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خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران

ششمین جلسه هیات مدیره دوره هشتم سندیکای صنعت برق ایران، دوازدهم دی ماه سال جاری با حضور اعضای هیات مدیره و بازرسان 
سندیکا به صورت حضوری و برخط برگزار شد.

ادامه  در صفحه2

پرسشنامه اولویت بندی موضوعات و تعیین 
دستور کار سندیکا

استعالم مشکالت شرکت های دانش بنیان در 
خصوص تایید صالحیت و تمدید گواهی دانش بنیان

تخفیف ویژه اعضای دانش بنیان برای حضور در 
هفدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش

فهرست

در ابتـدای جلسـه گزارشـی از اقدامـات سـندیکا طـی دو هفتـه اخیـر ارائه 
شـد. جمـع بنـدی پیشـنهادات درخصـوص الیحه بودجـه سـال 1401 در 
حـوزه بـرق و انـرژی و تجمیـع بـا نظـر سـندیکای تولیدکننـدگان و ارائـه 
بـه کمیسـیون های مرتبـط مجلـس و اتاق هـای ایـران و تهـران، انعـکاس 
چالش هـای بخشـنامه نظـارت کارگاهـی بـه ریاسـت سـازمان برنامـه و 
بودجـه کشـور بـا هماهنگی کمیته مشـاورین  و درخواسـت رفع آنهـا، ارائه 
چالش هـای اعضـا در حـوزه مالـی و بانکـی بـه اتـاق ایـران جهت طـرح در 
جلسـه بـا رئیـس کل بانـک مرکـزی، تهیـه انتظـارات سـندیکا از سـاختار 
جدیـد وزارت صمـت و ارائـه بـه نایـب رئیـس اتـاق ایـران جهت طـرح در 
جلسـه بـا معاونیـن وزیـر صمـت، اسـتعالم مشـکالت شـرکت های دانـش 
بنیـان در خصـوص تاییـد صالحیت و تمدیـد گواهی دانش بنیان، اسـتعالم 
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مشـکالت اعضا درکشـور سـوریه، هماهنگی جلسه با 
مدیرعامـل شـرکت مادرتخصصـی تولید نیـروی برق 
حرارتـی، هماهنگـی بـا انجمـن صنفی شـرکت های 
توزیـع برای توسـعه همکاری های فیمابیـن و مبادله 
تفاهـم نامـه، اعالم نظر درخصـوص شـرح ردیف های 
فهـارس بهـای واحد پایه 1400 به نظـام فنی اجرایی 
سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور طبـق اسـتعالم از 
اعضـا، تحلیـل شـاخص های فهـارس بهـا شـش ماه 
اول سـال 1400 و هماهنگـی هـای صـورت گرفته با 
نمایشـگاه انرژی کیش جهت تسـهیل حضور اعضا از 

اهـم گزارش هـای ارائـه شـده توسـط دبیـر بود. 
بـا توجـه بـه تهیـه گـزارش سـندیکا در خصـوص 
سـال  اول  شـش ماه  بهـای  فهـارس  شـاخص های 
1400 و پیگیـری اعضـا از هیـات مدیـره در خصوص 
چگونگـی واکنش سـندیکا به این موضـوع با موافقت 
اعضـا  مقـرر شـد، جلسـه ای فـوق العـاده بـه منظور 
بررسـی و تصمیم گیـری در خصـوص ایـن موضـوع 
برگـزار شـود. همچنین مقرر شـد دبیرخانه سـندیکا 
فراخـور موضوعـات مختلـف از مدیـران ارشـد وزارت 
نیـرو برای حضور در جلسـات هیات مدیـره دعوت به 
عمل آورد. در همین راسـتا بنا شـد در اولین جلسـه 
تقویمـی پیـش رو، طی دو هفتـه آتـی، از مدیرعامل 
سـاتکاب دعـوت بـه عمـل آیـد. همچنین مقرر شـد 
موضوعـات قابل طرح با مدیرعامل سـاتکاب بررسـی 

و تعیین شـود.
در بخـش بعـدی جلسـه گزارشـی از وضعیت شـعب 
زمـان  مختلـف،  اسـتان های  در  سـندیکا  اسـتانی 
و  بدهـی  میـزان  آنهـا،  فعالیـت  نحـوه  و  تشـکیل 
مطالبـات، پراکندگی اعضـا در اسـتان ها، چالش های 
آنهـا بـا اتاق های اسـتانی و لـزوم بازنگری نحـوه اداره 
شـعب ارائـه و مورد بررسـی قـرار گرفـت. در ادامه بر 

ادامه از صفحه قبل

متن کامل

ایـن موضوع تاکید شـد که در خصـوص ارتباط مالی 
سـندیکا با شـعب و پرداخت بخشی از هزینه های آنها 
از سـوی سـندیکا، ایجاد وحدت رویه ضروری است و 
بایـد یک تصمیـم واحد اتخاذ و با یک رویه مشـترک 
اقدام شـود. در ادامه پیشـنهاد شـد گـزارش عملکرد 
شـعب بصـورت فصلی یا شـش ماهه به هیـات  مدیره 
سـندیکا ارائه شـود. همچنین پیشـنهاد شد استقالل 
مالـی شـعب بـر اسـاس ایجـاد تـوازن در درآمـد و 
هزینه های آنها حفظ شـود. تاکید شـد برای برقراری 
انضبـاط مالـی و نظام دهـی بـه آنهـا گـزارش بودجه 
سـاالنه از آنها دریافت شـود. همچنین پیشـنهاد شد 
در هیـات مدیـره یک نفر به عنوان مسـئول یا معاون 
شـعب انتخـاب شـده و شـعب فعلـی نیز بـه صورت 
منطقـه ای گسـترش یابنـد. در این راسـتا مقرر شـد 
کارگروهی به منظور بررسـی وضعیت موجود شـعب، 
شناسـایی مشـکالت آنها و پیشـنهاداتی در خصوص 
وحـدت رویه شـعب در حوزه سـاختار، بودجه بندی، 
روش هـای گزارش گیـری، ارتباط با سـندیکای مرکز 
و آیین نامـه شـعب بـه عنـوان بسـتر وحـدت رویـه، 
مشـکالت و موانـع پیـش روی شـعب، باالنس هزینه 
و درآمـد و نسـبت درآمدهـای آنهـا از حـق عضویت، 
تعیین شـیوه های توسـعه شـعب بـا رویکرد اسـتانی 
و یـا منطقـه ای، بررسـی دسـتورالعمل اتـاق و نقـاط 
ضعـف و قـوت آن جمع بنـدی و نتایـج آن بـه هیات 
مدیـره ارائه شـود. کارگروه مذکور با مشـارکت آقایان 
زاده، سـالمی، شـجاعی،  مدنـی، مسـائلی، حسـین 
تقی لو، دبیر سـندیکا و نمایندگانی از شـعب اسـتانی 
شـامل رییـس یا دبیـر شـعب، تشـکیل و محورهای 
مطـرح شـده را بررسـی کننـد. همچنیـن مقرر شـد 
تصمیـم گیـری درباره رویکـرد سـندیکا در خصوص 
بـر اسـاس  اسـتانی سـندیکا،  یـا شـعب  تشـکل ها 

بررسـی های ایـن کارگـروه صـورت گیـرد. همچنین 
مقرر شـد بـا هماهنگـی رییس هیـات  مدیره شـعبه 
اصفهـان، مجمـع عمومـی شـعبه مذکـور تـا پایـان 
سـال برگـزار و درصـورت وجود موانـع احتمالی برای 

