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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

برق  صنعت  سندیکای  ساالنه  عمومی  مجمع 
تیرماه  بیست و دوم  مورخ  شنبه  سه  روز  ایران 
سال جاری با حضور نمایندگان شرکتهای عضو 
بازرگانی،  اتاق  نماینده  نظارت  تحت  و  سندیکا 
اتاق  محل  در  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 

ایران برگزار شد.
مدیره  هیات  ریاست  جلسه  این  نخست  بخش  در 
سندیکا ضمن خیرمقدم به حاضرین با اشاره به اینکه 
ایران بود، گفت:  سال گذشته بدترین سال اقتصادی 
همه پیش بینی می کردیم که درنتیجه ی عبور دولت 

قبلی از خط قرمزها، حضور گروه تروریستی داعش در 
منطقه خاورمیانه، افت قیمت نفت و دالیلی اینچنینی 
رقم  ایران  اقتصادی  بدترین سال  عنوان  به  سال 94 
بخورد. دولت فعلی هنوز موفق نشده از تبعات منفی 
نگرانی وجود  این  و  یابد  رهایی  عواملی که ذکر شد 

دارد که نتیجه وضعیت اقتصادی فعلی، حضور اشخاص 
عوام فریب و پوپولیست ها در انتخابات آینده ریاست 

جمهوری کشور باشد. 
ادامه در صفحه 3 /

سندیکای صنعت برق ایران/ 

مجمع ساالنه سندیکای صنعت برق برگزار شد



 

 برگزاری انتخابات هیات رییسه کمیته 
سازندگان تجهیزات برق

بعدازظهر  برق  تجهیزات  سازندگان  کمیته  مجمع 
سه شنبه بیست ودوم تیرماه سال جاری با اخذ رسمیت 
از حضور 48 نفر از اعضا به منظور انتخاب دور جدید 
فعالیت هیات رییسه این کمیته برگزار شد..........ادامه 

خبر

 جزئیات امضای تفاهم نامه برقی با 
انگلیس

وزیر نیرو با اشاره به امضای تفاهم همکاری با صندوق 
ضمانت صادرات انگلیس، تاکید کرد: کل اقتصاد ایران 
نفت و گاز نبوده و از ظرفیت های متعددی برای سرمایه 
برخوردار هستیم.......... پساتحریم  گذاری خارجی در 

ادامه خبر

 مپنا در خدمت اقتصاد مقاومتی است
سرمایه  برای  مالی  تأمین  با   : گفت  مپنا  مدیرعامل 
گذاران خصوصی و دولتی و تولید تجهیزات و احداث 
نیروگاه و بهره برداری از آن و همچنین ارائه خدمات 
در  کشور  های  نیروگاه  همه  به  برداری  بهره  از  پس 

خدمت اقتصاد مقاومتی است..........ادامه خبر

 همکاری دو شرکت آمریکایی برای 
تجاری سازی نانوباتری

شرکتی  یکدیگر  همکاری  با  آمریکایی  شرکت  دو 
نوعی  تجاری سازی  است  قرار  که  کرده اند  تأسیس 
نانوباتری را در پیش گیرد. در این باتری از گرافن و 

آلومینیوم استفاده شده است..........ادامه خبر

 ساخت نیروگاه خورشیدی یک هزار 
مگاواتی در فارس توسط شرکت ایتالیایی

شیراز- ایرنا- شرکت فوتورای ایتالیا و مسئوالن استان 
فارس تفاهم نامه احداث نیروگاه خورشیدی یک هزار 

مگاواتی در این استان امضاء کردند..........ادامه خبر

 قرارداد با »یونیت« فرصتی برای 
افزایش تولید، اشتغال و انتقال سرمایه به 

کشور
تصریح شده  یونیت  با شرکت  قرارداد  در  آنچه  طبق 
کیفیت  شرایط  در  است  موظف  سرمایه گذار  است 
چون  نماید  استفاده  داخلی  توان  از  رقابتی  و  مشابه 
و  گمرگی  عوارض  پرداخت  از  داخل  تولیدکنندگان 
هزینه حمل و نقل معاف اند می توانند 20 تا 30 درصد 
قیمت پایین تر از رقبای خارجی بدهند..........ادامه خبر

 وزارت نیرو هیچ اراده ای برای توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر ندارد

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی،با 
بیان اینکه وزارت نیرو هیچ اراده ای برای توسعه انرژی 
سبب  اداری  ندارد،گفت:بوروکراسی  تجدیدپذیر  های 
انصراف بخش خصوصی از سرمایه گذاری در توسعه 
شود.......... می  تجدیدپذیر  های  انرژی  های  نیروگاه 

ادامه خبر

 امسال صد مگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر به بهره برداری می رسد

مدیرعامل سازمان انرژی های نو  ِ ایران گفت :  امسال 
نیروگاه  شامل  که  تجدیدپذیر  نیروگاه  مگابات   100
های بادی ، خورشیدی، زیست توده و زمین گرمایی 
می شود ، به بهره برداری خواهد رسید..........ادامه خبر

 خطوط تولیدی باطری های پیشرفته 
و نیروگاه تولید همزمان برق و حرارت 

افتتاح شد
پیشرفته  های  باطری  تولید  - خطوط  ایرنا   - تهران 
حرارت  و  برق  همزمان  تولید  نیروگاه  و   )MF(
وزیر  و  جمهوری  رییس  اول  حضورمعاون  با   CHP
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر صنعت، معدن 
در  مسئولین  از  تعدادی  و  تهران  استاندار  تجارت،  و 
افتتاح شد.......... اقدام و عمل  مقاومتی،  اقتصاد  سال 

ادامه خبر

 ظرفیت های اقتصادی بی شماری در 
برابر ایران و انگلیس وجود دارد

صندوق  تجاری  بخش  رئیس  ولش«  جی  »گوردون 
ضمانت صادرات انگلیس شامگاه سه شنبه ضمن اشاره 
به امضای یادداشت تفاهم تامین مالی طرح های وزارت 
نیرو ایران در حوزه آب و انرژی با این صندوق در لندن، 
تأکید کرد ظرفیت های اقتصادی بی شماری در مقابل 

دو کشور وجود دارد..........ادامه خبر

 حذف مشترکان غیرمجاز؛ مهم ترین 
ابزار کاهش تلفات برق

کاهش تلفات برق یکی از معضالت شبکه به حساب 
می آید که برای آن پارامترهای گوناگونی تدبیر شده اما 
مهم ترین آن ها حذف مشترکان غیر مجاز است..........

ادامه خبر

 ایرانی ها کمتر از پارسال برق مصرف می کنند
پیک مصرف برق کشور روز گذشته )سه شنبه 22 تیر 
 ماه 9۵( به بیش از 4۷ هزار مگاوات رسید..........ادامه 

خبر

 راه اندازی یک پروژه استراتژیک برق
........ادامه خبر

 ایران هفتمین کشور آلوده کننده 
زمین است
..........ادامه خبر

 افق هاي مراودات 50ساله انرژي 
تهران-لندن

........ادامه خبر

 بخشنامه جدید دولت برای صادرکنندگان
 .......ادامه خبر

 مخالفت با تسویه بدهی از محل تسعیر 
ارز سیاسی بود

 .......ادامه خبر

 تغییر سخنگوی وزارت صنعت
 .......ادامه خبر

 جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه 
منتشر شد
 .......ادامه خبر

 استراتژی برد - برد در بازار انرژی
 .......ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
مجمع ساالنه سندیکای صنعت برق برگزار 

شد

از  کشور  این  برخورداری  و  ونزوئال  به  اشاره  با  وی 
باالترین ذخایر نفتی دنیا افزود: ونزوئال نیز مانند کشور 
ما امکانات خوبی دارد اما متاسفانه اکنون شرایطی پیدا 
کرده است که مردم این کشور برای دستیابی به مواد 

غذایی به کلمبیا مهاجرت می کنند. 
رئیسه مجمع  علیرضا کالهی، هیأت  از سخنان  پس 
متشکل از سیروس رضا مقدم، محمدجعفر رودبارکی، 
جمشید بردبار، اکبر هوشیار و اردالن تنباکوچیان با 
اخذ رای از حاضرین جلسه برگزیده شدند و با موافقت 
به  مقدم  رضا  های عضو سیروس  نمایندگان شرکت 

عنوان رئیس مجمع عمومی سندیکا انتخاب شد.
در بخش بعدی جلسه، ریاست با اعالم حضور اکثریت 
از  و  کرد  اعالم  را  مجمع  رسمیت  شرایط،  واجدین 

کرد  درخواست  سندیکا  دبیر  و  مدیره  هیات  رئیس 
گزارش عملکرد سندیکا در سال گذشته را ارائه کنند.

سال  در  سندیکا  کلیدی  اقدامات  به  کالهی  علیرضا 
1394 اشاره کرده و اظهار داشت: نهایی شدن قرارداد 
به  ارسال  و  تیپ در کارگروه مشترک سندیکا ـ توانیر 
شورای عالی فنی برای تصویب، اصالح آئین نامه رتبه 
بندی و تشخیص صالحیت پیمانکاران رشته نیرو در 
سال 1394، تکمیل فهارس بهای خطوط انتقال و فوق 
توزیع نیروی برق و تاسیسات برقی، تشکیل کارگروه 
قراردادهای متوقف با مدیران ارشد توانیر برای تعیین 
تکلیف قراردادهای متوقف اعضا، تشکیل کارگروه های 
بیمه و مالیات با سازمان های مرتبط برای شناسایی 
و پیگیری مشکالت اعضا، تقویت خدمات مشاوره ای 
بیمه ای و مالیاتی سندیکا و آغاز به کار مشاوران خبره 
در دبیرخانه سندیکا برخی از اقدامات کلیدی سندیکا 

در سال گذشته است.
وی همچنین به روزرسانی مستمر آمار مطالبات اعضا 

وصول  جهت  در  پیگیری  و  دولت  و  نیرو  وزارت  از 
و  کسب  راهبردی  مسائل  شناسایی  اعضا،  مطالبات 
توسعه  راهبردی  سند  تدوین  و  برق  صنعت  کارهای 
کسب و کارها، برگزاری 19۵ جلسه با مدیران ارشد 
و نمایندگان سازمان ها و نهادهای مرتبط و برگزاری 
منظم 331 جلسه کمیته ها و کارگروه های سندیکا و 
انجام بیش از ۵ هزار و 200 نفر ساعت کار داوطلبانه 
توسط اعضای سندیکا، اصالح ساختار سازمانی سندیکا 
و تصویب چارت جدید در هیات مدیره و تعیین معاونت 
کمیته ها و تغییر کاربری ساختمان جدید سندیکا از 
مسکونی به اداری و تجهیز کامل ساختمان را از دیگر 

اقدامات کلیدی سندیکا در سالی که گذشت دانست.
در ادامه این جلسه دبیر سندیکا به بیان جزئیاتی از 
اقدامات سندیکا در طول سال 1394 پرداخته و اظهار 
کرد: در جریان اصالح ساختار سازمانی سندیکا ما نفر 
اضافه نکردیم؛ بلکه همان نفرات سابق را سازماندهی 
های  فعالیت  از  بیشتری  خروجی  تا  کردیم  مجدد 

سندیکا بگیریم. کمیته های سندیکا نیز در سال جاری 
سازماندهی مجدد می شوند تا خروجی های بهتری از 

آنها داشته باشیم. 
از سخنان خود  الدین در بخش دیگری  پرویز غیاث 
گفت: ما اکنون می توانیم این مطلب را اعالم کنیم که 
سندیکا تنها به دریافتی از محل حق عضویت شرکت 
ها متکی نیست و دریافتی های دیگری نیز دارد که 

نشریه ستبران یکی از این منابع است. 
وی با اشاره به اینکه نشریه ستبران در سال های گذشته 
یکی از نقاط هزینه ساز سندیکا بوده است، تصریح کرد: 
تالش کردیم زیر نظر شورای سیاستگذاری که در سال 
گذشته فعال شده بود، مطالب نشریه پخته تر شود و 
این نشریه نه تنها اکنون هزینه ساز نیست؛ بلکه درآمد 
آن کمی هم موازنه مثبت یافته است. اعضای شورای 
سیاستگذاری پیش از چاپ هر شماره مطالب آن را از 
نظر می گذرانند و در انتخاب موضوعات و بار محتوایی 

نشریه نظارت مستقیم دارند. 
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

در ادامه محمد فارسی، عضو هیأت مدیره و خزانه دار 
سندیکا به ارائه توضیحاتی در خصوص عملکرد مالی 
سندیکا پرداخت و گفت: من در مجمع پیشین نگران 
هزینه های سندیکا بودم؛ چرا که به تازگی ساختمانی 
را خریداری کرده بودیم که کاربرد مسکونی داشت و 
هنوز تجهیز نشده بود اما اکنون بسیاری از مشکالت 

برطرف شده و وضعیت بهبود یافته است. 
به گفته محمد فارسی در سال 1394 درآمد سندیکا 
3 درصد بیش از هزینه های سندیکا بود. در سالی که 
محل حق  از  درآمدها  مجموع  از  درصد  گذشت 42 
های  فعالیت  واسطه  به  الباقی  و  ها  شرکت  عضویت 
سندیکا نظیر برگزاری نمایشگاه ها و آگهی های مجله 

ستبران تأمین شده است. 
خزانه دار سندیکا تصریح کرد: همواره خواسته اعضا 
بود که تمام بار مالی سندیکا بر دوش اعضا نباشد و 
خوشبختانه اکنون این امر تا حدی محقق شده است.  

خزانه دار سندیکا در ادامه گفت: می توانم ادعا کنم 
روند درآمد سندیکا در سال 1394 باالترین روند در 
میان سال های گذشته است. امیدوارم در سال های 
آن  های  فعالیت  محل  از  سندیکا  درآمدهای  آینده 
در  سندیکا  های  هزینه  همچنین  شود.  این  از  بیش 
سال گذشته 19 درصد افزایش یافته است که نسبت 
به فعالیت های صورت گرفته که قاعدتا ایجاد هزینه 
سندیکا  هزینه  بیشترین  و  است  کمی  رقم  کند  می 
خاطرنشان  وی  است.  آن  پرسنل  دستمزد  و  حقوق 
ساخت: سندیکا دارای کادر اداری و پرسنلی مجرب، 
کارآزموده و پرتوانی است که جزو انگشت شمارها در 

ایران هستند.
به  سندیکا  بازرس  شجاعی؛  حسین  سید  ادامه  در 
قرائت گزارش خود در خصوص عملکرد هیأت مدیره و 
صورت های مالی سال 94 سندیکا پرداخت.  مهمترین 
موضوعات مندرج در گزارش بازرس سندیکا در خصوص 

نحوه برگزاری جلسات و کیفیت مصوبات هیأت مدیره، 
مالیات های سندیکا، تاخیر در تشکیل فدراسیون برق 
و تغییرات ایجاد شده در ساختار سازمانی سندیکا بود.

ایران  اتاق  نماینده  عنوان  به  رفعتی  حسین  سپس 
ها  تشکل  برخی  ها گفت:  تشکل  مالیات  درخصوص 
در  کنند.  پرداخت  عملکردی  مالیات  نباید  معتقدند 
اداره مالیات نیز برخی از کارشناسان موافق و برخی 
مخالف این دیدگاه هستند. ما در اتاق ایران هنوز در 
این رابطه جواب قطعی از اداره مالیاتی دریافت نکرده 
ایم. این درحالی است که برخی تشکل ها اظهارنامه 
مالیاتی ارائه کرده و مالیات پرداخت می کنند و بعضی 
مالیات مقاومت می کنند.  به پرداخت  آنها نسبت  از 
وی تصریح کرد: قدر مسلم این است که به هیچ وجه 
به حق عضویت اعضای تشکل ها و انجمن ها مالیات 

تعلق نمی گیرد.
کمیته  رئیسه  هیات  هوبخت، عضو جدید  حمیدرضا 
سازندگان تجهیزات برق نیز دررابطه با بحث تشکیل 
فدراسیون گفت: بحث فدراسیون شدن سندیکا برای 
مدیره  هیات  از  است.  اهمیت  حائز  العاده  فوق  اعضا 
تقاضا داریم در مدتی کوتاه به این کار رسیدگی کنند.

الزم،  های  بررسی  و  بحث  از  و پس  ادامه جلسه  در 
سال 94و  مالي  و صورت هاي  مدیره،  هیأت  عملکرد 
مجمع  تصویب  به  سندیکا  سال 9۵  بودجه  و  برنامه 
رسید. در رابطه با روزنامه کثیراالنتشار سندیکا نیز رای 
روزنامه  گذشته  سال  همچون  و  آمد  عمل  به  گیری 

دنیای اقتصاد انتخاب شد.
جلسه  در  حاضرین  رای  با  مجمع  پایانی  بخش  در 
حسین شجاعی همچون سال گذشته به عنوان بازرس 
انتخاب شد و سیده  برای سال جاری  اصلی سندیکا 
البدل  علی  بازرس  عنوان  به  نیز  طباطبایی  فاطمه 

سندیکا برگزیده شد. 

محمد جعفر رودبارکی، یکی از اعضای هیأت رئیسه 
مجمع در پایان برخی خواسته های اعضا از سندیکا 
ارزش  بر  مالیات  مساله  به  رسیدگی  که  برشمرد  را 
افزوده، رسیدگی به معضالت تامین اجتماعی، تالش 
در جهت اجرای قانون رفع موانع تولید، بهینه سازی 
فضای کسب و کار، رسیدگی به موضوع خرید سرمایه، 
رسیدگی به بحث دریافت یارانه صنعتی، اصالح نحوه 
ای و چینی،  ترکیه  از شرکت های  فاینانس  دریافت 
و  برق  توزیع  فوق  پست   312 بحث  تکلیف  تعیین 
تعجیل در امر تشکیل فدراسیون برق از جمله آنها بود. 
وی همچنین درخواست کرد اساسنامه سندیکا مورد 
بازبینی و اصالح قرار گیرد و مجمعی فوق العاده برای 

آن برگزار شود.
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سندیکای صنعت برق ایران/
برگزاری انتخابات هیات رییسه کمیته 

سازندگان تجهیزات برق

مجمع کمیته سازندگان تجهیزات برق بعدازظهر 
اخذ  با  تیرماه سال جاری  بیست ودوم  سه شنبه 
منظور  به  اعضا  از  نفر   48 حضور  از  رسمیت 
این  رییسه  هیات  فعالیت  جدید  دور  انتخاب 

کمیته برگزار شد.
در ابتدای این جلسه هیات رییسه سنی کمیته با رای 
اکثریت آرا انتخاب شدند که در آن  مهندس مقدم 
به عنوان رییس جلسه، مهندس صیاد به عنوان دبیر 
جلسه و مهندس تبیانیان به عنوان منشی جلسه به 
همراه مهندس رحیمی به عنوان ناظر اول و مهندس 
نعمتی به عنوان ناظر دوم عهده دار مسئولیت جلسه 

شدند.
رای گیری،  هنگام  در  حاضر  عضو   48 از  ادامه  در   

42 عضو  جهت انتخاب هفت عضو اصلی و دو عضو 
تجهیزات  سازندگان  کمیته  رییسه  هیات  علی البدل 
برق اخذ رای شد که  از میان 12 داوطلب، مهندس 
ولی اله بیات مدیرعامل شرکت پارس سوییچ، مهندس 
افزار  الکترونیک  شرکت  عامل  مدیر  بردبار  جمشید 
آزما و دکتر سعید احمدی مدیرعامل شرکت ژیتال به 
همراه مهندس حائری قائم مقام مدیرعامل شرکت مگ 
مدیرعامل شرکت  بامداد  اسفندیار  و دکتر  الکتریک 
و  هوشیار  اکبر  مهندس  کنار  در  تهران  پژوه  باسط 

مهندس حمیدرضا هوبخت معاون مدیرعامل شرکت 
رییسه  هیات  در  اصلی  منتخبین  از  توان ره صنعت 
شرکت  مدیرعامل  عباسی  فرزاد  مهندس  و  کمیته 
شرکت  از  پور  حسن  مهندس  آقای  صنعت  یارادان 
ارم شیمی آذربایجان  به عنوان اعضای علی البدل این 

هیات رییسه انتخاب شدند.
آقای  نفع  به  عباسی  مهندس  آقای  آنکه  توضیح 
مهندس هوبخت با رأی مساوی داوطبالنه به عنوان 
عضو علی البدل انتخاب شد و خانم مهندس ریحانی 
مساوی  رأی  با  حسن پور  مهندس  آقای  نفع  به 
داوطلبانه کنار رفت. لذا اعضای اصلی و علی البدل به 

شرح فوق اعالم و جلسه خاتمه یافت. 

