
سندیکای صنعت برق ایران بررسی می کند؛ 

اسناد خزانه اسالمی چه کاربردی در 
مناقصات دارد؟ 

نشست آشنایی با شرایط پرداخت بصورت اسناد خزانه اسالمی در مناقصات با حضور کارشناسان این 
حوزه، توسط سندیکای صنعت برق ایران برگزار می شود.

از مناقصات داخلی شرایط پرداخت بصورت اسناد خزانه اسالمی تعیین می   شود،  اینکه در برخی  به  با توجه 
سندیکای صنعت برق به منظور آشنایی هرچه بیشتر اعضا با شرایط مذکور نشستی را با حضور خانی مدیرعامل 
دفتر کل تلفیق و اطالعات مالی شرکت توانیر، دکتر غالمعلی زاده، معاون توسعه بازار شرکت فرابورس ایران 
روز چهارشنبه مورخ  این نشست در  برگزار می کند. محل  مالی  تامین  نوین  ابزارهای  بشیری، مدیر دفتر  و 

97/04/06 ساعت 9 صبح، اتاق بازرگانی تهران می باشد. 
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برکات ارز غیرانحصاری

 مجمع عمومی سندیکای صنعت برق

دنیای اقتصاد/ محمود صدری
با شکست  ناموجه، سرانجام  و  زیاد  تاخیر  با  دولت 
معنی  کرد.  موافقت  ارز  قیمت گذاری  در  انحصار 
مرکزی  بانک  رئیس  که  ارز  ثانویه  بازار  سرراست 
است  این  داد،  خبر  آن  قریب الوقوع  شکل گیری  از 
که قرار است ضوابط دست وپاگیری مانند واسپاری 
ارزی برچیده شود و به اصرار برای گنجاندن همه 
معامالت در قاب تنگ »دالر 4۲00 تومانی« پایان 

داده شود.
اگر دولت و بانک مرکزی، این تصمیم را با جدیت 
روزگار  این  در  تصمیم گیری  الزمه  که  اراده ای  و 
از  بی تردید  ببرند،  پیش  است،  اقتصادی  عسرت 
زیرا  شد.  خواهند  خارج  خودساخته  ارزی  باتالق 
قبول منطق اقتصادی در زمینه مسائل ارزی، برکات 

زیر را به دنبال خواهد آورد:
در  بازاری«  »ارز  و  انحصاری«  »ارز  تفاضل   -۱
این  و  گذاشته  افزایش  به  رو  مدام  اخیر  ماه های 
ذهنیت غیرواقع بینانه را در جامعه ایجاد کرده است 
که پول ملی رو به افول گذاشته است. اقتصاددانان 
و کارکشتگان بازار، می دانند که ارزش پول ملی در 
برابری  نه نرخ  با تورم سنجیده می شود  نسبت آن 
شاخص  وجه  هیچ  به   ارزها،  برابری  نرخ  ارزها. 
اقتصاد  قوت  و  ضعف  دادن  نشان  برای   معتبری 

ادامه در صفحه 3

در جلسه اخیر هیئت رئیسه کمیته تخصصی اتوماسیون 
و مخابرات سندیکا  مطرح شد؛ 

تدوین نهائی آیین نامه 
یکپارچه ساز مسکوت می ماند

با توجه به وضعیت کنونی شرکت های یکپارچه ساز 
در خصوص قراردادها و عدم حضور وندورها در 
کشور و عدم قبول تعهد از سوی ایشان مقرر شد 
تدوین نهائی آیین نامه تا مشخص شدن وضعیت 
نهائی مسکوت مانده و مراتب به اطالع دفتر فنی 

انتقال توانیر رسانده شود.  
در خصوص فعالیت های کمیته در شرایط جدید رکود 
پروژه ها و هم در شرایط فقدان بودجه در آستانه تحریم 
و نبود افق روشنی از صنعت امید است بعد از قطعیت 
پیدا کردن صنایع انرژی کشور به دستاوردهایی نظیر 

برگزاری سمینار برسیم. 
همچنین در این جلسه تشکیل کمیته روابط بین الملل 
سندیکا به توافق آرا رسید و مقرر گردید بحث اسپک 
همکاری با پژوهشگاه نیرو بصورت فعال پیگیری شود.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3405214-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 اخبار صنعت برق

 اخبار اقتصادی 

یادداشت مدیران

اسناد خزانه اسالمی چه کاربردی در 
مناقصات دارد؟ 

نشست آشنایی با شرایط پرداخت بصورت اسناد 
خزانه اسالمی در مناقصات برگزار می شود.

صفحه 1
تدوین نهائی آیین نامه یکپارچه ساز 

مسکوت می ماند 
مشخص  تا  آیین نامه  نهائی  تدوین  شد  مقرر 
شدن وضعیت نهائی مسکوت مانده و مراتب به 

اطالع دفتر فنی انتقال توانیر رسانده شود. 
صفحه 1

میزان خودکفایی صنعت برق بررسی 
شود 

در این جلسه موضوع خودکفایی 95 درصدی 
صنعت برق مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت 

صفحه 4
انتقال نظرات گارگروه تخصصی مخابرات 

و ICT به شرکت توانیر
نظرات  نقطه  شبکه  مدیریت  پروژه  مورد  در 
کارگروه از سوی سندیکا به شرکت توانیر اعالم 

گردد. 
صفحه 4

تخفیف سیزدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت برق مشهد برای اعضا سندیکا 

برق  صنعت  بین المللی  نمایشگاه  سیزدهمین 
 23 الی   20  )  2018  Electro Expo( مشهد 

برگزار خواهد شد.
صفحه4

تعرفه های مناسبی برای پرمصرف های 
آب و برق به دولت ارائه می کنیم 

وزیر نیرو اعالم کرد: ما در نظر داریم که تعرفه 
مناسبی را برای پرمصرف های آب و برق به دولت 

ارائه کنیم.
صفحه5

مردم صرفه جویی نکنند، خاموشی 
داریم 

و  کشاورزی  و  صنعت  بخش  در  سایی  پیک 
همچنین بخش های اداری آغاز شده.

صفحه6
تمامی اختیارات وزیر در زمینه جذب 

نیرو حذف شد+ جزئیات بخشنامه جدید 
وزیر نیرو با تصحیح دستورالعمل تامین منابع 
انسانی این وزارت خانه، برای نخستین بار در 
کشور تمامی اختیارات وزیر در زمینه جذب 

نیرو را به شرکت های مادرتخصصی آب و برق 
تفویض کرد.

صفحه6
انصراف بانک جهانی از سرمایه گذاری در 

نیروگاه »راغون« تاجیکستان  
آبی  برق  نیروگاه  ساخت  برای  تاجیکستان 
استفاده  جهانی  بانک  سرمایه  از  »راغون« 

نمی کند.
صفحه 7

دایملر با استفاده از باتری خودروی 

الکتریکی، نیروگاه برق می سازد 
طریـق  از  دایملـر  خودروسـازی  گـروه 
زیرمجموعه هـای خـود از سـوخت فسـیلی را 

کـرد. تبدیـل  بـرق  ذخیـره  نیـروگاه  بـه 
صفحه 8

تاکید مدیرعامل برق اهواز بر صرفه 
جویی در مصرف برق

بر  اهواز  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
ضرورت همکاری همه مردم در مدیریت مصرف 

برق تاکید کرد.
صفحه 9

اتصال مجدد واحد 4 گازی نیروگاه 
زرگان به همت بنیاد مستضعفان 

به دلیل  اهواز که  نیروگاه زرگان  واحد 4 گازی 
به  دوباره  بود،  شده  خارج  خط  از  فنی  مسایل 

شبکه سراسری متصل شد.
صفحه 9

کشاورزان در صورت همکاری با وزارت 
نیرو از برق رایگان بهره مند می شوند 

با توجه به نیاز وزارت نیرو به مشارکت مشترکین 
بخش کشاورزی، مشوق های ویژه ای برای این 

مشترکین در نظر گرفته شده است
صفحه 10

رتبه اول در مدیریت مصرف برق در 
کشور 

استان مرکزی در مدیریت مصرف برق رتبه اول 
کشور را داراست.