برگـزاری مجمـع، مـوارد را به سـندیکا اعـالم کنند
پیشـنهادی  از سـاختار  ادامـه جلسـه گزارشـی  در 
کمیته هـای سـندیکا بـا توجـه بـه اصالحـات اعمال 
شـده از سـوی کارگروه منتخب هیات مدیره توسـط 
دبیـر سـندیکا ارائـه شـد. در ایـن گزارش بـه تعاریف 
کمیته هـا و کمیسـیون ها، ترکیـب اعضـای کمیته ها 
و  عمومـی  کمیسـیون های  ایجـاد  کمیسـیون ها،  و 
تخصصـی )با پرهیز از حذف هیـچ یک از کمیته های 
فعلـی(، ایجـاد کارگروه هـای تخصصـی، موضوعـی و 
مشـترک بر اسـاس پیشنهاد کمیسـیون ها، کمیته ها 
و یـا دبیرخانـه و بـا تصویـب هیـات مدیـره، شـرایط 
عضویـت در کمیته هـا و کمیسـیون ها و ارکان آنهـا، 
تعـداد نماینـدگان کمیته ها در کمیسـیون متناظر و 
نیـز تعداد نمایندگان هیات مدیره در کمیسـیون های 
عمومـی و تخصصی، ترکیب کمیسـیون های عمومی 
و تخصصـی و نیـز نحوه ارائه برنامه، تقویم جلسـات و 

گزارش دهـی آنها اشـاره شـد.
بـا موافقـت اعضا مقرر شـد بـه محض اینکه بررسـی 
کمیسـیون های  کار  دسـتور  در  بودجـه  الیحـه 
تخصصـی مجلـس شـورای اسـالمی قـرار گرفـت، 
نمایندگان سـندیکا در کمیسیون انرژی و کمیسیون 
تلفیـق حضـور یافتـه و پیشـنهادات سـندیکا را بـه 
شـکل جـدی پیگیـری کننـد. همچنیـن مقرر شـد 
سـندیکا موضـوع را از اتـاق ایران پیگیری کنـد تا در 
زمـان بررسـی بودجه بـرق، نماینده سـندیکا از طرف 

اتـاق ایـران در مجلـس حضـور یابد. 
بـا  ارتبـاط  اینکـه  بـر  عـالوه  سـندیکا  شـد  مقـرر 
تشـکل های فعال صنعـت برق را به صـورت جدی در 
دسـتور کار خـود قرار مـی دهد، زمینه را بـرای ایجاد 
تعامـالت و همکاری هـای مشـترک بـا تشـکل های 
فعـال در حوزه هـای مختلـف انـرژی و آب نیـز فراهم 

آورد. 
بـا تصمیـم اعضا مقرر شـد دبیرخانه دالیـل غیرفعال 
بودن شـعبه فـارس را بررسـی و عارضه یابـی کرده و 
گـزارش آن را بـه هیـات مدیـره ارائه کنـد. همچنین 
در ایـن جلسـه مقرر شـد آقـای میرصـدری از طرف 
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پرسشنامه اولویت بندی موضوعات و تعیین دستور کار سندیکا
به منظور اولویت بندی مسائل و چالش های اعضای سندیکا و راهکارهای مقابله با آن، پرسشنامه ای 
تدوین شده است تا بر اساس جمع بندی نتایج آن، دستور کار فعالیت های هیات مدیره دوره هشتم و 

دبیرخانه سندیکا تعیین گردد.

با عنایت به اینکه نتایج این نظرسنجی در تدوین برنامه های عملیاتی و ساالنه سندیکا تاثیر مستقیم خواهد 
داشت، لذا از اعضای محترم تقاضا می گردد با مراجعه به سایت سندیکا به آدرس www.ieis.ir )بخش 
به طور  تاریخ 19/10/1400  تا  را حداکثر  الکترونیکی پرسشنامه مذکور  و پرسشنامه( نسخه  نظرسنجی 

کامل و با دقت نظر تکمیل فرمایند. 
 فایل پرسشنامه را از لینک زیر دریافت کنید: 

http://www.ieis.ir/UserFile/Download/1400-0975.pdf

 رئیس دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران 
خبر داد

به گفته، محمد الهوتی، رئیس دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران در سال 
جاری، 6۰ شرکت برای مشارکت در رویداد انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی داوطلب شدند که 
از این تعداد 39 شرکت اقدام به تحویل مدارک کردند و پس از انجام ارزیابی ها، 15شرکت با عنوان 

ممتاز، نمونه و شایسته تقدیر انتخاب شده اند که از آنها تقدیر به عمل خواهد آمد.

مراسم معرفی و تجلیل از صادرکنندگان نمونه سال 
ماه  دی  بیستم  دوشنبه،  روز  تهران  استان   1399

برگزار می شود.
انتخاب  کارگروه  دبیرخانه  رئیس  الهوتی،  محمد 
صادرکنندگان نمونه استان تهران با اعالم این خبر 
توضیح داد: با پایان بررسی پرونده ها و تایید نهایی 
تقدیر  شایسته  و  نمونه  صادرکننده   15 کارگروه، 
استان تهران، طی مراسمی در روز دوشنبه، بیستم 

دی ماه معرفی می شوند.
برای پنجمین سال پیاپی، کلیه  ادامه گفت:  او در 
فرآیندهای مربوط به بررسی پرونده ها، راستی آزمایی 
مستندات، شناسایی و انتخاب صادرکنندگان نمونه 
اتاق تهران واگذار شد و دبیرخانه  استان تهران به 
اتاق تهران تشکیل شده  از ماه های گذشته در  آن 
است. این دبیرخانه در نهایت با پایان یافتن فرآیند 

بررسی، انتخاب و تایید شایستگان تقدیر در نشست 
صادرکنندگان  معرفی  مرحله  به  کارگروه،  نهایی 

نمونه و تقدیر از آنان خواهد پرداخت.
میزان مشارکت صادرکنندگان  به  اشاره  با  الهوتی 
گذشته، 55  سال  در  گفت:  رویداد  این  در  استانی 
این  از  که  بودند  کرده  ثبت نام  به  اقدام  شرکت 
و  کرده  تکمیل  را  خود  مدارک  شرکت   37 میان، 
برگزیده  نمونه  صادرکننده  عنوان  به  شرکت   14
شدند. اما در سال جاری، 60 شرکت برای مشارکت 
در این ارزیابی داوطلب شدند که از این تعداد 39 
از  پس  و  کردند  مدارک  تحویل  به  اقدام  شرکت 
انجام ارزیابی ها،  15شرکت با عنوان ممتاز، نمونه 
و شایسته تقدیر انتخاب شده اند که از آنها تقدیر به 
عمل خواهد آمد. بر این اساس، با برنامه ریزی های 
این  از  تقدیر  و  معرفی  مراسم  گرفته،  صورت 
در  ماه  دی  بیستم  دوشنبه  روز  در  صادرکنندگان 

سالن همایش های کتابخانه ملی برگزار می شود.
صادرکنندگان  انتخاب  کارگروه  دبیرخانه  رئیس 
نحوه  از  جزییاتی  به  اشاره  با  تهران،  استان  نمونه 
امتیاز   450 گفت:  نمونه  صادرکنندگان  انتخاب 
مربوط به میزان صادرات بوده و 450 امتیاز نیز به 
وضعیت شاخص هایی چون تنوع بازار،گسترش بازار، 
دریافت  کاالی جدید،  تولید  تشکل ها،  در  عضویت 
HS کد جدید و برخی استانداردها اختصاص یافته 

متن کامل

http://www.ieis.ir 
http://www.ieis.ir 
http://www.ieis.ir/UserFile/Download/1400-0975.pdf
https://tccim.ir/story/?nid=71646
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تخفیف ویژه اعضای سندیکا برای حضور در هفدهمین نمایشگاه 
بین المللی انرژی کیش

هفدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش همزمان با نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی 
طی روزهای ۲7 لغایت 3۰ دی ماه، با همکاری و حمایت وزارت نیرو، وزارت نفت و شرکت های تابعه و 

تشکل های حوزه نفت و انرژی در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار می گردد.

