خانه نفـت و نيرو، گفت: نـگاه ما به بخش 
انـرژی نگاه واحدی نيسـت زيـرا وزارت نفت و 
نيـرو هر کـدام اولويت  هـای خاص خـود را در 

مسـاله توليد، توزيع و مصـرف دارند.
محمـد شـیرجیان دربـاره آسیب  شناسـی عملکـرد 
کمیسـیون انـرژی در مجلـس دهـم بـه خبرنـگار 
فـارس گفـت: در ایـن خصـوص چند محـور مطرح 
اسـت؛ محور اول اشـکاالت سـاختاری بخش انرژی 
اسـت. یعنـی اقداماتـی که کمیسـیون می  توانسـت 

بـه منظـور کارآمدسـازی حـوزه سـاختاری بخـش 
انـرژی انجـام دهـد اما ما در این چهار سـال شـاهد 

نبودیم. آن هـا 
* تعارض منافع دو وزارت خانه نفت و نیرو

وی ادامـه داد: یکـی از مشـکالتی کـه مـا در بخش 
انـرژی داریم موضـوع عدم مدیریت یکپارچه اسـت 
کـه بـه بحـث تعارض  هـای بیـن دسـتگاهی منجـر 
می  شـود و در یـك سـری حوزه  ها هم بعضـاً موازی  
کاری ایجـاد می کنـد. در واقـع نـگاه مـا بـه بخـش 
انـرژی نـگاه واحـدی نیسـت. زیـرا وزارت نفـت و 
نیـرو هر کـدام اولویت هـای خاص خود را در مسـاله 

تولیـد، توزیـع و مصـرف دارند.
ایـن تحلیلگـر حـوزه انـرژی بـا اشـاره بـه تعـارض 
منافـع دو وزارت خانـه نفـت و نیـرو تصریح کـرد: در 
حالـی کـه وزارت نفـت عالقمند اسـت گاز تولیدی 
بیشـتری داشـته  ارزی  تـا درآمـد  را صـادر کنـد 
باشـد، وزارت نیـرو مایل اسـت ایـن گاز را با قیمت 
کمتـری از وزارت نفـت دریافـت کنـد تـا از ایـن 
طریـق حاشـیه سـودش از محـل فـروش داخلـی و 
خارجـی بـرق، افزایـش یابـد. در کنار ایـن تعارض 
بیـن دسـتگاهی، شـاهد هسـتیم بـه دلیـل قیمـت 
پاییـن گاز در ایـران، وزارت نیـرو به دنبـال کارآمد 

کـردن نیروگاه  هایـش نیسـت.
شـیرجیان خاطـر نشـان کـرد: امـا اگـر مدیریـت 
نیـروگاه  بـه  کـه  گازی  قیمـت  بـود،  یکپارچـه  

رقابتی  تـر  و  مناسـب  تر  می شـد،  داده  تحویـل  هـا 
می شـد. در نتیجـه، ایـن وضعیـت کـه همزمـان بـه 
عـراق صـادرات گاز و بـرق وجـود دارد، اتفـاق نمی  
افتـاد. زیـرا ایـن مسـاله مویـد نوعی تعارض اسـت. 
همچنیـن دریافـت گاز بـه قیمـت واقعی  تـر باعث 
ارتقـا  را  نیروگاه  هـا  راندمـان  نیـرو  وزارت  می شـد 
دهـد. در حـال حاضـر راندمـان نیروگاه هـا به طور 

متوسـط حـدود ۳8 درصـد و راندمـان نیروگاه های 
سـیکل ترکیبـی ۴۷ درصـد اسـت ولی هـر دو گاز 
را بـه یـك قیمـت دریافـت می کننـد. اگـر مدیریت 
یکپارچـه وجـود داشـت، تبعیـض در قیمت موجب 
می شـد تـا نیروگا ه  هـا بـه سـمت کارآمـدی برونـد.

* تصدی گـری شـرکت ملی نفت یك اشـکال مهم 
ساختاری ست

وی تاکیـد کـرد: در ایـن شـرایط ما نهـاد نظارتی و 
رگوالتـوری مشـخصی نداریـم کـه بتوانـد عملکرد 
بیـن بازیگـران مختلف بخـش انرژی را سـاماندهی 
کنـد. ایـن یکـی از اشـکاالت سـاختاری اسـت کـه 
مجلـس بایـد از راه قانون گـذاری آن را حـل کنـد. 
وزارت  تشـکیل  می توانـد  هـم  راه کارهـا  از  یکـی 

باشـد. انرژی 
شـیرجیان محـور دوم اشـکاالت را عـدم تفکیـك 
وظایـف حاکمیتـی و تصدی گـری دانسـت و افـزود: 
بـه  مـا  انـرژی  بخـش  جـدی  مشـکالت  از  یکـی 
خصـوص در حـوزه نفـت ایـن اسـت کـه شـرکت 
ملـی نفـت نقـش تصدی گـری ایفـا می کنـد. ایـن 
بـه عنـوان  ایـن شـرکت  مسـاله موجـب می شـود 
شـرکت مدیریـت کننـده پروژه  هـا نـه تنهـا نتوانـد 
دانـش الزم را در ایـن حـوزه بـه دسـت آورد بلکـه 
ایـن  نباشـد.  کارآمـدی  وزارت  هـم،  نفـت  وزارت 
موضـوع در مـورد وزارت نیـرو نیـز صـادق اسـت.

* مدیران ناظر نباید تصدی گری کنند
این کارشـناس مسـائل انـرژی اظهار داشـت: محور 
سـوم اشـکاالت، نقـش مدیرانی اسـت کـه به جای 
می کننـد.  تصدی گـری  حاکمیتـی،  و  نظارتـی  کار 
بـه ایـن صـورت کـه آنهـا یـا عضـو هیئـت مدیـره 
شـرکت ها هسـتند و یـا بـه نحـوی ایـن شـرکت ها را 
مدیریـت می کننـد. راهـکار هـم اعمـال ممنوعیـت 
اشـتغال مدیـران فعـال در دسـتگاه های حاکمیتی 

و نظارتـی در شـرکت  هایی اسـت کـه کار تصـدی
موجـب  ممنوعیـت  ایـن  می دهنـد.  انجـام  گـری 
جلوگیـری از تعـارض منافـع و حفـظ اسـتقالل و 
شـان نظارتـی آنهـا می شـود. در اینجـا الزم اسـت 

