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نشست مجازی 
»آشنایی با روش های ورود به بازار سرمایه و 

عرضه سهام در بورس و فرابورس«

در گفت وگوی با مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران بررسی شد

قواعد اقتصادی بازی در زمین برق
دنیای اقتصاد: دیدگاه های مختلفی درباره نظام مطلوب قیمت گذاری برق وجود دارد.از سویی جامعه به دلیل مصرف طوالنی مدت و تا 
حدودی بی برنامه یارانه برق، آمادگی الزم برای اصالح فوری قیمت ها و آزادسازی کامل بازار برق از قیمت های دستوری و یارانه را ندارد و 
از سوی دیگر، صنعت برق نیز مانند هر کسب وکار دیگری، نمی تواند مدل حسابداری نامتعارفی را تحمل کند که در آن، بار مالی یارانه های 

موردنظر دولت و نظام حکمرانی را بخش شرکتی این صنعت بر دوش بکشد.

فهرست

و  دولت  کار  دستور  در  وضعیت  این  بهبود  اخیر،  دهه  سه  در  البته 
توزیع برق  انتقال و  تولید،  بوده و تفکیک نقش تصدی گری  مجلس 
از نظام یارانه، مورد تاکید قرار گرفته است.اما همچنان به دلیل آنکه 
قیمت های تکلیفی در محدوده ای است که بخشی از این یارانه باید 
به فرآیند تبدیل سوخت های فسیلی به برق و رساندن آن به دست 
این  در  تاخیرهایی  کشور  کل  خزانه  و  یابد  تخصیص  مصرف کننده 
بخش  این  در  نامناسب  فنی  و  مالی  تبعات  شاهد  گاه  دارد،  مسیر 
هستیم.این در حالی است که می توان تحوالتی را ایجاد کرد تا به تبع 
برای  و جذابیت جدی  پویایی، سوددهی  از  برق  اقتصاد صنعت  آن، 
برای  بخش خصوصی  اشتیاق  شاهد  و  شود  برخوردار  مالی  بازیگران 

سرمایه گذاری های بزرگ در این صنعت باشیم.
مشهدی،  رجبی  مصطفی  سراغ  به  ماجرا  این  ابعاد  بررسی  برای 
سخنگوی صنعت برق کشورمان رفتیم.او از ماه های گذشته مسوولیت 

مدیرعاملی شرکت مدیریت شبکه برق ایران را بر عهده گرفته است.
امور  و  برنامه ریزی  معاونت  نیز مسوولیت هایی همچون  این  از  پیش 
اقتصادی توانیر و معاونت راهبری شبکه مدیریت شبکه برق را نیز در 
کارنامه خود به ثبت رسانده است؛ دو مسوولیتی که موجب شده او 
بر مبادالت برق میان بخش های سه گانه تولید، انتقال و توزیع اشراف 

پیدا کند.
معتقد  برق  صنعت  برای  مناسب  سیاستی  راهبردهای  درباره  او 
صحیح،  سیاستگذاری  صنعتی،  هر  واالی  اهداف  تحقق  الزمه  است 
برنامه ریزی دقیق و اجرای کارآ و عملی است.حال اگر این ماموریت ها 
مربوط به صنعت حیاتی و زیرساختی برق باشد، اهمیت این موضوع 
غیرقابل  ضروریات  از  برق  امروزه  او  اعتقاد  بود.به  خواهد  دوچندان 
و  گستردگی  و  است  فرهنگی  و  جغرافیا  هر  در  انسان  زندگی  انکار 
نفوذ حضورش در زندگی تک تک افراد جامعه روشن و مبرهن است.
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متن کامل

بنابراین سیاستگذاری صحیح در صنعت برق امری 
ضروری است که شامل طراحی چارچوب ها و خطوط 
راهنمای اصولی با هدف حصول اطمینان از تامین 
پایدار و تحویل به مصرف کنندگان  برق مطمئن و 
آینده  و  حاضر  حال  در  آن  متنوع  متقاضیان  و 
برای عبور  به ویژه  پیش رو است.این سیاستگذاری 
جمله  از  مصادیقی  و  امروزی  پرچالش  شرایط  از 
ناترازی ها، رشد بی رویه مصرف و مشکالت توسعه 

این زیرساخت، اهمیت دوچندان دارد.
آیا صنعت برق زیان ده است؟

بررسی تراز مالی اغلب شرکت های فعال در صنعت 
برق، از نامناسب بودن تراز مالی آنها حکایت دارد.
رجبی مشهدی در این خصوص می گوید: نکته حائز 
اهمیت این است که بررسی سود و زیان یک صنعت 
زیرساختی که خدمات برق ارائه می کند با بررسی 
است.به  متفاوت  اقتصادی  بنگاه  یک  در  موضوع 
برق  مصرف کنندگان  که  منفعتی  به  باید  او،  گفته 
شامل بخش های عمده صنعتی، کشاورزی و خانگی 
از لحاظ اقتصادی و رفاهی با مصرف برق به دست 
مدیرعامل شرکت  دید  کنیم.از  توجه  نیز  می آورند 
مدیریت شبکه برق ایران، در حال حاضر تعرفه های 
تکلیفی فروش برق در اغلب موارد پایین تر از قیمت 
میانگین  هستند.بنابراین  برق  تامین  شده  تمام 
از  مستقیم  به صورت  برق  صنعت  که  درآمدی 
قیمت  از  کمتر  می کند،  دریافت  مصرف کنندگان 
امکان پذیری  است.برای  آن  تامین  شده  تمام 
استمرار ارائه خدمات برق، برگشت مابه التفاوت این 
هزینه، یعنی قیمت تمام شده برق منهای تعرفه به 
این زمینه قوانین  صنعت برق، ضروری است و در 

روشنی نیز وجود دارد.
آفت های قیمت گذاری تکلیفی

قیمت گذاری  از  سال هاست  ایران  برق  صنعت 

می برد.رجبی  رنج  آن  از  ناشی  آفات  و  تکلیفی 
کلی  به طور  می گوید:  خصوص  این  در  مشهدی 
سمت  در  چه  حاضر  حال  در  تکلیفی  قیمت های 
تعرفه مشترکان و چه در سمت نرخ خرید برق در 
بازار و سایر سازوکارهای معامالت برق، قواعد بازی 
در زمین اقتصادی صنعت برق را دچار سردرگمی 
می کند، زیرا از یکسو نمود واقعی از هزینه تمام شده 
برق و از سوی دیگر نمود واقعی از میزان عرضه و 
تقاضای برق به دست نمی دهند.این آسیب به ویژه 
زمانی که بودجه های سنواتی صنعت برق در زمان 
نشان  را  خود  آشکارا  نمی یابد،  تخصیص  مناسب 
متعادل کننده  اهرم  نقش  که  می دهد.بودجه هایی 

سازوکار قیمت های تکلیفی را برعهده دارند.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق، برای تبیین 
کرده  مطرح  را  مثالی  زمینه،  این  در  خود  دیدگاه 
از  برق  خرید  قیمت  حاضر،  حال  در  می گوید:  و 
توسط  پراکنده  تولید  گازی  خصوصی  نیروگاه های 
با  تضمینی  خرید  قرارداد  قالب  در  و  برق  صنعت 
ساعت  کیلووات  بر  تومان   ۶۵۰ حدود  در  قیمتی 
است.این در حالی است که قیمت متوسط فروش 
بر  تومان   ۱۰۰ حدود  در  مشترکان  به  برق  این 
کیلووات ساعت است.حال زمانی که بودجه صنعت 
برق به موقع تخصیص یابد، صنعت برق این ۵۵۰ 
خصوصی  نیروگاه  به  موقع  به  را  تفاوت  تومان 
پرداخت کرده و آن نیروگاه را پایدار نگه می دارد.