باستحضار می رساند هفدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش همزمان با نمایشگاه بین المللی صنایع 
دریایی و دریانوردی طی روزهای 27 لغایت 30 دی ماه، با همکاری و حمایت وزارت نیرو، وزارت نفت و شرکت 

های تابعه و تشکل های حوزه نفت و انرژی در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار می گردد.
با عنایت به مشارکت شرکت های معتبر حوزه انرژی در این رویداد و برنامه ریزی های انجام شده برای بازدید 
فرصت  نمایشگاه  این  گذاران،  و سرمایه  مشاوران  و سازندگان،  کارفرمایان  اندرکاران،  ارشد، دست  مدیران 
مناسبی برای معرفی توانمندی ها و پتانسیل های شرکت های فعال در صنعت برق خواهد بود. سندیکا طبق 
روال هر ساله هماهنگی های الزم برای تسهیل حضور شرکت های عضو در نمایشگاه را بعمل آورده است و 

امکان حضور اعضا در نمایشگاه را با 20%تخفیف ویژه فراهم کرده است. 
از اعضای محترم دعوت می شود در صورت عالقمندی به حضور در این رویداد، با تکمیل فرم زیر آمادگی خود 
را جهت هماهنگی و پیگیری های مقتضی از طریق شماره فکس 66944967-021 اعالم کرده و یا برای کسب 
اطالعات بیشتر با ستاد برگزاری نمایشگاه به شماره  تلفن 88546619-021 )آقای فتح اله گل( و یا با مسئول 
امور رویدادها و  نمایشگاه های سندیکا به  شماره تلفن 66570930-021  )داخلی 111 خانم باقرپور( تماس 

حاصل فرمایند.
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»محمدعلی فرحناکیان« در گفت وگوی اختصاصی 
برق  اکنون شبکه  افزود:  ایرنا  اقتصادی  با خبرنگار 
و  است  متصل  افغانستان  هرات  به شهر  کشورمان 

توسط سه یا چهار خط انتقال برق انجام می شود.
وی ادامه داد: ظرفیت انتقال برق ایران به این کشور 
صادر  آن  مگاوات   110 که  است  مگاوات   175
می شود و طرح های بزرگی هم پیش بینی شده که 

500 تا 600 مگاوات به این ظرفیت اضافه شود.
مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل گفت: سه سال 
مشترک  کمیسیون  مسوولیت  آن که  از  بعد  پیش 
همکاری اقتصادی ایران و افغانستان به وزارت نیرو 
این کشور  به  واگذار شد، وزیر نیروی وقت سفری 
وزارتخانه  برق  معاون  سفر  با  آن  از  پس  و  داشت 
به افغانستان توافق های خوبی انجام شد، اما دولت 
همکاری  »برشنا«  برق  شرکت  و  افغانستان  قبلی 
خوبی نکردند و پیگیری های متعدد از مراکز مختلف 

مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل در گفت وگو با ایرنا 
اعالم کرد:

صادرات 11۰ مگاوات برق ایران 
به افغانستان

تهران- ایرنا- مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل، 
ظرفیت انتقال برق ایران به افغانستان را 175 
مگاوات برشمرد و گفت: اکنون 11۰ مگاوات برق 

به این کشور صادر می شود.

بـر اسـاس هماهنگی هـای صورت  گرفتـه از سـوی 
سـندیکا بـا سـتاد برگـزاری هفدهمیـن نمایشـگاه 
بیـن المللـی انـرژی کیـش، اعضـای سـندیکا برای 
حضـور در ایـن رویـداد از 20 درصـد تخفیـف ویژه 

برخـوردار خواهنـد بود.
از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه اینکـه این نمایشـگاه 
در فهرسـت رویدادهـای مـورد حمایـت صنـدوق 
نـوآوری و شـکوفایی ریاسـت جمهـوری قـرار دارد، 
شـرکت های دانـش بنیـان تـا 70درصـد از هزینـه 
حضـور )تا سـقف 100/000/000 ریـال( را پس از 
ارائـه فاکتـور و اسـناد مثبتـه دریافـت خواهنـد کرد. 
لـذا از اعضـای محتـرم دعـوت می شـود در صورت 
عالقمنـدی بـه حضـور در ایـن رویـداد، بـا تکمیل 
فـرم مربوطـه، آمادگـی خـود را جهـت هماهنگـی 
و پیگیری هـای مقتضـی از طریـق شـماره فکـس 
66944967-021 اعـالم و یا برای کسـب اطالعات 
بیشـتر بـا سـتاد برگـزاری نمایشـگاه بـه شـماره  
تلفـن 88546619-021 )آقـای فتح الـه گل( و یا 
بـا مسـئول امور رویدادها و نمایشـگاه های سـندیکا 
بـه  شـماره تلفـن 66570930-021 )داخلی 111 

خانـم باقرپـور( تمـاس حاصـل فرمایند.
شـایان ذکـر اسـت نمایشـگاه بیـن المللـی انـرژی 
کیـش طـی روزهـای 27 لغایـت 30 دی مـاه، بـا 
و  نفـت  وزارت  نیـرو،  وزارت  و حمایـت  همـکاری 
شـرکت هـای تابعـه و تشـکل هـای حـوزه نفـت و 
انـرژی در مرکـز نمایشـگاه هـای کیش برگـزار می 
شـود و بـا توجـه به مشـارکت شـرکت هـای معتبر 
حـوزه انـرژی در ایـن رویـداد و برنامـه ریـزی های 
انجـام شـده بـرای بازدیـد دسـت اندرکاران مرتبط، 
ظرفیت هـای  معرفـی  بـرای  مناسـبی  فرصـت 

شـرکت های محتـرم عضـو خواهـد بـود.

تخفیف ویژه اعضای دانش 
بنیان برای حضور در هفدهمین 

نمایشگاه بین المللی انرژی 
کیش

در  حضور  صورت  در  بنیان  دانش  شرکت های 
هفدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش تا 
7۰درصد از هزینه )تا سقف 1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( 
دریافت  مثبته  اسناد  و  فاکتور  ارائه  از  پس  را 

خواهند کرد.