صفحه 10

هرگز نشه فراموش ... ! +مصاحبه 
بافرارسیدن فصل تابستان مصرف برق افزایش 
می یابد و الزم است همگان برای در امان ماندن 
از مشکالت قطعی برق توصیه های کارشناسان 

را جدی بگیریم.
صفحه 10

بورس انرژی میزبان عرضه های متنوع  
کاالهای  جاری  روز  انرژی  بورس  فیزیکی  بازار 
حالل  کرمانشاه،  نفت  402پاالیش  حالل 
402پاالیش نفت بندرعباس، متانول پتروشیمی 
را  تهران  نفت  پاالیش  سبک  نفتای  و  شیراز 

عرضه می کند . 
صفحه 11

بازار بزرگ تهران دوباره به جریان افتاد 
تمام راسته های بازار بزرگ تهران از 15 خرداد تا 
ناصرخسرو به غیر از طال و جواهرفروشان فعالیت 

خود را از امروز دوباره آغاز کردند.
صفحه 11

دستور رئیس جمهور برای افشای اسامی 
دریافت کنندگان دالر 4200 تومانی 

صفحه 11

با مدیر یا مشتری عصبانی چطور 
کنیم؟  برخورد 

صفحه 12
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ادامه از صفحه ۱
کشـورها نیست و مثال پوند انگلسـتان که این روزها 
بـا 3/ ۱ دالر آمریـکا معاملـه می شـود، معنایش این 
نیسـت کـه اقتصـاد انگلسـتان 30 درصـد از اقتصاد 
آمریـکا قوی تـر اسـت و انگلیسـی ها می تواننـد 30 
درصـد بیشـتر از آمریکایی هـا خرید کننـد. اما مردم 
کـه نوعـا از زیروبم های اقتصـادی بی خبرنـد، هرگاه 
جهـش ارزی رخ می دهـد، دارایـی و درآمـد خـود 
را براسـاس نـرخ برابـری ارزهـا محاسـبه می کننـد 

و مثـال نتیجـه می گیرنـد کـه داریـی و درآمدشـان 
نسـبت بـه دوره قبـل از جهـش ارزی نصـف شـده 
اسـت. پـر شـدن یـا کـم شـدن فاصلـه میـان »ارز 
انحصـاری« و »ارز بـازاری« در وهلـه نخسـت، ایـن 
مقایسـه غیرواقع بینانـه را از بیـن می بـرد، زیرا مردم 
بـر اثـر تکـرار و تجربـه درمی یابنـد که نـرخ ارز یک 

چیـز اسـت و قـدرت خریـد چیـزی دیگر.
ارز  غیرواقعـی  »نـرخ  دوشـادوش  حرکـت   -۲
انحصـاری« و »نـرخ واقعـی ارز بـازاری«، هزینه های 
افزایـش  ایـن  می بـرد.  بـاال  را  تجـارت  و  تولیـد 
اینکـه  اول  می دهـد.  رخ  ناحیـه  سـه  از  هزینـه 
بی اعتمـادی بـه فـردای بـازار موجـب شـکل گیری 
پس انـداز ارزهـای خریـداری شـده بـا قیمت هـای 
واقعـی بـازار و بالطبـع افزایـش تقاضـای ارزی و باال 
رفتـن قیمـت آن می شـود؛ دوم اینکـه خریـد افـراد 
ارز سـوق می دهـد  بـه سـوی کاالی  را  بنگاه هـا  و 
و خریـد در بـازار داخلـی را بـه تعویـق می انـدازد 
و رکـود را تشـدید می کنـد؛ سـوم اینکـه بخشـی از 
نقدینگـی کـه می توانسـته اسـت از طریـق عرضـه 
ارز بـا قیمت هـای واقعـی از چرخه معامـالت تورم زا 
خـارج شـده و بـه منابـع ریالی دولـت افزوده شـود، 
وارد چرخـه مبـادالت ریـال و پول خارجی می شـود 
و گـردش پـول را تسـریع و تشـدید می کنـد. حـال 
اگـر دولـت، آن گونـه کـه رئیـس بانک مرکـزی خبر 
داده، ایـن واقعیت را به رسـمیت شـناخته باشـد که 
را نمی تـوان و  ارز خارجـی  قیمـت کاالی کمیـاب 
نبایـد به صـورت تصنعی پاییـن نگه داشـت، ارزهای 
خارجـی به تدریـج قیمـت تعادلی به خـود می گیرند 
و اهالـی کسـب وکار می تواننـد بـا محاسـبه دقیـق، 
هزینه هـای خـود را مدیریت کنند و ناچـار نخواهند 
شـد بخـش قابل توجهـی از منابـع خـود را در زندان 

سیاسـت های  سـوی  بـه  و  کننـد  محبـوس  ارزی 
رکـود زا برونـد. دولـت هـم خواهـد توانسـت بـرای 
مصـارف حیاتـی خـود بـا اطمینـان خاطـر هزینـه 
نقدینگـی،  جـذب  بـا  عین حـال  در  و  کنـد  ارزی 

سیاسـت چندسـاله مهـار تـورم را ادامـه دهـد.
ارزهـا،  برابـری  نـرخ  اقتصـادِی  منطـق  قبـول   -3
دسـتاوردی غیراقتصـادی هـم خواهـد داشـت کـه 
شـاید اهمیـت آن از آثار اقتصادی اش بیشـتر باشـد. 
را  عمـل  ابتـکار  اخیـر،  ماه هـای  ارزی  تالطم هـای 
از دولـت گرفتـه و آن را بـه روزمرگـی دچـار کـرده 
اسـت. یـک بـار بـرای ارز نرخ رسـمی می گـذارد که 
حتـی از قواعـد قیمت اسـمی هـم پیـروی نمی کند 
جنـس  از  کـه  می شـود  نوسـان هایی  دچـار  و 
نوسـان های قیمـت واقعی اسـت. دولـت قیمت دالر 
را از سه شـنبه ۲۱ فروردیـن 4۲00 تومـان اعـالم 
می کنـد و بـا تاکیـد می گویـد: »هیـچ نـرخ ارزی بـا 
قیمت هـای دیگـری را بـه رسـمیت نمی شناسـیم و 
بـرای مـا هـر قیمـت ارز غیر رسـمی دیگـر در بـازار 
شـد.«  خواهـد  تلقـی  قاچـاق  عنـوان  بـه  فـردا  از 
و حـاال همـان قیمـت رسـمی حـدود ۲/ ۱ درصـد 
افزایـش،  ایـن ۲/ ۱ درصـد  افزایـش یافتـه اسـت. 
تغییـر چشـمگیر و موثـری نیسـت اما آنقدر هسـت 
کـه بـه اعتبـار قیمـت موکـد 4۲00 تومانی خدشـه 
و  دسـته بندی  را  کاالهـا  بعـد  چنـدی  کنـد.  وارد 
می شـود  معلـوم  بعـدا  و  می کننـد  اولویت گـذاری 
مسـیر  آن  در  لزومـا  تومانـی   4۲00 دالرهـای 
هزینـه نشـده اند. بـازار هـم به منـع دولـت اعتنایی 
نمی کنـد و سـرمایه های خـرد و کالن به سـوی بازار 
ارز غیر رسـمی کـه دولت آن را قاچاق نامیده اسـت، 
سـرازیر می شـود. سـپس محدودسـازی و ممنوعیت 
تاثیـر  آن  اجـرای  کـه  می شـود  مطـرح  وارداتـی 

چندانـی بر مشـکل کمیابـی ارزی نخواهد گذاشـت، 
بازارهـا  آن،  ممنوعیـت«  »شـوک  برعکـس  بلکـه 
را متالطـم می کنـد. حـال اگـر دولـت از سیاسـت 
»تثبیـت« کـه بارهـا در حوزه هـای مختلـف پولی و 
کاالیـی آزمـوده شـده و هر بار شکسـتی خـورده که 
از دفعـات قبل سـنگین تر بـوده اسـت، فاصله گرفته 
باشـد، می تـوان امیـدوار بـود که بـار سـنگین اتهام 
برداشـته شـود.  از دوشـش  روزمرگـی  و  بی عملـی 
دولـت آزاد و بـری از اتهـام، حتمـا اعتمـاد به نفـس 
بیشـتری خواهـد داشـت و تصمیم های درسـت تری 

گرفت. خواهـد 
از  بسـیاری  تصـور  برخـالف  اینکـه،  آخـر  نکتـه 
دولتمـردان کـه »علـم اقتصاد« و »عمـل اقتصادی« 
را حوزه هایـی منفـک می پندارنـد و بارهـا گفته انـد 
»آنچـه در کتاب هـا آمـده، لزومـا قابل اجرا نیسـت«، 
نبـوده و  اقتصـادی  بـر عمـل  اقتصـاد مقـدم  علـم 
نیسـت. آنچـه اقتصاددانان می گوینـد، حاصل دانش 
انباشـته بشـر در خـالل هزاره هاسـت. خطاهایی که 
سیاسـتمداران امـروزی در حـوزه اقتصـاد می کننـد 
در  روم  امپراتـوران  کـه  اسـت  خطاهایـی  همـان 
قـرن سـوم میـالدی و انقالبیـون فرانسـه در قـرون 
هجدهـم و نوزدهـم کردند. آنها و اینهـا در یک چیز 
مشـترکند: بزک کردن سـیمای اقتصـاد برای راضی 
نگه داشـتن اتبـاع. و منطق اقتصـادی در همه موارد 
یـک واکنش نشـان داده اسـت: پرده هـا را انداخته و 
بـا بی رحمـی گفتـه اسـت که منابـع کمیـاب، جایی 
بـرای سـخاوتمندی نمی گذارنـد. ارزهـای خارجـی، 
خاصـه دالر، از کمیاب تریـن منابـع اقتصـادی ایران 
چیـز  هیـچ  بـا  را  آنهـا  واقعیـت  و  هسـتند  امـروز 
نمی تـوان بـزک کـرد و تغییـر داد، به خصـوص بـا 

قیمت گـذاری تصنعـی و تثبیـت.