اما زمانی که بودجه تخصیص نیابد و پرداخت پول 
به نیروگاه به موقع انجام نگیرد، نیروگاه هم قادر به 

تولید برق پایدار نخواهد بود.
خروجی این زنجیره معیوب، از دست رفتن ظرفیت 
برای احداث  تولید، کاهش جذابیت سرمایه گذاری 
نیروگاه، عدم اعطای تسهیالت توسط بانک ها و نهایتا 
قیمت گذاری  بود.  برق مطمئن خواهد  تامین  عدم 

اتالف  حوزه  در  نیز  دیگری  عمده  آسیب  تکلیفی 
منابع انرژی دارد.رجبی مشهدی موضوع را این طور 
از  برق،  عمده  بخش  ما  کشور  در  می کند:  تبیین 
تامین می شود.بنابراین مصرف  سوخت های فسیلی 
باالی برق، در واقع هدر دادن منابع گازی کشور نیز 
بسیار  به مشتری،  برق  ارائه  قیمت  است.زمانی که 
پایین تر از قیمت واقعی آن است، مصرف کننده )چه 
مصرف کننده خانگی و چه صنعتی( هیچ سیگنالی 

مبنی بر مصرف درست برق دریافت نمی کند.
در حالی که قیمت های واقعی، خواسته یا ناخواسته 
در  را  مصرف  که  می کند  مجاب  را  مصرف کننده 
هزینه ها  کاهش  هدف  با  ممکن  حالت  بهترین 
سازوکار  هر  در  که  است  کند.بدیهی  مدیریت 
به عدالت  قیمت گذاری، می توان مالحظات مربوط 
اجتماعی و برخورداری از انرژی را هم در تعرفه ها 
مدنظر قرار داد.اما در سمت عرضه نیز، نرخ ها باید 
و  تولید  استمرار  امکان  که  تعیین شوند  به گونه ای 

ارائه خدمات عرضه برق فراهم باشد.
راهکارهای جذب سرمایه

برق  توسعه صنعت  میزان  مشهدی،  رجبی  دید  از 
کشورها  غالب  در  مصرف،  نیاز  متعارف  رشد  برای 
با رشد تولید ناخالص داخلی همسو است؛ اما برای 
در  جاری  سال  در  آنچه  مانند  غیرمتعارف  رشد 
کافی  سرمایه گذاری  هستیم،  آن  شاهد  کشورمان 
انجام نشده است.به ویژه برای شرایط غیرعادی مانند 
موجب  که  اخیر  بی سابقه طی ۵۰ سال  کم بارشی 
کاهش چند هزار مگاواتی ظرفیت تولید نسبت به 
سال گذشته شد.برای پوشش این عدم قطعیت ها، 
عنوان  است.به  نیاز  میزان سرمایه گذاری کالنی  به 
معادل  رقمی  مگاوات  هزار   ۱۰ احداث  برای  مثال 
تقریبا ۵ میلیارد یورو برآورد می شود که با احتساب 

توسعه شبکه، این میزان بیشتر خواهد شد.

ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
عدم  و  فعلی  تکلیفی  قیمت های  با  می افزاید: 
و  کامل  صورت  به  برق  صنعت  بودجه  تخصیص 
به موقع، امکان هزینه در بخش دولتی و پرداخت 
مطالبات بخش خصوصی به طور کامل مقدور نیست.
برای حل این مشکل، یا باید بودجه صنعت برق به 
قیمت های  دریافت  اجازه  یا  یابد،  تخصیص  موقع 
باشد.توسعه  داشته  مصرف کنندگان  از  را  واقعی 
توسط  نیروگاه ها  احداث  و  خودتامینی  الگوهای 
توسط  بزرگ مقیاس  )نیروگاه  مصرف کنندگان 
پنل های  سطح  تا  مقیاس  کوچک  و  عمده  صنایع 
افزایش  و  مشترکان(  انشعاب های  در  خورشیدی 
که  به طوری  بورس  در  و  دوجانبه  معامالت  سهم 
متقاضیان و مشترکان در عرضه برق مشارکت کنند 
با دولت نداشته باشند که  و نیازی به تعامل مالی 
البته ترکیبی از این موارد در دستور کار صنعت برق 
قرار دارد.مشکل تامین مالی برای سرمایه گذاری که 
برای  مانع  اصلی ترین  است،  فوق  موارد  از  متاثر 
سرمایه گذاری بیش از میزان فعلی قلمداد می شود و 
در این خصوص تسهیل سرمایه گذاری و روش های 
بازگشت  برای  اعتماد  ایجاد  همراه  به  مالی  تامین 

سرمایه ها ضرورت دارد.
یارانه های ۸۰ میلیارد دالری انرژی

در حال حاضر یارانه انرژی در ایران که می توان آن 
را در دو بخش یارانه آشکار و پنهان دسته بندی کرد، 
برآورد  دالر  میلیارد   ۸۰ از  بیش  عجیب  میزان  به 
انرژی در  یارانه  از  توجهی  قابل  می شود که بخش 
کل جهان را در بر می گیرد.از دید مدیرعامل شرکت 
یارانه که در بخش  این  ایران،  مدیریت شبکه برق 
مصرف به معنای تفاوت معنادار میان تعرفه و هزینه 
تمام شده است، موجب عدم امکان پرداخت هزینه 
مربوطه  سرمایه گذاری های  و  برق رسانی  و  تولید 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-88/3806232-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82
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قیمت گذاری و درآمد پایین 
مهندسان برق چالش بزرگ 

فعاالن این صنعت
ایسنا/اصفهان در نشست خبری بررسی چالش 
ها و فرصت های اشتغال وکارآفرینی در رشته 
مهندسی برق، یکی از چالش های این صنعت، 
برق  مهندسان  پایین  درآمد  و  گذاری  قیمت 
عنوان شد که با وجود فعالیت در بازار، عایدی 

و درآمد الزم را کسب نمی کنند.

الکترونیک  و  برق  همگن  صنایع  انجمن  رییس 
در  مهرماه(  )چهارشنبه-2۱  امروز  اصفهان  استان 
های  فرصت  و  ها  چالش  بررسی  خبری  نشست 
اشتغال وکارآفرینی در رشته مهندسی برق همزمان 
و  برق  صنعت  تخصصی  نمایشگاه  یازدهمین  با 
اتوماسیون صنعتی، با بیان اینکه صنعت برق یکی 
اظهار کرد: هر چه در  از صنایع مادر کشور است، 
کشور  پیشرفت می کنیم نیاز به صنعت برق بیشتر 

می شود.
بیان  با  پورسعید  محسن  سید  ایسنا،  گزارش  به 
اینکه امروز صنعت برق کشور به خودکفایی رسیده 
می  استفاده  خارجی  متخصصان  از  قبال  درحالیکه 
تاکید کرد: جوانان ما پیشرفت خود را در  کردیم، 
زیان  بزرگ ترین  این  و  بینند  می  مرزها  آن طرف 

کشور است.
خروج  کشور  امروز  بزرگ  چالش  گفت:  وی 
متخصصان از کشور است، در حالیکه برای ادامه راه 
نیاز به حضور جوانان داریم، بنابراین جوانان باید به 

خودباوری برسند.
رییس انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک استان 
اصفهان تاکید کرد: در بخش برق دولت بدهی های 
خود به وزارت نیرو را پرداخت نکرده و این یکی از 
شرایط  این  در  که  است  برق  صنعت  های  چالش 
دولت برق ما را یارانه می دهد و از سوی دیگر نمی 
توانند طلب نیروگاه های خصوصی را پرداخت کند.