هم جواب نداد و ایرادهای خاص می گرفتند.
با جابه جایی دولت  اکنون و  اضافه کرد:  فرحناکیان 
در افغانستان پالس های مثبتی داده شده است، از 
جمله نخستین وزیری که از دولت طالبان به ایران 
سفر کرد »عبدالطیف منصور« وزیر آب و برق بود 

که یک ماه و نیم پیش به تهران آمد.
داده  خوبی  قول های  سفر  این  در  بیان داشت:  وی 
به طور  افغانستان  در  جدید  دولت  هنوز  البته  شد، 
و  حکمرانی  نظام  و   است  نشده  مستقر  کامل 

تصمیم گیری مشخص نیست.
مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل گفت: با این حال 
قرارداد  که  بود  این  ما  برای  مثبت  نکته  نخستین 
صادرات برق مان در سفر وزیر آب و برق افغانستان 
است  امید  و  شد  منعقد  طوالنی مدت  صورت  به 
طرح های توسعه ای قبلی هم هرچه زودتر عملیاتی 
خواهد  ملت  دو  هر  به  آن  خیر  و  نفع  زیرا  شود، 
رسید. به گزارش ایرنا، توسعه ارتباطات شبکه برق 
استانداردهای  مطابق  همسایه  کشورهای  با  ایران 
صادرات  و  مبادالت  گسترش  هدف  با  بین المللی 
انرژی برق، یکی از برنامه هایی است که وزیر نیرو بر 
آن تاکید دارد و اجرای آن را از سیاست های اصلی 

خود برشمرده است.
»علی اکبر محرابیان« در برنامه اعالمی خود، تکمیل  
برنامه های دیپلماسی برق از جمله سنکرون کردن 
)اتصال( شبکه برق ایران با روسیه و اتصال به شبکه 
برق کشورهای خلیج فارس از طریق کابل زیر دریا 

را مورد تاکید قرار داده است.
پیشتر هم وزیر نیرو با اشاره به سنکرون شبکه برق 
تبادل  امکان  گفت:  همسایه،  کشورهای  با  کشور 
برق با افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، 

ارمنستان، ترکیه و عراق وجود دارد.
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احتمال افزایش 4۰ درصدی 
قیمت انرژی در فرانسه  

وزیر اقتصاد فرانسه اعالم کرد: اگر ما راه حلی 
برای قیمت انرژی در روزهای آینده پیدا نکنیم 
فرانسه تا پایان ماه ژانویه، شاهد افزایش 35 تا 

4۰ درصدی قیمت خواهد بود.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به 
نقل از راشاتودی، وزیر اقتصاد فرانسه اعالم کرد که 
با انجام اقدامات  مقامات این کشور تالش می کنند 

بیشتر مانع از افزایش بیشتر قیمت انرژی شوند.
وی در عین حال از امکان شکست سیاسی در آستانه 

انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد.
برونو لمایر امروز جمعه گفت: به آنچه در قزاقستان 
اتفاق می افتد نگاه کنید این کاماًل گویا است که وقتی 
اتفاقی  چه  می رسد  انفجار  آستانه  به  انرژی  قیمت 

می افتد این از نظر سیاسی کاماًل خطرناک است.
در  انرژی  قیمت  برای  حلی  راه  ما  اگر  افزود:  وی 
روزهای آینده پیدا نکنیم فرانسه تا پایان ماه ژانویه 

شاهد افزایش 35 تا 40 درصدی قیمت خواهد بود.
براساس این گزارش این اقدام در پی بحران انرژی 
اروپا است که در ماه های اخیر شدت بیشتری یافته 
و قیمت انرژی در تمام قاره به سطح تاریخی خود 

رسیده است.
اوایل این هفته قیمت گاز در آلمان 5 درصد افزایش 

یافت و به 93.3 مارک در هر مگاوات ساعت رسید.
در فرانسه قیمت انرژی موضوعی کاماًل حساس شده 
است. دولت ماه ها است با شورش های خیابانی مواجه 
است. این اقدامات حتی به شورش های ضد دولتی 

هم تبدیل شده  است.
در آستانه افزایش شدید قیمت انرژی دولت فرانسه 
انرژی  مصرف   دادن  کاهش  با  تا  می کند  تالش 

خانوارها مانع از رشد بیشتر قیمت ها شود. 
در حال حاضر قیمت ها باال می رود و کاهش مالیات ها 
بر روی هزینه های انرژی که به منظور حمایت از این 

بخش انجام می گرفت دیگر کافی نیست.
لمایر می  گوید: هزاران شغل وابسته به انرژی است و 
به این دلیل است که ما شبانه روزی برای پیدا کردن 

راه حل برای بحران انرژی کار می کنیم.

به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان برنامه و بودجه، عدم اقدام و عدم اجرای برنامه های دقیق در دولت 
قبل موجب خاموشی های گسترده در تابستان شد. دولت سیزدهم برای حل مرحله ای مشکل تولید انرژی 
برنامه دقیقی تدوین کرده و در الیحه بودجه 1401 هم منابع خوبی به این بخش اختصاص پیدا کرده است.
بر اساس اعالم این سازمان، در الیحه بودجه سال آینده  با اختصاص منابع میزان تولید برق تجدیدپذیر از 

925 مگاوات به یک هزار و 925 مگاوات افزایش می یابد.
همچنین 500 مگاوات هم از محل ارتقای بازده نیروگاه ها به شبکه برق تزریق خواهد شد.

به عـالوه، بـا رشـد منابـع مالی صنعـت بـرق در بودجه 1401 ظرفیـت تولید نیروگاه های برق کشـور سـال 
آینـده بـا چهار هـزار مگاوات افزایـش به 92 هـزار و 201 مگاوات خواهد رسـید.

بدیـن ترتیـب، میـزان منابـع صنعـت برق افزایـش قابل توجهـی خواهد داشـت و در الیحه احـکام مختلفی 
بـرای جـذب منابـع، از جملـه انتشـار اوراق مالـی، فاینانـس خارجـی، فـروش اوراق و منابع داخلـی بودجه 

است. دیده  شـده 

رشد ۲۰۸ درصدی ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر
تهران- ایرنا- بر اساس اعالم سازمان برنامه و بودجه، در الیحه بودجه سال آینده با اختصاص منابع 

الزم میزان تولید برق تجدیدپذیر از 9۲5 مگاوات به یک هزار و 9۲5 مگاوات افزایش خواهد یافت.
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ــگار  ــا خبرن ــو ب ــخن در گفت  و گ ــی س ــعید نیک س
ــار  ــان آث ــن بی ــارس ضم ــزاری ف ــادی خبرگ اقتص
نامطلــوب نظــام تعرفه گــذاری یارانــه ای بــرق اظهــار 
ــه خصــوص  ــرژی ب ــذاری ان ــام تعرفه گ داشــت: نظ
در بخــش بــرق، زمینــه بــروز فاجعــه در ایــن حــوزه 
شــده کــه نتایــج آن را در قالــب خاموشــی تابســتان 

ــم. ــوح می بینی ــه وض ب
ــرازی 14  ــه نات ــاره ب ــا اش ــگاه ب ــتاد دانش ــن اس ای
ــور  ــرق در کش ــرف ب ــد و مص ــی تولی ــزار مگاوات ه
گفــت: ســرانه مصــرف بــرق خانگــی در کشــور مــا 
ــن ماحصــل  ــی اســت و ای ــن جهان ــر میانگی 6 براب
ــی  ــار مصرف ــه رفت ــردم نیســت بلک ــه م ــار هم رفت
ــا  ــد ت ــبب ش ــترکان س ــد مش ــر از 25 درص کمت
شــاهد ایــن اختــالف میــان مصــرف بــرق در ایــران 

ــان باشــیم. ــاط جه و ســایر نق
* ضــرر 50 هــزار میلیــارد تومانــی مشــترکان 

ــور ــه کش ــرف ب پرمص
ــر از  ــه کمت ــر اینک ــد ب ــن تاکی ــه ضم وی در ادام
25 درصــد مشــترکان خانگــی فراتــر از الگــو بــرق 
ــرف  ــه مص ــه ای ک ــت: ضرب ــد، گف ــرف می کنن مص
خــارج از الگــوی ایــن 25 درصــد مشــترکان خانگی 