مجلـس وارد عمـل شـود.
انـرژی  کمیسـیون  دیگـر  مشـکل  داد:  ادامـه  وی 
برنامـه  فقـدان  مجلـس در چهـار سـال گذشـته، 
راهبـردی و جامـع برای جلوگیری از خام  فروشـی، 
حرکـت به سـمت تولیـد و صـادرات محصـوالت با 
ارزش افـزوده باالتـر و یـا توسـعه زنجیـره پاییـن 
دسـتی اسـت. اگرچـه در ایـن راسـتا تالش  هایـی 
صـورت گرفت امـا برنامه راهبردی مشـخصی برای 
آن وجـود نداشـت. در ایـن خصـوص کمیسـیون 
انـرژی می توانسـت دولـت را موظـف کنـد هر سـال 
درصـدی از میـزان خـام  فروشـی را کاهـش دهد و 
در مقابـل از تسـهیالتی بهـره  منـد شـود. بـه ایـن 
صـورت کـه بـرای مثال دولـت اجـازه پیـدا می کرد 
از صنـدوق توسـعه ملـی اسـتفاده کند و یـا عایدی 

معینـی از محـل فـروش فـرآورده داشـته باشـد.
* اشـتغالزایی پاییـن دسـت پتروشـیمی ۳0 برابـر 

باالدسـت آن است
شـیرجیان تاکیـد کـرد: مسـاله دیگـری کـه وجود 
دارد مغفـول مانـدن توسـعه بخـش پاییـن  دسـتی 
صنعت پتروشـیمی اسـت. در حالی که بـرای ایجاد 
هـر شـغل در حـوزه باالدسـتی نیـاز بـه ۳۹0 هزار 
دالر اسـت، ایـن رقـم در حوزه پایین  دسـتی تقریبا 
بـه ۱۳ هزار دالر می رسـد. بنابراین میزان اشـتغال
نسـبت  پتروشـیمی  دسـتی  پاییـن   بخـش  زایـی 
بـه میـزان ارزآوری آن ۳0 برابـر بیشـتر از بخـش 

است. باالدسـتی 
وی خاطر نشـان کـرد: ظرفیت صنعت پتروشـیمی 
ایـران در سـال ۶۴ میلیـون تـن اسـت کـه البته ما 
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۵۳ میلیـون تـن تولیـد داریـم. از ایـن میـزان، 2۱ 
میلیـون تـن صـادر و فقـط 8.۵ میلیون تـن از این 
محصـوالت وارد بخـش پایین  دسـتی می شـود. این 
وضعیـت نـه تنهـا گویـای بـی توجهـی بـه بخـش 
پاییـن  دسـتی اسـت بلکـه، ایـن حـوزه را نیـز بـه 
خـارج وابسـته کـرده اسـت. زیـرا بسـیاری از ایـن 
محصـوالت باالدسـتی پـس از فـرآوری در خـارج 

کشـور، مجـدد وارد می شـود.
ایـن تحلیلگـر حـوزه انـرژی یـادآورد شـد: بـا ایـن 
حـال تصویـب قانـون حمایـت از توسـعه صنایـع 
بـا  گازی  میعانـات  و  خـام  نفـت  دسـتی  پاییـن 
سـرمایه  گـذاری مردمـی از نقـاط قـوت عملکـرد 
هـدف  بـا  کـه  بـود  مجلـس  انـرژی  کمیسـیون 
توسـعه پتروپاالیشـگاه  ها صـورت گرفـت. امـا ایـن 
قانـون عمـال چنـدان اجرایـی نشـد. در حالـی کـه 
مجلـس وظیفـه قانون گذاری دارد، بایـد کار پیگیری 
مصوبـات قانونـی را نیـز انجـام دهد اما عـدم ایفای 
نقـش نظارتـی یکـی از ایـرادات عمومـی مجلس ما 

در همـه ادوار اسـت.
* مجلـس بایـد بـه مدل مالـی تبادل خـوراك بین 

باالدسـت و پایین دسـت بخش انـرژی ورود کند
اشـکاالتی کـه در بحـث عـدم  بـه  اشـاره  بـا  وی 
توسـعه بخـش پاییـن  دسـتی صنعت بخـش انرژی 
صـادرات  مسـاله  مـا  مشـکل  گفـت:  دارد  وجـود 
ممنوعیـت  اگـر  اسـت.  انـرژی  فـرآورده  هـای 
صـادرات فـرآورده در بخش پاالیشـگاه ها برداشـته 
شـود، تـا حـدی مشـکل حـل می شـود. ایـن اقـدام 
هـم از جمله مسـائلی اسـت که مجلـس باید به آن 
ورود کنـد. همچنیـن مجلـس باید به حـل موضوع 
مـدل مالـی و تامین خـوراك بین بخش باالدسـتی 

و پاییـن دسـتی بپـردازد.
شـیرجیان افـزود: در حـال حاضر پاالیشـگا ه  ها باید 

خوراکشـان را بـا قیمـت مشـخصی از وزارت نفـت 
بگیرنـد. فـرآورده تولیـدی را هـم بایـد به شـرکت 
ملـی پخـش و پاالیـش بدهنـد. همیـن روش در 
پتروشـیمی  ها هـم وجـود دارد. اگـر ایـن مدل حل 
و  شـد  خواهـد  رقابتی  تـر  و  شـفاف  تر  فضـا  شـود 

رانت  هـا از بیـن می ـرود.
* فقـدان نقشـه جامـع مصـرف انـرژی بـر اسـاس 

قلیم ا
وی تصریـح کـرد: از دیگـر مشـکالت موجـود، نبود 
نقشـه جامـع بـرای تعییـن الگـوی مصـرف انـرژی 
کشـور بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمـی و جغرافیایـی 
اسـت. در حال حاضـر مصرف انرژی بخـش خانوار، 
صنعـت و تجاری به گاز وابسـته اسـت در حالی که 
پـارس جنوبـی دچـار افت فشـار شـده اسـت. حال 
ایـن سـوال مطرح می شـود که اگـر در آینـده تولید 
گاز کاهـش یابـد، مصـرف حـوزه پایین دسـتی چه 
وضعیتـی پیـدا خواهـد کـرد؟ مـا می توانسـتیم بـه 
جـای الگـوی مصـرف گازمحـور، از بـرق اسـتفاده 
کنیم. با این کار هم اتالف انرژی و مسـائل زیسـت 
محیطـی کمتـر می شـد و هـم بـه لحـاظ پدافنـدی 
آثـار مثبـت بیشـتری داشـت. در ایـن رابطـه یکی 
از معضـالت مـا عـدم برنامـه و قانـون جامـع بـرای 
اصـالح الگـوی مصـرف انـرژی و به سـازی شـبکه 

