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رویکرد سیاست گذاری اقتصادی

 سیزدهمین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک تجهیزات و صنایع وابسته

دنیای اقتصاد/ دکتر مهدی فیضی
مقاله  در  رابینسون  جیمز  و  اوغلو  عجم  دارون 
»اقتصاد در برابر سیاست: دام های توصیه سیاستی« 
می دهند  نشان  اقتصادی  چشم اندازهای  نشریه  در 
سیاست  اقتصادی،  سیاست گذاری  مطالعات  در  که 
خوب  اقتصاد  که  انگار  بوده  غایب  صحنه  از  عموما 
تنها  نه  درحالی که  است؛  خوب  سیاست  همان 
سیاسی  پیامدهای  بلکه  اقتصادی  هزینه-فایده های 

سیاست ها را نیز باید در نظر داشت.
دست کم در تجربه ایران اما عموما اقتصاد از صحنه 
اقتصاد  همان  خوب  سیاست  که  انگار  بوده  غایب 
خوب است بی آنکه به پیامدهای اقتصادی سیاست ها 
در  نیز  رودریک  دنی  باشد.  شده  اندیشیده  چندان 
مقاله خود، »وقتی ایده ها از منافع پیشی می گیرند؛  
سیاستی«  نوآوری های  و  جهان بینی ها  ترجیحات، 
در همان نشریه، با نقد مقاله پیشین نشان می دهد 
بلکه  نه سیاست  اقتصاد سیاسی  نوین  در مدل های 
منافع  که  ایده هایی  هستند؛  غایب  به شدت  ایده ها 
بازیگران سیاسی را تغییر می دهند بی آنکه ترجیحات 

آنها را عوض کرده باشند.
به این ترتیب می توان از دو رویکرد در سیاست گذاری 
رویکرد  در  سیاست گذاران  گفت.  سخن  اقتصادی 
مکانیکی، به دلیل محدودیت های شناختی، در عمل 

ادامه در صفحه 3

دبیرکل و مدیر امور تشکل های اتاق بازرگانی و 
صنایع و معادن و کشاورزی تهران بیست و هفتم 
خرداد ماه سال جاری میهمان سندیکای صنعت 

برق ایران بودند. 
مدیره  هیات  اعضای  حضور  با  که  نشست  این  در 
از  تقدیر  ضمن  عشقی  بهمن  شد،  برگزار  سندیکا 
کرد  امیدواری  ابراز  سندیکا،  گسترده  فعالیت های 
اتاق  با  از پیش  ارتباط خود را ببش  که این تشکل 

بازرگانی سازماندهی و تحکیم کند. 
از  یکی  سندیکا  که  نکته  این  بیان  ضمن  وی 
تشکل های نمونه اتاق محسوب می شود، خاطرنشان 
کرد: »ما می توانیم مدل جامعی برای همکاری های 
این مدل می تواند در  البته  فیمابین تعریف کنیم و 
تدوین و تبیین ارتباط سایر تشکل ها با اتاق بازرگانی 

نیز مورد استفاده قرار گیرد.«
کسب  فضای  دشواری های  به  تهران  اتاق  دبیرکل 
که  شرایطی  »در  کرد:  اذعان  و  اشاره  کشور  کار  و 
قرارداد  حاکمیت  و  بخش خصوصی  بین  متاسفانه 
اجتماعی مشخصی وجود ندارد و این دو بخش فاصله 
معناداری با یکدیگر پیدا کرده اند، تشکل ها می توانند 
این  پیاده سازی  و  تعریف  برای  مناسبی  بسیار  ابزار 

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛

تعریف مدل جامع همکاری های مشترک اتاق تهران و سندیکا

قرارداد اجتماعی باشند. لذا از دیدگاه من تشکل ها 
در شرایط بحرانی کنونی حکم سرنگی برای تزریق 

دارو به پیکره اقتصاد کشور را دارند.« 
چارچوب  در  تشکل ها  نقش  شدن  پررنگ  وی 
و  دانست  امیدوارکننده  را  کالن  سیاستگذاری های 
و  اهمیت  منکر  نمی توان  شرایطی  هیچ  »در  افزود: 
از  بسیاری  اقتصاد کشور شد.  در  برق  تاثیر صنعت 
به آمار صنعت  اثبات توسعه صنعتی،  برای  دولت ها 
فراموش  را  مساله  این  نباید  می کنند.  استناد  برق 
شاخصه های  ترین  کلیدی  از  یکی  برق  که  کنیم 

توسعه صنعتی است.« 
زمینه  در  کشور  ظرفیت های  به  بی توجهی  عشقی 
برق  صنعت  به  بی توجهی  از  نشانی  را  انرژی های نو 
دانست و تصریح کرد: »امروز سندیکا این قابلیت را 
دارد که جایگاه فعلی صنعت برق و آنچه باید باشد را 
تعیین کند. البته اتاق تهران هم قطعا در این زمینه 

در کنار سندیکا خواهد بود.« 
وی بر لزوم بهره گیری بیشتر سندیکا از ظرفیت های 

بخش های مختلف اتاق از جمله معاونت اقتصادی 
ادامه در صفحه 4
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 اخبار اقتصادی 

یادداشت مدیران

تعریف مدل جامع همکاری های مشترک 
اتاق تهران و سندیکا 

دبیرکل و مدیر امور تشکل های اتاق بازرگانی و 
صنایع و معادن و کشاورزی تهران بیست و هفتم 
خرداد ماه سال جاری میهمان سندیکای صنعت 

برق ایران بودند. 
صفحه 1

ثبت اوج مصرف برق حدود ۴۴ هزار 
مگاوات 

ایام  در  و  هفته  روز  اولین  در  برق  پیک مصرف 
تعطیالت عید فطر به ۴۴ هزار مگاوات رسید. 

صفحه ۴
باد و خورشید چند درصد برق ایران را 

تولید می کنند؟ 
سهم انرژی های تجدیدپذیر مثل باد و خورشید 
در تولید برق کشور با ثبت سهم ۰.۴۶ درصد در 
ظرفیت اسمی تولید برق، حتی به نیم درصد هم 

نمی رسد.
صفحه 5

بدهکارترین مشترک برق استان مرکزی 
حوزه صنعت است 

مطالبات شرکت توزیع برق استان مرکزی از مرز 
هزار و 51۰ میلیارد ریال گذشته و بدهکارترین 

مشترک برق این استان حوزه صنعت است 
صفحه 5

طرح پایلوت پاسخگویی بار هوشمند در 

خراسان شمالی اجرا شد 
 با توجه به افزایش ناگهانی مصارف انرژی در 

ماه های گرم سال، برنامه های متعددی برای 
کنترل میزان مصارف، مورد اجرا قرار گرفته 

صفحه ۶
دو پست فوق توزیع اصفهان به زودی 

افتتاح می شود 
پیک  ایام  برای   DG نیروگاه های  مگاوات   1۰۰  

آماده شده است
صفحه ۶

شرکت برق بوشهر 15۰۰ میلیارد ریال 
طلبکار است 

پیغام: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
بوشهر گفت: سازمان ها و مشترکین خانگی یکهزار 

و 5۰۰ میلیارد ریال به این شرکت بدهی دارند.
صفحه 7

تولید برق در اردبیل 3 برابر مصرف است
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 
گفت: در حال حاضر تولید برق در اردبیل بیش از 

سه برابر برق مصرفی استان است.
صفحه 7

ساخت نیروگاه جدید 5۰۰ مگاواتی برق 
در غرب مازندران 

استاندار مازندران بر لزوم صرفه جویی در مصرف 
برق به ویژه در ایام پیک مصرف تأکید  کرد 

صفحه 8
آخرین تحوالت نیروگاه کوچک برق در 

مگامال 

پی«  اچ  »سی  یا  مگامال  کوچک  برق  نیروگاه 
پروژه ای است 

صفحه 8
افزایش ۶۰ درصدی مصرف برق در 

شهرهای زلزله زده کرمانشاه 
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
کرمانشاه گفت: در حال حاضر میزان مصرف برق 
در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه ۶۰ درصد 

افزایش داشته است.
صفحه 9

بومي سازي بیش از 3۰ هزار قطعه نیروگاه نکا 
گفت:  نکا  سلیمی  شهید  نیروگاه  مدیرعامل 
تالش  با  نیروگاه  این  نیاز  مورد  قطعه  هزار   33
متخصصان و صنعتگران داخلی در مازندران بومي 

سازي شد.
صفحه 9

زیباترین دکل برق دنیا
صفحه 9

 خاموشی های با برنامه دور از انتظار 
نیست  

برق کهگیلویه  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
از  این استان  برق در  بویراحمد گفت: مصرف  و 
ابتدای امسال تاکنون به نسبت مدت مشابه سال 

قبل 1۰ درصد افزایش داشته است.
صفحه 1۰

مازندران برای اصالح شبکه برق سه 
هزارمیلیارد ریال نیازدارد 

شبکه برق مازندران ضعیف است و برای اصالح و 

نوسازی آن به سه هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز 
است.

صفحه 1۰
افزایش پایداری شبکه و انتقال انرژی با 

نصب ترانس پنجم پست اهواز 2 
ترانس پنجم پست ۴۰۰ کیلو ولت اهواز 2 که یکی 
پایداری  در  کشور  برق  های  پست  مهمترین  از 
شبکه برق است، نصب و مورد بهره برداری قرار 

گرفت.
صفحه 1۰

جزئیات تبدیل سکه های پیش فروش به 
اوراق 

فروش  که  گفت  مرکزی  بانک  اقتصادی  معاون 
اوراق سکه در بازار بورس به طور حتم پایین تر 

از نرخ روز دربازار سکه است. 
صفحه 11

چه کنیم تا از مذاکره های کاری نترسیم 
دنیای  در  تازه کار  و  جوان  مدیران  از  بسیاری 
به  و  جدی  چالش  یک  دچار  امروز  پرتکاپوی 

عبارت بهتر یک بیماری استرس زایی هستند
صفحه 12
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پخش مسابقات فوتبال در کافه ها که فوتبال دوستان 
را به تجمع کنندگان غیرقانونی مخل امنیت عمومی 
تبدیل کرد که به دنبال هیاهویی برای هیچ هستند. 
بازارهایی  انگاشتن مکانیکی چنین  نادیده  از سویی 
نه تنها آنها را از بین نمی برد که گاه تاثیرات مخرب 
شدن  زیرزمینی  و  ریسک  افزایش  به دلیل  را  آنها 
قانون  محدودکردن  دیگر  سوی  از  می دهد.  افزایش 
آن چنان که روزمره ترین رفتارهای مردم در چارچوب 
رفتارهای قانون گریزانه قرار گیرد نه تنها کمکی به 
ساماندهی جامعه نمی کند که قانون را بیش از پیش 
بی ارزش و آزارنده جلوه می دهد که گویی اساسا برای 
چنین  است  کافی  است.  شده  وضع  نکردن  رعایت 
ادراکی از قوانین بد به سایر قوانین خوب نیز تسری 
بلکه  بازار مختل شود  نامرئی  تنها دست  نه  تا  یابد 