بــه صنعــت بــرق می زنــد، فراتــر از 50 هــزار 
ــود. ــرآورد می ش ــان ب ــارد توم میلی

نیکــی ســخن بــا اشــاره بــه اینکــه انــرژی می توانــد 
ــت:  ــد، گف ــور باش ــک کش ــرای ی ــدرت ب ــع ق منب
ــرق ســبب شــده  ــذاری در بخــش ب ــام تعرفه گ نظ
تــا زیرســاخت ایــن حــوزه در کشــور مــا بــه جــای 
ایجــاد مولفــه قــدرت همــواره در تکاپــو بــرای 

پوشــش مصــرف خانگــی داشــته باشــد.
*تمرکــز دولــت بــر روی تشــویق مشــترکان خوش 

ف مصر
ــه  ــاره ب ــن اش ــرژی ضم ــوزه ان ــص ح ــن متخص ای
هیئــت  و  اســالمی  مجلــس شــورای  تصمیــم 
ــرق  ــای ب ــری در تعرفه ه ــور بازنگ ــه منظ ــت ب دول
گفــت: معتقــد هســتم، تغییــر نظــام تعرفه گــذاری 
مهم تریــن گام بــه منظــور کاهــش آثــار ســو 
ــد. ــه حســاب می آی ــرق ب ــان ب ــه پنه پرداخــت یاران

ایــن اســتاد دانشــگاه ضمــن پرداختــن بــه جزئیــات 
ــت  ــبختانه هیئ ــرد: خوش ــد ک ــه تاکی ــن مصوب ای
دولــت پیــش از آنکــه بــر افزایــش تعرفه هــا تمرکــز 

 تمرکز دولت بر تشویق 
مشترکان خوش مصرف 

برق/»خاموشی« نتیجه نظام 
تعرفه گذاری غلط 

یک استاد دانشگاه گفت: رویکرد دولت این است 
تا سطح  همه مشترکان  برای  یارانه ای  برق  که 
اگر مشترکی  اما  تامین می شود  الگوی مصرف 
عالقه داشت، بیشتر از این میزان مصرف کند، 

باید بهای واقعی آن را بپردازد.

کــرده باشــد، بــر روی پاداش هــای مشــترکان 
خــوش مصــرف تمرکــز کــرده و برخــالف ســال های 
پاداش هــا  ایــن  می رســد،  نظــر  بــه  گذشــته 
ــادی  ــرای کاهــش مصــرف از جذابیــت بســیار زی ب

برخــوردار اســت.
ــرق  ــو ب ــتر از الگ ــد بیش ــه می خواه ــترکی ک *مش

ــد بهــای آن را بپــردازد اســتفاده کنــد بای
ــت  ــد دول ــه جدی ــه مصوب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اســتفاده از بــرق یارانــه ای تــا الگــوی مصــرف را حق 
هــر مشــترک تصــور کــرده اســت، گفــت: رویکــرد 
دولــت ایــن اســت کــه بــرق یارانــه ای بــرای همــه 
مشــترکان تــا ســطح الگــوی مصــرف تامیــن 
می شــود امــا اگــر مشــترکی عالقــه داشــت، بیشــتر 
ــد بهــای واقعــی  ــد، بای ــزان مصــرف کن ــن می از ای
آن را بپــردازد. نیکــی ســخن در پایــان گفــت: اگــر 
ــگاوات  ــزار م ــا 3 ه ــد ت ــت بتوان ــرق دول ــه ب مصوب
از اوج بــار تابســتان پیــش رو را کاهــش دهــد، 
ــرای  ــی ب ــت بزرگ ــه موفقی ــرد ک ــا ک ــوان ادع می ت

ــم خــورده اســت. ــرق رق صنعــت ب

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی، 
سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه برغم خسارات 
اکنون  زده،  استان های سیل  در  برق  به شبکه  وارده 
شرایط در کشور عادی است، افزود: خسارات وارده به 
شبکه برق در استان های سیل زده درحال جبران و رفع 

محدودیت است.
وی با اشاره به بروز سیالب گسترده در استان هرمزگان 
پارسیان،  گفت: 40 هزار مشترک در شهرستان های 
بندر عباس، بندرخمیر و جاسک پس از بروز سیالب 
برق  و  شده  رفع  اکنون  که  شدند  برق  قطعی  دچار 
رسانی به کمتر از 100 مشترک در مناطق صعب العبور 
رسیده است که البته برق این تعداد مشترک نیز به 
دلیل خطرات احتمالی و مشکالت تردد و نبود مسیر، 
همچنان قطع است. سخنگوی صنعت برق ادامه داد: 
سیالب استان های فارس در شهرستان های المرد و مهر 
بطور کامل رفع شده است و مردم در این شهرستان ها 
البته پس از بروز سیالب در ساعاتی  برقدار هستند؛ 
چند صد مشترک بی برق شدند که هم اکنون برطرف 
شده است. رجبی مشهدی با اشاره به بروز خاموشی 
در شهرستان های کنارک و چابهار استان سیستان و 
بلوچستان گفت: چند صد مشترک در این حادثه دچار 
قطعی برق شدند که برق آن ها برقرار شده است، البته 
برخی از مشترکین به دلیل مسائل ایمنی و جلوگیری از 

برق گرفتگی همچنان با خاموشی مواجه هستند.

برآورد خسارت 1۰۰ میلیارد 
تومانی سیل به شبکه برق 

کشور
برآورد های  طبق  گفت:  برق  صنعت  سخنگوی 
انجام شده تاکنون 1۰۰ میلیارد تومان خسارت به 
شبکه برق استان های سیل زده وارد شده است.
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لیر ترکیه گوی ناپایداری را از بیت کوین ربود!
لیر در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲1 با کاهش نرخ  بهره ترکیه در بحبوحه تورم باال سقوط کرد.

نوسانات  فایننس،  یاهو  از  نقل  به  ایسنا  به گزارش 
دادن  نشان   برای  معیاری  لیر  روزه   90 تاریخی 
نوسان قیمت این ارز در برابر دالر آمریکا محسوب 
می شود که به 65 درصد رسیده است. این افزایش 
پنج برابری در دو ماه رخ داده در حالی که طی این 
مدت نوسانات تاریخی بیت کوین  61 درصد کاهش 

یافته است.
که  است  آن  از  حاکی  تاریخی  نوسانات  افزایش 
کرده اند؛  تغییر  معمول  حد  از  بیش  قیمت ها 
سرمایه گذاری های  باال  نوسانات  با  دارایی هایی 
پرریسک تلقی می شوند به این معنی که لیر، یک 
ارز مستقل، اکنون از بیت کوین ریسک پذیرتر است 
و اغلب به دلیل غیرقابل اعتماد بودن به عنوان وسیله 
مبادله و ذخیره ارزش به دلیل تالطم قیمت های باال 

مورد انتقاد قرار می گیرد.
لیر در 6 هفته منتهی به اواسط دسامبر از حدود 9 

به ازای هر دالر به 18.5 سقوط کرد و سپس به 10 
رسید. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه از 
تورم  افزایش  زمان  در  بهره  نرخ  کاهش  استراتژی 
پیروی کرده که با اصول اخالقی اقتصادی در تضاد 
با  درباره مخالفت  بانک مرکزی  برای  و جایگزینی 
کاهش نرخ بهره است. بر اساس اظهارات، نرخ های 
ارز  فروش  به  منجر  باال  تورم  میان  در  پایین  بهره 