برای  صادرات  که جهت  هایی  موقعیت  افزود:  وی 
صنعتگران ایجاد می شود به دلیل اینکه استاندارد 
استاندارد  تحت  صادره  محصوالت  و  نداریم  قوی 
خاصی قرار نمی گیرد، بعضا در این مسیر به مشکل 
در حوزه صادرات  که  درحالیست  این  می خوریم، 
باید محصول مطابق استاندارد مشخصی تولید شود 
و از سوی دیگر صنعتگر فرق بین محصول مرغوب 

و نامرغوب را بشناسد.
با اشاره به حوزه خدمات صنعتی، گفت:  پورسعید 
خدمات  قطعات،  و  صنعت  حوزه  در  کشور  امروز 
از  این یکی  انجام نداده است و  بازاریابی  تخصصی 

چالش های صنعت برق است.
مدیر مجموعه ماهر محور صنعت نیز در این نشست 
از  امید  بین رفتن  از  را  از چالش های کشور  یکی 
موفقیت  توهم  گفت:  و  دانست  جامعه  آحاد  بین 

است،  امروز چالش های کشور  از  آسانسوری یکی 
از سوی دیگر درگیر نظام آموزشی غلط به خصوص 

در جامعه مهندسی هستیم.
مدرک  تولید  سطح  داد:  توضیح  فرهادی  حسین 
مهندسی باالتر از خود مهندسی در کشور است و 
نظام آموزشی کشور تنها صادرکننده مدرک است 

تا تولید مهندسی.
یکی  عنوانی  به  صادرات  ضرورت  به  اشاره  با  وی 
شاهد  امروز  اگرچه  کرد:  تاکید  کشور،  نیازهای  از 
نیروی  صادرات  اما  هستیم،  کشور  در  صادرات 

انسانی در کشور از صادرات کاال بیشتر شده است.
این کارآفرین افزود: در جامعه افراد مستعد بسیاری 
آنها  برای  انگیزه  ایجاد  و  امید  اگر  دارند که  وجود 
ایجاد شود در سایه تخصص و مهارت می توانند به 

موفق برسند.
وی گفت: یکی دیگر از چالش های مهندسی برق 
برق است  پایین مهندسان  و درآمد  قیمت گذاری 
و با وجودی که یک مهندس برق در بازار کار می 
را کسب  الزم  درآمد  و  عایدی  نهایت  در  اما  کند، 
پایین بودن سطح  از دالیل آن  نمی کند که یکی 
صنعت  این  فعاالن  بین  در  پایین  توقعات  و  تفکر 

است.
فرهادی با تاکید بر اینکه صنعت برق، یکی از صنایع 
مادر کشور است، گفت: با این وجود مهندسین برق 
که  درحالیست  این  دارند،  پایینی  عایدی  و  درآمد 
باید بر روی درآمدزایی یک مهندس برق و قیمت 

گذاری پروژه های برقی در کشور کار کرد.
وی با تاکید بر اینکه باید بر روی تفکر دانش پذیران 
کار می کنیم، تصریح کرد: در وهله اول باید مهارت 
و  کارگر  با  ارتباط  نحوه  اقناع،  )مذاکره،  عمومی 
کارفرما و ...( و در مرحله دوم مهارت های تخصصی 
به  دهیم  آموزش  برق  مهندسان  به  را  کاربردی  و 

همین منظور ما به سمت تولید آموزش های مهارت 
محور رفته ایم.

و  عادی  نیازهای  اینکه  بر  تاکید  با  کارآفرین  این 
و  و خرد  بیولوژیک، مسکن  و  نقل،  اساسی، حمل 
خوراک و … در سایه صنعت برق مرتفع می شود، 
تولید  به  معطوف  تنها  برق  صنعت  کرد:  تصریح 
نیست و تولید آخرین مرحله کار است، صنعت برق 
کننده،  تامین  آموزش،  تعمیرات،  مشاوره،  شامل 
همسایه،  کشورهای  بین  در  تجهیزات  فروشنده 

بازاریابی صنعتی، ممیزی انرژی و ... است.
محور  ماهر  مجموعه  بنیانگذار  فرهادی-  حسن 
های  ضعف  از  یکی  گفت:  نشست  این  در  صنعت 
دانشگاه ها این است که افراد را برای گذشته آماده 
یک  نیازمند  حالیکه  در  آینده،  برای  نه  کنند  می 

تحول اساسی در دانشگاه ها هستیم.
از فرصت ها، همین  به اعتقاد این کارآفرین، یکی 
ناامیدی در بین بقیه افراد است که این شرایط فضا 

را برای رشد افراد مهیا می کند.
ارز،  تبادل  همچون  هایی  چالش  اگر  افزود:  وی 
بهترین  شود،  برطرف   ... و  آالت  ماشین  جابجایی 
این  و صادرات  ایرانی  برق  مهندسین  برای  فرصت 

رشته مهیا می شود.
دو  نیازمند  برق  مهندسی  اینکه  بیان  با  فرهادی 
 نوع مهارت عمومی و  تخصصی است، گفت: بخش 
عظیمی از چالش ها به سیستم موجود برمی گردد، 
اما بخشی از چالش ها به نگاه خود ما برمی گردد 
و باید توجه داشت که یکی از ضعف های صنعت و 

مهندسی برق در ارتباط موثر است.
وی تاکید کرد: تعهد، شخصیت، رفتار و تخصص اگر 
در بین مهندسین این رشته باشد، فعالیت آنها حتی 
صادراتی  بازارهای  در  موفقیت  به  منجر  تواند  می 

شود.
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10 مگاوات نیروگاه جدید 
خورشیدی وارد مدار می شود

یک فعال صنعت نیروگاهی با انتقاد از لغو مجوز 
فروش برق تشویقی تاکید کرد: اگر برنامه ریزی 
شده که ساالنه 2500 مگاوات برق تجدیدپذیر 
برق  تضمینی  فروش  باید  شود،  مدار  وارد 
)PPA( در نظر گرفته شود. اگر قرار است برق 
تجدیدپذیر وارد شبکه شود باید صرفه داشته 
مسئولیت  صرف  شرکتی  هیچ  که  چرا  باشد 

اجتماعی وارد این عرصه نمی شود.

ــیدفریدالدین  ــا، سـ ــگار ایلنـ ــزارش خبرنـ ــه گـ بـ
معصومـــی در نشســـت خبـــری در جمـــع خبرنـــگاران 
ـــزو  ـــه ج ـــود ک ـــن ب ـــا ای ـــدف م ـــه ه ـــان اینک ـــا بی ب
ـــه لحـــاظ توســـعه  ـــی؛ ب ـــر نیروگاه ســـه شـــرکت برت
ـــرق و هـــم  ـــره ب ـــل زنجی ـــت نیروگاهـــی، تکمی ظرفی
فنـــاوری نویـــن باشـــیم، امـــا بـــا تمـــام مشـــکالت، بـــا 
ـــتیم،  ـــه هس ـــز مواج ـــه نی ـــات انباش ـــی و مطالب بده
اظهـــار داشـــت: بـــا ایـــن وجـــود علیرغـــم عـــدم 
درصـــد   9۰ توانســـته ایم  دولـــت،  همـــکاری 
بدهی هـــای خـــود را پرداخـــت کنیـــم و چندیـــن 

ـــم. ـــرا کنی ـــرایط اج ـــن ش ـــز در ای ـــروژه نی پ
 وی بـــا بیـــان اینکـــه اکنـــون IRR مطلوبـــی 
ـــن موضـــوع،  ـــم ای ـــرد: علیرغ ـــم، خاطرنشـــان ک نداری
را  المـــرد  و  قشـــم  پروژه هـــای  توانســـته ایم 
بـــه افتتـــاح برســـانیم ضمـــن اینکـــه در جزیـــره 
ــرا  ــی اجـ ــروژه نیروگاهـ ــه پـ ــز کـ ــی نیـ ابوموسـ
کردیـــم، در تابســـتان ســـال جـــاری حتـــی یـــک 

ــته ایم. ــی نداشـ ــم خاموشـ ــه هـ ثانیـ
معصومـــی بـــا بیـــان اینکـــه نیـــروگاه گیـــالن از 
ـــه  ـــورس رفت ـــه ب ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــه نیروگاه های جمل
ـــد  ـــای جدی ـــوزه فناوری ه ـــا در ح ـــت: م ـــت، گف اس
ورود کرده ایـــم تـــا هزینه هـــا را کاهـــش دهیـــم. 
از مســـیر سیســـتم های ســـخت افزاری و اســـتفاده 
ـــم  ـــام می دهی ـــا را انج ـــوی پنل ه ـــا شستش از رباته
و بـــه ایـــن ترتیـــب پروژه هـــا را اقتصادی تـــر 