دیگر چندان کاری از دست مرئی قانون نیز برنیاید.
تغییر رویکردهای سیاست گذارانه مکانیکی در کشور 
نیازمند فهم سازوکار رفتار مردم و ایده های نوآورانه 
مطلوب  نتیجه  که  است  بازارهایی  طراحی  برای 
بی آنکه  برآورده کنند  تا حد ممکن  را  سیاست گذار 
برای  باشد.  شده  تحمیل  برآنها  خودساخته  قانونی 
نمونه اگر به دلیل در نظر داشتن پیامدهای سیاسی و 
امنیتی، سیاست اصالح قیمت حامل های انرژی را هر 
رویکرد جایگزین می تواند  انداخته ایم،  تعویق  به  بار 
که  باشد  غیرقیمتی  سیاستی  هوشمندانه  طراحی 
با مشوق های فردی و هنجارهای اجتماعی تلنگری 
به  مکانیسمی  رویکرد  بزند.  افراد  مصرف  میزان  به 
سیاست گذاری با جاندار دیدن سیستم اقتصادی در 
طراحی سازوکارهای اصالحی، پاسخ های هوشمندانه 
آن را به سیاست های خود در نظر می گیرد. رویکرد 
مکانیکی اما تنها در جامعه ای می تواند جواب بدهد 

که مرده باشد، از بس که جان ندارد.

ادامه از صفحه 1
واقعیت  از  ذهنی شان  فهم  با  ناسازگار  اغلب شواهد 
نادر  اتفاقی  به عنوان  و  می دهند  جلوه  کم اهمیت  را 
یا حاصل کاربرد ناکافی سیاست نادیده می گیرند. به 
بیان دقیق تر از سویی سوگیری تایید منجر به ندیدن 
در  واقعیت  جادادن  و  موجود  سازوکارهای  واقعیت 
که  می شود  خودساخته  فرضیه های  تنگ  قالب 
بیرون  جهان  تغییرات  با  ارگانیک  ارتباطی  ضرورتا 
توانایی  به  اطمینانی  بیش  دیگر  سوی  از  ندارد. 
خود در مدیریت بحران، سیاست گذار را از تامل در 
به  همه جانبه نگر  نگاه  و  سیاست گذاری  ظرافت های 
همه پیچیدگی های سیستم های اقتصادی اجتماعی 
باز می دارد. همچنان که پس از مشاهده بحران اخیر 
اساسا  ابتدا  از  سیاست گذاری  چنین  ارز،  بازار  در 
چراکه  ندارد؛  بازار  این  در  بحران  وجود  به  باوری 
قرار بر این است که واقعیت موجود فرضیه نهاد آرام 
جهان او را تایید کند و حتی آن زمان که در نهایت 
باور  همچنان  نیست،  مراد  وفق  بر  اوضاع  می پذیرد 
خواهد  آرام  فرموده  به  بازار  چموش  اسب  که  دارد 
خوش باوری  چنین  تجربه  دهه ها  از  بی آنکه  گرفت 
زمین  به  شدن  کوبیده  به  که  باشد  گرفته  درس 

سخت انجامیده بود. به بیان دیگر رویکرد مکانیکی 
انگیزشی  به سازوکار  توجه  بدون  به سیاست گذاری 
چنان  سیاست گذاری  عرصه  به  اقتصادی  عامل های 
پیش  از  لباس  که  می نگرد  فرمانبردار  سیستمی 
دوخته سیاست گذار همواره بر تن آن به ناچار خوش 
می افتد غافل از آنکه گاه تنها کودکی بازیگوش الزم 
است نشان دهد که پادشاه اساسا لباسی به تن ندارد.

در رویکرد مکانیسمی به سیاست گذاری، اما عقالنیت 
و  می شود  شناخته  رسمیت  به  اقتصادی  عامالن 
سازوکار سیاست طوری طراحی می شود که منفعت 
قرار  جمعی  منفعت  مسیر  در  ناخواسته  آنها  جویی 
که  مکانیکی  رویکرد  برخالف  رویکرد  این  گیرد. 
دردها  همه  درمان  برای  آماده  پیش  از  نسخه های 
دارد، برای مهار اسب چموش دستوری آماده ندارد 
را به جان  پایین ها پریدن های آن  باال و  و دشواری 
می خرد تا شیوه خاص مهار آن را به دست آورد، این 
رویکرد لباسی از پیش ندوخته است و برای پوشاندن 
کاستی ها نیازمند شناخت دقیق جامعه و نوآوری و 
خالقیت و ایده های تازه درانداختن طرحی نو است 
که اگر سقف فلک نمی شکافد، دست کم لباسی به 

قاعده برای قامت پادشاه بدوزد.
شکست  می دهد  نشان  خود  مقاله  در  نیز  رودریک 
با  منافع  تضاد  به دلیل  ضرورتا  نه  سیاست گذاری، 
گروه های ذی نفوذ بلکه به دلیل کاهلی در اندیشیدن 
ایده هایی  نیافتن  و  سازوکارها  طراحی  مرحله  در 
روی می دهد که منافع بازیگران را تعیین می کنند. 
او تاکید می کند اصالحات زمانی می تواند روی دهد 
که راهبردهای متفاوت برای رسیدن به آن منافع در 
پیش گرفته شود یا منافع خود بازتعریف شوند. برای 
 )Policy Mutation( سیاستی  جهش  او  نمونه 
که  می نامد  نشده ای  برنامه ریزی  سیاست های  را 

و  وجود می آیند  به  موجود  در حاشیه سیاست های 
عموما از عدم توانایی سیاست گذاران برای پیاده سازی 
قوانین غالب منتج می شوند. چین در اواخر دهه ۷۰ 
ویژه  مناطق  مانند  سیاستی  نوآوری های  با  میالدی 
بازار را به نظام تخصیص  اقتصادی به سادگی نظام 
متمرکز پیوند زد؛ همچنین به بنگاه ها در مناطق ویژه 
اقتصادی اجازه داده شد تحت قوانین تجارت تقریبا 
آزاد کار کنند. ایده سیاست قیمت گذاری دوبخشی 
نیز نه از ذهن خالقانه سیاست گذاران سوسیالیست 
چین  شهرهای  حاشیه  در  سیاه  بازار  از  بلکه  چین 
برآمد که در آن کشاورزان مازاد تولید خود را نه به 
قیمت های مصوب دولتی بلکه به قیمت بازار به طور 

غیرقانونی می فروختند.
»اقتصاد  عنوان  با  خود  کتاب  در  نیز  الیتزل  جیم 
رفتارهای  سیاستی«  اصالح  و  قانون گریزی  سیاسی 
از مسیری  قانون گریزانه را در اساس خود تجربه ای 
جایگزین برای ساماندهی جامعه می داند که می تواند 
محدودیت های  در  تازه  سیاست های  برای  بنیانی 
پیامدهای اصالح گرانه  و  باشد  نظام سیاسی  موجود 
عموما  قانون گریزی  سویی  از  چراکه  باشد؛  داشته 
منتقل  را  احساس  این  و  می شود  همگانی  دانش 
است.  خورده  شکست  موجود  سیاست  که  می کند 
سیاست  برای  جایگزینی  پیشنهاد  با  دیگر  سوی  از 
موجود )مانند قانونی کردن بازار سیاه( انگیزه برای 

اصالح قوانین به وجود می آید.
طرفه آنکه سیاست گذاری مکانیکی در کشور ما نه 
تنها چنین بازارهایی را به رسمیت نمی شناسد بلکه 
غیرمستقیم  به طور  درعمل  و  می زند  دامن  آنها  به 
بی قانونی را تشویق می کند. از بازار ارز گرفته که ناگاه 
تعداد بسیاری از افراد شریف را به قاچاقچیانی تبدیل 
کرد که سالمت اقتصادی کشور را نشانه گرفته اند تا 
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۴ اخبار صنعت برق

وزارت نیرو اعالم کرد؛

ثبت اوج مصرف برق حدود ۴۴ 
هزار مگاوات

ایام  در  و  هفته  روز  اولین  در  برق  پیک مصرف 
تعطیالت عید فطر به ۴۴ هزار مگاوات رسید.

مگاواتبه  هزار   44 حدود  در  برق  مصرف  اوج  ثبت 
گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به 
نقل از وزارت نیرو )پاون(؛ بر اساس گزارش شرکت 
مدیریت شبکه برق ایران، پیک مصرف برق در اولین 
 2۰6 و  هزار   44 خردادماه(،   26 )شنبه  هفته  روز 
مگاوات بود که اوج مصرف برق در سال گذشته در 
ثبت  مگاوات   3۰8 و  هزار   43 با  برابر  زمان  همین 
شده است که اختالف یک هزار مگاواتی را می توان 

مشاهده کرد.
پائین بودن مصرف برق در این روز به علت تعطیالت 
اندک  و  هوا  خنکی  حدودی  تا  و  فطر  سعید  عید 

بارش های در برخی نقاط کشور بود.
دو  با  برابر  گذشته  روز  در  نیز  برق  مبادالت  میزان 
هزار و 6 مگاوات بوده که سهم صادرات از این میزان 
 628 نیز  برق  واردات  و  مگاوات   3۷8 و  هزار  یک 

مگاوات بوده است.
نیز در روز  برق صنایع  گفتنی است؛ میزان مصرف 
گذشته چهار و 345 مگاوات بود که نسبت به جمعه 
که میزان آن چهار هزار و ۷69 مگاوات بوده است، 
مصرف برق این بخش تغییرات آنچنانی نداشته است.

