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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

مفهوم  با  زیرساختی  صنایع  در  خوداتکایی 
نکته  این  گره می خورد.  بیشتر  سرمایه گذاری 
در صنعت برق که حجم 95 درصدی خودکفایی 
دارد  بیشتر  بررسی  جای  زده  رقم  را  ایران 
چراکه می توان با سرمایه گذاری بیشتر در این 

صنعت حجم تولید و صادرات را بیشتر کرد.
کشور ما در صنعت برق سرآمد است؛ تا جایی که 
نیاز ساالنه و اصلی کشور توسط نیروگاه ها  نه تنها 
تامین می شود، که قادر هستیم بخشی از آن را هم 
با کشورهای  قراردادهای گوناگونی که  صادر کنیم. 
توانایی  چنین  گویای  نیز  می شود  بسته  خارجی 
است. ظرفیت نیروگاهی کشور به نحوی است که در 
کشور ۱۲هزار مگاوات برق در نیروگاه های برق آبی و 
تجدیدپذیر تامین می شود. ۱۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات 
در  مگاوات   ۵۰۰ بزرگ،  برق آبی  نیروگاه های  در 
بادی،  توربین های  و  کوچک  برق آبی  نیروگاه های 
۱۰۰۰ مگاوات در نیروگاه های اتمی و بقیه ظرفیت 
همچنین  می شود.  تامین  حرارتی  نیروگاه های  در 
ظرفیت نصب شده در نیروگاه های برق ایران ۷۴ هزار 
مگاوات است به طوری که تمامی مردم در سراسر 

کشور به شبکه برق دسترسی دارند. بیش از نیمی از 
این ظرفیت توسط شرکت های ایرانی ساخته، نصب 
و بهره برداری شده که در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر ایجاد 
شده است. حمید چیت چیان، وزیر نیرو نیز به تازگی 
خالص  صادرکننده  ایران  درحال حاضر  است:  گفته 
برق به ۴ کشور از جمله ترکیه، عراق، افغانستان و 
پاکستان و صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به 
بیش از ۴۰ کشور جهان است. مهندس محمدرضا 
نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در آیین 
افتتاح دو کارخانه آریا ترانسفو شرق و آریا ترانسفو 
قدرت گفته است که نیمی از نیروگاه های برق کشور 
با تجهیزات ایرانی ساخته شده و امروز کشور در ۹۵ 
این  در  توانمندی  خودکفاست.  برق  صنعت  درصد 
دو  از  می توان  افتخار  با  که  است  حدی  تا  صنعت 
واژه »خودکفایی« و »خوداتکایی« سخن گفت؛ دو 
واژه ای که در تمامی عرصه های صنعتی و تولیدی در 
ابتدای خط به چشم می خورند تا حواس صنعتگران 
در  داخلی  تجهیزات  از  استفاده  که  باشد  آن  بر 
نکته ای  دهند؛  قرار  اولویت  در  را  محصوالت  تولید 
توان  از  استفاده  »حداکثر  قانون  محتوای  در  که 

فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور 
در اجرای پروژه ها« مصوب مجلس شورای اسالمی 
با این همه  در سال ۱۳۷۵ بر آن تاکید شده است. 
ممکن است شنیده شود که هنوز در تامین برخی 
از تجهیزات مورد نیاز برای پروژه ها نیازمند واردات 
هستیم یا اینکه باید دانش فنی ساخت آن تجهیزات 
و  کالن  نگاه  از  کنیم.  نهادینه  کشور  داخل  در  را 
شناخته شده  پدیده ای  رویکرد  این  اقتصاد صنعتی، 
که  گرفت  نظر  در  می توان  چراکه  است؛  معمول  و 
حتی پیشرفته ترین کشورها نیز در تامین قطعات یا 
تجهیزات مورد نیاز صنعتی نیازمند کشورهای دیگر 
باشند. این رویه راهبرد خوداتکایی و خودکفایی را 
انکار نمی کند؛ با این حال هر کشوری که در تولید 
و تامین تجهیزات مورد نیاز در پروژه های زیربنایی و 
زیرساختی قوی تر باشد زمینه صدور خدمات فنی و 
مهندسی در این صنایع را بیشتر خواهد داشت نظیر 
خدمات فنی و مهندسی که در کشورهایی همچون 
ساخت  در  نیز  و  ایرانی  مهندسان  توسط  عراق 

نیروگاه ها ارائه می شود. 
ادامه در صفحه 3/ 

روزنامه صمت/ 

ایلنا/ سیدمسعود احمدی-  سرمایه گذاری بیشتر؛ خوداتکایی بیشتر
کارشناس ارشد انرژی

برای  نیرو  وزارت  مسئولین  اظهارات  بنابر 
پاسخگویی به رشد تقاضای مصرف برق، الزم است 
هر ساله به طور متوسط ۵ هزار مگاوات ظرفیت 
افزودن  شود.  اضافه  شبکه  به  برق  تولید  جدید 
ساالنه حدود ۱۲۰۰۰  به شبکه  چنین ظرفیتی 
میلیارد تومان هزینه الزم دارد. در روزهای اخیر 
سرمایه گذاری  از  که  دارد  تالش  نیرو  وزارت 
کشور  برق  تولید  ظرفیت  افزایش  برای  خارجی 
برای  نیرو  اقدام وزارت  استفاده کند. جدی ترین 
خارجی  سرمایه  گذار  توسط  نیروگاه  احداث 
اینترنشنال  یونیت  ترکیه ای  شرکت  با  قرارداد 
ظرفیت  با  ۵نیروگاه  است  قرار  است.این شرکت 
۵ هزار مگاوات وبه ارزش۳میلیارد دالر در ایران 
آن  نوع  که  ساله   ۲۰ قراردادی  کند.  احداث 
مالکیت، ساخت و بهره برداری )BOO( و دوره 

خرید تضمینی برق تولیدی آن ۶ سال است. 

ادامه در صفحه 3/

وزارت نیرو افزایش بازدهی نیروگاه های گازی 
موجود را پیگیری کند



 

تشکیل کمیته بازنگری قراردادهای 
نیرو

......ادامه خبر

 برگزاری سمینار »راهکارهای مدیریت 
منابع انسانی در شرایط رکود«

......ادامه خبر

 مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق 
ایران تغییر کرد

......ادامه خبر

 وزیر نیرو: نیازمند مهندسی مجدد 
شبکه برق کشور هستیم

......ادامه خبر

 تغییر ساختاری در صنعت برق 
مشکالت را برطرف می کند

......ادامه خبر

 تغییرات ساختاری صنعت برق در راه 
است

......ادامه خبر

 جهانگیری: سیاست دولت تنوع 
بخشی به تولید انرژی است

......ادامه خبر

 نمایشگاه بین المللی تخصصی انرژی و 
صنایع برق ترکمنستان آغاز بکار کرد

......ادامه خبر

 احداث4000 مگاوات نیروگاه کوچک
......ادامه خبر

 تا زمانی که پای ذهنیت مصرف 
انرژی ارزان در میان است نمیتوانیم به 

انرژیهای پاک دست پیدا کنیم.
......ادامه خبر

 سیر صعودی ارزش معامله های برق در 
بورس انرژی ادامه یافت

......ادامه خبر

 آغاز برق رساني به 510 روستاي باالي 
ده خانوار
......ادامه خبر

 امضای قرارداد خرید تضمینی برق 
منطقه ویژه خلیج فارس

......ادامه خبر

 سقوط آزاد مصرف برق ایران
......ادامه خبر

 ساخت نیروگاههای جدید بوشهر 
1057 مگاوات برق به ظرفیت تولید 

کشور می افزاید
......ادامه خبر

 سرکنسول ایران در هرات: 400 
کارخانه از برق صادراتی ایران در هرات 

فعال شده اند
......ادامه خبر

 ظرفیت تولید برق از مرز 75 هزار 
مگاوات عبور کرد

......ادامه خبر

 اشتباهي به قدمت 21سال در نیروگاه 
شهید مفتح
..........ادامه خبر

میلیارد   130 غیرنفتی  صادرات  تحقق   
درصدی   20 ساالنه  رشد  نیازمند  دالری 

است
.......ادامه خبر

 نعمت زاده: منابع بانکی زیر 40 
درصدی پاسخگوی مشکالت تولید 

نیست
......ادامه خبر

 چشم انداز نرخ ارز تا پایان سال
......ادامه خبر

 
 برجام چه فرصت هایی برای اقتصاد 

ایران ایجاد کرد؟
......ادامه خبر

 منطقه اي کردن اتاق هاي بازرگاني کلید 
خورد

......ادامه خبر 

 اقتصادی اخبار صنعت برق

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
سرمایه گذاری بیشتر؛ خوداتکایی بیشتر

علی بخشی، نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران 
به صمت گفت: »استاندارد تولید و تجهیزات صنعت 
برق در کشور درجه باالیی دارد؛ تا جایی که ۹۰ درصد 
جهانی  استانداردهای  مطابق  برق  صنعت  تجهیزات 
در داخل کشور تولید می شود و از معدود کشورهایی 
هستیم که می توانیم در دنیا گوی رقابت را در دست 

بگیریم. «
پیام باقری، عضو هیات مدیره و رییس کمیته صادرات 
در  کامل  خودکفایی  زمینه های  درباره  برق  صنعت 
صنعت برق به صمت گفت: صنعت برق به ۳ بخش 
درصد   ۹۵ و  می شود  تقسیم  انتقال  و  توزیع  تولید، 
خودکفایی گفته شده به احتساب این ۳ بخش هاست. 
تا  انتقال  و  توزیع  حوزه  در  گفت  می توان  به جرات 
صددرصد خودکفایی وجود دارد. با این حال زمانی که 
از خودکفایی ۹۵ درصدی صحبت می شود به معنی 
ضعف نیست بلکه ۵ درصد باقیمانده مربوط به بخش 
تولید و احداث نیروگاه های برق است. در این بخش 
به طور معمول نیازمند تجهیزات خاصی هستیم که 
در برخی کشورها ساخته می شود. البته باز هم تولید 
نشدن برخی تجهیزات به معنی ضعف نیست چراکه 
تولید این دستگاه ها در کشور ما توجیه اقتصادی ندارد. 
بسیاری از کشورها نیز هستند که بخش کوچکی از 
تجهیزات خود را از کشورهای خارجی تهیه می کنند 
توجیه پذیری  اصل  باید  نخست  مرحله  در  چراکه 

اقتصادی مالک باشد.

تولید صادرات محور
تولید  فناوری  بومی سازی  با  گفت:  ادامه  در  باقری 

داخلی  کارشناسان  همت  به  برق  صنعت  تجهیزات 
این  که  باشیم  داشته  را  ادعا  این  می توانیم  امروزه 
زمینه  در  داخل  تولید  در  پیشرفت  بر  عالوه  صنعت 
صادرات نیز یکی از صنایع پیشرو محسوب می شود. 
نیروگاهی  موتورهای  و  توربین  تولید  بخش  در  البته 
انگشت شمار  ما  کشور  در  تولیدکننده  شرکت های 
هستند و به نوعی شرکت مپنا بیشتر در این زمینه 
فعالیت می کند و نسبت به شرکت های دیگر پیشرفته تر 
است. این شرکت در تولید توربین های بادی، حرارتی 
دیگر  تولیدکنندگان  برخی  هرچند  است  پیشرو  نیز 
کرده اند.  اقدام  دستگاه ها  این  »های تک«  تولید  برای 
در سایر تجهیزات نیروگاهی می توان گفت که مشکل 
خاصی در کشور نداریم و شرکت ها می توانند این اقالم 
پیش  آنجا  تا  برق  در صنعت  توانایی  کنند.  تولید  را 
خدمات  تجهیزات،  تامین  و  تولید  کنار  در  که  رفته 
فنی و مهندسی در این صنعت به کشورهای خارجی 
صادر می شود. پروژه های نیروگاهی نیز در کشورهای 
خارجی اجرا و تمام تجهیزات مورد نیاز این پروژه ها در 
داخل کشور تامین می شود. درحال حاضر به بیش از 
۴۰ کشور دنیا تجهیزات صادر می شود از این رو صنعت 
برق ظرفیت صادرات باالیی دارد اما ظرفیت صادراتی 
است  میزانی  از  بیش  دارد  وجود  صنعت  این  در  که 
دلیل  به  مسئله  این  می شود.  انجام  درحال حاضر  که 
وجود موانع بر سر صادرات محصوالت »های تک« است 
که گریبانگیر صنعت برق نیز شده است. این در حالی 
است که یکی از راه هایی که می تواند صنایع را از رکود 
کنار  در  است.  صادرات  برای  زمینه سازی  کند  خارج 
صدور خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات، صادرات 
انرژی برق در دیگری را برای پیشرفت این  انتقال  و 

صنعت می گشاید.

ادامه از صفحه 1/ 
در این قرارداد، تضمین وزارت اقتصاد برای پرداخت 
شده  داده  اینترنشنال  یونیت  شرکت  به  برق  پول 
است، تضمینی که با وجود درخواست سرمایه گذاران 

داخلی، در اختیار آن ها قرار نمی گیرد.
قرارداد  این  موضوع  شدن  رسانه ای  با  همزمان 
تضمین  ارائه  شد.  وارد  آن  به  فراوانی  انتقادهای 
نشدن  برگزار  هزینه ها،  بازپرداخت  برای  دولتی 
داخلی  شرکت های  توان  گرفتن  نادیده  و  مناقصه 

از مهم ترین محورهای منتقدین به شمار می رود.
ظرفیت  افزایش  بر  عالوه  نیرو  وزارت  مسئولین 
را  کشور  نیروگاه های  بازده  افزایش  برق،  تولید 
می کنند.  عنوان  قرارداد  این  انعقاد  دالیل  از  یکی 
دارند  عقیده  کارشناسان  که  است  حالی  در  این 
موجود  نیروگاه های  در  برق  تولید  تلفات  کاهش 
می بایست به عنوان اولویت اول این وزارت خانه برای 
سرمایه گذاری انتخاب می گردید نه احداث نیروگاه 
جدید. نیروگاه های حرارتی کشور با مصرف ۳۰% از 
بیشترین سهم  کشور  فسیلی  مصارف سوخت  کل 
نفتکوره(  و  گازوییل  )گاز،  فسیلی  سوخت  مصرف 
را دارند. از طرف دیگر این مراکز با بازده میانگین 
نیز  را  فسیلی  انرژی  اتالف  میزان  بیشترین   %37
راهکارهای  از مهم ترین  داده اند.  اختصاص  به خود 
تبدیل  حرارتی،  نیروگاه های  بهره وری  افزایش 
سیکل  نیروگاه های  به  موجود  گازی  نیروگاه های 
کنار  در  آب شرین کن  احداث  همچنین  و  ترکیبی 

نیروگاه های حرارتی نزدیک به سواحل است.
به  نزدیک   ،%۳۱ بازده  با  فعلی  گازی  نیروگاه های 

70% از انرژی فسیلی دریافتی را در مرحله تولید 
برق تلف می کنند. این درحالیست که اضافه شدن 
بخش بخار به نیروگاه گازی و تبدیل شدن به نیروگاه 
سیکل ترکیبی بازدهی نیروگاه را از۳۱به ۴۵ درصد 
افزایش می دهد. همچنین اضافه شدن بخش بخار 
و واحدهای شیرین سازی آب به نیروگاه های گازی 
باعث افزایش بازدهی مجموعه از ۳۱به 8۰ درصد 

می شود.
محاسبات نشان داده است که با افزایش بازده ۱۶ 
 ۳۱ از  کشور  گازی  نیروگاه های  از  مگاوات  هزار 
میلیارد   ۱۴ ساالنه  می توان  درصد   ۴۵ به  درصد 
مترمکعب در مصرف گاز صرفه جویی کرد و ظرفیت 
اضافی  سوخت  مصرف  بدون  را  کشور  برق  تولید 

حدود 8۰۰۰مگاوات افزایش داد.
اهمیت  به  توجه  بدون  نیرو  وزارت  در حال حاضر 
موجود،  نیروگاه های  در  برق  تولید  تلفات  کاهش 
احداث  با  نیروگاه های کشور  نامی  افزایش ظرفیت 
نیروگاه های جدید توسط شرکت های خارجی را به 
انتخاب  کشور  نیاز  مورد  برق  تامین  راهکار  عنوان 
کرده است. این انتخاب عالوه بر تضعیف توان داخل 
برای  را  المللی  بین  تعهدات  نیروگاه،  ساخت  در 
کشور به همراه خواهد داشت. پیشنهاد می گردد که 
وزارت نیرو افزایش بازدهی نیروگاه های گازی کشور 
اولویت  عنوان  به  بخار  بخش  احداث  طریق  از  را 
سرمایه گذاری انتخاب کند که عالوه بر جلوگیری از 
اتالف باالی سوخت فسیلی در کشور، افزایش تولید 

برق در کشور بدون مصرف سوخت محقق شود.