می کنیـــم.
وی بـــا اعـــالم اینکـــه مـــا بزرگتریـــن مجموعـــه 
نیـــروگاه خورشـــیدی کشـــور را دارا هســـتیم، 
ــتفاده از  ــا اسـ ــم بـ ــعی کردیـ ــد: سـ ــادآور شـ یـ
ـــوری  ـــه ط ـــم ب ـــش دهی ـــا را کاه ـــاوری، هزینه ه فن
ـــا دارد ۱۰  ـــرو بن ـــه وزارت نی ـــق ۱۰4۰ ک ـــه در اف ک
ـــرق کنـــد  ـــر وارد شـــبکه ب هـــزار مـــگاوات تجدیدپذی

ـــم. ـــش داری ـــز نق ـــا نی م
ـــو  ـــاد از لغ ـــا انتق ـــی ب ـــت نیروگاه ـــال صنع ـــن فع ای
ـــر  ـــرد: اگ ـــد ک ـــویقی تاکی ـــرق تش ـــروش ب ـــوز ف مج
برنامه ریـــزی شـــده کـــه ســـاالنه 2۵۰۰ مـــگاوات 
ـــروش  ـــد ف ـــود، بای ـــدار ش ـــر وارد م ـــرق تجدیدپذی ب
تضمینـــی بـــرق )PPA( در نظـــر گرفتـــه شـــود. 
ــرار  ــر قـ ــه اگـ ــم کـ ــی کردیـ ــا نامه نگاری هایـ مـ
ـــد  ـــود بای ـــبکه ش ـــر وارد ش ـــرق تجدیدپذی ـــت ب اس
ـــرکتی  ـــچ ش ـــه هی ـــرا ک ـــد چ ـــته باش ـــه داش صرف
صـــرف مســـئولیت اجتماعـــی وارد ایـــن عرصـــه 
ـــی رود  ـــاال م ـــان ب ـــرخ ارز همچن ـــرا ن ـــود زی نمی ش
و مکانیزم هـــای هزینـــه در نظـــر گرفتـــه نشـــده 
ـــده  ـــاری ش ـــادرات انحص ـــه ص ـــن اینک ـــت، ضم اس
ـــه  ـــتیم بلک ـــد نداش ـــه رش ـــن زمین ـــا در ای ـــه تنه و ن
ــه در  ــوری کـ ــه طـ ــته ایم، بـ ــز داشـ ــش نیـ کاهـ
ـــم  ـــرق وارد کردی ـــگاوات ب ـــال ۱7۰ م ـــتان امس تابس
و نتیجـــه آن ایـــن شـــده کـــه کشـــور عربســـتان وارد 
ـــده و  ـــرق ش ـــادرات ب ـــرای ص ـــراق ب ـــا ع ـــره ب مذاک
حتـــی بازارهـــای ترکیـــه، افغانســـتان و عمـــان را 
کـــه آمادگـــی دریافـــت بـــرق از مـــا داشـــته را از 
ـــی  ـــاظ سیاس ـــه لح ـــر آن ب ـــالوه ب ـــم. ع ـــت دادی دس

ـــم. ـــه خوردی ـــز ضرب نی
ـــروگاه  ـــروژه نی ـــه پ ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــی در ادام معصوم
کوشـــک یـــزد کـــه فـــردا وارد مـــدار می شـــود، 
ادامـــه داد: ایـــن پـــروژه باکیفیت تریـــن نیـــروگاه 
کشـــور اســـت کـــه عملیـــات اجرایـــی آن اواخـــر 
ـــر  ـــدای تی ـــد و ابت ـــاز ش ـــته آغ ـــال گذش ـــاه س آذر م
ـــن  ـــد. ای ـــل ش ـــرق متص ـــبکه ب ـــه ش ـــال ب ـــاه امس م
ـــا  ـــن  نیروگاه ه ـــی از بهتری ـــی یک ـــروگاه ۱۰ مگاوات نی
بـــه لحـــاظ فنـــی بـــوده و بابـــت آن ۵ میلیـــون یـــورو 

ـــت. ـــده اس ـــه ش هزین
بـــرق و  مدیرعامـــل شـــرکت ســـرمایه گذاری 

ـــه  ـــی ارائ ـــا طرح ـــه م ـــان اینک ـــا بی ـــر ب ـــرژی غدی ان
کردیـــم کـــه بتوانیـــم بحـــران صنعـــت بـــرق را 
ـــای  ـــی از راهکاره ـــت: یک ـــار داش ـــم، اظه ـــل کنی ح
کوتـــاه مـــدت، تاکیـــد بـــر روی نیروگاه هـــای 
ـــرژی  ـــه لحـــاظ ان ـــا ب ـــه م ـــوده چـــرا ک خورشـــیدی ب
ـــه  ـــن اینک ـــم ضم ـــبی داری ـــت نس ـــیدی، مزی خورش
ـــتی  ـــه درس ـــا ب ـــت ام ـــاه اس ـــداث آن کوت ـــان اح زم
ـــی  ـــش خصوص ـــه بخ ـــم. چنانچ ـــتفاده نمی کنی اس
ـــکل  ـــی مش ـــه راحت ـــدت ب ـــاه م ـــد، در کوت ورود کن
بـــرق کشـــور حـــل خواهـــد شـــد زیـــرا زمـــان 
ـــاز  ـــن نی ـــیدی و همچنی ـــرق خورش ـــد ب ـــک تولی پی
ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــتان اس ـــرق در تابس ـــرف ب ـــه مص ب

نیروگاه هـــا در آن زمـــان امـــکان تولیـــد دارنـــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه مـــا در حـــال حاضـــر 2۰۰ میلیارد 
تومـــان مطالبـــه از دولـــت داریـــم، خاطرنشـــان کـــرد: 
ـــت  ـــهیالت ارزان قیم ـــدم تس ـــا ع ـــر م ـــکل دیگ مش
ـــز  ـــی نی ـــعه مل ـــدوق توس ـــه صن ـــن اینک ـــت ضم اس

ـــدارد. ـــا ن ـــتن م ـــار گذاش ـــرای در اختی ـــی ب پول
ـــی  ـــش خصوص ـــا بخ ـــرد: قطع ـــد ک ـــی تاکی معصوم
ــا ورود  ــوزه تجدیدپذیرهـ ــه در حـ ــل دارد کـ تمایـ
ـــچ  ـــه در PPA رخ داده هی ـــی ک ـــا اتفاق ـــا ب ـــد ام کن
فعـــال بخـــش خصوصـــی بـــه ایـــن حـــوزه ورود 
ــه وارد  ــانی کـ ــیاری از کسـ ــرد و بسـ ــد کـ نخواهـ
عرصـــه احـــداث نیـــروگاه تجدیدپذیـــر نشـــده اند، 

کار را متوقـــف خواهنـــد کـــرد.
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11 هزار مگاوات کسری برق 
داریم/ صندوق توسعه به 
پیشران اقتصاد کمک کند

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به کمبود 
حال  در  گفت:   برق  صنعت  در  سرمایه گذاری 
که  داریم  برق  کسری  مگاوات  هزار   11 حاضر 
مصرف کشور باید مدیریت شود. صندوق توسعه 

ملی به پیشران های اقتصاد را راه بیندازد.

فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
هیأت  رئیس  معارفه  و  تودیع  مراسم  امروز  صبح 
عامل و اعضای صندوق توسعه ملی با حضور رئیس 
صندوق  محل  در  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان 

توسعه ملی برگزار شد.
سید مسعود میرکاظمی در این مراسم اظهار داشت: 
یکی از رویکردهای پیش رو باید در ارتباط با بانک 
ملی  توسعه  صندوق  حساب های  تا  باشد  مرکزی 
غیرقابل  منابع  از  بخشی  شود.  گذشته  از  شفاف تر 
این  و  بوده  صندوق  اسم  به  بی کیفیت  و  وصول 
نقیصه  که  ندارد  تسلط  خود  منابع  روی  صندوق 
محسوب شده و باید به طور جدی اصالح آن دنبال 
شود. معاون رئیس جمهور افزود: با بانک های عاملی 
که می توانند اقساط خود را برگردانند و سابقه خوبی 
دارند، می توان پروژه تعریف کرد. اینها به معنی این 
نمی داده،  رخ  اتفاقی  چنین  گذشته  در  که  نیست 
بلکه باید رابطه منطقی و قابل اعتماد وجود داشته 
اقساط عقب افتاده به هر شکلی وصول  نیز  باشد و 
به  کمک  راستای  در  بایستی  جهت گیری ها  شود. 
منافع ملی باشد. میرکاظمی با بیان اینکه در برخی 
بخش ها مانند صنعت نیرو منابع صرف شده که یک 
در حال  اصالح شود.  باید  آن  اما شیوه  است،  نیاز 

حاضر ۱۱ هزار مگاوات کسری تولید برق داریم، در 
کنار آن مصرف بی رویه وجود دارد و سرمایه گذاری 
صورت نگرفته است. مدیریت مصرف ضروری بوده 

و در دستور کار دولت قرار دارد.
رشد  کشور،  در  انرژی،  مصرف  رشد  علی رغم 
اقتصادی متناسب وجود نداشته و این مسئله بسیار 
بین المللی  سازمان  یا  اوپک  در  مثاًل  است.  مهم 
انرژی ابتدا میزان رشد اقتصادی بررسی و بر مبنای 
انرژی  صنعت  در  می گیرد.  صورت  برنامه ریزی  آن 
عقب ماندگی از ناحیه سرمایه گذاری داریم. باید به 

عرضه کمک شود و تقاضا نیز کنترل شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خواستار اهرم 
شدن منابع صندوق توسعه ملی به کمک شرکت های 
بیان  و  شد  معدنی  و  پتروشیمی  فوالدی،  بزرگ 
داشت: با سرمایه گذاری انجام شده، صنعت متعهد 
این صورت  غیر  در  نیروگاه؛  نه  و  شود  بازپرداخت 
اگر  می شود.  منابع  از  خالی  ملی  توسعه  صندوق 
همین روند را ادامه دهیم، در بحث پاالیشگاه ها باید 
واردکننده انرژی باشیم، بنابراین جلوی خام فروشی 
باید گرفته شود و به زنجیره پایین دستی مورد توجه 
قرار گیرد. خیلی از استان هایی که محور کشاورزی 
سایر  و  دارند  ضعیفی  تبدیلی  صنایع  اما  هستند، 
جهت گیری هایی که در آمایش سرزمین تهیه شده 

محور برنامه هفتم و بودجه ۱4۰۱ است. 
وی ادامه داد:  هر سرمایه گذاری باید منجر به رشد و 
حرکت اقتصادی شود. علی رغم آنکه سرمایه گذاری 
زیادی صورت گرفته، اما ظرفیت های موازی ایجاد 
کرده اند. سرمایه گذاری  اشغال  را  هم  و جای  شده 
ملی  توسعه  صندوق  به  را  کوچک  صنایع  روی 
توصیه نمی کنیم، چون سهم شان در تولید ملی کم 
است و با توجه به محدودیت منابع باید پیشران های 

اقتصاد را راه انداخت.

و  مطمئن  برق  تامین  راستای  در  تفاهم نامه  این 
پایدار در بخش صنعت و معدن میان دو وزارتخانه 
»صمت« و »نیرو« به امضا رسید و تا تابستان ۱4۰۳ 
این ظرفیت نیروگاهی در مدار قرار خواهد گرفت. بر 
اساس این گزارش، فاطمی امین وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری برای 
احداث  گفت:   نیروگاهی  جدید  ظرفیت  احداث 
توسط  نیروگاهی  جدید  ظرفیت  مگاوات  ۱۰هزار 
شرکت های  مشارکت  با  و  معدن  و  صنعت  بخش 
بزرگ صنعتی و معدنی نقطه عطفی در صنعت برق 
است. وی با بیان اینکه این حرکت بزرگ به همت 

انجام  معدنی  صنایع  و  معدنی  بزرگ  شرکت های 
می شود، گفت: این شرکت ها با این سرمایه گذاری ها 
برق  صنعت  هم  و  می دهند  ارتقا  را  خودشان  هم 
می سازند.  همراه  قابل توجهی  رشد  با  را  کشور 
برای  پروژه   ۱4 اینکه  به  اشاره  با  فاطمی امین 
ساخت نیروگاهی با ظرفیت حدود ۱۰هزار مگاوات 
ترتیب  این  به  کرد:  اظهار  است،  شده  پیش بینی 
شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی می توانند 
با ورود به این عرصه و تامین مطمئن انرژی، اقدام 
تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  دهند.  انجام  موثری 
مگاوات  هزار   ۱۰ احداث  اینکه  بیان  با  همچنین 
ظرفیت جدید نیروگاهی برای نخستین بار در کشور 
اتفاق افتاده است، افزود: امیدواریم در دوره زمانی 
اجرا  به موقع  برنامه ریزی ها  پیش بینی شده  ساله   ۳
باالیی  به ظرفیت های  اشاره  با  نیز  نیرو  شود. وزیر 
که در بخش های صنایع معدنی، معدن، مس، فوالد، 
تصریح  دارد،  وجود  انرژی زا  صنایع  و  آلومینیوم 
انرژی  تولید  دربخش  محدودیت  قطع  به طور  کرد: 
اشتغال  تولید،  برق می تواند موجب کاهش  به ویژه 
و ارزش افزوده شود. وی با برشمردن مزایای احداث 
کرد:  اظهار  صنایع  توسط  اختصاصی  نیروگاه های 
بخش  در  سرمایه گذاری  موجب  می تواند  امر  این 
به  تولید  مازاد  انتقال  همچنین  تولید، کسب سود 
و  شبکه  به  اتصال  طریق  از  مصرف کنندگان  سایر 
در نهایت ممانعت از کمبود برق شود. شرکت ملی 
هدف  با  و  گذشته  سال های  در  ایران  مس  صنایع 
دستیابی به توسعه پایدار و پیشبرد طرح های توسعه 
نیروگاه سیکل ترکیبی سیرجان را راه اندازی کرده 
برنامه های  پیشبرد  با  شرکت  این  همچنین  است. 
اجرای  و  مجتمع  ها  برق  توزیع  شبکه  در  اصالحی 
گام های  تجدیدپذیر  انرژی های  حوزه  در  مطالعات 

موثری در این حوزه برداشته است.

صنایع بزرگ معدنی کشور 
پیشگام تامین انرژی می شوند

تفاهم نامه  امضای  مراسم  آیین  دنیای اقتصاد: 
احداث 10 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی 
حضور  با  پایدار  و  مطمئن  برق  تولید  هدف  با 
محربیان  علی اکبر  و  فاطمی امین  سیدرضا 
و  صنعتی  شرکت های  مدیران  از  تعدادی  و 
معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران 

شرکت های برق منطقه ای برگزار شد.
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بهبــود  از  سیاســت مداران  کــه  سال هاســت 
ــت  ــرای عدال ــب وکار و اج ــط کس ــت، محی معیش
ــوش  ــده را فرام ــود آن وع ــد و خ ــده می دهن وع
می کننــد؛ ایــن را حســین ســلیمی، عضــو هیــات 

ــد. ــران می گوی ــاق ای ــدگان ات نماین
ــاق  ــری ات ــگاه خب ــا »پای ــو ب ــلیمی در گفت وگ س
ــتاده ایم  ــرایطی ایس ــد: اآلن در ش ــران« می گوی ای
کــه بایــد بــه همــه وعده هــای داده شــده در حــوزه 
اقتصــاد عمــل شــود. اقتصــاد و کســب وکار دچــار 
انســداد شــده و جامعــه دربــاره ایــن وعده هــا 