ادامه از صفحه 1
»زمینه  های  کرد:  خاطرنشان  و  تاکید  نهاد  این   
همکاری های گسترده ای بین اتاق تهران و سندیکا 
وجود دارد. لذا پیش از هر چیز از اعضای هیات مدیره 
نشست های  از  یکی  در  تا  می کنیم  دعوت  سندیکا 
هیات رییسه اتاق تهران حضور یافته و ضمن معرفی 
سندیکا درخواست های خود را با آنها مطرح کنند.« 
به  مالی  سخت  شرایط  به  ادامه  در  عشقی  بهمن 
به  توجه  »با  گفت:  و  کرد  اشاره  تشکل ها  در  ویژه 
عملکرد موفق سندیکا می توانیم به این تشکل طی 
کمک  مستمر  شکل  به  صحیح  برنامه ریزی  یک 
تشکل ها  به سایر  را  پیام  این  البته  و  برسانیم  مالی 
برق  سندیکای  با  مشابه  عملکردی  اگر  که  بدهیم 
کمک ها  از  دست  این  از  می توانند  باشند  داشته 
بهره مند شوند.« وی در ادامه افزود: »البته این نقد 
به سندیکا وارد است که نتوانسته جایگاه خود را به 
تثبیت کند.  تهران  اتاق  انرژی  خوبی در کمیسیون 
گاز  و  نفت  صنعت  محوریت  بیشتر  کمیسیون  این 

و پتروشیمی را دارد و الزم است که سندیکا نقش 
صنعت برق را در آن پررنگ تر کند.« 

دبیرکل اتاق تهران تغییرات آتی حوزه حمل و نقل 
از سوخت های  این حوزه  نیاز  انرژی مورد  تغییر  و 
فسیلی به برق را یک فرصت اقتصادی برای فعاالن 
این صنعت عنوان کرد و گفت: »سندیکا باید تغییرات 
و  برنامه ریزی ها  در  را  نقل  و  حمل  حوزه  احتمالی 
تعیین استراتژی هایش بگنجاند. دنیا در حال تغییر 
تشکل ها  این  دیگری  بخش  هر  از  پیش  و  است 
با این تغییرات همگام شوند. نقش  باید  هستند که 
صنعت برق در ایجاد تحول در صنعت حمل و نقل 
لذا من معتقدم صنعت خودرو  بسیار کلیدی است، 
می تواند چشم انداز صنعت برق را کامال عوض کند. 
الزم است که سندیکا به صورت جدی بر روی این 
تغییر پارادایم کار کرده و اعضای خود را مهیای این 
ایجاد  قدرت  که  است  نهادی  سندیکا  کند.  تحول 

چنین تغییری را در خود دارد.« 
در ادامه این نشست مدیر امور تشکل های اتاق تهران 
هم ضمن تقدیر از تالش های سندیکا، انتخاب سپهر 
برزی مهر به عنوان دبیر این تشکل را نشانه دیگری 
از کارآمدی و شایسته ساالری در این تشکل دانست 
و اظهار امیدواری کرد: »امیدواریم که این انتخاب به 
منجر شود.  تهران  اتاق  با  ارتباطات سندیکا  توسعه 
تهران  اتاق  که   است  این  بر  ما  تاکید  حال  هر  به 
یک نهاد پاسخگوست و بر همین مبنا توانسته تعداد 
اعضای خود را از 13 هزار به 19 هزار عضو برساند.« 
اشاره  تهران  اتاق  فعالیت های  به  ملکی  غالمرضا 
سند  یک  تهران  اتاق  در  »ما  کرد:  خاطرنشان  و 
راهبردی تدوین کرده ایم. بر اساس این سند ما تالش 
می کنیم که زمینه های الزم برای استفاده تشکل ها از 
ظرفیت های آیین نامه های حمایتی را فراهم آوریم.«

کرد:  اذعان  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
خدمات رسانی  برای  هم  تهران  اتاق  داوری  »مرکز 
یادآوری  دارد.  کامل  آمادگی  عضو  تشکل های  به 
مراجع  همه  در  مرکز  این  این  احکام  که  می کنم 
قانونی الزم االجرا است. لذا برای ایجاد فصل جدیدی 
با کمیته حقوقی سندیکا  فی مابین  از همکاری های 

اعالم آمادگی می کنیم.« 
بیمه  حوزه  در  اتاق  گسترده  پیگیری  های  ملکی 
بسیار  »اقدامات  افزود:  و  شد  یادآور  را  مالیات  و 
اثربخشی در این زمینه انجام شده و امیدواریم زمینه 
بهره برداری گسترده تشکل ها از دستاوردهای اتاق در 
حوزه بیمه و مالیات فراهم شود. واگذاری نمایندگی 
و  مالیاتی  اختالف  حل  شوراهای  در  تشکل ها  به 
ساله  یک  حسابرسی های  شدن  جایگزین  همچنین 
مهمترین  جمله  از  ساله  ده  حسابرسی  جای  به 

دستاوردهای اتاق تهران در این حوزه است.« 
راه اندازی  به  تهران  اتاق  تشکل های  امور  مدیر 
بیمارستانی به منظور ارائه خدمات درمانی به اعضای 
با  می تواند  »سندیکا  گفت:  و  کرد  اشاره  هم  اتاق 
برای  بیمارستان  این  امکانات  از  اتاق  هماهنگی 
اعضای خود استفاده کند. همچنین سندیکا می تواند 
از خانه تشکل ها به منظور برگزاری جلسات و مجامع 
به عالوه شورای گفتگوی  بهره برداری کند.  نیز  خود 
فرصتی  هم  تهران  استان  بخش خصوصی  و  دولت 
برای طرح مسائل و مشکالت فعاالن اقتصادی است 
که سندیکا و اعضایش می توانند به خوبی از آن بهره 
جویند.« گفتنی است در پایان این نشست مشترک 
حکم سپهر برزی مهر به عنوان دبیر جدید سندیکای 
رییس هیات  بخشی،  علی  توسط  ایران  برق  صنعت 
مدیره سندیکا و بهمن عشقی، دبیر کل اتاق بازرگانی 

تهران به وی تقدیم شد. 

http://tnews.ir/news/3935113242883.html?sid=21803658#%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B4%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA
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5 اخبار صنعت برق

بدهکارترین مشترک برق استان 
مرکزی حوزه صنعت است

مرکزی  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیر 
گفت:مطالبات شرکت توزیع برق استان مرکزی از 
مرز هزار و 51۰ میلیارد ریال گذشته و بدهکارترین 

مشترک برق این استان حوزه صنعت است .
به گزارش ایرنا، محمد اله داد روز یکشنبه در جمع 
درصد  دهم   2 و   18 افزود:  اراک  در  خبرنگاران 
بخش  در  استان  این  برق  توزیع  شرکت  مطالبات 

عمومی،  بخش  در  درصد  دهم  یک  و   1۷ خانگی، 
14 و 6 دهم درصد در بخش کشاورزی، 3۷ و هشت 
دهم درصد در بخش صنعتی و 12 و 22 دهم درصد 

در بخش سایر مصارف است.
مدیر شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی ادامه 
انرزی  تولید  مگاواتی  هزار   6 کسری  با  کشور  داد: 

الکتریکی در سال جاری مواجه است.
اله داد تصریح کرد: این کسری تولید به دلیل کمبود 
آب در پشت سدهای کشور است و اگر چه بارندگی 
های  چاه  کردن  روشن  شد  باعث  امسال  بهار  های 
حجم  بر  زیادی  تاثیر  اما،  باشد  تاخیر  با  کشاورزی 

ذخیره آب پشت سدها نداشت.
مصرف  در  همراهی  و  جویی  کرد:صرفه  تاکید  وی 
منطقی انرزی الکتریکی انتظاری است که مشترکان 

برق این استان می رود.
کرد:  اضافه  مرکزی  استان  برق  توزیع  مدیر شرکت 
15 خرداد تا نیمه شهریورماه به ویژه در روزهای اول 
تیر تا اول شهریورماه ایام پرمصرف انرزی الکتریکی 
برآورد شده و اوج ساعات مصرف برق از 12 تا 16 

عصر و 19 تا 23 شب است.
اله داد تصریح کرد: تعرفه های مصرف برق مطابق 
امسال هفت درصد  ماه  اردیبهشت  از  دولت  مصوبه 
مشترکان  از  عوارض  پرداخت  اما،  یافته  افزایش 
خانگی، روستایی و چاه های کشاورزی حذف شده 
سال  در  خوبی  قانونی  اقدامات  گفت:  وی  است. 
گذشته برای استفاده کنندگان غیرمجاز آب، برق و 
گاز اعمال شد که مصوبات این بخش موجب کاهش 
چشمگیر استفاده کنندگان برق غیرمجاز شده است.

مدیر شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی افزود: 
هرچند هنوز مواردی از مصرف غیرمجاز برق در این 

استان وجود دارد.

الـه داد بیان کرد: مردم در صورت اطالع از اسـتفاده 
کننـدگان غیرمجـاز از بـرق مـی توانند مراتـب را را 
از طریـق سـامانه پیامکـی بـه شـماره 1۰۰۰1121 
اطـالع دهنـد و از پـاداش هـای پیـش بینـی شـده 

بهـره مند شـوند.
نیز  خورشیدی  انرژی  راهبردهای  خصوص  در  وی 
از سرمایه  توزیع  تا سال 94 حمایت شرکت  گفت: 
گذاران این بخش مشارکت 5۰ درصدی در سرمایه 
گذاری بود اما، این حمایت ها از سال 95 تاکنون در 
راستای افزایش خرید قیمت از تولید کنندگان است.

مدیر شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی بیان 
پخش  زمان  در  برق  تامین  برای  الزم  تدابیر  کرد: 
اندیشیده  نیز  استان  این  بازی های جام جهانی در 

شده است. 
استان   1۰ برای  دولت  هیات  شد:  یادآور  داد  اله 
کشور که دارای دمای میانگین 4۰ درجه سانتیگراد 

هستند، تغییر ساعت کاری تکلیف کرده است.
وی گفت: به ازای هر یک درجه افزایش دمای هوا، 

8۰۰ مگاوات به مصرف برق اضافه می شود.
۷۰3 هزار مشترک برق در استان مرکزی وجود دارد 
عمومی، 23  درصد  کشاورزی، هفت  درصد  که 26 
درصد خانگی، 2 درصد معابر، پنج درصد تجاری و 

3۷ درصد صنعتی است.
ارایه خدمات به مشترکان برق استان مرکزی در 12 
شهرستان، 33 شهر، 1۷ واحد اتفاقات و عملیات، 21 
دفتر خدمات برق، 132 دفتر پیشخوان دولت شهری 

و روستایی، یک مرکز خدمات غیرحضوری است.
 2۰ مرکزی  استان  برق  توزیع  شبکه  طول  مجموع 
تجدید  انرژی  تولید  سیستم  و  است  کیلومتر  هزار 
پذیر در این استان به چهار هزار و 684 کیلو وات 

رسید است.