توسط مردم می شود.
در نوامبر، زمانی که ترکیه هزینه های استقراض را 
وجود  با  لیر  داد،  کاهش  متوالی  ماه  برای سومین 

افزایش تورم تضعیف شد.
از  باال  تورم  با  مبارزه  هنگام  در  معموال  کشورها 
کشیدن  بیرون  برای  دیگر  موارد  و  قیمت  افزایش 
نقدینگی از بازار استفاده می کنند. افزایش قیمت، 
افزایش می دهد و منجر به  بازدهی پول داخلی را 
افزایش نرخ ارز می شود و قیمت تمام شده کاالهای 

وارداتی با تقویت ارز کاهش می یابد.
یا  شده  برنامه ریزی  پولی  سیاست  که  بیت کوین 
ایجاد  اقتصادهای مشکل دار تضاد  برای  ثابت دارد، 
پاداش  که  شده  برنامه ریزی  کد  طریق  از  می کند. 
استخراج را کاهش می دهد، سرعت گسترش عرضه 
ارز دیجیتال هر چهار سال یکبار 50 درصد کاهش 
می یابد. نوسانات تاریخی 90 روزه لیر اکنون به طور 
قابل توجهی باالتر از ارزهای اصلی مانند یورو، پوند 
با این حال، نسبت به ارزهای رمزپایه  و ین است. 

نوسانات کمتری دارد.

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در خصــوص 
ــد  ــت: رص ــره ای، گف ــی زنجی ــن مال ــای تامی مزای
ایــن فعالیــت بــه صــورت ثبــت فاکتورهــای 
تجــارت  جامــع  ســامانه  در  فــروش  و  خریــد 
ــه ازای  ــی ب ــای بانک ــود و پرداخت ه ــام می ش انج
ــه بعــدی صــورت  ــرای حلق ــای صــادره ب فاکتوره

. می گیــرد
ــن در نشســت هم اندیشــی  ســیدرضا فاطمــی امی
ــاک،  ــاجی، پوش ــوزه نس ــادی ح ــاالن اقتص ــا فع ب
ــزود:  ــب، اف ــن مطل ــان ای ــا بی ــرم ب ــش و چ کف
تامیــن مالــی زنجیــره ای را بــا هفــت بانــک عامــل 
ــرعت  ــه س ــال ب ــان س ــا پای ــم و ت ــروع کرده ای ش
ــل 30  ــن روش حداق ــا ای ــم داد، ب ــعه خواهی توس
درصــد تامیــن مالــی بــا اســتفاده از همیــن منابــع 

موجــود بیشــتر خواهــد شــد.
وی همچنیــن شــفافیت، عــدم انحــراف از منابــع، 
آوردن  پاییــن  و  نقدینگــی  درســت  تزریــق 
ــای  ــر مزای ــره را از دیگ ــول زنجی ــا در ط هزینه ه

ــرد. ــوان ک ــره ای عن ــی زنجی ــن مال تامی
وزیــر صمــت همچنیــن در ایــن نشســت، بــه 
ــد  ــای وزارت صمــت در دوره جدی ــر اولویت ه دیگ
اشــاره کــرد و افــزود: جریــان شــفاف کاال را بــرای 
ــه  ــاق ورودی و مداخل ــا قاچ ــری ب ــارزه حداکث مب
ــازار در  ــت ب ــذاری و مدیری ــی در قیمــت گ حداقل

ــم. ــتور کار داری دس
ــا  ــن هســتیم ت ــال ای ــه دنب فاطمی امیــن گفــت: ب
بــا شناســه دار کــردن کاال فراینــد گــردش کاال در 
طــول زنجیــره را رصــد کنیــم و در مدیریــت بــازار 

مداخلــه حداقلــی داشــته باشــیم.

 وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد

ورود هفت بانک به طرح تامین 
مالی زنجیره ای

به گفته وزیر صنعت،معدن و تجارت، با اجرای 
روش تامین مالی زنجیره ای، دست کم 3۰ درصد 

تامین مالی بنگاه ها بیشتر خواهد شد.
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متن کامل

بهنام فردافشاری، عضو کارگروه سوخت شرکت های 
تولیدکننده برق در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به 
اینکه در زمستان شبکه برق کشور ظرفیت کافی برای 
تأمین برق مصرف کنندگان را دارا است، اظهار کرد: 
موضوع مهمی که در نیمه دوم سال تبدیل به بحران 
تولید برق در کشور می شود که نمونه آن را در دی ماه 
سال 1399 شاهد بودیم، بحث تأمین سوخت مورد 

نیاز نیروگاه ها برای تولید برق در فصل سرما است.
وی افزود: طبیعتاً در فصل سرد سال، افزایش مصرف 
به نیروگاه ها را  امر سوخت رسانی  گاز بخش خانگی 
با مشکل مواجه می سازد. در یکی دو سال گذشته 
خاص  طور  به  و  نیروگاه ها  پشتیبان  تأمین سوخت 
سوخت گازوئیل نیز با مشکالت عدیده ای روبه رو بوده 
و تحویل سوخت مایع به نیروگاه ها نیز به طور کامل 
انجام نشده است. فردافشاری با اشاره به اینکه تأمین 
سوخت نیروگاهی در کشور برعهده وزارت نیرو بوده 
و عماًل نیروگاه های کشور دخالتی در تأمین سوخت 
ندارند، افزود: تخصیص سوخت گاز و یا تحویل سوخت 
مایع از مکانیسم مدون و مشخصی پیروی نمی کند و 
تشخیص حجم سوخت تخصیص داده شده و نیروگاه 

هدف بر عهده کارشناسان و مدیران مرکز دیسپاچینگ 
ملی و یا شرکت تولید برق حرارتی است.

وی افزود: این امر موجب اعتراض بسیاری از نیروگاه ها 
شده است چرا که در بسیاری از موارد تخصیص سوخت 
گاز و یا تحویل سوخت مایع از دید نیروگاه ها به صورت 
عادالنه انجام نمی پذیرد. البته این موضوع از مشکالتی 
است که در اجرا به وجود می آید و طبیعی هم به نظر 
می رسد، اما موضوع اصلی کمبود سوخت ناشی از نبود 
برنامه ریزی و زیرساخت مناسب برای تأمین و تحویل 
سوخت به نیروگاه های برق به ویژه در فصل سرما است.
برق  تولیدکننده  شرکت های  سوخت  کارگروه  عضو 
در تبیین مشکالت سوخت رسانی گفت: در وهله اول 
موضوع تخصیص سوخت گاز و تحویل سوخت مایع 
باید شفاف شود. زیرا اگر رویه های استاندارد و مشخص 
برای تأمین سوخت نیروگاه ها تدوین شود، به طور قطع 
برنامه ریزی نیروگاه ها را برای تولید و تعمیرات بهبود 

خواهد یافت.
رویه  پیگیری  دوم  موضوع  کرد:  تصریح  فردافشاری 
اعالم شرایط محدودیت سوخت در کشور است. شرکت 
مدیریت شبکه برق به تشخیص مرکز دیسپاچینگ 
ملی اقدام به اعالم دوره محدودیت سوخت می کند که 
منجر به تغییرات زیاد ی در رویه های پرداختی انرژی 
به تولیدکنندگان می شود. تاکنون این تشخیص دارای 
رویه مشخصی نبوده و بر اساس تشخیص مسئولین 
دیسپاچینگ آغاز و پایان دوره محدودیت سوخت به 
اطالع می رسد که همین موضوع باعث مشکالتی شده 