درکمیته تخصصی مهندسی بازرگانی سندیکا  مطرح 
شد؛ 

میزان خودکفایی صنعت برق 
بررسی شود 

درصدی   95 خودکفایی  موضوع  جلسه  این  در 
صنعت برق مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت 
مواد  واردات  میزان  که  شد  آن  بر  قرار  سپس 
اولیه و میزان وابستگی نرخ آن به نوسانات ارز 
در تجهیزاتی چون: ترانسفورماتور، تابلوهای برق، 

کابل ها وکلیدها برای جلسه بعد تهیه شود. 
رئیس کمیته توضیحات مبسوطی در خصوص جلسه 
ارزیابی و تشخیص صالحیت سندیکا در مورد ارزیابی 
کابل، یراق آالت توزیع و انتقال، مقره و ترانس ارائه 
کمیته  تشکیل  موضوع  مسئله  نیز  ادامه  در  نمود؛ 
کمیته  گردید  مقرر  و  شد  مطرح  الملل  بین  روابط 
مهندسی بازرگانی سندیکا ساختار و پیش نویس این 
کمیته را تهیه و به دبیرخانه سندیکا ارائه دهد. در 
اعضای  شد  مقرر  سندیکا  اساسنامه  تغییر  خصوص 
هیئت رئیسه این کمیته نیز پس از بررسی و مطالعه 
اساسنامه نقطه نظرات خود را در جلسه بعدی اعالم 

نمایند.
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تخفیف سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق مشهد برای اعضا 
سندیکا

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق مشهد )Electro Expo 2018 ( 20 الی 23 تیر سال جاری در 
محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد به صورت متمایز نسبت به سال های گذشته و همراه با برنامه های 

ویژه برگزار خواهد شد.
شعبه خراسان سندیکا هماهنگی های الزم برای مشارکت شرکت های عضو در یک فضای مستقل را به عمل 
آورده و اعضا می توانند در فضای اختصاصی سندیکا کارای بهترین موقعیت در محل نمایشگاه است، غرفه ای به 

متراژ دلخواه داشته باشند.
الزم به ذکر است که اعضای سندیکا عالوه بر استفاده از شرایط بوجود آمده از تخفیف ۱0 درصدی نیز بهره مند 

می گردند.
اعضای می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و رزرو غرفه فرم مربوطه را تکمیل و با دبیرخانه سندیکای شعبه 

خراسان به شماره 38836050-05۱ تماس حاصل فرمایند.
برای مشاهده و دریافت نامه اینجا کلیک کنید. 

توسط سندیکای برق انجام خواهد شد؛  

انتقال نظرات گارگروه تخصصی 
مخابرات و ICT به شرکت توانیر

 ICT دهمین جلسه کارگروه تخصصی مخابرات و
مقرر گردید در مورد پروژه مدیریت شبکه نقطه 
نظرات کارگروه از سوی سندیکا به شرکت توانیر 

اعالم گردد. 
همچنین مقرر شد در مورد مشخصات فنی و نحوه 
انعقاد قراردادها و نحوه همکاری این کمیته با کمیته 
مهندسی مشاور سندیکا از آقای دکتر عربانی رئیس 
نقطه  از  استفاده  به منظور  کمیته مهندسی مشاور 

نظرات ایشان، دعوت بعمل آید. 
و  اطالعـات  فنـاوری  فدراسـیون  نامـه  مـورد  در 
ارتباطـات ایـران مبنـی بـر مصاحبـه ویدیوئـی از 5 
شـرکت شـاخص در صنعـت اتوماسـیون و مخابرات 
مقـرر کردیـد در جلسـه آتـی کارگروه نیـز این نامه 

مـورد بررسـی قـرار گیرد. 

http://www.ieis.ir/fa-news-4183.html


وزیر نیرو:

تعرفه های مناسبی برای 
پرمصرف های آب و برق به دولت 

ارائه می کنیم
وزیـر نیـرو اعـالم کـرد: مـا در نظـر داریم که 
تعرفـه مناسـبی را بـرای پرمصرف هـای آب و 
بـرق بـه دولت ارائـه کنیم تـا به ایـن ترتیب از 
مصـرف فـراوان ایـن دو منبع جلوگیـری کنیم 
و در واقـع بـه نحـوی عمـل کنیم که بـه خاطر 
وارد  نیروگاه هـا  بـرق  همـه  بـودن  پرمصـرف 

چرخـه مصرف نشـود.
بـه گـزارش ایسـنا، رضـا اردکانیـان وزیر نیـرو صبح 
امـروز در نشسـت خبـری سـخنگوی دولـت کـه بـا 
حضـور وی و وزیر اقتصاد برگزار شـد، بـا بیان اینکه 
اگـر عـزم ملـی و جمعـی داشـته باشـیم با تشـکیل 
کارگـروه ملـی سـازگاری با کـم آبـی می پذیریم که 
موضوع آب سـاده اسـت و نبایـد آن را به بخش های 
یـک  ایـن موضـوع  تقسـیم کـرد، گفـت:   مختلـف 
موضـوع واحـد اسـت و بایـد تصمیـم جمعـی بـرای 
آن گرفـت و مـا نیـز در نظـر داریـم کـه با تشـکیل 
ایـن کارگـروه ملـی بحـث سـازگاری بـا کم آبـی را 

پیگیـری کنیـم و فضـا را بـه آن سـمت ببریـم.
وی افـزود: خوشـبختانه گام های اولیه را به درسـتی 
برداشـته ایم و ایـن موضـوع ادامـه پیـدا خواهد کرد 
و همچنیـن دربـاره تولیـد بـرق نیـز بایـد بگویم که 
مـا پنـج هـزار مـگا وات کمبـود تولیـد بـرق داریـم 
و اگـر بخواهیـم بـه همیـن شـکل مصـرف را ادامـه 
دهیـم قهـرا بـا خاموشـی در کشـور مواجـه خواهیم 
بـود کـه نبایـد اجـازه دهیم بـه این سـمت حرکتی 

شـود. انجام 
وزیـر نیـرو بـا اشـاره بـه گزارشـی کـه وزارتخانـه 
متبـوع خـود در ابتـدای سـال جـاری در دولـت بـه 
رییس جمهـوری ارائـه کـرده اسـت، گفت: بـا تاکید 
رییس جمهـوری گزارشـی را تدویـن کردیـم و اوایل 
امسـال آن را در دولـت قرائـت کردیـم کـه طـی آن 
مشـخص شد از ۱۱57 شـهر کشور حدود 334 شهر 
در شـرایط تنـش آبـی قـرار دارنـد و بعـد از قرائـت 
ایـن گـزارش بـا دسـتور رییس جمهـوری کار بـرای 
بهبـود وضعیـت ایـن شـهرها بـا همـکاری سـازمان 
برنامـه و بودجـه آغـاز شـد و بودجـه ای نیـز بـرای 
انجـام پروژه های مختلـف در زمینه اصـالح وضعیت 

آب در شـهرها و روسـتاها اختصـاص داده شـد کـه 
در مجمـوع بـه انجـام چهار طـرح بـا بودجه هایی به 
ترتیـب 43۲ میلیـارد تومانـی، 80 میلیـارد تومانی، 
۲00 میلیـارد تومانی، ۲88 میلیـارد تومانی انجامید 
و قـرار اسـت کـه مجمـوع ایـن چهار طـرح در ۱95 

پـروژه و در ۲70 شـهر اجرایـی شـود.
اردکانیـان بـا بیـان اینکـه از امسـال در نظـر داریـم 
تـا برنامـه ای بـرای مدیریـت و کاهـش مصـرف برق 
آغـاز کنیـم، اظهـار کرد: ایـن برنامـه از سـازمان ها، 
ادارات و دفاتـر دولتـی آغـاز می شـود، بخصـوص که 
آنـان حجـم قابـل توجهـی از مصـرف بـرق را هم به 
خـود اختصـاص می دهنـد و می خواهیـم بـا اجـرای 
ایـن طـرح از مصـرف بی رویـه جلوگیری کنیـم و با 
مانیتورینگـی کـه در همـه کشـور انجـام می دهیـم 
بـرق سـازمان هایی کـه در مصـرف بـرق آن هـم در 

سـاعات پیـک مصرف اسـتانداردها را رعایـت نکنند،  
قطـع خواهد شـد.

وی تاکیـد کـرد: همچنیـن تعرفـه مناسـبی را برای 
پرمصرف هـای آب و بـرق بـه دولـت ارائـه می کنیـم 
تـا بـه ایـن ترتیب از مصـرف فـراوان بـرق و آب نیز 
بـه نحـوی جلوگیری کنیـم. در واقع مـا می خواهیم 
بـه نحـوی عمـل کنیـم کـه بـه خاطـر پرمصـرف 
بـودن، همـه بـرق نیروگاه هـا وارد چرخـه مصـرف 
نشـود بخصـوص کـه ایـن رویـه، رویـه درسـتی هم 
نیسـت. اردکانیـان در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه 
دولـت چـه برنامه هایـی بـرای طـرح تعادل بخشـی 
آب هـای زیرزمینـی دارد؟ بیـان کـرد: عـدم تعـادل 
منابـع آب هـای زیرزمینـی مهم تـر از خشکسـالی ها 
و کـم بارشـی ها اسـت چـون آب های سـطحی دیده 

ادامه در صفحه بعد
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عبور مصرف برق از 52 هزار مگاوات

مردم صرفه جویی نکنند، 
خاموشی داریم

و  کشاورزی  و  صنعت  بخش  در  سایی  پیک 
همچنین بخش های اداری آغاز شده اما باز هم 
بخش،  ترین  پرمصرف  عنوان  به  خانگی  بخش 

نیازمند کنترل و مدیریت مصرف است.
بر  تسنیم،  اقتصادی خبرگزاری  به گزارش خبرنگار 
اساس آمار رسمی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، 
روز گذشته پیک لحظه ای مصرف برق کشور از مرز 

5۲ هزار مگاوات گذشت.
ثبت پیک لحظه ای مصرف برق در ساعت ۱6 و ۱6 
دقیقه روز گذشته به میزان 5۲ هزار و 786 مگاوات 
از روزهای  بینی ها حاکی  در حالی است که پیش 

گرم تر و پرمصرف تر است.
تابستان سختی برای تأمین برق مورد نیاز روزهای 
پیک در پیش داریم. ظرفیت عملی تولید برق کشور از 

ابعاد گوناگون، جوابگوی نیاز مصرفی پیش بینی شده 
در روزهای پیک مصرف تابستان نیست.

