
شماره  2178         22 اردیبهشت 1397

 

 

 

اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

10

9

7

3

پادزهِر سم ترامپ

محمود صدری/ دنیای اقتصاد
اگر  حتی  باشد،  که  هر  آمریکا،  رئیس جمهوری 
جهان  زرادخانه  بزرگ ترین  و  اقتصاد  بزرگ ترین 
که  کاری  هر  نمی تواند  باشد،  داشته  اختیار  در  را 
جنگ  شروع کننده  می تواند  مثال  بکند.  می خواهد 
ویتنام،  کره،  شبه جزیره  در  که  کاری  مانند  باشد، 
پایان دهنده  نمی تواند  اما  کرد؛  افغانستان  و  عراق 
فلسطینی ها  حقوق  بر  می تواند  باشد.  هم  جنگ 
برای دستیابی به سرزمینشان پا بگذارد، اما نخواهد 
توانست آرایش منطقه ای دلخواهش را در خاورمیانه 

ایجاد کند.
قبول خلع سالح  به سوی  را  کره شمالی  می تواند 
چین  به  باید  آن  عوض  در  اما  بکشاند،  هسته ای 
امتیازهایی بسیار پرهزینه بدهد. می تواند بر کاالهای 
هر کشوری که بخواهد تعرفه های تنبیهی ببندد و با 
این کار، تولید داخلی کشورش را تا مدتی افزایش 
اما نخواهد  دهد و رای دهندگانش را خشنود کند، 
به  کاالها  تمنای  و  بازار  مکانیزم های  بر  توانست 
واردات و صادرات که چندی بعد در برابرش قد علم 
می کنند، مقاومت کند. حاال این رئیس جمهوری، از 
قرارداد چندجانبه برجام خارج شده تا بر جمهوری 
کند.  تمکین  به  وادار  را  آن  و  آورد  فشار  اسالمی 

آقای ترامپ در این فقره خواهد 
           ادامه از صفحه 1

 بازدید رهبرانقالب از سی و  یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

طی چند سال اخیر بحث داغی در خصوص رشد 
نقش تجدیدپذیرها به ضرر سوخت های فسیلی به 

ویژه در تولید برق وجود داشته است.
تهدید  یک  تجدیدپذیرها  می گویند  برخی 
اگزیستانسیالیستی نیستند و بر این باورند که به دلیل 
هزینه های باال و یارانه های دولتی ضروری، ممکن است 
تا سال ۲۰۴۰ تنها سهم اندکی داشته باشند. از سوی 
دیگر، دیگران بر این باورند که هزینه ها به سرعت رو 
به کاهش است و ممکن است تجدیدپذیرها سهم قابل 
توجهی در تولید برق پیدا کرده و نه تنها زغال سنگ 

بلکه گاز طبیعی را نیز از این نظر کنار بزنند.
دلیل  به  اوضاع  که  دارد  وجود  هم  حقیقت  این 
پیشرفت های فناوری، به سرعت در حال تغییر است. 
هزینه سر به سر منابع انرژی تجدیدپذیر مختلف به 
میزان قابل توجهی کاهش یافته و انرژی خورشیدی و 
بادی پیشتاز هستند. ظرفیت نیروی بادی جهانی از ۹۳ 
گیگاوات در سال ۲۰۰۷ به ۵۴۰ گیگاوات در پایان سال 
۲۰1۷ رسید. در این بین، ظرفیت خورشیدی از 1۰۰ 
گیگاوات در سال ۲۰1۲ به ۴۰۵ گیگاوات در سال ۲۰1۷ 
رسید که افزایش چهار برابری داشته است. فوتوولتائیک 
 ۴۰۳( هسته ای  انرژی  ظرفیت  از  حتی  خورشیدی 
گیگاوات در سال ۲۰1۷( فراتر رفت. نقش تجدیدپذیرها 
در سبد انرژی اندک است، اما به سرعت رشد می کند و 
ظرف چند دهه آینده احتماال رقیب سختی برای نفت 
و گاز خواهد بود. مطمئنا منابعی که از نظر اقتصادی 
مقرون به صرفه بوده، به راحتی دسترس پذیر و دوستدار 
محیط زیست هستند، تا سال ۲۰۴۰ راهشان را به صدر 

آیا دوران طالیی تجدیدپذیرها 
نزدیک است؟

http://news.moe.gov.ir/Detail?ANWID=56933
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یادداشت مدیران

آیا دوران طالیی تجدیدپذیرها 
نزدیک است؟ 

طی چند سال اخیر بحث داغی در خصوص رشد 
نقش تجدیدپذیرها به ضرر سوخت های فسیلی به 

ویژه در تولید برق وجود داشته است.
صفحه 1

الحاقی  ایران و روسیه توافقنامه 
احداث نیروگاه امضا کردند  

روسیه  و  ایران  کرد:  اعالم  روسیه  انرژی  وزارت 
توافقنامه الحاقی در مورد پروژه احداث نیروگاه 

حرارتی سیریک در ایران را امضا کردند.
صفحه 3

هر مجتمع خدماتی شهری، یک 
برق  نیروگاه 

گاهی برای حل یک مسئله، تنها یک راه حل وجود 
با  متناسب  راه حل ها  از  مجموعه ای  بلکه  ندارد، 
اقتضائات مطرح می شود که هر کدام به تناسب، 

بخشی از مسئله را حل می کنند.
صفحه 4

50 میلیارد ریال برای برق مهران 
یافت  اختصاص  بندرلنگه 

بندرلنگه گفت: 200 میلیارد ریال سال  فرماندار 
گذشته برای توسعه شبکه برق بخش مهران این 
شهرستان از سوی شرکت توزیع برق هرمزگان 
آن  ریال  میلیارد   50 تاکنون  که  شد  مصوب 

اختصاص یافته است.
صفحه 6

کالیفرنیا نصب صفحات خورشیدی در 
الزامی می کند  خانه های نوساز را 

نوساز  خانه های  کلیه  برای  سال 2020  از  را  برق 
الزامی  طبقه  آپارتمان های حداکثر سه  و  منفرد 
کرده است که اولین نمونه از چنین استانداردی در 

آمریکاست.
صفحه 6

مالیاتی  نافرجام طرح جامع  سرنوشت 
پس از 10 سال 

عدم  و  مالیاتی  جامع  طرح  نافرجام  سرنوشت 
فرانسوی  شرکت  یکپارچه  افزار  نرم  استقرار 
باعث  داشته،  هزینه  تومان  میلیاردها  که  بول 
شد وزیر اقتصاد دست به دامن شورای فناوری 
اطالعات به عنوان ناظر و کمک به هدایت طرح 

جامع مالیاتی شد.
صفحه 7

پرداخت بیش از 2200 میلیارد ریال 
بنیان  به شرکت های دانش  تسهیالت 

بانک ملی ایران در سال گذشته 2هزار و 
204میلیارد و 152میلیون ریال تسهیالت به 

شرکت های دانش بنیان پرداخت کرده است. 
صفحه 8

بانک ها می توانند ارز گردشگران و 
را بخرند سرمایه گذاران خارجی 

و  گردشگران  ارز  می توانند  بانک ها 
سرمایه گذاران خارجی را بخرند

صفحه 8
قیمت طال، دالر، سکه و ارز امروز 

 97/02/22
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در 
بازار تهران با قیمت دومیلیون و 93 هزار تومان 
و هر گرم طالی 18عیار با قیمت 195هزار تومان 

فروخته می شود.
صفحه 8

ضرورت پیش دستی در نوآوری
که  دارد  معروفی  جمله  رومی  فیلسوف  سنکا، 
شکوفایی  به  آهسته آهسته  نهادها  می گوید 
می رسند، اما به سرعت شکست می خورند. این 
جمله در مورد کسب وکارها هم صدق می کند. به 
عنوان مثال، شرکت کداک را در نظر بگیرید که 
وقتی در سال 2005 به اوج فروش خود رسیده 
بود، بیش از یک قرن قدمت داشت، اما فقط شش 