می کنــد. مطالبه گــری 
بــه شــکلی  اقتصــادی  او می گویــد: وضعیــت 
ــرای  ــیزدهم ب ــت س ــس دول ــر رئی ــه اگ ــت ک اس
ــه  ــد، وضعیــت ب ــالش نکن ــن مشــکالت ت حــل ای
شــکل بغرنجــی پیــش خواهــد رفــت. بایــد دولــت 
نشــان دهــد کــه در مســیر حــل بحران هــای 
انــدک  وگرنــه  می کنــد  حرکــت  اقتصــادی 
ــد  ــت. بای ــد رف ــن خواه ــی از بی ــرمایه اجتماع س
حــل مشــکالت اقتصــادی در اولویــت دولــت 
ســیزدهم قــرار بگیــرد و ایــن مســئله بــا عــزم ســه 
ــت. ــن اس ــه ممک ــه و قضایی ــه، مقنن ــوه مجری ق

عــده ای  همیــن  بــرای  می دهــد:  ادامــه  او 
پیشــنهاد تشــکیل »معاونــت حقــوق اقتصــادی در 
ــه  ــن مــوارد ب ــوه قضاییــه« می دهنــد و همــه ای ق
دلیــل انباشــت مطالبــات در حــوزه اقتصــاد اســت؛ 
ــاد تخصصــی  ــن نه ــاد ای ــا ایج ــد ب ــر می رس به نظ
بخشــی از مشــکالت قضایــی حــوزه اقتصــاد حــل 

خواهــد شــد.
ســلیمی می گویــد: آقــای رئیســی از عدالــت 
ــش  ــاالن بخ ــه فع ــزی ک ــه؛ چی ــات گفت در مالی
خصوصــی سال هاســت کــه تکــرار می کننــد. 
ولــی ایــن عدالــت چگونــه محقــق می شــود؟ بایــد 
قــوه قضاییــه در ایــن حــوزه ورود کنــد و بــه ایــن 
ــود.  ــه ش ــادی توج ــاالن اقتص ــق فع ــه برح مطالب
ــی دارد و آن  ــوارد پیش نیازهای ــن م ــه ای ــا هم ام
ــدن  ــط کســب وکار، بازگردان حــل مشــکالت محی
ــم و  ــکالت تحری ــل مش ــاد و ح ــه اقتص ــق ب رون

ــت. ــاد اس ــیر اقتص ــی در مس ــع بین الملل موان
و  حق جویــی  می کنــد:  تأکیــد  ســلیمی 
ــر  ــه در ضمی ــن ارزش نهفت ــی عالی تری عدالت طلب

حسین سلیمی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

مشکالت قضایی حوزه اقتصاد با 
ایجاد یک معاونت تخصصی در 

قوه قضائیه رفع می شود
حسین سلیمی می گوید: باید قوانین و مقررات 
بروکراسی های  بدون  و  سریع  اقتصاد  حوزه 
پیچیده اجرا شود و برای همین، تشکیل معاونت 
تاکید  مورد  قضاییه  قوه  در  اقتصادی  حقوق 

فعاالن بخش خصوصی است.

ــت  ــوب اس ــی خ ــا خیل ــت؛ این ه ــان اس ــر انس ه
ــه شــود؛ راه حــل  ــد راه حــل درســتی ارائ ــی بای ول
اقتصــاد مــا تعامــل بــا دنیاســت. بایــد برجــام بــه 
ــی  ــود. در بالتکلیف ــا ش ــد؛ FATF امض ــر برش ثم
ــل  ــق عم ــد موف ــدی نمی توان ــاد قدرتمن ــچ نه هی

ــد. کن
به گفتــه ســلیمی، بالتکلیفــی بدتریــن درد اقتصــاد 
اســت؛ نهادهــای قضایــی هــم در زمــان بالتکلیفــی 
نمی تواننــد گرهــی از مشــکالت بخــش خصوصــی 

بــاز کننــد.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران تأکیــد 
ــا  ــدرت اقتصــاد ب ــرای داشــتن ق ــد ب ــد: بای می کن
ــه  ــای رئیســی ب ــا ارتبــاط ســازنده داشــت. آق دنی
تیــم اقتصــاد قــوی نیــاز دارد؛ اقتصــاد بــه جراحــی 
نیــاز دارد و یکــی از ایــن مســیرها تعامــل بــا 
ــی  ــش خصوص ــکالت بخ ــه مش ــد ب ــت. بای دنیاس
ــی  ــش خصوص ــگاه بخ ــه ن ــر ب ــود. اگ ــه ش توج
توجــه شــود، حتمــاً مشــکالت حــل خواهــد شــد. 
دولــت و قــوه قضاییــه و قــوه مقننــه نبایــد خــود 

ــی  ــش خصوص ــی بخ ــر کارشناس ــاز از نظ را بی نی
ــد. بدانن

عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران معتقد اســت: 
دســتگاه قضایــی کشــور، چــه در فعالیت هــای 
سیاســت گذاری های  در  چــه  و  خــود  درونــی 
فراقــوه ای و میان بخشــی، نیازمنــد یــک پشــتیبانی 
علمــی و اطالعاتــی تخصصــی از قضــات و فعــاالن 
اقتصــادی اســت تــا بتواننــد بــه واقعیت هــای 
ــادی  ــت اقتص ــد. واقعی ــور پی ببرن ــادی کش اقتص
ــد رشــد  ــر بجنبن ــر دی ــن اســت کــه اگ کشــور ای
ــر  ــه هســت بدت ــم ک ــن ه اقتصــادی کشــور از ای

خواهــد شــد.
قوانیــن و مقــررات حــوزه  بایــد  او می گویــد: 
ــدون بروکراســی های ســنگین  اقتصــاد ســریع و ب
اجــرا شــود؛ از قوانیــن از محیــط کســب وکار، 
ــادی  ــکالت اقتص ــل مش ــا ح ــود. ام ــت ش صیان
فقــط بــا اقــدام داخلــی ممکــن نخواهــد بــود؛ بایــد 
ــا  ــاز شــود و تحریم ه ــا ب ــا دنی ــل ب ــرای تعام راه ب
برداشــته شــود. مســئله اول کشــور اقتصــاد اســت 
ــه  ــد از هم ــرای حــل مشــکالت اقتصــادی بای و ب
ــود. ــتفاده ش ــی اس ــادی و قانون ــای نه ظرفیت ه
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از کلیه اشخاص حقوقی که دارای توان مالی، اجرایی، کادر فنی مجرب و سایر مجوزهای قانونی از مراجع ذی ربط در زمینه خدمات فوق الذکر 
می باشند، دعوت به عمل می آید، ضمن واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به حساب شماره 4۰۰۱۰49۸۰۳۰۰9۵4۵ با شماره شبای 
IR 640100004001049803009545 به نام پژوهشگاه نیرو نزد بانک مرکزی و از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه، 
مورخ ۱4۰۰/۰7/27 جهت دریافت اسناد مناقصه با ارائه اصل معرفی نامه و فیش واریزی به آدرس: تهران، شهرک قدس، انتهای غربی بلوار شهید 

دادمان، پژوهشگاه نیرو، امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات مراجعه کنند.
الزم به ذکر است پژوهشگاه نیرو در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. همچنین هزینه درج یک نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه 

خواهد بود.

آگهی مناقصه شماره 4/ع/1400 افزایش تاب آوری شبکه انتقال نیرو با استفاده از دکل 
موقت

پژوهـشگاه نیرو در نظر دارد بـرون سـپاری  افزایش تاب آوری شبکه انتقال نیرو با استفاده از دکل موقت مورد نیاز خود را از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی، به پیشنهاد دهنده واجد صالحیت واگذار کند. 