وزارت نیرو افزایش بازدهی نیروگاه های گازی موجود را پیگیری کند
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خوداتکایی در صنعت زیرساختی برق
محمدرضا هاتف، کارشناس تولید سیستم های کنترل 
نیروگاهی به صمت گفت: بعد از انقالب اسالمی توسعه 
قرار  کار  در دستور  درحالی  برق  و صنعت  نیروگاه ها 
گرفت که پیش از آن تمامی فرآیندها در این بخش 
از  بعد  انجام می شد. در ۲۰ سال  به دست خارجی ها 
بخش های  از  بسیاری  توانستیم  ما  اسالمی  انقالب 
ساخت نیروگاه را در کشور بومی سازی کنیم به طوری 
که تمامی بخش های زیرساختی تا قبل از دهه ۹۰ در 
کشور بومی سازی شد. تنها بخشی از نیروگاه که تا این 
زمان بومی سازی نشده بود سیستم کنترل نیروگاه بود 
نصب  کار  که  دیگری  و شرکت های  مپنا  که شرکت 
نیروگاهی را بر عهده دارند تحت لیسانس شرکت های 
خارجی همچون زیمنس، ژنرال الکتریک و... سیستم 
آن را می خریدند. در هیچ صنعتی خودکفایی مفهوم 
کلی ندارد به ویژه در صنایع زیرساختی که شرکت های 
حال  این  با  می کنند.  فعالیت  دنیا  در  معدودی 
شکوفایی  باعث  زیرساختی  صنایع  در  سرمایه گذاری 
پیام  شد..  خواهد  اقتصاد  و  صنعت  دیگر  بخش های 
باقری در این زمینه به صمت گفت: مقدار زیادی از 
با وجود  این است که  به دلیل  برق  تلفات در شبکه 
سال ها تحریم، امکان بروزرسانی تجهیزات صنعت برق 
همگام با فناوری روز دنیا را نداشتیم. با این همه باید 
داخل  سخت افزاری  و  نرم افزاری  تجهیزات  که  گفت 
تکافوی این پروژه را خواهد داد و نیازی به واردات در 

این بخش نداریم.

ظرفیت های دیگر در تولید برق
و  حرارتی  منابع  از  برق  تولید  ظرفیت های  کنار  در 
برق  تولید  در  زیادی  ظرفیت های  ما  کشور  فسیلی، 
تعداد  حال  این  با  دارد.  بادی  و  خورشیدی  منابع  از 

نیروگاه ها و مزرعه های خورشیدی کمتر از نیروگاه های 
دو سال گذشته  در  هرچند  است.  فسیلی  و  حرارتی 
به  اقدام  ایتالیا  و  آلمان  چین،  نظیر  کشورهایی 
در  خورشیدی  نیروگاه های  احداث  در  سرمایه گذاری 
برای  نیز  محدودیت هایی  این همه  با  کرده اند  ایران 
انرژی  ازجمله  پاک  انرژی های  نیروگاه های  احداث 
یکی  است؛  نوشته  برق نیوز  دارد.  وجود  خورشیدی 
از دالیلی که منجر به توجیه ناپذیر بودن توسعه این 
نیروگاه ها در ایران شده مقرون به صرفه نبودن آن در 
مقایسه با نیروگاه های فسیلی است. در تولید برق بادی 
بودن قیمت سوخت فسیلی و تحریم های  پایین  هم 
گذشته موانع اصلی توسعه این نوع نیروگاه ها به شمار 
می رفت. همچنین سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی 
که در مدت ۱۲ سال مستهلک می شود، توجیه پذیر 
امروزه ۷۴ هزار مگاوات  بدانیم که  باید  البته  نیست. 
ظرفیت نصب شده نیروگاهی داریم که کمتر از یک 
تجدیدپذیر  انرژی های  به  مربوط  میزان  این  درصد 
انرژی های تجدیدپذیر  از مجموع  است. در حالی که 
حدود ۱۰ هزار مگاوات برق می توانیم تولید کنیم. با 
با آن میزان ظرفیت فاصله زیادی داریم.  این همه ما 
هرچند همایون حائری، رییس مرکز توسعه صادرات 
مهر  به  زمینه  این  در  و آب  برق  پشتیبانی صنایع  و 
گفته است: »درحال حاضر حدود ۳۰۰ مگاوات ظرفیت 
انرژی های تجدیدپذیر در کشور وجود دارد که براساس 
برنامه وزارت نیرو قرار است در ۱۰ سال آینده حدود 
8 هزار مگاوات انرژی های بادی و خورشیدی به این 
ظرفیت اضافه شود. « در کنار موضوع مهم استفاده از 
ظرفیت های تولید برق، دایره تولیدکنندگان تجهیزات 
این صنعت نیز جای بررسی دارد. درواقع تولیدکنندگان 
در این صنعت اندک هستند و در تولید برخی تجهیزات 
همچون توربین که نیاز به سطح فناوری بیشتری دارد 

تولید  عبارتی  به  هستند.  فعال  کمتری  شرکت های 
انحصاری است. این در حالی است که ساالنه بین ۵ 
تا ۷ درصد افزایش تقاضا در صنعت برق وجود دارد؛ 
نیروگاه  باید ۵ هزار مگاوات  یعنی دست کم هر سال 
تقاضا در صنعت  این رو چرخه  از  احداث شود  جدید 
سرمایه گذاری  این  دارد.  سرمایه گذاری  به  نیاز  برق 
مشارکت  و  بروز  تجهیزات  با  غیرمستقیم  ارتباط  در 
سازنده های دیگر است. در مجموع زمانی صنایع مادر 
و پیشرو نیاز به ازدیاد تولیدکننده و سازنده تجهیزات 
خواهند داشت که دامنه اجرای پروژه های مهندسی و 
خدماتی و پیمانکاری در داخل و خارج کشور بیشتر 
به  اتکا  و  مقاومتی  اقتصاد  سایه  در  است  امید  شود. 
شرکت های تولیدکننده داخل و تنها با انتقال فناوری 
نیروگاهی  و  برقی  تجهیزات  تولید  در  همچنان  روز 

سرآمد باشیم.

دنیای اقتصاد/ 
تشکیل کمیته بازنگری قراردادهای نیرو

گروه صنعت و معدن: وزیر نیرو دستور تشکیل 
تیپ  قراردادهای  در  بازنگری  برای  را  کمیته ای 
حوزه نیرو و صنعت برق داد. کمیته ای سه جانبه 
شرکت  نیرو،  وزارت  از  نمایندگانی  آن  در  که 
نماینده  به عنوان  ایران  برق  سندیکای  و  توانیر 

پیمانکاران و بخش خصوصی حضور دارند. 
علیرضا کالهی صمدی، رئیس هیات مدیره سندیکای 
و  کارکارشناسی  ماه های  از  بعد  می گوید:  ایران  برق 
توانیر  شرکت  و  سندیکا  بین  که  متعددی  جلسات 

قراردادهای  تیپ های  از  جدیدی  مدل  شد،  برگزار 
وزیر  با  که  جلسه ای  در  بعد  و  شد  تهیه  نیرو  حوزه 
نیرو داشتیم این تیپ قرارداد را برای بررسی به وزیر 
ارائه دادیم و وزیر نیرو هم برای نهایی کردن قرار داد 

دستور تشکیل کمیته ای را داد. 
کالهی با اشاره به اینکه وزیر نیرو اعالم آمادگی خود 
در  گفته  و  کرده  بیان  همراهی  و  همکاری  برای  را 
از  قراردادها  برای حل مشکالت کنونی  لزوم  صورت 
هیات دولت و شورای عالی نیز مصوبه خواهد گرفت، 
جدیدی  تیپ  قراردادهای  دنبال  به  ما  می گوید: 
هستیم که و... عادالنه باشد و نظر منطقی مشکلی در 
زمان اجرای آن به وجود نیاید، درحال حاضر بسیاری 
برق  فعاالن بخش خصوصی صنعت  و  پیمانکاران  از 
به دلیل نوع قراردادها با چالش های بسیاری رو به رو 
شده اند که امیدواریم در آینده با تغییر تیپ قراردادها 

شاهد بروز چنین مشکالتی نباشیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید:پیش 
می شد  بسته  نیرو  حوزه  در  که  قراردادهایی  این  از 
بخش  فعاالن  آن حقوق  در  و  بود  بیشتر یک طرفه 
خصوصی و پیمانکاران نادیده گرفته می شد از همین 
رو سندیکا به مسووالن وزارت نیرو و توانیر پیشنهاد 
این مدل  داد.  را  قراردادها  تیپ  و  در مدل  بازنگری 
جدید قراردادها از انعطاف بیشتری برخوردار خواهد 
بود، خسارت دیرکرد و حق فسخ در آن برای طرفین 
قرار  است. همچنین در  متقابل دیده شده  به صورت 
به دنبال آن هستیم که زمان شروع  دادهای جدید 
پروژه نه از زمان مبادله قرارداد، بلکه از زمان پرداخت 

اولین پیش پرداخت در نظر گرفته شود.
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سندیکای صنعت برق ایران/ 
برگزاری سمینار »راهکارهای مدیریت 

منابع انسانی در شرایط رکود«

در  انسانی  منابع  مدیریت  »راهکارهای  سمینار 
شرایط رکود« روز سه شنبه شانزدهم شهریور ماه 
سال جاری در محل سندیکای صنعت برق ایران 
در حالی برگزار شد که ادامه رکود در صنعت برق 
پیامدهای مختلفی در بنگاه ها از جمله در حوزه 
منابع انسانی داشته است، به نحوی که مدیریت 
منابع انسانی با راهکارهای شرایط رونق مقدور 
نیست. بر این اساس در این سمینار به بررسی 
انسانی  منابع  حفظ  برای  مناسب  راهکارهای 
مالی  تنگناهای  و  رکود  شرایط  در  شرکت ها 

پرداخته شد.
 در ابتدای جلسه پرویز غیاث الدین دبیر سندیکا ضمن 
خوشامدگویی به حاضرین به ایراد سخنانی مرتبط با 
دوره های آموزشی پرداختند و پتانسیل باالی سندیکا 

را در برگزاری دوره های آموزشی یادآورد شدند.
 

بهین  شرکت  مدیرعامل  خدادادی  ایثار  ادامه  در 
استقرار  با  ارتباط  در  مدیریت  آتیه ساز  مشاوران 
سیستم جامع  مدیریت منابع  انسانی توضیحاتی را 
ارائه داد که در همین چهارچوب استراتژی های مدون 
و مشخص سازمان در کالن و استراتژی های وظیفه ای 
بررسی شد. وی سپس  انسانی  منابع  واحد مدیریت 
پروژه های  اولویت بندی  درخصوص  مطالبی  ارائه  به 
بهبود در حوزه منابع انسانی مطالبیپرداخت و طراحی 
و استقرار فرآیندهای دینامیک مدیریت منابع انسانی 

پایان بخش این سخنان بود. 
در بخش پایانی سمینار، ضمن ایراد سخنانی در رابطه 
انسانی در بهره وری توسط رضا  با نقش سرمایه های 
راهکارهایی  فراروش صبا،  جوشن مدیرعامل شرکت 
چند  مشکالت  و  شد  ارائه  مستمر  بهبود  جهت  در 
قرار  بررسی  مورد  پیشنهادی  راه حل های  و  شرکت 

گرفت. 
گزارش تصویری این سمینار و گزیده ای از محتوای 
ارائه شده را می توانید از این لینک مشاهده فرمایید.  

تسنیم/ با حکم وزیر نیرو
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق 

ایران تغییر کرد

مدیرعامل سابق توانیر امروز با حکم وزیر نیرو 
به سمت مدیرعاملی شرکت مدیریت شبکه برق 
ریاحی«  »رضا  این حکم،  با  منصوب شد.  ایران 
مدیرعامل پیشین از شرکت مدیریت شبکه برق 

ایران رفت.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
مرکز  نخستین  که  بود  گذشته  سال  ماه  فروردین 
پشتیبانی صنایع آب و برق و توسعه صادرات وزارت 
نیرو تشکیل شد و »همایون حائری« که در آن زمان 
مادرتخصصی  شرکت  عاملی  مدیریت  از  به تازگی 

توانیر برکنار شده بود، رئیس این مرکز شد.
حائری در مدت یک سال و نیم فعالیت در این سمت، 
عنوان  به  خود  فعالیت های  از  رسمی  گزارش  هیچ 
رئیس نخستین مرکز پشتیبانی صنایع آب و برق و 
توسعه صادرات وزارت نیرو ارائه نداد و حضور وی در 
تنها  با شرکت های خارجی،  جلسات مذاکرات وزیر 
در  تأسیس  تازه  مرکز  این  فعالیت  ای  رسانه  ظاهر 

وزارت نیرو بود.
به  نیرو  وزیر  حکم  با  امروز  توانیر  سابق  مدیرعامل 
ایران  برق  مدیریت شبکه  مدیرعاملی شرکت  سمت 
این حکم، »رضا ریاحی« مدیرعامل  با  منصوب شد. 
رفت  ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  از  پیشین 
پشتیبانی  مرکز  در  حائری  برای  جایگزینی  هنوز  و 
نیرو  وزارت  در  صادرات  توسعه  و  برق  و  آب  صنایع 

انتخاب نشده است.

ایسنا/ حائری مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق 
شد

وزیر نیرو: نیازمند مهندسی مجدد 
شبکه برق کشور هستیم

برق  شبکه  مدیریت  شرکت  جدید  مدیرعامل 
نیرو  وزیر  حضور  با  امروز  ظهر  از  پیش  ایران 

معرفی شد.
امروز  نیرو  وزیر  چیت چیان  حمید  ایسنا،  به گزارش 
)شنبه( در آیین تودیع و معارفه مدیرت تولید شبکه 
برق ایران اظهار کرد: با توجه به الزام مجلس مبنی بر 
عدم حضور یک نفر در هیئت مدیره دو شرکت و با 
توجه به بازگشت مهندس ریاحی به مشهد، همایون 
وزیر  مشاور  با حفظ سمت  ۲ سال  مدت  به  حائری 
به عنوان مدیرعامل مدیریت تولید شبکه برق ایران 

فعالیت خواهند کرد.
وی افزود: اطمینان داریم حضور مهندس حائری در 
شرکت مهم و حساس مدیریت تولید شبکه برق ایران 

می تواند بسیار راهگشا باشد.
ده  شبکه  کشور،  برق  شبکه  امروز  گفت:  نیرو  وزیر 
 ۷۵ از  بیش  حاضر،  حال  در  ما  نیست؛  پیش  سال 
هزار مگاوات ظرفیت نصب شده برق در کشور داریم 
هزار  برنامه ششم ۲۶  پایان  تا  پیش بینی می شود  و 

مگاوات به میزان کنونی اضافه شود.
عمل  در  دیگر  سال  چند  کرد:  تصریح  چیت چیان 
شبکه برق کشور به بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات خواهد 
با  ماهیت  لحاظ  به  شبکه  مدیریت  بالطبع  و  رسید 

آنچه که اکنون هست بسیار متفاوت خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: برای مدیریت شبکه برق کشور 
ما نیازمند مهندسی مجدد شبکه هستیم و این کاِر 

بسیار طاقت فرسا و بزرگی است.

شماره   1806    20 شهریور ماه 1395

http://ieis.ir/fa-news-178-2732.html


6 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

شبکه  راه اندازی  به  اشاره  با  ادامه  در  نیرو  وزیر 
گفت:  آتی،  روزهای  در  زنجان  دیسپاچینگ  جدید 
جای  به  آن  ساخت  مراحل  و  زنجان  دیسپاچینگ 
خوبی رسیده است و ما بنا داریم با توجه به گشایش 
حاصل شده در حوزه سیاست خارجی در سال های 
آن  تجهیز  برای  خارجی  معتبر  برندهای  از  اخیر، 

استفاده کنیم.
وی تأکید کرد: در مقطع کنونی، می بایست مدیران 
به  کمی  توسعه  بر  عالوه  کشور  برق  تولید  شبکه 

توسعه کیفی شبکه نگاه ویژه ای داشته باشند.
و  برق  کیفیت  ارتقای  تلفات،  کاهش  افزود:  وی 
مدیریت تقاضا از جمله برنامه کلیدی و جدیدی است 
بایست در رویکرد کیفی جدید مورد لحاظ قرار  که 

گیرد.
بار  منحنی  کردن  مسطح  کرد:  تصریح  چیت چیان 
نبایستی فرکانس شبکه  برای ما بسیار مهم است و 

دارای تغییرات زیادی باشد.
وی در ادامه ضمن تشکر از خدمات مهندس ریاحی 
در زمینه مدیریت مصرف بار در تابستان سال جاری 
گفت: اگر مدیریت مصرف بار در تابستان سال جاری 
مگاوات خاموشی  هزار  از ۲  بیش  ما  نمی شد،  انجام 
اما خوشبختانه  را در سطح کشور تجربه می کردیم؛ 
با درایت مهندس ریاحی و سایر همکاران از این امر 
را  خاموشی  ساعت  یک  حتی  ما  و  شد  جلوگیری 

تجربه نکردیم.
بخش  ورود  به  توجه  با  داشت:  اظهار  نیرو  وزیر 
خصوصی به عرصه تولید، اقتدار بخش دیسپاچینگ 
در نظارت بر تولید برق بسیار می تواند راهگشا باشد 
و این مسئله به نوعی در قانون نیز به آن تأکید شده 

است.
تولید  مدیریت شبکه  و  نیرو  وزارت  کرد:  تأکید  وی 

برق بایستی بر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برق 
نظارت دقیق داشته باشد و این کار نیازمند جدیت و 

ممارست در این امر است.
حائری  مهندس  انتصاب  پایان ضمن  در  چیت چیان 
از  ایران،  برق  تولید شبکه  مدیریت جدید  عنوان  به 
خدمات شایسته مهندس ریاحی به عنوان مدیر سابق 

این شرکت تقدیر کرد.