ظرفیت  وجود  با  حرارتی  نیروگاههای  عملی  تولید 
اسمی حدوداً 63 هزار مگاواتی، در شرایط آمادگی 

کامل چیزی در حدود 44 هزار مگاوات است.
وجود  با  برقآبی  نیروگاههای  بخش  در  عملی  تولید 
به خاطر  امسال  مگاواتی،  هزار   ۱۱ اسمی  ظرفیت 
کاهش شدید بارش ها و به تبع آن کاهش قابل توجه 
حجم روان آب ها و ورودی سدها، چیزی در حدود 6 

هزار مگاوات پیش بینی می شود.
مگاوات   ۱000 حدود  اتمی  بخش  در  تولید 
بخش های  در  تولید  و  اسمی(  ظرفیت  به  )نزدیک 
تولیدپراکنده و تجدیدپذیر چیزی در حدود ۱400 
مگاوات )در بهترین حالت( و حدود 400 مگاوات نیز 
در نیروگاههای کوچک دیزلی تولید خواهیم داشت.

در مجموع چیزی در حدود 5۲ هزار و 800 مگاوات 
۱00درصدی  تحقق  صورت  )در  برق  عملی  تولید 
کسب آمادگی و در مدار بودن بخش های مختلف 
پیش بینی  جاری  سال  پیک  روزهای  در  تولید( 
می شود، در حالی که پیش بینی رسیدن مصرف برق 
در زمان پیک 97 به باالی 58 هزار مگاوات را داریم.

می توان گفت در صورت تحقق تولید 5۲ هزار و 800 
مگاواتی، نیاز به بیش از 5 هزار مگاوات پیک سایی و 
مدیریت مصرف داریم تا کشور دچار خاموشی نشود. 
این میزان پیک سایی در بخش صنعت و کشاورزی 
باز هم  اما  آغاز شده  اداری  و همچنین بخش های 
بخش خانگی به عنوان پرمصرف ترین بخش، نیازمند 
کنترل و مدیریت مصرف است. به عبارتی اگر مردم 
 ۲0 و   ۱6 تا   ۱۲( پیک  ساعات  در  برق  مصرف  در 
خاموشی  بروز  احتمال  نکنند،  جویی  صرفه   )۲3 تا 

بسیار زیاد است.

با دستور اردکانیان؛

تمامی اختیارات وزیر در زمینه 
جذب نیرو حذف شد+ جزئیات 

بخشنامه جدید
منابع  تامین  دستورالعمل  تصحیح  با  نیرو  وزیر 
انسانی این وزارت خانه، برای نخستین بار در کشور 
تمامی اختیارات وزیر در زمینه جذب نیرو را به 

شرکت های مادرتخصصی آب و برق تفویض کرد.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل 
نیرو در راستای  اردکانیان وزیر  نیرو، رضا  از وزارت 
اجرای برنامه تقدیمی خود به مجلس شورای اسالمی 
منابع  به کارگیری  در  شایسته گزینی  خصوص  در 
انسانی، پرهیز از نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای، 
حذف مراجعات و درخواست های مکرر استخدامی و 
توصیه های غیرعادالنه و همچنینی ایجاد فرصت برابر 
استخدامی برای تمامی متقاضیان و متخصص جویای 
کار در مجموعه آب و برق با تاکید بر اجرای دقیق 
منابع  تامین  و  ساماندهی  نیازسنجی،  دستورالعمل 
انسانی، اختیارات خود را از این دستورالعمل حذف 
کرد. بر اساس دستور وزیر نیرو، هر نوع به کارگیری 
این  در  شده  تعیین  ضوابط  از  خارج  انسانی  نیروی 
)غیردولتی(  وابسته  شرکت های  در  دستورالعمل 
مورد  انسانی  نیروی  باید  شرکت ها  و  بوده  ممنوع 
نیاز خود را صرفا پس از فراخوان عمومی از طریق 

برگزاری آزمون و به صورت رقابتی تامین نمایند.
با تاکید اردکانیان، معاونت تحقیقات و منابع انسانی 
عملکرد  بر  نظارت  با  است  موظف  نیرو  وزارت 
شرکت ها نسبت به لغو هرگونه ضوابط تبعیض آمیز 

اقدام و نتیجه را گزارش نمایند.

در اصالح دستورالعمل نیازسنجی، ساماندهی و تامین 
منابع انسانی، از این پس، تامین نیازهای استخدامی 
جهت پست های بالتصدی، پس از تصویب در مجمع 
صرفا  مربوطه  مالی  منابع  تامین  و  ذی ربط  عمومی 
متمرکز  آزمون  برگزاری  و  اگهی  نشر  طریق  از 
استخدامی وزارت نیرو و با رعایت شرایط مندرج در 

آگهی منتشره امکان پذیر خواهد بود.
پست های  در  شاغل  شرکتی  کارکنان  همچنین، 
)غیردولتی( در صورت  وابسته  سازمانی شرکت های 
دارا بودن شرایط احراز و شرکت در آزمون، به ازای 
هر سال سابقه خدمت مورد تایید در شرکت مربوطه 
)با ارائه سابقه بیمه و رضایت از عملکرد(، یک سال 
به شرایط سنی و یک درصد به امتیاز مکتسبه آزمون 
کتبی ایشان )مجموع آزمون عمومی و تخصصی( اضافه 
و در محاسبه حدنصاب تعیین شده لحاظ می شود. 
بر اساس این دستورالعمل، شرکت های مادرتخصصی 
باید سالیانه نسبت به احصاء مشاغل نخبه پذیر و نیاز 
شرکت های وابسته  )غیردولتی( زیرمجموعه اقدام و 
پس از تعیین معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت 
نیرو نسبت به طی فرایند گزینش و جذب نخبگان 
معرفی شده توسط بنیاد ملی نخبگان اقدام نمایند. 
در این دستورالعمل، به کارگیری کارکنان بازنشسته 
)غیردولتی(  وابسته  در شرکت های  بازخرید شده  و 
تحت هر عنوان ممنوع بوده و به کارگیری افرد دارای 
با شغل وکالت جهت تصدی  پروانه وکالت هم زمان 
پست های سازمانی شرکت های وابسته ممنوع خواهد 
بود. این افراد در صورت تمایل به خدمت، می بایست 
نسبت به تودیع پروانه وکالت خود به کانون وکالی 
دادگستری اقدام نمایند، در غیر این صورت استمرار 
هم زمان وکالت و اشتغال در شرکت های شرکت های 

زیرمجموعه مغایر قانون خواهد بود.
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ادامه از صفحه قبل
می شـوند حساسیت بیشـتری را برانگیخته می کنند 
امـا منابع زیرزمینی چون در مقابل دیدگان نیسـت، 
حسـاس تر می شـود. طـرح تعادل بخشـی در آب های 
زیرزمینـی در دسـتور کار دولـت اسـت امـا مشـکل 
محدودیـت منابـع وجود دارد کـه با سـازمان برنامه 
در حـال بررسـی هسـتیم تا این مشـکل حل شـود. 
مشـکل افـت منابـع آب هـای زیرزمینـی صرفـا بـا 
بسـتن چاه هـا حـل نمی شـود، بایـد چاره جویی های 
مختلفـی داشـته باشـیم مثـال بـه اسـتان ها تفویض 
اختیـار بدهیـم تـا آنهـا بـا حفـظ معیشـت مردمـی 
کـه از ایـن چاه هـا بهـره می بردنـد، بهره بـرداری را 
بـه سـمت های دیگـر از جملـه صنعت سـوق دهند.

وزیـر نیـرو در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه اقدامات 
ایـن وزارتخانه در زمینه تامین آب شـرب در اسـتان 
خوزسـتان و شـهرهای خرمشـهر و آبـادان چگونـه 
بـوده اسـت؟ اظهار کـرد: اوال بایـد بگوییم کـه تمام 
اسـتان خوزسـتان و کرمانشـاه بـا این معضـل روبرو 
نیسـتند؛ چـرا کـه از شـهرها و روسـتاهای بسـیاری 
آب  مشـکل  آنـان  همـه  ولـی  می شـوند،  تشـکیل 
شـرب ندارنـد، امـا بـه هـر حـال اسـتان خوزسـتان 
تحـت تاثیـر کم بارشـی امسـال بوده اسـت و خیلی 
کمتـر از آن اسـتان کرمانشـاه نیـز بـا ایـن موضـوع 
مواجه شـده اسـت امـا خوشـبختانه در حـال حاضر 
کیفیـت آب شـهرهایی کـه بـا ایـن مشـکل مواجـه 
بودند بهتر شـده اسـت و طرح آبرسـانی غدیر را هم 
دنبـال می کنیـم که طـی آن بتوانیم آبی بـا کیفیت 
بهتـر به این شـهرها برسـانیم کـه تـا ۱5 تیرماه نیز 
ایـن طـرح بـه بهره بـرداری خواهد رسـید و مشـکل 
آب خرمشـهر و آبادان حل خواهد شـد و شـهروندان 

ایـن خطـه آب بـا کیفیـت خواهند نوشـید.