مهر/ وزیر نیرو اعالم کرد:
جزئیات امضای تفاهم نامه برقی با 

انگلیس

با  همکاری  تفاهم  امضای  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
صندوق ضمانت صادرات انگلیس، تاکید کرد: کل 
ایران نفت و گاز نبوده و از ظرفیت های  اقتصاد 
در  خارجی  گذاری  سرمایه  برای  متعددی 

پساتحریم برخوردار هستیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سفر حمید چیت 
چیان وزیر نیرو به لندن، ایران و انگلیس یک یادداشت 
به  کردند  امضا  انرژی  و  برق  صنایع  حوزه  در  تفاهم 
طوری که این تفاهم نامه بین بهرام طاهری مدیرکل 
دفتر محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی 
بخش  معاون  ولش«  جی  »کوردون  و  نیرو  وزارت 
تجارت موسسه صندوق ضمانت صادرات انگلیس در 

محل سفارت ایران در لندن امضا شد.
حمید چیت چیان وزیر نیرو در تشریح جزئیات امضای 
جایگاه  به  اشاره  با  همکاری،  تفاهم  یادداشت  این 
هرگونه  گفت:  انگلیس،  صادرات  ضمانت  صندوق 
گذاری  سرمایه  یا  و  مالی  تامین  نیازمند  که  طرحی 

باشد، نیازمند بیمه شدن توسط این موسسه است.
این عضو کابینه دولت با اعالم اینکه با به نتیجه رسیدن 
مذاکرات با این موسسه، یادداشت تفاهمی بین وزارت 
نیرو و این موسسه امضا شد، تصریح کرد: این اقدام 
انگلیسی  مالی طرح ها توسط موسسات  تأمین  مسیر 
را تسهیل کند، قطعا بدون برجام چنین تفاهمی هرگز 

میسر نمی شد.
پذیرفتن  از  بعد  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این 
برجام، فضای جدیدی برای همکاری بین ایران و سایر 
کشورها ایجاد شده است، بیان کرد: ایران کشوری با 
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ظرفیت های فراوان است و فرصت بسیار خوبی بوده که 
شرکت های مختلف در زمینه های گوناگون بتوانند در 

آن فعالیت کنند.
وی با یادآوری اینکه زمانی که نام ایران به میان می آید 
عمدتا توجه ها به موضوع گاز و نفت جلب می شود، در 
ایران بسیار  حالی که ظرفیت ها و زمینه های کار در 
فراتر از نفت و گاز است، تاکید کرد: ایران هم اکنون 
رتبه هیجدهم را در اقتصاد جهان دارد و کشوری است 

که از زیرساختهای بسیار مستحکمی برخوردار است.
یکم  حداکثر  گاز  و  نفت  اینکه  بیان  با  چیان  چیت 
چهارم اقتصاد ایران را تشکیل می دهد، گفت: اقتصاد 
ایران از تنوع بسیار قابل توجهی برخوردار است و در 
صنایع گوناگون و بویژه در زیرساختها، سابقه طوالنی و 

موفقی داشته است.
باید به آن  افزود: مهمترین جنبه های که  وزیر نیرو 
توجه شود، ظرفیت های انسانی قابل توجه ایران است، 
آمریکا  برابر  ایران  مهندس،  تربیت  و  آموزش  نظر  از 
جایگاه پنجم را در دنیا به خودش اختصاص داده است.

این مقام مسئول در مورد موضوع برق نیز، ایران جزو 
۶ کشور دارای فناوری ساخت توربین گازی نیروگاهی 
در جهان است، همچنین ایران از نظر تولید برق در 
کرد:  خاطرنشان  دارد،  قرار  جهان  چهاردهم  مکان 
افغانستان،  به 4 کشور  برق  ایران صادرکننده خالص 
عراق، ترکیه و پاکستان بوده و از 2 کشور جمهوری 
آذربایجان و ترکمنستان مقادیر کمی برق وارد می کند 

و دارای تبادل انرژی با ارمنستان است.

واحد مرکزی خبر/ 
مپنا در خدمت اقتصاد مقاومتی است

مدیرعامل مپنا گفت : با تأمین مالی برای سرمایه 
و  تجهیزات  تولید  و  دولتی  و  گذاران خصوصی 
احداث نیروگاه و بهره برداری از آن و همچنین 
ارائه خدمات پس از بهره برداری به همه نیروگاه 

های کشور در خدمت اقتصاد مقاومتی است.
مپنا در خدمت اقتصاد مقاومتی استعباس علی آبادی 
در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و 
سیما با اشاره به اینکه راه حل جامعه برای تأمین نیاز 
برق کشور در اقتصاد به دوش مپناست ، افزود : مپنا 
مستقیم سرمایه گذاری می کند مانند نیروگاه پرند 
نکرده  دریافت  نیز  از هیچ کجا  وامی  هنوز هیچ  که 

گرچه بانک های داخلی با سود زیاد وام می دهند. 
مگاوات   480 پرند  نیروگاه  بخار  بخش   : گفت  وی 
است که با ساخت بخش بخار، این نیروگاه به سیکل 

ترکیبی تبدیل می شود. 
نیروگاه  ساخت  اینکه  به  اشاره  با  مپنا  عامل  مدیر 
توس و عسلویه را نیز شروع کردیم و هر کدام از این 
نیروگاه ها 480 مگاوات ظرفیت دارند ، افزود: نیروگاه 
سبالن هم به سیکل ترکیبی تبدیل می شود که برای 
توسعه ملی  از صندوق  قرار است  تأمین سرمایه آن 

تأمین شود.
دیگری  های  نیروگاه  اینکه  به  اشاره  با  آبادی  علی 
تبدیل  ترکیبی  سیکل  به  نیز  کاشان  نیروگاه  مانند 
خواهند شد ، گفت: همزمان در نیروگاه سیرجان و 
بهبهان نیز چهار توربین 1۶0 مگاواتی به مدار تولید 
هم  دیگر  واحد  چهار  زودی  به  که  شود  می  اضافه 
مانند نیروگاه کهنوج و چادرملو وارد مدار می شوند. 
وی افزود: دو واحد نیروگاه ماهشهر اخیراً وارد مدار 

آیند  می  مدار  به  زودی  به  دیگری  تعداد  و  شدند 
بخار  بخش  ساخت  که  واحدهایی  از  دیگر  برخی  و 
مدار  وارد  آینده  های  در سال  است  آن شروع شده 

خواهند شد.
علی آبادی با اشاره به اینکه تا پایان امسال و اوایل 
نیروگاه پرند وارد مدار  اولین واحد بخار  آینده  سال 
و  جهرم  سمنان،  نیروگاه  کرد:  تصریح   ، شود  می 

شاهرود را نیز باید در این ردیف قرار دهیم. 
وی با اشاره به اینکه تا قبل از پیک تابستان 1000 
تا 1200 مگاوات ظرفیت جدید وارد مدار می شود 
، افزود: با توجه به دانش و تخصص دانشمندان مپنا 
شده  نصب  موتورهای  تنظیم  در  فنی  تغییر  یک  با 
حدود 1000 مگاوات به قدرت شبکه وارد کردیم که 
این  به  و  است  نشده  اجرا  کامل  طور  به  هنوز  البته 
بیشتر  نیروگاه  ساختن  بدون  مگاوات  ترتیب 1000 
می توانیم برق تولید کنیم که این ناشی از افزایش 
پیک  به  مؤثری  کمک  که  است  ها  توربین  قدرت 

تابستان خواهد بود.
مدیرعامل مپنا تأکید کرد : به این ترتیب اگر 1000 
مگاوات نیروگاه جدید تا قبل از پیک وارد مدار شود 
 2000 جمع  سر  قدرت  افزایش  مگاوات   1000 با 

مگاوات به قدرت شبکه افزوده خواهد شد. 
وی با اشاره به اینکه بعد از پیک تابستان نیز واحدهای 
دیگری وارد مدار خواهند شد ، افزود: سال آینده نیاز 
را  نیاز  همه  بخواهیم  اگر  و  بیشتر می شود  برق  به 
تأمین کنیم نیاز به تأمین مالی جدی تر خواهد شد. 
مهم  مالی  تأمین  در  اینکه  بر  تأکید  با  آبادی  علی 
مالی  تأمین  گفت:   ، است  سرمایه  بازگشت  تضمین 
کامالً  امکان پذیر است و مپنا متعهد هست و خواهد 
صورتی  در  کشور  های  نیروگاه  تمام  برای  که  بود 
از مدل  استفاده  با  باشد  بازگشت سرمایه  تأمین  که 

های مالی چه در بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق 
مختلف یا ایجاد صندوق پروژه در بورس و یا دریافت 
وام از بانک های داخلی یا خارجی تأمین مالی کنیم 
داشته  سرمایه  بازگشت  تضمین  اینکه  به  مشروط 

باشیم. 
سرمایه  برای  سرمایه  بازگشت  تضمین  افزود:  وی 
است  تبدیل شده  به مشکل  برق  گذاران در صنعت 
چون در صنعت برق تعرفه ها به نحوی است که از 
محل فروش برق، سرمایه بازگشت نمی یابد که باید 
این شیوه اصالح شود که در گذشته از محل فروش 

نفت یا سایر درآمدها دولت آن را جبران می کرد. 
مدیرعامل مپنا اضافه کرد: مابه التفاوت قیمت فروش 
و قیمت تمام شده برق در چند سال اخیر پرداخت 
بدهی  نام  به  توجهی  قابل  کسری  موجب  که  نشده 
این  غیر  در   ، شود  جبران  باید  و  است  شده  دولت 

صورت سرمایه گذاران را نگران می کند.
در  کند  می  تالش  نیرو  وزیر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دولت و مجلس راه حلی برای این مشکل پیدا کند 
تکنولوژی  انتقال  برای  دولت  مثال  طور  به  گفت:   ،
توربین های کالسF، 12 توربین از مپنا خریداری 
می کند و برای بیش از 900 مگاوات نیروگاه متمرکز 
مگاوات   ۵00 از  کمتر  نیروگاه  دو  و  نقطه  پنج  در 
که سرجمع ۵000 نیروگاه جدید خواهد بود ، مپنا 

تأمین سرمایه برعهده گیرد. 
علی آبادی افزود : در بخش نیروگاه های دولتی نیز 
وارد  پیشتر  ماهشهر  نیروگاه  گازی  بخش  واحد  دو 
سازمان  از  نیز  آن  توسعه  برای  و  است  شده  مدار 

توسعه برق درخواستی دریافت کردیم. 
سه  خصوصی  بخش  نیز  رودشور  در   : گفت  وی 
تبدیل  برای  که  داشت   Fکالس گازی  بزرگ  واحد 
به سیکل ترکیبی در مرحله انعقاد قرارداد هستیم و 
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برای نیروگاه فردوسی مشهد نیز که قرارداد آن امضاء 
شده ، منتظر دریافت منابع مالی هستیم. 

وجود  دولتی  نیروگاه  تعدادی  افزود:  مپنا  مدیرعامل 
دارد که 14 توربین گازی در آنها نصب شده و برای 
این  بخار  بخش  اجرای   ، ترکیبی  سیکل  به  تبدیل 

طرح ها به مپنا واگذار شده است. 
وی تأکید کرد: شورای عالی برق مصوب کرد که برای 
بازپرداخت سرمایه این طرح ها تضمین داده شود که 
این طرح ها در صورت تضمین  امسال  تردید  بدون 
بازگشت سرمایه اجرا خواهد شد چون توربین های 

آن از قبل ساخته شده است.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو /
همکاری دو شرکت آمریکایی برای 

تجاری سازی نانوباتری

دو شرکت آمریکایی با همکاری یکدیگر شرکتی 
تأسیس کرده اند که قرار است تجاری سازی نوعی 
نانوباتری را در پیش گیرد. در این باتری از گرافن 

و آلومینیوم استفاده شده است.
 LWP( تکنولوژیز  ال دبلیوپی  شرکت 
Technologies( وارد همکاری مشترک به منظور 
تجاری سازی نانوباتری شده است. این شرکت ۵0درصد 
از سهام شرکت جی وی )JV( را خریداری کرده است. 
حوزه  در  رسیده  ثبت  به  پتنت  سه  جی وی  شرکت 
پتانسیل های  از  استفاده  برای   LWP دارد.  باتری 
شرکت JV،  یک و نیم میلیون دالر برای خرید 30 

میلیون از سهام شرکت JV هزینه کرده است.
این پول قرار است روی توسعه و ساخت اولین نمونه 

باتری حاوی گرافن هزینه شود. این باتری با استفاده 
از یکی از این سه پتنت ساخته خواهد شد. JV قصد 
دارد فناوری ساخت این باتری را به صورت لیسانسی 

در اختیار خود داشته باشد.
سیگفرید کونیگ از مدیران این شرکت می گوید: »ما 
روی پتنتی سرمایه گذاری می کنیم که می تواند بازار 

حوزه باتری را تغییر دهد.«
ساخت  فناوری  به  مربوط  شرکت  این  اول  پتنت 
مکانیکی  و  شیمیایی  خواص  که  است  کامپوزیتی 
فلزی است،  پایه آن  این کامپوزیت که  ویژه ای دارد. 

ترکیبی از آلومینیوم و گرافن است.
پتنت دوم مربوط به فناوری ذخیره سازی انرژی است 
که به صورت سلول های الکتروشیمیایی فلز-هوا است. 
باتری اکسیژن- برای ساخت  این فناوری می توان  از 

آلومینیوم-گرافن استفاده کرد.
پتنت سوم نیز مربوط به فناوری ذخیره  سازی انرژی 
است که به صورت سلول های الکتروشیمیایی فلزی-

هوا بوده و از آن برای ساخت باتری های با سرعت شارژ 
باال استفاده می شود. این فناوری نیز برای ساخت باتری 

قابل شارژ یون گرافن آلومینیوم قابل استفاده است.
این باتری قرار است در مدت ۶ تا 12 ماه ساخته شود 

که در سه فاز مختلف انجام می شود:
• ساخت نمونه اولیه باتری

یک  توسط  باتری  روی  اولیه  آزمایش های  انجام   •
شرکت بی طرف

• ساخت ۵ باتری برای ارزیابی به منظور ارائه لیسانس
JV قصد دارد به محض این که ساخت نمونه اولیه این 
باتری تمام شد، وارد فاز تجاری سازی پتنت های دوم 

و سوم خود شود.
است   ۵0:۵0 صورت  به   LWP و   JV مشارکت 
نام  به  شرکتی  تاسیس  به  منجر  است  قرار  که 

GraphenaEra شود که مالکیت اختصاصی این 
پتنت و فناوری را داشته باشد. این شرکت جدید به 
گرافن  بر  مبتنی  باتری  فناوری  تجاری سازی  منظور 

تأسیس شده است.
خبر را در سایت اصلی از اینجا بخوانید. 

ایرنا/ 
ساخت نیروگاه خورشیدی یک هزار 

مگاواتی در فارس توسط شرکت ایتالیایی

شیراز- ایرنا- شرکت فوتورای ایتالیا و مسئوالن 
نیروگاه  احداث  نامه  تفاهم  فارس  استان 
استان  این  در  مگاواتی  هزار  یک  خورشیدی 

امضاء کردند.
روابط  کل  اداره  از  نقل  به  ایرنا  دریافتی  گزارش  به 
معاون  فارس،  استانداری  الملل  بین  امور  و  عمومی 
استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی 
فارس در این خصوص گفت: مذاکرات با این شرکت 
دنبال  به  جنسیس  شرکت  همکاری  با  که  ایتالیایی 
در  خورشیدی  نیروگاه  احداث  برای  گذاری  سرمایه 

فارس است از حدود یک ماه قبل آغاز شد.
اولیه  مذاکرات  انجام  از  پس  افزود:  رحمانی  یداهلل 
مناطق  از  شرکت  این  نمایندگان  که  بازدیدهایی  و 
برای  مستعد  نقاط  بررسی  منظور  به  استان  مختلف 
مناسب  مناطق  داشتند،  خورشیدی  نیروگاه  احداث 
برای انجام این کار شناسایی شد و طرفین وارد مرحله 

امضاء تفاهم نامه شدند.
وی ادامه داد: شرکت فوتورای ایتالیا با همکاری شرکت 
اصولی  موافقت  اخذ  دنبال  به  فارس  ای  منطقه  برق 

و مجوزهای مورد نیاز از جمله پروانه احداث نیروگاه 
های تجدیدپذیر و پاک از سازمان انرژی های نو ایران 

خواهد بود.
او اظهار کرد: بر اساس این تفاهم نامه، شرکت فوتورا 
در ابتدا یک نیروگاه با ظرفیت حدود 10 مگاوات را به 
شکل پایلوت در یکی از نقاط مستعد در نزدیکی شیراز 

احداث خواهد کرد.
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
شرکت  اولیه،  مذاکرات  در  گفت:  فارس  استانداری 
با  خورشیدی  نیروگاههای  احداث  دنبال  به  فوتورا 
مذاکرات  در  که  بود  مگاوات   100 حداکثر  ظرفیت 
نهایی مقرر شد که این شرکت اقدام به ساخت نیروگاه 

خورشیدی به ظرفیت یک هزار مگاوات کند.
این مطلب است که  بیانگر  اقدام  این  افزود:  رحمانی 
استان فارس از استان های مستعد و دارای پتانسیل 
باال در زمینه احداث نیروگاه خورشیدی است و مورد 

توجه سرمایه گذاران این حوزه قرار دارد.
او ادامه داد: بنابراین دستگاههای اجرایی ذی ربط از 
جمله برق منطقه ای، منابع طبیعی، امور اراضی و مرکز 
خدمات سرمایه گذاری استان باید نهایت همکاری را 
برای طی مراحل قانونی الزم به منظور تبدیل تفاهم 
به  مقرر  های  مهلت  در  اجرایی  قراردادهای  به  نامه 
عمل آورند تا از این ظرفیت استان برای جذب سرمایه 

گذاری نهایت استفاده مطلوب به عمل آید.
وی اظهار کرد: هم اکنون چهار شرکت داخلی و چندین 
فارس  مدیران  با  مذاکره  مشغول  در  خارجی  شرکت 
نیروگاههای  احداث  زمینه  در  گذاری  سرمایه  برای 

خورشیدی در این استان هستند.
احداث  متقاضی  گذاران  سرمایه  این  داد:  ادامه  او 
مگاوات   200 و  هزار  یک  ظرفیت  با  نیروگاههایی 
هستند که برنامه ریزی الزم برای بازدید آنها از مناطق 
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مستعد استان برای احداث نیروگاه خورشیدی انجام 
شده است.

رحمانی ادامه داد: تاکنون مکان یابی برای احداث 1۵ 
واحد نیروگاهی انجام شده و سایر مراحل قانونی برای 
عملیاتی شدن این سرمایه گذاری ها در دست پیگیری 

است.

تولید  مادر تخصصی  وزارت نیرو/ مدیرعامل شرکت 
برق حرارتی در گفت وگو با پاون:

قرارداد با »یونیت« فرصتی برای افزایش 
تولید، اشتغال و انتقال سرمایه به کشور

یونیت تصریح  با شرکت  قرارداد  آنچه در  طبق 
شده است سرمایه گذار موظف است در شرایط 
کیفیت مشابه و رقابتی از توان داخلی استفاده 
پرداخت  از  داخل  تولیدکنندگان  چون  نماید 
معاف اند  نقل  و  حمل  هزینه  و  گمرگی  عوارض 
می توانند 20 تا 30 درصد قیمت پایین تر از رقبای 

خارجی بدهند.
بهبود  و  کار  و  کسب  رونق  به  امید  برجام  از  پس 
همگان  خواسته  کشور  در  اقتصادی  فعالیت های 
موانع جدی در  از  مالی یکی  منابع  اما کمبود  است، 
این مسیر است. سرمایه گذاری در صنعت برق نیز به 
عنوان صنعت زیر بنایی کشور در دوران تحریم ها در 
۵ سال گذشته به تدریج کاهش یافته است. هرچند 
که تدابیر وزارت نیرو و تالش شبانه روزی کارکنان آن 
نگذاشت که خاموشی در کشور فراگیر و به عنوان یک 
معضل جدی مطرح شود، اما اکنون که در شرایط پیک 
قرارگرفته ایم و هر روز مصرف بیشتر از قبل می شود و 

با توجه به پیش بینی رشد 8 درصدی اقتصادی در افق 
1404 مطابق سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری 
در کشور نیاز به ساخت نیروگاه های جدید بیشتر به 
چشم می آید. اما ساخت نیروگاه جدید نیاز به منابع 
مالی بزرگی دارد که با شرایط کنونی کشور این منابع 

در دسترس نیست،
به این دلیل از سرمایه گذاری خارجی با هدف تأمین 
سرمایه برای احداث نیروگاه همراه با انتقال تکنولوژی 

استقبال می شود.
میزبان  نیرو  وزارت  که  است  چندی  راستا  این  در 
مختلف  کشورهای  از  خارجی  هیئت های  از  بسیاری 
حوزه های  در  گذاری  سرمایه  برای  مذاکره  جهت 
این  از  یکی  که  است  برق  و  آب  صنعت  مختلف 
شرکت ها، شرکت »یونیت اینترنشنال« است. قرارداد 
برق  تولید  تخصصی  مادر  شرکت  با  یونیت  شرکت 
ایران پس از مذاکرات طوالنی جدی شده و  حرارتی 
می توان گفت یکی از بزرگ ترین قرارداد سرمایه گذاری 

خارجی در ایران پس از برجام محسوب می شود.
مهندس  با  اختصاصی  ای  مصاحبه  رابطه  این  در 
»محسن طرزطلب« مدیر عامل شرکت مادر تخصصی 
تولید نیروی برق حرارتی صورت گرفته که از جوانب 

مختلف این قرارداد تشریح شد.
 