اسـت. توزیع 
ایـن تحلیلگـر حـوزه انـرژی تاکیـد کـرد: در حـال 
حاضـر بیشـترین فشـار مـا در بحـث صرفـه  جویی 
در بخـش مصـرف اسـت در حالـی کـه حجـم قابل 
توجهـی از انـرژی در شـبکه  هـای توزیـع اتـالف 
هـزار   8۵ کشـور  بـرق  تولیـد  ظرفیـت  می شـود. 
مـگاوات در سـال اسـت. اگـر فقـط یـك درصـد 
میـزان اتـالف انرژی را در شـبکه توزیـع کم کنیم، 
تقریبـا 8۵0 مـگاوات صرفـه  جویـی انجـام داده

پژوهش  هـای  مرکـز  گزارش ـهای  اسـاس  بـر  ایـم. 
مجلـس، بـرای تولید هـر مگاوات یـك میلیون دالر 
نیـاز اسـت. بنابرایـن بـا ایـن کار 8۵0 میلیون دالر 
انـرژی  بخـش  صرفه  جویـی در سـرمایه گذاری در 

می گیـرد.  صـورت 
وی اظهـار داشـت: یکـی از راهکارهـا هم اسـتفاده 
از از ظرفیـت شـرکت های انـرژی سـمین کمپانی هـا 
انرژی ـای کـه منفعـت  اسـت. شـرکت های خدمـات 
حاصـل از سـرمایه  گـذاری آن هـا از محـل صرفـه  
جویـی انـرژی حاصـل می شـود. مشـکل دیگـر مـا 
نبـود اسـتراتژی مشـخص بـرای صـادرات بخـش 
انـرژی و صـادرات محصـوالت پاییـن دسـت بخش 
انـرژی اسـت. یکـی از دالیلـی کـه خـام  فروشـی 
صـورت می گیـرد یکسـان بـودن عـوارض صـادرات 
محصـوالت پایین دسـتی و باالدسـتی اسـت. اما اگر 
از محـل عوارض بیشـتر صـادرات محصـوالت خام، 
بـه بخش پایین دسـتی تسـهیالت بدهیـم، خود به 

خـود حرکـت بـه ایـن سـمت تشـویق می شـود.
شـیرجیان اضافـه کرد: بـرای مثال وقتـی در فصل 
کمبـود  بـا  داخلـی  گاز  مصـرف  حـوزه  در  سـرما 
مواجـه می شـویم، جلـوی صـادرات را می گیریـم. در 
فصـل تابسـتان ایـن اتفـاق بـرای بـرق رخ می دهد. 
ایـن اقدامـات موجـب تزلـزل بازارهای هـدف می
شـود. زیـرا مشـتری خارجـی اطمینـان خاطری به 
تامیـن انـرژی از طـرف ایـران نـدارد. بنابراین الزم 
اسـت راهبـرد باثباتـی بـرای حمایـت از صـادرات 
داشـته  پاییندسـتی  محصـوالت  و  انـرژی  بخـش 
باشـیم. در ایـن زمینـه حمایت از توسـعه انرژی های 

تجدیدپذیـر مغفـول مانده اسـت.
وی تصریـح کـرد: طبـق مـاده ۵0 قانـون برنامـه 
ششـم توسـعه، باید ۵ درصد از سـبد انرژی کشـور 
از محـل انرژی  هـای تجدیدپذیـر باشـد؛ در صورتی 

کـه ایـن اتفـاق نیفتـاده اسـت. در حـال حاضـر از 
8۵ هـزار مـگاوات تولیـد بـرق کشـور فقـط 800 
تجدیدپذیـر  انرژی  هـای  بـه  مربـوط  آن  مـگاوات 
اسـت. در صورتـی کـه بایـد تا پایـان برنامه ششـم 
توسـعه ایـن رقم بـه ۴000 مـگاوات برسـد. راهکار 
هـم در حمایـت دولـت از بخـش خصوصـی اسـت. 
همچنیـن دولـت می توانـد قیمـت تمام شـده برقی 
کـه در ایـن حـوزه تولیـد می شـود را کاهـش دهـد 
تـا در مقایسـه بـا سـوخت های فسـیلی رقابتـی  تـر 
شـود. همچنیـن بایـد قیمـت برقـی کـه به دسـت 
مـردم می رسـد واقع بینانـه  تر باشـد. یعنـی نمی توان 
گفـت قیمـت برقی که دسـت مـردم می رسـد یارانه 
 ای اسـت و در عیـن حـال انتظار داشـت کـه مردم 
از نـرخ بـرق تولیـد شـده از انرژی هـای تجدیدپذیـر 

کنند. اسـتقبال 
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مهر گزارش می دهد

حمايت نمايشی وزارت نيرو از 
انرژی های تجديدپذير

وزارت نيرو ظاهرا هدفش از افزايش 3۰ درصدی 
نرخ خريد تضمينی برق تجديدپذيرها، حمايت 
از اين حوزه بود اما با حذف ضريب ساعتی، عمال 

کاهش اين رقم را نشانه رفته است.
از  استفاده  ضرورت  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
و  اقتصادی  اتمسفر  در  تجدیدپذیر  انرژی های 
و  است  نشدنی  انکار  امری  کشوری  هر  اجتماعی 
اسناد  در  نیز  ایران  در  این ضرورت  پذیرفته شدن 
از  اقتصادی    صنعتی  چشم اندازهای  و  باالدستی 
جمله قانون پنجم و ششم توسعه به وضوح آورده 
توسعه  پنجم  قانون  در  مثال  طور  به  است.  شده 

نیروگاه  مگاوات  هزار  پنج  راه اندازی  و  نصب  از 
تجدیدپذیر تاکید شده یا در ماده ۵0 قانون برنامه 
است  مکلف  دولت  که  دارد  تاکید  توسعه  ششم 
اولویت  با  را  پاك  و  تجدیدپذیر  نیروگاه های  سهم 
سرمایه گذاری بخش غیردولتی )داخلی و خارجی( 
با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی تا پایان اجرای 
درصد  پنج  به حداقل   )۱۴00 )سال  برنامه  قانون 