وی ادامه داد: اما موضوع کم بارشی و کمبود آب 
کسـانی را در خـارج از کشـور بـه هـوس انداخته که 
التهاباتـی را در کشـور سـازمان دهنـد کـه یکـی از 
آنهـا شـکل دادن بـه بحـث فـروش آب و صـادرات 
آن بـه کشـورها اطراف ایـران اسـت در حالیکه هیچ 
قصـدی بـرای انتقال و فـروش آب به هیچ کشـوری 

وجـود نـدارد و چنیـن کاری انجـام نمی شـود.
اردکانیـان تصریـح کـرد: اصلی تریـن فـردی کـه در 
اوایـل دهه 80 شمسـی و آن زمانی کـه این موضوع 
مطـرح شـده بود بـا آن مقابله کرد و همـه تمهیدات 
الزم را انجـام داد تـا از انتقـال آب بـه کشـور کویت 
جلوگیـری کنـد معـاون وزیـر بـود و امـروز از بـد 
حادثـه بـرای کسـانی کـه دنبـال چنیـن مسـائلی 
هسـتند وزیر نیروسـت پس ایـن وزارتخانـه آمادگی 
الزم را دارد کـه بـا چنیـن بحث هایـی مقابلـه کند و 

قطعـا چنین اتفاقـی رخ نخواهـد داد.
برنامه های  مورد  در  پرسشی  به  پاسخ  در  نیرو  وزیر 
با فرونشست دشت ها، بیان کرد:  دولت برای مقابله 
ما رفتارهای صحیح و مناسبی در استفاده از منابع 
تصحیح  باید  ما  رفتار  و  نداشتیم  محیطی  زیست 
برنامه های  آبی  کم  با  سازگاری  ملی  کارگروه  شود. 
و  کشور  صنعت،  کشاورزی،  نیرو،  وزارتخانه های 
سازمان برنامه و بودجه و محیط زیست را در دست 
بررسی دارد. به صورت منظم جلسات دو هفته یک بار 
هم برگزار می شود و کمیته های استانی این کارگروه 
مساله  تشکیل می شود.  استانداران  با مسئولیت  نیز 
فرونشست در دستور کار است و ما باید رفتار خود 
را در این زمینه تصحیح کنیم. جامعه مصرف کننده، 
کنند.  کمک  باید  همه  مجری  و  ناظر  تولیدکننده، 
زیربنای تصحیح رفتارها هم آگاهی رسانی است. هر 

نوع بدرفتاری ما با طبیعت بی پاسخ نخواهد ماند.

انصراف بانک جهانی از 
سرمایه گذاری در نیروگاه 

»راغون« تاجیکستان 
رئیـس اجرایـی بانـک جهانـی در امـور اروپـا 
و آسـیای مرکـزی گفـت: تاجیکسـتان بـرای 
سـاخت نیروگاه برق آبـی »راغون« از سـرمایه 

بانـک جهانـی اسـتفاده نمی کنـد.
بـه گـزارش خبرنـگار خبرگزاری فارس در دوشـنبه، 
»سـیریل مولـر« رئیـس اجرایـی بانـک جهانـی در 
امـور اروپـا و آسـیای مرکـزی در نشسـتی خبـری 
گفـت: تاجیکسـتان بـرای سـاخت نیروگاه بـرق آبی 
»راغـون« دیگـر از سـرمایه بانـک جهانـی اسـتفاده 

نمی کنـد.
رونـد  ایـن  می خواسـت  تاجیکسـتان  افـزود:  مولـر 
را هرچـه سـریع تـر انجـام دهـد، بـه همیـن دلیـل 
بانـک جهانـی تصمیـم گرفت که در سـایر طرح های 

انـرژی ایـن کشـور سـرمایه گـذاری کند.
وی ادامـه داد: بـه ایـن ترتیـب، بانـک جهانـی بـا 
در  گرفتـه  تصمیـم  تاجیکسـتان  دولـت  همـکاری 
بازسـازی نیـروگاه بـرق آبـی »نـارک« ایـن کشـور 

سـرمایه گـذاری کنـد.
ــط  ــود رواب ــرد: بهب ــن خاطرنشــان ک ــر همچنی مول
انــداز  ازبکســتان چشــم  میــان تاجیکســتان و 
خوبــی بــرای صــادرات بــرق ایــن کشــور بــه خــارج 

ــرده اســت. ــاد ک ایج
ایـن در حالـی اسـت کـه در جریـان دیـدار »جمال 
الدیـن نورعلی اف« معـاون بانک ملی تاجیکسـتان و 
»بتسـی نلسـون« معـاون بانـک اروپایی بازسـازی و 
توسـعه در هفتـه گذشـته در شـهر دوشـنبه، طـرف 
تاجیـک خواسـتار سـرمایه گـذاری ایـن بانـک در 
بخـش انرژی ایـن کشـور از جمله نیـروگاه برق آبی 

راغـون شـده بود.
در سـال گذشـته میـالدی تاجیکسـتان بـا هـدف 
جمـع آوری مبلغ ضـروری جهت سـاخت راغون که 
هزینـه احـداث آن 3.9 میلیـارد دالر اعـالم شـده، 
بـرای اولیـن بـار 500 میلیـون دالر اوراق قرضـه در 

بـازار جهانـی بـه فروش گذاشـت.
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دایملر با استفاده از باتری خودروی الکتریکی، نیروگاه 
برق می سازد خودرو

دایملر با استفاده از باتری 
خودروی الکتریکی، نیروگاه برق 

می سازد

فصل اقتصاد - گروه خودروسازی دایملر از طریق 
زیرمجموعه های خود از جمله مرسدس بنز، یک 
نیروگاه  سوخت فسیلی را به نیروگاه ذخیره برق 

تبدیل کرد.
مرسدس  و  دایملر   )ESS( انرژی  ذخیره  سیستم 
الورلینگسن  در  مگاوات   8.96 و   9.8 توان  با  بنز 
 ESS است.  شده  نصب  آلمان  جنوبی  وست فالن 
شامل ۱9۲0 ماژول باتری جدید است که برای تولید 

یک ایستگاه هوشمند نسل سوم مورد استفاده قرار 
 600 از  بیش  در  استفاده  مورد  قطعات  و  می گیرد 
این  می دهد.  جای  خود  در  را  الکتریکی  خودروی 
از  انرژی  برای ذخیره  تاسیسات ذخیره سازی بزرگ 
منابع تجدیدپذیر، در صورت تولید برق بیش از حد 
در  شده  ذخیره  انرژی  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
برق  توزیع  شبکه  اختیار  در  هنگامی  ایستگاه،  این 
قرار می گیرد که تولید انرژی کم، اما تقاضا باال باشد. 
طراحی ماژوالر سیستم را قادر می سازد که به طور 
مداوم و کامال خودکار، خود را با قدرت شبکه سازگار 
نیروگاه  قبلی  مکان  در  دایملر  نوآورانه  پروژه  کند. 
که  است  احداث شده  )زغال سنگ(  فسیلی  سوخت 

در سال ۱9۱۲ ساخته و اخیرا تعطیل شد. 
دارد  قصد  دایملر  فسیلی  سوخت  های  نیروگاه 
زیرا  بگیرد،  به کار  را  تاسیسات ذخیره سازی  چنین 
باتری های لیتیوم یون در طول سال های متمادی نیاز 
به بازیافت دارند. این روش، راهی تازه برای مضاعف 
و  شبکه  حفظ  به  کمک  هدفمند،  استفاده  کردن 
ذخیره باتری های یدکی در اختیار قرار می دهد. برای 
دایملر، ذخیره انرژی باتری به کسب وکاری در حال 
رشد تبدیل شده است؛ در حالی که خودروساز بزرگ 
آلمانی تاکنون تاسیساتی با حدود 40 مگاوات ساعت 
در آلمان راه اندازی کرده که شامل دو پروژه بزرگ 
می شود. اولین پروژه که سال ۲0۱6 با ظرفیت ۱۲.8 
مگاوات ساعت در الورلینگسن نصب و راه اندازی شد؛ 
دومین پروژه نیز با ظرفیت ۱7.4 مگاوات ساعت در 
هانوفر مورد بهره برداری قرار گرفت. ارزش افزوده در 

آغاز عمر باتری
لیتیوم  باتری  ماژول های  "فعال"  ذخیره سازی 
در   ENERGIE AG نیروگاه  سایت  در  یون 
برای سیستم های  تازه  مانند چشمه ای  الورلینگسن 

عمل  الکتریکی  حمل ونقل  در  استفاده  مورد  باتری 
می کند. باتری ها برای قابل استفاده ماندن در هنگام 
دوران  طول  در  مداوم  بازیافت  به  نیاز  تعویض، 
ذخیره سازی، شارژ و تخلیه باتری دارند. این موضوع 
که  می شود  باتری  کامل  تخلیه  از  جلوگیری  باعث 
در نهایت می توانست منجر به ایجاد عیب در باتری 
بنز،  مرسدس  و  دایملر  عین حال شرکای  در  شود. 
نشان  واکنش  روزافزون  تقاضای  به  موثری  طور  به 
این  از  شود.  جبران  شبکه  نوسانان  تا  می دهند 
شبکه  تثبیت  برای  همچنین  ذخیره سازی  ایستگاه 
انرژی آلمان استفاده می شود. دایملر در توضیح این 
برق در  نوسانات  افزایش  پروژه می گوید: در صورت 
و  بادی  انرژی  مانند  تجدیدپذیر  انرژی   سیستم های 
از  اطمینان  به  ذخیره سازی  واحدهای  خورشیدی، 
تعادل مطلوب در شبکه کمک می کنند. این واحدها 
با ظرفیت ذخیره سازی باال و هوشمند خود، نوسانات 
می کنند؛  کنترل  رفتن  هدر  بدون  تقریبا  را  انرژی 
کاری که در حال حاضر عمدتا توسط توربین های با 