انرژی  تولید  و  برق  صنعت  وضعیت  از  سؤال: 
تولید  کنونی  وضعیت  آیا  کنیم،  آغاز  کشور  در 
آیا  است؟  چگونه  جدید  نیروگاه  به  نیاز  و  برق 
نیروگاه های قدیمی جوابگوی نیاز کشور نیست؟

صنعت برق در کشور ما یک صنعت قدیمی و ریشه 
بالغ بر  داری است. ظرفیت نصب شده کنونی کشور 
۷۵ هزار مگاوات است که بعضاً به دالیل مختلف مانند 
شرایط جغرافیایی و آب و هوایی، فرسودگی، قدمت، 

حداکثر  عماًل  نیروگاه  این  ظرفیت  و...،  آب  کمبود 
نیروگاه های  بود.  خواهد  مگاوات  هزار   ۵3 ظرفیت 
قدیمی و فرسوده نه تنها راندمان پایینی دارند، بلکه 
محیط  آلودگی  باعث  و  کرده  مصرف  زیادی  سوخت 
زیست نیز می شوند. این نیروگاه های فرسوده پایداری 
شبکه را نیز مورد تهدید قرار داده است، به گونه ای که 
تقربیا 30 هزارمگاوات از نیروگاه های ما بین 1۵ تا 4۶ 
سال عمردارند؛ به عبارت دیگر، نیروگاه هایی را داریم 
که تقریباً 4۶ سال است که در مدار تولید است و دیگر 
استفاده از آن ها به صالح شبکه برق کشور نیست و 
تعمیرات معمول و اساسی آنان پر هزینه و مقرون به 

صرفه نخواهد بود.
از سوی دیگر ما هرساله نیاز به افزایش حدود ۵ هزار 
مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی برای تأمین برق کشور 
داریم. این پیش بینی برای ده سال آینده و طبق برنامه 
ششم و هفتم توسعه ۵0 هزار مگاوات است؛ بدین معنا 
به  بایستی  آینده  برق کشور در ده سال  که ظرفیت 

12۵ هزار مگاوات برسد.
با  نیاز،  مورد  برق  تأمین  برای  نیرو  وزارت  رو  این  از 
جهت  خارجی  و  داخلی  فعال  شرکت های  همکاری 
وارد  با  تا  نیروگاه های حرارتی تالش می کند  ساخت 
مدار کردن واحدهای نیروگاهی این کمبود را جبران 

نماید.
نیروگاه های جدید  اشاره شد ساخت  که  گونه  همان 
ضرورتی انکار ناپذیر دارد و ما ناچاریم بی وقفه به فکر 
ایجاد  و  هموطنان  آسایش  برای  برق  تأمین  و  تولید 
زمینه برای توسعه اقتصادی کشور باشیم. متوسط رشد 
تولید برق در طی ده سال گذشته بیش از ۵/1 درصد 

در سال بوده است.
مساله  برق،  میزان  این  تأمین  به  کشور  نیاز  از  جدا 
کاهش  نیروگاه ها،  راندمان  بهبود  دیگر  اهمیت  حائز 

وزارت  هواست.  آالیندگی  کاهش  و  سوخت  مصرف 
نیرو به عنوان یک نهاد دولتی طبق قوانین متعهد به 
پاک  و  مناسب  تأمین سوخت  و  هوا  آلودگی  کاهش 
در  مستحضرید  که  گونه  همان  نیروگاه هاست.  برای 
فصل زمستان به علت افزایش مصرف گاز در کشور، 
برخی از نیروگاه ها مجبور به استفاده از سوخت دوم 
که مازوت است هستند و همین مساله باعث آلودگی 
هوا می شود. از این رو از سالیان پیش مساله افزایش 
راندمان نیروگاه ها به این معنی با استفاده از سوخت 
کمتر، برق بیشتری تولید نمایند، در دستور کار وزارت 

نیرو بوده است.
متاسفانه هم اکنون راندمان نیروگاه های کشور زیر 38 
درصد بوده و به همین علت وزارت نیرو در نظر دارد از 
طرق مختلف زمینه ورود و بومی سازی تکنولوژی های 
موردنیاز برای افزایش راندمان نیروگاه ها را فراهم آورد 

تا از اتالف سوخت در نیروگاه ها جلوگیری نماید.
این مساله در دستورکار وزارت نیرو قرار گرفته و هم 
اینک به بیش از ۷ هزار مگاوات بخش بخار نیروگاه های 
گازی که می بایستی به سیکل ترکیبی تبدیل شوند 
تمامی  بایستی  و  داشته  قرار  نیرو  وزارت  دستور  در 
طرح های این بخش مطابق برنامه ابالغی از سوی ستاد 

اقتصاد مقاومتی به مرحله اجرایی برسند.
 

سوی  از  شده  عنوان  مطالب  به  توجه  با  سؤال: 
برای  سرمایه گذاری  میزان  چه  به  جنابعالی 
احداث نیروگاه در کشور نیاز وجود دارد؟ آیا با 
توجه به قرارداد منعقد شده با شرکت یونیت در 
همین زمینه، امکان تأمین سرمایه توسط منابع 
صندوق  مشارکت،  اوراق  فروش  مانند  داخلی 
سرمایه گذاری صنعت برق در این زمینه وجود 

نداشت؟
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وزارت نیرو برای افزایش ظرفیت ساالنه تولید برق به 
میزان ۵ هزار مگاوات در هر سال، حدوداً به 3 میلیارد 
دالر سرمایه گذاری جدید نیاز دارد. همچنین مطابق 
دستور ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و در راستای 
اجرای آن نیاز است تا 1۷ هزار مگاوات نیروگاه جدید 
تقریباً 10 میلیارد دالر  امر  این  امسال آغاز شود که 
کنونی  شرایط  به  توجه  با  داشت.  دربرخواهد  هزینه 
توان  داخلی  شرکت های  نقدینگی،  کمبود  و  کشور 
تأمین سرمایه الزم برای احداث ظرفیت مورد نیاز را 

ندارند.
نیروگاه  احداث  هزینه های  مستحضرید  که  همانگونه 
بسیار سنگین است. این رقم برای یک نیروگاه هزار 
هزار   2 معادل  دالر  میلیون  حدود ۶00  در  مگاواتی 
البته وزارت  میلیارد تومان است. )صرفاً حوزه تولید( 
نیرو طی سالیان گذشته اقدام به فروش اوراق مشارکت 
کرده و بنا دارد در سال جاری نیز 1۵00 میلیارد تومان 

نیز اوراق مشارکت و صکوک اسالمی منتشر کند.
همچنین اجرای طرح های هدفمندی و پرداخت هزینه 
این  اخیر،  سالیان  طی  نیرو  وزارت  حساب  از  یارانه 
است  کرده  مواجه  مالی  منابع  کمبود  با  را  وزارتخانه 
و از سوی دیگر افزایش تورم و عدم افزایش تعرفه ها 
طی چند سال گذشته موجب کاهش سرمایه گذاری از 
محل منابع داخلی در طرح های توسعه ای صنعت برق 
در تمام حوزه های تولید و انتقال و خطوط شده است.

و  برق(  )فروش  داخلی  منابع  محل  از  سرمایه گذاری 
بودجه عمومی دولت، هر ساله با توجه به عدم رشد 
تعرفه ها و پرداخت هدفمندی از منابع درآمدی صنعت 
روز  به  روز  دولت،  عمومی  درآمدهای  کاهش  و  برق 
کاسته شده و در طی ۵ سال گذشته کاهش پیدا کرده 
مگاوات   943 تنها   94 سال  در  که  به گونه ای  است؛ 

نیروگاه وارد مدار شد.

در طی 10 سال گذشته به رغم همه تالش های به عمل 
آمده در جهت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در 
توسعه و گسترش تولید برق کشور، متوسط سالیانه 
از طریق وزارت نیرو و حدود 320  آن ۷80 مگاوات 
مگاوات از طریق سایر وزارتخانه های دیگر )مانند نفت 
و صنایع برای مصارف داخلی خود( بوده است، یعنی در 
مجموع 1100 مگاوات متوسط تولید از طریق سرمایه 
توسعه  منابع صندوق  از  استفاده  با  و  داخلی  گذاران 

ملی بوده است.
 

سؤال: برخی افراد مطرح کرده اند شرکت یونیت، 
در زمینه هتل داری و باشگاه داری فعالیت داشته 
زمینه  این  در  ندارد.  نیروگاه  ساخت  سابقه  و 

توضیح بدهید.
شرکت یونیت یک شرکت بین المللی سرمایه گذاری 
در  سال   20 از  بیش  به  آن  حضور  سابقه  که  است 
گذاری  سرمایه  هدف  با  شرکت  این  می رسد.  کشور 
انجام  و  دارد  تجاری  فعالیت  مختلف،  زمینه های  در 
یکی  موارد  سایر  یا  و  هتل سازی  چون  فعالیت های 
از زیر شاخه های تخصصی شرکت مذکور است؛ کما 
اینکه این شرکت سابقه ساخت نیروگاه در کشورهای 
ترکیه، بلغارستان، کرواسی و حتی ایران را دارد که از 
آن جمله می توان به مشارکت در ساخت نیروگاه های 
رودشور، جنوب اصفهان، شهید رجایی شهید منتظر 

قائم، فارس و شریعتی اشاره کرد.
این شرکت در بلژیک به ثبت رسیده است و باید اشاره 
نمود که صاحبان آن تابعیت کشور ترکیه را دارند. این 
سرمایه گذاری  دیگر  شرکت های  سایر  مانند  شرکت 
برای ساخت نیروگاه اجباراً به شرکت های معتبر برای 
مثاًل  کرد.  خواهد  مراجعه  نیروگاهی  تجهیزات  خرید 
می تواند از شرکت هایی مانند زیمنس یا جی ای و یا 

شرکت های داخلی مانند مپنا خرید نماید. شرکت های 
و  ساخت  به  غالباً  زیمنس  مانند  نیروگاه ساز  معتبر 
فروش نیروگاه و قطعات نیروگاهی می پردازند و معموالً 
سرمایه گذار نیستند و سرمایه گذاران احداث نیروگاه 
مهم ترین مشتری آنان محسوب می شوند. به طور مثال 
 F شرکت مپنا برای ساخت و انتقال تکنولوژی کالس

از شرکت زیمنس در حال خرید تجهیزات است.
 

بدهی های  و  کشور  شرایط  به  توجه  با  سؤال: 
داخلی  کنندگان  تولید  به  نیرو  وزارت  سنگین 
یونیت  که شرکت  آمد  پیش  شرایطی  چه  برق، 
آیا  شد؟  ایران  در  گذاری  سرمایه  به  مایل 
امتیازات ویژه ای درخصوص قیمت سوخت و یا 
صادارت برق تولیدی نیروگاه به این شرکت داده 

شده است؟
بارها  هم  قباًل  که  همانطور  که  نمایم  تاکید  باید 
عنوان شده است هیچ امتیاز ویژه و خارج از مقرراتی 
است.  نشده  داده  قرارداد  این  بابت  یونیت  به شرکت 
همان گونه که در تیپ قراردادهای منتشر شده توسط 
وزارت نیرو برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی و نیز 
مستندات تنظیم شده در قراردادهای خرید تضمینی 
برق برای سرمایه گذاران آمده است چنانچه سرمایه 
گذار بخواهد به صادرات برق اقدام نماید بایستی حتماً 
مطابق این قراداد، نسبت به کسب مجوزهای مورد نیاز 
عالوه  نماید.  اقدام  نیرو  وزارت  از  برق  صادرات  برای 
همچنین  و  برق  ترانزیت  در خصوص  بایستی  آن  بر 
سوخت تحویلی به نیروگاه ها، مطابق قوانین و دستور 
العمل های موجود در حوزه صادرات به توافق با وزارت 
نکات  و  مطالب  لذا  باشد؛  رسیده  مورد  این  در  نیرو 
مطرح شده درباره اعطای امتیاز ویژه به شرکت یونیت 

صحیح نیست.

درباره  شفافیتی  عدم  که  شوم  متذکر  باید  همچنین 
قرارداد  به  مربوط  صادرات  برای  تحویلی  گاز  قیمت 
زیرا  ندارد؛  وجود  داخلی  و  خارجی  سرمایه گذاران 
براساس دستورالعمل های موجود، قیمت این فرآورده 
برای صادرات مشخص نشده و به این دلیل در تمامی 
موارد مطرح شده، حکم شده است که قیمت گاز برای 
صادرات برق مشروط به قوانین و مقرارتی خواهد بود 

که بعداً مشخص خواهد شد.
شرکت  به  ویژه ای  امتیازات  تنها  نه  قرارداد  این  در 
یونیت داده نشده است؛ بلکه در برخی از موارد نیز در 
مقایسه با شرکت های داخلی این شرکت از امتیازات 
کمتری برخودار است، به عنوان مثال قیمت خرید برق 
تضمینی از این شرکت در این قرارداد یا قراردادهای 

مشابه در حدود 1۵ درصد کمتر است.
الزم است تاکید کنم که این شرایط برای سایر سرمایه 
سرمایه  تأمین  بتوانند  که  خارجی  و  داخلی  گذاران 
نمایند، برابر با قوانین مربوطه نیز مهیا است. ما فقط 
مطابق قانون )قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران 
خارجی و ماده ۶ قانون الحاق بخشی از مقررات مالی 
دولت( موظف هستیم سرمایه گذاری سرمایه گذاران 
خارجی را تضمین نماییم و این در مورد شرکت یونیت 

هم صادق است.
از سرمایه گذاری  قانون تشویق و حمایت  در اجرای 
از  بخشی  الحاق  قانون   ۶ ماده  و  کشور  در  خارجی 
به  دارائی  و  اقتصاد  امور  وزارت  دولت،  مالی  مقررات 
سرمایه گذاران خارجی که از طریق روش BOO و 
یا روش های متداول دیگر در حوزه ای سرمایه گذاری 
نمایند. پرداخت بهای محصول را خصوصاً در مواردی 
محصول  خرید  در  انحصار  و  بوده  دولت  خریدار  که 

وجود داشته باشد، را بایستی تضمین و تعهد نماید.
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10 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

عنوان  به  مپنا  شرکت  اینکه  به  توجه  با  سؤال: 
نیروگاه ها سازهای کشور  از برجسته ترین  یکی 
در عرصه نیروگاهی فعال است آیا امکان نداشت 
که این قرارداد با این شرکت منعقد شود و این 
قرارداد موجب شود  این  که  دارد  نگرانی وجود 
که ظرفیت تولید کارخانه های شرکت مپنا خالی 

مانده و موجب ضرر و زیان به این شرکت گردد.
شرکت مپنا از زمان تأسیس آن در سال 13۷1 توسط 
زمینه  در  دولت  اجرایی  بازوی  عنوان  به  نیرو  وزارت 
در  کشور،  برق  تأمین  و  نیروگاهی  تجهیزات  تأمین 
تأمین بسیاری از ظرفیت نصب شده نیروگاه های کشور 
مشارکت فعال داشته است و سهم تولیدی این شرکت 
از میزان کل برق حرارتی تولید شده درکشور که تا 
این لحظه 3۷ هزار و 1۷۶ مگاوات است در حدود 32 
هزار و ۵00 مگاوات بوده و طبق اعالم همین شرکت 
مگاوات خواهد رسید.  از ۵0 هزار  بیش  به  آینده  در 
هم اکنون نیز با هدف تکیه بر ساخت داخل و اعتماد 
بخش  مگاوات  هزار   8 ساخت  داخلی،  پیمانکاران  به 
بخار نیروگاه های گازی و نیز عملیات احدث و تجهیز ۶ 
هزار مگاوات از نیروگاه های بخش خصوصی داخلی به 

شرکت مپنا واگذار شده است.
شدن  اجرایی  راستای  در  جاری  ماه  اردیبهشت  در 
مگاوات  هزار   ۵ ساخت  مقاومتی  اقتصاد  پروژه های 
با   )Fکالس( باال  راندمان  با  ترکیبی  سیکل  نیروگاه 
سرمایه گذاری دولت از طریق ترک تشریفات مناقصه به 
این شرکت واگذار شده است، به عبارت دیگر مپنا در 
حال حاضر 20 هزار مگاوات قرارداد احداث نیروگاه دارد.

به این ترتیب هم اکنون به سفارش وزارت نیرو و بخش 
برابر قرارداد شرکت  خصوصی، شرکت مپنا تقریباً 4 
یونیت ساخت نیروگاه های جدید را در دست اقدام دارد 
و مباحث مطرح شده پیرامون بی توجهی به شرکت های 

داخلی ازجمله شرکت مپنا بی انصافی و نادرست است.
 

سؤال: آیا وزارت نیرو می تواند تعهداتش را به سرمایه 
گذار خارجی انجام دهد، با توجه به اینکه در پرداخت 
چگونه  است،  ناتوان  داخلی  پیمانکاران  به  مطالبات 

می تواند تعهدات جدید ایجاد کند؟
انجام  به  منوط  خارجی  طرف  به  مطالبات  پرداخت 
انجام  صورت  در  نیرو  وزارت  بود.  خواهد  تعهداتش 
تعهدات این سرمایه گذار و تولید برق مورد توافق شده، 
مطالبات آن شرکت را پرداخت خواهد نمود. از این رو 
نظرات مطرح شده درباره دادن رانت به این شرکت و 
یا قائل شدن امتیاز صادرات برای آن به این دلیل که 
وزارت نیرو توان پرداخت مطالبات آن شرکت را ندارد، 

اساساً نادرست است.
برنامه دولت و  وزارت نیرو در حال حاضر ایجاد رونق 
اقتصادی و بازپرداخت بدهی های خود به همه تولید 
کنندگان برق است. بخش برق وزارت نیرو در تالش 
واقعی  برق  فروش  قیمت  تمهیداتی  اتخاذ  با  تا  است 
شود و بدیهی است که در صورت اصالح قیمت فروش 
برق و تحول جدی در اقتصاد برق، این روند تسریع 
از  خواهد شد. در عین حال بر اساس قانون حمایت 
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  کشور،  برق  صنعت 
کشور موظف است مابه التفاوت قیمت تمام شده برق 

و فروش تکلیفی را پرداخت نماید.
 