ظرفیت برق کل کشور برساند.
همچنیـن براسـاس تصویـب نامـه هیـأت وزیـران 
قانـون  اصـل ۱۳8  بـه  اسـتناد  بـا  و   ۹۵ درسـال 
شـده  مقـرر  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  اساسـی 
دولتـی  شـرکت های  و  موسسـه ها  وزارتخانه هـا، 
بانك هـا،  غیردولتـی،  عمومـی  نهادهـای  و 
شـهرداری ها، براسـاس فهرسـتی کـه وزارت نیـرو 
تعییـن و منتشـر کـرده، وظیفـه دارنـد حداقل 20 
درصـد از بـرق مصرفـی سـاختمان های خـود را از 

کننـد. تعییـن  تجدیدپذیـر  انرژی هـای 
نوسانات ارزی، سد توسعه تجدیدپذیرها

بررسـی های متخصصـان ایـن حوزه نشـان می دهد 
بنـا بـه دالیـل مختلـف از جمله نوسـان قیمـت ارز 
و نیـز جـذاب نبـودن فعالیـت در بخـش انرژی های 
تجدیدپذیـر و ناعادالنـه بـودن قیمـت بـرق، باعـث 
شـده ایـن توسـعه بـا عقـب ماندگی هایـی همـراه 
شـود. آمـار نشـان می دهـد میـزان تولیـد بـرق از 
انرژی هـای تجدیدپذیـر در پایـان آذرماه سـال ۹8 
بـه 8۵0 مـگاوات رسـیده و ایـن درحالی اسـت که 
ظرفیـت تولیـد بـرق در کشـور 80 هزارمـگاوات را 
نشـان می دهد، سـهم انرژی هـای نـو و تجدیدپذیر 
محمدرضـا  اسـت.  درصـد  یـك  از  بیـش  کمـی 
حیاتـی، کارشـناس حـوزه بـرق و انـرژی در گفتگو 
بـا خبرنـگار مهـر با بیـان اینکه یکـی از راهکارهای 
انرژی هـای  توسـعه  برنامه هـای  بـه  بازگشـت 

جذابیت هـای  ایجـاد  کشـور  در  تجدیدپذیـر 
سـرمایه ای بـرای سـرمایه گـزاران خصوصی اسـت، 
گفـت: خریـد تضمینـی بـرق تجدیدپذیرهـا یکـی 
از سیاسـت های متولـی بـرق و انـرژی کشـور طـی 
سـال های گذشـته بوده اسـت. ایـن نگاه بـه قبل از 
دهـه ۹0 برمـی گـردد امـا سیاسـت های تشـویقی 
خریـد تضمینـی بـرق به اواسـط دهـه ۹0 می توان 

ارجـاع داد.
انگیزه ای که نقش بر آب شد

وی افـزود: بـه طـور مثـال در سـال ۹۴ بـود کـه 
یـك  بـا  تجدیدپذیرهـا  تضمینـی  خریـد  قیمـت 
افزایـش باالیـی روبـرو شـد و مـدت قـرارداد خرید 
تضمینـی از ۵ به 20 سـال افزایـش یافت، و همین 
گـذاری  سـرمایه  انگیـزه  افزایـش  باعـث  مسـئله 
هـا شـد. ایـن موضـوع در سـال ۹۵ بـا یـك تغییـر 
دیگـری روبـرو شـد و بـا مصوبـه وزیـر نیـرو خرید 
از  تجدیدپذیـر  نیروگاه هـای  از  بـرق  تضمینـی 
مشـترکان غیردولتی نیز در دسـتور کار قرار گرفت 
کـه بر اسـاس آمارهای موجـود میـزان قراردادها و 
ثبت نـام مشـترکان به طـرز قابـل توجهـی در سـال 

۹۶ افزایـش یافـت.
خرید  تعرفه  زمانی  بازه  همین  در  وی،  گفته  به 
تضمینی با کاهش همراه شده بود و به طور مثال 
تعرفه خرید تضمینی واحدهای زیر ۱0 مگاوات از 
 ،۹۴ سال  در  ساعت  کیلووات  هر  در  ریال   ۶.۷۵0
سال  در  ساعت  کیلووات  هر  در  ریال   ۴.۹00 به 
با  روزها  در همان  یافت، مسئله ای که  ۹۵ کاهش 
تحلیل ها و اعتراضات زیادی از سوی نیروگاه داران 
روبرو شد. حیاتی با بیان اینکه پس تعیین سازوکار 
انگیزه  ایجاد  در  مهم  متغیر  یك  تضمینی  تعرفه 
برای سرمایه گذاران حوزه تجدیدپذیر خواهد بود، 
اظهار داشت: به این معنی که هرچه قیمت یك کاال 

باالتر باشد عرضه کنندگان میزان بیشتری از آن را 
به بازار عرضه می کنند؛ اما آنچه که به واقع تولید 
سود  می کند  بیشتر  تولید  به  تحریك  را  کنندگان 
بیشتر ناشی از تولید بیشتر است و دولت ها همواره 
از این ابزارهای اقتصادی در رسیدن به اهداف برنامه 

ریزی شده خود استفاده می کنند.
خون  تجدیدپذیرها،  تضمینی  خرید  نرخ  افزایش 

تازه در رگ تولیدکنندگان
وی تصریح کرد: بر همین اصل در ماه های پایانی سال 
تعرفه ها شنیده شد،  افزایش مجدد  زمزمه های   ۹۷
»افزایش نرخ ارز«، »گران شدن تجهیزات انرژی های 
تجدیدپذیر« و »افزایش هزینه های سرمایه گذاری در 
احداث سیستم های تجدیدپذیر« عمده ترین دالیلی 
در  را  تجدیدپذیرها  تضمینی  نرخ  اصالح  که  بودند 
دستور کار تصمیم سازان حوزه برق و انرژی قرار داد 
تا ۳0 درصدی  افزایش 20  از  به طوری که خبرها 