سرعت چرخش باال انجام می شود. 
نماد  عنوان  به  انرژی  ذخیره سازی  بزرگ  کارخانه 
انرژی شناخته  از  استفاده  و  در ذخیره سازی  تحول 
از  شدن  دور  باعث  تاسیساتی  چنین  می شود. 
توسعه  سمت  به  حرکت  فسیلی،  برق  شبکه های 

شد.  خواهد  هوا  دی اکسیدکربن  کاهش  و  پایدار 
شرکت موبیلیتی هاوس AG، جیتک انرجی AG و 
دایملر همراه با زیرمجموعه های خود شامل مرسدس 
و   )Mercedes-Benz Energy( انرجی  بنز 
آکوموتیو )Accumotive(،  شرایط برد-برد را برای 
تمام طرف ها ایجاد کرده و از پیشرفت چرخه انرژی 

حمایت می کنند. شرکای پروژه
 )Mobility House( هاوس  موبیلیتی  شرکت 
بدون  دنیای  و  انرژی  تبدیل  پیشرفت  دنبال  به 
و  دایملر  با  شرکت  این  همکاری  است.  آالیندگی 
مرسدس بنز در راستای دستیابی به روش های نوین 
شارژ و ذخیره سازی انرژی صورت می گیرد. فناوری 
ذخیره سازی  تاسیسات  زمنیه  در  جدید  و  موجود 
شبکه  در  الکتریکی  خودروهای  ادغام  باعث  انرژی، 
 ۲009 سال  در  هاوس  موبیلیتی  شد.  خواهد  برق 
صنعت  در  پیشرو  شرکت های  با  و  شد  تاسیس 
خودرو در بیش از ۱0 کشور جهان همکاری می کند 
و تاسیساتی در شهرهای مونیخ، زوریخ و سانی ویل 
 GETEC( کالیفرنیا در اختیار دارد. جیتک انرجی
ENERGIE( نیز که به عنوان یکی از اعضای گروه 
زمینه  در  می کند،  فعالیت  جیتک  انرژی  خدمات 
و  گاز  برق،  تامین  با  مرتبط  تقاضامحور  روش های 

بازاریابی انرژی فعال است. سایر رقبا
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تاکید مدیرعامل برق اهواز بر 
صرفه جویی در مصرف برق

بر  اهواز  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
ضرورت همکاری همه مردم در مدیریت مصرف 

برق تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان، 
دما  افزایش  به  توجه  با  اظهار داشت:  حسن کریمی 
و نیاز به انرژی بیشتر در روزهای آینده، تامین برق 
مورد نیاز، مستلزم همکاری و مساعدت شهروندان در 
مدیریت  در  کارشناسان  راهکارهای  کردن  عملیاتی 

مصرف انرژی است.
وی تصریح کرد: اوج مصرف برق در اهواز از ساعت 
زیرا   ، باشد  مهم می  و  اول  پیک  بعنوان  تا ۱7   ۱3
دراین ساعت دمای هوا زیر نورمستقیم آفتاب بشدت 
باال رفته و تجهیزات برق و به ویژه ترانسفورماتورها را 
متاثر از خود می کند و اگر در این وضعیت شهروندان 
را جدی  بهینه مصرف  توصیه های مدیریت  محترم 
آسیب  زمینه  بار،  اندازه  از  بیش  باالرفتن  با  نگیرند، 

جدی به تجهیزات فراهم می شود.
تقدیر  با  اهواز  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
از استانداری خوزستان در کمک به مدیریت بحران 
خشکسالی با صنعت برق گفت: طرح کاهش ساعت 
پیگیری های مستمر  و  آن  عملیاتی کردن  و  اداری 
حداقل  به  در  بحران  مدیریت  و  استاندار  شخص 
بسیار  و سازمانها کمک  ادارات  برق  رساندن مصرف 
از کاهش  مهمی بود تا مردم شاهد قطع برق ناشی 
تولید نیروگاه های برق آبی در ساعت پیک نباشند 

که جای تقدیر فراوان دارد.
وی ادامه داد: رعایت الگوی مصرف راهکارهای ساده 
ای همچون ارزیابی میزان نیاز به وسایل، استفاده از 
روشنائی طبیعی روز و عایق کردن خانه ها دارد که 

به کاهش هزینه های  انرژی  برصرفه جویی در  عالوه 
ریزی  برنامه  شرکت  واین  شود  می  منجر  خانواده  
بار را  اوج  الزم برای مدیریت مصرف برق و کاهش 
شهروندی  هیچ  برق  تاکنون  و  دارد  خود  دربرنامه 

بدلیل کمبودانرژی قطع نشده است.
کریمی عنوان کرد: کولرگازی بخش قابل توجهی از 
به خود اختصاص  را  اهوازی  مصرف برق مشترکین 
داده است که به شهروندان گرامی توصیه می شود 
از کولرهای کمتری در محیط خانه استفاده کنند ، 
زیرا برق برای ما حکم اکسیژن را دارد و همراهی و 
همیاری مردم به ماکمک می کندتا بتوانیم خدمات 

مطلوب وپایدار برق راحفظ کنیم.
بود:  اهواز اخیرا گفته  مدیرعامل شرکت توزیع برق 
در تابستان پیش رو به علت کمبود بارندگی ها در 
سال آبی، دچار مشکل جدی در خوزستان هستیم. 
مدار  در  برقابی  های  نیروگاه  بیشتر  امسال  چراکه 

نبوده و توان برآورده کردن نیاز برق استان نیست .
کریمی سهم شرکت توزیع برق اهواز از شبکه برق 
 ۲05۱3 مجموعا  گذشته  سال  تابستان  پیک  در  را 
مگاووات خواند و خاطر نشان کرد : سهم برق منطقه 
و  مگاوات  نیز  570  اهواز  حوزه  در  خوزستان  ای 
مجموع بار شبکه برق اهواز بالغ بر سه هزار و ۱83 
ای  منطقه  های  برق  از  نیمی  از  که  بوده  مگاوات 

کشور بیشتر است.

با هدف تقویت برق کالنشهر اهواز انجام شد

اتصال مجدد واحد 4 گازی 
نیروگاه زرگان به همت بنیاد 

مستضعفان
دلیل  به  که  اهواز  زرگان  نیروگاه  گازی  واحد 4 
همت  به  بود  شده  خارج  خط  از  فنی  مسایل 
متخصصان گروه برق و انرژی صبا وابسته به بنیاد 
به شبکه سراسری  دوباره  و  تعمیر  مستضعفان 

متصل شد.
عمومی  روابط  مرکز  از  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
گازی   4 واحد  مستضعفان،  بنیاد  رسانی  اطالع  و 
نیروگاه زرگان اهواز که در سال 95 به علت کیفیت 

دچار  نیروگاه  به  ورودی  سوخت  آلودگی  و  ضعیف 
شکست و از کار افتادگی شده بود به همت شرکت 
تولید نیروی جنوب غرب صبا، شرکت بهره برداری و 
تعمیرات نیروگاه صبا و تالش پرسنل نیروگاه و پس 
از 4500 نفر ساعت تالش بازسازی و در تاریخ ۱8 
خرداد ماه با موفقیت به شبکه سراسری متصل شد.

خشکسالی  بروز  به  توجه  با   ، گزارش  این  براساس 
امکان  عدم  نتیجه  در  و  استان خوزستان  در  وسیع 
بهره برداری از واحدهای برقابی، تولید نیروگاه زرگان 
تأثیر عمده ای در پایدارسازی و تأمین برق کالنشهر 
براحیا  عالوه  اقدام  این  اینکه  ضمن  دارد  اهواز 
وافزایش تولید، حدود ۱40 میلیارد ریال صرفه جویی 

را به دنبال داشته است.

شماره  2207       5 تیـر1397

9 اخبار صنعت برق

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/a023113846359.html#%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C


مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان مطرح 
کرد:

کشاورزان در صورت همکاری با 
وزارت نیرو از برق رایگان بهره 

مند می شوند

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
به  نیرو  وزارت  نیاز  به  توجه  با  گفت:  کردستان 
مشارکت مشترکین بخش کشاورزی، مشوق های 
ویژه ای برای این مشترکین در نظر گرفته شده 
است و کشاورزان محترم در صورت همکاری از 
مزایای برق رایگان و مشوق های دوران همکاری 

بهره مند می شوند. 
از روابط عمومی شرکت  نقل  به  و  ایلنا  به گزارش  
لهونیان  هیوا  کردستان  استان  برق  نیروی  توزیع 
کشاورزان  نیرو  وزارت  بخشنامه  براساس  افزود: 
محترم در صورت عقد قراداد با شرکت های  توزیع 
نیروی برق استانها در ساعات اوج مصرف برق یعنی 
بازه های زمانی ازساعت   ۱۲ الی ۱6 و یا ۲0 الی 
۲4 پمپاژهای برقی چاه های خود را از مدار خارج 
کنند از مزایای برق رایگان در طول دوره همکاری 

بهره مند خواهند شد.
وی افزود: وزارت نیرو  عالوه بر مزایای برق رایگان،  

نیز  را  همکاری  دوره   طول  نقدی   های  پاداش 
مصوب کرده است که به مشترکین کشاورزی همکار 

پرداخت خواهد کرد.
لهونیان تأکید کرد: تعداد مشترکین کشاورزی برق 
درصد   ۲5 و  است   مشترک   9500 حدود  استان 
از  برق استان در ساعات اوج مصرف در این بخش 