سال بعد ورشکست شد.
صفحه 9
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           ادامه از صفحه 1
را  ایــران  تجــاری  ارتباطــات  پــاره ای  توانســت 
مختــل کنــد، امــا همــه ســرمایه های جهــان، 
ــد  ــد. وی خواه ــردن نمی نهن ــان گ ــن فرم ــه ای ب
توانســت در روابــط ایــران بــا چنــد کشــور اختــالل 
ایجــاد کنــد، امــا ایــن اختــالل سراســری نخواهــد 
بــود و جامعــه جهانــی بــا او همراهــی نخواهــد کرد. 
نشــانه ایــن عــدم همراهــی از دقایقــی پــس امضــای 
فرمــان ترامــپ آشــکار شــد و حتــی اتحادیــه اروپــا 
کــه نزدیک تریــن متحــد آمریکاســت، خشــم خــود 

ــان داد. ــی نش ــم موگرین ــخنان خان را در س
بــه ایــن ترتیــب، ایــران از چنــدی دیگــر، بــا 
مشــکالتی در عرصــه جهانــی روبــه رو خواهــد شــد؛ 
ــل از  ــکالت قب ــنگ مش ــکالت همس ــن مش ــا ای ام
امضــای قــرارداد برجــام نخواهــد بــود. تنهــا چیــزی 
ــر  ــب دردس ــران موج ــرای ای ــت ب ــن اس ــه ممک ک
جــدی شــود، ارســال پیام هــای متناقــض از ســوی 
ــای  ــاال در هفته ه ــت. احتم ــی اس ــای ایران مقام ه
ــران  ــه ای ــازه ب ــنهادهایی ت ــا پیش ــده، اروپایی ه آین
ارائــه خواهنــد کــرد کــه فحــوای آنهــا، الحاقیه هایی 
ــن نظــر آمریکاســت.  ــرای تامی ــام ب ــه ســند برج ب
ــران  ــر از ای ــه اگ ــت ک ــه ای اس ــان نقط ــا هم اینج
پیام هــای معــارض بــه ســوی غــرب فرســتاده 
شــود، تمــام رشــته های ســه ســال گذشــته پنبــه 
ــد  ــه دونال ــمی ک ــِر س ــس، پادزه ــد. پ ــد ش خواه
ترامــپ بــه ســوی ایرانیــان افشــانده اینهاســت: اول 
یکپارچگــی ملــی در دفــاع از منافــع ملــی و امنیــت 
ملــی، دوم نمایــش وحــدت حاکمیتــی و معیارهــای 
ــتیبانی  ــرانجام پش ــران و س ــاع از ای ــد در دف واح
گســترده و فراجناحــی از دســتگاه دیپلماســی و 

مذاکره کنندگان. 

منابع انرژی خواهند گشود.

عملکرد مثبت ظرفیت تجدیدپذیر
تجدیدپذیر،  انرژی  تولید  باالی  هزینه  گذشته  در 
با  بود.  کرده  محدود  را  بخش  این  در  سرمایه گذاری 
این همه به دلیل پیشرفت های فناوری، کاهش هزینه 
مجاز برق برای انرژی خورشیدی فوتوولتائیک و بادی 
رقابت پذیری این منابع را در برابر فناوری های تولید 
نیروی شناخته شده مانند زغال سنگ و گاز طبیعی 
افزایش داده است. در سال ۲۰1۷ متوسط هزینه مجاز 
تولید برق آمریکا بدون یارانه برای فوتوولتائیک ۵۴ دالر 
به ازای هر مگاوات ساعت بود در حالیکه برای انرژی 
بادی فراساحلی ۵1 دالر، تولید نیروی گازسوز ۴۹ دالر، 
زغال سنگ ۶۶ دالر و هسته ای 1۷۴ دالر بود. روند 
کاهش مداوم هزینه های انرژی تجدیدپذیر به افزایش 
 ۲۰1۷ سال  در  شد.  منجر  سرمایه گذاری  و  ظرفیت 
شد.  افزوده  نیرو  تولید  ظرفیت  گیگاوات  حدود ۲۶۰ 
صنعت تجدیدپذیر ۲۸۰ میلیارد دالر در سال ۲۰1۷ 
و ۵۲  خورشیدی  گیگاوات  و ۹۸  کرد  سرمایه گذاری 
گیگاوات بادی اضافه کرد. هر دو مجموعا ۵۸ درصد در 
مقایسه با ۲۸ درصد گاز )۳۸ گیگاوات( و زغال سنگ 
)۳۵ گیگاوات( اضافه کردند. هیدرو و هسته ای نیز به 

ترتیب 1۹ و 11 گیگاوات اضافه کردند.

مشکل ذاتی
با وجود کاهش هزینه مجاز تولید برق، مشکل واقعی ادا 
تجدیدپذیرها این است که زمانی که هوا آفتابی نیست 
و بادی نمی وزد، چه اتفاقی می افتد. ماهیت متناوب 
جریان برق از منابع خورشیدی یا بادی همچنان یک 
مشکل مانده است. بنابراین انرژی تجدیدپذیر برای تامین 
هر گونه کمبود یا پیک تقاضا همچنان به شبکه متکی 
است. تسال بزرگترین باطری لیتیوم یونی جهان را در 
دسامبر سال ۲۰1۷ در »استرالیای جنوبی« نصب کرد 

که مانع از وقوع رویداد ناخوشایندی می شود که در 
سال ۲۰1۶ اتفاق افتاد و کل این ایالت به خاموشی 
فرو رفت. افت قابل توجه قیمت باطری و سایر تدابیر 
کاهش هزینه به بخش تجدیدپذیر کمک خواهد کرد 
مستقل از یارانه های دولتی و بدون تکیه بر حمایت 

شبکه، رشد کند.

دورنمای روشن برای تجدیدپذیرها
 ۲۰1۷ سال  در  که  فسیلی  سوخت های  برتری 
تشکیل  را  انرژی  سبد  مجموع  از  درصد   ۸۵ حدود 
به چالش  از سوی دو مدعی  به نظر می رسد  دادند 
منابع  و  برقی  خودروهای  نفوذ  شد:  خواهد  کشیده 
انرژی تجدیدپذیر. این دو با تغییر اذهان عمومی که 
ای  گلخانه  گازهای  انتشار  نگران  فزاینده  میزان  به 
دهه  چند  یافته اند.  حمایت  است،  زیست  محیط  و 
آینده برای بخش های نفت، زغال سنگ و گاز طبیعی 
به خصوص در بخش های حمل و نقل و نیرو چالش 
برانگیز خواهد بود. زغال سنگ در حال حاضر رو به 
دارد.  قرار  بعدی  نوبت  گاز طبیعی در  و  است  افول 
انرژی  فاینانس،  انرژی  نیو  بلومبرگ  مطالعات  طبق 
از  بزرگی  سهم   ۲۰۴۰ سال  تا  خورشیدی  و  بادی 
سال  با  مقایسه  در  را  جهانی  شده  نصب  ظرفیت 
۲۰1۶ بدست خواهند آورد. سهم هر دو از 1۲ درصد 
در سال ۲۰1۶ به ۴۶ درصد در سال ۲۰۴۰ افزایش 
نقش  رود  می  انتظار  که  حالی  در  یافت  خواهد 
ما  نیرو کوچک شود.  تولید  در  فسیلی  سوخت های 
فسیلی  سوخت های  از  استفاده  نمی توانیم  مطمئنا 
یکپارچه  و بخش  را در زندگی روزمره حذف کنیم 
با  بود.  خواهد  طوالنی  مدت  برای  ما  زندگی  از  ای 
این همه دوران طالیی انرژی های تجدیدپذیر نزدیک 
است زیرا هزینه آنها نسبت به سوخت های فسیلی رو 
به کاهش است و این تحول، کیفیت زندگی بسیاری 

از بخش های جامعه را بهبود خواهد بخشید.