است.
وی با بیان اینکه موضوع سوم منطق غلط رویه پرداخت 
انرژی در دوران محدودیت سوخت است، افزود: به طور 
طبیعی و ذاتی در هر بازاری، ایجاد محدودیت جدید 
متأسفانه  اما  قیمت ها خواهد شد،  افزایش  به  منجر 
شروع دوره محدودیت سوخت به دلیل قوانین ناقص 

عضو کارگروه سوخت شرکت های تولیدکننده برق در 
گفت وگو با مهر:

ساز و کار مشخصی برای اعالم 
دوره محدودیت سوخت وجود 

ندارد
تولیدکننده  عضو کارگروه سوخت شرکت های 
مشخص  و  استاندارد  رویه های  اگر  گفت:  برق 
به  تدوین شود،  نیروگاه ها  تامین سوخت  برای 
و  تولید  برای  نیروگاه ها  برنامه ریزی  قطع  طور 

تعمیرات بهبود خواهد یافت.

برق  بازار  در  انرژی  قیمت  شدید  افت  به  منجر  آن 
می شود که مورد اعتراض سندیکا هم قرار گرفته است.
عضو سندیکای شرکت های تولیدکننده با بیان اینکه 
انتظار می رود وزارت نیرو همراه با وزارت نفت، برای 
عدم  افزود:  کند،  اقدام  انرژی  مصرف  بهینه سازی 
توجه به بحث بهینه سازی مصرف انرژی دلیل اصلی 
و ریشه ای مشکل و معضل مصرف سوخت در کشور 
است. عالوه بر این موضوع نگاه مجزا به برق و سایر 
به  این مسائل  تا  انرژی سبب شده است  حامل های 

صورت بهینه در کشور مرتفع نشود.
وی تصریح کرد: فرض کنید برای تأمین برق و گاز 
یک روستا باید چندین کیلومتر خط انتقال برق و گاز 
احداث کرد، اگر این دو مساله به صورت مجزا بررسی 
و حل شود، نتیجه آن احداث خط انتقال برق و خط 
انتقال گاز برای یک مسیر طوالنی و هدر رفت سرمایه 
عنوان  به  موضوع  این  اگر  که  در حالی  خواهد شد. 
مساله واحدی با عنوان »تأمین انرژی« در نظر گرفته 
می شد، جواب مساله احداث خط انتقال برق و یا خط 
انتقال گاز می بود که طبیعتاً صرفه جویی هزینه قابل 

توجهی را در پی خواهد داشت.

بازار سرمایه،  از  نقل  به  به گزارش خبرگزاری مهر 
و  بورس ها  بر  نظارت  معاون  خدابخش  محسن 

نایب رئیس هیئت  مدیره سازمان بورس:

دستورالعمل معامالت آتی به 
بورس انرژی ایران ابالغ شد

بورس گفت:  رییس هیئت مدیره سازمان  نایب 
ابالغ دستورالعمل معامالت آتی در بورس انرژی 
و  پذیری  پیش بینی  سطح  افزایش  به  منجر 
افزایش سوددهی و شفافیت بیش تر شرکت های 

تولیدکننده حامل های انرژی می شود.

ابالغ  گفت:  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  ناشران 
منجر  انرژی  بورس  در  آتی  معامالت  دستورالعمل 
خصوص  در  پذیری  پیش بینی  سطح  افزایش  به 
افزایش  آن  دنبال  به  و  هیدروکربوری  فراورده های 
سوددهی و شفافیت بیش تر شرکت های تولیدکننده 

حامل های انرژی می شود.
بورس  مقرراتی  زیرساخت های  کرد:  اضافه  وی 
هم اکنون  و  شده   فراهم  معامالت  این  برای  انرژی 
این شرکت در حال تجهیز زیرساخت های فنی خود 

برای اجرایی کردن بازار آتی است.
خدابخش درباره  مزایای این امکان در معامالت بورس 
ایران  انرژی  از برنامه های بورس  انرژی گفت: یکی 
سرمایه گذاران  نیازهای  به  پاسخگویی  راستای  در 
که  بود  آتی  قراردادهای  معامالت  بازار  راه اندازی 
پیشنهادات بورس انرژی بررسی و تصویب شد. به 
گفته وی اکنون با ابالغ این دستورالعمل و آغاز به 
کار معامالت آتی در بورس انرژی امکان بهره مندی 
این  از  سرمایه گذاران  و  خریداران  عرضه کنندگان، 
بازار فراهم می شود و متقاضیان می توانند از منافع 
بهره مند  انرژی  بورس  در  قیمت  کشف  از  ناشی 
ناشران سازمان  بر بورس ها و  شوند. معاون نظارت 
بورس با اشاره به کارکردهای بسیاری که بازار آتی 
برای عرضه کنندگان و خریداران دارد، اضافه کرد: 
نوسانات  با  کاالها  قیمت  نوسانات  ریسک  پوشش 
باالی قیمتی، تضمین معامالت توسط اتاق پایاپای 
و درنتیجه کاهش ریسک نکول، دوسویه  بودن بازار 

و وجود اهرم از مهم ترین نکات این بازار است.
کرد  عنوان  سازمان  هیئت مدیره  رییس  نایب 
گسترش  به دنبال  همواره  ایران  انرژی  بورس 
و  بوده  فعالیتی خود  با حوزه های  مرتبط  ابزارهای 
پیشنهادهایش را به سازمان ارائه می کند و سازمان 
بورس و اوراق بهادار نیز در راستای توسعه ابزارهای 

https://www.mehrnews.com/news/5394536/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF
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یادداشت

رمز موفقیت کسب  وکارهایی که به رشد رسیده  اند، حفظ ذهنیت استارت آپی است

برندها در بزنگاه تخریب نوآورانه
رهبران غول های کسب وکار در شروع فعالیت »ریسک« می کنند؛ اما طولی نمی کشد که با رشد و 
بلوغ کامل در بازار، معتاد همان مدل قدیمی می شوند و به »احتیاط« رو می آورند. تجربه برندهای 
موفق در »حفظ سهم باال از بازار« نشان می دهد شرکت های قدیمی به جای »مقاومت در برابر تغییر« 

باید از »تخریب نوآورانه« استقبال کنند.در این مسیر استارت آپ ها الگوی مدیران هستند.