ایسنا/ در گفت وگو با ایسنا عنوان شد
تغییر ساختاری در صنعت برق مشکالت 

را برطرف می کند

و  تغییر  ایجاد  از  حاکی  زمزمه های  که  درحالی 
پیش  از  بیش  برق  صنعت  ساختار  در  تحوالت 
جدی به نظر می رسد، تا شاید این اتفاق بتواند 
جرقه ای برای ارتقا صنعت برق ایران باشد، یک 

کارشناس متقد است این تغییرات به نفع است.
اعالم  پیش  مدت ها  از  که  درحالی  ایسنا،  به گزارش 
متولی  عنوان  به  توانیر  است  قرار  که  بود  شده 
مدیریت  مجزای  شرکت  سه  به  کشور  برق  صنعت 
تبدیل  برق  توزیع  مدیریت  و  انتقال  مدیریت  تولید، 
ایجاد شرکت  از  پس  می رسد چندماه  نظر  به  شود، 
مادرتخصصی تولید برق حرارتی، تشکیل دو شرکت 
توزیع و انتقال برق با کندی مواجه شد، موضوعی که 
اکنون با تغییرات جدید مدیریتی در صنعت برق بار 

دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.
این  که  توانیر  سابق  مدیرعامل  حائری،  همایون 
تا  شده  بدل  نیرو  وزیر  اعتماد  مورد  مدیر  به  روزها 
ظرف دو سال اخیر، چند حکم مسئولیتی جدید را 

کرسی  بر  )شنبه(  امروز  کند  دریافت  چیت چیان  از 
مدیریت شبکه برق ایران تکیه زد تا بار دیگر موضوع 
قرار  توجه  مورد  برق  صنعت  در  ساختاری  تغییرات 
را  انتقاداتی  کارشناسان  برخی  که  تغییراتی  بگیرد. 
عنوان  به  آن  از  دیگر،  برخی  و  وارد می دانند  آن  بر 
برق  صنعت  در  مدیریت  تخصصی شدن  برای  گامی 

یاد می کنند.
معتقد  برق  کارشناس حوزه  زمینه مطهری،  این  در 
است که تخصصی شدن مدیریت امور در صنعت برق 

می تواند گام موثری برای این صنعت تلقی شود.
وی با بیان اینکه در گذشته تفکیک وظایف در حوزه 
احداث نیروگاه ها به وجود آمد، اظهار کرد: این اقدام 
با  مشکالت  از  بسیاری  که  به طوری  بود  موثر  بسیار 

انجام این کار برطرف شد.
به گفته عضو سندیکای شرکت های تولیدکننده برق، 
ایجاد  حرارتی  برق  مادرتخصصی  شرکت  که  زمانی 
ارتقای صنعت  بسیار مطلوبی در  تاثیرات  شد شاهد 
یک  برق  صنعت  شک  بی  چراکه  بودیم  کشور  برق 
حوزه تخصصی است و هرچه تفکیک وظایف صورت 

بگیرد می توان شاهد نتایج بهتری بود.
توانیر،  شرکت  حاضر  حال  در  ایسنا،  به گزارش 
همچنان مسئولیت بخش انتقال و توزیع برق کشور 
را در اختیار دارد، این درحالی است که وزارت نیرو 
با تشکیل شرکت  تا  طرحی را در حال بررسی دارد 
و  انتقال  بخش  در  توانیر  برق،  توزیع  مادرتخصصی 
که  است  حالی  در  این  شود.  متمرکز  توزیع  فوق 
توانیر گرفته  از  نیز  نیز مسولیت تولید  چندی پیش 
و به شرکت مادر تحصصی تولید برق حرارتی واگذار 

شد.

تسنیم./ تسنیم گزارش می دهد
تغییرات ساختاری صنعت برق در راه 

است

قبل  سال  سه  مصوبه  اجرای  برای  ها  بررسی 
بینی می شود  پیش  و  دارد  ادامه  وزیران  هیئت 
تشکیل  شاهد  یازدهم  دولت  اتمام  از  پیش  تا 
شرکت مادرتخصصی توزیع برق ایران و متمرکز 
فوق  و  انتقال  موضوع  در  توانیر  شرکت  شدن 

توزیع باشیم.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع 
نیروی برق ایران )توانیر( از سال ۱۳۴8 با مسئولیت 
انتقال و عمده فروشی برق  تولید،  توسعه تأسیسات 
تشکیل شد و تا امروز که قریب به ۴۶ سال از عمر 
این شرکت دولتی می گذرد، تمامی مسئولیت های 

تولید، انتقال و توزیع برق کشور بر عهده آن است.
با در دستور کار قرار گرفتن اجرای سیاست های اصل 
۴۴ قانون اساسی در وزارت نیرو، به منظور خصوصی 
سازی صنعت برق طرح جداسازی بخش های تولید و 
انتقال و توزیع مطرح شد اما در طی سالهای گذشته 
اجرای این طرح با اقبال مسئوالن امر مواجه نشد تا 
اینکه در دولت یازدهم این موضوع در دستور کار قرار 
گرفت و با تشکیل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی 
برق حرارتی ایران، بخش تولید از شرکت توانیر جدا 

شد.
برق  توزیع  و  انتقال  بخش  در  توانیر،  اکنون شرکت 
نیرو  وزارت  در  اما  دارد،  مدیریتی  مسئولیت  کشور 
شرکت  تشکیل  با  تا  است  بررسی  حال  در  طرحی 
مادرتخصصی توزیع برق ایران، شرکت مادرتخصصی 

توانیر در بخش انتقال و فوق توزیع متمرکز شود.
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پیشینه این طرح به مصوبه هیئت وزیران در جلسه 
بیست و هشتم اسفندماه سال ۹۲ باز می گردد. در 
این مصوبه عنوان شده بود که »شرکت مادرتخصصی 
تولید نیروی برق حرارتی با اصالح اساسنامه شرکت 
سازمان توسعه برق ایران و شرکت مادرتخصصی توزیع 
نیروی برق با اصالح اساسنامه شرکت مادرتخصصی 
مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و برق )ساتکاب( 

تشکیل می شوند«.
نیروی  تولید  مادرتخصصی  شرکت  تشکیل  وجود  با 
مادرتخصصی  شرکت  شدن  منحل  و  حرارتی  برق 
مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و برق، هنوز خبری 
ایران  برق  توزیع  مادرتخصصی  شرکت  تشکیل  از 
نیست؛ اما پیگیری های تسنیم حاکی از این است که 
وزارت نیرو همچنان این مسئله را در دستور کار دارد 
قبل  سال  مصوبه سه  این  اجرای  برای  ها  بررسی  و 

هیئت وزیران ادامه دارد.
اتمام دولت یازدهم  از  تا پیش  پیش بینی می شود 
شاهد تشکیل شرکت مادرتخصصی توزیع برق ایران 
و متمرکز شدن شرکت توانیر در موضوع انتقال و فوق 

توزیع باشیم. 

ایرنا/ 
جهانگیری: سیاست دولت تنوع بخشی 

به تولید انرژی است

بوشهر- ایرنا- معاون اول رئیس جمهوری گفت: 
یکی از سیاست های جدی دولت، تنوع بخشی 
به تولید انرژی است که اکنون بخش اصلی انرژی 
کشور از تبدیل مواد فسیلی نفت و گاز به برق، به 

دست می آید.
در  شنبه  روز  جهانگیری  اسحاق  ایرنا  گزارش  به 
فرودگاه بوشهر در گفت وگو با خبرنگاران افزود: هم 
نیروگاهی  ظرفیت  مگاوات  هزار   ۷۵ از  بیش  اینک 

کشور به طور عمده با گاز تامین می شود.
عملیات  آغاز  نیت  به  امروز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اجرایی ۲ واحد جدید نیروگاه اتمی به استان بوشهر 
سفر کرده ام یادآورشد: در مطالعاتی که انجام گرفته 
این امر باید متنوع شود و به سمت انرژی های تجدید 

پذیر برویم که یکی از آنها نیروگاه های اتمی است.
ساخت  با  کرد:  اضافه  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
نیروگاه های اتمی افزون بر تثبیت پایداری شبکه در 
مصرف مواد فسیلی صرفه جویی و همچنین به جهت 

محیط زیستی برای کشور بسیار مهم است .
در  کند  پیدا  توفیق  دولت  کرد،  اظهارامیدواری  وی 
و  بادی  اتمی،  های  نیروگاه  نیز  کشور  نقاط  سایر 

خورشیدی را توسعه دهد.
در  ها  اقدام  این  انجام  اینکه  به  اشاره  با  جهانگیری 
گفت:  است  مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست  راستای 
جهت  به  هم  جدید  های  نیروگاه  اندازی  راه  با 
فناوری  به  کشور  دسترسی  و  فناوری  و  علم  توسعه 
برتر و روز دنیا و هم مواد خام را می توان به  های 
صنایع پیشرفته تبدیل و صادرات انجام دهیم از باب 
اینکه مواد خام، گاز و نفت را تبدیل به برق و مواد 
باال و هم برای  افزوده  با ارزش  پتروشیمی و موادی 

پایداری انرژی کشور مفید است.
تحقق  برای  امروز  خوبی  های  تصمیم  افزود:  وی 
سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور گرفته شده 
که مهمترین آن در سال جاری به حرکت درآوردن 
بوده  افزایش صادرات  و  تولید داخلی  اقتصاد کشور، 

که عملکرد تاکنون بسیار خوب بوده است.

از  دیگری  بخش  در  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
در  بسیار خوشحال هستم  یادآور شد:  سخنان خود 
آستانه عید قربان خداوند توفیق داد در خدمت مردم 

استان بوشهر باشیم .
وی گفت: مردم استان بوشهر در طول تاریخ همواره 
نقش بسیار بزرگ و درخشنده داشتند و حضورشان 

در همه عرصه ها تاثیر گذار بوده است .
جهانگیری یادآورشد:از طرفی استان بوشهر پایتخت 
و قلب انرژی کشور است و مهمترین منابع نفت و گاز 

کشور در این استان قرار دارد.
وی گفت: کانون اصلی توسعه ایران از استان بوشهر 
است که شعاع توسعه و حرکت به سایر نقاط کشور 

در حال انجام است.
با ساخت و راه اندازی این ۲ واحد جدید نیروگاهی، 
ظرفیت  به  برق  مگاوات   ۵۷ هزارو  یک  مجموع  در 
نفت  بشکه  ۲۲میلیون  اضافه،  کشور  انرژی  تولید 
صرفه جویی و از تولید ۲۱ میلیون تن گاز گلخانه ای 

جلوگیری خواهد شد.

فارس/ با حضور فعال شرکت های ایرانی
نمایشگاه بین المللی تخصصی انرژی و 
صنایع برق ترکمنستان آغاز بکار کرد

برق  صنعت  توسعه  بین المللی  نمایشگاه 
از 18  از 80 شرکت  بیش  با حضور  ترکمنستان 

کشور دنیا در عشق آباد آغاز به کار کرد.
عشق  آباد،  در  فارس  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
نمایشگاه بین المللی توسعه صنعت برق ترکمنستان با 
حضور بیش از 8۰ شرکت از ۱8 کشور دنیا از جمله ۱۲ 

شرکت ایرانی عصر دیروز در عشق آباد آغاز به کار کرد.
رئیس  معاونان  از  تعدادی  حضور  با  نمایشگاه  این 
و  ترکمنستان  دولت  وزرای  مجلس،  رئیس  جمهور، 
که  شد  افتتاح  ترکمنستان  خصوصی  بخش  فعاالن 
افراد مذکور همچنین از غرفه های شرکت  های ایرانی 

بازدید کردند.
ایرانی  شرکت های  سرپرست  رسالتی«  »حمید 
خبرنگار  با  مصاحبه  در  مذکور  نمایشگاه  در  حاضر 
هیات  یک  گفت:  عشق آباد،  در  فارس  خبرگزاری 
شرکت های  کارشناسان  و  صاحبان  از  نفری   ۲۰
پویا«،»یزد  نور  پویا«،»سیم  آوران  »یراق  همچون 
کابل«،»الکترونیک افزار آزما«،»جهان پارس«،»گروه 
»مپنا«،»راسا  گروه  انرژی«،»شرکت های  سان 
خطوط«،»آریا ترانسفو« و غیره در نمایشگاه تخصصی 

صنعت انرژی برق ترکمنستان حضور دارند.
بین المللی  نمایشگاه  اولین  در  کرد:  تصریح  وی 
استقبال  ترکمنستان  برق  صنایع  و  انرژی  تخصصی 
ایران صورت گرفته است  از غرفه های  بسیار خوبی 
خصوصی  و  دولتی  بخش  رتبه  عالی  مقامات  و 
خریداری  و  همکاری  برقراری  برای  ترکمنستان 
تجهیزات و خدمات  فنی و مهندسی وابسته صنایع 
انرژی برق و طرحهای زیربنای اظهار عالقه نموده اند.

توسعه  زمینه  در  همکاری ها  گسترش  افزود:  وی 
دستگاه های  و  تجهیزات  برق،  انرژی  صنعت 
برق، ماشین آالت نصب ستون، سیم و  نیروگاه های 
و  بادی  برق  انرژی  تولید  برق،  انتقال  خطوط  کابل 
خورشیدی، تجهیزات خاص صرفه جوئی در مصرف 
بین المللی  نمایشگاه  محورهای  مهمترین  از  برق 
صنعت انرژی برق ترکمنستان و همایش بین المللی 
این  ایرانی در همه  مربوطه می باشد که شرکت های 

عرصه ها حرف برای گفتن دارند.
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مهر/ مدیرعامل توانیر خبر داد:
احداث4000 مگاوات نیروگاه کوچک

 4000 ساخت  به  اشاره  با  توانیر  مدیرعامل 
و  کوچک  مقیاس  نیروگاه های  جدید  ظرفیت 
تولید پراکنده برق، گفت: دولت برق نیروگاه های 

پراکنده را 5 سال تضمینی خریداری می کند.
مراسم  در  کردی  آرش  مهر،  خبرنگار  به  گزارش 
پراکنده  تولید  نیروگاه  یک  نخست  فاز  بهره برداری 
برق در شرق تهران با بیان اینکه ساخت و راه اندازی 
نیروگاه های مقیاس کوچک و تولید پراکنده برق یکی 
از سیاست های توسعه صنعت برق ایران است، گفت: 
شبکه  در  مهمی  نقش  نیروگاه ها،  جدید  نسل  این 
کاهش  باعث  همچنین  و  کرد  خواهد  ایفا  هوشمند 
تلفات برق شده و در پدافند غیر عامل نیز تاثیر به 

سزایی دارند.
فعلی  شرایط  در  اینکه  اعالم  با  توانیر  مدیرعامل 
از 8۰۰ مگاوات  به بیش  نیروگاه ها  نوع  این  ظرفیت 
رسیده است، تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی های 
انجام گرفته، در قالب برنامه ششم توسعه، بین ۳ تا 
۴ هزار مگاوات نیروگاه تولید پراکنده احداث خواهد 

شد.
برنامه های  تشریح  در  همچنین  مسئول  مقام  این 
در حال  داشت:  اظهار  برق کشور،  توسعه ای صنعت 
حاضر با بیش از ۷۵ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده 
نیروگاهی، در رتبه نخست منطقه و رتبه چهاردهم 
جهان قرار داریم اما از نظر مصرف برق نیز رتبه ۱8 

دنیا به ایران اختصاص دارد.
کردی با تاکید بر اینکه رشد پیک در سال جاری ۵ 
درصد بود، یادآور شد: این میزان رشد مصرف برق، 
رقم بزرگی است، چرا که درکشورهای پیشرفته این 

میزان حدود ۳ درصد است.
وی با اشاره به اینکه در شاخص شدت انرژی وضعیت 
باید  رو  این  از  و  نمی شود  مشاهده  کشور  در  خوبی 
این شاخص )تولید کاال به ازای مصرف میزان معینی 
روبه  نیاز  به  توجه  با  تاکید کرد:  یابد،  بهبود  انرژی( 
رشد مصرف برق، به ویژه در بخش صنعتی، سرمایه 
به  اقدام  صنعتی  درشهرک های  می توانند  گذاران 

احداث این نوع نیروگاه ها کنند.
این نوع  اینکه برق تولیدی  با بیان  مدیرعامل توانیر 
خریداری  تضمینی  صورت  به  سال   ۵ تا  نیروگاه ها 
مسئول  مقام  این  گفته  به  خاطرنشان  می شود، 
زمینه های الزم برای انعقاد قراردادهای دوجانبه میان 
تولیدکننده و مصرف کننده برق فراهم شده است که 
در این صورت صاحبان این نوع نیروگاه ها می توانند 
کنندگان  مصرف  به  مستقیماً  را  خود  تولیدی  برق 

بفروشند. 

رادیو گفت و گو/ کارشناس ارشد حوزه ی انرژی بیان 
داشت:

تا زمانی که پای ذهنیت مصرف انرژی 
ارزان در میان است نمیتوانیم به 

انرژیهای پاک دست پیدا کنیم.

ی  حوزه  ارشد  ،کارشناس  نیک  افشار  مهدی 
برنامه  تلفنی  نگار در گفتگوی  و روزنامه  انرژی 
کرد: مشکل  تصریح  گو  و  گفت  رادیو  ی سؤال 
استفاده از انرژیهای پاک مشکل ذهنیت است. 
تا زمانی که پای ذهنیت مصرف انرژی ارزان در 
دست  پاک  انرژیهای  به  توانیم  نمی  است  میان 

به  نیز  دولت  و  جامعه  ی  همه  ذهن  کنیم.  پیدا 
انرژی فسیلی ارزان عادت کرده است.