روسیه  و  ایران  کرد:  اعالم  روسیه  انرژی  وزارت 
توافقنامه الحاقی در مورد پروژه احداث نیروگاه 

حرارتی سیریک در ایران را امضا کردند.
ایران و روسیه توافقنامه الحاقی احداث نیروگاه امضا 

کردند
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، »ریانووستی« به نقل 
از وزارت انرژی روسیه گزارش داد: در پایان مذاکرات 
»آناتولی تیخونوف« مدیرعامل آژانس انرژی روسیه با 
»مسعود کرباسیان« وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری 
مشترک  کمیسیون  ایرانی  رئیس  و  ایران  اسالمی 
همکاری های اقتصادی ایران و روسیه طرفین توافق 
قرارداد  اجرای  تضمین  با  ارتباط  در  الحاقی  های 

ساخت نیروگاه حرارتی سیریک را امضا کردند. 
»تکنوپروم  روسی  شرکت  گزارش،  این  براساس 
حرارتی  برق  تولید  ایرانی  هلدینگ  و  اکسپورت« 
برق  نیروگاه  ساخت  قرارداد  سال 1۳۹۵  اواسط  در 

حرارتی سیریک را امضا کرده بودند. 
براساس این قرارداد فاینانس این پروژه به ارزش 1.۲ 
میلیارد یورو را روسیه تامین می کند. سال گذشته 
با  حرارتی  نیروگاه  این  ساخت  کار  روسیه  و  ایران 
ظرفیت 1۴۰۰ مگاوات را استارت زدند که براساس 

برآوردها اتمام این پروژه ۴.۵ سال زمان می برد.

ایرنا/

ایران و روسیه توافقنامه الحاقی 
احداث نیروگاه امضا کردند
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گاهـی بـرای حـل یـک مسـئله، تنهـا یـک 
راه حـل وجـود نـدارد، بلکـه مجموعـه ای از 
مطـرح  اقتضائـات  بـا  متناسـب  راه حل هـا 
می شـود که هر کـدام به تناسـب، بخشـی از 

را حـل می کننـد. مسـئله 
یکی از مسـائل کشـور، تولید برق است که راه حل های 
مختلفـی هماننـد مدیریـت مصـرف، افزایـش تولیـد، 
از انرژی هـای نویـن یـا صـادرات و واردات  اسـتفاده 
بـرق مطـرح می شـود. یکی دیگـر از راه حل ها توسـعه 
»نیروگاه هـای کوچـک مقیـاس« اسـت. نیروگاه هـای 
CHP بـه عنـوان یکـی از انـواع نیروگاه هـای کوچک 
مقیـاس عـالوه بـر اینکـه بخشـی از نیـاز بـرق را در 
شـهرها رفـع می کنـد، مزایای قابـل توجهی نیـز دارد 

کـه در گـزارش پیـش رو بـه آن می پردازیـم.

نیروگاه های CHP کوچک اما پر بازده
در مقابـل روش هـای سـنتی تولیـد بـرق، نیروگاه های 
فنـاوری  امـا  هسـتند،  کوچـک  هرچنـد   CHP
مدرن تـری دارنـد. سـی اچ پـی نوعی مولد برق اسـت 
کـه بـا مصـرف گاز بـه طـور همزمـان بـرق و حـرارت 
تولیـد می کنـد، در حالـی کـه ژنراتورهـای معمولی با 
مصـرف سـوخت تنها بـرق تولید می کند. ایـن حرارت 
بـرای گرمایـش و حتـی سـرمایش نیـز قابل اسـتفاده 

ست. ا
در حالـت معمولـی نیروگاه هـا کـه معمـوالً خـارج از 
شـهرها هسـتند، حدود ۳۸ درصـد بازده دارنـد که در 
مسـیر انتقال هشـت درصد آن تلف می شـود، در واقع 
بـازده آن در زمانـی که به مصرف کننده می رسـد، ۳۰ 
درصـد خواهد بود. با احتسـاب تولیـد همزمان حرارت 
و بـرق، بـازده نیروگاه هـای CHP حـدود ۸۵ درصـد 
اسـت، بـه عبارت دیگـر ۴۲ درصـد گازی کـه مصرف 

 می شـود بـه بـرق و ۴۳ درصـد دیگر به حـرارت مفید 
تبدیـل و بقیه تلف می شـود.

از آنجاکه نیروگاه های CHP کوچک مقیاس هستند، 
در داخـل شـهر و نزدیـک بـه خـود مصرف کننده هـا 
قـرار دارند، بـازده ۴۲ درصدی الکتریکال کاماًل مفید و 
بـدون تلفـات اسـت. در واقع خود مصـرف کننده، برق 
تولیـد می کنـد. عالوه بر ایـن مازاد مصرفـش را هم به 
شـبکه بـرق تحویـل می دهـد. در ایـن حالت نیـروگاه 
البتـه حالتـی  نامیـده می شـود.  CHP خودتأمیـن 
دیگـری نیـز وجـود دارد کـه برق تولیـدی را بـه طور 

کامـل تحویل شـبکه  بدهد.
مقایسـه راندمـان ۳۰ درصـدی نیروگاه هـای سـنتی و 
راندمـان ۴۲ درصـدی نیروگاه هـای CHP در حالـی 
کـه ۴۳ درصـد حرارت نیـز تولید می کنند، گسـترش 
ایـن نیروگاه هـا را وسوسـه انگیز می کنـد، اما بـا اینکه 
نزدیـک بـه یـک دهـه از ورود ایـن فنـاوری بـه ایـران 
می گـذرد، موارد معدودی در کشـور مـورد بهره برداری 

قرار گرفته اسـت.

تجربه موفق در زمینه نیروگاه های کوچک مقیاس
پـروژه نیـروگاه CHP بـازار فردوسـی ۲ در مشـهد 
یکـی از ایـن معدودهاسـت که بـه لحـاظ ویژگی های 
خاصـش مـورد توجـه سـایر شـهرها نیـز قـرار گرفته 
اسـت. علـی اصغـر حامدفر مدیـر این پـروژه با اشـاره 
بـه نـگاه مثبت سـرمایه گذار اصلـی این پروژه نسـبت 
بـه انرژی هـای نـو و روش هـای نویـن به مـا می گوید: 
»یـک سـال طول کشـید تا بـه این نتیجه برسـیم که 
نیـروگاه CHP بـرای پروژه ما توجیه اقتصـادی دارد، 
امـا بـا توجه بـه اینکه دو سـال از شـروع پـروژه اصلی 
می گذشـت، چالش هایـی بـه وجـود آمد که بـا دانش 
بومـی آن را حـل کردیـم. معمـوالً این نـوع نیروگاه ها 

روی زمیـن یـا زیـر زمین هسـتند، امـا در ایـن پروژه 
مـا قصد داشـتیم بـر روی بـام مجموعـه این نیـروگاه 
را راه انـدازی کنیـم کـه پیـش از این تنها دو شـهر در 

آلمـان و اسـترالیا چنین تجربه ای داشـتند.«
راه انـدازی نیـروگاه بـر روی بـام و دسـتگاهی کـه بـا 
صـدا  و  لـرزه  ایجـاد  سـبب  می چرخـد،  دور 1۵۰۰ 
می شـود، حامدفـر دربـاره حـل این مشـکل می گوید: 
» ۶ مـاه روی ایـن پـروژه تحقیق کردیم تا بـه راه حل 
رسـیدیم، قبـل از این با شـرکت آلمانـی تولید کننده 
دسـتگاه مذاکـره کردیـم ولـی اعـالم کردند بـه دلیل 
ناآشـنا بـودن بـا سـازه های ایرانـی نمی تواننـد کمـک 
کننـد. بـرای همین با یک مجموعـه متخصص داخلی 
روی ایـن موضـوع همـکاری کردیم، ایـن مجموعه در 
۶مرحلـه بـرای ما نمونه های لـرزه گیری سـاخت و ما 
هـم در پـارک علـم و فنـاوری آن را آزمایـش کردیـم 
تـا بـه نتیجـه مطلـوب رسـیدیم. در بحـث صـدا هـم 
شـرکت های دانش بنیان مشـهدی توانسـتند مشـکل 