تعرفه ها حکایت داشتند.
بـه گزارش خبرنـگار مهر، رئیس سـازمان انرژی های 
تجدیـد پذیـر و بهـره وری انـرژی بـرق در آبـان ماه 
سـال گذشـته در نشسـتی دربـاره اصـالح و افزایش 
اشـاره  مسـئله  همیـن  بـه  تضمینـی  خریـد  نـرخ 
کلیـت  اینکـه  وجـود  »بـا  می گویـد:  و  می کنـد 
افزایـش نـرخ مـورد تأییـد وزارت نیـرو اسـت ولـی 
مقـدار آن بایـد بـه گونه ای باشـد که ایـن وزارتخانه 
و منابعـی کـه بـرای تجدیدپذیرهـا در نظـر گرفتـه 
شـده بتوانـد کفـاف پرداخـت آن را بدهـد. از ایـن 
رو پیش بینـی می کنیـم عمـاًل رقمـی بیـن افزایـش 
20 تـا ۳0 درصـدی نـرخ خریـد بـرق تجدیدپذیرها 
مـورد تأییـد وزارت نیـرو قرار بگیرد تـا پرداخت های 
صـورت حسـاب ها را امکان پذیـر کنـد.« او البته در 
این جلسـه از اصـالح ضریب تعدیـل نرخ های خرید 
بـرق کـه حواشـی زیـادی را ایجـاد کرده خبـر داده 
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. بود
تغییرات اعمال شده از سوی هیأت وزیران چه بود؟
همـه ایـن مسـائل گذشـت تـا اینکـه در فروردیـن 
مـاه سـال ۹۷، هیأت وزیـران در مصوبـه ای نرخ های 
جدیـد خرید تضمینی بـرق نیروگاه های تجدیدپذیر 
اعـالم کرد که بررسـی های اولیه نشـان مـی داد این 
تغییـرات بـا یـك افزایـش ۳0 درصـدی روبرو شـده 
اسـت؛ در آن روزهـای ابتدایـی انتشـار ایـن مصوبه، 
کارشناسـان، افزایـش ۳0 درصـدی نـرخ پایه خرید 
تضمینـی بـرق نیروگاه های خورشـیدی، بـادی و…، 
حـذف پله هـای خریـد تضمینـی بـرق نیروگاه هـای 
خورشـیدی و بـادی و… و تـك نرخـی شـدن همـه 
نیروگاه هـای غیرانشـعابی، برگـزاری مناقصـه بـرای 
و…  بـادی  و  خورشـیدی  نیروگاه هـای  ظرفیـت 
بـاالی ۱0 مـگاوات، امـکان افزایـش ظرفیـت نصب 
نیروگاه هـای انشـعابی تـا دو برابـر ظرفیت انشـعاب 
مشـترك، پرداخت هزینـه آمادگی بـه نیروگاه ها در 
زمـان قطعی شـبکه بـرق، اعمـال جریمـه تأخیر در 
اتصال به شـبکه نیروگاه هـا )۱ و 2 درصد کاهش در 
نـرخ پایـه بـه ازای هرماه تأخیـر( و امـکان تزریق به 
شـبکه و فـروش بـرق، قبل از انعقـاد قـرارداد نهایی 
خریـد تضمینی برق با سـاتبا از جملـه تغییرات این 

مصوبه اعـالم کـرده بودند.
صاحبان  می گذشت  مصوبه  این  ابالغ  از  هرچه  اما 
واحدهای خورشیدی با یك ابهام بزرگ روبرو شدند 
در  بود،  این مصوبه   ۵ ماده  کوتاه  توضیحات  آن  و 
که  مولدهایی  »برای  است:  شده  اشاره  بنده  این 
امکان مدیریت تولید )متناسب با نیاز شبکه( را دارا 
باشند، اعمال ضرایب آمادگی ساعتی بازار برق در 
نیروگاه های  تولیدی  انرژی  خرید  تضمین  قرارداد 
که  مسئله ای  است.«  بالمانع  پاك  و  تجدیدپذیر 

نگرانی های جدیدی را بوجود آورد.

ابهام بیشتر شد...
امـا بنـد جدیـد مصوبـه وزیـران ایـن ضریـب را بـا 
ابهامـات و تفسـیرهای تـازه ای همراه کرده اسـت، 
مسـئله ای کـه تـا به امروز پاسـخ شـفافی از سـوی 
مسـئوالن وزارت نیرو همراه نشـده اسـت، و شـاید 
تنهـا واکنـش، اظهـار نظـر زعفرانچـی زاده، معاون 
انرژی هـای  سـازمان  غیردولتـی  بخـش  توسـعه 
تجدیدپذیـر و بهره وری انرژی برق )سـاتبا( باشـد، 
او در مصاحبه ای اخیراً درباره تغییر شـرایط ضریب 
آمادگـی )ضریب سـاعتی( نیروگاه هـای تجدیدپذیر 
گفتـه اسـت: »ضریـب آمادگـی )ضریـب سـاعتی( 
کـه قبـاًل بـه نیروگاه هـای بـزرگ پرداخت می شـد 
در ابالغیـه جدیـد بـرای خیلـی از نیروگاه هـا مثـل 
نیروگاه هـای خورشـیدی کـه امـکان مدیریت پذیر 
بـودن آن هـا وجـود ندارد عمـاًل پرداخت نمی شـود 
و در ابالغیـه جدید این شـرط مدیریـت پذیر تولید 
نیـروگاه باعث شـده تا خیلـی از نیروگاه هـا نتوانند 
ایـن ضریـب را بگیرنـد. مـا قبـاًل بـا اجـازه معـاون 
ولـی  می کردیـم  پرداخـت  را  ضریـب  ایـن  وزیـر 
مصوبـه وزیـر را نداشـتیم کـه در ابالغیـه جدیـد، 
وزیـر نیـرو بـا پرداخـت این ضریـب به شـکل قبل 
مخالفـت کـرده و قـرار اسـت کـه ضریـب آمادگـی 
)سـاعتی( مجـدداً مـورد بررسـی قـرار گیـرد و در 
ایـن خصـوص از وزارتخانـه کسـب تکلیـف کنیم.«

ایـن اظهارنظـر و تفسـیر از ایـن بنـد می تواند قابل 
از  نیـرو  از سـویی مسـئوالن وزارت  باشـد،  تأمـل 
افزایـش ۳0 درصـدی تعرفـه خریـد به عنـوان یك 
مشـوق خبـر می دهنـد امـا از طـرف دیگـر حـذف 
ضریـب سـاعتی همیـن درصـد را تحـت تاثیرقـرار 
می دهـد! موضوعـی کـه نگرانـی نیـروگاه داران را 
کـه ایـن روزها به دنبال تسـویه حسـاب های سـال 

خـود هسـتند همـراه کرده اسـت.