سؤال: در این قرارداد تا چه حد از توان ساخت 
انتقال  برای  و  شد  خواهد  استفاده  داخل 
چه  داخل  به  نیروگاه سازی  روز  تکنولوژی های 

تدابیری اندیشیده شده است؟
این قرارداد  نیز اشاره شده است که در  این  از  پیش 
پیش بینی شده است که اگر پیمانکاران و سازندگان 

داخلی بتوانند با کیفیت برابر با مشابه خارجی و قیمت 
رقابتی کاالی مورد نیاز شرکت یونیت را تأمین کنند 
کننده  تولید  از  است  موظف  خارجی  گذار  سرمایه 

داخلی تجهیزات مورد نیاز را خریداری نماید.
خوشبختانه شرکت های داخلی تولید کننده تجهیزات 
که  رسیده اند  جایگاهی  به  مپنا  مانند  برق  صنعت 
مانند  رقیب  خارجی  بزرگ  شرکت های  با  می توانند 
جنرال الکتریک آمریکا و ... رقابت کرده و در مناقصات 
بین المللی برنده شوند. با عنایت به توان رقابت باالی 
این شرکت های داخلی ما امیدواریم این قرارداد فرصت 
ارزشمندی برای شرکت های داخلی باشد تا با بهبود 
کیفیت و رقابتی کردن قیمت بتوانند رقبای خارجی 
عوارض گمرگی  معافیت  از  استفاده  با  و  زده  کنار  را 
سهم  قرارداد  این  در  نقل  و  حمل  هزینه  نداشتن  و 
عمده ای را به خود اختصاص دهند و جایگاه خود را 
بهبود  دنیا  برق  صنعت  تجهیزات  سازندگان  بین  در 

بخشند.
که سرمایه گذار خارجی  یونیت  با شرکت  قرارداد  در 
است همانطور که بارها هم تکرار شده است مزیت ها 
و فرصت های زیادی برای تولید کنندگان و پیمانکاران 
داخلی پیش بینی شده است. طبق آنچه در قرارداد با 
شرکت یونیت تصریح شده است سرمایه گذار موظف 
است در شرایط کیفیت مشابه و رقابتی از توان داخلی 
استفاده نماید چون تولیدکنندگان داخل از پرداخت 
عوارض گمرگی و هزینه حمل و نقل معاف اند می توانند 
20 تا 30 درصد قیمت پایین تر از رقبای خارجی بدهند 
و قطعاً این قرارداد برای پیمانکاران داخلی که بتوانند 
وارد رقابت شوند فرصتی بی نظیر برای تولید، اشتغال 

و انتقال سرمایه به داخل کشور است.
هرچند باید توجه داشت که ورود سرمایه به هر منطقه 
اشتغال،  افزایش  اقتصادی،  رونق  موجب  کشور  از 

ساخت  برای  که  همچنان  شد.  خواهد  درآمدزایی 
نیروگاه های مذکور از تجهیزات خرد و کالن داخلی و 
نیروی انسانی داخلی استفاده خواهد شد که این مساله 
جدا از استفاده سرمایه گذار از امکانات ساخت داخل 

در زمینه ساخت نیروگاه می باشد.
ساخت  زمینه  در  روز  فناوری های  انتقال  درخصوص 
قطعات، خصوصاً انتقال تکنولوژی نیروگاه های کالس 
F باید گفت شرکت یونیت موظف شده که در شرایط 
رقابتی و کیفیت مشابه تا سقف حداقل یک سوم این 
نیروگاه ها را از تولید کنندگان داخلی خریداری نماید 
با توجه به اینکه قباًل شرکت مپنا و شرکت زیمنس 
قراردادی را منعقد کرده اند که بر اساس آن، شرکت 
واحدهای  مشخصی  تعداد  خرید  صورت  در  زیمنس 
دانش  است  موظف  مپنا  توسط   F کالس  نیروگاهی 
این نیروگاه ها را به مپنا منتقل کند. قرارداد  ساخت 
خرید  تسریع  و  تسهیل  موجب  طبعاً  یونیت  شرکت 
شرکت مپنا از زیمنس و انتقال فناوری به داخل کشور 

خواهد شد.
و  اجرایی  مراحل  تمامی  در  است  توضیح  به  الزم 
عنوان  به  اقتصاد  یونیت، شورای  با شرکت  مذاکراتی 
مرجع اصلی تصمیم گیری در خصوص » قیمت خرید 
اجرا«، »تعیین ساختگاه ها«،« میزان  برق«، » دوره 
خرید  پرداخت  تضامین  »ارائه  و  واگذاری«  ظرفیت 
ابالغ  و  صادر  را  متعددی  مصوبات  و  مجوزات  برق« 

کرده است.
نزدیک  آینده  در  یا  و  یونیت  شرکت  با  قرارداد  این 
کنار  معنای  به  اصاًل  خارجی،  سرمایه گذاران  دیگر  با 
گذاشتن سرمایه گذاران داخلی نبوده و نخواهد بود و 
سرمایه گذاران داخلی و پیمانکاران و سازندگان بایستی 
ارائه محصول و  بابت  نو که  از فضای جدید و عرصه 
خدمات برایشان فراهم خواهد شد، حداکثر استفاده را 
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بنمایند. ضمن آنکه در یک فضای رقابتی قطعاً عالوه بر 
افزایش کیفیت محصول قیمت آن نیز اصالح و بهینه 

خواهد شد.
 

سؤال: این قرارداد چه مزایایی برای وزارت نیرو و 
کشور در سطح کالن خواهد داشت؟

وظیفه وزارت نیرو تأمین برق مطمئن و پایدار برای 
کشور است، به گونه ای که انرژی برق مورد نیاز برای 
توسعه همه جانبه کشور تأمین شود و این مأموریت 
سرمایه گذاری زیادی را نیاز دارد که در شرایط کنونی 
که قیمت نفت پائین است، تأمین منابع ارزی و ریالی 
از طرف دولت در حد نیاز میسر نیست. از سوی دیگر 
سوی  از  برق  صنعت  طرح های  در  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاران خارجی این فرصت برای دولت به وجود 
خدمات  سایر  صرف  را  عمومی  بودجه  تا  می آورد 
ضروری در کشور از جمله توسعه رفاه عمومی، افزایش 
سرانه بهداشت، تعالی آموزش و پرورش، افزایش توان 
همچنین  نماید.  کار  و  کسب  فضای  بهبود  و  دفاعی 
خارجی  سرمایه گذار  توسط  نیروگاه ها  این  احداث  با 
عالوه بر تولید برق و اطمینان از ظرفیت شبکه، وزارت 
نیرو می تواند در بخش های ضروری تر که مورد تمایل 
برق(  انتقال  و  توزیع  )بخش  نیست  سرمایه گذاران 

سرمایه گذاری نماید.
با توجه به اینکه در ۵ سال گذشته به دالیل متعدد 
وجود  برق  صنعت  در  کافی  سرمایه گذاری  امکان 
نیز  کشور  برق  مصرف  رشد  به  رو  روند  و  نداشت 
نیازمند سرمایه گذاری جدید است، در راستای تأمین 
برق کشور الزم است تا از سرمایه  های بخش خصوصی 
خارجی استفاده کرد و این سرمایه گذاری ها می تواند 
برای  مالی  منابع  کمبود  از  حاصل  نگرانی  از  بخشی 

تولید برق را کاهش دهد.

 خانه ملت/ 
وزارت نیرو هیچ اراده ای برای توسعه 

انرژی های تجدیدپذیر ندارد

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
اراده  هیچ  نیرو  وزارت  اینکه  بیان  اسالمی،با 
تجدیدپذیر  های  انرژی  توسعه  برای  ای 
انصراف  سبب  اداری  ندارد،گفت:بوروکراسی 
توسعه  در  گذاری  سرمایه  از  خصوصی  بخش 

نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر می شود.
با خبرنگار خبرگزاری  اسداهلل قره خانی درگفت وگو 
خانه ملت با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه تکلیف 
شده بود که از ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر همانند 
انرژی بادی و خورشیدی استفاده شود، گفت:متاسفانه 
رغم  علی  و  نداده  رخ  این خصوص  در  خاصی  اتفاق 
اینکه تکلیف برنامه ای داشته و در اقتصاد مقاومتی و 
بحث های زیست محیطی بدان تاکید شده بود،وزارت 

نیرو این موضوع را عملیاتی نکرده است.
شورای  مجلس  در  آبادکتول  علی  مردم  نماینده 
اسالمی،افزود:مشکل اصلی در کندی پیشرفت ها در 
تنها  نباید  و  است  نیرو  نو،وزارت  انرژی های  مباحث 
دلیل را در عدم اختصاص اعتبارات به بخش خصوصی 

دانست.
از سوخت های مجانی  استفاده  دلیل  به  نیرو  وزارت 

انگیزه ای برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر ندارد
قره خانی با بیان اینکه سرمایه گذاران خارجی و بخش 
های  دربخش  گذاری  سرمایه  به  عالقمند  خصوصی 
گوناگون هستند،ادامه داد: بوروکراسی پیچیده وزارت 
نیرو و نبود ثبات در تصمیم گیری ها سبب شده که 
سرمایه گذاران در بخش انرژی های نو انگیزه ای برای 
سرمایه گذاری نداشته باشند،به گونه ای که از سال 

گذشته تاکنون چندین بار میزان نرخ ها بابت هر وات 
برکیلومتر ساعت تغییرکرده است.

وی با اشاره به اینکه وزارت نیرو اراده ای برای توسعه 
شد:بازگشت  ندارد،یادآور  تجدیدپذیر  های  انرژی 
سرمایه، اطمینان در قیمت خرید و ثبات در تصمیم ها 
برای بخش خصوصی اهمیت ویژه ای دارد،اما وزارت 
نیرو به دلیل اینکه از سوخت های مجانی در نیروگاه 
های مختلف استفاده می کند،انگیزه ای برای توسعه 

صنعت انرژی های تجدیدپذیر ندارد.
قره خانی،افزود:وزارت نیرو برای اینکه هزینه ای جهت 
توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر پرداخت نکند، وقت 

کشی می کند.

کمیته انرژی های نو در مجلس صنعت 
نیروگاه های تجدیدپذیر را فعال می کند

انسانی  با توجه به پتانسیل نیروی  اینکه  بیان  با  وی 
ظرفیت  خدادادی  و  طبیعی  موقعیت  و  متخصص 
توسعه صنعت نیروگاههای تجدیدپذیر وجود دارد،ادامه 
داد:نقاط متعددی برای استقرار نیروگاه های بادی و 
خورشیدی به سبب ارتفاع از کف دریا و طوالنی بودن 
تابش اشعه خورشید مطالعه شده است،اما مشکل عدم 
توسعه،وزارت نیرو است که باید با الزام وزارت نیرو و 
صندوق توسعه ملی جهت اختصاص منابع این صنعت 

را گسترش داد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی،با 
کمیسیون  در  نو  های  انرژی  کمیته  اینکه  به  اشاره 
انرژیمجلس ،صنعت نیروگاه های تجدیدپذیر را فعال 
انصراف  اداری سبب  می کند،تصریح کرد:بوروکراسی 
می  عرصه  دراین  گذاری  سرمایه  از  بخش خصوصی 
در  اساسی  های  گام  آینده  در  که  امیدواریم  شود، 

توسعه این صنعت برداشته شود./

واحد مرکزی خبر/ 
امسال صد مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر 

به بهره برداری می رسد

  : گفت  ایران  نو  ِ  های  انرژی  سازمان  مدیرعامل 
امسال 100 مگابات نیروگاه تجدیدپذیر که شامل 
و  توده  زیست  ، خورشیدی،  بادی  های  نیروگاه 
زمین گرمایی می شود ، به بهره برداری خواهد 

رسید.
بهره  به  تجدیدپذیر  نیروگاه  مگاوات  صد  امسال 
برداری می رسدسید محمد صادق زاده در مصاحبه 
با  سیما  و  صدا  خبرگزاری  خبرنگار  با  اختصاصی 
اشاره به اینکه در چند سال آینده این میزان نیروگاه 
یافت،  افزایش خواهد  مگاوات  به 1000  تجدیدپذیر 
افزود : با همکاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری 
این  هستیم  مصمم  ها  خارجی  و  خصوصی  بخش 

میزان نیروگاه را وارد مدار کنیم.
وی افزود :  دولت به هیچ عنوان در این بخش سرمایه 
گذاری نمی کند و 100 مگاواتی که امسال به بهره 
برداری خواهد رسید با ظرفیت های کوچک و پایین 

در نقاط مختلف کشور خواهد بود.
وی مزیت ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر را فرهنگ 
سازی در همه جای کشور و آشنایی مردم با انرژی 
نیروگاه  کنار  در   : گفت  و  برشمرد  تجدیدپذیر  های 
های کوچک نیروگاه های دیگری نیز با ظرفیت های 

200، 300 و 1000 مگاوات احداث می شود.
توسعه  پنجساله ششم  برنامه  : در  زاده گفت  صادق 
قرار است ۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ساخته 

شود.
صادق زاده با اشاره به اینکه مقدمات ساخت این 100 
مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در سال 94 فراهم شده 
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بود ، افزود : مجوزها و عقد قرارداد و خرید تضمینی 
امسال  امیدواریم  و  شد  انجام  گذشته  سال  در  برق 
جذب سرمایه و انتقال تجهیزات ونصب آن انجام شود 

و به بهره برداری برسد.
سرمایه  از  یکی  مپنا  شرکت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گذاران توربین های بادی در این 100 مگاوات است 
که توربین های ساخت خود را نصب خواهد کرد و 

بخش دیگر از توربین ها از خارج وارد می شود.

ایرنا/ با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر دفاع ؛
خطوط تولیدی باطری های پیشرفته 

و نیروگاه تولید همزمان برق و حرارت 
افتتاح شد

تهران - ایرنا - خطوط تولید باطری های پیشرفته 
حرارت  و  برق  همزمان  تولید  نیروگاه  و   )MF(
CHP با حضورمعاون اول رییس جمهوری و وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر صنعت، 
از  تعدادی  و  تهران  استاندار  تجارت،  و  معدن 
مسئولین در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل 

افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا در یکصدو شانزدهمین 
روز از سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل همچنین از 
هفت باطری پیشرفته نظامی و 19 باطری پیشرفته 
خودرویی و صنعتی رونمایی و تولید مجموعه باطری 
های مخصوص دوچرخه، موتورسیلکت برقی و شارژ 
متخصصان  توسط  که  رایانه  و  همراه  تلفن  سیار 
مرحله  به  دفاع  وزارت  انرژی  منابع  توسعه  سازمان 

بهره برداری رسیده است، آغاز به کار کرد.

ایرنا/ رئیس بخش تجاری صندوق ضمانت صادرات 
انگلیس در گفت وگو با ایرنا:

ظرفیت های اقتصادی بی شماری در 
برابر ایران و انگلیس وجود دارد

لندن - ایرنا - »گوردون جی ولش« رئیس بخش 
تجاری صندوق ضمانت صادرات انگلیس شامگاه 
سه شنبه ضمن اشاره به امضای یادداشت تفاهم 
تامین مالی طرح های وزارت نیرو ایران در حوزه 
آب و انرژی با این صندوق در لندن، تأکید کرد 
مقابل دو  بی شماری در  اقتصادی  ظرفیت های 

کشور وجود دارد.
اظهار  ایرنا  خبرنگار  با  وگو  گفت  در  ولش  گوردون 
داشت: این لحظه مهمی برای دو کشور است. دیدار با 
وزیر نیروی ایران برای من بسیار ارزشمند بوده است.

وی افزود: من فکر می کنم که آینده روابط دو کشور 
بسیار خوب خواهد بود. البته بسیاری فکر می کردند 
که خیلی سریع ما می توانیم فعالیت هایمان را سریع 
از سربگیریم اما تعریف اولویت ها یک مقدار طول می 
به صورت طبیعی  باید  روند کارها  آنکه  کشد ضمن 

طی شود.
ولش ادامه داد: بااین حال ما از مجموع اتفاقاتی که 
این  که  مشتاقیم  و  هستیم  راضی  داده  رخ  تاکنون 

رابطه توسعه پیدا کند.
وی گفت: من دو بار به ایران سفرکرده ام و در آنجا 
متوجه شدم زمانی که برای مردم مشکلی پیش می 
با  تا آن را خیلی آرام و  آید آن ها تالش می کنند 
طمأنینه مرتفع سازند و به نظر من این روش خیلی 

خوبی برای حل مشکالت است.
رئیس بخش تجاری صندوق ضمانت صادرات انگلیس 
های  فعالیت  ما  که  کنم  می  فکر  من  کرد:  تصریح 

اقتصادی زیادی را پیش رو خواهیم داشت، اما باید 
مکانیسم های دقیق آن را تعریف کنیم.

نیرو  وزارت  های  طرح  مالی  تامین  تفاهم  یادداشت 
در حوزه آب و انرژی، شامگاه سه شنبه طی مراسمی 
صندوق  موسسه  و  وزارتخانه  این  نمایندگان  توسط 
ضمانت صادرات انگلیس با حضور حمید چیت چیان 
وزیر نیرو، کاردار جمهوری اسالمی ایران و شماری از 

مقامات انگلیسی در لندن به امضا رسید.
این یادداشت تفاهم توسط دکتر بهرام طاهری مشاور 
ارشد وزیر نیرو و مدیرکل دفتر محیط زیست، ایمنی، 
بهداشت و امور اجتماعی وزارت نیرو و ›کوردون جی 
ولش‹ معاون بخش تجارت موسسه صندوق ضمانت 
صادرات انگلیس در محل رزیدانس سفارت ایران در 

لندن به امضا رسید.

ایسنا/ 
حذف مشترکان غیرمجاز؛ مهم ترین ابزار 

کاهش تلفات برق

به  شبکه  معضالت  از  یکی  برق  تلفات  کاهش 
حساب می آید که برای آن پارامترهای گوناگونی 
تدبیر شده اما مهم ترین آن ها حذف مشترکان 

غیر مجاز است.
سید علی بربند - مدیر عامل شرکت توزیع برق استان 
تهران - در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به تلفات 11.2 
درصدی برق در سطح کشور تاکید کرد: باید تا پایان 
سال جاری تلفات برق به 10 درصد کاهش پیدا کند.

نیز  تهران  استان  در  برق  تلفات  میزان  وی  گفته  به 
حدود 13.۵ درصد است که این رقم نیز باید تا پایان 

سال 139۵ به 12 درصد کاهش پیدا کند.
مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران ادامه داد: بی تردید 
کاهش میزان تلفات برق نیازمند سرمایه گذاری است 
و البته بخشی از تلفات نیز با تعیین تکلیف مشترکین 

غیرمجاز کاهش می یابد.
وی درباره هوشمند سازی کنتورهای برق نیز گفت: تا 
سال آینده 41 هزار کنتور هوشمند نصب خواهد شد. 
در حقیقت بر اساس برنامه های بلند مدت تا ۶0 درصد 

شبکه برق استان هوشمند خواهد شد.

ایسنا/ 
ایرانی ها کمتر از پارسال برق مصرف می کنند

پیک مصرف برق کشور روز گذشته )سه شنبه 22 
تیر  ماه 95( به بیش از 47 هزار مگاوات رسید.

 4۷ کشور  برق  مصرف  پیک  دیروز  ایسنا،  به گزارش 
هزار و 810 مگاوات بوده که این میزان در روز مشابه 

پارسال 48 هزار و ۵۷8 مگاوات گزارش شده بود.
بر این اساس، میزان مصرف برق کشور در مقایسه با 

روز مشابه پارسال ۷۶8 مگاوات کاهش داشت.
روز  در  کشور  نیروگاه های  ذخیره  میزان  همچنین 
و صنایع  رسید  مگاوات  و 4۵8  هزار  به یک  گذشته 

کشور نیز سه هزار و ۵۵ مگاوات برق مصرف کردند.
در روز گذشته میزان مبادله های برون مرزی برق ایران 

با کشورهای همسایه به 1۶۶0 مگاوات رسید.
کشورهای  به  ایران  برق  صادرات  میزان  مجموع 
افغانستان، عراق، پاکستان، ارمنستان و ترکیه 13۵2 
مگاوات و مجموع واردات برق از کشورهای همسایه، به  

308 مگاوات رسید.
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مهر/ 
راه اندازی یک پروژه استراتژیک برق

خط 400 کیلوولت وردآورد-سیاه بیشه به طول 
شبکه  پایداری  افزایش  منظور  به  کیلومتر   67
برق تهران و مقابله با خاموشی های احتمالی در 

مدار بهره برداری قرار گرفت.
با اشاره به  به گزارش خبرگزاری مهر، رسول قسمت 
وردآورد-سیاه  کیلوولت   400 خط  از  برداری  بهره 
برق  خط  این  گفت:  کیلومتر،   ۶۷ طول  به  بیشه 
تلمبه  نیروگاه  تولیدی  بار  کامل  انتقال  منظور  به 
ذخیره ای سیاه بیشه به شبکه برق تهران و نیز کنترل 
اجرا  و  طراحی  کشور  برق  سراسری  شبکه  فرکانس 

شده است.
معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای تهران با 
تاکید بر اینکه با وجود همه مشکالت موجود از جمله 
صنعت  استراتژیک  پروژه  این  اقتصادی،  تحریم های 
تصریح  است،  گرفته  قرار  برداری  بهره  مدار  در  برق 
کرد: شرایط خاص منطقه عبور این خط که یکی از 
صعب العبورترین مناطق کشور با شرایط آب و هوایی 
معارضین  وجود  نیز  و  می شود  محسوب  ویژه  بسیار 
کنار  در  مسیر،  طول  در  متعدد  حقوقی  و  حقیقی 
مشکالت تأمین نقدینگی حاکم بر صنعت برق کشور، 
روبرو کرد که  فراوانی  با چالش های  را  پروژه  اجرای 
همه این مسائل، بهره برداری از آن را با تأخیر زیادی 

مواجه ساخت.
به گفته این مقام مسئول، بهره برداری از خط 400 
کیلوولت وردآورد - سیاه بیشه، نه فقط موجب افزایش 
پایداری شبکه انتقال برق تهران می شود، بلکه تأثیر 
بسزایی در اصالح ولتاژ شبکه و تأمین بار مصرفی در 

مواقع پیک بار نیز خواهد داشت.