مـا را حـل کند.«

نتیجه افزایش تقاضا، افزایش بومی سازی است
همان طـور کـه مشـخص اسـت، هرچنـد بخـش قابل 
توجهـی از تجهیـزات مولدهـای مقیـاس کوچـک از 
قبیل موتورها و توربین ها سـاخت داخل نیسـت و این 
تجهیـزات از طریـق شـرکت های واسـطه قابـل تأمین 
اسـت، امـا درحال حاضر تولیدکنندگان کشـورمان که 
توانسـته اند نیـروگاه هـای بـزرگ را کـه دارای فناوری 
چالش هـای  یـا  بومی سـازی  اسـت،  پیچیده تـری 
راه انـدازی چنیـن نیروگاه هایـی را حـل کننـد، امکان 
هـم  را  کوچـک  مقیـاس  نیروگاه هـای  بومی سـازی 
براحتـی بـه دسـت خواهنـد آورد، امـا بـه اعتقـاد 
مدیـر پـروژه نیـروگاه CHP فردوسـی۲ »باید قبل 

گزارش قدس از فرصت های توسعه نیروگاه های 
کوچک مقیاس CHP در شهرها

هر مجتمع خدماتی شهری، یک 
نیروگاه برق 
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از اقـدام بـه داخلی سـازی ایـن نیروگاه ها، بـازار آن 
در نظـر گرفتـه شـود تـا بخـش خصوصـی و تعاونی 

بـرای ورود بـه ایـن بـازار رغبـت داشـته باشـند.«

منابـع فـراوان گاز، زمینه توسـعه نیروگاه های 
CHP

عــالوه بــر تــوان فنــی داخلــی، بایســتی بــه موضــوع 
وجــود گاز طبیعــی فــراوان در کشــور اشــاره کــرد 
کــه مزیــت اصلــی ایــن نیروگاه هاســت. مدیــر 
پــروژه نیــروگاه بــازار فردوســی۲ توضیــح می دهــد: 
ــع  ــی مناب ــل فراوان ــه دلی ــه ب ــرای کشــورمان ک »ب
ــن  ــا ای ــرق ب ــد ب ــت، تولی ــت آن ارزان اس گاز، قیم
ــه  ــژه اینک ــه اســت، بوی ــا صرف ــا بســیار ب نیروگاه ه
در زمان هــای غیــراز زمســتان، مصــرف گاز کشــور 

ــد.« ــدا می کن ــش پی کاه
کــه  اســت  در حالــی  اقتصــادی  مزیــت  ایــن 
نیروگاه هــای  نســبت  بــه   CHP نیروگاه هــای 
ــر  ــی کمت ــی آلودگ ــیکل ترکیب ــا س ــی ی ــزرگ آب ب
ــرای  ــعاب ب ــق انش ــت ح ــاز از پرداخ ــی نی دارد، ب
توســعه شــبکه بــرق اســت و اراضــی مــورد اســتفاده 
را نیــز کاهــش می دهــد، در حالــت معمولــی وقتــی 
نیروگاهــی خــارج از شــهر داریــم، خطــوط بــرق از 
محل هایــی عبــور می کننــد کــه تملــک آن هزینــه 
تولیــد بــرق را بــاال می بــرد. عــالوه برایــن اســتفاده 
ــرف آب،  ــش مص ــوخت و کاه ــع س ــه از مناب بهین
ــرق در  ــای ب ــتیبانی از بازاره ــی و پش ــتغال زای اش
محیــط تجدیدســاختار یافتــه از دیگــر مزایــای ایــن 

نــوع نیروگاه هاســت.

نیروگاه هــای  در  اشــتغال زایی  فرصــت 
کوچــک مقیــاس

مزیت هــا  ایــن  بــه  اشــاره  بــا  نیــز  حامدفــر 
ــرای  ــه ب ــی ک ــروگاه ۲ مگاوات ــک نی ــد: »ی می گوی
ــت  ــرای هش ــاً ب ــم، مجموع ــاد کردی ــی ایج فردوس
ــت  ــتغال زایی کرده اس ــتقیم اش ــور مس ــه ط ــر ب نف
ــد  ــداری همانن ــای نگه ــه ضرورت ه ــه ب ــا توج و ب
اشــتغال  نفــر   ۲۵ تــا   ۲۰ بــرای  قطعه ســازی 
ــی ۲  ــازار فردوس ــروگاه ب ــر نی ــد. اگ ــاد می کن ایج
نبــود مــا بایــد دو مــگاوات از شــرکت توزیــع بــرق 
ــرای شــرکت  ــد آن ب ــه تولی ــه هزین ــم ک می خریدی
ــالوه  ــد. ع ــدش می ش ــتر از درآم ــیار بیش ــرق بس ب
ــت کوچــک  ــا ظرفی ــای ب ــع نیروگاه ه ــن توزی ــر ای ب
در ســطح شــهر، در واقــع کمــک بــه شــبکه توزیــع 
بــرق اســت. حتــی در زمــان اوج مصــرف بــرق، ایــن 
نیروگاه هــا بــه کمــک شــبکه می آینــد همــان طــور 
کــه اآلن شــرکت بــرق از مــا خواســته برای تابســتان 

ــه شــکل حداکثــری تولیــد داشــته باشــیم.« ب

کاربرد در شرایط بحرانی
یکـی دیگـر از مزایـای ایـن نـوع نیروگاه هـا اهمیت 
پدافنـد غیرعامـل اسـت، اگـر جنگـی اتفـاق بیفتـد 
و نیروگاه هـا آسـیب ببیننـد، هـر شـهر بـا داشـتن 
تعـدادی از ایـن نیروگاه هـا می توانـد بـرق خـود را 
تأمیـن کنـد. بعضـی مراکز هماننـد بیمارسـتان هم 
شـاید بـا هدف درآمد نباشـد، امـا با توجه بـه نیازی 
کـه بـه گرمایـش دارند، می تواننـد از ایـن نیروگاه ها 
بـه عنـوان منبع بـرق اضطـراری نیز اسـتفاده کنند.

عـالوه بـر ایـن بسـیاری از کارخانجـات بیشـتر از 
بـرق بـه حـرارت نیـاز دارنـد پـس می توانند بـا این 
نیروگاه هـا ضمـن اینکـه حـرارت مـورد نیازشـان را 
تأمیـن می کننـد، بـرق تولیـد کننـد یـا گلخانه ها به 
 CHP صـورت گروهـی از خروجی گرمای نیـروگاه

اسـتفاده کننـد و بـرق تولیـدی را هـم بـه شـبکه 
بدهنـد. حامدفـر بـا اشـاره بـه بازدیـد معـاون وزیـر 
نیـرو و سـایر مسـئوالن شـرکت بـرق از شـهرهای 
دیگـر از این نیـروگاه تصریـح می کنـد: »پروژه های 
اسـتقبال  خیلـی   CHP نیروگاه هـای  از  شـهری 
می کننـد بـه شـرط آن کـه موانـع آن رفـع شـود، 
مسـئله قیمـت گاز و ناهماهنگـی بیـن شـرکت بـرق 
و گاز و نامعلـوم بـودن تعرفـه خریـد بـرق در آینـده 
سـبب نگرانی سـرمایه گذاران می شـود. عـالوه بر این 
بایـد تـوان خطوط گاز شـهری را هم لحـاظ کرد.« به 
گفتـه وی برای هر مـگاوات تقریبـاً دو میلیارد تومان 
سـرمایه نیـاز اسـت و بازگشـتش هـم در واحدهـای 
تجـاری و خودتأمین سـه سـال و در نیروگاه هایی که 
کامـاًل بـرق را بـه شـبکه می دهنـد، حـدود چهـار تا 
پنج سـال اسـت و بعـد از آن به سـوددهی می رسـد.