حاشیه  در  جمعه  شامگاه  فاطمی امین«  سید»رضا 
بازدید از 2 طرح صنعتی خمین در جمع خبرنگاران 
افزود: سوگیری جهانی در تامین انرژی سال های اخیر 
به  دلیل ارزش باالی گاز و فرآورده نفتی و حراست از 

محیط زیست از طریق سلول های خورشیدی است.
وی گفت: واحد تولید پنل های خورشیدی در خمین 
را  در سال  مگاوات  از یک هزار  بیش  تولید  ظرفیت 

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

برنامه ریزی برای تامین 10 هزار 
مگاوات برق کشور از سلول های 

خورشیدی
تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،   - ایرنا   - خمین 
برق  مگاوات  هزار   35 تولید  افزایش  گفت: 
برای کشور طی 4 سال آینده برنامه ریزی شده 
سلول های  از  آن  مگاوات  هزار   10 تامین  که 

خورشیدی است.

دارد.
وزیر صنعت و معدن و تجارت بیان کرد: این واحد 
در زمینی به وسعت ۳۱ هکتار مستقر شده که در 
نیاز  زمین  دیگر  هکتار   ۱۰۰ به  فعالیتش  راستای 
دارد و با حمایت دولت تا یک ماه آتی مجوز شهرک 

خصوصی به آن داده می شود.
فاطمی  امین افزود: واحد تولید پنل های خورشیدی 
خمین از کانون های بزرگ مقیاس و خوب کشور و 
بخش های  از  کاملی  زنجیره  و  است  مرکزی  استان 
برنامه ریزی شده  آن  در  پنل های خورشیدی  تولید 

است .
با اشاره به بازدید از واحد پتروشیمی  وی در ادامه 
خمین گفت: شکل نگرفتن صنایع پایین دستی حوزه 
پتروشیمی موجب می شود که محصوالت این صنعت 

نیمه خام صادر شود.
پروپیلن  پلی  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
 9۰۰ ساالنه  و  است  پتروشیمی  ارزشمند  محصول 
هزار تن از این محصول در کشور تولید می شود که با 

نیاز بازار داخلی همخوانی دارد.

این  کرد:  بیان  فاطمی امین 
ایجاد  سبب  تولیدی  واحد 
اشتغال  و  افزوده  ارزش 

می شود.
یک روزه  در سفر  وزیر صمت 
روز  مرکزی  استان  به جنوب 
جمعه ضمن شرکت در آئین 
اختتامیه نمایشگاه بین المللی 
گل و گیاه محالت، با حضور 
دلیجان  شهرستان های  در 
طرح  چندین  از  خمین  و 
صنعتی از جمله خودروسازی 
سایپای خمین و ظرفیت های 
پرورش گل و گیاه بازدید کرد.

پتروشیمی  اجرایی  عملیات 
خمین سال 9۶ و واحد تولید 
سلول های خورشیدی خمین 
نیز در زمینی به مساحت ۱۵ 
هکتار در سال 97 کلید خورد.
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متن کامل

فنی  کادر  اجرایی،  مالی،  توان  دارای  که  حقوقی  اشخاص  کلیه  از 
مجرب و سایر مجوزهای قانونی از مراجع ذی ربط در زمینه خدمات 
فوق الذکر می باشند، دعوت به عمل می آید، ضمن واریز مبلغ یک 
میلیون و پانصد هزار ریال به حساب شماره 4۰۰۱۰49۸۰۳۰۰9۵4۵ 
نام  به   IR640100004001049803009545 با شماره شبای 
پایان  تا  آگهی  انتشار  تاریخ  از  و  مرکزی  بانک  نزد  نیرو  پژوهشگاه 
دریافت  جهت   ۱4۰۰/۰7/27 مورخ  شنبه،  سه  روز  اداری  وقت 

آدرس:  به  واریزی  فیش  و  نامه  معرفی  اصل  ارائه  با  مناقصه  اسناد 
پژوهشگاه  دادمان،  شهید  بلوار  غربی  انتهای  قدس،  شهرک  تهران، 
به شکایات مراجعه کنند.  قراردادها و رسیدگی  امور حقوقی،   نیرو، 
پیشنهادات  کلیه  قبول  یا  رد  در  نیرو  پژوهشگاه  است  ذکر  به  الزم 
مختار می باشد. همچنین هزینه درج یک نوبت آگهی به عهده برنده 

مناقصه خواهد بود.

آگهی مناقصه شماره 3/ع/1400 طراحی، ساخت و آزمون دکل تلسکوپی کامپوزیتی 63 
کیلوولت دو مداره انتقال

پژوهـشگاه نیرو در نظر دارد بـرون سـپاری طراحی، ساخت و آزمون دکل تلسکوپی کامپوزیتی 63 کیلوولت دو مداره انتقال مورد 
نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی، به پیشنهاد دهنده واجد صالحیت واگذار کند. 

به گزارش خبرگزاری فارس، رای پرونده سیف رئیس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی 
و ساالر آقاخانی در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و 

همچنین برخی سوء مدیریت ها صادر شد.
سوءمدیریت سیف و عراقچی چگونه منجر به اخالل در بازار ارز شد

از اواسط سال 9۶ که نشانه های نوسانات بازار ارز مشخص می  شود، احمد عراقچی، معاون 
با هماهنگی رئیس  بوده  این سمت منصوب شده  به  تازه  بانک مرکزی که  ارزی وقت 
بانک مرکزی تصمیم می گیرند برای مدیریت بازار آشفته ارز به جای اقدامات تخصصی و 
علمی، مقادیری  ارز را به صورت محرمانه و غیر رسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتواند 

قیمت ها را کنترل نمایند.
 در این مقطع میثم خدایی مشاور دفتر رئیس جمهور وقت، فردی به نام ساالر آقاخانی 
را که یک جوان متولد 7۰ و بی تجربه در این زمینه است به عراقچی معرفی می کند، تا 

مسئولیت فروش ارز در بازار غیر رسمی را به صورت محرمانه بر عهده بگیرد.

»سیف« به 10، »عراقچی« به 8 و »آقاخانی« به 13 سال 
حبس محکوم شدند

رأی پرونده سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی، احمد عراقچی و ساالر آقاخانی در 
رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و هم چنین برخی 

سوءمدیریت ها صادر شد.

کار  این  انجام  برای  خدایی  می شود  معلوم  بعد ها 
رشوه ای کالن از آقاخانی گرفته بوده است

آقاخانی بدین ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی 
شده و اصطالحا مشغول انجام معامالت فردایی در 
بانک  ارز می شود که توسط خود  بازار غیر رسمی 

مرکزی در آن مقطع غیر قانونی اعالم شده بود.
آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، 2۰ میلیون 
و  عنوان سپرده  به  بانک مرکزی  درهم در حساب 
تضمین قرار می دهد که بعد از 2 هفته این سپرده 

هم با دستور عراقچی به او بازگردانده می شود!
غیرقانونی  و  شفاف  غیر  فرآیندی  در  ترتیب  بدین 
مرکزی  بانک  کل  رئیس  سیف  اطالع  با  البته  که 
بوده، در هر مرحله بین ۵ تا ۸ میلیون دالر از منابع 
و  می شده  داده  آقاخانی  به  کشور،  ارزی  ارزشمند 

این روند مجموعا تا 2۸ مرحله ادامه پیدا می کند.
پیامدهای تصمیم غلط بانک مرکزی 

تصمیم غلط بانک مرکزی نه تنها به کنترل قیمت 
ارز هیچ کمکی نمی کند بلکه باعث قاچاق بی رویه 
ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود ۱۶۰ میلیون 

https://www.farsnews.ir/news/14000724000444/%D8%B3%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B8-%D9%88-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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9

یادداشت

تفکیک مدیریت پرسنل از مجموعه محصوالت، چطور 
به موفقیت شرکت آلمانی ZF منجر شد

مدلی برای ضد ضربه شدن 
سازمان در آینده

ثبات، هدف  و  انعطاف پذیری  بین  تعادل  ایجاد 
صنایعی  در  است.  سازمانی  ساختارهای  همه 
انعطاف پذیری  تغییرند،  حال  در  به سرعت  که 
از سلطه تحوالت تکنولوژیک حمایت می کند، 
در حالی که ثبات بیشترین کارآیی مورد نیاز را 
برای افزایش مقیاس ایجاد می کند. با این حال، 
انعطاف پذیری بیش از حد، باعث ناکارآمدی یا 
حتی بی نظمی می شود و ثبات بیش از حد هم، 
رسیدن  می کند.  ایجاد  بوروکراسی  و  سکون 
نقطه مطلوب هم دشوار است. جولیان  به یک 
فیرس )Julian Fieres(، مدیر تحول، استراتژی 
و پایداری در شرکت تولید لوازم یدکی زد اف 
فردریش هافن )ZF( به همراه تیمش، در تالشند 
تا این نقطه مطلوب را پیدا کنند و سازمان را در 
مسیر آن قرار دهند. فیرس در بطن یک تحول 
ادغام  تازه  واحد کسب وکار  دو  که  گرفته  قرار 
هم  روی  واحد  دو  این  و  دربرمی گیرد  را  شده 
شامل 30 هزار کارمند و 10 میلیارد دالر فروش 

ساالنه هستند.