افشار نیک سیاستهای حمایتی وزارت نیرو مبنی بر 
بستن قرارداد با بخش خصوصی در جهت خرید برقی 
ناکافی دانست و  از این ناحیه تولید می شود را  که 
افزود: قطعا اینگونه سیاست های حمایتی  از سوی 
وزارت نیرو مفید به فایده است اما به تنهایی راهگشا 

نبوده و عزمی ملی نیاز دارد. 
از  استفاده  مشکل  کرد:  تصریح  باره  این  در  وی 
که  زمانی  تا  است.  ذهنیت  مشکل  پاک  انرژیهای 
پای ذهنیت مصرف انرژی ارزان در میان است نمی 
توانیم به انرژیهای پاک دست پیدا کنیم. ذهن همه 
ارزان عادت  انرژی فسیلی  نیز به  ی جامعه و دولت 

کرده است.
کرد:  نشان  خاطر  انرژی  ی  حوزه  ارشد  کارشناس 
 ) آلمان  کشور  در  )مخصوصا  دنیا  در  که  ای  تجربه 
در این باره بدست آمده به این صورت است که در 
دوره ای پر فشار دولت آلمان حمایتهای خیلی زیاد 
از انرژیهای پاک داشته تا اینکه به سطح خاصی از به 
روز بودن رسیده و سپس آنها را وارد بازار می کند 
اما در کشور ما اینگونه نیست و تأکید می کنم ذهن 
ما به انرژی فسیلی ارزان عادت کرده است و گویی 
نمی خواهیم خود را از خواب خرگوشی که گرفتار آن 

هستیم نجات دهیم. 
که  مطلب  این  به  اشاره  ضمن  نگار  روزنامه  این 
نام  دیگر  نیز  دنیا  نفتی  شرکتهای  بزرگترین  امروزه 
oil _کمپانی بر روی خود ندارند افزود: امروز همه 
ی شرکت های نفتی با نام انرژی _ کمپانی شناخته 
می شوند و بعبارتی همه فهمیده اند که سبد انرژی 
انرژیهای فسیلی تنظیم کنند  خود را نباید براساس 
در  خورشید  و  باد  نظیر  پاکی  انرژیهای  سمت  به  و 

حرکت اند. 
افشار نیک، همچنین راجع به کاهش شدت مصرف 
انرژی  مصرف  شدت  کاهش  کرد:  اذعان  انرژی 
قیمتی،  سیاستهای  از   ای  مجموعه  بکارگیری 
حمایتی و نیز عزم شدید ملی است و از دیدگاه بنده 
حمایت وزارت نیرو در این رابطه راهگشا نخواهد بود 
ای  یارانه  و  حمایتی  نظر  از  وزارتخانه  این  که  چرا 

سازمانی رنجور است. 
وی در خصوص حمایت وزارت نیرو از یک سرمایه گذار 
به صراحت بیان داشت: وزارت نیرو اگر قصد حمایت 
واقعی داشت سالهای گذشته پول پیمانکاران برق را 
پرداخت می کرد پس این سازمان پروژه ی استفاده از 

انرژیهای پاک را به تنهایی نمی تواند جلو ببرد.

وزارت نیرو/ در هفته گذشته؛
سیر صعودی ارزش معامله های برق در 

بورس انرژی ادامه یافت

بورس  در  برق  معامله های  ارزش  صعودی  سیر 
انرژی ادامه یافت و ارزش معامله های برق از 250 

میلیارد ریال گذشت.
بر  )پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
اساس اعالم شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در پنج 
روز معامالتی هفته گذشته )۱۳ تا ۱۷ شهریور ماه( 
باری روزانه  نماد کم  به ترتیب در  انرژی،  در بورس 
معادل ۱۷۶ هزار و ۴۳۲ مگاوات ساعت برق با قیمت 
متوسط ۳۳۰ هزار و ۴8۴ ریال بر مگاوات ساعت و در 
نماد میان باری روزانه معادل 8۰ هزار و ۲۵۶ مگاوات 
ساعات برق با قیمت متوسط ۳۵۰ هزار و ۲۲ ریال بر 
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مگاوات ساعت گزارش شد.
همچنین در نماد بار پایه روزانه معادل ۴۵8 هزار و 
8۷۴ مگاوات ساعت برق با قیمت متوسط ۳۴۹ هزار 
پیک  بار  نماد  در  و  ساعت  مگاوات  بر  ریال   ۹۹۵ و 
روزانه ۱8 هزار و ۲8۰ مگاوات ساعت برق با قیمت 
متوسط ۳۷۱ هزار و ۴۰۹ ریال بر مگاوات ساعت بین 

خریداران و فروشندگان انرژی معامله شد.
این  انجام شده در  این اساس ارزش معامله های  بر   

هفته بیش از ۲۵۳ میلیارد ریال بوده است.

برق رساني  به  برق  صنعت  ویژه  توجه  نیرو/  وزارت 
روستایي در سال اقتصاد مقاومتي؛

آغاز برق رساني به 510 روستاي باالي ده 
خانوار

از  توانیر  روستایی  برق رسانی  طرح  مجری   
و  خانوار  ده  باالی  روستای   580 به  برق رسانی 
در سال  این موضوع  به  برق  ویژه صنعت  توجه 

اقتصاد مقاومتی خبر داد.
مهندس »ولی الدین مصلحتی شربیانی« در گفت وگو 
به  توجه  با  گفت:  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  با 
نام گذاری امسال به نام سال اقتصاد مقاومتی اقدام 
وعمل از سوی مقام معظم رهبری، صنعت برق توجه 

بسیاری به برق رسانی روستایی دارد.
وی افزود: برق رسانی به ۵8۰ روستای باالی ده خانوار 
این  اکثر  که  گرفته  قرار  برق  کار صنعت  در دستور 
همچون  صعب العبور  و  گرمسیر  مناطق  در  روستاها 

استان کرمان قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه برق رسانی به روستاها نیز مورد 

توجه نمایندگان مجلس است، گفت: حدود ۲۰ درصد 
از روستاهای بدون برق در استان کرمان قرار دارد و 
استان  این  نمایندگان  مجمع  با  جلسه ای  تازگی  به 
به  برق رسانی  برای  برق  صنعت  برنامه های  و  برگزار 

روستاها تشریح شد.
مجری طرح برق رسانی روستایی توانیر با بیان اینکه 
از ابتدای امسال تاکنون ۷۰ روستای باالی ده خانوار 
این  بیشتر  که  آنجا  از  گفت:  است،  شده  برق رسانی 
امکان  شده اند،  واقع  گرمسیری  مناطق  در  روستاها 
کار اجرایی در فصل گرما وجود ندارد؛ بنابراین طی ۶ 
ماهه نخست امسال برنامه ریزی های اجرایی، انتخاب 
پیمانکار و سایر مقدمات انجام شده و عملیات اجرایی 
برق رسانی به ۵۱۰ روستای دیگر از از این ماه و به 
طور گسترده از نیمه دوم سال جاری شروع می شود.

 ۵8۰ از  روستا   ۴۰ مجموع  در  اینکه  بیان  با  وی 
روستای باالی ده خانوار از طریق انرژی خورشیدی 
امسال  ابتدای  از  روستا   ۳ گفت:  می شود،  برق دار 
تاکنون از طریق انرژی های تجدیدپذیر برق دار شده 
و تا پایان سال نیز ۳۷ روستای دیگر برق دار می شود.

برای  تومان  میلیارد   ۱۰8 شد:  یادآور  مصلحتی 
نیاز  خانوار  با ۷۵۰۰  روستا  این ۵8۰  به  برق رسانی 
است و تا پایان امسال نیز همه این روستاها از نعمت 

برق برخوردار می شوند.
اقتصاد  سال  امسال  که  آنجا  از  کرد:  تصریح  وی 
ده  باالی  روستاهای  به  رسانی  برق  است،  مقاومتی 
خانوار از اولویت ما قرار دارد به همین دلیل در برخی 

موارد از مسائل اقتصادی چشم پوشی کردیم.
تاکنون در سراسر کشور ۱8۱  وی خاطرنشان کرد: 
روستا با ۱۹۰۱ خانوار از طریق انرژی های تجدیدپذیر 
با ظرفیتی در حدود ۲ مگاوات از نعمت برق برخوردار 

شده اند.

دنیای اقتصاد/ 
امضای قرارداد خرید تضمینی برق 

منطقه ویژه خلیج فارس

قرارداد خرید تضمینی برق نیروگاه 235 مگاواتی 
غدیر، بین ایمیدرو و هلدینگ برق و انرژی غدیر 

امضا شد.
نوسازی  و  توسعه  سازمان  روابط عمومی  گزارش  به 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، این قرارداد 
بین رئیس هیات عامل ایمیدرو و اسماعیل خوش گفتار 
مدیر عامل هلدینگ برق و انرژی غدیر، به امضا رسید. 
ایجاد  طرح  مجری  هاشم پور  مرتضی  برنامه  این  در 
معدنی  مناطق  و  بزرگ  معادن  در  الزم  زیربناهای 
)وابسته به ایمیدرو( و تعدادی از اعضای هیات مدیره 
شرکت سرمایه گذاری غدیر  نیز حضور داشتند. طبق 
اسناد مبادله شده، ایمیدرو برق تولیدی نیروگاه هرمز 
)در دست احداث( را برای مدت ۲۰ سال خریداری 

می کند.
قرارداد  امضای  از  پیش  ایمیدرو  هیات عامل  رئیس 
فوق با ابراز خرسندی از احداث نیروگاه هرمز اظهار 
کرد: با ورود برق به شبکه، بخش قابل توجهی از نیاز 
صنایع مستقر در استان هرمزگان به خصوص منطقه 
به  تامین  خلیج فارس  فلزی  و  معدنی  صنایع  ویژه 
همچنین،  کرباسیان  مهدی  شد.  خواهد  برق  انرژی 
حضور سرمایه گذار در چنین پروژه ای را سبب توسعه 
امور زیرساختی دانست و گفت: برق این نیروگاه باعث 
زیرظرفیت،   که  شرکت هایی  از  دسته  آن  می شود 
برای  آسوده تری  شرایط  هستند،  فعالیت  مشغول 

تولید داشته باشند.

 طرحی با حضور سرمایه گذار آلمانی
از  همچنین  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
وجود سرمایه گذار خارجی در احداث نیروگاه سخن 
آلمانی  شرکت  یک  با  ایرانی  طرف  افزود:  و  گفت 
که  می دهند  انجام  را  پروژه  این  در  سرمایه گذاری 
باید اذعان کرد، نخستین طرح در منطقه ویژه صنایع 
معدنی خلیج فارس است که با مشارکت سرمایه گذار 

خارجی ساخته می شود.
افزایش  مجوز  تازگی  به  که  داد  خبر  همچنین  وی 
شده  اخذ  خلیج فارس  منطقه  زمین  ۲۵۰۰هکتار 
است.  آماده سازی  حال  در  نیز  آن  زیرساخت های  و 
مناطق  مزیت های  درباره  ایمیدرو  هیات عامل  رئیس 
جنوبی کشور گفت: ایمیدرو با ارائه زیرساخت ها در 
سواحل جنوبی، زمینه احداث و راه اندازی طرح های 
تا  آورده  فراهم  را  مناطق  این  در  انرژی بر  صنایع 
سرمایه گذاران مشکلی برای تامین آب نداشته باشند.

و  برق  هلدینگ  عامل  مدیر  گفتار  خوش  اسماعیل 
پیش بینی  گفت:  مراسم  این  در  نیز  غدیر  انرژی 
می شود همزمان با اوج مصرف برق در تابستان ۹۶، 

شاهد ورود برق نیروگاه، به مدار باشیم.
این  با  منطقه  برق  تامین  چالش  کرد:  تصریح  وی 
نیروگاه برطرف می شود و البته باید پیش از راه اندازی 
مرتضی  شود.  تامین  نیز  پروژه  نیاز  مورد  گاز  طرح، 
توسعه  و  زیربناها  ایجاد  طرح  مجری  هاشم پور 
زیرساخت های معادن، صنایع معدنی ایمیدرو نیز به 
مشکالت فعال شدن طرح این نیروگاهی اشاره کرد و 
گفت: در دی ماه سال ۹۲ و در اوج تحریم ها فعالیت 
این طرح آغاز شد، اما مسائل آن روزها سبب کندی در 
اجرای پروژه شد. وی افزود: با انجام تعهدات سرمایه 
پذیر و همچنین سرمایه گذار، از دی ماه سال گذشته، 
هاشم پور  شدیم.  طرح  اجرای  گرفتن  سرعت  شاهد 
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فاز گازی  از زمستان ۹۴،  تصریح کرد: ۲۰ ماه پس 
تحویل و یک سال بعد از آن نیز بخش بخار نیروگاه 

تحویل داده می شود.

مهر/ مهر خبر می دهد؛
سقوط آزاد مصرف برق ایران

با آغاز سقوط 10 هزار مگاواتی مصرف  همزمان 
برق در ساعات پیک روزهای پایانی شهریور ماه، 
کامل  طور  به   95 تابستان  خاموشی های  خطر 

منتفی شد.
رکوردهای  ثبت  از  پس  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
نخست  روز   8۰ طول  در  برق  مصرف  پیک  متعدد 
تابستان سال جاری، سقوط آزاد مصرف برق در کشور 

آغاز شده است.
رکوردشکنی  روزهای  جاری  سال  ماه  مرداد  و  تیر 
پیک مصرف برق ایران به شمار می رود به طوری که 
چهارشنبه ۳۰ تیر ماه امسال پیک مصرف برق کشور 
از  برخی  در  و  رسید  مگاوات   ۶۹۲ و  هزار   ۵۲ به 
روزهای مرداد ماه برای ۱۰ روز متوالی پیک مصرف 
 ۵۰ از  بیش  محدوده  در  کشور  شبانه  و  روزانه  برق 

هزار مگاوات ثبت شد.
بر این اساس، با فروکش کردن تب گرمای شدید و 
شهرهای  در  ویژه  به  تابستانی  هوای  فرسای  طاقت 
جنوب کشور و نزدیک شدن به فصل پاییز،  سقوط 

آزاد مصرف برق در ایران هم آغاز شده است.
آمار ارائه شده توسط مدیریت شبکه برق کشور نشان 
می دهد دیروز،  جمعه ۱۹ شهریور ماه باالترین میزان 
مصرف برق در ساعات پیک حدود ۴۱ هزار و ۴۱۲ 

مگاوات در ساعت ۲۰:۵8 شب بوده که بیش از ۱۰ 
هزار مگاوات کمتر از مصرف در روزهای پیک مرداد 

و تیر ماه امسال بوده است.
روزانه هم  برق  پیک مصرف  باالترین  دیگر  از سوی 
دیروز جمعه در ساعت ۱۵:۱۷ بعد از ظهر و به میزان 
۳8 هزار و ۹۶۹ مگاوات به ثبت رسیده است که در 
مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته حدود سه 

هزار مگاوات کمتر است.
همزمان با کاهش شدید مصرف برق در کشور، ذخیره 
برق در نیروگاه های کشور به ترتیب در ساعات پیک 
 ۶ و  مگاوات   ۱۹۹ و  هزار   ۶ حدود  روزانه  و  شبانه 
هزار و ۷۴ مگاوات بوده که نشان می دهد هم اکنون 
با فروکش کردن مصارف تابستانی، ذخیره نیروگاه ها 
تا محدوده قابل اطمینان بخشی افزایش یافته است.

عالوه بر این دیروز کل مبادالت برق ایران حدود یک 
حدود  صادرات  سهم  که  بوده  مگاوات   8۳۰ و  هزار 
یک هزار و ۴۰۲ مگاوات و واردات سهمی حدود ۴۲8 

مگاواتی را به خود اختصاص داده است.
است  آن  کشور  برق  مصارف  دیگر  توجه  قابل  نکته 
که با کاهش پیک مصرف به ویژه در بخش خانگی و 
تجاری، دیروز یک رکورد جدید در مصرف برق صنایع 
به ثبت رسید به طوری که صنعت کشور دیروز حدود 

چهار هزار و ۷۲ مگاوات برق مصرف کرده است.
با پیش بینی تداوم سقوط آزاد مصرف برق در کشور و 
افزایش ذخیره نیروگاه ها، خطر خاموشی های تابستانی 
برق منتفی شده است که به استثنای خاموشی های 
پراکنده دست کم برای تابستان سال جاری خاموشی 

برنامه ریزی شده ای نداشته باشیم.