پيشنهاد وزارت نيرو برای 
تشويق مشترکان خوش مصرف 

برق و گاز در زمستان 13۹۸
مديريت  فرهنگ  ترويج  منظور  به  نيرو  وزارت 
تشويق  طرح  تسری  پيشنهاد  انرژی،  مصرف 

خانوار های خوش مصرف برق به فصل زمستان 
و تعميم طرح يادشده به مشترکان گاز طبيعی 
بخش خانگی با هدف کاهش مصرف را به هيئت 

دولت ارائه نموده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از »پایگاه اطالع 
رسانی دفتر هیئت دولت«، طرح تشویق مشترکان 
پیشنهاد مشترك  به  که  برق  و  آب  خوش مصرف 
وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور اسفند 
سال گذشته به تصویب رسید، کاهش مصرف حدود 
سال  تابستان  در  خانگی  مشترك  میلیون  هشت 
جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته و دریافت 

پاداش خوش مصرفی را به همراه داشت.
در روزهای سرد سال نیز محدودیت تأمین سوخت 
گاز طبیعی، مشکالتی عدیده ای برای برنامه تولید 
برخی  می شود  باعث  و  نموده  ایجاد  ها  نیروگاه 
واحدها از مدار خارج شده و یا به جای گاز طبیعی 
گاز  )نفت  مایع  گاز  سوخت  از  استفاده  به  مجبور 
سو  یك  از  موضوع  این  شوند.  کوره(  نفت  یا  و 
هزینه سوخت برای تولید برق را افزایش داده و از 
سوی دیگر، دارای تبعات زیست محیطی است که 
از  یا گاز، بخشی  و  برق  درصورت مدیریت مصرف 

این مشکالت مرتفع می شود.
لذا وزارت نیرو با توجه به موارد مذکور و نیز نظر به 
اجرای موفق طرح تشویق مشترکان خوش مصرف 
فرهنگ  ترویج  منظور  به  جاری،  سال  تابستان  در 
مصرف  میزان  کاهش  و  انرژی  مصرف  مدیریت 
سوخت مایع در نیروگاه ها، پیشنهاد اصالح مصوبه 
فوق و تسری طرح تشویق خانوارهای )مشترکان( 
خوش مصرف برق به فصل زمستان و تعمیم طرح 
با  خانگی  بخش  طبیعی  گاز  مشترکان  به  یادشده 
هدف کاهش مصرف را به هیئت دولت ارائه نموده 

است.
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اقتصاد ایران

راه توسعه صنعت برق به کمک دانش بنيان ها 
هموار می شود

دستيار معاون عملی و فناوری 
رئيس جمهور

فنــاوری  و  عملــی  معــاون  دســتيار 
زيســت بوم  توســعه  در  رئيس جمهــور 
نــوآوری حــوزه انــرژی بــا اشــاره بــه 
برگــزاری نخســتين رويــداد توســعه فناوری 
در صنعــت بــرق بــا همــكاری وزارت نيــرو و 
معاونــت علمــی و فنــاوری رياســت جمهوری، 
گفــت: يكــی از محورهــای نخســتين رويــداد 
ــل  ــرق، ح ــت ب ــاوری در صنع ــعه فن توس

مســئله پيک ســايی اســت.

ــب  ــنا، زین ــل از ایس ــه نق ــزارش بازارکارب ــه گ ب
ــزی  ــرد: برنامه ری ــار ک ــاره اظه ــدزاده در این ب حمی
برگــزاری نخســتین رویــداد توســعه فنــاوری 
ــورت  ــات ص ــاس توافق ــر اس ــرق ب ــت ب در صنع
گرفتــه میــان معاونــت علمــی  و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری و مجموعــه وزارت نیــرو، بــه ویــژه 

ــت. ــکل گرف ــاتکاب ش ــر و س ــرکت توانی ش
مسئله پیك سایی

ــازه  ــاً در  ب ــور، بعض ــرق کش ــبکه ب ــت: ش وی گف
زمانــی گــرم ســال بــه دلیــل افزایــش بــار مصــرف، 
ــرو و  ــود، وزارت نی ــار برخــی مشــکالت می ش دچ
مجموعــه توانیــر خواســتار ایــن مســئله اســت کــه 
ایــن مشــکل بــا اســتفاده از ظرفیــت شــرکت های 
ــای کاهــش  ــد راهکاره ــاور از بع ــان و فن دانش بنی

ــود.  ــی حــل ش ــای خانگ مصــرف در بخش ه
تمرکز بر روی مشکالت

ــای  ــر ظرفیت ه ــه دیگ ــاره ب ــا اش ــد زاده ب حمی
ــات  ــزود: در جلس ــکاری، اف ــن هم ــود در ای موج
متعــددی کــه بــا مجموعــه متولیــان وزارت نیــرو و 
خصوصــا شــرکت توانیــر و ســاتکاب برگــزار شــد، 
مقــرر شــد کــه ایــن همــکاری محــدود بــه مســئله 
ــان و  ــرکت های دانش بنی ــد و ش ــایی نباش پیك س
فنــاور، بــر روی تمــام نیازهــای ایــن بخــش بــزرگ 
دولتــی متمرکــز شــوند و بــرای ایــن نیازهــا، 

ــد. ــه دهن ــه ارائ ــخ های فناوران پاس
عقد تفاهم نامه

مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور 
ــن ســوابق  ــر اســاس ای ــرد: ب ــح ک ــه تصری در ادام
میــان  تفاهم نامــه  یــك  اشــتراکات،  و  کاری 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــد  ــرف متعه ــد و دو ط ــد ش ــرو، منعق و وزارت نی
ــرکت های  ــیل ش ــتفاده از پتانس ــا اس ــا ب ــدند ت ش

دانش بنیــان و فنــاور و ظرفیــت بخــش خصوصــی 
در زمینــه صنعــت بــرق کشــور یــك تحــول 

ــد. ــاد کنن ــه ایج فناوران
حمیــدزاده افــزود: نخســتین رویــداد صنعــت 
ــت و در  ــا اس ــن تالش ه ــل ای ــور ماحص ــرق کش ب
شــرکت های  دانش بنیــان،  شــرکت های  از  آن 
ــتابدهنده ها و  ــتارتاپ ها، ش ــان، اس ــاور، محقق فن
ــت  ــده اس ــوت ش ــوزه دع ــن ح ــد ای ــر عالقه من ه
ــای  ــداد، توانمندی ه ــن روی ــور در ای ــا حض ــا ب ت
خــود را عرضــه کننــد و بــا آخریــن دســتاوردهای 
شــوند.  آشــنا  نزدیــك  از  داخــل  ســاخت 
ــران  ــرق، مدی ــت ب ــکاران صنع ــن از پیمان همچنی
زیرمجموعه هــای تصمیــم ســاز وزارت نیــرو و 
ســرمایه گذاران ایــن حــوزه نیــز دعــوت شــده تــا 
ــع آن  ــرای رف ــد و ب ــه کنن ــود را ارائ ــای خ نیازه
ــد. ــرق اســتفاده کنن ــه صنعــت ب از مخاطبیــن نخب