باد و خورشید چند درصد برق 
ایران را تولید می کنند؟

سهم انرژی های تجدیدپذیر مثل باد و خورشید 
در تولید برق کشور با ثبت سهم ۰.۴۶ درصد در 
ظرفیت اسمی تولید برق، حتی به نیم درصد هم 

نمی رسد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در 
حال حاضر ظرفیت اسمی تولید برق ایران ۷8 هزار 
و ۷26 مگاوات است. حدود 81 درصد این ظرفیت 
قالب  در  که  گردد  می  باز  حرارتی  نیروگاههای  به 
واحدهای بخاری، واحدهای گازی و واحدهای سیکل 
سوخت  یا  و  گازطبیعی  سوخت  مصرف  با  ترکیبی 

مایع فسیلی به تولید برق می پردازند.
کشور  برق  تولید  اسمی  ظرفیت  درصد   15 حدود 
در بخش نیروگاه های برق آبی است. نیروگاه اتمی 
با  ایران  اتمی  نیروگاه  تنها  عنوان  به  نیز  بوشهر 
ظرفیت 1۰2۰ مگاوات، 1.3 درصد از ظرفیت اسمی 

تولید برق کشور را به خود اختصاص داده است.
مجموع  در  خودتأمین  و  پراکنده  تولید  واحدهای 
از  1.56 درصد و واحدهای دیزلی نیز ۰.56 درصد 

ظرفیت اسمی تولید برق کشور را دارند.
سهم انرژی های تجدیدپذیر مثل باد و خورشید در 
تولید برق کشور با ثبت سهم ۰.46 درصد در ظرفیت 
اسمی تولید برق، حتی به نیم درصد نیز نمی رسد. 
این درحالی است که توسعه انرژی های تجدیدپذیر 
ایران  مختلف  های  دولت  کار  دستور  در  سالهاست 

قرار دارد.

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/f8c7113261747.html#%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/03/27/1751402/%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF?ref=tnews
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مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان در گفت وگو با پاون 
مطرح کرد؛

دو پست فوق توزیع اصفهان به 
زودی افتتاح می شود

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان اصفهان 
پیک  درصدی  افزایش ۴  پیش بینی  به  اشاره  با 
و  چهارمحال  و  اصفهان  استان های  در  مصرف 
بختیاری گفت: 1۰۰ مگاوات نیروگاه های DG برای 

ایام پیک آماده شده است.
رسول موسی رضایی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
پایگاه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  اصفهان  استان 
پیک  ایام  درباره  )پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی 
امرش  تحت  مجموعه  شده  اتخاذ  تدابیر  و  امسال 
برای گذر از این پیک اظهار داشت: با توجه به اینکه 
در کشور  بزرگ  استان صنعتی  اصفهان یک  استان 
بزرگ  صنایع  با  برق  موضوع  در  و  رود  می   به شمار 
و وسیع اصفهان بسیار ارتباط داریم، از این رو برای 
را  جلساتی  استان،  این  صنعت   44 با  امسال  پیک 

برگزار کردیم.
ما در  بزرگ  ادامه داد: صنایع  وی در همین زمینه 
از فوالد مبارکه، ذوب آهن، کارخانجات  اعم  استان 
دست  سال جاری  پیک  از  گذر  برای  و...  سیمان 
کاهش  برای  الزم  آمادگی  و  دادند  ما  به  همکاری 

مصرف برق انجام گرفته است.

مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان با اشاره به اینکه 
به  را  ژنراتورهای خودشان  اصفهان  قرار شد صنایع 
به جدول ساعات  با توجه  اضافه کرد:  بیاورند،  مدار 
تا 18 عصر  از ساعت 12 ظهر  که  اصفهان  بار  اوج 
در  را  بار  اوج  از  ساعت   6 تا  گذاشتیم  بنا  است، 
این  برای  شهریورماه  و  مرداد  تیر،  خرداد،  ماه های 

صنایع اعمال کنیم.
درباره  نیز  موضوع  این  طرفی  از  افزود:  رضایی 
شرکت های توزیع صدق پیدا کرد و با هماهنگی های 
استان  و  شهرستان  توزیع  دو شرکت  با  شده  انجام 
برای  بار  اوج  ساعات  جدول  شد  قرار  اصفهان، 
و  قرار گرفته  نظر  باالی یک مگاوات مد  مشترکین 

اعمال شود.
وی از مشکل بزرگ کم آبی در استان های اصفهان و 
چهارمحال و بختیاری گفت و عنوان کرد: به دلیل 
کم آبی فقط از 1۰ درصد ظرفیت نیروگاه اصفهان در 
مدار است و در این راستا چند طرح اساسی و اجرایی 
مورد نظر است تا کمبودها برطرف شده و به زودی 

این طرح ها در مدار قرار گیرد.
از  نمونه  به عنوان  اصفهان  منطقه ای  برق  مدیرعامل 
بیان  و  استان گفت  این  اجرای  در دست  طرح های 
و  »پاکدل«  کیلوولت   23۰.63 پست  دو  داشت: 
برداری  بهره  مورد  به زودی  »هاتف«  کیلوولت   4۰۰
مگاوات   1۰۰ به  نزدیک  طرفی  از  و  می گیرد  قرار 
کرده ایم  آماده  پیک  ایام  برای  را   DG نیروگاه های 
تا بتوانیم در این ایام از این نیروگاه ها نیز بهره الزم 

را ببریم.
گذشته  سال  گفت:  خود  سخنان  انتهای  در  وی 
مصرف برق درایام پیک استان حدود 4 هزار و 381 
مگاوات بود که پیش بینی ما برای امسال نیز افزایش 

حدود 3 تا 4 درصدی است.

طرح پایلوت پاسخگویی بار 
هوشمند در خراسان شمالی 

اجرا شد
انرژی  مصارف  کنترل  دستگاه  مشاور  و  طراح 
افزایش  به  توجه  با  گفت:  سرمایشی  وسایل 
سال،  گرم  ماه های  در  انرژی  مصارف  ناگهانی 
برنامه های متعددی برای کنترل میزان مصارف، 
برنامه ها  این  از  یکی  که  گرفته  قرار  اجرا  مورد 
برنامه پاسخگویی بار هوشمند از طریق مدیریت 

مصارف سرمایشی است.
بار  پاسخگویی  پایلوت  طرح  نیوز،  برق  گزارش  به 
در  سرمایشی  مصارف  کنترل  طریق  از  هوشمند 

توزیع برق خراسان شمالی آغاز شد.
طراح و مشاور دستگاه کنترل مصارف انرژی وسایل 
سرمایشی )CEEM( در این باره گفت: با توجه به 
افزایش ناگهانی مصارف انرژی در ماه های گرم سال، 
برنامه های متعددی برای کنترل میزان مصارف، مورد 
مورد  که  برنامه ها  این  از  یکی  که  گرفته  قرار  اجرا 
پاسخگویی  برنامه  نیز می باشد،  توانیر  تایید شرکت 
سرمایشی  مصارف  مدیریت  طریق  از  هوشمند  بار 
برای  این طرح  این که  بیان  با  است. مهدی عباپور 
اجرای پایلوت در سه استان خراسان شمالی، تهران 
توانیر  شرکت  تایید  مورد  مازندران  غرب  و  بزرگ 
قرار گرفته است اظهار داشت: برای نخستین اجرای 
فرایند  و  انتخاب  شمالی  خراسان  استان  پایلوت، 
نصب دستگاه های کنترل مصرف کولر ها و چیلر های 

ساختمان های توزیع برق در این استان آغاز شد.

وی با بیان این که این دستگاه که حاصل کار یک 
دمای  مانیتورینگ  قابلیت های  است،  تجربه  با  تیم 
کردن  خاموش  و  روشن  و  کولر  جریان  و  محیط 
وسایل سرمایشی را دارا است، اظهار داشت: همچنین 
با تعبیه سیم کارت، امکان ارسال اطالعات محیطی 
در هر لحظه به سرور مرکزی )دفتر مدیریت مصرف 

شرکت( فراهم شده است.
به گفته عباپور، دستگاه به نحوی برنامه ریزی شده 
تناوب،  به  را  که در حالت عادی، وسایل سرمایشی 
و  می کند  خاموش  دقیقه   2۰ و  روشن  دقیقه   4۰
و  رفاه  دمای  بازه  از  محیط،  دمای  که  شرایطی  در 
آسایش خارج شد، به صورت اتومات فرایند خاموش 

و روشن کردن را اجرا خواهد کرد.
قابلیت  دستگاه ها  تمامی  که  نکته  این  بیان  با  وی 
مانیتورینگ از طریق نرم افزار تحت اختیار کاربر را 
در  که  برای محیط هایی  یادآور شد: همچنین  دارد 
شرایط مشابه هستند، امکان برنامه ریزی و کنترل 

گروهی لوازم سرمایشی فراهم شده است.
عباپور با اشاره به اجرای طرح های تشویقی همچون 
مصرف  مدیریت  اعمال  برای  عملیاتی  ذخیره  طرح 
انرِژی در کشور، طرح پاسخگویی بار هوشمند را نیز 
طرحی بسیار موثر توصیف کرد و افزود: برنامه هایی 
طرح  آمیز  موفقیت  اجرای  از  پس  تا  شده  تدوین 
خانگی  مشترکان  اختیار  در  دستگاه ها  این  پایلوت، 
و اداری قرار گیرد و مشترکان به ازای میزان کاهش 

مصارف خود، پاداش انگیزشی دریافت کنند.
موج  شروع  احتمال  و  جاری  سال  آبی  کم  بحران 
گرمای شدید، دو عامل بروز احتمالی خاموشی های 
منطقه ای گزارش شده که با اعمال قوانین مدیریت 
مصرف انرژی به خصوص در پیک بار، می توان این 

احتمال را به حداقل رساند.

http://news.moe.gov.ir/Detail?ANWID=58842
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شرکت برق بوشهر 15۰۰ میلیارد 
ریال طلبکار است

پیغام: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
بوشهر گفت: سازمان ها و مشترکین خانگی یکهزار 

و 5۰۰ میلیارد ریال به این شرکت بدهی دارند.