ایرنا/ 
ساخت نیروگاههای جدید بوشهر 1057 

مگاوات برق به ظرفیت تولید کشور 
می افزاید

بوشهر - ایرنا- مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر 
گفت: با ساخت 2 واحد جدید نیروگاهی که امروز 
جمهوری  رئیس  اول  معاون  حضور  با  )شنبه( 
شود؛  می  آغاز  بوشهر  در  آنها  اجرایی  عملیات 
در مجموع یک هزارو 57 مگاوات برق به ظرفیت 

تولید انرژی کشور اضافه خواهد شد.
اول  معاون  از  استقبال  حاشیه  در  جعفری  محمود 
با  بوشهر در گفت وگو  فرودگاه  رئیس جمهوری در 
با احداث نیروگاه های جدید ۲۲میلیون  افزود:  ایرنا 
بشکه نفت صرفه جویی و از تولید ۲۱ میلیون تن گاز 

گلخانه ای نیز جلوگیری خواهد شد.
 ۳ و   ۲ واحدهای  ساخت  دوره  در  شد:  یادآور  وی 
نیروگاه اتمی بوشهر هشت هزار نفر و در دوره بهره 

برداری نیز ۲ هزار نفر مشغول به کار می شوند.
مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر اظهارداشت: ساخت 
مجموع ۱۰  در  بوشهر  در  نیروگاهی  واحد جدید   ۲

میلیارد دالر هزینه در بر دارد.
واحد  نخستین   ، برنامه  براساس  داد:  ادامه  جعفری 
ماه  نیز ۱۲۶  و دومین  ماه  نیروگاههای جدید ۱۰8 

پس از آغاز ساخت وارد مدار خواهد شد.
با بیان اینکه براساس پیش بینی ها در ساخت  وی 
نیروهای  توان  از  استفاده  حداکثر  جدید  واحدهای 
با اداره  داخلی انجام می شود گفت:در همین رابطه 
برای  هماهنگی  نیز  بوشهر  استان  حرفه  و  فنی  کل 

تربیت نیروهای ماهر مورد نیاز انجام شده است.
مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر افزود: با دانشگاههای 

خلیج فارس و آزاد اسالمی بوشهر توافق شده است 
ارایه  نیروگاههای  امور  با  تا واحدهای درسی مرتبط 
دهند که دانشجویان پس از دانش آموختگی بعنوان 
بوشهر  جدید  نیروگاههای  در  بردار  بهره  نیروهای 

مشغول بکار شوند.
اکسپورت  استروی  اتم  شرکت  رابطه  همین  در 
روسیه اعالم کرد: واحدهای جدید نیروگاه بوشهر با 
براساس  اروپایی  جدید  و  ایمنی  فوق  استانداردهای 
تجربیات جلوگیری از تکرار حوادث نیروگاه هسته ای 

فوکوشیما ساخته می شود.
و  دوم  واحدهای  سازنده  پیمانکار  ایرنا،  گزارش  به 
دولتی  شرکت  به  وابسته  بوشهر  اتمی  نیروگاه  سوم 
روس اتم با صدور بیانیه ای اعالم کرد: برای ساخت 
آغاز  شنبه  که  ایران  در  نیروگاهی  جدید  واحدهای 
شود  می  اجرا   +۳ ایمنی  جدید  طرح  شد،  خواهد 
از  کننده  استفاده  اروپایی  )سازمان   Eur مجوز  که 

نیروگاهها( را دریافت کرده است.
جدید  واحدهای  برای  ایمنی  فوق  استانداردهای 
و  ها  فناوری  ترین  پیشرفته  با  بوشهر  نیروگاه 
از آسیب دیدگی  ایمنی تدوین شده پس  معیارهای 
نیروگاه اتمی فوکوشیما در ژاپن مطابق است که سال 

۲۰۱۱ در جریان سونامی این کشور رخ داد.
براساس بیانیه شرکت روسی در مرحله دوم ساخت 
نوین در عرصه های  فناوری های  از  بوشهر  نیروگاه 
مختلف به ویژه تجهیزات بی مانند ایمنی در برگیرنده 

راه حل های جدید استفاده خواهد شد.
واحد  اندازی  راه  و  تکمیل  از  پس  مسکو  و  تهران 
نخست نیروگاه بوشهر، سال ۲۰۱۴ نیز در چارچوب 
ساخت  برای  ایران  در  ای  هسته  برق  تولید  توسعه 
کردند  توافق  بوشهر  در  نیروگاهی  جدید  واحدهای 
هیات  با حضور  فردا  اعالم شده،  برنامه  براساس  که 
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می  زده  زمین  به  آن  ساخت  کلنگ  روسی  مسئول 
شود.

هیات  سرپرستی  اتم  روس  رئیس  کریینکو  سرگئی 
واحد  آغاز ساخت دو  برنامه  را در  ای روسیه  هسته 
نیروگاهی در بوشهر بر عهده دارد و والری لی مارنکو 
مدیر شرکت اتم استروی اکسپورت نیز در این مراسم 

شرکت دارد.
توسعه نیروگاه هسته ای بوشهر در چارچوب نقشه راه 
گسترش روابط ایران و روسیه و پس از تکمیل مرحله 

اول مورد توافق قرار گرفت.
تولید  با ظرفیت  اتمی کشور  نیروگاه  تنها  اینک  هم 
در  بندرگاه  و  هلیله  منطقه  در  برق  مگاوت  یکهزار 

۲۵کیلومتری شهر بوشهر قرار دارد.

ایرنا/ 
سرکنسول ایران در هرات: 400 کارخانه 

از برق صادراتی ایران در هرات فعال 
شده اند

اسالمی  جمهوری  سرکنسول   - ایرنا   - هرات 
با صادرات 50 مگاوات  ایران در هرات گفت که 
برق ایران به هرات، 400 کارخانه در آن فعال شده 
استان  راه آهن خواف - هرات،  با تکمیل  و  اند 
هرات افغانستان در جوار مرزهای ایران به قطب 

اقتصادی تبدیل خواهد شد.
به گزارش ایرنا، »محمود افخمی رشیدی« روز شنبه 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در هرات افزود که راه 
آهن خواف - هرات، مهمترین راه ورود و خروج کاال 
اینده خواهد بود و نسبت به مسیرهای  و مسافر در 

فوق  تجاری  ظرفیت  از  کشور  دو  بین  دیگر  مرزی 
العاده ای برخوردار خواهد بود.

طول مسیر خط آهن خواف - هرات، ۱۹۱ کیلومتر 
است که شهرستان های مرزی خواف ایران از توابع 
»غوریان«  شهرستان  به  را  رضوی  خراسان  استان 
واقع در استان هرات به یکدیگر متصل می کند. ۱۱۴ 
کیلومتر این مسیر در خاک افغانستان و بقیه آن در 

خاک ایران واقع است.
این مسیر خط آهن به چهار قطعه تقسیم شده است 
که دو قطعه آن در خاک ایران و دو قطعه دیگر در 
ایران، قطعه اول و دوم  افغانستان قرار دارد و  خاک 
گذشته  هفته  و  کرده  تکمیل  خود  خاک  در  را  آن 
عملیات ریل گذاری قطعه سوم آن را نیز اغاز کرده و 
قرار است قطعه چهارم با کمک ایتالیا به دست افغان 

ها احداث شود.
سرکنسول ایران در هرات گفت که توافق نامه اجرایی 
این خط آهن در سال ۱۳8۵ بین ایران و افغانستان 
آغاز  آن  اجرایی  عملیات  بعد،  سال  یک  و  منعقد 
ها  تحریم  اعمال  دلیل  به   ۱۳۹۱ سال  در  اما  شد، 
دیگر  بار  و  متوقف شد  فنی،  و مشکالت  ایران  علیه 
عملیات اجرایی آن، در سال ۱۳۹۳ در دولت یازدهم 

ازسرگرفته شد.
وی افزود که تکمیل خط آهن خواف - هرات، در کنار 
کشورهای  بین  چابهار  جانبه  سه  نامه  توافق  انعقاد 
ایران، افغانستان و هندوستان، مبادالت تجاری میان 
تهران - کابل و نیز کشورهای منطقه را افزایش می 
دهد؛ زیرا قرار است در آینده این خط اهن از هرات 
به  آنجا  از  و  افغانستان  شمال  در  شریف«  »مزار  به 

کشورهای اسیای میانه امتداد پیدا کند.
توسعه همکاری  در  آهن  این خط  که  افخمی گفت 
های معدنی میان ایران و افغانستان نیز نقشی عمده 

دارد زیرا معدن سنگان در مرز دو کشور در نزدیکی 
این مسیر قرار دارد و درحال حاضر ایران ساالنه 8.۵ 
برداشت  اهن »سنگان«  معدن سنگ  از  تن  میلیون 

می کند.
سرکنسول ایران در هرات افزود که خط آهن خواف 
- هرات، عالوه بر اینکه به رونق مبادالت تجاری میان 
دو کشور کمک می کند، به ایجاد اشتغال و امنیت 
کشور  امنیت  و  کرد  خواهد  کمک  نیز  افغانستان 

همسایه ما، در امنیت ایران هم اثرگذار خواهد بود.

مهر/ با راه اندازی ۲ واحد جدید نیروگاهی؛
ظرفیت تولید برق از مرز 75 هزار 

مگاوات عبور کرد

نیروگاهی،  جدید  واحد   2 از  برداری  بهره  با 
ظرفیت تولید برق ایران از مرز 75 هزار مگاوات 

عبور کرد.
واحد  دو  از  بهره برداری  با  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
جدید نیروگاهی، ظرفیت تولید برق ایران به بیش از 

۷۵ هزار و ۶۹۰ مگاوات افزایش یافت.
سیکل  نیروگاه  گازی  دوم  واحد  اساس  این  بر 
ترکیبی سمنگان و واحد بخار فاز اول نیروگاه سیکل 
کل  ظرفیت  به  مجموع  در  )کهنوج(  شوباد  ترکیبی 
۳۲۶ مگاوات همزمان به شبکه برق سراسری کشور 

سنکرون شدند.
نیروگاه سمنگان،  گازی  دوم  واحد  از  بهره برداری  با 
و  مگاوات   ۳۳۲ به  نیروگاه  این  برق  تولید  ظرفیت 
به  شوباد)کهنوج(  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  ظرفیت 

۴8۴ مگاوات رسید.

نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج توسط بخش خصوصی 
کیلومتر  در  بخاری  واحد  یک  و  گازی  واحد  دو  در 
و  کرمان  استان  در  جیرفت  به  کهنوج  جاده   ۱۵
نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان در کیلومتر ۱۰ جاده 

سیرجان به کرمان قرار گرفته است.
سهم  نیروگاهی،  واحدهای  این  از  برداری  بهره  با 
و  هزار  به ۱۱  برق کشور  تولید  در  بخش خصوصی 
نیروگاهی و میزان  قالب ۷۷ واحد  ۷8۵ مگاوات در 
برق  تولید  مادر تخصصی  توسط شرکت  برق،  تولید 
حرارتی ایران به ۳۷8۳۴ مگاوات )۲۵۳ واحد( رسیده 

است.
با بهره برداری از دومین واحد گازی نیروگاه سیکل 
ترکیبی سمنگان به ظرفیت ۱۶۶ مگاوات،   بخش گاز 
مگاوات  کل۳۲۲   ظرفیت  به  نیروگاه خصوصی  این 
کشور  برق  مدار شبکه سراسری  وارد  کامل  طور  به 
انجام گرفته، بخش  بینی های  اساس پیش  بر  و  شد 
بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان به ظرفیت ۱۶۰ 
مگاوات در تابستان سال آینده به بهره برداری خواهد 

رسید.
برق  تولید  ظرفیت  حاضر  حال  در  مهر،  گزارش  به 
 ۹۰۰ و  هزار   ۲۹ حدود  به  گازی  نیروگاه های  در 
مگاوات، تولید نیروگاه های بخاری به حدود ۱۶ هزار 
مگاوات، نیروگاه های سیکل ترکیبی ۱8 هزار و ۹۷8 
مگاوات، نیروگاه های مقیاس کوچک و تولید پراکنده 
و  هزار   ۱۱ به  برقآبی  نیروگاه های  مگاوات،   8۱۲ به 
مگاوات،   ۲۰ و  یکهزار  اتمی  نیروگاه  مگاوات،   ۲۹۱
نیروگاه های تجدید پذیر ۲۴۰ مگاوات و نیروگاه های 

دیزلی به حدود ۴۳۹ مگاوات است.
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شهید  نیروگاه  به  »تعادل«  اعزامي  خبرنگار  تعادل/ 
مفتح همدان گزارش مي دهد

اشتباهي به قدمت 21سال در نیروگاه 
شهید مفتح

از  »تر«  نیروگاه  خنک کننده  سیستم  تغییر  با 
زیر  آب هاي  مصرف  در  75 درصد  »خشک«  به 

زمیني کاسته شد
دهه۶۰ شمسي را باید دهه »تصمیم هاي احساسي« 
در ایران نامید. در این دهه و سال هاي حول و حوش 
ایران گرفته شد که جوانب آن  آن، تصمیم هایي در 
به طور کامل در نظر گرفته نشده  بود و اثرات آن در 
»نیروگاه  احداث  داد؛  نشان  را  خود  بعد  سال هاي 
از این دست موارد است.  برق شهید مفتح همدان« 
نیروگاهي که در بحبوحه سال هاي جنگ تصمیم به 
ساختن آن گرفته مي شود و در نخستین سال پس 
وظیفه  ژاپن  میتسوبیشي  تحمیلي،  جنگ  پایان  از 

ساختن آن را برعهده مي گیرد.
تنگناهاي مالي  که ایران در آن زمان با آن مواجه بود 
آب  تر« که مصرف  برج  باعث مي شود »ساختن  اما 
زیادي را در پي دارد، به عنوان سیستم خنک کننده 
نیروگاه انتخاب شود. ریشه این تصمیم نیز این مساله 
بود که هزینه ساختن برج تر ۶۰درصد ارزان تر از برج 
خشک بوده است. از سویي در آن زمان هیچ ایده یي 
را  کشور  بعد  سال هاي  در  که  آبي  بحران  مورد  در 
گرفتار خواهد کرد، وجود نداشت و از این رو با اعتماد 
بر حجم منابع آب زیرزمیني تصمیم به ساخت برج 
 تر براي خنک کردن نیروگاه گرفته مي شود. این در 
ارشد  کارشناسان  از  یکي  گفته  به  که  است  حالي 
خنک کن تر  رژیم  مفتح،  نیروگاه  در  کار  به  مشغول 

شرط  با  و  دریا  کنار  در  فقط  دیگر  کشورهاي  در 
قرار  استفاده  مورد  اطراف  اکوسیستم  نریختن  به هم 
مي گیرد. در ادامه و به فاصله اندکي بعد از راه اندازي 
صنعت  به  را  خود  چهره  آب  بحران  نیروگاه،  این 
تکاپوي  مساله  همین  و  داده  نشان  ایران  نیروگاهي 
سال هاي  اشتباه  تصمیم  جبران  براي  مسووالن 
گذشته را سبب مي شود. در نهایت و با طي سال هاي 
طوالني و مصرف حجم باالیي از منابع آب زیر زمیني 
در منطقه، سال ۹۴ رژیم خنک کننده نیروگاه از»تر« 
به »خشک« تبدیل شده و زمینه کاهش ۷۵درصدي 
مصرف آب را فراهم مي آورد. اتفاقي که ۲۱سال پس 
از سال ۷۳ و به مدار آمدن این نیروگاه، روشي غلط 
بیش  با گذشت  و  پنج شنبه  روز  را تصحیح مي کند. 
نیروگاه شهید  برج خشک  راه اندازي  از  سال  از یک 
میزبان  شرکت  این  مدیرعامل  نریماني،  امیر  مفتح 
این  رسیدن  سرانجام  به  جزئیات  تا  بود  خبرنگاران 
براي  وي  گفته  به  که  طرحي  دهد.  شرح  را  طرح 
نخستین بار در جهان با استفاده از دانش داخلي رخ 
داده و هیچ یک از شرکت هاي خارجي حتي شرکت 
نبودند.  آن  در  به همکاري  نیز حاضر  سازنده  ژاپني 
این  اعزامي »تعادل« به همدان در  گزارش خبرنگار 

زمینه را در ادامه مي خوانید.
مفتح  شهید  نیروگاه  برق  تولید  شرکت  مدیرعامل   
در نشست خبري خود ابتدا از تاریخچه ساخت این 
»در  کرد:  اظهار  نریماني  امیر  گفت.  سخن  نیروگاه 
سال ۶۰ به دنبال رشد مصرف در کشور و افت ولتاژ 
در این منطقه وزارت نیرو مطالعه یک نیروگاه هزار 
مطالعات  کرد.  واگذار  توانیر  شرکت  به  را  مگاواتي 
به خط  نزدیکي  به  با توجه  و  انجام شد  تا سال ۶۱ 
وفور  و  مایع  سوخت  انتقال  شاهراه هاي  گاز،  انتقال 
نیروگاه  این  احداث  براي  فامنین  منطقه دشت  آب، 

انتخاب شد«.
در  که  بود  این  نشان دهنده  نریماني  صحبت هاي 
سال هاي دهه ۶۰ اطمینان خاطر کاملي از وضعیت 
و  اقلیمي  تغییر  و  داشته  وجود  کشور  آب  منابع 
کاهش شدید بارندگي که در سال هاي بعد رخ داده 
به هیچ وجه توسط مدیران وقت قابل پیش بیني نبوده 
فرآیند  در  که  مي شود  سبب  مساله  همین  است. 
که  برج  تر  از  استفاده  به  تصمیم  نیروگاه،  ساخت 
هزینه کمتري براي وزارت نیرو در بر داشت گرفته 
»مطالعات  کرد:  اظهار  زمینه  این  در  نریماني  شود. 
۳۲ساله بارش در آن منطقه در آن زمان نشان داد 
که تا ۲۰میلیون متر مکعب برداشت ساالنه از منابع 
نمي کند.  ایجاد  مشکلي  هیچ  منطقه  زیرزمیني  آب 
غافل از اینکه در سال هاي بعد تغییر شرایط اقلیمي، 
کاهش بارش و حفر چاه ها بدون کنترل باعث تغییر 
نصب  به  اقدام   ۶۹ سال  در  شد.  خواهد  شرایط 
بقیه  تدریج  به  و  شد  نیروگاه  این  واحد  نخستین 
تاسیسات جانبي نصب شد. بخش قابل توجه نیروگاه، 
برج هاي خنک کننده است. در آن زمان سیستم هاي 
و  انجام شد  خنک کننده توسط شرکت هاي خارجي 
از طرف  نداشت.  را  برج ها  این  توانایي ساخت  ایران 
منابع  محدودیت  و  بود  جنگ  درگیر  کشور  دیگر 
مالي و کمبود ارز، محدودیت هایي را ایجاد مي کرد. 
برج  تر هزینه یي معادل ۴۰درصد برج خشک بود. از 
انجام شده، کمبود  به مطالعات  توجه  با  طرف دیگر 
آبي پیش بیني نمي شد و این مساله در کنار هزینه 
پایین تر سبب شد در سال ۷۳ نخستین واحد نیروگاه 

با
برج  تر وارد مدار شده و به فاصله ۶ماه ۳واحد دیگر 
این نیروگاه نیز با استفاده از سیستم خنک کننده برج  

تر به مدار اضافه شدند«.