پاسخ فناورانه
دســتیار توســعه زیســت بــوم نــوآوری حــوزه 
ــف نخســتین  ــای مختل ــح بخش ه ــرژی درتوضی ان
رویــداد توســعه فنــاوری در صنعــت بــرق، گفــت: 
رویــداد نخســت »توســعه فنــاوری در صنعــت 
بــرق« بــا هــدف پاســخگویی بــه نیازهــای فناورانــه 
ــا اســتفاده از توانمنــدی و  ــرق کشــور ب صنعــت ب
ظرفیــت شــرکت های دانــش بنیــان و فنــاور 
برگــزار می شــود.  ایجــاد همــکاری تجــاری بیــن 
ــی  ــزرگ صنعت ــای ب ــرکت ها و مجموعه ه ــن ش ای
حــوزه بــرق، یکــی دیگــر از اهــداف محــوری ایــن 

ــداد اســت. روی
بــه گفتــه حمیــد زاده، هــدف اصلــی ایــن رویــداد 
عقــد قــرارداد و ایجــاد همــکاری بیــن شــرکت های 
ــرکت های  ــه ش ــاور و مجموع ــان و فن ــش بنی دان
دولتــی وزارت نیــرو اســت تــا  بــا کمــك فنــاوری 

داخلــی، بتــوان بــرای نیازهــای موجــود پاســخ های 
درخــور و مناســب فراهــم کــرد.

دســتیار توســعه زیســت بــوم نــوآوری حــوزه 
انــرژی، اضافــه کــرد: »در ایــن گردهم آیــی دو روزه 
کــه در تاریــخ ۵ و ۶ اســفند مــاه جــاری در محــل 
ــود،  ــزار می ش ــکوفایی برگ ــوآوری و ش ــدوق ن صن
ــور  ــرق کش ــت ب ــای صنع ــی از نیازمندی ه بخش
ــی  ــع معرف ــال و توزی ــد، انتق ــای تولی در حوزه ه

ــد شــد. خواهن
بــر اســاس اعــالم معاونــت علمــی، نمایشــگاه 
نیازمندی هــای صنعــت بــرق و توانمندی هــای 
نشســت های  و  بنیــان  دانــش  شــرکت های 
و  بــرق  صنعــت  فناورانــه  نیازهــای  معرفــی 
ــای  ــه بخش ه ــیه ای B2B از جمل ــات حاش جلس
می شــوند.  محســوب  رویــداد  ایــن  اصلــی 
بــا  تجــاری  مذاکــره  نشســت های  همچنیــن 
نشســت های  و  فناورانــه  همکاری هــای  هــدف 
انتقــال تجربــه بیــن شــرکت های دانش بنیــان 
پیش بینــی  بخش هــای  دیگــر  جملــه  از  نیــز 
ــا  ــوند. ب ــوب می ش ــداد محس ــن روی ــده در ای ش
بیــن  فناورانــه  هــدف تســهیل همکاری هــای 
شــرکت های دانش بنیــان و شــرکت های بــزرگ 
ــی  فعــال در حــوزه نیــرو، بســته های حمایــت مال

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــز در نظ نی
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یادداشت

متن کامل

تغيير و حل مشكالت جهان، يكی از دغدغه های اصلی 
رهبران سازمانی پيشرفته است

قدم برداشتن فراتر از مرزهای 
سازمان

مترجم: مریم مرادخانی
منبع: HBR : »رزابت ماس کانتر«، استاد مدرسه 
کسب وکار هاروارد معتقد است که دنيا به نوع 
جديدی از رهبران نياز دارد. او می گويد »رهبران 
کار  سازمان  داخل  هم  پيشرفته«  سازمانی 
می کنند هم خارج از سازمان تا مسائل بزرگی 
و  عمومی  سالمت  هوايی،  و  آب  تغييرات  مثل 
مثال های  او  کنند.  حل  را  اجتماعی  نابرابری 
رهبران  که  می دهد  توضيح  و  می آورد  زيادی 
از تجربيات، شبكه  سازمان ها چطور می توانند 
ارتباطات، رويكردهای نوآوری و قدرت سازمان 
خود برای حل مشكالت چالشی استفاده کنند. 
او اخيرا ميهمان »کرت نيكيش«، ويراستار ارشد 
مجله کسب وکار هاروارد بوده است. چكيده ای از 

اين گفت وگو را با هم می خوانيم:
مشکالت  با  کسب وکار  دنیای  روزها  این  کرت:   
خاص خود دست و پنجه نرم می کند، مثل مدیریت 
زنجیره تامین جهانی، رشد و مقیاس پذیری سریع و 
مدیریت پیچیدگی ها. از یك سوی دیگر، مشکالت 
آب  تغییرات  فقر،  مثل  دارند  وجود  هم  بزرگ تری 

و هوایی، بی عدالتی اجتماعی، خشونت، سوء مصرف 
من  امروز  میهمان  دیگر.  مشکالت  کلی  و  مواد 
می گوید که رهبران سازمانی که واقعا نوآور هستند 
یا به تعبیر او، »رهبران پیشرفته« کسانی هستند که 
هم روی حل مشکالت در سازمان و هم فراتر از آن 
کار می کنند. اما این رهبران سازمانی کیستند؟ به 
اعتقاد او، رهبران سازمانی پیشرفته کسانی هستند 
که یك نیاز را شناسایی می کنند سپس با استفاده 
از تجربه و سازمان خود سعی می کنند آن را رفع 
روایت  برایمان  هم  را  مدیر  چند  داستان  او  کنند. 
که  است  من  میهمان  امروز  کانتر  رزابت  می کند. 
اخیرا کتابی در رابطه با این رهبران نوشته. ممنون 

که آمدی.
باعث افتخارم است. ممنون.