بـه گـزارش »پیغام«؛امراهلل پـاراد در حاشـیه بازدید 
از تاسیسـات بـرق شهرسـتان بوشـهر در گفـت وگو 
بـا ایرنـا افـزود: اگـر ایـن میـزان بدهی مـدت زمان 
مناسـب پرداخـت نشـود، با چالـش جـدی رو به رو 

شـد. خواهیم 
انشـعاب   5۰۰ و  هـزار  چهـار  اظهارداشـت:  وی 
غیرمجـاز در اسـتان بوشـهر وجـود دارد کـه تاکنون 

هـزار و 5۰۰ مـورد آن اصـالح شـده اسـت.
پـاراد ادامـه داد: تـداوم ایـن رونـد نیازمنـد تعامـل 
سـایر اداره هـا بـا شـرکت توزیع نیـروی برق اسـتان 

ست. ا
وی بـا اشـاره بـه کاهـش چشـمگیر تولیـد بـرق در 
کشـور اظهارداشـت: مصرف کننـدگان بـا مدیریـت 
مصـرف انـرژی در زمـان اوج بـار و خامـوش کـردن 
وسـایل غیرضـروری می تواننـد به کاهش مشـکالت 

در زمینـه تامیـن و توزیـع انـرژی کمـک کننـد.
مدیرعامل شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان بوشـهر 
گفـت: رشـد اوج بـار مصـرف بـرق در این اسـتان از 

میانگین کشـوری بیشـتر است.
پـاراد افزود:پارسـال رشـد اوج بار مصرف در اسـتان 
بوشـهر، 9 درصـد بـود در حالـی کـه متوسـط ایـن 
شـاخص در دنیـا 2 درصـد و در کشـور پنـج درصـد 
اسـت.  مدیرعامل شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان 
بوشـهر ادامـه داد: چنانچـه مصـرف انـرژی مدیریت 
نشـود، شـاهد افزایش 14۰ مگاواتی اوج بار در سـال 

139۷ خواهیـم بود.
هرمزگان  و  بوشهر  خوزستان،  اینکه  بیان  با  پاراد 
بیشترین مصرف برق را در کشور دارند، گفت: البته 
در بخش خانگی، بوشهر رتبه نخست را دارد و 8۰ 
بخش  این  در  استان  در  شده  مصرف  انرژی  درصد 

استفاده می شود. 

مدیرعامل شرکت برق اردبیل:

تولید برق در اردبیل 3 برابر 
مصرف است/نرخ خاموشی 2.۶5 

دقیقه در روز

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل 
گفت: در حال حاضر تولید برق در اردبیل بیش از 

سه برابر برق مصرفی استان است.
صبح  محمدی  حسن  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
یکشنبه در بررسی وضعیت تولید، مصرف و خاموشی 
برق در استان اردبیل افزود: مازاد برق تولیدی در این 

استان به شبکه سراسری کشور تزریق می شود.
وی ظرفیت تولید نیروگاهی استان را هزار مگاوات 
در  خاموشی  نرخ  مقابل  در  کرد:  تصریح  و  برشمرد 
استان به ازای هر مشترک 2.65 دقیقه در روز است 

که تالش می شود همچنان این رقم کاهش یابد.
انجام  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
های  پروژه  اجرای  و  گرم  خط  صورت  به  تعمیرات 
اعمال  بدون  و  برق دار  به صورت  نگهدار  کابل خود 
خاموشی را از اهداف این شرکت جهت کاهش نرخ 

خاموشی در استان برشمرد.
وی در عین حال برلزوم کاهش مصرف برق در استان 
الزام کاهش 1۰  تاکید کرد و ادامه داد: با توجه به 
به سایر استان  درصدی میزان مصرف جهت کمک 
از پیک  بویژه استان های گرمسیر و جهت گذر  ها 
مصرف  مدیریت  و  جویی  صرفه  نیازمند  کشور،  بار 

هستیم.
محمدی عمده ترین برنامه های سال جاری را برای 
مدیریت پیک مصرف برق، جلب مشارکت مشترکان 
و  تشویقی  پاداش  پرداخت  با  کشاورزی  و  صنعتی 
مردم  اقشار  بین  مصرف  مدیریت  سازی  فرهنگ 

عنوان کرد.
وی بیان داشت: با افزایش مصرف برق در تابستان، 
صرفه جویی توسط مشترکان در تمام اوقات شبانه 
روز به خصوص در زمان پیک بار جهت جلوگیری از 

اعمال خاموشی ضروری است.

http://tnews.ir/news/5792113242159.html?sid=21803658#%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-1500-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.mehrnews.com/news/4322490/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DB%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DB%B2-%DB%B6%DB%B5-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B1#ref=tnews
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ساخت نیروگاه جدید 5۰۰ 
مگاواتی برق در غرب مازندران

استاندار مازندران بر لزوم صرفه جویی در مصرف 
تأکید و گفت:  ایام پیک مصرف  به ویژه در  برق 
پروژه نیروگاه برق 5۰۰ مگاواتی جدید در نوشهر 

احداث می شود.
نیمه  پروژه های  از  بازدید  پایان  در  اسالمی  محمد 
تمام غرب مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره 
بیشتر  داشت:  اظهار  تمام  نیمه  پروژه های  وضعیت 

پروژه ها فعال بوده و در حال پیشرفت هستند.
حرکت  به  تولید  رونق  و  اشتغال  برای  افزود:  وی 
جهادی نیاز داریم تا با کمک بخش خصوصی پروژه ها 

را به پیش ببریم و فرمانداران به عنوان نماینده دولت 
باید با تمرکز بر سرفصل هایی 12 گانه توسعه استان 

محرک های اقتصادی شهرستان را شناسایی کنند.
را  مختلفی  موارد  پروژه ها  از  بازدید  در  افزود:  وی 
پروژه های  پیشرفت  درمجموع  و  کردیم  بررسی 

نیمه کاره در غرب مازندران مناسب بوده است.
استاندار مازندران بابیان اینکه یکسری موانع فراروی 
لزوم  بر  است  دارد که شناسایی شده  پروژه ها وجود 
پیگیری فرمانداران برای رفع آن تأکید کرد و گفت: 
و  شود  ایجاد  توسعه  برای  بیشتری  محرک  انشاهلل 

شاهد بهره برداری پروژه ها باشیم.
استاندار مازندران با اشاره به سه اولویت در بازدیدها 
است  اولویت ها  ازجمله  انرژی  بحث  کرد:  بیان 
در  مردم  باید  و  هستیم  مواجه  برق  کمبود  با  زیرا 
همکاری  تابستان  فصل  در  به ویژه  برق  صرفه جویی 

الزم داشته باشند.
اسالمی تصریح کرد: پروژه نیروگاه 46۰ مگاواتی غرب 
مازندران در نوشهر پیشرفت خوبی داشته و انشاهلل 
از  و  می شود  راه اندازی  آزمایشی  به صورت  به زودی 
سرمایه گذار خواستیم تا پروژه 5۰۰ مگاواتی جدید 
نیروگاهی را در نوشهر ادامه دهد و پیگیری های الزم 

باید از سوی دستگاه های مرتبط صورت گیرد.
استاندار مازندران به مبحث پسماند و زباله سوز اشاره 
امیدواریم پروژه  به تجهیزات  با توجه  اضافه کرد:  و 
آن  افتتاح  شاهد  و  شود  مدار  وارد  نوشهر  زباله سوز 

باشیم.
وی ترافیک شهری را از مشکالت غرب استان بیان 
کنارگذرهای  و  کمربندی  پروژه های  تکمیل  و  کرد 
فراروی  موانع  گفت:  و  شد  خواستار  را  منطقه  این 
این طرح ها باید بررسی شود و امیدواریم بازدیدهای 
میدانی از پروژه بتواند کاستی ها و موانع را رفع کند.

آخرین تحوالت نیروگاه کوچک 
برق در مگامال

پی«  اچ  »سی  یا  مگامال  کوچک  برق  نیروگاه 
مدتها  مجموعه  این  مدیران  که  است  پروژه ای 
است به صورت چراغ خاموش آن را پیگیری و 
مراحل پیش از اجرای آن را در دست انجام دارند.

به گزارش سایت خبری اکباتان، در رابطه با نیروگاه 
افراد  تمایل  عدم  دلیل  به  مگامال  در  برق  کوچک 
دست اندرکار تاکنون کمتر اطالعاتی به بیرون درز 
کرده اما واقعیت موضوع این است که به دلیل افتتاح 
عنقریب بخش های جدید مگامال یعنی فود کورت 
شهرک  نشینان  مال  بانوان،  دنیای  و  غذا(  )صحن 

اکباتان به جدیت راه اندازی آن را مدنظر دارند.
در همین رابطه سید یاسر نیازی سرپرست شرکت 
به  پاسخ  در  مگامال(  )مجری  آسیا  آرای  نگین 
طبق  گفت:  اکباتانی  پی  اچ  سی  وضعیت  آخرین 
برنامه ریزی های صورت گرفته این طرح در فاز 2 به 
انجام خواهد رسید. در مرحله نخست 2 مگاوات از 
آن به بهره برداری خواهد رسید که نیازهای داخلی 
مگامال را برطرف می کند و در قسمت بعدی توسعه 
این نیروگاه تا 1۰ مگاوات در دستور کار قرار خواهد 

تغییر ظرفیت  نگین در خصوص  گرفت.  سرپرست 
برق تولیدی این نیروگاه از 8 به 1۰ مگاوات )قبال 8 
مگاوات اعالم شده بود( و میزان تأمین برق مورد نیاز 
مگامال در فاز نخست این طرح نیز اذعان کرد: تغییر 
و  به مذاکره  پی  اچ  تولیدی در سی  برق  افزایش  و 
توافق فیمابین با اداره برق منطقه ای بازمی گردد اما 
در خصوص میزان بهره گیری مگامال از فاز نخست 
این طرح باید بگویم که طبق پیش بینی های صورت 
گرفته حدود 6۰ درصد از برق مورد نیاز مگامال پس 
از آغاز به کار مرحله نخست یعنی همان 2 مگاوات 
پوشش داده خواهد شد. در حال حاضر میزان برق 
اختصاص یافته به مگامال در طول ماه 1.9 مگاوات 
می باشد که طبیعتا پس از افتتاح فودکورت و دنیای 
بانوان ما به برق بیشتری احتیاج خواهیم داشت که 

توسط سی اچ پی تأمین خواهد شد.
این  در  برق  تولید  مازاد  مورد  در  پایان  در  نیازی 
نیروگاه نیز گفت: ما برق مازاد را تحویل اداره برق 
منطقه ای خواهیم داد و تصمیم گیرنده اصلی در این 

رابطه آنها هستند.           
برق و گرمای  تولید همزمان  به ذکر است که  الزم 
می شود.  گفته  تولید  فرایند  یک  در  استفاده  قابل 
داشتن   ، بزرگ  صنعتی  مصرف  کننده  یک  برای 
تا  را  انرژی  یک ژنراتور سی.اچ.پی می تواند راندمان 
حد خیلی زیادی باال ببرد و از سویی میزان انتشار 
کربن را نیز کم کند. در کنار این فواید می توان با 
بازفروش برق اضافی به شبکه سراسری برق از این 
نامتعادل  با وضعیت  نیز رسید.  به سود آوری  محل 
تاثیر  داشتن سی.اچ.پی  با  انرژی،  قیمت حامل های 
این نوسانات بر هزینه تمام شده کمتر می شود و این 
جهانی  اقتصاد  رقابتی  دنیای  در  که  نیست  چیزی 

بتوان به سادگی از آن گذشت.

http://tnews.ir/news/c636113241815.html?sid=21803658#%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84
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مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه 
خبر داد:

افزایش ۶۰ درصدی مصرف برق در 
شهرهای زلزله زده کرمانشاه

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
کرمانشاه گفت: در حال حاضر میزان مصرف برق 
در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه ۶۰ درصد 

افزایش داشته است.
علیمراد مرادی مجد در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش 
1۰ درصدی مصرف برق در روزهای اخیر خبر داد و 
اظهار داشت: با گرم شدن هوا، پیک مصرف برق در 

استان افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه 
افزود: با توجه به اینکه در تابستان 3۰ الی 35 درصد 
انرژی در بخش سرمایشی مصرف می شود ان شاءاهلل با 
مدیریت و تنظیم مناسب دمای سیستم های سرمایشی 
روی حدود 25 درجه، میزان روند افزایش پیک مصرف 
کنترل شود. مرادی مجد با بیان اینکه هم اکنون میزان 
مگاوات  کرمانشاه 62۰  استان  در  برق  مصرف  روزانه 
است، افزود: بر اساس بخشنامه ای که دولت صادر کرده، 
ادارات دولتی باید دمای محیط خود را روی  25 درجه 
تنظیم کنند و مصرف برق امسال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 1۰ درصد کاهش داشته باشد. وی با بیان 
اینکه در سایر بخش ها مانند صنعت، در ساعات پیک، 
مصارف اضافه حذف شود، گفت: در حال حاضر میزان 
افزایش  درصد  زده 6۰  زلزله  مناطق  در  برق  مصرف 
داشته است. مرادی مجد تاکید کرد: با توجه به آسیب 
دیدن شبکه های برق در مناطق زلزله زده، مردم زلزله 
زده نسبت به مدیریت مصرف برق توجه بیشتری داشته 

باشند.

بومي سازي بیش از 3۰ هزار 
قطعه نیروگاه نکا

گفت:  نکا  سلیمی  شهید  نیروگاه  مدیرعامل 
تالش  با  نیروگاه  این  نیاز  مورد  قطعه  هزار   33
متخصصان و صنعتگران داخلی در مازندران بومي 

سازي شد.
مازندران،  مرکز  و سیما  گزارش خبرگزاری صدا  به 
محسن نعمتی افزود: این تعداد قطعه، 5 سال گذشته 
صنعتگران  و  متخصصان  پیگیری های  و  تالش ها  با 
مازندران  صنایع  سایر  و  مجموعه  این  در  داخلی 
انجام آزمایش های  از  طراحی و ساخته شده و پس 

الزم در واحدها نصب و در حال بهره برداری است.
مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا به جهش ایجاد 
کشور  داخل  در  نیروگاهی  قطعات  تولید  در  شده 
صنعت  وابستگی  کاهش  برای  گفت:  و  کرد  اشاره 
از کشور، 2 سال گذشته کار ساخت  به خارج  برق 
و  پیگیری شده  بیشتری  و جدیت  با سرعت  داخل 
نتیجه آن ساخت 2۰ هزار قطعه مورد نیاز مجموعه 

و بهره برداری از آنها است.
نعمتی بر آمادگی نیروگاه شهید سلیمی نکا بر تبادل 
تجربه ها و کمک به دیگر صنایع مازندران و کشور 

برای تامین و ساخت قطعات تاکیدکرد.

زیباترین دکل برق دنیا
سیناپرس: دکل برق زیبا و متفاوتی در کالیفرنیای آمریکا ساخته شده است.

https://www.mehrnews.com/news/4322299/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87#ref=tnews
http://tnews.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/4a7e113233208.html#%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-30-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://tnews.ir/news/61d1113241102.html?sid=21803658#%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
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افزایش 1۰ درصدی مصرف برق در کهگیلویه و بویراحمد

 خاموشی های با برنامه دور از 
انتظار نیست

برق کهگیلویه  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
از  این استان  برق در  بویراحمد گفت: مصرف  و 
ابتدای امسال تاکنون به نسبت مدت مشابه سال 

قبل 1۰ درصد افزایش داشته است.
در  تسنیم  خبرنگار  با  گفت وگو  در  راهزادی  داود 
این  در  برق  مصرف  افزایش  داشت:  اظهار  یاسوج، 
نسبت  به  که  گونه ای  به  بوده  کننده  نگران  استان 
مشابه سال 96 شاهد افزایش 1۰ درصدی مصرف برق 
توسط مشترکان اعم از خانگی، صنعتی و کشاورزی 

در استان هستیم.
وی با بیان اینکه بخش اعظمی از برق مصرفی استان 
توسط مشترکان خانگی انجام می شود، عنوان کرد: به 
طور حتم در صورت ادامه این روند شاهد خاموشی های 
با برنامه در نقاط مختلف استان هستیم. راهزادی با 
تاکید بر اینکه وجود برق های غیرمجاز و افزایش گرما  
از مهم ترین دالیل افزایش پیک بار برق در کهگیلویه و 
بویراحمد است، ابراز کرد: در شهرستان های گرمسیری 
نسبت به سایر شهرستان های استان بیشترین میزان 
مصرف برق را داریم. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
اخیر  سال   6 در  افزود:  بویراحمد  و  کهگیلویه  برق 
و  پنل های خورشیدی  طریق  از  استان  روستای   6۰
شبکه های توزیعی با با اعتباری افزون بر 1۰ میلیارد 

تومان برق رسانی شده است.
 1۰ باالی  روستاهای  تمام  شدن  برقدار  از  راهزادی 
خانوار دارای کد روستایی خبر داد و افزود: بنا داریم 
روستایی  کد  بدون  خانوار   1۰ از  کمتر  روستاهای 

وزارت کشور را نیز برق رسانی کنیم.

مازندران برای اصالح شبکه برق 
سه هزارمیلیارد ریال نیازدارد

مازندران  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
گفت: شبکه برق مازندران ضعیف است و برای 
ریال  میلیارد  هزار  به سه  آن  نوسازی  و  اصالح 

اعتبار نیاز است.
ایرنا  با  گو  و  گفت  در  یکشنبه  روز  شهابی  قاسم 
افزود: در حال حاضر 25 درصد از شبکه توزیع برق 
مازندران فرسوده است که باید در سریع ترین زمان 

اصالح و نوسازی شود.
توزیع  شرکت   2 دارای  مازندران  که  است  گفتنی 
حوزه  که  است  استان  غرب  و  مازندران  حوزه  برق 
نقطه  ترین  شرقی  در  گلوگاه  شهر  از  آن  مازندران 
استان تا انتهای شهرستان آمل را پوشش می دهد. 

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با بیان اینکه 
28 هزار کیلومتر خط توزیع برق در حوزه استحفاظی 
از این میزان حدود ۷هزار  این شرکت است، گفت: 
کیلومتر آن فرسوده است که باید برای جلوگیری از 

قطعی برق آن را نوسازی و اصالح کرد. 
وی همچنین اعالم کرد : از سال گذشته برای اصالح 
که  شد  انجام  اقداماتی  استان  برق  توزیع  شبکه 
شرکت توزیع برق مازندران را 8۰۰ میلیارد ریال به 
پیمانکاران و فروشندگان قطعات و ابزار بدهکار کرد.

شهابی با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار و 1۰۰ 
مصرف  حوزه  در  استان  مشترکین  از  ریال  میلیارد 

و  مطالبات  همخوانی  عدم  گفت:   ، هستیم  طلبکار 
شبکه  اصالح  برای  را  توزیع  شرکت  کار  بدهکاری 

توزیع برق سخت کرده است. 
بیشترین  مازندران  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
و  مصرف  بار  افزایش  را  استان  برق  قطعی  عامل 
برای  توزیع  شبکه  ضعف  آن  تبع  به  و  فرسودگی 

انتقال نیرو اعالم کرد. 
وی اظهار کرد: میزان تلفات برق استان در سال 96 
است  این  ما  حدس  و  بود  درصد  نیم  و   13 حدود 
و  فنی  مسائل  از  ناشی  ما  تلفات  درصد  هفت   که 

فرسودگی خطوط است.
با اشاره به آغاز فصل ورود مسافر به استان  شهابی 
در  مشکل  کرد:  تاکید  مصرف  افزایش  و  مازندران 
حوزه تولید تا حدودی بر طرف شده اما شبکه های 

توزیع همچنان از فرسودگی رنج می برند. 
و  یک میلیون  از  بیش  مازندران  برق  توزیع  شرکت 
3۰۰ هزار مشترک برق دارد و در سال گذشته در 
اول شهریورماه مصرف برق استان برای اولین بار در 

تاریخ خود به بیش از سه هزار مگاوات رسید.
برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل  نیز  پیش  چندی 
مازندران روند افزایش مصرف برق در این استان را 
شتابان توصیف کرد و گفت که رشد ساالنه مصرف 
برابر دیگر مناطق کشور  نیم  و  مازندران 2  برق در 

است .
مهاجرت ساالنه از نقاط مختلف کشور برای سکونت 
همچنین  و  سازها  و  ساخت  افزایش   ، مازندران  در 
فقدان مدیریت در مصرف خانگی را از عوامل اصلی 

این میزان افزایش می باشد.
با این که میزان مصرف ماهانه برق در استان مازندران 
در حدود 1۰ ماه از سال 8۰۰ مگاوات است ولی در 

تابستان ماهانه به حدود 2 هزار مگاوات می رسد .