CHP مشکالت پیش روی نیروگاه های
تعـداد  از  کمتـر  مشـهد  در   CHP نیروگاه هـای 
انگشـتان دسـت اسـت، امـا بـا ایـن حـال بـه خاطر 

شـده اند. مشـکل  دچـار  گاز  موضـوع 
حامدفــر می گویــد: »طــی یــک ســال و نیــم اخیــر 
ــبکه  ــه ش ــان را ب ــه توانش ــه هم ــی ک نیروگاه های
ــا  ــده، ام ــل ش ــان ح ــد، مشکالتش ــق می کنن تزری
شــده اند،  مشــکل  دچــار  هنــوز  خودتأمین هــا 
شــرکت بــرق بایــد بــه ازای برقــی کــه بــه شــبکه 
تحویــل می دهیــم، پــول گاز را پرداخــت کنــد، ولــی 
پرداخــت نمی کنــد. شــرکت گاز هــم می گویــد مــن 
کار نــدارم؛ شــما بــا شــرکت بــرق قــرارداد بســتید 
ــوان  ــه عن ــما را ب ــن ش ــد، م ــول گاز را بده ــه پ ک
ــه  ــه تعرف ــش را ب ــر پول ــم و اگ ــترک می شناس مش

ــم.« ــع می کن ــد، گاز را قط ــی ندهی گاز صنعت

قیمت خرید برق، چالش تولیدکنندگان
عـالوه بـر ایـن قـرارداد شـرکت بـرق بانیروگاه هـای 
CHP 1۰ سـاله اسـت که پنج سـال اول آن خرید 
قطعـی اسـت، امـا بعـد از آن بایـد بـا مدیریـت 
شـبکه قـرارداد بسـت کـه آن هـا هـم بـه قیمـت 
می خـرد،  تولیدکننـده  از  را  بـرق  کمتـری 
و  سـرمایه گذار  ضرردهـی  سـبب  مسـئله  ایـن 

می شـود. تولیدکننـده 
بــا چنیــن رویکــرد ایــن قــرارداد 1۰ ســاله پــس 
ــه طــور  از پنــج ســال دچــار مشــکل می شــود، ب
ــده  ــالم ش ــدگان اع ــی از تولیدکنن ــه یک ــه ب نمون
ــان  ــو وات ســاعت، ۶۰ توم ــه ازای هــر کیل کــه ب
ــی اســت  ــدد در حال ــن ع ــم، ای پرداخــت می کنی
کــه ۵۰ تومــان آن هزینــه نگهــداری اســت، پــس 
بــه زعــم تولیدکننــدگان توجیــه اقتصــادی نــدارد. 
بنابرایــن بایــد قیمتــی ارائــه شــود کــه هــم 
ــود آن  ــم س ــه و ه ــذاری اولی ــرمایه گ ــه س هزین
ــرای حــل  ــر ب ــد. راه حــل دیگ ــده باش لحــاظ ش
ــت  ــر از دول ــتری غی ــن مش ــوع، یافت ــن موض ای
ــش  ــط بخ ــدی توس ــرق تولی ــوان ب ــت، می ت اس
ــه  ــه یــک کارخان خصوصــی را از طریــق شــبکه ب
ــا  ــک ســرمایه گذار م ــا اینکــه ی دیگــر فروخــت ی
ــبکه  ــه ش ــروژه ب ــک پ ــه در ی ــی ک ــه ازای برق ب
ــل  ــرق تحوی ــش ب ــایر پروژه های ــد، در س می ده
ــی  ــرکت عمران ــک ش ــه ی ــور نمون ــه ط ــرد. ب بگی
 CHP کــه در یکــی از پروژه هایــش نیــروگاه
ــرق تولیــدی، در ســایر  ــه ازای ب ــد ب دارد، می توان
ــرق  ــت ب ــرق دارد، از دول پروژه هــا کــه مصــرف ب
ــه گفتــه حامدفــر چنیــن  تحویــل بگیــرد. البتــه ب
ــا تاکنــون  راه حل هایــی هرچنــد شــدنی اســت، ام

ــی نشــده اســت. در کشــورما عملیات
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فرماندار بندرلنگه گفت: 200 میلیارد ریال سال 
گذشته برای توسعه شبکه برق بخش مهران این 
شهرستان از سوی شرکت توزیع برق هرمزگان 
آن  ریال  میلیارد   50 تاکنون  که  شد  مصوب 

اختصاص یافته است.

بهاری میمندی روز شنبه به همراه جمعی  ارسالن 
افزود:  مهران  از بخش  بازدید  در  استانی  مدیران  از 
این اعتبارات برای تعویض، ترمیم، توسعه و تجهیز 
شبکه  های برق مهران هزینه می شود. وی خواستار 
شرکت  سوی  از  مصوب  اعتبارات  مابقی  اختصاص 
توزیع برق هرمزگان شد تا روند برق که هم اکنون 

به کندی پیش می رود، سرعت یابد.
این  در  نیز  هرمزگان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
مصوب  بودجه  اختصاص  در  همکاری  ضمن  بازدید 
شده گفت: امید است تا پایان سالجاری تعداد ۲۵۰ 
چراغ برق روشنایی معابر به بخش مهران اهدا شود.

حامد ذاکری افزود: قیمت هر چراغ برق روشنایی ۲ 
ریال است که در مجموع ۷۰  میلیون و ۸۰۰ هزار 

میلیون ریال هزینه در بردارد.
تدوام  به  توجه  با  جاری  سال  در  داشت:  بیان  وی 
 ۲۷ شدن  اضافه  و  هرمزگان  در  بارندگی  کاهش 
انرژی  مصرف  تقاضای  جدید،  برق  مشترک  هزار 
با مدیریت مصرف  امیدواریم  باالتر خواهد رفت که 

و کاهش پیک بار میزان خاموشی ها کاهش یابد.
افزون  هرمزگان،  برق  توزیع  شرکت  آمار  »براساس 
بر ۲۵۶ هزار چراغ روشنایی در خیابان های شهری 
هرمزگان نصب است که این میزان به ازای هر ۳ نفر 

یک چراغ روشن است.
1۳ مدیریت برق در هرمزگان وجود دارد که وظیفه 
برق رسانی و ارایه خدمات را به مشترکان بر عهده 
وجود  هرمزگان  در  برق  مشترک  هزار   ۶۶۰ دارند. 
دارد.« بخش مهران دارای ۲ دهستان شامل دژگان 
و مهران و ۵1 روستا با جمعیت افزون بر ۲۰ هزار و 
۳۳۶ نفر است. شهرستان بندرلنگه با 1۵۹ هزار نفر 
جمعیت در فاصله ۲۴۰ کیلومتری غرب بندرعباس 

واقع شده است.

50 میلیارد ریال برای برق مهران 
بندرلنگه اختصاص یافت

با کاهش 16 هزار دالر از هزینه انرژی هر خانهک

کالیفرنیا نصب صفحات 
خورشیدی در خانه های نوساز را 

الزامی می کند

تولید  برای  کالیفرنیا نصب صفحات خورشیدی 

نوساز  برای کلیه خانه های  از سال 2020  را  برق 
الزامی  منفرد و آپارتمان های حداکثر سه طبقه 
کرده است که اولین نمونه از چنین استانداردی 

در آمریکاست.
کمیسیون انرژی کالیفرنیا تخمین می زند که افزودن 
این سیستم 1۰ هزار و ۵۰۰ دالر به بهای ساخت هر 
خانه خواهد افزود اما در دراز مدت 1۶ هزار دالر از هزینه 
انرژی هر خانه خواهد کاست. عالوه بر این خانه ها باید 
استانداردهای تازه در زمینه تهویه و کیفیت هوا را رعایت 
کنند. کالیفرنیا از پیشتازان تولید انرژی پاک در آمریکا 
است. این ایالت از جمله برای ترغیب مردم به خریداری 
اتومبیل های برقی مشوق های مالی ارائه می کند. اما 
رهبران جمهوری خواه مجلس ایالتی کالیفرنیا در انتقاد از 
این طرح گفته اند که هزینه خریداری خانه را باال می برد.
رهبر جمهوری خواهان در این مجلس، گفت: این فقط 
باعث افزایش هزینه خواهد شد و باعث می شود کالیفرنیا 

جایی بیش از پیش گران برای زندگی باشد.
کمیسیون انرژی کالیفرنیا تخمین می زند که در سال 
۲۰۲۰ حدود 11۷ هزار خانه منفرد و ۴۸ هزار واحد 

آپارتمانی ساخته خواهد شد.
طرح تازه باید در ادامه سال جاری به تایید کمیسیون 

استانداردهای ساختمان سازی کالیفرنیا برسد.
این طرح اجازه ایجاد نیروگاه های کوچک محلی به جای 
نصب صفحات خورشیدی بر بام هر خانه را می دهد. طرح 

تازه بر خانه های موجود اثری نخواهد داشت.
لس آنجلس تایمز براساس تخمین یک گروه تجاری 
پنجم  در حدود یک  اکنون  که هم  گزارش می دهد 
خانه ها در کلیفرنیا مجهز به صفحات خورشیدی هستند.