به گزارش مهر، هفته جاری پیک مصرف برق ایران به 
مرز ۵0 هزار مگاوات افزایش یافته و مسئوالن وزارت 
نیرو تاکید می کنند که در صورت عبور پیک مصرف 
از مرز ۵0 هزار مگاوات احتمال بروز خاموشی ها در 

سطح شبکه برق کشور وجود دارد.

ایسنا/  پروفسور محمودی:
ایران هفتمین کشور آلوده کننده زمین 

است

یک متخصص حوزه انرژی گفت: ایران هفتمین 
محیط زیست  و  زمین  کره  آلوده کننده  کشور 

است.
جعفر  پروفسور  مرکزی،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
در  انرژی  مصرف  بهینه سازی  کارگاه  در  محمودی 
مهندسین  بسیج  همت  به  که  ساختمان  و  صنعت 
سپاه ناحیه ساوه و با همکاری جهاددانشگاهی استان 
شد،  برگزار  ساوه  سپاه  اجتماعات  سالن  در  مرکزی 
تولید  را در  یا هشتم جهان  رتبه هفتم  ایران  افزود: 
دی اکسیدکربن دارد و از این حیث در رتبه هفتم در 

حوزه کشورهای آالینده کره زمین قرار دارد.
از  رتبه  این  در  ایران  گرفتن  قرار  کرد:  تصریح  وی 
آالیندگی کره زمین شرایط زیست محیطی را ظرف 
سال های آینده برای این کشور سخت و دشوار خواهد 
کرد، از این رو باید برای رهایی از این شرایط با فاصله 
گرفتن از انرژی های فسیلی به سمت انرژی های نو و 

پایدار حرکت کنیم.
وی با تاکید براینکه انرژی های پایدار مانع از آلودگی 
در  اکنون  هم  کرد:  تصریح  می شوند،  زیست  محیط 

کشور ما میزان مصرف انرژی بیشتر از استانداردهای 
جهانی است و این موضوع بسیار نگران کننده است.

این متخصص حوزه انرژی با تاکید بر اینکه ایران به 
برای  افزود:  است،  بیمار  انرژی  مصرف  میزان  لحاظ 
تا  کرد  مراجعه  پزشک  به  باید  بیماری  این  معالجه 

بتوان مانع از گسترش این بیماری شد.
را  انرژی  مصرف  میزان  کاهش  در  قدم  اولین  وی 
استفاده از انرژی های خورشیدی به منظور درمان این 
انرژی های  هم اکنون  کرد:  تصریح  و  دانست  بیماری 

فسیلی در دنیای امروز محکوم به نابودی است.
بررسی  و  فرصت ها  شناسایی  ادامه،  در  محمودی 
منظور  به  تالش  بر  تاکید  با  انرژی  مصرف  میزان 
راهکاری  را  فسیلی  انرژی های  موفقیت آمیز  کاهش 
موثر برای هدایت به سمت استفاده از انرژی های نو 
و  شبیه سازی  موضوع  افزود:  و  کرد  عنوان  پایدار  و 
المان هایی  از جمله  انرژی  اندازه گیری دقیق مصرف 
است که باید در کارگاه های بهینه سازی مصرف انرژی 

مورد توجه قرار گیرد.
انرژی  درصد   ۷0 حدود  اکنون  هم  کرد:  تاکید  وی 
کشور در بخش صنعت و ساختمان مورد بهره برداری 
قرار می گیرد که با اقدام موثر در روش های صرفه جویی 
مانند شناسایی فضاهای تهدید و تهیه جدول کنترل 
انرژی  از  درصد   12 حداقل  می توان  انرژی  مصرف 

مصرفی موجود را ذخیره کرد.
آموزش  و  جامعه  در  فرهنگ سازی  وی،  گفته  به 
همگانی گام مهمی در جهت هدایت مردم به سمت 

استفاده از انرژی های نو و پایدار است.
به گزارش ایسنا، فرمانده سپاه ناحیه ساوه نیز ارتقای 
بهره وری در مصرف انرژی را کمک به تحقق اقتصاد 

مقاومتی دانست.
اقتصاد  افزود:  احمدجعفری  مجید  پاسدار  سرهنگ 

مقاومتی به معنای اقتصاد رو به توسعه است، از این 
رو استفاده از انرژی های پایدار و نوین به منزله توسعه 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  مصداق  و  کشور  اقتصادی 

است.
وی انرژی را پیش نیاز رشد اقتصادی جوامع دانست 
و تصریح کرد: از این رو در حوزه انرژی باید با اتخاذ 
که  کنیم  مسیری حرکت  در  راهبردی  سیاست های 
مقاومتی  اقتصاد  مبنای  بر  انرژی  مصرف  استراتژی 

تدوین و تبیین شود.
نیز  را  انرژی  بهینه سازی مصرف  فرمانده سپاه ساوه 
مورد تاکید قرار داد و گفت: فرهنگ سازی از سنین 
ابتدایی در مدارس و محیط های خانوادگی و اصالح 
رفتار مصرف با تاکید بر ارتقاء تکنولوژی از تولید تا 

مصرف در این حوزه از ضروریات است.
وی در ادامه بر ضرورت اصالح نوع نگاه به انرژی به 
تاکید  عرصه  این  در  کلیدی  مباحث  از  یکی  عنوان 
آموزشی  کارگاه های  چنین  برگزاری  افزود:  و  کرد 

عامل مهمی در اصالح نوع نگاه به انرژی است.

تعادل/ »تعادل« در راستاي سفر وزیر نیرو به انگلیس 
بررسي کرد

افق هاي مراودات 50ساله انرژي تهران-
لندن

سابقه روابط ایران و انگلیس در حوزه انرژي به 
ایران برمي گردد.  کشف نخستین چاه نفتي در 
ردپاي  ایران،  در  انرژي  واژه  تعریف  با  همزمان 

انگلیس بر نقشه ایران محسوس است.
تحریم هاي  است،  کرده  تغییر  معادالت  اما  امروزه   
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ایران برداشته شده و همزمان بریتانیا از اتحادیه اروپا 
خارج. اما آنچه در گذر این زمان ثابت مانده است، 
رفت و آمد دیپلمات هاي دو کشور محسوب مي شود. 
برق، گاز، آب و فاضالب دوشنبه شب، بهانه سفر وزیر 
انگلیس شد که  با صاحبنظراني در  براي دیدار  نیرو 
بازار ایران را بزرگ ترین بازار نوظهور از زمان فروپاشي 
گزارش  این  در  »تعادل«  بودند.  خوانده  شوروي 
محورهاي دیدار و مذاکره وزیر نیرو در سفر خود به 
لندن و همچنین معرفي تعدادي از شرکت هاي مطرح 

حوزه انرژي در بریتانیا را بررسي کرده است.
هیاتي  با  همراه  نیرو  وزیر  دوشنبه  روز  شامگاه 
تخصصي در پي جلب سرمایه گذاري در حوزه انرژي 
راهي لندن شد. بر اساس برنامه منتشر شده از سوي 
روزه  سه  سفر  طي  چیت چیان  حمید  نیرو،  وزارت 
از  شماري  با  همکاري  جلب  براي  انگلیس  به  خود 
مسووالن دولت بریتانیا در حوزه آب و فاضالب و نیرو 
دیدار،  این  اهداف  اصلي ترین  ازجمله  دیدار مي کند. 
تبادل تجربیات در زمینه خصوصي سازي شرکت هاي 
فعال در بخش آب و برق عنوان شده است. دیدار و 
انگلیس  سرمایه گذاري  و  بازرگاني  مدیر  با  گفت وگو 
انگلیس  خارجه  وزارت  کارشناسان  از  وود  آلیستر  و 
برنامه هاي  دیگر  از  گازي  توربین هاي  بخش  مدیر  و 
و  مسووالن خدمات  با  مالقات  است. همچنین  وزیر 
کار  در دستور  انگلیس  در  زیمنس  بازاریابي شرکت 

وزیر است.
سال  ماه  اردیبهشت  در  نیز  این  از  پیش  زیمنس   
همکاري ها،  و  فعالیت ها  راستاي گسترش  در  جاري 
شرکت  ایران،  نفت  ملي  شرکت  با  تفاهمنامه  دو 
امضا  نفت  کمپرسور  توربو  شرکت  و  ایران  گاز  ملي 
ضمن  طرفین  تفاهمنامه،  دو  این  اساس  بر  کرد. 
بررسي سیستم هاي موجود و برنامه هاي آتي شرکت 

تدوین  به  اقدام  ایران،  گاز  ملي  و شرکت  نفت  ملي 
روش هاي بهینه سازي و کاهش مصرف انرژي خواهند 

کرد.
مالقات با امبر رود، وزیر ۶3ساله انرژي و آب و هواي 
منتقد  و  نویسنده  جیل«،  اي  همسر» اي  و  انگلیس 
تجاري  نماینده  المونت،  لرد  همچنین  و  انگلیسي 
نخست وزیر انگلیس در ایران و رییس اتاق بازرگاني 
بود  کرده  اظهار  این  از  پیش  که  انگلیس  و  ایران 
بازار ایران بزرگ ترین بازار نوظهور از زمان فروپاشي 
حمید  مالقاتي  برنامه هاي  ازجمله  است  شوروي 

چیت چیان در لندن است.
بانک  اجرایي  رییس  با  دیدار  »تعادل«  گزارش  به 
به  سفر  در  وزیر  برنامه هاي  آخرین  جزو  نیز  لویدز 
لندن است. به گزارش »تعادل« بانک لویدز ازجمله 
موسسات مالي بود که در دوران تحریم ایران از طریق 
سال هاي  در  ارز  جابه جایي  به  اقدام  توکیو  و  دوبي 
در  بانک  این  مي کرد.  ایران  براي   200۷ تا   199۵
سال 2009 توسط وزارت دادگستري امریکا ملزم به 
پرداخت جریمه   3۵0میلیون دالري به دولت امریکا 
شد و از همه مهم تر اینکه موظف شد تا سابقه همه 
اختیار  مقامات  در  را  ایران  بانکي  انتقاالت  و  نقل 

امریکایي بگذارد.
تیم  با  نشستي  همچنین  خود  تیم  همراه  به  وزیر 
به  داشت.  خواهد  لندن  در  آسیا«  »خانه  موسسه 
گزارش »تعادل« و به نقل از وب سایت این موسسه، 
حمید تهرانفر سخنگوي امور بین الملل بانک مرکزي 
در گفت وگو با این موسسه عنوان کرده است که وزیر 
خانه  مسووالن  با  خصوصي  جلسه یي  خواستار  نیرو 
مذاکره  تیم  اعضاي  گزارش،  این  طبق  آسیاست. 
و  آب  امور  معاون  میداني  رحیم  از  متشکل  ایراني 
آبفاي وزارت نیرو، علي اصغر قانع معاون برنامه ریزي 

و توسعه شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور، آرش 
بانک  منابع  تجهیز  و  بین الملل  امور  مدیر  عنصري 
در  نیرو  وزیر  مشاور  طاهري  بهرام  معدن،  و  صنعت 
محمد  کار،  بهداشت  و  ایمني  زیست،  محیط  امور 
کبیري مشاور و نماینده ویژه وزیر در سرمایه گذاري 
کرد.  معرفي  را  انرژي  کارشناس  اطهار  علیشیر  و 
محور اصلي مذاکرات با موسسه خانه آسیا، محورهاي 
شده  اعالم  انرژي  بخش  در  ایران  در  سرمایه گذاري 

است.

 از انرژي بریتانیا چه خبر؟
روزنامه تلگراف چاپ لندن پیش از این در گزارشي 
چند شرکت معتبر حوزه انرژي در بریتانیا را معرفي 
کرده بود. شرکت هاي حوزه انرژي در بریتانیا حداقل 
در سال هاي اخیر اغلب به سوي گسترش انرژي هاي 
تجدیدپذیر حرکت کرده اند. حتي بریتیش پترولیوم 
در  انگلیسي،  نفتي  شرکت هاي  قدیمي ترین  از  یکي 
لوگویي  به  را  خود  لوگوي  اتفاق ها  همین  راستاي 

سازگار تر با شعارهاي محیط زیستي تغییر داد.
در  سبز  انرژي  شرکت   نخستین  »اکتوریسیتي« 
را  سبز«  »گاز  مفهوم  نهایت  در  که  بریتانیاست 
»گود  کرد.  معرفي  بریتانیا  به   2010 سال  در 
انرژي  حوزه  مطرح  و  فعال  شرکت  دیگر  انرژي« 
ژولیت  توسط   1999 سال  در  که  بریتانیاست  در 
داونپورت از فارغ التحصیالن آکسفورد و عالقه مند به 
به  این شرکت  شد.  تاسیس  اقلیمي،  تغییرات  حوزه 

۶۶هزار مشترک، انرژي عرضه مي کند.
شرکت  تنها  و  حوزه  این  شرکت  دیگر  »ابیکو« 
غیرانتفاعي حوزه انرژي در بریتانیا محسوب مي شود 
این  دارد.  فعالیت  مشترک  ۶0هزار  از  بیش  با  که 
از 44درصد  که  مي کند  استفاده  از سوختي  شرکت 

زغال سنگ، 28درصد گاز طبیعي، 2درصد سوخت 
2درصد  و  پذیر  تجدید  سوخت  24درصد  هسته یي، 

مواد دیگر تشکیل شده است.
از  یکي  داراي  و  فعال  شرکت  دیگر  انرژي«  »اوو 
حوزه  شرکت هاي  میان  در  رشد ها  پرسرعت ترین 
انرژي انگلیس است. این شرکت مستقر در بریستول 
از سال 2009 تاکنون توانسته است 400هزار مشتري 
را به دست بیاورد. فعالیت »اوو انرژي« در حوزه گاز 
و برق است. »یوتیلیتي ویر هاوس« نام دیگر شرکتي 
است که نوع جالب توجهي از فعالیت در حوزه انرژي 
باالي  تعداد  وجود  با  شرکت  این  مي کند.  دنبال  را 
چراکه  است  نشده  شناخته  نسبتا  نامي  مشترکان، 
طبق شعار خودشان »پول مشتریان را براي تبلیغات 
گران قیمت« صرف نمي کنند. »یوتیلیتي ویر هاوس« 
انرژي بدون مالیات را به مشتریان  نوعي از خدمات 

خود ارائه مي دهد.

 پیش نیازهاي ایران براي جذب سرمایه خارجي
 ایران که در بخش سرمایه گذاري در حوزه هاي برق و 
گاز ضعیف عمل کرده است، مي تواند با بهره گیري از 
تجریبات کشورهاي موفق، فرصت هاي سرمایه گذاري 
آخرین  طبق  دیگر  سوي  از  کند.  تعریف  خود  براي 
گزارش ارائه شده توسط بانک جهاني، سرمایه گذاري 
از  نیمي  از  بیش  تجدیدپذیر  انرژي هاي  بخش  در 
 201۵ سال  در  خصوصي  بخش  در  سرمایه گذاري 
یک  نشان دهنده  قضیه  این  که  مي شود  شامل  را 
جهش بزرگ به سمت تولید پاک و کم کربن است. 
مشکالت زیست محیطي امروزه بال استثنا گریبانگیر 
تمام کشور هاي دنیاست و ایران نیز  به ناچار باید در 

راستاي آن حرکت کند.
در این بین فراهم سازي بستر مشارکت براي افزایش 
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15 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

اصالحات  نیازمند  خصوصي،  بخش  سهم  و  نقش 
اجتماعي  و  اقتصادي  حقوقي،  قانوني،  ساختاري، 
خصوصي  بخش  سرمایه گذار  است.  متنوعي  بسیار 
بوده  دارایي هایش  بر  مالکیت  از  اطمینان  خواهان 
مشارکت  براي  را  سودده  و  جذاب  زمینه هاي  و 
انتخاب مي کند. قوانین مالیاتي پایدار، شرایط رقابتي 
الزام هاي  از  و...  قوانین حاکمیتي شفاف  ضدانحصار، 
کاهش ریسک براي ورود سرمایه بخش خصوصي در 

اقتصاد دولتي محسوب مي شود.
پیش از این نیز وزارت نیرو گام هایي در جهت توسعه 
خصوصي سازي برداشته بود و با تعریف سه چشم انداز 
پلکان  بر مي داشت که شامل سه  گام  آن  در جهت 
جهان،  در  خصوصي سازي  تجارب  بررسي  مي شد؛ 
فاضالب  و  آب  شرکت هاي  کنوني  وضعیت  مطالعه 
ترسیم مسیر خصوصي سازي. در  نهایت  و در  کشور 
و  اداره صنعت آب  در  پایه  مرحله نخست سه مدل 
مدل  سه  این  در  گرفت.  قرار  مطالعه  مورد  فاضالب 
فرانسه  و  هلند  انگلیس،  کشورهاي  در  که  متفاوت 
به کار گرفته شده اند، سهم و نحوه مشارکت بخش 
خصوصي مورد تحلیل قرار گرفت. در این سه مدل 
تا حداقلي  از نقش حداکثري  نقش بخش خصوصي 
بر  دال  شواهدي  مورد  سه  هر  در  و  مي کند  تغییر 
مي شود.  دیده  اخیر  سال هاي  در  عملکرد  بهبود 
و  آب  صنعت  ویژگي هاي  و  شرایط  دوم  مرحله  در 
فاضالب، همچنین تجارب خصوصي سازي در چندین 
گرفت.  قرار  بررسي  مورد  تفضیل  به  مختلف  کشور 
در مرحله پایاني نیز، با تحلیل صنعت آب و فاضالب 
پیش روي خصوصي سازي  موانع  و  و چالش ها  کشور 
این صنعت، نقشه راه خصوصي سازي در صنعت آب و 
فاضالب توسعه یافت. در سال گذشته بنا به اظهارات 
دلیل  به  کشور  خصوصي سازي  سازمان  کل  رییس 

مهیا نبودن شرایط بازار سرمایه پیش از برجام، سال 
خصوصي سازي  عرصه  در  بي ر ونقي  سال  را  گذشته 
برجام  سالگي  یک  سالگرد  در  اما  اکنون  خواند. 
جهت  در  بلندي  گام  نیرو  وزیر  سفر  مي رود  انتظار 

خصوصي سازي انرژي باشد.
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 مهر/ 
بخشنامه جدید دولت برای 

صادرکنندگان

براساس تازه ترین بخشنامه سازمان امور مالیاتی، 
اخذ مالیات تسعیر ارز از صادرکنندگان متوقف 

شد.
فراوان  چانه زنی های  از  بعد  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان با دولت بر سر توقف 
اخذ مالیات از تسعیر ارز صادرکنندگان، سازمان امور 
توقف  با  دولت  موافقت  بخشنامه ای  با صدور  مالیاتی 
اعالم  را  از صادرات  ارز حاصل  از تسعیر  مالیات  اخذ 

کرد.
جزئیات  تشریح  با  مهر  با  گفتگو  در  الهوتی  محمد 
بخشنامه سازمان امور مالیاتی برای توقف اخذ مالیات 
از تسعیر ارز حاصل از صادرات گفت: براساس تاکید 
معاون اول رئیس جمهور و اعتقادی که وی به توسعه 
دارد،  صادرکنندگان  از  حمایت  و  غیرنفتی  صادرات 
بررسی این موضوع در دستور کار سازمان امور مالیاتی 
فراوان  از پیگیری های  نهایت پس  قرار گرفت که در 
صادرکنندگان و جلسات متعدد با سازمان امور مالیاتی، 
از  حاصل  ارز  تسعیر  از  مالیاتی  اخذ  توقف  بخشنامه 

صادرات ابالغ شده است.
براساس  افزود:  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
بخشنامه روز گذشته سازمان امور مالیاتی، اخذ مالیات 
تسعیر ارز از صادرکنندگان متوقف شد. براین اساس 
در بخشنامه ای که سیدکامل تقوی نژاد، رئیس سازمان 
امور مالیاتی به ادارات کل امور مالیاتی ابالغ کرده ، 
تاکید شده است که اخذ مالیات از تسعیر ارز حاصل از 

صادرات متوقف شود.
به گفته الهوتی، در این بخشنامه تاکید شده است که 

در خصوص فروش های صادراتی که وجه آن به صورت 
ریالی دریافت می شود، چنانچه طبق مستندات مربوطه 
احراز شود که امر صادرات تحقق یافته و وجه حاصل 
از صادرات طبق مدارک و مستندات به ریال دریافت 
و در حساب های مربوطه در دفاتر به ریال ثبت شده 
باشد، تسعیر ارز در اینگونه موارد موضوعیت نداشته 
فروش های  بودن  ارزی  یا  ریالی  از  فارغ  همچنین  و 
رعایت  با  صادرات  مالیاتی  معافیت  اعطای  صادراتی 

کلیه مقررات قانونی مربوطه امکان پذیر است.
وی تصریح کرد: همچنین در بند دیگری از بخشنامه 
جدید سازمان امور مالیاتی آمده است که در خصوص 
فروش های صادراتی که وجه آن به صورت ارزی دریافت 
می گردد، چنانچه صادرکنندگان در زمان انجام صادرات، 
فروش ها را با نرخ ارز مرجع یا نرخ ارز مبادله ای در دفاتر 
ثبت نموده و لیکن در تاریخ تسویه و یا تاریخ ترازنامه 
از نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تائید بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران برای تسعیر ارز حاصله استفاده 
نمایند، در این حالت تفاوت نرخ ارز اعم از نرخ ارز مرجع 
یا نرخ مبادله ای با نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تائید 
بانک مرکزی در تاریخ انجام صادرات از نظر مالیاتی به 
عنوان فروش صادرات تلقی می گردد، و صرفا تفاوت نرخ 
ارز توافقی نزد صرافی مورد تائید بانک مرکزی در تاریخ 
اولیه و تاریخ های بعدی مبنای محاسبه سود یا زیان 

تسعیر ارز قرار می گیرد.
وی اظهار داشت: مفاد این بخشنامه در مورد پرونده 
در  که  بعد  به  و   1391 سال  عملکرد  مالیاتی  های 
مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح می باشد 
نیز جاری است. در این میان نکته حائز اهمیت توجه 
ویژه به بازار عراق و افغانستان است که تاکید شده با 
توجه به اینکه  غالبا مبادالت با بازار عراق و افغانستان 
به صورت ریالی انجام شده  تسعیر ارز موضوعیت ندارد، 
مگر اینکه طبق اسناد و مدارک ارزی محرز شده باشد.