افزایش پایداری شبکه و انتقال 
انرژی با نصب ترانس پنجم پست 

اهواز 2

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: 
ترانس پنجم پست ۴۰۰ کیلو ولت اهواز 2 که یکی 
پایداری  در  کشور  برق  های  پست  مهمترین  از 
شبکه برق است، نصب و مورد بهره برداری قرار 

گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، محمود دشت 
بزرگ اظهار کرد: یک دستگاه ترانس 315 مگاولت 
آمپری با تالش شبانه روزی پرسنل به عنوان ترانس 

پنجم در پست اهواز 2 نصب شد.
منصوبه  ترانس ظرفیت  این  نصب  با  داد:  ادامه  وی 
این پست به هزار و 115 مگاولت آمپر افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح 
بار،  پیک  کنونی  شرایط  در  ترانس  این  نصب  کرد: 
یکی از کارهای عمده این شرکت در پایداری شبکه و 
انتقال انرژی از بخش 4۰۰ کیلو ولت به بخش 23۰ 

کیلو ولت می باشد.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/03/27/1751150/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-10-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA?ref=tnews
http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7/2625113250627.html#%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%87
http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%A7/cae3113258761.html#%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%A7
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قربانی اعالم کرد

جزئیات تبدیل سکه های پیش 
فروش به اوراق

فروش  که  گفت  مرکزی  بانک  اقتصادی  معاون 
اوراق سکه در بازار بورس به طور حتم پایین تر 

از نرخ روز دربازار سکه است.
به گزارش ایسنا، بعد از تحوالت بازار سکه و نوسان 
افتاد،  اتفاق  آن  در  ماه گذشته  در چند  که  قیمتی 
این روزها قیمت سکه تا مرز دو میلیون و 6۰۰ هزار 

تومان رسید. در جریان تشدید نوسان، بانک مرکزی 
اخیرا تصمیم به اجرای سیاست دیگری برای کنترل 
بازار گرفت. از این رو قرار است سکه هایی که پیش تر 
پیش فروش کرده بود را به بورس آورده و معامالت 

آن را انجام دهد.
درباره  مرکزی  بانک  مقدماتی  اعالم  در  که  آنچه 
داشت  حکایت  این  از  بود  شده  اعالم  سیاست  این 
در  می توانند  فروش  پیش  سکه های  دارندگان  که 
تحویل  را  دارند  اختیار  در  که  رسیدهایی  شرایطی، 
داده و در ازای آن اوراق سکه دریافت کنند آنگاه این 
اوراق در بورس و قبل از سررسید سکه ها قابل معامله 
خواهد بود. در حالی در طرح پیش فروش سکه که 
از بهمن ماه سال گذشته تا پایان فروردین ماه امسال 
میلیون و 6۰۰ هزار سکه در  برگزار و حدود هفت 
جدید  طرح  در  که  رفت  فروش  به  سررسید  هفت 
بانک مرکزی این تعداد سکه قابلیت تبدیل شدن به 

اوراق را دارد.
پیش  سکه های  رسیدهای  تبدیل  روند  جزئیات 
فروش به اوراق سکه موضوعی است که پیمان قربانی 
– معاون اقتصادی بانک مرکزی – امروز )یکشنبه( 

در نشستی خبری به تشریح آن پرداخت.

وی با مروری بر روند اجرای طرح پیش فروش که 
رسید  سر  در  که  گفت  شده  آغاز  اخیر  ماه های  در 
یک ماهه حدود 8۰۰ هزار سکه به بازار تزریق شد. 
است  متعهد  مرکزی  بانک  که  است  حالی  در  این 
آنها  صاحبان  به  را  فروش  پیش  های  سکه  تمامی 
تحویل دهد. اما با توجه به نوسان اخیر بازار و حبابی 
که ایجاد شد بررسی های دیگری در دستور کار قرار 

گرفت.
تصمیم  به  اشاره  با  مرکزی  بانک  اقتصادی  معاون 

بانک مرکزی برای ایجاد امکان نقدپذیری سکه های 
میلیارد  و 8۰۰  فروش گفت: حدود 1۰ هزار  پیش 
تومان سکه در این طرح به فروش رفت که این رقم 

حدود 5.1 درصد پایه پولی 1396 است.
قربانی ادامه داد: در انتشار اوراق سکه دارنده می تواند 
رسید خود را به اوراق تبدیل و در بورس معامله و 
نقد کند. این در حالی است که اکنون تحویل سکه ها 
به صورت کاال می تواند خطراتی را از لحاظ امنیتی 
هیچ  مجموع  در  اما  کند.  ایجاد  آنها  صاحبان  برای 
برای تحویل سکه نیست و هر کسی مایل  مشکلی 

باشد می تواند آن را دریافت کند.
فیزیک  حکم  در  کامال  سکه  اوراق  کرد:  تاکید  وی 

سکه است.
آنطور که معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت سازوکار 
این طرح به زودی با همکاری بانک مرکزی و سازمان 

بورس تعیین می شود.

آیا انتشار اوراق سکه بازار را تعدیل می کند؟
معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد این که انتشار 
اوراق سکه تا چه اندازه شرایط موجود بازار را تعدیل 
خواهد کرد توضیح داد: ما نمی توانیم پیش بینی در 
با  مرکزی  بانک  هرحال  به  باشیم  داشته  مورد  این 
کار  دستور  در  را  سیاستی  موجود  شرایط  به  توجه 
قرار داده که بتواند بازار را کنترل کند. ممکن است 
زمانی قیمت اونس طال در بازار جهانی به شدت افت 
اجرا کردیم  به سیاستی که ما هم  با توجه  و  کرده 
قیمت سکه تعدیل شود ولی ممکن است در سویی 
دیگر قیمت جهانی طال و همچنین دالر رشد کرده و 
در نهایت سیاست ما تاثیر چندانی در کاهش قیمت 

سکه نداشته باشد.
اوراق  انتشار  این را هم گفت که به هر صورت  وی 

جدید  سیاست  خبر  اعالم  حتی  و  نیست  بی تاثیر 
بانک مرکزی در این زمینه خود موجب افت قیمت 

سکه تا پنج درصد در بازار شد.

توضیحاتی در مورد قیمت گذاری سکه
با وجود این که قیمت دالر طی سیاست های جدید 
ارزی دولت 42۰۰ تومان اعالم شد و تاکید بر این 
قاچاق  و  ممنوع  این  از  غیر  نرخی  هرگونه  که  بود 
محسوب می شود فروش سکه و حتی سکه های پیش 
آزاد  بازار  در  دالر  قیمت  اساس  بر  همواره  فروش 

معامله می شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با این تناقض 

به ایسنا توضیحاتی اعالم کرد.
روی  پیش  که  شرایطی  به  توجه  با  که  گفت  وی 
تا  گرفت  تصمیم  دولت  دارد  وجود  کشور  اقتصاد 
که  چرا  درآورد،  اجرا  مرحله ی  به  را  ارزی  ترتیبات 
سیاست های قبلی دیگر برای شرایط موجود مناسب 
برای  را  این رو نرخ 42۰۰ تومان  از  نبود  و پاسخگو 
این  داد که  قرار  کار  و در دستور  هر دالر مشخص 
نرخ برای تامین نیازهای موجه یعنی واردات کاالهای 

ضروری و اساسی بود.
جنس  می خرد  سکه  که  کسی  قربانی  گفته  به 
سرمایه گذاری او از نوع سفته بازی است و این نیازی 
نیست که بتوان آن را با ذخایر ارزی پاسخ داده و با 
دالر 42۰۰ تومان و با رانت باال پاسخگو بود، چرا که 

موجب ضرر به منابع و اقتصاد خواهد شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در همین راستا توضیح 
داد: باید بتوان از شرایط ارزی و اقتصادی و زندگی 
مردم حمایت کرد و این در حالی است که سیاست 
ارزی نیز به مرور مورد پایش و تکمیل قرار خواهد 

گرفت.

https://www.isna.ir/news/97032712438/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82
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چه کنیم تا از مذاکره های کاری نترسیم

مترجم: سید حسین علوی لنگرودی
 alavitarjomeh@gmail.com منبع: گالوپ

دنیای  در  تازه کار  و  جوان  مدیران  از  بسیاری 
به  و  جدی  چالش  یک  دچار  امروز  پرتکاپوی 
عبارت بهتر یک بیماری استرس زایی هستند که 
میزان موفقیت شان را محدود کرده و ارزش هایی 
را که آنها می توانند برای شرکت شان به ارمغان 

بیاورند تا حد زیادی کاهش می دهد.

چه کنیم تا از مذاکره های کاری نترسیم
این عارضه، به شدت فراگیر و مسری است و ترس از 
مذاکره نام دارد. عالئم این بیماری، نه فقط ترس و واهمه 
از مذاکره است، بلکه راضی کردن خود به کمترین ها و 
حداقل ها و بی میلی نسبت به تالش برای دستاوردهای 
مطلوب تر نیز نشانه ترس از مذاکره در افراد به شمار 
می آیند. مدیری که دچار ترس از مذاکره است به خود 
می گوید که اکنون زمان سربه سر گذاشتن طرف مقابل 
نیست؛ چرا که ممکن است شرایط بدتر شود. حال آنکه 
چنین محافظه کاری های بی موردی فقط فرار از واقعیت ها 
و عقب نشینی در برابر چالش هاست. نخستین اقدام برای 
درمان این بیماری، پذیرش این واقعیت است که فرد 
دچار این بیماری بوده و و جود این ترس ها، احساسات 

منفی و محدودیت ها را در خود بپذیرد.
عوامل متعددی در شکل گیری ترس از مذاکره دخیل 
هستند: بسیاری از افراد به مذاکره به مثابه یک کشمکش 
و تقابل می نگرند که در آن باید فقط به فکر خود بود و 
صرفا به راه خود رفت. چنین افرادی حاضرند خیلی زود 

از هر طریق ممکن به توافق برسند ولو اینکه آن توافق 
چندان مطلوب و ایده آل هم نباشد. درحالی که چنین 
رفتاری را نمی توان مذاکره نامید؛ زیرا مملو از استرس و 

احساسات منفی و غیرقابل پذیرش است.
 غلبه بر ترس از مذاکره، چندان سخت و پیچیده نیست 
و به آسانی می توان به یک مذاکره کننده کارآمد و موفق 
تبدیل شد. از سویی دیگر احساس و نگرش منفی در 
ارتباط با مذاکره را نباید به دیگران تسری داد و در عوض 
باید تالش کرد تا از طریق وارد شدن به مذاکرات روزمره 

بر آن فائق آمد.