کالیفرنیا قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ میزان تصاعد گازهای 
گلخانه ای خود را نسبت به سال 1۹۹۰ چهل درصد 

کاهش دهد.
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سرنوشت نافرجام طرح جامع مالیاتی و عدم استقرار 
نرم افزار یکپارچه شرکت فرانسوی بول که میلیاردها 
تومان هزینه داشته، باعث شد وزیر اقتصاد دست به 
دامن شورای فناوری اطالعات به عنوان ناظر و کمک 

به هدایت طرح جامع مالیاتی شد.
سازمان امور مالیاتی کشور برای برون سپاری خدمات 

فناوری اطالعات مالیاتی آگهی فراخوان صادر کرد.
این آگهی فراخوان که در روزنامه ایران و در تاریخ 

اجرای  در  است:   آمده  شده،  منتشر  اردیبهشت   ۵
قوانین موضوعه و مقررات مربوطه و در راستای طرح 
شامل  اطالعات  فناوری  امور  کشور،  مالیاتی  تحول 
نیز قصد  بوده و  افزار و زیرساخت   افزار، سخت  نرم 
دارد، فرایندها و خدمات را به روش نرم افزاری در 
سرویس های مختلف برون سپاری کند. در ادامه این 
شد  نوشته  و  مشخص  نیز  شرکت ها  شرایط  اگهی 
عالی  شورای  یک  رتبه  دارای  توانمند  شرکت های 
پشتیبانی  و  تولید  حوزه های  همه  در  انفورماتیک 
نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائه و پشتیبانی نرم 
داده های  شبکه   ، ابزارها  و  سیستم  پایه ،  افزارهای 
دارای  پشتیبانی  و  خدمات  و  مخابراتی  و  رایانه ای 
توانمندی مالی کافی هستند، مدارک خود را ارسال 
و  صالحیت   دارای  باید  شرکت ها  همچنین  کنند. 
مجوزهای زیر باشند: مجوز شورای عالی انفورماتیک، 
تایید فنی امنیتی از مراجع ذی صالح ) افتا، پدافند 
غیرعامل( اسناد حقوقی )اساسنامه، آگهی  رسمی(،  
در 1۰ سال گذشته،  اجرایی شرکت  و  فنی  سوابق 
سال   ۵ در  شرکت   شده  حسابرسی  مالی  سوابق 

گذشته.
این آگهی بسیار کلی بوده و معلوم نیست دقیقا چه 
برون  است،  قرار  مالیاتی  امور  سازمان  در  مباحثی 
سپاری شود و آیا مغایریتی با ابعاد و وظایف حاکمیتی 
سازمان خواهد داشت یا خیر. در این رابطه سواالت و 
ابهامات فراوانی وجود دارد که نیازمند  شفاف سازی 

مسئوالن مالیاتی است.
پناهی  قاسم  ماه سال ۹۶ محمد  آبان  اساس  براین 
از  را پس  مالیاتی جای خود  قائم مقام طرح تحول 
چندین سال به محمد ابراهیم طریقت داد، تا شاهد 

تحوالت در این عرصه باشیم. 
تقوی نژاد در حکم طریقت به موضوع برون سپاری 

خدمات مالیاتی به ویژه در عرصه فناروی اطالعات و 
ارتباطات اشاره کرده است.

جدید  مقام  قائم  برای  شده  ذکر  وظایف  و  تعهدات 
باز می گردد،  طرح تحول مالیاتی به مذاکرات قبلی 
اجرایی  شورای  دبیر  جهانگرد  نصراهلل  که  جایی 
اطالعات وقت، 1۵ شهریورماه سال ۹۶ در  فناوری 
نامه ای به وزیر اقتصاد بیان می کند، بنا به درخواست 
سازمان مالیاتی به طور ویژه ارزیابی سامانه مالیات 
الکترونیکی در دستور کار سازمان فناوری اطالعات 

قرار گرفته است.
اجرایی  شورای  است،  شده  تاکید  نامه  ادامه  در 
اعمال  در  چهارم  عامل  نقش  در  اطالعات  فناوری 

هماهنگی و نظارت اعالم آمادگی می نمایند.
کرباسیان وزیر اقتصاد پس از حواشی و نگرانی های 
و  مالیاتی  جامع  طرح  اجرای  به  راجع  شده  ایجاد 
فرسایشی شدن توسعه و تکمیل این طرح و عملیاتی 
نشدن آن در مراکز مالیاتی دست به دامن دبیرخانه 
شورای اجرایی فناوری اطالعات و ارتباطات شده تا 
بتواند با نظارت و هماهنگی در امور مربوطه، به این 

بخش سامان دهد.
چهارم  عامل  که  شده  عنوان  درخواست  این  در 
در  سوالی  شود.  منعقد  الزم  قراردادهای  و  تعیین 
آگهی  میان  رابطه ای  چه  که  می شود  مطرح  اذهان 
رویکردهای  و  عامل چهارم  با  مالیاتی  برون سپاری 

پیش رو دارد؟
ظاهر این آگهی نشان می دهد، طرح جامع مالیاتی 
پس از 1۰ سال حداقل در بخش نرم افزاری، سخت 
توفیقی  شبکه(  و  داده  )مرکز  زیرساخت  و  افزار 

نداشته و به اهداف خود نرسیده است.
عدم شفافیت و اطالع رسانی در مورد نظام مالیات 
رسانی کشور به عنوان منبع درآمدی دولت با ابهامات 

فارس گزارش می دهد:

سرنوشت نافرجام طرح جامع 
مالیاتی پس از 10 سال

و سواالت و احیانا چالش های جدی روبرو است.
جامع  طرح  نافرجام  پایان  منزله  به  اگهی  این  آیا 
مالیاتی و نرم افزار یکپارچه مالیاتی است که شرکت 

فرانسوی بول قرار بود آن را توسعه و تکمیل کند؟
وضعیت میلیاردها تومان پولی که صرف طرح جامع 

و نرم افزار فرانسوی شد مشخص است؟
مرکز  و  افزاری  نرم  سپاری  برون  از  منظور  و  مراد 
داده های اطالعات به بخش غیرحاکمیتی چیست و 
از  که  شد  خواهد  انجام  مکانیزمی  و  توجیه  چه  با 
احتمالی  استفاده های  سوء  کشور  حساس  اطالعات 

صورت نگیرد.
پدافند  افتا،  جمله  از  گیر  تصمیم  مراکز  استراتژی 
غیرعامل و حتی شورای عالی امنیت ملی در رابطه با 
راهبردهای مالیاتی کشور در بخش فناروی اطالعات 

و ارتباطات چگونه خواهد بود؟
 توسعه درآمدهای مالیاتی یکی از شقوق سیاست های 
ششم  برنامه  اهداف  به  رسیدن  و  مقاومتی  اقتصاد 
درآمدهای  جایگزین  باید  که  می شود  تلقی  توسعه 
پر ریسک نفتی شود، بنابراین از اهمیت و حساسیت 

خاصی برخوردار است.
براین اساس فاز عملیاتی طرح جامع مالیاتی و نرم 
افزار یکپارچه مالیاتی از سال ۸۹ کلید خورد و قرار 
بود تا پایان سال ۹۵ در تمامی مراکز استانی مستقر 
ادارات  در  حتی  کامل  طور  به  همچنان  اما  شود، 
و  با مشکالت  و  نشده  نهایی  تهران هم  بزرگ شهر 

نواقص زیادی روبرو است.
رفع  برای  کرد،  تالش  فارس  خبرگزاری  خبرنگار 
ابهامات و شبهات مطرح شده از طریق روابط عمومی 
اما  کند،  دریافت  پاسخ شفاف  مالیاتی  امور  سازمان 
نه تنها جوابی نگرفت که هر بار به دالیل مختلف بر 

ابهامات و عدم شفافیت این موضوع افزوده شد.
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فصل تجارت/
توسط بانک ملی