مصرف می شود.
 80 حدود  کشاورزی  مشترکین  اینکه  بیان  با  وی 
خود  به  را  پیک  زمان  مصرف  از  مگاوات   90 الی 
اختصاص  می دهند، یادآور شد: در صورت همکاری 
این مشترکین می توان به کاهش مصرف استان در 

این ساعات امیدوار بود.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان 
فراخوان  با  گذشته  سال  کرد:  تصریح  ادامه  در 
همکاری کشاورزان حدود ۲90 مشترک کشاورزی 
با شرکت توزیع برق استان همکاری داشته اند و با 
مشارکت در رعایت موارد ذکر شده در قرارداد، حدود 
سال  در  اوج  ساعات  در  مصرف  پیک  از  مگاوات   7

گذشته کاهش یافت.
این مشترکین  به همکاری  با توجه  یادآور شد:  وی 
قبال  در  ریال  میلیون   550 و  میلیارد   ۱ حدود 
به کشاورزان  دوره همکاری  پاداش  یا  و  بخشودگی 

همکار در سال گذشته پرداخت شده است.
با  نیرو  وزارت  امسال  داشت:  اظهار  پایان  در  وی 
بازه زمانی ساعات پیک شب و روز  انتخابی نمودن 
برای کشاورزان، شرایط بهتری برای همکاری فراهم 
کرده است و امیدواریم کشاورزان، با استفاده از این 
از  با شرکت برق همکاری کنند و هم  موفقیت هم 

مزایای در نظر گرفته شده بیشتر استفاده کنند.
نیرو  وزارت  برق  کشاورزی  بخش  کردستان  استان 

کشاورزان

هرگز نشه فراموش ... ! 
+مصاحبه

بافرارسیدن فصل تابستان مصرف برق افزایش 
می یابد و الزم است همگان برای در امان ماندن 
از مشکالت قطعی برق توصیه های کارشناسان 

را جدی بگیریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان 
آذربایجان  برق  توزیع  شرکت  عامل  مدیر  غربی، 
غربی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما از افزایش 
مصرف برق در روزهای ابتدایی تابستان در استان 
به میزان 5 هزار  خبر داد و گفت: در حال حاضر 
مگاوات در تامین برق شهری کمبود وجود دارد و 
ضروری است که شهروندان در مصرف برق صرفه 

جویی کنند.
ساعات  در  کرد،  توصیه  شهروندان  به  بگلو  حسن 
اوج مصرف برق از ساعت ۱۲ ظهر الی ۱6 و  هنگام 
عصر از مصرف لوازم برقی پرمصرف خودداری کرده 

و استفاده از آن را به ساعات دیگر موکول کنند.

ستان مرکزی؛

رتبه اول در مدیریت مصرف برق 
در کشور

استان مرکزی در مدیریت مصرف برق رتبه اول 
کشور را داراست.

اراک؛  مرکز  صداوسیما  خبرگزاری  گزارش  به 
استان مرکزی  برق  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
در همایش ساعت همدلی که در اراک برگزار شد از 
اول  رتبه  استان وکسب  مردم  برق  مدیریت مصرف 

کشور خبرداد.
اله داد گفت: مردم استان مرکزی در 3سال گذشته 
در  توانستیم  و  کردند  مدیریت  را  برق  مصرف 

سال۱396 رتبه اول کشور را کسب کنیم.
او با اشاره به ساعت همدلی در ادارات و نقش آن ها 
همدلی،  با  مهم  این  افزود:  برق  مصرف  کاهش  در 

مشارکت و دلسوزی آحاد مردم میسر می شود.
استان مرکزی  برق  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
اگر چه مدیریت مصرف برق وظیفه همگانی  گفت: 
در  سزایی  به  نقش  سازمان ها  و  ادارات  اما  است، 
مصرف بهینه دارند و می تواند راهنما و مشاور خوبی 

برای خانواده ها در جامعه باشند.
مصرف  را  مرکزی  استان  برق  ۱0درصد  ادارات 
می کنند. مدیر دفتر مدیریت مصرف استان مرکزی 
هم در این همایش گفت: در مصرف برق در استان 
ادارات ۱0  مرکزی صنایع و کشاورزی 65درصدی، 
درصد سهم دارند و مصرف خانگی و تجاری و سایر 

مصارف هم ۲5درصد است.
اوج مصرف  و  به ساعات پیک  باتوجه  افزود:  رفیعی 
مردم باید در این ساعت مصرف انرژی ها را مدیریت 
کنند و ادارات هم مکلف شدند که در ساعت ۱۱تا۱5 

مصرف تابستان را تا ۲0درصد کاهش دهند.
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بورس انرژی میزبان عرضه های متنوع بورس

بورس انرژی میزبان عرضه های 
متنوع

کاالهای  جاری  روز  انرژی  بورس  فیزیکی  بازار 

حالل  کرمانشاه،  نفت  402پاالیش  حالل 
402پاالیش نفت بندرعباس، متانول پتروشیمی 
شیراز و نفتای سبک پاالیش نفت تهران را عرضه 

می کند . 
به گزارش فصل تجارت، بر اساس برنامه اعالم شده 
بورس انرژی امروز، ال سی او پاالیش نفت شیراز و 
حالل 40۲پاالیش نفت اصفهان و 5هزار تن نفتای 
داخلی  بین  رینگ  در  را  تهران  نفت  پاالیش  سبک 

عرضه می کند . 
روز  معامالت  جریان  در  گزارش،  این  اساس  بر 
سلف  قراردادهای  تابلوی  در  انرژی،  بورس  گذشته 
در  بیشتر  و  یکسال  رسید  سر  با  استاندارد  موازی 
نماد »سبندر 97۱«، تعداد ۱.050قرارداد به ارزش 
نماد  در  و  ریال  973میلیون  و  ۲میلیارد  از  بیش 
»سمپنا97۱«، تعداد ۲5.600قرارداد به ارزش بیش 
قرار  معامله  مورد  ریال  957میلیون  و  7میلیارد  از 
گرفت. همچنین در بازار برق بورس انرژی نیز شاهد 
معامله بیش از ۱80هزار قرارداد معادل ۲میلیون و 
۱60هزار کیلووات ساعت به ارزش 745میلیون ریال 
بود و نماد میان باری روزانه تیرماه با متوسط قیمت 
345ریال بر کیلووات ساعت مورد معامله قرار گرفت.

گفتنی است، در تابلوی برق بازار فیزیکی نیز کاالی 
۱0هزار  مقدار  و  شد  عرضه  طوس  نیروگاه   برق 
مورد  ریال  7۲۲میلیون  ارزش  به  آن  از  کیلووات 

معامله قرار گرفت . 
بارپایه  روزانه،  بارپیک  نمادهای  این،  بر  افزون 
باری روزانه 3مرداد  باری روزانه و کم  روزانه، میان 
پایه  بار  روزانه،  پیک  بار  نمادهای  و  97گشایش 
8تیر  روزانه  باری  کم  و  روزانه  باری  میان  روزانه، 
97در پایان جلسه معامالتی متوقف و فرآیند تحویل 

آن ها آغاز شد .

دستور رئیس جمهور برای 
افشای اسامی دریافت کنندگان 

دالر 4200 تومانی
دریافت  اسامی  افشای  دستور  جمهور  رئیس 

کنندگان دالر 4200 تومانی را صادر کرد.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
حسن روحانی در همایش سراسری قوه قضائیه اعالم 
کرد: به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن 
و تجارت دستور داده ام، اسامی همه کسانی که دالر 

دولتی دریافت کرده اند را منتشر کنند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند که 
چه کسی، برای چه امری و به چه میزان ارز دولتی 

دریافت کرده است.

بازار بزرگ تهران دوباره به 
جریان افتاد

تمام  دهد،  می  نشان  تسنیم  میدانی  گزارش 
تا  خرداد   15 از  تهران  بزرگ  بازار  راسته های 
ناصرخسرو به غیر از طال و جواهرفروشان فعالیت 

خود را از امروز دوباره آغاز کردند.
گزارش میدانی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم 
بازار  امروز،  صبح   ۱0 ساعت  حوالی  است،  حاکی 
شروع  را  خود  کار  معمول  روال  طبق  تهران  بزرگ 
کرده و تقریبا اکثر مغازه ها باز هستند و مردم برای 
بیشتر  میان  این  در  البته  می کنند.  مراجعه  خرید 
فروشندگان  صنف طال و جواهر هنوز تعطیل هستند 
اما دیگر راسته های بازار که در گزارش میدانی تسنیم 
مشاهده شد فعال هستند و خرید و فروش در آنها در 
جریان است. بنابراین گزارش، از خیابان ۱5 خرداد 
تا ناصرخسرو که بخش عمده بازار به حساب می آید 
های  مغازه  عمده  که  است  طالفروشان  راسته  تنها 
آن هنوز باز نشده است. گفتنی است که روز گذشته 
تعدادی از مغازه های بازار تهران در واکنش به گرانی 
کرده  تعطیل  را  خود  مغازه های  ساعاتی  برای  دالر 
ضد  جرایانات  استفاده  سوء  با  متاسفانه  که  بودند 
انقالب و منافقین در مواقعی به خشونت کشیده شد.
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12یادداشت مدیریتی

با مدیر یا مشتری عصبانی چطور برخورد کنیم؟
دردسر و مشکل برگزار شوند یا اگر مشکلی پیش آمد، 
را  به زودی شما  نیکو،  را رفع کنی. مطمئنم که  آن 
آموزش می دهد تا چنین مشکالتی را حل کنید اما اگر 