 فرآیند درمان سه مرحله ای
مذاکره  از  ترس  درمان  برای  کاربردی  و  ساده  روشی 
و مقابله با این ترس نهفته در وجود اغلب افراد وجود 
به صورت  را  مذاکره  روند  دارند  دوست  بعضی ها  دارد. 
بسیار پیچیده و سخت پیش ببرند؛ درحالی که برخی 
دیگر آن را بیش از اندازه ساده و آسان می پندارند و فکر 
می کنند که در همه نوع مذاکره می توان از یک رویکرد 
و روش ثابت استفاده کرد. برای کمک به افراد در درمان 
ترس شان برای مذاکره کردن از توصیه مشهور آلبرت 
انیشتین می توان پیروی کرد که گفته است: »تا آنجایی 
که می توانید چیزها را ساده کنید، اما نه ساده تر از آنچه 
هستند.« فرآیند درمان بیماری ترس از مذاکره را نیز 

می توان در سه مرحله خالصه کرد:
در مرحله اول شما باید بفهمید و بدانید که در موقعیت 
که  نباشید  مطمئن  که  زمانی  تا  دارید،  قرار  مذاکره 

با طرف مقابلتان هستید، نمی توانید  در حال مذاکره 
در  کنید.  اتخاذ  را  مناسبی  مذاکره ای  استراتژی های 
چنین شرایطی است که می توانید درست فکر کنید و 
بهترین استراتژی و روش مذاکره را برگزینید. پس باید 
در ابتدا به روشنی درک کنید که در حال مذاکره هستید 
و به سرعت، استراتژی های مناسب را بررسی کنید. در 
مرحله دوم شما باید گرایش ها و تمایالت خود و دیگران 
را در ارتباط با مذاکره، مورد ارزیابی و سنجش دقیق 
قرار دهید. هر کدام از ما بنا به طبیعت و تجربیاتی که 
داریم از استراتژی های خاصی در زمان مذاکره استفاده 
فکر  ما  که  آغاز می شود  آنجا  از  اما مشکل  می کنیم؛ 
می کنیم طرف مقابل هم باید از استراتژی مذاکره ای ما 
پیروی کند و طوری رفتار کند که مطلوب ماست و ما را 
به منطقه آرامشمان می رساند. تجربه به من ثابت کرده 
که فقط در 2۰ درصد مذاکرات هر دو طرف به یک 
استراتژی واحد برای مذاکره می رسند و از فرآیند مذاکره 
رضایت دارند و متاسفانه در 8۰ درصد موارد اصال چنین 
احساسی به وجود نمی آید که همین مساله به شدت از 
احتمال به موفقیت انجامیدن فرآیند مذاکره می کاهد. 
ارزیابی  و  شناسایی  عالوه بر  حرفه ای  مذاکره کنندگان 
می توانند  آسانی  به  و  سرعت  به  خود  استراتژی های 
استراتژی طرف مقابل را نیز بشناسند و خیلی سریع 
خود را با آن هماهنگ سازند. چنین کاری برای موفقیت 
مذاکره امری حیاتی و کلیدی است؛ چراکه هر مذاکرات 
حداقل بین دو طرف انجام می شود و آگاهی از موضع 
طرف مقابل شرط الزم برای پیشبرد مذاکره به شمار 
می آید. مذاکره کنندگان ماهر و توانمند کسانی هستند 
که به خاطر شناسایی درست و دقیق استراتژی و موضع 
از قبل  طرف مقابل خود، می توانند فرآیند مذاکره را 

پیش بینی و آن را مدیریت کنند.
مرحله سوم و نهایی برای مقابله با ترس از مذاکره و 

انتخاب و پیاده سازی درست استراتژی مورد نظرتان در 
فرآیند مذاکره است. پس از شناسایی و ارزیابی کامل 
شرایط و مسیرها، حال نوبت بالفعل سازی تفکرات و 
عملی ساختن ایده هایی است که در ذهن پرورانده اید. 
باید بدانید چنانچه در این مرحله به نحو مطلوبی عمل 
کنید صرف نظر از اینکه طرف مقابلتان از چه کیفیتی 
برخوردار است، می توانید مذاکره را به همان نقطه ای 
که مدنظر شما بود، برسانید. هربار که در آستانه شروع 
یک مذاکره هستید، این سه مرحله را با دقت اجرا کنید 
و بدانید که با یک دفعه تمرین عملی آنها در نظرتان 
این مراحل آسان تر و ساده تر جلوه گر خواهد شد. من 
نامیده ام؛ چرا که  تمرین یک دقیقه ای  را  تمرین  این 
معتقدم می توان آن را در زمانی کمتر از یک دقیقه به 
انجام رساند. شما می توانید با یک دقیقه تامل و تدبیر، 
مذاکره موفقی داشته باشید و با استراتژی ها و تاکتیک ها 
و ابزار بهتری به مصاف طرف مقابل بروید و در عمل 
به یک مذاکره کننده یک دقیقه ای تبدیل شوید. کسی 
که می تواند در کمتر از یک دقیقه استراتژی مذاکره ای 
خود و طرف مقابل خود را شناسایی و تعیین کند، حتما 
می کند.  هدایت  درستی  مسیر  در  را  مذاکره  فرآیند 
پس بدانید که تمرین یک دقیقه ای ما خیلی زود ملکه 
ذهنتان خواهد شد و به مانند کمربند ایمنی، از شما در 

هنگام مذاکره محافظت خواهد کرد.
حال سوال کلیدی این است که کدام یک از مراحل 
سه گانه برای درمان بیماری ترس از مذاکره از اهمیت 
باید گفت  آن  پاسخ  در  که  است؟  برخوردار  بیشتری 
که مرحله اول که همان مشارکت کردن است، دارای 
است؛ چرا که در  فرآیند درمان  در  اهمیت  بیشترین 
صورت عدم اجرای درست و کامل این مرحله، امکان 
اجرای مطلوب دو مرحله بعد به وجود نخواهد آمد و 

فرآیندهای ارزیابی و استراتژی سازی تحقق نمی یابند.
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 تاالب »صالحیه« 

»تاالب صالحیه« نظرآباد، تنها تاالب استان البرز است 
که وسعت آن به 1۰ هزار هکتار می رسد. این تاالب 
فصل  در  و  می شود  تامین  کردان  رودخانه  از  فصلی 
می رود  خشکی  به  رو  کشاورزان  نیاز  دلیل  به  گرما 
نمی ماند.  باقی  آن  کردن  سیراب  برای  آبی  دیگر  و 
زیستگاه  به  گذشته  سال های  در  صالحیه«  »تاالب 
حدود 45 گونه جانوری عمدتا پرنده تبدیل شده بود، 
گونه هایی که پس از خشک شدن از  تاالب مهاجرت 
سال  در  مجدد  آبگیری  از  پس  اخیرا  اما  می کردند، 
تاالب  این  به  جانوری  گونه های  از  تعدادی   139۷
بازگشته اند. این تنوع زیستی شکل گرفته در اطراف 
تاالب و مهمتر از همه تهدید نمک های آن برای مردم 
حفظ  و  احیا  لزوم  اطراف،  کشاورزی  مزارع  و  استان 
تاالب »صالحیه« را دوچندان کرده است. شایان ذکر 
عدم  نظرآباد  صالحیه  تاالب  مشکالت  از  یکی  است 
ثبت رسمی به عنوان تاالب است. خشک شدن دوباره 
تاالب »صالحیه« استان البرز، تهدیدی مشابه تهدید 
شود  خشک  اگر  که  دارد  دنبال  به  ارومیه  دریاچه 
هزاران تن نمک با یک وزش باد  مزارع اطراف را نابود 
خواهد کرد. اختصاص  پساب تصفیه شده کارخانجات 
و شهرک های صنعتی منطقه یکی از بهترین منبع آب 

پایدار برای احیا تاالب صالحیه است.
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	جزئیات تبدیل سکههای پیش فروش به اوراق
	معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت که فروش اوراق سکه در بازار بورس به طور حتم پایین تر از نرخ روز دربازار سکه است.

	افزایش پایداری شبکه و انتقال انرژی با نصب ترانس پنجم پست اهواز ۲
	مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: ترانس پنجم پست ۴۰۰ کیلو ولت اهواز ۲ که یکی از مهمترین پست های برق کشور در پایداری شبکه برق است، نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت.

	مازندران برای اصلاح شبکه برق سه هزارمیلیارد ریال نیازدارد
	مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت: شبکه برق مازندران ضعیف است و برای اصلاح و نوسازی آن به سه هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

	 خاموشیهای با برنامه دور از انتظار نیست
	مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: مصرف برق در این استان از ابتدای امسال تاکنون به نسبت مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش داشته است.

	زیباترین دکل برق دنیا
	بومي سازي بیش از 30 هزار قطعه نیروگاه نکا
	مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا گفت: 33 هزار قطعه مورد نیاز این نیروگاه با تلاش متخصصان و صنعتگران داخلی در مازندران بومي سازي شد.

	افزایش ۶۰ درصدی مصرف برق در شهرهای زلزلهزده کرمانشاه
	مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت: در حال حاضر میزان مصرف برق در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه ۶۰ درصد افزایش داشته است.

	آخرین تحولات نیروگاه کوچک برق در مگامال
	نیروگاه برق کوچک مگامال یا «سی اچ پی» پروژهای است که مدیران این مجموعه مدتها است به صورت چراغ خاموش آن را پیگیری و مراحل پیش از اجرای آن را در دست انجام دارند.

	ساخت نیروگاه جدید ۵۰۰ مگاواتی برق در غرب مازندران
	استاندار مازندران بر لزوم صرفهجویی در مصرف برق بهویژه در ایام پیک مصرف تأکید و گفت: پروژه نیروگاه برق ۵۰۰ مگاواتی جدید در نوشهر احداث میشود.

	تولید برق در اردبیل ۳ برابر مصرف است/نرخ خاموشی ۲.۶۵ دقیقه در روز
	مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: در حال حاضر تولید برق در اردبیل بیش از سه برابر برق مصرفی استان است.

	شرکت برق بوشهر 1500 میلیارد ریال طلبکار است
	پیغام: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: سازمانها و مشترکین خانگی یکهزار و 500 میلیارد ریال به این شرکت بدهی دارند.

	دو پست فوق توزیع اصفهان به زودی افتتاح میشود
	مدیرعامل شرکت برق منطقهای استان اصفهان با اشاره به پیشبینی افزایش 4 درصدی پیک مصرف در استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری گفت: 100 مگاوات نیروگاههای DG برای ایام پیک آماده شده است.

	طرح پایلوت پاسخگویی بار هوشمند در خراسان شمالی اجرا شد
	طراح و مشاور دستگاه کنترل مصارف انرژی وسایل سرمایشی گفت: با توجه به افزایش ناگهانی مصارف انرژی در ماههای گرم سال، برنامههای متعددی برای کنترل میزان مصارف، مورد اجرا قرار گرفته که یکی از این برنامهها برنامه پاسخگویی بار هوشمند از طریق مدیریت مصارف سرمای

	بدهکارترین مشترک برق استان مرکزی حوزه صنعت است
	مدیر شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت:مطالبات شرکت توزیع برق استان مرکزی از مرز هزار و 510 میلیارد ریال گذشته و بدهکارترین مشترک برق این استان حوزه صنعت است .

	باد و خورشید چند درصد برق ایران را تولید میکنند؟
	سهم انرژی های تجدیدپذیر مثل باد و خورشید در تولید برق کشور با ثبت سهم ۰.۴۶ درصد در ظرفیت اسمی تولید برق، حتی به نیم درصد هم نمی رسد.

	ثبت اوج مصرف برق حدود ۴۴ هزار مگاوات
	پیک مصرف برق در اولین روز هفته و در ایام تعطیلات عید فطر به ۴۴ هزار مگاوات رسید.

	چه کنیم تا از مذاکرههای کاری نترسیم
	بسیاری از مدیران جوان و تازهکار در دنیای پرتکاپوی امروز دچار یک چالش جدی و به عبارت بهتر یک بیماری استرسزایی هستند که میزان موفقیت شان را محدود کرده و ارزشهایی را که آنها میتوانند برای شرکت شان به ارمغان بیاورند تا حد زیادی کاهش میدهد.