پرداخت بیش از 2200 میلیارد 
ریال تسهیالت به شرکت های 

دانش بنیان بانک

و  2هزار  گذشته  سال  در  ایران  ملی  بانک 
به  تسهیالت  ریال  152میلیون  و  204میلیارد 

شرکت های دانش بنیان پرداخت کرده است. 
پرداخت شده  به ۸۳شرکت  تسهیالت  از  این حجم 
تولید  پزشکی،  حوزه  در  فعال  شرکت های  است. 
فعاالن  صنعتی،  و  شیمیایی  محصوالت  کنندگان 
فعال  شرکت های  نساجی،  و  آسانسور  برق،  حوزه 
آالت،  ابزار  تولیدکنندگان  پردازی،  ایده  حوزه  در 
عطر  تولیدکنندگان  و  داروسازان  سازی،  الستیک 
تسهیالت  این  کنندگان  دریافت  جمله  از  طعم  و 
بوده اند. بنا بر اعالم بانک مرکزی، مجموع تسهیالت 
بنیان  دانش  های  به شرکت  بانکی  پرداختی شبکه 
در سال گذشته معادل ۳۷۵۴۸.۶میلیارد ریال بوده 
است. از این میزان تسهیالت، سهم بانک های دولتی 

۷1۶۶.1میلیارد ریال محاسبه شده است. 
۳۰درصد  از  بیش  گفت  توان  می  اساس  این  بر 
تسهیالت پرداخت شده از سوی بانک های دولتی به 
شرکت های دانش بنیان متعلق به بانک ملی ایران 

بوده است. 

فارس/ 

بانک ها می توانند ارز گردشگران 
و سرمایه گذاران خارجی را 

بخرند
بانک ها می توانند ارز گردشگران و سرمایه گذاران 

خارجی را بخرند

رانندگان  خارجی،  گردشگران  ارز  می توانند  بانک ها 
ترانزیت خارجی و سرمایه گذاران خارجی را با تأیید 
مرکزی  بانک  اعالمی  روز  نرخ  به  ذی ربط،  مراجع 
به  ارزی  مقررات  چارچوب  در  و  کنند  خریداری 

فروش رسانند.
بانک  این  مرکزی،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
طی بخشنامه ۹۷.۴۶۸1۴ مورخ 1۸ اردیبهشت ماه 
شماره  تصویب نامه  اجرای  راستای  در  جاری،  سال 
هیأت   1۳۹۷.1.۲۲ مورخ  هـ   ۵۵۳۰۰ ۴۳۵۳   /ت 
ارز  بازار  مدیریت  و  ساماندهی  خصوص  در  وزیران 
کرده  ابالغ  اعتباری  موسسات  و  ها  بانک  تمام  به 
است که می توانند نسبت به خرید ارز از گردشگران 
سرمایه گذاران  خارجی،  ترانزیت  رانندگان  خارجی، 
خارجی با تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمک های 
اقتصادی و فنی ایران، نمایندگی های سیاسی مقیم 
ایران و همچنین دفاتر نمایندگی بانک های خارجی 
با درخواست کتبی به نرخ روز اعالمی بانک مرکزی 
چارچوب  در  را  شده  خریداری  ارز  و  کنند  اقدام 

مقررات ارزی به فروش رسانند.
راستای  در  ها  بانک  توسط  ارز  خرید  است  گفتنی 
در  گران  واسطه  عنوان  به  آنها  اصلی  نقش  ایفای 
مدیریت منابع ارزی صورت می گیرد که منابع را از 
سمت عرضه کنندگان به متقاضیان هدایت می کنند.

آرامش  برگرداندن  هدف  با  ارزی  جدید  سیاست 
تهدیدات  برابر  در  کشور  سازی  مصون  ارز،  بازار  به 
دو  هر  در  جامعه  واقعی  نیازهای  تامین  خارجی، 
از طرق شفاف و مطمئن،  بخش کاالیی و خدماتی 
ارزی کشور در قاچاق و  از مصرف منابع  جلوگیری 
خروج سرمایه و شفافیت کامل در عرضه و تقاضای 
بازار ارز توسط هیات دولت، تصویب و از ۲۲ فروردین 

ماه سال جاری الزم االجرا شد.

قیمت طال، دالر، سکه و ارز 
امروز 97/02/22

در  جدید  طرح  آزادی  تمام بهار  سکه  قطعه  هر 
بازار تهران با قیمت دومیلیون و 93 هزار تومان 
و هر گرم طالی 18عیار با قیمت 195هزار تومان 

فروخته می شود.
امروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
با افزایش قیمت نسبت به روز قبل دو میلیون و ۹۳ 
آزادی طرح قدیم یک  تمام بهار  تومان و سکه  هزار 

میلیون و ۹۷۴ هزار تومان معامله می شد.
هر قطعه نیم بهار آزادی امروز شاهد کاهش قیمت بود 
به نحوی که در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه ربع بهار 
آزادی یک میلیون و 1۵ هزار تومان، ربع سکه ۶۰۰ 
هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۳۶۵ هزار تومان 
امروز  نیز  1۸عیار  طالی  گرم  هر  می شد.  فروخته 
1۹۵ هزار تومان ارزشگذاری شده بود، ضمن آنکه هر 
اونس طال در بازارهای جهانی با قیمت 1۳1۸.۲ دالر 
تغییرات  مشاهده  بخوانید:  بیشتر  می شود.  معامله 

لحظه ای قیمت طال، دالر، سکه و ارز
بانک  و  دولت  ارز،  نرخ  یکسان سازی  سیاست  با 
مرکزی از ۲۰ فروردین دالر را با قیمت ۴۲۰۰ تومان 

تک نرخی کرده اند.
و ۹۸1  یورو ۷ هزار  امروز در صرافی های مجاز هر 
تومان و هر پوند با ارزش ۹ هزار و ۳1 تومان و درهم 

امارات 1۸1۵  تومان دادوستد می شد.
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که  دارد  معروفی  جمله  رومی  فیلسوف  سنکا، 
شکوفایی  به  آهسته آهسته  نهادها  می گوید 
می رسند، اما به سرعت شکست می خورند. این 
جمله در مورد کسب وکارها هم صدق می کند. به 
عنوان مثال، شرکت کداک را در نظر بگیرید که 
وقتی در سال 2005 به اوج فروش خود رسیده 
بود، بیش از یک قرن قدمت داشت، اما فقط شش 

سال بعد ورشکست شد.

ضرورت پیش دستی در نوآوری 
رشد  به  رو  تهدید  با  که  امروزی  شرکت های 
هستند،  مواجه  رقابتی  ویران کننده  تکنولوژی های 
فاجعه آمیزی  شکست  چنین  از  می توانند  چطور 
سازمانی  رهبران  از  دسته  آن  کنند؟  جلوگیری 
پیشرو نباید گول معیارهای عملکرد سنتی را بخورند 
و قبل از اینکه در مسیر فروپاشی قرار بگیرند، باید 
در  تحقیقات  کنند.  ایجاد  جدیدی  رشد  گزینه های 
حوزه های دیگر، از جمله بیولوژی و علم کامپیوتر، در 
مورد اینکه کی و چگونه یک کسب وکار باید نوآوری 
داشته باشد تا شانس بقای خود را به حداکثر برساند، 

درس های ارزشمندی به ما می دهد.