او اقدامی نکرد، خودتان باید یاد بگیرید.
موقعیت  آن  در  دوباره  نداری  دوست  مطمئنا 
هم  بقیه  و  نباشد  شرکت  در  نیکو  که  بگیری  قرار 
کنند. حل  را  کنفرانس  ویدئو  مشکل  چطور  ندانند 

یک  مشتری  خدمات  زمینه  در  تو  خوشبختانه، 
استعداد ذاتی داری. اما کریگ به کمی تمرین نیاز 
مدیر،  یک  به  می توانی  که  مناسبی  پاسخ  دارد.پنج 
همکار یا مشتری عصبانی بدهی، از این قرارند:»اجازه 
بدهید چند سوال از شما بپرسم تا ببینم دقیقا چه 
کمی نیاز دارید.«»بیایید اول این راه حل را امتحان 
کنیم و اگر جواب نداد، یک راه حل دیگر هم دارم.«

این  اگر  باشید.  »کامال درکتان می کنم که عصبانی 
اتفاق برای من می افتاد، مثل شما مایوس می شدم. 
همه  بتوانیم  تا  دارد  ایراد  کار  کجای  ببینیم  بیایید 
چیز را به روال قبل برگردانیم.« »خیلی خب! بیایید 
تخصص  زمینه  این  در  »من  کنیم.«  حلش  هم  با 
کاری  چه  ببینیم  و  کنیم  بررسی  بیایید  اما  ندارم 
از دستمان بر می آید.« وقتی مشکلی پیش می آید، 
یا  هستی  تو  مقصر  که  نیست  مهم  برایش  کسی 
نیستی. البته ما آدم ها در چنین شرایطی )که برای 
خود  به  تدافعی  حالت  طبیعتا  آمد(،  پیش  شما 
می گیریم و می گوییم: »تقصیر من نیست«، اما این 
مشتری  یا  مدیر  فقط،  و  نمی کند  حل  را  مشکلی 
عصبانی را، عصبانی تر می کند. تو آرامش خودت را 
حفظ کردی و این تحسین برانگیز است. شرکت هایی 
روز یک  هر  دارند، خیلی جذابند.  که رشد سریعی 
اتفاق جدید می افتد و هیچ چیز کسل کننده نیست. 

تو از پس چالش هایش بر می آیی.

Liz Ryan :نویسنده
مترجم: مریم مرادخانی

 Forbes :منبع
کسب  یک  در  سال  چهار  حدود  عزیز،  مشاور 
وکار کوچک کار می کردم. به نظرم طی آن مدت، 
شرکت هیچ رشدی نکرده بود. محیط کارم واقعا 
کسل کننده و خواب آور بود، به همین علت استعفا 
دادم. تنها کاری که بلد بودم، همان کاری بود که 
در  بودم.  داده  انجام  شرکت  آن  در  سال  چهار 
ماه اکتبر، یک کار جدید پیدا کردم.این شرکت 
با شرکت قبلی از زمین تا آسمان فرق دارد. به 
سرعت در حال رشد است. من کارمند شماره 105 
بودم و از زمانی که استخدام شدم تا االن، 42 نفر 

دیگر هم استخدام شده اند.
چون در واحد IT کار می کنم از تعداد کارکنان خبر 
دارم. ما در واحد IT به هر کارمند جدیدی که وارد 
شرکت می شود، عالوه بر نرم افزارها و سخت افزارهای 
نیز  پسورد  با  کاربری  حساب  یک  نیازش،  مورد 
اختصاص می دهیم.  یکی دیگر از وظایف ما، پاسخ به 
درخواست های کاربران در سراسر ساختمان و رسیدگی 
به کارکنانی است که از راه دور با ما کار می کنند. تا 
االن از کارم واقعا راضی بوده ام. سرپرست مستقیمم، 
به  با حوصله  و  است  و خونسرد  آرام  »نیکو«، خیلی 
تمام سوال های من پاسخ می دهد. راستش من خیلی 
سوال دارم! مدیر نیکو، مدیر ارشد فناوری شرکت است. 
اسمش »مارتی« است. او هم مرد خوبی است اما زود از 
کوره در می رود.مارتی مستقیما با مدیر ارشد اجرایی و 

بقیه رهبران سازمان کار می کند. من به ندرت با او 
مستقیما سر و کار دارم اما وقتی با او روبه رو  می شوم، 

واقعا دستپاچه می شوم.
می کند.  و سریع صحبت  می کند  فکر  مارتی سریع 
برخوردش با من خوب است اما هر وقت با او دیدار 
در  نیکو  پیش،  زبان می گیرم. هفته  لکنت  می کنم، 
شرکت نبود و یک ایراد فنی در جلسه اینترنتی مدیر 
 IT ارشد اجرایی پیش آمده بود.  مارتی وارد واحد
پرسید:  بودم.   میزم  پشت  من  بود.  برافروخته  شد. 
چیزی  است.  »بیرون  گفتم:  کجاست؟«  »نیکو 
می خواهید؟« گفت: »مدیر ارشد با یکی از مشتریان 
که  بود  وب  طریق  از  گفت وگو  حال  در  اصلیمان 
صدای  می گوید  مشتری  آمد.  پیش  مشکلی  یک 
»تقصیر  گفت:  »کریگ«  همکارم  نمی شنود.«  را  ما 
از  مارتی  صورت  است.«   ISP از  مشکل  نیست.  ما 
را  خشمش  می خواست  انگار  شد.  قرمز  عصبانیت 
کار  چه  »االن  گفت:  نمی توانست.  اما  کند  کنترل 
کریگ  کند؟«  پیدا  ادامه  جلسه  تا  بکنیم  می توانیم 
گفت: »من که از این چیزها سر در نمی آورم. شاید 
واحد  در  من  کرد.  نگاه  من  به  و  باشد«  بلد  استن 
اختالل  مشکل  با  عمرم  در  حاال  تا  واردم.  تازه   IT
ام.نمی دانستم چه  نشده  روبه رو   کنفرانس  ویدئو  در 
بگویم. فقط گفتم: »اجازه بدهید با شما به طبقه باال 
انجام دهم.«وقتی  بیایم و ببینم چه کاری می توانم 
چون  می کردم  دعا  خودم  با  بودیم،  آسانسور  در 
کنم.  حل  را  مشکل  این  باید  چطور  نمی دانستم 
سازمان  مدیر  کنفرانس  اتاق  به  وقتی  خوشبختانه 

رسیدیم، مشکل حل شده بود.
درباره  »بیایید  گفت:  و  فراخواند  را  ما  نیکو  بعد،  روز 
خدمات مشتری صحبت کنیم.« می دانم منظورش چه 
بود. من جلوی خودم را گرفتم که چیزی را لو ندهم. 
بعد از جلسه، نیکو از کریگ خواست تا با هم خصوصی 
صحبت کنند. نمی دانم درباره چه چیزی حرف زدند اما 
حدس می زنم که به قضیه روز قبل و مشکل کنفرانس 
مربوط می شد.  با خودم فکر می کنم که اگر دوباره چنین 
باید بکنم؟ شما چه توصیه ای  اتفاقی بیفتد، چه کار 
دارید؟پاسخ: دوست عزیز، تو در لحظه، واکنش خوبی 
نشان دادی. در یک محیط ایده آل، همه همیشه آرام 
و مهربانند اما زندگی واقعی، معموال این شکلی نیست.

محیط کار استرس زا است. مردم ممکن است عصبی 
شوند. گاهی ناراحت یا برآشفته می شوند و وقتی رئیس 
عصبانی می شود، افراد دور و برش می ترسند. دستپاچه 
می شوند. جا می خورند. به نظر می رسد وقتی مارتی به 
واحد شما آمد، آنقدرها هم عصبانی نبود، اما متاسفانه، 
کریگ، موقعیت را به بدترین شکل ممکن مدیریت کرد، 
درست مثل بدرفتاری با یک مشتری عصبانی. احتماال 
در آن گفت وگوی خصوصی نیز درباره همین موضوع 
صحبت کرده اند.وقتی با یک مشتری عصبانی روبه رو  
می شوی )وقتی می گویم مشتری، منظورم فقط مشتری 
نیست. منظورم مشتری، همکار، فروشنده یا مدیری 
است که برای حل مشکلش به کمک نیاز دارد(، بدترین 
چیزی که می توانی به او بگویی این است که: »تقصیر 
من نیست. من در جریان نیستم. به من ارتباطی ندارد.« 
مردم وقتی تحت فشارند، کاسه صبرشان خیلی سریع 
لبریز می شود. آنها نمی خواهند این جمالت را بشنوند. 
برایشان مهم نیست که تقصیر چه کسی است. آنها فقط 
کمک می خواهند. به عنوان کارمند IT، یکی از وظایف 
تو این است که کمک کنی کنفرانس های مجازی بدون 
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دیدار تیم های ایران و پرتغال سومین بازی مرحله گروهی در جام جهانی

4 تیر ۱397 / ۲۲:53
دیدار تیم های ایران و پرتغال با تساوی یک بر 
از  امتیاز   4 با  ملی  تیم  تا  رسید  پایان  به  یک 
صعود به مرحله یک هشتم جام جهانی جا بماند 
.در این دیدار کوارشما دقیقه 45 برای پرتغال و 
کریم انصاری فرد در دقیقه 90+۲ از روی نقطه 

پنالتی برای پرتغال و ایران گل زدند .

https://www.isna.ir/photo/97040402273/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C#63