وي در ادامه صحبت هاي خود به راه حل هایي اشاره 
کرد که در سال هاي بعد و با ظهور کمبود آب نیروگاه 
از  اتخاذ شده  بود. راه حل هایي که هیچ کدام دردي 
نیروگاه را تامین نمي کرد. نریماني گفت: »راه اندازي 
این نیروگاه با کاهش هاي بارندگي و محدودیت منابع 
آب در کشور و در این منطقه مصادف شد. از همان 
کاهش  خاطر  به  محدودیت هایي  اولیه  سال هاي 
این  از  شد.  تحمیل  نیروگاه  به  آب  چاه هاي  سطح 
شد.  اجرایي  قضیه  این  با  مقابله  براي  رو طرح هایي 
ازجمله این طرح ها مي توان به اجراي سیستم تزریق 
آب به سفره هاي زیرزمیني در سال 8۶ اشاره کرد که 
۲میلیارد تومان هزینه در بر داشت. اجراي این طرح 
سبب شد تا در آن سال ۵میلیون متر مکعب به آب 
طرح هایي  سایر  و  طرح  این  اما  شود.  تزریق  چاه ها 
اجرا  نیروگاه  نیاز  مورد  آب  کمبود  جبران  براي  که 
شد، کارساز نبود و براي تامین آب مورد نیاز نیروگاه 

مکفي نبود«.
در نهایت مسووالن ناچار به اتخاذ تصمیمي مي شوند 
که از همان ابتداي ساخت نیروگاه باید گرفته مي شد 
به  توجه  با  اما  خشک!«  خنک کننده  برج  »احداث 
خنک کننده تر،  سیستم  اساس  بر  نیروگاه  طراحي 
شرکت  هیچ  و  نبود  سادگي  این  به  کاري  چنین 
خارجي حاضر به اجراي طرح مورد نظر ایراني ها نبود. 
و  دانشگاه ها  به  کار  که  مساله سبب مي شود  همین 
شرکت  مدیرعامل  شود.  سپرده  داخلي  صنعتگران 
این  تشریح  در  مفتح  شهید  نیروگاه  برق  مدیریت 
مساله بیان کرد: »از همان بدو امر مسووالن اتفاق نظر 
نیروگاه  بحران آب  از  برون رفت  راه  تنها  داشتند که 
نداشته  سابقه  دنیا  در  اما  است.  برج خشک  احداث 
که رژیم خنک کننده را از  تر به خشک تغییر بدهند. 
در این زمینه با شرکت هاي سازنده خارجي از جمله 
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ژاپن  میتسوبیشي  شرکت  یعني  نیروگاه  سازنده 
مکاتباتي انجام شد. برخي از آنها این کار را غیرممکن 
از  لذا  ندادند.  را  ما  پاسخ  اصال  برخي  و  مي دانستند 
سال 8۳ وزارت نیرو بر آن شد که با استفاده از توان 
داخلي صنعتي و دانشگاهي اقدام به طراحي و ساخت 

این سیستم کند.«
اما مطابق معمول سپردن کار به شرکت هاي داخلي 
روند پروژه را با مشکالت فراواني مواجه کرد به نحوي 
که با کنسرسیوم متشکل از دو شرکت ایراني که به 
عنوان پیمانکار این طرح بودند بیش از ۶سال ساخت 
این برج به طول انجامید. به گفته نریماني در نهایت 
در سال 88 قرارداد نصب برج خشک با کنسرسیومي 
متشکل از دو شرکت داخلي منعقد شد اما این طرح 

تا سال ۹۲ به کندي پیش رفته بود.
هرچند نریماني در پاسخ به سوال »تعادل« از بردن 
نام این دو شرکت داخلي سرباز زد، اما گفته مي شود 
و  سرزمین«  سامان  »بهین  شامل  شرکت  دو  این 
شرکت »توسعه سیلوها« هستند. با پیگیري »تعادل« 
را  مساله  این  نیروگاه  در  مشغول  کارمندان  از  یکي 

تایید کرد.
در سال ۹۲ و با روي کار آمدن دولت یازدهم روند 
مصرف برق در حال پیشي گرفتن از تولید بود و در 
صورتي که وزارت نیرو ظرفیت هاي جدید تولید برق 
به خصوص  و  بعدي  سال هاي  در  نمي کرد  اضافه  را 
با خاموشي هاي گسترده یي مواجه  در پیک تابستان 
مي شد.  این مدیرعامل نیروگاه شهید مفتح در رابطه 
با مشکالتي که نیروگاه در اثر کمبود آب با آن دست 
و پنجه نرم مي کرد، اظهار کرد: »کمبود آب به شدت 
روي نیروگاه تاثیر گذاشته  بود. در سال ۹۰ نیروگاه 
۳۰درصد  با   ۹۳ سال  در  ۴۵درصد،  با  مفتح  شهید 
مشغول  خود  ظرفیت  ۲۰درصد  با   ۹۴ خرداد  در  و 

به  نیروگاه  مي شد  روند طي  همان  اگر  بود.  فعالیت 
تعطیلي کشیده مي شد و فعالیت آن متوقف مي شد.«  
با روي کار آمدن دولت تدبیر و امید اجراي این پروژه 
 ۹۲ سال  از  نریماني  گفته  به  یافت.  بیشتري  شتاب 
وزارت نیرو بر ادامه پروژه احداث برج خشک تاکید 
جدي داشت و روند ساخت برج خشک از سال ۹۳ 
فعال تر شد و در تابستان سال گذشته و در ۲۵مرداد 
این برج براي نخستین بار راه اندازي شد. همچنین به 
گفته وي همزمان با سفر وزیر نیرو به استان همدان 
طرح انتقال پساب به نیروگاه شهید مفتح نیز تصویب 
شد.  نریماني در تشریح خاص بودن طرح ساخت این 
در  و خشک  تر  ترکیبي   »برج هاي  داد:  توضیح  برج 
برجي  اینکه  ولي  دارد  به صورت محدود وجود  دنیا 
شود،  اجرا  کار  حال  در  و  شده  طراحي  واحد  براي 
نخستین مورد است. طرح این سیستم نیز در نوع در 
دنیا منحصربه فرد است. همچنین هزینه ساخت این 
برج ۵۵میلیارد تومان است که براي صنعت نیروگاهي 

هزینه ناچیزي است.«
خشک   و  تر  برج  هردو  حاضر  حال  »در  افزود:  وي 
افتادن  کار  از  صورت  در  و  دارند  وجود  نیروگاه  در 
برج خشک مي توان برج  تر را جایگزین آن کرد. اگر 
قرار بود، طرح دیگري غیر از این و مشابه کشورهاي 
دیگر اجرا مي شد باید تغییرات زیادي اعمال مي شد 
ایجاد  نیروگاه  تولید  در  را  زیادي  محدودیت هاي  و 
مي کرد.«  به گفته نریماني مصرف آب در واحدي که 
برج خشک در آن نصب شده در فصل گرم ۷۵درصد 
و در فصل پاییز و زمستان ۱۰۰درصد کاهش یافته 
ازاي  به  آب  مصرف   ۹۳ و   ۹۲ سال هاي  در  است. 
و ۱.۹۱  معادل ۱.۹۴  برق  مگاوات ساعت  هر  تولید 
که  و ۹۵  و ۹۴  در سال هاي ۹۳  که  بود  مترمکعب 
به  آب  مصرف  شده  بود،  مدار  وارد  نیز  خشک  برج 

۱.۴۷مترمکعب در هر مگاوات ساعت رسید.
وي ادامه داد: »با راه اندازي برج هاي خشک ۴واحد به 
صورت کامل مصرف آب نیروگاه از حدود ۲مترمکعب 
در هر مگاوات ساعت به حدود ۰.۲۵ مترمکعب در هر 
 ۹۳ سال  در  همچنین  رسید.  خواهد  مگاوات ساعت 
براي  همدان  منطقه یي  آب  شرکت  با  قراردادي  نیز 
نیاز  مورد  آب  از  بخشي  تامین  براي  پساب  انتقال 
لوله یي  این طرح خط  انجام  براي  نیروگاه امضا شد. 
اضافه  با  شد.  امضا  ۷۰۰متر  و  ۴۳کیلومتر  طول  به 
شدن برج خشک و استفاده از پساب تولید نیروگاه از 
۲.۵میلیون مگاوات ساعت در سال ۹۳ به ۳.۷میلیون 
بر  ما  پیش بیني  رسید.   ۹۴ سال  در  ساعت  مگاوات 
این است که در سال ۹۵ تولید نیروگاه شهید مفتح 

به ۵میلیون مگاوات ساعت برسد.«
از تصفیه خانه  با حجم پساب دریافتي  وي در رابطه 
همدان گفت: »در حال حاضر در شبانه روز ۲۵هزار 
مترمکعب آب از تصفیه  خانه همدان دریافت مي شود 
که ۶۵درصد نیاز آب سه برج  تر باقیمانده در نیروگاه 
شده  احداث  نیز  که  خشکي  برج  مي کند.  تامین  را 
۱۵درصد مصرف آب نیروگاه را کاهش داده که این 
آب هاي  از  برداشت  8۰درصدي  کاهش  معني  به 
نیاز  مورد  مقطر  آب  ۲۰درصد  تامین  و  زیرزمیني 
قرار است که واحد  از چاه هاي آب است.«   نیروگاه 
دوم برج خنک کننده خشک در سال ۹۷ به نیروگاه 
اضافه شود و این مساله در کنار افزایش تحویل پساب 
سبب مي شود که فعال نیازي به احداث واحدهاي ۳ 
و ۴ احساس نشود. هرچند به گفته مدیر این نیروگاه 
نیاز  صورت  در  و  انجام شده  برج ها  این  مکان یابي 
نیز  دیگر  خنک کننده  برج  دو  کردن  اضافه  امکان 

وجود خواهد داشت.

 استراتژي  آینده
از  یکي  ترکیبي  سیکل هاي  توسعه  طرح  اما 
در  نریماني  است.  نیروگاه  این  آینده  استراتژي هاي 
این زمینه بیان کرد: »قرار است ۵۰۰مگاوات نیروگاه 
سیکل ترکیبي به ظرفیت نیروگاه اضافه شود. بدین 
براي  را  مشترکي  قرارداد  زیمنس  و  مپنا  منظور 
را  با ظرفیت ۳۰۰مگاواتي   F توربین کالس  ساخت 

به امضا رسانده اند.«
وي اعالم کرد که حجم برداشت آب نیروگاه از منابع 
مکعب  متر  ۵میلیون  حدود   ۹۲ سال   در  زیرزمیني 
بود که این رقم در سال جاري و با اضافه شدن برج 
متر  ۲میلیون  حدود  به  پساب  از  استفاده  و  خشک 

مکعب خواهد رسید.
از  را  آب  مصرف  در  صرفه جویي  نیروگاه  هرچند 
خودش شروع کرده اما در حالي که برداشت نیروگاه 
حدود  کبودرآهنگ  دشت  زیرزمیني  آب  منابع  از 
و  بخش ها  دیگر  برداشت  بوده  مترمکعب  ۵میلیون 
خصوصا بخش کشاورزي در همان سال ۵۰۰میلیون 

متر مکعب بوده است.
:
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ایرنا/  قائم مقام وزیر صنعت:
تحقق صادرات غیرنفتی 130 میلیارد 

دالری نیازمند رشد ساالنه 20 درصدی 
است

 قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس 
به  برای دستیابی  توسعه تجارت گفت:  سازمان 
پایان  در  میلیارد دالری  غیرنفتی 130  صادرات 
برنامه ششم، نیاز است ساالنه به طور متوسط 20 

درصد رشد صادراتی داشته باشیم.
در  شنبه  روز  خسروتاج  مجتبی  ایرنا،  گزارش  به 
نمایندگی  و  سفیران  استانداران،  ای  منطقه  نشست 
در  منتخب  کشورهای  در  اسالمی  جمهوری  های 
تبریز اظهار کرد: صادارات ۵۰ میلیارد دالری کاالی 
غیرنفتی و صادرات ۱۵ میلیارد دالری خدمات فنی 
و مهندسی در سال جاری برنامه ریزی شده و برای 
کاالهای  دالری  میلیارد   ۱۳۰ صادرات  به  دستیابی 
به طور  باید  برنامه ششم، ساالنه  پایان  تا  نفتی  غیر 

متوسط ۲۰ درصد رشد داشته باشیم.
وی افزود: براساس آمار ۵ ماهه گمرک های کشور، 
صادرات تنها ۱۰ درصد رشد داشته و طبق برنامه ۱۰ 

درصد از برنامه عقب هستیم.
برخی  حاضر  حال  در  البته  کرد:  اضافه  خسروتاج 
کشورهای همسایه باالی ۲۰۰ میلیارد دالر صادرات 
 ۱۳۰ به  آینده  سال  پنج  در  بتوانیم  اگر  ما  و  دارند 

میلیارد دالر برسیم، باز رقم قابل قبولی نیست.
وی خاطرنشان کرد: البته این ارقام با توجه به ظرفیت 

های کشور هدف گذاری شده است.
روسیه،  کشور  پنج  در  ایران  سفیران  حضور  به  وی 
ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در نشست 
امروز اشاره کرد و گفت: در محدوده پنج کشور که 

در دور هم جمع شده ایم در سال گذشته و بر اساس 
آمار گمرکات، در بحث صادرات غیر نفتی دو میلیارد 
دالر به این کشورها صادرات داشتیم که رقم چندانی 

نیست.
وی ادامه داد: اما این رقم در ۴ ماه اول سال جاری به 
۹۰۰ میلیون دالر رسیده که پیش بینی می کنیم در 
پایان سال به سه میلیارد دالر برسد که نشان دهنده 
رشد ۵۰ درصدی و رضایت بخش است، اما ظرفیت 
کشور برای صادرات به این کشورها بیش از اینهاست.

به  هایی  نشست  چنین  برگزاری  گفت:  خسروتاج 
دلیل همفکری می تواند زمینه هم افزایی در زمینه 

صادرات را فراهم کند.
در  عنصر  چهار  آفرینی  نقش  و  تاثیرگذاری  به  وی 

صادرات اشاره کرد و گفت:
و  است  ›کاال‹  صادراتی  توسعه  زمینه  در  اول  عنصر 
براساس  و  شناسایی  عنصر  این  های  ظرفیت  باید 

نیازهای کشورهای همسایه تعریف شود.
خسروتاج گفت: مقایسه تطبیقی در سازمان توسعه 
تجارت در این زمینه انجام شده و مشخص کرده ایم 
که نیازهای اولیه واردات کشورهای همسایه از جمله 

روسیه و ترکیه چیست.
وی خاطرنشان کرد: نیازها همه سال تغییر می کند 
باید در  این رو همه  از  اولویت ها عوض می شود  و 

تشخیص ظرفیت های این بخش تالش کنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: مقصد کاال، 
اساس آن طرف های  بر  باید  است که  عنصر دومی 
تجاری تعریف شوند و تمامی دستگاه می توانند این 

اقدام را انجام و خریداران را تشخیص دهند.
این  فعاالن  شناسایی  سوم  عنصر  گفت:  خسروتاج 
صنعت است، زیرا که عده ای بازار را خراب می کنند 
و با تقلب اعتبار را از بین می برند و اگر قرار است 

کشور  اقتصادی  سفیران  عنوان  به  تجاری  فعاالن 
و  از سوی سفیران  باید  باشند،  در کشورهای خارج 
ایران  و  شوند  پایش  اسالمی  جمهوری  نمایندگان 
باید از برند و نام و نشان مشخصی در عرصه تجارت 

برخوردار شود.
وی از چگونگی صدور کاال و خدمات به عنوان عنصر 
گفت:  و  برد  نام  صادرات  عرصه  در  مهم  و  چهارم 
زمانی که کاال، مقصد و فعال مشخص است باید نحوه 
متولی  و  شود  انجام  مقرراتی  بستر  شدن  مشخص 
مذاکره کننده در باره تعرفه ها، ترانزیت و تسهیالت 

روادید مشخص شود.
و  سفیران  استانداران،  ای  منطقه  روزه   ۲ نشست 
کشورهای  در  اسالمی  جمهوری  های  نمایندگی 

منتخب صبح شنبه در تبریز شروع به کار کرد.

ایرنا/ 
نعمت زاده: منابع بانکی زیر 40 درصدی 

پاسخگوی مشکالت تولید نیست

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  ایرنا-  ارومیه- 
برای  درصدی   40 زیر  بانکی  منابع  گفت: 
فعالسازی و رونق دهی واحدهای صنعتی مشکل 

دار پاسخگوی مشکالت تولید نیست.
روز  زاده  نعمت  محمدرضا  ایرنا،  گزارش خبرنگار  به 
شنبه در جریان سفر به استان آذربایجان غربی و در 
مجلس  در  استان  این  نمایندگان  با  مشترک  جلسه 
شورای اسالمی، با اشاره به کمبود منابع مالی برای 
تامین نقدینگی واحدهای صنعتی راکد افزود: منابع 

مالی ناچیزی در این خصوص وجود دارد.