فارس/ مشاور رئیس سازمان مدیریت :
مخالفت با تسویه بدهی از محل تسعیر 

ارز سیاسی بود

مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
محل  از  دولت  بدهی  پرداخت  با  مخالفت  گفت: 

تسعیر ارز در گذشته سیاسی و سلیقه ای بود.
ایرج ندیمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
فارس، به اشاره به اصالحیه قانون بودجه 9۵ و پرداخت 
بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی از محل تسعیر ارز 
اظهار داشت:  مهمترین موضوع کشور رکود است که در 
رابطه با آن، اشتغال، تولید و واردات تعیین کننده است 

و یکی از عوامل تشدید رکود، عدم پرداخت بدهی ها و 
کاهش تسهیالت دهی بانکها بوده که بخشی مربوط به 
تسویه بدهی دولت و بانک مرکزی با پیمانکاران است.

مشاور رئیس سازمان مدیریت با بیان اینکه تصمیماتی 
برای تأدیه بدهی  دولت در راستای تغییرات نرخ ارز در 
سال 91 و 92 گرفته شده است، تصریح کرد: با این 
نگاه، اصالحیه بودجه ارائه شده و در شرایطی هستیم 
که باید برای رسیدگی به مشکالت تصمیماتی گرفته 
پرداخت  بانکها  به  دولت  بدهی  که  در صورتی  شود، 
بانک  تسهیالت دهی  قدرت  و  سرمایه  افزایش  نشود، 
مالی  تأمین  برای  رونق  شاهد  نمی توان  و  نرفته  باال 

واحدهای تولیدی بود.
افزایش  و  بدهی  پرداخت  دیگر  روش  افزود:  وی 
تسهیالت دهی، جذب سپرده و سرمایه گذاری خارجی 
با هم اندیشی  بنابراین دولت در شرایط کنونی  است، 
محل  از  تا  کرده  فراهم  را  فرصت  این  صورت گرفته 
تسهیالت  به  و  بپردازد  را  بدهی ها  برای  ارز  تسعیر 

گیرندگان کمک کند.
درصد   ۶0 اینکه  بیان  با  مجلس  سابق  نماینده  این 
مشکالت تولید مربوط به سرمایه در گردش می شود، 
عنوان کرد: امید است که با فرصت ایجاد شده، دولت 
بدهی خود به بانکها را بپردازد و اگر چنین نشود، در 
حقیقت قدرت تسهیالت دهی بانک کاهش پیدا می کند.

وی به جلسه دیروز کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه 
با اصالحیه بودجه پرداخت و گفت:  در این جلسه یکی 
از سؤاالت مربوط به ایجاد خلق پول و مباحث مربوط 
به نقدینگی و افزایش پایه پولی بود که آیا با تسعیر 
ارز، چنین فضایی ایجاد می شود یا خیر. در حقیقت، 
با کاهش بدهی و تأدیه آن، اسکناسی چاپ نمی شود 
و فقط جابه جایی از لحاظ پرداخت و گیرنده صورت 

می گیرد و صرفاً یک روش حسابداری است.

 بازگشت به عناوین 16 اخبار اقتصادی
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مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با 
تأکید بر اینکه دولت در هر صورت باید مطالبات خود 
را بپردازد یادآور شد: می توان این بدهی ها را از طریق 
درآمدهای نفتی پرداخت کرد، اما میزان، زمان و آثار 
آن بسیار مهم است. علت استفاده از تسعیر ارز برای 
پرداخت بدهی ها به خاطر حل مشکل رکود بوده و یک 

هدف برای آن متصور است.
با  وی در پاسخ به این سؤال که چرا در گذشته نیز 
و  مخالفت شد  ارز  تسعیر  محل  از  بدهی ها  پرداخت 
قانونی نیز برای آن وضع شده است، گفت: نمی توان 
و  اختالفات  براساس  قبل  تصمیمات  که  کرد  عنوان 
سالیق شخصی نبوده است و برخی اوقات دیدگاه های 

سیاسی بر آن حاکم می شود.
هزار   40 اینکه  مورد  در  مجلس  سابق  نماینده  این 
به دلیل  بانکها  به  بدهی های دولت  از  تومان  میلیارد 
معوق شدن سررسید اوراق است و چه تضمینی وجود 
به  نیز  اوراق جدید  تومان  میلیارد  هزار  که 40  دارد 
اوراق،  این  داشت:  اظهار  نشود،  تبدیل  مجدد  بدهی 
آن  مصارف  و  بوده  پایدار  و  مطمئن  منابع،  از جهت 
مشخص و محدود است. قرار شد بانک مرکزی جزئیات 
بدهی های خود و میزان انتشار اوراق را که در اصالحیه 

پیش بینی کرده در جلسه آینده کمیسیون ارائه دهد.

مهر/ با حکم نعمت زاده؛
تغییر سخنگوی وزارت صنعت

منوچهر  تجارت،  و  معدن  وزیر صنعت،  با حکم 
سخنگوی  خسروتاج،  مجتبی  جای  به  طاهایی 

وزارت صنعت شد.

به گزارش خبرنگار مهرف محمدرضا نعمت زاده، وزیر 
منوچهر  حکمی،  صدور  با  تجارت  و  معدن  صنعت، 
رئیس  و  سخنگو  وزیر،  مشاور  سمت  به  را  طاهایی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  اطالع رسانی  شورای 
منصوب کرد. پیش از این مجتبی خسروتاج، قائم مقام 

نعمت زاده، سخنگوی این وزارتخانه بود.
نعمت زاده در این حکم، 1۵ ماموریت برای سخنگوی 
جدید وزارتخانه در نظر گرفته شده که از جمله آن، 
تشکیل منظم جلسات شورای اطالع رسانی به منظور 
از  بهره گیری  و  تعیین سیاست ها  و  راه  نقشه  ترسیم 
آراء اعضا و کارشناسان محتمر در جهت ارتقای فرآیند 
به  جلسات  این  گزارش  مستمر  ارایه  و  اطالع رسانی 
وزیر، ـ برگزاری منظم نشست های خبری به منظور 
ارائه گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مواضع رسمی  اعالم  و  اسالمی  ایران  ملت شریف  به 
وزارتخانه در قبال مسائل روز و پاسخگویی به پرسش ها 
با  اجرایی  اقدامات  و  سیاست ها  و  برنامه ها  تشریح  و 
ارائه آمارهای رسمی، ارتقای سطح تعامالت با رسانه 
ملی، اصحاب رسانه و خبرنگاران به منظور بهره مندی 
از تمامی ظرفیت های رسانه ای در جهت اطالع رسانی 
عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و پاسخگویی به 
پرسش ها و ارتقای فرهنگ عمومی به منظور حمایت 
اقشار مختلف مردم از تولید داخلی در راستای اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و جلب مشارکت اقشار 
خصوصی،  بخش  اقتصادی  فعاالن  مردم،  مختلف 
و  عملکرد  بهبود  راستای  در  تشکل ها  و  انجمن ها 
و  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  اجرای  در  همگرایی 

رفع موانع آن است.
منظم  و  مستمر  حضور  جهت  برنامه ریزی  همچنین 
و  سازمان ها  روسای  و  کل  مدیران  معاونان،  وزیر، 
به  رسانه ها  سایر  و  ملی  رسانه  در  تابع  شرکت های 

منظور گزارش عملکرد و پاسخگویی، طراحی ساختار 
مرکز  و  حوزه سخنگو  اطالع رسانی،  شورای  سازمانی 
روابط عمومی و اطالع رسانی به منظور بهره مندی از 
آنان،  مستمر  آموزش  و  انسانی  نیروی  ظرفیت های 
و  عمومی  روابط  مرکز  عملکرد  بر  نظارت  و  راهبری 
به  تابع  اطالع رسانی ستاد و سازمان ها و شرکت های 
منظور هماهنگی بیشتر ر راستای اجرای سیاست های 
اطالع رسانی، تقویت سامانه اطالع رسانی درون سازمانی 
به منظور فرآیندسازی درخصوص اشتراک گذاری اخبار 
و اطالعات در ستاد، سازمان های تابعه و یکپارچه سازی 
آن، بهره گیری از ظرفیت سازمان های صنعت، معدن 
و تجارت استان ها در فرآیند اطالع رسانی در استان ها 
و ارتباط و ت عامل با رسانه های محلی،   راهبری و 
نظارت بر عملکرد روزنامه صمت و تقویت ظرفیت های 
رسانه ای آن و ارتقای ارتباط و تعامل مناسب با سایر 
اخبار  نشر  در  انحصار  با  مقابله  و  مکتوب  رسانه های 
ظرفیت های  درخصوص  اطالع رسانی  و  اطالعات  و 
سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعت، معدن و 
تجارت به ویژه در عرصه بین المللی برای سرمایه گذاران 
خارجی با بهره مندی از ظرفیت های پسابرجام و ایجاد 
زیرساخت های الزم جهت دسترسی آسان و شفاف به 

اطالعات از جمله دیگر ماموریت های طاهایی است.
ملی  رسانه  در  برنامه  منظم  پخش  و  تولید  طراحی، 
اجرای  راستای  در  عمومی  فرهنگ  ارتقای  هدف  با 
از  حمایت  ویژه  به  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
فضای  بالقوه  ظرفیت هی  از  استفاده  ملی،  تولید 
بهبود  منظور  به  اجتماعی  شبکه های  و  مجازی 
در  رسانه ای  جریان سازی های  و  اطالع رسانی  فرآیند 
راستای ارتقای فرهنگ عمومی، ارائه گزارش هفتگی 
و  اهم دیدگاه های اصحاب رسانه  وزیر درخصوص  به 
خبرنگاران نسبت به عملکرد وزارت صنعت، معدن و 

تجارت، مدیران وزارتخانه و بازتاب فعالیت ها و ارتباط 
مستمر و هماهنگی با شورای اطالع رسانی و سخنگوی 
محترم دولت تدبیر و امید به منظور ارائه آمار و گزارش 
عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیگر وظایفی 
قرار  بر عهده سخنگوی جدید  است که وزیر صنعت 

داده است.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه 

منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز روز چهارشنبه در 
بازار منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار 
طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار یک میلیون و 103 
هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 102 هزار تومان، 
نیم سکه ۵۵۵ هزار تومان، ربع سکه 291 هزارتومان و 
سکه گرمی 18۶ هزارتومان اعالم شد.همچنین نرخ هر 
گرم طالی زرد 18 عیار در بازار داخلی 112 هزار و 29۵ 
تومان و نرخ هر اونس طال در بازارهای جهانی 1342 دالر 
است.در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را 
برای فروش 3۵01 تومان، هر یورو را 3908 تومان، هر 
پوند را 4۷02 تومان، لیر ترکیه 123۵ و درهم امارات را 

9۵8 تومان اعالم کردند.
جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه

قیمت بازار نوع سکه    
1103000 سکه تمام طرح جدید   
1102000 سکه تمام طرح قدیم   
۵۵۵000 نیم سکه     
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291000 ربع سکه     
18۶000 گرمی     
11229۵ هر گرم طالی 18 عیار   

نوع ارز  
3۵01 دالر     
3908 یورو     
4۷02 پوند     
9۵8 درهم امارات    

123۵ لیر ترکیه     

دنیای اقتصاد/ دبیر کل منشور انرژی در گفت وگو با 
»دنیای اقتصاد« مطرح کرد

استراتژی برد - برد در بازار انرژی

پس از رفع تحریم ها یکی از مهم ترین بخش های 
اقتصادی کشور که موردتوجه قرار گرفته، حوزه 
انرژی است. دبیرکل منشور انرژی در گفت وگو با 
»دنیای اقتصاد« از تمایل خود برای عضویت ایران 

در این سازمان خبر داد. 
اربان راسناک معتقد است اساس پیمان منشور انرژی، 
تامین امنیت در حوزه انرژی است. به گفته وی، عضویت 
برخی  است  ممکن  هرچند  انرژی  منشور  در  ایران 
به دلیل آن که  اما  باشد،  دنبال داشته  به  را  ریسک ها 
روابط بر پایه بازی برد- برد است، منافع زیادی به دنبال 

دارد.
گروه نفت و پتروشیمی: دسترسی عادالنه و همگانی به 
انرژی مقوله ای است که اهمیت آن باعث شکل گرفتن 
پیمانی مشترک میان کشورهای مختلف جهان شده 
است. »پیمان منشور انرژی« که با هـدف اولیـه تسهیل 

غربـي،  اروپـاي  انـرژي  بخش هـاي  میان  همکاري 
اروپاي  کشورهاي  و  سابق  شوروي  اتحاد  کشـورهاي 
شرقي در سال 1994 شکل گرفت، در سال های بعدی 
با استقبال  انرژی  با توجه به ضرورت تامین امنیت  و 
دبیرکل  شد.  همراه  دنیا  مختلف  نقاط  از  کشورهایی 
برگزاری  واسطه  به  قبل  چندی  که  انرژی  منشور 
حضور  ایران  در  انرژی  بین المللی  همایش  یازدهمین 
داشت، مهم ترین  محور سفر خود به ایران را جلب رضایت 
مسووالن کشورمان برای امضای پیمان منشور انرژی و 
عضویت در این سازمان قرار داده بود. اربان راسناک در 
رابطه با اهمیت توجه کشورها به این پیمان به »دنیای 
اقتصاد« گفت: »راه حل های کوچک و ساده برای دنیای 
پیچیده امروز مناسب نیستند و این راه حل ها می توانند 
را  شرایط  که  باشند  داشته  پی  در  پیچیده ای  عواقب 
باشیم و  بسیار هوشیار  باید  ما  بنابراین  وخیم تر کند. 
سیستم انرژی را به قدری مستحکم و قابل اتکا کنیم که 
دسترسی مردم جهان به انرژی تسهیل شود.« راسناک 
که از ۵ سال قبل تا کنون دبیر کلی پیمان منشور انرژی 
را برعهده دارد در رابطه با این سازمان می گوید: منشور 
انرژی به همکاری و روابط برد-برد میان تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان انرژی اعتقاد دارد؛ زیرا در نهایت همه 
ما در شرایط یکسانی قرار داریم و اگر اختالل یا منافعی 
این معادله به صورت  باشد، هر دو طرف  وجود داشته 
مساوی از آن متضرر یا منتفع می شوند. وی بر این باور 
است که عضویت در منشور انرژی هرچند ممکن است 
ریسک هایی را متوجه ایران کند؛ اما با مدیریت درست 
منافعی بیش از آنچه ریسک ها به دنبال دارند، نصیب 

کشور خواهد کرد.
متن کامل گفت وگوی »دنیای اقتصاد« با این دیپلمات 
انرژی متولد اسلوواکی که تحصیالت خود را در رشته 
مهندسی نفت و گاز در مسکو به اتمام رسانده است، در 

ادامه خواهید خواند:

دلیل سفر شما به ایران چیست؟
این اولین باری نیست که من در ایران حضور دارم و 
بودم. در  به کشور شما سفر کرده  نیز  دو سال پیش 
واقع شرکت در کنفرانس بین المللی انرژی تهران برای 
من  و  است  شده  سنت  یک  به  تبدیل  انرژی  منشور 
مطمئن هستم که این روند در سال های آینده تداوم 
خواهد داشت. اما دلیل حضور امروز من در ایران واضح 
و مشخص است، اعضای منشور انرژی، سازمانی که من 
نماینده آن هستم بسیار عالقه مند هستند که روابط خود 
را با جمهوری اسالمی ایران گسترش دهند. در عین 
حال ما منفعت متقابل ایران را در این همکاری می بینیم. 
ایران از سال 2002 در سازمان منشور انرژی عضو ناظر 
در  امکان شرکت  سازمان  این  دعوت  با  تنها  اما  بوده 
جلسات را داشت. در حال حاضر تصمیم گرفته شد که 
ایران به عنوان ناظر رسمی به عضویت سازمان منشور 
انرژی درآید. در واقع با رفع تحریم ها همکاری سازمان با 

ایران افزایش یافته است.

رسمی  عضو  به  ایران  شد  گرفته  تصمیم  چرا 
سازمان منشور انرژی درآید؟

 Energy کردن  مدرن  فرآیند  ما  پیش،  سال  دو 
Charter )منشور انرژی( را آغاز کردیم و بر اساس یک 
تبصره جدید در منشور انرژی توافق کردیم که همکاری 
میان اعضای این سازمان بر اساس اصول اساسی منشور، 
از جمله عدم تبعیض، دسترسی به منابع بین المللی، 
محیط زیست،  به  احترام  جدید،  تکنولوژی های  تبادل 
کارآیی و تمام مواردی که باید در یک سازمان انرژی 
در  نیز  ما  ایرانی  همکاران  باشد.  شود،  رعایت  معاصر 
موضوع  به  نسبت  و  داشتند  فعال  شرکت  مذاکرات 

آشنایی داشته اند. از همین رو جمهوری اسالمی ایران 
سال گذشته این تعهدنامه )declaration( را پذیرفت 
و هم اکنون منتظر هستیم که ایران این تعهدنامه را امضا 

کند و به عضو ناظر رسمی منشور انرژی تبدیل شود.

چه  انرژی  منشور  در  بودن  رسمی  ناظر  عضو 
مزایایی برای ایران به همراه خواهد داشت؟

فضای  در  که  تغییراتی  بر خالف  حاضر  حال  در 
سرمایه گذاری در ایران ایجاد شده و همچنین برخالف 
تمام شرایط جغرافیایی و منابع سرشار طبیعی، شرایط 
خارجی  سرمایه گذاران  برای  ایران  در  سرمایه گذاری 
بتوانیم  که  داریم  را  این  توانایی  ما  نیست.  جذاب 
مشاوره و راهنمایی های الزم را در زمینه بهبود فضای 
سرمایه گذاری به ایران بدهیم. همچنین حضور ما در 
همه زمینه های تجارت فرامرزی از جمله برق و نفت 
و گاز می تواند موثر و مفید باشد. به محض اینکه دولت 
جمهوری اسالمی ایران عضویت خود را به عنوان عضو 
ناظر تایید کنند منشور انرژی می تواند از کارشناسان 
ایرانی به دفتر اصلی این سازمان در بروکسل دعوت کند 
تا جنبه های متفاوت منشور انرژی را مطالعه و آشنایی 

الزم را کسب کنند.