متن کامل

که  است  این  باشیم،  گرفته  تاریخ  از  درسی  اگر 
خالق  تخریب  گر  نوآوری  با  بزرگ  شرکت  های 
دست به گریبان هستند. ظاهرا شرکت  های بزرگ 
نمی توانند زودتر از موج تخریب  گر بعدی دست به 
نوآوری بزنند و از آن عقب می  مانند - مثل IBM که 
ارزش سیستم عامل  ها را دست کم گرفت، یا کداک 
یا  کرد،  بی  توجهی  دیجیتال  عکاسی  تاثیر  به  که 
جی  سی پنی که وقتی »اثر آمازون« خرده  فروشی را 
تحت الشعاع قرار می  داد تعداد فروشگاه های فیزیکی 
خود را دو برابر کرد. بیشتر این شرکت  های بزرگ 
در عوض، معتاد به مدل های کسب  وکاری که دارند 
می شوند و از »ریسک   کردن« در اوایل عمر خود، 
بلوغ  و  رشد  به  که  زمانی  در  شدن«  »محتاط  به 
رسیده  اند روی می  آورند و سپس وقتی دیگر برای 
تغییر محور به سوی مدلی جدید که هنوز کارآیی 
می خواهند  است،  شده  دیر  خیلی  باشد  داشته 

واکنش نشان دهند.
اخیر  وقایع  با  که  دیجیتال،  نوآوری  سرعت 
را  کردن  نوآوری  برای  فشار  شده،  تسریع  کووید 
بین  شکاف  و  کرده  تشدید  بزرگ  شرکت  های  در 
نوآوران و مدعیان نوآوری را هم تشدید می کند. و 
نیست.  نکردن  به خاطر تالش  افزایش شکاف  این 
یا  البراتوار  نوعی  شرکت  ها  درصد   75 از  بیش 
شتاب دهنده نوآوری دارند، اما بیشتر از 90 درصد 

واقعی  مالی  اثرگذاری  نمی توانند  البراتوارها  این 
نمونه های جدیدتر تالش  های  برخی  باشند.  داشته 
برجسته نوآوری شرکتی مثل البراتوارهای نوکیا و 
البراتوار دیجیتال جنرال الکتریک، نتوانسته  اند این 
شرکت  ها را از تخریب  های جدی نوآوری  های جدید 
بزرگ  بنگاه های  که  زیادی  منابع  با  دهند.  نجات 
کوچک،  درصد  یک  چرا  دارند،  دسترسی  آن  به 
موفق می شوند؟ شرکت  های  تخریب  گر  نوآوری  در 
انجام  متفاوت  شکلی  به  را  کاری  چه  موفق 
می دهند؟ و چرا استارت آپ  ها اغلب اوقات می توانند 
در فرصت بعدی که در بازار ایجاد می شود، آنها را 
پشت سر بگذارند؟ اعتقاد ما بر این است که می توان 
از استارت آپ  های موفقی که می توانند به نوآوری و 
تغییر محور بنگاه های بزرگ کمک کنند و ایده های 
آنها را به فعالیت  های پرریسک موفق تبدیل کنند، 

درس  هایی گرفت.
در میدان نبرد دیجیتال

رهبر  هزار  از 4  نظرسنجی جدید شرکت دل  یک 
ارشد کسب  وکار، به این نتیجه رسیده که 78 درصد 
تصمیم گیرندگان در سطوح ارشد مدیریتی معتقدند 
استارت آپ  های دیجیتال در زمان حال یا در آینده 
نزدیک، تهدیدی برای سازمان آنها هستند. همین 
درصد   62 که  می دهد  نشان  همچنین  نظرسنجی 
دیجیتال  تکنولوژی  ظهور  نتیجه  در  که  دیده  اند 

رقبای جدید وارد بازار شده  اند. گارتنر اضافه می کند 
که 125 هزار سازمان بزرگ در حال شروع اقدامات 
کسب  وکار دیجیتال هستند و مدیران عامل انتظار 
دارند درآمد دیجیتال آنها بیش از 80 درصد افزایش 
حال  در  و  است  واقعی  کسب  وکار  تخریب  یابد. 
شتاب گرفتن است. ورودهای سخت و سریع مثل 
اوبر به ندرت اتفاق می  افتد و در عوض، بخش هایی 
قرار  هدف  را  یک شرکت  و خدمات  محصوالت  از 
کاهش  دالر  هزاران  و  آنها  مرگ  باعث  و  می دهد 
تصمیم  می توانند  عامل  مدیران  می شود.  درآمد 
بگیرند که یا تخریب  گر باشند یا مدافع. هر دو این 
استراتژی  ها کاربردی و هر دو نیازمند تفکیک  سازی 
محصوالت و خدمات یک بنگاه هستند تا مشخص 
شود نوآوری چطور می تواند بر هر کدام اثر بگذارد. و 
هر دو به سختکوشی نیاز دارند.اما همه می  دانند که 
شروع یک کسب  وکار خطر  پذیر جدید چالش  برانگیز 
درصد   70 چون  نیستند،  زیاد  فرصت  ها  است. 
نقطه  به  درصد   20 نمی  مانند،  باقی  کسب  وکارها 
سر به سر می  رسند و فقط 10درصد رشد می کنند 
بیشتر  و  می  رسند.  توجهی  قابل  بازدهی  به  و 
را  خود  زمان  بیشتر  استارت آپی،  رهبری  تیم  های 
صندوق های  از  هنگفت  سرمایه های  جذب  صرف 
سرمایه  گذاری خطرپذیر، جذب مشتری، جمع آوری 
که  برند می کنند- چیزهایی  به  ارزش  دهی  و  داده 
این  دارند.   اختیار  در  بزرگ خودشان  شرکت  های 
که  جدید  اقتصادی  فعالیت  یک  برای  فرصت  ها 
هم  بدتر  گرفته،  شکل  قدیمی  بنگاه  یک  درون 
 Rubicon Intelligence هست.واحد تحقیقاتی
یک  ساالنه  فروش  به  آنها  درصد   4 فقط  می گوید 
به  تعداد  این  از  درصد   0  /4 فقط  و  دالر  میلیون 
فروش ساالنه 10 میلیون دالر می  رسند. برای یک 
شرکت بزرگ، این حرکت به اندازه سر سوزن هم 

نیست. در حالی که در یک شرکت بزرگ همه منابع 
در دسترس هستند )سرمایه، تخصص، حضور بازار، 
بهتری  فرصت  های  چرا  پس  جهانی(،  دسترسی 
اما  باشد؟  آسان  تر  همه چیز  نباید  آیا  ندارد؟  وجود 
موفقیت  می گوید   Rubicon.است برعکس  دقیقا 
با  اقتصادی جدید، »به شکل معکوس«  اقدام  یک 

میزان کمک شرکت تناسب دارد.
 چرا استارت آپ  ها تخریب گرند؟

مشاورها  با  را  خود  وقت  دیجیتال  استارت آپ  های 
و نمودارها هدر نمی دهند تا مجبور شوند پنج الیه 
سرمایه  گذاری  یک  که  کنند  متقاعد  را  مدیریتی 
آنها معموال  ایده های  برسانند.  به تصویب  را  جدید 
بازار  یک  می خواهند  که  بنیان  گذاران  فرضیات  از 
کار  این  می  آید.  وجود  به  کنند  تخریب  را  موجود 
که  موفق  شرکت  های  مدیران  تفکر  با  مقایسه  در 
کسب  وکارهای بالغ را اداره می کنند، به یک ذهنیت 

متفاوت نیاز دارد.
این  متفاوت  تفکر  باعث  که  روش هایی  از  برخی 

استارت آپ  ها می شود، عبارتند از:
1- از ابهام استقبال می کنند

در  ابهام  با  شدن  مواجه  توانایی  به  استارت آپ  ها 
حس  دارند.  نیاز  خود  زندگی  اولیه  دوران  بیشتر 
تغییر  سریع  خیلی  می شود  باعث  آنها  در  اضطرار 
دارند،  مهارت   B پلن  اجرای  در  آنها  دهند.  محور 
چون پلن A به ندرت اتفاق می  افتد. آنها سهم بازار 
یا جریان درآمدی ثابتی ندارند که بترسند آن را از 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3831362-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3817439-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
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نگاه آخر

آیین کمچه زنی و پخت آش تبرکی به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا )س(

https://www.mehrnews.com/photo/5393424/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7
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