وی بیان کرد: تا سال 8۹ مشوق های صادراتی برای 
صادرات کاالهای صنعتی داخلی پرداخت می شد که 
پرداخت آن از سال ۹۰ متوقف شده و برای همین امر 

باید ردیف بودجه ای منظور شده بازگردد.
وی در ادامه اولویت وزارت صنعت، معدون و تجارت 
و  کرد  اعالم  معدنی  اکتشافات  و  معدن  به  توجه  را 
افزود: معادن آذربایجان غربی از نعمت های خدادادی 
این منطقه محسوب می شود اما سرمایه گذاری کافی 

در آن انجام نشده است.
استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه با تاکید 
دچار  استان  این  صنعت  از  بزرگی  بخش  اینکه  بر 
برخی  مدیران  گفت:  است،  ای  عدیده  مشکالت 
واحدهای صنعتی و تولیدی استان به علت بدهی به 

بانکها هم اکنون در زندان به سر می برند.
اندازی  راه  با  شک  بی  کرد:  بیان  سعادت  قربانعلی 
واحدهای تولیدی استان شرایط اشتغال استان بسیار 

مطلوب خواهد شد.
استان  تبدیلی  های  کارخانه  اکنون  هم  افزود:  وی 
کارخانه  آن  بر  عالوه  و  بوده  مالی  مشکالت  دچار 
دچار  محصول  صادرات  لحاظ  از  نیز  خوی  سیمان 

مشکل شده است که باید حل شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی نیز با 
اشاره به مزیت های راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی 
با  یازدهم  دولت  رود  می  انتظار  گفت:  ارومیه  در 
حمایت های الزم زمینه تسریع در راه اندازی منطقه 

ویژه اقتصادی ارومیه را فراهم کند.
انگور  از نحوه قیمت گذاری محصول  بهادری  هادی 
قیمت  نوع  این  و گفت:  انتقاد کرد  به شدت  ارومیه 
محصول  این  ارزش  شدید  افت  برای  عاملی  گذاری 
در بازار شده است و دولت باید از این نوع از قیمت 

گذاری های غیرمسئوالنه جلوگیری کند.

 بازگشت به عناوین 14 اخبار اقتصادی
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وی با اشاره به رایزنی برای احداث واحدهای بزرگ 
افزود:  استان  در  معدنی  سنگ  های  فرآورده  تولید 
مذاکرات در این زمینه با شرکت ایمیدرو آغاز شده که 
به سرانجام رسیدن این رایزنی ها نیازمند مساعدت 

وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
ژئوفیزیک  شناسائی  کار  چه  اگر  کرد:  بیان  بهادری 
هوایی معادن آذربایجان غربی آغاز شده اما این کار 
هنوز به اتمام نرسیده و شناسائی دقیق معادن استان 

که در عمق بیشتری قرار دارد، بسیار ضرروی است.
اظهار  دهم  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس  نائب 
کرد: شرکت فودالد ارومیه هم با حجم باالی سرمایه 
گذاری بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریالی راکد مانده و 
حل مشکل آن نیازمند توجه دولت است چرا که حل 
مشکل این واحد منجر به اشتغال صدها نفر خواهد 

شد.
وی با اشاره به آثار منفی خشک شدن دریاچه ارومیه 
توسعه  برای  گفت:  آبی  پهنه  این  احیای  ضرورت  و 
آذربایجان غربی و جلوگیری از خشک شدن دریاچه 
وجود  منطقه  این  کردن  صنعتی  جز  راهی  ارومیه 

ندارد.
کمیسیون  عضو  و  مجلس  در  ارومیه  مردم  نماینده 
صناعیو معادن مجلس دهم نیز در این جلسه گفت: 
امسال برای سیب و انگور قیمت قطعی مصوب نشده 
برای  زیادی  مشکالت  ایجاد  سبب  موضوع  این  و 
کشاورزان منطقه شده و الزم است دولت به سرعت 

قیمت مصوب این دو محصول را اعالم کند.
مردم  از  بسیاری  معیشت  افزود:  پور  قاضی  نادر 
آذربایجان غربی وابسته به تولید و تجارت محصوالت 
کشاورزی است بنابراین دولت باید به مشکالت این 

قشر از شهروندان بیش از پیش توجه کند.
نماینده مردم میاندوآب، تکاب و شاهین دژ در مجلس 

شورای اسالمی نیز در این جلسه گفت: تکاب معادن 
غنی فراوانی دارد اما صنایع پایین دستی و فرآوری 

محصوالت معدنی در این شهر ایجاد نشده است.
درصد  تا ۷۰  اکنون ۶۰  هم  گفت:  هاشمی  همایون 
طالی کشور از معادن تکاب استحصال می شود اما 
نشده  دایر  منطقه  این  در  طال  دستی  پایین  صنایع 
وزارت صنعت،  کار  دستور  در  آن  اندازی  راه  باید  و 

معدن و تجارت قرار گیرد.
آذربایجان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
واحدهای  شناسایی  گفت:  جلسه  این  در  نیز  غربی 
شده  آغاز  پیش  سال  از  استان  صنعتی  دار  مشکل 
مشکل  حل  برای  واحد   ۴۰۰ وضعیت  تاکنون  و 
بررسی شده که از این تعداد ۷۱ واحد صنعتی راکد 

آذربایجان غربی به چرخه تولید بازگشته است.
گذشته  سال  یک  در  افزود:  اسکندری  جعفرصادق 
8۳ طرح و واحد صنعتی در آذربایجان غربی به بهره 
برداری رسیده و ۳۷ طرح توسعه نیز اجرایی شده و با 
بهره برداری از آنها برای هفت هزار و ۵۰۰ نفر فرصت 

شغلی فراهم شده است.
معادن  هوایی  ژئوفیزیک  مطالعه  کار  کرد:  بیان  وی 
شمال استان در پهنه ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر انجام 
شده و نیاز است که این مطالعات در بخشهای دیگر 

استان نیز ادامه یابد.
اسکندری ادامه داد: سال گذشته ۳۵۰ میلیون دالر 
و  انجام شده  آذربایجان غربی  از گمرگهای  صادرات 
در  دالری  میلیارد  یک  هدفگذاری  نیز  امسال  برای 

نظر گرفته شده است.
زاده وزیر صنعت،  نعمت  ایرنا، محمدرضا  به گزارش 
معدن و تجارت در قالب سفر یک روزه وارد آذربایجان 
غربی شده و افتتاح طرح محورسازان چی چست در 
عازم  سفال  نگین  تولیدی  واحد  افتتاح  برای  ارومیه 

شهرستان سلماس شد.
وی در ادامه سفر خود طرح تولیدی آذر کابل خوی 
با  افتتاح می کند و  و طرح توسعه نساجی خوی را 
کانی  تخصصی  شهرک  اجرایی  عملیات  وی  حضور 

غیرفلزی خوی نیز آغاز می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین برنامه سفر 
امروز خود در منطقه آزاد ماکو حضور پیدا کرده و از 

واحدهای صنعتی این منطقه بازدید می کند.

خبرآنالین/ 
چشم انداز نرخ ارز تا پایان سال

عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
معتقد است: »در صورتی که آزادسازی نرخ ارز تا 
پایان سال اتفاق بیفتد، اثرگذاری آن روی قیمت 
بود که  نخواهد  ارقامی  و  اعداد  این  از  بیش  ارز 

امروز با آن مواجه هستیم.«
خبرگزاری  با  گفت وگو  در  خلیلی  ابوالحسن 
خبرآنالین در پاسخ به این پرسش که چشم انداز بازار 
داشت:  اظهار  می بینید؟  سال چگونه  پایان  تا  را  ارز 
کنیم،  نگاه  قبل  دولت های  سیاق  و  روال  به  »اگر 
متوجه می شویم دولت ها در ۶ ماهه پایانی عمر خود 

تصمیمات جدی نمی گیرند.«
وی افزود: »در خصوص بحث یکسان سازی نرخ ارز، 
دولت باید بپذیرد که سیستم بازار کارآمدی خود را 
نشان دهد، بنابراین به طور طبیعی یک نگرانی وجود 
دارد که اگر قیمت مبادله ای ارز بخواهد به قیمت بازار 
روند  اثرگذاری منفی در  نزدیک شود، می تواند  آزاد 

کاهش نرخ تورم داشته باشد.«

تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  سابق  عضو 
زمینه  دولت  دیگر،  سوی  در  »اما  کرد:  تصریح 
واقع  در  است.  کرده  فراهم  را  ارز  نرخ  یکسان سازی 
نرخ ارز واردات همه کاالها را آزاد شده و تنها کاالهای 

یارانه ای می توانند ارز مبادله ای استفاده کند.«

خلیلی ادامه داد: »این ها واقعیت هایی است که وجود 
دارد، بنابراین اگر ما خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم 
به  سال  پایان  تا  توجهی  قابل  ارزی  منابع  این که  و 
دلیل فروش نفت و تبادالت جهانی خواهیم داشت، 
شاید تالطمی در بازار ارز اتفاق نیفتد و نرخ ارز در 

همان حدود ۳۵۰۰ و ۳۶۰۰ بماند.«
وی با بیان این که عدم ایجاد تالطم در بازار ارز، یک 
نقطه مثبت خواهد بود، متذکر شد: »در عین حال، به 
دلیل این که با شرایط رکودی مواجه هستیم، تقاضا 

برای ارز افزایش نخواهد یافت.«
تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  سابق  عضو 
گفت: »در واقع در ۶ ماهه دوم سال به نظر نمی رسد 
تقاضا بیش از ۶ ماهه اول سال باشد، چون رکود سایه 
سنگین خود را در اقتصاد حکم فرما کرده، بنابراین به 
راحتی ما از رکود خارج نمی شویم. این می تواند یک 
عامل مثبت تلقی شود برای این که نوسان شدید در 

نرخ ارز شاهد نباشیم.«
نگاه  یک  با  اساس  این  »بر  کرد:  خاطرنشان  خلیلی 
نه چندان خوشبینانه، آزادسازی نرخ ارز تا پایان سال 
می تواند اجرایی شود و اثرگذاری آن روی قیمت ارز، 
بیش از این اعداد و ارقامی نخواهد بود که امروز با آن 

مواجه هستیم.«
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خبرآنالین/ 
برجام چه فرصت هایی برای اقتصاد 

ایران ایجاد کرد؟

»»توافق  گفت:  تهران  بازرگانی  اتاق  رییس   
هسته ای که دستیابی به آن وقت و انرژی زیادی 
از دولت یازدهم گرفت، اثرات مطلوب اقتصادی 
فرصت های  و  داشت  کشور  برای  قابل توجهی 

بالقوه ای ایجاد کرد.«
خبرگزاری  با  گفت وگو  در  خوانساری  مسعود 
خبرآنالین درباره فرصت هایی که برجام برای اقتصاد 
ایران ایجاد کرد؟ اظهار داشت: »در یک سال گذشته 
دستاوردهای  واسطه  به  اعتنایی  قابل  فرصت های 

دولت در عرصه دیپلماسی ایجاد شد.«
رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: »بهره بردن 
نظرات  که  است  متفاوتی  مساله  فرصت ها،  این  از 

مختلفی در مورد آن مطرح است.«
خوانساری عنوان کرد: »نمی توان منکر شد که شرایط 
ایران به سوی یک  تحریمی در حال هدایت اقتصاد 
نتیجه رسیدن مذاکرات  به  با  و  بود  فاجعه  و  بحران 
به  مسیر  این  اقتصادی  تحریم های  برداشته شدن  و 

بن بست رسید.«
در  بگیرید  نظر  در  است  کافی  »تنها  داد:  ادامه  وی 
شرایطی که قیمت نفت به شدت نزول کرد، همچنان 
تحریم ها پابرجا بود و ما تنها توانایی صادرات حدود 
که  حالی  در  هم  آن  داشتیم.  نفت  بشکه  ۵۰۰هزار 
پول این صادرات به طور کامل به کشور باز نمی گشت 
و آنچه بازمی گشت، با صرف هزینه ای باال امکان پذیر 
عمال  اقتصاد  اداره  امکان  که  شرایطی  یعنی  بود؛ 

ممکن نبود.«
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران متذکر 

شد: »با دستیابی به توافق، فرصت بازیگری در عرصه 
بازارهای بین المللی بار دیگر برای ما مهیا شد و قید 
و بندهای خرید و فروش کاال و خدمات برای اقتصاد 

ایران از بین رفت.«
هنوز  ما  که  است  صحیح  »البته  گفت:  خوانساری 
ایفای  و  جهانی  بازارهای  در  حضور  کردن  عملی  تا 
نقش موثر در صدور کاال و خدمات فاصله داریم، اما 
الاقل گرفتار قوانین بازدارنده و تحریم های بین المللی 

نیستیم.«
وی افزود: »مشکالت کنونی ما تکنیکی است؛ مسایلی 
چون کیفیت و قیمت رقابتی که البته مسایل اصلی 
این  بازیگران  برای همه  و  است  اقتصاد  در  بازیگری 

عرصه وجود دارد.«
رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: »از طرفی ما 
که برای فروش و صادرات نفت دچار محدودیت های 
مجدد  که  داریم  را  فرصت  این  اکنون  بودیم،  جدی 
جهان  کشورهای  تمامی  به  تحریم ها  از  قبل  مانند 
بدون استثنا، نفت بفروشیم و ارز حاصل از آن را نیز 

بدون محدودیت دریافت کنیم.«
به  مربوط  »محدودیت های  کرد:  عنوان  خوانساری 
ارتباط  پابرجاست،  هنوز  که  هم  دالری  مبادالت 
محکمی به مساله هسته ای و مذاکرات ندارد. بنابراین 
فرصت های داخلی و خارجی قابل ذکری با رسیدن به 

برجام برای اقتصاد ما فراهم شده است.«
باب تهدیدهایی که هنوز برجا  وی متذکر شد: »در 
مانده، باید به مشکالت بنیادی اقتصاد خودمان اشاره 
کنیم. نظام بانکی و چالش های موجود در آن، فضای 
یارانه ها،  ارز،  نرخ  مساله  نبودن  کسب وکار، مشخص 
عدم تعدیل قیمت انرژی و مسایل مترتب بر آن، عدم 
قدرت تصمیم گیری در مورد قیمت  انرژی، و بیم از 
هنوز  که  است  تهدیدهایی  جمله  از  تورم  بازگشت 

روی اقتصاد ما سایه انداخته و باید به مرور سعی در 
حل آنها داشته باشیم.«

تعادل/ جزئیات نخستین طرح دوران جدید پارلمان 
بخش خصوصي

کلید  بازرگاني  اتاق هاي  کردن  منطقه اي 
خورد

جدید  رییس  انتخاب  از  هفته  یک  از  کمتر  در 
اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي ایران 
نخستین طرح جدید این تشکل کلید خورد و بر 
این اساس قرار است اتاق هاي بازرگاني با تشکیل 

دبیرخانه هایي منطقه یي اداره شوند. 
وزارت  تقسیمات  اساس  بر  مناطق  این  تقسیم بندي 
کشور است که ایران را به ۵ منطقه تقسیم مي کند. 
کشور  وزارت  قبل  سال   ۲ حدود  از  حقیقت  در 
داد  انجام  کشور  درباره  جدیدي  بندي هاي  تقسیم 
افزایي و تبادل تجربیات  که بر این اساس براي هم 
در  اندیشي  هم  مناطق،  توسعه یي  برنامه  ارائه  براي 
خصوص مسائل منطقه یي، ایجاد وحدت رویه، ایجاد 
و  دولت  عمومي  سیاست هاي  اجراي  در  هماهنگي 
وزارت  ستاد  در  هماهنگي  و  تعامل  ایجاد  همچنین 
کردند.  تقسیم  منطقه   ۵ به  را  استانداري ها  کشور، 
حال شاهد هستیم که اتاق بازرگاني نیز براي اجراي 
سیاست هاي خود تصمیم دارد اتاق هاي کشور را در 
قالب همین مناطق تقسیم بندي کند تا به جاي یک 
نسخه، هر منطقه نسخه جداگانه یي را در پیش گیرد.

 پیشنهادي در شوراي روساي تبریز
چند روز پس از انتخابات رییس اتاق بازرگاني، تمامي 
گرد  تبریز  در  شهرستان  بازرگاني  اتاق هاي  روساي 
اتاق  برنامه هاي  و  وضعیت  بررسي  به  تا  آمدند  هم 
نخستین  جلسه  این  حقیقت  در  بپردازند.  بازرگاني 
اتاق  جدید  رییس  ریاست  به  روسا  شوراي  جلسه 

بازرگاني بود.
نخستین  معرفي  به  تبریز  جلسه  از  بخش  مهم ترین 
اختصاص  جدید  دوران  در  بازرگاني  اتاق  طرح 
پیشنهاد  خصوص  این  در  ایران  اتاق  رییس  داشت. 
منطقه بندي اتاق هاي سراسر کشور، همگام و همراه 
گفت:  و  کرد  مطرح  را  کشور  وزارت  تقسیم بندي  با 
وزارت کشور کار خوبي انجام داده و کشور را به پنج 
منطقه تقسیم کرده است؛ من پیشنهاد مي کنم که 
هم  کشور  سراسر  اتاق هاي  در  را  منطقه بندي  این 

داشته باشیم.
غالمحسین شافعي افزود: منطقه بندي همگام با وزارت 
کشور و قرار دادن استان هایي که ظرفیت هاي مشابه 
استانداران  با  ما  پیوند  موجب  گروه،  یک  در  دارند 
و  هم افزایي  اینکه  بر  عالوه  و  شده  مختلف  مناطق 
توسعه منطقه یي را در پي دارد، موجب همگرایي در 
این  کرد:  عنوان  شافعي  مي شود.  مختلف  موضوعات 
جلسه  در  و  کرده  بررسي  و  مطالعه  باید  را  موضوع 
بعد شوراي روسا با حضور روساي اتاق ها، مورد بحث 

قرار دهیم.