اما در اینجا مسائلی وجود دارد که مزایای احتمالی 
در  می برد.  سوال  زیر  را  ایران  بودن  ناظر  عضو 
واقع سازمان شما مدافع منافع سرمایه گذاران و 
مصرف کنندگان انرژی است نه تولیدکنندگان آن.

من فکر می کنم این یک سوء برداشت است. در منشور 
بسیار  بخش  و  دارد  وجود  مختلفی  بخش های  انرژی 
مهمی از همکاری ها و تبادل انرژی را پوشش می دهد. 
برای مثال در مسائل مربوط به تجارت و انتقال انرژی، 
امنیت انرژی اهمیت باالیی دارد. امنیت انرژی در جاهای 
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مختلف دنیا مفاهیم متفاوتی دارد، این مفاهیم بر اساس 
اینکه کشوری تولیدکننده یا مصرف کننده انرژی است، 
تعریف شده است. اما انرژی چارتر تمایل دارد رویکرد و 
 ایده ای متفاوت را توسعه دهد. در واقع به نظر ما مفهوم 
امنیت انرژی نمی تواند تنها در سمت عرضه یا تقاضا 
تعریف شود، چراکه بر کل سیستم حمل ونقل  تاثیر گذار 
است و الزم است که امنیت در نقل و انتقال انرژی وجود 
دیدگاه های  انرژی  منشور  در  همچنین  باشد.  داشته 
امنیت مصرف کننده  و  نادیده گرفته می شود  سیاسی 
انرژی است که بسیار اهمیت دارد.  نهایی و نبود فقر 
نیز  سرمایه گذاری  امنیت  مورد  در  موضوع  همچنین 
بسیار ساده است. کشورهای بسیاری وجود دارند که به 
تکنولوژی های پیشرفته و منابع مالی دسترسی دارند، 
اما این کشورها کمبود منابع طبیعی دارند. در مقابل 
طبیعی  منابع  که  دارند  وجود  نیز  دیگری  کشورهای 
غنی دارند اما به هر دلیلی به منابع مالی یا تکنولوژی 
این  بین  تبادالتی  دلیل  همین  به  ندارند.  دسترسی 
در  که  ما حاضریم  بنابراین  می گیرد.  کشورها صورت 
کشور شما سرمایه گذاری کنیم به شرطی که شما امنیت 

سرمایه گذاری ما را تامین کنید.

 
در واقع شما در انرژی چارتر به دنبال گسترش 
روابط بین کشورهای مصرف کننده و تولیدکننده 

انرژی هستید؟
بله. من به عنوان دبیر کل انرژی چارتر سعی می کنم یک 
همکاری همه جانبه و با درک کامل نسبت به امنیت 
انرژی شکل بگیرد و این نقطه آغازی خواهد بود که 
و  انرژی  تولیدکننده  کشورهای  بین  موثرتر  روابط 
مصرف کننده انرژی ایجاد شود. همچنین نقطه آغازی 
است برای حصول اطمینان از انتقال پایدار منابع انرژی.

از  نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان های  واقع  در 
جمله اوپک)OPEC( و مجمع کشورهای صادرکننده 
 )Gas Exporting Countries Forum(گاز
سعی می کنند، نظرات خود را اعمال کنند. در طرف 
 OECD آژانس بین المللی انرژی( و( IEA دیگر نیز
نیز وجود دارند که اعضای این گروه ها نیز سعی می کنند 
نظرات  آن  اساس  بر  و  گیرند  نظر  در  را  خود  منافع 
خود را اعمال کنند. ما در منشور انرژی معتقدیم که 
این رویه از اساس نادرست است. به دلیل اینکه با نگاه 
کردن از هر یک از این دو زاویه شما هیچ گاه نمی توانید 
به توافق برسید و هیچ گاه قادر نخواهید بود ساختار 
 global energy(بین المللی انرژی عادالنه و مناسبی
governance( ایجاد کنید. انرژی چارتر با این هدف 
2۵ سال پیش پایه گذاری شد. اما در آن زمان نتوانست 
به درستی توسعه یابد به دلیل اینکه در اروپا وآسیای 
شمالی حبس شده بود. همچنین بسیاری از اقتصادهای 
نوظهور عضو منشور انرژی نبودند، اما در حال حاضر 
ایران، پاکستان، بنگالدش، چین، نیجریه، کلمبیا و از 
سراسر جهان کشورهای زیادی تمایل به عضویت در این 

منشور نشان می دهند.

بازی  چارتر  انرژی  در  می تواند  نقشی  چه  ایران 
کند؟

من فکر می کنم بستگی دارد که ایران تا چه حد تمایل 
به همکاری داشته باشد. اگر ایران در نقش ناظر فعال 
حاضر شود، این امکان را خواهد داشت که فرآیند انرژی 
چارتر را به نحوی به کار گیرد که از این طریق نظرات 
و سیاست هایش را به سایر اعضا منتقل کند، همچنین 
امکان دریافت مشاوره و بهره گیری از اطالعات انرژی 
بر  می تواند  امر  این  می شود.  فراهم  ایران  برای  چارتر 
تصمیم  آینده  در  ایران  اگر  باشد.  تاثیر گذار  مذاکرات 

بگیرد که تعهدات این قرارداد را بپذیرد و طبق تعهدات 
این منشور عمل کند، آنگاه این امکان را خواهد داشت 
که معادالت را به نفع خودش در سطح بین المللی تغییر 
دهد. به معنای آنکه توانایی اثرگذاری بر بازار را در سطحی 
بسیار فراتر از نقش ملی یا منطقه ای که هم اکنون دارد، 
خواهد داشت. به دلیل اعمال تحریم های بین المللی علیه 
ایران، نقش کشور شما در حکمرانی انرژی جهانی بسیار 
پایین تر از جایگاهی بود که باید باشد و این در حالی 
بود که ایران یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز در 
جهان است و از لحاظ جغرافیایی نیز جایگاه استراتژیکی 
ایران  منافع  و  ایران  صدای  اخیر  سال های  طی  دارد. 
نادیده گرفته شد. ایران همچنان عضو سازمان هایی از 
جمله اوپک و کشورهای صادرکننده گاز است اما نقش 
ایران در این سازمان ها محدود به سیاست گذاری های 
همین سازمان ها است و در شرایط کنونی دسترسی و 
امکان اثرگذاری مستقیم بر بازار جهانی را ندارد. اما از 
طریق انرژی چارتر امکان اثرگذاری ایران بر دیپلماسی 

انرژی بیشتر خواهد شد. 

به صورت مشخص تر نقش ایران در منشور انرژی 
به عنوان عضو ناظر چه خواهد بود؟

در واقع همواره شرکت در مذاکرات و آگاهی نسبت به 
موضوعاتی که مطرح می شود برای هر کشوری مزایایی 
به همراه دارد. همان طور که طی 2۵ سال گذشته ایران 
اما  به مذاکرات دسترسی داشت،  ناظر مدعو  به عنوان 
هنوز نمی تواند در رای گیری ها شرکت کند، زیرا تنها 
اعضا امکان شرکت در رای گیری را دارند؛ بنابراین دسته 
دیگری از منافع را ایران تنها با عضویت در منشور به دست 
خواهد آورد. نکته اصلی این است که عضویت در منشور 
مانند هر امر دیگری ریسک ها و منافعی برای ایران به 
دنبال خواهد داشت. منافعی شامل ثبات و امنیت بیشتر 

قابل   سرمایه گذاری  شرایط  یا  سرمایه گذاری  محیط 
پیش بینی تر با عضویت برای ایران ممکن خواهد بود. اگر 
دولت بپذیرد طبق قوانین منشور انرژی عمل کند، باید 

سطح حمایت از سرمایه گذاری ها را افزایش دهد.

که  را  کشورهایی  دولت های  نقش  موضوع  این 
دارای منابع هستند، محدود نمی کند؟

این  است.  داوطلبانه  تصمیم  یک  منشور  در  عضویت 
قوانین برای سرمایه گذاران خارجی نیز صدق می کند، 
از  کنند.  عمل  منشور  قوانین  به  می پذیرند  نیز  آنها 
با  توجه داشت که سرمایه گذاران خارجی  باید  سویی 
دعوت وارد یک کشور نمی شوند. در بسیاری از موارد 
به سرمایه گذاری های  مربوط  قوانین  دولت ها  تغییر  با 
راستای  در  ندرت  به  که  می کند  تغییر  نیز  خارجی 
منشور  تعهدنامه  بنابراین  است؛  سرمایه گذاران  منافع 
انرژی به عنوان میانجی و در جهت ایجاد روابط موثرتر 
می کند  عمل  خارجی  سرمایه گذاران  و  دولت ها  میان 
به سرمایه گذاران  نسبت  بیشتری  قدرت  دولت ها  زیرا 
دارند. بنابراین نمی توان گفت که تعهدنامه منشور انرژی 
ریسکی برای کشورهای پذیرنده این معاهده ندارد. اما 
این ریسک ها  قابل مدیریت هستند. با آگاهی نسبت به 
ایجاد یک  با  و  با سرمایه گذاران  ارتباط  برقراری  نحوه 
زمینه همکاری مشترک و عادالنه دولت ها امکان این را 
دارند که از چنین ریسک هایی در امان بمانند. به دلیل 
اینکه این موارد برای سرمایه گذاران خارجی نیز به نوعی 
آخرین راه چاره است و آنها نیز میلیاردها دالر یا یورو 
سرمایه گذاری می کنند. بنابراین با این فرضیه وارد این 
تعهدنامه می شوند که سرمایه شان را از دست ندهند. 
از سوی  اما  است.  ریسک ها محدودکننده  این  مسلما 
دیگر منافعی که برای دولت ها به همراه دارد این است. 
در واقع ممکن است سرمایه گذاران بدون وجود تعهدنامه 
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اما در  هم ریسک های ورود به یک کشور را بپذیرند 
مقابل مطالبات بیشتر و انتظار بازدهی باالتری دارند. 
نهایت عملکرد  این است که در  نهایی  نکته  بنابراین 
انرژی، مصرف کننده نهایی  از تعهدنامه منشور  خارج 
یا دولت ها را متحمل هزینه بیشتری می کند. به دلیل 
اینکه این ریسک باید یا به صورت قانونی جبران شود یا 
به صورت مالی و تعهدنامه منشور انرژی امکان جبران 
ریسک از روش های قانونی را فراهم می آورد. تحقیقات 
اساس  بر  عملکرد  که  است  داده  نشان  گزارش ها  و 
معاهده منشور انرژی می تواند risk premium را 
حدود 1 تا 2 درصد کاهش دهد که با در نظر گرفتن 
در  سرمایه گذاری  برای  نیاز  مورد  مالی  منابع  حجم 
انرژی می تواند مبلغ قابل توجهی باشد بنابراین اجرای 
این فرآیند نیاز دارد که دولت ها به دقت چگونگی و 
نحوه انجام این کار را مطالعه کنند اما ایران هنوز از 
این مرحله فاصله دارد. کارشناسان معدودی در ایران 
با منشور انرژی آشنایی دارند و نکته حائز اهمیت این 
است که هر کشوری با ریسک متفاوتی مواجه است. 
همچنین در زمان های مختلف تعادل میان ریسک و 
منافع می تواند تغییر کند. باید در نظر داشت که این 
یک فرآیند بدون ریسک نیست. وجود ریسک در مورد 
عضویت در همه سازمان ها و نهادها صدق می کند. مثال 
آیا می توان گفت که عضویت در اوپک، بدون ریسک 
است؟ بنابراین این پروسه نمی تواند بدون ریسک باشد، 
اما سوال این است که چگونه می توان این ریسک ها را 

مدیریت کرد و چطور می توان مزایا را حداکثر کرد؟

یازدهمین  در  تجدیدپذیر،  انرژی های  مورد  در 
که  کردید  اشاره  انرژی  بین المللی  همایش 
خاورمیانه تا سال 2020، به 5/ 37 میلیارد دالر 
سرمایه نیاز دارد، با در نظر گرفتن اینکه خاورمیانه 

منطقه ای بسیار غنی از لحاظ منابع فسیلی است، 
چگونه  را  سرمایه گذاری  این  پتانسیل های  شما 

می بینید؟
من فکر می کنم که اکنون یک دوران گذار آغاز شده 
در  که  فردی  به عنوان  من  بپرسید،  من  از  اگر  است. 
زمینه مهندسی نفت و گاز تخصص دارم فکر می کنم که 
قرن بیستم قرن نفت بود، اما قرن 21 قرن انرژی های 
 201۶ سال  در  اکنون  هم  ما  اما  است.  تجدیدپذیر 
هستیم و زمان بسیار زیادی تا پایان قرن باقی است. 
بنابراین ما همچنان در حال گذار از انرژی های فسیلی 
به سمت انرژی های تجدیدپذیر هستیم. بنابراین باید 
شود  گذار طی  این  منطقی  روشی  با  و  آهستگی  به 
و گذاشتن همه تخم مرغ ها در یک سبد کار درستی 
نیست. ما نباید تنها روی یک تکنولوژی و ابداعات در 

یک زمینه و یک منبع انرژی تمرکز کنیم.
اینجا است که فرآیند انرژی چارتر اهمیت پیدا می کند. 
ما به اعضا یا ناظران نسخه نمی دهیم و آنها را مجبور 
به سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر یا فسیلی 
نمی کنیم. این تصمیم به عهده خود کشورها است که 
ترکیب مناسب برای انرژی را طی دوره زمانی مشخص 
خودشان  را  انرژی  توسعه  استراتژی  و  کنند  تعیین 
توسعه  برای  که  داشت  نظر  در  باید  اما  کنند.  اتخاذ 
داریم  اعتقاد  ما  است.  نیاز  حمایت  به  سرمایه گذاری 
تنهایی  به  که  ندارد  وجود  دنیا  در  هیچ کشوری  که 
توانایی توسعه سرمایه گذاری در انرژی را داشته باشد. 
ورود سرمایه  تسهیل  و  بین المللی  ارتباطات  بنابراین 
گذاران خارجی برای کشورها بسیار الزم خواهد بود. 
به اعتقاد ما گذار سرمایه گذاری از انرژی های فسیلی 
است  منابع سرمایه ای جدید  نیازمند  تجدیدپذیر،  به 
و این در حالی است که در شرایط کنونی به غیر از 
از  حمایت  برای  ابزاری  هیچ  انرژی  منشور  معاهده 

سرمایه گذاری وجود ندارد.
صحبت  سرمایه  دالر  میلیاردها  مورد  در  اینجا  ما 
جز  به  مختلفی  قالب های  در  می تواند  که  می کنیم 
حوزه  در  یا  آموزش  مانند  تجدیدپذیر،  انرژی های 
بنابراین به نظر می رسد  سالمت سرمایه گذاری شود. 
کشورهای مختلف باید این نکته را در نظر بگیرند که 
انرژی چارتر بخشی از راه حل است. ابزاری است که 
می تواند به نفع سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد.

در سال های اخیر شاهد روند کاهشی قیمت نفت 
بررسی  قابل  جنبه  دو  از  موضوع  این  بوده ایم. 
کشورهایی  که  است  این  موضوع  اولین  است؛ 
که متقاضی انرژی هستند به دنبال انرژی ارزان 
قیمت تر شامل نفت و گاز هستند. از طرف دیگر 
کشورهای تولیدکننده انرژی های فسیلی در حال 
درآمدهایشان  از  عظیمی  بخش  دادن  دست  از 
بنابراین این امر باعث می شود توانایی  هستند. 
از  را  تجدیدپذیر  انرژی های  در  سرمایه گذاری 
دست بدهند. شما اثر کاهش قیمت نفت را بر این 

امر چگونه می بینید؟
که  است  صنعتی  انرژی،  صنعت  می کنم  فکر  من 
بازدهی سرمایه آن بسیار طوالنی مدت است و صنایع 
مربوط به انرژی پویایی بسیار کمی دارند و به نسبت 
صنعت سنتی تری است. زمانی که یک خط لوله احداث 
یا  است.  استفاده  قابل  لوله سال ها  این خط  می شود 
زمانی که چاه نفتی احداث می شود تا سال ها قابلیت 
برداشت از این چاه وجود دارد. بنابراین به آسانی قابل 
توقف یا راه اندازی نیست. از همین رو اگر شما با مدیران 
شرکت های بزرگ انرژی صحبت کنید متوجه می شوید 
که این شرکت ها نوسانات نفت را در محاسبات شان در 
نظر می گیرند. اما در بلندمدت اگر شما دو تکنولوژی 

داشته باشید که یکی توانایی تولید انرژی بدون هزینه 
نهایی را داشته باشد و دیگری نیاز به استخراج، انتقال 
و سوزاندن ماده ای داشته باشد، منطقی است که در 
انرژی  مثال  برای  هزینه،  بدون  تکنولوژی  بلندمدت 
خورشیدی در این رقابت برنده شود. اگرچه در شرایط 
کنونی می توان به کارآیی پایین پنل های خورشیدی 
اشاره کرد زیرا در حال حاضر این پنل ها تنها 1۵ درصد 
کارآیی دارند و انرژی و هزینه زیادی صرف تحقیق و 
توسعه کاربرد انرژی خورشیدی می شود اما این نکته 
آینده  در  تکنولوژی  این  بهبود  که  است  قابل توجه 
می تواند  که  آنجایی  تا  است  محتمل  بسیار  نزدیک 
دنیا را تحت تاثیر قرار دهد و تاثیر بسزایی بر اقتصاد 
نفت  قیمت  شرایطی  چنین  در  باشد.  داشته  جهانی 
وجود  جدیدی  تکنولوژی  زیرا  شد  خواهد  بی اهمیت 
خواهد داشت که شما را از سوزاندن مواد برای تولید 
انرژی دیگر بی نیاز می کند. باید در نظر داشت که پول 
همیشه وجود دارد، تمایل به سرمایه گذاری نیز همیشه 
چنین  چطور  که  نیست  این  سوال  اما  دارد  وجود 
این  اصلی  سوال  می شوند،  انجام  سرمایه گذاری هایی 
تکنولوژی های  در  زمانی سرمایه گذاری  که چه  است 
جدیدتر شکل می گیرد. زمانی که تکنولوژی به اندازه 
با هزینه  تولید  توانایی  تا  باشد  بلوغ رسیده  به  کافی 
پایین وجود داشته باشد، می توان به جرات گفت که 
غروب دوران نفت فرا رسیده است زیرا نفت دیگر توان 
رقابت با انرژی خورشیدی را نخواهد داشت بنابراین با 
تدریج شاهد جایگزین شدن  به  تکنولوژی،  پیشرفت 
خواهیم  تجدیدپذیر  انرژی های  با  فسیلی  انرژی های 
بود. اما این جایگزینی در کشورهایی که هزینه نهایی 
تولید انرژی های فسیلی همانند کشورهای خاورمیانه 
به طول  بیشتری  مدت زمان  در  است،  پایین  ایران  و 

خواهد انجامید.
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دنیای اقتصاد/ 
مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد

innovationmanagement :منبع

افراد  برای  متفاوت  نکات  حاوی  نوآوری  مفهوم 
بازتولید  یعنی  نوآوری  برخی،  برای  است.  متفاوتی 
چرخه تولیدی که جهان پیش از آن شاهدش نبوده 
بدون  تغییرات  ایجاد  نوآوری  سایرین  برای  است. 
اختالل در وضع موجود است. اما سازمان ها باید کدام 
باید  انتخاب کنند؟ و اصوال چرا  نوآوری  برای  را  راه 

این کار را انجام دهند؟
کارشناسان  دیدگاه های  برخی  پیش رو  مقاله  در 
دیلویت  شرکت  می خوانید.  را  دیلویت  موسسه 
مدیریت  مشاوره،  حسابرسی،  همچون  خدماتی 
مشاوره  و  مدیریت  مشاور  سرمایه گذاری،  ریسک 
اکثر  می دهد.  ارائه  کشور   ۱۵۰ از  بیش  در  را  مالی 
و  سازمانی  رهبران  کارمندان،  گفت وگوی  از  آنها 
مشاوران خارجی ما حول یک مکالمه غیررسمی در 
مورد »خدمات حرفه ای آینده« جمع آوری شده اند. ما 
نقاط قابل توجه را در یک چارچوب خالصه کرده ایم. 