متن کامل

مدلی برای ضد ضربه شدن سازمان در آینده
متداول،  روش  به  واحدها  ترکیب  جای  به   ZF اما 
اداره  وظایف  از  را  افراد  مدیریت   مسوولیت های 
مجموعه محصوالت که به شکل سنتی قلب آن واحد 
به شمار می رفت، تفکیک کرد و با این اقدام، سلسله 
مراتب مدیریتی را تکان داد. نتیجه حاصل شده یک 
»مدل مارپیچی« است که از نظر مسوولیت پذیری 
برای  دینامیک«  »محور  یک  دارد:  موازی  دو خط 
خود مجموعه محصوالت و یک »محور ثابت« برای 
افراد، قابلیت ها و دامنه وظایف که از اینها پشتیبانی 
مدل های  دیگر  مثل  هم  مارپیچی  مدل  می کند. 
سازمانی چابک، به کارکنان و دیگر منابع سازمان 
مجموعه  در  بیشتری  انعطاف  با  می دهد  امکان 
ZF هم  به شرکت  و  کنند  ایجاد  تغییر  محصوالت 
»حمل ونقل  تحوالت  چشم انداز  در  می کند  کمک 
الکترونیک« )e-mobility( که به سرعت در حال 
بپردازد.  فیرس در  به رقابت  رشد و تکامل است، 
مصاحبه ای با کارشناس موسسه مک کینزی، منطق 
با سلسله  مقابله  اقدام، چالش های  این  استراتژیک 
مراتب شرکتی نهادینه شده و مزیت های رهاسازی 
برشمرده  را  سازمان  در  نهفته  کارآفرینی  روحیه 

است که در ادامه می خوانیم.
 مک کینزی: موقعیتی را که ZF در سال 2۰2۰ با 
آن مواجه بود توصیف می کنید؟ چه چیزهایی باید 

تغییر می کرد؟
عقب تر  به  باید  کار،  این  برای  فیرس:  جولیان 
به عنوان  از ۱۰۰ سال  ZF بیش  برگردیم. شرکت 
موفقی  عملکرد  مکانیکی،  صرفا  کسب وکار  یک 
داشته است. اما با ظهور حمل ونقل الکترونیک، یک 
ایجاد کردیم که به طور کامل بر  واحد اختصاصی 
نیروی  انتقال  و  تولید  لوازم  و  الکترونیک  قطعات 
یک  هم  واحد،  این  شد.  متمرکز  خودرو  در  برقی 

فعال  یک  هم  و  بود   ZF برای  داخلی  تامین کننده 
این  بازار خودروهای سواری. همچنین  خارجی در 
واحد به طور موازی با واحد دیگری به نام »نیروی 
محرکه« کار می کرد که هر کدام بر چیزهای مختلفی 
و  مصرف کننده  برابر  در  اما  بودند،  شده  متمرکز 
همکاری  موازی  به طور  تجهیزات،  تولیدکنندگان 
می کردند.  بخش نیروی محرکه را سه سال پیش 
دوباره سازماندهی کردیم، اما حمل ونقل الکترونیک 
که  داشتیم  رویکردی  زمان،  آن  در  کردیم.  رها  را 
خود  همچنین  و  مشتریان  ساختاربندی  نحوه  با 
بازار، توجیه می شد. اما وقتی حمل ونقل الکترونیک 
سرعت گرفت و به یک نقطه عطف رسید، مشخص 
شد که ساختار کلی اهمیتش بیشتر از مزایای آن 
است و واحدها باید با هم ترکیب شوند. ما در حال 
از دست دادن سینرژی – هم از بعد فنی و هم با 

مشتریان بودیم.
 اما این دو واحد را به شیوه سنتی ادغام نکردید و 

خیلی فراتر از آن رفتید.
»اگر  که  بود  این  اصلی  مساله  است.  درست 
می خواستیم اقدام بزرگی برای تلفیق این بخش ها 
آینده ضد  برابر  در  را  آن  باید  دهیم، چطور  انجام 
تعداد  و  درآمد  میزان  نظر  از  می کردیم؟«  ضربه 
یکی  تشکیل  به  گروه،  دو  این  تلفیق  کارکنان، 
در  خودرو  قطعات  تامین کنندگان  بزرگ ترین  از 
نیاز،  مورد  تغییر  میزان  نظر  از  اروپا منجر می شد. 
مجدد  سازماندهی  به  دست  فعال  نمی خواستیم 
بزنیم تا بعدا این کار را انجام دهیم.  ساختاری که 
در بخش موتور محرکه اعمال کردیم، تمام و کمال 
بود، چون سازگارپذیر بود. به کار بردن آن در یک 
واحد جدید و بزرگ تر، به ما امکان می  داد همراه با 
تکنولوژی تغییر کنیم و با تصمیم گیری های قانونی 
یا با پیشرفت های منطقه ای بازار، سرعتمان را کم 

یا زیاد کنیم.
و  افراد  مسوولیت  که  بود  آن  معنی  به  این  اما 
به بخش مجموعه  دیگر  آنها  گزارش دهی مستقیم 
محصول ربط نداشت. در عوض، این مسوولیت ها را 
به دامنه های وظایف جدیدی که ایجاد کرده بودیم، 
این دامنه ها همان هایی هستند که  منتقل کردیم. 
به افراد آموزش می دهیم و درباره تخصیص منابع به 
مجموعه محصوالت برنامه ریزی می کنیم تا بتوانیم 
سریع  خیلی  را-  افراد  جمله  از  منابع-  در  تغییر 
اعمال کنیم.  و نکته منحصر به فرد این است که 
این مسیر را تا انتها رفتیم. مثال، مدیران مجموعه 
گزارش دهی  ساختار  در  نیرو  هزار   2 که  محصول 
خود داشتند، حاال به کمتر از ۵۰ نفر نیرو پاسخگو 

هستند.
چه  محصوالت  مدیران  است.  بزرگی  تغییر  این 

واکنشی داشتند؟
کدام  کرد.  پا  به  ولوله   تغییر  این  بگویم  می توانم 
مدیری دستش را باال می گیرد و می گوید »ببینید، 
محصوالت ما در حال نزدیک شدن به پایان چرخه 
توسعه  و  تحقیق  برای  من  هستند.  خود  عمر 
به  را  آن  دارم.  زیادی  کارکنان  و  بودجه   )R&D(

چه کسی بدهم؟«
برای مدیرانی که به ساختار سازمانی هرمی سنتی 
عادت کرده بودند و تعداد گزارش هایی که به آنها 
سکوت  بود،  آنها  سیاسی  قدرت  نشانه  می رسید 
کردن قابل درک بود. در یک فرهنگ شرکتی که 
می شود،  اداره   )KPI( عملکرد  کلیدی  شاخص  با 
الزم  اهرم های  همه  »من  بگویند  می توانند  افراد 
برای تکمیل شاخص های کلیدی عملکرد خودم را 
ندارم. چطور باید مسوولیت اداره پروژه ها را بر عهده 
بگیرم، در حالی که تخصیص منابع به پروژه ها برای 

موفقیت نهایی آنها، در اختیار من نیست؟«

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3807264-%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
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