 طرحي براي جلوگیري از محوریت تهران
کردن  منطقه یي  بحث  که  نیست  بار  نخستین  این 
اتاق هاي بازرگاني توسط شافعي مطرح مي شود. چند 
ماه قبل نخستین جلسه در این خصوص به ریاست 
شافعي با روساي اتاق هاي بازرگاني منطقه پنج کشور 
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برگزار شد. شافعي در آن زمان نایب رییس اتاق ایران 
با  را  طرح  این  و  بود  مشهد  بازرگاني  اتاق  رییس  و 
کمک روساي اتاق هاي بازرگاني منطقه پنج بنا نهاد.

نخستین بار  براي  کرد  اعالم  شافعي  جلسه  آن  در 
تدوین  موضوع  به  توسعه  ششم  برنامه  تدوین  در 
نیازهاي  و  شرایط  تناسب  به  منطقه یي  برنامه هاي 
هیات  که  جلسه  این  در  شد.  توجه  آن  خاص 
منطقه  اتاق هاي  روساي  و  مشهد  اتاق  نمایندگان 
پنج حضور داشتند رییس اتاق مشهد افزود از ابتداي 
منطقه یي  نگاه  موضوع  یازدهم  دولت  فعالیت  شروع 
توجه  مورد  بود  توسعه  از ضرورت هاي  که  به کشور 
بدون  تهران  داشته  وجود  تاکنون  آنچه  گرفت.  قرار 
مختلف،  مناطق  سطح  تفاوت  و  امکانات  به  توجه 
این نسخه  بود و  ایران  براي کل  نسخه نویس واحد 
واحد را باید مجریان اجرا مي کردند. وي آثار این نگاه 
نامتقارن و نامتوازن را نامطلوب توصیف و بیان کرد: 
از این رو همواره این موضوع که ایران، تهران نیست 
در بحث برنامه ریزي ها مطرح بود اما باالخره در دولت 
این  با  گرفت.  قرار  توجه  مورد  موضوع  این  یازدهم 
حال توجه به برنامه هاي منطقه یي در تدوین برنامه 
ششم توسعه تمرین نخست است لذا انتظار برآورده 

شدن همه توقعات امکان پذیر نیست.
شافعي منطقه بندي وزارت کشور را نیز اقدامي قابل 
اتاق هاي  رو  همین  از  کرد:  بیان  و  توصیف  تقدیر 
یکدیگر  با  گرفتند  تصمیم  پنجم  منطقه  بازرگاني 
مبنا  این  بر  را  خود  فعالیت هاي  و  شده  هماهنگ 
برنامه ریزي کنند. وي افزود: در نشستي که طي دو 
منطقه  بازرگاني  اتاق هاي  روساي  بین  گذشته  روز 
پنج برگزار شد، موضوع تشکیل دبیرخانه دایمي این 
قدرت  با  البته  گردشي  و  دوره یي  به صورت  منطقه 
عملیاتي، اجرایي و تحقیقاتي کافي تصمیم گیري شد.

رییس اتاق بازرگاني مشهد ادامه داد: در کنار تعامل 
و هماهنگي بخش هاي خصوصي و دولتي پنج منطقه 
هم  مجلس  نمایندگان  به  ارتباط  این  تا  است  نیاز 
 ۶۵ کشور  شرقي  استان هاي  گفت:  وي  یابد.  تسري 
نماینده در مجلس شوراي اسالمي دارند. لذا اگر قرار 
باشد برنامه هاي منطقه یي مشترکي انجام و ارائه شود 
قوي  فراکسیوني  عمل  در  نماینده   ۶۵ پشتیباني  با 

براي توسعه منطقه یي ایجاد مي شود.
شافعي همچنین گفت: بخش خصوصي ایران به ویژه 
از نظر سرمایه در برابر هیات هاي خارجي و فعالیت 
مشترک با آنان ضعیف است. وي افزود: در بسیاري 
از موارد نمي توان از نظر سرمایه همپایي و مشارکت 
الزم را با شرکت هاي بزرگ خارجي داشت. از این رو 
مورد  ایجاد هلدینگ هاي منطقه یي ضرورت  موضوع 
کشور  وزارت  پنجم  منطقه  بازرگاني  اتاق هاي  توجه 

است.
 به گفته وي بر اساس توانایي ها و اولویت هاي توسعه یي 
و  سرمایه گذاري  هلدینگ  شرکت هاي  باید  استان ها 

صندوق هاي سرمایه گذاري تشکیل شوند.
بازرگاني  اتاق  رییس  توسط  همچنین  موضوع  این 
مشترک  نشست  در  محمد صمدي  شمالي  خراسان 
اتاق هاي  روساي  و  کشور   ۵ منطقه  استانداران 
استانداري  میزباني  به  که  استان ها  این  بازرگاني 
این  در  شد.  پیگیري  شد،  برگزار  شمالي  خراسان 
خصوص محمد صمدي رییس اتاق بازرگاني خراسان 
شمالي گفت: در حال حاضر که خط مشي هاي اقتصاد 
مقاومتي به مرحله عملیاتي وارد شده است، استفاده 
از ظرفیت بخش خصوصي استان ها نهایت اهمیت را 
دارد و باید براي این منظور برنامه ریزي و هدف گذاري 
شود. وي گسترش همکاري هاي منطقه یي استان هاي 
و  تجاري  هیات هاي  پذیرش  و  اعزام  براي  را  شرقي 

نمایشگاه هاي داخل  برگزاري  بازاریابي، مشارکت در 
و خارج کشور، افزایش همفکري اتاق هاي بازرگاني و 
استانداران با هدف شناسایي موانع توسعه اقتصادي و 
ارائه راهکارهاي کارشناسي به دولت و ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي با هدف اصالح قوانین موجود را مورد 

تاکید قرار داد.
نمایشگاه  برگزاري  در  مشارکت  همچنین  صمدي 
داخلي، مشارکت در برگزاري نمایشگاه هاي اختصاصي 
نمایشگاه هاي  در  شرکت  همجوار،  کشورهاي  در 
بین المللي در خارج، ساماندهي هیات هاي بازرگاني یا 
بازاریابي مشترک براي اعزام به خارج جهت صادرات 
استان هاي  معدني،  صنعتي،  کشاورزي،  محصوالت 
هم منطقه را از دیگر برنامه ها برشمرد. وي شناسایي 
ظرفیت هاي صادراتي هر یک از استان هاي هم منطقه 
یا پیشنهاد اجرایي براي  ارائه راهکار  به طور دقیق و 
نحوه  کردن  مشخص  ظرفیت ها،  این  از  بهره گیري 
مستقر  نهادهاي  و  سازمان ها  بین  هماهنگي  ایجاد 
در هر یک از استان ها براي رفع مشکالت واحدهاي 
و  بوروکراسي  کاهش  و  تجاري  و  تولیدي  صنعتي، 
مشخص کردن خواسته هاي بخش خصوصي از دولت 
این خواسته هاي  اعالم  و  به آن  وابسته  ارگان هاي  و 
معادن  صنایع،  بازرگاني،  محترم  اتاق  به  مشترک 
مهم ترین  از  را  پیگیري  براي  ایران  کشاورزي  و 

برنامه هاي پیش رو اعالم کرد.

نگاهي به تقسیم بندي وزارت کشور
۵گانه  تقسیمات  به  اقدام  کشور  وزارت   ۹۳ تیر  از 

وزارت کشور کرد.
هدف از این طرح هم افزایي و تبادل تجربیات براي 
ارائه برنامه توسعه یي مناطق، هم اندیشي در خصوص 
مسائل منطقه اي، ایجاد وحدت رویه، ایجاد هماهنگي 

همچنین  و  دولت  عمومي  سیاست هاي  اجراي  در 
ایجاد تعامل و هماهنگي در ستاد وزارت کشور بوده 
که  کشوري  تقسیمات  با  تقسیم بندي  این  اما  است 
تفاوت  اسالمي صورت گرفته  توسط مجلس شوراي 

دارد.
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  خصوص  همین  در 
موضوعات  از  خیلي  کرد  اعالم  کشور  وزیر  انساني 
مانند  است  مشترک  خاص  حوزه  یک  در  استان ها 
بحث آب؛ لذا براي هم افزایي و تبادل تجربیات براي 
ارائه برنامه توسعه یي مناطق استان هاي همجوار که 
فاصله طوالني با یکدیگر نداشته باشند و موضوعات 
صورت  به  آنان  نشست هاي  باشند،  داشته  مشترک 

مشترک برگزار خواهد شد.
بر اساس این تقسیم بندي منطقه ۱ شامل استان هاي 
و  البرز  سمنان،  مازندران،  گلستان،  قزوین،  تهران، 
و  بوشهر، چهارمحال  فارس،  اصفهان،   ۲ منطقه  قم، 
بختیاري، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد، منطقه 
زنجان،  اردبیل،  آذربایجان غربي،  آذربایجان شرقي،   ۳
ایالم،  کرمانشاه،   ۴ منطقه  کردستان،  و  گیالن 
 ۵ منطقه  و  خوزستان  و  مرکزي  همدان،  لرستان، 
و  یزد  و  کرمان  شمالي،  و  جنوبي  رضوي،  خراسان 

سیستان و بلوچستان است.

 بازگشت به عناوین 17 اخبار اقتصادی
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Larry Alton :دنیای اقتصاد/  نویسنده 
مترجم: رضا وزیری

در چند ماه اول ایجاد یک کسب وکار کوچک، مالکان 
از اینکه باید تفکر و مالحظات زیادی در این خصوص 
که  است  این درحالی  نیستند.  انجام دهند، خشنود 
سازمان های بزرگ از این مزیت برای جذب هزینه ها 
یافتن راه حل های موفقیت آمیز استفاده می کنند.  و 
در صورتی که طالب موفقیت هستید، باید یاد بگیرید 
که چگونه متناسب با درآمد خود یک استراتژی کاری 
اجرا  به کسب وکار خود طراحی و  نزدیک  مناسب و 
کنید.در این مقاله، ما نگاهی به برخی مسوولیت های 
شکل گیری  اول  روزهای  در  کارآفرینان  بزرگ 
کسب وکارهای کوچک آنها داشته و در این خصوص 
برخی راهنمایی ها و منابع الزم را که ممکن است در 
ارائه  باشد،  آنها مهم  توسعه کاری  و  کسب موفقیت 

می کنیم.

1- ایجاد نام تجاری و بازاریابی
و  تجاری  نام  ایجاد  کسب وکار،  یک  ایجاد  هنگام 
بازاریابی بسیار مهم است. شما برای ایجاد نام تجاری 
و تبلیغ کارخود باید به دنبال تبلیغ نام تجاری خود 
و شناساندن آن به مخاطبان باشید. به طور ویژه شما 

باید موارد خاصی را در نظر بگیرید، مانند:

طراحی عالمت تجاری. با این حال توجه داشته باشید 
که ایجاد یک عالمت تجاری مهم ترین مسوولیت شما 
نخواهد بود. این اولین موضوعی است که شما باید در 
تعداد  رابطه  این  در  باشید. خوشبختانه،  داشته  نظر 
زیادی ابزار آنالین رایگان برای شروع کار شما وجود 
از  استفاده  بدون  کوچک  کسب وکار  یک  دارد.ایجاد 
است.  غیرممکن  جذاب  و  کاربردی  سایت  وب  یک 
ابزارهای  به کارگیری  نیازمند  شما  جدید  کسب وکار 
می توانید  شما  وسیله  این  به  و  است  تبلیغاتی 

کسب وکار خود را به مردم معرفی کنید.

2- ارتباطات کاری
ایجاد ارتباطات کاری چه به صورت داخلی یا خارجی، 
برانگیز است که در  از مهم ترین عوامل چالش  یکی 
مواجه  آن  با  خود  کسب وکار  شروع  اول  ماه  چند 
خواهید بود. توجه داشته باشید که کسب وکار شما به 
این عامل نیازمند است و از تامین آن اطمینان حاصل 

کنید. در اینجا چند راهنمایی مفید ارائه می شود:
• کسب وکار شما نیازمند ایجاد قوانین روشن و قابل 
فهم در خصوص چگونگی به کارگیری اطالعات ابالغ 
شده است. در حالت ایده آل، شما باید زنجیره ای از 
دستورات مشخص را ایجاد کنید تا هر کس به یک 
مانع  کار  برسد.این  قوانین  با  آشنایی  مناسب  سطح 
در  سرعت  افزایش  و  کارمندان  سردرگمی  ایجاد  از 

استفاده از اطالعات منتقل شده می شود.
• آیا می دانستید که هر کارمند به طور میانگین در هر 
یک ساعت 36 مرتبه ایمیل خود را کنترل می کند؟ 
این باعث از بین رفتن هزاران دالر بهره وری کار هر 

عامل  یک  اگر  می شود.  یک سال  طول  در  کارمند 
داشته  وجود  سازمان  یک  توسعه  برای  ساز  مشکل 
باشد، آن هدر رفت زمان است، بهتر است از همان 
ابتدا کار بر ایجاد یک دستورالعمل واضح در خصوص 

استفاده از شبکه های اجتماعی ایجاد کنید.
کنید.  فراهم  را  مجازی  جلسات  برگزاری  امکان   •
ممکن است زمانی که شما خارج از محل کار یا شهر 
تیم  با  باشید  راه حل مجبور  ارائه یک  برای  هستید 
کاری خود گفت وگو کنید، در این شرایط، برگزاری 

جلسات مجازی بسیار ارزشمند هستند.
توجه داشته باشید که آشنایی با برخی از این موارد، 
از اولین و اساسی ترین اصول کاری شما خواهد بود. 
همچنین این موارد و روش ها، از ایجاد برخی موانع 
سازمان جلوگیری  توسعه  و  رشد  مسیر  در  و ضعف 

می کند.

4 مسوولیتی که هنگام ایجاد یک کسب وکار در انتظار شما خواهد بود
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3- مدیریت رسانه های اجتماعی
مهم  ابزار  یک  اجتماعی  رسانه های  که  است  بدیهی 
برای تمام کسب وکار ها در ابعاد مختلف هستند؛ اما، 
این ابزار یک عامل مهم و کلیدی برای کسب وکارهای 
بازار  با منابع مالی کوچک است که در یک  کوچک 

منطقه جغرافیایی خاص ایجاد شده است.
ابزارهای رسانه ای قدرتمندی وجود دارد که به شما 
خود  برنامه ریزی های  راحتی  به  تا  می کنند  کمک 
منابع  و  پیگیری  را  خود  فعالیت های  داده،  انجام  را 
که  را  ابزارهایی  کنید.  سازماندهی  را  خود  خبری 
شناسایی  کند  به شما کمک  می تواند  می کنید  فکر 
کنید و کارهای وقت گیری که امکان آن وجود دارد، 

اتوماسیون سازی کنید.
رسانه های اجتماعی مقوله ای است که کسب وکارهای 
آن  روی  باید  شکل گیری  اولیه  روزهای  در  کوچک 
تمرکز کنند. با این حال، بین یک راه درست و یک 
راه اشتباه فاصله کمی وجود دارد. باید از انتخاب ابزار 
مناسب و صرف حداکثر زمان و منابع خود برای ایجاد 
هماهنگی در کسب وکار خود اطمینان حاصل کنید.

4- خدمات مشتریان
یک  در  چالش  مهم ترین  مشتری  جذب  درحالی که 
کسب وکار نوپا است، دومین چالش حفظ این مشتریان 
در آینده است. متاسفانه، اغلب کسب وکارهای کوچک 
امر خدمات به مشتریان را فراموش کرده و به همین 
دلیل دچار مشکل می شوند. در اینجا چند راهنمایی 

مفید ارائه می شود:
• خدمات رسانی به مشتریان نیازمند یک استراتژی 

توسعه  برای  تالش  و  مشترک  اهداف  توسعه  است. 
و افزایش تبادالت شما با هر یک از مشتریان امری 

بودن  بخش  رضایت  و  کارآمدی  است. سرعت،  مهم 
خدمات سه عامل مهمی است که باید روی آن تمرکز 

کنید.
به  دسترسی  مشتریان  به  خوب  خدمات رسانی   •
دنبال کسب رضایت  به  اگر  افزایش می دهد.  را  آنها 
با  ارتباطی شما  باید خطوط  مشتریان خود هستید، 
ارائه یک آدرس  باز باشد. به عبارت ساده، تنها  آنها 
ایمیل پشتیبانی کافی نیست. شما باید ازگزینه های 
کمک  مستقیم،  تلفن  خط  یک  مانند  دیگرارتباطی 

بگیرید.
• یکی از مهم ترین عواملی که کسب وکارهای کوچک 
به غیر از سازمان های بزرگ باید روی آن توجه کنند، 
خدمات رسانی به مشتریان است. در واقع سازمان های 
بزرگ این کار را به صورت ذاتی انجام می دهند. ارائه 
خدمات پشتیبانی به مشتریان برای مدیران و رهبران 

کسب وکارها وقت گیر؛ اما بسیار ضروری است.
شرکت ها همچون افراد، در مراحل مختلفی از حیات 
خود رشد می کنند. چشم پوشی از هریک از مراحل 
زندگی غیرممکن است ومسلما چند ماه اولیه شروع 
در  داشت.  خواهد  بیشتری  اهمیت  کسب وکار  یک 
طول این مدت است که شما پایه ها و مسیر حرکت 
در  دقت  همچنین  می دهید.  شکل  را  خود  سازمان 
مسوولیت های اولیه در رویارویی با مسائل و مشکالت 
موجود در کسب وکار، منجر به ثبات و تداوم کاری در 

درازمدت می شود.
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مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سندیکای صنعت 
برق ایران )رسانا( خواهشمند است نظرات، پیشنهادها 
و نقدهای خود را از طریق ایمیل  ahmadi@ieis.ir ویا 
شماره تلفن های 6-66570930  به ما اطالع دهید.
با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

دریاچه تار، دماوند
عکس از شایان غیاث الدین
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