چرا سیستم ها به سرعت شکست می خورند؟
بیولوژیک،  اکوسیستم های  مثل  کسب وکارها 
سیستم های سازگارپذیر پیچیده ای هستند. بسیاری 
بازخورد  حلقه های  بر  رشد  حال  در  سیستم های  از 
سوق  جلو  به  را  رشد  که  هستند  مبتنی  مثبت 
دو  روابط  شکل  حلقه ها  این  طبیعت،  در  می دهند. 
گونه های  که  به طوری  می گیرند،  خود  به  دویی  به 
شهد  زنبورها  مثال  می برند؛  نفع  یکدیگر  از  مختلف 
می کنند  گرده افشانی  و  می کنند  جمع  را  گل ها 
باعث  این  و  می کنند  بارور  را  گیاهان  کار  این  با  و 
بیشتر  رشد  برای  بیشتری  غذایی  منابع  می شود 
این چرخه همچنان  و  زنبورها فراهم شود  جمعیت 
ادامه می یابد. به طور مشابه، در کسب وکارها هم یک 
محصول جدید مطلوب تقاضای مصرف کننده ایجاد 
باعث  و  می دهد  افزایش  را  فروش  این  و  می کند 
می شود سرمایه گذاری برای رشد بازار بیشتر شود و 
به همین ترتیب این روند پیش می رود.  به هر حال، 
حلقه های  یعنی   – همسنگ  نیروهای  با  سیستم ها 
باعث  که  می شوند  مواجه  هم   – منفی  بازخورد 
سیستم های  در  می شود.  آنها  رشد  شدن  محدود 
بیولوژیک، رشد با کمبود غذا یا دیگر منابع ضروری 
بنگاه،  محدود می شود. در کسب وکار، موفقیت یک 
اشباع  را  بازار  که  می کند  تشویق  را  تقلیدکننده ها 
بازار بیاورند که بتوانند به  کنند و محصوالتی را به 
بکشند.  چالش  به  را  موجود  کسب وکارهای  سرعت 
اثرات  است  ممکن  تولید  باالی  سطوح  عالوه،  به 
محیطی منفی به بار بیاورد و در نهایت واکنش شدید 
داشته  دنبال  به  را  مصرف کنندگان  یا  قانون گذاران 
کسب وکار  سنتی  معیارهای  و  استراتژی ها  باشد.  
این اثرات بازخورد منفی را تقویت می کند. شرکت ها 
سود  و  فروش  مثل  پس رونده  معیارهای  با  عمدتا 

بررسی دالیل شکست سریع برخی کسب وکارها و راه های 
مقابله با آن

ضرورت پیش دستی 
در نوآوری

را  پایداری  شاخص های  که  می سنجند  را  خودشان 
کند می کند و به محض اینکه یک مدل کسب وکار 
حداکثررسانی  به  شرکت ها  می شود،  ایجاد  موفق 
فعالیت های  از  ارزش  کشیدن  بیرون  و  کارآیی 
این  از  می دهند.  قرار  خود  اولویت  در  را  هسته ای 
نوآوری،  در  حاشیه ای  سرمایه گذاری های  منظر، 
کاهش  حال،  هر  به  بود.  خواهد  پرریسک  بسیار 
سرمایه گذاری تنوع پذیری گزینه های رشد شرکت ها 
ریسک های سیستماتیکی  بنابراین  و  می کند  کم  را 
ایجاد می کند که با تغییر در تقاضا یا رقابت تحریک 
مثل  پیچیده  سیستم های  مدل سازی  می شوند.  
کسب وکار، نشان می دهد که برای طیف گسترده ای 
پیشرفت  از  سریع تر  سقوط  محتمل،  پارامترهای  از 
باعث  که  دینامیک هایی  عالوه،  به  می افتد.  اتفاق 
نابودی کسب وکار می شوند، حتی قبل از آنکه فروش 
یا سود به اوج خود برسد، شروع می شوند. بنابراین 
رهبران کسب وکار باید اقدامی پیشگیرانه انجام دهند 
و حتی وقتی مدل فعلی همچنان سودآور است، روی 

نوآوری سرمایه گذاری داشته باشند.

می خورند شرکت ها سریع تر شکست 
می دانند،  کسب وکار  رهبران  بیشتر  که  همان طور 
عصر  در  جدید  کسب وکارهای  توسعه  سرعت 
دیجیتال در حال افزایش است. اگر بخواهیم مقایسه 
کنیم، 1۸ سال طول کشید تا والمارت به درآمد یک 
زمان  در  توسعه  )سریع ترین  برسد  دالری  میلیارد 
خود(، درحالی که فیس بوک تنها ظرف ۶ سال و بازی 
این  تجاری شدند.  ماه  هفت  تنها ظرف  پوکمون گو 
دیجیتال  کسب وکار  مدل های  ذاتی  چابکی  عاقبت 

است که به طور فزاینده ای رواج پیدا کرده اند.
به هر حال، آنچه کمتر مورد بحث قرار می گیرد این 

است که سرعت سقوط شرکت ها بیشتر شده است. 
تحلیل گروه بوستون نشان می دهد که تنها ۴۴ درصد 
رهبران صنعتی امروزی حداقل پنج سال سمت خود 
این رقم  این در حالی است که  و  را حفظ کرده اند 
در نیم قرن گذشته ۷۷ درصد بود. این نتیجه همان 
تسریع تهدیدهای رقابتی است که با افزایش شفافیت 

ناشی از دیجیتال سازی ترکیب شده است.
فعلی  برای شرکت های  پیشگویانه  نوآوری  بنابراین، 
االن مهم تر از هر زمان دیگری است.رهبران سازمانی 
موثری  به طور  را  استراتژی  این  می توانند  چگونه 

دنبال کنند؟

بیولوژیک از سیستم های  درس هایی 
که  است  سال  میلیاردها  بیولوژیک  ارگانیسم های 
و  می کنند  رقابت  هم  با  پیچیده  سیستم های  در 
استراتژی هایی را ایجاد کرده اند که موفقیت بلندمدت 
را در یک بازی مداوم علیه طبیعت و علیه دیگران 
توسعه می دهد. فعالیت های آنها می تواند نشانه های 
بدانند چه  تا  باشد  رهبران کسب وکار  برای  مفیدی 
زمان و چگونه باید گزینه های جدید را دنبال کنند:

جانوری  گونه های  از  بسیاری  فرسودگی.  پیش بینی 
در محیط های جداجدا و متغیر دنبال غذا می گردند 
تا در طول زمان تصمیم بگیرند که منابع یک منطقه 
بگردند.  جدید  منطقه ای  دنبال  باید  و  تمام شده 
»قضیه ارزش حاشیه ای« )MVT( توضیح می دهد 
که چرا بهتر است حیوانات قبل از ازبین رفتن محل 
به جست وجوی مناطق دیگر  تغذیه فعلی خودشان 
که  می دهد  نشان  تجربی  مطالعه  چند  و  بپردازند 
گونه هایی مثل پرندگان و میمون ها از چنین قانونی 
پیروی می کنند. حتی وقتی رقابت وجود ندارد، این 

استراتژی کاربرد خوبی دارد.
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	آیا دوران طلایی تجدیدپذیرها 
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	طی چند سال اخیر بحث داغی در خصوص رشد نقش تجدیدپذیرها به ضرر سوختهای فسیلی به ویژه در تولید برق وجود داشته است.
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	فرماندار بندرلنگه گفت: 200 میلیارد ریال سال گذشته برای توسعه شبکه برق بخش مهران این شهرستان از سوی شرکت توزیع برق هرمزگان مصوب شد که تاکنون 50 میلیارد ریال آن اختصاص یافته است.

	کالیفرنیا نصب صفحات خورشیدی در خانههای نوساز را الزامی میکند
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	سرنوشت نافرجام طرح جامع مالیاتی و عدم استقرار نرم افزار یکپارچه شرکت فرانسوی بول که میلیاردها تومان هزینه داشته، باعث شد وزیر اقتصاد دست به دامن شورای فناوری اطلاعات به عنوان ناظر و کمک به هدایت طرح جامع مالیاتی شد.

	پرداخت بیش از 2200 میلیارد ریال تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان بانک
	بانک ملی ایران در سال گذشته 2هزار و 204میلیارد و 152میلیون ریال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان پرداخت کرده است. 

	بانکها میتوانند ارز گردشگران و سرمایهگذاران خارجی را بخرند
	بانکها میتوانند ارز گردشگران و سرمایهگذاران خارجی را بخرند
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	ضرورت پیشدستی 
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	سنکا، فیلسوف رومی جمله معروفی دارد که میگوید نهادها آهستهآهسته به شکوفایی میرسند، اما به سرعت شکست میخورند. این جمله در مورد کسبوکارها هم صدق میکند. به عنوان مثال، شرکت کداک را در نظر بگیرید که وقتی در سال ۲۰۰۵ به اوج فروش خود رسیده بود، بیش از یک ق