اولین  که  می خواندم  را  کتابت  مقدمه  داشتم 
کلماتش این بود: آزردگی و بی صبری. تو می گویی 
رهبران  آنکه  برای  راهنماست  دفترچه  یك  کتابت 
ساده  این  شوند.  جدید  سطح  یك  وارد  سازمان ها 
نیاز  اقدامی  به چنین  اما جسورانه است. اصال چرا 

داریم؟
هستیم.  روبه رو  بزرگی  مشکالت  با  دنیا  در  ما 
نه  اما  می کنند  پیدا  بهبود  دارند  بعضی هایشان 
به طور یکپارچه. و این مشکالت دارند روی توانایی 
انجام کسب وکار تاثیر می گذارند. در وهله اول باید 
این ذهنیت را کنار بگذارید که »آیا این مشکالت 
مشکالت  این  نه؟«  یا  دارند  کسب وکار  به  ربطی 
تك  و  می کنند  پیدا  راه  سازمان  داخل  به  باالخره 

تك ما را گرفتار می کنند.
که  هر کسی  برای  که  هوایی  و  آب  تغییرات  مثل 
کسب وکاری نزدیك دریا دارد، یك ریسك محسوب 
چون  کردم  استفاده  آزردگی  واژه  از  من  می شود. 
دست  روی  دست  و  انفعال  همه  این  دیدن  از 

که  است  این  منظورم  شدم.  آزرده  واقعا  گذاشتن، 
اما  می زنند  حرف  چیزها  این  درباره  فقط  آدم ها 
من  کند.  کاری  که  نمی زند  باال  آستین  هیچ کس 
واقعا بی صبرانه منتظر راه حل و اقدامم. سال هاست 
که این مشکالت وجود دارند. حدود ۵0 سال. حتی 
تصورش هم سخت است. پس وقت آن رسیده که 

کاری کنیم.
 نام کتاب تو این است، »به خارج از ساختمان فکر 
کنید« برداشت من این است که باید از آنچه تا به 

حال وجود داشته، فراتر رویم.
همه  و  میانی  و  ارشد  مدیران  نظرم  به  خب، 
کارشناسان می توانند اقدام کنند. اما اگر می خواهید 
و  دیوارها  از  فراتر  چیزی  به  باید  کنید،  اقدام 

تقسیمات فکر کنید. چون یك دست صدا ندارد.
می خواهد  وقتی   IBM مثل  بزرگی  شرکت  حتی 
به مشکل بزرگ آموزش و پرورش در سطح جهان 
آنها  نمی کند.  را  کار  این  تنهایی  کند،  رسیدگی 
سایر  و  دولت ها  با  مساله  این  رفع  برای  مجبورند 

شرکت ها همکاری کنند.
محدوده  از  خارج  ائتالف،  یك  تشکیل  بنابراین، 
یك  شماست،  کنترل  در  مستقیما  که  چیزهایی 
هنر است. هنری به نام حل مساله. و نوآوری یعنی 
نیاز  بزرگ  نوآوری های  به  ما  روزها  این  و  همین. 
بزرگ  مشکالت  این  حل  به  کسی  وقتی  و  داریم. 
فکر می کند، همیشه باید از مرزها فراتر رود. منظور 
من از »تفکر خارج از ساختمان« هم همین است. 
نه به معنای تحت اللفظی اش، که البته بد هم نیست 
بخورید  تازه  هوای  شوید،  خارج  شرکت  از  گاهی 
یا حتی سفر کنید و ببینید در دنیا چه چیزهایی 
از  که  است  این  اصلی  ام  منظور  اما  دارد.  اهمیت 
و  دست  که  دیوارهایی  همان  کنید،  عبور  سنت ها 

پایتان را می بندند و نمی گذارند تغییر کنید.

 به نظرت این وظیفه کسب وکارهاست؟
مهم  مسوولیت  یك  کسب وکارها  رهبران  نظرم  به 
دارند چون همه کسب وکارها، حتی بزرگ ترینشان 
در حال حاضر در خطرند. خطر بی اعتباری و عدم 

مشروعیت.
افتخار می گفتند: »من برای فالن  با  قدیم ها مردم 
شرکت کار می کنم.« اما این روند رو به افول است. 
کسب وکارها  مردم،  دوباره  اعتماد  جلب  در  پس 
مثل  همین طور.  هم  مقامات  دارند.  مهمی  نقش 
روی  شد  باعث  که  دیگری  دلیل  اما  شهردارها. 
از  که  است  این  کنم  تاکید  کسب وکارها  نقش 
مدیران  حرف  به  مردم  برخوردارند.  زیادی  قدرت 
کسب وکارها گوش می دهند. از طرفی، هر کسی که 
است  برخوردار  منابعی  از  می کند،  کار  در شرکتی 
که شاید در دسترس عموم نباشد. باید به این منابع 
برای  آنها  از  می توانند  چطور  ببینند  و  کنند  فکر 
رفع یك مشکل بزرگ، مثل تغییرات آب و هوایی 
استفاده کنند. هر کسب وکاری می تواند راه حل یك 
مشکل باشد. و حتی اگر شما مدیر ارشد نباشی و 
می توانی  هم  باز  باشی،  کرده  شروع  را  کارت  تازه 
تشکیل  جلسه  کنی،  اقدام  مشکل،  یك  رفع  برای 
دهی و تفاوت ایجاد کنی. هر کسی از این قدرت، 
سهمی دارد. ما می گوییم »این مشکل خیلی بزرگ 
می شویم.  چرخه  یك  وارد  جا  همین  از  و  است.« 
چرخه شکست. به مرور دچار افسردگی می شویم و 
انرژی خود را از دست  می دهیم. اما اگر اقدام کنیم، 
خود به خود در مسیر می افتیم. حتی اگر راه حلمان 
جواب نداد، باید یك چیز دیگری را امتحان کنیم. 

این خودش می شود منبع انرژی و روحیه.
ساختمان،  محدوده  از  فراتر  برداشتن،  قدم  چرا 

اینقدر مهم است؟
اوال وقتی پایت را از سازمان بیرون می گذاری، دنیا 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3629065-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
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نگاه آخر

مخمل کوه لرستان

ایرناخرم آباد مخمل کوه در شمال شرق خرم آباد واقع 
شده و بیشتر آن پوشیده از گلسنگ می باشد که وجود 
آب وهوای تمیز و بکر بودن، آن را به یك مقصد ایده آل 
برای اهالی طبیعت و طبیعت گردان تبدیل کرده است. 
بافت کوه های آن از جنس رسوبی بوده و جلوه های بصری 
زیبایی ایجاد می کند. در فصل زمستان نیز با وجود بارش 
برف در این منطقه شاهد ترکیب نماهای پوشیده از برف 

و خزه و گلسنگ در آن هستیم.

https://www.irna.ir/photo/83688877/%D9%85%D8%AE%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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