به طور کلی نکات »تقویت، ایجاد، تخصیص و کشف« 
تفسیری از یک سیستم نوآوری پایدار و علت اهمیت 
آن برای سازمان ها است که در ادامه این چهار اصل 

شرح داده می شود.

1-»تقویت« رفتارهایی که می خواهید شاهد آن 
باشید

برای  ماشینی شدن«  »تهدید  پیرامون  زیادی  بحث 
مشاغل قدیمی وجود داشته است و خدمات حرفه ای نیز 
از این قاعده مستثنی نیست. مکالمات پیرامون عناصر 
ضروری برای ایجاد »نوآوری« فراوان است. در کنار 
آن، ما شاهد عبارات »خوش بینانه« و هم »بدبینانه« 
حول نگرش هایی مانند آزمایشگاه های تکوین اندیشه، 
 )hackathon(هاکاتون ها و  نوآوری  تیم های 
بوده ایم. )هاکاتون در واقع رویدادی یک روزه تا یک 
هفته ای است که برنامه نویسان و افرادی که در زمینه 
فعال هستند  موبایلی  یا  وب  تحت  برنامه های  تولید 
که  پروژه هایی  توسعه  در  تا  می کنند  آن شرکت  در 
در قالب چالش های متفاوت عرضه می شوند، شرکت 
کنند(. سوالی که دکتر آدریان کوآه دتیار محقق ارشد 

در دانشکده سیاست عمومی لی کوآن یو، می پرسد 
این است که زمانی که یک نوآوری به طور ناخودآگاه 

موفق می شود، چه اتفاقی می افتد؟
تعریف  »در  می دهد:  چنین  را  سوال  این  پاسخ  او 
باید بگوییم که نوآوری هایی که باعث  نوآوری مخل 
ایجاد تغییر در وضع نسبتا ثابت بازار شده و صنایع و 
بازارهای جدید را بنیان می نهند نوآوری مخل نامیده 
می شوند. حال به نظر من تنها یک چیز ترسناک تر 
آن  و  می خورد  شکست  که  است  مخلی  نوآوری  از 
تاکنون  آیا  می شود.  موفق  که  است  مخلی  نوآوری 
و  کار  نیروی  برای  این  کرده اید؟  فکر  قضیه  این  به 
مدل های موجود آن به چه معنا است؟ این نوآوری تا 

چه محدوده ای را پوشش می دهد؟«
این  از  بردن  سود  و  اخذ  برای  سازمان  آیا  واقع  در 
ارزش جدید آماده است؟ ایده ها از افراد واقعی نشات 
می گیرند و مدیریت یک نوآوری »پیشرفته« می تواند 
یک  بعدی  عملکرد  نهایتا  و  انگیزه ها  خواسته ها، 
1intrapreneur را تعیین کند. آرناد بونزوم رئیس 
نوآوری شرکت 500Startups افکارش را این گونه با 

ما به اشتراک می گذارد:

است  این  شرکت ها  در  موجود  چالش های  از  »یکی 
پاداش  می شوید  ریسک  متحمل  شما  که  زمانی  که 
خیلی زیادی برای شما در نظر گرفته نمی شود. یکی 
از نکاتی که ممکن است در قراردادتان قید کنید این 
است که هر چیزی که شما اختراع می کنید متعلق 
به شرکت خواهد بود. اگر خوش شانس باشید شاید 
بتوانید بخشی از آن را تصاحب کنید. نکته مهم این 
است که اگر شما به عنوان یک کارآفرین از شرکت 
خارج شوید و همه چیز را از اول بسازید و آن چیز 
یک  به  است  ممکن  دربیاید،  آب  از  خوب  خیلی 
نکند  کار  خوب  خیلی  اگر  و  شوید  تبدیل  میلیاردر 
هیچ چیزی نصیب شما نخواهد شد. اگر شما این کار 
امتحان کنید، همان حقوق تان را  را در یک شرکت 
کار کند،  اگر خیلی خوب  اما  دریافت خواهید کرد. 
شما پاداش بزرگی دریافت نمی کنید. بنابراین دلیل 
سخت  کار  و  ریسک ها  تحمل  شرکت،  در  ماندن 

چیست؟«
نشده  مدیریت  درستی  به  ایده ها  که  محیطی  در 
عقب نشینی  در  را  نظر  مورد  مبتکر  می تواند  باشد 
قرار  انعطاف ناپذیر«  »ذهنیت  در  برگشت ناپذیری 

چگونه کارمندان به یک کار آفرین درونی تبدیل می شوند؟
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دهد. در بدترین حالت این می تواند پایان تصدی او 
در شرکت شما )و آغاز سیر استارت آپ او( باشد. اما 
یا حمایت  تشویق  باید  کارآفرین درونی  چگونه یک 
بر  کوآه  دکتر  پاسخ  است؟  کجا  آن  مرزهای  شود؟ 
مبنای مفهوم پاداش ها است و می افزاید:»ما در مورد 
این پارادایم پاداش، تحمل و تنبیه صحبت کرده ایم و 
برای من سوال است که آیا ما نیاز به تغییر معنی دار 
اینها به پارادایم پاداش-بخشش داریم و این چیزی 
مطرح  میالدی   70 دهه  در  هندی  چارلز  که  است 
فرآیندهای  از  کرد. فرض کنید که شما مجموعه ای 
استاندارد، خط مشی ها و رویه های استاندارد عملیاتی 
را به موقع و بجا در اختیار دارید. اکنون یک کارمند 
چیزها  این  همه  از  همیشه  که  کنید  تصور  را  برتر 
را  خود  می کند،  ابداع  راه حل  او  می شود.  منحرف 
همیشه  تقریبا  او  می اندوزد.  تجربه  و  می دهد  وفق 
به  اما در مواقعی که  انجام می دهد  را درست  کارها 
به کل  کار  آن  انجام می دهد  را  کاری  اشتباه  ندرت 
این  چیست؟  شما  عکس العمل  می خورد.  شکست 
کارمند، عملگر نمونه در شرکت شما است. آیا واقعا 
می خواهید او را تنبیه کنید؟ یا اینکه فقط می گویید 
دفعه بعد خوش شانس تر خواهیم بود؟ یک بعد فلسفی 
و همچنین یک بعد عملگرا در این قضیه وجود دارد. 
چگونه می توانیم نوآوری را بدون نابود کردن مشاغل 

در امتداد مسیر توسعه دهیم؟«
تحسین  را  او  شدت  به  که  کنید  تصور  را  کسی 
یا وارن  می کنید )آن فرد می تواند استیو جابز باشد 
بافت یا هر کس دیگر(. فرض کنید که می خواستید 
افرادی مانند او را در سازمان تان توسعه دهید. آیا این 
فرد می خواهد برای شما کار کند؟ آیا او برای خلق 

که  شرکت  در  فردی  دارد؟  انگیزه  شما  برای  ارزش 
همه »ایده های« روشن را به همراه دارد، ممکن است 
یک فرد ناراضی باشد که به همه قوانین بی احترامی 
می کند و مثال آشکارا لباس فرم شرکت را نمی پوشد. 
اما اگر شما به این افراد به دلیل ویژگی های دیگرشان 
ارزش بدهید، که این ویژگی  می تواند شیوه تفکر آنها 
مطمئن  چگونه  فنی،  توانایی های  و  هوش  یا  باشد، 
شد؟  نخواهند  جدا  سیستم  از  آنها  که  هستید 
ارزشمند  کارمندان  که  فرآیندهایی  و  نهادها  تقویت 
می کند  ایجاد  را  اطمینان  این  می کنند،  مدیریت  را 
از  غیرضروری(  غالبا  )و  اضافی  ریسک  تقبل  که 
می خواهید  شما  گرچه  است.  توجیه پذیر  آنها  سوی 
با  پاداش دهید،  کارآفرینان درونی در حال رشد  به 
آنها مدارا کرده یا آنها را تنبیه کنید، آنچه ضروری 
شاهد  می خواهید  که  است  رفتارهایی  تشویق  است 

آن باشید.

2-ایجاد سیستمی که از نوآوران حمایت کرده و 
آنها را پرورش می دهد

به همان صورتی که فرهنگ توسط احساسات انسانی 
تفکیک  قابل  غیر  فرآیندها  و  افراد  می گیرد،  شکل 
هستند. مطمئن شوید که می خواهید چه نوع نوآوری 
مستقر  به طور محکم  را  آن سیستم  و  باشید  داشته 
سالم  تولید  خط  یک  برای  فرآیندهایی  چه  کنید. 
محصول باید وجود داشته باشد؟ به منظور وقوع آن، 

چه چیزی باید دوباره شکل داده شود؟
اعتماد  مفروض  سیستم  یک  به  افراد  که  زمانی 
درک  را  می شود  خواسته  آنها  از  آنچه  می کنند، 
می کنند و مزایای آن را می بینند، پیش بینی پذیری و 

روش ها و هنجارها رخ می دهند. در مورد نوآوری این 
می تواند به معنای ایجاد یک فرآیند طبقه بندی شده 
باشد که با مراحل مختلف رشد یک کارمند )یا سیر 

نوآوری( منطبق است.
آنجلین لئونگ مدیر اجرایی مرکز مشاوره در دیلویت 

این چنین توضیح می دهد:
افراد  این  که  ریسکی  سهم  با  باید  پاداش ها  »سهم 
پاداش  سیستم  یک  باشد.  هم تراز  می شوند  متحمل 
باید به موقع باشد. این سیستم از اندازه گیری انگیزه 
افرادتان برای ارائه یک ایده و پیشنهاد پاداش به آنها 
این  درآوردن«  تجاری  »به صورت  می شود.«  شروع 
سیستم، راه را برای مرحله بعدی پاداش باز می کند. 
نوآوری  تقویت  در  شرکت ها  مواقع  بسیاری  در 
»تجاری سازی«  از  قبل  آنها  که  چرا  هستند؛  ناتوان 
شروع  را  کار  این  شما  که  زمانی  می دهند.  پاداش 
خفه  نطفه  در  ایده   خلق  برای  انگیزه  می کنید، 
و  پاالیش  اندازه گیری،  شامل  سیستم هایی  می شود. 
مقیاس بندی تنها به خاطر اینکه ما می گوییم »بیایید 

نوآور باشیم« ایجاد نمی شوند.
نهایتا، شما می خواهید جوامع عملگرا ایجاد کنید که 
از یکدیگر حمایت کرده و همکاری معناداری داشته 
شامل  امر  این  حرفه ای،  خدمات  زمینه  در  باشند. 
تسهیل مداوم تعهدات حمایت شده توسط مدیریت 
و جغرافیاهای گوناگون می شود. چه  بین عملکردها 
رو،  در  رو  تعامل  یا  دیجیتال  پلت فرم  یک  از طریق 
ارتباط چشم اندازهای افراد متفاوت می تواند تیم های 
افراد،  همه  کند.  ایجاد  بهره ورتر  و  »باهوش تر« 
حسابرسان، مشاوران، متصدیان حقوق کارمندان و هر 
فرد دیگری در سازمان از هنجارهای اجتماعی تاثیر 

می پذیرد و براساس آن عمل می کند. بنابراین بسیار 
مهم است که آنها  ببینند که آنچه انجام می دهند، در 
جای دیگر بازتاب داشته و پذیرفته شده است. ایجاد 
می کنند،  گفت وگو  یکدیگر  با  که  افراد  از  شبکه ای 
در پرورش محیطی که افرادی را که می خواهید در 
سازمان تان حفظ کنید تشویق می کند، موفق خواهد 

بود.

3-بر مبنای نیازهای واضح و ملموس منابع الزم 
را »تخصیص« دهید

استارت آپ های  روی  که  بیشتر  سرمایه گذاران  با 
استعدادهای  و  می کنند  سرمایه گذاری  تازه کار 
انتظار  می پیوندند،  سیلیکون ولی  به  که  بسیاری 
متصدیان  چراکه  شود؛  تشدید  رقابت  که  می رود 
ایجاد  و  نوآوری  تیم های  افزایش  برای  تالش  در 
چرا؟  اما  هستند.  اندیشه  تکوین  آزمایشگاه های 
»اگر  می گوید:  رید  مارتین  کار چیست؟  این  انگیزه 
در مورد تغییرات اخیر فکر  کنید: تغییرات اجتماعی 
و داده های بزرگ. یک منحنی نمایی وجود دارد که 
قدرت  قانون  در  می شود.  هدایت  مور  قانون  توسط 
اما شرکت ها  می شود.  برابر  دو  دو سال  هر  پردازش 
می کنند.  تغییر  معکوس  یعنی  لگاریتمی  صورت  به 
به دست  آنچه  را رسم کنید  نمودار  دو  این  اگر شما 
می آورید یک شکاف منشعب فزاینده بین آنهاست و 
این اختاللی است که ما آن را احساس می کنیم. ما 
در  ناگهان  است؛ جهان  »باورنکردنی  می گوییم  تنها 
این چنین نیست.  حال تغییر است« در صورتی که 
جهان برای مدت طوالنی در حال تغییر بوده است اما 
ما اکنون در سرازیری این منحنی هستیم.« متصدیان 
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چیزی  آن  تطبیق  برای  تالش  در  کوچک  و  بزرگ 
هستند که اغلب حمله ناگهانی تازه واردان چابک تر، 
زیرک تر و نوآورتر شناخته می شود. سرجویی نتسین 
این  مورد  این  در  تکنولوژی جهانی  و  نوآوری  استاد 

چنین توضیح می دهد:
تعداد  که  است  این  آموخته ام،  تاریخ  از  من  »آنچه 
مدل  دائما  که  دارند  وجود  از شرکت ها  بسیار کمی 
کسب و کارشان را مورد بازبینی قرار دهند. رویکردی 
که بسیار خطرناک تر از 100 سال پیش است، چرا که 
جهان بسیار سریع تر از گذشته در حال تغییر است. 
شرکت ها  چگونه  که  هستید  این  شاهد  شما  امروزه 
سریعا به یک میلیارد دالر در فروش، یک میلیارد دالر 
کارمند می رسند. 100  هزار  یا 10  ارزش گذاری  در 
سال پیش، این روند 20 تا 50 سال طول می کشید. 
باشید که  این موهبت رو داشته  فکر نمی کنم دیگر 
)یا  نوآوری  با  بعد  و  بشوید  ورشکسته  تا  کنید  صبر 
منابع  کنید.«  پیدا  نجات  ورشکستگی  از  خالقیت( 
خود را به یک استراتژی واضح در نوآوری تخصیص 
معتبر  نیازهای  مبنای  بر  موثر  تصمیمات  و  دهید 
بگیرید. این کار تیم شما را در موقعیت بهتری برای 
تامین وجوه، حمایت و از همه مهم تر مالکیت شخصی 

قرار می دهد.

4- تغییردهندگان خودتان را »کشف« کنید
یافتن رهبران سازمانی که  تغییری،  در هر مدیریت 
است.  ضروری  برسانند  پیروزی  به  را  شما  نهضت 
مورد یک  در  رهبران سازمانی کجا هستند.  این  اما 
شرکت خدمات حرفه ای، هر عملکردی نکات ظریف 

رهبری  که  دارد  را  خود  پیچیدگی های  و  دقیق  و 
سازمان متفاوتی را می طلبد. خوشبختانه وقتی شما 
یک زیرساخت مستحکم و مسوولیت پذیری پیرامون 
آن را به موقع ایجاد کرده اید، انجام آن بسیار آسان تر 
می شود. از طریق شفافیت پروژه، کارآفرینان درونی 
خواهند  برجسته  و  مهم  رشد  حال  در  و  »سریالی« 
شد. افراد توانا چه شرکا و چه متحدان جوان از طریق 
تاییدها و اعمال شان برجسته خواهند شد. تنها یک 
سوال مطرح است که کدام متخصصان را می خواهید 
شکست  آنها  نوآوری های  اینکه  دهید.  پرورش 
دیگری  سوال  می شوند  پیروز  اینکه  یا  می خورند 
هندوستان  و  آسیا  بخش  مشاور  تول  جفری  است. 
در دیلویت می گوید:»به نظر من موثرترین مشاوران 
کامال  که  هستند  افرادی  نوآورانه  سناریوی  یک  در 
آنها می توانند به یک  از نظر آماری کمیاب هستند. 
دیدگاه جهانی ممتاز، منصفانه و استراتژیک از جهان 
دست یابند و آنچه شما برای تشخیص الگوها و اغلب 
به  را  آنها  و  درمی یابند  را  دارید  نیاز  باال  سطح  در 
یک سطح قابل درک و بسیار عملی تبدیل می کنند. 
یافت  خواهید  افراد  این  در  شما  آنچه  موثر  به طور 

DNA یک کارآفرین است.«

مسیر پیش رو
ایجاد  و  نوآوران  پرورش  دنبال  به  که  سازمان هایی 
باید  هستند،  بازاختراع(  )یا  اختراع  برای  ظرفیت 
این  دهند.  قرار  سنجش  مورد  را  خود  فعالیت های 
که  می شود  شروع  نوآوری  قوی  فرهنگ  یک  با  امر 
می تواند از طریق عوامل وابسته به یکدیگر که یکدیگر 

رهبر  یاپ  جانسون  شود.  کنترل  می کنند  تقویت  را 
موسسه  در  آسیا  شرقی  جنوب  بخش  در  نوآوری 

دیلویت می گوید:
چیز  سه  می کنم،  تصور  را  آینده  من  که  »زمانی 
به نظر من »نوآوری« یک درصد  در، ذهنم می آید. 
انگیزه و 99 درصد تالش فراوان است. پشت هر ایده 
عمیق  تحقیقات  بسیار،  تالش  و  کار  فوق العاده ای 
زمینه هایی  سخت  )علم  دارد.  وجود  سخت  علم  و 
شیمی،  فیزیک،  جمله  از  طبیعی،  علوم  از  خاص 
زمین شناسی و بخش های متعددی از زیست شناسی 
است(. زمانی که ما »به یکدیگر می پیوندیم«، جایی 
است که مجموعه بخش ها در کنار هم منجر به ارزش 
»گنجایش«  مورد  سومین  شد.  خواهند  روزافزون 
است؛ وقتی ما جامعه بزرگ تری را هم از درون و هم 
از بیرون می پذیریم.« تقویت، ایجاد، تخصیص، کشف، 
اصول  این  می  شوند،  متصل  یکدیگر  به  که  زمانی 
وابسته به هم به یک فراوانی از پیامدها و احتماالت 

متفاوت دست می یابند.
آن  به  دستیابی  آرزوی  در  شما  آنچه  از  صرف نظر 
هستید، ایجاد جریان ها و فعالیت های متفاوت حول 
پایدار  سیستم  یک  ایجاد  به  شده  بیان  مورد  چهار 
بسیار  کرد.  خواهد  سازمان کمک  در خالل  نوآوری 
مهم است که به خاطر داشته باشید که اینها مفاهیم 
منعطفی هستند که در کنار نیازهای در حال تغییر 
اجتماعی و کسب وکار تکامل خواهند یافت. موضوعی 
تعامالت  ایجاد  به  نیاز  ماند  باقی خواهد  احتماال  که 
معنی دار انسانی است. )مگر اینکه ماشین ها جایگزین 
فرهنگ  بخواهید  چه  شوند(.  شما  کارمندان  تمام 

سازمانی خود را به یک شرکت یونیکورن تبدیل کنید 
میلیارد دالر  باالی یک  استارت آپ که  )یک شرکت 
ارزش داشته باشد( یا با احتیاط وارد عصر دیجیتال 
شوید؛ هر دوی اینها به دنبال درک نیازهای اجتماعی 
کرد.  خواهند  هدایت  را  تغییر  این  که  است  افرادی 
اجازه دهید تا کارمندان مستعدتان کارآفرینان درونی 
را درون خود پرورش دهند و شرایطی ایجاد کنید که 
اجازه پیشرفت می دهد. شاید در آن صورت  آنها  به 

درهای مهارت و نوآوری را بگشایید.

پی نوشت:
یا  درونی  کارآفرین  یک   Intrapreneur  .1
است. کسی  بزرگ  کارآفرینی در خالل یک شرکت 
که از مهارت های کارآفرینی بدون تحمل ریسک های 

مرتبط با این فعالیت ها استفاده می کند.

 بازگشت به عناوین 23 یادداشت مدیریتی
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